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واشنطن/ متابعة الزوراء:
الخارجي�ة  وزارة  يف  مس�ؤول  ح�ذر 
األمريكي�ة من تبعات س�حب الواليات 
املتحدة قواتها من العراق، منوها اىل أن 
ذلك قد يؤدي، يف نهاية املطاف، إىل عودة 
تنظيم “داعش” اإلرهابي إىل هذا البلد، 
وس�تخرج قوات التحال�ف يف إثرها، ثم 
وغريهم.وقال،  املس�تثمرون،  سيخرج 
ج�وي هود، النائب األول ملس�اعد وزير 
الخارجي�ة األمريك�ي، يف كلم�ة ألقاها 
األوس�ط  ال�رق  دراس�ات  معه�د  يف 

بواش�نطن: “إذا صوتنا لصالح خروج 
الق�وات العس�كرية للوالي�ات املتح�دة 
)من العراق(، س�تخرج قوات التحالف 
إثره�ا، ث�م س�يخرج املس�تثمرون  يف 
وغريهم، ما سيؤدي إىل تأثري الدومينو.. 
وم�ن املحتمل ج�دا أن يع�ود داعش”.
وأوضح الدبلومايس: أن كل مرحلة من 
هذا التسلس�ل س�ترتتب عليه�ا تبعات 
س�لبية خاص�ة به�ا، حيث سيتس�بب 
خروج املس�تثمرين من الع�راق، مثال، 
بإحداث خلل يف نظامه املرصيف. وتابع: 

عندم�ا  االس�رتاتيجيون،  “ال�ركاء 
ي�رون أن ثم�ة مش�كالت يف عالقاتهم، 
الخروج  يجلس�ون ويناقش�ون س�بل 
منه�ا.. نري�د الجل�وس والحديث حول 
خي�ار يمك�ن أن يك�ون ه�و األجدى”.
وبع�د اغتي�ال قائ�د “فيل�ق الق�دس” 
قاس�م  اإليران�ي،  الث�وري  بالح�رس 
س�ليماني، بغارة أمريكي�ة نفذت قرب 
مط�ار بغداد، يف 3 يناي�ر، تبنى الربملان 
العراقي قرارا ال قوة قانونية له يطالب 
بس�حب القوات األمريكي�ة من أرايض 

البالد.ونرت الحقا رسالة لقائد قوات 
الوالي�ات املتحدة يف العراق، تحدث فيها 
ع�ن إجراء اس�تعدادات لخروج القوات 
األمريكي�ة من العراق، لك�ن البنتاغون 
أعل�ن فيم�ا بع�د أن الرس�الة املذكورة 
ل�م تكن س�وى “مس�ودة”، فيم�ا أكد 
وزي�ر الدف�اع األمريكي، مارك إس�رب، 
املتح�دة  الوالي�ات  ل�دى  أن ال خط�ط 
لس�حب قواتها من العراق.وكان وزير 
الخارجية األملاني، هايكو ماس، أعرب 
ع�ن اعتق�اده أن االنس�حاب املت�رع 

للتحالف من الع�راق قد يقود إىل تعزيز 
ق�درات تنظي�م “داع�ش” وهجم�ات 
إرهابية جديدة.وقال، ماس، الذي نقلت 
وزارة الخارجي�ة األملاني�ة ترصيحات�ه 
عىل حس�ابها يف “تويرت”: “من األهمية 
بالنسبة لنا كركاء يف تحالف مناهض 
لإلره�اب أن نواصل جهودن�ا، ونجري 
محادث�ات مكثفة حول ه�ذا املوضوع 
مع الحكومة العراقية”.وأضاف الوزير: 
“سحب القوات املترع قد يمنح داعش 

مجاال ألنشطته وهجماته”.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
بالتزام�ن م�ع التظاه�رات املليوني�ة املرتقبة 
للمطالب�ة بخ�روج الق�وات االجنبية، كش�ف 
مجلس الن�واب عن حراك نياب�ي تتبناه الكتل 
السياس�ية لع�رض م�روع قان�ون اخ�راج 
القوات االجنبية ضمن جدول اعمال الجلسات 
املقبل��ة. كم�ا تعت�زم لجن�ة األم�ن والدف�اع 
النيابي�ة تقدي�م ش�كوى رس�مية اىل مجلس 
األمن الدويل بش�أن االعت�داء األمريكي، مؤكدة 
ان االتفاقي�ة األمني�ة تعن�ى فق�ط بتدري�ب 
وتس�ليح القوات العراقية.وقال عضو اللجنة، 
النائ�ب فال�ح الخزعيل، ل��” ال�زوراء “: ان “ 
اللجنة س�تطلب ادراج عدة قوانني ملناقش�تها 

يف الجلس�ات املقبل�ة، منه�ا م�روع قانون 
اتفاقي�ة اإلطار االس�رتاتيجي، فضالً عن إلزام 
الحكومة م�ن خ�الل وزارة الخارجية بتقديم 
ش�كوى رس�مية اىل مجلس األمن ال�دويل ازاء  
اس�تهداف أمريكا األرايض العراقية“.  مش�رياً 
اىل ان “ وج�ود القواع�د األمريكي�ة يف الع�راق 
يع�د احت�الالً بغطاء غ�ري قانون�ي “.واضاف 
ان “ لجن�ة األم�ن والدفاع النيابي�ة ال تعارض 
أن تك�ون هناك اتفاقيات مش�رتكة بالجوانب 
التجارية واالقتصادية والثقافية “. مبيناً أن “ 
االتفاقية األمنية تنص عىل عدم تدخل القوات 
األمريكية يف الش�أن الداخيل، وإنما تعنى فقط 
بتدريب وتسليح القوات العراقية“. واوضح ان 

“مسودة مروع القانون اعدت يف لجنة االمن 
النيابية، وستعرض عىل جدول اعمال جلسات 
مجلس النواب إلقرارها “. مبينا انه “ تم جمع 
تواقي�ع إلدراج م�روع القانون ع�ىل جدول 
اعمال جلسات الربملان، وهو بعهدة لجنة االمن 
النيابية، وسيعرض عىل لجنة حفظ السيادة“. 
وكان  تحالف الفتح اكد وجود ضغط كبري عىل 
كتل برملانية لتصّوت ض�د قرار خروج القوات 
األجنبية، مبين�ا ان قرار مجلس النواب اخراج 
الق�وات االجنبي�ة هو ق�رار ملزم ج�اء بطلب 
م�ن الحكومة االتحادية، وت�م التصويت عليه 
داخ�ل الربمل�ان. وق�ال النائ�ب ع�ن التحالف، 
ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  املوس�وي،  حام�د 

“األوضاع التي تمر بها البالد واملنطقة تتطلب 
م�ن ممثيل الش�عب اتخاذ موق�ف وطني، وال 
يمكن الس�كوت أو تأجيل أي إجراء بخصوص 
التصوي�ت عىل خ�روج الق�وات األمريكية من 
الب�الد “. واض�اف ان “أقوى رد ض�د االعتداء 
إلخراجه�م  قان�ون  تري�ع  ه�و  األمريك�ي 
ورهانن�ا عىل املخلص�ني يف مجل�س النواب”. 
مبين�ا ان “ الربمل�ان كل�ف اللجن�ة الخاص�ة 
بحفظ الس�يادة للنظر يف ملفات مهمة، اولها 
اخراج الق�وات االجنبية املتواجدة عىل االرايض 
العراقي�ة، واملل�ف االخ�ر ه�و دعم وتس�ليح 
الق�وات العراقية، وملف التح�رك الدبلومايس 
لوزارة الخارجية عىل املجتمع الدويل، الس�يما 

بعد االعت�داءات االرسائيلية االخرية، فضال عن 
بح�ث كل القضاي�ا املتعلق�ة بتحقيق وحفظ 
السيادة العراقية، انس�جاما مع املادة 50 من 
الدس�تور“. واوضح ان “ ق�رار مجلس النواب 
اخراج الق�وات االجنبية من العراق جاء بطلب 
م�ن الحكومة، وبكتاب رس�مي، بعد تصويت 
مجلس االمن الوطني باالجماع عىل خروج تلك 
القوات، ث�م وصل اىل الربمل�ان ، وتم التصويت 
علي�ه ايضا بإجماع الحارضي�ن” . مؤكدا  انه 
“بع�د ص�دور ق�رار الربملان ف�إن تواج�د تلك 
الق�وات داخ�ل االرايض العراقي�ة غري رشعي، 
ويمك�ن تصنيفها بأنها قوات غري مرحب بها، 

وعليها املغادرة بأرسع وقت“.

األمن النيابية لـ          : سنقدم شكوى رمسية إىل جملس األمن بشأن االعتداءات األمريكية
حراك نيابي سياسي لعرض قانون إخراج القوات األجنبية يف اجللسات املقبلة

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت صفحة، صالح محم�د العراقي، 
املقرب من زعيم التيار الصدري، الس�يد 
مقت�دى الصدر، أم�س األربع�اء، زمان 
وم�كان التظاه�رات املليوني�ة التي دعا 
اليها تنديدا بالتواجد األمريكي يف العراق، 
وفيم�ا حدد تس�ع نقاط وأك�د رضورة 
االلت�زام بها، دع�ا إىل االس�تعداد لباقي 
كاالعتص�ام  الس�لمية  االحتجاج�ات 
واالرضاب ع�ن الطعام.ونرت صحفة 
صالح محمد العراقي نصا عىل الفيسوك 
علي�ه  واطلع�ت  “نصائ�ح”،  بعن�وان 
“الزوراء” جاء فيه: س�نتظاهر من اجل 

التندي�د باالحت�الل وانتهاكاته لس�يادة 
الع�راق، لنعي�ش يف عراقن�ا آمنني، ومع 
جريانن�ا واصدقائنا س�املني، وانني اجد 
ان الواجب الوطني ُيحّتم عىل كل عراقي 
ان يتظاهر من اجل س�يادته، ومن اجل 
رف�ض التواجد االمريكي يف العراق.ودعا 
العراقي لتس�ع توصي�ات، يف مقدمتها: 
رف�ع العلم العراقي فقط ال غري، فعندما 
س باقي االعالم،  ُيرَفع العلم العراقي ُتَنكَّ
وت�ذوب فيه وتخش�ع له. مؤك�دا: أنه ال 
ب�أس بلب�س االكفان، للدالل�ة عىل حب 

الوطن والفداء يف سبيله.

موسكو/ متابعة الزوراء:
بقي�ادة،  الروس�ية،  الحكوم�ة  قدم�ت 
دميرتي ميدفيديف، اس�تقالتها للرئيس، 
فالديم�ري بوت�ني، ام�س األربعاء.وخالل 
م�ع  حكومت�ه  وأعض�اء  جمع�ه  لق�اء 
أن  مدفيدي�ف  أوض�ح  بوت�ني،  الرئي�س 
الحكوم�ة ق�ررت تقديم اس�تقالتها عىل 
خلفي�ة املقرتح�ات التي طرحه�ا رئيس 
الدول�ة يف رس�الته الس�نوية إىل الربملان. 
وأشار إىل: أن الحديث يدور عن اقرتاحات 
بإدخ�ال تعديالت عىل الدس�تور الرويس، 
من ش�أنها أن ت�ؤدي إىل تغي�ريات مهمة 
يف التوازن بني فروع الس�لطة التريعية 
والتنفيذي�ة والقضائية.وتابع مدفيديف، 
خ�الل اجتم�اع أعض�اء الحكوم�ة م�ع 
بوتني: “يف هذا الس�ياق، م�ن البديهي أن 
علين�ا كحكومة روس�ية أن نمنح رئيس 

بالدن�ا إمكاني�ة التخاذ جمي�ع القرارات 
الرضوري�ة لتحقي�ق ذل�ك، وأعتق�د أنه 
سيكون من الصواب، يف هذه الظروف، أن 
تقدم حكومة روسيا االتحادية بتشكيلتها 
الراهنة استقالتها بموجب املادة 117 من 
الدستور”.من جهته، شكر بوتني أعضاء 
الحكومة ورئيس�ها عىل عمله�م، معربا 
عن ارتياحه لنتائج هذا العمل. كما طلب 
رئيس الدولة من الحكومة مواصلة تنفيذ 
واجباتها بالكامل حتى تش�كيل حكومة 
جديدة.وأعلن بوتني أنه ينوي اس�تحداث 
األم�ن  مجل�س  رئي�س  نائ�ب  منص�ب 
الرويس، وعرضه عىل دميرتي مدفيديف.

وأوض�ح الرئي�س ال�رويس أن ملدفيديف 
خربة يف ش�غل منصب رئيس الدولة، كما 
أنه توىل رئاس�ة الحكومة الروس�ية عىل 

مدار 8 سنوات.

بغداد/ الزوراء:
ح�ددت وزارة الرتبي�ة موع�د العطلة 
الربيعي�ة للعام الدرايس الحايل، مؤكدة 
انها تب�دأ يوم 16 ش�باط املقبل، فيما 
ح�ددت موعد اس�تئناف ال�دوام بيوم 
االح�د املواف�ق األول م�ن ش�هر اذار 
2020”.وذك�رت ال�وزارة، يف بيان: انه 
“ت�م تحدي�د ي�وم االح�د، املوافق 16 
ش�باط 2020، موع�داً لب�دء العطل�ة 
الربيعي�ة للعام ال�درايس الحايل، وذلك 
بع�د انته�اء امتحانات نصف الس�نة 

والك�ورس االول”.وأضاف�ت أن “هذه 
العطلة تش�مل، بحسب كتاب الوزارة، 
مديري�ات الرتبي�ة يف محافظ�ة بغداد 
)تربي�ات الرصاف�ة االوىل، والرصاف�ة 
الثالث�ة، الك�رخ  الثاني�ة، والرصاف�ة 
والك�رخ  الثاني�ة،  والك�رخ  االوىل، 
الثالث�ة(، باالضاف�ة اىل مديرية تربية 
الوزارة  البرصة”.واش�ارت  محافظ�ة 
اىل ان “موع�د اس�تئناف دوام النصف 
الثاني سيكون يوم االحد املوافق األول 

من شهر اذار 2020”.

تونس/ متابعة الزوراء:
ص�ّوت الربمل�ان التون�ي، ام�س األربع�اء ، 
خالل جلس�ة عامة، عىل مس�اءلة رئيس�ه، 
راش�د الغن�ويش، بخصوص زيارت�ه األخرية 
إىل تركي�ا، ولقائ�ه الرئي�س الرتك�ي، رج�ب 
طي�ب أردوغان.ودعم ن�واب الربملان ب� 122 
صوت�ا، مقابل رف�ض 20 نائب�ا، وتحفظ 8. 
وش�هدت الجلس�ة العامة الصباحي�ة، التي 
كان�ت مخصصة للنظر يف عدد من مش�اريع 
القوانني، مش�ادة كالمية وتب�ادال للتهم بني 
كل م�ن رئيس�ة “كتلة الحزب الدس�توري”، 
عبري موىس، ورئيس الربملان، راشد الغنويش، 
ورئيس “كتلة النهضة”، نور الدين البحري، 
ع�ىل خلفية مطالبة موىس ب�إدراج نقطة يف 
جدول أعمال الجلسة تتعلق بمساءلة رئيس 
الربملان بخصوص زيارت�ه األخرية إىل تركيا، 

مم�ا دف�ع رئيس الربمل�ان إىل رفع الجلس�ة، 
ودعا إىل اجتماع برؤساء الكتل.وأثارت زيارة 
رئي�س الربملان التوني، راش�د الغنويش، إىل 
تركيا، السبت املايض، جدال واسعا يف تونس، 
الس�يما أنها جاءت بعد فش�ل املصادقة عىل 
حكومة الحبيب الجميل الذي رشحته “حركة 
النهض�ة”، وأن لق�اءه م�ع الرئي�س الرتكي 
جاء يف جلس�ة مغلقة.ونر املكتب اإلعالمي 
ل�� “حرك�ة النهض�ة” بيانا، أوض�ح فيه أن 
“زي�ارة الغن�ويش ج�اءت بن�اًء ع�ىل موعد 
س�ابق، وبصفته رئيس�ا للحركة ال كرئيس 
للربملان”.كما أوضح الغنويش، يف تدوينة عىل 
“فيسبوك”، أنه ناقش وأردوغان “التطورات 
يف املنطقة والتحديات التي تواجهها”، مشريا 
إىل أنه اغتنم اللقاء لتهنئة أردوغان بس�يارة 

تركية الصنع.

الخرطوم/ ةمتابعة الزوراء:
أعلن الفريق أول، عبد الفت�اح الربهان، رئيس مجلس 
الس�يادة الس�وداني، أن القوات املس�لحة الس�ودانية 
متماسكة، ولن نسمح بحدوث أي انقالب يف السودان.

وق�ال الربهان، خ�الل خطاب له يف وق�ت مبكر، امس 
األربعاء، إن “حركة املالحة عادت إىل طبيعتها يف مطار 
الخرطوم، وتمت الس�يطرة عىل جمي�ع املقار من قبل 
القوات املسلحة الس�ودانية”.وأضاف: “ما حدث اليوم 
ه�و محاولة إلجهاض الثورة، ولن نس�مح بحدوث أي 
انقالب يف الس�ودان”. متابعا: “ستظل القوات املسلحة 
متماس�كة لحماية املرحل�ة االنتقالية”.وأعلن الجيش 
الس�وداني، الثالث�اء، فرض س�يطرته ع�ىل مقر هيئة 
العملي�ات بحي كافوري ش�مايل الخرط�وم بعد تجدد 
االشتباكات مع العنارص املتمردة.وأكد جهاز املخابرات 
الس�وداني احت�واء املوق�ف وانته�اء التم�رد املس�لح 
لوحدات من هيئة العمليات عرب املفاوضات، مشريا إىل 
أن العنارص املتمردة س�لمت أسلحتهما.إىل ذلك، أوضح 
أن حرك�ة املالحة الجوية يف مط�ار الخرطوم عادت إىل 

طبيعتها، بعد أن توقفت لساعات إثر االشتباكات التي 
حصل�ت يف بعض مقار هيئة العملي�ات التابعة لجهاز 
املخابرات.ب�دوره، جدد رئيس الوزراء الس�وداني، عبد 
الله حمدوك، ثقته بالجيش الس�وداني يف حفظ األمن.

يف حني، أكد الفريق أول، محمد عثمان الحسني، رئيس 
أركان الجي�ش الس�وداني أن “أم�ن وحماية الش�عب 
الس�وداني يف س�لم أولوي�ات الجي�ش”. وأض�اف “ما 
حصل من أحداث يعد تمردا عىل السلطة”. موضحاً أن 
“الجيش تمكن من القضاء عىل التمرد بأقل الخسائر” 
خ�الل ال� 24 س�اعة املاضي�ة. إىل ذلك، أعل�ن الجيش 
السوداني مقتل عسكريني اثنني وإصابة 4 يف صفوفه.

وكان النائ�ب العام الس�وداني، تاج ال�ر عيل الحرب، 
وص�ف، يف وق�ت س�ابق، ما ح�دث من قبل منس�وبي 
هيئ�ة العمليات، بجريمة تمرد بكام�ل أركانها، قائال: 
“يجب تقديم مرتكبي الجريمة إىل محاكمات عاجلة”. 
وأوض�ح أن “األم�ن وس�يادة القان�ون هما األس�اس 
لالس�تقرار”. ولوح النائب العام باملادة 56 التي تنص 

عىل عقوبة اإلعدام واملؤبد.

اخلدمات النيابية تكشف لـ          تفاصيل االتفاقية املربمة مع الصني وتعلن دخوهلا حيز التنفيذ
خبري قانوني: االتفاقية “غري قانونية” ومل تدخل ضمن ميثاق األمم املتحدة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجن�ة الخدم�ات واالعمار 
النيابي�ة ع�ن تفاصي�ل االتفاقي�ة 
الع�راق  ب�ني  املربم�ة  التجاري�ة 
والصني، وفيما اعلنت دخولها حيز 
التنفي�ذ م�ن تري�ن االول املايض، 

رأى خب�ري قانوني ان االتفاقية غري 
قانونية، النه�ا لم تخضع لتصويت 
الربمل�ان، ول�م تدخل ضم�ن ميثاق 

االمم املتحدة.
وقال عضو لجنة الخدمات واالعمار 
النيابية، عب�اس العطايف، يف حديث 

ل�”ال�زوراء”: ان االتفاقي�ة املربمة 
مع الصني ستولد من خاللها نهضة 
جمي�ع  يف  التحتي�ة  للبن�ى  كب�رية 
املحافظ�ات، النه�ا تتضم�ن طرقا 
وس�كنا وتش�غيل مصانع، والكثري 
من املشاريع االس�رتاتيجية. مبينا: 

ان االتفاقي�ة تتضمن نف�ط العراق 
زم�ن  يف  البناء.واض�اف:  مقاب�ل 
النظ�ام الس�ابق كان النفط مقابل 
الغذاء، والي�وم اصبح النفط مقابل 
اتفاقي�ة  ان  اىل:  مش�ريا  االعم�ار. 
الص�ني بمثاب�ة نهض�ة اقتصادية 
كب�رية، وس�تقيض ع�ىل الفس�اد، 
وكذل�ك ع�ىل املش�اريع الوهمي�ة.
االتفاقي�ة  ب�ني  عالق�ة  ال  وتاب�ع: 
الصيني�ة وإلغ�اء اتفاقي�ة االط�ار 
اتفاقي�ة  ان  مبين�ا  االس�رتاتيجي. 
الص�ني ه�ي اتفاقية بن�اء واعمار، 
بينما اتفاقية االطار االس�رتاتيجي 
ه�ي اتفاقية اقتصادي�ة امنية، وال 
توجد عالقة بني هاتني االتفاقيتني، 
الص�ني  اتفاقي�ة  ان  اىل  باالضاف�ة 
تس�مح ألية رشكة عاملي�ة الدخول 
ضم�ن االتفاقية لتنفيذ املش�اريع.
ولفت اىل: ان هناك مميزات كبرية يف 
االتفاقية الصينية، من ضمنها بناء 
املجمع�ات الس�كنية، وكذلك اعادة 
الط�رق الدولي�ة وتش�غيل مصانع 
وبنى تحتية. مؤكدا: انها بدأت، منذ 
االول من شهر ترين االول املايض، 
مبال�غ العائ�دات النفطي�ة من ال� 
100 ال�ف برمي�ل يف الي�وم، تن�زل 
يف الحس�اب ال�ذي خصص�ه البن�ك 
املرك�زي يف اح�د البن�وك الصينية. 

مبين�ا: ان املبالغ س�تكون بإرشاف 
عراق�ي، وفيه�ا الكثري م�ن االمور 
الت�ي تفتح املجال للنهضة يف مجال 
االعمار والبناء.واك�د: ان االتفاقية 
كمبال�غ دخل�ت حيز التنفي�ذ، لكن 
كمشاريع فإىل اآلن لم تدخل، بسبب 
الوض�ع االمن�ي الذي يمر ب�ه البلد. 
الفت�ا اىل: ان هن�اك ح�راكا برملانيا 
داخ�ل لجن�ة الخدم�ات، وكذل�ك يف 
ال�وزراء،  العام�ة ملجل�س  االمان�ة 
لتفعي�ل االتفاقية بش�كل رس�مي، 
والعمل مل�ا يخدم املواط�ن العراقي 
.من جهته، اكد عضو اللجنة املالية 
رضورة  كوج�ر،  جم�ال  النيابي�ة، 
االتفاقية الصيني�ة لكونها تعد من 
الت�ي تنه�ض  االتفاقي�ات املهم�ة 
الوطني.وق�ال، كوجر،  باالقتص�اد 
يف حديث ل�”الزوراء”: ان االتفاقية 
التجارية املربمة بني العراق والصني 
تع�د م�ن االتفاقي�ات االقتصادي�ة 
املهمة الت�ي من ش�أنها ان تنهض 
بالواقع االقتصادي لكونها س�رتكز 
ع�ىل تنفي�ذ املش�اريع االقتصادية، 
الس�يما مش�اريع البن�ى التحتي�ة 
يف البل�د. داعي�ا اىل اب�رام اتفاقيات 
مماثل�ة لها م�ع دول عظمى لخلق 

تنمية اقتصادية كبرية يف البلد.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، انه سيتم فتح 
بتوقيتات  القادم  االسبوع  بغداد  وسط  الخرضاء  املنطقة 
الفريق  العام،  للقائد  الشخيص  السكرتري  محددة.وقال 
الركن، محمد حميد البياتي، يف حديث صحفي: انه »نتيجة 
لالستقرار االمني، وجه القائد العام للقوات املسلحة بفتح 
بتوقيتات  بغداد  وسط  الخرضاء(  )املنطقة  التريع  حي 
»فتح  ان  القادم«.واضاف  االسبوع  من  ابتداًء  محددة 
املعلق  الجر  من  القادم  السري  بخط  سيكون  الخرضاء 
باتجاه بوابة الزوراء ومطار املثنى، مرورا بتقاطع عمان 
اىل مطار بغداد الدويل.وتابع البياتي ان »الطريق سيفتتح 

ذهابا وايابا لحني فتح املنطقة الخرضاء بشكل كامل«. 

افتتاح املنطقة اخلضراء األسبوع 
القادم بتوقيتات حمددة

مقرب من السيد الصدر حيدد زمان التظاهرة 
املليونية ويدعو لالستعداد لالعتصام

احلكومة الروسية تقدم استقالتها 
للرئيس بوتني

الرتبية: العطلة الربيعية تبدأ يف 16 
شباط املقبل للعام الدراسي احلالي

الربملان التونسي يصّوت على مساءلة 
رئيسه راشد الغنوشي بعد زيارته تركيا

الربهان: لن نسمح حبدوث أي انقالب يف السودان

الربملان العربي : تدخل تركيا يف ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي

ص 4جهاز مكافحة اإلرهاب حيبط خمططا داعشيا الستهداف األنبار وبغداد

ص 3

الرئاسات الثالث تؤكد آلل ثاني أهمية إبعاد  
العراق عن التجاذبات اإلقليمية وسياسة احملاور

بغداد/ الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، 
امله�دي،  ال�وزراء، ع�ادل عب�د  ورئي�س 
ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
خالل لقائهم�ا نائب رئيس الوزراء، وزير 
خارجي�ة قط�ر، الش�يخ محمد ب�ن عبد 
الرحم�ن آل ثان�ي، اهمي�ة ابع�اد العراق 
وسياس�ة  االقليمي�ة  التجاذب�ات  ع�ن 
املح�اور، فيما ش�دد آل ثاني عىل رضورة 
التنس�يق بني االطراف االقليمية والدولية 
لحفظ ام�ن املنطقة.وق�ال مكتب رئيس 
الجمهوري�ة، يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نسخة منه: ان »رئيس الجمهورية، برهم 
صالح، اس�تقبل، ام�س االربعاء، يف قرص 
الس�الم ببغداد، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد 

الرحمن آل ثاني«. مبينا انه »جرى، خالل 
اللقاء، بحث الوضع الراهن إقليمياً ودولياً 
وسبل التهدئة للحفاظ عىل أمن واستقرار 
املنطقة، ورضورة ضبط النفس، وتغليب 
لغة الحكمة والحوار لتخفيف حدة التوتر 
والتصعيد«.واكد صالح ان »العراق يمكن 
أن يكون عامالً للتفاهم اإليجابي، ونقطة 
اس�تقرار وس�الم ب�ني الق�وى اإلقليمية 
والدولي�ة، ويدعم توحي�د الجهود الرامية 
ملعالج�ة األزم�ات الحالي�ة لك�ي تنع�م 
ش�عوب املنطق�ة بالس�الم والرفاهي�ة«. 
مش�رياً اىل أن »البلد لن يكون منطلقاً ألي 
اعتداء عىل أية اية دولة مجاورة أو ساحة 
لحرب جديدة تستنزف طاقات ومقدرات 

الشعوب«.

اخلارجية األمريكية: خروج قواتنا من العراق قد يؤدي إىل عودة “داعش” وخروج املستثمرين
أملانيا: االنسحاب املتسرع للتحالف الدولي من العراق سيكون لصاحل اإلرهاب

عزى نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني العرب، 
الجابري، رئيس محكمة استئناف  القايض عماد  الالمي،  مؤيد 

بغداد الرصافة االتحادية، بوفاة والده -رحمه الله-.
وقال الالمي، يف برقية تعزية: تلقينا ببالغ الحزن واألىس نبأ وفاة 
الحاج خضري محمد الجابري، والد القايض السيد عماد الجابري 
،رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية، سائلني الله 
الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته،  أن يتغمد  تعاىل 

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نقيب الصحفيني يعزي رئيس حمكمة 
استئناف بغداد الرصافة بوفاة والده 

طلبة من النجف يقيمون مهرجاناً لأللوان تعبريا عن السلمية بالقرب من جامعة الكوفة

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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سياسة

وزير اخلارجية القطري: ضرورة التنسيق بني األطراف الدولية حلفظ أمن املنطقة

الرئاسات الثالث تؤكد آلل ثاني أهمية إبعاد العراق عن التجاذبات اإلقليمية وسياسة احملاور

املالكي للسفريين األمريكي 
والفرنسي: من الضروري العمل 

على جتنب التصعيد

مقرب من السيد الصدر حيدد زمان 
التظاهرة املليونية ويدعو لالستعداد 

لالعتصام واإلضراب عن الطعام 

حدد تسع نقاط وأكد ضرورة االلتزام بها 

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس 
مجلس  ورئيس  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء، 
لقائهما  خالل  الحلبويس،  محمد  النواب، 
قطر،  خارجية  وزير  الوزراء،  رئيس  نائب 
ثاني،  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد  الشيخ 
اهمية ابعاد العراق عن التجاذبات االقليمية 
عىل  ثاني  آل  شدد  فيما  املحاور،  وسياسة 
االقليمية  االطراف  بني  التنسيق  رضورة 

والدولية لحفظ امن املنطقة.
بيان  يف  الجمهورية،  رئيس  مكتب  وقال 
“رئيس  ان  منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت 
امس  استقبل،  صالح،  برهم  الجمهورية، 
االربعاء، يف قرص السالم ببغداد، نائب رئيس 
الشيخ  القطري،  الخارجية  وزير  الوزراء 
انه  مبينا  ثاني”.  آل  الرحمن  عبد  بن  محمد 
الراهن  الوضع  بحث  اللقاء،  خالل  “جرى، 
عىل  للحفاظ  التهدئة  وسبل  ودولياً  إقليمياً 
ضبط  ورضورة  املنطقة،  واستقرار  أمن 
والحوار  الحكمة  لغة  وتغليب  النفس، 

لتخفيف حدة التوتر والتصعيد”.
واكد صالح ان “العراق يمكن أن يكون عامالً 
وسالم  استقرار  ونقطة  اإليجابي،  للتفاهم 
بني القوى اإلقليمية والدولية، ويدعم توحيد 
الجهود الرامية ملعالجة األزمات الحالية لكي 
والرفاهية”.  بالسالم  املنطقة  شعوب  تنعم 

ألي  منطلقاً  يكون  لن  “البلد  أن  اىل  مشرياً 
ساحة  أو  مجاورة  دولة  اية  أية  عىل  اعتداء 
ومقدرات  طاقات  تستنزف  جديدة  لحرب 

الشعوب”.
القطري  الخارجية  وزير  أكد  بدوره، 
اىل  مشرياً  الراهن”،  الوضع  “حساسية 
“أهمية التنسيق والعمل املشرتك مع االطراف 
حلول  اىل  الوصول  بغية  والدولية  اإلقليمية 

سلمية لحفظ أمن املنطقة واستقرارها”.
لتعزيز  الكفيلة  السبل  مناقشة  تمت  كما   
وتطوير العالقات الثنائية بني العراق وقطر، 
للشعبني  املشرتكة  املصالح  يخدم  بما 

الشقيقني.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  ذلك،  اىل 
رئيس  ان  منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت 
استقبل  عبداملهدي،  عادل  الوزراء  مجلس 
وزير  الوزراء  رئيس  نائب  االربعاء،  امس 
عبد  بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية 
بحث  اللقاء  خالل  وجرى  ثاني،  آل  الرحمن 
األوضاع  ومستجدات  البلدين،  بني  العالقات 
املتحدة  الواليات  بني  القائمة  األزمة  إثر 
االيرانية،  االسالمية  والجمهورية  االمريكية 
العمل  ورضورة  التهدئة  تحقيق  وجهود 
األزمة  تداعيات  املنطقة  دول  تجنيب  عىل 

ومخاطر النزاع العسكري. 
ونقل نائب رئيس الوزراء القطري، بحسب 

الشيخ  قطر،  دولة  امري  تحيات  البيان، 
ألمن  دعمه  وتأكيد  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 
وتقديره  شعبه،  ووحدة  العراق  واستقرار 
بإقامة عالقات  العراقية  الحكومة  لسياسة 
واالقليمي  العربي  محيطه  يف  متوازنة 
والدويل، واسهامها بجهود التهدئة يف األزمة 
اهمية  عىل  والتأكيد  الحالية،  االقليمية 
البلدين  بني  والتواصل  التشاور  استمرار 
األخوية  العالقات  وتعزيز  الشقيقني، 

والجهود املشرتكة .

نائب  بزيارة  الوزراء  مجلس  رئيس  ورحب 
اعتزازه  مؤكدا  القطري،  الوزراء  رئيس 

بتطور العالقات بني البلدين الشقيقني.
وجدد موقف العراق برضورة تحقيق التهدئة 
وإنهاء حالة التوتر ومنع أي تصعيد وتجنيب 
مؤكدا  العسكرية،  املواجهة  خطر  املنطقة 
حق العراق يف حفظ أمنه وسيادته الوطنية 
وتحويله  الداخلية  شؤونه  يف  التدخل  ومنع 
عىل  والحرص  الحسابات،  لتصفية  ساحة 
الدول  جميع  مع  العالقات  أفضل  إقامة 

الشقيقة والصديقة، ورضورة تركيز الجهود 
بقايا  من  والتخلص  االرهاب  محاربة  عىل 
داعش وحماية مصالح جميع شعوب ودول 

املنطقة .  
من جهته، اكـد رئيس مجلس النواب، محمد 
العراقية  السيادة  احرتام  اهمية  الحلبويس، 
استخدام  ورفضه  األطراف،  جميع  قبل  من 
البالد ساحًة لتصفية الحسابات، أو أن يكون 
دويل،  أو  إقليمي  رصاع  أي  يف  طرفا  العراق 
بحماية  العراقية  الحكومة  التزام  اىل  مشريا 

البعثات الدبلوماسية.
رئيس  نائب  لقائه  خالل  الحلبويس،  ودعا 
الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن 
ملكتبه،  بيان  بحسب  ثاني؛  آل  الرحمن  عبد 
دورا مهما  املنطقة  دول  تلعب  أن  أهمية  اىل 
مع  فيها،  الحاصل  التوتر  حدة  تخفيف  يف 
رضورة إبعاد العراق عن التجاذبات اإلقليمية 
األمن  تحقيق  أجل  من  املحاور؛  وسياسة 
الداخيل الذي ينعكس عىل أمن املنطقة كلها.

التعاون  تفعيل  إىل رضورة  الحلبويس  ولفت 
وقطر،  العراق  بني  والتجاري  االقتصادي 
األعمال،  لرجال  التسهيالت  وتقديم 
إعمار  إعادة  يف  املستثمرين  ومساهمة 

العراق، واالستثمار يف مجاالت متعددة.
وزير  الوزراء،  رئيس  نائب  اكد  جانبه،  من 
للعراق  بالده  دعم  القطري،  الخارجية 

إىل  أراضيه، مشريا  وشعبه وسيادته ووحدة 
أهمية التنسيق والعمل املشرتك مع األطراف 
التوتر،  حدة  لخفض  والدولية؛  اإلقليمية 

والحفاظ عىل أمن املنطقة واستقرارها .
عيل  محمد  العراقي،  الخارجية  وزير  وكان 
نظريه  االربعاء،  امس  استقبل،  الحكيم، 
ثاني،  ال  الرحمن  عبد  بن  محمد  القطري، 

وعقدا مؤتمرا صحفيا عقب لقائهما.
واكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد 
الذي  الصحفي  املؤتمر  يف  ثاني،  آل  الرحمن 
عقده يف بغداد، ان زيارته لبغداد جاءت إلبعاد 

العراق عن التصعيد يف املنطقة.
وادارة  التصعيد  خفض  عىل  ثاني  ال  وشدد 
ساحة  عن  العراق  وإبعاد  بحكمة،  االمور 
الرصاعات السياسيية والتصعيد يف منطقتنا. 
مرحلة  يف  اليوم  تمر  “املنطقة  ان  مبينا 
متوترة جدا، ويجب عىل الدول كافة السعي 

اىل التهدئة”.
واضاف “اجرينا اتصاالت مع الدول الصديقة 
“الدوحة  ان  اىل  مشريا  التصعيد”.  من  للحد 
اراضيه،  ووحدة  العراق  سيادة  تدعم 

ومستمرة بدعم العراق حكومة وشعبا”.
استقرار يف  يكون هناك  ال  ان  “نسعى  واكد 
ارسع وقت ب العراق”. موضحا “اننا سنبحث 
التصعيد،  تخفيض  العراقية  القيادة  مع 

وابعاد العراق عن الرصاع”.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس ائتالف دولة القانون، نوري 
تجنب  عىل  العمل  رضورة  املالكي، 
إىل  األوروبية  الدول  داعياً  التصعيد، 

دعم العراق ونزع فتيل األزمات.
إن  بيان:  يف  املالكي،  مكتب  وقال 
نوري  القانون،  دولة  ائتالف  “رئيس 
يف  االربعاء،  امس  استقبل،  املالكي، 
الواليات  سفريي  منفصلني  لقاءين 

املتحدة وفرنسا لدى العراق”.
خالل  “جرى  أنه  البيان،  وأضاف 
األوضاع  مستجدات  يف  البحث  اللقاء 
التي  األزمة  وتداعيات  السياسية 
تشهدها املنطقة اثر الرصاع األمريكي 

اإليراني”.

أن  البيان،  بحسب  املالكي،  وأكد 
عالقاته  لتعزيز  يسعى  “العراق 
أساس  عىل  العالم  دول  جميع  مع 
االحرتام املتبادل والتعاون يف مختلف 
“رضورة  عىل  مشدداً  املجاالت”. 
والسعي  التصعيد  تجنب  عىل  العمل 
وخصوصا  الدول،  جميع  لقيام 
العراق،  الدول االوربية بدورها بدعم 
العالم  وتجنيب  األزمات  فتيل  ونزع 

الرصاعات والحروب”.
السفريان  أبدى  جانبهما،  من 
“اهتمامهما  والفرنيس،  األمريكي 
التهدئة  ورضورة  العراقي  بالوضع 
واحرتام  الرصاعات  عن  وإبعاده 

سيادته ووحدة أراضيه”.

بغداد/ الزوراء: 
أعلنت صفحة، صالح محمد العراقي، املقرب من زعيم التيار الصدري، السيد 
مقتدى الصدر، أمس األربعاء، زمان ومكان التظاهرات املليونية التي دعا اليها 
تنديدا بالتواجد األمريكي يف العراق، وفيما حدد تسع نقاط وأكد رضورة االلتزام 
بها، دعا إىل االستعداد لباقي االحتجاجات السلمية كاالعتصام واالرضاب عن 

الطعام.
بعنوان “نصائح”،  الفيسوك  العراقي نصا عىل  ونرشت صحفة صالح محمد 
باالحتالل  التنديد  اجل  من  سنتظاهر  فيه:  جاء  “الزوراء”  عليه  واطلعت 
واصدقائنا  جرياننا  ومع  آمنني،  عراقنا  يف  لنعيش  العراق،  لسيادة  وانتهاكاته 
ساملني، وانني اجد ان الواجب الوطني ُيحّتم عىل كل عراقي ان يتظاهر من اجل 

سيادته، ومن اجل رفض التواجد االمريكي يف العراق.
ال غري،  العراقي فقط  العلم  رفع  توصيات، يف مقدمتها:  لتسع  العراقي  ودعا 
س باقي االعالم، وتذوب فيه وتخشع له. مؤكدا:  فعندما ُيرَفع العلم العراقي ُتَنكَّ

أنه ال بأس بلبس االكفان، للداللة عىل حب الوطن والفداء يف سبيله.
وشدد العراقي عىل رضورة منع كل الهتافات عىل االطالق، والتي تيسء لغري 
ثورة  ))ال رشقية وال غربية  الوطن، فتظاهراتنا  تتغّنى بحب  التي  او  املحتل، 
ثورة عراقية((. مشريا إىل: أن التظاهرة ستكون يف سوح االصالح، الذي بذلنا 
من اجله الغايل والنفيس، وَمْن يتظاهر يف سوح االصالح اخوتنا، هدفنا هدفهم، 

ومطلبنا مطلبهم، والعكس صحيح.. فـ)املحتل سيد الفاسدين(.
وأضاف: عىل كل متظاهر االلتزام بهويته العراقية فقط ال غري، وُيمَنع الكشف 
او  والحزبي  والعرقي  والعقائدي  الديني  انتمائه  عن  الصور  من  صورة  بأية 
العسكري او الجهادي، أو اي ُمسمى من املُسميات األخرى، ومنع رفع الالفتات 

املتحزبة والفردية مطلقا، ومنع رفع أية صورة.
ودعا صالح محمد العراقي إىل االستعداد لباقي االحتجاجات السلمية كاالعتصام 
واالرضاب عن الطعام، وغريها من االحتجاجات، مشددا عىل عدم التوسع عن 
املكان املحدد للتظاهر، والذي سيحدد الحقا، وعدم التعدي عىل االموال الخاصة 

والعامة، والسيما دوائر الدولة والبعثات الدبلوماسية وغريها مطلقا.
ولفت صالح محمد العراقي إىل يوم التظاهرة املوحدة هو يوم الجمعة، املوافق 

2020/1/24 يف الساعة التاسعة صباحا يف بغداد الحبيبة.
يأتي ذلك يف خضم استمرار التظاهرات الشعبية يف بغداد والعديد من املحافظات 
ومحاسبة  السيايس  اإلصالح  وتحقيق  جديدة،  حكومة  تشكيل  إىل  للدعوة 

الفاسدين يف البلد. 
واملعتصمون  التحرير،  ساحة  يف  مستمرة  التظاهرات  تزال  ال  بغداد  ففي 

متواصلون بالبقاء يف املطعم الرتكي، وعند جرسي الجمهورية والسنك. 
قار  وذي  وميسان  واسط  محافظات  يف  الشعبية  التظاهرات  تستمر  وكذلك 

والديوانية والبرصة. 

No: 7169   Thu    16     Jan    2020العدد:   7169    الخميس    16    كانون الثاني     2020



تقارير
www.alzawraapaper.com3

ملاذا حياول ترامب االستفادة من االحتجاجات يف إيران؟
واشنطن/أ ف ب:

 م�ن تغريدات رئاس�ية بالفارس�ية، ودعم 
للمتظاهرين وتحذيرات اىل طهران، يحاول 
الرئي�س االمريك�ي دونال�د ترام�ب تعزيز 
مواقع�ه يف مواجه�ة االحتجاجات الجديدة 
يف إي�ران. لك�ن نظ�را لغياب اس�راتيجية 
واضحة، فان ذلك قد يغذي الش�كوك حيال 

الرغبة يف تغيري النظام.
قب�ل أس�بوع فق�ط، تظاه�ر اإليراني�ون 
هاتفني “املوت ألمريكا” التي قتلت الجنرال 

الواسع النفوذ قاسم سليماني.
لكن بمجرد أن أقرت طهران السبت املايض 
بأنها أس�قطت بطريق الخطأ طائرة ركاب 
أوكراني�ة يف أعق�اب ردها العس�كري عىل 
أه�داف أمريكي�ة، خ�رج املتظاه�رون إىل 
الشوارع غاضبني من السلطات ومحاولتها 
إنكار مس�ؤوليتها عن الح�ادث الذي خلف 

176 قتيال، بينهم العديد من اإليرانيني.
قال عيل فايز من مجموعة االزمات الدولية 
ان “االتجاه بات معاكس�ا للقادة اإليرانيني 
م�رة أخرى” واضاف لوكال�ة فرانس برس 
“بالطب�ع تحاول إدارة ترام�ب صب الزيت 

عىل النار لالستفادة من األوضاع”.
ويضاعف املسؤولون األمريكيون، والرئيس 
يف مقدمتهم، التدخل عىل شبكات التواصل 
االجتماعي�ة م�ع رس�الة مزدوج�ة: دع�م 
املتظاهري�ن، وتحذي�ر ق�ادة الجمهوري�ة 

اإلسالمية  من قمعهم.
التغري�دات  م�ن  العدي�د  ترام�ب  كت�ب 

بالفارس�ية، تاله�ا اعتبار أوس�اطه بانها 
الرس�ائل الفارسية “األكثر شهرة يف تاريخ 
توي�ر”. وق�ال متوجها “للش�عب اإليراني 

املقدام، ان شجاعتك تلهمنا”.
“أضواء كاشفة” عىل املتظاهرين

قام دبلوماس�يون أمريكي�ون آخرون بنقل 
مقاطع فيديو تظهر محتجني إيرانيني وهم 

يمزق�ون ملصقات س�ليماني أو يرفضون 
الدوس عىل العلم  األمريكي.

وقالت مس�ؤولة يف وزارة الخارجية “أردنا 
التأك�د من أنن�ا نلقي أضواء كاش�فة عىل 
ه�ؤالء املتظاهرين” حتى “يع�رف النظام 

أننا نراقب ما   يحدث”.
واضاف�ت إنه “إج�راء وقائ�ي” يف محاولة 

ملنع تكرار سيناريو االحتجاجات يف ترشين 
الثاني/ نوفمرب يف إيران ضد ارتفاع أس�عار 
الوق�ود، والت�ي أدى قمعه�ا اىل مقتل أكثر 
من 300 ش�خص، بحس�ب منظمة العفو 
الدولي�ة، او حت�ى 1500 وفق�ا ملس�ؤولني 

أمريكيني.
أما ريتش�ارد غولدبرغ، الخبري يف مؤسسة 

“الدف�اع عن الديمقراطي�ات” البحثية بعد 
ان ق�دم املش�ورة للرئي�س ترام�ب بش�أن 
إيران، فق�ال إن “تغريدات الرئيس تنم عن 
ذكاء، فه�ي تزي�د الضغوط ع�ىل النظام يف 
وقت يعاني من عدم االستقرار أكثر من اي 

وقت مىض”.
ألن البي�ت األبي�ض املقتن�ع بالخ�روج من 
التصعيد األخري يف موقع قوة، يأمل يف زيادة 
الضغوط وإقن�اع حلفاء الوالي�ات املتحدة 
بدوره�م بممارس�ة ضغوط ع�ىل طهران 

أيضا.
لكن ملاذا كل ذلك؟

ق�ال غولدبرغ لفران�س ب�رس إن الرئيس 
الجمهوري طاملا نفى الرغبة يف التش�جيع 

عىل “تغيري النظام” يف طهران.
وق�ال “س�يكون م�ن غ�ري اإلنس�اني أن 
ندي�ر ظهورن�ا للمتظاهري�ن. إنها ليس�ت 
اس�راتيجية لتغي�ري النظام، إنها سياس�ة 

إنسانية”.
كم�ا ان ترامب ش�خصيا يبق�ي عىل بعض 
االلتب�اس. فق�د فاج�أ أقرب مستش�اريه 
الذي�ن أي�دوا الدواف�ع الرس�مية ل “حملة 
الضغوط القصوى” التي تقودها واشنطن 
وهدفها ثن�ي القادة اإليراني�ني لدفعهم إىل 
التف�اوض ع�ىل اتف�اق بش�أن برنامجهم 
النووي والباليس�تي وسياستهم يف الرشق 

األوسط.
وقال الرئيس يف هذا الس�ياق “يف الحقيقة، 

لست مهتما إذا كانوا يفاوضون أم ال”.

“االعتداء”  و “القمع”
املعس�كر  يف  بعضه�م  ف�إن  ذل�ك،  وم�ع 
الجمه�وري ل�م يخ�ف ق�ط أمل�ه يف رؤية 
النظ�ام املنبثق م�ن الثورة اإلس�المية عام 
الرئي�س  1979 يس�قط، مث�ل مستش�ار 
الس�ابق ج�ون بولتون الذي ق�ال يف الفرة 

االخرية ان “تغيري النظام يبدو متاحا”.
ب�دوره، ق�ال م�ارك فتزباتريك م�ن املعهد 
ال�دويل للدراس�ات االس�راتيجية انه “بعد 
قم�ع ح�ركات االحتجاج الواس�عة ش�تاء 
2017 - 2018 وخريف ع�ام 2019، هناك 
امال متزايدة يف واش�نطن ب�أن تكون املرة 

الثالثة ثابتة”.
واضاف ان هذا هو الس�بب وراء “محاولة 
املتظاهري�ن”  تش�جيع  ترام�ب  الرئي�س 

و”االستفادة من هفوات طهران”.
بالنس�بة لعيل فاي�ز، فان “ه�ذا النوع من 
الرس�ائل يعزز قناعة أولئ�ك يف إيران الذين 
يعتربون دائما أنه من غري املجدي التفاوض 
مع الوالي�ات املتحدة ألن�ه ال يمكن الوثوق 
به�ا، ويف النهاية، فهي تريد فقط إس�قاط 

النظام”.
كما يحذر الباح�ث من االعتقاد بأنه يمكن 
كسب املتظاهرين لصالح واشنطن، مشريا 
اىل “الغضب” املستمر يف إيران ازاء العقوبات 

األمريكية التي أدت اىل انهيار االقتصاد.
وقال يف هذا الس�ياق إن “اإليرانيني عالقون 
بني م�ا يرون أن�ه اعتداء م�ن إدارة ترامب 

وقمع من حكومتهم”.
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خبري قانوني: االتفاقية “غري قانونية” ومل تدخل ضمن ميثاق األمم املتحدةجملس نقابة الصحفيني العراقيني يعقد اجتماعا استثنائيا 

الزوراء/ خاص: 

ت�رأس نقي�ب الصحفيني العراقي�ني، رئيس 

اتح�اد الصحفي�ني الع�رب، مؤي�د الالم�ي، 

اجتماعا استثنائيا ناقش أداء مجلس النقابة 

خ�الل ع�ام 2019 ، واب�رز االح�داث الت�ي 

ش�هدتها البالد والتغطية اإلعالمية لها، الفتا 

اىل أن مجل�س النقاب�ة اقر توصي�ات تهدف 

لالرتقاء بمس�توى الصحفي�ني العراقيني يف 

هذا الظ�رف، واالنطالق بصي�غ عمل مهنية 

تلب�ي طموحاتهم، فيما وجه لج�ان النقابة 

ب�رورة أخ�ذ دوره�ا الس�تيعاب تطلعات 

االرسة الصحفية يف مجال الحريات الصحفية 

والثقافية واملهنية، ودعم املرأة الصحفية.

وجاء ذلك خالل ع�رض مجلس النقابة أبرز 

محطات عمله يف الع�ام املايض، وإخضاعها 

للمناقش�ة والتحليل، بغية االرتقاء بمستوى 

االداء خالل الع�ام الحايل بما يلبي طموحات 

االرسة الصحفية، حيث قال نقيب الصحفيني 

العراقيني، مؤيد الالمي: إن هذا االجتماع يأتي 

يف اطار مناقشة اداء مجلس النقابة ولجانه 

العامل�ة بهدف وضع اليد عىل مكامن الخلل، 

واالنط�الق بصي�غ عم�ل مهني�ة تتف�ق مع 

طموحات الصحفي�ني العراقيني، خاصة ان 

مجلس النقابة أقر العديد من التوصيات التي 

تهدف لالرتقاء بمستوى الصحفي العراقي، 

واعداده بش�كل ينس�جم مع التحديات التي 

تواجهها البالد يف هذا الظرف االستثنائي.

واشار الالمي اىل: ان االرسة الصحفية قدمت 

العديد من الش�هداء واملصاب�ني خالل نقلها 

لص�وت الحقيق�ة والش�عب اىل العالم خالل 

الع�ام املايض، واالي�ام االوىل من ه�ذا العام، 

كان آخره�م الزمي�الن، احم�د عبدالصم�د 

وصف�اء غايل، الل�ذان استش�هدا يف البرصة، 

وطالبنا بإجراء تحقيق عاجل لكشف الجناة 

ومحاسبتهم.

وأك�د الالمي، خ�الل االجتم�اع: اهمية ان 

تأخ�ذ لج�ان النقاب�ة دورها يف اس�تيعاب 

مج�ال  يف  الصحفي�ة  االرسة  تطلع�ات 

الحري�ات الصحفي�ة والثقافي�ة واملهنية، 

ودعم املرأة الصحفية، وايجاد وسائل دعم 

جدي�دة للصحفي�ني الش�باب، وارشاكهم 

التدري�ب  معه�د  يف  تطويري�ة  دورات  يف 

الصحفي الذي س�يفتتح قريب�ا يف البناية 

الس�ابقة للنقاب�ة يف منطق�ة الوزيري�ة، 

ويجهز بأحدث وس�ائل التدريب واالتصال 

والتقنيات املتطورة.

يف  الصحفي�ة  املش�اركة  املجل�س  وناق�ش 

التظاه�رات الس�لمية الت�ي ش�هدتها البالد 

دور  مثمن�ا  له�ا،  االعالمي�ة  والتغطي�ة 

الصحفيني العراقيني يف املش�اركة الوجدانية 

يف التظاهرات من خالل التنسيق بني االجهزة 

االمني�ة واملتظاهري�ن، والتغطي�ة االعالمية 

املتميزة التي ش�هدتها س�احات التظاهر يف 

بغداد واملحافظات.

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:

اعل�ن مس�ؤول حكومي أوكران�ي ان بالده 

أك�دت لحلف ش�مال األطليس اس�تعدادها 

إلرس�ال 20 عس�كريا إىل العراق لدعم بعثة 

الناتو هناك.

وق�ال نائ�ب رئي�س الحكوم�ة األوكراني�ة 

لش�ؤون التكام�ل م�ع االتح�اد األوروب�ي 

والناتو، دميري كوليب�ا: “لقد أبلغت نائب 

األم�ني الع�ام )للناتو( ب�أن ل�دى أوكرانيا 

خططا إلرسال 20 عسكريا لدعم بعثة الناتو 

يف الع�راق، بعد أن يقوم الحلف باس�تئناف 

عملها”. وأضاف أن توجه الحلف بدعوة إىل 

كييف لكي تصبح “رشيكا عملياتيا” للناتو 

يف العراق “تدل عىل االعراف بقيمة الخربات 

واملستوى املهني للعسكريني األوكرانيني”.

من جهته، أش�ار نائب األم�ني العام للناتو، 

بحس�ب كوليبا، إىل أن الحلف يعطي أهمية 

بالغة ملشاركة أوكرانيا يف بعثته بالعراق.

للمس�ؤول  وفق�ا  الطرف�ان،  اتف�ق  كم�ا 

الحكوم�ي، عىل خطوات مش�ركة لتطبيق 

مبدأ الناتو الجدي�د: “رشيك واحد وبرنامج 

واحد”، وناقشا أفق تبني اسراتيجية األمن 

القومي األوكراني، ووضع الوثائق الرئيسة 

الخاصة بتحقيق هذه االسراتيجية.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت لجنة الخدمات واالعمار النيابية 
عن تفاصي�ل االتفاقي�ة التجارية املربمة 
بني العراق والصني، وفيما اعلنت دخولها 
حيز التنفيذ من ترشين االول املايض، رأى 
خب�ري قانوني ان االتفاقية غ�ري قانونية، 
النها ل�م تخض�ع لتصويت الربمل�ان، ولم 

تدخل ضمن ميثاق االمم املتحدة.
وق�ال عض�و لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار 
حدي�ث  يف  العط�ايف،  عب�اس  النيابي�ة، 
ل�”ال�زوراء”: ان االتفاقي�ة املربم�ة م�ع 
الصني س�تولد م�ن خاللها نهض�ة كبرية 
للبنى التحتي�ة يف جميع املحافظات، النها 
تتضمن طرقا وس�كنا وتش�غيل مصانع، 
والكثري من املشاريع االسراتيجية. مبينا: 
ان االتفاقية تتضمن نف�ط العراق مقابل 

البناء.
واض�اف: يف زم�ن النظ�ام الس�ابق كان 
النفط مقابل الغذاء، واليوم اصبح النفط 
مقاب�ل االعم�ار. مش�ريا اىل: ان اتفاقي�ة 
الص�ني بمثاب�ة نهضة اقتصادي�ة كبرية، 
ع�ىل  وكذل�ك  الفس�اد،  ع�ىل  وس�تقيض 

املش�اريع الوهمية.
وتاب�ع: ال عالقة ب�ني االتفاقي�ة الصينية 
االس�راتيجي.  االط�ار  اتفاقي�ة  وإلغ�اء 
مبين�ا ان اتفاقية الصني هي اتفاقية بناء 
واعمار، بينما اتفاقية االطار االسراتيجي 
هي اتفاقي�ة اقتصادية امني�ة، وال توجد 
عالقة ب�ني هاتني االتفاقيت�ني، باالضافة 
اىل ان اتفاقي�ة الصني تس�مح ألية رشكة 

عاملي�ة الدخول ضم�ن االتفاقي�ة لتنفيذ 
املشاريع.

ولف�ت اىل: ان هن�اك ممي�زات كب�رية يف 
االتفاقي�ة الصيني�ة، م�ن ضمنه�ا بن�اء 
املجمعات الس�كنية، وكذلك اعادة الطرق 
الدولي�ة وتش�غيل مصانع وبن�ى تحتية. 
مؤك�دا: انه�ا ب�دأت، منذ االول من ش�هر 
ترشي�ن االول امل�ايض، مبال�غ العائ�دات 
النفطي�ة من ال� 100 الف برميل يف اليوم، 
تن�زل يف الحس�اب ال�ذي خصص�ه البنك 
املرك�زي يف احد البن�وك الصيني�ة. مبينا: 
عراق�ي،  ب�إرشاف  س�تكون  املبال�غ  ان 
وفيه�ا الكثري من االمور التي تفتح املجال 

للنهضة يف مجال االعمار والبناء.
واك�د: ان االتفاقي�ة كمبال�غ دخلت حيز 
التنفيذ، لكن كمشاريع فإىل اآلن لم تدخل، 
بس�بب الوضع االمني الذي يم�ر به البلد. 
الفت�ا اىل: ان هن�اك ح�راكا برملاني�ا داخل 
لجن�ة الخدمات، وكذل�ك يف االمانة العامة 
ملجلس الوزراء، لتفعيل االتفاقية بش�كل 
رس�مي، والعمل ملا يخدم املواطن العراقي 

.
م�ن جهت�ه، اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة 
النيابية، جم�ال كوجر، رضورة االتفاقية 
الصينية لكونها تعد من االتفاقيات املهمة 

التي تنهض باالقتصاد الوطني.
وقال، كوج�ر، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
االتفاقي�ة التجاري�ة املربم�ة ب�ني العراق 
والصني تع�د من االتفاقي�ات االقتصادية 
املهمة التي من ش�أنها ان تنهض بالواقع 

االقتص�ادي لكونه�ا س�ركز ع�ىل تنفيذ 
املش�اريع االقتصادية، الس�يما مش�اريع 
البن�ى التحتي�ة يف البل�د. داعي�ا اىل اب�رام 
اتفاقي�ات مماثل�ة له�ا م�ع دول عظمى 

لخلق تنمية اقتصادية كبرية يف البلد.
بدوره، رأى الخبري القانوني، عيل التميمي، 
ان االتفاقي�ة املربم�ة مع الص�ني ال قيمة 
قانونية فيها، لكونها لم تخضع ملصادقة 
مجلس الن�واب العراقي، ولم تدخل ضمن 

ميثاق االمم املتحدة بشأن املعاهدات.
وقال، التميم�ي، يف حديث ل�� “الزوراء”: 
ان أي�ة اتفاقي�ة ت�ربم، ع�ىل وف�ق املادة 
180 خامس�ا من الدستور العراقي، وعىل 
وفق امل�ادة 61 خامس�ا من قان�ون عقد 
املعاهدات رقم 35 لسنة 2015، تحتاج اىل 
مصادقة مجلس النواب. مبينا: ان جميع 
القوان�ني تن�ص ع�ىل ان تق�وم الحكومة 
بالتف�اوض او التوقيع باالحرف االوىل عىل 
االتفاقي�ة، وبعدها يطل�ع عليها الربملان، 
التصوي�ت عليه�ا بأغلبي�ة ثلث�ي  ويت�م 
الربمل�ان، ودون ذلك تعد االتفاقية ال قيمة 

قانونية فيها.
واض�اف: ان اتفاقي�ة الص�ني تع�د م�ن 
االتفاقي�ات املهم�ة الت�ي تح�دد مص�ري 
شعب، فتحتاج اىل ترشيع قانوني يصّوت 
علي�ه داخل الربملان. الفتا اىل: ان الحكومة 
الحالي�ة ال يحق له�ا ان ترس�ل االتفاقية 
اىل مجل�س النواب لغ�رض ترشيعها ألنها 

حكوم�ة ترصي�ف اعم�ال.
ونوه الخب�ري القانوني اىل: ان بعض الكتل 

تسعى اىل بقاء عادل عبد املهدي يف املنصب 
من اجل تنفيذ االتفاقية الصينية. مؤكدا: 
ال يمك�ن ع�ودة عب�د املهدي م�رة اخرى 
لتكليفه تش�كيل الحكومة عىل وفق املادة 
76 ثالث�ا ورابعا وخامس�ا من الدس�تور 
العراقي، النه اس�تقال، واالستقالة تعني 

االخفاق، وخلو املنصب.
واستبعد، الخبري القانوني، مطالبة الجانب 
الصين�ي ب�رشط جزائي يف حال ت�م الغاء 
االتفاقية يف الوقت الراهن، الن أية اتفاقية 
تطبق عىل وفق دس�تور البلد، والدس�تور 
العراقي يؤكد عىل رضورة ترشيع قانون، 
وخالف ذلك ال قيمة قانونية وال دستورية 
فيها، ولم تدخل ضمن ميثاق االمم املتحدة 
بشأن املعاهدات واالتفاقيات. الفتا اىل: انه 
عندما يتم ايداعه�ا لدى االمم املتحدة عىل 
وفق املادة 102 من امليثاق، فهنا يمكن ان 
تسلك الطرق الدس�تورية. مستدركا: بما 
ان الربمل�ان ل�م يصادق عليه�ا، ولم تدخل 
ضمن ميثاق االم�م املتحدة، فتعد ال قيمة 
قانوني�ة وال دولية فيها، وال يمكن للصني 
ان تطال�ب ب�رشط جزائي م�ن العراق يف 

ح�ال طل�ب الع�راق إلغاءه�ا.
وتاب�ع: ان الربمل�ان كون�ه يمثل الش�عب 
يف�رض ان يحيل االتفاقي�ة عىل القضاء 
االداري النها مخالفة للقانون، ولحكومة 
ترصيف االعمال، الن ترصيف االعمال عىل 
وفق املادة 24 م�ن النظام الداخيل ملجلس 
ال�وزراء، ال يح�ق له�ا ان ت�ربم او تع�دل 

االتفاقيات.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
ام�س  العرب�ي،  الربمل�ان  دان 
األربعاء، قرار إرسال قوات تركية 
إىل ليبيا، معترباً أن هذا القرار يعد 
انته�اكا صارخا للقان�ون الدويل، 

ويعقد األزمة الليبية.
الربمل�ان  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  ويف 
الربمل�ان  ق�رار  رف�ض  العرب�ي، 
الركي الص�ادر بتاري�خ 2 يناير 
رئي�س  تفوي�ض  بش�أن   2020
الركية إرسال قوات  الجمهورية 
عسكرية إىل دولة ليبيا، باعتباره 
انته�اكاً صارخاً للقان�ون الدويل 
وق�رارات مجل�س األم�ن ال�دويل 
2011م  لع�ام   )1970( أرق�ام 
بش�أن حظر توريد السالح لدولة 
2016م  لع�ام  و)2292(  ليبي�ا، 
بش�أن حظ�ر توريد الس�الح إىل 
ليبي�ا وتفتيش الس�فن يف عرض 
البح�ر قبال�ة س�واحلها بالقوة، 
و)2357( بتاري�خ يونيو 2017م 
بش�أن تمديد حظر توريد السالح 
و)2473(  ع�ام،  مل�دة  ليبي�ا  إىل 
بتاريخ 10 يوني�و 2019م والذي 
توري�د  حظ�ر  بموجب�ه  يم�دد 
األس�لحة يف أع�ايل البح�ار قبالة 
سواحل ليبيا ملدة عام آخر اعتباراً 

من تاريخ هذا القرار.

كما أكد الربملان العربي أن التدخل 
العس�كري الرك�ي يف ليبي�ا يزيد 
األوض�اع الليبية تعقي�داً، ويذكي 
الُفرق�ة والخ�الف ب�ني األطراف 
الليبي�ة، وُيس�هم يف إطال�ة أم�د 
ال�رصاع ويقوض جهود الس�الم، 
وُيعرق�ل الحل الس�يايس يف دولة 
يف  االس�تقرار  ويزع�زع  ليبي�ا، 
املنطقة، وُيه�دد أمن دول الجوار 

الليبي واألمن القومي العربي.
إىل ذل�ك، ش�دد ع�ىل دعم�ه التام 
لدولة ليبيا وسيادتها واستقاللها 
مواطنيه�ا،  وس�المة  ووحدته�ا 
رافضاً رفضاً قاطعاً جميع صور 

التدخل األجنبي يف الشأن الليبي.
ورحب باتفاق وق�ف إطالق النار 
بني ق�وات الجيش الوطني الليبي 
وحكوم�ة الوفاق ابت�داًء من يوم 

األحد 12 يناير 2020م، باعتباره 
خط�وة مهم�ة إلح�راز تق�دم يف 
العملي�ة السياس�ية وحقن دماء 
األط�راف  كل  داعي�اً  الليبي�ني، 
لاللت�زام باالتف�اق، وإيج�اد حل 

سيايس ونهائي لألزمة يف ليبيا.
وش�دد عىل رضورة وقف الرصاع 
أن  مؤك�داً  ليبي�ا،  يف  العس�كري 
الحل يف ليبيا ال يمكن أن يكون إال 

حالً سياس�ياً ليبي�اً خالصاً، دون 
تدخ�الت خارجي�ة دعم�اً لطرف 

عىل حساب طرف آخر.
كما دعم مسار العملية السياسية 
بم�ا يف�يض إىل تس�ويٍة ش�املة 
باعتباره�ا  ليبي�ا،  يف  للوض�ع 
الس�بيل الوحيد لتمكني البالد من 
إنهاء املرحل�ة االنتقالية وتحقيق 
وضم�ان  املنش�ود،  االس�تقرار 
سيادتها الكاملة، ووحدة أراضيها، 

وأمن وسالمة مواطنيها.
ويف ه�ذا الس�ياق، ح�ذر مش�عل 
الس�لمي، رئيس الربملان العربي، 
التدخ�الت اإلقليمية  من خطورة 
املطام�ع  إلحي�اء  العدواني�ة 

االستعمارية يف املنطقة العربية.
الثاني�ة  الجلس�ة  أم�ام  وش�دد، 
للفص�ل  الراب�ع  االنعق�اد  ل�دور 
الترشيع�ي الثاني للربملان العربي 
الت�ي انطلق�ت أعماله�ا، ام�س 
األربعاء، بالقاهرة، بحضور وزير 
الخارجية السعودي األمري فيصل 
ب�ن فرح�ان آل س�عود ورئي�س 
مجلس النواب الليبي، املستش�ار 
عقيلة صالح، عىل رفض الربملان 
العرب�ي للق�رار ال�ذي ص�در عن 
الربمل�ان الرك�ي بش�أن إرس�ال 

قوات عسكرية إىل ليبيا.

الالمي يعلن إقرار توصيات لالرتقاء مبستوى الصحفيني 
واالنطالق بصيغ عمل مهنية تليب طموحاتهم 

أوكرانيا تعلن استعدادها إلرسال 20 
عسكريا إىل العراق دعما لبعثة الناتو

اخلدم��ات النيابية تكش��ف ل���           تفاصي��ل االتفاقية 
املربمة مع الصني وتعلن دخوهلا حيز التنفيذ

الربملان العربي: تدخل تركي��ا يف ليبيا انتهاك صارخ للقانون 
الدولي ويعرقل احلل السياسي 
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بغداد/ الزوراء:
هيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  اعلن�ت 
النزاه�ة، ام�س االربعاء، ص�دور أمر 
اس�تقداٍم بح�قِّ أح�د أعض�اء مجلس 
النُّوَّاب للدورة السابقة بشبهة استغالل 
ة املاليَّة. من  املنصب، وعدم كشف الذمَّ
جهة متصل�ة، اعلن�ت دائ�رة الوقاية 
يف هيئ�ة النزاه�ة تفاصي�ل تقريره�ا 
بخص�وص تعاقد وزارة االتصاالت مع 
إحدى ال�ركات اللبناني�ة بخصوص 
تس�ويق املكاملات الدولي�ة عرب بوابات 

النفاذ، وكشف التحايل.
وقال�ت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه ان ” محكم�ة تحقي�ق 
�ة بالنظ�ر يف قضايا  كرك�وك، املُختصَّ
النزاهة، أص�درت أمر اس�تقداٍم بحقِّ 
لل�دورة  النُّ�وَّاب  مجل�س  يف  عض�ٍو 
الس�ابقة؛ عىل خلفيَّة شبهة استغالل 
ة  املنص�ب وع�دم اإلفص�اح ع�ن الذمَّ

املاليَّة أمام هيئة النزاهة«.
” املحكمة أصدرت أمر  واش�ارت إىل أنَّ
االس�تقدام بعد تدوين أقوال الش�هود 
�رة دائ�رة الوقاية  واالط�الع ع�ىل ُمذكَّ
ن�ت ورود ب�الٍغ  يف الهي�أة الت�ي تضمَّ
ب�)ش�بهة اس�تغالل املنصب(، فضالً 
ته  عن كون�ه لم ُيقدِّْم كش�فاً ع�ن ذمَّ
املاليَّة )س�نويا أو ختاميا( طيلة فرتة 
�ا حتََّم  عضويَّ�ة مجل�س النُّ�وَّاب؛ ممَّ
إحالة القضيَّة عىل دائرة التحقيقات يف 
الهيأة، التي قام�ت، بدورها، بعرضها 

ة بعد  ع�ىل محكم�ة التحقي�ق املُختصَّ
إتمام إجراءاتها فيها ”.

ر  وتابع�ت ان” املحكمة، ونتيجة املُتوفِّ
لديها من ُمعطياٍت، وبعد تدوين أقوال 
الش�هود واالطالع ع�ىل مطالعة دائرة 
الوقاي�ة، ق�رَّرت إصدار أمر اس�تقداٍم 
ها استناداً إىل أحكام املادَّة )240(  بحقِّ

 .” من قانون العقوبات العراقيِّ
من جهة متصلة، اعلنت دائرة الوقاية 
يف هيئ�ة النزاه�ة تفاصي�ل تقريره�ا 
بخص�وص تعاقد وزارة االتصاالت مع 
إحدى ال�ركات اللبناني�ة بخصوص 
تس�ويق املكاملات الدولي�ة عرب بوابات 

النفاذ، وكشف التحايل.
وقال�ت الدائ�رة يف تقري�ٍر أعدَّته حول 
الزي�ارات الت�ي ق�ام به�ا فريقه�ا إىل 
الجهات املختصة والتي أوردها تقرير 
تلفزيوني إلحدى املحط�ات الفضائية 
ورصده املركز اإلعالمي لهيأة النزاهة 
حول العقد املربم بني وزارة االتصاالت 
ورشك�ة لبناني�ة؛ لتس�ويق املكامل�ات 

الدولية عرب بوابات النفاذ.
واقرتح�ت الدائرة يف التقرير، املُرس�لة 
نس�خٌة منه إىل األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء ومجلس النواب وهيئة اإلعالم 
واالتصاالت ومستشارية األمن الوطني 
ووزي�ر االتص�االت، أن تت�وىل الركة 
إدارة  العام�ة لالتص�ال واملعلوماتي�ة 
تس�ويق املكاملات الدولي�ة عرب بوابات 
النفاذ الوطنية والس�يطرة عليها دون 

ال�ركات  م�ع  التعاق�د  إىل  الحاج�ة 
األجنبية.

 منبه�اً إىل وج�ود اإلمكان�ات املادي�ة 
والفني�ة والبرية لدى الركة العامة 
لالتص�االت، وأن االعتم�اد ع�ىل هذه 
اإلمكانات والقدرات يس�هم يف تعظيم 

مواردها املادية.
ودعت إىل التفاوض مع رشكات الهاتف 
لغ�رض  الع�راق؛  يف  العامل�ة  النق�ال 
ت�ويل وزارة االتص�االت إدارة بواب�ات 
النف�اذ مع منحهم اس�تحقاقهم املايل 
م�ن املكامل�ات الدولية وفق�اً للقانون، 

مش�دداً عىل رضورة تحسني الخدمات 
املقدمة.

وأك�د أن وزارة االتصاالت تعاقدت مع 
الرك�ة اللبناني�ة أواخر ع�ام 2011 
مدة خم�س س�نوات قابل�ة للتجديد، 
مبيناً قيامها بعد انتهاء العقد باإلعالن 
ع�ن مناقصة إلدارة مروع تس�ويق 
االتص�االت الدولي�ة، ال�ذي أحي�ل عىل 
إح�دى رشكات خدمات االتصاالت بعد 
دراس�ة العقود املقدمة م�ن قبل لجنة 

مختصة يف الوزارة.
وأوضح�ت أن “العقد يتطلب الحصول 

املخاب�رات  )جه�از  موافق�ة  ع�ىل 
ومستش�ارية األم�ن الوطن�ي ووزارة 
الداخلية(، ونتيجة لتأخر ورود اإلجابة 
من قب�ل إحدى تل�ك الجهات اضطرت 
ال�وزارة إلبرام مالح�ق متعددة لتمديد 
العق�د م�ع الرك�ة اللبناني�ة ال�ذي 
انتهى مطلع عام 2017. مش�راً إىل أن 
التمدي�د، الذي يكون مدة ثالثة أش�هر 
لكل ملحق، تم إبق�اؤه مفتوحاً لحني 
توقي�ع العق�د الجدي�د بعد اس�تكمال 
اإلج�راءات الخاص�ة بالحص�ول ع�ىل 

املوافقة األمنية.”

األجه�زة  أن جمي�ع  وكش�فت ”ع�ن 
املس�تخدمة يف إدارة املكامل�ات الدولية 
من قبل الركة املتعاقد معها تعود إىل 
الركة العامة لالتص�ال واملعلوماتية 
الت�ي له�ا الق�درة ع�ىل إدارة املروع 
والسيطرة عىل املكاملات الدولية«. الفتاً 
إىل »أن ال�وزارة لج�أت إىل التعاق�دات 
الخارجية بعد اشرتاط رشكات الهاتف 
النق�ال العاملة يف البلد ع�ىل أن تكون 
إدارة بواب�ات النف�اذ الخارجي�ة ع�رب 

رشكات أجنبي”.
دائ�رة  أعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن 
التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة، امس 
االربع�اء، تمك�ن مالكاته�ا يف نين�وى 
من ضبط ش�بكة تعمل عىل بيع قطع 
األرايض العائدة ملكيتها ملديرية بلدية 
املوصل، موضحة أنه تم ضبط املتهمني 

العاملني يف الشبكة.
وقال�ت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن فريق عم�ل مديرية 
تحقي�ق نينوى، ق�ام بضب�ط متهمة 
تعمل يف مديرية بلدية املوصل متلبسة 
بالجرم املش�هود أثناء تس�لمها مبلغ 
الرش�وة رفقة أحد املتهم�ني؛ لقيامها 
ببيع أرقام قطع أراض متميزة مملوكة 
للبلدية مقاب�ل مبالغ مالية. مبينة أنه 
تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية 

واألجنبية بحوزة املتهمة.
وأضاف�ت »ان التحقي�ق م�ع املتهمة 
أفىض إىل اعرتافها عىل أعضاء الشبكة 

الذي�ن يعملون معه�ا البال�غ عددهم 
سبعة أشخاص«. الفتة إىل أنه تم إلقاء 

القبض عليهم.
ويف عملي�ٍة منفصلٍة، ق�ام فريق عمل 
املديرية بضب�ط )4( متهمني يعملون 
يف محط�ة وق�ود حكومي�ة يف الجانب 
األي�ر م�ن مدين�ة املوص�ل؛ لوج�ود 
البنزي�ن  كمي�ات  يف  تالع�ب  ح�االت 
والنفط األبيض ومنتوج الغاز، إضافة 
إىل التالع�ب يف املبال�غ املودع�ة ل�دى 
عم�ال املضخ�ات عن قيم�ة بيع مادة 
البنزي�ن للمواطنني، فض�اًل عن ضبط 
مته�م داخل املحط�ة بحوزته مفاتيح 
القاص�ات الخاصة باملحط�ة، والعمل 

داخلها دون صفة وظيفية.
وتابعت الدائرة، إن فريق العمل تمكن 
يف عملية ثالثة من ضبط أحد املتهمني؛ 
لقيامه باس�تغالل الرصي�ف والطريق 
العام كموقف سيارات خاص، وجباية 
مبالغ مالي�ة من الس�يارات ملصلحته 

الشخصية خالفاً للقانون.
�يم محارض  وبينت املديرية أنه تم تنظَّ
ضب�ط أصولي�ة باملُ�ربزات املضبوطة 
ت؛  م�ع األوليَّ�ات يف العملي�ات التي تمَّ
بن�اًء عىل مذك�رات قضائية، وعرضها 
بصحبة املُتَّهمني عىل الهيأة التحقيقية 
ة بقضايا النزاهة يف  القضائية املُختصَّ
نين�وى، التي ق�رَّرت توقي�ف املتهمني 
وفقاً ألحكام املواد )307و315 و456( 

من قانون العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز مكافح�ة اإلرهاب تفكيك 
داع�ش  لتنظي�م  إرهابي�ة  ش�بكة 
اإلرهابي واعتق�ال أربعة إرهابيني يف 

مدينة الفلوجة بمحافظة االنبار.
وذكر الجهاز يف بي�ان مقتضب تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه أن “جه�از 
مكافحة اإلرهاب، فكك شبكة ارهابية 

لداعش االرهابي يف الفلوجة«.
وأوض�ح أن “الش�بكة كان�ت تخطط 
لعمليات ارهابي�ة يف االنبار وبغداد”. 

أربع�ة  اعتق�ل  “الجه�از  ان  مبين�اً 
اس�لحة  ع�ىل  واس�توىل  ارهابي�ني 

ومعدات”. 
م�ن جهته�ا، أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم 
األمن�ي، ام�س األربع�اء، ع�ن تدمر 
معس�كر تدري�ب لتنظي�م “داع�ش” 

االجرامي يف سلسلة جبال حمرين.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« 
 16_F �نس�خة منه، إن “طائ�رات ال
العراقية، تمكنت من تدمر معس�كر 
داع�ش  لعن�ارص عصاب�ات  تدري�ب 

اإلرهابية يف سلسلة جبال حمرين«.
وأض�اف البي�ان أن�ه “تم س�حق من 
كان بداخل�ه م�ن عن�ارص إرهابي�ة، 

وسنوافيكم التفاصيل الحقاً”. 
من جانب متصل، اكد مس�ؤول محيل 
يف محافظ�ة دياىل، ام�س االربعاء، أن 
زي�ادة اطالقات س�د العظيم ش�مال 
املحافظ�ة اس�همت يف تقليل معدالت 

تسلل تنظيم “ داعش” االجرامي.
وق�ال رئي�س مجلس ناحي�ة العظيم 
محم�د  بعقوب�ة(،  ش�مال  )65ك�م 

ضيفان العبي�دي، يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »ال�زوراء«: ان” وزارة املوارد 
املائي�ة وافقت عىل زي�ادة االطالقات 
املائي�ة م�ن س�د العظي�م م�ن 30م 
مكعب/ث�ا اىل 70 م مكع�ب/ ث�ا، ما 
اس�هم يف غمر حاوي العظيم وارتفاع 

مستوى املياه “.
واضاف العبيدي ان “ارتفاع مس�توى 
املي�اه يف ح�اوي العظي�م اس�هم يف 
تقليل معدالت تس�لل داعش االرهابي 
م�ن ص�الح الدي�ن اىل دي�اىل باعتبار 

الح�اوي ه�و الفاصل الح�دودي بني 
املحافظتني«.

وأك�د املس�ؤول املح�يل أن “انخفاض 
االطالق�ات يف االش�هر املاضي�ة دفع 
داعش اىل التس�لل ع�رب الحاوي، لكن 
زيادته�ا س�يكون لها اث�ر ايجابي يف 

املشهد االمني”.
ويعد س�د العظي�م يف محافظة دياىل 
ثاني اكرب س�دود ديال،ى وهو يتميز 
ببحرته التي تستوعب اكثر من مليار 

و400مليون م مكعب. 

بغداد/ الزوراء:
رفعت مكافحة املتفجرات يف اللواء 30 بالحش�د 
الش�عبي، ام�س األربع�اء، 25 عبوة ناس�فة يف 

مناطق سهل نينوى ودياىل.
وذك�ر بيان للحش�د الش�عبي تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه، أن “مف�ارز مكافح�ة املتفجرات 
يف اللواء 30 بالحش�د الش�عبي رفع�ت 25 عبوة 

ناسفة يف قرية البدنة يف سهل نينوى«.
وأضاف البي�ان أن “الفرق تخلصت من العبوات 
بش�كل آمن، ودفعت خطرها ع�ن األهايل الذين 

ناشدوا اللواء بالتدخل”. 
من جهت�ه، أعلن القيادي يف الحش�د الش�عبي، 
ابومحمد التميمي، ام�س االربعاء، تفكيك اكثر 
من 300 عبوة ناس�فة يف املناطق املحررة داخل 

املحافظة.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»الزوراء«: إن “الوية الحشد الشعبي املنترة يف 
11 قاطع ضمن ح�دود دياىل تتميز بوجود فرق 
ملعالج�ة املتفجرات عىل ق�درة عالية من الخربة 
نجحت خالل االش�هر املاضية بتفكيك اكثر من 
300 عب�وة ناس�فة يف املناط�ق املح�ررة داخل 

املحافظة«.
وأضاف أن “أغلب العبوات جرى نصبها يف طرق 
زراعية او بس�اتني من اجل قتل األبرياء”. الفتا 

اىل ان “ داع�ش االرهابي يحاول تغير اس�اليب 
نصب العبوات وتفجرها بطرق مختلفة، إال ان 
خربة فرق مكافحة املتفجرات بالحش�د نجحت 
يف كش�فها ورفعها دون اية اصابات او خسائر 

برية«.
واش�ار التميم�ي اىل ان “العبوات الناس�فة هي 
اه�م االس�لحة املوج�ودة ل�دى داع�ش بالوقت 
الراهن النه يخىش املواجهة املبارشة”. موضحا 

أن “مع�دالت نص�ب العبوات انخفضت بش�كل 
كبر خاصة بعد قت�ل العديد من خرباء التنظيم 
بنص�ب وصناعة العب�وات عرب كمائن الحش�د 

الشعبي«.
وكان�ت اللجن�ة االمنية يف مجلس دي�اىل اعلنت، 
يف وق�ت س�ابق، قتل 6 م�ن اهم خ�رباء داعش 
االرهاب�ي بصناع�ة ونص�ب العبوات الناس�فة 

خالل الكمائن باالشهر املاضية. 

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئيس جامعة البرصة، س�عد 
شاهني حمادي، امس األربعاء، ان 
منظمة اليونس�كو العاملية هددت 
بع�دم االعرتاف بش�هادة الجامعة 
مل�دة اربعة اع�وام مقبل�ة يف حال 
ع�دم االنتظ�ام بالدوام الرس�مي. 
من جه�ة متصل�ة، اعلنت جامعة 
الب�رصة حصولها عىل املركز األول 
 Google بالبحوث ضم�ن تصنيف 
الجامع�ات  ب�ني  م�ن    Scholar
العراقي�ة، بعد أن تفوقت عىل وفق 

رصانة البحوث العلمية.
وقال رئيس جامعة البرصة، سعد 
شاهني حمادي، يف ترصيح إذاعي 
”منظم�ة  ان  »ال�زوراء«  تابعت�ه 
اليونس�كو ابلغتنا بإلغاء االعرتاف 
بالش�هادة ألرب�ع س�نوات إذا ل�م 
ينتظ�م ال�دوام قب�ل ي�وم 25 من 

الشهر الجاري«.
االرضاب  ع�ن  اإلع�الن  وتس�بب 
والتظاه�رات بعدم انتظ�ام طلبة 
وتأخ�ر  كلياته�م،  يف  الجامع�ات 
انج�از املناه�ج، م�ا اج�رب وزارة 
التعلي�م اىل اصدار ق�رارات عاجلة 

ملعالجة تغيب الطلبة”. 
من جه�ة متصل�ة، اعلنت جامعة 
الب�رصة حصولها عىل املركز األول 
 Google بالبحوث ضم�ن تصنيف 
الجامع�ات  ب�ني  م�ن    Scholar
العراقي�ة، بعد أن تفوقت عىل وفق 

رصانة البحوث العلمية.
وقال رئيس جامعة البرصة، سعد 
ش�اهني حمادي، يف بي�ان اطلعت 
عليه »الزوراء« ”أن جامعة البرصة 
حصلت ع�ىل املركز االول بالبحوث 
 Google العلمي�ة ضم�ن تصني�ف
جامع�ة  حصل�ت  فيم�ا   Scholar
بغ�داد ع�ىل املرك�ز الثان�ي وحلت 

جامعة بابل باملركز الثالث«.
الجامع�ات  ان   ” ش�اهني  وب�نينّ 
العراقي�ة حصل�ت ع�ىل املركز 37 
بالبح�وث نفس�ها، فيم�ا  عاملي�ا 
حصلت جامعة هارفارد عىل املركز 

األول بمشاركة 5014 جامعة “.
رئاس�ة  ”أن  حم�ادي  وأض�اف 
تطوي�ر  ع�ىل  تعم�ل  الجامع�ة 
الق�درات لألس�اتذة إلعط�اء زخم 
اك�رب ورصان�ة كب�رة للتدري�س 

بالجامعة«.

كشفت عن تقريرها بشأن عقد تسويق املكاملات الدولية

تدمري معسكر تدريب للتنظيم اإلرهابي يف محرين

النزاهة تصدر أمر استقدام حبق أحد أعضاء جملس النواب للدورة السابقة

مكافحة اإلرهاب حيبط خمططا داعشيا الستهداف األنبار وبغداد

حصلت على املركز األول للبحوث ضمن تصنيف »غوغل«احلشد يعلن رفع أكثر من 300 عبوة ناسفة يف دياىل وسهل نينوى 
جامعة البصرة مهددة بعدم االعرتاف بشهادتها من 

»اليونسكو« يف حال عدم انتظام الدوام

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س االربع�اء، 
ضب�ط عجل�ة ن�وع ب�راد م�ع س�ائقها 
محملة بمواد مخالفة للضوابط القانونية 

بالديوانية.
وقال إعالم الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
اس�تخبارات  »مف�ارز  إن  من�ه،  نس�خة 
الجريم�ة املنظم�ة يف الديواني�ة، العاملة 
وزارة  يف  االس�تخبارات  وكال�ة  ضم�ن 

الداخلية، ضبطت عجلة نوع براد والقبض 
الرئيس�ية  الس�يطرة  يف  س�ائقها  ع�ىل 

ملحافظة الديوانية«.
واض�اف ان »العجلة محملة بمواد غذائية 
مس�توردة مخالف�ة لضوابط االس�تراد 
والتصدي�ر ومنتهية الصالحية بنحو 4٨0 
كارتونا، حيث قرر الس�يد قايض التحقيق 
توقي�ف املتهم ع�ىل وفق امل�ادة 10 / من 

قانون حماية املستهلك«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت أمانة بغداد، ام�س االربعاء، عن تطوير ثالث محالت س�كنية وإدخالها الخدمة 

خالل األيام القليلة املقبلة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن »مالكاتها حققت نس�ب انجاز 
متقدم�ة يف تطوير األفراز الحدي�ث من املحلتني ) 753 ، 757 ( ضمن منطقة الفضيلية 
واملحل�ة 970 بالكامل ضمن منطقة الزعفرانية، والتي تش�هد التطوير واإلكس�اء ألول 
مره منذ تأس�يس املنطقتني«.واضاف�ت ان »أعمال التطوير تضمنت فتح بوكس ترابي 
وفرش وحدل الحىص الخابط مع انشاء قالب جانبي ومشبكات املجاري واالمطار، ومن 

ثم االكساء بثالث طبقات من األسفلت«.

أمانة بغداد: تطوير 3 حمالت سكنية 
وإدخاهلا اخلدمة باأليام املقبلة

الداخلية تضبط عجلة خمالفة 
للقوانني يف الديوانية

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس األربعاء، 
اع�ادة اص�دار 4 حاويات مخالف�ة للضوابط 

بجمرك ام قرص الجنوبي.
»ال�زوراء«  تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وذك�رت 
نس�خة من�ه، إن »مفارزه�ا يف مرك�ز جمرك 
ام قرص الجنوب�ي، تمكنت من اع�ادة اصدار 
)4( حاوي�ات حجم )40(قدم�ا محملة بمواد 
مختلف�ة لعدم وجود اوراق رس�مية لبعضها، 
وع�دم  مطابقة البع�ض اآلخ�ر للمواصفات 

القياسية املعتمدة«.
واضاف�ت ان »الحاويات كان�ت محملة بمواد 
منزلية ولعب اطفال وهياكل حديدية وصمام 
لط�ي  وماكن�ة  كهربائي�ة  ولوح�ات  حدي�د 

الحديد«.
واوضحت انه »تم اتخ�اذ األجراءات القانونية 
بح�ق املخالف�ة وفق�ا لقانونه�ا الناف�ذ رقم 

23لسنة 19٨4املعدل«.
ويذكر، ان »الهيئة العامة للجمارك تعلن بشكل 
مستمر عن ضبط واعادة اصدار واتالف مواد 
مختلف�ة يتم كش�فها يف مراكزه�ا الجمركية 
تمنع من خاللها دخول املواد املخالفة لروط 

وضوابط األستراد«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، ام�س 
األربع�اء، اصداره�ا أحكاما تتعل�ق بالرتبية 
والتعليم، مش�رة إىل ردها طل�ب إلغاء منح 
وترس�يخ  واملدرس�ني،  للمعلم�ني  ق�روض 
دس�تورية قانون يوفر أم�واالً لبناء املدارس 

ورياض االطفال.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة، إياس 
الس�اموك، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه، إن “قض�اء املحكمة االتحادي�ة العليا 
نظر، خالل العام املايض، يف عدد من الدعاوى 

الدستورية التي تتعلق بالرتبية والتعليم«.
وأض�اف الس�اموك أن “املحكم�ة اص�درت 
ووج�وب  املحارضي�ن،  بإنص�اف  حكم�اً 
احتس�اب خدمته�م لالغراض كاف�ة، خالل 
م�دة املحارضات؛ ألن ذلك يمث�ل جزاًء عادالً 
لجهوده�م”. مبينا أن “املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا ردت طل�ب الغ�اء تخصي�ص اراٍض 

وق�روض للمعلم�ني واملدرس�ني واملرف�ني 
واملرشدين الرتبويني، وعدنّت أن ذلك يعد حقا 

من حقوقهم وال يجوز الغاؤه«.
ولف�ت الس�اموك، إىل أن “املحكمة رس�خت 
املبادئ الدستورية بشأن املساواة بني التعليم 
الحكومي وااله�يل، وردت الطعن الوارد عىل 
ر أم�واالً لبناء امل�دارس ورياض  قان�ون يوفنّ
االطف�ال، وذهب�ت إىل أن ذل�ك من ش�أنه أن 

يساعد يف عملية التعليم املجاني”. 

بغداد/ الزوراء:
بحثت هيئة املناف�ذ الحدودية، امس االربعاء، 
وف�د منظم�ة الهج�رة الدولية تطوي�ر منفذ 

طريبيل الحدودي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه، ان »رئيس الهيئة كاظم العقابي استقبل 
يف مكتبه وفد منظمة )iOM( منظمة الهجرة 
الدولي�ة التابع�ة لالتح�اد األوروب�ي، واطلع 

العقابي عىل املخططات األولية املعدة لتطوير 
منفذ طريبي�ل الحدودي م�ع الجانب األردني 
واإلج�راءات املثبت�ة عىل التصامي�م  للوصول 
إىل صيغ�ة نهائية تكاملية تص�ب يف مصلحة 
تس�هيل الحرك�ة التجاري�ة واملس�افرين بني 

البلدين«.
الس�ياقات  اتب�اع  »رضورة  العقاب�ي  واك�د 
اإلداري�ة والفني�ة واملالية عىل وف�ق الضوابط 

وتنظيم الجداول الكمية والكلف الس�تحصال 
املوافقات من الجهات ذات العالقة، مع ضمان 
تدريب املوارد البرية التابعة للهيئة عىل وفق 
االختصاصات العاملة عىل وفق برامج تحاكي 
التطور العلمي والتقني يف دول العالم«. مبديا 
»مالحظات�ه التقويمي�ة ع�ىل التصامي�م بما 
يضم�ن حس�ن االداء عن�د ال�روع بعملي�ة 

تطوير املنفذ الحدودي«.

اجلمارك تعيد 4 حاويات 
احملكمة االحتادية العليا تعلن أحكامها خبصوص الرتبية والتعليمخمالفة يف مجرك أم قصر 

املنافذ احلدودية تبحث مع منظمة اهلجرة الدولية تطوير طريبيل

ردت طلب إلغاء منح قروض للمعلمني واملدرسني
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النفط والطاقة النيابية: االتفاقية ستدخل البلد يف لعبة احملاور الدوالر يسجل اخنفاضا يف األسواق 
احمللية

»سومو« تبيع خام البصرة اخلفيف 
حتميل شباط بعالوة أقل

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف 
بغداد، ام�س األربعاء، إنخفاضاً 
بس�عر رصف ال�دوالر األمريكي 

مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر 

رشكات الصريفة، كاآلتي: سعر 
البيع للدوالر الواحد سجل 1220 
ديناراً، أي 122 ألف دينار للمائة 
دوالر. أما س�عر ال�راء للدوالر 
فبلغ 1210 ديناراً، أي 121 ألف 

دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أكد كبري مستش�اري الحكومة العراقية 
أح�د  واالقتصادي�ة،  املالي�ة  للش�ؤون 
العراقي�ة  االتفاق�ات  يف  املفاوض�ن 
الصيني�ة، مظه�ر محمد صال�ح، امس 
األربع�اء، أن اتفاقي�ة الص�ن ال تره�ن 
النف�ط العراق�ي لس�نوات طويل�ة كما 
يش�اع، فيم�ا أمل�ح إىل إمكاني�ة إلغائها 
يف أي وق�ت يري�ده الع�راق. م�ن جانب 
متص�ل، اكد عضو لجنة النفط والطاقة 
النيابية، النائب عادل خميس املحالوي، 
ان االتفاقية الصينية س�تدخل العراق يف 
لعب�ة املح�اور الدولية وس�رهن النفط 

لعرات السنن. 
وقال، مظهر محم�د صالح، يف ترصيح 
صحف�ي، اطلعت علي�ه »ال�زوراء«: إن 
“االتف�اق ب�ن الص�ن والع�راق فن�ي، 
ونستغرب من فوىض التحليالت الحالية 
لالقتصادين والسياسين عىل حد سواء، 
نعل�م أن اتفاقا مع بل�د مثل الصن يعد 
منافسا قويا للواليات املتحدة يف العراق، 
يث�ري الجدل ايضا، لكن ه�ذا ال يعني أنه 

مسيس«.
وأض�اف صال�ح ان “االتف�اق يتضم�ن 
تخصيص عوائد تصدير 100 ألف برميل 
م�ن إجم�ايل ص�ادرات الع�راق اليومية 
للص�ن البالغة نح�و 850 أل�ف برميل، 
ملش�اريع اإلعم�ار، وه�و بداي�ة لدخول 
البن�ى  إعم�ار  يف  الصيني�ة  ال�ركات 

التحتية املتهالكة«.
وتابع “إي�رادات النفط كله�ا تذهب إىل 
املوازن�ة التش�غيلية، بينما ه�ذه فرصة 
أن يخص�ص جزء من اإليرادات بش�كل 

جيد لإلعمار والبناء”. مؤكدا أن “قضية 
رهن النفط العراقي لس�نن طويلة كما 
يحذر منه البعض، وس�معناه باليومن 
املاضين، غ�ري صحيحة، فهن�اك بند يف 
االتفاقي�ة يمكن من إلغائه�ا بأي وقت 
تريده، فهي عبارة عن اتفاقية مساعدة 

من الصن كدولة صديقة إىل العراق«.
ورأى أن�ه “ال توج�د أي مخاوف من أية 
عقوب�ات اقتصادي�ة أمريكية أو غريها، 
يف ضوء تطبيق هذه االتفاقية، فالجانب 
االمريك�ي ليس�ت ل�ه أي�ة عالق�ة بهذا 
امللف، فلم نس�مع أن هن�اك اعراضات 
امريكية أو تحذيرات بشأن االتفاقية أو 

تطبيقها”.
مبين�ا أن “هن�اك ني�ة يف املس�تقبل إذا 
نجحت املشاريع الصينية، بأن نخصص 
300 ال�ف برمي�ل نفط يومياً ملش�اريع 
100 أل�ف برمي�ل  اإلعم�ار، ب�دال م�ن 

حالياً”.
واكد مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون 
املالي�ة: أن االتفاقي�ة التجاري�ة املربمة 
بن الع�راق والصن س�ركز عىل تنفيذ 

مشاريع البنى التحتية.
وق�ال صال�ح إن »االتفاقي�ة تتضم�ن 
مبادلة عائدات النفط بتنفيذ املش�اريع 
الحكوم�ة  »ان  اىل  الفت�ا  الع�راق«.  يف 
العراقي�ة فتحت حس�ابا ائتمانيا يف احد 
البنوك الصينية الرصينة لتوديع عائدات 
النف�ط البال�غ 100 ال�ف برمي�ل يومياً 
ضم�ن االتفاقية الصيني�ة«. وأوضح أن 
»هذا الحساب يقوم بالرصف للركات 
التي تق�وم بتنفيذ املش�اريع«. الفتا إىل 
أن »االتفاقي�ة س�ركز ع�ىل مش�اريع 

البنى التحتية كاملدارس واملستش�فيات 
والط�رق والكهرباء وال�رصف الصحي، 
يتم تحديدها من خالل وزارة التخطيط 

وبالتنسيق مع مجلس الوزراء«.
وأض�اف أن »االتفاقي�ة س�توفر فرص 
عم�ل كث�رية للعاطل�ن، ومن�ح فرصة 
لركات القطاع الخاص العراقي، فضال 
عن االعتم�اد عىل املنتج�ات العراقية يف 
تنفيذ املش�اريع كاالس�منت والطابوق 
والرمل وغريها«. مبينا »ان هذه ستخلق 

تنمية اقتصادية كبرية يف البلد.«
 ولف�ت إىل، أن »عم�ر االتفاقية يصل اىل 
20 عام�اً«. مؤك�داً »ان ه�ذه االتفاقية 
س�تنهض بالبن�ى التحتية للع�راق التي 

مازالت مدمرة منذ اربعة عقود«.

من جانب متصل، اكد عضو لجنة النفط 
والطاقة النيابي�ة، النائب عادل خميس 
املحالوي، ان االتفاقية الصينية ستدخل 
العراق يف لعبة املحاور الدولية وسرهن 

النفط لعرات السنن. 
وقال املحالوي يف بي�ان تلقت “الزوراء” 
نسخة منه، امس االربعاء: ان “االتفاقية 
م�ع الصن هي اتفاقية تش�وبها الكثري 
من عالمات االستفهام وهي وقعت عىل 
عج�ل دون تخطي�ط حقيق�ي وهادف، 
ولدينا ع�دد من املالحظ�ات حولها، ويف 
مقدمته�ا ع�دم مصادقته�ا م�ن قب�ل 
مجلس الن�واب ومحاولة ف�رض توجه 
مع�ن لالقتص�اد العراق�ي م�ن خ�الل 
ربطه باالقتصاد الصيني، وتحديد هوية 

اقتصاد الدولة تبعا لذلك، وادخال العراق 
يف لعب�ة املح�اور الدولية، وره�ن اموال 
مبيع�ات نفط العراق لعرات الس�نن، 
وبمبال�غ مئ�ات امللي�ارات، فض�ال عن 
وجود لبس بن حجم التبادل االقتصادي 

ومبلغ االئتمان يف االتفاقية«.
وأضاف “بناًء ع�ىل كل ما تقدم، نطالب 
لح�ن  االتفاقي�ة  تنفي�ذ  يف  بالري�ث 
تش�كيل حكومة جديدة وتش�كيل لجنة 
م�ن كفاءات عراقية مس�تقلة لدراس�ة 
الج�دوى م�ن ه�ذه االتفاقي�ة، وتقديم 
توصياته�ا للحكومة الجدي�دة والربملان 
لغ�رض البت يف اتخ�اذ القرار املناس�ب 
بصدده�ا، وبما يحق�ق املصلحة العامة 

للبلد”.

مستشار عبداملهدي: اتفاقية الصني ال ترهن النفط وميكن إلغاؤها يف أي وقت يريده العراق

لالستفسار:

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش سوق العراق لألوراق املالية، 
ام�س االربعاء، ع�ىل انخفاض بنس�بة 
 }488.63{ عن�د  متوقف�اً   }0.04%{
نقطة بع�د ان كان }488.82{ نقطة يف 

الجلسة السابقة.
حيث كانت عدد الركات املدرجة 102، 
وعدد ال�ركات املتداولة 28، وبلغ عدد 
 )538.158.302( املتداول�ة  االس�هم 
س�هما، بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االس�هم 

)732.239.397( دينارا .
واغلق مؤرش االسعارISX 60   يف جلسة، 
امس، ع�ىل )488.63( نقطة منخفضا 
بنسبة )%0.04( عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )488.82( نقطة.
وتم تداول اس�هم )28( رشكة من اصل 
)102( رشكة مدرجة يف السوق .واصبح 
عدد ال�ركات املتوقفة بقرار من هيئة 
االوراق املالية لع�دم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل )27( رشكة .
م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غ�ري العراقين يف الس�وق 
النظامي )4( مالين سهم بقيمة بلغت 
)12.760( مليون دينار من خالل تنفيذ 
)5( صفق�ات عىل اس�هم رشكة واحدة  

.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من 
املس�تثمرين غ�ري العراقين يف الس�وق 

س�هم  ملي�ون   )22.550( النظام�ي 
بقيمة بلغ�ت )67.325( ملي�ون دينار 
م�ن خ�الل تنفي�ذ )62( صفق�ات عىل 

اسهم رشكتن.
م�ن  املش�راة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غ�ري العراقين يف الس�وق 
الثان�ي )760( الف س�هم بقيمة بلغت 
)1.897( ملي�ون دينار من خالل تنفيذ 

)2( صفقتن عىل اسهم رشكة واحدة.
وبلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
غري العراقين يف الس�وق الثاني )530( 
الف سهم بقيمة بلغت )1.325( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفيذ صفق�ة واحدة 

عىل اسهم رشكة واحدة.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

No: 7169 Thu 16 Jan 2020العدد: 7169 الخميس - 16 كانون الثاني 2020

بغداد/ الزوراء:
ق�ال مص�دران تجاري�ان ي�وم 
األربعاء إن رشكة تسويق النفط 
العراقية )سومو( باعت مليوني 
برميل من خام البرصة الخفيف 
ش�باط  فرباي�ر/  يف  للتحمي�ل 
بع�الوة محدودة تبل�غ نحو 10 
للربمي�ل ف�وق س�عر  س�نتات 
البيع الرسمي إىل رشكة يونيبك 

الصينية.
للتحميل  الشحنة  وجرى عرض 
يف الف�رة من 23 إىل 26 فرباير/ 
ش�باط.وقبل هذا، باعت سومو  
خام الب�رصة الخفيف للتحميل 
يف يناير/ كان�ون الثاني بعالوة 
تبل�غ 90 س�نتا للربمي�ل ف�وق 
س�عر البيع الرس�مي يف السوق 

الفورية.

جمهورية العراق                 العدد:3298/ب/2019              

مجلس القضاء االعىل            التاريخ:2020/1/15                                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                  

محكمة بداءة النارصية

اعالن

اىل املدعى عليه )محمد حسن جعفر(

بناءاً عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله واملقامة من 

قب�ل املدعي )هش�ام عب�د املهدي خل�ف( بخصوص 

)تخليه العقار املرقم 12/25 شامية( وملجهولية محل 

اقامتك�م تق�رر تبليغك�م اعالناً بواس�طة صحيفتن 

محليتن عىل موعد املرافعة املوافق 2020/1/21 ويف 

حالة عدم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وفق االصول.

القايض

ازهر عيل فرج

فقدان 
ان�ي املواط�ن )محم�د عامر 
نارص الخفاجي( فقدت الباج 
الصادر من كلية بغداد للعلوم 
االقتصادية سنة 2015 والذي 
ينته�ي بس�نة 2019، فع�ىل 
م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 
اس�تعالمات الكلي�ة املذكورة 

اعاله.. مع جزيل الشكر.

وزارة الدفاع/ الدائرة القانونية / املحكمة العسكرية االوىل

 )اعالن( 9

رزمة )2019/9(

1. حكمِت املحكمة العسكرية األوىل عىل املدانن املدرجة أسمائهم أدناه غيابيا بما ييل :- 

أ .  الحبس الش�ديد ملدة )س�تة اشهر( وفق املادة )33/ أوال( و )ثالثة اشهر ( وفق املادة و)٦2/ 

ثانيا/ ثالثا/أ ( من ق ع ع رقم 19 لسنة 200٧ املعدل. 

ب . تنفذ بحقه العقوبة اعتبارا من تاريخ إلقاء القبض عليه أو تس�ليم نفسه نادما مع مراعاة 

إحكام املادة )2٤3( من )ق أ م ج ( رقم 23 لسنة 19٧1 وتعديالته. 

ج . من�ح الحق للموظفن العمومي�ن بإلقاء القبض عليه أينما وجد وإلزام املوظفن واملكلفن 

بخدمة عامة باإلخبار عن محل اختفائه اس�تنادا ألحكام امل�ادة )80/ ثالثا/ رابعا( من قانون 

أصول املحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 201٦ 

2.  لذا عليك مراجعة وحدتك العس�كرية أو تس�ليم نفسك اىل اقرب جهة عسكرية رسمية خالل 

90 يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن وبعكسه يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي بعد 

نفاذ املدة القانونية أعاله واملنصوص عليها باملادة )2٤3( من قانون أصول املحاكمات الجزائية 

رقم 23 لسنة 19٧1 وتعديالته. 

 العميد الحقوقي 

 رئيس املحكمة العسكرية األوىل 

وزارة الدفاع/ الدائرة القانونية / املحكمة العسكرية الخامسة
                                                            العدد: غيابي / 23

                                                            التاريخ: 31 / 2019/12
اعالن ٤

اىل املتهم�ن الغائب�ن املدرج�ة أس�مائهم أدناه والس�اكنن يف 
العناوي�ن املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهم�ن وفق املواد القانونية 
م�ن قانون العقوبات العس�كري رق�م 19 لس�نة 200٧ املعدل 
والقضايا املبينة إزاء اسم كل واحد منكم وبما ان محل أقامتكم 
مجه�ول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحرضوا 
امام املحكمة العس�كرية الخامس�ة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ نر ه�ذا اإلع�الن وعند ع�دم حضوركم س�وف تجري 
محاكمتكم غيابيا وإعطاء الح�ق للموظفن العمومين بإلقاء 
القب�ض عليكم وإل�زام كل ش�خص يعلم بمح�ل اختفائكم ان 
يخرب الجهات العسكرية بذلك استنادا للمادة 80 / ثالثا / رابعا 
من قانون أصول املحاكمات الجزائية العس�كري رقم 22 لسنة 

. 201٦

العقيد الحقوقي
رئيس املحكمة العسكرية الخامسة
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6 احتاد الكرة: ال يوجد احتاد يف 
العامل يريد معاقبة نفسه

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد االتحاد العراقي لكرة القدم أنه لم يخاطب نظريه الدويل »فيفا« بش�أن القضية التي 
رفعها الالعب الدويل الس�ابق، عدنان درجال، ضد رئيس االتحاد وأعضائه لعدم ترش�حه 
لالنتخابات.وانترشت أنباء تفيد بأن االتحاد، خاطب »فيفا« وطالبه بعقوبات عىل الكرة 
العراقي�ة بس�بب التدخالت الحكومي�ة.ويف هذا الص�دد، أكد الناطق باس�م اتحاد الكرة، 
حسني الخرساني أن »هذا األمر غري صحيح، ليس من املنطقي أن يقبل أي اتحاد بالعالم 
فرض عقوبات عىل نفس�ه«.وأوضح أن »االتحاد العراقي لكرة القدم، لم يرسل أي كتاب 

إىل فيفا، لكن االتحاد الدويل يجب أن يكون عىل دراية بما يحدث يف العراق قريباً«.

أصفر وأمحر

حممد شوكان: أسعى لتسجيل املزيد من األهداف مع كاظمة

منتخب املبارزة على الكراسي يشارك ببطولة آسيا يف تايلند

بغداد/ متابعة الزوراء
طال�ب الدويل العراقي، همام ط�ارق، املتواجد حالًيا يف اإلمارات، من 

إدارة ناديه اإلسماعييل، املوافقة عىل رحيله هذا الشتاء.
وأب�دى همام غضبه الش�ديد م�ن وضعه داخل اإلس�ماعييل، وعدم 
شعوره بالراحة، مبدًيا رغبته يف الرحيل خالل كانون الثاني الجاري 

أو نهاية املوسم عىل أقىص تقدير.
وتلق�ى، همام ط�ارق، عدة ع�روض من ف�رق عربية، خ�الل فرتة 

االنتقاالت الشتوية الجارية. 
وكان اإلس�ماعييل ق�د تعاقد مع ال�دويل العراقي هم�ام طارق ملدة 

موسمني، ويتبقى حاليا يف عقده موسم ونصف.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن ام�ني رس ن�ادي الح�دود 
الريايض، حازم تيموز، ان اليوم  
الخميس، املوافق السادس عرش 
م�ن الش�هر الجاري، س�يكون 
موعداً إلج�راء انتخابات الهيئة 
اإلدارية الجدي�دة لنادي الحدود 
وفق�اً لقان�ون االندي�ة رقم ١٨ 
لس�نة ١٩٨٦وتعديل�ه رق�م ٣٧ 

لسنة ١٩٨٨ .
وقال تيموز إن “قاعة ستش�هد 
مرسح الطليعة يف تمام الساعة 
الي�وم  صب�اح  م�ن  الع�ارشة 
االنتخاب�ي  الع�رس  الخمي�س 

لنادي الحدود، وبحضور رسمي 
من قيادة قوات ح�رس الحدود 
الش�باب  وزارة  ع�ن  وممثل�ني 
االوملبي�ة  واللجن�ة  والرياض�ة 
ووس�ائل  العراقي�ة  الوطني�ة 

االعالم املختلفة”.
واضاف “كان يف حساباتنا اجراء 
االنتخابات يف وقت سابق، ولكن 
وف�اة املغف�ور له نائ�ب رئيس 
الهيئ�ة اإلداري�ة، س�عد مال�ح، 
جعلنا نؤج�ل اجراءها اىل املوعد 
االنتخاب�ات  ان  الحايل”.يذك�ر 
س�تقام وفق�اً لقان�ون االندية 

الرياضية الصادر عام 1986.

همام طارق يطلب الرحيل عن 
اإلمساعيلي

اليوم.. نادي احلدود الرياضي 
خيتار هيئته اإلدارية اجلديدة

تسعة العبني يغيبون عن تدريبات القوة اجلوية

بغداد/ متابعة الزوراء
علق الع�ب نادي كاظم�ة الكويتي، محمد 
ش�وكان، عن اول أهدافه م�ع الفريق بعد 
انضمام�ه رس�مياً يف االنتقاالت الش�توية 

الجارية.

وقال ش�وكان إن “األجواء يف نادي كاظمة 
رائعة للغاية، شعرت وكأني يف بيتي الثاني 
نظ�راً للتعام�ل الرائ�ع م�ن قب�ل الجميع 
كالعب�ني وإدارة”.وأوض�ح ان “ كاظم�ة 
تغلب عىل الجهراء بخمس�ة اهداف لهدف، 

تمكنت من تسجيل هدفني يف املباراة، أتمنى 
ان اسجل املزيد يف املباريات الرسمية”.

تجدر اإلش�ارة إىل أن ش�وكان ثالث عراقي 
يلع�ب يف الكويت هذا املوس�م بع�د الثنائي 

امجد عطوان وعالء عباس.

بغداد/ متابعة الزوراء

الك�رايس  ع�ىل  املب�ارزة  اتح�اد  يس�تعد 

للبط�والت املقبل�ة ه�ذا املوس�م لغ�رض 

تعزيز وجوده يف الدورة الباراملبية باليابان 

الصيف املقبل. 

وق�ال رئي�س االتحاد، ع�يل حمي�د: انهم 

بصدد املشاركة يف بطولة آسيا التي ستقام 

يف تايالند نهاية ش�باط الق�ادم. مبينا: ان 

مشاركة منتخبنا ستكون ضمن فعاليات 

س�الح الش�يش وس�يف املبارزة والسيف 

العربي بمنافسات الفردي والفرقي.

وقد ارت�أى االتحاد تطعيم الوفد املش�ارك 

بالطاقات الش�بابية، منهم مصطفى عيل 

وابراهيم صادق، وأمري عيل، الذي ُتعد هذه 

املش�اركة األوىل له دوليا، حيث س�دخلون 

منافس�ات الشباب تحت سن ٢٣يف بطولة

iwas التي تقام بالتزامن مع بطولة اسيا.

وأك�د رئي�س االتح�اد أهمي�ة مش�اركة 

الش�باب بهذه البطولة لغ�رض االحتكاك 

مع املنتخبات اآلس�يوية وكسب الخربات، 

فضالً عن أهمية ه�ذه البطولة من ناحية 

تنقيطه�ا لتعزي�ز مركز العبين�ا يف الرنج 

الدويل.

وأض�اف حمي�د: أن الالعب�ني املتقدم�ني 

س�يكونون عىل موعد مع اهم منافسيهم 

االس�يويني، ونأم�ل تمكنه�م للوصول اىل 

املرب�ع االول بفعالي�ة الف�ردي والفرقي، 

حيث سيمثل منتخبنا كل من املبارز عمار 

هادي وعيل مناحي للفئة B وزين العابدين 

غيالن وحيدر نارص للفئة A واملدرب رحيم 

فالح.

ويضم وفدنا املش�ارك بهذه البطولة وفاء 

جذول رئيس�اً للوفد، باالضاف�ة اىل الحكم 

الدويل س�عد محم�د الذي س�يكون ضمن 

الطاق�م التحكيمي الذي يدير منافس�ات 

البطولة. 

وأض�اف عيل حمي�د: أن منتخبن�ا تنتظره 

مش�اركة أخ�رى يف الربازي�ل اذار الق�ادم 

والت�ي نطم�ح من خالله�ا بتأكي�د تأهل 

العبينا بفعاليةالفرقي لسيف املبارزة بعد 

أن ضمنا تأهل املبارز عمار هادي وزميله 

زي�ن العابدين غيالن، وه�ذه البطولة ُتعد 

املحطة األخرية لتأهل الالعبني اىل باراملبياد 

طوكيو التي تستضيفها العاصمة اليابانية 

منتصف العام الحايل.

شهد: كسبنا جيالً جديداً للكرة العراقية وإضاعة الفرص سبب اخلروج احلزين
حممد قاسم يسطع جنمه يف تايلند

بغداد/ متابعة الزوراء

ع�ّد م�درب املنتخب األوملب�ي، عبد 

الغن�ي ش�هد، أن ع�دم اس�تغالل 

فريق�ه  مش�كلة  كان�ت  الف�رص 

الرئيس�ية، وذلك بع�د خروجه من 

الدور األول بتعادله مع تايالند 1-1 

ع�ىل ملعب راجامانغاال يف بانكوك، 

ضم�ن الجول�ة الثالث�ة واألخ�رية 

من منافس�ات املجموع�ة األوىل يف 

بطولة آس�يا تحت 23 عاماً 2020 

يف تايالند.

وتق�دم املنتخ�ب التايالن�دي ع�رب 

ه�دف جاروينس�اك وونغورن من 

رضبة جزاء يف الدقيقة السادس�ة، 

قب�ل أن ي�درك الع�راق التعادل عن 

طري�ق محم�د قاس�م يف الدقيق�ة 

.)49(

وش�هدت املب�اراة الثاني�ة ضم�ن 

املجموع�ة نفس�ها، ي�وم الثالث�اء 

أيضا، تعادل أس�رتاليا مع البحرين 

1-1 عىل س�تاد ثاماسات يف باثوم 

ثاني.

وتصدرت أسرتاليا ترتيب املجموعة 

برصيد 5 نقاط من ثالث مباريات، 

مقابل 4 نق�اط ل تايالند و3 للعراق 

ونقطتني للبحرين.

ويف ال�دور رب�ع النهائ�ي، يلتق�ي 

منتخب أسرتاليا مع ثاني املجموعة 

الثاني�ة، يف ح�ني يتقاب�ل منتخب 

تايالند مع أول املجموعة الثانية.

وق�ال ش�هد، يف ترصيحات نرشها 

املوقع الرس�مي لالتحاد االسيوي: 

“كانت املب�اراة هجومية طوال 90 

دقيقة، وس�نحت للفريقني العديد 

من الفرص، وكان يمكن أن نحسم 

الفوز يف آخر ربع ساعة”.

ونج�ح الع�ب املنتخ�ب االوملب�ي، 

محم�د قاس�م، يف االس�تحواذ عىل 

اهتمام املراقبني لبطولة آسيا تحت 

23 عاماً بتايلند، بع�د ادائه الكبري 

برغم قرص مدة مشاركة العراق يف 

املسابقة.

االوملبي ل�م ينج�ح يف التأهل لدور 

رب�ع النهائ�ي م�ن نهائيات آس�يا 

وودع النهائيات من دور املجموعات 

الثالثاء.

قاس�م س�جل ثالثة اهداف يف ثالث 

مباريات، وامللفت للنظر ان االهداف 

جاءت من أنصاف الفرص، املباراة 

االوىل نج�ح يف تخط�ي ع�دد م�ن 

املدافعني االس�رتاليني ليسكن كرة 

رائعة يف املرمى االس�رتايل س�ددها 

عىل ق�وس منطقة الج�زاء ليمنح 

تعادالً مثرياً للعراق 1-1.

اما املباراة الثانية، فس�جل قاس�م 

هدف�اً من ك�رة رأس�ية يف الدقائق 

االخ�رية، انقذ فيه�ا منتخب بالده 

لتنته�ي  محقق�ة  خس�ارة  م�ن 

بالتعادل االيجابي بهدفني لهدفني.

اما يف مباراة تايلند، فاالوملبي تأخر 

مبك�راً به�دف تايلن�دي م�ن ركلة 

ج�زاء، فما كان لها س�وى قاس�م 

ليعدل النتيجة من تسديدة وضعها 

يف الجانب االيمن من املرمى، لكنها 

لم تك�ن كافي�ة يف ضم�ان التأهل 

للعراق.

جوه�رة االوملب�ي والق�وة الجوية، 

ول�د يف 25 آب 1997، ت�درج ضمن 

الفرق السنية لنادي القوة الجوية، 

حني اكتش�فه املدرب كاظم فليح، 

مدرب ش�باب الصق�ور حينها، ثم 

تم تصعيده اىل الفريق االول بقيادة 

املدرب رايض شنيشل.

ع�ش  مغ�ادرة  وبع�د  شنيش�ل، 

ضم�ن  قاس�م  ابق�ى  الصق�ور، 

اجندته، لذلك ق�رر جلبه اىل فريقه 

الجدي�د نفط الوس�ط عىل س�بيل 

االعارة، ليسجل 8 اهداف لعندليب 

الفرات من 7 مباريات فقط.

صف�وف  يف  اآلن  يتواج�د  قاس�م 

الق�وة الجوي�ة، لك�ن بق�اءه عىل 

دك�ة الصقور لن يضمن بقاءه مع 

الفريق، خاصة بعدما س�ال الكثري 

م�ن لع�اب االندي�ة املحلي�ة الت�ي 

تنتظر الفرصة لالنقضاض عليه.

موقع االتحاد االسيوي ذكر قاسم 

يف تغريدة له قال عنها: “يا لها من 

بطولة له�ذا الرجل، حقق تعادالت 

حاسمة للعراق يف ثالث مباريات”.

حممد فرمان حيرز لقب بطولة 
احملرتفني باالسكواش يف مصر

بطل دوري السلة جيتاز 
الكهرباء بصعوبة 

بغداد/ الزوراء
الع�راق  منتخ�ب  الع�ب  اح�رز 
باالسكواش لفئة املتقدمني، محمد 
فرم�ان، لق�ب بطول�ة املحرتف�ني 
)الستاليت( الدولية للرجال والنساء 
والتي اختتم�ت مؤخرا عىل مالعب 
مجمع القاهرة الدويل يف جمهورية 
مرص العربية وبمشاركة 30 العبا 

مرصيا.
وق�ال االمني امل�ايل التح�اد اللعبة، 
حسني ضياء ابو العيس: ان الالعب 
اللق�اء  يف  تف�وق  فرم�ان  محم�د 

النهائ�ي ع�ىل منافس�ه امل�رصي 
ثالث�ة  بنتيج�ة  االلبان�ي  محم�د 
اش�واط لواحد يف واح�دة من اقوى 
مباري�ات البطولة. مش�ريا اىل: ان 
الالعب محمد فرمان وبقية زمالئه 
يف املنتخ�ب الوطني لفئة املتقدمني 
تنتظرهم مشاركة يف غاية االهمية 
أال وه�ي منافس�ات بطولة اس�يا 
التي من املقرر ان تقام يف العاصمة 
املاليزية كواالملبور خالل شهر اذار 
املقب�ل، وبمش�اركة نخبة من ابرز 

املنتخبات القارية لكال الجنسني.

بغداد/ متابعة الزوراء
نج�ح فريق النف�ط يف التغلب عىل نظ�ريه الكهرباء ضمن منافس�ات 

الجولة التاسعة من الدوري العراقي املمتاز لكرة السلة.
واستطاع فريق النفط يف التغلب يف املباراة التي اقيمت عىل قاعة زاخو 

بنتيجة 61-65، ليواصل النفط سلسلة الال هزيمة يف الدوري املمتاز.
وواصل نادي الرشطة عروضه املميزة يف الدوري الس�لوي املمتاز، بعد 

تغلبه عىل دهوك يف إطار منافسات الجولة التاسعة من املسابقة.
ونج�ح فريق القيثارة الخرضاء يف تحقيق الف�وز باملباراة التي اقيمت 
عىل قاعة زاخو بنتيجة 74-99، ليؤكد علو كعبه وتضييق الخناق عىل 

املتصدر النفط.

بغداد/ متابعة الزوراء

يواص�ل فريق القوة الجوي�ة بكرة القدم 

تدريباته اليومية اس�تعدادا لدوري الكرة 

املمت�از وال�ذي من املؤمل انطالقه ش�هر 

شباط املقبل.

وأوضح املدرب املس�اعد، ل�ؤي صالح ان 

»الجه�از الفن�ي يكث�ف من االس�تعداد 

للوص�ول إىل الجاهزي�ة التام�ة لجمي�ع 

الالعب�ني تحض�ريا لل�دوري املمت�از عىل 

الرغم من ع�دم معرفتهم بالطريقة التي 

سيبدأ فيها اتحاد الكرة لهذه املسابقة”.

الالعب�ني  »جمي�ع  أن  ص�الح  واض�اف 

مستمرون مع الصقور يف الوقت الحايل«. 

الفت�ا إىل أن »الجه�از الفن�ي والالعب�ني 

ينتظر بدء املس�ابقة املحلية بشغف كبري 

إلس�عاد جمه�ور الصقور، واع�ادة لقب 

الدوري لخزائنه«.

وع�ن غياب�ات بع�ض الالعب�ني، أك�د أن 

»الغي�اب ش�مل خمس�ة العبني بس�بب 

مش�اركتهم م�ع املنتخب االوملب�ي، فيما 

غاب رشيف عبد الكاظم بس�بب شعوره 

بأل�م بس�يط يف العضل�ة الضام�ة، كم�ا 

منح الالعبون ايمن حس�ني وعيل بهجت 

وع�يل حصن�ي اج�ازة م�ن قب�ل الجهاز 

التدريبي«.
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أس�فرت قرعة دور ال�32 ملس�ابقة كأس ملك إس�بانيا بكرة القدم عن مواجهتني س�هلتني 
لربش�لونة وريال مدريد حيث س�يلتقيان فريقني من الدرجة الثالثة. وس�يلعب ريال مدريد 
مع أونيونيستاس دي سلمنقة بينما سيكون إيبيزا خصماً لربشلونة حامل الرقم القيايس يف 
عدد ألقاب املسابقة مع 30 لقباً. ويعّد أونيونيستاس فريقاً حديثاً نسبياً إذ تم تأسيسه عام 
2013 من مجموعة من مش�جعي فريق املدينة اآلخر يو دي س�لمنقة الذي أوقف نشاطاته.

وانخرط أونيونستاس عام 2014 يف الدرجة السادسة، ونجح سنة بعد أخرى بالتفوق 
حتى بلغ الدرجة الثالثة. وس�يخوض ريال مدريد وبرشلونة املواجهتني 

خارج أراضيهما بحسب قوانني املسابقة. ويحل أتلتيكو مدريد 
وفالنس�يا بدورهم�ا ضيف�ني ع�ى فريقني م�ن الدرجة 

الثالث�ة حيث يلعب األول مع كولتورال ليونيس�ا، فيما 
سيكون فالنسيا يف ضيافة لوغرونيس. وضمن الدور 
نفس�ه يتواجه إشبيليه مع ليفانتي وريال سوسيداد 
مع إسبانيول. وسيلعب هذا الدور بني 21 و23 كانون 

الثاني/يناير الحايل.

بل�َغ كل م�ن إنرت مي�ان ونابويل 
والتس�يو الدور رب�ع النهائي من 

كأس إيطاليا لكرة القدم.
وق�اد املهاج�م البلجيكي روميلو 
لوكاك�و إن�رت ميان للف�وز عى  

كالياري 4 - 1 بتسجيله ثنائية.
يف  التس�جيل  لوكاك�و  وافتت�ح 
بعده�ا  األوىل وأض�اف  الدقيق�ة 
املخرضم اإلسباني بورخا فالريو 

الهدف الثاني )22(.
وعاد لوكاكو للتسجيل مرة ثانية 
بعد أربع دقائق من بداية الشوط 
األورغويان�ي  ليقل�ص  الثان�ي، 
كريس�تيان أوليفي�ا النتيج�ة إىل 
3-1 يف الدقيق�ة 72، لك�ن أندريا 
رانوكي�ا أع�اد الف�ارق إىل ثاث�ة 
أه�داف م�رة أخ�رى بتس�جيله 
للنرياتس�وري  الراب�ع  اله�دف 

.)80(
وب�دوره ق�اد لورن�زو إنس�ينيي 
ناب�ويل للف�وز ع�ى بريوجيا من 
الدرج�ة الثاني�ة بهدفني نظيفني 
حم�ا توقيع�ه من ركلت�ي جزاء 

)26 و38(.
وحص�ل الفري�ق الجنوب�ي ع�ى 
الركلة األوىل بع�د تعرض الجناح 
املكسيكي هريفينغ لوزانو لعرقلة 
م�ن قب�ل البلجيك�ي ماردوخ�ي 
نزيت�ا، فيم�ا احت�اج الحك�م يف 
الثانية للعودة إىل تقنية املساعدة 
بالفيديو )يف ايه ار( لحسم قراره 
يف ما إذا كان بيي�رتو ايميلو ملس 

الكرة بيده.
كما أنقذ حارس نابويل الكولومبي 
ديفيد أوسبينا يف الدقيقة السابعة 
من الوقت بدل عن ضائع للشوط 

األول، فريقه من هدف 
محقق بعد تصديه لركلة 

ج�زاء نفذه�ا ايميل�و عاد 
فيه�ا الحكم أيض�ا لتقنية 
الفيدي�و إث�ر ملس�ة ي�د من 
الس�يد  االلبان�ي  الظه�ري 

هيساج داخل املنطقة.
حام�ل  التس�يو  واكتس�ح 
م�ن  كريموني�ي  اللق�ب، 
الدرج�ة الثاني�ة  4 -صف�ر 

وبلغ ربع النهائي أيضاً.
باتري�ك  االس�باني  افتت�ح 
 10 الدقيق�ة  يف  التس�جيل 
وأضاف ماركو بارولو الهدف 
أن يس�جل  الثاني)26(، قبل 
تشريو إيموبييل الهدف الثالث 
من ركل�ة ج�زاء )58( رافعا 
رصي�ده ه�ذا املوس�م اىل 23 
هدفا يف مختلف املس�ابقات، 
باس�توس  األنغويل  واختت�م 

الرباعية )89(.
ويلتقي التس�يو مع نابويل 
النهائ�ي،  رب�ع  ال�دور  يف 
فيم�ا يواج�ه إن�رت الفائز 
م�ن مب�اراة فيورنتينا مع 
أقيمت أمس  الت�ي  أتاالنتا 

األربعاء.
وتختت�م مباري�ات ال�دور 
ثمن النهائي اليوم الخميس 

بلقاء بارما وروما.

وعد مدرب برش�لونة الجديد كيكي سيتيني 
ب�أن يحافظ عى مبادئه باعتماد األس�لوب 
الهجومي ال�ذي طاملا ميز النادي الكتالوني 
معترباً بأن تعيينه يف منصبه تخطى جميع 

أحامه.
وقدم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو 
واملدي�ر الري�ايض يف الن�ادي الفرني إريك 
أبي�دال، املدرب الجديد يف مؤتمر صحايف بعد 
القرار بإقالة إرنستو فالفريدي من منصبه 

يف وقت متأخر من مساء االثنني املايض.
وكش�ف بارتوميو بأن سيتيني يرتبط بعقد 
مع الن�ادي حتى تموز/يولي�و 2022 لكنه 
يتضمن بنداً يسمح بإقالته من منصبه بعد 

االنتخابات الرئاسية املقررة العام املقبل.
وعلّ�ق عى تعيني س�يتيني بقوله: “طريقة 
يحبذه�ا  الت�ي  الطريق�ة  ه�ي  س�يتيني 
برش�لونة: يبحث دائماً عى االستحواذ عى 
الك�رة، يويل اهتمام�اً كبرياً بالش�كل وهذا 

يتناسب مع رؤيتنا”.
أما س�يتيني )61 عاماً( فقال خال تقديمه 
لوس�ائل اإلعام حيث وق�ع العقد: “لم أكن 
أتخي�ل يف أق�ى أحامي تواج�دي هنا. أنا 
ش�خص عاطفي واليوم هو مميز بالنسبة 
إيل. لم أفكر إطاقا بأن يطلب مني برشلونة 
تويل تدريبه. ال أملك س�رية ذاتي�ة هائلة أو 
الكثري من األلقاب لكني برهنت بأنني أملك 

فلسفة معينة يف اللعب”.
وتاب�ع: “باألمس كن�ت اتنزه ب�ني البقر يف 
قريتي، واليوم أن�ا أرشف عى أبرز الاعبني 

يف أح�د أكرب الفرق يف العالم” مش�رياً إىل أنه 
احت�اج إىل “أقل من خم�س دقائق” لقبول 

العرض”.
وأوضح: “أنا شخص أملك قناعات واضحة، 
أفكاراً واضحة. اس�تمع إىل الجميع لكن أنا 
ش�خصياً أول م�ن يدافع عن أف�كاري وما 
أؤمن به. إذا كان يتعني علينا املوت مع هذه 
األفكار يجب أن نموت معها ألن برش�لونة 
يري�د متابعة النه�ج الخاص ب�ه”. وتابع: 

“وع�دي الوحيد هو أن يلع�ب فريقي جيداً. 
جميعكم يدرك بأنني أملك ش�خصية. هنا، 
س�أتوىل اإلرشاف عى فري�ق يلعب بطريقة 
جي�دة من�ذ س�نوات، ثم�ة أش�ياء صغرية 
لتغيريها”. ودافع س�يتيني ع�ن ألوان أندية 
اتلتيك�و مدريد وراس�ينغ س�انتاندر العباً، 
أما أب�رز األندية الت�ي أرشف عليها فكانت 
بيتيس. ويعرف عنه ميله إىل اعتماد أسلوب 
االحتفاظ بالك�رة وتأثره تحديداً بأس�لوب 

الهولندي الش�هري يوهان كرويف حتى أنه 
رصح يف إح�دى امل�رات بأنه جاه�ز لقطع 
أحد أصابع يده لكي يلعب بإرشاف كرويف 

عندما كان األخري مدرباً لربشلونة.   
ولن يتمكن سيتيني من االعتماد عى هدافه 
األوروغويان�ي لويس س�واريز الذي خضع 
لعملية جراحية يف الغرضوف وسيغيب عى 
مدى أربعة أش�هر لكنه يف املقابل يستطيع 
االعتم�اد ع�ى نجم�ه األرجنتين�ي ليونيل 

مي�ي صاحب 16 هدف�اً يف 20 مباراة هذا 
املوسم.

وعن األخري قال س�يتيني: “لست واثقاً ماذا 
يعن�ي اإلرشاف ع�ى تدري�ب أفض�ل العب 
يف العال�م والاعب�ني الذين م�ن حوله. لقد 
تحدث�ت إليه وبعض األخرين وقلت له مدى 

التقدير الذي أكنه له”.
وعى الرغ�م من نجاح فالف�ريدي يف إحراز 
اللق�ب يف أول موس�مني ل�ه م�ع الفري�ق 
الكتالوني فقد أكد رئيس النادي بأن الفريق 
كان يف حاجة إىل دفعة معنوية بقوله: “كنا 
ندرك بأن الدينامية لم تكن األفضل يف اآلونة 
األخرية عى الرغم م�ن النتائج الجيدة. لقد 
قمن�ا بالتغيري اآلن ألننا يف منتصف املوس�م 
ونريد دفعة. مع الدينامية الجديد نريد إحراز 
الدوري، دوري األبطال ومسابقة الكأس”.

واُته�م مجل�س إدارة النادي لع�دم احرتام 
فالفريدي من خال بدء البحث عن بديل له 
خال نهاية األس�بوع املايض وقد خرج ذلك 
إىل العلن وال سيما يف ما يتعلق باعب وسط 
برش�لونة الس�ابق تش�ايف الذي يرشف عى 
تدريب الس�د القط�ري حالي�اً ورفض علناً 

تويل اإلرشاف خلفاً لفالفريدي.
واعرتف بارتومي�و بذلك بقول�ه: “بطبيعة 
الح�ال، كن�ت آم�ل أن تتم األم�ور بطريقة 
مختلفة. لكن يف األس�ابيع واألشهر األخرية 
تحدثن�ا إىل مدربني آخري�ن، األمور تحصل 
إىل  نتوص�ل  ول�م  دائم�اً  الطريق�ة  به�ذه 

نتيجة”.

أع�رَب أحمد عبد الق�ادر مدرب منتخ�ب األردن عن 
خيب�ة أمله بعد تع�ادل فريقه مع فيتن�ام 0-0 عى 
س�تاد مدين�ة بوري�رام، ضم�ن الجول�ة الثانية من 
منافس�ات املجموعة الرابعة يف بطولة آسيا تحت 23 

عاماً 2020 يف تاياند.
وسنحت لاعبي األردن أكثر من فرصة لحسم النتيجة 
وتحقيق الفوز، ولكنهم لم ينجحوا يف اس�تغال هذه 

الفرص للتسجيل.
وش�هدت املب�اراة الثانية ضم�ن ذات املجموعة فوز 
اإلمارات عى كوريا الشمالية 2 - 0 عى ذات امللعب.

وتصدرت اإلم�ارات ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط 
م�ن مباراتني، بف�ارق األهداف أم�ام األردن، مقابل 
نقطتني لفيتنام، يف حني بقي رصيد كوريا الشمالية 

خالياً من النقاط.
وقال عبد القادر: “بالنسبة يل كانت النتيجة محبطة، 
سنحت لنا العديد من الفرص خال املباراة، كان من 
بينه�ا ثاث فرص مبارشة لم نتمكن من اس�تغالها 
للتس�جيل”. وأض�اف: “منتخ�ب فيتنام ل�م يحصل 
عى ف�رص حقيقية حتى الدقائ�ق األخرية، ومعظم 
محاوالتهم كانت عرب التس�ديد من خ�ارج املنطقة، 
وأعتقد أننا نجحنا يف إبعادهم عن املرمى، واآلن يجب 

أن نحول تركيزنا عى املباراة املقبلة أمام اإلمارات”.
وأوض�ح: “ق�دم الاعبون مس�توى جي�د يف املباراة 
األوىل، وله�ذا لم نقم بالكثري م�ن التغيريات، منتخب 
فيتن�ام كان بحاجة لتحقيق الفوز أكثر منا، ولكنني 
أعتق�د أن العبينا كانوا مركزين بش�كل كبري، ورغم 
أن�ه كان لدينا خيارات جيدة عى مقاعد االحتياط إال 

أنني شعرت أننا ال نحتاج للتبديل”.

يف الجهة املقابلة نقل بارك هانغ-س�يو مدرب فيتام 
تركي�زه عى املباراة األخ�رية أمام كوريا الش�مالية، 
وقال: “قبل املباراة ف�از منتخب اإلمارات عى كوريا 

الشمالية، ولهذا كنا بحاجة لتحقيق الفوز”.
وتابع: “سنحت لنا الكثري من الفرص، ولكن النتيجة 
النهائية كانت حصولنا عى نقطة واحدة، كنا نتمنى 
الحصول ع�ى النقاط الثاث، وله�ذا يتوجب أن نبدأ 

التفكري اآلن يف املباراة األخرية”.
وأردف بالق�ول: “كن�ا نهاج�م بص�ورة جيدة خال 
املباراة، ولكننا لم ننجح يف التسجيل، مشكلتنا كانت 
يف الوصول للش�باك، ولك�ن كنا نق�وم بعمل جيد يف 
بناء الهجمات، ويف الدقائق األخرية كان مشكلة عند 

الاعبني يف اتخاذ قرار التسديد بدالً من التمرير”.
وخت�م: “لكن رغم أننا لم نس�جل إال أننا لم نتلق أي 
أهداف يف مرمانا خال أول مباراتني، هناك إيجابيات 
وسلبيات، عدم التسجيل ليس باملشكلة الكبرية طاملا 

أننا نهاجم بصورة جيدة”.
وكانت الجولة األوىل من منافسات املجموعة شهدت 
فوز األردن عى كوريا الشمالية 2 - 1، وتعادل فيتنام 

مع اإلمارات 0-0.
وتق�ام الجولة الثالثة واألخرية اليوم الخميس، حيث 
يتقاب�ل األردن م�ع اإلم�ارات، وفيتن�ام م�ع كوريا 

الشمالية.
ويش�ارك يف البطول�ة 16 منتخب تم تقس�يمها عى 
أربع مجموع�ات، وبحيث يتأه�ل أول فريقني يف كل 
مجموع�ة إىل الدور ربع النهائي، علماً بأن املنتخبات 
الحاصلة ع�ى املراك�ز الثاثة األوىل تتأه�ل إىل دورة 

األلعاب األوملبية 2020 يف طوكيو.
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شفاينشتاجير وزوجته يف ضيافة مريكل

هوفنهايم يربم صفقة جمانية

موناكو يرفض تنفيذ رغبة اليبزيج

اعالم الكرتوني سيتيني يعد مجاهري برشلونة بكرة قدم ممتعة ومجيلة

أمحد عبد القادر غري راٍض عن التعادل مع فيتنام

استقبلِت املستشارة األملانية انجيا مريكل العب املنتخب األملاني 
السابق باس�تيان شفاينش�تايجر وزوجته آنا إيفانوفيتش، يف 

ديوان املستشارية.
وق�ال متحدث باس�م الحكومة األملانية: “أس�تطيع أن أؤكد أن 
آنا إيفانوفيتش وباس�تيان شفاينش�تايجر أجريا محادثة مع 

املستشارة بناء عى دعوة منها”.
وم�ن املنتظر أن يح�رض شفاينش�تايجر، الفائز م�ع منتخب 
باده بمونديال كأس العالم 2014، وزوجته الرصبية املتصدرة 
الس�ابقة للتصنيف العاملي ملحرتفات التن�س، ندوة يف فعاليات 

أسبوع املوضة يف العاصمة األملانية برلني.

أعلَن ن�ادي هوفنهايم األملان�ي، تعاقده م�ع ميكاييل إيرس، يف 
صفقة انتقال حر. وينض�م إيرس )32 عاما( للنادي قادما من 
هانوف�ر، حي�ث وقع عى عقد لنهاية املوس�م م�ع هوفنهايم.

وش�ارك إي�رس يف مب�اراة واح�دة مع فري�ق هانوف�ر املنافس 
بالدرجة الثانية خال املوسم الجاري.

فش�ل نادي اليبزيج األملاني، يف ضم بنيامني هاينريش�س العب 
موناكو الفرني، خال املريكاتو الشتوي الجاري.

جاء ذلك عندما رد روبرت مورينو املدير الفني للنادي الفرني، 
يف مؤتم�ر صحفي، عى س�ؤال حول م�ا إذا كان األملاني الدويل 
سيس�تمر مع موناكو قائا: “ نعم، ليس هناك أي س�بب حتى 

يرتكنا”.
وال ي�زال اليبزي�ج متصدر جدول ال�دوري األملان�ي، يبحث عن 
مداف�ع ق�وي، وكان املف�رتض أن الناديني تفاوض�ا عى مبلغ 
الصفق�ة، وقيل إن موناكو طل�ب 25 مليون يورو، فيما عرض 

اليبزيج 20 مليوًنا فقط.
لك�ن املدير الفني ملوناكو، والذي تس�لم مهام منصبه يف نهاية 
2019، أب�دى تمس�كه باس�تمرار هاينريش�س م�ع الن�ادي 

الفرني.

كلوب: جنوم ليفربول يغضبون مين هلذا السبب مواجهتان سهلتان لربشلونة وريال مدريد

إنرت ونابولي والتسيو إىل ربع نهائي كأس إيطاليا
رئيس رابطة البوندسليجا حيذر من االنهيار

مفكرة الزوراء
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م�ن املع�روف أن م�درب ليفرب�ول يورج�ن كل�وب، 
يتمت�ع بق�درة كبرية عى كس�ب حب العبي�ه يف فرتة 
وجي�زة للغاية، ففي أكثر م�ن تجربة كروية مختلفة 
أثب�ت األملان�ي أن�ه يفه�م نفس�ية الاعب�ني بش�كل 
جي�د، ويس�اعدهم عى التأقل�م مع ضغوط الس�احرة 

املستديرة.
ورغم قدرات املدرب األملاني الكبرية، إالّ أنه يثري بني الفينة 

واألخرى غضب نجوم ليفربول بسبب ترصفاته يف امللعب.
فف�ي ترصيحات نقلته�ا صحيفة “إكس�ربيس” الربيطانية، 
ق�ال كلوب: “م�ن املؤك�د أن الاعبني يغضبون من�ي أحياناً 

بالطريق�ة  عليه�م  أرصخ  لت�ي ألنن�ي  ا
أفعلها”. وأضاف أن رصاخه 
ع�ى الاعب�ني ال يت�م دائم�ًا 
اس�تقباله بش�كل جيد من 
ط�رف الاعب�ني. وتاب�ع 

م�درب “الريدز”: “لق�د قلتها م�راراً وتكراراً بأنني ش�خص مفعم 
بالنش�اط. رغم أنني لست نشيطاً كما كنت عندما كنت أصغر سناً، 

إالّ أنني ما أزال مفعماً بالنشاط”.
م�ن جهة أخرى، أكد كل�وب أن العبي ليفربول تج�اوزوا التوقعات، 

التي كانت لديه عند انتقاله إىل تدريب الفريق سنة 2015.
وق�ال يف هذا الص�دد: “لم أتوقع من الاعبني ما فعلناه يف الس�نوات 
القليل�ة املاضي�ة، لقد حاولنا البن�اء عى ما فعلن�اه يف العام املايض 

واتخاذ الخطوة التالية”.
وأض�اف: “لقد حاولنا القيام بذلك خطوة تلو األخرى. إنها طريقتنا 

يف اللعب، ليست لدي فكرة عن املدة التي استغرقها األمر”.
يش�ار إىل ليفربول يقدم موس�ماً رائعاً للغاي�ة، إذ يتصدر “الريدز” 
ترتيب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز لكرة القدم، بفارق كبري عن أقرب 

منافسيه ومن دون هزيمة.
ويبدو ليفربول قريباً من التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي، الغائب 

عن خزائن الفريق منذ حوايل 30 سنة.

قال كريس�تيان س�يفرت رئيس رابطة 
الدوري األملاني، إنه يتعني عى كرة القدم 
األملانية، الحذر من االنهيار حتى ال تصبح 
بعي�دة عن منافس�يها الدولي�ني. وأضاف 
س�يفرت أن التطورات يف الس�نوات القليلة 
املاضية، خاصة يف عمل فرق الشباب، يعني 
أن الكرة األملانية تحتاج لتغيري وضعها لتجنب 
االنهي�ار. وأوضح خال حف�ل الرابطة األملانية 
الستقبال العام الجديد: “أمامنا الكثري لنلحق به 
بدون أعذار أو أس�باب، خاصة عندما يتعلق األمر 
بتدريب املواهب املتميزة الش�ابة”. وقال سيفرت إن 
األم�ر متعلق برابطة ال�دوري واالتح�اد املحيل، للعمل 
عى إع�ادة وضع أملانيا عى قمة اللعب�ة وذلك بعدما جاء 
التحذي�ر من املنتخ�ب األول حينم�ا ودع منافس�ات مونديال 
روس�يا من دور املجموعات. وش�دد: “العودة من جديدة لنكون األفضل يف العالم 
ليس هدفا رياضيا فقط بالنسبة للمؤسستني، ولكنه أيضا رضورة اقتصادية”.
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علمت بوفاة أخيها على الهواء

“احلرب اليت ال تراها” تاريخ يف تورط الصحافة ووسائل اإلعالم الرئيسة  يف صناعة احلروب
عيل املسعود

“الح�رب التي ال تراها ” فيلم وثائقي 
بريطاني أنت�ج  يف عام 2010 ، وكان 
من تأليف وإخراج “جون بيلجر ” مع 
“آالن لوري”، الفيلم يكش�ف حقائق 
عن وسائل اإلعالم والدور الذي لعبته 
وأفغانس�تان  الع�راق  يف  ال�راع  يف 
وإرسائي�ل / فلس�طني . ه�و عبارة 
عن تحقيق قوي ويف الوقت املناس�ب 
الح�رب  يف  اإلع�الم  وس�ائل  دور  يف 
التقاري�ر  تاري�خ  ، وكذال�ك يالح�ق 
املضمن�ة )غري النزيهة(، واملس�تقلة 
من�ذ مذبحة الح�رب العاملية األوىل إىل 
تدمري هريوش�يما، ومن غزو فيتنام 
أفغانس�تان  يف  الحالي�ة  الح�رب  إىل 
والك�وارث يف العراق. ونكتش�ف فيها 
حقيقة وهي ، حينما تصبح األسلحة 
والدعاية أكثر تطوراً ، تتطور طبيعة 
الحرب إىل س�احة معرك�ة إلكرتونية 
يلع�ب فيها الصحفيون دوًرا رئيس�ا 
املدني�ون ه�م الضحاي�ا،  ، ويك�ون 
ولكن من هو العدو الحقيقي؟ يقول 
املخرج والصحف�ي” جون بيلجر” يف 
الفيل�م: “نحن الصحفي�ون … يجب 
أن نتحىل بالش�جاعة الكافية لتحدي 
أولئ�ك الذي�ن يس�عون إىل تواطؤنا يف 
بي�ع أح�دث مغامراته�م الدموية يف 
بلد ش�خص آخ�ر، وهذا يعن�ي دائًما 
مهم�ا  الرس�مية،  القص�ة  تح�دي 
كان�ت تلك القصة وطني�ة قد تظهر، 
ألن الدعاي�ة تعتم�د علينا يف وس�ائل 
اإلع�الم لتوجيه خداعه�ا ليس إىل بلد 
بعي�د بل ع�ن منزلك، يف ه�ذا العر 
من الح�رب االمربيالية التي ليس لها 
نهاية ، تعمتد حياة االالف من الناس 
م�ن الرجال و االطفال والنس�اء عىل 
نق�ل الح�دث بامانة وع�ىل الحقيقة 
، وأن ال س�تذهب دماءه�م وحياتهم 
هدرأّ، وع�ىل الصحفيني أو االعالميني 
أولئك الذين مهمتهم نقل الحقيقة و 
ايصالها اىل العالم، وأن يكونوا صوت 
الناس وليس صوت السلطة . يف عر 
الحرب اإلمربيالية التي ال نهاية لها ، 
تعتمد حياة عدد ال يحىص من الرجال 
والنساء واألطفال عىل الحقيقة  يجب 
أن يكونوا ص�وت الناس” ، لن أراجع 
الفيل�م الوثائق�ي ل)ج�ون بيلج�ر( 
“الحرب الت�ي ال تراها” )2010(. إنه 
أبعد من النقد ولكي أكون أميًنا ، فقد 
كان له تأث�ري عميق عيل . يبدأ الفيلم 
بتصوي�ر م�روع م�ن الع�راق يف عام 
2007. ح�ني فتح�ت طائ�رة حربية 
أمريكية من طراز أباتيش النار يف أحد 
ش�وارع بغداد ، مما أسفر عن مقتل 
صحفيني  م�ن وكالة أنب�اء )رويرت( 
بدم بارد مع مدنيني عراقيني ، اليوجد 

أي اس�تفزاز – الضحاي�ا كان�وا غري 
مس�لحني، أحد أف�راد طاق�م أباتيش 
يعلق “لطيف”وه�و يقتل الناس عىل 
مس�افة آمنة، تم ترسيب الفيديو إىل 
“ويكيليكس” بواسطة الجندي براديل 
)فيما بعد تش�يليس( مانينغ ، والذي 

يحمل عنوان “القتل الجانبي”.
 بعده�ا يع�ود بن�ا املخ�رج “ج�ون 
بيلج�ر “اىل املذبح�ة االوىل التي اطلق 
عليه�ا الح�رب العاملي�ة االوىل والتي 
راح ضحيتها ح�وايل 16 مليون قتيل 
تل�ك  ذروة  يف  جري�ح،  ملي�ون  و12 
املج�زرة وخالل حدي�ث رئيس وزراء 
الربيطان�ي يف تلك الفرتة )ديفيد لويد 
ج�ورج( محادثة خاص�ة مع  رئيس 
تحرير صحيف�ة الغاردي�ان”يس بي 
سكوت”  قال فيها :” لو عرف الناس 
الحقيقة ستنتهي الحرب غدا، لكنهم 
بالطب�ع ال يعرف�ون ، وال يمك�ن ان 
يعرف�وا” يف ح�ني كان الربيطاني�ون 
متعطش�ني ملعرفة الحقيقة يف حينها 
!. املخ�رج و الصحفي )جون بيلجر( 
يوج�ه اتهاًما أكثر خطورة : “يف كثري 
م�ن األحي�ان ، تق�وم هيئ�ة اإلذاعة 
الربيطاني�ة ، وغريه�ا باإلب�الغ فقط 

ع�ن الراع من منظ�ور أولئك الذين 
يش�نون   الحرب ، وليس أولئك الذين 
هم يف كث�ري من األحيان هم الضحايا 
– املدني�ون. وه�و يدع�ي أن “دمج” 
املراس�لني إىل جانب القوات املس�لحة 
يف أفض�ل األح�وال ، يش�وه القص�ة 
واألس�وأ م�ن ذل�ك ، يجع�ل وس�ائل 
الناطق�ة بلس�ان الجيش”،  اإلع�الم 
يف يومن�ا ه�ذا ويف زم�ن الفضائيات 
ووس�ائل التواصل االجتماع�ي لدينا 
نرشة اخبار عىل مدار الساعة وخالل 
السياس�ني  24 س�اعة، تريح�ات 
التتوق�ف والحروب كذل�ك التتوقف ، 
يف العراق ويف سوريا واليمن ويف ليبيا 
وافغانس�تان ومناط�ق اخ�رى وهي 
مناطق س�اخنة، وهذا الفيلم يكشف 
الحرب التي التراه�ا ، ويحقق الفيلم 
يف دور وس�ائل االعالم يف تلك الحروب 
وبالتحدي�د يف العراق وافغانس�تان ، 
ومل�اذا يقرع�ون الصحفي�ون طبول 
الح�رب ب�رف النظر ع�ن اكاذيب 
الحكوم�ات؟؟. وكيف لجرائم الحرب 
ان تروى و تربر؟، ويتطرف الفيلم اىل 
رائد الدعاية الحديثة ) أدوارد بارنيز(، 
وهو الذي أخرتع مصطلح  “العالقات  

العامة “و كتب يقول” التالعب الذكي 
بالجماهري هو حكومة خفية ، والتي 

هي السلطة الحاكمة يف بالدنا”.
وكان�ت لجن�ة رسي�ة وه�ي لجن�ة 
االعالم يف الوالي�ات املتحدة االمريكية 
ق�د انش�ئت يف ع�ام 1917 ، القن�اع 
االمريكيني املرتددين لغرض االنضمام 
اىل الح�رب يف أوروب�ا، أداور بارني�ز 
م�ع وال�رت ليبم�ان قص�دوا) وودرو 
ويلس�ون( – وه�و الرئي�س الثام�ن 
والعرشين للوالي�ات املتحدة من عام 
1913 إىل 1921 – وق�اال ل�ه حس�ب 
رواي�ة س�تيوارت إيون وه�و مؤرخ  
إعالم�ي : “أذا اردت الدخ�ول اىل هذه 
الح�رب، علين�ا ان نبيع ه�ذه الحرب 
للش�عب االمريك�ي”، وعنده�ا وضع 
ويلسون خطة وابتكر اوليات الدعاية 
الحديثة، أفضل طريقة القناع الناس 
 ، االس�تحواذ ع�ىل عواطفه�م  ه�ي 
ودعونا ان نش�غل الناس يف اكتشاف 
الحقيقة، عن طريق الصدمة وإصابة 
الن�اس بالخ�وف والهل�ع الش�ديد!، 
يف الواق�ع كان عبقري�ا يف تصوره�ا، 
ون�رشوا يف الصح�ف ص�ورة لتمتال 
الحري�ة يف حالة يرثى له�ا ومتداعيا 

يف ميناء نيوي�وك والطائرات االملانية 
تحلق حوله..!!. وصورة أخرى  للعالم 
وه�و يس�قط ب�ني غوري�ال عمالقة 
يديه�ا ملطخة بالدماء وتعتمر خوذة 
املاني�ة ، الحقائق ليس�ت مهمة ، أما 
فق�د  بارني�ز”  أداورد  اىل”  بالنس�بة 
حول العالقات العامة اىل ساحة حرب 
ومعركة عىل الش�عب لغرض التحكم 
بأرادتهم، فقد تمكن من اقناع النساء 
يف التدخني يف كرمز للتحرر، يف الوقت 
ال�ذي كان يعترب التدخ�ني يف االماكن 
العام�ة ال يليق بالس�يدات ، وأطلقت 
علي�ه الصحاف�ة ) ع�ذاب الحري�ة(، 
ونجح يف ذالك واصب�ح التدخني رمزا 
للمرأة الجدي�دة أو املراة املتحررة، ثم 
يعود بنا املخرج اىل العراق وبالتحديد 
2003 وحال�ة  20أذار\/ م�ارس  اىل 
خلق االوهام ، والتجارة بالحروب وقد 
قطعت شوطا كبرية منذ عهد ) أدوارد 
بارني�ز(، حقيق�ة غزو الع�راق وبيع 
ه�ذا الغزو بعد أن اعتمد عىل وس�ائل 
االعالم للرتويج لسلس�لة من االوهام 
و االكاذيب ، مثل عالقة صدام حسني 
بهجمات 11 سبتمرب ، وتم استخدام 
ملصق برج التج�ارة العاملي بدال من 

تمثال الجرية الذي اس�تخدم من قبل 
“أدوارد بارني�ز” لزرع الخوف والهلع 
يف قل�وب جم�وع الش�عب االمريكي 
والتاث�ري عىل الرأي الع�ام العاملي، لذا 
تم الربط بني صدام حس�ني يف العراق 
وب�رج التجارة العامل�ي يف نيويورك يف 
ذهنية املواط�ن االمريكي، بالرغم أن 
الحقيق�ة  الت�ي كش�فت أكاذيبهم، 
وثب�ت بانه التوجد عالق�ة بني صدام 
حس�ني واح�داث الح�ادي عرش من 

سبتمرب .
بي�ع” غ�زو الع�راق ع�ام 2003 هو 
مح�ور فيلم ج�ون بيلج�ر. ويعرض 
وسائل اإلعالم كمصدر لألوهام ، يقول 
ش�اهد من وكالة املخابرات املركزية 
: إن اله�دف الرئي�س للمخابرات هو 
التالعب بالرأي العام . ويف سلسلة من 
املقاب�الت الرائعة، اتف�ق الصحفيون 
البارزون يف بريطانيا والواليات املتحدة 
عىل أنه لو تحدثوا هم وزمالؤهم بدالً 
من تضخي�م وترديد خداع حكومتهم 
لربما لم يحدث غزو العراق، املراس�ل 
ديفيد يش�ري – الذي ش�ارك  يف حملة 
األوبزرف�ر ع�ن الغ�زو – إىل “حزم�ة 
األكاذيب التي زودن�ي بها هي حملة 
تضلي�ل متطورة إىل حد م�ا” ويوافق 
عىل أن الصحفي�ني مذنبون بارتكاب 

جرائم حرب.
وزارة الدف�اع االمريك�ي تنفق املليار 
دوالر س�نويا  فق�ط ع�ىل الدعاي�ة 
واالعالم، وما يخص التجنيد واالتجار 
تربطه�ا  الدف�اع  وزارة  بالح�روب، 
عق�ود م�ع املؤسس�ات االعالمي�ة، 
وفيما يخص التحك�م باالخبار، ثمة 
مسؤولون يف وزارة الدفاع االمريكية 
يتحكمون يف نرشات االخبار لوسائل 
االع�الم ، حي�ث تس�تخدم املخابرات 
التالعب بالراي العام ، هناك جنراالت 
كمتحدث�ني  يعمل�ون  متقاع�دون 
ودون  الش�بكات،  لجمي�ع  رس�مني 
العس�كرية  ال�رشكات  الكش�ف عن 
التي يعملون لصالحها. عند املواجهة 
مع العراق ، مض�ت الواليات املتحدة 
اىل الح�رب متس�لحة ب) إم.إس.إن. 
ب�ي.يس( والخرباء، بكتاب�ة تقارير، 
بمعن�ى أخ�ر تم بي�ع الهج�وم عىل 
العراق من قب�ل )جورج بوش( االبن 
وكذل�ك رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي  
توني بل�ري من خالل ن�رش االكاذيب 
، بحي�ث كان�ت خط�ة الغ�زو مبنية 
ع�ىل املب�دأ العس�كري “الصدم�ة و 
الرتهي�ب”، واملصصم�ة لش�ل البالد 
وتدم�ري البنى التحتية وم�وارد املياه 
و الغ�ذاء ، وأن التاث�ريات التدمريي�ة 
التي اصابت الع�راق التقل عن تاثري 
القاء القنبلة الذرية عىل اليابان ، إنه 

ترويع للن�اس وتخويفهم عىل نطاق 
واس�ع ، ويت�م تغلي�ف كل ذال�ك عن 
طري�ق خداع الناس، قبل بداية الغزو 
عىل العراق، وعندها إنظم جيش من 
الصحفي�ني م�ع الق�وات االمريكية  
كجزء من جهود البنتاغون قبل ش�ن 
الح�رب عىل الع�راق، وكان�ت جميع 
التقاري�ر الت�ي ظه�رت ع�ن الحرب 
جاءت مطابق�ة للرشوط والضوابط 
التي وضعها وزي�ر الدفاع االمريكي 
واألعالميني  للصحفي�ني  والبنتاغون 
املرافق�ني لدخول الق�وات االمريكية 
، يق�ول ) برين ويتم�ان( وهو نائب 
وزي�ر الدف�اع االمريك�ي يف حينه�ا : 
“خ�الل دخ�ول الق�وات االمريكي�ة 
اىل الع�راق كان هن�اك 700 صحفي 
ملحقني مع تش�كيالتنا العسكرية ، 
وه�ذا كان مهما لعدة اس�باب ، أوال 
الننا  إننا س�نحارب عدوا كان ماهرا 
نوعا ما بالتظليل ، وأيضاً  باملعلومات 
الخاطئ�ة ،” وهذا برز يف كل ما ينرش 
يف الصح�ف و التي كانت 80 - 90 % 
ما يق�را يف الصحف وينرش يف االعالم 
سياس�ية  م�ع  رس�ميا  مس�توحى 
العك�س  ل�وكان  الن�ه  البنتاغ�ون، 
مث�ال إنتقد جهاز املخاب�رات أو نرش 
حقيق�ة الحرب ، فس�وف يخرسون 
مصادرهم ، ولو إنتقدوا وزارة الدفاع 
، فس�وف يغدو من الصعب الوصول 
اىل وزارة الدف�اع م�رة أخ�رى، واظن 
ان  يري�دون  الصحفي�ني  بع�ض  أن 
يصبحوا ج�زء من اللعبة بأرادتهم!!. 
مثال أذيع  يف بداية االحتالل ان مدينة 
الب�رة احتلت اكثر من 17 مرة قبل 
س�قوطها فعال!. بالرغ�م ان االعالم 
الربيطاني كان يروج لرئيس الوزراء 
توني بلري بان حربه يف العراق س�وف 
تك�ون بيض�اء و ب�ال دم�اء، يف حني 
أن تل�ك الح�رب ق�د ترك�ت اكثر من 
)740000(  إم�راة أرمل�ة وأضطرار 
حوايل 4.5 مليون شخص نازح تركوا 
منازله�م واصبح�وا الجئ�ني وهم يف 
بلدهم؟!!، وبسبب تلك الحرب حسب 
وثائق االم�م املتح�دة ، )إنها الحرب 
التي التراها( وتلك هي الحقيقة التي 
أغلفها االعالم املضلل، كذالك تجاهل 
إس�تخدام االسلحة الفتاكة إثناء تلك 
الح�رب مثل اس�تخدام ) أم القنابل( 
او صواريخ ) ك�روز( وكذالك قصف 
الطائ�رات اف 18  أو – اي 10 – او 
مايطلق عليها ) الخنزيرالربي( ، تلك 
هي الح�رب التي ال تراه�ا يف العراق 
أو باالح�رى الحقيق�ة الت�ي التراها 
يف الع�راق؟، وبالنتيجة هي خس�ائر 
كب�رية يف صفوف املدني�ني من جراء 

احتالل هذا البلد.

دعوة الدول األعضاء في األمم المتحدة لتجريم “التجديف” 

باريس/وكاالت:
  وجه�ِت منظم�ة مراس�لون بال 
ح�دود، ومقرران خاص�ان لألمم 
الحكوم�ات    إىل  ن�داء  املتح�دة 
لحماي�ة  الدولي�ة  واملنظم�ات 

الصحفيني من التعصب الديني.
وقال�ت املنظم�ة إنه من�ذ الثورة 
اإليراني�ة ع�ام 1979 حت�ى اآلن 
تم اعتقال وس�جن وإعدام املئات 
م�ن املثقفني اإليرانيني بمن فيهم 
صحفيون ومراسلون ومواطنون 
بتهم “إهانة املقدس�ات املذهبية 

وإهانة األئمة وإهانة القرآن”.
ووجه الن�داء املش�رتك يف مؤتمر 
م�ن  كّل  باري�س  يف  صحف�ي 
كريس�توف ديلوار، األم�ني العام 
ملنظم�ة مراس�لون ب�ال ح�دود، 
وأحم�د ش�هيد، املق�رر الخ�اص 
املعني بحري�ة الدي�ن أو املعتقد، 
وديفيد كاي املقرر الخاص املعني 
ال�ذي  وال�رأي،  التعب�ري  بحري�ة 
انض�م إىل املؤتم�ر ع�رب الفيدي�و 
م�ن كاليفورنيا، عش�ية الذكرى 
الذي استهدف  للهجوم  الخامسة 
مقر مجلة شاريل إبيدو الفرنسية 

بباريس.
وأدان كل من ديلوار وشهيد وكاي 
التعصب الديني وخطاب الكراهية 
عموًما، املسؤولني عن االنتهاكات 
املؤسس�ية لحق�وق الصحفي�ني 
والتهدي�دات الجس�دية ضده�م. 
وش�ددوا عىل الصل�ة الوثيقة بني 
حرية الدي�ن أو املعتقد من جهة، 
وحري�ة الرأي والتعب�ري من جهة 
أخرى، يف خطة عم�ل الرباط ويف 
عمل لجنة األم�م املتحدة لحقوق 

اإلنسان.
ودع�وا إىل إدراج القضايا املتعلقة 

املب�ادرات  يف  الدين�ي  بالتعص�ب 
اإلرش�ادية واإلج�راءات الدولي�ة 

لحماية الصحفيني.
وبن�اًء عىل اإلحص�اءات الصادرة 
العاملية  اإلنس�انية  املنظمات  عن 
ألغت فقط 8 دول منذ عام 2015 
جريم�ة “التجديف” من قوانينها 
الداخلي�ة وم�ا زال�ت 68 دولة يف 
العالم تعترب “التجديف” جريمة.

ويف قوان�ني بع�ض ه�ذه ال�دول 
يت�م تطبي�ق العقوبة الجس�دية 
والس�جن عىل الش�خص ولكن يف 
وبروناي  وموريتاني�ا  الصوم�ال 
وباكس�تان وإيران وأفغانس�تان 

فإن عقوبة التجديف هي القتل.
ضحاي�ا  إىل  املنظم�ة  وأش�ارت 

عقوبة التجدي�ف يف إيران ولفتت 
إىل سهيل عربي املصور والصحفي 
السجني يف إيران منذ 5 يناير عام 

.2014
وت�م نقل عرب�ي بع�د اعتقاله إىل 
زنزان�ة انفرادي�ة مل�دة ش�هرين 
ملمارس�ة الضغ�وط علي�ه حت�ى 
“بتدش�ني  االع�رتاف  إىل  يضط�ر 
ش�بكة للتجديف وإهانة مسؤويل 

النظام”، عىل اإلنرتنت.
كما تم احتجاز، فرنجيس مظلوم 
وال�دة س�هيل عرب�ي يف زنزان�ة 
انفرادي�ة تابع�ة لس�جن إيف�ني 
يسء السمعة تحت إرشاف وزارة 

االستخبارات اإليرانية.
وقال�ت مراس�لون بال ح�دود إنه 

يف  األعض�اء  ال�دول  ع�ىل  يج�ب 
األمم املتح�دة تجريم “التجديف” 
تماشياً مع توصيات لجنة حقوق 
اإلنس�ان التابع�ة لألم�م املتحدة، 
وق�رار  الرب�اط،  عم�ل  وخط�ة 
الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتحدة 
16/18 الصادر يف مارس 2011، 
بأن هذه القضاي�ا يجب أن تدرج 
يف ق�رارات األم�م املتح�دة املقبلة 

بشأن حماية الصحافيني.
الرتكي�ز  ينبغ�ي  أن�ه  وأضاف�ت 
بشكل خاص عىل هذه القضايا يف 
اس�رتاتيجية وخطة العمل بشأن 
خط�اب الكراهي�ة الت�ي أطلقها 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييش يف يونيو 2019. 

مدريد/متابعة الزوراء:
اس�تغرب الوس�ط االعالم�ي العرب�ي باس�بانيا الحملة 
الش�عواء الت�ي ش�نت من قب�ل مغردين س�عودين عىل 
االعالمي�ة الفلس�طينية د.رزان مل�ش بع�د ظهوره�ا 
بدقائق عىل شاش�ة شبكة القنوات الرياضية السعودية 
كمراس�لة من مدري�د يف بث مبارشع�ىل هامش تغطية 
خاصة للش�بكة الس�عودية ملب�اراة برش�لونة وأتلتيكو 
مدريد، مس�اء 9 كانون الثاني/يناي�ر الجاري، يف إطار 
بطولة كأس السوبر اإلس�باني عىل استاد ملعب مدينة 

امللك عبدالله يف اململكة العربية السعودية..
وتهج�م مغردون س�عوديون عىل الزميل�ة ملش وكذلك 
عىل الشعب الفلسطيني بش�تائم وسباب وكالم ال يليق 
وال يمت ألخالق الش�عب العربي الس�عودي وال يجوز أن 
تصدر ع�ن ابناء بالد الحرمني الرشيف�ني ضد ابناء اوىل 

القبلتني وثالث الحرمني الرشيفني.
واك�دت د.رزان ملش “أن�ه تم تزوير وتلفي�ق تغريدات 
باس�مها عرب توي�رت ال تمت اليها بصل�ة، وأن ما تناوله 
مغردون عرب تويرت نقال عن الهاشتاغ الذي دشنه الذباب 

االلكرتوني غري صحيح عىل اإلطالق.
وج�اءت الهجم�ة ع�ىل اإلعالمي�ة د. ملش ع�ىل خلفية 
عربت فيها عن تضامنها مع الش�عب الفلسطيني، ومع 
املقاومة ، وبشكل لم تكن فيه أي اساءة ال من قريب وال 

من بعيد للسعودية.
مص�ادر اعالمية وثيق�ة الصلة واالطالع اش�ارت اىل ان 
االعالمي�ة ملش كان�ت ضحية التنافس الس�عودي عىل 
ادارة القنوات الرياضية من اجل االطاحة بمديرها غانم 

القحطاني الذي س�ارع اىل االعالن ع�ن إقالتها علماً أن 
ظهورها يف القناة لم يكن بموجب التعاقد معها بش�كل 
شخيص، بل يف عداد الخدمات املقدمة من وكالة إخبارية 
عاملية متعاق�دة مع القناة الرياضي�ة، تؤّمن مذيعني يف 

جميع أنحاء العالم”.
واعرب الوسط االعالمي العربي باسبانيا عن استهجانه 
ملا قام�ت ب�ه القن�وات الرياضي�ة الس�عودية والذباب 
االلكرتوني ويطالب الس�لطات القضائية بمحاسبة من 
يبث�ون االس�اءات لالعالمي�ة ملش كما يطالب وس�ائل 
االعالم العربية والعاملية ونقابات الصحفيني بالتضامن 

معها والوقوف يف وجه هذه الحملة.
وم�ن املعروف ان د.رزان ملش تحمل درجة الدكتوراه يف 
االعالم وتتقن اربع لغات العربية واالنجليزية واالسبانية 
والرتكي�ة ولديه�ا انش�طة ومس�اهمات يف عدي�د م�ن 
األنشطة واملش�اركات يف الندوات واملؤتمرات التي تعقد 
يف اس�بانيا واوروبا وتتناول املواضيع والقضايا العربية 

واالسالمية .

نداء دولي حلماية الصحفيني من التعصب الديين رد فعل غري متوقع من مذيعة عراقية

محلة الكرتونية سعودية على االعالمية الفلسطينية رزان ملش

بغداد/ متابعة الزوراء:
 أظه�رت اإلعالمي�ة العراقية، س�حر عب�اس، مقدمة 
برنام�ج “القرار لكم” عىل قن�اة “دجلة” رباطة جأش 
عىل الهواء مبارشة خ�الل تقديمها حلقة األحد املايض 

بعد علمها بوفاة أخيها قبيل دخولها االستوديو.
وقالت س�حر إن س�بب الحزن الواضح عليها هو أنها 
علم�ت بوفاة أخيها الكبري، الل�واء الركن طارق عباس 
جمي�ل. وتابعت: “إنها رغم علمه�ا بوفاة أخيها األكرب 
سنا قبل دقائق م�ن بدء الحلقة، استمرت يف التقديم”.
وأضاف�ت: “تعودنا أن حياتنا الش�خصية تكون خارج 
االستوديو، لذا سأستمر يف تقديم الربنامج لتوضيح ما 

يحدث بالبالد”، مقدمة اعتذراها للمشاهدين. 
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ثقافية

حامد ماجد البدري

بنا من كؤوِس العشِق ليالً. ِ
شرَ

فبتنا ال نروُم اىل الصباِح..
بناُه نهاراً. ولو إنا شرَ

لرَِصنا نميش فوقرَ املستباِح.
وملا بانرَ للمحبوِب وصُل.

تصافحت الجراُح مع الجراِح.
تعانقنا وفاضرَ الوجُد منا. 

كفيِض الدمِع يف فرِط النواِح.
في.  أتتني والهوى رهنرَ الترَخرَ

وقالرَ العشُق هيا اطلْق رساحي. 
تغازلني بلحِظ العنِي طوراً.
وطوراً تختفي خلفرَ املُزاِح.
ُمُت ِبنرَحرِها عطراً زكياً. مرَ شرَ

وأغراني ملا تحترَ الوشاِح.
وتمتُد يدايرَ بكِل فٍن.

اىل صدٍر رقيٍق مسرتاِح.
وصاحرَ العقُل يف قلبي ترفْق.

ولْم يلفْت اىل ذاكرَ الصياِح.
تقوُل عيلَّ رَ ال ترَْعجل تمهْل.

فأني ما اتيتكرَ للسفاِح.
ونفُس املرِء كالفرِس الجموِح.

وِرفعُة شأنها كبُح الجماِح.
وراحت والحنني يجُر ذيالً.

اىل تلكرَ الدروِب منرَ الضواحي. 
فليترَ الليلرَ لم يقْص بطوٍل.

وليترَ الشمسرَ لم ترشْق بساحي. 
وليترَ العاشقنيرَ بكُل وقٍت.
يذوقونرَ الصبابةرَ بآرتياِح.

ترَعُج النفُس باالحباِب شوقاً.
ويقتلها الغراُم بال سالِح..

)كؤوُس الغراِم(

د.خالد عبدالغني
إىل  الفانتازي�ا  مصطل�ح  يش�ر 
األثر األدبي الذي يتحرر من قيود 
املنطق والشكل واإلخبار، ويعتمد 
اعتم�اداً كلي�اً عىل إط�الق رساح 
الخيال. ويطلق هذا املصطلح عىل 
جنس أدبي قص�ي تقع أحداثه 
يف عالم متخي�ل، يخضع لقوانني 
فيزيائية تختل�ف عن العالم الذي 
نعيش فيه، ويتناول شخوصاً غر 
واقعية وخيالية محضة وغرائبية 
غالب�اً، أو يص�ور عامل�اً يخض�ع 
لقوان�ني فيزيائي�ة ل�م ُتكتش�ف 
بع�د، أو ميتافيزيقي�ة تتناق�ض 
الواقعي�ة،  والتجرب�ة  والح�ارضرَ 
كما يف أعمال التخييل الذي ش�غل 
املحلل�ني النفس�يني زمن�ا طويال 
وق�د أطلقوا علي�ه الفانتازيا كما 
هو املصطل�ح يف اللغة اإلنجليزية 
يمي�زون  النق�اد  بع�ض  أن  إال   .
بين�ه وب�ني التخيي�ل العلمي من 
حيث إنها تصور عاملاً ال يمكن أن 
يك�ون، فإذا كان الخي�ال العلمي 
جنس�اً أدبي�اً يتن�اول م�ا يمكن 
أن يح�دث يف املس�تقبل، والخيال 
الطوب�اوي يتن�اول م�ا كان من 
شأنه أن يحدث لو عاد بنا التاريخ 
وتجنبنا أخطاءنا، فإن الفانتازيا 
تتناول ما لم يح�دث ولن يحدث. 
وينسب إليها بعض الدارسني كل 
ما من شأنه أن يستخدم املخيلة، 
حت�ى الخيال العلمي، ومن النقاد 
�ن يرى أنها جن�س أدبي حديث  مرَ
مس�تقل تطور يف النص�ف الثاني 
وحق�ق  العرشي�ن  الق�رن  م�ن 
انتشاراً واسعاً يف األدب والسينما، 

ويتقاطع وأجناساً أدبيًة أخرى.
تناق�ش منار فتح الباب يف نوفيال 
»ظ�الل وحي�دة« الص�ادرة ع�ام 
2014 ويف قال�ب فانت�ازي ت�وق 
املرأة إىل التحقق من خالل األمومة 
واإلنجاب بغض النظر عن أن األب 
هو الحبيب أم مجرد زوج و«ظالل 
وحيدة« تمتلك لغة رهيفة شاعرة 
واملش�اعر  الج�وارح  ع�ن  تع�ر 
الدفين�ة . فه�ي ش�اعرية دائرية 
عالية املستوى خلفيتها حقيقية 
إذ تحكى مأس�اة م�صع »مها« 

الجميل�ة يف حادث م�روع، والتي 
ترك�ت ابنا صغ�را يتيما، وتكمل 
»م�ي« حياة »مه�ا« بتبن�ي ذلك 
الطف�ل، وقد تأخ�رت يف اإلنجاب، 
وتحك�ى تداعي�ات ه�ذا الح�دث 
الجلل وتبعاته. وتناقش فلس�فة 
الحم�ل واألمومة. الحرمان م�ن 
وكي�ف تخت�ص حي�اة ام�رأة ىف 
مج�رد كونها س�تكون أم�ا أم ال 
املجتمع،.. نوفيال ش�اعرية  أمام 
بطلتها »مي« وهى بطلة تخيلية 
تشبه املؤلفة كثرا، و »آرس« زوج 
»م�ى« ، ثم�ة ش�خصيات كثرة 
به�ا من التخيل أكث�ر  من الواقع 
إنهم أطي�اف تأتي وتروح  وتقف 
وتط�ر وتميش وتس�بح ، وهناك 
الطف�ل ابن مه�ا الذي تيت�م بعد 
مصعها. وهناك الحبيب السابق 
»أيه�م«.  املغ�رب  ىف  »م�ي«  ل�� 

وهن�اك ش�خصية »تمي�م« طفل 
ل�م يولد ق�ط ظل متخي�ال طوال 
الرواي�ة وحارضا يف مش�اهدها . 
وكم تمنت »مي« وجوده فقدظل 
طيفا وهمي�ا ىف رحمها يتش�كل 
لكن ال يول�د داخل الن�ص ولكنه 
مؤث�ر أيضا، ف� »مي«  التعيس�ة 
ىف حرتها الوجودية فهي تس�عى 
دائما إىل أن تبحث عن رس الوجود 
ورس الس�عادة، تحاول خلق عالم 
لكنه�ا  يس�عدها  للواق�ع  م�واٍز 
تفش�ل كس�يزيف، فه�ي مثالية 
والواق�ع معذب، وهناك تتس�اءل 
ع�ن كينون�ة وجوده�ا، كينون�ة 
الوج�ود كل�ه، وهن�اك الحدي�ث 
عن الحرم�ان من اإلنج�اب الذي 
يغزل مش�اعر أنثوية دقيقة جدا 
لحدث مؤلم لدى املرأة.  ف� »مي« 
امل�ايض والحارض  تح�ارص ب�ني 

وتع�رض  املس�تقبل،  وتناق�ش 
س�ؤاال مصريا.ماذا لو لم تنجب 
هل هذا هو امل�وت؟ لكنه خفي..

ليس امل�وت موت�ا فيزيقيا. املوت 
الحقيقي هو املوت النفيس ، موت 
بالوحدة والحرمان وعدم  النفس 
تقب�ل اآلخ�ر وع�دم الق�درة عىل 
تغي�ر الواق�ع بزيفه، ف�� »مها« 
مات�ت موت�ا فيزيقي�ا و »م�ي« 
ماتت بعدها موتا نفس�يا حاولت 
التش�بث بتحق�ق األموم�ة ك�ي 
تنج�و وتصبح ام�رأة يف املجتمع 
املمتلئ بالزيف لكنها تفش�ل ألن 
األجنة  تبق�ى يف رحمها وال تولد، 
يري�د زوجه�ا »آرس« أن يس�يطر 
عليها وهي تلج�أ له كي ال تكون 
وحيدة لكنها تصطدم بشخصيته 
املس�يطرة التي فيها من الجنون 
كه�ف  إىل  فتع�ود  مؤث�را  ق�درا 
وحدتها مرة أخرى تجرت ذكرياتها 
وإىل ذك�رى »مه�ا« قريبتها التي 
ماتت يف ح�ادث وتركتها وحيدة. 
االق�رتان  كم�ا تع�رض لقضي�ة 
بش�خص ليس مثلك وال يش�بهك 
هو يعتق�د أنه كرجل سيس�يطر 
عىل زوجته ،  لكن قناعاتها حول 
الحي�اة كان�ت عميق�ة وأحيان�ا 
متش�عبة وغ�ر قابل�ة للتغير ، 
هي ترفض الس�يطرة الذكورية.

وت�دور يف »ظ�الل وحي�دة« أيضا 
مناقش�ة ح�ول الوح�دة، وكيف 
تدفع اإلنس�ان إىل أن يقبل إنسان 
آخ�ر يعيش معه وهو غر متآلف 
معهوأنه�ا ق�د تق�ود إىل الجنون، 
وقد يكون جنونا خفيا، إىل جانب 
فق�دان  وأن  األول  الح�ب  فك�رة 
الحبي�ب األول يلق�ى بظالله عىل 
يلق�ى  وال  الحي�اة  اإلنس�انمدى 
الس�عادة أب�دا إذا م�ا تثبتت لديه 
هذه املش�اعر التي صاحبت ذلك 
الح�ب األول. واألجن�ة هن�ا تع�د 
أبط�اال للرواية فق�د تمنت »مي« 
ل�و تت�زوج حبيبه�ا وتنجب منه 
لكن القدر لم يمهلها لذلك، وظلت 
تعانى الوحدة آلخر رمق . وكانت 
تظ�ن أن األمومة س�وف تنجيها 

منها.
يف قص�ة رائح�ة األش�جار نرى  

الفت�اة مات�ت قه�را، وروحه�ا 
ترسب�ت إىل قط�ة ت�زور املن�زل 
ب�ني ح�ني وآخ�ر ، وق�د اختلطا 
مع�ا ، ويف ه�ذا املعنى ما يش�ر 
ذل�ك  الكوني�ة  الفانتازي�ا  إىل 
التي�ار ال�ذي نش�أ م�ع منتصف 
الق�رن العرشي�ن تقريب�ا،  وإذا 
ما عدنا إىل تاري�خ كتابة القصة 
وهو ع�ام 1995 يتأك�د لدينا أن 
األديبة الش�ابة من�ار فتح الباب  
يومذاك تعد م�ن رواد ذلك النوع 
من الكتابة يف جيل التس�عينيات 
يف ذل�ك الوقت إذ لم يكن ش�ائعا 
هذا الن�وع من الكتاب�ة كما هو 
الح�ال يف أيامن�ا تل�ك، إن�ه عالم 
نفيس واس�ع مرتام�ي االطراف 
عميق،رك�زت األديبة عىل معالم 
والتصوي�ر  والكاب�وس  الحل�م 
األسطوري لباقي األحداث فتقول 
عن الفت�اة وهي تص�ف حالتها  
ويختل�ط  قصائده�ا  :”تعي�ش 
الفجر باملس�اء كل ي�وم ويتكرر 
كابوس�ها بس�قوط ثالثته�م يف 
بالوعة مظلمة مستديرة وموتهم 
غرقاً.، ويف مش�هد آخر تقول عن 
األم والطفل�ة معا :” تغمض األم 
عينيه�ا وتمىض الفت�اة للغوص 
يف مهده�ا وق�د تجمد جس�دها، 
فيختل�ط الحلم بامل�وت والطنني 
الغامض.. تن�ام صباحاً وتمتلك 
الش�وارع واللي�ل ب�ني حناياها، 
األم  حل�م  يف  جميل�ة  فتظه�ر 
داخ�ل مركبة أس�طورية لزفاف 
مس�تحيل يجرها فيل من اليمني 
وف�رس من اليس�ار”. إن�ه عالم 
الس�احر واألسطوري  الفانتازيا 
أيضا، ويرحب بامل�وت بديال عن 
الحي�اة أحيان�ا ومرادف�ا للراحة 
الس�ؤال  يظ�ل  ولك�ن  األبدي�ة، 
وأش�كال  امل�وت  تجرب�ة  ح�ول 
البعث املختلفة لدى األديبة منار 
حسن فتح الباب قائما ؟. يف ظل 
خطابه�ا اإلبداعي ال�ذي يتكون 
من منظومة واحدة فلسفية من 
التأم�ل للبرش والك�ون ومصادر 
بالوح�دة  واإلحس�اس  العي�ش 
س�اخن  ودم  ب�روح  والكتاب�ة 

الزماها طوال رحلتها اإلبداعية.

اعداد / عبد الرحيم محمد
ه�ذه املقال�ة الرثائية املبكي�ة لألديب الكبر أحمد حس�ن 
الزي�ات رحمه الله أس�تاذ البيان، صاحب الرس�الة، وفيها 
يرثي ابنه ))رجاء(( الذي اختطفته يد املنون، يف ملحة عني، 
يف عمر الزه�ور، وزهرة العمر النضر، ف�رتك لألب املكلوم 
ف�ؤادا باكيا نازفا ودمعات حرّى الهثة، تبكي رجاء.. وحق 

لها البكاء،!!ا
ولدي ؟؟

هكذا.. وبهذا الكلمة األب�وة الحانية ينثر الزيات مقاله كم 
ينثر املحب تراب اليأس عىل قر حبيبه الراحل، بعد أن وضع 

بجوار العنوان صورة الطفل الراحل رجاء؟؟؟فقال؟؟
يا قارئي أنت صديق�ي فدعني أُِرق عىل يديك هذه العرات 
الباقي�ة، ه�ذا ول�دي كما ت�رى، ُرِزقت�ه عىل حال عابس�ة 
كاليأس، وكهولة بائس�ة كاله�رم، وحياة ب�اردة كاملوت، 
فأشق يف نفيس إشاق األمل، وأورق يف عودي إيراق الربيع، 
وولّد يف حياتي العقيمة معاني الجّدة واالستمرار والخلود!

كنت يف طريق الحياة كالش�ارد الهيمان، أنش�د الراحة وال 
أجد الظ�ل، وأُفيض املحبة وال أج�د الحبيب، وألبس الناس 
وال أج�د ما ألبس، وأكس�ب املال وال أجد الس�عادة وأعالج 

العيش وال أدرك الغاية!!
عه صدى، وال�روح الحائر ال  كن�ت كالصوت األص�م ال يرجِّ
يق�ره هدى، واملعنى املبهم ال يح�دده خاطر!! كنت كاآللة 
أنتجتها آلٌة واستهلكها عمل، فهي تخدم غرها بالتسخر، 
وتمي�ت نفس�ها بال�دؤوب، وال تحف�ظ نوعه�ا بال�والدة، 
ف�كان يصلن�ي باملايض أبي، ويمس�كني بالح�ارض أجيل، 
ث�م ال يربطني باملس�تقبل رابط من أمل أو ول�د، فلما جاء 
))رج�اء(( وجُدتني أُولد فيه من جديد، فأنا أنظر إىل الدنيا 

بعني الخيال، وأبس�م إىل الوجود بثغ�ر األطفال، وأضطرب 
يف الحي�اة اضطراب الحي الكامل يدفع�ه من ورائه طمع، 

ويجذبه من أمامه طموح!
ش�عرت بالدم الح�ار يتدفق نش�يطاً يف جس�مي، وباألمل 
الق�وي ينبعث جديدا يف نفيس، وبامل�رح الفتي يضج الهياً 
يف حياتي، وبالعيش الكئيب ترتاقص عىل حواش�يه الخرض 
عرائ�س املن�ى! فأن�ا ألعب مع رج�اء فأدخل مع�ه دخول 
الراءة يف كل ملهى، وأطر به طران الفراشة يف كل روض، 
ثم لم يعد العمل الذي أعمله جديرا بعزمي، وال الجهد الذي 
أبذله كفاًء لغايتي، فضاعفت الس�عي، وتجاهلت النصب، 

وتناسيت املرض، وطلبت النجاح يف كل وجه!
ذلك ألن الصبي الذكي الجميل أطال حياتي بحياته، ووّسع 
وج�ودي بوج�وده، فكان عم�ري يغوص يف طواي�ا العدم 
قليالً قليال ليمد عمره بالبقاء، كما يغوص أصل الش�جرة 

يف األرض ليمد فروعها بالغذاء.
ش�غل رج�اء فراغي كله، وم�أل وجودي كل�ه، حتى أصبح 
ش�غيل ووج�ودي، فهو صغ�راً أنا، وأن�ا كبراً ه�و، يأكل 
فأشبع، ويرشب فأرتوي، وينام فأسرتيح، ويحلم فتسبح 
روحي وروحه يف إشاق س�ماوي من الغبطة ال يوصف وال 

يحد!!
م�ا  هذا الضياء الذي يش�ع يف نظراتي؟ ماهذا الرجاء الذي 
يشيع يف بسماتي؟ ما هذا الرضا الذي يغمر نفيس؟ ما هذا 
النعي�م ال�ذي يمأل ش�عوري؟ ذلك كله انع�كاس حياة عىل 

حياة، وتدفق روح عىل روح، و تأثر ولد يف والد!؟
طوِّحت الواحة وأوحش  ثم انقضت تلك الس�نون األرب�ع! فرَ
الفق�ر، وأنطف�أت الومضة وأغط�ش الليل، وتب�دد الحلم 

وتجهم الواقع، وأخفق الطب ومات رجاء!!
يا جبار السموات واألرض ُرحماك!! أيف مثل خفقة الوسنان 
تب�ّدل الدنيا غ�ر الدنيا، فيعود النعيم ش�قاء، واملالء خالء، 

واألمل ذكرى؟!
رِد،ويسكن البيت  ِجالِن يصمت الروض الغرَ أيف مثل تحية العرَ
الالعب،ويقبح الوج�ود الجميل؟! حنانيك يالطيف!!ما هذا 
اللهيب الغريب الذي يهب عىل غش�اء الصدر ومراق البطن 

فرمض الحشا ويذيب لفائف القلب؟
إن قلب�ي ينزف من عيني عرات بعضه�ا صامت وبعضها 
ُمع�ول! فهل لبيان الدمع ترجم�ان، ولعويل الثاكل ألحان؟ 
إن اللغ�ة كون مح�دود فهل ترتج�م الالنهاي�ة؟ وإن اآللة 

عص�ب مكدود فهل تع�زف الرضم ال�واري؟ إن من يعرف 
ح�ايل قبل رجاء وح�ايل معه يعرف حايل بعده! أش�هد لقد 
جزع�ت عليه جزعاً لم يغن فيه ع�زاء وال عظة! كنت أنفر 
ممن يعزيني عنه ألنه يهينه، وأسكن إىل من يباكيني عليه 
ألنه ُيكِره، وأس�رتيح إىل النادبات يندب�ن الكبد الذي مات 

واألمل الذي فات وامللك الذي ُرفع!!
ل�م يك�ن رجاء طفالً عادي�اً حتى أملك الص�ر عنه وأطيع 
السلوان فيه، إنما كان صورة الخيال الشاعر ورغبة القلب 
املش�وق! كان وهو يف ِسنِِّه التي تراها يعرف أوضاع األدب، 
وي�درك أرسار الجمال،ويفه�م ش�ؤون األرسة، ويؤل�ف يل 
)الحواديت( كلما ضمني وإياه مجلس السمر! كان يجعل 
نفس�ه دائم�ا بط�ل )الحدوته( فه�و يصع األس�ود التي 
هاجم�ت الناس م�ن حديقة الحيوان، ويدفع )العس�اكر( 
ع�ن التالميذ يف أيام املظاهرات، ويجمع مس�اكني الحي يف 
فن�اء الدار لي�وزع عليهم ماصاده ببندقيت�ه الصغرة من 

مختلف الطر!!
واله�ف نف�يس عليه ي�وم تس�لل إلي�ه الِحم�ام الراصد يف 
وعك�ة ق�ال الطبيب إنه�ا )الرد( ث�م أعلن بع�د ثالثة أيام 
أنها )الدفرتيا(! لقد عبث الداء الوبيل بجس�مه النرض كما 
تعبث الريح السموم بالزهرة الغضة! ولكن ذكاؤه وجماله 
ولطف�ه مابرح�ت قوي�ة ناصعة،تص�ارع الع�دم بحيوية 

الطفولة!!
واله�ف نفيس عليه س�اعة أخذت�ه غصة امل�وت، وأدركته 
ش�هقة الروح، فصاح بملء فمه الجميل : ))بابا!! بابا!!(( 

كأنما ظن اباه يدفع عنه مااليدفع عن نفسه!!
لنا الله من قبلك ومن بعدك يارجاء،وللذين تطولوا باملواساة 

فيك السالمة والبقاء.!!

ما ذنب تلك الفراشات، يفزعهن صوت الراجمات 
وأزهار الحقِل اليافعات، يسحقن بالبساطيل دون 

أي إلتفات 
وديك القرية يصيح فوق القن محذراً الدجاجات.

انفالت
من يقنُع الدجاج�ة بأن من اغتصب أفراخها ليس 

ابن أوى بل هم الطغاة،
من يقنع البقرة ب�أن من أكل عجلها الصغر ليس 

صاحب الحقل الذي مات.
انفالت

أهل القرية من خوفهم انقسموا بني منارص للعدو 

وبني أموات عىل قيد الحياة،
والنع�اج لم يجدن ش�يئا يأكلنه س�وى حفنة من 

الطلقات،
وارساب العصاف�ر والبالب�ل فرقته�ن صواري�خ 

الطائرات
انفالت

ها قد انتص الطغاة
واحرتقت السنبالت 

والكل سارق ومرسوق من كثرة الرسقات
والديك ينزف تحت ركام القن دون األحداث ومات

انفالت .. انفالت!

اعداد / وفيق عزيز

برغ�م أن األخط�ل الصغر ق�د حلّق يف 

معظ�م الفن�ون الش�عرية االجتماعية 

والوطنية التي خاض عبابها، فإنه مدين 

بش�هرته اىل الغزل، حيث كانت معظم 

غزلياته التي تؤلف نحو تسع وسبعني 

قصيدة تتس�م بعاطفة فّياضة، وخيال 

رقيق، وإحس�اس مره�ف، حتى لّقب 

الهوى والش�باب”. ويقول  ب�”ش�اعر 

الشاعر صالح جودت يف قصي�دته التي 

ألقاها يف حفل�ة تكريم األخطل واصفاً 

مكانته الش�عرية، خص�وصاً يف عاملي 

الغ��زل والخ�م�رة بأن�ه ه�و والغرام 

والكأس توائم.

غزل ش�اعرنا ُمس�تقى م�ن ثقافتني: 

ثقاف�ة عربي�ة اس�تمدها م�ن مصادر 

الكت�ب العربي�ة القديمة الت�ي تحكي 

عن اله�وى والح�ب والغ�رام، والثانية 

هي ثقافة غربية استمدها من مصادر 

الفرنس�ية  وخاص�ة  الغربي�ة  الكت�ب 

الت�ي أتي�ح ل�ه اإلط�الع عليه�ا، حيث 

أثرت أفكاره�ا وأس�اليبها يف غزلياته، 

ع�ىل  ونس�جت  بطابعه�ا  فاتس�مت 

منواله�ا. امل�رأة عن�د األخط�ل الصغر 

جس�د بّض، وخد أملس أس�يل، وشعر 

متم�اوج طوي�ل كأنه الش�الل، وأنفق 

أقن�ى جمي�ل، وعينان نج�الوان، وثغر 

ندّي بشهد الرضاب، وخص نحيل، وقّد 

ممش�وق، ونهدان عام�ران. فالجمال 

لدى ش�اعرنا جمال حيّس ُيرى بالعني، 

وُيلمس باليد، ويذاق باللس�ان، وُيش�م 

باألنف ويسمع باألذن...

أتت هند تشكو اىل أمها

فس�بحان من جمع النّرين

فقالت لها إن هذا الضحى

أتاني وقبلّني قبلتني

وفّر فلما رآني الدجى

حباني من شعره خصلتني
وذّوب من لونه سائالً

وكّحلني منه  يف املقلتني

ولم يقف ش�اعرنا عن�د الجمال الحيس 

للمرأة فحس�ب، بل هو يدع�و املرأة اىل 

ارت�داء ثوب العفة وارت�داء رداء الطهر 

والنق�اء والعفاف، والوف�اء كل الوفاء 

ملن تحب.

هكذا فلتكن الغيد الحسان

عفة يف رّقة يف أدب

ذلك الكنز الذي ال يس�تهان

أين من ذلك كنز الذهب

الزم�ان             ص�در  ع�ىل  كان�ت  وح�ىل 

فاستباحتها نساء العرب.

الفانتازيا يف مناذج من القصة لدى منار فتح الباب

من أروع ما كتب يف الرثاء...) أمحد حسن الزيات أمنوذجا (

صباح محسن كاظم
   ثم�ة آالم..ثم�ة فواجع .. مع 
بصيص من األمل بآخر النفق ، 
ورصد لعقود من املحنة، بوطن 
غادره الف�رح بس�بب:  الظلم 
، العن�ف، الس�جون ،اإلغتي�ال 
.. زمني�ا إنتم�ت لعهدين  عهد 
والس�جون،  الدكتاتوري�ة، 
واإلب�ادة الجماعي�ة  بالحروب 
املًفتعلة  ثم تستمر الرواية بزمن 
الحري�ة  بمحموالت�ه املختلفة 
اإلحتالل  ..املًتناقضة وتداعيات 
األمريكي  وإفرازات األحداث .. 
رواية تسجيلية بلغة سينمائية 
كلقطات توثق تلك األيام بمهارة 
دون تلمي�ع وتزوي�ر، بل ُكتبت 
بصدق فالتسجيل بالرواية كما 
وردت أزمن�ة األح�داث تن�اول 
األديب   » عادل كاطع العكييل« 
بروايت�ه املهم�ة  ) حب برائحة 
الكاف�ور(.. الص�ادرة ع�ن دار 
الورشة /2019 بطبعتها األوىل  
ج�اء مفتت�ح الرواي�ة بكلم�ة 
الش�اعر الفلس�طيني   محمود 

درويش :
 ) الوطن .. ليس س�ؤاال تجيب 
ان�ه حيات�ك   .. عن�ه وتم�ي 

وقضيتك معاً (..
 الرواي�ة تغ�وص باملحنة ،لذلك 

يمكنني أن أطلق عليها من : 
)أدب  الس�جون (كما درس�ت 
تعامل�ت  س�ابقة  رواي�ات 
م�ع الواق�ع البش�ع لس�جون 
الدكتاتوري�ة، نقل�ت بلقط�ات 
الس�جناء  حي�اة  س�ينمائية 
،بس�جون  الوحيش  ،والتعام�ل 
وأجهزت�ه  املقب�ور  الطاغي�ة 
القمعية  ..معاناة سجني حكم 
باإلع�دام ، ه�و » مهن�د« الذي 
ش�مله العفو الع�ام يف ترشين 
، ث�م يلتح�ق  اول ع�ام 2002 
بالخدة العسكرية ، وبعد حرب 
2003 ، وح�ني تم الغاء الجيش 
، ح�اول العم�ل يف املطاب�ع كي 
لعائلت�ه   العي�ش  س�بل  يوف�ر 
تخلل  املعاناة بظلمة الس�جون 
ووحشيته بتهمة قذف الرئيس  
مع التحقي�ق، والرضب، وهدر 
الكرامة، ووحشية الجالد  كان 

مهند  يتخيل قصة حب  وعشق 
الح�ب  ه�ذا  رسى«،   « كب�ر 
والهيام  والوله والتعلق بحبيبته 
بمنعطف�ات،  بأح�داث   م�ر 
وصعوب�ات  وكل أي�ام املحن�ة 
بالتعذي�ب تغي�ب عنه » رسى« 
ألس�باب خارج�ة ع�ن ارادت�ه 
وآمال�ه وه�و يت�وق لإلرتب�اط 
املقدس بحبيبته »رسى«،  كان 
يأمل اإلقرتان  بعد التخلص من 
أغ�الل اإلعتقال  بع�ودة  ألمله 
تط�وف  الرواي�ة   . رسى«.   «
ب�رسد  األمكن�ة   بجغرافي�ة 
مشوق  ببغداد وحكايا األسواق 
من املي�دان  املكتظ�ة بالحركة 
والحياة  ومهند الذي كان يأمل 
ممارس�ة عمل املحاماة للدفاع 
عن قضايا املجتمع  لكن الرياح 
تج�ري بما التش�تهي الس�فن 

ص13 :
)أزرع اإلبتس�امة ع�ىل ش�فاه 
اليج�دون  الذي�ن  األبري�اء 
ع�ن  أتع�اب  م�ن  مايدفعون�ه 
مرافعاتهم، ودفع التهم عنهم، 
ولكن أحالمي طواها الزمن بعد 
أن أودعت يف السجن وحكم عيّل 
باإلعدام نتيجة وشاية من زميل 
يل يف الدراس�ة الجامعية، حيث 
الحظ تذمري من النظام السابق 
ومايص�د عن تلك الس�لطة من 
قمع وتعذيب واعتقال لكل من 
تس�ول له نفسه مجرد التفكر 
واالع�رتاض عىل تلك السياس�ة 

أنذاك(.
تكرس األحالم بالصدور مس�ار 
الرواية ،كل املفارقات التي عمل 
عليها » ع�ادل كاطع العكييل« 

بروايته جعلت املتلقي مشدودا 
ملآالت األحداث وهذا ُيحس�ب له 
رغم املباشة بالرسد ،فالرمزية 
يجع�ل  والتأوي�ل  ،واملضم�ر، 
املتلقي يفك�ر بإنزياح ودالالت 
الرم�وز عن�د الروائي،بالطب�ع 

تكتمل التجربة باملران .
يف ص 109 2003/8/3 نه�ض 
مهن�د مبك�را بع�د أن أفاق من 
الت�ي  املروع�ة  الصدم�ة  تل�ك 
لقنه�ا ل�ه الق�در باستش�هاد 
حبيبته وعائلتها عىل يد القوات 
األمريكية املحتله، نهض يلملم 
أش�ياءه وأوجاع�ه ك�ي يه�م 
بالذه�اب إىل عمل�ه الجدي�د يف 
مطبعة اآلمال وقد بدت عالمات 
االنكس�ار واضحة عليه بعد أن 

أثخنته األيام برزاياها .(..
الرواي�ة  الصدم�ة لبط�ل  تل�ك 
تحك�ي عمق املأس�اة لعرشات 
القص�ص التي مر بها الش�عب 
العراقي  عر عنها بثنايا الرسد..  
يف 2005 تزوج�ت جميع خواته 
وصاه�ره س�يد أحم�د وكذلك 
بخاتم�ة الرواي�ة  املفارقة بعد 
أن يلتقي ب�رسى باألردن وهي 
تدرس الطب  بصحبة خالها  يف 

ص 185  :
) - س�يد أحمد.. ع�ن أي عودة 
تتحدث ..وهل يعود األموات إىل 
الحي�اة بعد أن أصبح�وا رميما 
(..بعد اللقاء املدهش والسنوات 
العجاف يطالع وجهها ويتمتم 
لق�اء  ليتذك�ر  لل�ه   بالش�كر 
اليوكالبتوس حتى ألقت رأسها 
يف حضن�ه وقد أغمضت عينيها 

يف شبه إغفاءة.

رواية تسجيل احملنة احلب برائحة الكافور

قصيدة

انفالت 
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االخطل الصغري شاعر الغزل



 م�ن األع�راض املرهق�ة واملزعج�ة التي تكث�ر يف فصل الش�تاء، احتقان 
األنف ال�ذي يرتتب عليه صعوبة التنفس نتيجة النس�داد املمرات األنفية، 
ف�ا يدخل الهواء الذي يحتاجه الش�خص للتنفس بالق�در الكايف، ويؤدي 

االحتقان اللتهاب األغشية واألوعية الدموية داخل األنف.
يف التايل خطوات بس�يطة من ش�أنها عاج مشكلة انسداد األنف املزعجة. 

وأطول وقت زمني لهذه الطرق ال يتجاوز 15 دقيقة، ومنها:
تدليك ما بني الحاجبني:

تدليك املنطقة التي تتوسط الحاجبني مدة دقيقة يؤثر بشكل إيجابي عىل 
الغش�اء املخاطي لألنف، ويقلل م�ن الضغط عىل الجيوب األنفية األمامية 

ويمنع حدوث جفاف والتهابات الجيوب األنفية املزعجة.
تدليك جانبي األنف:

قم بعمل تدليك لطيف لجوانب األنف باستخدام أصابع السبابة والوسطى 
ملدة ت�رتاوح بني 2-1 دقيقة ويكون التدليك مع دفعها برفق، وسيس�اعد 
ه�ذا ع�ىل فتح املم�رات األنفية ويجعلك ق�ادرا عىل تنظيف األنف بش�كل 

رسيع وغري مؤلم.
تدليك ما بني األنف والشفاه:

يس�اعد تدلي�ك املنطق�ة بني الش�فاه العلوي�ة واألن�ف عىل إزال�ة التورم 
واالحتق�ان األنفي، وكل ما عليك ه�و تدليك هذه املنطقة برفق مدة 2 - 3 

دقائق فقط.
مرطب الهواء:

تزيد نس�بة الرطوبة املنخفضة من حدة اإلصابة بانس�داد األنف، فعندما 
تق�ل الرطوبة عن 40 % فإن ذلك يؤدي لجفاف املخاط األنفي والذي يؤثر 
يف ساس�ة التنفس، ويمكن أن يتطور األمر لإلصاب�ة بالبكترييا الضارة، 

لذلك فالنسبة املثىل للرطوبة يف الغرفة ترتاوح ما بني 40 - 60 %.
تدفئة جرس األنف:

يمكن وضع قطعة قماش دافئة بعد غمسها يف ماء ساخن وعرصها جيدا 
ع�ىل الجرس األنف�ي والضغط برفق لجعل املخاط أكثر س�يولة، وبعد ذلك 

يمكنك غسل األنف باملحلول امللحي.
ممارسة التمرينات الرياضية:

تؤدي ممارس�ة التمرين�ات الرياضية مدة 15 دقيقة فق�ط لزيادة معدل 
رضب�ات القل�ب وارتفاع درجة حرارة الجس�م، وهذا يلع�ب دورا كبريا يف 
تجمي�ع املخاط يف األن�ف ومن ثم التخل�ص منه بالطرق املعت�ادة. وهذه 

الطريقة فعالة أيضا للمصابني بالتهاب األنف التحسيس.

 ق�د ال تاحظ�ني ذلك، لكّن�ك، ومن دون 
أدنى ش�ّك، تطرحني ع�ىل زوجك أحد أو 
بع�ض تلك االس�ئلة التي تش�كل عاماً 
مشرتكاً بني معظم الزوجات، أّي األسئلة 
التي تبدو عادية يف ظاهرها والتي تعّب، 
يف الحقيق�ة، ع�ن رغبة مبطن�ة لديك يف 
الحص�ول عىل إجاب�ة ُترضيك. ومن ذلك 
أّن�ك تريدي�ن أن تعريف مث�ًا، بني الحني 
واآلخر، إذا كان سيرتكك يوماً أو إذا كان 

يفّكر بك...
هل تحّبني؟

ق�د تطرح�ني ع�ىل زوج�ك أحيان�اً هذا 
الس�ؤال مس�بوقاً بعبارة: »ق�ْل يل«. ويف 
هذه الحالة، يصبح صوتك أشبه بصوت 
فت�اة صغ�رية. وهذا ق�د يع�ود ربما إىل 
شعور ال واع لديك بالخوف من أن يرتكك 
األش�خاص الذين تحبني وأبرزهم رشيك 

حياتك.  
بَم تفكر؟

يف ح�ال الت�زم رشيك حيات�ك الصمت يف 
بع�ض األحيان، ق�د يثري ه�ذا فضولك، 
فتطرحني عليه الس�ؤال: »ب�َم تفّكر؟«. 
ويف الحقيق�ة أن�ت تريدي�ن أن تحصيل 
عىل إجابة م�ن قبيل: »أفّكر بك«، »أفّكر 
بأّنني أحبك وال يس�عني أن أتابع حياتي 
بعي�داً عن�ك«،... متناس�ية أن ال ام�رأة 
حظيت يوماً بمثل هذه الردود عىل سؤال 

من هذا القبيل.

هل ترى أّنني سمينة؟
بالطبع، تهتمني برشاقتك وتقفني أمام 
مرآتك بشكل دائم لكي تاحظي التغرّيات 
التي تطرأ عىل قوامك. وبالرغم من هذا، 
ال ترتّددي�ن يف أن تطرح�ي ع�ىل زوجك، 
ب�ني الحني واآلخ�ر، الس�ؤال: »هل ترى 
أنني س�مينة؟«. لكّن اإلجاب�ة، أياً تكن، 

ق�د الُتعجبك. ففي حال ق�ال لك: »ال، ال 
أرى أّنك سمينة«، قد تتهمينه بعدم قول 
الص�دق. ويف حال أجاب ب�»نعم، قلياً«، 
فإّنك قد تنفجرين غضباً بس�بب رفضك 
للس�منة ورغبت�ك يف أن يراع�ي زوج�ك 

مشاعرك يف آن.
هل ستحزن إذا فارقُت الحياة؟

تستخدمني هذا السؤال عادة، كما الكثري 
من الزوج�ات، من أجل إخضاع عواطف 
زوج�ك لاختب�ار. وأياً تك�ن إجابته، قد 
تقول�ني له: »أعل�م أنك قد تح�زن قلياً، 
لكّن�ك رسع�ان م�ا ستنس�اني وتتزوج 

بأخرى«! 
هل تعرف ما فعله شقيق زوجتي؟

يف ح�ال أخبتك ش�قيقتك أو قريبتك أو 
صديقت�ك أّن زوجه�ا أع�ّد له�ا مفاجأة 
سعيدة، فإّنك رسعان ما تعقدين املقارنة 
ب�ني ما يفعل�ه ذلك الزوج وم�ا يقوم به 
زوجك. ولهذا السبب، ولكي تطلبي منه، 
بطريق�ة مبّطنة، أن ُيعّد لك مفاجأة من 
نوع ما، تس�ألينه: »هل تع�رف ما فعله 

زوج شقيقتي؟«. 
هل أنت بخري؟ هل أنت متأكد؟

تشددين عادة عىل طرح هذا السؤال ألّنك 
تعتقدين أن الرج�ل، مثلك تماماً، ينتظر 
أن تاحظي أّن أمراً ما يزعجه لكي يعّب 
عم�ا يجول يف ذهنه من أف�كار ويف قلبه 

من مشاعر.
أين أنت؟

م�ا أن يتأّخ�ر زوج�ك عن الحض�ور إىل 
املن�زل لبض�ع دقائ�ق، حت�ى تتصل�ني 
ب�ه وتطرحني علي�ه هذا الس�ؤال: »أين 
أنت؟«. وهذا ينتج ع�ن رغبة لديك يف أن 
يكون حضورك إىل جانبه محط اهتمامه 

الدائم.
ماذا سنأكل هذا املساء؟

ق�د تنتظري�ن، من خ�ال طرح�ك هذا 
الس�ؤال أحيان�اً، أن تأت�ي إجابت�ه عىل 
النح�و التايل: »س�نذهب لتن�اول طعام 
العش�اء يف املطعم«. وربم�ا يعود هذا إىل 
ش�عورك بالتع�ب وإىل ع�دم قدرتك عىل 

تحضري الوجبة املسائية.
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حنو مستقبل افضل...لهلها

alzawraanews@yahoo.com

التفحيط أو لعبة املوت أو املقامرة بالحياة؛ هي مسميات لظاهرة منترشة 
بني الشباب املراهقني، فيقودون السيارات بشكل رسيع ومريع، وإطاق 
أصوات عالية من إطارات الس�يارات، ويرتكون آثاراً سوداء عىل الطرقات 
بس�بب االحتكاك الكب�ري الذي يحصل بني إطارات الس�يارات والش�ارع، 
والقصد من وراء هذه القيادة املجنونة هو اللعب واالستعراض، ويعد من 
يم�ارس هذه القيادة أنها نوع من الش�جاعة وح�ب املغامرة، واالحرتاف 

واملهارة يف القيادة يف ظروف خطرية قد تودي بحياتهم. 
وتق�وم كل ال�دول التي تعان�ي من تلك الظاهرة بس�ّن القوان�ني الرادعة 
للمفحط�ني، ووضع عقوبات قاس�ية مل�ن يمارس هذه اللعب�ة؛ للحد من 
انتشارها وتأثريها يف الشباب واملجتمع، حيث تقوم بعمل حمات توعوية 
عب وس�ائل اإلعام ووس�ائل التواصل االجتماعي حول أخطار التفحيط 
وآثاره النفس�ية، ومراقبة األهل لألوالد بش�كل دقيق، فأغلب املفحطني ال 

يملكون سيارات وال رخص قيادة، بل يستعملون سيارات ذويهم.
ترتك�ز أرضار التفحي�ط ع�ىل الس�يارة يف املح�رك ويف اإلط�ارات خاصة 
الخلفي�ة منها، حي�ث ُيعد التفحيط من أكثر األش�ياء التي تؤثر يف كفاءة 
املح�رك وقدراته، وس�تاحظ ذلك م�ع الوقت عندما تجد أنه�ا غري قادرة 
عىل الس�حب بطريقة رسيعة، إىل جانب تأثريها يف اإلطارات، حيث ُتمسح 

اإلطارات من الجانب واألسفل؛ نتيجة االحتكاك بني اإلطارات واألرض.
أيض�اً ترض ظاهرة التفحيط املس�اعدين للس�يارة وتجعلها يف حالة عدم 
توازن وعدم اتزان يف أثن�اء الحركة؛ ما يقلل من كفاءة والعمر االفرتايض 
للس�يارة، وبش�كل عام التفحيط يقيض عىل املحرك ال�ذي من املمكن أن 
ُيش�ل ع�ن العمل تماماً يف أي لحظ�ة نتيجة الضغط الكب�ري عليه يف أثناء 

عملية التفحيط.
أسباب انتشار التفحيط

وتوجد مجموعة من األس�باب التي تؤدي النتشار ظاهرة التفحيط، منها 
إهمال األهل ألبنائهم وُيعد من األسباب الرئيسة لهذه الظاهرة؛ إذ ينشغل 

كل من األب واألم بنفسيهما مع نسيان األوالد، ومع الرتف الزائد، والتدليل 
الس�لبي، يب�دأ األبناء بالت�رصف دون أي اعتبار لألهل، فالول�د الذي يجد 

مفتاح سيارة والده يف متناول يديه، لن يتوانى عن أخذها.
أيض�اً متابع�ة األفام الت�ي تعرض س�لوك التفحي�ط بطريق�ة إيجابية 
وبمظه�ر جذاب للمراهقني، وكثرياً ما نجد تلك العروض الهائلة يف األفام 
العربي�ة واألجنبية؛ فاملراهق يعجبه ذلك ملا فيه من إثارة، وبالتايل س�يبدأ 
بالتقليد، وال س�يما أن هذا الس�لوك ُيعرض عىل أن�ه عمل بطويل وخارق، 

وفيه من اإليجابيات ما ال ُيعد وال ُيحىص. 
ووج�ود تجمع�ات ملمارس�ة التفحي�ط وع�دم الس�يطرة عليه�ا ي�ؤدي 
النتشارها، فهناك أماكن معينة يتجمع فيها الشباب ويبدؤون باملنافسات 
واالس�تعراض أمام مجموعة من الناس، وهذا األمر يستقطب املراهقني، 
ويحمس�هم عىل ممارس�ة الّتفحيط وتعلمه، واإلدم�ان عليه دون تقدير 

للعواقب واملخاطر املرتتبة عىل القيام به وممارسته.

كل يوم معلومة

األمر أخطر مما تتوقع.. هكذا يؤثر التفحيط يف كفاءة أداء سيارتك
 ال تقت�رص قواعد ال�”اتيكيت” عىل 
قيادة السيارة فحسب، بل تمتدُّ أيًضا 
ف داخل السيارة. ويف  لتشمل الترصُّ
هذا اإلط�ار، نوضح أصول الترصف 

داخل السيارة، يف اآلتي:
*من الرضوري االمتناع عن التدخني 
داخل السيارة، بحضور شخص غري 
�ن، حتَّى لو ُفتحت النوافذ. ويف  مدخِّ
حال الرغبة يف للتدخني، ُيمكن ركن 
الس�يارة إىل جانب الطريق والنزول 
منها للتدخني خارًجا، مع اإلش�ارة 
إىل أن رائحة السجائر تزعج كثريين، 

وتبقى عالقة عىل املابس.
* يح�قُّ ملن يق�ود الس�يارة اختيار 
املوس�يقى، ولك�ن يمك�ن أن يمنح 
ه�ذا األخري هذا الح�قَّ آلخر من بني 
املرافق�ني. ويف حال اخت�اف اآلراء، 
فإن الس�ائق ه�و من يج�زم األمر، 
نظ�رًا إىل أنَّه الش�خص الذي يحتاج 

للرتكيز، فاملوسيقى التي ال تروق له 
قد ُتؤثِّر سلًبا عىل أدائه.

صاح�ب  ه�و  الس�ائق  كان  *إذا 
الس�يارة، فاملقع�د إىل يمين�ه م�ن 
حقِّ زوجته. ويف ح�ال وجود األم أو 
الحماة، فلهم�ا األولوية يف الجلوس 

يف املقع�د األمام�ي. علًم�ا بأنه من 
الائ�ق أن تعط�ي الحم�اة مكانه�ا 
للزوج�ة. إش�ارة إىل أن م�ن ُيصاب 

بالدوار يجلس يف األمام.
ن السيارة،  * إذا كان ثنائيَّان يستقاَّ
والس�يِّدة هي التي تقود، فالس�يدة 

األخ�رى تجل�س إىل جانبه�ا وليس 
يق�ود،  ال�زوج  كان  وإذا  زوجه�ا. 
تجل�س زوجته إىل جانب�ه، والثنائي 

اآلخر يف املقعد الخلفي.
�ي  تلقِّ يف  الس�ائق  رغب�ة  عن�د   *
أن  إىل  ونظ�رًا  هاتفيَّ�ة،  ُمكامل�ة 
أثن�اء  بالي�د  الج�وَّال  اس�تخدام 
القي�ادة يع�دُّ مخالفة، ُيمك�ن الرد 
عىل ال�”بلوت�وث” مع إعام املتصل 
داخ�ل  املوجودي�ن  باألش�خاص 
الس�يارة. وباملقابل، عىل املتصل أن 

يخترص حديثه.
* ُيمنع األكل داخل سيارة اآلخرين، 
إالَّ عن�د اجتياز املس�افات الطويلة، 

وإذا س�مح صاحب الس�يارة بذلك.
*ال ُتحبَّ�ذ إعارة الس�يارة. ويف حال 
اس�تعارها أحد، يجب تعبئة الوقود 
يف خزَّانها، وغس�لها قبل إعادتها إىل 

صاحبها.

يمك�ن ألي ش�خص أن يمتلك حياة 
مليئ�ة بالحيوية، بعد س�ن الثاثني، 
بحس�ب دراس�ات تق�ول إن بع�ض 
األش�خاص أك�دوا أنهم لم يش�عروا 
الحقيقي�ة حت�ى  الس�عادة  بطع�م 

وصلوا إىل هذا السن.
وش�ملت 70 يف املئة ممن ش�ملتهم 
الدراس�ة، أن اإلنس�ان ينف�ض ع�ن 
س�ذاجة  املرحل�ة  ه�ذه  يف  نفس�ه 
الطفولة وطيش املراهقة دون فقدان 

طاقة وحماس مرحلة الشباب.
ويقول الخباء إن املرأة تصل إىل كامل 
نضوجها العق�يل والنفيس والبدني، 
بعد س�ن الثاثني، وينصحون باتباع 
بعض األنش�طة الحياتي�ة اإليجابية 
ليحافظوا عىل حياة مليئة بالحيوية، 

وخاصة النساء.
1 - ممارسة الرياضة

إذا أصبح�ت مداوم�ا عىل ممارس�ة 
الرياضة باس�تمرار، فإن ذلك يؤدي 
إىل تحس�ني حالت�ك املزاجية، خاصة 
إذا توافق ذلك مع حصولك عىل نظام 

نوم صحي وزن صحي.
2 - رشب املاء

يس�اعد رشب املياه بصورة مستمرة 
يف الحف�اظ، ع�ىل ترطي�ب الجس�م 
والب�رشة، ويس�اعدك عىل خس�ارة 
الوزن الزائد، ويجع�ل قوتك العقلية 

أكثر كفاءة.
3 - تجنب التدخني

يس�اهم التدخ�ني يف ظه�ور الكث�ري 
من املش�اكل لإلنس�ان، ويكون أثره 

السلبي أكثر رضرا عىل النساء، لذلك 
ينص�ح الخ�باء برتكه ف�ورا، حتى 

تصبح يف حالة صحية جيدة.
4 - تجنب الجل�وس الكثري الجلوس 

لفرتات طويلة
البدان�ة  يف  النس�اء  ف�رص  يزي�د   
واإلصابة بأمراض القلب والسكري، 
ولذل�ك فإن�ه يج�ب عليك�ي تغي�ري 
وض�ع الجل�وس كل ف�رتة قص�رية، 
والوقوف املتكرر ملنح الجس�م قدرة 
عىل مواصلة العمل بنش�اط دون أن 
يتعرض لألعراض الس�لبية للجلوس 

الطويل.
5 - االعتناء بالبرشة

م�ن األخطاء الت�ي ال يجب أن تقعي 
فيها هو ترك مس�احيق املكياج عىل 
برشة وجهك، بل يجب أن يتم إزالتها 
واالعتماد عىل مواد طبيعية من أجل 
الحص�ول عىل ب�رشة ن�رضة طوال 
الوق�ت، كم�ا يج�ب تن�اول كميات 
كب�رية م�ن الفواك�ه والخ�رضاوات 

لزيادة تألقك ونضارتك.
6 - االهتمام بالحالة العامة للجسم

يجب عليك�ي أن تحافظي عىل وزن 
صح�ي ومائم، واالهتم�ام ببرشتك 

وشعرك.
االجتماعيةالصح�ة  العاق�ات   -  7
ع�ىل  تس�اعد  والعقلي�ة  النفس�ية 
الحرك�ة وحرق املزيد من الس�عرات 

الحرارية.
8 - الفحوصات الدورية

يج�ب أن تواظب النس�اء عىل إجراء 

فحوص�ات طبية دوري�ة للتأكد من 
سامتهن البدنية وتدارك أي أمراض 

يف بدايتها.
9 - الحالة النفسية

تعد الحالة النفس�ية مكون أس�ايس 
لسعادتك ولسامتك البدنية، واالبتعاد 
ع�ن الضغط النف�يس واإلحباط قدر 

اإلمكان.
10 - التكنولوجيا

يجب ترك أجهزة التلفون والحاسب 
املحمولة الخاصة ب�ك لفرتة محددة 
يومي�ا، ألن ذل�ك يمك�ن أن يس�بب 

توترك.
11 - النظام الغذائي

تلع�ب التغذي�ة الجي�دة دورا كبري يف 
الحفاظ عىل صحة الجسم، وينصح 
الخباء ب�رضورة االبتعاد عن تناول 
الوجب�ات، الت�ي تحتوي عىل نس�بة 

كبرية من الدهون.
12 - السعرات الحرارية

يج�ب أن تتن�اويل ق�درا معين�ا م�ن 
الس�عرات الحرارية يوميا، والتوقف 
ع�ن تن�اول الوجبات، الت�ي تحتوي 

عىل نسب عالية من الدهون.
13 - مضادات األكسدة

يجب تن�اول الوجبات الت�ي تحتوي 
عىل نس�ب عالي�ة م�ن الفيتامينات 
واملع�ادن العضوي�ة الت�ي يحتاجها 
الت�ي  األطعم�ة  وخاص�ة  الجس�م، 
تحتوي عىل نس�ب عالية م�ن املواد 

املضادة لألكسدة.
14 - املابس

يج�ب ع�ىل امل�رأة أن تع�رف اختيار 
املاب�س، التي تناس�ب س�نها، فمن 
غري املناسب أن تلجأ املرأة الثاثينية 
إىل ارتداء مابس خاصة باملراهقني.

15 - أسلوب الحياة
تجنبي القه�وة واملرشوبات الغازية، 
ألن هذه املرشوبات تساهم يف جفاف 

السوائل من الجسم. 

االتكيت..فن ..ذوق..اناقة..

لطلة ابهى....

قواعد الـ”اتيكيت” داخل السيارة

15 نصيحة للحفاظ على شباب املرأة بعد سن الثالثني

أكدت دراس�ة أجرتها مجموعة م�ن األطباء يف 
جامع�ة ش�يفيلد يف اململكة املتح�دة أن تناول 
الطماطم يساهم يف محاربة العقم عند الرجل، 
حي�ث تعم�ل م�ادة “الايكوب�ني” املوجودة يف 
الطماط�م عىل رف�ع ج�ودة الحيوان�ات املنوية 

املوجودة عند الرجال.
الدراس�ة ع�ىل نس�بة م�ادة  ورك�زت 
“الايكوبني” املوج�ودة يف الطماطم، 
األكس�دة  مض�ادات  أح�د  وه�ي 
تس�اعد  أن  ويمك�ن  الش�هرية، 
املنوي�ة،  الحيوان�ات  تحس�ني  يف 
حي�ث جاءت النتائ�ج بعد رصد 
الباحثني وجود نسبة أعىل من 
الحيوانات املنوية ذات الش�كل 
الصح�ي م�ع حرك�ة أفضل 
ل�دى الرج�ال، الذي�ن تناولوا 
“الايكوبني” أثناء تجربتهم.

ل�ورا  الدكت�ورة  وقال�ت 
مي�ادو، أخصائية التلقيح 
ملوق�ع  االصطناع�ي 
 : ”l e a r n 1 . o p e n . a c “
“تأت�ي هذه الدراس�ة داعمة 
لجهودنا ومساعينا املستمرة لفهم 

العق�م لدى الذكور بش�كل كام�ل، خاصة م�ع ارتفاع 
ح�االت اإلصاب�ة يف جمي�ع أنح�اء العال�م. وتع�د هذه 
الدراس�ة نافعة بالفعل ألن العقم املرتب�ط بالحيوانات 
املنوي�ة يصيب ح�وايل 40 ٪ م�ن األزواج، الذين يعانون 

من مشاكل يف حدوث الحمل الطبيعي”.
وأضاف�ت الدكتورة ميادو: “من خال هذا االكتش�اف 
الجديد س�نكون قادرين عىل مش�اركة ه�ذه الحقيقة 
الغذائي�ة م�ع األزواج وتحقي�ق نتائ�ج أفض�ل، حي�ث 
أن الرج�ال، الذي�ن يعانون م�ن ضعف نوعي�ة وجودة 
الحيوان�ات املنوية، قد يكون نافعاً بالنس�بة لهم تناول 
الكمية امل�وىص بها من مضادات األكس�دة يف نظامهم 

الغذائي اليومي”.
وأك�د الدكتور هوم�ان فاطم�ي، املدير الطب�ي لعيادة 
“آي يف آي ميدل إيس�ت للخصوبة”، أن مشاكل الحركة 
والش�ذوذ يف شكل أو حيوية الحيوانات املنوية قد يكون 
س�ببها انخف�اض اإلنت�اج أو وجود بع�ض االلتهابات 
أو التغ�ريات يف عدد الكروموس�ومات وتفتيت الحمض 
الن�ووي، إىل جانب األس�باب األكثر ش�يوعاً مثل: زواج 
األق�ارب ونق�ص فيتام�ني )د( والس�منة.كما أن عدة 
عوام�ل أخ�رى تؤثر ع�ىل الخصوبة، ال س�يما العوامل 
الكيميائية، فطاملا أكدت الدراس�ات أن التعرض للمواد 
الكيميائية الش�ائع اس�تخدامها يف املنازل كاملنظفات، 

قائلني بأنها قد تسبب أرضارا صحية خطرية.

طبيبك يف بيتك

الطماطم سالح الرجال يف مواجهة العقم

نصائح طبية

لصك من احتقان األنف  رق بسيطة تخُ طخُ
خالل 15 دقيقة 

 املقادير
جبن�ة بيض�اء م�ن أّي نوعي�ة، 

مقطعة رشائح سميكة.
ملعقة صغرية ملح.

ملعقة صغرية فلفل أسود.
رّشة كّمون.

2 بيضة.
زيت للقيل.

كوب بقسماط مطحون.
1/2 كوب حليب.

طريقة التحضري
يخلط الحليب والبيض، والكّمون، 

وامللح، والفلفل األسود.
يوضع البقسماط يف طبق آخر.

تغم�س قطع الجبن�ة يف البيض، 
ثّم تغمس يف البقسماط.

تكرر العملية حّتى نغطي جميع 
القطع بالبقسماط.

توض�ع قط�ع الجبن�ة يف وع�اء 
وتدخل الفريزر ملّدة س�اعة.

يس�خن الزيت يف مق�اة عىل نار 
متوسطة الحرارة.

بتقليبها  الجبن�ة ونق�وم  تق�ىل 
عىل الجهتني حّتى تصبح ذهبّية 

اللّون.
تصفى الجبن�ة عىل ورق املطبخ 

من الزيت.
أو  الفين�و،  العي�س  يف  تح�ى 
حس�ب  الش�امي  أو  البل�دي، 

الرغبة.

طريقة عمل ساندوتش اجلبنة املقلية
املطبخ
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كل يشء عىل ما يرام خاصة يف حياتك العاطفية. 
تب�دو واثقا من نفس�ك جدا، فحاول أن تس�تغل 
هذه الثقة. إذا قمت بعمل أي يشء سواء يف املنزل أو 
يف املكتب، أضف إليه ملس�ة رومانسية. حاول أن تظهر 

أجمل ما لديك.

ال تترصف اليوم كما يفعل اآلخرون. يجب أن 
يكون لك رأي وش�خصية مس�تقلة. ترصفاتك 
العقالني�ة س�تجعلك بمن�أى ع�ن أي مش�كلة أو 
مواجه�ة عنيف�ة م�ع اآلخري�ن. لي�س هناك س�بب 

لالعتذار عن القيام بأي يشء اليوم.

فق�دت  إذا  اإلحب�اط  أو  بالي�أس  تش�عر  ال 
السيطرة عىل بعض األشياء. يفضل أن تستغل 
الفرتة املس�ائية اليوم للخروج من املنزل وقضاء 
وق�ت ممت�ع مع األه�ل أو األصدق�اء. ال تفكر يف أي 

يشء وركز عىل االستمتاع بكل دقيقة!

تعي�ش خالل الفرتة املقبل�ة حالة من الخوف 
أو الجب�ن. ع�ىل الرغ�م من أنك ق�د تتعرف عىل 
بعض األشخاص هذا اليوم، ولكنك تشعر بالوحدة 
والعزل�ة بش�كل غري�ب. أي عالقة جدي�دة تدخل فيها 
خالل هذه األيام تسبب لك التوتر والقلق. الشهر املقبل 

سيكون مليئا باألخبار السارة.

تش�عر أنك قوي ج�دا ومتحمس ل�كل ما هو 
جدي�د. تس�تطيع قطع أمي�ال طويلة يف وقت 
بسيط. ابدأ اليوم يف املشاريع التي كنت تظن أنها 
مستحيلة، فاليوم لن تجد أسهل منها. ستنجح يف أي 
يشء تقوم به أو تجربه اليوم. ال تضع هذه اللحظات يف 

املشاهدة عىل التلفاز.

حب�ك للعل�م واكتش�اف الفض�اء واهتمامك 
ببع�ض املج�االت الغريبة واملختلف�ة يتطلب 
من�ك املش�اركة يف فري�ق مميز مكون م�ن أفراد 
مبدعني مثلك. ربما ال تس�تمتع بالعمل ضمن فريق 
كبري، ولكنك ال تش�عر باملتعة الي�وم إال من خالل ذلك. 
تحتاج إىل معجزة حتى تقتنع برضورة االلتحاق بفريق 

عمل.

تبدو محبطا جدا اليوم. هناك ش�خص واحد 
هو املس�ؤول عن الحالة التي تعيش�ها اليوم، 
ويف الحقيق�ة، هذا الش�خص هو أن�ت! حاول أن 
تتفق مع ذاتك اليوم. عليك أن تختار كلماتك بحرص 

شديد، وتترصف بطريقة حكيمة.

فكر يف مس�تقبلك ويف األمور التي قد تساعدك 
عىل التقدم يف عملك. انتبه إىل أولوياتك يف مكان 
العمل ألن أخطاءك أحيانا ال تغتفر. عليك أن تنىس 
امل�ايض وتفك�ر يف مس�تقبلك. من الصع�ب أن تتأثر 

بأقوال اآلخرين وستقوم بأعمالك عىل أكمل وجه.

إن ل�م تك�ون حريصا يف تعامل�ك مع البعض 
الي�وم، س�تكون أكث�ر عرضة لالس�تغالل. ثق 
يف نفس�ك ويف قدرات�ك وتأكد أن ستش�عر بالراحة 
والهدوء فقط إذا انتهيت من املش�اريع طويلة األجل. 
ال تفش أرسار عائلتك عند التحدث مع األصدقاء. احرتم 

خصوصية اآلخرين.

حاول أن تك�ون واعيا ملا يحصل من حولك يف 
م�كان العمل. لن تتقيد بم�ا يقوله لك اآلخرون 
أو يقولونه عنك. لن تأتي إىل العمل يف الوقت املحدد 
بس�بب ظ�روف خارجة ع�ن إرادتك. قد تش�عر بالقلق 

بسبب ظهور أحد األشخاص يف حياتك.

الكلمات ليست هي الس�بيل الوحيد للتواصل 
مع اآلخرين اليوم. لغة الجسد مهمة جدا لفهم 
اآلخري�ن والتواص�ل معهم. علي�ك أن تتدرب عىل 
تحليل لغة جس�د اآلخرين ومع مرور الوقت س�رتى 
أن قدرتك ع�ىل فهم اآلخرين أصبحتك أفضل بكثري مما 

كانت عليه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قصتها حس�ب أحد رعاة الحفل يف )17 نيس�ان 1963(، يوم إعالن 
الوح�دة الثالثية ب�ني مرص والعراق وس�وريا: »تم تحش�يد الناس 
من داخل النجف وخارجها، وجاء حس�ني الص�ايف، ومعه جماهري 
غفرية من الفالحني من لواء الديوانية، مألت ميدان االحتفال، ومن 
دون إدراك خطأ فني بالغ، ال يتناس�ب وهذه الجموع الغفرية، التي 
ج�اءت لته�وس وتهتف، ووجدت امل�كان قد صف بالك�رايس، مما 
ُيعي�ق حركتها، ومتطلبات هذه الحرك�ة، يف الوقوف والجلوس عىل 
األرض. وكان الحض�ور الرس�مي برئي�س وزراء الع�راق وعدد من 

الوزراء واملسؤولني
وخالل الحفل حدث مٌس كهربائي، أعقبه هروب من ذلك املكان، مما 
جعل الكرايس وهي تصطدم ببعضها وبالناس، تحدث أصواتاً أقرب 
إىل ص�وت رمي بالس�الح، األمر الذي زاد من هل�ع الناس، وفرارهم 
جميعاً، رغم كل دعوات التهدئة، التي صدرت من املس�ؤولني، أمام 
الهرج واملرج، الذي دفع الناس إىل املنصه الخش�بية، وهم يهتفون 
ويرقصون عليه�ا، مما أدى إىل إنهيارها، وقتل طفل مغدور لجأ اىل 
تحتها بقصد االختباء. وفرغ امليدان وبقينا نحن القلة، وحدنا أمام 
منظ�ر مضحك، بعد ذلك الحماس … أما بع�د ما حصل فقد تدافع 
الناس هلعاً وخوفاً، وانقلبت املوازين، وصارت الهوس�ة عىل لسان 

الجميع: مليوصة يا حسني الصايف، وذهبت مثالً«.

مليوصه يا حسني الصايف

حكاية

اختبارات شخصية

مثل

حدث يف مثل 
هذا اليوم

تأكد من أن قراراتك صحيحة قبل أن تقدم عىل 
أي عمل و تندم عليه يف وقت الحق. قد تش�عر 
بأن�ك ال تعرف الحبيب بس�بب التغري امللحوظ يف 
شخصيته وأس�لوبه. ستس�تمع إىل املوسيقى و لن 

تسكت عن األخطاء التي قد تحدث اليوم.

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

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

اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن 
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك 
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من 
الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن 
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال 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 الرب والدعاء 
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، ثالثا بيدك 
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم 
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح 
والتحرر، كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة 

لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة . 

فهم ذاتي
مشاكل وحلول

acebook
Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
أراهن بيك وأدري تبيض وجوه 

ورفعتك بني كل إعداي راية 
إحتمال الدنيا تمطر يوم بالصيف 
وإحتمال البحر يخلص يوم مايه 
بس ماكو إحتمال بيوم أنساك 

الن انت العمر وانت النهاية
---

ياشجرة وفه ومتعلية عالبستان 
ياماي ونفس مانرهم بدونك 
ياثامن عجيبه واول العنكود 
يا اسهل لغز بس مايحلونك 

يل كلك براءة وعاطفة واحساس 
وهنيالة اليحط عيونة بعيونك.

كلمات متقاطعة

صــــورة و حــــدث

كيف تمس�كني بيد األش�خاص 
املقربني إليك والذين تحبني؟ من 
املفي�د أن تح�ّددي اإلجاب�ة عىل 
هذا السؤال ألّنها قد ترسم بعض 
معالم شخصيتك. لذا، ندعوك إىل 
أن تخت�اري إحدى ه�ذه الصور 
ألنها تس�اعدك عىل أن تتعريّف إىل 

ذاتك أكثر.
الصورة 1

يف ح�ال كان�ت وضعي�ة اليدين 
ه�ذه ه�ي املفضلة لدي�ك، فهي 
تعني أّنك تحبني نسج الصداقات 
مع اآلخرين وُتبدي�ن الكثري من 
الحماس لذلك. بل أكثر من هذا، 
أن�ت تبذل�ني الجه�ود م�ن أجل 
أن تحظ�ي ب�رىض األش�خاص 
املحيطني بك. وعادة ما ُتظهرين 
الجان�ب القوي من ش�خصيتك 
أم�ام أعني ه�ؤالء. ل�ذا، فإّنك ال 
تعربي�ن عن أمل�ك أواس�تيائك أو 
انزعاج�ك ع�ىل مس�مع منهم. 
ولهذا الس�بب ترينهم يعتمدون 

عليك يف الظروف الصعبة.
الصورة 2

تفضل�ني أن تخل�دي إىل اله�دوء 
وإن  واالس�رتخاء  والضح�ك 
تعنّي علي�ك أن تواجهي املواقف 
الصعبة. لذا، ال ُتظهرين ضعفك 
األش�خاص  أم�ام  حزن�ك  وال 
ترس�مني  ب�ل  من�ك،  املقرّب�ني 

وإن  وجه�ك  ع�ىل  االبتس�امة 
بالس�عادة.  تش�عرين  ال  كن�ت 
ويف املقابل، تتس�مني بشخصية 
رومنس�ية وكثرياً ما تتعاطفني 
م�ع اآلخرين. إال أّن�ك ال تقومني 
بأّي خطوة م�ن دون أن تفّكري 
باألمر بش�كل جيد. ويف املقابل، 
وحني يحدث ما يجعلك تشعرين 
بالس�عادة، فإّن�ك ُتكثري�ن من 
الحديث عنه عىل مسمع من كل 
شخص تلتقينه. فأنت تفخرين 
عادة بذات�ك وبإنجازاتك، إال أّنك 

ال تبلغني حّد الغرور.  
الصورة 3

أن�ت ام�رأة عاطفي�ة ومتفائلة 
أحيان�اً. ويف ح�ال أراد أحده�م 

أن تقّدم�ي ل�ه املس�اعدة، فإّنك 
تفعل�ني ذل�ك بم�لء إرداتك وإن 
أب�دى ذل�ك الش�خص الجح�ود 
تجاه�ك يف م�ا بع�د. لك�ن، إذا 
واجهت سوء تفاهم من نوع ما 
مع األشخاص الذين يعيشون يف 
محيطك، فإّنك ال تبذلني أّي جهد 
من أج�ل إيضاح حقيقة األمور. 
كما أّن مزاجك املتّقلب قد يدفعك 
إىل التقرّب أحيان�ًا من هؤالء ثّم 
إىل االبتع�اد عنه�م م�ن دون أّي 

تربير منطقي.   
الصورة 4

تفضلني توّخي البس�اطة يف كّل 
أم�ر من أمور حيات�ك وتفضلني 
االبتع�اد ع�ن التعقي�د حت�ى يف 

وح�ني  االجتماعي�ة.  عالقات�ك 
يقوم اآلخ�رون بما يع�ود عليك 
بالفائ�دة، فإّنك تقوم�ني باملثل 
أضعاف�اً  الجمي�ل  ترّدي�ن  ب�ل 
فإّن�ك  املقاب�ل،  ويف  مضاعف�ة. 
ال تحبذي�ن أن تلتزم�ي الصمت 
ح�ني يرتك�ب أحدهم خط�أ ما، 
ب�ل تحرص�ني عىل أن تكش�في 
ذل�ك الخطأ أم�ام الجميع، علماً 
أّنك ال ترفضني تبادل النصح مع 
اآلخرين. كما أّن�ك تحبني كل ما 
تفعلينه، وال سيما عىل املستوى 
املهني وتس�ارعني إىل أن تعييش 
أوقاتاً مرحة بني الحني واآلخر.  

الصورة 5
االستقامة هي من أبرز الصفات 
التي تتسم بها شخصيتك، األمر 
لخيب�ة  ُعرض�ة  يجعل�ك  ال�ذي 
األم�ل يف الكث�ري م�ن األحي�ان. 
فوضوحك ورصاحتك ال يشكالن 
ورقة رابحة يف إط�ار الكثري من 
العالقات االجتماعية. إال أّن قلبك 
ينطوي عىل الكثري من العاطفة. 
لذا، فأنت ال ترتددين يف مسامحة 
كل من يرتكب خطأ ما تجاهك. 
ويف حال أس�ندت إليك مهمة ما، 
فإّن�ك تحرصني ع�ىل أن تقومي 
به�ا ع�ىل أكمل وج�ه، علم�اً أّن 
املختلفة يتطلب  القرارات  أخذك 

الكثري من الوقت والتفكري.   

طريقة تشابك األيدي اليت حتبني تكشف أمور خفية عنك

 “قدم�ي اليرسى” هي س�رية 
ذاتية لكريس�تي ب�راون. فمن 
ه�و هذا الرجل ؟ وملاذا س�مى 

كتابه بهذا االسم ؟
كريس�تي ب�راون ه�و كاتب، 
أدي�ب، ورس�ام إيرلن�دي ول�د 
عام 1932 وت�ويف عام 1981. 
ولد مصاب�ا بالش�لل الدماغي 
وبعد مدة اكتش�ف هذا الطفل 
الصغ�ري أن جزءاً من�ه يتحرك 
وهو “قدمه اليرسى”. ولم يكن 
يعل�م أن ه�ذه القدم س�تكون 
ونجاح�ه،  ش�هرته  س�بب 
واس�تطاع من خاللها أن يعرب 
عن مش�اعره. إذا ال يشء منه 
يتح�رك إال قدمه اليرسى. كان 
الجميع مم�ن حوله يصفه ب 
ويقرتحون  عقلي�ا”  “املتخلف 
عىل والدته بأن تضعه يف مركز 
رعاي�ة وتخت�ىل عن�ه وتتفرغ 
األم  أبنائه�ا.  بقي�ة  لرتبي�ة 
رفضت هذه الفكرة و تمسكت 

بكريس�تي براون، فكانت هي 
البطلة الحقيقية لهذه القصة 

املثي
بدأ هذا الش�اب يكتب ويرس�م 
الي�رسى  قدم�ه  خ�الل  م�ن 
وظه�رت عليه مالم�ح الذكاء 
برعاي�ة  وأحي�ط  والنب�وغ 
وإهتم�ام لكنه ل�م يكن غافال 
عما تخفيه القلوب و النظرات 
الحاني�ة إلي�ه. ب�دأ بع�د ذل�ك 
بكتابة سريته الذاتية بأسلوب 
روائي يف رواية سماها “قدمي 
الي�رسى”. تح�دث فيه�ا عن 
طفولته املبك�رة والدور الكبري 
حيات�ه  مس�رية  يف  لوالدت�ه 
العلمي�ة واألدبي�ة, وذكر فيها 
بع�ض العب�ارات املؤمل�ة ع�ن 
عجزه وس�كونه يف وس�ط هذا 

العالم املتحرك
ه�ذه الرواي�ة تعد من الس�ري 
الذاتي�ة وتق�رأ فيه�ا اإلرصار, 

العزيمة والتحدي.

كريسيت براون
شخصيات من التاريخ

1938 - افتت�اح املتحف الزراع�ي املرصي يف “رساي 
األمرية فاطمة إس�ماعيل” والت�ي كانت قد وهبته يف 

عام 1908 للجامعة املرصية.
1943 - الحكوم�ة العراقي�ة تعل�ن الح�رب عىل دول 
املح�ور وتقف إىل جانب قوات الحلفاء يف إطار الحرب 

العاملية الثانية.
1948 - العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة بفندق 
س�مرياميس يف ش�ارع ص�الح الدين يف حيف�ا عندما 
فج�روا قنبل�ة فقتل�وا 31 عربًي�ا من رجال ونس�اء 

وأطفال وأصابوا 31 آخرين.
1953 - حل األحزاب السياسية يف مرص.

1964 - الرئي�س األمريكي ليندون جونس�ون يعطي 
موافق�ة الوالي�ات املتحدة عىل معاونة ق�وات فيتنام 

الجنوبية لزعزعة النظام يف فيتنام الشمالية.
1979 - ش�اه إي�ران محم�د رض�ا بهل�وي يصل مع 

عائلته إىل مرص بعد خروجه من إيران.
زل�زال يف إيران بقوة 6.7 عىل مقياس ريخرت يؤدي إىل 

وفاة 200 شخص عىل األقل.
إس�بانيا  ب�ني  سياس�ية  عالق�ات  إقام�ة   -  1989

وإرسائيل.
1992 - محمد بوضياف يتوىل رئاسة الجزائر.

1994 - زلزال يف بنس�يلفانيا بق�وة 4.6 عىل مقياس 
ريخرت.

1995 - زل�زال يف كوب�ي بالياب�ان بق�وة 6.9 ع�ىل 
مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل 5502 شخص وإصابة 

.36896
2001 - اغتيال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 

لوران كابيال.
2006 - تنصيب الناش�طة السياسية إلني جونسون 
س�ريليف رئيس�ة عىل ليبرييا لتك�ون أول امرأة تتوىل 

الرئاسة يف بلد أفريقي.
2010 - جماعة اإلخوان تختار عضو مكتب اإلرش�اد 
فيها الدكتور محمد بديع مرشًدا عاًما لها خلًفا ملحمد 

مهدي عاكف، ليكون ثامن مرشد عام للجماعة.

رأيس
Cable أصل كلمة o 1رضس
2أصل كلم�ة Vezier o كلمة 

انجليزية بمعنى ملاذا
3أصل كلم�ة Corner o كان 
الس�بب يف التمكن من إنجاز 

فكرة املحرك البخاري
Coffee 4أصل كلمة

5أصل كلم�ة Candle o ثلثا 
كلمة صام

 o )6أبو زوجتي )معكوس�ة
مذكر مرأة

7بالعامي�ة بمعن�ى ص�ه أو 
اس�كت o مقابل مادي لعمل 

ما
كلم�ة  أص�ل   o 8للتعري�ف 
Magazine o عملية صناعة 

النقود
9أرواء ال�زرع o يتع�اىل ع�ن 
الصغائ�ر o رم�ز الكربيت يف 

الكيمياء
10عكس ذكورة )معكوس�ة 
 Syrup كلم�ة  أص�ل   o

)معكوسة

أفقي
 o 1م�كان البيع والرشاء

Guitar أصل كلمة –
2يشء قليل o أصل كلمة 

Leo
3يصيح عليه طالبا إياه

4أص�ل كلمة Jar o أصل 
Jasmin كلمة

5م�ا يكت�ب ب�ه o ثالثة 
حروف من خسارة

الث�وب  6مس�د ومل�س 
بمعن�ى  عل�م  اس�م   o

الشخص الالمتهاون
7ينفخ بالهواء وذو ألوان 

o من الجهات األربع
 Loafa o 8أص�ل كلم�ة 
ال�ذي ال  الطع�م  صف�ة 

يستسيغه البعض
9حزم ووض�ع يف قطعة 
م�ن القم�اش o – أصل 

Sugar كلمة
Chem- 10أص�ل كلم�ة

كب�ري  خ�روف   istry o
ضخم.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

 
                 

شعوب تثور وحكام يتجاهلون 

م�ا يميز السياس�ة يف منطق�ة الرشق األوس�ط، بعد رياح 
الربي�ع االخرض ال�ذي اجتاح�ت املنطقة، وأزاح�ت الكثري 
م�ن االنظمة فيها، انها سياس�ة قائمة عىل أس�اس ركوب 
العواص�ف واملخاط�ر نتيج�ة االنفالت الذي راف�ق التغيري، 
وظه�ور العدي�د م�ن التيارات واألح�زاب الت�ي رفعت لواء 
التغي�ري املعمد بالث�أر والدم والثورية الت�ي ال تمتلك أحيانا 

رشعيتها إال من خالل التعصب.
اشاعة الفوىض البناءة والهدامة، أتاح للكثري ركوب املوجة 
تح�ت ذرائ�ع ومس�وغات م�ا أنزل الل�ه بها من س�لطان، 
البعض تتحدث عن املايض التليد، والبعض اآلخر تس�عى اىل 
رفع ش�عارات العوملة، واألخرى ما زالت تتمس�ك بمفهوم 
القومي�ة، وهن�اك تيارات كث�رية انتهجت طرق�ا يف التعبري 
ع�ن معتقداته�ا بطريقة توحي لكل ذي عق�ل وفطنة انها 
م�ا زال�ت ال تع�رف أبجدية السياس�ة، وال تفه�م الدروس 

األساسية فيها.
وم�ا يالح�ظ ع�ىل املش�هد الس�يايس الع�ام، أن األط�راف 
املتصارع�ة للحص�ول ع�ىل عرش الس�لطة ركبت رأس�ها 
بطريق�ة بدائي�ة، وراحت تش�مر ع�ن س�اعدها، وتعد ان 
التنازل عن مطالبها يدخل اىل دائرة الخطوط الحمر، وبذلك 
يمكن القول ان املرحلة الراهنة، التي نشهدها، هي مرحلة 
الخط األحمر بامتياز، وهذه السياس�ة تجعل الطريق أكثر 

وعورة، والحلول أكثر تعقيدا، واملستقبل أكثر سوادا.
السياس�ة ال تعرف األحمر واألخ�رض واألصفر، وال تتعامل 
ع�ىل وفق مس�طرة الرياضي�ات، وال قواعد النح�و، والذي 
يريد للحي�اة أن ترشق بالخري واألمن واالس�تقرار عليه ان 
يعرف ان مستقبل األوطان أهم بكثري من التمسك بالخطأ، 

والسري عىل سكة واحدة، والحديث بمنطق واحد.
القيادة ف�ن وتضحية ومرونة وحوار ومنطق، والسياس�ة 
تعني التعامل بكل األم�ور التي تفيض اىل تخليص األوطان 
م�ن أزماتها واختناقاتها، ودفعها اىل ش�واطئ االس�تقرار 
والتق�دم، وم�ن ال يعرف ه�ذا، وال يؤمن ب�ه، عليه مغادرة 
الساحة إرضاًء لله ولشعبه وضمريه ولتاريخه، ومن يؤمن 
بأن الجميع البد أن يس�اهم ويشارك يف حل االزمات، فالبد 
من تحطيم األقفال التي تحجب عنه رؤية الواقع واملستقبل 

بعني تفرز الخيط االبيض من الخيط األسود.
م�ا عاد متس�ع م�ن الوق�ت لدخ�ول االوطان اىل ورش�ات 
التجري�ب واالختبار، وما عادت الش�عوب تتحمل أكثر مما 
حص�ل له�ا من وي�الت، وما ع�اد الق�ادة، ب�كل أصنافهم 
ومعتقداتهم، يملكون العذر باس�تمرار ما يجري عىل أرض 

الواقع.
الب�د م�ن التغيري الش�امل ال�ذي يص�ب خريه ع�ىل القادة 
والش�عب، ويرس�م طريق املحب�ة للجميع، ويأخ�ذ بيد كل 
االطراف اىل حاضنات التفاهم الخصبة الولودة بكل عنارص 
املوضوعية واالنفتاح، بعيدا ع�ن لغة الخطوط الحمر التي 
أثبت�ت فش�لها، وكلف�ت الش�عوب الكثري م�ن التضحيات 

الجسام دون فائدة.
إىل اللقاء...

طفل يدخل موسوعة »غينيس« بحفظ 
مقدمات 129 كتابا 

الجثمان المجمد منذ 53 سنة ما زال 
ينتظر العودة للحياة

عـين على العالم

دخ�ل طف�ل يبلغ م�ن العمر 
14 عام�ا، موس�وعة األرقام 
القياس�ية »غينيس«، بحفظ 

مقدمات 129 كتابا .
وتحدى الطفل والده، فابيان 
لورد، وه�و منتج تلفزيوني، 
موس�عة  يف  الدخ�ول  ع�ىل 
وق�ام  القياس�ية،  األرق�ام 
 200 بداي�ة  بدارس�ة  مونتي 
تقني�ات  باس�تخدام  عم�ل 
التص�ور، ث�م جل�س يف أح�د 
الفصول الدراسية يف مدرسته 
بربيطانيا، وتم تصويره وهو 
يق�رأ الس�طور األوىل ل�129 
كتاب�ا بش�كل صحي�ح دون 

أخطاء.
واحت�وت قائم�ة الكتب عىل 
العدي�د م�ن كت�ب األطف�ال 
املفضل�ة، مثل سلس�لة كتب 
ع�ىل  وأيض�ا  بوت�ر،  ه�اري 
مرسحيات ويليام شكس�بري 
األعم�ال  م�ن  وغريه�م 

الشهرية.
وق�ال مونت�ي »كان أمام�ي 
أس�بوعان أو ثالث�ة أس�ابيع 

لحفظ السطور األوىل، وقمت 
بربطها بالعن�وان، لذلك كان 

هاري بوتر سهال للغاية«.
وأض�اف »بع�د 11 يوم�ا من 
نجاجه الش�هر املايض، تلقى 
بريدا إلكرتونيا من موسوعة 
غيني�س لألرق�ام القياس�ية 
بعنوان )أنت مدهش رسميا(، 

إلبالغه بنجاحه«.
أن�ه »كان نائم�ا  وأش�ار إىل 
عندما أعلن والده أنه اآلن بطل 
العالم يف الذاكرة«. وال يعد ذلك 
أمرا جديدا ع�ىل الطفل الذي 
 Freaky أص�در كتاب�ه األول
School عندم�ا كان يف ال�� 7 
م�ن عم�ره، ونج�ح يف تالوة 
صالة ال�رب باللغ�ة اآلرامية 
وهو األمر ال�ذي اعتربه أكثر 
صعوبة. بحس�ب الصحيفة. 
وتف�وق مونت�ي ل�ورد، الذي 
األوىل  األس�طر  يتعل�م  كان 
ألكرب ع�دد ممكن من الكتب، 
ع�ىل صاحب الرق�م القيايس 
السابق الذي حققه رجل من 

الهند ب�30 كتابا فقط.

قالت مدير عام رشكة كريوس 
أودالوف�ا،  فالريي�ا  الروس�ية، 
املتخصص�ة يف تجميد جثامني 
إحي�اء  تج�ارب  إن  املوت�ى، 
اإلنس�ان املجمد بع�د وفاته قد 
تنج�ح بع�د 100 ع�ام أو ربما 

بعد 50 عاما.
وأوضحت فالرييا أن تكنولوجيا 
الحيوان�ات  أعض�اء  تجمي�د 
تتط�ور  وإحيائه�ا  واإلنس�ان 
بش�دة، وتمكن العلماء بالفعل 
م�ن إحي�اء الرشاي�ني وال�كىل 

وحتى جزء من قلب الخنزي�ر.
للتجميد  وأول إنس�ان خض�ع 
بع�د وفات�ه يف 12 يناي�ر ع�ام 
عل�م  بروفس�ور  ه�و   1967
جيم�س  األمريك�ي  النف�س 
بدفورد ال�ذي وضع جثمانه يف 
كبس�ولة مليئ�ة بالنيرتوج�ني 

السائل، منذ 53 سنة.
داخ�ل  الجثم�ان  ي�زال  وال 
الكبس�ولة امل�ربدة حتى درجة 
الحرارة 70 درجة تحت الصفر. 
الجثم�ان  العلم�اء  ويفح�ص 
م�ن وق�ت إىل آخ�ر، ويقولون 

إنه بحالة جي�دة. وتدفع أرسة 
بدفورد أم�واال طائلة للحفاظ 

عىل الجثمان.
رشكات   4 العال�م  يف  وتوج�د 
تتخص�ص يف تجمي�د جثامني 
رشك�ة  فيه�ا  بم�ا  املوت�ى، 
و3  الروس�ية  »كري�وس« 
أش�هرها  أمريكي�ة  رشكات 
آلكور، تحفظ حاليا نحو 500 

جثة مجمدة.
وقال�ت، فالريي�ا أودالوف�ا، إن 
»الخلود« أمر غ�ال جدا، إذ أنه 
يخص أجي�اال قادم�ة وأحفاد 
وأوضح�ت  املجم�د.  اإلنس�ان 
أن رشكته�ا اضطرت يف بعض 
األحوال إىل دف�ن املتويف املجمد 
لتعفي ذويه من تسديد نفقات 

الحفاظ عىل جثمانه.
وأك�دت أن تل�ك التكنولوجي�ا 
ط�ب  يف  بنج�اح  ستس�تخدم 
كم�ا  اإلنس�ان.  أعض�اء  زرع 
إنها ال تس�تبعد استخدامها يف 
املس�تقبل عند القي�ام برحالت 
فضائية بعيدة املدى إىل كواكب 

ونجوم أخرى.

ــة اىل دعم  ــع الصني حباج ــم م ــرة التفاه مذك
ــرات منها واهمال  ــار افضل الفق الربملان واختي
ــاً على البلد..ال ميكن ان  تلك اليت تكون عبئ
نرفض كل شيء، وامتنى على احلكومة والربملان 
ــادي مع دول اخرى  ــث عن التعاون االقتص البح
ــا وبريطانيا والواليات املتحدة  مهمة مثل املاني

االمرييكية، وغريها ممن لديها اقتصاد قوي.

خميس الخنجر

ــر  ــاركة يف أي مؤمت ــض املش ــو رف ــا ه قرارن
ــعبنا  ــد خارج أرض العراق، ولن خنذل ش يعق
ــراق وهو بهذه  ــس وحدة #الع مبطالبات مت

الظروف الصعبة. 
ــدين  الفاس ــرات  ملؤام ــا  رفضن ــن  نعل ــا  كم
وحماوالتهم البائسة يف إضعاف بلدنا وحتويله 

إىل تابع هلذا الطرف او ذاك. 

 

واصل�ت اإلعالمية العراقية، س�حر عباس، 
مقدمة برنام�ج »القرار لكم« عرب فضائية 
دجل�ة، تقديم برنامجها، وخ�الل تقديمها 
حلق�ة بعد دقائق من إبالغه�ا بوفاة أخيها 
األك�رب الل�واء الركن طارق عب�اس جميل، 
حي�ث تقدم�ت باالعت�ذار إىل الجمهور عىل 
حال�ة الح�زن الت�ى أصابتها بع�د إبالغها 
بالخرب قبل دخولها مبارشة إىل االس�تديو، 
وأنها حرصا منها، وعىل رسالته اإلعالمية، 

ستواصل تقديم الربنامج.
وتوجهت اإلعالمية، سحر عباس، باالعتذار 
الت�ى  إىل جمهوره�ا، ع�ن حال�ة الح�زن 
أصالبته�ا خ�الل تقديمه�ا الحلق�ة، ع�رب 
برنامجها »القرار لك�م« قائلة:«اعتذر عىل 
الح�زن الواضح عىل جدا، ومن أساس�يات 
اإلع�الم ال�ي تعلمناها إن مش�اعرنا تكون 

خارج األستديو«.

وأضافت:«قب�ل دقائق من وقت الربنامج.. 
تبلغت بوفاة أخي الكبري اللواء الركن طارق 
عباس جمي�ل.. لكن التزامن�ا وحرصا منا 

عىل تقديم الحقيقة فأنا مستمرة يف تقديم 
الربنامج .. وإن شاء الله سوف أكون معكم 
أوال بأول لنقل كل ما هو حقيقي يف البلد«.

 
س�جلت النجمة، س�يلينا غوميز، موقف�اً نبيالً 
بدفاعه�ا غ�ري املب�ارش ع�ن العارض�ة هاي�ي 
بالدوين، زوجة حبيبها الس�ابق جاس�تن بيرب، 
الت�ي تواج�دت وزميلته�ا الفنان�ة األمريكي�ة 
ماديس�ون بري بأحد مطاعم ويس�ت هوليوود 
يف الوق�ت نفس�ه خ�الل احتفاله�ا بألبومه�ا 

الجديد.
حي�ث رفض�ت اتهامه�ا بالكيدي�ة بحضوره�ا 

يف م�كان االحتف�ال بهدف نقل أخبار س�يئة وإفس�اد 
فرحتها. لكنها تجاهلت ذكر اسمها وركزت يف دفاعها 
عىل »ماديس�ون« بدون ذكر »السيدة بيرب«، وقالت ان 
حضوره�ا كان مجرد صدفة، واصفة س�لوك املعلقني 
بأنه »مثري لالشمئزاز«. وأضافت: »ماديسون صديقة 
منذ زمن طويل، وأعرفه�ا منذ الطفولة«. هذا ويالقي 
فيدي�و كليب أغنيته�ا الجدي�دة »Rare« تفاعالً كبرياً 
برز بنسبة املش�اهدة العالية عرب قناتها الرسمية عىل 

YouTube، وتناقله عرب وسائل التواصل.

 ح�رص النج�م، محم�د رمض�ان، ع�ىل 
مش�اركة جمهوره، بمقطع فيديو جديد، 
من حفتله األخرية التي اقامها يف 
مدينة دب�ي اإلماراتية، والتي 
يق�ود  وه�و  في�ه  ظه�ر 
رويس  الرولز  س�يارته 
البيض�اء عىل خش�بة 
ما  ورسعان  املرسح، 
تفاعل معه جمهوره 
nMo  بغناء أغنية »

.»ey
ونرش رمضان، مقطع 
فيدي�و ع�رب حس�ابه 
الشخيص بموقع الصور 
الش�هري انس�تجرام، ض�م 
لقط�ات جدي�دة م�ن حفلته، 
وكتب قائالً  من أقوى حفلة يف دبي، 
ورسعان ما تفاع�ل جمهوره مع الفيديو 

يف التعليقات، وحرصوا عىل ترديد األغنية 
معه بشكل كبري.

وكان رمض�ان ق�د أعل�ن مفاج�أة خالل 
حفل�ه يف دبي، وهي التحضري لفيلم جديد 

يجمعه مع النجم سعد ملجرد سويا .
وقال سعد ملجرد، خالل حفله الذي أحياه 
برفق�ة محم�د رمض�ان وس�ط حضور 

جماهريي ضخم:  فاكر وعدنا للجمهور 
إن ش�اء الل�ه فيل�م س�ينمائي جديد 

التحض�ري  ويت�م  س�وًيا  يجمعن�ا 
ل�ه حالًي�ا”.. وقاب�ل الجمه�ور 

املفاج�أة بعاصفة من الرتحيب 
محم�د  وق�ال  والهتاف�ات، 
رمضان:” صديق العمر حبيبي 

ال�روح دي  وأخوي�ا ولو 
ج�وه  موج�ودة 

هيبقى  الفنانني 
آالف   10 يف 

انساي وهتطلع 10 آالف أغنية أطيب قلب 
يف العالم وفيلم بإذن الله مع بعض«.

ف مذهل من اإلعالمية سحر بعد تلقي خبر وفاة شقيقها  تصرُّ
على الهواء

Rare سيلينا غوميز تطلق كليبها الجديد

 أعلن�ت القرية العاملية، أح�د أهم املتنزهات 
الثقافي�ة يف العالم، والوجه�ة العائلية األوىل 
املنطق�ة،  للثقاف�ة والتس�وق والرتفي�ه يف 
ع�ن اس�تضافتها النجم�ة العربي�ة، أصالة 
ن�ري، التي يعش�قها املاليني م�ن العرب، 
إلحياء حفل اس�تثنائي عىل املرسح الرئيس 
ي�وم الجمعة 17 يناير ابتداًء من الس�اعة 9 
مس�اًء. وس�تؤدي، أصالة نري، التي ُتعد 
ضمن قائمة أكثر النجمات العربيات شعبية 
وأش�هرهن يف الوطن العربي، أجمل أغانيها 
عىل املرسح الرئيس يف القرية العاملية بما يف 

أغنيات  أن�ا« و«بنت ذلك  »ما بقاش 
أكاب�ر«، كما 

سيستمتع 
قها  عّش�ا

ث  ح�د بأ
أغانيه�ا وتميزها 

وبأدائها الرائع.
ويأتي حفل أصالة، ضمن 

جدول الحفالت املوسيقية التي 
يزخر بها املوسم 24 للقرية العاملية، 
وكان�ت القري�ة العاملي�ة ق�د أعلنت 
اس�تضافتها نخب�ة م�ن أمل�ع نجوم 
الف�ن والغناء من جميع أنحاء العالم، 
حيث يس�تضيف املرسح الرئيس حفالً 
غنائياً كل يوم جمعة من املوسم الرابع 

والعرشين يف التاس�عة مس�اًء، ويمكن 
حضور الحفالت عند دفع تذكرة الدخول 

إىل القرية العاملية أي 15 درهماً.

صدر اإلعالن الدعائي للموسم 
الثالث من املسلس�ل الشهري ” 
WestWorld ” ال�ذي دار حول 
عدد من التنبؤات التي س�وف 
تحدث يف العالم خالل السنوات 

املقبلة.
وج�اء من ب�ني تل�ك التنبؤات 
الكارثة البيئية يف إندونيسيا يف 
20 ماي�و عام 2020 .. إغتيال 
دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س 
ترام�ب يف األرجنت�ني يف ع�ام 

. 2024

ح�ادث  وق�وع  إىل  باإلضاف�ة 
ن�ووي ح�راري يف باري�س يف 
ع�ام 2025 .. وقي�ام الح�رب 
األهلية الثانية يف روسيا والتي 
ت�م تحدي�د بدايته�ا م�ن قبل 
مؤلفي السلس�لة يف 19 فرباير 
2037 وتق�ع األح�داث  لع�ام 
يف موس�كو. وم�ن املق�رر بدء 
م�ن  الثال�ث  الج�زء  ع�رض 
املسلسل الشهري يف 15 مارس 
من العام الجاري عرب الشبكة 

. HBO التلفزيونية

مسلسل يتنبأ بمقتل الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب

أثارت نجمة س�تار أكاديمي، إبتس�ام تس�كت، جدالً واس�عاً 
خالل الس�اعات املاضية، خاصة بعد انتشار األخبار عن خالف 
نشب بني شقيقها ووالدتها الذي وصل إىل ساحات القضاء، 
حيث رفضت نجمة ستار أكاديمي التعليق عىل أي خرب 
يخص املوضوع خالل الساعات املاضية، والتزمت 
الصمت نهائياً. ولك�ن كيف رّدت عىل القضية 

املثرية للجدل »حمزة مون بيبي«؟
يف البداية، قررت تس�كت االبتعاد نهائياً 
عن الرد عىل أس�ئلة الصحافة واإلعالم 
تج�اه األزم�ة الت�ي أثارها ش�قيقها، 
ون�رشه إحدى التدوين�ات التي تدينها 
وتدين والدتها، لكنه رسعان ما حذفها 
بع�د س�اعات قليل�ة منع�اً للتش�هري 

بأرسته.
وقد أغلقت إبتسام هاتفها تفادياً ألسئلة 
كم�ا  بالصم�ت،  واكتف�ت  الصحفي�ني، 
رفض�ت التعلي�ق عىل قضي�ة »حمزة مون 
بيبي« التي أثارت جدالً كبرياً خالل األسابيع 

املاضية يف الوسط الفني املغربي.
عىل صعيد آخر، رّوجت إبتس�ام تسكت قبل أيام 
لفيلمه�ا الس�ينمائي »30 ملي�ون«، حي�ث نرشت 
الربوم�و الدعائ�ي الخ�اص به ع�رب صفحتها الرس�مية 
عىل إنس�تغرام، وذلك بعدما تأّجل طرح�ه أكثر من مرة 
لظ�روف إنتاجية، واكتفت بكتاب�ة تعليق »قريباً يف دور 
الع�رض الس�ينمائية«، م�ن دون تحديد موع�د نهائي 

لطرحه خوفاً من تغيري املوعد مرة أخرى.
واملع�روف عن إبتس�ام تس�كت ابتعادها عن وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي رغب�ًة منها يف ع�دم إقحامها يف 
حروب السوش�يال ميدي�ا، حيث كان آخ�ر تواصل لها 
مع جمهورها بداية الع�ام الجديد، حيث نرشت فيديو 
قصرياً عرب تطبيق س�ناب ش�ات الخ�اص بها لتهّنىء 
جمهورها بالعام الجديد، وتتمنى أن يكون عاماً أفضل 
من الذي س�بقه، متمّنيًة الصحة والسعادة لكل أهلها 

وأحبائها وجمهورها يف كل العالم.

محمد رمضان يشعل حفلته في دبي بسيارته الرولز رويس

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

إبتسام تسكت ترفض التعليق وتختار 
الهروب

ت�ويف املمثل الس�وري الش�اب ”محم�ود بالل” 
يف مدين�ة إس�طنبول الرتكية ج�راء إصابته 
بوعكة صحي�ة مفاجئة دخ�ل عىل إثرها 
 ،OK MEYDAN إىل مستشفى يف منطقة
حي�ث تفاقمت وتدهورت الحالة الصحية 
ملحم�ود ب�الل ول�م تنج�ح كل مح�اوالت 

األطباء ملعالجته.
كان الفنان محمود بالل قد شارك يف مسلسل »عروس 

بريوت » وظهر يف عدد من حلقاته.
يذكر أن أرسة مسلسل عروس بريوت تتواجد حاليا يف 
تركيا من أجل تصوير الجزء الثاني من العمل، بعد أن 

حقق الجزء األول نجاحات كبرية.

وفاة أحد ممثلي مسلسل »عروس بيروت« بشكل مفاجئ

أصالة نصري في أمسية موسيقية 
استثنائية بالقرية العالمية


