عالوي :اتفقنا على أن حيل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
شويرد بديال عين يف الربملان
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس ائتاف الوطنية ،إياد عاوي ،انه تم
االتفاق عىل ان يحل حسن شويرد بديا عنه
يف مجلس النواب.وقال عاوي يف تغريدة له:
«دعوت نواب ائتاف الوطنية يف مجلس النواب
اىل مواصلة عملهم بهدف تعديل مسار العملية
السياسية ،وتحقيق االصاحات املطلوبة».
واضاف «اتفقنا ايضا ً عىل ان يحل حسن شويرد
بدياً عني يف املجلس» .مبينا انه «شخص يشهد
له الجميع بالكفاءة والنزاهة ،والخرة يف العمل
الرملاني».

الداخلية تعلن اعتقال عشرة عناصر من
«داعش» يف املوصل

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عرشة عنارص من تنظيم «داعش» يف مدينة املوصل.وذكرت
الوزارة يف بيان  :انه «استمرارا لخطة تعزيز االمن واالستقرار يف محافظة نينوى ،تمكن فوج
طوارئ الرشطة الثاني عرش التابع لقيادة رشطة نينوى ،وبنا ًء عىل معلومات استخبارية
دقيقة ،وتعاون املواطنن ،تمكن من القاء القبض عىل ( عرشة ) عنارص من عصابات داعش
االرهابية ثاثة».وأضافت أن «ثاثة منهم كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة ،واحدهم
كان يعمل فيما يسمى باالمنية ،واالخر كان يعمل فيما يسمى بالرشعية ،والخمسة البقية
كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خال فرة سيطرة داعش عىل مدينة
املوصل».وأشارت الوزارة ،إىل أنه «تم القبض عليهم يف مناطق واحياء (املعارض والنهضة
والزهراء ومنطقة تسعن) يف الجانب االير ملدينة املوصل».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7170 :االحـد  19كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7170 Sun 19 Jan 2020

سائرون :مهلة السيد الصدر وسيلة للضغط على القوى السياسية الختيار شخصية مقبولة

البناء لـ  :لسنا متمسكني مببدأ اختيار مرشح الكتلة األكرب لرئاسة الوزراء وامللف س ُيحسم قريبا
هذا امللف عن طريق اختيار شخصية
لديه�ا املقبولية من االط�راف املعنية،
خ�ال االي�ام القليل�ة املقبلة.بدوره،
ش�دد النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح،
محم�د كري�م ،ع�ىل رضورة حس�م
ملف رئاس�ة الوزراء نظ�را ملا يمر به
البلد من احداث متس�ارعة وخطرة.
وقال كري�م يف حديث ل�”الزوراء” :ان
هناك مواصفات وضعها املتظاهرون
السلميون لش�خصية رئيس الوزراء،
وهذا هو قمة العقل واملنطق ،حيث ان
املواصفات تتضم�ن ان يكون ناجحا
وقوي�ا ووطني�ا ،ويك�ون م�ن ارض
الع�راق وخارج�ا م�ن رح�م املعاناة،
ويع�رف مكام�ن الخل�ل ،وكذل�ك ان
يكون شخصا واعيا ثقافيا وسياسيا،
ولديه تجربة ،ويكون من خارج الكتل
السياسية ،ومس�تقا ،ويكون قراره
نابعا من صميم الش�عب ،وال يخضع
إلي�رادات الكت�ل ،وال اىل امل�رشوع
االمريكي ،او االيراني.

الزوراء /حسن فالح:
أكد تحالف البناء عدم تمس�كه بمبدأ
اختيار مرش�ح الكتلة االكر لرئاس�ة
الوزراء ،مرجحا حس�م مل�ف اختيار
رئي�س جدي�د للحكومة خ�ال االيام
القليلة املقبلة ،وع ّد تحالف س�ائرون
مهلة الصدر ال�  15يوما وسيلة ضغط
عىل القوى السياس�ية لحسم اختيار
شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء.
وق�ال النائ�ب ع�ن تحال�ف البن�اء،
فاض�ل جابر ،يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
بعد رف�ض مرش�حي تحال�ف البناء
الس�ابقن لم يكن التحالف متمس�كا
بمب�دأ اختيار مرش�ح الكتل�ة االكر،
وإنما الذهاب باتجاه اختيار مرش�ح
يحظ�ى بمقبولي�ة جمي�ع الكت�ل،
وكذل�ك املتظاهرين .مرجح�ا اختيار
ش�خصية توافقي�ة م�ن الجمي�ع.
واض�اف :ان الكت�ل السياس�ية بدأت
تكث�ف حواراتها ومباحثاتها من اجل
حس�م ملف رئاس�ة الوزراء ،السيما
بع�د االحداث االخرة .مرجحا حس�م

تفاصيل ص3

املوقف األمين يف التحرير واخلالني وجسري السنك واجلمهورية جيد وال توجد مصادمات
بغداد /الزوراء:
كش�ف مصدر امني ،امس السبت ،عن املوقف
يف س�احتي التحري�ر والخان�ي وج�ري
الس�نك والجمهورية وس�ط بغداد ،فيما اشار

اىل ان “الوض�ع يف الس�نك جي�د وال يوج�د اية
مصادم�ات” .وق�ال املص�در :ان “املوق�ف
االمني ضمن ساحات التظاهر جيد مع توافد
املواطن�ن اىل التحري�ر والخان�ي وج�ري

السنك والجمهورية”.واضاف ان “املتظاهرين
ع�ادوا للركز عند الحاج�ز االول ضمن جر
الس�نك مع انس�حاب قوات مكافحة الشغب
اىل الحاج�ز الثان�ي“ .مش�را اىل ان “الوض�ع

جي�د ،وال يوج�د اي�ة مصادم�ات” .يذك�ر ان
مصادم�ات وقعت ،الجمعة ،ب�ن متظاهرين
وقوات مكافحة الش�غب يف جر السنك ،ادت
اىل وقوع اصابات.

الزوراء تنشر حقائق مثرية عن مفيت داعش املكنى «أبو عبدالباري»

ص2

احتاد الكرة يقدم استقالته ومنصب الرئيس اجلديد بني محود وحممود

ص6

مقرب من السيد الصدر يدعو ميسوري
احلال لتوفري وسائل نقل ملتظاهري املليونية
بغداد /الزوراء:
دع�ا ،صال�ح محم�د العراق�ي ،املق�رب م�ن
زعي�م التيار الصدري ،الس�يد مقتدى الصدر،
ميس�وري الح�ال اىل توف�ر وس�ائل نق�ل
ملتظاه�ري املليونية.وق�ال اح�د املواطنن يف
منشور عىل الفيسبوك :ان “عىل االخوة األحبة
أن يرتب�وا موض�وع النق�ل للمتظاهرين من
املحافظات اىل العاصمة بغداد من اآلن ،وليكن

التع�اون ع�ىل أعىل املس�تويات لك�ي يتمكن
الكل من املش�اركة يف هذا اليوم العظيم”.ورد
صالح محم�د العراقي عىل ذلك بالقول“ :عىل
كل مح�ب للوطن ،ورافض للخضوع ،وطالب
للسيادة من ميس�وري الحال ،أن يعملوا عىل
توفر وسائل نقل بما يتاءم واالعداد املليونية
املتوقع�ة بفض�ل الل�ه ،وجه�ود الوطنين”.
واضاف “شكرا لكل من يساعد وطنه”.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رصف الرافدين ،امس الس�بت،
اط�اق الس�لف التكميلي�ة اإلضافي�ة
ملوظفي دوائر الدولة التي ترواح ما بن
(  ) 25 ،20 ،15 ، 10 ، 5ملي�ون دين�ار،
وحس�ب تقدي�ر رات�ب املوظ�ف ،وذل�ك
عن طري�ق بطاقة املاس�ر كارد الدولية
واملوطنة رواتبه�م حرصا لدى املرصف.
وقال املكتب االعام�ي للمرصف يف بيان
تلقت “ال�زوراء” نس�خة من�ه ،إنه “تم
رصف س�لف الضعف ضعف�ن ملوظفي

دوائر الدولة ألكث�ر من  300موظف من
الذين سبق ان تم منحهم سلفا شخصية،
وقدم�وا عىل الس�لفة الثاني�ة اإلضافية،
وتم رصفها لهم بواسطة املاسر كارد”.
وأض�اف البي�ان أن “رصف تلك الس�لفة
ت�م ع�ن طريق بصم�ة الزبون ث�م اباغ
املوظف عر إرساله رسالة نصية تخطره
بمنحه السلفة ،وذلك بعد ان استكمل كل
اإلجراءات القانونية ملنحه اياها ورصفها
عن طريق أدوات الدفع االلكروني والتي
تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

مقديشو /متابعة الزوراء:
أصيب  6أت�راك يف التفج�ر االنتحاري الذي
اس�تهدف نقط�ة تفتي�ش ق�رب العاصمة
الصومالية.وأفاد وزير الصحة الركي ،فخر
الدي�ن كوجا ،ع�ر (توير) ،امس الس�بت،
“إصابة  15شخصا ،بينهم  6أتراك يف انفجار
بالصومال”.وقال�ت الرشط�ة الصومالي�ة
إن س�يارة ملغوم�ة انفج�رت مس�تهدفة
مجموع�ة م�ن املتعاقدين األت�راك يف مدينة
أفجوي ش�مال غربي العاصمة مقديش�و،

امس الس�بت ،مما أس�فر عن إصابة س�تة
أش�خاص ع�ىل األقل.ول�م ُيع�رف منف�ذو
الهجوم ،لكن س�كانا ورج�ال رشطة قالوا
إن مقاتي حركة الش�باب حاولوا مهاجمة
أفج�وي الت�ي تبع�د نح�و  30كيلومرا عن
مقديشو يف وقت متأخر ،أمس الجمعة ،وتم
صدهم.وق�ال الرشطي ،نور ع�ي ،لرويرز
م�ن أفج�وي“ :س�يارة ملغوم�ة مرع�ة
اقتحمت مكانا أثناء تناول مهندس�ن أتراك
وأفراد رشطة صومالين الغداء”.

الرافدين يطلق السلف التكميلية
اإلضافية للموظفني

إصابة  15شخصا بينهم  6أتراك يف
تفجري انتحاري بالصومال

األردن جيدد دعمه ألمن العراق واستقراره

صاحل وعبد املهدي يؤكدان للصفدي
ضرورة ترسيخ أسس السالم يف املنطقة

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
ورئي�س ال�وزراء ،ع�ادل عب�د امله�دي،
لوزير الخارجية االردني ،ايمن الصفدي،
رضورة تجني�ب الع�راق ح�دة التوترات
وترس�يخ اسس الس�ام واالس�تقرار يف
املنطق�ة ،وفيم�ا اك�د وزي�ر الخارجي�ة
االردن�ي دع�م ب�اده ألم�ن واس�تقرار
العراق ،حمل رس�الة من امللك عبد الله اىل
صالح وعبد املهدي بش�أن ازمة املنطقة.
وقال مكت�ب رئي�س الجهوري�ة يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان « رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،استقبل ،امس
الس�بت ،يف ق�رص الس�ام ببغ�داد ،وزير

الخارجية وشؤون املغربن األردني ،أيمن
الصفدي ،والوفد املرافق له».واضاف :ان
«وزي�ر الخارجية نق�ل إىل صالح تحيات
املل�ك عبد الله الثان�ي ،وتأكيده دعم أمن
واس�تقرار العراق باعتب�اره ركيزة أمن
املنطق�ة ،فضاً ع�ن استفس�ار جالته
حول صحة املرجع الديني األعىل سماحة
الس�يد ،ع�ي السيس�تاني ،وتمنيات�ه له
بموفور الصح�ة والعافية».وأكد صالح،
خال البيان ،عىل «رضورة ترسيخ أسس
الس�ام واالستقرار يف املنطقة ،وتجنيبها
عبث الح�روب والنزاعات التي تس�تنزف
الطاقات البرشية».

تفاصيل ص2

جلسة جديدة للربملان اليوم وترقب نيابي حلسم ترشيح رئيس الوزراء املُكلف

املالية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية،
ظه�ر الي�وم ،فيم�ا ترق�ب االوس�اط
النيابية حس�م الخافات حول ترشيح
رئي�س ال�وزراء املكل�ف بتش�كيل
الحكوم�ة املؤقتة ،بالتزامن مع س�عي
الكتل السياسية لعرض مرشوع قانون
اخ�راج الق�وات االجنبي�ة ع�ىل جدول
االعمال.باملقاب�ل اقرحت لجنة الربية
النيابية تأجيل انف�كاك موظفي وزارة
الربية املحال�ن عىل التقاعد من حملة
الش�هادات العلي�ا ،لكونهم يتس�اوون

 :مقرتح جديد لتأجيل انفكاك املوظفني احملالني على التقاعد
بالحق�وق واالمتي�ازات م�ع حمل�ة
الش�هادات العلي�ا يف الجامع�ات ،فيما
كشفت اللجنة املالية النيابية عن عزمها
صياغ�ة مقرح جديد لتأجي�ل انفكاك
املوظف�ن املحال�ن ع�ىل التقاع�د من
دوائره�م الحالية.وقال عض�و اللجنة،
النائ�ب ماجد الوائ�ي ،ل�”الزوراء” :ان
“اللجنة النيابية بصدد مناقشة تأجيل
انف�كاك املوظفن املحالن للتقاعد عىل
وف�ق القان�ون الجديد” .مش�را اىل ان
“اله�دف م�ن ه�ذا اإلجراء ه�و لتقليل
الزخ�م ع�ىل دوائ�ر التقاع�د العامة”.

واض�اف ان “املق�رح الجدي�د يتضمن
تأجيل إحال�ة املوظف�ن مواليد 1958
ً
فض�ا ع�ن تأجي�ل
لغاي�ة ش�هر آذار،
احال�ة املوظف�ن موالي�د  1959لغاية
شهر حزيران .أما املوظفون من مواليد
 1960فيت�م احالته�م ع�ىل التقاعد يف
ش�هر أيلول املقبل”.واوضح ان “ هناك
مقرح�ا اعدت�ه لجنة الصح�ة والبيئة
النيابية ،الستثناء األطباء اإلستشارين
يف وزارة الصحة ،وتعديل السن القانونية
إلحالتهم عىل التقاعد بس�ن  65سنة”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت

ترامب يبحث مسألة سحب قواته من العراق
مع رئيس اجلمهورية يف منتدى دافوس
واشنطن /متابعة الزوراء:
يعتزم الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترامب ،التحدث
م�ع الرئي�س العراقي ،بره�م صال�ح ،يف املنتدى
االقتص�ادي العامل�ي ،الذي يعقد م�ن  21إىل / 24
كان�ون الثان�ي  /يناير ،يف داف�وس ،حول خروج
قوات�ه م�ن العراق.وذك�رت قن�اة”يس ب�ي أس”
التلفزيونية ،التي أوردت الخر نقا عن مصادرها
يف اإلدارة األمريكي�ة ،أنه تجري حاليا مش�اورات
ح�ول تفاصي�ل ج�دول أعم�ال اجتم�اع رئي�ي
الدولت�ن ،والبيت األبيض متفائل بش�أن إمكانية
إج�راء مثل ه�ذه املفاوض�ات .وأث�ارت هجمات
الجي�ش األمريك�ي ،منذ يوم  29ديس�مر املايض
ع�ىل الحش�د الش�عبي العراق�ي ،واغتيال�ه نائب
قائده أبو مهدي املهندس والجنرال اإليراني قاسم

س�ليماني قرب مطار بغداد ،ردة فعل واسعة من
قب�ل الس�لطات العراقية التي انتق�دت ترصفات
األمريكي�ن .واعتمد برملان الع�راق ،يوم  5يناير،
قرارا يطالب بانس�حاب جميع الق�وات األجنبية
بالكامل م�ن الباد .ولكن ترامب رفض االنصياع
لهذا الطل�ب ،وهدد بغداد “بف�رض عقوبات غر
مس�بوقة”.ومنتدى داف�وس هو اجتماع س�نوي
ملمث�ي النخ�ب السياس�ية والتجاري�ة العاملي�ة،
يعق�د من�ذ الثمانينيات ،وتش�كل ه�ذه الفعالية
أح�د األح�داث الدولية الكرى س�نويا نس�بة إىل
السياس�ين ورج�ال األعم�ال وممث�ي املنظمات
العام�ة واألوس�اط األكاديمي�ة والش�خصيات
الثقافي�ة وق�ادة اإلع�ام الذي�ن يش�اركون يف
مناقشات هذا املنتدى االقتصادي العاملي.

ع�ن مق�رح اويل إلرجاء تنفي�ذ تعديل
قانون التقاعد املوحد ،إلفس�اح املجال
ام�ام الوزارات واملؤسس�ات الحكومية
إليج�اد ب�دالء للموظف�ن املحالن عىل
التقاعد.وذك�ر عض�و اللجن�ة ،النائب
حس�ن العقابي ،يف ترصي�ح صحفي،
انه “كان من املف�رض منح الحكومة
حق االس�تثناء يف االحالة ع�ىل التقاعد
للتخصص�ات الن�ادرة” .مش�را اىل
“وج�ود عج�ز حكوم�ي يف توظي�ف
التخصص�ات الطبي�ة واالكاديمي�ة
العلمية واملحاسبن والقضاة”.واضاف

ان “ تعي�ن املوظف�ن الج�دد بدال عن
املحالن عىل التقاعد سيكون بالدرجات
التاسعة او الثامنة او السابعة ،يف حن
يك�ون املحالون ع�ىل التقاع�د هم من
موظف�ي الدرجتن الثالث�ة والرابعة”.
مبين�ا ان “هذا التفاوت س�يخلق عجزا
يف الدرج�ات املتقدم�ة ،وليس مناس�با
احالة الكفاءات عىل التقاعد دون توفر
البديل”.وقررت رئاسة مجلس النواب،
االس�بوع املايض ،تأجيل التصويت عىل
م�رشوع تعديل قان�ون التقاعد املوحد
الرقم  ٩لسنة .٢٠١٤

أكثر من  100إصابة بالغة جراء االشتباكات
بني األمن وحمتجني يف حميط الربملان اللبناني
بروت /متابعة الزوراء:
اشتبكت قوى األمن اللبنانية مع املحتجن يف
محيط الرملان وس�ط بروت ،حيث تعرضت
ق�وات مكافحة الش�غب للرش�ق بالحجارة،
فيم�ا ألقى املتظاه�رون املفرقع�ات النارية
باتج�اه الق�وى األمني�ة يف محي�ط س�احة
النجم�ة ،كم�ا رم�وا الفواص�ل الحديدي�ة
تجاههم ،محاولن اقتحام السياج الحديدي.
وأعل�ن الصليب األحم�ر اللبنان�ي عىل توير
ع�ن أكثر من  100إصابة يف مظاهرة وس�ط
ب�روت حتى اآلن حيث نقل م�ا يزيد عىل 40
م�ن املصاب�ن إىل املستش�فيات ،وإس�عاف
أكثر م�ن  60يف املكان ،وذلك فيما دعت قوى
األم�ن الداخ�ي اللبناني�ة عىل توي�ر مجددا ً

جميع املتظاهرين السلمين إىل املغادرة فورا ً
م�ن األماك�ن التي تجري فيها أعمال ش�غب
حفاظا ً عىل س�امتهم.كما أكدت قوى األمن
الداخي اللبنانية أن م�ن قام بإحراق خيم يف
س�احة رياض الصلح ليس من عنارص قوى
األمن الداخي ،كما ج�رى التداول عىل بعض
وسائل اإلعام.وألقى املتظاهرون املفرقعات
الناري�ة باتج�اه الق�وى األمني�ة يف محي�ط
ساحة النجمة ،كما رموا الفواصل الحديدية
تجاههم محاولن اقتحام الس�ياج الحديدي.
واتهم محتجون قوى األمن بإطاق الرصاص
املطاطي يف محيط الرملان ،لذا قاموا برش�ق
قوى األمن بالحجارة.

تفاصيل ص2

وصول فريق طيب من والية فلوريدا إىل إقليم كردستان

اجليش األمريكي :خضوع  11فردا من قواته يف العراق للعالج بعد قصف إيران قاعدة عني األسد
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجيش األمريك�ي خضوع 11
فردا من قواته للع�اج من “أعراض
ارتج�اج” إث�ر هج�وم صاروخ�ي
اس�تهدف قاع�دة عراقي�ة كان�ت
تتمرك�ز فيها ق�وات أمريكية ،فيما
وصل فريق طب�ي أمريكي من والية
فلوري�دا إىل إقليم كردس�تان العراق،
حي�ث أجرى فحوص�ا طبي�ة ألفراد
الق�وات األمريكي�ة يف قاع�دة أربيل
الجوية.وقال املتحدث باس�م القيادة
املركزي�ة األمريكي�ة ،الكابت�ن بي�ل
إرب�ان“ :يف ح�ن لم يس�قط قتىل يف
صفوف العنارص األمريكية يف الثامن

من يناير/كانون الثاني جراء الهجوم
اإليران�ي ع�ىل قاعدة األس�د الجوية،
فإن العديد من تلك العنارص خضعوا
لع�اج م�ن أع�راض ارتج�اج ناجم
ع�ن القصف ،وال يزال�ون يخضعون
للفح�ص” ،وفق�ا لوكال�ة روي�رز
لألنباء.وأض�اف ،إرب�ان ،يف بي�ان:
“يف األي�ام الت�ي تلت الهج�وم ،ومن
منطلق الح�رص الزائدُ ،نقل عدد من
هذه العنارص إىل منش�آت أمريكية يف
أملاني�ا والكويت ‘ملتابعة الفحوص’”.
وتابع“ :وم�ن املتوقع أن يعود هؤالء
إىل الخدم�ة يف الع�راق ف�ور ّ
تأهلهم
لذلك”.كما وصل فريق طبي أمريكي

من والية فلوريدا ،إىل إقليم كردستان
الع�راق ،حيث أج�رى فحوصا طبية
ألف�راد الق�وات األمريكي�ة يف قاعدة
أربي�ل الجوية.وذك�ر التحالف الدويل
أن الفري�ق العس�كري أجرى فحصا
دقيق�ا للق�وات األمريكي�ة يف قاعدة
أربي�ل الجوي�ة يف إقلي�م كردس�تان،
لتحديد إن كانوا يعانون أية مش�كلة
صحية.ويوج�د قراب�ة  5500جندي
ومستشار عسكري أمريكي يف إقليم
كردستان والعراق ،ويعد موقع أربيل
الجوي أحد املقرات الرئيسية للقوات
األمريكية يف الباد.

تفاصيل ص2
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صاحل وعبد املهدي للصفدي :ضرورة ترسيخ أسس السالم يف املنطقة وجتنيب العراق حدة التوترات

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،ورئيس الوزراء ،عادل
عبد املهدي ،لوزير الخارجية
الصفدي،
ايمن
االردني،
رضورة تجنيب العراق حدة
التوترات وترسيخ اسس السالم
واالستقرار يف املنطقة ،وفيما
اكد وزير الخارجية االردني دعم
بالده ألمن واستقرار العراق،
حمل رسالة من امللك عبد الله اىل
صالح وعبد املهدي بشأن ازمة
املنطقة.
وقال مكتب رئيس الجهورية
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :ان “ رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،استقبل ،امس
السبت ،يف قرص السالم ببغداد،
وزير الخارجية وشؤون املغرتبني
األردني ،أيمن الصفدي ،والوفد
املرافق له”.
واضاف :ان “وزير الخارجية
نقل إىل صالح تحيات امللك عبد
الله الثاني ،وتأكيده دعم أمن
واستقرار العراق باعتباره ركيزة
أمن املنطقة ،فضالً عن استفسار
جاللته حول صحة املرجع
الديني األعىل سماحة السيد ،عيل
السيستاني ،وتمنياته له بموفور
الصحة والعافية”.
وأكد صالح ،خالل البيان ،عىل
“رضورة ترسيخ أسس السالم
واالستقرار يف املنطقة وتجنيبها

عبث الحروب والنزاعات التي
تستنزف الطاقات البرشية
وأضاف أن “العراق لن يكون
منطلقا ً لالعتداء عىل أية دولة
من دول الجوار أو يكون ساحة
حرب لتصفية الحسابات” .مبينا ً
“حرص العراق عىل أن يكون
الركيزة األساس لجمع شمل
األشقاء واألصدقاء بما يحقق
املصالح املشرتكة ،ويعزز السالم
واألمان يف املنطقة والعالم”.
وأشار صالح إىل “أهمية تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين
الشقيقني ،وتوسيع آفاق التعاون
بما يعزز التكامل االقتصادي”.
ويف ختام اللقاء ،ح ّمل رئيس
الجمهورية الوزير الصفدي
تحياته إىل جاللة امللك عبد الله
الثاني ،وتمنياته له بالتوفيق،
وللشعب األردني الشقيق املزيد
من التقدم والتطور.
اىل ذلك ،استقبل رئيس مجلس
الوزراء ،عادل عبداملهدي،
امس السبت ،وزير خارجية
اململكة االردنية الهاشمية ،أيمن
الصفدي.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء،
بحسب بيان ملكتبه تلقت
“الزوراء” نسخة منه ،عن
اعتزازه باملستوى الذي بلغته
العالقات العراقية االردنية،
وتطلعه للمزيد من التعاون
يف املجاالت كافة ،بما يحقق

املالية النيابية تكشـف عن خالفات سياسية
حول تعديل قانون التقاعد املوحـد

بغداد  /نينا :
كشفت اللجنة املالية النيابية عن خالفات سياسيـة حول االتفاق عىل
تحديد الفئات املشمولـة بتعديل قانون التقاعد املوحد .
وقالت عضو اللجنة املالية ،ماجدة التميمي  :ان “ الحكومة لم توفر
فرص عمل يف القطاع الخاص وقطاعي الزراعة والصناعة لتشغيل
الخريجني الجدد ،فمضت اىل احالة املوظفني عىل التقاعد لتوفري فرص
العمل “.
واضافت  ”:ال يوجد اتفاق كامـل داخل البملان حول تحديد الفئات
املشمولة بتعديل قانون التقاعد املوحد ،حيث نتلقى شكاوى ومقرتحات
عديدة من موظفي دوائر الدولة كافة ،منها ديوان الرقابة املالية
واالساتذة الجامعيون“ .مبينة ان “ التعديل كان ال يشمل االساتذة
الجامعيني وحملة الشهادات العليا يف وزارات الدولة كافة من االحالة
عىل التقاعد “.
واوضحت انه “تم استثناء درجة االستاذ ودرجة االستاذ املساعد
واالستاذ بدرجة البوف ،لشمولهم بتعديل قانون التقاعد املوحد“ .مبينة
ان “ الحكومة استثنت السفراء اوال من االحالة عىل التقاعد ،وهو االمر
الذي رفضته اللجنة املالية النيابية ثم قدمت وزارة الخارجية طلبا اخر
الستثناء املوظفني بدرجة وزير مفوض وقائم باالعمال من التقاعد“.
وقررت رئاسة مجلس النواب ،االسبوع املايض ،تأجيل التصويت عىل
مرشوع تعديل قانون التقاعد املوحد الرقم  ٩لسنة .٢٠١٤

اجليش اللييب :اجلماهري الغاضبة
أوقفت اإلنتاج يف احلقول النفطية
ليبيا /متابعة الزوراء:
أعلن الناطق الرسمي باسم
القائد العام للجيش الوطني
الليبي ،اللواء أحمد املسماري،
أن الشعب الليبي الغاضب قام
بإغالق الحقول واملوانئ النفطية،
ردا عىل عدم سماع صوتهم يف
التظاهرات ضد التدخل الرتكي.
وقال املسماري ،يف مؤتمر صحفي
ببنغازي ،إن “الجماهري الغاضبة
أغلقت الحقول واملوانئ النفطية
لتوصيل صوتها للمجتمع الدويل”.
مؤكدا أن “هذا الحراك الشعبي
تبنته املجالس القبلية ،ومهمتنا
الوحيدة يف القيادة العامة للجيش
الليبي اتجاه هذا املوقف ،أن نقول
سمعا وطاعة للشعب الليبي”.
وأضاف املسماري أن “الشعب
الليبي خرج يف تظاهرات مستمرة
منذ إصدار البملان الرتكي قرارا
بإرسال قوات تركية إىل ليبيا”.
“التظاهرات
بأن
موضحا
الشعبية تدل عىل أن القبائل
االجتماعية ومؤسسات املجتمع
املدني تدين وتندد بخيانة عمالء
املجلس الرئايس ،عىل رأسه
الرساج ،فضال عن األخوان
املسلمني ،وبياعهم لليبيا ،مما
جعل الشعب يقوم بتصعيد أكب
ليسمع صوته”.
وختم ،قائال“ :هذه الجماهري
صعدت من أعمالها حتى تتمكن
من إيصال صوتها للمجتمع
الدويل ،وإىل كل املهتمني بالشأن
الليبي ،والليبيون وصلوا إىل
قناعة بأقفال املوانئ النفطية
والحقول”.

يذكر أن موسكو استضافت،
االثنني املايض ،محادثات ليبية
 ليبية بمشاركة وزراء خارجيةودفاع روسيا وتركيا ،لبحث
إمكانية التوصل إىل اتفاق بني
األطراف الليبية لوقف إطالق
النار.
ويف هذا السياق ،ينعقد يف
العاصمة األملانية ،اليوم األحد،
مؤتمر حول ليبيا بهدف بحث
سبل إيجاد حل لألزمة الليبية،
وضمان وقف إطالق النار ،حيث
دعت برلني  11دولة للمشاركة
يف املؤتمر ،هي :الواليات املتحدة،
بريطانيا ،روسيا ،فرنسا ،الصني،
تركيا ،إيطاليا ،اإلمارات ،مرص،
الجزائر ،والكونغو ،إىل جانب
رئيس حكومة الوفاق فايز
الرساج ،والقائد العام للجيش
الليبي خليفة حفرت.
ويف  2كانون الثاني/يناير الجاري،
وافق البملان الرتكي عىل مذكرة
تفويض تسمح للرئاسة بإرسال
قوات عسكرية إىل ليبيا ،يأتي ذلك
بعد توقيع تركيا وحكومة الوفاق
الوطني يف ليبيا ،يوم  27ترشين
الثاني/نوفمب  ،2019مذكرتي
تفاهم ..األوىل بخصوص التعاون
األمني والعسكري ،فيما تتعلق
الثانية بتعيني الحدود البحرية،
ما القى إدانات من الحكومة
املؤقتة والبملان الليبيني يف رشق
البالد ،ملا رأوا فيه من تجاوز
لصالحيات حكومة الوفاق ،كما
قوبل ذلك بإدانات من دول مرص
وقبص واليونان ملا ع ّدوه تعديا
عىل حقوقهما البحرية.

مصالح البلدين والشعبني
الشقيقني الجارين ،كما ّ
عب عن
بالغ شكره لجاللة امللك عبدالله
بن الحسني ملواقفه الداعمة
للعراق وشعبه ،متمنيا لالردن
الشقيق ،قيادة وشعباً ،الخري
واالزدهار والتقدم .
وأكد عبد املهدي :ان العراق

واالردن يرتبطان بعالقات وثيقة
ومتنامية ،ويشكالن دعامتني
اساسيتني لألمن واالستقرار يف
املنطقة ،ويلعبان دورا مهما
يف إحتواء األزمات ،وإبعاد
املنطقة عن مخاطر الحروب
والرصاعات .مشريا اىل اهمية
تبادل الزيارات بني املسؤولني يف

البلدين للميض بتنفيذ مذكرات
التفاهم واالتفاقات املشرتكة،
ورضورة التشاور والتواصل
حول التطورات األمنية واألزمة
االقليمية.
من جهته ،أعرب وزير الخارجية
االردني عن سعادته بزيارة
العراق ،وبالتعاون القائم بني

البلدين الشقيقني .
ونقل الوزير االردني تحيات
جاللة امللك عبدالله بن الحسني
اىل رئيس مجلس الوزراء ودعمه
للعراق وشعبه ،وللحكومة
العراقية ،والرغبة يف زيادة
التعاون والتنسيق حول مختلف
القضايا التي تهم مصلحة

الشعبني واألمن واإلستقرار يف
املنطقة ،مشيدا بدور العراق يف
إنجاح اللقاء الثالثي العراقي
االردني املرصي ،وماتمخض
عنه من تعاون وتنسيق.
وأكد وزير الخارجية االردني
ان بالده تدعم جهود الحكومة
العراقية بالحفاظ عىل أمن
واستقرار العراق وسيادته
الوطنية ،واستقالله ووحدة
اراضيه وتجنب الدخول يف
سياسة املحاور ،وأن ال يكون
العراق ساحة للرصاعات .كما
أكد موقف االردن من خفض
التصعيد وتحقيق التهدئة يف
األزمة اإلقليمية ،وإنهاء حالة
التوتر والحرب وتداعياتها
الخطرية عىل أمن املنطقة
والعالم .
ّ
وعب وزير الخارجية االردني
عن امنياته بالشفاء العاجل
للمرجع الديني األعىل ،سماحة
السيد السيستاني ،ونقل رسالة
اطمئنان من جاللة امللك عبدالله
عىل صحته وامنياته بتماثله
للشفاء التام
اىل ذلك ،أعلن وزير الخارجية
االردني ،ايمن الصفدي ،حمله
رسالة من ملك بالده عبد الله
الثاني اىل رئييس الجمهورية
برهم صالح ،وحكومة ترصيف
األعمال عادل عبد املهدي ،فيما
اكد وقوف االردن اىل جانب

بعد القبض عليه من قبل القوات األمنية يف املوصل

العراق بالكامل لحفظ األمن
واالستقرار.
وقال الصفدي ،يف مؤتمر صحفي
عقده مع نظريه العراقي محمد
الحكيم يف بغداد “ :نحمل رسالة
اىل فخامة الرئيس ودولة رئيس
الوزراء العراقيني ،تتمخض
بوقوف االردن بالكامل مع العراق
لحفظ األمن واالستقرار”.
وأضاف الصفدي :أن “الحفاظ
عىل أمن العراق وسيادته رضورة
اقليمة ،وموقف األردن واضح يف
البداية بأن ضمان أن ال يكون
العراق ساحة للرصاعات”.
مؤكدا أنه “بشأن الرصاعات
فاألمور تميل باتجاه التهدئ،ة
ويجب تكثيف الجهود ملنع
التصعيد”.
وتابع أن “العراق واالردن اشقاء،
فعالقاتنا تاريخية وحارضنا
يستوجب ذلك” .منوها اىل أن
“الخطر الداعيش ال يزال قائما
والبد من الحفاظ” .الفتا اىل أن
“ملك االردن عاد للتو من زيارة
اوربا ،واملوضوع العراقي ضمن
اولويات زيارته”.
وبشأن الحادثة التي تعرض لها
املرجع االعىل عيل السيستاني
(الكرس يف أعىل الساق االيرس)،
نقل الصفدي “دعوة امللك
االردني عبد الله الثاني بالشفاء
العاجل للمرجع االعىل ،وتمنياته
له بالصحة الدائمة”.

«الزوراء» تنشر حقائق مثرية عن مفيت داعش املكنى”أبو عبدالباري”

بغداد /متابعة الزوراء:
ألقت قوات األمن العراقية ،فوج سوات التابع
لقيادة رشطة نينوى ،القبض عىل مفتي داعش
يف املوصل ،املكنى أبو عبد الباري.
وذكرت خلية اإلعالم األمني العراقية عىل فيسبوك
أن “اإلرهابي كان يعمل إماما ً وخطيبا ً يف عدد من
جوامع املدينة” ،وقد عرف بخطبه املحرضة ضد
القوات األمنية.
مّ ن هو أبو عبد الباري؟
كان يعرف بـ “الرشعية” أو بـ(شفاء النعمة)،
ويكنى أبو عبد الباري ..يعد من قياديي الصف
األول يف تنظيم داعش ..توىل تنفيذ عمليات
اإلعدام ،خاصة للرجال الدين الذين امتنعوا عن
مبايعة داعش .كما توىل تفجري جامع النبي
يونس إبان سيطرة التنظيم اإلرهابي عىل املدينة
يف .2014
ومعلوم أن جامع النبي يونس التاريخي األثري

كان يحظى بمنزلة خاصة عند أهايل املوصل،
يقع عىل السفح الغربي من تل التوبة ،أو تل

النبي يونس يف املوصل ،وقد قام تنظيم داعش
بتفجريه صيف .2014

كان أبو عبد الباري يعمل إماما وخطيبا يف عدد
من جوامع املدينة ،ومعروفا بخطبه املحرضة
ضد القوات األمنية ،وكان يحرض عىل االنتماء
لداعش ومبايعته ،ويثقف ويروج للفكر
التكفريي املتطرف خالل فرتة سيطرة داعش عىل
مدينة املوصل.
ويعد القيادي أبو عبدالباري مسؤوال عن إصدار
الفتاوى الخاصة ،وقد تم القبض عليه يف منطقة
(حي املنصور) يف الجانب األيمن ملدينة املوصل.
وألقى القبض عليه فوج سوات التابع لقيادة
رشطة نينوى ،ونقلته القوات األمنية ىف شاحنة
نظرا لبدانته وزيادة وزنه.
وكانت الخلية أعلنت أن “فوج سوات التابع
لقيادة رشطة نينوى ،وبنا ًء عىل معلومات
دقيقة ،وبعد البحث والتحري واملتابعة املستمرة،
تمكن من إلقاء القبض عىل مفتي داعش شفاء
النعمة ،املكنى أبو عبد الباري”.

أكثر من  100إصابة بالغة جراء االشتباكات بني األمن وحمتجني يف حميط الربملان اللبناني

بريوت /متابعة الزوراء:
اشتبكت قوى األمن اللبنانية مع
املحتجني يف محيط البملان وسط
بريوت ،حيث تعرضت قوات مكافحة
الشغب للرشق بالحجارة ،فيما
ألقى املتظاهرون املفرقعات النارية
باتجاه القوى األمنية يف محيط
ساحة النجمة ،كما رموا الفواصل
الحديدية تجاههم ،محاولني اقتحام
السياج الحديدي.
وأعلن الصليب األحمر اللبناني عىل
تويرت عن أكثر من  100إصابة يف
مظاهرة وسط بريوت حتى اآلن حيث
نقل ما يزيد عىل  40من املصابني
إىل املستشفيات ،وإسعاف أكثر من
 60يف املكان ،وذلك فيما دعت قوى
األمن الداخيل اللبنانية عىل تويرت

مجددا ً جميع املتظاهرين السلميني
إىل املغادرة فورا ً من األماكن التي
تجري فيها أعمال شغب حفاظا ً عىل
سالمتهم.
كما أكدت قوى األمن الداخيل
اللبنانية أن من قام بإحراق خيم
يف ساحة رياض الصلح ليس من
عنارص قوى األمن الداخيل ،كما
جرى التداول عىل بعض وسائل
اإلعالم.
وألقى املتظاهرون املفرقعات النارية
باتجاه القوى األمنية يف محيط
ساحة النجمة ،كما رموا الفواصل
الحديدية تجاههم محاولني اقتحام
السياج الحديدي.
واتهم محتجون قوى األمن بإطالق
الرصاص املطاطي يف محيط

البملان ،لذا قاموا برشق قوى األمن
بالحجارة .يأتي ذلك فيما قال األمن
الداخيل اللبناني حدث تعرض بشكل
عنيف ومبارش لعنارص مكافحة
الشغب عىل أحد مداخل مجلس
النواب.
وتوافد آالف املتظاهرين عىل شوارع
بريوت ،اليوم السبت ،حيث ر َّدد
املحتجون شعارات بينها “الشعب
يريد إسقاط النظام” ،فيما نصبت
قوات األمن حواجز حديدية وأسالكا ً
شائكة عند مداخل مجلس النواب،
قبل أن تلجأ الستخدام خراطيم املياه
لتفريق املتظاهرين.
وتحت عنوان “لن ندفع الثمن”
انطلقت مسريات احتجاجية من أكثر
من منطقة عىل أن تلتقي يف محيط

مجلس النواب من أجل إعادة تسليط
األضواء عىل مطالب االنتفاضة
الشعبية التي بدأت يف  17أكتوبر/
ترشين األول ،تشكيل حكومة من
املستقلني واالختصاصيني.
وتحت جرس الدورة يف منطقة برج
حمّود ،انطلقت مسرية شعبية نحو
مجلس النواب لتلتقي بمسريات من
مناطق أخرى.
كذلك ،توافد املعتصمون إىل ساحة
ّ
يتوجهوا يف مسرية إىل
الببري قبل أن
وزارة املال ،ومن ثم جمعية املصارف
فمجلس النواب.
ومن ساحة ساسني يف األرشفية،
انطلقت تظاهرة نحو وزارة املالية
يف العدلية ثم جمعية املصارف.
شماالً ،انطلق أكثر من  15باصا ً

وصول فريق طيب من والية فلوريدا إىل إقليم كردستان

من طرابلس نحو وسط بريوت مع
موكب كبري من السيارات من مناطق
شمالية للمشاركة يف التظاهرة أمام
مجلس النواب.
وواكبت قوى األمن املسريات
املتوجهة نحو وسط بريوت ،وطلبت
التعبري عن الرأي بشكل سلمي
ومنع التعدي عىل األمالك العامة
والخاصة.
ومنذ االحتجاجات التي دفعت رئيس
الوزراء ،سعد الحريري ،لالستقالة
يف أكتوبر املايض ،فشل لبنان يف
االتفاق عىل حكومة جديدة أو خطة
إنقاذ لالقتصاد املثقل بالديون ،فيما
فقدت اللرية اللبنانية نصف قيمتها
تقريباً ،وأدى ذلك إىل ارتفاع األسعار
وانهيار الثقة يف البنوك.

اجليش األمريكي :خضوع  11فردا من قواته يف العراق للعالج بعد قصف إيران قاعدة عني األسد
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلن الجيش األمريكي خضوع  11فردا من
قواته للعالج من “أعراض ارتجاج” إثر هجوم
صاروخي استهدف قاعدة عراقية كانت تتمركز
فيها قوات أمريكية ،فيما وصل فريق طبي
أمريكي من والية فلوريدا إىل إقليم كردستان
العراق ،حيث أجرى فحوصا طبية ألفراد القوات
األمريكية يف قاعدة أربيل الجوية.
وقال املتحدث باسم القيادة املركزية األمريكية،
الكابتن بيل إربان“ :يف حني لم يسقط قتىل يف
صفوف العنارص األمريكية يف الثامن من يناير/
كانون الثاني جراء الهجوم اإليراني عىل قاعدة
األسد الجوية ،فإن العديد من تلك العنارص
خضعوا لعالج من أعراض ارتجاج ناجم عن
القصف ،وال يزالون يخضعون للفحص” ،وفقا
لوكالة رويرتز لألنباء.
وأضاف ،إربان ،يف بيان“ :يف األيام التي تلت
الهجوم ،ومن منطلق الحرص الزائدُ ،نقل عدد
من هذه العنارص إىل منشآت أمريكية يف أملانيا
والكويت ‘ملتابعة الفحوص’”.
وتابع“ :ومن املتوقع أن يعود هؤالء إىل الخدمة يف
العراق فور ّ
تأهلهم لذلك”.كما وصل فريق طبي
أمريكي من والية فلوريدا ،إىل إقليم كردستان
العراق ،حيث أجرى فحوصا طبية ألفراد القوات
األمريكية يف قاعدة أربيل الجوية.
وذكر التحالف الدويل أن الفريق العسكري أجرى

فحصا دقيقا للقوات األمريكية يف قاعدة أربيل
الجوية يف إقليم كردستان ،لتحديد إن كانوا
يعانون أية مشكلة صحية.
ويوجد قرابة  5500جندي ومستشار عسكري
أمريكي يف إقليم كردستان والعراق ،ويعد موقع
أربيل الجوي أحد املقرات الرئيسية للقوات
األمريكية يف البالد.
ويأتي هذا اإلجراء الطبي ،لالطمئنان عىل
صحة الجنود األمريكيني يف العراق ،بعد
استهداف قاعدة عني األسد وقاعدة أخرى يف

أربيل بصواريخ إيرانية األسبوع املايض ،ردا
عىل اغتيال ،الجنرال قاسم سليماني ،برضبة
أمريكية يف بغداد.
وكان الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،قال
صبيحة اليوم الذي أعقب القصف الصاروخي
اإليراني“ :لم يصب أي أمريكي يف هجوم الليلة
املاضية” .إال أن الناطق الرسمي باسم القيادة
املركزية األمريكية أقر بأن  11جنديا تعرض
بعضهم لإلغماء ،وبعضهم الرتجاج املخ نتيجة
للصدمة ،أصيبوا بها جراء االستهداف اإليراني،

وال يزالون تحت املراقبة الطبية.
وكان الهجوم اإليراني انتقاما الغتيال قائد
فيلق القدس بالحرس الثوري ،قاسم سليماني،
بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار يف بغداد يوم
الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري.
وجاءت الرضبات الصاروخية اإليرانية بعد يوم
واحد من تشييع جنازة قاسم سليماني.
وكان الجيش األمريكي قد أعلن ،يف أعقاب
الهجوم اإليراني ،أنه ال إصابات جرّاء الهجوم
عىل قاعدة عني األسد الجوية غربي العراق،
وعىل منشأة يف املنطقة الكردية الشمالية.
وكان نحو  1500أمريكي قد ُنرشوا يف قاعدة
عني األسد يف قلب صحراء األنبار العراقية.
لكن يف وقت الهجوم ،كان معظم هؤالء الجنود
األمريكيني قد اختبأوا يف مالجئ تحت األرض،
بعد تحذيرات من القيادة.
وكان الهجوم قد ألحق أرضارا مادية جسيمة
باملنطقة التي توجد فيها القواعد العسكرية،
لكن دون إصابات برشية ،بحسب تقارير
سابقة للجيش األمريكي.
وإضافة إىل قاعدة عني األسد الجوية يف غرب
العراق ،استهدفت الصواريخ اإليرانية أيضا ً
قاعدة عسكرية يف أربيل ،تتمركز فيها قوات
أمريكية وقوات أجنبية أخرى تعمل ضمن
تحالف بقيادة الواليات املتحدة يقاتل بقايا
تنظيم داعش يف العراق.
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قبل اإلعالن عن احلكومة اللبنانية اجلديدة

واشنطن :ال مساعدات بدون إصالحات وال
نتمسك بشخصية حمددة

بريوت/متابعة الزوراء:
يواجه لبنان منذ ثالثة أشهر وأكثر أزمة مالية وأزمة حكم
واس�عة ،وقد اس�تقالت حكومة س�عد الحريري ،ويحاول
الرئيس املكلّف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة.
الحكوم�ة األمريكي�ة اس�تبقت اإلعالن املحتمل لتش�كيلة
الحكومة الجديدة بإعالن سلس�لة مواقف ،وقال مس�ؤول
يف وزارة الخارجي�ة األمريكي�ة “إن أي حكومة تثبت ذاتها
من خالل األفعال”.
يبدو من املوقف األمريكي ال�ذي تابعته “العربية.نت” من
ّ
تتمس�ك بش�خصية محددة لرئاس�ة
قبل أن واش�نطن ال
الحكوم�ة اللبنانية ،لكنه�ا تريد أكثر من ذل�ك القول إنها
تريد حكوم�ة تلبّي مطال�ب اللبنانيني ومطال�ب املجتمع
الدويل.
القضاء عىل الفساد
يف الش�أن الداخيل ،ك�ررت اإلدارة األمريكي�ة أكثر من مرة
بأس�لوب مبارش وغري مبارش أنها ع�ىل صداقة مع رئيس
حكومة ترصيف األعمال س�عد الحريري لكن ما تريده من
الحكومة اللبنانية العتيدة يذهب أكثر من ش�خص محدد
وهي تريد “إصالحات”.
قال مسؤول يف الخارجية األمريكية ل�”العربية.نت”“ :قلنا
م�ن قبل إن عىل الزعم�اء اللبنانيني االلت�زام باإلصالحات
الرضوري�ة وتطبيقه�ا للتج�اوب م�ع مطال�ب اللبنانيني
بالقضاء عىل الفس�اد املسترشي ،والتجاوب مع مطالبهم
بحكم أفضل وفرص اقتصادية”.
يش�ري ه�ذا الترصيح إىل م�ا كررته الس�فرية األمريكية يف
ب�ريوت اليزابيث رتش�ارد للبنانيني منذ وق�ت طويل ،كما
حم�ل ه�ذه الرس�الة إىل الزعم�اء اللبنانيني وكي�ل وزارة
الخارجية األمريكية دايفيد هايل ،وهو كان سفريا ً للواليات
املتحدة يف بريون منذ سنوات ،ويعرف اللبنانيني وقياداتهم
جميعاً ،وزار بريوت خالل الشهر املايض.
الهدر الحكومي
يواجه لبنان خالل هذه املرحلة تحديات عديدة ،أولها عجز
ضخم يف ميزانية الدولة اللبنانية .وبدأ هذا العجز يتس�بب
ب�”إف�الس” القط�اع امل�رصيف اللبناني .فقد أش�ار خرباء
مالي�ون إىل أن مجموع الودائ�ع يف املصارف اللبنانية يصل
إىل  170مليار دوالر ،وقد استدان املرصف املركزي اللبناني
والدول�ة اللبنانية خالل الس�نوات املاضية من املصارف ما
يص�ل إىل  130ملي�ار دوالر ،لك�ن الدولة اللبناني�ة ونظرا ً
الستمرار العجز يف ميزانيتها ال تستطيع الوفاء بالتزاماتها
وال إعادة الديون إىل املصارف واملودعني.
تواج�ه الدول�ة اللبنانية هن�ا التح ّدي األك�رب ،ويقوم عىل
تش�كيل حكومة توقف الهدر السنوي ،خصوصا ً يف تمويل
ّ
التخيل عن املوظفني واملتعاقدين
قطاع الكهرباء ،كما عليها
“األش�باح” ،أي املوظفني الذين ّ
يتلقون معاش�ات وهم يف
الحقيق�ة ال يعملون يف الدولة ،ومنه�م اآلالف من مؤيّدي
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زعم�اء سياس�يني أو عنارص من “ميليش�يا ح�زب الله”
مس�جّ لني عىل أنه�م موظفون يف القطاع الع�ام ،لكنهم يف
الحقيقة مس�تفيدون من أموال الخزانة ويعملون لصالح
امليليشيا التابعة إليران.
أكدت معلومات سابقة ل�”العربية.نت” من قبل أن حكومة
س�عد الدي�ن الحريري فش�لت يف التعاطي مع ه�ذا امللف،
واآلن تريد الحكومة األمريكية أن تأتي أي حكومة وتواجه
املش�كلة .وقد قال املس�ؤول يف وزارة الخارجية األمريكية
يف معرض ترصيحه عن تش�كيل الحكومة اللبنانية“ :كما
قلن�ا من قبل مل�رات عديدة يجب أن تك�ون للبنان حكومة
ذات صدقية وقادرة عىل اتخاذ هذه الخطوات” أي االلتزام
باإلصالح�ات الرضورية وتطبيقها والقضاء عىل الفس�اد
املس�ترشي والتجاوب مع مطالبه�م بحكم أفضل وفرص
اقتصادية.
تحذيرات أمريكية
وبلغ�ة دبلوماس�ية كامل�ة وجّ ه�ت الحكوم�ة األمريكية
تحذي�را ً للحكوم�ة اللبنانية العتيدة م�ن خالل ترصيحات
املس�ؤول يف وزارة الخارجية حيث قال “إن حكومة قادرة
عىل إجراء إصالحات ملموس�ة وحدها قادرة عىل استعادة
ثقة املستثمرين وإعادة فتح الباب أمام املساعدات الدولية
للبنان” .وأضاف املسؤول يف الخارجية االمريكية “أن هناك
تفاهما ً دوليا ً قويا ح�ول هذه القضية وليس هناك طريق
آخر للمس�اعدة الدولية غري إصالح�ات حقيقية تقوم بها
حكومة ذات صدقية وقادرة”.
إىل ذل�ك ،وجّ هت الحكوم�ة األمريكية إنذارا ً آخ�ر للبنانيني
ح�ني قال املس�ؤول األمريكي “إن حكوم�ة ذات مصداقية
عليها أن تعمل لصالح كل اللبنانيني وينظر إليها اللبنانيون
عامة عىل هذا األساس”.
يب�دو واضحا ً م�ن هذا الترصي�ح أن األمريكيني حريصون
عىل أن تحظى الحكومة اللبنانية بموافقة زعماء الطائفة
الس�نية يف لبن�ان ،فهم ك�رروا أكث�ر من م�رة ،خصوصا ً
ّ
رؤس�اء الحكومات الس�ابقني ،أي فؤاد السنيورة ونجيب
ميقات�ي وتمام س�الم أنهم غري راضني ع�ن فرض رئيس
حكومة يخت�اره رئيس الجمهوري�ة بالتوافق مع حلفائه
السياسيني خصوصا ً حزب الله ،وال يكون رئيس الحكومة
هذا مرش�حا ً من قبل زعماء الس�نة اللبنانيني ،كما يخرق
االتفاق الس�يايس الذي جاء بالعماد ميش�ال عون رئيس�ا ً
للجمهورية وسعد الحريري رئيسا ً للحكومة.
الئحة رشوط
م�ن الواضح أن األمريكيني من خالل هذه املواقف يضعون
الئحة رشوط عىل اللبنانيني ،ويحاولون قبل إعالن مرتقب
لحكومة يف بريوت أن ّ
يحذروا رئيس الحكومة املقبل من أن
واشنطن س�تتعامل معه ومع حكومته عىل أساس الئحة
ال�رشوط ه�ذه ،ويف مقدمها تطبيق اإلصالح�ات والتوافق
الوطني.

البناء ل�  :لس��نا متمس��كني مببدأ اختيار مرش��ح
الكتلة األكرب لرئاسة الوزراء وامللف س ُيحسم قريبا
الزوراء /حسني فالح:
أكد تحالف البناء عدم تمسكه بمبدأ اختيار مرشح
الكتلة االكرب لرئاسة الوزراء ،مرجحا حسم ملف
اختيار رئيس جديد للحكومة خالل االيام القليلة
املقبلة ،وع ّد تحالف سائرون مهلة الصدر ال� 15
يوما وس�يلة ضغط عىل القوى السياسية لحسم
اختيار شخصية مقبولة لرئاسة الوزراء.
وق�ال النائب عن تحالف البن�اء ،فاضل جابر ،يف
حديث ل�”الزوراء” :بعد رفض مرش�حي تحالف
البناء الس�ابقني لم يكن التحالف متمسكا بمبدأ
اختيار مرشح الكتلة االكرب ،وإنما الذهاب باتجاه
اختيار مرش�ح يحظ�ى بمقبولية جمي�ع الكتل،
وكذل�ك املتظاهري�ن .مرجحا اختيار ش�خصية
توافقية من الجميع.
واضاف :ان الكتل السياسية بدأت تكثف حواراتها
ومباحثاتها من اجل حس�م ملف رئاسة الوزراء،
الس�يما بعد االحداث االخرية .مرجحا حس�م هذا
امللف عن طريق اختيار ش�خصية لديها املقبولية
من االطراف املعنية ،خالل االيام القليلة املقبلة.

بدوره ،ش�دد النائب ع�ن تحالف الفت�ح ،محمد
كري�م ،عىل رضورة حس�م ملف رئاس�ة الوزراء
نظ�را مل�ا يمر ب�ه البل�د من اح�داث متس�ارعة
وخطرية.
وق�ال كري�م يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان هن�اك
مواصف�ات وضعه�ا املتظاه�رون الس�لميون
لش�خصية رئي�س الوزراء ،وهذا ه�و قمة العقل
واملنط�ق ،حيث ان املواصف�ات تتضمن ان يكون
ناجح�ا وقويا ووطنيا ،ويك�ون من ارض العراق
وخارجا من رحم املعاناة ،ويعرف مكامن الخلل،
وكذلك ان يكون ش�خصا واعيا ثقافيا وسياسيا،
ولديه تجربة ،ويكون من خارج الكتل السياسية،
ومستقال ،ويكون قراره نابعا من صميم الشعب،
وال يخض�ع إلي�رادات الكت�ل ،وال اىل امل�رشوع
االمريكي ،او االيراني.
ولف�ت اىل :ان بع�ض الكت�ل السياس�ية تح�اول
التلمي�ع لش�خصيات ال تس�تحق ان تتس�لم أي
منص�ب من اجل ترش�يحها لرئاس�ة الوزراء من
خالل زج اش�خاص بني املتظاهرين للرتويج عن

هؤالء الشخصيات.
اىل ذلك ،ذكر النائب عن تحالف س�ائرون ،صباح
العكييل ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان امهال الس�يد
مقتدى الصدر القوى السياس�ية  15يوما لحسم
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء ،يأتي بس�بب االحداث
االخ�رية التي مرت بالبالد ،وهي وس�يلة للضغط
عىل القوى السياس�ية من اجل حس�م هذا امللف
الذي تأخر كثريا.
واض�اف :ع�ىل الكت�ل السياس�ية ان تع�ي مدى
خط�ورة املش�هد الس�يايس الحايل ال�ذي يتطلب
االرساع يف حس�م ملف رئاس�ة الوزراء ،وتشكيل
حكومة وطنية قادرة عىل نقل البلد اىل بر االمان.
الفت�ا اىل :ان جمي�ع الكت�ل تطم�ح اىل ان تكون
حكومة وطنية ع�ىل وفق املعايري القوية ،مدركة
للمخاطر التي تمر بنا وملمة بواقع البلد.
واوضح :ان هناك مس�ؤولية تضامنية مش�رتكة
للح�راك الش�عبي بالش�ارع من جه�ة ،والقوى
السياسية والربملان من جهة اخرى ،للتكاتف من
اجل الخروج من االزمة الراهنة.

دعا طهران لتعويض أسر الضحايا الكنديني سريعا

ترودو يطالب بتسليم الصندوقني األسودين للطائرة املنكوبة إىل فرنسا لتحليلهما
اوتاوا/أ ف ب:
طال�بَ رئيس الوزراء الكندي جاس�تن
ت�رودو إي�ران بإرس�ال الصندوق�ني
األس�ودين للطائرة األوكرانية املنكوبة
الت�ي اس�قطت “خط�أ” يف الثامن من
كان�ون الثان�ي /يناي�ر ،إىل مخت�رب يف
فرنسا لتحليلهما.
كذل�ك ،أعلن مس�اعدة طارئة للكنديني
الذين فقدوا أفرادا من أرسهم يف الكارثة
ودعا إيران إىل تعويضهم رسيعا.
وق�ال ت�رودو يف مؤتم�ر صحف�ي إن
“بض�ع دول فقط مث�ل فرنس�ا لديها
مخت�ربات ق�ادرة ع�ىل القي�ام بذلك”،
مضيفا “س�يكون املكان الس�ليم الذي
يرس�ل الي�ه الصندوق�ان األس�ودان
للحصول عىل معلومات مفيدة رسيعا،
وهذا ما نشجع السلطات اإليرانية عىل
املوافقة عىل القيام به”.
وم�ن أصل  176ش�خصا قضوا يف هذه
الكارثة ،هناك  57كنديا .وكشف ترودو
ان  28آخري�ن كان�وا يحمل�ون اقام�ة
دائمة يف كندا.
وأض�اف ت�رودو أن “الصندوق�ني
األس�ودين تعرض�ا ألرضار كبرية ومن
األهمي�ة بم�كان أن يت�م تحليلهما يف
أرسع وقت”.
وتابع ان “الفرنس�يني عرضوا بالتأكيد
اجراء التحليل ،واملجتم�ع الدويل وبينه
الخ�رباء الكندي�ون يمك�ن ان يكون�وا
حارضين يف هذه العملية”.
ويف وقت س�ابق ،أعلن وزير الخارجية
األوكران�ي فاديم بريس�تايكو ان إيران
مستعدة لنقل الصندوقني االسودين إىل

كييف.
واوض�ح ت�رودو ان عائ�الت الكندي�ني
الذي�ن قض�وا يف الكارث�ة س�يتلقون
مس�اعدة حكومي�ة فوري�ة بقيمة 25
الف دوالر كندي ( 17الف يورو) بهدف
مس�اعدتها يف تحم�ل نفق�ات الس�فر
والتحضري للجنازات.
وق�ال “س�اكون واضح�ا .نتوق�ع ان
تع�وض اي�ران ه�ذه العائ�الت .لق�د
التقيتها ،ال يمكنها ان تنتظر اس�ابيع.
انها تحتاج اىل مساعدة فورية”.
ولف�ت اىل ان الجثام�ني االوىل للكنديني
القتىل سيتم نقلها “يف األيام املقبلة”.
وقطع�ت كن�دا عالقاتها الدبلوماس�ية

مع إي�ران يف  2012احتجاجا عىل دعم
طهران لنظام الرئيس الس�وري بش�ار
األسد.
لقاء كندي إيراني
ويف الس�ياق نفس�ه ،التق�ى وزي�ر
الخارجي�ة الكن�دي فرنس�وا فيلي�ب
ش�امبان نظ�ريه اإليران�ي محمد جواد
ظريف للم�رة األوىل يف س�لطنة عمان،
وفق ما أفاد مكتبه يف بيان.
وقال�ت الخارجية الكندي�ة إن “الوزير
ظريف أع�رب عن أس�فه العميق لهذه
املأساة الرهيبة” وقد أبلغه شامبان أن
عائالت الضحايا “يف حال غضب”.
وأضاف�ت أن الوزيري�ن بحثا “رضورة

أن تس�هل إي�ران وص�ول ممث�يل كندا
وال�دول األخرى املعنية” به�دف التأكد
خصوصا من “تحليل ش�فاف ملعطيات
الصن�دوق االس�ود ،االمر ال�ذي وافقت
عليه إيران”.
كم�ا بحث�ا “الواج�ب” ال�ذي يقع عىل
اي�ران حي�ال عائ�الت الضحاي�ا “بم�ا
يف ذل�ك التعوي�ض” ،وقد ش�دد الوزير
الكندي عىل “تعاون” طهران.
ونقل ش�امبان اىل نظريه طلبات يف هذا
الص�دد من جانب ال�دول املترضرة من
الكارث�ة (كن�دا وبريطاني�ا واوكراني�ا
والس�ويد وافغانس�تان) بعدما اجتمع
ممثلوها الخميس يف لندن.

مؤمتر برلني 3 ...مسارات حلل األزمة الليبية
برلني/األناضول:
ُ
تجتم�ع ،اليوم األح�د ،بالعاصم�ة األملانية
برلني  12دولة ،عىل رأس�ها ال�دول الخمس
دائم�ة العضوية ،بمش�اركة أربع منظمات
دولي�ة ،وبحض�ور ط�ريف الن�زاع يف ليبي�ا،
قصد وضع أس�س إنهاء الحرب وحالة عدم
االس�تقرار يف هذا البلد املغاربي منذ إسقاط
نظام معمر القذايف يف .2011
ونرشت ع�دة مواقع مس�ودة اتفاق مؤتمر
برلني ،التي ناقش�ها وعدلها وزراء خارجية
 10دول خ�الل األش�هر الخمس�ة األخ�رية،
كما تح�دث مس�ؤولون ليبي�ون عن بعض
جوانبها.
ويش�ارك يف مؤتمر برلني ،كل م�ن الواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،وروس�يا وفرنس�ا
وبريطانيا والصني ،وأملانيا وتركيا وإيطاليا
وم�رص واإلم�ارات والجزائ�ر والكونغ�و،
باإلضاف�ة إىل فائز ال�راج ،رئيس املجلس
الرئ�ايس لحكوم�ة الوفاق الليبي�ة ،املعرتف
بها دوليا ،والجنرال املتقاعد خليفة حف�رت.
كما تش�ارك يف املؤتمر أرب�ع منظمات دولية
ممثلة يف :األمم املتح�دة ،واالتحاد األوروبي،
واالتحاد اإلفريقي ،والجامعة العربية.
يف ح�ني لم ُت�دع لهذا املؤتم�ر كل من تونس
وقط�ر واليونان واملغ�رب ،رغ�م اهتمامها
بامللف الليبي.
ورغ�م أن مس�ودة اتف�اق مؤتم�ر برلني ،ال
تختلف كثريا عن روح اتفاقات سابقة مثل:
الصخ�ريات وباري�س وأبوظب�ي وبالريمو،
التي نس�فها حفرت بحروب�ه املتكررة رشقا
وغرب�ا وجنوب�ا ،إال أن أه�م م�ا ج�اءت به
املسودة األخرية دعوتها لفرض مجلس األمن
عقوبات عىل من يهدد وقف إطالق النار.
وقد يش�كل تلوي�ح املجتمع ال�دويل بفرض

عقوبات عىل حفرت ،الذي ما زالت مليشياته
تخ�رق وقف إط�الق النار ،ق�وة ضغط عىل
األخ�ري م�ن ش�أنها وأد مرشوع�ه لدخ�ول
العاصمة الليبية طرابلس بقوة السالح.
غ�ري أن مجلس األم�ن الدويل ذاته منقس�م
وفش�ل حتى اآلن يف إدان�ة هجوم حفرت عىل
طرابل�س ومجازره يف العاصم�ة ويف مدينة
مرزق (جن�وب غرب) ،حي�ث يحظى بدعم
رويس وفرن�ي وبدرجة أق�ل أمريكي ،مما
يطرح تس�اؤالت حول مدى اس�تعداد الدول
الداعمة له لاللت�زام بتعهداتها بوقف توفري
الدعم العس�كري والدبلومايس ألمري الحرب
الليبي وجرائمه.

ويمك�ن تقس�يم مقرتح حل األزم�ة الليبية
وف�ق املس�ودة املرب�ة ،يف ثالث مس�ارات؛
سياسية وعسكرية واقتصادية.
 - 1املسار العسكري:
تدع�و املس�ودة إىل وقف دائم إلط�الق النار،
مع التزام الدول املعنية باالمتناع عن التدخل
يف النزاع املس�لح ،والرص�د البحري والجوي
واإلقليمي ألي خروق�ات لكر حظر توريد
الس�الح ،م�ع تري�ع تفكي�ك الجماع�ات
املس�لحة ،وإدم�اج منتس�بيها املناس�بني
للمؤسسة العسكرية ،وانش�اء قوات أمنية
وقوات عس�كرية موحدة ،بعد تشكيل لجنة
“ 5( ”5 + 5عس�كريني يمثل�ون املجل�س

الرئايس 5 +عسكريني يختارهم حفرت).
وأش�ار رئي�س مجل�س الدول�ة الليب�ي ،يف
ترصيح صحفي ،أن حكومة الوفاق اختارت
حتى اآلن  3عسكريني لتمثيلها يف اللجنة ،يف
حني أن حفرت لم يرسل أي اسم للعسكريني
الخمسة الذين سيختارهم.
وما يعاب عىل هذه املس�ودة أنها لم ترش إىل
املرتزقة الذين يس�تعني به�م حفرت يف حربه
ع�ىل الحكوم�ة الرشعي�ة ،خاص�ة مرتزقة
رشكة فاغنر الروسية ،واملرتزقة التشاديني
والسودانيني ،لكن من املتوقع أن تثري بعض
الدول هذه املسألة خالل املؤتمر.
لك�ن ما ل�م تتحدث عن�ه املس�ودة ،مقرتح

إرسال قوات سالم إىل ليبيا للفصل بني قوات
الطرف�ني ،حيث لم يس�تبعد رئي�س الوزراء
اإليطايل جوزيبي كونتي ،احتمال نرش قوات
أوروبية لدعم الس�الم يف ليبيا ،وقال إن هذه
املسألة مدرجة عىل أجندة مؤتمر برلني.
ويأت�ي ه�ذا اإلع�الن بع�د ش�عور أوروب�ا
وخاصة إيطاليا ،املستعمر التاريخي لليبيا،
أن تركيا وروس�يا سحبتا البساط منها ،ألن
لديهما قوات ع�ىل األرض ،ويبدو أن االتحاد
األوروبي يس�عى أن يكون هو اآلخر حارضا
عس�كريا يف ليبيا ،لكن بصيغ�ة قد ال تكون
داعمة بش�كل مبارش ألحد الطرفني بالنظر
إىل الخالف بني روما وباريس.
 - 2املسار السيايس:
تقرتح املس�ودة تشكيل لجنة من  14عضوا
يف مجل�س الن�واب و 14عض�وا يف املجل�س
األع�ىل للدولة ،و 14عضوا م�ن بقية القوى
األخرى.
ويف ه�ذه النقط�ة يتخ�وف عقيل�ة صالح،
رئي�س مجلس نواب طربق املوايل لحفرت ،أن
يفرض علي�ه ضم ن�واب معارضني لهجوم
حف�رت ع�ىل طرابل�س ،خاص�ة أن عددهم
يفوق عدد املؤيدين.
أم�ا اللجن�ة الثالث�ة املس�تحدثة ،والت�ي لم
تكن موجودة يف لقاءات مش�ابهة ،س�تضم
محسوبني عىل نظام القذايف ،الذين أقصوا يف
فرتات س�ابقة ،وتمكنوا من فرض أنفسهم
م�ن خ�الل تحال�ف معظمه�م م�ع حفرت،
ومشاركتهم كقادة وكتائب وقبائل يف القتال
ضد الحكومة الرشعية.
وتق�رتح املس�ودة تش�كيل مجل�س رئايس
فاعل ،وحكومة وطنية ،معتمدة عىل مجلس
النواب ،دون اإلشارة إىل املجلس األعىل للدولة،
وال آلليات تفعيل املجلس يف ظل عرقلة نواب

موال�ني لحف�رت (من خ�الل البلطج�ة) عىل
عملية اعتماد االتفاق السيايس ،ومنح الثقة
لحكوم�ة الوف�اق ،ناهيك عن إع�الن عقيلة
صالح ملواقف رس�مية دون الرجوع للنواب،
فضال ع�ن التضييق ع�ىل حريتهم عىل غرار
اختط�اف النائبة س�هام رسقي�وة يف مدينة
بنغازي (رشق).
كما تش�دد املس�ودة عىل رضورة اس�تئناف
العملية السياس�ية من خ�الل إنهاء املرحلة
االنتقالي�ة ع�رب تنظي�م انتخابات رئاس�ية
وبرملانية.
 - 3املسار االقتصادي:
تؤكد املسودة عىل احرتام ووحدة املؤسسات
االقتصادي�ة الس�يادية ،ع�ىل رأس�ها البنك
املركزي واملؤسس�ة الوطني�ة للنفط ،وهيئة
االس�تثمار ،باإلضاف�ة إىل ديوان املحاس�بة،
بعد محاولة حفرت ،الذي تس�يطر مليشياته
عىل آبار النفط ،انش�اء مؤسسة نفط وبنك
مركزي موازيني يف رشق البالد ،وهو ما فشل
فيه بس�بب غياب االعرتاف الدويل ،مما دفعه
لتهريب النفط ملرص واإلمارات بأس�عار أقل
من سعرها الرسمي.
وتشجيع انش�اء آلية إلعادة اإلعمار خاصة
يف املدن املت�رضرة عىل غرار بنغ�ازي ودرنة
(رشق) ورست وطرابل�س (غ�رب) وس�بها
ومرزق (جنوب غرب).
ورغ�م تض�ارب املواق�ف ب�ني ال�دول ال�12
املش�اركة يف مؤتم�ر برل�ني ،إال أن�ه من غري
املس�تبعد أن يتوص�ل املجتمع�ون إىل ح�د
أدن�ى م�ن التواف�ق ،يس�مح بوق�ف إطالق
النار ،وال�رشوع يف إطالق عملية سياس�ية،
لك�ن تبقى آلية تنفيذه�ا عىل األرض أصعب
األم�ور ،خاص�ة وأن حفرت ،يس�ري عىل مبدأ
“أنا وبعدي الطوفان”.
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الدفاع املدني يعلن سيطرته على الوضع يف سيول حبر النجف

حقوق اإلنسان تدعو حلماية نهر يؤمن
مياه الشرب لـ 400ألف نسمة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
دعا مكتب حقوق االنس�ان يف محافظة دياىل ،امس الس�بت ،اىل سن قانون يحمي
نهرا يؤمن مياه الرشب ل� ٤00الف نسمة داخل املحافظة.
وق�ال مدي�ر املكتب ،صالح مه�دي ،يف ترصيح صحفي تابعته «ال�زوراء» إن “نهر
خريس�ان يعد رشيان الحياة ل� ٤00الف نس�مة يف دياىل ،بينهم  250الف نسمة يف
بعقوب�ة ،إال انه يعاني من التلوث الناجم عن رمي النفايات واملياه الثقيلة بش�كل
مبارش عىل الرغم من خطورتها عىل بيئة النهر».
واضاف مهدي ان “الكوادر املختصة ترفع اس�بوعيا ع�دة اطنان من النفايات من
نهر خريس�ان يف منظ�ر بائس للغاية بس�بب التجاوزات” .داعيا اىل “س�ن قانون
يحم�ي بيئ�ة النهر ويعاقب املتجاوزين بش�كل مبارش الن بق�اء االمور عىل حالها
سيؤدي اىل كارثة كبرية».
ويع�د خريس�ان ثاني اهم االنه�ر يف محافظة دي�اىل ،وهو يغ�ذي جميع محطات
االسالة يف بعقوبة وضواحيها باملياه الخام.
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اهلجرة ترسل مساعدات إغاثية واملوارد املائية توجه طلبا إىل وزارتني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس الس�بت،
إرس�ال  2000حصة من مس�اعدات إغاثية إىل
محافظ�ة النج�ف عقب موج�ة األمط�ار التي
س�جلت باملحافظ�ة .من جهته�ا ،اعلنت وزارة
املوارد املائية ،ام�س ،ترضر بعض املنازل جراء
ارتفاع مناسيب مياه بحر النجف ،فيما وجهت
طلب اىل وزارتي الصح�ة والبلديات .عىل صعيد
متص�ل ،اعلنت مديرية الدف�اع املدني يف النجف
االرشف ،س�يطرتها ع�ىل الوض�ع يف منطق�ة
محي�ط بحر النج�ف بعد كرس الحاج�ز الرتابي
بسبب االمطار والرياح.
وذك�رت وزارة الهج�رة واملهجري�ن ،يف بي�ان،
تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه إن وزي�ر الهجرة
واملهجري�ن ،نوفل بهاء موىس ،وجه باس�تنفار
فرع�ي ال�وزارة يف محافظت�ي النج�ف وكربالء
تحس ًبا ألي طارئ خالل الساعات املقبلة».
واض�اف ان «م�وىس ،وج�ه اثر اش�تداد موجة
األمط�ار والرياح التي رضبت محافظة النجف،
امس االول ،بإرسال  2000حصة من املساعدات
االغاثية اىل محافظة النجف».
م�ن جهتها ،اعلن�ت وزارة امل�وارد املائية ،امس
الس�بت ،ت�رضر بع�ض املن�ازل ج�راء ارتفاع

مناس�يب مياه بحر النجف ،فيما وجهت طلب
اىل وزارتي الصحة والبلديات.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،انه»نظرا الرتفاع مناس�يب املياه بس�بب
اب�ار التدف�ق الذاتي واملنش�أة تج�اوزا ً ولطرح
كميات كبرية من مياه املجاري ،ولزيادة حركة
الري�اح التي ولّدت موجات عالية أدت اىل انهيار
الس�اتر الرتابي املنش�أ من قبل اصحاب معامل

الطابوق واملخالفة للرشوط البيئية والقانونية،
حي�ث أدت حركة املياه اىل ت�رضر بعض الدور
السكنية للعاملني يف املعمل».
واضافت انه»ألغراض إنسانية بادرت تشكيالت
وزارة امل�وارد املائية باتخ�اذ اإلجراءات العاجلة
لحماية ه�ذه املناطق ،علم�ا ً ان وزارتنا نفذت
مجموع�ة من االعم�ال الخاص�ة بحماية قرى
بح�ر النجف منها انش�اء س�داد قري�ة مظلوم

وس�داد قرية العزيّة وسداد حماية طريق الحج
الربي مع تقوية هذه السداد بالحجر».
واش�ارت اىل انه»الب�د م�ن قي�ام وزارة البيئ�ة
باتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الرسيع�ة بإزالة
ه�ذه املعامل للحد م�ن التلوث التي تس�ببه يف
املنطق�ة ،وعىل وزارة البلدي�ات اإلرساع بإكمال
محطة معالجة املج�اري لتقليل تدفق املياه اىل
املنخفض يف بحر النجف».
عىل صعي�د متصل ،اعلنت مديرية الدفاع املدني
يف النجف االرشف ،امس السبت ،سيطرتها عىل
الوض�ع يف منطقة محيط بحر النجف بعد كرس
الحاجز الرتابي بسبب االمطار والرياح.
وقال املنس�ق االعالم�ي للمديرية ،عيل تويج ،يف
ترصيح صحف�ي تابعته «ال�زوراء» إن “الدفاع
املدني واملوارد املائية والدوائر الساندة استنفرت
جهودها لتأمني الساتر الرتابي لحماية املنطقة،
واخالء العوائل املتواجدة هناك».
واضاف تويج انه “تمت الس�يطرة عىل الوضع
بش�كل جيد وال توجد أية خسائر برشية سوى
الخس�ائر املادي�ة يف بعض املن�ازل التي غمرت
باملياه” .مبينا أن “االعمال جارية لوضع سواتر
ترابية إليق�اف ترسب املي�اه للمعامل والبيوت
املجاورة لتأمني حماية كاملة للموقع”.

شرطة ذي قار تنفي إعالن اإلنذار (ج) وتقبض على متهمني بقضايا خمتلفة باحملافظة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة الجم�ارك العام�ة ،ام�س
الس�بت ،احب�اط تهري�ب اربع س�يارات
وطائرة مسرية يف البرصة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ان «الس�لطة الجمركي�ة يف
كم�رك ام ق�رص الش�مايل ،بالتع�اون مع
الجه�ات الس�اندة ،تمكن�ت م�ن ضب�ط
حاوية  ٤0قدما تحتوي ( )٤سيارات دون
املوديل غري املسموح باستريادها».
مبينا انه «ت�م اخفاؤها خلف اثاث منزيل
يف محاول�ة لتهريبه�ا خالف�ا ً للضواب�ط
والتعليمات النافذة».

وأضاف�ت الهيئ�ة أن «موظفيها يف جمرك
مطار الب�رصة الدويل تمكن�وا ،امس ،من
ضب�ط طائ�رة مس�رية ع�ن بع�د وردت
بصحب�ة اح�د املس�افرين ال�ذي ح�اول
إدخالها بدون موافقات رسمية» .مشرية
اىل انه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
السيارات املخالفة حسب قانون الكمارك
رقم  23لسنة  19٨٤النافذ».
يذك�ر ان الهيئ�ة العامة للجم�ارك تعلن،
بشكل مستمر ،ضبط واعادة اصدار مواد
مختلفة يتم كشفها يف مراكزها الجمركية
تمن�ع من خالله�ا دخول امل�واد املخالفة
لرشوط وضوابط االسترياد.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة رشط�ة ذي ق�ار ،امس
الس�بت ،القاء القبض ع�ىل  33متهما
مطلوبا عىل وفق مواد قانونية مختلفة
يف مناط�ق متفرقة م�ن املحافظة .من
جهة اخرى ،نفت رشطة ذي قار ،امس،
م�ا تناقلت�ه بع�ض ش�بكات التواصل
االجتماعي حول دخول القوات االمنية
ً
مؤكدة
يف املحافظة حال�ة االنذار (ج)،

ان املحافظة تشهد استقرارا ً أمنياً.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة من�ه ،إن «انه «بنا ًء
عىل توجيهات قائ�د رشطة املحافظة،
ونتيجة املمارسات والفعاليات االمنية،
تمكن�ت مديرية رشط�ة محافظة ذي
قار واملنش�آت من القب�ض  33متهما
مطلوب�ا بقضاي�ا مختلف�ة ،اهمه�ا
القتل العم�د والرشوع بالقتل والتهديد

العثور على عبوات من
خملفات «داعش»
يف سامراء

صالح الدين تؤكد جاهزية سدة
سامراء الستقبال املوجات املائية

بغداد /الزوراء:
أك�دت مديرية املوارد املائية يف محافظة صالح الدين ،امس الس�بت ،أن س�دة س�امراء
جاهزة الستقبال املوجات املائية.
وق�ال مدي�ر امل�وارد املائية يف ص�الح الدين ،بس�ام عبد الواحد ،بحس�ب وكال�ة األنباء
العراقية ،إن «املديرية اتخذت االحتياطات الالزمة يف س�دة س�امراء الس�تقبال املوجات
املائية الناتجة عن هطول األمطار يف املناطق الشمالية من البالد».
وأضاف أن «املوس�م الحايل يعد موسما ً ممطراً ،واملؤرشات تشري اىل ورود كميات أمطار
كثرية ،وكذلك ارتفاع يف مناسيب عمود نهري دجلة والفرات عىل حد سواء».
مش�ريا ً إىل أنها «اتخذت جميع االحتياطات إىل جان�ب اإلجراءات يف عمود النهر والروافد
والجداول الفرعية».

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات سامراء ،امس السبت،
العث�ور عىل عبوات م�ن مخلفات داعش يف
جزيرة مكيشيفة.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،ان «ابط�ال قي�ادة عملي�ات
س�امراء ،وم�ن خ�الل التفتي�ش واملس�ح
لجزيرة مكيش�يفة ،تمكنوا من العثور عىل
( )16عب�وة ناس�فة و ( )13عب�وة قمعية
و( )3عب�وات جل�كان س�عة ( )20لرتا من
مخلفات داعش االرهابي».
واضاف�ت ان «مفارزه�ا اتلف�ت املخلف�ات
تحت السيطرة «.

الداخلية تعلن اجناز أكثر من  165ألف بطاقة وطنية يف كركوك

بغداد /الزوراء:
انج�زت وزارة الداخلية اكثر م�ن  165الف بطاقة
وطنية ألهايل كركوك خ�الل العام  ،2019واتخذت
جمل�ة م�ن الخط�وات لتخفي�ف زخ�م املراجعني
وانجاز املعامالت.
وق�ال مصدر مسؤول يف مرشوع البطاقة الوطنية
يف كرك�وك ،إن «م�الكات قس�م البطاق�ة الوطنية
املوحدة التابع لدائرة الجنسية والجوازات واالقامة
يف املحافظ�ة ،اص�درت  159ألف�ا و 711بطاق�ة
وطنية ملواطني املحافظة خالل العام .»2019
وأوضح أن «عدد البطاق�ات املطبوعة املنجزة يقل
ع�ن عدد املعامالت املنج�زة ،إذ لم يكتمل بعد طبع
بقي�ة البطاقات التي تتج�اوز  165الف بطاقة ،إذ
يتم طبعها ب�وق��ت قصري م�ن ق�ب�ل م�الك�ات
محلي�ة ب�ع�د ت�ج�اوز امل�ع�وق��ات م�ن ق�ب�ل
وزارة الداخلية».
ولف�ت املص�در إىل أن «ال�دائ��رة ب�ارشت اتخ�اذ
خط�وات عملية للحد من التأخري وامتصاص زخم
املراجع�ني وانجاز املعامالت املقدم�ة بالكامل بعد
استحصال املوافقات االصولية من وزارة الداخلية
يف تنفي�ذ تلك االج��راءات ،ومنح بعض صالحيات
تس�هيل انجاز املعامالت ،تمثل�ت بمعالجة الدوام
«صباحي ومس�ائي» إلدخال البيانات باالستفادة
من جمي�ع امل�الكات وتوحي�د الدوام م�ع اضافة
س�اعة ،وتعزي�ز نظ�م االت�ص��االت واالج�ه�زة
وامل�ع�دات لحل مش�كلة انقطاع�ات االنرتنت من

خالل زيادة االبراج واالهتمام بأجهزة االس�تقبال
فيها ،فضال عن تش�كيل لجن�ة داخ�ل امل�دي�ري�ة
وتفويضها م�ن ب�غ��داد ملعالجة امل�وض�وع�ات
ال�ت��ي تحت�اج اىل مفاتحات م�ع وزارة الداخلية
واملوضوع�ات املعق�دة بع�د الوق�وف ع�ىل جميع
االسباب ومعالجتها وفق الضوابط والتعليمات».
وأض�اف أن «االجراءات ش�ملت ايض�ا فتح غرفة
عملي�ات ع�ىل وف�ق التوجيه�ات املركزي�ة م�ن
وزارة الداخلي�ة إلجاب�ة اتص�االت املراجع�ني عن
معامالتهم ومتابع�ة س�ريها ،واالج�اب�ة ع�ل�ى

اس�ت�ف�س�ارات�ه�م ،ع��الوة ع�ل�ى االت�ص�ال
ب�ال�دوائ�ر املعنية بشأن املعاملة ،مع فتح منافذ
ألس�ر الش�هداء وال�ح�االت االنس�انية مثل حالة
املعاق�ني وم�راج�ع��ي امل�ح�اف�ظ��ات البعيدة
الخ�ت�ص�ار ع�ام�ل ال�وق�ت وم�راع�اة ح�ال�ة
بعض امل�رض�ى».
مبين�ا ان «ذل��ك ي�أت��ي م�ن اج��ل ال�ق�ض�اء
ع�ل��ى ح���االت ال�ف�س��اد االداري واالخطاء،
وتبس�يط اكمال املعام�الت ،واتباع آلي�ة تنظيمية
تسهم يف تسهيل العمل اليومي املكثف».

واالحتيال وااليذاء العمد ،والتجاوز عىل
امالك الدولة».
واضاف�ت ان�ه «تم�ت احالته�م ع�ىل
الجه�ات التحقيقي�ة املختصة ،وجرى
توقيفهم اصوليا».
من جهة اخ�رى ،نفت رشطة ذي قار،
امس السبت ،ما تناقلته بعض شبكات
التواص�ل االجتماع�ي ح�ول دخ�ول
الق�وات االمني�ة يف املحافظ�ة حال�ة

ً
مؤكدة ان املحافظة تشهد
االنذار (ج)،
استقرارا ً أمنياً.
وقالت املديرية ،يف بيان ،ان “محافظتنا
تش�هد حال�ة م�ن االس�تقرار االمن�ي
بجه�ود ابنائه�ا م�ن رج�ال الرشطة،
وبإس�ناد الخريين من ابن�اء املحافظة
واملتظاهري�ن الس�لميني وعش�ائرنا
الكريمة».
ودعت املديري�ة “ش�باب املحافظة اىل

االلت�زام بالضوابط والقوانني واالبتعاد
عن الحاالت السلبية التي قد تؤثر سلبا
يف الحياة العامة».
واكدت “اننا ماضون عىل ما عاهدناكم
يف بذل كل ما نمل�ك من جهود وحكمة
وص�رب ومهني�ة للحفاظ ع�ىل االرواح
املمتلكات العامة والخاصة ،ولدينا كل
االمكاني�ات ملواجهة اية ق�وة او جهة
تحاول ان تزعزع االوضاع االمنية».

قامت حبملة تنظيف ورفع النفايات يف ساحة التحرير

أمانة بغداد ترفع ساترا ترابيا يفصل بني حملتني لتحويله إىل شارع رئيسي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت امان�ة بغ�داد املبارشة برفع الس�اتر
الرتاب�ي واألمن�ي ال�ذي يفصل حي الش�هداء
املحلة  ٨75من جهة عن حي املخابرات املحلة
 ٨77م�ن الجه�ة االخ�رى لغ�رض تحويله اىل
ش�ارع رئي�ي .ع�ىل صعي�د متص�ل ،اعلنت
االمان�ة ،ام�س ،رف�ع وتنظي�ف النفايات عن
س�احة التحرير ومحيط املطعم الرتكي وسط
العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،إن « اعمال التطوير تتضمن انشاء شارع
بعرض  60مرتا ً (يتكون من ش�ارعني رئيسني
وش�ارعني خدمي�ني) ،باالضاف�ة اىل تطوي�ر
اإلفراز الحديث من املحلة  ، ٨75حيث يتضمن
العمل فتح بوكس ترابي وفرش وحدل للحىص
الخابط مع انشاء ارصفة ومشبكات االمطار،
ومن ثم االكساء بثالث طبقات من االسفلت».
ع�ىل صعيد اخ�ر ،اعلن�ت امانة بغ�داد ،امس
الس�بت ،رفع وتنظي�ف النفايات عن س�احة

التحري�ر ومحي�ط املطع�م الرتك�ي وس�ط
العاصمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

من�ه ،إن «كوادره�ا قام�ت بتنظي�ف ورف�ع
النفايات عن س�احة التحرير ومحيط املطعم
الرتكي وسط بغداد».

اعتقال إرهابيني مطلوبني يف قضاء القائم

بغداد /الزوراء:
أعل�ن جه�از مكافح�ة اإلرهاب،
امس الس�بت ،اعتق�ال «إرهابي»
والعث�ور عىل كدس�ني لألس�لحة
واألعت�دة بمنطق�ة الخالدي�ة يف
محافظ�ة األنب�ار .م�ن جهته�ا،
اعلن�ت مدي�رة االس�تخبارات
العس�كرية ،امس ،القاء القبض،
عىل اثنني من االرهابيني يف قضاء
القائم.

وق�ال املتح�دث باس�م جه�از
مكافح�ة اإلره�اب  ،صب�اح
النعم�ان ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «ق�وة من جهاز
مكافح�ة اإلره�اب اعتقل�ت أحد
اإلرهابيني املطلوبني ،وعثرت عىل
كدسني أسلحة وأعتدة يف منطقة
الخالدية يف األنبار».
وأض�اف النعم�ان أن ذل�ك يأت�ي
«اس�تمرارا ً يف مالحق�ة فل�ول

عصابات داعش اإلرهابي وتفكيك
الش�بكات اإلرهابي�ة ،ووفق�ا
العرتاف�ات إرهابي�ني ت�م إلق�اء
القبض عليهم األسبوع املايض».
م�ن جهته�ا ،اعلن�ت مدي�رة
االس�تخبارات العس�كرية ،امس،
الق�اء القب�ض ،ع�ىل اثن�ني م�ن
االرهابيني يف قضاء القائم.
وذك�رت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه ،ان»مفارز

ش�عبة االس�تخبارات العسكرية
يف الفرق�ة  ،٨وبالتع�اون م�ع
استخبارات لواء املشاة  ،30القت
القبض عىل اثن�ني من االرهابيني
يف قضاء القائم باالنبار».
واضافت انهما»من العنارص التي
قدمت الدعم األمن�ي لداعش قبل
التحرير ،وم�ن املطلوبني للقضاء
بموجب مذك�رات قبض عىل وفق
أحكام املادة  ٤إرهاب».

أدانت االعتداء على مالكاتها يف ذي قار

الرتبية تؤكد قرب حسم ملف حتويل احملاضرين اجملانيني إىل عقود
بغداد /الزوراء:
اكدت وزيرة الرتبية ،سها خليل العيل بك ،امس السبت،
قرب حسم ملف تحويل املحارضين املجانيني اىل عقود،
وذل�ك تثمينا لدوره�م الكبري يف دعم العملي�ة الرتبوية
والتعليمية وسد الشواغر يف املدارس .من جهتة اخرى،
ادان�ت وزارة الرتبية ،امس الس�بت ،االعتداء الذي طال
كوادرها من مرشفني تربوي�ني ومديري مدارس يف ذي
ق�ار ،داعي�ة األجهزة األمني�ة إىل رضورة اخذ دورها يف
حماية املؤسسات والكوادر الرتبوية والطلبة.
وأك�دت وزي�رة الرتبية ،س�ها خليل العيل ب�ك ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه“ ،التزامها وحرصها الدائم
عىل ضمان حق�وق رشيحة املحارضي�ن ،والتأكيد من
خالل جلس�ات مجلس ال�وزراء ومخاطبة وزارة املالية
ب�إدراج التخصيص املايل للمحارضي�ن املجانيني خالل
موازن�ة ع�ام  2020لتحقي�ق مطالبه�م وتحويلهم اىل
عقود وزارية”.
وأش�ادت العيل ب�ك ب�”ال�روح الوطني�ة للمحارضين،
ودوره�م املمي�ز من خ�الل الوقوف جنب�ا إىل جنب مع
م�الكات ال�وزارة ،والعم�ل باملج�ان ،ولعدة س�نوات،
واملساهمة بش�كل فعال يف سد الش�واغر يف املدارس”.
مش�رية اىل ان “االرساع يف تحويلهم اىل عقود يعد جزءا
بسيطا من حقوقهم”.
م�ن جهة اخ�رى ،ادان�ت وزارة الرتبية ،امس الس�بت،
االعت�داء ال�ذي ط�ال كوادرها م�ن مرشف�ني تربويني

ومدي�ري م�دارس يف ذي ق�ار ،داعية األجه�زة األمنية
إىل رضورة اخ�ذ دورها يف حماية املؤسس�ات والكوادر
الرتبوية والطلبة.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنها
“تدين االعتداء ال�ذي تعرضت له كوادرها من مرشفني
تربوي�ني ومديري مدارس يف ذي ق�ار خالل اجتماعهم
م�ع عدد م�ن ممث�يل النقاب�ات ووجهاء العش�ائر يف
املحافظة ملناقشة عودة الدوام يف املدارس».

وأكدت الوزارة “رفضها الشديد ملا تعرض له املرشفون
من تهدي�د واهانة من قبل مجهول�ني ملثمني” .داعية
األجه�زة األمني�ة إىل “رضورة اخ�ذ دوره�ا يف حماي�ة
املؤسس�ات والك�وادر الرتبوي�ة والطلبة ،واملس�اهمة
بش�كل فاع�ل يف من�ع اي تهدي�دات او اعت�داءات ق�د
يتعرضون لها».
وأش�ارت ال�وزارة ،يف بيانها ،اىل أن “تلك املمارس�ات ال
تمثل املتظاهرين السلميني”.
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خبري :االتفاقية العراقية الصينية
فرصة كبرية لالقتصاد الوطين

بغداد /الزوراء:
أكد الخبر االقتصادي ،غدير العطار،
ام�س الس�بت ،أهمي�ة االتفاقي�ة
العراقي�ة – الصيني�ة لالقتص�اد
الوطن�ي .وق�ال العط�ار يف ترصيح

تابعت�ه «ال�زوراء» إن «إتفاقي�ة
العراق مع الصن ه�ي فرصة كبرة
لالقتص�اد الوطني ،وستس�هم بدفع
ً
مش�را إىل
عجل�ة التنمي�ة يف البالد».
أن «االتفاقي�ة س�تعزز م�ن مكان�ة
العراق ب�ن املصنعن واملس�توردين
للس�يارات» .وأض�اف أن «العراق له
تجرب�ة س�ابقة ناجحة ع�ن طريق
فتح خطوط إنتاج لس�يارات صينية
بالتعاون مع الرشكة العامة لصناعة
الس�يارات» .مؤك� ًدا أن «الس�يارات
الصيني�ة له�ا مقبولي�ة كب�رة لدى
الزبائ�ن العراقي�ن من حي�ث القوة
واملتان�ة ،وأس�عارها الت�ي تكون يف
متناول يد الجميع».

استقرار أسعار الدوالر يف األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية،
امس الس�بت ،املواف�ق ( 18كانون
الثان�ي  .)2020وس�جلت أس�عار
بورصة الكفاح يف بغداد 121.650

دين�ارا ل�كل  100دوالر .وكان�ت
أس�عار البي�ع وال�رشاء يف محالت
الصرفة كاآلتي :س�عر بيع الدوالر
س�جل  122.000دينارا .أما س�عر
رشاء ال�دوالر فبل�غ 121.000
دينارا.
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كشف عن مفاحتة ثالث دول لتوقيع اتفاقيات شراكة

مستشار عبد املهدي يكشف حجم الديون اخلارجية والداخلية للعراق
بغداد /الزوراء:
كش�ف مستش�ار رئيس ال�وزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظه�ر محمد
صال�ح ،امس الس�بت ،عن حجم
املديوني�ة الخارجي�ة والداخلي�ة
للع�راق .من جهة اخرى ،كش�ف
املستش�ار امل�ايل لرئيس ال�وزراء،
مظهر محمد صالح ،الجمعة ،عن
مفاتحة العراق ألم�ركا واليابان
وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات
رشاكة.
وق�ال مستش�ار رئي�س ال�وزراء
للش�ؤون املالي�ة ،مظه�ر محمد
صال�ح ،لوكال�ة األنب�اء العراقية
(واع) إن “املديوني�ة الخارجي�ة
للعراق أق�ل من  30ملي�ار دوالر،
وأن هن�اك مديوني�ة خارجي�ة
معلقة عىل اتفاقية نادي باريس،
الت�ي خصم�ت نح�و  % 80م�ن
دي�ون قبل ع�ام  ،1990لم تجري
تسويتها”.
وأضاف أن “دين العراق الخارجي
ملرحل�ة م�ا قب�ل  ، ١٩٩٠والبالغ
 ١٢٨ملي�ار دوالر ،تم ش�طب 80
 %من�ه بموج�ب اتفاقي�ة ن�ادي
باري�س” .مش�را اىل ان “هن�اك
م�ن  41اىل  42مليار دوالر تخص
دول الخليج وبعض الدول األخرى
تعود اىل ما قبل العام  1990ديون

خارج اتفاقية نادي باريس”.
وتابع انها “ديون معلقة تحل عن
طريق اللج�وء اىل اتفاقية باريس
بوصفها اتفاقية معيارية لجميع
دي�ون العراق” .الفتا إىل أن “الدين
املتبقي م�ن اتفاقية نادي باريس
أٌقل من  9مليارات”.
وتاب�ع ان “هن�اك ديون�ا جدي�دة
ترتبت ج�راء الحرب مع عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة والت�ي ق�درت
بنحو  13مليار دوالر”.
موضح�ا ان “املبل�غ املتبقي لدول
داخل اتفاقي�ة باريس وخارجها،
وملؤسس�ات مالية دولية متعددة
األط�راف غر خاضع�ة لالتفاقية
ن�ادي باري�س ،يق�در بنح�و 28
مليار دوالر”.
واك�د أن “تس�ديدها س�يكون
ع�ىل ش�كل دفع�ات م�ن س�نة
 2020إىل س�نة  ، 2028وكل
حس�ب اس�تحقاقها” .الفت�ا اىل
ان “الدي�ن الداخ�ي للع�راق يقدر
بنح�و  42ملي�ار دوالر للبن�ك
املركزي والرافدين وال تي بي أي،
والرشيد”.
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة يف مجلس
النواب قد كشفت ،يف وقت سابق،
ع�ن تس�ديد أكث�ر م�ن  20مليار
دوالر م�ن حجم الديون الخارجية

املرتتبة عىل العراق.
من جهة اخرى ،كش�ف املستشار
املايل لرئيس الوزراء ،مظهر محمد
صال�ح ،الجمع�ة ،ع�ن مفاتح�ة
العراق ألم�ركا والياب�ان وكوريا
الجنوبية لتوقيع اتفاقات رشاكة.
مش�را ً إىل أن واش�نطن “رحب�ت
بالفكرة”.وقال صالح يف ترصيح
لوكالة األنباء العراقية الرس�مية،
اطلع�ت علي�ه “ال�زوراء” :إن
“الحكوم�ة فاتح�ت الوالي�ات

أسعار الفواكه واخلضر

إنقاذ  30ألف دومن من احملاصيل الزراعية يف ناحية العظيم

دياىل متنح تعويضات مالية بقيمة  800مليون إلحياء
مشروع إسرتاتيجي
بغداد /الزوراء:
كش�ف مس�ؤول محي يف محافظة دياىل،
امس الس�بت ،عن من�ح تعويضات مالية
تزيد عن  800مليون دينار إلحياء مرشوع
اس�رتاتيجي جن�وب بعقوب�ة .م�ن جهة
اخ�رى ،اكد مس�ؤول مح�ي يف محافظة
دياىل ،امس السبت ،أن االمطار انقذت 30
ال�ف دونم من املحاصي�ل الزراعية يف اكرب
ناحية محررة داخل املحافظة.
وق�ال قائممقام قضاء بعقوب�ة ،عبدالله
الحي�ايل ،يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه
«ال�زوراء» ان” لجن�ة حكومية مركزية يف
ادارة دياىل خصصت مبالغ مالية تزيد عن
 800مليون دينار لتعويض املزارعن الذين
يمرطريق جرس به�رز الكونكريتي (5كم
جنوب بعقوبة) يف بساتينهم الزراعية».
واض�اف الحيايل ان” التعوي�ض املايل جاء
م�ن اج�ل احي�اء م�رشوع طري�ق بهرز
الكونكريت�ي ال�ذي يع�د م�ن املش�اريع
االسرتاتيجية يف بعقوبة النه سوف يساعد
عىل امتص�اص  30%من الزخ�م املروري
من خ�الل نقل حركة آالف املركبات يوميا
من بهرز باتجاه تقاطع امام العظام عىل
طري�ق بعقوبة -خان بني س�عد ،خاصة

مركبات نقل طلبة جامعة دياىل».
واشار الحيايل اىل ان “التعويضات ستمنح
ع�ىل وف�ق آلي�ات اعتمدتها اللجن�ة وفقا
إلط�ار تقيي�م للمس�احات» .مؤك�دا «ان
رصف التعويض�ات س�وف يس�اهم يف
االرساع بإنهاء املرشوع».
وكان ج�رس به�رز الكونكريت�ي ،وه�و

الخام�س ع�ىل نهر دي�اىل ،تأخ�ر انجازه
ألكثر من  6سنوات بسبب تداعيات احداث
حزي�ران  ،2014وه�و يعد من املش�اريع
الهامة واالسرتاتيجية.
م�ن جه�ة اخرى ،اك�د مس�ؤول محي يف
محافظة دياىل ،امس الس�بت ،أن االمطار
انق�ذت  30ال�ف دون�م م�ن املحاصي�ل

شركة صينية تفوز بعقد نفطي يف العراق
بـ 27مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
اعلنت رشكة ،تش�ونغ مان الصينية ،للبرتول
والغاز الطبيعي ،انها فازت بعقد لحفر بقيمة
 27مليون دوالر بالتعاون مع رشكة واتفورد
الربيطانية يف جنوب العراق  .وذكر موقع (ايت
موني) االقتصادي يف خرب مرتجم اطلعت عليه

«ال�زوراء» أن الصفقة الت�ي اجرتها الرشكة
الصيني�ة تأت�ي بعد ان تم االتف�اق مع رشكة
واتف�ورد الربيطاني�ة يف ش�هر كان�ون االول
امل�ايض “ .واض�اف أن ” الرشكة ل�م تبن اي
تفاصيل اخرى بش�أن العقد ،ولم تحدد اس�م
الحقل الواقع يف جنوب العراق “.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة ،امس الس�بت،
مبارشتها تجهيز ال�رز املحي لوكالء
امل�واد الغذائية يف عدد من املحافظات
ليت�م توزيع�ه ب�ن املواطن�ن ضمن
مفردات البطاقة التموينية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة
لتج�ارة الحب�وب ،حس�نن مه�دي
عل�وان الزبي�دي ،يف بي�ان اطلع�ت
عليه «ال�زوراء» إن “الوزارة ،وضمن
خطته�ا لدعم املنت�ج املحي ،بارشت
توفر كمي�ات كبرة من ال�رز املنتج
محلي�ا بصنفي�ه العنرب والياس�من
وتجهي�زه اىل وكالء امل�واد الغذائية يف
ع�دد من املحافظات ليتم توزيعه بن
املواطن�ن ضم�ن مف�ردات البطاقة
التموينية».

حيقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار 07810090003 :

الزراعي�ة يف اك�رب ناحي�ة مح�ررة داخ�ل
املحافظة.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (65كم
ش�مال رشق بعقوبة) ،محمد ضيفان ،يف
ترصي�ح صحف�ي تابعته «ال�زوراء» ان”
االمط�ار الغزي�رة الت�ي هطلت لس�اعات
اس�همت يف انق�اذ اكثر م�ن  30الف دونم
م�ن املحاصيل الزراعي�ة خاصة محصويل
الحنطة والش�عر من هالك بس�بب ش�ح
املياه».
واضاف العظي�م ان “ 80%من محاصيل
العظي�م تعتمد عىل املضخ�ات الزراعية يف
السقي” .مبينا أن “تردي التيار الكهربائي
وضعف الفولتية س�اهما يف خلق معظلة
كب�رة للمزارع�ن ه�ددت محاصيله�م
باله�الك ،إال ان هط�ول االمط�ار اعط�ت
رس�الة طمأنة بإنق�اذ محاصيلهم لفرتة
وجي�زة بانتظ�ار هط�ول امط�ار اخرى
تس�هم يف عب�ور املوس�م الزراع�ي اىل بر
االمان» .وتعد ناحية العظيم اكرب النواحي
املحررة يف دياىل ،وهي ناحية زراعية تنتج
محاصيل كثرة ،ابرزها الحنطة والشعر
لوجود مس�احات شاس�عة م�ن االرايض
الخصبة.

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

السعر للكغم الواحد
 75٠دينار
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 75٠دينار
 75٠دينار
 75٠دينار
 ٢٠٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار

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

السعر للكغم الواحد
 ١٠٠٠دينار
 75٠دينار
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إطالق  525ألف إصبعية أمساك يف حبرية
الثرثار

التجارة تباشر توزيع الرز احمللي ضمن
مفردات التموينية

إعالنك في
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

املتحدة واليابان وكوريا الجنوبية
لتوقي�ع اتفاقات رشاك�ة ،تتعلق
بالبنى التحتي�ة واإلنتاج املبارش،
وتطوي�ر القطاع الزراعي ،إضافة
إىل قطاع�ات أخ�رى” .وأضاف أن
“الجان�ب األمركي رحب بالفكرة
ووع�د بدراس�تها وال�رد عليها”.
مشرا ً إىل أن “العراق لديه اتفاقية
االط�ار االس�رتاتيجي يف مختل�ف
املج�االت ،لكنها تحت�اج اىل حراك
دبلومايس لتفعيلها”.

ووص�ل رئيس الوزراء املس�تقيل،
ع�ادل عب�د امله�دي ،يف ( 19أيلول
 ،)2019إىل الص�ن عىل رأس وفد
حكوم�ي كب�ر يف زيارة رس�مية
تس�تغرق عدة أي�ام ،وقع خاللها
مذكرة تفاهم يف عدة مجاالت.
وتشكل ،حسب الحكومة العراقية،
إط�ارا ً للتع�اون املش�رتك ب�ن
الجانب�ن ،تقوم الص�ن بموجبه
بمش�اريع إعم�ار متنوعة مقابل
كميات من النفط العراقي.

وأضاف الزبي�دي أن “الوزارة رشعت
فعال بتوزيع حصة شهر كانون الثاني
لهذا العام من هذه املادة االسرتاتيجية
واملهم�ة” .مبينا أن “ال�وزارة عملت
عىل اختزال الزم�ن ،واعداد الضوابط
التصنيعي�ة لل�رز واالرساع يف توقيع
العقود مع اصحاب املجارش االهلية
لتك�ون ثمرة هذه الجهود توزيع الرز
املح�ي يف الحصة االوىل للش�هر االول
من العام .”2020
ولفت اىل ان “الوزارة تسعى من خالل
ه�ذا االج�راء اىل تش�جيع الفالح�ن
واملزارع�ن ع�ىل زي�ادة انتاجهم من
مادة الرز ملا يمتاز به املحصول املحي
ع�ن باق�ي انواع ال�رز املس�تورد من
خارج البالد من حيث الطعم والجودة
واملذاق”.
العدد/73:ب٢٠١٩/
التاريخ٢٠١٩/١٢/١6 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الشطرة
اعالن
عطفا عىل قرار محكمتنا ستييعُ هذه املحكمة قي املزاد العلني العقار تسلسل
 ١3/٢الحمام
و العائد للرشكاء ورثة حسن كريدي
املدعية  /ابتهال حسن كريدي
املدع�ى عليهم /عي و حيدر و رياض و نضال و ومنتظر اوالد حس�ن كريدي
اصالة عن نفسه وحسب قيمومته عن شقيقه خالد
و املكتسب الدرجة القطعية فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل
مدة (  )١5يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف املحلية مس�تصحبن
معه�م هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وتأمين�ات قانونية
بنس�بة  % ١٠من القيمة املقدرة للعقار عند وضع اليد ان لم يكن من الرشكاء
ويتحمل املشرتي اجور االعالن و الداللية
القايض
عيىس عطوان عبد الله
االوصاف-:
دار س�كن متكونة من طابقن وحديقة ومجموعة صحية متوس�طة التشييد
تقع عىل مدخل مدينة الشطرة شارع العدل تتوفر فيها خدمات املاء والكهرباء
مبنية من الطابوق واالسمنت والكونكريت القيمة املقدرة ثالثمائة وخمسون
مليون دينار عراقي .
الشاغل  /رياض حسن كريدي .

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة زراعة صالح
الدي�ن ،امس الس�بت ،اطالق
 525ال�ف اصبعي�ة اس�ماك
يف بح�رة الثرث�ار يف اط�ار
مساعيها للحفاظ عىل الثروة
الس�مكية وتحس�ن نوعيتها
وكمياتها املنتجة.
وق�ال مدي�ر زراع�ة ص�الح
الدين ،س�عد كام�ل تركي ،يف
بيان اطلعت علي�ه «الزوراء»

ان “وزارة الزراع�ة تعم�ل
ع�ىل النهوض بقط�اع الثروة
الس�مكية يف عم�وم محافظة
ص�الح الدي�ن ،إذ تش�هد
املحافظ�ة انتاجي�ة عالي�ة،
خصوص�ا بع�د تحريره�ا
م�ن عصاب�ات « داع�ش»
اإلرهابية».
وأض�اف ترك�ي ان “املديري�ة
ج�ادة بالنه�وض بإنت�اج
األس�ماك وزي�ادة كميته�ا

العدد  /٢٩6٩ :ب ٢٠١٩/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢٠/١/١5 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدع�ى عليه (املدير املفوض لرشكة البارح للمقاوالت
العامة  /نصر عباس عبد االمر اضافة لوظيفته)
بنا ًءا عىل الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله واملقامة ضدكم
م�ن قبل املدع�ي ( عدنان ورد ش�نته ) بخصوص ( دفع
املتبقي من قيمة االعمال املنجزة من قبله بموجب العقد
امل�ربم بينكم�ا امل�ؤرخ  )٢٠١١/5/٢وملجهولي�ة مح�ل
إقامتك تقرر تبليغك إعالنا بواس�طة صحيفتن محليتن
ع�ىل موعد املرافعة املوافق  ٢٠٢٠ / ١ /٢6ويف حالة عدم
حضورك آو إرسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وفق األصول.
القايض
ازهر عي فرج

وتحس�ن نوعيتها” .الفتا اىل
“اط�الق  525ال�ف اصبعي�ة
من األس�ماك يف بحرة الثرثار
من اجل زي�ادة منتوج الثروة
السمكية”.
واش�ار ترك�ي اىل “وج�ود
زي�ادة يف اعداد اقفاص الثروة
الس�مكية املوج�ودة عىل نهر
دجلة ،وه�ذا ي�ؤدي اىل زيادة
يف اإلنتاجي�ة ورف�ع امل�ردود
االقتصادي لهذه الثروة”.

العدد /٢٢ :ش٢٠٢٠/
جمهورية العراق
التاريخ ٢٠٢٠/١/١6 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة
اعالن
اىل املدعى عليها رجاء طاهر حسن
اق�ا َم املدعي (حيدر عي حس�ن ) الدع�وى املرقمة
اع�اله يطلب فيها وحيث انك مجه�ول محل االقامة
يف الوق�ت الحارض حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ و
مختار املنطقة  .عليك تقرر تبليغك بالصحف املحلية
للحضور امام هذه املحكمة او من ينوب عنك صباح
يوم  ٢٠٢٠/١/٢٨وبعكسه ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض
ظافر خيون صرب

الرياضي

أصفر وأمحر

وزير الشباب :لن نسمح بتكرار التجاوز
على أي إعالمي

بغداد /متابعة الزوراء
أكد وزير الش�باب والرياضة ،احمد رياض ،إن وسائل اإلعالم تؤدي دورا كبريا يف نقل الحقيقة،
وهي املرآة التي نس�تطيع م�ن خاللها تقويم العمل واألداء.وقال ري�اض ،يف بيان “،إننا نحرتم
حرية التعبري والسعي للوصول اىل املعلومة ،لكن يف الوقت نفسه عىل الطرف اآلخر إحرتام حرية
اآلخرين ،وإن “ما حدث يف احد فنادق كردستان ،الذي كان يحتضن اجتماعا ً التحاد كرة القدم
مع الكابتن عدنان درجال ،وما أثري بشأن حدوث مشاكل مع عدد من اإلعالميني ،ال يعدو أكثر
من كونها مش�ادة كالمية أساس�ها تصوير لقطات كان من املفرتض أال يتم تصويرها”.وختم
قائالً“ :لن نسمح بالتجاوز عىل أي إعالمي او صحفي ،ونرفض أي اعتداء عليهم”.
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مسعود وجبار يعتزالن العمل اإلداري

احتاد الكرة يقدم استقالته ومنصب الرئيس اجلديد بني محود وحممود
بغداد  /متابعة الزوراء
قدم اتحاد الكرة استقالة جماعية مكفولة من
قب�ل رئيس لجنة الش�باب والرياض�ة النيابية،
عب�اس علي�وي ،مقاب�ل غل�ق جمي�ع القضايا
املرفوعة.
وذك�ر االتح�اد ،يف بي�ان موج�ه للجماه�ري
العراقي�ة :انتم االهم وانتم االع�ىل وزنا وتأثريا
وانت�م م�ن يوجه له�م الخطاب ب�كل تفاصيله
لتكونوا ع�ىل بينة واطالعا مم�ا جرى ويجري،
حي�ث آل اتحادك�م العراقي عىل نفس�ه بنكران
ذات كبري وتفضيل املصلحة الوطنية العامة عىل
اي�ة مصالح ش�خصية لتجنيب كرتن�ا العراقية
من اي�ة مطب�ات او عراقيل قادم�ة تجعل هذه
الكرة الجميل�ة التي طاملا وحدت ش�عبنا خلف
منتخبات�ه الوطني�ة بمثاب�ة ك�رة خ�الف تكرب
وتتفاقم اىل كراهية بعي�دة عن معاني الرياضة
السامية واهدافها يف الحب واملودة والسالم.
واض�اف :بحضور نيابي يمثل س�لطة الش�عب
الترشيعي�ة ،وبحضور حكومي يمثل الس�لطة
التنفيذي�ة ،ق�دم اتحادن�ا مايمك�ن ان يقدم�ه
لح�ل ج�ذري للخ�الف الحاص�ل واملؤث�ر ع�ىل
كرتن�ا العراقي�ة التي ينتظرها اس�تحقاق كبري
يف تصفي�ات كأس العالم باملوافق�ة عىل تقديم
اس�تقالة جماعي�ة ملكتب�ه التنفي�ذي ،مقاب�ل
ان يت�م س�حب وغل�ق كل القضاي�ا املرفوعة يف
املحاك�م العراقي�ة واغ�الق ه�ذا املل�ف نهائيا،
والس�عي إلخراج االم�ني العام الدكت�ور صباح
رض�ا واالس�تاذ س�تار زوير من الس�جن بعفو
رئ�ايس بعد التن�ازل عنهم ،وكذل�ك التنازل عن
قضي�ة ولي�د ط�ربة ،وتك�ون ه�ذه االس�تقالة
بعهدة وضمان رئيس لجنة الرياضة والش�باب
النيابية ووزير الش�باب والرياضة ،وارسالها اىل
االتح�اد الدويل لك�رة القدم الفيفا واس�تحصال
موافقت�ه عليها ،ومن ثم غلق وس�حب القضية
املتعلقة برئي�س االتحاد ونائبه حتى تنتهي كل
هذه امللفات بش�كل نهائي ،وترك تحديد االمور
القادمة بعمل االتح�اد العراقي لكرة القدم عىل
وفق اآللية الت�ي يقررها الفيفا ،ويتم احرتامها
بشكل كامل من قبل جميع االطراف .
ونتمن�ى مخلص�ني ان يتم احرتام ه�ذا االتفاق
بش�كل كام�ل ،وع�دم االخ�الل به م�ن الطرف
االخ�ر ،حيث ان الك�رة اآلن يف ملعب�ه ،وهذا ما
س�عينا له ب�كل اح�رتام للجماه�ري العراقية يف
املق�ام االول ،ولتأكي�د نك�ران ذاتنا بأننا لس�نا
اصحاب مطامع او تمسك باملناصب ،بل نحرتم
جماهرينا ونحرتم هيئتن�ا العامة ،ونعدها هي

املرتكز واالس�اس لوصول اي شخص اىل املكتب
التنفيذي عرب االنتخابات الديمقراطية.
وق�رر رئيس االتحاد والنائب الثاني الس�ابقان،
عبد الخالق مسعود وعيل جبار ،اعتزالهما العمل
االداري وعدم الرتش�ح ألي منصب يف التشكيلة
الجديدة التحاد الكرة.
وم�ن جهته ،رأى النائ�ب الثان�ي لرئيس اتحاد
الكرة ،عيل جبار ،أن االتح�اد الدويل بكرة القدم
غري معني باس�تقالة االتح�اد العراقي باللعبة،
وسيوافق عليها فور وصولها إليه.
وقال جب�ار إن “البعض يتحدث بم�ا مفاده ان
االتحاد ال�دويل قد يرفض االس�تقالة الجماعية

منتخب اليد يفشل يف التأهل لدور الثمانية
ببطولة آسيا برغم فوزه على هونغ كونغ
بغداد /متابعة الزوراء
فش�ل منتخبن�ا الوطني بكرة الي�د يف التأه�ل اىل دور الثمانية من
منافس�ات بطولة اس�يا الجارية احداثها حالي�ا يف دولة الكويت،
وبرغ�م فوزه عىل منتخب هونغ كونغ بفارق واحد وعرشين هدفا
وبنتيجة  43-22هدفا ،بعد ان انتهى الشوط االول لصالح منتخبنا
بنتيج�ة  24-9اهداف ،إال انه لم يتمك�ن من احتالل احد املركزين
االول والثان�ي اثر خس�ارته ام�ام منتخبي الكوي�ت واالمارات يف
املباراتني الس�ابقتني ،إذ تكبد الخس�ارة امام الكويت بفارق ثالثة
اه�داف ،وبنتيجة  25مقابل اثنني وعرشي�ن هدفا ،وامام منتخب
االمارات بفارق هدفا واحدا وبنتيجة عرشين مقابل  19هدفا.

املدرب كاتانيتش يستدعي ثالثة
العبني من األومليب للوطين
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مص�در يف املنتخ�ب االوملبي
بك�رة الق�دم ان م�درب املنتخب
الس�لوفيني ،كاتانيت�ش ،اعجب
بثالث�ة العب�ني م�ن املنتخ�ب
االوملبي.
وق�ال املص�در ان “اكث�ر الع�ب
اعج�ب كاتانيتش هو متوس�ط
امليدان محمد مزهر ،الذي سيكون

له مستقبل مع الفريق”.
نّ
وب�ني ان “الالع�ب االخ�ر ه�و
املهاج�م الحاس�م محمد قاس�م
نصيف ،الذي س�جل ثالثة أهداف
يف البطولة”.
وتاب�ع ان “الالع�ب الثال�ث ه�و
مراد محمد الذي يش�غل اكثر من
مرك�ز س�واء يف قل�ب الهجوم او
عىل الجانب”.

مهاجم بولندي ينافس فرحان شكور
على املقعد األساسي يف الفيصلي

بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي الفيصيل األردني تعاقده مع املهاجم البولندي ،لوكاس
سيمون ،لتمثيل الفريق يف املوسم الحايل.
وذك�ر الن�ادي يف بيان رس�مي ان “املح�رتف البولن�دي لوكاس
س�يمون ،وقع عىل كش�وفات النادي الفيصيل بعقد يمتد ملوسم
واحد”.
ويف س�ياق متصل ،اكد مصدر يف النادي إن “س�يمون ،سينافس
فرحان شكور عىل املقعد األسايس يف الفيصيل”.
تجدر اإلش�ارة اىل شكور وقع رس�ميا ً مع الفيصيل يف االنتقاالت
الشتوية الجارية.

لالتح�اد العراق�ي باللعبة او ق�د يتحقق عنها،
وه�ذا الرأي غري صحيح ،إذ ان فيفا ،غري معنية
باألمر الش�خيص” .مبين�ا“ :لنفرتض إن عضوا
رغب باالس�تقالة لظرف صحي ،فهل ممكن ان
يعرتض الدويل عىل ذلك”.
وأضاف “امام ذلك فإن االتحاد الدويل س�يوافق
عىل االس�تقالة الجماعية ويطلب تشكيل هيأة
مؤقتة تع�د النتخابات جدي�دة وملكتب تنفيذي
يبارش عمله ألربع سنوات جديدة”.
وكش�ف ،غانم عريبي ،العب املنتخ�ب العراقي
الس�ابق بكرة القدم ،املعارض لسياس�ة اتحاد
الك�رة “املس�تقيل” ،ع�ن أخطر مراح�ل الكرة

العراقية بتش�كيل هيأة مؤقت�ة تدير الكرة بدالً

عن االتحاد املستقيل.
وقال عريب�ي إن “الهيأة املؤقت�ة يتوجب عليها
رس�م سياس�ة جديدة للك�رة العراقي�ة ،ويقع
عىل عاتقها س�ن اللوائح الخاصة بعمل االتحاد
الجديد ،وتوسيع الهيأة العامة وصياغة اللوائح
الخاصة باالنتخابات واالعداد لها”.
وأض�اف “ل�ذا يتوجب ع�ىل االختي�ار الذي يقع
عىل رئيس الهيأة املؤقت�ة ان يكون بمواصفات
خاص�ة ،وه�ي ادارية ،ويك�ون ملم�ا بقوانني
الكرة ،ومن داخ�ل العائلة الكروية حتى يتمكن
من عمل ث�ورة يف الكرة العراقية قبل الدخول يف

معارك االنتخابات”.
وأش�ار اىل أن “املش�كلة التي تعاني منها الكرة
العراقية هي بتنظيم عملها ،وليس بشخوصها
القياديني”.
ورش�ح عدد من أعضاء الهيئ�ة العامة لالتحاد
العراق�ي لك�رة الق�دم ،النج�م الدويل الس�ابق،
يونس محمود ،ملنصب رئيس االتحاد.
وق�ال مص�در يف االتح�اد إن “عددا م�ن اعضاء
الهيئ�ة العام�ة ،ق�رروا ترش�يح النج�م الدويل
السابق يونس محمود”.
وأوضح أن “محم�ود رفض املنصب ،لكن هناك
مباحث�ات مع الالعب ال�دويل الس�ابق من اجل

إقناعه بتويل املنصب” ,مبينا ً ان “اس�م محمود
س�يطرح رس�ميا ً يف اجتم�اع الهيئ�ة العام�ة
املقبل”.
وكان النج�م الدويل الس�ابق ،يونس محمود ،قد
علق عىل استقالة االتحاد العراقي لكرة القدم.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن اس�تقالته الجماعية
مقابل تنازل النجم الدويل السابق عدنان درجال،
عن جميع القضايا يف املحاكم العراقية ومحكمة
النزاعات الرياضية الدولية “كاس”.
ون�رش محم�ود تغري�دة ع�ىل “توي�رت” قائالً:
“اله�دف األول تحق�ق بعد عام ونص�ف تقريبا
لرس�م خارط�ة طري�ق جدي�دة يف ك�رة الق�دم
العراقية”.
ومن املقرر أن تجتم�ع الهيئة العامة لالتحاد يف
ال� 25من كانون الثان�ي الحايل من أجل اعتماد
هيئة إداري�ة مؤقت�ة تمهيدا ً إلج�راء انتخابات
جديدة.
يذك�ر أن اتح�اد الك�رة ،ق�رر تقديم اس�تقالة
جماعية مقابل التنازل عن جميع القضايا التي
رفعها درجال ضد االتحاد.
وأمل�ح رئيس اتحاد ك�رة القدم االس�بق ،ناجح
حم�ود ،اىل عودت�ه مج�ددا ً اىل رئاس�ة االتحاد،
بع�د االس�تقالة الجماعية التح�اد الكرة مقابل
تن�ازل الكابتن عدنان درجال ع�ىل كل الدعاوى
القضائية التي رفعها ضدهم.
وقال ،حمود ،يف منشور عىل صفحته يف فيسبوك
“حينم�ا قالوا (القائ�د ترجل عن�وة عنه) ،فما
كان علينا اىل الرد بما يناس�بهم ،وردنا يضاهي
فعلن�ا م�ا هي كان�ت (كبوة جواد او اس�رتاحة
مقاتل)”.
واضاف “س�نعود للحياة من تحت الرتاب ونبدأ
حياة جديدة مليئ�ة بالحب والوئام ونحيا بأمن
وأم�ان ونزرع أرضا ً أكلتها ن�ريان الفتنة ونبني
مستقبال واعدا لألبناء بعيدا ً عن الخراب والدمار
حتى إن كان قدرنا أن نستشهد من جديد فنحن
لها وس�نرضب بيد من حديد ،فإن كان ال بد من
املوت فال بد أن تموت بطالً”.
وم�ن جانبه ،ابدى النجم الدويل الس�ابق ،س�عد
قي�س ،رأيه باس�تقالة االتح�اد العراق�ي لكرة
القدم.
ونرش قيس تغريدة عىل “تويرت” ،قائالً“ :شئتم
أم أبيت�م فق�د عاد الح�ق ألهله ،مب�ارك درجال
ول�كل عراق�ي غيور ورشي�ف وقف م�ع الحق
ض�د الباط�ل ،والي�وم البداية الحقيقي�ة لعودة
الك�رة العراقي�ة ملس�ارها الصحي�ح ،بعيدا عن
املستطرقني ،وتحت قيادة ابنائها املخلصني”.

غدا ..الشرطة يواجه الشباب السعودي يف األردن بدوري أبطال العرب
بغداد /متابعة الزوراء
يس�تضيف ملعب امللك عبد الله الثاني
يف العاصم�ة االردني�ة عم�ان يوم غد
االثنني مباراة فريقي الرشطة وضيفه
الش�باب الس�عودي ضمن منافس�ات
اي�اب دور الثمانية م�ن بطولة دوري
ابطال العرب بنس�ختها الحالية ،ومن
املق�رر ان ينهي فري�ق الرشطة اليوم
االح�د تحضريات�ه ملواجهة إي�اب ربع
نهائ�ي بطولة كأس محمد الس�ادس
لألندية األبطال أمام الشباب السعودي،
املق�ررة يوم غ�د اإلثن�ني يف العاصمة
األردنية عمان.
وتعد مهمة الرشطة معقدة بعد خسارة
مباراة الذهاب يف الس�عودية بسداسية
نظيفة ،برغم أن الفريق االخرض يضم
عد ًدا من النجوم املميزين.
وكان مقررًا للمباراة أن تقام يف البحرين
قب�ل أن تلجأ إدارة ن�ادي الرشطة عىل
تغيري األرض املفرتضة لتنقل املباراة يف
عم�ان ،األمر الذي يرجح كفة الرشطة
من حيث اختصار املس�افة ولس�هولة
السفر إىل األردن.
ولج�أ الرشط�ة للدخ�ول يف معس�كر

تدريبي هناك ،ويب�ارش يف التحضريات
للمب�اراة بش�كل أفض�ل ،وق�رار نقل
ً
وفقا للمعطيات.
املباراة يعد إيجاب ًيا
ويركز الرشط�ة عىل الجان�ب النفيس
يف التحضري ك�ون الخس�ارة يف مباراة
اإلياب ( ،)6-0أثرت بشكل واضح يف ىل
معنويات الفريق وبالتايل سعى الطاقم
اإلداري والطب�ي إلبع�اد الالعب�ني عن
التأث�ريات النفس�ية وتحض�ري الفريق
بشكل جيد ملباراة اإلياب برغم صعوبة
املهمة.
الرشطة مطالب ب�رد االعتبار حتى ان
عجز عن املنافس�ة ع�ىل التأهل بحكم
نتيجة الذه�اب الكبرية ،لكن عىل األقل
يبحث عن فوز اعتباري يف املباراة يعيد
التوازن للفريق ،ويحافظ عىل تماس�ك
الفريق.
وبالت�ايل س�يكون الجمي�ع مطالب�ا
بالتعويض عىل األق�ل بالنتيجة ،إن لم
ً
بحثا عن املنافس�ة ع�ىل بطاقة
يك�ن
املرور إىل نصف النهائي.
والعبو الرشطة أمام تح ٍد آخر من نوعه
بع�د أن رصح عدد م�ن أعضاء الفريق
بأن مباراة العودة تمثل الفرصة األخرية

للمدرب الرصبي ألكسندر إليتش.
وس�يكون الفريق مطالب�ا بأداء مقنع
للحفاظ عىل مدرب الفريق من اإلقالة،

همام طارق ينتظم يف تدريبات
اإلمساعيلي بعد رفض انتقاله
بغداد /متابعة الزوراء
انتظ�م الدويل العراق�ي ،همام ط�ارق ،يف مران
العبي اإلس�ماعييل املس�تبعدين من قائمة لقاء
سموحة ،بعد عودته من السفر خارج البالد.
وطال�ب الالع�ب ال�دويل العراق�ي بالرحيل عن
اإلس�ماعييل ،إال أن مس�ؤويل الدراويش رفضوا
الرد عىل طلبه ،سواء بالرفض أو باملوافقة.
وحص�ل الالع�ب ع�ىل راحة ع�دة أي�ام ،يف ظل
تع�دد مش�اركاته املحلية والقاري�ة عىل عكس
باق�ي الالعب�ني ،وهو ما س�اهم يف معاناته من
اإلرهاق.
وكان ال�دويل العراقي هم�ام طارق قد طلب من
إدارة ناديه اإلسماعييل ،املوافقة عىل رحيله هذا

الشتاء.
وأب�دى همام غضبه الش�ديد م�ن وضعه داخل
اإلسماعييل ،وعدم شعوره بالراحة ،مبد ًيا رغبته
يف الرحي�ل خالل يناير/كانون الثاني الجاري أو
نهاية املوسم عىل أقىص تقدير.
وتلق�ى ،هم�ام طارق ،ع�دة ع�روض من فرق
عربية ،خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وكان اإلس�ماعييل قد تعاقد م�ع الدويل العراقي
هم�ام طارق ملدة موس�مني ،ويتبق�ى حاليا يف
عقده موسم ونصف.
ويحت�ل اإلس�ماعييل املركز الع�ارش برصيد 17
نقط�ة ،جمعها م�ن  5انتص�ارات وتعادلني و6
هزائم ،خالل مبارياته ال�  13بالدوري املمتاز.

ف�اإلدارة تبحث ع�ن أداء مقنع بغض
النظر عن النتيجة.
وبالتايل املس�ؤولية تقع ع�ىل الالعبني

بالدرج�ة األوىل للحف�اظ عىل مدربهم،
وكذلك عىل الجهاز الفني للحفاظ عىل
موقعه بالرشطة.

الزوراء يواصل تدريباته يف طشقند حتضريا
للقاء بونيودكور
بغداد /متابعة الزوراء
يواص�ل فريق ال�زوراء بك�رة الق�دم تدريبات�ه اليومية يف
العاصم�ة االوزبكي�ة طش�قند ،وذل�ك اس�تعدادا ملواجهة
منافس�ه بونيودكور االوزبكي يوم االربع�اء املوافق الثاني
والعرشين من ش�هر كانون الثان�ي الحايل ضمن تصفيات
ملحق دوري ابطال اس�يا ,ووصلت بعثة ن�ادي الزوراء إىل
العاصمة األوزبكية طشقند يوم الخميس املايض ،تحضريا
ملواجه�ة بونيودك�ور األوزبكي ضمن ملح�ق دوري أبطال
اسيا املقررة يف الثاني والعرشين من الشهر الجاري.
وق�ال عض�و الهيئة اإلدارية لن�ادي الزوراء ،عب�د الرحمن
رشيد :ان املغادرة املبكرة إىل طشقند ،جاءت بهدف التأقلم
م�ع األجواء الب�اردة جدا يف ه�ذا الوقت من الس�نة ،ورفع
جاهزية الالعبني بشكل مناسب للمباراة.

وأشار إىل :ان العبي املنتخب األوملبي عالء رعد ونجم شوان
ومصطفى محمد جرب ومحمد رضا جليل التحقوا بالفريق
قادم�ني من بانكوك ،بع�د انتهاء مس�رية املنتخب األوملبي
ومغادرت�ه البطول�ة م�ن ال�دور األول .الفت�ا اىل :أن الوافد
الجديد مصطفى محمود هو اآلخر التحق بالفريق ،وبالتايل
الصفوف مكتملة تماما.
وتمنى رش�يد لفريقه أن يتمكن م�ن تحقيق نتيجة الفوز
ويعرب املحطة األوىل من امللحق اآلسيوي كون فريق الزوراء
من الفرق الكبرية ،ويستحق التأهل لدوري املجموعات.
يشار إىل أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيودكور األوزبكي
س�يواجه فريق العني اإلماراتي يف دولة اإلم�ارات ،يف الدور
الثان�ي من امللح�ق املؤه�ل إىل دور املجموع�ات من دوري
أبطال آسيا.
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كلوب يع ّد نقل بطولة إفريقيا إىل الشتاء كارثة
ع� ّد األملان�ي يورغ�ن كلوب م�درب نادي
ليفرب�ول اإلنكلي�زي ّ
أن ق�رار االتح�اد
اإلفريق�ي لكرة القدم نق�ل موعد بطولة
كأس األم�م  2021من فص�ل الصيف إىل
الش�تاء “كارثة” ،محمالً االتح�اد الدويل
(فيفا) مسؤولية أساسية يف هذا الشأن.
ويتوقع أن يكون ليفربول من األندية التي
س�تدفع ثمنا ً باهظا ً جراء عودة البطولة
القارية إىل موعدها الش�توي ،إذ سيكون
مضطرا ً للتخيل عن العبن أساسين مثل
املرصي محمد صالح والس�نغايل س�اديو
مانيه والغيني نابي كيتا ،يف فرتة عادة ما
تكون عىل قدر كبري م�ن األهمية لألندية
األوروبية.
وأعل�ن االتح�اد الق�اري (كاف) األربعاء
امل�ايض نق�ل موع�د البطول�ة الت�ي
تستضيفها الكامريون من فصل الصيف
إىل الش�تاء بس�بب الظ�روف املناخية ،يف
خط�وة يخ�ى أن تث�ري مج�ددا ً حفيظة
األندية السيما منها األوروبية.
وكان ضغط هذه األندية من األسباب التي
دفعت االتحاد اإلفريقي يف العام  ،2017إىل
نقل موعد البطولة من الشتاء إىل الصيف.
وبعدما استضافت مرص نسخة  2019يف
حزيران/يونيو وتموز/يوليو ،أقر االتحاد
اإلفريق�ي واالتح�اد الكامريون�ي إقام�ة
النس�خة املقبلة بن التاس�ع م�ن كانون

الثاني/يناير والسادس من شباط/فرباير
 ،2021وهو العام الذي يشهد أيضا ً إقامة
الفيف�ا خالل الصيف ،النس�خة األوىل من
كأس العال�م لألندية بصيغته�ا الجديدة.
ويف مؤتم�ر صحف�ي ،رأى كل�وب ال�ذي
س�بق له أن انتقد م�رارا ً ضغط املباريات

ع�ىل الالعبن“ :األم�ر األول هو ّ
أن الفيفا
يعتزم إقامة بطولة يف صيف  ،2021كان
يف�رتض ببطولة األم�م اإلفريقية أن تبدأ
بعد أسبوع من ذلك عىل ما أعتقد ،بطولة
إضافية للعديد من الالعبن”.
وتاب�ع“ :ه�ذه الق�رارات تتخ�ذ من دون

س�ؤال الالعبن ،املدربن ،دون استش�ارة
ّ
أي كان ( )...الفيف�ا ال�ذي يفرتض به أن
ّ
يرت�ب ه�ذه األم�ور ألنه ي�رشف عىل كل
االتحادات ،يبدو أنه غري معني ،هو سعيد
بإقام�ة كأس العال�م لألندي�ة ( 2021يف
الصن) وع�رض الكثري م�ن األموال عىل

اعالم الكرتوني

األندية التي ستشارك”.
وأض�اف“ :كل هذا أدى إىل ّ
أن أمم إفريقيا
ستعود إىل كانون الثاني/يناير وشباط/
فرباير ،وهو بالنسبة إلينا كارثة ،خسارة
ثالثة العبن يف ه�ذا التوقيت” ،معتربا ً ّ
أن
األمر ق�د يدفع بطل أوروب�ا وحامل لقب
موندي�ال األندي�ة  2019للتفكري بش�كل
معم�ق قب�ل التعاق�د مع العب�ن أفارقة
جدد.
وتاب�ع“ :ه�ذا األم�ر ال يس�اعد الالعبن
األفارق�ة ( )...ل�ن نتخ�ىل ع�ن س�اديو
أو +م�و( +ص�الح) أو ناب�ي اآلن ألنه�م
س�يخوضون بطول�ة إضافي�ة يف كانون
الثاني/يناي�ر وش�باط/فرباير ،لك�ن إذا
كان علي�ك اتخ�اذ قرار لض�م العب ،هذا
األمر سيكون هائالً (يف تأثريه) ألنك تعرف
بش�كل مسبق ّ
أنه لن يكون موجودا ً معك
لفرتة أربعة أسابيع خالل املوسم”.
وش� ّدد كل�وب ع�ىل أن�ه يفض�ل خفض
اإلي�رادات املالي�ة اذا كان ذل�ك هو الثمن
ال�ذي عليه دفع�ه من أج�ل إراحة العبيه
بشكل أكرب.
وأوضح“ :أعرف ّ
أن النقاش�ات س�تبدأ يف
اللحظ�ة التي تطلب فيها خوض الالعبن
عددا ً أقل من املباريات ،الجميع س�يقول
(خ�ذوا مبلغا ً أق�ل من املال) أنا مس�تعد
للقيام بذلك”.

مدرب فيتنام :أنا أحتمل مسؤولية اخلروج من الدور األول
ع ّد بارك هانغ-سيو مدرب منتخب فيتنام أنه يتحمل
مسؤولية خروج فريقه من الدور األول بعد خسارته
أمام كوريا الش�مالية  1-2عىل ستاد راجامانغاال يف
بانكوك ،ضمن الجولة الثالثة واألخرية من منافسات
املجموع�ة الرابع�ة يف بطول�ة آس�يا تح�ت  23عاما ً
 2020يف تايالند.
وتق�دم املنتخب الفيتنامي عرب هدف نغوين تن لينه
يف الدقيقة  ،16قبل أن يرد املنتخب الكوري الش�مايل
بهدف�ن عن طريق ح�ارس مرمى فيتن�ام بوي تن
دون�غ ( 27بالخطأ يف مرمى فريقه) وري تش�ونغ-
غيو ( 90من رضبة جزاء).
وأكمل منتخ�ب فيتنام املباراة بع�رشة العبن عقب
ط�رد ت�ران دين�ه ترون�غ يف الدقيقة الخامس�ة من
الوقت بدل الضائع للش�وط الثان�ي ،نتيجة حصوله
عىل اإلنذار الثاني.
وش�هدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة تعادل
األردن مع اإلمارات  1-1عىل ستاد مدينة بوريرام.
وتصدرت اإلم�ارات ترتيب املجموعة برصيد  5نقاط
م�ن ث�الث مباري�ات ،بفارق األه�داف أم�ام األردن،
مقابل  3نقاط لكوريا الشمالية ونقطتن لفيتنام.
ويف الدور ربع النهائي تلتقي اإلمارات مع أوزبكستان
ثاني�ة املجموعة الثالث�ة ،يف حن يتقاب�ل األردن مع

كوريا الجنوبية أوىل املجموعة الثالثة.
وق�ال ب�ارك يف املؤتم�ر الصحفي بعد املب�اراة“ :قبل
عام�ن حصلن�ا ع�ىل الوصاف�ة يف البطول�ة ،ولكن
ه�ذا الع�ام لم نكن جيدي�ن ولم نتمكن م�ن تحقيق
طموحات الشعب الفيتنامي”.
وأضاف“ :لك�ن الالعبن قدموا أفضل ما بوس�عهم،

ومس�ؤولية هذه النتيجة تقع ع�ىل عاتقي كمدرب،
وسوف نحاول أن نكون أفضل يف املرة املقبلة”.
وأوضح“ :من الصعب مشاهدة إيجاد جانب إيجابي
عندم�ا تحقق نتيجة س�يئة مثل هذه ،نحن س�جلنا
هدفا ً واح�دا ً فقط طوال البطول�ة ،ويجب أن نعالج
الكث�ري من األمور” .وتاب�ع“ :إذا كنا نريد البحث عن

تعليق مباريات الدوري القربصي بعد استهداف سيارة حكم بعبوة ناسفة

َ
أعل�ن االتحاد القربيص لكرة القدم تعليق مباريات الدوري املحيل اىل أجل
غري مسمى ،بعد قرار الحكام اإلرضاب ردا ً عىل استهداف سيارة أحدهم
بعبوة ناسفة .وأفاد االتحاد عن تعليق مباريات مختلف درجات البطولة
املحلية ،معربا ً عن إدانته “العمل اإلرهابي” الذي استهدف سيارة الحكم
أندرياس كونستانتينو ( 33عاماً) يف مدينة الرنكا فجر امس .واقترصت
أرضار العبوة عىل املاديات .ورأى االتحاد ّ
أن ما جرى يشكل رضبة لكرة
الق�دم املحلي�ة ،ويس�هم يف خلق “مناخ م�ن الخوف” ب�ن الحكام .من
جهته�ا ،أعربت رابطة الحكام عن تضامنها مع كونس�تانتينو وعائلته،
داعية املسؤولن ووسائل اإلعالم إىل االمتناع عن “صب الزيت عىل النار”

من خ�الل توجيه االنتقادات إىل الحكام .وتأتي هذه األحداث يف وقت
تش�هد قربص مزاعم بتالع�ب باملباريات .وبعث االتح�اد األوروبي
لك�رة الق�دم (ويف�ا) بخمس�ة إش�عارات إىل الس�لطات الكروي�ة
القربصية بش�أن رصد مراهنات مثرية للشبهات ،ما دفع الرشطة
القربصي�ة إىل فت�ح تحقيق بش�أنها .وأفادت التقاري�ر الصحافية
املحلية ّ
أن االتحاد القاري أرس�ل من�ذ العام  ،2011ما مجموعه 84
إش�عارا ً إىل االتحاد القربيص بش�أن احتمال وجود تالع�ب باملباريات،
م�ن دون أن تثب�ت إدانة ّ
أي ش�خص يف ه�ذا املجال .ويف وقت س�ابق
من الش�هر الحايل ،دع�ا نادي أومونيا ،أحد أب�رز أندية الدرجة
القربصية األوىل ،االتحادي�ن األوروبي والدويل (فيفا)
إىل التدخ�ل للحد من الفس�اد يف اللعبة محلياً.
وأش�ار النادي إىل ّ
أنه “جمع ما يكفي من
األدل�ة عىل م�دى األعوام إلقن�اع ويفا
وفيفا بفتح تحقيق بشأن كرة القدم
يف قربص” .وهي ليس�ت املرة األوىل
التي تعلّق فيها مباريات كرة القدم
يف قربص ،إذ أقدم االتحاد املحيل
ع�ىل خط�وة مماثلة ألس�بوع
يف الع�ام  ،2015بع�د إرضاب
الحكام ردا ً عىل اعتداء مماثل
استهدف سيارة أحدهم.

إنرت يعلن رمسياً عن ضم آشلي يونغ
َ
أعلن إنرت اإليطايل يف موقعه الرسمي عىل
اإلنرتن�ت عن ضم آش�يل يونغ قادما ً من
مانشسرت يونايتد اإلنكليزي.
وجاء يف موقع إن�رت ّ
أن يونغ ( 34عاماً)
ّ
وقع عىل عقد يربطه بالفريق حتى نهاية
املوس�م مع خيار التمديد ملوسم إضايف.
وس�ريتدي آش�يل يونغ قائد مانشس�رت
يونايتد الس�ابق القميص رق�م  15وقد
يشكل إضافة قوية لكتيبة كونتي الراغب

بإنه�اء هيمن�ة يوفنتوس ع�ىل الدوري
اإليطايل .وقال يونغ“ :اليوم كان جميالً،
ش�كرا ً للجميع لهذا الرتحيبّ .
إنه شعور
رائ�ع أش�به بكونك عض�وا ً م�ن عائلة،
رس�التي للجماهري أننا س�نفوز مجددا ً
وهذا ما جئت ألجله” .وأمىض االنكليزي
ثمانية مواسم ونصف مع “الشياطن”
الحم�ر من�ذ قدوم�ه م�ن أس�تون فيال
ع�ام  ،2011حقق خالله�ا لقب الدوري

ع�ام ،2013
كأس انكل�رتا
،2016
ع�ام
كأس الرابطة وال�دوري االوروبي
“يوروبا ليغ” عام .2017
ووج�ه رس�الة إىل يونايتد عرب
حس�ابه الخاص ع�ىل تويرت:
“لق�د منحتمون�ي فرص�ة
اللع�ب م�ع أس�اطري ،الفوز
باأللق�اب والعم�ل م�ع
أفض�ل م�درب يف التاري�خ
(يف اش�ارة اىل األس�كتلندي
السري أليكس فريغوسون)
وألكون قائدا ً لكم” .وتابع:
“ش�كرا ً لدعمك�م خ�الل
األوق�ات الجيدة والس�يئة،
أغادرك�م وأن�ا واح�د منكم
وأراكم مجددا ً يف املدرجات”.
وسبق إلنرت أن ضم البلجيكي
روميلو لوكاكو م�ن يونايتد
أيضا ً خالل الصيف إضافة إىل
التشييل أليكسيس سانشيس
عىل سبيل اإلعارة.
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أم�ر إيجاب�ي ،فه�و أننا تمكن�ا من اكتش�اف بعض
الالعبن الجيدي�ن الجدد والذين س�يكونون قادرين
عىل اللعب مع املنتخب الوطني”.
يف املقاب�ل ق�ال ري يو ايل م�درب كوريا الش�مالية:
خرسنا أول مباراتن يف البطولة ،وبعد خسارة املباراة
الثاني�ة أمام اإلم�ارات فقدن�ا فرصة التأه�ل للدور
الثاني ،ولكننا لم نستسلم.
وأردف بالق�ول“ :كان م�ا زال أمام الفري�ق مباراة،
وكان يتوجب علينا العمل معا ً والقتال حتى النهاية،
كان الالعبون يعمل�ون معا ً من أجل تطوير قدراتهم
ألن هؤالء الالعبن سيمثلون املنتخب الوطني ويجب
أن نعلمه�م ع�دم االستس�الم ،وله�ذا قاتلن�ا حت�ى
النهاية”.
وكانت الجولة األوىل من منافسات املجموعة شهدت
فوز األردن عىل كوريا الشمالية  1 - 2وتعادل اإلمارات
م�ع فيتنام  ،0-0يف حن ش�هدت الجولة الثانية فوز
اإلم�ارات عىل كوريا الش�مالية  0 - 2وتعادل األردن
مع فيتنام  .0-0ويش�ارك يف البطولة  16منتخب تم
تقس�يمها عىل أربع مجموع�ات ،وبحيث يتأهل أول
فريقن يف كل مجموع�ة إىل الدور ربع النهائي ،علما ً
ب�أن املنتخب�ات الحاصلة ع�ىل املراك�ز الثالثة األوىل
تتأهل إىل دورة األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.

مرسيليا يواصل مشواره بثبات يف كأس فرنسا

َ
واصل أوملبيك مرس�يليا مش�واره الناجح يف مسابقة كأس فرنسا
لك�رة القدم ببلوغه دور ال�  16عقب ف�وزه عىل مضيفه غرانفيل
(درج�ة رابع�ة) بثالثي�ة نظيف�ة .يف اس�تاد “ميش�ال دورنانو”،
انتظر فري�ق الجنوب الفرنيس حتى ربع الس�اعة األخري من عمر
املباراة ليتحرّر وال س�يما بعد ط�رد مهاجم صاحب األرض ويليام
س�يا نيس�يمون بالبطاقة الحمراء ( ،)75لينجح بعد ذلك مبارشة
اإلس�باني ألف�ارو غونزاليس يف توقيع اله�دف األول ( )77ثم جاء
ال�دور عىل الرصبي نيمانيا رادونجيتش ليدوّن الهدف الثاني ()83
قب�ل أن يجهز النج�م ديميرتي باييت ع�ىل آمال أهل ال�دار بثالث
األهداف ( .)90+2وكان هذا الدور افتتح بمفاجأة كربى حيث تكبّد
العري�ق نادي بوردو مآل الخروج بهزيمت�ه يف الوقت اإلضايف أمام
مضيفه باو (درجة ثالثة) بنتيجة  .2 - 3وتستكمل املنافسات هذا
اليوم األحد وغدا اإلثنن ،حيث س�تكون أب�رز املواجهات بن نانت
وضيفه أوملبيك ليون ،يف حن ينزل العمالق باريس س�ان جريمان
ضيفا ً ثقيالً عىل لوريان.

إيلينا ريباكينا تنال لقب دورة هوبارت

أح�رزتِ الكازاخية إيلين�ا ريباكينا ،ال� 30عاملي�اً ،لقب بطولة
هوبارت عقب فوزها عىل الصينية تشانغ شواي ،ال� 40عاملياً،
بنتيجة  )7 - 9( 6 - 7و 3 - 6يف النهائي.
هي املباراة النهائية الرابعة لريباكينا البالغة من العمر  20عاماً،
والثانية هذا العام بعد األوىل يف ش�ينزين الصينية مطلع الشهر
الحايل عندما خرست أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.
وتوجت ريباكينا بلقبها الثاني بعد األول عىل حساب الرومانية
باتريس�يا ماريا تيغ يف دورة بوخارس�ت العام املايض وخرست
الكازاخي�ة نهائ�ي دورة جيانغ�ي الصيني�ة أمام الس�ويدية
ريبيكا بيرتس�ون .وقاتلت تش�انغ ( 30عاماً) برشاسة وكادت
تحسم املجموعة األوىل لكن أداءها تراجع تماما ً بعد أن خرست
رصاعا ً عىل الشوط السادس من املجموعة الثانية.
وأظهرت ريباكينا تميزا ً واضحا ً يف رضباتها األمامية ولم تظهر
عليها أي أعراض إلصابة يف الفخذ عانت منها يف ما قبل النهائي
وفازت بأربعة أش�واط متتالية لتحرز اللقب بعد  93دقيقة من
اللعب عندما ذهبت كرة تشانغ خارج امللعب.

مورينيو ينفي تلقي عرضا من إنرت لضم إريكسن
َ
قال الربتغايل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ّ
إن النادي
ّ
اللندن�ي لم يتلق أي عروض بش�أن انتق�ال الدنماركي
كريس�تيان إريكسن .وينتهي عقد إريكسن ( 27عاماً)
يف الصيف املقبل ولم يقدم أفضل مستوياته هذا املوسم
يف وق�ت ذكرت فيه وس�ائل إع�الم بريطاني�ة ّ
أن الالعب
الدنماركي يتأه�ب لالنضمام لصفوف إنرت ميالن اإليطايل
قبل انتهاء فرتة االنتقاالت الش�توية الحالية نهاية الش�هر
الجاري .وردا ً عىل س�ؤال بش�أن احتمال انتقال إريكس�ن إىل

ال�دوري اإليطايل أجاب مورينيو قائالً“ :بإمكانك توجيه هذا الس�ؤال إىل
وكي�ل أعماله وإنرت ميالن ألنهما يعرفان أكثر مني ،إذا كانا واثقن فهذا
ألنهما يستعدان لتقديم عرض لنا وهو ما لم يحدث بعد ،حن أرى الناس
يتحدثون...أش�خاص يف موقع املسؤولية  ..أشعر بدهشة” .وتابعّ :
“إنه
يرغ�ب يف تقدي�م أفضل ما لديه ،م�ن الطبيعي حت�ى  31يناير أال يكون
يف كامل تركيزه ،هذه نتيجة طبيعية لهذا املوقف” .وكش�ف مورينيو أن
توتنهام صاحب املركز الثامن يبحث عن مهاجم جديد بجانب هاري كن
الذي سيغيب عن املالعب حتى نيسان بسبب اإلصابة.

مفكرة الزوراء
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احلكيم جيدد الدعم لالعالميني والناشطني

بغداد  /نينا:
جدد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم الدعم لالعالمين
والناشطن .
وق�ال الحكي�م يف بي�ان صحف�ي  ”:نج�دد دعمن�ا لإلعالمين
والناش�طن الذي�ن يعانون املالحق�ة واالضطه�اد واالغتيال ،
ايمان�ا من�ا برضورة ان تبق�ى الكلمة الح�رة محلقة يف فضاء
الحرية منادية بالحقوق املرشوعة “.
واضاف  ”:اننا سنكون لهم السند واملطالب بتوفر الحرية لهم
وتأمن مناخات مناس�بة الس�هامهم يف ترصن اس�س العراق
الديمقراطي الجديد “.

وزير الشباب والرياضة ينفي ما تناوله االعالم بشأن
اعتداء على الصحفيني يف اربيل
بغداد  /نينا:
نف�ى وزير الش�باب والرياضة احمد ري�اض ما تناوله
االعالم بش�ان م�ا اذا كان هناك اعت�داء عىل الصحفين
يف اربيل.
جاء ذلك خالل اتصال اج�راه باملرصد العراقي للحريات
الصحفية بعد نقله خرب تداولته وكاالت االنباء ووسائل
االع�الم العراقي�ة مفاده اعت�داء حماية وزير الش�باب
والرياض�ة عىل بع�ض الصحفين بحس�ب ادعائهم ان
يكون م�ا تناوله الخ�رب صحيحا” وقال عن�ه بأنه خرب
كاذب وانه ال توجد اي حادثة اعتداء.
وبن الزمي�ل فراس الحمداني ممث�ل املرصد يف املنطقة
الش�مالية ان س�وء فهم ح�دث اثناء نقل الخ�رب وناقل
الكف�ر ليس بكافر حيث تم نس�ب كالم صاحب االدعاء
الزمي�ل عمر رياض ومجموعته عىل انه كالمه بينما هو
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كان فقط ناقل للخرب اىل املقر العام للتبن من صحته.
واكد بأن املرصد يتضامن مع كل الصحفين واالعالمين
ويرف�ض اي اعتداء عليهم وكذل�ك يضمن حق االيضاح
وال�رد ع�ىل اي ادع�اء وال تت�م االدان�ة اال بع�د االثبات
القاطع.

جناة صحفي من حماولة اغتيال
يف بابل
الحلة/نينا:
نجا مراسل فضائية  /االيام  ، /مدير راديو  /املدينة  /يف بابل الصحفي منذر الجبوري
 ،من محاولة اغتيال اثناء توجهه من منزله اىل مكان عمله عىل طريق ناحية القاسم
.وقال مصدر امني  ”:ان مسلحن مجهويل الهوية  ،كانوا يستقلون سيارة دفع رباعي
 ،اطلقوا النار عىل س�يارة يس�تقلها الصحفي منذر الجبوري ثم الذوا بالفرار اىل جهة
مجهولة “.واضاف  ”:ان الجبوري بخر ولم يتعرض اىل اصابة “.
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وزيرالداخلية يؤكد اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتوفري احلماية الالزمة للصحفيني
بغداد/نينا:
اك� َد وزيرالداخلية ياس�ن اليارسي اتخ�اذ اإلجراءات الكفيل�ة بتوفر الحماية
الالزمة للصحفين.
وذكر بيان لوزارة الداخلية ،ان اليارسي زار يوم األربعاء شبكة اإلعالم العراقي ،
والتقى رئيس مجلس االمناء جعفر الونان و اعضاء املجلس .
واش�اد وزيرالداخلي�ة ،بال�دور الذي تضطلع ب�ه األرسة الصحفي�ة وهي تؤدي
واجباته�ا يف نقل الصورة الحقيقي�ة للرأي العام وتم�ارس مهماتها يف التوعية
واإلرش�اد “ .واك�د الوزي�ر اتخاذ اإلج�راءات الكفيل�ة بتوفر الحماي�ة الالزمة
الصحفين وتقديم كافة التسهيالت لغرض ممارسة عملهم بحرية وأمان.
م�ن جانبه رحب رئيس مجلس االمن�اء بزيارة الوزير  ،مثمنا ً حرصه واهتمامه
باالرسة الصحفية”

علقوا نشاطاتهم وفعالياتهم وفاء لهما

صحفيو البصرة يؤبنون شهداء الكلمة الصحفيني امحد وصفاء
البرصة  /نينا:
نظ َم فرع نقابة الصحفين يف البرصة
مساء االربعاء حفال تأبينيا باستشهاد
الصحفين احمد عب�د الصمد وصفاء
غايل اللذي�ن اغتيال من قبل مس�لحن
مجهولن أثن�اء تغطيتهم�ا لتظاهرة
يف البرصة يوم الجمعة  10من الش�هر
الجاري.
واس�تذكر صحفي�و الب�رصة املواقف
املرشف�ة لش�هيدي الكلم�ة الح�رة
الصادق�ة احم�د عبد الصم�د وصفاء
غايل وهم�ا ينقال الحقائ�ق من موقع
الح�دث “ والقيت الكلم�ات والقصائد
والتي بدأها رئيس فرع النقابة عباس
الفي�اض الذي نق�ل يف كلمت�ه تعازي
نقي�ب الصحفين العراقي�ن ورئيس
اتحاد الصحفين العرب االستاذ مؤيد
الالم�ي لعائلت�ي الش�هيدين “ اللذين
قدما دماءهما من اجل قضية الشعب
يف نقل معاناتهم “.
واضاف الفياض هناك لجنة تحقيقية
مش�كلة م�ن قب�ل وزارة الداخلي�ة
لتحق�ق يف جريم�ة حادثة استش�هاد
الزميل�ن احم�د وصف�اء وطالبن�ا ان
يكون للنقابة دور مع اللجنة للتوصل

اىل كش�ف الجن�اة وأوض�ح الفي�اض
“ ان نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن
ي�ويل اهتمام�ا يف قضي�ة الش�هيدين
ويتاب�ع ب�أدق التفاصي�ل “مطالب�ا
القوات األمنية بالكش�ف ع�ن األيادي
الت�ي ارتكب�ت الجريمة النك�راء وراح
ضحيتها صحفيان المعان يف الساحة
البرصية .
كما قدمت عائلتا الش�هيدين ش�كرها
لنقابة الصحفين العراقين الهتمامها
بالحادثة مطالب�ن الحكومة املركزية
واملحلية واألجهزة األمنية بالتوصل اىل

كشف الجناة الذين قتلوا الشهيدين.
واوق�د الصحفي�ون ومس�ؤولون
محليون ورجال دين وش�يوخ عشائر
الذين حرضوا الحف�ل التأبيني يف مقر
ف�رع النقاب�ة الش�موع ترحم�ا ع�ىل
روحي الشهيدين احمد وصفاء .
ويف الس�ياق ذات�ه عل�ق ف�رع نقاب�ة
الصحفي�ن يف الب�رصة نش�اطاته
وفعاليت�ه ه�ذا الش�هر “ معت�ذرا عن
أقامة احتفالية عيد الصحافة البرصية
له�ذا الع�ام إكرام�ا ً لش�هيدي الكلمة
الحرة احمد عبدالصمد و صفاء غايل.

وذك�ر رئي�س ف�رع النقاب�ة عب�اس
الفي�اض يف ترصي�ح صحف�ي “ ان
الفرع قرر تعليق نش�اطاته وفعالياته
اكراما لروح�ي الش�هيدين احمد عبد
الصم�د وصف�اء غ�ايل اللذي�ن اغتيال
اثن�اء تغطيتهما التظاه�رات من قبل
مجهولن مسلحن .
وأض�اف “ ان الفرع اعت�ذر عن اقامة
احتفالي�ة عيد الصحافة الذي يصادف
يف  18كانون الثاني يف ذكرى ال� (130
)..تقدي�را ً واعتبارًا وإكراما ً لش�هيدي
الكلمة البطل احمد عبدالصمد وشهيد
الص�ورة الش�جاع صف�اء غ�ايل وأنه
س�يكتفي بإحياء هذه املناسبة بإيقاد
الش�موع ورفع صور الشهداء وقراءة
س�ورة الفاتحة مساء السبت يف مبنى
فرع النقابة وسط البرصة .
وأك�د الفي�اض :أن نقي�ب الصحفين
العراقين األس�تاذ مؤي�د الالمي يتابع
تفصيلي�ا قضي�ة اغتي�ال الصحفين
م�ع األجه�زة األمني�ة للكش�ف ع�ن
الجناة الذين ارتكبوا جريمتهم النكراء
باغتي�ال صحفين من رج�ال الكلمة
الح�رة الصادق�ة الت�ي تش�هد لهم�ا
الساحة البرصية بنقل االحداث .
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“احلرب اليت ال تراها”

تأريخ يف تورط الصحافة ووسائل اإلعالم الرئيسة يف صناعة احلروب
َ
كش�ف الفيلم يف عام  2004وخالل غزو
ق�وات من” مش�اة البحري�ة االمريكية
” املارين�ز” مدين�ة الفلوج�ة مرت�ن،
وامل�رة الثاني�ة كان�ت بصحب�ة القوات
الربيطاني�ة ،أنترش الكاب�وس ،ودمرت
املدين�ة بالكامل بعد أن جعل االمريكين
م�ن املدين�ة منطق�ة قصف عش�وائي،
أف�ادت االمم املتحدة يف تقريرها بأن 70
 %م�ن املن�ازل دمرت وقت�ل االالف من
املواطن�ن االبرياء  ،ل�م تعرض القنوات
التلفزيوني�ة االمريكي�ة وال الربيطانية
هذا الدمار وال الصحافة كش�فت حجم
الخراب الذي لح�ق باملدينة  ،ولم يعرف
املش�اهد حجم املعاناة للناس العادين،
رغم ان�ه هن�اك مصوري�ن ومخرجن
ش�جعان حاولوا نقل الحقيقة ولكنهم
لم يحصلوا عىل فرصة للعرض ،وحينما
دخل الصحفي االمريكي ( ظاهر جميل)
اىل الفلوج�ة بش�كل مس�تقل  ،كش�ف
اس�تخدام االمريكان للفسفور االبيض
يف االهج�وم عىل املدنين وتلك الش�هادة
ل�م تن�رش يف وس�ائل االع�الم االمريكي
الرئيس�ة  ،مما اضطر أآلالف اىل النزوح
من مدينتهم تارك�ن منازلهم ومصادر
رزقهم واللجوء اىل باق�ي املحافظات!!،
ومايزال الكثرين غ�ر قادرين بالعودة
اىل دياره�م .ماحدث يف الع�راق جريمة
ك�ربى لفداح�ة وفضاع�ة الخروق�ات
االنس�انية بح�ق املدنين ،إنه�ا جريمة
عىل نطاق واسع ،وهذا يجعل الصحفي
الغر نزيهه متواطئ مع قوات االحتالل،
هذه الح�رب التي تم تدبرها حرصا من
اج�ل النفط وامت�الك موارد الش�عوب،
والسيطرة عىل موارد تلك البلدان ،ونفس
اليشء ح�دث م�ع الق�وات الربيطانية
الت�ي انفضحت بحادث�ة ( بهاء موىس)
وهو م�ن اهايل الب�رصة ،والتي أضيفت
ايل س�جل املمارس�ات الالأخالقي�ة التي
قام به�ا جنود بريطانين ضد س�جناء
عراقي�ن حي�ث وافق�ت وزارة الدف�اع
الربيطانية عيل تس�وية مرضية واقفال
ملف الس�جن بهاء م�ويس الذي تويف يف
اثن�اء االعتقال بعد تعرضه ل�  93جرحا
وتوقف اعضائه الحيوية ومات مختنقا
بسبب التعذيب عام  ،2003اي بعد اشهر
من تحري�ر الربيطاني�ن ملدينة البرصة
وس�قوط نظام ص�دام حس�ن .ولذلك
نش�ا مبدأ “التضمن” اي خلق صحافة
واع�الم ضم�ن جي�وش االحت�الل وهم
يقولون وينقلون وجه�ة النظر للقوات
العسكرية الغازية ولذا انت التسمع وال
ترى وجهة النظر املعاكس�ة للمدنين ،
ولناخذ مثال القوات الربيطانية يف العراق
الت�ي قام�ت بالكث�ر م�ن الخروقات ،
وقتل�وا املئات م�ن املدني�ن يف البرصة،

حينما كانت املدينة تحت مس�ؤوليتهم،
قاموا باالعمال باالعمال االكثر وحشية
حتى وصلت اىل حد االعتداءات الجنسية
 ،لكن الصحافة ( املضمنة) و التي تسر
وفق سياس�ية العسكرية لم تكن قريبة
م�ن تلك االح�داث ،ولم تك�ن قريبة من
الضحاي�ا يف نقل معاناته�م ونقل قصة
أولئك العراقين وهذه هي” الحرب التي
ال تراها” .
يف حرب فيتنام ،كان  % 70من مجموع
الضحاي�ا كان�وا م�ن املدني�ن  ،يف حن
ح�رب الع�راق  ،وصل حس�اب املدنين
الكثر من  % 90من كل الوفيات !! .رغم
انه�م يعرف�ون أن ميثاق االم�م املتحدة
و يف بن�د م�ن بن�وده ،حس�ب اتفاقي�ة
جنييف الرابعة لع�ام  ،1949ينص عىل
قتل املدنين و التسبب املتعمد يف معاناة
كب�رة لهم هو جريمة حرب) ،ورغم أن
صور الجثث املرصوفة من جراء القصف
أو االشالء املتتاثرة من املدنين الضحايا،
لكن املشاهد الربيطاني أواالمريكي ليس
لديهم إدراك حقيقي لالعمال الوحش�ية
بهذا الش�كل ،اما عن سبب عدم اهتمام
املش�اهدين يف تلك الدول له�ذه املناظر
املؤمل�ة ،ربما النهم يجهلون اس�ماءهم

أوعدده�م أو حت�ى ارقامه�م له�ؤالء
الضحايا ،والس�بب ربم�ا – وهذا اليشء
امله�م – االعالم املضلل قد وس�م صورة
االره�اب عىل وجوه الضحاي�ا! ،وبالتايل
فه�م اليبالون باالمر ،انهم مجرد ارقام،
س�واءأ كانوا م�ن العراقي�ن أواالفغان
اوالفلس�طينن .وأعتق�د ان الصحاف�ة
واالعالم يحاول التقليل من تلك الجرائم
و بهذا يتآمر عىل عقلية املش�اهد عندما
يق�وم بالتقليل من أهمي�ة املذابح التي
حدثت يف العراق وافغانستان ،وهذا يتفق
بما أسماه الكاتب واالكاديمي االمريكي
الكب�ر( إد هرمان) ،ب�” ضحايا مهمة
 ،وضحاي�ا غ�ر مهم�ة” فالضحاي�ا
العراقين غ�ر مهمن ،لذا يجب التقليل
من ش�ان وفاتهم ،لذا ال يس�لط عليهم
االعالم والصحافة الضوء ،وال يشار لها
يف الصحاف�ة او التلفزي�ون الربيطان�ي
أو االمريك�ي النه�م “ضمن�ن “وه�م
أداوات ملاكن�ة القتل ومن يريد ان يخرج
من تلك الدائرة س�وف يجاب�ه بالرفض
وع�دم وجود مكان للن�رش يف الصحافة
واالعالم الواقع تحت س�يطرة “روبرت
مردوخ” إمرباطور اإلعالم الذي يتعامل
مع األحداث واألخبار يف وس�ائل إعالمه

كبضاعة يقوم بتسييس�ها وتس�ويقها
لتحقيق التأثر السيايس والربح املادي يف
وقت واحد دون اعتبار للجانب األخالقي
 ،لذا فان الش�عب الربيطاني اواالمريكي
لدية فك�رة ضئيلة عن حجم الخس�ائر
للمدنين يف تلك الحروب  ،ونفس اليشء
يحدث  ،بحيث اذا وضعت أية صحيفة يف
تلك الدول توصيفا لالحتالل االرسائييل ،
أو وجه�ت أي إنتق�اد اىل إرسائيل  ،فهذا
ينطوى عىل إش�كالية ويس�بب الصداع
للصحيفة أوالصحفي ،ويتهم ب”معاداة
الس�امية” .اما امتيازات الصحفي الذي
يتغاىض عن نق�ل الحقيقة ( الضمني)
وال�ذي ينق�ل وجه�ة النظ�ر الحكومية
فهي عدي�دة ،مثل مرافقة املس�ؤولين
الحكومي�ن يف زياراتهم أو س�فراتهم ،
أو تك�ون له االولوي�ة يف إجراء اللقاءات
الصحفية مع املسؤولين والعسكرين.
كان صع�ود الرئي�س ب�اراك اوباما اىل
الحك�م يف عام  2008احدى الس�مات
املهم�ة يف بداي�ة الق�رن ال ، 21وكان
ش�عار حملت�ه االنتخاب�ة ” التغي�ر
يمكنن�ا االيم�ان ب�ه” وه�و العالم�ة
التجاري�ة الت�ي قدم�ت ش�يئا خاص�ا
ومختلفا يف س�رك انتخابات الرئاس�ة

االمريكي�ة  ،فهو انتخ�ب يف عام 2008
مس�وقا من قبل كل من الرشكات أبل،
نايك�ي ورشك�ة ب�رة ك�ورس ،وجعل
العديد م�ن الناس يش�عرون باالرتياح
ومرتاح�ن لهذا التغ�ر وكان معارضا
للح�رب وكان يعده�ا خط�أ ّ ماس�اويا
 ،لك�ن ذل�ك كان إدعا ّء زائف�اّ ،بصفته
كرئيس للواليات املتح�دة االمريكية لم
يق�وم بس�حب الق�وات االمريكية من
العراق وافغانس�تان ،ودع�م العمليات
العس�كرية االمريكية يف كل من العراق
وافغانس�تان واليم�ن ،وواف�ق ع�ىل
تخصيص ميزاني�ة وقدرها  708مليار
دوالر ،وهو اكثر الرؤساء الذين قاضوا
والحق�وا الصحفي�ن ال�ذي ارداو نقل
الحقيقة واملعروفن باس�م ( كاش�في
الفس�اد) ،مث�ل موق�ع “ويكيليكس”
وهي منظمة من كاش�في الفساد عىل
االنرتني�ت  ،وه�ي مس�تقلة والتحم�ل
جنس�ية وإنها تمث�ل نقط�ة تحول يف
الصحافة املستقلة  ،اصدرت ويكيليكس
مئ�ات أالالف من الوثائ�ق الرسية عن
البنتاغ�ون ،والتي تصف قت�ل املدنين
بالجملة يف العراق و افغانس�تان ،ومنذ
الكش�ف ع�ن تل�ك املعلوم�ات تعرض

رئي�س تحريره�ا ( جوليا اس�انج) اىل
االس�اءة والتش�هر واتهام�ات باطلة
مصدره�ا الس�ويد والوالي�ات املتحدة
االمريكي�ة ،وحاول�ت االس�تخبارات
االمريكي�ة تهديده باملالحق�ة الجنائية
 ،جوليان أس�انج هو صحفي وناش�ط
ومربم�ج أس�رتايل ،أس�س موق�ع
ويكيليك�س وي�رأس تحري�ره ،حاصل
ع�ىل العدي�د م�ن الجوائ�ز الصحافية
والحقوقي�ة منه�ا جائزة م�ن منظمة
العفو الدولية يف  2009ومرشح لجائزة
نوبل للس�الم عام  ، 2019كان أس�انج
هاك�ر عندم�ا كان مراهقا  ،ثم مربمج
كمبيوتر قب�ل أن يصبح معروفا لعمله
مع ويكيليك�س ،وجعل ظهوره العلني
يف جمي�ع أنح�اء العال�م للتح�دث عن
حرية الصحافة والرقاب�ة ،والصحافة
االس�تقصائية ،أصبح�ت ويكيليك�س
معروف�ة عامليا يف عام  2010عندما بدأ
يف نرش وثائق عس�كرية ودبلوماس�ية
ع�ن الوالي�ات املتح�دة بمس�اعدة من
رشكائها يف وسائل اإلعالم ،صدر بحقه
أم�ر االعتق�ال األوروب�ي يف اس�تجابة
لطلب الرشطة الس�ويدية الس�تجوابه
فيم�ا يتعلق بتحقي�ق يف تهمة االعتداء
الجنيس ،أعتقل أسانج يف بريطانيا يف 7
ديس�مرب  2010بموجب مذكرة توقيف
دولي�ة صادرة ع�ن القضاء الس�ويدي
بتهمة اغتصاب وتحرش جنيس.
و قام�ت الوالي�ات املتح�دة بمالحق�ة
وتهديد “جوليان أس�انج ” ردا ً عىل نرش
موقع ويكيليكس مذكرات دبلوماس�ية
أمريكي�ة رسي�ة أثارت حرج�ا ً للواليات
املتحدة والعديد من الدول ،حكم القضاء
الربيطاني بتسليمه إىل السويد يف فرباير
 ،2012فق�دم اعرتاض�ا ً إىل محكم�ة
أخرى رفضته ،فلج�أ إىل املحكمة العليا
للمملك�ة املتحدة ،فحكم�ت يف  30مايو
 2012بتس�ليمه إىل الس�ويد ،وكان ل�ه
الحق الطعن يف هذا القرار أمام املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنس�ان .لكنه فضل
ع�دم الرج�وع إىل املحكم�ة األوروبي�ة
لحق�وق اإلنس�ان ولج�أ يف  19يوني�و
 2012إىل س�فارة اإلك�وادور يف لن�دن
وطل�ب اللج�وء الس�يايس ،بعد س�بعة
أع�وام من اللجوء إىل س�فارة اإلكوادور
يف لندن ،س�حب رئيس اإلك�وادور لينن
مورينو حق اللجوء من جوليان أسانج،
مؤس�س ويكيليكس ،مما أتاح للرشطة
الربيطاني�ة القبض علي�ه ،ويف املحصلة
يمك�ن الق�ول أن النخب�ة الربيطاني�ة
أواالمريكي�ة التريد للجمه�ور أن يعرف
حقيقة الحرب و ما يجري من خروقات
وإنته�اكات ال انس�انية وحت�ى انه�م
يعتقدون بانه ليس لهم الحق ان يطلعوا

أو يعرفوا ما يجري وما يقومون به من
أفع�ال  ،النهم عىل يقن بان�ه لو عرفوا
او علم�وا بالحقيقة ،ل�كان من الصعب
عليهم امل�ي قدما يف السياس�ات التي
قد تش�كل انته�اكا لحقوق االنس�ان أو
تتضم�ن دع�م االنظم�ة الديكتاتوري�ة
القمعي�ة يف العالم ،لذال�ك هناك حمالت
اعالمي�ة ودعائي�ة تس�بق أي تدخ�ل يف
الخ�ارج او ش�ن الح�رب لغ�رض إقناع
الرأي الع�ام بانهم يترصف�ون لتحقيق
أسمى النوايا النبيلة ،ولكنهم يف الحقيقة
يترصف�ون لحماي�ة مصال�ح النخبة و
السيطرة عىل النفظ و مصادر الطاقة ،
لذا ثمن حرية الراي واستقالل الصحفي
هو حياته ،مث�ل الصحفي (تري لويد)
مراس�ل ال(أي .ت�ي .أن) ال�ذي أردي
قتي�ال يف العراق من قبل مش�اة البحرية
االمريكي�ة  .ومنذ الغ�زو االمريكي عىل
الع�راق ،أكثر  300م�ن صحفي قتلوا ،
وه�ذا الرق�م أكثر من أي ح�رب أخرى.
ه�ذا الفيل�م قدم�ه الكات�ب و املخ�رج
” ج�ون بيلج�ر” كان إج�الال و تقديرا
للصحف�ن الذي�ن قدموا حياته�م ثمنا
لنرش الحقيقة ووصولها اىل املشاهد .تم
عرض الفيلم يف  13ديسمرب  ، 2010وتم
بث�ه عرب قناة (أي .تي  .يف )1الربيطانية
يف  14ديس�مرب م�ن ع�ام  2010و بع�د
ذلك تم عرضه  ،يف أس�رتاليا يف  10أبريل
 .2011تم حظر ه�ذا الفيلم يف الواليات
املتحدة األمريكية.
“ج�ون بيلج�ر” ه�و مراس�ل ح�رب
حائ�ز عىل العديد م�ن الجوائز ومخرج
سينمائي ومؤلف ،من أول فيلم وثائقي
عن حرب فيتنام تميز بمواقفه الجرئية
و الش�جاعة ،ل�ه فلم�ان وثائقي�ان
ملن�ارصة القصي�ة الفلس�طينة وهم�ا
بنف�س العن�وان  ،وه�و “فلس�طن ال
ت�زال القضي�ة” .فيلمه”الحرب التي ال
تراها” ليس استثنا ًء ،إنه يشكك يف دور
وس�ائل اإلعالم يف التحضر للحروب يف
أفغانس�تان والع�راق .كما أنه يش�كك
يف التغطية الت�ي نراها اليوم عىل إيران
ويس�أل عم�ا إذا كان�ت ه�ذه األخطاء
تتكرر .إنه فيلم رائع ومثايل  ،وأؤكد لك
شخصيا ً أن هذا هو الفيلم األكثر إلهامً ا
واس�تفزا ًزا للفك�ر ،وهو ً
أيض�ا الفيلم
األكث�ر إثارة للمش�اعر واأللم والخوف
الذي ستشاهده عىل اإلطالق “ .الحرب
التي ال تراها ” هو بسهولة الفيلم األكثر
أهمية خالل الس�نوات العرش املاضية ،
وأؤكد أن الفيلم الوثائقي األكثر أهمية
يف كل العصور .إلن القضايا التي أثرت
يف هذا الفيلم مهم�ة للغاية ،إنه تاريخ
من ت�ورط الصحافة ووس�ائل اإلعالم
الرئيسة يف صنع الحروب.
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الروائي املوريتاني «أمحد فال ولد الدين» وجتربته الروائية
حاوَره :محمد حماني
الزوراء  /خاص
* يب�دو أنكم دخلتم عال� َم الرواية بقوة .هل
ً
صدفة؟
حصل ذلك
ش�كرا لك�م عىل الفرص�ة املُتاح�ة .نعم ،لقد
ُ
ولج�ت ه�ذا العالم املدهش «ب�ال ميعاد» عىل
لغة نزار .فقد اكتش�فت حاجت�ي للحكايات
ْ
طلبت مني ش�بكة الجزيرة كتابة نص
عندما
ُ
خضتها م�ع بع�ض الزمالء يف
ع�ن مغام�رة
أيام الثورة الليبي�ة الوىل حيث اعتقلنا هناك.
فكتب�ت «يف ضياف�ة كتائب الق�ذايف» الصادر
ع�ن الش�بكة العربي�ة ع�ام 2011م .وأثناء
كتابتي لذلك النص الحظت رشودا يف القلم إىل
الحكايات ،وولوعا بتأمل أعماق الشخصيات،
ومي�ال ل�سد التفاصي�ل .ثم قادن�ي المر يف
النهاية إىل طرق هذا الباب.
* قيل« :إن الشعر ديوان العرب قديمًا» .فهل
نحن  -اليوم  -يف عرص الرواية بامتياز؛ أم ما
ُ
زال للشعر قراؤه ،ومحب ُ
وسلطته؟
رُّوه،
ُ
العرب الش�ع َر
نعم ،كان�وا يقولون ل�ن ترتك
ُ
اإلب�ل الحن�ني .وأن�ا ال أتوق�ع
إال إذا ترك�ت
أن ين�زل الش�ع ُر العرب�ي م�ن عليائ�ه ،لكنه
س�يتعلم التن�ازل ع�ن غ�روره وانف�راده.
ْ
غ�دت الخيمة
علي�ه أن يتعل�م التواضع ،فقد
العربية تضطرم بأصوات أخرى .كان الش�عر
ق�وم ال ديوان لهم س�واه .ففيه كانوا
ديوان
ٍ
يخلّ�دون مآثره�م ويرص�دون خواطره�م
ومش�اعرهم ،ف�كان حامل معرفته�م .لكن
الرواي�ة اليوم ب�رزت هي الخرى مس�تودعا
للتعبري عن املش�اعر وتخليد اليام –الواقعية
ْ
فغدت حامال للمعرفة ولأليام هي
واملتخيلة-
الخرى .ولذا يندهش املرء عندما يرقب أعداد
الروايات املطبوعة كل عام .ففي العام املايض
خ�رج نحو ألفا رواية عربي�ة .وأكاد أجزم أن

كأبة تلتحف
تضاريس القصيدة

رسول عبد المري التميمي
يفِ مقهاه املتحركة
بموسق ِة
يدي ِه الساخنتني
َ
نفس ُه
ُجنوبي ُيطوي
ع َ
رب َ
املسافات
كأنما هي َ
شكل ُه
وبحُ ُن ٍو مكدور
ُيمس ُد َ
ش ُ
الثلجي
عره
ِ
ُ
بتمتم ٍة تطفئ ذهوله
ُي ُ
برص وجه ُه الغضوب
كرقص ٍة صامت ٍة
َ
تحمل مالمح ِه َ
ُ
سرية
الك
َ
مَ حموما كان بإحساس ِه الخدر
ُ
وبمتع ِة مَ
بوقار
قهاه املحدبة
ٍ
شتائه
يسأل دفء ِ
دفء نبض ِه
دفء أكواب الشاي
َ
كان عقيل عيل
يجلس هادئا ً
ُ
ُ
والكآبة تقف ُز
َ
ْ
تضاريس قصيدت ِه
من
ِ
املقرورة ليالً
ُيذهل ُه صوت الرغبة
عقده َ
ُ
ُ
الخمسني
داعب
ُي
بمشاكس ِة انفعال الهث
َ
يفتشن
والنسوة
َ
يألفنهُ
معطف
عن دفء
ٍ
َي َ
لتذن ْ
شبق عنيد
بعض
من
ِ
ٍ
ما كان بوسع ِه
إال أن يجيء
ُي ُ
هده أنني املَطر الناعم
ُ
وضوحه
تسكع ُيدرك
بع َد
ِ
ٍ
ُ
َ
مَ بحوحٌ َينزف طعم َ
الربد
ْ
ُ
فحواه املُتماي َزة
من لذ ِة
ُ
يلعن كل رش
ُ
يلعن كل شعر
َ
شهوة الفكر
يستبع ُد
ليهجر َثرثرة
َ
ُ
تجذب ومَ نطقه الضاج
ال
الذي ُي َ
دفن َنحيال
ليس َ
َج ٌ
كان بمفردهِ
ُيفزع ُه الفراغ َ
الضائع
َ
فوق بؤس الرائكِ
يا ُ
رب
مَ تى َيهدأ
ضجيج باتَ
بع َد
ٍ
ُ
َيموج بضوئه
الراكض
فبياض حزنك ال يعرف ُه
إال َ
أنت

الدواوين لم تتجاوز العرشات .قد يكون لألمر
عالقة بالس�وق ،وبضعف التعليم وباالنبتات
ع�ن املخ�زون الثقايف الكالس�يكي الرضوري
لي تجربة ش�عرية جادة .لك�ن الرقام تظل
الفت�ة ،ويتجدد تس�اؤلكم يف قال�ب آخر :هل
الرواية ديوان العرب الجديد؟
تتميّ�ز اللغ�ة الروائي�ة عن�د «أحم�د ف�ال»
ّ
البيئ�ة
بالرصان�ة ،واملتان�ة .كي�ف أث�رت ِ
الش�نقيطية يف تكوينكم اللغ�وي؟ وبأي لغة
ينبغي أن ُتكتب الرواية اآلن؟
أنا سعيد بهذا التكييف من طرفكم وأتمنى أن
يكون دقيقا .لعل�ك تميل إىل فكرة منترشة يف
العالم العربي تع ّد املدرسة الشنقيطية مدرسة
مختلف�ة يف النثر .تتميز بالرصان�ة واملتانة..
كما كانت املدرس�ة املرصية يوم�ا .وعىل كل
حال ،فاللغة هي الوسيلة الوحيدة بني القارئ
والكاتب .هي مصيدة الكات�ب لقلب القارئ،

وحاض�ن الفك�رة-أو ه�ي ه�ي -ووس�يط
االش�تباك املعريف .لذا ال بد ل�كل كاتب جاد أن
ال يفكر فيما س�يقول فقط ،بل عليه التفكري
أيض�ا يف كيفية قوله ،ويف أي ثوب س�يخرج.
هل يخرج يف ثوب قش�يب يزيد املعنى إرشاقا،
أم يف قالب يغتال الفكرة املُ َ
ش�يَّ َ
عة يف ثوب ّ
رث
مث�ري للكآبة وخ�ادش للحاس�ة الدبية .ثمة
كتاب وق�راء ال يميّزون بني لغ�ة الدب ولغة
القان�ون .ال يالحظون الفجوة املقدس�ة بني
كلم�ات مندوب املبيع�ات وعبارات الش�اعر.
ومن هذا الباب فأنا أميل إىل أن الرواية ينبغي
أن تكت�ب بلغة تس�تحق أن تك�ون لغة أدبية
ُ
س�فينته املحملة
ع�ىل القل .فلغ�ة الروائ�ي
باملش�اعر واملواق�ف والحكاي�ات والخياالت،
والب�د أن تك�ون لغة معط�اء مرتع�ة بالقوة
والجزالة والحياة حتى تس�تطيع رفع النص
ليكون أدبا.

* تحرض مدينة «الدوحة» يف رواية «الحدقي»،
و «الش�يباني» بش�كل الف�ت .مل�اذا الدوح�ة
ُ
هاجس املكان
بالذات؟ وإىل أي حد يش�غلكم
أثناء كتابة الرواية؟
ه�ذا س�ؤال أرمى ب�ه رميا دوم�ا .وحضورالدوح�ة ل�م أفكر فيه كث�ريا ،بل ج�اء عفوا.
ولعلني أحتاج للتفك�ري يف المر مثلكم .فلعل
ال�س هو عالقت�ي الخاص�ة بالمكن�ة .فأنا
مرتبط كثريا باملكان سواء كان املكان الحايل،
أو ذاك القاب�ع يف الذاكرة .فلعل الوفاء للمكان
ال�ذي يلفن�ي لحظ�ة التخي�ل والكتاب�ة هو
الذي أب�رز الدوحة يف الحال�ني .ولعل القاعدة
ستنكس يف النص الذي أخطط اآلن لكتابته.
* مُ ِنع�ت روايتك�م «الحدق�ي» بإح�دى
ال�دول العربية .م�ا حيثيات ه�ذا املنع؟ وهل
اس�تطاعت الرواي�ة أن تقدم نق�دا للتقاليد،
والعراف االجتماعية من وراء ُشخوصها؟

مش�كلة الن�ص الدب�ي وفضيلته أن�ه مجال
للتأوي�ل ومرتع باإلمكان�ات ،ومحمل بمجال
الق�ول .والتوج�س ال�ذي القت�ه الحدق�ي يف
بعض البل�دان قد يكون راجعا الس�م كاتبها
أو املؤسس�ة الت�ي يعم�ل فيه�ا ،وق�د يكون
عائدا لطبيعة بعض شخصوها واإلشكاليات
الثقافي�ة الت�ي تعال�ج .والس�بب الحقيق�ي
للحظ�ر يبقى معروفا ل�دى الحاظر ،مجهوال
لدى الكاتب .وفكرة حظر الكتب يف عالم البي.
دي .أف .فكرة صبيانية عىل كل.
ً
*مقارنة بني رواية «الحدقي» ،و»الشيباني»
هنال�ك تراج�ع كب�ري ع�ىل مس�توى ع�دد
الصفح�ات .هل القارئ العربي ظل يس�تثقل
الكتابات الطويلة يف زمن السعة؟ أم طبيعة
الحداث فرضت ذلك؟
ثمة حديث دارج بني القراء عن ضيق بالرواية
إذا ج�اوزت  300صفح�ة .لك�ن الحقيقة أن
النص املحكم امليلء بما يستحق القراءة يظل
له جمهوره .أما يف حالتي الحدقي والشيباني،
فأظن طبيعة عرص الجاحظ وتشابك خيوط
القص�ة ّ
حت�م أن تصل الرواي�ة  440صفحة.
ومما ال يعلمه القراء أني حذفت منها فصوال
قبل ذهابها للمطبعة.
م�ن يق�رأ رواي�ة «الش�يباني» يج�د ً
دقة يف
ً
وبالغة يف التصوير .كيف تحافظون
الوصف،
ع�ىل نس�ق الوص�ف م�ن بداي�ة العم�ل إىل
نهايته؟
الوصف أحد إش�كاالت الرواي�ات .فقد يرتقي
بالنص وق�د يقعد به .فالوص�ف الناجح هو
ذل�ك الذي يقدم الف�كار ويميش بالحكاية إىل
المام ،والوصف الس�لبي ه�و الوصف ملجرد
الوصف .والقارئ الح�اذق يميز بني النمطني
بحس�ه وإن ل�م يع�رب عن ذل�ك بلفظ�ه .أما
نم�ط ما يف الرواية فتحد كبري.
املحافظة عىل ٍ

العباس بن األحنف...صحبة القصيدة الواحدة

ابراهيم محمود
اليمامي العب�اس بن الحنف ،واملتوىف س�نة
192ه809/م ،الذي اقترص يف شعره ،بشكل
عام عىل الغزل ،وليس سوى الغزل ،هل يمكن
َع� ّده ش�اعر القصي�دة الواحدة؟ ق�د يكون
ه�ذا القول تقريرياً ،أو انش�ائياً ،ولكنه يظل
قابالً لألخذ به ،ليس لن يف ذلك غمطا ً لحقه،
وإنم�ا لن القصيدة الت�ي اعنيها هنا ،تجمع
ب�ني جمل�ة أوصاف/أطي�اف ،ه�ي حاالت�ه
النفس�ية ،وقد تمحورت ح�ول رغبة واحدة،
متنوع�ة يف مكوناتها وموارده�ا القيمية ،أو
حت�ى الثرية ،أعني من ناحية اس�تتباعاتها
االجتماعي�ة ،وفع�ل التذوي�ق يف بنيتها ،هي
رغبة الحب ،حب اآلخر املتخيل الحقاً ،واآلخر
ال�ذي كثريا ً ما يظهر يف ش�عره ،حيث يمكن
تح�ري خيوط مختلفة يف نس�ج عامله الداليل
أو الجمايل .
ابن الحنف ش�اعر الغ�زل الرقيق ،وهو يعيد
هنا ابن أبي ربيعة ،مع فارق كبري طبعاً ،من
حيث الجدة والرباع�ة يف التعبري  .إن خطوط
اتص�ال الش�اعر هنا ،تظ�ل س�الكة ،مثلما
أن محطات�ه ت�رتاءى يف الكثري م�ن وجوهها
معلومة ،أو مألوفة ،كون الصور املستخدمة
عن�ده ،وما فيها من لوعة ،وتجس�يد لغواية
اآلخر  .إن الطفرة الش�عرية ،هي التي تفتتح
لحظته�ا الش�عرية ،ه�ي التي ت�يش بتنوع
العالقات الش�عرية ،مع العال�م الالمتناهي،
وكذل�ك املتناه�ي بحس�ب الوع�ي املحيطي
للسائح الشعري ،وكيف أن جغرافيا متخيلة،
تقرص عن بلوغ السمت املفصح عن أن أفقا ً
أرحب مما هو منظور ،قد انربى هنا ،مسميا ً
شاعره فعلياً ،وكما يستحق .
ثم�ة وعي ملا هو مديني ،لن الش�اعر ،يكون
هنا ابن املدينة ،ويتعامل مع مفرداتها ،مثلما
يظه�ر تأث�ره بثقافتها ،ويف الوق�ت ذاته ،ال
يخفي انخراطه يف مظاهرها الكثر مألوفية:

االق�رتاب م�ن الحبي�ب ولعل�ه يف الكثري من
ش�عره ،يعتمد أسلوب املقطوعات الشعرية،
والتي ترتجم تلك لحاالت الش�عرية املختلفة،
أو اللحظات التي تتملك عليه وعيه:
إليك أشكو رب ما حل بي
من ظلم هذا الظالم املذنب
صب بعصياني ولو قال يل:
ال ترشب البارد لم أرشب
إن سيل لم يبدل وإن قال لم
يفعل وإن عوتب لم يعتب
ظلوم يا ظاملتي إنما
قلت لك الحق فال تغضبي
إن اآلخ�ر ،يتوقف يف حدته ،عىل مدى انخراط
املح�ب يف تجربة الحب ،وكيف يتحدد موقعاً،
ولعل الش�اعر ،وهو يضفي عىل محبوبه ،ما
يتج�اوز به حدود الواقع ،إنم�ا يريد أن يبدع
مفارق�ة يف العالق�ة ،لكي يربر لنفس�ه ،كل
هذا البالء الناجم ع�ن تجربته املتصورة ،ويف
الوق�ت ذات�ه ،يكون تعب�ريه نافح�ا ً بجانب
وجداني معلل من ذاته ،وفق خط مس�تبرص
م�ن لدنه ،يودع�ه ألوان رغبته النفس�ية ،به

يكون شعره يف امتداده غري املستقر .
صحي�ح أن ثمة ما يرصح به الش�اعر ،وهو
توقريه للم�رأة ،ولكنه الحب الذي يرتد إليه،
ومن خ�الل الظ�روف التي تحيط ب�ه  .وإذا
كان ممكنا ً القول ،عىل أنه يكون مختلفا ً عن
اآلخري�ن ،وله خط اتصال مغاي�ر عنهم ،إال
أن هذه املأس�وية املقض�ة للنفس ،ال أظنها
ترتق�ي إىل س�وية الواقع ،إنما إىل مس�توى
ال�ذات الخرى ،تل�ك التي ترغ�ب يف الدخول
يف مزاي�دة مع ذاته�ا ضمناً ،وه�ي يف وضع
الفت ،يمكن استجداء عطف اآلخرين ،وقلب
املعادلة ،أي جعل خط االتصال مرسوما ً من
خالل م�ن يراهن علي�ه حباً ،وه�ذا املراهن
علي�ه ،أق�ل من حقيق�ة املرصح به ،س�وى
أن�ه يصعد من ش�أنه ،ليكون مح�ور النظر
والحرك�ة .أما أن يرى الباحث أن يف ش�عره
هذا ،محاولة تطهري للمجتمع ،فال يظن ذلك
بقدر م�ا أن العال�م الذي يصطنعه الش�اعر
لنفس�ه ،وينتظم من خالله ،اس�تجابة لذات
املكنون ،مكنونه ،واآلخر ملحق به .
إن ترصيحه القويل أو الخطي الالفت ،وهو:
ولقد قلت والهموم ركود
ودموعي عىل الرداء تجود
يا بني آدم تعالوا ننادي
إنما نحن للنساء عبيد
من يلمني عىل النساء أمله
أنا والله للنساء ودود
ربم�ا هو ت�وق إىل النس�اء كم�ا يتصورهن،
ولك�ن لي�س من أجل النس�اء ،وحول�ه ما ال
حرص له منهن ،بقدر ما هو خوف من ذهاب
موضوع حبه ،من زوال ما يملكه قوة وطاقة
وحب ،وأن النس�اء اللواتي يقصدهن ،يظللن
يف حدود الواقع ّ
املدني من قيمة النس�اء ،وأن
اب�ن الحنف ،وه�و يعذب نفس�ه ،أو يقتدي
بنم�وذج يف الح�ب ،يك�ون هو م�داره ،تأتي
جغرافية متخيله ،غري ق�ادرة ،كما أرى ملنح

ش�عره الطليق هن�ا ،تلك الطالق�ة يف املعنى
الالمأل�وف ،وإنم�ا طالق�ة الرغب�ة املعذب�ة
له ،بحيث تكث�ر القصائد التي تس�فح فيها
الدموع ،كما لو أنه مجنون ليىل .
إن عالقة الش�اعر مع من يحب ،تس�تعرض
طبيعت�ه الذاتي�ة ،أكثر مما تس�تعرض وجه
اآلخ�ر ،وج�ه النث�ى ،خصوص�اً ،أن اللواتي
يذكره�ن يف ش�عره ،م�ن الج�واري ،أو من
اللواتي تعل�ق قلبه بهن ،وه�ذا االرتحال من
وج�ه إىل آخ�ر ،وبهذه الطريق�ة ،كما لو أنه
تزوجه�ن دفع�ة واح�دة ،ويف الوق�ت ذات�ه،
ً
رسيع�ا ويف كل الخط�وط الت�ي ترس�مها
ل�ه مخيلته النفس�ية ،مح�اوالً لف�ت أنظار
اآلخرين إىل خطبه ،وهو خطب معد بطريقة
نفس�ية ،ال أظنها تتفق ومفهوم الحب الذي
يمارس وفاقا ً ما ،بني قلب وآخر ،وهنا يكون
قلب الشاعر منقسما ً عىل نفسه ،إزاء أسماء
اللوات�ي يخاطبهن ،مثلما يتح�ول إىل وجوه
أخرى ،تنتفي فيها صف�ة الحبيبة بالتقابل،
ً
عملي�ا حصيلة
أي يف خط�اب التذكري ،وهي
معايشات واقع ،أو الثقافة التي يظل مندمجا ً
فيها ،وإن ب�دا محاوالً االعت�زال ،أو التمايز،
ويف العم�ون العم ،ولو أن ثم�ة كما ً أثريا ً من
ش�عر ابن الحن�ف ،يلف�ت نظرن�ا ،ويعلمنا
بطول باعه يف تجرب�ة الحب ،لكن يظل الذي
يشغلنا هذا االنغالق عىل عامله الداخيل ،رغم
الفس�حة الهائلة م�ن حوله ،وذل�ك الدوران
ح�ول الذات ،بحي�ث تظل جغرافي�ة متخيله
الش�عرية عاجزة ع�ن تحقيق حلم الش�اعر
الثري ،وهو أن يش�د العالم إلي�ه ،أن يمارس
فتن�ة الش�عر ،يؤصلها ،موحي�ا ً ومفضيا ً إىل
حض�ور الف�ق الالمتناه�ي يف الش�عر ،كما
املعزز ش�عرياً ،لكن ال اس�تقاللية اآلخر ،من
يحب هنا ،وجه من وجوه ضيق الحدود التي
يطلق فيها رؤاه الشعرية ،فاآلخر هذا ،وجه
من وجوه افتتانه بذاته .

حني يكون الشعر يف أحزانه موسيقى مساء
ناهض الخياط
مع الش�اعرة والرسامة (ليىل عبد
الم�ري ) يف مجموعته�ا الش�عرية
( ثم�ة ع�زف يف الس�ماء ) لس�نة
2019م .
يفكر الشاعر كثريا يف اختيارالعنوان
املناس�ب ملجموعته الشعرية التي
ينرشها  ،لنه النافذة لتي يطل منها
الق�ارئ ع�ىل الفض�اءات املكنونة
يف قصائ�ده ،فربم�ا يختارعنوان�ا
شامال موحيا بأبعادها  ،أو ينتقي
منها أح�د عناوينه�ا  ،لتكون هي
الناف�ذة  ،مع ما يدع�م موحياتها
من إهداء ولون وإشارات ُيعنى بها
تصميم الغالف .
والش�اعرة ( لي�ىل عب�د المري ) يف
مجموعتها ( ثمة عزف يف السماء)
بقصائده�ا الس�تني املتجانس�ة
بمضامينها ومس�توياتها ،يضمها
غ�الف رائق البي�اض ،تزينه لوحة
تجريد لوني رفيق حياتها الرس�ام
والش�اعر ( كام�ل حس�ني ) ،كما
كتبت له الشاعرة يف أوىل صفحاتها
إهداءها إليه ( إىل  ..كامل حس�ني)
 ،وجعل�ت م�ن قصيدته�ا عن�ه (

ثم�ة عزف يف الس�ماء) عنوان هذا
الكتاب:
ُ
أبحث عني وعنك
سأسال شجرة الكالبتوس
حيث كنا
عن قصة حب عذري
وَلَه ِ (قيس) ل� ( لياله )
منذ ألف عام !
(م�ن قصيدتها ل�ه /ثمة عزف يف
السماء )

وتواصل الش�اعرة بوحها الحزين
العمي�ق إلي�ه ع�رب قصائ�د أخرى
لتديم به العزف يف الس�ماء  ،ملا لها
من سمو وقدسية خالدة .
وبه�ذه القصائد التي ي�رتدد فيها
أنني أحزانها وترمّ لها  ،نعرف سبب
اختيارها لعنوان إضمامتها ( ثمة
عزف يف الس�ماء )  ،كما هو تكريم
ووف�اء لرفيقه�ا الراح�ل ( كام�ل
حسني ) .

ْ
وتص�در قصائده�ا متوزع�ة بني
رثاء أحبتها وعمرها وأحالمها عن
موهبة أصيلة مثقفة واعية :
أبي مصنوع من نقاء خالص
كوجه أمي
معدن غريب
ال يصلح لعبادة الوثان واآللهة ( ن
قصيدة /أبي )
ومن قصيدتها ( لم أبك عىل الطالل
يوما ) :
أنا املجنونة أبدا
واملجنونة جدا ً
أنا ال أحب نفيس
أنا ..
أعشقها جدا ً
أن ْ أكون أو ال أكون !
وهاه�ي  ،االن ( ،لي�ىل عبد المري)
اإلنس�انة الراقي�ة :الرس�امة
والش�اعرة املبدعة  ..بما تجلّت به
يف رس�وماتها وظ�الل قصائدها يف
مس�رية الش�عرالحديث بظهريها
الثق�ايف واملع�ريف الفاع�ل يف انماء
موهبته�ا وترص�ني إيمانه�ا
بالحقيقة ّ
أنى تك�ون  ، ...فجعلت
مجوعتها ( ثمة عزف يف الس�ماء )

صفحات مفتوحة لعروض الرتاث
اإلنس�اني بأس�اطريه وعقائ�ده
وفنون�ه وأح�داث مس�ريته ع�رب
عصوره وأماكنه املختلفة  ،وأذكر
( هنا ) م�ا ورد يف متون قصائدها
بعضا من هذه املس�ميات بحسب
تسلس�لها يف س�ياق النص�وص .
ومنها  :أحدب نوتردام \ كلكامش
\ هامل�ت \ املس�يح \ بتهوفن \
تولس�توي \ بيكاسو \ همنكواي
\ إبن بطوطة \ مسيلمة الكذاب .
لكنها تدير ظهرها للزمن ولكل ما
تركه لنا من املعطيات :
أختم بالعرشة املبرشين
ُ
تنازلت عن التاريخ
ها قد
تكفيني الجغرافية
ربما فيها المان
المان فقط
( من قصيدتها  /يف بلد التيه )
وت�رتك الش�اعرة تأويي�ل عنوانها
لقارئه�ا م�ن غوص�ه يف أم�واج
صفحاته�ا  ،ليخرج محتدما معها
برصاعه�ا وتأمالتها ورفضها لكل
م�ا ت�راه خاطئ�ا وفاس�دا وقاتال
للناس والحياة !

فالكاتب قد يمر بفرتات انقطاع ،وقد يرصفه
تيار حياته الخاصة عن تيار شخوصه فيطول
به�م العهد ويطول عهده بالماكن املوصوفة
كذل�ك .وبذا يغدو الحفاظ عىل أي نمط تحديا
كب�ريا .ويظل الحس الخاص للكاتب وس�يلة
املحافظة عىل كل ذلك.
* ُيالح�ظ أن ّ
نصك�م الروائ�ي« :الش�يباني»
تغيب في�ه نهاية مح�ددة .ه�ل تعوّلون عىل
القارئ يف اتمام النص الروائي؟ أم أن النهاية
ليست ذات أهمية بالنسبة لكم؟
هذا مما يختلف فيه القراء .فقد علق بعضهم
ب�أن النهاي�ة كان�ت فاقع�ة واضح�ة ،وكان
الوىل لو غمضت .وأن�ا أميل لن يزاوج النص
ونهايات�ه بني الوضوح والغم�وض ،بني فتح
أب�واب كث�رية وإبق�اء أخ�رى موارب�ة مليئة
باللغاز .والتحدي هو الوصول لذلك.
* يف روايتك�م الخرية «الش�يباني» تص ّدرون
كل مقط�ع م�ن املقاط�ع السدي�ة للرواي�ة
ببيت من أش�عار أبي الع�الء املعري .فهل كل
بيت يلخص أح�داث املقطع؟ ومل�اذا املعري؟
وم�ا حدود التالق�ي بني الش�عر ،و الرواية يف
نظركم؟
ال يتوق�ف أح�د عن�د ه�ذا الم�ر إال انفرجت
أساريري وسعدت أيما سعادة .فهذه الخطوة
أخ�ذت من�ي جه�دا مضني�ا ول�م يالحظه�ا
الكثريون .كان�ت يف ذهني عدة أفكار الختيار
أبي�ات املعري .فالن�ص متش�ائم ،فيه الحب
والفش�ل واالنتحار واإلعدام .واملعري عقل فذ
مرهف اإلحس�اس متش�ائم رهني محبس�يه
أبدا ،أو كما قال:
لفقدي ناظري
ولزوم بيتي * وكون النفس يف
ِ
الجسد الخبيثِ !
ثم إن كل بيت ربما يوحي -من بعيد -لحادث
قد يرد يف تضاعيف الفصل.

ق

صيدة

أجبدية حيب

اسماعيل خوشناو
حبيبتي
َ
أجمل إِنسان ٍة
يا
يف سريتي
َ
السو ُر َ
طرق رُّ
باب قلبي
ُ
ٌ
ٌ
صوفية مغرمة أمنيتي
َّ
النور ُ
َس يف َّ
السما ِء
ْ
ُ
َ
يقتات ح ْباتِ الهوى
أرأيت ُم َ ْ
ص َح َح ِّظي
َ
ْ
صارت منزلتي
كيف
سفينتي َقد أَب َْحرَتْ
ْ
مواج
عىل َ أبياتِ ال ِ
َقد أ َ
وق َد ْت
ً
ْ
رس
ُشمُ وعا
ليوم ال ُع ِ
ِ
َ
وف َ
رحتي و َب َ
هجتي
َ
َ
صبح يرى
الْ ُع ْم ُر أ
ً
ً
حياة و سعادة و ثراء
َقرصٌ مُ ن ٌ
ري لوحتي
الْق َد ُر َ
نث َر َّ
السناء
َ
والْ ُ
كون مِ ْن ُه قد َدنا
َ
ليس ُهنا و ال ُهناك
ُ
هي الْ
وحيدة َّالتي
َ
رش الْحُ ْس ِن
عىل َع ِ
ٌقد َ
اعتلَ ْت يف سريتي
أمريتي
يا أَرو َ
َع إِنسان ٍة
يف حياتي و ِق َّ
صتي
أُ ِحبرُّكِ
َفتأْريخي
ْ
ف إِىل اليا ِء
مِ َن ْالَلِ ِ
ُ
َقد جعلته ِب ْ
اسمكِ
الْيق ُ
ني َقد أنا َر
صوْب ُشعلَةً
ُ ِّ
يف كل َ ٍ
َ
ُ
نطق يف خفا ٍء
َت ِ
ويف َعلنَ
مِ َن الْهوَى
مُ ْفر َداتي
َ
و أ َ ْنغا َم قصي َدتي
َخيايل
ِف ْكري
وا ِقعي
وما مَ ْ
لك ُت مِ ْن أَمْ ٍر
ُ
نرسمُ كِ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
رُّ
َ
ُ
فنش ِطب الصورة ِتلو الخرَى
فنقولُ
َ
ليت التي مِ ْن بعدِها
ُ
ُي ْش ِبهكِ
حبيبتي
أَمريتي

واحة
العدد 7170 :االحد  19 -كانون الثاني 2020
لها

No: 7170 Sun 19 Jan 2020

alzawraanews@yahoo.com

حنو مستقبل افضل...له

كل يوم معلومه

حلياة أسرية أكثر هدوءاً 8 ...عادات جتعلكم األكثر سعادة يف البيت
الحي�اة العائلي�ة يمكنها أن تك�ون منهكة..
فالضغ�وط الحياتي�ة اليومية واملس�ؤوليات
يمكنه�ا أن تجع�ل الرج�ل عىل حاف�ة فقدان
أعصابه يف أي لحظة.
وحني يعود إىل املنزل ،ممنيا ً النفس بفرتة من
الهدوء والسكينة ،يجد نفسه وسط معمعمة
جدي�دة تتعلق بمش�كالت األوالد ومناكفاتهم
ومش�اجراتهم وحتى مش�كالتهم مع الرفاق
واألصدقاء.
يض�اف إىل ذلك الجدال املحتم�ل مع الرشيكة
التي قد تك�ون منهكة من يومه�ا ،هي أيضا ً
وبالت�ايل أي كلم�ة يمكنها أن تش�عل الحرب
العاملية الثالثة.
حينها تصبح العودة إىل املنزل أش�به بالعقاب
منها إىل املكافأة.
ولك�ن يمكن قل�ب الصورة رأس�ا ً عىل عقب،
والتمتع بحياة عائلي�ة هانئة وهادئة ،بتبني
عادات العائالت األكثر سعادة.
يف ح�ال كان حس�م القرارات ي�ؤدي عادة إىل
جدال أو مناقش�ات تس�تمر لوقت أطول مما
يجب ،فإن العلماء لديهم الحل:
اجلس إىل جانبها خالل مرحلة اتخاذ القرار.
الدراس�ات وج�دت أن جل�وس األش�خاص
متجاورين ،يع�زز روح التعاون بينهم ،ولكن
روح التع�اون ه�ذه تكون يف حده�ا األدنى يف
حال كانوا يجلس بعضهم قبالة بعض.
ال لألضواء الساطعة
حني يصبح املنزل يف حالة من الهيجان الكيل،
س�واء من قب�ل أوالدك أو بس�بب توتر ما مع

املطبخ
املكوّنات لتحضري الكريب:
بيض – 4
حليب –  500مل
دقيق –  250غرام
ملح – رشة
زبدة مذوّبة –  50غرام
زب�دة لده�ن املق�الة – بحس�ب
الحاجة
ّ
خل أبيض – ملعقة صغرية
لتحضري الحشوة:
صدر دجاج مسلوق – 2

الرشيك�ة ،فإن أفض�ل حل ممك�ن هو جعل
األضواء خافتة إىل حد ما.
األض�واء الخافت�ة تجع�ل الب�رش يش�عرون
بالراحة واألمان ،وهذه املشاعر من شأنها أن
تجعل اآلخر أكثر انفتاحا ً عىل البوح بما يفكر
به أو بما يشعر به.
أي ع�وض أن تقوم زوجت�ك بالتذمر أو يرص
ابن�ك ع�ىل أن�ه ال يعان�ي أي خطب م�ا ،فإن
املش�اعر الت�ي تحفزه�ا األض�واء الخافت�ة
ستجعلهم يكشفون عما يزعجهم.
حدث إيجابي ..حدث سلبي
يفض�ل القي�ام به�ذا األم�ر خ�الل الوجبات،
بحيث تجتمع العائلة عىل مائدة واحدة.

املطل�وب م�ن كل ش�خص ،الحدي�ث عن أمر
واح�د إيجابي ح�دث معه خ�الل يومه وآخر
سلبي.
املقارب�ة هذه مفيدة جدا ً لألوالد ،خصوصا ً إذا
كان�وا ما زالوا يف س�ن الطفول�ة أو حتى عىل
أعتاب املراهقة.
الحديث عن حدث إيجابي وآخر س�لبي يجعل
األطف�ال عرب مراقبة أهلهم يطورون مهارات
التعام�ل مع األح�داث اإليجابية والس�لبية يف
يومياتهم.
مقاربة عسكرية ..أحيانا ً
بع�ض األم�ور تتطل�ب الح�زم والحس�م
والصالب�ة .لذلك يف املواقف التي تتصاعد فيها

ح�دة النزاعات بني أف�راد العائلة أو حني تجد
أن ما تحتاج إليه ش�خصيا ً يتعارض كليا ً مع
ما تحتاج إليه العائلة ،فهنا يجب الحسم..
الخي�ار هو إما املواجه�ة والدخول يف معمعة
من املش�كالت التي ال تنتهي أو حس�م الخيار
وإنه�اء األمر به�ذا االتج�اه أو ذاك ،رشط أن
يصب يف مصلحة العائلة كلها.
الكثري من املرونة
علي�ك أن تتمت�ع بعقلي�ة مرنة ،فم�ع الحياة
العائلية نادرا ً ما تس�ري األم�ور وفق املخطط
له.دائم�ا ً هن�اك املفاج�آت الت�ي تع�دل هذا
الج�دول أو ذاك ،ودائم�ا ً هن�اك العراقيل التي
تفسد هذا املخطط أو ذاك.
وال ب�أس بذل�ك علي�ك التأقلم م�ع املتغريات
وبرسع�ة بالغ�ة .ال نقص�د هن�ا التأقلم مع
الفوىض بل التأقلم م�ع األوضاع التي تفرض
نفسها.
هذا ما يمكنك من الخروج بمخططات جديدة
ومقارب�ات جديدة ،للتعامل م�ع املوقف الذي
فرض نفسه ولم تخطط له.
ال تستخدم ضمري املخاطب
ال تس�تخدم ضم�ري املخاط�ب ل�دى التوج�ه
بالحدي�ث إىل زوجت�ك أو أوالدك ،ب�ل اعتم�د
وبش�كل دائ�م ع�ىل ضم�ري املتكل�م “نحن”.
األح�رف الثالث ه�ذه لها تأثريه�ا الكبري جدا ً
يف الحد من التوتر ،وتجعل نس�بة استمرارية
املش�اجرة يف حدها األدن�ى .تقنية ينصح بها
جمي�ع الخ�رباء وعلماء النف�س ،ألن ضمائر
املخاط�ب ،وخصوص�ا ً ح�ني تك�ون األجواء

متوترة ،تبدو وكأنها عدائية وهجومية.
ال تناقش بني السادسة والثامنة مسا ًء
ويف دراسة أجرتها جامعة شيكاغو تبني ،بأن
الفرتة الزمنية املمتدة بني السادس�ة والثامنة
مس�ا ًء ،هي األس�وأ للقيام بأي نقاش من أي
ن�وع كان .ألن كل األط�راف املعني�ة تكون يف
قمة التوتر.
خ�الل هذه الف�رتة الجميع يك�ون يف مرحلة
«التنفي�س» ع�ن إحباط�ات يوم�ه ،وبالتايل
الحالة النفسية تكون هشة.
يض�اف إىل ذل�ك اإلنهاك الجس�دي م�ا يعني
أن كل واح�د من أف�راد األرسة أش�به بقنبلة
موقوتة.
الجدال مسموح  ..لثالث دقائق
وف�ق جامع�ة واش�نطن ال داعي لالس�تمرار
يف أي ج�دال ألكث�ر من  3دقائ�ق ،ألن النقاط
األساس�ية املرتبط�ة ب�ه ،تذك�ر خ�الل هذه
الفرتة.
االس�تمرار يف الجدال بع�د ميض  3دقائق ،هو
مج�رد تكرار ملا س�بق أن قاله كل ش�خص..
وم�ن ثم املس�اهمة يف زيادة ح�دة التوتر ،ما
يؤدي إىل تحول الجدال إىل مشاجرة.
س�واء كنت تخوص الج�دال مع أوالدك أو مع
زوجتك ،عليك بحرصه بهذه الدقائق املعدودة،
ث�م القيام بما يش�به ف�رتة راحة ت�دوم ألقل
م�ن دقيقة ،كي تب�دأ بمناقش�ة النقاط التي
تم ذكره�ا .أو يف حال لم يك�ن هناك إمكانية
للقيام بذلك بس�بب مش�اعر التوت�ر ،فيمكن
تأجيل الحديث عنها لوقت الحق.

ّ
مقطع إىل رشائح –  100غرام
فطر
مايونيز – ملعقتان كبريتان
بص�ل مفروم فرم�ا ً ناعما ً – نصف
كوب
ملح – بحسب الرغبة
فلفل اسود – رشة
طريقة العمل
لتحض�ري عجينة الكري�ب ،ضعييف وعاء الخ�الط الكهربائي الدقيق،
البيض ،امللح ،الحليب والخل.
-أخفق�ي جي�دا ً حت�ى تحصيل عىل

ث ّم إرفعيها من املقالة.
أعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.لتحضري الحش�وة ،فتت�ي الدجاجوأضيفي إليه الفطر والبصل.
زي�دي املايوني�زّ ،نكه�ي باملل�ح
والفلفل االس�ود وقلّب�ي جيدا ً حتى
تتداخل املكونات.
ضعي القليل من الحش�وة عىل كلقطعة كريب ولفيها باحكام.
ً
مب�ارشة ع�ىل
قدم�ي الطب�قسفرتك.

تتأثر إطارات السيارة بالعديد من العوامل عىل رأسها نمط القيادة واالحتكاك
بالطرق املمهدة أو الوعرة ودرجات الحرارة املرتفعة.
وتنتج الرشكات العاملية ،أنواعا ً مختلفة من إطارات الس�يارات ذات األعمار
االفرتاضي�ة محددة ،لك�ن وفقا ً لخرباء الس�يارات متى يج�ب أن يتم تغيري
إطارات السيارة؟ وهل األمر له عالقة بقطع السيارة كيلومرتات معينة؟
و ينص�ح خرباء صيانة الس�يارات بتغيري إطارات الس�يارات عقب مس�افة
ترتاوح بني  30و 60ألف كيلومرت ،أو بعد مرور ثالث س�نوات من االستهالك
املستمر للسيارات ،خاصة الحديث منها موديل  2005وما فوق.
ويش�دد الخرباء عىل رضورة الفحص الدوري إلطارات السيارة؛ خاصة قبل
الرحالت الصحراوية الطويلة ،والتأكد من النقاط التالية:
 زيادة عمق النقش عىل سطح اإلطار عىل  1.6ملم. املتابعة املس�تمرة ملؤرشات اهرتاء الكاوتش�ات املوضوع من قبل الرشكةاملصنعة.
 -وجود انتفاخ يف هيكل الكاوتش وهو ما يستدعي تغيريه عىل الفور.

سر االعشاب

ماذا تعرف عن الشاي األبيض؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

سلوكيات

أسبوعي ..شهري ..فصلي ...إنه قلق االمتحان

يص�ف أبط�ال األلع�اب الرياضي�ة حينم�ا
يت�م اس�تدعاؤهم إىل حلبة املنافس�ة بأنهم
يس�تعملون حواس�هم الت�ي تبل�غ ذروته�ا
بسبب ارتفاع ضغط املنافسة ،ملصلحتهم.
وبالتايل يكونون قادرين عىل تهدئة عقولهم،
خارج منطقة الجمهور ،ويس ّددون أهدافهم.
فيم�ا التالمذة الذين يواجهون قلق االمتحان
يفعل�ون العك�س ،أي أنه�م يس�تعملون
حواس�هم يف خدم�ة قلقه�م ،فيفك�رون
باحتماالت الفشل أكثر من تحقيق النجاح.
هناك أسباب ع ّدة تجعل بعض التالمذة أكثر
عرضة لقلق االختب�ار الذي يرتافق غال ًبا مع
قضاي�ا التعلم .فاألطفال الذي�ن يعانون من
ال�� « ADHDاضطرابات الرتكيز والنش�اط
املف�رط» ،غال ًبا م�ا يش�عرون بالقلق حول
املدرسة ،وعندما يحني الوقت إلجراء اختبار،
يمكن أن يزداد هذا الشعور.
وباملث�ل ،حينم�ا يك�ون ل�دى التلمي�ذ فرتة
محدودة م�ن الوقت إلجراء اختب�ار ،ويدرك
أن�ه يحت�اج إىل املزيد من الوق�ت ألن إيقاعه
بطيء ،فإنه سيش�عر بالقل�ق .وكذلك أولئك
الذي�ن يش�عرون دائمً�ا بأنه�م ل�ن ينجزوا
اختباراتهم بالشكل املطلوب هم أكثر عرضة
لقلق االختبار.
والتالمذة الذي�ن يقلقون دائمً�ا من ارتكاب
األخطاء أو من أدائهم املدريس بصورة عامة،
وكذل�ك التالمذة الذي�ن يعتق�دون أنهم غري
قادري�ن عىل إنج�از اختبار يف م�ادة معينة،
وأيض�ا ً التالم�ذة الذين يس�عون إىل التفوّق،

التوقيت املثالي لتغيري إطار السيارات

الشاي األبيض يع ّد من
أندر أنواع الشاي ،حيث
يتمت�ع بفوائ�د صحية
جمّ�ة؛ و يعد كن�زا ً من
املع�ادن والفيتامين�ات
ويس�اعد ع�ىل التمت�ع
بالرشاقة.
أن الشاي األبيض ،الذي
تعود أصوله إىل الصني،
غني بفيتامني  B1املهم
لصحة األعصاب ،ومركب “كاتيش�ني” ،الذي يمتاز بتأثري مضاد لألكسدة
ومضاد للبكترييا.
كما يزخر الشاي األبيض باملعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم،
والتي تدعم األيض وتساعد عىل النمو وبناء الدم.
ويش�تمل الشاي األبيض أيضا ً عىل مركبات “البوليفينوالت” ،التي تساعد
عىل إنقاص الوزن ،حيث إنها تس�اعد الخاليا الدهنية عىل تخزين الدهون
بشكل أقل.

طريقة عمل كريب حمشي بالدجاج واملشروم
مزيج متجانس خال من التكتالت.
أسكبي الزبدة املذوّبة واخفقي منجديد حتى تتداخل املكونات.
حمّ�ي مق�الة غ�ري الصق�ة ع�ىلّ
متوس�طة وادهنيها بالقليل
حرارة
من الزبدة.
أس�كبي ح�وايل رب�ع ك�وب م�نمزي�ج الكري�ب يف املق�الة ومديه�ا
بالتساوي.
عندما تنض�ج وتتحمّر ،إقلبيها إىلالجهة الثاني�ة حتى تتحمر بدورها
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ّ
بتوت�ر بس�بب توقعات
أو الذي�ن يش�عرون
أهله�م الذين يطالبونهم بمزي�د من النجاح
ّ
ويتوقع�ون درج�ات ممت�ازة ،مما بس�بب
ّ
الخ�وف الش�ديد من ع�دم تحقي�ق توقعات
أهله�م ،وبالت�ايل يش�عرون بتوت�ر وقل�ق
شديدين من االمتحان.
فتقويمه�م الذات�ي ضعي�ف ج� ًدا وثقته�م
بأنفس�هم كذلك .كما يمكن أن يكون س�بب
التوتر عدم التحضري ،بش�كل جيد لالختبار،
وأخ ً
ريا هناك أستاذ املادة الذي يشعر التالمذة

بالتوت�ر أثن�اء االمتحانً .
إذا األس�باب كثرية
التي تجعل التلميذ مصا ًبا بقلق االمتحان.
م�ا اإلرش�ادات التي يمك�ن التلمي�ذ املراهق
اتباعها ليخفف من حدة قلق االمتحان؟
لي�س هن�اك م�ن وصف�ة س�حرية تجع�ل
التلميذ يتخلّص م�ن قلق االمتحان ،بني ليلة
وضحاها ،بل يحتاج ذلك إىل وقت وإىل اقتناع
التلمي�ذ نفس�ه ،بأنه قادر ع�ىل إبعاد كل ما
من ش�أنه أن يجعل�ه متوترًا قب�ل االمتحان
وخالله.

نصائح طبية

“املرض اخلامس” هل تعرفونه؟ قد تظهر أعراضه لديكم من دون أن تنتبهوا

َ
كش�ف تقرير طب�ي ما يعنيه مصطل�ح “املرض الخام�س” الذي يتم
تداول�ه يف الفرتة األخ�رية .وأش�ار إىل أنه التهاب ف�ريويس يتزامن مع
أع�راض مث�ل ال�زكام وتهيّج الجل�د واحم�راره لدى األطف�ال الرضع
والصغار ،وأحيانا ً لدى الراشدين.

أن س�بب هذا امل�رض هو فريوس  .B19إال ّ
أنه أك�د عدم التوصل حتى
اآلن إىل س�بب ظهور هذا الفريوس ،منبها ً إىل أنه ينتقل من شخص إىل
آخر بواسطة التنفس أو اللعاب أو املخاط.
و س�بب انتشار املرض بني األطفال يعود إىل أنهم يقومون بالسعال أو
العط�اس من دون تغطية أنوفهم أو أفواههم .وأضاف أنهم يصبحون
أيضا ً أكثر عرضة لإلصابة عندما يعانون من ارتفاع درجة الحرارة.
أن من أبرز أعراض “املرض الخامس” الذي يس�تمر ملدة ترتاوح بني 4
أي�ام و 14يوما ً ارتفاع درجة الحرارة والعطاس والس�عال وألم الرأس
وأوجاع املفاصل وغريها.
الجل�د يتع�رض بعد ذل�ك للتهيج واالحم�رار ،وهو ما يش�كل العالمة
الفارقة للمرض ،حيث يبدو املصاب وكأن أحدا ً قام بصفعه.
بقع الوجه تبدأ باالختفاء ما أن تظهر بقع أخرى عىل الجس�م .وأشار
إىل أنه يمكن عالج الحرارة وأوجاع املفاصل بواسطة األدوية الخاصة.
ً
طف�ال لم يبلغ
إال أن�ه نصح باستش�ارة الطبيب يف ح�ال كان املريض
عامه األول بعد.
وم�ن املهم وضع املراهم املضادة للحساس�ية يف ع�الج تهيج البرشة.
ّ
وذك�ر ببعض اإلج�راءات الوقائية مث�ل االبتعاد عن األش�خاص أثناء
سعالهم أو عطاسهم وغسل أيديهم دائما ً.

احذر ...عادات قد تبدو بسيطة لكنها تدمر الكبد
يع ُد الكبد أحد أهم أعضاء الجسم،
نواح،
إذ يلعب دورا هاما من عدة
ٍ
بما يف ذلك تنقية الدم من السموم
وتعزيز عملية األيض وغريها من
املهام األساسية.
كم�ا أن صح�ة الجس�م ترتب�ط
ارتباط�ا مب�ارشا بصح�ة الكبد،
ولكن هن�اك الكثري م�ن العادات
قد تب�دو بس�يطة ،إال أنها تكون
مدم�رة للكبد ،واألم�ر ال يقترص
عىل الكحول فقط ،بل عدة عادات
م�رة أخ�رى علي�ك تجنبه�ا،
ونكشف عنها فيما ييل:
اإلكثار من األدوية
يس�اعد الكبد يف معالج�ة ما يتم
اس�تهالكه ،بم�ا يف ذل�ك األدوية
واملكمالت الغذائية ،ولكن اإلفراط
يف استهالك األدوية يؤدي إىل تلف
الكبد بم�رور الوقت ،وقد يتفاقم
األمر ليحدث فشال كلويا.
التدخني
جنب�ا إىل جن�ب م�ع الكح�ول،
للتدخ�ني تأث�ري غ�ري مب�ارش
ع�ىل الكبد ،فم�ا يحتوي�ه دخان
الس�جائر م�ن م�واد كيميائي�ة
س�امة ،ق�د تتس�بب بحال�ة من

اإلجه�اد التأكس�دي والتي تر
بخالي�ا الكب�د وتس�هم يف تلفه�ا
والتأثري عىل وظيفة الكبد.
قلة النوم
يف حني أن األمر قد يبدو بس�يطا،
إال أن لقل�ة الن�وم تأث�ريا خطريا
ع�ىل الصح�ة ككل ،وق�د س�بق
وأن كش�فت دراس�ات أن قل�ة
الن�وم يمك�ن أن ت�ؤدي لإلجهاد
التأكس�دي ،كما أنها ترتبط بعدة
مشاكل صحية ،بما يف ذلك السمنة
وأمراض القلب والسكري.
ويساعد النوم عىل دخول الجسم

يف مرحلة االصالح ،بينما تس�بب
قل�ة النوم خل�ال يف ه�ذه املرحلة
وتلف الكبد أيضا ،وأوضح الخرباء
أن�ه عندما ال يعمل الكبد بش�كل
صحي�ح ،يعج�ز ع�ن معالج�ة
الدهون بكفاءة ،مما يؤدي لرتاكم
الدهون.
السمنة وسوء التغذية
الس�منة وعدم اس�تهالك عنارص
مغذي�ة كافي�ة وتن�اول أطعم�ة
غري صحية ،يؤثر بش�دة يف الكبد
ويس�هم يف تل�ف خالي�اه بمرور
الوق�ت ،كم�ا ق�د يس�بب تراكم

الدهون يف الكبد.
ماذا عليك أن تفعل؟
أوال ،علي�ك تجن�ب األطعم�ة
املصنع�ة؛ ألن اس�تهالك كمي�ات
كب�رية منها ي�ر بالكب�د ،ألنها
غالب�ا م�ا تك�ون غني�ة بامل�واد
الحافظ�ة واإلضاف�ات واملحليات
االصطناعية أيضا.
وعلي�ك الرتكيز أيضا ع�ىل تناول
املزيد م�ن الفواكه والخراوات،
وخاص�ة الخ�راوات الورقي�ة،
حي�ث تش�كل مص�ادر ممت�ازة
ملضادات األكسدة والبيتا كاروتني
وفيتامني  Cو  Eمع عنارص الزنك
والس�يلينيوم ،مم�ا يع�زز صحة
الكبد.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،ال تن�ى
فيتام�ني ب��  ،12حي�ث يعد من
فيتامينات بي األساس�ية لصحة
الكبد ،ويتوفر بش�كل أس�ايس يف
اللحوم ،كم�ا يمكنك االس�تفادة
من مش�تقات مختلفة لفيتامني
ب�ي من عدة مص�ادر ،بما يف ذلك
الفواك�ه واملك�رسات وصف�ار
البي�ض والدواج�ن واألس�ماك
والبقول واألرز البني أيضا.

دراسات حديثة

انقص من وزنك  3كيلو أثناء العمل بالطريقة اآلتية

َ
كش�ف علماء أمريكيون ع�ن طريقة جديدة
تس�اعد عىل فقدان  3كيلوغرامات من الوزن
الزائد سنويا أثناء العمل.
وق�ال العلماء إن التخيل ع�ن املقعد يف مكتب
العمل مفيد جدا للذي�ن يريدون التخلص من
وزنهم الزائد ،دون الحاجة إىل تغيري أنظمتهم
الغذائية .ويكفي قضاء س�ت س�اعات يوميا
بوضعية الوقوف للحصول عىل نتائج مرضية
يف تخفيض الوزن بحسب الدراسة.
ّ
وش�كل متوس�ط الفرق يف اس�تهالك الطاقة
 0.15س�عرة حراري�ة يف الدقيق�ة الواح�دة
بني وضعيّتي الجل�وس والوقوف ،وهذا يعني
إمكاني�ة التخل�ص م�ن  54س�عرة حراري�ة
إضافي�ة ل�و وق�ف اإلنس�ان  66س�اعات يف
اليوم.
يذك�ر أن اس�تخدام هذه الطريق�ة يف إنقاص
الوزن مناسب للرجال بسبب امتالكهم لكتلة
أكرب من العضالت مقارنة بالنساء.
ولفت رئيس مجموعة الدراس�ة الربوفس�ور
فرانسيس�كو لوبي�ز جيميني�ز إىل املزاي�ا

اإلضافي�ة للوقوف أثناء العم�ل ،من زيادة يف
نش�اط العضالت وفقدان السعرات الحرارية

الزائدة والحد م�ن خطر اإلصابة بأزمة قلبية
أو سكتة دماغية.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

راح احجي بجمالك بس زعل ما اريد
ورجا ًء انتبه لتكيل خي ولن
عيوني الشافتك ذابن وداخن بيك
بس شافن جمالك كامن يصلن
---------------------*كون انه اعمى عيون وإتلمس الناس
ٍ
وإبدي بحبيب إلروح من جدمه للرأْس
*روحي رسالة تصري للغايل ادزهه
ولو تطلب انت الروح لتظن اعزهه
----------------شالتك تسع اشهور والله ابطنها
ما حطتك بالكاع دوم ابحضنها
جواب
شالتني تسع اشهور شنو استفاديت
انا وحبيبي اليوم كل واحد ابيت

مهني�اً :ق�د تعرتضك مش�كلة الي�وم ال ترتدد يف
طلب املس�اعدة من اصحاب الخ�ربة .عاطفياً :ال
تكن مرتددا و اعرتف للحبيب بمشاعرك الحقيقية.

الثور

متفان يف العمل و لكن احذر من أن
مهنياً :انت
ٍ
ً
يس�تغل أحدهم هذا التفاني .عاطفيا :عليك ان
تقابل الحبيب لتضع حد لألمور العالقة بينكما.

الجوزاء

مهني�اً :الدق�ة مطلوب�ة يف تنفي�ذ أعمال�ك ف�ال
تترصف أي ترصف طائش عاطفياً :تتمتع اليوم
بجاذبية ال تقاوم تجعل الحبيب يستسلم لطلباتك.

السرطان

مهنياً :استغل الفرصة التى قد تتاح لك اليوم
فقد تكون بداية ملستقبل مهني باهر عاطفيا ً:
تعيش اليوم عالقة مثالية مع الحبيب.

من الفيسبوك

األسد

مهنياً:تحاول أن تس�عى اىل البدء يف مشاريع
كب�رية لطامل�ا حلم�ت به�ا عاطفي�اً:ال تقلق
فمشاكلك العاطفية ستزول قريبا.

العذراء

حظك للي�وم  :تعالج مس�ألة زواج أو طالق
أو رشاك�ة ،تضطر إىل تقدي�م بعض التنازالت
إليجاد تسوية ما.

الميزان
مهني�اً :ال تك�ن مب�ذرا و ق�م بوض�ع خطط
لتوازن بني مرصوفك و دخلك عاطفياً :شخص
كنت تحلم بلقائه منذ زمن قد تصادفه اليوم.

العقرب

مهنياً :ح�اول ان تطور م�ن مهاراتك املهنية
لتواكب تطورات العمل عاطفياً :خالفك مع من
تحب طال حاول ان تبادر اىل املصالحة معه.

القوس

مهنياً:املزي�د م�ن الهام قد تلق�ى عىل عاتقك
اليوم فاس�تعد له�ا عاطفياً :ح�اول ان تعطي
الحبيب فرصة ثانية و افتح معه صفحة جديدة.

الجدي

مهني�اً :ال تفس�د العالق�ة م�ع رئي�س عملك
ح�اول إصالح االمور بينكم عاطفياً :حاول أن
تأخذ برأي األهل حول عالقتك مع الرشيك.

الدلو

مهنياً :ال تعطي وع�ودا لن تقدر عىل اإللتزام بها
كن أكثر واقعية عاطفياً :الحب الكبري الذى تملكه
بحاجة إىل أن تعطيه إلنسان يستحقك فعال.

الحوت

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1915األمل�ان يخرتع�ون غ�از الفوس�جني القات�ل
الس�تخدامه يف القذائ�ف املدفعية وذل�ك أثناء الحرب
العاملية األوىل.
 - 1916بدأ معرك�ة فردان أثناء الحرب العاملية األوىل
والتي اس�تطاع الفرنسيون فيها وقف التقدم األملاني
ً
نجاحا
يف بالده�م بدأوا بع�ده هجوم معاكس حق�ق
كب ً
ريا.
 - 1941أدول�ف هتل�ر ينصب نفس�ه قائ�د أعىل عىل
الجيوش األملانية ويلقب نفسه بالفوهرر.
 - 1949انق�الب يف س�وريا بقيادة أديب الشيش�كيل
ضد س�امي الحن�اوي الذي حاول توحيد س�وريا مع
العراق.
 - 1963زنجبار تستقل عن التاج الربيطاني.
ً
رئيسا لفرنسا.
 - 1965إعادة انتخاب شارل ديغول
 - 1983رسق�ة كأس كأس العالم لكرة القدم (كأس
ج�ول ريميه) من خزائن االتحاد الربازييل لكرة القدم
يف مدينة ريو دي جانريو.

شخصيات من التاريخ

acebook

اختبارات شخصية

إشارات جسدية تقول :إن
شريكك غري مناسب لك

“جان بوبي” أهدى العامل أفضل مؤلفاته بـ”لغة الرموش”!
جان دومينيك بوبي ..كيف تمكن الكاتب
املله�م أن يه�دي العالم أفض�ل مؤلفاته
دون أن ينطق؟ج�ان دوميني�ك بوب�ي..
كيف تمكن الكاتب امللهم أن يهدي العالم
أفضل مؤلفاته دون أن ينطق؟
تعرض الكاتب الفرنيس الش�هري “جان
دوميني�ك بوبي” لجلطة ح�ادة ،أصابت
معظ�م جس�مه بالش�لل ،ليلج�أ حينها
لجف�ن عين�ه األي�رس ،لي�س م�ن أج�ل
التواصل مع من حوله وحس�ب ،بل من
أجل القيام بما سيبهر العالم الحقا.
كان الكات�ب والصحفي الش�هري بمجلة
“ ”ELLEالفرنس�ية واملختصة باألزياء،
جان دومينيك ،يف ال�  43من عمره ،عندما
تع�رض بش�كل مفاج�ئ لتل�ك الجلطة
الحادة ،فظل يعان�ي من غيبوبة ملدة 20
يوما كامال ،اس�تيقظ بعدها ليجد نفسه
مقيدا داخل جس�ده ،إذ أصيب بما يطلق
عليه طبي�ا “متالزمة املنحب�س” ،والتي

تعني إصابة أغلب الجس�م بالشلل التام،
بينما يظل العقل يف كامل اتزانه وتنبهه.
خ�الل تل�ك الف�رتة الصعبة ،فق�د جان
نح�و  27كج من وزن�ه يف مرحلة زمنية
ال تتج�اوز ال��  5أش�هر ،وبينم�ا ظ�ن
الكل أنها نهايته املأس�اوية ،كان الرجل
الفرنيس الحديد يخطط لش�يئا مختلفا
تماما.
األزمة القاس�ية التي عاش�ها جان يف كل
لحظة ،جعلته يرغب يف إخراج مش�اعره
ع�رب هوايته املفضلة التي يمارس�ها منذ
الصغر ،وصار يعمل بها عند الكرب ،وهي
الكتابة ،وه�و األمر الذي وإن بدا يف غاية
الصعوبة ،فإنه ليس مس�تحيال ،بل وبدأ
يتحقق بالفعل يوما بعد اآلخر.
فمن خالل التواص�ل برمش الجفن ،مع
“كلود ميندي بيل” مساعدته الشخصية
(ع�ن طريق ذكر ح�روف اللغ�ة أمامه،
وإغم�اض جفنه عن�د النط�ق بالحرف

مهني�اً :الوضع املايل الحايل لك ال يتحمل املزيد
م�ن املجازفات عاطفي�اً :قد تك�ون مررت يف
قصة حب فاشلة و لكن هذا ال يعني ان تيأس.

قـــــــصة

وعربة

استعجال حصد النتائج
 ..سيجعلك تنتحر !
كل الخطط يتم وضعها باتقان ،ويكون املتوقع منها تحقيق النتائج
املرج�وة ،لكن ش�يئا ما يجعلها ال تأتي بثماره�ا ،فنتوقف ونقول ..
«كفى».
يقول توماس إديس�ون «كثريون ممن فشلوا لم يدركوا مدى قربهم
م�ن النجاح عندما استس�لموا» ،وهي مقولة تأت�ي من رجل لخص
تجاربه الفاش�لة قبيل اخرتاعه املصباح الكهربائ�ي بقوله «تعلمت
 999طريق�ة ال يعم�ل به�ا املصباح» ،وم�ن هنا تبدأ مش�كلتنا مع
الخط�ط الصحيح�ة الت�ي ال تأتي بثماره�ا فنقول ظ�روف وندعي
الحكمة ألننا توقفنا.
روي رايمون�د ،رجل أعمال أمريكي صاحب فك�رة متاجر فيكتوريا
س�يكريت ،بدأ مرشوعه مقرتضا ً  80الف دوالر من البنوك وأقربائه،
وبعد  6سنوات ويف عام  1982باع مرشوعه التجاري بمليون دوالر إىل
رشكة أخرى ،لكن  10س�نوات بعدها فقط كانت قيمة هذا املرشوع
ملي�ار دوالر  ..فانتحر رايمون�د عام  1993من جرس البوابة الذهبية
يف الواليات املتحدة.
روي رايمون�د كان ع�ربة مل�ارك زوكلربج مؤس�س الفيس�بوك ،فقد
اعرتف ش�ون باركر مؤس�س موقع نابسرت الشهري بأن القصة التي
وردت يف فيلم الفيس�بوك صحيحة ،حيث استش�هد باركر برايموند
وانتحاره محذرا ً مارك من بيع املوقع مبكرا ألنه سيس�اوي املليارات
 ..فاقتن�ع زوكلربج وباتت قيمة الفيس�بوك اآلن أكثر من  100مليار
دوالر حسب أخر تقديرات  -ليس هناك خطأ يف الرقم  -علما ً أنه كان
قريبا ً من بيع معظمه مقابل  2.5مليون دوالر فقط.
رايمون�د هذا رجل اس�تعجل فانتح�ر ،وزوكلربج رج�ل صرب فباتت
ثروت�ه فوق التصور ،ونحن مطالب�ون يف حياتنا فقط بالصرب وعدم
اس�تعجال حص�د النتائ�ج ،فما دمن�ا نث�ق بخطتنا فلنبق�ى عليها
ونرفض خفافيش األفكار السلبية من طردنا عنها.

 - 1984اململك�ة املتح�دة توقع اتفاق رس�مي تنتقل
بمقتض�اه هون�غ كون�غ إىل الس�يادة الصيني�ة عام
.1997
 - 2001إطف�اء الحرائ�ق واألدخن�ه بش�كل تام من
أنقاض برجي مركز التجارة العاملي بعد ثالثة أش�هر
من هجمات سبتمرب.
 - 2003ليبيا تعلن إنها ستقوم بتدمري ترسانتها من
أسلحة الدمار الشامل ،كما أعلنت عن موافقة الزعيم
الليب�ي معمر القذايف عىل الس�ماح ملفتيش األس�لحة
ع�ىل مراقبة التخلص من هذه األس�لحة بدون قيد أو
رشط.
 - 2009رئيس الوزراء اللبناني س�عد الدين الحريري
يق�وم بزي�ارة رس�مية إىل س�وريا ه�ي األوىل له منذ
اغتيال وال�ده رئيس الوزراء الس�ابق رفيق الحريري
وما تالها من اتهامات وجهت إىل س�وريا حول وجود
صل�ه له�ا بح�ادث االغتيال ويج�ري محادث�ات مع
الرئيس السوري بشار األسد.

F

سودوكـــو

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

الالزم لكلمته) ،تمك�ن الكاتب الفرنيس
املله�م أن يخرج م�ا بداخله ليصبح أهم
مؤلفات�ه ،وه�و كت�اب “بدل�ة الغوص
والفراش�ة” ،ال�ذي حاك�ى القص�ة
الحقيقية لذلك الكاتب املصاب بالش�لل،
وال�ذي يعي�ش أح�داث يف عقل�ه ،ه�ي
بالقطع شديدة االختالف والتفرد.
الس�ابع من م�ارس  ،1997ه�و تاريخ
ظهور كتاب جان األنج�ح للنور ،والذي
ل�م يكن ظهوره أم�را عاديا بالقطع ،بل
الق�ى اس�تقباال حاف�ال من قب�ل النقاد
والجماه�ري أيض�ا ،لي�س فقط بس�بب
الظروف الصعبة التي خرج بها للحياة،
ولكن بفض�ل روعة األس�لوب والخيال،
الذي طاملا تمتع به جان.
إذ وص�ف الكاتب م�ا يدور برأس�ه ،وما
ي�دور برأس املحيطني ب�ه ،دون أن يغفل
تلميحه املثري إىل أنه ليس الشخص الوحيد
الذي يعيش حبيسا بداخل جسده ،بل إنه
حال الجميع يف تلك األيام.
ل�ذا كان م�ن البديه�ي أن يحق�ق كتاب
“بدلة الغوص والفراش�ة” أعىل املبيعات
فور صدوره ،إضافة إىل أنه تم تحويله إىل
عمل س�ينمائي يحمل ذات االسم ،حقق
ه�و اآلخ�ر العديد م�ن الجوائ�ز املحلية
والدولية.
لريحل جان دومينيك بوبي ،ويودع العالم
بعد صدور كتابه بيومني فقط يف التاسع
م�ن م�ارس  ،1997ولك�ن بع�د أن ترك
إليهم صورة جديدة جديد لألمل أقوى من
كل الظروف القاس�ية ،الت�ي وإن تركته
حبيسا داخل جسده ،فإنها لم تتمكن من
حبس أفكاره أو إبداعه قط.

تع ّد لغة الجسد لغة عاملية يفهمها
الناس جميعاً .فهي تكش�ف الكثري
م�ن أرسار الش�خصية والعالق�ات
العاطفي�ة .إذا ً م�ن ال�روري أن
تنتب�ه كل امرأة إىل الح�ركات التي
تق�وم بها وتلك التي يؤديها زوجها
والت�ي قد تش�ري إىل أن عالقتهما ال
تس�ري عىل ما يرام أو أن أحدهما ال
يناسب اآلخر.
 - 1املسافة الفاصلة بينهما
قد تح ّدد املس�افة التي تفصلك عن
زوج�ك أثن�اء جلوس�كما يف املكان
نفس�ه أو ع�ىل األريك�ة نفس�ها
طبيع�ة العالق�ة الت�ي تجمعكما.
فمن املعروف أن املسافة الطبيعية
بني الزوجني اللذين يرتبطان بعالقة
وثيقة ترتاوح بني  0و 45سنتم.
فإذا تخطت املس�افة التي تفصلك
عن زوج�ك أثن�اء جلوس�كما معا ً
ال�� 45س�نتم فه�ذا ق�د يعن�ي أن
عالقتكما تواجه مشكلة تحتاج إىل
إعادة نظر.
- 2عدم امليش جنبا ً إىل جنب
عندم�ا تس�ريين برفق�ة زوج�ك،
راقبي إذا كان أحدكما يسبق اآلخر
أو يس�ري بخط�وات أبط�أ أو أرسع
منه ،فه�ذا قد يش�ري إىل أن أمرا ً ما
ال يس�ري عىل ما ي�رام يف حياتكما.
فالزوج�ان املنس�جمان يس�ريان
عادة بخطوات متناسقة وبالرسعة

نفسها تقريبا ً.
 - 3الوضعيات املغلقة
يعني هذا الجل�وس برفقة الرشيك
م�ع ض�م الس�اقني إحداهم�ا إىل
األخ�رى .وهو يدل ع�ىل أن العالقة
ب�ني الزوج�ني ليس�ت جي�دة وأن
ارتباطهم�ا لم يك�ن خي�ارا ً جيدا ً.
وه�ذا م�ا ي�دل علي�ه أيضا ً ش�بك
الذراعني أو وضعهما يف الجيبني.
أش�ارت دراسة نفس�ية إىل أن عقد
الحاجب�ني أثناء النظ�ر إىل الرشيك
قد يعني عدم التقدي�ر أو العتب أو
االنتقاد .وهذا يكشف أن االنفصال
هو النهاية املتوقعة لعالقتهما.
- 5عالمات عدم االكرتاث
تش�ري بعض الح�ركات التي يقوم
به�ا أح�د الزوج�ني إىل أن ع�دم
االهتم�ام باآلخ�ر ه�و العن�وان
األسايس لعالقتهما .ومن ذلك مثالً
ع�دم النظ�ر إىل وج�ه اآلخ�ر أثناء
تحدث�ه أو مقاطعت�ه للقي�ام بأمر
آخ�ر .فه�ذا يعني الالمب�االة وعدم
االرتباط العاطفي.
- 6ملس الرقبة أثناء الكالم
م�ا ال يعرفه الكث�ريون هو أن ملس
الرقب�ة أثناء الكالم ي�دل عىل القلق
أو التوتر أو الشعور بهدم االرتياح.
ف�إذا كان زوج�ك يفعل ه�ذا أثناء
ّ
ي�دل ع�ىل أن
تحدث�ه إلي�ك ،فه�ذا
عالقتهما ال تسري بطريقة جيدة.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
الكلمات االفقية
 - 1والية أمريكية  -ارتفع ثمنه
 - 2س�يد طع�ام الن�اس  -غ�زوة إس�المية (م)  -أرشق
وجهه
 - 3نظري  -مدينة إيرانية
 - 4شاعر الشباب
 - 5مدينة فرنسية  -ملكي (م)
 - 6فشل تجاري  -قلب القرآن (م)
 - 7أبو الهندسة(م)  -خرب
 - 8مساندة  -من سور القرآن الكريم
 - 9ما بني الركبة والقدم  -إحسان
 - 10رشه  -حاذق
الكلمات العمودية
 - 1أط�ول أنه�ار الكرة األرضية  -بُع�ث إليها لوط عليه
السالم
 - 2قرب  -أترك
 - 3أحد الوالدين  -التصديق واالعتقاد
 - 4بخل  -من األزهار  -ملكه
 - 5من رموز ثورة التحرير الجزائرية
 - 6الذي ليس له أسنان ِ -نعم (م)
 - 7عاصمة أوربية  -بالغ يف اإلنكار
 - 8إنتهى األثر  -قهوة (م)
 - 9جوهر اليشء  -من أصابع اليد
 - 10مقاطعة إسبانية  -متشابهان

فهم ذاتي

دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعترب ذلك
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
ش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك 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 .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

ألول مرة منذ  5سنوات« ..جوجل»
توجه ضربة قوية إلى «فيسبوك»

وجهت رشكة «جوجل» األمريكية،
رضبة قوية إىل رشكة «فيسبوك»،
وصفت بأنها األوىل من نوعها منذ
 5سنوات.
وذك�ر إىل أن تطبيق محرك البحث
«جوج�ل» ع�ىل الهوات�ف الذتية،
تمكن ألول مرة منذ  5س�نوات يف
الرتبع عىل قمة التطبيقات األكثر
ً
تحمي�ال ع�ىل الهوات�ف الذكي�ة،
ً
متفوق�ا عىل تطبيق «فيس�بوك»
ً
الذي كان مرتبعا عىل القمة طوال
السنوات املاضية.
وتمك�ن تطبي�ق «جوج�ل» م�ن
جمع م�ا يقرب م�ن  850مليون
عملية تحميل ،يف الربع األخري من
عام  ،2019مقارنة بما يقرب من
 800مليون عملية تحميل حققها
فيسبوك.

ولك�ن برغم تلك األرق�ام الكبرية،
ال يزال فيس�بوك يرتب�ع عىل قمة
ً
تنزي�ال ط�وال التاري�خ،
األكث�ر
حيث حص�د «جوج�ل» نحو 2.3
ملي�ار عملية تحميل ،فيما حصل
فيس�بوك ع�ىل نح�و  3ملي�ارات
عملي�ة تحمي�ل ،خ�الل الع�ام
املايض.
ويمتلك فيس�بوك  4م�ن أفضل 5
تطبيق�ات ،يتم تحميلها يف جميع
أنح�اء العال�م ،وهي« :واتس�اب
وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر».
ودخ�ل يف تل�ك القائم�ة ألول مرة
تطبي�ق «تي�ك ت�وك» الصين�ي،
ليصب�ح ثان�ي أك�ر التطبيق�ات
تحميالً يف عام  ،2019حيث حصل
يف الربع األخري م�ن  2019فطبق
عىل  220عملية تحميل.

«خبر سار» لـ 300مليون شخص من واتسآب
منذ أبرمت «فيسبوك» صفقة رشاء «واتساب» يف عام  2014مقابل 22
مليار دوالر ،ثارت التس�اؤالت بشأن الكيفية التي سيجني بها «العمالق
األزرق» األرباح من وراء تطبيق الرتاسل.
ويف أكثر من مناس�بة ،أش�ارت تكهنات إىل أن «فيسبوك» ينوي إضافة
اإلعالن�ات إىل «واتس�اب» ،ليتمكن م�ن تحويل املنص�ة االجتماعية إىل
مصدر ربح ،وهو بالفعل ما كانت الرشكة تنوي فعله يف  ،2020وهو ما
كان مصدر قلق ملستخدمي التطبيق ،لكن يبدو أن الخطة توقفت.
فقد كش�فت صحيفة «وول س�رتيت جورنال» األمريكية ،أن «فيسبوك
ح�ل الفريق ال�ذي كان ي�درس كيفي�ة توصي�ل الرس�ائل اإلعالنية إىل
مستخدمي واتساب ،وألغت الفكرة ولو لفرتة مؤقتة».
وقال متحدث باسم «فيسبوك» إن «اإلعالنات قد تكون فكرة املستقبل،
لكن دون أن يحدد إطارا زمنيا لتطبيقها يف واتساب».
لك�ن عىل الجانب اآلخر ،قالت «فيس�بوك إنها قد تفك�ر يف طرق أخرى
لجني األرباح عن طريق واتساب ،مثل جعله قناة لالتصال بني الرشكات
وعمالئها بمقابل مادي ،أسوة بتطبيق وي تشات الصيني».

وفاة أقصر رجل في العالم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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بع�د أن اكتس�ب ش�هرة عاملي�ة
واسعة بس�بب قرص قامته ،تويف
الرج�ل الذي حم�ل ذات مرة لقب
أقرص رجل يف العالم ،عن عمر 27
عاما.
النيب�ايل ،خاجين�درا ماغار ،فارق
الحياة بعد إصابته بالتهاب رئوي
حاد ،وفقا ملا ذكرت عائلته.
وقال شقيقه إنه دخل املستشفى
بس�بب االلتهاب الرئ�وي ،لكن يف
هذه املرة توقف قبله عن النبض.
وكان ط�ول ،ماغ�ار ،يبل�غ 67
س�نتيمرتا فقط ،ونال لقب أقرص
رجل يف العالم عام  ،2010ووثقت
الرقم موس�وعة غيني�س لألرقام
القياس�ية عن�د بلوغ�ه الثامن�ة
عرشة من عمره.

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

حيدر المال

#هولنــدا توقف رحالت الطــران املدني يف األجواء
العراقية لتكون البلد الثاني بعد #فرنســا اليت قامت
خبطوة مماثلــة ،اخلوف من خطوات لــدول اخرى ،مما
يعين ان العراق ســيتعرض خلســائر كبــرة يف مسعته
وعشرات املاليني من الدوالرات شهريا.
احلكومة والوزارة وسلطة الطران عليهم طمأنة الدول
لكي ال خنسر املزيد.
محلة تشــجيع املنتج الوطين يف العراق حتتاج ان تبدأ
من القرار السياسي !!
مع االســف بعض األطراف السياسية قبل بدور املشجع
حللبة نزال أمريكي ايراني !!
وفوكاهــا مــن ينضــرب اإليراني او األمريكــي من ميه
يصيح ااااخ!!
حترير القرار السياســي من التبعية يوصل اىل السيادة
احلقيقية .
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عائلة القتيل تطالب نانسي عجرم وزوجها بدفع نصف مليون دوالر
ذكرت وس�ائل إعالم لبنانية أن عائلة القتيل
السوري ،محمد حسن موىس ،طالبت الفنانة
نانيس عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم
بمبلغ نصف مليون دوالر تعويضاً.
عائلة الش�اب «محمد حس�ن املوىس» البالغ
م�ن العم�ر  32عام�ا ً طالبت نان�يس عجرم
وزوجه�ا بمبلغ نصف مليون دوالر ،يف الوقت
نفس�ه نفت نانيس عج�رم وزوجها أن تكون
هناك مفاوضات مع أهل القتيل .
وذك�ر ب�أن نانيس عج�رم اكتف�ت بالصمت
طوال الوقت إلنتظار نتائج التحقيقات ،حتى
يتم اإلعالن من قبل القايض .
ً
قائ�ال ان القاضية غ�ادة عون فتحت
وأردف
قضية مقتل الش�اب الس�وري محمد املوىس
يف منزل نانيس عجرم ،وبس�بب وجود عملية
قتل «القصد» ،أظهر القرار يف املادة  547مع
امل�ادة  292األوىل بتهمة القتل والثانية بترئة
م�ن التهم�ة إذا كان املتهم يدافع عن نفس�ه
وعن أرسته وعائلته .
وتعرضت الفنانة اللبنانية لهجوم عنيف عر
مواقع التواصل اإلجتماعي بعد وصول الجثة
إىل سوريا .
ف�ا د ي
ا لد كتور
الهاش�م،

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

زوج الفنان�ة نان�يس عج�رم ،ال ي�زال داخل
منزله يف إنتظار اإلس�تدعاء ل�إدالء بإفادته،
علما ً بأن هناك ع�ددا من املحيطني بالقضية
بدأوا بإستغالق املوضوع.
وحول التعويض ،نقل مصدر أن الفنانة نانيس
عجرم وزوجها لن يتفاوضوا مع عائلة القتيل
عىل أي مبالغ مالية ،وعائلة املوىس هم الذين
قام بفتح «الحديث ع�ن التعويض» ،بالرغم

من أن املبال�غ التي يتحدثون عنها خيالية إىل
أن وصلت إىل نصف مليون دوالر».
ونف�ى مص�در املعلوم�ات أن يك�ون ق�رار
القاضي�ة اللبنانية غادة عون «اتهام» لفادي
الهاشم ،بل ان ما حصل يعد دفاعا ً عن النفس
والعائل�ة واألرسة ،والذي يمك�ن أن يؤدي إىل
الرسقة أو القتل ،والذي أدى إىل مقتل السارق
السوري املواطن «محمد حسن املوىس».

شاب يدعي أنه ابن النجمة آشواريا باتشان
ادعى ش�اب هن�دي يدع�ى ،س�انغيث ،من
خالل مقطع فيديو بأن�ه ابن نجمة بوليوود،
آش�واريا راي باتش�ان ،ويبلغ م�ن العمر 32
عامً �ا إىل جان�ب أنه ذك�ر خ�الل الفيديو عن
أمنيت�ه بالتواص�ل معه�ا والتع�رف إليها عن
قرب.
وكان ه�ذه املقط�ع ق�د ت�م تصوي�ره يف
ع�ام  ،2018ولكن�ه انترش خ�الل األيام
املاضي�ة بكثاف�ة عر مواق�ع التواصل
االجتماعي ،وكشف الشاب يف الفيديو
أنه ابن النجمة آشواريا راي ،وأنه ولد

منى زكي تستعد لتجربة من نوع آخر
تستعد ،منى زكي ،لبدء التحضريات
األوىل ملسلس�لها الرمضاني الجديد
ال�ذي تع�ود ب�ه للمنافس�ة
الرمضاني�ة بعد غياب
س�نوات طويل�ة
منذ آخ�ر أعمالها
ا لد ر ا مي�ة
مسلس�ل
يف
«أف�راح القبة»،
حي�ث أعلن�ت
ع�ن تعاقده�ا
ع�ىل بطول�ة عم�ل
رمضان�ي جديد ،وطلبت
م�ن جمهورها الدع�وات لتقديم
عمل ناج�ح ،ولكن بعي�دا ً عن هذه
التجرب�ة املنتظ�رة ل�دى منى زكي
تجرب�ة خاص�ة نكش�ف عنها عر
هذه األسطر.
أنهت منى زكي تصوير مش�اهدها
ضمن تجربة درامي�ة خاصة تحت
إرشاف املخ�رج ط�ارق العري�ان،
حي�ث ش�اركت ببطول�ة مسلس�ل
درام�ي جديد يحمل اس�م «نمرة 2
«؛ وه�و تجربتها األوىل عر شاش�ة
املنصة اإللكرتونية «شاهد» بعد أن
غابت ع�ن احتفاليتها قب�ل أيام يف
دبي الرتباطاتها باملسلسل الدرامي
الجديد.
ومن املقرر عرض تجربتها الجديدة

يف بداية ش�هر آذار/م�ارس املقبل،
والعم�ل يش�ارك يف بطولت�ه نيل�ي
كري�م وصبا مبارك وش�ريين
رضا وأحمد مالك.
ويبدو أن عام 2020
س�تعود ب�ه من�ى
زكي إىل جمهورها
بع�د غي�اب فرتة
ليس�ت قص�رية،
لديه�ا
حي�ث
أكث�ر م�ن مرشوع
أيض�ا ً
س�ينمائي
للموسم الجديد ،فقد أنهت
تصوي�ر مش�اهدها ضم�ن أحدث
أفالمه�ا الس�ينمائية «العنكب�وت»
أمام أحمد الس�قا وظافر العابدين،
ومن املقرر مشاركته يف موسم عيد
الفطر السينمائي.
أم�ا العم�ل الثان�ي ،فه�و فيل�م
«الصندوق األس�ود» الذي بدأ عرض
الرومو الخاص به قبل أيام تمهيدا ً
لعرضه ،وتق ّدم من خالله شخصية
امرأة حامل ضمن األحداث ،والفيلم
يش�ارك يف بطولت�ه محم�د ف�راج
ومصطف�ى خاطر واملق�رر عرضه
قريباً.
الجدي�ر بالذكر أن آخ�ر أعمال منى
زك�ي الس�ينمائية فيل�م «م�ن 30
سنة» أمام أحمد السقا.

إيميه صياح ترزق بتوأم
لكن�ه خرس لقب�ه الحق�ا ،بعدما
حط�م نيب�ايل آخر يدعى ش�يندرا
دانعي الرقم القيايس ،إذ بلغ طول
األخري  54.6سنتيمرتا.
وقال والد الش�اب الراحل إنه كان
صغريا للغاية وقت والدته ،بحيث
يمكنك وضعه يف راحة اليد.
وبصفت�ه أق�رص رج�ل يف العالم،
س�افر ماغ�ار إىل  12دول�ة حول
العالم ،وظهر يف برامج تلفزيونية
يف أوروب�ا والواليات املتحدة ،ونال
شهرة واسعة.
واس�تعانت ب�ه نيب�ال يف الرتويج
للس�ياحة فيها ،إذ نرش صورة له
حول العالم تظه�ر يده فوق أعىل
قمة ع�ىل وجه األرض ،وهي جبل
إيفرست.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

رزقت الفنانة واإلعالمية اللبنانية ،إيمية صياح ،بتوأم «ذكر
وأنثى» من زوجها فريد نجار.
ونرشت الفنانة أول صورة لطفليها ،عىل حس�ابها الخاص
ع�ىل موقع «انس�تجرام» ،دون أن تكش�ف ع�ن مالمحهما،
وكش�فت عن اس�ميهما ،حيث اختارت البنتها اس�م «كيي
ماريا» ،واختارت البنها اسم «تيو رشبل».
إيمية عرت عن س�عادتها الشديدة بقدوم طفليها ،بقولها:
«صلين�ا من أجل معجزة واحدة  ،رزقن�ا الله باثنني يف يوم
أح�د مبارك  ،2020 --1 12كيي ماريا وتيو ش�اربل جعلوا
عائلتنا تصبح مكونة من أربع أشخاص».
الفنان�ة اللبناني�ة ،أضاف�ت« :ال يمكنني تفس�ري أو رشح
م�ا نش�عر به م�ن امتنان وس�عادة ،بارك الل�ه األطفال يف
كل العال�م» ،وق�د تلقت الكثري م�ن تعليق�ات التهنئة من
جمهورها.
وكانت الفنانة واإلعالمية اللبنانية إيمية صياح قد احتفلت
بزفافها إىل فريد النجار بعد قصة حب جمعتهما يف سبتمر
.2014
وأعلن�ت إيمي�ة حملها يف مولوده�ا األول م�ن زوجها فريد
النجار ،يف ش�هر س�بتمر امل�ايض ،وقد زفت الخ�ر ملحبيها
بنفسها بصورة مميزة.
إيمي�ة ظهرت يف الصورة بني أحضان زوجها الذي بدا واضعا ً يده عىل
بطن زوجته املنتفخة بش�كل قلب ،وقد كتبت الفنانة الش�ابة معلقة عىل
الص�ورة« :هل تتذكر الفراش�ات الت�ي اعتدت أن تقدمها يل؟ ..حس�نا ً اآلن
تحولت إىل أصابع وألعاب صغرية».

بمساعدة عملية تلقيح صناعي يف لندن عام .1988
وأضاف الشاب الهندي أن والدي آشواريا راي قد قدموا له
الرعاي�ة الكاملة حتى أتم العامني من عم�ره ،ليأتي فيما
بع�د وال�ده الحقيقي ويأخ�ذه للعيش معه حي�ث يقيم يف
إحدى املناطق يف الهند.
وحت�ى ه�ذه اللحظة ،وع�ىل الرغم م�ن أن الفيدي�و الذي
انت�رش للش�اب الهندي أث�ار الكثري م�ن الجدل ب�ني روّاد
مواقع التواصل االجتماعيّ ،إال أن املمثلة الهندية آش�واريا
راي باتش�ان لم تخرج بأي بيان رس�مي سواء بالنفي أو
بالتأكي�د ع�ىل القصة التي ت�م تناقلها ع�ن ابنها صاحب
ال� 32عامً ا.

فيفي عبده« :أمنوا على
رجلي في أمريكا بماليين
الدوالرات»

كش�فت الفنان�ة املرصي�ة ،فيفي عبده ،ع�ن واقعة غريبة
حدثت معه�ا خالل إحيائها حفل أحيت�ه يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة .فيفي عب�ده ،قالت خ�الل لقائه�ا يف برنامجها
«مع�اك يف الس�كة» ،واملذاع ع�ر «نج�وم إف إم»« :ملا رحت
أمري�كا امّ نوا عىل رجي ،وذلك ضد األخطار يف أمريكا بمبالغ
كب�رية للغاي�ة وصلت إيل ماليني ال�دوالرات ،األم�ر الذي أثار
دهشتي واس�تغرابي يف ذلك الوقت» .وأضافت :أنها فوجئت
بعنارص الحراس�ات الخاصة «بودي ج�ارد» يلتفون حولها،
بش�كل أع�اق حركته�ا حينه�ا ،ومنعها من الس�ري بش�كل
طبيعي ،حيث إن رشكة التأمني تخوفت من تعرضها لألذى،
األم�ر ال�ذي يعرضها لتحم�ل مبالغ ضخم�ة .وكان اخر ما
قدمته فيفي عبده يف التليفزيون فكان مشاركتها يف رمضان
 2019بمسلسل «مملكة الغجر».

أنا لست قارئ فنجان
سعد حمسن خليل
أنا لست بقارئ فنجان ،وال اؤمن بتحضري االرواح ،وال علم
الجان ،وليس�ت يل معرفة واسعة بعلم االديان ،لكني أؤمن
ايمانا راس�خا ب�أن االديان تزرع الرحمة يف قلب االنس�ان
ال�ذي خلقه الباري م�ن االطيان ..وجعل االرض مس�كنه،
وانترشت ذريت�ه يف الصحارى والجبال والوديان ..وارس�ل
بينهم رس�ال يحمل�ون رس�ائل االيمان بكتب س�ماوية ال
تفرق بني مرتف وعريان.
أنا لس�ت قارئ فنج�ان ،لكني أؤمن بأن الدين اس�مى من
دعوات الطوائف ،وس�عيها الرت�كاب الفواحش ،فهم يف كل
ما يفعلون اكثر ايذا ًء من الزواحف.
أنا لس�ت قارئ فنجان ،لكني أؤمن ب�أن الدين لله والوطن
للجمي�ع ،أؤم�ن بأن الله يح�ب عبده املطي�ع ،ال يفرق بني
االدي�ان ،ال يفرق بني غني وعريان ،بني ش�بعان وجوعان،
بني عدنان وغس�ان ..كلهم يف الحس�اب سواسية يوم يلف
االنسان باالكفان ،ويتوارى جسده بني االطيان ،ليقف امام
الله ينتظر س�اعة الغفران ..أنا لس�ت قارئ فنجان ،لكني
أؤمن بقدرات االنسان وسعيه ملحاربة الشيطان والجان يف
بلد صار املوت فيه باملجان.
أنا لس�ت قارئ فنجان ،لكني أؤمن ان االس�الم دين ايمان،
وتعاليم�ه موج�ودة يف كت�اب ربان�ي اس�مه الق�رآن جاء
ليصلح ذات البني بني انسان وانسان ..هذه الكلمات ليست
فلس�فة لصائم جوعان ،ب�ل هي كلمات لله�دى والغفران
بعد ان انقس�م الدي�ن اىل طوائف ،كل يدعو الل�ه للغفران،
وكل يف س�عيه خرسان ..فاالس�الم دين رحمة ،وليس دينا
يس�عى لعبادة االوثان ..دعونا نتكل�م برصاحة ،فال توجد
يف الرصاحة وقاحة ،فخطاب الكراهية بني الطوائف يخلق،
م�ن حيث ن�دري او ال ندري ،زواحف تل�دغ بعضها وهي يف
كل ما تفعل تسهم يف تصعيد لغة العداء وتشبع روح الحقد
والكراهية ،وتمهد لقيام حرب اهلية -كفانا الله رشها -ال
توجد فيها حالوة ،فهي ان نش�بت باتت حربا بال رضاوة..
لعن الل�ه مروجيه�ا ومؤججيها ،ومن س� ّعر الن�ار فيها،
فه�و يف النتيج�ة خ�رسان ،فاالوطان ال تبنيه�ا افكار ذئب
س�عران ،االوطان تبنيها أيا ٍد مرفوعة لصاحب العزة تطلب
الرحمة والغفران ،وان ينقذنا الباري من الترشذم وسيطرة
االمريكان.

وفاة الفنانة نادية رفيق عن عمر  84عاما
رحلت الفنانة ،نادية رفيق ،صباح الجمعة ،عن
عمر يناه�ز  85عاما ،وذلك بع�د رصاع طويل
مع املرض ،واقيمت صالة الجنازة عليها يف
كنيسة الرسيان بمرص الجديدة .
وأعل�ن نجله�ا فاضل ،عر حس�ابه
الش�خيص عىل موقع «فيسبوك»،
ً
قائال« :أتمت أمي..
وفاة والدت�ه
ماما نانا كما يلقبونها أحفادها
 ..أم الغالب�ة كم�ا يعرفونه�ا
البعض..الفنان�ة القدي�رة
نادية رفيق ..أتمت مهمتها
الدنيوي�ة تج�اه أوالده�ا
وأحفاده�ا وأحبابه�ا عىل
خري وج�ه وغ�ادرت أرض
الشقاء إىل الفردوس األعىل..
صي لنا يا ماما».
ولدت الفنانة الراحلة نادية رفيق
حبي�ب ،يف  8فراير/ش�باط ع�ام
 ،1935وبدأت مش�وارها الفني
يف نهاي�ة الخمس�ينيات
بالعم�ل باإلذاعة
املرصي�ة ث�م
ا لتحق�ت

بالتلفزي�ون يف عام  ،1960وش�اركت بالعمل
يف الس�هرات التلفزيوني�ة واملسلس�الت ،حيث
استمر مشوارها الفني ما يقارب  50عاما.
وبرع�ت الفنان�ة الراحلة يف تجس�يد دور األم،
حيث لقبت ب�»األم الحنون» ،كما اش�رتكت يف
كتابة قصص وس�يناريوهات بعض س�هرات
التلفزي�ون ،وم�ن أش�هر املسلس�الت الت�ي
شاركت فيها «أحالم الفتى الطائر» عام 1978
و»هي واملس�تحيل» عام  1979و»أخو البنات
ع�ام  1984و»األصدقاء» ع�ام  2002و «باب
الخلق» عام .2012
ويف بداي�ة الثمانيني�ات ش�اركت يف ع�دد م�ن
األف�الم الس�ينمائية ،وكان أول أفالمه�ا «أهل
القمة» عام  1981مع سعاد حسني.

تيم حسن يضع سيرين عبدالنور في
موقف محرج

انتق�د مغ�ردون عىل موقع «تويرت» الفنان تيم حس�ن
بعد مقطع فيديو أحرج فيه الفنانة «سريين عبدالنور»،
قائلني إن السبب «غرية وفاء».
يظه�ر تيم يف مقط�ع الفيديو املتداول وه�و ينهي لقا ًء
صحفيا ً مع مراسل إحدى القنوات خالل حفل «شاهد»
 ..لكن تيم كان عىل عجلة من أمره لدرجة أنه لم يلحظ
الفنانة س�ريين عبدالنور التي وقفت يف ظهره ،فحاول
تخطيه�ا دون أن يلتف�ت إليه�ا أو يلقي الس�الم ،مما
ً
محرجا.
دفعها إىل ندائه ليعود
وانتق�د رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي عجلة تيم
الدائم�ة وابتع�اده عن زميالت العمل من�ذ زواجه من
اإلعالمي�ة «وف�اء الكيالن�ي» ،مرجح�ني أن الس�بب
«غريتها» ،لكن مغردين دافعوا عن النجم الس�وري،
قائلني إن الس�بب يف ه�ذا هو «تواضع�ه وخجله»
وليس كما يقال.
الجدي�ر بالذكر أن تيم حس�ن يتجن�ب اللقاءات
اإلعالمية أو الظهور يف املناس�بات بسبب خجله
وتواضعه ،لكن تجاهله املقصود أو غري املقصود
لس�ريين فت�ح سلس�لة من الج�دل ب�ني محبيه
ومتابعيه عىل مواقع التواصل.

