
واشنطن/ متابعة الزوراء:
قدم الفري�ق القانوني للرئيس األمريكي، 
ع�ى  رس�مي  رد  أول  ترام�ب،  دونال�د 
االتهام�ات املوجهة له يف إطار املس�اءلة 
بالربملان.ووص�ف الفري�ق القضية بأنها 
“هج�وم خطري” ع�ى الديمقراطية، كما 
عّد أن املس�اءلة محاولة “سافرة” للتأثري 
يف انتخاب�ات الرئاس�ة املقبلة.وج�اء الرد 
بعدما أح�ال مجل�س الن�واب األمريكي، 
الذي يس�يطر عليه الح�زب الديمقراطي 
املع�ارض، الئحة االتهام�ات عى مجلس 
الش�يوخ، ال�ذي يس�يطر علي�ه الح�زب 
الجمه�وري ال�ذي ينتم�ي إلي�ه الرئيس، 

املس�اءلة.وترامب  إج�راءات  ب�دء  بهدف 
هو ثالث رئيس يف تاريخ الواليات املتحدة 
يواجه إجراءات املساءلة التي قد تفيض إىل 
عزله من منصبه.ويواجه ترامب اتهامات 
بإساءة اس�تغالل الس�لطة وعرقلة عمل 
الربمل�ان )الكونغرس(. وق�د دأب الرئيس 
األمريكي عى نفي االتهامات املوجهة إليه.

الديمقراطيون ترام�ب بمحاولة  ويته�م 
الضغط عى السلطات يف أوكرانيا لتقديم 
معلوم�ات ق�د ت�ر بحظوظ الس�يايس 
الديمقراطي، جو بايدن، خصمه املحتمل 

يف انتخابات الرئاسة.
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بريوت/ متابعة الزوراء:
رئي�س  الحري�ري،  س�عد  دع�ا، 
حكومة ترصيف األعمال يف لبنان، 
إىل تش�كيل الحكومة بأرسع وقت 
الشعبية، معتربا  العاصفة  لتهدئة 
أن بق�اء ق�وى األم�ن يف مواجهة 
املش�كلة  يف  “دوران  املتظاهري�ن 
ولي�س ح�ال”، بعد ليل�ة “عنيفة” 
تخللتها اشتباكات بني املتظاهرين 
وق�وات األم�ن يف وس�ط ب�ريوت، 
السبت، وأصيب إثر تلك املواجهات 

نح�و 400 ش�خص، يف أعنف يوم 
منذ بدء الحركة االحتجاجية، فيما 
استفاقت العاصمة اللبنانية، امس 
األحد، عى مش�اهد تكسري طالت 
بعض واجهات املحالت واملصارف، 
أرض�اً. املرمي�ة  الحج�ارة  وآالف 

وقال الحريري: “خفنا عى بريوت 
لكنها مللمت كعادتها جراح ابنائها 
واملتظاهري�ن،  األم�ن  م�ن ق�وى 
ومس�حت عن وجهها آثار الغضب 
والش�غب ودخان الحرائق... نسأل 

الل�ه ان يم�ن ع�ى كل املصاب�ني 
بالش�فاء والس�المة، وأن يجن�ب 
الفت�ن. يف  الوق�وع  خط�ر  بلدن�ا 
هن�اك طري�ق لتهدئ�ة العاصف�ة 
الشعبية... توقفوا عن هدر الوقت 
وش�كلوا الحكوم�ة وافتحوا الباب 
واالقتصادية...  السياسية  للحلول 
األمني�ة  والق�وى  الجي�ش  بق�اء 
واملتظاهري�ن يف حال�ة مواجهة... 
ح�اًل.  ولي�س  املش�كلة  يف  دوران 
#لبنان_ينتف�ض. ٣/٢#لبن�ان 

أخ�رياً كلمة إىل اه�ي يف #طرابلس 
والش�مال، يعز عّي ان يقال انه تم 
اس�تقدام شبان باس�مكم ألعمال 
العن�ف أم�س... لكنن�ي أعل�م ان 
كرامة بريوت أمانة رفيق الحريري 
عندك�م، وانت�م خ�ط الدف�اع عن 
التح�ركات  وضم�ري  س�المتها 
الشعبية ووجهها الطيب... احذروا 
رف�اق الس�وء وراقب�وا م�ا يقوله 

الشامتون بتخريب العاصمة”.

الزوراء/ حسني فالح:
الخارجي�ة  العالق�ات  لجن�ة  كش�فت 
النيابي�ة عن تع�رض الع�راق لضغوط 
دولية إلقحامه يف سياسة املحاور، وفيما 
اشارت اىل ان سياسة العراق الخارجية 
ثابتة ومبنية عى خلق التوازن يف جميع 
ح�ذر  والدولي�ة،  االقليمي�ة  العالق�ات 
تحال�ف املح�ور الوطني من انس�حاب 
الق�وات االجنبي�ة م�ن الع�راق، مؤكدا 
ان محارب�ة داعش، الس�يما يف املناطق 
الصحراوي�ة والحدودي�ة م�ع س�وريا 
وتركي�ا، تتطلب بقاء الق�وات االجنبية 
يف الع�راق .وقال عضو لجن�ة العالقات 
الخارجية النيابية، النائبة ريحان ايوب 
حن�ا، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان العراق 

ما زال يحاول بكل ما يمتلك من القدرات 
السياس�ية ع�رب الس�لطتني الترشيعية 
والتنفيذي�ة للعم�ل ع�ى خل�ق التوازن 
يف جمي�ع عالقاته االقليمي�ة والدولية. 
الفتة اىل: ان القادة السياسيني يؤمنون 
ب�أن العراق لن يك�ون يف يوم م�ا تابعا 
لط�رف دون طرف اخ�ر، وهذا ما يتفق 
عليه القادة السياسيون كافة، بل حتى 
املواط�ن البس�يط ال يرىض بغ�ري ذلك.

واضافة: ان سياس�ة املح�اور موجودة 
يف كل املس�تويات االقليمي�ة والعاملي�ة، 
لكن ليس بالرورة ان نخضع اىل هذه 
املس�اعي بالضغوط الت�ي تمارس عى 
العراق يف بعض االحيان من قبل الدول. 
مبين�ة: ان الع�راق لديه اس�تقالليته يف 

القرار.واوضحت: ان القادة السياسيني 
العراقي�ني مهم�ا اختلف�وا إال انه�م لن 
يسمحوا بإقحام البلد يف سياسة املحاور 
الت�ي، وإن اتبع�ت، س�تؤدي بالع�راق 
اىل هاوي�ة الضي�اع والتفكك الس�يايس 
االجتماع�ي.  وحت�ى  واالقتص�ادي 
مضيف�ة: نح�ن بالض�د م�ن سياس�ة 
املحاور النه مهما كانت مكاسبها فإننا 
نؤكد ونؤمن برورة التوازن السيايس 
مع جميع االطراف، وكل حسب حجمه 
ال�دويل، ع�ى ان يك�ون دائم�ا الق�رار 
عراقي�ا، وان ال نك�ون م�ع محور عى 
حس�اب محور اخر.بدوره، ذكر النائب 
ع�ن تحالف املح�ور الوطن�ي، عبد الله 
الخربي�ط، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 

االح�داث االخ�رية التي ش�هدها العراق 
تتطلب من الحكومة العراقية ان تتعامل 
معها بمنطق الحكمة والعقل، واالبتعاد 
عن التش�نجات واالرهاصات والقرارات 
الرسيعة، وانما يجب التفكري بمصلحة 
البل�د اوال.واضاف الخربي�ط: ان العراق 
يتعرض لتحديات ارهابية مستمرة من 
تنظيم داع�ش االرهابي، وه�ذا يتطلب 
جهودا دولية ملحاربته واستئصاله. الفتا 
اىل: ان القوات االمنية العراقية قادرة عى 
فرض االمن وحماية البلد، لكن محاربة 
داعش، الس�يما يف املناطق الصحراوية 
والحدودية مع س�وريا وتركيا، تتطلب 
الع�راق. يف  االجنبي�ة  الق�وات  بق�اء 
واش�ار اىل: ان وجود الق�وات االجنبية، 

واملتمثل�ة بالتحالف ال�دويل، هو لتقديم 
املس�اعدة واملش�ورة والتدري�ب، ونقل 
الخربات العس�كرية للق�وات العراقية، 
االس�تطالعات  امتالكه�ا  ع�ن  فض�ال 
الجوي�ة واالقم�ار والتقني�ات الحديثة 
التي يمك�ن من خالله�ا ان نقيض عى 
ما تبقى من تنظي�م داعش االرهابي يف 
الع�راق، والقوات العراقي�ة تفتقر لهذه 
التقنيات.ولفت الخربيط اىل: ان الحدود 
العراقية باتجاه س�وريا، وكذلك باتجاه 
الح�دود الرتكية، غري منضبطة بش�كل 
تام، وتش�هد تسلالت لداعش بني الحني 
واالخ�ر، وه�ذا يتطلب جهدا عس�كريا 
عراقي�ا بالتنس�يق مع التحال�ف الدويل 

للقضاء عليه.

اخلارجية النيابية لـ         : العراق يتعرض لضغوط دولية إلقحامه يف سياسة احملاور
احملور الوطين: حماربة داعش تتطلب بقاء القوات األجنبية يف العراق 

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير التعليم العايل، قيص الس�هيل، 
امس االحد، عدم امكاني�ة تأجيل العام 
ال�درايس الجامعي بس�بب التظاهرات، 
املحافظ�ات  يف  الجامع�ات  ان  مبين�ا 
لديه�ا انس�يابية يف ال�دوام، فض�ال عن 
ارتباط�ات مالي�ة ل�دى طلب�ة  وج�ود 
يف  الس�هيل  االهلية.وق�ال  الجامع�ات 
بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه ان ” 
الع�ام الدرايس الحايل للجامعات اليمكن 
تأجيل�ه وتفوي�ت س�نة دراس�ة ع�ى 
الطلب�ة بأي ح�ال من األح�وال، خاصة 
املحافظ�ات  يف  الجامع�ات  بع�ض  ان 

األخ�رى منتظم�ة بال�دوام ع�ى الرغم 
م�ن وج�ود التظاهرات”.واض�اف ان�ه 
“يجب الحفاظ عى ديمومة التظاهرات 
واملطالب الحقة، ويف الوقت نفسه ابعاد 
الجامع�ات ع�ن بع�ض املظاه�ر الت�ي 
التتناس�ب م�ع الح�رم الجامع�ي مثل 
عمليات الح�رق واالعتداء ع�ى القوات 
ان “الجامع�ات يف  األمني�ة “.واوض�ح 
املحافظ�ات لديه�ا انس�يابية يف الدوام، 
إضاف�ة اىل وجود ارتباط�ات مالية لدى 
طلب�ة الجامعات االهلي�ة، كما ان هناك 
تفرغا دراسيا لبعض الطلبة تحول دون 

اللجوء اىل خيار تأجيل العام الدرايس”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اك�د ضابط امريكي يف قاعدة عني االس�د 
بمحافظة االنب�ار، ان املصابني بالقصف 
االيران�ي عى القاع�دة س�يعودون قريبا 
للعمل، فيما اشار املتحدث باسم العمليات 
املش�رتكة، الل�واء تحس�ني الخفاجي، اىل 
ان الج�زء ال�ذي يش�غله التحال�ف الدويل 
يف القاع�دة بس�يط جدا.وق�ال مس�ؤول 
االم�ن للط�ريان االمريك�ي يف قاعدة عني 
االسد، ليفينغستون، يف ترصيح صحفي: 
“اص�وات الصواري�خ التي س�قطت عى 
القاع�دة كان�ت قوية جدا، حيث س�قط 
بعضها بالداخل، اما االخرى فس�قطت يف 
محي�ط القاعدة”. واض�اف انه “ال يوجد 
قتى وجرح�ى، إال ان هناك جنودا اصيبوا 
بارتجاج باملخ بس�بب االصوات العالية”، 
مش�ريا اىل “انن�ا جاهزون دائم�ا لحماية 
القاع�دة من اي اس�تهداف ق�د يحصل”.

العملي�ات  باس�م  املتح�دث  اك�د  فيم�ا 
املش�رتكة، تحس�ني : انه “ال توجد قوات 
امريكي�ة مقاتلة يف الع�راق، ولكن هناك 
ان  اىل  مش�ريا  وخ�رباء”.  مستش�ارين 
“مس�احة قاعدة عني االس�د تبلغ 60كم 
مربع، جزء منها بسيط هو خاص بقوات 
التحال�ف من مختل�ف دول العالم”.يذكر 
ان قاع�دة عني االس�د يف االنبار تعرضت، 
يف الس�ابع من كان�ون الثان�ي الحايل، اىل 
قصف بالصواري�خ اطلقت من ايران ادت 
اىل الح�اق ارضار مادي�ة، ردا عى اغتيال 
الق�وات االمريكية لقائ�د الحرس الثوري 
االيراني، قاس�م س�ليماني، ق�رب مطار 
بغداد يف الثالث من كان�ون الثاني الحايل.

وأعل�ن املتحدث باس�م القي�ادة املركزية 
األمريكي�ة، الكابتن بي�ل أوربان، يف بيان، 
الخميس امل�ايض: أن “11 جنديا أمريكيا 

عى األقل أصيبوا يف الهجوم اإليراني”.

برلني/ متابعة الزوراء: 
دع�ا الرئي�س الفرنيس، إيمانوي�ل ماكرون، خالل 
مش�اركته يف مؤتمر برلني ح�ول ليبيا، إىل رضورة 
إنهاء أنشطة مقاتلني سوريني وآخرين من الخارج 
عى األرايض الليبية، بغياب طريف االزمة الرئيسيني، 
حفرت والرساج، فيما أكد وزير الخارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، رضورة تقرير الليبيني مصري بالدهم 
بأنفس�هم بعيدا عن التدخ�الت الخارجية.وأعرب، 
ماكرون، يف كلمة ألقاها، امس األحد، خالل مؤتمر 
برلني املنعقد وراء أبواب مغلقة، والتي نرشت وكالة 
“روي�رتز” مقتطفات من نصها، عن قلق فرنس�ا 
من وجود املقاتلني األجانب وخاصة الس�وريني يف 
ليبيا، مشددا عى رضورة إنهائه.كما أكد ماكرون 
أن عى األمم املتحدة أن تنس�ق بنود الهدنة يف ليبيا 

دون أي رشوط مس�بقة م�ن قبل أي م�ن جانبي 
األزم�ة. فيما ل�م تتطرق كلمة الرئي�س الفرنيس، 
حسب “رويرتز”، إىل زحف قوات “الجيش الوطني 
الليبي” بقيادة املش�ري خليفة حف�رت إىل العاصمة 
طرابلس أو موضوع وقف إنتاج النفط يف عدد من 
الحقول.من جانبه، أكد وزير الخارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، رضورة تقرير الليبيني مصري بالدهم 
بأنفس�هم بعيدا عن التدخالت الخارجية، داعيا إىل 
االستفادة من فرصة مؤتمر برلني حول ليبيا.وقال 
بومبيو، يف تغريدة نرشها تزامنا مع مش�اركته يف 
أعمال مؤتمر برل�ني: “حان الوقت ليقرر الليبيون 
بأنفس�هم مس�تقبلهم الذي يجب أن يكون خاليا 

من عنف تؤججه األطراف الخارجية”.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
حول مجلس النواب جلسته، التي كان مقررا 
عقده�ا ام�س، اىل تداولي�ة ، بع�د اخفاقه يف 
تحقي�ق النص�اب القانون�ي لع�دد الحضور، 
فيما اعلنت رئاس�ة الربملان عزمها استضافة 
الس�فري الصيني يف بغ�داد، فضال عن ممثلني 
عن الحكومة العراقية، إليضاح بنود االتفاقية 
االقتصادية العراقي�ة – الصينية.ومع انتهاء 
الجلس�ة التداولية، حددت هيئة الرئاسة يوم 
االربعاء املقبل موعدا النعقاد الجلس�ة املقبلة 
.ول�م يتمك�ن الربملان من تج�اوز عقدة عدم 
تحق�ق النص�اب، الت�ي اصبحت واق�ع حال 
ألغل�ب الجلس�ات، حت�ى بع�د تأخر جلس�ة 
االم�س ع�ن موعدها ألكث�ر من س�اعتي�ن، 

حيث اس�تمر قرع الجرس الس�تدعاء النواب 
ان  وال�ذي قي�ل  الجلس�ة،  داخ�ل قاع�ة  اىل 
عدده�م كان نح�و 76 نائب�ا. وبرغ�م اعالن 
رئاس�ة مجلس الن�واب، الحقا، ع�ن تحويل 
الجلس�ة اىل تداولية ملناقشة عدد من القضايا 
الخدمية املهمة، واوضاع البالد بحضور ١٢٦ 
نائبا، لكن االروقة النيابية لم تش�هد حضورا 
فاعال ملمث�ي الكتل السياس�ية بالتزامن مع 
تصاعد موجة االحتجاجات الشعبية املطالبة 
بتحقيق االصالحات .ورص�دت “الزوراء” ان 
مقرات الكتل واللجان النيابية لم تشهد، يوم 
ام�س، اجتماع�ات دورية كما ج�رت العادة 

قبيل انعقاد الجلس�ة.

انتهاء مهلة املتظاهرين املمنوحة لتنفيذ مطالبهم وسط تصعيد غري مسبوق 
مواجهات وغلق طرق وجسور حيوية يف بغداد واحملافظات 

الزوراء/ خاص: 
انته�ت، الي�وم االثن�ني، املهل�ة التي 
حددتها تنس�يقيات الحراك الشعبي 
للسياس�يني واملس�ؤولني م�ن أجل 
تنفي�ذ مطال�ب املتظاهري�ن، وعى 
رأس�ها تش�كيل حكوم�ة بعيدة عن 
مقت�ل  يف  والتحقي�ق  املحاصص�ة، 
املتظاهرين، ال س�يما يف محافظات 
الجنوب، ومنها ذي قار، فيما شهدت 
بغداد واملحافظات تصعيدا ملحوظا 
يف املوق�ف، فض�ال ع�ن اختناق�ات 
مرورية شديدة بعد قيام متظاهرين 
بقط�ع أغلب الطرق والجس�ور عرب 

حرق اإلطارات.
ع�دة  يف  املتظاه�رون،  أغل�ق  كم�ا 
الدوائ�ر  معظ�م  محافظ�ات، 
إىل  وامل�دارس، وعم�دوا  الحكومي�ة 
إقف�ال أبواب بع�ض الدوائر “بلحام 
يف  جديته�م  مؤكدي�ن  حدي�دي”، 
التعام�ل مع الحكومة واملؤسس�ات 
الرس�مية يف حال تجاهل مطالبهم، 
ويأت�ي ذلك غ�داة حرق ع�دة مقار 
حزبي�ة يف محافظة النجف ومناطق 
أخرى. ويف بغ�داد اندلعت مواجهات 
وق�وات  املتظاهري�ن  ب�ني  دامي�ة 
وس�ط  الط�ريان  س�احة  يف  األم�ن 
العاصمة، وأفادت مصادر أمنية بأن 

املتظاهري�ن أغلق�وا جمي�ع الطرق 
املؤدي�ة إىل س�احة الط�ريان.يف حني 
أقدمت قوات األمن عى رمي القنابل 

الصوتية واملس�يلة للدم�وع باتجاه 
تس�جيل  إىل  أدى  م�ا  املتظاهري�ن، 
ح�االت اختناق، بحس�ب م�ا أفادت 

وسائل إعالم محلية.أما يف النارصية، 
مرك�ز محافظة ذي ق�ار، فقد قطع 
املتظاه�رون ع�ددا م�ن الطرق�ات 

اس�تمرارهم  مؤكدي�ن  والجس�ور، 
بالح�راك، وعدم تأجي�ل التظاهرات 
وش�هدت  املقب�ل.  األس�بوع  إىل 
تظاه�رات  الجن�وب  محافظ�ات 
حاش�دة، أمس األول الس�بت، حيث 
توافد إىل ساحات التظاهر عدد كبري 
م�ن املحتج�ني، من ضمنه�م طالب 
الجامع�ات ورجال العش�ائر، وجدد 
للطبق�ة  تحذيراته�م  املتظاه�رون 
الحاكمة بالتصعيد الس�لمي يف حال 
عدم االستجابة ملطالب الحراك. كما 
أشار ناش�طون مدنيون إىل أن هناك 
هتافات ض�د التدخ�الت الخارجية، 
س�احات  عم�ت  وطني�ة  وأناش�يد 
التظاهر.ويف محافظة كربالء، تجمع 
محتجون أمام مكتب مجلس النواب 
وفرع هيئة الرائ�ب يف املحافظة، 
وأقدموا عى غل�ق البوابات الخاصة 
بهذين املقرين باس�تخدم “اللحام”. 
ويشهد العراق منذ األول من ترشين 
تظاه�رات  امل�ايض  أكتوب�ر  األول/ 
حاش�دة انطلق�ت م�ن أج�ل تنفيذ 
مطالب معيش�ية ومكافحة الفساد 
والبطالة، إال أنها رسعان ما تحولت 
إىل مطالب سياسية، تتمسك برحيل 
الطبق�ة السياس�ية الت�ي يتهمه�ا 

املتظاهرون بالفساد. 

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلن مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، 
بغداد  وسط  الخراء  املنطقة  فتح  ساعات 
رئيس  سكرتري  السري.وقال  حركة  امام 
يف  البياتي،  حميد  محمد  الفريق  الوزراء، 
فتح  تحديد ساعات  »تم  انه  حديث صحفي: 
حركة  امام  بغداد  وسط  الخراء  املنطقة 
الخراء  »فتح  ان  املركبات«.واضاف  سري 
السادسة صباحا  الساعة  يوميا من  سيكون 
حتى  ظهرا  ال�٢  ومن  صباحا،  ال�١0  حتى 

ال�5 مساء«.

حتديد ساعات فتح املنطقة 
اخلضراء أمام حركة السري

السهيل: ال ميكن تأجيل العام الدراسي 
اجلامعي بأي حال من األحوال 

فريق ترامب القانوني يقدم رده 
الرمسي على اتهامات املساءلة

ضابط أمريكي من عني األسد: املصابون 
بالقصف سيعودون قريبا للعمل

ماكرون يدعو إىل إنهاء وجود املسلحني 
السوريني يف ليبيا 

الربملان يقرر استضافة السفري الصيين وممثلي 
احلكومة العراقية إليضاح بنود اتفاقية الصني

بعد انطالق أعمال مؤمتر برلني حول األزمة الليبية بغياب حفرت والسراج جلسة تداولية يؤطرها حضور نيابي ضعيف 

النزاهة تستقدم أعضاًء يف جلنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة االختالس

ص 6اليوم.. الشرطة يطمح لرد االعتبار أمام الشباب السعودي يف بطولة األندية العربية

ص 4

وزير الدفاع يصل إىل الكويت  
يف زيارة رمسية

بغداد/ متابعة الزوراء:
وص�ل وزي�ر الدف�اع، نجاح الش�مري، 
ام�س االحد، اىل دول�ة الكويت عى رأس 
وفد رس�مي يف زيارة رس�مية تس�تغرق 
عدة أيام.وقالت وكال�ة االنباء الكويتية 
الدف�اع  وزي�ر  إن  »كون�ا«  الرس�مية 
بجمهوري�ة الع�راق الش�قيقة، نج�اح 
حس�ن الش�مري، والوف�د املراف�ق ل�ه، 

وص�ل اىل البالد، اليوم، يف زيارة رس�مية 
تس�تغرق عدة أيام .ونقل�ت الوكالة عن 
وزارة الدف�اع الكويتية القول: إن رئيس 
األركان العام�ة للجي�ش، الفريق الركن 
محم�د خالد الخ�ر، والقائم باألعمال 
يف س�فارة جمهورية العراق لدى البالد، 
محمد رضا الحس�يني، كانا يف استقبال 

وزير الدفاع العراقي.

احلريري يدعو لتشكيل احلكومة يف أسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية يف لبنان
مئات اجلرحى يف “ليلة عنيفة” بني املتظاهرين واألمن اللبناني

بغداد/ نينا
تم  التي  الفقرات  ابرز  عن  الدستورية  بالتعديالت  الخاص�ة  النيابية  اللجنة  كشفت 
االتفاق عليها يف تعديل الدستور.وقال نائب رئيس اللجنة يوسف محمد: ان« لدينا جملة 
من املسائل الخالفية ما زالت قيد النقاش، وصوال اىل تعديالت توافقية من قبل جميع 
االطراف عى وفق السقف الزمني املحدد إلنهاء عمل اللجنة النيابية خالل اربعة اشهر 
».واضاف ان » اللجنة النيابية الخاصة ناقشت جملة من املقرتحات بشأن التعديالت 
الدستورية، وتوصلت اىل اتفاق عى بعضها، ومنها تقليص عدد اعضاء مجلس النواب 
وكيفية تشكيل الحكومة ». مبينا ان » اللجنة النيابية انهت مراجعة مقرتحات التعديل 
يف باب الهيئات املستقلة، وتم االتفاق عى تغيري تسمية املحكمة االتحادية، اىل املحكمة 
االسالمي  الفقه  خرباء  تمثيل  موضوع  »ان  ».واوضح:  العليا  االتحادية  الدستورية 

وفقهاء القانون ضمن اعضاء املحكمة االتحادية ال يزال قيد النقاش داخل اللجنة ».

جلنة نيابية تكشف عن أبرز الفقرات 
املتفق عليها يف تعديل الدستور

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2    تفاصيل ص2   
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سياسة

جلسة تداولية يؤطرها حضور نيابي ضعيف 

انطالق أعمال مؤمتر برلني حول األزمة الليبية بغياب حفرت والسراج

مئات اجلرحى يف “ليلة عنيفة” بني املتظاهرين واألمن اللبناني

الربملان يقرر استضافة السفري الصيين وممثلي احلكومة العراقية 
إليضاح بنود اتفاقية الصني

ماكرون يدعو إىل إنهاء وجود املسلحني السوريني يف ليبيا وبومبيو يؤكد على تقرير الليبيني مصري بالدهم بأنفسهم 

احلريري يدعو لتشكيل احلكومة يف أسرع وقت لتهدئة العاصفة الشعبية يف لبنان

مهدي احلاراتي مهندس اردوغان لعمليات نقل املرتزقة إىل ليبيا
أيرلندي ينقل اآلالف للقتال مع السراج

املالية النيابية تكشف تفاصيل 
اخلسائر يف أحد عقود شركة 

اخلطوط اجلوية العراقية

الزوراء / يوسف سلمـان:
حول مجلس النواب جلسته، التي كان 
مقررا عقدها امس، اىل تداوليـة ، بعد 
القانوني  النصاب  تحقيق  يف  اخفاقه 
رئاسة  اعلنت  فيما  الحضور،  لعدد 
السفري  استضافة  عزمها  الربملان 
ممثلني  عن  فضال  بغداد،  يف  الصيني 
بنود  إليضاح  العراقية،  الحكومة  عن 
 – العراقية  االقتصادية  االتفاقية 

الصينية.
التداولية، حددت  انتهاء الجلسة  ومع 
املقبل  االربعاء  يوم  الرئاسة  هيئة 

موعدا النعقاد الجلسة املقبلة .
عقدة  تجاوز  من  الربملان  يتمكن  ولم 
اصبحت  التي  النصاب،  تحقق  عدم 
حتى  الجلسات،  ألغلب  حال  واقع 
موعدها  عن  االمس  جلسة  تأخر  بعد 
ألكثر من ساعتيـن، حيث استمر قرع 
داخل  اىل  النواب  الستدعاء  الجرس 
عددهم  ان  قيل  والذي  الجلسة،  قاعة 

كان نحو 76 نائبا. 
النواب،  مجلس  رئاسة  اعالن  وبرغم 
الحقا، عن تحويل الجلسة اىل تداولية 
الخدمية  القضايا  من  عدد  ملناقشة 
بحضور  البالد  واوضاع  املهمة، 
لم  النيابية  االروقة  لكن  نائبا،   ١٢٦
الكتل  ملمثيل  فاعال  حضورا  تشهد 

تصاعد  مع  بالتزامن  السياسية 
املطالبة  الشعبية  االحتجاجات  موجة 

بتحقيق االصالحات .
الكتل  مقرات  ان  “الزوراء”  ورصدت 
واللجان النيابية لم تشهد، يوم امس، 
العادة  جرت  كما  دورية  اجتماعات 

قبيل انعقاد الجلسـة، باملقابل تداول 
عدم  سبب  مختلفـة  كتل  عن  نواب 
جلسـة  يف  القانوني  النصاب  تحقق 

الربملان، التي تحولت اىل تداولية.
النواب،  بعض  من  “الزوراء”  وعلمت 
الذين كانوا ضمن الحضور، ان “اغلب 

ومكونات  الكرديـة  الكتل  ممثيل 
حضور  عن  تغيبوا  السنيـة  القوى 
البعض  تغيب  عن  فضال  الجلسـة، 
الفتح،  تحالف  كتل  نواب  من  االخر 
قار  ذي  محافظات  ممثيل  السيما 
والنجف وواسط وبابل، بسبب تصاعد 

تشهدها  التي  الشعبية  االحتجاجات 
محافظاتهم”.

اىل ذلك، انتقدت كتلة النهج الوطني ما 
وصفته باالداء الربملاني الضعيف، الذي 
املسؤولية،  ملستوى  يرتقي  ال  عدته 
وسببا إضافيا لعرقلة عملية اإلصالح 

والتغيري املنشود.
وقال النائب حسني العقابي، يف مؤتمر 
“نتخطى  “الزوراء”:  تابعته  صحفي، 
االحتجاجات  عمر  من  الثالث  الشهر 
ويف  البالد،  تشهدها  التي  الشعبية 
مرتهلة  اعمال  ترصيف  حكومة  ظل 
ونصف،  شهر  من  أكثر  منذ  ومقيدة 
السياسية  االوضاع  تفاقم  ووسط 
الخانقة،  األزمات  واشتداد  واألمنية 
ونرى اداء برملانياً ضعيفاً ال يرتقي إىل 
مستوى املسؤولية، وال يحقق الجدية 

املطلوبة يف مواجهة هذه األزمات”.
واضاف ان “الكثري من أعضاء مجلس 
عمداً  ويعزفون  يتغيبون،  النواب 
هذه  يف  املجلس  جلسات  حضور  عن 
“جدول  ان  مبيناً  العصيبة”.  االوقات 
)ومنها  الجلسات  بعض  اعمال 
ثانوية  قضايا  يتناول  امس(  جلسة 
وال  العراقي،  الشارع  واقع  تالمس  ال 
تراعي الوضع الخطري، وطبيعة األزمة 

السياسية الراهنة”.

برلني/ متابعة الزوراء: 

ماكرون،  إيمانويل  الفرنيس،  الرئيس  دعا 

ليبيا،  خالل مشاركته يف مؤتمر برلني حول 

سوريني  مقاتلني  أنشطة  إنهاء  رضورة  إىل 

الليبية،  األرايض  عىل  الخارج  من  وآخرين 

مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  أكد  فيما 

بومبيو، رضورة تقرير الليبيني مصري بالدهم 

بأنفسهم بعيدا عن التدخالت الخارجية.

امس  ألقاها،  كلمة  يف  ماكرون،  وأعرب، 

وراء  املنعقد  برلني  مؤتمر  خالل  األحد، 

أبواب مغلقة ،والتي نرشت وكالة “رويرتز” 

من  فرنسا  قلق  عن  نصها،  من  مقتطفات 

السوريني  األجانب، وخاصة  املقاتلني  وجود 

يف ليبيا، مشددا عىل رضورة إنهائه.

أن  املتحدة  األمم  عىل  أن  ماكرون  أكد  كما 

رشوط  أي  دون  ليبيا  يف  الهدنة  بنود  تنسق 

مسبقة من قبل أي من جانبي األزمة، فيما 

حسب  الفرنيس،  الرئيس  كلمة  تتطرق  لم 

الوطني  إىل زحف قوات “الجيش  “رويرتز”، 

إىل  حفرت  خليفة  املشري  بقيادة  الليبي” 

إنتاج  وقف  موضوع  أو  طرابلس،  العاصمة 

النفط يف عدد من الحقول.

األمريكي،  الخارجية  وزير  أكد  جانبه،  من 

الليبيني  تقرير  رضورة  بومبيو،  مايك 

مصري بالدهم بأنفسهم بعيدا عن التدخالت 

فرصة  من  االستفادة  إىل  داعيا  الخارجية، 

مؤتمر برلني حول ليبيا.

مع  تزامنا  نرشها  تغريدة  يف  بومبيو،  وقال 

“حان  برلني:  مؤتمر  أعمال  يف  مشاركته 

بأنفسهم مستقبلهم  الليبيون  ليقرر  الوقت 

الذي يجب أن يكون خاليا من عنف تؤججه 

األطراف الخارجية”.

وأضاف: “نحث كل القوى عىل االستفادة من 

الجارية  الوساطة  عملية  عرب  الفرصة  هذه 

القضايا  مع  للتعامل  املتحدة  األمم  برعاية 

السياسية واالقتصادية واألمنية”.  

واستضافت برلني، امس األحد، مؤتمرا دوليا 

بمشاركة  ليبيا  يف  األزمة  حول سبل تسوية 

إىل  إضافة  بلدا،   11 خارجية  ووزراء  زعماء 

أملانيا كطرف مستضيف، ورؤساء وممثيل 5 

منظمات.

وتجري أعمال االجتماع العام، املنعقد عقب 

وراء  املشاركني،  بني  ثنائية  لقاءات  سلسلة 

أبواب مغلقة.

قائمة  يف  إدراجهما  عدم  من  الرغم  وعىل 

أن  إال  املؤتمر،  يف  األساسيني  املشاركني 

رئيس  من  كال  أن  أكدت  األملانية  الحكومة 

حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز الرساج، 

الليبي، املشري خليفة  وقائد الجيش الوطني 

األملانية،  املستشارة  من  الدعوة  قبال  حفرت، 

أنغيال مريكل، إىل برلني.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة 

معمر  الراحل،  الزعيم  بنظام  اإلطاحة  منذ 

السلطة  عىل  ويتنازع   .2011 عام  القذايف، 

حكومة  هما  أساسيان،  طرفان  حاليا 

الوفاق الوطني املعرتف بها دوليا واملتمركزة 

الرساج،  فايز  بقيادة  طرابلس  العاصمة  يف 

الرئايس،  املجلس  رئيس  منصب  يتوىل  الذي 

رشق  يف  العاملة  املؤقتة  الحكومة  والثاني 

ليبيا، برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها 

و”الجيش  طربق  مدينة  يف  النواب  مجلس 

خليفة  املشري،  بقيادة  الليبي”  الوطني 

حفرت.

أطلقت  البالد،  يف  للتوتر  خطري  تصعيد  ويف 

حملة  املايض،  أبريل   4 يوم  حفرت،  قوات 

إنها  وقالت  للسيطرة عىل طرابلس،  واسعة 

أمر  فيما  اإلرهابيني،  من  لتطهريها  تسعى 

الرساج القوات املوالية لحكومة الوفاق بصد 

الهجوم بقوة.

الليبي”  الوطني  “الجيش  من  كل  وأعلن 

وحكومة الوفاق التزامهما بوقف إطالق النار 

استجابة  يناير،   12 ليل  منتصف  من  ابتداًء 

ملبادرة تقدم بها الرئيسان الرويس، فالديمري 

بوتني، والرتكي، رجب طيب أردوغان.

13 يناير،  والحقا، استضافت موسكو، يوم 

محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية 

حفرت  من  وكل  وتركيا،  لروسيا  والدفاع 

الهدنة،  رشوط  يحدد  اتفاق  حول  والرساج، 

الوثيقة،  عىل  الوفاق  حكومة  رئيس  ووقع 

الليبي”  الوطني  “الجيش  قائد  طلب  فيما 

عىل  مرصا  الوثيقة،  لدراسة  إضافية  مهلة 

طرابلس  ضواحي  من  قواته  انسحاب  عدم 

ووقف دور تركيا يف املفاوضات نظرا لدعمها 

الطرف اآلخر.

بريوت/ متابعة الزوراء:
حكومة  رئيس  الحريري،  سعد  دعا، 
تشكيل  إىل  لبنان،  يف  األعمال  ترصيف 
الحكومة بأرسع وقت لتهدئة العاصفة 
األمن  قوى  بقاء  أن  معتربا  الشعبية، 
يف  “دوران  املتظاهرين  مواجهة  يف 
املشكلة وليس حال”، بعد ليلة “عنيفة” 
املتظاهرين  بني  اشتباكات  تخللتها 
وقوات األمن يف وسط بريوت، السبت، 
 400 نحو  املواجهات  تلك  إثر  وأصيب 
شخص، يف أعنف يوم منذ بدء الحركة 
االحتجاجية، فيما استفاقت العاصمة 
مشاهد  عىل  األحد،  امس  اللبنانية، 
املحالت  واجهات  بعض  طالت  تكسري 
املرمية  الحجارة  وآالف  واملصارف، 

أرضاً.
بريوت  عىل  “خفنا  الحريري:  وقال 
لكنها مللمت كعادتها جراح ابنائها من 
قوى األمن واملتظاهرين، ومسحت عن 
ودخان  والشغب  الغضب  آثار  وجهها 
عىل  يمن  ان  الله  نسأل  الحرائق... 
وأن  والسالمة،  بالشفاء  املصابني  كل 

يجنب بلدنا خطر الوقوع يف الفتن.
العاصفة  لتهدئة  طريق  هناك 
الوقت  هدر  عن  توقفوا  الشعبية... 
الباب  وافتحوا  الحكومة  وشكلوا 
للحلول السياسية واالقتصادية... بقاء 
واملتظاهرين  األمنية  والقوى  الجيش 
املشكلة  يف  دوران  مواجهة...  حالة  يف 
#لبنان_ ٣/٢#لبنان  حالً.  وليس 

ينتفض.
#طرابلس  يف  اهيل  إىل  كلمة  أخرياً 
تم  انه  يقال  ان  عيّل  يعز  والشمال، 
ألعمال  باسمكم  شبان  استقدام 
كرامة  ان  أعلم  لكنني  أمس...  العنف 
عندكم،  الحريري  رفيق  أمانة  بريوت 
وانتم خط الدفاع عن سالمتها وضمري 
التحركات الشعبية ووجهها الطيب... 
احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله 

الشامتون بتخريب العاصمة”.
السبت،  مساء  بريوت،  وشهدت 
محتجني  بني  األعنف  هي  اشتباكات 
التحركات  بدء  منذ  األمن  وقوات 
 400 نحو  وجرح  لبنان،  يف  الشعبية 
مواجهات  جراء  من  لبنان  يف  شخص 

وقوات  متظاهرين  بني  املاضية  الليلة 
يف  بريوت،  العاصمة  يف  اللبنانية  األمن 
أعنف يوم منذ بدء الحركة االحتجاجية، 

وفق حصيلة جديدة للدفاع املدني.
املسيل  الغاز  األمن  قوات  وأطلقت 
تطارد  وهي  املياه  ومدافع  للدموع 
املحتجني الذين تسلحوا بأفرع األشجار 
والالفتات املرورية يف حي تجاري قرب 

مبنى الربملان اللبناني.
مجددا  الشوارع  املتظاهرون  ومأل 
يف  هدوء  بعد  املاضية  األيام  خالل 
عليها  غلبت  التي  االحتجاجات 
السلمية، وانترشت يف أنحاء البالد منذ 
االقتصادية  األوضاع  بسبب  أكتوبر 

الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.

املسيلة  الغاز  قنابل  دخان  وأحاط 
هرعت  بينما  باملحتجني،  للدموع 
شوارع  عرب  اإلسعاف  سيارات 

العاصمة، الليلة املاضية.
أطلقت  األمن  قوات  إن  شهود  وقال 
وذكر  املطاطي،  الرصاص  أيضا 
من  أكثر  أن  اللبناني  األحمر  الصليب 
بينما  إصابات،  من  العالج  تلقوا  مئة 
ُنقل 65 آخرون عىل األقل للمستشفى 
من الجانبني. وأشار مصدر أمني إىل أن 

15 محتجا عىل األقل اعتقلوا.
وطلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، 
استعادة  واألمن  الجيش  قادة  من 

الهدوء وسط بريوت.
وقال مكتب الرئاسة اللبنانية إن عون 

“دعاهم للحفاظ عىل أمن املتظاهرين 
والخاصة،  العامة  واألمالك  السلميني 

وإعادة الهدوء إىل وسط بريوت”.
الحريري  سعد  االضطرابات  وأجربت 
يف  الوزراء  رئاسة  من  االستقالة  عىل 
ذلك  منذ  السياسيون  وأخفق  أكتوبر، 
االتفاق عىل تشكيل حكومة  يف  الحني 
إلنقاذ  بخطة  الخروج  أو  جديدة 

اقتصاد البالد.
مساء  تويرت  عىل  الحريري،  وقال 
والحرائق  املواجهات  “مشهد  السبت: 
بريوت  وسط  يف  التخريب  وأعمال 
ومرفوض،  ومشبوه  مجنون  مشهد 
بأوخم  وينذر  األهيل  السلم  يهدد 
ساحة  بريوت  تكون  لن  العواقب... 

للمرتزقة والسياسات املتعمدة لرضب 
سلمية التحركات الشعبية”.

السبت:  الداخيل،  األمن  قوى  وقالت 
“يجري التعرض بشكل عنيف ومبارش 
أحد  عىل  الشغب  مكافحة  لعنارص 
نطلب  لذلك  النواب...  مجلس  مداخل 
االبتعاد  السلميني  املتظاهرين  من 
عىل  حفاظا  الشغب  أعمال  مكان  عن 

سالمتهم”.
عىل  تغريدة  يف  األمن،  قوى  وأضافت 
أطلقناها  التي  اإلنذارات  “بعد  تويرت: 
عرب وسائل اإلعالم ملغادرة املتظاهرين 
وتوقيف  مالحقة  ستتم  السلميني، 
بأعمال  يقومون  الذين  األشخاص 

شغب، وإحالتهم عىل القضاء”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

اإلنسان عن  السوري لحقوق  املرصد  كشف 

الشخصية الغامضة، التي أوكل إليها الرئيس 

نقل  عملية  أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي، 

آالف املرتزقة من سوريا إىل ليبيا.

اإلنسان،  لحقوق  السوري  املرصد  وأوضح 

هو  الحاراتي”،  “املهدي  أن  له،  تقرير  يف 

الرتكي  الرئيس  عليه  يعتمد  الذي  الشخص 

املرتزقة من سوريا  ونقل  تجنيد  يف عمليات 

إىل ليبيا.

أصدره:  تقرير  يف  السوري  املرصد  وأضاف 

أن الحارتي يرتبط بعالقة وطيدة بمليشيات 

طرابلس،  يف  املعتمدة  غري  الوفاق  حكومة 

بجانب ارتباطه بعالقات وثيقة مع الفصائل 

السورية املتشددة التي قاتل معها يف سوريا، 

أردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  ومع 

يف  املوجود  بلحاج  عبدالحكيم  واإلرهابي 

الطريان  رشكة  عرب  املقاتلني  وينقل  تركيا، 

التي يملكها.

يحمل  “الحاراتي”  أن  عن  التقرير  وكشف 

ليبي،  أصل  من  وهو  األيرلندية،  الجنسية 

طرابلس”  “لواء  قائد  منصب  اآلن  ويشغل 

اإلرهاب  يف  طويل  تاريخ  ولديه  ليبيا،  يف 

كوسوفو  يف  سابًقا  قاتل  حيث  والتطرف، 

والعراق.

عاش الحاراتي يف أيرلندا ملدة 20 عاًما، وجاء 

 ،2011 يف  االحتجاجات  بداية  مع  ليبيا  إىل 

ليبيا،  يف  طرابلس”  “ثوار  كتيبة  قاد  حيث 

التي قادت معركة ضد كتائب الزعيم الراحل 

وانتهت بسقوط   ،  2011 القذايف عام  معمر 

االنتقايل  الوطني  املجلس  وإعالن  النظام 

باملدينة.

عام 2012، انتقل مهدي الحاراتي إىل سوريا، 

وأسس وقاد ميليشيات “لواء األمة” املتشددة، 

التي ضمت مقاتلني ليبيني وسوريني، واتخذ 

من ريف إدلب مقرا له، وملجموعته املسلحة، 

عمليات  عىل  ويرشف  ليبيا  إىل  يعود  أن  قبل 

ليبيا  يف  للقتال  املتشددين  وتدريب  تجنيد 

تركيا  عرب  إرسالهم  أو  داعش  تنظيم  ضمن 

للقتال يف سوريا.

العالقة  عن  السوري  املرصد  كشف  كما 

أردوغان،  والرئيس  “الحاراتي”  بني  الرسية 

 ،2010 عام  بدأت  العالقة  تلك  أن  إىل  مشريًا 

إنسانية  مساعدات  سفينة  تعرضت  عندما 

هجوم  إىل  غزة  إىل  متوجهة  كانت  تركية 

إرسائييل، وكان الحاراتي من بني املتطوعني 

لإلصابة،  وتعرضوا  متنها،  عىل  كانوا  الذين 

ثم السجن داخل املعتقالت اإلرسائيلية، قبل 

املستشفيات  أحد  إىل  ونقلهم  عنهم  اإلفراج 

الحاراتي  املهدي  التقى  وهنا  الرتكية، 

أردوغان، الذي قام بزيارة املصابني، والتقط 

الصورة الشهرية التي يقّبل فيها رأسه.

الرسيع  الثراء  عالمات  أن  إىل  املرصد  وأشار 

بدأت تظهر عىل الحاراتي وعىل أرسته، األمر 

الذي انكشف يف يوليو 2011، عندما تعرض 

بأيرلندا  راثكييل  يف مقاطعة  الحاراتي  منزل 

األمن  قوات  بإبالغ  زوجته  وقامت  للرسقة، 

يورو،  ألف   200 بقيمة  مجوهرات  برسقة 

عىل  األيرلندي  األمن  أجرب  الضخم  املبلغ 

يمكن  ال  التي  األموال  البحث يف مصدر هذه 

تربيرها بدخل الحاراتي املتواضع، األمر الذي 

األيرلندية،  السلطات  أمام  لالعرتاف  دفعه 

من  األموال  هذه  عىل  حصل  بأنه  والزعم 

أجل اإلطاحة بالرئيس الليبي السابق معمر 

القذايف.

السوري، فإنه بعد اإلطاحة  املرصد  وحسب 

إىل  الحاراتي  والء  انتقل  القذايف،  بنظام 

تركيا، وأصبح نائًبا لقائد املجلس العسكري 

عبد  اإلرهابي،  يقوده  كان  الذي  بطرابلس، 

الحكيم بلحاج، ذراع أنقرة يف ليبيا، ثم أنتخب 

وبدأ  طرابلس،  لبلدية  رئيًسا   2014 سنة 

الوطني  املؤتمر  حكومة  مظلة  تحت  العمل 

اإلخوان  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  العام، 

اإلرهابي، ووضع اسمه عام 2017 يف قائمة 

مرص  عن  صدرت  التي  املشرتكة  اإلرهاب 

والسعودية واإلمارات والبحرين.

إىل  األممي  املبعوث  سالمة،  غسان  وأكد، 

مساء  رويرتز،  وكالة  مع  مقابلة  يف  ليبيا، 

ليبيا،  إىل  السوريني  املرتزقة  نقل  السبت، 

وقال: “أستطيع أن أؤكد وصول مقاتلني من 

سوريا”، مقدرا عددهم بما يرتاوح بني ألف 

وألفني.

بقيادة  الليبي”،  الوطني  “الجيش  أن  يذكر 

خليفة حفرت، وحكومة الوفاق، بقيادة فايز 

الرساج، قد أعلنا التزامهما بوقف إطالق النار 

استجابة  يناير،   12 ليل  منتصف  من  ابتداًء 

ملبادرة تقدم بها الرئيسان الرويس، فالديمري 

بوتني، والرتكي، رجب طيب أردوغان

وكانت روسيا قد استضافت، يوم 13 يناير، 

محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية 

حفرت  من  وكل  وتركيا،  لروسيا  والدفاع 

ورئيس حكومة الوفاق الوطني املعرتف بها 

دوليا، فايز الرساج، حول اتفاق يحدد رشوط 

فيما  الوثيقة،  عىل  الرساج  ووقع  الهدنة، 

الوثيقة،  لدراسة  إضافيا  وقتا  حفرت  طلب 

مرصا عىل عدم انسحاب قواته من ضواحي 

املفاوضات  يف  تركيا  دور  ووقف  طرابلس، 

نظرا لدعمها الطرف اآلخر.

بغداد / نينا: 
النيابية  املالية  اللجنة  اعلنت 
املتحققة  املالية  الخسائر  تفاصيل 
العقد املربم بني رشكة الخطوط  يف 
رشكة  وائتالف  العراقية،  الجوية 

منزز الربهان الدولية .
وقالت عضو اللجنة، النائب ماجدة 
ان  صحفي  مؤتمر  يف  التميمي، 
لندن   - واربيل  لندن   - بغداد  “خط 
عنها  املسؤولة  لندن،  وسليمانية- 
ائتالف رشكة منزز الربهان، تحقق 
الجوية  الخطوط  لرشكة  خسائر 
امتالء  نسبة  لعدم وجدود  العراقية 
تكون  ان  يجب  والتي  للطائرات 
النفقات  لتكافؤ   ،51% من  اكثر 
تكون  ان  والتي يفرتض  التشغيلية 
لتكون   60-70% بني  االقل  يف 
النفقات  ان  اعتبار  عىل  مقبولة، 

التشغيلية كبرية “.
ست  منذ  “الوكالة  ان  واوضحت 
يف  زيادة  نسبة  تحقق  لم  سنوات 
ارباح لرشكة الخطوط ولم تتفادى 
خسائرها، فكيف ستحققون زيادة 
يف االرباح 30 مليون دوالر، وال توجد 

جدوى اقتصادية “.
للخط  االمتالء  “نسبة  ان  واضافت 
الخفاجي،  سعد  عنه،  املسؤول 

اساسا  خارسة  هي  الرشكة،  مدير 
اىل  االحوال  احسن  يف  تصل  ولم 
تثبت  التي  الوثائق  ولدينا   ،50%
42- بني  كانت  االمتالء  نسبة  بأن 

 2017 للسنوات  اقىص  كحد   50%
تقرير   “ ان  مبينة   .“  2019 اىل 
2016 يشري اىل  اياتا يف اب  منظمة 
وجود 47 خطا بني الدول، منها 15 
 32 وان  ربحية،  يحقق  فقط  خطا 

خطا هي خارسة “.
منزز  رشكة   “ ان  القول  وتابعت 
رشكة  وقود  عىل  أجورا  ستفرض 
كانت  ان  بعد  الجوية،  الخطوط 
اخرى  نفقات  وهي  مجانا،  تزود 
الخطوط  رشكة  حساب  اىل  تضاف 
العقد   “ ان  اىل  مشرية  الجوية”. 
يف  العاملة  االيدي  نقل  عىل  ينص 
الوقود  ومحطة  االرضية  الخدمات 

اىل رشكتها.
انه  قال  “الخفاجي  ان  واوضحت 
جديدة،  عمل  فرصة  الفي  سيوفر 
للرأي  تضليل  هي  الحقيقة  لكن 
لـ  فقط  مناقلة  ومايحصل  العام، 
811 عامال داخل الرشكة، والتوجد 
ذلك  كان  وإذا  عمل،  فرص  أية 
االلفي  تضمني  فيجب  صحيحا 

درجة ضمن العقد مع الرشكة “.
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قبل ساعات من انطالق مؤمتر برلني للسالم

السراج: التجربة جتعلنا نشك بنوايا حفرت ومل نعط قواعد عسكرية ألحد
برلني/د ب أ:

 “نح�ن دائما دعاة س�ام نس�عى لحقن دماء 
الليبي�ني… هذا ه�و املنطلق واله�دف الرئيس 
الذي يحكمن�ا، ذهبنا به إيل موس�كو قبل أيام 

قليلة، وها نحن اليوم يف برلني.”
به�ذه الكلمات ب�دأ رئيس املجل�س الرئايس يف 

ليبيا فايز الرساج حديثه عن مؤتمر برلني.
الرساج، ورغم تأكي�ده عىل أهمية املؤتمر وأنه 
يتي�ح فرصة لتوحيد املوقف الدويل تجاه األزمة 
الليبية نظرا ألن “االنقس�ام ال�دويل والتدخات 
الخارجية الس�لبية هي التي أسهمت يف تأجيج 
األزمة” عىل حد وصفه، أبدى يف الوقت نفس�ه 
الكثري من التش�كك بشأن جدية والتزام موقف 
املشري خليفة حفرت بأي اتفاقيات أو تفاهمات 

قد يتم التوصل إليها يف املستقبل.
وقال الرساج يف مقابلة مع وكالة األنباء األملانية 
)د.ب.أ(، قب�ل س�اعات م�ن انط�اق مؤتم�ر 
برلني: “هن�اك ثاث مس�ارات حددها املؤتمر: 
سياسية، وعس�كرية أمنية، واقتصادية، نأمل 
لها النج�اح… إال أن التجرب�ة الطويلة تجعلنا 
نش�ك يف نواي�ا وجدي�ة والتزام الط�رف االخر، 
وال�ذي ثبت للجميع أنه يس�عى للس�لطة بأي 

ثمن كان”.
وأش�ار ال�رساج يف هذا الص�دد إىل رفض حفرت 
التوقيع عىل املبادرة الروسية الرتكية قبل أيام، 
رغم علم�ه ببنودها قبل الذهاب إىل موس�كو، 
موضح�ا ” ال علم لنا بالحس�ابات السياس�ية 
الت�ي دفعت خليف�ة حفرت لع�دم التوقيع عىل 
املبادرة الروس�ية الرتكية… الكل يس�ألنا نحن 
عن السبب، ونحن نقول فليسأل الرجل نفسه، 
فهو اس�تلم ن�ص االتفاق قبل موع�د التوقيع 

بأسبوع، ودرسه وأعلن قبوله، ثم تراجع”.
ويف معرض رده عىل سؤال عن خيارات حكومته 
حال عدم التوصل ألي اتف�اق يف مؤتمر برلني، 
وتج�دد القت�ال داخ�ل العاصمة، وهل س�يتم 
االعتم�اد عىل القوات الرتكي�ة بدرجة كبرية يف 
هذا األم�ر، قال ال�رساج: “خيارن�ا الثابت هو 
الس�ام، ولكن إذا تواصل العدوان، سنستمر يف 
الدفاع عن أنفس�نا، وبقوة حتى دحره، فنحن 
لم نعتد عىل أحد، والدفاع حق مرشوع ال جدال 
فيه، واعتمادنا األس�ايس عىل أنفسنا، فمذكرة 

التفاه�م األمنية مع تركيا عمره�ا أيام فقط، 
وقبله�ا ومن�ذ أكثر من تس�عة أش�هر، ونحن 
نتص�دى للعدوان باقت�دار وأفش�لنا مرشوعه 

ومحاوالته لدخول طرابلس”.
واس�تنكر الرساج ما وصفه بحملة التش�ويه 
تروي�ج  ع�ر  الوف�اق  ولحكوم�ة  لش�خصه 
اتهام�ات مثل الس�ماح بانتهاك س�يادة ليبيا 
وجلب التدخل العس�كري االجنب�ي ألراضيها، 
وتقدي�م التنازالت املختلفة والتي تش�مل منح 
تركيا قواعد عس�كرية عىل األرايض الليبية من 
أجل مساعدة الوفاق عىل البقاء والصمود أمام 

تقدم قوات حفرت بالعاصمة.
وشدد رئيس حكومة الوفاق عىل أن “التشويه 
والتضليل هما نهج س�يايس وإعامي للطرف 
اآلخ�ر، الذي يتن�اىس أن�ه يف عالم الس�ماوات 
املفتوحة ينفضح كل ذلك بسهولة… وإذا كان 
هناك أحد انتهك السيادة الوطنية، فهو الطرف 
االخ�ر، فالطريان الذي يقصفن�ا طريان أجنبي 
واستعانته بمرتزقة موثقة أيضا، ونفوذ الدول 
الداعمة له موثق يف تقرير لجنة الخراء باألمم 
املتح�دة، وتأثريه�ا عليه واض�ح يف كل خطوة 
يخطوها حت�ى يف تردده وامتناعه عن التوقيع 
عىل وق�ف إطاق النار رغم موافقته املس�بقة 

عليه”.
واتهم الرساج دوال لم يسمها باستمرار الرهان 
ع�ىل حفرت “رغم فش�له يف تحقي�ق أي أهداف 
ل�آن”، عىل ح�د وصفه. وأمل�ح إيل أن ذلك كان 
الس�بب الرئييس الذي دفعهم لطلب املس�اعدة 
العس�كرية من تركي�ا، وقال ” كن�ا نتوقع أن 
ت�درك الدول الداعمة للع�دوان بأن الرهان عىل 
املتمرد الذي أشعل الحرب هو رهان ثبت فشله، 
وال طائل من ورائه س�وى إطالة أمد الحرب… 
لألس�ف، حدث العكس، حيث زادت هذه الدول 
من وترية دعمها له باملال والس�اح واملرتزقة، 
يف خ�رق واضح لقرارات مجل�س األمن… مما 
دفعنا ل�دول صديقة لتزويدنا بأس�لحة ندافع 

بها عن أنفسنا”.
وأض�اف: “مذك�رة التفاهم بيننا وب�ني تركيا 
تتي�ح حصولن�ا عىل دع�م عس�كري ملواجهة 
الط�رف املعتدي الذي تحص�ل، ويتحصل، عىل 
دع�م عس�كري كب�ري م�ن ع�دة دول، إضافة 

الس�تعانته بمرتزق�ة روس، وم�ن الس�ودان 
وتشاد، وهذا جميعه موثق”.

ونفى الرساج اش�تمال مذكرتي التفاهم اللتني 
وقعتهم�ا حكومته مع الحكوم�ة الرتكية عىل 
أي تن�ازالت، وتحدي�دا يف م�ا يتعلق بالس�يادة 
الوطني�ة أو تطرقه�ا ألي توت�رات ب�ني تركيا 
وأي دولة أخرى مثل مرص أو اليونان، مش�ددا 
بالقول: ” نعمل بالضوء وليس لدينا ما نخفيه، 
ولم نقدم تنازالت ألح�د، وال توجد لدينا قواعد 

أجنبية، وال نتدخل يف العاقات بني الدول”.
وأض�اف: “هناك س�وء فهم ملذكرت�ي التفاهم 
بينن�ا وب�ني تركي�ا… ف�األوىل ح�ول تحدي�د 
وتركي�ا،  ليبي�ا  ب�ني  البحري�ة  الصاحي�ات 
وتس�تهدف حماي�ة الحقوق البحري�ة للبلدين 
وفق القانون الدويل، وهي تحفظ س�يادة ليبيا 
وتحمي ثرواتها، واملش�اورات حولها بدأت منذ 
عام …2010وهي تتوافق مع اتفاقيات أممية 
لقوانني البحار، وكل من يعرتض عليها له حق 
اللجوء إىل القض�اء الدويل…أما مذكرة التفاهم 
األمنية، فنري أنه من حق تركيا وليبيا، كدولتني 
مس�تقلتني ومع�رتف بهم�ا دولي�اً، وعضوين 
يف األم�م املتحدة، عقد أي اتف�اق تراه الدولتان 

مناسباً ملصلحتيهما”.
وتاب�ع: “التعاون ب�ني البلدين لي�س جديدا أو 
طارئ�ا، فالعاق�ات بينهم�ا تاريخي�ة وقائمة 
من�ذ عقود وكان للرشكات الرتكية دور مهم يف 

تنفيذ مشاريع البنية التحتية يف ليبيا”.
ورفض الرساج االتهامات املوجهة لرتكيا بنقل 
مرتزقة من فصائل املعارضة املسلحة السورية 
لألرايض الليبية ملساندة حكومته يف الدفاع عن 
العاصم�ة، وأكد “ال يوج�د مرتزقة بني قواتنا، 
وهذا الزعم يدخل يف نطاق التضليل، وال عاقة 
لنا بالتخمينات وموقف الطرف االخر …كما ال 
يوجد ببنود اتف�اق وقف إطاق النار الذي كان 
معروضا ضمن املبادرة الرتكية الروسية إشارة 
لكون وجود تركيا كدول�ة مراقبة، لقد تضمن 
األم�ر تش�كيل لجنة عس�كرية تق�وم بتحديد 
خطوط التماس، ورفض حفرت تسمية ضباط 
م�ن طرفه لعضوية هذه اللجنة، يف حني قدمنا 
أسماء ثاثة ضباط، وهذا يثبت حقيقة نوايانا 

ونوايا الطرف اآلخر”.
الريطاني�ة  “الجاردي�ان”  صحيف�ة  وكان�ت 
كشفت يف تقرير حديث لها أن نحو ألفى مقاتل 
س�ورى س�افروا من تركيا وس�يصلون قريبا 

للقت�ال يف ليبي�ا، يف تط�ور غري مس�بوق يهدد 
بزيادة تعقيد الوضع الصعب يف الباد. وأشارت 
الصحيف�ة إيل أن انتق�ال املرتزقة وانتش�ارهم 
جاء بع�د االتف�اق املوقع ب�ني تركي�ا ورئيس 
حكومة الوف�اق الوطني الليبي فايز الرساج يف 
ترشين الثاني/نوفمر امل�ايض، وهو نفس ما 

أكده املرصد السوري لحقوق اإلنسان.
ونرش املرصد مقطع فيديو يظهر فيه عرشات 
املرتزق�ة الس�وريني املوالني لرتكًي�ا، عىل متن 
إح�دى طائ�رات الخط�وط الجوي�ة األفريقية 

أثناء توجههم إىل ليبيا.
أما يف ما يتعلق بالحديث عن تفكيك التشكيات 
العس�كرية بالغ�رب الليب�ي، وهو األم�ر الذي 
يطال�ب حف�رت بتنفي�ذه ع�ىل نح�و كامل مع 
رضورة تسليم امليلشيات أسلحتها تحت رقابة 
دولي�ة، لضم�ان أم�ن املواطن�ني بالعاصم�ة، 
وأيض�ا لضم�ان نج�اح أي حكومة أو س�لطة 
مش�رتكة بني ال�رشق والغرب مس�تقبا، قال 
الرساج: “نحن ل�م نرفض إيجاد آليات لتنظيم 
واس�تيعاب كاف�ة التش�كيات املس�لحة وفق 
ضواب�ط مهنية، فهؤالء ش�باب ليبيون ينبغي 
اس�تيعابهم وتأهيلهم ولي�س قصفهم… لقد 
وجدنا عند اس�تامنا للمس�ؤولية عرشات من 
التش�كيات املس�لحة ونجحنا خال السنوات 
األرب�ع املاضي�ة يف اس�تيعاب العدي�د منه�ا يف 
ويف  للدول�ة،  واألمني�ة  العس�كرية  املنظوم�ة 
املؤسس�ات املدنية مل�ن رغب يف ذل�ك، وتقلص 
عدد التشكيات بالفعل قبيل العدوان إىل أربعة 
أو خمسة، وكنا نميض يف خطتنا هذه بتنسيق 
مع األمم املتحدة لجمع الساح وإدماج جميع 
هذه التش�كيات املسلحة، إال أن العدوان أوقف 

كل ذلك” .
وأض�اف: “ينبغي ع�ىل الجمي�ع أن يدركوا أن 
الحرب ليست بني رشق وغرب، بل بني مرشوع 
يسعى لعسكرة الدولة وإعادة الحكم الشمويل، 
وم�رشوع لبناء الدول�ة املدني�ة الديمقراطية، 
دول�ة القان�ون واملؤسس�ات، وتض�م حكومة 
الوف�اق ش�خصيات سياس�ية وكف�اءات من 
مختل�ف مناطق ليبي�ا، رشقا وغرب�ا وجنوبا، 
ويصط�ف خلفها جمي�ع الرافضني لعس�كرة 
الدولة، املؤمنني بالدولة املدنية الديمقراطية…

أم�ا التش�كيات املس�لحة، فه�ي موج�ودة يف 
جميع مدن ليبيا، دون اس�تثناء، حيث تكونت 
خ�ال ثورة 17 ش�باط/فراير 2011 ملواجهة 
قوات النظام الس�ابق، والطرف اآلخر يضم 17 
ميليشيا، وليس كما يحاول اإليحاء بأنه جيش 

نظامي”.
وأوضح الرساج أن العدوان الذي وقع يف الرابع 
من نيس�ان/أبريل املايض ل�م يعقد املوقف، بل 
نس�ف العملية السياس�ية، حيث جاء قبل أيام 
م�ن انعقاد املؤتمر الوطن�ي الجامع يف 14 من 
نفس الش�هر، وه�و املؤتمر ال�ذي تبنته األمم 
املتح�دة …وجراء العداء، قت�ل مدنيون، بينهم 
أطف�ال ونس�اء، ودم�رت مستش�فيات وقتل 
أطب�اء ومس�عفون، كم�ا ت�م تدمري منش�آت 
مدني�ة مم�ا دفع عرشات اآلالف م�ن األرس إىل 

النزوح”.
واختت�م ال�رساج حديثه بالتأكي�د عىل موقفه 
وموقف حكومته “باس�تمرار مد اليد للجميع 
رغ�م تنص�ل األطراف األخ�رى م�ن التزاماتها 
وعرقل�ة املس�ار الس�يايس التوافق�ي، معرب�ا 
عن تطلع�ه إىل إيقاف نزيف ال�دم وإقرار دولة 
املواطنة والقانون وترك الحرية للشعب ليختار 

حاكمه”.
وقال الرساج: “نحزن عىل من تفقدهم ليبيا من 
شباب وما يجري تدمريه من منشآت هي ملك 
لكل الليبيني، وما يس�تنزف من ثروات يف قتال 
ال رابح فيه، ب�ل هناك خارس واحد هو ليبيا… 
اتطلع إيل وقف هذا النزيف، وتصوري أن يشهد 
املستقبل القريب دحر العدوان وفشله يف إعادة 
البل�د إىل الحكم الش�مويل، وم�ع انتهاء الحرب 
وم�ا نت�ج عنها م�ن انقس�ام وتوتر، س�يعود 
االس�تقرار…ويتم وضع األساس لدولة مدنية 
ديمقراطية، دول�ة املواطنة وس�يادة القانون 
والف�رص املتس�اوية للجميع، حيث س�يختار 
الشعب يف إطارها حكامه ونوابه عر انتخابات 

نزيهة ووفق دستور يقره الشعب”.
ووجه الرساج الشكر ألملانيا ملواقفها الواضحة 
واملبدئي�ة واس�تضافتها له�ذا امللتق�ى “وهذا 
ما ملس�ناه من رغبة حقيقية لدى املستش�ارة 
انجيا مريكل يف إيجاد حل لألزمة الليبية ودعم 

أمن واستقرار ليبيا”.

No: 7171 Mon 20 Jan 2020العدد: 7171 االثنين - 20 كانون الثاني 2020

وزير خارجية أملانيا ينتقد اسرتاتيجية ترامب جتاه إيران

القاهرة/متابعة الزوراء:
تعي�ُش م�رص اآلن أج�واء يناي�ر املتمثلة 
يف دع�وات البع�ض للن�زول يف ذكرى ثورة 
ل�م تتحقق مطالبه�ا يف العي�ش والحرية 

والعدالة االجتماعية.
آخ�رون ح�ذروا م�ن االس�تجابة لدعوات 
وامليادي�ن،  للتحري�ر  بالن�زول  تطال�ب 
مؤكدين أن مرص مس�تهدفة إلس�قاطها 

كما سقطت دول أخرى. 
أصحاب االتجاه األخري دعوا إىل أخذ العرة 

من دول مجاورة س�قطت وذهب ريحها. 
م�ا بني ه�ؤالء وهؤالء أخذ النظ�ام األهبة 
واالستعداد ،حيث انترشت عربات الرشطة 
يف امليادي�ن العام�ة، وت�م إغ�اق مقاهي 
وس�ط البل�د الش�هرية املعروف�ة بتجمع 

املثقفني والصحفيني فيها.
األديب املرصي الروائي إبراهيم عبد املجيد 
فاج�أ متابعيه أم�س بكتاب�ة تعليق عىل 
حس�ابه بالفيس�بوك ق�ال فيه م�ا نصه: 
“حكاي�ة ماكانتش ع الب�ال، االخوان اليل 
قاعدي�ن ب�رة عمالني واليل اس�مه محمد 
ع�يل يدعو الن�اس للنزول ي�وم 25 يناير، 
والداخلية مصدقة ان الدعوات دي حتجيب 
نتيج�ة . الناس قرفت من السياس�ة لكن 
واض�ح ان دا م�ا وصل�ش ملس�ؤول، املهم 
كنت ن�ازل النهاردة اروح قهوة البس�تان 
الضهر علشان اقابل بعض الكتاب العرب، 
الس�اعة 12 ون�ص باع�دي ع�يل كوبري 
ق�رص الني�ل يف اتج�اه التحري�ر القيت ع 
الرصي�ف االش�باب برشي محم�د وخالد 
حماد واحمد عايد. برشي طبعا بيش�تغل 
يف الصحاف�ة وخالد حماد ام�ا احمد عايد 
فهو م�درس وبيكت�ب ش�عر، بصيت من 
العربي�ة وقلت لهم اركبوا معاي�ا انا رايح 
البس�تان، قال�وا يل احنا مقب�وض علينا، 
الحقيقة الوقفة بتاعتهم ما تبينش�ن كدا 
بيتكلم�وا ع�ادي وبيضحك�وا م�ع رجال 
البوليس قلت لهم ب�اش هزار قالوا والله 
مقبوض علينا بس�بب املوباي�ات، ركنت 

العربية ونزلت س�الت عىل الضابط القيته 
واقف م�ش بعيد عرفته بنف�يس وقلت له 
دول رايح�ني يقابل�وا كتاب ع�رب – كنت 
عرف�ت منه�م ان قه�وة البس�تان قافلة 
وانه�م رايح�ني فندق بريامي�زا عيل موعد 
مع الكت�اب العرب يعملوا حوارات معاهم 
– الضابط قال يل احنا كش�فنا عيل اوراق 
اتنني منهم ومافيش حاجة ولس�ة التالت 
ال�يل هو خال�د حماد بنكش�ف عيل ورقه، 
وقفت مطمنئ حاتنتهي الحكاية واخدهم 
عيل الفندق معايا وارجع باها بستان الن 
الكتاب الع�رب عرفوا ان القه�اوي قافلة 
ورجع�وا من الس�كة، جه ضاب�ط اكر يف 
الس�ن وواض�ح ان�ه اك�ر يف الرتب�ة لكن 
الب�س ملك�ي القيته بيش�اور يل ما نزلش 
م�ن العربي�ة واتكل�م يف حاج�ة . فضلت 
قاعد وطال الوق�ت وبعدين خدهم التاتة 
لعربية الرتحيات وبع�ت يل ضابط صغري 
علشان اميش، لحد دلوقت ماحدش يعرف 
هم ف�ني/ ياريت املحامني ي�دوروا عليهم 
.خمس س�اعات دلوقت وماحدش عارف 
ه�م فني . وربنا يعديها عيل خري . املعرض 
ج�اي يف عز يناير وربنا يس�رت عيل الناس 

يف الطريق “.
عب�د املجيد ب�رشرّ باإلف�راج عن الش�باب 

بعدها بثاث ساعات. 
اغاق مقاهي وسط البلد!

يف الس�ياق نفس�ه، كت�ب د.ايم�ان يحيى 
قائ�ا: “جن�ون رس�مي اغلق�وا مقاهي 
وس�ط البلد قبل 25 يناير بعرشة ايرّام انها 

الفاشية العبيطة”.
وأض�اف يحي�ى: “الحماق�ة أعي�ت م�ن 
يداويه�ا ش�ارات االحتفال بعي�د الرشطة 
تمأل الشاش�ات وتغيي�ب ث�ورة 25 يناير 
املعرتف بها دس�توريا يا غبي، انت تنسف 

أساس رشعيتك”.
ع�ىل الجانب اآلخر هاج�م البعض دعوات 
التظاهر، وسلقوا أصحابها بألسنة حداد.     

)املصدر/ رأي اليوم(

طهران-برلني/د ب أ:
 انتقدت الخارجية اإليرانية امس 
األحد الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون بعد إعانه نرش قوات يف 

الخليج.
وكان ماك�رون أعلن مؤخر عر 
موقع تويرت نرش قوات يف “شبه 
الخلي�ج  ويف  العربي�ة  الجزي�رة 

العربي-الفاريس”.
وكتب املتحدث باس�م الخارجية 
اإليرانية عباس موس�وي، أمس 
عىل حس�ابه عىل موق�ع تويرت، 
ب�أن  الس�يد ماك�رون  :”نذك�ر 
الخلي�ج الواقع جن�وب إيران له 
اس�م واحد فقط وه�و /الخليج 

الفاريس/”.
وأض�اف :”تواجدكم العس�كري 
يف الخليج الف�اريس خطأ بحجم 
خطئكم يف تسميته. كا الخطأين 
كبريان لكنهما قابان للتعويض 

ويمكن تصحيحهما”.
ويأت�ي ن�رش القوات الفرنس�ية 
وسط تصاعد التوترات بني إيران 

والواليات املتحدة.
من جهته اته�م وزير الخارجية 
األملان�ي هايك�و م�اس الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب باإلخفاق 

يف النزاع مع إيران.
وبالنظ�ر إىل الت�رصف العدواني 
إليران، قال ماس لصحيفة “بيلد 
أم زونت�اج” األملانية األس�بوعية 
يف عدده�ا الص�ادر أم�س األحد 
إن�ه “حتى التهدي�دات واألعمال 
العسكرية لم تغري شيئا” يف هذا 
الس�لوك العدواني إليران، مؤكدا 
أن�ه يج�ب أال يت�م التظاهر كما 
لو أن الوضع يمكن أن يتحس�ن 

تلقائي�ا من خال إح�داث تغيري 
خارج�ي يف النظ�ام يف طه�ران، 
وأش�ار إىل أن ذلك فشل يف أماكن 

أخرى بالفعل مثل العراق.
يشار إىل أنه منذ خروج الواليات 
املتحدة من االتف�اق النووي مع 
إيران يف أيار/ماي�و عام 2018، 
زادت االضطرابات مجددا وبقوة 

بني البلدين.
وكان مقت�ل قاس�م س�ليماني، 

قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الث�وري اإليران�ي، مطلع ش�هر 
الج�اري  الثاني/يناي�ر  كان�ون 
نقطة التصعي�د األكر يف النزاع، 
هجم�ات  بأي�ام  ذل�ك  واعق�ب 
إيران اس�تهدفت  انتقامية م�ن 
قواعد عسكرية يف العراق يتمركز 

بها جنود أمريكيون.
ودعا وزي�ر الخارجية األملاني إىل 
االلتزام بالنهج األوروبي يف هذه 

األزمة، وقال: “االتحاد األوروبي 
يعول عىل الدبلوماسية بدال من 

التصعيد”.
كم�ا دافع م�اس ع�ن االتفاق 
النووي م�ع إيران، وقال: “دون 
االتفاق، س�يكون م�ن املحتمل 
أن تمتل�ك إي�ران قنبل�ة نووية. 
ويتعني علين�ا الحيلولة دون أن 

يصل األمر إىل هذا الحد”.
ومن ش�أن االتف�اق النووي أن 
يتي�ح إلي�ران برنامج�ا نووي�ا 
تمكينه�ا  دون  ولك�ن  مدني�ا، 
من تس�ليح نووي. ويف املقابل، 
كان م�ن املقرر رف�ع العقوبات 
ع�ىل  املفروض�ة  االقتصادي�ة 
الجمهورية اإلس�امية، وكانت 
إي�ران تأم�ل يف ح�دوث ازدهار 
اقتص�ادي، إال أن�ه ل�م يحدث، 
حيث أعاد ترام�ب يف عام 2018 
بعد انس�حابه م�ن االتفاق عىل 
نح�و أح�ادي، ف�رض عقوبات 

اقتصادية عىل طهران.
إي�ران  التزم�ت  ذل�ك،  ورغ�م 
باالتف�اق ع�ىل م�دار ع�ام بعد 
االنسحاب األمريكي األحادي، إال 
أنها أعلنت خروجا تدريجيا منه 

بعد ذلك.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

قدم الفريق القانوني للرئيس األمريكي، 

ع�ىل  رس�مي  رد  أول  ترام�ب،  دونال�د 

االتهامات املوجهة له يف إطار املس�اءلة 

بالرملان.

ووصف الفريق القضي�ة بأنها “هجوم 

خطري” ع�ىل الديمقراطية، كم�ا عدرّ أن 

املس�اءلة محاول�ة “س�افرة” للتأثري يف 

انتخابات الرئاسة املقبلة.

وجاء ال�رد بعدما أحال مجل�س النواب 

األمريك�ي، الذي يس�يطر علي�ه الحزب 

الديمقراطي املعارض، الئحة االتهامات 

عىل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه 

الح�زب الجمه�وري ال�ذي ينتم�ي إليه 

الرئيس، بهدف بدء إجراءات املساءلة.

وترامب هو ثالث رئيس يف تاريخ الواليات 

املتحدة يواجه إجراءات املساءلة التي قد 

تفيض إىل عزله من منصبه.

بإس�اءة  اتهام�ات  ترام�ب  ويواج�ه 

استغال الس�لطة وعرقلة عمل الرملان 

)الكونغرس(. وقد دأب الرئيس األمريكي 

عىل نفي االتهامات املوجهة إليه.

ويتهم الديمقراطي�ون ترامب بمحاولة 

أوكراني�ا  يف  الس�لطات  ع�ىل  الضغ�ط 

لتقدي�م معلوم�ات ق�د ت�ر بحظوظ 

باي�دن،  الديمقراط�ي، ج�و  الس�يايس 

خصم�ه املحتمل يف انتخابات الرئاس�ة، 

الت�ي ُتج�رى يف وق�ت الحق م�ن العام، 

وابنه هانرت.

وعم�ل هان�رت يف رشك�ة أوكرانية حني 

كان ج�و بايدن نائب�ا للرئيس األمريكي 

السابق باراك أوباما.

أما االتهام بعرقلة عمل الكونغرس، فقد 

أُثري بس�بب رف�ض ترام�ب التعاون مع 

التحقيق الرملاني يف األمر.

وأص�در فري�ق ترامب القانون�ي وثيقة 

من س�ت صفحات، توضح اسرتاتيجية 

الدف�اع التي من املتوقع اس�تخدامها يف 

املساءلة.

وق�ال الفري�ق إن�ه يع�ارض املس�اءلة 

عىل أس�س إجرائية ودس�تورية، زاعما 

أن ترام�ب ل�م يرتكب أي خط�أ، وتلقى 

معاملة ظاملة.

وجاء يف الوثيقة أن “هذه محاولة سافرة 

وغري مرشوع�ة لقلب نتائ�ج انتخابات 

2016 والتدخل يف انتخابات 2020”.

والب�د من تأم�ني 67 صوتا م�ن إجمايل 

100 يف مجلس الش�يوخ إلدانة الرئيس، 

ومن ثم عزله.

يف  مقع�دا   53 الجمهوري�ون  ويش�غل 

للديمقراطي�ني.   47 مقاب�ل  املجل�س، 

وبالت�ايل ف�إن م�ن املرج�ح ع�ىل نطاق 

واسع أن ُترأ ساحة ترامب.

ويحق ألغلبية بس�يطة، م�ن 51 عضوا 

بمجل�س الش�يوخ، التصويت عىل وقف 

إجراءات املساءلة يف أي وقت يشاؤون.

انتشار مكثف ألجهزة األمن واعتقال 
رّد إيراني على الرئيس الفرنسي بعد إعالنه نشر قوات يف اخلليجعشوائي لشباب مبيدان التحرير يف مصر

فريق ترامب القانوني يقدم رده الرمسي على اتهامات املساءلة
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بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئة النزاهة، امس األحد، عن صدور 
أم�ر اس�تقداٍم بحقِّ أعض�اء من لجن�ة توزيع 
رواتب أبن�اء العراق )الصحوات(؛ الختالس�هم 
قراب�ة أربعة ملي�ارات دينار م�ن الرواتب. من 
جه�ة اخرى، أفصح�ت دائرة الوقاي�ة يف هيئة 
النزاه�ة، امس، عن تقريرها بخصوص توطني 
روات�ب موظف�ي الدولة والتعاق�د مع رشكات 

الدفع اإللكرتوني.
وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نس�خة منه، 
أن “محكم�ة تحقي�ق ص�الح الدي�ن املختصة 
بقضاي�ا النزاهة أصدرت أمراً باس�تقدام )27( 
ضابطاً من مختلف الرتب العس�كرية األعضاء 
يف لجان توزيع رواتب أبناء العراق )الصحوات( 
لألف�واج التابعة لقيادة إحدى الفرق س�ابقاً يف 
صالح الدين بتهمة اخت�الس رواتب الصحوات 
ملدة شهرين بمبلغ مقداره )3,789,344,000( 

مليار دينار«.
وأض�اف البي�ان أن “املحكم�ة أص�درت أم�ر 
االستقدام بحق املتهمني يف القضية التي حققت 
فيها الهيئة وأحالته�ا إىل القضاء وفقاً ألحكام 

املادة )316( من قانون العقوبات”. 
من جهة اخرى، أفصحت دائرة الوقاية يف هيئة 
النزاه�ة، امس األحد، ع�ن تقريرها بخصوص 
توط�ني روات�ب موظف�ي الدول�ة والتعاقد مع 
رشكات الدفع اإللكرتوني، داعية البنك املركزي 

إىل عدم منح الرتخيص لتل�ك الرشكات، إال بعد 
التثبُّ�ت من توافر جمي�ع املتطلبات، خاصة ما 
يتعلق ب�إدارة عمليات مكافحة غس�ل األموال 

وتمويل اإلرهاب.
وأوص�ت الدائ�رة، يف تقري�ٍر له�ا، اطلعت عليه 
»ال�زوراء« ع�ن الزيارات التي ق�ام بها فريقها 
إىل البن�ك املركزي ومرصيف الرافدين والرش�يد، 
“البن�ك املرك�زي بإيق�اف العم�ل بالرتخي�ص 
وإلغائ�ه بحقِّ ال�رشكات التي يثب�ت تقصريها 
املنص�وص عليه�ا يف  إىل صالحيات�ه  اس�تناداً 
نظام خدمات الدفع اإللكرتوني رقم )3 لس�نة 

ة بموضوع الدفع  2014(، بعدِِّه الجهة املُختصَّ
اإللكرتوني«.

واقرتح التقرير، املُرس�لة نسخٌة منه إىل األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء ولجنتي النزاهة واملالية 
النيابيت�ني ومكتبي وزير املالية ومحافظ البنك 
املركزي، “قيام البنك املرك�زي بإلزام املصارف 
بتزوي�د الزبائ�ن بأرق�ام )IBAN( ، حي�ث ان 
حساب التوطني هو حساٌب جاٍر إلنجاز عمليات 
السحب واإليداع، وأن يبقى عىل الحساب نفسه 
بع�د إحال�ة املوظ�ف ع�ىل التقاع�د”. موضحاً 
أنه “تق�ع عىل عاتق دائ�رة مراقبة الصريفة يف 

البنك املركزي مهمة تزويد مكتب غسل األموال 
بتقاري�ر االش�تباه فيما يخصُّ غس�ل األموال 
وتمويل اإلرهاب؛ ليق�وم املكتب بدوره باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة«.
ورصد التقرير “قيام وزارتي الرتبية والداخلية 
بعدم تطبيق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم 
ن حق املوظف  )281 لس�نة 2018( ال�ذي تضمَّ
يف اختيار م�رصف معتمد لدى البنك املركزي يف 
عملي�ة توط�ني الرواتب بعد إعم�ام عروض ال 
تقل عن )10( مصارف تعمل بنظام التوطني”. 
داعياً األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء “للتأكيد 

عىل الوزارات برضورة االلتزام بذلك«.
وأرشَّ التقري�ر “عدم التزام املص�ارف املرتبطة 
باملقس�م الوطن�ي بتعليم�ات البن�ك املرك�زي 
الخاص�ة بزي�ادة ع�دد أجه�زة ال�رصاف اآليل 
اف آيل واح�د يف األقل لكل  )ATM(، وتوف�ري رصَّ
)1000( بطاق�ة صادرة عن امل�رصف، إضافة 
إىل عدم اتخاذ البن�ك املركزي اإلجراءات الالزمة 
بح�ق إحدى رشكات البطاقة الذكية؛ ملخالفتها 
العم�ل عىل وف�ق القوانني والتعليم�ات النافذة 
طيلة س�نوات عملها، علماً أن الرشكة تتعامل 
مع أكثر من خمس�ة ماليني مواطن، فضالً عن 
قي�ام رشكة أخرى بفتح حس�ابات دون إدراج 
قيود حس�ابية تؤيد ما م�درج يف الوضع املايل؛ 
لع�دم وج�ود مخ�ازن للرشكة ع�ىل الرغم من 
وجود تبويب يخص موجودات؛ لغرض البيع”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قي�ادة عملي�ات األنبار، امس 
االح�د، العث�ور ع�ىل ك�دس للعتاد يف 
االنب�ار. م�ن جه�ة متصل�ة، اعلنت 
قيادة عمليات س�امراء، امس االحد، 
عن تدمري مضاف�ة لعصابات داعش 
والعث�ور عىل عبوات من مخلفاتها يف 

مناطق متفرقة من املحافظة.
وقالت قيادة عمليات األنبار، يف بيان 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »قوة 

من الفرقة الع�ارشة، قيادة عمليات 
معالج�ة  بمف�رزة  مع�ززة  االنب�ار، 
م�ن كتيبة هندس�ة مي�دان الفرقة، 
وبعد ورود معلومات اس�تخباراتية، 
تمكنت من العثور عىل كدس عتاد يف 
منطقة النعيمية، وعبوتني ناسفتني 
من مخلف�ات العصاب�ات اإلرهابية، 
كما عثرت يف قضاء عامرية الصمود 
 11 ع�ىل  )البوخمي�س(  منطق�ة 
عب�وة ناس�فة ت�م تفجريه�ا تح�ت 

السيطرة«.
الحص�ول  »وبع�د  ان�ه   واضاف�ت 
ع�ىل معلوم�ات اس�تخباراتية  تفيد 
بوج�ود ك�دس عت�اد غ�رب مط�ار 
مديس�يس )وادي الق�ذف(، رشع�ت 
قوة من فرقة املشاة االوىل مع مفارز 
والطباب�ة  واالتص�االت  الكورني�ت 
االس�لحة  ع�ن  والتفتي�ش  للبح�ث 
واملضافات واملطلوبني لتحقيق االمن 
واالس�تقرار، وت�م تفتي�ش املنطقة، 

ونت�ج عن الواج�ب العثور عىل كدس 
عتاد يحتوي اسلحة ومتفجرات«.

م�ن جه�ة متصل�ة، اعلن�ت قي�ادة 
عملي�ات س�امراء، ام�س االحد، عن 
داع�ش  لعصاب�ات  مضاف�ة  تدم�ري 
والعث�ور عىل عبوات من مخلفاتها يف 

مناطق متفرقة من املحافظة.
وذكر بي�ان للقيادة تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن » قي�ادة عملي�ات 
سامراء، ووفقا ملعلومات استخبارية 

دقيق�ة، تمكن�ت م�ن العث�ور ع�ىل 
داع�ش  لعصاب�ات  تابع�ة  مضاف�ة 
االرهابية يف منطقة الرفيعات بداخلها 
مواد غذائية وطبية وعبوات ناس�فة، 

وتدمريها تحت السيطرة«.
واض�اف ان » قوة اخرى من عمليات 
س�امراء، تمكنت من العثور عىل 16 
عبوة ناس�فة وقمعية م�ن مخلفات 
داع�ش يف جزيرة مكيش�يفة، وقد تم 
تفكيكها وتفجريها تحت السيطرة«.

بغداد/ الزوراء:
واالس�كان  االعم�ار  وزارة  كش�فت 
البلدي�ات العام�ة تنفي�ذ ط�ري�ق��ني 
اس�رتاتيجيني ف�ي ب�غ��داد ومحافظة 
م�ش��اري�ع�ه�ا  ض�م��ن  دي�ال��ى 
ال�ه�ادف��ة لتخفي�ف الزخ�م املروري 
الحاصل ب�ني بغداد ومحافظ�ات البالد 
املختلف�ة. م�ن جهته�ا، أعلن�ت امانة 
بغ�داد، امس االحد، االس�تمرار بأعمال 
الصيانة الخاصة بمجرس ساحة بريوت 

وعىل مدار الساعة.
وق��ال مصدر م�س��ؤول ف��ي وزارة 
االعم�ار واالس�كان البلدي�ات العام�ة، 
بترصيح صحفي: ان »وزارت�ه، وضمن 
مشاريعها الهادفة اىل تحقيق انسيابية 
يف الحرك�ة بعم�وم الب�الد، فق�د أول�ت 
هك�ذا مش�اريع أه�م�ي��ة ب�ال�غ�ة، 
ع�ك�س��ه ذل��ك تنفيذها مل�ش��روع 
االس�رتاتيجي  بغ�داد  جن�وب  تقاط�ع 
ضم�ن طري�ق )دورة- ي�وس��ف�ي�ة( 
قب�ل  م��ن  ال�س��ري�ع  ل�ل�م��رور 
امل�الكات الفني�ة والهندس�ية لرشك�ة 
وبإش���راف  ال�ع�ام��ة،  حموراب�ي 

وال�ج�س��ور  ال��ط���رق  دائ����رة 
التابعتني للوزارة.

وبنينّ »ان املرشوع يتكون من مرحلتني، 
)دورة-  تنفي�ذ طري�ق  تتضم�ن  االوىل 
تقاطع اليوس�فية( بكلف�ة تتجاوز ال� 
78 مليار دينار وبطول 14 كيلومرتا مع 
طريقني خدميني عىل جانبيه، اضافة اىل 
8 جس�ور مختلفة«. كاشفا عن »بلوغ 
نس�ب االنج�از الحالي�ة للم�رشوع 10 
باملئة«. مش�ريا ال�ى »ان املرحلة الثانية 
ت�ن�ف�ي��ذ  ت�ت�ض�م��ن  للم�رشوع 
ت�ق�اط�ع ل�ل�ط�ري�ق م��ع ط�ري�ق 
امل��رور ال�س�ري�ع، ال�ذي ت�ج�اوزت 

نسبة انجازه حاليا ال� 23 باملئة«.
واف�اد املصدر ب�أن »أهمية امل�ش�روع 
تكم�ن يف رب�ط�ه ب�ط�ري��ق امل��رور 
ال�س��ري�ع رق��م 1 ضمن ب��غ��داد 
ل�ي�ك��ون م�ن�ف��ذاً ث�ان�ي�اً ل�ه�ا«. 
ف���ي  س�ي�س��ه�م  »ان���ه  مؤك�دا 
ت�خ�ف�ي��ف ال��زخ���م امل����روري 
الحاص�ل ع�ىل مدخ�ل بغ�داد الجنوبي 
ب��غ���داد(،   – )ح��ل���ة  مح�ور 
ف�ض��ال ع���ن ان���ه س�ي�س��ه�م 

ب�ش��ك�ل ك�ب�ي�ر ف��ي ت�س�ه�ي�ل 
ح�رك��ة امل�رك�ب��ات ونق�ل البضائع 
واملس�افرين، كما انه سيؤمن م�س�اراً 
امل�رك�ب��ات  ل�س��ي�ر  ج�دي��داً 

ب�م�واص�ف��ات طرق امل�رور الرسيع، 
عالوة عىل انه سيقلص املسافة والزمن 
لسالكي الطريق بشكل يحقق انسيابية 

عالية«.

ف�ي ال�س��ي�اق ن�ف�س�ه، ذك��ر »ان 
وزارت���ه، وضمن املش�اريع املذكورة، 
لطري�ق  الثان�ي  املم�ر  انج�از  بص�دد 
)بعقوبة - خان بني سعد( يف محافظة 

دياىل ضم�ن طريق )بغ�داد – بعقوبة( 
القدي�م«. الفتا ال��ى »ان املرشع ال�ذي 
ترشف علي�ه دائ�رة الطرق والجس�ور 
التابع�ة لل�وزارة، حق�ق نس�بة انجاز 
بلغ�ت 96 باملئ�ة، وه�و يأت�ي ضم�ن 
خطة ال��وزارة إلنش�اء مم�رات ثانية 
للط�رق الرئيس�ة واالس�رتاتيجية ب�ني 

املحافظات«.
واردف »ان ان�ش��اء املم�ر الثاني يأتي 
م�ن اجل تخفي�ف الزخم امل�روري عىل 
املم�رات القديم�ة، اضاف�ة اىل س�المة 
س�الكيه من الحوداث«. مبينا »أن طول 
الطريق يبلغ 11,750 كيلومرتا«. منوها 
اىل »أن املالكات الهندسية الفنية املنفذة 
للم�رشوع انج�زت ع�ددا م�ن االعمال 
الخاصة باملرشوع، منها استبدال الرتبة 
لع�دد من املناطق، اضاف�ة ال�ى ف�رش 
طبقات االس��اس الق�ريي واالع�م�ال 
الخاص�ة بتش�ييد 33 قنط�رة انبوبي�ة 

ضمنه«.
من جهته�ا، أعلنت امان�ة بغداد، امس 
الصيان�ة  بأعم�ال  االس�تمرار  االح�د، 
الخاصة بمجرس س�احة ب�ريوت وعىل 

مدار الساعة.
وذك�رت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، إن “العمل يف املجرس املذكور 
س�يكون ع�ىل مرحلت�ني، تمث�ل االوىل 
)املرحلة الحالي�ة والجارية والتي تمثل 
قش�ط الطبقة االيبوكس�ية وتخش�ني 
مقرتبات املجرس، وغريه�ا من االعمال 
االخ�رى، وم�ن ثم االكس�اء م�ع تكرار 
هذه االعمال يف الجانب االخر واملعاكس 

من املجرس(«.
واضافت ان “املرحلة الثانية فس�تكون 
خاصة بمفاصل التمدد الحديدية والتي 
ستكون بعد اس�بوع من انجاز املرحلة 
االوىل والحالي�ة، مع اإلش�ارة اىل توقف 
العمل خالل االمطار الغزيرة لتأثريها يف 

مادة األسفلت«.
واش�ارت اىل انه “م�ن غري املمكن جمع 
املرحلت�ني يف وقت واح�د، وذلك لترضر 
وبالت�ايل  االس�فلت،  بأعم�ال  املفص�ل 
االضطرار اىل اكمال القش�ط واالكس�اء 
اوال، وافتتاحه لعدة ايام، ومن ثم قطع 
املج�رس واملب�ارشة بصيان�ة مفاص�ل 

التمدد الحديدية”.

أفصحت عن تقريرها حول توطني رواتب موظفي الدولة

النزاهة تستقدم أعضاًء يف جلنة توزيع رواتب الصحوات بتهمة االختالس

تدمري مضافة لـ«داعش« وضبط أعتدة وعبوات يف األنبار وسامراء

اإلعمار تكشف عن تنفيذها طريقني لتخفيف الزخم املروري بني بغداد واحملافظات
أمانة بغداد تعلن استمرار العمل يف جمسر ساحة بريوت

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ُة نين�وى، ام�س االح�د، 
املستش�فى  اعم�ار  بإع�ادَة  مبارشته�ا 

البيطري الكبري يف ايمن املوصل.
وق�ال مدي�ر املستش�فى، ع�دي ش�هاب 
العب�ادي، يف بيان اطلع�ت عليه »الزوراء« 
إن “املستش�فى تع�رض للتفج�ري عىل يد 
عصابات داعش االرهابية«. مشريا اىل »انه 
يتم حاليا اعماره م�ن قبل رشكتي الفاو 

والعط�اء الهندس�ية، بعد رف�ع االنقاض 
وازالة ما تبقى من البنايات املهدمة«.

وأض�اف العب�ادي أنه “م�ن املمكن انجاز 
العم�ل خالل ش�هر ايلول املقب�ل”. مبينا 
أن “اع�ادة املستش�فى للعم�ل س�تخدم 
بش�كل كب�ري مرب�ي الث�روة الحيوانية يف 
عالج مواشيهم، واالمور البيطرية االخرى 
الت�ي تحتاجها املحافظ�ة والنهوض بهذا 

القطاع الحيوي”. 

بغداد/ نينا
املختصةبتعوي�ض  اللجن�ة  اعلن�ت 
مت�رضري يف محافظ�ة نين�وى عن بدء 
توزيع دفعة جديدة من مبالغ املترضرين 
بع�د اس�تكمال معامالته�م وتدقيقه�ا 
من قبل اللجن�ة املركزية للتعويضات يف 

بغداد
نين�وى،  ملحاف�ظ  االول  النائ�ب  وق�ال 
ان«لجن�ة  بيان�ي:  روز  س�ريوان 

التعويض�ات ب�دأت ب�رف مبال�غ لنحو 
300 مت�رضر كان�وا قد قدم�وا طلبات 
للتعويضات بش�أن ممتلكاتهم )منازل 
ومحال وس�يارات( الت�ي ترضرت خالل 

سيطرة عصابات داعش«
واض�اف روزبياني ان«اللجن�ة الفرعية 
يف املحافظة س�تعلن خالل االيام القليلة 
القادم�ة ع�ن وص�ول دفع�ات جدي�دة 

الحقة من بغداد .«

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة عمليات دياىل، ام�س االحد، عن تفكي�ك عبوتني ناس�فتني يف ناحية 

بهرز.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، إن »خبري املتفجرات وترافقه 
دوري�ات من فوج طوارئ دياىل الس�ابع يف رشطة دياىل، تمكن م�ن تفكيك عبوتني 

ناسفتني موضوعة قرب دار احد املواطنني يف منطقة ابو جمل يف ناحية بهرز«.
واضافت انه »تم تفكيكهن بدون حادث«.

بغداد/ الزوراء:
 اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك، امس االح�د، عن قيام مركز كم�رك ام قرص الجنوبي 
بإع�ادة اص�دار }3{ حاويات حجم }40 قدماً{ محملة بمواد زراعية }اس�مدة عضوية{ 
مخالف�ة لضوابط االس�ترياد، وبكمي�ة }750450{ كيل�و غرام وردت ب�دون موافقات 

رسمية }اجازة استرياد +اوراق الشحن{.
واك�دت الهيئة، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، اتمام االج�راءات القانونية بحق 

املخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم 23لسنة 1984املعدل«. 

بغداد/ الزوراء:
 وجهت وزي�رة الرتبية، س�ها خليل العيل 
بك، امس األحد، بإلغاء اإلجراءات اإلدارية 
املتعلقة باملحالني عىل التقاعد ضمن مالك 
تربي�ة محافظ�ة نينوى فق�ط، واملتمثلة 

بتقديم الكفالة والتعهد.

تلق�ت  بي�ان  يف  ب�ك،  الع�يل  وأوضح�ت 
»الزوراء« نس�خة منه، أن »هذه الخطوة 
تأتي تثميناً وتقدي�راً للجهود املبذولة من 
قب�ل ك�وادر تربي�ة نينوى خالل س�نوات 
مسريتهم الرتبوية والتعليمية، وتقديمهم 

الخدمة ألبناء بلدنا الحبيب«. 

اجلمارك تعيد 3 حاويات خمالفة يف 
أم قصر اجلنوبي

الرتبية توجه بإلغاء اإلجراءات اإلدارية 
للمحالني على التقاعد يف نينوى

املباشرة بإعمار املستشفى البيطري 
الكبري يف أمين املوصل

توزيع دفعة جديدة من مبالغ تعويض 
املتضررين يف املوصل

تفكيك عبوتني ناسفتني يف ناحية 
بهرز بدياىل

بغداد/ الزوراء:
ام�س  بغ�داد،  اس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
االحد، الق�اء القبض عىل عدد م�ن املطلوبني يف 
العاصم�ة. م�ن جهتها، اعلن�ت مديرية رشطة 
بابل، امس، إلقاء القبض عىل اثنني من مروجي 
امل�واد والحب�وب املخدرة متلبس�ني وبحوزتهما 
كمي�ة منها جنوب�ي املحافظة.وقال�ت مديرية 
اس�تخبارات بغ�داد، يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، ان » مف�ارز مديرية اس�تخبارات 
وام�ن بغداد امليدانية التابع�ة اىل املديرية العامة 
لالس�تخبارات واالم�ن، وع�ىل وف�ق معلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة، وبالتعاون م�ع قوة امنية 
مش�رتكة، تمكنت من القبض عىل )4( متهمني 
يتاجرون يف امل�واد املخدرة بمناط�ق )البلديات، 
العبي�دي ومدين�ة الصدر(«.واضاف�ت ان�ه »تم 
ضب�ط بحوزتهم مواد مخ�درة مختلفة األنواع، 
تم�ت مص�ادرة امل�واد، واحال�ة املتهم�ني ع�ىل 
الجهات التحقيقية«.من جهتها، اعلنت مديرية 
رشطة بابل، امس األحد، إلقاء القبض عىل اثنني 
من مروجي امل�واد والحبوب املخدرة متلبس�ني 

وبحوزتهما كمية منها جنوبي املحافظة.
وذكرت مديرية الرشطة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، ان »مفارز من مركز رشطة ناحية 
الكفل، تمكنت من القبض عىل اثنني من مروجي 
املخدرات وضبط وبحوزتهما نحو ) 660 ( حبة 
مخ�درة، اث�ر كم�ني أمن�ي ضمن إح�دى نقاط 

التفتيش التابعة للمركز جنوبي املحافظة«.
وأش�ارت اىل ان »املفارز احالت املتهمني االثنني، 

واملضبوطات عىل الجهة املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن جه�از مكافح�ة االرهاب، ام�س األحد، 
ع�ن الق�اء القبض عىل ما يس�مى “املس�ؤول 
األمني” لتنظيم “داعش” االجرامي يف الفلوجة 
بمحافظ�ة األنب�ار. م�ن جهته�ا، قتل�ت فرقة 
املش�اة السادس�ة التابعة للرشط�ة االتحادية، 
امس االحد، اإلرهابي »ابو اس�حاق« املس�ؤول 

األمني لشمايل بغداد.
وذك�ر بي�ان لجهاز مكافح�ة االره�اب، تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه، ان ” ق�وة م�ن جهاز 
مكافحة االرهاب تمكنت من القاء القبض عىل 
ما يسمى “املسؤول االمني” لتنظيم “ داعش” 

االجرامي لقاطع الفلوجة بمحافظة االنبار«.
يذك�ر ان األجه�زة األمني�ة تنف�ذ يف مناط�ق 
متفرقة من املحافظة ملالحقة عنارص التنظيم 
االرهابي داعش عىل عنارص ومطلوبني بقضايا 

مختلفة.
من جهتها، قتلت فرقة املشاة السادسة التابعة 
للرشطة االتحادي�ة، امس االحد، اإلرهابي »ابو 

اسحاق« املسؤول األمني لشمايل بغداد.
وذكر بي�ان ملديري�ة الرشط�ة االتحادية تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه، إنه »من خ�الل الجهد 
االس�تخباري املش�رتك لل�واء املش�اة التاس�ع 
والخمس�ني واس�تخبارات منظوم�ة الرشط�ة 

األه�داف  متابع�ة  ع�ن  املس�ؤولة  االتحادي�ة 
اإلرهابي�ة املهم�ة ضم�ن قاطع ش�مال بغداد، 
وبإرشاف قائ�د الفرقة السادس�ة اللواء الركن 
س�عد محس�ن عريب�ي، ت�م رص�د اإلرهاب�ي 
)س�يف فيصل علوان املحمدي( املكنى ب� »ابو 
اس�حاق«، والذي يش�غل املنص�ب األمني العام 

لقاطع شمال بغداد«.
واضاف عريب�ي »حيث تم�ت متابعته وتحديد 
حركته وأماكن تواجده يف أحد الدور الس�كنية، 
وق�د قام�ت الق�وة بمداهمته واالش�تباك معه 
وقتله، حيث كان يرتدي حزاما ناسفا وبحوزته 

بندقية كالشنكوف«.

بغداد/ الزوراء:
اك�د مدير دائرة هجرة قضاء خانق�ني يف محافظة دياىل، عيل غازي اغا، 
ام�س االحد، عن انخفاض اع�داد نازحيي مخيمات الوند بنس�بة %80.
وقال اغا يف ترصيح صحفي تابعته »الزوراء« ان” اعداد نازحي مخيمات 
الون�د يف اط�راف قض�اء خانقني)100كم ش�مال رشق بعقوب�ة( بلغت 
بداي�ة 2015 اكث�ر من 4 االف ارسة انترشت يف 5 مخيمات رئيس�ية بعد 
اجتياح تنظيم داعش االرهابي عدة مدن وقرى يف قواطع شمال وشمال 
رشق دياىل«.واضاف اغا ان” اعداد النازحني انخفض بنس�بة 80% خالل 
السنوات املاضية بسبب حركة العودة للمناطق املحررة، ولم تتبق سوى 
800 ارسة نازح�ة بالوقت الراهن يف اثنني م�ن مخيمات الوند يف اطراف 
خانقني«. مؤكدا »وجود مس�اٍع حثيثة لجعل 2020 عام الحسم يف انهاء 

ملف النزوح القرسي، واعادة كل االرس النازحة ملناطقهم املحررة«.

بغداد/ الزوراء:
 أعلن�ت دائرة إص�الح األحداث التابعة لوزارة العدل موقفها الش�هري الخاص 
بعدد املطلق رساحهم لشهر كانون األول من العام املايض.وقال بيان صادر عن 
ال�وزارة، تابعته »الزوراء« إن »العدد الكيل للمفرج عنهم خالل الش�هر املايض 
بلغ )66( حدثاً يف بغداد واملحافظات، منهم )25( حدثاً تخلية بعد قضائهم مدة 
املحكومية، و)40( باإلفراج الرشطي، باإلضافة اىل حدث واحد بقرار تمييزي«.

يش�ار إىل ان أقسام دائرة إصالح اإلحداث تتوىل مهام الرعاية الالحقة لألحداث 
من خالل إجراء زيارات ميدانية لالطالع عىل واقع معيش�ة ارس املودعني الذين 
يعانون املشاكل والصعوبات، والعمل عىل إيجاد الحلول املالئمة لها، فيما يتوىل 
قس�م التدريب والتأهيل والتشغيل مهام إعداد املودعني ألعمال ومهن تتناسب 
وقابليتهم، وفتح دورات تدريبية لهم عىل وفق األس�اليب الحديثة، وتش�جيع 

العملية اإلنتاجية بما يحقق تكامل العملية اإلصالحية«.

القبض على متاجرين 
باملخدرات يف بغداد وبابل

اعتقال املسؤول األمين لداعش لقاطع الفلوجة وقتل مسؤول مشالي بغداد 

دياىل تؤكد اخنفاض أعداد نازحي 
خميمات الوند بنسبة 80 %

العدل تعلن اإلفراج عن 66 حدثاً 
خالل الشهر املاضي
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خبري حيدد عشر فوائد اقتصادية للمدن الصناعية الدوالر يسجل استقرارا يف البورصة 
احمللية

شركة نفطية أمريكية: العراق ساهم يف 
منو إيراداتنا السنوية

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير عام رشك�ة املدن الصناعية 
يف محافظة كرمانشاه، ان العمل جار 
الصناعية املشرتكة  املدينة  لتاس�يس 
ب�ن اي�ران والع�راق يف مدين�ة قرص 
ش�رين الحدودي�ة. من جهت�ه، دعا 
عضو املجل�س االقتص�ادي العراقي، 
غدي�ر العطار، امس االح�د، إىل أهمية 
تبني الحكومة املركزية سياس�ة بناء 

املدن الصناعية يف محافظات البالد.
وقال مدير عام رشكة املدن الصناعية 
بيج�ن  كرمانش�اه،  محافظ�ة  يف 
فري�ق  اجتم�اع  خ�الل  كردس�تاني، 
العم�ل لالقتصاد املق�اوم يف محافظة 
كرمانش�اه، انه ت�م تحديد مس�احة 
75 هكت�ارا لتأس�يس ه�ذه املدين�ة، 
وجرى استحصال املوافقات االصولية 
الالزمة، كما ت�م توفر امكانيات املاء 

والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف.
مبذول�ة  الجه�ود  ان  واوض�ح: 
ه�ذه  اىل  املس�تثمرين  الس�تقطاب 
املدينة، وقد بدأت االنش�طة فعليا من 
قبل احد املس�تثمرين بتدش�ن وحدة 

انتاجية فيها.
م�ن جانب�ه، ق�ال مس�اعد محاف�ظ 
الش�ؤون  لتنس�يق  كرمانش�اه 
االقتصادي�ة، هداي�ت حاتم�ي، خالل 
االجتماع: لق�د اطلعنا خ�الل الزيارة 
الت�ي قمنا بها اىل الع�راق بأن الجانب 
العراقي اجرى الدراس�ات واالجراءات 
الالزمة بش�أن هذه املدينة الصناعية 

املشرتكة.
اج�راء  »رضورة  حاتم�ي  واك�د 
التنس�يقات الالزمة ب�ن القنصليات 
االيراني�ة والجان�ب العراق�ي بش�أن 
ه�ذه  بتأس�يس  املتعلق�ة  االنش�طة 

املدينة الصناعية«.
يذكر ان�ه خالل الزي�ارة التي قام بها 
الرئي�س االيران�ي حس�ن روحاني اىل 
الع�راق، الع�ام املايض ج�رى التوقيع 
عىل العديد م�ن االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم، من ضمنها تأسيس عدة مدن 
صناعية مشرتكة بن البلدين، احداها 

يف مدينة قرصشرين الحدودية.
املجل�س  عض�و  دع�ا  جهت�ه،  م�ن 
العطار،  العراقي، غدي�ر  االقتص�ادي 
امس االح�د، إىل أهمية تبني الحكومة 
املركزية سياس�ة بناء املدن الصناعية 

يف محافظات البالد.
وقال العط�ار يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه إن »انشاء املدن الصناعية 

يف العراق لها أهمية كربى«.
ي�ي  كم�ا  »تح�دد  انه�ا  واض�اف   
:جذب املس�تثمرين املحلي�ن والعرب 
واالجان�ب، وتقلي�ل البطال�ة وخل�ق 
فرص عمل متنوع�ة، وبأعداد كبرة، 
الوطن�ي  االقتص�اد  تطوي�ر  وكذل�ك 
االرشايف الجي�د ع�ىل املصانع والورش 
وغره�ا من قب�ل الجه�ات املختصة، 
ودع�م القطاع الخ�اص وتفعيل دوره 

يف تطوير القطاع الصناعي« .
س�هولة  اىل  »باالضاف�ة  مبين�ا: 

معالجة املياه املتخلف�ة من الصناعة 
املزروع�ات،  س�قي  يف  واس�تخدامها 
وتقلي�ل التل�وث داخ�ل امل�دن ضمن 
املحددات املس�موح بها عامليا، وايضا 
املحافظة عىل مصادر املياه من خالل 
نظ�ام اعادة التدوير ، وتقليل الضغط 
عن مصادر الطاقة الكهربائية يف املدن، 
وكذلك تطبيق القوان�ن والترشيعات 

الصناع�ي بيرس،  للنش�اط  الس�اندة 
واخرا س�هولة جمع ونقل املخلفات 
الخط�رة م�ن امل�دن الصناعي�ة وفقا 

للقوانن واملحددات املوضوعة« .
وتاب�ع العط�ار أن »امل�دن الصناعية 
يجب أن تعتمد عىل وجود بنية تحتية 
متكامل�ة لجميع املراف�ق والخدمات، 
مم�ا يس�اعد ع�ىل توط�ن الصناعة 

تحق�ق م�ن خالله�ا أه�داف التنمية 
االقتصادي�ة الش�املة للب�الد«.  واكد 
العط�ار أن »املدن الصناعية تس�اعد 
عىل نش�أة املصانع الوطنية ونموها، 
املصان�ع  ب�ن  تكام�اًل  تخل�ق  كم�ا 
الوطني�ة والخاصة نظ�راً إىل التقارب 
فيما بينها، وتس�هم يف تنويع مصادر 

الدخل النقدي«.

تواصل العمل يف املدينة الصناعية املشرتكة بني إيران والعراق  

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1250 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب500 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
كش�ف محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة، ام�س 
االحد، عن الس�عي لتنفيذ عدد من املشاريع 
االس�رتاتيجية ضم�ن االتفاقي�ة العراقي�ة 
� الصيني�ة، م�ن بينه�ا مش�اريع للط�رق 
والس�كن والكهرب�اء واملدارس. ويف س�ياق 
متصل، كش�ف نائب عن محافظة ميسان، 
ام�س، مجموعة املش�اريع الت�ي تحتاجها 
محافظة ميس�ان من االتفاقي�ة الصينية، 
مؤكدا ان بع�ض ال�رشكات الصينية تعمل 
يف املحافظة وستكون مبارشتها باملشاريع 

ارسع من باقي املحافظات.
وق�ال محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة، نصي�ف 
أوردت�ه  ترصي�ح  يف  الخطاب�ي،  جاس�م 
صحيفة “الصباح” الرسمية، واطلعت عليه 
»ال�زوراء« إن “املحافظ�ة قدم�ت عددا من 
املش�اريع خالل االجتماع الذي عقد مؤخرا 
بن رئيس الوزراء و املحافظن بهدف تنفيذ 
ع�دد م�ن املش�اريع املهمة ضم�ن اتفاقية 

العراق مع الصن«.
واض�اف ان “من بن هذه املش�اريع تنفيذ 
املرحل�ة الثانية م�ن الدوار الثان�ي للطريق 
الحويل وكذلك مشاريع بناء 200 مدرسة”. 
داعي�ا جمي�ع م�دراء الدوائ�ر اىل “اع�داد 
البني�ة  ملش�اريع  ومخطط�ات  كش�وفات 

التحتية ومش�اريع االعمار بهدف الحصول 
عىل تخصيصاتها املالية، من بينها مرشوع 
إنش�اء محطة إلنت�اج الطاق�ة الكهربائية 
بق�درة 1200 ميغ�اواط، وكذل�ك م�رشوع 
مدين�ة صناعي�ة حديثة، اضافة اىل انش�اء 
10 آالف وحدة س�كنية بكلفة تصل اىل 450 
ملي�ون دوالر، فض�ال عن مش�اريع الطرق 

والجسور والنقل والصحة«.
واكد الخطابي ان “كربالء املقدس�ة عىل أتم 
الجاهزي�ة لل�رشوع بتنفيذ هذه املش�اريع 

املهمة والتي تحدث طف�رة نوعية يف مجال 
تقدي�م الخدمات أله�ايل املحافظ�ة”. الفتا 
اىل “حص�ول املحافظة ع�ىل املرتبة االوىل يف 
تنفيذ املشاريع من قبل دائرة الرقابة املالية 
يف تقريرها الس�نوي ع�ن محافظات بغداد 

والوسط والجنوب«.
ع�ن  النائ�ب  كش�ف  متص�ل،  س�ياق  ويف 
محافظة ميسان، مرض االزيرجاوي، امس 
االح�د، مجموعة املش�اريع الت�ي تحتاجها 
محافظة ميس�ان من االتفاقي�ة الصينية، 

مؤك�دا ان بعض الرشكات الصينية تعمل يف 
املحافظة، وس�تكون مبارشتها باملش�اريع 
ارسع م�ن باقي املحافظ�ات، إضافة اىل ان 
وج�ود النفط وانتاجه يف ميس�ان س�يكون 

عامال مغريا للرشكات العاملة هناك.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  االزيرج�اوي  وق�ال 
تابعت�ه »ال�زوراء« ان “محاف�ظ ميس�ان 
سيشكل لجنة من اجل اعداد خارطة طريق 
باملحافظ�ة، من اجل وضع املش�اريع التي 
تحتاجها ميس�ان ضمن االتفاقية الصينية 

لهدف تنفيذها وفق هذه االتفاقية«.
وأضاف ان “ملف مصفى ميس�ان سيكون 
م�ن أول املش�اريع التي س�توضع يف قائمة 
احتياجات ميسان للمش�اريع املنفذة وفق 
االتفاقية الصينية«. وأوضح ان “الصينين 
موجودون يف ميس�ان ومن املمكن ان تكون 
تحركاتهم ارسع من باقي املحافظات فيما 

يتلق باملشاريع التي تحتاجها املحافظة«.
لالتفاقي�ة  متوجه�ة  “ميس�ان  ان  وب�ننّ 
الصيني�ة من اجل إع�ادة تش�غيل املصانع 
وانع�اش االه�وار باملدن الس�ياحية إضافة 
اىل انش�اء مطار«. واكد ان “اإلنتاج النفطي 
يف ميس�ان س�يكون  عام�ال مغري�ا ام�ام 
املحافظ�ة  يف  للعم�ل  الصيني�ة  ال�رشكات 

وإنجاز املشاريع التي تحتاجها”. 

كربالء وميسان تعلنان مشاريعهما االسرتاتيجية من االتفاقية 
الصينية
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جمهورية العراق                    العدد:17/ب/2020
مجلس القضاء االعىل           التاريخ:2020/1/19                              

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية    
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل/املدعى عليه )سيف رياض يارس(

بناءاً عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من 
قبل املدعي)عدن�ان رحي�م عجيل(بخصوص)مبلغ 
البال�غ اربع�ة مالي�ن دين�ار عراق�ي(  الكمبيال�ة 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م  تق�رر تبليغك�م اعالناً 
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن عىل موع�د املرافعة 
املوافق يوم 2020/1/30 ويف حالة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابياً 

وفق االصول.
القايض
جواد حسن نايف 

جمهورية العراق                 العدد:3061/ب/2019
مجلس القضاء االعىل           التاريخ:2020/1/16                             
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                  

محكمة بداءة النارصية
اعالن

اىل/املدعى عليها)حسنه وحيد سالم(
بناءاً ع�ىل الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله واملقامة 
ضدك�م من قب�ل املدعي�ة )خمائ�ل محم�د كاظم( 
بخصوص)مبل�غ دي�ن املدعية بذمتك ق�دره مائتان 
واربع وستون مليون دينار عراقي( وملجهولية محل 
اقامتك تقرر اعالناً بواسطة صحيفتن محليتن عىل 
موع�د املرافع�ة املحدد ي�وم 2020/1/28 ويف حالة 

عدم حضورك سوف تتم املرافعة بحقك غيابياً.
 القايض

عادل خلف جاسم    

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر  رصف  اس�عار  اس�تقرت 
ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية، 
ام�س االح�د، املواف�ق )19 كان�ون 

الثاني 2020(.
وس�جلت أس�عار بورصة الكفاح يف 

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

دينارا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة »ش�لمربجر« النفطية 
األمركي�ة، ام�س األح�د، أن العراق 

ساهم يف نمو إيراداتها السنوية.
 Iraq Business News « وق�ال موقع
» نق�اًل عن الرشك�ة الت�ي تتخذ من 
الواليات املتحدة مقرا لها: إن »العراق 
س�اهم يف نمو إيراداتها الس�نوية يف 

املنطقة«.

ارتفع�ت  »االي�رادات  أن  وأضاف�ت 
بنسبة %5 مدفوعة بارتفاع مبيعات 
املنتج�ات يف نهاية الع�ام يف الكويت 

والعراق وعمان«.
وتعد رشكة »شلمربجر« أكرب رشكة 
يف العال�م تعم�ل يف مج�ال خدم�ات 
حقول النفط، ولها نشاط يف نحو 85 
دولة، ويعمل به�ا أكثر من 100 ألف 

شخص من 140 جنسية.

بغداد/ الزوراء:
وقع�ت الرشكة العامة للصناعات 
رشكات  إحدى  البرتوكيمياوي�ة، 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن، امس 
االح�د، عق�د رشاكة م�ع رشكة 
النفطي�ة  للخدم�ات  االندل�س 

إلنشاء مصنع إنتاج املذيبات .
وق�ال مدير ع�ام الرشكة، عقيل 
تلق�ت  بي�ان  يف  الزه�رة،  عب�د 
»الزوراء« نسخة منه، ان رشكته 

“وقع�ت عق�داً للرشاكة إلنش�اء 
مصن�ع إلنتاج مذيب�ات عضوية 
مث�ل )م�ادة الصف�وة البيض�اء 
الثن�ر  وم�ادة  الزيل�ن  وم�ادة 
واملذيبات االخرى كافة(، وبرأس 
ملي�ارات  تس�عة  يق�ارب  م�ال 
وثمانمائة وأربعة مليون دينار«.

وأضاف عبد الزهرة: أنه “س�يتم 
من خالل املرشوع تدريب وتطوير 
موظفي البرتوكيمياويات لزيادة 

وتحس�ينه  اإلنت�اج  مس�توى 
م�ن خ�الل نق�ل املعرف�ة الفنية 
باس�تخدام التكنلوجي�ا الحديثة 
واملعتم�دة م�ن قب�ل ال�رشكات 
توف�ر  س�يتم  كم�ا  العاملي�ة، 
بمواصف�ات  املحلي�ة  املنتج�ات 
للمواصف�ات  مطابق�ة  دولي�ة 
القياسية العاملية بقيمة مضافة، 
وبم�ا س�يعود باملنفع�ة عىل كال 

الجانبن”. 

بغداد/ الزوراء:
خف�ض الع�راق اس�تثماراته 
األمريكية  الخزان�ة  بس�ندات 
بنسبة 3.4 باملائة خالل شهر 
نوفمرب/ ترشين الثاني 2019 

عىل أساس سنوي.
وتراجعت اس�تثمارات العراق 
بالس�ندات األمريكي�ة، وفق�اً 
الخزان�ة  وزارة  لبيان�ات 
بالواليات املتحدة، إىل 31 مليار 
دوالر، مقارن�ة ب� 32.1 مليار 
دوالر يف شهر نوفمرب/ ترشين 

الثاني من عام 2018.
وعىل أساس شهري، انخفضت 
حي�ازة الع�راق من الس�ندات 
األمريكي�ة 5.2 باملائة مقارنة 
بش�هر أكتوبر/ ترشين األول، 
والبالغ�ة خالل�ه 32.7 مليار 

دوالر.
وانخفضت استثمارات العراق 

 3.6 األمريكي�ة  بالس�ندات 
ملي�ار دوالر مقارن�ة بنهاي�ة 
 34.6 بلغ�ت  عندم�ا   ،2018
مليار دوالر يف شهر ديسمرب/ 

كانون األول.
وكانت اليابان أكرب املستثمرين 
يف الس�ندات األمريكي�ة خالل 
نوفم�رب/ ترشي�ن الثاني من 
بلغ�ت  باس�تثمارات  2019؛ 
1160.8 ملي�ار دوالر، يليه�ا 
ملي�ار   1089.2 ب��  الص�ن 

دوالر.
وعربي�ا، جاءت الس�عودية يف 
مقدمة الدول العربية صاحبة 
بالس�ندات  اس�تثمارات  أعىل 
 179.7 بقيم�ة  األمريكي�ة 
ملي�ار دوالر؛ يليه�ا الكوي�ت 
باس�تثمارات 43 مليار دوالر، 
ثم اإلم�ارات العربي�ة املتحدة 
ب�� 39.9 ملي�ار دوالر، وح�ل 

العراق يف املرتبة الرابعة.
وارتفعت إجمايل االستثمارات 
بالسندات األمريكية بنحو 8.7 

باملائة بنهاية ش�هر نوفمرب/ 
ترشين الثاني م�ن 2019؛ إىل 
6740.3 مليار دوالر، مقارنة 

دوالر  ملي�ار   6199.9 ب��� 
يف الش�هر املماث�ل م�ن العام 

.2018

بغداد/ الزوراء:
االس�المي  النهري�ن  م�رصف  اعل�ن 
الحكوم�ي، ام�س االح�د، ع�ن رشوط 
وضواب�ط الحص�ول ع�ىل ق�رض 150 
مليون دين�ار للموطن�ة رواتبهم لرشاء 
وحدة س�كنية. م�ن جهة متصل�ة، أكد 
امل�رصف العراقي للتج�ارة، امس األحد، 
تخفي�ض نس�بة الفوائ�د ع�ىل قروض 

املوظفن املوطنة رواتبهم.
االس�المي  النهري�ن  م�رصف  وق�ال 
الحكوم�ي يف بي�ان له تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه ان »ال�رشوط والضواب�ط 

التي ت�م وضعها لغ�رض رشاء عقار يف 
حال توطن الراتب عىل مرصف النهرين 
االس�المي تتمث�ل بم�ا ي�ي:- )-1 الحد 
االع�ىل ملبلغ التمويل 150 مليون دينار.. 
-2الحد االعىل ملدة الس�داد20 سنة ..3- 
نس�بة املرابحة) الفائدة( 3% س�نويا.. 
لح�االت  التموي�ل  ٤-  ال يج�وز من�ح 
البيع بن ال�زوج والزوجة .. 5-اليتطلب 
تقدي�م كفيل اذا كان مبل�غ التمويل اقل 
م�ن )٤0( اربع�ون مليون دين�ار اما يف 
حالة زيادة املبل�غ عن ذلك ولغاية )75( 
خمس�ة وس�بعون مليون دينار يتطلب 

تقدي�م كفي�ل واح�د ويطال�ب بتقديم 
كفيل�ن يف حالة زيادة املبل�غ عن )75( 
خمسة وسبعون مليون و لغاية )150( 

مائة وخمسون مليون دينار . 
واشار املرصف اىل ان »املوظفن الراغبن 
امل�رصف س�وف  يف  رواتبه�م  بتوط�ن 

يستثنون من دفع هامش املقدمة«.
من جهة متصلة، أك�د املرصف العراقي 
للتج�ارة، ام�س األحد، تخفيض نس�بة 
الفوائد ع�ىل قروض املوظف�ن املوطنة 

رواتبهم.
وقال مدير العالقات واإلعالم للمرصف، 

أحم�د الخزرج�ي، يف ترصي�ح لوكال�ة 
األنباء العراقية)واع(: إن«إدارة املرصف 
برئي�س  املتمثل�ة  للتج�ارة،  العراق�ي 
امل�رصف فيصل هيمص ورئيس مجلس 
اإلدارة، وجهت بتخفيض نسبة القروض 
لع�ام 2020 اىل %8  للموظفن املوطنة 
رواتبهم لدى املرصف«. مبيناً أن«نس�بة 

الفوائد كانت يف السابق 9 باملئة«.
وتاب�ع الخزرجي أن »ش�مول املوظفن 
بامل�رصف  رواتبه�م  املوطن�ة  العق�ود 
بالقروض أس�وة بموظفي املالك لم تتم 

مناقشته حتى اآلن«.

الصناعة توقـع عقـد شراكـة مـع القطاع 
اخلـاص إلنشـاء مصنـع للمذيبـات

العراق خيفض استثماراته بالسندات األمريكية خالل تشرين الثاني

النهرين ينشر شروط قرض 150 مليونا والتجارة خيفض نسبة 
الفوائد 



 منتخب اليد يواجه نظريه 
الصيين اليوم يف بطولة آسيا 

رمسياً.. عصام ياسني يوقع على كشوفات 
نفط الوسط

بغداد/ متابعة الزوراء

يواجه منتخبنا الوطني بك�رة اليد، صباح اليوم االثنني، 

نظريه الصيني ضمن منافسات تحديد املراكز من التاسع 

ولغاية الثالث عرش من بطولة اس�يا الجارية احداثها يف 

دول�ة الكوي�ت.

واحتل املنتخب الوطني املرك�ز الثالث يف مجموعته التي 

ضم�ت منتخبات الكويت واالمارات وهونغ كونغ، بينما 

احت�ل منتخب الص�ني املركز الثالث ايض�ا يف مجموعته 

التي ضمت منتخبي قطر واليابان.

وفش�ل منتخبن�ا الوطن�ي بكرة الي�د يف التأه�ل اىل دور 

الثمانية من منافس�ات بطولة اس�يا الجاري�ة احداثها 

حالي�ا يف دولة الكويت، وبرغم ف�وزه عىل منتخب هونغ 

كون�غ بفارق واح�د وعرشين هدف�ا وبنتيج�ة 43-22 

هدف�ا، بع�د ان انته�ى الش�وط االول لصال�ح منتخبنا 

بنتيجة 9-24 اه�داف، إال انه لم يتمكن من احتالل احد 

املركزين االول والثاني اثر خسارته امام منتخبي الكويت 

واالمارات يف املباراتني السابقتني، إذ تكبد الخسارة امام 

الكوي�ت بفارق ثالث�ة اهداف وبنتيج�ة 25 مقابل اثنني 

وعرشين هدف�ا، وامام منتخ�ب االمارات بف�ارق هدفا 

واحدا وبنتيجة عرشين مقابل 19 هدفا.
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انقسامات يف قيادة كرة القدم
العراقية املصغرة

بغداد/ متابعة الزوراء
حالها كحال اغلب االتحادات الرياضية يف العراق، االنقس�امات ترضب كرة القدم املصغرة »ميني 
فوتبول«، حيث يتم قيادتها من قبل لجنة برئاسة احمد املوسوي، وجمعية برئاسة محمد هادي.

وقال املوسوي ان »مشاركة العراق يف بطولة العالم لكرة القدم املصغرة عام 2017، تسببت بخالف 
بين�ي وب�ني رئيس اللجنة محمد هادي، بس�بب املنتخب املش�ارك يف البطولة، حي�ث لم يكن يمثل 
الدوري العراقي، وانما العبون من خارج الدوري«.واكمل املوسوي، بالقول: »قررت االستقالة من 
منصبي بس�بب اختالف وجهات النظر بيني وبني هادي، لكن اعضاء اللجنة طالبوني بالعودة، يف 

الوقت الذي قرر فيه هادي االنشقاق عن اللجنة، وتشكيل جمعية خاصة بكرة القدم املصغرة«.

أصفر وأمحر

عروض إسبانية وتركية وإماراتية على طاولة النجم بشار رسن

نشأت أكرم: درجال سيتنازل عن شكواه بعد مصادقة فيفا على استقالة االحتاد

بغداد/ متابعة الزوراء

يم�ر نج�م املنتخ�ب الوطني لك�رة القدم، 

ونادي بريسبوليس اإليراني، بشار رسن، يف 

فرتة حاسمة بمشواره االحرتايف يف إيران.

رسن انتقل إىل بريسبوليس يف صيف 2017، 

لكن املشاكل املالية للنادي اإليراني لم تنتِه 

حتى اآلن، إذ لم يتس�لم رس�ن مستحقاته 

املالية من الفريق اإليراني للموس�م الحايل 

حتى اآلن.

وق�ال رس�ن إن “وكي�ل أعم�ايل، به�روز 

دزهب�ود، من�ح الن�ادي 10 أيام م�ن أجل 

دف�ع مس�تحقاتي املالي�ة املتأخ�رة، م�ن 

أجل االس�تمرار مع بريسبوليس يف املوسم 

الحايل”.

وأوض�ح بالق�ول “يف ح�ال ل�م ت�م دف�ع 

الن�ادي  م�ع  اس�تمر  ل�ن  مس�تحقاتي، 

اإليراني”. مبيناً أن “لديه عروضاً من تركيا 

وإس�بانيا والس�عودية واإلمارات، س�يتم 

املفاضلة بينها الختيار وجهته املقبلة”.

م�ع  ت�وج  رس�ن  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در 

بريسبوليس بلقب الدوري اإليراني، ووصل 

اىل نهائي دوري أبطال آسيا مع الفريق.

بغداد/ متابعة الزوراء

 اعلن�ت إدارة ن�ادي نف�ط الوس�ط الريايض 

تعاقده�ا م�ع الع�ب ن�ادي النج�ف، عصام 

ياس�ني، لتمثيل الفريق يف منافس�ات الدوري 

املمتاز للموسم الحايل .

وذكر بيان مقتضب للنادي أن” الهيأة االدارية 

لنادي نفط الوسط تعاقدت مع الالعب عصام 

ياس�ني للدفاع عن أل�وان عندلي�ب الفرات يف 

املنافسة املحلية قادماً من نادي النجف”.

وأضاف البيان ان “التعاقد تم بشكل رسمي، 

بعد أن استحصل الالعب عىل كتاب االستغناء 

من ادارة نادي النجف”.

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف عضو كتلة املعرتضني عىل انتخابات االتحاد 
العراقي لكرة القدم، الالعب الدويل الس�ابق، نشأت 
اكرم، عن الش�خصيات التي ساهمت يف حل االزمة 

التي عصفت باالتحاد خالل االشهر السابقة.
وق�ال اكرم ان�ه “بعد االع�الن عن اس�تقالة اتحاد 
الك�رة يجب ان نذكر الدور الكبري الذي قام به وزير 
الش�باب والرياضة، احمد رياض، ومستشار رئيس 
الوزراء، اياد بنيان، والنائب عباس عليوي، من اجل 

الوصول اىل حلول تريض الطرفني وانه�اء االزم�ة”.
وأضاف بطل كاس اس�يا 2007 ان�ه “علينا احتواء 
االزمات الن الوضع يف البالد ال يتحمل الرصاعات”.

وب�ني ان “اعض�اء اتحاد الك�رة اس�تجابوا ألغلبية 
االصوات الت�ي نادت باالس�تقالة، وان قرارهم هذا 

كان فيه شجاعة كبرية”.
وأك�د أك�رم “انن�ا ال نمتلك الس�لطة ع�ىل القضاء 
العراقي من اجل اصدار عفو خاص ضد ستار زوير 

وصب�اح رض�ا، وان رئيس كتل�ة املعرتضني عدنان 
درجال س�يتنازل عن الش�كوى ضد رئيس االتحاد 

ونائبه بعد مصادقة الفيفا عىل االستقالة”.
ووجه اكرم “ش�كره كذلك اىل ممثل اقليم كردستان 
الشيخ شاكر احمد سمو، للدور الذي لعبه يف حلحلة 

االمور”.
وكشف مصدر مقرب من اجتماع اربيل بني الالعب 
الدويل الس�ابق عدن�ان درجال، واتح�اد الكرة، عن 
نقطة الخ�الف الوحي�دة قبل االتف�اق النهائي بني 

الطرفني لحل االزمة. 
وق�ال املص�در إن “درج�ال كانت م�ن بني رشوطه 
للتن�ازل عن جمي�ع الدعاوى ضد االتح�اد، هي ان 
يخاط�ب االتحاد العراق�ي نظريه ال�دويل بأن ترفع 
عقوب�ة التجميد م�ن العمل االداري لثالث س�نوات 
بحق�ه والت�ي اصدرتها لجن�ة االنضب�اط باالتحاد 
العراقي، يف وقت سابق، متهمة درجال بتزوير كتب 

ومخاطبات”.

واض�اف ان “االتح�اد العراق�ي رفض ه�ذا الرشط 
ك�ون ان لجنة االنضباط الس�ابقة هي من اصدرت 
العقوب�ة قب�ل ان يت�م حله�ا م�ع لج�ان االتح�اد 
العراق�ي”. مبينا ان “ه�ذه النقط�ة احدثت خالفا 
بني الطرف�ني، وقد تكون عقبة يف ت�ويل درجال ألي 

منصب يف الكرة العراقية”.
وأصدرت لجنة الش�باب والرياضة بياناً بخصوص 
مشاركة رئيس اللجنة عباس عليوي بضمان اتفاق 

اتحاد كرة القدم مع الكابتن عدنان درجال.
وقالت اللجنة يف بيان إنها “تحملت ممثلة برئيسها 
النائ�ب عباس عليوي، ومن باب الواجب الذي يحتم 
مراعاة الشأن الريايض يف بلدنا ومساعدة القائمني 
عليه من خالل تذليل الصعوبات وخلق بيئة سليمة، 
مس�ؤولية كبرية وصعب�ة جداً بالوقت نفس�ه بأن 
نكون وس�طاء مابني االتحاد العراقي املركزي لكرة 
الق�دم والكابتن عدنان درج�ال يف القضية املعروفة 
والت�ي أصبح�ت قضي�ة رأي ع�ام اكث�ر مم�ا هي 

رياضية”.
واضاف�ت أنه “خ�الل تواجد رئي�س اللجنة عباس 
علي�وي يف صل�ب الح�دث تكفل بأن يك�ون ضامنا 
وش�اهدا عىل االتفاقية التي عقدت، وحررت بشكل 

قانوني ورسمي بتاريخ 1٨ / 1 / 2020”.
وتابع�ت: “تود لجنتنا ان تتقدم بالش�كر واالمتنان 
للجمي�ع بدون اس�تثناء ملا بذلوه م�ن جهود كبرية 
وحثيث�ة ومضني�ة لتس�وية الخالف�ات اىل جان�ب 
املوقف الشجاع الذي اتخذه اعضاء االتحاد العراقي 
لكرة القدم بتقديم االس�تقالة الجماعية التي محل 
تقدي�ر، خصوص�اً من االعض�اء الذي�ن يعملون يف 

االتح�اد الول م�رة” .
وبينت أنه “ال بد من االشارة اىل جهود مدير رياضة 
االقلي�م ش�اكر احم�د س�مو لتهيئ�ة كل الظروف 
املالئم�ة لنج�اح االتف�اق، كما ان الش�كر موصول 
لوزير الش�باب والرياضة أحمد رياض، وملستش�ار 
رئيس ال�وزراء اياد بنيان، ولالع�الم امللتزم واملهني 

ال�ذي واكب االح�داث ونقل صورة طيبة بش�أن ما 
يدور من اللقاءات واجتماعات”.

واش�ارت اىل ان “لجن�ة الش�باب والرياض�ة تهيب 
باالعالمي�ني والقن�وات الفضائية ب�رضورة توخي 
الدق�ة يف نق�ل انعكاس�ات االتف�اق، وع�دم اللجوء 
اىل االثارة وتس�ليط الض�وء عىل الجان�ب االيجابي 
يف املفاوض�ات الت�ي س�ادها روح املحب�ة واالخوة 
الصادقة، حيث وضعوا الوطن يف مقدمة اولوياتهم 

دون النظر اىل مصالحهم الشخصية”.
واختتم�ت اللجن�ة بأنه�ا “تؤكد عىل االس�تمرار يف 
عملها يف متابعة املوضوع حتى الوصول اىل نهايته، 

ولن تدخر جهدا يف اس�عاد الجماهري الرياضية”.
وأعلن اتحاد الكرة تقديم إس�تقالة جماعية مقابل 
غلق جميع القضايا القضائي�ة يف املحاكم العراقية 

والدولية.
وتأتي اإلس�تقالة بعد اجتماعات متواصلة يف أربيل 
ب�ني اتحاد الكرة من جهة والكابت�ن عدنان درجال 

من جهة أخرى مع وجود وسطاء من وزير الشباب 
والرياضة احمد العبيدي ومستش�ار رئيس الوزراء 
للش�ؤون الرياضي�ة اي�اد بني�ان ولجن�ة الش�باب 

والرياضة النيابية وشخصيات رياضية أخرى.
ولج�أ درج�ال وكتل�ة م�ن املعرتض�ني إىل محكمة 
كاس الدولية بس�بب اتهامه اتح�اد الكرة بالتزوير 
يف االنتخابات، وفتحت القضية، وبعد االس�تماع إىل 
أطراف القضية والشهود تأجل إصدار الحكم، وآخر 

تأجيل كان إىل السابع من الشهر املقبل.
وبرغم تأخر إص�دار القرار، لكن املؤرشات جميعها 

تدلل عىل بطالن االنتخابات وإمكانية إعادتها.
واهتز اتحاد الكرة بعد قرار املحكمة الذي حكم عىل 
اثن�ني من موظفيه، بينهم أم�ني رس االتحاد صباح 
رضا واآلخر س�تار زوير، بالحبس ملدة عامني، فيما 
تخلف املوظف الثالث وليد طربة عن موعد املحاكمة، 
وه�رب خارج الب�الد، ومن املتوق�ع أن يصدر عليه 

الحكم عليه بشكل غيابي قريباً.

اليوم.. الشرطة يطمح لرد االعتبار أمام الشباب السعودي يف بطولة األندية العربية
املالي ديالو يفشل يف الفحص الطيب

بغداد/ متابعة الزوراء
يخوض فري�ق الرشطة مب�اراة رد االعتبار 
يف الس�اعة الخامس�ة والنصف من مس�اء 
اليوم االثنني امام الش�باب السعودي، وذلك 
ع�ىل ملعب امللك عبد الل�ه الثاني بالعاصمة 
االردنية عمان ضمن منافس�ات جولة إياب 
ربع نهائ�ي كأس محمد الس�ادس لألندية 

األبطال.
وتع�د مهم�ة الرشطة معقدة بعد خس�ارة 
مب�اراة الذه�اب يف الس�عودية بسداس�ية 
نظيفة، برغم أن الفريق العراقي يضم عدًدا 

من النجوم املميزين.
ويتوجب عىل الفريق العراقي خوض املباراة 
بش�عار رد االعتبار، حي�ث أكمل تحضرياته 

للمباراة بعد معسكر أقيم يف األردن.
املدرب املساعد لفريق الرشطة، حسني عبد 
الواح�د، أك�د أن الفري�ق أكم�ل تحضرياته 
للمب�اراة، مش�ريا إىل أن الفري�ق يمر بحالة 

جيدة بعد معسكر عمان.
تجريبيت�ني  مبارات�ني  “خضن�ا  وأض�اف 
وضعت�ا الفري�ق بأت�م الجاهزي�ة ملواجهة 
الشباب، السيما وأن العبي املنتخب الوطني 
مس�تقرون م�ع الفريق منذ ف�رتة طويلة، 

وبالتايل الفريق انسجم بشكل كبري”.
وب�نينّ “أن الجمي�ع بحال�ة بدني�ة جي�دة، 
باس�تثناء رضغام إس�ماعيل الذي سيغيب 
عن املباراة، برغ�م أنه أكمل مرحلة اإلعداد، 
لك�ن الجهاز الفني لن يج�ازف بإرشاكه يف 
املب�اراة، حت�ى ال تتج�دد اإلصاب�ة، وكذلك 
يعان�ي س�عد ناطق م�ن ألم، لكن مس�ألة 
ارشاك�ه س�تكون متعلقة بتقري�ر الجهاز 

الطبي”.
فرص�ة  س�تكون  املب�اراة  “أن  إىل  وأش�ار 
الس�تعادة هيبة الفريق، وإعادة الثقة، بعد 
الخس�ارة يف مباراة الذهاب، والتي جاءت يف 

ظروف معقدة”.
ومن جانبه، اكد مدافع الفريق، حسام كاظم 
“أن مباراة اليوم ستكون مختلفة تماما عن 
مباراة الذهاب، بعد أن ظهر الفريق بش�كل 
غري�ب يف املب�اراة األوىل، وتك�ررت األخطاء 
التي اس�تغلها فريق الش�باب، لك�ن مباراة 
العودة س�تكون مختلفة، وستعكس الوجه 
الحقيقي والصورة الزاهية لكرة الرشطة”.
“دخلن�ا  ق�ال:  الفري�ق،  جاهزي�ة  وع�ن 
بمعس�كر تدريب�ي يف األردن، ليعوضنا عن 
توقف منافس�ات ال�دوري املح�ي، وبالتايل 

الجمي�ع عازم عىل أن تك�ون مباراة العودة 
لعك�س الوج�ه الحقيق�ي للفري�ق املتوج 
بط�ال لل�دوري العراقي، وال�ذي يضم نخبة 
من الالعبني الكبار، وبالتايل ستحمل شعار 

العودة”.
وأشار إىل “أن الجهاز الفني ألقى محارضة 
ص  وأع�د رشي�ط مب�اراة الذه�اب، وش�خنّ
أخطاءن�ا، كما ركز ع�ىل املعالجات الالزمة 
لضمان عدم تكرار األخطاء وتحقيق نتيجة 
جي�دة”. الفت�ا إىل: أن�ه حتى لو ل�م نتأهل 

فسنظهر بالشكل الذي يليق باسم النادي.
وم�ن جهته، اوضح مهاجم فريق الرشطة، 
عي يوس�ف: “أن مباراة الذه�اب باتت من 
املايض برغ�م مرارتها، لكنن�ا اليوم بوضع 
مختلف عن املباراة الس�ابقة، حيث يسعى 
الجمي�ع للرتكي�ز م�ن أج�ل تحقي�ق فوز 

معنوي يستعيد من خالله الرشطة مكانته 
كفريق متوج بلقب الدوري”.

وتاب�ع “ان الفريق لم يوفق يف املباراة األوىل، 
واس�تغل الش�باب األخطاء التي وقعنا بها، 
وبالت�ايل خرجن�ا بنتيجة لم تك�ن متوقعة، 
لكن ظروف املباراة ستختلف يف لقاء العودة 
الي�وم، وعلين�ا أن نلعب من أجل اس�تعادة 

سمعة الفريق”.
وأردف “نؤك�د للجميع أن نتيجة الذهاب لم 
تك�ن منطقية، وأنها عب�ارة عن اخطاء لن 

تتكرر ونخرج بفوز معنوي”.
وأش�ار إىل “أن الفريق خاض وحدة تدريبية 
أخ�رية بأج�واء مثالية وروح عالي�ة، تؤكد 
رغب�ة الفريق عىل أن تكون املباراة رد الدين 
لفريق الشباب”. مختتما: “حتى لو غادرنا 

البطولة.. عىل األقل سنرتك أثرا طيبا”.

ومن جهة اخرى، فشل املايل، الحسن ديالو، 
يف تجاوز الفحص الطبي الذي خاضه خالل 
اليومني املاضيني يف العاصمة االردنية عمان 
من قيل ادارة نادي الرشطة تمهيدا لتوقيعه 

عىل كشوفات الكتيبة الخرضاء.
وقال املدير االداري لنادي الرشطة، هاش�م 
تش�رتط  الرشط�ة  ن�ادي  ادارة  ان  رض�ا، 
خضوع الالعب�ني إلجراءات الفحص الطبي 
قبل التوقيع عىل كش�وفات فريقنا الكروي 

لتفادي أي جوانب صحية مستقبلية.
واض�اف: كان من املنتظ�ر ان يوقع الالعب 
املايل، الحس�ن ديال�و، بالفري�ق، ولكن بعد 
الطب�ي تب�ني وج�ود  للفح�ص  خضوع�ه 
اصابة  بحاجة من )2( اىل )٣( اش�هر عالج 

وتأهيل.
: قدمن�ا تقري�را مفص�ال اىل الجه�از  وب�نينّ

الفن�ي للفري�ق عن حالة ديال�و، حيث قرر 
اليتيش عدم التوقيع، واالعتماد حاليا فقط 

عىل الالعبني املحليني.
واوض�ح: صدمن�ا حقيق�ة بتنص�ل ع�دد 
كب�ري م�ن الالعب�ني املحرتف�ني الذي�ن تم 
التوص�ل معه�م اىل مراح�ل متقدم�ة من 
االتف�اق خالل الفرتة املاضية، بذريعة عدم 
اس�تقرار الوضع االمني يف العراق، اضافة 
اىل عدم وض�وح الصورة حول آلية الدوري 

العراقي.
واختتم حديث�ه، قائالً: ثقتنا كبرية بالعبينا 
يف تقديم مستوى فني يليق بسمعة وتاريخ 
الكرة العراقية بصورة عامة، ونادي الرشطة 
عىل وجه الخصوص، عندما نواجه الشباب 
السعودي للخروج بنتيجة ايجابية يف مباراة 

يعدها الالعبون مواجهة رد االعتبار.

مباراتان جتريبيتان بني العراق 
والكويت بكرة الصاالت

الزوراء يكثف تدريباته استعدادا 
للقاء بونيودكور

بغداد/ متابعة الزوراء
وجه االتحاد الكويت�ي لكرة القدم 
دعوة رس�مية اىل االتح�اد العراقي 
لكرة القدم، من اجل اقامة مباراتني 

وديتني بني العراق والكويت.
وقال الناطق باس�م اتح�اد الكرة، 
حس�ني الخرس�اني: إن “االتح�اد 
الكويتي لك�رة القدم، وجه الدعوة 
ملنتخبن�ا الوطن�ي بك�رة الصاالت، 
إلج�راء مبارات�ني تجريبيت�ني مع 

منتخب الكويت”.
الوطن�ي  “املنتخ�ب  ان  واوض�ح 
س�يخوض معس�كراً داخلي�اً مل�دة 
ثالث�ة اي�ام يف الب�رصة، وم�ن ث�م 
س�يتوجه اىل الكوي�ت للدخ�ول يف 
معس�كر للفرتة من 26-21 كانون 

الثاني الجاري”.
“موع�د  ان  الخرس�اني  واض�اف 
املباراتني ستقامان يومي 23 و25 

من الشهر الجاري”.

بغداد/ متابعة الزوراء

واصل نادي الزوراء بكرة القدم تدريباته يف طش�قند تحضرياً ملواجهة 

االربعاء يف ملحق دوري ابطال اسيا.  

وق�د غاب ع�ن تدريب�ات الفريق الالع�ب مصطفى محم�ود لتعرضه 

إلصابة بسيطة خالل التدريبات.

ول�م يعل�ن النادي عن غياب محمد بش�كل رس�مي ع�ن اللقاء، حيث 

ينتظر تحديد اإلصابة بشكل رسمي.

يش�ار إىل أن الفائز من مباراة الزوراء وبونيوديكور األوزبكي سيواجه 

فري�ق الع�ني اإلماراتي يف دول�ة اإلم�ارات، يف الدور الثان�ي من امللحق 

املؤهل إىل دور املجموعات من دوري أبطال آسيا.



كش�َف تقري�ر صحفي إس�باني ع�ن موقف 
برشلونة من دخول سوق االنتقاالت الشتوي، 

لضم بديل للويس سواريز.
وكان س�واريز ق�د أج�رى جراح�ة يف ركبته، 
س�تبعده عن الفريق حتى مايو/ أيار املقبل، 

مما يعني انتهاء موسمه مع برشلونة.
وبحس�ب صحيفة “ماركا” فإن برش�لونة ال 
يسعى لرشاء مهاجم بديل للويس سواريز يف 

يناير/ كانون الثان�ي الجاري، خاصة يف ظل 
صعوب�ة العثور عىل مهاجم رفيع املس�توى، 
والرغبة يف استثمار مبلغ كبري لضم نجم كبري 

يف الصيف املقبل.
ويتذكر برش�لونة جي�دا تجربت�ه املريرة مع 
الغاني كيفني برينس بواتينج، الذي استعاره 
من ساس�ولو يف يناير/ كانون الثاني املايض، 

ولم يقدم أي جديد.

أال يطل�ب  البارس�ا  وينتظ�ر مس�ؤولو 
كيك�ي س�يتني، املدي�ر الفن�ي الجدي�د، 
بديلاً لس�واريز ه�ذا الش�تاء، واالعتماد 
عىل اللعبني املوجودي�ن حالياًا. يذكر أن 
تقارير عديدة أكدت أن برشلونة يخطط 
لض�م األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز، 
مهاج�م إنرت مي�لن، يف الصي�ف املقبل 

لدعم خط الهجوم بنجم مميز.

ع�ر كلوديو راني�ريي، املدي�ر الفني لس�امبدوريا ع�ن غضبه من 
الهزيم�ة الثقيل�ة التي تعرض لها فريقه أمام التس�يو، بنتيجة 

)5 - 1(، يف منافسات الجولة 20 من الدوري اإليطايل. وكان 
راني�ريي قد رصح قب�ل املباراة أنه إذا لم ير س�امبدوريا 

يلعب برتكيز كامل ولديه العزيمة منذ البداية فسيأكل 
ا عىل ما سيفعله مع العبيه  العبيه وهم أحياء. ورداً

عق�ب الخس�ارة، ق�ال راني�ريي يف ترصيح�ات 
لش�بكة “سكاي س�بورت إيطاليا”: “سأضع 

بع�ض الزي�ت واملل�ح والفلف�ل قب�ل أكلهم 
أحياء”. وأضاف: “لم نفز بأي رصاع خلل 
املب�اراة وكنا بطيئ�ني للغاية ولم نتفاعل، 
ولم نلع�ب كفريق واحد، هذا كان أس�وء 

أداء لنا منذ تواجدي هنا”. وتابع: “التسيو 
يستحق الفوز، حيث لعب بشكل جيد واستمتع 

بك�رة الق�دم التي قدمها، ونحن لم نكن هن�اك”. وأتم رانيريي: “من الناحي�ة النظرية، يجب أن 
تكون املهمة املقبلة يف األسبوع القادم )أمام ساسولو( أسهل بالنسبة يل، حيث يجب أن يشعر اللعبون 

أنهم مصممون عىل تعويض هذا األسبوع وإثبات أن هذا ليس هو سامبدوريا الحقيقي”. 

ع�زَز اليبزيج صدارته للدوري األملاني لكرة 
القدم )بوندس�ليجا(، بع�د أن قلب تأخره 
أم�ام ضيفه يونيون برل�ني بهدف إىل فوز 
3 � 1، ضم�ن منافس�ات املرحلة الثامنة 
عرشة من املسابقة. وتقدم يونيون برلني 
يف الدقيقة العارشة عن طريق ماريوس 
بوتلر، ويف الدقيقة 50 نجح تيمو فرينر 
يف تسجيل هدف التعادل لليبزيج. ويف 
الدقيقة 56 أضاف مارسيل سبايسرت 
الهدف الثان�ي لليبزيج، قبل أن يعود 
يف  الثال�ث  اله�دف  ويضي�ف  فرين�ر 
الدقيقة 82. ورفع اليبزيج رصيده إىل 
40 نقطة يف صدارة ترتيب املس�ابقة، 
فيما تجمد رصيد يوني�ون برلني عند 

20 نقطة يف املركز الثاني عرش.

يهدد املستوى املرتاجع ملهاجمي تشيليس 
بإفساد العمل الجيد الذي قدموه يف بداية 
املوس�م بعدما أهدر فريق امل�درب فرانك 
المب�ارد فرصة االبتعاد عن منافس�يه يف 
س�باق املركز الرابع بال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز لكرة القدم بهزيمته أمام نيوكاسل 

يونايتد بهدف نظيف.
وتوتنه�ام  آرس�نال  فق�دان  ظ�ل  ويف 
هوتس�بري لنق�اط وخ�وض مانشس�رت 
يونايت�د مواجه�ة صعب�ة خ�ارج ملعبه 
أمام ليفربول املتصدر، كان أمام تشيليس 
فرصة توس�يع الفارق م�ع ملحقيه إذا 

انترص يف نيوكاسل.
ودخل نيوكاس�ل املباراة بع�د تعادله مرة 
واحدة والخسارة يف 3 مواجهات يف آخر 4 
مباريات بالدوري لكن هدف إيزاك هايدن 
برضب�ة رأس يف الوق�ت املحتس�ب ب�دل 
الضائع منح النقاط الثلث لفريق املدرب 

ستيف بروس.
وأهدر تشيليس العديد من الفرص، خاصة 
يف الش�وط الثاني، الفتتاح التس�جيل بعد 
أن اس�تحوذ عىل الكرة بنسبة 70 % عىل 

مدار 90 دقيقة.
وأضاع هدافه تام�ي أبراهام، الذي أحرز 
13 هدف�ا يف ال�دوري ه�ذا املوس�م، عدة 
ف�رص خط�رية، لك�ن العب�ي البل�وز لم 

يقدموا ل�ه الكثري من التمري�رات الجيدة 
يف الثل�ث األخ�ري، وكان�ت 4 فقط من 19 

تسديدة للفريق داخل إطار املرمى.
وكان هذا هو الحال بالنس�بة لتش�يليس 
يف الف�رتة األخرية حيث انترص أربع مرات 

فقط يف آخر 11 مباراة يف الدوري.
وسجل الرازييل ويليان هدفني منذ نهاية 
أكتوبر/ ترشين األول ولم يحرز ميس�ون 
ماون�ت أي ه�دف من�ذ بداية ديس�مر/ 

كانون األول.

ولم يهز األمريكي كريستيان بوليسيتش 
الشباك منذ بداية نوفمر/ ترشين الثاني، 
أول  هودس�ون-أودوي  كال�وم  وس�جل 

أهدافه يف الدوري األسبوع املايض فقط.
وربما مر أبراهام بيوم س�يئ، لكنه كان 

مهاجم تش�يليس الوحيد بس�تاد س�انت 
جيمس بارك الذي س�دد ك�رة داخل إطار 

املرمى طيلة املباراة.
وق�ال المب�ارد: “ال يمكنن�ا االعتماد عىل 
تام�ي فقط. يجب أن يس�جل املهاجمون 

جميعا إذا أردنا سد الفجوة يف األمام”.
وتابع: “لم يكن يوم تامي الليلة، لكن هذه 
هي كرة القدم. نمتلك العديد من املواهب 
يف ه�ذا الفريق، لكن حينما نس�يطر عىل 
املباريات علينا تسجيل أهداف أيضا. كان 

هذا هو الحال طيلة املوسم”.
بالبداي�ة  الكثريي�ن  تش�يليس  وأده�ش 
القوي�ة لتش�كيلته الش�ابة، إذ انترص يف 
6 مباري�ات متتالية بني س�بتمر/ أيلول 
وبداي�ة نوفم�ر/ ترشي�ن الثان�ي، رغم 
منع�ه من التعاق�د مع العبني ج�دد قبل 
بداية املوس�م بس�بب عقوبة من االتحاد 

الدويل )الفيفا(.
وسجل تش�يليس العديد من األهداف لكن 
منذ خس�ارته أمام مانشسرت سيتي قبل 
ش�هرين، بدا الفريق اللندني أقل خطورة 

يف األمام.
ول�م يعد أبراه�ام خطريا كم�ا كان، لكن 
معان�اة املهاجمني اآلخري�ن يجب أن تتم 
معالجته�ا لضمان عدم التفريط يف إنهاء 

املوسم ضمن املربع الذهبي.

عّد أيمن الحكيم مدرب منتخب س�وريا أن فريقه تأثر 
بالتع�ب وغياب الحس�م أم�ام املرمى يف املب�اراة التي 
خرسه�ا أمام أس�رتاليا 0 - 1 بعد التمدي�د إثر انتهاء 
الوقت األصيل بالتعادل السلبي عىل ستاد راجامانغاال 
يف بانك�وك، ضمن رب�ع نهائي بطولة آس�يا تحت 23 

عامااً 2020 يف تايلند.
وتب�ادل الفريقني املح�اوالت الهجومية خ�لل املباراة 
دون أن ينجح أي منهما يف التس�جيل، قبل أن يخطف 
منتخب أس�رتاليا هدف الفوز الثم�ني يف الدقيقة 101 

بواسطة البديل الحسن تاوري.
وتأهل املنتخب األس�رتايل ليتقابل يف الدور قبل النهائي 
يوم األربعاء املقبل مع الفائز من مباراة األردن وكوريا 

الجنوبية التي أقيمت أمس األحد.
وافتقد منتخب س�وريا يف هذه املب�اراة للمهاجم علء 
الدي�ن دايل الذي تعرض للط�رد يف املباراة املاضية أمام 
السعودية، يف حني تواصل غياب الثنائي جوشوا الوس 
ودينيس غينرو عن منتخب أس�رتاليا بس�بب اإلصابة 
التي أبعدتهما أيضااً عن املباراة املاضية أمام البحرين.

وقال الحكي�م يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة: “قدمنا 
مباراة كبرية وكنا الطرف األفضل يف الكثري من مراحل 
املب�اراة، ول�م نكن نس�تحق الخس�ارة نهائي�ااً، ولكن 
ه�ذه هي كرة الق�دم، إذ إن كرة واحدة فقط س�نحت 

للمنتخب األسرتايل سجلوا منها هدف الفوز”.
وأضاف: “س�نحت لنا فرص كث�رية، ويف كرة القدم إذا 

لم تس�جل فإنه يس�جل عليك. ورغم الخس�ارة أشكر 
جميع أف�راد الفريق من العبني وجه�از فني وإداري، 
وأش�كر الجمه�ور الس�وري ال�ذي منحنا ثق�ة كبرية 

وساندنا بقوة يف هذه البطولة”.
وأوضح حول املس�توى الذي قدمه فريق�ه يف املباراة: 
“الرتكي�ز كان عالي�ا ج�دااً م�ن اللعبني، حي�ث كانت 
األخطاء شبه معدومة، ألن اللعبني شعروا باملسؤولية 
بعد املباراة أمام السعودية، ألنهم كلهم كانوا يعرفون 
أننا يف تلك املباراة لم نقدم املس�توى الذي يعر عن كرة 

القدم السورية”.

وأردف بالقول: “كذلك ربما شعر اللعبون بمسؤولية 
مضاعف�ة نتيجة غياب علء الدين دايل، إذ إن مثل هذه 

املباراة هي للعب مثل دايل”.
وكشف الحكيم: “بالتأكيد تأثرنا بالتعب، نتيجة خوض 
أربع مباريات يف فرتة قص�رية، وبما أن معظم العبينا 
جاؤوا من دوري هواة فإن الجانب البدني عندهم غري 
جاه�ز ملثل هذا الضغط.. التعب ظهر بش�كل عام عىل 
اللعب�ني الذين ش�اركوا يف أربع مباري�ات عىل التوايل، 
وه�ذا أمر طبيع�ي.. كما زاد تأثر التع�ب عىل اللعبني 
بس�بب إهدارنا للفرص، إذ إنه كلما كنا نضيع فرصة 

يظهر التعب أكثر عىل اللعبني”.
أما بخصوص إهدار الفرص فقد قال الحكيم: “افتقدنا 
لوجود هداف مثل الدايل، كذلك افتقدنا يف هذه البطولة 
ملهاجمني اثنني تعرض�ا لإلصابة يف الدوري املحيل قبل 
البطول�ة، ولك�ن يف نهاية ه�ذا اليوم نح�ن ندمنا عىل 

إهدار هذه الفرص”.
وخت�م: “ه�ؤالء اللعب�ني يمتلك�ون موهب�ة كب�رية 
ويس�تحقون مس�تقبل كب�ري، أن�ا عمل�ت معهم مدة 
ع�ام، وقد أثبت�وا مس�توى قدراتهم يف ه�ذه البطولة، 
وه�م س�يكون لهم دور كبري يف مس�تقبل ك�رة القدم 

السورية”.
وكان منتخ�ب أس�رتاليا تص�در يف ال�دور األول ترتيب 
املجموع�ة األوىل برصي�د 5 نقاط من ث�لث مباريات، 
حي�ث تعادل مع العراق 1-1 وفاز عىل تايلند املضيفة 

2 - 1 ثم تعادل مع البحرين 1-1.
يف املقابل حصل املنتخب الس�وري عىل املركز الثاني يف 
املجموع�ة الثانية برصيد 4 نقاط م�ن ثلث مباريات، 
بعدما تعادل مع قطر 2-2 وفاز عىل اليابان 2 - 1 قبل 

أن يخرس أمام السعودية 0-1.
ويشارك يف البطولة 16 منتخب تم تقسيمها عىل أربع 
مجموعات، وبحيث تأهل أول فريقني يف كل مجموعة 
إىل الدور رب�ع النهائي، علمااً ب�أن املنتخبات الحاصلة 
ع�ىل املراك�ز الثلث�ة األوىل تتأه�ل إىل دورة األلع�اب 

األوملبية 2020 يف طوكيو.
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جوارديوال: نفكر اآلن يف حجز 
تذكرة دوري األبطال

سيميوني يتحمل مسؤولية اخلسارة أمام إيبار

اعالم الكرتوني تراجع هجوم تشيلسي يهدد حلم املربع الذهيب

احلكيم: تأثرنا بالتعب وغياب احلسم أمام املرمى

قاَل اإلسباني بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي عقب تعادل 
فريقه أمام كريس�تال باالس يف الريمريلي�ج، إن هناك الكثري من 
املباري�ات هذا املوس�م كي يضم�ن فريقه مقعداًا ب�دوري األبطال 

للموسم املقبل.
وفقد الس�يتيزينس، نقطت�ني جديدتني عىل ملعب�ه )االتحاد( بعد 
التعادل أمام كريستال باالس )2-2(، وحال فوز منافسه ليفربول 
أمام مانشس�رت يونايتد أمس سيتس�ع الف�ارق إىل 16 نقطة، مع 

تبقي مباراة للريدز.
وق�ال املدرب اإلس�باني: “يج�ب أن نواصل طريقنا م�ا زال أمامنا 
الكثري من املباريات لنخوضها هذا املوس�م ويجب أن نحجز تذكرة 

املشاركة بدوري األبطال يف املوسم املقبل”.
وبعدما فاز الس�يتي املوس�م املنق�ي بجميع البط�والت املحلية 
ا هذا املوس�م يف بطولتي  املوس�م املايض، ال ي�زال الفريق متواج�داً
كأس إنجل�رتا ودوري األبطال التي س�يواجه فيه�ا ريال مدريد يف 
املب�اراة املقبلة بالدور ثمن النهائي لكنه يبدو أنه خرج من س�باق 

املنافسة عىل الريمريليج.

تحم�ل األرجنتين�ي دييجو س�يميوني، مدرب أتلتيك�و مدريد، 
مسؤولية خس�ارة الفريق امام إيبار بثنائية دون رد يف الجولة 

ال�20 من الدوري اإلسباني “الليجا”.
وق�ال س�يميوني، يف ترصيحات�ه عق�ب املب�اراة إن�ه يتحم�ل 
مس�ؤولية الخس�ارة عىل يد إيبار الذي “هدد فريقه مرتني ويف 

الثالثة سجل الهدف األول”.
وأضاف س�يميوني أن أتلتيكو “فقد الس�يطرة عىل املباراة منذ 

أن سجل إيبار الهدف”.
: “إذ  وأشار إىل أن الروخيبلنكوس بدأ املباراة بشكل سيئ، قائلاً
ب�دأت بطريقة س�يئة يف إيبوروا )ملعب إيب�ار(، فإن احتماالت 
الخسارة تزداد”. واستغل س�يميوني الفرصة ليؤكد أن فريقه 
يف حاج�ة إىل تعزيزات يف خط الهج�وم. وبهزيمته تجمد رصيد 

أتلتيكو مدريد عند 35 نقطة يف املركز الثالث.

آرنولد: قمنا بتغيري طريقة اللعب ثالث مرات للتغلب على سوريا برشلونة حيسم موقفه من ضم بديل لسواريز

رانيريي غاضب من سقوط سامبدوريا

اليبزيج يعزز صدارته للبوندسليجا 
مفكرة الزوراء

كش�َف غراه�ام آرنول�د مدرب منتخ�ب أس�رتاليا أن فريقه 
ق�ام بتغيري طريقة اللع�ب ثلث مرات ليتمك�ن من تحقيق 
الفوز عىل س�وريا 1 - 0 بعد التمديد إثر انتهاء الوقت األصيل 
بالتعادل السلبي عىل ستاد راجامانغاال يف بانكوك، ضمن ربع 

نهائي بطولة آسيا تحت 23 عامااً 2020 يف تايلند.
وتب�ادل الفريقني املح�اوالت الهجومية خلل املب�اراة دون أن 
ينجح أي منهما يف التسجيل، قبل أن يخطف منتخب أسرتاليا 
هدف الفوز الثمني يف الدقيقة 101 بواس�طة البديل الحسن 
تاوري. وتأهل املنتخب األس�رتايل ليتقاب�ل يف الدور قبل 
النهائ�ي يوم األربعاء املقبل م�ع الفائز من مباراة 
األردن وكوري�ا الجنوبي�ة الت�ي أقيمت أمس 
األح�د. وافتق�د منتخب س�وريا يف هذه 
املباراة للمهاجم علء الدين دايل الذي 
تعرض للط�رد يف املب�اراة املاضية 
أمام الس�عودية، يف حني تواصل 
غي�اب الثنائي جوش�وا الوس 
وديني�س غينرو عن منتخب 
أسرتاليا بسبب اإلصابة التي 
أبعدتهما أيضااً عن املباراة 
البحرين. أم�ام  املاضي�ة 

وق�ال آرنول�د يف املؤتمر 
الصحف�ي بعد املب�اراة: 
“كان�ت املب�اراة قوي�ة، 
فريق�ني  ب�ني  جمع�ت 
يلعبان م�ن أجل الفوز، 
لنا فرص  نحن س�نحت 

جي�دة ولكننا لم نس�تغلها، ويف النهاية س�جلنا هدف الف�وز”. وأضاف: 
“كنا نحاول أن نلعب كرة القدم ونس�جل هدف الفوز، وأنا سعيد لنجاح 
الحسن تاوري يف تسجيل هدف الفوز، وهو هدفه األول يف البطولة، حيث 
ب�ذل جهد كبري يف الفرتة األخ�رية”. وأردف بالقول: “قاتل اللعبون بقوة 
طوال 120 دقيقة، وواصلوا تقديم أفضل ما بوسعهم.. عندما تلعب أمام 
فريق من غرب آس�يا، فإن لديهم عقلية رائعة يف العمل بقوة، ونحن كنا 
نعم�ل عىل مقارعتهم يف ه�ذا األمر”. وأوضح: “املنتخب الس�وري يلعب 
بأداء بدني وأس�لوب لعب مبارش، وبالتايل حاولنا أن نحد من خطورتهم 
وش�ن الهجمات وصنع الفرص”. وكش�ف مدرب أسرتاليا: “قمنا بتغيري 
طريقة اللعب ثلث مرات خلل املباراة، من أجل محاولة مفاجأة املنتخب 
السوري، وأنا فخور ألن اللعبني نجحوا يف التأقلم مع تغيري طريقة األداء 
خلل املب�اراة”. وختم: “املب�اراة كانت بدنية أيضااً، وش�هدت التحامات 
بدنية بني اللعبني بسبب تمتع العبي كل الفريقني بالقوة البدنية واألداء 
الرجويل”. وكان منتخب أس�رتاليا تصدر يف ال�دور األول ترتيب املجموعة 
األوىل برصي�د 5 نق�اط من ث�لث مباريات، حيث تعادل م�ع العراق 1-1 

وفاز عىل تايلند املضيفة 2 - 1 ثم تعادل مع البحرين 1-1.
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تفكيك منصات البشري اإلعالمية يؤسس ملنظومة جديدة
الخرطوم/وكاالت:

 تش�هد الس�احة اإلعالمية السودانية 
جملة من التغيريات تس�تهدف تفكيك 
بنية نظام الرئيس عمر حس�ن البشري 
البائ�د، بع�د أن أضحت س�يطرة أذرع 
جماع�ة اإلخوان عىل عدد من وس�ائل 
اإلعالم تمثل شوكة يف ظهر اإلصالحات 
ثقافي�ة  قطاع�ات  يف  تج�ري  الت�ي 
وإعالمي�ة، وتعرق�ل عم�ل الحكوم�ة 

االنتقالية.
الس�ودانية  الحكوم�ة  وحظ�رت 
ومنع�ت  الص�دور  ع�ن  صحيفت�ن 
محطتن تلفزيونيتن من البث باعتبار 
تتلق�ى  كان�ت  املؤسس�ات  ه�ذه  أن 
تمويال من نظام الرئيس السابق عمر 
البش�ري ال�ذي أطي�ح ب�ه يف أبريل من 
الع�ام امل�ايض. وأعلنت لجن�ة تفكيك 
نظام البش�ري وإزال�ة التمكن، الحجز 
عىل أصول وحس�ابات قن�اة الرشوق 
الفضائية، ورشك�ة األندلس التي تبث 
منها شبكة طيبة، ورشكة الرأي العام 
التي تص�در عنها صحيفة الرأي العام 

وصحيفة السوداني.
وتؤول أموال تلك املؤسس�ات إىل وزارة 
املالية، وتحفظت ق�وات الرشطة عىل 
مق�ار الصحيفت�ن ال�رشوق وطيبة. 
وج�اءت اإلجراءات بعد أي�ام من قيام 
فيص�ل محم�د صال�ح، وزي�ر اإلعالم 
والثقاف�ة، بإص�دار ق�رار وق�ف ب�ث 
قنوات طيبة الفضائية لعدم حصولها 
عىل تصاري�ح قانونية من الس�لطات 

الرسمية.
وتعرض�ت لجن�ة التفكي�ك ملعارض�ة 
حزب “املؤتمر الش�عبي” الذي أسسه 
الراح�ل حس�ن الرتابي، مش�بها قرار 
املص�ادرة بتأمي�م الصحاف�ة يف عه�د 

النم�ريي.  جعف�ر  األس�بق  الرئي�س 
ويتوقع العديد من اإلعالمين أن تلعب 
تركي�ا نف�س ال�دور يف الس�ودان كما 
فعلت بدع�م إعالم تنظي�م اإلخوان يف 
مرص، حيث سارعت بانشاء محطات 
فضائي�ة يف أنق�رة ضم�ت الصحفين 

املنتمن للتنظيم.
وترددت معلومات يف الس�ودان عن أن 
تركيا منحت ش�بكة طيبة الفضائية، 
اململوك�ة لإلخواني عبدالحي يوس�ف، 

حق البث مرة أخرى من إسطنبول.
ويرى بعض الخرباء أن هذه التطورات 
س�تغري موازين القوى املس�يطرة عىل 
اإلعالم، ألن رشكة األندلس ومجموعة 
قن�وات طيب�ة تع�د األكث�ر حض�وراً، 
ويص�ل عددها إىل 10 قن�وات، بعضها 
يبث باللغات األفريقية املحلية، وعملت 
دوم�ا عىل الرتوي�ج لنظام البش�ري يف 
الداخل والخارج، إىل جانب أن صحيفة 
الس�وداني اململوك�ة لرج�ل األعم�ال 

والقيادي يف حزب البشري، جمال الوايل، 
م�ن أبرز الصحف الت�ي تعادي النظام 

الجديد.
ويف عه�د البش�ري أنش�أ جه�از األمن 
م�ن  العدي�د  واملخاب�رات  الوطن�ي 
املؤسس�ات اإلعالمية، وجرى توظيف 
املئ�ات م�ن املوالن واملحس�وبن عىل 
يف  الس�ودان  يف  اإلس�المية  الحرك�ة 
إىل  حّوله�ا  م�ا  والصح�ف،  القن�وات 
وف�ق  للبش�ري،  ترويجي�ة  منص�ات 

سياسية تحريرية تعبوية. ولم تتوقف 
مطالب�ات قطاع كبري م�ن اإلعالمين 
عن رسع�ة تفكي�ك س�يطرة عنارص 
اإلخ�وان ع�ىل املؤسس�ات اإلعالمي�ة، 
كواح�د من أه�م بنود واس�تحقاقات 
الوثيقة الدس�تورية، عق�ب عمل تلك 
املؤسس�ات عىل تألي�ب املواطنن ضد 

الحكومة.
وقال اإلعالمي السوداني محمد شمس 
الدي�ن إن ق�رارات تفكي�ك املنظوم�ة 
اإلعالمي�ة كان�ت منتظرة من�ذ فرتة، 
وصدورها حاليا مسألة مهمة، بسبب 
الدعم املس�تمر الذي تقدم�ه لعنارص 
النظ�ام البائ�د، ولقي الق�رار ارتياحا 
كبريا يف األوس�اط الشعبية التي تبحث 

عمن يتحدث بلسان الثورة يف اإلعالم.
وأضاف شمس الدين، أن هذه القنوات 
تخاطب باألس�اس املنتم�ن إىل حزب 
س�ابقا،  الحاك�م  الوطن�ي  املؤتم�ر 
ولي�س لديها نس�بة مش�اهدة كبرية 
ب�ن املواطن�ن املناوئ�ن للتنظيمات 
اإلس�المية، م�ا انعكس ع�ىل خطابها 
أخريا، حي�ث حاول�ت زرع الفتنة بن 
املواطن�ن م�ن خالل الرتوي�ج لكل ما 

من شأنه زعزعة ثقتهم يف الحكومة.
وتخض�ع القن�وات الحكومي�ة، وعىل 
رأسها التلفزيون الس�وداني، وقنوات 
الوالي�ات املختلفة لس�يطرة الس�لطة 
االنتقالي�ة حاليا، فيما يس�يطر رجال 
اإلخ�وان  لتنظي�م  تابع�ون  أعم�ال 
وقي�ادات أمنية ع�ىل ع�دة فضائيات 
خاص�ة، يف وق�ت يهيم�ن في�ه بعض 
رجال األعمال غري املحس�وبن بصورة 
مبارشة عىل نظام البش�ري عىل قنوات 
أخرى، لكنهم أيض�اً يجري تصنفيهم 
تل�ك  الس�ابق، ألن  للنظ�ام  كتابع�ن 

القن�وات لم تكن ل�رتى النور من دون 
موافق�ة األجه�زة القيادي�ة التابع�ة 

لحزب املؤتمرالوطني.
ويواجه اإلعالم الس�وداني أزمة أخرى 
ترتبط بأيديولوجيات ومواقف العاملن 
يف املج�ال اإلعالمي ألن ال�والء لتنظيم 
اإلخ�وان كان بمثاب�ة ص�ك الدخ�ول 
للعمل يف الصحف والقنوات الحكومية 
والخاص�ة، ولع�ل ذلك م�ا تنبهت إليه 
وزارة اإلع�الم، وش�كلت لجنة لحفظ 
العاملن بالوحدات واألقس�ام  ملفات 
اإلدارية بالتلفزيون وحرصها وترتيبها 

وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة.
الثقاف�ة  وزارة  أول  وكي�ل  وأص�در 
واإلعالم الرش�يد س�عيد يعقوب قراراً 
بتش�كيل لجنة تفعيل قانون “تفكيك 
نظام اإلنقاذ” وإزال�ة التمكن بوزارة 
اإلع�الم، ومهمته�ا رف�ع توصياته�ا 
للجه�ة املختص�ة بإنه�اء خدم�ة كل 
شخص يف الوزارة والوحدات التابعة لها 
حصل عىل الوظيفة بس�بب استخدام 
النفوذ أو أّي ش�خص آخر ترى اللجنة 
أن الوظيف�ة العام�ة أو الخاصة التي 
التمك�ن  يش�غلها أنش�ئت ألغ�راض 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة.
ويع�د ه�ذا الق�رار بمثابة ث�ورة عىل 
األوضاع الراك�دة يف اإلعالم الحكومي، 
وبدا واضح�اَ أن القرارات التي اتخذها 
وزير اإلعالم فيصل محمد صالح، عىل 
مس�توى التلفزي�ون وطال�ت مديري 
الربامج وع�ددا من اإلدارات الكربى لم 
تكن كافي�ة للتخلص من إرث اإلخوان 

الثقيل يف اإلعالم.
وأنهت وزارة اإلعالم،  االسبوع املايض 
إبراهي�م  التلفزي�ون  مدي�ر  تكلي�ف 
وزارة  أول  وكي�ل  وعين�ت  البزع�ي، 

اإلع�الم الرش�يد س�عيد مديرا بش�كل 
الحكوم�ي  التلفزي�ون  إلدارة  مؤق�ت 
لفرتة ش�هر، ما يربهن ع�ىل أن هناك 
صعوبات يف تعامل القيادات العليا مع 
الخاليا النائمة، ويف الوقت ذاته اإلقدام 
عىل تح�ركات تجري بش�كل أرسع يف 
دواليب السلطة االنتقالية لربح معركة 
اإلعالم يف وقت مبكر والتفرغ لألزمات 

الصعبة التي يعاني منها املواطنون.
وأك�دت الصحفي�ة الس�ودانية رابعة 
أبوحنة أن ثمة تأييدا واسعا لتحركات 
الس�لطة يف حقل اإلعالم، غري أن القلق 
يكم�ن يف مس�تقبل العامل�ن يف ه�ذا 
املج�ال، وأن تركيز املجتم�ع املدني يف 
الوقت الحايل ينص�ّب عىل دعم حقوق 
ه�ؤالء واس�تمرارية م�ن يثب�ت عدم 
تعامل�ه مع النظ�ام البائ�د أو تطويع 
هؤالء الصحفين لصالح السياس�يات 

اإلعالمية الجديدة.
وأوضحت أن الحكومة عليها استغالل 
شعبية بعض قنوات اإلخوان من خالل 
التحريري�ة وع�دم  تغي�ري سياس�تها 
غلقه�ا بش�كل ع�ام، ورسعة إنش�اء 
قن�وات وصح�ف جدي�دة تس�ري عىل 
خط الثورة، ما ي�ؤدي لتقلص ارتباط 
املش�اهدين باإلع�الم الخارجي الداعم 

ملؤيدي البشري.
وتوقع العديد من اإلعالمين أن تش�هد 
الف�رتة املقبلة صدور ق�رارات مماثلة 
بش�أن الصحف والقنوات التي مازالت 
تدع�م اإلخ�وان يف الس�ودان، ع�ىل أن 
يلح�ق به�ا اإلعالن ع�ن اس�رتاتيجية 
وطنية تسمح بحرية أكرب للصحفين 
واإلعالمين وتغري م�ن ثقافة األجهزة 
األمنية التي مازالت مسيطرة عىل فئة 
كبرية من العاملن يف الحقل اإلعالمي.

تغيرات واسعة مرتقبة في المشهد اإلعالمي السوداني

المنصة الجديدة تعتمد في تمويلها على اإلعالنات

دبي/متابعة الزوراء:
نعت ش�بكة العربية والعربية الحدث اإلعالم�ي األردني الزميل عبطان املجايل الذي وافته 

املنية، مساء اول امس السبت، يف أحد مستشفيات دبي بعد رصاع طويل مع املرض.
والزميل عبطان من مواليد عام 1956 يف قرية القرص بمحافظة الكرك جنوب األردن.

حائز عىل بكالوريس إعالم من جامعة الرياض عام 1980.
انضم للعمل يف قناة العربية كمحرر صحفي منذ انطالقة القناة يف دبي عام 2003.

قبل ذلك عمل يف تلفزيون الشارقة من العام 1990 وحتى 2003.
كم�ا عم�ل يف التلفزيون األردني مح�ررا لألخبار وصوال لرئيس تحري�ر منذ العام 1980 

وحتى عام 1990.
كما  عمل الزميل عبطان يف العديد من الربامج اإلخبارية يف التلفزيون األردني، و كتب يف 
العديد من الصحف واملجالت العربية، وشارك يف العديد من الدورات واملؤتمرات السياسية 

واإلعالمية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

القاهرة/د ب أ:
 أمر النائب العام املرصي، املستش�ار حماده الصاوي، بإخالء س�بيل 3 مرصين بضمان مايل 
قدره 10 آالف جنيه، وبإخالء س�بيل تركين اثنن، عىل أن يس�لما للس�فارة الرتكية وللجهة 

اإلدارية واتخاذ اإلجراءات نحو رسعة تسفريهما خارج البالد.
وكان�ت النيابة العامة قد اس�تجوبت املذكورين عىل خلفية التحقيقات التي تجريها بش�أن 

وكالة األناضول الرتكية.
وكان�ت وكال�ة “األناض�ول” الرتكية طالب�ت الخميس املايض الس�لطات املرصي�ة باإلفراج 
الف�وري عن صحفييها العاملن يف القاهرة، مؤكدة ع�ىل نهجها املهني يف التغطية اإلخبارية 

لكل األحداث والقضايا، بما فيها الشأن املرصي.

القاهرة/متابعة الزوراء:
تس�تعُد قن�اة الحي�اة إلط�الق برنامج 
“الكم�ن”، خ�الل س�اعات، ويقدم�ه 

املخرج تامر الخشاب.
الط�رق  إىل كش�ف  الربنام�ج  ويه�دف 
امللتوية يف ن�رش الش�ائعات واألكاذيب، 
بعد أن كش�فت إحصائيات عن أن مرص 

م�ن أكثر البلدان يف العالم يف تلقي األخبار الكاذبة عرب وس�ائل التواصل االجتماعي بحس�ب 
الدستور املرصية.

كم�ا يه�دف الربنامج إىل مكافحة تلك األكاذيب، والتي تس�عى إلح�داث حالة من الفوىض يف 
املجتمع.

وأكد املهندس حس�ام صالح، املتحدث الرسمي باسم الرشكة املتحدة للخدمات اإلعالمية، أن 
الرشكة وفرت للربنامج تقنيات حديثة توضح للمش�اهدين كيف تتم فربكة األخبار وترويج 

األكاذيب والشائعات.
وأض�اف “صال�ح”، يف بي�ان، أن الربنامج يقدم نصائح للمش�اهدين يف كيفي�ة التعرف عىل 

األخبار الكاذبة، والتأكد من دقتها، عرب القنوات الرشعية.

لوس انجليس/ميدل ايست اونالين:

املحط�ة  نس�بيا،  متأخ�رة  خط�وة  يف   

خدم�ة  تطل�ق  العمالق�ة  االمريكي�ة 

مس�تقبلية للفيديو يمكن االطالع مجانا 

ع�ىل ج�زء م�ن مضامينه�ا بما يش�مل 

مروحة واس�عة من الربامج الكالسيكية 

واإلنتاجات األصلية.

و قدمت شبكة “أن بي يس يونيفرسال” 

للب�ث  املس�تقبلية  خدمته�ا  األمريكي�ة 

التدفقي الت�ي تنطلق يف الواليات املتحدة 

يف نيس�ان/أبريل ويمكن االطالع مجانا 

ع�ىل ج�زء م�ن مضامينه�ا بما يش�مل 

مروحة واس�عة من الربامج الكالسيكية 

واإلنتاجات األصلية.

“بيك�وك”  الخدم�ة  ه�ذه  وس�ميت 

)الط�اووس باإلنكليزي�ة( يف إش�ارة إىل 

الحيوان الذي يظهر عىل الرمز التاريخي 

ملحطة “أن بي يس”.

وق�ال رئي�س “أن بي يس يونيفرس�ال” 

س�تيف ب�ورك يف بي�ان “ه�ذه مرحل�ة 

محف�زة ج�دا لرشكتنا ألننا نستكش�ف 

مستقبل قطاع الرتفيه”.

الك�ربى  اإلعالمي�ة  املجموع�ة  وتص�ل 

الت�ي تجم�ع ب�ن خدم�ات التلفزي�ون 

والسينما والرياضة واألخبار باإلنكليزية 

واإلسبانية، متأخرة إىل سوق الفيديو عند 

الطلب مقارنة مع جهات منافس�ة مثل 

“إتش ب�ي أو” و”ديزن�ي” اللتن أطلقتا 

س�ابقا منصات للب�ث التدفقي للحفاظ 

مواجه�ة  يف  التنافس�ية  قدرته�ا  ع�ىل 

مجموع�ات عمالق�ة أبرزه�ا نتفليكس 

وأمازون.

خي�ارات  “بيك�وك”  خدم�ة  وس�تقدم 

اش�رتاك مختلف�ة أحدها مجان�ي يتيح 

نفاذا محدودا عىل مسلس�الت املجموعة 

وبرامجه�ا وآخ�ر “بريمي�وم” )مع�زز( 

يتي�ح نفاذا إىل املكتبة الكاملة التي تضم 

15 ألف ساعة من الربمجة.

وتعتمد هذه املنص�ة الجديدة يف تمويلها 

عىل اإلعالن�ات، وهي س�تكون متوافرة 

مجان�ا للمش�رتكن يف خدم�ات الكاب�ل 

“كومكاست” و”كوكس” البالغ عددهم 

24 مليون�ا، فيما س�تكلف99.4 دوالرات 

لآلخرين.

كذلك ستتاح أمام مشرتكي ‘كومكاست’ 

نس�خة خالية م�ن اإلعالن�ات يف مقابل 

خمس�ة دوالرات ش�هريا، فيما ستكلف 

هذه النسخة 9.99 دوالرات لآلخرين.

وس�يتمكن مش�رتكو خدم�ات الكاب�ل 

عرب “كومكاس�ت” من متابع�ة برمجة 

“بيك�وك” اعتبارا من 15 نيس�ان/أبريل 

ع�ىل أن تكون متاحة الحقا عرب اإلنرتنت 

واألجه�زة املحمولة يف الوالي�ات املتحدة 

بدءا من 15 تموز/يوليو.

وتع�ّول “أن ب�ي يس يونيفرس�ال” عىل 

اس�تقطاب هذه الخدمة الجديدة ما بن 

30 مليون مس�تخدم و35 مليونا بحلول 

.2024

مالطا/ متابعة الزوراء: 

 ق�ّدم قائ�د الرشط�ة املالطية 

لورانس كوتاجار، الذي يتهمه 

املجتم�ع املدن�ي بأن�ه أهم�ل 

التحقي�ق بش�أن جريمة قتل 

الصحفية االستقصائية، دافني 

كاروان�ا غاليزي�ا، عام 2017، 

اس�تقالته، عىل وف�ق ما أعلن 

رئيس الحكومة الجديد، وأشار 

كوتاجار يف رس�الة االستقالة 

“به�دف  يس�تقيل  أن�ه  إىل 

اإلصالحات  بإج�راء  الس�ماح 

وتس�لم  للرشط�ة”،  الالزم�ة 

روب�ري أبيال رئاس�ة الحكومة 

بعد جوزيف موس�كات، الذي 

التحقيق  بالتغطية ع�ىل  اُتهم 

بش�أن جريمة قتل الصحفية 

م�ن خ�الل ممارس�ة الضغط 

ع�ىل الرشط�ة. ولطاملا رفض 

موسكات إقالة قائد الرشطة.

وكوتاج�ار، ال�ذي ُع�ّن ع�ام 

2016، هو إحدى الشخصيات 

الرئيسية التي كانت منظمات 

تطال�ب  املدن�ي  املجتم�ع 

باس�تقالتها بع�د جريمة قتل 

الصحفية يف 16 ترشين األول/

أكتوبر 2017 يف اعتداء بسيارة 

الناشطون،  مفخخة، ويتهمه 

ليس فقط بإهم�ال التحقيق، 

إنما أيضاً بعدم القيام بكل ما 

يف وس�عه لحماي�ة الصحفية 

عندم�ا كانت ال ت�زال عىل قيد 

الحياة.

ُيحاك�م  الح�ايل،  الوق�ت  ويف 

ه�م  رج�ال   3 الفاليت�ا  يف 

مج�رّد منفذي�ن لجريمة قتل 

الصحفية، وثم�ة رجل أعمال 

ج�ورج  ه�و  االحتج�از  قي�د 

فيني�ش، وأُدي�ن لتواطئه بعد 

محاولته الفرار من مالطا عىل 

مت�ن يخته يف منتصف ترشين 

الثاني/نوفمرب.

حقق�ت  الصحفي�ة  وكان�ت 

يف  وردت  الت�ي  املعلوم�ات  يف 

“وثائ�ق بنم�ا” ح�ول مالطا، 

وكش�فت أن رش�اوى بقيم�ة 

م�ن  دفع�ت  ي�ورو  مليون�ي 

رشك�ة بالخارج ملدي�ر مكتب 

رئي�س الوزراء الس�ابق، كيث 

الطاق�ة  ووزي�ر  ش�يمربي، 

حينذاك، كونراد ميزي.

“العربية” تنعى الزميل عبطان اجملالي

النائب العام املصري يأمر بإخالء سبيل 
صحفيي االناضول الرتكية

»الكمني«.. أحدث برامج قناة احلياة 
يف مواجهة فربكة األخبار

أن.بي.سي تدخل معرتك البث التدفقي عرب “بيكوك”

استقالة قائد الشرطة املالطية بعد اتهامه باإلهمال يف 
جرمية قتل صحفية
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يمك�ن لاحت�ال أن ينت�زع األرض م�ن 
الفلسطيني، إال أنه ال يستطيع أن ينتزع 
الفلس�طيني م�ن أرضه، ألنه يتنفس�ها 
ويأكل من عش�بها، يف عاقة ال تش�رط 
أو  نضالي�ة  منطلق�ات  وال  سياس�ة 

تحررية.
يتوفر أرشيف الرصاع عىل أرض فلسطني 
عىل صورة تظهر فيها امرأة فلس�طينية 
تحتض�ن ش�جرة زيت�ون كما ل�و كانت 
تحتضن ابنا، بينما تقف يف جوارها عربة 
عسكرية إرسائيلية توجه األمر لكي يتم 

اقتاع الشجرة.
ه�ذه الص�ورة يمكن أن ُتفه�م عىل غري 
نح�و. ولك�ن ثم�ة نح�و غائب، ه�و أن 
ارتب�اط  بأرض�ه  يرتب�ط  الفلس�طيني 
معيش�ة كم�ا ق�د ال يفعل ش�عب آخر. 
وهذه مش�كلة غ�ري منظورة بالنس�بة 
إىل إرسائي�ل، وال يوج�د مصطلح “ديمو 
– طبيع�ي” يمكن�ه أن يلّخ�ص املعضلة 
إذ  االحت�ال.  اس�راتيجيات  ملخطط�ي 
ق�د يمك�ن لاحت�ال أن ينت�زع األرض 
م�ن الفلس�طيني، إال أن�ه ال يس�تطيع 
أن ينت�زع الفلس�طيني م�ن أرضه، ألنه 
يتنّفس�ها ويأكل من عشبها، يف عاقة ال 
تشرط سياسة وال منطلقات نضالية أو 

تحررية.
كل ش�عوب األرض ت�أكل م�ن أرضها ما 
تزرع. بيد أن الفلسطيني يأكل مما يزرع 
ومم�ا ال ي�زرع. ومواس�م البق�اء هناك 
ال تنته�ي. حت�ى ل�كأن األرض تعرف ما 

ینبغي.
تص�ّورا  يقي�م  أن  امل�رء  يحت�اج  ال  وإذ 
فلس�فيا مع طعامه، فإن الفلسطيني ال 
يحت�اج أن ُيضيف إىل عاقت�ه مع أرضه 
أّي مغ�زى إض�ايف. إنه�ا وج�وده املادي 
فحسب؛ جزء ثابت من يوميات طعامه، 
ومن اس�تثنائية البدائ�ي واملتوارث فيها 

وفيه.
الفلس�طيني يحم�ل أرض�ه مع�ه أينما 
ذهب أيضا. وهذه مشكلة أخرى. الزيت 
والزيت�ون والزع�ر جزء م�ن مائدة كل 
ي�وم تقريب�ا. والزع�ر، ب�ني الكثري جدا 
مما ُتنب�ت األرض، نبات ب�رّي، وهو من 
نوع�ني، أب�ري وورقي، وكاهم�ا يحمل 
م�ن غبار تلك األرض وملحها ما يش�كل 
جزءا م�ن ديمومة العاقة بني اإلنس�ان 
والطبيع�ة، إذا ش�اء امل�رء أن يس�تخدم 
تعبريا أقل قدسية من “األرض” بمعناها 

الفلسطيني.
القدس�ية قائمة عىل أّي ح�ال. إنها جزء 
من الصلة “الحيوي�ة” بمعناها الحياتي 
البس�يط. واألرض هناك جزء من الهوية 
االجتماعي�ة، بدرجة قد ال تناظرها صلة 

أّي فاح بأرضه.
الف�اح يزرع، وينش�ئ م�ن العاقة مع 
أرضه صلة حياة. ولكن ماذا بشأن ما ال 
تتم زراعته، بل ينبت ليصبح طعاما ليس 

بأقل أهمية من أّي طعام آخر؟
الرجل�ة )أو البقلة(، والخبيز والليس�ان 
والحمصي�ص “ال�ذي ي�ؤكل م�ع الخبز 
املحّم�ص” والعّقوب والريحان وعش�بة 
األس�د والحويرن�ة الت�ي ت�ؤكل باللبن، 
وعني الجرادة “نبتة الشبت”، التي تؤكل 
بال�ذات، والك�راث، والهلي�ون  زهرته�ا 
)الس�باراغوس( وق�رن الغ�زال، واللوف 
ال�ذي ي�ؤكل مع البي�ض، كلها أعش�اب 
بري�ة، تنبت م�ن حيثما ش�اءت األرض، 
لُتطعم وتغدق يف العطاء، للفقري والغني. 
ويف الواق�ع، ف�ان “املنيو” الفلس�طيني، 
غن�ي للفق�ري وللغن�ي. وهو ذات�ه الذي 
يرس�م مامح الطبائع غري املقروءة التي 
تجعل الفلسطيني هو نفسه أكان فقريا 
أم غني�ا. إذ ال بد لقاس�م من العش�ب أن 

يقسم بينهما املامح.
ونفحة العشب جزء من النفحة القدسية 
ل�أرض. ال ت�دري أيهم�ا أول. وال تدري 
أيهما الذي ُيغري بما ُيغري. واحد للحياة 

وآخ�ر للتضحي�ة     به�ا.
ع�ىل  س�لطة  وعش�بها  األرض  وملل�ح 
الفلسطيني كسلطة التكوين. ليس ألنها 
يف كل مائ�دة، بل ألنه�ا جزء من الطبيعة 
االجتماعية والتقاليد أيضا. فهي جزء من 
مكّونات الوجود غري املحس�وس. ولكنها 
بما تحمله من ارتباطات ووش�ائج تكاد 
تشكل “قوة” خفية، ذات سطوة ونفوذ.

وثمة من تلك األعشاب ما يشكل وجوها 
أخرى للعيش. القرنيص الذي ُيس�تخدم 
لتقوي�ة جه�از املناع�ة، والعلن�دة )أو 
القّض�اب( الذي ينمو بالق�رب من نبتة 
الصب�ار وش�جرة الزيت�ون ويس�تخدم 
بع�ض  ع�اج  ويف  الرسط�ان  ليكاف�ح 
أمراض الجهاز التنفيس، والش�يح الذي 
يس�تخدم كتوابل، والجعدة، والزعموط 
الذي يستخدم يف إنتاج العرق، واملرامية 
التي ال يكاد يخلو منها بيت، شاي غني 
بالكث�ري م�ن الفوائد. وزه�رة الزعرور، 
التي تساعد يف تقليل نسبة الكولسرول 

يف الدم وتقوية عضلة القلب.
إنه�ا أرض والّدة بطبيعته�ا. ويكاد كل 
ما دونه�ا يبدو عاق�را أو أجدب. وليس 
كمثل ذلك التلوين الهائل الس�تخدامات 
األعش�اب يف الطعام، كما يمكن الجزم. 
وه�ذا يعن�ي ما يعني�ه يف بناء النس�يج 
الوج�ودي عندم�ا يتص�ل بالعاقة مع 

األرض.
إنها قوة، يمتثل لوجودها كل فلسطيني. 
حتى لكأن األرض، بش�عابها وأعشابها، 

جزء من طبيعة الحياة نفسها.
معضل�ة إرسائي�ل القصوى ه�ي أنها ال 
تملك البداية وال البدائي عىل أرض يمكن 
للفلس�طيني أن يتنّفس�ها وأن يحمله�ا 

معه ويظل من ملحها وغبارها يغتذي.
عندم�ا ي�درك اإلرسائي�ي أن�ه ل�ن يهزم 
الزيت والزيتون والزعر، فس�يفهم كيف 
أن�ه ال يملك من تلك األرض ش�يئا، حتى 
ول�و اقتلع م�ا اقتلع. فتل�ك األرض تظل 

تغدق وتعطي.
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تلك األرض هي ُعمان، وهي هذه األيام 
حزينة لفقد رجل عمل عىل بناء املجتمع 
العماني تقريباً من الصفر، إال أن مجمل 
تاريخ ُعمان املعارص يف الخمسني سنة 
املاضي�ة )فرة حكم املغفور له قابوس 
بن س�عيد( هي أخبار س�ارة، فقد نقل 
الرج�ل بوعي عمان من مرحلة الجمود 
إىل مرحلة الحيوية، وجعل التجربة من 

التجارب الناجحة يف التنمية.
لعمان كغريها يف التاريخ الحديث فرات 
صحوة مليئ�ة بالحيوية وفرات ركود. 
كان�ت الحيوية حت�ى النصف األول من 
القرن التاس�ع عرش حي�ث امتد النفوذ 
العمان�ي م�ن رشق أفريقيا حتى غرب 
القارة الهندية، أما أسطولها فقد وصل 
إىل الواليات املتحدة. كانت قوة بحرية ال 
تبارى، وأسس�ت لعاقات مع واشنطن 
ولندن وعواص�م أخ�رى يف العالم. منذ 
ذلك الوقت املتقدم ش�ّكل العمانيون يف 
مراح�ل تاريخهم مقاومة اإلنس�ان ملا 
يحيط به م�ن ظروف، فركب�وا البحر، 
وكان كثري من بحارة الخليج عمانيني، 
كم�ا بنوا أس�اطيل بحرية اس�تخدمت 
للتجارة والس�فر، بل حافظ العمانيون 

عىل تراث مكتوب غني، فلم تخُل عمان 
من رجال ذوي دراية بالقراءة والكتابة 
والتأليف، واهتموا بمواس�م الزراعة يف 
الس�واحل والواح�ات. إال أن ف�رة من 
الرك�ود ش�ملت عم�ان لعق�ود معظم 
س�ني النصف الثاني من القرن التاسع 
ع�رش وبداية العرشي�ن، يف الوقت الذي 
ش�هد العالم تقدماً ونهوضاً عىل صعد 
كث�رية، من بينه�ا جارات عم�ان. كان 
الجمود ألس�باب خاصة بها، وألسباب 
خارجة عن إرادته�ا، فقد دخلت القرن 
العرشين وبعض شعبها ال يستطيع أن 
ينتقل من مكان إىل آخر يف البلد نفسها، 
مؤسس�ات  وال  كهرب�اء  وال  ط�رق  ال 
صحية إال يف القلي�ل النادر، تلك مرحلة 
كمون استمرت حتى تسلم دفة القيادة 
يف 24 يولي�و )تم�وز( 1970 قاب�وس 
بن س�عيد. لم تكن األمور س�هلة، فقد 
وص�ل إىل الحكم وبال�كاد كانت الثروة 
النفطي�ة العمانية قد اكتش�فت )عام 
1966( ولي�س بالكمي�ات التي توفرت 
لجريانها يف الخليج، كما وجد نفس�ه يف 
مكان صعب بني ح�رب أهلية لجماعة 
عمانية، ضاق به�ا الجمود وتطمح إىل 
األفضل، وأخ�رى أرادت أن تعيد عقرب 
التاريخ إىل الوراء. ل�م يكن ذلك الوضع 
س�هاً عىل شاب يف مقتبل العمر، إال أن 
الحكم�ة السياس�ية تجلت عن�د اتخاذ 
ق�رار ح�ارص ب�ه املعضلة السياس�ية 
برسع�ة، فبع�د أن كانت هي املش�كلة 
حّوله�ا إىل ج�زء من الحل، فاس�توعب 
قاب�وس النخب�ة املحارب�ة وفت�ح لهم 
األب�واب م�ن أج�ل املس�اهمة يف تنمية 
مجتمعهم وبناء الدولة الجديدة، كانت 
الخطوة غري تقليدية يف بناء التحالفات، 
لكنها آتت بثمرتها اليانعة بعد س�نوات 
قليل�ة. ع�ام 1970 كانت هن�اك فقط 

3 م�دارس أولي�ة يف كل عم�ان، وبعد 5 
عقود وصل عدد الط�اب والطالبات يف 
املعاهد العليا العمانية إىل نصف مليون، 
غري الطاب م�ا قبل التعليم العايل، كان 
السباق يف بناء املدارس مشهوداً، فكنت 
ت�رى يف أواخر س�بعينات القرن املايض 
مبنى ملدرس�ة تح�ت االنش�اء، وخيمة 
ي�درس فيها الط�اب انتظ�اراً لانتهاء 

من البناء لانتقال إليه.
ق�ام الحك�م الجدي�د بإط�اق س�جناء 
»الج�ايل« الرهي�ب، الذي بن�اه يف قلعة 
عف�واً  وأص�در  الربتغالي�ون،  مس�قط 
عام�اً عن املحارب�ني القدامى يف منطقة 
ظفار، وغرّي ألوان العلم الس�ابق األحمر 
إىل عل�م عماني جدي�د، األحمر واألخرض 

الس�ابق  االس�م  غ�رّي  كم�ا  واألبي�ض، 
املتلبس من »س�لطنة مس�قط وعمان« 
إىل »س�لطنة عم�ان« ورف�ع القيود عن 
حركة املواطنني، وبدأ يف االتصال بالناس 
يف لق�اءات س�نوية يف جمي�ع املناط�ق، 
ودخل�ت الس�لطنة عض�واً إىل الجامع�ة 
العربي�ة واألم�م املتح�دة ومؤسس�اتها 
طموح�اً  برنامج�اً  ووض�ع  املختلف�ة، 
للتنمي�ة وبن�اء املؤسس�ات ع�ىل قاعدة 
واعي�ة، من الحف�اظ عىل ال�راث الثري 
والتحدي�ث املت�وازن. ث�م ب�دأ باإلصاح 
الس�يايس، من خ�ال تدرج مش�هود يف 
املجالس الترشيعية )الش�ورى( بتعيني، 
إىل نص�ف انتخ�اب، إىل انتخ�اب كام�ل، 
ش�اركت فيه امل�رأة العماني�ة، فأصبح 

هن�اك مجل�س ترشيع�ي م�ن غرفتني؛ 
األول الش�ورى منتخب كاماً، ومجلس 
اجتماعهم�ا  ح�ال  ويف  املع�ني،  الدول�ة 
مع�اً يصب�ح »مجل�س عم�ان«، وبن�ى 
ق�وات مس�لحة حديثة، وأص�در النظام 
األس�ايس للدول�ة العمانية ع�ام 1996 
وه�و بمثاب�ة الدس�تور املنظ�م للحياة 
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادية. 
عندما بدأت بعض الجماع�ات العمانية 
تبدي قلقها إبان أح�داث الربيع العربي، 
ورفعت إىل الس�لطان عريضة مطالب لم 
يردد الس�لطان قابوس يف االس�تجابة، 
فأعاد النظر يف النظام األسايس من أجل 
تطويره، وأعطى مجلس عمان، من بني 
أمور أخرى، صاحيات أوس�ع يف شؤون 

الحكم واإلدارة توسيعاً للمشاركة، وهي 
إش�ارة إىل تلك املرونة، مقرونة بالحكمة 

لاستجابة إىل مطالب الناس.
ويف قط�اع آخ�ر، وه�و العم�ل الثقايف، 
اهتم الس�لطان قابوس به، كونه محباً 
للتاري�خ ومتحدث�اً يف الفل�ك، ويه�وي 
املوس�يقى بل ع�زف، رحم�ه الله، عىل 
األورج وع�ىل الع�ود، فكان�ت النهضة 
الثقافي�ة من معالم اإلنج�از التنموي. 
من ي�زور الي�وم املبن�ى الجمي�ل وهو 
مبني »دار األوبرا السلطانية« يعرف كم 
من الجهد ب�ذل لتقديم خدمات ثقافية 
ممي�زة، ذل�ك غ�ري ع�دد م�ن املتاحف 
التاريخي�ة واملتخصص�ة الجديدة التي 

تحتضنها عاصمة عمان مسقط.
يف ع�ام 2000 وضع�ت منظمة الصحة 
العاملي�ة عمان يف املرتب�ة الثامنة عاملياً 
كأفضل الدول يف الرعاية الصحية، وقد 
قفز متوس�ط عمر العمان�ي الفرد من 
49 عام�اً ع�ام 1970 إىل 76 عاماً عام 
2018 كم�ا قفز متوس�ط دخ�ل الفرد 
العمان�ي يف الف�رة نفس�ها م�ن 371 
دوالراً إىل 22 أل�ف دوالر، وق�د حظي�ت 
يف  متمي�زة  بف�رص  العماني�ة  امل�رأة 
إط�ار التنمية يف نصف الق�رن املايض، 
فأصبح�ت وزي�رة وس�فرية وعضواً يف 
مجل�س ُعمان، كما توف�رت لها فرص 
اإلب�داع التعليم�ي، فظه�رت طبيب�ات 
وباحث�ات وكاتب�ات تنافس�ن مع أعىل 
مستويات اإلجادة الدولية، وتعد عمان 
من أفضل مناخات االستثمار العاملي يف 
املنطقة، حيث تسهل القوانني وتضبط 
العام�ة لاس�تثمار وحف�ظ  القواع�د 
حق�وق املس�تثمر، ويعم�ل العمانيون 
يف قطاعات واس�عة من العم�ل، بل إن 
رشكة نف�ط عمان يش�غل 80 يف املائة 

من وظائفها مواطنون.

لق�د ُكتب كثري ع�ن الحكم�ة العمانية 
يف التعام�ل يف الش�ؤون الخارجية، فقد 
كان�ت عم�ان تتوخ�ى الحذر الش�ديد 
يف اتخ�اذ مواقفه�ا الخارجي�ة، تجنب�اً 
للت�رسع يف تل�ك األرض املتغ�رية، التي 
تسمى العاقات الخارجية لدول الرشق 
تحتف�ظ  أن  فاس�تطاعت  األوس�ط، 
بعاق�ات متوازنة ب�ني جريانها، وأيضاً 
الق�وى  م�ع  إيجابي�ة  عاق�ات  بن�اء 

الخارجية، حتى لو تناقضت مواقفها.
الحك�م الجدي�د للس�لطان هيث�م ب�ن 
طارق، ويف خطاب تسلمه السلطة، بنّي 
أنه سائر عىل سياسة السلطان الراحل، 
إال أن التحدي�ات املقبلة لعمان ليس�ت 
سهلة، وعىل رأس�ها امللف االقتصادي، 
وخاص�ة تنامي مدخات س�وق العمل 
من املواطنني العمانيني الذين يتدفقون 
سنوياً من منابر التعليم العايل والخاص، 
كما أن هناك من العمانيني َمن أصابهم 
يف الس�نوات األخرية بعض من »املرض 
يف  املتمث�ل  االجتماع�ي«  الخليج�ي 
االنرصاف ع�ن بعض املهن وتركها لليد 
العامل�ة الخارجية، خاص�ة يف القطاع 
الخ�اص، لذا فإن أكرب التحديات املقبلة 
يف عم�ان هو ردم الفج�وة االقتصادية 
للحفاظ عىل مس�توى كريم من الدخل 
االحتف�اظ  م�ع  العمان�ي،  للمواط�ن 
بالع�دد الكبري من اإلنجازات عن طريق 

االستجابة ملتطلبات العرص.
آخر الكام:

ربم�ا قطاع�ات مث�ل الث�روة البحرية 
راف�داً  تش�كل  والس�ياحة  والزراعي�ة 
يف  أك�رب  بش�كل  العمان�ي  لاقتص�اد 
املستقبل، وهي تحتاج إىل انفتاح إداري 
يؤس�س إىل ح�وار االختاف، يف س�بيل 

الوصول إىل أفضل النتائج.
*نقا عن الرشق األوسط

كاتب وباحث كوييت

أول أرض عربية تشرق عليها الشمس!

حممد الرميحي

  م�ن أمل�ع الش�خصيات العراقي�ة الت�ي برزت 
وصاحب�ت العه�د امللك�ي ع�ىل امت�داده، كان 
ال�ذي  روفائي�ل بط�ي  والس�يايس  الصحف�ي 
امتل�ك وح�رر الصحيف�ة الرئيس�ة يف الع�راق 
وهي جري�دة »الب�اد«. ح�رص روفائيل بطي 
ع�ىل إعط�اء جريدته مكان�ة مش�ابهة ملكانة 
صحيف�ة »التايم�ز« اللندني�ة، ع�ىل األقل قبل 
أن ي�ؤول مصريه�ا بي�د روب�رت م�ردوخ، من 
حي�ث اتزانها وحرصه�ا عىل املصلح�ة العامة 
وتمثيلها للمؤسسة العراقية. ومن هنا سميت 
ب�»الب�اد«. كانت »الباد« بالفع�ل من الجرائد 

املحرمة يف الباد.

كان روفائي�ل بط�ي م�ن العوائ�ل املس�يحية 
الكاثوليكي�ة املحرم�ة يف بغداد. ولك�ن هذا لم 
يمنع الصحفي الشهري واألفاق الخطري، يونس 
بح�ري من التعريض ب�ه يف هذا االتجاه بعد أن 
عاد من أملانيا النازية إثر هزيمتها. ولم تس�مح 
له السلطات بأي عمل سوى فتح حانة صغرية 
يف شارع الرشيد لبيع املأكوالت واملرشوبات. رآه 
يف هذا الحال الش�اعر محمد ناجي القشطيني 
فقال له مستغرباً ومتهكما: »هاي شنو أستاذ 
يونس، رصت تبيع مرشوبات«! فأجابه يونس 
بح�ري: »والل�ه ي�ا أب�و س�عدون، إش نعمل؟ 
الصحاف�ة ص�ارت بي�د النصارى، واملس�لمني 

صاروا يبيعون مأكوالت ومرشوبات«!
وكان بذلك يشري إىل صاحب »الباد«. فاتت أيام 
وج�اءت أيام وإذا بالس�لطة تعه�د إىل الدكتور 
محمد فاضل الجمايل تشكيل الحكومة الجديدة 
يف الخمس�ينيات. وكان الجم�ايل حريص�اً عىل 
استمالة العنارص الوطنية واملثقفة. فاستدعى 
األس�تاذ روفائيل بطي إىل مكتبه وكلفه بتسلم 
مهم�ات وزارة اإلعام عندئ�ذ. كانت املعارضة 
نشطة يف تلك األيام ومتضامنة وفعالة وليست 
كمعارضة هذا الزمان ال�ذي نحن فيه. لم يكن 
أح�د منه�ا يتوقع م�ن روفائيل بط�ي أن يقبل 
منصباً يف حكومات ذلك العهد املوالية لإلنجليز. 

بيد أن روفائيل بطي اس�تجاب لتكليف الجمايل 
وقبل منصب وزير اإلعام.

أث�ار ذلك امتعاض قطاع�ات كبرية من الجبهة 
الوطنية وكذلك بعض عن�ارص الدولة. بالطبع 
لم يكن للمسؤولني من موظفيها مجال للتعبري 
عن مشاعرهم أو آرائهم يف هذا الخصوص. بيد 
أن الس�فري العراقي لدى أملاني�ا الغربية حينئذ 
أب�دى براعة يف التنفيس ع�ن رأيه بتورية أدبية 

ظريف�ة عندما بع�ث بربقية تهنئ�ة للصحفي 
الكب�ري الذي اضط�ر بحكم منصب�ه الجديد إىل 
تعطي�ل جريدته »الباد« وحجبها عن الصدور. 

قال يف برقيته:
»نهنئكم بمنصبكم الجديد ونعزي »الباد« عىل 

ذلك«!
كان�ت توري�ة تهكمي�ة ظريف�ة قيل�ت يف أيام 

ظريفة فاتت وراحت مع أهلها. 

    

صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

البالد تعزي البالد ملح األرض وعشبها يف
 »املنيو« الفلسطيين

 واحدة م�ن أهم املقوالت بعد اغتيال 
الجنرال قاسم سليماني وأبي مهدي 
املهن�دس، تل�ك الت�ي قالها مرش�ح 
اإلنتخاب�ات األمريكي�ة ج�و بايدن: 
»ترامب وض�ع إصب�ع الديناميت يف 

برميل البارود«.
 ال أري�د تصدي�ق أو تكذي�ب ما قاله 
باي�دن، ولكن باملراجع�ة للخطابات 
األمريكي�ة من�ذ مرشوعه لتقس�يم 
باالنتق�ادات  م�روراً  الع�راق، 
الاذع�ة املتبادل�ة ب�ني الجمهوريني 
والديمقراطي�ني، وم�ا إنف�ك ترامب 
لسياس�ة  مناس�بة  كل  يف  منتق�داً 

سابقه باراك أوباما.
 هذه التس�اؤالت مرشوع�ة، عندما 
تح�دِّث أمري�كا بقية الش�عوب عن 
الديموقراطي�ة، وتدخاته�ا بذريعة 
املجتم�ع  أم�ن  وحف�ظ  اإلنس�انية 
ال�دويل، وكأنه�م يقول�ون لن�ا أنه�ا 
دولة مؤسسات، وما الرؤساء سوى 
موظف�ني يعملون بما تم�ي عليهم 
املؤسس�ة، لك�ن ه�ذه االنتق�ادات 
الح�ادة غري مفهوم�ة، عندما ينتقد 

ترام�ب أوباما ويتهم�ه بأنه إرتكب 
جرماً، عندما وقع إتفاقية مع ايران، 
لذلك م�زق إتفاقية دولية بذلت فيها 
دول عدة جهوداً مضنية يف س�نوات، 
بينما ي�رى باي�دن أن ترامب إرتكب 
جرماً، باس�تهداف الع�راق والنتائج 
س�تكون وخيمة ربما تصل بأمريكا 

لفقدان نفوذها يف املنطقة.
لكنهم�ا  الطرف�ني،  اخت�اف  رغ�م 
يتفقان بمعاداة ايران وتعزيز النفوذ 
يف منطقة الرشق األوسط، ويف حادثة 
س�ليماني، برر ترام�ب جريمته بأن 
املغدور كان يخطط لتفجري السفارة 
األمريكية، ث�م زادها يف ترصيح آخر 
ُيعط�ي  أن  ودون  س�فارات،  أرب�ع 
دلياً ملموس�ًا، وكذل�ك جون كريي 
عندما تنافس مع أوباما، كان ينتقد 
التواج�د األمريك�ي يف الع�راق ووعد 
بس�حب الق�وات حال ف�وزه، ولكن 
بعد خس�ارة االنتخاب�ات زار القوات 
األمريكية يف الع�راق، وعندما أصبح 
وزير خارجية كان من أكثر املدافعني 

عن التواجد األمريكي يف العراق.
دول�ة  أمري�كا  أن  ُيص�دق  م�ن   
مؤسس�ات؟ وم�ن قال إنه�ا جاءت 
الديمقراطي�ة  لن�رش  للمنطق�ة 
زبائني�ة،  حكوم�ات  تدع�م  وه�ي 
والحقائق تشري اىل أن كل خطاباتها 
وتناقضاتها إعامية محضة، بقصد 
مخاطبة الناخب األمريكي بني مؤيد 
ومعارض..وبمج�رد انته�اء الف�رة 
اإلنتخابية، وبعد فض االشتباك تتجه 
كل األط�راف السياس�ية، باإلش�ارة 
لعدو مفرض، وعليها تبني املواقف 

األم�ن  بدع�وى  الذرائ�ع،  وتعزي�ز 
القومي األمريكي.

 عن�د الع�ودة لخطاب ترام�ب قبيل 
اإلنتخابات الرئاس�ية العام 2012م، 
تج�ده يح�ذر اوبام�ا م�ن توري�ط 
أمريكا يف حرب مع ايران، وكش�عار 
لكس�ب األصوات، وف�از اوباما دون 
حرب، ليأت�ي ترامب النتق�اد أوباما 
فيعترب دبلوماس�يته ش�جعت ايران 
وأعطته�ا الق�وة، بينما ي�رى بايدن 
اغتيال س�ليماني حادثاً عدوانياً غري 
مدروس يدف�ع بأمريكا للحرب، بعد 
ق�رار ترامب م�ن منتج�ع فلوريدا، 
واستشارة الجنرال مارك ميي، الذي 

يعّد سليماني عدواً شخصياً، يف قرار 
ترامب دون العودة للكونغرس.

 تراجع�ت حدة ترصيحات ترامب، يف 
أول ظه�ور له بع�د الرضبة اإليرانية 
لقاعدة عني األس�د، لس�ببني إما أن 
يك�ون ال�رد أقل م�ن املتوق�ع، وهذا 
م�ا يدل ع�ىل معرفت�ه بق�درة إيران 
يف مج�اراة أمري�كا وتتوق�ع الكثري، 
وح�رك  صادم�ة،  الرضب�ة  أن  أو 
مخاوف التورط يف الحرب ومزيد من 
الخسائر، وفقدان الهيمنة األمريكية 
يدفع�وا  أن  وعليه�م  واإلنتخاب�ات، 

الخطر القريب من األبواب.
 أمريكا ليست دولة مؤسسات، وملاذا 

ال تحاس�ب اوبام�ا إن كان قد أخطأ 
التقديرات بالدبلوماسية مع إيران، أو 
ملاذا ال تحاسب ترامب عندما إرتكب 
جرماً فظيعاً ونتيجته نهاية الوجود 
األمريك�ي يف املنطق�ة، إنها ليس�ت 
دولة مؤسسات، بل هدفها السيطرة 
عىل مصادر الطاقة يف العالم، وزيادة 
أرباح معامل الس�اح، وال حليف لها 
سوى من يقبل بإبتزازها وهيمنتها، 
ويفس�ح له�ا املج�ال للهيمن�ة عىل 
أرضه وس�يادته، وال يه�م أن تجوع 
أو تقتل بقية الش�عوب، من أجل أن 

ُيقال إن أمريكا دولة مؤسسات!!
 بل أمريكا دولة عصابات..ليس إاّل..

َمْن يصدق أن أمريكا دولة مؤسسات؟!

واثق اجلابري

 كاتب عراقي
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  تتس�بب العديد من الحاالت واملش�كالت الطبية مثل الس�كري وضغط الدم 
والغ�دة الدرقي�ة أو س�وء التغذية وأمراض ال�كىل يف حدوث حرق�ة األقدام، 
وبجانب تناول العالج املناس�ب لهذه الحاالت املرضية هناك عالجات منزلية 
يمكن لألشخاص استخدامها للتخلص من اآلالم املزعجة الناجمة عن حرقة 

األقدام.
أن حرقة القدم التي تسبب لصاحبها شعورا بالحرارة الشديدة والوخز املؤلم 

بالقدمني يمكن التخلص منها عن طريق هذه العالجات املنزلية الخمسة:
الكركم:

يحت�وي الكركم ع�ىل العديد من العن�ارص الصحية لذلك يع�د عنرصا مهما 
يف االس�تخدامات الطبية والعالجي�ة عىل مر العصور وبس�بب احتوائه عىل 
مض�ادات للميكروبات ولاللتهابات يمكنك صن�ع عجينة من الكركم وزيت 
ج�وز الهند ووضعها عىل قدميك للش�عور بالراحة والتخلص من آالم الوخز 
املزعجة ويمكنك أيضا تن�اول الحليب املضاف إليه ملعقة كبرية من الكركم 

والسمن.
خل التفاح:

بنق�ع األق�دام مرتني يوميا يف وعاء من املاء الس�اخن املضاف إليه كوب من 
خ�ل التفاح أو تناول ك�وب ماء مضاف إليه ملعقة صغ�رية من خل التفاح 
وملعقة من العس�ل س�تتخلص من حرقة األقدام املزعجة ألنه يعادل درجة 

الحموضة يف األقدام كما يعد مسكنا لآلالم.
ملح البحر:

يمكن�ك نق�ع قدمي�ك مرتني يومي�ا يف وعاء من امل�اء الس�اخن وامللح حيث 
يحتوي ملح البحر عىل نسبة عالية من املاغنيسيوم الذي يساعد عىل تهدئة 

األلم وااللتهابات عندما يقوم الجلد بامتصاصه.
الزنجبيل:

يحت�وي الزنجبيل ع�ىل العديد من العن�ارص الصحية التي تس�اعد يف عالج 
العدي�د من الحاالت املرضية منها حرقة األقدام ويمكنك اس�تخدامه بإحدى 
هات�ني الطريقتني إما ع�ن طريق رشبه كالش�اي أو خلطه بزي�ت الزيتون 
وج�وز الهند وتدلي�ك األقدام به مدة 20 دقيقة والتدلي�ك هو الخيار األفضل 

للتخلص من حرقة القدم بشكل رسيع وفعال.
املاء البارد:

يمكنك استش�ارة طبيبك للتأكد من فاعليه تلك الطريقة ومناس�بتها لحالة 
جس�دك للتخلص من مش�كلة حرقة األقدام وذلك ع�ن طريق وضع قدميك 
يف وع�اء من املاء البارد مض�اف إليه بعض من قطع الثلج هذه الطريقة من 

شأنها تهدئة األلم والشعور بالوخز والحرارة املزعجة.

قد تش�عر امل�رأة بالتوت�ر والقلق عند 
بدء االس�تعداد إلتمام ال�زواج، خوفاً 
م�ن أن تكون اس�اءت إختي�ار رشيك 
الحي�اة، لذل�ك تظل تفكر ب�ني أمرين 
العالق�ة  االس�تمرار ىف  أو  االنفص�ال 
مهما كان�ت النتائج، حت�ى إن كانت 
ستعيش تعيس�ة ىف حياتها الزوجية، 
ولتجن�ب ذلك نش�ري إىل صفات رشيك 
الحياة املثاىل، لتتأكد املرأة من حس�ن 
املس�تقبل، وال�ذي  ل�زوج  اختياره�ا 

نتعرف عليه يف  هذا التقرير:
 صفات رشيك الحياة املثايل :

“يهتم بجعلها سعيدة”
يهت�م  فإن�ه  امل�رأة  رج�ل  أح�ب  إذا 
بمش�اعرها ىف املق�ام األول، والبح�ث 
ع�ن ط�رق مختلف�ة لجعلها تش�عر 
تغرياته�ا  يتفه�م  كم�ا  بالس�عادة، 
املزاجية بني الحني واألخر، ويعمل عىل 
تهدئته�ا وتخفي�ف ش�عورها بالقلق 

والتوتر .
“يحقق لها األمان”

يعمل الرشيك املثايل عىل تحقيق األمان 
لحبيبته، ب�كل الط�رق املمكنة، حتى 
يجعلها تشعر بالطمأنينة، والسعادة، 

كم�ا يح�اول من�ع كل األش�ياء التى 
تتس�بب يف خوف امل�رأة أو ش�عورها 

والقل�ق  الش�كوك  تث�ري  أو  بالح�زن 
داخله�ا. وإذا لم ينجح رغم كل ذلك يف 

طمأنته�ا فينبغي أن تعي�د التفكري يف 
العالقة.

“يغري نظرتها للحياة “
يحرص الرشيك املناس�ب عىل إس�عاد 
حبيبته ب�كل الوس�ائل املمكنة، حتى 
يجعلها تغري نظرتها للحياة من جديد، 
وتش�عر بتفاؤل وإقبال ع�ىل الحياة، 
مما يؤثر بش�كل إيجابى عىل حياتها 
املهني�ة، كما يس�اعدها عىل نس�يان 
التجارب العاطفي�ة املريرة التى مرت 

بها من قبل .
“يساعدها أن تكون قوية”

ل�ن يخ�ى الرشي�ك املث�اىل م�ن قوة 
ش�خصية حبيبته، بل يس�اعدها عىل 
أن تظ�ل كذلك صلب�ة وذات رأى، كما 
يحرص عىل تدعيمها نفسياً، والوقوف 
بجانبها عند ش�عورها بالضعف، ولن 

يغار من نجاحها.
 “لن ُيضايقه كثرة أصدقائها”

ال يزعج الرجل املثاىل وجود الكثري من 
األصدقاء ح�ول حبيبته، كما يعطيها 
االهتم�ام واإلنص�ات عن�د حديثه�ا، 
ويش�عر بالفخر ألنه�ا رشيكته، كما 
يحاول أن يجعلها تش�اركه املناسبات 
االجتماعي�ة املختلف�ة، وال يخى أن 

يظهر أمام األخرين حبه لها.

10واحة
5 عالمات على اختيارك الزوج املناسب

حنو مستقبل افضل...هلالها
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يع�ّد التأخ�ر الدرايس عن�د األطفال أو ضع�ف التحصيل واح�دة من أهم 
املش�كالت التي تواج�ة الطلبة، خاص�ة األطفال، ويعان�ي منها الطالب 
واآلباء واملدرس�ون أيضا، وهذه املش�كلة لها أبعاد كثرية: وأهمها األبعاد 
النفس�ية والرتبوية، ويف بعض األحيان أبعاد صحية، وس�وف نستعرض 

مًعا أسباب املشكلة وعالجها.
ويمكن تلخيص عالج التأخر عىل النحو التايل:

مفهوم التأخر الدرايس
ه�و عبارة عن نقص أو تأخر يف التحصيل، ألس�باب ق�د تكون عقلية أو 
جس�مية أو اجتماعي�ة، بحيث تنخفض نس�بة التحصيل عن املس�توى 

العادي والحد الطبيعي من الرتكيز واستجابة املعلومات.
أسباب التأخر الدرايس

- األسباب العقلية مثل التأخر العقيل: ضعف الذاكرة، وضعف القدرة عىل 
الرتكيز، وتشتت االنتباه الناتج عن مرض.

- األس�باب النفس�ية: الطفل الخامل، اإلحباط، ونق�ص الثقة بالنفس، 
كراهي�ة املدرس�ة أو املدرس�ني، أو امل�ادة العلمي�ة، التب�ول ال�الإرادي 

والعدوانية.
- األسباب الجس�مية مثل: تأخر النمو، وضعف البنية الجسمية، ضعف 

الحواس مثل: السمع، أو البرص، األنيميا، اضطرابات الكالم.
- األس�باب االجتماعية مثل: الخالفات األرسي�ة، وعدم التكيف مع أفراد 

األرسة.
- تحمي�ل الطفل ما ال يطيق من حيث قدرات�ه العقلية من قبل الوالدين، 

والطموح الزائد لآلباء ورغبتهم يف التحصيل، وهذا قد ينعكس سلبا.
- األساليب الخاطئة يف الرتبية والتمييز بني األبناء.

- النق�ص يف الوس�ائل التعليمي�ة املالئمة ل�كل طفل، وكث�رة الواجبات 
املدرسية.

- عدم االهتمام من قبل الوالدين ومتابعة األبناء يف املذاكرة، وعدم تنظيم 
الوقت لديهم، وعدم اختيار الوقت املناسب للمذاكرة.

- العقاب البدني من اآلباء واملدرسني للطفل.
- عدم ممارس�ة وظيفة املرش�د النفيس واألخصائ�ي االجتماعي، وهي 

وظيفة أساسية يف املدرسة ملتابعة األبناء.
عالج التأخر الدرايس

أوال ال بد من معرفة أن كل طفل يتميز بقدرات عقلية مختلفة مع أقارنه 
مم�ن هم يف س�نه، وه�ذه أهم نقطة، ف�ال يجوز املقارنة م�ن األهل بني 
األطف�ال، وال يجوز أيضا تحميل الطفل ما ال يطيق. وعىل هذا األس�اس 
يجب معرفة سبب التأخر إذا كان عضويا لعالجه عند األطباء أو ال، وبعد 

ذلك يتم عالج املشكلة بمشاركة كل من األهل واملدرسني واملدرسة.
ويمكن تلخيص عالج التأخر عىل النحو التايل:

– إقامة عالقة جيدة وقوية بني الطفل والوالدين واملدرسني وإقامة أجواء 
من األلفة، ودعم الطفل وتشجيعه، والقيام معه بالتعزيز اإليجابي.

– مراعاة دوافع الطلبة املتأخري�ن املختلفة، والعمل عىل اتباعها لتجنب 
الشعور بالفشل والدونية.

– مراعاة املراجعة دوما يف األوقات التي تناسب الطفل، وليس األم.
– املذاك�رة عىل فرتات، وليس دفعة واحدة، وكل مادة تكون منفصلة عن 

األخرى، ومراعاة الفواصل والتسلية باأللعاب مع الطفل.
– االهتمام بالصحة البدنية، وممارس�ة الرياضة وألعاب الذكاء، وألعاب 
زي�ادة الرتكي�ز، واالهتمام باألكل الصح�ي والفيتامين�ات، واألكل املفيد 

للذاكرة.
– التواصل املستمر ومتابعة الطفل من قبل اآلباء مع املدرسة.

واعلمي أيته�ا األم، بأن الطفل العادي يكون تركيزه يف الس�اعة الواحدة 
بعملي�ة حس�ابية بس�يطة، جمع عمر الطف�ل + واحد، يك�ون هذا عدد 
دقائق الرتكيز يف الساعة، فمثال لو بلغ العرش سنوات1+=11 يعني أنه يف 

الساعة يكون قادرا عىل الرتكيز الجيد خالل 11 دقيقة فقط.
فم�ن ال�روري ج�دا مراع�اة الفاص�ل، وعدم إرغ�ام الطف�ل، ألنه لن 

يستجيب أكثر من ذلك.
وأخ�ريا، املتابع�ة، ثم املتابعة، ث�م املتابعة من األهل وع�دم االعتماد عىل 
املدرس�ة مهما كان�ت، واالهتمام بال�دروس الخصوصية فه�ذا لن يفيد 

الطفل وحده. 

سلوكيات

أسباب وعالج التأخر الدراسي عند األطفال
  ت�زداد رغب�ة الكثريي�ن يف األكل 
وتن�اول األطعم�ة خ�الل فص�ل 
الش�تاء باإلضافة لقل�ة الحركة 
خ�الل الج�و الب�ارد األم�ر الذي 
يؤدي ل�� زيادة ال�وزن، ويحاول 
الكث�ريون التخل�ص م�ن الوزن 
الزائ�د ال�ذي اكتس�بوه يف فص�ل 
يدفعه�م  ال�ذي  األم�ر  الش�تاء، 
الرياضية، أمال  الن�وادي  لزي�ارة 
يف الحصول عىل جس�م مثايل قبل 

قدوم الربيع.
انعملية املحافظة عىل الوزن تبدأ 
من فصل الشتاء من خالل نوعية 
األطعمة والحركة التي نقوم بها 

يف هذا الفصل.
أه�م 5 أس�باب لزيادة ال�وزن يف 

الشتاء
- قلة الحركة:

الت�ي تع�د س�ببا رئيس�ا لزيادة 
ال�وزن يف الش�تاء، حي�ث يدف�ع 
الطق�س الب�ارد يف ه�ذا الفص�ل 
الحركة والجلوس  الكثريين لقلة 
يف املن�زل، مما ي�ؤدي لحرق قليل 
للسعرات الحرارية، وأثبتت العديد 
من الدراسات بأن الكثريين يزيد 

وزنهم يف ه�ذا الفصل من 1 اىل 2 
كغ مقارنة بباقي فصول السنة.

-قلة املياه:
يؤدي جفاف الجس�م إىل تنشيط 
بع�ض الخاليا الخاص�ة بالجوع 
والعطش يف الدماغ، مما يدفعنا إىل 

تناول كميات   أكرب من الطع�ام.
-األجواء الباردة:

ح�رارة  بانخف�اض  تتس�بب 
الجس�م ال�ذي يدفعن�ا لتعويض 
ه�ذه الخس�ارة بتن�اول أطعم�ة 
والش�وكوال  كالنش�ويات 

والحلويات بأنواعها.

-عدم التعرض للشمس:
حي�ث يصاب الجس�م بن�وع من 
الكآبة، ليتجه الكثريون لتعويض 
ذل�ك بع�دد م�ن األطعم�ة املليئة 

بالنشويات للشعور بالسعادة.
- كآبة الشتاء:

أكدت الدراسات وجود عالقة بني 
الس�ريوتونني  هرمون  انخفاض 
بامل�زاج  بتحكم�ه  املع�روف 
واالكتئ�اب، وبني زيادة الش�هية 
ع�ىل األكل خ�الل فصل الش�تاء، 
ويمكن التغلب عىل ذلك عن طريق 
بالدهون  الغنية  تناول األس�ماك 

واألوميج�ا 3، وهو ب�دوره يعمل 
عىل تحسني املزاج.

طرق التخلص من الوزن الزائد يف 
الشتاء

-الرتكيز عىل الدهون الطبيعية:
يحت�اج الجس�م للده�ون لحرق 
الطاق�ة ومنح الش�عور بالدفئ، 
الده�ون  بتوف�ري  ينص�ح  لذل�ك 
الطبيعي�ة كتلك املوجودة يف اللوز 
ال  الت�ي  والس�لمون،  والزيت�ون 
تس�بب زيادة يف الوزن وتحس�ن 

املزاج العام للشخص.
-الفاكهة بدال من الحلويات:

ينص�ح بتن�اول الفاكه�ة كبديل 
للحلويات يف حال أردنا شيئا حلو 

املذاق.
-الن�وم كوس�يلة للمحافظة عىل 

الطاقة:
يتمي�ز النه�ار يف فص�ل الش�تاء 
بق�رصه وبرودت�ه، لذل�ك تك�ون 
الحاج�ة للن�وم أكثر، وه�ذا جيد 
ألن ذل�ك ي�ؤدي إىل املحافظة عىل 
الطاقة يف الجسم، لكن يجب عدم 
تناول األطعمة الدسمة قبل النوم 

بأربع ساعات.

ش�ّدَد الخبري والطبيب الشهري دكتور جوناثان 
سيكس�تون عىل رّب�ة املن�زل رضورَة أن تمنع 
ضيوفها من دخول منزلها أو شقتها بأحذيتهم 
نظرًا ملا ثب�ت أن تلك األحذية ق�د تحتوي عليه 
من بكترييا، ربما ُيش�ّكل بعضها خطورة عىل 

صحة اإلنسان.
فقد نبَّه جوناثان يف هذا السياق إىل أن األطفال 
الرضع الذين ال يزالون يف مرحلة الزحف بكافة 
أرج�اء الش�قة يكونون أكث�ر املعرَّضني لخطر 

اإلصابة بتلك الجراثيم الخطرة.
وأض�اف جوناثان وهو عال�م ميكروبيولوجي 
بيئي وأخصائ�ي بحوث يف جامع�ة أريزونا، يف 
مقابل�ة مع موقع الي�ف س�اينس “ال يهم إذا 
اس�تأذنت من ش�خص كبري أن يخل�ع حذاءه 
قب�ل دخول املنزل، فما يثري قلقي أكثر هو ذلك 

الطفل الذي يزحف عىل األرض.
وقد أظهرت الدراس�ات أن البكترييا التي تعلق 
بنعال األحذية تش�مل مادة ال�رباز، التي ُيمكن 
أن تتس�ّبب يف اإلصاب�ة بالع�دوى واألم�راض 

الخطرية.
وكش�فت تجارب علمية أخرى أن الحذاء يأوي 

مئات اآلالف من البكترييا لكل بوصة مرّبعة”.
ولف�ت جوناث�ان إىل أن املش�كلة تكُم�ن يف أن 
األحذي�ة قد تتلّوث بالخارج، ثم تجلب الجراثيم 
إىل داخ�ل املن�زل، حي�ث تس�تقرُّ يف األخري عىل 
األسطح واألرضيات، ومن بعدها تتزايد مخاطر 

اإلصابة لألطف�ال الرّضع الذي�ن يزحفون عىل 
األرض، كم�ا تتزاي�د املخاط�ر إذا انت�رشت تلك 
البكتريي�ا يف اله�واء الذي نتنفس�ه داخل املنزل 
وربما تصبح األمور أكثر صعوبة أيًضا بالنسبة 

ملن يعانون من ضعف بأجهزتهم   املناعّية.

طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

مخسة أسباب لزيادة الوزن يف الشتاء.. وثالث طرق للتخلص منه قبل الربيع

هلذا السبب يتعينّ عليِك استئذان ضيوفك خبلع أحذيتهم قبل دخول املنزل

  الحم�ل ه�و الوق�ت الذي تش�هد في�ه املرأة 
الكثري من تقلبات املزاج والتغريات الهرمونية، 
وكل ذل�ك ي�ؤدي إىل الرغبة الش�ديدة يف تناول 
أنواع معين�ة من األطعمة مث�ل اآليس كريم، 

واملخلالت، والحليب ورقائق البطاطس.
وبما أن ما تأكله األم هو الذي يوفر اإلمدادات 
الغذائي�ة للطف�ل يف الرح�م، تعت�رب الرغب�ة 
الش�ديدة يف تناول الطعام أمراً طبيعياً يف فرتة 
الحم�ل، إال أن أنوعاً م�ن األطعمة مثل رقائق 
البطاط�س قد تكون ضارة لألم والطفل يف آن 

معاً.
وقب�ل أن تفكر امل�رأة الحامل بتن�اول رقائق 
ينبغ�ي عليه�ا معرف�ة األرضار  البطاط�س 
املحتمل�ة ع�ىل صحتها وصح�ة جنينه�ا، إذ 

أن رقائ�ق البطاط�س ق�د ترف�ع مس�تويات 
الكوليسرتول يف الدم لدى األم، وتقلل من وزن 

الطفل عند الوالدة أيضاً.
ويعزو العلماء هذه األرضار إىل احتواء رقائق 
البطاطس عىل مادة األكريالميد التي تتش�كل 
أثن�اء الطهي أو املعالج�ة، والتي تؤثر يف وزن 

الطفل.
وق�د وج�دت دراس�ة ن�رشت يف مجل�ة عل�م 
وظائف األعضاء، أنه برصف النظر عن خطر 
اإلصابة باألكريالميد، ف�إن رقائق البطاطس 
عادة ما تصنع يف زيوت دون املستوى، تحتوي 
عىل مكونات مثل ده�ون أوميجا 6، وحمض 
اللينولي�ك، والت�ي يمكن أن تس�بب االلتهاب 

ويزيد من خطر اإلصابة بأمراض القلب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

للحامل... هلذا السبب احذري تناول رقائق البطاطس

سر االعشاب

عالجات منزلية ختلصك من 
مشكلة حرقة األقدام

املكّونات
دجاج كامل، مقطع - 2

ليمون حامض مقطع -  حبة
ثوم مهروس - 3 فصوص

لبن زبادي - ربع كوب
كاتشاب - 4 مالعق كبرية

ملعقت�ان   - باربكي�و  صلص�ة 
كبريتان

صلصة صويا - 3 مالعق كبرية
خّل أبيض - 3 مالعق كبرية

غارام ماساال - ملعقتان كبريتان
بهارات برياني - ملعقتان كبريتان

كزبرة يابسة - ملعقتان كبريتان

ملعق�ة   - مطح�ون  أس�ود  فلف�ل 
كبرية

ملح - ملعقة صغرية
زيت زيتون - ملعقة كبرية ونصف

طريقة العمل
جّي�داً  الدج�اج  قط�ع  إغس�يل   -
وافركيها بقط�ع الليمون الحامض 
ثم أحدثي بعض الشقوق باستخدام 

سكني حاد. .
- لتحض�ري التتبيلة، أمزج�ي اللبن 
م�ع الثوم ث�م تّبلي�ه بالكاتش�اب، 
الباربكي�و، الصويا، الخ�ل، بهارات 
املس�اال، بهارات الربياني، الكزبرة، 

الزيت�ون  وزي�ت  املل�ح  الفلف�ل، 
واخلطي املكونات جّيداً.

- إنقعي الدجاج بالتتبيلة مدة نصف 
س�اعة ثم ضعيه يف أكي�اس الفرن 
الخاص�ة للدجاج وأغلقيه بحس�ب 

التعليمات املوجودة عىل العبوة.
- ضع�ي أكياس الدج�اج يف صينية 
ف�رن واخبزيه�ا م�دة 90 دقيقة أو 

حتى يحمر الدجاج وينضج.
الف�رن  م�ن  الصيني�ة  أخرج�ي   -
ق�ص  قب�ل  دقائ�ق   10 وانتظ�ري 
األكي�اس، ثم ضعي الدجاج يف طبق 

للتقديم وقدميه ساخناً.

طريقة عمل دجاج مشوي بالكيس
املطبخ
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أبـــــــراج

أن�ت مضط�ر اليوم للتن�ازل عن أح�د حقوقك 
م�ن أجل الوصول إىل هدف م�ا. ربما تنىس اليوم 
أهم خط�وات الخطة التي وضعتها م�ن أجل تنفيذ 
مش�اريعك الفرتة املقبلة. اليوم مناس�ب ج�دا ملراجعة 
ه�ذه الخط�وات والتعامل م�ع أي تفاصي�ل دقيقة أو 

مشكلة كبرية.

وضع�ك الي�وم غري مس�تقر خاص�ة يف محيط 
أرستك. تحاول اليوم أن تركز عىل بعض القضايا 
واملشاكل الشخصية. توقع زيارة أحد األشخاص لك 
هذا املس�اء ملس�اعدتك. ال ترفض هذه املساعدة ألنك يف 

الحقيقة ستكون بحاجة إليها.

يب�دو أن أق�رب األش�خاص إىل قلب�ك يحاولون 
اليوم التشاجر معك بطريقة مفاجئة. ستالحظ 
أنه�م يترصفون مع�ك بأنانية ش�ديدة. ال تفرتض 
عىل الفور أن الطرف اآلخر هو الذي أخطأ فربما تكون 

املشكلة بسببك. يجب أن تتعلم درسا من هذا الخالف.

كن ح�ذرا هذا اليوم فق�د يكون مليئ�ا باألمور 
التي تس�بب لك االرتباك والتوتر، تتلقى معلومات 
تذهل�ك وقد تمر بخيبة أم�ل. ابتعد عن القرارات غري 
املدروس�ة. تمر ببعض املشاكل مع الرشيك، لكن رسعان 
ما تتحس�ن األمور وتعود إىل طبيعته�ا. مارس بني الحني 

واآلخر نشاطات متنوعة تعود عليك بالفائدة

ربم�ا تنقلب األمور اليوم رأس�ا عىل عقب، فكل 
خطواتك التي كنت تتوقعها ستكون بداية طريق 
النج�اح ربما تجعلك تقع يف مش�اكل. تقلب األمور 
هذا اليوم ال يعني أن تتوقف عن العمل ولو للحظة. كن 

هادئا فال داع للتهور لكي ال تفقد السيطرة عىل األمور.

الح�ذر مطلوب اليوم أكثر م�ن أي وقت مىض، 
فهناك تغيريات حاسمة ومهمة يف املجال املهني 
قد تح�دث اليوم. قد ترغب يف فت�ح صفحة جديدة 
مع الرشيك، لكن املوضوع يحتاج إىل املزيد من الوقت. 
قد تكون عىل اس�تعداد لتغيري أسلوب حياتك للحفاظ عىل 

صحتك.

الترسع غري املربر س�يكون سبب عدد كبري من 
املش�اكل قريبا، عليك املبادرة إىل إعادة تصويب 
الوض�ع اليوم قبل الغ�د. إذا أردت امليض يف عالقتك 
الجديدة، عليك إنهاء عالقتك بالرشيك لكي ال تندم عىل 

ردود فعله. تفاءل دائما وال تجعل اليأس يسيطر عليك.

تج�د اليوم طريق�ة تقنع بها زم�الءك يف العمل 
بوجه�ة نظ�رك لكنك تتخ�وف من اإلق�دام عىل 
تنفي�ذ أح�د املش�اريع. تعان�ي اليوم من الش�عور 
بالخ�وف والوحدة بس�بب انعدام التواص�ل بينك وبني 

األصدقاء أو الرشيك.

إذا فك�رت الي�وم يف اتخ�اذ ق�رار م�ا، افعل ما 
ت�راه لصالحك ع�ىل املدى البعي�د. ال تندم عىل ما 
فعلته يف املايض. الش�عور بالذن�ب لن يفيدك اآلن بل 
سيرضك. يجب أن تلتزم بكافة قراراتك وعهودك اليوم. 

لديك الرغبة يف مساعدة شخص ما خارج أفراد أرستك.

س�تتعرض ألزم�ة مالية قريبا، ولذل�ك عليك أن 
تنتب�ه ملصاريفك. ك�ن جريئا يف اتخ�اذ القرارات 
التي تتعلق بعمل�ك ولكن ال تكن متهورا أو مترسعا. 
اجل�س بمفردك اليوم لكي تس�تطيع التفك�ري بهدوء يف 

عقود العمل الجديدة.

ربم�ا تخط�ط الي�وم لاللتق�اء بصدي�ق م�ا أو 
بالحبي�ب ولكنك تخ�ى حدوث ن�زاع أو خالف 
بينكم�ا. ق�د ال تس�تطيع التحك�م يف أعصاب�ك هذا 
الي�وم. ربما تفرض عليك بعض الظروف اليوم االبتعاد 

عن املحيطني بك ولو لوقت قليل. ال تتنازل عن موقفك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

صــــورة و حــــدث .. من ساحة التحرير

اختبارات شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

تتميز بنش�اطك وتتألق يف عمل�ك. يمكنك اليوم 
خ�وض املنافس�ة بنج�اح، فأنت تتمت�ع بدعم 
األرسة والزم�الء. تتجاوز بعض العقبات يف عالقتك 
بالحبي�ب، وتخطط معه لحياة مليئ�ة باألمل والحب. 
األزم�ة املالية الت�ي تعرضت له�ا الفرتة املاضي�ة جعلتك 

تتعلم درسا لن تنساه.

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

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

اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثري من البنات العرب يف هذه األمور ولكن 
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك 
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من 
الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن 
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل 
كلمات الثناء من الغري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما دورك 
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر، ولهذا اوال اجعيل تقدمك 
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب والدعاء 
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، ثالثا بيدك 
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب وخاصة عدم 
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح 
والتحرر، كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخري والفائدة 

لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة . 

فهم ذاتي
مشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل 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.

غزل عراقي
نص الكلب معلول ونطيته لهواك

عمري لحبيبي انذور ولومتت لبالك
*****

البيده زف هواه كلبه اشكواته
ال عله بانت بيه وال عكله فاته

*****
كون الكلب بيه باب واتشوفه العيون
جان أعذرتني الناس حته الّيلومون

*****
شنهي اشبعد تردين هدمتي حييل

أتكالب آويه الظيم كطع دلييل
*****

ريت الله الينطيك يلصحت باسمه
فرفرت العصفور كلبي شيلزمه

*****
دك دكتني أرداف كلبي وسكت ليش

أحرتك دم البيه ينبض بعد بيش

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

م�ن  الكث�ري  يف  الش�خصية  ارسار  تختب�ئ 
التفاصيل ومنها الشكل الخارجي مثل الوجه 
ومالمحه والعينني واالن�ف واليدين والقوام. 
ومنه�ا ايضاً بعض الخيارات والس�لوكيات. 
وم�ن املمك�ن كش�فها يف املقابل م�ن خالل 
بعض االختبارات البسيطة مثل هذا االختبار 
ال�ذي يقيض باختي�ار قطعة حل�وى واحدة 
م�ن 6. وهك�ذا ال يمكن التع�رف عىل ارسار 
الش�خصية فق�ط، بل عىل الف�رص الذهبية 
الت�ي يجب اس�تغاللها واالس�تفادة منها يف 

العام 2020.
يمكن م�ن خالل هذا االختبار كش�ف بعض 
ارسار الش�خصية. فهو يتضم�ن الكثري من 
الرسائل الخفية وخصوصاً تلك التي تدل عىل 
بعض تفاصيل املص�ري والفرص التي يمكن 
االستفادة منها يف حال تم استغاللها بطريقة 
جيدة. ومن اجل خوضه يكفي اختيار قطعة 

بسكويت واحدة من ست قطع.
الرقم 1

يعن�ي اختيار هذه القطعة الش�عور بالتعب 
الذهني والجس�دي بعد بذل الجهود املضنية 
م�ن اج�ل تحقي�ق الكث�ري م�ن االه�داف يف 
املرحل�ة الس�ابقة. ورغ�م هذا ل�م يحن بعد 

الوقت لالستسالم او الراحة. فمن الرضوري 
اظه�ار املزي�د م�ن الح�رص ع�ىل تحقي�ق 
االح�الم بالش�كل الت�ام والصحي�ح. وم�ن 
اج�ل االس�تفادة من الف�رص الت�ي تتاح يف 
الع�ام 2020 يجب ادراة املش�اريع باهتمام 
والح�رص ع�ىل ع�دم الوق�وع يف االفخ�اخ 
وارت�كاب االخطاء. ومن املهم تجديد الطاقة 
من خ�الل التفك�ري االيجاب�ي واالبتعاد عن 

توقع االحداث السيئة.
الرقم 2

يكش�ف هذا االختي�ار امكاني�ة توفر بعض 
الفرص عن طريق املصادفة ورضورة توفري 
الظ�روف الالزمة من اجل االس�تفادة منها. 
وله�ذا يجب ع�دم رفض بع�ض االقرتاحات 
من دون القيام بدراستها مسبقاً. ومن املهم 
وض�ع الخطط م�ع الرتكيز ع�ىل التفاصيل 
الدقيقة. كما يجب عدم التخيل عن استشارة 
اآلخرين يف كل امر يحتاج اىل ذلك. ومن املهم 
القي�ام ببعض الخط�وات التي تس�اعد عىل 
التخلص من الش�عور بالقل�ق والخوف عىل 
حياة االشخاص املقربني قبل ان يتحول هذا 
اىل م�رض يمن�ع تحقي�ق التط�ور يف الحياة 

عموماً.

الرقم 3
م�ن ارسار الش�خصية الت�ي يكش�فها هذا 
االختب�ار ع�ن طريق اختيار قطع�ة الحلوى 
التي تحمل الرقم 3 الترسع يف القيام باالفعال 
والخط�وات واصدار االحكام واخذ القرارات. 
وه�و ما يجب التخيل عنه يف العام 2020 من 
اجل تحقيق االهداف واالستفادة من الفرص 
بطريقة صحيح�ة. كذلك م�ن املفيد التمتع 
ب�روح املبادرة وع�دم انتظار قي�ام اآلخرين 
بذل�ك. وله�ذا يج�ب تعزيز الثق�ة بالصفات 

الخاصة الشكلية والعقلية.
الرقم 4

من اجل االستفادة من الفرص الذهبية يجب 
التحيل بالش�جاعة والكفاح من اجل تحقيق 
االحالم واالهداف. كما من الرضوري اظهار 
االندف�اع وعدم الس�ماح للظ�روف بالتحكم 
باملص�ري. ويجب يف ه�ذه الحال�ة ايضاً عدم 
الوق�وف عند االخطاء والس�قطات والس�ري 

دائماً اىل االمام.
الرقم 5

يعني اختيار هذا الرقم الحصول عىل فرصة 
ثانية يف عمل ما او قضية عاطفية ما. ويعود 
ه�ذا اىل القدرة عىل تخط�ي بعض املصاعب 
والعقب�ات التي منع�ت تحقي�ق االهداف يف 
مرحلة س�ابقة. ومن الرضوري لهذا التحيل 
بالجرأة واخذ القرار الصعب الذي تم تأجليه 

منذ مدة طويلة.
الرقم 6

يف ه�ذا االختب�ار الذي يس�اعد عىل كش�ف 
ارسار الش�خصية يعني اختي�ار هذا الرقم 
القدرة ع�ىل التحكم بظ�روف الحياة. لكن 
من اج�ل تحقيق النجاح يجب عدم املبالغة 
يف اظه�ار الج�رأة ألنه�ا ق�د تص�ل اىل حد 
الته�ور. ومن ال�رضوري عدم توقع س�ري 
االمور دائماً بش�كل جي�د. فالحياة تحتمل 
الربح والخس�ارة والتفك�ري عىل هذا النحو 

يمنع الشعور باالحباط.

اسرار الشخصية وطريقة االستفادة من الفرص الذهبية يف 2020

ت�زوج رجل بامرأتني إحداهما اس�مها حانة والثانية اس�مها مانة ، 
وكانت حانة صغرية يف السن عمرها ال يتجاوز العرشين بخالف مانة 

التي كان يزيد عمرها عىل الخمسني والشيب لعب برأسها.
ف�كان كلم�ا دخل إىل حجرة حان�ة تنظر إىل لحيت�ه وتن�زع منها كل 
ش�عرة بيضاء وتقول: يصعب عيلَّ حينما أرى الش�عر الشائب يلعب 
به�ذه اللحية الجميلة وأنت مازلت ش�اًبا ، فيذه�ب الرجل إىل حجرة 
مانة فتمس�ك لحيته هي األخرى وتن�زع منها الش�عر األس�ود وهي 
تقول له: ُيكدِّرني أن أرى ش�عرًا أس�ود بلحيتك وأنت رجل كبري السن 

جليل القدر.
ودام ح�ال الرجل ع�ىل هذا املنوال إىل أن نظر يف امل�رآة يوًما فرأى بها 
نقًصا عظيًما، فمس�ك لحيته بعنف وقال : “بني حانة ومانة ضاعت 

لحانا” ومن وقتها صارت مثال.

“بني حانة ومانة
 ضاعت حلانا”

قصة مثل

1993 -عقد لقاء رسي بني رئيس الدائرة االقتصادية 
يف منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث 
اإلرسائي�يل يائري هريش�فيلد يف النرويج وذلك يف إطار 
سلس�لة م�ن االجتماعات الرسي�ة الت�ي أدت توقيع 

اتفاق اوسلو.
بيل كلينتون يتوىل رئاسة الواليات املتحدة.

1996 - انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية 
يارس عرفات رئيًسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.

2001 -ث�ورة ش�عبية يف الفلب�ني تطي�ح بالرئي�س 
جوزيف اسرتادا وتؤدي إىل سجنه.

جورج دبليو بوش يتوىل رئاسة الواليات املتحدة.
2006 - وقوع هزتني أرضيتني يف أندونيس�يا، األوىل 
قدرت بقوة 5.1 ع�ىل مقياس ريخرت، والثانية بلغت 

قوتها 5.0 عىل مقياس ريخرت.
2007 - الس�يناتور هي�الري كلينت�ون تعل�ن نيتها 
خ�وض انتخاب�ات الرئاس�ة األمريكية لع�ام 2008 

ممثلة عن الحزب الديموقراطي.
2009 - ب�اراك أوبام�ا يتوىل رئاس�ة الواليات املتحدة 
ليك�ون أول أمريك�ي من أص�ول أفريقي�ة يتوىل هذا 

املنصب.
2015 - الُحوثّي�ون ُيحكم�ون الس�يطرة ع�ىل دار 

الرئاسة والقرص الجمهوري يف صنعاء باليمن.
2016 -ُعلماء من معهد كاليفورنيا للتقنية ُيعلنون 
اكتش�افهم دلياًل ع�ن ُوجود كوكٍب تاس�ٍع افرتايّض 
ة تبلغ ُكتلته حوايل عرشة  ضمن املجموعة الشمس�يَّ

أمثال ُكتلة األرض.
ب وُموظفني يف جامعة  ُمس�لَّح يفتح النار عىل ُط�الَّ

باشا خان يف باكستان ويقتل أكثر من 20 شخًصا.
2017 -الرئيس الغان�ي املنتهية واليته يحيى جامع 
يقرر مغادرة البالد وتسليم السلطة للرئيس املنتخب 
آداما بارو، وبذلك ينتهي التدخل العسكري يف غامبيا 

بطريقة سلمية.
نهاية رئاسة باراك أوباما ونائبه جو بايدن وتنصيب 
دونال�د ترام�ب ومايك بن�س كرئي�س ونائب رئيس 

الواليات املتحدة عىل التوايل.
2018 -تعطي�ل الحكوم�ة الفيدرالية األمريكية بعد 
فش�ل مجلس الش�يوخ األمريكي يف تمرير مرشوع 

قانون تمويل مؤقت.
الُحكوم�ة الرُتكيَّة ُتعلن انطالق عملية غصن الزيتون 
العسكريَّة يف عفرين ضد قوات سوريا الديمقراطية.

يف  العربي�ة  االقتصادي�ة  القم�ة  انعق�اد   -  2019
بريوت.

أفقي
1والد الوالد o البيه البواب

2فرك اليشء باليشء o اس�م 
يعرف به الشخص غري اسمه 

الرسمي o عكس ميت
 )1955( م�رصي  3فيل�م 
م�ن إخراج هن�ري بركات و 
بطولة عب�د الحليم حافظ و 

إيمان
4شخص من مدينة الضباب
لقبه�ا  س�ورية  5ممثل�ة 

مرصي
6ثلثا بل�ح o ثم�ر منه زيت 

مذكور يف القرآن )مبعثرة
ينش�ف   o 7للن�داء 

)معكوسة(
8متش�ابهان o من األطراف 

o متشابهان
راح�ل  م�رصي  9كومي�دي 
س�مي مرسح هام باس�مه 
ال��  )ب�دون  القاه�رة  يف 

التعريف(.
الف�ن   o الطي�ور  10مل�ك 

السابع

رأيس
1ممث�ل س�وري ممي�ز 
التغريب�ة  يف  ش�ارك 

الفلسطينية
2غوار الطوشة

الثان�ي ملمث�ل  3االس�م 
كومي�دي  مرسح�ي 

مرصي o ثلثا دار
مرصي�ة  4ممثل�ة 
أحم�د  م�ن  متزوج�ة 

حلمي
5طعام يقدم بعد الوجبة 
الرئيس�ة o قرأ وفحص 

وتمعن يف موضوع ما
6يعم�ل ولك�ن انتاج�ه 
 o إلين�ا  عائ�د   o قلي�ل 

متشابهان
 o س�ئم o 7إمارة عربية

جملة موسيقية
8احقاق العدل o والدة

 o 9يوضع لتجميل العني
ممثلة مرصية متزوجة 

من نقيب الفنانني
10حروف متشابهة
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

 
                 

اتفاقية الصني وضمان 
حق العراق 

االتف�اق مع الصني ال يحت�اج اىل موافقة الربملان، ولكنه يحتاج اىل 
القانون�ي الذي يذكر من وقع�وه بأنه كان من غري املقبول ان تلزم 
الحكوم�ة الحالي�ة باتفاق عقدت�ه جميع الحكوم�ات والربملانات 
املستقبلية بتوقيع الس�يد عبد املهدي واتفاقه، فهذا يشكل اعتداًء 
ع�ى الحكوم�ات والربملانات القادمة، إذ ان م�ن اتفقوا مع الصني 
لي�س كتابهم بمثابة قرآن، بحي�ث ال يجوز للحكومات والربملانات 
املقبل�ة مخالفة اتفاق الس�يد عالوي مع الصني، فه�ذه يمكن ان 
تك�ون دكتاتوري�ة قانوني�ة، خاص�ة ان االتفاق م�ع الصني يمتد 
لعرشات الس�نوات، وهذا يعني إلزام الحكومات والربملات لعرشات 
الس�نوات بما قرره السيد عبد املهدي مع الصني، واعتقد ان ذلك ال 
يجوز دستورياً ووطنية، فقد تتغري االحوال، فلماذا يبقى االتفاق، 
ومل�اذا نلزم ب�رشكات الصني، يف حني ان ال�رشكات الكورية أفضل 
بكث�ري، وهي بعيدة عن الحروب االقتصادية، عى االقل، بني الصني 
وال�دول االخرى، وخاصة امريكا، وكم كن�ا نتمنى عى الوفد الذي 
وقع هذا االتفاق بأن يكتب يف نهاية هذا االتفاق عبارة تنقذ العراق 
من التعويضات إذا انس�حبت الحكوم�ات والربملانات الجديدة من 
ه�ذا االتفاق بحيث يك�ون يف نهاية االتفاق عب�ارة تضمن حقوق 
الع�راق، وهي )لكل طرف يف هذا االنس�حاب من�ه، وال ترتتب عى 
االنس�حاب أية تعويضات للطرف اآلخر(، وهذا الحكم يضمن حق 

العراق حالياً ومستقبالً.

»إنستغرام« تزيل أيقونة »حساسة« من 
واجهتها الرئيسية

مدينة تبحث مسألة حظر قيادة 
السيارات الخاصة

اطالق أول جينز صديق للبيئة في 
مارس 2020

عـين على العالم

  أعلن�ت رشك�ة »فيس�بوك« األمريكية أنه�ا ق�ررت أن تزيل أيقون�ة وصفتها 
ب�«الحساس�ة« من عى منصة التواصل االجتماعي الخاصة بها »إنس�تغرام«. 
ونقل عن املتحدث باس�م »فيس�بوك« قول�ه إن الرشكة ق�ررت أن تزيل أيقونة 
»IGTV« لن�رش مقاط�ع الفيديو م�ن عى الواجهة الرئيس�ية التي يش�اهدها 
املستخدم بحسب »س�بوتنيك« وأرجع املسؤول هذا القرار، لعدم استخدام عدد 
كبري من األش�خاص تلك األيقونة، لحساس�يتها الكبرية، حي�ث أنها تعمل عى 
نرش مقاطع الفيديو مبارشة عى إنس�تغرام من البث املبارش. وأوضح املتحدث 
باسم فيس�بوك، قائال: »يفضل عدد كبري من املستخدمني، بث مقاطع الفيديو 
بع�د تنقيحها ومراجعتها، والقليل فقط من يري�د أن تظهر مقاطعه عى البث 
املب�ارش ل�كل الناس، ملا ق�د يظهر يف تل�ك املقاطع ق�د يكون حساس�ا ومؤثرا 

بالسلب عليهم«.

وش�وارع  نق�ي  ه�واء  أج�ل  م�ن 
والتك�دس  اإلزدح�ام  م�ن  خالي�ة 
امل�دن  امل�روري، تتج�ه ع�دد م�ن 
وال�دول لحظر الس�يارات الخاصة 
ع�ى الط�رق والش�وارع، وف�رض 
م�ن  ع�ى  والرضائ�ب  الغرام�ات 
يمتلك�ون س�يارات. وتع�د مدين�ة 
برايت�ون م�ن ضم�ن امل�دن الت�ي 
تبح�ث حظ�ر الس�يارات الخاصة، 
ملعالج�ة االزدح�ام والتل�وث، كم�ا 
تض�ع مقرتحات مماثلة الس�تبعاد 
السيارات أو فرض رسوم االزدحام 
وأكس�فورد  وبريس�تول  ي�ورك  يف 
فيم�ا  لن�دن.  ومدين�ة  وكاردي�ف 

كش�ف مجلس برمنجهام أيًضا عن 
مقرتحاتهم بش�أن حظر السيارات 
الخاصة من وس�ط املدينة لتحسني 
جودة الهواء، فقد سيصوت مجلس 
مدين�ة برايتون وه�وف عى حظر 
الس�يارات الخاصة من عام 2023 
بع�د تعه�د أعض�اء ح�زب الخرض 
بتقليل تلوث الهواء. ويقول االقرتاح 
إن »حال�ة الطوارئ املناخية، وأزمة 
الصح�ة البيئي�ة والعام�ة الناجمة 
عن تلوث اله�واء، والطرق الخطرة 
يج�ب معالجته�ا عن طري�ق الحد 
بشكل كبري من استخدام السيارات 

الخاصة يف وسط املدينة«.

مؤخ�را اتج�ه العديد م�ن مصممي 
األزي�اء لتصمي�م مالب�س صديق�ة 
للبيئ�ة قابلة للتحل�ل، وذلك للحفاظ 
عى سالمة الكوكب من التلوث، وإذا 
كان هن�اك اس�م واح�د فق�ط يجب 
تذكره يف مجال األزياء املس�ئولة عن 
البيئة فس�تكون »س�تيال مكارتني« 
إلطالقها يف عام 2001 مجموعة من 
األزياء صديقة للبيئة وأنيقة يف الوقت 
نفس�ه، فتع�د املصمم�ة الربيطانية 
رائ�دة يف ه�ذا املجال ومص�در إلهام 
للكثريين لتبني هذه الفكرة الرائعة. 
مهمته�ا  ماركتن�ي  تواص�ل  واآلن 
 2020 لألزي�اء الصديق�ة للبيئ�ة يف 
م�ن خ�الل اإلع�الن ع�ن إطالقه�ا 
األول لجين�ز مطاطي قاب�ل للتحلل، 
وحس�بما ذك�رت مجل�ة »Elle« يف 
نس�ختها الفرنس�ية تم تنفي�ذ هذا 
بالرشاك�ة  االس�تثنائي  امل�رشوع 
م�ع رشك�ة Candiani« اإليطالي�ة، 
 .2020 إطالق�ه يف م�ارس  وس�يتم 
ويعد الجينز أح�د أكثر أنواع املالبس 
املس�ببة للتل�وث عى ه�ذا الكوكب، 

حي�ث يتطلب تصنيع انم�وذج واحد 
يف املتوس�ط أكثر من 10000 لرت من 
املي�اه، باإلضاف�ة للعدي�د م�ن املواد 
الكيميائية امللوثة غري القابلة للتحلل، 
لذلك تم استبدالها بالقطن العضوي 
واملطاط الطبيعي بدال من البوليسرت 
حفاظا عى س�المة الكوكب بحسب 
»الي�وم الس�ابع«. وكان�ت »س�تيال 
س�نوات  من�ذ  ط�ورت  مكارتن�ي« 
مبادراته�ا للحف�اظ ع�ى الكوك�ب 
م�ن التل�وث، والحرص عى س�المة 
الحيوان�ات بطريقة أكث�ر احرتافية 
م�ن خ�الل تصميم حقيب�ة صديقة 
للبيئ�ة يف عام 2001 ، وأثبتت أنه من 
املمكن التوفي�ق بني املوضة واحرتام 
البيئ�ة، مم�ا يمه�د الطري�ق للعديد 
من العالم�ات التجارية واملصممني. 
ويف أكتوبر املايض، أدهش�ت الجميع 
حينما كش�فت عن فراء أنيق الشكل 
والتصمي�م، لكن�ه ليس م�ن مصدر 
حيوان�ي بل مصنوع من بقايا الذرة، 
2019 أطلق�ت ح�ذاء  ويف ديس�مرب 

رياضيا نباتيا مع أديداس.

ــتعل باالحتجاج والتظاهر واألزمة  الوطن يش
ــية يف ذروتها وجملس النواب العراقي  السياس
ــهر ونصف .. باهلل هاي وين  يتمتع بإجازة لش

صايره...؟؟

سعد الحريري

خفنا على #بريوت البارحة لكنها مللمت كعادتها 
ــن واملتظاهرين  ــوى األم ــا من ق ــراح ابنائه ج
ومسحت عن وجهها آثار الغضب والشغب ودخان 
احلرائق... نسأل اهلل ان مين على كل املصابني 
ــب بلدنا خطر  ــالمة، وأن جين ــفاء والس بالش

الوقوع يف الفنت.

 

حص�دت الفنان�ة العراق�ي، عواط�ف نعيم، 
جائ�زة أب�و القاس�م الش�ابي يف العاصم�ة 
التونس�ية تون�س كأفضل تألي�ف مرسحي 

عربي لعام 2019/2020. 
وس�لم وزير الش�ؤون الثقافي�ة، محمد زين 
العابدين، الفنانة عواطف نعيم، الجائزة عن 
نصه�ا املرسحي بعن�وان »اثن�ان يف العتمة، 
واحد يف...« ،  وبحضور ش�خصيات تونسية 
مثل محمد الحبيب بن سعد املدير العام للبنك 

التونيس، وعز الدين املدني رئيس الجائزة.
وقال�ت عواطف نعي�م، بعد تس�لم الجائزة: 
إن�ه« لطاملا كرمتن�ي تون�س ولطاملا فخرت 
به�ذا التكريم، وم�ن يتهيب صع�ود الجبال. 
يعش أبد الدهر بني الحفر، هذا درس تعلمته 
م�ن الكب�ري الش�اعر واملناضل أبي القاس�م 

الشابي« .  
وتابعت نعيم أن«املرسح ف�ن الحياة«، هكذا 
تعلمنا من ش�يخنا الجليل وكبرينا عز الدين 
املدني، فأس�محوا يل أن اق�ول للجنة املهتمة 
بتقييم األعمال املرسحية: »شكراً جزيالً لكم، 
ألنك�م منحتون�ي رشف أن أك�ون أول امرأة 

عراقية تحمل اسم جائزة لشاعر كبري هو أبو 
القاسم الشابي، وهذا يعود بي الستذكار أنه 
أول قصي�دة غزل وصلتني م�ن ابن الجريان، 
وكن�ت يف مرحلة الدراس�ة املتوس�طة أتذكر 
بيتاً واحداً منها ال أنساه، وكانت » حلوة أنت 

حتى يف التفات الجيد واهتزاز النهود«.
يذكر أن الجائزة تعنى كل عام باألساس بأحد 
أنواع اإلبداع م�ن قصة أو رواية أو مرسح أو 
شعر بمشاركة عدد من الكتاب واملبدعني من 

تونس وخارجها .

أصدر قرص باكينغهام، مقر العائلة الحاكمة الربيطانية، 
بيانا أعلن فيه أنه »لن يس�تخدم دوق ودوقة ساسكس 
بع�د اآلن لق�ب الس�مو امللك�ي بم�ا أنهما ل�م يعودوا 
عضوين نشطني يف العائلة امللكية. وهما لن يقوما بأي 
التزامات ملكي�ة، وال يمكنهما تمثيل امللكية رس�ميا 
بع�د اآلن«. وجاء يف البيان »لن يس�تخدم دوق ودوقة 
ساس�كس بعد اآلن لقب الس�مو امللكي بما أنهما لم 
يعودوا عضوين نش�طني يف العائل�ة امللكية. وهما لن 

يقوما بأي التزامات ملكية، وال يمكنهما تمثيل امللكية 
رس�ميا بع�د اآلن«.لكنهم�ا س�يحتفظان بلقبهما دوق 

ودوق ساسكس.
وبع�د أش�هر من التوت�ر مع وس�ائل اإلع�الم، وال س�يما الصحف 

الشعبية التي ال ترحم، أعلن هاري وميغان، يف الثامن من كانون الثاني/
يناير، قرارهما الذي كان له وقع الصاعقة بالتخيل عن دورهما األسايس 
داخل العائلة امللكية، وتحقيق االس�تقالل املايل واإلقامة فرتة من السنة 

يف أمريكا الشمالية.
ويف إعالن ش�خيص، رحبت امللك�ة إليزابيث الثاني�ة بالتوصل »إىل حل 
بّناء لحفيدي وعائلته بعد أشهر عدة من املحادثات... هاري وميغان 

وآرتيش سيبقون أفرادا أعزاء جدا من العائلة«.

عواطف نعيم تحصد جائزة أبو القاسم الشابي

أربع نجمات في مهرجان فبراير 2020

زينة تحرج مراسال بسبب سؤال عن 
أحمد عز

ُتشارك الفنانات، أصالة، بلقيس، 
نوال الكويتي�ة وأنغام، يف حفالت 
مهرجان فرباير مع النجوم محمد 
عب�ده، ماج�د املهن�دس، حس�ني 
الجسمي، مطرف املطرف، عبدالله 
الرويشد، راشد ملاشد ونبيل شعيل 
وفقاً للربنامج الذي أعلنته رشكة 
روتان�ا املنظمة للحف�ل. وُيفتتح 
املهرجان مع فن�ان العرب محمد 
عبده يف مرسح مركز الشيخ جابر 
األحم�د الثق�ايف يف الس�ادس من 
فرباير املقبل. وُتحيي أصالة حفل 

الليل�ة الثاني�ة م�ن املهرجان مع 
الفنان ماجد املهندس يف 7 فرباير 
عى املرسح نفسه.وُيحيي الفنان 
الفنان�ة  الجس�مي م�ع  حس�ني 
بلقيس ليلة 13، فيما ُتطل الفنانة 
ن�وال الكويتية مع الفنان مطرف 
املطرف ليل�ة الجمع�ة 14.وفيما 
ُيحي�ي الفن�ان عبدالله الرويش�د 
م�ع الفنانة أنغ�ام حفلهما يف 20 
فرباير، وس�يكون االختت�ام بليلة 
21 مع الفنانني راشد املاجد ونبيل 

شعيل.

كش�فت، رضا فرغيل، مدي�رة أعمال 
الفنان�ة املرصية الكب�رية، نادية 
لطف�ي، ع�ن تده�ور حالتها 
الصحي�ة، ودخولها العناية 
املرك�زة إث�ر نزل�ة “برد” 
قوي�ة أملّ�ت به�ا، رافقها 
ارتفاع حاد بدرجة حرارة 

جسمها.
امله�ن  نقي�ب  ورشح 
التمثيلية يف مرص، أرشف 
زك�ي، أن الحال�ة الصحية 
للفنان�ة أضعف�ت مناعته�ا 
خاص�ًة بعد العملي�ة الجراحية 
الت�ي خضع�ت لها يف مطلع ش�هر 
نوفم�رب امل�ايض، والتي ل�م ُيفِصح عنها 

بطلب من ”لطفي“ نفسها.
وأك�د أن�ه يتاب�ع حالته�ا لحظ�ة بلحظ�ة، ألن س�المتها تهم 
الجمي�ع. ودع�ا الجمهور للصالة لس�المتها لتع�ود إىل منزلها 

بسالم وأمان.

بع�د نج�اح األمس�ية الخريية، الت�ي أقيمت 
جمعي�ة  تس�تضيف   ،2019 ع�ام  مطل�ع 
»صوتن�ا« -التي تتخذ م�ن أبوظبي مقرًا لها 
فعالي�ة »أبوظبي دريم ب�ول 2020« لصالح 
مفوضي�ة الالجئ�ني التي تقام تح�ت رعاية 
معايل الش�يخ نهيان مب�ارك آل نهيان، وزير 
التس�امح يف الحكوم�ة االتحادية يف اإلمارات 

العربية املتحدة، وذلك ي�وم الخميس املوافق 
23 يناي�ر 2020 يف فن�دق ق�رص اإلم�ارات، 
بهدف املس�اعدة عى تغطية نفقات الرعاية 
الصحية األولية مل�ا يقرب من 74,000 الجئ 

سوري من النساء واألطفال يف لبنان.
وتع�د فعالي�ة »أبوظب�ي دريم ب�ول 2020« 
إحدى الفعاليات االجتماعية الرئيس�ية التي 
تس�تضيفها عاصمة دولة اإلم�ارات العربية 
املتح�دة س�نوياً، وتتخلله�ا مأدب�ة عش�اء 
بحضور شخصيات مجتمعية بارزة وضيوف 
رفيعي املس�توى، م�ن بينهم س�فرية النوايا 

الحسنة لدى مفّوضية الالجئني.
ومن املقرر أن تش�هد األمس�ية تنظيم مزادا 
خريي�ا بدع�م م�ن دار امل�زادات الربيطاني�ة 
كريس�تيز، وس�يتم عرض قطع فنية ثمينة 
مقدم�ة من املع�ارض الفنية لي�ى هيلر وذا 

ثريد الين.
وقال�ت، الس�يدة نادي�ن معلوف، مؤسس�ة 

جمعي�ة »صوتن�ا« والرئيس املش�ارك للجنة 
أبوظب�ي دريم ب�ول: »تتمثل مهم�ة جمعية 
»صوتنا« يف مس�اعدة النس�اء واألطفال عى 
االس�تفادة من إمكانياته�م من خالل دعمنا 
للمنظم�ات واملؤسس�ات الخريية الرئيس�ية 
يف املنطق�ة، ويف مختلف أنح�اء العالم، ولهذا 
ب�ول(.«  دري�م  )أبوظب�ي  فعالي�ة  أطلقن�ا 
وأضاف�ت: »يهدف ه�ذا الحدث الس�نوي إىل 
إح�داث تغي�ري حقيق�ي يف حي�اة الالجئ�ني 
م�ن النس�اء واألطف�ال يف منطق�ة ال�رشق 

األوسط«.
وس�تذهب التربّع�ات، الت�ي س�يتم جمعها 
خ�الل فعالي�ة أبوظب�ي دريم ب�ول 2020 ، 
لصال�ح مفوضي�ة الالجئني يف لبن�ان، حيث 
س�تدعم جه�ود املفوضية يف توف�ري الرعاية 
الصحية األولية مل�ا يقرب من 74,000 الجئ  
سيحصلون عى استشارات طبية مدعومة يف 

10 مراكز للرعاية الصحية األولية يف لبنان.

تنظيم فعالية »أبوظبي دريم بول 2020« 
لتحسين الرعاية الصحية لالجئين 

األمير هاري وزوجته يتخليان عن لقب السمو 
الملكي

نادية لطفي تدخل العناية 
المركزة

كندة علوش تتورط بسبب تصريحات عن 
زوجها السابق

 أث�ارت إحدى املتابعات للفنانة الس�ورية، كندة علوش، جدالً واس�عاً عى 
مواقع التواصل االجتماعي، وذلك بعدما نسبت لها ترصيحات صادمة 
ورطتها فيها مع زوجها الس�ابق السيناريس�ت ف�ارس الذهبي، 
األم�ر الذي دف�ع الفنانة الس�ورية للرد عى تل�ك الترصيحات 

بحزم.
وقال�ت املتابعة يف منش�ور لها تداولته عرب حس�ابيها عى 
»تويرت« و«فيسبوك«: »ألن كندة علوش قالت عى زوجها 
األول إن�ه ل�م يكن متمس�كا بها كي يرتكه�ا«. الفتة إىل 
»أنها دائما ما كانت الطرف املتمسك باستمرار العالقة 

بينهما واملحافظة عليها«.
وأضاف�ت املتابعة: أن كندة علوش رصحت يف لقاء لها 
أنها فعلت ما بوسعها للمحافظة عى عالقتهما، وأنها 
كانت تتنازل كثريا ظنا منها أن ما تفعله هو الصواب، 
منوه�ة أنها تغاضت عن العيوب التي رأتها يف زوجها 

وكانت تخلق له املميزات كي تراها وترىض به.
وأوضح�ت املتابع�ة يف الترصيح�ات املنس�وبة لكندة 
عل�وش: أن م�ا كانت تفعله ل�م يكن نقص�ا فيها أو 
ضعف�ا بقدر م�ا كان حبا لزوجها وعش�م كبري إال أنه 

كان شخصا ناقصا لم يستطع الفهم.
وأردفت: انه بعد اس�تنزاف كل املحاوالت برغم التمسك 
والتماسك وأمنيتها بأن تظل متزوجة كونه أهم شخص 
لها إىل أن قررت فجأة أن ترتكه ألنها استهلكت واستسلمت، 
مختتم�ة: »ملا رجع ندمان وقرر يب�وس رجيل حتى لو قدام 
الخل�ق عش�ان أرجعله قلتله أبع�د يا ش�اطر مبعرفش عيال 

أصله سقط من نظري«. 
م�ن جانبه�ا، ردت كن�دة علوش، نافي�ة كل ما تم�ت إثارته عرب 
مواقع التواصل، وقالت: »ما قلتش والله ما قلتش الكالم ده وال يف 

أي حتة ياريت ما تنرشوا كالم مش متأكدين منو وشكرا«.

رفضت الفنانة املرصية، زينة، الرد عى أس�ئلة الصحفيني يف قضيتها ضد أحمد 
ع�ز واملحاكمات القضائية بينهما، معتربة أن املوضوع خاص بالنس�بة لها، وال 
تريد اإلفصاح عن أية تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية.  وقالت زينة، عى هامش 
تكريمه�ا يف ختام مهرجان كازا آرت يف املغرب، بش�أن زوجه�ا أحمد عز: »هذه 
أم�ور خاصة ال نتح�دث فيها، وأنا لم أحرض للمحكم�ة، وإنما جئت للمهرجان 
والتكريم والتحدث عن الفن«. وأضافت: »أنا ال أتدخل بالحياة الخاصة لآلخرين، 
وال أري�د م�ن أحد التدخ�ل يف حيات�ي الخاصة، وليس مس�موحا أس�ئلة تتعلق 
بالقضية مع أحمد عز، وموافقة عى اإلجابة عن أية أس�ئلة غري هذا املوضوع«. 
واعت�اد االثن�ان عى مواجه�ة بعضهما يف املحاكم ملدة وصل�ت ألكثر من خمس 
س�نوات، قضاياهما بدأت بدعوى إثبات نسب تلتها قضية خلع ثم قضية نفقة 
لولديهما.  وكان آخر موقف قد وقع بش�أن القضية هو الشجار الذي حصل بني 
ش�قيقة زين�ة وأحمد عز، فبينما كان عز جالس�ا يف مقه�ى بمنطقة مرايس يف 
الس�احل الش�مايل، دخلت ياسمني، ش�قيقة زينة، واقرتبت من الفنان املرصي، 
وقال�ت ل�ه: »حلفت لو ُش�فتك هرضبك« )أقس�مت بأن أرضب�ك إذا رأيتك(، ثم 
حاول�ت التع�دي عليه فتصدى له�ا، وتطور األمر بينهما إىل ش�جار تدخلت فيه 
زينة أيضا، ووصل األمر إىل املحكمة للبت فيه. وبحس�ب رواية زينة وش�هودها 
يف املحكم�ة، ف�إن عقد قرانها ع�ى أحمد ع�ز كان يف ع�ام 2012 يف فيال أختها 
نرسي�ن الواقعة يف مدينة الرحاب. وقام عز، عى وفق الش�هود، بإخراج عقدين 
ن فيهم�ا بيانات�ه وبيانات زينة وأعطاها مهرا قيمت�ه جنيه واحد، مؤكدا أن  دوَّ
هذا يعد زواجا عى ُسنة الله ورسوله، وأنه سوف يقوم بتوثيق الزواج فور تعايف 
والده من مرضه. ووفقا لش�هادة صديقة زينة، فقد منع عز التصوير يف الحفلة 
الصغ�رية، بحجة أن�ه ال يريد أن يعلم أحد باألمر قب�ل إقامة حفل زفاف ضخم.  
يذكر أن زينة احتفلت بتكريمها عن مجمل أعمالها الفنية؛ إذ تواجدت يف املغرب 
ب�أول زيارة لها هن�اك قبل أيام قليلة، للمش�اركة يف فعالي�ات املهرجان برفقة 
الفن�ان محمد حماقي الذي تم اختياره كأفضل مطرب مرصي وعربي، وتس�لم 
أيضا جائزته بفعاليات املهرجان الذي استضافته املغرب يف مدينة الدار البيضاء 
»كازابالنكا«.  وحرصت الفنانة يف احتفالها عى مشاركة الجمهور مجموعة من 
الصور والفيديوهات أثناء تكريمها وتقديمها من قبل مقدمة الحفل، إضافة إىل 
بعض الصور الت�ي جمعتها مع حماقي، ومدير أعماله حمدي بدر، عى هامش 
حف�ل توزيع الجوائ�ز بمهرجان كازا آرت، فيما تلق�ت التهنئة بهذا التكريم من 
ع�دد من النجوم، بينهم الفنان تامر حس�ني، الذى قال لها: »مربوك يا قمر«، يف 

تعليقه عى صورتها خالل املهرجان.

طارق حرب

منمنمات 


