إحالة رئيس ديوان الرقابة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املالية على التقاعد
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
وافق رئيس مجلس الوزراء املستقيل ،عادل عبد املهدي،
احالة رئيس ديوان الرقابة املالية ،صالح نوري خلف،
عى التقاعد لبلوغه السن القانونية.وذكرت وثيقة
صادرة عن مكتب رئيس الوزراء ،حصلت «الزوراء» عى
نسخة منها :انه بنا ًء عى مقتضيات املصلحة العامة،
وبالنظر لبوغ صالح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة
املالية االتحادي السن القانونية لالحالة عى التقاعد،
واستنادا اىل موافقة رئيس مجلس الوزراء ،تقرر احالة
املذكور عى التقاعد بدءا من تاريخ .2019/12/31
واضافت :انه تقرر تكليف رافل ياسن خضري بمهام
ادارة ديوان الرقابة املالية االتحادي ،وتسيري اعماله.

12
صفحة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7173 :االربعاء  22كانون الثاني 2020
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غري خمصصة للبيع

اإلعالم الرقمي حيذر من «فايروس جديد»
يستهدف دول الشرق األوسط بينها العراق
بغداد /الزوراء:
حذر مركزاالعالم الرقمي  ، DMCامس الثالثاء ،من فايروس جديد من نوع «حصان طراودة»
مدمج مع مستندات مايكروسوفت وورد يستهدف العراق ودول الرشق االوسط .وقال املركز ،يف
بيان :ان باحثن يف  Cisco Talosقد كشفوا عن فايروس جديد تمت تسميته باسم ، JhoneRAT
وهذا الفايروس يستخدم مستندات مايكروسوفت وورد لالنتشار ،باالضافة اىل اوامر برمجية،
ويستغل الخدمات السحابية لرشكة غوغل درايف ،وغوغل فورم ،وتوير و  ImgBBلتتجنب حظر
عناوين . URLواضاف املركز :يف هذا الهجمات يتم جمع معلومات كاملة عن جهاز الضحية
وبياناته ليتمكن املهاجمون من رسقتها واستغاللها .واشار املركز اىل :ان الهجمة تستهدف بلدانا
محددة يف الرشق االوسط ناطقة باللغة العربية ،وهي اململكة العربية السعودية والعراق ومر
وليبيا والجزائر واملغرب وتونس وعمان واليمن وسوريا واإلمارات العربية املتحدة والكويت
والبحرين ولبنان ،وان حملة االستهداف وتوزيع الفايروس مستمرة منذ شهر نوفمرب . 2019
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احلكمة يكشف عن أبرز التحديات اليت ستواجه رئيس الوزراء املقبل

القانونية النيابية لـ

الزوراء /حسن فالح:
اكدت اللجنة القانونية النيابية ان موعد
بدء العطلية الترشيعية ملجليس النواب
ستكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة،
واقرار املوازنة العامة ،وفيما اشارت اىل
ان هنياك قوانن مهمية تنتظر اقرارها

يف الربملان ،كشيف تيار الحكمة الوطني
عن ابرز التحديات التي ستواجه رئيس
الوزراء املقبل.
وقيال عضو اللجنية القانونيية ،النائب
شيريوان مريزا ،يف حدييث لي”الزوراء”:
ان رئاسة الربملان اىل اآلن لم تحدد موعد

املتظاهرون يوسعون مساحة االحتجاج ويغلقون جسر ملعب الشعب امس

 :العطلة التشريعية للربملان ستبدأ بعد تشكيل احلكومة وإقرار املوازنة
بدء العطلة الترشيعيية ملجلس النواب.
مؤكدا :ان العطلة سيتبدأ بعيد االنتهاء
من تشيكيل الحكومية واقيرار املوازنة
العامة لعيام .2020واضياف :ان هناك
قوانين مهمية موجيودة ليدى اللجان
املختصة يف الربملان بعد انجازها سييتم

رفعها اىل رئاسة الربملان إلدراجها ضمن
جدول اعمال الربملان لغرض مناقشتها
والتصويت عليها.بدوره ،كشيف النائب
عن تيار الحكمة الوطني ،اسعد ياسن،
عن ابرز التحديات التي ستواجه رئيس
اليوزراء املقبل.وقيال ياسين يف حديث
لي”اليزوراء” :ان هنياك تحديات كبرية
سيتواجه رئيس اليوزراء املقبل ،ابرزها
الوضيع االمنيي والقضاييا الخدميية
واالقتصاديية والعالقيات الدوليية،
السييما يف ظل التوترات التي تشيهدها
املنطقية .مبينيا :ان هيذه التحدييات
تحتياج اىل رئيس وزراء شيجاع وقوي،
وهيذا ما اكيدت عليه املرجعيية الدينية
العلييا لتجياوز كل املحن.واضياف :ان
الصفات التي وضعتها املرجعية الدينية
بشيخصية رئيس الوزراء املقبل ليست
اعتباطيية ،وانميا مبنيية عيى درايية
ورؤية علميية للواقع العراقيي .مؤكدا
عى رضورة تسمية رئيس وزراء يتحى
بالقوة والشيجاعة يف اتخياذ القرارات،
ويحافيظ عى امين البيالد وسييادته،
ويعمل عى اعادة هيبية الدولة ،وابعاد
البيالد عين رصاعيات املنطقية ،وعدم
االنحيياز لطيرف دون اخير ،وان يضع
اماميه مصلحية البالد والشيعب فقط.
واشار اىل :ان القضايا الخدمية من اهم
التحدييات التيي يمكن لرئييس الوزراء
ان يتجاوزها من خالل تنفيذ املشياريع
التي تخدم املواطين.اىل ذلك ،اكد النائب

عن تحالف سائرون ،رياض املسعودي,
ان خالف الكتل السياسية بشأن اختيار
رئييس حكومية بدييل لعبيد املهدي ال
يتعلق بالشخص املرشح ،بل بآلية عمل
الحكومية املقبلة.وقيال املسيعودي يف
تريح صحفيي :ان “الكثري يعتقد أن
خالفات الكتل الشييعية تتعلق بكيفية
اختيار الشيخصية التي تتم تسيميتها
لرئاسة الحكومة املقبلة ،وهذا االعتقاد
بعييد جدا عين الصحة ،وان ميا يجري
يف قاعات النقاشيات املغلقة هو خالف
عن اآللية التي ستكون عليها الحكومة
املقبلة”.وأضياف ان “هنياك ثالثية
اتجاهيات مختلفية ومتقاطعة بشيأن
اآللية” .مبينا أن “االتجاه األول يضغط
بشيأن اسيتمرار عبيد املهيدي لفيرة
انتقاليية بصالحيات محيددة ،والثاني
يرغيب االتييان بشيخصية مسيتقلة
ومعروفة ومجربة بالعملية السياسيية
كميا حصيل يف ترشييح السيوداني
والشيكري وغريهم ،وتمنح فرة أطول
اىل حن اجراء االنتخابات دون ان تحدد
عمل الحكومة”.وتابع املسعودي“ :اما
االتجياه الثاليث ،وهو ما يتناسيب مع
مواصفات ساحات التظاهر واملرجعية،
بأن يكون مستقال تماما وقويا ،ويجري
انتخابيات مبكيرة ،وهذا ميا ال ترضاه
الكتل السياسيية النها ستكون الخارس
األكرب” .مؤكدا ان “العملية السياسيية
تمر بأصعب حاالت التعقيد والتأزيم”.

ازمة ترشيح رئيس الوزراء املكلف تواصل خالفاتها واجتماعات رئاسية دون نتائج

ص2

يف عصر االتصال الرقمي  ..التحقق من األخبار الزائفة شرط الستمرار غرف األخبار

ص8

جملس الوزراء يقرر منح  900ألف
شخص من العاطلني منحة شهرية

بغداد /الزوراء:
عقد مجليس الوزراء جلسيته االعتيادية،
اميس الثالثياء ،برئاسية رئييس مجلس
الوزراء ،عادل عبد املهدي ،وفيما قرر منح
 900اليف شيخص مين العاطلين منحة
شيهرية قدرهيا  175الف دينار شيهريا،
خيوّل رئيس اليوزراء ،عادل عبيد املهدي،
صالحيية املوافقية عى مقرحات بشيأن
التعداد العام للسيكان.وذكر مكتب رئيس
اليوزراء ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسيخة
منيه :ان املجليس اقير توصيية املجليس
اليوزاري للطاقية بشيأن إطفياء الديون
املرتبة بذمة مديرية رشطة الطاقة البالغة

( ،)25252379987خمسية وعيرشون
ملييارا ،ومائتيان واثنيان وخمسيون
مليونا ،وثالثمائة وتسيعة وسبعون الفا،
وتسعمائة وسبعة وثمانون دينارا ،املثبتة
يف سيجالت وزارة النفيط باعتبارها دعما
ملديرية رشطة الطاقية ،ورضورة املرحلة
التي تتطلب تضافر جهود كل مؤسسيات
الدولة .واضياف :ان مجلس الوزراء خول
رئيس مجليس الوزراء صالحيية املوافقة
عيى املقرحيات املرافقية ربطيا وإدخال
تعديالت عليها بشأن اجراء عملية التعداد
العام للسكان.

تفاصيل ص2

عمليات بغداد :العثور على منصات
إطالق صواريخ يف الزعفرانية

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة عملييات بغداد العثور عى
منصيات إطيالق صوارييخ يف منطقية
الزعفرانيية ،جنيوب رشقيي العاصمة
العراقيية ،بعد يوم من تعرض السيفارة
األمريكيية لقصف بصواريخ كاتيوشيا،
فيميا وجه رئييس اليوزراء املسيتقيل،
عادل عبد املهدي ،قييادة عمليات بغداد
والجهيات ذات العالقية إىل التحقييق.
وأكيدت قييادة عمليات بغيداد ،يف بيان:
أنيه “بعد تعرض السيفارة األمريكية يف
بغداد للقصف عثرنا عى منصات إطالق
الصوارييخ يف منطقية الزعفرانيية مع
منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها”.
وقيال مصيدر :إن  3صواريخ سيقطت
امس االول ،يف محيط السيفارة ،مشيريا
إىل إطيالق صفيارات اإلنيذار مين داخل

السيفارة.ووجه رئييس وزراء حكومية
ترييف األعميال العراقية ،عيادل عبد
املهيدي ،قيادة عمليات بغيداد والجهات
ذات العالقية إىل التحقييق الفيوري
بالحيادث ومالحقية الجناة.وتضيم
املنطقة الخرضاء ،وسيط بغيداد ،مقارا
حكوميية وسيفارات ،بينهيا السيفارة
األمريكيية والربيطانيية ،وتتعرض بن
فيرة وأخيرى إىل قصيف بالصوارييخ
وقذائيف الهاون ،تؤدي يف بعض األحيان
إىل سقوط قتى وجرحى وإلحاق أرضار
مادية.وبدأت االحتجاجيات يف العراق يف
األول من أكتوبر /ترشين األول ،ويطالب
املحتجيون ،ومعظمهيم مين الشيباب،
بإصالح النظيام السييايس ،وانتخابات
مبكرة ،والقضياء عى الفسياد وتعديل
الدستور.

دافوس /متابعة الزوراء:
اعلين الرئيس األمريكيي ،دونالد ترامب،
يف كلمية أميام املنتيدى االقتصيادي
العامليي يف مدينية “دافيوس” الجبليية
السويرسية ،إن “الواليات املتحدة تزدهر
ميرة ثانية كما لم يسيبق لها من قبل”.
مؤكيدا ً أن زيادة إنتياج الواليات املتحدة
مين الخيام التيي وصليت إىل  13مليون
برمييل يومياً ،جعلت بيالده “تقرب من
مرحلة االسيتقالل عن اآلخرين يف مجال
الطاقة”.وأشيار الرئييس األمريكيي يف

كلمتيه للمنتدى يف عامه الخمسين ،إىل
توقيع أمريكا ،األسبوع املايض ،اتفاقن
تجاريين ميع الصن مين جهية ،ومع
املكسيك وكندا من جهة ثانية ،معتربا ً أن
هذا التوجه يف االتفاقات سيمثل انموذجا ً
جديدا ً للتجارة يف القيرن الحايل.وأوضح
أن “االتفياق مع الصن يف مرحلته األوىل
وسييكون هنياك مرحلة ثانيية” .مبينا ً
أن هذا االتفياق “وضع عددا من املعايري
لضمان تطبيق القانون”.

ترامب :أمريكا أقوى وأضفنا  19تريليوناً
ونقرتب من االستقالل يف الطاقة

تفاصيل ص3

احللبوسي يؤكد للصفدي حرص العراق على
تعزيز التعاون مع األردن مبختلف اجملاالت

بغداد /الزوراء:
بحيث رئييس مجليس النيواب ،محميد
الحلبيويس ،ميع وزيير الخارجيية
االردني ،ايمن الصفدي ،سيبل تخفيض
حيدة التوتيرات يف املنطقية ،فيميا اكيد
الحلبيويس حيرص العيراق عيى تعزيز
التعاون ميع االردن بمختليف املجاالت.
وذكيرت وكالية االردنية لالنبياء (برا):
ان وزيير الخارجيية وشيؤون املغربن
االردني ،أيمن الصفدي ،اسيتقبل ،امس
الثالثاء ،رئييس مجلس النواب العراقي،
محمد الحلبيويس ،وجرى خيالل اللقاء
بحث الخطيوات التي يقوم بهيا البلدان
الشيقيقان لزييادة التعاون والتنسييق

ترجمة للعالقية األخوية التاريخية التي
تربطهميا ،إضافية إىل املسيتجدات يف
املنطقة وسيبل تخفيض ما شهدته من
تصعيد .وثمن الحلبيويس ،خالل اللقاء،
املواقيف األردنيية الثابتة التيي يؤكدها
جاللية املليك عبدالليه الثانيي يف إسيناد
العيراق ،مشيددا الحيرص عيى تعزييز
التعياون وتطويير العالقيات الثنائية يف
جميع املجاالت.من جهته ،اكد الصفدي،
موقيف اململكية الثابيت يف الوقيوف إىل
جانيب العيراق والحفياظ عى سييادته
واسيتقراره ،وتكرييس النير الكبيري
اليذي حققه عى العصابات الداعشيية،
وإسناده يف مسرية إعادة البناء.

نقيب الصحفيني يؤكد أهمية دور الصحافة يف إنهاء األزمة بني احتاد الكرة وعدنان درجال

وزير الشباب :الالمي قريب من الرياضيني وأب لإلعالم ولعب دورا كبريا يف تنقية أجواء الرياضة
االعيالم واملؤسسيات الرياضية.وقال
الالميي ،يف املؤتمر اليذي عقدته نقابة
الصحفيين لتخفييف حيدة الخطاب
الرييايض :ان النقابية تحتضين هيذا
املؤتمر ألنهيا تؤمن بأن للرياضة دورا
مهميا يف املجتمع ،مؤكدا ان الصحافة
لعبيت دورا يف االتفاق بين اتحاد كرة
القدم وعدنان درجال.وأضاف الالمي:
أن االعالم سرياقب عمل الهيئة املؤقتة
لالتحاد مثلما راقب عمل املؤسسيات
الرياضيية .ومين جهتيه ،اكيد وزيير
الشيباب والرياضية ،احميد ريياض

بغداد /الزوراء:
أكيد نقييب الصحفيين العراقيين،
مؤيد الالمي ،رئيس اتحاد الصحفين
العيرب ،ان الصحافة لعبت دورا مهما
يف تخفييف حيدة الخطياب الرييايض
وحصيول االتفياق اليذي حصيل بن
اتحياد كيرة القيدم وعدنيان درجال،
متعهيدا بمراقبة عميل الهيئة املؤقتة
لالتحاد مثلما راقب عمل املؤسسيات
الرياضية ،فيما أشياد رئييس اللجنة
االوملبيية العراقية ،رعد حمودي ،بدور
الالميي يف رسيم خارطية طرييق بن

العبييدي :ان نقييب الصحفين ،مؤيد
الالميي ،قريب مين الرياضيين ،واب
لالعيالم ،ولعيب دورا كبيريا يف تنقيية
اجيواء الرياضة.ومين جانبيه ،قيال
رئيس اللجنة االوملبيية العراقية ،رعد
حمودي :إن نقابة الصحفين ونقيبها
مؤييد الالمي رسيمت خارطية طريق
بين االعيالم واملؤسسيات الرياضية.
مبينا :أن الرياضة رسالة نبيلة ،وعلينا
احيرام هذا املبدأ ،وازمية اتحاد الكرة
ليست بن فريقن متخاصمن.

تفاصيل ص6

رئيس الوزراء التونسي املكلف يتعهد بتشكيل االستخبارات األملانية حتتمي بقانون للتجسس
على صحفيني أجانب
حكومة مصغرة ملواجهة التحديات

تونس /متابعة الزوراء:
اكد رئيس الوزراء التونيس املكلف ،إلياس الفخفاخ،
إنه سيشيكل حكومية مصغرة بهيدف الركيز عى
تحقييق أهداف الثورة ،وإرسياء دولة عادلة وقوية
تنهي عقود الفقر والتهميش.كان الرئيس التونيس،
قيس سيعيد ،قد كلف وزير املالية األسبق الفخفاخ
بتشيكيل حكومة جديدة ،بعد أن رفض الربملان هذا
الشيهر حكومة اقرحها املرشيح السيابق لرئاسة
اليوزراء الحبيب الجميل.وأمام الفخفاخ اآلن شيهر
ليشيكل حكومية قيادرة عيى الفيوز باقيراع عى
الثقية يف الربمليان بأغلبية بسييطة ،وإذا لم يفلح يف
ُ
فسيتجرى انتخابات جديدة فيميا تواجه البالد
ذلك
تحدييات اقتصاديية عاجلة.وقيال الفخفاخ ،عقب
تكليفه ،إن الحكومة سيتكون يف مسيتوى اللحظة

التاريخيية وتطلعات الشيعب التونييس الذي أجمع
عى التغييري الفعيل يف السياسيات العامة بانتخابه
للرئييس قيس سيعيد نهاية العيام املايض.وأضاف
أن حكومته سيركز عيى مواجهية التحديات ذات
األولويية ،وهي تحديات اجتماعيية واقتصادية مع
تعزييز الديمقراطية.وعميل الفخفياخ مين قبل يف
رشكة الطاقة الفرنسيية توتال ،كما شيغل منصب
وزير املالية عام  2012يف فرة اتسمت باالضطرابات
بعد الثورة ،كما شيغل أيضا منصب وزير السياحة.
ويؤكيد الفخفياخ ( 48عاميا) اختيياره لالقتصياد
كأولوية ميع انخفاض معدل النميو وارتفاع الدين
العيام وتراجيع الخدميات عى مدى عرش سينوات
تقريبيا منذ ثورة  2011التي جياءت بالديمقراطية
للبالد.
تفاصيل ص2

برلن /متابعة الزوراء:
يسيعى صحفيون أجانب إىل إلغياء قانون أملاني
يسيمح لجهاز االسيتخبارات بالتجسس عليهم
عيرب اإلنرنت يف أي ميكان يف العالم ،وتوجهوا إىل
املحكمة الدسيتورية العليا ،مؤكدين قلقهم عى
أمنهم الشيخيص.وأكد ،إدوارد سنودن ،املتعاون
السيابق ميع وكالية األمين القوميي األمريكية،
بوثائقيه الصيادرة يف عيام  ،2013أن الوكالية
تتجسس بمساعدة جهاز االسيتخبارات األملاني
عيى أشيخاص يف جمييع أنحياء العاليم ،وحتى
املستشيارة األملانية أنجيال ميريكل كانت ضحية
التجسيس .عيى وفق ميا ذكرت دويتشيه فيله.
وهيذه الفضيحية اهتمت بهيا يف السيابق لجنة
تحقييق تابعة للربملان األملانيي ،واقرحت صيغة

جديدة لقانون جهاز االسيتخبارات األملانية ،من
أجل حمايية األملان فقط يف الخيارج من املراقبة
دون دوافع.ورفعيت منظمية “مراسيلون بيال
حيدود” دعوى ضد هيذا القانون أميام املحكمة
الدسيتورية العليا يف كارلرسوه .وبيدأت املرافعة
الشيفوية ،الثالثياء امليايض ،و ُيتوقيع صيدور
الحكيم بعد شيهور.كما رفع بعيض الصحفين
األجانيب العاملين يف الصحافية االسيتقصائية
دعوى دستورية ضد القانون .وأبدوا قلقهم عى
أمنهم الشيخيص ،وعى مصادرهم.وقال املراسل
املقدوني ،غوران ليفكوف ،إنه يتحرّى عن حاالت
الفسياد يف وطنه ..وهو غالبا عى اتصال مبارش
أو غري مبارش مع أملانيا.

تفاصيل ص2

سريع حممد القاسم مشلول و”الكامت” يدخل على خط األزمة

بغداد وحمافظات أخرى حتبس أنفاسها على وقع تصاعد حدة التظاهرات

بغداد /الزوراء:
اسيتمر املتظاهيرون بالتصعييد يف
بغيداد ومحافظيات أخيرى ،حييث
اشيتبكوا مع قيوات األمين وقطعوا
عدة طيرق وجسيور حيوية وسيط
حالية مين التوتير تسيود الشيارع،
حييث تمكين املتظاهرون من شيل
الحركية عيى رسيع محمد القاسيم
وقطعيوا جرس ملعب الشيعب ،فيما
دخل السالح الكاتم عى خط األزمة.
وحصلت مواجهيات بن املتظاهرين
والقيوى األمنيية عند رسييع محمد
القاسيم وسط بغداد ،يف حن أطلقت

القوات األمنية الغاز املسييل للدموع
عيى مقربية مين الطريق مين أجل
تفرييق املحتجن ،ميا أدى إىل إصابة
 7بحياالت اختنياق ،والحقيا ً تمكين
املتظاهرون مين إغالقيه.يف املقابل،
أعلنت قييادة عمليات بغيداد إصابة
عيدد مين الجنيود بإطيالق نيار من
أسيلحة كاتمة قيرب تقاطع قرطبة
ببغيداد املحياذي ملستشيفى الجملة
العصبية ،مؤكيدة أن القوات األمنية
تميارس ضبطيا عالييا للنفيس،
وملتزمة بقواعد لالشيتباك يف حماية
املتظاهريين .كما دعيت املتظاهرين

السلمين إىل التعاون مع قوات األمن
يف الكشيف عن املسيلحن ،والقبض
عليهيم.ويف كربيالء ،أفييد ،فجيراً،
بمقتل أحد املحتجن يف مدينة كربالء
إثير إطيالق النيار مين قبيل القوات
األمنيية ،وحيارصت القيوى األمنية
املتظاهريين تحيت جيرس الرضيبة
مين جهية “رسييع حيي رمضيان”
وشيارع السيناتر يف كربيالء.إىل ذلك،
قطيع عيدد مين املحتجين ،صباحا ً
،أغليب الطيرق باإلطيارات املحرقة
يف محافظتيي النجيف وكربيالء كما
قطعوا جرس الثيورة يف بابل ،يف حن

شيهدت محافظة البيرة حالة من
التوتير والكير والفير بين عيدد من
املتظاهرين وقوات مكافحة الشغب،
وأفييد بإطالق نيار كثيف يف شيارع
األندلس وسيط املدينية.إىل ذلك ،قال
شيهود إن محتجين ألقيوا القنابيل
الحارقية والحجيارة عيى الرشطية
التيي ردت بإطيالق قنابيل الغياز
املسييل للدموع وقنابيل الصوت.ويف
مدينية البيرة ،التي عاشيت أمس
األول ،توتيرا ً ملحوظاً ،أعادت القوات
األمنيية فتح جميع الطرق املؤدية إىل
مينياء أم قر واليرشكات النفطية

يف املدينية الجنوبية.ويف أماكن أخرى
جنوب العراق ،أشعل مئات املحتجن
النيار يف إطيارات السييارات وأغلقوا
طرقا رئيسية يف عدة مدن ،من بينها
النارصية وكربالء والعمارة.أما يف ذي
قار ،فقد استمر قطع الطريق الدويل
الرسييع يف املحافظة.وقيال مصيدر
مطليع :ان الطرييق اليدويل الرسيع
الذي يربط ذي قار بباقي املحافظات
ميا زال مقطوعيا اميام حركة سيري
العجالت من قبل املتظاهرين .الفتا اىل
ان قبيلة البيدور قاموا بنحر الجمال
بهدف اعداد الطعام للمتظاهرين.
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مكتب عالوي :خمابرات دولة جارة
تروج لوفاته متهيدا الغتياله
بغداد /الزوراء:
اتهم مكتب زعيم ائتالف الوطنية،
اياد عالوي ،امس الثالثاء،
“مخابرات دولة جارة” بالرتويج
لوفاة االخري تمهيدا الغتياله“ ،كما
حدث ابان حكم النظام السابق”،
فيما أكد أن عالوي يحرض مؤتمرات
إقليمية ودولية خارج العراق ،داعيا
وسائل االعالم اىل توخي الدقة.
وقال مكتب عالوي ،يف بيان“ :ما
أشبه اليوم بالبارحة” ،موضحا أنه
ُ
“قبيل املحاولة السابقة الغتيال
إياد عالوي يف لندن ،والتي أدت
به إىل مالزمة املستشفى ألكثر
من عام ،تلك العملية الجبانة
التي ارشف عليها وأدارها ،برزان
إبراهيم التكريتي ،رئيس مخابرات
صدام ،أذاعت بعض اإلذاعات ،وقبل
شهرين من محاولة االغتيال ،ان
عالوي قتل بإطالق نار وهو يغادر
سكنه يف لندن”.
واضاف “اليوم تكرر أجهزة
مخابرات لدولة جارة خرب وفاة
الدكتور عالوي ،والتي دأبت عىل
محاربته والوقوف ضده كما اعرتف
بذلك احد ابرز قادتها ،عندما قال
للدكتور نحن عملنا ضدك ،فأجابه
وأنا أيضا ضدكم ،وذلك أمام شهود
أحياء يرزقون ،منهم أعضاء يف
مجلس النواب ومنهم رؤساء
وزراء”.

وتابع البيان “ انترش خرب نرى انه
من هذه الجهات املغرضة واللئيمة
نفسها التي وقفت ،وال تزال ،ضد
عالوي ،وتمكنت من السلطة يف
العراق ،لشديد األسف ،بسبب ضعف
املواقف العربية من جهة ،وضعف
املواقف الدولية من جهة أخرى”.
مشريا اىل “ادعاء هذه األجهزة إن
الدكتور عالوي قد مات تمهيدا
الغتياله فما أشبه اليوم بالبارحة”.
وأكد بيان مكتب عالوي :أن “هذا
الخرب عار عن الصحة تماما” .مبينا
أن عالوي “يتمتع بصحة جيدة،
وهو اليوم يقف مع أبناء شعبنا
املنتفض بقوة والرافض للهيمنة
األجنبية سواء كانت إقليمية أو
دولية”.
ودعا مكتب عالوي “اإلعالم املهني
والحر ألن يتوخى الدقة بنقل
املعلومات ،والتأكد قبل نقلها من
حقيقتها” .مؤكدا أن “عالوي
يحرض مؤتمرات إقليمية ودولية
خارج العراق ،وصحته جيدة
ويدافع عن قضايا شعب العراق
وليس حكامه ،وعن دول االعتدال
وشعوبها يف املنطقة العربية”.
يشار اىل أن مواقع التواصل
االجتماعي ،وبعض وسائل االعالم،
تناقلت ،مساء االثنني ،خربا يفيد
بوفاة عالوي يف احدى مستشفيات
بغداد.

االستخبارات األملانية حتتمي بقانون للتجسس على صحفيني أجانب

منظمة “مراسلون بال حدود” ترفع دعوى ضد القانون
أمام احملكمة الدستورية العليا يف كارلسروه
برلني /متابعة الزوراء:
يسعى صحفيون أجانب إىل إلغاء قانون أملاني يسمح لجهاز االستخبارات
بالتجسس عليهم عرب اإلنرتنت يف أي مكان يف العالم ،وتوجهوا إىل املحكمة
الدستورية العليا ،مؤكدين قلقهم عىل أمنهم الشخيص.
وأكد ،إدوارد سنودن ،املتعاون السابق مع وكالة األمن القومي األمريكية ،بوثائقه
الصادرة يف عام  ،2013أن الوكالة تتجسس بمساعدة جهاز االستخبارات
األملاني عىل أشخاص يف جميع أنحاء العالم ،وحتى املستشارة األملانية أنجيال
مريكل كانت ضحية التجسس .عىل وفق ما ذكرت دويتشه فيله.
وهذه الفضيحة اهتمت بها يف السابق لجنة تحقيق تابعة للربملان األملاني،
واقرتحت صيغة جديدة لقانون جهاز االستخبارات األملانية ،من أجل حماية
األملان فقط يف الخارج من املراقبة دون دوافع.
ورفعت منظمة “مراسلون بال حدود” دعوى ضد هذا القانون أمام املحكمة
الدستورية العليا يف كارلرسوه .وبدأت املرافعة الشفوية ،الثالثاء املايض ،ويُتوقع
صدور الحكم بعد شهور.
كما رفع بعض الصحفيني األجانب العاملني يف الصحافة االستقصائية دعوى
دستورية ضد القانون .وأبدوا قلقهم عىل أمنهم الشخيص ،وعىل مصادرهم.
وقال املراسل املقدوني ،غوران ليفكوف ،إنه يتحرّى عن حاالت الفساد يف وطنه..
وهو غالبا عىل اتصال مبارش أو غري مبارش مع أملانيا ،ويرتبط بمصادر يتواصل
معها عرب الهاتف واإليميل أو خدمات ميسنجر .وأكد أن “التجسس خطر عىل
حقوق اإلنسان األساسية”.
ّ
التصنت عىل محادثات املخربين الخاصني بي ،فإن مصادري
وأضاف “إذا تم
ستبقى صامتة” ،لذلك يعد قانون جهاز االستخبارات األملانية “هجوما خطريا
عىل الصحفيني االستقصائيني وبذلك عىل حرية الصحافة”.
لكن الحكومة األملانية وجهاز االستخبارات األملاني يعدان هذه املخاوف دون
ّ
املكثفة لألجانب يف الخارج ،السيما يف الحرب ضد
أساس ،ويعتقدان أن املراقبة
اإلرهاب ،رضورية .لذلك يتم يف حال الرضورة تخزين املعلومات ،وتقديمها
ألجهزة استخبارات خارجية.
وأشار ،هيلغه براون ،رئيس املستشارية من الحزب املسيحي الديمقراطي ،يف
املرافعة ،إىل توترات آنية مثال مع إيران ويف العراق أو يف ليبيا .فأملانيا تحتاج يف
غضون ساعات إىل معلومات موثوقة“ .فالسؤال حول من يقف وراء هجوم قد
يحسم بني الحرب والسالم”.
ويعد املدعون ّ
أن حقيقة أن يراقب جهاز االستخبارات األملانية يف الخارج
االتصال باإلنرتنت مبنية عىل أساس ،لكنهم يرفضون يف اإلشارة إىل حقوق
اإلنسان العاملية التمييز بني األملان واألجانب ،ويعدونه منافيا للدستور.
كما أنهم يعدون من املستحيل ،ألسباب تقنية ،التدقيق دون ارتكاب أخطاء يف
االتصال العاملي عرب الهاتف واإليميل أو الدردشة .بكل بساطة يوجد وراء ذلك يف
كل مرة السؤال عن أية جنسية يحمل الشخص الذي يتواصل خارج أملانيا؟
ويشعر الصحفي السلوفيني ،بالز زغاغا ،بالقلق نفسه لدى ليفكوف الذي يفيد
أنه ليس من الرضوري أن يقوم أي جهاز مخابرات بمراقبة عمله الذي يقوم به
يف الصالح العام.وأضاف “أعتقد أننا كصحفيني نقف يف الجانب الصحيح .إذن
ملاذا يجب أن يتجسسوا علينا؟” ،فالصحفيون االستقصائيون يمارسون ،عىل
كل حال ،عمال صعبا .هناك ضغط كثري وتهديدات ومشاكل قانونية .واملراقبة
املنهجية تضفي مزيدا من الصعوبة عىل عملهم ،ألن الكثري من املصادر املمكنة
ينتابها الخوف من التواصل معنا”.
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جملس الوزراء يقرر منح  900ألف شخص من العاطلني منحة شهرية
قدرها  175ألف دينار
بغداد /الزوراء:
عقد مجلس الوزراء جلسته
االعتيادية ،امس الثالثاء ،برئاسة
رئيس مجلس الوزراء ،عادل عبد
املهدي ،وفيما قرر منح  900الف
شخص من العاطلني منحة شهرية
قدرها  175الف دينار شهريا ،خوّل
رئيس الوزراء ،عادل عبد املهدي،
صالحية املوافقة عىل مقرتحات
بشأن التعداد العام للسكان.
وذكر مكتب رئيس الوزراء ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان املجلس اقر توصية املجلس
الوزاري للطاقة بشأن إطفاء
الديون املرتتبة بذمة مديرية رشطة
الطاقة البالغة (،)25252379987
خمسة وعرشون مليارا ،ومائتان
مليونا،
وخمسون
واثنان
وثالثمائة وتسعة وسبعون الفا،
وتسعمائة وسبعة وثمانون
دينارا ،املثبتة يف سجالت وزارة
النفط باعتبارها دعما ملديرية
رشطة الطاقة ،ورضورة املرحلة
التي تتطلب تضافر جهود كل
مؤسسات الدولة .
واضاف :ان مجلس الوزراء خول
رئيس مجلس الوزراء صالحية

املوافقة عىل املقرتحات املرافقة
ربطا وإدخال تعديالت عليها بشأن
اجراء عملية التعداد العام للسكان،
فيما تمت املوافقة عىل تعديل
الفقرة ( )6من قرار مجلس الوزراء
( 340لسنة )2019لتصبح بحسب

اآلتي :منح  900000تسعمائة
الف شخص من العاطلني ممن ال
يملكون القدرة عىل العمل منحة
شهرية  175000دينار فقط ،مائة
وخمسة وسبعون الف دينار لكل
شخص ملدة ثالثة اشهر ،رشيطة

ان يكونوا ضمن خط الفقر
املنصوص عليه يف قانون الحماية
االجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء عىل
إنهاء عمل اللجنة الوزارية املؤلفة
بموجب قرار مجلس الوزراء املرقم

( 361لسنة  ) 2016بشأن آلية
تعيني وكالء الوزارات واملديرين
العامني لوجود لجنة مؤلفة
للغرض نفسه بموجب األمر
الديواني ( )199الصادر بموجب
كتاب مكتب رئيس الوزراء ،وكذلك
تمت املوافقة عىل قيام وزارة العمل
والشؤون االجتماعية بتسليم
املجمعات التسويقية واالكشاك
بعد إنشائها اىل امانة بغداد فيما
يخص محافظة بغداد لغرض
تنفيذ الفقرة ( )9من قرار مجلس
الوزراء رقم (340لسنة )2019
فيما يخص تشغيل العاطلني عن
العمل ،وتتوىل ادارة البلديات يف
املحافظات غري املنتظمة يف اإلقليم
تنفيذ الفقرة (اوال) آنفاً ،ينفذ هذا
القرار من تأريخ صدوره.
ووافق املجلس ،بحسب البيان ،عىل
تعديل الفقرة ثانيا من قرار مجلس
الوزراء املرقم  140لسنة ، 2019
لتصبح بالشكل اآلتي :تقوم وزارة
الشباب والرياضة بتحديد اآلليات
املالئمة لتقديم املنحة املالية
الحكومية اىل االتحادات الرياضية
مبارشة ،مع الغاء الفقرة الرابعة
من القرار املذكور آنفا ً.

أزمة ترشيح رئيس الوزراء امل ُـكلف تواصل خالفاتها واجتماعات رئاسية دون نتائج

بيارق اخلري لـ  :رئيس اجلمهورية سيختار مرشحـا لرئاسة
احلكومة حيظى بالقبول من الشارع العراقي
الزوراء  /يوسف سلمان:
من املقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته
االعتيادية ،ظهر اليوم ،وسط مساع لضمان
تحقق النصاب القانوني ،بالتزامن مع استمرار
ازمة ترشيح رئيس الوزراء املكلف بتشكيل
الحكومة املؤقتة .
وشهدت الساعات املاضية حراكا مكثفا رافقته
سلسلة اجتماعات حاسمة لزعامات وقادة
الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،لحسم خالفات ازمة التكليف دون
جدوى  ،حيث قيل ان رئيس الجمهورية ارجأ
حسم تكليف املرشح الجديد لحني عودته من
خارج البالد لحضوره اعمال منتدى دافوس
االقتصادي .
اىل ذلك ،كشف مجلس النواب عن مبادرة يجري

تبنيها حاليا من بعض االطراف والزعامات
السياسية ،لحل ازمة ترشيح رئيس الوزراء
املكلف بتشكيل الحكومة املؤقتة ،قيل انها
تحظى بموافقة مبدئية من زعيم التيار
الصدري مقتدى الصدر .
وعلمت “ الزوراء “ ان الكتل السياسية ابلغت
ممثليها داخل الربملان ان “ هناك صيغة اتفاق
عىل ارسال السري الذاتية لـستة مرشحني
اىل مجلس النواب ليتم اختيار احدهم من
قبل اعضاء الربملان ،بالتصويت عىل املرشح
املناسب كونهم ممثيل الشعب“ ،وان “ االسماء
املطروحة وحسب التسلسل تباعا ،هم :حيدر
العبادي ومصطفى الكاظمي وعبد الوهاب
الساعدي  ،ورحيم العكييل ومحمد عالوي وعبد
الغني االسدي “.

اىل ذلك ،اكدت كتلة بيارق الخري النيابية ان
رئيس الجمهوريـة ،برهم صالح ،سيكلف
مرشحـا يحظى باملقبولية لدى الشارع
الشعبي لرئاسة الحكومة املقبلة .
وقال رئيس الكتلة النائب ،محمد الخالدي ،لـ”
الزوراء “ :ان “ الكتل السياسية قدمت اسماء
املرشحني ملنصب رئيس الوزراء اىل رئيس
الجمهورية ،ليكلف احدهم رسميا بتشكيل
الحكومة املقبلة ،عىل ان يحظى املكلف ملنصب
رئيس الوزراء بمقبولية الشارع العراقي ويلبي
مطالب املتظاهرين”.
واضاف ان “الكتل السياسية قدمت اسماء
مرشحيها اىل رئيس الجمهورية ليختار احدهم
بنا ًء عىل مقبولية املرشح الجديد لدى الشارع
الشعبي واوساط املتظاهرين السلميني“ .مبينا

ان “ مجلس النواب سيصوّت عىل منح الثقة
للحكومة الجديدة خالل مدة شهر واحد تبدأ من
تأريخ التكليف الرسمي لرئيس الوزراء املرشح،
وسيتزامن ذلك مع انتهاء العطلة الترشيعة “.
باملقابل ،اكد املرشح محمد توفيق عالوي ان
اية جهة لم تفرض عليه ،حتى اآلن ،أي إمالءات
وأي رشوط ،مقابل ترشيحه ملنصب رئيس
الوزراء املكلف بتشكيل الحكومة املؤقتة .
وقال عالوي ،يف بيان صحفي “ :لم تمل عيل اية
جهة إىل حد اآلن ،أي إمالءات وأي رشوط؛ علما ً
اني اكدت اني لن اقبل ،يف حالة تكليفي ،وزراء
عىل وفق املحاصصة السياسية كالحكومات
السابقة التي انتهت بالفشل ،واوصلت البلد إىل
هذا الحال املزري “.

رئيس الوزراء التونسي املكلف يتعهد بتشكيل حكومة مصغرة ملواجهة التحديات
تونس /متابعة الزوراء:
اكد رئيس الوزراء التونيس املكلف،
إلياس الفخفاخ ،إنه سيشكل
حكومة مصغرة بهدف الرتكيز عىل
تحقيق أهداف الثورة ،وإرساء دولة
عادلة وقوية تنهي عقود الفقر
والتهميش.
كان الرئيس التونيس ،قيس سعيد،
قد كلف وزير املالية األسبق الفخفاخ
بتشكيل حكومة جديدة ،بعد أن
رفض الربملان هذا الشهر حكومة
اقرتحها املرشح السابق لرئاسة
الوزراء الحبيب الجميل.
وأمام الفخفاخ اآلن شهر ليشكل
حكومة قادرة عىل الفوز باقرتاع عىل
الثقة يف الربملان بأغلبية بسيطة ،وإذا
ُ
فستجرى انتخابات
لم يفلح يف ذلك
جديدة فيما تواجه البالد تحديات
اقتصادية عاجلة.

وقال الفخفاخ ،عقب تكليفه ،إن
الحكومة ستكون يف مستوى اللحظة
التاريخية وتطلعات الشعب التونيس
الذي أجمع عىل التغيري الفعيل يف
السياسات العامة بانتخابه للرئيس
قيس سعيد نهاية العام املايض.
وأضاف :أن حكومته سرتكز عىل
مواجهة التحديات ذات األولوية،
وهي تحديات اجتماعية واقتصادية
مع تعزيز الديمقراطية.
وعمل الفخفاخ من قبل يف رشكة
الطاقة الفرنسية توتال كما شغل
منصب وزير املالية عام  2012يف
فرتة اتسمت باالضطرابات بعد
الثورة كما شغل أيضا منصب وزير
السياحة.
ويؤكد الفخفاخ ( 48عاما) اختياره
لالقتصاد كأولوية مع انخفاض
معدل النمو وارتفاع الدين العام

وتراجع الخدمات عىل مدى عرش
سنوات تقريبا منذ ثورة  2011التي
جاءت بالديمقراطية للبالد.
وقال الفخفاخ ”سنعمل ..عىل إرساء
رشوط الدولة العادلة القوية ،دولة
تنصف جهاتها األضعف ..وتنهي
عقود الفقر والتهميش“.
وتواجه تونس ،التي تحتاج إىل حوايل
ثالثة مليارات دوالر يف شكل قروض
أجنبية يف  ،2020ضغوطا قوية من
املقرضني لخفض اإلنفاق والسيطرة
عىل العجز ،ولكنها تواجه يف نفس
الوقت مطالب متزايدة من شبان
محبطني دفع اليأس اآلالف منهم
إىل خوض رحالت محفوفة باملخاطر
باتجاه أوروبا.
وقال الرئيس التونيس ،يف ترصيحات
منشورة وجهها إىل الفخفاخ
”تذكروا دماء الشهداء ..أنصتوا إىل

مجهورية العراق
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /الباب الشرقي

أنني العاطلني عن العمل وإىل أنني
الفقراء“.
ويقول محللون إن اختيار سعيد
للفخفاخ ،من بني العديد من
املرشحني اآلخرين الذين اقرتحتهم

أحزاب مختلفة ،يظهر أنه يمسك
بمفاتيح املشهد السيايس يف البالد،
ويرون يف االختيار إشارة واضحة
تهدف لتغيري السياسات االقتصادية
واالجتماعية يف تونس.
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ادناه اإلنذار من قبل السـيد كاتب عدل الباب الرشقي املحرتم بالعدد ( )319٦٦واملورخ يف  2019/12/23واملوجه
اىل السـيد  /املديـر املفوض لرشكة املالذ لخدمات االتصاالت واملعلومات املحـددة إضافة لوظيفته  ..العنوان /بغداد
الكرادة م 90٤/ز  ٥٤د  .. 1٧وملجهولية محل اإلقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار
بالنظـر لعدم التزامكم بتوقيع ملحق العقد مع دائرة موكيل عىل الرغم من االجتماعات املتكررة معكم واسـتالمكم
نسخ من امللحق الذي تم ارساله لكم بموجب كتاب دائرة موكيل املرقم  19992يف  2019/10/23عليه تقرر انذاركم
بـرضورة تنفيد االلتزامات والفقرات املرتتبة عن عقد نظام القطع االيل ألوامر التشـغيل والقيود وسـندات الرصف
وتوقيـع ملحـق العقد خالل مدة عرشة أيام من تاريخ تبليغكم بهذا االنذار وبخالفه سـوف يتم فسـخ العقد املربم
معكم .
املنذر  /املوظفة الحقوقية (رشا الياس اميد) وكيل املدير العام للرشكة العامة للنقل الربي اضافة لوظيفته بموجب
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ترامب :أميكا أقوى وأضفنا  19تريليوناً ونقرتب من االستقالل يف الطاقة

هل يبقى بوتني يف السلطة
إىل ما بعد 2024؟

موسكو/األناضول:
ي�رى خ�رباء أن الرئيس ال�رويس فالديمري
بوت�ني ،يسع�ى إىل البق�اء يف السلط�ة بعد
انته�اء فرتت�ه الرئاسية ع�ام  ،2024وذلك
بعد تقديمه مقرتح�ا فجائيا يقيض بإجراء
تعديالت دستورية.
وتعهد بوت�ني  ،بتقديم تعدي�الت دستورية
وعرضه�ا إىل استفت�اء ع�ام ،وذل�ك خ�الل
خطاب�ه السنوي يف الجمعية االتحادية التي
تتألف م�ن مجليس الدوما (الغرفة السفىل)
واالتحاد (الغرفة العليا).
وقدم�ت الحكوم�ة الروسي�ة استقالته�ا
األربعاء املايض امل�ايض ،عقب اقرتاح بوتني
إج�راء تصويت عىل تعدي�الت دستورية من
ش�أنها نقل السلطة من الرئاسة إىل الربملان
ورئيس الوزراء.
وواف�ق بوتني عىل طل�ب استقالة الحكومة
وطلب م�ن رئيس مجلس ال�وزراء دميرتي
ميدفيدي�ف ،أن يشغل منص�ب نائب رئيس
املجلس األمني يف البالد.
واستج�اب ميدفيدي�ف لطلب بوت�ني ،رّ
وعرب
ع�ن تأييده لقرار استقال�ة الحكومة ،قائال
إن ذلك “يساعد الرئيس عىل اتخاذ القرارات
الالزمة”.
ويمن�ح النظام الجدي�د ،الربمل�ان (مجلس
الدوم�ا) الح�ق يف اختي�ار رئي�س ال�وزراء
وأعض�اء الحكومة؛ أما يف الوقت الحايل فإن
الرئيس هو من رّ
يعني رئيس الوزراء.
ويف حدي�ث م�ع األناض�ول ،يق�ول األستاذ
الجامعي أوكط�اي طانري سفر ،يف جامعة
الرشق األوسط التقنية ،إن وجود ميدفيديف
برئاس�ة مجل�س ال�وزارء وبوت�ني برئاسة
الدولة “يشكل قيودا دستورية”.
ويضي�ف طان�ري سفر“ :لكن ببن�اء نظام
وج�دول زمن�ي جديدي�ن ،يستطي�ع بوتني
البق�اء يف السلط�ة م�ن خ�الل التوفيق بني
املصال�ح املختلف�ة يف إط�ار مؤسيس جديد
دون تقويض قيادته للبالد”.
وبحس�ب أست�اذ العالق�ات الدولي�ة ،ف�إن
الهدف الرئي�يس من التعديالت املقرتحة من
قب�ل بوت�ني ،ه�و املحافظة ع�ىل تحالفات
السلطة لفرتة أطول.
ب�دوره ،يرى مسعود حق�ي جاسني ،أستاذ
القان�ون يف جامع�ة ي�دي تب�ه ،أن “بوتني
يرغ�ب بمواصل�ة إرث�ه السي�ايس بموجب
دستور جديد”.
ويضيف جاسني“ :تشري التعديالت املقرتحة
إىل زي�ادة دور وسلطة رئي�س الوزراء ،لذلك
أرى أن بوتني سيشغل منصب رئيس الوزراء
يف  ،2024فيم�ا سيتسلم ميدفيديف منصب
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رئيس الدولة”.
ويتوقع جاسني أن يوافق الشعب الرويس عىل
هذه التعديالت يف االستفتاء“ ،ألنهم يريدون
أن يستمر حكم بوتني يف املستقبل”.
ويق�ول إن “التوت�رات م�ع الغ�رب أدت إىل
ظه�ور قومي�ة روسي�ة جدي�دة ،وأرى أن
شعبية الرئيس الرويس مرتفعة خاصة بني
فئة الشباب”.
نظام جديد يشبه نظام االتحاد السوفييتي
وحول منصب رئيس مجل�س الوزراء ،يرى
طانري سفر ،أنه سيتمتع يف النظام الجديد
ب�دور تقني أكث�ر منه سي�ايس ،بمعنى أن
“مجلس ال�وزراء سيعالج املسائ�ل الفنية،
بينم�ا يتخ�ذ الرئي�س واملجل�س األمن�ي
القرارات املهمة”.
ويتاب�ع“ :أعتق�د أن هذا الكي�ان التأسييس
يشب�ه إىل ح�د كب�ري النظ�ام السوفييت�ي،
حيث ك�ان منصب رئيس ال�وزراء مسؤوال
عن قضاي�ا اقتصادية وليس سياسية .كان
رؤساء الوزراء يتعاملون مع املسائل املالية
والتنمي�ة االقتصادي�ة ،بعيدا ع�ن أي مهام
سياسية أو أمنية يف النظام”.
ويكمل“ :سوف يعم�ل الرئيس عىل تشكيل
مجل�س أمن�ي عىل ش�كل مكت�ب سيايس،
ويكون لديه بني�ة مشابهة لتلك التي كانت
يف االتح�اد السوفييت�ي .ول�ن يعتقد أحد أن
لرئيس الوزراء مهمات سياسية تنفيذية”.
ويعتق�د طانري سف�ر ،أن “بوتني ال يرغب
بإعادة الحياة إىل االتحاد السوفييتي ،بل هو
يرغب بتطبيق نظام أثبت فاعليته يف روسيا
من قبل”.
ويضي�ف“ :اله�دف يكمن يف ع�دم تسييس
كيان الدولة الروسية ،أي أن مجلس الوزراء
يعال�ج القضاي�ا الفني�ة ،واملجل�س األمني
يتخذ القرارات املهمة”.
استنكار غربي
يف السي�اق ذاته يقول طانري سفر“ :أعتقد
أن نية بوتني هي تشكيل إطار رّ
يمكن روسيا
م�ن ض�م دول مثل بيالروسي�ا ودول أخرى
محتملة ضمن النظام الجديد”.
ويرج�ح أن تالق�ي خطوة بوت�ني انتقادات
غربي�ة ،وأن يتم اعتبارها خطوة “ال تساعد
عىل تعزيز الديمقراطية يف روسيا” ،وسوف
رّ
يعربون ع�ن استنكاره�م الحقيقي عندما
“تقرر روسي�ا توسيع اإلطار املؤسيس هذا،
ليشمل الدول املجاورة”.
ويتابع طان�ري سفر“ :هن�ا يكمن الخطر
الحقيقي .أعتقد أن عىل الدول األخرى النظر
يف مح�اوالت روسيا إعادة دمج دول االتحاد
السوفييتي السابق يف النظام الجديد”.

دافوس /متابعة الزوراء:
اعلن الرئي�س األمريكي ،دونال�د ترامب ،يف
كلمة أم�ام املنت�دى االقتص�ادي العاملي يف
مدين�ة “دافوس” الجبلي�ة السويرية ،إن
“الواليات املتحدة تزده�ر مرة ثانية كما لم
يسبق لها من قب�ل” ،مؤكدا ً أن زيادة إنتاج
الوالي�ات املتح�دة م�ن الخام الت�ي وصلت
إىل  13ملي�ون برمي�ل يومي�اً ،جعلت بالده
“تق�رتب من مرحلة االستقالل عن اآلخرين
يف مجال الطاقة”.
وأشار الرئيس األمريكي ،يف كلمته للمنتدى يف
عامه الخمسني ،إىل توقيع أمريكا ،األسبوع
امل�ايض ،اتفاق�ني تجاريني م�ع الصني من
جهة ،ومع املكسيك وكن�دا من جهة ثانية،
معتربا ً أن هذا التوج�ه يف االتفاقات سيمثل
نموذجا ً جديدا ً للتجارة يف القرن الحايل.
وأوضح أن “االتفاق م�ع الصني يف مرحلته
األوىل وسيكون هن�اك مرحلة ثانية” ،مبينا ً
أن ه�ذا االتف�اق “وض�ع عددا م�ن املعايري
لضمان تطبيق القانون”.
واعت�رب أن اإلدارة األمريكي�ة “عمل�ت ع�ىل
إنه�اء الكارثة التي سببتها اتفاقية التجارة
الحرة ألمريكا الشمالية”.
وأض�اف أن ه�ذه االتفاق�ات واإلجراءات يف
اقتص�اد أمريكا تض�ع “أولوي�ات العاملني
واألرس ،وه�ذا ل�م يك�ن قب�ل ثالث�ة أعوام،
حيث كان االقتصاد األمريكي يف وضع مزر،
وكانت األج�ور مرتاجعة ،وآن�ذاك  5ماليني
أمريك�ي فقدوا عملهم ،و 10ماليني أضيفوا
إىل قائمة من هم يستفيدون من املساعدات
الغذائية”.
وكشف عن أن أسواق املال األمريكية تمكنت
يف عهده مع “ارتفاع األسهم من إضافة 19
تريلي�ون دوالر للث�روة األمريكي�ة ،والدفع
نح�و تحسني الدخ�ل للمتقاعدين ،لتعوض
سنوات من الركود االقتصادي”.

وواص�ل ترامب عق�د املقارنة م�ع الحقبة
الت�ي سبقت واليت�ه ،مذكرا ً ب�أن “البطالة
كانت عالي�ة ،وقوة العمل مرتدية ،والطبقة
الوسط�ى متآكل�ة ،واملواطن�ون ش�عروا
بالخذالن وأنهم منسيون وأصبحوا يفقدون
ثقته�م بالنظ�ام ،وكان هن�اك تراجع نحو
رك�ود عامل�ي ،وعنده�ا ق�ام البن�ك ال�دويل
بخفض توقعات النم�و ملعدالت ال أحد يريد
أن يفكر بها”.
وقال الرئي�س األمريكي إنه “عىل الرغم من
تعرضن�ا لكثري م�ن االنتقاد فإنن�ي لم أكن
واثقا من مستقب�ل أمريكا كما أنا يف الوقت
الح�ارض ،وسنحق�ق الخط�وات االيجابية
م�ع توليد املزي�د من ف�رص العمل وإطالق
إمكانات ش�عبنا ،وخفض الرضائب وتقليل
التنظيم�ات التي لم يسب�ق لها إن حدثت يف
وقت قصري كهذا الوقت الحايل”.
وأك�د أن “قط�اع الطاق�ة األمريك�ي ع�اد
برع�ة قياسية ،ومن�ذ انتخابي استعادت
أمريك�ا أكثر من  7ماليني وظيفة ،وهذا هو
الرق�م الذي ك�ان يف ذهني ،وكن�ا نتطلع إىل
مليوني وظيفة لكننا تمكنا من تحقيق رقم

أكرب بكثري”.
وأش�ار إىل معدل البطالة املسجل يف الواليات
املتحدة عن�د نسبة  ،3.5%وه�و األقل عىل
مدى  50عاما ً.
وقال إن الواليات املتح�دة تمكنت من جعل
اقتصادها يعم�ل “بمعدل عال جدا ،وللمرة
األوىل من�ذ عق�ود بدأنا ن�رى أن الث�روة لم
تع�د ترتك�ز فقط ب�ني ي�دي أقلية ب�ل من
أج�ل اقتصاد ش�مويل ،ونحن نرف�ع قدرات
األمريكي�ني م�ن كل الخلفي�ات الثقافي�ة
والعرقية والطائفية”.
وأوضح أن جميع مواطني الواليات املتحدة
“أصبح�وا يساهم�ون يف االقتص�اد ،وبات
مع�دل البطالة ب�ني األمريكيني م�ن أصول
إفريقي�ة هو األقل يف تاري�خ دولتنا ،كما أن
الفقر انخفض ومع�دل البطالة بني النساء
وصل ألدنى مستوى م�ن عام  ،1953وهذا
يحدث للمرة األوىل”.
ورسد الرئي�س األمريك�ي يف كلمته للمنتدى
العامل�ي ،منج�زات اقتصادي�ة ع�دة ج�رت
يف حقبت�ه ،منه�ا “ارتف�اع دخ�ل قدام�ى
املحاربني ،كم�ا أن األجور ترتفع يف مختلف

القطاعات األمريكية”.
وق�ال ترامب إن “م�ن كانوا يف ق�اع فرص
العم�ل يف أمريك�ا أصبحت أجوره�م ترتفع
بش�كل أكرب م�ن ذي قب�ل ،وب�ات خريجو
امل�دارس يحصل�ون ع�ىل مساع�دات غ�ري
مسبوقة ،وهن�اك مليونان من أبناء األلفية
حصل�وا ع�ىل وظائ�ف وأجوره�م ارتفعت
بنسبة  5%سنوياً ،وهذا الرقم الذي لم نفكر
به أبدا ً من قبل وكان يف حكم املستحيل قبل
ثالثة أعوام”.
وأض�اف أن “األمريكيني بأعم�ار من  34إىل
 45عام�ا ً أصبح�وا أكث�ر حض�ورا ً يف قطاع
العم�ل ،وهن�اك أكثر من  5مالي�ني انضموا
إىل ق�وة العم�ل وثالث�ة مالي�ني ج�رى رفع
أسمائهم من قوائم املساعدات”.
وتح�دث ع�ن “ارتف�اع األج�ور بالنسب�ة
ملتوسط�ي الدخل ،وذلك يش�ري إىل أن الحلم
األمريك�ي يعود بقوة أكث�ر من ذي قبل ،مع
كون الطبقة الوسطى هي األكثر استفادة،
م�ع ع�ودة املصان�ع إىل الوالي�ات املتح�دة،
وزيادة فرص العمل”.
ويف سي�اق تعليقه عىل التط�ورات العاملية،
أك�د ترام�ب أن ب�الده ستواص�ل استعادة
قوته�ا االقتصادية ،و”لن نسمح لألرشار يف
أي مكان بتهديد حريتنا”.
ون�دد الرئي�س األمريك�ي بم�ن وصفه�م
رّ
يح�ذرون من أن
ب�”أنبي�اء الش�ؤم” الذين
العالم عىل ش�فري أزمة بيئي�ة كربى ،خالل
خطاب�ه أم�ام جمه�ور يف داف�وس ش�مل
املراهقة السويدية املدافعة عن البيئة غريتا
تونربغ.
وق�ال ترام�ب “علين�ا رفض أنبي�اء الشؤم
األزلي�ني وتنبؤاته�م بنهاي�ة العال�م” ،بعد
ساع�ات ع�ىل مخاطب�ة تون�ربغ املنت�دى
االقتصادي العاملي يف دافوس ،حيث أشارت
إىل أن الحكومات لم تق�م “بيشء” ملواجهة
رّ
التغري املناخي.

تغي مسار انتخابات رئاسة اجلمهورية املقبلة
قد رّ

هل يكون احلل يف إجراء انتخابات نيابية مبكرة يف لبنان؟
بريوت/متابعة الزوراء:
“االنتخاب�ات النيابية املبكرة” مطلب رّ
رنان يرت رّدد صداه بزخم
يف أروق�ة أوساط سياسية ع� رّدة ،تمامً ا كما يصدح يف ساحات
رّ
ومحط اختالف
االنتفاض�ة ،ما يجعل من الشعار مادة دسمة
يف اآلراء بني األحزاب والقوى الرئيسة.
ويؤك�د الخبري القانون�ي منري كنع�ان أن مل�ف “االنتخابات
النيابي�ة املبكرة” ع�اد يف لبنان إىل الواجه�ة يف اآلونة األخرية،
م�ع مطالبة قواع�د انتفاض�ة  17أكتوب�ر اللبناني�ة بذلك يف
التظاهرات التي تع رّم البالد.
وم�ع أن الطبق�ة السياسية ،وعىل رأسها األم�ني العام لحزب
تشكل ً
رّ
حال
الله ،حسن نرصالله ،رفض�ت إجراءها ،إال أنها قد
نموذج ًيا ألسباب رّ
شتى.
يضي�ف كنعان“ :صحيح أنه لم يم رّر أكثر من عام ونصف عام
عىل االنتخابات النيابية األخرية ،التي أُجريت يف  6مايو ،2018
ً
تغي�ريا جوهر ًيا عىل صعيد التمثيل الشعبي،
إال أنه�ا لم تحمل
ً
خصوص�ا مع اعتماد نظام النسبي�ة املتعدد الدوائر ،ما سمح
ألح�زاب السلطة بتشكي�ل تحالفات أمرّ ن�ت وصولها جميعها
بنسب متفاوتة ،يف مقابل عدم حدوث خرق شعبي ج رّدي”.
األوىل من نوعها
ويلف�ت كنع�ان إىل أن�ه“ :م�ع أن االنتخابات يف ع�ام ،2018
كان�ت األوىل من نوعها منذ عام  ،2009إال أنها ش�هدت اقرتاع
 1.861.203من أصل  ،3.746.483مدرجني يف لوائح الشطب،
أي ما نسبته  49.68يف املائة من الناخبني اللبنانيني .ومن بني
هؤالء من اقرتع بورقة بيض�اء أو ملصلحة منظومات رافضة
ألحزاب السلطة”.

ويؤك�د كنعان أن�ه “سبق أن ُطرح�ت “االنتخاب�ات املبكرة”
ً
خصوصا يف مرحلة ما بع�د عام  ،2005ودعا
م�رارًا يف لبن�ان،
إليها رئيس الجمهورية ،ميشال عون ،الذي اعترب أن القوانني
االنتخابي�ة الت�ي ُ
اعتم�دت عام�ي  2005و 2009ل�م ُتتح له
استغالل ش�عبيته خارج مناط�ق جبل لبن�ان لكسب مقاعد
نيابية إضافية.
وكررّر عون دائمًا هذا الطرح من دون أن يالقي من يسانده.
ً
الحق�ا ،مُ رّددت والية املجل�س النيابي املُنتخب عام  2009حتى

عام  .2018ومع انتهاء عهد الرئيس السابق ميشال سليمان،
رّ
خف الحديث عن االنتخابات املبكرة حتى انتخاب رئيس جديد.
ً
رئيسا.
وهو ما حصل يف  31أكتوبر  ،2016مع انتخاب عون
التدهور اإلقتصادي
أم�ا ه�ل تك�ون االنتخاب�ات املبك�رة ً
ح�ال يف ظ�ل التده�ور
اإلقتص�ادي ال�ذي يعيشه لبنان؟ .ف�ريى كنعان أن�ه ويف رّ
ظل
التده�ور االقتصادي وتفيش الفساد واله�در واملحسوبيات يف
البني�ان الدويل ،إضافة إىل رفض الجهات املانحة تحويل أموال
مؤتم�ر “سيدر” ،الذي عقد يف إبريل  ،2018واملق رّدرة بنحو 12
مليار دوالر ،إىل لبنان ،م�ا لم ُتطبرّق اإلصالحات املطلوبة ،فإن
الحاجة إىل التغيري باتت أمرًا رضور ًيا.
رّ
الحل ،ولو كان عرب حكومة
وأضحى معلومً ا ،يتابع كنعان ،أن
جدي�دة تلبرّي مطالب املواطن�ني ،إال أن اختيار نواب جدد ً
وفقا
لقانون انتخابي جديد وعادل ،قد يسمح بتغيري موازين القوى
الربملانية.
مع العل�م أن معظم أحزاب السلطة متمس�ك بالربملان الحايل
بسب�ب خشيته م�ن فقدان مكاسب�ه من جه�ة ،وعجزه عن

مجاراة مطالب املواطنني من جهة أخرى.
ً
طرحا عمل ًيا
ويضي�ف كنعان“ :يف السياق ،ل�م يق رّدم أي طرف
س�وى ح�زب الكتائب ،ال�ذي كشف رئيس�ه ،النائ�ب سامي
الجميرّ�ل ع�ن اقرتاح قان�ون تق رّدم ب�ه الحزب لتقص�ري والية
مجلس النواب إلجراء انتخابات نيابية مبكرة يف السابق”.
ويشري كنع�ان إىل أنه “لم يسبق أن أُجري�ت انتخابات مبكرة
يف تاري�خ البالد ،فمع والدة لبنان الكب�ري يف  1سبتمرب ،1920
حمل مجلس النواب األول اسم “اللجنة اإلدارية” ،ومع تعاقب
املجال�س حتى مرحل�ة ما بعد استق�الل  ،1943ظلرّت الوترية
الزمنية معتمدة دون تأث�ر بأي تحوالت ،سواء ثورة  1958أو
أزمة مرصف إنرتا  1966أو غريهما.
يف ع�ام ُ ،1972
انتخب الربملان ال� ،13وال�ذي مُ رّدد له مرات
ع�دة حتى ع�ام  ،1992بفعل الح�رب اللبناني�ة (� 1975
 .)1990وبع�د الحرب ،ت� رّم تعيني نواب لف�رتة قصرية قبل
إجراء انتخاب�ات  ،1992ثم  1996و 2000و 2005و2009
و .2018ويف حساب�ات السلط�ة ،يضي�ف كنع�ان ،إذا ت� رّم
القب�ول بانتخاب�ات نيابي�ة مبك�رة ،فستك�ون األوىل من
نوعه�ا يف تاريخ الب�الد ،وقد رّ
تغري مس�ار انتخابات رئاسة
الجمهوري�ة املقررة عام  .2022وه�و ما يضع التشابكات
ً
ً
مرشحا
أصال
السياسية يف أوجها بني األطراف التي ال تملك
ً
معين�ا ،وإن كانت أسماء وزي�ر الخارجية السابق
رئاس ًيا
جربان باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمري جعجع
ورئيس تيار املردة سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف
عون قيد التداول.
(املصدر/ايالف)

أكد ضرورة وقف إطالق النار هلدنة دائمة

سالمة :لدي ما أحاسب أردوغان عليه ونعارض إرسال قوات حفظ السالم لليبيا
برلني/د ب أ -األناضول:
عق�ب مؤتم�ر برل�ني بش�أن ليبيا،
أعرب املبعوث األممي الخاص لليبيا،
غسان سالمة ،عن معارضته إلرسال
قواتدولي�ةلحف�ظس�المهن�اك.
وق�ال سالم�ة يف ترصيح�ات
لصحيفة “فيلت” األملانية (النسخة
اإللكرتونية امس الثالثاء واملطبوعة
الي�وم األربع�اء)“ :ال يوج�د يف ليبيا
قب�ول لق�وات أجنبي�ة .ال أرى أيضا
يف املجتم�ع الدويل استع�دادا إلرسال
قوات… لذلك فإنني ال أسعى إىل مثل
هذه العملية العسكرية”.
وذك�ر سالمة أن األه�م هو أن يؤدي
وق�ف إطالق الن�ار الح�ايل إىل هدنة
دائم�ة ،موضح�ا أن�ه لي�س هن�اك
رضورة إلرس�ال جن�ود أمميني لهذا
الغرض ،ب�ل يكفي فقط عدد صغري
من املراقبني العسكريني.
كم�ا أك�د سالم�ة أهمي�ة أن تتف�ق
األط�راف املتنازعة يف ليبيا عىل لجنة
عسكري�ة مشرتك�ة للتفاوض حول
الهدنة ،مضيف�ا أن اللجن�ة الدولية
املشكلة حديث�ا إلج�راءات املتابعة،
الت�ي تخت�ص بمواصل�ة تنسي�ق
العملية املب�دوءة يف برلني ،ستجتمع
للم�رة األوىل يف منتص�ف ش�باط/
فرباي�ر املقب�ل يف العاصم�ة األملانية
أيض�ا ،مشريا إىل أنه م�ن املرجح أن
تت�وىل أملاني�ا باالش�رتاك م�ع مهمة
األم�م املتح�دة بش�أن ليبي�ا قي�ادة

االجتماع.
ويف ح�وار أخ�ر م�ع تلفزي�ون 218
الليبية أكد سالمة ،أن الرئيس الرتكي
رجب طي�ب أردوغان تعه�د يف البند
الخامس من بيان مؤتمر برلني مثل
غريه ،بع�دم إرسال قوات أو مرتزقة
إىل ليبيا.
وش�دد سالمة عىل أن أردوغان تعهد
أيض�ا يف البن�د الخام�س م�ن بيان
مؤتمر برل�ني الختامي بعدم التدخل
يف ليبي�ا ،وق�ال يف هذا السي�اق“ :أنا

ل�دي ورقة ول�دي ما أحاسب�ه عليه
وقبل ذلك هذا األمر لم يكن متوفرا..
ول�دياآلنتعه�دمن�ه”.
وردا ع�ىل سؤال بشأن كيفية إخراج
 2000مقاتل سوري أرسلتهم أنقرة
إىل ليبيا ،قال املبعوث األممي الخاص
إىل ليبيا“ :هناك مرشوع سنتقدم به
إىل لجن�ة  5 + 5ليتخىل الليبيون عن
املقاتل�ني األجان�ب ،ليس فق�ط ال�
 2000سوري بل وآالف آخرين”.
من جانب آخر ،كشف غسان سالمة

أنه أبلغ مجلس األمن يف نهاية يونيو
امل�ايض بأن�ه عاجز ع�ن التوصل إىل
وق�ف إلطالق الن�ار ،وإىل تفاهم بني
األطراف الليبية بعد اندالع الحرب يف
الرابع من أبريل.
وأك�د املبع�وث األمم�ي أن�ه ح�اول
املستحي�ل يف ه�ذا الش�أن لكن�ه لم
يوفق ،وعزا ذلك إىل وجود استقطاب
ح�اد ب�ني الليبي�ني ،زاد م�ن خطره
استقطاب دويل ،وما وصفها بعملية
تصدع ألي تفاهم دويل حول ليبيا.

يُذك�ر أن  16دولة ومنظم�ة اتفقوا
يف برل�ني أول أمس األح�د عىل تعزيز
الجه�ود الدولية الرامي�ة إىل مراقبة
الحظر األمم�ي لتوريد أسلحة لليبيا
املف�روض من�ذ ع�ام  ،2011ووقف
تقدي�م الدع�م العسك�ري ألط�راف
الرصاع.
كم�ا دعا البي�ان الختام�ي للمؤتمر
مجل�س األم�ن إىل ف�رض عقوب�ات
مناسب�ة عىل الط�رف ال�ذي ينتهك
وقف إطالق النار.
وعق�ب املؤتم�ر دار ج�دل ح�ول ما
إذا ك�ان يتعني عىل الجي�ش األملاني
املساع�دة يف مراقب�ة الهدن�ة ،حيث
ي�رى خ�رباء أن�ه م�ن غ�ري املمكن
تحقي�ق هدن�ة دائم�ة إال بمراقب�ة
وتطبيق قوات لحفظ السالم.
اىل ذلك قال رئي�س حكومة “الوفاق
الوطن�ي” الليبية املع�رتف بها دوليا
فاي�ز ال�راج إن�ه ل�ن يجل�س مع
الجن�رال املتقاع�د خليف�ة حف�رت
مج�ددا ،معربا عن أمله يف أن يراجع
داعموه حساباتهم.
واستغرب ال�راج ،يف لقاء مع قناة
“الجزي�رة” بث�ت من�ه مقتطف�ات
الثالثاء ،تدخ�ل أبوظبي يف بالده عرب
دعمه�ا لحف�رت ،قائ�ال إن اإلمارات
ليس لديها حدود مشرتكة مع ليبيا،
و”هذا يثري تساؤلنا عن أهدافها من
التواجد يف بلدنا”.
وتساءل -يف هذا الصدد -عن األسباب

الت�ي تجعل اإلم�ارات تقي�م قاعدة
عسكرية عىل األرايض الليبية.
وتاب�ع أن ل�دى حكومت�ه تف�اؤال
ح�ذرا إزاء نتائج مؤتمر برلني؛ نظرا
لوجود تجارب سابقة؛ حيث لم تجد
حكومة الوفاق رشيكا يمكن الوثوق
به للخروج من األزمة.
لكن ال�راج أض�اف ،خ�الل اللقاء
ال�ذي يب�ث كامال يف وق�ت الحق ،أن
األمل معقود عىل أن تراجع األطراف
الداعمة لل�واء املتقاعد خليفة حفرت
حساباته�ا فيم�ا يخ�ص القضي�ة
الليبية.
وأك�د أن�ه سيح�رتم دع�وة مؤتم�ر
برل�ني إىل وقف إطالق الن�ار وإجراء
محادث�ات سياسية ،لكنه لن يجلس
مع حفرت مرة أخرى.
ُ
وعق�د املؤتم�ر األح�د ،بمشارك�ة
 12دول�ة ،بينه�ا الوالي�ات املتح�دة
وتركي�ا ،إضاف�ة إىل األم�م املتح�دة
االتح�اد األوروبي واالتحاد اإلفريقي
والجامعة العربي�ة ،وتواجد الراج
وحف�رت؛ للبح�ث ع�ن ح�ل سيايس
للنزاع الليبي.
ودع�ا املؤتمر ،وفق بيان�ه الختامي،
األطراف الليبي�ة وداعميهم إىل إنهاء
األنشط�ة العسكري�ة ،والع�ودة إىل
املسار السيايس لحل النزاع ،وااللتزام
بق�رار األمم املتح�دة الخاص بحظر
تصدير الس�الح إىل ليبيا (رقم 1970
لعام .)2011

وبش�أن مل�ف النفط ،ق�ال الراج
إن ليبي�ا ستواجه وضع�ا كارثيا إذا
استم�ر حصار ق�وات حفرت لحقول
النف�ط ،معربا عن أمله يف أن تضغط
الق�وى األجنبي�ة عىل حف�رت إلعادة
فتح موانئ النفط قريبا.
وأعلن ال�راج رفضه مطالب حفرت
برب�ط إع�ادة فت�ح املوان�ئ بإعادة
توزيع إيرادات النفط.
واألح�د ،قال مصدر بحق�ل الرشارة
النفطي الليبي (جنوب) ،لألناضول،
إن الحق�ل توقف عن الض�خ نتيجة
غل�ق إح�دى الصمام�ات الرابط�ة
ب�ني الحقل ومين�اء الزاوية النفطي
(غرب) من قبل مولني لحفرت.
و”ال�رشارة” هو أكرب حق�ل نفطي
يف ليبي�ا ،وينت�ج أكثر م�ن  300ألف
برمي�ل يوميا ،ويمث�ل إنتاجه قرابة
ثل�ث اإلنتاج الليبي من الخام ،والذي
يتخط�ى مليون برمي�ل يوميا نهاية
.2019
وتشهد ليبيا حربا أهلية منذ اإلطاحة
بالزعي�م الليبي الراحل معمر القذايف
عام  2011.وتسيطر حكومة رئيس
ال�وزراء الليب�ي املعرتف به�ا دوليا،
فاي�ز ال�راج ،ع�ىل أج�زاء صغرية
ح�ول العاصم�ة طرابل�س غرب�ي
البالد .ويخوض املشري خليفة حفرت
م�ع حلفائ�ه مع�ارك ض�د الراج،
ويسيطر عىل أجزاء واسعة من البالد
كما يلقى دعما من الخارج.
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الرتبية :ال تأجيل للعام الدراسي
واالمتحانات يف موعدها
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية ،امس الثالثاء ،ان العام الدرايس مستمر وال نية للتأجيل.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الرتبية ،حيدر ف�اروق ،يف ترصيح صحفي :إن�ه «ال يوجد
اي تأجي�ل للسن�ة الدراسية الجارية يف املحافظات التي ش�هدت تظاهرات واعتصامات
ع�ن الدوام الرسمي» .داعيا ً «أولياء أم�ور الطلبة إىل التحاق أبنائهم بالدوام حفاظا ً عىل
مستقبلهم التعليمي».
واض�اف ف�اروق ان «الوزارة ح�ددت مواعيد امتحان�ات نصف السن�ة والكورس األول
لجمي�ع املحافظ�ات» .مؤكدا ً أن «االمتحان�ات ستجرى يف موعدها املح�دد من دون أي
تغير».
وكان�ت وزارة الرتبي�ة ق�د أعلنت ،يف وق�ت ساب�ق ،إنهاء جمي�ع استعداداته�ا إلجراء
امتحان�ات نصف السن�ة ،بينما أعلنت إلغاء جمي�ع األوامر التي ص�درت بحق التالميذ
والطلب�ة باعتبارهم راسبني للع�ام الدرايس  2020 – 2019يف املحافظات التي ش�هدت
تظاهرات يف الفرتة األخرة.

أمانة بغداد تطور  5قطاعات سكنية
يف مدينة الصدر
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نقيب املعلمني لـ  :جهات تهدد ومتنع إدارات املدارس من إكمال
الدراسة بعد انتهاء اإلضراب
الزوراء /ليث جواد:
أكد نقيب املعلمني العراقيني ،عباس السوداني،
وج�ود جهات تهدد وتمن�ع ادارات املدارس من
مواصل�ة اكمال الدراسة بع�د انتهاء االرضاب،
مبين�ا أن وزارة الرتبية تتحم�ل جزءا من هذه
املسؤولي�ة ،فيما حذر الخب�ر الرتبوي ،محمد
املوىل ،م�ن أن استمرار الوضع عىل ما هو عليه
سيؤدي إىل عدم اعرتاف النظام الرتبوي العاملي
بالشهادة الدراسية العراقية لهذا العام.
وق�ال السوداني ،يف حديث ل�»ال�زوراء» :هناك
جهات تهدد وتمنع ادارات املدارس يف محافظات
ذي قار وكربالء والنج�ف وواسط من مواصلة
اكم�ال الدراس�ة بالرغ�م م�ن اعالنن�ا انته�اء
االرضاب منذ ش�هر ترشين الثاني ،والذي اردنا
من�ه ايصال رسال�ة عن تردي الواق�ع الرتبوي
يف الع�راق .مبينا :أن الجه�ات االمنية يف عموم
املحافظات مسؤولة عن توفر الحماية إلدارات
تلك املدارس ،لك�ي تتمكن من االنتظام بالدوام
بشكل صحيح ،واكمال املناهج الدراسية.
واش�ار السوداني اىل :ان وزارة الرتبية يجب أن

تراع�ي ظ�روف البلد يف هذه السن�ة الدراسية،
وتخ�رج بح�ل ملشكلة ع�دم انتظ�ام الطلبة يف
مقاع�د الدراس�ة بالرغم من م�رور اكثر من 3
اشهر عىل انطالق العام الدرايس الحايل .مؤكدا:
أن وزارة الرتبي�ة تتحم�ل جزءا م�ن مسؤولية

ع�دم انتظ�ام ال�دوام ،ألنه�ا يف بداي�ة انطالق
التظاهرات لم تتحرك ،وتتخذ موقفا معينا كأن
تعط�ل الدوام ،كم�ا فعلتها لبن�ان وايران ،لكن
غياب الوزير حال دون اتخاذ مثل هذا القرار.
وع ّد السوداني :أن وزارة الرتبية بعيدة كل البعد

ع�ن نقاب�ة املعلم�ني بالرغم من ك�ون النقابة
وقف�ت م�ع ال�وزارة يف بداي�ة الع�ام ال�درايس
عندم�ا كان هناك تحشيد للتظاهر ضد املناهج
الرتبوية ،ووقفنا ضد هذه املرشوع.
أم�ا الخب�ر الرتب�وي ،محمد امل�وىل ،فقال ،يف
حديث ل�»الزوراء» :يف ح�ال استمرار ارضاب
الطلب�ة عن مقاعد الدراسي�ة فسيكون له اثر
سلبي عىل الواقع الرتبوي يف العراق ،الن النظام
ال�درايس محك�وم بتوقيت�ات زمني�ة محددة
عاملي�ا ،لذا يج�ب مراعاته�ا من قب�ل الطلبة
والرتبية ،ويف حال لم تتمكن وزارة الرتبية من
إكمال الع�ام الدرايس الح�ايل فسيكون هناك
اث�ر كبر ،يتمث�ل يف عدم االع�رتاف بالشهادة
الدراسي�ة العراقي�ة له�ذا الع�ام م�ن النظام
الرتبوي العاملي.
مؤك�دا :رضورة ان تكون هناك وقفة من قبل
نقاب�ة املعلم�ني والوجه�اء والشي�وخ ورجال
الدي�ن واولياء االمور من اج�ل حث الطلبة عىل
الع�ودة اىل مقاعد الدراسة ،واكم�ال هذا العام
بدال من ضياع هذه السنة منهم.

أكد مضاعفة القوة النهرية لتأمني اخلزين اإلسرتاتيجي للمياه يف دياىل

احلشد الشعيب يبحث مع الصليب األمحر زيادة التعاون اإلغاثي واإلنساني
بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغ�داد ،امس الثالثاء ،تطوير 5
قطاعات سكني�ة يف مدينة الصدر وإدخالها
الخدمة بالكامل.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة منه ،إن “مالكاتها يف دائرة املشاريع
انج�زت أعمال االكس�اء واملقرنص الخاصة
بالقطاع�ات ( ) 6٧ ، 60 ، ٧٧ ، ٧6 ، ٧5
ضمن مدينة الص�در رشق بغداد وبالجهود

الذاتية».
وأض�اف البي�ان أن “العم�ل تضمن تكسر
ورف�ع االنقاض وقش�ط الش�وارع واالزقة
الضيقة ،والقيام بأعمال صب ومد السواقي
الجانبي�ة ،ومن ث�م تجهيز وتطبي�ق االزقة
الضيقة بمادة املقرنص سمك  8سم واكساء
الش�وارع العرضي�ة بطبق�ة م�ن االسفلت
بسمك  5سم ،باالضاف�ة اىل تعلية منهوالت
املجاري وانشاء مشبكات مياه األمطار”.

بغداد /الزوراء:
بحث اللواء  26يف الحشد الشعبي ولجنة
الصلي�ب االحمر ،امس الثالث�اء ،زيادة
التعاون االغاثي واالنساني .من جهته،
أعلن القي�ادي يف الحش�د الشعبي ،أبو
محمد التميمي ،أمس ،مضاعفة القوة
النهري�ة لتأمني الخزي�ن االسرتاتيجي
للمياه يف محافظة دياىل.
وذك�ر بي�ان للحش�د الشعب�ي ،تلق�ت
«ال�زوراء» نسخة من�ه ،أن “آمر اللواء

اإلطاحة بأهم ناقل للمخدرات يف دياىل

بغداد /الزوراء:
كش�ف مصدر أمني يف محافظة دياىل ،امس الثالثاء ،عن االطاحة بأهم ناقل للمخدرات
داخل املحافظة.
وق�ال املص�در يف ترصيح صحف�ي ان” فريقا مختصا من مكافح�ة املخدرات يف رشطة
دياىل نج�ح ومن خالل كمني نوعي من االطاحة بأهم ناقل للمخدرات يف املحافظة قرب
قضاء خانقني(100كم شمال رشق بعقوبة)».
وأضاف املصدر ان” املعتقل ضبط بحوزته عىل كمني من املخدرات» .الفتا اىل «ان اعتقاله
جرت بعد رصد ومتابعة استمرت اسابيع».
وكان�ت رشطة دياىل اعتقل�ت مؤخرا  4من تجار املخدرات ،بينه�م اجنبي ،باالضافة اىل
عدد من مروجي وناقيل املواد املخدرة.

نينوى تستحصل  800فرصة عمل
إضافية للتعيني بصفة عقد

بغداد /الزوراء:
أعل�ن محافظ نين�وى ،نج�م الجبوري،
امس الثالث�اء ،استحص�ال  800فرصة
عم�ل إضافي�ة للتعي�ني بصف�ة عقد يف
مديريات بلدي�ات نينوى وبلدية املوصل،
وبواقع  1800درجة.
وذك�ر مكتب الجب�وري ،يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،إن «محاف�ظ

نين�وى استحص�ل  800فرص�ة عم�ل
للتعي�ني بصف�ة عق�د بأج�ر يوم�ي يف
مديريتي بلدي�ات نينوى وبلدية املوصل،
وملدة ثالث أش�هر قابلة للتمديد ،لتضاف
اىل ال��  1000درج�ة الت�ي إستحصله�ا
يف وق�ت سابق خ�الل اجتماع�ه مؤخرا
مع وزير االعم�ار واإلسك�ان والبلديات
العامة».

عمليات سامراء تعلن تفكيك وإتالف
 ١٧عبوة ناسفة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة عمليات سامراء ،ام�س الثالثاء ،تفكيك وإتالف  1٧عب�وة ناسفة يف قاطع
عملي�ات سامراء.وقال�ت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخ�ة منه ،ان «كتيبة هندسة
ميدان الفرقة الرابعة ،وأثناء عمليات تطهر مناطق جزيرة مكيشيفة وخط الالين شمال
سام�راء ،تمكنت من العثور ع�ىل  1٧عبوة ناسفة محلية الصنع ،اثنان منها عىل ش�كل
جليكان سعة عرشين لرتا».واضافت انه «تم اتالفها موقعيا ً بتفجر مسيطر عليه».

 ،26الشي�خ ميث�م الزي�دي ،استقبل يف
مكتبه املن�دوب امليداني للجنة الصليب
االحمر ،عالء الفحام ،يف النجف االرشف
والوف�د املرافق له“ .مبينا انه ”تم بحث
آلية زيادة التعاون والتواصل املشرتك يف
مجال االنشطة اإلنسانية».
واض�اف البي�ان ان ”االجتم�اع ناقش
كذل�ك دور الحشد الشعب�ي وفعالياته
وأنشطت�ه االنساني�ة الت�ي قدمه�ا يف
مختل�ف امليادين بش�كل مبارش او من

«اليونسكو» تنتهي من
أعمال تثبيت اهليكل
اهلش ملنارة احلدباء

بغداد /الزوراء:
كشف�ت االمانة ملجلس ال�وزراء ،امس الثالثاء،
ع�ن انته�اء اليونسكو م�ن أعمال تثبي�ت بنية
الجام�ع ومن�ارة الحدب�اء بع�د إزال�ة األلغ�ام
األرضية من املوقع ،وتثبيت ما تبقى من الهيكل
اله�ش للمئذن�ة التاريخي�ة املائل�ة الت�ي يبل�غ
ارتفاعها  45مرتا.
وقالت االمان�ة يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه ان “منظمة اليونسك�و أعلنت االنتهاء من
أعمال تثبيت بنية الجام�ع ومنارة الحدباء بعد
إزالة األلغام األرضية من املوقع وتثبيت ما تبقى
من الهيكل الهش للمئذنة التاريخية املائلة التي
يبل�غ ارتفاعها  45مرتا الت�ي تعرضت إىل تدمر
شبه كامل عىل يد تنظيم داعش اإلرهابي”.
واضاف�ت ان “رشكتي الفاو والعطاء الهندسية
بارشت�ا ،بع�د رف�ع األنق�اض وإزالة م�ا تبقى
من البناي�ات املهدمة ،إعادة إعم�ار املستشفى
البيطري الكبر يف أيم�ن املوصل ملساعدة مربي
الث�روة الحيواني�ة يف ع�الج مواش�يهم واألمور
البيطرية األخرى التي تحتاجها املحافظة».

أوضحت تفاصيل احلكم بقضية عقار يعود ملسؤول بالنظام السابق

طري�ق تشكيالته�ا االنساني�ة التابعة
له�ا كحمل�ة الوف�اء ووح�دات اإلغاثة
والدعم”.
م�ن جهت�ه ،أعل�ن القي�ادي يف الحشد
الشعب�ي ،أب�و محم�د التميم�ي ،أمس
الثالث�اء ،مضاعف�ة الق�وة النهري�ة
لتأمني الخزي�ن االسرتاتيجي للمياه يف
محافظة دياىل.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان” الق�وة النهرية

للحش�د الشعب�ي املنت�رشة يف بح�رة
حمرين(58ك�م ش�مال رشق بعقوبة)
جرى مضاعفتها  3مرات لتأمني البحرة
م�ن أية محاوالت تسلل او هجمات من
قبل تنظيم داعش االرهابي».
واض�اف التميمي ان “البح�رة ،والتي
تع�د الخزي�ن االسرتاتيج�ي للمي�اه يف
دي�اىل ،انخفضت بها مع�دل الهجمات
ومح�اوالت تسلل داع�ش بنسبة %90
منذ انتشار الحشد الشعبي يف محيطها

وضفافها نظرا العتم�اده عىل تشكيل
قوة نهرية ضاربة بإمكانيات متواضعة
يف ب�ادئ االم�ر لتتط�ور وتصب�ح قوة
قادرة عىل القي�ام بالعديد من املهمات
الصعبة واملعقدة».
وكانت القوة النهرية للحشد الشعبي يف
بحرة حمرين شكلت قبل عام من اآلن،
ومهمته�ا هي تأم�ني البح�رة وقطع
طرق تسل�ل داعش االرهاب�ي وحماية
الصياديني.

اإلعمار واإلسكان تستعد الفتتاح جسر املوصل الثاني قريبا
بغداد /الزوراء:
تستع�د وزارة االعم�ار واالسك�ان والبلديات
العامة الفتتاح جرس املوصل الثاني (الحرية)
بداي�ة ش�هر نيس�ان املقب�ل ،وض��م���ن
م��ش��اري��ع ال��ط��رق وال��ج��س��ور
وامل���اء وال��ص���رف الصحي التي تنفذ يف
محافظة نينوى.
واوض��ح مدي�ر ع�ام رشك�ة سع�د العامة،
ص��ادق محم�د ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
«املالكات الفني�ة والهندسية التابعة لرشكته،
وب�إرشاف دائ�رة الط�رق وال�ج�س��ور
ب�ال��وزارة ،حققت نسب ان�ج��از متقدمة
بلغ�ت  ٧3باملئ�ة ،ضم�ن م�ش��روع تأهي�ل
جرس امل�وص�ل الثان�ي (الحرية) يف محافظة
نينوى».
وأش�ار إىل أن «امل�رشوع ال��ذي تبل�غ كلفته
ع�رشة ملي�ارات دي�ن��ار ،وامل�م��ول م��ن
ق��رض البن�ك ال�دول��ي ال�ط��ارئ إلع�ادة
اعمار املناطق املترضرة من االره�اب ،تنفذه
ال��وزارة عىل وف�ق مواصف�ات فنية وضمن
مدة زمنية مح�ددة سلفا» .مؤكدا «ان افتتاح
الجرس سيكون خالل شهر نيسان املقبل».
ّ
وب�ني «اهمي�ة الج�رس الكب�رة يف تسهي�ل

حرك�ة النقل وال�ت�ج��ارة ف��ي امل�دي�ن�ة،
اض�اف��ة ال�ى ف��ك االختناق�ات امل�روري�ة
للمركب�ات وح�رك��ة السابل�ة ب�ني ش��رق
املوصل وغ�رب�ه�ا ،ش�ك�ون�ه ي�رب�ط ح�ي
الفيصلية ال�واق��ع ف�ي الجانب الرشقي من
املوص�ل باملنطق�ة التجارية يف مرك�ز املدينة
الحيوي ضمن (باب الطوب)».
وافصح ان�ه «ت�م االن�ت�ه�اء م�ن ت�رك�ي�ب

هي�كل ال�ج�س�ر ورب��ط جمي�ع رواف��ده
بالكام�ل ،م�ن اج��ل تأمني الش�كل النهائي
لهيكل�ه واملبارشة بعملي�ات التسليح والصب
الخرسان�ي املخت�ص ل��ه» .م�ش��ددا ب�أن
«م�الك��ات رشكت�ه العاملة هن�اك ضاعفت
العم�ل ،كما ت�م تأمني املواد الالزم�ة للقوالب
بغية االرساع يف انجازه ضمن املواعيد املحددة
سلفا».

اجلمارك حتبط تهريب  35سيارة يف أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة الجم�ارك ،ام�س
الثالثاء ،احباط تهريب  35سيارة
يف جمرك ام ق�رص الشمايل ،فيما
اك�دت رضورة اتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة بح�ق السي�ارات
املخالفة.

وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه ان «السلطة
الجمركي�ة يف جم�رك ام ق�رص
الشم�ايل تمكن�ت بالتع�اون م�ع
الجه�ات الساندة م�ن ضبط ()9
حاوي�ات حج�م  40قدما تحتوي
( )35سيارة دون املوديل املسموح

باست�راده يف محاول�ة لتهريبها
ً
خالف�ا للضواب�ط والتعليم�ات
النافذة».
وأك�دت «اتخ�اذ اإلج�راءات
القانونية بحق السيارات املخالفة
حس�ب قان�ون الكم�ارك رقم 23
لسنة  1984النافذ».

يذك�ر ان الهيئ�ة العامة للجمارك
تعل�ن ،بش�كل مستم�ر ،ضب�ط
واعادة اصدار م�واد مختلفة يتم
كشفه�ا يف مراكزه�ا الكمركي�ة
تمن�ع م�ن خالله�ا دخ�ول املواد
املخالف�ة ل�رشوط وضواب�ط
االستراد.

اعتقلت عصابة سرقت  63كغم من الذهب يف الكاظمية

النزاهة تصدر أوامر قبض حبق مسؤولني وموظفني يف صحة األنبار الداخلية تعلن إغالق  900موقع تابع لـ”داعش” يروج للشائعات

بغداد /الزوراء:
كشف�ت هيئة النزاه�ة ،ام�س الثالثاء ،عن
ص�دور أوامر قبض بحق عدد من املسؤولني
واملوظف�ني يف دائ�رة صحة األنب�ار؛ لشبهة
اخت�الس قراب�ة ملي�ار دين�ار .م�ن جه�ة
متصل�ة ،أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية،
ام�س الثالثاء ،تفاصيل الحكم يف قضية بيع
عقار تعود ملكيته ألحد املسؤولني يف النظام
السابق.
وقالت هيئة النزاهة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة منه ،إن “محكمة التحقيق املختصة
بالنظ�ر بقضايا النزاه�ة يف محافظة األنبار
أصدرت أوامر قبض بح�ق كل من املتهمني،
املدير العام لصحة املحافظة سابقاً ،إضافة
إىل مدي�ر الحساب�ات واثنني م�ن املحاسبني
يف الدائ�رة ،عن تهمة اخت�الس مبالغ مالية
ُتق َّد ُر ب��( )854,000,000مليون دينار عر
التالعب والتحريف باملبالغ الحقيقية للسلف
املرصوفة”.
وأض�اف البيان أن “املحكم�ة أصدرت أوامر
القب�ض بحق املتهم�ني وفقا ً ألحك�ام املادة
( )316من قانون العقوبات”.
م�ن جه�ة متصل�ة ،أعلن�ت هيئ�ة النزاهة
االتحادية ،ام�س الثالثاء ،تفاصيل الحكم يف

قضية بيع عقار تعود ملكيته ألحد املسؤولني
يف النظ�ام السابق ،مبينة أن العقار مشمول
بالحجز بالقرار رقم ( 88لسنة  ،)2003وأن
إجراءات البيع تمَّ ت خالفا ً للقانون.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة منه ،انه�ا «حققت فيها
وأحالتها للقضاء ،إىل قيام املتهمة يف القضية
الت�ي تعم�ل يف دائرة تسجيل عق�اري البياع
بع�دم املحافظ�ة عىل امل�ال الع�ام ،وتسير
معامل�ة بي�ع العق�ار املحجوز (ال�ذي تعود
ملكيته ملسؤول يف النظ�ام السابق) استنادا ً
إىل كتاب مزور ،وتسجيله بأسماء أشخاص

آخري�ن ،بالرغم م�ن وج�ود مالحظات عىل
املعامل�ة تضمَّ ن�ت وج�ود حجز ع�ىل أموال
مال�ك العقار ،فضالً ع�ن إيقاف املعاملة من
قبل هيأة التدقيق الالمركزية».
وأوضحت الدائ�رة أن «محكمة جنح الكرخ
املختصة بقضاي�ا النزاهة ،بعد اطالعها عىل
إفادة املمث�ل القانوني لدائرة عقارات الدولة
ال�ذي طل�ب الشك�وى ،ومح�رض التحقيق
اإلداري الص�ادر ع�ن مكت�ب املفت�ش العام
لوزارة العدل ال�ذي أوىص بإحالة املتهمة إىل
املحاك�م املختص�ة ،إضافة إىل كت�ب الدائرة
القانوني�ة يف وزارة املالية ودائ�رة التسجيل
العقاري وصورة ضوئية م�ن الكتاب املزور
ً
فض�ال ع�ن قرينة
ومعامل�ة بي�ع العق�ار،
ه�روب املُ َّتهمة من وج�ه العدالة ،وصلت إىل
القناع�ة الكافي�ة بتجريمها وفق�ا ً ألحكام
املا َّدة ( )341من قانون العقوبات رقم (111
لسنة .»)1969
واش�ارت اىل ان «املحكم�ة الحكم قررت عىل
املدانة غيابياً ،إضافة إىل إصدار مُ َّ
قبض
ذكرة
ٍ
ِّ
بحقها ،م�ع االحتفاظ لدائرة عقارات
وتحر
ِّ
الدولة يف وزارة املالي�ة بحق طلب التعويض
أمام املحاكم املدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم
الدرجة القطعيَّة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس الثالثاء ،إغالق نحو
 900موق�ع الكرتون�ي تابع لتنظي�م “ داعش”
يروج الشائع�ات ،فيما دعت اىل توخي الحذر يف
الحصول ع�ىل املعلومات وتلقيها من مصادرها
الحقيقي�ة .م�ن جهة اخ�رى ،اعلنت ال�وزارة،
ام�س ،اعتق�ال عصاب�ة رسق�ت  63كغ�م من
الذهب يف الكاظمية ببغداد.
وق�ال مدير العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية،
الل�واء سع�د مع�ن ،يف ترصي�ح اوردت�ه األنباء
العراقي�ة (واع) ،واطلع�ت علي�ه «ال�زوراء»
إن “أغل�ب الشائع�ات ليس�ت عفوي�ة” .مبينا ً
أن”هن�اك جيوش�ا ً ومنظم�ات مغرض�ة تعمل
بص�ورة خفية من أجل استغالل وضعية معينة
باتجاهات أخرى”.
ودع�ا مع�ن املواطن�ني اىل “توخ�ي الح�ذر يف
الحصول ع�ىل املعلومات وتلقيها من مصادرها
الحقيق�ة” .الفت�ا ً اىل أن”هناك قن�وات إعالمية
رسمي�ة كشبك�ة اإلع�الم العراق�ي والقن�وات
الوطني�ة التي يمكن االعتم�اد عليها ،فضالً عن
موق�ع وزارة الداخلية الذي يعد الجهة الرسمية
يف نق�ل األخب�ار والترصيح�ات الت�ي تتعل�ق
باألمن».
من جهته ،أك�د مدير قسم محارب�ة الشائعات

يف وزارة الداخلي�ة ،العقيد زياد محارب القييس،
أن “قس�م محاربة الشائعات يف وزارة الداخلية،
وبالتنسي�ق م�ع وزارة االتص�االت ،تمك�ن من
إغ�الق نحو  850اىل  900موق�ع الكرتوني تابع
لعصابات داعش اإلرهابية تروج للشائعات بعد
رصده�ا وتشخيصها”.،ع�ادا ً “الشائع�ات من
الجرائ�م الخط�رة التي تؤثر يف أم�ن واستقرار
البلد».

ولفت القييس ،اىل أن “قانون العقوبات العراقي
رقم ( )111لسن�ة  1969املعدل ،يعاقب كل من
يروج عم�دا ً لشائعة كاذبة أو مغرضة أو دعاية
مث�رة ،أو خ�ر كاذب يف زمن الح�رب ،التي من
ش�أنها أن تلحق الرضر باالستع�دادات الحربية
والعملي�ات العسكرية للقوات املسلحة ،أو إثارة
الفزع أو إضعاف الروح املعنوية يف األمة”.
من جهة اخ�رى ،اعلن�ت وزارة الداخلية ،امس
الثالث�اء ،اعتق�ال عصابة رسق�ت  63كغم من
الذهب يف الكاظمية ببغداد.
وقالت ال�وزارة يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه ان «مف�ارز مكت�ب الكاظمي�ة التابعة اىل
مديري�ة مكافحة اجرام بغداد ،وباالش�رتاك مع
ش�عبة استخبارات الكاظمية ،تمكنت من القاء
القبض عىل عصابة مكون�ة من ثالثة متهمني،
بع�د  48ساع�ة م�ن تسجي�ل ح�ادث االخب�ار
بالرسقة ،وذل�ك لقيامهم برسقة  63كيلو غرام
من الذهب الخالص من داخل مخزن للمصوغات
الذهبية جنوب غربي العاصمة بغداد».
واضاف�ت ان�ه «بع�د التحقي�ق معه�م اعرتفوا
بجريمته�م النكراء ،حيث ضبط بحوزتهم املواد
املرسوق�ة» .مشرة اىل انه «تم ع�رض اوراقهم
التحقيقية عىل القايض املختص ،فقرر توقيفهم
عىل وفق احكام املادة ( 443ق.ع)».
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استقرار أسعار الدوالر يف األسواق
احمللية

«  »BPالربيطانية تنسحب من حقل كركوك النفطي

الطاقة الدولية :املخاوف األمنية تزيد من صعوبة بناء القدرة اإلنتاجية للعراق

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف بغداد ،امس الثالثاء ،املوافق ()21/1/2020
استقرارا بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وجاءت أسعار بيع ورشاء الدوالر رشكات الصرفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر
الواحد  1220ديناراً ،أي  122ألف دينار للمائة دوالر .أما س�عر الرشاء للدوالر
فبلغ  1210ديناراً ،أي  121ألف دينار للمائة دوالر.

الرافدين يعلن ازدياد أعداد دوائر
الدولة املوطنة رواتبهم

No: 7173 Wed 22 Jan 2020

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدين ،امس الثالثاء ،ازدياد اع�داد الذين تم توطني رواتبهم
عىل مرصفنا وتس�لمهم بطاقة املاس�رت كارد .وقال املكتب االعالمي للمرصف
يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه ،إن “العديد من الدوائر ومؤسسات الدولة
وطنت رواتبهم لدى املرصف ،وأصبحت رواتبهم يتم تسلمها شهر ًيا عن طريق
ً
ب�دال من النقد الي�دوي” .وأض�اف البيان أن “الذي�ن تم توطني
املاس�رت كارد
رواتبهم مش�مولون بالس�لف والقروض ،وكل الخدمات املالي�ة التي يطلقها
املرصف”.

بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت وكالة الطاق�ة الدولية بأن النفط
العراقي يش�كل  20%م�ن واردات الهند
ً
مبينة أن املخ�اوف األمنية يف
النفطي�ة،
العراق تزيد صعوبة بناء القدرة اإلنتاجية
له .من جهة اخرى ،نقلت «رويرتز» عن
ثالث�ة مص�ادر أن رشكة  BPانس�حبت
من حقل كركوك النفط�ي بالعراق ،بعد
انتهاء عق�د تنقيب بقيم�ة  100مليون
دوالر دون اتفاق عىل توسعة الحقل.
وقالت وكال�ة الطاقة الدولي�ة يف تقرير
له�ا ،إن «الطاقة املتزايدة للعراق حظيت
بالرتحيب الش�ديد بعد ارتف�اع التصدير
النفط�ي يف هذا البلد من  2مليون برميل
يومي�ا ً يف ع�ام  2010إىل  4ماليني برميل
يوميا ً حالي�ا ً والذي جاء بع�د العقوبات
(ع�ىل) إيران والتي قلص�ت صادراته إىل
 0.3ملي�ون برمي�ل يومي�اً ،م�ع انهيار
انتاج فنزويال».
وأضاف�ت أن «كالً م�ن الص�ني والهن�د
تحص�الن عىل ملي�ون برمي�ل يوميا ً من
العراق وتصدير ملي�ون برميل أخرى إىل
ً
مش�رة إىل أن «النفط
ال�دول األوربية».
العراقي يش�كل  20%م�ن واردات الهند
من النفط الخام».
وأش�ارت الوكال�ة ،إىل أن�ه ع�ىل «امل�دى

املتوس�ط قد تزي�د املخ�اوف األمنية من
صعوبة بن�اء القدرة اإلنتاجي�ة للعراق،
وهذا بدوره ق�د يزيد من صعوبة ضمان

وج�ود طاق�ة إنت�اج احتياطي�ة كافية
لتلبي�ة الطلب العامل�ي املتزايد يف النصف
الثاني من هذا العقد».

كربالء وناحية بين سعد تعلنان حتقيق االكتفاء الذاتي من احملاصيل
الزراعية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة ،امس
الثالث�اء ،تحقيق االكتف�اء الذاتي لعدد كبر
من املحاصيل الزراعية ،مشرة إىل أن الدعم
الحكوم�ي يعد واحدا من اه�م العوامل التي
اسهمت بزيادة االنتاج الزراعي .من جهتها،
اعلنت مديرية ناحية بني س�عد يف محافظة
دي�اىل ،ام�س ،تحقي�ق االكتف�اء الذاتي من
املحاصيل الزراعية وتس�ويق الفائض لعدة
محافظات .وقال محافظ كربالء املقدس�ة،
نصيف جاس�م الخطابي ،يف ترصيح أوردته
صحيفة “الصباح” واطلعت عليه «الزوراء»
إن “القط�اع الزراع�ي يف املحافظ�ة ش�هد
طفرة كب�رة خ�الل الس�نوات املاضية من
خ�الل زي�ادة املس�احات الزراعي�ة وزيادة
االنت�اج ونوعيت�ه» .واض�اف ان “زراع�ة

محص�ويل الحنط�ة والش�عر يف املحافظ�ة
تضاعف�ت مس�احاتها وتوس�عت أراضي�ه
الزراعية بمع�دل  20ضعفا عما كانت عليه
قب�ل ع�ام  . 2003موضح�ا ان “مس�احة
االرايض املزروعة كان�ت  3آالف دونم ،بينما
وصل�ت حالي�ا اىل أكثر من  90أل�ف دونم».
ولفت الخطابي اىل ان “الدعم الحكومي يعد
واحدا من اهم العوامل التي اسهمت بزيادة
االنت�اج الزراع�ي ك�ون الزراعة ه�ي الرافد
املهم من الرواف�د االقتصادية العراقية التي
توفر االمن الغذائي للبالد ،وتؤدي اىل تشغيل
االي�دي العامل�ة ،والتقليل م�ن الهجرة من
الريف اىل املدينة ،اضافة اىل فتح افاق كبرة
لالس�تثمار الزراعي ،وتوفر العملة الصعبة
بدال من توجيهها اىل االستراد ،كما تسهم يف
تحس�ني البيئة وتنظيفها وتشغيل املصانع

والرشكات الصناعية املرتبطة بالزراعة».
ولف�ت الخطاب�ي إىل أن “هناك زي�ادة ايضا
يف مش�اريع الث�روة الحيواني�ة ،حيث توجد
يف كرب�الء العدي�د من حق�ول الدواجن التي
حقق�ت زيادة يف االنت�اج واالكتف�اء الذاتي
م�ن لح�وم الدجاج وبي�ض املائ�دة ،بعد ان
كان�ت كرب�الء ال تمتلك قبل ع�ام  2003إال
رشك�ة دواجن واحدة” .م�ن جهتها ،اعلنت
مديرية ناحية بني س�عد يف محافظة دياىل،
ام�س الثالث�اء ،تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي
من املحاصي�ل الزراعية وتس�ويق الفائض
لع�دة محافظ�ات .وق�ال مدي�ر ناحية بني
س�عد (17كم جن�وب غرب بعقوب�ة) ،نجم
السعدي ،يف حديث صحفي :ان” ناحية بني
س�عد حققت االكتفاء الذاني من املحاصيل
الزراعي�ة ألول م�رة من�ذ س�نوات ،وب�دأت

بتسويق الفائض لعدة محافظات منها بغداد
لقرب املسافة معها» .واضاف السعدي ان”
 90%من مزارعي بني س�عد ع�ادوا ملهنهم
م�رة اخ�رى بع�د هجره�ا لس�نوات عقب
مواسم صعبة تعرضت فيها الزراعة بشكل
عام اىل انتكاس�ة كبرة دفع�ت الكثرين اىل
ترك مهن�ة االباء واالج�داد واللجوء اىل مهن
اخرى لغرض تامني لقمة الخبز».
واشار مدير ناحية بني سعد اىل ان” الناحية
تعد م�ن النواح�ي املهمة يف قط�اع الزراعة
كونها تضم ع�رشات االالف م�ن الدونمات
التي تنت�ج مختل�ف املحاصي�ل الزراعية”.
الفتا اىل ان “عوامل متعددة اسهمت يف احياء
قط�اع الزراعة ،ابرزها دعم املجتمع لالنتاج
املح�ي ،ومعالجة ملف االس�تراد الخارجي
للمحاصيل”.

جلنتان نيابيتان :االتفاقية الصينية تنص على تشغيل % 80
من العمالة احمللية

بغداد /الزوراء:
كشفت لجنتا االستثمار واالقتصاد
والعمل النيابيت�ان ،امس الثالثاء،
ع�ن وج�ود بن�ود ايجابي�ة يف
االتفاقي�ة الصيني�ة العراقي�ة،
بضمنها اش�رتاط العراق تش�غيل
 80%م�ن االياد العامل�ة العراقية
يف املشاريع الصينية .وقالت عضو
لجن�ة االس�تثمار واالقتصاد ،ندى
ش�اكر جودت ،يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان “االتفاقي�ة
الصيني�ة العراقي�ة فيه�ا بع�ض
البنود االيجابية ،بضمنها اشرتاط

العراق توفر نحو  80%من االيادي
العامل�ة العراقي�ة يف ال�رشكات
الصينية العاملة بالعراق».
وأوضحت ج�ودت ان “تلك الفقرة
ستس�هم يف انهاء مشاكل البطالة
بنس�ب كب�رة وت�رشع يف اعم�ار
امل�دن واالس�تغناء ع�ن الوظائف
الحكومية» .وبيّن�ت جودت ،وهي
نائبة عن ائتالف النرص :أن “الخلل
يف االتفاقي�ة هو عدم تحديد موعد
انطالق املش�اريع يف العراق ،فضال
عن عدم تحديد اغلب املش�اريع يف
املحافظات” .مشرة إىل أن “مجلس

النواب عازم عىل استضافة السفر
الصيني وممثلني عن الحكومة من
اجل بحث تفاصيل االتفاقية».
م�ن جه�ة متصلة ،كش�فت لجنة
العمل النيابي�ة ،امس الثالثاء ،عن
نسبة العمالة املحلية التي حددتها
الحكومة االتحادية ضمن املشاريع
االستثمارية التي ستنفذها الصني
داخل الب�الد .وقال عض�و اللجنة،
فاض�ل الفت�الوي ،يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «ال�زوراء» إن
“الحكومة ألزمت الجانب الصيني
ضم�ن االتفاقي�ة االقتصادي�ة

املعدن األصفر يصعد بفعل خماوف اإلنفلونزا الصينية

بتش�غيل  80%من العمالة املحلية
ضم�ن املش�اريع التي س�تنفذها
داخل الع�راق” .الفتا إىل إن “20%
النس�بة املتبقية ستتعلق بالخرباء
والفنيني األجانب فقط».
وأض�اف أن “االتفاق عىل تش�غيل
العمال�ة املحلية س�ينعش اقتصاد
البالد والقضاء عىل البطالة بشكل
نهائ�ي” .مبين�ا أن “املش�اريع
االس�تثمارية س�تحرك األس�واق
العراقي�ة ،وتدع�م املنت�ج الوطني
املتعل�ق بمواد البن�اء ،وغرها من
املواد اإلنشائية».

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب ألعىل مس�توى يف أسبوعني،
ام�س الثالثاء ،حيث أجج انتش�ار ف�روس جديد يف
الص�ني املخ�اوف من وباء أوس�ع نطاق�ا ،مما أوقد
رشارة نوبة مفاجئة م�ن تفادي الخاطرة وعمليات
بيع يف األسهم اآلسيوية.
والمس السعر الفوري للذهب ذروته منذ الثامن من
يناي�ر /كانون الثاني عند  1568.35دوالرا ،وبحلول
الساعة  0604بتوقيت جرينتش ،كان السعر مرتفعا
 0.3باملئ�ة إىل  1565.63دوالرا لألوقي�ة (األونصة).
وصعدت عق�ود الذهب األمريكي�ة اآلجلة  0.4باملئة
إىل  1566.20دوالرا.
وتراجعت األس�هم اآلس�يوية مع انتش�ار الفروس
التاج�ي الجديد يف مزيد من امل�دن الصينية وتصاعد
بواع�ث القلق من أن يتس�ع نطاق انتش�اره بدرجة
أكرب خ�الل موس�م رحالت عطل�ة الس�نة القمرية

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

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار

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

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1250دينار
 500دينار
 2500دينار

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أغل�ق م�ؤرش س�وق الع�راق
لألوراق املالية ،امس الثالثاء،
ع�ىل انخف�اض بنس�بة
{ }0.81%متوقف�ا ً عن�د
{ }482.54نقطة بعد ان كان
{ }486.48نقطة يف الجلس�ة
السابقة.
حي�ث كان�ت عدد ال�رشكات
املدرجة  ،102وعدد الرشكات
املتداولة  ،31وبلغ عدد االسهم
املتداولة ()3.404.401.798
س�هما ،بينم�ا بلغ�ت قيم�ة
االسهم ()22.210.181.273

دينار .
واغل�ق م�ؤرش االس�عارISX
 60يف جلس�ة ام�س ع�ىل
( )482.54نقط�ة منخفض�ا
بنس�بة ( )0.81%عن اغالقه
يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )486.48نقطة.
وتم تداول اسهم ( )31رشكة
م�ن اص�ل ( )102رشك�ة
مدرج�ة يف الس�وق .واصب�ح
عدد الرشكات املتوقفة بقرار
م�ن هيئة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليم�ات االفصاح
املايل ( )25رشكة .

وبلغ عدد االسهم املشرتاة من
املس�تثمرين غر العراقيني يف
الس�وق النظام�ي ()2.363
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغت
( )7.109ملي�ون دين�ار م�ن
خالل تنفيذ ( )9صفقات عىل
اسهم رشكتني .
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم
املباع�ة من املس�تثمرين غر
العراقيني يف السوق النظامي
( )563.422ملي�ون س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ()185.216
ملي�ون دينار من خالل تنفيذ
( )96صفقة عىل اس�هم ()5

رشكات .
وبل�غ عدد االس�هم املش�رتاة
من املستثمرين غر العراقيني
يف الس�وق الثاني ( )760الف
س�هم بقيمة بلغت ()1,900
ملي�ون دينار من خالل تنفيذ
( )8صفقات عىل اسهم رشكة
واح�دة .وبل�غ عدد االس�هم
املباع�ة من املس�تثمرين غر
العراقي�ني يف الس�وق الثان�ي
( )760ال�ف س�هم بقيم�ة
بلغ�ت ( )1,900مليون دينار
من خالل تنفيذ ( )8صفقات
عىل اسهم رشكة واحدة.

النفط العاملي يسجل هبوطا مع احنسار خماوف املعروض
رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط نحو
واحد باملئ�ة ،امس الثالثاء ،مع
توقع املحللني عودة إنتاج الخام
الليب�ي يف نهاية املط�اف عقب
إعالن البلد املص�در حالة القوة
القاهرة يف حقلني رئيسيني.
وبحلول الساعة  0646بتوقيت
جرينت�ش ،كان خ�ام برن�ت
منخفض�ا  62س�نتا بما يعادل
نح�و واح�د باملئ�ة إىل 64.58
دوالرا للربمي�ل ،بع�د أن صع�د
إىل أعىل مس�توياته يف أكثر من
أس�بوع ،االثن�ني .ون�زل الخام
األمريك�ي غ�رب تكس�اس

الجديدة.
وقالت ،مارجريت يانج يان ،محللة السوق يف يس.ام.
يس ماركتس :إن أس�عار الذهب يحركها ”االنتش�ار
الرسيع للفروس من ووهان يف الصني ،وهو ما يثر
الفزع“.
وأضافت ”عطالت الس�نة الصينية الجديدة س�تزيد
الوضع س�وءا ألن الناس سيرشعون يف السفر داخل
الص�ني .الخوف من تفيش وباء س�رفع الطلب عىل
الذهب ليومني آخرين“.
وتق�دم البالدي�وم  0.7باملئ�ة يف املعام�الت الفورية
إىل  2516.86دوالرا لألوقي�ة .كان مع�دن الحف�ز
املستخدم يف صناعة الس�يارات سجل ذروة قياسية
عند  2582.19دوالرا يف الجلسة السابقة.
وزادت الفض�ة  0.1باملئ�ة مس�جلة  18.08دوالرا
لألوقية ،يف حني صعد البالتني  0.2باملئة إىل 1017.91
دوالرا.

من جه�ة اخ�رى ،نقلت «روي�رتز» عن
ثالث�ة مص�ادر أن رشكة  BPانس�حبت
من حقل كركوك النفط�ي بالعراق ،بعد

انتهاء عق�د تنقيب بقيم�ة  100مليون
دوالر دون اتفاق عىل توسعة الحقل.
وأف�ادت املصادر بأن الرشكة الربيطانية
أخطرت س�لطات العراق الش�هر املايض
بأنه�ا ستس�حب موظفيها م�ن الحقل
الواق�ع يف ش�مال الب�الد ،بع�د أن حل يف
نهاية  2019أجل عقد الخدمات املمنوح
لها يف .2013
وأك�د مس�ؤول رفي�ع يف رشك�ة نف�ط
«الشمال» العراقية ( ،)NOCالتي ترشف
ع�ىل عملي�ات حق�ل كركوك ،انس�حاب
«بريتيش برتوليوم».
وق�ال املس�ؤول« :نتائ�ج دراس�ة BP
امليداني�ة لتطوير حق�ل كركوك النفطي
تم تس�ليمها لرشك�ة نفط «الش�مال»،
ولألس�ف كان�ت دون التوقع�ات ...عىل
األقل بالنسبة لنا».
وأضاف« :من الواضح أن نتائج الدراسة
ل�م تك�ن مش�جعة لرشك�ة بريتي�ش
برتوليوم لتمديد عملياتها».
م�ن جانبه�ا ،أك�دت  BPأنه�ا أكمل�ت
البحث امليداني والدراس�ات ،وقالت إنها
س�لمت توصياته�ا لتطوي�ر الحق�ل إىل
رشكة النفط الوطنية ،دون أن تعلق عىل
تحركات موظفيها.

الوس�يط  42سنتا أو  0.7باملئة
إىل  58.12دوالرا.
وقال ،إدوارد مويا ،محلل السوق
يف أواندا” :الوضع يف ليبيا أعطى
دعما مبكرا ألسعار النفط لكن
موج�ة الصع�ود تالش�ت م�ع
اس�تمرار التوقعات ب�أن يعود
إنت�اج النفط الليب�ي يف النهاية
إىل املستويات الطبيعية“.
كان حق�ال نف�ط رئيس�يان يف
جن�وب غ�رب ليبي�ا رشع�ا يف
اإلغ�الق ي�وم األحد بع�د وقف
خ�ط أنابي�ب ،مما ق�د يقلص
إنتاج ليبيا كثرا ،حسبما ذكرته
املؤسسة الوطنية للنفط.

إعالنك في
حيقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار07810090003 :
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

وتق�ول وثيق�ة أُرس�لت إىل
متعامي النف�ط ،اطلعت عليها
روي�رتز ،االثن�ني ،إن مؤسس�ة
النف�ط أعلن�ت حال�ة الق�وة
القاه�رة يف تحميالت الخام من
حق�ي ال�رشارة والفيل بجنوب
غرب ليبيا.
وقال متحدث باس�م املؤسس�ة
إن�ه إذا توقفت ص�ادرات ليبيا
لف�رتة طويل�ة ،ف�إن صهاريج
التخزي�ن س�تمتلئ يف غض�ون
أيام ليتباط�أ اإلنتاج إىل  72ألف
برمي�ل يومي�ا .ووص�ل اإلنتاج
الليب�ي إىل نح�و  1.2ملي�ون
برميل يوميا يف الفرتة األخرة.
العدد/2541:ب2018/
التاريخ2020/1/20:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
س�تبيعُ محكم�ة ب�داءة النارصي�ة وعن طري�ق املزاي�دة العلني�ة العقار تسلس�ل
 28573/110جزي�رة وخالل ثالثون يوماً اعتبيارا ً من اليوم التايل للنرش واذا صادف
يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً
يف قاع�ة محكم�ة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحض�ور يف املكان والزمان املعينني
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل
العقار بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علماً ان الداللية
عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف-:
-1العق�ار مف�رز بصورة غر رس�مية اىل دارين ال�دار االوىل مؤلف�ة غرفتني وصالة
ومطب�خ ومجموعة صحية مبني من الطابوق ومس�قف بالش�ليمان ومجهز باملاء
والكهرباء اما الدار الثانية مغلقة ساعة الكشف درجة العمران لعموم العقار قديمة
.
-2مساحة العقار 125م2
-3القيمة املقدرة للعقار خمسون مليون دينار فقط.
-4الدار مش�غولة من قبل املدعى عليها الثانية وترغب بالبقاء مس�تأجرة بعد البيع.

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة
من اعدادية املش�تل الصناعية
املس�ائية واملرقم�ة ()151
بتاري�خ (( 2006 /5/10
باس�م الطال�ب (منتظرعادي
خميس ) يرجى من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار وله
جزيل الشكر واالمتنان.

الرياضي

أصفر وأمحر

مصري جمهول ينتظر النجوم مهند
وجسنت وريبني وياسر

بغداد /متابعة الزوراء
َ
تتبق سوى ايام قليلة وتنتهي االنتقاالت الشتوية ،وهناك أربعة العبني محليني دون ناد.وبعد
لم
 ١٢يوم�ا ،فإن االنتقاالت الشتوية ستنتهي ،وهن�اك  ٤العبني سبقوا أن مثلوا املنتخب الوطني
ل�م يتعاق�دوا مع أندية.العب الدحي�ل القطري ،مهند عيل ،اىل اآلن لم يح�دد وجهته املقبلة بعد
الخروج م�ن الفريق القطري.املحرتف يف الدوري األمريكي ،جستن مريام ،هو االخر بدون ناد،
حيث لم يجدد تعاقده مع نادي أتالنتا األمريكي.الالعب االخر هو ريبني سوالقا الذي احرتف يف
الدوري الرصبي ،واعلن مغادرته قبل مدة ليست بالقليلة.فيما متوسط ميدان منتخبنا الوطني
السابق ،يارس قاسم ،فلم يجدد معه اوربرو السويدي برغم تقديمه ألداء جيد.
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رعد محودي :الالمي رسم خارطة طريق بني اإلعالم واملؤسسات الرياضية

نقيب الصحفيني يؤكد أهمية دور الصحافة يف إنهاء األزمة بني احتاد الكرة وعدنان درجال
بغداد /الزوراء:
أكد نقيب الصحفي�ني العراقيني،
مؤي�د الالم�ي ،رئي�س اتح�اد
الصحفيني الع�رب ،ان الصحافة
لعب�ت دورا مهم�ا يف تخفي�ف
حدة الخط�اب الريايض وحصول
االتف�اق ال�ذي حصل ب�ني اتحاد
ك�رة الق�دم وعدن�ان درج�ال،
متعه�دا بمراقب�ة عم�ل الهيئ�ة
املؤقتة لالتح�اد مثلما راقب عمل
املؤسسات الرياضية ،فيما أش�اد
رئيس اللجنة االوملبي�ة العراقية،
رع�د حم�ودي ،ب�دور الالم�ي يف
رس�م خارطة طريق ب�ني االعالم
واملؤسسات الرياضية.
وق�ال الالم�ي ،يف املؤتم�ر ال�ذي
عقدته نقابة الصحفيني لتخفيف
ح�دة الخط�اب الري�ايض :ان
النقابة تحتضن هذا املؤتمر ألنها
تؤم�ن ب�أن للرياض�ة دورا مهما
يف املجتمع .مؤك�دا :ان الصحافة
لعب�ت دورا يف االتف�اق بني اتحاد
كرة القدم وعدنان درجال.
وأضاف الالمي :أن االعالم سرياقب
عمل الهيئة املؤقتة لالتحاد مثلما
راقب عمل املؤسسات الرياضية.
وم�ن جهت�ه ،اكد وزي�ر الشباب
والرياضة ،احمد رياض العبيدي:
ان نقي�ب الصحفي�ني ،مؤي�د
الالم�ي ،قري�ب م�ن الرياضيني،
واب لالعالم ،ولع�ب دورا كبريا يف
تنقية اجواء الرياضة.
ومن جانب�ه ،قال رئي�س اللجنة
االوملبية العراقي�ة ،رعد حمودي:
إن نقاب�ة الصحفي�ني ،ونقيبه�ا
مؤي�د الالم�ي ،رسم�ت خارط�ة
طري�ق ب�ني االع�الم واملؤسسات
الرياضي�ة .مبين�ا :أن الرياض�ة
رسالة نبيلة ،وعلين�ا احرتام هذا

احتاد الكرة يرسل استقالته
الرمسية إىل فيفا

بغداد /متابعة الزوراء
ارسل االتحاد العراقي لكرة القدم استقالته الجماعية اىل االتحاد الدويل
لكرة القدم “فيفا” من اجل املصادقة عليها من قبل االخري.
وك�ان اتح�اد الكرة ،قد اتفق م�ع النجم الدويل الساب�ق عدنان درجال
بتقديم استقالت�ه الجماعية مقابل سحب درجال لجميع الشكاوى يف
املحاكم املحلية ومحكمة “كاس” للنزاعات الرياضية الدولية.
وق�ال نائب رئي�س اتحاد الكرة ،عيل جب�ار :إن “االتحاد العراقي لكرة
الق�دم ،ارسل استقالته الجماعية اىل االتح�اد الدويل لكرة القدم ،امس
الثالثاء”.واوضح ان “االتحاد ملتزم بتنفيذ اتفاقيته مع عدنان درجال،
حي�ث وقع جميع االعضاء عىل كت�اب االستقالة الجماعية” .مبينا ً ان
“فيف�ا لن يمانع يف قب�ول االستقالة”.واضاف جبار أن “االتحاد الدويل
سريس�ل موافقته عىل االستقالة الي�وم االربعاء ،واآلن يأتي الدور عىل
الط�رف االخر لينفذ بنود االتفاق”.وستعق�د عمومية االتحاد العراقي
لكرة القدم اجتماعها يف الساعة الحادية عرة من صباح يوم السبت
املقبل املواف�ق الخامس والعرين من الشهر الجاري يف قاعة تموز يف
فندق الشرياتون يف العاصمة بغداد.

منتخب اليد يتجاوز اسرتاليا ويواجه
نيوزلندا اليوم يف بطولة آسيا

املب�دأ ،وازمة اتح�اد الكرة ليست
بني فريقني متخاصمني.
كما أش�اد عدن�ان درج�ال بدور
نقاب�ة ونقي�ب الصحفي�ني
العراقيي��ن ،مؤي�د الالم�ي،
ملساعي�ه يف جمع اط�راف قضية
اتحاد الكرة العراقي.
وق�ال درج�ال ،يف املؤتم�ر ال�ذي

موعد جديد الستئناف منافسات
الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
ح�ددت لجن�ة املسابقات يف اتح�اد الكرة السابع ع�ر من الشهر
املقب�ل موعدا الستئناف الدوري بعد توق�ف املنافسات لفرتة قاربت
ثالثة أشهر ونصف.
وق�ال مصدر من داخ�ل لجنة املسابقات ان اللجن�ة قررت أن يكون
موع�د استئناف الدوري يف السابع عر م�ن الشهر املقبل ،واللجنة
بدأت ت�درس عدة خي�ارات الستئناف املسابقة بم�ا يخدم مصلحة
األندية دون رضر ألي ناد ،وبما يتناسب مع املرحلة املقبلة.
ّ
وب�ني أن الفك�رة املطروح�ة بالوقت الح�ايل ه�و دوري املجموعات
الختزال فرتة املسابقة ،وهناك أفكار أخرى للمنافسات سيتم تحديد
اآللية ونرها قبل موعد انطالق املنافسات.
وأش�ار إىل أن انطالقة الدوري مؤكدة ،والبد م�ن استئناف املسابقة
واملوعد تم تحديده ،لكن اآللية وأماكن املنافسة سيتم حسمها خالل
األيام املقبلة.
يش�ار إىل أن أربع�ة أدوار م�ن الدوري م�رت قبل توق�ف املنافسات
نتيجة االحتجاجات يف البالد.

رمسيا ..عبد الوهاب أبو اهليل
مدربا لألنصار اللبناني
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن نادي األنص�ار ،رسميا،
تعي�ني امل�درب العراق�ي ،عبد
الوهاب أب�و الهيل ،مديرا فنيا
للفريق خلفا للمدرب السوري
نزار محروس.
وك�ان مح�روس ق�د تق�دم
باستقالته ،حيث حاولت إدارة
األخرض التمسك به ،لكن قرار
محروس ك�ان حاسما بسبب
األوضاع يف لبنان.
وأكد أبو الهيل :أن تويل تدريب
األنصار مسؤولية كبرية ،حيث
يمتلك إرث�ا كبريا ،وعريقا عىل
مستوى األلقاب والبطوالت.
وأكد امل�درب العراقي :أن اسم
األنصار ومشاركته يف البطولة
اآلسيوية لعبا دورا جوهريا يف
اختي�اره تدريب األخرض ،عىل
الرغم من تلقيه عرضا لتدريب
النجمة ..حسب قوله.

وش�كر أبو الهي�ل إدارة نادي
اإلخاء األهيل عاليه عىل حسن
التعامل يف السن�وات املاضية،
مش�ددا ع�ىل :أن�ه يطم�ح
اىل تقدي�م هدي�ة لجماه�ري
األنص�ار باملنافسة عىل اللقب
اآلسيوي.
وع� ّد أبو الهي�ل :أن مسؤولية
الجهاز الفني ستكون كبرية يف
البطولة القارية ،حيث يشارك
بها أبرز األندية القارية.
وكشف أبو الهي�ل عن جهازه
الفن�ي كام�ال ،حي�ث يض�م
سعيد إسكن�در مدرب�ا ونبيل
بعلبكي مدربا مساعدا ،وجهاد
محجوب مدربا للحراس.
وتمن�ى أب�و الهي�ل أن يع�ود
الدوري ،ع�ادا أن قرار االتحاد
ي�رض بالك�رة اللبناني�ة م�ن
حيث تعليق الدوري ألجل غري
مسمى.

عقدت�ه النقاب�ة :ان مشكل�ة
اتح�اد الك�رة لم تك�ن سهلة ،بل
انه�ا معقدة ج�دا ،لك�ن التعاون
واهتم�ام الجمي�ع اسه�م يف حل
االزمة.
كما وج�ه ،رئيس لجن�ة الشباب
والرياض�ة الربملاني�ة ،النائ�ب
عب�اس عليوي ،الشك�ر اىل نقابة

ونقيب الصحفيني ،مؤيد الالمي،
ع�ىل رسعة احت�واء ازم�ة اتحاد
الكرة بعقد هذا املؤتمر .مبينا :ان
“ قضي�ة كرة القدم ال يوجد فيها
خارس وفائز “.
م�ن جانب�ه ،اك�د ،اي�اد بني�ان،
مستشار رئيس ال�وزراء لشؤون
الرياض�ة :ان “ االع�الم يج�ب

أن ياخ�ذ دوره الري�ادي يف ح�ل
املش�كالت دون تعقيدها “ .مبينا
ان “نقي�ب الصحفي�ني ،مؤي�د
الالم�ي ،استجاب لدع�وة اطراف
قضية اتحاد كرة القدم لعقد هذا
املؤتم�ر ،حي�ث كان ح�ل قضية
اتح�اد الك�رة سلس�ا الستجاب�ة
األعضاء وتعاونهم جميعا “.

كما اشاد عضو اتحاد الكرة ،غالب
الزام�يل ،بمب�ادرة نقاب�ة ونقيب
الصحفي�ني ،مؤي�د الالم�ي ،يف
جمع اطراف القضية إلنهاء ازمة
اتح�اد الك�رة  .مبين�ا ان “ اتحاد
الك�رة ارسل استق�االت اعضائه
اىل االتح�اد الدويل ،واالتفاق يسري
بخطوات جيدة”.

بغداد /متابعة الزوراء
حقق املنتخ�ب الوطني لكرة اليد
الف�وز الثان�ي عىل الت�وايل ضمن
منافس�ات األدوار الرتتيبي�ة
للبطول�ة اآلسيوي�ة املقام�ة يف
الكويت.
ونجح اسود الرافدين بالفوز عىل
املنتخب األس�رتايل بفارق خمسة
اه�داف وبنتيج�ة  31مقابل 26
هدف�ا يف املب�اراة الت�ي أقيم�ت
ع�ىل مجمع “الشي�خ سعد العبد
الل�ه” للص�االت املغلق�ة ،ام�س
الثالث�اء ،وانته�ى الش�وط االول
لصال�ح منتخبن�ا الوطن�ي ايضا
بف�ارق ثالث�ة اه�داف وبنتيج�ة
 18مقاب�ل  15هدف�ا ،واملق�رر
ان يواج�ه منتخبن�ا الوطن�ي
نظ�ريه النيوزلندي الي�وم ضمن
منافس�ات ادوار الرتضي�ة م�ن

البطولة القارية.
وفشل منتخبنا الوطني بكرة اليد
يف التأه�ل اىل دور الثماني�ة م�ن
منافس�ات بطولة اسي�ا الجارية
احداثه�ا حاليا يف دول�ة الكويت،
وبرغم فوزه ع�ىل منتخب هونغ
كونغ بف�ارق  21هدفا وبنتيجة
 43-22هدف�ا ،بع�د ان انته�ى
الش�وط االول لصال�ح منتخبن�ا
بنتيجة  24-9اه�داف ،إال انه لم
يتمكن من احت�الل احد املركزين
االول والثان�ي اث�ر خسارته امام
منتخب�ي الكوي�ت واالم�ارات يف
املبارات�ني السابقت�ني ،اذ تكب�د
الخس�ارة ام�ام الكوي�ت بفارق
ثالثة اهداف ،وبنتيجة  25مقابل
 22هدفا وامام منتخب االمارات
بف�ارق هدفا واحدا ،وبنتيجة 20
مقابل  19هدفا.

باسم قاسم :الزوراء مل يأت إىل طشقند للنزهة وهدفنا التأهل للقاء العني
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د م�درب ن�ادي ال�زوراء ،باس�م
قاس�م ،أن فريق�ه ج�اء إىل العاصمة
األوزبكي�ة طشقند من أج�ل تحقيق
الفوز عىل بونيودكور يف امللحق املؤهل
لدور املجموعات ب�دوري أبطال آسيا
.2020
وستقام املباراة عىل ملعب بونيودكور
يف تم�ام الساع�ة  12من ظه�ر اليوم
األربعاء.
وق�ال ،قاس�م ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
الخاص باملباراة“ :حرضنا إىل طشقند
لخطف الفوز والتأهل برغم املعوقات
التي عانينا منه�ا ،وأبرزها عدم لعب
مباراة رسمية من ثالثة أشهر نتيجة
توقف الدوري العراقي”.
وأضاف أن “مباراة الي�وم مهمة جدا ً
لكون الفائز يتأهل من مباراة واحدة،
وفري�ق بونيودك�ور لدي�ه أفضلي�ة
األرض والجمهور”.

ّ
“ل�دي معلوم�ات عن
وتاب�ع قاس�م
الف�رق األوزبكي�ة ،يف املوس�م املايض
كن�ت مدرب�ا ً للجوي�ة ولعبن�ا أم�ام
باختاك�ور ،ومع ال�زوراء لعبت ايضا ً
أمام باختاكور يف أوزبكستان”.
ومن جهته ،اكد مهاجم نادي الزوراء،
مهن�د عب�د الرحيم ،أن ه�دف فريقه
يف مب�اراة ن�ادي بونيودكور االوزبكي
بملح�ق دوري أبط�ال ه�و الف�وز ال
غري.
وقال ،عبد الرحيم ،يف املؤتمر الصحفي
الخ�اص باملب�اراة إن “املواجهة امام
بونيدك�ور االوزبك�ي مهم�ة ج�داً،
نسع�ى لتحقيق الف�وز للعبور للدور
القادم”.
وأض�اف أن “ال�زوراء استع�د جي�دا ً
للمب�اراة ،بالرغم من توق�ف الدوري
املمت�از ،لكننا واصلن�ا التمرينات كي
نكون يف الحد األقىص من الجاهزية”.
وأعلن االتح�اد االسيوي لك�رة القدم

طاقم تحكيم مباريات امللحق اآلسيوي
املؤهل لدور املجموعات بدوري أبطال
آسيا .2020
وكلف اآلسيوي الحكم الياباني يوداي
ياماموت�و حكم�ا ملب�اراة بونيودكور
األوزبكي أمام الزوراء العراقي ضمن
امللح�ق التي ستقام الي�وم األربعاء يف
تم�ام الساع�ة ال�  12ظه�را ً بتوقيت
بغداد.
وسريت�دي العب�و بونيودك�ور األزرق
الكامل ،بينما يرت�دي الزوراء األبيض
الكام�ل ،ويف ح�ال التع�ادل ستك�ون
هن�اك أش�واط إضافي�ة ،ويف ح�ال
استم�رار التع�ادل سيك�ون الحس�م
بالركالت الرتجيحية.
يذك�ر أن املواجه�ة تقام م�ن مباراة
واح�دة ،ويف ح�ال تع�ادل الفريق�ان
سيتم اللج�وء إىل األوق�ات اإلضافية،
وم�ع استمرار التع�ادل سيتم اللجوء
إىل ركالت الجزاء.

بطل الدوري يستغين عن مدربه عقب اخلسارة أمام الشباب السعودي
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مص�در يف ن�ادي الرط�ة االستغن�اء ع�ن
خدمات املدرب الكسندر اليتيش.
وذك�ر املصدر ان “ادارة الن�ادي قررت االستغناء
عن اليتيش بعد الخسارة مرة اخرى امام الشباب
السعودي”.
واض�اف ان ادارة النادي بدأت البحث من اآلن عن
مدرب جديد لقيادة الرطة يف دوري ابطال اسيا
والدوري املحيل”.
وق�رر عض�و الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الرط�ة
الري�ايض ،عدي الربيع�ي ،االستقالة من منصبه
عق�ب خ�روج القيثارة الخ�رضاء م�ن البطولة
العربية لالندية االبطال.
وباالضاف�ة اىل الربيعي ،قدم عض�وا ادارة النادي
عيل الشحماني وتحس�ني اليارسي ،استقالتهما
ايضا ،بسبب الخروج من البطولة العربية.
ويف سي�اق متصل ،كشف مص�در يف ادارة النادي
ع�ن ان “ادارة النادي ،قررت استقطاع  25%من

عقود الالعبني بعد الخسارة يف املباراة “.
وم�ن جهته ،ق�ال قائد الرطة ،ولي�د سالم ،إن
حك�م مباراة فريق�ه أمام الشب�اب السعودي يف
إي�اب ربع نهائ�ي بطولة كأس محم�د السادس
لألندية األبطال ،لم ينصفهم.
وتاب�ع وليد سال�م ان”الفريق ق�دم مباراة جيدة
أم�ام الشب�اب برغ�م تأث�ر الجمي�ع بالطقس،
والحك�م لم يك�ن منصفا ،خاص�ة يف حالة طرد
سعد عبد األمري الذي ال يستحق ذلك”.
وأض�اف“ :الحك�م ركز ع�ىل ح�االت ال تستحق
العودة لتقنية الفيديو ،بينما تجاهل القيام بذلك
يف ه�دف الشباب برغ�م وجود كرت�ني يف امللعب،
وكان عليه إيقاف اللعب وقتها”.
وتأهل الشباب السعودي إىل املربع الذهبي لكأس
محمد الس�ادس لألندية األبط�ال ،بعد فوزه عىل
الرط�ة ( ،)1-0يف إي�اب ربع النهائ�ي البطولة
العربي�ة ،وال�ذي أقيم ع�ىل ملعب املل�ك عبدالله
الثاني باألردن.

ويدي�ن الشب�اب يف ه�ذا الف�وز إىل املح�رتف
األرجنيت�ي ،خوان جوانك�ا ،يف الدقيقة  ،89ليزيد
من أوج�اع الفري�ق االخرض الذي تلق�ى هزيمة
ثقيلة يف الذهاب بسداسية نظيفة.
ً
ضاغط�ا ع�ىل مرم�ى الشب�اب
وب�دأ الرط�ة
السعودي ،وحاول عرب تسديدة كرار جاسم التي
اصط�دت بقدم املدافع ،ومرة أخ�رى حاول كرار
بتسديدة مرت بجوار القائم.
وراهن فريق الشباب السعودي عىل عامل الوقت
لقتل طم�وح الرطة يف املباراة ،عىل اعتبار فوز
الشب�اب يف املب�اراة األوىل بسداسية نظيفة يحتم
عىل الرطة عودة صعبة يف مباراة العودة.
وواصل الرطة محاوالته ،فرد الحارس تسديدة
هائل�ة لالعب سع�د عب�د األمري لتضي�ع فرصة
التقدم.
وتركز اعتم�اد العبي الرطة عىل مهارة الالعب
كرار جاسم الذي سعى للدخول من الجانب األيرس
ورسعة مازن فياض من اليمني ،وتسديدات سعد

عبد األمري ،لكنها لم تثمر يف الشوط األول لينتهي
بالتعادل السلبي.
وشهد الشوط الثاني أفضلية لفريق الشباب ،بعد
أن استن�زف فريق الرطة طاقت�ه البدنية لقاء
الجهد الكبري يف الشوط األول ،وتأثر الفريق بطرد
الالع�ب سعد عبد األمري الذي هدد مرمى الشباب
من ركلة حرة قبل طرده.
وم�رت رأسية ديوب ف�وق العارض�ة ،فيما أبعد
الحارس أحمد باسل تسديدة املحرتف األرجنتيني،
خوان جوانكا ،ورد حارس مرمى الشباب تسديدة
كرار جاسم من ركلة حرة.
برغم مح�اوالت الرطة الخجولة ،لكنه استقبل
ً
هدفا يف الدقيقة  90بعد أن تلقى تمريرة عرضية
م�ن الراحي�يل إىل األرجنتين�ي جوانك�ا ال�ذي
وضعها يف املبارش داخل شباك الرطة.
وعجز الرط�ة عن تعدي�ل النتيج�ة يف الدقائق
األخ�رية ليخرج م�ن املباراة خ�ارسًا بهدف دون
رد.
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توخيل :ال تسألوني عن كافاني
أث�ار توم�اس توخي�ل م�درب باري�س
س�ان جريمان ،الغموض بش�أن إمكانية
االستغناء عن إدينس�ون كافاني مهاجم
الفري�ق خالل ف�رة االنتقاالت الش�توية
الجارية.
وق�ال توخي�ل يف ترصيح�ات أبرزته�ا
صحيف�ة ليكي�ب الفرنس�ية“ :ال أع�رف
مص�ري كافان�ي ،ول�م أرصح بأن�ه يريد
الرحيل ،ال أعرف ما يمكن أن يحدث غ ًدا،
لقد أعلنت من قبل ع�ن موقفي بوضوح
أكث�ر م�ن م�رة ،إذا كن�ا نري�د تحقي�ق
اإلنجازات ،البد أن يكون كافاني معنا”.
وأض�اف امل�درب األملان�ي“ :ال يوجد يشء
مؤك�د يف ك�رة الق�دم ،ال أقص�د كافاني
فق�ط ب�ل أي العب ،ه�ل يمك�ن ألحد أن
يعلم ما سيفعله غدا؟ ..بالتأكيد (ال) ،كل
يشء وارد” .وتابع“ :ملاذا تس�ألونني عن
كافاني؟ هذا ليس ش�أني ،يمكن لوسائل
اإلعالم االستفسار عن األمر من ليوناردو
املدير الريايض”.
وواص�ل توم�اس توخي�ل ترصيحات�ه:
“مستعد للرد عىل الصحفيني بشأن مباراة
لوريان يف ال�كأس ،أو تدريبات الفريق يف
الفرة القادمة ،أما رحي�ل كافاني ،فإنه
ليس قضيتي”.
وتطرق مدرب سان جريمان ،للحديث عن
عدم إرشاك الثنائي كيليان مبابي ونيمار
دا س�يلفا ،يف مباراة لوريان مس�اء األحد

ً
قائ�ال:
امل�ايض يف بطول�ة كأس فرنس�ا،
“نيم�ار ومبابي كانا يريدان املش�اركة يف
اللقاء ،قبل أن ينجح س�ارابيا يف تسجيل
هدف الفوز بالدقيقة .”80
وأض�اف املدرب األملان�ي“ :تواجد الثنائي
معن�ا مهم جدا ،ألن كأس فرنس�ا بطولة
مهم�ة لنا ،كان هناك إمكانية إلرشاكهما

يف املباراة إذا امتدت للوقت اإلضايف وليس
يف أول  90دقيقة”.
وع�ن املب�اراة ،ق�ال املدي�ر الفني لس�ان
جريمان“ :كان لقاء صع ًبا ،كما أن أرضية
امللع�ب س�يئة ،والك�رة غريب�ة ،واجهنا
ً
منافسا تكتل دفاع ًيا بشكل كبري لذا كان
علينا التحيل بالهدوء والركيز الشديد”.

اعالم الكرتوني

ً
قائال“ :سعيد
واختتم توخيل ترصيحاته،
ألننا سجلنا ً
هدفا يف وقت حاسم ،ودافعنا
بجدي�ة ،كما أن تياجو س�يلفا ق�دم أداء
رائ ًع�ا ،وأدى مهام�ه كقائ�د للفريق عىل
أكمل وجه ،إنه العب عاملي”.
من جهة اخرى ال يزال الغموض مسيطرًا
ع�ىل مس�تقبل باك�و ألكاس�ري ،مهاجم

بوروس�يا دورتموند ،يف ظ�ل األنباء التي
تفيد بقرب رحيله عن النادي األملاني.
ً
ووفقا لشبكة “سكاي س�بورت أملانيا”،
ف�إن وجه�ة ألكاس�ري مازال�ت مجهولة
حتى اآلن ،وال س�يما مع تع�دد الخيارات
املتاحة أمامه.
وأش�ارت الشبكة إىل إمكانية عودة الدويل
اإلسباني لليجا عرب بوابة فريقه األسبق،
فالنس�يا ،الذي يعد خيارًا مثال ًيا له ،رغم
عدم تقدم األخري بأي عرض رسمي حتى
اآلن.
كم�ا يبق�ى خي�ار االنتق�ال إىل أتلتيك�و
مدري�د قائمًا ،حال فش�ل نادي العاصمة
اإلس�بانية يف الظف�ر بتوقي�ع إيدنس�ون
كافان�ي ،مهاجم باريس س�ان جريمان،
يف يناي�ر /كان�ون الثان�ي الج�اري ،إذ
إن�ه اله�دف الرئي�س للروخيبالنكوس يف
املريكاتو الشتوي.
وحال فش�ل انتقال الدويل األوروجوياني
إىل ملع�ب وان�دا ميروبوليتان�و ،ف�إن
ألكاس�ري س�يصبح البديل األنس�ب لدى
املدرب األرجنتيني دييجو سيميوني.
وهن�اك إمكانية ً
أيضا لتفكري مانشس�ر
يونايتد يف ضم العب برش�لونة الس�ابق،
وال س�يما بعد تعرض مهاجمه ماركوس
راش�فورد إلصابة قد تبعده لفرة طويلة
عن املالعب ،ليصبح ألكاس�ري ً
حال مثال ًيا
لتعويضه.

سكورزا :قدمنا أسوء أداء من الناحية البدنية
ع� ّد ماس�يج س�كورزا م�درب منتخب اإلم�ارات أن
فريق�ه تأثر بش�كل كبري بس�بب اإلره�اق والعامل
البدني يف املباراة التي خرسها أمام أوزبكستان 5 - 1
عىل س�تاد راجامانغاال يف بانكوك ،ضمن ربع نهائي
بطولة آسيا تحت  23عاما ً  2020يف تايالند.
وس�جل إلهامج�ون عليجانوف ( )16وإس�المجون
كوبيلوف ( )26وأيبك بوزوروف ( )41وجاس�وربيك
ياخشيبويف ( )85ونوريللو توختاسينوف ()90+3
أهداف أوزبكستان ،يف حني أحرز زايد العامري ()13
هدف اإلمارات الوحيد.
وتأهل املنتخب األوزبكي ليتقابل يف الدور قبل النهائي
اليوم األربعاء مع منتخب الس�عودية الذي تغلب عىل
تايالند .0 - 1
وقال سكورزا ً يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة“ :كان
ه�ذا يوم�ا ً صعبا ً للغاي�ة بالنس�بة لنا ،فق�د انتهت
أحالمنا ،لكنني أعتقد أن فريقي قدم أس�وء مستوى
من الناحية البدنية يف هذه املباراة”.
وأضاف“ :لو تقابلنا يوم الخميس املايض قبل خوض
املواجه�ة مع األردن لربم�ا كان لدينا فرصة ،ولكننا
اليوم كنا متعبني بعد يومني فقط من خوض املباراة
القوي�ة والصعبة ضد األردن ،والي�وم تفوق منتخب

أوزبكستان علينا بشكل كامل”.
وأوض�ح املدرب“ :كنا نعرف قب�ل املباراة أن منتخب
أوزبكس�تان ق�وي ج�دا ً ومنظم للغاي�ة وهو أفضل
م�ن فريقنا يف ه�ذا الجان�ب” .وأردف بالقول“ :لكن

اللحظة الفارقة يف املباراة كانت الهدف الثالث ،حيث
أن ه�ذا الهدف دم�ر روحنا املعنوي�ة ،وبعد ذلك فقد
الالعبون اإليمان بقدرتهم عىل عمل أي يشء”.
وتاب�ع“ :أعتقد أنه ربم�ا كان يجب أن نقوم بإرشاك

الدوري القربصي يستأنف نشاطه بعد انتهاء إضراب احلكام

سيستأنف الدوري القربيص لكرة القدم منافساته بعد قرار الحكام بتعليق
إرضابهم ردا ً عىل استهداف سيارة أحد أفرادهم بعبوة ناسفة.
وتأجلت جميع املباريات يف مختلف درجات الدوري القربيص نهاية األسبوع
املايض ،إثر إعالن الجسم التحكيمي اإلرضاب ألجل غري مسمى بعد “العمل
اإلرهابي” الذي اس�تهدف سيارة الحكم أندرياس كونستانتينو ( 33عاما ً)
يف مدينة الرنكا يوم الجمعة املايض.
وق�رر الح�كام إنه�اء إرضابهم بع�د ضمانات باتخ�اذ جمي�ع اإلجراءات
لحمايته�م حصل�وا عليها من االتح�اد القربيص لكرة الق�دم ووزير العدل
جورج سافيديس خالل اجتماع.
وأعرب الحكام عن قلقهم ألن الحادثة تعد السادسة عرشة التي تطال أحد
أفرادهم يف العقد األخري.
وتأت�ي هذه األحداث يف وقت تش�هد قربص مزاعم بتالع�ب باملباريات ،ويف
هذا اإلطار ،أكد س�افيديس بأنه س�يعني مس�ؤول ارتب�اط يف وزارة العدل

سيكون نقطة االتصال بني الحكم أو أي شخص يملك معلومات عن تالعب
باملباريات.
كما أن الرشطة س�تقوم بتعزيز اإلجراءات األمني�ة خالل املباريات يف حال
شعور الحكام بأنهم مهددون.
وبع�ث االتح�اد األوروب�ي لكرة الق�دم (ويفا) األس�بوع املايض بخمس�ة
إشعارات إىل الس�لطات الكروية القربصية بش�أن رصد مراهنات
مث�رية للش�بهات ،م�ا دف�ع الرشط�ة القربصي�ة إىل فتح
تحقيق بشأنها.
وأف�ادت التقاري�ر الصحافي�ة املحلي�ة أن االتحاد
القاري أرس�ل من�ذ الع�ام  ،2011م�ا مجموعه
 84إش�عارا ً إىل االتحاد القربيص بشأن احتمال
وج�ود تالع�ب باملباريات ،م�ن دون أن تثبت
إدانة أي شخص يف هذا املجال.
ويف وقت س�ابق من الش�هر الح�ايل ،دعا
ن�ادي أوموني�ا ،أحد أبرز أندي�ة الدرجة
القربصي�ة األوىل ،االتحادين األوروبي
والدويل (فيف�ا) إىل التدخل للحد من
الفساد يف اللعبة محليا ً.
وأش�ار الن�ادي إىل أن�ه “جمع ما
يكف�ي من األدلة عىل مدى األعوام
إلقن�اع ويفا وفيفا بفت�ح تحقيق
بشأن كرة القدم يف قربص”.
وهي ليس�ت املرة األوىل التي تعل�ق فيها مباريات
ك�رة الق�دم يف ق�ربص ،إذ أقدم االتح�اد املحيل ع�ىل خطوة
مماثلة مدة أس�بوع يف العام  ،2015بعد إرضاب الحكام ردا ً
عىل اعتداء مماثل استهدف سيارة أحدهم.

شوسرت :ميسي وجريزمان رفضا خالفة سواريز
أك� َد برين�د شوس�ر نج�م برش�لونة
األس�بق ،أن البلوجران�ا ُيعاني من أزمة
يف مرك�ز املهاج�م الرصيح بع�د إصابة

لوي�س س�واريز .وقال شوس�ر ،خالل
ترصيحات�ه إلذاع�ة “أون�دا س�ريو”
اإلسبانية“ :برشلونة يواجه أزمة كبرية

بعد إصابة س�واريز ،وض�د غرناطة لم
يرغ�ب مي�ي أو جريزم�ان لعب دور
املهاجم الرصيح”.
وأضاف“ :لم أفهم ق�ط تعاقد النادي
العام املايض م�ع بواتينج ،ألنه ليس
ً
رصيح�ا ،لك�ن برش�لونة
مهاجمً�ا
يحتاج لبديل حقيقي لسواريز”.
ولع�ب س�واريز  23مب�اراة ه�ذا
املوس�م قب�ل إصابته ،وس�جل 14
ً
هدفا ،وصنع  11أخرى.
وفاز برشلونة عىل غرناطة بهدف
دون رد ،يف أول مب�اراة للمدير الفني
الجديد كيكي س�يتني ،والذي لم يحسم
ق�راره النهائ�ي بالتعاق�د م�ع مهاجم
رصيح وهو األلباني ري ماناج مهاجم
ألباس�يتي االس�باني يف االنتق�االت
الشتوية.
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العب�ني لم يلعبوا كث�ريا ً يف املباريات الس�ابقة ،قمت
بإراحة بعض الالعبني يف املباراة املاضية ،وكان لدينا
العبني غري متعبني ،ولكن ذلك لم يكن كافياً”.
وخت�م“ :لك�ن إذا قم�ت بعم�ل تغيريات كث�رية فإن
الفري�ق س�يفتقد للتفاهم ،ل�م نتمك�ن من خوض
مباريات ودية كثرية ألننا حصلنا عىل ستة أيام فقط
من أجل االستعداد للبطولة ،وبالتايل كان من الصعب
الحكم عىل الالعبني”.
وكان منتخ�ب اإلمارات تصدر يف ال�دور األول ترتيب
املجموعة الرابعة برصيد  5نقاط من ثالث مباريات،
حي�ث تع�ادل م�ع فيتن�ام  0-0ث�م فاز ع�ىل كوريا
الشمالية  0 - 2قبل أن يتعادل مع األردن .1-1
يف املقابل حصل املنتخب األوزبكي عىل املركز الثاني يف
املجموع�ة الثالثة برصيد  4نقاط من ثالث مباريات،
بعدم�ا تعادل مع إيران  1-1وفاز عىل الصني  0-2ثم
خرس أمام كوريا الجنوبية .1-2
ويش�ارك يف البطول�ة  16منتخب تم تقس�يمها عىل
أرب�ع مجموعات ،وبحي�ث تأه�ل أول فريقني يف كل
مجموع�ة إىل الدور ربع النهائي ،علما ً بأن املنتخبات
الحاصلة ع�ىل املراك�ز الثالثة األوىل تتأه�ل إىل دورة
األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.

برشلونة يضم مهامجا جديدا

أعلن نادي برش�لونة ،توصله التفاق مع نادي ألباسيتي ،بشأن
التعاق�د مع الالعب األلبان�ي ري ماناج ،صاحب ال� 22س�نة.
وبحس�ب املوقع الرس�مي لربش�لونة ،فإن ماناج سيوقع عىل
عق�د حتى  30يونيو  ،2023وبرشط جزائي يف عقده بقيمة 50
مليون يورو .وأضاف البيان“ :الالعب أجرى الفحوصات الطبية
يوم الجمعة املايض ،ووق�ع أول أمس اإلثنني عىل العقد الجديد
يف ملع�ب يوه�ان كرويف ،بحضور املدير املس�ؤول لربش�لونة
سيلفيو إلياس والسكرتري الفني لفريق برشلونة (ب) خوسيه
م�اري باكريو” .وتاب�ع“ :تبلغ قيمة الصفق�ة  700ألف يورو،
باإلضاف�ة إىل  2مليون يورو كمتغ�ريات إضافية باالعتماد عىل
أدائه يف الس�نوات الثالث ونصف يف عقده ،وس�ريتدي القميص
رقم  .”22وبدأ الالعب مس�ريته يف صفوف سامبدوريا اإليطايل،
ووقع م�ع إنر ميالن ولع�ب  9مباريات م�ع النرياتزوري ،ويف
موس�م  2018 - 2017لع�ب مع غرناطة ،ومنذ موس�م 2018
  2019لعب بقميص ألباس�يتي ،حيث ش�ارك يف  29مباراة يفدوري الدرجة الثانية ،وس�جل  8أه�داف .ولعب ماناج وهو يف
سن ال� 18سنة ،ألول مرة مع منتخب ألبانيا.

توتنهام يتلقى أخباراً سارة
بعودة لوريس

حارس مرماه هوغو لوريس
تلقى توتنهام أخبارا ً سارة بعودة
ِ
إىل املشاركة يف تدريبات الفريق.
وش�ارك الحارس الفرني يف تدريبات منفردة مع السبريز بعد
تعافيه من إصابة عىل مس�توى الكوعَ ،غ َي ْ
بته عن املالعب منذ
أكثر من شهرين.
وم�ن املتوق�ع أن يكون لوري�س جاه�زا ً للع�ودة إىل املباريات
ُخصوص�ا ً بعد ترصيح�ات الربتغايل جوزي�ه مورينيو الذي أكد
سري يف الطريق الصحيح.
فيها أن تأهيل لوريس َي ِ

عقبتان أمام بايرن ميونيخ لتمديد عقد نوير
دخ�ل باي�رن ميوني�خ وحارس�ه مانوي�ل نوي�ر يف
مفاوض�ات تمدي�د االرتباط بينهما حي�ث ينتهي عقد
الالع�ب املخرضم صيف الع�ام املقبل ،غري َّ
أن املعطيات
املتوف�رة تش�ري لوج�ود عراقيل كث�رية قد تح�ول دون
التمديد.
واس�تعاد نوي�ر ،العائ�د مؤخرًا م�ن اإلصابة،
عافيت�ه ،ولعلّه أفض�ل توقيت للعودة
ً
تزامنا مع ذلك أعلن
للمالعب ،لكن
الباف�اري ،التعاق�د م�ع حارس
شالكه أليكساندر نوبيل.
وس�ينتقل املوهب�ة الف�ذة
اعتب�ارًا م�ن بداي�ة يوليوز/
تم�وز املقب�ل ،رس�م ًيا ،إىل
معقل “أليانت�س أرينا” يف
ميونيخ.
إدارة الباف�اري قدم�ت
الح�ارس الجدي�د البالغ
من العمر  22عامً ا ،عىل
َّ
أن�ه “رهان املس�تقبل”،
دون توضيح ما املقصود
باملستقبل .فهذا األمر ترك

مبهمًا من دون أي تحديد زمني يذكر.
نقط�ة التقطها ال محالة نوير ،فالح�ارس وفق معلومات
صحيف�ة “كيك�ر” ص�ارع برف�ض أي تنازل ع�ن مركزه
كحارس رقم واحد ،بل وش� َّدد عىل أنه لم ولن يرىض بخيار
املناصفة عىل املركز بينه والحارس الشاب.
يف املقاب�ل يراهن بايرن بالفعل ع�ىل نوبيل الذي ينظر إليه
عىل أنه خليفة نوير 33 ،عامً ا ،ولن يسمح النادي باالنتظار
إىل أن ت�دور عجل�ة الحي�اة دون اإلعداد للمراح�ل املقبلة،
خاصة ما يتعلق بمنافسات دوري األبطال.
ه�ذا التحدي ال يش�مل البافاري وحده ،وإنم�ا ً
أيضا اتحاد
الك�رة األملان�ي ،الذي يحتاج ه�و ً
أيضا إىل دم�اء جديدة يف
حراسة املرمى.
إذن ه�ي مهمة صعبة تواجه البافاري يف االحتفاظ باس�م
اس�هم ،وما زال يس�هم يف نجاحات الفري�ق ،وبني اإلعداد
ملرحلة ما بعد اعتزال األخري.
وليس هذا فقط ،فحسب صحيفة “ألجيماينر تسايتونج”
يري�د مانويل نوير تمديد العقد ملدة أطول بينما بايرن يريد
االكتفاء بسنتني فقط.
ويف كل األح�وال إذا لم تحل العق�دة األوىل فإن الخيار اآلخر
أمام نوير س�يكون الرحي�ل عن بايرن ميوني�خ ،لكن هذا
الخيار ال يبدو محب ًبا لبطل العالم يف مونديال .2014

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7173 :االربعاء  22 -كانون الثاني 2020

مدير عام هيئة اإلذاعة الربيطانية يعلن اعتزامه
االستقالة الصيف املقبل

لندن/د ب أ:
َ
أعل�ن مدير ع�ام هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي بي يس) إنه يعتزم االس�تقالة من منصبه
يف الصيف املقبل ،مما يش�ر إىل حاجة املؤسس�ة االعامية لقائد جديد لش�غل املنصب ،يف
الوقت الذي تحارب فيه من أجل الحفاظ عىل تمويلها العام.
وقال توني هول ،املدير العام لهيئة اإلذاعة الربيطانية يف بيان له ،إن (بي بي يس) ستواجه
عام  2022مراجعة أخرى مليثاقها وتمويلها ،وهما مستمران حتى عام .2027
وشدد هول عىل الحاجة إىل أن يكون لهيئة اإلذاعة الربيطانية قائد واحد خال املرحلتن.
وقد زادت االنتقادات لربامج (بي بي يس) وتغطيتها اإلخبارية ،منذ التصويت عىل خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي يف عام  2016.وقد اتهم السياس�يون املؤيدون والرافضون
لخ�روج بريطاني�ا ،هيئة االذاع�ة الربيطانية بالتحي�ز ،قبل إجراء االنتخاب�ات املبكرة يف
كانون أول/ديس�مرب املايض .وق�ال هول  /68عاما /إن قيم (بي ب�ي يس) “لم تكن أبدا
أكثر صلة باملجتمع الذي نعيش فيه”.

إذاعة من غزة ً
خدمة لذوي الصعوبات البصرية

غزة/متابعة الزوراء:
تتحس�س املذيعة الفلسطينية الكفيفة س�مية خطاب ( 32عاماً) ،بأناملها كلمات الربنامج
الصباح�ي الذي تقوم بإع�داده وتقديمه يوميا ً عرب إذاعة “ش�مس” التي تبث من غزة كأول
إذاع�ة متخصصة للمكفوفن وذوي الصعوبات البرصية .وتس�تخدم خطاب جهاز “برايل”
الذي يس�تخدمه املكفوفون واألش�خاص ضعاف النظر ،لقراءة حلقات الربنامج الذي تقوم
كاف من تقدي�م الربنامج ،متغلبة عىل
بإعداده وكتابته عرب حاس�وبها الش�خيص قبل وقت ٍ
كافة الصعوبات التي من املمكن أن تعرتضها.
تقدم اإلذاعة التي تعترب األوىل من نوعها يف فلس�طن والرشق األوس�ط سلس�لة من الربامج
املتخصص�ة لألش�خاص ذوي اإلعاق�ة البرصية بش�ك ٍل خ�اص واألش�خاص ذوي اإلعاقات
املختلفة بشك ٍل عام ،تستهدف من خالها توعيتهم وتقديم اإلسناد لهم .وتحظى اإلذاعة ،التي
تبث إلكرتونيا ً يف املرحلة الحالية عرب “فيسبوك” ،بتفاعل الفت ،خصوصا ً من األشخاص ذوي
اإلعاقة البرصية الذين وجدوا فيها وسيلة للتفاعل مع قضاياهم وجانبا ً للرتفيه عن أنفسهم
م�ن خال الربامج املتنوعة .تص�ف املذيعة خطاب ،تجربة العمل يف إذاعة ش�مس باملختلفة
عن س�ابقاتها من التجارب والعمل يف اإلذاعات املختلفة ،كونها متخصصة لألش�خاص ذوي
اإلعاقة البرصية بش�كل أس�ايس .وأح�د أهداف اإلذاعة ه�و إيصال صوت األش�خاص ذوي
اإلعاقة للعالم ،ال سيما ذوي اإلعاقة البرصية ،وجذب االهتمام إىل قضاياهم املختلفة والعمل
عىل تقديم الدعم املعنوي والقانوني يف ش�تى املجاالت لهم ،وفق خطاب .وال ترى خطاب أي
صعوبة يف التواصل مع الجمهور املتابع لها عرب الربامج التي تقدمها اإلذاعة يومياً ،وال سيما
أنها خاضت تجربة التقديم اإلذاعي عىل مدار أكثر من  8س�نوات ،األمر الذي أكس�بها موهبة
وك�ر حاجز الصعوبات .أنهت اإلذاعة التي انطلقت قبل  3أش�هر الدورة التجريبية بنجاح،
وانتقلت إىل مرحلة البث الرس�مي عرب سلس�لة من الربامج املبارشة امللحقة يف بعض األحيان
ببث مصور عرب موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” باإلضافة لربامج تسجيلية أخرى.
وتق�وم وردة الش�نطي بتقدي�م مجموعة م�ن الربامج لألش�خاص ذوي اإلعاق�ة البرصية،
مث�ل “برايل أون الي�ن” ،الذي يهدف لتدريب عوائ�ل املكفوفن عىل كيفي�ة التعامل مع هذه
اللغة باإلضافة لألش�خاص الراغب�ن يف تعلمها ،وتقول  ،إنه باإلضاف�ة لربنامج “برايل أون
الين” تعمل عىل تقديم برنامج آخر يحمل اس�م “من حقي” ،الذي يهدف إىل حش�د املنارصة
الرقمي�ة لحق�وق املكفوفن واألش�خاص ذوي اإلعاقة .وع�ن أهداف اإلذاعة ،يقول منس�ق
اإلذاعة عمرو الحاج ،إن إذاعة “ش�مس” انطلقت ضمن برنامج مركز شمس لإلعام ،التابع
لرابط�ة الخريجن املعاقن برصيا ،والذي يختص بتأهيل أصحاب املواهب اإلعامية من ذوي
اإلعاقة البرصية .ويوضح الحاج  ،أن إذاعتهم تعترب األوىل يف فلس�طن والرشق األوسط التي
تخت�ص بفئة بعينها من فئ�ات ذوي اإلعاقة بالرغم من حالة التنوع والش�مولية يف الربامج
ً
التي تقدمها اإلذاعة خال فرتات البث اليومية .وكان ضعف اإلمكانيات املالية س�ببا ً
رئيس�ا
يف أن تق�دم اإلذاعة يف املراح�ل األوىل عىل البث من خال مواقع التواص�ل االجتماعي ،عىل أن
تدخل مجال البث اإلذاعي الرس�مي من خال موجة “ ”FMمطلع عام  ،2021وفقا ً للخطط
التي حددها القائمون عليها .ووفقا ً ملنسق إذاعة “شمس” ،فإن البث من خال فيسبوك كان
يهدف الستغال املنصة التي تعترب األوسع انتشارا ً يف صفوف الفلسطينين خصوصا ً والعرب
عموم�اً ،مقارنة بمواقع التواصل ،ونظرا ً لس�هولة املتابعة والتعام�ل معه مقارنة باملنصات
األخرى .ويشر الحاج إىل أن عدد أفراد طاقم اإلذاعة خال الفرتة الحالية ثمانية أشخاص يف
الوقت الذي يبلغ فيه عدد األش�خاص املعاقن برصيا ً  5أش�خاص ،من بينهم مقدمو ومعدو
برامج ،والهندسة اإلذاعية وغرها ،وسط طموح بزيادة الطاقم مستقباً.
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معتز ودنان يطالب باحلرية حتسبًا لـ”التدوير”

القاهرة/متابعة الزوراء:
يف آخر زيارة ألرسته له يف الس�جن،
طلب الصحفي املعتقل معتز ودنان
طلبا ً واحدا ً من الرأي العام :الحديث
عن�ه والدع�وة إىل تمتيع�ه بحريته
الت�ي اقرتب�ت ،خش�ية تدوي�ره يف
قضاي�ا أخرى لتعطيل اإلفراج عنه.
التدوير مصطل�ح أطلقه املعتقلون
عىل ذم�ة تحقيق�ات القضايا التي
تلفق له�م واحدة تلو األخرى .وهو
نوع�ان :الن�وع األول بع�د إخ�اء
الس�بيل ،إذ يتم تنفي�ذ اإلخاء عىل
الورق ،ويظل املعتقل لدى السلطات
ويف اليوم الت�ايل أو بعدها بعدة أيام
يق�دم للنياب�ة بمح�رض تحري�ات
جديد ،ويتم ضم�ه لقضية جديدة.
والن�وع الثان�ي يت�م بع�د انقضاء
العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس
االحتياطي ،حيث يتم إطاق رساح
ً
فع�ا ،وبعد ش�هر أو عدة
املعتق�ل
أش�هر ،يتم القب�ض عليه يف قضية
جديدة.
ودن�ان هو مراس�ل موق�ع “هاف
بوس�ت” ،ألقي القبض عليه يف 16
فرباير/ش�باط  2018ع�ىل خلفية
ح�وار أج�راه م�ع رئي�س الجهاز
املركزي للمحاسبات السابق ،هشم
جنين�ة .وقد ت ّم ضمّه للقضية 441
لس�نة  2018املعروف�ة ب�”الثق�ب
األس�ود ال�ذي يبتل�ع صحفي�ن
وناشطن” ،والتي تضم عددا كبرا
م�ن الصحفي�ن بتهم�ة االنضمام
لجماعة أسست عىل خاف القانون
ونرش أخبار كاذب�ة أبرزهم :رئيس
تحري�ر مرص العربية عادل صربي،
وحس�ن البنا ومصطف�ى األعرص،
واملص�وران الصحفي�ان زين�ب أبو

عون�ة ،عب�د الرحم�ن األنص�اري،
محم�د أب�و زي�د ،إس�ام جمع�ة،
ورشوق أمج�د ،ول�م تت�م إحالتهم
للمحاكمة بعد.
م�ن املف�رتض أن تخيل الس�لطات
املرصي�ة س�بيل الصحف�ي معت�ز
ودنان يف فرباير/شباط املقبل ،حن
يكون قد مر عىل حبس�ه احتياط ًيا
عام�ان كام�ان ،وه�ي أقىص مدة
للحب�س االحتياط�ي يف القان�ون
امل�رصي .ويف ح�ال تم اإلف�راج عن
معت�ز يف املوع�د املح�دد دون تعنت
وتعس�ف ض�ده ،يك�ون ق�د أمىض
ً
كاما يف الس�جن ،سمح
 731يومً ا
له فيها بأربع زيارات فقط وهو ما
يخالف القانون.
كانت أول زي�ارة ملعتز ودنان يف 13
نوفمرب/ترشين الثاني  ،2018وآخر
زيارة األحد  19يناير/كانون الثاني

الجاري ،وبن التاريخن س�مح له
بزيارت�ن فقط بع�د الحصول عىل
تصاري�ح أمني�ة وأح�كام قضائية
تمك�ن أهل�ه م�ن زيارت�ه .وكانت
أرسة الصحف�ي معت�ز ودن�ان ،قد
تقدم�ت بباغ بتاري�خ  21مارس/
آذار  2018لنق�ل ودنان من س�جن
العقرب شديد الحراسة  2إىل سجن
آخر يسمح بالزيارة ،وكذلك تقديم
باغ يسمح لهم بزيارته .ثم حصلت
عىل حك�م قضائي ظل قيد التأجيل
حتى تم استيفاء جميع املستندات،
م�ن مجل�س الدول�ة بأحقيتهم يف
الزي�ارة ،ص�در بتاري�خ  26يناير/
كانون الثاني .2019
أصبحت مسألة الحبس االحتياطي
“ذات أهمي�ة لخطورت�ه عىل حرية
األفراد ،خاصة بع�د إفراط القضاء
امل�رصي يف اس�تخدام الحب�س

االحتياط�ي م�ن بع�د  30يوني�و/
حزي�ران  ،2013ليتح�ول إىل م�ا
يش�به نوعا من العقوبة” ،بحسب
بحث صادر عن مركز دعم التحول
الديمقراط�ي وحق�وق اإلنس�ان
(منظمة مجتمع مدني مرصية).
ويق ّدر رئيس لجنة حقوق اإلنسان
يف مجل�س الن�واب امل�رصي ،عاء
ً
احتياطا يف
عابد ،ع�دد املحبوس�ن
م�رص حت�ى يناير/كان�ون الثاني
ً
س�جينا
 2018م�ن  25إىل  30أل�ف
م�ن إجم�ايل ع�دد الس�جناء الذي
يقارب ً 65
ألفا.
وتش�ر تقاري�ر وإحصائي�ات
املنظم�ات الحقوقي�ة املرصي�ة
والدولي�ة إىل ّ
أن ح�االت الحب�س
االحتياط�ي وصل�ت لع�د ٍد ل�م
يس�بق ل�ه مثي�ل يف تاري�خ مرص.
وبحس�ب البحث الصادر عن مركز

الصحفي عند ساعة الصفر

طاهر علوان
كاتب عراقي
حقيق�ة ه�ذا ال�رصاع األزيل ال�ذي ارتب�ط
بالوج�ود الب�رشي يقودن�ا قدم�ا إىل تط�ور
وس�ائل هذا الرصاع بجميع أش�كاله وصوال
إىل ما عاش�ته البرشية من ح�روب كونية يف
شكل رصاعات مليونية دامية وحروب أخرى
ّ
أقل تكلفة.
هنالك لحظة حاسمة يف الرصاع هي ما يعرف
بس�اعة الصفر ،ومن الذي يعلم ومن الذي ال
يعلم بتوقيت تلك الساعة املشؤومة.
س�اعات الصف�ر التي عاش�ها العالم تمثلت
يف س�اعة صفر انطاق ح�رب فيتنام وحرب

حزي�ران – يوني�و وح�رب أكتوب�ر وح�رب
الخلي�ج الثانية يوم ظه�ر الرئيس األمركي
معلنا الحرب الش�املة عىل العراق ثم ساعة
صف�ر انط�اق عملية غ�زو الع�راق يف العام
.2003
الصحفيون أمرهم أمر ساعة انطاق رشارة
الح�رب ،فمث�ا ،ه�م كان�وا يس�تمعون إىل
الراديو إب�ان انطاق رشارة الح�رب العاملية
الثاني�ة وكانوا يوصلون رس�ائلهم من خال
ش�بكات التلفزي�ون األرضية إبان اش�تعال
حرب فيتنام وأرس�لوا تقاريره�م من خال
قنوات الكيبل يف حرب الخليج الثانية وصوال
إىل بدء انتش�ار اإلنرتن�ت والبث املبارش خال
غزو العراقّ ،
تغرت الوسائل واألدوات وبينما
ساعة الصفر واحدة.
يف خ�ال ذلك كان�ت هناك حروب وس�اعات
صفر منس�ية يخلدها صحفيون ومنها مثا
الحرب الكورية ( )1950-1953التي ّ
جسدت
صورة االس�تقطاب العاملي وانقس�ام العالم
والحرب الباردة الت�ي تحوّلت فجأة إىل حرب
دامية.
ينق�ل الصحفي ج�ون غونثر م�ن صحيفة
باثفاين�در األمركي�ة حال�ة الياباني�ن يف
س�اعة صفر الحرب الكورية ،كان مراس�ا
للصحيف�ة هن�اك ،الياب�ان تخض�ع للق�رار
واملوق�ف األمركي بعد الهزيمة ،وهي تخىش
أن ترت� ّد عليها الح�رب الكورية فتصل نران

اللهب إىل شواطئها.
يق�ول الصحف�ي يف تقريره ما مف�اده كان
العالم مجس�ما م�ا بن االتحاد الس�وفييتي
والصن من جهة والواليات املتحدة وحلفائها
من جهة أخرى.
كل األص�وات تن�ادي الرئي�س األمرك�ي
ه�اري تروم�ان بالتدخ�ل الف�وري والح�ال
إنه ديمقراط�ي ولهذا يتهم�ه الجمهوريون
بالس�كوت عىل جرائم الش�يوعين وينقلون
ل�ه ترصيحات جوزي�ف س�تالن بدعوى أن
ترومان ساكت عليها.
يوث�ق غونث�ر تلك الحقب�ة القلقة ليتجس�د
أمامنا كيف أن ساعة الصفر بوصفها نقطة
الاع�ودة بالنس�بة للصحف�ي ،ولك�ن يف أي
مسار سوف يغطي الرصاع؟
إش�كالية تغطية الرصاعات ابتداء من ساعة
الصفر ورسم خارطة الطريق للصحفي هي
املهمة األكثر تعقيدا.
خ�ال س�نوات الح�رب الب�اردة كان�ت
الخارطة السياس�ية مكشوفة واالنقسامات
واالس�تقطابات السياس�ية واضحة وضوح
الش�مس ف�كان الصحفي�ون إم�ا م�ع هذا
الحل�ف وإم�ا مع ذاك ،أم�ا ما بع�د ذلك وما
بعد انهيار االتحاد الس�وفييتي الس�ابق فقد
صارت املهمة أكثر تعقي�دا ورصنا إزاء دولة
األخ األك�رب التي يحكمه�ا عقل واحد وتوجه
واحد وايديولوجيا واحدة.

ّ
دع�م:
“تغ�ص الس�جون املرصية
باملحبوس�ن احتياط ًي�ا ع�يل ذمة
تحقيق�ات أو محاكم�ات دون
ص�دور أحكام ضده�م ،وقد تطول
فرتة الحبس االحتياطي إىل سنوات
قب�ل أن يعرض أم�ر املحبوس أمام
قاض موضوعي ،عىل الرغم من أن
أقىص مدة حبس احتياطي يس�مح
بها القان�ون لغر املحك�وم عليهم
هي  24شهرًا”.
وأشار البحث إىل أن األصل يف الحبس
االحتياط�ي هو أنه إج�راء قانوني
تتخذه س�لطة التحقيق أو املحكمة
املختص�ة ،لضم�ان التحف�ظ ع�ىل
املته�م يف مكان آمن لح�ن الفصل
يف الدع�وى واالتهام�ات املنس�وبة
إليه من جه�ة ،وضمان عدم العبث
بأدلة القضية أو التأثر عىل ش�هود
الواقع�ة أو اإلرضار باملجتم�ع من
جهة أخرى.
لكن�ه أك�د أنه يف ظ�ل املمارس�ات
األخ�رة “تحول الحبس االحتياطي
م�ن إج�راء تحفظ�ي إىل عقوب�ة
سياس�ية وه�و م�ا يعكس فش�ل
املؤسس�ات األمنية يف بن�اء قضايا
تس�تحق نظره�ا أم�ام ق�اض
موضوع�ي ،ويعك�س م�ن جان�ب
آخ�ر استس�هال انته�اك القان�ون
دون أي رادع” .وأش�ار إىل أن
الحبس االحتياطي يع ّد “أحد أخطر
اإلجراءات القانونية باعتباره يمس
الحرية الش�خصية للف�رد وعندما
تطرق إليه فقه القضاء وصفه بأنه
أبغ�ض اإلج�راءات القانونية .ألنه
إج�راء يمي�ل إىل قرين�ة اإلدانة عن
الرباءة ،واألصل يف اإلنس�ان الرباءة
حتى إثبات التهمة”.

هذا الواقع بالنسبة للصحفي غر مقنع عىل
اإلطاق حت�ى لو تم التعاط�ي معه إىل حن،
والدليل مثا ،كان بإمكان الصحافة أن تمايل
الجمهوري�ن وتؤي�د أطروحتهم يف س�كوت
ترومان وفريقه عىل بلطجة الشيوعين ،وعىل
العكس من ذلك كانت صحافة اليس�ار تنكر
عىل االتحاد الس�وفييتي عدم اتخاذه املبادأة
ورسع�ة تحري�ك الجن�ود والس�اح باتج�اه
كوريا الش�مالية ملواجهة التدفق العس�كري
األمركي املغطى بغطاء األمم املتحدة.
والحاص�ل أن الصحف�ي يف أزم�ات كوني�ة
مفصلي�ة كهذه يكون ش�اهدا عىل انقس�ام
مجتمع�ي مري�ر ،فالتجيي�ش لوجه�ة نظر
الحكومة أو الس�لطات أيا كانت ال تعفيه من
النظ�رة املوضوعية الش�املة لفكرة الرصاع
من أساسها.
إدانة مشاركة بريطانيا يف غزو العراق كانت
نقطة مفصلي�ة يف الصحافة الربيطانية بن
من يروّج ويش�ارك تحش�يد الدول�ة للحرب
باعتبارها حرب�ا ترتبط باألمن القومي وبن
الخط الثاني الذي ظل مشغوال بفكرة التبعية
للواليات املتحدة والخسائر املادية والبرشية.
كل ه�ذه األمثل�ة تعيدن�ا م�رارا إىل موق�ف
الصحف�ي ونقط�ة انطاق�ه ما بعد س�اعة
الصف�ر ،من أين وإىل أين؟ مع من وضد من؟
وه�ل مطل�وب من�ه أن يك�ون مؤدلجا لكي
يتحاىش أي عدوى أيديولوجية أخرى؟

التحقق من األخبار الزائفة شرط الستمرار غرف األخبار
الرباط/وكاالت:
أك�د ل�وران بيغ�وت ،الصحفي واألس�تاذ
املح�ارض يف عل�وم اإلع�ام واالتص�ال ،أن
الصحفي�ن ل�م يع�ودوا يحتك�رون نق�ل
األخبار يف عرص االتصال الرقمي وشبكات
التواص�ل االجتماع�ي ،وبات�ت مهمته�م
األساسية التحقق من األخبار ،وهي إحدى
أب�رز وس�ائل التميز بالنس�بة إىل وس�ائل
اإلعام.
وق�ال بيغوت “ل�م يعد الصحفي�ون اليوم
يحتكرون نقل األخبار ،والوس�يلة الوحيدة
للتميز غدت هي العمل عىل التحقق بشكل
مسبق ومعمّق” من صحة األخبار ،منوها
أن األم�ر يتعل�ق بأس�لوب إعام�ي جدي�د
مرتبط بتنامي استخدام اإلنرتنت وشبكات
التواصل االجتماعي.
وأك�د الخب�ر اإلعامي أن عملي�ة التحقق
ه�ذه تس�مح “بج�ذب مزي�د م�ن الق�راء
وتعزي�ز األم�ل ببيع األخبار لهم” ،مش�را
إىل أن “الفاك�ت تش�يكن” عمل يقوم عىل
التحقق من األخبار برز يف الواليات املتحدة
وانترش يف جميع أنحاء العالم عرب “التحقق
الس�يايس من األخبار” ،بحس�ب ما نقلت
وكالة املغرب العربي لألنباء.
وأش�ار بيغوت ،الذي يش�غل أيضا منصب
مدي�ر املدرس�ة العام�ة للصحاف�ة يف تور
الفرنس�ية ،إىل أن التحقق من األخبار امتد
بعد ذل�ك إىل مجاالت أخرى ،أهمها التحقق
من املعلومات املشكوك يف صحتها التي يتم
تداوله�ا ع�رب اإلنرتنت وش�بكات التواصل
االجتماعي.
ونتيج�ة لذل�ك ،س�عت منص�ات اإلنرتنت

فيس�بوك وغوغل وتويرت وغرها إىل وضع
آليات جديدة يف محاولة منها “للتحقق من
مصداقي�ة العديد من األخب�ار الزائفة التي
تم تداولها” عىل شبكة اإلنرتنت.
وحس�ب الخب�ر يف التحق�ق م�ن األخب�ار
الزائف�ة ،فإن “القيمة املضاف�ة الحقيقية
للصحافة تكم�ن هنا بالضب�ط” ،مضيفا
أن “هن�اك التقارير واملقاب�ات واألجناس
الصحفية الكاسيكية ،لكن سيضاف إليها

بعد أقوى من التحقق والتدقيق”.
وأكد بيغ�وت أن بعض غ�رف التحرير تع ّد
التحق�ق من األخبار مجرد ت�رف باعتباره
يف�رض تعبئ�ة م�وارد برشية للقي�ام به،
معت�ربا أن “الفاكت تش�يكن” بات رشطا
لبقائه�ا عىل اعتبار أن غ�رف األخبار التي
ال تق�وم ب�ه “س�يتعن عليه�ا العثور عىل
قيمة مضافة أخرى” عىل مس�توى أصالة
املواضي�ع والطاب�ع الح�رصي لألخب�ار

وكذلك عىل مس�توى التحق�ق .وإذن ،فإن
عملي�ة التحقق م�ن األخب�ار الزائفة تعد،
حسب بيغوت“ ،إحدى الرشوط واألنشطة
الرضورية الستمرار” غرف األخبار.
وملواجهة تدفق األخبار الزائفة ،أو “الفايك
نيوز” عىل ش�بكات التواص�ل االجتماعي،
يح�ث الخب�ر الصحافي�ن واملؤسس�ات
اإلعامي�ة ع�ىل االضط�اع بعم�ل مكث�ف
بمهمة توعية وسائل اإلعام.

ويتوقع صحفيون وخرباء إعام اس�تغال
نظام اإلعان الرقمي خال العام  2020من
أجل ن�رش املعلومات املضللة أو اس�تهداف
األشخاص لجمع البيانات.
ويش�ددون ع�ىل مس�ؤولية الصحفي�ن
بمعرفة كيفية اإلعان عن األخبار املزيفة،
ومن هم األشخاص املوثوقون الذين تمكن
االس�تعانة بهم للكش�ف عنها عىل مواقع
التواصل االجتماعي لكي تصل إىل أكرب عدد
ممكن من الجمهور.
وأوضح الصحفي كريغ س�يلفرمان ،الذي
يعم�ل ع�ىل مكافح�ة التضلي�ل واألخب�ار
املزيف�ة واملعلومات الخاطئ�ة التي تنترش
عىل مواقع التواص�ل االجتماعيّ ،
أن هناك
سوء استغال لوسائل التواصل االجتماعي
ومنص�ات البح�ث الرئيس�ة يف العال�م،
وأضحى من الصعب اكتشاف ّ
كل ما يجري
نرشه يف تطبيقات املراسلة من أجل معرفة
عدد األش�خاص الذي�ن وصلتهم معلومات
خاطئة ،وكشف مصدرها.
وش�ارك س�يلفرمان يف املؤتم�ر العامل�ي
للصحاف�ة االس�تقصائية ال�ذي أقي�م يف
هامبورغ يف أواخر س�بتمرب  ،2019إذ قدم
بعض النصائح حول التحقيق يف ش�بكات
ّ
وتح�دث عن التحديات
املعلومات املضللة،
ً
إضافة إىل
الت�ي س�يواجهها الصحفي�ون،
مخاوفه بشأن املستقبل.
وأوضح ّ
أن غرف األخبار ال تملك الكثر من
املال من أجل االس�تعانة بتقنيات تكش�ف
األخبار املزيّفة.
وعلّ�ق س�يلفرمان ع�ىل بحث أع ّده ش�ان
روزن�ربغ ح�ول نهاي�ة الديمقراطي�ة

بس�بب األخب�ار الوهميّة ووس�ائل اإلعام
االجتماعي�ة ،قائ�ا ّ
إن�ه لي�س متش�ائمًا،
وأضاف “أعتقد أنن�ا نواجه واح ًدا من أكرب
اختبارات الديمقراطية ،وأش�عر أنني كنت
ً
س�اذجا حينما أتذكر الربيع العربي حينما
ّ
كنت أعتقد أن وسائل التواصل االجتماعي
ستكون أداة للحصول عىل الديمقراطية”.
وأكد ّ
أنه “يجب التعامل مع هذه الوس�ائل
بجديّ�ة ،وق�د ب�دأت الحكوم�ات ومعه�ا
الناشطون واإلعاميون لتدارك هذا األمر”.
وأشار بيغوت أيضا إىل هذه النقطة ،بالقول
إن “مس�تخدمي اإلنرتن�ت ه�م بش�كل مّ �ا
ضحايا لش�بكات التواصل االجتماعي ،عىل
اعتبار أن املعلومات التي تصل إليهم تتقاطع
مع أذواقهم وطريقة تفكرهم أو مع وسائل
اإلعام التي دأبوا عىل متابعتها”.
وح�ذر بيغوت وهو مؤل�ف كتاب “التحقق
م�ن األخب�ار يف مواجهة األخب�ار الزائفة”
ال�ذي ص�در يف س�بتمرب  ،2019م�ن كون
املشرتكن يف ش�بكات التواصل االجتماعي
بات�وا ،نتيج�ة لذل�ك ،ينغلق�ون عىل طرق
محددة للوص�ول إىل األخبار تح�ول بينهم
وب�ن الحصول ع�ىل معلوم�ات جديدة أو
مناقضة.
وخلص بيغوت ،وهو عضو فريق البحث يف
املمارسات وموارد املعلومات والوساطات،
إىل الق�ول إنه يتعن القي�ام بعمل صحفي
النتق�اء األخب�ار وترتي�ب أولوياته�ا ،وأال
ُيس�مح ملح�رك البح�ث بس�يليكون ف�ايل
بالواليات املتحدة بأن يعيد ترتيب أولويات
“ما اعت�دت أن تحب وما اعت�دت أن تفكر
فيه”.
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الفنان حممد السامر يروي لـ”الزوراء” كيف اصبح فنانا وملاذا تأثر بداخل حسن
حينما نقول ان داخل حسن كان بلبل الريف وكان
مدرس�ة فنية كبرة انما يتجسد هذا يف عمق هذا
الفنان وانفرادية صوته وأطواره ولهذا قلده وتاثر
به الكثر من الفنانني العراقيني ،ولم يقترص مؤدو اغاني
داخل حس�ن عىل الفنان�ني املنحدرين من جن�وب العراق
فقط بل قلده وادى اغانيه عدد كبر من ابناء املناطق غرب
العراق وربما حتى املناطق الش�مالية من عراقنا الحبيب .

الفنان محمد الس�امر أحد ه�ؤالء وابرز الذين غنوا لداخل
حسن ،يؤديه بحرفية حقيقية متميزة حتى انني من شدة
اعجابي بادئه كنت قد اقرتحت ان يس�مى محمد السامر
خليفة داخل حسن من بعده.
محمد الس�امر ابن الغربية مس�قط راس�ه ص�اح الدين
يتميز بحبه للريف العراقي ولداخل حس�ن بش�كل
عجيب.

كتابة – مجال الشرقي
اول اغني�ة انترشت م�ن خالها هياغني�ة قط�ار العم�ر وق�د اش�تهرت
م�ن خ�ال تلفزي�ون الش�باب بع�د
ذل�ك انت�رشت من خ�ال اللق�اءات يف
التلفزي�ون واالذاعة ثم ص�ورت اغنية
اخ�رى م�ع طال�ب القرغ�ويل وكانت
من تالي�ف نزار ج�واد واخراج س�ام
عرب وقد تم تصويرها بريف س�امراء
وظه�رت يف التلفزي�ون اكث�ر من مرة
ثم اختف�ت االغنية وال اعرف مصدرها
ثم تم االتفاق م�ع الراحل محمد جواد
اموري ع�ىل تلحني س�تة الحان ولكن

اس�تضافت ال�زوراء يف صفح�ة ذاكرة
الفن�ان محم�د الس�امر واج�رت معه
ح�وارا موس�عا ع�ن مس�رته الفنية
فكان الحوار التايل -:
ال�زوراء تحيي�ك وتب�ارك ل�ك ه�ذهالحنجرة الواسعة
اه�ا ومرحبا بكم وبجري�دة الزوراءالغراء .
قدم نفس�ك للقراء لطفا ؟اس�مي الحقيق�ي عب�د النبي خضرمحمد واسمي الفني محمد السامر .
-اال ت�رى ان االس�م الفن�ي يبتعد عن

السامر :تأثرت بوالدي الذي كان مطربا وصديقا لـ”داخل حسن” ومجيع مطربي اجلنوب
حلن لي طالب القرة غولي وحممد اجواد اموري وعلي خصاف وعدد كبري من امللحنني
محمد السامر ؟
نعم ان هذا االس�م أخت�اره يل امللحنالكب�ر طالب القره غ�ويل رحمه الله،
حينم�ا بدأت الغناء م�ن خال برنامج
كان يعده القره غويل نفسه .
حدثن�ا عن هذا املوضوع بش�كل ادقوضوحا ؟
كان�ت بدايتي الفنية يف التس�عينياتومن خ�ال برنام�ج س�تديو املواهب
وكان م�ن أعداد األس�تاذ طالب القره
غويل وكنت األول يف الربنامج وبعد هذا
الربنامج تم االتف�اق مع الفنان القره
غويل عىل تسجيل أغنية عاطفية (قطار
العم�ر) من كلم�ات كاظم اس�ماعيل
الكاطع وألحان الفنان القره غويل وتم
تسجيل هذه األغنية يف استوديو طال
نعي�م والحمد لله كان�ت أغنية ناجحة
ورائع�ة وتعت�رب هويت�ي الفني�ة ام�ا
اس�مي فكان من اقرتاح الفنان طالب
القرغويل كأسمفني وقد وافقت وصار
اس�مي محمد السامر وقد عرفت به يف
جميع االوساط التي اتحرك فيها .

وكيف اتجهت اصا للغناء وما البيئةالتي س�اعدتك الن تكون فنانا وخاصة
بادئك لطور داخل حسن؟
كان وال�دي محب�ا للغن�اء الريف�يالعراقي بشكل كبر جدا وكان صديقا
الكث�ر مطربي الريف مث�ل جواد وادي
وعب�د محم�د وعب�ادي وداخل حس�ن
وكثر من مطربي الريف وكان صاحب
صوت متم�ز يف الغن�اء الريفي ويغني
الحف�ات الخاص�ة وكنت ان�ا ارافقه
يف الكث�ر م�ن تل�ك الحف�ات فتاثرت
ب�ه وتمني�ت ان اكون مثل�ه وانا اعترب
صوت�ي وادائ�ي ه�و امت�داد لص�وت
وال�دي ال�ذي كان اقوى من�ي حنجرة
واداء وقد ش�عرت من�ذ طفولتي انني
امتل�ك ق�درة يف الغناء وله�ذا حفظت
الكثر من االغاني ولكثر من املطربني
وقد اديت الكثر من ال�وان الغناء مثل
الغناء الريفي والبادية وحتى املقامات
ولبع�ض املطرب�ني الع�رب ...ويف عام
 80تم ارسي م�ن قبل القوات االيرانية
وع�دت اىل العراق عام تس�عني أي بعد

عرش سنوات تقريبا .
ومتى تقدم�ت اىل االذاعة والتلفزيونلتكون مطربا ؟
بعدعودتي من االرس عام  90تقدمتاىل لجن�ة االختب�ار يف ذائ�رة االذاع�ة
والتلفزي�ون وبال�ذات اىل برنام�ج
اس�توديو املواه�ب ال�ذي كان الراحل
طال�ب القرغويل مس�ؤول عن�ه ومعه
املخرج س�عد طالب وكان�ت انطاقتي
م�ن خال برنام�ج اس�توديو املواهب
مثلم�ا ذك�رت وبع�د االختب�ار كان�ت
نتيجتي االول ونتيج�ة لهذا تم االتفاق
مع الفنان الراحل طالب القرغويل عىل
انجاز اغني�ة قطار العمر وتس�جيلها
واالغني�ة من كلمات كاظم اس�ماعيل
كاظ�ع وتلح�ني القرغ�ويل وتع� ّد هي
هويتي الفنية .
وم�ا االغني�ة الت�ي تقدم�ت به�الاختبار؟
االغنية كان عب�ارة عن ابوذية لداخلحسن واغنية (الوجن يمه يا يمه ) ويف
حينها القى الفنان الكبر محمد نويش
كلمة اشادة بحقي .
مل�اذا قدم�ت اغني�ة لداخل حس�ن يفاالختبار ولم تتقدم باغنية خاصة ؟
الن�ي وجدت صوت�ي قريب من داخلحس�ن ول�م تك�ن ح�اىل تقلي�د والني
اح�ب داخ�ل حس�ن م�ن خ�ال حب
وال�دي وصداقت�ه م�ع داخ�ل .وللعلم
حفظ�ت اكث�ر اغاني داخ�ل واطواره
وباستطاعتي اداء جميع اغاني داخل.
هل تاثرت بداخل فقط ؟ال ابدا ،لقد تاثرت بالعديد من املطربنيوتاثرت بهم خاصة املطربني العرب.
طي�ب بع�د االختب�ار كي�ف واصل�تاالنتشار والغناء ؟

ل�م يتم تصويرها وبقي�ت االغاني عند
املخ�رج حي�در ش�هيد حينم�ا كان يف
الش�باب ثم بدأ يتهافت ع�ي املنتجني
واخذت اسجل بالسنة اغنيتني او ثاثة
حتى وصل عدد االغاني التي س�جلتها
حتى االن  285اغنية .
اب�رز االغاني الت�ي يعتز به�ا محمدالسامر ؟
كل االغاني اعتز بها وخاصة االغانيالت�ي لحنها طال�ب القرغ�ويل واخذت
م�ن عب�اس غي�ان ح�وايل  14اغني�ة
ومن مه�دي الس�يد عدة الح�ان ومن
صباح زي�اره اخذت الحانا كثرة ومن

كاظم فندي وحس�ن بريسم ومن عي
خصاف.
وهل قدمت لك دعوات للمش�اركة يفمهرجانات او مناسبات معينة ؟
ان�ا ل�م اش�ارك بمهرجان�ات خارجالع�راق ولك�ن كله�ا داخ�ل الع�راق
وخاص�ة م�ع املايس�رتو وامللحن عي
خصاف وش�اركت يف سبع مهرجانات
داخلية وكنت متفوقا .
هل تمت دعوتك لاذاعة للمشاركة يفالربامج؟
نعم وهي كثرة م�ن خال الحواراتواللق�اات والربامج اما بعد  3003فهي
كثرة جدا وقسم منها عىل الهوا ء
س�معنا ان سفرة كانت لك اىل سورياحدثنا عنها؟
� س�افرت اىل س�وريا اىل مدين�ة منبج
احدى مناطق حلب قبل االلفني وكانت
منطق�ة عش�ائرية وتح�ب وتعش�ق
الل�ون الريفي العراق�ي والبدوي وكان
يل جمهور واس�ع وقوي ج�دا واليشء
الغري�ب ان جميع املطربني الس�وريني
يعش�قون ويغن�ون الل�ون الريف�ي
العراقي ويرغبون األبوذية ويسمونها
العب�ودي والعتاب�ة ويس�مونها
الصويلحي والنايل حويجة ويس�مونه
الكاحي بشكل عام كان هناك جمهور
يعش�ق الل�ون الريف�ي حي�ث بقي�ت
عرش س�نوات أتنقل ب�ني هذه املناطق
الجميل�ة وكان�ت يل عاق�ات واس�عة
ج�دا وع�ىل كاف�ة املس�تويات وقمت
بأفتت�اح مكتب يل وأس�ميته بأس�مي
مكتب الس�امر وكنت اس�تقبل جميع
اخوان�ي الفنان�ني الذي�ن يأت�ون م�ن
الع�راق ويعملون معي ومنهم الفنان

حممد اجواد اموري

ع�ازف الكم�ان فالح حس�ن والراحل
ع�ازف الكمان ط�ارق القييس والحمد
لله وضعنا هن�اك بصمة عراقية ولحد
األن يتصلون بي ولكن بسبب الظروف
األمنية التي جعلتي ال أستطيع السفر
اىل هناك فقد ابتعدنا عن بعضنا.
م�ع أي م�ن امللحنني والش�عراء تجدنفسك؟
� كل امللحن�ني والش�عراء املعروف�ني
جيدي�ن ورائعني ولكل واح�د منهم له
ل�ون خ�اص ب�ه يف التلحني أو الش�عر
ولك�ن دون مناف�س أج�د نف�يس مع
الكب�ر القره غويل ولك�ن تعاملت مع
كثر من امللحن�ني منهم الراحل محمد
ج�واد أم�وري وامللحن عب�اس غيان
وصباح زياره ونارص الحربي وحس�ن
مش�تت وضي�اء الدين وع�ي خصاف
ورحي�م العبودي هؤالء ال�ذي أذكرهم
وأعتذر من كل ملحن تعاملت معه ولم
يحرضني أسمه يف هذا اللقاء.
أهم الشعراء الذين تعاملت معهم؟� هنالك كثر من الشعراء أولهم كاظم
اس�ماعيل الكاط�ع وكري�م العراق�ي
وطاه�ر س�لمان وداود الغن�ام ون�زار
جواد وحس�ني الرشيفي وحيدر كريم
ومحمد املحاويي والراحل كريم الامي

طالب القرغولي

اول اغنية لي قطار العمر واملطرب العراقي يعاني من غالء تسجيل اغانيه
بلغ عدد اغانيي  285اغنية واألغنية القدمية متزنة ومتكاملة حلنا وشعرا

شلتاغ الكركوكلي مؤسس املقام العراقي
ول�د ق�ارئ املق�ام رحم�ة الل�ه ش�لتاغ عام
1793م  ،واس�مه الكامل هو (رحمة الله بن
س�لطان أغا ب�ن خليل) وامللقب ب�(ش�لتاغ)
أو(ش�لتاغ الكرك�وكي) يف محافظة كركوك
 ،ومس�قط رأس�ه يف قضاء كفري  ،وهو من
األك�راد العراقي�ني  ،حي�ث انتقل للس�كن يف
بغداد مع والده سلطان أغا وعمه نعمان أغا
الذي ع�ني قائممقام�ا ً للكاظمية وابن عمه
سعيد باشا أمر الحاج الذي عني قائم مقاما ً
لبعقوبة .وكان رحمة الله (شلتاغ) يسكن يف
محلة قمر الدين يف دار الحاج خلف الكاهجي
 ،ووصف�ه الح�اج عب�د الرحم�ن الجصاني
املعمّر(ول�د يف بغداد ع�ام 1851م) بأنه كان
مرب�وع القام�ة أبيض اللون مرشب�ا ً بحمرة
وكانت فيه سمنة.
تتلمذ قارئ املقام رحمة الله (شلتاغ) عىل يد
أبرز أس�اتذة الغناء ببغداد وأخذ عنهم أصول
غناء املق�ام العراقي وهم كل م�ن ؛ املا عبد
الرحم�ن ول�ي (ك�ف�ري 1742م – ك�ف�ري

1830م)  ،وامل���ا ح�س�ن البابوج�ج�ي
(بغ�داد 1774م – بغ�داد 1839م)  ،وم�ا
ش�اء الله املندالوي (من�ديل 1778م – بغ�داد
1851م) والذين ش�كلوا املدرس�ة األوىل التي
أخ�ذت منها األجيال الاحق�ة أصول وقواعد
غن�اءاملق�ام العراق�ي.
كان رحمة الله (ش�لتاغ) يقرأ املقام العراقي
يف الطابق الثاني (العلوي) يف مقهى الش�ط ،
وسميت مقهى الش�ط بهذا االسم ألنها تطل
عىل ضفاف نهر دجلة وتقع يف محلة املصبغة
يف جان�ب الرصافة من بغ�داد  ،وتتكون هذه
املقهى م�ن طابقني الطاب�ق األول (األريض)
لصاحبه�ا الح�اج ع�ي والطاب�ق الثان�ي
(العلوي) لصاحبها حس�ن الصف�و .وكانت
تراف�ق الق�ارئ رحمة الله (ش�لتاغ) يف أدائه
للمقام العراقي فرقة جالغي حسقيل شمويل
وه�ي من أش�هر ف�رق الجالغي الت�ي كانت
معروفة يف بغداد يف ذلك الوقت  ،وتتألف فرقة
الجالغي هذه من-:

 -1عازف آلة السنطور ورئيس فرقة الجالغي
 حس�قيل ش�مويل عزره (بغ�داد 1804م -بغداد 1894م).
 -2عازف آلة الجوزة  -لطفي رزيّج املندالوي
(مجهول تاريخ املولد والوفاة).
 -3ع�ازف آل�ة ال�رق -:حس�قيل ش�وته
مئر(بغداد 1840م  -بغداد 1917م).
 -4ع�ازف آلة الطبلة  -ه�ارون زنكي روبني
بقجي زنكي (ولد يف بغداد عام 1843م).
تويف رحمة الله (شلتاغ) يف بغداد عام 1871م
 ،ودفن يف مقربة الش�يخ عمر عن عمر يناهز
الثامن�ة والس�بعني عاماً ،وعن س�بب وفاته
تع�ددت الروايات واألق�وال ويف النهاية تتفق
جميع�ا ً عىل إنه كان قد ج�رح وخيط جرحه
وكاد أن يش�فى بع�د أن منع�ه الطبي�ب من
الغن�اء ويف إح�دى املناس�بات أنطل�ق يغن�ي
بصوت ع�ال وبطبقة صوتي�ة عالية فأنفتق
جرحه وكان السبب يف وفاته.
ت�ويف رحم�ة الله (ش�لتاغ) قبل اخ�رتاع أول

جهاز لتس�جيل الصوت عام 1877م من قبل
املخ�رتع والعالم األمريكي توماس أديس�ون
(1847م – 1931م) لذل�ك فل�م يتم تس�جيل
صوته كما سجل من بعده تامذته أصواتهم
عىل االس�طوانات لذلك فا يمكننا أن نس�مع
صوت�ه ،واعتمدنا فقط عىل م�ا نقل عنه من
املص�ادر واملراجع والتي تس�تند بدورها عىل
املصادر الشفاهية املنقولة عن من عارصوه
من املعمّرين.
وقد ق�ام تلفزي�ون الع�راق بإنت�اج تمثيلية
تلفزيوني�ة عن حي�اة الرواد من ق�راء املقام
العراقي ومن جملتهم قارئ املقام رحمة الله
(ش�لتاغ) حيث جس�د دور وشخصية رحمة
الل�ه (ش�لتاغ) فيه�ا ق�ارئ املق�ام املعروف
يوسف عمر(بغداد 1917م – بغداد 1986م)
وأدى يف تلك التمثيلية مقام القوريات ومقام
التفليس باللغة الرتكية .وقد عرضت تمثيلية
رحمة الله (شلتاغ) عىل تلفزيون الجمهورية
العراقية عام 1972م باألسود واألبيض.

وقاسم زبون وسلمان الربيعي وهشام
الس�امرائي أبو مع�اد وبش�ر املبارك
وجياد الركابي وعي بدر
*ما أقرب أغنية اىل نفس�ك؟
� اغنية قطار العمر وأغنية الغربة من
كلمات محمد املحاويي و الحان صباح
زي�اره وأغني�ة حل�و املع�رش كلمات
طاهر س�لمان وألح�ان الراحل محمد
جواد أموري
ؤرب س�ائل يس�ال ان محمد السامريجي�د الغن�اء الريفي وهو من س�كنة
املناطق الغربية ما تفسرك لهذا ؟
� ألن الغن�اء الريف�ي موج�ود أيضا يف
املناط�ق الغربية ونعده لونا أساس�يا
من ال�وان الغن�اء العراق�ي حيث كان
وال�دي يس�مع املط�رب داخل حس�ن
وكان صديقا له واني بدأت أسمع داخل
حس�ن من الطفولة وتولعت به كفنان
واملط�رب الناجح يجي�د جميع األلوان
الغنائية وهو ملك لجميع العالم وأيضا
أجي�د ل�ون املنطق�ة الغربي�ة بجدارة
وجمي�ع األلوان ملا أمتلك�ه من موهبة
وخربة طويلة يف العمل الفني.
هل لديك رأي باألغنية الحالية؟� األغني�ة الحالي�ة مفرغ�ة ج�دا م�ن
ناحي�ة ال�كام واللح�ن بس�بب غياب
الرقابة واللجان املس�ؤولة عن فحص
النص�وص وغي�اب ال�وزارة والنقاب�ة
أيضا م�ا أدى اىل تردي األغنية العراقية
ووصل�ت اىل دون املس�توى نحن دائما
نطم�ح للحداث�ة والتط�ور ولكن ليس
بهذا األسلوب الحايل.
هل برأي�ك االغنية القديمة افضل مناالغنية االن؟
– االغني�ة القديم�ة اغني�ة متزن�ة
ومتكاملة لحنا ومحس�وبة بدقة فنية
ولهذا الس�بب هي افضل م�ن االغاني
الحديث�ة الت�ي التعي�ش يف اذان الناس
فرتة طويلة بعكس االغاني القديمة.
هل من كلمة أخرة تود قولها؟� تحياتي لكل اخواني العراقيني وأتمنى
له�م الحياة الس�عيدة واألم�ن واألمان
ي�ارب واتمن�ى ل�كل األخ�وة الفنانني
املوفقية والنجاح والس�عادة ايضا كما
اتمنى لك ولكادر جريدة الزوراء التألق
والنجاح املستمر واتمنى لجريدتكم ان
تصل ل�كل العراقيني ك�ي يطلعوا عىل
مبدعي العراق ..محبتي للجميع.
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حنو مستقبل افضل...هلم

كل يوم معلومة

 8حت ّديات تواجه كل زواج ..ما هي؟

ً
حديث�ا حياتهم بوهم
يب�دأ العديد من املتزوجني
الزواج الس�عيد الذي ال يواجه أي مشاكل ،لسوء
الحظ ،فإن الواقع عكس ذلك ،وعدم وجود نظرة
واقعية للزواج قد تؤدي إىل شعور الزوجني بخيبة
األمل.
ال يمكن إنكار حقيقة أن الزواج عالقة رائعة لها
خصوصي�ة ومذاق خاص ،ولكن م�ن املهم أيضا ً
مناقش�ة حقائق الحياة الزوجي�ة بنحو واقعي،
ومعرف�ة أن جميع الزيج�ات تمر يف فرتات جيدة
وأخرى سيئة.
إذا كان الزوج�ان ع�ى عل�م بالتوجه�ات الت�ي
يمكن أن تقابلهما يف الزواج ،فإنهم يكونون عى
اس�تعداد ملواجهة هذه التح ّديات والتغلّب عليها،
لذا إليكِ أهم  8تح ّديات تواجه كل زواج:
 - 1األزمات املالية
األزمات املالية من أكرب املش�اكل التي قد تعصف
بال�زواج ،ويحت�اج الزوجان إىل االتفاق املس�بق
بش�أن تفاصيل حياتهما املالية ،من أجل تفادي
هذا النوع من املشاكل.
 - 2التواصل
يمر الزوج�ان بفرتات يقل فيه�ا التواصل ،وهذا
يحت�اج إىل العم�ل برسع�ة واس�تعادة التواصل،
حتى ال تزيد الفجوة بينهما.
 - 3االنشغال
يف خض�م املس�ؤوليات واملهمات الت�ي ال تنتهي،
قد يغ�رق الزوجان كل يف جداول�ه املزدحمة ،وال
يقضيان الوقت معاً ،والتعامل مع هذه املش�كلة

املطبخ

مخصصا ً
ّ
يك�ون عرب تحديد وقت منتظ�م يكون
للزوجني فقط.
 - 4الجنس
بس�بب انشغال الزوجني ،قد يحدث فتور جنيس،
وه�و ما يحتاج إىل تنظيم أوقات خاصة بالعالقة
الحميم�ة ،هذا م�ع البح�ث عن أس�باب الفتور
األخرى والعمل عى حلّها.
 - 5اإلغراءات
يتع�رّض الزوجان للكثري من اإلغ�راءات التي قد
تش�تتهما عن العالقة الزوجي�ة إذا انجرفا فيها،
س�واء عالقات اجتماعية ،أو عمل ،وهذا التح ّدي

يحت�اج إىل الحديث بش�فافية ع�ن الوضع الذي
يمر به ال�زواج ،والعمل معا ً ع�ى توطيد العالقة
والحفاظ عليها.
 - 6خيبة األمل
التوقعات غري املس�ت ِندة إىل الواقع دائما ً ما تؤدي
إىل خيب�ة األم�ل ،ع�ى الزوجني التفك�ري بصورة
منطقية ،وعدم املبالغة يف التوقعات.
 - 7تربية املراهقني
مرحلة املراهقة الصعبة تجلب الكثري من املشاكل
ع�ى األرسة ،س�واء مش�اكل املراهق نفس�ه ،أو
الضغ�ط العصب�ي الذي يق�ع في�ه األب واألم ما

أيهما أصح ...السمن أم الزيت
أم الزبدة؟

ينعكس سلبا ً عى عالقتهما.
 - 8السخط
عدم الرىض عن الحياة الزوجية عموما ً هو مؤرش
خطري ،وقد يح�دث نتيجة امللل ،أو الفتور ،أو أي
من األسباب الس�ابقة ،وهو ما يحتاج إىل البحث
عن أس�باب الشعور بعدم الرىض ،من أجل إيجاد
حلول للمشكلة.
إذا كن�تِ تواجه�ني مش�كلة أو أكث�ر مما س�بق
ذكرها ،فال تقلقي ،أنتِ لستِ وحدك ،وعن طريق
ّ
تخطي
بذل الجهد باملشاركة مع زوجك ،يمكنكما
العقبات والحفاظ عى زواجكما.

متبل باذجنان لبناني

املكوّنات
باذنجان حجم كبري 1 -
ّ
فص ثوم ،مهروس 2 -
عصري ليمون حامض  -ربع كوب
طحينة  -ربع كوب
ملح  -نصف ملعقة صغرية
زيت زيتون  -ملعقتان كبريتان
فلف�ل أحمر ح�ار  -نص�ف ملعقة
صغرية
طريقة العمل

 أحدثي ش�قأ يف حب�ة الباذنجان.ضعيها عى صينية فرن وأش�ويها
لس�اعة يف الف�رن ع�ى ح�رارة
متوسطة.
 أخرجي حبة الباذنجان من الفرن.أتركيها تربد عى حرارة الغرفة.
 ّق�ري حب�ة الباذنج�ان عندما
ّ
وقطعيها إىل قطع متوس�طة
ت�ربد
الحجم.
 -ضع�ي قطع الباذنجان يف الخالط
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الكهربائي .أضيفي عصري الليمون
الحامض ،الطحين�ة والثومّ .
نكهي
بامللح.
 أخلط�ي املكون�ات جي�دا ً حت�ىتحص�يل عى الق�وام ال�ذي ترغبني
به.
 ضع�ي متب�ل الباذنج�ان يف طبقالتقدي�م .زيّن�ي بزي�ت الزيت�ون
والفلف�ل األحم�ر الح�ار وقدم�ي
الطبق عى سفرتك.

للم�واد الدهنية فوائ�د كثرية لزيادة
نش�اط الجس�م ،إال أن الكث�رة التي
نس�تخدمها يف طعامن�ا تجعله�ا
مرضة ،ل�ذا عليك التقليل منها ولكن
ال يج�ب االمتن�اع عنها تمامً �ا فلها
فوائ�د عدي�دة منه�ا صح�ة الجهاز
العصبي باإلضافة إىل إمدادنا بالطاقة
وت�وازن العدي�د م�ن الهرمونات بل
الفيتامينات ً
أيضا خاصة تلك التي ال
تمتص إال بواس�طة الدهون مثل (أ،
د ،ه ،ك).
هن�اك ثالث�ة أن�واع م�ن الده�ون
الطبيعية ،وهم:
 - 1النوع األول هي الدهون املشبعة
وهي الدهون الضارة.
 - 2الن�وع الثان�ي ه�ي الدهون غري
املشبعة وهي الدهون املفيدة.
 - 3الن�وع الثال�ث ه�ي الده�ون
املهدرجة وهي الدهون األكثر رضرًا.
 الده�ون املش�بعة ه�ي التي تصللحال�ة الصالب�ة يف درج�ة ح�رارة
الغرف�ة ،وه�ي صعب�ة الهض�م ج ًدا
ومليئة بالكوليسرتول مثل الزبدة.
 الده�ون غ�ري املش�بعة ه�ي التيتظل س�ائلة يف درجة حرارة الغرفة،
ومنه�ا الده�ون األحادي�ة مثل زيت
الزيت�ون وه�ي غني�ة باألوميجا ،9
والده�ون املتع�ددة مث�ل زي�ت عباد
الش�مس وزيت الذرة وزيت الس�مك
وكذل�ك زي�ت ب�ذور الكت�ان وزي�ت
السمس�م ،وه�ي غني�ة باألوميجا 3
واألوميج�ا  .6وقد ع�رف أن الدهون
غري املش�بعة تس�اعد يف الوقاية من
األمراض وتقليل االلتهابات وخفض
الكوليس�رتول وتنظي�م ضغ�ط الدم

والحد من أمراض القلب.
 الده�ون املهدرجة ه�ي التى تنتجع�ن تس�خني الزي�وت النباتية تحت
الضغ�ط ،ومنه�ا تنت�ج ال�ركات
الس�من النباتي ،وتدخ�ل يف صناعة
معظ�م الوجب�ات الخفيف�ة املعلب�ة
مث�ل رقائ�ق البطاط�س والكع�ك
والبس�كويت ،باإلضافة إىل وجودها
بنس�بة كبرية يف املقلي�ات والوجبات
الرسيعة ،لذا ربما تعد هي أسوأ أنواع
الدهون.
لذلك نتساءل ما األفضل صح ًيا؟
األفض�ل تمامً �ا ه�ي الده�ون غ�ري
املش�بعة بنوعيه�ا ،ث�م الده�ون
املشبعة ،وأكثرها رضرًا هي الدهون
املهدرجة.
نصائح:
 تن�اول الده�ون غري املش�بعة مثلزي�ت الزيت�ون وغ�ريه فه�ي دهون
صحية.
 التقلي�ل م�ن الده�ون املش�بعة,فيمكن اس�تخدام قطعة صغرية من
الزبد يف الطهي.
 األمتن�اع تمام�ا ع�ن الده�وناملهدرجة والسمن النباتي.
 التقلي�ل م�ن الده�ون املش�بعةالطبيعي�ة مث�ل الجب�ن والبي�ض
واللح�م ،ل�ذا علي�ك اختي�ار األلبان
قليلة الدس�م أو الخالية من الدس�م،
واختي�ار اللحم األحمر ونزع الدهون
من�ه ،وكذل�ك الدواج�ن ،والتقلي�ل
م�ن األجبان الدس�مة مث�ل الرومي
والشيدر وخالفه.
 ممارس�ة الرياض�ة دائم�ا لزيادةمعدالت الحرق.

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

صحة رضيعك من نظافته !
املحافظة عى نظافة الرضيع تبدأ مع أيامه األوىل ،وحتى يشب عى رجليه
ويصبح مسؤوالً عن نظافته وهندامه ،وهي مهمة األم األوىل التي تضمن
بها دوام صحة ونمو طفلها ،والطفل إن تربى عى النظافة أصبحت عادة
تك�رب معه وتالزمه ،وما أش�د حاجة الرضيع للنظاف�ة ولعناية أمه لتبعد
عنه األمراض وينمو يف سالم.
بعض الخطوات لنظافة رضيعك:
صحة الرضيع تبدأ بحمام آمن للرضيع؛ إحضار األم لجميع مس�تلزماته
الخاصة من صابون ،منشفة ،كوب بالستيك ،حفاضات نظيفة مع التأكد
من درجة حرارة الغرفة التي يستحم بداخلها ،وأن تكون دافئة.
تعبئة حوض اس�تحمام الطفل باملاء الدافئ وليس الس�اخن عى ارتفاع
 7،6سم منه ،واملاء بحرارة  32درجة مئوية أو أكثر بقليل.
االهتمام بقرة الرأس ،وتظهر عى ش�كل طبقة سميكة فوق جلد فروة
الرأس ،وتتم إزالت�ه بدهان فروة الرأس بمادة الفازلني أو زيت نباتي مثل
زيت الزيتون أو اللوز ،ويرتك ملدة ساعة ثم يغسل الشعر والرأس بشامبو
األطفال.
يمكن�ك قص أظافر الرضيع بعد األس�بوع األول من ال�والدة ،أو قبل ذلك
إذا كان الرضي�ع يخدش بها وجهه؛ حي�ث يولد بعض األطفال مع أظافر
طويلة ،ويتم ذلك باستعمال مقص آمن خاص بالطفل بنهايات دائرية.
الب�د من االنتباه لبرة رضيعك ونظافتها ،فهو يحتاج لنوعية خاصة من
غس�ول الجسم والشعر واملناديل املبللة؛ حرصا ً عى برته ونظافتها ،وال
تنيس تنظيف حول الرقبة وثنياتها املنكمشة من األمام والخلف.
وراء منطقة ما خلف األذنني الكثري من العرق وتراكم األوس�اخ وبالطبع
الجراثيم ،فال تنيس تنظيفهما مع إبعاد املاء عن األذن ،أومسحها بفوطة
مبللة باملاء أو باملناديل املبللة اآلمنة عى برة رضيعك.
املنطقة التناسلية التي تغريين فيها الحفاض من أكرب األماكن التي يجب
تنظيفه�ا يف كل م�رة ،ب�ني الثنيات وب�ني الفخذين؛ خوفا ً من املش�كالت
الجلدية والتهاب الحفاض�ة ،ويتم ذلك بتجفيف املنطقة بعد تنظيفها ثم
دهانها بالكريم الخاص للوقاية من االلتهابات.
بعد س�تة أش�هر ال تنيس تنظي�ف منطقة األعض�اء التناس�لية ،ويكون
الرضيع قد اكتس�ب وزنا ً زائدا ً وتقس�مت الدهون يف جس�مه ما بني بطن
ب�ارز أو ثني�ات يف فخذي�ه أو الركبة من الخلف ،منعا ً م�ن ظهور الرائحة
الكريهة.

انتبهي كذلك للرصة ،جففيها جيدا ً بعد الحمام ونزول املاء عليها؛ حتى ال
تظل رطبة؛ والرطوبة بيئة مناسبة لنمو البكرتيا مرة أخرى.
تنظيف اللسان من بقايا الحليب باستخدام فوطة ناعمة أو رطبة ومسح
اللس�ان بها بلط�ف ،وتظهر بقايا الحليب عى ش�كل ط�الء أبيض يغلف
اللس�ان ،وهي تظه�ر وتختفي بعد الرضاعة ،ويتحول اللس�ان بعدها إىل
اللون الوردي ،وال خوف.
عك�س فطريات اللس�ان فهي تظهر عى ش�كل بقع بيضاء تش�به بقع
الجبن وبقع الحليب ،وتنتر عى سقف فم الرضيع واللثة وداخل الخدين
باإلضافة إىل اللسان ،وللتأكد افركي لسان الرضيع بأصبع نظيفة وحاويل
إزالتها ،إن اختفت بسهولة فهذا يعني أنها بقع حليب.
ويف حالة اختفائها بعد عدة مرات من الفرك ،وظهور بقع حمراء مكانها
فهذا يعني أنها فطريات وليست بقايا لبن وعليك استشارة الطبيب.
للمحافظ�ة عى نظافة الرضيع عليك بتعقي�م الدمى بانتظام خاصة تلك
الت�ي يضعه�ا الرضيع بفم�ه ،مع تعقي�م زجاجات الحلي�ب وغريها من
أدوات التغذية بشكل دائم وغسل اليدين فور االنتهاء من تغيري الحفاض؛
لتجنب انتقال املرض للرضيع عرب الجهاز الهضمي.

لطلة ابهى....

احصلي على رائحة شعر مجيلة بهذه النصائح
تهمل الكثري من الس�يدات موض�وع االهتمام
بأن تكون رائحة الش�عر جميلة ومنعشة ،وقد
تظهر هذه الرائحة املزعجة للشعر .هنا ينبغي

علي�كِ أن تهتم�ي بالعناية بش�عركِ من خالل
مجموعة من األساليب ،ومنها ما ييل:
* احريص عى غسل شعركِ بانتظام ،فالشعر

ّ
املتس�خ لن تكون رائحت�ه طيبة مهما وضعتِ
عليه من عطور ،ما لم تقومي بغسله.
ّ
ومرط ًب�ا للش�عر جي� ًدا،
* اخت�اري ش�امبو
ويفض�ل تلك التي تحتوي عيل عطور الش�عر،
وهي مختلفة وذات روائح متعددة.
* اس�تخدمي لتعط�ري ش�عركِ  ،الروائ�ح
املس�تخرجة من الفواكه أو التي تكون برائحة
الفواكه ،وذلك ألنها تعلق يف الشعر ملدة طويلة
من الوقت.
* اهتمّي باس�تخدام زيوت الياسمني أو زيوت
الزهور.
* يمكنكِ أن تس�تخدمي ش�امبوهات األطفال
شعرك ،إذ إنه س�وف يخلّصكِ من
عند غس�يل
ِ
رائح�ة الش�عر غ�ري املرغ�وب فيها ،وس�وف
ّ
يحس�ن م�ن رائحة ش�عركِ ويجعله�ا جميلة
ومقبولة.

طريقة بسيطة إلقناع طفلك بتناول الطعام الصحي
تعان�ي معظم األمهات من رف�ض أطفالهم
لتن�اول الطع�ام الصح�ي ،وإقباله�م ع�ى
الطع�ام منخفض القيم�ة الغذائية ،ما دفع
بعض الباحثني لدراس�ة سبل إقناع األطفال
بتناول األطعمة الصحية غري املحببة لديهم.
وج�د الباحث�ون أن أفضل وس�يلة إلغرائهم
باألطعم�ة الصحي�ة ،ه�ي ع�رض الطع�ام
ع�ى األطفال أكثر من مرة م�ع ذكر الفائدة
الصحي�ة لهذا الطعام ،باإلضافة إىل ذلك فإن
الثناء عى األطفال بس�بب تناولهم األطعمة
الصحية يكون له أثر جيد.
يأتي بعد ذلك أس�لوب حدي�ث البالغني أمام
األطفال عن الوجب�ة الصحية ،والذي ينبغي
أن يكون إيجابي�ا ،مثال ذلك أن تقول األم أو
األب عى وجبة ما“ :إنها لذيذة” ،ما سيشجع
األطفال عى تناولها.
وق�دم الباحثون ل�  87طفال يف س�ن  3إىل 6
أطف�ال ،ع�ى مدى أكثر من س�تة أس�ابيع،
كل يوم�ني ،طعاما غري مفضل لديهم ،وهو:
طماط�م و فلفل أخرض و عدس ،ثم درس�وا
تحت إرشاف جان النيجان من جامعة والية
واش�نطن يف فانكوف�ر (الوالي�ات املتح�دة)
أفض�ل ط�رق التأثري ع�ى الس�لوك الغذائي
لألطف�ال .كان الباحث�ون يتعم�دون أن

يقدم�وا لألطفال م�رارا أح�د األطعمة األقل
تفضي�ال لديه�م  ،كما وضع الطع�ام اآلخر،
غري املحب�ب لديهم ،أمامهم م�رارا أيضا مع
م�دح هذا الطعام ،كأن يقولوا مثال إن تناول
الخرضوات يمنع اإلصابة باملرض.
أك�د النيج�ان أن مث�ل هذه الجم�ل تخاطب
أه�داف األطف�ال ويف الوق�ت ذات�ه تتضمن
معلوم�ات غذائي�ة صحيح�ة ،فأثم�رت
الطريقت�ان نف�س التأثري تقريبا بعد س�تة
أسابيع.
تب�ني للباحثني أن الطريق�ة التي مزجت بني

األس�لوبني كانت ذات التأث�ري األفضل ،حيث
تناول األطفال س�بعة جرام�ات إضافية عن
املعت�اد ،م�ن الطعام غ�ري املحب�ب لديهم و
قدم لهم مرارا فق�ط (دون ثناء) ،أما عندما
كان الطعام يحظى إضافة لذلك بإشادة من
البالغ�ني فكان األطف�ال يتناول�ون منه 14
جراما إضافيا.
ف�رس الباحثون وضوح تأث�ري طريقة املزج
متأخ�را ب�أن جمي�ع األطف�ال ربم�ا كانوا
يش�عرون ببع�ض املل�ل عقب تقدي�م نفس
الخرضوات لهم عى مدى أسابيع.

تدبري منزلي

طريقة تعطري الفراش اخلليجية

ُت ِّ
حق�ق الروائح الط ِّيبة الش�عور بالراحة؛ ويف اآلت�ي نوضح طرق تعطري
املف�ارش يف غرفة النوم ،مع اإلش�ارة إىل َّ
أن عى الرغم من التطوّرات التي
ش�هدتها صناعة العطر عى املس�توى العاملي ،تبقى الوصفات التقليديّة
مرغوبة من كثريين.
• يقيض تعط�ري الفراش ،عى الطريق�ة الخليجيَّة ،باس�تخدام املكوّنات
اآلتي�ة :كوب من م�اء الورد ،وزيت عطري كالنعن�اع (أو القرنفل أو زيت
الياس�مني) ،وقطعة صغرية الحجم من البخور ،وحبتان من املستكة .ويف
ه�ذا اإلطارُ ،تضاف عر نقاط من الزيت العطري إىل زجاجة ذات َّ
بخاخ،
ترج الزجاجة َّ
فيُصبّ ماء الورد ،وتوضع املس�تكةُّ .
حتى تمتزج املكوِّنات
تمامً اُ .تش�عل قطع�ة البخور ،فتوض�ع داخل الزجاجة ،الت�ي تغلق عى
ترج الزجاجة مرَّة أخرى ّ
الفورّ .
حتى تختلط املكونات م ًعا ،ث ّم تستخدم.
• َّ
يتأل�ف عط�ر العود للفراش ،من املكوّنات اآلتي�ة :عبوة من دهن العود،
َّ
وكوب�ان من املاء ،ووع�اء وزجاجة ذات بخاخ .وتق�يض طريقة تحضري
عط�ر العود ،بخلط املاء ودهن الع�ود يف الوعاء ج ِّي ًدا ،وذلك ّ
حتى تتجانس
املكوّنات ،ث ّم صبّ الخليط يف الزجاجة ،مع رجّ ها جي ًدا قبل االستخدام.
• َّ
تتأل�ف مكوّن�ات عطر ال�ورد للفراش :زي�ت الورد البل�دي (أو أي زيت
عطري آخر) ،والجليسريين (أو زيت أالطفال) ،باإلضافة إىل زيت الربافني
ً
ميلليلرتا
لتثبي�ت العطر .وتقيض طريقة تحضري عط�ر الورد بإضافة 15
ً
ّ
فضال عن ثالث�ة ميلليلرتات من زيت
معقمة،
م�ن زيت الورد إىل زجاج�ة
األطفال (أو الجليس�ريين) ،وثالثة ميلليلرتات م�ن زيت الربافني لضمان
ً
طويال.
ثبات رائحة العطر عى الفراش
َّ
هناك رششف صغري يصحب طقم الرسير؛ تختار املرأة العطر املفضل لها
ّ
َّ
فتجففه
الغسالة،
أو لزوجها ،ث َّم تغس�ل هذا الرش�ف لخمس دقائق يف

يف ّ
أنه مُ بلَّل ً
النش�افة لخمس دقائق ،مع مالحظة َّ
قليال عند إخراجه منها.
ّ
يفرش الرش�ف يف م�كان نظيف ،ويرش عليه العطر م�ن كل الجوانب،
فيط�وى ،ويوض�ع يف كيس ،ويغلق هذا األخري .يدخ�ل الكيس إىل املجمدة
لثالث�ة أيَّام ،وبع�د انقضاء الوقت املذكور ،يفرتش هذا الرش�ف الرسير
(تحت الفراش) ،وسوف تنتر الروائح الجميلة يف أنحاء الغرفة وتستم ّر
أليَّام.
من جه ٍة ثاني ٍة ،يُستحس�ن تعريض الراش�ف ،بعد غس�لها ،للهواءَّ ،
ألن
ذل�ك يحمي الرسير والف�راش من الروائ�ح الكريهة ،ويبق�ي عى رائحة
ً
خارجا.
غرفة النوم جميلة .ومن الرضوري تهوية املفارش
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غزل عراقي

الحمل
مهنياً:تنج�ح اليوم أن تقن�ع الكثرين بوجهة نظرك
يف اجتماع اليوم عاطفياً:شخص ما يجذبك وتحاول أن
تلفت األنظار اليه

الثور

مهنياً:يج�ب أن تك�ون الي�وم رسيع�ا بقرارات�ك
وأن تع�رف كي�ف تتخذه�ا بطريق�ة مناس�بة
عاطفياً:حاول أن تستغل فرة االستقرار بعاقتك مع
الحبيب وتتقرب منه .

الجوزاء

مهني�اً :تس�اعدك الظروف له�ذا الي�وم اىل تنفيذ
الكثر من مخططاتك .عاطفياً:كن أكثر قوة وقف
بوجه العوائق أمام عاقتك مع الحبيب.

السرطان

مهني�اً :يجب أن تك�ون دقيقا ً الي�وم بقراراتك ال
تهم�ل أية تفاصي�ل صغرة عاطفي�اً :ال تكن كثر
الجدال مع الحبيب يف أمور غر منطقية.

األسد

مهنياً :تشعر أن الكثر من األمور الغامضة التي تحدث
اليوم بالعمل وال تجد لها تفسرا منطقيا عاطفياً :عليك
أن تعيد ترتيب أولوياتك وأن ال تهمل مشاعر الحبيب.

العذراء

مهنياً :الكثر من الفرص االس�تثنائية التى تتاح
لك اليوم عليك أن تعرف كيف تس�تغلها عاطفياً:ال
تخىش أن تظهر مشاعرك للحبيب وأن تتقرب منه.

الميزان
مهنياً :الكثر من األمور الجديدة التى تحدث اليوم
يف العم�ل وال تع�رف كيف تتأقلم معه�ا عاطفياً :ال
تدع أية ضغوطات تؤثر يف عاقتك مع الحبيب.

العقرب
مهنياً :عليك أن تتحىل بروح املغامرة وأن ال تخىش
م�ن تجربة أش�ياء جدي�دة عاطفياً:مازل�ت تتذكر
الحب القديم وال تستطيع نسيانه.

القوس

مهني�اً :ح�اول أن تركز ع�ىل أمور أكث�ر أهمية يف
العمل عاطفياً :الحبي�ب يمر بظروف صعبه حاول
أن تقف اىل جانبه وتدعمه.

الجدي

مهنياً :الكثر من املش�اريع واألفكار التى تدور يف
ذهنك ولكنك ال تعرف كيف تنفذها عاطفياً:تحاول
أن تعتاد عىل غياب الحبيب ولكن دون فائدة.

الدلو

مهني�اً :ح�اول أن تع�رف كي�ف تس�تغل عاقاتك
الهام�ة م�ع اآلخري�ن ملصلح�ة العم�ل عاطفياً:
املستقبل سيكون أجمل برفقة الحبيب كن متفائاً.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1923زل�زال يف رأس ميندوس�ينو يف كاليفورني�ا
بق�وة  7.2ع�ىل مقي�اس ريخر ،وه�و أحد أضخم
الزالزل يف الواليات املتحدة.
 - 1924تأليف أول وزارة عمالية يف اململكة املتحدة
برئاسة رامزي ماكدونالد.
 - 1941القوات الربيطانية تس�تويل عىل طربق من
القوات النازية يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1970أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط
يف مط�ار هيثرو قادم�ة من نيوي�ورك وذلك يف أول
رحله لها.
 - 1979تفجر س�يارة مفخخة يف بروت يؤدي إىل
اغتيال القائد الفلس�طيني عيل حسن سامة وذلك
بع�د خروجه من منزل زوجته ملك�ة جمال الكون
جورجينا رزق.
 - 1984تقديم حاسب أبل ماكنتوش كأول حاسب
شخيص مزود بفأرة من خال إعان تلفزيوني تخلل
بطولة سوبر بول ال� 18لكرة القدم األمريكية.
 - 1988زل�زال يف املناطق الش�مالية من أس�راليا
بق�وة  6.9ع�ىل مقي�اس ريخر ش�عر ب�ه يف ثلثي
أسراليا.

اسرار املصري وكشف اخطاء تغريه باختبار الشعلة

ترتبط ارسار املص�ر بالكثر من الدالالت
واالش�ارات الت�ي يمك�ن ان تكش�ف م�ا
يس�اعد ع�ىل تغي�ره نح�و االفض�ل او
العك�س .كم�ا يمكن معرفته�ا من خال
بعض االختبارات ومنها اختبار الش�علة.
وهو يق�ي باختي�ار ش�علة واحدة من
 .5وبحس�ب االختيار يمكن كشف بعض
ارسار املصر واخط�اء يجب الحرص عىل
عدم ارتكابها ألنها قد تسبب تغير مجرى
الحياة بشكل سلبي ولوقت طويل.
من اجل كش�ف ارسار املص�ر عن طريق
ه�ذا االختبار يجب اوالً النظر اىل الرس�وم
واختي�ار ش�علة واحدة م�ن دون التفكر
مط�والً .وبع�د ذل�ك يمك�ن االط�اع عىل
نتيجة االختبار التي يمكن ان تكش�ف اي
اخطاء يجب تجنبه�ا من اجل منع تحول
مجريات الحياة نحو االسوأ.
الشعلة 1
اذا ت�م اختيار الش�علة رق�م  1فهذا يعني
رضورة عدم الحفاظ عىل الروتني الذي تم
االلتزام به يف السنوات السابقة والتخطيط
لب�دء مرحل�ة جديدة م�ن الحي�اة حافلة

باألمور الجديدة .فرفض التغير خطأ كبر
يمكن ارتكابه وقد يس�بب الفش�ل ويمنع
امتاك الطاق�ة الازمة لتحقيق الش�عور
بالس�عادة والنج�اح .كما ان�ه يمنع لقاء
اش�خاص يع�ودون بالفائدة ع�ىل الحياة
املهنية والشخصية يف الوقت نفسه.
الشعلة 2
يش�ر اختي�ار ه�ذه الش�علة اىل انه حان
الوق�ت للتخيل عن مطالب�ة رشيك الحياة
بإظهار الكثر من الرومنس�ية .كما يعني
ان�ه من املهم ع�دم التوقف عن�د االخطاء
التي ت�م ارتكابه�ا يف املايض وعن�د اآلثار
التي تركتها بعض العاقات السيئة والتي
سببت حالة من الجمود .فهذا يحول دون
التمت�ع بالق�درة عىل التخطي�ط من اجل
بن�اء مس�تقبل افض�ل وتحس�ني رشوط
الحياة الحالية عىل املستويات كافة.
الشعلة 3
يعترب النجاح املهني من ابرز ارسار املصر
يف ه�ذه الحال�ة .لك�ن ال يمك�ن تحقيقه
يف ح�ال االرصار ع�ىل ارت�كاب خطأ عدم
االعراف باالنج�ازات الخاصة .فمن املهم

مهنياً :عليك أن تنفذ مهماتك بنفسك وأن ال تعتمد
ً
عاطفي�ا :توقف عن الح�رة والردد
ع�ىل اآلخرين
وصارح الحبيب بمشاعرك.

هـــــل تعلــــــم

قـــــصة مثل

بيوم الزلك يريد انشد حزامه
َ
كان مع�روف بالش�تاء وخاص�ة اي�ام املط�ر م�ن الصعوب�ه امليش
بالطرقات فكلها خطر بس�بب تزحلق الناس فعليهم الحذر او مسك
الجدران للرصق وامليش بتأني وحذر.
اما املثل فهو قيل لش�خص ال يأبه للعي�ش وال يريد العمل وال يتعلم
وال يجهد نفس�ه للبحث عن لقمة الحياة ويريد ان نس�اعده ونعلمه
يف االي�ام الحرج�ه والصعبه التي خالها نحن انفس�نا ال نس�تطيع
الترصف بها بالش�كل املطل�وب اي هو انه ناس تطلب املس�اعده يف
اوقات حرجه جدا هم ال يعرفون كيف الخروج منها بسام اي تصور
انه يطلب ان نعلمه كيف يس�ر بحيث ال يزلگ ونحن عىل شفره من
السقوط والوقوع بانفسنا.

 - 1989زل�زال يف طاجيكس�تان بق�وة  5.3ع�ىل
ً
شخصا وحدوث
مقياس ريخر يؤدي إىل مقتل 274
إنهيارات طينية يف منطقة جيسار.
 - 1997مادلني أولربايت تتوىل رسم ًيا منصب وزير
الخارجي�ة يف الواليات املتح�دة لتصبح أول امرأة يف
تاريخها تتوىل هذا املنصب.
 - 1998املحكم�ة الدس�تورية الركي�ة تأم�ر بحل
ح�زب الرفاه اإلس�امي ومنع رئيس�ة نج�م الدين
أربكان من ممارس�ة أي نشاط س�يايس وذلك بعد
الف�وز الكبر ال�ذي حقق�ه الح�زب يف االنتخابات
البلدية والنيابية.
 - 2006انتخ�اب ايف�و مورالس رئيسً �ا لبوليفيا،
ويصبح بذلك أول اشراكي يفوز باالنتخابات.
- 2009الرئيس األمريكي باراك أوباما يأمر باغاق
معتقل جوانتانامو يف مدة أقصاها عام.
الصني تحكم باإلعدام ع�ىل اثنني من تجار مصانع
الحليب لتعمدهما خل�ط مادة امليامني مع الحليب
لرف�ع نس�بة الربوت�ني فيه مم�ا تس�بب بمقتل 6
أطفال وتع�رض أكثر من  300ألف رضيع إىل خطر
التسمم الغذائي.

ماضنيت احبك كلت فره ت������������روح
وكلت شويه يمك بلكي ات����������سل���ه
بس ما حسبت اتعلق اص����������ا بيك
بينت من رحت طل����������عت الف عله
شورطني واجيتك والله مو عالب������ال
ألن بيهه اذيتي دربك ان����������������دله
شجاك ورحبت بيه وفت������حت ابواب
خليت القضيه تمر عيل س�����������هله
بس هم حقي اص������دك وانغدر وياك
دليت الكلب بدروبك ال����������������عدله
ودروب الغدر ضميت منهه ه�����واي
كلت ايطيح تايل ومنهن اش�������مرله
بس حبيت اسألك ليش هيجي وي�اي
من يا دين انته وكيل يا م�������������له
بس والله بسيطه و جايك انته ال�دور
يوصيل الرسه وهم كلبك اوص������له

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

الحوت

* هل تعلم أن النرس يعيش مئة عام.
* ه�ل تعل�م أن أول إع�ان يف التاريخ كان يف ش�كل بيت من
الش�عر نظمه الش�اعر ربيعة بن عامر امللق�ب بالدرامي فقد
حرض إليه أحد التجار يش�كو نفاد كل الخمارات التي يبيعها
عدا الس�وداء فلم يش�ريها أحد منه ..فنظم الشاعر قصيدة
وأرس�لها ألحد الش�عراء ليتغنى بها ..وكتب يف مطلعها  �:قل
للمليحة يف الخمار األس�ود .ماذا فعلت بناس�ك متعبد ,,, .وملا
انترشت هذه القصيدة لم تبقى واحدة لم تش�ر خمار أس�ود
فنفذت كل الخمارات لدى التاجر بل أنه باعها بسعر مرتفع.
* ه�ل تعل�م أن أول معرك�ة بحري�ة إس�امية ه�ي ( ذات
الص�واري) الت�ي وقعت يف البحر املتوس�ط بني املس�لمني و
البيزن.
* هل تعلم أن اإلنسان عندما يتكلم فإنه يستعمل  44عضلة
وعندما يغضب يس�تعمل  23عضلة وعضلت�ني فقط عندما
يبتسم وأثناء النوم تسرخي  357عضلة.

11

سودوكـــو

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

فع�ل ذلك من أج�ل تعزيز الثق�ة بالنفس
وزيادة القدرة عىل بذل الجهود الهادفة اىل
احداث بعض التغير يف الحياة وخصوصا ً
بعد ركود وملل داما سنوات طويلة .كذلك
يدل اختيار الش�علة رق�م  3يف املقابل عىل
اهمي�ة الح�ذر وع�دم الته�ور يف اخذ اي
خط�وة منع�ا ً الرت�كاب االخط�اء التي ال
رجعة عنها.
الشعلة 4
انته�ى وق�ت االس�راحة وح�ان وق�ت
العم�ل .فالبق�اء يف حال�ة اس�رخاء مدة
طويل�ة اكرب خط�أ يمك�ن ان يرتكبه من
يختار هذه الش�علة وقد يح�ول حياته اىل
مج�رد اي�ام متاحقة .اذا ً م�ن الرضوري
الحرص عىل التحيل بروح املبادرة وتقديم
الخط�ط واالقراح�ات يف الحي�اة الخاص
واالجتماعية والعملية .كذلك يجب تنظيم
الوقت ووضع برنامج محدد ألداء املهمات
اليومي�ة ألن هذا يس�اعد ع�ىل القيام بها
بنجاح.
الشعلة 5
يف ح�ال اختيار الش�علة االخ�رة او الرقم
 5فهذا يكش�ف انه يمكن تحس�ني املصر
ً
قلي�ا ع�ن العفوية
م�ن خ�ال االبتع�اد
وخصوص�ا ً اثن�اء اب�داء اآلراء واط�اق
االح�كام .فه�ي قد تك�ون غالب�ا ً صادقة
وصحيح�ة ولكنه�ا قد تزع�ج الكثر من
االش�خاص وم�ن املمك�ن ان تدفعهم اال
االبتع�اد .ولهذا م�ن ال�رضوري الحرص
عىل التحيل باملرونة والدبلوماسية واجادة
الحوار وتقبل اآلخرين .ومن االخطاء التي
يج�ب تجنب ارتكابها منعا ً لتحول مجرى
الحياة نحو االسوأ السعي دائما ً اىل التدخل
يف ش�ؤون الجميع .فمن اجل عيش حياة
هادئ�ة االفضل التخيل ع�ن الفضول وعن
الس�عي الدائم اىل حل املشاكل التي تحدث
يف املحيط .وهذا يعد من ابرز ارسار املصر
التي يكشفها هذا االختيار.

شخصيات من التاريخ

نيلسون
مانديال
أح�د أبرز أيقون�ات النضال يف العال�م ،والزعي�م األفريقي البطل
ً
دفاعا عن مبادئه وقيمه وحقوق شعبه،
الذي ناضل سنني عديدة
وهو القائد الذي مكث أكثر من  27عاما ً يف الس�جن بسبب نضاله
حينما كانت القارة اإلفريقية خاضعة لاستعمار ،الذي سلب من
املواطنني األفارقة حقوقهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
ذلك األمر الذي أدى اىل ظهور حركات تحررية متعددة كانت تضم
ش�خصيات مناضل�ة وش�جاعة وإح�دى هذه الش�خصيات كان
ماندي�ا ،ال�ذي وضع بصم�ة ال تمح�ى يف تاري�خ البرشية ،وهو
كذلك يعد أحد أهم الشخصيات املناضلة لحقوق السود ،ومحاربة
العنرصية يف العالم.
كان وال�ده مستش�ارًا لزعم�اء القبائ�ل يف املنطقة ،ل�ذا كان من
ً
خافا نش�ب بين�ه وبني الحاكم
املتوق�ع أن يصبح زعيمًا .ولكن
املح�يل التابع لاس�تعمار أدى إىل تجريده من لقب�ه وثروته كلها.
ً
ش�ماال بالقرب
وهكذا انتقل األب مع عائلته إىل قرية صغرة تقع
من وا ٍد عش�بي ضيق ،حيث ال توجد ّ
أي طرق سوى ممرات قليلة
يمكن السر عليها.
ت�زوج نيلس�ون مانديا ثاث م�رات .كانت زوجت�ه األوىل إيفلني
نتوكو ميس ( )1944-1957وق�د أنجبا أربعة أطفال .أما زواجه
الثان�ي فكان مع ويني ماديكيزي�ا ( )1958-1996وأنجب منها
طفل�ني ،تزوج مرة ثالثة من غراس�ا ماش�يل وبق�ي معها حتى
وفاته .أما من حيث ديانة نيلس�ون مانديا ومعتقداته وطائفته
األصلية  ،فقد ولد لعائلة مسيحية كاثوليكية
عانى نيسلون مانديا من أمراض عديدة مثل عدوى الرئة ،وأُدخل
إىل املشفى عدة مرات خال األعوام الثاثة األخرة من حياته .ويف
اليوم الخامس من ش�هر كانون األول /ديسمرب سنة  ،2013تويف
يف منزله بمدينة جوهانسبورج ،ليعم الحزن مختلف أرجاء العالم
نظرًا للخس�ارة الكبرة التي أصابت اإلنس�انية بوف�اة هذا الرمز
إلهام ملختلف األش�خاص الناش�طني يف
الذي كان وما يزال مصدر
ٍ
مجال الحقوق املدنية.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
أفقي
1ممثل سوري
2يصنع من قشور التفاح  oحر النار
3متشابهان  oنزيف االنف
4اسم ذكر  oنصف ارجع
5لتفسر املعنى و االسرسال  oكلمة الي مبعثرة
6كلمة لاطراء معكوسة
7للتعريف  oضد ياس معكوسة
8ملس يشء بيده  oواحد باالنكليزي  oعكس ايمن
9للنداء  oاكرب دولة يف العالم مساحة
10اسم جهاز رصد الزالزل
عمودي
1سنة  oمدينة اثرية سورية
2كلمة جوهر معكوسة  oمحى شيئ ما
3من االسماء الخمسة  oنعم باالجنبي
4اغنية لراشد املاجد  oللسؤال باالجنبي
5من اخرع املصباح الكهربائي
6للتمني  oنصف روعة
7اق�رص نه�ر يف العال�م  oكلم�ة اخ�رى للموباي�ل
معكوسة
8الم  oالقمار
9عمر  oاسم زوجة فرعون
10ولد بالغ  oحيوان صغر معكوسة

فهم ذاتي

دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان الخر 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 تاحظ الجمال
بداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
ش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثر 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 فا تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغر 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 فعاه الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخراق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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هاتف هيئة التحرير
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

خطة للعيش على الفضاء ..هواء
من غبار القمر

منمنمات

أصل العثمانيني
الذين حكموا بغداد
مخسة قرون
المتظاهرون يأكلون الرز والعدس في ساحات االحتجاج
افتتحـت وكالة الفضاء األوروبية
 ESAمصنعهـا يف هولندا املصمم
خصيصا السـتخراج األكسـجني
من الغبار القمري املعروف باسم
 ،Regolithوتعد مسـألة صناعة
األكسجني يف الفضاء الستكشافه
لفـرتة طويلـة بمثابـة خطـوة
أساسـية من شـأنها أن تسـمح
لـرواد الفضـاء بتصنيـع الهـواء
القابـل للتنفـس ،وكذلـك إنتـاج
وقـود الصواريـخ .يف التفاصيـل،
يأمـل املصنـع الجديـد إلنتـاج
األكسـجني من غبار القمر وضع
األسس لقاعدة القمر يف املستقبل،
وفتحت وكالـة الفضاء األوروبية
املصنـع كجـزء مـن خططهـا
إلرسـال الناس للعيش عىل سطح
القمر يف السنوات القادمة ،وتأمل
الوكالـة مـن أن تتمكن من توفري

طـرق عمليـة إلنتاج األكسـجني
باسـتخدام الغبـار القمري .فيما
يعـد األكسـجني العنـرص األكثر
وفـرة يف الغبـار القمـري ،حيـث
أظهـرت التجـارب عـىل العينات
التـي تم تسـليمها إىل األرض أنها
تمثـل  45يف املئة مـن وزنه ،لكنه
موجود كمعدن أو زجاج ،وبالتايل
ال يمكـن لرواد الفضـاء الوصول
إليه بسهولة .وأصبح من الواضح
أن البرش متجهون إىل القمر ،حيث
أعلنـت وكالة الفضـاء األمريكية
ووكالة الفضاء األوروبية والصني،
وغريها ،عن خطط إلرسال البرش
إىل القمـر أو عـىل األقل ملناقشـة
االحتماالت ،لكن هناك الكثري من
العمل املفـرتض القيام به قبل أن
يتمكـن البـرش من إنشـاء وجود
عىل سطح القمر.

صدمة (واتسآب) ..من يملك هذه األجهزة
سيضطر لشراء هاتف جديد
زعمت تقارير أن «واتسـآب» عىل وشـك إجبار املاليني من املستخدمني
عىل رشاء هاتف جديد إذا كانوا يرغبون باالسـتمرار يف استخدام خدمة
الرسـائل األشـهر يف العالم .ويواجه املاليني من مستخدمي «واتسآب»
بدايـة «مكلفـة للغاية» لعـام  .2020وقال خرباء إنه مع بداية الشـهر
املقبل ،سيتوقف التطبيق عن العمل يف عدد من األجهزة ،ما يرتك البعض
بحاجة لرشاء هاتف ذكي جديد ومكلف .ويحذر «واتسآب» ،اململوك من
قبل «فيسـبوك» ،املسـتخدمني مـن التغيري املرتقب منذ شـهور ،ولكن
اإلجراء الجديد سـيدخل حيـز التنفيذ اعتبارا مـن  1فرباير عام .2020
ويشري الحظر الجديد إىل أن جميع أجهزة آيفون ،التي تشغل أي برنامج
أقدم مـن  ،iOS 7لن تتمكن من الوصول إىل «واتسـآب» ،كما سـتكون
هناك مشـكلة مماثلة بالنسبة ملستخدمي هواتف «أندرويد» أيضا .ويف
إطار رشح أسـباب الحظـر األخري ،قالت «واتسـآب»« :بينما نتطلع إىل
السـنوات السبع القادمة يف مسـريتنا ،نريد تركيز جهودنا عىل منصات
الهواتف املحمولة ،التي تستخدمها الغالبية العظمى من الناس.

إنستغرام يحذف أيقونة مهمة
من واجهته

حذف تطبيق إنستغرام زر IGTV
مـن واجهتـه الرئيسـية ،وذلـك
بسـبب النتائـج املتواضعـة التي
حققها خالل  18شهرا.
حـذف الـزر جاء بعد أن سـجل 7
ماليـني تنزيـل فقـط يف غضـون
عام ونصف ،يف حـني وصل تعداد
مستخدمي «إنستغرام» إىل مليار.
وبحسـب متحـدث من فيسـبوك
فـإن «هنـاك عـددا قليـال جـدا
مـن النـاس يسـتخدمون أيقونة
 IGTVيف الزاويـة اليمنـى العليـا

من الواجهة الرئيسـية يف تطبيق
إنسـتغرام ،ونحن نهدف دائما إىل
إبقاء املنصة بسيطة قدر اإلمكان،
لذلك قمنا بإزالة هذه األيقونة».
ولم يعد مسـتخدمو «إنستغرام»
بحاجـة لتطبيق  IGTVاملسـتقل
ملشاهدة مقاطع الفيديو الطويلة،
حيـث بـات مضمنـا يف التطبيـق
الرئيـي ،ويمكـن الوصـول إليه
من خـالل الخالصة الرئيسـية و
 Exploreوامللصقات الرتويجية يف
القصص والحسابات الشخصية.

تغريدات

انضمّت املمثلة واإلعالمية ،ريتا حرب ،إىل أرسة مُ سلسـل «رضب الرمل» ،حيث تؤدي دور البطولة
إىل جانب ّ
ّ
الرمضاني
السـعودي خالد عبد الرحمن .تدخل ريتا من خالل هذا العمل السـباق
الفنان
ّ
للعام  ،2020لتكون من بني النجوم القالئل من خارج اململكة الذين سيخوضون تجربة يف الدراما
السـعوديّةُ .
جسد ريتا شـخصيّة «ثريّا» سـيّدة لبنانيّة ذكيّة وحارضة ُت ّ
وت ّ
غري حياة زوجها رجل
ّ
السـعودي .وعن هذا العمل ،قالت ريتا« :سـعيدة جدا ً النضمامي إىل أرسة املُسلسـل،
األعمال
خاصة ّ
ّ
ّ
السعودي
أنها تجربتي األوىل يف الدراما السـعوديّة ،ومُ تحمّسة للوقوف أمام الجمهور
ّ
محطة
العزيـز عـىل قلبي ،الذي طاملـا عرفني من خالل عمـي كإعالميّة ومُ ق ّدمـة برامج يف
«أوربت» السعوديّة» .يُذكر ّ
ّ
السعودي
الروائي تتناول تحوّالت املُجتمع
أن أحداث هذا املُسلسل
ّ
ّ
عرصي.
درامي
بقالب
الحايل
العرص
ولغاية
عىل مدى أكثر من ثالثة عقود
ّ

بعد طالقها من طارق العريان

أصالة ترد على عودة عالقتها بأنغام

فاتي جمالي تدخل عالم الغناء
بـ»غلطة كبيرة»

تدخل الفنانـة وعارضة األزياء املغربيـة ،فاطمة الزهراء
جمـايل ،املعروفـة بـ»فاتي» ،عالـم الغناء بعمـ ٍل مصوّر
باللهجة املغربية ،يحمل عنوان «غلطة كبرية» ،من كلمات
وألحـان أنس العراقـي ،وتوزيع طارق الحجيـي ومادار،
وسـيتم إطالقـه قريبا ً عرب فيديو كليب من إخراج سـعيد
موسارية.
يشـار إىل أنهـا تحمـل عـدة ألقـاب جمالية ،منهـا ملكة
جمـال أفريقيا ،وملكة جمال املغرب وملكة جمال العرب،
وعرفها املرصيون بمشـاركتها يف تقديـم برنامج املقالب
«رامز بيلعب بالنار» ،مع الفنان رامز جالل.

لطيفة ُتشوِّق متابعيها
ألغنيتها الجديدة

شـوقت الفنانة التونسـية متابعـي صفحاتها عىل موقع
التواصـل اإلجتماعـي ألغنيتها الجديدة
«يف األحـالم» مـن ألبومهـا
الجديد «أقـوى واحدة»
املقرر إطالقه خالل
األيام املقبلة.
حيـث نـرشت
يـو
فيد
تر و يجيـا
قصـري ا
لأل غنيـة
و ا عـد ة
بطرحهـا
خـال ل
سـا عا ت ،
و كتبـت
عليـه كلمات
مطلعها« :بتبص
لدي و لدي و شـات
قبل مـا بتنـام وكمان
تليفونك ليـه واخده معاك يف
الحمام!».
وعلقـت« :اسـتنوا اغنيتي الجديدة يف األحـالم من البومي
الجديد أقوى واحدة بعد يومني» ،كما كانت نرشت لطيفة
مقطـع فيديو مـن كواليـس تحضريها أللبومهـا الجديد
«أقـوى واحـدة» يف االسـتديو ،وظهـرت يف الفيديو وهي
ترقص ،وعلّقت عليه قائلة »:أنا وامللحن الكبري وليد سعد،
وكواليس تحضري أغنيات ألبوم أقوى واحدة».

مع إعـالن الفنانـة السـورية ،أصالة
نرصي ،رسـميا ً انفصالها عن زوجها
املخرج املـرصي طـارق العريان ،عاد
الحديـث مجـددا ً عـن إمكانيـة عودة
عالقـة الصداقـة بينهـا وبـني أنغام،
خاصة أنه مـن املعروف أنهـا اتخذت
موقفهـا السـابق دعمـا لزوجهـا
وعائلته ،بعد زواج أنغام من زوج ابنة
شـقيقة العريان .وخالل استضافتها
يف برنامج  The Insiderبالعربي ،ردت
أصالة عىل سـؤال حول إمكانية عودة
العالقة بني االثتـني ،قائلة« :ما عندي

مشـاكل مع حـدا أنا مـش فاضية أنا
إنسانة مشغولة ..مشغولة بني شغي
وأوالدي وأصدقائي ما عندي وقت».
وكانـت أنغام اعرتفـت سـابقا ً بأنها
فوجئـت بـرد فعـل أصالـة عـىل خرب
زواجها من املـوزع أحمد إبراهيم ،وال
تعلم ماذا حدث ،مشرية إىل أنها تأكدت
مـن حقيقة مشـاعر أصالـة تجاهها
وأنها ليسـت كما تدعـي .ونفت أنغام
أن هنـاك عالقـة صداقـة جمعتهـا
بأصالـة فيما سـبق أن األمر ال يتعدى
الزمالة.

ممثل شهير يهاجم ترامب
ويصفه بـ»مستغل للسلطة»

حصـل املمثـل ،روبـرت دي نـريو،
الذي يعد أحد أفضل ممثي السـينما
يف جيلـه ،عـىل جائـزة نقابـة
ممثي الشاشة تكريما
لـه عـىل مجمـل
أعمالـه ،وانتهز
هذه املناسـبة
جيـه
لتو
انتقـاد غـري
رش
مبـا
للر ئيـس ،
د و نا لـد
ترامب.
وحصـل دي
نريو عىل الجائزة
التـي تمنح سـنويا
بعد  50عاما لعب خاللها
بطولـة أفـالم منها ”ذا ديـر هانرت“
(صائـد الغـزالن) و“ريجنـج بـل“
(الثور الغاضب) ،والجزء الثاني من
سلسـلة أفـالم األب الروحي إضافة
إىل أفـالم كوميديـة ،منهـا ”ميت ذا
برينتـس“ (لقـاء الوالديـن) .وفـاز
بجائزة أوسكار مرتني ،ولعب بطولة
الفيلم املرشـح لأوسكار ”ذي أيرش
مان“ (األيرلندي).
وبعـد صعـوده إىل خشـبة املـرح
السـتالم الجائزة وسـط حفاوة من
الحارضين ،هاجم دي نريو الرئيس،
ترامب ،مجددا دون أن يذكره باالسم،
حيـث يواجـه الرئيـس محاكمة يف
مجلس الشيوخ هذا األسبوع تتعلق
باتهامات إساءة اسـتغالل السلطة

وتضليل الكونجرس.
وقـال دي نـريو ”هنـاك صـواب
وهنـاك خطـأ ،وهنـاك منطق
سـليم وهنـاك إسـاءة
اسـتغالل سـلطة،
وأنـا كمواطـن
أملـك الحـق
مثـل غريي...
للتعبـري عن
رأيي“.
و تا بـع
”أملـك صوتا
أعـىل بسـبب
مكا نتـي ،
و سأ سـتخد مه
كلمـا رأيت إسـاءة
سـافرة السـتغالل
السلطة وهذا كل ما يمكنني
قوله الليلة“.
وعـىل الرغـم مـن أن دي
نريو ( 76عاما) اشـتهر
بقلة الكالم يف املناسـبات
العامة عادة ،والحرص
الشديـــد عــىل
خصوصيـــة
حيا تـــــه
الشخصية،
فإنه ُعرف
بكونـه أحد
أهم منتقدي
تر ا مـــــب
خـارج الدوائر
السياسية.

نسليهان أتاغول تخذل جمهورها
مع استمرار اإلعدامات امليدانية
للمتظاهرين # :العراق يقرتب
اكثر من التدخل الدولي .

د.احسان الشمري

من أشجع القرارات يف حياتك
هــي أن تتخلى نهائيا عن كل ما
يؤذي روحك و قلبك.
هيفاء وهبي

ريتا حرب في الدراما السعودية ألول مرة

رصّ حت ،نسـليهان أتاغـول ،قبل فرتة
عـن رفضهـا املشـاهد الجريئـة مـع
بطـل مسلسـل «ابنة السـفري» آنجني
إكيوريـك ،مـا جعل وسـائل الصحافة
واإلعـالم تتهافت عىل إنجـني إكيوريك
ملعرفة ر ّده عـن ترصيحات رشيكته يف
البطولة.
بمجـرد أن انتتـرشت ترصيحـات
نسـليهان عن رفضها أداء أي مشـاهد
حميميـة مـع البطـل يف مسلسـلها
الجديـد ،ر ّد آنجـني عليهـا يف أحـدث
لقاءاته الصحفيةّ ،
مؤكدا ً أنه يحرتمها
كثـريا ً ويحـرتم رغبتها يف عـدم إزعاج
زوجها قادير أوغلـو ،خاصة أن هذا ال
يؤثر يف مسار أحداث املسلسل.
الجديـر بالذكـر أن أحـداث الحلقـة

الرابعـة من مسلسـل «ابنة السـفري»
شـهدت تراجـع نسـبة املشـاهدة بعد
تعـرّض بطلـة األحـداث نـاري وهـي
نسـليهان أتاغول للخطف ،ثم يف بداية
الحلقة الخامسـة ،نجحت يف التخلّص
مـن خاطفيهـا ،ولجـأت إىل سـانجار
لكي ينقذها ،ما عرّض ّ
صناع املسلسل
ملوجة عالية من الغضب عرب صفحات
التواصل االجتماعـي ،باعتبار األحداث
غري منطقية ،خاصة أن سـانجار وهو
آنجني إكيوريك قد خـذل حبيبته ناري
أكثـر من مرة ،ووصفـوا ناري بضعف
شـخصيتها ،كما لـم َ
تلق الشـخصية
تعاطفا ً من قبل املتابعني عرب صفحات
التواصل االجتماعي يف تركيا.
والبعـض ر ّدد يف تقاريـر صحفية عرب

املواقـع اإللكرتونية الرتكية
أنه استمرّت الحلقات بالتتابع
نفسـه سـينرصف عنهـا
الجمهـور الرتكـي ،مـا
يسـبب تراجعـا ً كبريا ً يف
نسبة املشـاهدة بعد أن
كان ينافـس عىل املركز
األول مـع املسلسـل
األكثر مشاهدة يف تركيا
«حفرة».
الجدير بالذكر أن مسلسل
«ابنة السـفري» هـو أول
عمـل تركـي مدبلـج عام
 ،2020يُعرض عرب شاشـة
شاهد اإللكرتونية بخريطتها
الدرامية هذا املوسم.

طارق حرب

بـدأ تاريـخ بغداد ببنائها مـن الخليفة العبـايس االول املنصور عـام  145هـ 762م،
واستمر اىل أكثر من خمسة قرون اىل عام 656هـ  1258م ،وهذه أطول مدة حكم يف
تاريـخ بغداد ،ثم حكم بغداد الدولة االيلخانية ،دولة هوالكو والدولة الجالئرية ،فضال
عـن دولتـي القره واآلق قوينلو الخراف السـود والخراف البيـض ،والدولة الصفوية،
وهـذه اسـتمرت ملدة تقـل عن ثالثمائة سـنة حتى سـنة  1534م ،حيث بـدأ الحكم
العثماني واسـتمر هذا الحكم مدة تقل عن خمسـمائة سـنة ،أي حتى سنة  1917م
عدا عدة سـنوات حكم بغداد الفـرس ،وبذلك فأن العثمانيني حكمـوا بغداد مدة تقل
عن فرتة الحكم للعبايس بقليل ،وهي أطول فرتة حكم لدولة أجنبية لبغداد باسـتثناء
الحكـم العبـايس .وإذا كانت الدولـة العثمانية قد أضحت امرباطورية سـنة 1435م
بعد سـيطرة العثمانيني عىل القسـطنطينية وجعلها عاصمة لهم باسـم اسـتنبول،
فـأن سـيطرة العثمانيني عىل بغداد تأخـر بحدود القرن عىل الرغم من ان السـلطان
العثمانـي محمد الفاتح أعلن االمرباطورية يف أراضيها التي تمتد عىل آسـيا وأوروبا،
وحدد عاصمتها هذه ،وحمل لذلك لقب سلطان العاملني ،أي سلطان البلقان االوروبي
وسلطان االناضول االسـيوي ،ولقب سلطان البحرين البحر االبيض املتوسط والبحر
االسـود ،فأن تاريخ العثمانيني يعود اىل بداية القرن الرابع عرش امليالدي ،عندما هزت
االزمـات الداخليـة العنيفة االمرباطوريات الكربى يف هـذه املنطقة كدولة االيلخانيني
يف ايـران والقبيلة الذهبية يف رشق اوروبـا واالمرباطورية البيزنطية يف البلقان وغرب
االناضول ،وهذه الفرتة تمكن أحد أحفاد عثمان ،وهو من الغزاة ،من تأسيس الساللة
العثمانية وتأسـيس امرباطورية تمتد من نهر الدانوب وسـط أوروبا اىل نهر الفرات،
ويعود الفضل يف ذلك اىل السلطان بايزيد 1402 1389-م املعروف بلقب( يلدريم) ،أي
الصاعقة ،فلقد شـتت الجيش الصليبي الذي تفتخر به اوروبا وتحدى سلطة املماليك
التـي كانت أقوى دولة اسـالمية يف ذلك الوقـت ،كما تحدى تيمولنـگ املغويل الحاكم
الجديد آلسبا الوسطى وايران .وتبدأ املسرية عندما قىض املغول عىل سلطة السالجقة
يف االناضـول بما ترتب عىل ذلك من هجرة الرتكمـان ،وهم من القبائل الرحل الرتكية
باتجاه الغرب ،حيث استقروا يف املناطق الجبلية غرب األناضول اىل ان تمكن الرتكمان
من تأسيس امارات يف االرايض التي اقتطعوها من االمرباطورية البيزنطية التي كانت
تحكم االناضول ،فظهر امراء للغزو ،ومن بني هؤالء عثمان الذي بدأ سنة 1301م الذي
انترص يف معركته ضد الجيش البيزنطي فتجمع وانظم تحت لوائه الكثريون ،وهؤالء
حملوا اسم زعيمهم واشتهروا باسم العثمانيني ،وأخذت امارة العثمانيني تتوطد منذ
سنة 1301م وأصبحت اللغه الرتكية لغة االدارة واالدب ،وتوسعت امرباطوريتهم بضم
البلقان املسـيحي اىل االناضول املسلم ،إذ أصبحت االمارات االخرى تابعة للعثمانيني،
بحيث تمكن حفيد عثمان السـلطان اورخان سـنة  1345ضم امـارات جديدة ،منها
امارة (قره يس) ،مما سـاعد ابن السـلطان مـن عبور الدردنيل ،وترتـب عليه تدخل
العثمانيني بالشـؤون الداخلية لبيزنطة ،ونقل سـليمان ابن السـلطان املسلمني من
اسيا اىل اورربا ،مما خلق قاعدة للتوسع العثماني يف اوروبا ويف البانيا ومقدوتيا ،قبلوا
العثمانيني وجلبوا القبائل املسـلمني اىل هذه املناطق االوربية ،فقبل الحكام املحليون
السيادة العثمانية وقام السلطان بايزيد بضم العديد من االمارات للسلطة العثمانية،
حتى فتح العثمانيون القسـطنطينية سنة 1453م .وبعد السلطان العثماني بايزيد،
توىل السـلطان سـليم الياوز الحكـم ،وهو من اعاظم السـالطني ،ثم توىل السـلطان
سـليمان القانوتي الذي حارب من ينافسـه ،وخاصة الصفويني سـواء يف ايران أو يف
بغـداد التي حكمهـا الصفويون منذ عدة سـنوات ،لذلك قرر فتح بغـداد واخضاعها
للسيطرة العثمانية ،خاصة ان محمد خان تكلو أضعف من أن يقف وعددا من الجنود
الفرس امام جيش السلطان العثماني ،لذلك تقدم ابراهيم باشا الصدر االعظم رئيس
وزراء الدولة العثمانية ،ودخل بغداد ،وبعده دخل السـلطان سليمان القانوني بغداد،
وضمها اىل الواليات التابعة للدولة العثمانية ،ويتوالها وايل بدرجة وزير وبلقب باشا،
وهكذا اسـتمر الحكم العثماني لبغداد حتى سـنة  1917باسـتثناء الفرتة العباسية،
حيث سـلم الوايل العثماني لبغداد سـلم مفاتيح بغداد اىل الشاه عباس الصفوي سنة
مراد سـنة 1638م اعـادة الحكـم العثماني
1622م ،حيث توىل السلطان
بغداد تحت السـيطرة
لبغداد ،واسـتمرت
حتـى ،1917
ا لعثما نيـة
حيـث دخل
االنگليز.

توبا بويوكستين تحقق المليون األول

