سقوط مخسة صواريخ رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف املنطقة اخلضراء
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني بسقوط خمسة صواريخ
كاتيوشا يف محيط املنطقة الخرضاء وسط
بغداد.وقال املصدر :إن رشقة من عدة صواريخ
كاتيوشا سقطت ،مساء امس ،يف محيط
املنطقة الخرضاء ،دون وقوع اية خسائر
برشية.وتشهد املنطقة الخرضاء سقوط
عدد من الصواريخ بني فرة واخرى ،ال سيما
بعد اغتيال قائد فيلق القدس االيراني ،قاسم
سليماني ،ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي،
ابو مهدي املهندس.

املوارد :طقس العراق سيخلو من األمطار
لـ 6أيام وننتظر وصول خزين مائي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية ،أمس االحد ،خلو أجواء العراق من االمطار ملدة ستة أيام ،فيما
لفتت اىل انها ترقب وصول كميات كبرية من املياه لتضاف اىل خزين العراق املائي يف الثرثار
خالل  72ساعة املقبلة.وقال املتحدث باسم الوزارة ،عون ذياب :ان أجواء العراق والتغريات
املناخية تشري اىل خلو أجواء العراق من االمطار ملدة ستة أيام املقبلة.وأضاف :من املؤمل
ان يعاود املطر بعد األسبوع الحايل وفقا لتغريات املناخ .مشريا اىل :ان كميات االمطار
التي هطلت خالل اليومني املاضية ستضاف اىل خزين العراق املائي.وأوضح :من املرتقب
وصول كميات من مياه االمطار الساقطة شمال العراق خالل  72ساعة املقبلة لتضاف اىل
الخزين املائي يف سدة الثرثار بسامراء .مبينا :أن هناك ثلوجا غزيرة هطلت يف املثلث العراقي
السوري الركي ،وهو يضاف للخزين املائي خالل الفرة املقبلة يف موسم ذوبان الثلوج.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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خالفات جملس القضاء واحملكمة االحتادية تهدد بإلغاء االنتخابات املبكرة

قانوني :قرار جملس القضاء األعلى ال يعين حل احملكمة االحتادية أو إلغاءها

القانونية النيابية لـ  :تعيني عضو جديد يف احملكمة العليا غري دستوري وميكن قبوله ملصلحة البلد
الزوراء /حسني فالح:
ع ّدت اللجن�ة القانونية النيابي�ة اجراءات
ق�اض جديد
املحكم�ة االتحادي�ة بتعي�ني
ٍ
“غري دس�تورية” ،لكن يمكن القبول بهذه
االجراءات م�ن اجل مصلح�ة البلد ،وفيما
اك�دت ان تعلي�ق عمل املحكم�ة االتحادية

العليا سيهدد بعدم اجراء انتخابات مبكرة،
اقرح خبري قانوني حلوال إلنهاء االزمة بني
القضاء واملحكمة العليا ،الفتا اىل ان اجراء
القضاء ال يعني حل املحكمة او الغاءها.
ويقول عض�و اللجنة القانوني�ة النيابية،
النائ�ب رش�يد الع�زاوي ،يف حدي�ث

ل�”الزوراء” :ان هناك مش�كلة دس�تورية
ب�أن املحكمة االتحادية تم تش�كيلها قبل
اصدار الدس�تور العراقي ،حي�ث ان االمر
الواقع للعمل السيايس انذاك هو من فرض
قانون املحكم�ة االتحادية العليا.واضاف:
ان اجراءات املحكمة العليا باس�تبدال احد

استمرار االحتجاجات يف بغداد واحملافظات والطلبة يتوافدون لساحات التظاهر  ..ص2

اعضائها اجراء غري دس�توري لكنه يمكن
امل�يض ب�ه والقبول به�ذه االج�راءات من
اجل مصلح�ة البلد ،وذلك لك�ون املحكمة
االتحادية نفس�ها تش�كلت قبل الدستور.
داعيا القامات القضائي�ة املتمثلة برئيس
مجل�س القض�اء االعىل ورئي�س املحكمة
االتحادي�ة بوض�ع مصلح�ة الب�الد فوق
االطر الدس�تورية والقانونية.واش�ار اىل:
ان الغاء او تعليق عمل املحكمة االتحادية
تعني مش�كلة كبرية ،وس�تؤثر يف اوضاع
البلد بش�كل ع�ام خ�اص ،وان البلد مقبل
ع�ىل انتخابات مبكرة ،وهن�اك الكثري من
الق�رارات تحت�اج اىل مصادق�ة املحكم�ة
االتحادي�ة .بدوره ،قال الخب�ري القانوني،
عيل التميم�ي ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
املحكم�ة االتحادي�ة ع�ىل وفق الدس�تور
العراقي هي هيئة عليا لديها قانون خاص
به�ا ،وهو قان�ون رقم  30لس�نة ، 2005
وتعليم�ات هذا القانون رقم  1لعام 2005
 ،اي ان قانونها صدر قبل الدس�تور ،فهي
تعم�ل ع�ىل وف�ق ه�ذا القانون.واضاف:
ان الدس�تور وضع م�واد اضافي�ة تتعلق
بعم�ل املحكم�ة االتحادي�ة ايض�ا ،وه�ي
امل�واد  92و 93و 94م�ن الدس�تور .الفتا
اىل :ان الكت�اب الذي صدر من قبل مجلس
القض�اء الذي يق�ول إنه اح�د القضاة تم
تعيينهم يف املحكمة االتحادية خارج االطر
الدس�تورية ،والس�بب يف ذلك هو ان املادة
 3م�ن قانون املحكم�ة العليا ال�ذي يحدد
طريقة تعيني القض�اة والذي يفرض يتم

تعيينه�ا من خالل مقرح من قبل مجلس
القض�اء ،ويص�در به مرس�وم جمهوري
.وتاب�ع :ان امل�ادة  3ت�م الغاؤه�ا من قبل
املحكمة االتحادي�ة ،وهذا جعل امر تعيني
الق�ايض الجدي�د يش�وبه “الع�وار” ،الن
املحكم�ة االتحادي�ة ه�ي الت�ي اقرح�ت
االسم اىل رئيس الجمهورية ،وقام الرئيس
بإصدار املرس�وم الجمهوري به .الفتا اىل:
ان مجل�س القض�اء اعرض ع�ىل صيغة
التعي�ني ،وع� ّد كل الق�رارات التي صدرت
م�ع وجود ه�ذا العضو هي غ�ري قانونية
وغري دستورية.واوضح :ان اجراء مجلس
القضاء من الناحية الدس�تورية صحيح،
الن خط�أ املحكم�ة يعد مخالف�ة لقانون
املرافع�ات امل�ادة  203الت�ي تتح�دث عن
صحة الق�رارات وعدم وج�ود خطأ فيها،
وان ال تك�ون معدومة ،له�ذا فالحل برأيي
بالطع�ن بصح�ة ه�ذه الق�رارات ام�ام
املحكم�ة نفس�ها.واكد :ان ح�ل مش�كلة
العض�و الجدي�د يمك�ن ان يت�م من خالل
ترش�يحه عىل وفق املادة  61من الدستور
فق�رة خامس�ا م�ن القض�اء اىل الربملان،
واالخري يصوت عليه ،ثم يحال عىل رئاسة
الجمهورية إلصدار مرسوم جمهوري به.
مضيفا :اما الحل الثاني فهو ان تتم اعادة
العم�ل بامل�ادة  3بش�كل مؤق�ت بقانون
يقرح من رئي�س الجمهورية اىل الربملان،
ويتم ترشيعه حتى ال يتوقف عمل املحكمة
االتحادية .

تفاصيل ص2

بعد سقوط  109صواريخ  ..ما مستقبل القوات األمريكية يف العراق؟
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قريباً ..تطبيق تقنية « »VARيف الدوري العراقي املمتاز
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العمليات املشرتكة :ال ميكن إعادة فتح جسر
اجلمهورية ألنه متضرر وغري صاحل لالستخدام

بغداد /الزوراء:
أكدت قيادة العمليات املشركة ،أمس األحد،
أن ج�ر الجمهوري�ة س�يبقى مغلقا أمام
حركة املرور ،عازية السبب اىل أنه غري صالح
لالس�تخدام ،بس�بب ما وصفت�ه ب�”أعمال
الش�غب والتخريب” التي أثرت فيه بش�كل
كبري.وقال املتحدث باس�م قيادة العمليات،
اللواء تحس�ني الخفاجي ،يف ترصيح له :إن
العمل مستمر بفتح جميع الطرق املغلقة يف

العاصمة بغداد من بينها جر السنك .الفتا
إىل :أن جر الجمهورية سيبقى مغلقا أمام
حركة امل�رور كون�ه مترضرا وغ�ري صالح
لالس�تخدام.وأضاف :أن ج�ر الجمهورية
تعرض ألعمال ش�غب وتخري�ب أثرت يف ما
يسمى املصدات الهوائية والجوينات للجر.
مبينا :أن فت�ح الجر متوقف عىل معاينته
من قبل دائرة الطرق والجس�ور كون فتحه
بهذا الشكل يعرض املواطنني للخطر.

اجليش األملاني يستأنف تدريب قوات
عراقية يف مشال العراق
اربيل /متابعة الزوراء:
استأنف الجيش األملاني تدريب قوات عراقية
يف إقلي�م كردس�تان الش�مايل ،بع�د نح�و 3
أس�ابيع من تعليقه يف أعق�اب قتل الواليات
املتح�دة لجن�رال إيراني ب�ارز يف بغداد.وقال
الجيش إن قائد الق�وات الدولية ،التي تقاتل
تنظي�م داع�ش ،رف�ع التعليق .واس�تأنفت
أملاني�ا التدري�ب يف أربي�ل ،ام�س األحد ،مع
رشكائه�ا .وللجيش األملان�ي نحو  90جنديا
يف أربيل.هذا وال تزال مهمة التدريب األملانية

يف وس�ط العراق معلقة ،ولم ت�رد أنباء عىل
الفور ما إذا كانت ستستأنف أم ال.ويف تدبري
مؤقت ،نقلت أملانيا  35جنديا من العراق من
قواعد يف التاجي وبغداد يوم  7يناير /كانون
الثان�ي ،وتحول معظمهم إىل األردن املجاور.
واتخ�ذ القرار بعد اغتي�ال قائد فيلق القدس
التاب�ع للح�رس الث�وري اإليران�ي ،قاس�م
سليماني ،يف  3يناير/كانون الثاني ،برضبة
أمريكية ،ما أثار توترات إقليمية بشكل كبري،
وص ّعد أزمة بني واشنطن وطهران.

رام الله /متابعة الزوراء:
هدد الفلس�طينيون ،األحد ،باالنس�حاب
من اتفاقية أوسلو التي تحدد العالقة بني
إرسائيل والس�لطة الفلس�طينية ،إذا ما
أعلن�ت اإلدارة األمريكية خطتها املرتقبة
لحل النزاع يف الرشق األوسط ،عىل وفق ما
أعلن مسؤولون فلسطينيون.وقال أمني
رس اللجن�ة التنفيذي�ة ملنظم�ة التحرير
الفلسطينية ،صائب عريقات“ :خطواتنا
لل�رد عىل إع�الن صفق�ة الق�رن تتمثل
بإع�الن تنفيذ ق�رارات املجل�س املركزي
ملنظم�ة التحرير ،وأبرزها إع�الن انتهاء
املرحل�ة االنتقالي�ة” .مضيف�ا أن إعالن
الخطة س�يخلق واقعا جدي�دا ،و”يحوّل
االحت�الل من احت�الل مؤق�ت إىل دائم”.
والجمعة ،جددت الس�لطة الفلس�طينية
رفضه�ا خط�ة الس�الم األمريكي�ة ،بعد
اإلعالن عن دع�وة القادة اإلرسائيليني إىل

واشنطن ملناقشة خطة السالم يف الرشق
األوسط.ورصح ،نبيل أبو ردينة ،املتحدث
باس�م رئي�س الس�لطة الفلس�طينية،
محم�ود عب�اس ،يف بي�ان“ :إنن�ا نؤك�د
م�رة أخ�رى رفضن�ا القاطع للق�رارات
األمريكي�ة الت�ي ج�رى إعالنه�ا ح�ول
الق�دس ،واعتبارها عاصم�ة إلرسائيل،
إىل جان�ب جمل�ة الق�رارات األمريكي�ة
املخالف�ة للقان�ون ال�دويل”.ويف املقابل،
أعلن الرئي�س األمريك�ي ،دونالد ترمب،
الخمي�س امل�ايض ،أن�ه يعتزم الكش�ف
ع�ن ّ
خطت�ه للس�الم يف الرشق األوس�ط
املنتظرة منذ أم�د بعيد ،قبل الزيارة التي
س�يقوم به�ا رئيس ال�وزراء اإلرسائييل،
بنيامني نتنياهو ،إىل واش�نطن ،الثالثاء.
وق�ال ترم�ب للصحفيني“ :ع�ىل األرجح
س�ننرشها قب�ل ذل�ك بقلي�ل” .مضيفاً:
“إنها خطة ممتازة”.

الفلسطينيون يهددون باالنسحاب من
اتفاقية أوسلو حال نشر (صفقة القرن)

بعد تفشي «فايروس كورونا»

عبد املهدي يوعز مبتابعة أوضاع
العراقيني يف الصني
بغداد /الزوراء:
وجه رئي�س الوزراء ،ع�ادل عبد املهدي،
امس األحد ،بتش�كيل لجن�ة عليا لبحث
تطورات ’’فاي�روس كورون�ا’’ الصيني،
فيما اوع�ز بمتابع�ة اوض�اع العراقيني
املقيم�ني يف الصني.وترأس عب�د املهدي،
بحس�ب بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي ،تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،اجتماع�ا ً ض ّم
وزراء الصح�ة والبيئ�ة والخارجي�ة
والداخلي�ة والنق�ل ووكالء ال�وزارات
وهي�أة املناف�ذ الحدودي�ة وجمعي�ة
اله�الل األحمر العراقي�ة لبحث تطورات
’’فاي�روس كورون�ا’’ الصين�ي .وأضاف
البي�ان أنه»جرى التأكيد ع�ىل أن جميع
اإلجراءات املتخذة هي إج�راءات وقائية
ليس ّإال ،وتجري بالتنس�يق مع منظمة
الصحة العاملي�ة واملنظمات األخرى ذات
الصل�ة .كما تم�ت مناقش�ة اإلجراءات
التي ت ّم اتخاذها ملن�ع دخول هذا املرض
إىل الع�راق ،وتش�ديد إج�راءات الرقاب�ة
والوقاية الصحية ،والركيز عىل التوعية
الصحي�ة املجتمعي�ة ،ورضورة إرشاك
ال�وزارات والجه�ات املعني�ة يف تش�ديد
إجراءاته�ا وحس�ب املهام املناط�ة بها،
والتنس�يق مع منظمة الصح�ة العاملية
وحس�ب اللوائح الصحية الدولية يف هذا

املجال.وأشار البيان إىل أن» رئيس الوزراء
وجه بتش�كيل لجنة عليا برئاس�ة وزير
الصحة والبيئة ،جعفر عالوي ،فيما أوعز
عب�د امله�دي بمتابعة أوض�اع العراقيني
املقيمني يف جمهورية الصني ،واس�تمرار
تواص�ل الجه�ات ذات العالقة معهم من
خالل السفارة العراقية يف بكني ،وتقديم
أي دعم يحتاجونه يف هذا املجال سواء يف
حالة بقائهم هناك أو عودتهم اىل العراق.
وب�ارشت م�الكات وزارة الصحة ،امس
األح�د ،وبالتنس�يق مع س�لطة الطريان
املدن�ي ،فح�ص القادمني م�ن الصني يف
املطارات املحلية كافة.

اللجنة اخلاصة بالتعديالت الدستورية تؤكد توافقها على تقليص عدد أعضاء جملس النواب

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بالتزام�ن م�ع ازم�ة ترش�يح رئي�س
ال�وزراء املكل�ف بتش�كيل الحكوم�ة
املؤقتة ،تواصل اللجنة النيابية ،الخاصة
بالتعدي�الت الدس�تورية ،اجتماعاتها
الدورية لدراسة صياغة املقرحات التي
يتم التوافق بشأنها.وقال عضو اللجنة
القانوني�ة ،النائ�ب حس�ني العقاب�ي،
ل�” ال�زوراء ““ :ال تزال هناك خالفات
حادة بني الكتل واملكونات حول تعديل
بعض مواد الدستور واملتعلقة بطبيعة
ش�كل النظام من برملاني اىل رئايس او
مختلط ،او برملاني رئايس” .مش�ريا اىل

 :خالفات حادة بني الكتل واملكونات حول النظامني الرئاسي والربملاني

“ وجود مسائل تنظيمية تحتاج إلعادة
صياغته�ا “.واض�اف ان “الدس�تور
الح�ايل يض�م  144م�ادة ،والخالفات
بني الكت�ل واملكون�ات مازال�ت قائمة
ضم�ن ب�اب الس�لطات القضائي�ة”.
مبينا ان “الصالحي�ات بني الحكومات
املحلية والس�لطات االتحادية أيضا لم
تحسم بعد” .مشريا اىل “رضورة اعادة
صياغة بع�ض مواد الدس�تور املكررة
وتعدي�ل املتف�ق عليه�ا ع�رب اللجن�ة
النيابي�ة الخاصة”.واوضح ان “الكتل
السياس�ية اتفقت ع�ىل تمرير قانوني
املفوضية واالنتخابات لتحقيق العدالة

االنتخابي�ة ضمن مس�ار جديد خطته
توجيه�ات املرجعية الديني�ة والحراك
الش�عبي للنهوض بالعملية السياسية
“ .مبين�ا ان “مجلس النواب س�يميض
قدما بترشيع القوانني املهمة ،واوله�ا
التعديالت الدس�تورية بتحقق االجماع
وتوافق االغلبية السياسية الوطنية”.
وكان�ت اللجن�ة النيابي�ة الخاص��ة
بالتعديالت الدس�تورية ،اك�دت توافق
اعضائه�ا بش�أن بع�ض املقرح�ات
املتعلقة بتقليص ع�دد اعضاء مجلس
الن�واب لل�دورة الترشيعي�ة الجديدة،
وكيفي�ة تش�كيل الحكوم�ة املقبل�ة.

السيد الصدر يعلن رفضه التظاهر ألجله

بغداد /الزوراء:
أعل�ن زعي�م التيار الصدري ،الس�يد مقت�دى الصدر،
ام�س االح�د ،رفضه التظاه�ر ألجله ،فيم�ا عزا قرار
ابتع�اده ع�ن دع�م التظاه�رات الجاري�ة “س�لبا او
ايجابا” إلرجاع “الثورة اىل مسارها” ،مشريا ً اىل انه لن
يبتعد عن “الثورة” إنما “ال يريد ان تس�وء سمعتها”.
وق�ال “صالح محمد العراقي” عرب صفحته يف مواقع
التواصل االجتماعي ،والتي تعد بمثابة ناطق رس�مي
باس�مه“ :اتفه�م عواطفك�م الجياش�ة ازاء الهجمة
االمريكية ضد سماحته  ..إال انه ينهاكم عن التظاهر
ألجل ذل�ك ،حتى ال ننج�ر اىل فتن�ة داخلية”.واضاف
العراق�ي :أن الص�در يق�ول“ :انني إذ اوقف�ت الدعم
االيجابي والس�لبي ،إن جاز التعبري ،إنما اردت ارجاع
الثورة اىل مسارها ورونقها االول ال اىل معاداتها ..وان
ل�م يعودوا فس�يكون لنا موقف اخر ملس�اندة القوات
االمني�ة البطل�ة ،والت�ي البد له�ا من بس�ط االمن ،ال

الدف�اع عن الفاس�دين ،بل من اجل مصالح الش�عب
وألج�ل العراق وس�المته ..مضافا اىل اننا لن نس�مح
للفاس�دين بركوب موجها ،الس�يما من س�ارعوا اىل
ترصيح�ات لصال�ح الثورة م�ا ان ظنوا انن�ا ابتعدنا
عنه�ا ..ولن نبتعد انما ال نريد ان تس�وء س�معتها”.
وكان�ت الهيئ�ة السياس�ية للتيار الص�دري دعت ،يف
وقت س�ابق ،اىل تنظيم وقفة احتجاجية ،مساء امس
االحد ،ضد الس�فارة االمريكية ببغداد ،ومن وصفهم
“املتجارسي�ن” ع�ىل الس�يد مقت�دى الص�در.وكان
زعيم التيار الصدري ،مقتدى الصدر ،قد ّ
عرب ،مس�اء
الجمعة ،عن أسفه وعتبه عىل “كل من شكك به” من
املتظاهرين يف س�احة التحري�ر واملحافظات األخرى،
ً
الفتا إىل أنه س�يحاول عدم التدخل بشؤونهم سل ًبا وال
إيجا ًبا حت�ى يراعوا مصلحة العراق .وفيما اش�ار إىل
وجود “أق�الم خارجية” مأجورة ،ق�ال إنه بريء من
كل سيايس يؤخر تشكيل حكومة قوية ذات سيادة.

وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة ،يوس�ف
محم�د ،يف ترصي�ح صحف�ي “ :لدينا
جملة م�ن املس�ائل الخالفي�ة مازالت
قي�د النق�اش ،وص�وال اىل تعدي�الت
توافقي�ة من قب�ل جمي�ع االطرافعىل
وفق السقف الزمني املحدد إلنهاء عمل
اللجن�ة النيابي�ة خالل اربعة اش�هر”.
واض�اف ان “اللجن�ة النيابية الخاصة
ناقش�ت جملة م�ن املقرحات بش�أن
التعدي�الت الدس�تورية ،وتوصل�ت اىل
اتفاق عىل بعضها ،ومنها تقليص عدد
اعضاء مجلس النواب وكيفية تشكيل
الحكومة” .مبين�ا ان “اللجنة النيابية

انه�ت مراجع�ة مقرح�ات التعديل يف
ب�اب الهيئات املس�تقلة ،وت�م االتفاق
عىل تغيري تس�مية املحكم�ة االتحادية
اىل املحكمة الدستورية االتحادية العليا
“.واوض�ح ان” موض�وع تمثيل خرباء
الفق�ه االس�المي وفقه�اء القان�ون
ضم�ن اعض�اء املحكم�ة االتحادية ال
يزال قيد النقاش داخل اللجنة”.وكانت
اللجن�ة النيابية ،الخاص�ة بالتعديالت
الدس�تورية ،تعه�دت يف ترشين الثاني
م�ن العام املايض ،بتضم�ني التعديالت
الجدي�دة مقرحات جوهري�ة رصينة
تنسجم مع املطالب الشعبية.

اجليش اللييب يتقدم يف مصراتة
واشتباكات عنيفة بطرابلس
ليبيا /متابعة الزوراء:
اعلن الجيش الليبي إن قواته سيطرت عىل منطقتي
القداحي�ة والهيش�ة وأبوقري�ن بالكام�ل الواقعة
رشق مدينة مرصاتة ،تزامنا مع اندالع اش�تباكات
عنيفة بعدد من مح�اور القتال ضواحي العاصمة
طرابلس.يأت�ي ذل�ك فيم�ا وصل الرئي�س الركي،
رجب طيب أردوغان ،إىل الجزائر ،يف مس�تهل جولة
إفريقية ،بحسب ما نقلت قناة “تي.آر.تي .عربي”.
وقبي�ل توجه�ه للجزائر ،ق�ال أردوغ�ان إن “امللف
الليبي س�يكون يف مقدمة مباحثاتن�ا يف الجزائر”.
مطالب�اً بتحرك رسي�ع لحل ال�رصاع يف ليبيا.وقال
الجي�ش الليبي إن قواته أجربت مس�لحي مرصاتة
عىل الفرار من بلدة بوقرين ،وتمكنت من السيطرة

عىل عدة آليات عسكرية تابعة للميليشيات ،وكذلك
أرس عدة أفراد.وذكر الجيش أن قواته تتقدم بشكل
كبري نحو وس�ط مدينة مرصات�ة ،وباتت عىل بعد
 100ك�م ،يف ح�ني أكدت “غرفة عملي�ات أجدابيا”
التابع�ة للقي�ادة العام�ة للجي�ش الليب�ي ،اندالع
مواجه�ات عنيفة ضد ميليش�يات الوفاق ،بالقرب
م�ن منطق�ة الهضب�ة الق�ايس وأبوس�ليم جنوب
العاصمة طرابلس ،وتحدث ناش�طون عن س�ماع
أصوات انفج�ارات قويّة.ولم تتوقف االش�تباكات
املس�لحة بجميع مح�اور العاصم�ة طرابلس منذ
يومني برغ�م الهدنة املتفق عليه�ا يف مؤتمر برلني
ح�ول ليبيا ،وس�ط اتهامات متبادل�ة بخرق وقف
إطالق النار.

االختصاصيون الصينيون حيددون مصدر الفايروس اجلديد

“كورونا” 56 ..قتيال و 1975مصابا يف الصني بينها  324حالة خطرية

بكني /متابعة الزوراء:
أعلنت الصني ،امس األحد ،ارتفاع عدد
الوفي�ات إىل  56ش�خصا واإلصاب�ات
إىل  1975ش�خصا ج�راء فاي�روس
“كورونا” الجديد.وقالت لجنة الصحة
الوطني�ة :بحل�ول منتص�ف لي�ل 25
يناي�ر تم تس�جيل  1975حالة إصابة
بفاي�روس كورون�ا املس�تجد يف 30
منطقة بجميع أنحاء البالد ،من بينها

 324حالة خطرية ،ووفاة  56شخصا.
يف غض�ون ذل�ك ،ح�دد اختصاصي�و
األوبئ�ة الصيني�ون املص�در األكث�ر
ترجيحا لفاي�روس “كورونا” الجديد
الذي أودى بحياة عرشات األش�خاص
من�ذ ظه�وره ،أواخر الس�نة املاضية،
يف مقاطعه�ة ووه�ان الصيني�ة.
وأوردت وكالة “ش�ينخوا” الرس�مية
الصيني�ة ،امس األح�د ،أن الفايروس

 2019-nCoVت�م العث�ور علي�ه يف
عينات مأخوذة من س�وق “هوانان”
للمأك�والت البحري�ة ،والت�ي تب�اع
فيه�ا حيوان�ات برية أيضا.وأش�ارت
الوكال�ة إىل أن  22من أصل  585عينة
مأخ�وذة من س�وق “هوان�ان” جرى
العث�ور فيها عىل الحوام�ض النووية
التابعة لفاي�روس “كورونا” الجديد،
وأن االختصاصي�ني تمكن�وا م�ن فرز

الفاي�روس من عين�ات البيئ�ة ،األمر
الذي يدل عىل أن الحيوانات الربية التي
كان�ت التج�ارة بها جارية يف الس�وق
املذك�ورة ،ه�ي الت�ي كان�ت مص�درا
للفايروس.وأكدت السلطات الصينية،
يف وق�ت س�ابق ،تف�ي ن�وع جدي�د
وغامض من فايروس “كورونا” ،منذ
أواخ�ر ديس�مرب العام امل�ايض ،أطلق
عليه اس�م “ ”2019-nCoVويتسبب

بمرض االلتهاب الرئوي ،فيما س�جل
يف الب�الد م�ا يزي�د ع�ن ألف�ي حال�ة
لإلصاب�ة ،بينه�ا  57وفاة.ويواص�ل
فايروس كورونا املس�تجد ،انتش�اره
يف بق�اع مختلفة م�ن العال�م ،بعدما
خ�رج م�ن مدين�ة ووه�ان الصينية،
ووص�ل إىل آس�يا وأوروب�ا والوالي�ات
املتحدة وأس�راليا وتايالند ،واليابان،
وسنغافورة ،وكوريا الجنوبية.
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خالفات جملس القضاء واحملكمة االحتادية تهدد بإلغاء االنتخابات املبكرة

قانوني :قرار جملس القضاء األعلى ال يعين حل احملكمة االحتادية أو إلغاءها

القانونية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
ع ّدت اللجنة القانونية النيابية اجراءات
قاض جديد “غري
املحكمة االتحادية بتعيني
ٍ
دستورية” ،لكن يمكن القبول بهذه االجراءات
من اجل مصلحة البلد ،وفيما اكدت ان تعليق
عمل املحكمة االتحادية العليا سيهدد بعدم
اجراء انتخابات مبكرة ،اقرتح خبري قانوني
حلوال إلنهاء االزمة بني القضاء واملحكمة
العليا ،الفتا اىل ان اجراء القضاء ال يعني حل
املحكمة او الغاءها.
ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية ،النائب
رشيد العزاوي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان هناك
مشكلة دستورية بأن املحكمة االتحادية تم
تشكيلها قبل اصدار الدستور العراقي ،حيث
ان االمر الواقع للعمل السيايس انذاك هو من
فرض قانون املحكمة االتحادية العليا.
واضاف :ان اجراءات املحكمة العليا باستبدال
احد اعضائها اجراء غري دستوري لكنه يمكن
امليض به والقبول بهذه االجراءات من اجل
مصلحة البلد ،وذلك لكون املحكمة االتحادية
نفسها تشكلت قبل الدستور .داعيا القامات
القضائية املتمثلة برئيس مجلس القضاء االعىل
ورئيس املحكمة االتحادية بوضع مصلحة
البالد فوق االطر الدستورية والقانونية.
واشار اىل :ان الغاء او تعليق عمل املحكمة
االتحادية تعني مشكلة كبرية ،وستؤثر يف
اوضاع البلد بشكل عام خاص ،وان البلد
مقبل عىل انتخابات مبكرة ،وهناك الكثري
من القرارات تحتاج اىل مصادقة املحكمة
االتحادية.
بدوره ،قال الخبري القانوني ،عيل التميمي ،يف
حديث لـ”الزوراء” :ان املحكمة االتحادية عىل
وفق الدستور العراقي هي هيئة عليا لديها
قانون خاص بها ،وهو قانون رقم  30لسنة
 ، 2005وتعليمات هذا القانون رقم  1لعام
 ، 2005اي ان قانونها صدر قبل الدستور،
فهي تعمل عىل وفق هذا القانون.
واضاف :ان الدستور وضع مواد اضافية تتعلق
بعمل املحكمة االتحادية ايضا ،وهي املواد 92
و 93و 94من الدستور .الفتا اىل :ان الكتاب
الذي صدر من قبل مجلس القضاء الذي
يقول إنه احد القضاة تم تعيينهم يف املحكمة
االتحادية خارج االطر الدستورية ،والسبب

 :تعيني عضو جديد يف احملكمة العليا غري دستوري لكن ميكن قبوله من أجل مصلحة البلد

يف ذلك هو ان املادة  3من قانون املحكمة
العليا الذي يحدد طريقة تعيني القضاة والذي
يفرتض يتم تعيينها من خالل مقرتح من قبل
مجلس القضاء ،ويصدر به مرسوم جمهوري
.
وتابع :ان املادة  3تم الغاؤها من قبل املحكمة
االتحادية ،وهذا جعل امر تعيني القايض الجديد
يشوبه “العوار” ،الن املحكمة االتحادية هي
التي اقرتحت االسم اىل رئيس الجمهورية،
وقام الرئيس بإصدار املرسوم الجمهوري
به .الفتا اىل :ان مجلس القضاء اعرتض عىل
صيغة التعيني ،وع ّد كل القرارات التي صدرت
مع وجود هذا العضو هي غري قانونية وغري
دستورية.
واوضح :ان اجراء مجلس القضاء من الناحية
الدستورية صحيح ،الن خطأ املحكمة يعد
مخالفة لقانون املرافعات املادة  203التي
تتحدث عن صحة القرارات وعدم وجود خطأ
فيها ،وان ال تكون معدومة ،لهذا فالحل برأيي
بالطعن بصحة هذه القرارات امام املحكمة
نفسها.
واكد :ان حل مشكلة العضو الجديد يمكن
ان يتم من خالل ترشيحه عىل وفق املادة 61
من الدستور فقرة خامسا من القضاء اىل
الربملان ،واالخري يصوت عليه ،ثم يحال عىل
رئاسة الجمهورية إلصدار مرسوم جمهوري
به .مضيفا :اما الحل الثاني فهو ان تتم اعادة
العمل باملادة  3بشكل مؤقت بقانون يقرتح من
رئيس الجمهورية اىل الربملان ،ويتم ترشيعه
حتى ال يتوقف عمل املحكمة االتحادية .
واشار اىل :ان قرار مجلس القضاء ال يعني
الغاء املحكمة العليا وال حلها ،النها مشكلة
عىل وفق قانون ،والقانون ال يلغى إال بقانون،
ولكن يبقى عملها معلقا لحني حل مشكلة
هذا العضو بأن يتم التصويت عليه بالطرق
الدستورية .
يذكر ان خالفا حصل بني مجلس القضاء
االعىل واملحكمة بشأن تعيني عضو جديد بدال
من احد اعضاء املحكمة الذي احيل للتقاعد
بعد بلوغ السن القانونية ،االمر الذي دعا
مجلس القضاء اىل ان يصدر كتابا عممه عىل
جميع املحاكم بعدم التعامل مع املحكمة
االتحادية لكون آلية تعيني القايض الجديد

النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 11
بواقع  50لرتا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النفط اطالق البطاقة الوقودية
ملادة النفط االبيض يف بغداد والتي تحمل رقم
 ،11مبينة ان الكمية ستكون بمقدار  50لرتا.
وقالت رشكة توزيع املشتقات النفطية ،يف بيان
لها :انه “تم اطالق البطاقة الوقودية ملادة النفط
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االبيض والتي تحمل رقم  .”11مبينا ان “الكمية
ستكون بمقدار  50لرتا”.واضافت ان “املنافذ
التوزيعية بارشت توزيع مادة النفط األبيض
بني املواطنني لتأمني خزين جيد للمواطنني خالل
فصل الشتاء بعدما اطلقت عدة ارقام للبطاقة
الوقودية السابقة ،ومنها رقم  2و .“ 9

مخالفة للدستور.
وكانت املحكمة االتحادية العليا ،قد اصدرت،
امس األحد ،حكما ً بشأن عضوية القايض،
محمد رجب بكر الكبييس.
وذكر بيان للمحكمة ،تلقت “الزوراء” نسخة
منه :أن “املحكمة اإلتحادية العليا تشكلت
برئاسة القايض مدحت املحمود ،وعضوية
القضاة جعفر نارص حسني وأكرم طه محمد
وأكرم أحمد بابان ومحمد صائب النقشبندي
وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون
قس كوركيس وحسني عباس أبو التمن
ومحمد رجب الكبييس ،املأذونني بالقضاء
باسم الشعب ،وأصدرت قرارها اآلتي:
موجبات االنعقاد:
لغرض التداول بالشؤون املتعلقة باملحكمة
االتحادية العليا يف ضوء ما توفر من أمور
صدرت من جهات ال شأن لها بشؤون املحكمة
االتحادية العليا ،وال سند لها يف ذلك من
الدستور والقانون ،وذلك بعد صدور املرسوم
الجمهوري املرقم ( )4املؤرخ يف 20/1/2020
بتعيني القايض السيد محمد رجب بكر الكبييس
العضو االحتياط يف املحكمة عضوا ً أصليا ً يف
املحكمة ،والذي مارس مهامه فيها منذ تعيينه
عضوا ً احتياطا ً بموجب املرسوم الجمهوري
املرقم ( )118لسنة  ،2014وقد مارس مهامه
قبل وبعد إحالته عىل التقاعد من عضوية

محكمة التمييز االتحادية باالستناد اىل أحكام
املادة (/6ثالثاً) من قانون املحكمة االتحادية
العليا رقم ( )30النافذ بتأريخ ،17/3/2005
والتي تنص عىل ((يستمر رئيس وأعضاء
املحكمة االتحادية العليا بالخدمة دون تحديد
حد أعىل للعمر ،إال إذا رغب برتك الخدمة)).
وتابع البيان أن “املحكمة االتحادية العليا تجد
أن تعيني العضو االحتياط فيها عضوا ً أصليا ً
ووفقا ً للسياقات الدستورية لم يكن يف تكييفه
الفقهي إال تثبيت عضوية ذلك العضو يف
املحكمة ،ألن ذلك التعيني ال يغري من شخصيته
وال من مهامه التي كان يمارسها كعضو
احتياط عن مهامه التي يمارسها كعضو أصيل،
وأن ما أثري بخالف ذلك من تفسريات ومن
اجتهادات ألقت الشك يف الرشعية الدستورية،
وبدون سند لها من الدستور والقانون ،وأن
ذلك ال يغري من الحقيقة التي تقدم ذكرها،
ألن مرد تفسري الدستور ومدلوالته وحسم
الخالفات واملنازعات اختصاص حرصي من
اختصاصات املحكمة االتحادية العليا بموجب
املادة ( )4من قانونها والذي كرست أحكامه
املادة ( )93من الدستور ،وان قيام أية جهة
بهذه املهمة يشكل مخالفة لقانونها وخرقا ً
ألحكام الدستور ،وأن أي قرار تصدره تلك
الجهة خارج اختصاصاتها يعد خرقا ً للدستور
ومعدوما”.

وتابع أن “املحكمة االتحادية العليا تجد أيضا ً
أن تثبيت ،القايض محمد رجب بكر الكبييس
من عضو احتياط اىل عضو أصيل وفقا ً
للسياقات الدستورية ،إجراء دستوري ال يجوز
املساس به ،إذ ال يوجد نص يف الدستور أو
القانون يمنع من ذلك ما دام العضو االحتياط
متمتعا ً بالرشوط الدستورية والقانونية لعضو
املحكمة املعني بصفة أصلية ،وبذلك يعد نصاب
املحكمة االتحادية العليا من القضاة األصليني
واالحتياط اآلخرين كامالً ملمارسة مهامها
املنصوص عليها يف الدستور”.
وأشارت املحكمة ،عىل وفق بيانها ،إىل أنه
“ال يجوز ألية جهة التدخل يف هذا الشأن،
وذلك بعدما قضت املحكمة االتحادية العليا
ّ
باتني وملزمني بموجب املادة
يف حكمني
( )94من الدستور بعدم دستورية املادة (/3
ثالثاً) من قانون مجلس القضاء األعىل رقم
( )45لسنة  2017يف الدعوى املقامة من
رئيس مجلس القضاء األعىل املرقمة (/19
اتحادية )2017/املؤرخة يف ،11/4/2017
وبعدم دستورية املادة ( )3من قانون
املحكمة االتحادية العليا ،وذلك يف الدعوى
املرقمة (/38اتحادية )2019/املؤرخ يف
 ،21/5/2019وذلك ملخالفة تلك املادتني
ألحكام املادتني (/61خامساً/أ) و(/91
ثانياً) من الدستور ..وبات أي تدخل بشأن
ترشيح وتعيني قضاة املحكمة االتحادية
العليا تدخالً باستقالليتها وخرقا ً ألحكام
املادة (/92اوالً) من الدستور ،ونصها
((املحكمة االتحادية العليا هيأة قضائية
مستقلة ماليا ً وادارياً))”.
وأوضحت أن “مناط ذلك سيكون وفقا ً
ألحكام قانون املحكمة االتحادية العليا الذي
رفع مرشوعه من مجلس الوزراء ،ووضعت
املحكمة االتحادية مالحظتها عليه املنظور
حاليا ً من مجلس النواب”.
ولفت البيان إىل أن “املحكمة االتحادية العليا
ناقشت يف جلستها موضوع حلف عضو
املحكمة القايض (محمد رجب بكر الكبييس)
اليمني املنصوص عليها يف املادة ( )7من
قانون املحكمة االتحادية العليا مجددا ً بعدما
جرى تثبيته عضوا ً اصليا ً فيها ،بعدما كان
قد حلف اليمني عىل وفق اصولها عند تعيينه

عضوا ً احتياطا ً فيها ،ومارس مهامه قبل وبعد
إحالته عىل التقاعد كرئيس للهيأة االستئنافية
يف محكمة التمييز االتحادية”.
وأوضح أنه “وكاستعراض تأريخي للمادة ()7
وتطبيقها ،فقد حلف رئيس وأعضاء املحكمة
االتحادية العليا اليمني بموجبها عند تعيينهم
أمام (مجلس الرئاسة) املشكل بموجب املادة
(السادسة والثالثني) من قانون إدارة الدولة
العراقية للمرحلة االنتقالية النافذ بتاريخ
 8/3/2004والذي كان مختلفا ً برتكيبته
الثالثية ،ويف اختصاصاته عن اختصاصات
(رئيس الجمهورية) املنصوص عليها يف
املادة ( )73من دستور جمهورية العراق
النافذ بتاريخ  ،28/12/2005وأن (مجلس
الرئاسة) قد ألغي بموجب املادة (/138اوالً)
من الدستور ،وعدم إيراد صالحية حلف رئيس
وأعضاء املحكمة االتحادية العليا أمام رئيس
الجمهورية يف املادة ( )73من الدستور ،لذا
أصبحت الجهة التي يتم حلف اليمني القانونية
املنصوص عليها يف املادة ( )7من قانون
املحكمة االتحادية العليا أمامها غري محددة
دستوريا ً أو قانونيا ً عند تعيني قاض جديد يف
املحكمة”.
وبني أنه “تم التداول يف حينه مع رئاسة
الجمهورية حول ذلك ،وتم الرأي بأن يحلف
العضو الجديد يف املحكمة أمام رئيس وأعضاء
املحكمة االتحادية العليا ،ولحني ترشيع
قانون جديد للمحكمة بموجب املادة ()92
من الدستور ،وهذا ما سار العمل عليه عند
تعيني عضو جديد يف املحكمة أصليا ً كان أو
احتياطاً”.
وتابع البيان أن “املحكمة االتحادية العليا
تجد أن القايض السيد محمد رجب بكر
الكبييس ،وعند تعيينه عضوا ً احتياطا ً وفقا ً
للسياقات الدستورية ،كان قد أدى اليمني عىل
وفق أصولها أمام رئيس وأعضاء املحكمة
االتحادية العليا ،ومارس مهامه بعدها وما
زال ،وأن تعيينه عضوا ً أصليا ً بموجب التكليف
الفقهي لم يكن إال تثبيتا ً وامتدادا ً لعضويته يف
املحكمة ،فتجد املحكمة االتحادية العليا أن ال
حاجة إلعادة ترديده اليمني املنصوص عليها يف
املادة ( )7من قانون املحكمة االتحادية العليا،
وصدر القرار باالتفاق يف .”26/1/2020

استمرار االحتجاجات يف بغداد واحملافظات والطلبة يتوافدون لساحات التظاهر
بغداد /الزوراء:
احتشد االالف يف بغداد ومحافظات أخرى،
مؤكدين استمرارهم بالتظاهر لحني تحقيق
مطالبهم الداعية إىل اإلصالح وتشكيل
حكومة جديدة ترتقي بوضع البلد ،وفيما
حصلت مصادمات مع األجهزة األمنية
يف عدة مناطق ،سقطت عدة صواريخ
كاتيوشا يف محيط املنطقة الخرضاء.
وقال مصدر أمني :ان بغداد تشهد توافدا
مستمرا للمواطنني اىل ساحتي التحرير
والخالني ونفق التحرير .مبينا :أن الجزء
األكرب منهم من الطلبة والشباب.
واضاف :أن ساحة الوثبة ،ومحيطها،
شهدت مصادمات حصلت تطورت اىل
استخدام اطالق القنابل املسيلة للدموع
اسفرت عن اختناق  19شخصا .مشريا اىل
حصول زخم مروري يف بعض الشوارع،
ولم يحصل اي قطع او اغالق باستثناء

اماكن التظاهر.
كما شهد وسط مدينة النارصية مصادمات
اندلعت بني القوات االمنية واملتظاهرين يف
تقاطع البهو وسط املدينة ،حيث قامت
القوات االمنية بإطالق قنابل الغاز املسيلة
للدموع ،وتم تسجيل حاالت اختناق تم
نقل بعضها اىل مستشفى قريب لتلقي
العالج.
وارتفع عدد املصابني جراء االحداث
الجارية يف ذي قار اىل أكثر من  ٧٥مصابا،
حيث أصيب  ٣٠متظاهرا ،جراء املصادمات
وسط النارصية.
ويواصل املتظاهرون يف بغداد ،ومحافظات
وسط وجنوب العراق ،بينها ذي قار،
احتجاجاتهم للشهر الثالث عىل التوايل
برغم استقالة رئيس الحكومة ،عادل عبد
املهدي ،مطالبني بحل الربملان ،ومحاكمة
املتورطني بقتل املتظاهرين ،وإجراء

انتخابات مبكرة.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر /ترشين
األول املايض ،احتجاجات واسعة للمطالبة
بتحسني األوضاع املعيشية ومحاربة
الفساد ،وإقالة الحكومة وحل الربملان،
وإجراء انتخابات مبكرة ،يف أكرب موجة
احتجاجات تشهدها البالد منذ سقوط
صدام حسني عام .2003
ولليوم التايل عىل التوايل ،تحاول قوات
األمن العراقية تفريق املتظاهرين يف بغداد
وجنوب البالد ،وسط تزايد املخاوف من
سيناريو فض قوات األمن لالعتصامات
بالقوة ،مما قد يؤدي إىل سقوط العديد
من الضحايا يف االحتجاجات املستمرة منذ
أربعة أشهر.
وبعد مقتل أربعة متظاهرين ،السبت،
وقعت ،األحد ،مواجهات عنيفة بني قوات
األمن واملحتجني العازمني عىل مواصلة

حراكهم ،وعاد املحتجون بأعداد كبرية،
صباح أمس األحد ،وحاولت قوات األمن
تفريقهم مجددا.
من جهتهم ،رشق املتظاهرون الشباب
قوات مكافحة الشغب بالحجارة ،وألقوا
زجاجات املولوتوف عليها ،ويف النارصية
جنوبا ،استخدمت قوات األمن الرصاص
الحي ،لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع
إصابات.
وتجمع املتظاهرون هناك بأعداد كبرية
بعدما أعادت الرشطة فتح الشوارع
الرئيسية يف املدينة ،وتلك املؤدية إىل ساحة
الحبوبي املركزية.
ويدعو املتظاهرون إىل إجراء انتخابات
مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد،
ورئيس وزراء مستقل ،ومساءلة املسؤولني
الفاسدين ،وأولئك الذين أمروا باستخدام
العنف ضد املتظاهرين.

بعد سقوط  109صواريخ  ..ما مستقبل القوات األمريكية يف العراق؟
بغداد /متابعة الزوراء:
ذكر تقرير ،نرشته الـ ،BBCعن
مستقبل تواجد القوات االمريكية يف
العراق بعد مقتل قائد فيق القدس
االيراني ،قاسم سليماني ،فيما اشار
اىل ان الصواريخ التي استهدفت القوات
االمريكية بالعراق منذ ترشين االول
املايض بلغت  109صواريخ.
وبدأ التقرير بعبارة “قادم ،قادم!”،
تحذير عرب مكرب الصوت من هجوم
صاروخي عىل “يونيون  ،”3قاعدة
التحالف بقيادة الواليات املتحدة يف
العاصمة العراقية بغداد.
ويقع املجمع يف املنطقة الخرضاء،
وهي منطقة بُنيت حول ما كان قرصا ً
لرئيس النظام االسبق صدام حسني.
ثوان قليلة من
وتابع التقرير انه “بعد
ٍ
اإلنذار األول ،سمعنا انفجارين مدويني،
ثم إعالن آخر ،يأمر كل من يف القاعدة
باالحتماء يف املالجئ”.
وتقع السفارة األمريكية عىل الجانب
اآلخر من الطريق ،وهي الهدف املحتمل
لصواريخ الكاتيوشا الثالثة.
واكد انه “بعد ساعة ،أُبلغنا بأن
الوضع آمن ،ويمكننا الخروج ،لقد
سقط أحد الصواريخ يف نهر دجلة
القريب ،وصاروخان داخل مجمع
السفارة”.
وتقول باري( ،امرأة مدنية تبلغ من
العمر  42عاماً ،تعيش وتعمل يف
القاعدة كمصففة شعر إلعالة بناتها يف
بلدها قريغيزستان)“ :هذه ليست األوىل

ولن تكون األخرية”.
كانت باري تعمل يف القاعدة األمريكية
يف العاصمة األفغانية كابول ،لكنها
تركت العمل هناك ألن الوضع بات
خطريا ً للغاية.
أخربها الجميع أنها ستعيش حياة أكثر
هدوءا ً يف بغداد ،لكن صاروخني أصابا
الشارع بالقرب من السفارة يف أول ليلة
لها هناك.
منذ أكتوبر/ترشين األول  ،2019أطلق
أكثر من  109صواريخ كاتيوشا عىل
مواقع توجد فيها قوات أمريكية يف
العراق.
ويقول التحالف إن الجماعات شبه
العسكرية املدعومة من إيران تنفذ
الهجمات.
ثم جاءت عملية قتل الواليات املتحدة،
للجنرال قاسم سليماني ،قائد فيلق
القدس اإليراني يف مطار بغداد يف الثالث
من يناير/كانون الثاني الحايل.
كان ر ُّد إيران بعد خمسة أيام بهجوم
صاروخي عىل قواعد توجد فيها قوات
أمريكية يف العراق.
وأدت تلك الهجمات إىل اعتماد قواعد
أمنية جديدة يف جميع قواعد التحالف
التي تضم قوات أمريكية يف العراق.
لقد ُحظرت أي نشاطات خارج القاعدة
اآلن ،ويتعني عىل أي شخص يسري يف
العراء ،ارتداء معدات الحماية ،بدءا ً من
غروب الشمس حتى الصباح الباكر.
ُ
ُ
وتنقلت
رافقت الجيش األمريكي،
لقد
يف قواعدهم يف مختلف أنحاء العراق

أثناء قتال قوات التحالف ضد “تنظيم
داعش”.
طمأنوني وقالوا يل إنه ليس من
الرضوري ارتداء دروع واقية داخل
املركبات ألن املنطقة آمنة .لكن
قاعدة”يونيون  ”3يف بغداد كانت فارغة
أكثر بكثري من املرة األخرية التي كنت
فيها هنا.
ُنقل العديد من قوات التحالف بمن فيهم
جنود الناتو (حلف شمايل األطليس) ،إىل
الكويت .وأخربني املسؤولون أن الجنود
سيعودون عندما يقل مستوى التهديد.
ولكن ثمة تطورات أكرب وأعمق يشعر

بها ضباط الجيش األمريكي يف العراق
منذ الهجوم اإليراني .فقاعدة “يونيون
 ”3هي املقر الرئييس للقوات العراقية
وقيادة قوات التحالف يف حملتها ضد
“تنظيم داعش”.
عندما كنت هنا يف آخر مرة ،كان كل
من الضباط األمريكيني والعراقيني
يحرصون عىل إظهار عمق العالقة
بني الطرفني عىل املستويني املهني
والشخيص لوسائل اإلعالم .ويحرص
كال الجانبني عىل الحديث أمام
الكامريات عن هدفهما املشرتك ،وهو
هزيمة التنظيم.

أما اآلن ،يرتدد قادة التحالف يف الظهور
أمام الكامريات ،لقد ألقت التطورات
األخرية بظاللها عىل ما كان “صداقة
عظيمة”.
لقد ُقتل أيضا ً نائب رئيس هيئة الحشد
الشعبي ،أبو مهدي املهندس ،يف
الرضبة الجوية التي استهدفت الجنرال
سليماني.
أخربني اثنان من كبار مسؤويل التحالف
يف قاعدة “يونيون  ،”3أنهم لم يعلموا
بالعملية التي استهدفت سليماني ،إال
يف الصباح عندما تفحصوا هواتفهم.
وقال مسؤول كبري يف التحالفّ ،
فضل

عدم الكشف عن هويته“ :إذا كانت
هناك عملية ال تحتاج إىل معرفتها ،فلن
يتم إخبارك بها”.
يف الحقيقة ،يف الليلة التي ُقصف
فيها سليماني وموكبه ،ظن مشغلو
الطائرات األمريكية الذين يعملون
خارج قاعدة بغداد يف البداية أن
هناك هجوما ً صاروخيا ً عىل املركز
الدبلومايس يف املطار ،حيث يوجد
معظم دبلوماسيي التحالف وضباط
املخابرات .لقد اُستهدف قبل أيام قليلة
من االغتيال.
عندما رأوا الحريق بعد االنفجار،
افرتضوا أنه كان جراء رضبة جوية
بطائرة مُ ّ
سرية ،ألن الصواريخ لن تسبب
هذا النوع من الحريق ،لكنهم لم يكونوا
متأكدين مِ ن مَ ن الذي قام بها.
حدث هذا بعد أيام قليلة فقط من قيام
القوات األمريكية برضبات جوية عىل
مقرات كتائب حزب الله ،عىل جانبي
الحدود بني سوريا والعراق ،وجاء ذلك
ردا ً عىل الهجمات الصاروخية عىل
قواعد التحالف.
وأخربني مسؤول كبري يف التحالف
عمل يف العراق عدة مرات خالل الحملة
ضد التنظيم ،وعمل عن كثب مع كبار
القادة العراقيني“ :يتطلع فريقنا
إىل املهمة ويؤمن بها ،نحن نؤمن
بالشعب العراقي ،ونؤمن بقوات األمن
العراقية”.
واعتاد هذا املسؤول أن يلتقي نظريه
العراقي يوميا ً تقريبا ً لرشب الشاي

معا ،ولكن منذ الهجوم األخري ،أصبحت
عالقتهما أكثر رسمية.
وتشعر قوات األمن العراقية بأنها
عالقة وسط أزمة سياسية بني إيران
والواليات املتحدة.
ويقول ،اللواء تحسني الخفاجي،
املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة
يف العراق“ :هذه ليست مشكلتنا،
وليست حتى مشكلة عسكرية ،هناك
أزمة بني إيران والواليات املتحدة،
وضعونا نحن يف الوسط بينهما”.
“رسالتي موجهة إىل كال البلدين :ال
تجلبا مشاكلكما إىل هنا”.
ويقول الخفاجي“ :للمرة األوىل ،أطلقنا
طائراتنا من طراز  F-16لشن غارات
جوية عىل التنظيم”.
“صحيح أننا نستطيع القتال وحدنا،
لكننا ال نزال نتطلع إىل العمل مع
التحالف إذا سمحت القضايا السياسية
بذلك”.
ويف الوقت الحايل ،كل يشء يتأرجح يف
امليزان .لقد تحولت طبيعة التهديدات
التي تواجهها القوات األمريكية من
عنارص “تنظيم داعش” ،إىل يشء
مختلف تماما ً.
ولدى الطيار األمريكي ،أليخاندرو بينا،
الذي أرسل إىل العراق قبل شهرين فقط،
الكلمة األخرية يف هذا الصدد.
“عندما تم تعيينا هنا ،ظننت أنني قادم
ملحاربة “تنظيم داعش” ،ولكن بعد
شهرين فقط أدركت أنه ليس التنظيم
فقط ،بل ثمة آخرون أيضاً”.
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ألول مرة ومنذ ست سنوات

كشف مطالباته بإقالة السفرية األمريكية يف أوكرانيا

“ختلصوا منها” ...تسجيل فيديو جديد
يؤزم موقف ترامب يف حماكمته
واشنطن/أ ف ب -د ب أ:
َ
كشف تسجيل فيديو نرشته وسائل
إع�ام أمريكية اول امس الس�بت أن
الرئي�س دونال�د ترامب طل�ب إقالة
سفرية الواليات املتحدة لدى أوكرانيا
م�اري يوفانوفيت�ش ،الش�خصية
الرئيس�ة يف املحاكمة الجارية لعزل
الرئيس.
وتم تس�جيل اللقطات خال عش�اء
ملتربعني يف إطار الحملة االنتخابية يف
نيسان/ابريل  2018يف أحد الفنادق
وكش�فه لوس�ائل اإلع�ام املحامي
واملتهم لي�ف بارناس رشي�ك رودي
جولياني املحامي الشخيص لرتامب.
بارن�اس ورشيك�ه إيغ�ور فرومان
ش�خصيتان أساس�يتان يف الحمل�ة
الت�ي يتهم بها ترام�ب للضغط عىل
حكوم�ة أوكرانيا م�ن أجل التحقيق
بش�أن جو بايدن خصمه املحتمل يف
االنتخابات الرئاسية املقبلة.
وهذه القضية أساس�ية يف املحاكمة
الجاري�ة لع�زل الرئي�س يف مجل�س
الشيوخ األمريكي.
واصدر ترامب األمر بطرد الس�فرية
يوفانوفيت�ش بع�د أن أبلغه بارناس
بأنها تشكل عائقا ،وقال إنها تحدثت
عن الرئيس باستخفاف.
ويقول ترامب يف التسجيل “تخلصوا
منه�ا!” ،مخاطب�ا عىل م�ا يبدو إىل
أحد مس�اعديه ع�ىل مائدة عش�اء.
ويضي�ف “أخرجها غ�دا .ال يهمني.
أخرجها غدا ،أخرجه�ا .هل توافق؟
افعل ذلك”.
وجاءت هذه اللقطات التي س�جلت
من زاوي�ة ضيقة ،يف بداي�ة الفيديو
الذي تبلغ مدته س�اعة و 23دقيقة.
وتبدو الخلفي�ة قاتمة كما لو كانت
الكامريا مغط�اة ،لكن صوت ترامب
واضح.
ويف مقابل�ة تلفزيوني�ة مع ش�بكة
“إم إس إن ب�ي يس نيوز” األس�بوع
املايض ،قال بارناس إن ترامب “كان
عىل علم بما كان يجري بدقة” بشأن
جهوده وجهود فرومان الضغط عىل
الس�لطات األوكراني�ة للتحقيق مع
بايدن.
وظه�ر بارن�اس يف املقابل�ة بعدم�ا
ن�رش الديمقراطيون وثائق كش�فت
أن جولياني عم�ل معه للضغط عىل
كييف للتحقيق مع بايدن.
ووجه�ت إىل بارن�اس وفروم�ان يف
ترشي�ن األول/أكتوب�ر املايض تهمة
انته�اك قوان�ني تموي�ل الحم�ات
االنتخابية.
وكش�فت وثائق أن الرجلني يعمان
مع مس�ؤولني أوكراني�ني ،محاولني

ط�رد يوفانوفيت�ش ،الدبلوماس�ية
املحرتفة املحرتمة التي أقالها ترامب
يف أيار/مايو .2019
ويؤك�د تس�جيل الفيدي�و الجدي�د
الكث�ري مم�ا رصح ب�ه بارن�اس يف
مقابلت�ه التلفزيونية ،بما يف ذلك أنه
كان يع�رف ترامب – وه�و ما نفاه
الرئيس.
وكانت يوفانوفيتش أدلت يف ترشين
األول/أكتوب�ر بش�هادتها أم�ام
الكونغ�رس ،موضح�ة أنه�ا اقيلت
بس�بب “ادع�اءات كاذبة ال أس�اس
له�ا من الصح�ة من ِق َبل أش�خاص
دوافعه�م قابل�ة للتش�كيك بش�كل
واضح”.
وق�ال ج�وزف بوندى أح�د محامي
بارناس إنه ق�دم األدلة إىل املحققني
يف مجلس النواب الذي يس�يطر عليه
الديمقراطيون .ورصح لشبكة “يس
ان ان” أن بارن�اس يمتل�ك املزيد من
التسجيات والصور التي قد تكشف
للجمهور.
ويزيد نرش الرشيط من الضغط عىل
اعضاء مجلس الش�يوخ الس�تدعاء
ش�هود يف إط�ار املحاكم�ة ،اإلجراء
الذي يؤيده عدد كبري من األمريكيني
بشدة حسب العديد من استطاعات
ال�رأي .وب�دأ محامو البي�ت األبيض
الدفاع عن ترامب عرض حججهم يف
املحاكمة السبت.
وق�د أك�دوا أن الرئي�س ل�م يرتكب
أي خط�أ يف تعامل�ه م�ع أوكراني�ا
وأن الناخب�ني األمريكيني — وليس
الكونغ�رس — ه�م الذي�ن يجب أن
يقرروا مصريه.
يف السياق ذاته قال الرئيس األمريكي
دونالد ترام�ب ،إنه يتم التعامل معه
بش�كل غري ع�ادل ،وذل�ك يف الوقت
الذي بدأ فيه محاموه اليوم األول من
املرافعات بمجلس الشيوخ.
وقال ترامب يف تغريدة عرب حس�ابه

عىل تويرت“ :أي شخص نزيه يشاهد
هذه املحاكمة الربملانية اليوم سيكون
ق�ادرا عىل رؤية كي�ف يتم معاملتي
بش�كل غري ع�ادل ،وه�ذا يف الواقع
خدع�ة حزبي�ة تماما ،ويع�رف كل
ش�خص ،بما فيهم الديمقراطيون،
حقا أن�ه كذلك .ال ينبغ�ي أن يحدث
هذا أبدا مرة أخرى”.
واختت�م محامو ترام�ب ،اول امس
السبت ،اليوم األول من األيام الثاثة
املخصص�ة لدفوعاتهم بقضية عزل
الرئيس ،يف مجلس الشيوخ.
وق�ال املحام�ون إن الديمقراطي�ني
يتجاهلون الحقائق وفشلوا يف إثبات
قضيته�م ،حس�ب وكال�ة بلومربج
لألنباء.
وذك�رت الوكال�ة أن املحام�ني
اس�تغرقوا س�اعتني فق�ط م�ن 24
س�اعة ت�م تخصيصه�ا له�م ي�وم
الس�بت ،وس�يواصلون دفوعاته�م
اليوم االثنني.
وقال محامي ترامب ،بات سيبوليني،
يف دفوع�ه االفتتاحي�ة بمجل�س
الش�يوخ ،الس�بت ،إن الرئي�س ل�م
يفعل شيئا خاطئا.
وأض�اف أن الديمقراطي�ني بمجلس
النواب “لم يقرتبوا” من أي دليل ضد
ترام�ب ،مضيف�ا أن الديمقراطي�ني
يرغب�ون يف رضب ع�رض الحائ�ط
بأص�وات الناخب�ني يف انتخاب�ات
.2016
وب�دأ الفري�ق القانون�ي للرئي�س
األمريك�ي دونال�د ترامب ،الس�بت،
بتقدي�م دفوعات�ه يف قضي�ة ع�زل
الرئي�س بمجل�س الش�يوخ .ويرى
الديمقراطي�ون أن ع�زل ترام�ب
بس�بب قضي�ة أوكراني�ا رضوري
لحماي�ة ديمقراطي�ة الب�اد ،بينما
انتق�د الجمهوري�ون ه�ذه الخطوة
واعتربوه�ا محاولة حزبي�ة إلبطال
فوز الرئيس يف انتخابات .2016
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عمة الزعيم الكوري الشمالي ذات النفوذ تظهر علنا
سول/رويرتز:
قالت وس�ائل اإلعام الرس�مية يوم
امس األحد إن كيم كيونج هوي عمة
الزعي�م الكوري الش�مايل كيم جونج
أون ذات النفوذ ظهرت علنا ألول مرة
منذ ست سنوات وذلك بعد أعوام من
إعدام زوجها يف حملة تطهري.
وكيم ه�ي ابنة الزعي�م الكوري كيم
ايل سونج وش�قيقة الزعيم الكوري
الش�مايل الس�ابق كي�م جون�ج إي�ل
وقام�ت بدور ب�ارز خال الس�نوات
األوىل م�ن حك�م الزعيم الح�ايل كيم
جونج أون.
واختف�ت كي�م كيونج ه�وي إىل حد
كبري من املشهد العام منذ  2013بعد
أن أمر كيم جونج أون بإعدام زوجها
جان�ج س�ونج ثاي�ك ال�ذي كان يعد
ثاني أقوى رجل يف كوريا الشمالية يف
ذلك الوقت.
وأظه�رت وس�ائل اإلعام الرس�مية
ي�وم األحد كيم كيون�ج هوي تجلس
ق�رب كي�م جون�ج أون خ�ال حفل
بمناس�بة الس�نة القمري�ة الجديدة
يف بيونجيان�ج .وقال أوليف�ر هوثام
مدير تحرير مؤسسة (إن.كيه نيوز)
اإلخباري�ة الت�ي تتاب�ع األوض�اع يف
كوري�ا الش�مالية ومقرها س�ول إن
”كثريين من مراقبي كوريا الشمالية

كان�وا يظن�ون أن كي�م كيونج هوي
ذهب�ت للمنفى أو حت�ى ُقتلت عقب
موت زوجها ولذلك فإن رؤيتها تظهر
بجانب الزعيم بعد نحو ست سنوات
مفاجأة بالتأكيد“.
وكانت كي�م كيونج هوي وزوجها يف
املايض مرك�ز قوة وش�كا نوعا من
الوصاي�ة يف العالم الس�يايس لكوريا
الشمالية وراء زعيمها الشاب املتقلب
امل�زاج والذي توىل الحكم خلفا لوالده

يف ديسمرب كانون األول عام .2011
وق�ال هوث�ام إن عودة كي�م كيونج
هوي للظهور يف مكان بارز يش�ري إىل
احتفاظه�ا أو عىل األقل اس�تعادتها
لوض�ع مؤثر وراء الكواليس مش�ريا
إىل أن وس�ائل اإلعام الرسمية ذكرت
اسمها بعد تشوي ريونج هاي الرجل
الثاني من الناحية االس�مية يف كوريا
الشمالية.
وأض�اف ”جلوس�ها بج�وار الزعي�م

مب�ارشة وذكر اس�مها بعد تش�وي
ريونج هاي مبارشة يشري إىل احتمال
أنها مُ نحت منص�ب جديد مهم ربما
يك�ون تقديم املش�ورة لكي�م جونج
أون بش�أن القضاي�ا االقتصادي�ة
والسياسية.
”وهذا يعيد أيضا لألذهان مدى غرابة
وقس�وة الوضع يف كوريا الش�مالية
فبع�د كل ه�ذا تجلس بج�وار الرجل
الذي أمر بإعدام زوجها“.

تهدف لنقل عالقات البلدين إىل مستوى اسرتاتيجي

مصادر دبلوماسية:زيارة أردوغان للجزائر حتمل أهداف تأرخيية
الجزائر/األناضول:
ْ
قال�ت مصادر دبلوماس�ية جزائري�ة ،امس األحد ،إن زي�ارة الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان ،إىل الباد تحمل “أهدافا تاريخية”.
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية الرس�مية(واج) ،عن املصدر نفس�ه قوله “إن
الزيارة تحمل أهدافا تاريخية ،وتهدف إىل نقل العاقات املثالية بني البلدين إىل
مستوى اسرتاتيجي”.
وتوق�ع املصدر “إقدام الجانبني الرتك�ي والجزائري ،عىل خطوات مهمة فيما
يخص تطوير العاقات االقتصادية” ،دون تحديد طبيعتها.
ويصل الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان ،يف وقت الحق األحد ،إىل الجزائر يف
زيارة تستمر يومني؛ لبحث التعاون بني البلدين وقضايا دولية راهنة.
وذكر بيان للرئاس�ة الجزائرية ،الس�بت ،أنه “تلبية لدعوة الرئيس عبد املجيد
تب�ون يق�وم الرئي�س أردوغان بزي�ارة صداقة وعم�ل إىل الجزائر تس�تغرق
يوم�ني” .وأضاف “خال الزيارة س�يجري الرئيس�ان محادثات حول س�بل
تدعيم الروابط القائمة بني البلدين الشقيقني وتوسيع مجاالت التعاون”.
وأوضح البيان أن املحادثات بني الجانبني “تشمل أيضا التشاور حول القضايا
دولية ذات االهتمام املشرتك”.
وتع ّد الجزائر أكرب رشيك تجاري لرتكيا يف إفريقيا بحجم مبادالت ترتاوح بني
 3.5و 5مليارات دوالر سنويا ،ويتخطى حجم االستثمارات الرتكية يف الجزائر
عتبة  3مليارات دوالر ،ويسعى الجانبان إىل رفعها فوق  5مليارات دوالر ،كما

يرتبط البلدان بمعاهدة صداقة اسرتاتيجية منذ .2006
وبعد زيارته للجزائر ،س�يتوجه أردوغان والوفد الرفيع املرافق له ،إىل كل من
غامبيا والسنغال.
وتس�تمر جول�ة الرئيس أردوغان إىل ال�دول االفريقية الث�اث حتى  28يناير
الجاري.

يف اطار املساعي املتواصلة لتغيري النظام بطرق سلمية

حماوالت لتوحيد املعارضة اجلزائرية يف مواجهة الرئيس اجلديد
الجزائر/ميدل ايست اوناين:
تعق�د أح�زاب سياس�ية وتنظيمات
مرتبطة بالحراك الجزائري “جلسات
البدي�ل الديمقراط�ي” يف محاول�ة
لتوحي�د صفوفه�ا والتح�دث بصوت
واح�د يف مواجه�ة نظام منح نفس�ه
ً
رئيسا جديدا ً من صفوفه.
ويعتزم تحال�ف املعارض�ة املنضوي
تح�ت مظل�ة “ميث�اق البدي�ل
الديمقراط�ي” مناقش�ة الوض�ع
الس�يايس يف الب�اد ،بع�د االنتخابات
الرئاسية يف  12كانون األول/ديسمرب
الت�ي رفضها الحراك بش�كل واس�ع،
لكنها أفضت إىل فوز عبد املجيد تبون
وتشكيل حكومة جديدة.
ّ
وتشكل “ميثاق البديل الديمقراطي”
بع�د رحي�ل الرئي�س عب�د العزي�ز
بوتفليق�ة يف نيس�ان/أبريل امل�ايض،
ال�ذي أُج�رب ع�ىل االس�تقالة تح�ت
ضغط الحركة االحتجاجية الشعبية.
ويهدف إىل إيجاد إطار قانوني لتغيري
“النظام” الحاكم منذ استقال الباد
يف ع�ام  ،1962وال س�يما م�ن خال
إنشاء املؤسسات االنتقالية.
ويض�م حزب�ي “جبه�ة الق�وى
االش�رتاكية” و”التجم�ع م�ن أج�ل
الثقاف�ة والديمقراطي�ة” ،إىل جان�ب
الرابط�ة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنس�ان ومنظم�ة “تجم�ع عم�ل
ش�باب” التي يقبع رئيس�ها حاليا ً يف
السجن.
وق�ال التحال�ف يف بي�ان “ستش�كل
هذه الجلس�ات مرحلة التقاء جميع
قوى البديل الديمقراطي بهدف عقد
مؤتمر وطني مستقل عن السلطة”.
وتاب�ع البيان أن الجلس�ات س�تكون
مفتوح�ة لجميع الراغبني باالنضمام
“إىل م�رشوع االنتق�ال الديمقراط�ي

الحتم�ي” وأولئ�ك الذي�ن يدرك�ون
األهمية “التاريخية ملس�ار تأس�ييس
ذو س�يادة” وأم�ام م�ن رفض�وا
“مهزلة” االنتخابات الرئاسية األخرية
و”العملي�ة السياس�ية الحالي�ة التي
تهدف من خال املشاورات واملراجعة
الدس�تورية إىل إضف�اء الرشعية عىل
نفس سلطة األمر الواقع”.
وردا ً ع�ىل موج�ة االحتج�اج ،عرض
الرئي�س تبون ( 74عامً �ا) ،الذي كان
بني املقرّبني من بوتفليقة ،الحوار عىل
الح�راك مبارشة بعد تس�لم مهماته.
وتع ّهد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة

خرباء لهذا الغرض.
وبدأ الرئيس الجزائ�ري ،الذي يحاول
إرض�اء معارضي�ه ،مش�اورات م�ع
شخصيات سياسية يع ّد بعضها قري ًبا
من الح�راك من أجل وضع “دس�تور
توافقي” وعرضه الستفتاء شعبي.
وقال تبون “س�يتم أخ�ذ كل اآلراء يف
االعتبار يف ما يتعلق باملنهجية الواجب
ً
وأيضا املشكات التي تعاني
اتباعها،
منها الباد”.
“ثورة سلمية”
ويف إج�راء تهدئ�ة تج�اه الح�راك،
ً
س�جينا خال
ت�م اإلف�راج ع�ن 94

األس�ابيع املاضي�ة ،بحس�ب اللجنة
الوطني�ة لافراج ع�ن املعتقلني التي
ذك�رت أن  124معارضا ال يزالون يف
السجن.
ومع اقرتاب الذك�رى األوىل للحراك يف
 22ش�باط /فرباي�ر ،ال ت�زال التعبئة
كبرية الجمعة والثاثاء من كل أسبوع
يف العاصم�ة ويف م�دن أخ�رى رغ�م
ً
مقارنة مع املس�ريات
تراجع زخمها
الحاش�دة التي خرجت يف ربيع 2019
أو حت�ى باملقارن�ة م�ع الف�رتة التي
سبقت االنتخابات الرئاسية.
وحت�ى داخ�ل الح�راك ،يتس�اءل

الكث�ريون عن االتجاه ال�ذي يجب أن
تتخ�ذه ه�ذه الحرك�ة االحتجاجي�ة
الس�لمية والتعددية ،يف ظل غياب أي
تنظيم رسمي لها.
وبالنسبة ألستاذة العلوم السياسية
بجامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش
“ب�دأ الح�راك كحرك�ة احتجاجي�ة
بحتة .وبعد عام ،يبدو أنه يتعني عليه
االنتقال من االحتجاج إىل االق�رتاح”.
وأضاف�ت أن ع�ىل أي تحالف�ات أو
مجموع�ات للمعارض�ة أن تعم�ل
بش�كل مش�رتك “م�ن أج�ل انتق�ال
ديمقراط�ي حقيق�ي وتغي�ري عميق
لنظام الحكم”.
واعت�رب أس�تاذ القان�ون يف جامع�ة
“تي�زي وزو” عب�د القادر كش�ري أن
“ه�ذه املب�ادرات ال ته�دف إىل هيكلة
الح�راك ،ولكنه�ا كله�ا تش�رتك يف
أنه�ا ث�ورة س�لمية ته�دف إىل تغيري
النظام”.
وباإلضاف�ة إىل “جلس�ات البدي�ل
الديمقراط�ي” أطلق�ت مجموعة من
املثقف�ني مب�ادرة م�ن أج�ل تنظي�م
“مؤتمر وطني موحد” للحراك.
وبني املجموع�ة لخرض بورقعة (86
عامً �ا) ،وهو م�ن قدام�ى املحاربني
الذي�ن ش�اركوا يف ح�رب اس�تقال
الجزائ�ر وأطل�ق رساح�ه يف بداي�ة
كانون الثاني/يناير بعد اعتقاله مدة
سبعة أشهر.
ويه�دف املوقعون عىل ه�ذه املبادرة
وعدده�م ( 120بينه�م أكاديمي�ون
ومحام�ون وصحفي�ون وطاب) إىل
“دمج جمي�ع مب�ادرات” املنظمات
القريبة من الحراك.
وبالنس�بة آلي�ت حم�ادوش ،ف�إن
“هذه القوى الناشئة اليوم هي بذور
األحزاب والنقاب�ات ومنظمات الغد.

وم�ن الطبيع�ي واملفي�د أن يس�مح
الح�راك بمي�اد طبق�ة سياس�ية
جديدة”.
ويتمس�ك الجزائري�ون رغ�م تراجع
زخ�م االحتجاجات بعد انتخابات 12
ديس�مرب/كانون األول الت�ي رجحت
كف�ة الرئي�س عبداملجي�د تب�ون،
بمطلب رحي�ل بقايا نظ�ام الرئيس
الس�ابق عبدالعزيز بوتفليقة وإنهاء
سطوة املؤسسة العسكرية.
وخ�رج آالف املتظاهرين يف املس�رية
األس�بوعية لي�وم الجمع�ة التاس�ع
واألربع�ني ع�ىل الت�وايل بالجزائ�ر
العاصمة ،يف حراك ش�عبي مس�تمر
رغم تراجع أعداده أمام سلطة تقول
إنها تريد الحوار.
وتحت ش�عار “ل�ن نتوق�ف إما نحن
وإم�ا أنتم” ،س�ار املتظاه�رون عىل
ط�ول أهم ش�وارع العاصمة وس�ط
ش�احنات الرشطة ،مرددين الش�عار
األكثر شعبية منذ بداية الحراك يف 22
فرباير/ش�باط “دولة مدني�ة وليس
عسكرية”.
وم�ع اقرتاب الذك�رى األوىل للحراك ال
ت�زال التعبئة كب�رية ولكنها تراجعت
ً
مقارنة باملظاهرات الحاشدة يف شتاء
وربي�ع  2019أو حت�ى باملقارنة مع
املس�ريات خ�ال الحمل�ة االنتخابية
الرئاس�ية األخ�رية ،الت�ي قاطعته�ا
املعارضة عىل نطاق واسع.
ومع ذلك يظل من املس�تحيل تحديد
ع�دد املتظاهري�ن بدق�ة يف غياب أي
إحصاءات رسمية.
وق�ال املوظ�ف حمي�د ( 32س�نة)
“يقول�ون إن الح�راك يف تراجع ،لكن
يف الواق�ع العدد ال يه�م .منذ عام لم
يكن عددنا كب�ريا ً لكننا منعنا الوالية
الخامسة (الرئاسية) لبوتفليقة”.

واضطر بوتفليقة إىل االستقالة تحت
الضغ�ط الش�عبي يف أبريل/نيس�ان
املايض بعد محاولته الرتش�ح لوالية
جديدة.
وأوض�ح حمي�د “منذ س�نة ل�م يكن
أح�د يعتق�د أن الجزائري�ني يمكنهم
التظاهر يف العاصمة وبفضل الحراك
انتزعن�ا ه�ذا الحق وسنس�تمر حتى
نهاية النظام”.
و يواصل املعارضون املطالبة بتفكيك
“النظام” ورحيل رموزه ،الحاكم منذ
اس�تقال الباد يف ع�ام  ،1962لكن
يتس�اءل كث�ريون عن االتج�اه الذي
ينبغي أن تتخذه الحركة االحتجاجية
الجديدة التعددية والسلمية اليوم منذ
انتخاب تبون وبدء عمل حكومته.
وكان الرئي�س الجزائري الجديد (74
عاما) وهو الذي س�بق له العمل مع
بوتفليق�ة ،قد وع�د ردا عىل املطالب
الش�عبية بمراجعة الدس�تور وأنشأ
لجنة خرباء لهذا الغرض.
وبدأ تب�ون الذي يح�اول أن ال يدخل
يف مواجه�ة م�ع الح�راك يف األي�ام
األخرية ،مش�اورات مع ش�خصيات
سياسية لتحضري “دستور توافقي”،
وستعرض املسودة الستفتاء شعبي.
ً
ووفقا للرئيس الجديد “سيتم أخذ كل
اآلراء يف االعتبار فيما يتعلق باملنهجية
ً
وأيضا املشكات التي
الواجب اتباعها
تعاني منها الباد”.
ويف مقاب�ل ذل�ك اجتمع�ت اول امس
الس�بت يف العاصم�ة قوى سياس�ية
ممثلة يف “البدي�ل الديمقراطي” الذي
يض�م أحزاب�ا سياس�ية وجمعي�ات
وممث�ي املجتم�ع املدن�ي ،م�ن أجل
اإلعداد “ملؤتمر وطني” واقرتاح حلول
بديلة.
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احلشد يناقش عملية «درع الفرات األوسط»
ويؤكد تعزيز قدراته العسكرية
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وثقت استشهاد  12متظاهراً وإصابة العشرات يف بغداد وذي قار والبصرة

الداخلية تقبض على متهم حبوزته
قطعة أثرية يف بابل
بغداد /الزوراء:
ألق�ت قوة أمنية القبض عىل متهم يف قضاء املحاوي�ل يف محافظة بابل بحوزته قطعة
أثرية.
وذك�ر بيان إلعالم وزارة الداخلية تلقت «الزوراء» نس�خة منه ان «مفارز اس�تخبارات
الجريم�ة املنظمة يف بابل ،والعاملة ضمن وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية ،ألقت
القب�ض عىل أح�د املتهمن يف قض�اء املحاويل ،وبحوزت�ه قطعة أثرية تع�ود للحضارة
البابي».
وأض�اف انه «تم تدوين أقوال املتهم ،حيث قرر قايض التحقيق توقيفه عىل وفق أحكام
املادة  ٤٤اثار».
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حقوق اإلنسان تطالب وزارتي النفط واملهجرين بتوفري مواد التدفئة للمخيمات

بغداد /الزوراء:
طالب�ت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان يف
الع�راق ،وزارت�ي النف�ط واملهجري�ن بتوف�ر
متطلب�ات التدفئة للنازح�ن يف املخيمات ،فيما
وثقت استشهاد  12متظاهرا واصابة العرشات
يف بغداد وذي قار والبرصة.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان يف العراق،
فاضل الغراوي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،ان «النازحن يف املخيمات يعيش�ون كارثة
إنس�انية ،وهنال�ك خطر يهدد حياتهم بس�بب
انخفاض درجات الحرارة واألمطار بشكل حاد،
وعدم وج�ود متطلب�ات التدفئ�ة يف الخيم التي
يقطنوها».
وأضاف الغ�راوي ان «اغلب االطف�ال النازحن
وكبار الس�ن تعرضوا اىل أمراض عديدة بس�بب
موج�ات ال�رد ،وخصوص�ا يف املخيم�ات التي
تكون بن الجبال او يف أطراف البادية».
وتاب�ع ان « املخيم�ات كافة تعان�ي من نقص
امل�واد الغذائي�ة والصحية وم�واد التدفئة وقدم
املخيم�ات ،وتوق�ف اغل�ب املس�اعدات الدولية

والوطني�ة ،وع�دم ق�درة العديد م�ن النازحن
للع�ودة اىل دياره�م ،مم�ا زاد يف معاناته�م
االنسانية».
ويف س�ياق اخر ،أعلنت املفوضية العليا لحقوق
اإلنس�ان توثي�ق استش�هاد  12متظاه�را ً يف

العاصمة بغداد ومحافظة ذي قار.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه ،أنها «وثقت اس�تمرار التظاهرات
الحاصل�ة يف بغداد وعدد من املحافظات ،وتدعو
كل األط�راف اىل ضب�ط النف�س والحف�اظ عىل

سلميتها».
وأب�دت «أس�فها وقلقه�ا البالغ لالح�داث التي
رافقتها والتي ادت اىل سقوط شهداء ومصابن
م�ن املتظاهري�ن والق�وات االمنية وال�ذي يعد
انتهاكا صارخا لحقوق االنسان».
وأض�اف البيان أن «املفوضية وثقت استش�هاد
( )12متظاهراً ،منهم ( )٩ش�هداء يف محافظة
بغداد و ( )٣ش�هداء يف محافظ�ة ذي قار ،كما
ووثق�ت اصابة ( )2٣٠من املتظاهرين والقوات
االمني�ة ،منه�م يف محافظ�ة بغ�داد ( )11٨ويف
محافظ�ة ذي ق�ار ( )٧٨ويف محافظة البرصة
( )٣٤باالضاف�ة اىل حصول ( )٨٩حالة اعتقال
ملتظاهرين يف محافظتي بغداد والبرصة».
ودع�ا األط�راف كاف�ة اىل «وقف اي ش�كل من
أش�كال العنف وضب�ط النف�س ،والحفاظ عىل
س�لمية التظاه�رات ،واالبتعاد ع�ن اي تصادم
يؤدي اىل سقوط ضحايا ،والتعاون بغية حماية
األرواح واملمتل�كات العام�ة والخاصة ،وإيقاف
االنته�اكات يف حقوق االنس�ان والت�ي تؤدي اىل
تقييد حرية الرأي والتعبر والتظاهر السلمي».

مطارا بغداد والنجف يدخالن حالة اإلستنفار

العراق يعلن أول إجراء ضد فايروس كورونا وإجالء جاليته من ووهان الصينية
بغداد /الزوراء:
ناقش اللواء  26يف الحش�د الش�عبي،
ام�س االح�د ،أداء واجب�ه يف عملي�ة
«درع الف�رات االوس�ط» العس�كرية
الت�ي نف�ذت يف  22كان�ون الثان�ي/
 ،2٠2٠فيم�ا اكد عىل تعزي�ز قدراته
العسكرية ملواجهة اي خطر.
وقال�ت هيئة الحش�د يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،إن «الل�واء
 26يف الحش�د الش�عبي عق�د مؤتمرا
امنيا ناقش فيه�ا املواضيع الخاصة
بالعملي�ة من كل الجوان�ب االيجابية

او الس�ليبة لغرض تالفيها مستقبالً،
ولتعزيز االيجابيات ايضاً».
الفت�ا اىل ان «املؤتم�ر ناق�ش ايض�ا
املواضي�ع العس�كرية ،وتحدي�ث
املعلوم�ات ل�دى الق�ادة واآلمري�ن،
فض�ال ع�ن تن�اول مواضي�ع تخص
التدري�ب وتعزي�ز الق�درات ومواكبة
التطورات».
هذا واطلق الحش�د الشعبي والجيش
يف  22كان�ون الثان�ي  2٠2٠عملي�ة
امنية لتأمن جزيرة النجف وصحراء
محافظة كربالء من ثمانية محاور.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن الع�راق اول إج�راء رس�مي ضد
فاي�روس كورون�ا ،كم�ا أعل�ن اج�الء
جاليته من ووهان الصينية.
وق�ال وزي�ر الخارجي�ة ،محم�د ع�ي
الحكيم ،يف تغريدة عىل حسابه يف تويرت:
«ت�رأس رئيس ال�وزراء ،صب�اح امس،
لجنة وزاري�ة حرضها وزراء الخارجية
والداخلي�ة والصح�ة والنقل ،فضال عن
ممث�ي وزارات النف�ط والتعلي�م العايل
والهالل االحمر ،لبحث تطورات فروس
كورون�ا ،واالجراءات ال�الزم اتخاذها يف
منافذنا الحدودية ،وآليات اجالء الجالية

تربية الديوانية تؤكد انتظام الدوام
يف مدارسها

العراقية يف ووهان الصينية».
م�ن جهتها ،اتخ�ذت إدارة مطار بغداد
الدويل سلس�لة من اإلج�راءات الوقائية
للمس�افرين القادم�ن م�ن الص�ن
إىل الب�الد م�ن خ�الل اج�راء الفح�ص
الطب�ي الوقائي للتأكد م�ن عدم إصابة
املسافرين بفروس «كورونا».
وبين�ت إدارة املط�ار يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة منه ،إن�ه «باالتفاق
والتنس�يق م�ع وزارة الصح�ة والبيئة
العراقي�ة ت�م االيع�از للجه�ات املعنية
واملختص�ة بذل�ك يف املط�ار بإج�راء
الفح�ص الطب�ي الوقائي م�ن فروس

العمل تطلق دفعة
جديدة من املنح
لـ 100ألف عاطل

بغداد /الزوراء:
اكدت املديرية العامة لرتبية محافظة الديوانية ،امس االحد ،انتظام الدوام يف مدارسها،
ولكل املراحل (االبتدائية ،واملتوسطة ،واإلعدادية).
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنه “لم تسجل اية حالة أمنية يف اي
من املدارس» .داعية «اولياء االمور اىل ارسال ابنائهم وبناتهم».
وأض�اف البيان أنه “تم توجي�ه كل الكوادر التعليمية والتدريس�ية برضورة بذل أقىص
الجهود من اجل تعويض املدة املاضية».
يش�ار إىل أن وزارة الرتبية ماضية يف استكمال العام الدرايس ،والتوجد نية لديها لتأجيل
العام الدرايس او ع ّده عدم رسوب.

نينوى تبحث بناء جامعة جديدة وتستحصل
 7مليارات لتأهيل مداخل املوصل
بغداد /الزوراء:
اعلن محاف�ظ نينوى نجم الجبوري،
امس االحد ،تس�لم  ٧ملي�ارات دينار
من الحكومة االتحادية إلعادة تأهيل
مداخل املوصل.
وقال الجبوري ،يف ترصيح صحفي ان
« املحافظة تس�لمت  ٧مليارات دينار
من قب�ل الحكومة االتحادي�ة إلعادة
اعم�ار مداخ�ل مدين�ة املوص�ل م�ن
جه�ات بغ�داد واربيل وقض�اء تلعفر
إلعادة الحياة للمدينة.
واض�اف ان «العم�ل س�يكون بتنفيذ
انموذجي ومستوى راق من التصاميم

ضم�ن الخط�ط املوضوع�ة إلع�ادة
الش�كل الحض�اري الجمي�ل ملدين�ة
املوصل».
م�ن جانب اخ�ر ،اك�د الجب�وري انه
“بحث م�ع الدكتور مزاح�م الخياط،
رئيس جامعة املوصل ،انشاء جامعة
جدي�دة بع�د تخصيص املوق�ع لها يف
قري�ة العذب�ة ضمن ناحية الش�ورى
 6٠ك�م جن�وب املوص�ل” .مبين�ا أن
“العمل سيبدأ قريبا ،وبمدة مفتوحة،
وبأموال مخصصة م�ن مبالغ اعمار
مدين�ة املوص�ل لخدمة طلب�ة جنوب
املدينة”.

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعية ،باسم
عب�د الزمان ،ام�س االحد ،اط�الق دفعة جديدة
من منح العاطلن عن العمل ،وشملت  1٠٠ألف
منهم.
وقال عبد الزمان يف ترصي�ح صحفي ،واطلعت
علي�ه «ال�زوراء» إن وزارت�ه “اطلق�ت دفع�ة
الط�وارئ الرابع�ة للش�هر الثان�ي الخاص�ة
بالعاطلن عن العمل».
ودعا عب�د الزمان من ظهرت اس�ماؤهم ضمن
الوجب�ة املذكورة عىل املوقع االلكرتوني الخاص
بالوزارة اىل “مراجعة مراكز رصف بوابة العراق
(س�ويج) يف بغ�داد ومحافظات الب�الد من اجل
تسلم املنحة بعد تسلمهم الرسائل النصية التي
تحمل الرمز الرسي لكل مستفيد».
وأضاف أن “املنحة تش�مل نحو  1٠٠الف عاطل
من مختلف املواليد والفئات العمرية” .مشرا يف
الوقت نفس�ه اىل ان “الوجبة االوىل التي اطلقت
االس�بوع املايض ش�ملت اس�ماء ث�الث دفعات
االوىل والثانية والثالثة”.

دعت عوائل شهداء ذي قار إلكمال معامالتهم

املرور :مجيع شوارع العاصمة سالكة ومفتوحة وال توجد أي قطوعات
بغداد /الزوراء:
أكدت مديري�ة املرور العامة ،ام�س االحد ،عدم
تس�جيلها أي�ة قطوع�ات مروري�ة يف العاصمة
بغ�داد ،ام�س  ،مبين�ة ان جرس االح�رار مازال
يعمل بش�كل طبيعي .من جهتها ،دعت مديرية
م�رور ذي ق�ار ،ام�س االح�د ،عوائل الش�هداء
الذين لديهم مراجع�ات يف مديرية املرور لغرض
انجاز املعامالت التي تخص ابنائهم الشهداء اىل
مراجعة املديرية النجازها.
وقال مدي�ر العالقات واالع�الم باملديرية ،اللواء
عمار وليد ،يف ترصيح صحفي ان “حالة الطرق
يف بغداد جيدة بعد فتح طرق كثرة قرب ش�ارع
الرشيد وحافظ القايض صباح االمس».
واض�اف ولي�د ان “املديري�ة ل�م تس�جل اي
قطوع�ات يف عم�وم بغداد باس�تثناء اس�تمرار
قطع جرسي السنك والجمهورية بسبب قربهما
عن التظاهرات».
واوضح ولي�د ان “جرس االح�رار يعمل بصورة
طبيعي�ة ،وكذل�ك الط�رق الت�ي ت�م فتحها بعد
اع�ادة تأهيله�ا واالرساع يف تنظيفه�ا من اجل
مرور املركبات عليها”.
دعت مديري�ة مرور ذي قار ،امس االحد ،عوائل

«كورونا» لجميع األش�خاص القادمن
اىل العراق من الصن».
وأك�دت انه�ا «تبذل الجهود واملس�اعي
الكب�رة يف تقدي�م جمي�ع التس�هيالت
واالمكان�ات امام الف�رق الطبية والتي
بارشت عمله�ا عر منفذ مط�ار بغداد
الدويل أمام الرحالت القادمة من الصن
بإتجاه العراق».
م�ن جانب�ه ،وج�ه محاف�ظ النج�ف
االرشف ،لؤي الي�ارسي ،مديرية صحة
النجف عىل اتخاذها االجراءات يف فحص
الوافدي�ن اىل العراق عر مط�ار النجف
الدويل من دول رشق اسيا لتجنب دخول

مسافرين يحملون فايروس كورونا.
وشدد اليارسي يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه ع�ىل ان «توف�ر املديري�ة
الك�وادر الطبي�ة العامل�ة يف املطار مع
التأم�ن الصح�ي لحمايته�م م�ن اي
عدوى قد تحدث».
وبن اليارسي ان «االنتشار الرسيع لهذا
الفايروس واالج�راءات االحرتازية التي
اتخذته�ا الحكوم�ات وادارات املطارات
العاملي�ة تجاه املس�افرين الوافدين من
الدول التي ش�هدت ظهور حاالت يحتم
علينا اتخاذ اجراءات طبية صارمة ملنع
وصوله للعراق».

يش�ار اىل ان فاي�روس كورون�ا ظهر يف
الصن قبل ايام يف الصن ،وقتل  56حتى
اآلن ،واصابة أكثر من ألف شخص ،كما
انترش يف عدة دول ،بينها فرنس�ا وكندا
وامريكا.
وأعلن�ت الص�ن ،امس األح�د ،التوصل
ل�دواء مض�اد للفروس ،وانه س�يكون
متوفرا مجانا خالل الساعات القادمة.
ولفت وزي�ر الصحة الصيني ان «الدواء
يف مراح�ل اإلختب�ار األخ�رة قب�ل بدء
إس�تعماله للبرش» .منوها اىل ان «عامل
الح�رارة هو األس�اس يف التفيش كما يف
توقف املرض».

النزاهة تكشف عن تنفيذ ثالث عمليات وتضبط  7متهمني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
كش�فت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاه�ة
االتحادي�ة ،ام�س االح�د ،عن ُّ
تمك�ن مالكاتها
يف نين�وى م�ن تنفي�ذ ث�الث عملي�ات ضبط يف
املحافظة ،مبينة أن تلك العمليات أس�فرت عن
ضبط وتوقيف ( )٧متهمن.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،إن “فريق�ا ً من م�الكات مديرية تحقيق
نينوى ،انتقل إىل محطة تعبئة تلكيف الحكومية
وتمكن من ضبط حاالت تالعب يف كمية الوقود،
بعد قيام الفريق بإجراء التدقيق واملطابقة”.
مبينة أنه “تم ضبط ثالثة متهمن من املوظفن
العامل�ن يف املحط�ة؛ لحص�ول نق�ص يف مادة
البنزين والنفط األبيض وزيت الغاز ،إضافة إىل
وجود نقص يف مبالغ واردات املحطة».

وأضاف البي�ان ان “فريق عمل املديرية قام ،يف
عملية أخ�رى ،بضبط ثالثة متهمن يعملون يف
مي�زان جرسي (قبان) أه�ي؛ لقيامهم بجباية
مبل�غ ع�رشة آالف دينارعن كل ش�احنة حمل

دون موافقات أصولية خالفا ً للقانون» .مشرة
إىل «أن املتهم�ن يقوم�ون بتضلي�ل أصح�اب
الشاحنات عرإعطائهم وصوالت وهمية».
وأك�دت الهيئ�ة “قي�ام الفري�ق بعملي�ة ثالثة
أس�فرت ع�ن ضب�ط مته�م يف املوص�ل يق�وم
بتعقي�ب معام�الت قط�ع األرايض يف مديري�ة
التسجيل العقاري – الزهور».
وبين�ت أنه “تم َّ
ضبط أصولية
محارض
تنظ�يم
ٍ
باملُ�رزات املضبوطة مع األوليَّ�ات يف العمليات
التي تمَّت؛ بنا ًء عىل مذكرات قضائية ،وعرضها
بصحب�ة املُ َّتهم�ن ع�ىل الهي�أة التحقيقي�ة
القضائية املُ َّ
ختصة بقضاي�ا النزاهة يف نينوى،
الت�ي ق�رَّرت توقيفه�م وفق�ا ً ألح�كام امل�واد
( ٣15و٣٤٠و  )٣٣1ع�ىل الت�وايل م�ن قان�ون
العقوبات”.

اجلمارك تتلف إرساليات خمالفة أمانة بغداد تؤكد استمرار أعمال
الصيانة مبجسر ساحة بريوت
يف الشحن اجلوي وطريبيل
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االحد ،إتالف عدد من االرساليات
املخالفة لضوابط االس�تراد يف كمرك الش�حن الجوي .وبينت الهيئة
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه« ،تفاصي�ل االرس�اليات التي
ت�م اتالفها وهي {س�كائر وادوي�ة بيطرية ومواد موس�ومة ومالبس
مس�تعملة ومواد تجميل وس�ليكون تالف} ،فيما اوضحت «أن عملية
االت�الف تمت من قبل لجنة مختصة ش�كلت لهذا الغرض مع الجهات
الس�اندة» .واضافت أن «محطة كمرك بواب�ة البرصة ،وبالتعاون مع
جه�از املخاب�رات الوطن�ي ،قامت بضب�ط حاوية حج�م { }2٠قدما
محمل�ة بأدوي�ة برشي�ة مخالفة كونه�ا وردت دون أوراق رس�مية»
.وأكدت عىل «اتمام االجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك
رقم  2٣لس�نة 1٩٨٤املعدل» .من جهة متصل�ة ،أعلنت الهيئة العامة
للكم�ارك ،ام�س ،إتالف إرس�الية تق�اوي بطاطا مخالف�ة لضوابط
االس�تراد حسب ما جاء بكتاب شعبة الحجر الزراعي يف مركز كمرك
طريبي�ل الحدودي.وأضافت الهيأة ،يف بي�ان ،ان «عملية االتالف تمت
م�ن قبل لجن�ة مختصة ش�كلت لهذا الغ�رض مع الجهات الس�اندة
العامل�ة يف املرك�ز املذكور».مؤكدة «انها اتخذت اإلج�راءات القانونية
بحق املخالف�ات عىل وفق املادة / 6٨ثانيا من قان�ون الكمارك النافذ
رقم  2٣لسنة  1٩٨٤املعدل والتعليمات النافذة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس األحد ،اس�تمرار اعم�ال الصيانة الخاصة بمجرس
س�احة ب�روت وع�ىل م�دار الس�اعة ،وتحدي�دا ً الجان�ب املتوج�ه من حي
املهندسن باتجاه تقاطع الصخرة.
وذك�ر بيان ألمانة بغ�داد ،تابعته «الزوراء» « :م�الكات االمانة انجزت رفع
الطبق�ة االيبوكس�ية وقش�ط مقرتبات املج�رس ،وبارشت اعمال تخش�ن
الس�طح وف�رش الطبقة االيبوكس�ية الجدي�دة ،ومن ثم االكس�اء للجانب
املذكور (وس�يتم فت�ح الطريق امام حركة الس�ر واملرور مطلع األس�بوع
املقبل) ،واالنتقال بعدها اىل الجانب االخر من املجرس ،مع اإلشارة اىل توقف
العم�ل خالل االمط�ار الغزيرة لتأثره�ا عىل االعمال ،ومنه�ا فرش الطبقة
االيبوكسية وفرش األسفلت».
ونوه�ت اىل «ان العمل عىل مرحلتن ،تمث�ل االوىل (املرحلة الحالية والجارية
والتي تمثل القشط واالكساء لكال الجانبن )”.
وأضا البيان“ :اما الثانية فس�تكون خاصة بمفاصل التمدد الحديدية والتي
ستكون بعد اسبوع من انجاز املرحلة االوىل والحالية».
وبين�ت األمانة انه “من غر املمكن فنيا ً جمع املرحلتن يف وقت واحد ،وذلك
لت�رضر املفصل بأعم�ال االس�فلت ،وبالتايل االضط�رار اىل اكمال القش�ط
واالكس�اء اوال ،وافتتاحه لعدة ايام ،ومن ثم قطع املجرس واملبارشة بصيانة
مفاصل التمدد الحديدية”.

الثقافة توجه بتنفيذ متاثيل برونزية خلمسة مبدعني عراقيني

الشهداء الذين لديهم مراجعات يف مديرية املرور
لغ�رض انج�از املعام�الت التي تخ�ص ابنائهم
الشهداء اىل مراجعة املديرية النجازها.
وق�ال ،العميد فاض�ل عبد العب�اس ،يف ترصيح
صحفي إنه “تم تشكيل كادر متخصص يف مرور
محافظ�ة ذي ق�ار من اجل اس�تقبال معامالت

ذوي الشهداء وانجازها بأرسع وقت ممكن».
واش�ار عبد العب�اس اىل ان”اس�تقبال الطلبات
ب�دأ ،ام�س ،وسيس�تمر لح�ن اكم�ال جمي�ع
املعامالت” .مبينا ان” الطلبات تشمل نقل ملكية
الس�يارات من البائع اىل املشرتي والتسجيل عىل
اللوحات”.

بغداد /الزوراء:
وج�ه وزير الثقافي�ة والس�ياحة واآلثار ،عبد
األم�ر الحمدان�ي ،امس االحد ،دائ�رة الفنون
العامة إحدى تشكيالت الوزارة بتنفيذ تماثيل
نصفية للمبدعن العراقين.
وقال الحمداني يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إنه “وج�ه دائرة الفن�ون العامة ،إحدى
تش�كيالت ال�وزارة ،بتنفي�ذ تماثي�ل نصفية
للمبدعن العراقين ،عريان الس�يد خلف ،ابرز
شعراء العامية العراقية ،ومليعة عباس عمارة،
ش�اعرة العراق الكبرة ،ونزيهة الدليمي ،أول
امرأة تتس�لم منصب الوزارة يف العراق والعالم
العرب�ي ،وعاملة اآلث�ار العراقية الب�ارزة ملياء
الكيالني ،وشيخ الصحفين سجاد الغازي».
وأض�اف الحمدان�ي أن املب�ادرة “تأتي ضمن
مب�ادرة ال�وزارة لتخلي�د وتكري�م املبدع�ن
العراقي�ن األحي�اء منه�م واألم�وات ،تقديرا ً
ملس�رتهم اإلبداعية ودورهم يف رفد الثقافة يف

مجاالت ،الفنون واآلداب واإلعالم».
وكان الحمداني قد وجه ،يف وقت سابق ،بتنفيذ
ع�دد من التماثي�ل الخاصة بمثقف�ي العراق،

ومنه�م الراحل س�امي عبد الحميد والش�اعر
كاظم املياح ،والش�اعر مظفر النواب والراحل
إبراهيم الخياط والقاص محمد خرض.
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كشفت عن عزمها إنتـاج أكثـر مـن  14مستحضرا دوائـيا جديـدا

الدوالر يشهد صعودا يف البورصة
احمللية

الصناعة :العراق يستورد أدوية مبا يقارب  3مليارات دوالر سنوياً

بغداد /الزوراء:
ارتفعت أسعار رصف الدوالر يف بورصة
الكفاح واألس�واق املحلية ،امس األحد،
املواف�ق ( 26كان�ون الثان�ي .)2020
وس�جلت أس�عار بورص�ة الكف�اح يف
بغداد  121.950دينارا ً لكل  100دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف محات
الصريف�ة كاآلت�ي :س�عر بي�ع الدوالر
 122.500دينارا .أما سعر رشاء الدوالر
فسجل  121.500دينارا.

بغداد /الزوراء:
اك�د وزي�ر الصناع�ة ،صال�ح
الجبوري ،امس االحد ،ان العراق
يس�تورد ادوية بما يق�رب ثاثة
ملي�ارات دوالر س�نوياً .م�ن
جهتها ،كشف�ت الرشكة العامة
لصناع�ة االدوي�ة واملس�تلزمات
الطبية يف سامراء ،إحدى رشكات
وزارة الصناع�ة واملعادن ،امس،
عن عزمها إنت�اج أكثر من ()14
مس�تحرضا دوائي�ا جديدا خال
هذا العام .
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الصناع�ة
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه،
ان «وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن،
صالح عبد الله الجبوري ،التقى،
ام�س االح�د ،رئي�س مؤسس�ة
كراس فارم�ا العاملية للصناعات
الدوائي�ة والوف�د املراف�ق له من
مستثمرين ورجال أعمال ،لبحث
امكاني�ة االس�تفادة من الفرص
االس�تثمارية املتاح�ة لدى وزارة
الصناعة واملعادن يف مجال إقامة
مش�اريع جدي�دة للصناع�ات
الدوائي�ة والصناع�ات األخرى يف
العراق «.
وأك��د الوزي�ر ،بحس�ب البيان،
ع�ىل «أهمي�ة دع�م القط�اع
الخاص ،وتقديم كل التس�هيات
للمس�تثمرين الع�رب واألجان�ب

العتبة احلسينية ترفد السوق
احمللية بـ 100طن من األمساك

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة،
امس االح�د ،عن تس�ويقها  100طن
من االس�ماك لغاي�ة اآلن ،متوقعة ان
تس�وق خال ه�ذا املوس�م  200طن.
وق�ال رئيس قس�م التنمي�ة الزراعية
يف العتب�ة ،قحط�ان ع�وز ،يف ترصيح
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صحف�ي إن “م�زارع اس�ماك العتبة
الحس�ينية رف�دت الس�وق املحلية يف
كرب�اء واملحافظ�ات املج�اورة لغاية
اآلن  100ط�ن م�ن االس�ماك وه�ي
مس�تمرة باالنتاج ،حيث م�ن املتوقع
ان يص�ل اىل  200ط�ن» .واضاف عوز
انه “ومن خال الكميات املطروحة يف
االسواق س�اهمنا بالحد من االسترياد
واملحافظ�ة ع�ىل القيم�ة الرشائي�ة
لألسماك ،وثبات االسعار ودعم املنتوج
الوطن�ي ،الس�يما وانن�ا نبي�ع لعلوة
االس�ماك ب�� 3000اىل  3500دين�ار
للكيلو غ�رام» .واوضح “ان مس�احة
م�رشوع م�زارع االس�ماك تبلغ 400
دون�م تضم  10احواض بمس�احة 40
دونم ،فيما نسعى اىل جعل املساحة يف
العام املقبل  1000دونم”.

للتوص�ل اىل اتفاق�ات مثم�رة
وبن�اءة وقابل�ة للتطبي�ق ع�ىل
أرض الواق�ع للنه�وض بالواقع
الصناع�ي العراق�ي م�ن أج�ل
تش�غيل املصانع لوقف االسترياد
الخارجي وتشغيل األيدي العاملة
للقضاء عىل البطالة» .معربا ً عن
ترحيبه وتش�جيعه ألي�ة خطوة
جادة من قبل املستثمرين يف هذا
املجال ،الس�يما وان اس�تريادات
الع�راق م�ن األدوي�ة تق�ارب
ثاث�ة ملي�ارات دوالر س�نوياً.
مبدي�ا ً االس�تعداد لتقديم جميع
التس�هيات للمستثمرين لغرض
نقل التكنلوجي�ا العاملية الحديثة
يف مج�ال الصناع�ة الدوائي�ة،
حيث تتوف�ر لدى وزارة الصناعة
واملع�ادن ملف�ات اس�تثمارية
تفصيلي�ة يف كل املجاالت .ووجه
ب�»تزويد الوفد الضيف بنس�خة
منها».
وم��ن جانب�ه ،أب�دى رئي�س
مؤسس�ة كراس فارم�ا «الرغبة
يف التع�اون م�ع وزارة الصناعة
واملع�ادن من أجل إنش�اء مصنع
جديد لألدوي�ة» .مبدي�ا ً «الرغبة
يف نقل التكنلوجي�ا وحق املعرفة
يف الصناع�ة الدوائي�ة العاملي�ة
اىل الع�راق بموج�ب الف�رص
االستثمارية املتاحة لدى الوزارة

«.
وف��ي خت�ام اللق�اء ،اتف�ق
«الطرف�ان ع�ىل دراس�ة مل�ف
الفرص االس�تثمارية املعلنة من
قب�ل وزارة الصناع�ة واملع�ادن
لغرض إعداد دراسة جدوى فنية
واقتصادية دقيقة حول املرشوع
املزمع أقامته لغرض بلورة اتفاق
للرشاكة او االس�تثمار وحس�ب
التعليمات والقوانني النافذة» .
م�ن جهته�ا ،كش�ف�ت الرشكة
العام�ة لصناع�ة االدوي�ة
واملس�تلزمات الطبية يف سامراء،
إح�دى رشكات وزارة الصناع�ة
واملعادن ،امس االحد ،عن عزمها
إنتاج أكثر من ( )14مس�تحرض
دوائي جديد خال هذا العام .
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة ،عبد
الحمي�د عب�د الرحم�ن الس�الم،
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،إن “الرشك�ة وضعت خطة
إنتاجية متكامل�ة تتضمن إنتاج
أكثر من ( )14مستحرضا دوائيا
جدي�دا والتي ت�م التعاق�د عليها
مع مركز (س�نا فارم�ا) االردني
كوجب�ات اس�تطاعية ،إضاف�ة
اىل إنتاج عدد من املس�تحرضات
ملعالج�ة االم�راض املزمن�ة
كأم�راض ( القل�ب والرشاي�ني
والدهون وضغط الدم والس�كر)

وطرحها يف السوق املحلية وألول
مرة».
وأض�اف الس�الم أن “الرشك�ة
ستش�هد أيض�ا ً خ�ال ه�ذا
الع�ام ث�ورة جذري�ة لتحس�ني
مواصف�ات التعبئ�ة والتغلي�ف
لجميع مس�تحرضاتها الدوائية،
وبص�ورة تدريجي�ة لتضاه�ي
املنتج�ات العاملي�ة واالقليمية اىل
جانب تفوقها م�ن ناحية الفعل
العاجي والجودة».
ولف��ت املدي�ر الع�ام اىل “خطة
الرشك�ة االنتاجية للع�ام الحايل
للوصول اىل نقطة التعادل ( خط

التظاهرات توقف اإلنتاج يف حقل الناصرية وحمطة عزل الغاز بشكل كامل
بغداد /الزوراء:
ُ
رشكة نف�ط ذي قار ،امس
أعلن�ت
األح�د ،عن إيق�اف عملها بش�ك ٍل
كام� ٍل يف حقل النارصي�ة النفطي
ومحطة عزل الغاز غربي املحافظة
ج�راء قي�ام املتظاهري�ن بإغ�اق
الطريق.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية
يف خ�رب اطلعت عليه «الزوراء» عن
مص�در مس�ؤول قول�ه ،إن “إدارة
رشكة نفط ذي قار قامت بايقاف
االنتاج يف حق�ل النارصية النفطي
لليوم الرابع عىل التوايل ،فضا عن
اطفاء محطة عزل الغاز يف الحقل
بش�كل كام�ل ع�ىل خلفي�ة قيام
متظاهرين بإغ�اق الطريق ومنع
وصول العاملني اىل الحقل».
وأض�اف املص�در أن “انتاج الحقل
يبلغ  100ألف برميل يوميا س�يتم

تعويضه�ا م�ن الحق�ول النفطية
االخ�رى يف محافظة البرصة لس�د
النقص يف االنتاج ضمن الس�قوف

املح�ددة م�ن وزارة النفط ورشكة
(سومو)”.
واردف املص�در ان “توق�ف انت�اج

الحقل س�يؤثر فقط يف املحافظة،
الس�يما يف م�ا يتعل�ق بتجهي�ز
املش�تقات النفطي�ة واس�تيعاب

بإمجالي جتاوز الـ  306آالف طن

التجارة تعلن انتهاء املوسم التسويقي حملصول
الشلب للعام احلالي
بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر التج�ارة ورئي�س لجنة
التس�ويق العلي�ا ،محم�د هاش�م
العاني ،امس األحد ،عن انهاء املوسم
التس�ويقي ملحصول الشلب للموسم
الحايل  2019-2020وبنجاح متميز.
وق�ال الوزي�ر العاني ،يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،إن�ه «ت�م
إنه�اء املوس�م التس�ويقي ملحصول
الشلب للموس�م الحايل 2019-2020
وبنج�اح متميز» .مبينا أن�ه «تزامنا
م�ع املوس�م التس�ويقي الح�ايل ت�م
تحقيق العديد م�ن النجاحات ،والتي
تأت�ي يف مقدمتها اع�داد املواصفات
التصنيعية واالع�ان عىل التعاقد مع
املجارش االهلية ،فض�ا عن البدء يف
تصنيع الرز وتسلم الرز من املجارش
واملبارشة يف توزيع�ه ضمن مفردات
البطاق�ة التمويني�ة ليك�ون ضم�ن
موائد املواطنني».
وأض�اف أن «اجم�ايل مات�م تس�لمه
من املحصول تج�اوز ال�( )306آالف
طن ش�لب بنوعية الياسمني والعنرب
متوزع�ة مابني ( )231,695الف طن
ش�لب ياسمني و ( )75,252الف طن
شلب عنرب».
وتابع أن «ايقاف التس�ويق بش�كله

مزي�د من االي�دي العاملة” .مؤكدا
ان “الرشك�ة ستس�تمر بإيق�اف
العمل بالحقل ما لم يتم التأكد من
تأمني الحماية للعاملني وانسيابية
الدخول والخروج الستئناف االنتاج
مرة اخرى».
الجدير بالذك�ر ان حقل النارصية
النفط�ي ج�رى اكتش�افه يف عام
 ،1973ويع�د اكرب حق�ل نفطي يف
محافظ�ة ذي ق�ار ،يف وقت تش�ري
في�ه التقدي�رات األولوي�ة اىل أن
االحتياطي النفطي يقدر بأكثر من
 16مليار برميل.
وقام متظاه�رون بإغاق الطريق
ال�دويل ال�ذي يرب�ط املحافظ�ات
عن�د محافظة ذي ق�ار ،ما ادى اىل
منع مرور الش�احنات الوافدة من
املوانئ يف محافظة البرصة باتجاه
املحافظات األخرى.

الرشوع ) التي تمثل ( )6مليارات
شهريا ً لتتحول الرشكة اىل رابحة
يف املس�تقبل القري�ب” .مفصحا ً
ع�ن أن�ه “س�يتم تجهيز قس�م
املضادات الحياتية بخط إنتاجي
جدي�د متكام�ل انكليزي املنش�أ
إلنتاج املعلق�ات الجافة ومكائن
جدي�دة للكبس�ول واملراه�م
ومعدات ساندة للعملية االنتاجية
لتلمي�ع الكبس�ول ومكائن طبع
وكبس وتجزئة ،فضاً عن إتخاذ
بعض الخط�وات التي ستس�هم
يف االرتق�اء بواق�ع الرشك�ة
اإلنتاجي والتس�ويقي من خال

إيقاف من�ح االمتيازات املمنوحة
لل�رشكات األهلي�ة وتش�غيل
بعض االقس�ام املتوقف�ة ،ومنها
قس�م قطرات العيون ،فضاً عن
منح ال�وكاالت الحرصية لبعض
املكاتب العلمية ،واحالة قس�مي
االمب�والت والفي�االت كف�رص
استثمارية».
وأك�د الس�الم ،يف الوقت نفس�ه،
“س�عي الرشك�ة لحماي�ة
مس�تحرضات (ساماكس�يم,
اموكس�لني ,بن�دول س�ام ) بعد
استحصال موافقة االمانة العامة
ملجلس الوزراء”.

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

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

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

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 2500دينار

دياىل تنتج حنو  100طن من العسل خالل 2019
بغداد /الزوراء:
اعلنت الجمعية النموذجية للنحاليني العراقيني
يف دياىل ،امس االح�د ،عن انتاج نحو  100طن
من العس�ل خ�ال العام امل�ايض  .2019وقال
رئي�س الجمعي�ة ،علوان املياح�ي ،يف ترصيح
صحف�ي ان” دياىل انتجت خ�ال العام املايض
 2019نح�و  100طن من العس�ل الطبيعي يف
عم�وم مناطقه�ا ،وه�ي كمي�ة منخفضة يف
االنتاج قياس�ا بالس�نوات املاضي�ة» .واضاف
املياحي ان “اس�بابا ع�دة تقف وراء انخفاض
انتاجي�ة العس�ل يف دي�اىل ،ابرزه�ا الخس�ائر
الفادحة التي تعرض لها النحالون بعد احداث
حزيران  ،2014وتعرض جزء كبري من املناحل
للهاك» .فيما اش�ار س�يف الجبوري (نحال)
اىل ان “معدل انتاج العس�ل خال العام املايض

ه�و االدن�ى من�ذ س�نوات طويل�ة» .الفتا اىل
«ان انتاجيت�ه بلغت نح�و 500طن بعد 2010
لكنها انخفضت بش�كل كبري ج�دا بعد 2014
بس�بب تدمري الج�زء االكرب م�ن مناحل دياىل
بس�بب تنظي�م داع�ش االرهاب�ي» .واض�اف
الجبوري ان “دي�اىل تتميز بتوفر كل مقومات
بناء قطاع انتاج العس�ل وتربي�ة النحل لكنها
بحاجة للدعم يف اشكاالت متعددة” .مؤكدا ان
“االس�واق تحتاج اىل كميات كبرية من العسل
لتحقي�ق االكتف�اء ويمكن ان يس�اعد االقبال
ع�ىل تطوير قط�اع يوف�ر فرص عم�ل كبرية
للش�باب العاطلني» .وتع�د محافظة دياىل من
املحافظ�ات التي تنتج العس�ل بكميات كبرية
يف العقود املاضية لوجود مقومات هذا القطاع
خاصة الغطاء النباتي الكبري.

اقتصادي :قرار الصني بناء مستشفى خالل أيام يولد رغبة عراقية إلدخال شركاتها

النهائي كان يوم الس�بت ،املوافق 25
من ش�هر كانون الثان�ي الجاري ،يف
محافظتي النجف والديوانية ،بعد ان
تم ايقافه للست محافظات االخرى،
دياىل وبابل وذي قار وواس�ط واملثنى
وميسان ،يوم الثاثاء املايض املوافق
 21من الشهر الجاري».
ولف�ت وزير التجارة ،إىل أن «املوس�م
التس�ويقي كان قد انطلق يف السابع
من ش�هر ترشي�ن الثاني م�ن العام
املايض بعد تهيئة املس�احات الخزنية
واالم�ور اللوجس�تية الس�تيعاب
الكمي�ات املس�وقة م�ن املزارع�ني
والفاحني».

وب�ني الوزي�ر أن «جهودا اس�تثنائية
بذلت من جميع القطاعات الحكومية
إلنج�اح حملة تس�ويق الش�لب هذا
العام محققة بذلك تس�ويق كميات
فاقت االعوام السابقة».
وأكد أن «املوسم التسويقي ملحصول
الش�لب حقق نجاحات كبرية س�واء
م�ن خ�ال الكمي�ات املس�وقة م�ن
الفاح�ني واملزارع�ني الت�ي تف�وق
الس�نوات الس�ابقة ،فضا عن حالة
التعاون ملختلف القطاعات والجهات
لتس�هيل اإلجراءات واخرتال عمليات
الروتني التي كانت تجري يف السنوات
السابقة».

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

لالستفسار 07810090003 :

بغداد /الزوراء:
اك�د عض�و املجل�س االقتص�ادي العراق�ي،
غدي�ر العط�ار ،إن الص�ني ذات تنمية برشية
هائلة وتس�تطيع من خالها انجاز املشاريع
االس�رتاتيجية واالقتصادية والخدمية بإرسع
وقت.
وق�ال العطار يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه إن»حكومة الصني الشعبية قررت مؤخرًا
بن�اء مستش�فى يف مدينة ووه�ان خال مدة
أقصاه�ا  5أيام الس�تقبال الح�االت الطارئة
ً
مبينا أن»هذه القرار يولد
بفايروس كورونا».
رغبة عراقية ألجل إدخ�ال الرشكات الصينية
للعمل يف العراق».
وأشار العطار إىل أن «التنمية البرشية الهائلة

العدد/3923:ج2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/26:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة الجنح يف النارصية
اعان
اىل/املته�م اله�ارب (رع�د مجب�ل داح�س دوي�ش
الحسيناوي)
بالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالحضور امام
محكمة جنح النارصية يف صب�اح يوم املحاكمة املصادف
 2020/2/27بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني الج�راء
محاكمت�ك بدعوى غري موجزه وفق اح�كام املادة ()431
عقوب�ات ويف حالة عدم حضورك تج�ري املحاكمة بحقك
غيابيا ً اس�تنادا ً الح�كام املادة  1/143م�ن قانون اصول
املحاكمات الجزائية رقم  32لسنة  1971املعدل.
القايض
عيل محمد سليم حميدي

العدد/394:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/26:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليه (سعد عيل ذهب)
م/تبليغ
قامت املدعية (ندى قاس�م ذه�ب) الدعوى الرشعية
املرقم�ة اع�اه والتي تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني
يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافعة املوافق  2020/2/4الساعة التاسعة صباحا ً
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ً ووفقا ً للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد

يف الص�ني ُت�رع م�ن وت�رية إنج�از جمي�ع
املشاريع بفرتات زمنية قصرية ج ًدا ،وهذا غري
متعامل ب ِه يف العراق أو البلدان العربية».
ولف�ت العط�ار إىل أن «ال�رشكات الصيني�ة
لديها تج�ارب داخل باده�ا ،ويف بلدان أخرى
باملش�اريع الخدمي�ة والس�كنية والصناعية،
وغريها ،وحققت إيرادات مالية كثرية من تلك
املشاريع مع شهادة عاملية بها».
وب�ني العطار أن «املبارشة باالتفاقية الصينية
– العراقية ستنقل بادنا إىل وضع اسرتاتيجي،
وتع�زز م�ن إقتص�اد ِه الريع�ي ،وتحويل�ه إىل
اقتصاد الس�وق املفتوح ناهيك عن أمتصاص
البطالة وتنفيذ املشاريع الخدمية».

مديرية شؤون االحوال ذي قار
العدد59:
التاريخ2020/1/26:
اعان
بناء عىل طلب املدعي(عبدالواحد رزاق محس�ن)
والذي يطلب من خاله تسجيل لقبه من (فراغ)
اىل (البوهاله) واستنادا ً الحكام املادة ( )24من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم( )3لس�نة 2016
تقرر ن�رش طلب�ه يف الجريدة الرس�مية فمن له
ح�ق االع�رتاض ع�ىل الطل�ب مراجع�ة املديرية
خال ( )10عرشة ايام من تاريخ النرش وخافه
سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع العقيد
احمد صالح هادي
مدير شؤون االحوال املدنية يف ذي قار

الرياضي

أصفر وأمحر

اإلصابة تبعد علي بهجت عن تدريبات
القوة اجلوية

بغداد /متابعة الزوراء
يغيب مدافع القوة الجوية ،عيل بهجت ،عن تدريبات الفريق؛ بس�بب اإلصابة التي لحقت به
مؤخرا.وقال طبيب الفريق ،الدكتور غالب املوس�وي :إن بهجت س�يغيب عن الفريق بس�بب
نّ
أيام.وب�� :أن إصاب�ة بهجت ال تثري
إصابت�ه يف الكاح�ل ،ويحت�اج للراح�ة ما ب��  7أو 10
املخاوف ،وسيعود تدريجيا ،خالل األيام املقبلة .مشريا إىل :أنه سيكون جاهزا للمشاركة مع
الفريق يف الدوري املمتاز.وأشار إىل :أن الالعب تعرض إلصابة أثناء احتكاكه مع أحد الالعب�،
خالل التدريبات ،نهاية األس�بوع املايض.ويواصل القوة الجوية تحضرياته اليومية ،استعدادا
ملنافسات الدوري املمتاز ،الذي سينطلق يف العرشين من الشهر املقبل.
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تداعيات استقالة احتاد الكرة

مسعود وجبار ميتثالن أمام القضاء و درجال يرفض التنازل عن حقه الشخصي
منتخب املالكمة يضمن احلصول على
أربعة أومسة ملونة يف بطولة العرب

بغداد /متابعة الزوراء
امتثل رئي�س االتحاد العراقي لكرة القدم،
عبد الخالق مس�عود ،ونائب�ه ،عيل جبار،
امام قايض محكمة الرصافة بشأن قضية
تزوير النظام األسايس لالتحاد ،التي رفعها
النجم الدويل السابق ،عدنان درجال.
وق�ال مص�در إن “عدن�ان درج�ال رفض
التن�ازل ع�ن حق�ه الش�خيص يف القضية
املرفوع�ة بمحكم�ة الرصاف�ة ضد رئيس
اتح�اد الكرة عب�د الخالق مس�عود ونائبه
عيل جبار ،بش�أن تزوير النظام األس�ايس
لالتحاد”.
وأض�اف أن “درج�ال رف�ض التن�ازل عن

حقه الش�خيص ،ي�وم امس االح�د ،امام
قايض تحقيق محكم�ة الرصافة بحضور
وزي�ر الش�باب والرياض�ة احم�د رياض،
وعبد الخالق مسعود وعيل جبار”.
وأوض�ح أن “درجال ره�ن تنازله بوصول
موافقة االتحاد الدويل عىل اس�تقالة اتحاد
الك�رة ،م�ا دع�ا رئي�س االتح�اد و نائبه
اىل الع�ودة ملق�ر االتحاد بانتظ�ار وصول
موافقة فيفا”.
وصادقت الهيئ�ة العامة التحاد الكرة عىل
التقريرين امل�ايل واإلداري ،وذلك يف املؤتمر
الع�ادي الذي انعقد يف قاع�ة تموز بفندق
عش�تار ش�رياتون ،بحض�ور  ٥0عض�وًا

عادل نعمة :وضع الصناعات ال يسر
عدوا أو صديقا
بغداد /متابعة الزوراء
قال مدرب الصناعات الكهربائية،
ع�ادل نعم�ة ،إن وض�ع الفريق
ال ي�رس ع�دوا وال صديقا ،يف ظل
االنقطاع الطويل عن التدريبات.
مؤك ًدا :أن الوق�ت املتبقي قصري
إلع�ادة الت�وزان لالعب�� قب�ل
الدخول باملنافسات.
وأض�اف نعمة “بعد تحدد موعد
الدوري وآليته تمت دعوة الفريق
للتدريبات مجددا ،وخضنا املران
الطبيع�ي ،لك�ن وض�ع الفري�ق
لي�س عىل ما يرام بع�د االنقطاع
الطويل عن التدريب”.
وأكم�ل“ :ه�ذا بجان�ب انتق�ال
مصطفى محمود هداف الفريق
إىل الزوراء ،وعدم التحاق املحرتف
النيج�ريي رحي�م أوالب�ي برغ�م
أن�ه يرتبط بعقد م�ع النادي ملدة
موس�م كام�ل ،وبالتايل س�يأخذ
عق�ده كام�ال ،وال أعرف س�بب
عدم التحاقه”.
وواص�ل“ :الفري�ق انقط�ع عن
التدريب�ات يف الف�رتة الس�ابقة

لعدم توفر األموال ،ولم يتسلموا
رواتبهم ملدة ثالثة أشهر ،وبالتايل
كن�ا مضطري�ن ملن�ح الالعب��
اس�رتاحة ،وعاودن�ا التدريب�ات
ع�ىل أم�ل أن يس�تعيد الالعبون
جاهزيتهم البدنية”.
وأش�ار إىل :أن الصناع�ات
الكهربائي�ة يف بداي�ة املوس�م
ظهر بشكل مميز وبات منافسا
للف�رق الك�ربى ،لك�ن الظروف
التي مر بها النادي أثرت بش�كل
كب�ري .منوها :أن الجه�از الفني
لن يدخ�ر جه ًدا يف إع�ادة ترتيب
أوراق الفريق.

طائرة الشرطة ختسر أمام غاز
اجلنوب يف دوري اللعبة
بغداد /متابعة الزوراء
خرس نادي الرشط�ة بكرة الطائرة ثاني مباريات�ه يف الدور النهائي
للبطولة.
وانتهت املباراة بفوز طائرة غاز الجنوب عىل الرشطة بثالثة أشواط
مقابل شوط واحد.
وانتهت املباراة بخس�ارة الرشطة بواقع (22-( )20-25( )26-24
.)20-25( )25
وس�بق ان خرس الرشط�ة يف لقاءه االول امام البيش�مركة يف مباراة
مثرية بثالثة أش�واط الثن�� بواق�ع ()24-26( )21-25( )25-20
(.)16-14( )25-20

يمثلون العمومية من اصل .٥٢
ون�ال التقري�ران أع�اله ثق�ة العمومي�ة
باإلجم�اع ،بعد ان اج�اب االمين�ان العام
وامل�ايل ،طارق احم�د وكامل ع�داي ،عن
بع�ض املالحظ�ات الت�ي وردت م�ن قبل
بعض أعضاء الهيئة العامة .
واس�تهل مدير املكتب االعالم�ي لالتحاد،
محمد خل�ف ،الجلس�ة بالوق�وف دقيقة
ح�داد وقراءة س�ورة الفاتحة ع�ىل ارواح
شهداء العراق .
وش�هد االجتم�اع حضورا ممي�زا ،تقدمه
مستشار رئيس الوزراء إياد بنيان ،وممثل
وزي�ر الش�باب والرياض�ة محم�ود خلف

وممثل اللجنة االوملبي�ة الوطنية العراقية
جمي�ل العب�ادي ،وش�خصيات رياضي�ة،
ً
فضال عىل عدد كبري من رجاالت الصحافة

واإلعالم .
واس�تهل رئي�س االتح�اد ،عب�د الخال�ق
مس�عود ،قيادته املؤتمر عىل وفق االليات
املعتمدة بتقديم الش�كر والعرفان ألعضاء
الهيئ�ة العام�ة ملواقفهم الكب�رية لخدمة
الكرة العراقية طيلة السن� املاضية .
وأوض�ح مس�عود :ان االتح�اد يس�عى إىل
تصفري كل األزمات التي من شأنها عرقلة
مس�رية الك�رة العراقي�ة ،لذل�ك آثرنا عىل
أنفس�نا تقديم االس�تقالة يف س�بيل البدء

بصفحة جديدة للكرة العراقية.
وت�م اختي�ار لجن�ة ع�د األص�وات ،اذ تم
اختيار السادة مش�تاق كاظم ممثل نادي
النف�ط ،وابراهي�م دحل�وس ممث�ل نادي
نفط الجن�وب ،وجليل زغري رئيس االتحاد
الفرعي يف النارصية .
وق�دم ثالث�ة م�ن أعض�اء الهيئ�ة العامة
مقرتحات مهمة ح�ول التقريرين االداري
وامل�ايل ،اج�اب عنهم�ا احمد وع�داي بما
يمتلكان�ه م�ن م�ربرات مقنعة ن�اال عىل
أثرهم�ا قناع�ة الحارضي�ن ،واملصادق�ة
باإلجم�اع ،بع�د ان ب�ددا كل عالم�ات
التساؤل.

بغداد  /محمد الخفاجي
واصل منتخب الناشئ� باملالكمة
عروضه الجي�دة يف بطولة العرب
الجاري�ة احداثها يف دولة الكويت
للم�دة ( )٢٨-٢٤كان�ون الثاني
الجاري.
وق�ال رئي�س الوف�د العراق�ي،
اسماعيل خليل  :ان املالكم احمد
فؤاد تمكن من هزيمة منافس�ه
امل�رصي ب�وزن  ٤٨كغ�م يف نزال
ش�هد تألق�ا عراقيا الفت�ا للنظر
ليتأهل فؤاد اىل دور شبه النهائي
ضامن�ا وس�اما جدي�دا ملنتخبنا
الوطني.
واضاف خليل :ان منتخبنا َ
ضمِن
اربعة اوس�مة ملون�ة حتى اآلن،

وهو ام�ر يدع�و للفخ�ر بوجود
خام�ات ناش�ئة تس�تحق كل
االهتمام والرعاية ،فعندما يقدم
ه�ؤالء الفتي�ة هكذا مس�تويات
ممي�زة برغ�م كل الظ�روف
العصيبة ،فأن ذلك يعد أمرا ليس
نّ
باله�� وهو ما يج�ب ان يضعه
اتحاد املالكمة يف اوىل اهتماماته.
واش�اد خلي�ل بمتابع�ة وزي�ر
الشباب والرياضة د .احمد رياض
ملنتخب ناش�ئة املالكمة املتواجد
يف الكوي�ت ،وحث�ه الالعب� عىل
تقدي�م كل ما بوس�عهم لتحقيق
النتائ�ج املرج�وة ،االم�ر ال�ذي
انعك�س ايجابيا ع�ىل كل اعضاء
الوفد العراقي.

صدور العدد  36من جملة باراملبياد

بغداد /الزوراء
صدر عن قسم االعالم يف اللجنة الباراملبية العراقية العدد  36من مجلة
( باراملبياد ) املتخصصة برياضة اللجنة الباراملبية الوطنية العراقية.
وقال مدير اعالم الباراملبية ،هش�ام الس�لمان :ان الع�دد الجديد واكب
افتت�اح قاع�ة اللجن�ة الباراملبي�ة متعددة االغ�راض .مش�ريا اىل :انه
تضم�ن العديد من اللق�اءات والتقارير عن ابطال الباراملبية ،الس�يما
وهم يواصلون املشاركة يف البطوالت املؤهلة لباراملبياد طوكيو الصيف
املقبل.واضاف السلمان :ان العدد  36اعلن اكتمال املجلة عامها الثالث،
حي�ث تدخ�ل يف العدد املقبل عامه�ا الرابع بتواصل ت�ام دون انقطاع،
وبإصدار شهري.

اليوم ..منتخب األشبال يالقي ناشئي أكادميية اسباير وديا
الدوحة /اثري الشوييل
يلتقي ،الي�وم االثن� ،منتخب االش�بال
فريق ناش�ئي اكاديمية اس�باير الوكرة
ً
عرصا،
تجريبيا يف تمام الس�اعة الرابعة
وتأت�ي هذه املباراة ضم�ن منهاج املالك
التدريبي للمنتخب.
وخصص الجهاز الفني ملنتخب االشبال
الفرتة الصباحية لتمارين القوة يف قاعة
الحديد بفندق (راديسون بلو) ملدة ساعة
كامل�ة ،فض�ال ع�ن تماري�ن (االحماء
والتمطي�ة) بغي�ة اع�ادة النش�اط اىل
الالعب�� ،وما يحتاجوه من تمارين قوة
وهم بهذه األعمار ،فيما خاض املنتخب

امل�ران الثان�ي ل�ه يف الفرتة املس�ائية يف
ملع�ب الجامعة اس�تعدا ًدا ملالقاة فريق
ناشئي اكاديمية اسباير اليوم االثن� .
وقال املدرب املس�اعد ،محمد عيل كريم:
لدين�ا برنامج ثابت نس�ري علي�ه ،وهذا
املنتخ�ب س�يكون الن�واة الحقيقي�ة
للمنتخب�ات الوطني�ة ،وم�ا يتواج�د به
من مواهب وطاق�ات واعدة ،فضال عن
خ�ال من التزوير ،وجميعهم بأعمار
انه
ٍ
حقيقي�ة وليس مثلما يتح�دث البعض،
فال�ذي يتكل�م ع�ن التزوي�ر يج�ب ان
يك�ون داعما لنا يف هذه الفرتة ،واذا كان
فليأت ب�ه ،ودخولنا
لدي�ه الدليل الدامغ
ِ

وخروجنا من املطار خري دليل ،نعم اآلن
س�نركز ع�ىل عملنا من اج�ل خلق جيل
جديد للكرة العراقية.
واض�اف عيل :املعس�كر مثم�ر ،وخاض
الفري�ق وحدت�� تدريبيت�� ،وف�رتة
صباحي�ة لتماري�ن الق�وة ،وش�اهدنا
انضباط�ا عالي�ا م�ن قب�ل الالعب��،
والتزاما بجميع االم�ور املناطة لهم من
قبل الجهاز الفني او االداري ،سيخوض
املنتخ�ب اول مب�اراة تجريبي�ة له اليوم
االثن�� ،وبالتأكيد املباري�ات التجريبية
هي من تض�ع الجهاز الفن�ي بالصورة
الحقيقية عن الالعب�.

هيجل :تقنية الفار سيتم تطبيقها يف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف مدير رشك�ة «عش�تار» الناقل الح�رصي ملباريات
دوري الكرة املمتاز ،محمد هيجل ،عن إجراء دراسة كاملة
لتطبي�ق تقنية حك�م الفيديو املس�اعد « »VARيف مالعب
العراق.
وقال هيجل ،عرب صفحته الرس�مية عىل «فيس�بوك» ،إنه
«أكمل جميع الدراسات والتحضريات الخاصة بالفار بعد أن
استش�عرت رضورة هذه التقنية يف األيام القادمة ،ودورها
السلبي إن لم تتوفر يف إرجاع الحظر عىل مالعبنا».

وأض�اف «سأس�لم االتحاد دارس�ة مفصلة ع�ن املوضوع
ع�ىل وفق آخر متطلب�ات الفيفا ،واألمر يحت�اج اىل تعاون
الحكومة ،وكذلك استحصال الرخصة من االتحاد الدويل».
وأكمل «ع�ن نفيس أنا جاهز وانتظر اإلش�ارة فقط ،ولوال
التغريات يف هيكلية االتحاد لكنت قد قدمت املرشوع بشكل
رسمي».
يذك�ر أن االتح�اد العرب�ي كان قد نق�ل مباري�ات األندية
العراقية اىل خارج العراق بسبب عدم وجود تطبيق «»VAR
يف مالعب العراق.

فايروس كورونا يهدد إقامة مباراة منتخبنا مع هونغ كونغ
بغداد /متابعة الزوراء
باتت مباراة املنتخب الوطني امام مضيفه
هونغ كونغ يف التصفيات املزدوجة ،املؤهلة
اىل نهائيات كأس العالم  2022وكأس آسيا
 ،2023مه�ددة بإقامتها عىل ارض االخري،
بس�بب انتش�ار “فايروس كورونا” يف دول
رشق آسيا.
وأعلنت الرئيس�ة التنفيذي�ة لهونغ كونغ،
كاري الم ،حال�ة الطوارئ بس�بب فايروس
كورونا ،واتخ�اذ مجموعة م�ن اإلجراءات
للحد م�ن الصالت ب� املدينة والرب الرئييس

الصين�ي .مبين�ة :انه س�يتم إلغ�اء جميع
الزي�ارات الرس�مية للرب الرئي�يس ،وكذلك
احتف�االت الس�نة القمري�ة الجدي�دة عىل
الفور.
وستظل املدارس ،التي بدأت عطلة بمناسبة
الس�نة القمرية الجدي�دة ،مغلقة حتى 17
شباط ،يف ح� سيتم وقف رحالت الطريان
م�ن وإىل مدينة ووه�ان الصينية ورحالت
القطارات الرسيعة منها وإليها.
وم�ن املقرر ان تق�ام املب�اراة يف ال� 31من
ش�هر اذار املقبل ضمن الناف�ذة الثالثة من

التصفيات ،لكن يف حال اس�تمرت االوضاع
عىل ما هي علي�ه ،قد يتم نقل مكان اقامة
املباراة اىل ارض محايدة.
االتح�اد االس�يوي ،اعلن قبل  3اي�ام ،نقل
مباري�ات ك�رة الق�دم النس�ائية ضم�ن
تصفي�ات أوملبياد طوكي�و  2020إىل مكان
آخر يف رشق الص�� ،بعدما كان من املقرر
إقامته�ا يف مدينة ووهان ،والتي تعد املركز
األس�ايس م�ن النس�خة الجدي�دة مل�رض
“فاي�روس كورون�ا” ال�ذى أودى بحي�اة
الكثري ،وأصاب املئات يف البالد.
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أسرتاليا حتقق املركز الثالث وتتأهل إىل أوملبياد طوكيو
نجح منتخ�ب أس�راليا يف الحصول عى
املرك�ز الثال�ث وحجز بطاق�ة التأهل إىل
أوملبي�اد طوكي�و  2020بعدما تغلب عى
أوزبكستان  - 1عى ستاد راجامانغاال يف
بانكوك ،يف مباراة تحديد املركزين الثالث
والراب�ع يف بطولة آس�يا تح�ت  23عاما ً
 2020يف تايالند.
وسجل نيكوالس داغوستينو هدف الفوز
الثمني للمنتخب األس�رايل يف الدقيقة 47
من عمر اللقاء.
وأكم�ل منتخ�ب أوزبكس�تان املب�اراة
بع�رة العبني عقب طرد العب الوس�ط
البدي�ل أيبك بوزوروف يف الدقيقة  59بعد
مخالفة عنيفة عى زاك دونكان.
وش�ارك يف البطول�ة  16منتخ�ب ت�م
تقس�يمها عى أربع مجموعات ،وبحيث
تأهل أول فريقني يف كل مجموعة إىل الدور
ربع النهائي ،علما ً ان املنتخبات الحاصلة
ع�ى املراكز الثالث�ة األوىل تتأهل إىل دورة
األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.
وكان�ت الس�عودية وكوري�ا الجنوبي�ة
حجزتا أول بطاقتني للمش�اركة يف دورة
األلعاب األوملبية ،يف حني نجحت أسراليا
به�ذا الف�وز يف الحص�ول ع�ى البطاقة
الثالثة لتمثيل قارة آسيا.
وبادر منتخب أس�راليا للهجوم يف بداية
املباراة ،من خالل الركيز عى التمريرات
العرضي�ة داخل منطقة الجزاء ،وس�جل
هدف�ا ً يف الدقيقة الخامس�ة عرب رأس�ية

نيك�والس داغوس�تينو ولكن�ه ألغ�ي
بس�بب وجود دفع باتجاه حارس املرمى
األوزبكي عبد الواحد نعمتوف.
ورد املنتخ�ب ع�رب رأس�ية جاس�وربيك
ياخشيبوييف التي سيطر عليها الحارس
ت�وم غلوف�ر ( .)10ثم ع�اد ذات الالعب
وانطل�ق بالكرة يف هجمة رسيعة وس�دد
محاولة خطرة من قوس منطقة الجزاء
مرت قريبة بجوار القائم (.)17
وضاع�ت أخط�ر الف�رص ألوزبكس�تان
عندم�ا انطل�ق ياخش�يبوييف بالكرة يف

عمق منطقة الجزاء وسدد باتجاه املرمى
لك�ن الح�ارس غلوفر تصدى له�ا لتعود
أمام نوريللو توختاس�ينوف الذي كان يف
وضع تسلل (.)28
بعد ذل�ك كان املنتخ�ب األوزبكي الطرف
األفض�ل وس�يطر ع�ى الك�رة يف وس�ط
امللعب وحاول محارصة املرمى األسرايل
ولكن دون أن ينجح يف الوصول للشباك.
م�ع انطالق الش�وط الثاني ب�دأ منتخب
أس�راليا بق�وة ،ليفتت�ح التس�جيل يف
الدقيقة  47بواس�طة داغوس�تينو الذي

استلم تمريرة زاك دونكان يف وسط امللعب
ليتخل�ص م�ن ثالث�ة مدافع�ني ويتقدم
داخل منطقة الجزاء قبل أن يس�دد بعيدا ً
عن متناول الحارس نعمتوف.
وبعد طرد البديل بوزوروف يف الدقيقة 59
تعقدت مهمة منتخب أوزبكستان ،ولكن
الفري�ق س�نحت له فرصة عرب تس�ديدة
رشوف مح�ي الدينوف م�ن رضبة حرة
مبارشة والتي مرت بجوار القائم (.)64
ورد املنتخ�ب األس�رايل بواس�طة كين�و
مارك�وس الذي تاب�ع الك�رة املرتدة من

اعالم الكرتوني

املدافعني وسدد ومحاولة ذهبت مبارشة
بني يدي الحارس نعمتوف (.)71
يف الدقائ�ق املتبقي�ة رم�ى منتخ�ب
أوزبكس�تان ب�كل أوراق�ه الهجومي�ة
وضغط عى املرمى أس�راليا ،وس�نحت
له أكثر من كرة ثابتة ،ولكنه لم ينجح يف
الوصول إىل مرمى الحارس غلوفر.
وش�ارك يف البطول�ة  16منتخب�ا ت�م
تقس�يمها عى أربع مجموعات ،وبحيث
تأهل أول فريقني يف كل مجموعة إىل الدور
ربع النهائي ،علما ً ان املنتخبات الحاصلة
ع�ى املراكز الثالث�ة األوىل تتأهل إىل دورة
األلعاب األوملبية  2020يف طوكيو.
وكان منتخ�ب أس�راليا تص�در يف الدور
األول ترتي�ب املجموع�ة األوىل برصي�د
 5نق�اط م�ن ث�الث مباري�ات ،إذ تعادل
م�ع العراق  1-1وفاز ع�ى تايالند 1 - 2
وتع�ادل مع البحرين  ،1-1ثم فاز يف ربع
النهائ�ي عى س�وريا  0 - 1بعد التمديد،
قبل أن يخرس يف قبل النهائي أمام كوريا
الجنوبية .2 - 0
يف املقابل حص�ل املنتخب األوزبكي عى
املركز الثاني يف املجموعة الثالثة برصيد
 4نقاط من ثالث مباريات ،بعدما تعادل
مع إيران  1-1وفاز عى الصني  2 - 0ثم
خرس أمام كوريا الجنوبية  ،2 - 1وفاز
يف رب�ع النهائ�ي ع�ى اإلم�ارات ،1 - 5
وخ�رس يف قبل النهائي أمام الس�عودية
.1 - 0

الرجاء يتعادل أمام الرتجي ويتأهل لربع النهائي
انتهت مواجهة “الدربي املغاربي” بني الرجي الريايض
التون�ي وضيفه الرج�اء البيضاوي املغرب�ي بالتعادل
 2-2يف الجول�ة الخامس�ة م�ن منافس�ات املجموع�ة
الرابعة يف دوري األبطال.
وكان�ت النتيج�ة كافي�ة للفريق املغرب�ي ليلحق بركب
املتأهل�ني وبلوغ ربع النهائي للمرة األوىل منذ  15عاما،
بعدما كان منافس�ه التوني حامل اللقب يف املوسمني
املاضي�ني قد تأهل قبل خوض املباراة بس�بب فوز فيتا
كل�وب ع�ى ضيفه ش�بيبة القبائل الجزائ�ري  1 - 4يف
كينشاسا.
رفع منارصو الرجي الفتة كبرة كتب عليها“ :إفريقيا
تح�ت الس�يطرة” ،واألمر عين�ه انعكس ع�ى األجواء،
إذ دان�ت الس�يطرة لفري�ق “ال�دم والذه�ب” إال انه لم
يش�كل أي خطورة عى مرمى ح�ارس الفريق املغربي
أن�س الزنيت�ي ،برغم اعتم�اد املدرب معني الش�عباني
ع�ى الثالثي الهجوم�ي بالل بن س�احة والليبي حمدو
الهوني وطه ياس�ني الخنيي من خلفهم عبد الرؤوف
بن غيث.
لكن الفريق افتقد اىل أنيس البدري الذي انتقل لالحراف
يف الدوري السعودي.
يف املقابل أدرك مدرب الرجاء جمال الس�المي أن اللقاء
س�يكون صعبا ً عى فريقه ألن الرجي يجيد اس�تغالل

عام�يل األرض والجمه�ور ،كما أنه يفتق�د إىل عدد من
الالعب�ني األساس�يني وال س�يما املداف�ع عب�د الرحيم
الشاكر ومحمود بنحليب وعبد اإلله الحافيظي وحميد
احداد.
له�ذا الس�بب اعتمد عى التكتل يف الخل�ف مع االنطالق
باملرتدات الرسيعة بوجود القائد محسن متويل واملهاجم

“القناص” بن ماالنغو.
وطال�ب الفري�ق التوني بركل�ة جزاء إث�ر تعرض بن
س�احة للمس�ك من العرج�ون لك�ن الحك�م الغامبي
بكاري غاساما أمر بمتابعة اللعب ( .)20وإزاء الضغط
من الرجي أرس�ل إيهاب املباركي ك�رة عرضية حولها
عبد الرؤوف بن غيث برأس�ه باتجاه املرمى ،فارتطمت

غراهام آرنولد :بلوغ أوملبياد طوكيو أبرز إجناز يف مسريتي كمدرب

اعت�رب غراهام آرنول�د مدرب منتخ�ب أس�راليا أن قيادة الفري�ق لبلوغ
أوملبي�اد طوكيو  2020يعد اإلنجاز األبرز يف مس�رته كم�درب ،وذلك بعد
الفوز عى أوزبكس�تان  0 - 1عى س�تاد راجامانغاال يف بانكوك ،يف مباراة
تحدي�د املركزي�ن الثالث والرابع يف بطولة آس�يا تح�ت  23عاما ً  2020يف
تايالند.
وس�جل نيكوالس داغوس�تينو هدف الفوز الثمني للمنتخب األس�رايل يف
الدقيقة  47من عمر اللقاء.
وأكم�ل منتخ�ب أوزبكس�تان املب�اراة بع�رة العب�ني عقب ط�رد العب
الوس�ط البديل أيبك بوزوروف يف الدقيقة  59بعد مخالفة عنيفة عى زاك
دونكان.
وق�ال آرنولد يف املؤتمر الصحفي بعد املباراة“ :هذا إنجاز رائع ،العديد من
هؤالء الالعبني ال يش�اركون مع أنديتهم بصورة منتظمة ،وأنا سعيد بما
قدم�وه يف ه�ذه البطولة ،وطريق�ة تعاملهم مع األم�ور” .وأضاف“ :هذا
الف�وز رائع لكرة القدم األس�رالية ،حيث أننا تأهلن�ا إىل األلعاب األوملبية
للم�رة األوىل من�ذ  12عام�ا ،وتأهلنا ه�ذا له أهمية كبرة ألنه س�يمنحنا
فرصة إعداد  6أو  7العبني كي ينضموا يف املستقبل للمنتخب الوطني”.

وكش�ف“ :ه�ذا اإلنج�از يعترب م�ن ضمن أب�رز اإلنج�ازات يل
كم�درب ،خاصة وأنني لم أك�ن يف البداية مفرض أن أدرب هذا
الفريق ،ولكنني ش�عرت أن عميل م�ع املنتخب الوطني األول قد
يس�اعد يف من�ح الالعبني حافز إض�ايف ،وهذا اإلنج�از برأيي يعد
كبرا جدا ً لكرة القدم األسرالية”.
وتح�دث امل�درب ح�ول املب�اراة بالق�ول“ :منتخ�ب
أوزبكس�تان جي�د للغاية ،وقد ش�عرت أنهم كانوا
متعبني يف الش�وط الثاني ،بس�بب اعتمادهم
ع�ى ذات الالعبني يف معظ�م املباريات ،يف
حني أن كان لدي عدد كبر من الالعبني
الذي�ن ل�م يش�اركوا يف املب�اراة
املاضي�ة” .وأردف بالق�ول:
“عملن�ا بع�د الخس�ارة
أم�ام كوري�ا الجنوبي�ة
عى
الس�يطرة
ع�ى
و إ ع�ا د ة
مش�اعر الالعب�ني
لخ�وض ه�ذه
ه�م
تحفيز
وطلبن�ا منها أن يلعبوا
ا ملب�ا ر ا ة ،
واندف�اع ..ه�ؤالء الالعبني
بش�جا عة
اليوم أهم مباراة يف مس�رتهم
خا ض�و ا
ك�رة ق�دم ،وق�د تعامل�وا معها
كال عبي
بصورة جيدة”.كما أش�ار املدرب إىل
املهاجم نيكوالس داغوستينو صاحب
ه�دف الفوز“ :داغوس�تينو العب رائع،
ويمتل�ك قدرات كب�رة ،وه�و يحتاج ألن
يؤم�ن بنفس�ه ،خاصة وأنه لع�ب  4دقائق
فق�ط عى مس�توى النادي يف الع�ام املايض،
وأنا أعترب املستوى الذي يقدمه باإلعجازي”.

بايرن ميونيخ يواصل الضغط على اليبزيغ
واصل بايرن ميونيخ سلس�لة نتائجه املميزة ،بفوزه الكاس�ح عى ضيفه ش�الكه بخماسية نظيفة يف
املرحلة التاس�عة عرة من الدوري األملاني لكرة القدم ،مشددا الخناق عى اليبزيغ املتصدر الذي سقط
أم�ام مضيفه إينراخت فرانكفورت صفر .2 -وس�جل البولندي روبرت ليفاندوفس�كي ( )6وتوماس
مولر ( )45+2وليون غوريتس�كا ( )50واإلس�باني تياغو ألكانتارا ( )58والبديل س�رج غنابري ()89
أه�داف الن�ادي الباف�اري ال�ذي رفع رصي�ده اىل  54هدف�ا يف  19مباراة ،ليحق�ق أفضل غلة
تهديفية منذ موس�م  1985-1986حني س�جل  57يف مبارياته ال� 19األوىل بحس�ب “أوبتا”
لالحصاءات .وهو الفوز الخامس عى التوايل والثاني عر يف ال�”بوندس�ليغا” هذا املوس�م
للفريق البافاري ،ما سمح له برفع رصيده إىل  39نقطة ،وجعله عى بعد نقطة واحدة من
اليبزيغ ،فيما توقف رصيد شالكه عند  33نقطة يف املركز الخامس .وأكد بايرن تفوقه عى
ش�الكه يف املواجهات املبارشة ،آخرها يف املرحلة الثانية من املوس�م الحايل بالفوز عليه يف
معقله “فيلتنس أرينا” بثالثية نظيفة س�جلها ليفاندوفسكي الذي انفرد بصدارة ترتيب
الهدافني ب� 21هدفا ،وبفارق هدف عن مهاجم اليبزيغ تيمو فرنر .وخرج بايرن منترصا
من املواجهات السبع األخرة مع شالكه يف مسابقتي الدوري والكأس ،كما أنه لم يخرس
أمام األخر يف الدوري منذ كانون األول/ديس�مرب  2010يف غيلسنكرش�ن ،يف حني تعود
هزيمته األخرة يف ميونيخ عى صعيد ال�”بوندسليغا” اىل نيسان/أبريل .2009
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بمداف�ع الرجاء ب�در بانون وغرت اتجاهه�ا لرتد من
القائم األيرس إىل شباك الحارس أنس الزنيتي (.)32
واحت�اج “الن�رس األخرض” إىل أربع دقائ�ق بعد انطالق
الشوط الثاني ليقتنص هدف التعادل عرب فابريس نغاه
من تس�ديدة بعي�دة صاروخية حاول ح�ارس الرجي
معز ب�ن رشيفية صدها لكنها ارت�دت من العارضة إىل
الشباك (.)49
وتحس�ن أداء الرجاء نس�بيا ً وبادل الرج�ي الهجمات،
إال أن ف�رص الفريق�ني غاب�ت عنه�ا الخط�ورة ،حتى
الدقيق�ة  67عندما رفع متويل الكرة من ركلة ركنية إىل
أم�ام مرمى ب�ن رشيفية فارتدت الكرة م�ن اإليفواري
فوس�يني كوليبايل لتتهيأ أمام بدر بانون الذي س�ددها
صاروخية ال ترد يف سقف املرمى.
ودف�ع الش�عباني باملهاج�م فادي بن ش�وق ب�دالً من
الخنيي لتنشيط الهجوم ،ومن أول ملسة سدد بن شوق
ك�رة قوية يف أقىص الزاوي�ة اليمنى بعي�دا ً عن متناول
الزنيتي إث�ر تحضر بالرأس من محم�د عيل اليعقوبي
( ،)81ليبق�ى الرجي من دون خس�ارة قارية للمباراة
العرين توالياً ،محطما الرقم القيايس املس�جل باسم
األهيل املرصي .ويتصدر الرجي برصيد  11نقطة أمام
الرج�اء الذي رفع رصيده إىل  8نقاط ،ويأتي فيتا كلوب
ثالثا ً بأربع نقاط بفارق املواجهات أمام القبائل.

فالنسيا يزعزع أركان برشلونة

حقق فالنس�يا الفوز عى حس�اب ضيفه برشلونة - 2صفر يف
الجولة  21من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتت�ح فري�ق “الخفافي�ش” التس�جيل يف الدقيق�ة  48م�ن
تصويب�ة لألورغويان�ي ماك�ي غوميز حولها ج�وردي ألبا يف
ش�باك فريقه ثم عاد غوميز ليس�جل اله�دف الثاني ألصحاب
األرض يف الدقيقة .77
يذكر أن ماكي غوميز أضاع ركلة جزاء يف الدقيقة .12
وكانت مواجهة فالنس�يا أول اختبار حقيقي لربشلونة يف ثالث
مب�اراة بقيادة مدربه الجديد س�يتيني الذي اس�تلم املهمة قبل
اسبوعني خلفا ً إلرنستو فالفردي املقال من منصبه ،وقد خرج
منها النادي الكاتالوني بهزيمة رابعة له هذا املوس�م واألوىل يف
ملعب “الخفافيش” منذ  18شباط/فرباير .2007
وعان�ى برش�لونة بقي�ادة س�يتيني ،فتغلب بش�ق النفس عى
غرناط�ة - 1صفر املايض يف الدوري ،ثم حجز بطاقته بصعوبة
إىل ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما حول تخلفه بهدف إىل فوز
بثنائية للفرني أنطوان غريزمان أمام مضيفه املتواضع إيبيزا
من الدرجة الثالثة ،قبل أن يزداد الوضع سوءا أول أمس السبت
عى املدرب السابق لريال بيتيس ،والسيما أن النادي الكاتالوني
س�يتنازل اآلن عن الصدارة لصالح غريم�ه ريال مدريد يف حال
تعادل أو فوز األخر عى مضيفه بلد الوليد أمس األحد.
ويحتل برش�لونة ص�دارة الليغا مؤقتا ً ب� 43نقط�ة فيما يأتي
فالنسيا يف املركز الخامس مؤقتا ً ب� 34نقطة.

تشيلسي يتخ ّطى عقبة هال سييت

َ
بلغ تشيلي الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي
لكرة القدم بفوزه الصعب عى مضيفه هال سيتي .1 - 2
وس�جّ ل لل�”بلوز” كل من البلجيكي ميتيش باتشواي ( )6وابن
ال�� 22عاما فيكايو توم�وري ( ،)64فيم�ا كان هدف املضيف
من نصي�ب البولندي كاميل غروزيتس�كي ( .)78وبذلك يكون
تش�يلي قد أوقف نزيف النتائج السلبية التي تكبّدها يف الفرة
األخرة بعد هزيمة أمام نيوكاسل يونايتد ( )0-1ث ّم تعادل مع
أرسنال ( )2-2ضمن الدوري اإلنكليزي املمتاز.

مورينيو يلوم إنرت بسبب إريكسن
ألقى الربتغايل جوزي�ه مورينيو ،املدير
الفن�ي لتوتنه�ام ،بالل�وم ً
علن�ا ع�ى
إنر مي�الن ،لركه صفقة كريس�تيان
إريكس�ن متعلقة حتى
اآلن.
ويحاول إنر
مي�ال ن
ض�م

إريكس�ن منذ عدة أسابيع ،كما اتفق معه
عى كل الروط الشخصية ،إال أن الصفقة
لم تحسم حتى اآلن.
وتزعم مصادر إيطالية متعددة أن الصفقة
تمت بالفع�ل ،ويتبقى فقط إجراء الالعب
للكش�ف الطبي اليوم اإلثنني ،قبل اإلعالن
الرسمي.
وقال موريني�و يف ترصيحات نقلتها هيئة
اإلذاع�ة الربيطاني�ة ““ :”BBCال أري�د أن
أق�ول أي يشء ،لكن ال يجب أن يحدث هذا
ونحن يف  25يناير /شباط ،هذا ليس خطأ
توتنهام”.

وأض�اف“ :ال�يشء الوحيد ال�ذي يمكنني
قول�ه ه�و أن إريكس�ن ،من�ذ وص�ويل،
يت�رصف بطريق�ة محرف�ة للغاية ،معي
ومع الفريق”.
وأكد“ :توتنهام آخر من يتحمل املسؤولية
عن ه�ذا املوقف ،لك�ن ليس م�ن اللطيف
أن نص�ل ليوم  25يناي�ر ونحن يف مثل هذا
الوضع”.
وينته�ي عق�د إريكس�ن م�ع توتنه�ام
بانقضاء املوس�م الجاري ،لذل�ك كان إنر
يأمل يف خفض سعر الالعب الذي سيكون
ً
ً
مجانا عقب أقل من ستة أشهر.
متاحا

وفاة الدولي اهلولندي السابق
رنسنربينك عن  72عاما

ال�دويل الهولن�دي
ت�ويف الالعب
روبي رنس�نربينك
ا لس�ا بق
بع�د رصاع م�ع
عن  72عاما
وذل�ك بحس�ب م�ا
ا مل�ر ض ،
األنب�اء البلجيكي�ة
ذكرت وكالة
ع�ن زميله الس�ابق
“بيلغا” نقال
الذي اتصلت به عائلة
ي�ان مول�در
رنس�نربينك م�ن مرض
الراحل .وعانى
ضم�ور العض�الت التدريج�ي لعدة أع�وام .ودافع
رنس�نربينك ع�ن أل�وان املنتخ�ب الهولن�دي يف 46
مباراة خالل حقبة تألق “الربتقايل” يف السبعينيات
حني وصل مع�ه اىل نهائي كأس العالم مرتني تواليا
عام�ي  1974و .1978وع�ى صعي�د األندي�ة ،تميز
رنس�نربينك يف مرك�زي الجناح واملهاج�م يف الدوري
البلجيك�ي بش�كل خ�اص ،حيث ت�وج م�ع أندرلخت

بلقب ال�دوري املحيل عامي  1972و ،1974وأحرز الكأس
املحلية أربع مرات ( 1972و 1973و 1975و ،)1976لكن
األهم أنه اس�هم يف قيادة الفريق اىل الفوز بكأس الكؤوس
األوروبية مرتني والكأس الس�وبر األوروبية مثلهما عامي
 1976و.1978

مفكرة الزوراء
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الصحفيات يواجهن تهديدات مضاعفة مقارنة بزمالئهن
أربيل/وكاالت:
تتعرض العديد من الصحفيات يف كردستان
الع�راق إىل التضيي�ق والتهدي�د واإلس�اءة،
بس�بب عملهن الصحفي ،ورغ�م ذلك نادرا
م�ا يتم التح�دث عن هذه االنته�اكات ،لكن
مؤخرا بدأت تقارير صحفية تس�لط الضوء
عليها ،وتجري نقاش�ات مس�تمرة للكشف
عن ه�ذه االنتهاكات التي تمارس ألس�باب
جنسية عىل اإلعالميات وتقييم هذه املخاطر
وتقديم الدعم للضحايا.
وتع�د حماي�ة الصحفي�ات يف املؤسس�ات
اإلعالمية يف كردس�تان الع�راق تح ّديا كبريا
تواجهه وس�ائل اإلعالم واملنظمات املدافعة
ع�ن حق�وق اإلعالميني ،وفق م�ا أكد تقرير
حديث ملركز ميرتو.
ورص�د املرك�ز التهدي�دات الت�ي واجهه�ا
الصحفي�ون يف اإلقلي�م العراق�ي خالل عام
 ،2019مش�ريا إىل أنه عىل الرغ�م من زيادة
وانتش�ار م�دى التوعي�ة ح�ول املضايقات
والعنف ضد املرأة عن طريق وس�ائل اإلعالم
وش�بكات التواص�ل االجتماع�ي وحم�الت
الصحة العام�ة والتحقيقات االجتماعية إال
أن صحفيات وإعالميات يتعرضن باستمرار
للعديد م�ن املضايقات الجنس�ية ،واألخطر
من ذلك هو السكوت عن هذه االنتهاكات.
وقال التقرير إنه بسبب حساسية املوضوع
ف�إن ملف�ات التضييق ع�ىل اإلعالميات يتم
التكت�م عليه�ا ،ولك�ن ب�دأت مس�اع كبرية
للكش�ف وإزاح�ة الس�تار عنه�ا ،وتج�ري
نقاش�ات مس�تمرة للكش�ف ع�ن ه�ذه
االنته�اكات التي تمارس ألس�باب جنس�ية
عىل اإلعالميات وتقييم هذه املخاطر وتقديم

الدعم للضحايا.
وأج�رت اإلعالمي�ة ك�ورال ن�وري تحقيق�ا
اس�تقصائيا نرشت�ه ش�بكة الصحفي�ني
العراقي�ني ،تناولت هذا املوضوع ،وأش�ارت
في�ه إىل أن�ه م�ن مجم�وع  600إعالمي�ة
ش�ملهن االس�تطالع ف�إن  127منه�ن ل�م
ّ
يكن مس�تعدات للرد عىل األس�ئلة الواردة يف
االس�تطالع .وأكد التقرير أنه عىل الرغم من
وجود عدد من اإلعالميات من ذوات الكفاءة
يف معظ�م املؤسس�ات اإلعالمي�ة ويف مراكز
صن�ع القرار والقي�ادة يف هذه املؤسس�ات،
إال أنه ال تتم االس�تفادة م�ن قدراتهن ويتم

وفاة املذيع املصري حممد عبدالعزيز

القاهرة /متابعة الزوراء:
تويف املذيع املرصي محمد عبد العزيز ،أحد أهم وأشهر مذيعي شبكة القرآن الكريم ،عن
عمر ناهز ال� 80عاماً ،وهو صاحب املقولة الش�هرية باإلذاعة ”إذاعة القرآن الكريم من
القاهرة”.
وتويف اإلذاعي املرصي داخل منزله يف منطقة املهندسني بالقاهرة ،بعد قضاء ساعات مع
أصدقاء له ،حيث لم يتزوج مطلقا ً وكان يعيش بمفرده.
ً
واإلعالم�ي الراح�ل توىل منصب وكي�ل وزارة اإلعالم س�ابقا وأح�د رواد الربامج الدينية
بالتلفزيون املرصي ،وأحد مؤسيس شبكة القرآن الكريم.
ومحم�د عبدالعزي�ز ،يعد أحد رواد إذاعة القرآن الكريم ،وق�دم عددا من الربامج الدينية،
ً
فضال عن تقديم شعائر
منها ”يف رحاب اإليمان“ و“قضايا معارصة“ و“أنوار اإليمان“،
صالة الجمعة والفجر ،وذلك قبل أن يخرج عىل املعاش عام  ،2005كما ش�ارك يف تقديم
بعض الربامج الدينية عىل التلفزيون املرصي.

ناشطة بيئية تستنكر عنصرية
اإلعالم بعد حذفها من صورة

واشنطن/متابعة الزوراء:
استنكرت الناشطة البيئية األوغندية ،فانيسا ناكاتي ،العنرصية يف املؤسسات اإلعالمية،
بعدم�ا اقتطع�ت من ص�ورة تضم الناش�طات البارزات يف مج�ال املن�اخ :غريتا ثونربغ
ولوكينا تيال ولويزا نيوباور وإيزابيل أكسيلسون.
وعلقت ناكاتي عىل املسألة يف رشيط فيديو حاز انتشارا ً واسعاً ،وقالت فيه إنها “فهمت
اآلن تعريف كلمة العنرصية” للمرة األوىل يف حياتها.
كان�ت الناش�طات قد عق�دن مؤتمرا ً صحفي�ا ً يف دافوس ،واقتطع�ت ناكاتي من صورة
ضمّته�ن ،نرشته�ا الوكال�ة األمريكي�ة “أسوش�ييتد برس” .وتس�اءلت الناش�طة ،عرب
“تويرت” ،عن سبب قصها من الصورة.
وغردت“ :ملاذا حذفتموني م�ن الصورة؟ لقد كنت جزءا ً من املجموعة” .أخطأت وكاالت
أخرى ،بما يف ذلك “رويرتز” ،يف تحديد هوية ناكاتي قائلة إنها الناش�طة الزامبية ناتاشا
موانسا.
وقال مدير قس�م التصوير يف “أسوش�ييتد ب�رس” ،ديفيد إيك ،إن املص�ور قص الصورة
تحت ضغط الوقت “عىل أساس تكوينها” ،ألنه اعترب “املبنى يف خلفية الصورة مشتتاً”،
يف حديثه ملوقع “بازفيد” اإلخباري.
وبع�د النقد الذي وجهته الناش�طة والدعم الذي القته عىل مواق�ع التواصل االجتماعي،
نرشت “أسوشييتد برس” الصورة األصلية ،مؤكدة أنها “لم تقصد أي أذى”.

تهمي�ش دورهن ،إضاف�ة إىل ضعف التوازن
بني الجنس�ني يف هذه املؤسسات ،فضال عن
تعرضه�ن للمضايقات يف وس�ائل التواصل
االجتماعي.
ومن أبرز النقاط التي تدل عىل ضعف التوازن
بني الجنسني يف املؤسس�ات اإلعالمية أنه يف
الكثري من الح�االت يتم تكلي�ف اإلعالميات
بتقديم الربام�ج املنوعة باملقابل يتم تكليف
اإلعالمي�ني الرج�ال بالربام�ج السياس�ية،
ورغ�م وجود بعض القن�وات اإلعالمية التي
تق�وم بتكلي�ف النس�اء بالوظائ�ف البارزة
وتقديم الربامج السياس�ية ،لكن مع ذلك لم

تتم مراعاة التوازن بني الجنسني فيها أيضا.
وتعد آفان جاف مدي�رة تحرير مجلة “زن”
من أبرز اإلعالميات الالتي تعرضن للتضييق
والتهديد واإلساءة خالل عام  .2019وتشري
جاف إىل أنه بس�بب بروز ظاه�رة التعصب
الحزبي فإنها تش�اهد املئات من املنشورات
املليئ�ة بخط�اب الكراهي�ة واإلهان�ة ض�د
اآلراء املختلف�ة ،موجهة بش�كل خاص ضد
اإلعالميات.
وذك�رت أنه�ا يف إح�دى امل�رات قامت بنرش
تدوين�ة ح�ول ه�ذا املوض�وع ع�ىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،فتعرض�ت لرس�ائل

تهدي�د وهي محفوظ�ة لدى مرك�ز ميرتو.
وتعزو جاف هذه الظاهرة إىل سيادة الثقافة
الذكوري�ة يف املجتم�ع الك�ردي وأن ظه�ور
اإلعالمي�ات والناش�طات واملدافع�ات ع�ن
حقوق املرأة يعد تهديدا لهذه الثقافة.
وقامت ج�اف مؤخ�را ،بتنظي�م حملة عىل
الش�بكات االجتماعي�ة بعن�وان “ش�كرا”،
لدعم النس�اء العامالت يف املجاالت املختلفة
واللوات�ي حققن نجاحا يف عملهن .من جهة
أخ�رى تلق�ت الصحفيت�ان برج�م قرداغي
وس�ولني عيل ،اللتان كانت�ا تعمالن يف موقع
إلكرتون�ي ورادي�و ن�وا ،رس�ائل تهديد بعد
قيامهم�ا بالتحقي�ق يف حادثة مقتل س�يدة
مع أطفاله�ا الثالثة بعد تعرضهم لحريق يف
قضاء جمجم�ال يف منتصف ش�هر نوفمرب
 ،2018وتب�ني أن زوجها هو من قام بتنفيذ
هذه الجريمة.
وأش�ارت برجم بأنها تعرض�ت للتهديد عىل
مواقع التواصل االجتماعي ،وتمت مراقبتها
من قبل مجهولني كما تم إلقاء رسالة تهديد
يف باحة منزلها تطالبها بالكف عن التحقيق
يف هذا املوضوع.
وأكد مركز ميرتو أن صحفيي كردس�تان يف
الوق�ت الحارض بحاجة إىل توف�ري الحماية،
واألج�واء املالئم�ة واملش�جعة للعم�ل أكثر
م�ن أي وقت م�ى ،فهم بحاج�ة إىل توفري
ظروف تؤمن لهم حرية التعبري والوصول إىل
مص�ادر املعلومات كي يتمكنوا من إيصالها
للمواطنني ،وأن يس�هموا يف عملية محاربة
الفساد.
وأشار أيضا إىل أنه يجب توفري ظروف وفقا
للمعايري الدولية والتي تسمح بظهور إعالم

مس�تقل ومتن�وع وتوفري حري�ة التعبري يف
وس�ائل اإلعالم املختلفة املس�موعة واملرئية
واملق�روءة ،والعم�ل ع�ىل إيق�اف ظاه�رة
اإلف�الت من العق�اب يف الجرائم التي ترتكب
ضد اإلعالميني.
وتط�رق تقري�ر املركز إىل حال�ة التكتم عىل
املعلومات التي تمارسها الجهات الحكومية
يف إقليم كردستان بشكل يتناىف مع نصوص
القوان�ني .وذكر أن قانون حق الحصول عىل
املعلوم�ات يف إقليم كردس�تان ع�ام ،2013
وع�ىل الرغ�م من مرور س�بع س�نوات عىل
ص�دوره إال أن�ه ال يت�م العمل ب�ه يف معظم
الدوائ�ر يف حكوم�ة إقليم كردس�تان ،وهذا
القانون املهم لم يدخل حيز التنفيذ ومعظم
الدوائر الرس�مية يف اإلقليم تعترب بأن جميع
املعلومات من أرسار الحكومة.
وينص هذا القانون عىل أنه يجب استحداث
ش�عبة يف جمي�ع الدوائر الحكومي�ة تكون
ّ
يتمكن املواطنون
مختصة باملعلومات ك�ي
ووسائل اإلعالم من الحصول عىل املعلومات
عن طريقها.
ولف�ت التقري�ر إىل أن العدي�د م�ن القوانني
الت�ي تخص حرية الصحافة ال يتم تطبيقها
يف اإلقلي�م ،حي�ث ق�ام مركز مي�رتو خالل
الفرتة املاضية بمتابعة عدد من امللفات التي
تخ�ص الصحافة ،وخل�ص إىل أنه يف امللفات
الخاصة بالنرش واإلعالم يتم تهميش قانون
العم�ل الصحف�ي يف مراك�ز التحقيق ،ويتم
التعامل م�ع الصحفيني وفق�ا لقانون آخر
ويتم اس�تخدام االعتقال كوس�يلة لالنتقام
من الصحفيني خارج إطار قانون الصحافة
الساري يف إقليم كردستان.

بعد ان فقد أعصابه

وزير اخلارجية األمريكي يهاجم صحفية
واشنطن/وكاالت:
روت صحفي�ة أمريكي�ة كيف فقد
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ماي�ك
بومبي�و ،أعصاب�ه  ،بعدم�ا انهالت
علي�ه األس�ئلة بش�أن القضي�ة
ّ
خض�م محاكم�ة
األوكراني�ة يف
الرئيس دونالد ترامب.
وحص�ل ذل�ك عندم�ا كان بومبيو
يج�ري مقابل�ة صباحا م�ع إذاعة
“إن بي آر” الرسمية األمريكية.
وش�مل الجزء األسايس من املقابلة
املل�ف اإليران�ي ،لك�ن الصحفي�ة
م�اري لوزير كي�يل ،أرادت أن تختم
بمل�ف أوكراني�ا يف وق�ت يواج�ه
ترامب اتهامات باستغالل السلطة
أم�ام مجلس الش�يوخ ،ملمارس�ته
ضغطا ع�ىل كييف بغي�ة الحصول

ع�ىل تحقيق�ات بش�أن خصوم�ه
الديمقراطيني.
وبومبيو نفسه متهم بأنه لم يدافع
ع�ن الس�فرية األمريكية الس�ابقة
ل�دى أوكرانيا م�اري يوفانوفيتش،

الت�ي أُقيلت م�ن منصبه�ا ،بعدما
واجه�ت حمل�ة ق�دح وذم ،قاده�ا
رودي جولياني ،املحامي الشخيص
للرئيس ترامب.
وس�ألت الصحفي�ة بومبي�و“ :هل

أنت�م مدين�ون باعت�ذار للس�فرية
ماري يوفانوفيتش؟”.
وحصل تبادل كالمي س�اده التوتر،
يف حني كان بومبيو يؤكد أنه “دافع
ع�ن كل مس�ؤول يف الخارجي�ة”،
فيما هي تس�أله م�ن دون جدوى،
متى دافع علنا عن السفرية.
وأنه�ى بومبي�و الحدي�ث بطريقة
ً
قائ�ال“ :قل�ت كل ما لدي
صارم�ة،
للق�ول اليوم .ش�كراً” .لكن القصة
ل�م تنت� ِه هن�ا ،إذ روت الصحفي�ة
م�اري لوي�ز كي�يل مس�اء الجمعة
املايض عرب اإلذاعة ما حصل.
وأش�ارت إىل أن�ه “انحن�ى ونظ�ر
إليه�ا نظرة غضب” قب�ل “مغادرة
املكان” .وبعدها ،طلبت مستشارة
حكومي�ة من الصحفي�ة أن تتبعها

إىل قاع�ة خاص�ة بالوزير ،لكن من
دون مذياع.
وقالت كي�يل“ :كان هناك ينتظرني
ورصخ يف وجهي” لنحو  10دقائق.
وأش�ارت إىل أنه “لم يك�ن مرسورا ً
ألنه ُسئل عن أوكرانيا” ،مؤكدة أنها
تعرض�ت إلهان�ات خ�الل الحديث
كله.
وبحس�ب الصحفية ،ف�إن بومبيو
ق�ال له�ا“ :ه�ل تعتقدي�ن أن
األمريكي�ني يهتم�ون بأوكرانيا؟”.
ث ّم طلب من مستش�اريه أن يجلبوا
ل�ه خريطة العالم من دون أس�ماء
الدول بهدف إثبات أنها ال تعرف أين
تقع أوكرانيا.
وقد أُرغمت عىل اإلش�ارة بإصبعها
إليها أمام عيني الوزير.

تقرير صحفي يعزز خماوف القطريني من التضييق على حرية التعبري

الدوحة/وكاالت:
لم يقنع اعت�ذار صحيفة الراية القطري�ة ،عن تقرير نرشته
ح�ول تعدي�الت عىل قان�ون أث�ار ال�رأي الع�ام ،رواد مواقع
التواص�ل االجتماعي ،معتربي�ن أن االعتذار مبه�م وال يمكن
للصحيف�ة أن تن�رش مثل ه�ذا الخ�رب دون أوام�ر حكومية،
ورجح�وا تراجع املس�ؤولني القطري�ني عن القان�ون بعد ما
تسبب به من غضب.
وقدم�ت الراي�ة القطرية اعتذارا مبهما ع�ن نرش تقرير حول
تعديالت قانون يش�دد العقوبات عىل نارشي األخبار املغرضة
أو اإلش�اعات أو الدعاية املثرية ،بطريقة لم تقنع رواد مواقع
التواصل االجتماع�ي ،الذين اعتربوا أن الحكومة تراجعت عن
القانون بعدما ملس�ته من غضب واس�ع ،وخشيت من تبعات
ه�ذا القان�ون .ون�رشت الصحيفة عىل صفحته�ا األوىل وعىل
موقعها اإللكرتوني اعت�ذارا قالت فيه“ ،نعتذر لقرائنا األعزاء
عمّ�ا أث�ري من ج�دل ح�ول تعديالت قان�ون العقوب�ات ،التي
حصلت عليها الراية من مصدر غري رس�مي ،وقامت بنرشها
ّ
التأكد عن طريق الجهات املختصة ،علما أنه قد ت ّم حذف
دون
الخرب من موقعنا وحساباتنا يف مواقع التواصل االجتماعي”.
لكن املتابعني عىل الش�بكات االجتماعية أشاروا إىل أن االعتذار

مبهم ولم يوضح حقيقة الخرب الذي تضمن تشديد العقوبات
عىل نرش األخبار التي تصنفها الدولة مثرية للفتنة.
وأكدوا أن التعديالت القانونية التي تحدثت عنها الصحيفة ثم
اعتذرت عنها ،جاءت ملواجهة تعليقات متصاعدة عىل وسائل
التواص�ل االجتماع�ي ،مس�تاءة م�ن األوض�اع داخ�ل البالد،
وتتس�اءل عن املص�ري الذي ينتظر البالد بس�بب السياس�ات
القطرية املتهورة ،والعزلة التي تسببت بها عىل البالد ،فأصبح
املواطن القطري يخىش عىل مس�تقبله ومس�تقبل أبنائه وبدأ

بالتعبري عن ذلك عالنية عرب املنصات االجتماعية.
لك�ن بعد أن ن�رشت الصحيفة التقرير ازدادت األمور س�وءا،
وتفط�ن املس�ؤولون إىل أن إق�رار القان�ون به�ذه الطريق�ة
الرتهيبية سيتسبب بأزمة أكرب ،وتزداد الضغوط التي فرضت
ع�ىل املواطن�ني ،ما ال يمك�ن التكه�ن بنتيجته ،وق�د تتحول
التعليق�ات إىل حمالت أوس�ع .وقد بدا ذل�ك واضحا من خالل
املبالغ�ة يف ن�رش االعتذار ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي
واملواق�ع اإللكرتوني�ة القطري�ة مرفقا بالص�ور والتعليقات
املربرة له.
وأكد ناش�طون أن اعتذار جريدة الراي�ة عن التعديل يف قانون
العقوب�ات ال يكفي ،وال ب�د من توضيح من الجه�ات املعنية
الت�ي أص�درت أوامره�ا .فهل ه�ذا القان�ون س�يصدر قريبا
والجريدة اس�تعجلت نرشه قبل أوانه؟ أو أن�ه لن يتم إصداره
من األساس.
وقال مغردون إن الجريدة اضطرت لحذف الخرب واالعتذار ألن
الس�لطات تراجعت عن نرشه كما حدث عندما قالت إن وكالة
األنب�اء القطري�ة مخرتقة واش�تعل فتي�ل األزم�ة الخليجية،
وأضاف�وا أن حكومة قطر ما زالت تكذب عىل ش�عبها بالقول
إن مصادر الجريدة غري رسمية.

نيويورك تاميز تربح الرهان الرقمي جمددا خبمسة ماليني مشرتك
نيويورك/وكاالت:
أصبح�ت صحيف�ة نيوي�ورك تايمز
العالم�ة املمي�زة لنجاح االش�رتاكات
الرقمية ،حيث تجاوز عدد املشرتكني
يف نس�ختيها املطبوع�ة والرقمي�ة،
عتبة الخمسة ماليني مشرتك بفضل
االرتف�اع الرسيع يف عدد االش�رتاكات
الرقمية ،وفق ما أعلنت الصحيفة.
وخالل عام  ،2019زاد عدد املشرتكني
الصايف يف نس�خة اإلنرتن�ت بأكثر من
ملي�ون وه�و ع�دد قيايس بالنس�بة
لصحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز الت�ي
أطلق�ت نس�ختها الرقمي�ة املدفوعة
الع�ام  .2011وبات�ت الصحيف�ة
تضم  3.4ماليني مش�رتك باملضامني
الرقمية و 900ألف مشرتك بالنسخة
املطبوع�ة .وق�ال املدي�ر التنفي�ذي
لصحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز ،م�ارك

طومسون يف بيان ،إن اإلدارة وضعت
هدف�ا لع�ام  2019يف وقت كانت فيه
اإلي�رادات الس�نوية الرقمي�ة تق�در
بنحو  400مليون دوالر.
وبفضل إضافة مليون مشرتك رقمي
جدي�د ع�ام  ،2019زاد إجم�ايل عدد

مش�رتكي الصحيف�ة إىل أكث�ر م�ن
خمس�ة ماليني مش�رتك ،وه�و أعىل
عدد يف تاريخها.
ويؤكد املتابعون أن الصحيفة نجحت
بتحقي�ق أهدافه�ا بس�بب املحت�وى
املتمي�ز ،وتع�د الكلم�ات املتقاطع�ة

ومنص�ة الطه�و املنتج�ني املتميزين
للصحيف�ة اليومي�ة ،وهما م�ن أبرز
األس�باب الت�ي تدفع األش�خاص إىل
االشرتاك فيها.
وأطلق�ت نيوي�ورك تايم�ز ،يف ماي�و
امل�ايض ،موقع�ا مخصص�ا لرتبي�ة
األطف�ال واس�ع النط�اق بعن�وان
“بارنتين�غ” .وته�دف املجموع�ة إىل
الوص�ول إىل ع�رشة آالف مش�رتك يف
الع�ام  2025م�ن بينه�م مليونان يف
الخارج .وأعلنت الصحيفة أيضا أنها
حققت قبل عام من الخطة املرسومة
هدفها املتمثل بتحقيق إيرادات بقيمة
 800ملي�ون دوالر م�ن املضام�ني
الرقمي�ة أي ضعف قيمتها يف غضون
أربع سنوات ( .)2015وقال تومسون،
يف ترصيحات س�ابقة “تتمثل مهمة
الرشك�ة يف تقدي�م صحاف�ة رائع�ة

للعال�م ،فنح�ن نعزو النج�اح األخري
الس�رتاتيجيتنا الرقمية إىل حقيقة أن
هذه املهمة تقود كل ما نقوم به ،بما
يف ذلك قراراتنا االستثمارية” .ويتزايد
اعتماد املؤسس�ات الصحفية العاملية
عىل إيرادات االشرتاكات الرقمية ،بعد
تراجع إي�رادات اإلعالنات وس�يطرة
عمالق�ة التكنولوجي�ا عليه�ا .حيث
تواص�ل رشكت�ي غوغ�ل وفيس�بوك
يف الهيمن�ة ع�ىل اإلعالن�ات الرقمية،
كم�ا تس�تمر اإلعالن�ات املطبوعة يف
االنخف�اض ،بينما أصب�ح النارشون
أكث�ر اهتمام�ا بقيم�ة املحت�وى
ال�ذي تقدم�ه الصحافة ،وم�ا يجلبه
م�ن اهتم�ام يرتج�م إىل إي�رادات
يمك�ن تحقيقه�ا م�ن خ�الل املزي�د
م�ن االس�تثمار يف نموذج االش�رتاك
الرقمي.
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العرب العاربة واملتعربة

خالد القشطيين
صحفي وكاتب عراق ّي
من أظ�رف الكتب التي ص�درت يف مرص،
يف الق�رون الوس�طى( ،الق�رن الخامس
ع�ر املي�ادي) كت�اب ش�هاب الدي�ن
األبش�يهي املعروف ب�«املس�تطرف يف كل
ف�ن مس�تظرف» .وكان م�ن أظ�رف م�ا
سجله صاحب «املستطرف» يف كتابه هذا
أن الخليف�ة العبايس أبا العباس الس�فاح
كان يعجب�ه الس�حر واملناظ�رات األدبية
والعلمي�ة والدينية أمام�ه .فحرض عنده
يوم�ا ً إبراهي�م الكندي وخالد ب�ن األهتم
التميم�ي .فح�رض الخليف�ة ،إبراهي�م
الكن�دي ،ع�ى ال�كام ع�ن قوم�ه ،فقال
عنه�م إن أه�ل اليمن ه�م الع�رب الذين
دانت له�م الدنيا .وق�د ورثوا املل�ك كابرا ً
عن كابر ،وأخ�را ً عن أول .منهم النعمان
واملن�ذر ومنهم عي�اض صاحب البحرين.
وليس من يشء له خطر إال إليهم ينس�ب.
إن س�ئلوا أعطوا ،وإن ن�زل بينهم ضيف
قروه .فهم العرب العاربة وغرهم العرب
املتعربة.
فق�ال الخليف�ة أب�و العب�اس :م�ا أظ�ن
التميم�ي ريض بقول�ك ه�ذا .ث�م س�أله
م�ا تقول ي�ا خال�د؟ ق�ال إن أذن يل أمر
املؤمن�ن يف الكام تكلم�ت .قال :تكلم وال
ته�ب أحداً .قال :لقد أخط�أ املقتحم بغر
علم ونطق بغر صواب .وكيف يكون ذلك
لق�وم ليس لهم ألس�ن فصيح�ة ،وال لغة
صحيح�ة نزل به�ا كتاب وال ج�اءت بها
س�نة .يفتخرون علين�ا بالنعمان واملنذر،

ونفتخر عليهم بخ�ر األنام وأكرم الكرام
س�يدنا محمد عليه الصاة والسام .فمنا
النب�ي املصطفى والخليف�ة املرتجى .ولنا
البيت املعم�ور وزمزم والحطي�م واملقام
والحجاب�ة والبطح�اء .ومن�ا الصدي�ق
والفاروق وذو النورين والرضا الويل وأسد
الله وس�يد الش�هداء .ومنا عرف�وا الدين
وأتاه�م اليق�ن .فمن زاحمن�ا زاحمناه،
ومن عادنا اصطلمناه.
ثم أقبل عى إبراهيم وسأله :ألك علم بلغة
قوم�ك؟ قال :نع�م .قال :فما اس�م العن
عندكم؟ ق�ال :الجمجمة .قال :فما اس�م
الس�ن؟ قال :امليدن .قال :فما اسم األذن؟
قال :الصن�ارة .قال :فما اس�م األصابع؟
قال :الشنانر .قال :أفعالم أنت بكتاب الله
ع�ز وجل؟ قال :نعم .ق�ال :فإن الله تعاىل
يقول إنا أنزلناه قرآنا ً عربياً .فنحن العرب
والقرآن بلس�اننا أنزل .ألم تر أن الله تعاىل
قال« :العن بالعن» ،ولم يقل والجمجمة
بالجمجمة .وقال تعاىل «والس�ن بالسن»
ولم يقل وامليدن بامليدن.
ثم س�أله إني أس�ألك عن أرب�ع إن أقررت
به�ن قهرت .وإن جحدته�ن كفرت .قال:
وما هن؟ قال الرسول منا أو منكم؟ قال:
منكم .قال :فالقرآن أنزل علينا أو عليكم؟
ق�ال :عليكم .قال :فاملن�ر فينا أو فيكم؟
قال :فيكم .قال :فالبيت لنا أو لكم؟ قال:
لك�م .ق�ال :فاذهب .فم�ا كان بعد هؤالء
فهو لكم ،بل وما أنتم إال س�ائس قرد ،أو
دابغ جلد ،أو ناس�ج برد .قال :فاستغرق
الخليف�ة أبو العباس بالضحك وأقر لخالد
وحياهم�ا جميعا ً بكرم�ه .وكان كله مما
أورده صاح�ب «املس�تطرف» يف كتاب�ه
الغن�ي واللذي�ذ ال�ذي أرشت ل�ه آنف�ا ً يف
عاليه .واملاحظ فيه اعتزاز العرب بلغتهم
العربية ،وربط كل ذلك بديانتهم وإيمانهم
وباملصحف الريف بصورة خاصة ،حيث
يرجع�ون إليه يف الصغ�رة والكبرة ،مما
يخط�ر إليهم يف حياتهم ويف أدبهم ،كما ال
بد أن الحظ القارئ الكريم.

اردوغان يف برلني ..جعجعة
وطحني

اهلند وإدارة التنوع الثقايف
عبد احلسني شعبان
كاتب عراقي
اعترت أوس�اط هندية عديدة إصدار
ً
قانون�ا جدي�دا ً للمواطنة يف 4
الرملان
ديس�مر/كانون األول  ،2019تجاوزا ً
صارخا ً لتنوع الهند وتراثها الحضاري
املعقد وأس�س الديمقراطي�ة الهندية
املكفول�ة بالدس�تور الص�ادر ع�ام
 ،1950والت�ي تصلب عودها عى مدى
زاد عى سبعة عقود من الزمان منذ أن
نالت استقالها عام  .1947وبموجب
القانون الجديد يُسمح للحكومة بمنح
الجنس�ية الهندي�ة ملجامي�ع ثقافي�ة
مهاجرة من ثاثة بلدان هي باكستان
وبنج�ادش وأفغانس�تان ،وتم حرص
ذل�ك بالهن�دوس والس�يخ والبوذي�ن
والجين�ز والف�رس واملس�يحين،
واستثناء املسلمن منه.
ورك�ز القان�ون ع�ى األف�راد الذي�ن
تعرضوا لاضطه�اد الديني أو الخوف
من تعرضه�م له يف بلدانه�م األصلية،
وق�رر تخفي�ض م�دة الحص�ول عى
الجنس�ية م�ن  11س�نة إقام�ة إىل 5
س�نوات ،وكان ذلك تنفيذا ً لوعد حزب
«بهارتي�ا جانات�ا» الحاك�م يف بيان�ه
االنتخاب�ي ع�ام  2014بتوف�ر «ماذ

آم�ن» للهن�دوس املضطهدي�ن يف دول
الجوار.
وإذا كنا حتى وق�ت قريب نعتر الهند
م�ن البل�دان النامية التي اس�تطاعت
إدارة التنوع الثقايف عى نحو «ناجح»،
من خال دس�تور يُقر مبادئ املساواة
واملواطنة املتكافئة ،فضاً عن ممارسة
سليمة جرى تطبيقها بما يوفر فرصا ً
مناس�بة ملختلف املجموعات الثقافية
العرقية والديني�ة والطائفية واللغوية
والس�الية وغره�ا ،ف�إن مث�ل ه�ذا
االعتق�اد يواجه اليوم تحديا ً كبرا ً وقد
يتعرض للتص�دع إذا ما جرى اإلرصار
عى إم�رار القانون ،خصوصا ً أنه يولد
ش�عورا ً ل�دى املس�لمن بش�كل عام،
فضاً عن آراء حقوقية ومدنية بش�أن
تمييزية القانون الجديد يف ظل احتدام
«هويات�ي» مجتمع�ي أص�اب مب�دأ
املواطنة يف الصميم ،وهي املسألة التي
ظلت الهند تتمس�ك بها عى الرغم من
كل الظروف التي واجهتها والتجاذبات
الطائفي�ة والديني�ة واإلثني�ة الت�ي
تعرضت له�ا ،ناهيك عن أعمال العنف
واإلرهاب التي صاحبتها.
وكن�ت ق�د ع�رت يف وقت س�ابق عن
إعجاب�ي بم�ا أوردته س�فرة الهند يف
املغ�رب خيا باتاش�اريا ،بش�أن فكرة
التعاي�ش الهندي�ة ،وذلك خ�ال ندوة
ش�اركت فيها حن قالت« :إن لس�ان
ح�ال املواطن يف بلدي يقول :أنا هندي،
ال أذه�ب إىل املس�جد أو الجام�ع أو
الكنيسة أو املعبد ،وإذا أردت أن تراني،
فس�تجدني يف جميع ه�ذه األماكن»،
بمعنى أنني مواط�ن بغض النظر عن
الدي�ن أو الطائفة أو اللغ�ة أو العرق،
وه�و ما س�ارت علي�ه الهن�د يف إدارة

كاتب وسياسي فلسطيين

ميالد عمر املزوغي

ضيق الجيش الليبي الخناق عى حكومة
الوفاق االخوانية ،اصبحت قاب قوسن
او ادنى من السقوط ،لم يعد امامها إال
االس�تنجاد بالباب العايل ال�ذي تحركه
عواطفه يف ان يكون السلطان العثماني
الجدي�د ،ال ش�ك انه�ا فرص�ة ال يمكن
التفريط به�ا ،تحصل عى مبلغ مايل ما
يقارب  3مليارات م�ن الدوالرات ،نظر
ارس�ال قوات ومختلف انواع االس�لحة،
للخ�روج بموقف مرف ام�ام العالم.
تعه�د اردوغ�ان للرساج وعى االش�هاد
وبالفم املآلن ويف انتهاك صارخ لقرارات
مجلس االمن بحظر االسلحة عن ليبيا،
بإرس�ال مقاتلن وأس�لحة ملس�اندته،
تأك�د وص�ول  2000ارهاب�ي س�وري
منهم حسب ترصيح غسان سامة ،اما
الباق�ون ( 4000ارهاب�ي) فقد يصلون
يف اي لحظة خاصة وان املنافذ البحرية
والجوي�ة بالغرب الليبي تحت س�يطرة
الوفاق وقد س�اعدت الهدن�ة يف وصول
االس�لحة واملرتزقة اىل ايال�ة طرابلس،
من هذا املنطلق يمكننا القول ان السيد
اردوغ�ان ق�د وع�د ف�أوىف ،وان العال�م
بأجمعه س�مع جعجعة ورأى طحينا يف
برلن .هنيئا إلخ�وان ليبيا باردوغانهم
فقد مد لهم حبل النجاة ،يف ظل تقاعس
املجتمع الدويل.
لم يعد يراودنا ادنى شك بان العالم الذي
يدع�ي التح�رض وحرصه ع�ى حقوق
االنس�ان ،ل�م يرد للش�عب الليب�ي كما
غره من ش�عوب املنطق�ة ،بان يتمتع
بالحرية ويم�ارس الديمقراطية وينعم
بخ�رات ب�اده ،م�ا يق�ارب العقد من
الزم�ن وحال البلد من س�يئ اىل اس�وأ،
والدول املعني�ة بحفظ امن واس�تقرار
البلد ،تغض الطرف ان لم نقل مشاركة
يف تواف�د اعداد هائلة من االرهابين من
مختل�ف اصق�اع العالم اىل ليبي�ا ،ربما
ارادت الدول الكرى تجميعهم يف منطقة

التن�وع والتعاي�ش الذي وض�ع لبناته
األوىل املهاتم�ا غاندي؛ ب�ل دفع حياته
ثمنا ً لقناعاته ،حيث تم اغتياله عى يد
متطرف هن�دويس يف  30يناير/كانون
الثاني .1948
م�ا حص�ل يف الهند مؤخرا ً م�ن أعمال
عن�ف منفلت م�ن عقال�ه ويمكن أن
يتوس�ع ،أثار ردود فع�ل عديدة وقلقا ً
واس�عا ً متنامياً ،فاندلع�ت تظاهرات
احتجاجية تن ّدد به قابلتها الس�لطات
الحاكم�ة بالقم�ع فس�قط ع�رات
القت�ى والجرحى فيها ،وه�و ما دفع
 1000عال�م وباحث هن�دي إىل توقيع
عريض�ة احتج�اج ضد القان�ون؛ ألنه
يضف�ي الرعية عى التميي�ز الديني

حسبما ورد فيها.
جدي�ر بالذك�ر أن املس�لمن يؤلف�ون
نح�و  %20من س�كان الهن�د ،بمعنى
أنه�م يش�كلون م�ا يزي�د ع�ى 230
مليون نس�مة ،وهم جزء ال يتجزأ من
النس�يج االجتماعي ،األم�ر الذي يثر
قلق�ا ً مروع�ا ً ح�ول امت�داد أعم�ال
العنف والعنف املض�اد ،وهو ما يمكن
أن يرتك تأثره يف العاقات االجتماعية
يف الهن�د وم�ع جرانه�ا ،وخصوص�ا ً
باكس�تان الت�ي تتن�ازع وإياه�ا عى
مصر كش�مر منذ س�بعة عقود من
الزم�ن ،والتي ش�هدت احتدام�ا ً كبرا ً
يف األش�هر األخ�رة ،وس�يزداد األم�ر
تعقيدا ً يف عاقتها م�ع البلدان العربية

واملس�لمة التي تمتلك عاق�ات وثيقة
وقوية اقتصادية وتجارية واجتماعية
وثقافية مع العديد منها.
ول�م تنفع تأكي�دات رئي�س الحكومة
م�ودي م�ن أن القان�ون ال يس�تهدف
املس�لمن ،لك�ن االفس�اح يف املج�ال
لهج�رة ق�د تص�ل باملاي�ن م�ن غر
املس�لمن س�يؤدي إىل تغي�ر الرتكيبة
الس�كانية والواق�ع الديموغرايف ،وهو
ما يعتره املس�لمون تهديدا ً حقيقياً؛
بل اس�تهدافا ً مبارشا ً له�م ،وما يؤكد
ذل�ك م�ي الحكوم�ة يف مروعه�ا
الذي تعت�ره «يتماىش مع روح القيم
اإلنس�انية يف الهن�د ،وأن�ه ل�ن يؤثر يف
املجتمع اإلسامي يف الهند».

يف ذكرى رحيل جورج حبش ..الشعور بالغربة داخل الوطن

بسام ابو شريف

صحراوية يس�هل القض�اء عليهم بدال
من جبال افغانس�تان وأحراش سوريا
والع�راق ،او زعزع�ة ام�ن دول الجوار
الليبي لتكون منطقة ساخنة تأتي عى
االخرض واليابس ومن ثم الهاء الشعوب
يف نزاعات داخلية ،واستفادة العجم من
خرات املنطقة.
الدول الكرى التي غزت ليبيا بمساعدة
االش�قاء ،وضع�ت البلد تح�ت الفصل
الس�ابع ،اي تحت الوصاية وهذا يرتتب
عليه حماية الرعايا وتوفر سبل العيش
الكري�م له�م ،الحكومة الت�ي نصبوها
بقان�ون الق�وة ،اذلت املواط�ن ونهبت
خراته وحرمته ابسط حقوقه ،وقامت
باس�تنزاف بعض املدخ�رات الخارجية
(املجمدة بفعل ق�رارات مجلس االمن)
بتواطؤ مع املجتمع الدويل.
عندم�ا عمدت الجماه�ر اىل وقف ضخ
النف�ط والغ�از ،ألنه�ا ل�م تس�تفد من
عائداته ،بل استعملت حكومة الوصاية
االموال يف جلب املرتزقة ورشاء االسلحة
ملقاتلة الش�عب الليب�ي ،تعالت اصوات
الدول الكرى معرة عن رفضها لتوقف
الض�خ ،وكأنم�ا الجماهر ق�د ارتكبت
جرما عظيما يف حق هذه الدول ،أوليس
من حق الشعب ان يسيطر عى ثرواته؟
ويق�رر بنفس�ه كيفية الت�رصف بها؟
ام ان ه�ذه الث�روة ملك مش�اع ،للدول
الكرى نصيب فيها ان لم نقل كلّها؟
ترى ماذا سيفعل س�امة والجهة التي
يمث�ل ،باع�رتاف اردوغ�ان الرصي�ح
بارساله االسلحة واإلرهابين اىل ليبيا؟
ام عف�ى الله عما س�لف ،وسيحاس�ب
اردوغ�ان ع�ى م�ا يفعل�ه مس�تقبا؟
االع�ان ع�ن تفعي�ل مهم�ة «صوفيا»
قبال�ة الش�واطئ الليبية ل�ن يكون ذي
جدوى باعرتاف املرف�ن عليها ،نظرا
لطول الساحل الليبي!
علمتنا االيام والسنون ،ان الدول الكرى
ل�م تدخل بلدا إال افس�دته وجعلت اعزة
اهل�ه اذله ،يعيش يف الش�تات ،يف العراء
او بالخي�ام ،التي ال تقي حر الصيف او
برد الش�تاء ،يتصدقون علي�ه بالفتات
من ثرواته الطائلة املنهوبة.
ل�ن يتغ�ر الح�ال إال اذا خرج الش�عب
الليب�ي ،معلن�ا حرب�ا مقدس�ة لط�رد
املس�تعمرين وأذنابه�م ومحاس�بة كل
م�ن اج�رم يف حق�ه واس�رتداد االموال
املنهوبة.
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يف ذكرى رحيل الدكت�ور جورج حبش يدفعني
افتق�ادي له وحنين�ي اليه اىل حدي�ث معه من
القل�ب اىل القلب  ،ول�م يكن القل�ب مني بعيدا
ع�ن العقل وال كان عن�ده  ،فكانا أخضع قلبه
وعقله لقضاي�ا األمة والوط�ن العربي الكبر ،
وفلسطن منه القلب والعقل .
ك�م أفتق�دك ي�ا أبا املي�س  ،وك�م أن�ا بحاجة
للحدي�ث مع�ك وتبادل الرأي … أح�س بالغربة
داخل الوطن  ،وأشعر بالوحدة يف ظل ما يجري
وي�دور صحي�ح أننا كن�ا دائما نواج�ه حاالت

فس�اد وانحراف خال مس�رتنا لك�ن طغيان
الفساد وانهيار األخاق ونخر السوس لألوصال
وانتش�ار الكذب والغش والرسق�ة  ،وفوق هذا
تحوي�ل الخيان�ة اىل ” وجه�ة نظر ”  ،واس�ناد
أنظم�ة عربي�ة للصهاين�ة الذي�ن قاومناه�م
ومازلنا … ..كل ه�ذا جديد علينا وطامة كرى
نواجهها هذه األيام .
ويف الوط�ن ” غربت�ي ”  ،تجد الن�اس صامتن
اليتحركون وكأنهم استسلموا للجزار ووضعوا
رؤوسهم يف ازدحام الرؤوس نحو املقصلة !
قيادات تكذب عى الجماهر وتس�مح بالفساد
وبيع الضمائر لخدمة العدو ( هذا اذا لم تشارك
ه�ي يف ذل�ك ) ،ورشطة تاح�ق املناضلن ! ….
قي�ادات تقات�ل دفاعا عن مصالحه�ا الخاصة
تارك�ة مصلحة الوط�ن والقضية ع�ى قارعة
الطري�ق … .واس�تفحال من قب�ل العدولقضم
األرض وه�دم البي�وت وتهج�ر األرس ،وتهويد
القدس وضم الضفة الغربية.
ن�رصخ بأعى ص�وت لننغص ليله�م عل فجرا
ينبثق فا تس�مع شيئا … .حتى الصدى ،صدى
الرصخة اليرت�د اليك بل يتوه يف صحراء تحيط
بك من كل الجهات.
ويحل�و ل�كل ه�ذه القي�ادات الت�ي هان�ت

واستس�لمت لله�وان أن تضي�ق الخن�اق ع�ى
الصالح�ن والرف�اء واملتمس�كن بزيتون�ة
تتمس�ك باألرض حتى يتمس�كوا ه�م باألرض
الت�ي يرسقها العدو م�ن تح�ت أقدامهم حتى
التصل رصختهم اىل مس�امع من تبقى لنا من
صالحن ،واألهم كي التصل اىل الجيل الذي بلغ
الفطام منذ والدته ألنه جيل املس�تقبل الذي لن
يمكنهم من التحكم وحرف املسرة .
ان كنت أشكو وحدة قاتلة  ،وشعورا بالغربة يف
الوطن فهذا اليعني أبدا يا حكيم أننا نستس�لم
أو نه�ن … نحن كما علمتنا ان لم نحرر فعلينا
أن نس�تمر يف القتال حتى يكون عمرنا وحياتنا
التي بذلناها يف سبيل الوطن شعلة تنر الطريق
ملن يأتي بعدنا … نحن الذين نجعل من قضيتنا
قضي�ة التم�وت وال تفن�ى … .نم�وت وتعيش
القضية … .نموت ويبقى الوطن .
ياحكي�م … يارفيقي وصديقي ومعلمي ( رغم
الظ�روف الت�ي رسدتها لك نح�ن مازلنا نحن ،
من حيث ماتعاهدنا عليه  ،وأقس�منا الوفاء له
… نح�ن قوم رضعنا حلي�ب القومية العربية ،
وفطمن�ا عى ن�ران مقاومة م�ن احتل األرض
والوط�ن )  ،نح�ن مقاتلون جف�ت مآقينا ….
علمتني وأن�ا يف العرينيات ياحكيم أن القتال

بعن واحدة يفس�ح املجال للعقل أن يرى كعن
ثاني�ة ،وأن الكتاب�ة باصبع�ن ق�د تأتي بكام
يقض مضاجع العدو  ،ويس�بح يف س�ماء حرة
أبية .
علمتني أن تفجر العدو لسمعي لن يمنعني من
صده وقنصه وتحرير األرض التي دنسها ….
علمتن�ي كي�ف يتعامل الجس�د ليمك�ن العقل
من قيادته عر األهوال  ،ونحو ش�اطئ الحرية
والكرام�ة والنهوض والتق�دم  ،واالن نجمع ما
علمتن�ا اي�اه … ونحمل�ه يف كي�س صغر ….
كيس مخصص لك�رسة الخبز وحبات الزيتون
… .انه زادنا  ...انه زوادتنا
انه مصباح يفك ضوؤه أرسار الظلمة  ،ويفتح
لنا باب الحرية .
ويف الخت�ام أيها الفارس الهم�ام أحييك حيثما
كنت …..وأطلق الرصخة االوىل :
شعبك جبار ياعروبة
حديد ونار يا عروبة
عاالستعمار ياعروبة .
وأهتف كما هتفنا معا :
أخويا يف الحجاز أمم آبار الغاز
وأخويا يف الكويت أمم آبار الزيت
لتكن ثورة عربية تمتد من املحيط للخليج .

روسيا البوتينية وآفاق ما بعد 2024
د .خطار أبودياب
يخط�ف الرئيس فاديمر بوت�ن األضواء
ويبدو ش�اغا للناس يف باده والعالم ،إنه
ال ي�كل وال يم�ل وال ينف�ك ع�ن التحرك يف
الداخ�ل والخارج .تبوأ الصدارة بن أربعن
رئيس دولة وحكومة ش�اركوا إرسائيل يف
“املنت�دى العاملي للهولوكوس�ت (املحرقة
النازية)” .واقرتح عقد قمة خماس�ية عن
“األمن العاملي” مع زعماء كل من الواليات
املتح�دة والص�ن وبريطاني�ا وفرنس�ا،
األعضاء الدائمن يف مجل�س األمن الدويل،
خال العام  2020ملناقش�ة سبل “حماية
السام وحفظ الحضارة” .وقبل ذلك كانت
ل�ه زيارات الفت�ة لكل من دمش�ق وأنقرة
ومشاركة يف مؤتمر برلن حول ليبيا.
تزامن ذلك مع توضيح السرتاتيجية الحكم
يف روسيا بعد انتهاء والية بوتن يف ،2024
من خال اعتماد إصاحات وتغيرات ملنع
تك�رار أخط�اء الحقب�ة الس�وفييتية .بيد
أن هذا النش�اط املفرط إلبراز دور روس�يا
وفاعليت�ه ،ال يمكن�ه أن يخف�ي نق�اط
الضع�ف البنيوي�ة ومخاط�ر االندفاع عى
الساحات الخارجية.
لذل�ك يرتك�ز ه�م “القيرص الجدي�د” عى
تحصن البيت الداخ�ي ويخطط لديمومة
نه�ج البوتيني�ة بالرغ�م م�ن الش�كوك
املحيط�ة به�ذا الره�ان ربط�ا بالتحوالت
االجتماعي�ة والديموغرافي�ة واحتم�االت
احتدام “الفوىض االسرتاتيجية” يف العالم.
ابتس�مت األلفي�ة الثالث�ة من�ذ بداياته�ا

لفاديم�ر بوت�ن ال�ذي أنه�ى دخول�ه
الكرمل�ن مرحلة الس�بات الرويس يف عهد
بوري�س يلتس�ن .ل�م تكن املهمة س�هلة
أمام رجل االس�تخبارات السابق لتصحيح
ما اعت�ره “الخط�أ الجيوس�يايس األكر
يف الق�رن العري�ن” (نهاي�ة االتح�اد
الس�وفييتي) ،وانرى يحارب مختاال عى
كل الجبهات مس�تنهضا األمج�اد الغابرة
م�ع تجميع عن�ارص القوة واملن�اورة عى
طريق�ة ممارس�ته الفروس�ية ولعبت�ي
الجودو والهوكي.
لكن فاديمر بوتن املتحفظ والحاس�م يف
آن مع�ا ،ل�م يلتقط األنفاس ول�م يدع أي
فرصة ليبدأ مس�ار إنقاذ روسيا واستعادة
دوره�ا العامل�ي .يف العق�د األول م�ن هذا
القرن منذ حرب الشيش�ان إىل الرصاع مع
جورجيا يف العام  ،2008تمكنت موس�كو
من اس�رتداد مكانته�ا تدريجيا .ويف العقد
الثان�ي م�ن الق�رن الح�ادي والعري�ن
انطاق�ا من الس�احة الس�ورية إىل ش�به
جزي�رة الق�رم ورشق املتوس�ط وليبي�ا،
باإلضاف�ة إىل االنهماك يف س�باق التس�لح
والتع�اون مع الصن ،تمكنت روس�يا من
الرتب�ع يف الثال�وث القيادي (م�ع الواليات
املتحدة والصن) يف إعادة تش�كيل النظام
الدويل .وعى عك�س الرتامبية التي تخفف
م�ن االلتزام�ات الخارجي�ة لواش�نطن،
اندفعت البوتينية لتوس�يع النفوذ الرويس
يف الخارج م�ن أجل التعويض عن الضعف
االقتصادي يف الداخل.
من خ�ال مراقبة دقيق�ة لحصاده خال
عقدي�ن من الزمن عى رأس روس�يا ،يعي
الرئي�س فاديم�ر بوت�ن أن اإلنج�ازات
الت�ي حققه�ا مه�ددة خارجي�ا وداخليا،
ول�ذا نراه ح�ذرا يف خ�وض غمار س�باق
التسلح ألنه يخىش من انعكاسات اإلنفاق
العس�كري الهائ�ل والكلف�ة االقتصادي�ة
للعملي�ات الخارجي�ة ،خاص�ة إن�ه اب�ن
الحقبة الس�وفييتية التي عان�ت مليا من
هذا الخلل.
ومن هن�ا تأتي املب�ادرة لطل�ب عقد قمة
“األم�ن العامل�ي” يف الس�نة االنتخابي�ة

األمركي�ة نظرا لتعطي�ل الح�وار الثنائي
مع واش�نطن بالرغم من العاقة الودودة
مع الرئي�س دونالد ترام�ب ،وتبعا لرفض
الصن املشاركة يف مباحثات حول تقليص
األس�لحة االس�رتاتيجية وإنقاذ املعاهدات
املرم�ة ب�ن واش�نطن وموس�كو يف هذا
املضم�ار .لكن األه�م يف جه�د بوتن يرز
يف بلورة مباغتة الس�رتاتيجيته يف تحصن
البيت الداخي قبل أربع سنوات من انتهاء
واليته الرئاسية.
يف خطابه الس�نوي أمام الدوم�ا (الرملان
ال�رويس) فاج�أ بوت�ن املوال�ن قب�ل
املعارض�ن ،كم�ا املراقب�ن الخارجي�ن
بتقديم رزمة إصاحات دس�تورية تكرس
تقاس�ما جديدا للس�لطات يف قمة االتحاد
ال�رويس وذل�ك عن�د نهاية واليت�ه الرابعة
واألخرة.
هك�ذا أطل�ق فاديم�ر بوتن ( 67س�نة)
املس�ار االنتق�ايل املنتظ�ر بعد ف�رتة حكم
طويل�ة تج�اوزت عدد س�نوات س�تالن،
ومن الطبيعي أن يستخلص سيد الكرملن
دروس الس�نوات الصعب�ة ب�ن أندروبوف
وغورباتش�وف ويحاول أن يجنب روس�يا
مش�كلة يف االنتق�ال واالس�تمرارية ،وذلك
من خال اقرتاح انتخاب رئيس الوزراء من
الرملان بدل تعيينه من الرئيس.
إىل جان�ب ذل�ك ،يت�م تعين مجل�س دولة

يش�به املكت�ب الس�يايس أي�ام الح�زب
الش�يوعي .واألرج�ح أنه من أج�ل تفادي
الرصاعات ب�ن الجناح اللي�رايل والجناح
األمني مستقبا ،ربما يريد بوتن لعب دور
“القيرص املرش�د” واملرف عى السلطات
رمزي�ا أو عملي�ا عر قناة مجل�س الدولة
واملجل�س األمني الذي ع�ن رئيس وزرائه
املخل�ص الدائ�م ميدفيدي�ف نائب�ا له مع
تعزيز صاحيات�ه .ولهذا التفس�ر عاقة
باته�ام املعارض�ن للرئيس ال�رويس بأن
هاجسه ليس استمرارية الحكم واستقرار
الباد يف املقام األول ،بل “هوسه باستمرار
إمساكه السلطة ورقابته عليها”.
وحسب بعض األخبار املتداولة يكمن وراء
اقرتاحات بوتن يف خطاب  15يناير ،رفض
ألكسندر لوكاشنكو رئيس روسيا البيضاء
لفك�رة اتحاد مع روس�يا يذك�ر باالتحاد
الس�وفييتي ويرأس�ه فاديم�ر بوت�ن.
إنه�ا إذن “ث�ورة من ف�وق” للحفاظ عى
الحكم املرك�زي القوي يف ب�اد القيرصية
واإلمراطورية .وهذا ما يطلق عليه بوتن
“روس�يا القوي�ة” مم�ا يضع ح�دا آلمال
الذين راهنوا عى تطور ديمقراطي وتعزيز
صاحيات الرملان بعد .2024
يف رسع�ة قياس�ية حيث تهيم�ن األحزاب
املوالي�ة للس�لطة ،ب�دأ الن�واب يف الدوم�ا
بدراسة التعديات ومن املتوقع أن يقروها

رسيعا .ثم ستطرح النصوص عى الروس
لاس�تفتاء ،ب�دءا م�ن فص�ل الربيع عى
األرجح .وتش�ر أوس�اط معارض�ة إىل أن
الس�لطة س�تمنع االع�رتاض والتظاه�ر
الواسع كما حصل عندما نجحت املعارضة
خ�ال الصيف املايض يف دف�ع اآلالف نحو
التظاهر مع اق�رتاب االنتخابات املحلية يف
موس�كو .وبالفع�ل عى م�دى  20عاما يف
السلطة ،نجح فاديمر بوتن إىل حد واسع
يف تحييد املعارضة عن اللعبة السياسية.
بعد س�تة أي�ام م�ن االس�تقالة املفاجئة
لس�لفه ديم�رتي ميدفيدي�ف ،كش�ف
رئي�س الوزراء ال�رويس الجدي�د ميخائيل
ميشوس�تن ع�ن تش�كيل حكومت�ه مع
إدخال تغيرات عى تس�ع حقائب وزارية
التي يبلغ عددها  ،21وهو رقم كبر نسبيا
بالنسبة لروسيا.
ولك�ن بالتفصيل ،يت�م توزي�ع املغادرين
بش�كل غ�ر متكاف�ئ للغاي�ة ب�ن الكتل
املختلف�ة الت�ي حدده�ا مراقب�و الحي�اة
السياسية الروسية ،وتهتم بشكل حرصي
تقريبا ب�وزارات من “الكتلتن االجتماعية
واالقتصادي�ة” :الثقافة والتعليم والصحة
والتنمي�ة االقتصادية .لكن البارز احتفاظ
األوزان الثقيل�ة بمراكزه�م أي س�رجي
الف�روف ،يف منص�ب وزي�ر الخارجي�ة
(مس�تمر في�ه من�ذ  ،)2004وس�رجي
ش�ويغو بحقيب�ة الدف�اع ،وفاديم�ر
كولوكولتسيف بوزارة الداخلية.
ل�م يحم�ل ه�ذا التعدي�ل أي مفاج�أة
والافت الرتكيز عى االقتصاد مع رئيس
الحكومة مهندس السياسات الرضيبية،
يعاونه س�تة نواب لرئيس الوزراء ،يرى
فيه�م بعض املراقبن أس�ماء مرش�حة
للع�ب دور يف خاف�ة بوت�ن حيث تبقى
االحتم�االت مفتوح�ة م�ع النق�ص يف
الش�فافية وإحكام السيطرة عى اللعبة
السياس�ية .خ�ال الحقب�ة القادم�ة
س�يكون الس�ؤال الرئيس عن استمرار
صعود نج�م فاديم�ر بوت�ن أو تبيان
عدم قدرة البوتينية عى الديمومة وترك
بصمة كبرة عى تاريخ روسيا.
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حنو مستقبل افضل...هلا

طبيبك يف بيتك

للشباب ...تعرفوا إىل أهم أسرار النجاح يف احلياة
كل شخص يستطيع أن يحقق النجاح
يف حيات�ه ،إذن هو أمر غري مس�تحيل،
ويمكن الوص�ول إليه بمجرد أن يرغب
ب�ه املرء ،وال يخفى عىل أحد ّ
أن النجاح
يتطلّب ّ
تبني مجموعة من السلوكيات
والعادات التي تدفع الشخص الستغالل
كل طاقات�ه يف س�بيل تحقي�ق الحل�م
املنشود ومنها:
االستيقاظ املبكر
ّ
أك�دت الدراس�ات العلمي�ة ّ
أن الدم�اغ
يك�ون يف قمّ�ة نش�اطه يف س�اعات
الصب�اح الباك�ر ،ل�ذا اح�رص ع�ىل
االس�تيقاظ مبك�راً ،تقريب�ا ً يف ح�دود
الساعة  ،6للقيام باألعمال التي تحتاج
عال ،كما ّ
أن االس�تيقاظ املبكر
لرتكيز ٍ
يمنحك فرصة االس�تفادة من ساعات
النهار كلها ،وهذا ما ُي ّ
وفر لك املزيد من
الوقت اإلضايف.
االهتمام بالصحة
العقل الس�ليم يف الجسم السليم ،وبما
أن�ك تري�د أن ُتح�دِث أث�را ً إيجابي�ا ً يف
حيات�ك؛ فالب ّد م�ن أن تهت�م بصحتك،
كأن تمارس التمارين الرياضية ساعة
واح�دة يومي�اً ،وأن تتن�اول الطع�ام
الصحي املتوازن ،وتكثر من رشب املياه،
س ُيس�اعد ه�ذا عىل تنش�يط جس�مك
وم ّده بكامل املُ ّ
غذيات؛ لتتمكن من أداء
واجباتك اليومية بشكل أفضل.
تحديد األهداف

املطبخ

النج�اح ال يتحقق إذا ل�م تربط حياتك
بمجموع�ة م�ن األهداف ،ل�ذا احرص
عىل أن تكون أهدافك واضحة ،واقعية،
قابلة للقياس ،وق�م بتحديد ما ترغب
بتحقيقه عىل املدى القصري ،واملتوسط
والطويل ،كما يجب أن تضع األساليب
والطرائق التي ستس�تخدمها للوصول

إىل األه�داف ،بذلك فقط س�تتمكن من
تحقيق النجاح.
تحديد العراقيل املتوقعة
مهم�ا كان لدي�ك إرادة وعزيم�ة،
ومهما كن�ت مُ صمّما ً عىل فعل اليشء؛
ّ
الب�د م�ن أن تواج�ه بع�ض العراقي�ل
والعوائ�ق التي قد تؤث�ر يف تقدمك ،لذا

قم بتحدي�د العراقيل املتوقعة ،ثم ضع
الط�رق والتقني�ات والحلول املناس�بة
التي ستس�اعدك عىل تجاوزها ،عندما
تتعرف منذ البداية ع�ىل تلك العراقيل؛
س�تنجح بالتأكيد من تجاوزها بسالم
وتحقيق النجاح.
التفكري بطريقة إيجابية

التفكري السلبي يحبط عزيمتك ويعرقل
عملية تقدم�ك ،أما التفك�ري اإليجابي
فيدفعك للميض قدماً؛ ألنه ّ
يغري نظرتك
لألش�ياء التي تواجهك ،ف�رتى بفضله
الفشل بداية لتحقيق النجاح ،وفرصة
لتصحيح األخط�اء؛ لتتمكن يف النهاية
من تخطي كل العقب�ات ،وتحقيق كل
ما تطمح به يف هذه الحياة.
كرس حاجز الخوف
يج�ب أن ت�درك ب�أن املخ�اوف الت�ي
تشعر بها هي التي تمنعك من تحقيق
اإلنج�ازات يف حيات�ك ،لذا ق�م بتحديد
كل األش�ياء الت�ي تخ�اف منه�ا ،ث�م
خطط لكيفي�ة مواجهته�ا ،وبارش يف
محاربتها بق�وة وعزيمة؛ حتى تتغلب
عليها ،عندها يمكننا القول إنك بالفعل
تح�ررت منه�ا ،وأصبح�ت أق�رب إىل
تحقيق النجاح.
التعلّم املستمر
عملية التعلم مس�تمرة حتى آخر يوم
يف العم�ر ،ف�إذا كن�ت تري�د أن تحقق
النج�اح املتمي�ز ع�ىل كل األصع�دة،
اس�تمر يف كس�ب العلوم واملعارف من
خالل ق�راءة الكتب ،مش�اهدة األفالم
التعليمي�ة ،متابع�ة آخ�ر التط�ورات
العلمي�ة ،واملش�اركة يف ورش العم�ل
والدورات التدريبية ،سيس�اعد كل هذا
ع�ىل صقل مهارات�ك وخرباتك؛ لتحقق
النجاح والتفوق.

طريقة عمل حلم بالفرن

املكوّنات
لحم بقر مقطع -كيلوغرام
ثوم مهروس -فصان
زيت زيتون -ملعقتان كبريتان
خل أبيض -ملعقة كبرية
بهارات مشكلة -رشة
فلفل أسود -رشة
إكليل الجبل -ملعقة صغرية
عص�ري ليمون حام�ض -ملعقة

كبرية
طريقة العمل
 يف وع�اء متوس�ط الحج�م،ضعي كل من الثوم ،الزيت ،الخل
وعصري الليمون الحامض.
 نكهي بالفلفل االسود ،البهاراتاملشكلة واكليل الجبل ثم اخلطي
املكونات حتى تتجانس.
 -أضيفي قطع اللحم اىل الخليط،

غلفي الوعاء بعدها ثم ادخليه اىل
الثالج�ة لحوايل  4س�اعات حتى
تنتقع قطع اللحم.
 وزع�ي اللح�م يف صيني�ة فرنمغلفة بورق قصدير ثم ادخليها
اىل فرن محمى مسبقا عىل حرارة
 180درجة مئوية.
 أتركي الصينية يف الفرن لحواىل 30دقيقة حتى ينضج اللحم.

أوهلا اخلبز األمسر ..تعرف على
الكربوهيدرات الصحيّة

تس�هم الكربوهيدرات املكررة ،مثل
الدقي�ق واألرز األبي�ض ،يف زي�ادة
االلتهاب�ات ومخاط�ر اإلصاب�ة
بالرسطان والسكري والبدانة .ويتم
إزال�ة القرشة من حب�وب القمح أو
األرز ويخض�ع إعداد الدقيق األبيض
لعملي�ات تبيي�ض ال تجعله صحياً،
حتى لو كان�ت املخبوزات املصنوعة
منه ذات مذاق أفضل.
ولذلك ،إذا كنت ترغب يف اتباع نظام
غذائي صح�ي عليك بالتحول صوب
تناول الكربوهيدرات الصديقة:

 - 1الخبز األسمر بدالً من األبيض.
 - 2األرز البني بدالً من البيض.
 - 3البطاطس والبقول مصدر رائع
للكربوهيدرات املعقدة الصديقة.
 - 4تحلي�ة الكع�ك بالفواكه وليس
السكر األبيض.
 - 5إعداد الفطائ�ر والبيتزا والكعك
والبس�كويت من وصفات تستخدم
الدقيق األسمر.
 - 6املعكرون�ة املصنوعة من القمح
الكام�ل والحبوب الكامل�ة بدالً من
القمح األبيض.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

تعرف على أضرار النوم على البطن

يع ّد الن�وم الجي�د مفتاحا لصح�ة جيدة،
لذل�ك ي�ويص الباحثون بالحص�ول عىل 7
–  8س�اعات من الن�وم كل ليلة ،فقد يزيد
اإلفراط يف الن�وم أو التقليل منه من خطر
اإلصاب�ة بأم�راض خطرية مثل الس�كري
وأمراض القلب ومش�اكل الصحة العقلية
والعقم وغريها.
من الش�ائع أن ينام املرء عىل بطنه ،ولكن
ه�ذا أم�ر م�ر بالصح�ة ،فع�ىل الرغم
م�ن أن النوم ع�ىل البطن قد يس�اعد عىل
من�ع انقطاع النف�س أثناء الن�وم وتقليل
الش�خري ،إال أنه يسبب آالم الظهر والرقبة
واألرضار التالية:
آالم الظهر
عندم�ا تن�ام ع�ىل بطن�ك ،تض�ع ضغطا
إضافيا عىل ظهرك والعمود الفقري ،ونظرا
ألن معظم وزنك يقع يف منتصف جس�مك،
فإن وض�ع النوم هذا يصعب بقاء عمودك
الفقري يف وضع محايد ،وهذا الضغط عىل
العمود الفقري قد يزيد الضغط عىل أجزاء
الجسم األخرى.
فالعمود الفقري هو خط أنابيب ألعصابك،

وبالت�ايل ق�د يس�بب اإلجه�اد يف العم�ود
الفقري األلم يف أجزاء أخرى من الجس�م،
باإلضافة إىل ذلك ،يضع هذا الوضع ضغطا
ع�ىل عضالتك ومفاصلك ،ما ق�د يؤدي إىل
خدر ووخز وأوجاع وتهيج األعصاب.
آالم الرقبة
الن�وم عىل البط�ن يتطلب قل�ب الرأس إىل
الجانب ،وهذا يعني أنك تقوم بلف رقبتك،
ما يخل بوضع رأس�ك وعم�ودك الفقري،
وبم�رور الوق�ت ،يمك�ن أن ي�ؤدي وضع
الن�وم ه�ذا إىل ح�دوث مش�اكل مزمنة يف
فقرات الرقبة.
أرضار للحوامل
ير النوم ع�ىل البط�ن الحوامل خاصة،
إذ يعمل الوزن الزائد عىل منتصف الجسم
عىل إضاف�ة الضغط عىل الرقب�ة والعمود
الفق�ري يف حالة النوم به�ذا الوضع خالل
األشهر األوىل من الحمل.
وي�ويص الباحث�ون بن�وم الحوام�ل ع�ىل
الجان�ب األي�رس ،ألن ذل�ك يمك�ن أن يزيد
من تدفق الدم الصحي ويوفر مس�تويات
األكسجني املثىل لكل من األم والطفل.

نصائح طبية

كل يوم معلومة

لسنوات وأنت تشحن اهلاتف الذكي بطريقة خاطئة!

ٌ
موصول
إن ُكن�ت تق�رأ ه�ذا املق�ال ع�ىل هاتفك الذك�ي وه�و
بالشاحن ،فأنت يف مشكلة!
يف ه�ذا املقال ،س�تتعرّف عىل العدي�د من الس�لوكيات الخاطئة
الش�ائعة والت�ي ُت ّ
ق�� من عم�ر بطاري�ة الهات�ف الذكي مع
الزمن.
ً
متصال بالشاحن حتى اكتمال الشحن % 100؟
بق هاتفك
هل ُت ِ
إن كانت إجابتك نعم ،فأنت ُتعجّ ل يف ش�يخوخة بطارية الهاتف
الخاص بك .وعلّق دومينيك شولت ،العضو املنتدب لرشكة -Ba
 teriIngenieureاألملاني�ة الستش�ارات تكنولوجي�ا البطاريات،
ً
كنت تش�حن هاتفك حتى نس�بة ُ ،% 100
َ
متصال
وتبقيه
أنك إن
بالش�احن ،فإن ذلك س� ُي ّ
غري م�ن كيمياء بطاري�ة ليثيوم أيون،
ُ
وتصبح أقل كفاءة مع الزمن من حيث تخزين الطاقة.
وعن رأي رشكات الهواتف الذكية يف شحن الهاتف حتى % 100
ً
متصال بالش�احن بعد إتمام عملية الش�حن ،فلم تكن
أو إبقائه
تلك الرشكات مضطربة حول “الشحن الزائد” ،واعتربت أن هذه
العقلية قديمة نظرًا إىل التحسينات الكبرية التي تم إدخالها عىل
ّ
املحس�نة التي تفصل الشحن الداخيل عن
البطاريات ،والتقنيات
البطارية عند إتمام عملية الشحن ملنع الشحن الزائد.
مع ذلكّ ،
يتفق غالبية مصنعي الهواتف الذكية عىل نظرية واحدة
تن�و اس�تعمال الهاتف الذكي ،فم�ن األفضل
معيّن�ة؛ عندم�ا ال
ِ
معني ً
ً
ّ
متصال حتى يصل إىل
بدال م�ن إبقائه
ش�حنه ضمن نطاق
نسبة .% 100

وتنصح رشكة سامسونج إبقاء شحن هواتفها حتى  50%عىل
األقل ،أما رشكة أبل فتنصح بإبقاء الشحن يف حدود النصف عند
تركه بدون اس�تعمال ،للمس�اعدة يف إطالة عمر البطارية .كما
تنصح جمي�ع رشكات الهواتف الذكي�ة بالتخيل عن عادة وصل
الهاتف بالشاحن طيلة الليل ،لتجنب خطر الشحن الزائد.
ّ
يتوجب اتباعها عند ش�حن الهاتف،
م�ن اإلجراءات األخرى التي
عدم تفريغ ش�حن البطارية تمامً ا ،وتجنب استعماله يف درجات
حرارة مرتفعة للغاية.

لطلة ابهى...

تعلم رش العطر بالطريقة الصحيحة ليدوم طويالً
يقول خرباء العطور ان أفضل وس�يلة لوضع
العطر هو رشه أوال عىل معصميك ثم مسحهما
عىل جسمك.
وتوض�ح إمل�ار كلدنيش م�ن رابط�ة ملصنعي
العط�ور“ :م�ن امله�م أال تمس�ح املعصمني يف
بعضهم�ا ألن هذا س�وف يولد ح�رارة ويجعل
قمة الطيف العطري يتبخر برسعة”.
وال ُينصح بوضع العط�ر مبارشة عىل املالبس
ألن ه�ذا يمكن أن يرتك بقع�ا .ويفضل وضعه
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عىل الجسم حيث سيتفاعل مع الجلد .
وال تن�س أن الش�عر ه�و م�كان جي�د لوضع
العطر.
وأفض�ل أج�زاء الجس�م للتعطري ه�ي أفضل
أماك�ن ال�دورة دموية .وتق�ول كلدنيش وهي
خب�رية عطور أملاني�ة“ :املعصم�ني والحنجرة
والرقبة هي أجزاء مثالية”.
ويج�ب التأك�د أيضا من عدم وض�ع العطر يف
االتج�اه الخاط�ئ .ونظ�را ألن العطر ينس�اب

ألع�ىل ،فيج�ب أوال وضع األي�دي املعطرة عىل
الجس�م األسفل من الجس�م ثم التحرك للجذع
العلوي ومنه إىل م�ا يطلق عليها نقاط النبض
مثل خلف الركبتني واملرفقني واألذنني.
وقم بإنهاء هذه العملي�ة بوضع بعض العطر
ع�ىل منطق�ة الرقبة ،وم�ن امله�م االنتباه ألن
أفضل توقيت لرشاء العطر هو يف الصباح.
ويوض�ح خبري العطور مارت�ني روبمان أنه يف
هذه املرحل�ة ال يكون األنف ق�د اعتاد عىل كل
الروائ�ح التي يتع�رض لها بش�كل طبيعي يف
الحياة اليومية .ويش�م األنف بش�كل أفضل يف
الصباح.
وه�ذه النصيحة تش�مل ع�دم اس�تخدام رذاذ
أنف قب�ل رشاء عطر .ويمكن لل�رذاذ أن يهيج
األنف.
وينصح روبمان أيض�ا بأخذ وقتك عند اختيار
العطر.
ويوض�ح“ :هذا يعن�ي اختيار أكث�ر من عطر
ووضعهم عىل رشائح العطور .وبعد س�اعات
قليل�ة ش�مها مج�ددا ألن�ه يف ه�ذا التوقي�ت
سوف يكون طيفها األس�ايس قد ظهر بشكل
صحيح”.
وكقاع�دة عامة فإن العطور األخف تالئم أكثر
الطق�س الدافئ بينم�ا العط�ور األثقل تكون
أفضل عندما تنخفض درجات الحرارة.

“قياس خصرك” ميكنه التنبؤ خبطر إصابتك بنوبة قلبية
حذر أطب�اء م�ن أن حجم الخ�
لدينا ،وليس الوزن ،يمكن أن يكون
املفتاح أو الدليل عندما يتعلق األمر
بخطر اإلصابة بنوبة قلبية قاتلة.
وتع�د الده�ون الحش�وية ،الت�ي
تتجم�ع حول منطق�ة البطن ،من
بني أكثر أنواع الدهون خطورة.
ويُع�رف أن زي�ادة ال�وزن ح�ول
البط�ن تزي�د م�ن خط�ر اإلصابة
بالنوع الثاني من مرض السكري،
باإلضافة إىل أمراض القلب.
واآلن ،ح�ذرت دراس�ة جديدة من
أن “كرب حج�م الخ� يف منتصف
العم�ر” ،يع�رض أيض�ا الناج�ني
من األزمة القلبي�ة لخطر اإلصابة
الثانية.
ووج�د الخ�رباء يف معه�د
“كارولينس�كا” بالس�ويد ،أن
الرجال الذين يبل�غ قياس الخ�
لديه�م  94س�م أو أكثر ،والنس�اء
الالئ�ي يبل�غ قي�اس خ�هن 80
سم أو أكثر حول الوسط“ ،يعانون
م�ن الس�منة املفرط�ة يف البطن”
وه�م األكثر عرض�ة للخطر .وذلك
ألن السمنة البطنية ترسع انسداد
الرشاي�ني وتزي�د من ضغ�ط الدم
وارتف�اع نس�بة الس�كر يف ال�دم
ومقاومة األنسولني.
ويمك�ن ع�الج الحال�ة ه�ذه ع�ن
طريق اتب�اع نظ�ام غذائي صحي

ومتوازن وممارسة النشاط البدني
بانتظام”.
 نصائح لحرق الدهون يف البطن: - 1تحسني نومك
يساعد الحصول عىل قدر كاف من
النوم عىل تخفيف دهون الجس�م،
ع�ن طريق كب�ح الرغبة الش�ديدة
بتن�اول الطع�ام ،والحف�اظ ع�ىل
شهيتك تحت املراقبة.
ويع�ود كل ذل�ك إىل اثن�ني م�ن
“هرمون�ات الج�وع” :الغريل�ني
واللبتني.
ويتم تحرير الغريلني بعد أن يش�ري
امل�خ إىل أن املع�دة فارغ�ة ،يف حني
يج�ري إط�الق اللبتني م�ن الخاليا
الدهنية لقمع الجوع.
ولكن ،عندم�ا ال تحصل عىل كمية
كافي�ة م�ن الن�وم ،ف�إن الجس�م
ينت�ج املزيد من هرم�ون الغريلني
وأق�ل كمية من هرمون اللبتني ،ما
يجعلك تش�عر بالج�وع ويزيد من
شهيتك.
 - 2التوق�ف عن تن�اول الكثري من
السكر
يتس�بب السكر يف إفراز األنسولني،
والذي بدوره يش�جع الجس�م عىل
تخزي�ن الده�ون خاص�ة ح�ول
الخ�.
 - 3ممارسة الرياضة
تزيد األنشطة الهوائية مثل الجري

وركوب الدراجات والس�باحة ،من
ح�رق الس�عرات الحراري�ة ،بينما
يس�اعد التدريب الق�وي مثل رفع
األثقال أو اس�تخدام وزن الجس�م
عىل بناء العضالت.
وكلما كان�ت لدينا عض�الت أكثر،
زادت رسع�ة عملية األي�ض لدينا،
بحي�ث نحرق املزيد من الس�عرات
الحرارية ،حتى أثناء الراحة.
 - 4تخفيف عوامل التوتر
يؤدي التوتر إىل مستويات مرتفعة
م�ن الكورتيزول -املعروف باس�م
هرم�ون اإلجهاد -الذي يس�هم يف
تخزين الدهون ،وخاصة يف منطقة
البطن.
 تحذير العلماءويمك�ن أن ي�ؤدي التوت�ر أيضا إىل
انخفاض يف أكس�دة الدهون ،وهي

العملية التي تسمح بحرق الدهون
كطاق�ة .وه�ذا يعن�ي أن�ك لس�ت
مضطرا بال�رورة إىل اس�تهالك
املزيد من الطعام لتخفيف الوزن.
يأت�ي تحذي�ر العلماء م�ن دهون
البط�ن بع�د أن ق�ام فري�ق م�ن
س�توكهولم بتحلي�ل العالق�ة بني
الس�منة يف البط�ن وخطر اإلصابة
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
وحلل�وا حال�ة أكث�ر م�ن 22000
مريض عانوا من أول أزمة قلبية.
وحقق الفريق يف العالقة بني قياس
الخ� وخطر اإلصابة بنوبة قلبية
ثانية ،أو الس�كتة الدماغية .وتبني
أن أولئك الذين ش�هدوا نوبة قلبية
ثانية ،كانوا أكث�ر عرضة للمعاناة
من “الس�منة املفرط�ة يف منطقة
البطن”.

دراسات حديثة

تدخني األب يشكل خطرا على “قلب اجلنني” !
خلصت دراسة جديدة إىل أن تدخني
اآلب�اء وليس األمهات فحس�ب قد
يزيد نسبة تعرض األجنة لإلصابة
بمشاكل يف القلب.
وقال الطبيب جيابي كني من كلية
الصح�ة العام�ة بجامعة س�نرتال
ساوث يف تشانغ شا بالصني ،وهو
أحد املش�اركني يف الدراسة “ينبغي
للرجال الذين س�يصبحون آباء أن
يقلع�وا عن التدخني ..اآلباء مصدر
كب�ري للتدخ�ني الس�لبي بالنس�بة
للحوامل ،بل يبدو أنهم أكثر رضرا ً
عىل األجن�ة من النس�اء املدخنات
أنفسهن”.
ولطامل�ا كان معروف�ا ً أن تدخ�ني
النس�اء الحوامل يزيد خطر إصابة
األجن�ة يف ط�ور النم�و بمش�اكل
صحي�ة بما يف ذلك ال�والدة املبكرة
وال�وزن املنخف�ض عن�د ال�والدة

والعي�وب الخلقي�ة .لك�ن خط�ر
اإلصاب�ة بمش�اكل يف القل�ب عىل
وجه الخص�وص لم يك�ن واضحا ً
بالقدر ذاته وكذلك التأثري املحتمل
لتدخني اآلباء املنتظرين.
ولتقيي�م خط�ر إصاب�ة الجن�ني
بمش�اكل يف القلب بس�بب تدخني

أح�د الوالدين ،أعاد ك�ني وزمالؤه
تحلي�ل بيان�ات م�ن  125دراس�ة
س�ابقة ش�ملت يف املجم�ل قراب�ة
 8.8ملي�ون أب وأم يف جميع أنحاء
العالم .وبحثت الدراسات يف مسألة
تدخني األمه�ات الحوامل وتدخني
اآلباء أثن�اء فرتة الحم�ل وتعرض

الحوامل للتدخني السلبي.
ومن بني األطفال الذين ولدوا ألباء
وأمهات ش�ملتهم الدراسات ،كان
نحو  137600يعانون من مشاكل
يف القلب .وخل�ص التحليل الجديد
إىل أن تدخني األبوين مرتبط بشكل
كبري بخطر إصابة األجنة بمشاكل
يف القل�ب وإن نس�بة الخط�ر تزيد
بواق�ع  25يف املئ�ة عندم�ا تدخ�ن
األمهات أثناء الحمل.
وت�زداد ق�وة ه�ذه الصل�ة عندما
يدخن اآلباء .فمقارنة باألجنة التي
ال يدخ�ن آباؤها وأمهاته�ا ،كانت
أجن�ة اآلب�اء الذين يدخن�ون أثناء
الحم�ل أكثر عرضة بنس�بة  74يف
املئ�ة لإلصاب�ة بمش�اكل يف القلب
عند ال�والدة بينما يتضاعف التأثري
إىل أكث�ر م�ن املثل�ني عن�د تعرض
األمهات للتدخني السلبي.
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غزل عراقي

الحمل

ماتجينه
هامت الروح بغيابك رسحت بليل املدينه
ومن سألني الشوگ ّ
عنك مانفع وياه حجينه
ماتجينه...
التظن ننسه ونذكرك ال بعد ال ما نسينه
يادمع منهوالينشفك مو شتاگة حتى ادينه
ويا عشگ ل� غنية السبعني كل الحانه بينه
ويا سهر ذيج الليايل ياگلبنه وياحنينه
يا شعر عالفطره انت بيك من اول بدين�ه
ماتجينه...
خاطري مكسور خاطر جاب كل عمره وسنينه
وياعمر من غري شخصك مظلمه ايامه وحزينه
وغريكم مايمله عيني چان حبينه وهوينه
بس الك عالن رجائي غريكم متوسيلينه
ما يحن معقوله گلبك خاف يمكن باع دينه
لويحسدك گول حقك؟! لوعذر ّ
منك رضينه
ماتجينه...
ّ
ما نريدك دوم يمنه بالچذب سري علينه
نبقه يعني شلون فكرك نبقه نحلم ما تجينه
ابقه واحلم ما تجينه ماتجينه

الحب يف طريقه إليك فهل أنت مس�تعد؟ تظهر عليك
الي�وم عالم�ات التع�ب واألرق ولذلك تحت�اج إىل وقت
للراح�ة واالس�رتخاء .فهمك أو تفس�ريك لبعض املواقف
الي�وم قد يكون غ�ري منطقي .ال تجعل رأي أحد األش�خاص
يؤثر يف وجهة نظرك.

الثور

كن واثقا أنك تس�ري عىل الطري�ق الصحيح يف كل
األوق�ات .عىل الرغم م�ن تدهور بع�ض األمور يف
حياتك بش�كل عام ،ولكن�ك يفض�ل أن تتغلب عليها
بالص�رب واله�دوء .ه�ذه الفرتة م�ن حياتك تع�د مرحلة
انتقالية .ثق يف نفسك ويف قدراتك.

الجوزاء

تواص�ل م�ع م�ن حولك بش�كل أكرب خ�الل هذه
الف�رتة .لن تركز عىل أي يشء اليوم س�وى عالقتك
بالرشي�ك .منزلك هو امل�كان الوحيد ال�ذي يمكنك أن
تش�عر فيه بالراح�ة فتأكد أن األج�واء هادئة داخله قبل
الخلود إىل النوم .راقب ترصفات أفراد األرسة وتحركاتهم.

السرطان
تق�ي الي�وم الكثري م�ن الوق�ت يف االجتماعات
ومقاب�الت العمل م�ا يش�عرك باإلره�اق .األجواء
مضطربة اليوم بالعمل بسبب بعض القرارات الجديدة
التى ال تعرف كيف تتعامل معها .تستعيد الثقة يف عالقتك
م�ع الحبيب وتتحس�ن األم�ور بينكم�ا عىل مدار األس�ابيع
املقبلة .تحاول أن تجد الكثري من األمور املش�رتكه بينك وبني
الحبيب.

األسد

ح�اول أن تقرب املس�افات بينك وب�ني زمالئك يف
العمل وأن تعمل عىل تحس�ني األم�ور .أمورك مع
الحبيب مس�تقرة فحافظ عىل هذا الوضع .احذر من
الغ�ش ومن بعض املؤامرات الت�ي يكيدها لك أحد زمالء
العمل.

حدث يف مثل
هذا اليوم

1832انط�الق مقاوم�ة األم�ري عب�د الق�ادر ضد
االحتالل الفرنيس للجزائر
1900ان�دالع ث�ورة املالكم�ني يف الص�ني،
والدبلوماس�يون األجانب يف بكني يطالبون بتأديب
املتمردين.
1926اإلنجليزي جون بريد يخرتع التلفاز.
1927اإلع�الن ع�ن قي�ام مملكة نج�د والحجاز يف
الجزيرة العربية.
1944رف�ع الحصار ع�ن مدينة لينينغ�راد بعد ما
يق�ارب  900ي�وم منذ بدايت�ه وذلك أثن�اء الحرب
العاملية الثانية.
1967تفحم رواد الفضاء الثالثة عىل متن أبولو قبل
أنطالق املركبة إىل الفضاء نتيجة تماس كهربائي.
1973الواليات املتحدة وفيتنام الش�مالية وفيتنام
الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون يف باريس
اتفاقية إلحالل السالم يف فيتنام.
1980روب�رت موجاب�ي يع�ود م�ن املنف�ى إىل

شخصيات من التاريخ

أبو نؤاس

العذراء

ك�ن لطيفا ومتحفظ�ا بقدر املس�تطاع اليوم .قد
يحاول البعض اس�تفزازك ولكنك ستنترص عليهم
يف النهاية .جدد منزلك اليوم ببعض األفكار البسيطة
حت�ى تش�عر بالتغي�ري .ق�م بعم�ل بع�ض اإلصالحات
بمس�اعدة من يعيش معك يف املنزل .األجواء هادئة جدا هذه
الفرتة فحاول أن تستغلها.

الميزان
تبدو األمور جيدة ،خاص�ة يف مجال العمل ،وربما
تدخ�ل مرشوع�ا جدي�دا يضع�ك يف حال�ة نفس�ية
مختلفة .ال تقل�ق فاألحالم التي لم تس�تطع تحقيقها
الف�رتة املاضي�ة قد تك�ون حقيقة خالل أي�ام قليلة .تبدو
قلقا ومرتبكا بس�بب بعض املش�اكل العاطفية .تقبل وجهة
نظر الرشيك دون تعليق.

العقرب
تواجه�ك بع�ض الصعوب�ات فتش�عر أحيان�ا أنك
تسري عىل حبل مش�دود ،وبالتايل أي خطوة خاطئة
أو متهورة قد تجعلك تقع يف القاع .ال تحمل نفس�ك ما
التطيق لكي ال تش�عر بالضغط والتعب .ترى كل يشء من
حولك معقدا ومتش�ابكا ولذلك من الصعب أن تنجز أي يشء
اليوم.

روديسيا.
1991إرغ�ام الرئيس الصومايل محمد س�ياد بري
ع�ىل التخ�يل عن الس�لطة بعد معارك اس�تمرت 4
أسابيع يف العاصمة مقدشو.
1996العقي�د إبراهي�م ب�ارع معني ال�رصة يطيح
ب�أول رئيس منتخب ديمقراط ًي�ا يف النيجر مهمان
عثمان.
1999كش�ف النق�اب ع�ن تخطيط أحد ناش�طي
اليمني اإلرسائييل املتطرف حسب اعرتافاته لتنفيذ
عملي�ة تفج�ري كب�رية ته�دف إىل نس�ف املس�جد
األقىص.
2003مدي�ر الوكالة الدولية للطاق�ة الذرية محمد
الربادع�ي يعل�ن يف تقريرة ملجلس األم�ن إن فريق
الوكال�ة ل�م يعثر حتى اآلن عىل أي أنش�طة نووية
مشبوهة يف العراق.
2006زلزال يف بحر البان�دا بقوة مقدارها  7.7عىل
مقياس ريخرت.

وُ لِ َد أبو عيل الحس�ن بن هانئ
ب�ن عب�د األول ب�ن الصب�اح
الحكم�ي املذحج�ي عام 145
هجر ًي�ا املواف�ق  763ميالد ًيا
ألب دمش�قي وأم فارس�ية.
ٍ
كان وال�ده م�ن جن�د أم�ري
املؤمن�ني م�روان ب�ن محم�د
األموي والذي ذهب إىل البرصة
بالعراق مع أرسته بعد هزيمة
مروان يف معركة الزاب األعىل،
وكان عم�ر الش�اعر وقته�ا
س�نتني (وقيل ست سنوات)،
ث�م انتقل بعده�ا إىل قري ٍة من
قرى األح�واز جنوب�ي غربي
إيران يف بالد خورس�تان التي
فيها وُ لِ َد بينما كان جده موىل
الجراح بن عب�د الله الحكمي
الذي كان أمري خراسان وقتها

فنس�بوه إليه .تويف والده وهو
يف س�ن صغ�ري فتول�ت أم�ه
عنايت�ه لكنه�ا م�ا لبث�ت أن
انتقل�ت مرة أخرى إىل البرصة
بالعراق وهو يف السادسة من
عمره.
أرس�لته أمه إىل ّ
عطار ليعمل
ّ
ً
العطار
أج�ريا ،فت�وىل
عن�ده
تربيت�ه ورعايت�ه ،وكان أبو
ن�وّاس يحب ارتي�اد مجالس
العل�م والش�عر بع�د انته�اء
ّ
العط�ار ،كما أن
العم�ل م�ع
ّ
العط�ار نفس�ه ش�جعه عىل
ّ
الكتاب
التعل�م والذه�اب إىل
لحفظ الق�رآن وكذل�ك تعلم
الش�عر .ش�اءت األق�دار أن
يلتق�ي بالش�اعر القدير آلبة
بن الحبّاب فصحب أبو نوّاس

بالكوف�ة وم�ا فيه�ا ليلتقي
بالشاعر الكبري خلف األحمر
فتعل�م من�ه الكث�ري يف العلم
واألدب وت�زود م�ن ثقافت�ه.
ً
طريقة
اتب�ع خل�ف األحم�ر
مبتك�رة يف تعليم�ه الش�عر،
فكان يطلب من�ه حفظ عد ٍد
كب�ري م�ن القصائ�د ث�م أن
ينس�اها ث�م يحف�ظ غريها
قبل أن ينساها ...وهكذا بأن
اتبع الحفظ فالنسيان لفرتة
حت�ى أًصبح ق�ادرًا عىل نظم
الشعر.

قد يك�ون هناك م�ن يأخذ كل ال�كالم عىل محمل
الجد ،فكن ح�ذرا عند التعامل مع هذه النوعية من
األشخاص .احرتم هؤالء األشخاص فقد يكون أحدهم
من أقرب األش�خاص إليك هذه الفرتة .الحبيب يمر بأزمة
بسبب بعض املشاكل يف العمل ،فاطمنئ عليه.

الجدي

ال ترتدد يف الرتاجع عن بعض القرارات أو اإلجراءات
الت�ي أرضت بمصالح�ك أو س�بّت ل�ك األزم�ات
والفش�ل خالل الفرتة األخرية .ال تخش الضغوط التي
ت�زداد هذه الفرتة .تقدم بعزم وال ترتاجع قبل الوصول إىل
هدفك .هناك بعض األمور غ�ري القابلة للتغيري يف هذا الكون
فاقبلها كما هي.

الدلو
ق�د تضطرك بعض الظروف ألن تكون أنانيا بعض
الوق�ت ،ولك�ن ال مان�ع م�ن أنك ش�خص صادق
ومخلص بطبعك .اكمل خططك بأفكار اآلخرين وابدأ
يف العم�ل بطاق�ة مرك�زة ،فم�ا كان يبدو غ�ري متاح قد
أصبح اآلن يف متناول يدك.

الحوت

قد تستاء لقرار يصدر أو ألمر يتعلّق بأحد الزمالء،
فتحاول مس�اعدته بكل ما أوتيت من قوة .حافظ
عىل رسية مش�اعرك واقبل ما يح�دث بدون اعرتاض
إذا اس�تطعت .تدفع�ك العصبية نحو ارت�كاب العديد من
األخطاء ،فتمالك نفسك وال تعرض صحتك للخطر.

ذه�ب أب�و ن�وّاس إىل بغ�داد
ليذه�ب للخليف�ة ه�ارون
ً
مكانة
الرشيد ويمدحه ونال
ً
مرموق�ة عن�ده ،لك�ن كان

يحبس�ه ه�ارون الرش�يد
ً
كث�ريا بس�بب ش�عره ال�ذي
احت�وى الكث�ري م�ن املجون
وط�ال حبس�ه حت�ى تدخل
الربامكة ليش�فعوا له ،فعفا
عنه الرش�يد .مدح أبو نوّاس
الربامك�ة وتوط�دت عالقت�ه
بهم لكن س�ارت األجواء بما
ال تش�تهي الس�فن وانقل�ب
الرش�يد ع�ىل الربامك�ة
فيم�ا يع�رف باس�م “نكب�ة
الربامك�ة” ،فخاف أبو نوّاس
عىل نفس�ه وانتقل إىل دمشق
ومنها إىل الفسطاط يف مرص
ليم�دح واليه�ا الخصيب بن
عبد الحميد العجمي فأحسن
ضيافته وغمره بالعطاء.
ت�ويف الرش�يد وت�وىل ابن�ه
األمني الحكم م�ن بعده فعاد
أب�و ن�وّاس إىل بغ�داد حي�ث
كانت تربط�ه صداقة قديمة
باألم�ني :أبقاه األمني بجواره
يس�تمع إىل مدح�ه وطرائف
ش�عره ،لكن كانت سرية أبو
ن�وّاس غ�ري الحمي�دة تدفع
خصوم�ه إىل لومه عىل اتخاذ
ش�اعر غري سوي كهذا فكان
يضطر إىل حبس�ه كث ً
ريا ،قبل
أن يت�وىف األم�ني ويرث�اه أبو
ن�وّاس بقصائ�د يتب�ني منها
صدقه يف صداقته إياه.

هـــــل تعلــــــم
ه�ل تعل�م :الثعبان ليس له آذان ظاهرة ولكنه يس�مع عن طريق
موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويرتجمها آلذانه الداخلية .
ه�ل تعلم :م�ن الغري�ب واملده�ش أن الرصصور ،بع�د احتكاكه
باإلنسان ،يسارع اىل مخبئه لتنظيف نفسه .
هل تعلم :ذكر الباعوض اليلسع االنسان او اي حيوان النه ينغذي
عىل
عصارات النباتات واالزه�ار اما االناث
فه�ي التي تقلق نوم الكثريين منا ألنها
تعي�ش ع�ىل امتص�اص الدم�اء لتجد
طعامها جاهزا .
ه�ل تعلم :الس�م املمي�ت ال�ذي يفرزه
أخطر أنواع قندي�ل البحر ،الذي يعيش
قرب سواحل اسرتاليا ،يقتل رجال خالل
م�دة ال تتجاوز أرب�ع دقائق ..ومع ذلك
فهذا الحي�وان الرخوي البحري تلتهمه
الس�الحف البحري�ه التي يش�به فمها
املنقار ،دون أن يلحق بها أي أذى .
ه�ل تعلم :لكوبرا الهندية عب�ارة عن حية من اخطر الحيات ألنها
إذا عضت اإلنس�ان قتلته يف الحال ومع ذلك فهي ال تحب االعتداء
ع�ىل الن�اس والتفكر يف قت�ل اإلنس�ان أو الحي�وان أال إذا فكر يف
االعتداء عليها وهي كمعظم الثعابني تعطي التحذير قبل أن تفكر
يف الهجوم عىل عدوها .
هل تعلم :تعمر السلحفاة  150سنة .
هل تعلم :لون دم جراد الحقل أبيض.

acebook

عش مع الناس
كمحتاج يتواضع هلم
وكمستغن حيسن إليهم
وكمسؤول يدافع عنهم
وكطبيب يشفق عليهم
وال تعش معهم
كذئب يأكل من حلومهم،
وكثعلب ميكر بعقوهلم
وكلص ينتظر غفلتهم .

اختبارات شخصية

مع�ه إىل الكوف�ة (وكان ذلك
بعد بداية الحكم العبّايس).
ً
ً
كاملة
س�نة
مكث أبو نوّاس
يف الكوف�ة ثم رج�ع للبرصة
ً
م�رة أخ�رى بع�د أن تش�بع

القوس

من الفيسبوك

F

حياتك؟
ملن األولوية يف
ِ

لتنج�ح يف اجتي�از ه�ذا االختب�ار
الغريب املذهل الذي يحدد شخصيتك
واولوياتك وأحبائ�ك يف الحياة ،عليك
أال تطل�ع ع�ىل اإلجاب�ات ق�ط قب�ل
اإلجابة عن األسئلة حتى يكون دقيقا ً
وتحص�ل عىل النتائج الصحيحة ،وال
تغش بالنظر فالدماغ كاملنطاد يعمل
بش�كل أفضل حني يك�ون مفتوحاً،
كل م�ا تحتاج�ه أثن�اء االختبار هو
روق�ة وقلم لتس�جيل إجابتك ،ولكن
فك�ر جيدا ً قبل التس�جيل .رتب هذه
ا لحيوان�ات حس�ب الرتتيب املفضل
لك:
( بق�رة  -نمر -خ�روف – حصان –
خنزير)
( )2اكت�ب كلمة واح�دة تصف فيها
كل مما يأتي
( كلب – قطة – فأر – قهوة – بحر)
( )3فك�ر يف ش�خص قري�ب من�ك
يعرف�ك ومه�م بالنس�بة إلي�ك ،وقم
بكتابة اس�مه وضع بجانبه لون من
األلوان اآلتية  ،مع مراعاة عدم تكرار
أي اسم أو لون مرتني.
( أصف�ر -برتقايل -أحم�ر -أبيض-
أخرض)
اإلجاب�ات  :قبل مش�اهدة اإلجابات

تأك�د من أن أجوبتك هي بالضبط ما
تريده حقا.
(  ) 1تفس�ري ترتي�ب الحيوانات هي
أهمي�ة األولويات يف حياتك من األهم
إىل األق�ل أهمي�ة :البق�رة :ترم�ز إىل
املستقبل املهني.
النمر :يرمز إىل عزة النفس
الخروف :يرمز إىل الحب
الحصان :يرمز إىل العائلة
الخنزير :يرمز إىل املال
(  ) 2وصف�ك للكل�ب يرم�ز لوصفك
لشخصيتك
وصفك للقطة يرمز لشخصية رشيك
حياتك
وصفك للفأر يرمز لشخصية أعدائك
وصفك للقهوة يرمز إلحساسك تجاه
الجنس
وصفك للبحر يرمز لوصفك لحياتك.
(  ) 3األصف�ر :ش�خص ال يمكنك أن
تنساه أبدا
الربتق�ايل :ش�خص تعت�ربه صديقا ً
حقيقيا ً لك
األحمر :شخص تحبه فعالً
األبيض :توأم روحك
األخ�رض :ش�خص س�وف تتذك�ره
لبقية حياتك.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
الكلمات االفقية
 - 1األمرباط�ور رقم
 125لليابان  -وىش
 - 2سلس�لة كب�رية
اململك�ة
ش�مال
املغربية
 - 3من أش�هر معالم
س�يدني
مدين�ة
األسرتالية
 - 4امل�ال األص�يل
القديم املوروث
 5قلب أثاث  -حرفمكرر
 - 6خ�اف ورع�ب -
ّاتأَد ولم يرسع
 - 7والي�ة أفغانية -
أحد الوالدين
 - 8حرف أبجدي (م)
 دولة عربية - 9من أش�هر معالم
نيويورك
 - 10فيلم لخالد سليم
و داليا البحريي

الكلمات العمودية
 - 1قبور  -خروج الكرة
من حدود ميدان اللعب
 - 2انك�ب ع�ىل وجهه -
نجعلها تنحني
 3مغنية لبنانية  -أسرتاليشء
 - 4م�ن مراحل القمر -
للجزم  -للنداء
 - 5مدين�ة أوكراني�ة -
كثري (م)
 - 6هض�اب  -قادم (م)
 أطراف ريال- 7عمل�ة أوربي�ة (م) -
للج�ر  -س�ورة قرآني�ة
(م)
 - 8يفتتحه ُ -
صلب
- 9م�ن ثالث�ة إىل عرشة
م�ن الرج�ال  -وع�اء
كالج�رة ل�ه عروت�ان
يحمل فيه الطني
 - 10ضم�ري منفص�ل -
منظم و منسق

فهم ذاتي

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

فايروس كورونا قد يقتل 65
مليون شخص في العالم
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هاتف هيئة التحرير
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بكاء متسابق وزغاريد والدته على مسرح «فويس كيدز»

َق ّدم املتسابق املرصي ،أحمد فايد ،أغنية
«حس�دوني» ع�ىل م�رح «ذا فوي�س
كي�دز» ،وأبه�ر لجنة التحكي�م بصوته،
حيث اس�تطاع من خالله�ا جذب انتباه
الجمه�ور .وتفاعل�ت لجن�ة التحكي�م
ّ
التف له عايص الحالني
بأكملها معه ،إذ
يف البداية ،ث�م محمد حماقي ،ثم نانيس
عج�رم؛ األمر ال�ذي جعل أرست�ه تفرح
بش�دة ،وتطل�ق والدت�ه الزغاري�د يف

ّ
يلتف ل�ه أحد أعضاء
االس�توديو ،كلم�ا
لجن�ة التحكي�م .وخ�الل غنائ�ه ،بكى
ّ
التفت ل�ه اللجنة ،ممّ ا
املتس�ابق عندما
ّ
خف�ف عنه عايص وقال ل�ه« :معلش...
كمّ �ل» .وتناف�س ثالثي لجن�ة التحكيم
عىل ض ّم الطف�ل ،إىل أن نجح حماقي يف
النهاي�ة م�ن ضمه لفريقه ،ث�م أطلقت
األم زغ�رودة مرصية من جديد بعد فوز
نجلها.

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

عمل فني جديد «طلقني شكرا» يجمع هنا شيحة
مع طليقها أحمد فلوكس
ّ
الفنان�ة ،هن�ا ش�يحة ،ع�ن س�بب
كش�فت
ّ
مش�اركتها يف عم�ل فن�ي جديد م�ع طليقها
ّ
الفن�ان أحم�د فلوكس ،حيث ج�اء تعاقدهما
عىل تقديم املسلس�ل اإلذاعي «طلقني شكراً»،
إع�الن انفصالهم�ا
بعد أشهر قليلة من

رسميا ً يف يوليو (تموز)  .2019وبرّرت هنا
ش�يحة ،لربنامج «ذا انس�ايدر بالعربي» ،ذلك
بقولها« :أنا وأحمد صحاب جدا ً وبنشتغل مع
بع�ض ...إحنا انفصلنا ب�س ده مش معناه إن
احنا منشتغلش مع بعض ...وهو ده املوضوع

كله مفيش حاجة أكرت من كده».
وكان ق�د أعل�ن ّ
الفن�ان أحمد فلوك�س تعاقد
ّ
رشكته عىل مسلسل إذاعي مع طليقته الفنانة
هنا شيحة بعنوان «طلقني شكراً» ،بعد مرور
أشهر عىل انفصالهما.

عودة الحرب بين هيفاء وهبي وروجينا
توق�ع خ�رباء صح�ة أمريكي�ون
ب�ارزون ،قبل  3أش�هر من تفيش
«ف�ريوس كورون�ا» يف الصني ،أن
يقت�ل الفريوس قراب�ة  65مليون
ش�خص يف العال�م خ�الل ع�ام
ونصف العام.
وق�ام العلم�اء يف مرك�ز جون�ز
هوبكنز لألم�ن الصحي ،بتصميم
انموذج وبائي افرتايض عىل جهاز
كمبيوت�ر كج�زء م�ن األبحاث يف
أكتوبر امل�ايض ،وتوقعت املحاكاة
أن يت�م القض�اء ع�ىل  65مليون
ش�خص من كاف�ة أنح�اء العالم
خالل  18شهرا فقط.
ونقل ع�ن أحد كب�ار الباحثني يف
مركز جونز هوبكنز ،وهو الدكتور
إري�ك تون�ر ،قول�ه إنه لم يش�عر
بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن
انتشار فريوس كورونا يف ووهان
يف أواخر ديسمرب املايض ،مضيفا
«لق�د اعتق�دت لف�رتة طويلة أن

الف�ريوس األكث�ر احتم�اال الذي
قد يتس�بب يف ح�دوث وباء جديد
سيكون فريوس كورونا».
وتاب�ع قائال« :ال نع�رف بعد مدى
قدرت�ه ع�ىل نق�ل الع�دوى .نحن
نعل�م أن�ه يت�م ينترش م�ن خالل
انتقاله من شخص آلخر ،لكننا ال
نعرف إىل أي مدى ،واالنطباع األويل
ه�و أن هذا أكثر اعتداال بكثري من
ف�ريوس الس�ارس ،لذل�ك فاألمر
مطم�ن ،إال أنه من ناحية أخرى،
قد يكون أكثر قابلية لالنتقال من
السارس».
وتش�ري املح�اكاة ،الت�ي أجراه�ا
الدكتور تونر ع�ىل الكمبيوتر ،إىل
أن�ه بع�د  6أش�هر ،س�تعاني كل
دولة يف العالم تقريبا من إصابات
بف�ريوس كورون�ا ،ويف غض�ون
 18ش�هرا ،يمك�ن أن يم�وت 65
مليون ش�خص من جرّاء اإلصابة
بالفريوس.

في أقل من دقيقة ..أمّن نفسك من
«هاكرز» الواتسآب

يس�تمر املخرج كريم العدل يف تصوير حلقات
مسلسل «أس�ود فاتح» يف بريوت مع النجمة،
هيف�اء وهبي ،الغائبة تمام�ا ً عن اإلعالم هذه
الف�رتة بس�بب انش�غالها باملش�اهد الخاص�ة
باملسلسل الرمضاني ،الذي تتعاون فيه للمرة
األوىل مع رشكة صادق الصباح.
هيفاء وهبي موج�ودة حاليا ً يف بريوت
م�ع مجموع�ة م�ن املمثل�ني الذي�ن
يقوده�م املخ�رج كريم الع�دل ،حيث
ل�ن يتج�اوز تنفي�ذ س�يناريو العمل
الش�هرين إلنهاء تصويره بني بريوت
والقاهرة.
ّ
تجس�د هيفاء وهبي للمرة األوىل دور
مصمّمة أزياء متزوجة ،ولها اس�مها

أحيان�ا ال تكون هجم�ات تطبيق
واتساب اإللكرتونية بسبب ثغرات
أمني�ة قومي�ة ،أو بس�بب أخطاء
هندس�ية يف التطبيق ،بل بس�بب
جهلن�ا بحماي�ة حس�اباتنا ع�ىل
تطبيق الرسائل األشهر يف العالم.
وبإمكانن�ا حماي�ة أنفس�نا م�ن
اخرتاقات الحس�اب ع�ىل تطبيق
واتس�اب ،باتباع خطوات بسيطة
ال تستغرق أكثر من دقيقة.
وعندم�ا يتعل�ق األم�ر باخ�رتاق
تطبي�ق واتس�اب ،أو منص�ات
الرس�ائل األخرى ،تتنوع أساليب
االخرتاق وتأثريها يف املستخدم.
ورأين�ا يف الع�ام امل�ايض هجمات
إلكرتوني�ة تصي�ب املس�تهدفني
بربام�ج تجس�س ،كم�ا ش�هد
التطبيق ملفات وس�ائط متعددة
خطرة ،يت�م تبادلها يف املحادثات،
كم�ا رأينا حاالت يت�م فيها حظر
املس�تخدم من الدخول لحس�ابه
عىل واتساب.
كل هذه املشكالت تم حلها بشكل
كب�ري م�ن قبل فري�ق واتس�اب،
الذي رمم نظام�ه األمني لحماية
املس�تخدمني ،ولكن هذا لم يمنع
«الهاك�رز» م�ن اكتش�اف طرق
جديدة للهجوم.

هند صبري :زوجي ال
يتابع أعمالي

أش�ارت املمثلة التونس�ية ،هند ص�ربي ،إىل أن
زوجها املرصي ،أحمد الرشيف ،ال يتابع أعمالها
الفني�ة .الفت�ة خ�الل إطاللتها بربنام�ج “أون
س�ت” ،املُذاع عىل فضائي�ة “أون إي” املرصية،
إىل أن�ه يحب «هن�د الزوج�ة واألم الت�ي تعرّف
عليه�ا وارتبط بها ،وليس عمله�ا» .مؤكدة أنه
ال يُدخ�ل هموم عمله إىل املنزل ،وال يتحدث عنه
كثريا ً وس�ط العائلة .ولفتت إىل أنها تطلب منه
مش�اهدة بعض أعمالها ،لرغبتها بمعرفة رأيه
ً
مش�رية إىل أنه شاهد بعض حلقات من
بأدائها،
مسلسيل “حالوة الدنيا” و”عايزة أتجوز” ،كما
أنه ش�اهد فيلم “الجزيرة” ،ونال إعجابه كثرياً.
هذا وأكدت أنها ليست إنسانة مشككة بطبعها،
وأجاب�ت ب�»نع�م» ع�ىل تعرّضها للش�ائعات،
وأكدت تقبلها للنقد ورأي الجمهور.

تغريدات

محمد بن زايد

هادي جلو مرعي

تح�اول ،دين�ا الرشبين�ي ،اللح�اق
باملوس�م الرمضان�ي الجديد بعد أن
ّ
كثف�ت تصوي�ر مش�اهدها ضم�ن
أحداث فيلمه�ا الس�ينمائي الجديد
«ي�وم  »13الذي توقف أكثر من مرة

يف الس�وق ،وتقودها الصدفة إىل اكتشاف خيانة زوجها
مع امرأة أخرى ،تؤدي بطولتها املمثلة املرصية روجينا.
ليست املرة األوىل التي تتشارك فيها هيفا وهبي وروجينا
العمل نفس�ه؛ فقد شاركتا يف السابق يف مسلسل «حالوة
الروح» ،وكانت املناكفات بينهما عىل أش ّدها.
املسلس�ل الذي لم يكس�ب رىض الجمهور بس�بب بعض
التقني�ات التي اس�تعملها محمد س�امي ،وض�ع هيفا
وهبي عىل س�كة التمثيل وشاركت بعده يف مجموعة من
املسلس�الت آخرها «لعنة كارما» ،وهو كان آخر األعمال
الدرامية التي ق ّدمتها وهبي للتلفزيون.
لم يُعرف ما اللهجة األساس�ية التي س�يقدمها «أس�ود
فاتح» هذه السنة ،لكن الواضح أن هيفاء مصممة أزياء
لبنانية متزوجة من رجل أعمال مرصي تكتش�ف خيانة
زوجها لتبدأ قصة اجتماعية مثرية للجدل.

المحكمة تطالب محمد الشرنوبي بدفع
 600ألف دوالر لسارة الطباخ

س�ت ِمرّة بني كل من ّ
م�ا زالت القضية مُ َ
الفنان
محم�د الرشنوب�ي ومنتج�ة أعمال�ه س�ارة
الطباخ ،مالكة رشكة .Earth Production
وق�رّرت املحكم�ة االقتصادية ،الت�ي انعقدت
بتاري�خ  16يناي�ر (كان�ون الثان�ي) الجاري،
ش�طب دع�وى املطرب محم�د الرشنوبي ضد
منتج�ة أعماله ،الت�ي رفعها بعد ق�رار نقابة
املهن املوسيقية بإيقافه ،رغبة منه يف التخلّص
م�ن تعاقده م�ع رشك�ة .Earth Production
وقالت سارة الطباخ ،يف بيانها« :قرار املحكمة
يعن�ي ّ
أن الرشنوب�ي أصب�ح مطالب�ا ً بتنفي�ذ
العق�د أو دفع ال�رشط الجزائ�ي ،أو الحصول
عىل موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع
الرشط الجزائي املقدر بقيمة  600ألف دوالر».
يذك�ر ّ
أن محمد الرشنوبي ن�رش يف ،يوم األحد
 21من ش�هر يوليو (تموز) السابق ،بيانا ً عرب

دينا الشربيني تعيد أحداث منى زكي
ولتجنب حال�ة «االس�تيالء» عىل
الحساب الخاص من قبل الهاكرز
مس�تقبال ،بإمكان املس�تخدمني
إجراء تغيري بسيط يف اإلعدادات.
ويق�ول املوق�ع إن بإم�كان
املس�تخدم تعي�ني رق�م تعري�ف
ش�خيص ،س�يمثل غط�ا ًء أمني�ا
إضافيا ،سيتوجب عىل املستخدم
إدخال�ه الس�تخدام واتس�اب من
جهاز جديد.
وعادة ما يلج�أ الهاكرز للحصول
ع�ىل رس�الة تحمل رق�م التأكيد،
ترس�ل إىل رقم هات�ف جديد ،كي
يس�تولوا عىل حس�اب الواتساب
م�ن جهازه�م ،ولك�ن اإلع�داد
اإلضايف س�يمنعهم من االس�تيالء
عىل الحساب.
لذل�ك حتى إذا انطلت عليك خدعة
م�ا وقم�ت بإرس�ال الرم�ز إىل
الهاك�رز ،فلن يك�ون لديهم رقم
التعريف الشخيص الخاص بك.
ويمكن العثور عىل خاصية الرقم
التعريف�ي يف واتس�اب ،ضم�ن
إع�دادات الحس�اب م�ن داخ�ل
التطبيق ،تحت عبارة «Two-Step
 ،»Verificationوال يستغرق األمر
أقل من دقيقة إلعداده.

خالل الف�رتة املاضي�ة لتغيري فريق
العمل.
ّ
تتحرض دينا الرشبيني
املسلسل الذي
له حاليا ً مع فريق العمل ،من كتابة
تام�ر حبيب واملخ�رج هاني خليفة

حس�اباته بمواقع التواصل االجتماعي أوضح
فيه ّ
أن عالقته بسارة الطباخ انتهت منذ فرتة،
ّ
ولكنه�ا م�ا زالت تضغ�ط عليه بالعق�د الذي
ّ
وقعه معها.

ال�ذي جاء ليح�ل أزمة املخ�رج بعد
انس�حاب س�امح عب�د العزي�ز من
املسلس�ل ،حيث ّ
يرش�ح حاليا ً باقي
فريق املسلسل ،بعد أن وضع قائمة
مبدئي�ة لنج�وم األحداث ،ب�دءا ً من
هنا ش�يحة وأحمد السعدني وأنجي
املقدم .وخالل األي�ام القليلة املقبلة
س�يُتعاقد مع باق�ي فري�ق العمل،
عىل أن تب�دأ دينا الرشبيني بتصوير
مشاهد املسلس�ل بداية الشهر
املقبل .أما أحداثه ،فس�تدور
ح�ول ام�رأة متزوجة من
رج�ل م�ن عائل�ة ثري�ة،
وتعيش حياة طبيعية إىل
أن تمر بحادث قوي تفقد
ذاكرتها عىل إثره وتعيش
حي�اة أخ�رى ،وتعي�ش
البطلة بني رصاع العودة
إىل ذاكرته�ا أو اختي�ار
الحي�اة الجدي�دة الت�ي
تعيش�ها بعد أن فقدت
الذاك�رة .واملسلس�ل
مأخ�وذ م�ن فورم�ات
إس�باني ،وينك�بّ حالي�ا ً
تام�ر حبي�ب ع�ىل كتابة
الس�يناريو والح�وار
الخ�اص ب�ه .ويبدو أن
هذه األحداث تتش�ابه
كث�ريا ً م�ع مسلس�ل
«آسيا» التي سبق أن
ق ّدمته منى زكي قبل
س�نوات ع�ن ام�رأة

ً
حياة غ�ري راضية
متزوج�ة تعي�ش
عنه�ا وتفق�د ذاكرته�ا يف ح�ادث
مفاجئ ،فتب�دأ حياة جديدة مغايرة
عن الس�ابقة ،فتعي�ش رصاعا ً بني
حياتها الجديدة وماضيها مع زوجها
وأوالدها.

غادة عبد الرازق تكشف عن سر صورتها بطرحة العروس
نتابــع باهتمام جهود احلكومــة الصينية الحتواء
انتشار فايروس « كورونا «  ..حنن على ثقة بقدرة
الصني الصديقة على جتــاوز هذه األزمة  ..دولة
اإلمارات ،ويف إطار نهجها االنساني ،على استعداد
لتقديم أشــكال الدعم كافــة للصني ،والتعاون مع
اجملتمع الدولي للتصدي هلذا الفايروس.

احلماس وحده اليكفي
سواء حتمست للتظاهر ضد الفساد
أو حتمست للمواجهة مع أمريكا
أو أسست حركة وأمسيتها محاس
املهم كيــف تعمل وفقا للممكن ،وليس وفقا إلرادة
التحدي اليت لديك.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

كش�فت النجم�ة املرصية ،غ�ادة عبد
ال�رازق ،عن رسّ الص�ورة التي نرشتها
بطرحة العروس عرب حسابها الخاص
عىل «إنس�تغرام» خالل االحتفال ببدء
تصوير فيلمه�ا الجديد بعنوان «حفلة
 ،»٩داخ�ل اس�تديو تمتلك�ه بمنطقة
أب�و اله�ول بج�وار أهرام�ات الجيزة.
حيث قطعت قالب الحل�وى مع ّ
صناع
العم�ل والفنان�ني املش�اركني ،وبينهم
كمال أبوري�ة ،أحمد وفيق ،نهال عنرب،
صبح�ي خليل وعبد املنع�م ربيع ،الذي
يت�وىل إخراج وإنتاج العم�ل الذي كتبه
عمر عب�د الحليم حول عال�م الجريمة
والغم�وض .فيما تغيّ�ب الفنان طارق
لطفي عن الحضور
ورشحت خ�الل االحتف�ال أن الصورة

التي نرشتها مؤخرا ً ليست
إال لقطة من الفيلم الجديد
وهي مش�هد م�ن زفافها
ع�ىل الفن�ان أحم�د وفيق
ضمن أح�داث العمل .الفتة
إىل أن «حفلة  »٩هو اس�م املكان
ال�ذي تدور ب�ه أح�داث العم�ل ونفت
عالقت�ه بفيل�م «موع�د عىل العش�اء»
لسعاد حس�ني وحسني فهمي ،وقالت
أنه�ا تلع�ب ش�خصية «روز» راقص�ة
الباليه املعتزلة ولديها ابنة.
س�ت ّ
ُ
طل يف شهر رمضان
يش�ار إىل أنها
املقبل بمسلسل «س�لطانة املعز» الذي
ينتمي للدراما الش�عبية ويجمعها مع
رشي�ف منري ،نري�ن إم�ام ومحمود
الب�زاوي ،وهو من إخ�راج محمد بكري

وتأليف
إي�اد إبراهيم.
وه�ي تقدم فيه دور فتاه
ش�عبية ُتنفق م�ا ورثته
ع�ن والدها ع�ىل تعليم
أش�قائها وتربيته�م
إىل أن يحدث موقفا ً
صعب�ا ً يق�وم
بقل�ب موازين
حياتهم.

رسالة إىل إنسان
سعد حمسن خليل
أنا لس�ت عاملا روحاني�ا وال رجل دين ..لكني انس�ان من
هذا الشعب ،يؤمن بحركة التاريخ وطور السنني ..يل رغبة
بتوجيه رس�الة ته�م املاليني وترعب الس�ادة املس�تبدين
الحاقدين من اصحاب الحظوة والسطوة واكل مال الغالبة
واملس�اكني .ال يهمني إن كانت الرس�الة طويلة او قصرية
او ملطخ�ة بالطني ..صدقوني أيها املتكربون املس�تبدون
ان تن�اول فنجان قهوة براحة بال يعطي مذاقا اكثر طيبة
من دم شاب مس�جى بني االتربة واالطيان ..صدقوني ان
س�اعة نوم عىل اريكة بالية مكس�وة بفرشة قديمة اكثر
متعة وراحة من النوم عىل فرشة مصنوعة من الحرير تم
رشاؤها من الس�حت الحرام ..صدقوني ان التنقل مش�يا
ع�ىل االق�دام يف اجواء آمن�ة اكثر راحة من ركوب س�يارة
مصفحة مقفلة الجدران وسط اجواء الخوف من رصاصة
طائشة تستقر يف الرؤوس الخاوية ..صدقوني ان الجلوس
س�اعة مع العائلة يف انس�جام ووئام خري من الجلوس يف
مجال�س االنس وضي�اع املال العام ..صدقوني ان س�اعة
تأمل وقراءة يف كتاب يؤنس وحدتي يزيدني معرفة وينور
طريقي خري يل من الجلوس مع اصدقاء السوء بال انسجام
والحدي�ث الفارغ املالم ..صدقوني ان الحياة لها قوانينها،
وان االنكباب عىل تأدية فروض الدين التي ال تعلم اإلنسان
نظافة الضمري ال ينفع شيئا ..وتذكر ايها االنسان املتجرب
الخ�ران انه عن�د رحيلك ل�ن تأخذ معك ما كس�بته ،بل
ستأخذ فقط ما اعطيته ،وتذكر ان للسعادة قوانينها ،وان
الناس مصابون بالعمى امام خطاياهم وعيوبهم ،وبقوة
النظر امام خطايا االخرين ..وصدقني اننا نعيش اليوم يف
عرص التفاهة ،وان االنس�حاب من الفوىض راحة ال تقدر
بثمن ..وتذكر ايضا ان أس�وأ الناس خط�أ هم الصادقون
يف املجتمع�ات الكاذبة ..وصدقني ايها االنس�ان ان الفقر
ال يس�تطيع اذالل النف�وس القوية ،وال الثروة تس�تطيع
ان ترف�ع النفوس الدنيئة ،فال�روح العظيمة تواجه دائما
معارضة من متوسطي الذكاء واألغبياء.

ميريام فارس تستعرض مهارتها
بالطبخ وسط التنمر
علّق�ت الفنان�ة ،مرييام فارس ،بش�باك التنمّ ر ع�ىل “تويرت” ،حني
قررت أن تشارك مع متابعيها مهارتها بطبخ طبق األرز بالدجاج.
فق�د وقعت بأخطاء مطبعية يف كتابة التغري�دة أتبعها رواد مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بالتنمّ �ر والس�خرية ..فقد غ�رّدت لتخربهم
بتحض�ري الطبق طالبة مباركته�م بالتوفيق ،لكنها كتبت “رد” بدل
“رز”  ،وكلم�ة “ ”whichعوضا ً ع�ن “ .”Wishفعلّق البعض “رحم
الل�ه اللغة اإلنجليزي�ة ،فيما قال آخر بأن�ه إذا كان تطبيقها للطبق
بقدر مهارته�ا بالكتابة ،فالدحاجة بعد الطهي ربما س�تكون عىل
قيد الحياة!
إال أنها أبق�ت عىل التغريدة ،وتجاهلت التنمّ ر ،وتابعت بمش�اركة
املزي�د من املش�اهد خالل تطبيق الوصفة ،ما زاد من الس�خرية
حت�ى وصل األمر باملتابع�ني لينصحوها بطلب غ�داء -Deli
 ، !eryلكنها ختمت التواصل بلقطة لقالب الكيك املنزيل الذي
حرضته بفرن املطبخ.

تكريم أحالم بدرع من
الذهب الخالص
كرّم�ت الهيئة العامة للرتفيه الفنانة
اإلماراتي�ة ،أحالم ،ب�درع من الذهب
الخال�ص س�لمه له�ا بن�در األيداء،
مدير عام التواصل يف الهيئة ،كممثل
عنها ،وذل�ك خالل الحفل الذي أحيته
أحالم يف بوليفارد الرياض.
وقال�ت مقدم�ة الحف�ل إن ه�ذا الدرع
مصن�وع م�ن الذه�ب الخال�ص ،ويمثل
ش�عار «فنانة العرب» عىل م�دار  25عامً ا
م�ن العط�اء والف�ن .وأعرب�ت أح�الم ع�ن
سعادتها الكبرية بالدرع ،ورفعته بيديها
عىل املرح ملش�اركته م�ع الجمهور
الذي قابل األمر بالتصفيق.
وكاد ال�درع أن يس�قط م�ن ي�د
أح�الم بس�بب ثقل�ه ،إال أنه�ا
تداركت�ه ،وعلق�ت مقدمة الحفل
قائلًة»:تقي�ل تقي�ل ده ده�ب،
تستاهلني يا أم فاهد».
وقدمت أح�الم ،خ�الل الحفل الذي
أقي�م ع�ىل مرح أب�و بكر س�الم يف
بوليف�ارد الري�اض يف خت�ام املوس�م
املس�تمر من�ذ
شهور ،عد ًدا
ً
كب�ريا م�ن
أ غا نيه�ا
ا ملتمي�ز ة
و ا لت�ي
ال ق�ت
تفا ً
ع�ال
كب ً
ريا من
جا ن�ب
الجمهور.

