العمليات املشرتكة :طائرات “”F 16
مستمرة بتنفيذ الواجبات
بغداد /الزوراء:
أكدت قيادة العمليات املشرتكة استمرار طائرات
ً
مبينـة أن فنيـني
«اف  »١6بتنفيـذ واجباتهـا،
عراقيني هم من يقومون بتجهيز تلك الطائرات
وتسليحها.وقالت القيـادة  :إن «طائرات الـ F
 ١6مستمـرة بتنفيـذ الواجبات ضـد عصابات
داعش».وأضافت أن «الفنيني العراقيني هم من
يقومون بتجهيز طائرات الـ  ١6 Fوتسليحها».
ً
مؤكدة أن «الحديث عن توقف طائرات الـ ١6 F

12
صفحة

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

عار عن الصحة».
ٍ

العدد 7179 :الخميس  30كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

بكني /متابعة الزوراء:
ارتفـع عـدد ضحايا فريوس كورونا يف الصني إىل  132حالـة وفاة ،وعدد حاالت اإلصابة
 5974حالـة ،بحسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للصحـة يف الصني.وقالت وزارة الصحة
يف بيـان ،امس األربعـاء “ :لدينا معلومات تؤكد تسجيـل  1459حالة جديدة ،فضال عن
تسجيل  26حالة وفاة ( 25بمقاطعة هوبي ،وحالة واحدة بمقاطعة ووهان) ليصل عدد
الوفيـات يف الصـني إجماال إىل  132حالة ،وعدد حاالت اإلصابـة إىل  5974حالة ،وإن 45
شـخصا خرجوا من املستشفى معافني تماما بعـد املعالجة”.هذا وقد اتخذت السلطات
الصينيـة العديد من التدابـري ،إال أن الفريوس يواصل االنتشار يف البالد.ووصفت منظمة
الصحـة العاملية فريوسات كورونا ،أو الفريوسات التاجيـة ،بأنها “مجموعة كبرية من
الفريوسات التي تسبب مرضا يرتاوح من نزالت الربد الشائعة إىل أمراض أكثر حدة”.

No: 7179 Thu 30 Jan 2020

صاحل ميهل القوى السياسية حتى مساء اجلمعة لتقديم مرشح رئاسة الوزراء

سائرون لـ

الزوراء /حسني فالح:
وجه رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
رسالة اىل القوى السياسية امهل فيها
الكتل اىل مساء غد الجمعة لتقديم مرشح

 173 :نائبا خوّلوا رئيس اجلمهورية تكليف شخصية بإرادته ونستبعد إدارة البالد من قبله

لرئاسة الوزراء ،وفيما كشف مصدر
مطلع عن ان صالح ينتظر وصول قانون
االنتخابات للمصادقة عليه ،استبعد
تحالف سائرون ادارة البالد من قبل

رئيس الجمهورية عى وفق املادة ()81
من الدستور ،مؤكدا ان  173نائبا خولوا
رئيس الجمهورية اختيار شخصية
لرئاسة الحكومة دون الرجوع اىل الكتل.

فتح جسر احلضارات يف الناصرية

وجاء يف نص رسالة رئيس الجمهورية
التي وجهها اىل الكتل السياسية ،تلقت
“الزوراء” نسخة منها :يواجه العراق
ّ
تحتم علينا
منعطفات سياسية خطرية
جميعا ً أن نتصدى بمسؤولية لها،
لتاليف مزي ٍد من التعقيدات يف املشهد
العراقي ،ولتحقيق مطالب الشعب
املرشوعة لتشكيل حكومة جديدة تم ّهد
لالنتخابات املقبلة.واضاف :منذ أن قدم
رئيس مجلس الوزراء ،عادل عبد املهدي،
استقالته الرسمية اىل مجلس النواب،
انطلقت مداوالت سياسية ونيابية
لغرض اختيار مرشح لتويل رئاسة
الحكومة ،وبسبب مساجالت وتوترات
سياسية لألسف ،لم تؤ ِد تلك املداوالت
حتى اليوم إىل تفاهم عى مرشح “غري
جديل” لرئاسة مجلس الوزراء ،قادر عى
التصدي ملقتضيات املرحلة ،وتحقيق
التوافق السيايس والشعبي املطلوب
للعبور بالبلد اىل بر األمان ،واستعادة
النظام والتحضري لالنتخابات املقبلة،
األمر الذي دعا املرجعية الدينية العليا
والقوى الوطنية واملتظاهرين اىل مطالبة
املعنيني باإلرساع يف حسم ملف تشكيل
الحكومة .وتابع :لقد أخذت األحداث
تتسارع ،واملشهد يزداد تعقيدا ً عى
املستويني الرسمي والشعبي ،فهناك
أعداد متزايدة من الشهداء والضحايا من

بومبيو يوافق على اإلدالء بشهادة حول السياسة جتاه العراق وإيران

ص3

مساعي تكليف الشكري تفشل يف اللحظات األخرية

الفتح لـ

السعر  500دينار

ارتفاع عدد ضحايا “كورونا” يف الصني
إىل  132حالة وفاة و 5974مصابا

 :سنرشح شخصية توافقية غري جدلية
لرئاسة احلكومة املؤقتـة

الزوراء  /يوسف سلمـان:
شـهدت الساعـات املاضية حراكـا مكثفا
كـاد ان يسفـر يف خاتمتـه عـن توافـق
سيـايس لرتشـيح رئيـس الـوزراء املكلف
بتشكيـل الحكومة املؤقتـة ،وقيل ان كبري
مستشـاري رئيـس الجمهوريـة ،وزيـر
التخطيط االسبق ،عيل شكري ،هو االقرب
لرئاسة الحكومـة املقبلة  ،لكن اعرتاضات
بعض الكتل السياسية ،واعالن مجموعات
مـن املتظاهرين رفض ترشـيح الشكري،
احبـط ذلك .وعـادت تلك املساعـي للفشل
مجـددا يف التوافـق عـى اختيـار مرشـح
جديـد ،بالتزامـن مع تأكيـد مصدر مقرب

مـن رئيـس الجمهورية عـدم االتفاق عى
مرشـح رئاسـة الـوزراء .باملقابـل ،اكـد
تحالف الفتـح استمـرار املباحثات لتقديم
مرشـح توافقي مستقل لرئاسـة الوزراء،
مشـريا اىل وجود مخاوف مـن عدم تطبيق
رئيـس الجمهورية للدستور.وقـال النائب
عن التحالف ،محمد البلداوي ،لـ”الزوراء”:
ان “سفر رئيـس الجمهورية للمشاركة يف
مؤتمـر دافـوس ،سبقـه توافـق كبري بني
الكتـل السياسية الختيار مرشـح لرئاسة
الوزراء ،لكـن املوضوع تأجـل لحني عودة
صالح “.وأضـاف ان “رئيـس الجمهورية
ادخل الكتـل السياسيـة يف مشكلة جديدة

تتعلـق بكيفيـة تطبيق الدستـور من قبله
(برهـم صالح) ،الن هنـاك تخوفا من عدم
تطبيق الدستور يف حال تم ترشيح شخصية
معينة لرئاسـة الوزراء” .مبينا ان “الشيخ
قيس الخزعيل طرح مواصفات الشخصية
املرشـحة لرئاسـة الـوزراء ،وكذلـك رؤية
تحالف الفتح تتلخص يف ترشيح شخصية
مستقلة يتوافق عليهـا الجميع “.واوضح
ان “التظاهـرة املليونية اعقبها حراك قوي
وتواصـل بني الكتل السياسيـة للتوصل اىل
شخصية يتوافق عليها الجميع ،وتقديمها
اىل رئيس الوزراء ،برغم تحفظ بعض الكتل
-لم يسمها -عى املرشحني “.

البنتاغون :إصابة  50جنديا املالية النيابية :العراق قد جيرب
أمريكيا بارجتاج يف الدماغ بالقصف على إلغاء قرار إخراج القوات
األمريكية لتداعيات كارثية
اإليراني على “عني األسد”

واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلن البنتاغون ّ
أن عدد الجنود األمريكيني الذين أصيبوا بارتجاج يف
الدماغ جـرّاء الصواريخ البالستية ،التـي أطلقتها إيران عى قاعدة
عني األسد يف غرب العراق مطلع كانون الثاني/يناير الجاري ،ارتفع
ً
جنديـا ،مشريا ً إىل ّ
أن هـذه الحصيلة ال تزال غري نهائية.وقال
إىل 50
ّ
ّ
املتحـدث باسـم البنتاغون ،تومـاس كامبل ،يف بيـان ،إن الحصيلة
الجديـدة للقصـف اإليراني هي إصابة  50جنديـا ً بارتجاج دماغي،
ّ
مشـريا ً إىل ّ
مرشـح
أن “هذه هـي الحصيلة يف الوقت الراهن والعدد
ّ
ّ
لالرتفاع”.وأوضح املتحدث :أن  31من هؤالء الجنود تمّت معالجتهم
يف القاعـدة وعادوا للخدمة يف وحداتهم ،يف حـني أخيل  18جنديا ً إىل
أملانيا ّ
لتلقي العالج يف مستشفى عسكري أمريكي هناك ،بينما نقل
املصاب األخـري إىل مستشفى يف الكويت.وتعد هذه املسألة شـائكة
ألن الرئيـس األمريكـي ،دونالد ترامب ،رصّ ح غـداة الهجوم ّ
ّ
أنه “لم
ُيصـب ّ
أمريكـي” يف تلـك الرضبات .وعندما سئـل عن ذلك خالل
أي
ّ
مشاركته يف منتدى دافوس االقتصادي األسبوع املايض ،قلّل ترامب
مجـ ّد ًدا مـن تأثري الرضبـات اإليرانيّة ،وقال “سمعـت ّ
أن (الجنود)
ّ
خطرة”.لكن خصوم الرئيس
لديهم صداعاً ...أنا ال أعترب ذلك إصابة
الديموقراطيـني ّ
اتهمـوه بالكذب عى الشعب األمريكـي ،وبالتقليل
من احرتام الجنـود الجرحى.وعزا البنتاغـون الحصيلة الجديدة إىل
ّ
أن أعـراض االرتجـاج الدماغي غالبا ً ما تستغـرق أيّامً ا ع ّدة قبل أن
تظهر.

بغداد /متابعة الزوراء:
أكـد عضو يف اللجنة املالية الربملانية ،جمال كوجر ،أمس األربعاء،
أن العراق قد يجرب عن قرار سحب القوات األمريكية ،عازيا السبب
اىل تلقي توصيات من مختصني تفيد بأن النتائج ستكون كارثية
إذا تـم اللجـوء إىل تطبيـق القرار.وقال ،كوجـو ،يف حديث أوردته
وكالة “سبوتنيك” ،وتابعته “الزوراء” :إن تراجع العراق عن قرار
سحـب القوات األمريكية مـرتوك للنواب الذيـن صوتوا يف جلسة
الربملان التي عقدت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري.وأضاف:
أن الذيـن صوتوا عى القرار هم النـواب الشيعة ،ورئيس الربملان،
محمـد الحلبـويس قالها بكل رصاحة ان هذا القرار شـيعي ،وإذا
كـان بنيتهم الرتاجع ،ولديهم الحجـة بالرتاجع ،فإن هناك آليات
إلعـادة التصويت ،والذهاب إىل أن يكون القـرار تكليف الحكومة
وتخويلهـا بإجراء ما يلزم ،وهي تستطيع الرتاجع عن ذلك ،وبعد
الدراسة تقول ان دوافع أو نتائج االنسحاب تكون أكثر من بقائها،
وتستطيـع أن ترتاجع.وأوضح كوجو :ليس هناك إلزام للحكومة
بالقـرار الذي صوّت عليه مجلس النواب ،ألن قرارات املجلس غري
ملزمـة ،وليست إجبارية ،وهي بمثابـة توصية للحكومة .مشريا
اىل :ان الحكومـة العراقية لديها إرادتـان من تصويت النواب عى
سحـب القوات األمريكية ،وهمـا ،األوىل :القرار اتخذ تحت ضغط
من جهات معينة ،والثانية عن دوافع عاطفية.

تفاصيل ص 2

احلوثيون  :استهداف”أرامكو” السعودية ومطارين وقاعدة
عسكرية بصواريخ وطائرات مسرية
صنعاء /متابعة الزوراء:
أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية،
امس األربعاء ،أنها استهدفت منشآت
لرشكة “أرامكو” السعودية ومطارات
أبها وجيزان ،وقاعدة خميس مشيط،
وأهدافا حساسة يف العمق السعودي،
بصواريخ وطائرات مسرية ،وذلك
بحسب موقع الجماعة.وقال املتحدث

باسم الجماعة ،يحيى رسيع :أن “القوة
الصاروخية وسالح الجو املسري نفذت
َ
رشكة آرامكو
عمليات نوعية استهدفت
يف جيزان ومطارات أبها وجيزان وقاعدة
خميس مشيط ،وأهدافا حساسة يف
العمق السعودي بعدد كبري من الصواريخ
والطائرات املسرية”.وجدد العميد رسيع
“تأكيد القوات املسلحة استمرارها يف العمل

من أجل تحرير كل أرايض الجمهورية
حتى تحقيق االستقالل”.وأضاف “تؤكد
القوات املسلحة أنها ليست يف معركة مع
أحد من أبناء الوطن الرشفاء ،وإنما دفاعا
عن بلدنا من العدوان الخارجي وأتباعه
من العمالء والخونة الذين ندعوهم إىل
العودة إىل جادة الصواب ،فالوطن يتسع
لجميع أبنائه ،وأيدينا ممدودة للجميع”.

املتظاهرين السلميني والقوى األمنية،
ونعتقد أن العقدة االكرب تكمن يف الوصول
اىل الحدود املعقولة لالتفاق عى املرشح
الجديد لرئاسة مجلس الوزراء ،وبالتأكيد
ان االستمرار بالوضع الحايل أمر محال،
وينذر بخطر كبري وتعقيد اكرب.وزاد
يف القول :إنني ادعوكم ككتل نيابية
معنية برتشيح رئيس مجلس الوزراء،
ّ
البناء
اىل استئناف الحوار السيايس
والجاد من أجل االتفاق عى مرشح جديد
ً
برىض
لرئاسة مجلس الوزراء ،يحظى
شعبي ،ورفعه اىل رئاسة الجمهورية من
ّ
اجل إصدار أمر التكليف ،وحتما تق ّدرون
أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني
ودستوري للدفع باتجاه حل األزمة،
وإذا لم تتمكن الكتل املعنية من حسم
أمر الرتشيح يف موعد اقصاه السبت١ ،
شباط  ،٢٠١٩ارى لزاما ً
ّ
عيل ممارسة
صالحياتي الدستورية من خالل تكليف
من أجده األكثر مقبولية نيابيا ً وشعبياً،
ويف إطار مخرجات املشاورات التي
أجريتها خالل الفرتة املاضية مع القوى
السياسية والفعاليات الشعبية.اىل ذلك،
استبعد النائب عن تحالف سائرون،
رياض املسعودي ،ادارة البالد من قبل
رئيس الجمهورية يف حال انتهاء املهلة
بشأن تقديم مرشحي رئاسة الوزراء.

تفاصيل ص 2

«صفقة القرن» ..خطة ملغومة ت ّدعي السالم

العراق يدعو العرب واملسلمني لدعم إقامة دولة
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف
بغداد /الزوراء:
صـدرت مواقـف دوليـة وعربيـة
وإقليميـة متباينـة حيـال الخطة
األمريكية للسالم يف الرشق األوسط
املعروفـة بـ»صفقة القـرن» ،بني
غاضـب رافـض ومؤيـد لهـا ،يف
حني ّ
جـدد العـراق موقفـه الداعم
للشعب الفلسطينـي ،داعيا العرب
واملسلمـني إىل الوقـوف إىل جانبه،
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها
القـدس الرشيف.وأكـدت وزارة
الخارجيـة العراقيـة أن القـدس
واألقىص ال يزاالن تحـت االحتالل،
ً
داعية العرب واملسلمني إىل الوقوف
إىل جانـب الفلسطينيـني يف دعـم
حقوقهم املرشوعة وإقامة دولتهم
املستقلـة وعاصمتهـا القـدس،
وكذلـك اسرتجـاع األرايض املحتلة
كافـة إىل سوريـا ولبنان.وقالـت
الـوزارة ،يف بيـان تلقـت «الزوراء»

نسخـة منـه :يقـف العـراق مـع
إخوانه الفلسطينيـني يف حقوقهم
املرشوعـة التي ضمنتهـا الرشعية
الدوليـة ،وقـرارات مجلـس األمن،
وحقهـم يف العـودة إىل بيوتهـم
وأراضيهـم ،ويشدد عى أن القدس
الرشيف ،واملسجد األقىص ال يزاالن
تحـت االحتالل .وأضافـت الوزارة،
يف بيانهـا :أن عى العرب واملسلمني
الوقوف إىل جانبهم يف دعم حقوقهم
املرشوعة ،وإقامة دولتهم املستقلة
وعاصمتهـا القـدس الرشيـف،
واسرتجـاع األرايض املحتلـة كافة
إىل سوريـا ولبنان.كما دعت مرص
الفلسطينيـني واإلرسائيليـني ،إىل
دراسة خطـة السالم التـي أعلنها
ترامب بشكل متـأن ،وفتح قنوات
الستئنـاف املفاوضـات برعايـة
أمريكية.

جملس مكافحة الفساد :أموال العراق املهربة توازي املوازنات االستثمارية منذ 2003
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مصدر :رئيس اجلمهورية ينتظر وصول قانون االنتخابات ملراجعته واملصادقة عليه

سائرون لـ
الزوراء /حسني فالح:
وجه رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
رسالة اىل القوى السياسية امهل فيها
الكتل اىل مساء غد الجمعة لتقديم
مرشح لرئاسة الوزراء ،وفيما كشف
مصدر مطلع عن ان صالح ينتظر
وصول قانون االنتخابات للمصادقة
عليه ،استبعد تحالف سائرون ادارة
البالد من قبل رئيس الجمهورية عىل
وفق املادة ( )81من الدستور ،مؤكدا
ان  173نائبا خولوا رئيس الجمهورية
اختيار شخصية لرئاسة الحكومة دون
الرجوع اىل الكتل.
وجاء يف نص رسالة رئيس الجمهورية
التي وجهها اىل الكتل السياسية ،تلقت
“الزوراء” نسخة منها :يواجه العراق
ّ
تحتم علينا
منعطفات سياسية خطرية
جميعا ً أن نتصدى بمسؤولية لها،
لتاليف مزي ٍد من التعقيدات يف املشهد
العراقي ،ولتحقيق مطالب الشعب
املرشوعة لتشكيل حكومة جديدة تم ّهد
لالنتخابات املقبلة.
واضاف :منذ أن قدم رئيس مجلس
الوزراء ،عادل عبد املهدي ،استقالته
الرسمية اىل مجلس النواب ،انطلقت
مداوالت سياسية ونيابية لغرض اختيار
مرشح لتويل رئاسة الحكومة ،وبسبب
مساجالت وتوترات سياسية لألسف ،لم
تؤ ِد تلك املداوالت حتى اليوم إىل تفاهم
عىل مرشح “غري جديل” لرئاسة مجلس
الوزراء ،قادر عىل التصدي ملقتضيات
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 173 :نائبا خوّلوا رئيس اجلمهورية تكليف شخصية بإرادته ونستبعد إدارة البالد من قبله
املرحلة ،وتحقيق التوافق السيايس
والشعبي املطلوب للعبور بالبلد اىل بر
األمان ،واستعادة النظام والتحضري
لالنتخابات املقبلة ،األمر الذي دعا
املرجعية الدينية العليا والقوى الوطنية
واملتظاهرين اىل مطالبة املعنيني باإلرساع
يف حسم ملف تشكيل الحكومة.
وتابع :لقد أخذت األحداث تتسارع،
واملشهد يزداد تعقيدا ً عىل املستويني
الرسمي والشعبي ،فهناك أعداد متزايدة
من الشهداء والضحايا من املتظاهرين
السلميني والقوى األمنية ،ونعتقد أن
العقدة االكرب تكمن يف الوصول اىل الحدود
املعقولة لالتفاق عىل املرشح الجديد
لرئاسة مجلس الوزراء ،وبالتأكيد ان
االستمرار بالوضع الحايل أمر محال،
وينذر بخطر كبري وتعقيد اكرب.
وزاد يف القول :إنني ادعوكم ككتل نيابية
معنية برتشيح رئيس مجلس الوزراء ،اىل
استئناف الحوار السيايس ّ
البناء والجاد
من أجل االتفاق عىل مرشح جديد
ً
برىض
لرئاسة مجلس الوزراء ،يحظى
شعبي ،ورفعه اىل رئاسة الجمهورية من
ّ
اجل إصدار أمر التكليف ،وحتما تق ّدرون
أن رئيس الجمهورية لديه واجب وطني
ودستوري للدفع باتجاه حل األزمة،
وإذا لم تتمكن الكتل املعنية من حسم
أمر الرتشيح يف موعد اقصاه السبت١ ،
شباط  ،٢٠١٩ارى لزاما ً ّ
عيل ممارسة
صالحياتي الدستورية من خالل تكليف
من أجده األكثر مقبولية نيابيا ً وشعبياً،

ويف إطار مخرجات املشاورات التي
أجريتها خالل الفرتة املاضية مع القوى
السياسية والفعاليات الشعبية.
اىل ذلك ،استبعد النائب عن تحالف
سائرون ،رياض املسعودي ،ادارة البالد
من قبل رئيس الجمهورية يف حال انتهاء
املهلة بشأن تقديم مرشحي رئاسة
الوزراء ،الفتا اىل ان رئيس الجمهورية
سيقدم شخصية تحظى بمقبولية من
قبل الجميع.

وقال املسعودي يف حديث لـ”الزوراء”:
ان رئيس الجمهورية هو حامي
الدستور ،وهو من يكلف رئيس الوزراء
عىل وفق املادة  76اوال ،الختيار شخصية
يدفع بها اىل مجلس النواب للتصويت
عىل منحها الثقة .الفتا اىل :ان رئيس
الجمهورية كان يهدف من عدم تسمية
شخص معني بأن ال يحدث رشخ يف
العملية السياسية ،وال يغضب الشارع،
وبالوقت نفسه لكي يوصل رسالة بأن

اغلب القوى السياسية ما زالت تتمسك
بمصالح معينة.
واوضح :ان املدة اصبحت اآلن
ضيقة جدا ،وبالتايل املؤرشات تؤكد
ان رئيس الجمهورية اصبح قاب
قوسني او ادنى من تكليف شخصية
غري جدلية ،او القوى السياسية قد
ترضخ لالمر الواقع وتقدم شخصية
تحظى بمقبولية واسعة من الكتل
السياسية ،ومن قبل الشارع العراقي،

الن الكل اتفق بأن املعايري اآلن باختيار
رئيس الوزراء تختلف عن املعايري التي
تم تشكيل الحكومة بموجبها عام
.2018
واشار اىل :ان هناك ضغطا مؤثرا من
قبل الشارع واملرجعية الدينية العليا،
وكذلك القوى السياسية ،عىل رئيس
الجمهورية لغرض تسمية رئيس
حكومة يحظى بمقبولية الجميع.
مبينا :ان رئيس الجمهورية اآلن يف
موقف قوي والذي دعاه ان يتخذ
مثل هكذا قرار ،لكي يوصل رسالة
اىل القوى السياسية بأن رئيس
الجمهورية بإمكانه ان يتخذ قرارات
حاسمة تصب يف خدمة الشعب.
واكد :ان رئيس الجمهورية بدأ يتخذ
خطوات قوية لم تعهد العملية
السياسية مثل هكذا مواقف سابقا
برغم الضغوط التي يتعرض لها
داخليا وخارجيا ،لكننا نلحظ ان رئيس
الجمهورية قد اقسم منذ تسنمه
املنصب يف نهاية  2018بأن يكون
حاميا للدستور.
واستبعد ميض رئيس الجمهورية
بإدارة البالد يف حال انتهاء املدة من
دون ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء،
مبينا :ان املادة  81تؤكد انه يف حال خلو
املنصب ،لكن املنصب اآلن مشغول من
قبل حكومة ترصيف االعمال ،وبالتايل
رئيس الجمهورية لن يسعى اىل هذا
الطريق النه سيجعل منه محط اتهام

الرشكاء والخصوم.
ولفت اىل :ان موقف الرئيس واضح اما
تقديم شخصيات مقبولة وامليض بها يف
الربملان ،او انه لن يقدم أية شخصية،
وتبقى هذه الحكومة ترصيف اعمال
لحني ايجاد مخرج دستوري او مخرج
فيه صبغة سياسية واضحة لهذه
االزمة.
وتابع :ال يمكن لرئيس الجمهورية ان
يكلف أية شخصية دون ان يتشاور مع
قادة الكتل السياسية ومع املرجعية
الدينية ومع شخصيات بارزة يف
الحراك الشعبي الجماهريي .مبينا :ان
رئيس الجمهورية ،منذ اكثر من شهر
ونصف ،يجري حوارات عميقة جادة
مع الكتل السياسية.
واكد :ان هناك تواقيع ألكثر من 173
نائبا بهذا الصدد ،يتيحون لرئيس
الجمهورية اختيار شخصية بإرادته
عىل وفق املعطيات الجديدة.
ويف سياق اخر ،أفاد مصدر مطلع،
امس األربعاء ،بأن رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،ينتظر وصول قانون
االنتخابات من الربملان ملراجعته
واملصادقة عليه “بأرسع ما يمكن.
وقال املصدر :إن “رئيس الجمهورية
يشعر أن مطالب املتظاهرين ال تحتمل
التأخري ،وأنه ينتظر وصول قانون
االنتخابات من مجلس النواب لغرض
مراجعته ،واملصادقة عليه بأرسع ما
يمكن”.

املالية النيابية :العراق قد جُيرب على إلغاء قرار إخراج القوات األمريكية بسبب تداعيات كارثية
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد عضو يف اللجنة املالية الربملانية ،جمال كوجر ،أمس
األربعاء ،أن العراق قد يجرب عن قرار سحب القوات
األمريكية ،عازيا السبب اىل تلقي توصيات من مختصني
تفيد بأن النتائج ستكون كارثية إذا تم اللجوء إىل تطبيق
القرار.
وقال ،كوجو ،يف حديث أوردته وكالة “سبوتنيك” ،وتابعته
“الزوراء” :إن تراجع العراق عن قرار سحب القوات
األمريكية مرتوك للنواب الذين صوتوا يف جلسة الربملان
التي عقدت بتاريخ الخامس من الشهر الجاري.
وأضاف :أن الذين صوتوا عىل القرار هم النواب الشيعة،
ورئيس الربملان ،محمد الحلبويس قالها بكل رصاحة
ان هذا القرار شيعي ،وإذا كان بنيتهم الرتاجع ،ولديهم
الحجة بالرتاجع ،فإن هناك آليات إلعادة التصويت،
والذهاب إىل أن يكون القرار تكليف الحكومة وتخويلها
بإجراء ما يلزم ،وهي تستطيع الرتاجع عن ذلك ،وبعد
الدراسة تقول ان دوافع أو نتائج االنسحاب تكون أكثر
من بقائها ،وتستطيع أن ترتاجع.
وأوضح كوجو :ليس هناك إلزام للحكومة بالقرار الذي
صوّت عليه مجلس النواب ،ألن قرارات املجلس غري
ملزمة ،وليست إجبارية ،وهي بمثابة توصية للحكومة.
مشريا اىل :ان الحكومة العراقية لديها إرادتان من تصويت
النواب عىل سحب القوات األمريكية ،وهما ،األوىل :القرار

اتخذ تحت ضغط من جهات معينة ،والثانية عن دوافع
عاطفية ،ونفسية ،وحينها قلنا إن القرارات السياسية
تختلف كدولة تماما عن قرارات األحزاب ،والجهات
األخرى ألن الدولة ليس لديها عواطف ،بل مصالح،
والقرارات يجب أن تدرس عىل حسب ذلك ،وعىل سبيل
املثال روسيا عندما اغتيل سفريها يف تركيا ،لم تتخذ
إجراءات رسيعة.
وأضاف :كان يجب أن تستثمر هكذا مواقف للحصول عىل
أكرب قدر من املصالح ،لكن ألن اإلرادة غائبة كليا يف هذه
الدولة ،فإرادتها ،وقرارها ليس بيدها ،وخطواتها تمىل
عليها ،وتم ما تم من الذهاب إىل السفارة ،والتصويت عىل
سحب القوات ،لذلك الوقت اآلن أن الكرة يف ملعب مجلس
الوزراء ،ويستطيعون دراستها.
وكشف كوجر عن جلسة عقدتها اللجنة املالية الربملانية
مع املعنيني ،وهم شخصيات من البنك املركزي ،وديوان
الرقابة املالية ،ووزارة املالية ،وكانت توصياتهم أن
النتائج ستكون كارثية إذا تم اللجوء إىل تطبيق قرار طرد
القوات األمريكية.
ّ
وبني كوجر :أن القرار هو طرد القوات األمريكية ،وليس
سحبا ،ألن السحب يتم إذا كان بموافقة الواليات املتحدة
األمريكية ،ومقتنعة ،مثلما حصل يف عام  ،2011ولكن
القرار الذي صوّت عليه النواب ،يعد طردا ألنه بدون
الجلوس مع هذه القوات ،والتفاوض معها حول آلية

السحب ،وتوقيته من أين يبدأ .مستفهما :وهل يعني
االنسحاب طرد سفارة؟ السفارة ليست قوة عسكرية
حتى تتم املطالبة بطردها ،وكل القوات األجنبية.
وأكمل :كانت هناك جلسة للجنة املالية ،ولنقل عنها
تنويرية ،ألننا معنيون بتنوير النواب ،والكتل السياسية
بنتائج كل خطوة نتخذها ،وأي قانون ترتتب عليه أعباء
أو التزامات مالية ،فأن املجلس لديه رأيه الخاص به،
وهذا قرار حساس جدا.
وتابع كوجر :أن اللجنة املالية عقدت الجلسة لتنور
الكتل ،والقرار السيايس يف املجلس أن النتائج الكارثية،
وإفرازاتها ،عن طرد القوات األمريكية ،كاآلتي :النتيجة
األوىل :أن موازنة  2020فيها عجز عىل األقل يرتاوح بني
( )45-40مليار دوالر ،وأحد أهم مصادر سد هذا العجز
هي القروض الدولية ،ويف حال طبق قرار طرد القوات
األمريكية ،لن يتمكن العراق من الحصول عىل هذه
القروض .ثانيا ً :أن النفط العراقي يباع بالدوالر ،وأموالنا
تذهب إىل البنك الفيدرايل األمريكي ،وهو ما سيخلق
للعراق مشكلة يف العمولة ،والدوالر ،باإلضافة إىل أن البنك
األمريكي قد يقوم بحجز الوصوالت مثلما هدد ،دونالد
ترامب ،رئيس الواليات املتحدة األمريكية.
وينوه كوجر ،إىل :أن العراق عاجز عن سحب أو نقل أمواله
املودعة يف البنك الفيدرايل األمريكي ،فهي مجمدة.
وثالثا :إذا لم تزود أمريكا العراق بالدوالر ،فليس للدولة

العراقية عملة بديلة ،وبالتايل سيتم رضب العملة املحلية
“الدينار” ،ألنه حتى الدولة التي عقد الوفد العراقي معها
الصفقات ،وهي الصني ،لم تربم باليوان الصيني ،وإنما
بالدوالر ،وبالتايل الدولة ستواجه مشكلة إليجاد عملة
أخرى كاليورو مثال ً.
وتابع كوجر :أن النتيجة الرابعة من سحب القوات
األمريكية ،وفرض حكومتها عقوبات عىل العراق،
سترضب االقتصاد العراقي ،ألن العراق دولة ريعية تعتمد
بالكامل عىل النفط ،والرشكات األجنبية العاملة يف القطاع
النفطي هي رشكات أغلبها أمريكية ،وبريطانية ،وأخرى
أوروبية ،وبعضها صيني ،ورويس.
ولفت كوجر ،متداركا :لكن الرشكات النفطية األجنبية
الكربى العاملة يف العراق هي أمريكية ،وإذا لجأت
الواليات املتحدة إىل فرض العقوبات فإنها ستطال
هذه الرشكات ،ولننظر إىل إيران كيف سحبت الكثري
من الرشكات األوروبية العقود منها خوفا من رضب
استثماراتها يف الدول األخرى ،وبالتايل ألن عدد السكان
يف العراق  33مليون نسمة ،إن حصة هذه الرشكات من
موارد هذه الدولة قد تكون نسبة قليلة مقارنة بباقي
دول العالم ،ولذلك فهي غري مستعدة للدخول يف رصاع
مع أمريكا يف مصالح ضيقة جدا ،وهي ليست مضمونة
أيضا ألن الوضع السيايس العراقي لم يعط االطمئنان
بأن مصالحها ستبقى ،ومستمرة ،وبالتايل إنها تجازف

بالبقاء يف العراق ،وتواجه أمريكا.
والنتيجة الخامسة من تداعيات طرد القوات األمريكية،
هي هروب رأس املال الداخيل ،والخارجي ،بعدم تمكن
املواطنني ،والتجار ،من سحب األموال املوجودة يف البنوك
العراقية ،كما ان املستثمر األجنبي ال يستطيع املجيء
إىل دولة تتحكم بها ميليشيات ،وترضب السفارات،
والرشكات والقواعد العسكرية بالصواريخ يف وضح
النهار ،عىل حد تعبري النائب.
ولفت كوجر ،إىل :أن النتيجة السادسة ،هي أن العراق
لن يبقى له غطاء جوي ،باإلضافة إىل أن تسليح القوات
العراقية هو أمريكي من دبابات برامز ،إىل طائرات أف
 ،16وبالتايل إذا تم طرد القوات األمريكية فهي لن تعود
لصيانة هذه األسلحة والطائرات.
وأفاد :ان جميع الجوانب ،السياسية ،واألمنية،
والعسكرية ،واالقتصادية ،يف كل املجاالت سترضب ،لذا
قلناها يف اللجنة املالية بكل رصاحة ،نحن لسنا مع طرد
القوات ،وإنما مناقشة خروجها بما يخدم الدولة العراقية
سواء انسحاب جزئي مؤقت بشكل تدريجي ،بعد دراسة،
وليس حالة انفعالية.
بعد الجلسة التنورية للجنة املالية ،يشري كوجر ،إىل :أن
املعنيني الذين أتوا إىل اللجنة ،هم جزء من جسم الحكومة،
ولم نأت بخرباء من خارجها ،ومن املفرتض أن تكون
الحكومة هي صاحبة القرار.

“صفقة القرن” ..خطة ملغومة ت ّدعي السالم تقابل بردود فعل متباينة

العراق يدعو العرب واملسلمني لدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف
بغداد /الزوراء:
صدرت مواقف دولية وعربية وإقليمية متباينة
حيال الخطة األمريكية للسالم يف الرشق األوسط
املعروفة بـ”صفقة القرن” ،بني غاضب رافض
ومؤيد لها ،يف حني ج ّدد العراق موقفه الداعم
للشعب الفلسطيني ،داعيا العرب واملسلمني
إىل الوقوف إىل جانبه ،وإقامة دولته املستقلة
وعاصمتها القدس الرشيف.
وأكدت وزارة الخارجية العراقية أن القدس
ً
داعية العرب
واألقىص ال يزاالن تحت االحتالل،
واملسلمني إىل الوقوف إىل جانب الفلسطينيني
يف دعم حقوقهم املرشوعة وإقامة دولتهم
املستقلة وعاصمتها القدس ،وكذلك اسرتجاع
األرايض املحتلة كافة إىل سوريا ولبنان.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :يقف العراق مع إخوانه الفلسطينيني
يف حقوقهم املرشوعة التي ضمنتها الرشعية
الدولية ،وقرارات مجلس األمن ،وحقهم يف
العودة إىل بيوتهم وأراضيهم ،ويشدد عىل أن
القدس الرشيف ،واملسجد األقىص ال يزاالن تحت
االحتالل.
وأضافت الوزارة ،يف بيانها :أن عىل العرب
واملسلمني الوقوف إىل جانبهم يف دعم حقوقهم
املرشوعة ،وإقامة دولتهم املستقلة وعاصمتها
القدس الرشيف ،واسرتجاع األرايض املحتلة
كافة إىل سوريا ولبنان.
كما دعت مرص الفلسطينيني واإلرسائيليني ،إىل
دراسة خطة السالم التي أعلنها ترامب بشكل
متأن ،وفتح قنوات الستئناف املفاوضات
برعاية أمريكية.
وقال بيان لوزارة الخارجية املرصية :تدعو
مرص الطرفني املعنيني بالدراسة املتأنية
للرؤية األمريكية لتحقيق السالم ،والوقوف
عىل كل أبعادها ،وفتح قنوات الحوار الستئناف
املفاوضات برعاية أمريكية.
وأضاف البيان :وترى مرص أهمية النظر ملبادرة
اإلدارة األمريكية من منطلق أهمية التوصل
لتسوية القضية الفلسطينية ،بما يعيد للشعب
الفلسطيني كامل حقوقه املرشوعة من خالل
إقامة دولته املستقلة ذات السيادة عىل األرايض
الفلسطينية املحتلة ،وفقا ً للرشعية الدولية
ومقرراتها.

واىل ذلك ،قال ،يوسف العتيبي ،سفري دولة
اإلمارات بواشنطن يف بيان :إن دولة اإلمارات
تعتقد أن بإمكان الفلسطينيني واإلرسائيليني
تحقيق سالم دائم وتعايش حقيقي بدعم من
املجتمع الدويل.
وأعلن العتيبي أيضا تقدير دولة اإلمارات لجهود
الواليات املتحدة املستمرة للتوصل التفاق سالم
بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
أما وزارة الخارجية السعودية ،فقالت يف بيان
عىل موقع “تويرت” :إنها اطلعت عىل إعالن
اإلدارة األمريكية ،ويف ضوء ما تم اإلعالن عنه،
فإن اململكة تجدد التأكيد عىل دعمها لكل
الجهود الرامية للوصول إىل حل عادل وشامل
للقضية الفلسطينية.
وأضافت :قد بذلت اململكة ،منذ عهد جاللة امللك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ،وحتى
العهد الزاهر لخادم الحرمني الرشيفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،جهودا كبرية
رائدة يف نرصة الشعب الفلسطيني الشقيق،
والوقوف إىل جانبه يف كل املحافل الدولية لنيل
حقوقه املرشوعة.
بينما أكد العاهل السعودي ،امللك سلمان بن عبد
العزيز ،يف اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني،
محمود عباس :أن “موقف اململكة لن يتغري من
القضية الفلسطينية حفاظا عىل حقوق الشعب
الفلسطيني.
وقال امللك سلمان :قضيتكم هي قضيتنا،
وقضية العرب واملسلمني ،ونحن معكم.
من جهتها ،قالت الخارجية القطرية :إن “قطر
ترحب بجميع الجهود الرامية إىل تحقيق السالم
العادل ،واملستدام يف األرايض الفلسطينية
املحتلة.
وأعربت قطر عن تقديرها ملساعي اإلدارة
األمريكية الحالية إليجاد حلول للقضية
الفلسطينية والرصاع العربي اإلرسائييل ،طاملا
كان ذلك يف إطار الرشعية الدولية وقرارات األمم
املتحدة ذات الصلة.
وقالت وزارة الخارجية ،يف بيان :من الرضورة
بمكان التأكيد عىل أن نجاح أية مبادرة قائمة
أو مستقبلية لحل هذا الرصاع الذي دام ألكثر
من سبعة عقود يبقى منوطا بانخراط طريف
الرصاع األساسيني يف مفاوضات ج ّدية ومبارشة

عىل أساس الرشعية الدولية ،وما كان متناسبا
يف مختلف املبادرات األمريكية التي جاءت يف
سياق الوساطة مع تلك الرشعية.
وأضاف البيان :لقد سبق لجميع الدول العربية
تبني املبادرة العربية للسالم ،من خالل الجامعة
العربية والتي وضعت مجموعة من األسس
إلحالل السالم العادل.
وأكدت دولة قطر ،يف هذا السياق ،استعدادها
لتقديم الدعم املطلوب ألية مساع ضمن هذه
ّ
لحل القضية الفلسطينية ،موضحة
األسس
أنه ال يمكن للسالم أن يكون مستداما ما لم
تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني يف إقامة
دولة مستقلة ذات سيادة عىل حدود  ، 1967بما
يف ذلك القدس الرشقية ،ويف العودة إىل أراضيه.
كما أكد البيان :أن رفاه الشعب الفلسطيني
مرشوط بتحقيق السالم العادل ،وأن دولة قطر
لن تتأخر عن تقديم العون ملؤسسات دولته
واقتصاده.
أما الرئيس الفلسطيني ،محمود عباس ،فقد
أكد :أقول لرتامب ونتنياهو إن القدس ليست
للبيع ،وكل حقوقنا ليست للبيع واملساومة،
وصفقة املؤامرة لن تمر.
وأضاف عباس :سنواصل كفاحنا إلنهاء
االحتالل إلعالن دولة فلسطينية وعاصمتها
القدس الرشقية ،نحن رفضنا الصفقة األمريكية
منذ البداية ألنها تطرح دولة فلسطينية بدون
القدس عاصمة لها.
وأكد :متمسكون بقرارات الرشعية الدولية
ملواجهة الخطة األمريكية.
وتابع :وحدتنا ،وبدعم من أحرار العالم،
ستسقط املؤامرات واالحتالل الفايش.
وقال عباس :لن أقبل بالواليات املتحدة وحدها
لرعاية أي مفاوضات ،بل أقبل برباعية دولية،
ولن نفاوض عىل أساس صفقة ترامب ،بل عىل
أساس القرارات الدولية.
ورفض عباس وصف الشعب الفلسطيني
باإلرهابي ،وقال :نحن لسنا شعبا إرهابيا ،ولم
نكن أبدا ،وملتزمون بمحاربة اإلرهاب.
وأوضح الرئيس :أن التحرك الشعبي السلمي
أول أسلحة التحرك ضد الصفقة األمريكية.
كما حذر وزير الخارجية وشؤون املغرتبني
األردني ،أيمن الصفدي ،من “التبعات الخطرية”

ألي إجراءات أحادية من الجانب اإلرسائييل،
داعيا لبدء مفاوضات جادة ومبارشة ملعالجة
الوضع الراهن.
وقال الصفدي ،يف بيان :نحذر من التبعات
الخطرية ألي إجراءات أحادية إرسائيلية
تستهدف فرض حقائق جديدة عىل األرض ،مثل
ضم األرايض وتوسعة املستوطنات يف األرايض
الفلسطينية املحتلة ،وانتهاك املقدسات يف
القدس.
وأكد الصفدي :أن األردن سينسق مع األشقاء
يف فلسطني والدول العربية األخرى للتعامل
مع املرحلة القادمة يف إطار اإلجماع العربي.
داعيا إلطالق مفاوضات جادة ومبارشة تعالج
الوضع يف إطار شامل ورضوري الستقرار
املنطقة وأمنها.
الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان ،بدوره،
أكد ،أن خطة ترامب غري مقبولة ،وأنها ال
تخدم السالم ولن تجلب الحل ،مؤكدا أن ما
تعرف بصفقة القرن هي خطة لتجاهل حقوق
الفلسطينيني ،وإضفاء الرشعية عىل االحتالل
اإلرسائييل.
وإيران ،قالت :إن خطة العار التي فرضها
األمريكيون عىل الفلسطينيني هي خيانة العرص
ومحكومة بالفشل .مبدية استعدادها لوضع
الخالفات جانبا ،والتعاون الحثيث مع كل
دول املنطقة ملواجهة “مؤامرة ترامب” ،كما
وصفتها.
وقال ،العميد يد الله جواني ،املستشار األعىل
للمرشد اإليراني بالحرس الثوري :بعد اإلعالن
عن الخطة ستدخل املقاومة الفلسطينية
مرحلة جديدة ،وسيجري توحيد صفوف
األطراف الفلسطينية.
وأضاف جواني ،يف ترصيح صحفي ،ان
املقرتح األمريكي ال يستجيب ملطالب الشعب
الفلسطيني ،ويمثل أهداف إرسائيل بدعم
أمريكي ،وال يمكن أن يخضع له الفلسطينيون،
حسب تعبريه.
يذكر أن سفراء كل من اإلمارات والبحرين
وسلطنة عمان حرضوا موكب اإلعالن عن
الخطة األمريكية.
وقد أشاد الرئيس األمريكي ،يف كلمته بحضور
سفراء الدول الثالث ،وبما وصفها بمساعدتهم

الرائعة ،كما أثنى عليها رئيس الوزراء
اإلرسائييل ،معتربا حضور سفرائها دليال عىل
التقارب بينها وبني إرسائيل.
ويف السياق نفسه ،أكد األمني العام للجامعة
العربية ،أحمد أبو الغيط ،إن القراءة األوىل
لخطة ترامب تشري إىل إهدار كبري لحقوق
الفلسطينيني املرشوعة.
وأوروبيا ودوليا ،رحبت بريطانيا عىل لسان
رئيس وزرائها ،بوريس جونسون ،بالخطة ،يف
حني وصفها وزير خارجيتها ،دومينيك راب،
بأنها اقرتاح جدي.
من جهتها ،رحبت فرنسا بالخطة األمريكية،
وقالت إنها ستدرسها عن كثب ،لكنها أكدت
أن أية خطة للسالم بالرشق األوسط يجب أن
تتوافق مع القانون الدويل واملعايري املتفق عليها
دوليا.
كما أكدت أن حل الدولتني للرصاع اإلرسائييل
الفلسطيني رضوري للتوصل إىل سالم عادل
ودائم بالرشق األوسط.
ويف نيويورك ،قال ،ستيفان دوجاريك ،املتحدث
باسم األمني العام لألمم املتحدة ،إن موقف األمم
املتحدة إزاء عملية السالم يف الرشق األوسط
سيظل ملتزما بقرارات مجلس األمن الدويل
والجمعية العامة ذات الصلة ،سواء فيما يتعلق
باملستوطنات أو القدس.
أما االتحاد األوروبي ،فع ّد أن املبادرة األمريكية
للسالم توفر فرصة إلعادة إطالق الجهود نحو
حل تفاويض قابل للتطبيق.
بدورها ،قالت روسيا ،عىل لسان ،ميخائيل
بوغدانوف ،نائب وزير خارجيتها ،إن خطة
ترامب واحدة من املبادرات ،ولكن ليست
واشنطن من يتخذ قرار التسوية.
أما الخارجية األملانية ،فوصفت املقرتح
األمريكي للسالم بأنه يثري أسئلة سوف تناقشها
مع الرشكاء يف االتحاد األوروبي.
ويف أوسلو ،أعربت وزيرة الخارجية السويدية،
آن ليندا ،عن دعم بالدها موقف األمم املتحدة
الخاص بحل القضية الفلسطينية عىل أساس
دولتني ،مؤكدة أن هذا هو الضامن لسالم عادل
ومستدام.
ويف الداخل الفلسطيني ،قالت حركة املقاومة
اإلسالمية (حماس) إن الخطة التي أعلنها

ترامب ستكون مدعاة لتفجري الرصاع مع
االحتالل اإلرسائييل ،ولن تكون مصدرا لألمن
والسالم يف املنطقة ،وإنها تهدف لتصفية
القضية الفلسطينية ،وتثبيت أركان الدولة
اليهودية العنرصية املتطرفة.
وقال القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي ،داود
شهاب :إن املوقف الفلسطيني الرافض لهذه
الصفقة سيرتجم بالحرص عىل تعزيز الوحدة
واملشاركة مع الكل الوطني يف مواجهتها،
وتفعيل املقاومة بكل أشكالها.
ويف الداخل اإلرسائييل ،أعلنت القائمة املشرتكة،
ّ
تمثل األحزاب والتيارات العربية،
التي
رفض خطة ترامب ألنها “تكرّس االحتالل
واالستيطان” ،مشرية إىل أنها مخطط لتصفية
حقوق الشعب الفلسطيني ،ومنع السالم
العادل.
كما ع ّد مركز املعلومات لحقوق اإلنسان
يف األرايض الفلسطينية املحتلة (بيتسيلم)
أن الخطة األمريكية خطة أبرتهايد (فصل
عنرصي) ،وليست خطة سالم.
وشبّه املركز الخطة بالجبنة السويرسية التي
تحتوي عىل فراغات بداخلها ،حيث يقدم
الرئيس األمريكي الجبنة لإلرسائيليني والفراغات
للفلسطينيني.
أما منظمة العفو الدولية ،فقالت إن خطة
ترامب للسالم تتضمن مقرتحات تخرق
القانون الدويل ،وتعزز انتزاع إرسائيل للحقوق
الفلسطينية.
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جبهة أخرى يف مسار احلرب على مجاعة اإلخوان

بعد إنزاهلا جنودا يف طرابلس

تركيا تتجاهل خمرجات مؤمتر برلني

طرابلس/ميدل ايست اوناين:
ْ
أكدت مصـادر اعامية وصول بارجتني
حربيتـني اىل مينـاء طرابلـس اضافة اىل
سـفينة شـحن تقل دبابات وشـاحنات
عسـكرية تـم نقـل حمولتهـا اىل قاعدة
معيتيقـة الجوية يف انتهاك تركي صارخ
للتعهدات بعدم تسليح اطراف النزاع.
وأفادت هذه املصادر ان تركيا بدأت إنزال
جنودهـا ومرتزقـة فجر امـس االربعاء
لدعم حكومة الوفاق التي تقاتل الجيش
الوطني الليبي يف طرابلس.
ونقلـت قنـاة العربية وفق مراسـلها ان
بارجتني حربيتني تحمان اسمي “غازي
عنتاب” و”قيديز” قامتا بالرسو يف ميناء
طرابلس وان ميليشـيا الـردع والنوايص
تكفلتا بتامني عملية اإلنزال.
وأشـارت املصـادر اإلعامية ان سـفينة
شـحن رافقـت البارجتني قامـت بانزال
دبابـات وشـاحنات عسـكرية ومعدات
قبل نقلهـا اىل قاعدة معيتيقة الجوية يف
طرابلس وسـط إجراءات امنية مشـددة
من قبل قوات حكومة فائز الرساج.
وياتـي هـذا االنـزال يف تعـارض تام مع
مخرجات مؤتمـر برلني والتي تعهد فيه
الرئيـس الرتكـي رجـب طيـب اردوغان
بالتوقف عن دعم امليليشـيات بالسـاح
واملرتزقة وعدم التدخل يف الشان الداخيل
الليبي.
وكانـت مصـادر إعامية سـورية اكدت
أن تركيـا تواصل عمليات تسـفري مئات
املقاتلـني السـوريني لدعـم امليليشـيات
املتطرفـة يف طرابلـس وذلـك بوصـول
دفعات جديدة من املرتزقة.
وتشري تقارير إىل أن أعمار املرتزقة الذين
ترسـلهم تركيا بعد إغرائهم بالجنسـية
الرتكية وألفي دوالر شـهريا ،ترتاوح بني
 17و 30سنة يف عمليات مشابهة تماما
بتجـارة الحرب التـي اعتمدتها أنقرة يف
سوريا يف السنوات األخرية.
وذكرت تقاريـر إعامية بـأن الطائرات

تتوجه عىل شـكل رحات داخلية وهمية
وال يتم إدراجهـا يف قائمة الرحات ،كما
ال يتم العبور من الحدود الرسمية ،كي ال
يتم إثبات هويات املسفرين يف حال أرادت
املحكمة الدولية فتح تحقيق باألمر.
وأفاد املرصد السـوري لحقوق اإلنسـان
االسـبوع املـايض بزيـادة عـدد املرتزقة
السـوريني الذين نقلـوا طرابلس ،حيث
بلـغ عدهم  3660مقاتا يف ارتفاع جديد
يعكس إرصار تركيا عىل امليض يف تدخلها
العسـكري الذي أثار انتقادات واسـعة.
وتورطـت تركيـا يف عقد مذكـرة تفاهم
مـع حكومـة الـرساج تحـوي اتفاقيـة
لتقاسم الحدود البحرية اغضبت دوال يف
املنطقة.
وأقر الربملان الرتكي بداية الشهر الجاري
اتفاقيـة التعاون األمني والعسـكري ما
سـيزيد من تدهور االوضاع وفتح الباد
عىل مزيد من التدخات االجنبية.
ويف محاولـة ملواجهة التدخـات الرتكية
ق ّدمت بريطانيـا إىل مجلس األمن الدويل
ّ
التدخل
مسـو ّدة قـرار يدعـو إىل رفـض
الخارجـي يف ليبيـا ووقف دائـم إلطاق
النـار كما نص عىل ذلـك اجتماع مؤتمر
برلـني ،يف وقـت تسـعى فيـه الجزائـر
واإلمارات إىل تفعيل دول جوار ليبيا أكثر
يف الـراع لتطويـق التحـركات الرتكية
التي ما انفكت تؤججه.
ودعت بريطانيا حسـب نـص القرار إىل
“وقف دائم إلطاق النار” يف ليبيا مطالبة
مـن األمني العام لألمـم املتحدة أنطونيو
غوترييـش بتقديـم مقرتحـات ملراقبـة
الهدنة تشمل خصوصا ً “مساهمات من
ّ
منظمات إقليمية”.
ومـن املقـرّر أن يعقـد مجلـس األمـن
ّ
لكن العديد
اجتماعا ً حول ليبيا األربعاء،
ّ
من الدبلوماسيني استبعدوا إمكانية تبني
القرار يف تلك الجلسة بسبب االنقسامات
التـي ما زالت تباعد بـني أعضاء املجلس
بشأن امللف الليبي.
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طاجيكستان تعتقل  113شخصا التهامهم باالنتماء لإلخوان احملظورة
دوشنبه/وكاالت:
يف سـياق تزايد انتبـاه دول كثـرية يف العالم
للخطر الذي تمثله جماعة اإلخوان املسلمني،
والـذي ُترجـ َم يف تصنيـف جماعـة اإلخوان
جماعـة إرهابيـة يف أكثـر مـن بلـد ،أوقفت
سلطات طاجيكستان  113شخصا التهامهم
باالنتمـاء إىل جماعـة اإلخـوان املسـلمني
املحظورة منذ سـنوات .الخطوة الطاجيكية
األخـرية ،ال يمكـن فصلها عن مسـار طويل
مـن العاقة املتوترة مع حـزب النهضة الذي
يجاهر بانتمائه العضوي إىل جماعة اإلخوان،
والتـي بدأت منذ الحرب األهليـة عام ،1992
وتزايدت بإعان الحكومة حظر نشاط حزب
النهضـة عـام  ،2015وصـوال إىل اإليقافات
التي حصلت الثاثاء.
وقال املدعي العام يف طاجيكسـتان يوسـف
رحمون  ،إن السـلطات اعتقلت  113شخصا
التهامهـم باالنتمـاء إىل جماعـة اإلخـوان
املسلمني املحظورة .وأضاف يف إفادة صحفية
أن من بني املعتقلني الذين احتجزوا عىل مدى
هذا الشـهر ،يوجد أجنبيان ومسـؤول محيل
وأكثر من  20أستاذا جامعيا.
وتشـن الحكومة حربا يف جبهـات مختلفة،
ضـد تيـارات إسـامية متباينة ،سـواء ضد
حـزب النهضـة اإلخوانـي ،أو ضـد عنـارص
تعلن انتماءهـا إىل تنظيم داعش .حيث ألقت
طاجيكسـتان املسـؤولية عـىل متشـددين
إسـاميني ،يف شـن سلسـلة مـن الهجمـات
الدامية عىل سـياح أجانب وعاملني يف سجن
محيل وحرس الحدود.
يشـار إىل أن اهتمـام العالـم بـدأ يرتكـز يف
السـنوات األخرية عىل تنامي نشاط التيارات
واملجموعـات اإلسـامية يف منطقـة آسـيا
الوسـطى .وقد سـاهمت عوامل متداخلة يف
تعزيـز هـذا التنامـي ،وهـي أوال؛ الرضبات
القاصمـة التـي تلقتهـا كـربى التنظيمـات
اإلسامية يف العالم العربي واإلسامي ،إضافة

إىل البنيـة املجتمعيـة والثقافيـة التـي تميز
منطقة آسـيا الوسـطى ،باعتبارها منطقة
تتميـز بعمق التدين الشـعبي الـذي يقوم يف
أغلـب تكويناته عىل املذهب السـني الحنفي
األوسـع انتشـارا يف هذه املناطق منذ دخول
اإلسام إليها يف القرن الثامن امليادي ،إضافة
إىل الصحوة الدينية التي عرفتها منطقة آسيا
الوسـطى بعد سـقوط االتحاد السـوفييتي،
ومـا ترتـب عنهـا من حـروب وتوتـرات من
قبيـل الحرب األهليـة يف طاجيكسـتان ،بني
 1992و ،1997بني نظام الرئيس الطاجيكي
الشـيوعي ،رحمـن نابييـف ،واملعارضـة
اإلسامية بزعامة حزب النهضة.
تأسس حزب النهضة اإلسـامي الطاجيكي
عام  1973وأعلن أن مبادئه تقوم عىل أفكار
ومبادئ تنظيم جماعة اإلخوان املسلمني وأنه
يستوحي منهجه من كتب حسن البنا وسيد
قطـب ومحمد الغـزايل وأبواألعـىل املودودي.
وترأس الحزب منذ تأسيسـه ،عبدالله نوري
الـذي تويف يف العـام  ،2006ثـم خلفه محيي

الدين كبريي الذي يعيش حاليا خارج الباد.
ظل التوتر يطبع العاقة بني الحزب اإلسامي
اإلخواني وبني النظام الطاجيكي ،مع اإلشارة
إىل أن غالبية السكان يف طاجيكستان هم من
املسـلمني ،بنسـبة تناهز  98باملئة من العدد
اإلجمايل للسـكان الذي يبلغ حوايل  10مايني
نسمة .وتتبنى الدولة نظاما علمانيا اعتمادا
عىل دستور يسمح بحرية الديانة.
وكانت املحكمة العليا يف طاجيكستان ،قضت
يف  29سـبتمرب  ،2015بحـل حـزب النهضة
اإلسـامي ،واعتبـاره “تنظيمـا إرهابيـا”.
وقالت املحكمة ،يف حيثيات حكمها إن جميع
أنشـطة الحـزب باتـت محظورة ،بمـا فيها
صحيفته “النجاة” الناطقة بلسانه وموقعه
اإللكرتوني.
وحمّلت املحكمة الحزب اإلسامي مسؤولية
األحـداث التـي شـهدتها العاصمة دوشـنبه
وضواحيهـا ،واتهمته بـ”تأسـيس جماعات
ترتكـب ممارسـات خارجـة عـىل القانون،
والدعـوة إىل االنقـاب عىل السـلطة ،وإثارة

النزاع الديني بهدف زعزعة استقرار الباد”.
وسـبق أن أعلنت وسـائل إعام رسـمية ،أن
اشـتباكات اندلعـت يف  4سـبتمرب  2015بني
القـوات الحكومية ومجموعـة انقابية تتبع
الجنـرال عبدالحليـم نظـرزاده ،نائـب وزير
الدفاع ،عـىل خلفية اتهام السـلطات لألخري
بـ”السـعي لتشـكيل مجموعـات تهدف إىل
زعزعـة االسـتقرار ومناهضـة السـلطة”.
وكانت تلك االشتباكات قد استمرت  12يوما،
وأسفرت عن مقتل نظرزاده و 25من رجاله،
فيما قتل  15عنرا من القوات الحكومية.
وإثـر ذلـك اتهمـت الحكومـة الطاجيكيـة
حزب النهضة ورئيسـه محيي الدين كبريي،
بالتواطؤ مـع “التمرد” ،حيـث أكدت وثائق
املخابـرات الطاجيكيـة أن روح الله تيلوزاده
نجل محيي الدين كبريي -سـلم عبدالحليمنظرزاده ،الذي حاول تنفيذ االنقاب املسلح،
 1.2مليـون دوالر لتمويـل االنقـاب ،وذلـك
بتكليف من والده املقيم يف الخارج.
الثابـت أن التوتـر سـيظل حاكمـا للعاقـة
بني النظـام الطاجيكي والحركـة اإلخوانية،
املسـنودة مـن بعـض الحـركات اإلسـامية
األخـرى مثـل حـزب التحرير وحـزب إحياء
اإلسـام فضـا عـن عمليـات إرهابيـة من
تنفيـذ تنظيـم داعش ،ولـن يتوقـف بحظر
الحركـة أو تصنيفهـا إرهابيـة أو بإيقـاف
قادتها ورموزها .والواضح أن منطقة آسـيا
الوسـطى تحولت إىل رهـان جديـد للتنظيم
الدويل لإلخوان املسـلمني ،بعد الرضبات التي
تلقتهـا فروع الجماعة يف أكثر من بلد عربي،
وبعـد بدء انتباه العديد من األقطار األوروبية
للخطـر الذي تمثله تلك الجماعات .والواضح
أيضـا أن الرهان اإلخواني قـرأ بعناية البنية
الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتصادية ملنطقة
آسـيا الوسـطى ،وتوصـل إىل أنهـا بـكل ما
تحتويـه من مقومات ،يمكـن أن تمثل ماذا
صالحا للمرحلة املقبلة.

اجلامعة العربية :التدخالت اخلارجية يف العراق بومبي��و يوافق على اإلدالء بش��هادة حول
السياسة جتاه العراق وإيران
أوصلته حلالة غري مسبوقة من االستقطاب
القاهرة /متابعة الزوراء:
رأت جامعـة الدول العربيـة إن اوضاع العراق
تثـري القلـق واالنزعـاج ،يف ضـوء تصاعـد
وتـرية املواجهـات وأعمـال العنـف ،وبالذات
ضد املتظاهرين السـلميني ،بما يهدد السـلم
األهيل ،مؤكدة أن التدخات الخارجية بالشأن
العراقي أوصلت البلد لحالة غري مسبوقة من
االستقطاب.
وقـال األمني العام للجامعة ،أحمد أبو الغيط:
إن اسـتخدام العنـف لـن يمثـل مخرجـا من
األزمة .معربا عن أمله أن تسود الحكمة ،وأن
يتم نزع فتيل التصعيـد الحايل تجنيبا النزالق
الباد إىل أوضاع سيئة.
وعـ ّد األمـني العـام للجامعـة أن التدخـات

الخارجية يف الشأن العراقي قد أوصلت البلد إىل
حالة غري مسـبوقة من االستقطاب ،وجعلت
منه حلبة رصاع ألطـراف إقليمية ودولية ،ما
يتسـبب يف معاناة كبرية للعراقيني ،خاصة أن
أبناء العراق ال يرغبون يف رؤية بلدهم مرسحا
لتصفية الحسابات أو حروب بالوكالة.
وناشـد أبو الغيط العراقيني ،بـكل أطيافهم،
وضـع مصلحـة العـراق أوال ،والسـعي إىل
معالجة األزمة السياسية الحالية عرب الحوار
والوسائل السلمية.
وأكـد أبـو الغيـط :أن التوقف عـن التدخل يف
الشـأن العراقي من قبل األطـراف الخارجية
سيسـاعد عـىل تهدئة األوضـاع ،والتوصل إىل
الحلول السياسية املطلوبة.

واشنطن /متابعة الزوراء:
قالت لجنة يف مجلس النواب األمريكي إنها
توصلت إىل اتفاق مع وزير الخارجية ،مايك
بومبيـو ،عـىل اإلدالء بشـهادته يف جلسـة
عامة بخصوص السياسة األمريكية تجاه
العـراق وإيران ،بعـد التهديد باسـتدعائه
بسـبب رفضـه يف السـابق املثـول أمـام
اللجنة.
وبحسـب “رويرتز” ،قـال النائـب ،إليوت
إنجـل ،رئيـس لجنـة الشـؤون الخارجية
بمجلـس النـواب ،إنه تحدث مـع بومبيو،
وأن الوزيـر وافـق عـىل حضـور جلسـة
منفصلة عن جلسة امليزانية السنوية التي
تعقدهـا اللجنـة يف املجلس الذي يسـيطر

عليه الديمقراطيون.
وأضـاف إنجل ،يف بيان ،أنه سـيعلن موعد
الجلسة قريبا.
ويضغط أعضـاء يف الكونغرس ،من بينهم
جمهوريـون ،عـىل إدارة الرئيـس ،دونالد
ترامـب ،لتقديـم مزيد مـن املعلومات عن
مقتـل القائد العسـكري اإليراني ،قاسـم
سليماني ،يف رضبة شنتها طائرة أمريكية
مسرية يف العراق هذا الشهر.
وحاولـت لجنـة الشـؤون الخارجيـة من
قبـل تحديد موعد لجلسـتني عىل األقل مع
بومبيو ،وكان من املقـرر انعقاد إحداهما
امس األربعـاء ،املوافـق  29يناير /كانون
الثاني ،لكن الوزير رفض الحضور.

خطة ترامب للشرق األوسط“ ..صفقة” أم “خدعة” القرن؟
واشنطن/د ب أ:
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب
إن مـا يـدور يف واشـنطن يتعلـق بـ
“السـام يف الـرق األوسـط” ،أي
بهدف تاريخي .ودعا ترامب يف سبيل
ذلك ضيوفا مشـهورين من إرسائيل،
حيـث اسـتقبل أوال ،رئيـس الوزراء
اإلرسائييل ،بنيامني نتنياهو ،االثنني
املـايض يف البيت األبيض .ثم خصص
ترامـب  90دقيقـة فيمـا بعـد للقاء
منفصـل مع زعيم حزب ازرق ابيض
بيني جانتـس ،الذي ينافس نتنياهو
عىل رئاسة الوزراء .ويريد ترامب من
وراء هـذه املقابـات توضيح خطته
الخاصة بالسـام يف الرق األوسط
(صفقة القرن) ،والتي كان قد أعلن
عنهـا قبل وقـت طويل .وممـا يقلل
مـن فرص نجاح هـذه الخطة أيضا،
أن هناك طرفا مهما لم تتم دعوته إىل
واشطن ،أال وهم الفلسطينيون.
لم يظهر ترامب منذ البداية ،كوسيط
محايـد يف هـذا الـراع .ووصـف
نتنياهـو رشيكـه األمريكـي ،يـوم
االثنـني بأنه “أفضل صديق إلرسائيل
يف البيت األبيض حتى اآلن” .و شـكر
رئيـس الـوزراء اإلرسائيـيل ترامـب
أيضا عىل اعرتافـه بالقدس عاصمة
إلرسائيـل ،ذلـك االعرتاف الـذي كان
خطـوة من خطوات كثرية قامت بها
حكومة ترامب لصالح إرسائيل.
كما أشاد نتنياهو بالرئيس األمريكي
عىل سياسته تجاه القيادة يف طهران،
“أكثـر أنظمـة الكوكـب معـاداة
للسـامية” ،حسـب قول نتنياهو يف
ذكرى الهولوكوست”(املحرقة).
نتنياهو و “فرصة القرن”
وقـدم ترامـب يف تمـام السـاعة
السادسة مساء بتوقيت وسط أوروبا
خطتـه للسـام يف الرق األوسـط،
وذلك ضمن مؤتمر صحفي مشـرتك
مع نتنياهو.
وذكـرت وسـائل إعـام إرسائيليـة

مقتطفـات مقتضبة عـن مضمون
الخطة .وفقا لخطة ترامب سيتم ضم
املسـتوطنات اإلرسائيليـة يف الضفة
الغربية ،وغـور األردن ،مما يعني أن
إرسائيل سـتضم أجزاء واسـعة من
الضفة الغربية إىل أراضيها .وحسـب
التقارير اإلعامية فإن الفلسطينيني
سيحصلون عىل مناطق أخرى.
وسـتظل القـدس تحـت السـيطرة
اإلرسائيليـة ،مـع وجـود رمـزي
للفلسطينيني.
وظـل نتنياهـو يتحـدث بالفعل عن
“صفقـة القـرن” ،حتى قبـل لقائه
ترامـب .وقـال نتنياهـو إن هـذه

الصفقـة “فرصة القـرن” ،وإنه لن
يفرط فيها.
ويبـدو أن ترامـب ليـس بـكل هـذه
الحماسـة ،رغم أنه اعتـاد أن يكون
متفائـا فيمـا يتعلـق بشـؤونه
الوظيفيـة ،حيث قال إنه إذا تحققت
الخطـة ،فإن ذلك “سـيكون رائعا”،
مضيفـا“ :وإذا لـم تتحقق فسـوف
نستطيع العيش مع ذلك”.
وقـال ترامـب إنـه يعتقـد بـأن
الفلسطينيني سيتخلون عن موقفهم
املقاطـع ،ورأى أن الخطـة “جيـدة
للغايـة” بالنسـبة لهم ،ولكـن إذا لم
يحدث ذلك فإن “الحياة ستستمر”.

ترامب ونتنياهو تحت ضغط
اسـتطاع ترامـب مؤخـرا أن يحقق
نقاطـا من خـال اتفاقيـة التجارة
مـع الصني ،ولكنه لـم يحقق نجاحا
يف الراعـات الخارجيـة الكبـرية،
ذلك النجاح الـذي يصبو إليه ترامب،
عىل سـبيل املثال يف كوريا الشـمالية
وأفغانستان أو فنزويا.
ويسـعى الرئيس األمريكي للحصول
عىل تزكية ناخبيه للبقاء يف السـلطة
يف ترين ثان/نوفمرب املقبل ،ويروج
لنفسه يف املعركة االنتخابية من خال
سياسـته تجـاه إرسائيل .ويسـتغل
ترامـب خطتـه الخاصـة بالـرق

األوسط ضمن مسـاعيه يف مواجهة
إجـراءات عزلـه الحاليـة يف مجلس
الشـيوخ .ولكـن إذا كان ترامب يريد
مـن خال هذه الخطـة لفت األنظار
عـن هذه اإلجراءات ،فإن ذلك لم ُيج ِد
حتـى اآلن ،حيث ظل العـزل مرتبعا،
عىل العناوين يف وسـائل اإلعام ،كما
كان الحال كل يوم.
كمـا وجهـت املعارضـة اإلرسائيلية
انتقـادات واضحـة لتوقيـت إعـان
ترامب عـن خطته ،والـذي جاء قبل
نحو شـهر من االنتخابات الربملانية
الحاسـمة يف إرسائيـل ،واملقـررة يف
الثاني مـن آذار/مارس املقبل ،حيث

رأى وزيـر الدفاع السـابق ،أفيجدور
ليربمـان ،أن هـذا التوقيـت “مريب
جدا” ،مؤكدا أن هذه الخطة يمكن أن
تكون فعا دعما هاما لنتنياهو الذي
يعاني داخليا من ضغط هائل،وتعثرا
قويا عىل املستوى السيايس.
والسـؤال املطـروح هـو هـل خطة
ترامب “خطر عىل إرسائيل”؟
فشـل نتنياهـو /70عامـا /العـام
املـايض مرتني يف تشـكيل الحكومة،
ويواجـه الئحـة اتهـام بالفسـاد يف
ثاث قضايا .يستطيع نتنياهو إقناع
ناخبني جدد لـه بأن خارطة الطريق
الخاصـة برتامب و املؤيدة إلرسائيل،
وهذا نجاح كبري عىل صعيد السياسة
الخارجية .ولكن عىل نتنياهو ،رئيس
حـزب الليكـود ،أن يتأهـب ملواجهة
معارضـة شـديدة من قبـل حلفائه
داخل تحالفه.
فعـىل الرغـم مـن أن ضـم املزيد من
األرايض يف الضفـة الغربية إلرسائيل
مـن ضمـن برنامـج ائتافـه ،إال أن
حلفاء نتنياهـو اليمينيني يرفضون
تقديم امتيازات للفلسطينيني“ ،فلن
نسـمح بالتنازل عـن أرض للعرب”،
حسبما قالت وزيرة العدل السابقة،
أيليت شـاكيد ،ذات التوجـه اليميني
املتطرف ،محـذرة من أن إقامة دولة
فلسطينية “خطر عىل إرسائيل”.
هـل تعنـي الصفقـة مـوت “حـل
الدولتني”؟
وحتـى وإن تعلـق األمـر بمسـتقبل
الفلسـطينيني ،فـا يمكـن اعتبـار
الصفقة خطة سام“ ،فلم تكن هناك
محادثـة مـع الحكومـة األمريكيـة
بشـأن صفقـة القـرن ،وال حتـى
جزئيا” ،حسبما كتب حسني الشيخ،
مستشـار الرئيـس الفلسـطيني
محمـود عبـاس ،عـىل حسـابه عىل
تويـرت ،مضيفا“ :نرفـض الصفقة،
وسيقاومها شـعبنا ،وسريدها ،كما
فعل مـع جميـع التهديدات لشـأننا

القومي”.
ورأى معهـد الـرق األوسـط يف
واشـنطن أن “”خطة سام” ترامب
تهـدف لتقويـض حـل الدولتـني”،
مؤكـدا أن الفلسـطينيني يـرون يف
خطـة ترامب رضبة املـوت النهائية
لحل الدولتني ،وسيتظاهرون “يف يوم
الغضب” ضد هذه الخطة.
تحذير من “حكم التمييز العنري”
انتقد كبري املفاوضني الفلسطينيني،
صائب عريقات ،خطة ترامب ،ورأى
أن الرئيـس األمريكـي أراد من خال
هذه الخطة “إبرام سام بني نتنياهو
وجانتس ،وذلك حتى يستطيع الثاثة
وبشكل مشرتك فرض نظام عنري
عىل الفلسطينيني” .و اعترب عريقات
خطـة ترامـب ،قبـل اإلعـان عنها،
“خدعة القرن” ،وحذر من أنه إذا بدأ
نتنياهو فعا بضم أراض فلسطينية
“فـإن ذلك سـيعني االنسـحاب من
اتفاقية أوسلو واتفاقات السام التي
تم التوقيـع عليها” .ولكـن إرسائيل
سـتقوم أيضا بمخاطـرة كبرية عىل
الصعيد اإلقليمـي ،إذا ما ضمت غور
األردن إىل أراضيها ،حيث يحذر خرباء
معنيـون من أن هـذه الخطوة يمكن
أن تمثل خطرا عىل الجارة األردن ،بل
ومع مـر .وذكر موقع أكسـيوس
األمريكي اإلخباري أن البيت األبيض
“شـجع” األردن ومر والسـعودية
واإلمارات عىل إصـدار بيانات مؤيدة
للصفقـة عندمـا يعلـن عنها.ولكن
اليمني اإلرسائييل يأمل حسـب معلق
بصحيفـة “يديعـوت احرونـوت”
اإلرسائيليـة يف أن “يمهد العم ترامب
الطريق أمـام ضـم أراض يف الضفة
الغربيـة” ،وخلص املعلـق إىل نتيجة
كئيبة مفادها أن “بمسـاعدة خطة
ترامـب أو بـدون مسـاعدتها ،فإننا
نسـري باتجاه الدولـة الواحدة ،دولة
فصل عنـري ،بني النهـر اليهودي
والبحر املتوسط”.
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االحتادية حتدد موعد استقبال طلبات
عودة املستقيلني

بغداد /الزوراء:
حددت قيادة الرشطة االتحادية ،امس االربعاء ،موعد استقبال طلبات عودة املستقيلني
لغرض اكمال االجراءات الالزمة.
وذكر بيان للمكتب االعالمي للقيادة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،انه «بجهود حثيثة من
قبل وزير الداخلية وقائد قوات الرشطة االتحادية يف استحصال املوافقات األصولية لعودة
املستقيلني ،تعلن قيادة قوات الرشطة االتحادية عن استقبال كل املراتب املستقيلني من
فرق وتشكيالت ووحدات قيادتنا ممن يرغبون بالعودة مراجعة وحداتهم لغرض إكمال
اإلجراءات {اإلدارية  -واالمنية  -والجنائية  -والطبية}».
وأضاف البيان ان «املراجعة ستكون للفرة من  1/2/2020لغاية .»15/2/2020

اجلمارك حتبط تهريب  3سيارات
خمالفة يف أم قصر الشمالي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك ،ام�س
االربعاء ،عن تمكن الس�لطة الكمركية يف
كم�رك ام قر الش�مايل رصي�ف ( ،) 20
وبالتعاون مع الجهات الساندة العاملة يف
املنف�ذ من ضبط حاوية تحتوي عى ( ) 3
سيارات دون املوديل املسموح باستراده

يف محاول�ة لتهريبه�ا خالف�ا ً للضواب�ط
والتعليمات النافذة .
وأك�دت الهيئة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،ع�ى «اتخ�اذ اإلج�راءات
القانونية بحق الس�يارات املخالفة حسب
قان�ون الكم�ارك رق�م  23لس�نة 1٩84
النافذ».

البصرة تعلن املصادقة على توسيع
التصميم األساس لقضاء املدينة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن نائب محافظ البرة ،محمد التميمي ،امس االربعاء ،عن املصادقة عى توس�يع
التصميم األساس لقضاء املدينة شمال محافظة البرة.
وق�ال التميم�ي يف تريح صحفي إنه “بعد تأخر املصادقة عى هذا القرار ،وملدة س�ت
س�نوات يف مجلس املحافظة ولحرمان القضاء من البن�ى التحتية والتطور ،تمت اليوم
املصادقة من قبل محافظ البرة عى توسيع التصميم األساس لقضاء املدينة».
واش�ار التميمي اىل ان “قضاء املدينة ش�مال البرة يعد اح�دى االقضية الحيوية التي
تحتاج اىل تطوير بناها التحتية والخدمية”.

حقوق اإلنسان :وثقنا  49حماولة
اغتيال و 72حالة اختطاف

بغداد /الزوراء:
اك�دت املفوضي�ة العليا لحقوق االنس�ان يف
الع�راق ان مح�اوالت االغتي�ال واالختط�اف
والتعدي عى املتظاهرين تعد انتهاكا صارخا
لحق االنسان يف الحياة واالمان وتقييد لحرية
الرأي والتعبر والتظاهر السلمي.
وق�ال عض�و املفوضي�ة ،فاض�ل الغ�راوي،
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه ،ان
«املفوضي�ة وثق�ت ( )4٩حال�ة ومحاول�ة
اغتي�ال و ( )72محاول�ة اختط�اف طال�ت
متظاهري�ن وناش�طني ومدونني من�ذ اليوم
األول للتظاه�رات» .واضاف�ت« :كم�ا وثقت
املفوضي�ة من خ�الل فرقه�ا الرصدية ()50

حال�ة للتع�دي ع�ى الصحفي�ني بال�رضب
والتهديد واستنشاق الغازات املسيلة للدموع،
ومهاجم�ة العدي�د م�ن القن�وات الفضائية
وتكس�ر املع�دات ومنع اإلعالمي�ني من أخذ
دوره�م يف تغطي�ة التظاهرات».وأض�اف
الغراوي اننا «ندعو الحكومة والقوات االمنية
اىل اتخاذ إجراءات فاعلة لحماية املتظاهرين
والصحفيني واملحافظة عى حياتهم ومالحقة
الجهات املجهولة التي تحاول تكميم األفواه
وتقديمه�م للعدال�ة وتعزيز ممارس�ة حرية
الراي والتعبر والتظاهر السلمي لكل الجهات
بعيدا عن اي اخطار ته�دد حياة املتظاهرين
والناشطني والصحفيني».

الزراعة تصدر تعليمات جديدة السترياد
األدوية واللقاحات البيطرية

بغداد /الزوراء:
اصدرت وزارة الزراعة ،امس االربعاء ،تعليمات مهمة حول تس�هيل إجراءات اس�تراد
األدوية واللقاحات البيطرية من أجل تطابقها للمواصفات العاملية وحفاظا ً عى سالمة
الدواج�ن والوقاية من األمراض .وذكر بيان لدائ�رة البيطرة تلقت «الزوراء» ان «الدائرة
اصدرت ،وبحس�ب توجيه الوزارة ،التوصيات الالزمة والرضورية التي تس�هم بتسهيل
عملي�ة اس�تراد األدوي�ة واللقاح�ات البيطري�ة من قبل أصح�اب ال�رشكات واملكاتب
البيطرية املستوردة لألدوية ،وضمان تطابقها للموصفات البيطرية والصحة الحيوانية
املعتم�دة ومن مناش�ئ رصينة».وأضاف البي�ان أن «وزارة الزراعة ،ومن خالل دوائرها
املختص�ة ،تس�عى إىل وضع تعليمات أصولية وفقا ً للضواب�ط القانونية من أجل ضمان
عملية االستراد بشكل انسيابي ،وحفاظا ً عى سالمة مشاريع تربية الدواجن».

بغداد /الزوراء:
ْ
ح�ددت وزارة العم�ل والش�ؤون
َ
ضوابط
االجتماعي�ة ،امس األربع�اء،
التس�جيل ع�ى الس�يارات املح�ورة
الخاصة بذوي اإلعاق�ة واالحتياجات
الخاصة.
ُ
رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة
وق�ال
واالحتياج�ات الخاص�ة بال�وزارة،
عص�ام عب�د اللطيف محم�د ،يف بيان
اطلع�ت علي�ه «ال�زوراء» إن “الهيئة
ح�ددت الضواب�ط الخاص�ة بآلي�ات
التس�جيل لالش�خاص املعاقني وذوي
االحتياج�ات الخاصة عى الس�يارات
املستوردة املحورة ،التي يتم تحديدها
بحسب احتياجات هذه الرشيحة».
وأض�اف محم�د أن “الهيئ�ة ح�ددت
إمكاني�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات
الخاص�ة يف الحصول عى الس�يارات
(املح�ورة) من قب�ل اللجنة املش�كلة
به�ذا الص�دد ،بع�د مراجع�ة مراك�ز
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عقد اجتماعا تنسيقيا للتعاون األمين يف صالح الدين

احلشد الشعيب يطلق عملية عسكرية لتأمني حميط تلعفر يف حمافظة نينوى
بغداد /الزوراء:
نف�ذت قوة من اللواء  53بالحش�د الش�عبي،
ام�س األربع�اء ،عملية امني�ة لتأمني محيط
تلعف�ر يف محافظ�ة نينوى .م�ن جانب اخر،
عق�د الحش�د الش�عبي والق�وات االمني�ة
والعش�ائر ،امس ،اجتماعا تنس�يقيا لغرض
التعاون والتنسيق االمني يف صالح الدين.
وذك�ر بيان إلع�الم الحش�د الش�عبي ،تلقت
«الزوراء» نس�خة منه ،أن “قوة من اللواء 53
بالحش�د الشعبي نفذت عملية دهم وتفتيش
يف قرية البخور وسالس�ل جبال شيخ ابراهيم
لتأمني محيط تلعفر».
يش�ار إىل أن قوات الحش�د الش�عبي والقوات
األمني�ة تواص�الن عملي�ات تأم�ني الح�دود
العراقية الس�ورية ومالحقة فلول “ داعش”
االجرامي.
من جانب اخر ،عقد الحشد الشعبي والقوات
االمني�ة والعش�ائر ،امس االربع�اء ،اجتماعا

تنس�يقيا لغرض التعاون والتنسيق االمني يف
صالح الدين.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الحش�د الش�عبي تلقت

«الزوراء» نس�خة من�ه ،إن “اجتماع�ا امنيا
مش�ركا عقد يف ناحية يث�رب يف صالح الدين
بني الحش�د الشعبي والقوات االمنية وشيوخ

ووجه�اء الناحي�ة لبح�ث الوض�ع االمن�ي
والتع�اون املش�رك” .الفت�ا اىل ان “االجتماع
عق�د بحض�ور مدي�ر ناحي�ة يث�رب ح�ارث
عبدالنب�ي ،وضابط امن اللواء  41يف الحش�د
الش�عبي وجه�از االم�ن الوطن�ي وش�يوخ
ووجهاء عشائر الناحية».
واض�اف البي�ان ان “املجتمع�ني اك�دوا ع�ى
التع�اون املش�رك ب�ني األجه�زة األمني�ة
واملواطنني للحفاظ عى امن وسالمة الجميع
يف املحافظة” .مش�را اىل ان “االجتماع ش�دد
ايض�ا ع�ى رضورة الحف�اظ ع�ى الن�ر
الذي تحق�ق عى مجاميع داع�ش االجرامية
والحفاظ عليه».
يذك�ر ان الحش�د الش�عبي والق�وات االمنية
كثفت يف االونة االخرة من عملياتهما االمنية
يف اطار اس�راتيجية إلنه�اء اي وجود لخاليا
نائم�ة تابعة لداعش قد تس�تهدف امن املدن
املحررة.

أعلنت إفصاح رئيس اجلمهورية عن ذمته املالية لعام 2020

النزاهة تضبط حاالت اختالس للمال العام وتعاطي رشوة يف الديوانية
بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة النزاه�ة االتحادية،
ام�س األربعاء ،ع�ن قيامها بتنفيذ
ث�الث عملي�ات ضب�ط يف محافظة
الديواني�ة ،مبين�ة أن العملي�ات
شملت حاالت اختالس للمال العام
وتعاط�ي الرش�وة .م�ن جهته�ا،
أعلن�ت دائ�رة الوقاي�ة يف هي�أة
النزاهة إفصاح رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،عن ذمته املالية للعام
.2020
وقالت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن

“فريقا ً من م�الكات املكتب ،انتقل
إىل أح�د املص�ارف الحكومية تمكن
من ضبط موظفتني فيه؛ لقيامهما
باختالس مبالغ مالي�ة” .موضحة
أن “املتهمت�ني قامت�ا باخت�الس
مبال�غ رواتب املتقاعدين عرب إدراج
وتنظي�م قوائ�م (وهمي�ة) ،إضافة
إىل رصف مبل�غ من امل�ال ملرتني إىل
الشخص نفسه ،إذ بلغ مقدار املبلغ
املختل�س قراب�ة ()150,000,000
مليون دينار».
وأض�اف البي�ان أن “فري�ق عم�ل
املكتب تمكن يف عمليتني منفصلتني،

أمانة بغداد :تأخر املوازنة
أوقف مجيع املشاريع
املقرة لـ 2020

بغداد /الزوراء:
كش�فت امانة بغداد ،ام�س االربعاء ،عن توقف
جمي�ع املش�اريع الخدمي�ة املقرة ع�ام 2020
بس�بب عدم تمري�ر املوازنة ،مبين�ة انها بصدد
انجاز طريق محمد القاس�م خالل االيام القليلة
املقبلة ومجرس بروت.
وقال املتحدث باسم االمانة ،حكيم عبد الزهرة،
يف تري�ح صحف�ي ان ” املش�اريع الت�ي ت�م
اقرارها عام  201٩ش�به اكتملت حي تم اكساء
نحو  45محلة من اصل  50يف وسط بغداد».
واض�اف عبد الزه�رة ان “ترمي�م رسيع محمد
القاس�م س�ينتهي خالل االي�ام القليل�ة املقبلة
فضال عن صيانة وتأهيل مجرس شارع فلسطني
ومجاري بغداد».
واوضح عبد الزهرة ان “املشاريع التي اقرت عام
 2020متوقفة بس�بب عدم وجود اي تخصيص
م�ايل لعدم اق�رار املوازن�ة ،بضمنه�ا التخطيط
إلنش�اء بعض املجرسات واكساء اكثر من 150
محلة يف وسط بغداد “.

من ضبط متهم�ني ،أحدهما يعمل
يف إح�دى الوزارات األمني�ة ،واآلخر
موظف يف ديوان املحافظة ،متلبسني
بالج�رم املش�هود أثناء تس�لُّمهما
رش�وة؛ لقاء إنج�از معامل�ة منح
قرض يف أحد املص�ارف الحكومية،
وتزوي�د إح�دى املوظف�ات بكت�اب
نقلها الوارد من وزارة املالية».
وتابع�ت الهيئ�ة أن�ه “ت� َّم تنظ�يم
ضب�ط أصوليَّ�ة باملُربزات
محارض
ٍ
املضبوطة مع األوليَّات يف العمليَّات
الت�ي ُن ِّف َ
�ذت؛ بن�ا ًء ع�ى مذك�رات
قضائيَّة ،وعرضها بصحبة املُ َّتهمني

عى الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق
الديوانية املُ
َّ
ختصة بقضايا النزاهة،
التخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة
املناسبة”.
م�ن جهته�ا ،أعلنت دائ�رة الوقاية
يف هي�أة النزاه�ة إفص�اح رئي�س
الجمهورية ،برهم صالح ،عن ذمته
املالية للعام .2020
وأش�ارت دائ�رة النزاه�ة إىل َّ
أنه�ا
َّ
تلقت استمارة كش�ف الذمَّ ة املاليَّة

َّ
الخاص�ة برئي�س
للع�ام الج�اري
الجمهوري�ة الدكت�ور (برهم أحمد
صالح قاسم).

ثنائي) حرا ومحورة من املنشأ».
ولف�ت اىل “امكاني�ة ذوي االعاقة من
رشاء الس�يارة املح�ورة م�ن وزارة

وكان�ت النزاهة ق�د أفصحت نهاية
العام املنرم عن تفاصيل التعديل
األول لقانونها النافذ رقم  30لسنة
 ،2011بع�د إق�رار مجل�س ُّ
النوَّاب
التعدي�ل ،طبق�ا ً ألحكام البن�د أوالً
م�ن امل�ا َّدة ( )61والبن�د ثالث�ا ً من
املا َّدة ( )73من الدستور ،إذ أشارت
امل�ا َّدة ( /16أوالً/أ) ،إىل إل�زام ٍّ
كل
من (رئي�س الجمهوري�ة ونوابه)،
فضالً عن غرهم ممن يشغل إحدى
الوظائ�ف واملناصب الرس�مية كما
تضمنته امل�ادة يف فقراتها األخرى،
بتقديم إقرار عن ذممهم املاليَّة.

املنافذ تضبط عجلة خمالفة للقانون يف منفذ طريبيل
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئة املنافذ الحدودي�ة ،امس االربعاء،
ضب�ط عجل�ة محمل�ة باملنظف�ات مخالف�ة
للضواب�ط والتالع�ب ب�وزن حمولته�ا يف منفذ
طريبيل.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،إن «مفارزه�ا يف منفذ طريبيل الحدودي،
تمكنت م�ن ضبط عجل�ة محمل�ة باملنظفات
(زاهي) وبواقع ( )2600كارتون وبوزن إجمايل
( )21,840طنا ،لم تستوف منها رسوم حماية
املنتج ،وهي من املواد املعفاة حس�ب االتفاقية
العراقية األردنية».
واضاف�ت ان «العملي�ة الضب�ط تم�ت من قبل
شعبة البحث والتحري يف هيأتنا وخارج الحرم
الجمرك�ي بعد إنج�از معاملتها داخ�ل املنفذ،
وبع�د تدقي�ق املعامل�ة الجمركية تب�ني أنه لم
يت�م تنزيل كمية البضاع�ة يف برنامج اإلجازات
االلكرونية ،ووجود كذلك فرق بني الوزن املثبت
يف وصل امليزان واملرس�م بالتريحة ،حيث بلغ

فارق ال�وزن ( )5,555طن�ا والبضاعة محملة
بعل�ب كارتوني�ة ،وال توجد س�كيبات أصولية
لرفع الحمولة».
واض�اف ،انه «تم�ت إحالة ما ت�م ضبطه عى

وفق محرض أصويل إىل ق�ايض تحقيق محكمة
الرطب�ة إلتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة
بحقه�ا وبحق املقرين من لجان الكش�ف يف
املنفذ ورشكة التخليص الجمركي».

نينوى تكشف موعد إعمار مطار املوصل و 30مشروعاً يف سنجار الداخلية تعتقل ثالثة متهمني
بتجارة املخدرات يف بغداد

بغداد /الزوراء:
َ
كش�ف محافظ نين�وى ،نجم الجب�وري ،عن موعد
انطالق إعمار مطار املوصل بالكامل سيكون خالل
ش�باط املقبل ،يف حني اعلن مدي�ر بلديات املحافظة
افتتاح  30مرشوعا حيويا يف قضاء سنجار.
وذك�ر الجبوري ،يف تريح صحف�ي ،ان “منتصف
شهر ش�باط سيش�هد انطالق العمل بإعمار مطار
املوصل من قبل الرشكات الركية االستثمارية».
واض�اف الجب�وري ان “االتفاق عى موع�د االعمار
ج�اء بعد تأيي�د الحكوم�ة االتحادية للب�دء بإعمار
املطار بالكامل».
يف غض�ون ذلك ،نف�ى محافظ نين�وى ،األنباء التي
تحدث�ت عن وجود فك�رة لطرح م�رشوع الواجهة
النهرية لالستثمار كمناطق سياحية وترفيهية.
وق�ال الجب�وري «ال صح�ة لوج�ود فك�رة انش�اء

الواجه�ة النهري�ة لالس�تثمار كمناط�ق س�ياحية
وترفيهي�ة يف اغلب املناطق الراثية واالثرية الواقعة
عى نهر دجلة يف مدينة املوصل القديمة».
اىل ذلك ،اعلن مدير بلديات محافظة نينوى ،رضوان
الش�هواني ،افتت�اح عدد م�ن املش�اريع الحيوية يف
قضاء سنجار.
وذكر الش�هواني ،يف تريح صحف�ي ،ان «بلديات
نينوى افتتحت نحو  30مرشوعا بني خدمي وصحي
وتربوي وسياحي وسط مدينة سنجار التي تعرضت
للدمار ابان سيطرة عصابات داعش االرهابية».
وأض�اف ان “من بني هذه املش�اريع الت�ي انجزت؛
 1٩مدرسة ابتدائية واقس�اما تابعة ملديرية بلديات
نينوى ،وعرشة مراكز صحية موزعة داخل القضاء
والنواحي التابعة له ،وتم افتتاح موقعني س�ياحيني
بالقرب من جبل سنجار ومدينة ألعاب كبرة».

العمل حتدد ضوابط تسجيل املعاقني على السيارات احملورة

تأهي�ل املعاقني يف بغ�داد ومحافظات
الب�الد املختلف�ة ،من اجل التس�جيل
يف الربنام�ج املعد من قبلهم وارس�اله
بكت�اب رس�مي اىل اللجن�ة الطبي�ة
املختص�ة بغي�ة تحدي�د ن�وع العوق
ونسبة العجز ،إضافة اىل مدى حاجته
لس�يارة مح�ورة ،ع�ى ان يك�ون قد
أكمل  18عاما م�ن عمره ،فضال عن
ضواب�ط تس�تند اىل ما يثب�ت انه من
ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة».
واردف محم�د أن “الضواب�ط حددت
ايض�ا أن ال تق�ل نس�بة العج�ز يف
ق�رار اللجن�ة الطبية ع�ن  50باملئة،
وم�دى احتياج�ه اىل س�يارة محورة
ذات مواصف�ات خاصة” .مش�را اىل
“مواصفات السيارة املستوردة ،بأنها
يج�ب أن تك�ون م�ن ن�وع (صالون
خص�ويص) ،بمح�رك قدرت�ه (أربعة
س�لندر) ،وذات خمس�ة مقاع�د مع
الس�ائق ،وان تك�ون من ن�وع (دفع
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التج�ارة م�ن خ�الل الرشك�ة العامة
لتجارة الس�يارات التابعة لها ،أو من
وزارة الصناعة واملعادن ،من الرشكة

العامة لصناعة السيارات فيها ،أو عن
طريق اس�ترادها من قبل الش�خص
عى ان تكون سنة الصنع وفقا إلحكام

القرار 432لس�نة  ،2012إذ تعمل عى
تجهيز السيارات وفق نماذج التحوير
املعدة من قبله�ا عى وفق املواصفات
الخاصة التي تت�الءم مع نوع العوق،
وعى وفق رموز معينة».
وذك�ر رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة
واالحتياج�ات الخاص�ة ان دائرت�ه
“س�محت لالش�خاص ذوي االعاق�ة
واالحتي�اج الخاص بالتمت�ع بامتياز
اس�تراد وتس�جيل الس�يارة املحورة
املعف�اة م�ن الرضائ�ب والرس�وم
الجمركي�ة كافة ،اضافة اىل الس�ماح
لذوي االحتياجات الخاصة باس�تراد
الس�يارات ذات املواصف�ات املالئم�ة
لوصفهم (الس�يارات املحورة) ،وذلك
م�ن خ�الل أعفائه�م من ترق�ني قيد
سيارة قديمة مقابل اخرى حديثة».
واك�د محمد انه “ال يح�ق ملن يحصل
ع�ى الس�يارة بيعه�ا إال بع�د م�رور
خمس�ة اعوام من تاريخ تسجيلها».

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س االربع�اء،
القب�ض ع�ى ثالث�ة متهم�ني بتج�ارة
املخ�درات يف بغداد.وقال�ت ال�وزارة يف
بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه ،إن
«مف�ارز اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية
العامل�ة ضم�ن وكال�ة االس�تخبارات يف
وزارة الداخلي�ة تمكنت م�ن إلقاء القبض
ع�ى ثالث�ة متهم�ني يف مناط�ق متفرقة
م�ن العاصمة بغ�داد لقيامه�م باملتاجرة
بالحبوب املخدرة».واضافت« :حيث ضبط
بحوزته�م اكثر م�ن  500حب�ه مخدرة».
مبينة أنه «تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية
بحقهم وتسليمهم اىل الجهات املختصة».

منوه�ا اىل «أنه س�يتم تأش�ر ذلك يف
القيد االلكروني ضمن نظام املرشوع
الوطن�ي ،ويف حالة رغب�ة املعاق ببيع
س�يارته خالل خمس�ة اع�وام ،ينفذ
مضم�ون نص امل�ادة  18م�ن قانون
رعاي�ة ذوي االعاق�ة واالحتياج�ات
الخاص�ة رقم  38لس�نة  2013بدفع
الرسوم والرضائب كافة».
وأشار اىل أنه “يجب أن يملك الشخص
الراغ�ب بالحص�ول ع�ى الس�يارة
املحورة اجازة سياقة خاصة باملعاقني
ع�ى وف�ق التعليم�ات والضواب�ط
املعتم�دة يف مديرية املرور ،وس�تتوىل
الهيئ�ة العامة للجمارك الكش�ف عى
الس�يارات املس�توردة لحس�اب ذوي
االعاقة واالحتياجات الخاصة ،للتأكد
من كونها س�يارات مح�ورة يف ضوء
منطوق اجازة االس�تراد ،بعد أن يتم
تزويدها بنماذج التحوير واملواصفات
الفنية الواردة يف القانون”.
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كشف عن تعاون إماراتي وفـرنـسـي الســتــردادها

الدوالر يواصل االستقرار يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
سلجلت أسلواق العمللة األجنبيلة
يف بغلداد ،املس األربعلاء ،املوافلق
( )29/1/2020اسلتقرارا ً بسلعر
رصف اللدوالر األمريكلي مقابلل
الدينار العراقي .وجاءت أسلعار بيع

No: 7179 Thu 30 Jan 2020

جملس مكافحة الفساد :أموال العراق املهربة توازي املوازنات االستثمارية
منذ 2003

ورشاء اللدوالر رشكات الصريفلة،
كاآلتلي :سلعر البيع لللدوالر الواحد
 1215دينلاراً ،أي  121ألفلا ً و500
دينار للمائة دوالر .أما سلعر الرشاء
للدوالر فلكان  1205ديناراً ،أي 120
ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر.

املركزي :ارتفاع مبيعات مزاد أمس
لـ 248مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي ،امس األربعاء ،اىل  248مليون دوالر يف
مزاد بيع العملة األجنبية ،بعد ان كانت أمس  229مليون دوالر.
وذكر بيان للبنك ،تلقت «الزوراء» نسخة منه إن «إجمايل البيع ألغراض تعزيز
األرصلدة يف الخارج {حواالت  -إعتمادات} بللغ  223مليوناً ،و 626ألفا ً و373
دوالراً ،وكان البيع النقدي منها  24مليونا ً و 299الف دوالر».
ولفت اىل ان «سلعر بيع املبالغ املحولة لحسابات املصارف يف الخارج {}1190
دينار لكل دوالر ،وهو سعر البيع النقدي نفسه».

اقتصادي يدعو إلطالق قمة دولية
لالستثمار يف بغداد

بغداد /الزوراء:
قدر املجلس االعلى ملكافحة
الفسلاد األملللوال املنهوبلة
امللهلربللة مللن اللعللراق
بأنهلا تلوازي املوازنلات
االسلتثمارية التلي اقلرت
منلذ علام  2003حتلى اآلن،
كاشلفا ً عن اسلتعداد فرنسا
واالمللارات العربيلة املتحدة
للتعلاون يف اسلرداد هلذه
األموال.
وقللال اللعلضلو امللراقلب
فللي امللجللللس ،سلعيد
يلاسللني ملوسللى ،يف
ترصيلح صحفلي :إن
«امللجللللس اتلخلذ عللددا ً
هلائلال مللن االجلللراءات،
بعضها يلخلص اللسلللطلة
اللتلنلفليلذيللة واآلخلللر
يتعللق بالترشيعيلة» .الفتلا ً
إىل أن «األحلداث األخرية التي
جرت يف البلد لم تؤثر يف سلري
قرارات املجللس التي ال تزال
قيد املتابعة والتنفيذ».
ملوسللى
وأكلللد
امللجللللس
«تلعللاون

مللع مجللس اللقلضللاء
اللنلزاهللة
وهليلئللة
بوصفهملا رأس اللحلربلةملكلافلحللة
فلللي
اللفلسللاد -ملللن خللالل
دائللرتلللي الللوقللايلللة
و ا ال سلللللتللللر د ا د » .
ملشلليلرا ً إللللى أن
«االجلللللراءات تلجللرى
اللعللراق
خلللارج
مللللف
بلخلصللوص
االسلللتللرداد ،وهلنللاك
عللدد كلبليللر ملللن
اللقلضلايللا تلحلتللاج
الللى تحقيق إداري».
وأضلاف ملوىس أن «مللف
اسلرداد األملوال املهربلة
يحتلاج اىل نوع ملن الحنكة
والحكمة واللصلبلر» .مبينا ً
أن «سلهولة إيللداع األملوال
املنهوبة يف مصلارف خلارج
اللعلراق تخلق صعوبة كبرية
يف اسلردادها ،إذ قلد يحتاج
بعضهلا اللى ملدة قلد تصل
اللى  15علاملا».
ضاربلا ً املثل يف دوللة الجزائر

«التي لديها تجربة يف اسرداد
أموالهلا بعلد أن رصفت عى
القانونيلة
االستشلارات
والسلفر أملواال تعادل قيمة
االمللوال املنهوبلة منها ،إال
انهلا أرادت ترسليخ سليادة
الدولة واحرام األموال العامة
فقط».
وقلدر ملوىس قيمة األملوال
املنهوبلة بأنهلا «تللللوازي
ملجلمللل امللللوازنللللات
االسللتلثلملاريلة اللتللي
أقللرت فلي اللعلراق ملنلذ
 2003حتى اآلن».
منوهلا اىل أن «العراق سلبق
أن شلارك بورشلة عملل مع
سلبع دول تخلص مشلكلة
األمللللوال
غلسلليلل
وتلهلريلبلهللا ،كلونلله
إحلللدى تلللللك الللللدول
الللتلللي تللعللانلللي
امللشللكلللتلني
ملللن
واللتللي عللللى أثلرهللا
صلللدر قلانللون مكافحة
غسليل األملللوال فللي
امللركللزي
اللبلنللك

االستثمارات العراقية يف األردن تقدر بـ  18مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
قال السفري العراقي يف االردن ،حيدر
العلذاري ،املس االربعلاء ،ان حجم
االستثمارات العراقية يف االردن يقدر
بنحو  18مليار دوالر.
ولفلت العلذاري ،يف كلمتله خلالل
حضلوره دعلوة للجمعيلة االردنيلة

للحلوار والفكلر والتنميلة اىل ان
«البلدين الشلقيقني يعملالن بوترية
متناغمة ومتسلارعة لتخطي حجم
االسلتثمارات العراقيلة يف اململكلة
حاجلز العرشين مليلون دوالر خالل
السلنتني القادمتني» .واكلد العذاري
ان «الجهود تنصب يف املرحلة الراهنة

عى زيادة حركة وحجم النقل والعبور
عرب املنافذ الحدودية بني البلدين ،بما
يسلهم بزيادة حجم التجلارة البينية
بينهما» .واعلن «حل اشكالية وازمة
الشلاحنات االردنية التي تنقل النفط
العراقلي اىل االردن ومينلاء العقبة».
الفتلا اىل «انه يتم يوميا دخول عرشة

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
دعلا عضلو املجللس االقتصلادي
العراقلي ،غديلر العطلار ،املس
االربعلاء ،الحكوملة العراقيلة إىل
إطالق قمة لالسلتثمار بلني العراق
والدول االقتصادية العظمى لتوسيع
الرشاكات التجارية يف البالد.
وقلال العطلار ،يف بيلان تلقلت
«الزوراء» نسلخة منله إن «العراق
يعد بيئة واعدة وخصبة لالسلتثمار
األجنبي ملا يملكه من مقومات عدة
كاملوارد البرشية والثروات الطبيعية
والنفطيلة والغازيلة وغريهلا ملن
املفاصل االقتصادية املهمة».

وأوضلح العطار أن «لندن احتضنت
األسلبوع امللايض قملة االسلتثمار
األفريقلي الربيطانلي بمشلاركة
زعملاء أكثلر ملن خمسلني بللدا
أفريقيلا لتعزيز التعاون االقتصادي
التجاري».
وأشلار العطلار إىل «أهميلة تبنلي
العراق سياسة االنفتاح االستثماري
مع الدول ذات التجارب االقتصادية
الناجحلة مثلل بريطانيلا وأملريكا
والصني واليابلان وكوريا الجنوبية
وسنغافورة والسلويد ،وغريها من
اللدول ،ملن أجلل تنفيذ املشلاريع
السراتجية يف العراق».

بغداد /الزوراء:
أغلق مؤرش سوق العراق لألوراق املالية ،امس
االربعاء ،عى ارتفاع بنسبة { }0.48%متوقفا ً
عنلد { }482.46نقطة بعد ان كان {}480.17
نقطة يف الجلسة السابقة.
حيث كانت عدد الرشكات املدرجة  ،104وعدد
اللرشكات املتداوللة  ،30وبللغ علدد االسلهم
املتداولة ( )852.199.260سهما ،بينما بلغت
قيمة االسهم ( )975.415.944دينارا .
واغللق ملؤرش االسلعار ISX 60يف جلسلة،
امس ،على ( )482.46نقطة مرتفعا بنسلبة
( )0.48%علن اغالقله يف الجلسلة السلابقة
البالغ ( )480.17نقطة.
وتم تداول اسهم ( )30رشكة من اصل ()104
رشكة مدرجة يف السوق .واصبح عدد الرشكات
املتوقفلة بقرار من هيئلة االوراق املالية لعدم
التزامها بتعليمات االفصاح املايل ( )24رشكة
 .وبلغ عدد االسلهم املشلراة من املستثمرين

غري العراقيني يف السلوق النظامي ()42.537
مليون سلهم بقيمة بلغلت ( )42.883مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )14صفقة عى اسهم
رشكة  4رشكات .
بينما بلغ عدد االسلهم املباعة من املستثمرين
غري العراقيني يف السلوق النظامي ()66.675
مليون سلهم بقيمة بلغلت ( )81.776مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )70صفقة عى اسهم
( )4رشكات .
وبلغ عدد االسهم املشراة من املستثمرين غري
العراقيني يف السلوق الثاني ( )760الف سلهم
بقيملة بلغت ( )1.900مليون دينار من خالل
تنفيذ ( )10صفقات عى اسهم رشكة واحدة.
وبلغ علدد االسلهم املباعلة من املسلتثمرين
غلري العراقيني يف السلوق الثانلي ( )760الف
سلهم بقيمة بلغت ( )1,900مليون دينار من
خالل تنفيذ ( )10صفقات عى اسلهم رشكة
واحدة.

خبري :جيب خضوع املنافذ للرقابة ملنع حاالت الفساد والسيطرة
بغداد /الزوراء:
بلني الخبلري االقتصلادي ،قلي
صفوان ،امس األربعلاء ،ان إيرادات
املنافلذ الحدوديلة يجلب ان تصلل
اىل  10تريللون دينلار يف حلني ان
اإليلراد الفعيل اليتجلاوز  3تريليون
دينلار ،الفتلا اىل ان املنافلذ يجب ان
تخضع للرقابة ملنع حاالت الفسلاد
والسليطرة على السللع والجهلات
التي سلتصل اليها .وقال صفوان يف
ترصيح صحفلي ان “ العراق يمتلك
منافلذ حدوديلة ملع دول الجلوار،
إضافة للمطارات وعملية السيطرة

على اإليلرادات تكلون ملن خلالل
احكام السليطرة عى املواد الداخلة
بالكملارك املفروضلة على السللع
وبيلان حاجلة السلوق اليهلا ،كما
يفرض ان تعمل وزارة التجارة عى
إيضلاح ماتحتاجه البالد من سللع
والدول التي يستودر منها» .وأضاف
ان “هنلاك غيابا للرقابة السلعرية،
وبعض التجار يعمللون عى اخراج
العملة عن طريق رشاء سللع بأكثر
ملن سلعرها” .الفتلا اىل ان “عملية
السليطرة عى املنافذ الحدودية تقع
على عاتلق الحكوملة االتحاديلة،

إضافلة اىل ان هنلاك منافلذ غلري
نظامية يفرض عى وزارة الداخلية
احلكام السليطرة عليهلا وتوثيقها
صوريلا» .وبني ان “إيلرادات املنافذ
يفرض ان تقرب ملن  10تريليون
دينار ترفد بها املوازنة ،لكن املتحقق
الفعيل اليزيد عن  3تريليون دينار”.
مشلددا على رضورة “معرفلة
الجهات التي سلتحصل عى السللع
والتلي سلتبيعها من اجلل ان تتوىل
وزارة املاليلة عملية فرض الرضائب
والكملارك ،خاصة ان هنلاك الكثري
من الفساد يف هذا امللف”.

الذهب يستتب بانتظار قرار جملس االحتياطي االحتادي
وقلة املعلوملات املتاحة عنه .وأودى
املرض حتى اآلن بحياة  132شخصاا
وأصلاب نحلو سلتة آالف يف الصني
حتى اآلن.
و ُينظلر إىل الذهلب على أنله مخزن
للقيملة خلالل أوقلات االضطلراب
االقتصادي والسيايس.
يف غضون ذلك ،اسلتقر الدوالر قرب
أعلى مسلتوى يف شلهرين تقريبلا
واللذي بلغله يف الجلسلة السلابقة،
مما يزيد تكلفلة الذهب عى حائزي
العمالت األخرى.
ويرقلب املسلتثمرون اآلن بيلان
السياسلة النقديلة للبنلك املركلزي
األمريكلي املقرر صدوره يف السلاعة
 1900بتوقيلت جرينتلش .ويتوقلع
محلللون ومسلتثمرون أن ُيبقلي
املجللس على أسلعار الفائلدة دون
تغيري .وبالنسلبة للمعادن النفيسة

األخلرى ،تقدم البالديلوم  0.4باملئة
إىل  2298.70دوالرا لألوقيلة ،بينملا
ارتفع البالتني  0.3باملئة إىل 988.93
دوالرا .وصعلدت الفضلة  0.3باملئة

إىل  17.49دوالرا ،بعلد أن نزللت ألقل
مسلتوى منذ  23ديسلمرب /كانون
األول عنلد  17.35دوالرا يف وقلت
سابق من الجلسة.

االف برميل من العراق اىل االردن ،وان
توجيهات صلدرت من وزير الداخلية
بالسماح بدخول  300شاحنة اردنية
اىل العلراق يوميا» .وبني العذاري «ان
عملق العالقات وتجذرهلا وتاريخها
بني البلديلن كفيل بحل ايلة ازمة او
اشلكالية طارئة انطالقلا من ثوابت

ورسلوخ هذه العالقة التي تثبت عى
الدوام ان كل طرف ينظر اىل مصلحة
االخلر عى انهلا مصلحتله الخاصة،
وهلو ملا يدعلو اىل التفلاؤل بعلودة
السلوق العراقلي كسلوق مفضلل
للصناعلة والتجلارة االردنيلة وباب
للتصدير الخارجي».

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

النفط العاملي يصعد مع ترقب تأثري
فريوس «كورونا»

كشف عن ان إيراداتها جيب وصوهلا لـ  10تريليون دينار

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
للم يطلرأ تغلري ُيذكلر على أسلعار
الذهب ،املس األربعاء ،بعد أن نزلت
واحدا باملئة يف الجلسلة السابقة مع
تقييم مستثمرين التأثري االقتصادي
لتفلي فلريوس كورونلا يف الصني،
وترقلب قلرار مجللس االحتياطلي
االتحادي (البنلك املركزي األمريكي)
بشلأن السياسلة املقرر صلدوره يف
وقت الحق من يوم امس األربعاء.
وارتفع الذهب يف التعامالت الفورية
 0.1باملئلة إىل  1567.18دوالرا
لألوقيلة (األونصة) بحلول السلاعة
 0646بتوقيلت جرينتلش ،يف حلني
نلزل الذهلب يف التعاملالت اآلجللة
يف الواليلات املتحلدة  0.2باملئلة إىل
 1566.10دوالرا.
وأثلار الفلريوس حاللة ملن الفزع
يف السلوق بسلبب انتشلاره الرسيع

امللتلطلللبللات
لتلبيلة
و للليلللة
لللد
ا
واإلدارة
للللملصللارف
املالية».
ولفلت العضلو امللراقللب
فلي املجللس األعى ملكافحة
الفسلاد ،اىل «وجلود تعلاون
وفلرنلسللي
إماراتلي
السلللتللرداد األملللوال

امللنلهلوبللة ملن العراق».
مضيفلا أن «لقلاء جرى بني
مدير عام دائلرة االسلتلرداد
ورئليلس ديلوان املحاسلبة
االملاراتلي يف أحلد املؤتمرات،
وأبللغ االخري اسلتعداد بالده
للتعاون يف هذا املوضوع».
وتابع موىس :أن «مسلؤولني
يف وزارة العلدل اجتمعلوا

بنظرائهلم مللن الجانلب
االملاراتلي للبلحلث هللذا
كلاشللفلا ً
املللللللف».
عللن «خلطللوات جلللادة
مللن االدعللللاء الللعللام
اللفلرنلسلي الللذي أبلدى
اسلتعداده التلام ملسلاعدة
العلراق عى اسلتعادة أمواله
املنهوبة».

رويرز /متابعة الزوراء:
ارتفعلت أسلعار النفلط لليلوم الثانلي ،امس
األربعاء ،لتعوض جزءا من الخسائر التي مُ نيت
بهلا عى مدى خمسلة أيلام ملع الحديث عن
احتملال تمديد أوبك لتخفيضلات إنتاج الخام
إذا أرض فلريوس كورونا الجديد بالطلب ،بينما
سلاهمت بيانات أظهرت تراجعا يف املخزونات
األمريكية يف صعود األسعار.
وزاد سلعر خام القياس العاملي برنت  58سنتا
أو واحدا باملئة إىل  60.09دوالرا للربميل بحلول
السلاعة  0730بتوقيت جرينتلش .وزاد الخام
األمريكلي  55سلنتا أو واحلدا باملئلة أيضا إىل
 54.03دوالرا للربميل.
وترضرت األسواق املالية بسبب فريوس كورونا
اللذي انترش خارج الصني ،وتحاول تقييم األثر
االقتصلادي مع ارتفاع علدد الضحايا إىل 132
شلخصا ،وتقليص رشكات الطلريان رحالتها
للصني.

العدد /90:ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ 2020/1/ 28 :
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ
م/اعالن
اىل /املدعى عليه /احمد لطيف ذياب الساكن محافظة
ذي قار – الرشقية  2سابقا مجهولة محل االقامة حاليا
بنا ًء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي شعالن عبد يارس
بالعدد /90ب 2020/والذي يلزمك فيها سداد املبلغ الدين
ولكونلك مرتحلل اىل جهة مجهولة حسلب كتاب محكمة
بلداءة النارصيلة بالعلدد  63يف  2020/1/21و مرفقلة
اشلعار مختار منطقلة الرشقية /2املختلار عقيل نارص
جواد بتاريلخ  2020/1/16عليه قلررت املحكمة تبليغك
بواسلطة صحيفتلني محليتلني يوميتني بموعلد املرافعة
يوم  2020/2/5السلاعة التاسلعة صباحا ويف حال عدم
حضلورك او ارسلال من ينوب عنلك قانونا فلأن املرافعة
سوف تجري بحقك غيابيا وفقا للقانون و االصول..
القايض
فهد حسن عبد الله

وقاللت مصلادر ملن أوبلك إن املنظملة تريد
تمديد تخفيضلات إنتاج النفلط حتى يونيو/
حزيلران على األقل ملن ملارس /آذار ،وربما
تزيد التخفيضلات إذا تأثر الطلب عى الخام يف
الصني بشكل كبري نتيجة انتشار الفريوس.
وقلال مصلدر من أوبلك ”هناك احتملال قوي
لتمديد آخر وخفض أكرب وارد“ .مضيفا أن تأثري
فريوس الصني عى الطلب عى النفط سيتضح
أكثر على األرجح خلالل األسلبوع املقبل .ويف
الواليات املتحدة ،أظهرت بيانات معهد البرول
األمريكي ،الثالثاء ،انخفاض مخزونات النفط
الخام بواقع  4.3مليون برميل األسبوع املايض
مقارنة ملع توقعات املحللني بهبوط  482ألف
برميل.
ونزللت مخزونلات البنزين بواقلع  3.3مليون
برميل مقارنة مع توقعات يف استطالع رويرز
بزيادة  1.3مليون برميل.

العدد/ 1467 :ش18/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/29:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
م/اعالن
اىل/املدعى عليه /احمد قاسم كريم
الساكن يف سوق الشيوخ الكرمة قرب مركز الرشطة سابقا
وملجهوليلة محلل االقاملة حاليا بتاريلخ 2018/10/10
اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا يف الدعوى اعاله يقيض
((...بالتفريلق بينلك وبلني زوجتك املدعيلة (زينة جمعة
جبلار و اعتبار قرار بمثابة الطلالق الواقع الول مرة بني
الطرفلني  ))...وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا
بصحيفتلني محليتلني وعند علدم مراجعتك طلرق الدعم
القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عبد الله صالح النايش

الرياضي

أصفر وأمحر

نور صربي يشكو نادي النجف لدى
االحتاد اآلسيوي

بغداد /متابعة الزوراء
ق�دم حارس املنتخب الوطني الس�ابق ،نور صربي ،ش�كوى ضد ادارة ن�ادي النجف.
وكتب صربي يف رسالته انه ابلغ ادارة نادي النجف بفسخ عقده مع الفريق من طرف
واحد لعدم تس�لم املس�تحقات املالية منذ بداية املوسم.من جهته ،اكد مصدر ان «نور
صربي كان قد اعطى ادارة النجف مهلة اس�تمرت لع�دة ايام ،لكنه لم يحصل عىل اي
جواب».وب�ن ان «الحارس الحاصل عىل كأس اس�يا قرر رفع دعوى عىل ادارة النجف
لدى االتحاد االسيوي».واش�ار اىل ان «نور صربي اقرتب من تمثيل نادي نفط ميس�ان
خالل الدوري.
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الكولومبيان بالومينو وكالديرون يوقعان لالخضر

ملعب كربالء الدولي يستضيف مباريات نادي الشرطة يف البطولة القارية
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن ن�ادي الرشط�ة الريايض
أن االتحاد االسيوي لكرة القدم
اش�عره بأن مبارياته يف دوري
بطل آس�يا  2020س�تقام عىل
ملعب “كربالء الدويل”.
وكان االس�يوي ،ق�د نق�ل
مبارات�ي املنتخب الوطني امام
إي�ران والبحري�ن يف التصفيات
االس�يوية املزدوجة ،اىل خارج
الع�راق ،واالم�ر نفس�ه طبقه
االتح�اد العربي ع�ىل مباريات
الرشط�ة يف “كأس محم�د
الس�دس” بس�بب التظاهرات
التي تشهدها البالد.
وذك�ر نادي الرشط�ة ،يف بيان،
ان�ه “بع�د تمس�ك ادارة نادي
الرشط�ة ،بحقه�ا الرشع�ي
باس�تضافة مبارياته�ا يف
إط�ار دوري ابط�ال اس�يا عىل
املالعب العراقية ،اشعر االتحاد
االس�يوي ادارة ن�ادي الرشطة
بخ�وض مباري�ات كل م�ن
االس�تقالل والوحدة واالهي يف
( 10و 17ش�باط و 7نيس�ان)
عىل ملعب كربالء الدويل”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان ن�ادي
الرشطة ،قد حدد ملعب كربالء
الدويل ارضا ً له يف البطولة.
وفاز نادي االس�تقالل اإليراني
خ�ارج ملعب�ه ع�ىل الري�ان
القطري  5-0عىل ملعب جاسم
بن حمد يف الدوحة ،ضمن الدور
التمهي�دي الثان�ي م�ن دوري
أبطال آسيا .2020
وتناوب عىل تس�جيل خماسية
استقالل كل من شيخ دياباتي
يف الدقيق�ة  8وامله�دي غ�ادي
هدف�ن يف الدقيقت�ن  40و47

مهند قاسم يقود مواجهة الرجاء
املغربي ومولودية اجلزائر

بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتح�اد العربي لكرة القدم
طاق�م تحكي�م عراق�ي لقي�ادة
مباراة يف بطولة االندية العربية.
وس�تكون املب�اراة ب�ن الرج�اء
املغرب�ي ومولودي�ة الجزائ�ر
الجزائ�ري يف اي�اب دور الرب�ع

اسبانيول االسباني ينفي إمكانية
ضم النجم بشار رسن

وامري ارس�الن هدف�ن ايضا ً يف
الدقيقتن  84و.90
وتأهل االستقالل ليلعب يف دور
املجموع�ات ضم�ن املجموعة
األوىل ،التي تض�م أيضا ً الوحدة
اإلمارات�ي والرشط�ة واأله�ي

احتاد الكرة :حنن أوىل بإعمار
قرب عمو بابا

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د عضو االتحاد العراقي لكرة الق�دم ،كامل زغري ،ان االتحاد اوىل
بإعمار قرب اسطورة كرة القدم العراقية “عمو بابا” يف بغداد.
وب�ن زغ�ري :ان اتح�اد الكرة ه�و اوىل برتمي�م قرب عم�و بابا كونه
اسطورة كرة القدم العراقية.
واوضح“ :ان االتحاد س�يبدأ من الي�وم الخميس املبارشة بإجراءات
الرتمي�م ودور وزارة الش�باب والرياضة ايضاً ،كون�ه يتواجد ضمن
حدائق ومتنزهات الوزارة”.

لزام يشارك يف اجتماع بطولة
غرب آسيا للمنتخبات األوملبية
بغداد /الزوراء
س�مى االتحاد العراقي لكرة القدم،
الدكت�ور قاس�م ل�زام ،لتمثيل�ه يف
االجتم�اع التش�اوري لبطولة غرب
اس�يا للمنتخب�ات االوملبي�ة ال�ذي
س�يعقد يف العاصمة األردنية عمان
يوم السبت املقبل ،املوافق لألول من
شباط .٢٠٢٠
وم�ن املؤم�ل ان يعقد اتح�اد غرب
آسيا لكرة القدم ،صباح يوم السبت
 1شباط املقبل يف فندق كيمبنسكي
بالعاصمة األردنية عمّان ،اجتماعاً
تش�اورياً ح�ول بطول�ة منتخبات
ت 23عاماً.
وكان االتح�اد ،خ�الل اجتماع�ه
األخري مع املدراء الفنين لالتحادات
األهلي�ة ،أعل�ن عزم�ه اس�تحداث
بطولة خاصة ملنتخبات ت 23عاماً

النهائي لبطول�ة االندية العربية
بالتاسع من الشهر املقبل.الطاقم
التحكيمي مؤلف من مهند قاسم
(حكم س�احة) ،وميث�م خماط
وأك�رم عي حكمن مس�اعدين،
ومحمد سلمان حكما رابعا.

وعىل وفق آلية جديدة.
ولف�ت األمن العام لالتح�اد ،خليل
الس�الم ،إىل أن االجتماع التشاوري
مع ممث�ي االتح�ادات ،التي أكدت
مش�اركتها أو م�ع م�ن يرغ�ب
بحضوره ،يخصص ملناقشة جميع
التفاصيل املتعلقة بالبطولة ،ومنها
التس�ويقية باعتبارها غري مغطاة
م�ن الدع�م املق�دم ال�ذي يقدم�ه
االتحاد الدويل.
وبحس�ب النظ�ام املق�رتح ،والذي
سيتم اإلعالن عن تفاصيله الكاملة
ً
الحق�ا ،ف�إن البطول�ة ترتك�ز عىل
استغالل أيام فيفا ابتدا ًء من النصف
الثاني من عام ( ٢٠٢٠أيلول ،ترشين
األول ،وترشين ثاني( ،)٢٠٢٠/آذار،
حزيران ،)٢٠٢١/واعتمادا ً عىل عدد
الفرق املشاركة.

السعودي.
وأبرمت إدارة الرشطة تعاقدها
م�ع العب�ن محرتف�ن بف�رتة
االنتقاالت الشتوية.
وقال املدرب املس�اعد ،حس�ن
عب�د الواح�د :إن اإلدارة انتهت

م�ن التعاق�د م�ع العب�ن من
كولومبي�ا هم�ا بالومين�و
وكالديرون.،
وب�ن :أن التعاقد م�ع الالعبن
ج�اء برغب�ة امل�درب الربي
ألكسندر اليتش.

وأش�ار إىل :أن اليت�ش م�ن
املحتم�ل أن يصل بغ�داد خالل
اليوم�ن املقبل�ن لاللتح�اق
بالفريق ،قبل التوجه إىل مدينة
أربي�ل للمش�اركة بمنافس�ات
الدوري.

ويلعب الرشطة ضمن املجموعة
الثالث�ة بال�دوري الت�ي تق�ام
منافس�اتها يف مدينة أربيل ،إىل
جان�ب صاح�ب األرض أربيل،
وأندي�ة نفط الوس�ط والطلبة
ونفط ميسان.

بغداد /متابعة الزوراء
اثري ع�رب مواق�ع التواصل االجتماعي خ�رب اهتمام فريق اس�بانيول
االس�باني بضم نجم املنتخب الوطني لكرة القدم ونادي بريسبوليس
اإليراني ،بشار رسن.
رس�ن يفك�ر بالخروج م�ن الن�ادي اإليران�ي يف االنتقاالت الش�توية
الحالي�ة ،لع�دم ايفاء بريس�بوليس بوع�وده مع الالع�ب فيما يخص
مستحقاته املالية.
وق�ال مص�در يف إدارة ن�ادي اس�بانيول االس�باني إن�ه “ال توجد أي
مفاوضات بن ادارة النادي االسباني والالعب العراقي بشار رسن عن
طريق وكيل اعماله ،اإليراني بهروز دزهبود”.
وأضاف املصدر ان “عدد الالعبن االجانب يف الفريق االسباني مكتمل،
والفريق لن يجلب العبا ً جديدا ً يف مريكاتو الشتاء الحايل”.
ويتواجد برهوز ،وكيل اعمل رس�ن يف اسبانيول حالياً ،هذا االمر دفع
املتابع�ن اىل تحلي�ل تواجده بأنه لالتف�اق عىل نقل رس�ن اىل الفريق
االسباني ،لكن هذا االمر ليس صحيحا ً.

ناشئو العراق حيققون سبعة أومسة ملونة يف بطولة العرب
بغداد  /محمد الخفاجي
حق�ق منتخ�ب الع�راق للناش�ئن
باملالكم�ة س�بعة اوس�مة ملونة يف
بطولة العرب التي اختتمت مؤخرا يف
دولة الكويت ،اذ تأهل  ٧مالكمن من
اص�ل  ٩اىل االدوار النهائية ،وحققوا
واحدا م�ن افضل انج�ازات املالكمة
العراقية.
وق�ال ام�ن رس االتح�اد ،ع�ي عبد
الزه�رة :ان حصيل�ة الع�راق م�ن
االوس�مة كانت عبارة ع�ن ذهبيتن
وفضيت�ن وثالث�ة برون�ز ،وبالت�ايل
حقق منتخبن�ا املرك�ز الثالث فرقيا

بوص�ول اربع�ة مالكم�ن اىل الدور
النهائي .
واض�اف عب�د الزه�رة :ان املالك�م
العراقي رضغ�ام كريم كاظم اختري
افضل العب يف البطولة العربية لفئة
الناش�ئن  2020نظرا للمس�تويات
املميزة التي قدمها يف هذه البطول�ة.
واش�ار اىل :ان تحقي�ق املركز الثالث
خل�ف الجزائ�ر وم�ر ،يف بطول�ة
عربية شاركت بها  ١٢دولة من اسيا
وافريقيا ،يعد انجازا مميزا يحس�ب
التح�اد اللعب�ة واملدرب�ن والالعبن
وكل ابناء عائلة املالكمة.

سلة امليناء تواجه الشرطة
يف مربع السلة الذهيب
بغداد /متابعة الزوراء
تأهل ن�ادي امليناء بكرة الس�لة اىل املربع
الذهبي من الدوري.
وتغل�ب املين�اء ع�ىل التضام�ن املجلس
بثمان�ن نقط�ة مقاب�ل واحد وس�بعن

نقطة.
وس�يقابل امليناء يف نصف النهائي نظريه
الرشطة الذي تغلب عىل الكهرباء.
وفاز الرشط�ة عىل الكهرباء ب� 95نقطة
مقابل .75

اجلميلي :املواي تاي حقق اجنازات ذهبية وجيب على اجلميع دعمه
بغداد /الزوراء
أكد األمن الع�ام للجنة األوملبية
الوطنية العراقية ،حيدر الجميي،
ع�ىل رضورة دعم اتح�اد املواي
تاي صاحب االنج�ازات الذهبية
يف جمي�ع مش�اركاته الدولي�ة،
الس�يما البطول�ة االس�يوية
األخرية التي اختتمت يف العاصمة
االماراتية ابو ظبي.
وق�ال الجمي�ي ،خ�الل زياراته،
برفقة عض�و املكت�ب التنفيذي
بش�توان مجي�د ،ملق�ر املرك�ز
التدريب�ي للمنتخب�ات الوطني�ة
التابع لالتح�اد العراقي املركزي

للمواي ت�اي :يجب ع�ىل جميع
املؤسس�ات الرياضي�ة دع�م
االتح�ادات صاحب�ة االنجاز ويف
مقدمته�ا اتح�اد امل�واي ت�اي.
مبينا :ان الع�راق اصبح بجهود
األبطال واالدارة الناجحة لالتحاد
من البلدان املتطورة جدا يف مجال
اللعبة.
وأك�د األمن العام ،خ�الل لقائه
مدرب�ي والعب�ي املنتخب�ات
الوطني�ة  :الرياض�ة العراقي�ة
عانت كثريا يف الس�نوات املاضية
ألسباب عديدة ،إال ان بعد ترشيع
قانون اللجن�ة األوملبي�ة الجديد

بالتأكيد سيكون هناك عمل اخر
وتقيي�م جديد من قب�ل األوملبية
لالتحادات الرياضية.
وم�ن جانبه ،ذك�ر عضو املكتب
التنفي�ذي للجن�ة األوملبي�ة،
بش�توان مجيد :ان اتحاد املواي
ت�اي م�ن االتح�ادات الذهبي�ة
الت�ي حقق�ت األوس�مة امللون�ة
للع�راق يف البط�والت الدولي�ة،
وهو م�ن االتحادات املش�خصة
لدين�ا يف املكت�ب التنفي�ذي التي
تحق�ق انج�ازات ممي�زة خالل
مشاركاتها الخارجية.
وم�ن جانب�ه ،أع�رب رئي�س

االتحاد العراقي املركزي للمواي
ت�اي ،مصطفى جب�ار علك ،عن
ش�كره وتقدي�ره لزي�ارة األمن
العام وعض�و املكت�ب التنفيذي
ملق�ر املرك�ز التدريب�ي لالتحاد،
واالس�تماع اىل أه�م املش�اكل
واملعان�اة لالعب�ي ومدرب�ي
املنتخب�ات الوطني�ة ،مبين�ا:
ان الجمي�ي وع�د بتذلي�ل كل
الصع�اب امام األبط�ال من قبل
رئيس واعضاء املكتب التنفيذي
للجنة األوملبي�ة ،ونقل معاناتهم
اىل املس�ؤولن ع�ن الرياض�ة
العراقية.

الرياضي
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امللحق املؤهل لدوري أبطال آسيا

اعالم الكرتوني

االستقالل ميطر شباك الريان والعني يهزم بونيودكور واألهلي اىل دور اجملموعات
ف�ا َز ن�ادي االس�تقالل اإليران�ي خارج
ملعب�ه عىل الري�ان القط�ري  0 - 5عىل
ستاد جاس�م بن حمد يف الدوحة ،ضمن
الدور التمهيدي الحاسم من دوري أبطال
آسيا .2020
وسجل شيخ دياباتي ( )9ومهدي قائدي
( 40و )47والبديل أمرأرس�الن مطهري
( 84و )90+1أه�داف الف�وز لصال�ح
االستقالل.
وتأه�ل االس�تقالل ليلع�ب يف دور
املجموع�ات ضمن املجموع�ة األوىل التي
تض�م أيضا ً الوح�دة اإلماراتي والرشطة
العراقي واألهي السعودي.
وبادر االس�تقالل إىل الهجوم من البداية،
ليسجل الهدف األول يف الدقيقة التاسعة
بواسطة ش�يخ دياباتي الذي تابع الكرة
املرت�دة م�ن القائم إث�ر تس�ديدة فوريا
غفوري من رضبة حرة مبارشة.
واستمر تفوق االستقالل ليسجل الهدف
الثان�ي بعدما انطل�ق دياباتي يف هجمة
رسيعة وأرس�ل تمريرة عرضي�ة ارتقى
له�ا مه�دي قائ�دي ولع�ب كرة رأس�ية
ذهبت بعي�دا ً عن متن�اول الحارس فهد
يونس (.)40
ثم أضاف االستقالل الهدف الثالث مطلع
الش�وط الثان�ي عندما أرس�ل هرفوجي
ميليس�يتش تمريرة عرضية وصلت من
خاللها الكرة إىل قائدي ليس�دد يف املرمى
(.)47
وحس�م الفري�ق اإليران�ي النتيج�ة يف
الدقائ�ق األخ�رة ،بعدم�ا س�جل البديل
أمرأرسالن مطهري الهدف الرابع بعدما
تابع تمري�رة غفوري عىل حافة منطقة
الجزاء وسدد يف املرمى (.)84
وع�اد مطهري ليس�جل الهدف الخامس
ب�ذات الطريق�ة يف الدقيق�ة األوىل م�ن
الوقت بدل الضائع إثر تمريرة من آراش
رضافاند.
وتأه�ل ن�ادي الع�ني اإلمارات�ي إىل دور
املجموع�ات بع�د ف�وزه ع�ىل ضيف�ه
بونيودك�ور األوزبك�ي  0 - 1عىل س�تاد
ه�زاع ب�ن زاي�د يف الع�ني ،ضم�ن الدور
التمهيدي الحاسم من دوري أبطال آسيا
.2020
وس�يطر التع�ادل الس�لبي ع�ىل نتيجة
املب�اراة حتى الدقيق�ة  78عندما خطف
العني هدف الفوز الثمني بواسطة سعيد
جمعة.
وتأه�ل العني ليلع�ب يف دور املجموعات
ضم�ن املجموع�ة الرابع�ة الت�ي تض�م

7

بن عرفة اىل فريق رونالدو

انضم الفرني الدويل الس�ابق حاتم بن عرفة إىل ريال بلد الوليد
الفريق الذي يملكه الظاهرة الربازيلية رونالدو.
ّ
ووقع بن عرفة بش�كل رس�مي عىل عق�د مع ريال بل�د الوليد

أيضا ً الس�د القطري والنرص الس�عودي
وسيباهان اإليراني.
وب�ادر الع�ني للهج�وم م�ن البداي�ة،
وس�نحت ل�ه فرص�ة عندم�ا هي�أ عمر
ياسني الكرة أمام التوغويل كودجو البا يف
مواجهة املرمى لك�ن الحارس األوزبكي
عبد املول�ون عبد الجليلوف تألق يف إنقاذ
مرماه.
يف املقابل كانت أبرز محاوالت بونيودكور
عندما اس�تلم جاس�وربيك جالليدينوف
تمري�رة م�راد خوملحمدوف وس�دد كرة
مرت بجوار القائم.
واس�تمرت مح�اوالت الع�ني يف الش�وط
الثاني ،فأرس�ل س�الم عبدالل�ه تمريرة
عرضية م�ن الجهة الي�رى ارتقى لها
جمال مع�روف ولعب كرة رأس�ية مرت
بجوار القائم.
وضاع�ت فرص�ة ثانية إثر ركل�ة ركنية
نفذها أحم�د برمان ووصلت إىل الياباني
ش�يوتاني ليس�دد عىل الطاي�ر محاولة
تألق الح�ارس عبدالجليلوف يف التصدي
لها.
ولكن ضغط أصح�اب األرض أثمر أخرا ً
عن تس�جيل هدف التق�دم بعدما انطلق
س�عيد جمعة يف الجن�اح وتبادل التمرير
م�ع محمد عبدالرحمن قبل أن يس�دد يف
الشباك (.)78
ونج�ح نادي األه�ي الس�عودي يف حجز
بطاق�ة التأه�ل إىل دور املجموع�ات بعد
فوزه عىل ضيفه االس�تقالل الطاجيكي
 1-0ع�ىل س�تاد مدين�ة املل�ك عبدالل�ه
الرياضية يف جدة ،ضمن الدور التمهيدي
الحاسم لدوري أبطال آسيا .2020
وس�يطر التع�ادل الس�لبي ع�ىل نتيجة
املباراة حتى الدقيقة األوىل من الوقت بدل

الضائع من الشوط الثاني عندما خطف
األهي ه�دف الفوز بواس�طة الجزائري
يوسف باليي من رضبة جزاء.
وأكمل االس�تقالل املباراة بعرشة العبني
عق�ب ط�رد فيكت�ور سفيتش�وف يف
الدقيقة  89نتيجة االعراض عىل قرارات
الحكم.
وتأه�ل األهي ليلع�ب يف دور املجموعات
ضم�ن املجموعة األوىل الت�ي تضم أيضا ً
الوح�دة اإلمارات�ي والرشط�ة العراق�ي
واالستقالل اإليراني.
وخاض االس�تقالل هذه املب�اراوة بعدما
كان تغل�ب يف الدور التمهيدي الثاني عىل
لوكوموتيف األوزبكي  0 - 1يف طشقند.
وضغ�ط األهي من البداية ،وس�نحت له
فرص�ة ع�رب مارك�و مارفن الذي س�دد
محاول�ة من مس�افة بعي�دة يف الدقيقة
األوىل ولكن الكرة مرت فوق العارضة.
واستمرت محاوالت الفريق السعودي ،يف
حني كانت الفرصة الوحيدة لالس�تقالل
يف الش�وط األول عن�د الدقيق�ة  38إث�ر
ركل�ة ركنية ارتقى لها اوليس�كي الرين
ولعب كرة رأس�ية مرت خارج الخشبات
الثالث.
وتواصل تفوق أصحاب األرض يف الشوط
الثان�ي ،يف ح�ني اعتم�د االس�تقالل عىل
الهجم�ات املرت�دة ،والت�ي م�ن إحداها
انطلق شريدين بوبوييف وتقدم بالكرة
 30ياردة قبل أن يسدد من خارج املنطقة
محاولة جانبت املرمى.
وضغط األهي بق�وة يف الدقائق األخرة،
وكان�ت أخط�ر الف�رص عندم�ا وصلت
الكرة إىل يوس�ف باليي ع�ىل باب املرمى
الخايل ليس�دد ولك�ن العارض�ة تدخلت
لتحرمه من التسجيل (.)77

هالل القدس الفلسطيين يتأهل إىل دور اجملموعات
نجح نادي هالل القدس الفلس�طيني يف بلوغ دور املجموعات بعدما تعادل خارج ملعبه
مع صور العماني  0-0عىل س�تاد مجمع الس�يب الريايض يف مسقط ،ضمن إياب الدور
التمهيدي يف كأس االتحاد اآلس�يوي  .2020وح�اول الفريق العماني الضغط عىل مرمى
الضيوف خالل املباراة ،ولكنه لم ينجح يف هز الشباك .وكانت مباراة الذهاب بني الفريقني
شهدت فوز الهالل القدس  2-0املايض عىل ستاد فيصل الحسيني يف الرام ،ليتأهل الفريق
الفلس�طيني إىل دور املجموع�ات بعدما تف�وق بواقع  0 - 2يف مجم�وع مباراتي الذهاب
واإلي�اب .وتأهل هالل القدس ليلع�ب يف دور املجموعات ضم�ن املجموعة األوىل التي
تضم أيضا ً العهد اللبناني واملنامة البحريني والجيش الس�وري .وقد حاول
الفريق العماني الضغط عىل مرمى هالل القدس ،وس�نحت
لالعبيه أكثر من فرصة لم ينجحوا يف اس�تغاللها.يف
املقابل اعتمد هالل القدس عىل اإلغالق الدفاعي
ومحاولة شن الهجمات املرتدة التي شكلت
خطورة عىل املرمى يف أكثر من مناسبة.

غابريل يثبت عقده مع فالمنغو الربازيلي
َ
وق�ع املهاجم الربازيي غابريال باربوس�ا “غابيغ�ول” ،بطل نهائي
كأس ليربتادوري�س ،عق�دا ً دائما ً مع فالمنغو حت�ى عام ،2024
بحسب ما ذكر نادي مدينة ريو دي جانرو.
وكتب فالمنغو عىل موقع توي�ر“ :لدينا أهداف مهاجم الفريق
األحمر واألسود حتى  !2024غابيغول معنا”.
وكان “غابيغ�ول” ن�ال جائزة أفضل العب كرة ق�دم يف أمركا
الجنوبي�ة لعام  ،2019بحس�ب اس�تطالع صحيف�ة “أل بايس”
األوروغويانية.
س�جل باربوس�ا  43هدفا ً يف  59مب�اراة يف مختلف املس�ابقات عام
 2019بينه�ا ثنائية قاتلة يف نهائي كأس ليربتادوريس ضد ريفرباليت
األرجنتيني ،وتوّج بلق�ب الدوري الربازيي ،لكنه
ح�ل وصيفا ً لليفرب�ول االنكليزي يف كأس
العال�م لألندية الت�ي أقيمت يف الدوحة
(- 1صفر بعد التمديد).
ق�ال باربوس�ا ( 23عام�اً) يف
فيدي�و عىل صفحت�ه يف موقع
انس�تاغرام“ :احتضنتن�ي
أمة فالمنغو .نعيش بشغف
كبر هنا .نحن متحمسون!
نبتس�م! نعاني! نهتز! نحطم
الحواج�ز .إذا كان ه�ذا األم�ر
ملصلحة األمة سأبقى”.
وارتب�ط الالعب الذي كان معارا ً من إنر
اإليط�ايل الذي انضم إليه يف  ،2016باالنتقال
إىل تش�يلي وتوتنه�ام االنكليزي�ني .ولم يثمر
انتقال�ه إىل إيطالي�ا إذ أع�اره إن�ر إىل ناديه األصي
سانتوس يف  2018ثم فالمنغو.
ويتأل�ق راهنا ً يف هجوم إن�ر البلجيكي روميلو لوكاك�و واألرجنتيني
الوت�ارو مارتينيز ،ما يعني أن حظوظ باربوس�ا يف دخول تش�كيلة املدرب أنطونيو كونتي
تبدو ضئيلة.

وضاع�ت فرص�ة ثاني�ة عندما حس�ني
عبدالغن�ي تمري�رة عرضي�ة ارتقى لها
س�وزا ولع�ب ك�رة رأس�ية م�رت فوق
العارضة (.)83
وحص�ل األه�ي ع�ىل رضب�ة ج�زاء يف
الدقيقة  89بعد استخدام املدافع الرويس
فيكتور سفيتش�وف مرف�ق اليد لرضب
حس�ني املقه�وي ،فحصل سفيتش�وف
عىل البطاقة الحمراء ،ونفذ باليي الركلة
بنجاح يف الشباك.
وتأهل نادي شهر خودرو اإليراني إىل دور
املجموعات عقب فوزه خارج ملعبه عىل
السيلية القطري بفارق ركالت الرجيح
 4 - 5بعد تعادل الفريقني  0-0يف الوقتني
األص�ي واإلضايف ضمن ال�دور التمهيدي
الحاس�م يف دوري أبط�ال آس�يا .2020
وضغط السيلية يف معظم مراحل املباراة
وح�اول الوص�ول إىل مرم�ى الضي�وف،
ولك�ن مهاجم�ي الفريق ل�م ينجحوا يف
استغالل الفرص التي أتيجت لهم.
ويف ركالت الرجيح س�جل شهر خودرو
م�ن محاوالت�ه الخمس ،يف حني س�جل
الس�يلية أربع مح�اوالت وأخف�ق كريم
أنصاريفارد يف التسجيل.
وتأه�ل ش�هر خ�ودرو ليلع�ب يف دور
املجموع�ات ضم�ن املجموع�ة الثاني�ة
الت�ي تض�م أيض�ا ً اله�الل الس�عودي
وشباب األهي دبي اإلماراتي وباختاكور
األوزبك�ي .وج�اءت أح�داث الش�وط
األول متكافئ�ة م�ن الفريقني مع بعض
األفضلية لصالح الس�يلية الذي س�نحت
له فرصة عرب تسديدة كريم أنصاريفارد
التي ذهبت يف الشباك من الخارج (.)35
ورد ش�هر خ�ودرو عرب تس�ديدة محمد
حس�ني الت�ي ارتدت

من الحارس خليفة أبو بطر ،وعاد األخر
ليتصدى ملحاولة أمني قاس�مينجاد قبيل
نهاية الشوط األول.
يف الشوط الثاني ضغط الفريق القطري،
فس�دد ماهر يوس�ف ك�رة تص�دى لها
الح�ارس اإليران�ي مه�دي رحمت�ي،
قب�ل أن تتدخ�ل العارضة لرد تس�ديدة
أنصاريفارد.
واس�تمر الحال عىل ذات املنوال يف الوقت
اإلض�ايف دون أن ينج�ح الفريق�ني يف
التسجيل ،ليتم اللجوء إىل ركالت الرجيح
من أجل حسم النتيجة.
ويف ركالت الرجي�ح واص�ل الح�ارس
اإليران�ي رحمتي تألق�ه ليتصدى للركلة
الت�ي نفذه�ا مواطن�ه أنصاريف�ارد،
ويمن�ح الفري�ق بطاقة التأه�ل إىل دور
املجموعات.
وتغلب نادي س�يؤول الك�وري الجنوبي
ع�ىل ضيف�ه ق�دح املالي�زي  1 - 4ع�ىل
س�تاد كأس العالم يف العاصمة الكورية
الجنوبية سيؤول ،ضمن الدور التمهيدي
الحاسم يف دوري أبطال آسيا .2020
وس�جل بارك تشو-يونغ ( 39من رضبة
جزاء) وبارك دونغ-جني ( )49واوسمار
بارب�ا ( )63وأكرمج�ون عليبايي�ف
( )90+2أه�داف س�يؤول ،يف حني أحرز
العب سيؤول أوسمار باربا ( 52بالخطأ
يف مرمى فريقه) هدف قدح الوحيد.
وأكم�ل قدح املبارة بع�رشة العبني عقب
طرد املدافع رينان الفيس يف الدقيقة 36
نتيجة حصوله عىل اإلنذار الثاني.
وتأهل سيؤول ليلعب يف دور املجموعات
ضم�ن املجموع�ة الخامس�ة التي تضم
أيضا ً بكني الصيني وتشيانغراي يونايتد
التايالندي وملبورن فيكتوري األسرايل.

اإلس�باني يمتد حتى نهاية املوس�م بحس�ب ما نرش موقع بلد
الوليد عرب اإلنرنت.وكان بن عرفة الذي يوصف باملشاغب غر
ملت�زم م�ع أي فريق عق�ب انتهاء عقده مع ري�ن منذ الصيف
املايض .ولعب صاحب ال� 32عاما ً مع منتخب فرنس�ا األول 15
مباراة كما مثل العديد من األندية الكربى أبرزها باريس س�ان
جرمان وليون ومرسيليا.

سانت إيتيان يقصي موناكو ويبلغ
ربع نهائي الكأس

بلغ سانت إيتيان الدور ربع النهائي ملسابقة كأس فرنسا عقبة
فوزه عىل مضيفه موناكو بهدف نظيف ،يف ثمن النهائي .وجاء
هدف س�انت إيتيان ع�رب دينيس بوانغ�ا يف الدقيقة  .24وفجّ ر
نادي بلفور القادم من الدرجة الرابعة مفاجأة كبرة بإقصائه
مونبليي�ه ب�ركالت الرجي�ح  4 - 5بعد نهاي�ة الوقتني األصي
واإلضايف دون أهداف .وحقق رين فوزا ً مثرا ً عىل مضيفه أنجيه
 4 - 5بع�د التمديد ،يف حني عاد ديجون بورقة التأهل من أرض
مضيفه ليمونست من الدرجة الخامسة بفوزه عليه .1 - 2

الوتارو مارتينيز يغيب عن ديربي ميالن
ف�رض القض�اء الري�ايض يف إيطالي�ا عقوب�ة اإليق�اف بح�ق
األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز ملباراتني مما يعن�ي غيابه عن
ديرب�ي ميالن�و .وق�رّر الق�ايض الري�ايض إيق�اف الع�ب إنر
مباراتني وتغريمه بمبلغ خمس�ة عرش ألف يورو بسبب ما بدر
منه بعد طرده يف مباراة كالياري .وس�يغيب بالتايل الوتارو عن
مباراة أودينيزي ثم الديربي أمام ميالن عىل أن يعود يف مواجهة
ّ
وتلفظ
التس�يو .وكان الوت�ارو قد دخل يف مش�ادة م�ع الحكم
ببعض العبارات التي أدت إىل طرده ومن ثم إيقافه.

توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس
أعل�ن توتنه�ام يف موقع�ه
الرس�مي عىل اإلنرنت عن
ضم األرجنتيني جيوفاني
ل�و سيلس�و بصفق�ة
دائمة من ريال بيتيس
اإلسباني.
و أ نه�ى

توتنهام إعارة لو سيلسو مفعالً بند الرشاء
يف عقده الذي سيمتد حتى .2025
وذكر توتنهام يف بيان“ :يسعدنا اإلعالن عن
تفعي�ل خي�ار الرشاء يف عقد لو سيلس�و”.
مؤك�دا ً ّ
أن الالعب قدم أدا ًء جيدا ً بعد تعافيه
من إصابة أثرت عىل مستواه بداية املوسم.
وس�بق للموه�وب األرجنتين�ي ( 23عاماً)

أن لع�ب يف باريس س�ان جرمان الفرني
وري�ال بيتي�س اإلس�باني قب�ل انتقاله إىل
توتنهام.
ويس�عى توتنهام الحتالل املركز الرابع عىل
األقل من أجل التأهل إىل دوري أبطال أوروبا
املوس�م املقب�ل ،إذ يقبع باملركز الس�ادس
حاليا ً بفارق ست نقاط عن تشيلي.

مانشسرت سييت ميدد عقد فرناندينيو

م� ّدد مانشس�ر س�يتي،
ثاني ال�دوري اإلنكليزي
عق�د
املمت�از،
العب�ه الربازي�ي
فر نا ند يني�و
سنة واحدة.
وكان عقد
ا لبا ل�غ
الالعب
 34عام�ا ً
سينتهي
الج�اري،
مع خت�ام املوس�م
ا ململ�و ك
لكنه س�رتبط م�ع النادي
الجدي�د.وكان
إماراتي�ا ً حت�ى  2021بموجب العقد
فرناندينيو الذي بدأ مس�رته م�ع أتلتيكو باراناين�ي الربازيي،
أحد ركائز س�يتي منذ قدوم�ه إىل ملعب “االتحاد” عام  2013من
ش�اختار دونيتسك األوكراني مقابل  39مليون دوالر أمركي.قال
العب الوس�ط الدفاعي الذي شغل أيضا ً مركز قلب الدفاع لتغطية
االصابات يف تشكيلة املدرب اإلسباني بيب غوارديوال“ :هذه أفضل

األخب�ار .لق�د اس�تمتعت يف كل ثانية مع س�يتي .ل�م أتوقع بناء
عالقة رائع�ة مماثلة مع النادي والجماه�ر ،لكن هذا ما حصل،
وأنا ممت�ن يف كل يوم” .وأح�رز فرناندينيو ( 53مب�اراة دولية)،
ّ
املت�وج مع بالده بلقب كوبا أمركا  ،2019لقب الدوري اإلنكليزي
ثالث مرات مع “س�يتيزنز” ،ولكنه غاب عن نهائي الكأس السنة
املاضية بسبب اإلصابة.

مفكرة الزوراء
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بعد عامين من الحبس االحتياطي

بسبب اإلهمال الطبي

اإلهمال الطيب يالحق الصحفيني املصريني البنا واألعصر

تدهور احلالة الصحية للصحفية املصرية سوالفة جمدي

القاهرة/متابعة الزوراء:
أي�ام قليلة ويتم الصحفي�ان املرصيان،
حس�ن البنا ومصطفى األعرص ،عامني
م�ن الحبس االحتياط�ي ،ومع ذلك فإن
إخالء سبيلهما بات أشبه بحلم ال يعلمان
متى س�يتحقق ،خاصة أن هيئة الدفاع
عنهما س�بق أن تقدمت باستئناف عىل
إخالء سبيلهما مرات عدة ،لكنها قوبلت
بالرف�ض ،وكان آخره�ا يف  19يوني�و/
حزيران املايض.
وقال�ت “املفوضي�ة املرصي�ة للحقوق
والحري�ات” إن انته�اكات تمارس ضد
البنا واألع�رص ،وإهماال متعمدا يحصل
تج�اه أوضاعهما الصحية ،وإنه بالرغم
م�ن تدهور الحالة الصحي�ة لهما إال أن
إدارة السجن ترفض نقلهما للمستشفى
أو إج�راء الفحوص�ات الالزم�ة لهم�ا،
كان آخ�ر تلك املمارس�ات ما تعرض له
مصطفى األع�رص ،يف  20يناير/كانون
الثاني الحايل ،حني أعلنت ش�قيقته أنها
تقدم�ت ببالغات وش�كاوى ضد طبيب
السجن بعد االعتداء عليه.
وروت ش�قيقة الصحف�ي املحب�وس
تفاصي�ل االعتداء عليه م�ن قبل طبيب
السجن الذي تعامل مع األعرص بطريقة
غري الئقة يف البداية ،قبل أن يعتدي عليه
جس�دياً .وبحسب األرسة ،أمسك طبيب
الس�جن األعرص من مالبسه ودفعه إىل
الحائ�ط ،عىل الرغ�م من ش�عوره بألم
شديد .وأش�ارت األرسة إىل أنها تقدمت
ببالغات بش�أن الواقعة لكل من النائب
الع�ام ومصلح�ة الس�جون واملجل�س
القومي لحقوق اإلنسان.
وع�ىل الرغم م�ن مرور ح�وايل نحو 10
أيام عىل الواقعة ،فلم تتخذ أي إجراءات
ضد الطبيب.

ويف م�ا يخ�ص الصحف�ي حس�ن البنا،
ف�إن حالته الصحية متدهورة بحس�ب
أرسته ،وبسبب ذلك تقدم محاميه ببالغ
للنائب الع�ام ،يف نوفمرب/ترشين الثاني
املايض ،لعالجه ونقله للمستشفى.
وطالبت أرست�ه بعمل التحاليل الالزمة،
خاصة أنه يعاني م�ن انخفاض ضغط
الدم وص�داع ودوخة وإجهاد مس�تمر،
فضال عن ألم شديد يف القلب بشكل دائم.
وكانت ق�وات األمن ألق�ت القبض عىل
األعرص والبنا ،يف  4فرباير/ش�باط عام
 ،2018واختفيا قرسيا ً مدة أس�بوعني،
بحسب أهاليهما الذين تقدموا ببالغات
للنائ�ب الع�ام تطال�ب بالكش�ف ع�ن
مصريهما ومعرفة سبب إخفائهما.
جاء القبض عىل البنا واألعرص بالتزامن
مع هجم�ة أمنية وقع�ت مطلع 2018
قب�ل أش�هر م�ن إقام�ة االنتخاب�ات
الرئاسية .وقد تعرضا لالختفاء القرسي
حتى يوم  15فرباير/شباط عام ،2018

حني ظهرا يف نيابة أمن الدولة ،عىل ذمة
القضي�ة رقم  441لس�نة  2018حرص
أمن الدولة.
وظه�ر البن�ا واألع�رص عق�ب حمالت
تدوين وبالغات عىل ذمة القضية ،441
بتهم�ة االنضمام لجماعة أسس�ت عىل
خالف أح�كام القانون وتمويلها ،ونرش
أخب�ار كاذب�ة ،وال ي�زال يت�م التجدي�د
لهما.
وإىل جان�ب البن�ا واألع�رص ،تض�م
القضي�ة  441لس�نة  2018العدي�د من
الصحفي�ني وأصح�اب ال�رأي اآلخ�ر،
بينه�م رئي�س تحري�ر موق�ع “م�رص
العربية” عادل صربي ،والصحفي معتز
ودنان ،واملحامي عزت غنيم ،إضافة إىل
الناش�ط وائل عباس والصحفية رشوق
أمج�د واملصور الصحفي عب�د الرحمن
األنص�اري .لكن ه�ؤالء حالفهم الحظ
وحصلوا عىل تدابري احرتازية كبديل عن
الحبس االحتياطي.

القاهرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت منظم�ات حقوقية مرصية
ع�ن تده�ور الحال�ة الصحي�ة
للصحفية املرصية املعتقلة ،سوالفة
مج�دي ،داخ�ل محبس�ها بس�جن
القناط�ر للنس�اء ،بس�بب اإلهمال
الطب�ي املتعم�د واالنته�اكات التي
تتعرض لها املعتقالت داخل السجن
سيئ السمعة.
وحس�ب املعلوم�ات الت�ي أوردته�ا
ً
نق�ال ع�ن
املنظم�ات الحقوقي�ة
املحامني ،فإن سوالفة لم تعد قادرة
عىل الحركة من شدة اآلالم.
وأظه�رت نتائ�ج التحالي�ل أن
سوالفة تعاني من ارتفاع الصفائح
الدموي�ة ،باإلضافة إىل آالم ش�ديدة
يف الظه�ر والركب�ة نتيج�ة التعذيب
الذي تعرضت له خالل فرتة إخفائها
قرسا ً بعد القب�ض عليها ،فضالً عن
زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس
يف العن�رب ،وإصابته�ا يف األيام األوىل
العتقاله�ا بنزل�ة ش�عبية ،وحقنها
بعقار تسبب يف إصابتها بحساسية
أفقدته�ا الق�درة ع�ىل الحركة لعدة
أيام.
وكان�ت س�والفة ق�د ب�دأت عالج�ا ً
طبيعيا ً يف الس�جن ،مدة  3جلسات،
لظهرها ،قبل أن تضطر للتوقف عن
اس�تكماله داخل مستشفى السجن
يف ظل غياب الرعاية الطبية الالزمة
لها.
بدورها طالبت التنس�يقية املرصية

كشف متويل قناة إخوانية يثري خالفات داخلها
إسطنبول/وكاالت:
ظه�رتِ الخالف�ات داخ�ل قناة ال�رشق التابع�ة لإلخوان
املسلمني والتي تبث من تركيا ،بعد أن تم ترسيب معلومات
حول حقيقة التمويالت التي تتلقاها وبلغت مبالغ كبرية،
فيما يعاني العاملون فيها من تدني أجورهم.
وأكد العاملون يف القن�اة أن املذيعني يتلقون رواتب كبرية
ً
مجانا ،بينما
إضافة إىل حصولهم عىل الجنس�ية الرتكي�ة
يعان�ون ه�م الضي�ق بس�بب صعوب�ة الحي�اة يف مدينة
إسطنبول الرتكية التي تبث منها قناة الرشق.
وتداول ناش�طون ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي بيانا
نس�بوه للعاملني يف قن�اة الرشق ،وجاء في�ه “بعد ظهور
بعض الترسيبات الخاصة بالشاعر يارس العمدة وادعائه
تمويل القناة بماليني الدوالرات شهر ًيا ،وحتى اآلن لم نجد
أي رد من مالكي القناة مما يثبت صحة التمويل”.
وأضاف البيان “وبعد مطالباتنا بتعديل رواتبنا ولكن دون
جدوى يف ظل الروات�ب الباهظة التي يحصل عليها بعض
م�ن مذيعي القن�اة يف حني أننا نحصل ع�ىل رواتب قليلة،
عىل الرغم من صعوبة املعيش�ة يف إس�طنبول ،ألننا لسنا
من علية القوم مثل غرينا ممّن يحصلون عىل الجنس�يات
الرتكية مجانا”.
وتابع البيان املنس�وب للعاملني يف القن�اة “لذلك قررنا أن
يص�ل صوتن�ا للجميع ..لذا قمنا بالس�يطرة ع�ىل املوقع
الرس�مي للقن�اة اململوك�ة لرشك�ة إنس�ان واملتمثل�ة يف
ش�خص الدكت�ور أيمن ن�ور ،وكذلك الصفحة الرس�مية
للقن�اة عىل موق�ع تويرت والصفحة الرس�مية للقناة عىل
موقع إنس�تغرام ..وس�نقوم بنرش املس�تندات التي تثبت
صح�ة ما ذكرنا م�ن رواتب وفضائ�ح للقائمني عىل قناة

للحقوق والحري�ات بتقديم الرعاية
الطبي�ة الالزم�ة لس�والفة ،ورسعة
اإلفراج الصحي عنها حتى ال تتدهور
حالتها الصحية أكثر من ذلك ،ووقف
جمي�ع االنته�اكات بحقه�ا وبحق
جميع السجينات السياسيات.
وكان�ت ق�وة أمنية بمالب�س مدنية
قد ألقت القبض عىل حس�ام الصياد
وزوجته س�والفة مج�دي ،ومعهما
الناشط محمد صالح ،أثناء توجههم
للس�يارة عقب خروجهم من مقهى
بالدق�ي ،ي�وم  26نوفمرب/ترشي�ن
الثاني .2019
وظه�روا ثالثته�م بعد اختف�اء 18

ساعة يف نيابة أمن الدولة العليا عىل
ذمة القضية  488لسنة  2019حرص
أمن دولة عليا ،وأثبتت سوالفة أثناء
التحقيق تعرضها للتعذيب والرضب
والسباب ،واالس�تيالء عىل سيارتها
وهاتفها املحمول.
وس�والفة مج�دي صحفية مرصية
شابة ومدافعة عن حقوق اإلنسان،
ب�دأت العم�ل يف ع�ام  2010يف عدد
م�ن الصح�ف العربي�ة واملرصي�ة،
وانتقلت بعدها للعمل ما بني منتجة
ومراسلة أخبار مع عدد من القنوات
مثل “ ،25TVالرشقية”iDW ،Da ،
 .ly News Egypt ،BBCأسس�ت

 Everyday Footageيف العام ،2017
وه�ي أول مدرس�ة يف م�رص تهت�م
بتعليم صحاف�ة املوبايل للصحفيني
والباحث�ني واملعني�ني بالتوثي�ق .يف
الع�ام  2019ت�م اختياره�ا لزمالة
“ره�ام الف�را” لتك�ون الصحفي�ة
العربية الوحيدة من بني  15صحفيا ً
حول العالم ت�م اختيارهم لتغطيات
الجمعية العامة لألمم املتحدة.
اهتم�ت س�والفة خ�الل مس�ريتها
املهني�ة بتغطي�ة ع�دد م�ن قضايا
حق�وق اإلنس�ان والحري�ات ،مث�ل
حقوق النس�اء واألقلي�ات والهجرة
غري الرشعية والالجئني وغريها.

“بي بي سي” تستعد لفصل مئات املوظفني
لندن/متابعة الزوراء:
م�ن املتوق�ع أن تعلن “هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة” (بي ب�ي يس) عن مئات
املوظفني الذين يش�كلون فائضا ً عىل
حاجتها ،وس�ط التحضري إللغاء عدد
من الربام�ج اإلخبارية الب�ارزة ،وفق
م�ا أفادت به صحيف�ة “ذا غارديان”
امس األربعاء.

ويف رس�الة وجهته�ا ع�رب الربي�د
اإللكرتوني ،قالت مسؤولة األخبار يف
“ب�ي بي يس” ،فران آنس�وورث ،إنها
ستستغل اجتماع املوظفني الذي عقد
امس األربعاء يف رشح كيفية تخطيط
املؤسسة لتفعيل مهمتها.
لك�ن “ذا غاردي�ان” أش�ارت إىل أن
املوظفني قلقون من احتمال فصلهم

لتوفري ع�رشات املاليني من الجنيهات
اإلس�رتلينية ،ويس�تعد “االتح�اد
الوطن�ي للصحفي�ني” لب�دء معركته
مع إدارة “بي بي يس” بش�أن فائض
املوظفني.
ويف س�ياق متصل ،س�تطلق صحيفة
“ذا تايم�ز” الربيطاني�ة محطته�ا
اإلذاعي�ة الخاص�ة الحق�اً ،لج�ذب

الرشق”.
وت�م ترسيب وثائ�ق عىل موقع تويرت ،م�ن ضمنها تعاقد
القناة برئاس�ة أيمن ن�ور ،مع اإلعالم�ى معتز مطر عام
 ،2017مقابل راتب بلغ  60ألف دوالر شهر ًيا بواقع 3000
دوالر يف الحلقة.
كما تم نرش عقد اتفاق بيع حقوق البث عىل القناة لبعض
األعم�ال الوثائقية والفقرات الثقافية ،أثار أيضا اس�تياء
العاملني بالقناة.
إضافة إىل وثائق أخرى تضمنت عقودا مع املذيعني كشفت
م�ا يتلقونه من مبالغ .وأوض�ح العاملون يف قناة الرشق،
من خالل نسخة العقود ،أن األعمال الوثائقية التي قدمتها
القن�اة مقابل مبلغ مايل يص�ل إىل  5500دوالر ،بينما هم
يعانون م�ن ضعف الرواتب ،قد تضمن�ت بعض الربامج،
وم�ن بينها “الش�وكوال :م�ذاق الح�واس” ،و”نيلس�ون
مانديال” ،و”الهند وآل غاندى” ،و”الهنود الحمر ،س�حق
حضارة” ،و”عني حورس” ،و”قصة املومياء” ،و”حقيقة
طروادة” ،و”كيف تعرف الحيوانات الوقت”.

املستمعني بعيدا ً عن “بي بي يس راديو
 ”4وبي ب�ي يس راديو  5اليف” ،وفق
ما كش�فته مصادر داخلية لصحيفة
“ذا غارديان” اول أمس الثالثاء.
تج�در اإلش�ارة إىل أن “ب�ي ب�ي يس”
تواج�ه نزاعا ً مع الحكومة املحافظة،
بعدما هددها بوريس جونسون خالل
الحمل�ة االنتخابي�ة نهاية عام 2019
بإلغاء رس�وم االشرتاك السنوية ،مما
يجرده�ا من مص�در تموي�ل رئيس،
وينزع عنها صفة “التمويل العام”.
وتجادل حكومة جونسون بأن رسوم
اش�رتاك “ب�ي ب�ي يس” تع�د رضيبة
عامة ،وال يمكن تربير اس�تمرارها يف
وقت نجحت جميع الهيئات اإلذاعية
األخ�رى بالوص�ول إىل ط�رق تموي�ل
بديل�ة .إال أن أي تعدي�ل ع�ىل تمويل
“بي بي يس” يتطلب موافقة برملانية،
وبينما ق�د ال تلغى هذه الرس�وم ،إال
أن تخفيضها س�يكون رضبة ملصدر
دخلها.
وكان املدي�ر الع�ام يف “هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة” ،تون�ي ه�ول ،أعل�ن يف
يناير/كان�ون الثان�ي الح�ايل ع�ن
استقالته خالل ستة أشهر ،بعد سبع
سنوات قضاها يف منصبه.

“قطب” نهج جديد لإلعالم املصري يف مواجهة األفكار املغلوطة

مصطفى عبيد
كاتب مرصي
يتص�دى الفيل�م الوثائقي “قط�ب” لفرتة
تاريخية من تنظيم اإلخوان املسلمني لم تنل
االهتمام الكايف من وسائل اإلعالم املرصية،
ما جعل إعالم اإلخوان يس�تفيض يف رس�م
ص�ور مغلوط�ة وتغيري الحقائ�ق ،وهو ما
يح�اول الفيل�م إظهاره بش�هادات ووثائق
تس�تند بشكل خاص إىل أرشيف سيد قطب
يف الصحافة املرصية.
وتبنت قنوات فضائية مرصية نهجا جديدا
يف مواجهة األفكار املغلوطة واملتشددة التي
طاملا روجت لها جماعة اإلخوان املسلمني.
وج�اء الفيل�م التس�جييل “قط�ب” ،ال�ذي
يتن�اول مراح�ل من حياة املنظ�ر اإلخواني
سيد قطب عرب كتاباته يف الصحف املرصية
وحت�ى إعدامه ع�ام  ،1966ليعيد تش�كيل
آلي�ة املجابه�ة الفعالة للتط�رف ،ويجذب
املشاهد بعمل فني مصنوع بحرفية.
ويكتسب فيلم “قطب” الذي أنتجته مؤخرا
وح�دة األف�الم التس�جيلية بفضائية “دي.
أم.يس” املرصية ،أهميته باعتباره أول فيلم

تسجييل يوثق سرية قطب الذي وضع وطور
الفكر التكفريي يف العالم العربي .ويكشف
للم�رة األوىل تفاصيل قضي�ة تنظيم 1965
اإلرهاب�ي ،م�ع االس�تعانة بش�هود عيان،
وممثلني مش�ابهني ألعض�اء التنظيم بمن
فيهم س�يد قطب نفسه ،ليعرض للجمهور
العام عىل جزئني؛ مدة كل منهما ساعتان.
الفيلم كتبه وأعده أحمد الدريني مدير وحدة
األفالم الوثائقية ب��”دي.أم.يس” وأخرجه
رشيف س�عيد ،وقام بأداء دور س�يد قطب
املمث�ل الصاع�د وائل عيل .وق�دم ألول مرة
تفاصيل تحقيقات املباحث الجنائية ونيابة
أمن الدولة العليا يف القضية التي حكم فيها
باإلعدام عىل سيد قطب ،واثنني من أعضاء
التنظيم يف  16أغسطس عام .1966
ويف ظ�ل س�ياقات سياس�ية معق�دة تلت
محاكم�ة س�يد قطب ،ل�م تطرح وس�ائل
اإلع�الم تفاصيل قضية التنظي�م اإلرهابي
عىل ال�رأي العام ،ما دف�ع اإلخوان إىل رسد
األحداث وفق رؤيتهم ومصالحهم.
وس�اهم ضعف التغطي�ة اإلخباري�ة لهذه
األح�داث يف تل�ك الف�رتة يف إفس�اح املجال
لتنظيم اإلخوان للزعم بأن نظام عبدالنارص
شنق س�يد قطب بس�بب أفكاره وكتاباته،
ث�م اختلق�وا حكاي�ات أس�طورية ع�ن
ش�جاعته وكلماته األخ�رية ورفضه تقديم
طلب عفو عام ،قبل أن يسموه شهيدا ،مع
التجاهل التام ملا اقرتفه من خطط الغتيال
ش�خصيات عام�ة ،فض�ال ع�ن األس�لحة
واملتفجرات املضبوطة بحوزته ،واعرتافات
أعضاء التنظيم أنفس�هم باستهداف رجال
الدولة واملنش�آت العامة .أما األدهى فكريا
فيتمث�ل يف التأطري الفك�ري لإلرهاب الذي
صنعه س�يد قط�ب يف مؤلف�ات عديدة من
أبرزها كتابه “معالم يف الطريق”.

وقال أحمد الدريني كاتب الفيلم ل�”العرب”
إنه اعتمد عىل أربعة روافد أساسية لتقديم
ص�ورة حقيقي�ة لس�يد قط�ب بعي�دا عن
املبالغ�ات ،موضحا أن أكثر ما دفعه إىل ذلك
هو تلك النظرة املغلوطة لدى بعض املثقفني
بأن الرجل أعدم بسبب أفكاره.
ويهدف صانعو الفيل�م إىل توعية الجمهور
بقضي�ة التنظي�م اإلرهاب�ي الذي أسس�ه
قطب منتصف الس�تينيات ،يف ظل قلة عدد
املتخصصني يف دراس�ات اإلس�الم السيايس
الذين عىل دراية بتفاصيل ما حدث ،خاصة
أن الفيل�م يعت�رب أق�وى تأثريا م�ن الكتب،
وأفضل يف الوصول إىل الجمهور من مقاالت
الصحف.
وكان الراف�د األول ملادة الفيلم هو أرش�يف
س�يد قطب يف الصحافة املرصي�ة بدءا من

مقاالته يف بريد األهرام عام  ،1926ومرورا
بمقاالت�ه يف الصح�ف واملجالت ث�م أخباره
حتى إعدامه سنة .1966
أما الراف�د الثاني ،ف�كان تحقيقات قضية
التنظي�م ،ب�دءا م�ن تحقيق�ات املباح�ث
الجنائي�ة والعس�كرية ونيابة أم�ن الدولة
العليا ،وهي تحقيقات عىل درجة مهمة من
الدق�ة وصل عدد أوراقه�ا إىل  24ألف ورقة
ولم تنرش من قبل.
ث�م تضمن الراف�د الثالث مذك�رات أعضاء
تنظيم  1965الذين أفلتوا من اإلعدام ،وهم
ع�يل عش�ماوي القائ�د امليدان�ي للتنظيم،
وأحمد عبداملجيد مدي�ر مخابرات التنظيم،
فض�ال ع�ن مذك�رات س�يد قطب نفس�ها
املعنونة “ملاذا أعدموني؟” ،والتي نرشت يف
التسعينيات ،ولم يشكك أي من أفراد أرسة

قطب أنفسهم يف نسبتها إليه.
ويف الرافد الرابع كان ش�هود الحكاية ،ومن
بينهم ش�هود عيان مازالوا عىل قيد الحياة
وروواتفاصي�لجدي�دةح�ولالتنظي�م.
ولفت الدريني إىل أنه تمت مضاهاة شهادات
أعض�اء التنظي�م يف مذكراته�م بنص�وص
التحقيق�ات التي أجرتها النيابة لتثبت دقة
وصح�ة تل�ك التحقيقات التي ش�ارك فيها
تس�عة من وكالء النيابة أصحاب الكفاءة،
واختري م�ن بينه�م ثالثة ممثل�ني لالدعاء
هم املستشار س�مري ناجي ،ومحمد وجيه
قناوي ،ومحمد فؤاد نصار .وكان من املثري
أنه�م أجروا مواجهات بني أعضاء التنظيم،
وهو ما س�عى الفيلم إىل تصويره وتقديمه
ملحو األكذوبة املرددة م�ن جماعة اإلخوان
بوجود شبهات تلفيق يف القضية.
واعتم�د الفيل�م عىل ش�هود حقيقيني مثل
اللواء فؤاد ع�الم ،ال بكونه خبريا أمنيا كما
يح�دث يف معظم إطالالته عىل الشاش�ات،
لك�ن باعتباره ش�اهد عيان ،التقى بس�يد
قط�ب ثالث مرات ،وكان آخر من اصطحبه
إىل غرف�ة اإلعدام ،وهو هنا يحكي تفاصيل
ذلك للمرة األوىل.
كم�ا اعتم�د الفيلم ع�ىل مش�اهد تمثيلية
“دوكيو دراما” ح�رص فيها مخرج الفيلم
عىل توزيعها بني الش�هادات الحية لتقريب
األحداث للمشاهد.
وق�د ت�م اختب�ار مجموع�ات كب�رية م�ن
الراغبني يف التمثيل الختيار أشخاص قريبي
الشكل واألداء والصوت من أعضاء التنظيم
الحقيقيني ،لذا فإن اختي�ار املمثل الصاعد
وائل عيل ألداء دور س�يد قطب ،راعى قرب
الش�به وقدرته عىل فهم الشخصية واإلملام
بكافة تفاصيلها بصورة مثىل.
وإذا كان�ت وح�دة األف�الم الوثائقية بقناة

“دي.أم.يس” سبق ان قدمت أفالما وثائقية
متنوعة ح�ول الثقاف�ة والتاريخ املرصيني
مثل فيلم عن مئوية ثورة  ،1919وآخر عن
حرب أكتوبر عام  ،1973إال أنها املرة األوىل
التي تستهدف فيها كشف واحد من منظري
اإلخوان ال�رواد بمثل هذا العمق والوضوح،
ما يجعلها بمثابة منصة مقاومة مناس�بة
لفضح رموز التطرف واإلرهاب.
وق�ال الباحث الس�يايس جمال رش�دي ،
إن إطالق أفالم تس�جيلية لكشف وفضح
رم�وز اإلره�اب وس�يلة أق�وى للتأثري يف
الجمه�ور الع�ام ،خاص�ة يف ظ�ل ضعف
التج�اوب الع�ام م�ع الكت�ب والصحف.
ويشري رشدي إىل أن أهمية األعمال الفنية
أنه�ا تص�ل أرسع إىل الجمه�ور العادي،
وترتك آثارا أقوى يف الذاكرة .ورأى رشدي
أن تبدي�د الص�ورة الذهني�ة املغلوط�ة
لرم�وز جماعة اإلخ�وان وفضح حقيقة
مواقفهم من الدول�ة واملجتمع والحرية،
أم�ر رضوري وحتم�ي يف ظ�ل املواجهة
املجتمعية مع اإلرهاب.
واعترب خ�رباء أن الفيلم التس�جييل هو
أداة مثالي�ة ملواجه�ة الفك�ر الراديكايل
والس�يما مع قوة تأثريه .ويظهر الفيلم
الوثائقي أكثر مصداقية وهيمنة مقارنة
باألفالم الس�ينمائية ألنه يشبه التقرير
الصحف�ي ويعتمد عىل تقدي�م املعلومة
مس�ندة ومصحوبة بأدلة كما حدث مع
تناول شخصية معقدة مثل سيد قطب.
وه�و ما يف�رض عىل القن�وات املرصية
املزيد من تلك النوعية من األفالم كطريق
صحي�ح يف املواجه�ة الفعال�ة ،واأله�م
تصحي�ح مس�ار تل�ك القن�وات بتقديم
أعم�ال فري�دة وممي�زة تعيد املش�اهد
املرصي إىل الشاشة الفضية.
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عوامل مؤثرة يف أسواق النفط
وليد خدوري
كاتب وخبري نفط عراقي
تتباي�ن اآلراء والتوقع�ات ح�ول مي�زان
الطل�ب والعرض النفط�ي خالل املرحلة
القريب�ة املقبلة ،وبال�ذات قبيل اجتماع
املجل�س الوزاري املقب�ل ملنظمة «أوبك»
خالل ش�هر مارس (آذار) املقبل .فهناك
خالف�ات يف ال�رأي ح�ول م�دى التأث�ر
السلبي للمفاوضات التجارية األمركية
 الصينية عىل الطل�ب عىل النفط ،رغمالتوصل إىل االتفاق املرحيل األول لالتفاق
التجاري يف منتصف ش�هر يناير (كانون
الثاني) الجاري.
أثارت هذه املفاوضات الخوف يف األسواق
العاملي�ة م�ن إمكاني�ة نش�وب ح�رب
تجارية ما بني أك�ر دولتني اقتصاديتني
يف العالم واحتمال توسع آفاقه ليمتد إىل
ح�روب اقتصادية أخرى ما بني الواليات
املتح�دة ودول أخ�رى ،نظ�را ً للطريق�ة

الت�ي يدير به�ا الرئي�س دونال�د ترمب
املفاوض�ات التجاري�ة بالتهديد والوعيد
إىل أن يتحقق من اكتساب مواقع جديدة
للواليات املتحدة .وق�د فتح ترمب أبواب
املفاوض�ات التجاري�ة هذه م�ع الصني
ودول الس�وق األوروبية املش�ركة .كما
أعاد بح�ث وتعديل اتفاق�ات النافتا مع
الجارتني كندا واملكسيك.
أثارت هذه املفاوضات املتعددة الصخب
اإلعالم�ي الت�ي صاحبها االنطب�اع بأن
الوالي�ات املتحدة كان�ت الطرف الخارس
يف كل منه�ا ،من ث�م أعلن الرئيس ترمب
أن�ه ق�د آن األوان لتعدي�ل نصوص هذه
االتفاق�ات لصال�ح الوالي�ات املتح�دة.
وكما هي عادة الرئي�س ترمب املعهودة
وغ�ر املألوفة يف السياس�ة الدولية ،عىل
األقل بالنس�بة لل�دول الك�رى ،يف إلقاء
اللوم  -ملا وصفه ب�«س�وء» مجمل هذه
االتفاقات  -عىل تقصر وأخطاء الرؤساء
الس�ابقني ،بالذات مس�ؤولية الرؤس�اء
الديمقراطيني ،أثار هذا التخوف الذعر يف
األس�واق ،وقد أدى إىل انكماش االقتصاد
العاملي خ�الل هذه املرحل�ة ،األمر الذي
يتوق�ع البع�ض أنه س�يلقي ظالله عىل
الطلب النفطي.
كم�ا يس�ود الح�ذر األس�واق النفطي�ة
ه�ذه األيام أيض�ا ً من املخاط�ر املرتبة
عىل نش�وب ف�روس كورون�ا يف الصني
وانتش�اره إىل دول أخ�رى برسعة .وبما

أن إح�دى إجراءات الوقاي�ة ،كما بادرت
السلطات الصينية باتخاذها هي الحجر
عىل مدن بأكملها والتحذير من الس�فر،
خاصة ،الجوي منه ،فتتخوف األس�واق
م�ن انكم�اش حرك�ة الس�فر الج�وي
خ�الل الفرة املقبل�ة ،إىل أن يت�م التأكد
من القض�اء عىل الف�روس واضمحالل
خطورة انتش�اره الرسيعة والواس�عة.
من ثم ،التخوف من انكماش الطلب عىل
السفر الجوي والسياحة.

تتباي�ن التوقعات ح�ول حجم انخفاض
الطل�ب ع�ىل كل م�ن هذي�ن العامل�ني،
كس�اد االقتصاد العاملي بسبب مخاوف
األس�واق م�ن مخاط�ر ح�روب تجارية
تقلص حجم التبادل التجاري .كذلك ،ما
هو م�دى انخفاض الس�فر الجوي وما
هو تأثر هذا االنخفاض يف حال حصوله
ع�ىل الطل�ب العامل�ي للنف�ط .لك�ن ،ال
تنحرص التباينات يف التوقعات عىل مدى
إمكاني�ة انخف�اض الطلب ع�ىل النفط.

فهناك أيضا ً ويف الوقت نفسه ،احتماالت
مختلفة حول مدى زيادة إمدادات النفط
الصخري األمركي.
تش�ر التوقع�ات إىل أن زي�ادة الطل�ب
عىل النف�ط خالل الع�ام الج�اري تقدر
بنح�و مليون برميل يومي�اً ،بينما زيادة
اإلم�دادات تق�در بنح�و مليون�ي برميل
يومي�اً ،بم�ا معناه أن العرض س�يفوق
الطل�ب نحو مليون برميل يومياً ،ولربما
حتى أكثر ،حسب بعض التوقعات.
من املالحظ أن معظم اإلمدادات النفطية
اإلضافي�ة خ�الل ع�ام  2020ناتجة عن
احتم�ال زيادة إنت�اج النف�ط الصخري
األمركي نحو مليون برميل سنوياً ،مما
يعني أن نصف زيادة اإلمدادات النفطية
من خارج أقطار منظمة «أوبك» هي من
الوالي�ات املتحدة .ومن الجدير بالذكر أن
إنتاج النفط الصخري األمركي قد ازداد
ً
يومي�ا ،ليصل
إىل نح�و  7مالي�ني برميل
مجمل إنت�اج النفط األمركي (التقليدي
والصخ�ري) نح�و  13.5ملي�ون برميل
يومي�اً ،أي أن إنت�اج الوالي�ات املتح�دة
ق�د ارتف�ع إىل مص�اف إنت�اج الدولت�ني
النفطيتني الكريني ،السعودية وروسيا.
هن�اك خ�الف يف اآلراء ح�ول صح�ة
التوقعات بازدياد إنتاج النفط الصخري
األمرك�ي نح�و ملي�ون برمي�ل يومي�ا ً
خالل كل س�نة من أع�وام النصف األول
من عق�د العرشينيات ،وابت�داء من عام

 .2020ه�ذا التباي�ن يف اآلراء مط�روح
يف دراس�ات وتوقع�ات ك�رى رشكات
النف�ط األمركي�ة ،ه�ذا باإلضاف�ة إىل
خالفات التوقعات ما بني إدارة معلومات
الطاق�ة األمركية التابعة لوزارة الطاقة
األمركي�ة ووكال�ة الطاق�ة الدولية من
جه�ة ،ومنظمة «أوبك» من جهة أخرى.
يكم�ن الخ�الف حول ع�دة أم�ور :مدى
حج�م االكتش�افات الت�ي ت�م تحقيقها
ً
فع�ال يف ح�وض برمي�ان العم�الق الذي
يمتد يف كل من واليتي تكساس وأريزونا.
هن�اك بعض التقدي�رات التي تش�ر إىل
أن�ه قد تم اكتش�اف نحو ملي�ون برميل
من النفط الصخ�ري يف هذا الحقل ،وأن
ه�ذه اإلم�دادات جاهزة لإلنت�اج وحتى
التصدي�ر ،يف حال تش�ييد البنى التحتية
الالزمة م�ن أنابي�ب وخزان�ات وموانئ
تصدير ،وأن تشييد البنى التحتية الالزمة
هو قيد التنفيذ وأنه سيتم استكمال جزء
كبر من هذه املنش�آت خالل هذا العام،
وس�يتم اس�تكمال بقية البن�ى ،بالذات
التصديري�ة منها ،خ�الل الع�ام املقبل.
والسؤال :متى سيتم االنتهاء من تشييد
جميع هذه املنشآت؟ هل سيتحقق هذا
خالل النصف األول من العام ،أو يف نهاية
عام 2020؟
ب�رز مؤخرا ً عام�ل إض�ايف تتباين حوله
التوقع�ات بالنس�بة لحج�م اإلم�دادات
املتوقع�ة يف األس�واق خ�الل الربع األول
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م�ن الع�ام أو خ�الل ع�ام  .2020وهذا
العام�ل الجدي�د ه�و تده�ور األوض�اع
السياس�ية يف ليبيا ،رغ�م قرارات مؤتمر
برل�ني .لق�د تح�ول ال�رصاع يف ليبيا ما
بني نزاع مناطقي وعش�ائري داخيل ،إىل
رصاع إقليم�ي متعدد األطراف لكل منها
جماعات مس�لحة تتصارع عىل األرايض
الليبي�ة .أدت ه�ذه النزاع�ات مؤخ�را ً
إىل إقف�ال ع�دد م�ن الحق�ول (الرشارة
والفيل) ،وإىل توقعات تش�ر إىل احتمال
انخف�اض اإلنت�اج النفط�ي الليب�ي من
نح�و  1.5مليون برميل يوميا ً إىل أقل من
 100أل�ف برميل يومياً ،وإىل إغالق أعداد
أخرى م�ن موانئ التصدير ،باإلضافة إىل
تلك التي ت�م إقفالها مؤخ�را ً يف املنطقة
الغربية من البالد.
من املتوقع أن ي�درس االجتماع الوزاري
ملنظمة «أوبك» يف اجتماعه املقبل يف شهر
م�ارس ما إذا كان يتوج�ب عىل املنظمة
وحلفائه�ا من املنتجني غ�ر األعضاء يف
املنظمة تمديد سياس�ة تخفيض اإلنتاج
املعم�ول به�ا .ويف ح�ال التمدي�د ،وهو
األم�ر املتوق�ع ،م�ا هو مع�دل تخفيض
اإلنت�اج للف�رة املقبلة؟ س�يؤثر التباين
يف التوقع�ات عىل القرار الذي س�تتخذه
املنظم�ة وحلفائه�ا (بال�ذات روس�يا).
وس�يكمن التح�دي يف تباي�ن املعلومات
ومصالح الدول املعنية.
*نقالً عن «الرشق األوسط»

امليزانية العامة للدولة العراقية وغياب العدالة يف التوزيع
عباس علي العلي
كاتب عراقي
ق�راءة حس�ابية يف واردات الع�راق يف
املتحققة واملقدرة وفقا لقانون امليزانية
العراقي�ة املصدفة لع�ام  2019وفقا ملا
ورد يف تقارير وزارة املالية ووزارة النفط
دون تعدي�ل أو تطوي�ر ...قراءة حيادية
تب�ني أين تذهب أموال العراق وكيف يتم
التحايل عىل الشعب من خالل التسويف
واملماطلة يف عرض الحسابات الختامية
ع�ىل الرمل�ان وتقدي�م ميزاني�ة جديدة
تعتم�د ع�ىل نتائ�ج م�ا قبلها وحس�ب
قوانني املحاسبة الحكومية.
فق�د ص�وت مجل�س الن�واب العراق�ي
(الرملان) ،باملوافقة عىل قانون املوازنة
العام�ة االتحادية للس�نة املالية ،2019
والت�ي بلغت قيمت�ه اإلجمالي�ة 133.1
تريليون دينار (نحو  112مليار دوالر)،
وبعج�ز مايل قدره  19مليار دوالر  ،عىل
أساس تحديد سعر برميل النفط -$-65
وبواق�ع انت�اج  4.33برميل م�ن النفط
الخام والذي يش�كل ما نسبته  %92من
امليزانية التي توصف بالريعية واملعتمدة
تماما عىل األنتاج النفطي.
ومن خالل ذلك نود أن نحدد أهم مالمح
ه�ذه امليزانية كتخطي�ط وكواقع فعيل
معتمدين يف ذلك عىل البيانات الرس�مية
واألرقام الحكومية املعتمدة واملوثقة ،يف
امليزاني�ة هناك تفاصيل تتعلق بجانبيها
اإليرادات واملرصوفات كمفهوم مبس�ط
ومن خ�الل ق�راءة الفروق�ات الرقمية
بينهم�ا يتب�ني إن كان هن�اك عج�ز يف
اإلي�رادات أو فائ�ض متحق�ق ،وبما أن
امليزاني�ة كما أعلنت وأق�رت وصدر بها
مرس�وم جمهوري عىل أنها س�تحتوي
ع�ىل عجز مح�دد ،فهنا ال ب�د من إعادة
ق�راءة هذه امليزانية وفق�ا لإلحصاءات
واألرقام الحكومية ومقارنة كل ذلك بما
مثبت بها فنجد.
 .1ميزاني�ة العراق عام  2019واملصادق
عليه�ا تتضمن تقديرا عاما يبلغ ()111
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مليار دوالر.
 .2بلغ�ت ص�ادرات النف�ط العراق�ي
لع�ام  2019فق�ط وحس�ب ارق�ام
وزارة النفط الرس�مية بلغ�ت إيراداتها
اإلجمالية الس�نوية محس�وبة بالدوالر
( )68.133.877.165ثماني�ة وس�تون
ملي�ار ومئ�ة وثالث�ة وثالث�ون مليون�ا
وثمانمائة وسبعة وس�بعون ألفا ومئة
وخمسة وستون دوالرا فقط.
 .3بلغ اس�تهالك العراق من املش�تقات
النفطي�ة (بانزين ودي�زل ونفط أبيض
وزي�وت وبنزين طائرات ونفط أس�ود)
ه�و  818.000برمي�ل يومي�ا وبم�ا
يس�اوي  298.570.000برميل س�نويا
وبس�عر الس�وق املحيل يكون املجموع
 16.719.920.000س�تة ع�رش ملي�ار
وس�بعمائة وتس�عة ع�رش ملي�ون
وتسعمائة وعرشون ألف دوالر.
ه�ذا الرقم حس�ب أرق�ام وزارة النفط
الرس�مية واملنش�ورة ع�ىل موقعه�ا
الرس�مي أن أنتاج العراق من البنزين يف

عام  2019بل�غ 14.290.000لر أربعة
ع�رش مليون ومئتان وتس�عون ألف لر
يوميا ،وزيت الدي�زل 11.230.000أحد
ع�رش ملي�ون ومئتان وثالث�ون ألف لر
يومي�ا ،فيك�ون املجموع اليوم�ي لهما
محس�وبا بسعر الس�وق معدال بالدوالر
االمريكي هو  9.102.083تسعة مليون
ومئ�ة وأثنان ألف وثالثة وثمانون دوالرا
وسنويا يساوي-$-33.222.300.000
ثالث�ة وثالث�ون ملي�ار ومئت�ان وأثنان
وعرشون ملي�ون وثالثمائ�ة ألف دوالر
س�نويا مضافا لها ح�وايل  8مليار دوالر
نف�ط ابيض وزي�وت وش�حوم وبنزين
طائرات فيكون املجموع حوايل  41مليار
دوالر أس�تهالك العراق داخليا مقبوضا
لخزينة الدولة.
 .4ال�واردات غ�ر النفطي�ة يف امليزانية
تس�اوي  %8من مجمل امليزانية وتشمل
(الرضائب والرسوم وحصة املوازنة من
ارباح القطاع العام واإليرادات الرأسمالية
واإليرادات التحويلي�ة وإيرادات أخرى)
وقد بل�غ مجموعه�ا 6.506.421.519
( -$س�تة مليارات وخمسمائة وستنيملي�ون واربعمائة وواحد وعرشون ألف
وخمسمائة وتسعة عرش دوالر).
 .5فيما بلغ مجم�وع الواردات النفطية
(تصدير نفط خام واستهالك املشتقات
النفطي�ة ه�و (41+68.133.877.165
109.133.877.16=).000.000.000
 -$-5مئ�ة وتس�عة مليار ومئ�ة وثالثة
وثالث�ون ملي�ون وثمانمائ�ة وس�بعة
وس�بعون ألف ومئة وخمس�ة وس�تون
دوالرا فقط.
 .6فيك�ون مجموع ال�واردات النفطية
والغ�ر نفطية مجتمعا لع�ام  2019يك
ون(6.506.421+109.133.877.165
 ).519ويساوي()115.506.241.519
 -$مئ�ة وخمس�ة ع�رش ملي�ار دوالرونصف تقريبا.
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ملي�ار دوالر غ�ر متحق�ق ولي�س ل�ه
حض�ور صحي�ح يف تقدي�رات امليزانية
األولي�ة ،وم�ن نتائ�ج امليزاني�ة نجد أن
هن�اك فائض بمق�دار  4.5ملي�ار دوالر
فيكون املبلغ الخفي هو ثالثة وعرشون
مليار دوالر ونصف املليار.
الس�ؤال املهم واألهم (أي�ن ذهب فائض
امليزانية البالغ مع العجز ثالثة وعرشون
ملي�ار وخمس�مائة ملي�ون دوالر)،
وملاذا لم تقدم الحس�ابات الختامية وال
ميزانية عام  2020إىل اآلن؟ هل ستلحق
بأخواته�ا الس�ابقات وتختفي حيث تم
إيداعها من قبل...
إىل مدع�ي اإلص�الح والتغير واملس�افة
الواحدة ،هذه أرقام رس�مية وأصدرتها
حكومتن�ا املبجل�ة ولي�س م�ن مراك�ز
أبحاث وال تقديرات خراء....
ه�ذه قراءة رسيعة يف ما ورد يف ميزانية
عام  2019تبني أرقاما وإحصائيات عن
حركة األرق�ام بني ال�واردات والنفقات
العامة ،ويرك أمرها للمختصني لإلجابة
عما ورد فيها ،ونعود إىل قواعد وأس�س
رس�م السياس�ة املالي�ة للبل�د وتحديدا
وض�ع امليزانية العام�ة وطريقة توزيع
النفق�ات واإليرادات فيها مس�تعرضني
جوانب ش�كلية وموضوعي�ة وقانونية
فيه�ا ونبدأ أوال يف األس�س العامة لبناء
امليزانية ونتدرج يف مواضيعها تسلسال.
ينبغي ووفقا ألحكام الدس�تور يف املواد
املدرجة أدناه أن تراعى منطوقا وروحا
يف بن�اء ه�ذه امليزاني�ة وإال أفقده�ا
دس�توريتها وه�دف تحقي�ق العدال�ة
واملس�اواة ب�ني املواطن�ني حس�ب نص
املادة ( :)14العراقيون متس�اوون أمام

تمييز بس�بب الجنس أو
القان�ون دون
ٍ
الع�رق أو القومي�ة أو األص�ل أو الل�ون
أو الدي�ن أو املذهب أو املعتق�د أو الرأي
أو الوض�ع االقتص�ادي أو االجتماع�ي،
وبالتايل ال يمكن دس�توريا وال إنس�انيا
أن يفض�ل مك�ون او منطق�ة أو ج�زء
من العراق عىل غ�ره ألعتبارات خاصة
خ�ارج الدس�تور ،ومن ق�راءة نصوص
امل�واد الدس�تورية التالي�ة فيما يخص
تحديدا النفط والغاز والثروات الطبيعية
بأعتباره�ا مل�كا للش�عب دون تميي�ز
وأيضا وفق�ا ألعتبارات الدس�تور وكما
يرد يف اآلتي.:
امل�ادة ( :)111النف�ط والغ�از هو ملك
كل الش�عب العراق�ي يف كل األقالي�م
واملحافظات.
املادة (:)112
أوالً -:تق�وم الحكوم�ة االتحادي�ة
ب�إدارة النف�ط والغ�از املس�تخرج من
الحق�ول الحالية م�ع حكومات األقاليم
واملحافظ�ات املنتج�ة ،ع�ىل أن ت�وزع
منصف يتناس�ب مع
وارداته�ا بش�ك ٍل
ٍ
التوزيع السكاني يف جميع أنحاء البالد،
م�ع تحديد حصة مد ٍة مح�ددة لألقاليم
املت�رضرة ،والتي حرمت منه�ا بصور ٍة
مجحفة من قبل النظام الس�ابق ،والتي
ت�رضرت بع�د ذلك ،بم�ا يؤم�ن التنمية
املتوازن�ة للمناطق املختلف�ة من البالد،
وينظم ذلك بقانون.
فيك�ون بن�اء امليزاني�ة العام�ة للدولة
وتوزي�ع الث�روات ب�ني أبن�اء الش�عب
العراق�ي كام�ال ووف�ق رؤي�ة عملي�ة
وعلمي�ة منصفة تحقق العدالة والرخاء
للشعب جميعه.
أوال( .تبويب امليزانية).
تتك�ون امليزاني�ة ع�ادة م�ن ش�طرين
أساس�يني هما (اإليرادات) و(النفقات)
ويقس�م العبء اإلنفاقي وفق�ا للموارد
املتاحة لضمان توازن اقتصادي كفرض
عام ،وأحيانا تشهد بعض املوازنات عىل
عجز مختار ملعالج�ة حالة أو مجموعة
ح�االت يلج�أ له�ا واض�ع امليزانية لحل
بعض االشكاالت أما مالية أو أقتصادية
عام�ة ،أو يكون هن�اك عجز أضطراري
بس�بب نقص الواردات املتاحة أو زيادة
يف النفق�ات العام�ة لدواع�ي أو تح�ت
وق�ع ظ�روف أقتصادية قاه�رة ،ولكن
يبقى دوما الخرة املالية ووضع الحلول
املناس�بة ل�كل مش�كلة أقتصادي�ة أو
مالية هي مسؤولية الحكومة والجهات
املختصة.
امليزانية العامة يف العراق كباقي امليزانيات
فيه�ا م�ا ذكرن�ا (واردات) و(نفق�ات)
ولطبيعة بناء النظام الدس�توري القائم
ع�ىل الال مركزية اإلداري�ة ووجود إقليم
متمتع بهذه اإلدارة ،أضطر املرشع املايل
لتقسيم الواردات والنفقات عىل صنفني
فهن�اك واردات اتحادي�ة عام�ة وهناك
واردات خاص�ة باإلقلي�م أو املحافظات
ال يح�ق للحكوم�ة االتحادي�ة الترصف
بها وفقا للدستور املادة ( :)116يتكون
النظام االتحادي يف جمهورية العراق من
عاصم ٍة واقاليم ومحافظاتٍ ال مركزي ٍة
وإدارات محلية.
وبالعودة لقراءة النص الدستوري الذي
يتضمن صالحي�ات الحكومة األتحادية
فيما يخ�ص األم�ر امل�ايل وإدارة الثروة
ومسئوليتها يف ذلك ،نالحظ ما جاء املادة
( :)110تخت�ص الس�لطات االتحادي�ة
باالختصاصات الحرصية اآلتية:
أوالً -:رس�م السياس�ة الخارجي�ة
والتمثي�ل الدبلوم�ايس ،والتف�اوض
بش�أن املعاهدات واالتفاقي�ات الدولية،
وسياس�ات االق�راض والتوقي�ع عليها

وإبرامها ،ورس�م السياسة االقتصادية
والتجارية الخارجية السيادية.
ثاني�اً -:وض�ع سياس�ة األم�ن الوطني
وتنفيذه�ا ،بم�ا يف ذل�ك إنش�اء ق�وات
مسلحة وإدارتها ،لتأمني حماية وضمان
أمن حدود العراق ،والدفاع عنه.
ثالث�اً -:رس�م السياس�ة املالي�ة،
والجمركي�ة ،وإصدار العمل�ة ،وتنظيم
السياس�ة التجارية عر ح�دود األقاليم
واملحافظ�ات يف العراق ،ووضع امليزانية
العامة للدولة ،ورس�م السياسة النقدية
وإنشاء البنك املركزي ،وإدارته.
س�ابعاً -:وضع مرشوع املوازنة العامة
واالستثمارية.
وهن�اك مجموع�ة م�ن الصالحي�ات
املش�ركة واملتداخل�ة ب�ني الحكوم�ة
املركزية وس�لطة اإلقليم نظمتها املادة
( :)114تك�ون االختصاص�ات اآلتي�ة
ً
مش�ركة ب�ني الس�لطات االتحادي�ة
وسلطات األقاليم:
أوالً -:إدارة الجم�ارك بالتنس�يق م�ع
حكوم�ات األقالي�م واملحافظ�ات غ�ر
املنتظمة يف إقليم ،وينظم ذلك بقانون.
ثانياً -:تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية
الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً -:رس�م السياس�ة البيئية لضمان
حماي�ة البيئة م�ن التل�وث ،واملحافظة
ع�ىل نظافته�ا ،بالتع�اون م�ع األقاليم
واملحافظات غر املنتظمة يف إقليم.
رابع�اً -:رس�م سياس�ات التنمي�ة
والتخطيط العام.
خامس�اً -:رس�م السياس�ة الصحي�ة
العام�ة ،بالتع�اون م�ع األقالي�م
واملحافظات غر املنتظمة يف إقليم.
سادس�اً -:رس�م السياس�ة التعليمي�ة
والربوية العامة بالتش�اور مع األقاليم
واملحافظات غر املنتظمة يف إقليم.
س�ابعاً -:رس�م سياس�ة املوارد املائية
الداخلي�ة ،وتنظيمها بما يضمن توزيعا ً
عادالً لها ،وينظم ذلك بقانون.
كل الصالحي�ات املمنوح�ة مركزي�ا أو
لإلقليم واملحافظات ال مركزيا واملشركة
بينهما تتطلب إدارتها نوعني من النفقات
وتنتج أيضا نوعني من الواردات ،فهناك
واردات أتحادية ومش�ركة وفق قانون
إدارتها تستحصلها الحكومة األتحادية
وتبوبها ضم�ن امليزاني�ة العامة للدولة
عىل أنها توزع وفقا للكثافة الس�كانية
لإلقليم واملحافظات بنس�ب متس�اوية
وحس�ب أختصاص ال�وزارات والهيئات
واإلدارات املعنية ،وهناك نفقات أتحادية
ومش�ركة أيضا يشرك فيها الجميع يف
عبء توزيعها ،بم�ا يقابلها من واردات
أتحادي�ة مركزي�ة أو مش�ركة ،وم�ن
أختصاص الحكومة األتحادية تجمعها
وتضاف لها الواردات الال مركزية ضمن
ج�داول خاصة عىل أن تقس�م الواردات
األتحادي�ة واملش�ركة عىل كاف�ة أفراد
الشعب العراقي حسب النسب السكانية
املعتمدة وينظم ذلك بقانون.
أما الواردات والنفقات الال مركزية فهي
ب�إدارة وت�رصف اإلقلي�م واملحافظ�ات
الغ�ر منتظم�ة بإقلي�م تجب�ى محلي�ا
وتنف�ق وفقا ملوازنات خاص�ة بها دون
أن يكون م�ن حق الحكوم�ة األتحادية
التدخل فيها.
ثاني�ا .م�ا ه�ي النفق�ات املركزي�ة
األتحادية؟.
تتك�ون النفق�ات املركزي�ة األتحادي�ة
من.:
• النفق�ات الس�يادية الت�ي تنفقه�ا
الحكوم�ة بأعتباره�ا كي�ان دويل
وشخصية معنوية مستقلة ذات سيادة
داخليا وخارجيا.

• تس�ديد الدي�ون الدولي�ة واملحلي�ة
والقروض ومبالغ خدمتها.
• ألتزام�ات الع�راق الدولي�ة ومنه�ا
املساهمات بميزانيات املنظمات الدولية
واألشراكات واأللتزامات املفروضة عليه
كعض�و يف تل�ك املؤسس�ات واملنظمات
لدولية واإلقليمية.
• النفق�ات األتحادية املركزية التي نص
عليها الدستور ومنها.:
أ .نفق�ات رئاس�ة الجمهوري�ة
ومؤسساتها.
ب .نفق�ات مجلس النواب ومؤسس�اته
والدوائر والهيئات املرتبطة به.
ت .نفق�ات العام�ة لرئاس�ة مجل�س
الوزراء والدوائر املرتبطة به.
ث .نفق�ات مجل�س القض�اء األع�ىل
والتشكيالت اإلدارية املرتبطة به حسب
األختصاص.
ج .نفقات املحكمة االتحادية.
ح .النفقات املركزية االتحادية من ضمن
االختصاص�ات العام�ة له�ا وبموج�ب
الصالحيات الدستورية.
خ .الهيئات واملفوضيات املستقلة والغر
مرتبطة بوزارة.
د .نفق�ات اس�تخراج النف�ط والغ�از
والث�روات املعدنية وإدارته�ا وتطويرها
واألستثمارات العامة.
ثالثا .اإليرادات االتحادية املركزية
اإليرادات االتحادية املركزية التي نظمها
الدس�تور وأش�ار إليه�ا باالختصاصات
املركزية وتشمل.:
• النف�ط والغ�از والث�روات الطبيعي�ة
باعتبارها ملكا للشعب.
• املنح والقروض الخارجية التي ترمها
الحكوم�ة األتحادي�ة أو الت�ي تخصص
باسم الدولة العراقية.
• واردات املناف�ذ الحدودي�ة والرس�وم
والرضائ�ب الت�ي تف�رض بقان�ون
اتحادي.
• حصة الدولة من أرب�اح القطاع العام
والواردات االستثمارية املركزية.
• املس�رجع م�ن الدي�ون العراقي�ة
املراكمة وحصيلة املس�رجع من أموال
العراق املجمدة.
رابعا .الية التنسيق.
يجب أن تتضمن امليزانية كافة الواردات
املركزي�ة والال مركزي�ة وكذلك النفقات
املركزية والال مركزية كال عىل حدة ،أوال
لضمان الشفافية يف ذلك وثانيا لتسهيل
التدقي�ق م�ن قب�ل الجهات الحس�ابية
والرقابي�ة وضم�ان عدم الت�رصف بها
خالفا للضوابط املتبع�ة قانونا من قبل
ديوان الرقابة املالية.
خامسا .التوزيع العادل.
تتضم�ن امليزانية العام�ة للدولة كل ما
ذك�ر يف رابعا أعاله كامال ،ويتم التوزيع
كم�ا ييل وفق�ا أللية املس�اواة بني أفراد
الش�عب العراق�ي املنص�وص عليه�ا
دستوريا:
أ .تستخرج النفقات األتحادية املركزية
وم�ن ضمنه�ا النفق�ات الس�يادية من
أصل بند النفقات أوال كجدول مس�تقل،
ويك�ون املتبقي خاضعا اللي�ة التوزيع
حسب الضوابط الدستورية مع مراعات
الح�االت الطارئة لإلقلي�م واملحافظات
املت�رضرة فق�ط بترير ج�اد وحقيقي
ولف�رة مح�ددة ،وتض�اف له�ا الحق�ا
النفق�ات ال�ال مركزي�ة وحس�ب جهة
األنف�اق واألختص�اص وحس�ب قاعدة
البيانات الرقمية املعتمدة يف التوزيع.
ب .تستخرج الواردات االتحادية املركزية
م�ن أص�ل بن�د ال�واردات أوال كج�دول
مس�تقل ،ث�م يخضع املتبقي للتقس�يم
حس�ب الجهات املس�تحقة وتضاف لها

البن�ود الخاصة بال�واردات الال مركزية
وحسب الجهة املستلمة ،وحسب قاعدة
البيانات الرقمية املعتمدة يف التوزيع.
سادس�ا .العيوب واملأخذ ع�ىل الطريقة
املعتمدة سابقا.
من دراس�ة ومراقبة امليزاني�ات العامة
للس�نوات املاضية ومنها ميزانية 2019
نالح�ظ أن هن�اك جمل�ة م�ن العي�وب
الفني�ة واإلجرائية الت�ي رافقت وضعها
والتصدي�ق عليه�ا ،والغال�ب يف ه�ذه
العي�وب والتج�اوزات هن�اك مصال�ح
وتدخالت سياس�ية أث�رت يف قيمة والية
الرسم والتنفيذ ،تحت وطأة املحاصصة
واملصالح الحزبية والفئوية ،وأهم هذه
التج�اوزات واملأخ�ذ والعي�وب يمك�ن
جمعها وتصنيفها عىل نمطني وهما:
• فق�دان العدال�ة يف التوزي�ع والتوازن
ب�ني الحقوق والواجبات فيما بني بعض
األط�راف والجه�ات املح�ددة ،مم�ا ولد
تمايزا وغبن�ا ومخالف�ة رصيحة لبنود
الدستور وش�كل عامل تذمر للكثر من
املواطنني وخاص�ة يف املحافظات األكثر
ترضرا من اإلهمال الحكومي أو من أثار
الحرب عىل داعش.
وبدال م�ن توزيع عادل لع�بء النفقات
األتحادي�ة املركزي�ة نرى مث�ال أن إقليم
كردس�تان يحظ�ى بنس�بة مح�ددة
م�ن ج�دول امليزاني�ة باعتب�ار هذا حق
مكتسب من دون أن تتحمل مثال نفقات
ومصاريف وامتيازات ممثليها يف رئاسة
الجمهوري�ة ومجل�س الن�واب ووزراء
الحكومة وحصته�ا من بقية الوظائف،
يف الوقت الذي تشارك وتطالب الحكومة
االتحادية بحصة م�ن القروض الدولية
واملن�ح واملعون�ات وتس�ليح الجي�ش
ورواتب البيش�مركة ،كل هذه النفقات
ال تس�جل عىل حصتها وال تحتسب من
ضمن بنود النس�بة املح�ددة وبالرجوع
غىل تل�ك األرقام نجدها تس�جل نس�بة
عالية تضاف إىل ميزانية س�لطة اإلقليم
من جهة وتستقطع من بقية املواطنني
العراقيني دون وجه حق.
• التداخ�ل واالضطراب ب�ني االلتزامات
والواجب�ات حي�ث أن امليزاني�ة الع�ام
تتضمن وحدة يف جدول اإليرادات يقابلها
بال�رضورة وح�دة يف ج�دول النفق�ات
وتكون ملزمة ببنودها التي هاي قانون
ال يج�ب مخالفت�ه دس�توريا ،فمث�ال
موض�وع الب�رودوالر وال�ذي ه�و حق
دس�توري وقانوني نج�د أن املحافظات
املعنية كثرا ما ال تستفيد منه أما لعدم
الرصف أو املماطلة وتجزئة النس�بة أو
تأخرها ،مما يشكل ذلك عبء اضايف يف
فشل تحقيق أهداف امليزانية.
أمثلة عىل العيوب واملأخذ أعاله
املثال األول.
اس�تنادا عىل م�ا ورد يف الدس�تور فيما
يخ�ص توزي�ع الث�روة بص�ورة عادلة
ع�ىل العراقيني بما يمثله عنوان الكثافة
الس�كانية لكل إقليم أو محافظة ،وبناء
ع�ىل ما جاء بميزاني�ة  2019فقط نجد
أن تخصيصات اإلقليم ملدة تسعة أشهر
فقط وبعدد سكانه البالغ خمسة ماليني
وثالثة وخمس�ون ألف مواط�ن عراقي
ق�د بلغ�ت ()4.535.771.271.242
دين�ار عراق�ي وهي نس�بة متس�اوية
ب�ني املرصوفات الفعلي�ة وتقرير تنفيذ
املوازن�ة  ،%100يف الوق�ت ال�ذي ت�م
رصف مبل�غ ألرب�ع محافظ�ات األك�ر
يف الع�راق ولنف�س الف�رة أع�اله مبلغ
( )4.119.903.939.739دين�ار عراقي
علم�ا أن عدد س�كان ه�ذه املحافظات
وه�ي بغ�داد  7.665.000عراق�ي،
ومحافظ�ة نينوى ثالث�ة ماليني ونصف

والب�رصة مليون�ان وس�تمائة وس�بع
وتس�عون ال�ف مواطن ،وذي ق�ار بعدد
ملي�ون وتس�عمائة وتس�ع وس�بعون
ال�ف مواط�ن ومجموعهم�ا يبل�غ
خمس�ة عرش مليون وثمانمائة وواحد
واربع�ون أل�ف مواطن بما يع�ادل %43
من س�كان الع�راق ،يف حني بلغ نس�بة
تنفيذ املوازنة يف ه�ذه املحافظات مبلغ
( )5.009.610.346.245دين�ار عراقي
بنسب متفاوتة بني محافظة وأخرى..
املثال الثاني.
بموج�ب أحكام قان�ون امليزانية العامة
لس�نة  2019فإن إقليم كردستان ملزم
بتس�ليم الحكوم�ة االتحادي�ة مئت�ني
وخمس�ني أل�ف طن م�ن النف�ط الخام
املس�وق ،عىل أن تحتس�ب هذه الكمية
من ضم�ن الس�قف املمن�وح للعراق يف
السوق العاملية حسب إتفاقات أوبك ،إال
أن س�لطات اإلقليم ولغاية هذا اليوم لم
تس�لم أي كمية وال أقيامها الس�وقية ال
تقديرا حسب س�عر املفرض بامليزانية
والبال�غ (خمس�ة مليار ومئ�ة وعرشة
ملي�ون دوالر أمريك�ي) وال بالس�عر
الفع�يل ال�ذي بل�غ لغاي�ة نهاي�ة العام
املايض بمبلغ إجمايل مقداره ( خمس�ة
ملي�ار وأربعمائ�ة وثماني�ة وثمان�ون
مليون وخمسمائة وواحد وعرشون ألفا
وسبعمائة وخمس�ون دوالرا أمريكيا)،
ه�ذا املبلغ خ�ارج تخصيص�ات املوازنة
املخصص�ة لإلقلي�م والت�ي ت�م رصفها
كامل�ة بنس�بة  ،%100ع�دا ال�واردات
األتحادية األخ�رى التي يج�ب جبايتها
من قبل اإلقليم لصال�ح الخزينة العامة
وتتمث�ل بش�كل رئي�ي يف الرضائ�ب
والرس�وم واملناف�ذ الحدودي�ة وحص�ة
الخزينة العامة من أرباح القطاع العام.
يف املثال�ني الس�ابقني يتضح أن س�لطة
اإلقلي�م وبتقص�ر م�ن الحكوم�ة
االتحادية تس�تويل ب�دون وجه حق عىل
أكثر من ضعفي استحقاقها الدستوري
م�ن الث�روة الس�يادية يف الوق�ت ال�ذي
تمتنع عن تنفيذ بنود الدس�تور وقانون
املوازنة ،من دون أن تراعي مبدا العدالة
واملس�اواة وهن�اك محافظ�ات بحاجة
ماس�ة للتخصيص�ات إلع�ادة االعم�ار
بالنسبة للمحافظات واملناطق املحررة،
واملحافظ�ات املنكوبة والت�ي لم يجري
فيها أي تطوير ملح�وظ ال يف الخدمات
وال يف البنى التحتي�ة كالبرصة وذي قار
وهم�ا أك�ر منتجني للنف�ط يف الجنوب
ويغذي�ان معظ�م واردات الدول�ة م�ن
النفط.
سابعا .االقراحات واملعالجة املمكنة
لحل ه�ذه اإلش�كاليات وتطبيق�ا ملبدأ
العدالة واملساواة يف توزيه الثروة وعبء
اإلنفاق الحكومي ولش�فافية وعمالنية
املوازن�ة ،ال بد لنا م�ن معالجة حقيقية
ذات وجه�ني ،تعتم�د عىل فك�رة واحدة
بطريقتني وهما .:
 .1اس�تقطاع النفقات العامة األتحادية
املركزي�ة قب�ل املب�ارشة بالتوزي�ع من
ج�دول اإلي�رادات االتحادي�ة ،وم�ن ثم
املب�ارشة بالتوزي�ع حس�ب النس�بة
الس�كانية الس�تخراج حص�ة س�لطة
اإلقليم واملحافظات.
 .2توزي�ع اإليرادات املركزي�ة االتحادية
عىل النسبة السكانية ومن ثم استقطاع
نس�بة النفق�ات العام�ة املركزي�ة
االتحادية من جدول تخصيصات اإلقليم
واملحافظات حسب النسبة السكانية.
بذلك نضمن عنرصي الشفافية والعدالة
يف التوزي�ع واحرام املبادئ الدس�تورية
والقانوني�ة من دون أن نغبن أو نتجاوز
حصة أحد عىل حساب اخر.
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حنو مستقبل افضل...له

كل يوم معلومه

كيف ينتقل فريوس “كورونا”
ومن هو املضيف االول له؟

أسباب إهمال الزوجة لنفسها ولزوجها!
يف إمكانلك بمنتهى السلهولة أن تتعرَّف
عى املؤرشات التي تعكس حالة زوجتك،
هل هلي محبطة ،أم سلعيدة ،أم سليئة
املزاج؟ وإن كنت تعاني من عدم اهتمامها
بك وبنفسها ،فعليك البحث عن األسباب
الكامنة وراء ذللك ،ويف مقدمتها طريقة
معاملتك لها.
يف السلطور اآلتية نرصد لك أسلباب عدم
اهتمام زوجتك بنفسها وبك وتحللها.
كما أن نوع الغذاء مرآة لصحة اإلنسلان،
كذلك حالة زوجتك مرآة ألسللوب تعاملك
معهلا ،إذا كنلت تعاملها بحلب واهتمام
فسلينعكس ذلك عليها إرشاقلا ً وتفاؤالً،
وطاقة ،أملا إذا كنت تهملهلا فال تنتظر
منهلا أن تكلون معطلاءة ،أو مبلادرة،
ففاقد الليء ال يعطيه ،وهناك أسلباب
عدة تحلوِّل زوجتك إىل شلخصية ال تبايل
بيء ،بما يف ذلك االهتمام بنفسها وبك،
منها عى سبيل الذكر ال الحرص:
 الخرس الزوجي:يعد ملن أهم األملور التي تلؤدي إىل قتل
العالقلة الزوجية ببلطء ،فعدم محادثتك

املطبخ

زوجتلك يف مختللف املواضيلع ،خاصلة
العائليلة ،سليجعل املللل يسليطر على
عالقتكملا ،ما سليدفع زوجتك إىل إهمال
كل يشء؛ ألنهلا ال تسلتطيع أن تعطلي
يف ظلل عالقلة قائمة على املسلؤوليات
والواجبات فقط.

 الجفاف العاطفي:للكلملة الطيبلة تأثلر كبر ،للذا جعلها
الله سلبحانه وتعلاىل صدقلة ،و«كالمك
العاطفي» ملع زوجتك كفيلل بإذابة أي
خالفلات وتجديد الثقة بينكملا ،زوجتك
تحلب أن ترى نفسلها يف عيونلك جميلة

وجذابلة ،وتنتظلر منلك تللك الكلملات
الرقيقلة التي تسلعد يومهلا ،وتعطيها
صعلاب ،إذا كنلت
الطاقلة لتتحمَّلل أي
ٍ
بخيالً عاطفياً ،فستقتل مشاعر زوجتك،
وعندهلا سلتتعامل معك بعلدم اهتمام
وبرود.
 إهمال العالقة الزوجية:العالقلة الزوجية تقربكما بشلكل كبر،
فإذا كنت مهمالً يف هذا الجانب ،وهو حق
رشعي لها ،فستشعر زوجتك بأنك لست
يف حاجلة إليها وغلر مهتم بهلا عندها
ستتغر وستعاملك بعدم اهتمام ،النساء
يطبقلن الحكمة القائلة« :مَ ن اسلتغنى
نحلن عنله أغنى» ،للذا عليلك أن تعطي
زوجتك حقها حتى تسلعد بلقائك عندما
تطلب هذا األمر منها وال تنفر منك.
 عدم وجود اهتمامات مشرتكة:البلد أن تخللق أشلياء تفعالنها معلا أيا ً
كانلت تلك األشلياء ،مثل لعبلة تلعبانها
معاً ،ومسلسل تتابعانه يومياً ،وبرنامج
تشلاهدانه ،كذلك قم معها بتغير ديكور
غرفتكما ،افعال أي يشء يسعدكما.

 املشاجرات املستمرة:إذا كنت من الرجال املتسلطني والعصبيني
الذيلن دائملا ً ملا ينظلرون إىل األملور
بنرجسلية ،وال يهمهلم راحلة زوجاتهم
وعلى خالف دائلم معهن ،فملاذا تنتظر
منها إذاً؟! هل تنتظر بعد مشاجرة ما أن
تهتم بك وتكلون حنونة عليك؟! بالتأكيد
ما تزرعه ستحصده.
 عدم التقدير املعنوي:ملن يشء يف وقلت واحد بخلالف الزوج،
وكل ما تنتظره منك نظرة إعجاب ،كلمة
داعمة تزوِّدها بالطاقلة اإليجابية ،كأنك
ِّ
تصفق لها عى مجهودها ،التقدير أرسع
وسيلة لكسب اهتمام زوجتك بك.
 زيادة األعباء عليها:للزوجلة مهلام معروفلة داخلل املنلزل،
وقلد تكلون من النسلاء العاملالت ،فإذا
لم تسلاعدها يف بعلض األعملال املنزلية
فعى األقل ال تزد عليهلا األعباء بطلباتك
اإلضافية ،البد أن تكون عونا ً لها لتشلعر
بالراحلة ،وتهتم بنفسلها وبلك ،وتغدق
عليك بعطفها وحنانها.

طريقة عمل كيك ملكي

املكوّنات لتحضر الكيكة:
بيض – 3
سكر – كوب
زيت – كوب ّإال ربع
حليب سلائل – كوب
ملاء–نصلفكلوب
دقيق – كوبان
قهلوة رسيعة الذوبان أي نسلكافيه –
ملعقتان صغرتان
بايكنغ باودر – ملعقة كبرة
فانيليا – نصف ملعقة صغرة
بيكربونلات الصوديوم – نصف ملعقة
صغرة
ملح – ربع ملعقة صغرة
جوز الهند مبشور – كوب
لتحضر الكريمة:

كريمة خفق دريم ويب – ظرفان
حليب سائل بارد – كوب
كريمة خفق سائلة – نصف كوب
سكر – نصف كوب
جبن كريمة – علبة ( 200غرام)
جوز الهند مبشور – كوب
للتزيني:
جوز الهند مبشور ومحمّص – بحسب
الرغبة
بندق محمّلص مجروش (إختياري) –
بحسب الرغبة
طريقة العمل
 لتحضلر الكيلك :حمّي الفلرن عىحرارة  180درجة مئوية.
 ج ّهزي صينية كيلك مدهونة بكميةوفرة من الزبدة ومرشوشة بالدقيق.

 يف وعاء عميق ،ضعي البيض والزيتوالحليب واملاء.
 أخلطي املكونات السائلة جيدا ً. أضيفلي املكونات الجافة (السلكر،النسلكافيه ،بيكربونلات الصوديلوم،
البايكنغ بلاودر ،الفانيليا ،امللح وجوز
الهند).
 أخلطلي جيلدا ً حتلى تتجانلساملكونات.
 أخلراً ،أضيفلي الدقيلق واخلطليجيدا ً.
 أسكبي مزيج الكيك يف الصينية. أدخيل الصينيلة إىل الفرن لحواىل 15دقيقة.
 ملن األفضل أن ترتكلي الكيك يربد يفالثالجة لساعتني قبل التزيني.

 لتحضلر الكريملة :يف الخلالطالكهربائلي ،ضعي الحليلب مع الدريم
ويب.
َ
املكونلني جيلدا ً عى رسعة
 أخفقليعاليلة لدقيقتلني أو حتلى يتضاعلف
حجم الكريمة وتتماسك.
 -أضيفي جبن الكريم والسكر وكريمة

الخفق السائلة.
 أخفقلي املكونلات جيلدا ً حتلىتتجانس.
 ضعي جوز الهند واخلطي. إدهني الكريمة عى وجه الكيكة. ّريش جلوز الهنلد املحملص والبندق
املحمّص واملجروش.

منذ اكثر من شلهر تقري ًبا ،وتعيش
الصلني حاللة قلق بسلبب انتشلار
فلروس كورونلا الجديد ،اللذي بدأ
من مدينة “ووهان” صاحبة الل11
مليون نسمة.
ونشلأت هلذه السلاللة الجديدة يف
مدينلة “ووهان” ،ثلم انتقلت لعدد
ملن دول العاللم ،من بينهلا اليابان
واسرتاليا ،وكندا ،وفرنسا ،وماليزيا،
وكوريلا الجنوبية ،وكذللك الواليات
املتحدة األمريكية ،وغرهم.
ي َّ
ُصنلف الفروس الجديلد أو 2019
 ،nCoVعلى أنله حيواني املنشلأ،ملا يعنلي أن أول مريلض مصلاب
حصلل على الفروس مبلارشة من
الحيوانات.
أن الحيوانلات التلي يتلم تجميعها
وإيوائهلا يف ظلروف غلر صحيلة
وبالقرب ملن املواطنني ،تخلق بيئة
مناسلبة النتقلال الفروسلات بني
الحيوانلات ً
أوال ،ثم تتحور بعدها إىل
درجلة تكون فيها قادرة عى إصابة
البرش.
فروس كورونا الجديد ،تم اكتشافه
يف امللرة األوىل داخلل سلوق مدينلة
“ووهلان” الصينيلة للمأكلوالت
البحريلة ،إذ يتاجلر الباعة بشلكل
غلر قانونلي يف الحيوانلات الربيلة
والغريبلة إىل جانب الصيد اليومي يف
املحيطات.
هلذا السلوق شلمل علد ًدا ملن
الحيوانات ،من بينها أشلبال الذئب
والقطلط املسلتزرعة والخفافيلش
واللكالب والخنازيلر والثعابلني

والدجاج والحمر والغرير والجرذان
والخيلزران والفلران والقنفلذ
والغزالن.
وتكون الحيوانات بالقرب من الناس
بشلكل مبارش ،ما يسلهل االنتقال
للفروسات منها إىل البرش.
وكشلف املركلز الصينلي ملكافحلة
األمراض الفروسية ،أن  33عينة تم
جمعها من سوق املأكوالت البحرية
يف مدينلة “ووهان” جاءت إيجابية،
ما يعني أن اإلصابة خرجت من هذا
املكان.
وبحسلب بيلان املركلز اليلوم ،فإن
العينلات اإليجابية للفروس وجدت
يف  22كشلكا وشلاحنة قماملة يف
السلوق ،وأن  % 93.9ملن العينات
كانت موجودة يف الجزء الجنوبي من
سوق املأكوالت البحرية يف “ووهان”
حيث تنشط تجارة الحيوانات الربية
غر املرشوعة.
وأضلاف أن الحلاالت األوىل املؤكلد
إصابتهلا بالفلروس يف “ووهلان”
ترتبط بشكل وثيق بسوق املأكوالت
البحريلة ،ويعتقلد أن الخفافيلش
هي حاملل الفلروس وانتقل منها
إىل البلرش عن طريق وسليط لم يتم
التأكد منه.
وبحسلب مركلز السليطرة على
األمراض والوقايلة منها ( )CDCيف
الواليات املتحدة ،فإن هذا النوع من
اإلصابة “يحدث بشكل غر املبارشة
من خالل االتصال الوثيق بني البرش،
وخاصة يف األسلواق التي ُتباع فيها
الحيوانات الحية وامليتة”.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

نصائح طبية

نصائح تعينك على مواجهة أعراض القولون العصيب املزعجة
وجهلت أخصائيلة يف التغذيلة العالجية ،بعض
النصائلح مللرىض القوللون العصبلي ،من أجل
التعامل مع اإلزعاج الذي يسببه املرض املزعج.
إن معانلاة البعلض ملع أعلراض آالم البطلن
املتكلررة ،واملصحوبلة بإمسلاك أو إسلهال
وانتفاخلات ،يكلون السلبب الشلائع فيها هو
القولون العصبي.
ان التعامل الجيد ملع القولون العصبي ،كفيل
بالقضاء على مؤثراته السللبية ،وهذا يتطلب
التلزام املصابلني به بتغيلر أسللوب حياتهم،
والحلد من املؤثرات الخارجية التي تسلبب لهم
القللق والتوتر ،وذللك للتخفيف والحد بشلكل
كبر جدا من األعراض املزعجة.
وينصح بالحد من تناول األلياف بكميات كبرة،
ويفضلل إدخالهلا ضملن الوجبلات تدريجيا،
وتنلاول الذائب منها مثل الشلوفان ،كما يجب
تقشلر الخلراوات والفواكله للتخللص من
األلياف الصلبة املسببة لالنتفاخات ،كما يجب
تجنب األطعمة املسببة للحساسية مثل األلبان
واألطعملة التلي تحتلوى على الجلوتلني مثل
منتجات القمح.
وحذرت أخصائية التغذيلة العالجية من تناول
البقوليلات مثلل الفلول واللربوكيل والكرنلب
والبصلل واألغذية املصنعلة والبطاطس املقلية

الجاهلزة ،واملرشوبلات التلي تحتلوى على
الكافيني ،وعدم تناول السلاخن مع البارد مثل
الطعام الساخن مع مياه باردة.
كملا ينصلح بتناول وجبلات صغلرة بدال من
الوجبلات الكبلرة ،و تناول لرتيلن ونصف من
امللاء يوميلا ،وتجنب مصلادر القللق والتوتر،
والحفاظ عى ممارسة الرياضة يوميا ،إضافة
إىل تنلاول الزنجبيلل والكركم ،حيلث أنهما من

املرشوبات.
كما يجب تناول الزبادي يوميا ،حيث أنه يساعد
ىف نملو البكرتيلا املفيدة داخل األمعلاء ،وأيضا
تناول املرشوبات التلي تنظم حركة املعدة مثل
اليانسون والنعناع.
وأشارت الطبيبة إىل أن تناول املضادات الحيوية،
وبعض أدوية السلعال ومضادات االكتئاب ،قد
تزيد من أعراض القولون العصبي.

دراسات حديثة

العب كرة القدم ..هلا فعل السحر على صحتك
أفادت دراسلة مبنية على أبحاث
سلابقة أن من يلعبون كرة القدم
على سلبيل الرتفيله تقلل لديهم
نسلبة الكوليسلرتول وضغلط
اللدم ومعدل رضبلات القلب وقت
االسلرتخاء باإلضافلة إىل كتللة
الدهون يف الجسلم ،وذلك مقارنة
بمن ال يمارسون الرياضة.
وكتلب فريلق الدراسلة يف دورية

10

(سبورتس ميديسلن) الربيطانية
أن كلرة القلدم قلد تفيلد الصحة
بنفس القدر الناجم عن ممارسلة
رياضلات أخلرى مثلل الجلري
ورقصة الزومبا ،كما أن لها منافع
اجتماعية وتحفيزية وتنافسية.
وقلال كبلر الباحثني يف الدراسلة
بيرت كراسرتاب ،وهو أستاذ لعلوم
الرياضلات والصحلة بجامعلة

سلاذرن دنملرك يف أودنسلا:
“ممارسة كرة القدم وقاية وعالج
فعال وشامل من األمراض املرتبطة
بنملط الحيلاة ،بغلض النظر عن
العمر أو النوع أو مسلتوى اللياقة
أو املهارة يف اللعب”.
وإلجراء الدراسة فحص الباحثون
بيانلات تخص  31دراسلة نرشت
يف السلابق بشلأن تأثلر رياضلة

كرة القدم عى ضغط الدم ومعدل
رضبلات القللب وقت االسلرتخاء
وكتللة الدهون والتمثيلل الغذائي
والقدرة عى القفز.
ووجلد الباحثلون أن لعلب كلرة
القلدم أفضلل بكثر لضغلط الدم
مقارنة بعدم ممارسلة الرياضة.
كما وجلدوا أن مقدار الفائدة أكرب
بالنسبة ملن عانوا ارتفاعا بسيطا
يف ضغلط الدم أو ملن هم مرىض
بالفعل بارتفاع بسليط يف ضغط
الدم.
وكان معلدل رضبلات القللب
وقلت الراحلة للدى ملن يلعبون
كلرة القدم أبطأ بسلت نبضات يف
الدقيقة مقارنة بمن ال يمارسون
الرياضة.
وتوصلل الباحثلون أيضلا إىل أن
كرة القدم لهلا منافع كبرة فيما
يتعلق بضغط الدم وكتلة الدهون
يف الجسلم ومعدل رضبات القلب
و الكوليسرتول “السيئ” مقارنة
بالجلري وتمرين رقصلة الزومبا
املفيد للقلب.

انتبهي أيتها األم :اإلكثار يف إلباس طفلك خطر كبري يف هذه احلالة!
كحالنا جميعاً ،ال ّ
شك أنكِ تختربين
ومنلذ السلاعات األوىل بعد والدة
طفلكِ وسواسلا ً شائعا ً سرافقكِ
يف لسلنة األوىل أقلّه؛ “هل يشلعر
طفيل بالربد؟” سؤال نطرحه عى
أنفسنا بشكل مستمرّ ،فنحرص
على إلبلاس صغارنلا العديد من
طبقات املالبس.
ولكن ما ال تعلمه األكثرية يف هذا
الخصوص هو ّ
أن هذه العادة التي
تظنني ّأنها تدبلر وقائي لحماية
طفلكِ فحسلب قد تكون خطرة
للغاية ،وذلك بسبب إرتفاع حرارة
جسمه بشكل كبر.
وهنلا ،ملن اللروري جل ّدا ً أن
تجلدي التلوازن املطللوب للدى
إلبلاس صغركِ ؛ فأنلتِ ال تريدين
ّ
أن ترتفع حرارة جسلمه بشلكل
يهدد حياتله ،كما أنلكِ يف املقابل
ال تريدين إلباسله مالبس رقيقة
ال تؤملن له الدفء اللالزم يف أيام
الربد.
يف تلك الحالة ،إتبعي قاعدة سهلة
وفعاللة؛ أطفالنلا يحتاجلون يف
هذه املرحللة العمرية إىل طبقتني
إضافيتلني ملن املالبلس مقارنة
بما نرتديه بأنفسلنا إن كان الربد

قارساً ،وطبقة إضافية واحدة إن
كان الطقس معتلدالً .ال أكثر وال
ّ
أقل!
ّ
عندما نتكلم عن مخاطر اإلفراط
يف إلباس الطفلل ،نحن ال نتح ّدث
فقط علن إرتفاع حلرارة الطفل
مؤقتلا ً وبلكاؤه ،بلل ّ
ان األرضار
ّ
قلد تكلون طويللة الأملد وحتى
مميتلة! إذ ّ
أن علدم قدرة صغركِ
عى املحافظة عى حرارة جسمه

خصوصلا ً أثنلاء النلوم يزيد من
خطلر امللوت املفاجلئ للرضلع،
كملا تعرّضله للجفلاف والرر
الدماغلي .وال تنيس خطر وضعه
بمالبلس سلميكة يف كلريس
السيارة.
كذللك ،فلإن األملر ينطبلق عى
تغطيتله أيضلاً ،فإضغطلي عى
الرابط التايل إلكتشلاف الطريقة
الصحيحة لتغطية الطفل حسب

الحرارة.
ولالطمئنلان بأنلكِ تؤمنلني لله
ّ
بلكل
املالبلس املناسلبة ،قوملي
بسلاطة بلمس عنق صعركِ من
الخلف؛ فإن بدى ملمسلها دافئاً،
إطمئني ّ
بأن صغلركِ مرتاح .أمّ ا
ً
إن شلعرتِ بلربودة نسلبيا ،فقد
تريدين زيلادة طبقة إضافية من
املالبلس أو تزويلده بالجوارب إن
كان ال يضعها!

سلوكيات

كيف تكون صديق ابنتك؟!

بلني األب وابنته عالقلة تحتوي عى ك ّم هائل من األلغلاز ،تتب ّدل وترضخ
للكثر من التقلّبات ،ولكن كيف يمتلك األب زمام القيادة ليجعلها ترسلو
أخرا ً عى ب ّر األمان؟
إليك عزيزي األب أبرز النصائح للتعامل مع االبنة:
كن بطل حياتها
حافلظ على عالقة سلوية بينكملا ،ومدها بخرباتلك ،فالتلوازن النفيس
يجعلها تكرب وهي متزنة نفسلياً؛ حيث تؤكلد التجارب أن الفتاة صديقة
والدها تصبح أكثر قدرة عى مواجهة الحياة.
ارسم مالمح شخصيتها
اعلم أنها تريد أن تتعرف عى الجنس اآلخر بشلكل أعمق ،ويكون أول من
تصادفه يف حياتها من هذا الجنس هو أنت.
ال تجعلها منافسة أمها
اعلم أنها تنظر إىل أمها بأنها املنافسة لها يف لباسها وأناقتها ،انطالقا ً من
“عقدة أوديب” ،يف املقابل ،هي ال تشعر بذلك الشعور معك ،من هنا عليك
تقوية رابطك العاطفي بها ،فهذا يجعلها قادرة عى اتخاذ القرارات.
أنصت إليها
وذللك بلأن تسلتمع لتجاربها يف املدرسلة ،وطرق اسلتخدامها لوسلائل
التواصلل االجتماعلي ،وإذا واجهلت مشلاكل وصدمات ،أي كلن املراقب
واملوجه ،ال “الجالد”.
أظهر لها حبك

أخربها دائما ً بأنها محبوبة يف العائلة “كأخيها” إذا كان لها أخ ،وشجعها
دوما ً عى كل إنجاز ولو كان صغراً؛ ألن ذلك له أثره يف حياتها.
ساعدها عى تخطي مرحلة املراهقة
ْ
تحرت بشلأن الجديد يف سللوكها ،فهي حساسة ومتقلبة املشاعر ،كلما
ال
همملت بمحادثتهلا ،مرة تحلاول التعاملل كفتاة ناضجلة ،ورسعان ما
تنقللب إىل طفللة تبكي يف أحضانك ،واعلم أن عالقتلك بزوجتك ،هي التي
ّ
تؤثر بشكل كبر يف عالقاتها الحقا ً.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

كل ف�رد يعي جيدا أن�ه ال يوجد يشء عىل وجه
الكرة األرضية يمكن أن يمنعك من اتخاذ قرار ما
أو القيام بيشء ما .إذا كان الجميع بجانبك ويؤيدك،
ستش�عر بأنك أقوى ش�خص يف هذا العال�م .قد تكون
بحاجة إىل مساعدة من حولك.

الثور

ربم�ا تج�د أن بع�ض األش�خاص بحاجة إىل
بعض املعلومات ،فإذا كن�ت تعرفها ،ال تردد
يف مس�اعدتهم .لس�ت مضطرا لالهتم�ام بكافة
التفاصي�ل ب�ل عليك أن تركز عىل األمور األساس�ية
سواء يف املكتب أو املنزل.

الجوزاء

يب�دو أن هن�اك عاصفة س�تهدأ الي�وم .كن
يقظ�ا فم�ن حول�ك يس�تخدمون س�حرهم
وجاذبيتهم ليحصلوا عىل ما يريدون من ش�خص
مثلك .لم ال تس�تغل مواهب�ك وإمكانياتك للتقديم يف
وظيفة جديدة؟ تحاور مع األشخاص األكثر منك خربة
ليساعدوك للوصول إىل أهدافك.

السرطان
ح�اول أن تش�غل كل وقتك باملهام الرئيس�ة
التي من املفرض االنتهاء منها اليوم .لن تشعر
أنك مقرص ولن تحتاج إىل مساعدة من اآلخرين .ال
تخجل من طلب املساعدة من اآلخرين إذا كانت هناك
رضورة .تن�اول رشاب�ا دافئا يف املس�اء واذه�ب للنوم
مبكرا حتى تستيقظ نشيطا.

األسد

ي�وم مختلف يمكنك فيه اتخاذ خطوة جريئة
يف العم�ل .يمكنك أيضا يف هذا اليوم التفكر يف
وضع�ك الحايل مع الرشيك وربم�ا تفكر يف اتخاذ
خط�وة جديدة يف عالقتكم�ا .انرش الحب من حولك.
اجعل من حولك يعلمون أنك سعيد.

العذراء

أنت شخص حازم وصارم ولكن عندما يتعلق
األم�ر بحيات�ك العاطفية ،تتغ�ر تماما .ربما
تس�أل نفس�ك كيف س�تعيش مع الرشيك بهذه
الطريق�ة؟ تعامل م�ع كل يشء ببس�اطة وال تعقد
األمور .واجه كل يشء بنفس�ك وال تنتظر مس�اعدة أو
عونا من أي شخص.

الميزان
البعض يقول إن الح�ب أو الضحك هو أفضل
دواء ل�كل داء ،ولكن أحيانا تك�ون األدوية هي
أفض�ل طريق�ة للش�فاء .تأكد أنك تهت�م بصحتك
اليوم كما تعودت .صحتك النفس�ية ومزاجك سيتأثران
بالتدريج بتدهور حالتك الصحية.

العقرب
مل�اذا ال تهتم بنفس�ك كم�ا تهت�م باآلخرين؟
سعادتك يجب أن تكون يف مقدمة أولوياتك .إذا
لم تكن س�عيدا يف حياتك اليوم ،كيف ستتمكن من
اتخاذ قرارات مصرية بالعمل؟ هل سألت نفسك كيف
س�تتعامل مع الرشيك أو األصدق�اء؟ يفضل أن تقيض
هذا اليوم بمفردك.

القوس
يع�ود أحد أصدقائك من س�فره الي�وم .عودة
ه�ذا الش�خص ودخول�ه يف حياتك م�ن جديد
يشء يف غاي�ة األهمي�ة ربما تس�رجع م�ا حدث
بينك وبينه يف املايض .ربما تس�تفيد منه ومن خرباته
وتجاربه اليوم يف مجال العمل .احتفل عندما تستضيف
هذا الشخص يف منزلك!

الجدي

تتحس�ن اليوم أوضاع�ك العاطفية فإذا كنت
أع�زب فربم�ا تلتق�ي الي�وم بش�خص يقدر
مش�اعرك وس�تبادله نف�س الش�عور ،وإذا كنت
مرتبطا فربما تخطط للقيام برحلة بصحبة الحبيب
ملكان جديد ومختلف.

الدلو
ابدأ مناقش�اتك اليوم مع ش�خص ما لم تجر
مع�ه ح�وارا م�ن قب�ل .اس�تمع ألق�وال هذا
الش�خص جيدا .قد تحرم بالكاد ما يقوله وربما
ال تتحمل�ه .من الس�هل ج�دا تقوي�ة عالقاتك بمن
حول�ك ،ولكن م�ا العم�ل إذن إذا كان كل منهم يرفض
التعامل معك.

الحوت

ال ترتبط بش�خص ما وأنت تعرف جيدا أنه ال
يناس�بك ،حتى إذا ش�عرت أنك مستعد التخاذ
خط�وة جديدة يف هذه العالق�ة .الوقت ضيق جدا
ويجب عليك أن تفكر أكثر يف مس�تقبلك .التعامل مع
القضايا واملشاكل ببطء اليوم قد يحبطك جدا.

حدث يف مثل
هذا اليوم
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 – 1790اخبتار أول قارب نجاة عىل تاين يف انجلرا.
 – 1835الرئيس األمريكي أندرو جاكس�ون يتعرض
ملحاولة اغتيال أثناء وج�وده يف قاعة مجلس النواب،
وهي أول محاولة اغتيال لرئيس أمريكي.
 – 1841حري�ق يدمر ثلثي مدين�ة ماياغويز التابعة
إلقليم بورتوريكو.
 – 1847تغر اس�م قرية يرب�ا بوينا يف كاليفورنيا إىل
سان فرانسيسكو.
 – 1893الخدي�وي عب�اس حلم�ي الثان�ي يعفو عن
أعضاء الثورة العرابية املنفيني يف رسنديب.
 – 1933أدولف هتلر يصبح مستشارا ً للرايخ األملاني
الثالث.
 – 1948اغتي�ال مهاتما غاندي عىل يد أحد الهندوس
املتطرفني.
 – 1956حلف وارس�و يعلن انضم�ام أملانيا الرشقية
إليه.
 – 1964الوالي�ات املتح�دة تطلق القم�ر االصطناعي
الح�ارس  6ضم�ن برنام�ج الح�ارس الستكش�اف
الفضاء.
 – 1965بريطانيا تش�يع زعيمها ونس�تون ترششل
الذي تويف قبل  6ايام يف وقتها.
 – 1976محكمة صهيونية تقر بحق اليهود يف الصالة

بساحات املسجد األقىص يف أي وقت يشاءون
م�ن النه�ار ،وذلك بع�د أن ب�رأت  40يهودي�ا ً اتهموا
بالدخ�ول عن�وة داخ�ل املس�جد األق�ىص مرددي�ن
األناشيد
اليهودية مما تس�بب يف وقوع اشتباكات بينهم وبني
املسلمني عند ساحات املسجد.
 – 1984اكتش�اف ثالثة قناب�ل يدوية من النوع الذي
يس�تخدمه الجي�ش الصهيوني أمام باب األس�ود يف
املس�جد االقىص ،وكانت القنابل مخبأة يف إحدى ثمار
القرع.
 – 1989اغ�الق الس�فارة االمركي�ة يف كابل عاصمة
افغانستان.
 – 2000تحطم الرحلة  431التابعة لرشكة الخطوط
الجوية الكينية يف املحيط األطليس قبالة ساحل العاج
مما أسفر عن مقتل .169
 – 2003بلجي�كا توافق عىل قان�ون يتيح زواج مثيل
الجنس.
 – 2005العراقيون يدلون بأصواتهم يف أول انتخابات
ملجلس الربملان بعد غزوها من قوات التحالف.
 - 2013كوري�ا الجنوبي�ة تطلق صاروخه�ا الحامل
ً
حام�ال قم�رًا اصطناع ًي�ا ألغ�راض
األول ن�ارو،-1
بحثية.

غلط جان اخت�ياري ب�ي�وم ح�ب�ي�ت
وآن��ه أدري غلط جان أخت��ياري
ب��س الكلب حب���ك وان�ج�ب�ر ب�ي��ك
مفض��وح وكمت غ�ص��بن أداري
أت��قص�������د أزع�لك ما أحاج�ي����ك
وآن��ه أدري��ك ت��دري بحتض�اري
ب�س أت�حاىش اوكف وأحجي وياك
أذوب��ن ب�ي�ك وت��زي��ديل ن��اري
ال ت���قب��ل ات�روح وال تجي وي�اي
معقولة ي��س����عدك ان�كس������اري
أقرر وي��ه لي�ل�ي أن�س�آك فد ن�وب
وأجي من الصبح وأرجع يف قراري
لتضن مآ أعرف�ك وأعرف اش�بيك
ت��مر من ي�مي وت��دك باب جاري
وأدورلك عذر وأت���عان����د وي��اي
وأس��مع من تس���ولف كل كالمك
ت��ن�ادي ي�ا حياتي ابروحي أرشيك
وب��ارع م�ن ت��مث����ل ف�ي غرامك
كل�ب��ك ماي�ح�ب معدوم األحس�اس
مص��لحت�ك تس��ددلك س�������هامك
خل�ي�ت�ك اب��روحي وت�قيس وي��اي
وللمايس���وه مفقود اح�ت�ش�����امك
وأحت��رمك وأخ�اف�ن ت�ن�جرح ي��وم
وي�م غ�ي�ري ص�فر ص�ار احرامك
وأس�ومك بالغال مات�رخص اب�ي�وم
وغ�ي�ري اب�ال ث�من وبرخص س�امك
س�اعدني عله ب�عدك راي�د أنس��اك
ان��ه الي�وم أت�وس���������ل خص����امك

من الفيسبوك
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اختبارات شخصية

كشف املصري يف  2020باختيار أحد هذه الشهب
م�ع حلول كل ع�ام جديد يبدأ
البحث عن طرق كشف ارسار
املصر املختلفة .فهذا يس�اعد
ع�ىل اخ�ذ الق�رارات الصائبة
والقيام بالخطوات املفيدة من
اجل تحقيق االهداف بطريقة
صحيح�ة .وتع� ّد النج�وم
واالبراج والحس�ابات واشكال
الرس�وم واختب�ارات التحليل
النفيس من اب�رز الطرق التي
يتم اللج�وء اليها لهذه الغاية.
ومع بداية العام  2020يطرح
الجمي�ع التس�اؤالت ح�ول
االحداث التي قد يشهدها كما
يعلن�ون االمني�ات املختلف�ة.
وم�ن اج�ل معرف�ة ايه�ا قد
يتحقق يمكن اللجوء اىل واحدة
م�ن تلك الط�رق كم�ا ينصح
باالعتم�اد ع�ىل ه�ذا االختبار
ال�ذي يقوم ع�ىل اختيار واحد
من  3شهب.
الرقم 1
يعن�ي اختي�ار هذا الش�هاب
ال�ذي يحم�ل الرق�م  1التمتع
بشخصية حيوية وامليل غالبا ً
اىل التف�اؤل وتوق�ع االح�داث
االيجابية والنهايات السعيدة.
كم�ا يش�ر اىل الح�رص عىل

عدم اعالن االستس�الم يف حال
ل�م ت�ر االم�ور الحياتية او
العاطفي�ة او املهني�ة بش�كل
جي�د .وي�دل ع�ىل ان�ه يمكن
تحقي�ق الكث�ر م�ن االح�الم
واالمني�ات يف الع�ام الجدي�د.
كم�ا م�ن املمك�ن ان يت�م
الوص�ول اىل مرتب�ة عليا عىل
املس�توى العم�يل او الحياتي
مع اظهار الكثر من االنفتاح
عىل عالق�ات مفيدة جدا ً وعىل
اش�خاص يتمتع�ون بقدرات
وطاقات غر عادية.
الرقم 2
يكش�ف اختيار هذا الشهاب
رضورة التخطي�ط لتحقي�ق
الكثر م�ن االهداف واالمنيات
يف ه�ذا الع�ام .ويدل ع�ىل انه
م�ن املهم له�ذه الغاية التخيل

ع�ن الرغبة يف اخذ قس�ط من
الراحة وبدء االس�تعدادات من
اجل بذل الجهود الالزمة لذلك.
كما يعني ه�ذا وجوب التخيل
ع�ن الفوىض وتنظي�م الحياة
وترتي�ب االولوي�ات اليومية.
وم�ن املمكن ان يش�هد العام
الجديد يف ه�ذه الحالة تحقيق
بع�ض االمني�ات وخصوص�ا ً
عىل املستوى املهني اضافة اىل
التخل�ص من بع�ض العقبات
واملصاع�ب الت�ي اعرض�ت
طري�ق النج�اح يف الس�نوات
الس�ابقة ع�ىل املس�توى
العاطف�ي .ويف املقاب�ل م�ن
املمكن ان تؤدي الصدفة دورا ً
يف االنتق�ال اىل مرحل�ة جديدة
ومميزة.
الرقم 3

جبت االكرع يونسين طلع
راسه وخرعين
يرضب للش�خص ال�ذي يطلب العون من الن�اس  ،فيلقى منهم
مايزيد يف عنائه وشقائه
أصل�ه :أن إم�رأة خرج�ت ذات ي�وم إىل الس�وق لقض�اء بعض
األشغال .
فلما فرغت من ذلك أرادت الرجوع إىل البيت  ،وكان معها صبي
صغ�ر له�ا تحمله ع�ىل كتفه�ا وكان يبكي ط�ول الطريق من
ّ
تس�كته وت ّهأه ذهبت
غر س�بب معلوم ،وكلم�ا أرادت املرأة أن
جهودها أدراج الرياح .
ّ
األزقة وابنها م�ازال يبكي وقد بلغت
وبينم�ا هي تس�ر يف أحد
روحه�ا الراق�ي ،صادفت رجال يق�ف يف جان�ب الطريق وبيده
يش�ماغ ل�ه ّ
يلفه عىل رأس�ه ،فتق ّدم�ت منه وقالت ل�ه  (( :الله
ّ
يرحم والديك  ..ماتخف هذا الولد  ..حتى يسكت!)).
فق�ال الرجل (( :س�هلة ...وينه هذا ؟)) .فأش�ارت إىل ولدها ،
فتق� ّدم الرجل منه وأمس�كه من كال كتفيه  ،ث�م رفع الجرّاوية
عن رأسه فبدت له صلعة منكرة!
ث�م خف�ض رأس�ه وجعله أم�ام وجه الصب�ي وه ّز رأس�ه ذات
ّ
أجش:
اليم�ني وذات الش�مال ه ّزا عنيف�ا وصاح بص�وت منكر
((ت�رررررررررر)) فإخرعت امل�رأة ووقعت أرض�ا ،ثم نهضت
وأخذت ولدها وهربت به وهي تقول (( :جبت األكرع ّ
يونس�ني
 ..كشف راسه وخرّعني)).
ث�م ذاع ذلك األمر ب�ني الناس فعجبوا من غب�اء الرجل وجهله ،
وبالدة املرأة وسوء ترصّ فها .وذهب ذلك القول مثال.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

سودوكـــو

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

يكش�ف اختيار الشهاب الذي
يحم�ل الرق�م  3بعض ارسار
املص�ر وع�دد م�ن الخطوات
الت�ي يج�ب القي�ام به�ا من
اجل تحقي�ق االمنيات .ومنها
رضورة االبتعاد لبعض الوقت
ع�ن الضجي�ج والخالف�ات
والضغ�وط النفس�ية والتوتر
والج�دال الكالم�ي واالنطواء
للتمكن م�ن التفكر بوضوح
يف بعض االم�ور املهمة .فهذه
الطريقة تس�اعد ع�ىل تحديد
نق�اط القوة ونق�اط الضعف
يف الش�خصية والق�رارات
واملخطط�ات وع�ىل تصحيح
االخط�اء م�ن اج�ل تحقي�ق
التق�دم يف مختل�ف املجاالت.
ويشر اختيار هذا الرقم ايضا ً
اىل رضورة االق�راب اكثر من
الواقع وبناء االفكار والخطط
واالح�كام ع�ىل اساس�ه ألن
الخي�ال قد يؤدي اىل الش�عور
باالحب�اط والي�أس ويحد من
الق�درة ع�ىل التق�دم واحداث
اي تغي�ر مفي�د .وه�ذا اب�رز
م�ا يمكن كش�فه م�ن ارسار
املصر وع�ن االمنيات وكيفية
تحقيقها يف هذا العام.

قصة مثل

رأيس
1عىل رأس العمل  oرصخ
باسمه
2عالم مرصي حاصل عىل
نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف
بيننا
4ذات حنان ومودة
5ح�رشات ذات نظ�ام
اجتماعي دقي�ق  oنصف
قال�ت oنظ�ف القطن من
البذور
6متشابهان  oينفي علمه
باليشء  oثلثا ثلة
7يعم�ل بتعب وكد  oمادة
مطهرة للج�روح توجد يف
ماء البحر
8حلقات معدن متشابكة
 oمن أقطاب البطارية
9نص�ف واح�د  oس�ئم o
ودى
10نزي�ل األوس�اخ o
مقاتلون غر راجلني

أفقي
1مالكم أمركي مسلم معتزل
2جدي�د باللغ�ة الفرعوني�ة
القديم�ة  oأول م�ن اكتش�ف
كروية األرض عمليا
3يهب�ن ب�ال مقاب�ل  oصوت
الضحك
4هل�ن ال�راب (ىف الب�ر) o
يخبئ شيئا خلسة
5مارسن  oحرف جزم
6يجمع�ون امل�ال والذه�ب
(معكوس�ه )  oدار ح�ول
اليشء
7حي�اه (مبعث�رة)  oمواطنو
أكرب دولة آسيوية مساحة
8أرش�د إىل ال�يشء املطلوب o
اسم فرس تسببت يف حرب 40
سنة بني القبائل العربية
9ع�رش مئ�ات  – oم�ا ي�دره
الث�دي قبي�ل ال�والدة وبعدها
مبارشة
10من مكون�ات الدم ونقصه
ناتج عن االنيميا

فهم ذاتي

دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعترب ذلك
منقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 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 الكثر من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من
الذات نفسها ،واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني ولكن
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغر حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الرب والدعاء
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخراق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر والفائدة
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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زوجة الالعب فابريغاس تصف العراقيين بـ «الشعب الجبار والشجاع»
وصف�ت اللبناني�ة ،دانيال س�معان،
زوج�ة الالع�ب اإلس�باني ،سيس�ك
فابريغ�اس ،الش�عب العراق�ي ب��
«الش�عب الجبار والش�جاع» ،تزامنا
مع استمرار التظاهرات يف العراق.
ون�رشت س�معان تغري�دة ع�ىل
حس�ابها يف «توي�رت» ،قال�ت فيها:
«انظروا إىل شجاعة الشعب العراقي،
ش�عب الجبارين والش�جاعة ..أنتم
ي�ا عراقي�ن عملت�وا ث�ورة عظيمة
وراح تنت�روا ،ألنك�م أبط�ال وما
بتخافوا!».
وتجددت أعمال العن�ف يف العاصمة
العراقي�ة بغ�داد ،ومحافظ�ات يف

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تقنية التع ّرف على الوجوه في
شوارع لندن بشكل رسمي

وس�ط وجنوب�ي الب�الد ،مع توس�ع
االحتجاج�ات رشق�ا ،ما أس�فر عن
مقتل واصابة عدد من املتظاهرين.
ويواص�ل املتظاه�رون يف العاصم�ة
بغ�داد ،وعم�وم محافظ�ات وس�ط،
وجنوب�ي الع�راق ،احتجاجاته�م
الش�عبية منذ مطلع أكتوبر/ترشين
األول امل�ايض ،وحت�ى اآلن ،لح�ن
تلبية مطالبهم ،وعىل رأس�ها اختيار
رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد
النتخابات مبكرة تحت إرشاف دويل.
يذك�ر أن س�معان س�يدة لبناني�ة
تزوج�ت فابريغاس منذ ع�ام 2018
بعد عالقة استمرت لعرش سنوت.

فيروس كورونا يعيد فيلم  Contagionإلى الواجهة

ب�دأت دائرة رشطة العاصمة
يف لن�دن باس�تخدام تقني�ة
التعرف ع�ىل الوجه املبارشة
يف املناطق الرئيسية يف جميع
أنح�اء املدين�ة ،وس�تقوم
الكام�ريات بمس�ح وج�وه
األش�خاص امل�ارة ،وتنبي�ه
الضباط بالحاالت املتشابهة
مع املجرمن املطلوبن.
ووفق�ا ً للرشط�ة ف�إن ه�ذا
سيس�اعد ع�ىل التص�دي
للجريمة قبل وقوعها ،إضافة
إىل حماية الناس بشكل عام.
ّ
وأكدت الرشط�ة الربيطانية
يف تغري�دة له�ا للجمهور أن
أية صور ت�م الحصول عليها
ال تؤدي إىل تنبيه محتمل يتم
حذفها عىل الف�ور وأن األمر

مرتوك للضباط س�واء قرروا
إيقاف ش�خص م�ا بنا ًء عىل
تنبي�ه م�ا أم ال و تعمل هذه
التقنية بشكل مستقل.
وال ترتب�ط ه�ذه الكام�ريات
بأي�ة منص�ات أخ�رى مث�ل
 CCTVأو  . bodycamsم�ن
جه�ة أخ�رى ،أعلن�ت بعض
امل�دن يف والي�ة كاليفورني�ا
أن مخاط�ر تقني�ة التع�رف
ع�ىل الوج�ه تف�وق الفوائد
وحظ�رت اس�تخدامها م�ن
قب�ل إدارات الوالي�ة ،بينم�ا
الهن�د اس�تخدمت ه�ذه
التقنية للعث�ور عىل األطفال
املفقودين وترغب ببناء أكرب
نظ�ام تعرف ع�ىل الوجوه يف
العالم.

جراحة ثورية ..إزالة رئة مريض
بالسرطان بطريقة جديدة
أج�رى أطب�اء يف بريطاني�ا جراحة ه�ي األوىل م�ن نوعها تم
خاللها إزالة رئة مريض بالرسطان.
املريض ،ويدعى ريموند بيج ،صاحب ال� 74عاما ،تم تشخيص
حالت�ه ع�ىل أنها مرحلة متقدم�ة للغاية من بع�د العثور عىل
ورمن يف الرئة.
وبإحداث شق صغري بن عضالت البطن ،تمكن الجراحون من
الوصول للرئة اليمنى املصابة ،بدال من إتالف الصدر.
وأُدخلت كامريا ومس�بار لفص�ل الرئة وضغطه�ا بإحكام يف
كيس شبكي ،قبل أن يتم إخراجها من خالل الشق.
وعقب ساعتن ونصف من الجراحة ،زالت آالم املريض وتمكن
من الحديث والسري بسهولة.
وكان�ت جراحات رسط�ان الرئة تت�م عن طري�ق فتح جانب
الص�در بنحو  8بوص�ات ،بينما ت�رتك التقني�ة الجديدة ندبة
طولها بوصتن فقط.

الدكتور ناظم الربيعي

تغريدات

محمد بن راشد

«أفضل الصدقة سقيا املاء «  ...فخورين بتكريم
 ١٠فائزيــن مــن  ٨دول ضمــن التحدي االنســاني
لتنقية املياه بشــكل مســتدام باســتخدام الطاقة
الشمسية « ..سقيا االمارات» ضمن مبادرات حممد
بن راشد اســتطاعت الوصول لـ ٩ماليني مستفيد
 ..حتية هلم ولفريق العمل.

زرنــا ســفارة دولــة فلســطني يف رومــا ،والتقينا
الزميلة سعادة السفرية عبري عودة ،مؤكدين على
موقف#العراق الثابت اجتاه القضية الفلسطينية
وحقوق #الشعب الفلسطيين الشقيق .
العراق فلسطني..

صفية السهيل

ِّ
مي كساب تشوق
جمهورها ألغنيتها
الجديدة «أنا»

أع�اد انتش�ار ف�ريوس
كورون�ا فيل�م Contagion
إىل الواجهة من جديد ،حيث
أنه يتنناول بمضمونه قصة
ع�ن تف�ي م�رض رسيع
الع�دوى ،ويناق�ش ما تاله
من أحداث رعب ومحاوالت
للس�يطرة عليه وسط هلع
الن�اس وس�عيهم للنج�اة
وجهد األطباء يف البحث عن
ع�الج بمدين� ٍة معزولة بعد
أن قتل الف�ريوس الغامض
ع�رشات املالين م�ن البرش
حول العالم
واملُل ِف�ت ه�و أن الفيل�م
ال�ذي يجم�ع يف بطولت�ه
م�ات ديم�ون وغويني�ث
بال�رتو ،يس�لّط الضوء عىل
الخفافيش باعتبارها أصل
انتش�ار امل�رض ،األمر الذي
يح�دث اآلن م�ع ف�ريوس
كورونا ،الذي ظهر يف مدينة
ووهان الصينية.

َ
ّ
الفنانة ،مَ ّي َك ّ
ساب ،جمهورها
شوّقت
ومتابعيه�ا عرب حس�ابها ع�ىل موقع
الصور «انس�تقرام» ألغنيتها الجديدة
التي تحمل عنوان «أنا».
فن�رشت مقطعا ً م�ن األغني�ة ،وهي
م�ن كلمات كل من ع�ي ومزاج ،ومن
ألحان وتوزيع أوكا ،وت ّم تسجيلها مع
جورج يعقوب.
ّ
الفنانة
ع�ىل الجانب اآلخ�ر ،وضع�ت
�ي َك ّ
س�اب مولوده�ا الثال�ث ال�ذي
مَ ّ
أطلقت عليه اس�م «نوح» منذ أش�هر
م�ن زوجه�ا املط�رب الش�عبي أوكا،
وقد تزوجا يف أغس�طس (آب) ،2015
ووضعت ابنته�ا األوىل «فريدة» بعدها
بأش�هر ،ويف  2018وضع�ت ابنته�ا
الثانية «داليدا».

 6فبراير المقبل انطالق حفالت «فبراير الكويت »2020

«نعدك�م بحف�الت قويّ�ة يف «فرباي�ر الكويت
م�ن
 ..»2020نجومه�ا نخب�ة مختارة
املطرب�ن واملطرب�ات املتميزين
واملحبوب�ن ،الذي�ن لديه�م
حضورهم املؤثر والف ّعال
ولهم أيضا ً مشوار من
االح�رتام والنجاح،
وقد وقع االختيار
عليه�م بن�ا ًء
عىل طلبات
الجمه�ور
عرب مواقع
ا لتو ا ص�ل
ا ال جتما ع�ي ،
وكذلك بما يتناسب
م�ع «مرك�ز الش�يخ
جاب�ر األحم�د الثقايف»..
ه�ذا ال�رح املعم�اري
ا ل�ذ ي
والثقايف البارز يف دولة الكويت،
ستقام فيه حفالت «فرباير الكويت» ،فهدفنا
ه�و أن نرتقي باملهرج�ان وذائق�ة الجمهور

ّ
الكويتي الحبيب واملحبّ
لكل ما هو طربي».
ه�ذا م�ا أعلن�ه األس�تاذ ،س�الم الهن�دي،
الرئي�س التنفيذي لرشك�ة «روتانا للصوتيات
واملرئي�ات» ،وه�و يزي�ح الس�تار
عن أس�ماء النج�وم الذين
وق�ع عليه�م االختيار
للمش�اركة يف حفالت
«فرباي�ر الكوي�ت
 ،»2020وكأنه يشري
يف كالم�ه من خالل
األس�ماء املنتقاة،
إىل أن الحف�الت
س�تحمل هويّ�ة
األصالة والطرب
هذا العام.
تتضمّ�ن قائم�ة
«فرباي�ر الكوي�ت »2020
الت�ي تت�وىل تنظيمه�ا واإلرشاف عليها هرم
رشكات اإلنتاج «روتانا للصوتيات واملرئيات»
بالتع�اون م�ع «مرك�ز عب�د الله الرويش�د»،
س�ت حفالت غنائية ،يش�ارك فيها أحد عرش

مطربا ً ومطربة ،بمع ّدل نجمن يف الحفل ،عدا
السهرة األوىل التي س�يفتتحها منفردا ً «فنان
العرب» محم�د عبده ،تماما ً كم�ا افتتح «أبو
عب�د الرحم�ن» العام املايض حف�الت «فرباير
الكوي�ت  ،»2019األمر ال�ذي يعطي املهرجان
زخما ً ّ
فنيا ً كبريا ً .
من املقرّر أن تنطلق حف�الت «فرباير الكويت
 »2020بتاريخ  6فرباير املقبل ،وتستمر حتى
تاري�خ  21فرباي�ر ،وذل�ك بمع�دل حفلن كل
أس�بوع ،وتحدي�دا ً يومي الخمي�س والجمعة
خالل ش�هر فرباير .املده�ش ،هو نفاد جميع
تذاكر حفالت «فرباير الكويت  »2020بمجرّد
فت�ح منافذ البيع ،ليكون بذل�ك أول مهرجان
غنائي تنفد جميع تذاك�ره قبل موعد انطالق
حفالته .ويش�ارك يف حفالت «فرباير الكويت
 »2020س�بعة مطربن وأربع مطربات ،هم:
محمد عبده ،عبد الله الرويش�د ،راشد املاجد،
ن�وال الكويتية ،أصال�ة نري ،أنغ�ام ،نبيل
ش�عيل ،ماج�د املهندس ،حس�ن الجس�مي،
بلقيس فتحي ،مطرف املطرف.

«يسرا اللوزي» بـلوك جديد صعب
التع ّرف عليها

شكـــر وعرفــان

عرفانا وتقدي�را لقيم الوفاء واألصالة والنبل ،ال يس�عني
إال ان اق�دم بكل املودة ،وبأعط�ر الكلمات املطرزة باملحبة
الخالص�ة ،ش�كري وتقديري وامتناني ل�كل من زارني يف
املش�فى او يف داري او تواص�ل معي عرب الهاتف للس�ؤال
واالطمئن�ان ع�ىل صحت�ي بع�د تع�ريض لوعك�ة صحية
ش�ديدة اضطرتني ملالزمة الفراش ،وعىل رأس�هم الزميل
العزي�ز ،رئيس اتحاد الصحفين العرب ،نقيب الصحفين
العراقين ،االس�تاذ مؤيد الالمي ،فضال عن الزمالء نائبي
النقي�ب وأعضاء مجل�س نقاب�ة الصحفي�ن العراقين،
ورؤساء اللجان ورؤساء فروع النقابة ،ومدير اإلدارة،
وكل الزم�الء واالصدق�اء الذي�ن أحاطون�ي بفضل
س�ؤالهم عن�ي ،واهتمامه�م بي ،س�ائال
الب�اري عزوجل ان يحفظه�م بحفظه،
وان ال يريه�م أي مك�روه ،ان�ه
سميع مجيب.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ّ
الفنان�ة،
فاج�أت
ي�رسا الل�وزي،
جمهو ر ه�ا ،
بجلس�ة تصوي�ر
جدي�دة له�ا ،أث�ارت
إعج�اب جمهوره�ا
ّ
تغ�ري ش�كلها.
بع�د
الص�ور التي نرشتها
اللوزي عرب حس�ابها
ع�ىل
الش�خيص
«انستقرام» ،لم يتعرّف
عليه�ا متابعوه�ا يف
البداي�ة ،مندهش�ن
من تحوّل شكلها.
وعلّق�ت عليه�ا،

فايز المالكي
يشارك تامر
حسني في فيلم
«مش أنا»

ووجّ ه�ت الش�كر ل�كل م�ن
والكواف�ري
االستايلس�ت
وامليكاب أرتيست ،بعد ظهورها
بهذا الش�كل الذي أحبته .يذكر
ّ
أن ي�رسا الل�وزي يع�رض له�ا
حاليا ً مسلس�ل «طاق�ة حب»،
ع�ىل تطبي�ق «ش�اهد» ،كم�ا
ّ
أنه�ا ظه�رت كضي�ف رشف
بمسلس�ل «بخ�ط اإلي�د»
الذي ُيع�رض اآلن عرب
فضائي�ة ،DMC
مُ ّ
حققا ً نس�بة
مش�ا هد ة
عالية.

كش�ف الفنان الس�عودي ،فايز املالكي ،عن مفاجأة
لجمه�وره ومتابعيه ،إذ أعل�ن انضمامه لفيلم «مش
أنا» للفنان تامر حسني .وعرب حسابه عىل تويرت نرش
صورة تجمعهما س�وياً ،وعلق قائالً« :بداية تصوير
فيل�م مش أنا مع تامر حس�ني» .ومن جانبه علّق
حس�ني« :نورت الفيلم يا حبيبي» .يُذكر ّ
أن فيلم
«مش أن�ا» بدأ تصويره مؤخراً ،وهو من بطولة
تامر حس�ني ،ماج�د الكدواني ،وحال ش�يحة،
وسوسن بدر.

نور الغندور تفسر سبب قربها الشديد
من مهند الحمدي
تحدثت ،ن�ور الغندور ،يف أحدث ظهور لها عن س�بب
قربها الشديد من مهند الحمدي ،برغم عدم ارتباطهما
عاطفي�اً ،كما أب�دت غضبها م�ن إرصار البعض عىل
وج�ود عالقة حب بينهم�ا رساً .وقالت ن�ور الغندور:
«ملا الثنائي يقدم ش�يئا ناجحا من ح�ق الجمهور أنه
يسأل ويحاول يبحث ويتأكد عن يف عالقة أو ال ..ولكن
مو م�ن حقهم أن يظن�ون هذا ال�ي ويتكلمون فيه
بثقة كأنه جاتهم اإلجابة بالفعل إنه يف عالقة بن هذا
الثنائي» .وأكملت النجمة املرية املقيمة يف الكويت:
«إذا رأيتمون�ا نلتقط صورا ً معا ً بدون وجود عمل فني

يجمعن�ا ..ونتواجد مع�ا ً دائما ً طوال 24
س�اعة ،من حقكم وقته�ا أن تظنوا أننا
نعيش عالق�ة عاطفية» .وع�ن تعاونها
م�ع مهند الحم�دي من خالل مسلس�ل
«دفع�ة ب�ريوت» ،قال�ت ن�ور الغن�دور
إن املسلس�ل يع�د ج�زءا ثانيا ً م�ن «دفعة
القاه�رة» ،وهو يتضمن نفس طاقم العمل،
باإلضاف�ة النضم�ام نجوم جدد إلي�ه ،لكنها
رفضت تماما ً اإلفصاح عن أية تفاصيل تخص
املسلسل املقرر عرضه يف شهر رمضان املايض.
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مطر ساخن

عندما يغيب العراق
أمحد اجلنديل

كل الش�عارات الوردي�ة املعط�رة ،واألحادي�ث الناعم�ة
الرقيق�ة ،ال تع�ادل رأس بعوض�ة إذا خرج�ت م�ن خيمة
َ
الش� َعر التي يمتلكها ش�يخ القبيلة ،هذا الشيخ األريحي،
الش�جاع ،الكري�م ،صاحب الدمع�ة الرقراق�ة ،والعواطف
املش�بعة بالنبل ،قبل الس�يطرة عىل الخيمة ،وهذا الشيخ،
ظل الل�ه يف أرضه ،ويل األمر والنه�ي ،وحامي حمى األنس
والجن ،جامع الحق�وق والواجبات ،وصاح�ب الخطابات
التاريخي�ة الجوفاء ،ومهندس املعج�زات الخرافية ،ومالك
النياش�ن واألوس�مة واأللقاب بعد الس�يطرة عىل الخيمة
والجلوس عىل عرش�ها ،ومنذ الس�اعة التي استطاع فيها
رئي�س القبيلة من تكبيل العقل ،ومص�ادرة منابع الوعي،
وإغ�الق منافذ التفكري ،والش�عوب تراه املنق�ذ الرضورة،
وتتعلق بذيله لريسم لها خارطة الهزائم املتالحقة ،ومسار
املنه�ج املتخل�ف ،ومنذ اللحظ�ة التي انت�ر فيها خليفة
الج�واري والعبيد ،والكلمات الس�اقطة الحلوة التي تتناثر
من ش�فتيه ُتعلب فينا ،وتحرك مشاعرنا ،وأصبحنا بفضل
دعارتها علبا ً فارغة ال تصلح إال للنقر عليها .
ويف بل�د حمورابي ،ونبوخذ نر ،والتفاخر بحضارة وادي
الرافدي�ن ،كان الجمي�ع تحت س�طوة الخيمة الس�احرة،
وقي�ادة الش�يخ املبجل املط�اع ،إذا عطس ،هبّ�ت الجموع
دفاعا ً عن الرشف والعرض والكرامة ،وهي تغني للس�يف
والضيف ،وإذا غضب صاحب املقام املقدس ،فغضبه يكلف
الجمي�ع أنهارا ً من الدماء ،حتى صار دمنا أرخص من بول
البع�ري ،وكرامتنا أدنى م�ن كرامة الخنازير ،ومس�تقبلنا
يتخبط بن رساويل الش�يخ ،ويتدحرج بن فخذي عشيقة
اب�ن الش�يخ ،ويضيع بفض�ل ته�ور حفيد الش�يخ ،ومع
اس�تمرار الزمن ،ومس�رية الحياة ،تطورت لعب�ة القيادة،
وتحول�ت الخيم�ة إىل رحم يضع كل صباح ش�يخا ً جديداً،
بحج�م الج�رذ املولود حديث�اً ،وأصبح الكذب م�ن الفنون
الراقية الت�ي يعتمدها كل ش�يخ يف إدارة رعيته وجواريه،
وأصب�ح الوزير ش�يخاً ،والش�يخ وزي�راً ،والش�يخ الوزير
يفتخر ألنه من حكومة مالئكية ،باطنها مرشق ،وظاهرها
ميضء ،رغم أن الشياطن الصغار تمد ذيولها إليه ،وتقول
عك�س ما يقول ،والوزير الش�يخ يتباه�ى بما وصلت إليه
وزارت�ه م�ن تقدم يف مج�ال العلم واملعرف�ة ،وأمري األمراء
يتبجح بتحقيق املعجزات عىل يديه ،ونقل البلد إىل بر األمن
واألمان ،وصغ�ار العفاريت ،وأفراخ الديدان ،يعرفون أنهم
يف بلد ال أمن وال أمان فيه ،ومع ح ّدة الراع بن الش�يوخ
ع�ىل امت�الك الخيمة ،ب�دأت املع�ارك ضارية رشس�ة بن
أطراف الكذب والدجل ،فانهارت الخيمة ،وتمزق نسيجها،
واحرتقت حواشيها ،وما زال شيوخ الخداع ،تكذب وتنافق
بانتظار املزيد من الهزائم .
إىل اللقاء...

«دفعة بيروت» أضخم إنتاج
خليجي عربي في رمضان 2020
أي�ام وتنطل�ق كام�ريا املخرج ع�ي العي يف
العاصمة اللبنانية بريوت لتصوير املسلسل
العربي الخليجي الضخ�م لرمضان 2020
(دفعة ب�ريوت) ،الذي ُي َع ّد أح�د أهم وأكرب
اإلنتاج�ات املنتظ�رة لهذا املوس�م ،والذي
س�يعرض ع�رب شاش�ة  ،MBCوتنتج�ه
رشكة  -Eagle Filmsاملنتج جمال سنان
بالتعاون م�ع  ،Joy Productionكتابة
الكبرية هبة مش�اري حمادة ،ويض ّم
أكث�ر م�ن  60نجم�ا ً م�ن مختل�ف
أنحاء العال�م العربي والخليجي،
سيجتمعون جميعهم يف بريوت
لتنفي�ذ ه�ذا امل�رشوع ال�ذي
رص�دت ل�ه ميزاني�ة كب�رية،
ل ُيق� ِّدم نوعا ً مختلف�ا ً وجديدا ً
يحكي حقبة الستينات.
َ
وحكايات
قصص
العمل يرصد
ِ
ش�باب وش�ابات م�ن مختلف
الجنس�يات ،يجتمعون يف بريوت،
يف فرتة الس�تينات ،ملتابعة دراس�تهم ،فندخل
معه�م يف تفاصي�ل مش�اكلهم االجتماعي�ة
ّ
املتش�عبة واملرتابط�ة ،يف قالب درامي
مش�وق
جدا ً.
وقد بدأ فريق العمل قبل شهرين بتنفيذ ديكورات
ضخم�ة يف ب�ريوت خصيصا ً لتصوي�ر العمل بما
يتناس�ب مع الحقبة الزمنية التي يناقشها ،كما
ت� ّم االتف�اق مع فري�ق عاملي متخص�ص يف ال�
 Special Effectsواألكش�ن واإلث�ارة ،ه�ذا بدأ
فريق  Eagle Filmsبتنفي�ذ املالبس يف مصانع
محلية لتتم�اىش مع الزمن املناس�ب ،وبتنفيذ
املوسيقى التصويرية يف أوروبا ،حيث ستعزفها
أوركسرتا عاملية.
«دفعة بريوت» س�يكون مادة اجتماعية دسمة
يف رمض�ان ،تقدم بأفضل اإلمكان�ات اإلنتاجية
لتتماىش مع التطور الكبري الذي تشهده الدراما
العربية يف السنوات األخرية.

