استمرار ارتفاع الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف البورصة احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
استمرت اسعار رصف الدوالر باالرتفاع ببورصة
الكفاح واالسواق املحلية ،امس السبت ،املوافق
( ١١كانون الثاني .)٢٠٢٠وسجلت أسعار بورصة
الكفاح يف بغداد  ١٢٢.٠٠٠دينارا لكل  ١٠٠دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف محالت الصرفة
كاآلتي :سعر بيع الدوالر سجل  ١٢٢.5٠٠دينارا.
أما سعر رشاء الدوالر فبلغ  ١٢١.5٠٠دينارا.
وكانت بورصة الكفاح واالسواق ومحال الصرفة
قد شهدت يف االعوام املاضية حالة من االستقرار
يف بيع ورشاء الدوالر.

التعليم النيابية تدعو السهيل العتبار
العام الدراسي السابق عدم رسوب

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعت لجنة التعليم العايل النيابية ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،قيص السهيل،
اىل اعتبار العام الدرايس السابق عدم رسوب للجامعات واملعاهد.وقال رئيس اللجنة،
غيداء كمبش ،يف بيان« :تلقينا مناشدات من مئات الطلبة ،ومن مختلف جامعات
ومعاهد البالد ،تدعو اىل اعالن العام الدرايس  ٢٠١٩-٢٠١8سنة عدم رسوب من اجل
انقاذ مستقبل آالف الطلبة املرقنة قيودهم بمادة او مادتني واعطائهم حق تحميلها
للموسم الدرايس الحايل».وأضافت كمبش أن «ظروف الطلبة صعبة جدا يف ظل ما
تمر به البالد من ازمات متعددة» ،داعية وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،قيص
السهيل ،اىل «اعالن املوسم الدرايس  ٢٠١٩-٢٠١8عدم رسوب للجامعات واملعاهد
إلنقاذ مستقبل آالف الطلبة ،ودفعهم للعودة اىل مقاعد الدراسة من جديد».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7165 :االحـد  12كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7165 Sun 12 Jan 2020

احتاد الصحفيني العرب حيمّل القيادات األمنية املسؤولية عن كشف اجلناة

نقابة الصحفيني العراقيني تدين اغتيال الصحفي أمحد عبد الصمد واملصور صفاء غالي

الالمي :اغتيال مراسل قناة دجلة ومصورها جرمية كربى ونطالب قائدي عمليات البصرة وشرطتها مبالحقة اجلناة
الصحفية برمتها.وطالب الالمي االدعاء
الع�ام وقائ�د عملي�ات الب�رصة وقائ�د
الرشط�ة بمالحق�ة الجن�اة وكش�فهم،
وبعكس�ه سيتحمالن املس�ؤولية ألنهما
يتحمالن املس�ؤولية األمني�ة يف البرصة.
مؤك�دا بالق�ول :س�وف نذه�ب لالتحاد
الدويل ألج�ل اقامة دع�وى قضائية ضد
الجه�ات التي قام�ت بقت�ل الصحفيني
واملتظاهرين ،ونحمل الجهات االمنية يف
البرصة املسؤولية.يف غضون ذلك ،أكدت
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني أنها تدين
وتس�تنكر حادث�ة قتل الصحف�ي احمد
عب�د الصمد ،عض�و نقاب�ة الصحفيني
العراقيني ،مراسل قناة دجلة الفضائية،
وكذلك املص�ور الذي مع�ه ،يف محافظة
البرصة ،اللذين اغتيال مساء امس االول،
اثناء قيامهما بواجبهما املهني يف تغطية
التظاه�رات الت�ي تش�هدها املحافظ�ة
وبقية محافظات العراق .مش�رة اىل أن
ه�ذا الحادث اإلجرامي يأتي يف مسلس�ل
اس�تهداف الصحفي�ني واإلعالمي�ني،
وأصح�اب الكلم�ة الح�رة ال�ذي يؤدون
واجبهم الوطني واملهني.

الزوراء /خاص:
أعرب�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني عن
إدانته�ا وإس�تنكارها لحادث�ة اغتي�ال
الصحف�ي ،احم�د عب�د الصم�د واملصور
صفاء غايل ،فيم�ا تعهد نقيب الصحفيني
العراقيني ،رئيس اتحاد الصحفيني العرب،
مؤيد الالم�ي ،بمقاضاة الجه�ات االمنية
بالب�رصة عىل خلفية استش�هاد مراس�ل
قناة دجلة ،احمد عبد الصمد ،ومصورها،
صف�اء غايل ،مش�ددا ع�ىل أن م�ا حصل
يع�د جريمة كربى ع�ىل األرسة الصحفية
برمتها ،يتحمل مس�ؤوليتها قائد رشطة
املحافظ�ة ،يف ح�ني أدان االتح�اد الع�ام
للصحفي�ني العرب الجريم�ة ،مؤكدا أنها
تأتي ضمن مسلسل استهداف الصحفيني
واإلعالميني ،وأصحاب الكلمة الحرة الذين
يؤدون واجبهم الوطني واملهني.
وق�ال الالم�ي ،يف ترصيح صحف�ي :إن
الجه�ات االمني�ة مطالبة بالكش�ف عن
الذين ارتكبوا ه�ذه الجريمة ،وإال فإنها
س�تتعرض للمس�اءلة .معت�ربا عملي�ة
اغتيال الصحفي احمد عبد الصمد ،عضو
نقابتن�ا ،مراس�ل قناة دجل�ة ،واملصور
ال�ذي مع�ه ،جريم�ة كربى ع�ىل األرسة

تفاصيل ص3

بعد حنو  100يوم على انطالقها  ..التظاهرات تتجدد يف بغداد واحملافظات للمطالبة باإلصالح

بغداد /الزوراء:
تظاهر آالف العراقيني يف بغداد واملحافظات استجابة
للدع�وة إىل حش�د “مليونية” للتأكيد ع�ىل مطالبهم
الداعي�ة اىل تش�كيل حكوم�ة جدي�دة ،والقضاء عىل
الفساد ،والحفاظ عىل سيادة البلد.وجدد املتظاهرون
مواقفهم املؤكدة عىل أهمي�ة تعزيز الوحدة الوطنية

بعد م�رور نحو  100ي�وم عىل انط�الق التظاهرات،
حي�ث توافد اآلالف للمش�اركة بتظاهرة ،أمس االول
الجمعة ،تلبية لدعوات الناشطني ل� “إحياء الثورة”.
وت�داول ناش�طون ص�ورا ومقاطع فيديو ملس�رات
حاشدة يف س�احة التحرير ببغداد والديوانية والكوت
والب�رصة ومناط�ق أخ�رى ،وأطل�ق ناش�طون عدة

هاشتاغات للحدث مثل #مليونيه_ 1_10و#مليونيه_
العراق و#العراق_ليس_ساحة_حرب ،حيث عربوا من
خاللها عىل مطالبهم وتشاركوا الصور والفيديوهات.
وش�دد املتظاهرون ع�ىل موقفهم الداع�م اىل تكليف
رئيس وزراء مؤقت ،مهمته تهيئة األرضية املناس�بة
إلقامة انتخابات مبكرة نزيهة ،وبإرشاف أممي بمدة

ال تتجاوز س�تة أشهر.وحذروا الس�لطات من أن أي
تأجي�ل له�ذه املطالب س�يعيد الثورة بصورة “أش�د
وأك�رب” ب�كل أرجاء الب�الد ,وركزت جمي�ع هتافات
املتظاهري�ن ع�ىل اس�م الع�راق ،واملطالب�ة بحماية
الحريات العامة ،والتعايش السلمي ،والرغبة يف وطن
خا ٍل من لغة السالح.

ص3

ترامب :املسؤولون العراقيون اليطلبون انسحاب القوات االمريكية يف اجللسات اخلاصة

تكنولوجيا متطورة لنقل اإلنسان إىل أي مكان يف العامل خالل ساعة واحدة

القانونية النيابية لـ  :جلنة تعديل
الدستور ما زالت يف مرحلة الديباجة

الزوراء /ليث جواد:
كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابية عن
تش�كيل لجن�ة يف رئاس�ة الجمهوري�ة
إلجراء تعدي�الت عىل الدس�تور العراقي،
وفيما اشارت اىل ان لجنة تعديل الدستور
النيابي�ة ما زالت يف مرحلة قراءة ديباجة
الدس�تور ،ولم تج�ر اي تعدي�الت ،دعت
كتل�ة قلع�ة الجماه�ر اىل اي�كال املهمة
ملجلس القضاء االعىل.وقال عضو اللجنة
القانونية النيابية ،سليم همزه ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان لجنة تعديل الدس�تور،
الت�ي ش�كلها مجل�س الن�واب ،ل�م تقم
بأية خطوة مهمة طيلة ش�هر كامل من
تش�كيلها ،وبقى عىل عمرها ثالثة اشهر
والتزال يف مرحلة قراءة ديباجة الدستور
.واضاف :ان اجتماعات اللجنة قليلة وغر

مكثفة بسبب االوضاع التي يمر بها البلد
اآلن ،مم�ا يجع�ل عمل ه�ذه اللجنة دون
املس�توى املطلوب ،وس�وف لن تستطيع
اكم�ال املهم�ة املوكل�ة اليها خ�الل املدة
املتبقي�ة .واوضح :ان هن�اك لجنة اخرى
ش�كلها رئيس الجمهوري�ة ،وهي تعمل
اآلن بصم�ت ،وضم�ت خ�رباء القان�ون،
وقطعت ش�وطا كب�را ،وعمله�ا دؤوب،
وسوف تجنى ثمارها خالل االيام املقبلة،
النه�ا اعتم�دت ع�ىل اه�ل االختصاص،
وليس عىل املزايدات السياس�ية يف عملية
اختي�ار اعضائه�ا .مؤك�دا :ان اللجن�ة
النيابي�ة م�ا زال�ت يف مرحل�ة الديباجة،
وان اعضاءه�ا غر متفق�ني عىل النقاط
الخالفية يف القانون .

تفاصيل ص2

الربملان التونسي جيهض حكومة اجلملي
باألغلبية والكرة تعود إىل ملعب الرئيس

تونس /متابعة الزوراء:
بعد أن أعرب رئيس الحكومة التونس�ية
املكلف ،الحبيب الجمي ،أمام الربملان عن
أمل�ه نيل الثقة عىل تش�كيلته املقرتحة،
خيّب الربمل�ان ظنه ورفض منحه الثقة.
وصوت 131نائبا ض�د حكومة الجمي،
فيم�ا منح  71آخرون الثق�ة للحكومة،
بحسب ما أفادت وكالة األنباء التونسية.
وم�ن املف�رتض بعد هذا الفش�ل يف منح
الثق�ة أن تعود الك�رة إىل ملعب الرئيس
التون�ي ،قيس س�عيد ،الذي سيس�عى
إىل “تكلي�ف ش�خصية أخرى لتش�كيل
حكومة جديدة يف أجل أقصاه شهر ،بعد
القي�ام بإجراء مش�اورات م�ع األحزاب
واالئتالف�ات والكتل النيابي�ة ،عىل وفق
الفصل  89من الدستور التوني.وكانت
حكوم�ة الجمي بحاج�ة للحصول عىل
ثق�ة  109نواب (األغلبي�ة املطلقة) كي
تتمكن من املرور وممارسة عملها.ويعد
عدم نيل الحكومة املقرتحة ثقة الربملان
رضب�ة قوية لحزب النهضة الذي فش�ل
يف التوص�ل لتحالفات لتش�كيل حكومة
ائتالفي�ة ،بع�د أن كان طرف�ا رئيس�يا
وحاس�ما يف كل املحطات السياسية منذ

ثورة .2011ولم ينل الجمي س�وى دعم
حزبي النهضة والكرام�ة ،بينما صوتت
أغلب األح�زاب ،ومن بينه�ا قلب تونس
وتحي�ا تونس وحرك�ة الش�عب والتيار
الديمقراط�ي والحزب الدس�توري الحر
وكتلة اإلص�الح ،ضد حكومته املقرتحة.
وكان الجمي ،قد ق�ال“ :اخرتت الفريق
الحكومي عىل أس�اس الكفاءة والنزاهة
ونظاف�ة الي�د” .مؤك�دا أنه�ا حكوم�ة
كف�اءات منفتح�ة عىل جمي�ع األحزاب
ومكون�ات املجتم�ع املدني.كم�ا أضاف
رئي�س الحكوم�ة التونس�ية املكل�ف
“حكومتن�ا تنتظر دعمكم عىل أس�اس
عمله�ا وبرنامجها ،وليس عىل أس�اس
لونه�ا ،فه�ي حكوم�ة مس�تقلة وتم�د
يده�ا وتعمل م�ع كل الطيف الس�يايس
دون تمييز”.وتاب�ع“ :نح�ن كفري�ق
حكوم�ي مقرتح ن�درك ثقل املس�ؤولية
وجس�امة التحدي ،وعىل استعداد كامل
ملواجه�ة الصع�اب”.إىل ذل�ك ،ح�ذر من
الوض�ع االقتصادي واملايل الس�يئ الذي
تعيش�ه تونس ،داعيا إلج�راء إصالحات
اقتصادي�ة واجتماعي�ة واجب�ة يف إطار
يحفظ مصلحة تونس.

االخرية

رئيسا اجلمهورية والوزراء يعزيان
بوفاة السلطان قابوس بن سعيد

بغداد /الزوراء:
عزا رئيس�ا الجمهورية برهم صالح،
وال�وزراء عادل عبد املهدي ،س�لطان
ُعم�ان الجدي�د هيث�م بن ط�ارق آل
س�عيد ،بوف�اة الس�لطان قابوس بن
سعيد.وقال رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،يف برقية تعزية :تلقينا بأسف
بال�غ نبأ رحيل الس�لطان قابوس بن
سعيد سلطان ُعمان ،وباني نهضتها
الحديثة ،وإن العالم العربي واملنطقة،
وقبلهم�ا الش�قيقة س�لطنة ٌعمان،
تخ�ر برحي�ل الس�لطان قاب�وس
ً
ب�ن س�عيد ،قائ�دا ً
وعق�ال حكيم�اً.
واضاف :فق�د نجح املغف�ور له ،مع
تمكنه من تأس�يس الدول�ة العمانية
الحديث�ة التي يفخر به�ا العمانيون،
يف أن يض�ع دولت�ه يف املوضع الحكيم
املت�وازن واملعت�دل يف مختلف مراحل
ال�رصاع والح�روب والتم�زق الت�ي
س�ادت يف منطقتنا ،وم�ا زلنا جميعا ً
نعاني آثارها ،وبهذا تكون خس�ارتنا
بفقدان الس�لطان قابوس بن س�عيد
خس�ارة مضاعفة يف ه�ذه الظروف
الت�ي نحن أح�وج ما نك�ون فيها إىل
صوت االعتدال والحكمة والقدرة عىل
ضبط االختالفات لصالح تنمية دولنا
ومنطقتنا وتقدمها ،وتوحيد جهودها
من أجل البناء والسالم.وتابع صالح:
ان الخس�ارة كبرة بفقدان السلطان
قابوس بن سلطان ،لكن الثقة أكيدة
ب�أن العائل�ة الس�لطانية والش�عب

العماني الش�قيق قادرون تماما ً عىل
مواصل�ة ه�ذا ال�دور الحي�وي الذي
اضطلع به الس�لطان الراحل سوا ًء يف
بناء وتقدم عمان أو يف انتهاج سياسة
إقليمية حكيم�ة ومتوازنة.كما بعث
رئي�س ال�وزراء ،ع�ادل عب�د املهدي،
برقية تعزية اىل س�لطنة عمان بوفاة
الس�لطان قابوس بن س�عيد ،مؤكدا
بالق�ول «نس�تذكر مواق�ف الفقي�د
املعتدل�ة وتأريخه الطوي�ل يف خدمة
بالده وش�عبه».وقال عب�د املهدي يف
الربقي�ة :تلقينا ببال�غ الحزن واألىس
نبأ وفاة املغفور له السلطان قابوس
بن س�عيد ،س�لطان ُعم�ان ،وإننا إذ
نعزي شعب وسلطنة ُعمان ،نستذكر
مواق�ف الفقي�د املعتدل�ة وتأريخ�ه
الطوي�ل يف خدم�ة ب�الده وش�عبه
وأشقائه واصدقائه الذي قضاه بكل
عطاء ومحبة.

حراك برملاني لتحويل استقالة عالوي إىل إقالة

اختالل النصاب القانوني يرجئ التصويت على تعديل قانون التقاعد ومقرتح الضمان الصحي

الزوراء  /يوسف سلم�ان:

صوّت مجل�س النواب يف جلس�ته ،امس،
ع�ىل التعديل االول لقان�ون االدارة املالية
االتحادية رقم  ٦لسنة  ،٢٠١٩لكن اختالل
النصاب القانوني تسبب يف ارجاء التصويت
عىل تعديل قان�ون التقاعد املوحد ،بعد ان
واف�ق الربملان عىل اضافة الفقرة مس�بقا
ضمن جدول اعمال الجلس��ة .وش�هدت
الجلس�ة اختالل النص�اب القانوني ألكثر
م�ن مرة  ،كما اس�تم�رت هيئة الرئاس�ة
بقرع الجرس ألكثر من ساع�ة الستدعاء
الن�واب اىل داخ�ل القاعة الرس�مية ،وذلك
لضمان الحف�اظ عىل النص�اب القانوني

لغرض اس�تكمال التصويت عىل الفقرات
االخرى يف جدول االعمال ،ومنها استكمال
التصوي�ت ع�ىل مق�رتح قان�ون الضمان
الصح�ي ،وه�و م�ا ل�م يحص�ل ،لرتف�ع
الجلس�ة اىل ي�وم غ�د االثن�ني.يف غضون
ذل�ك ،تبنى نواب من كت�ل مختلفة حراكا
برملانيا واس�عا إلعداد طل�ب نيابي التخاذ
إج�راءات قانوني�ة بح�ق رئي�س قائم�ة
ائت�الف الوطني��ة ،اي�اد عالوي ،بس�بب
انتق�اده ملجلس النواب حس�ب تعبرهم.
وعلم�ت « ال�زوراء « ان « الطلب النيابي
يتضم�ن توصي�ة اىل هيئة الرئاس�ة لعدم
قب�ول اس�تقالة ع�الوي وتحويله�ا اىل

اقال�ة ،م�ع إحالت�ه عىل لجن�ة االنضباط
وقواعد الس�لوك النيابي «.اىل ذلك ،عقدت
لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابي�ة اجتماعا
مش�رتكا مع اللجنة املالية ملناقشة تعديل
قان�ون التقاع�د املوحد الس�تثناء االطباء
االستش�اريني يف وزارة الصح�ة ،وتعدي�ل
الس�ن القانوني�ة الحالتهم ع�ىل التقاعد
بسن  65سنة .واتفقت اللجنتان عىل اعداد
توصية بالحاجة املاس�ة لخدمات االطباء
االستشاريني واعدادهم ،واالسباب املؤدية
اىل انخفاض عددهم يف حال تمت احالتهم
ع�ىل التقاع�د ،فضال ع�ن رضورة تعديل
الس�ن القانوني�ة إلحالتهم ع�ىل التقاعد.

ع ّد وجود القوات األجنبية على األراضي العراقية مصدر تهديد ألمن البالد

بدوره�ا ،اكدت اللجن�ة املالية رضورة ان
تتواصل وزارة الصحة واالطباء مع اللجنة
به�ذا الخص�وص ،وبحث مس�ألة تعديل
امل�ادة الثاني�ة /اوال  ،من قان�ون التقاعد
املوحد لضمان شمول االطباء بهذا التعديل
خدمة للصالح العام.اىل ذلك ،قررت اللجنة
النيابي�ة الخاصة بالتعديالت الدس�تورية
تغي�ر اس�م املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا
ليصب�ح املحكم�ة الدس�تورية االتحادية
العليا ،فيما ارجأت حس�م موضوع وجود
خرباء الفقه االس�المي وفقه�اء القانون
ضم�ن اعض�اء املحكم�ة االتحادي�ة اىل
اجتماعاته�ا املقبلة.اىل ذل�ك ،اكدت لجنة

التخطيط االسرتاتيجي ومراقبة الربنامج
الحكوم�ي ان التصويت عىل تعديل قانون
االدارة املالي�ة االتحادية ت�م باالغلبية من
الحض�ور داخ�ل الجلس�ة .وق�ال عض�و
اللجنة ،النائ�ب محمد البلداوي ،يف مؤتمر
صحف�ي ،تابعته « ال�زوراء « ان « قانون
اإلدارة املالي�ة االتحادي�ة يعد من القوانني
املهم�ة إلكم�ال املش�اريع الرضوري�ة
«.واضاف ان « تعديل قانون اإلدارة املالية
االتحادية جاء بس�بب تأخر إقرار املوازنة
العامة» ،مبين�ا “ان التصويت عىل قانون
اإلدارة املالي�ة االتحادي�ة يع�د معالج�ة
رسيعة بالنسبة للمشاريع الخدمية «.

تعيني هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له

البناء لـ  :خطبة املرجعية األخرية مبثابة رسائل بعد نصف قرن يف ا ُ
حلكم  ..وفاة سلطان ُعمان
السلطة
حتذيرية للكتل السياسية من خطورة املرحلة الراهنة قابوس أكثر احلكام العرب بقا ًء يف ُ

الزوراء /حسني فالح:
اك�د تحال�ف البناء ان خطب�ة املرجعي�ة الدينية
االخ�رة بمثاب�ة رس�ائل تحذيرية م�ن خطورة
املرحل�ة الراهن�ة ،الت�ي تتطل�ب تخ�ي الكت�ل
السياس�ية عن مصالحها لتج�اوز االزمة ،وفيما
ع ّد وجود الق�وات االجنبية عىل االرايض العراقية
مصدر تهديد ألمن واستقرار البلد ،دعا اىل اختيار
حكومة رش�يدة ق�ادرة ع�ىل ادارة الدولة يف ظل
الوضع الراهن.وق�ال النائب ع�ن تحالف البناء،

محمد البلداوي ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان خطبة
املرجعي�ة كانت واضحة ورصيحة ،والتي تكلمت
من خاللها عن انتهاك السيادة العراقية االخرة،
النها ت�درك ،بنظرتها البعي�دة والثاقبة ،خطورة
املرحلة الراهنة التي تجعل س�يادة البلد منتهكة
وغر مصانة ،ويكون العراق س�احة للرصاعات
واالقتت�ال الخارج�ي ،ويك�ون الش�عب العراقي
وقودا لهذه الرصاعات.

تفاصيل ص3

مسقط  /متابعة الزوراء:
ّ
تويف س�لطان ُعمان قابوس ،مساء الجمعة ،عن 79
عامً ا بعد نصف قرن يف الحُ كم بحسب ما نقلت وكالة
األنباء ال ُعمانيّة الرس�ميّة عن البالط الس�لطاني ،ما
يفت�ح البالد عىل فرتة من ع�دم اليقني يف مرحلة من
ّ
التوت�رات اإلقليميّة م�ع إيران ،فيم�ا تعهد هيثم بن
طارق آل سعيد ،سلطان عمان الجديد ،امس السبت،
بمواصلة السياس�ة الخارجية القائمة عىل التعايش
السلمي والحفاظ عىل العالقات الودية مع كل الدول.

ّ
ت�وىل الحكم يف  23تمّوز/يوليو 1970
وقابوس الذي
ّ
بعدما انقلب عىل أبيه ،كان يتلقى العالج من رسطان
يف القولون بحسب دبلوماسيّني.وقالت وكالة األنباء
ال ُعمانيّة الرس�ميّة عىل موقعها وحس�ابها يف تويرت
“ينع�ى دي�وان البالط الس�لطاني ،املغف�ور له بإذن
الله تعاىل ،موالنا حرضة صاحب الجاللة ،الس�لطان
قابوس بن سعيد بن تيمور املعظم” الذي تويف مساء
الجمعة  10كانون الثاني/يناير.

تفاصيل ص2

روحاني :إسقاط الطائرة األوكرانية “مأساة كبرية”

إيران تقر بإسقاط الطائرة “باخلطأ” وتتعهد بتحديد املسؤولني وإحالتهم على القضاء

طهران /متابعة الزوراء:
أقرت إيران ،امس الس�بت ،أنها كانت
وراء إسقاط طائرة الركاب األوكرانية
،األربع�اء ،وأعادت أس�باب ذلك إىل ما
أس�مته “خطأ برشيا” ،متعهدة بفتح
تحقيق لتحديد املسؤولني ،و”إحالتهم
ع�ىل القض�اء” ،وقتل يف ه�ذا الحادث
 176ش�خصا .بينم�ا أع�رب الرئيس
اإليراني ،حس�ن روحاني ،عن “أسفه
الش�ديد” لتس�بب ب�الده يف عملي�ة

إس�قاط الطائرة األوكراني�ة التي راح
ضحيتها  176شخصا.وقال روحاني يف
تغريدة عىل صفحته يف موقع التواصل
االجتماعي “توي�رت”“ :خلص تحقيق
للقوات املس�لحة إىل أنه ،لسوء الحظ،
أدت الصواري�خ الت�ي أطلقت بس�بب
خطأ برشي إىل كارثة مروعة للطائرة
األوكراني�ة ،ومقت�ل  176ش�خصا
بريئا .وسيس�تمر التحقيق يف أسباب
هذه املأس�اة الكب�رة والخطأ الذي ال

يغتفر”.وأضاف“ :إن جمهورية إيران
اإلس�المية تأس�ف بش�دة لهذا الخطأ
الكارث�ي” .مقدم�ا تعازي�ه لعائ�الت
الضحايا.وأعلنت إيران ،امس السبت،
أن الطائ�رة األوكراني�ة أس�قطت يف
إي�ران “عن غر قصد” ،ي�وم األربعاء
امل�ايض ،وذلك نتيج�ة “خطأ برشي”.
وق�ال التلفزي�ون الرس�مي نق�ال عن
بيان عس�كري ،إن الطائرة األوكرانية
أس�قطت يف إيران ،بعد أن حلقت قرب

منطقة عسكرية حساسة.كما أوضح
بيان لقيادة القوات املسلحة اإليرانية،
ال�ذي نرشته وكال�ة األنب�اء اإليرانية
الرس�مية ،أن البوين�غ األوكراني�ة
ع� ّدت “طائرة معادي�ة” ،و”أُصيبت”
يف وق�ت كان�ت تهدي�دات الع�دو عند
أعىل مس�توى.وتعهدت هيئ�ة أركان
الق�وات املس�لحة اإليراني�ة بإحال�ة
“املس�ؤول” ع�ن إس�قاط الطائ�رة
“فورا” عىل القضاء العس�كري .وقدم

وزي�ر الخارجية اإليراني ،محمد جواد
ظريف“ ،اعتذارات” بالده عن الكارثة
لعائ�الت الضحايا.وكت�ب ظري�ف يف
تغري�دة ع�ىل توي�رت “ي�وم حزي�ن”.
وأض�اف أن “خط�أ برشي�ا يف ف�رتة
األزمة التي تسببت بها نزعة املغامرة
األمريكي�ة أديا إىل الكارثة” .معربا عن
“أس�فه العميق واعتذارات�ه وتعازيه
لش�عبنا وعائ�الت الضحاي�ا واألم�م
األخرى التي ترضرت” باملأساة.
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جملس النواب يناقش منح احلكومة
صالحية إرسال موازنة 2020
بغداد /متابعة الزوراء:
ناقش مجلس النواب يف جلسته،
امس السبت ،عددا من القضايا
التي تخص الشأن العام.
ووفقا ً بيان الدائرة اإلعالمية
ملجلس النواب ،فقد ناقش
املجلس أهمية رصف تخصيصات
مالية الستكمال املشاريع يف
جميع انحاء العراق ،من خالل
منح مجلس النواب الصالحية
ملجلس الوزراء بإرسال املوازنة
العامة االتحادية لسنة  2020اىل
املجلس للتصويت عليها ،فضال
عن رضورة منح االولوية يف
التعيني للعاملني باألجور اليومية
ضمن دوائر وزارة الكهرباء
ملن تجاوز  14سنة خدمة ،اىل
جانب العمل الجاد عى تحقيق
التوازن للمكون الكردي يف عدد
من مؤسسات الدولة بمحافظة
كركوك ،والعمل عى انصاف
املوظفني االداريني العاملني
مجانا منذ سنوات ضمن مديرية
تربية واسط.
وتناولت املداخالت رضورة

العمل عى استثناء من هم
بدرجة خبري فني يف مؤسسات
الدولة من االحالة عى التقاعد
يف حال بلوغه سن الستني وفقا
للقانون النافذ لوجود حاجة
ماسة لخرباتهم ،واملطالبة
بتقديم شكوى عى املسؤولني
االمريكيني ،ومن تسبب بدخول
تنظيم داعش االرهابي اىل
العراق ،مع اهمية االرساع
بتسليم مستحقات الفالحني،
باالضافة اىل الدعوة لالبتعاد
عن االنفعال اثناء التصويت عى
القرارات املصريية.
من جهته ،وجه نائب رئيس
املجلس ،بشري حداد ،نواب
ونائبات املحافظة ،فضال عن
مكتب نائب رئيس املجلس،
بمتابعة تحقيق التوازن بني
مكونات كركوك ،داعيا لجنتي
والعالقات
والدفاع
االمن
الخارجية اىل متابعة مسألة
الطلب بتقديم شكوى عى
املتسببني بدخول تنظيم داعش
االرهابي.

القانونية النيابية لـ  :جلنة تعديل الدستور ما زالت يف
مرحلة الديباجة ومل جتر أي تعديالت
الزوراء /ليث جواد:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن
تشكيل لجنة يف رئاسة الجمهورية
إلجراء تعديالت عى الدستور العراقي،
وفيما اشارت اىل ان لجنة تعديل الدستور
النيابية ما زالت يف مرحلة قراءة ديباجة
الدستور ولم تجر اي تعديالت ،دعت كتلة
قلعة الجماهري اىل ايكال املهمة ملجلس
القضاء االعى.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية،
سليم همزه ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
لجنة تعديل الدستور التي شكلها مجلس
النواب لم تقم بأية خطوة مهمة طيلة
شهر كامل من تشكيلها ،وبقى عى
عمرها ثالثة اشهر وال تزال يف مرحلة
قراءة ديباجة الدستور.
واضاف :ان اجتماعات اللجنة قليلة وغري
مكثفة بسبب االوضاع التي يمر بها البلد
اآلن ،مما يجعل عمل هذه اللجنة دون
املستوى املطلوب ،وسوف لن تستطيع
اكمال املهمة املوكلة اليها خالل املدة
املتبقية .
واوضح :ان هناك لجنة اخرى شكلها
رئيس الجمهورية ،وهي تعمل اآلن

بعد نصف قرن يف ا ُ
حلكم  ..وفاة سلطان ُعمان قابوس أكثر
السلطة
احلكام العرب بقا ًء يف ُ

السلطان قابوس بن سعيد الذي تويف
الجمعة ،وبنى دولة عمان الحديثة ولعب
دور الوسيط يف املنطقة.
أدى هيثم بن طارق آل سعيد ،امس السبت،
اليمني الدستورية بعد تعيينه سلطانا
لعمان خلفا البن عمه الراحل قابوس بن
سعيد.
وقالت الحكومة العمانية يف تغريدة إن:
“السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل
سعيد يؤدي القسم سلطانا للبالد ،إثر
انعقاد مجلس العائلة املالكة وتقريره
تثبيت من أوىص به السلطان قابوس بن
سعيد”.
وفارق السلطان قابوس بن سعيد الحياة
أمس الجمعة عن سن ناهزت  79عاما بعد
رصاع مع املرض.
وأعلن ديوان البالط السلطاني الحداد
وتعطيل العمل الرسمي للقطاعني العام
والخاص ملدة ثالثة أيام ،وتنكيس األعالم
ألربعني يوما.
وُلد السلطان قابوس يف  18ترشين الثاني/
نوفمرب سنة  1940يف صاللة يف الجنوب
حيث تابع تعليمه املدريس ،إىل أن التحق
بأكاديمية ساندهريست العسكرية امللكية
يف بريطانيا وهو يف العرشين من عمره.
وتخريّج السلطان منها بعد عامني برتبة
مالزم ،ثم خدم يف املانيا ضمن فرقة
عسكرية بريطانية ملدة عام.
لدى عودته إىل بالده سنة  ،1964اصطدم
السلطان بسياسة متشددة كان يعتمدها
والده الرافض ألي تحديث ،إىل أن توىل
الحكم يف  23تموز/يوليو  1970بعدما
انقلب عى أبيه ،ليطلق مرحلة من التحديث
بدأت بتصدير النفط.
وأعلن قابوس نفسه “سلطان عمان”
بعدما كان لقب الحاكم “سلطان مسقط
وعمان” ،وأصبح الحاكم الثامن يف ساللة
آل سعيد منذ أن تولت الحكم يف ،1749
فقام فورا بتغيري العلم والعملة.
اعتمد السلطان قابوس سياسة تقارب
مع إيران الواقعة عى الضفة االخرى
من مضيق هرمز ،وذلك عى النقيض
من حكام عرب آخرين .وقد اتخذ موقفا
محايدا خالل حرب العراق مع إيران بني
عامي  1980و.1988
وأتاحت له عالقته القريبة من إيران بأن
يلعب دور الوسيط يف امللف النووي ،االمر
يّ
تمخض عنه اتفاق مهم يف العام
الذي
 2015بني طهران وواشنطن يف عهد
باراك اوباما ،قبل أن ينسحب منه الرئيس
األمريكي دونالد ترامب.
ومنذ مقتل الجنرال اإليراني قاسم
سليماني يف العراق األسبوع املايض برضبة
أمريكييّة ،اشت يّدت األزمة اإلقليمييّة ح يّدة.
وفرضت الواليات املتحدة الجمعة عقوبات
جديدة عى ثمانية مسؤولني ايرانيني كبار
اتهمتهم بالعمل عى زعزعة استقرار
املنطقة ،وكذلك عى كبار منتجي ومصنعي
الصلب يف الجمهورية االسالمية.

alzawraanews@yahoo.com

كتلة “قلعة اجلماهري” تدعو إليكال املهمة إىل القضاء

تعيني هيثم بن طارق آل سعيد خلفا له

مسقط  /متابعة الزوراء:
يّ
تويف سلطان ُعمان قابوس مساء الجمعة
عن  79عامً ا بعد نصف قرن يف الحُ كم
بحسب ما نقلت وكالة األنباء ال ُعمانييّة
الرسمييّة عن البالط السلطاني ،ما يفتح
البالد عى فرتة من عدم اليقني يف مرحلة
يّ
التوترات اإلقليمييّة مع إيران ،فيما
من
تعهد هيثم بن طارق آل سعيد ،سلطان
عمان الجديد ،امس السبت ،بمواصلة
السياسة الخارجية القائمة عى التعايش
السلمي والحفاظ عى العالقات الودية مع
كل الدول.
وقابوس الذي يّ
توىل الحكم يف  23تميّوز/
يوليو  1970بعدما انقلب عى أبيه ،كان
يّ
يتلقى العالج من رسطان يف القولون
بحسب دبلوماسييّني.
وقالت وكالة األنباء ال ُعمانييّة الرسمييّة عى
موقعها وحسابها يف تويرت “ينعي ديوان
البالط السلطاني املغفور له بإذن الله تعاىل
موالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان
قابوس بن سعيد بن تيمور املعظم” الذي
تويف مساء الجمعة  10كانون الثاني/
يناير.
ً
جلسة له
وقد عق َد مجلس الدفاع ال ُعماني
بُعيد وفاة قابوس ،عى وفق الوكالة.
وأشارت الوكالة إىل يّ
أن ديوان السلطان يُعلن
َ
للقطاعني
الرسمي
“الحداد وتعطيل العمل
يّ
العام والخاص مل يّدة ثالثة أييّام ،وتنكيس
األعالم يف األييّام األربعني القادمة”.
وكان اإلعالم العماني نقل ،الثالثاء ،عن
ديوان البالط السلطاني قوله يّ
إن “حال
السلطان قابوس مستقريّ” منذ مالزمته
يّ
مؤخرًا.
املستشفى
وأشارت وكالة األنباء ال ُعمانييّة الرسمييّة
إىل يّ
أن وفاة السلطان جاءت “بعد نهضة
شامخة أرساها خالل 50عاما منذ أن
تقليّد زمام الحكم يف  23من شهر تموز/
يوليو عام  1970م وبعد مسرية حكيم ٍة
مظفر ٍة حافل ٍة بالعطاء شملت ُعمان من
أقصاها إىل أقصاها وطالت العالم العربي
واإلسالمي والدويل قاطبة وأسفرت عن
سياس ٍة يّ
متزن ٍة وقف لها العالم أجمع
إجالالً واحرتامً ا”.
والسلطان قابوس غري متزوج وال ابناء
واشقاء له .وتكثفت الشائعات حول
وضعه الصحي يف األسابيع األخرية منذ
عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوص
ط يّبييّة.
وكانت زياراته املتكريّرة ألملانيا بدافع العالج
قد أثارت القلق حول خالفته واستقرار
البالد التي تؤ يّدي بانتظام دور الوسيط
للحفاء الغربيني خصوصا يف العالقات مع
إيران.
وبحسب الدستور ،يقوم مجلس العائلة
املالكة ،خالل ثالثة أيام من شغور منصب
السلطان ،بتحديد من تنتقل إليه والية
الحكم .وإذا لم يتم االتفاقُ ،تفتح رسالة
تركها السلطان قابوس وح يّدد فيها اسم
خليفته ،ثم يجري تثبيته يف منصب
السلطان.
ويُشرتط فيمن يختار لوالية الحكم يف
عمان أن “يكون مسلما رشيدا عاقال وابنا
رشعيا ألبوين عمانيـني مسلمني”.
بعد تعيينه خلفا لقابوس ..سلطان عمان
الجديد يكشف عن سياسته الخارجية
تعهد هيثم بن طارق آل سعيد ،سلطان
عمان الجديد ،امس السبت ،بمواصلة
السياسة الخارجية القائمة عى التعايش
السلمي والحفاظ عى العالقات الودية مع
كل الدول.
ودعا السلطان هيثم يف كلمة نقلها
التلفزيون الرسمي ،إىل بذل جهود لتنمية
البلد املنتج للنفط والسري عى نهج سلفه
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وتوجيّ هت الدول الغربييّة مرارًا إىل مسقط
لتطلب منها العمل كوسيط ،ليس يف
النزاعات اإلقليمييّة فحسب ،لكن يف
القضايا الدولية ً
أيضا.
ً
يّ
أيضا بني طهران
وتوسطت عمان
وواشنطن إلطالق رساح سجناء ،بما يف
ذلك إطالق رساح ثالثة أمريكيني سجنوا يف
إيران لالشتباه يف كونهم جواسيس بعدما
ضلوا طريقهم عرب الحدود العام .2009
وحافظت مسقط عى عالقات جيدة
مع طهران ،وبقيت يف مجلس التعاون
الخليجي برغم العداوة العميقة بني
يّ
السعودية وإيران.
السلطان قابوس بن سعيد ،هو السلطان
الثامن ل ُعمان يف التسلسل املبارش ألرسة
آل بوسعيد التي تأسست عى يد اإلمام
أحمد بن سعيد يف العام .1741
ولد السلطان قابوس يف الثامن عرش من
نوفمرب  1940يف مدينة صاللة بمحافظة
ظفار ،وبدأ أوىل مراحل تعليمه يف عمان
ومن ثم التحق بأكاديمية “ساند هريست”
امللكية العسكرية الربيطانية يف العام
 ،1960وتخرج منها بعد سنتني.
وانضم السلطان قابوس إىل إحدى كتائب
املشاة الربيطانية العاملة آنذاك يف أملانيا
الغربية ،حيث أمىض  6أشهر كمتدرب يف
فن القيادة.
وبعد إكماله العلوم العسكرية ضمن
الوحدة التحق بدراسة نظم الحكم املحيل
وأكمل دورات تخصصية يف شؤون
اإلدارة.
ويف العام  1964عاد إىل ُعمان وتعميّق يف
دراسة علوم الرشيعة اإلسالمية وحضارة
وتاريخ السلطنة.
تسلم السلطان قابوس مقاليد حكم
ُعمان يف  23يوليو  ،1970وعمل منذ
ذلك الوقت عى إقامة إصالحات كبرية يف
مختلف امليادين السياسية واالقتصادية
والعسكرية واالجتماعية والثقافية.
كما حصل السلطان قابوس خالل
مسريته السياسية الحافلة عى العديد من
األوسمة العربية والدولية ،منها جائزة
السالم الدولية من قبل  33جامعة ومركز
أبحاث ومنظمة أمريكية يف العام ،1998
وجائزة السالم من قبل الجمعية الدولية
الروسية يف  ،2007وجائزة جواهر آلل
نهرو للتفاهم الدويل من الهند يف العام
نفسه.
ومن األوسمة التي تقليّدها السلطان
قابوس وسام امللك عبد العزيز آل سعود
يف  ،1971وقالدة مبارك الكبري يف الكويت
.2009
وعرف عن السلطان قابوس حبه
للفروسية فأقام العديد من مهرجانات
الفروسية ومسابقات للهجن ،واهتمامه
بحماية البيئة ال ُعمانية بمختلف تنوعاتها،
وقد تجى ذلك بإنشاء جائزة السلطان
قابوس لصون البيئة يف عام 1989
وتمنحها منظمة اليونسكو كل عامني.

بصمت ،وضمت خرباء القانون وقطعت
شوطا كبريا ،وعملها دؤوب ،وسوف
تجنى ثمارها خالل االيام املقبلة النها
اعتمدت عى اهل االختصاص وليس

عى املزايدات السياسية يف عملية اختيار
اعضائها .مؤكدا :ان اللجنة النيابية ما
زالت يف مرحلة الديباجة ،وان اعضاءها
غري متفقني عى النقاط الخالفية يف

القانون .
واشار اىل :ان لجنة رئيس الجمهورية
سوف ترسل التعديالت واملقرتحات
الخاصة بالدستور اىل الربملان من اجل

التصويت عليها ،ومن ثم عرضها عى
الشعب باستفاء شعبي .
بدورها ،ذكرت النائبة عن كتلة قلعة
الجماهري ،منار عبد املطلب ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ان عملية اختيار اعضاء
لجنة تعديل الدستور عى اساس
املحاصصة سوف يعيد االخطاء نفسها
للجنة الخاصة بكتابة الدستور ،ونفس
الثغرات الدستورية الحالية .مبينة :ان
اللجان الخاصة بتعديل الدستور من
املفرتض ان تكون من فقهاء القانون
واملختصني يف مجال الدستور ،وليست
من اعضاء مجلس النواب .
واوضحت :ان هؤالء الخرباء يجب ان
يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء
االعى بعيدا عن املحاصصة القومية
او املذهبية ،لكي يكون عملها لصالح
العراق بأكمله الننا نريد دستورا خاليا
من املشاكل والتعقيدات ،ويكون مشابها
لدساتري العالم .
ونوهت اىل :ان الدورة الحالية بدأت
تخرج عن نطاقها الضيق ،وتعمل لصالح
العراق ومصلحته العامة ،وسوف تكون
نتائجها واضحة يف املرحلة املقبلة .

صفية السهيل تسلم نسخة من اوراق اعتمادها لوزارة اخلارجية االيطالية

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت السفارة العراقية يف روما ،ان السفرية صفية طالب السهيل
قدمت نسخة من أوراق اعتمادها كسفري مقيم ومفوض فوق
العادة للعراق لدى الجمهورية االيطالية.
وقالت السفارة يف بيان  :ان “سعادة السفرية صفية طالب السهيل
قدمت نسخة من أوراق اعتمادها سفري مقيم ومفوض فوق العادة
لجمهورية العراق لدى الجمهورية االيطالية لوزارة الخارجية
االيطالية”.
واضافت ان “نسخة أوراق اإلعتماد تسلم حسب الربوتوكول
الرسمي لوزارة الخارجية االيطالية رئيس دائرة املراسم يف الوزارة
سعادة انيغو المربتيني”.
وتابعت ان “السهيل ستقدم أوراق اعتمادها اىل رئيس الجمهورية
االيطالية بمراسم رسمية رئاسية يف القرص الرئايس خالل االسابيع
القادمة”.

العدد :م179/7
التاريخ2020/1/8 :

شركة املشاريع النفطية
تنويه

تقر َر تمديد غلق الطلبة املرقمة 5489/ ER-K10/ 2018
والخاصة بـ (تجهيز منظومة الحماية الكاثودية ملرشوع
خطي املرونة العكيس (زبري ( ) PS1/2زبري  /طوبة ) لغاية
يوم االحد املصادف .19/1/2020
و .املدير العام
عارف جعفر فعل الجنديل

فقدان هوية
ْ
فقدت مني الهوية الصادرة
مـن نقابـة الصحفيـني
العراقيني املرقمة ()5510
باسـم (يحيـى عبـاس
محمـد) فعـى مـن يعثـر
عليهـا تسـليمها اىل جهة
االصدار.

فقدان هوية
فقـدتِ الهويـة املرقمـة
 A 88366314يف 2014/1/15
الصـادرة مـن مديريـة توزيع
كهرباء الجنوب العائدة للسـيد
(احمد يارس حسـني) ذي قار،
مـن يعثـر عليها تسـليمها اىل
جهة االصدار.

العدد21/5/6:
التاريخ2020/1/9:

جمهورية العراق
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي
قيادة قوات الرشطة االتحادية
قيادة الفرقة الرابعة
اللواء الرابع عرش
الفوج االول
(القانونية)
اعالن
ُ
ادناه اسماء املراتب الهاربني املتهمني وفق املادة( )5من قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسـنة  2008املعدل.
مع التقدير
املرفقات:

النقيب
رئيس املجلس التحقيقي

تقارير
العدد 7165 :االحد  12 -كانون الثاني 2020

ترامب :املسؤولون العراقيون ال يطلبون
انسحاب القوات األمريكية يف اجللسات اخلاصة

واشنطن /متابعة الزوراء:
اكد الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترامب،
ان عىل الحكومة العراقية دفع األموال
لدافعي الرائب األمريكين إذا ارادت
س�حب الق�وات األمريكية م�ن هناك،
وفيم�ا اش�ار إىل دع�وات املس�ؤولن
العراقي�ن للب�دء بالتخطيط لس�حب
القوات األمريكية من العراق ،قال “هذا
م�ا يقول�ه العراقيون علن�ا ،لكنهم ال
يقولون ذلك يف الجلسات الخاصة”.
وق�ال يف مقابل�ة مع محط�ة فوكس
ني�وز األمريكية انه “بقتلنا س�ليماني
فقد احبطنا مخطط�ا كان ينوي قائد
فيلق القدس تنفيذه باستهداف أهداف
أمريكية بالخارج”.
وردا عىل سؤال عن ماهية تلك األهداف،
ق�ال “يمكنني أن أكش�ف أنه�ا كانت
حس�ب اعتق�ادي أربع س�فارات ،من
املحتم�ل أن الس�فارة يف بغداد .وهناك
احتماالت أخرى مثل قواعد عس�كرية
وأش�ياء أخ�رى أيضا” .مش�ريا اىل ان
“السفارة يف بغداد كانت يف مقدمة تلك
األهداف”.
وتاب�ع ان “مش�هد املتظاهرين الذين
أحاطوا بالس�فارة وحاول�وا دخولها،
دفعن�ي إىل اس�تدعاء املس�ؤولن
العس�كرين الذي�ن أبلغته�م أنن�ا ال
نريد حدوث عملية مش�ابهة القتحام
القنصلي�ة األمريكي�ة يف بنغ�ازي”.
موضحا “كنا سنش�هد بنغازي أخرى
لو لم نمنع حدوث ذلك”.
واكد ترامب ان “االتفاق النووي املوقع
مع إيران خالل والية الرئيس الس�ابق
باراك أوباما سمح لطهران بالحصول
ع�ىل  150ملي�ار دوالر ،واته�م إدارة
أوبام�ا بأنه�ا دفعت نقدا إلي�ران 1.8
مليار دوالر”.
وكان الرئي�س األمريك�ي ق�د أبل�غ
الصحفي�ن ،الخمي�س ،أن س�ليماني
اغتي�ل ألن�ه كان يس�تهدف الس�فارة
األمريكية يف بغداد.
وأك�دت اإلدارة األمريكي�ة م�رارا أن

الربة كانت بمثابة دفاع عن النفس
ملنع ما وصفته ب� “تهديد وشيك” ضد
املصالح والقوات األمريكية.
ويف وق�ت س�ابق م�ن ي�وم الجمع�ة،
قال وزي�ر الخارجي�ة األمريكي ،مايك
بومبي�و ،للصحفي�ن “كان�ت لدين�ا
معلومات محددة حول تهديد وش�يك،
يش�مل هجم�ات ع�ىل الس�فارات
األمريكية”.
وب�ن ترامب ،خ�الل املقابل�ة إنه “لم
يبلغ قادة الكونغرس بالعملية مسبقا
خشية حدوث ترسيبات من جانبهم”.
وخ�الل املقابلة س�ئل ترام�ب عما إذا
كان رد الفع�ل العراق�ي ع�ىل رضب�ة
س�ليماني قد يؤدي إىل مغادرة القوات
األمريكية للعراق ،فقال “ال مش�كلة يل
مع ذلك”.
وعن دعوات املسؤولن العراقين للبدء
بالتخطيط لس�حب القوات األمريكية
م�ن الع�راق ،ق�ال “ه�ذا م�ا يقول�ه
العراقيون علنا ،لكنهم ال يقولون ذلك
يف الجلسات الخاصة”.
وتابع “أنش�أنا يف الع�راق إحدى أغىل
منش�آت املطارات يف العالم ،إذا غادرنا
فعليهم (العراقيون) أن يدفعوا األموال
مقابل ذلك” .مش�ريا إىل أن “دوال مثل
الس�عودية وكوري�ا الجنوبي�ة تدف�ع
مالين الدوالرات مقابل انتشار الجنود
األمريكين هناك”.
وأوضح “ابلغت اململكة أن عليهم دفع
األموال مقابل ن�رش املزيد من الجنود،
وق�د وضع�وا بالفع�ل ملي�ار دوالر يف
حساب بنكي”.
وع�ن الطريقة التي يمكن من خاللها
جمع األموال من العراقين ،قال ترامب
“لدين�ا الكثري من أمواله�م ،هناك 35
مليار دوالر يف حساب”.
وع� رّد الرئي�س ترام�ب أن األوض�اع يف
الرشق األوس�ط أصبحت يف ظل إدارته
“أكث�ر ترويض�ا” فق�د ت�م القض�اء
ع�ىل داعش وزج بع�رشات اآلالف من
مقاتليه يف السجون.

No: 7165 Sun 12 Jan 2020

www.alzawraapaper.com

3

نقابة الصحفيني العراقيني تدين اغتيال الصحفي أمحد عبد الصمد واملصور صفاء غالي

الالم��ي :ما حص��ل يعد جرمية كربى على األس��رة الصحفي��ة  ..واحتاد
الصحفيني العرب يؤكد :ذلك استهداف ألصحاب الكلمة احلرة
الزوراء /خاص:
أعربت نقاب�ة الصحفين العراقين عن إدانتها
وإستنكارها لحادثة اغتيال الصحفي احمد عبد
الصمد واملصور صف�اء غايل ،فيما تعهد نقيب
الصحفين العراقين ،رئيس اتحاد الصحفين
العرب ،مؤيد الالمي ،بمقاضاة الجهات االمنية
بالب�رصة عىل خلفية استش�هاد مراس�ل قناة
دجل�ة احم�د عبد الصم�د ،ومصوره�ا صفاء
غايل ،مش�ددا ع�ىل أن م�ا حصل يع�د جريمة
ك��ى ع�ىل األرسة الصحفية برمته�ا يتحمل
مس�ؤوليتها قائ�د رشط�ة املحافظ�ة ،يف حن
أدان االتحاد العام للصحفين العرب الجريمة،
مؤك�دا أنه�ا تأتي ضمن مسلس�ل اس�تهداف
الصحفين واإلعالمين وأصحاب الكلمة الحرة
الذين يؤدون واجبهم الوطني واملهني.
وقال الالم�ي يف ترصيح صحف�ي :إن الجهات
االمني�ة مطالبة بالكش�ف عن الذي�ن ارتكبوا
هذه الجريمة ،وإال فإنها ستتعرض للمساءلة،
معت��ا عملي�ة اغتي�ال الصحف�ي احم�د عبد
الصم�د ،عض�و نقابتن�ا مراس�ل قن�اة دجلة،
واملصور الذي مع�ه ،جريمة ك�ى عىل األرسة
الصحفية برمتها.
وطال�ب الالمي االدع�اء العام وقائ�د عمليات
الب�رصة وقائ�د الرشط�ة بمالحق�ة الجن�اة
وكش�فهم ،وبعكس�ه س�يتحمالن املس�ؤولية
ألنهما يتحمالن املس�ؤولية األمنية يف البرصة.
مؤك�دا بالق�ول :س�وف نذهب لالتح�اد الدويل
ألج�ل اقامة دعوى قضائية ض�د الجهات التي
قامت بقتل الصحفي�ن واملتظاهرين ،ونحمل
الجهات االمنية يف البرصة املسؤولية.
يف غضون ذلك ،أكدت نقابة الصحفين العراقين
أنها تدين وتستنكر حادثة قتل الصحفي احمد
عبد الصمد ،عضو نقابة الصحفين العراقين،
مراس�ل قناة دجلة الفضائي�ة ،وكذلك املصور
الذي مع�ه يف محافظة الب�رصة ،اللذين اغتيال
مس�اء ام�س االول اثن�اء قيامهم�ا بواجبهما
املهن�ي يف تغطي�ة التظاه�رات التي تش�هدها
املحافظ�ة وبقي�ة محافظات العراق .مش�رية

اىل أن ه�ذا الحادث اإلجرامي يأتي يف مسلس�ل
اس�تهداف الصحفي�ن واإلعالمي�ن وأصحاب
الكلم�ة الحرة الذي ي�ؤدون واجبه�م الوطني
واملهني.
وأضاف�ت :يف الوق�ت الذي تس�تنكر فيه نقابة
الصحفي�ن العراقي�ن ه�ذا العم�ل الغ�ادر
والجب�ان ،فأنها تطالب قائ�د عمليات البرصة
وقائ�د رشط�ة البرصة بالكش�ف ع�ن الجناة
ومالحقتهم وتقديمهم اىل العدالة ،كما تطالب
ب�رورة توف�ري الحماية الالزم�ة للصحفين
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة الت�ي ت�ؤدي واجبه�ا
املهني.
م�ن جهت�ه ،أدان االتح�اد الع�ام للصحفي�ن
العرب حادثة قت�ل الصحفي احمد عبد الصمد
واملصور صفاء غايل ،عضوي نقابة الصحفين
العراقين ،يف محافظ�ة البرصة .مؤكدا أن هذا
الحادث اإلجرامي يأتي يف مسلس�ل اس�تهداف
الصحفين واإلعالمين وأصحاب الكلمة الحرة
الذي�ن ي�ؤدون واجبه�م الوطن�ي واملهن�ي يف
العراق.
وطال�ب االتح�اد الع�ام للصحفي�ن الع�رب
القيادات األمنية العراقية بالكش�ف عن الجناة
ومالحقتهم وتقديمهم إىل العدالة ،كما يطالب

ب�رورة توف�ري الحماية الالزم�ة للصحفين
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة الت�ي ت�ؤدي واجبه�ا
املهن�ي بما تمليه طبيعة األحداث التي يمر بها
العراق.
من جهتها ،قالت الس�فارة األمريكية يف بغداد،
امس السبت ،إنها ُتدين بشدة االغتيال املؤسف
والجبان ملراس�ل قناة دجل�ة الفضائية ،أحمد
عب�د الصمد ،واملصور ،صف�اء غايل ،يف البرصة
الليلة املاضية.
وذكرت يف بيان صحف�ي :أن اغتيال واختطاف
ومضايقة وترهيب الكوادر اإلعالمية ونشطاء
وس�ائل التواصل اإلجتماعي املؤيدين لإلصالح
يف العراق من قبل الجماعات املسلحة ،ال يمكن
أن يس�تمر دون عق�اب .مؤك�دة أن الحكومة
العراقي�ة مس�ؤولة عن دعم ح�ق العراقين يف
حري�ة التعبري وحماي�ة الصحفي�ن ،وضمان
ق�درة الناش�طن املس�املن ع�ىل ممارس�ة
حقوقه�م الديمقراطي�ة م�ن دون خش�ية
االنتق�ام ،وال يمكن أن يتم ذلك إال بالعثور عىل
الجناة وتقديمهم إىل العدالة.
وأشارت السفارة إىل أن حرية التعبري تعد بمثابة
حجر الزاوي�ة يف املجتمعات الديمقراطية ،وإن
اح�رام ه�ذه الحقوق والتمس�ك به�ا هو أمر

أسايس لحماية الديمقراطية وتعزيزها.
وبدوره�ا ،أدان�ت املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق
اإلنس�ان يف الع�راق حادثة اغتي�ال الصحفين
واعتق�ال آخري�ن ع�ىل خلفي�ة املظاه�رات
االحتجاجية التي شهدتها ساحات التظاهر يف
محافظة البرصة.
وقال�ت املفوضي�ة يف بي�ان :إنها تدي�ن اغتيال
الصحفين وتتابع إطالق املعتقلن بمظاهرات
الب�رصة ،وتدين كل أش�كال العن�ف واالغتيال
والخط�ف التي تطال املتظاهرين والناش�طن
والصحفين ،وكان آخرها ما وثقته فرق رصد
املفوضية م�ن اغتيال الصحفي�ن (أحمد عبد
الصم�د مراس�ل قن�اة دجلة ،واملص�ور صفاء
التميم�ي) بع�د تغطيتهم�ا للتظاه�رات التي
جرت يف محافظة البرصة.
وأضاف�ت :أنه�ا وثقت اعتق�ال الق�وات األمنية
يف الب�رصة مراس�ل قن�اة الغدير ،ف�ؤاد الحلفي،
ومحمد الفرطويس مصور وكالة رويرز ومصور
قناة الرشقية أحمد رائد ،واعتقال املصور مأمون
محمد ،وه�روب العدي�د من الك�وادر الصحفية
التي كانت حارضة لتغطية االحتجاجات بس�بب
التهدي�دات ،كم�ا وثق�ت املفوضي�ة اعتقال 15
متظاهرا يف محافظة البرصة تم إطالق رساحهم
بع�د متابع�ة املفوضي�ة م�ع الق�وات األمني�ة.
وأك�دت املفوضي�ة :أن هذه األفعال تع�د انتهاكا
صارخا لحق الحياة واألمن واألمان وحرية الرأي
والتعب�ري ،وتطال�ب الحكوم�ة والق�وات األمنية
بمالحق�ة املجرمن وتقديمه�م للعدالة.وتابعت:
يف الوق�ت ال�ذي تش�يد في�ه املفوضية بس�لمية
املظاه�رات الت�ي حصل�ت (الجمع�ة) يف بغ�داد
وعدد من املحافظات ،فإنها تؤكد قيام الحكومة
بتحمل مسؤوليتها والقيام بدور حقيقي لحماية
التظاه�رات والحف�اظ ع�ىل س�لميتها وحماية
حياة املتظاهرين والناشطن والصحفين من أي
انتهاك يحص�ل ،ومن أية جه�ة كانت.وأضافت:
انها تتابع عن طريق مكتبها يف محافظة البرصة
إطالق رساح الذين تم اعتقالهم أثناء التظاهرات
إلطالق رساحهم جميعا.

ع ّد وجود القوات األجنبية على األراضي العراقية مصدر تهديد ألمن البالد

 :خطبة املرجعية األخرية مبثابة رس��ائل حتذيرية
البناء ل�
للكتل السياسية من خطورة املرحلة الراهنة

الزوراء /حسن فالح:
اك�د تحال�ف البن�اء ان خطب�ة
املرجعي�ة الديني�ة االخ�رية بمثابة
رس�ائل تحذيري�ة م�ن خط�ورة
املرحلة الراهنة ،التي تتطلب تخيل
الكت�ل السياس�ية ع�ن مصالحها
لتج�اوز االزم�ة ،وفيما ع� رّد وجود
الق�وات االجنبي�ة ع�ىل االرايض
العراقي�ة مص�در تهدي�د ألم�ن
واس�تقرار البل�د ،دع�ا اىل اختي�ار
حكوم�ة رش�يدة قادرة ع�ىل ادارة
الدولة يف ظل الوضع الراهن.
وق�ال النائب ع�ن تحال�ف البناء،
محم�د البل�داوي ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان خطب�ة املرجعية
كان�ت واضح�ة ورصيح�ة ،والتي
تكلم�ت م�ن خالله�ا ع�ن انتهاك

الس�يادة العراقي�ة االخ�رية ،النها
ت�درك بنظرته�ا البعي�دة والثاقبة
خطورة املرحلة الراهنة التي تجعل
سيادة البلد منتهكة وغري مصانة،
ويك�ون العراق س�احة للرصاعات
واالقتتال الخارجي ،ويكون الشعب
العراقي وقودا لهذه الرصاعات.
واض�اف :ان املرجعي�ة وجه�ت
رسائل تحذيرية من خالل خطبتها
اىل الكت�ل السياس�ية للتخ�يل عن
رصاعاته�ا ومصالحها ومطامعها
الش�خصية ،وان يتجه�وا باتج�اه
بن�اء الوط�ن واختي�ار حكوم�ة
رش�يدة ،م�ن اج�ل خ�روج البل�د
اىل ب�ر االم�ان .الفت�ا اىل :ان هناك
مس�ؤولية تضامني�ة ب�ن الكت�ل
السياس�ية والق�وى الوطني�ة من

جهة ،واملتظاهرين الس�لمين من
جه�ة اخ�رى ،الختي�ار ش�خصية
لرئاسة الوزراء تكون قوية وقادرة
عىل ادارة البلد.
واش�ار اىل :ان املصال�ح التي تغلب
ع�ىل بع�ض الكت�ل وارتباطاته�م
وعملهم والتأث�ري الخارجي عليهم
منع قديم�ا لتمرير مرشوع اخراج
القوات االجنبية من البالد منذ بداية
ال�دورة ال�ملاني�ة الحالي�ة ،وحتى
القي�ادات التنفيذي�ة والعس�كرية
الي�وم ،تل�كأت بحماي�ة البل�د
وس�يادته ،ودفعت اىل خسارة اكثر
م�ن  100مقات�ل كانوا يمس�كون
الحدود العراقية الس�ورية بقصف
طائ�رات امريكي�ة ،وان نخ�رس
ايض�ا خ�رية قادتن�ا الذي�ن قادوا

مع�ارك التحري�ر بس�بب تواط�ؤ
البع�ض .مبينا :ال توج�د حجة او
م��ر للطائ�رات االمريكي�ة ب�أن
تقوم بقصف الحش�د او القيادات
العس�كرية ،وال يوج�د م�ر إليران
ايضا بقصف القواعد العسكرية يف
العراق .
واوضح :ان وجود القوات االجنبية
ع�ىل االرايض العراق�ي يعد مصدر
تهديد دائما ألمن واستقرار العراق
ب�ل ألم�ن املنطق�ة ،الن الوالي�ات
املتح�دة عندم�ا تس�تهدف اي�ران
بالعراق فإيران س�رد عليها وهنا
س�يصبح العراق س�احة لالقتتال
الخارجي ،وهذه انتهاكات صارخة
للسيادة العراقية.
ب�دوره ،اك�د النائ�ب ع�ن تحالف

سائرون ،صباح العكييل ،ان سبب
االنتهاكات التي تعرض لها العراق
س�واء من امريكا او ايران هو عدم
حسم تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال النائب عن تحالف س�ائرون،
صب�اح العكي�يل ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان املرجعية اش�ارت
يف خطبته�ا االخ�رية اىل رضورة
الحد م�ن االنتهاكات التي تعرضت
لها الس�يادة العراقي�ة ،وهذا يأتي
بسبب عدم وجود رئيس وزراء ذي
شخصية قوية.
واض�اف :ان الكت�ل السياس�ية
ام�ام مس�ؤولية كب�رية لحس�م
مل�ف الحكومة من خالل ترش�يح
ش�خصية تحظ�ى بمقبولي�ة
الجميع.

بوريل :االحتاد األوروبي سيصدر قراراً يدعم سيادة العراق

عبد املهدي من أربيل :وجود الثقة كفيل حبل مجيع القضايا الداخلية واخلارجية
بغداد /الزوراء:
بح�ث رئيس مجل�س ال�وزراء ،عادل
عبدامله�دي ،مع املمثل األعىل للعالقات
الخارجية والسياسة األمنية األوروبي،
جوزيف بوريل ،سبل التعاون لتحقيق
التهدئ�ة وتجن�ب التصعي�د ،فيما أكد
األخري أن دول االتحاد ستعقد اجتماعا ً
لدع�م س�يادة الع�راق ،اش�ار رئي�س
ال�وزراء خ�الل زيارت�ه ألربي�ل اىل ان
وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا
الداخلية والخارجية .
وذك�ر مكتب رئي�س ال�وزراء يف بيان
تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه  :أن
“رئي�س مجلس ال�وزراء تلقى مكاملة
هاتفية م�ن املمث�ل األع�ىل للعالقات
الخارجي�ة والسياس�ة األمني�ة نائب
رئي�س املفوضية االوروبي�ة ،جوزيف
بوري�ل” .مبين�ا ً أن “الجانب�ن بحث�ا
األزمة الحالية وسبل التعاون لتحقيق
التهدئة وتجنب التصعيد”.
واض�اف رئي�س ال�وزراء ،بحس�ب
البيان :أن التوتر الذي تعيشه املنطقة
ال يخ�دم األم�ن واالس�تقرار ،ويج�ب
ب�ذل أق�ى الجهود لتجني�ب املنطقة
والعال�م مخاط�ر الح�رب” .مبين�ا ً
“موقف العراق وقرار انسحاب القوات
االجنبية وجهود الحكومة لحفظ أمن
واستقرار البالد وسيادتها الوطنية”.
م�ن جهت�ه ،أك�د املس�ؤول االوروبي
مخاط�ر األوض�اع الراهن�ة ورضورة
نزع فتيل األزمة ،مش�ريا ً إىل أن “وزراء

خارجي�ة ال�دول األعض�اء يف االتح�اد
األوروب�ي يف بروكس�ل س�يعقدون
اجتماعا ً اس�تثنائيا ً ملناقشة الوضع يف
العراق ،ومن املرتقب أن يصدر الوزراء
بيان موحد يؤكد دعم وحدة وس�يادة
العراق”.
ويف س�ياق اخر ،التق�ى رئيس مجلس
ال�وزراء ،ع�ادل عبد امله�دي ،يف اربيل
بعد ظهر امس الس�بت ،زعيم الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ،مس�عود
البارزاني ،وجرى تبادل وجهات النظر
يف مختلف القضاي�ا املتعلقة بالعالقة
ب�ن الحكوم�ة االتحادي�ة وحكوم�ة
االقلي�م ،واالس�تجابة للمطال�ب
املرشوع�ة وح�ق التظاه�ر الس�لمي،
وتداعي�ات األزمة الحالي�ة يف املنطقة
ومسألة تواجد القوات االجنبية .
وأك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ،خالل
اللق�اء بحس�ب بي�ان ملكتب�ه ،أهمية
املشاورات يف مجمل القضايا وجوانب
العالقة بن الحكومتن  ،مش�ريا اىل ان
وجود الثقة كفيل بحل جميع القضايا،
س�واء الداخلي�ة منه�ا والخارجي�ة
وان األزم�ة الحالية خط�رية وتتطلب
التعاون والتنس�يق وس�د كل الثغرات
التي يمكن ان تس�تغلها داعش يف هذه
الظروف .
واض�اف رئي�س مجلس ال�وزراء :أننا
منذ البدء قررنا اقامة عالقات متوازنة
وع�دم الدخ�ول يف سياس�ة املح�اور
والعقوب�ات ،وأقمن�ا عالق�ات تعاون

جيدة مع جمي�ع دول الجوار ،والنريد
ع�دا ًء مع أح�د ،بم�ا يف ذل�ك الواليات
املتحدة وحفظ مصالح وس�يادة بلدنا
وعدم التدخل بشؤونه الداخلية .
من جهته ،رّ
ع�� البارزاني عن ترحيبه
العميق بالسيد رئيس مجلس الوزراء،
وق�ال إنن�ا نق�در الصعوب�ات الت�ي
تواجهونه�ا بحكم�ة  ،ونح�ن مع اي
قرار يحفظ مصلحة واس�تقرار وأمن

وس�يادة الع�راق ،وتجنيب�ه املخاط�ر
املس�تقبلية  ،وم�ع أهمي�ة ان يكون
الع�راق نقط�ة س�الم ويف من�أى عن
الرصاع�ات ،وعدم التدخل يف ش�ؤونه
الداخلي�ة ،ورضورة العم�ل املش�رك
ومعالج�ة كل الثغرات الت�ي يمكن ان
تستغلها داعش،
وأكد الجانبان اهمي�ة صون الحريات
الدس�تورية واالس�تماع ملطال�ب

املتظاهري�ن الس�لمين ،ورضورة ان
تف�رض الدول�ة والحكومة س�لطتها
وهيبتها من اجل حفظ مصالح العراق
وتحقيق تطلعات شعبه .
اىل ذلك ،اعلنت حكومة اقليم كردستان،
امس السبت ،تفاصيل اجتماع رئيسها
مرسور البارزاني م�ع رئيس الوزراء،
عادل عبد املهدي ،فيما اكد عبد املهدي
ان هناك أساسا جيدا لحل املشاكل بن
بغدادو اربيل.

وقالت الحكومة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه ان “رئيس حكومة إقليم
كردس�تان ،مرسور بارزاني ،استقبل،
ام�س الس�بت ،رئي�س وزراء الع�راق
االتح�ادي ،ع�ادل عب�د امله�دي ،الذي
وص�ل اىل أربيل صب�اح امس ،يف زيارة
رس�مية عىل رأس وفد رفيع ضم عددا ً
من الوزراء واملسؤولن”.
واضاف انه “خالل االجتماع الذي عقد
ب�ن رئيس حكومة إقليم كوردس�تان
ووف�د الحكوم�ة االتحادي�ة برئاس�ة
رئي�س وزراء الع�راق االتحادي ،جرى
تس�ليط الض�وء عىل آخر املس�تجدات
يف الع�راق واملنطق�ة والعالق�ات ب�ن
الجانبن”.
وق�ال عب�د امله�دي ،خ�الل االجتماع
“هن�اك أس�اس جي�د للتفاه�م ولحل
املش�اكل ب�ن إقلي�م كوردس�تان
والحكوم�ة االتحادي�ة ،وثم�ة فرصة
لح�ل املش�اكل كاف�ة ،وبم�ا يصب يف
مصلحة العراقين جميعاً”.
من جانبه ،ش�دد رئيس حكومة إقليم
كوردستان عىل “رضورة حسم جميع
املشاكل العالقة بن إقليم كوردستان
والحكوم�ة االتحادي�ة ع�� تطبي�ق
االتفاقات امل�مة بن الجانبن”.
واض�اف ان “تنفي�ذ ذل�ك يحت�اج اىل
قرار وإرادة حازم�ة وجدية ليتم البت
يف جمي�ع القضايا الخالفية” .مش�ريا
اىل ان “تنظي�م داع�ش ال يزال يش�كل
تهدي�دا ً جدي�ا ً ع�ىل الع�راق ،والبد من

زيادة التنسيق بن الجانبن بمساعدة
التحالف الدويل”.
وأك�د الجانب�ان ،بحس�ب البيان ،عىل
أهمي�ة النأي بالعراق ع�ن الرصاعات
الخارجي�ة ،كم�ا ت�م التش�ديد ع�ىل
رضورة أن تك�ون للب�الد عالق�ات
متوازنة مع الجميع”.
وكان رئي�س ال�وزراء “املس�تقيل”
ع�ادل عب�د امله�دي ،قد وص�ل صباح
امس الس�بت ،اىل اربيل ،التقى خاللها
املسؤولن يف حكومة اقليم كردستان.
وض�م الوف�د الحكوم�ي ،ال�ذي رافق
رئي�س ال�وزراء ،كل من نائ�ب رئيس
ال�وزراء وزي�ر املالي�ة ف�ؤاد حس�ن،
ووزير الخارجي�ة محمد عيل الحكيم،
ووزير التخطيط نوري الدليمي ،ووزير
التعليم والبحث العلمي قيص السهيل،
ورئي�س جه�از املخاب�رات الوطن�ي
مصطف�ى الكاظم�ي ،باإلضاف�ة اىل
مستشار رئيس الوزراء عبد الحسنن
الهنن ،ونائب قائد العمليات املشركة
الفريق عبد األمري يار الله.
وح�ر االجتماع عن جان�ب حكومة
إقليم كردس�تان ،نائب رئيس الوزراء
قوب�اد طالباني ووزي�را الداخلية ري�
احم�د واملالي�ة آوات ش�يخ جن�اب،
فضالً عن عدد من الوزراء واملسؤولن
الحكومين.
وبع�د اختتام زيارت�ه اىل اربيل ،توجه
رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي،
والوفد املرافق معه ،اىل السليمانية.

امن ومجتمع
العدد 7165 :االحـد  12كانون الثاني 2020

صندوق إعمار املناطق احملررة خيصص  3مليارات دينار لدعم املشاريع يف دياىل

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة املوارد املائية عدم وجود مخاوف من س�يول كبرة خالل املوس�م الحايل
النحسار االمطار وتشتت املنخفضات الجوية وقلة الثلوج.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،مدي�ر املركز الوطني للموارد املائي�ة يف الوزارة ،عون
ذياب ،يف ترصيح صحفي :ان “وزارة املوارد املائية اجرت استعداداتها تحسبا ملوجة
امطار كبرة وذوبان ثلوج ،وبالتايل سيول كبرة لكثرة املنخفضات”.
وأضاف :ان “تش�تت املنخفضات الجوية اس�فر عنه انحس�ار باألمطار ،وبالتايل ال
وج�ود لس�يول مخيفة” .مش�را اىل ان “هناك قلة بتس�اقط الثل�وج عكس ماكان
متوقعا”.
وأوض�ح :ان “الثلوج انحرست بش�مال الع�راق وحويض دجلة والف�رات ،ما يعني
المخاوف من ذوبان ثلوج كبرة ،وبالتايل يسفر عنه فيضانات وسيول”.

أمانة بغداد تنفذ محلة لتطوير حملة
سكنية وسط العاصمة
الش�يخ عمر بالكامل ،مبينة ان «اعمال
التطوي�ر تضمنت رص�ف املقرنص مع
مد س�اقية وس�طية ،وإنشاء مشبكات
االمط�ار وتعلي�ة املنه�والت ل�كل ازقة
املحل�ة ،وبواق�ع  20زقاقاً ،وبمس�احة
كلي�ة بلغ�ت  12ال�ف م�ر مرب�ع م�ن
املقرنص».

االحتادية تعثر على كدس للعبوات
الناسفة يف كركوك

بغداد /الزوراء:
أعل�ن قائد قوات الرشط�ة االتحادية ،الفريق الركن جعفر البط�اط ،عن تمكن قطعات
الفرقة الثالثة يف كركوك من العثور عىل كدس كبر للعبوات الناسفة.
وق�ال البطاط يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،إن “هذه الق�وة ،املكونة من مقر
الفرق�ة واللواء الثاني عرش ،تمكنت خالل تفتيش وتطهر قرية (مزيرير) ضمن قاطع
الف�وج الثال�ث اللواء أعاله م�ن العثور عىل ( )65عبوة ناس�فة و( )150مس�طرة من
مخلفات التنظيم اإلرهابي املهزوم”.
ً
وأوض�ح انه “ت�م تفجر وإتالف امل�واد موقعيا من قب�ل الجهد الهن�ديس لقيادة قوات
الرشطة اإلتحادية وهندسة ميدان الفرقة”.

شرطة كربالء تعتقل متهما بسرقة
 36مليون دينار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة رشط�ة كرب�الء ،امس
الس�بت ،القبض ع�ىل متهم رسق 36
ملي�ون دين�ار م�ن أح�د املواطنني يف
املحافظة.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن “مفارز قسم مكافحة
االجرام ،تمكن�ت من القبض عىل احد
املتهم�ني لرسقت�ه مبل�غ م�ايل يقدر
ب��  36ملي�ون دينار عراق�ي من احد
املواطنني يف محافظة كربالء”.
واض�اف البيان انه “بع�د التحقيق يف
الحادث�ة تبني رسق�ة مبلغ م�ن املال
ق�دره س�تة وثالث�ون ملي�ون دينار
عراق�ي م�ن داخ�ل عجل�ة ن�وع كيا
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خطة إلعادة  10آالف أسرة نازحة ملناطقها احملررة يف احملافظة

املوارد املائية :ال خماوف من سيول
مقبلة الحنسار األمطار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت أمانة ع�ن تنفيذ حملة واس�عة
لتطوير محلة سكنية يف منطقة الشيخ
عمر وسط العاصمة.
وقال�ت االمانة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن كوادرها بدات بتطوير
املحل�ة  125الس�كنية ضم�ن منطق�ة
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حم�ل” .الفت�ا إىل أن “جه�ود فري�ق
العمل من الضباط واملنتس�بني اثمرت
عن القبض عىل املتهم وهو من خارج
محافظة كربالء “.
وتاب�ع ”:بعد التعمق مع�ه بالتحقيق
ً
رصاحة بقيامه برسقة
انهار واعرف
املبلغ اعاله بع�د متابعة العجلة كونه
ش�اهد صاح�ب العجلة يض�ع مبالغ
مالية بداخلها بع�د خروجه من محل
الصرفة ،وص ّدقت أقواله قضائيا ،كما
تم اجراء كش�ف الدالل�ة بحقه ،وقرر
قايض التحقيق توقيفه عىل وفق املادة
 444من قان�ون العقوب�ات العراقي،
واحالته عىل املحكم�ة املختصة لينال
جزاءه العادل”.

بغداد /الزوراء:
اكد مسؤول محيل يف محافظة دياىل أن صندوق
اعم�ار املناط�ق املح�ررة خص�ص  3مليارات
دينار لدعم ناحية شمال رشق املحافظة ،فيما
كش�ف نائب ع�ن خطة إلع�ادة  10آالف ارسة
نازحة ملناطقها املحررة يف دياىل.
وق�ال مدير ناحية قره تبه ،صفي التميمي ،يف
ترصيح صحفي :ان” صن�دوق اعمار املناطق
املح�ررة خص�ص  3ملي�ارات دين�ار لتموي�ل
مش�اريع خدمية يف  3قطاع�ات حيوية داخل
قره تبه ،ابرزها الطرق والكهرباء”.
واضاف التميمي ان” املش�اريع س�تحل جزءا
من ازم�ة الخدمات االساس�ية لك�ن قره تبه
بحاج�ة ماس�ة مليزانيات مالية اخ�رى إلعمار
وتطوير الخدمات التي عانت لس�نوات بس�بب
االضطرابات االمنية عىل مس�توى دياىل» .الفتا
اىل «ان ماخص�ص م�ن قبل صن�دوق االعمار
خطوة مهمة يف اطار دعم قره تبه”.
وكان صن�دوق االعم�ار خص�ص مبالغ مالية
كب�رة العمار وتطوير الخدمات يف جميع مدن
دي�اىل وخاص�ة املحررةخالل الس�نوات الثالثة
املاضية.
ويف س�ياق اخ�ر ،كش�ف مس�ؤول مح�يل يف

محافظة دياىل عن تخصيص  10مليارات لبناء
مستشفى نموذجي شمال رشق املحافظة.
وق�ال مدي�ر ناحية ق�ره تبه(110كم ش�مال
رشق بعقوب�ة) ،وصفي التميم�ي ،يف ترصيح
صحف�ي :ان” الحكوم�ة املركزي�ة خصص�ت
 10ملي�ارات دينار لبناء مستش�فى انموذجي
وسط ناحية قره تبه من اجل توفر الخدمات
الصحي�ة لاله�ايل» .مؤكدا «ان رشك�ة لبنانية

س�تقوم بتنفي�ذ املرشوع بع�د تحدي�د موقع
املستشفى”.
واض�اف التميمي ان” بناء مستش�فى كبر يف
قره تبه س�يكون ل�ه اثر ايجابي يف اس�تقبال
ع�رشات الحاالت الصحية التي يجري نقلها اىل
مستشفيات خانقني وبعقوبة للعالج» .مؤكدا
«ان امل�رشوع م�ن املؤمل انجازه خ�الل العام
الجاري”.

ومن جانب اخر ،كش�ف عض�و مجلس النواب
ع�ن محافظ�ة دي�اىل ،عب�د الخال�ق مدح�ت،
الجمعة ،عن وضع خطة إلعادة  10االف ارسة
نازحة ملناطقها املحررة داخل املحافظة.
وقال مدحت ،يف حدي�ث صحفي :ان”  10االف
ارسة التزال نازحة برغم اعالن تحرير مناطقها
من�ذ  5س�نوات يف دياىل ألس�باب متع�ددة ،ما
انعكس س�لبا عىل وضعها االنس�اني ،خاصة
وانه�ا تعي�ش يف مخيم�ات او عش�وائيات
تعاني باالس�اس من مصاعب خدمية ،ناهيك
ع�ن ارتف�اع مع�دالت الفقر الح�اد يف صفوف
النازحني”.
واضاف مدحت ان” ملف عودة النازحني يحظى
بمتابع�ة من قبلن�ا ،ولدينا تنس�يق مع قيادة
عملي�ات دياىل من اجل تنظيم اعادة االرس عىل
وف�ق برنامج س�يجري اعتمادها خالل 2020
من اجل انه�اء ازمة النازح�ني ،واغالقه كونه
يحمل رضورة انسانية وامنية يف آن واحد”.
واش�ار عض�و مجل�س الن�واب اىل رضورة
دع�م ملف ع�ودة النازحني من قب�ل الحكومة
املركزية من خالل تمويل مشاريع اعادة اعمار
مناطقه�م ،وتوف�ر خدم�ات تس�هم يف احياء
القرى واملناطق املحررة”.

أكد تأمني 200كم من الطرق املهمة يف دياىل

احلشد :انطالق املرحلة الثالثة من عمليات “علي ولي اهلل” يف املوصل
بغداد /الزوراء:
أعلن الحش�د الش�عبي ،امس السبت،
عن انطالق املرحلة الثالثة من عمليات
“عيل ويل الل�ه” إلكمال تطهر جزيرة
الح�ر جن�وب املوصل م�ن فلول “
داعش”.
وذك�ر بي�ان للحش�د الش�عبي تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،أن “ق�وة
مش�ركة م�ن اللواءي�ن ال�� 44و25
انطلقت بعملية “عيل ويل الله الثالثة”
إلكمال تطهر جزيرة الحر( جنوب
املوصل) م�ن بقايا عصاب�ات داعش
اإلرهابي”.

ونفذت قيادة عمليات نينوى للحش�د
الش�عبي متمثلة باأللوي�ة  ،15و،25
و 44 ،33واس�تخبارات ومف�ارز
مكافح�ة املتفج�رات انطلق�ت يف
(الثان�ي م�ن كان�ون الثان�ي الحايل)
عملي�ة “ش�هداء القائ�م” لتطه�ر
جزيرة الحر الواقعة جنوب املوصل
من فلول املجاميع اإلجرامية.
م�ن جه�ة متصل�ة ،دمرت ق�وة من
الحش�د الش�عبي ،ام�س  ،مضاف�ة
لتنظي�م “ داع�ش” االجرام�ي ضمن
عمليات “عيل ويل الله الثالثة” جنوب
املوصل.

اإلطاحة بعصابة لرتويج
العملة املزورة شرقي بغداد
بغداد /الزوراء:
اطاحت مف�ارز االس�تخبارات بعصابة لرويج
العملة املزورة رشقي العاصمة بغداد.
وذك�ر اع�الم وزارة الداخلي�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه :ان» مفارز اس�تخبارات
الرشط�ة االتحادي�ة العاملة تمكنت م�ن القاء
القب�ض عىل عصابة مكونة م�ن أربعة متهمني
م�ن خالل كم�ني نصب له�م رشق�ي العاصمة
بغداد».
واض�اف :ان «عملي�ة القب�ض ج�اءت خ�الل
ترويجه�م لبيع العملة املزيفة بالجرم املش�هود
وبحوزته�م مبلغ�ا مق�داره  14ملي�ون دين�ار
عراقي مزور» .مش�را اىل» ضبط العملة املزيفة
بمحر ضبط اصويل وإحالة املتهمني للجهات
املعنية».
ويف س�ياق اخر ،تمكنت مفارز مكتب مكافحة
اج�رام املنص�ور من تحري�ر مخطوف�ة والقاء
القبض عىل خاطفني اثنني يف بغداد.
وذك�ر اع�الم وزارة الداخلي�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان» ه�ذه العملي�ة
ج�اءت بعد تس�جيل اخبار م�ن ذوي املختطفة
ل�دى املكت�ب أع�اله ،حي�ث ت�م تش�كيل فريق
عمل مخت�ص نجح يف أداء مهمت�ه بعد متابعة
مس�تمرة وعم�ل دؤوب ،وقد اتخ�ذت بحقهما
االجراءات القانوني�ة اصوليا ،وعرض أوراقهما
التحقيقية عىل القايض املختص».

وذك�ر بيان للحش�د تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،أن “ق�وات الحش�د
الش�عبي التي تنفذ عملي�ات عيل ويل
الل�ه الثالثة” يف جزيرة الحر جنوب
املوصل ،دمرت ،صباح امس ،مضافة
كبرة لداعش اإلرهابي واستولت عىل
دراجة نارية”.
م�ن جهت�ه ،اك�د القيادي يف الحش�د
الش�عبي ،ابومحم�د التميم�ي ،امس
السبت ،ان الحش�د الشعبي أمن اكثر
م�ن  200ك�م م�ن الط�رق املهمة يف
دياىل.
وق�ال التميم�ي يف حدي�ث صحف�ي

تابعت�ه «الزوراء» ان” مهمة الحش�د
الش�عبي يف دي�اىل ل�م تقت�رص ع�ىل
مس�ك املناطق ودرء مخاط�ر تنظيم
داع�ش االرهاب�ي عىل امل�دن والقرى
املح�ررة يف  11قاطع�ا ،بل ت�م تأمني
اكثر م�ن  200كم م�ن الطرق املهمة
واالسراتيجية”.
واض�اف التميمي ان” تأم�ني الطرق
من قبل الحش�د الشعبي منع حصول
السيطرات الوهمية والكمائن لتنظيم
داع�ش خاصة ضمن حمري�ن وامام
ويس ونفط خان�ة ومناطق اخرى».
الفتا اىل «ان الطرق الخارجية اصبحت

اكث�ر امان�ا بوج�ود نق�اط املرابطة
للحش�د الش�عبي وبقية التش�كيالت
االمنية”.
واشار التميمي اىل ان” الحشد الشعبي
عزز من خطط تأمني الطرق باعتباره
مس�ارات برية مهمة للتج�ارة ونقل
املس�افرين وهي احدى االهداف التي
يحاول داعش االرهابي الوصول اليها
إلزه�اق ارواح االبرياء ،لكنه فش�ل يف
مبتغاه خالل االشهر املاضية”.
وتنت�رش يف دي�اىل ع�دة ألوي�ة قتالية
للحش�د الش�عبي يف  11قاطعا ،وهي
تمسك مناطق مرامية وواسعة.

العمل تطلق منحة الطوارئ للشهر الثاني وتشمل املصابني بالثالسيميا بإعانة الوزارة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون اإلجتماعية،
امس الس�بت ،إطالق منحة الطوارئ للشباب
العاطلني عن العمل للش�هر الثاني .من جانب
اخ�ر ،اعل�ن محاف�ظ النج�ف االرشف ،ل�ؤي
الي�ارسي ،ش�مول اطفال املصاب�ني بأمراض
الثالس�يميا يف النجف االرشف بإعانة الرعاية
االجتماعي�ة التابعة لوزارة العم�ل والضمان
االجتماعي.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،أنه “سيتم البدء بإرسال الرسائل النصية
للمش�مولني بمنح�ة الط�وارئ من الش�باب
العاطلني عن العمل الخاصة بالشهر الثاني يف
الفرة ما بني ( 20 – 10كانون الثاني )2020
من قبل رشكة سويج”.
واوضح�ت ان “منح�ة الطوارئ تس�تمر ملدة

ثالثة أشهر ،والبالغة ( )1٧5الف دينار ،حيث
ان اس�ماء املشمولني باملنحة تنرش عىل موقع
ال�وزارة اإللكروني ،وع�ىل صفحات التواصل
اإلجتماعي املعتمدة من قبل الوزارة”.
من جانب اخر ،اعلن محافظ النجف االرشف،

ل�ؤي اليارسي ،عن ش�مول اطف�ال املصابني
بأمراض الثالسيميا يف النجف االرشف بإعانة
الرعاي�ة االجتماعي�ة التابع�ة ل�وزارة العمل
والضمان االجتماعي .
وقال اليارسي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ان ” الوزي�ر واف�ق ع�ىل ش�مولهم بعد
ارس�ال فريق الباحث�ني االجتماعيني لإلطالع
عىل حاالتهم»ّ .
وب�ني اليارسي «ان هذا القرار
سيقلل من معاناة العوائل”.
وب�ارك الي�ارسي “ملنظم�ة الربي�ع االخ�ر
للتنمي�ة واالغاثة بالجهود الكبرة التي بذلتها
لتحقيق هذا الق�رار ومرشوعهم لرعاية هذه
الرشيحة الكبرة من املجتمع”.
مؤكدا ان” الحكوم�ة املحلية عملت من خالل
تواصلها مع وزير العمل والضمان االجتماعي
والتنسيق املبارش إلنجاح هذه الخطوة”.

اجلملة العصبية تنصب جهاز “االندرسكوب” ألول مرة منذ  24عاماً
بغداد /الزوراء:
أعلنت مستش�فى جراحة الجملة
العصبي�ة ،امس الس�بت ،تنصيب
جه�از متط�ور ألول م�رة منذ 24
عاماً ،مبينة أن الجهاز متخصص
لعملي�ات اورام الدم�اغ ،وازال�ة
الزوائد اللحمي�ة والعظمية ورفع
الغدة النخامية بالدماغ.
وذكر مدير املستش�فى وليد خالد

الحي�ايل ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخة منه :ان “املستشفى ،وبدعم
من دائ�رة صحة بغ�داد الرصافة،
نصب�ت جه�از اندرس�كوب املاني
املنش�أ ألول م�رة منذ  24س�نة”.
متابع�ا أن “الجه�از يق�وم بع�دة
وظائ�ف ،من بينها عمليات تنظر
امل�خ ورف�ع اورام الدم�اغ ودريل
لقاعدة الجمجم�ة ،وازالة الزوائد

اللحمية والعظمية بالدماغ”.
وأوضح الحي�ايل أن “الجهاز يعمل
عىل عمليات رف�ع الغدة النخامية
بالدم�اغ عن طري�ق االنف ،فضال
عن ناظ�ور امل�خ واالعص�اب من
تصني�ع رشك�ة كارل س�تورز
املتط�ورة املتخصص�ة باألجه�زة
الطبي�ة” .مش�را اىل ان “الجه�از
س�يحقق طفرة نوعي�ة يف تطوير

العديد من واقع العمليات ،وتمكنه
من اج�راء العدي�د م�ن العمليات
الت�ي يصع�ب اجرائه�ا س�ابقا يف
املستشفى”.
وأعلن�ت مستش�فى الجمل�ة
العصبي�ة ،قبل ش�هرين ،تنصيب
جهاز “املايكرو س�كوب” الخاص
بعملي�ات الفق�رات املجهري�ة
الدقيقة.

كشفت عن نيتها ختصيص  % 15من التعيينات لذوي الشهداء

مؤسسة الشهداء :مساع لتحديد مصري  60ألفا من رفات ضحايا النظام السابق وسبايكر
بغداد /الزوراء:
ُ
مؤسس�ة الش�هداء اىل تحدي�د
تس�عى
مصر اكثر من  60ألفا من رفات ضحايا
ِ
النظام الدكتاتوري املباد ،بضمنهم 250
من شهداء مجزرة س�بايكر يف محافظة
ص�الح الدي�ن .من جهة اخرى ،كش�فت
مس�اع تبذلها من
املؤسس�ة ،امس ،عن
ٍ
اج�ل تخصي�ص نس�بة  15باملئ�ة م�ن
التعيينات لذوي الشهداء.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن
مص�در مس�ؤول يف املؤسس�ة قوله :إن
“االجتماع الذي عقده رئيس املؤسس�ة،
ع�يل املربقع ،مع وفد من منظمة ضحايا
س�بايكر ،بح�ث املعوق�ات الت�ي تواجه
عملي�ة تحدي�د مص�ر ضحاي�ا مجزرة
س�بايكر التي حدثت الع�ام  2014ضمن
منطق�ة القصور الرئاس�ية يف محافظة
ص�الح الدي�ن ،من اج�ل االرساع برصف
املستحقات املالية لذويهم”.
وافص�ح ع�ن “وج�ود  250م�ن رف�ات

مجهولة الهوية منهم والذين تم تأمينهم
يف مق�ربة خاص�ة بمحافظ�ة النج�ف
االرشف” .منوه�ا ب�أن دائرته “تس�عى
التخاذ اجراءات فعلي�ة من اجل االرساع
بتحديد مصرهم واجراء فحوصات املادة
الوراثية ( )dnaعىل رفاتهم من قبل الفرق
املختصة للطب العديل” .واشار املصدر اىل
ان “تحديد مص�ر الضحايا يعد من اوىل
خطوات انصافه�م” .الفتا اىل ان “عملية
تعويضهم ورصف مستحقاتهم ال تجري
من دون انجاز ملف تحديد هوياتهم اوال،
وهو ماتعمل املؤسسة عىل انجازه خالل
املرحلة الحالية بالتنس�يق م�ع الجهات
املختصة ذات العالقة”.
يف الس�ياق نفس�ه ،اك�د ان “املؤسس�ة
لم تتمك�ن حتى اآلن م�ن معالجة االثار
الس�لبية للبع�ث الس�ابق س�واء مادي�ا
او اجتماعي�ا او نفس�يا نظ�را ألس�باب
خارجة ع�ن ارادتها” .مبين�ا ان “الكثر
م�ن الجهات لم تتعام�ل بجدية مع ملف

حقوق ضحايا النظام املباد”.
وكش�ف عن “وجود اكثر من  60ألفا من
املسجلني كش�هداء والذين قضوا نحبهم

ولم يتم العثور ع�ىل رفاتهم حتى اآلن”.
منوه�ا ب�أن “عملي�ات التنقي�ب عنهم
تج�ري يف جمي�ع محافظات الب�الد من

خالل تش�خيص مواقع ملقاب�ر جماعية
يفرض انها قد تحوي رفاتهم”.
ونب�ه اىل ان “الكثر من امللف�ات العالقة

ل�دى املؤسس�ة تس�عى اىل تفعيلها كون
توقفه�ا يتس�بب بفق�دان حق�وق ذوي
الش�هداء ،الس�يما ان واجبات املؤسسة
تج�اه الش�هداء ليس فقط من�ح مبالغ
مالي�ة بل تتضم�ن الرعاي�ة االجتماعية
والصحي�ة ،بيد ان حقوق ذوي الش�هداء
مازال�ت معطل�ة والتخصيص�ات
شحيحة”.
وافص�ح عن “عزم املؤسس�ة رفع كتاب
رس�مي اىل مجل�س الن�واب م�ن اج�ل
تخصي�ص مبل�غ تريليون دين�ار ضمن
موازن�ة العام الح�ايل  2020بغية االيفاء
بجميع هذه الحق�وق ،اضافة اىل تفعيل
البدل النقدي عن قطعة االرض ،الس�يما
يف محافظ�ة بغ�داد التي لم يتس�لم ذوو
الش�هداء فيها أية قطع�ة ارض او البدل
النقدي البالغ  80مليون دينار”.
م�ن جه�ة اخ�رى ،كش�فت مؤسس�ة
مساع تبذلها
الشهداء ،امس السبت ،عن
ٍ
املؤسس�ة من اجل تخصيص نس�بة 15

باملئة من التعيينات لذوي الشهداء.
ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن
مص�در مس�ؤول يف املؤسس�ة قوله ،إن
“املؤسس�ة عقدت اجتماع�ا مع مجلس
الخدم�ة االتح�ادي من اج�ل تخصيص
نس�بة  15باملئ�ة م�ن التعيين�ات لذوي
الش�هداء بواقع خمس�ة باملئ�ة لكل فئة
مش�مولة ،وهي ضحايا النظام الس�ابق
واالره�اب والحش�د الش�عبي ،اىل جانب
إلزام الوزارات واملؤسسات كافة من اجل
االلتزام بهذا االجراء القانوني”.
وأضاف املصدر ان “املؤسسة تعد قاعدة
بيانات بأسماء ذوي الشهداء املستحقني
للتعيين�ات وارس�الها اىل مجلس الخدمة
من اجل اعتم�اد ال�وزارات عليها ،بينما
تس�عى اىل مفاتحة املحافظ�ني من اجل
إلزامه�م بتخصي�ص قط�ع اراض يف
محافظاته�م اىل الش�هداء ،ك�ون الكثر
منهم يعزفون ع�ن ذلك مع وجود الكثر
من االرايض الشاغرة لديهم”.
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أويل برايس :االتفاق يأتي يف إطار خمطط أمشل وضعته بكني

بعد دخوهلا حيز التنفيذ ..االقتصاد النيابية :اتفاقية العراق مع الصني «جبّارة وال مثيل هلا»
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،أحمد س�ليم الكناني ،امس
السبت ،دخول االتفاقية التي وقعها
العراق يف الصني يف شهر أيلول املايض،
حيز التنفي�ذ ،واصفا ً االتفاقية بأنها
«جبّارة وعماقة وال مثيل لها».
وقال الكناني يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «اتفاقية العراق مع
الصني دخل�ت يف قي�د التنفيذ ،وهي
اتفاقي�ة جبارة ال مثي�ل لها عىل مر
الزم�ن يف تأريخ الع�راق االقتصادي
والسيايس ،ولم نحصل عىل مثل هكذا
اتفاقية (النف�ط مقابل البناء) ،وإن
الجميع يعلم دور الصني يف االقتصاد
العامل�ي ،وه�ي تمتلك أك�ر حضور
يف جمي�ع القطاع�ات االقتصادي�ة،
وتعد ثان�ي أكر اقتصاد عاملي بناتج
إجمايل يقدر  8.8ترليون دوالر حسب
مقياس القدرة الرشائية ،وتعد أرسع
اقتص�اد كب�ر ن�ام خ�ال  30عاما ً
ٍ
مىض».
وأضاف أن «ه�ذه االتفاقية تضمنت
بن�ودا ً كث�رة يف معالج�ة جمي�ع
القطاعات ،وباألخص البنى التحتية
والخدمي�ة يف مش�اريع ش�بكات

ترصي�ف املي�اة الكب�رة والط�رق
والجس�ور ،وأيضا ً يف مج�ال الصحة
يف إنشاء مستشفيات كبرة وحديثة
ومستش�فيات تعليمي�ة ،ويف مجال
الرتبي�ة والتعلي�م بإنش�اء م�دارس
وجامع�ات ومعاه�د تعليمي�ة ،ويف
مج�ال االتص�االت والتكنلوجي�ا
للقضاء عىل الفساد والبروقراطية،
ويف مج�ال تطوي�ر الزراع�ة وتفعيل
القط�اع الصناع�ي ،وتضمن�ت هذه
االتفاقية العماقة جميع املش�اريع
االس�رتاتيجية ،منه�ا تنفي�ذ مين�اء
الفاو الكبر ،ومش�اريع أخرى تقدم
من قبل حكومة العراق ضمن دراسة
جدوى تخدم املصلحة العامة».
وتاب�ع قائاً« :ضمن ه�ذه االتفاقية
يقوم العراق بفتح حس�اب مش�رتك
ب�ني الع�راق والصني يف بن�ك صيني،
ويبدأ العراق بتصدي�ر وبيع نفط إىل
رشكات صينية بكمية تصل إىل 100
ألف برميل باليوم الواحد تودع يف هذا
الحساب املشرتك ،إضافة إىل احتساب
فوائ�د ربحية عىل هذة األموال ضمن
الس�ياق البنك�ي املع�روف عاملي�اً،
وتقوم مؤسس�ة الصادرات الصينية
بدعم املش�اريع املتف�ق عليها ضمن

كربالء تضع خطة لزراعة الذرة
الصفراء بـ  1990دومنا

بغداد /الزوراء:
وضع�ت مديري�ة زراع�ة محافظ�ة
كرب�اء خط�ة زراعية لزراع�ة الذرة
الصف�راء لع�ام  2020وبلغت 1990
دونم.
وقال مدير الزراعة ،رزاق الطائي ،يف
ترصيح صحفي تابعته «الزوراء» إن
“مديرية الزراعة نفذت خطة زراعية
لزراع�ة محص�ول ال�ذرة الصف�راء
وبمساحات  1990دونم يف املحافظة

للعام الحايل “.
وأوض�ح إن “الكمي�ة املس�وقة لعام
 2019بلغ�ت أكث�ر م�ن  2166ط�ن
“ .منوه�ا اىل ان “الكمي�ة املتوقع�ة
انتاجها  3325طنا “.
وأشار اىل إن “عملية التسويق تجري
بإنس�ابية دون أي معوق�ات تذك�ر،
وأن اخر موعد للتسويق هو االول من
شهر نيس�ان املقبل ،وإن سعر الطن
الواحد  350الف دينار “.

الرافدين يطلق السلف التكميلية
اإلضافية للموظفني

بغداد /الزوراء:
اطل�ق م�رصف الرافدي�ن ،امس
الس�بت ،الس�لف التكميلي�ة
اإلضافي�ة ملوظفي دوائ�ر الدولة
الت�ي ترتواح مابني ( ،15 ، 10 ، 5
 ) 25 ،20ملي�ون دينار ،وحس�ب
تقدي�ر رات�ب املوظ�ف ،وذلك عن
طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية
واملوطن�ة رواتبه�م ح�رصا لدى
املرصف.
وق�ال املكتب االعام�ي للمرصف
يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،ان�ه “ت�م رصف س�لف
الضع�ف ضعفني ملوظف�ي دوائر

الدولة ألكثر من  500موظف من
الذين س�بق أن تم منحهم س�لف
ش�خصية وقدم�وا عىل الس�لفة
الثانية اإلضافية ،وتم رصفها لهم
بواسطة املاسرت كارد”.
وأض�اف البي�ان ان “رصف تل�ك
الس�لفة ت�م ع�ن طري�ق بصمة
الزب�ون ث�م اب�اغ املوظ�ف ع�ر
إرس�اله رس�الة نصي�ة تخط�ره
بمنح�ه الس�لفة ،وذل�ك بع�د ان
اس�تكمل كل اإلجراءات القانونية
ملنح�ه اياها ورصفه�ا عن طريق
أدوات الدف�ع االلكرتون�ي والت�ي
تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

إط�ار ائتمان�ي ولي�س قرض�اً ،مما
يخدم العراق بتنفيذ هذه املشاريع».
ع�ىل صعيد متص�ل ،يق�ول الكاتب،
س�ايمون واتكين�ز ،يف تقري�ره
بموقع»أويل براي�س» األمركي ،إن
العراق تماما مثل جارته إيران ،يمتلك

احتياطات ضخمة من النفط والغاز
تنتظ�ر اس�تغالها وتطويرها .كما
يتمتع هذا البلد بموقع إس�رتاتيجي
ممي�ز ،خاص�ة بالنس�بة مل�رشوع
«ح�زام واح�د وطريق واح�د» الذي
تسعى الصني لتنفيذه.

وأش�ار الكاتب إىل أن للصني حضورا
قوي�ا يف الع�راق ،بم�ا أن رشك�ة
روس�نفت التابعة لحليفتها روسيا،
تس�يطر فعليا ع�ىل البني�ة التحتية
املخصصة الستخراج البرتول والغاز
يف شمال الباد ،وبالتحديد يف منطقة

وزير الطاقة اإلماراتي :أوبك+
ملتزمة باستقرار سوق النفط
رويرتز /متابعة الزوراء:
ق�ال وزي�ر الطاق�ة اإلماراتي ،س�هيل
املزروع�ي ،ام�س الس�بت ،إن كل دول
أوبك +ملتزمة باستقرار سوق النفط.
وأض�اف ،خ�ال منت�دى للطاق�ة يف
العاصم�ة اإلماراتي�ة أبوظب�ي ”كل
دول أوب�ك ...+ملتزم�ة ،لي�س بع�دم
رفع األس�عار ،وإنما بتحقي�ق التوازن
وضمان إمدادات جيدة للعالم“.
وأش�ار املزروعي إىل «أن روسيا ملتزمة
تمام�ا باتفاقي�ة أوب�ك وحلفائه�ا».
مضيفا «أنه يأم�ل يف مواصلة التعاون
معها يف املستقبل».
وتابع «أن باده تس�تثمر كثرا لضمان
تأمني مواردها يف مجال الطاقة جيدا».

وق�ال ”نحن يف موقع جي�د جدا لتأمني
أنفسنا واالستمرار يف تأمني عمائنا“.
م�ن جهت�ه ،ق�ال ،س�لطان الجاب�ر،
الرئيس التنفيذي لرشكة برتول أبوظبي
الوطني�ة (أدن�وك) ،امس الس�بت ،إن
االقتص�اد العاملي يب�دو يف حالة أفضل
ع�ام  2020مقارن�ة بالع�ام امل�ايض،
معرا عن س�عادته لكون التطورات يف
املنطقة آلت إىل التهدئة عىل مدى األيام
القليلة املاضية.
وأض�اف الجابر ،خال منت�دى للطاقة
يف العاصمة أبوظبي ”ستكون اإلمارات
أول دول�ة يف املنطق�ة تش�غل محط�ة
طاقة نووية سلمية وآمنة.:

كردستان العراق التي تتمتع بالحكم
الذاتي ،وأن الرشكات الصينية تنشط
يف عدد من الحقول يف الجنوب.
وبحس�ب الكات�ب ،ش�هد األس�بوع
امل�ايض تط�ورات الفت�ة ،يف إط�ار
مس�اعي الصني إلنج�اح مرشوعها
وجعل العراق دولة تابعة لها.
وتمثل�ت أوىل ه�ذه املس�تجدات يف
إع�ان وزير املالي�ة العراقي أن باده
بدأت بتصدي�ر مئة ألف برميل يوميا
من النفط الخام إىل بكني ،منذ ش�هر
أكتوبر/ترشين األول املايض.
وذك�ر الكات�ب أن هذا االتف�اق يأتي
يف إط�ار تفاه�م أوس�ع ب�ني العراق
والصني ،تم التوصل إليه يف سبتمر/
أيل�ول امل�ايض أثن�اء زي�ارة رئي�س
الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي إىل
بكني ،بهدف رفع حجم االستثمارات
الصيني�ة يف الع�راق ف�وق عرشي�ن
ملي�ار دوالر ،وزي�ادة حجم املبادالت
التجارية الس�نوية بينهما إىل ثاثني
مليار دوالر.
ويعتق�د الكاتب أن هذا االتفاق يأتي
يف إط�ار مخط�ط أش�مل وضعت�ه
الص�ني ،لدعم حضوره�ا تدريجيا يف
املش�هد العراق�ي ،تماما كم�ا فعلت

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تراج�ع النف�ط دون  65دوالرا
للرمي�ل ،الجمع�ة ،متكب�دا أول
خس�ارة أس�بوعية من�ذ أواخ�ر
نوفم�ر /ترشي�ن الثان�ي ،مم�ا
محا عاوة املخاط�ر التي أُضيفت
لألس�عار هذا األس�بوع من�ذ قتل
هج�وم بطائ�رة مس�رة أمريكية
قائ�دا عس�كريا إيراني�ا كب�را ،يف
الوقت الذي يركز فيه املستثمرون
ع�ىل ارتف�اع مخزون�ات الواليات
املتحدة ومؤرشات أخرى عىل وفرة
اإلمدادات.
لك�ن األس�واق م�ا زال�ت تراق�ب
املخاط�ر األط�ول أج�ا لل�رصاع،

مع العدي�د من البل�دان األفريقية يف
السابق ،يف سياس�ة ع ّدها الكثرون
موجة جدي�دة من االس�تعمار ،عىل
وفق تعبر الكاتب.
وس�تبدأ الص�ني
بقطاع�ي النف�ط
ْ
والغ�از ،ث�م تعم�ل ع�ىل التوغ�ل يف
مج�االت أخ�رى .وباإلضاف�ة إىل
حصوله�ا ع�ىل تخفيض�ات مهم�ة
عن�د رشاء النفط والغ�از اإليرانيني،
س�تكون لديها فرصة لبناء مصانع
يف الع�راق وإيران ،وبن�ى تحتية مثل
الس�كك الحديدي�ة ،ت�رشف عليه�ا
رشكات صينية ،كما يورد التقرير.
وأوض�ح الكات�ب أن هذه املش�اريع
س�تعتمد عىل اآللي�ات والخصائص
التقنية نفس�ها املوج�ودة يف الصني،
حتى تتناس�ب بعد ذل�ك مع مختلف
الرشكات واملنتجات الصينية ،وتكون
قادرة عىل استغال العمالة الرخيصة
املوجودة يف العراق وإيران.
وأش�ار الكاتب إىل أنه سيتم الرشوع
يف بن�اء خطوط الس�كك الحديدية يف
العراق بعد انتهاء العمل عىل املرشوع
نفس�ه يف إي�ران ،وهو ما سيس�مح
بنقل املنتجات م�ن الصني إىل أوروبا
بشكل أسهل.

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

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

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

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

املنتجات النفطية تكشف عن مشروع جديد لتخزين الوقود يف كربالء

النفط النيابية تتهم الوزارة بـ»التلكؤ» يف اجلولة اخلامسة حبقول غاز املنصورية
بغداد /الزوراء:
اته�م عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابية ،أمجد العقابي ،امس السبت،
وزارة النفط ب�»التلكؤ» يف اس�تكمال
ج�والت الرتاخي�ص الخامس�ة يف
حق�ول غاز املنصوري�ة التي قال إنها
تع�د «واح�دة م�ن أضخ�م الحقول»
غ�ر املس�تثمرة بالعالم ،مح�ذرا ً من
«إجراءات قاس�ية» بحق كل من يثبت
«تورطه بعرقلة» اس�تكمال الجوالت.
من جهة اخرى ،كشفت رشكة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة ،ام�س الس�بت،
عن مرشوع جدي�د لتخزين الوقود يف
كرب�اء بطاقة خزنية تبل�غ  7مليون
لرت.
وق�ال عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،أمج�د العقاب�ي ،يف حدي�ث
صحفي تابعت�ه «الزوراء» إن «حقول
املنصوري�ة الغازية والت�ي تعد واحدة
م�ن أضخم الحق�ول غر املس�تثمرة
بالعال�م ،كان م�ن املف�رتض امل�ي
باستكمال جولة الرتاخيص الخامسة
واملرتبط�ة باس�تثمارها م�ن خ�ال
رشك�ة عاملي�ة رصين�ة ق�ادرة ع�ىل
تحقيق أعىل درجات الفائدة للعراق».
مبين�ا ً أن «ما حصل ه�و تلكؤ وزارة
النف�ط يف اس�تكمال تل�ك الج�والت
ألسباب لم يتم االعان عنها».
وأض�اف العقابي أنه «يف ح�ال كانت
تلك املعرقات ترتبط بمافيات فساد ال
تريد االستثمار الداخيل للغاز ،وتسعى
الستمرار استراده لخدمة مصالحها،
فإننا كمؤتمنني عىل مصلحة الش�عب
سنعمل بكل قوة داخل مجلس النواب

عىل اس�تجواب ومتابعة كل من يثبت
تورطه بهك�ذا ملفات ت�ر بالعراق
وشعبه».
وحذر العقابي من «إجراءات قاس�ية
بح�ق كل م�ن يثب�ت تورط�ه بعرقلة
استكمال جوالت الرتاخيص الخامسة
واملرتبط�ة باس�تثمار حق�ول غ�از
املنصوري�ة» .مش�را ً إىل أن «عرقل�ة
هذه الجوالت كانت السبب األساس يف
تراجع كمية انتاج الطاقة الكهربائية
املجه�زة للمواطن�ني بس�بب نق�ص
الغاز املس�تخدم يف تش�غيل املحطات
الكهربائية».
من جهة اخرى ،كشفت رشكة توزيع
املنتج�ات النفطي�ة ،ام�س الس�بت،
عن مرشوع جدي�د لتخزين الوقود يف

كرب�اء بطاقة خزنية تبل�غ  7مليون
لرت.
وقال وكيل مدير عام الرشكة ،حسني
طالب ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه« :بدأنا خ�ال االش�هر املاضية
بانج�از هذا املرشوع امله�م والحيوي
الذي يخ�دم املحافظة وأبناءها كونها
تع�د مرك�زا ً س�ياحيا ً مهم�ا ً تتواصل
فيه املناس�بات الدينية ،مما يستدعي
توف�ر خزي�ن مه�م م�ن املش�تقات
النفطية بإس�تمرار لت�ايف حدوث اي
خلل يف العملية التجهيزية».
وح�ول نس�بة إنجاز امل�رشوع ،تابع
طالب «وصلت نس�بة انجاز املرشوع
لغاية اآلن ( ،) 35%وما زالت ماكاتنا
الهندس�ية والفنية تواص�ل جهودها

اإلستثنائية إلتمام انجاز هذا املركز يف
الفرتة املقررة « .
من جهته ،أفص�ح مدير فرع كرباء،
حسني الخرسان ،بحس�ب البيان :ان
«مس�احة امل�رشوع البالغ�ة ( ) 446
دونما ،وان طاقت�ه الخزنية تبلغ ()7
مايني لرت تش�مل منتج�ات ( البنزين
الع�ادي ،البزين املحس�ن ،زيت الغاز،
نف�ط أبي�ض) ،ول�كل منت�وج من�ه
خزان�ني بس�عات مختلف�ة األحجام،
كما يحت�وي املرشوع ع�ىل مضخات
للتفريع وأخرى للتحميل لكل منتوج,
كذل�ك منص�ات تحمي�ل للحم�والت
الكب�رة بثماني�ة أرضع وللحم�والت
الصغ�رة بأربع�ة أرضع ،يف حني بني
الخرس�ان إحتواء هذا املركز النفطي

النفـــط العاملــي يرتاجـع فــي أول اخنفــاض أسبوعــي منــذ نوفمبــر
وتلق�ت األس�عار الدع�م لف�رتة
وجيزة ،الجمع�ة ،بفضل عقوبات
أمريكية جديدة عىل إيران ردا عىل
هجومه�ا الصاروخي ع�ىل قوات
أمريكية يف العراق هذا األسبوع.
كم�ا ق�ال األس�طول الخام�س
األمريكي ،ومقره البحرين يف بيان،
الجمعة ،إن سفينة تابعة للبحرية
الروس�ية ”اقرتب�ت بش�دة“ م�ن
مدمرة تابعة للبحرية األمريكية يف
شمال بحر العرب يوم الخميس.
وانخف�ض خ�ام القي�اس العاملي
برن�ت  39س�نتا ليتح�دد س�عر
التس�وية عن�د  64.98دوالرا
للرميل .وهبط خام غرب تكساس
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الوسيط األمريكي  52سنتا ليغلق
عند  59.04دوالرا.
وق�ال ،في�ل فل�ني ،محل�ل النفط
ل�دى براي�س فيوت�رشز جروب يف
شيكاجو” :مع تراجع إيران هناك
إحساس بأن إمدادات النفط آمنة
تماما لك�ن يف الوق�ت الحايل ومع
ف�رض العقوب�ات ،وه�ذا التقرير
ال�ذي يق�ول إن س�فينة روس�ية
ترصف�ت بعدوانية تجاه س�فينة
أمريكية ،ه�ذا يس�بب القليل من
الخوف مجددا يف السوق“.
ويف األس�بوع ،تكبد برنت خسارة
بنس�بة  5.3باملئ�ة وتراج�ع خام
غرب تكساس الوسيط  6.4باملئة،

والخامان القياس�يان أق�ل حاليا
من املس�تويات التي سجاها قبل
أن تقت�ل هجم�ة بطائرة مس�رة
أمريكية القائد العسكري اإليراني،
قاس�م س�ليماني ،يف الثال�ث م�ن
يناير /كانون الثاني.
وردت إيران عىل الربة األمريكية
يف الثامن من يناير /كانون الثاني
بهج�وم صاروخي ع�ىل قاعدتني
جويت�ني عراقيت�ني تس�تضيفان
ق�وات أمريكي�ة ل�م يس�فر ع�ن
أي خس�ائر برشي�ة .لك�ن قائ�دا
بالح�رس الث�وري ق�ال إن إي�ران
ستنفذ ”انتقاما أشد“ قريبا.
لكن ليس هناك أي تعطل يف إنتاج

الرشق األوس�ط نتيج�ة لتنامي
التوت�رات ،وأف�ادت م�ؤرشات
أخ�رى ه�ذا األس�بوع بوف�رة
اإلمدادات.
وأظه�رت بيان�ات حكومي�ة
أمريكي�ة ،الجمع�ة ،تباطؤ نمو
الوظائ�ف بأكثر م�ن املتوقع يف
ديس�مر كانون األول.
وقال�ت إدارة معلوم�ات الطاقة
األمريكية ،األربعاء ،إن مخزونات
الخام يف الوالي�ات املتحدة زادت
عىل غر املتوقع األسبوع املايض،
وإن مخزون�ات البنزين ارتفعت
بأكر ق�در يف أس�بوع عىل مدى
أربع سنوات.

ع�ىل ع�دة أبني�ة إداري�ة وخدمي�ة
وس�احات وطريق للدخول والخروج
بط�ول  400م ومس�قفات ومي�زان
جرسي للح�والت الضخمة ومنظومة
تحلية املاء».
وأك�د مدي�ر ف�رع كرب�اء أن «ه�ذا
املرشوع يمث�ل منعطفا ً مهما ً يف عمل
الرشكة ،وس�يكون داعم�ا ً إقتصاديا ً
مهما ً وحيويا ً لعمل الرشكة» .
يف سياق متصل ،أعلنت رشكة التوزيع
«زي�ادة مبيعات محط�ة تعبئة وقود
التون كوب�ري الحكومية يف محافظة
كركوك م�ن منتوج البنزين من (25-
 )36أل�ف لرت يومي�ا ،أي بمعدل زيادة
بل�غ ( )11ألف لرت ،وذلك نتيجة زيادة
س�اعات العمل من قب�ل فرع الرشكة
يف كرك�وك ،حرصا ً منه�ا عىل ضمان
حصول املواطنني الكرام عىل املشتقات
النفطية بإنسيابية» .
وق�ال وكي�ل أول مدير ع�ام الرشكة،
حسني طالب عبود ،إن «رشكة توزيع
املنتجات النفطية دائما ما تس�عى اىل
املس�اهمة يف تطوي�ر عم�ل محطات
تعبئ�ة البنزي�ن ،الس�يما م�ن خ�ال
تمديد س�اعات العمل لتلك املحطات،
وايض�ا ً زيادة كمية البنزي�ن التي يتم
تزويدها به».
ب�دوره ،أكد مدير ف�رع كركوك ،كاوه
رش�يد كري�م ،ع�ىل «رضورة إلت�زام
اصحاب املحط�ات املش�يدة والوكاء
املتجول�ني للغ�از والنف�ط باألس�عار
املق�ررة له�م م�ن قب�ل وزارة النفط
ورشكة التوزيع» .مشددا ً «عىل اتخاذ
االجراءات القانونية بحق املخالفني».

الرياضي

أصفر وأمحر

حل احتاد الكرة مقابل تنازل عدنان
درجال عن شكواه

بغداد /متابعة الزوراء
يبحث اتحاد الكرة عن مخرج ألزمته بعد قرار محكمة الرصافة القايض بإلقاء القبض
عىل رئيس االتحاد ،عبد الخالق مسلعود ،ونائبه علي جبار.وكان نجم منتخب العراق
السلابق ،عدنان درجال ،قد تقدم بدعوى ضد مسعود وجبار ،اتهمهما فيها بالتالعب
بالنظلام الداخي التحاد الكرة.وقال مصدر ملن داخل االتحاد« :نبحث بعدة اختيارات
ملن أجل الخروج من هذه األزملة ،من أجل حل األمور بوديلة ،وضمان تنازل عدنان
درجال عن قضيته».وأوضح« :من بني الحلول املطروحة اسلتقالة االتحاد ،وتشلكيل
هيئة مؤقتة إلدارته ،والتحضري النتخابات مبكرة».
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اسرتاليا تتصدر اجملموعة على حساب تايلند

شهد :عانينا من قلة الرتكيز أمام البحرين وأهدرنا العديد من الفرص السهلة
بانكلوك /حسلني سللمان /موفلد االتحلاد العراقي
للصحافة الرياضية
دخلل منتخلب العلراق االوملبلي ،امس السلبت ،عنق
الزجاجلة يف حسلابات التأهلل علن املجموعلة االوىل
لفرق النهائيات ،بعد التعادل مع البحرين  ،2-2وفوز
اسلراليا عىل تايلند  2-1لحسلاب الجولة نفسلها يف
املباراة التلي اعقبت لقاء العراق والبحرين ،واصبحت
حظوظ املنتخب االسلرايل صاحب الل  4نقاط وتايلند
بلل  3نقاط  ،والعراق نقطتني ،قائمة ،وحتى البحرين
صاحب النقطة الواحدة لديه فرصة التأهل ايضا.
الجولة الثالثة ستشهد لقاء العراق وتايلند  ،واسراليا
والبحرين ،وسيلعب العراق بفرصة الفوز فقط اذا ما
اراد التأهل اىل دور الثمانية بعيدا عن النتائج االخرى.
التعادل البحريني
خلرج منتخلب العلراق االوملبلي بكلرة القلدم ،امس
السلبت ،بنتيجة التعادل مع البحرين ،يف مباراة جرت
لحسلاب الجولة الثانية من منافسات فرق املجموعة
االوىل لنهائيات اسيا الجارية يف تايلند.
املنتخلب العراقي بدأ اللقاء بتشلكيلة مؤلفة من عي
كاظلم لحراسلة املرملى ،وعملر عبد الرحملن ونجم
شلوان ومنتظر ستار ومصطفى محمد وحسن رائد(
مصطفلى محمد) وعبلد العباس ايلاد ومحمد مزهر
وحسني جبار ومحمد رضا ومراد محمد ،فيما استهل
البحرين املباراة بنسبة وصلت اىل اكثر من النصف من
العبلي املنتخب الوطني االول ،املبلاراة بدأت مفتوحة
وتقابلل الفريقلان بالضغلط عىل املرميني ،وسلجلت
الدقيقة االوىل فرصلة عراقية قابلها البحرين بفرصة
يف الدقيقلة الثانية ،واضاع حسلني جبلار يف الدقيقة
 6فرصلة ذهبيلة وهلو بمواجهلة املرملى البحريني
عنلد الدقيقة  ،6وانخفلض رتم املباراة بعلد الدقيقة
 20برغلم تحكم العلراق باللقاء وادارتله لصالحه يف
الضغلط وتهديلد املرمى البحريني ،وسلجل البحرين
هدف السلبق عىل عكلس مجريات اللقلاء يف الدقيقة
 44بواسطة هاشم السيد عيىس لينتهي الشوط االول
بهدف البحرين الوحيد.
وبدأ املنتخب العراقي الشوط الثاني بأفضلية مطلقة
حتى حانت الدقيقة  65ومعها هدف التعديل بواسطة
امري العماري ،واسلتمرت االفضليلة العراقية واضاع
حسلني جبار عىل الفريق العراقلي فرصة ذهبية عند
الدقيقة  70وهو بمواجهة املرمى ،وعاد الالعب نفسه
ليطيلح بانفرادة اىل الخلارج يف الدقيقلة  ،71وبرغم
افضلية الفريق العراقي إال ان البحرين عاد ليسلجيل
هدف التقدم عند الدقيقة  86عن طريق محمد جاسم
مرهلون ،لكلن املنتخلب العراقي علاد للتعلادل عند
الدقيقلة  90بواسلطة محمد قاسلم ،لينتهلي اللقاء
.2-2

مهند علي يرفض العروض القطرية

بغداد /متابعة الزوراء
اكلد مصلدر مقلرب ملن العب
املنتخلب الوطني ،مهند عي ،انه
رفض بعض العروض القطرية.
وقال املصدر ان “مهند عي رفض
بعض العروض ،ومنها السليلية
القطري وفريق قطري اخر”.

نّ
وبلني ان “مهنلد علي يفضلل
التواجلد يف فريلق عربلي قلوي
او نلاد أوربلي ،ولكلن للم يحدد
وجهته”.
واشلار اىل ان “الدحيلل القطري
ابللغ مهند عي بشلكل رسلمي
للبحث عن ناد جديد له”.

فرانس بطرس يقرتب من الدوري الدمناركي
وكانت الجولة األوىل من منافسلات املجموعة شهدت
يلوم األربعاء تعلادل العراق مع أسلراليا  ،1-1وفوز
تايالند عىل البحرين .5-0
ويشارك يف البطولة  16منتخبا تم تقسيمها عىل أربع
مجموعات ،بحيث يتأهل أول فريقني يف كل مجموعة
إىل الدور ربع النهائي ،علما ً ان املنتخبات الحاصلة عىل
املراكلز الثالثة األوىل تتأهلل إىل دورة األلعاب األوملبية
 2020يف طوكيو.

غين شهد :أضعنا نقاط لقاء البحرين بإرادتنا

أكلد مدرب منتخلب العراق االوملبي بكلرة القدم ،عبد
الغني شلهد ،امس السلبت ،أن فريقه اضلاع النقاط
الثالث مع البحرين بإرادته ،والخروج بنتيجة التعادل
 2-2ملن مباراة الجولة الثانيلة لفرق املجموعة االوىل
بالنهائيلات اآلسليوية للمنتخبلات تحلت سلن 23
الجارية يف تايلند.
وقلال شلهد ،يف املؤتملر الصحفي الذي اعقلب اللقاء
البحريني ،إن” كل من تابع املباراة شلاهد كم الفرص

شوكان :رحيلي لكاظمة الكوييت
نتيجة توقف الدوري

التلي اضاعها الفريق العراقي بسلبب قللة الركيز يف
نهاية الهجمة ،وهذا نتاج قلة خرة الالعبني ،وتوقعنا
ان تكون االخطلاء حارضة،فالفريق الذي يضيع هذا
الكم من الفرص البد ان يزيد من روح الفريق املقابل،
وهلذا ماحلدث للبحريلن ،للذا فريقنلا اضلاع الفوز
بإرادته”.
واضلاف ” يف الشلوط الثانلي عالجنلا الكثلري ملن
االخطاء بسلبب االسلتعجال ،وكنا نتوقع ان نحسم
اللقلاء بسلبب الوضلع البدنلي للفريلق البحريني،
وحتلى فريقنلا لم يكلن بوضلع بدني جيلد ،البدالء
للمرة الثانية هم من يحسلموا اللقاء ،وتفكري بعض
الالعبني باالسلتدعاء للمنتخب الوطني كان سببا يف
قلة الركيز باملباراة”.
وبلني” املبلاراة املقبللة سلتكون الفيصل ،وسلنعمل
لتجلاوز اخطلاء مباراة امس ،وسلنلعب املام تايلند
بعدة خيلارات وبأسللوب مختلف عن لقلاء البحرين
واسراليا ،وعلينا العمل بجد لكسب نقاط تايلند”.

مدرب االومليب البحريين :شاركنا يف اآلسيوية بدون إعداد

أكد ملدرب منتخلب البحرين االوملبلي بكرة القدم ،سلمري
شلمام ،امس السبت ،أن فريقه شارك يف االسيوية من دون
اعلداد ،فجاءت النتائج سللبية واخرها التعلادل مع العراق
 ،2-2يف الجوللة الثانية لفلرق املجموعلة االوىل بالنهائيات
اآلسيوية للمنتخبات تحت سن  23الجارية يف تايلند.
وقال شمام ،باملؤتمر الصحفي الذي اعقب لقاء العراق إن”
فريقنلا اآلن بنقطة واحدة ،وتبقلى لديه مباراة واحدة امام
اسلراليالحسلابالجولةالثالثةواالخرية”.
واضاف” مباراة اسلراليا االخرية النملك فيها سلوى خيار
الفوز ،وبعد مباراة اسلراليا وتايلند امس السلبت سيكون
لكل حادث حديث”.
وعن مباراة العراق ،اكد شلمام ان” املنتخب العراقي يمتلك
العبلني جيديلن ،وكانلت املبلاراة يف اغللب الوقلت للعراق،
ولكلن النتيجة هي من تحكم ،ظروفنلا صعبة وحرضنا اىل
تايلنلد من دون اعداد جيد للفريق ،ونشلكر الالعبني عىل ما
مقدموه”.

بغداد /متابعة الزوراء
أفلاد مصدر مقرب ملن العب املنتخلب الوطني بكرة القلدم ،فرانس
بطرس ،باقراب الالعب ملن تمثيل احد فرق الدوري الدنماركي.وقال
املصدر ان “ فرانس بطرس سلينتقل لتمثيل فيبورج احد اندية دوري
نّ
الدنماركي”.وبني ان “بطرس سيمثل الفريق بعد التعايف
الدرجة االوىل
ملن االصابة التي لحقت بله وفرة االسلراحة”.يذكر ان بطرس مثل
املنتخب يف مناسبات عدة ،ابرزها كأس اسيا االخرية يف قطر.

الدولي علي صباح يدير لقاء اليابان وسوريا يف التصفيات اآلسيوية
بغداد /متابعة الزوراء
اسلند االتحلاد اآلسليوي لكلرة القلدم
مهملة ادارة مباراة اليابان وسلوريا اىل
الحكم العراقي عي صباح.

وعني االتحاد االسليوي الحكلم الدويل،
علي صبلاح ،لقيلادة مبلاراة اليابلان
وسلوريا ضملن املجموعلة الثانيلة
لنهائيلات اسليا تحلت  23عاملاً ،التي

ستقام اليوم االحد.
وأضاف :ان الحكم صباح سلبق ان قاد
مباريات عدة يف القارة الصفراء ،وكتب
النجاح يف اغلبها.

معسكر جديد للزوراء يعتمد على موعد مباراته يف ملحق األبطال
بغداد /متابعة الزوراء
اعللن نلادي اللزوراء الريلايض ان فريلق
النلوارس لكرة القدم ،سليدخل معسلكرا ً
جديلدا ً بدالً من معسلكر تركيا اسلتعدادا ً
ملواجهة بيندكور االوزبكي يف ملحق دوري

ابطلال آسليا .وكان ملن املقلرر ان يدخل
النوارس يف معسلكر تدريبلي بركيا ،لكن
تم الغاؤه بسبب تأخر التمويل.
وقلال عضو الهيئلة اإلدارية للنلادي ،عبد
الرحملن رشليد إن “معسلكر تركيلا تلم

بغداد /متابعة الزوراء
اكد العب نادي نفط الوسط بكرة القدم ،محمد جبار شوكان ،ان سبب
رحيله هو توقف الدوري.واضاف العب نفط الوسلط :ان سلبب رحيله
جلاء لتوقف اللدوري املحي وعدم معرفلة عودته.وبلني :ان اماله بحل
االمور وبدء منافسلات دوري الكرة ملرة اخرى.وتابع :انه يأمل تقديم
صلورة مميزة عن الالعب العراقي يف الدوري الكويتي ،وتقديم مباريات
مميزة.وشلكر شلوكان ادارة النادي علىل “تعاملها املثلايل معه ولاليام
الجميلة التي قضاها مع الفريق” .الفتا انه “كان يتمنى تكملة املشوار
مع الفريق بعد بداية مميزة مع العندليب لوال توقف الدوري الذي دفعني
لخلوض تجربلة احافظ من خاللها علىل حظوظي للعلودة إىل املنتخب
الوطني”.وختم بالقول “شكرا إلدارة نادي نفط الوسط وللجهاز الفني
الذي يقوده املدرب القدير رايض شنيشل عىل حسن التعامل”.

سلة الكهرباء تهزم دهوك يف
الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
حققت سلة الكهرباء فوزا مهما
علىل دهلوك ضملن منافسلات
اللدوري املحي..الكهربلاء تغلب
علىل دهلوك صاحلب األرض
والجمهور بنتيجة  59 - 67ضمن
مواجهات الدوري السلوي املمتاز.
ويبتعلد الفريقان عن املنافسلة
نوعا ما ،السليما مع انحسلارها
بني الرشطة والنفط.ومن جهته،
اكلد مديلر نلادي الرشطلة لكرة
السللة ،عباس خضلري ،جاهزية
الفريلق بغيلة تحقيلق لقلب

الدوري.وقال خضلري ان «توقف
اللدوري لفلرة طويللة بالتأكيد
اثلر سللبا يف الفريق».واضلاف
انه «مع اسلتمرار املباريات فإن
الالعبلني علادوا اىل جاهزيتهلم
الطبيعيلة ونطملح للوصلول اىل
نّ
املستقبل».وبني
الحالة املثالية يف
ان «املنافسة شلديدة ونطمح اىل
تحقيق درع الدوري بعدما كنا يف
الوصافة يف املوسم املايض».يذكر
ان نادي الرشطلة حقق الفوز يف
اول مباراتلني له يف دوري السللة
هذا املوسم.

الغاؤه وسليخوض الفريق معسكرا ً بديالً
يف أوزبكستان استعدادا ً مللحق االبطال”.
وأوضلح أن “املعسلكر تكملن فائدتله
بالتوجله يف وقلت مبكلر ،لتكلون فائدته
افضلل ،وخصوصا ان اجواء اوزبكسلتان
باردة جدا”.
وتابع “ننتظر القرار من االتحاد االسيوي،
بتحديلد توقيت املباراة اما  21اليوم املثبت
او  22حسب طلب النادي االوزبكي”.
ومن جهلة اخرى ،تغلب نادي الكرخ بكرة
القدم عىل مضيفه الزوراء يف لقاء ودي.ويف
مباراة ودية ضيفها ملعب الشالجية تغلب
فريق الكرخ عىل فريق الزوراء بهدف دون
مقابل.
وسلجل الهدف الالعب محمود خليل يف الدقيقة
 ٣٢من الشوط االول.وحاول الفريقان التسجيل
يف فلرص عديلدة ،ولكنها للم تسلتغل لتنتهي
املباراة بنتيجة الشوط االول بفوز الكرخ بهدف
دون مقابل.وتأتلي املبلاراة ضمن اسلتعدادات
النوارس للملحق االسيوي املؤهل لدوري ابطال
اسيا.

وزارة الشباب حتدد مواعيد افتتاح  3منشآت رياضية
بغداد /متابعة الزوراء
أكلد مدير علام دائرة الشلؤون الهندسلية
والفنية بوزارة الشباب والرياضة ،نجم عبد
الواحد ،ان العام الحايل  2020سليكون عام
االضافات الرياضية الكبرية يف حقل املنشآت
الرياضيلة ،وبصلورة خاصلة يف العاصملة
بغداد.
وبني عبلد الواحد ان “الجهلود الكبرية التي
يبذلهلا وزيلر الشلباب والرياضلة ،احملد
ريلاض ،وتواصله وارشافه عىل سلري العمل
بعرش منشلآت من مالعب وقاعات بصورة

يوميلة اثملر علن تذليلل جميلع الصعاب
ووصلول العمل اىل مراحل متقدمة اىل حدود
مرحلة التسليم النهائي”.
واضلاف عبلد الواحلد ان “ملعب الشلهداء
(الحبيبيلة سلابقا) بسلعة  32الف متفرج
اللذي يعملل بالطاقلة النظيفلة ،جاهلز
لالشلغال بصورة تامة وما تبقى منه يتعلق
بعملل امانلة بغلداد يف شلقني ،االول هلو
رفلع التجاوزات املحيطلة بامللعب وتنظيف
املقربلات وتجميلهلا ،والثاني وهلو االهم
ويكمن بربط املنشلأ بأنبلوب ترصيف مياه

املجلاري الثقيلة” .منوهلا “ان امانة بغداد
قلدرت كلفلة امللرشوع بمليار دينلار تدفع
مناصفة بلني االمانة ووزارة الشلباب ،وقد
سللمت اللوزارة رسلميا الدفعلة االوىل من
املبلغ البالغلة  250مليون دينار بانتظار ان
تبارش االمانة عملية الربط”.
وفيملا يتعلق بملعلب اللزوراء ،اوضح عبد
الواحلد ان “وزيلر الشلباب والرياضلة اوىل
اهتماملا خاصا لهلذا امللعب علر التواصل
اليوملي مع دائرة املهنلدس املقيم والرشكة
املنفذة ايضا ،حيث وصلت نسلبة االنجاز اىل

 84%من حجم االعمال الكي ،ونبارش حاليا
برسعة يف انجلاز الفقرات املتبقيلة ،ومنها
املصاعلد االربعة التي وصلت منهلا اثنتان،
وتكتمل االسبوع املقبل ،كما سيبدأ الرشوع
االسلبوع املقبلل بأعملال مهملة الكملال
الروابط الجرسية واملداخل” .مشلريا اىل “ان
املوعد املقرح لتسليم امللعب من الرشكة هو
يف السابع من شهر نيسان املقبل”.
وتابلع مديلر علام الدائلرة الهندسلية ان
“اللوزارة نجحت يف اعلادة العملل بالقاعة
املغلقلة سلعة  7000متفلرج التلي توقف

العمل بها منذ سنوات عر التوصل ،وبصورة
مبارشة من قبل وزير الشباب والرياضة ،اىل
اتفلاق مع الرشكة املنفلذة للعودة اىل العمل
ملرة اخرى ،وبالقيمة نفسلها املتفق عليها
سلابقا” .مضيفا “ان ملعب عموبابا سلعة
 30الف متفرج وصل اىل نسبة انجاز ،61%
وملعلب التاجيلات سلعة  60اللف متفرج
سليدخل ضمن خطلة العمل واالسلتئناف،
حيث وجه الوزيلر بعقد اجتماع مبارش مع
الرشكلة املنفذة ملعرفة خطتهلا يف املبارشة
والجداول الزمنية لالنجاز”.
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غوارديوال يرتيث يف إعادة البورت ويتمنى جاهزية ساني قبل موقعة الربنابيو
أك َد املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال أنه
س�يرتيث يف إعادة مدافعه الفرنيس إيمريك
البورت اىل تش�كيلة مانشس�رت سيتي بطل
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم يف املوس�مني
املاضيني ،رغم معاودته التمارين بعد غياب
طويل بسبب اإلصابة.
وغ�اب الب�ورت ( 25عام�ا) ع�ن صف�وف
س�يتي منذ تعرضه إلصابة قاسية يف أوتار
الركب�ة يف آب/أغس�طس املايض .وش�كلت
عودت�ه اىل التمارين يف اآلونة األخرية جرعة
دع�م للفري�ق الش�مايل الذي يبتع�د بفارق
 14نقطة ع�ن املتصدر ليفرب�ول يف ترتيب
الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم.
وعان�ى س�يتي ع�ىل الصعي�د الدفاع�ي يف
األش�هر امل�ايض ،اذ لم يع�وض رحيل قلب
الدفاع البلجيكي فنس�ان كومباني ،وافتقد
البورت يف ظل تراجع مستوى جون ستونز
واألرجنتين�ي نيك�والس أوتامن�دي ،ما ّ
أثر
س�لبا عىل موقع الفري�ق املرتاجع حاليا اىل
املركز الثالث يف الرتتيب.
وقبل يومني من الحلول ضيفا عىل أس�تون
في�ال يف املرحل�ة الثاني�ة والعرشي�ن اليوم
األح�د ،ق�ال غوارديوال يف مؤتم�ر صحفي:
“إيمريك يتدرب كل يوم ( )...ال يش�عر بأي
ألم وإحساس�ه جي�د بعد التمري�ن ،لكن ال
أعرف متى س�يكون جاه�زا لخوض بعض
الدقائق” عىل أرض امللعب.
وتابع“ :أنا لس�ت طبيبا لكن ما أراه هو أنه
يتح�رك بش�كل جيد ع�ىل أرض امللعب .هو

ليس العبا صغري الحجم مثل (العب الجناح
القصري القامة) رحيم سرتلينغ الذي يتعاىف
بش�كل رسيع ،لكن حركته (البورت) نسبة
اىل ابتع�اده أربع�ة أو خمس�ة أش�هر ،هي
جيدة”.
ويس�تعد س�يتي الش�هر املقب�ل لخ�وض
منافس�ات ال�دور ثم�ن النهائي ملس�ابقة

دوري أبطال أوروبا يف مواجهة مرتقبة ضد
ريال مدريد اإلسباني ومدربه الفرنيس زين
الدين زيدان .ويأمل غوارديوال يف أن يتمكن
الب�ورت م�ن الع�ودة ،إضاف�ة اىل الجن�اح
األملان�ي ل�وروا س�انيه الغائ�ب أيض�ا منذ
الصي�ف املايض بس�بب اإلصاب�ة ،يف الوقت
املالئم ملواجه�ة ريال .وتقام مباراة الذهاب

بني الفريقني عىل أرض ريال يف  26شباط/
فرباير ،عىل أن يس�تضيف س�تاد االتحاد يف
مانشسرت اإلياب يف  17آذار/مارس.
وق�ال غواردي�وال بش�أن ع�ودة الع َبيه من
اإلصابات“ :علينا احرتام املسار واالجراءات،
وعندم�ا يصبح�ان جاهزي�ن ،س�يكونان
مطروحني للعودة اىل التشكيلة ،وسنفكر يف

اعالم الكرتوني

الوقت املالئم للدفع بهما”.
لك�ن غواردي�وال واج�ه مج�ددا أس�ئلة
الصحافيني بش�أن مس�تقبل س�انيه (23
عام�ا) م�ع س�يتي ،يف ظ�ل انته�اء عقده
بنهاية املوس�م الح�ايل ،ورغبت�ه باالنتقال
اىل بايرن ميونيخ بط�ل أملانيا ،الفريق الذي
سبق لإلس�باني اإلرشاف عىل تدريبه لثالثة
أعوام قبل االنتقال اىل سيتي يف .2016
وقال غوارديوال ردا عىل استفس�ار بش�أن
مستقبل س�انيه“ :هذا سؤال يوجه اىل لورا
ووكالئه والن�ادي ( )...ما هو مهم اآلن هو
أن عليه التعايف بش�كل جي�د ،وبعد ذلك هو
يعرف موقفنا منه وأننا نؤمن به”.وأضاف:
“ما أريده بش�أنه هو أن يستعيد جاهزيته
البدني�ة .ركبته تبدو يف وضع جيد جدا ،وما
عدا ذلك ليس من شأني ،ال أتحكم به”.
ويتوق�ع أن يس�تعيد غواردي�وال يف مب�اراة
اليوم األح�د مهاجمي�ه الربازي�ي غابريال
جيزوس واألرجنتيني سريخيو أغويرو الذي
يحتاج اىل هدف واح�د ملعادلة رقم املهاجم
الفرن�يس الس�ابق تيريي هن�ري ،كالالعب
األجنبي صاحب العدد األكرب من األهداف يف
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ورأى اإلس�باني أن “معادل�ة أو تس�جيل
أهداف أكثر من أسطورة مثل تيريي هنري
(الالعب السابق ألرسنال) هو إنجاز مذهل.
س�ريخيو تأقلم بش�كل مث�ايل” ،معتربا أنه
ق�ادر عىل “التس�جيل م�ن أي م�كان .هو
مهاجم مذهل”.

انتدابات األندية االيطالية يف الشتاء

كوتروني يعود اىل الدوري اإليطالي وكورتيتش من سبال إىل بارما

ع�ا َد املهاجم باتريك كوتروني اىل الدوري اإليطايل لكرة
الق�دم ،منضما عىل س�بيل اإلع�ارة اىل فيورنتينا بعد
أش�هر فقط من التحاق�ه بوولفرهامبتون اإلنكليزي،
بحسب ما أعلن الناديان.
وأوضح النادي اإليطايل ان املهاجم البالغ من العمر 22
عاما ،انضم اىل صفوفه عىل سبيل اإلعارة لعامني ،عىل
ان ينتقل إليه بشكل تعاقدي بنهاية هذه الفرتة.
وق�درت التقارير الصحافية قيم�ة الصفقة بنحو 20
ملي�ون ي�ورو .وكان كوترون�ي قد انتقل م�ن فريقه
الس�ابق مي�الن اىل الن�ادي اإلنكلي�زي يف تموز/يوليو
 ،2019بعق�د ألربعة أعوام ،لكنه عانى لفرض نفس�ه
يف ال�دوري املمت�از ويف التش�كيلة األساس�ية لفريقه
الجديد.وش�ارك املهاجم كأس�ايس تس�ع مرات فقط
يف  24مب�اراة خاضها مع الفري�ق اإلنكليزي ،واكتفى
خاللها بتسجيل ثالثة أهداف.
ونش�أ كوترون�ي يف صف�وف الفئ�ات العمري�ة مليالن
وخاض بدايته مع الفريق األول يف  ،2017وأمىض معه
عامني سجل خاللهما  27هدفا.
وخ�اض مباراة دولية واحدة م�ع املنتخب األول ،وذلك
يف ودية ض�د األرجنتني يف آذار/م�ارس  ،2018انتهت

بف�وز أمريكي جنوب�ي بهدف�ني .ويس�عى فيورنتينا
اىل تحس�ني وضعه يف الدوري اإليطايل هذا املوس�م ،اذ
يحت�ل املركز  15بف�ارق أربع نقاط فق�ط عن مراكز

الهب�وط للدرجة الثانية .كما أعلن نادي بارما اإليطايل
ا لس�لوفيني
لكرة الق�دم انضمام الالعب الدويل
صفوفه
ياس�مني كورتيت�ش إىل

مدريد تعادل برشلونة يف كأس السوبر

رغم إقامة  35نس�خة س�ابقة حتى اآلن عىل م�دار  37عاما ،فرضت
 10أندية فقط أس�ماءها عىل الس�جل الذهبي لبطولة كأس الس�وبر
اإلس�باني  .وعندما يلتقي الري�ال مع أتلتيكو مدري�د ،اليوم األحد ،يف
نهائي الس�وبر اإلس�باني ،لن يتغري هذا األمر لكونهما من بني األندية
التي س�بق لها الف�وز باللقب .وس�تكون العاصمة اإلس�بانية مدريد
بانتظار اللق�ب الثالث عرش ألنديتها يف الس�وبر ،وهو مجموع ألقاب
برشلونة يف البطولة ،حيث توج الريال باللقب  10مرات سابقة ،وتوج

أتلتيك�و به مرتني س�ابقتني .وس�بق أن ش�ارك ري�ال مدريد يف
البطول�ة قبل ذلك  15م�رة ،حيث فاز بعرشة ألقاب أعوام ،1988
،2012 ،2008 ،2003 ،2001 ،1997 ،1993 ،1990 ،1989
.2017فيما خرس ريال مدريد ،خمس مرات أعوام
.2014 ،2011 ،2007 ،1995 ،1982
ويه�دف ري�ال مدري�د إىل التتويج
بالسوبر اإلسباني هذا املوسم،
إلضاف�ة اللقب رق�م  11إىل
دوالب بطوالت�ه ،واالقرتاب
خطوة من برشلونة صاحب
الرقم القي�ايس يف رفع اللقب
( 13مرة) .أما أتلتيكو مدريد س�بق له
الف�وز بلقب الس�وبر املح�ي مرتني فقط
عامي  1985و .2014واس�تحوذ برشلونة
عىل الرقم القي�ايس لعدد مرات الفوز بلقب
الس�وبر ،حي�ث حص�د الفري�ق الكتالوني
اللقب يف  13نس�خة مقابل  10ألقاب لريال
مدريد ،ليس�تحوذ الفريق�ان عىل  % 74من
ألقاب السوبر اإلسباني حتى اآلن.

إنفانتينو يشغل مقعد بالتر يف اللجنة األوملبية بعد انتظار أعوام
انتخ�بَ رئيس االتح�اد الدويل لك�رة القدم
(فيف�ا) الس�ويرسي جان�ي إنفانتين�و
لعضوي�ة اللجنة األوملبي�ة الدولية ،ليخلف
س�لفه ومواطنه جوزيف بالت�ر يف املنصب
الذي كان شاغر منذ نحو خمسة أعوام.
وكان إنفانتين�و واح�دا م�ن ثالث�ة أعضاء
ج�دد ت�م انتخابه�م لعضوي�ة اللجنة عىل
هام�ش اجتماعها ال�� 135يف مدينة لوزان
الس�ويرسية .والعض�وان اآلخ�ران هم�ا
األمريك�ي ديفي�د هاغريتي رئي�س االتحاد
ال�دويل لك�رة امل�رب ،ورئي�س اللجن�ة
األوملبية اليابانية يوشريو ياماشيتا .وشغل
بالت�ر عضوية اللجنة األوملبي�ة الدولية بني

العام�ني  1999و 2015تزامن�ا م�ع توليه
رئاس�ة الفيف�ا ،لكن�ه امتن�ع عن الس�عي
لتجديد عضويته قبل خمسة أعوام مع بدء
تكش�ف فضائح الفس�اد التي هزت الهيئة
الكروي�ة ،وأدت لإلطاح�ة ب�رؤوس كب�رية
يتقدمها الرئيس السابق التحاد كرة القدم.
وال يزال بالتر موقوفا عن مزاولة أي نشاط
مرتب�ط باللعب�ة ،ع�ىل خلفي�ة دفع�ة غري
قانونية للرئيس الس�ابق لالتحاد األوروبي
الفرنيس ميشال بالتيني .وانتخب إنفانتينو
( 49عام�ا) ع�ىل رأس الفيف�ا يف ش�باط/
فرباي�ر  ،2016وأعيد انتخاب�ه لوالية ثانية
يف حزيران/يوني�و  .2019ويف انتخاب�ات

اللجنة اليوم ،ن�ال إنفانتينو
 63صوتا من أصل  79عضوا
يحق لهم التصويت .واقرتع
 13من هؤالء ضده انتخابه
للعضوي�ة ،بينم�ا امتن�ع
ثالث ع�ن التصويت .وغاب
اسم رئيس االتحاد الدويل أللعاب
الق�وى الربيطاني سيباس�تيان
كو ع�ن الئح�ة األعض�اء الجدد
للجن�ة األوملبي�ة ،علم�ا بأنه من
املتعارف علي�ه ان يكون صاحب
ه�ذا املنص�ب يف االتح�اد ،عضوا
يف اللجن�ة .وس�بق لرئيس اللجنة
األوملبي�ة الدولي�ة األملاني توماس
ب�اخ ان أش�ار اىل ان عدم ترش�ح
كو يعود اىل خش�ية م�ن “تضارب
مصالح” ب�ني عضويته ورئاس�ته
ملجل�س إدارة رشك�ة التس�ويق
الري�ايض “يس أس أم س�بورت”.
وأوض�ح ب�اخ أن “الب�اب ال ي�زال
مفتوحا النضمام سيباس�تيان كو اىل
اللجنة األوملبي�ة الدولية يف طوكيو” ،يف
إشارة اىل االجتماع الذي ستعقده اللجنة
يف العاصمة اليابانية قبل انطالق األوملبياد
الصيفي يف تموز/يوليو.
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آتيا من س�بال ،يف عقد إعارة حتى نهاية املوسم الحايل
سيتحول بعدها إىل تعاقد لثالثة أعوام.
وأش�ار بارما إىل أن العب خط الوس�ط الذي أتم اليوم
الحادية والثالثني من العمر ،سينضم إىل صفوفه حتى
نهاية املوس�م عىل س�بيل اإلعارة ،عىل أن يستمر بعد
ذلك كالعب معه حتى  30حزيران/يونيو .2023
وأشارت التقارير الصحافية إىل أن قيمة الصفقة تبلغ
 3,5مالي�ني ي�ورو ،تض�اف إليها حزمة م�ن الحوافز
واملكافآت .ويحظى السلوفيني بتجربة واسعة يف كرة
الق�دم يف إيطالي�ا منذ انضمام�ه إىل بالريمو يف كانون
الثاني/يناي�ر  ،2011قب�ل أن يتنق�ل ب�ني أندية عدة
عىل س�بيل التعاقد الثابت أو اإلعارة ،منها ساس�وولو
وتورينو وفيورنتينا وأتاالنتا ،وصوال إىل سبال بدءا من
كانون الثاني/يناير .2018
وس�جل كورتيت�ش هدف�ني يف  16مب�اراة يف ال�دوري
اإليطايل هذا املوس�م لصالح س�بال ال�ذي يحتل املركز
العرشي�ن األخ�ري يف الرتتي�ب بع�د  18مرحل�ة ،بينما
يحت�ل بارما املركز الس�ابع وينافس هذا املوس�م عىل
مركز مؤهل إىل املس�ابقات األوروبية يف موسم 2020
.2021 -

مرسيليا يعزز مركزه الثاني بهدف سرتومتان

َ
حق�ق مرس�يليا الثاني ف�وزا متأخرا عىل مضيف�ه رين الثالث
به�دف البديل الهولندي كيفن س�رتوتمان يف الدقائق األخرية د
( )84ملباراتهما يف افتتاح املرحلة  20من الدوري الفرنيس لكرة
القدم ،قلص به الفارق مع املتصدر باريس سان جريمان.
ورفع مرس�يليا رصيده اىل  41نقطة ،بف�ارق أربع نقاط خلف
سان جريمان الذي له مباراة مؤجلة ،ويخوض اليوم األحد أبرز
مباريات هذه املرحلة باستضافة فريق موناكو السابع والوحيد
الذي تمكن يف األعوام األخرية من انتزاع لقب الدوري املحي منه
(عام  .)2017وابتعد مرسيليا بفارق ثماني نقاط عن رين (له
أيضا مباراة مؤجلة) بعدما انتزع الفوز منه بصعوبة ،اذ انتظر
حتى الدقيقة  84لتس�جيل هدفه الوحيد عن طريق سرتوتمان
بعد دقيقتني من دخوله بديال لفالنتان رونجييه.
ومكن الهولندي فريقه من تحقيق الفوز الس�ابع (مع تعادل)
يف آخ�ر ثمان�ي مباري�ات يف ال�دوري الفرنيس ،وه�و لم يعرف
الخس�ارة يف “ليغ  ”1منذ سقوطه أمام سان جريمان برباعية
نظيفة يف  27ترشين األول/أكتوبر .وهي أفضل سلسلة للنادي
الجنوب�ي بقي�ادة مدرب�ه الربتغ�ايل أندريه فياش ب�واش ،منذ
خوضه تس�ع مباريات دون خسارة يف الدوري بني آذار/مارس
وآب/أغسطس  ،2018بحسب احصاءآت “أوبتا”.

شيفيلد يعود لسكة االنتصارات
من بوابة وست هام

تمكن ش�يفيلد يونايتد من تحقيق الفوز عىل ضيفه وست هام
يونايت�د - 1صف�ر يف افتتاح املرحلة  22من ال�دوري اإلنكليزي
املمت�از .وس�جل الالعب اإلس�كتلندي أوليف�ر مكبورني هدف
املباراة الوحيد يف الدقيقة .53
وانهزم ش�يفيلد يف مباراتني متتاليتني قبل مواجهة وست هام،
كانت األوىل أمام مانشس�رت ستي يف املرحلة  20وأمام ليفربول
يف املرحلة املاضية .ويحتل ش�يفيلد املركز الخامس برصيد 32
نقطة فيما يأتي وست هام يف املركز  16مؤقتا ً ب� 22نقطة.

يوفنتوس يستعيد هيغواين قبل موقعة روما
تلقى ماوريس�يو س�اري ،املدي�ر الفني ليوفنت�وس ،دفعة
قوية قبل اللقاء املرتقب لفريقه أمام روما.
ً
ضيفا عىل روما مس�اء الي�وم األحد عىل
ويح�ل يوفنتوس
ملع�ب األوملبيك�و ،يف إطار لق�اءآت الجولة  19م�ن الدوري
اإليط�ايل .وذك�ر املوق�ع الرس�مي ليوفنت�وس ،أن جونزال�و
هيجواين مهاجم الفريق ،ش�ارك بالتدريبات الجماعية بش�كل

طبيعي ،بعد غيابه بسبب اإلصابة.
وأض�اف أن هيجواين ال�ذي عانى من إصاب�ة يف الفخذ األيرس،
وت�درب بش�كل منفصل م�ع بقية زمالئ�ه ،ليؤك�د اقرتابه من
املش�اركة يف مباراة روما .جدير بالذك�ر أن هيجواين تمكن من
تس�جيل  5أه�داف يف  16مب�اراة لعبه�ا بال�دوري اإليطايل هذا
املوسم رفقة البيانكونريي.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7165 :االحد  12 -كانون الثاني 2020

توقيف إعالمية عن العمل بعد وصفها
السعوديني بـ”الدواعش”

الرياض/متابعة الزوراء:
ش�ن عدد كبر م�ن املغردين الس�عوديني ع�رب مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي هجوم�ا ً كبرا ً
ّ
ض� ّد اإلعالمي�ة الفلس�طينية رزان ملش ،متهمني إياها بإهانة الش�عب الس�عودي ووصفه
ب�”الدواعش”.
وبعد هذا الهج�وم الكبر ،تفاعل غانم القحطاني مدير القن�وات الرياضية باململكة العربية
الس�عودية ،رسي ًعا م�ع التغريدات والهاش�تاج ،بإصداره ق�رارا بإيقافها ع�ن العمل ،والتي
كانت تعمل كمراس�لة بالقناة ،وكتب قائالً”:تم إيقاف املذيعة رزان ملش عن العمل يف القناة
الرياضية ،علما بأن ظهورها يف القناة لم يكن من خالل التعاقد معها بشكل شخيص ،وإنما
ضمن الخدمات املقدمة من وكالة إخبارية عاملية متعاقدة مع القناة الرياضية ،وتقدم خدمة
توفر مذيعني يف مختلف دول العالم”.

مارك زاكربرغ يستبدل حتدياته السنوية
مبخطط للعقد املقبل

لوس انجليس/ميدل ايست اونالين:
يتوقع مؤس�س فيس�بوك انه س�يكون لدين�ا بحل�ول  2030تكنولوجيا تتيح لنا اإلحس�اس
بوجودنا فعليا مع شخص آخر أينما كان ويزيادة مع ّدل حياتنا بحواىل سنتني ونصف وتخى
الناس عن هواتفهم لصالح نظارات الواقع املعزر.
ّ
وتخى الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زاكربرغ عن عادته السنوية بوضع الئحة بالتح ّديات
ّ
والتوقعات
التي يعتزم مواجهتها خالل كل عام جديد ،لصالح الئحة طويلة األمد من األهداف
ونرشها عى الشبكة االجتماعية ،وهي تتضمّن توقعات بنمو الواقع االفرايض والركيز عى
خدمة املجتمع .وخالل السنوات املاضية ،تعهد رائد األعمال األمركي تعلم لغة جديدة وتناول
لح�وم الحيوانات التي يقتلها بنفس�ه وزي�ارة كل الواليات األمركية ،وهو م�ا أثار تك ّهنات
حول امتالكه طموحات رئاس�ية .أما بالنس�بة إىل العام الحايل ،فكتب زاكربرغ عى صفحته
ّ
سأركز عى أهداف طويلة األمد بدال من التحديات السنوية،
يف فيس�بوك “خالل العقد املقبل،
لق�د حاول�ت التفكر بما آمل أن يكون عليه العالم وحيات�ي الخاصة يف العام  ،2030للركيز
عليها” .وأش�ار زاكربرغ إىل أنه “سيكون لدينا التكنولوجيا التي تتيح لنا اإلحساس بوجودنا
ّ
وتجنبها
فعليا مع ش�خص آخر أينما كان ،وستس�اعد البحوث العلمية يف معالجة األمراض
لزيادة مع ّدل حياتنا بحواىل سنتني ونصف سنة إضافية”.
وتاب�ع “يف حني ّ
مكن�ت اإلنرنت ماليني البرش من التواصل معا أينما كانوا وس�اعة ش�اؤوا،
ف�إن املنصة االجتماعية املقبلة س�تكون مخصص�ة للتفاعالت الخاصة وملس�اعدتنا يف بناء
املجتمعات الصغرى التي نحتاج إليها كلنا يف حياتنا”.
وتوقع أنه يف نهاية هذا العقد ،س�يتخى الناس عن هواتفهم الخاصة لصالح نظارات الواقع
املع�زر .وخت�م “لنتخيّل أن بإمكانن�ا العيش يف أي مكان نختاره والوص�ول إىل أي عمل يف أي
ّ
م�كان آخ�ر .إذا ّ
نخطط له ،س�يكون كل ذلك قريبا م�ن الواقع بحلول
تمكنا م�ن تحقيق ما
العام .”2030
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واشنطن/وكاالت:
يتوق�ع الخ�رباء تصاع�د النق�اش
الدائر ح�ول األخب�ار املزيف�ة مرة
أخرى ،م�ع االس�تعداد لالنتخابات
الرئاس�ية األمركي�ة املق�ررة يف
الس�نة الحالي�ة وأن يصب�ح األم�ر
موض�وع الحوارات الت�ي تجادل يف
كيفية انتشار النفوذ السيايس عرب
اإلنرن�ت .وأصدر رئي�س املحكمة
العلي�ا األمركي�ة ج�ون روبرتس،
الذي س�يكون شخصية محورية يف
مساعي عزل دونالد ترامب برؤسه
محاكمة الرئيس يف مجلس الشيوخ
تحذيرا من أخطار املعلومات املضللة
يف عر اإلنرنت .وكتب روبرتس يف
رسالة عش�ية رأس السنة امليالدية
”يف عرنا ،عندما تستطيع وسائل
التواصل االجتماعي نرش اإلشاعات
واملعلوم�ات الخاطئ�ة ع�ى نطاق
واس�ع وعى الف�ور ،تصبح حاجة
الجمهور لفهم حكومتنا والحماية
الت�ي توفره�ا أكث�ر أهمي�ة” .ولم
ّ
يؤكد روبرتس أن يف رس�الته إشارة
إىل ترام�ب الذي ينتق�ده معارضوه
لتك�راره معلوم�ات مضلل�ة م�ن
مص�ادر يديرها مروج�و نظريات
املؤامرة والعنريون .ويف األسابيع
املقبل�ة س�يصبح روبرت�س ثال�ث
رئي�س قض�اة ي�رأس محاكم�ة
رئيس أمركي يف منصبه ،إذ يتناول
مجلس الشيوخ املساءلة التي أقرها
مجل�س النواب ضد ترامب الش�هر
املايض.وقبل أكثر من س�نة ،أصدر
روبرت�س بيانا علنيا اعترب س�ابقة
 ،انتقد في�ه ترامب الذي زعم تحيز
العدي�د م�ن القض�اة الفيدرالي�ني.
واعترب يف بيانه إن املحكمة ال تجمع
“قض�اة أوبام�ا أو قض�اة ترام�ب
أو قض�اة ب�وش أو كلينت�ون” ،بل
تش�مل “مجموع�ة اس�تثنائية من
القض�اة املتفان�ني الذي�ن يبذل�ون
قص�ارى جهده�م لتحقي�ق العدل
ب�ني الذي�ن يمثلون أمامه�م .يجب
أن نك�ون ش�اكرين له�ذا القض�اء
املستقل” .ورد ترامب الغاضب من
أوام�ر املحكمة التي منع�ت العديد

م�ن سياس�ات الهج�رة الت�ي أراد
فرضه�ا يف نوفمرب امل�ايض  ،وكتب
عى توي�ر “ع�ذرا أيها املستش�ار
ج�ون روبرت�س ،لك�ن لديك�م
بالفع�ل ‘قضاة أوبام�ا’ ،ويحملون
وجه�ة نظ�ر مختلف�ة ع�ن وجهة
نظ�ر املكلف�ني أم�ن بلدن�ا .يرجى
منك�م درس األرقام فه�ي مفزعة.
نحن بحاج�ة إىل الحماي�ة واألمن.
وتجعل هذه الق�رارات بالدنا مكانا
غر آمن! ه�ذا األمريع ّد خطرا جدا
وغر حكيم”! واستهدف رد ترامب
القايض جون تيجار الذي عرقل أمرا
أص�دره الرئيس بع�دم منح اللجوء
للمهاجرين الذين يدخلون الواليات
املتح�دة م�ن املكس�يك بطريق�ة
غ�ر مرشوع�ة .وم�ع االس�تعداد
لالنتخاب�ات الرئاس�ية األمركي�ة
املقررة أواخر الس�نة ،يتوقع خرباء
اتساع النقاش حول األخبار املزيفة
م�رة أخرى.وكان�ت وزارة الدف�اع
األمركية أعلن�ت أنها بصدد إطالق
م�رشوع ملحارب�ة األخب�ار الكاذبة
وحم�الت التش�ويه ع�ى ش�بكة
اإلنرن�ت .وامل�رشوع يه�دف إىل
“صد هجم�ات التضليل املعلوماتي
واس�عة النطاق” .واعتربت الوزارة
أن “األخب�ار ومنش�ورات وس�ائل

التواصل االجتماعي الكاذبة” تهدد
أمن الواليات املتحدة.
وأوضح�ت أن وكال�ة مش�اريع
البح�وث املتقدمة ،التابع�ة لوزارة
الدف�اع ترغ�ب يف إع�داد برمجيات
يمكنها أن تكش�ف األخبار الكاذبة
وكذلك مقاط�ع الفيدي�و والصوت
والصور املزيفة عى شبكة اإلنرنت.
وقال�ت إنه إذا نجح هذا النظام بعد
أرب�ع س�نوات م�ن التج�ارب ،فقد
تتوس�ع للكش�ف ع�ن “املحت�وى
الخبيث” ومنع األخبار الكاذبة من
اس�تقطاب املجتم�ع .ولك�ن ،ماذا
لو لم تكن األخبار املزيفة املش�كلة
الجدية؟ يس�هل أن نعزي التحوالت
األوس�ع يف املش�هد الس�يايس إىل
األكاذي�ب املنت�رشة ع�رب اإلنرنت.
وه�ذا يس�اعد يف فه�م الح�ركات
األكث�ر اس�تقطابا والتي تكتس�ب
زخما واس�عا عى رغ�م األدلة التي
تنفي العديد من ادعاءاتها الرئيسة.
ووجد العديد من البحوث أن األخبار
املضلل�ة ال تثر مثل هذا التحيز ،بل
ه�و عام�ل متأصل تدعم�ه القدرة
عى العثور عى آخرين يجتمعون يف
دعمه�م للرأي ذات�ه عرب اإلنرنت.
وينت�رش بعض االدع�اءات الكاذبة
عرب الجماعات السياسية املتطرفة

 ،بطريق�ة تضمن أنها لن تنتهك أي
سياسة تعتمدها وس�ائل التواصل
االجتماع�ي .وألنه�ا ت�ؤدي إىل مثل
ه�ذه االس�تجابة العاطفية ،تنترش
هذه البيانات برسعة وتحش�د دعم
عنارص معينة من الطيف السيايس.
وأظه�ر العدي�د م�ن البح�وث دور
إث�ارة املش�اعر القوية مث�ل الفرح
أو الخوف يف تحقيق انتش�ار أوسع
ع�رب اإلنرن�ت .وأطل�ق الباحث�ان
الدنماركي�ان فينس�نت هندريكس
هينس�ن عى ه�ذه العمليات
وبييل
ِ
الفكري�ة املحموم�ة واملضطرب�ة
اس�م “عاصفة املعلوم�ات” ،نظرا
إىل الطاب�ع املفاج�ئ والعاص�ف
ال�ذي يتس�م ب�ه تدف�ق املعلومات
االجتماعي�ة .وع�ارض الباحث�ان
اعتق�ادا مف�اده أن وج�ود األخبار
الزائف�ة عى ش�بكة اإلنرنت يعود
إىل حماق�ة الب�رش وترفه�م عى
نح�و غ�ر منطق�ي ،وطرح�ا من
خالل الدراسات التي أعداها تصورا
بدي�ال مث�را لالهتم�ام .فب�دال من
أن يق�ررا بي�أس مثال ،أنن�ا نحيا يف
حقب�ة قد نصفه�ا ب�أنه�ا “عر
ما بع�د الحقيقة الذي تحكمه قوى
غ�ر عقالني�ة” ،ذهب�ا إىل القول يف
كتابهما الذي يحمل اسم “عواصف

8

املعلوم�ات” ،إن كث�را م�ن املواقع
أو األمور املتصل�ة بالعالم الرقمي،
من تل�ك األكثر إثارة لالنقس�امات
والنزاعات ،هي نتاج لعمليات اتخاذ
قرار جاءت عى نحو عقالني تماما
م�ن جان�ب األط�راف املعني�ة بها،
وأن هذه املس�ائل لم تنش�أ بس�بب
الحماقة البرشية ،بمقدار ما نبعت
من طبيعة البيئات التي وُ لِ ّدت فيها
هذه املعلوم�ات .ووفقا لبحث آخر
أع ّدته جامعة السوربون الفرنسية
عام “ 2016تميزت مقاالت صحيفة
نيوي�ورك تايمز الت�ي تلقت معظم
التعليقات ع�ام  2015بتطرقها إىل
مواضيع مشحونة عاطفيا ،وغالبا
ما تك�ون مثرة للج�دل” .وبمرور
الوق�ت ،أدركت الوس�ائل اإلخبارية
أن بث االنقس�ام مفيد لألرباح ،ما
جعل العالم يش�هد زي�ادة يف تحيز
الصحفيني ويف نس�بة األخبار التي
تتن�اول قضاي�ا معينة م�ن جانب
واح�د .ويتماىش مثل ه�ذه النتائج
مع إعالن املدير التنفيذي لفيسبوك
م�ارك زوكرب�رغ ،تأث�ر األخب�ار
املزيفة املنش�ورة ع�ى املوقع الذي
أسس�ه ،يف التصوي�ت الرئايس عام
 2016وال�ذي أدى إىل ف�وز دونال�د
ترامب  .ووجدت دراس�ة أكاديمية
أخ�رى أن بيان�ات تصف�ح الوي�ب
التي جمِعت خالل االنتخابات تشر
إىل تلق�ي املواط�ن األمركي بعض
املعلوم�ات الخاطئ�ة عى وس�ائل
التواصل االجتماع�ي أثناء الحملة.
ورجح�ت بح�وث أعدته�ا جامع�ة
ميشيغان وجامعة فيينا ،أن تكون
عالق�ات مس�تخدم فيس�بوك هي
التي تقود وجهات نظره السياسية،
إذ ال يتاب�ع معظ�م الن�اس النق�اد
السياسيني أو املؤسسات اإلخبارية
ع�ى وس�ائل التواص�ل االجتماعي
مب�ارشة .م�ع ذلك ،تتلق�ى غالبية
املس�تخدمني ه�ذه البيان�ات ع�ى
املنص�ات الت�ي ينش�طون فيه�ا.
وأش�ار زوكرب�رغ إىل أن الناخب�ني
يتخذون قرارات بناء عى تجربتهم
الحية.

“حترير الشام” األكثر انتهاكا حلرية الصحافة يف سوريا
إسطنبول/وكاالت:
اص�د َر املرك�ز الس�وري للحري�ات تقري�را ً
ح�ول قائمة الجهات املس�ؤولة ع�ن ارتكاب
انتهاكات بحق اإلعالميني يف س�وريا يف ش�هر
ديسمرب من عام .2019
وتص�درت “هيئ�ة تحري�ر الش�ام” قائم�ة
الجهات املسؤولة عن ارتكاب انتهاكات بحق
اإلعالميني يف سوريا يف شهر ديسمرب من عام
 ،2019بحسب تقرير املركز السوري للحريات
التابع لرابطة الصحفيني السوريني.
ووث�ق املرك�ز االنتهاكات بح�ق اإلعالميني يف
شهر ديسمرب املايض ،حيث أكد أن االنتهاكات
تراوح�ت ب�ني االحتجاز وال�رضب واملنع من
التغطي�ة اإلعالمية .ونقل املركز عن اإلعالمي
ع�ارف وتد قول�ه “أثن�اء تواج�دي وزمالئي
للتغطي�ة اإلعالمية ملظاهرة ق�رب معرب باب
اله�وى الح�دودي ،تع�رض لن�ا عن�ارص من
الق�وة األمنية التابع�ة لهيئة تحرير الش�ام،

باملنع من التغطية واحتجاز املعدات اإلعالمية
لفرة قصرة ،وذلك أثناء تفريقهم للمظاهرة

بالقرب من املعرب” .مشرا إىل أنه ”تمت إعادة
املعدات اإلعالمية الحقا”.

وأضاف املرك�ز يف تقري�ره أن اإلعالمية رزان
رمضان بركل أصيبت بشظايا رصاص قوات
الجي�ش الرك�ي خ�الل عمله�ا ع�ى تغطية
احتجاجات أهايل مدينة عني العرب “كوباني”
يف ريف حلب الشمايل الرشقي ،ضد الدوريات
الت�ي س�رتها الق�وات الركية والروس�ية يف
املدينة.
وتحدث التقرير عن تفاصيل إصابة الناش�ط
اإلعالم�ي دلي�ار جزي�ري ،بقص�ف لق�وات
املعارضة الس�ورية خالل تغطيته لألحداث يف
ريف الحس�كة ،حيث يعمل جزيري مراس�ال
لقناة روناهي.
وورد يف التقرير أن فاضل حماد مراسل القناة
الفضائي�ة الس�ورية أصي�ب بج�روح جراء
قصف مدفعي خالل تواجده بريف الحسكة.
ودع�ا املرك�ز إىل اح�رام حري�ة الصحاف�ة
وضمان س�المة العامل�ني يف الحقل اإلعالمي
ومحاسبة املسؤولني عن االنتهاكات.

الصحافة الطريق األمثل إلنهاء النقاش السام

كرم نعمة
كاتب عراقي
ألن املنص�ات الرقمي�ة جعل�ت العال�م
أكثر انقساما وفضاء مفتوحا للنقاش
السام واالنتهاك اليومي ،فإن الصحافة
تب�دو الطريق األمثل الس�تعادة الحوار
النافع وتنظيم األفكار.
الواق�ع ،إن تلفيق األخبار واإلس�اءات
واالتهام�ات ع�ى الش�بكات الرقمي�ة
ال تقت�ر ع�ى دول بعينه�ا ،ألنه�ا
مس�تمرة ومتصاع�دة يف أكث�ر دول
العال�م ديمقراطي�ة ،وه�و م�ا يصفه
الصحف�ي الربيطان�ي أوي�ن جون�ز
ب�”سياسة النقاش السام الذي أصبح
هدفا لإلساءة”.
ويكت�ب جون�ز يف صحيف�ة الغارديان
“النق�اش الس�يايس أصب�ح س�ببا
لالنقس�ام واالنته�اك الش�خيص
واإلس�اءات أمر يكاد يك�ون يوميّا بني
الناس يف بريطانيا”.
ويف حقيق�ة األم�ر ،ال يقتر ذلك عى
بريطاني�ا ،بوصفها مث�اال ديمقراطيا
متقدم�ا ،ألن الح�ال يف ال�دول األخرى
يكاد يق�رب من الكارث�ة االجتماعية

والوطنية ،وكل الترشيعات التي أقرتها
الحكوم�ات الي�وم بش�أن مس�ؤولية
تريحات األش�خاص عى منصاتهم
الشخصية وترويج األخبار املزيفة ،لم
تستطع منع التغوّل والحد من التزييف
واالنته�اكات الجس�يمة الت�ي تم�س
الش�خوص والحكوم�ات واملس�مّيات
واألعراف والقيم.
لذلك تب�دو الحاجة ماس�ة وعاجلة إىل
العودة لصحافة الحساسية واملسؤولية
العالية بوصفها املص�در املوثوق الذي
يف�رض أن يعود إليه الناس الس�تقاء
املعلومات.
أال يب�دو ذل�ك أن اإلنرن�ت كتجرب�ة
حي�ة للبرشية ،فرصة إلع�ادة صناعة
صحافة مس�ؤولة تعيد الثقة املفقودة
ب�ني مصدر الخرب ومُ س�تقبله ،يف وقت
ثب�ت أن إدارة املنص�ات االجتماعي�ة
عاجزة عن مراقبة محتواها.
لقد مر العالم برمّ ته عى مدار األسبوع
امل�ايض بتجرب�ة مث�رة ع�ن نج�اح
الصحاف�ة يف صن�ع قص�ة متج�ددة
ومس�تمرة ع�ن مقت�ل رئي�س فيل�ق
القدس اإليراني قاسم سليماني.
لقد صنعت الصحافة يف العالم قصتها
املوثوقة عن س�ليماني ،ولم يحدث أن
اهتمت الصحف األمركية والربيطانية
بقضية متعلقة بالرشق األوسط مثلما
تابع�ت مالحق�ة تداعي�ات عملية قتل
سليماني.
ل�م تكتف الصح�ف بالخرب ال�ذي كان
متاحا بش�كل مس�تمر ،كانت القصة
أك�رب من الخ�رب نفس�هُ ،
فكتبت مئات
التحليالت املفي�دة واملقاالت وهي تقرأ
الس�يناريوهات املحتمل�ة لثم�ن رأس

سليماني.
فب�دت الصح�ف املص�در األول له�ذه
القص�ة أكثر م�ن أي وس�يلة إعالمية
أخرى بما فيه�ا املحطات التلفزيونية،
لذل�ك كان�ت الفرص�ة مفي�دة للغاية
الس�تعادة ق�وة العالق�ة ب�ني القارئ
والصحافة.
برغ�م “التعاط�ف املردد” ال�ذي أبدته
صحف بريطاني�ة وأمركية مع إيران،
لكنها لم تردد أيضا يف التنبيه إىل جرائم
س�ليماني عرب أذرعه من امليليش�يات
املوزعة يف الرشق األوس�ط .ويمكن لنا
أن نع�زو ذل�ك التعاطف مع إي�ران إىل
الخشية من تكرار تجربة أخطاء حرب
احت�الل الع�راق ،فقد كان�ت األكاذيب
السياس�ية ع�ى أش�دها بينم�ا كانت
الصحف الغربية تدور يف فلك واشنطن
ولندن آنذاك.
تجربة مقتل س�ليماني ،كانت متميزة
صحفي�ا ألنها ببس�اطة قرّب�ت القراء
املخلص�ني م�ن صحفهم .فم�ا كتبته
الغارديان ونيوي�ورك تايمزَ ،
مثل مادة
أرش�يفية مفي�دة لفه�م م�ا يحدث يف
الرشق األوسط من أجل تفتيت الصورة
املشوش�ة بذهن الجمه�ور الغربي عن
واقع الع�راق والدور اإليراني املس�تمر
فيه.
وم�ا كتبت�ه صحيف�ة “الريبوبلي�كا”
اإليطالي�ة عى س�بيل املث�ال يمثل أحد
أوجه نجاح الصحافة بوصفها مصدرا
تحليليّا مفيدا ،لقد نبهت إىل ش�خصية
الرئيس األمركي دونال�د ترامب ،التي
تش�كلت بش�كل متعمد لتقدي�م عالم
بال قواعد ،مانحة القراء فرصة إطالق
س�ؤال عمّ�ا إذا كان�ت إي�ران نفس�ها

تؤمن بالقواعد املثالية التي تطمح لها
السياسة.
ف�إذا ت�م تبس�يط كل يشء -حس�ب
وصف الريبوبليكا -واختزال كل األمور
يف ح�دث ال ي�ربر نفس�ه إال بكونه قد
وق�ع ،فإن ذل�ك ال ينس�ف السياس�ة
وحده�ا ،إن ذلك من ش�أنه أن ينس�ف
الدبلوماس�ية والتكتي�ك العس�كري
والخط�ة اإلس�راتيجية والقواع�د
الربملاني�ة ،وس�يركز كل ما تبقى عى
القائد وسياسته التي تتحول إىل مهمة
مجردة :االستعداد إلبالغ الربملان والبلد
يف تغريدة.
ذل�ك يبدو واضح�ا يف إيران بم�ا يريده
خامنئي مثلما هو يف سياسة ترامب.
ه�ذا الن�وع م�ن اآلراء املهمة ق�د عاد
إىل الصح�ف وه�ي تعال�ج قصة مقتل
س�ليماني ،بوصفه�ا محت�وى متميّزا
يعي�د دورة القارئ والصحيفة اليومية
إىل عهده�ا بع�د أن وقع�ت تحت وطأة
الشاش�ات الصغ�رة يف وق�ت اس�تمر
النقاش الس�ام ع�ى مواق�ع التواصل
االجتماعي وتحول إىل فرصة إلش�اعة
الكراهي�ة والضغين�ة واالنقس�ام بني
شعوب املنطقة.
أال يعن�ي ذل�ك أن املحت�وى وحده من
يحس�ن مس�ار العالق�ة القلق�ة ب�ني
الجمه�ور ووس�ائل اإلع�الم ،ولي�س
طبيع�ة املنص�ات ورقي�ة كان�ت أم
رقمية.
ع�ى الط�رف اآلخ�ر كان�ت املزاع�م
الكاذبة تبحث لها عن فرصة للحضور
ب�ني اهتمام�ات الجمه�ور يف قص�ة
متفاعلة ،لكنها تراجعت بشكل ملفت،
ف�”الحقيق�ة” كانت الخ�رب املتميز يف

مقتل سليماني ،وما عداها كان مجرّد
عبث مس�تمر من دون تأثر ،خذ مثال
خرب املزاع�م اإليرانية عن مقتل ثمانني
أمركيا يف عملي�ة القصف الصاروخي
االنتقامي ع�ى القواعد العس�كرية يف
الع�راق ،ثمن�ا ل�رأس س�ليماني .بقي
هامش�يا وال أهمي�ة ل�ه يف اهتم�ام
املتابع�ني ،مهم�ا نفخ في�ه التلفزيون
اإليران�ي ،ألن ص�ور الحقيق�ة يف تل�ك
العملية الفاش�لة كانت أق�وى من كل
األخبار الزائفة والدعاية اإليرانية.
بل إن خربا كاذبا عن انس�حاب القوات
األمركية من قواعد عسكرية يف مدينة

الكويت بعد القص�ف اإليراني للقواعد
العس�كرية يف الع�راق ،ل�م يصمد أكثر
م�ن س�اعة عندم�ا اكتش�فت عملية
االخراق ملوقع وكال�ة األنباء الكويتية
وتم تكذيب الخرب.
إلي�ران تاري�خ طوي�ل يف إدارة حمالت
التضلي�ل املدعوم�ة من الدول�ة والتي
تح�اول التأث�ر ع�ى ال�رأي الع�ام يف
الخارج ،حيث يحظر فيسبوك بانتظام
الصفح�ات اإليراني�ة الت�ي تنرش مواد
كاذبة ومقسمة تستهدف الجماهر يف
الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
ب�ل إن املحاول�ة اإليراني�ة يف التلفي�ق

امت�دت إىل حس�اب مزي�ف اتخ�ذ من
اس�م الصحفي اإلرسائييل جاك خوري
مص�درا ملزاع�م كاذبة عن نق�ل مئات
الجنود الجرحى من العراق إىل إرسائيل
بعد الرضبة اإليرانية ،لم يجد هذا الخرب
م�ن يتابعه عندما كش�ف خوري الذي
يعمل يف صحيفة هآرتس عن حس�ابه
الحقيقي يف توير.
وهكذا ل�م تنجح حمل�ة التضليل التي
قادته�ا وس�ائل اإلع�الم اإليرانية ،ألن
الصحافة الحقيقية اس�تعادت دورها
ع�ى األق�ل يف قضي�ة اصطي�اد رأس
قاسم سليماني.

9

ثقافية
العدد 7165 :االحد  12 -كانون الثاني 2020

No: 7165 Sun 12 Jan 2020

www.alzawraapaper.com

قراءة نقدية يف رواية «عاصفة تقرأ الضباب»
د .سعيد عياد
اعتمدن�ا يف قراءتنا له�ذ الرواية عىل نظريات
نقدي�ة منه�ا تي�ار الوع�ي وتع�دد األصوات
والواقعية والتجريبية.
سيمائيات الرواية:
سيمائية العنوان ( :عاصفة تقرأ الضباب:).
يالح�ظ البعد الرم�زي لهذا العن�وان بدالالت
متع�ددة ،فعاصفة تحيل إىل الثورة ،والضباب
يحيل إىل املطر بمفهومه املبارش أما يف رمزيته
فه�و يحي�ل إىل الحري�ة أو االنتص�ار ،فهذه
العاصفة سترضب الضباب فيتكثف ويتحول
إىل حرية كناية عن ثورة قادمة ربما هي اآلن
الكامنة.
سيميائية الغالف:
ثم�ة ارتب�اط عمي�ق ب�ني س�يمائية الغالفة
وسيمائية العنوان ،فكالهما يحيالن إىل داللة
واحدة ،فلوحة العاصفة التي تحيل إىل الغضب
من خ�الل تموجاتها الصاعدة يف ّ
الس�ماء ثم
التواؤها نحو األرض ،وعندما نربط داللة ذلك
مع سيمائية العنوان فإن عالمة واحدة وليس
سواها وهي ّ
الثورة القادمة.
م�ن خالل الرسد الروائي سنكتش�ف أن هذه
الرواي�ة تأت�ي يف س�ياق الرواي�ة الس�رية،
فالكات�ب وإن لج�أ إىل ضم�ر الغائ�ب فه�و
يتح�دث ع�ن مس�رته النضالي�ة الطويل�ة ،
ّ
وبالتايل فهو كان لصيقا بالواقع الفلسطيني
وقادر عىل ق�راءة هذا الواقع وم�ن ثم التنبؤ
بما يؤول إىل هذا الواقع املضطرب.
لغة الرواية :
كان واضح�ا أن الفض�اء الش�عري الرح�ب
للكاتب لغة وأس�لوبا وبناء فنيا ،كان متمددا
يف ن�ص ه�ذا الرواي�ة ،صحي�ح أن الرواية لم
تكت�ب بتقني�ات الش�عر لكنه�ا ُرسدت بلغة
ش�عرية كثيفة وبمفردات رمزي�ة وإيحائية
مث�رة تحي�ل إىل أح�داث جس�يمة م� ّر فيها
الشعب الفلس�طيني من خالل تجربة الرواي
وهو الكاتب نفس�ه .كما أن التخييل الوسيع
يجعل القارئ ينزاح إىل فضاءات أخرى مهمة
ل�م تقله�ا الرواية مب�ارشة ،وه�ي فضاءات
الحري�ة واملقاومة .وقد نجح الكاتب من رسد

ق

صيدة

هلا ...

فاضل عزيز فرمان
شكرا ً ألنك ٍ تسكنني عيوني
وألنك ٍ األحالم
بني جفوني
شكرا ً إلنك ِ تأخذين عىل املدى
عمري
من الخمسني
للعرشين ِ
شكرا ً ألن الحب
يبقى مو ِقظي
لينام
بني أصابعي
وجبيني !!

أحدث مهمة يف بناء مش�هدية روائية درامية
تحفز خي�ال القارئ ليس�تدعي كل مقومات
الصمود والتحدي واملواجهة أيضا .لقد تحايل
ّ
وح�ول كلماته إىل
الكات�ب عىل اللغة املبارشة
لغ�ة تصويرية وكأن كام�رة تصوّر األحداث
وتسلس�لها ،ومن خالل ّ
الصورة الذهنية التي
تنش�أ هنا يمكن للقارئ أن بني يف وعيه ومن
ث�م يف ذاكرت�ه تل�ك املراح�ل التاريخي�ة التي
تتحدث عنها الرواية وكذا قادم األيام املتوقع،
إنه ربط ممي�ز باللغة بني ماض وبني حارض
وب�ني مس�تقبل يتنبأ ب�ه الكاتب .ال ش�ك أن
ومصن،
تصوي�ر املش�اهد باللغة عمل ش�اق
ٍ
لوال بنية الش�اعر الش�عرية واس�تفادته من
تقنيات اللغة الشعرية ملا تمكن من هذا البناء
الفني لنصه.
لق�د مكنت�ه اللغ�ة الش�عرية م�ن توظيف

تقني�ة التداعي الحر ،فه�و يبوح ما يف داخله
دون قي�ود أو حرج ،فيجع�ل الكلمات تصوّر
وتبني دالالته�ا ومعانيها بحرية وصدق وإن
تبدو أحيانا للبعض غر واضحة يف س�ياقات
محددة ،لكن تأثرها السيكولوجي كبر.
لق�د تمي�زت لغ�ة الرواية ببالغ�ة واضحة
ومؤثرة تؤكد ق�درة الكتاب عىل تطويع اللغة
واس�تنهاض جمالياته�ا من باط�ن الحروف
والكلمات والتعب�ر بها بقوة النص وجزالته،
فانضاف الرتكي�ب اللغوي البالغ�ي يف النص
ليقدم�ه بق�وة األح�داث الت�ي تش�كل بني�ة
الرسد.
وه�ذا جه�د إبداعي ليس س�هال ،فتوظيف
اللغة الش�عرية وببالغة متمي�زة هو معاناة
إبداعية وجهد فكري كبر.
م�ا يميز لغة الرواي�ة أن الكاتب كتب رسده

حمطات

اىل سعد محمد رحيم
عبد العزيز الحيدر
تحت شجرة حكيمة
ش�جرة ترت�دي م�ن اعالها
وشاحا زهريا من الثلج
تل�ك الت�ي ت�ذرف دموع�ا يف
مواسم الفراق
ترقبت حضورك االسبوعي
القيرصية الضاجة ...كانت
ه�ي
صامتة...وهك�ذا
محط�ات ش�مس الصي�ف
الحار
محطات موجعة
تضج ب�ك وبهانا....وديتول
العق�د الس�ادس م�ن حب�ل
السنني
وهذا املساء كان القطار بني
لندن واشور يضج بالرصاخ
وايض�ا بالصمت...كما اخر
اللي�ل يس�تكني...كما اخ�ر
العمر
كنت اقرأ واقفا...فاهتز خالل
العقود املرتامية من دهشات
تتك�ررب�نيالصفح�ات
الزهرة اليتيمة بني الصفحات
للداللة عىل املغادرة
كان�ت تكركر بش�كل خافت
وانا اطوي الطريق اىل محطة
املجهول ....بني اش�ور وبني
لندن....بينك وبني هانا
وحكايتك االخرة
تلك ...

املغلفة بضباب الشعر
والفة البورتريت ....
لسيدة...وفنجان.....ووشاح
هكذا كنت ترس�م لنا ساردا
لوحتك االخرة
وغ�ادرت قب�ل ان يج�ف
زيته�ا....يف ظالل مرس�مك
وعتم�ة الجم�ل املنض�دة...
وسلة الكلمات املهملة...كان
طرية
لم احظ بمتع�ة صافية ....
كزهره برية صفراء
سوى وانا انفض معك الرتاب
عن بعض اللقى الطينية من
ذكريات لم تغب....
املحطة فاتحة ذراعيها
تقدم يا سعد...تقدم بجمال
واتركن�اوراءكيفذه�ول
املحط�ات تغادرنا.....انت لم
تغادر

بجمل قصرة منسوجة بدقة ،طبقا ملسارات
األح�داث وطبيعته�ا ،فأحيان�ا تك�ون جمال
فعلي�ة وأحيانا تكون جمال اس�مية ،والجمل
القصرة هي اقتصاد يف اللغة وتكثيف للمعاني
وال�دالالت وتخلّ�ص من الحش�و االس�تطراد
املم�ل ،ويكمن اإلبداع هنا أو أن تقول ما تريد
أن تقول�ه بأقل كم�ات دون إخالل بمضمون
الرس�الة أو الفك�رة الت�ي نحمله�ا الجمل أو
الفقرة أو سياقات الرسد .وبالتأكيد ساعدت
الجمل املكثفة القصرة عىل تحقيق املشهدية
( السينمائية ) رسد الرواية.
اللغة الدينية :
ربم�ا م�ا يمي�ز كتاب�ات الكاتب الش�عرية
والروائي�ة ،قدرات�ه عىل اس�تدعاء لغة دينية
من الن�ص الديني ،بحذر وبق�درة فائقة عىل
الدالل�ة العميق�ة له�ذه املف�ردة أو تلك دون
إظهار البعد الديني فحسب .فالرسد يستدعي
الف�داء والتضحية من مفردات « الصلب» و «
الصيب» و « درب اآلالم» و « والجلجلة» وعىل
هذا النحو .فالكتاب مس�كون باللغة الدينية
ملا له�ا من تأث�ر س�يكولوجي ع�ىل املتلقي
دون توظيف تبش�ري أو دع�وي .فاملفردات
الديني�ة أو ذات ال�دالالت الديني�ة ه�ي اللغة
اإللهية السامية التي تحمل يف ثناياها تحفيز
القارئ املظلوم املضطه�د ألن يكون عاصفة
تقرأ الضباب .فالصليب ودرب اآلالم وبش�ارة
النجمة وس�واها الكث�ر هي إكس�ر للثورة
ع�ىل الظلم وع�ىل االحتالل وع�ىل الواقع بكل
دهالي�زه املظلمة وما فيه أيضا نور ش�معة
تقاوم موتها.
الكاتب لم يحاول بواسطة لغته تلقني القارئ
بم�ا يجب أن يكون عليه ،ه�ي حملته يف عىل
حروفها وحلقت به بالخيال واملتخيالت إىل ما
وراء الواقع لينتج واقعا مختلف ثم يعيد بناء
حرية ومستقبال.
األسلوب :
حينم�ا تتعمق يف النص ،س�نجد أن الكاتب
وظف أس�لوب الرسد الحكائ�ي ،فثمة قصة،
ف�ال رواية دون حكاي�ة أو قصة ،حتى لو بلغ
حجمها ألف صفحة .الحكاية هنا هي حكاية

نهر الذكريات

(ق

صة
ق
ص
ري
ة)

محمد فتحي السباعي
تتناث�ر النغمات يف فضاء ّ
الش�وق
ووح�ي الذكريات يداع�ب الذاكرة
أرتدي ثوب
الحنني يعزف القمر موسيقى األمل
يف املساء ِ ,يف مهبِّ رياح الشوق
وصخ�رة صمودنا عاصفة هوجاء
وغربة الحلم تش�تهي حبات املطر
وعين�اك ترق�ص يف مخيلتي وأنا يف
الكازين�و دخلتي ويف ي�داك الورد
وبس�مة ثغرك كفاي�ة الن أحيى يف
عال�م منع�ش ،خطف�ت قبلة من
ش�فاهك قال�ت أم�رة دني�ال لم
تغ�رك الس�نني مازال�ت مجن�ون
أتعلم�ت من عيون�ك الجنون ورقة
قلبك وورد خدودك ش�اعر والنبي
والله كل منك يا قمر

الش�عب الفلس�طيني وقصت�ه الطويل�ة مع
االحتالالت املتعاقب�ة .والذي لفت انتباهي أن
الكاتب تمكن بأسلوبه الشيق ولغته الشعرية
أن يرسد حكاية الشعب الفلسطيني وحكاية
فلس�طني الوطن من خالل حكايته شخص ،
وهذا الشخص هو الكاتب نفسه بطل الرواية.
كان ذل�ك رصيحا يف س�ياقات النص والرسد
وبالت�ايل فأي فلس�طيني يمكن�ه أن يظن أن
بط�ل الرواية هو قارئ هذه الرواية ،ما يعني
أن الكات�ب وإن تماه�ى مع البط�ل فهو بنى
نصا منعا بأن البطل هو أي فلس�طيني آخر.
وهذه يف جوهره إب�داع متميز للكاتب ولغته
وأسلوبه.
وتمك�ن الكات�ب باقت�دار أن يعكس الجانب
اآلخ�ر م�ن الواق�ع الفلس�طيني برتكيزه يف
غر موضع من الرسد ،ع�ىل الوحدة الوطنية
للفلس�طيني بتنوعه�ا الدين�ي ،م�ن خ�الل
اس�تدعاء رم�وز ه�ذه الوح�دة املتمثل�ة يف
الكنيس�ة واملس�جد .فالكنيس�ة هي كنيسة
الكاتب واملس�جد هو مس�جد الكات�ب أيضا،
وكالهم�ا املس�جد والكنيس�ة برمزيتهم�ا
وبواقعهم�ا املس�لوب م�ن ط�رف االحتالل،
هما عالمات هذه الوح�دة بما يجمعهما من
استيالب واحد ومحاولة هدم رمزيتهما.
هذه الرواية :
تنفت�ح رواية « عاصفة تق�رأ الضباب» عىل
الرواي�ة التجريبي�ة ،تل�ك الرواي�ة بمفهم�ا
الفن�ي التي ل�م تكتل بع�د .والت�ي تنهل من
كل األجن�اس األدبي�ة ،الش�عر ،والحكاي�ة،
واملرسحي�ة ،والقصة ،وبالطب�ع من تقنيات
الرواية الكالسيكية ،فضال عن املقال والتحليل
والتعلي�ق .فالكتاب وظ�ف كل هذا يف رسده
فتع�ددت األصوات بكل انثياالته�ا وتجلياتها
الفني�ة والفكرية وما يمك�ن أن تبنه يف وعي
القارئ.
الضمائر:
ظهر ال�راوي املتماهي مع الكاتب من خالل
الراوي املشارك ،فهو يعرف األحداث ويرسدها
ويرويه�ا من قرب ومن كثب ،ففيها تفاصيل
حيات�ه وتعليم�ه وش�عره ودراس�ته  .وق�د

س�اعد توظي�ف الضمر الغائب ع�ىل أن يرى
الراوي األحداث من الخارج أيضا ،وبالتماهي
والرؤية من الخارج استطاع الكاتب أن يحدث
تداخال ما بني النف�س الجوانية املتفاعلة مع
األحداث وما بني ماال يراه الكاتب من الخارج
إال بال�واوي اآلخ�ر .فهذه تقني�ة صعبة لكن
الكاتب نج�ح إىل حد يمكن وصف�ه باالبتكار
الفني.
الحوار:
الح�وار ج�زء أس�ايس م�ن تقني�ات الرواية
ويف�رتض نظري�ا أن يش�كل  30باملائ�ة من
فض�اء الرواي�ة إىل جان�ب ال�رسد الحكائ�ي
والوص�ف .فيهذه الرواي�ة كان الحوار مقال.
فالح�وار رضوري�ا لتعمي�ق الش�خصيات
ويكش�ف أرساره�ا وتفاصيله�ا ويع�ب عن
اآلراء الت�ي ال يمكن للرسد أن يبوح بها .وكذا
أن�ه يريح الرسد ويمكن القارئ من التنوع يف
القراءة والولوج إىل دواخل الشخصيات.
ربما أم ضعف الحوار يف الرواية ،كان اعتماد
الكات�ب ع�ىل تقني�ة التداعي الح�ر وتماهيه
مع البطل فس�مح لنفس�ه كراو مش�ارك أن
يسيطر عىل الرسد والنص ،حتى أن املونولوج
وهو الحوار الداخيل كان محدودا ،فس�يطرة
الكات�ب أو ال�راوي ع�ىل األحداث لم تس�مح
بظهر شخصيات رئيسة أخرى يف النص.
الفنتازيا:
يف عديد املشاهد التي حفلت بها هذه الرواية،
كان الكات�ب أو ال�راوي يس�تنطق األش�ياء
وأحيان يؤنس�نها ،فهو يسأل الحجارة وهي
تجيب يف إشارة لحجارة أطفال انتفاضة عام
.1987
يف ض�وء ما تقدم وإىل ذلك ،يمكننا أن نقول
أن رواي�ة « عاصفة تقرأ الضباب « هي رواية
تجريبية بأسلوب شعري تقرأ قصة شعب من
خالل فلسطيني التقت فيه كل تفاصيل حياة
الش�عب الفلس�طيني ،فهي رواية تجمع بني
امليلودرام�ا إن جاز التعبر وبني الحكاية ذات
األص�وات املتع�دة من خالل تصوي�ر األماكن
واستدعاء األحداث بقوة والبناء بها فنيا نصا
روائيا جديرا بالقراءة.

وأنا أحت�ي قهوة الصباح اللذيذة،
أيقظ يف قلبي الحنني ،ابتس�امتك،
غن�وه أصابعي تداعب يديها من
تحت الطاول�ة وضحكتك الطويلة
عندم�ا أخبت�ك إنن�ي أغ�ار م�ن
ُ
تذكرت لون الفرح
فنجان قهوتكِ ،
يف عينيكِ  ,هن�اك رس يجعلني أخبأ
خجل الروح يف همساتي،
ُ
كنت أضحك ب�جنون ،و أنا أحاول
كتبت قصيدة
ولحظات مرتع ٍة بسمر العشق
ٍ
انته�ت برقص�ة ح�ب ع�ىل أنغام
اله�وى أتوس�ل إلي�ك أن ال ترحيل
وتغيب عيونك لحظات يا حبيبي أنا
مسافرة اليوم بعد صالة عيد امليالد
إىل اإلس�كندرية أطمنئ سوف تظل
صورتك يف خيايل تس�كن يف روحي

مع الس�المة يا عم�ري ذهبت أنا
وأن�ت إىل محطة القط�ار ودموعي
تتس�اقط يف لحظات الوداع رجعت
للبيت وجلست يف خلوتي
ل�م ُ
َ
كأني ْ
أكب
أس�أم ُّر امل�ايض …
ْ
ثورة العشق بضفائر شعرك وبراءة
الطفولة من يوم اللقاء األول
وأن�ا أعيش عىل بصمات أوّل كتاب
ملس�ته يدي�ك  - -ملح�ت عين�ي
ص�ورك ممتزج�ة برائح�ة عطرك
ّ
الهش
والكتب الرومانسية  ،الورق
والطباع�ة الحجري�ة ،مزي�ج من
ّ
رسي
روائ�ح كانت تفور م�ن نبع
يف حج�رة عاش�ق تس�لّلت إليه�ا
ذات ظه�رة بالصي�ف وأن�ا أرى
الصب�ي ابن السادس�ة عرش الذي
يتصبّب عرق�ا ويرتعش وهو ؤعب
الغرفة إىل كشوفها األوىل يمزق أوّل
الحجب..
مفارقة جعلني أتمزق بني أش�واق
أرضية ونزوع سماوي ،بسم الحب
فدخلت ظالل األف�كار وترحلّت يف
خف�اء الحل�م دون أن أفق�د ظيل..
كن�ت أحل�م بالعدال�ة يف الش�وق
مس�حورا بحرية العش�ق فتنتهم
وعودها الفردوسيةْ.
ل�م أعرف غ�ر الدم�ع رصاط ملاذا
حب�ك خال�د مث�ل الش�مس رغ�م
اخت�الف الدي�ن عن�دي يق�ني أن
العشق ينترص يف النهاية.

العازف

أجود مجبل
فاجأ َ
ُ
َت َ
العازف ملّا رأى
حمامةً
ُ
تسك ُن ِقيثارَهُ
نص ُت أحيانا ً أللحا ِن ِه
ُت ِ
ً
َ
حض ُن أوتارَهُ
وتارة ت ِ
َ
قال لها  :لِ َتطم ِّ
َئني هنا
فالجا ُر َيحمي عن َدنا جارَهُ
ٌ
ٌ
ومعشوقة
عاشقة أنتِ
َ
ما أرو َ
َع العشق وأرسار َُه
َ
ُ
يسانها
األرض ِن
غدا ً يزو ُر
ُ
الربيع أزهار َُه
و ُيطلِ ُع
يعو ُد للمصنع ُعم ُ
ّال ُه
ِ
س ّ
غر ُ
الفال ُح أشجار َُه
و َي ِ
بنني ُع ّشا ً َ
َت َ
فوق أغصا ِنها
و َي ُ
فتح الهوا ُء أزرار َُه
َُ
سيكب الصغا ُر يوما ً ب ِه
وطن َيف ِق ُد أطيار َُه
يف
ٍ
عر َ
فون َّ
َ
أن أقدار َُهم
ي
س
ِ
أن ُ
ْ
يكتبوا للغ ِد أقدار َُه
ُ
ٌ
َ
ِجيل يثورون عىل طغم ٍة
الجيل ُ
َ
َ
وثوّار َُه
فهم
ل ْم ت ِ

بني الشاعرية والسردية يف «غواية الصمت»
محمد عطية محمود
«أمتطي صه�وة الحرف ،يح�دق يف وجع
ال�روح ،يلمل�م تالبي�ب نفس�ه ،ويتوغل
يف رسادي�ب األعم�اق ،يبح�ث ع�ن دبيب
الومض�ة ،ويحلق يف املدى ..يغ�زل ترانيم
الج�وى ،لعل الجذوة تأخذه إىل الش�اطئ
املبتغى» ص21
به�ذا املفتت�ح تتضح إىل حد بعيد س�مات
الكتاب�ة يف مجموع�ة «غواي�ة الصم�ت»
للق�اص امل�رصي وائ�ل وج�دي ،وال�ذي
يعم�د يف كث�ر م�ن نصوص�ه املفعم�ة
بمش�اعرها اإلنس�انية إىل استخدام هذه
الس�مة الرسدية لتحريك الحدث /الحالة
بصيغ�ة املضارع املش�هدية الت�ي تجعل
م�ن الصورة الش�اعرية كيانا متجس�دا،
مؤك�دا عىل س�مة التفاعل م�ع الظواهر
الطبيعية ومن ثم الخروج من تلك الحالة
املمت�دة من الصم�ت ،إىل غواي�ة التعامل
والتواش�ج مع تل�ك الظواه�ر الخارجية
الطبيعية ،وهو بالفعل ملمح حي يجنح
إىل الفض�اء الش�عري أكث�ر مم�ا يجن�ح
إىل الواقع�ي لكن�ه يلتمس�ه ،غالبا ،بهذه
املس�حة الرسدية التي تتواتر لتعلو كثرا
يف ع�دد من النصوص ،وقد تهبط يف بعض
األحوال ،لتقرتب أو تلتبس بالشعر ،لكنها

يقين�ا ال تتخىل عن وجودها الرسدي الذي
يس�مح بوج�ود بني�ان قصيص ع�ىل أقل
تقدير ،وهو ما تراهن عليه حالة الكتابة،
أو كتاب�ة القص�ة الحال�ة الت�ي قطع�ت
ش�وطا كبرا يف متن النصوص القصصية
القصرة املعتادة ..اعتمادا عىل بناء لغوي
محكم ،تفرض�ه رضورة التعامل مع هذا
الجن�س األدب�ي املراوغ امللتب�س يف «بوح
الس�ندباد» ص ،22نج�د س�مة الن�زوع
إىل ال�رسد الخ�بي ال�ذي يعط�ي نتيج�ة
تخلط ب�ني التمني وإمكانية التحقق ،مع
استغالل مقتصد للش�اعرية التي تأتي يف
مجمل الحال�ة ،فالرسد يأت�ي عىل منوال
«سئمت التطواف والبعاد ،لم أعد أهفو إىل
املغامرة» ليقطعها الفعل املضارع متكررا
«أبحث عن الراحة والس�كينة ..أبحث عن
بس�مة صادقة »..داللة عىل تثبيت الحالة
وس�ط ه�ذا الرتاج�ع الزمن�ي الخ�بي،
ث�م يع�ود ليتعام�ل م�ع الفع�ل امل�ايض
يف «أوحش�ني بيت�ي الصغ�ر ،ونبات�ات
أريض» ..لتك�ون النتيجة التي ترتاوح بني
التمن�ي والتحق�ق يف قوله ،بيانا للس�بب
ل�كل ما تقدم« :لعيل أس�تطيع أن أمس�ك
فأيس» ،ثم تتبعها نتيجة أخرى مرتبطة..
«أزرع نبتة جديدة» داللة عىل تجدد األمل

من رحم هذا الصم�ت ،هنا يعطي مجمل
الحالة هذا االنطباع الروماني الجانح إىل
الشعر إجماال ال تفصيال ،جملة ال مفردة
م�ن خ�الل االلتفاف ح�ول أزمن�ة الفعل
وتداخلها.
تب�دو يف نموذج «طريق» ذات الس�مة من
االش�تباك م�ع األمان�ي برغ�م معوقاتها
من خ�الل االش�تباك مع الفع�ل املضارع
واملوج�ه بصيغ�ة املخاط�ب الت�ي تأخ�ذ
اهتمام�ا كبرا وموجها ول�ه رضورته يف
أس�لوب الكاتب حيث يعب ع�ن املواجهة
الحميم�ة واملب�ارشة م�ع ال�ذات لتعميق
وتجسيد اإلحساس بداخلها:
«تس�تكني من وعثاء الس�فر ..تبحث غن
الطريق ،اللون األصفر الداكن يفرش مدى
برصك ..تتعثر خط�اك ،وتدور يف دوائر ال
نهائية ..تعود إىل بداية الطريق ،لعلك تجد
بقعة ضوء»
نالح�ظ اس�تخدام نف�س صيغ�ة التمني
«لعل�ك» يف كال النموذج�ني دالل�ة ع�ىل
املح�اوالت الحثيث�ة للخ�روج م�ن ه�ذه
الدائ�رة ،وإن كان اللجوء هن�ا إىل التعبر
املج�ازي يف تعب�رات بعينها قد يتجس�د
بص�ورة أكثر وأجىل يف التعب�ر ب� «دوائر
ال نهائي�ة» ،و»العتم�ة وصف�ر الري�اح

س�ادران» حيث تجسد الصورة الشاعرية
يف مجمله�ا هذا الزخم النفي الذي يربط
بني ما ي�دور بالذات /الداخ�ل ،وما تؤول
إليه هذه الص�ورة يف تعثر الخطى املادية
يف الدوائر الالنهائي�ة بمعنويتها ورضبها
يف الش�اعرية التحاما مع التعبر املجازي
أيض�ا بصفر الري�اح والعتمة ،ليتش�كل
الفضاء الشاعري يف النص موازيا للحركة
املش�هدية التي يجس�دها ال�رسد بالفعل
املض�ارع وضم�ر املخاط�ب مع�ا ،وهي
الس�مة التي تتواتر يف نصوص املجموعة،
والت�ي نجده�ا يف نم�وذج «قل�ب» ،حيث
تت�واىل األفع�ال املضارعة ب�ذات الضمر
املخاطب:
«تخايل�ك بقعة ض�وء ..تنه�ش قدميك..
تح�وط ب�ك ..تح�اول أن تنف�ذ ..تتم�دد
األس�الك ..تحجزك عن العبور ..تمد يدك،
تقطع أصابعك ..تمد رأسك ،تجز رقبتك..
ينبج�س دمك ..يرسي من تحت األس�الك
الشائكة ..يرسم قلبا»
تم�ي هذه الحرك�ة املش�هدية املتوالية
الهث�ة ،مجس�دة لحال�ة م�ن االنتح�ار
املعن�وي يف صورة املادي املتجس�د بالدم،
وال�ذي يعتمد الكاتب في�ه ،نهاية عىل ما
يمك�ن تس�ميته بالتش�يؤ ،يف فعل رس�م

القل�ب ال�ذي ال وج�ود ل�ه مادي�ا ،ولكنه
يبق�ى بمعنويت�ه ورمزيته بإه�راق الدم
وبذل�ه ،دونما تحديد س�بب أو هوية ،بما
يطلقه�ا عىل املعنى الفلس�في املتواري يف
ه�ذا النمط من النصوص التي تتالقى مع
رهاف�ة اللغة الت�ي تحمل إيقاع�ا داخليا
شعريا ،مع إيقاعها الخارجي الصاخب..
هي ذات الفكرة التي ربما امتدت من نص
«جزيرة القل�ب» الذي يطمح رومانس�يا
باس�تخدام املج�از إىل تش�ييد معنوي ملا
يس�ميه أو ينتج�ه الن�ص م�ن «جزي�رة
للقل�ب» بم�ا تحمل جمل�ة العن�وان من
فض�اء ش�اعري غاية يف تجس�يد الفكرة
الرومانس�ية ،واس�تمرارا يف االت�كاء عىل
صيغ�ة التمني املصاحبة «لعلك ،»..يف ظل
تل�ك األجواء املالزمة بمفرداتها الدالة عىل
وع�ورة الطري�ق وصهد الش�مس وطول
الطريق والتعبر ب� «تزدرد ألم الوحشة»..
لك�ن العزم متواج�د يف التعبر ب� «تجدف
ب�كل ما أوتي�ت من قوة ،لعل�ك ،بالصب �
املس�تحيل � ترسي إىل جزيرة القلب» تلك
الجزي�رة الت�ي تحولت يف ن�ص «قلب» إىل
بقعة من دماء ش�كلت رسم القلب .وهي
املفارق�ة التي يش�كلها تداخل النص عىل
محك استيالد نفس الفكرة لعمل متوالية

داخلية ،قد تتكرر يف غر موضع.
يف نم�وذج «ش�جن» يبدو الح�دث طاغيا
ومتطورا ،لكن نمطية االنتقال البانورامي
للصورة يخلق فضا ًء مكتمال يصنع دائرة
مش�هدية تنته�ي بص�ورة ش�اعرية هي
انطالق العصفور من محبسه:
«طفل ،يأكل شيكوالتة بفرحة غامرة/..
طفل ،يقض�م كرسة خبز � جاف � يتأوه
من ش�دة ال�بد القارس /..طف�ل ،يروي
األرض بدمائه الزكية /..وعصفور ،يطر
من محبس�ه ،محلق�ا يف املدى الوس�يع»
ص66
نالحظ هنا ت�درج الحالة املش�هدية التي
ينتق�ل به�ا الكات�ب م�ن حال�ة إىل حالة
عىل محك الطفول�ة ،لتلقي الحالة الثانية

بظ�الل املفارق�ة والتناق�ض ب�ني طف�ل
وطف�ل ،ث�م يأتي الت�درج الثال�ث ليقابل
كل من الحالت�ني األوىل والثانية من خالل
مش�هد القت�ل لطف�ل ،والطف�ل هنا غر
محدد الهوية ال هو ينتمي للطفل األول وال
الطفل الثاني داللة عىل التعميم والشيوع،
والف�رق الشاس�ع يف املص�ر ذات�ه ،الذي
يتطور بالحالة التي تغلق الدائرة بانطالق
العصف�ور كرمز للحرية ،وربما كان رمزا
للهروب م�ن هذا الواق�ع املتناقض ،ربما
كان ه�ذا م�ا يضم�ره النص م�ن خالل
تل�ك اإلح�االت اللغوية ،والش�اعرية التي
يغلف بها الص�ورة الكلية للنص ،وكامرا
الحواس التي المس�ت املالمح وحولتها إىل
مشاعر مضمرة.
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تدبري منزلي

طريقة تنظيف الرخام من البقع

ما األشياء اليت حيتاج كل أب أن يعلمها إىل ابنه؟
منذ نعوم�ة أظافرك وأنت تنظر إىل والدك باعتباره
البطل واملثل األعىل والقدوة ،سوف تحاكي كل يشء
يق�وم به ،وتقلد طريقة كالمه واس�لوبه ،وتعابري
وجهه وكل ما يفعله ،كما أنك س�تتعلم منه الكثري
من األشياء باعتباره أول معلم تقابله يف حياتك.
عالقة األب بابنه غال ًبا ما تس�هم يف رسم شخصية
االب�ن ،وتكون املرجع ال�ذي يعود إلي�ه عند املرور
بأزمة ،وقبل اتخاذ أي قرار مصريي.
وفيما ييل نس�تعرض مجموعة من األش�ياء التي
يحت�اج كل اب�ن إىل تعلمه�ا م�ن أبي�ه ،والتي من
الرضوري أن تحرص عىل تقديمها وتوفريها له:
 - 1يحتاج أن تحب والدته
عندم�ا تحب زوجتك ،أم ابنك ،فأنت س�وف تعلمه
كي�ف يتعامل معها ،وكيف يتعامل مع ش�قيقته،
وم�ع أي امرأة يقابلها يف حياته ،س�وف يس�اعده
ذل�ك ع�ىل أن يحظ�ى بعالق�ات عاطفي�ة جي�دة
وصحية ،وحتى إذا كنت منفصل عن زوجتك ،فمن
ال�رضوري أن تتعامل معه�ا بمنتهى االحرتام وأن
تقدرها ،وأال تتعمد اإلس�اءة إليها أو اهانتها أمام
ابنك.
 - 2يحتاج إىل أن يراك تفشل
الفش�ل ه�و أفضل مُ علم ،وفش�ل اآلخرين س�وف
يس�اعدك عىل أن تتعلم وتس�تفيد الكثري ،وعندما

ي�راك ابنك تم�ر بتجربة فش�ل مؤملة ،ويش�اهدك
أمام�ه وأنت تتعامل معها ،فس�وف يش�عر أنه ال
يوج�د أي مش�كلة يف أن يخطئ م�ادام يتعلم من
أخطائه ،وس�يتأكد من أن االخفاق سيساعده عىل
النم�و ،وتعزيز قدرات�ه واالنتق�ال إىل مراحل أكثر
ً
نضجا يف حياته.

 - 3يحتاج إىل أن تكون موجود دائمًا
ربما يدفعك االنشغال يف حياتك العملية عن أرستك
فتغيب عن بعض املناس�بات املهم�ة بأبنائك ،من
ال�رضوري ج� ًدا أن تك�ون متواج ًدا يف حي�اة ابنك
التعليمي�ة واالجتماعي�ة ،ويف كل جوان�ب حياته،
يج�ب أن تكون حول�ه وتحيطه بحب�ك واهتمامك

ودعمك.
 - 4يحت�اج إىل حب�ك بغ�ض النظ�ر ع�ن قرارات�ه
واختياراته
ربما تش�عر ببعض الغضب إذا رفض ابنك الس�ري
ً
ناجح�ا يف مجالك،
ع�ىل خط�اك خاص�ة إذا كن�ت
ّ
بغ�ض النظر عن اختيارات�ه أو قرارته فمن
ولكن
ال�رضوري أن يش�عر نجل�ك بأن�ك تحب�ه وبأن�ك
تدعمه ،حت�ى إذا كان يتخذ ق�رارات خاطئة فمن
املهم أن تقدم له الدعم الذي يحتاجه حتى يخوض
التجربة ،ويستفيد منها ويتعلم من اخطائه.
 - 5يحتاج إىل دعمك والشعور بأنك تفخر به
من الرضوري أن يش�عر ابنك بأنك فخورًا به وأنك
تدعم�ه وتس�انده مهم�ا كان�ت الظ�روف ،قل له
عب�ارات مثل “أنا أحبك يا بني ،أن�ا فخور بك ،لقد
قم�ت بعمل رائ�ع ،بذلت مجهود كب�ري ،ال عيب يف
الفشل حاول مرة أخرى وكن مثابرًا”.
 - 6يحتاج إىل تأديبه ولكن بحب
عندما تقوم بتأدي�ب ابنك فأنت بذلك تقوم بوضع
حدود وتوقع�ات ،تأكد من أن ابنك س�وف يرتكب
األخطاء التي س�بق أن ارتكبتها وأنت يف مثل سنه،
لهذا الس�بب علي�ك أن تعمل ع�ىل تهذيبه وإصالح
س�لوكه ،ولكن من ال�رضوري أن تفعل ذلك بحب
وأال تكون قاس ًيا.

املطبخ

طريقة عمل السمك املقلي مثل املطاعم

املكوّنات
سمك أبيض ،حجم كبري – 4
لتحضري التتبيلة:
ريحان مجفف – ملعقة كبرية
ش�بت – ملعقة كبرية
بودرة بصل – ملعقة كبرية
ثوم بودرة – نصف ملعقة صغرية
أوريغانو–نص�فملعق�ةصغ�رية
قرش ليمون حامض مبشور – نصف
ملعقة صغرية
فلفل أسود – ربع ملعقة صغرية
ملح – ربع ملعقة صغرية
للقيل:
زيت نباتي – بحسب الرغبة

للتقديم:
ّ
مقط�ع إىل رشائح -
ليم�ون حامض
4
طريقة العمل
 - 1لتحض�ري التتبيل�ة :يف وع�اء،
أخلط�ي الريح�ان ،الش�بت ،ب�ودرة
البصل ،الث�وم الب�ودرة ،األوريغانو،
ق�رش الليم�ون الحامض املبش�ور،
الفلفل األسود وامللح.
 - 2لتحضري الس�مك :إغسيل السمك
وإب�رشي الق�رش يف وع�اء عمي�ق
بواسطة مبرشة السمك.
 - 3بواس�طة مقص املطبخ ،إقطعي
ذيل وزعانف الس�مك .إفتحي البطن

ث� ّم أزييل الع�روق والغش�اء األبيض
بواسطة سكني طويل.
 - 4إغسيل السمك من جديد وضعيه
عىل س�طح العمل .بواس�طة سكني
حاد ،إصنعي شقوقا ً عىل جانبي ّ
كل
سمكة.
 - 5تبّ�يل الس�مك بخلط�ة التواب�ل
واحريص عىل أن تدهني ّ
كل الجوانب
بالتتبيلة خاصة الشقوق.
 - 6حمّ�ي كمي�ة واف�رة م�ن الزيت
النباتي يف قدر عىل حرارة متوسطة.
 - 7ضع�ي س�مكة يف املقالة دون أن
تقلّبيه�ا .عندم�ا تالحظ�ني تصاعد
فقاعات الزيت من الشقوق يف الجهة

األعىل م�ن الس�مكة ،أقلبيه�ا حتى
تنضج من الجهة الثانية.
 - 8عندما تنضج السمكة ،أخرجيها
م�ن الزيت وضعيها ع�ىل ّ
رف التربيد
يف طبق حتى تتخليص من أكرب كمية

من الزيت.
 - 9أعي�دي الخطوت�ني الس�ابقتني
حتى انتهاء الكمية.
 - 10ق ّدم�ي الس�مك املقيل إىل جانب
رشائح الليمون الحامض.

يُع�د الرخام من أجمل األحجار الذي يتم وضعه يف أس�طح وأرضيات جميع
املنازل ،كما أن هذا الحجر يتميز بأنه ذا ألوان مُ عرقة مريحة للنظر ومظهر
جمي�ل ،إضاف�ة إىل أنه رسيع اإلتس�اخ كما أنه يحت�اج إىل كمية وقت كبرية
لإلعتناء به ،ويف هذا املقال سوف نتعرف طرق تنظيف الرخام من البقع.
طريقة تنظيف الرخام من البقع
استخدام املستحرضات املتواجدة يف األسواق
يوجد يف األس�واق واملح�ال التجارية العديد من املنتج�ات املختصة بتنظيف
الرخام ،فهذه املنتجات تعمل بتنظيف الرخام بشكل جيد جدا ً.
يالحظ بأن العديد من التكلس�ات واألوس�اخ تعمل عىل التجمع عىل الرخام،
وتكون هذه املستحرضات مخصصة للتخلص منها.
تك�ون هذه املس�تحرضات مصمم�ة يف غال�ب األحيان بطريقة تس�اهم يف
الحفاظ عىل لون الرخام وتمنع زواله.
تنظيف الرخام باستخدام النشا
ومن الطرق الفعالة التي يمكن إستخدامها لتنظيف الرخام هي النشا.
حيث يمكنك خلط كمية من املاء مع النشا حتى تحصل عىل رذاذ فيتم وضع
هذا الرذاذ يف علبة خاصة بالرش ويرش عىل سطح الرخام.
بعد ذلك يرتك ليجف بشكل نهائي.
ومن ثم يتم غسل الرخام باملاء بشكل جيد ،لكي تحصل عىل النتيجة املذهلة
التي ترغب بها.
إذا انسكبت أحد املواد التي تحتوي عىل ألوان عىل الرخام يجب تنظيفها عىل
الفور بشكل ممتاز.
وللتنظي�ف اليومي يجب عىل ربات البيوت اس�تخدام قطع�ة قماش ناعمة
مبلل�ة باملاء الداف�ئ وذلك لكي يتم التخلص من جمي�ع الغبار واألتربة التي
ترتاكم عىل الرخام بشكل رسيع.
تنظيف الرخام باستخدام بيكربونات الصوديوم
ولتنظيف الرخام بش�كل جيد وفعال يجب إحضار ماء ساخن ووضع كمية
ال بأس بها من بيكربونات الصوديوم.
ومن ثم وضع هذا الخليط بداخل زجاجة خاصة بالبخ ،حيث يتم الرش من
هذا الخليط عىل الرخام عىل أن يكون هذا الخليط ساخن وحار.
يعمل هذا الخليط عىل إزالة الرتس�بات والبقع بش�كل فع�ال ورسيع ،وهذا
الخليط غري مكلف أبدا ً.
كما أنه ينصح بالحرص عىل تجفيف الرخام باس�تخدام قطعة من القماش
النظيف فور التنظيف.
تنظيف الرخام باستخدام الصابون السائل
أيضا ً يتم كمية من املاء الساخن جدا ً وتذويب به ما يقارب من ملعقتني من
الصابون السائل.
بعد ذلك يتم إضافة ربع كأس إىل الخل مع هذا الخليط.
كما أنه ينصح بالحرص عىل تجفيف الرخام باس�تخدام قطعة من القماش
النظيف فور التنظيف.

دراسات حديثة

كل يوم معلومة

ملاذا تظهر الشمس برتقالية اللون؟

مل�اذا تظه�ر الش�مس برتقالي�ة
اللون يف ح�ني أن النجوم األخرى
تظهر بل�ون أبيض .هل الس�بب
مُ تعل�ق باألكس�جني والغ�الف
الجوي الخاص بنا؟ وكيف تظهر
الش�مس من الفضاء ،هل باللون
األبي�ض أم أنه�ا برتقالي�ة كم�ا
نراها من األرض؟
شمسنا بيضاء ،وستظهر بيضاء
إذا م�ا نظرنا إليها م�ن الفضاء،
لكن الغ�الف الجوي ينثر أش�عة
الش�مس ،وال س�يما الض�وء
املوجود يف الطول املوجي األقرص،
أي الض�وء األزرق ،وبالت�ايل فإن
ً
قلي�ال
الش�مس تب�دو برتقالي�ة
نتيج�ة لذل�ك .الض�وء األزرق
املفقود هو يف الحقيقة ال يتالىش
عىل اإلطالق ،إذ إنه هو من يجعل
السماء زرقاء!
نع�م كل هذا الض�وء األزرق الذي
تراه يف الس�ماء خالل النهار ،هو
مجرد ضوء الشمس املتناثرة.
أما بالنسبة للنجوم األخرى ،فإنه
يف بع�ض األحي�ان عن�د النظر إىل
النجوم قد نظن بأنها بيضاء ،لكن
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عند الرتكيز بشكل أكرب ،فإننا قد
ن�رى نجوم يف أماكن بعيد تختلف
ألوانها ،فمنها الربتقايل ،واألحمر،
واألزرق ،وحت�ى األخرض ،لكن ما
الرس وراء ذلك؟ وملاذا نراها بهذه
األلوان؟
السبب مُ تعلق بالفيزياء الحيوية

لعيونن�ا ،فعندم�ا يك�ون الضوء
خافت�ا نصب�ح غ�ري قادرين عىل
رؤي�ة اللون .لذلك عندما تنظر إىل
السماء ً
ليال فإن عينيك ال تتكيف
تمامً �ا م�ع الظالم ،ف�رتى نجوم
بعي�دة بمصدر ض�وء خافت مع
عدم وج�ود ل�ون ملح�وظ .كما

أن ض�وء النج�وم يتناث�ر بنفس
الطريق�ة الت�ي يتناث�ر بها ضوء
الش�مس ،لذلك ،إذا ُكنت تنظر إىل
نج�م قريب بنف�س درجة حرارة
اللون مثل الشمس ،فإنه سيكون
ل�ه نف�س الل�ون القري�ب م�ن
الربتقايل كما نرى الشمس.

طبيبك يف بيتك

إليك طرق حتفيزها
هذه هي نقطة السعادة ِ ...

هناك عضو يف الجس�م ن�ادرا ً ما نتحدث عنه،
ولك�ن يمك�ن تصنيف�ه “نقطة الس�عادة”.
ويوج�د يف الجزء العلوي من الصدر ويس�مى
الغدة الصعرتية.
م�ن الس�هل إيجاده�ا :ضع�ي أصبعني عىل
الحف�رة يف الج�زء الس�فيل من الرقب�ة ،فوق
عظم�ة الص�در بالضب�ط .ه�ذا ه�و املوق�ع

التقريبي للغدة الصعرتية.
تس�مى الغدة الصعرتي�ة “نقطة الس�عادة”
ألنها تحي�د الطاقة الس�لبية وتع�زز الجهاز
املناعي والصحة العامة ككل.
تنشيط “نقطة السعادة”
تحفظ الغدة الصعرتية الطاقة يف الجسم .عىل
العكس من ذلك ،حني تشعرين بالتوتر ،تؤدي

إىل خفض الطاقة الحيوية .لذلك ،حني يعاني
جس�مك من خلل يف الطاقة ،يمكنك عالج ذلك
عن طريق التجسري بني الدماغ والجسم.
ربّت�ي بخفة ودلك�ي هذه النقط�ة ،فهذا من
الطرق الفعالة ج�دا ً لزيادة ذبذبات الطاقة يف
الجس�م .يمكنك أيضا تحفيز الغدة الصعرتية
باستخدام قبضة اليد ،بطريقة طرزان (ولكن
برضبات صغرية وخفيفة ،ال ترضبي صدرك
بق�وة) .أيا كان�ت الطريقة الت�ي تختارينها،
مارس�يها م�دة  20إىل  30ثاني�ة وتنف�ي
بعمق.
بالطب�ع ،يمكن�ك إىل جان�ب ه�ذا التحفي�ز
تشجيع نفس�ك بكلمات إيجابية .وستعرفني
أن “نقط�ة الس�عادة” ه�ذه قد تنش�ط حني
تش�عرين بقش�عريرة يف الجس�م ،مصحوبة
بإحس�اس بالفرح والس�عادة .قد يس�تغرق
ه�ذا بعض الوقت وإذا كن�ت تتمرنني كل يوم
ستشعرين بفعالية هذا التحفيز.
إذا كنت عرض�ة يف الكثري من األحيان لنوبات
الذع�ر أو القلق أو التوتر ،قومي بهذا التمرين
ع�دة م�رات يف الي�وم الس�تعادة الت�وازن يف
حياتك.

ملاذا يستمتع الكثري من الناس بسماع املوسيقى احلزينة ؟
أليس غري ًبا أن االس�تماع إىل املوسيقى الحزينة ُي ّ
حسن مزاج الكثري من
الناس بشك ٍل ملحوظ؟! عىل الرغم من أن االستماع إىل موسيقى سعيدة
ُيع ّد أمرًا منطق ًيا لتحسني املزاج ،لكن يبدو أن النقيض هو ما يحصل!
فغال ًب�ا م�ا نحتف�ظ بقائم�ة خاص�ة باملوس�يقى الحزين�ة يف هاتفنا
لالس�تمتاع إليها من وقتٍ آلخر واالس�تمتاع بذلك ،وال يبدو أن األلحان
السعيدة ُتساعد يف رفع املعنويات! فما السبب يف ذلك؟
اإلحساس بأن هناك من يفهمك واخترب نفس املشاعر السلبية!
يجد الكثري من األش�خاص متعة غريبة يف االستماع إىل أغان وموسيقى
حزينة ،معتقدين أنها تجعلهم يش�عرون بأن غريهم ُيعانون من نفس
التجارب السيئة التي منحتهم مشاعر سلبية.
التنفيس عن الحزن ومشاعر الغضب
و ُيعتقد أن االس�تماع إىل املوس�يقى الحزينة ُي ّ
س�هل م�ن التنفيس عن
املش�اعر الس�لبية .بعب�ار ٍة أخرى ،تس�مح ه�ذه األلحان للمس�تمعني
بإظهار مشاعرهم السلبية وتنفيسها ،ما ُيقلل من التوتر واإلجهاد.
ورغم أن املوس�يقى الس�عيدة تبدو الحل املنطقي للتخلص من الحزن،
لك�ن ليس هذا ما يح�دث .ويبدو أن علماء النفس ّ
ف�رسوا األمر بنفس
كشخص
الحزينة
املنطق السابق ،ففي الوقت الذي تبدو فيه املوسيقى
ٍ
يتعاطف مع تجربتك الس�لبية ،تبدو األلحان السعيدة كأنها تطلب منك
أن تبتسم بينما أنت يف قمة أملك وضيقك.
ً
حزينا ،يس�تمع الكثري من الناس إىل موس�يقى
حت�ى عندما ال تك�ون
م�زاج جيدّ .
وفرست الدراس�ات هذا األمر بأن
يف
حزين�ة حتى إن كانوا
ٍ
املوس�يقى الحزين�ة ُتث�ري مجموعة من املش�اعر الجمالي�ة اإليجابية،
وأن من يس�تمعون إليها يس�تمتعون باإلث�ارة العاطفي�ة التي ُتثريها
املوسيقى الحزينة.
ٌ
س�بب آخر مرتبط بالجس�م من الداخ�ل ،وهو أن االس�تماع إىل ألحان
ً
حزينة وإثارة مش�اعر الحزن ُي ّ
إضافة
حفز إف�راز هرمون الربوالكتني.
إىل كون�ه الهرمون املُ ّ
حفز إلنتاج الحليب لدى اإلناث ،لكنه كذلك مرتبط
بتأثريات نفسية مختلفة.
ً
اس�تجابة ملش�اعر الحزن،
يت�م إفراز هذا الهرمون لدى الذكور واإلناث

ّ
مس�كن و ُيقلل من آثار اإلجه�اد ،ما يمنع حال�ة الحزن من
ول�ه تأثري
التطوّر بشك ٍل ال ُيمكن السيطرة عليه.
بعض األبحاث أش�ارت إىل أن االس�تماع ملوس�يقى حزينة ما هي سوى
وس�يلة لخ�داع الدماغ لالعتقاد بس�وء الحالة النفس�ية ،م�ا يرفع من
هرمون الربوالكتني يف الدم لتحس�ني الحال�ة املزاجية ،األمر الذي يؤدي
إىل حالة من املتعة امللحوظة.
“الواقعية االكتئابية”
البعض يفرتض أن املش�اعر الحزينة التي ُتس�ببها تل�ك األلحان ُت ّ
حفز
ع�ىل التفكري العمي�ق ،وهذا ما ُيع�رف يف علم النفس باس�م “الواقعية
ً
إدراكا للواقع وأعمق يف
االكتئابي�ة” ،وتعني أن الش�خص يك�ون أكث�ر
التفكري عندما ُتسيطر عليه مشاعر سلبية كالحزن.

سر االعشاب

إنقاص الوزن :فوائد التوابل يف تفتيت الدهون
ال تقترص فوائد التوابل عىل اضفاء
نكهة لذي�ذة للطعام فحس�ب ،بل
ً
مفعوال “س�حريًّا” يف
ه�ي تمتل�ك
إنق�اص ال�وزن وإح�راق ده�ون
الجس�م “العني�دة” .وللمزيد حول
أنواع التواب�ل وفوائدها يف إنقاص
الوزن ،طالعوا السطور اآلتية:
هن�اك العديد م�ن أن�واع البهارات
والتواب�ل املُس�تخدمة يف إع�داد
األطب�اق العربيَّ�ة ،والف َّعال�ة يف
إنق�اص ال�وزن الزائ�د ع�رب رفع
كف�اءة عمليَّ�ة التمثي�ل الغذائ�ي
وإحراق دهون الجسم ،ومنها:
• القرفة ترفع مس�توى اإلحراق يف
ّ
السكريات
الجسم ،وال سيَّما إحراق
والدهون املرتاكمة.
• الكم�ون يزي�د مُ ع� َّدل التمثي�ل
الغذائي يف الجسم ،ما يجعله األكثر

ً
كفاءة يف خفض الوزن والتنحيف.
• الفلفل األسود ي ِّ
ُحفز الجسم عىل
إحراق السعرات الحرارية والدهون
املرتاكمة.
• الصعرت الربي يُخلِّص من الدهون
ً
وخصوصا تلك
ويمن�ع تراكمه�ا،
املرتاكمة حول البطن.
• الهي�ل (الحبهان) يدع�م عمليَّة
ً
وخصوص�ا تلك
تفتي�ت الده�ون،
املرتاكمة حول األرداف.
• الفلف�ل الحل�و (بابريكا) ي ِّ
ُخفف
من مشكالت جهاز الهضم ،ويُقلِّل
من انتفاخ البطن ،وله قدرة كبرية
عىل كبح الشهيَّة إىل الطعام.
• الكزب�رة الجافة ُتس�اعد يف كبح
الشهيَّة املفرطة إىل الطعام.
خلط�ة التواب�ل إلنق�اص ال�وزن
وإحراق الدهون

• املكوّن�ات :ليرت م�ن املاء وملعقة
كب�رية م�ن الزنجبي�ل املطح�ون
وملعقة كبرية من القرفة وملعقة
كبرية م�ن الكرك�م وملعقة كبرية
من الكمُّ ون.

• طريق�ة التحض�ري :يُغ�ىل امل�اء،
ُ
فتض�اف التواب�ل إلي�ه .يُ�دع هذا
الخلي�ط جان ًب�ا لس�اعة ،وي َّ
ُصفى
بعدها .يُرشب بار ًدا بعد ساعة من
الفراغ من ِّ
كل وجبة رئيسة.
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غزل عراقي

الحمل

أحبك مو ألن انت حلو…ال
ألن روحي التقت گبيل ولك بيك
اذا إنت تمُّ ر عا األعمى يصيح الله
واألخرس ل اَّ�ون حاچيتة يحاچيك
أذب گلبي إعىل سهمك وآنه مجروح
واگلك دير بالك اخاف أأذيك
إجراَّحني ولك بس كون عالكيف
ألن إنت وياَّ�ه دمي وخاف أبدي ِّ�ك
إجرحني ول�ك بس كون ماموت
حتى م ِّ�ن يتهمواَّنك أبريّك
عىل املراية وگف�ت ما شفت وجهي
وشفت وجهك طلعيل وگمت احاچيك
وثبت بمرايتي وجه�ك مرايات
واباوع وجهها مرايتي بيك
بگذلتك ِّ
شد رگبتي وطلع الروح
اريدنها بعد تتگرب إعليك
انت بحضني واگول بعيد
اريدن هيچ كون آنه انخبط بيك
بيا شارع مشيت گبال االگيك
افوت بغر شارع هم االگيك
ارد للبيت گبيل الگاك بالباب
اطب گبيل تطب وتگيل اتانيك
بغرك فكرت كلت آنه انساك
طلع غرك يشبهك وفكرِّت بيك

مهنياً:ت�وكل الي�ك العديد من املهم�ات الصعبة
التي تشعر أنها مستحيلة ال تيأس و تحىل بالصرب
عاطفياً:عليك ان تكون ايجابيا يف موقفك مع الحبيب
و ان تقف اىل جانبه.

الثور

مهنياً:تنج�ز اليوم العديد من امللفات العالقة
التى كدت ان تياس منها عاطفياً:أخرا تشعر
باالستقرار يف عاقتك مع الحبيب.

الجوزاء

مهني�اً :ال تقلق عىل العمل فأنت تعمل ضمن
فري�ق عمل ممي�ز عاطفي�اً :تحب أن تش�عر
بعاطفة الحبيب أكثر .

السرطان

مهنياً :عليك أن تكون أكثر وضوحا يف قراراتك
الت�ى تتخذها عاطفي�اً :الحبي�ب يمر بظروف
صعبة عليك أن تسانده و ان تقف اىل جانبه.

األسد

مهني�اً :تجي�د اجتي�از امله�ام الصعب�ة بج�دارة و
الرؤساء يشعرون أنه يمكن االعتماد عليك عاطفياً:
ان كنت ال تقاوم بعد الحبيب فاتصل به و كلمه.

العذراء

مهني�اً :ال تقل�ق عىل املش�اكل الت�ي تمر بها
فس�وف تتجاوزها برسعة دون قلق عاطفياً:
كن لينا مع الحبيب كي ال تخرس قلبه.

الميزان
مهني�اً :تبحث ع�ن فرصة عم�ل جديدة لكي
تس�تطيع أن تثب�ت به�ا وج�ودك عاطفي�اً :ال
تتمسك بعنادك و كن لينا أكثر مع الحبيب.

العقرب

مهني�اً :ال تهمل التفاصي�ل و ركز أكثر عليها
فق�د تجد الحلول املناس�بة عاطفي�اً :عليك ان
تحفظ ارسار الحبيب و أن ال تفشيها.

القوس

مهنياً :هن�اك الكثر من األمور التى تش�غل بالك
ه�ذه الفرتة و تحاول أن تج�د لها الحلول عاطفياً:
أنت غر قادر عىل بعد الحبيب فاعرتف بذلك.

الجدي

مهني�اً :كن ح�ذرا أحده�م يحاول ان يش�وه
س�معتك أمام االخرين عاطفي�اً :ال تيأس من
عدم مباالة الحبيب بمشاعرك حاول مجددا.

الدلو

مهني�اً:ال تح�زن ع�ىل اخطائ�ك ب�ل عليك أن
تتعلم منها عاطفياً:قسوت كثرا عىل الحبيب
بالفرتة االخرة حاول أن تراضيه.

الحوت

مهني�اً:ال تقل�ق م�ن مكائ�د االخري�ن فانت
تترف ضمن الحدود القانونية عاطفياً:انىس
العاقة الفاشلة التى مررت بها و ابدأ من جديد

هـــــل تعلــــــم
*طول عظمة الس�اعد لدى أي ش�خص يتس�اوى دائم�ا ً مع طول
قدمه.
=النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل  350مرة يف الثانية الواحدة.
*اليوم الواحد يف كوكب بلوتو يساوي أسبوعا يف كوكب األرض.
*غالبية فيتامني « »Cاملوجودة يف الربتقال ترتكز يف القشور.
*امللكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني أغنى امرأة يف العالم ،حيث
تبلغ ثروتها  5,2مليار دوالر.
*الزرافة تس�تطيع ان تنظف اذنيها بلس�انها ال�ذي يصل طوله اىل
 140سنتيمرتا ً.
ً
مث�ا)
*اذا اكل�ت يشء الذع (فلف�ل
ولم تتحمّل حرارة الفلفل فما عليك
ّ
الس�كر عىل
اال وض�ع القلي�ل م�ن
لسانك وسرتتاح مبارشة
* مش�ية امل�رأة وتمايله�ا ليس�ت
من ب�اب الدلع انما بس�بب اختاف
العظام يف جسمهاعن الرجل بسبب
كربمنطق�ة الحوض املهي�أ للحمل
وميان عظام الفخذ
*قلب الح�وت األزرق كب�ر لدرجة
ان�ه بإمكان طفل صغر ان يس�بح
بداخل األوردة املوجودة يف قلبه
* بع�ض البرش لديه�م طفرة جينية
تجعل  4ساعات من النوم يوميا ً كافية جدا ً لهم.
ً
*لس�ان القط س�احه الدائم فهو مملوء بغدد تفرز س�ائا يضمد
جرحه به عدة مرات حتى يلتئم .
* املصاب�ون بم�رض نفيس مصحوب بنزعه اجرامي�ة لديهم قدرة
اس�تثنائية يف ق�راءة لغ�ة الجس�د وايمائ�ات الن�اس ,ويخت�ارون
ضحاياهم عىل اساس ذلك.
* ان نصف س�كان الصني لم يس�تخدموا فرش�اة األس�نان طوال
حياتهم !!
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حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1995ب�دء محاكم�ة العب كرة الق�دم األمريكية
الس�ابق أو ج�اي سيمبس�ون بتهمة قت�ل زوجته
السابقة وعشيقها.
ً
شخصا.
زلزال عنيف يف كوبي يف اليابان يقتل 5092
 - 1996وص�ول الق�وات الروس�ية إىل البوس�نة
والهرس�ك للمش�اركة يف تطبي�ق اتف�اق دايت�ون
للسام.
 - 1998املوظف�ة الس�ابقة يف البي�ت األبيض ليندا
تريب تس�لم املحقق األمريكي املستقل كينيث ستار
تس�جيات محادث�ات هاتفية م�ع زميلتها مونيكا
لوينس�كي التي تروي فيها تفاصيل عاقة حميمة
م�ع الرئيس بيل كلينتون ،لتش�عل بذل�ك ما أصبح
يعرف بفضيحة مونيكا غيت.
 - 2000النياب�ة العام�ة لاحت�ال اإلرسائيلي�ة
توج�ه الئح�ة إتهام ض�د إرسائييل عم�ره  39عامً ا
من مس�توطني الق�دس الغربية ه�دد بقتل رئيس
الحكومة إيهود باراك حاملا يجده أو يلتقي به.
 - 2009مجلس حقوق اإلنس�ان يقرر انش�اء بعثة
تقيص حقائق للتحقيق يف دعاوى ارتكاب مخالفات
للقانون الدول اإلنساني قبل وبعد حرب غزة.
 - 2010اغتي�ال العال�م الن�ووي اإليراني مس�عود

محمدي بإنفجار استهدف منزله.
زل�زال يف هايتي بل�غ قوته  7درج�ات عىل مقياس
ريخرت.
 - 2011اس�تقالة  11وزيرًا م�ن الحكومة اللبنانية
يمثلون تكتل اإلص�اح والتغير وحزب الله وحركة
أمل ووزير محس�وب عىل رئي�س الجمهورية يؤدي
إىل فقدان الحكومة لرشعيتها الدستورية واعتبارها
مستقيلة.
رئيس الوزراء الكويتي الش�يخ نارص املحمد األحمد
الصباح ي�زور العراق يف أول زي�ارة لرئيس حكومة
كويت�ي للع�راق من�ذ الغ�زو العراق�ي للكويت عام
.1990
 - 2015الاعب الربتغال كريس�تيانو رونالدو يفوز
بجائزة كرة الفيف�ا الذهبية كأفضل العب كرة قدم
يف العالم ضمن حفل توزيع جوائز الفيفا .2014
 2016تفج�ر قوي داخل ميدان الس�لطان أحمد يف
إسطنبول يس�فر عن مقتل  10أشخاص عىل األقل
وجرح  15آخرين.
توقيف زورقني حربيني للبحارة األمريكيني بواسطة
القوة البحرية لحرس الثورة اإلسامية بعد دخولهما
غر املرشوع إىل املياه اإلقليمية اإليرانية.

من الفيسبوك

F

acebook

وهلل يف خلقه شؤون

اإلعجاز العلمي يف حتريم حلم اخلنزير

اختبارات شخصية

حتليل الشخصية من خالل اختيار االبتسامة االمجل
يمك�ن تحليل الش�خصية من خال ش�كل
ً
مث�ا
وح�ركات الوج�ه والجس�م ومنه�ا
النظ�رات وطرق اس�تخدام العينني واليدين
اثن�اء ال�كام وش�كل الحاجب�ني والذق�ن
واالصاب�ع واألظاف�ر .لكن من املفي�د ايضا ً
االعتماد عىل االبتسامة .فهي تكشف الكثر
م�ن خفايا الطب�اع .ويف هذا االختب�ار الذي
يه�دف اىل تحلي�ل الش�خصية بدق�ة يج�ب
اختيار االبتس�امة التي تع� ّد االجمل واالكثر
جاذبية.
كيفية تحليل الشخصية من خال االبتسامة
االجمل
قبل تحليل الشخصية من خال هذا االختبار
يجب معرفة ان االبتس�امة هي احد االبواب
التي يمكن اآلخرين ان يكتشفوا من خالها
بع�ض خفاي�ا ال�ذات .فه�ي تف�رح هؤالء
وتجذبهم ويمكن عن طريقها توجيه بعض
الرس�ائل إليهم .وكش�فت دراسة أحريت يف
جامعة سان فرانسيسكو يف الواليات املتحدة
األمركي�ة وج�ود  19نوعا ً من االبتس�امات
الت�ي تنقس�م اىل قس�مني ،االبتس�امة التي
توج�ه اىل اآلخرين بدافع التهذي�ب واللياقة
واملجامل�ة واالبتس�امة الصادق�ة والفعلية
والحقيقية .ويف ه�ذا االختبار يكفي اختيار
االبتسامة االجمل واالكثر جاذبية الكتشاف
ابرز صفات الشخصية.
االبتسامة 1
يعن�ي هذا االختيار التمتع بطباع حساس�ة
ومرهف�ة اضافة اىل ال�ود واللطف والحرص
عىل تقديم املس�اعدة للجمي�ع ايا ً تكن صلة
القرابة بهم .لكنه يدل يف املقابل عىل املعاناة
من القلق املستمر والشعور بتأنيب الضمر
عندارت�كاب اي خط�أ أي�ا ً كان حجمه .كما
يشر اىل امكانية امتصاص االجواء السلبية
التي تس�ود يف املحي�ط والتأث�ر بها برسعة
والت�رف عىل اساس�ها ويكش�ف امليل اىل

الح�زن واالكتئاب واالنط�واء عىل الذات بني
الحني واآلخر.
االبتسامة 2
يش�ر ه�ذا الخي�ار اىل التمت�ع بش�خصية
متميزة واىل القدرة عىل الحفاظ عىل التوازن
وع�ىل التفك�ر العمي�ق .ويدل ع�ىل التمتع
بموهب�ة االس�تفادة من التج�ارب الخاصة
والعامة .ويعن�ي امكانية تصحيح االخطاء
وتصوي�ب املس�ارات والتحك�م باملش�اعر
والسيطرة عىل االنفعاالت وعدم السماح لها
بالظهور والتأثر وخصوصا ً يف حال الحاجة
اىل اخذ القرارات الصعبة.
االبتسامة 3
اذا تم من خال اختبار تحليل الشخصية هذا
اختيار االبتس�امة رقم  3باعتبارها األجمل،
فهذا يكش�ف الجرأة واملي�ل اىل املغامرة من
دون الخوف م�ن النتائج اضاف�ة اىل الفخر
بال�ذات وباملواه�ب والق�درة ع�ىل مواجهة
املعوق�ات ايا ً تك�ن بتصمي�م وارادة قويني.
وي�دل عىل التفكر االيجاب�ي يف كل الظروف
واالوقات وعىل التحيل بمعنويات مرتفعة يف
معظم الحاالت كما بموهبة تقديم النصائح
املفيدة لآلخرين.
االبتسامة 4
م�ن الصف�ات التي يكش�فها اختي�ار هذه

االبتسامة التمتع بالطاقات الازمة لتخطي
املواق�ف التي تس�تدعي الش�عور بالغضب
به�دوء وحكمة .كم�ا يش�ر اىل القدرة عىل
اش�اعة اجواء الفرح يف املحيط وعىل تحريك
مسار االمور التي تتعرض للجمود يف مختلف
مجاالت الحياة بفضل التحيل بالدبلوماسية
واملرونة يف التعامل مع االشخاص والظروف
واملواق�ف .كذلك يدل الخيار رقم  4يف اختبار
تحلي�ل الش�خصية ه�ذا ع�ىل الق�درة عىل
االقناع والقيادة واالصاح والحد من ارتكاب
االخطاء.
االبتسامة 5
يعني اختيار هذه االبتسامة التمتع بالقدرة
عىل الص�رب يف مواجهة املصاعب والش�عور
بالرىض بعد الحصول عىل اقل املطالب .كما
يدل عىل التمتع بشخصية ودودة تلفت انظار
الكثري�ن وتدفعه�م اىل بن�اء الصدقات مع
صاحبها .ويش�ر ه�ذا اىل الخجل واالنطواء
ع�ىل ال�ذات احيان�ا ً واىل الرغب�ة الدائم�ة يف
نسيان االمور الس�لبية وامليل اىل االيجابيات
وبناء كل املواقف عىل اساسها.
االبتسامة 6
م�ن ابرز صف�ات من يخوض ه�ذا االختبار
وي�رى ان االبتس�امة رق�م  6ه�ي االجم�ل
واالكثر جاذبية التمتع بالكاريزما وجاذبية
الطب�اع اضاف�ة اىل الق�درة ع�ىل كس�ب
ثق�ة االش�خاص اآلخري�ن والحص�ول عىل
مس�اعدتهم ودعمه�م يف اي وقت بس�هولة
ومن دون بذل الكثر من الجهود .ويكش�ف
هذا الخيار ايضا ً املي�ل اىل الوحدة بني الحني
ً
فض�ا عن الش�عور بالغرب�ة وعدم
واآلخر
ً
االنس�جام مع املحيط ايضا ً
فض�ا االرتباك
ام�ام املواق�ف الصعب�ة والش�عور الرسيع
بالتوتر يف حال تراكم املهمات .وهذا ابرز ما
يكشفه اختبار تحليل الشخصية الذي يقوم
عىل اختيار االبتسامة االجمل.

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.

اإلعج�از العلمي يف تحريم لحم الخنزير ،ق�ال الله تعاىلُ :
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إذا حرم ربنا تبارك وتعاىل ش�يئا فهو محرم حرمة مطلقة ،والعلم يحقق
صدق وحكمة القرآن الكريم يف كل إش�ارة من هذه اإلشارات ،فالله تعاىل
ال يحرم يشء إال ألنه ضار ومؤذي لإلنسان.
ملاذا لحم الخنزير حرام
الخنزي�ر حيوان نجس ق�ذر رمام ،ي�أكل الجيف والنفاي�ات حتى لو تم
تربيته يف حظائر نظيفة مغلقة ومكيفة يبقى نجس ألنه هو يف فطرته و
يف تكوينه يأكل روثه ،وال أحد يستطيع أن يغر هذه الفطرة ،كما أنه ثبت
علميا أن دهن الخنزير وهو متلبس بلحمه ال يستطيع جسم اإلنسان أن
يس�تفيد به أبدا ،يعني ال تس�تطيع املعدة أن تهضمه ،وال يستطيع الكبد
أن يخزنه ،فيتجمع يف جس�م اإلنس�ان عىل شكل دهن خنزير ،ويؤدي إىل
العديد من األمراض ،خاصة أمراض الدورة الدموية.
األمراض التي يسببها لحم الخنزير
يحت�وي لحم الخنزير ع�ىل مادة الكوليس�رتول الدهني�ة ،و التي تقرتن
زيادته�ا يف دم االنس�ان بزيادة فرص اإلصابة بتصل�ب الرشايني ،كما أن
تركيب األحماض الدهنية يف لحم الخنزير تركيب شاذ يختلف عن تركيب
األحم�اض الدهني�ة يف األغذية أألخرى ،و من أهم املخاطر التي يس�ببها
لح�م الخنزير هو احتواؤه عىل الدودة الرشيطي�ة التي يصل طولها إىل 3
مرت ،فبيضها يفقس يف أمعاء اإلنسان وترتك الرقات يف الجهاز الهضمي
والليمفاوي ،لتتسلل إىل العضات و القلب مسببة نوبات قلبية ،ومشاكل
يف العني والجهاز العصبي والدماغ.
ملاذا خلق الله عز وجل الخنزير وهو ضار
كث�ر من الناس يتس�ائلون ،ملاذا خل�ق الله عز وج�ل الخنزير وهو بهذا
ال�رر؟ الل�ه ل�م يخلق ش�يئا يف هذا الك�ون عبث ،والحكم�ة من خلق
الخنزي�ر هو تنظيف األرض من النفاي�ات والجيف ،وليس ليكون طعاما
لإلنس�ان ،وله دور كب�ر يف تنظيف البيئة وتطهره�ا ،ولذلك هو حيوان
ب�ري ال يج�وز تربيته يف امل�زارع ،بل يجب أن يس�ر يف األرض وينظفها،
فالله لم يحرم الله ش�يئا عبثاً ،ولم يخلق ش�يئا عبثاً ،ألن الله أجل وأكرب
وأعز من ذلك.

رأيس
1بطل�ة كأس العالم لكرة
القدم .1994
2يقطع باألسنان وخاصة
اللحم  oمدينة باكستانية.
3أش�ياء غ�ر مفهومة أو
صعب�ة الفه�م  oيصيب�ه
الجنون.
4فعل أمر يقال عند الصاة
 oخوف مريض
5ارتفع وعا.
6بح�ر  oفج�وات بالغ�ة
الصغر يف الجس�م أو ورق
النبات.
7عك�س الح�رب  oم�ن
ينعق.
8نصف نب�ات  oما يوضع
ع�ىل األث�اث لحمايت�ه أو
لزينته فتفرش عليه.
9الع�ب ليب�ي يف ن�ادي
الشباب السعودي.
10الع�ب وف�اق س�طيف
الجزائري

فهم ذاتي

افقي
1بطل�ة كأس العال�م لكرة القدم
 o 2006نصف طعام
دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اس�تثناء  ،لذلك انا ش�خصية
2ط�ر طوي�ل األرج�ل واملنق�ارمنفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين  ،وهذه مشكلتي  ..فالبعض يعترب ذلك
 oس�ئم  oلتفس�ر املعن�ىمنقصة للمرء  ،رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي  ،ومش�كلتي
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تاحظ الجمال
واالستطراد.
3مجموعات من األوامر للكمبيوتربداخ�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي  ،وأبي ال ي�رى من الحياة
لعمل يشء ما oمتازمة االلتهابش�يئا ً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي ل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال
التنفيس الحاد.
4قرب  oحيث يلتقي امللتقون .نفيس  ..فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:
5مجموع�ة طق�وس وتقالي�د
اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثر من البنات العرب يف هذه األمور ولكن
لحدث ما  oاحد الوالدين
6أخطأ  oقدح وذم ش�عرا  oسأمالش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك
وضيق من بطء مرور الوقت .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
7للنداء  oعكس منغلق
8الس�نة الن�ار الش�ديدة oككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فا تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغر حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
متشابهات
9نص�ف خ�روج  oتوق�ف لعمليف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
يشء جانبي أثن�اء القيام برحلةمبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الرب والدعاء
والشكر عىل ما فعاه الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر ،ثالثا بيدك
أساسية.
10بطلة كأس العالم لكرة القدمان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم
 o 1998اس�تجد وأظه�ر لون�ااملبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر والفائدة
جديدا.
لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تكنولوجيا متطورة لنقل اإلنسان إلى أي
مكان في العالم خالل ساعة واحدة

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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سميرة سعيد تؤجل لقاءها بمشتركي ذا فويس
إفتت�ح النجم محمد حماقي أوىل حفالت فريق
ذا فوي�س يف  city walkقبل أي�ام  ،ومن بعده
تقابل الفريق مع الس�وبر س�تار راغب عالمة
وامللكة أحالم يف حفل غنائي واحد للمرة األوىل،
بعد أن كان من املقرر ان يحيي كل منهم حفالً
منف�رداً ،وذلك وفقا ً لق�رار إدارة ال�أم بي يس
نظرا ً لسوء الظروف الجوية.
بدأت اوىل حف�الت  the voice tourيف دبي قبل
أيام بإنطالقة الفريق مع محمد حماقي يف أوىل
الحفالت ،وقد شهد الحفل تريو يجمع حماقي
باملتسابقني فهد املفتخر ويماني الحاج والذي
تفاعل معه الجمهور بشدة أثناء الحفل.
وأكد حماقي أن س�عادته ال توصف بإستقبال
الجمهور ملتس�ابقي ذا فويس ،ووقتها ش�عر
بنتيجة ما قدموه ضمن حلقات الرنامج.
ولكل م�ن فري�ق ذا فوي�س ،يس�تعد لتجربة

جديدة فور إنطالقه من ذا فويس ،حيث يقوم
صاحب لق�ب ذا فوي�س بموس�مه الخامس،
مهدي عي�اش ،حاليا ً بعقد جلس�ات عمل مع
رشكة ال�أم بي يس ورشكة بالتينيوم ريكوردز
لتحرض عمل غنائي جديد يليق بجمهوره ،أما
إبراهيم مش�ويل فيحرض ألكثر من عمل غناي
خ�الل الف�رتة القادم�ة حيث يقوم بتس�جيل
أغنية باللهجة العراقية ،ويستعد ألغنية أخرى
باللهجة السعودية أيضاً.
ع�ىل صعيد آخ�ر ،ينتظر متس�ابقو ذا فويس
تحدي�د املوع�د الجدي�د لحفله�م الغنائ�ي مع
الديفا س�مرية س�عيد بع�د تأجيلها األس�بوع
الح�ايل بس�بب س�وء األح�وال الجوي�ة ،حيث
كان من املقرر ان تلتقي بمتس�ابقي ذا فويس
يف حف�ل غنائي جدي�د ها االس�بوع ،ولكن تم
تأجيله لألسبوع القادم.
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ال تبكي خاليت
العزيزة أم الشهيد

دانييال رحمة وماغي بوغصن ّ
متورطتان في جريمة قتل
ابتكرت الواليات املتحدة وس�يلة
نق�ل بالغة التط�ور لديها القدرة
ع�ىل نقل اإلنس�ان إىل أي�ة نقطة
يف العال�م يف م�دة ال تزي�د ع�ىل
س�اعة واحدة فقط .ومن جانبه،
كشف الجنرال األمريكي ،ستيفن
كواس�ت ،القائ�د الس�ابق ملركز
تدري�ب قي�ادات الق�وات الجوية
األمريكي�ة يف نوفم�ر امل�ايض،
عن ه�ذه التكنولوجي�ا الجديدة،
مؤكدا ً أنه يمكن تس�خريها لنقل
أي ش�خص من أي�ة منطقة عىل
األرض إىل أي مكان آخر يف غضون
س�اعة واح�دة .إع�الن الجنرال
جاء عىل خلفية ترصيحات أخرى
أطلقها عسكريون أمريكيون عن

وج�ود ظواهر طبيعي�ة غريبة ال
يمك�ن العث�ور عليه�ا يف مصادر
مكش�وفة .وس�جل الجن�رال
 3300س�اعة ط�ريان ،منها 650
ساعة يف معارك «درع الصحراء»
و«عاصفة الصحراء»  .وذكر أن،
غفني ش�وتويل ،املدي�ر التنفيذي
لرشكة س�بيس إك�س األمريكية،
كانت ق�د أعلن�ت ،يف أبري�ل عام
 ،2018أن�ه س�يكون بمق�دور
منظوم�ة النق�ل Big Falcon
 Rocketنق�ل أي إنس�ان خ�الل
أق�ل من س�اعة إىل أية نقطة عىل
س�طح الك�رة األرضي�ة ،والت�ي
س�تعمل خالل الس�نوات العرشة
املقبلة.

تصميم جديد لـ(فيسبوك) يتهيأ للظهور
قبل حلول الربيع المقبل
تس�تعد منصة التواصل االجتماعي األشهر يف العالم (فيسبوك) ،لطرح
تصمي�م جديد كليًّا لنس�خة س�طح املكت�ب والهواتف الذكية .وأش�ار
ً
متاح�ا لعدد محدود من
إىل أن التصمي�م الجديدة من (فيس�بوك) ،بات
املستخدمني لتجربته ،قبل طرحه بصورة كاملة لكل مستخدمي موقع
التواص�ل .وس�يظهر التصميم الجديد لعدد محدود من املس�تخدمني يف
«نافذة منبثقة» تظهر للمستخدم ،تضع خيار تجربة «اإلصدار الجديد»
من (فيسبوك) .ويظهر يف واجهة املستخدم الجديدة ل�(فيسبوك) أنها
ً
ً
ّ
إرشاقا ،وس�يظهر (فيس�بوك) بخلفية ذات
تشوش�ا ،وبألوان أكثر
أقل
وضع «داكن» ،تس ّهل تصفح املنشورات وكتابة التعليقات.

أول جهاز هاتف في العالم بكاميرات مخفية

أكثر من عم�ل درامي يف لبن�ان أُعلن انطالق
ش�ارة البداي�ة لتصوي�ر مش�اهده األوىل
للمنافسة يف موسم رمضان .2020
وبرغ�م الرسي�ة التام�ة التي تحي�ط بالعمل
الدرامي املنتظر عرضه يف الخريطة الرمضانية
املقبل�ة «أوالد آدم» يجم�ع ماغ�ي بوغص�ن
ودانييال رحمة وقيس الشيخ نجيب ومكسيم

ً
مع�ا ،يف تعاون فني جديد،
خلي�ل للمرة األوىل
لك�ن علم أن املسلس�ل س�تدور أحداثه حول
جريمة قتل ،كما ستشهد حلقاته مزيجا ً من
اإلثارة واألكشن ،ويبتعد تماما ً عن الكوميديا
التي اعتمدت عليها ماغي بوغصن يف أعمالها
خالل السنوات املاضية.
وم�ن املق�رر انط�الق تصوي�ر أوىل مش�اهد

بطل باب الحارة يدخل عالم المافيا في السعودية
يح�اول املمثل ،س�امر امل�رصي ،الش�هري عربيا ً
ب�»العكي�د» ،بطل املسلس�ل الس�وري الش�هري
«باب الحارة» ،أن يستمتع بفرتة إجازته قبل بدء
تصوير أعماله الدرامية الجديدة التي ينافس بها
باملوسم الرمضاني املقبل لعام .2020
وينتظر س�امر امل�رصي عرض فيلم�ه األجنبي
الجدي�د «األس�وياء» ،حي�ث أنه�ى تصويره قبل
فرتة ليق�ف فيها للمرة األوىل أمام بطل سلس�لة
جيمس بوند «بريس بروسنان».
وبرغم أن سامر املرصي يستعد لتصوير مشاهده
ضم�ن املوس�م الثان�ي م�ن املسلس�ل الدرام�ي
التاريخي «الحرملك» الذي شارك يف بطولة الجزء
األول منه يف املوسم الرمضاني املايض أمام جمال
س�ليمان والتونسية درة وس�الفة معمار ،تعاقد

أخ�ريا ً عىل بطولة عمل درامي جديد يف الدراما
الس�عودية يحمل اس�م «ممجي» الذي من
املقرر أن يصوّر مشاهده يف جورجيا.
ّ
سيجس�د شخصية
وقد علم أن «العكيد»
مختلف�ة تماماً؛ حيث يجس�د دور رجل
إحدى عصابات املافيا العاملية.
عىل صعيد آخر ،يحاول س�امر املرصي
الش�هري ب�»أب�و ش�هاب» أن يم�ارس
هوايات�ه املفضل�ة خ�الل ف�رتة إجازته،
حيث ن�رش إحدى ص�وره الخاص�ة أثناء
جولته عىل الدراجة الهوائية؛ وهي الرياضة
ّ
املفضل�ة لدي�ه ،حيث تبعه م�ا يقرب من 30
ش�خصا ً يف جولة تصل مدتها إىل نصف س�اعة
تقريباً.

ميريام أوزرلي أفضل ممثلة سينمائية
لعام 2019

كشفت رشكة «ون بلس» ،ضمن
فعاليات « ،»CES 2020أخ ً
ريا عن
هاتفها الجديد « nOnePlus Co
 ،»cept Oneالذي بدأت بالتسويق
ل�ه منذ األس�بوع امل�ايض .وكان
الح�دث جدي� ًدا وممي� ًزا ،س�واء
من حي�ث الهاتف نفس�ه أو من
حيث تواجد ون بلس يف فعاليات
« ،»CESوه�و األم�ر الذي يحدث
للم�رة األوىل .يتمي�ز الهات�ف
الجديد بتقنية جديدة تتيح تغيري
ّ
يغطي
لون الزجاج الخلفي الذي
الكامريا إىل اللون األسود ،وبالتايل
يقوم بإخف�اء الكامريا املوجودة
أس�فله .وبذلك تتيح ه�ذه امليزة
الحفاظ عىل األمان والخصوصية
الخاص�ة بالهات�ف ،باإلضافة إىل
املظه�ر الجم�ايل .وم�ا يجعله�ا
مي�زة آمن�ة ورسيع�ة ،ه�ي أن
الهاتف يحت�اج لكي يقوم بإزالة
التعتيم من عىل الكامريا فقط إىل
 0.7ثاني�ة .يذك�ر أن رشكة «ون

بل�س» تعاون�ت يف تطوير هاتف
« »OnePlus Concept Oneم�ع
رشك�ة « »McLarenاملتخصصة
يف تصني�ع الس�يارات ،وه�ذا
التع�اون ه�و اس�تكمال لتعاون
مس�تمر وقدي�م ب�ني الرشكتني
والذي اس�تمر لوقت طويل ج ًدا..
وإن كن�ت متاب ًع�ا للس�يارات
فيمكن�ك أن تالح�ظ العالقة بني
تصمي�م الزجاج يف ه�ذا الهاتف
وب�ني س�يارات « n720S Sp
ّ
تصنعه�ا
 »derالفاخ�رة والت�ي
مكالري�ن .ومع�رض « »CESهو
مع�رض تج�اري يُقام يف ش�هر
كان�ون الثان�ي م�ن كل ع�ام يف
الس فيغ�اس األمريكية ،وترعاه
جمعي�ة صانع�ي اإللكرتوني�ات
االستهالكية ،ويعرض فيه عيّنات
من املنتج�ات املتقدمة للرشكات
ومنتج�ات مس�تقبلية ،ويع�د
ه�ذا املع�رض من أك�ر معارض
التكنولوجيا يف العالم.

تغريدات

احمد الجبوري

اعزي الشعب العُماني الشقيق بوفاة السلطان
قابوس بن ســعيد ..مؤســس ثقافــة املواطنة
والتســامح بني األديان واملذاهب ..ونسأل اهلل
ان يرمحه ويسكنه فسيح اجلنان .كما نبارك
لعُمان تولي هيثم بن طارق بن سعيد ..حاكما
لسلطنة ُعمان  ...حفظ اهلل ُعمان وكل الدول
العربية واإلسالمية .

احمد مال طالل

ندين بأشد العبارات العملية اجلبانة الغادرة
اليت تعرض هلــا الزميالن أمحد عبد الصمد
وصفــاء غالي ،والــيت أدت إىل استشــهادهما
على أيدي من ال يريد للعراق أن يكون ســيد
نفسه.
تعازينا لدجلة وادارتها والزمالء فيها.
ونعاهد الشهيدين وشهداء الثورة على الوفاء
ألرواحهم بتحقيق األهداف أو اللحاق بهم.

املسلس�ل خالل األيام املقبلة ،وهو من تأليف
رام�ي كوس�ا وإخ�ارج اللي�ث حج�و ،ومن
املنتظ�ر عرضه عر شاش�ة ال��أل بي يس يف
رمضان .2020
ع�ىل صعي�د آخ�ر ،تواص�ل دانيي�ال تصوير
مش�اهدها الباقي�ة م�ن أح�داث مسلس�لها
الدرام�ي الجديد «العودة» الذي تش�ارك به يف
املوس�م الدرامي خارج رمض�ان أمام نيقوال
مع�وض ،حيث أنه�ى ،الفن�ان ملح�م زين،
تصوي�ر األغني�ة الدعائي�ة للمسلس�ل ،وقد
ُ
ص�وّرت يف إح�دى املناطق الجبلي�ة يف لبنان،
ع�ىل أن ُتعرض كنوع من الدعاية للمسلس�ل
تمهيدا ً ّ
لبثه.
ّ
وتجس�د دانييال ش�خصية فتاة ُتدعى نسيم
تواجه العديد من املشكالت ،ما يجعلها تهرب
وت�رتك بلده�ا لف�رتة مؤقت�ة ،ولكنه�ا تقرر
العودة بعد مرور س�نوات طويلة ،ولكن عند
الع�ودة تواج�ه أزم�ات أخ�رى إىل أن تقع يف
حب بطل العمل نيقوال معوض .تدور أحداث
املسلسل يف  30حلقة ،ويُعرض خارج املوسم
الرمضاني.

ف�ازت املمثل�ة الرتكية،
أوزريل،
مريي�ام
بجائ�زة أفض�ل
ممثل�ة
س�ينما ئية
لعام ،2019
وفور تلقيها
ا لجا ئ�ز ة
ت
ن�رش
ع�دة ص�ور
أثناء تس�لمها
الجائ�زة وعلّقت
عليها قائلة« :شكرا
جزيال عىل جائزة أفضل
ممثل�ة س�ينمائية اآلن  ،يف ه�ذه
املناسبة  ،أعرب عن تقديري الخاص
ملؤسس�ة «»engelsizyasamvakfi
عىل كل ما تبذلونه من جهود لتحسني

كارمن
سليمان
تأخذ رأي
الجمهور
بأغنيتها
الجديدة

املعيش�ية
الظ�روف
لألش�خاص ذوي
اإلعاقة لتمكينهم
م�ن املش�اركة
الحي�اة
يف
ا الجتما عي�ة
وا لثقا في�ة ،
و تطو ي�ر
إ مكا نا ته�م
ا إل بد ا عي�ة
و ا لفكر ي�ة
والفني�ة بحس�ب
إتفاقية األمم املتحدة
لع�ام  .2008الله يرس�ل
لكم القوة والركة».
الجدير ذك�ره أن املمثلة مريم أوزريل
اش�تهرت ب�دور الس�لطانة هيام يف
مسلسل «حريم السلطان».

نرشت الفنانة املرصية ،كارمن سليمان ،صورة لها
من حف�ل توزيع جائ�زة «س�اويرس» الثقافية،
وذل�ك عىل حس�ابها الخ�اص عىل اح�د مواقع
التواصل االجتماعي.
وطلب�ت كارم�ن رأي الجمه�ور ح�ول اي
موض�وع يري�دون ان تتح�دث اغنيته�ا
الجديدة ،معلّقة ع�ىل الصورة قائلة« :من
حف�ل توزيع جائزة س�اويرس الثقافية،
حابني األغنية الجديدة يبقى شكلها إيه
أو تتكل�م ع�ن إيه؟ يال ورون�ي األفكار
الجميلة».
وكان�ت س�ليمان طرح�ت أيض�ا ً
يف األون�ة األخ�رية أغني�ة
«الزم تغي�ب» ،ع�ر
قناته�ا الرس�مية عىل
«يوتي�وب» ،م�ن
محم�د
كلم�ات
الغري�ر ،ألح�ان وت�ر،
توزيع رأفت ،وتريات
تامر فيظي ،غيتار
رشي�ف فهم�ي،
إيق�اع هان�ي
ا ل�د و رس ي ،
مكس وماسرت
جاسم محمد،
وإرشاف ع�ام
مصطف�ى
جاد.

سعد حمسن خليل
ال تبكي خالتي العزيزة ام الش�هيد عىل استش�هاد ابنك ،احمد عبد
الصمد ،فاملوت بات يف العراق عادة تعودنا عليها ،وعويل النساء بات
لنا اقرب من صوت س�مفونية نطرب لها بدأت منذ مئات السنني،
ال يهزن�ا صوته�ا بقدر ما تش�د الع�زم فينا عىل البق�اء صامدين
دفاعا عن املبادئ والحق العراقي ،فنحن جميعا ،وبأطيافنا كافة،
نتفيأ تحت ظالل نخيل العراق ،ونلتحف هواءه ،ونرشب ماء دجلة
والف�رات العذب ،حت�ى صارت عذوبته دواء لن�ا تغرس فينا العزم
ع�ىل حب الش�هادة والتضحية فداء ألرض الع�راق املعفرة بروائح
ارضحة ائمته االطهار..ال تبكي أم�ي العزيزة ،فبكاؤك يؤملني ،إن
مات ابنك احمد ،فنحن كلنا أبناؤك ،ونقابتنا مرشعة االبواب لتلبية
مطاليب�ك عىل وفق م�ا تمليه علينا مس�ؤوليتنا املهني�ة وواجبنا
االخالق�ي والوطني ..مات العزيز ،احمد عبد الصمد ،مات ويف قلبه
غصة ولوعة يف حب العراق ،وكلنا فداء لهذا الوطن يف مرسح مهنة
املتاعب ،فعندما س�لكنا هذا الدرب يف ه�ذا الوطن املبتىل بالحروب
العبثية ،كنا عىل يقني انه درب املتاعب ،درب “الصد ما رد” ،فقدمنا
يف س�بيل خدم�ة هذه املهن�ة املتعبة باملش�اكل واملنغص�ات مئات
الشهداء ،لكننا كنقابة وضعنا هذه النخب املقاتلة التي قتلت غدرا
يف حدقات عيوننا ،دفاعا عن حقوقهم وحفرنا اسماءهم يف قلوبنا
لتبقى هذه االس�ماء مقدس�ة ..وبرغم حجم املأساة التي نعيشها
ونحن نس�مع كل يوم استش�هاد احد ابنائنا ،فإننا يف رصاع رهيب
مع كل الجهات ذات االختصاص للكش�ف عن القتلة ومحاسبتهم
عىل وفق القانون حتى وصل االمر تهديد نقيبنا الجهات الحكومية
برسعة التحرك للكش�ف عن الجناة ،ويف حال عجزهم فإن النقابة
س�تتجاوز حدود الوطن لوضع هذه املس�ألة امام انظار املنظمات
الدولية ،خاص�ة ان نقيبنا ،مؤيد الالمي ،عضوٌ يف املكتب التنفيذي
لالتحاد الدويل للصحفيني ،وهو اكثر قدرة إلحقاق الحق ومحاسبة
الجناة وفتح ملفاتهم يف حال تقاعست السلطات املحلية وفشلت يف
الكشف عن الجناة ..والسوآل املطروح :اين يتجه املشهد العراقي؟
وه�ل هن�اك نهاية له�ذا املش�هد الدم�وي؟ ومتى تنته�ي فصول
املرسحية الس�مجة التي مألت عيوننا دمعا لفقدان احبة لنا؟ متى
نك�ون ب�رشا لنا قيمة يف مجتم�ع يعيش حاليا لغة الغاب وتس�يد
الوحوش املفرتسة؟ متى نمس�ك بهذه الوحوش الغادرة ونضعهم
يف قف�ص االتهام مغش�يا عليهم ،خائف�ني مرتجفني من قصاص
العدالة ،ونضع اعناقهم يف حبل الذل معلقني تلعنهم االجيال؟ متى
نسري يف االرض مرحا ال نخىش يف الحق لومة الئم؟ متى ومتى نلعن
هؤالء “الدراكوال” مصايص دماء البرش؟ متى ننعم باالمن واالمان،
ونأخذ حق ارواح شهداء الصحافة والناشطني من ابناء شعبنا من
الذين انتخوا لكشف الحق وفضح الباطل أينما كان؟
م�ات عبد الصمد بطلق ناري ليلتح�ق بزمالئه معززا مكرما ..فنم
أيها البطل قرير العني معززا مكرما فخرا وعزا يف جنات الخلد.

هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطاللة جديدة
فاج�أت الفنانة املرصي�ة ،هنا الزاهد،
متابعيها بعدما أدخلت تعديالً بسيطا ً
عىل شكلها.
ون�رشت ع�ل حس�ابها ع�ىل تطبي�ق
الص�ور والفيديوه�ات “إنس�تغرام”
ص�ورة ظهرت فيه�ا وق�د تخلت عن
طريقة فرد الشعر ورسحته عىل شكل
.Bun
وحقق�ت الصورة الت�ي التقطتها عن
قرب من�ذ الس�اعات القليلة
األوىل بع�د نرشه�ا
أكثر م�ن  321ألف
إعجاب .
واكتفت الزاهد
بالتعليق عليها:
“قري�ب جداً”.

يشار إىل أنها أشعلت التطبيق ،يف وقت
س�ابق ،بعدما نرشت صورة أخرى لها
مع التعليق الطريف“ :إيه دا؟ طلعتي
مش وحش�ة والله” محقق�ة أكثر
من  587ألف إعجاب.
يذك�ر أنه�ا لفتت األنظ�ار قبل
ذل�ك بتعليق س�اخر نرشته
عىل صورة لزوجه�ا الفنان
أحم�د فهمي ،حيث ش�بهته
بالق�رد والكفت�ة ،وهو
م�ا دف�ع والدت�ه إىل
ال�رد بطريق�ة
طريفة ،مش�رية
إىل أن الفنان�ة
تح�ب زوجه�ا
برغم ذلك.

ميغان ماركل توقع عقدا مع ديزني
كشفت تقارير عن ّ
أن ميغان ماركل ،زوجة األمري هاري ،وقعت
عقدا ً مع ديزني للقيام بأداء صوتي مقابل الترع لجمعية خريية
خاصة برعاية الفيلة .وكانت قد سجّ لت ميغان التعليق الصوتي
قب�ل أن تغادر مع زوجها لقضاء عطلة إىل كندا لالحتفال بعيد
امليالد .وجاء العق�د مقابل الترع لجمعية « Elephants
 »Without Bordersاملختصة بالحفاظ عىل الحياة
الرية ،وتس�اعد عىل حماية الحيوانات من
الصيد الجائر .وكان قد أعلن ،األمري
ه�اري وزوجت�ه ميغ�ان
م�اركل ،التن�ازل
ع�ن أدوارهما يف
العائلة امللكية
الريطاني�ة،
و تحقي��ق
االستقالل
املايل.

