
الزوراء / يوسف سلمـان:
يعقـد مجلس النـواب، ظهر اليوم، 
املخصصـة  االسـتثنائية  الجلسـة 
ملناقشـة االعتـداء االمريكـي عـى 
السـيادة العراقيـة، بعـد ان قررت 
الفصـل  تمديـد  الربملـان  رئاسـة 
الترشيعي األول/ السنة الترشيعية 
الثانية للدورة النيابية الرابعة.ومن 
املقرر ان تعرض لجنة االمن والدفاع 
النيابية تقريـرا بمجمل االعتداءات 
االمريكيـة التـي اسـتهدفت قـادة 
مهـدي  ابـو  الشـهيدين  الحشـد، 
سـليماني،  وقاسـم  املهنـدس 
واستهداف مواقع الحشد الشعبي. 
باملقابـل ارجـأت زعامـات الكتـل 
السياسـية حسـم ملـف ترشـيح 

رئيـس الـوزراء املكلـف بتشـكيل 
التداعيات  املؤقتة، بعـد  الحكومـة 
االمريكيـة،  لالعتـداءات  االخـرة 
فيما يتبنى نواب كتل تحالف البناء 
عرض التصويت عى إلغاء االتفاقية 
املتحـدة،  الواليـات  مـع  االمنيـة 
وتفكيك غرفة العمليات املشـركة. 
واكد تحالف الفتـح التزامه بإقرار 
خروج القوات االجنبية والتصويت 
عى إلغاء االتفاقية االمنية، ردا عى 
العـدوان االمريكي االخر، كاشـفا 
عن تحشيد نيابي ملمثيل املحافظات 
لضمان تحقيق النصـاب القانوني 
لعقـد الجلســة، والتصويـت عى 

القرارات باالغلبية.

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
حذرت األمم املتحدة من حرب جديدة 
يف الخليج “العالم ال يمكنه تحملها” 
بعد اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم 
سـليماني، برضبة جوية أمريكية يف 
بغداد، فيما عّد سفر إيران لدى األمم 
املتحدة، مجيد تخت روانجي، أن قتل 
قائد فيلق القدس، قاسـم سليماني، 
برضبة جوية أمريكية، أشـبه بشن 

حـرب، مؤكـدا أن “الـرد عـى عمـل 
عسكري يكون بعمل عسكري”.واكد 
األمني العام لألمـم املتحدة، أنطونيو 
يمكنـه  ال  العالـم  ان  غوتريـش، 
تحمل حرب أخرى يف الخليج.ونقلت 
“TRT “ عـن متحـدث باسـم األمم 
املتحـدة قولـه: إن “غوتريـش دعا 
الزعمـاء اىل التحيل بأقـى درجات 
غوتريش  النفس”.وأضـاف  ضبـط 

أن “العالـم ال يمكنـه تحمـل حـرب 
املتحـدث  الخليج”.وقـال  يف  أخـرى 
باسـم األمني العـام لألمـم املتحدة، 
أنطونيو غوتريش، فرحان حق “إن 
األخـر قلـق للغاية بسـبب التصعيد 
األخر يف الرشق األوسط، حيث قتلت 
الواليـات املتحـدة القائد العسـكري 
اإليرانـي البـارز، قاسـم سـليماني، 
ونائب رئيس الحشد العراقي، جمال 

جعفـر اإلبراهيمي”.وحذر غوترش 
من حـرب جديـدة يف الخليـج، قائال 
“إن العالـم ال يمكنـه تحمـل هـذه 
الحـرب. ورصح فرحان بـأن األمني 
العـام يكـرس جهده باسـتمرار من 
أجل وقف التصعيد يف الخليج، مؤكدا 
أن غوتريش يشـعر بقلـق بالغ إزاء 

التصعيد الحايل.

الزوراء/ حسني فالح:
اعلن تحالـف الفتح عـزم تحالف البناء 
تأجيل تقديم مرشحه اىل رئاسة الوزراء 
لحني وضع حـد لالنتهـاكات االمريكية 
ان  اىل  اشـار  وفيمـا  العـراق،  لسـيادة 
حسم منصب رئاسـة الوزراء يحتاج اىل 
ظروف مناسـبة واكثـر اسـتقرارا، اكد 
الخبر القانوني، عيل التميمي، ان رئيس 
الجمهورية يحق له تكليف مرشـح دون 
الرجوع اىل الكتلة االكرب.وقال النائب عن 
تحالف الفتـح، محمد كريم البلداوي، يف 
حديث لـ”الزوراء”: هناك اسماء تتداول 
كمرشـحني داخـل تحالف البنـاء، لكن 

لم يطرح اي اسـم منهم بشـكل رسمي 
بسـبب بعض االشـكاليات التـي حدثت 
مؤخرا بني رئيس الجمهورية والتحالف، 
السـيما فيما يخص آليـة التكليف. الفتا 
اىل: ان رئيـس الجمهوريـة ينتظـر مـن 
يقدمه تحالف البناء لكي يتم تكليفه، إال 
ان التحالف لم يرشح اي اسم حتى اآلن.
واضـاف: ان تحالف البناء اّجل موضوع 
تقديم مرشـحه لرئاسـة الوزراء بسبب 
التصعيـد االمريكـي الخطـر يف العراق، 
السـيما يف الفرة االخـرة، حيث ينتظر 
تحالـف البنـاء انتهـاء االزمـة الراهنة 
وتهيئة الظـروف املناسـبة، ووضع حد 

لالنتهاكات االمريكية للسيادة العراقية، 
والتي اسـتهدفت ابرز القـادة العراقيني 
والرموز الوطنيـة. الفتا اىل: ان البلد يمر 
بمنزلق خطـر، وحالة االسـتهتار التي 
تقوم بهـا الواليـات املتحـدة االمريكية 
والصهيونية العاملية الستهدافها قيادات 
السياسـية  الكتـل  ان  اىل:  البلد.ولفـت 
منشـغلة بهذا املوضـوع والذي قد يؤدي 
اىل تأخر نسـبي لحسـم منصـب رئيس 
الـوزراء. مضيفـا: اعتقد ان أي مرشـح 
لرئاسـة الوزراء سـرفض قيادة البلد يف 
الظـرف الراهن لحني اسـتقرار الوضع.
واكد: ان تحالف البناء يسـعى لرشـيح 

شـخصية تحظـى بمقبوليـة الجميـع 
لرئاسـة الـوزراء، خاصـة ان املرجعيـة 
اكـدت رضورة اختيـار شـخصية غـر 
جدليـة، ومرضية من قبـل جميع الكتل 
السياسية واملواطنني.بدوره، قال الخبر 
حديـث  يف  التميمـي،  عـيل  القانونـي، 
لـ”الـزوراء”: يحق لرئيـس الجمهورية 
قانونيا تكليف مرشـح مستقل لرئاسة 
الـوزراء دون الرجـوع اىل الكتلة االكرب، 
لكنـه سـيصطدم بالربملان الن املرشـح 
الكتـل  اغلبيـة  تصويـت  اىل  يحتـاج 
السياسـية.واوضح: ان الفقرتـني االوىل 
والثانية من املادة )76( انتهت باستقالة 

عـادل عبـد املهـدي، وبقيـت الفقـرات 
الثالثـة والرابعة والخامسـة التي تقول 
إذا اخفـق رئيس الـوزراء يقـوم رئيس 
الجمهورية بتكليف مرشح اخر، ومعنى 
ذلـك انه حر يف ان يختار اي مرشـح ألية 
شـخصية سـواء كانت مسـتقلة او ال، 
لكـن املـادة نفسـها اشـرطت موافقة 
الربملـان باالغلبية عى مرشـح رئاسـة 
الـوزراء وبرنامجـه الوزاري.وتابـع: ان 
الحل سيكون توافقيا يريض املتظاهرين 
ويريض الكتل السياسية، الن اي مرشح 
سـيكلفه رئيس الجمهورية سـرفضه 

الكتل السياسية.

الفتح لـ         : البناء يؤجل تقديم مرشحه لرئاسة احلكومة حلني وضع حٍد لالنتهاكات األمريكية 
قانوني: رئيس اجلمهورية حيق له تكليف مرشح دون الرجوع إىل الكتلة األكرب

لندن/ متابعة الزوراء:
دعت بريطانيا، امس السبت، رعاياها 
بعدم السفر اىل إيران والعراق باستثناء 
اقليـم كردسـتان.ونصحت بريطانيـا 
مواطنيهـا بتجنـب السـفر إىل العراق 
باسـتثناء إقليـم كردسـتان، وتجنب 
السفر إىل إيران إال للرضورة، بعد مقتل 
قاسـم سـليماني، قائد فيلق القدس، 

التابـع للحـرس الثـوري اإليرانـي يف 
بغداد.وقـال وزير الخارجية، دومينيك 
راب، يف بيـان: “نظرا لتصاعـد التوتر 
يف املنطقـة، تناشـد وزارة الخارجيـة 
العـراق  إىل  السـفر  عـدم  املواطنـني 
باسـتثناء إقليم كردسـتان، والتفكر 
مليـا فيمـا إذا كان سـفرهم ل إيـران 

رضوريا”.

طربق/ متابعة الزوراء:
صـّوت أعضـاء مجلس النـواب الليبي، 
ومقـره طـربق، عـى رفـض اتفاقيتي 
حكومة الوفاق وأنقرة يف جلسة طارئة 
عقـدت بمدينة بنغازي، امس السـبت.
كما أكد املتحدث باسـم مجلس النواب، 
عبـد اللـه بليحـق، أن أعضـاء املجلس 
“صوتـوا باإلجماع عـى قطع العالقات 
مع تركيا”.واتهم أعضاء املجلس رئيس 
حكومة الوفاق، فايز الرساج، بارتكاب 
مطالبـني  عظمـى،  خيانـة  جريمـة 

بإحالتـه عـى النائب العام ملحاسـبته.
وكان بليحق رصح، يف وقت سابق، بأن 
املجلس سـيعقد جلسـة طارئة بمدينة 
بنغـازي ملناقشـة “تداعيـات التدخـل 
ومصادقـة  ليبيـا  يف  السـافر  الركـي 
إرسـال قـوات  الركـي عـى  الربملـان 
غازيـة إىل ليبيا”.وأقـر الربملان الركي، 
بأغلبية األصوات، مذكرة إلرسال قوات 
عسـكرية تركية إىل ليبيـا، حيث صّوت 
325 برملانيا لصالح املذكرة، فيما أعلن 

184 رفضهم لها.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رئاسـة اقليم كردستان رفضها 
خطـوات تصفية حسـابات الدول عى 
أرض العراق، وبالتايل انتهاك سـيادته، 
داعيـة كل األطـراف إىل االلتزام بأقى 
درجـات ضبـط النفس، ومنـع حدوث 
أي تطـورات خطـرة. وقالت رئاسـة 
االقليم، تعليقاً عـى القصف األمريكي 
الذي تسـبب بمقتل نائـب رئيس هيئة 
الحشـد الشـعبي، أبو مهدي املهندس، 
وقائـد فيلـق القـدس االيراني، قاسـم 
سـليماني، قـرب مطـار بغـداد، فجر 
الجمعـة، إن “األحـداث األخـرة التـي 
وقعت يف كركوك والقائم وأمام السفارة 
األمريكيـة ببغـداد، مـؤرشات تدل عى 
ازدياد تعقيد األوضـاع يف العراق والتي 
أدت إىل أفعـال وردود أفعـال متكررة”.

وأضافـت “مـن هـذا املنطلـق نرفض 
خطـوات تصفية حسـابات الدول عى 
أرض العراق، وبالتايل انتهاك سـيادته، 

األمر الذي ادى بالنتيجة اىل وقوع اللواء 
قاسـم سـليماني، قائد فيلـق القدس، 
وأبو مهدي املهندس، نائب رئيس هيئة 
الحشـد الشـعبي، ورفاقهما، ضحايا، 
حيث كان لهما دور مشـهود يف الحرب 
ضـد إرهابيـي داعش خالل السـنوات 
اتخـاذ  يجـوز  “ال  املاضية”.وأكـدت 
العراق ساحة لحسـم رصاعات الدول، 
كما ندعو إىل حل مشـاكلهم عن طريق 
الحـوار واحـرام العـراق وسـيادته... 
إن اسـتمرار هذه التعقيـدات واألفعال 
بالعـراق  سـيميض  األفعـال  وردود 
ومسـتقبل  الهاويـة  نحـو  واملنطقـة 
مجهـول، وسـيؤدي إىل إحيـاء وتقوية 
القوى املتشـددة واإلرهابيـة من قبيل 
الظـروف  هـذه  “يف  داعش”.وتابعـت 
املعقدة والحساسـة والخطـرة، ندعو 
كل األطراف إىل االلتزام بأقى درجات 
ضبط النفس، ومنع حدوث أي تطورات 

خطرة”.

برلني/ متابعة الزوراء:
أن  رسـالة،  يف  األملانـي،  الجيـش  ذكـر 
أوقفـوا  وحلفاءهـا  املتحـدة  الواليـات 
تدريـب القـوات العراقية بشـكل مؤقت 
نتيجـة التهديـد املتزايـد الـذي تواجهه 
تلك الدول بعد رضبـة جوية أمريكية يف 
بغداد، الجمعة، قتلت قاسـم سليماني، 
قائـد فيلـق القـدس بالحـرس الثـوري 
اإليراني، فيما اكد أن برلني تعتزم إرسال 
60 خبـرا عسـكريا إىل العـراق. نحـو 
وقال ضابط أملاني كبر يف رسـالة لنواب 
أملـان إن اللفتنانـت الجنـرال األمريكي، 
بات وايت، قرر زيادة مسـتوى الحماية 
للقـوات املنترشة بالعـراق ضمن عملية 
يقودها.وذكـر  التـي  الصلـب  العـزم 
ايريـش  األملانـي،  الجنـرال  اللفتنانـت، 

ألعضـاء  املوجهـة  الرسـالة  يف  فيفـر، 
لجنتـي الدفـاع والعالقـات الخارجيـة، 
وتحمل تاريـخ الثالث مـن يناير كانون 
الثاني: ”لذلك، جرى تعليق تدريب قوات 
األمـن والقـوات املسـلحة العراقية بكل 
أنحاء العراق بشـكل مؤقت“.وأضاف أن 
”التوجيـه ملزم لكل الـدول الرشيكة يف 
عملية العزم الصلب يف مواقع التدريبات 
بالعراق“.وتنـرش أملانيا نحو 120 جنديا 
يف العـراق ضمـن عملية العـزم الصلب 
املتحدة.كمـا  الواليـات  تقودهـا  التـي 
قرر حلـف الناتو، امس السـبت، تعليق 
عمليـات التدريـب يف العراق إثـر اغتيال 
قائد الحـرس الثوري االيرانـي، الجنرال 
بغداد.وذكـرت  يف  سـليماني،  قاسـم 
وكالة االنباء الفرنسـية، بحسـب “قناة 

الجزيـرة” خربا عاجال، مفاده إن “حلف 
النيتو علـق عمليات التدريـب يف العراق 
إثـر قتـل الجنـرال سـليماني”.اىل ذلك، 
أعلنت القيادة التنفيذية للقوات املسلحة 
األملانية، اعتزامها إرسال نحو 60 خبرا 
عسـكريا إىل العـراق كمـا كان مقـررا.

ونقلت وكالة األنباء األملانية عن املتحدث 
باسم القيادة، سـيمون هوفمان، قوله: 
بعـد كل يشء، نحـن ال نـزال ننطلق من 
أنه يمكننـا االسـتمرار يف تنفيذ مهامنا 
بمجرد تغر الوضع يف العراق بعد اغتيال 
سـليماني.وقال “إنه سيتم يف أربيل نرش 
خرباء عسـكريني من تورغيلوف بوالية 
مكلنبـورغ فوربومرانيا الغربية، وكذلك 
يف قاعـدة تبعد 30 كم شـمال العاصمة 

العراقية بغداد”.

الرئاسات الثالث تدين االعتداء األمريكي وتعّده خرقا سافرا للسيادة العراقية 
حبضور رمسي وشعيب كبريين.. تشييع جثامني الشهداء القادة يف بغداد 

بغداد/ الزوراء: 
جثامـني  العراقيـني  آالف  شـيع 
مهـدي  ابـو  الشـهيدين،  القائديـن 
املهندس وقاسم سليماني، يف موكب 
مهيـب انطلق من مدينـة الكاظمية 
اىل منطقـة الجادريـة، ثـم اتجه اىل 
محافظـة كربالء ثم النجـف، وفيما 
أدانـت الرئاسـات الثـالث ودعت اىل 
رضورة ضبـط النفس، أكدت ان هذا 
االعتـداء يعد خرقا سـافرا للسـيادة 

العراقية. 
برهـم  الجمهوريـة،  رئيـس  وقـال 
صالـح، يف بيـان تلقـت “الـزوراء” 
نسـخة منه: ببالـغ الحـزن واألىس 
القائديـن،  استشـهاد  نبـأ  تلقينـا 
الشـهيد الحاج ابو مهـدي املهندس، 
نائب رئيس هيئة الحشـد الشـعبي، 
والشـهيد الحاج قاسـم سـليماني، 
اللذيـن كان لهما دور مهٌم وحاسـم 
يف قتـال تنظيـم داعـش اإلرهابـي، 
وسـطرا يف الحرب عليـه أروع صور 
اإليثار.وأضـاف صالـح: اننـا نديـن 
هـذا العدوان الذي طـال قادة أمنيني 
العسـكرية  للمؤسسـة  ينتمـون 
العراقية، والذي بال شك سوف ترتب 
عليه آثار وتداعيـات أمنية يف العراق 
واملنطقـة -السـمح اللـه- يف حـال 
لـم يبـادر الحكماء اىل اعـالء صوت 
العقـل واملنطـق، ومحاولـة احتواء 
اآلثار املرتبة عى هذا العدوان، الذي 

يهدد سـلم املنطقة، والعراق بشـكل 
اىل  الجميـع  صالـح،  واضح.ودعـا، 
ضبط النفس وتغليـب صوت العقل 
الوطنية  والحكمة، وتقديم املصلحة 
العليا. الفتا بالقـول “يف هذا الظرف 
االسـتثنائي واجبنا التمسك بوحدتنا 

ورّص الصفـوف، وتجاوز الخالفات 
العابـرة مـن أجـل حمايـة املصالح 
سـيادة  وحمايـة  العليـا،  الوطنيـة 
العراق وأمنه، وتجنيب البالد والعباد 
مسـلحة  نزاعـات  ومـآيس  ويـالت 
انهكتـه عى مـدى أربعـة عقود من 

الزمـن، وال تـزال آثارهـا وجراحهـا 
لـم تندمل”.مـن جانبه، قـال رئيس 
الوزراء، عـادل عبد املهـدي، يف بيان 
تلقت “الـزوراء” نسـخة منه: ندين 
بأقى درجـات االدانة واالسـتنكار 
إقـدام االدارة األمريكيـة عى عملية 

اغتيال الشـهيدين، الحاج أبي مهدي 
املهندس والحاج قاسـم سـليماني، 
وشخصيات عراقية وإيرانية أخرى. 
وأضاف عبد املهدي: كان الشـهيدان 
رمزين كبرين يف تحقيق النرص عى 
داعش االرهابي. الفتا اىل “أن اغتيال 
قائد عسـكري عراقي يشغل منصبا 
رسـميا يعد عدوانا عى العراق، دولة 
وحكومة وشعبا”.وأوضح: أن القيام 
بعمليـات تصفيـة ضد شـخصيات 
قيادية عراقية أو من بلد شقيق عى 
األرض العراقيـة يعـد خرقا سـافرا 
للسـيادة العراقية، واعتـداء صارخا 
عى كرامـة الوطن، وتصعيدا خطرا 
يشـعل فتيل حرب مدمـرة يف العراق 
واملنطقة والعالم، وهو خرق فاضح 
لرشوط تواجد القـوات األمريكية يف 
العراق، ودورها الذي ينحرص بتدريب 
القـوات العراقيـة، ومحاربة داعش 
ضمن قوات التحالـف الدويل، وتحت 
إرشاف وموافقة الحكومة العراقية.

وتابع: لقد وجهنا دعوة رسـمية إىل 
عقد جلسة استثنائية ملجلس النواب 
اسـتنادا إىل أحـكام املـادة )٥٨( من 
الدسـتور، من اجـل تنظيـم املوقف 
الرسـمي العراقي، واتخـاذ القرارات 
الترشيعيـة، واالجـراءات الرضورية 
املناسـبة بما يحفظ كرامـة العراق 

وأمنه وسيادته.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ متابعة الزوراء:
العراقية  السلطات  بأن  اليوم«  »روسيا  موقع  أفاد 
بأن  العاملية  الطران  لرشكات  »تطمينات«  أرسلت 
مصدر  عن  املوقع  »آمنة«.ونقل  العراقية  األجواء 
علقت  التي  »الرشكات  أن  املدني  الطران  سلطة  يف 
رحالتها بشكل رسمي، هي الخطوط امللكية األردنية، 
وهناك رشكات تناقش وتبحث األوضاع مع السلطات 
بالتعليق«. قرارات  بعضها  تتخذ  وربما  العراقية، 
أرسلت  العراقية  »السلطات  أن  املصدر  وأضاف 
تطمينات للرشكات العاملية بأن األجواء العراقية آمنة، 

وال يوجد أي خطر عى الطران الذي يحلق فيها«.

العراق يرسل »تطمينات« لشركات 
الطريان العاملية: أجواؤنا آمنة

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر 
إىل العراق باستثناء كردستان

الربملان اللييب املنعقد يف بنغازي يصّوت 
على رفض اتفاقييت حكومة الوفاق وأنقرة

إقليم كردستان: نرفض أن يكون العراق 
ساحة لتصفية احلسابات بني الدول

أملانيا تعتزم إرسال 60 خبريا عسكريا.. وأمريكا ودول 
حليفة تعلق تدريب القوات العراقية 

الناتو يوقف التدريب يف العراق بعد مقتل سليماني إلقرار خروج القوات األجنبية وإلغاء االتفاقية األمنية
الربملان يعقد جلسة استثنائية اليوم 

ملناقشة االعتداءات األمريكية

العدل واملرور تشكالن جلنة لتسهيل إجراءات إصدار وكاالت املركبات

ص 8توتر بني الرئاسة التونسية والصحفيني عنوانه سياسة التمييز

ص 4

 

ماكرون واردوغان يؤكدان لصاحل حرص 
بالدهما على منع حتويل العراق

إىل ساحة صراع
بغداد/ الزوراء:

أكـد كل من الرئيس الفرنيس، ايمانويل 

ماكرون، والرئيس الركي، رجب طيب 

العراقي،  الجمهورية  لرئيس  اردوغان، 

برهـم صالـح، امـس السـبت، حرص 

بالدهمـا ملنع تحويل العراق اىل سـاحة 

رصاع بـني األطـراف املتنازعـة، فيمـا 

شـدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

عى رضورة التعـاون اإلقليمي والدويل 

مـن أجـل حـل األزمـات، والبنـاء عى 

املشركات.وذكرت رئاسة الجمهورية، 

يف بيـان تلقـت »الزوراء« نسـخة منه: 

ان »رئيـس الجمهوريـة تلقـى اتصاالً 

هاتفيـاً، امس، مـن نظـره الفرنيس 

خـالل  وجـرى  ماكـرون،  ايمانويـل 

االتصـال تبـادل وجهات النظر بشـأن 

التطورات املتسارعة يف البالد واملنطقة«.

وشدد الرئيس الفرنيس، بحسب البيان، 

»حرص بـالده عـى اسـتقرار العراق 

وسيادته وسـالمة أراضيه«. مشراً إىل 

أن »اسـتقرار الرشق االوسـط يتطلب 

العمـل من أجل تجنيب العراق تداعيات 

األزمـات الدوليـة واإلقليمية«.وأضاف 

ماكـرون أن »عى الجميـع العمل ملنع 

تحويـل العـراق اىل سـاحة رصاع بـني 

األطراف املتنازعـة يف األزمات الدولية، 

ومواصلة الرشكاء دعم الدولة العراقية 

ومؤسسـاتها لحفظ األمن والسيادة«.

مـن جانبـه، أعـرب صالح عـن تقدير 

العراق للمساندة التي يقدمها األصدقاء 

رضورات  يدعـم  أسـايس  كطـرف 

االسـتقرار يف املنطقـة، مؤكـداً حرص 

العـراق عـى ان يكون عامل اسـتقرار 

والعالـم، وعـدم  املنطقـة  يف  وتوافـق 

السـماح بامتداد الرصاع اىل أراضيه أو 

تحوله اىل سـاحة للخالفات.وأشـار إىل 

أن »حماية السيادة، واستكمال النرص 

ضـد اإلرهاب، واعـادة اإلعمـار، تمثل 

األولويـة للعراق وللمجتمـع الدويل«.يف 

غضون ذلك، أكد الرئيس الركي، رجب 

طيب اردوغـان، حرص بالده عى منع 

تحـول العـراق اىل سـاحة للرصاعـات 

االقليمة والدولية.

طهران: الرد على العمل العسكري سيكون عسكريا.. وظريف يعّد اغتيال سليماني عمال إرهابيا دوليا
األمم املتحدة حتذر من حرب خليج جديدة “ال ميكن للعامل حتملها”

بغداد/ الزوراء:
أكد مرصف الرافدين أن فروعه املنترشة يف بغداد واملحافظات هي الجهة الوحيدة القانونية 
التي تمنح السلف للموظفني واملتقاعدين.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان: إن »بعض 
الرشكات والجمعيات االستهالكية ومكاتب الصرفة ومكاتب منافذ البطاقة الذكية املنترشة 
عرب  املرصف  اسم  ويستغلون  واملتقاعدين،  املوظفني  إقناع  يحاولون  واملحافظات،  بغداد  يف 
خيالية«.وأشار  مبالغ  لقاء  املرصف  مع  والتنسيق  بالتعاون  فورية  سلف  بمنحهم  ادعائهم 
غاياتهم  لتحقيق  كمنصة  االجتماعي  التواصل  مواقع  يستخدمون  »هؤالء  أن  إىل  البيان، 
وصوالً  واستدراجه  املتقاعد  أو  املوظف  كسب  محاولة  بهدف  للسلف  والرويج  الشخصية 
اىل إقناعه بمنح السلفة وإبالغه بأن منحها يتم بالتعاون مع املرصف«.وأوضح املرصف أن 
»الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع املرصف حرصاً، وبإمكان املوظفني 

واملتقاعدين التقديم عى تلك السلف من قبل فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات«.

الرافدين يصدر بيانا خبصوص سلف 
املوظفني واملتقاعدين

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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بالنظِر لعدم تقدم راغب تعلُن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنية إليجار العقارات املبينة يف ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة )سنة واحدة( وفقا ألحكام 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة 
القيمة  من  القانونية  التأمينات  معهم  مستصحبني  العقارات  تفاصيل  عىل  لالطالع  الحرية  بلدية 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة )10 صباحا 
( من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش، مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي 
يف  االعالن  واجور  املصاريف  كافة  املزايدة  عليه  ترسو  ويتحمل من  الرسمي،  العمل  ايام  من  يليه 

الصحف الرسمية، وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها.
 املهندس 
عبد الكريم جودي عبد العباس 
قائممقام قضاء املناذرة 
 رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة  

الرشوط :
الجنسية  املدنية وشهادة  االحوال  اعاله مع صورة هوية  البلدية  املزايد من  براءة ذمة  تقديم    .1

العراقية وبطاقة السكن .
2.  تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف 
خالل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه 

يعد ناكال بالتزاماته.
اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة  الحاجة  العقد يف حالة  للبلدية فسخ  3.  يحق 

العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
4. اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد.
5. تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد 

املحافظ املرقم )30( يف  2016/1/3. 
6. للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

بالنظِر لحصول كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن 
اجراء املزايدة العلنية إليجار العقار املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية( وملدة 
)سنة واحدة( وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 فعىل 
من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحرية مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة 
الساعة )2 صباحا( من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش، مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من أيام العمل الرسمي، ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية.
املهندس 
عبد الكريم جودي عبد العباس
قائممقام قضاء املناذرة 
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط
املدنية وشهادة  االحوال  اعاله مع صورة هوية  البلدية  املزايد من  ذمة  براءة  تقديم   -1

الجنسية العراقية وبطاقة السكن.
2- تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة 
للمدة  وفقا  وتصديقه  العقد  تنظيم  مع  االحالة  صدور  من  يوم   )30( خالل  املصاريف 

املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكالً بالتزاماته.
مرشوع  او  االستثمار  ألغراض  املوقع  اىل  الحاجة  حالة  يف  العقد  فسخ  للبلدية  يحق   -3

للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .
4- اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية 

بعد انتهاء العقد .
تنفيذا  التقديرية  القيمة  من   )%50( للعقار  الشاغلني  املزايدة  دخول  امانات  تكون   -5

لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 .
العام وقبل اعالن  املال  العامة وحماية  للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة   -6

املزايدة .

سياسة

حبضور رمسي وشعيب كبريين.. تشييع جثامني الشهداء القادة يف بغداد 

ماكرون واردوغان يؤكدان لصاحل حرص بالدهما على منع حتويل العراق إىل ساحة صراع

الرئاسات الثالث تدين االعتداء األمريكي وتعّده خرقا سافرا للسيادة العراقية 

بغداد/ الزوراء:
أكد كل من الرئيس الفرنيس، ايمانويل 
رجب  الرتكي،  والرئيس  ماكرون، 
الجمهورية  لرئيس  اردوغان،  طيب 
العراقي، برهم صالح، امس السبت، 
حرص بالدهما ملنع تحويل العراق اىل 
املتنازعة،  األطراف  ساحة رصاع بني 
برهم  الجمهورية،  رئيس  شدد  فيما 
صالح، عىل رضورة التعاون اإلقليمي 
والدويل من أجل حل األزمات، والبناء 

عىل املشرتكات.
بيان  يف  الجمهورية،  رئاسة  وذكرت 
ان  منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت 
اتصاالً  تلقى  الجمهورية  “رئيس 
الفرنيس  نظريه  من  امس،  هاتفياً، 
خالل  وجرى  ماكرون،  ايمانويل 
النظر  وجهات  تبادل  االتصال 

البالد  يف  املتسارعة  التطورات  بشأن 
واملنطقة”.

بحسب  الفرنيس،  الرئيس  وشدد 
استقرار  عىل  بالده  “حرص  البيان، 
أراضيه”.  وسالمة  وسيادته  العراق 
الرشق  “استقرار  أن  إىل  مشرياً 
أجل  من  العمل  يتطلب  االوسط 
األزمات  تداعيات  العراق  تجنيب 

الدولية واإلقليمية”.
الجميع  “عىل  أن  ماكرون  وأضاف 
ساحة  اىل  العراق  تحويل  ملنع  العمل 
يف  املتنازعة  األطراف  بني  رصاع 
الرشكاء  ومواصلة  الدولية،  األزمات 
ومؤسساتها  العراقية  الدولة  دعم 

لحفظ األمن والسيادة”.
تقدير  عن  صالح  أعرب  جانبه،  من 
يقدمها  التي  للمساندة  العراق 

يدعم  أسايس  كطرف  األصدقاء 
املنطقة،  يف  االستقرار  رضورات 
يكون  ان  عىل  العراق  حرص  مؤكداً 
املنطقة  يف  وتوافق  استقرار  عامل 
بامتداد  السماح  وعدم  والعالم، 
الرصاع اىل أراضيه أو تحوله اىل ساحة 

للخالفات.
السيادة،  “حماية  أن  إىل  وأشار 
اإلرهاب،  ضد  النرص  واستكمال 
واعادة اإلعمار، تمثل األولوية للعراق 

وللمجتمع الدويل”.
الرتكي،  الرئيس  أكد  ذلك،  غضون  يف 

بالده  حرص  اردوغان،  طيب  رجب 
ساحة  اىل  العراق  تحول  منع  عىل 

للرصاعات االقليمة والدولية.
تلقت  بيان  يف  الرئاسة،  وقالت 
“رئيس  إن   : منه  نسخة  “الزوراء” 
الجمهورية، برهم صالح، تلقى، امس 

رئيس  من  هاتفياً  ،اتصاالً  السبت 
طيب  رجب  الرتكية،  الجمهورية 
بحث  املكاملة  خالل  وتم  أردوغان، 
العراق واملنطقة،  الراهنة يف  األوضاع 
وكذلك مناقشة سبل تطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني”.
البيان،  الرئيس الرتكي، بحسب  وأكد 
العراق، ودعم  استقرار  “حرصه عىل 
واستقالله،  سيادته  وحماية  وحدته 
للرصاعات  ساحة  إىل  تحوله  ومنع 
عىل  مشدداً  والدولية”.  اإلقليمية 
العراقية  املؤسسات  تمكني  “أهمية 
يف  لدورها  التصدي  من  الوطنية 

حماية أمن العراق واستقراره”.
وأستعرض رئيس الجمههورية، برهم 
“املستجدات  االتصال،  خالل  صالح، 
مؤكداً  السياسية”.  والتطورات 

عالقاته  تعزيز  عىل  العراق  “حرص 
الثنائية مع الجارة املهمة تركيا”.

العراق  “تقدير  اىل  صالح  وأشار 
لسيادته،  والجريان  األشقاء  لدعم 
اىل  تحوله  ومنع  استقراره،  وحماية 
ساحة للرصاعات والتي ال ترض فقط 
ومستقبله،  العراق  شعب  بمصالح 
واستقرار  بمصالح  ترض  وإنما 
تأكيده عىل  املنطقة عموماً”. مجددا 
والدويل  اإلقليمي  التعاون  “رضورة 
عىل  والبناء  األزمات،  حل  أجل  من 

املشرتكات”.
“األولوية  أن  عىل  الرئيسان  واتفق 
التطرف  ملحاربة  تبقى  أن  يجب 
املنطقة  استقرار  وتعزيز  واإلرهاب، 
بني  والتفاهم  التعاون  خالل  من 

شعوبها ودولها”.

بغداد/ الزوراء: 
القائدين  جثامني  العراقيني  آالف  شيع 
وقاسم  املهندس  مهدي  ابو  الشهيدين، 
مدينة  من  انطلق  مهيب  موكب  يف  سليماني، 
اىل  اتجه  ثم  الجادرية،  منطقة  اىل  الكاظمية 
أدانت  وفيما  النجف،  ثم  كربالء  محافظة 
ضبط  رضورة  اىل  ودعت  الثالث  الرئاسات 
النفس، أكدت ان هذا االعتداء يعد خرقا سافرا 

للسيادة العراقية. 
يف  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  وقال 
ببالغ  منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان 
القائدين،  استشهاد  نبأ  تلقينا  واألىس  الحزن 
الشهيد الحاج ابو مهدي املهندس، نائب رئيس 
قاسم  الحاج  والشهيد  الشعبي،  الحشد  هيئة 
سليماني، اللذين كان لهما دور مهٌم وحاسم 
يف  وسطرا  اإلرهابي،  داعش  تنظيم  قتال  يف 

الحرب عليه أروع صور اإليثار.
الذي  العدوان  هذا  ندين  اننا  صالح:  وأضاف 
طال قادة أمنيني ينتمون للمؤسسة العسكرية 
العراقية، والذي بال شك سوف ترتتب عليه آثار 
-السمح  واملنطقة  العراق  يف  أمنية  وتداعيات 
الله- يف حال لم يبادر الحكماء اىل اعالء صوت 
العقل واملنطق، ومحاولة احتواء اآلثار املرتتبة 
املنطقة،  سلم  يهدد  الذي  العدوان،  هذا  عىل 

والعراق بشكل واضح.

ودعا، صالح، الجميع اىل ضبط النفس وتغليب 
املصلحة  وتقديم  والحكمة،  العقل  صوت 
الظرف  هذا  “يف  بالقول  الفتا  العليا.  الوطنية 
ورّص  بوحدتنا  التمسك  واجبنا  االستثنائي 
من  العابرة  الخالفات  وتجاوز  الصفوف، 
وحماية  العليا،  الوطنية  املصالح  حماية  أجل 
والعباد  البالد  وتجنيب  وأمنه،  العراق  سيادة 
عىل  انهكته  مسلحة  نزاعات  ومآيس  ويالت 
آثارها  تزال  وال  الزمن،  من  عقود  أربعة  مدى 

وجراحها لم تندمل”.
عبد  عادل  الوزراء،  رئيس  قال  جانبه،  من 
منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان  يف  املهدي، 
واالستنكار  االدانة  درجات  بأقىص  ندين 
اغتيال  عملية  عىل  األمريكية  االدارة  إقدام 
الشهيدين، الحاج أبي مهدي املهندس والحاج 
قاسم سليماني، وشخصيات عراقية وإيرانية 

أخرى. 
رمزين  الشهيدان  كان  املهدي:  عبد  وأضاف 
كبريين يف تحقيق النرص عىل داعش االرهابي. 
عراقي  عسكري  قائد  اغتيال  “أن  اىل  الفتا 
العراق،  يشغل منصبا رسميا يعد عدوانا عىل 

دولة وحكومة وشعبا”.
ضد  تصفية  بعمليات  القيام  أن  وأوضح: 
شقيق  بلد  من  أو  عراقية  قيادية  شخصيات 
عىل األرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة 

الوطن،  كرامة  واعتداء صارخا عىل  العراقية، 
يف  مدمرة  حرب  فتيل  يشعل  خطريا  وتصعيدا 
فاضح  خرق  وهو  والعالم،  واملنطقة  العراق 
العراق،  يف  األمريكية  القوات  تواجد  لرشوط 
ودورها الذي ينحرص بتدريب القوات العراقية، 
الدويل،  التحالف  ومحاربة داعش ضمن قوات 

وتحت إرشاف وموافقة الحكومة العراقية.
وتابع: لقد وجهنا دعوة رسمية إىل عقد جلسة 
أحكام  إىل  استنادا  النواب  ملجلس  استثنائية 
تنظيم  اجل  من  الدستور،  من   )5٨( املادة 
القرارات  واتخاذ  العراقي،  الرسمي  املوقف 
املناسبة  الرضورية  واالجراءات  الترشيعية، 

بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أما 
ينتمي  عسكري  قائد  استهداف  أن  فأكد 
خرًقا  يعد  العراقية  العسكرية  للمؤسسة 
النفس  ضبط  اىل  دعا  فيما  للسيادة،  سافرًا 
وتغليب الحكمة، وان ال يكون العراق طرفا يف 

أي رصاع إقليمي أو دويل.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة 
بغداد  مطار  محيط  يف  جرى  ما  إن  منه”: 
الدويل من استهداف لقائد عسكري ينتمي إىل 
املؤسسة العسكرية العراقية يعدُّ خرًقا سافرًا 
حني  يف  الدولية،  للمواثيق  وانتهاًكا  للسيادة، 
األرايض  عىل  وعسكرية  أمنية  عملية  أية  أن 

الحكومة.  بموافقة  تحظى  أن  يجب  العراقية 
إىل  الحساس  الظرف  هذا  يف  الحكومة  داعيا 
اتخاذ اإلجراءات والتدابري السياسية والقانونية 
واألمنية الالزمة؛ إليقاف مثل هذه االعتداءات.

وادان الحلبويس “هذا االنتهاك”. محذرا “من 
تداعياته التي تهدد سلم العراق واملنطقة”. 

النفس،  بضبط  الجميع  الحلبويس  وطالب 
الصفوف،  وتوحيد  الحكمة،  وتغليب 
عن  العراق  وإبعاد  التحديات،  ومواجهة 
أي  يف  طرفا  أو  اقتتال  ساحة  يكون  أن 
أو دويل، وتجنيبه أي نزاعات  إقليمي  رصاع 
مسلحة، والحفاظ عىل استقرار البلد وأمنه 

الذي أنهكته الحروب.
الشعب  تىل  واملواساة  الحارة  تعازينا  وتابع:   
نتقدم  كما  الشعبي،  الحشد  وهيأة  العراقي 
اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  إىل  بالتعزية 
قاسم  الحاج  العراق،  ضيف  باستشهاد 
سليماني، سائلني الله تعاىل أن يرحم الشهداء 
ذويهم  ويلهم  رحمته،  بواسع  ويتغمدهم 

الصرب والسلوان.
اإلسالمية،  الدعوة  لحزب  العام  األمني  أما 
“الزوراء”  تلقت  بيان  يف  فقال  املالكي،  نوري 
الجهاد  من  طويلة  سنوات  بعد  منه:  نسخة 
الله تعاىل، والعمل عىل إعالء  والكدح يف سبيل 
الطغاة،  األوطان من  لتحرير  والسعي  كلمته، 

الباران بدينهما، واملخلصان  التحق املجاهدان 
لعقيدتهما، والسائران عىل خطى سيد الشهداء 
الفذ جمال جعفر )أبو  القائد  )عليه السالم(، 
الحشد  هيئة  رئيس  نائب  املهندس(،  مهدي 
الشعبي العراقي، وضيف العراق، اللواء قاسم 
املجاهدين،  من  آخرين  ستة  مع  سليماني، 
جبانة  وقحة  بعملية  العقيدة،  شهداء  بركب 
سماء  استباحت  أمريكية  طائرات  بها  قامت 

العراق وأرضه بصواريخها الغادرة.
وأضاف املالكي: نعزي اإلمام املنتظر ومراجعنا 
والشعب  الصابر،  العراقي  وشعبنا  العظام 
كافة،  اإلسالمية  واألمة  الشقيق،  اإليراني 
استنكارنا  نؤكد  فإننا  الجلل،  املصاب  بهذا 
الشديد لهذا العمل الغادر الذي استهدف عدداً 
الكرام.  وضيوفه  األبطال  العراق  رجال  من 
العراقية اىل “اتخاذ اإلجراءات  داعيا الحكومة 
والدبلوماسية  والسياسية  القانونية  الالزمة، 
الشهداء،  حقوق  بانتزاع  والكفيلة  وغريها، 

وعدم تكرار مثل هذا الفعل الشنيع.
إياد  العراقية،  تحالف  زعيم  عّد  جهته،  من 
عالوي، أن العراق يعيش مرحلة هي االخطر يف 
تأريخه، فيما دعا اىل عقد مؤتمر إقليمي يقود 

املنطقة بكاملها اىل شواطئ السالم.
“الزوراء” نسخة  تلقت  بيان  يف  وقال عالوي، 
لعقد  اليوم  دعوتنا  ونكرر  سابقا  دعونا  منه: 

اىل  بكاملها  املنطقة  يقود  إقليمي  مؤتمر 
بالحكمة  التحيل  وايضا  السالم،  شواطئ 
العراق  لحفظ  واالولوية  األهم،  هو  واالتزان 
الحرب  وإبعاد  واستقرارهم،  والعراقيني 

وتأثرياتها.
من  العامري،  هادي  الفتح،  تحالف  رئيس 
نسخة  “الزوراء”  تلقت  بيان  يف  قال،  جهته، 
املجاهد  ننعى  واألىس  الحزن  من  بمزيد  منه: 
الكبري، الحاج ابو مهدي املهندس، نائب رئيس 
ثلة  مع  استشهد  الذي  الشعبي،  الحشد  هيئة 
والغادرة  القذرة  األيادي  عىل  املجاهدين  من 
بغداد،  مطار  يف  الغاشم  االمريكي  للعدوان 
الحاج  الكبري،  القائد  ضيفه  استقباله  أثناء 
الكبرية يف  امنيتهما  قاسم سليماني، لتتحقق 
منذ  اليها  سعوا  التي  الشهادة  عىل  الحصول 

زمن بعيد.
وأضاف: إذ ندين هذه االعمال االجرامية القذرة، 
نؤكد انها لن تزيدنا إال عزماً وارادة وتصميما 
وارصارا عىل مواصلة طريق الجهاد والتضحية 
العراق  وبناء  اإللهية،  والقيم  املبادئ  يف سبيل 
السيادة  وتحقيق  املقتدر،  القوي  العزيز 
لتوحيد  الوطنية  القوى  كل  مناشداً  الكاملة. 
صفوفها من اجل إخراج القوات االجنبية التي 
العراق، وان بقاءها  اصبح وجودها عبثا عىل 

يعني مزيداً من سفك الدماء العراقية.
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حتسبا النتقام إيراني

دعوات لعدم ربط املشاورات الداخلية بأحداث العراق

واشنطن ترسل 3500 جندي إضايف إىل الشرق األوسط
واشنطن/ميدل ايست اونالين:

األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
)البنتاغ�ون( أن الوالي�ات املتح�دة 
سرتسل تعزيزات إىل الرشق األوسط 
الق�دس  بع�د اغتي�ال قائ�د فيل�ق 
اإليراني الجنرال قاس�م سليماني يف 
العراق وتهديد إي�ران ب�”رّد قاٍس”، 
ما يثري الخشية من نزاع مفتوح بني 

الجانبني.
إن  البنتاغ�ون  يف  مس�ؤول  وق�ال 
الواليات املتحدة بصدد نرش ما يصل 
إىل 3500 جن�دي إض�ايف يف املنطقة 

لتعزيز أمن املواقع األمريكية.
وتوّع�دت إي�ران اول ام�س الجمعة 
بالرد عىل اغتيال قائدها العس�كري 
الكبري سليماني يف غارة أمريكية قتل 
فيها ايضا نائب رئيس هيئة الحشد 
املهندس  أبومهدي  العراقي  الشعبي 

“يف الوقت واملكان املناسبني”.
وأثارت العملية األمريكية التي نفذت 
بأم�ر من الرئي�س األمريكي، دونالد 
ترامب، قلق�ا يف العال�م ودعوات إىل 

ضبط النفس.
وكش�ف مسؤول عس�كري أمريكي 
ع�ن أن العملي�ة نف�ذت ب�”رضب�ة 
دقيق�ة لطائرة مس�رية اس�تهدفت 
س�يارتني قرب مطار بغ�داد” كانتا 

ضمن موكب سليماني واملهندس.
وكان س�ليماني )62 عام�ا(، قائ�د 
فيل�ق الق�دس يف الح�رس الثوري، 
للجمهوري�ة  العقائ�دي  الجي�ش 
اإلس�المية اإليرانية، وموفد بالده إىل 
العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع 

املجموعات املسلحة فيها.
وكان املهندس رس�ميا نائب رئيس 
هيئة الحش�د الش�عبي الذي يشكل 
جزءا من القوات العراقية، لكّنه كان 
يعد عىل نطاق واس�ع القائد الفعيل 

للحشد.
وروى مس�ؤول مح�يل أن املهندس 

جاء إىل املطار الس�تقبال س�ليماني 
“األمر الذي ال يحصل عادة. استقبله 
مع زائرين آخرين قبل أن تس�تهدف 

سياراتهم وتصاب”.
ورأى الخبري األمريكي يف املجموعات 
املسلحة، فيليب سميث، أن الرضبة 
هي “أكرب عملي�ة تصفية عند رأس 
اله�رم تقوم به�ا الوالي�ات املتحدة 
وهي أكرب من العمليتني اللتني قتلتا 
فيهما أبوبكر البغدادي وأس�امة بن 
الدن” زعيم�ي تنظيم�ي “داع�ش” 

والقاعدة.
ووصف املرجع الديني الشيعي األعىل 
يف العراق آية الله، عيل السيس�تاني، 
الرضبة الجوية األمريكية ب�”االعتداء 
الغاش�م”، معتربا أنها “خرق سافر 
للس�يادة العراقية وانتهاك للمواثيق 

الدولية”.
وج�اء يف بيان للمجلس األعىل لألمن 

القومي اإليراني أوردته وكالة األنباء 
اإليرانية الرسمية “إرنا” أن “الهجوم 
اإلجرام�ي ع�ىل الجنرال س�ليماني 
كان أكرب خطأ اس�رتاتيجي للواليات 
املتح�دة يف منطقة غرب آس�يا، وأن 
اإلدارة األمريكية لن تفلت بس�هولة 
من تداعيات حس�اباتها الخاطئة”، 
مضيفا أن “عىل املجرمني أن يرتقبوا 
انتقام�ا قاس�يا يف الوق�ت وامل�كان 

املناسبني”.
وتظاهر عرشات آالف األشخاص يف 
طه�ران، ويف مناطق أخ�رى، تنديدا 

ب�”الجرائم األمريكية”.
وش�كلت الرضب�ة األمريكي�ة الت�ي 
قتل فيها قائد فيلق القدس الجنرال 
قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة 
الحشد الش�عبي أبومهدي املهندس، 
استنس�اخا يف التوقيت واألس�لوب، 

واالغتياالت الذي تتعبها إرسائيل.

ويش�به ه�ذا النم�ط م�ن اغتي�ال 
العسكريني األجانب أسلوب الجيش 
اإلرسائي�يل أكثر م�ن الطريقة التي 
األمريكي�ون  العس�كريون  يتبعه�ا 
الذي�ن عادة ما يخطط�ون لعمليات 
دقيق�ة تنفذه�ا قواته�م الخاص�ة 
عندما يريدون القضاء عىل املطلوبني 
مثل أس�امة ب�ن الدن، أو كما حدث 
مؤخرا م�ع زعيم تنظي�م “داعش” 

أبوبك�ر البغ�دادي.
وق�د ع�ّد الرئيس األمريك�ي، دونالد 
ترامب، اول ام�س الجمعة، أن قائد 
فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني 
ال�ذي اغتي�ل يف رضب�ة أمريكي�ة يف 
بغداد )فجر الجمعة(، كان يجب أن 
ُيقتل “قبل عدة س�نوات”، فيما قال 
ترامب يف تغريدة عىل حسابه بتويرت 
“الجن�رال قاس�م س�ليماني قتل أو 
أصاب آالف األمريكيني بجروح بالغة 

عىل فرتة طويلة، وكان يخطط لقتل 
عدد أكرب بكثري... لكنه سقط!”.

اكتف�ى  األمريك�ي  الرئي�س  وكان 
بع�د الرضب�ة بتغريد ص�ورة العلم 
األمريكي وتعليق كتب فيه أن “إيران 
لم تفز يوما بحرب، لكّنها لم تخرس 

مفاوضات”.
غ�ري  األمريكي�ة  الغ�ارة  وتفت�ح 
املسبوقة التي ُقتل فيها سليماني يف 
بغداد الباب عىل مرحلة تتس�م بعدم 
اليق�ني بالنس�بة للوالي�ات املتحدة 
وحلفائها يف املنطق�ة، مثرية العديد 

من األسئلة.
الدف�اع األمريكي�ة  وتكتم�ت وزارة 
)البنتاغون( عىل كيفية سري العملية 
بحد ذاته�ا عندما أق�رت يف بيان أن 
الرئيس ترامب أصدر األمر ب�”قتل” 
س�ليماني، فيما قالت وسائل إعالم 
أمريكي�ة إن العملي�ة تم�ت بطائرة 

مسرية اس�تهدفت موكبا مؤلفا من 
مركبتني يض�م قائد فيلق القدس يف 
الحرس الث�وري اإليراني وأبومهدي 
املهندس، نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي ، ع�ىل طريق مط�ار بغداد 

الدويل.
وكانت الوالي�ات املتحدة تتعقب عن 
كث�ب تح�ركات الجنرال س�ليماني 
ألش�هر، وكان بإمكانه�ا قتل�ه قبل 
ذل�ك بفرتة طويل�ة، ما يثري أس�ئلة 
حول توقي�ت اغتيال�ه، فيما يرجح 
أن ترامب اختار هذا التوقيت بالذات 
لحس�ابات انتخابي�ة وضمن حملة 
الدعاية لالنتخابات الرئاسية املقرر 
الثاني  اجراؤه�ا يف نوفمرب/ترشين 

.2020
“الجن�رال  أّن  البنتاغ�ون  وذك�ر 
ع�ىل  بك�ّد  يعم�ل  كان  س�ليماني 
وضع خطط ملهاجمة دبلوماس�يني 
وجنود أمريكيني يف العراق ويف أنحاء 

املنطقة”.
ويف وقت س�ابق، حذر وزي�ر الدفاع 
أن  م�ن  إس�رب،  م�ارك  األمريك�ي، 
الوالي�ات املتح�دة لن ت�رتدد باتخاذ 
“إج�راءات وقائي�ة” يف ح�ال علمت 

بهجمات جديدة قيد التحضري.
متعاق�د  مقت�ل  أن  م�ن  وح�ذر 
أمريك�ي يف هج�وم كتائ�ب ح�زب 
الل�ه عىل قاع�دة كركوك ق�د “غريرَّ 

املعطيات”.
وفيما قال وزير الخارجية األمريكي، 
مايك بومبيو، اول امس الجمعة، إن 
الواليات املتحدة ال تزال ملتزمة بعدم 
التصعيد مع إيران، لكنها مس�تعدة 
للدفاع عن نفس�ها، توعدت طهران 
“بانتقام قاس” كما تعهد حزب الله 
اللبنان�ي ب�”القص�اص العادل من 
قتلته املجرمني الذين هم أسوأ أرشار 

هذا العالم”.
وقد تقوم امليليشيات العديدة املؤيدة 

إليران يف املنطقة بشن هجمات ضد 
القواع�د األمريكي�ة يف دول الخلي�ج 
أو ض�د ناقالت نفط أو ضد الس�فن 
التجاري�ة يف منطق�ة مضيق هرمز 
ال�ذي يمك�ن لطهران إغالق�ه يف أي 

وقت.
القواع�د  اس�تهداف  يمكنه�ا  كم�ا 
املتعددة الت�ي ينترش فيه�ا الجيش 
أو يف س�وريا  الع�راق  األمريك�ي يف 
أو الس�فارات األمريكي�ة األخرى يف 
املنطق�ة، إضاف�ة ملهاجم�ة حلفاء 
واشنطن مثل إرسائيل أو السعودية 

أو حتى الدول األوروبية.
وترى، كي�م غطاس، من مؤسس�ة 
كارنيغ�ي للس�الم ال�دويل، أنه “من 
الصع�ب معرف�ة م�ا س�يؤول إليه 
الوض�ع. حرب؟ ف�وىض؟ أم انتقام 
مح�دود؟ أم ال يشء؟ ال أح�د يعرف 
حق�ا ال يف املنطقة وال يف واش�نطن، 

إنه أمر لم يسبق له مثيل”.
وأرسلت الواليات املتحدة أكثر من 14 
ألف جندي إض�ايف إىل املنطقة خالل 
األش�هر املاضية كما أعلنت إرس�ال 
500 جندي إض�ايف بعد الهجوم عىل 

السفارة األمريكية يف بغداد.
وقال وزير الدفاع األمريكي، الخميس 
امل�ايض، إن كتيب�ة قوامه�ا 4 االف 
جندي تلقت أمرا باالستعداد تمهيدا 

لنرشها خالل األيام القادمة.
وتنرش واش�نطن نحو 5200 جندي 
يف العراق “ملساعدة وتدريب” الجيش 
العراق�ي، ولتجن�ب ع�ودة تنظي�م 
“داعش”، فيما يبلغ عدد العسكريني 
األمريكيني يف الرشق األوسط 60 ألفاً، 
ودعت الس�فارة األمريكية يف بغداد، 
اول ام�س الجمع�ة، مواطنيه�ا إىل 
مغادرة الع�راق فورا، يف الوقت الذي 
أغلقت في�ه إرسائيل منتجعا للتزلج 
عىل سفوح الجوالن السوري املحتل 

تحسبا لرد انتقامي من إيران.

بريوت/د ب أ:
 كش�فت مصادر لبناني�ة عن أن 
التط�ورات يف الع�راق ل�ن تؤخ�ر 
تألي�ف حكوم�ة حس�ان دي�اب، 
مش�رية إىل أن االتج�اه حتى اآلن 

يسري نحو التعجيل يف التأليف.
“األخب�ار”  صحيف�ة  ونقل�ت 
ع�ن  الس�بت،  ام�س  اللبناني�ة، 
 8“ فري�ق  يف  مّطلع�ة  مص�ادر 
آذار” قوله�ا إن االتجاه حتى اآلن 
يس�ري نحو “التعجي�ل يف التأليف 
ت�داركاً للتط�ورات، فم�ا ُيمك�ن 
تحقيق�ه اآلن، قد ال يع�ود ُممكناً 
يف حال التصعيد وذهاب األمور إىل 

املجهول”.
وأش�ارت اىل أن “العق�د املوجودة 
حالياً ُيمك�ن تذليله�ا، وقد قطع 
فريقنا مع الرئيس دياب ش�وطاً 
أن  معت�ربة  كب�رياً”.  وتقّدم�اً 
“امللفات الداخلية، التي باتت ُتعد 
صغرية، مقارنة بالحدث اإلقليمي 
وال�دويل، يج�ب االنته�اء منه�ا، 
دولي�ة  ممانع�ة  ال  أن  وخاص�ة 
لحكوم�ة دي�اب، وألن ال�رّد الذي 
توّعدت ب�ه إيران يفتح الباب عىل 

احتماالت شّتى”.

وعّدت املصادر أن�ه “لم يُعد لدينا 
ترف الوق�ت وال الدلع وال الوقوف 
كأس�ماء  صغ�رية  نق�اط  عن�د 

وحقائب، فاألمور ال تحتمل”.
يحص�ل  أن  املص�ادر  ورّجح�ت 
اإلعالن ع�ن الحكومة غد االثنني، 
مرجع�ة الس�بب يف ذل�ك إىل “نية 
الرئيس، ميش�ال عون، التسهيل، 
وال س�يما أن النق�اط الخالفي�ة 
عالق�ة عن�د األس�ماء والحقائب 
املس�يحية بالدرجة األوىل، بسبب 
ع�دم االتف�اق ع�ىل اس�م وزي�ر 

الخارجية ونائب رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع، كما وزيرَي الطاقة 

والعدل”.
وكان قائ�د فيلق”القدس” التابع 
للح�رس الثوري االيران�ي الفريق 
قاسم س�ليماني قتل ومعه نائب 
الش�عبي  الحش�د  رئي�س هيئ�ة 
يف الع�راق أب�و مه�دي املهندس، 
وعدد م�ن مرافقيهم�ا، يف هجوم 
صاروخي أمريكي عند خروجهما 
من مطار بغداد يف س�اعة مبكرة 

اول أمس الجمعة.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يعق�د مجلس الن�واب، ظهر اليوم، 
املخصص�ة  االس�تثنائية  الجلس�ة 
ملناقش�ة االعت�داء االمريك�ي ع�ىل 
الس�يادة العراقي�ة، بع�د ان قررت 
الفص�ل  تمدي�د  الربمل�ان  رئاس�ة 
الترشيعي األول/ السنة الترشيعية 

الثانية للدورة النيابية الرابعة.
ومن املقرر ان تع�رض لجنة االمن 
والدف�اع النيابي�ة تقري�را بمجمل 
االعتداءات االمريكية التي استهدفت 
اب�و  الش�هيدين  الحش�د،  ق�ادة 
مهدي املهندس وقاس�م سليماني، 
واستهداف مواقع الحشد الشعبي.

باملقاب�ل ارج�أت زعام�ات الكت�ل 
السياس�ية حس�م مل�ف ترش�يح 
رئي�س ال�وزراء املكل�ف بتش�كيل 
التداعيات  الحكوم�ة املؤقتة، بع�د 
االمريكي�ة،  لالعت�داءات  االخ�رية 
فيم�ا يتبن�ى ن�واب كت�ل تحال�ف 
البن�اء عرض التصوي�ت عىل الغاء 
الوالي�ات  م�ع  االمني�ة  االتفاقي�ة 
املتح�دة، وتفكيك غرف�ة العمليات 

املشرتكة.
واكد تحالف الفت�ح التزامه بإقرار 
خروج القوات االجنبية والتصويت 
عىل الغاء االتفاقية االمنية، ردا عىل 
الع�دوان االمريكي االخري، كاش�فا 
عن تحشيد نيابي ملمثيل املحافظات 
لضمان تحقيق النص�اب القانوني 
لعق�د الجلس��ة، والتصوي�ت عىل 

القرارات باالغلبية.
وق�ال النائب ع�ن التحالف، محمد 
البلداوي، ل�”الزوراء“: ان “املطالبة 
بإلغاء االتفاقية االمنية مع الواليات 
الق�وات  كل  وخ�روج  املتح�دة، 
املتواج�دة ع�ىل االرايض العراقي�ة، 
موض�وع قديم جدي�د، لكنه اصبح 
ملح�ا بع�د م�ا حصل م�ن جريمة 
القائم وحادثة االعتداء واستهداف 
قادة الحش�د الشعبي ابطال النرص 

عىل داعش االرهابي“ .
السياس�ية  “الكت�ل  ان  واض�اف 
الوطنية يف مجلس النواب مصممة 
ع�ىل اقرار قان�ون الغ�اء االتفاقية 
االمنية وخروج القوات االجنبية من 

الب�الد“. مطالبا الكتل السياس�ية، 
الت�ي كان�ت وال ت�زال تق�ف حائال 
لتمري�ر هذين املوقف�ني، بمراجعة 
نفس�ها ووض�ع مصلح�ة الوط�ن 
ف�وق كل املصالح وع�دم االنصياع 

للضغوط االمريكية.
واوض�ح ان “ تحال�ف البن�اء بكل 
مكونات�ه وكتله، بم�ا فيها تحالف 
الفتح والكت�ل االخرى، ابلغ النواب 
بالحضور للجلسة وتحقيق النصاب 
الالزمة،  الق�رارات  للتصويت ع�ىل 
واتخاذ االجراءات الحازمة لضمان 
حفظ وحماية سيادة وامن العراق، 
بوج�ه  الوطن�ي  الص�ف  وتوحي�د 
التي تحاول  االعتداءات االمريكي�ة 

املساس بالسيادة الوطنية“.
ان  اعل�ن  الفت�ح  تحال�ف  وكان 
الق�وات  م�رشوع قان�ون اخ�راج 
االجنبي�ة س�يتصدر مه�ام اللجنة 
الس�يادة،  الخاصة بحفظ  النيابية 
تمهيدا إلدراجه ع�ىل جدول اعمال 
جلس�ات مجل�س الن�واب، مؤك�دا 
جمع تواقي�ع نيابية للتصويت عىل 

الغ�اء االتفاقي�ة االمني�ة وتفكيك 
غرفة العمليات املشرتكة .

وق�ال النائب ع�ن التحال�ف، فالح 
الخزع�يل،  يف ترصي�ح س�ابق ل�” 
ال�زوراء“:  ان “مس�ودة م�رشوع 
االم�ن  لجن�ة  يف  اع�دت  القان�ون 
النيابي�ة، وس�تعرض ع�ىل جدول 
اعم�ال جلس�ات مجل�س الن�واب 
إلقراره�ا “.واض�اف ”لق�د جمعنا 
تواقي�ع وتم تقديمها إلدراج قانون 
اخراج القوات االمريكية عىل جدول 
اعمال الجلس�ات املقبلة، وسنعمل 

بكل قوة عىل تمرير القانون“.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد 
الفصل الترشيع�ي وفقا للمادة 58 
من الدس�تور؛ نظ�را للظروف التي 
تم�ر بها الب�الد، وإلنج�از القوانني 
املهمة، وامليض بتش�كيل الحكومة 
الجدي�دة، كما قررت عقد الجلس�ة 
اليوم بالنظر اللتزام النواب والقوى 
السياسية بمراسم التشييع والعزاء 
املرك�زي لجثام�ني ق�ادة الحش�د 

الشعبي امس.

األمم املتحدة/ متابعة الزوراء:
ح�ذرت األم�م املتحدة م�ن ح�رب جديدة 
الخلي�ج “العال�م ال يمكن�ه تحمله�ا”  يف 
بع�د اغتي�ال قائ�د “فيلق القدس” قاس�م 
سليماني، برضبة جوية أمريكية يف بغداد، 
فيم�ا عّد س�فري إيران لدى األم�م املتحدة، 
مجي�د تخت روانج�ي، أن قت�ل قائد فيلق 
القدس، قاس�م س�ليماني، برضبة جوية 
أمريكية، أشبه بشن حرب، مؤكدا أن “الرد 
عىل عمل عسكري يكون بعمل عسكري”.

واك�د األمني العام لألم�م املتحدة، أنطونيو 
غوترييش، ان العالم ال يمكنه تحمل حرب 

أخرى يف الخليج.
ونقل�ت “TRT “ عن متحدث باس�م األمم 
املتحدة قول�ه: إن “غوترييش دعا الزعماء 

اىل التحيل بأقىص درجات ضبط النفس”.
وأض�اف غوتريي�ش أن “العال�م ال يمكنه 

تحمل حرب أخرى يف الخليج”.
وق�ال املتحدث باس�م األمني الع�ام لألمم 
فرح�ان  غوتريي�ش،  أنطوني�و  املتح�دة، 
بس�بب  للغاي�ة  قل�ق  األخ�ري  “إن  ح�ق 
التصعي�د األخري يف الرشق األوس�ط، حيث 

قتل�ت الوالي�ات املتحدة القائد العس�كري 
اإليران�ي البارز، قاس�م س�ليماني، ونائب 
رئي�س الحش�د العراق�ي، جم�ال جعف�ر 

اإلبراهيمي”.
وحذر غوتريش من حرب جديدة يف الخليج، 
قائ�ال “إن العال�م ال يمكن�ه تحم�ل ه�ذه 
الح�رب. ورصح فرحان ب�أن األمني العام 
يك�رس جه�ده باس�تمرار من أج�ل وقف 
التصعي�د يف الخليج، مؤك�دا أن غوترييش 

يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحايل.
يف غضون ذلك، اكد وزير الخارجية اإليراني، 
محم�د جواد ظريف، ان اغتيال س�ليماني 

عمل من أعمال “اإلرهاب الدويل”.
ونق�ل التلفزي�ون الرس�مي يف إي�ران عن 
ظريف قوله إن “مقتل قاس�م س�ليماني، 
قائ�د فيل�ق الق�دس يف رضب�ة أمريكي�ة 
ب الع�راق، كان عم�ال م�ن أعم�ال اإلرهاب 
الدويل”.وأضاف أنه “تصعيد خطري وأحمق 

للغاية”.
 وتابع “كان سليماني القوة األكثر فعالية 
داع�ش  تنظيم�ي  إرهابي�ي  مواجه�ة  يف 
والقاع�دة”. الفت�ا اىل ان “الواليات املتحدة 

تتحم�ل مس�ؤولية جمي�ع عواق�ب ه�ذه 
املغامرة”.

 واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد، ابو مهدي 
املهندس، وقائد فيلق القدس، اللواء قاسم 
س�ليماني، فجر الجمعة، بغ�ارة امريكية 

قرب مطار بغداد غربي العاصمة.
م�ن جانبهما، أع�رب الرئيس�ان، الرويس 
فالديمري بوتني، ونظريه الفرنيس إيمانويل 
ماكرون، عن قلقهما إزاء التصعيد اإلقليمي 
املحتمل إثر اغتيال قاس�م سليماني، قائد 

فيلق القدس يف الحرس الثوري اإليراني.
وأعل�ن الحش�د الش�عبي استش�هاد نائب 
رئيس هيئة الحش�د، اب�و مهدي املهندس، 
وقائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، 

بغارة امريكية ب بغداد.
وأغتيل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة 
“الحش�د الش�عبي” أبو مه�دي املهندس، 
بغ�ارة أمريكية ع�ىل موكبهما قرب مطار 

بغداد الدويل.
وأعلن�ت وزارة الدفاع األمريكية أن الجيش 
قتل قاس�م س�ليماني بناًء ع�ىل تعليمات 
من ترامب، مش�ددا عىل أن�ه إجراء دفاعي 

حاسم لحماية األمريكيني يف الخارج.
م�ن جانب�ه، عّد س�فري إي�ران ل�دى األمم 
املتح�دة، مجيد تخت روانجي، أن قتل قائد 
فيل�ق القدس، قاس�م س�ليماني، برضبة 
جوية أمريكية أمس، أش�به بش�ن حرب، 
مؤك�دا أن “الرد عىل عمل عس�كري يكون 

بعمل عسكري”.
وقال تخت روانجي، يف مقابلة مع ش�بكة 
“يس إن إن” اإلخبارية األمريكية، الجمعة: 
باغتي�ال  دخل�ت  املتح�دة  “الوالي�ات  إن 
س�ليماني مرحلة جديدة بعدما بدأت حربا 
اقتصادي�ة بف�رض عقوبات مش�ددة عىل 

إيران عام 2018”.
 وأضاف السفري أن هذا “فصل جديد يعادل 

بدء حرب ضد إيران”.
وج�دد روانجي تأكيد زعم�اء إيرانيني عىل 
أن االنتقام عىل اغتيال س�ليماني سيكون 
قاس�يا، وقال “إن�ه ينبغي عىل واش�نطن 
انتظ�ار كيف ومت�ى وأين س�يكون الرد”. 
مش�ريا إىل أن “ال�رد ع�ىل عمل عس�كري 

سيكون عسكريا بالتأكيد”.
وكان الس�فري اإليران�ي ق�د أبل�غ مجلس 

األمن الدويل، واألمني الع�ام لألمم املتحدة، 
أنطوني�و غوتريي�ش، ب�أن ب�الده تحتفظ 
بحقه�ا يف الدف�اع ع�ن النف�س بموج�ب 
القانون الدويل، مؤكدا أن اغتيال سليماني 
“مثال واضح إلرهاب الدولة، وعمل إرهابي 
يمث�ل انتهاكا صارخا للمبادئ األساس�ية 

للقانون الدويل”.
وقال دبلوماسيون إن املجلس لم يتلق بعد 

رسالة من واشنطن بشأن قتل سليماني.
وأعل�ن مجل�س األمن عقد جلس�ة طارئة 
مغلقة، ملناقشة تطورات األوضاع يف الرشق 
األوس�ط، يف أعق�اب اغتيال س�ليماني، يف 
ح�ني أعرب األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة، 
أنطونيو غوترييش، عن قلقه البالغ بشأن 
التصعيد األخري، وحذر من حرب جديدة يف 

الخليج.
ويف السياق نفس�ه، أدىل قائد فيلق القدس 
الجديد، إس�ماعيل قآني، بأول ترصيح له 
بعد تسنمه منصبه خلفاً لقاسم سليماني 
الذي اغتالته امريكا، مبيناً: “نقول للجميع 
اصربوا قليالً لتشاهدوا جثامني األمريكيني 

بالرشق األوسط”.

ونقلت “الجزيرة” ع�ن قآني قوله:”نقول 
للجميع اص�ربوا قليال لتش�اهدوا جثامني 

األمريكيني يف كل الرشق األوس�ط”.
ع�يل  اإليراني�ة،  الث�ورة  مرش�د  وأص�در 
الخامنئ�ي، الجمعة، ق�راراً بتعيني العميد، 
اسماعيل قاآني، قائداً جديداً لفيلق القدس 
التاب�ع للح�رس الث�وري اإليران�ي خلف�ا 
للجنرال قاسم س�ليماني الذي لقى حتفه 

يف هجوم امريكي يف العاصمة بغداد.

توجه حنو تعجيل تأليف حكومة دياب إلعالنها غٍد اإلثنني 
إلقرار خروج القوات األجنبية وإلغاء االتفاقية األمنية

األمم املتحدة حتذر من حرب خليج جديدة “ال ميكن للعامل حتملها”

الربملان يعقد جلسة استثنائية اليوم ملناقشة االعتداءات 
األمريكية وتأجيل تسمية رئيس الوزراء املكلف

طهران: الرد على العمل العسكري سيكون عسكريا.. وظريف يعّد اغتيال سليماني عمال إرهابيا دوليا
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بغداد/ الزوراء:
اكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، النائب 
عب�د الخال�ق العزاوي، امس الس�بت، فش�ل 
تنظي�م “ داعش” االجرام�ي يف اخرتاق حدود 
دياىل للمرة السادس�ة. بينما كش�ف مسؤول 
مح�ي يف محافظة دياىل، ام�س، عن تفاصيل 
معرك�ة م�ع تنظيم “ داع�ش” اإلجرامي عىل 

الحدود مع صالح الدين.
وق�ال الع�زاوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»ال�زوراء« ان” تنظيم داعش االرهابي فش�ل 
يف التس�لل واخ�رتاق ح�دود دي�اىل قادما من 
صالح الدين للمرة السادس�ة خالل 3 اسابيع 
بفعل بس�الة ق�وات الجيش ومس�اندة قوات 
الحشد العش�ائري التي تقدم كل العون يف اي 

اشتباكات تحصل مع التنظيم”.
واض�اف الع�زاوي ان “اخ�ر محاول�ة تس�لل 
ج�رت، مس�اء ي�وم ام�س االول، وحصل�ت 
معركة انته�ت بهروب تنظيم داعش”. مؤكدا 
أن “املناطق املهج�ورة يف صالح الدين، ومنها 
املطيبيج�ة، تش�كل خطرا امني�ا متزايد النها 

تحولت اىل بؤرة النتشار داعش، وجمع شتاته 
من محافظات دياىل وصالح الدين وكركوك يف 

آن واحد”.
وكان�ت الق�وات االمنية احبطت يف االس�ابيع 
املاضية العديد من محاوالت تس�لل لتنظيم “ 

داعش” االجرامي عرب الحدود من صالح الدين 
صوب دياىل. 

من جهته، كش�ف مسؤول محي يف محافظة 
دياىل، امس الس�بت، عن تفاصيل معركة مع 
تنظي�م “ داع�ش” اإلجرامي ع�ىل الحدود مع 

صالح الدين.
وقال رئي�س مجل�س ناحي�ة العظيم)60كم 
ش�مال بعقوبة(، محمد ضيف�ان العبيدي، يف 
حديث صحف�ي تابعته »الزوراء«: ان” تنظيم 
داعش تس�لل يف ساعة متأخرة من مساء يوم 
ام�س االول اىل محيط نق�اط مرابطة للجيش 
العراقي يف اطراف قرية البو بكر يف ريف ناحية 
العظي�م وحصلت معركة ش�ارك بها الحش�د 

العشائري واستمرت اكثر من ساعة”.
واضاف العبيدي ان” املعركة اوقعت خس�ائر 
برشي�ة يف صفوف داعش وتمت مالحظة نقل 
جرحى من خالل كامريات املراقبة ونعتقد ان 
م�ن بينهم قتىل”. الفت�ا اىل ان “قوات الجيش 
س�ارعت اىل قصف مواقع التنظيم يف منطقة 

امليتة التي هروبوا اليها بالهاونات”.
واش�ار رئيس مجل�س العظي�م اىل “رضورة 
االنتباه اىل خط�ورة مايحدث عىل الحدود بني 
دي�اىل وصالح الدين يف ظل وجود نش�اط كبري 
لداعش كون املنطق�ة تحولت اىل بقعة لجذب 

خالياه من عدة محافظات”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان 

والبلديات العامة، امس الس�بت، 

ع�ن اس�تعداداتها التخ�اذ ع�دد 

م�ن االج�راءات لتأم�ني الس�كن 

لالشخاص ذوي االعاقة.

“الصب�اح”  صحيف�ة  ونقل�ت 

الرس�مية يف خ�رب اطلع�ت علي�ه 

»ال�زوراء« ع�ن مصدر مس�ؤول 

بالوزارة قول�ه، إن “هناك خططا 

مناس�بة لدعم حقوق االشخاص 

ذوي االحتياجات الخاصة، وتأمني 

السكن املالئم لهم عىل وفق خطة 

االس�كان الوطنية بالتنس�يق مع 

الجهات ذات العالقة”.

واضاف املصدر أن وزارته “تسعى 

التخاذ عدد من االجراءات واصدار 

الق�رارات الالزمة لضم�ان تنفيذ 

ه�ذه  ش�مول  اهمه�ا  خطته�ا 

الرشيح�ة بالتخفي�ض البالغ 75 

باملئة من قيمة الوحدة الس�كنية 

م�ع مراع�اة تخصي�ص الطوابق 

االرضي�ة ضمن املجمع�ات كافة 

التي تقوم ال�وزارة بتنفيذها لتلك 

الفئ�ة، اىل جان�ب تخصي�ص 10 

باملئة من عدد الوحدات الس�كنية 

يف كل مجمع سكني تقوم الوزارة 

بتش�ييده م�ع مراع�اة الرشوط 

واالحتياجات الالزم�ة لهم ضمن 

مواصفات مش�اريعها الس�كنية 

له�ذا  مع�دة  دراس�ات  بموج�ب 

الغرض”.

“دائ�رة  ان  املص�در  واوض�ح 

االس�كان التابع�ة لل�وزارة اعدت 

تقريرا بش�أن خططها وبرامجها 

الرشيح�ة  ه�ذه  تج�اه  املقبل�ة 

لتنفيذها  الالزم�ة  واالحتياج�ات 

بالش�كل األمث�ل”. مش�ريا إىل أن 

خططه�ا  يف  اعتم�دت  “ال�وزارة 

ع�ىل اتفاقية ذوي االعاقة لس�نة 

2016 وقانون رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياج�ات الخاص�ة رق�م 38 

ال�ذي ين�ص ع�ىل  لس�نة 2013 

عدد كبري من الحق�وق للرشيحة 

املذكورة”. 

بغداد/ الزوراء:
نفى الحشد الشعبي اغتيال شخصيات تداولتها 
وس�ائل اع�الم جراء  قص�ف امريكي اس�تهدف 
عج�الت ش�مال بغ�داد، مش�ريا اىل أن القص�ف 
 استهدف رتال لطبابة الحشد. وفيما، نفت قيادة 
العمليات املشرتكة، امس السبت، استهداف رتل 
لطبابة الحشد الش�عبي بغارة جوية يف منطقة 
التاجي ش�مايل العاصمة بغداد. أعلن التحالف، 
ال�ذي تق�وده الوالي�ات املتح�دة ض�د تنظي�م 
»داعش«، امس، أن�ه لم ينفذ أية رضبات جوية 

قرب معسكر التاجي يف بغداد.
وق�ال الحش�د يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه، »ننفي  استش�هاد القادة الذي�ن تم تداول 
اسمائهم، وهم: ش�بل الزيدي، حامد  الجزائري، 
رائد الك�روي، عىل مواقع التواص�ل االجتماعي 
وبعض  الفضائيات التي تداولت نبأ استهدافهم 

يف التاجي«  . 
واوضح بيان الحش�د أن »املص�ادر األولية تؤكد 
ان الغارة استهدفت  رتالً لطبابة الحشد الشعبي 

قرب ملعب التاجي يف بغداد«  . 
ودعا إعالم الحشد »بتقيص املعلومة واعتمادها 
م�ن مصادرها  الرس�مية دون الس�ماح لإلعالم 
املضل�ل بتمري�ر اخب�ار كاذب�ة هدفه�ا  زعزعة 

استقرار البلد«. 
واس�تهدف قصف جوي بعد منتصف ليل، امس 
االول، عجلتني تقل قيادات يف   الحش�د الش�عبي، 
اس�فر عن مقتل خس�مة منهم عىل االقل، فيما 
اعل�ن  التلفزيون الرس�مي يف خ�رب عاجل له ان 
القصف استهدف احدى  الشخصيات يف الحشد. 

م�ن جهتها، نف�ت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
ام�س الس�بت، اس�تهداف رتل لطبابة الحش�د 
الش�عبي بغارة جوية يف منطقة التاجي ش�مايل 

العاصمة بغداد.
وقال�ت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي يف بي�ان تلق�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه، إن “قي�ادة العمليات 
املش�رتكة تنفي ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم 
عن وجود غارة جوية ليلة امس االول، استهدفت 
رتال لطبابة الحش�د الش�عبي يف منطقة التاجي 

شمايل العاصمة بغداد”.
ودعت القيادة، بحسب البيان، اىل “توخي الدقة 
يف نق�ل املعلوم�ات والح�ذر من  بث الش�ائعات 

ونرشها، خاصة يف الوقت الحايل”. 
بينم�ا أعل�ن التحال�ف، ال�ذي تق�وده الواليات 
املتحدة ضد تنظيم »داعش«، امس الس�بت، أنه 
لم ينفذ أية رضبات جوية قرب معسكر التاجي 

شمايل يف بغداد.

وق�ال متحدث باس�م التحال�ف، يف تغريدة عىل 
توي�رت: »التحالف لم ينفذ رضب�ات جوية قرب 
معس�كر التاج�ي )ش�مايل بغداد( خ�الل األيام 

املاضية«. 
نفت طبابة الحشد الشعبي، السبت، استهدافها 
م�ن قبل صواريخ أمريكي�ة فجر اليوم يف قضاء 

التاجي شمايل بغداد.
وقال�ت الطبابة، يف بيان مقتضب تلقت }الفرات 
نيوز{ نس�خة من�ه: »ننفي اس�تهدافنا من قبل 
صواري�خ أمريكية فجر الي�وم يف قضاء التاجي 

شمايل بغداد«.
من جهته، نفى إعالم الحشد الشعبي، استشهاد 
القادة الذين تم تداول اس�مائهم )ش�بل الزيدي 
، حام�د الجزائ�ري، رائ�د الكروي( ع�ىل مواقع 
التواص�ل االجتماعي و بع�ض الفضائيات التي 

تداولت نبأ  استهدافهم يف التاجي.
وق�ال إن املص�ادر األولي�ة تؤك�د اىل ان الغ�ارة 
اس�تهدفت رتالً لطبابة الحش�د الش�عبي قرب 

ملعب التاجي يف بغداد.
و يهيب إعالم الحش�د بتق�يص و اعتمادها من 
مصادرها الرسمية دون السماح لإلعالم املضلل 
بتمري�ر اخبار كاذب�ة هدفها زعزعة اس�تقرار 

البلد.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة العدل، امس الس�بت، عن تشكيل 

لجنة مع مديرية املرور العامة لتسهيل عملية 

اصدار كتب صحة صدور لوكاالت املركبات.

وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الكت�اب الع�دول يف 

بال�وزارة، الحقوقي امجد محمد الصالحي، يف 

ترصيح أوردته صحيفة “الصباح” الرس�مية 

واطلع�ت عليه »ال�زوراء« إن دائرت�ه “معنية 

الخاص�ة  الرس�مية  الترصف�ات  بتصدي�ق 

باملواطن�ني من الوكاالت املختلفة او التعهدات 

من خالل دوائر كتاب العدول”. 

منوه�ا اىل أن “العاصم�ة بغ�داد ومحافظات 

الب�الد كاف�ة، بضمنه�ا املناطق املح�ررة من 

دنس ارهابيي “داعش”، تضم 86 دائرة تابعة 

ل�ه، وهي تضم 2400 موظف، اضافة اىل 640 

كاتب عدل”.

وأض�اف الصالح�ي أن “هنال�ك وكاالت تأخذ 

وقتا طويال اىل حني اصدارها، نظرا لالجراءات 

الروتيني�ة واالداري�ة التي تراف�ق عملية ذلك، 

السيما موضوع الوكاالت الخاصة باملركبات”. 

يواجه�ون  املواطن�ني  “اغل�ب  أن  إىل  مش�ريا 

صعوب�ة يف ذلك لتأخر اصداره�ا، وبالتايل فإن 

هناك عزوفا للكثري منهم عن ترويج معامالت 

اصداره�ا، االمر الذي دعا الدائ�رة اىل مفاتحة 

مديري�ة امل�رور العام�ة يف وزارة الداخلية من 

اجل اتخاذ اجراءات عاجلة بهذا املجال”.

وذك�ر الصالحي انه “جرى االتفاق بني دائرته 

وامل�رور العام�ة عىل تش�كيل لجنة مش�رتكة 

م�ن اجل االتفاق عىل وضع آلية بغية تس�هيل 

اصداره�ا بدون اج�راءات روتيني�ة طويلة”. 

منبه�ا اىل أن دائرت�ه “تص�در بش�كل يوم�ي 

كتبا تخ�ص 500 اىل 600 وكالة، بيد ان العدد 

سيزداد عند تبسيط االجراءات وتقليل وقتها، 

الس�يما ان دائرته تس�عى ايضا اىل زيادة عدد 

املوظفني القائمني عىل إصدارها”.

وشدد عىل أن “االجراء املذكور سيقيض نهائيا 

عىل عملية تهريب ورسقة السيارات«. الفتا إىل 

أن الدائرة “تنسق مع دائرة التسجيل العقاري 

التابعة ل�وزارة العدل من اج�ل املصادقة عىل 

الترصف�ات العقاري�ة التي تجريه�ا، واصدار 

صحة صدور الوكاالت او الترصفات العقارية 

كافة املتضمنة بيع ورشاء بدون عرقلة وتأخري 

م�ن خ�الل التخاطب مب�ارشة ب�ني الدائرتني 

وليس باملرور بعدة دوائر”. 

الكشف عن تفاصيل معركة على أطراف دياىل – صالح الدين

األمن النيابية: »داعش« حياول اخرتاق حدود دياىل للمرة السادسة

اإلعمار تكشف عن استعداداتها لتأمني السكن لذوي اإلعاقة

احلشد الشعيب: القصف األمريكي يف التاجي استهدف رتال للطبابة 
العدل واملرور تشكالن جلنة لتسهيل إجراءات إصدار وكاالت املركباتالعمليات املشرتكة والتحالف الدولي ينفيان وجود غارة جوية

بغداد/ الزوراء:
دخلت القوات األمنية، امس السبت، حالة 

اإلنذار القصوى )ج( يف محافظة نينوى.
وق�ال مص�در أمن�ي يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »ال�زوراء«: إن »كت�اب انذار )ج( 
وصل لكل القطعات العسكرية بمحافظة 

نينوى«.
وأضاف املصدر أن »تلك القوات تتمثل اوال 
بقيادة عمليات نينوى والفرق التابعة لها 

املتمثلة بفرقة 15 و16 و20 أكدت التحاق 
كل املنتسبني، جنودا وضباطا، فورا خالل 

24 ساعة«.
وتأت�ي تل�ك اإلج�راءات عق�ب التوت�رات 
األخ�رية الت�ي تش�هدها الب�الد بحادث�ة 
اغتيال نائب رئيس هيئة الحش�د الشعبي 
ابو مهدي املهندس، وقائد فيلق القدس يف 
الحرس الث�وري اإليراني، الجنرال قاس�م 

سليماني، قرب مطار بغداد.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف النائب عن محافظة واس�ط، عباس العطايف، الجمعة، املشاريع التي لم تنجز يف 

واسط، إضافة اىل األموال التي اعادتها املحافظة اىل الدولة من ميزانية 2019.
وقال العطايف يف ترصيح صحفي: ان “محافظة واس�ط لم ترصف من موازنة 2019 إال 
القليل، حيث انها لم تحيل أي مش�اريع جديدة، عىل الرغم من املصادقة عىل املوازنة يف 

كانون الثاني من العام املايض، لكنها لم ترصف مبالغ إال يف شهر أيلول املايض”.
وأضاف ان “محافظة واس�ط ش�هدت تالعبا يف األس�عار من قبل ش�خصيات غري فنية 
اختريت ملهمة إحالة املشاريع، االمر الذي حال دون اكمال املشاريع الخاصة بواسط”.

وأوضح ان “هناك 61 مدرسة يف واسط لم تتم احالتها للبناء، وكذلك 100 مرشوع اخر 
لم يحال ايضاً، مايتطلب إعادة تدوير ميزانيتها من اجل اكمال املشاريع”.

واكد ان “واس�ط اس�رتجعت مايقارب ال�� 300 مليار دينار يف موازن�ة 2019، حيث ان 
ه�ذه املبالغ ل�م ترصف”. الفت�ا اىل ان “الخلل يمكن يف إحالة املش�اريع، عىل الرغم من 
وجود مزايدات سياسية، إضافة اىل قلة الخربة اإلدارية لدى املحافظة، االمر الذي تسبب 

يف إعادة مبالغ املشاريع اىل الدولة”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن قائد عمليات البرصة، الفريق الركن 
قاس�م ن�زال املالك�ي، اس�تقرار الوضع 
األمني يف مركز املحافظة وأقضيتها، وأن 

الحياة تسري بشكل طبيعي.
وق�ال املالك�ي يف ترصيح لوكال�ة األنباء 
العراقي�ة)واع(، تابعت�ه »ال�زوراء«: إن�ه 
»لم تس�جل محافظة الب�رصة أية حركة 
إج�الء ومغ�ادرة لعامل�ني أجان�ب ع�رب 
الجوي�ة«.  أو  الربي�ة  الحدودي�ة  املناف�ذ 
مضيف�اً أن »التوجيهات تص�در دورياً اىل 
القطعات والق�وات األمنية كافة لحماية 

املواق�ع الحيوية والبعثات الدبلوماس�ية 
واملمتل�كات العام�ة ومخي�م وس�احات 
االعتص�ام يف إطار تنفي�ذ الخطة األمنية 

لهذا العام«. 
وأكد الفريق الرك�ن املالكي »حرصه عىل 
تنفيذ خط�ط االس�تقرار األمني وحماية 
املواطن�ني واملمتلكات العام�ة، اضافة اىل 
الحرص عىل طاقم البعثات الدبلوماس�ية 
والعاملني يف الرشكات النفطية والصناعية 
االخرى ومن مختلف الجنسيات«. مشريا 
اىل »س�عيه لتأم�ني متطلب�ات الحماي�ة 

إلنجاز أعمالهم ومهامهم«.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن قائ�د عمليات محافظ�ة االنبار، اللواء الرك�ن نارص الغنام، امس الس�بت، تنفيذ 

عملية انزال جوي استهدفت مناطق غربي املحافظة.
وق�ال الغن�ام يف ترصيح صحف�ي: ان “قوة امني�ة بالتعاون مع قيادة ط�ريان الجيش، 
نفذت عملي�ة انزال جوي اس�تهدفت املناطق الصحراوية غربي االنب�ار، لتفتيش رعاة 
االغنام تحس�با من تس�لل خاليا عصابات داعش االجرامية، وتدقيق أوراقهم الرس�مية 

للحيلولة دون وقوع أي خرق امني “.
وأض�اف: أن “عملية االنزال ش�ملت دهما وتفتيش�ا لوادي ثمي�ل واملناطق الصحراوية 
ذات التضاري�س املعق�دة، فضال عن تفتيش الكه�وف والوديان واملنخفض�ات”. مبينا 
ان “العملية تأتي للحفاظ عىل امن وس�المة املناط�ق الصحراوية كافة من خطر خاليا 

عصابات داعش االجرامية”.

نائب عن واسط يكشف املشاريع غري املنجزة 
واملبالغ املسرتجعة من ميزانية 2019

عمليات البصرة تؤكد تأمني احلماية 
للبعثات والشركات النفطية

إنزال جوي يف صحراء األنبار حبثاً 
عن اإلرهابيني

إعالن حالة اإلنذار القصوى )ج( 
يف نينوى

بغداد/ الزوراء:

اعلنت قيادة رشطة ميسان، امس السبت، القاء 

القبض عىل ثالثة اش�خاص قتل�وا صديقهم يف 

العمارة.

وق�ال قائد رشطة ميس�ان، العميد عبد الخرض 

جاس�م محمد، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه، إن »قوة مش�رتكة من قسم رشطة قضاء 

الكح�الء ورسي�ة س�وات وبمعلوم�ات أمني�ة 

دقيقة، وبع�د عمليات البحث والتحري، تمكنت 

م�ن إعتقال ثالث�ة أش�خاص أقدموا ع�ىل قتل 

صديقه�م املواط�ن )ح.ف.ح( يف إحدى مناطق 

مدينة العمارة«.

وأضاف محمد ان »الجريمة وقعت بعد استدراج 

الضحي�ة إىل من�زل أحد املتهمني به�دف قتله«. 

مبين�ا ان »املتهم�ني الثالث�ة اعرتف�وا ودون�ت 

أقواله�م، وتم توقيفهم اس�تناداً ألحكام املادة ) 

406 ( م�ن قانون العقوب�ات العراقي رقم 111 

لسنة 1969 املعدل«.

بغداد/ الزوراء:
اك�د مقاولون يف محافظة دي�اىل انتعاش بناء 
املس�اكن يف الرب�ع االخرية من 2019 بنس�بة 

.%25
وق�ال، ثامر خليل، مقاول مح�ي، يف بعقوبة: 
ان” بناء املس�اكن الجديدة للمواطنيني ش�هد 
انتعاش الفت يف الربع االخري من 2019 وارتفع 
بنس�بة 25%، وهي نس�بة جيدة ج�دا، وفرت 
فرص عمل ملئات الش�باب العاطلني، كما انها 
اس�همت يف تحريك عجلة االقتص�اد الن البناء 

مرتبط بسلسة طويلة من املهن الحرة”.
ان”  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  خلي�ل  واض�اف 
االس�تقرار االمني وتنوع فرص الحصول عىل 
القروض، كلها اسباب دفعت اىل انتعاش سوق 

بناء املساكن خاصة يف القرى واالرياف”.
فيما اش�ار، عي الش�مري، مق�اول محي، اىل 
ان: ”70% من زبائنه هم باالس�اس موظفون 
او منتس�بو االجهزة االمني�ة«, الفتا اىل »ان ما 
س�اعد ع�ىل تحريك عجل�ة البناء ه�و اعتماد 
اس�لوب الدفع باالجل وتقسيط املبالغ شهريا 
لتس�ديد التكالي�ف وه�ذا امر اس�هم يف زيادة 

البناء “.
واضاف الش�مري ان” البن�اء يف بعقوبة اقوى 
م�ن بقية امل�دن بالوقت الراهن لوج�ود اقبال 

عىل العيش يف العي�ش داخل املدينة ومحيطها 
الزراعي”.

اىل ذلك، اش�ار علوان الدليمي، خبري اقتصادي 
م�رت  ع�ام  بش�كل  دي�اىل  ان”  اىل  مح�ي، 
بانتكاس�ات كبرية بسبب االضطرابات االمنية 
دفعت اىل توقف انش�طة بناء املساكن لفرتات 
ليس�ت قليلة خاصة بني اع�وام 2009-2005 
وبع�د 2014، لك�ن االوضاع االمنية مس�تقرة 

نسبيا، وهذا ما اسهم يف دفع الكثري للبناء”.
واضاف الدليمي ان” فك�رة البناء االفقي هي 
الس�ائدة، واليوجد اي دعم يف البناء العامودي 
برغ�م اهميته يف االس�تفادة املثىل من االرايض 
ومنه�ا  امل�دن  مراك�ز  يف  خاص�ة  املح�دودة، 
بعقوبة«. الفتا اىل »ان سوق البناء يحرك معه 
العرشات من املهن الح�رة، ويوفر فرص عمل 

كبرية جدا للعاطلني”.

بغداد/ الزوراء:

اعلن قائد عملي�ات االنبار، اللواء 

الركن نارص الغنام، امس السبت، 

الحصول عىل موافقة منح قطعة 

ارض لعوائل شهداء االنبار.

تلق�ت  بي�ان  يف  الغن�ام  وذك�ر 

»ال�زوراء« نس�خة من�ه، إنه »تم 

الحص�ول ع�ىل موافق�ة محافظ 

االنب�ار ع�ىل الطل�ب املق�دم من 

قبل قائ�د عمليات االنب�ار، اللواء 

الرك�ن ن�ارص الغن�ام، واملتضمن 

منح عوائل شهداء قيادة عمليات 

االنبار والقيادات العاملة بإمرتها،  

من ابن�اء املحافظة، قطعة ارض 

سكنية«.

واضاف »رحم الله شهداء العراق، 

وش�كرا ملحاف�ظ االنب�ار لدعم�ه 

القوات األمنية«.

القبض على 3 أشخاص 
قتلوا صديقهم يف 

ميسان

دياىل: انتعاش بناء املساكن يف الربع األخري من 2019 بنسبة 25 %

عمليات األنبار: املوافقة على منح أراٍض لعوائل شهداء احملافظة
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إعالنك  في 

أدت إىل خسائر يف سوق األسهم مقابل مكاسب باألصول اآلمنة والنفط األنبار تكشف عن إنشاء أكرب سد مائي 
يف احملافظة 

ارتفاع أسعار الدوالر يف البورصة 
احمللية

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مدير ناحي�ة البغدادي بمحافظ�ة االنبار، رشحبي�ل العبيدي، امس 
السبت، عن قرب العمل بإنشاء اكرب سد مائي يف املناطق الغربية للمحافظة 

.
وق�ال العبيدي يف ترصيح صحفي تابعته »الزوراء« إن “وفدا من الرشكات 
الصيني�ة املكلفة من قبل وزارة املوارد املائية بإنش�اء س�د مائي عمالق يف 
منطق�ة ناحي�ة البغدادي بقضاء هي�ت غربي االنبار، وص�ل اىل العاصمة 

بغداد للمبارشة بإنشاء السد وفق املواصفات العاملية الحديثة “.
واض�اف ان” املرشوع يعد من اهم املش�اريع العمالق�ة يف العراق حيث ان 
كلف�ة املرشوع تقدر نح�و 6 ترليون دينار ، مبينا ان” املرشوع يس�تغرق 

نحو 4 اعوام ويجذب نحو 20 الف عامل من اجل انجاز هذا املرشوع”.
وأوضح العبيدي، أن “انشاء سد عمالق يف املناطق الغربية جاء عىل خلفية 
اتخاذ كافة االج�راءات االحرتازية لدرء االخط�ار الناجمة عن الفيضانات 
خش�ية غ�رق اجزاء م�ن محافظة بغ�داد وبع�ض املحافظ�ات الجنوبية 
نتيجة عدم اس�تيعاب سد حديثة املائي لكميات املياه الناجمة من االمطار 

والسيول القادمة من دول الجوار”.

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر يف بورص�ة الكف�اح واألس�واق املحلية، امس 
الس�بت، املوافق )4 كانون الثاني 2020(.. وس�جلت أسعار بورصة الكفاح يف 

بغداد 120.900 دينارا لكل 100 دوالر.
وكانت أسعار البيع والرشاء يف محالت الصريفة كما ييل: سعر بيع الدوالر بلغ 

121.500 دينارا. أما سعر رشاء الدوالر فسجل 120.500 دينارا.

وكاالت/ متابعة الزوراء:
 تس�ببت التوترات الجيوسياسية يف الرشق 
األوس�ط يف تقلبات حادة باألسواق العاملية 

يف نهاية تعامالت، امس االول.
وتصاع�دت التوترات بني إي�ران والواليات 
املتح�دة بعد أن نف�ذت األخرية غارة جوية 
عىل مطار بغداد أس�فرت ع�ن مقتل قائد 
الث�وري  للح�رس  التاب�ع  الق�دس  فيل�ق 

اإليراني »قاسم سليماني«.
وأكدت الوالي�ات املتحدة أن ه�ذه الرضبة 
كان�ت ل�ردع خطط إي�ران املس�تقبلية، يف 
الوق�ت الذي ذك�ر فيه الرئي�س األمريكي، 
دونالد ترام�ب، أنه كان يجب التخلص من 
»سليماني« قبل عدة سنوات ألنه املسؤول 
عن قتل العديد م�ن األمريكيني واإليرانيني 

كذلك.
وأدت التوترات الجيوسياس�ية إىل خس�ائر 
قوية يف س�وق األس�هم يف مقابل مكاسب 

باألصول اآلمنة والنفط.
وتراجعت مؤرشات األس�هم األمريكية من 
مستوياتها القياس�ية عند ختام تعامالت 
الجمع�ة، حيث فق�د »داو جونز« أكثر من 

230 نقطة.
كما تراجعت مؤرشات األسهم األوروبية يف 
الختام مع املخاوف الجيوسياسية لتسجل 

خسائر أسبوعية.

ويف املقاب�ل، ارتف�ع س�عر الذه�ب بأكث�ر 
م�ن 24 دوالراً عن�د التس�وية ليقفز ألعىل 
مستوى يف 4 أشهر مع تكالب املستثمرين 
ع�ىل امل�الذات اآلمن�ة، ليس�جل مكاس�ب 

لألسبوع الرابع عىل التوايل.
اآلم�ن،  امل�الذ  عم�الت  اس�تفادت  كم�ا 
وعىل رأس�ها ال�ني الياباني، م�ن التوترات 

الجيوسياسية.
مكاسب النفط

ارتفعت أس�عار النفط بأكثر من 3 باملائة 
لتصل ألعىل مستوى منذ مايو/آيار املايض 
عند التسوية مدعومًة بالتوترات يف الرشق 

األوسط وبيانات مهمة متعلقة بالخام.
ع�ن  الطاق�ة  معلوم�ات  إدارة  وكش�فت 
انخف�اض مخزون�ات النف�ط يف الوالي�ات 
املتح�دة بنح�و 11.5 ملي�ون برميل خالل 

األسبوع املايض بأكثر من التوقعات.
يف حني اس�تقر إنتاج الوالي�ات املتحدة من 
الخ�ام عند مس�توى قيايس مرتف�ع يبلغ 

12.900 مليون برميل يومياً.
»بيك�ر  رشك�ة  كش�فت  جانبه�ا،  وم�ن 
هيوز« ع�ن تراجع عدد منص�ات التنقيب 
ع�ن النف�ط يف الواليات املتح�دة بمقدار 7 
منصات لألس�بوع الثاني عىل التوايل لتصل 

إىل 670 منصة.
بيانات اقتصادية

الوالي�ات  بيان�ات اقتصادي�ة يف  أظه�رت 
املتح�دة عن انكم�اش النش�اط الصناعي 
ألدنى مستوى يف أكثر من 10 سنوات خالل 
الش�هر امل�ايض م�ع تراجع ق�وي لإلنتاج 

والطلبيات الجديدة.
يف حني ارتفع اإلنفاق عىل البناء يف الواليات 
املتحدة خالل نوفمرب/ترشين الثاني بأكثر 

من تقديرات املحللني.

وع�ىل الصعي�د األوروبي، انكمش نش�اط 
البناء يف اململكة املتحدة بأكثر من توقعات 
املحللني خالل الش�هر املايض، يف حني نمت 
أس�عار املنازل يف بريطانيا بأرسع وترية يف 

عام خالل نفس الفرتة.
يف  املس�تهلكني  اق�رتاض  تراج�ع  بينم�ا 
بريطانيا ألدنى مس�توى من�ذ عام 2013 

خالل نوفمرب/ترشين الثاني.

ويف أملاني�ا ارتفع ع�دد العاطلني عن العمل 
خ�الل ديس�مرب/كانون األول بأكث�ر م�ن 

توقعات املحللني.
فيم�ا ارتفع معدل التضخ�م يف تركيا قرب 
مس�توى 12 باملائة خالل الش�هر املايض، 
بينم�ا هبط�ت مبيعات التجزئ�ة يف هونج 
كون�ج بنح�و 24 باملائ�ة خ�الل نوفمرب/

ترشين الثاني.

التوترات اجليوسياسية تثري اضطرابات حادة يف األسواق العاملية

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
قف�زت أس�عار الذه�ب، الجمع�ة، إىل أع�ىل 
مس�توياتها يف أربعة أش�هر واخرتقت حاجز 
1550 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة( بعد رضبة 
جوية أمريكية يف العراق قتلت قائدا عسكريا 
إيراني�ا ب�ارزا، وهو م�ا أثار موج�ة رشاء يف 
األص�ول اآلمن�ة. وصعد الذه�ب يف املعامالت 
الفورية 1.2 باملئة اىل 1546.68 دوالرا لألوقية 
يف أواخر جلس�ة التداول بعدما سجل يف وقت 
س�ابق م�ن الجلس�ة 1553.20 دوالرا، وهو 
أعىل مس�توى له منذ الخامس من سبتمرب/ 
أيلول. وارتفعت العقود األمريكية للذهب 1.5 

باملئة لتبل�غ عند التس�وية 1552.40 دوالرا. 
وقال، بنجامني لو، املحلل يف فيليب فيوترشز، 
”األخبار اآلتية من الرشق األوس�ط إىل جانب 
بعض الرشاء املدفوع بالعوامل الفنية وتراجع 
ال�دوالر يدع�م أس�عار الذه�ب.“ ويس�تفيد 
الذهب، مث�ل غريه من األصول االس�تثمارية 
اآلمن�ة، يف أوقات الضبابية السياس�ية. وعىل 
م�دار األس�بوع، قفز الذه�ب أكثر م�ن 2.5 
باملئة وهي أفضل مكاس�به األس�بوعية منذ 
أوائل أغسطس/ آب، ومواصال الصعود لرابع 
أس�بوع عىل الت�وايل. وتدعم املع�دن النفيس 
أيضا بانخفاض الدوالر إىل أدنى مستوياته يف 

ش�هرين أمام الني، الذي يعد مالذا آمنا أيضا، 
م�ع تصاع�د التوت�رات يف ال�رشق األوس�ط. 
ومن بني املعادن النفيس�ة األخرى، استقرت 
الفض�ة عن�د 18.02 دوالرا لألوقي�ة، يف حني 
صعد البالديوم 1.3 باملئة إىل 1985.70 دوالرا 
لألوقي�ة بع�د أن س�جل يف وق�ت س�ابق من 
الجلس�ة 1988.27 دوالرا غ�ري بعيد عن أعىل 
مس�توى له ع�ىل اإلط�الق البال�غ 1998.43 
دوالرا الذي س�جله يف ديسمرب/ كانون األول. 
وزاد البالت�ني 0.24 باملئ�ة إىل 980.86 دوالرا 
لألوقية، وسجل أكرب مكاسبه األسبوعية منذ 

أكتوبر/ ترشين األول.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
قف�زت أس�عار النف�ط إىل أع�ىل مس�توى يف 
أكثر من ثالثة أش�هر، الجمعة، بعد أن قتلت 
الواليات املتحدة قائدا عس�كريا إيرانيا بارزا 
يف الع�راق، مما أثار مخاوف م�ن أن تصعيد 
الرصاع يف الرشق األوس�ط قد يعطل إمدادات 
الخ�ام م�ن املنطق�ة. وقتلت رضب�ة جوية 
أمريكية عىل مطار بغداد الدويل يف وقت مبكر 
يوم الجمعة قاس�م سليماني، قائد عسكري 

إيران�ي. وتوعد الزعيم اإليراني األعىل آية الله 
عيل خامنئي باالنتقام من ”املجرمني“ الذين 
قتل�وا س�ليماني. وق�ال الرئي�س األمريكي، 
دونال�د ترام�ب، الجمعة، إن س�ليماني كان 
يخطط لقت�ل أمريكيني. وأنه�ت عقود خام 
القي�اس العاملي مزيج برنت جلس�ة التداول 
مرتفع�ة 2.35 دوالر، أو 3.6 يف املئ�ة، لتبل�غ 
عن�د التس�وية 68.60 دوالرا للربميل بعد أن 
سجلت أثناء الجلسة 69.50 دوالرا وهو أعىل 

مستوى منذ الهجوم الذي تعرضت له منشآت 
نفطية سعودية يف منتصف سبتمرب/ أيلول. 
وصعدت عق�ود خام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 1.87 دوالر، أو 3.1 يف املئة، 
لتسجل عند التس�وية 63.05 دوالرا للربميل 
بعد أن سجلت يف وقت سابق من الجلسة أعىل 
مستوى منذ أبريل/ نيسان 2019 عند 64.09 
دوالرا. وقال، هنري روم، محلل شؤون إيران 
ل�دى أوراس�يا: ”نتوقع صدامات متوس�طة 

إىل منخفضة املستوى تس�تمر ملا ال يقل عن 
ش�هر ومن املرجح أن تقت�رص عىل العراق“. 
ورجح أيضا أن تس�تأنف إيران التضييق عىل 
حركة الش�حن التج�اري يف الخلي�ج، وربما 
إج�راء تدريبات عس�كرية لتعطيل الش�حن 
مؤقتا. وناشدت السفارة األمريكية يف بغداد، 
الجمعة، جميع املواطنني مغادرة العراق عىل 
الفور بسبب تنامي التوترات. وقالت مصادر 
ب�رشكات نفط أجنبية لروي�رتز إن العرشات 

م�ن موظفيها األمريكي�ني يف مدينة البرصة 
النفطية العراقية يس�تعدون ملغ�ادرة البالد، 
الجمع�ة. وقال�ت وزارة النف�ط العراقية، يف 
بي�ان، إن حقول النف�ط يف أنحاء البالد تعمل 
بص�ورة طبيعي�ة وال تأث�ري عىل اإلنت�اج أو 
الصادرات. ووجدت أسعار النفط دعما أيضا 
بعد بيان�ات حكومية أظه�رت أن مخزونات 
الخام يف الواليات املتحدة سجلت أكرب هبوط 

أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2019 .

املعدن األصفر يسجل أعلى مستوى يف 4 أشهر 

النفط العاملي يقفز بفعل توترات الشرق األوسط

وكالة عمون/ متابعة الزوراء: 
اعلنت وزارة الطاقة والثروة املعدنية ان اجمايل كمية النفط العراقي الخام 
ال�ذي اس�تقبلته مصفاة الب�رتول االردنية خالل العام امل�ايض بلغ 136ر1 
مليون برميل، منها 360 الف برميل خالل شهر كانون االول املايض. وقالت 
وزي�رة الطاقة والثروة املعدنية، املهندس�ة هالة زواتي، يف ترصيح صحفي 
امس الس�بت، ان 1430 صهريجا نقلت برا مادة النفط الخام العراقي منذ 
ب�دء تزويد اململكة بالنفط العراقي يف الخامس من ش�هر ايلول حتى نهاية 
ش�هر كانون االول املايض، وتم تفريغها يف موقع املصفاة / الزرقاء. وياتي 
اس�ترياد نفط العراق يف اطار مذكرة التفاهم املوقعة بني البلدين يف ش�باط 
2019 ، وبموجبها يشرتي االردن النفط الخام العراقي )نفط خام كركوك( 
لتلبي�ة ج�زء من احتياجاته الس�نوية م�ن النفط الخام وبمع�دل 10 آالف 
برميل يومي�ا. ويتم بيع النفط الخام العراقي )نف�ط خام كركوك( لألردن 
عىل أس�اس معدل س�عر خام برنت الش�هري يحس�م منه فرق كلف النقل 

والفرق باملواصفات.

أكثر من مليون برميل نفط واردات األردن من العراق يف 2019

No: 7161 Sun 5 Jan 2020العدد: 7161 االحد - 5 كانون الثاني  2020

بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، قيص صفوان، امس االول الجمعة، ان 
العراق لن يت�رضر نفطيا جراء التصعي�د األمريكي، حيث ان 
هناك عالقات طيبة مع دول أخرى واتفاقات عىل تحديد سعر 
بيع برمي�ل النفط ماب�ني -60 70 دوالرا للربميل خالل العام 
الج�اري. وقال صفوان يف ترصيح صحف�ي تابعته »الزوراء« 
ان “الع�راق لدي�ه صادرات�ه النفطي�ة وعالقات�ه وارتباطاته 
بدول محور ايران وغريها الكثري من الدول املس�تهلكة للنفط 
العراقي، وبالتايل لن يتأثر تصديره جراء التصعيد األمريكي”.
وأضاف ان “ العراق حتى ان وضع يف البند الس�ابع فإن ملفه 
النفط�ي لن يترضر، يف حني س�يكون الرضر فقط يف العملة، 
حي�ث م�ن املمكن ان تس�جل العمل�ة العراقي�ة هبوطا امام 
الدوالر”. وبنينّ ان “اس�تمرار التصعيد بني الجانبني س�يلحق 
رضرا بعملة العراق امام الدوالر، لكون واشنطن لديها سيطرة 
ع�ىل امللف املايل والتحك�م بقيمة ال�دوالر، إال ان تفاهمات قد 

تجري بني الحكومتني من اجل التهدئة وعدم التصعيد”.

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلنت مرص، امس الس�بت، عن ارتفاع إيرادات قناة السويس 

خالل عام 2019، بمقدار 100 مليون دوالر.
وكش�فت بيانات هيئة قناة السويس عن أن إيراد املمر املائي 
اإلس�رتاتيجي ارتف�ع يف ع�ام 2019 إىل 5.8 ملي�ارات دوالر، 

مقارنة ب�5.7 مليارات يف 2018.
وأضافت البيانات أن قناة الس�ويس أبقت عىل رس�وم العبور 
دون تغيري لجميع الس�فن يف 2020، باس�تثناء س�فن الصب 
الج�اف وناقالت غ�از الب�رتول املس�ال التي ارتفعت رس�وم 

مرورها 5 باملئة مقارنة بالعام املايض.
وتع�د قناة الس�ويس أرسع ممر للنق�ل البحري ب�ني أوروبا 

وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة للحكومة املرصية.
م�ن جهته�ا، قالت هيئة مين�اء االس�كندرية إن مرص قررت 
إعادة فتح ميناءي اإلس�كندرية والدخيل�ة املطلني عىل البحر 

املتوسط، امس السبت، بعد تحسن األحوال الجوية.
كان�ت الهيئة ذكرت يف بي�ان أنها أغلقت امليناءي�ن، الجمعة، 
بس�بب ارتفاع األم�واج ورسعة الرياح مما ح�ال دون دخول 
وخروج السفن عىل نحو طبيعي، لكن أعمال الشحن والتفريغ 

يف املينائني استمرت كاملعتاد.

اقتصادي: العراق لن يتضرر نفطيا 
جراء التصعيد األمريكي

مصر تعلن ارتفاع إيرادات قناة 
السويس يف 2019

إىل الرشي�ك )س�هريه نوري 
كاظ�م( اقت�ى حض�ورك 
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
االرشف لغرض اصدار اجازة 
البناء للرشي�ك )عماد جواد 
املرقم�ة  للقطع�ة  كاظ�م( 
)3/40412( يف النجف حي 

الوفاء.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرسية 
املرقم�ة )463216( بالعدد 
 2017/10/30 يف   123
والصادرة من مدرسة عبود 
غفل�ة االبتدائية معنونة  اىل 
الداخلية، باسم )اثري  وزارة 
نرص حافظ( فعىل من يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرسية 
املرقم�ة )891748( بالعدد 
 2019/10/9 يف   47
مدرس�ة  م�ن  والص�ادرة 
املع�راج معنون�ة اىل ثانوية 
عقد ال�والء االهلية، باس�م 
)فاطم�ة ص�الح مش�كور 
كريدي( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرسية 
 25  -00219424 املرقم�ة 
بالعدد 24 يف 2017/10/22 
والصادرة من مدرسة املوىل 
املق�دس معنون�ة  اىل وزارة 
)محم�د  باس�م  الداخلي�ة، 
نج�اح صال�ح كاظم( فعىل 
من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرسية 
املرقم�ة )0748425( بالعدد 
77 يف 2018/9/25 والصادرة 
من مدرسة مسلم بن عوسجه 
تربي�ة  مديري�ة  اىل  معنون�ة 
باس�م  االمتحانات،  النجف/ 
)س�جاد حميد عب�د الواحد( 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرسية 
املرقم�ة )0622695( بالعدد 
 2017/10/25 يف   125
والصادرة من مدرسة التفوق 
االبتدائي�ة معنون�ة اىل وزارة 
التعيينات،  مكت�ب  الداخلية، 
باسم )كرار جواد عبد الكاظم 
نعمه( فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق             العدد : 2902/ج2019/2
مجلس القضاء االعىل      التاريخ : 2019/12/30

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة جنح النجف 

اعالن
اىل املتهم الهارب / كرار حيدر صالح الحمامي 

حيُث أنك متهم يف الدعوى املرقمة )2902/ج2019/2 
( و الخاصة باملش�تكي )مهيم�ن كاظم نارص ( وفق 
احكام امل�ادة 435 من قانون العقوب�ات و ملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت  املحكمة  تبليغك اعالنا  بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 10 /2020/2 وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وحسب 

االصول .
القايض 
عدنان كريم عبد عيل  

جمهورية  العراق                                            2019/12/17/4893                            

مجلس القضاء االعىل                                     العدد: حجة وفاة/2019                          

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية      التاريخ:2019/12/17       

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل/املدعو )عيل خريالله خليوي(

م/اعالن

ق�دَم طالب حجة الوف�اة )زاير خريالله خليوي( طلب�اً اىل هذه املحكمة 

ي�روم في�ه اس�تصدار حجة وف�اة بح�ق املدعو)عيل خريالل�ه خليوي(

ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 

عرشة اي�ام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون.

القايض

عمار هادي املوسوي
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إدارة الطلبة تنتقد تصرف الشرطة 
بالتعاقد مع عماد هاشم

بغداد/ متابعة الزوراء
أبلدِت الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة اسلتغرابها الشلديد من إعلان إدارة الرشطة التعاقد مع 

مدرب حراس املرمى عماد هاشم، رغم ارتباطه بعقد رسمي مع الطلبة. 
وأكلدت الهيئة اإلدارية للطلبة أن اإلدارة لم تمنح خطاب االسلتغناء بشلكل رسلمي للمدرب 
عماد هاشلم. وأضافت »لم يصلنا أي خطاب أو مفاتحة رسلمية بشأن املدرب عماد هاشم، 

وإنما مفاتحة بشكل غري مبارش من جانب الاعب الدويل السابق يونس عبد عيل«.
واختتملت اإلدارة أنها تهدف للحفاظ عىل العاقات الودية مع األندية، وتسلتغرب الترصفات 

التي أقدمت عليها إدارة الرشطة بالتعاقد مع مدرب يرتبط بشكل رسمي مع فريق آخر.

أصفر وأمحر

االسبوع املقبل الزوراء يعسكر يف تركيا حتضريا للملحق اآلسيوي

االومليب يهزم نورث بانكوك وديا حتضريا لنهائيات آسيا

صباح وقاسم يقودان مباريات كأس آسيا األوملبية يف تايلند

بغداد/ الزوراء:
اكد االمني املايل لاتحاد العراقي لاسلكواش حسني ضياء ابو العيس ان 
العراق سيشلارك باعبني اثنني يف منافسات بطولة فرنسا الدولية لفئة 
الشباب والتي من املقرر ان تقام هناك خال املدة من التاسع والعرشين 
من شلهر شباط وتستمر حتى الثالث من شهر اذار املقبلني وبمشاركة 
عدد كبري ملن الاعبني والاعبات الذين يمثلون خلرية منتخبات العالم 
برياضة االسلكواش. واضاف ابلو العيس ان الاعبني اللذين سليمثان 
العراق يف منافسلات البطولة الدولية يف فرنسلا هما جعفر فرمان وذو 
الفقلار كريم تحت ارشاف املدرب ايلاد عباس موضحا يف الوقت ذاته ان 
فرمان وكريم انتظما قبل ايام قليلة يف معسكر تدريبي يقام بجمهورية 
مرص العربية، حيث سيسلتمر املعسلكر التدريبي مدة شلهر كامل من 
اجل الوصول بالاعبلني اىل اتم الجاهزية الفنية والبدنية قبل خوضهما 

غمار منافسات بطولة فرنسا الدولية  نهاية الشهر املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلَن االتحاد العراقي لكرة السلة، 
جدول الدوري املمتاز لكرة السللة 
الخاملس  اللدور  االوىل  للمرحللة 
.2020/2019 الريايض  للموسلم 
وقلال امني رس اتحاد السللة خالد 
نجم ان “اتحاد السللة اعلن جدول 
مباريلات الجوللة الخامسلة  من 
اللدوري املمتلاز اللذي سليقام يف 
ان  واضلاف  دهلوك”.  محافظلة 
“الكهرباء سليواجه نفط الجنوب 
يوم الخميس املقبل، فيما سيقابل 
الرشطة فريق زاخو يف ذات اليوم”.

واوضح ان “يوم الخميس سيشهد 
ايضا مواجهة النفط وامليناء فيما 
ياعلب دهلوك فريلق التضامن”.
وسلبق اعلن حكام الدوري املمتاز 
لكرة السللة، االرضاب العام وعدم 
قيادة أي مباراة يف الدوري. وقرروا 
إن حكام الدوري السللوي املمتاز، 
اعلان االرضاب العام وعدم قيادة 
أي مباراة يف الدوري السلوي. وجاء 
االرضاب علىل خلفيلة علدم ايفاء 
االتحاد بمنح مستحقاتهم املالية، 
الفتلًا إىل أن “االرضاب سيسلتمر 

حتى يفي االتحاد بوعوده.

بغداد/ متابعة الزوراء
للنلادي  الفنلي  الجهلاز  تلقلى 
اإلسماعييل بقيادة أدهم السلحدار، 
رضبة موجعة قبل املواجهه املهمة 
واملرتقبة أمام برياميدز يف الدوري.

وتأكد غياب العب املنتخب الوطني 
العراقي همام طارق العب وسلط 
اإلسلماعييل عن مواجهة برياميدز 
املقلرر لها الثاثلاء املقبل، يف إطار 

الجولة الل12 من املسابقة.
ويحتل اإلسماعييل املركز الل11 يف 
املسلابقة برصيلد 14 نقطة، فيما 

يقبلع برياميلدز املركلز السلادس 
بل16 نقطة.

وأكلد الدكتلور أكلرم عبلد العزيز 
رئيس الجهاز الطبي باإلسلماعيل 
ملوقلع النادي، أن الاعلب العراقي 
سليغيب عن املاعب مدة أسلبوع؛ 

لشعوره بإجهاد شديد.
وللم يغب اللدويل العراقلي عن أي 
مبلاراة للدراويلش هلذا املوسلم، 
فضا عن مشاركاته ضمن صفوف 
منتخلب بلاده، وهو ما تسلبب يف 

إصابته باإلجهاد.

العراق يشارك بالعبني اثنني يف 
بطولة فرنسا الدولية باالسكواش

احتاد السلة يعلن جدول مباريات 
الدور اخلامس للدوري املمتاز

اصابة همام طارق تزيد اوجاع 
لإلمساعيلي قبل مواجهة برياميدز

االردني الشبول يطلب فسخ عقده مع 
الشرطة السباب شخصية

بغداد/متابعة الزوراء: يدخلل فريق الزوراء 
بمعسلكر تدريبي خارجلي يف تركيا تحضريا 
ملواجهة فريلق بونيودكلور األوزبكي ضمن 
منافسلات ملحق بطولة أبطال آسليا. وقال 
عضلو الهيئلة اإلدارية لنلادي اللزوراء عبد 
الرحمن رشليد  أن الفريق سيدخل يف العارش 
من الشهر الجاري معسلكرا تدريبيا يستمر 
مدة أسلبوع تحضلريا ملواجهلة بونيودكور 
األوزبكي يف ملحق بطولة أندية أبطال آسليا 
واملقلررة يف الحلادي والعرشين من الشلهر 
الجلاري. وبلني أن الفريق يواصلل تدريباته 
بشكل مستمر يف ملعب النادي ومن املؤمل أن 

يخوض مباراتلني تجريبيتني مع نادي بغداد 
وأحد أندية الدرجة األوىل خال األيام املتبقية 
قبلل السلفر إىل تركيا من أجلل الحفاظ عىل 
جاهزية الاعبني. وأشار إىل أن توقف الدوري 
املحليل يحتلم علينلا أن نعلوض بمعسلكر 
تدريبي ومباريات تجريبية عىل مستوى عال 
للحفلاظ عىل الجانب البدنلي للفريق وكذلك 
لتكون الصورة واضحلة للجهاز الفني حول 
جاهزية الاعبني. يشار إىل أن الزوراء سيلعب 
يف امللحق اآلسليوي ويف حال تجلاوزه املباراة 
سليلعب مباراة أخرى أمام العني اإلماراتي يف 

اإلمارات قبل التأهل لدوري املجموعات.

بغداد/ متابعة الزوراء: أوضح األردني هيثم 
الشلبول املدرب املسلاعد لفريق الرشطة أن 
أسباب شلخصية وراء طلبه بإنهاء تعاقده 
مع النادي.وقال مصدر مقرب من الشلبول 
أن أسباب عائلية دفعت املدرب هيثم شبول 
بطلب فسلخ التعاقد مع نادي الرشطة رغم 
تمسلك اإلدارة به مللا يقدمه ملن دور مهم 
ومؤثلر ملع الفريق.وبلني أن اإلدارة إىل اآلن 
للم توافق عىل فسلخ تعاقدها مع الشلبول 

ومنحتله إجلازة ملن أجلل ترتيلب أملوره 
الشخصية والعودة إىل الفريق ويف حال تعذر 
ترتيب أموره ستكون اإلدارة مضطرة لفسخ 
التعاقد ألنها تحلرم رغبة املدرب وتجمعها 
عاقة ودية معه.يشلار إىل أن هيثم الشبول 
سلبق أن خلاض تجربة مع نلادي الرشطة 
حيلث عمل مسلاعدا ملع امللدرب العراقي 
ثائر جسلام وكذلك مع امللدرب املونتنيغري 

نيبوتشا العام املايض وتوج بلقب الدوري.

بغداد/ متابعة الزوراء
تغلَب املنتخب االوملبي لكرة القدم، 
علىل فريق نورث بانكوك التايلندي 
1 - 0 يف املبلاراة التلي اقيملت يف 

تايلند استعداداً لنهائيات اسيا.
وجلاء هلدف املبلاراة الوحيلد عن 
طريلق العب اللزوراء محمد رضا، 

لتنتهي املواجهة عىل هذه النتيجة.
وملن جانبله اكلد حلارس مرمى 
املنتخلب األوملبلي، عليل كاظم، ان 
منتخب باده مسلتعد للمنافسلة 
عىل لقب كأس آسيا تخت 23 عاماً 
يف تالينلد. وقال كاظم إن “املنتخب 
األوملبي يواصل االستعداد يف تايلند 

من اجل املنافسة بشكل جدي عىل 
لقب كأس آسيا تحت 23 عاماً”.

واوضلح أن “املنافسلة عىل اللقب 
والتأهلل ألوملبيلاد طوكيلو 2020 
سليكون إنجازا تاريخيلا لبلدنا”، 
مسلتعد  “األوملبلي  أن  إىل  مشلرياً 

لتحقيق الهدف”.

يذكر ان املنتخب االوملبي سليواجه 
نظريه االسرايل يف مستهل مشواره 
بنهائيات اسيا يف الثامن من الشهر 

الجاري.
واوقعت القرعلة االوملبي اىل جانب 
والبحريلن  اسلراليا  منتخبلات 

وتايلند.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وصلَل الحكملان الدوليلان عيل صبلاح ومهند 
قاسلم اىل تايلنلد للمشلاركة يف نهائيات آسليا 
تحلت 23 عاماً. وقال الحكلم الدويل عيل صباح 

إنه “وصل اىل تايلند، رفقة الحكم الدويل العراقي 
مهند قاسلم، للمشلاركة يف نهائيات آسيا تحت 
23 عاماً”. وأوضح أن “االتحاد االسليوي ابلغنا 
باننا سلنحكم علدد ملن املباريلات يف البطولة 

االسليوية”، مبيناً ان “االتحاد االسيوي سيقيم 
ورشلة عملل لجميلع الحلكام قبلل انطلاق 
البطولة”. يذكر ان البطولة االسليوية ستنطلق 

يف الثامن من شهر كانون الثاني الجاري.

الالعبان اجمد عطوان وعالء عباس يوقعان على كشوفات الكويت الكوييت
توقف الدوري يدفع الالعبني إىل اخلارج

بغداد/ متابعة الزوراء:
وصل نجما املنتخب الوطني لكرة القدم، 
أمجلد عطلوان وعاء عبلاس إىل الكويت 
تمهيلداً لانضملام إىل صفلوف الكويت 

الكويتي.
وقلال مصلدر مقلرب ملن الاعبلني إن 
“الاعبلني أمجلد عطوان وعلاء عباس، 
وصلا إىل الكويت لانضملام إىل صفوف 

الكويت الكويتي”.
وأوضلح، أن “الاعبلني حصا عىل كتاب 
الرشطلة  ناديلي  قبلل  ملن  االسلتغناء 
واللزوراء وبالتلايل سلينضمان رسلمياً 

لصفوف متصدر الدوري الكويتي”.
يذكلر ان صفقة امجد عطوان بلغت 1.5 
مليون دوالر، يف حني لم يتم الكشلف عن 

صفقة عباس مع الفريق الكويتي.
ويشلارك الكويت يف ملحلق دوري أبطال 

آسيا ويتصدر الدوري الكويتي حالياً.
وملن جهته أكلد العب املنتخلب الوطني 
عاء عبد الزهرة أن العروض التي قدمت 
له مجرد كام وغري رسلمية وأن تواجده 
يف اإلمارات حاليا هو إجازة ستنتهي مع 

التحاقه بفريق الرشطة.
إن  الاعلب  وقلال مصلدر مقلرب ملن 
أشليعت علر وسلائل  التلي  العلروض 
التواصل هي مجرد كام وال يوجد عرض 
رسمي من أي فريق وأن تواجد عاء عبد 
الزهرة يف اإلمارات هو زيارة ترويحية بعد 
أن حصلل عىل إجازة من الكادر التدريبي 

وستنتهي بوقت التحاقه بالفريق.
وبلني أن عاء عبد الزهلرة يعد واحد من 
الركائز األساسية بفريق الرشطة ويملك 
خرة كبلرية يف املاعب وخلاض عدد من 
التجارب االحرافية وال يمكن أن يتحدث 
علن أي عرض مالم يكن بصفة رسلمية 
وبالتايل لن يلتفت لتلك العروض الشفهية 

وسريكز بمهمته مع نادي الرشطة.
وأشار إىل الاعب سليلتحق هذا األسبوع 
بالفريلق ويبلارش تدريباتله الجماعيلة 
تحضريا ملواجهة إياب ربع نهائي بطولة 
كأس محملد السلادس لألنديلة األبطال 
واملقررة يف الثالث والعرشين من الشلهر 

الجاري.
يشار إىل أن عاء عبد الزهرة قائد املنتخب 
العراقي ونادي الرشطة سلبق أن خاض 

تجارب احرافية يف ماعب الخليج.
وساهم توقف منافسات الدوري املمتاز، 
بشلكل كبري، يف تعزيلز ظاهرة االحراف 

الخارجلي مؤخلرا.
فبعدما بلدأت األنديلة يف ترسيح العبيها 
األجانب، لم يتوقلف األمر عند هذا الحد، 
حيث لجأ بعلض الاعبني املحليني لقبول 
العلروض االحرافيلة، للتمسلك بفرصة 

التواجد مع املنتخب الوطني.
ولم يسلم ناديا الرشطة والزوراء من هذا 
األمر، رغم أن االثنني يخوضان منافسات 

خارجية.
وتلردد أنباء أيضا علن رغبة أحد األندية 
القطريلة، يف التعاقد مع أحملد إبراهيم، 

مدافع القوة الجوية.
ورغلم أن ناديه أعلن تمسلكه به، إال أن 
املباحثلات مسلتمرة، وقد تشلهد األيام 

املقبلة انتقاله.
وكذللك زميله إبراهيم بايلش، هو االخر 

تلقلى عرضلني ملن الدوريلني القطري 
واإلماراتلي، وقلد يغلادر صفلوف القوة 

الجوية.
وبعلد نجلاح تجربلة هملام طلارق مع 
اإلسلماعييل، تشلري األنبلاء إىل أن العب 
املنتخلب العراقي والزوراء، حسلني عيل، 
الذي شفي من اإلصابة، مرشح لانتقال 

أيضا إىل الدوري املرصي.
كملا أن العلب القلوة الجويلة الشلاب، 
محملد قاسلم، تلقلى أكثلر ملن عرض 
احلرايف من مرص، لكن قيملة العقود لم 

تكن بمسلتوى الطموح، إال أنه قد يكون 
مضطلرا للقبلول، يف حال اسلتمر توقف 

الدوري العراقي.
اإليرانيلة  األنديلة  وفلاء  علدم  ورغلم 
أحيانا، بالتزاماتهلا املالية تجاه الاعبني 
العراقيلني، إال أنها تسلعى السلتقطاب 
عدد منهم حاليلا، وأولهم املخرضم كرار 
جاسم العب الرشطة، الذي خاض تجاربا 

كثرية يف الدوري القطري.
وهذا باإلضافة إىل العبي الرشطة، سلعد 

عبد األمري وسعد ناطق.

العراق يستضيف الدورة العربية 
الرياضية عام 2021

بغداد/ متابعة الزوراء:

رشف  علىل  العلراق  حصلَل 

العربيلة  اللدورة  اسلتضافة 

الرابعلة  بنسلختها  الرياضيلة 

عرشة لعام 2021.

وأكلد وزيلر الشلباب والرياضة 

احملد ريلاض ان العلراق حصل 

اللدورة  اسلتضافة  رشف  علىل 

العربية بنسلختها الرابعة عرشة 

واملقررة يف العلام املقبل 2021 ؛ 

إذ تلم االتفاق باإلجماع عىل منح 

العراق رشف تنظيم الدورة.

وبلني أن االتفاق جلاء من خال 

التنفيذي ملجلس  املكتب  اجتماع 

وزراء الشلباب والرياضة العرب 

العاصملة  يف  حاليلا  املنعقلد 

املرصيلة القاهلرة وتلم االتفاق 

مع األشلقاء علىل تنظيم الدورة 

الرابعلة عرشة يف العلراق والذي 

سيسلتويف رشوط تنظيلم هلذه 

الدورة.

وأوضح أن العراق دخل يف إكمال 

البنلى التحتية لعلدد من املاعب 

والقاعات املغلقة واملسلابح عىل 

أمل ان يتم إكمال تلك املشلاريع 

قبلل موعد اللدورة والسليما أن 

مراحلل األعملار وصللت ملراحل 

نهائية يف بعض املشاريع.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة 

منافسلات  اسلتضافة  أماكلن 

الدورة الرياضيلة العربية الل14 

عام 2021.

وقلال مدير اعام اللوزارة موفق 

عبلد الوهلاب إن “ العراق حصل 

باإلجملاع علىل حق اسلتضافة 

الدورة الرياضيلة العربية الل14 

علام 2021، خلال اجتماعلات 

التنفيلذي  للمكتلب   64 اللدورة 

ملجلس وزراء الشلباب والرياضة 

العرب يف مرص”.

أن “البطوللة سلتقام  وأوضلح 

خال شهر ترشين األول من العام 

املقبلل”، مبينلاً ان “ملدن بغداد 

والبلرصة واربيلل والسلليمانية 

ستحتضن منافسات البطولة”.

وكان العلراق قلد تقلدم بطللب 

رسلمي السلتضافة منافسلات 

البطولة خال العام املايض.



ق�ال برين�دان رودج�رز، م�درب ليسرت 
سيت�ي اإلنجلي�زي، إن فريقه قد ينتظر 
حت�ى نهاي�ة املوسم لتعزي�ز تشكيلته، 
مضيف�ا أن�ه سيسع�ى للحف�اظ ع�ى 
مجموع�ة الالعبني الرئيس�ة، استعدادا 
الحتم�ال العودة للعب يف أوروبا. ويحتل 
ليس�رت سيتي، املت�وج باللقب يف موسم 
)2015 - 2016(، املرك�ز الثان�ي حاليا 
برصيد 45 نقطة م�ن 21 مباراة، خلف 
ليفربول املتصدر ب��58 نقطة.وأضاف 
رودج�رز للصحفي�ني “ال ت�زال هن�اك 
مساحة للتحسن أم�ام العبينا الشبان، 
وه�ذا ما سنرك�ز علي�ه.. إذا تمكنا من 
ضم العبني جدد سيكون أمرا رائعا، وإذا 
لم يحدث ه�ذا سننتظر حتى الصيف”. 
وأردف “ل�ن يرح�ل أي الع�ب نرغب يف 

بقائ�ه... إذا لم أكن أضع ثقتي يف هؤالء 
الالعبني، فلن أدفع بهم لخوض مباريات 
يف ال�دوري املمتاز.. إنه�م مميزون من 
ناحي�ة املهارات واالنضب�اط”. وأوضح 
امل�درب “ن�درك م�دى الحاج�ة إلضافة 
عمق للفري�ق، إذا دخلن�ا املوسم املقبل 
ونحن نش�ارك يف مسابقة قارية.. فرتة 

انتق�االت يناي�ر )كان�ون 
الثان�ي( صعب�ة الختي�ار 
م�ن  املالئم�ة  النوعي�ة 
الالعب�ني، سنح�اول، لكن 
الحالي�ة جيدة  التشكيل�ة 
بالفعل.. ال نسعى لتخزين 
الالعب�ني”. وغ�اب جيم�ي 
ال�دوري  ه�داف  ف�اردي، 
املمت�از، ع�ن ف�وز ليس�رت 
سيت�ي )3 - 0( ع�ى ملعب 
نيوكاس�ل يونايت�د، األربعاء 
املايض، بسبب إصابة يف ربلة 

الساق. لكن رودجرز قال عنه 
“حالته تتحسن كثريا، وسيعود 

للتدريب�ات اعتب�ارا م�ن الي�وم 
األحد”.

من�ح نون�و إسبرييتو سانت�و، م�درب وولفرهامبت�ون، مدافعه 
اإلسبان�ي خيسوس فاييخو، املعار م�ن ريال مدريد، فرصة قطع 
إعارته والرحيل لفريق آخر، لتحقيق رغبته يف املشاركة بعدد أكرب 
من املباريات. وقال سانتو يف ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” 
اإلسباني�ة: “ربم�ا يغ�ادر ألن�ه يري�د أن يلع�ب، إنه العب ش�اب 
وموه�وب، جلبناه إىل هن�ا بتوقعات كبرية، لكن س�ارت يف اتجاه 
معاك�س لتوقعاتنا”. وأضاف: “ل�ذا حان الوقت ملغادرته من أجل 
العث�ور عى ناٍد يمكنه اللعب مع�ه، ومواصلة التقدم، ألن املوهبة 

ليس�ت غريزي�ة،  ولكنه�ا تكتس�ب م�ن اللع�ب”.
وتابع: “كانت لديه لحظات لعب شارك فيها، ولم يرتك بصمة، 
ولحظات لعب فيها وقدم أداًء جيًدا، ولحظات لم يترصف فيها 

بشكل جيد، هذا هو مجمل وضع فاييخو”.
الع�ام م�ع  7 مباري�ات ه�ذا  فاييخ�و س�وى  يلع�ب  ول�م 
وولفرهامبت�ون، 3 منه�ا يف ال�دوري األوروب�ي، واثنت�ني يف 
الربيمريلي�ج، بمجم�وع 612 دقيق�ة، وهي م�دة غري كافية 

تماًما لالعب يطمح يف املشاركة بأوملبياد طوكيو. 

ب�دأ تأث�ري املهاجم السوي�دي زالت�ان إبراهيموفيتش، يف 
الظهور عى ناديه الجديد ميالن، خالل املوسم الحايل.

ووفًق�ا لصحيفة “الجازيت�ا ديللو سب�ورت” اإليطالية، 
فإن جمهور الروسون�ريي يستجيب بشكل رائع لتعاقد 

ميالن مع إبرا مدة 6 أشهر قابلة للتجديد ملوسم آخر.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أنه حت�ى اآلن، تم بي�ع 56 ألف 
تذك�رة ملباراة ميالن وسامبدوريا، يوم غد اإلثنني، يف إطار 
الجول�ة ال� 18 من عمر الدوري اإليطايل، متوقعة أن يصل 

الحضور إىل 60 ألف عى األقل يف “سان سريو”.
وستشهد مب�اراة سامبدوريا، تقدي�م إبراهيموفيتش 
كصفق�ة جدي�دة يف مي�الن، رغم أنه ق�د ال يشارك يف 

اللقاء، بسبب عدم الجاهزية البدنية.
وأك�دت “الجازيت�ا ديلل�و سب�ورت” أن ميالن بات 

أكثر فري�ق أوروبي يحصل عى متابعني وي�زداد التفاعل 
لديه بمواقع التواص�ل االجتماعي منذ إعالن عودة زالتان 

إبراهيموفيتش.

جانج�ون  ن�ادي  أعل�ن 
العب�ه  وف�اة  الفرن�ي 
ناثي�ل جوالن، عن عمر 
24 عاما، بعد تعرضه 
بسيارت�ه  لح�ادث 
خوض�ه  عق�ب 

التدريب.
وذكر عرب حسابه 
ع�ى  الرسم�ي 
“توي�رت”:  موق�ع 
“جانج�ون يف حالة 
ح�داد، ش�عرنا بالحزن 
بعد وفاة ناثيل جوالن يف حادث 
سي�ارة ، النادي يب�دي تعاطفه 
الكبري مع عائلة الالعب ويرسل 

التعازي القلبية لهم”.
إىل جانج�ون  انض�م  وك�ان ج�والن 
قادما من فريق لوهافر يف صيف عام 
2018، قب�ل أن ينض�م إىل فالينسيان 

عى سبي�ل اإلعارة يف يناي�ر/ كانون 
الثاني من العام املايض.

إىل جانج�ون مطل�ع  وع�اد ج�والن 
املوسم الجاري.

كش�ف تقري�ر صحف�ي بريطاني 
عن تط�ور جديد بش�أن مستقبل 
الفرني ب�ول بوجب�ا العب وسط 

مانشسرت يونايتد.
ووفًق�ا لصحيف�ة “ذا ص�ن”، ف�إن 
يوفنتوس ينوي استغالل انهيار العالقة 
بني بول بوجبا وناديه مانشسرت يونايتد، 
من أج�ل االنقضاض ع�ى الالعب 
صفق�ة  خ�الل  الفرن�ي 
املريكات�و  يف  تبادلي�ة 

الشتوي الجاري.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن يوفنتوس كان 
مستع�ًدا لالنتظ�ار حت�ى نهاي�ة املوسم 
الجاري قبل التحرك لضم بول بوجبا، لكن 
الصفق�ة يمكن أن تت�م يف الشهر الحايل، 
ألن مانشسرت يونايت�د يريد التخلص من 

نجمه الفرني.
وأوضح�ت أن املان يونايت�د سيوافق عى 
رحي�ل بول بوجبا مقابل 85 مليون جنيه 
إسرتليني، لكن يوفنتوس يعرض خدمات 

أدريان رابيو باإلضافة إىل األموال.
وقالت “ذا ص�ن” إن بطاق�ة رابيو تقدر 
ب� 25 مليون جنيه إسرتليني، ولذلك فإن 
عى يوفنتوس تقديم 60 مليوًنا ملانشسرت 
يونايتد.يذكر أن بوجب�ا يعاني حالًيا من 
إصاب�ة يف الكاحل، وقد تمت�د فرتة غيابه 
ع�ن املالع�ب إىل 6 أسابيع، كم�ا أن مينو 
راي�وال وكيل النجم الفرن�ي، خرج أكثر 
م�ن م�رة بترصيح�ات ض�د مانشس�رت 

يونايتد خالل الفرتة األخرية.

تمكن فريق إش�بيلية من التع�ادل أمام ضيفه أتلتي�ك بيلباو 1-1 يف 
املب�اراة الت�ي جمعتهما ضم�ن الجول�ة 19 م�ن الليجا.وعى ملعب 
رام�ون سانشيز بيزخ�وان، تقدم الضي�وف أوال عن طري�ق الجناح 

أندير كاب�ا يف الدقيقة 15.وبعد مرور ساع�ة من اللعب، تعادل 
أصح�اب الضيافة عن طريق هدف عكي أحرزه املدافع أوناي 
نونيي�ز يف مرماه مهديا إياهم نقطة ثمينة.وبهذا التعادل، رفع 

إش�بيلية رصيده إىل 35 نقطة يف املركز الثالث، وارتقى بيلباو إىل 
29 نقط�ة يف املركز الساب�ع .ويف مباراة ثانية تع�ادل بلد الوليد مع 
ضيفه ليجانيس 2-2، أمس االول، ضمن منافسات الجولة 19 من 

الدوري اإلسباني.بهذه النتيج�ة، رفع بلد الوليد رصيده إىل 21 
نقطة يف املركز ال�14، فيما يحتل ليجانيس املركز ال�19 

)قبل األخ�ري( برصيد 14 نقطة.وتقدم ليجانيس يف 
الدقيقة 4 ع�ن طريق مارت�ني برتوايدا، قبل أن 

يسجل أنيس أونال ه�دف التعادل لبلد الوليد 
يف الدقيقة 8.

ويف الدقيقة 13 سجل روكي ميسا الهدف 
الثان�ي لفريق للضيوف، إال أن أونال عاد 
بالتع�ادل ألصح�اب األرض يف الدقيق�ة 

79، لتنتهي املباراة 2-2.

برغم املسرية الرائعة التي قدمها ليفربول 
عى م�دار العام املنقيض، ال ي�زال مديره 
الفن�ي األملاني يورجن كل�وب يشعر بأن 

الفريق يحتاج ملزيد من التحسن.
وللمرة األوىل منذ 30 عاما، يبدو ليفربول 
متأهب�ا بق�وة إلحكام قبضت�ه عى لقب 
ال�دوري اإلنجلي�زي، يف ظ�ل االنتصارات 
املتتالي�ة الت�ي حققها يف الف�رتة املاضية 
م�ن ناحية، والفارق الكب�ري الذي يتفوق 
به عى أقرب منافسيه يف جدول املسابقة 

من ناحية أخرى.
وبرغم أهمية مباراة الديربي التي تنتظر 
الفري�ق أم�ام إيفرت�ون الي�وم األح�د يف 
كأس االتح�اد اإلنجلي�زي، يضع كلوب يف 
حساباته، صعوبة املواجهات التالية التي 

تنتظره يف الربيمريليج.
وك�ان الفري�ق ق�د تخ�ى ع�ن املنافسة 
املحرتف�ني  رابط�ة  كأس  مسابق�ة  يف 
اإلنجليزي�ة م�ن أج�ل مشارك�ة قوية يف 
بطول�ة كأس العام لألندية والتي خاضها 
بكامل نجومه وتوج فيه�ا باللقب، فيما 
ش�ارك يف نفس التوقي�ت بالفريق الثاني 
يف بطول�ة كأس رابط�ة املحرتفني وخرس 

أمام أستون فيال بخماسية نظيفة.
ويرغب كل�وب يف اجتياز عقب�ة إيفرتون 
الي�وم، لكن�ه يض�ع يف حسابات�ه أيض�ا 
توتنه�ام  أم�ام  التاليت�ني  املبارات�ني 
ومانشس�رت يونايت�د يف 11 و19 كان�ون 

الثاني الحايل.
وق�د يلج�أ كلوب ملن�ح الراح�ة إىل بعض 
العبي�ه األساسي�ني، خاصة م�ع معاناة 
بعضهم من اإلجهاد، بعدما خاض الفريق 
6 مباريات قوية يف غضون 17 يوما خالل 

الفرتة املاضية.
وع�ى م�دار ع�ام كام�ل، ل�م يتع�رض 
ليفرب�ول ألي هزيم�ة يف ال�دوري، وه�و 
م�ا يتطلع كل�وب إىل استم�راره يف الفرتة 
املقبلة ليقرتب الفريق خطوات أخرى من 
استعادة لقب ال�دوري الغائب عنه منذ 3 
عقود.وقال كلوب “إنه�ا مرحلة عصيبة 
من العام. سأفعل ما أراه مناسبا، يمكنني 

أن أتخذ بنفي بعض القرارات. والطاقم 
التدريبي سيقرتح بعض األمور عيل”.

االتح�اد  كأس  أهمي�ة  بلغ�ت  ومهم�ا 
اإلنجلي�زي، يض�ع كل�وب لق�ب الدوري 

اإلنجليزي يف مقدمة أولوياته.
وأوض�ح كل�وب “هناك فرص�ة ملزيد من 
التحس�ن، يمكننا أن ن�ؤدي بشكل أفضل 

ويجب علينا هذا”.
ويس�ري ليفربول يف طري�ق تحقيق أرقام 
قياسية غ�ري مسبوقة يف تاري�خ الدوري 
اإلنجليزي والدوري�ات األوروبية الكربى، 
حي�ث يقرتب من تحقي�ق الرقم القيايس 
لعدد النقاط خالل موسم واحد يف الدوري 

االنجلي�زي، وامل�دون باس�م مانشس�رت 
سيتي

19 م�رة وتع�ادل يف  وانت�رص ليفرب�ول 
مب�اراة وحيدة بمعدل 2.9 نقطة للمباراة 
الواح�دة وهو م�ا يعني فت�ح الباب أمام 
إمكانية تحقيق الفريق 110 نقاط يف 38 
مب�اراة وهو رقم، إذا م�ا تحقق، سيكون 
قياسي�ا أيض�ا ع�ى مست�وى مسابقات 

الدوري الخمس الكربى يف أوروبا.
وإذا ك�ان التتويج بأول لقب للدوري منذ 
موس�م 1989 - 1990 بات مسألة وقت، 
ف�إن ليفربول ال يزال أمامه الكثري إذا أراد 

معادلة اإلنجازات القارية الكبرية.

وربما يكون بإمكان ليفربول تحطيم رقم 
آرسن�ال بخوض 49 مب�اراة دون هزيمة 
خالل هذا املوسم، لكن معادلة رقم ميالن 
املذهل بخ�وض 58 مباراة دون هزيمة يف 
ال�دوري اإليط�ايل يف الفرتة م�ن 1991 إىل 
1993 يب�دو أمرا بعيد املنال، حيث يحتاج 
إىل مواصلة مسريته دون تلقي أي هزيمة 

حتى نوفمرب/ترشين الثاني املقبل.
كم�ا أن محاولة تحطيم الرقم الربيطاني 
تب�دو مهم�ة ش�اقة للغاي�ة، إذ يصع�ب 
معادلة إنجاز سيلتيك بخوض 62 مباراة 
يف ال�دوري دون خس�ارة يف الفرتة ما بني 

1915 و1917. 

أعرَب الفرني بيرت هانسيل، السائق املخرضم وبطل 
رايل داك�ار 13 مرة، عن سعادته بزي�ارة السعودية، 
للم�رة األوىل منذ 25 عام�ا، للمشاركة يف سباق “رايل 

داكار”، الذي سينطلق اليوم األحد .
جاء ذلك خ�الل املؤتمر الصحفي، ال�ذي أقيم بجدة، 
ألبرز املتسابق�ني املشاركني يف “رايل داكار السعودية 
2020”، وال�ذي ستك�ون أوىل محطات�ه يف املدين�ة 

ذاتها.
وح�رض املؤتمر باإلضافة إىل هانسل، بطل رايل داكار 
السابق، اإلسباني كارلوس ساينز، وسائق فورموال 1 
الساب�ق، فرناندو ألونسو، وبطل الراليات السعودي، 

يزيد الراجحي.
وقال الفرن�ي هانسيل: “زرت اململك�ة للمرة األوىل 
قبل 25 عاما، للمشاركة يف بعض السباقات، وال أزال 

أتذكر كم كانت التضاريس رائعة وفريدة”.
وأردف: “كما كنت هنا الشهر املايض، وما رأيته كان 

مذهال، فالتضاريس تشبه ما كنا نمر به يف إفريقيا، 
وه�و ما يعيد يل الكثري من الذكريات الجيدة، وأثق أن 

اململكة قادرة عى تنظيم سباق مميز”.
وم�ن جانبه، ع�رب السائق السع�ودي يزيد الراجحي 
ع�ن ترحيبه بالجميع يف اململكة، التي تستضيف راىل 

داكار للمرة األوىل.
وق�ال: “ستك�ون هذه النسخ�ة من داك�ار بالتأكيد 
مختلفة بالنسبة يل، أعتقد أنني مستعد ولدي حماس 

شديد للفوز بهذا السباق، عى أرض بالدي”.
وواص�ل: “كما أش�عر بحماس وتشجي�ع جمهوري 
عى الفوز، وبالطب�ع سيتعني عيّل أن أكون يف أفضل 

مستوياتي، حتى أحافظ عى فريص”.
وع�ن طموحات�ه يف داك�ار السعودي�ة 2020، ق�ال 
الراجحي: “اململكة مساحتها ش�اسعة، وال يمكنني 
أن أع�رف كل أجزائها وتضاريسها، لكنني جئت هنا 

من أجل هدف واحد: الفوز فقط وال يشء غريه”.
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ارقام ليفربول ترعب العظماء االربعة

اهلولندي فان برونكهورست 
مدربًا جلواجنتشو

روكتس يقهر سيكسرز يف دوري 
السلة األمريكي

اعالم الكرتوني

كلوب غري مطمئن للمرحلة العصيبة ويرى ان فريقه حباجة للتحسن 

محاس كبري يلهم متسابقي رالي داكار بالسعودية

حقق جيمس ه�اردن، 3 أرقام مزدوجة خ�الل فوز هيوستون 
روكت�س 118 - 108 عى فيالدلفيا سيفنتي سيكرسز يف دوري 
السل�ة األمريكي للمحرتف�ني الليلة املاضية. وأح�رز هاردن 44 
نقط�ة وق�دم 11 تمريرة حاسم�ة، كما استحوذ ع�ى 11 كرة 
مرت�دة، بينما أض�اف كلينت كابي�ال 30 نقط�ة واستحوذ عى 
14 ك�رة مرت�دة. وتغلب ل�وس أنجلوس ليك�رز 113-123 عى 
ني�و أورليانز بليكانز، بع�د أن سجل أنطون�ي ديفيز 46 نقطة 
واستح�وذ عى 13 ك�رة مرتدة، ليقود ليكرز لف�وزه الرابع عى 
التوايل، بينما توقفت سلسلة انتصارات بليكانز بعد 4 مباريات.
وسج�ل تريينس روس 25 نقطة يف فوز أورالندو ماجيك 105 - 
85 ع�ى ميامي هيت. كما حقق بوسطن سيلتيكس فوزا مثريا 
109 - 106 عى أتالنتا هوكس، فيما تغلب بورتالند تريل بليزرز 
122 - 103 عى واشنطن ويزاردز، ليتخلص من سلسلة الهزائم 
يف 5 مباريات. وأحرز ديفن بوكر 38 نقطة يف فوز فينكس صنز 

120 - 112 عى نيويورك نيكس بعد انتفاضة يف الربع األخري.

ف�ان  جيوفان�ي  تعي�ني  الصين�ي،  إف  ان�د  آر  جوانجتش�و  أعل�ن 
برونكهورست، مدربا جديدا للفريق.وسيحل العب برشلونة وآرسنال 
الساب�ق، بداًل من دراجان ستويكوفيتش الذي ترك النادي بالرتايض، 
أم�س االول. وغادر ف�ان برونكهورس�ت منصبه يف فين�ورد بنهاية 
املوسم املايض بعد أن قاده للتتويج بلقب الدوري الهولندي يف 2017.
وسيكون امل�درب البالغ عم�ره 44 عاما مكلفا بإع�ادة جوانجتشو 
إىل مراك�ز املقدم�ة يف الدوري الصيني بع�د موسمني محبطني تحت 
قيادة ستويكوفيتش. وق�ى ستويكوفيتش، 4 مواسم ونصف مع 
جوانجتشو، بعد أن خل�ف كوزمني كونرتا يف منتصف موسم 2015، 

وساعد الفريق عى تجنب الهبوط للدرجة الثانية.

صفقة تبادلية تعيد بوجبا إىل أحضان يوفنتوس

إبراهيموفيتش ينثر سحره يف ميالن

وفاة العب جاجنون الفرنسي جوالن يف حادث سري

إشبيلية ينجو من اخلسارة أمام بيلباو بالنريان الصديقة

رودجرز حيدد موعد عودة فاردي

وولفرهامبتون يستغين عن مدافع الريال فاييخو
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توتر بني الرئاسة التونسية والصحفيني عنوانه سياسة التمييز
تونس/وكاالت:

أثار منع مراسلني دوليني من تغطية املؤتمر 
الصحف�ي ب�ني الرئيس�ني التون�ي قي�س 
س�عيد والرتكي رجب طي�ب أردوغان غضبا 
يف تون�س، خصوص�ا أن العالقات ليس�ت يف 
أفضل أحوالها بني وس�ائل اإلعالم ومؤسسة 
يف  النق�ص  بس�بب  تون�س،  يف  الرئاس�ة 
املعلومات والبطء يف االستجابة الستفسارات 

املؤسسات اإلعالمية.
واس�تنكر الوس�ط الصحف�ي التوني منع 
ممث�ي وس�ائل اإلع�الم الدولية م�ن تغطية 
املؤتمر الصحفي املشرتك بني الرئيس التوني 
قيس س�عيد والرئي�س الرتك�ي رجب طيب 
أردوغ�ان، واعت�روا أن رئاس�ة الجمهورية 
تم�ارس سياس�ة التعتي�م واالنتقائي�ة مع 

وسائل اإلعالم.
ووص�ل الرئيس الرتك�ي، األس�بوع املايض، 
إىل تون�س يف زي�ارة غ�ر معلنة ول�م تتوفر 
معلومات عىل الفور من مؤسس�ة الرئاس�ة 
بش�أن وصوله، مما أحدث حالة ارتباك لدى 
وسائل اإلعالم املحلية وممثي وسائل اإلعالم 

الدولية املعتمدة يف تونس.
كم�ا ل�م يتس�ن للعديد م�ن وس�ائل اإلعالم 
الدولي�ة مواكبة املؤتم�ر الصحفي يف القرص 
الرئ�ايس يف قرطاج بس�بب ع�دم اإلبالغ عن 
موعد املؤتمر الصحفي، كما تم منع صحفيني 
من عدة مؤسس�ات إعالمي�ة دخول القرص 
لدى وصوله�م لتغطي�ة املؤتم�ر الصحفي، 
ومن بينهم مصور متعاون مع وكالة األنباء 

األملانية، ومراسل وكالة رويرتز.
وقال�ت نقابة الصحفيني يف بيان لها إن املنع 
جاء بس�بب وجود قائمة محددة للصحفيني 

املسموح لهم بالدخول.
وأشارت النقابة إىل مصادرة بطاقات الفريق 
الصحفي لقناة التلفزيون العربي، وإرغامه 

من قب�ل األمن الرئايس ع�ىل تحرير محرض 
تصوي�ر دون ترخيص بدع�وى أن التصوير 
أم�ام الق�رص الرئ�ايس يخض�ع لرتخي�ص 
النقابة.ونقل�ت  تنفي�ه  مس�بق، وه�و م�ا 
النقاب�ة عن مستش�ارة رئي�س الجمهورية 
املكلفة باإلعالم واالتصال رش�يدة النيفر أن 
منع الصحفيني من تغطي�ة اللقاء يرجع إىل 
أن الزي�ارة غ�ر معلنة، وأنه ل�م يكن متاحا 
تمكني كل الصحفيني من الدخول ملا يتطلبه 

األمر من إجراءات أمنية مسبقة.
ون�ددت النقابة يف بيانها “بتواصل سياس�ة 
التعتيم التي تنهجها رئاسة الجمهورية منذ 

تويل الرئيس الحايل قيس سعيد والقائمة عىل 
التمييز بني وس�ائل اإلعالم وغياب الشفافية 
واآلني�ة يف اإلع�الن ع�ن نش�اطات رئاس�ة 
الجمهورية وغياب التنظيم املحكم للتغطية 

اإلعالمية”.
وأضافت أن رئاس�ة الجمهورية لم تس�مح 
التابع�ة لرتكي�ا  األناض�ول  س�وى لوكال�ة 
بتغطية ح�دث الزيارة، وبع�ض الصحفيني 

املقربني من تركيا وقطر يف تونس.
وأف�اد نقيب الصحفي�ني التونس�يني ناجي 
البغ�وري يف ترصيح�ات صحفي�ة ب�أن “ما 
قام�ت به رئاس�ة الجمهورية يعد مساس�ا 

بح�ق الصحفي�ني والجمه�ور يف الحص�ول 
ع�ىل املعلومة، وهو ح�ق يضمنه الدس�تور 

التوني”.
بدورها، قالت رئيس�ة وح�دة الرصد بمركز 
الس�المة املهنية التابع لنقاب�ة الصحفيني، 
فات�ن حم�دي، يف ترصيحات صحفي�ة، إنها 
اإلعالمي�ة  الرئي�س  بمستش�ارة  “اتصل�ت 
رش�يدة النيفر وأبلغتها احتجاج الصحفيني 
عىل سياس�ة التعتي�م، لرتد النيف�ر قائلة إن 
الزي�ارة غ�ر معلن�ة وال يح�ق للصحفي�ني 

التصوير يف القرص أو حتى قرب القرص”.
وأضاف�ت حم�دي أن وح�دة الرص�د أبلغت 

املستش�ارة اإلعالمية بتنديدها بسلوك دائرة 
اإلع�الم لرئاس�ة الجمهورية، كم�ا أبلغتها، 
حس�ب قولها، اس�تياء الصحفي�ني خاصة 
املحلي�ني لع�دم تمكنه�م م�ن الحصول عىل 

املعلومات يف وقتها.
إىل  بيانه�ا  يف  الصحفي�ني  نقاب�ة  ونبه�ت 
خط�ورة الع�ودة إىل مرب�ع التضيي�ق ع�ىل 
حرية الصحافة وح�ق الوصول إىل املعلومة، 

و”حرمان املواطن من حقه يف املعلومة”.
كما ذك�رت نقاب�ة الصحفي�ني أن التصوير 
أمام القرص الرئايس ال يخضع يف القانون إىل 

ترخيص مسبق.
وق�د اعت�ر عض�و نقاب�ة الّصحفي�ني زياد 
دّبار يف ترصيح صحفي أّن سياس�ة التعتيم 
واالنتق�اء واإلقصاء الواضحة غ�ر مقبولة 
وهي مجرّمة بالقانون وفق املرس�وم 115، 
وأض�اف أّن من ح�ّق كّل صحفي مكلّف من 
مؤّسس�ته اإلعالمية أن يقوم بتغطية نشاط 

معني.
وأش�ار إىل أن رئاس�ة الجمهوري�ة لم تكتف 
بمنع عدد من الّصحفيني من القيام بعملهم 
بل وقامت بحجز بطاقة صحفي وهرسلته.

واستغرب دّبار الغياب الّتام ملسؤويل االتصال 
برئاس�ة الجمهوري�ة الّذي�ن قام�وا بإغالق 
هواتفهم، يف ظّل كّل ما يحدث، معترا أن هذا 

الّترصف مرفوض تماما وغر مهني باملرّة.
يذكر أن العالقات ليس�ت يف أفض�ل أحوالها 
ب�ني وس�ائل اإلعالم ومؤسس�ة الرئاس�ة يف 
تونس، بس�بب النقص يف املعلومات والبطء 
املؤسس�ات  الستفس�ارات  االس�تجابة  يف 

اإلعالمية.
وتك�ررت الحادثة مؤخرا م�ع مجلس نواب 
الش�عب، حي�ث قام�ت إدارة املجل�س بمنع 
وإخراج عدد من الّصحفيني من الرملان بتّعلة 
أّنه ال يوجد نشاط برملاني ولكن الّسبب الذي 

كان واضح�ا حينها هو محاولة التعتيم عىل 
اعتصام كتلة الحزب الّدستوري الحّر.

وعل�ق دّبار عىل ه�ذه الحادث�ة قائال أن عىل 
رئيس الرملان راش�د الغنويش أال يتعامل مع 
الرمل�ان عىل أس�اس أّن�ه منزل�ه الخاص أو 
ملك�ه الخاص، وخاص�ة أّن موقف الغنويش 
لطامل�ا كان واضحا ومعادي�ا لحّرية اإلعالم 
وحّري�ة التعبر، وفق قوله. وقد عرت نقابة 
الصحفيني عن رفضها قرار منع الصحفيني 
م�ن دخول الرملان واعترت�ه خطوة خطرة 
إىل الوراء يف مجال حرية الصحافة وتكريسا 
لسياسة التعتيم التي ينتهجها القائمون عىل 
إدارة املجلس، ورضبا لجوهر حق املواطن يف 
الحصول عىل املعلوم�ة وإعالن نوايا لرضب 

حرية العمل الصحفي.
والحق�ا ق�دم املستش�ار الس�يايس لرئي�س 
املجلس جمال العوي اعتذارا باس�م رئاس�ة 
املجلس للنقابة والصحفيني، وتعهد بتسهيل 
عملهم وعدم تكرار منعهم من القيام بعملهم، 
معربا عن استعداد رئاسة املجلس إىل القيام 
بجلس�ات مش�رتكة م�ع نقاب�ة الصحفيني 
لت�اليف هذه األخط�اء مس�تقبال والعمل عىل 
مش�اريع القوانني املنظمة للقطاع وقد تم يف 
نهاية اللقاء السماح للصحفيني بالدخول إىل 

املجلس ملواصلة عملهم.
ويف نفس س�ياق ه�ذه السياس�ات الجديدة 
ملراكز الق�رار بالدولة التونس�ية فقد تفاجأ 
عدد من وس�ائل اإلعالم بمراسلة من رئاسة 
الجمهوري�ة تذّكر فيه�ا اإلعالميني برضورة 
اح�رتام التوقيت اإلداري، وه�و ما علّق عليه 
زياد دّبار بكونه بدعة جديدة ألّن الدول التي 
تحرتم نفس�ها والتي يك�ون فيها الصحفي 
ح�رّا ال يوج�د وق�ت للمعلوم�ة أو للحدث يف 
حّد ذاته ومن حق الّصحايف إنارة الرأي العام 

وتمكينه من املعلومة يف أي وقت.

 الرباط/متابعة الزوراء:
دع�ا الصحفي املغربي، عمر ال�رايض، املفرج عنه أخراً يف إط�ار رساح مؤقت يف انتظار 
انته�اء محاكمته بس�بب تغري�دة تنتقد أح�كام القض�اء، إىل جعل 2020 عام�اُ لنهاية 

املحاكمات السياسية والرأي يف املغرب.
وش�كر الرايض، يف تدوينة نرشها عر حس�ابه الخاص يف “فيسبوك”، من تضامنوا معه 
إث�ر اعتقاله يوم 26 ديس�مر/كانون األول املايض، مضيفاً أن�ه ال يزال تحت وقع التأثر 
البالغ “ملا ملس�ته من آثار الحب والصداقة والتضامن معي، ومع عائلتي التي تشاطرني 
نفس التأثر”.وأضاف الرايض الذي تأجلت محاكمته إىل يوم 5 مارس/آذار املقبل أن حملة 
التضامن التي وصفها بغر املس�بوقة وجمعت بني مختل�ف أطياف وتعبرات مجتمعنا 

“دليل عىل أن االتحاد قوة، وأنه يمكن االنتصار يف معركة الحرية”.
واس�تدرك عمر الرايض أنه “إذا كنت اليوم حراً، فلسوء الحظ، ليست تلك حال العديد من 
إخواننا املواطنني املعتقلني بسبب تعبرهم عن رأي، أو إبداء غضب، أو مزحة، أو أغنية”.

ودعا الصحفي االس�تقصائي إىل مواصلة موجة التضامن هذه، “ألننا جميعاً نريد مغرباً 
بدون معتقلني سياسيني ومعتقي رأي”.

وصادف�ت تدوين�ة عمر الرايض إطالق رساح عدد من الناش�طني واإلعالميني ممن كانوا 
يق�ودون حملة التضامن معه، حملة جدي�دة من أجل اإلفراج عن تلميذ معتقل يف مدينة 
مكناس وس�ط املغرب، بعدما دانته محكمة بالس�جن 3 سنوات، إثر نرشه كلمات أغنية 
“عاش الش�عب” الت�ي أطلقها ثالثة من مغن�ي الراب، يف أكتوبر/ترشي�ن األول املايض، 
ولقيت انتش�اراً واس�عاً ملا تحمله من انتقادات للس�لطات. ويعكف الناش�طون وبعض 
الهيئات الحقوقية املغربية حالياً عىل استثمار الدينامية التي أحدثها اعتقال عمر الرايض 
وموجة التضامن القوي معه، للدفاع عن باقي الناش�طني واملدونني املعتقلني، يتقدمهم 
التلميذ أيوب املعتقل يف مدينة مكناس، والش�اب رش�يد س�يدي بابا الذي اعتقل بمدينة 
طاط�ا جن�وب املغرب، بس�بب احتجاجه ضد ممارس�ات يقوم بها أجان�ب يف منطقته.

وانترش يف اليومني املاضيني وسم #FreeAyoub )الحرية أليوب(، يطالب بالحرية للتلميذ 
أي�وب، وطالب املتضامنون معه بإطالق رساح�ه معترين أن مكانه هو الفصل الدرايس 

وليس السجن.

 بروت/رويرتز:
 قالت قناة العربية التلفزيونية إن اإلعالمية اللبنانية البارزة نجوى قاس�م توفيت صباح يوم 

الخميس املايض يف منزلها يف دبي عن عمر ناهز 52 عاما.
ونعت القناة بموقعها عىل اإلنرتنت املذيعة الراحلة قائلة إنها بدأت ”مع العربية منذ انطالقتها 
عام 2003 كمذيعة ومراسلة ميدانية شاركت يف تغطية عدد من األخبار والحروب ال سيما يف 
العراق وأفغانستان“.ولم تذكر القناة سبب الوفاة أو موعد ومكان مراسم الدفن، فيما قالت 
وس�ائل إعالم لبنانية إن نجوى توفيت إثر نوبة قلبية.وكان آخر ما نرشته الراحلة عىل تويرت 
يوم 31 ديسمر كانون األول تسجيل مصور الحتفاالت العام الجديد يف دبي مصحوبا بتعليق 

”يا رب عام خر عىل الجميع يا رب يا رب.. يا رب احفظ بالدنا وعينك عىل لبنان“.
ونعاه�ا عدد كبر من اإلعالميني والفنانني واملثقفني العرب عر وس�ائل التواصل االجتماعي 
منه�م الش�اعر اللبنان�ي زاهي وهبي واإلعالمي الس�عودي ترك�ي الدخيل واملذيع الس�وري 

مصطفى اآلغا وكذلك مالك الروقي مدير أخبار قنوات )إم.بي.يس( يف السعودية.
وكتبت املغنية اللبنانية إليسا عىل تويرت ”شو محزن هالخر مع بداية السنة الجديدة. نجوى 
قاسم كان العمر قدامها طويل وكان عندها كتر لتقدمو بمشوارها بعد. الله يرحمها ويصر 
عيلته�ا عا هاملأس�اة“.كما كتب رئي�س الوزراء اللبناني املس�تقيل س�عد الحريري ”صدمة 
حقيقي�ة ومحزنة أن ترحل نجوى قاس�م يف عز العطاء والش�باب. رافقت مش�وار تلفزيون 
املستقبل منذ تأسيسه وسطعت عىل شاشته نجمة متألقة قبل أن تنتقل إىل دبي حيث تابعت 

التفوق والنجاح. خسارة لنا ولإلعالم اللبناني العربي“.

 واشنطن/وكاالت:
 يغلق متحف الصحاف�ة “نيوزيم” 
أبوابه يف واش�نطن م�ع انتهاء عام 
2019، يف حدث ال يخلو من رمزية، 
نظرا لرتافقه مع الصعوبات املالية 
والهجمات السياسية التي يواجهها 

قطاع اإلعالم.
ويذّكر متحف “نيوزي�م” منذ أكثر 
من عقد بأهمية الصحافة يف النظم 
الديمقراطي�ة بفع�ل موقع�ه ب�ني 
البيت األبيض ومق�ر الكونغرس يف 
واش�نطن. وق�د أعلن ه�ذا املتحف 
املعروف بمجموعته من الصفحات 
األوىل لصح�ف م�ن العال�م أجم�ع 
ومعارضه عن هجمات 11 سبتمر 
أو س�قوط ج�دار برل�ني، يف مطلع 
2019 عزم�ه بي�ع املبن�ى الواق�ع 
عن�د جادة بنس�لفانيا الش�هرة يف 

واشنطن.
وقد اشرتت جامعة جونز هوبكينز 

املوقع مقابل 372.5 مليون دوالر.
وأعلنت منظم�ة “فريدوم فوروم” 
الربحي�ة  غ�ر  الحري�ة(  )منت�دى 
الت�ي أنش�أها مؤس�س صحيف�ة 
“يو.أس.أي ت�وداي” والقائمة عىل 
متح�ف “نيوزي�م” أنها س�تواصل 

مهمته�ا التثقيفي�ة للعام�ة، م�ن 
دون توضي�ح ما إذا كانت س�تنقل 

مجموعتها إىل مبنى جديد.
وقالت املتحدثة باسم املتحف سونيا 
نيوزي�م  إن “مس�تقبل  غافان�كار 
غام�ض حت�ى الس�اعة”، مضيفة 
“ق�د نحت�اج إىل س�تة أش�هر عىل 
األق�ل إلزالة املجموع�ات وتخزينها 
يف محفوظاتن�ا. وف�ور االنتهاء من 
هذه املرحلة، س�نرى م�ا يخبئه لنا 

املستقبل”.
وفتح أول متح�ف “نيوزيم” أبوابه 

س�نة 1997 يف أرلينغتون بضاحية 
ع�ام  االنتق�ال  قب�ل  واش�نطن، 
2008 إىل قل�ب العاصمة األمركية 
التاريخ�ي مع رؤي�ة ال تحجب عىل 
الكونغرس وجادة ناش�ونال  مبنى 

مال الضخمة يف املدينة.
ورغم استقطابه عرشة ماليني زائر 
خالل عقدين، لم ينجح هذا املتحف 
للجمه�ور  املوجه�ة  بمعارض�ه 
العري�ض يف الصم�ود أم�ام أزم�ة 

وسائل اإلعالم.
فق�د توقفت صح�ف أمركية عدة 

ع�ن الص�دور يف الس�نوات املاضية 
بس�بب النقص يف التمويل وتوس�ع 

الثورة الرقمية.
كما أن “نيوزيم” يفرض بدال ماليا 
يف مقابل الزيارة فيما كرى متاحف 
العاصمة الفدرالية األمركية تفتح 

أبوابها للزوار باملجان.
وأفاد معهد “بيو” املستقل للبحوث، 
أن ع�دد الصحفيني تراج�ع بواقع 
الربع مقارنة مع ما كان عليه قبل 
عق�د. وتراف�ق تراج�ع امل�وارد مع 

تدهور الثقة بوسائل اإلعالم.
وخلص استطالع للرأي أجراه معهد 
“غالوب” يف سبتمر، إىل أن 40 باملئة 
فق�ط م�ن األمركيني يب�دون ثقة 
“كب�رة” أو “مناس�بة” بالصحف 
التلفزيون والراديو، بعدما  وقنوات 
كانت هذه النس�بة تفوق 70 باملئة 

يف السبعينات.
وقد ش�ّكل الرئيس األمركي دونالد 
ترامب خصما قويا لوسائل اإلعالم، 
إذ ل�م يت�وان عن وصفه�ا ب�”عدو 
الش�عب”. وقد س�لك ق�ادة عدة يف 
العالم هذا املس�ار املن�اوئ لإلعالم 
وس�ط تنام�ي الخطاب الش�عبوي 
الرامي الستمالة الناخبني الحذرين 

من الصحافة.
ووسط هذه األجواء السلبية، سعى 
متح�ف “نيوزي�م” إىل الدف�اع عن 
الحريات الخم�س املنصوص عنها 
يف التعديل األول للدس�تور األمركي 
وهي الحرية الدينية وحرية التعبر 
التجمع وتوجيه  والصحافة وح�ق 
ُس�جل  وق�د  للحكوم�ة.  عريض�ة 
تفاعل م�ع هذه املهمة م�ن الزوار 
الذي�ن تواف�دوا م�ن س�ائر أنح�اء 
الوالي�ات املتح�دة والعال�م بفع�ل 

شهرة املتحف.
وأوضح�ت كاث�ي كاويل املقيم�ة يف 
أشالند بضاحية واشنطن أنها تريد 
زيارة املتحف م�رة ثانية خصوصا 
املعرض املخصص لتكريم  لحضور 
الصحفيني املقتولني بسبب عملهم. 
وقالت “لقد جعلني ذلك أدرك أهمية 

حرية الصحافة”.
أما جولي�ا غرينوالد وهي مدّرس�ة 
لغ�ة إنجليزي�ة يف إح�دى م�دارس 
ع�ىل  حرص�ت  فق�د  واش�نطن 
اصطح�اب طالبها لزي�ارة املتحف. 
وقالت “من املحزن أنه يغلق أبوابه. 
هو من أجمل املتاحف يف واشنطن” 

التي تضم حوايل 70 متحفا”.

 كرم نعمة
كاتب عراقي

 الصحفي املخلص ال يكسب الكثر من املال 
مقاب�ل عمل�ه، وأهم القص�ص التي يجتهد 
لنرشها س�تنىس يف غالب األحوال مع األيام 
وإن حقق�ت انتش�ارا يف حينه�ا، لذلك عليه 
أن يك�ون مس�تعدا لإلحباط والي�أس الذي 

سينتابه.
بإم�كان الصحفيني إدراج قائمة طويلة من 
هذا الن�وع م�ن الصحفيني الذي�ن عادة ما 
يكونون مراسلني ثابتني يف مقرات الحكومات 
العربية وناقي نشاط السياسيني، لكن مثل 
ه�ذا النوع موجود أيضا بني مراس�ي البيت 
األبيض يف أكثر بلدان العالم ديمقراطية التي 

ُتقدر وُتعي من شأن الصحافة.
من املفيد هنا وأنا أدافع عن فكرتي أن أعيد 
اس�تعارة كالم املراس�ل الس�ابق لصحيف�ة 
نيويورك تايمز راس�ل بيكر بقوله “ال يوجد 
صحفيون يغّط�ون البيت األبيض، بل يوجد 
صحفي�ون يغطيهم البي�ت األبيض”. بينما 
أعرض لفكرة هاميلت�ون نوالن أحد الكتاب 
األمركيني يف صحيفة الغارديان الريطانية، 
عندما يع�رض نصيحته الثمينة للصحفيني 

من أجل أال يكونوا ديكورا حكوميا.
الوظيف�ة الصحفي�ة األكثر ش�هرة هي أن 
تكون مراس�ال يف البي�ت األبيض، لكنها هي 
األسوأ أيضا يف أحسن األحوال، حسب وصف 
ن�والن ال�ذي ال ي�رى أن الصحف�ي املخلص 
سيكس�ب الكثر من املال مقابل عمله، وأن 
أهم القصص التي يجتهد لنرشها س�تنىس 
يف غال�ب األح�وال م�ع األي�ام وإن حقق�ت 
انتش�ارا يف حينه�ا، لذل�ك علي�ه أن يك�ون 
مس�تعدا لإلحب�اط والي�أس الذي س�ينتابه 
ألنه ببس�اطة صحفي مخلص مع أن مجده 
الالحق س�يكون حب أناس لن يقابلهم أبدا، 
وليس مجرد ديكور حكومي تحت تس�مية 

صحفي.
جوه�ر الصحافة هو القصة الت�ي نصنعها، 
وكل ما ع�دى ذلك مجرد بري�ق زائف، وكلما 
أرسع الصحفيون إىل فهم ه�ذه الفكرة كلما 
كان الحال أفضل من أجل الكرامة الشخصية 
والقيم الصحفية التي يعملون من أجلها، ألن 
الصحف�ي يأم�ل يف النهاي�ة أن يكون موضع 
احرتام وكسب ثقة عالم اليوم ومثاال لألجيال 

القادمة وهو يؤرخ للحقيقة.
موهبة الصحافة حس�ب تعب�ر هاميلتون 
ن�والن هي الفرص�ة املتاحة ل�رد قصص 
األش�خاص الذي�ن يت�وق الن�اس لرؤيتهم 
يغ�رون الحي�اة إىل األفض�ل، له�ذا يطالب 
الصحاف�ة بتجن�ب الكتابة ع�ن الحكومات 
والهيئ�ات الت�ي تعتق�د أن وس�ائل اإلعالم 
وجدت من أجل أن ته�دد قبضتها الصارمة 

عىل السلطة، وليس منع التغول والفساد.
لذلك من األفضل أن ترس�ل وس�ائل اإلعالم 
مراس�لني لتغطية أحوال املرشدين واألناس 
البائس�ني، أفضل من املؤتم�رات الحكومية 
للمس�ؤولني التي ال تقول ش�يئا مفيدا أكثر 
م�ن الكالم املراوغ. فمن ش�أن ذلك أن يوفر 
عىل األقل األمل يف الحصول عىل نظرة ثاقبة 

حول ما يحدث يف البالد. وليس ممارسة دور 
الناق�ل ملا يعلنه مس�ؤول حكوم�ي ال يدفع 

غر رضيبة الكالم املجرد.
توجد يف الصحافة اليوم، لسوء الحظ، فجوة 
واضح�ة بني أولئك الذين ي�رون أنها وجدت 
مثلم�ا توج�د وظيف�ة املم�رض الحري�ص 
عىل صح�ة الناس ورج�ل اإلطف�اء الذي ال 
يفكر بأي ثن�اء وثمن وهو يجازف من أجل 
إطفاء النران وإنقاذ الن�اس، وأولئك الذين 
يرون يف الصحافة مهنة استعراضية تنتظر 
التصفي�ق قد تمكنه�م من التق�اط الصور 
مع أشخاص مهمني والحصول عىل صفقة 

كتاب يف يوم من األيام.
سيخرك الصحفيون املخلصون بما يريدون 
الكتابة عنه، بينما سيخرك اآلخرون بمكان 
عمله�م وأناقت�ه وبهرجت�ه. ه�ذا األخ�ر، 
لألسف، هو الشائع اليوم. مع ذلك إن العالم 
ميء بالكتاب واملراسلني املمتازين الذين لم 
يحصلوا عىل فرصتهم من أجل إجالء الغبار 

عن الحقيقة.
الصحفي�ني  أن  ن�والن  هاميلت�ون  يعتق�د 
الحقيقيني لديهم الفطرة الس�ليمة الكافية 
ملعرفة أن األش�خاص املس�ؤولني يكسبون 
املزيد من املال ولديهم املزيد من القوة ولكن 
من الواضح أنهم ليس�وا أكث�ر ذكاء. هذا ال 

يمكن أن يستمر إىل األبد.
ويعرتف خ�الل تجربته يف العم�ل عىل مدار 
أكث�ر من عقد يف الصحافة األمركية بوجود 
عيوب يف الصحافة تسبب الغثيان للجمهور، 
عندم�ا تن�رش بش�كل مس�تمر األكاذي�ب 

واملبالغة واألخطاء.
مع ذلك ال يبدو هذا الصحفي متشائما أكثر 
مما ينبغي ألنه يشجع من يرون يف أنفسهم 
بذرة صحف�ي فعليهم أن يتمس�كوا بها، يف 
خضم ه�ذا التنافر املعريف، حيث تقوم اليوم 
مؤسس�ات إعالمية كرى بدعم من رؤوس 
األموال الكبرة والحكومات بتحطيم العالم 

بدال من إصالحه.

الصحفي عمر الراضي: “نريد مغرباً بال 
معتقلي السياسة والرأي”

املوت يغيب اإلعالمية اللبنانية البارزة 
جنوى قاسم

“نيوزيم” رمز حرية الصحافة األمريكية يغلق أبوابه يف عهد ترامب

صحفي بهيئة ديكور حكومي
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اعداد / باسم كاظم 
مؤلفات الجاحظ ألّ�ف الجاحظ أكثر 
م�ن 350 كتاًب�ا، وهو يعّد م�ن أغزر 
الكّتاب عىل مست�وى العالم، وترتاوح 
كتب�ه ب�ن مجل�دات ورسائ�ل ضّمت 
مختل�ف العل�وم واملع�ارف يف عرصه 
الذي ازدهر بالعل�م وبالتنوع الثقايف، 
وق�د وض�ع العدي�د م�ن املؤلف�ات يف 
مذه�ب اإلعت�زال والدف�اع عنه، وهي 
كت�ب ل�م يصلن�ا منها س�وى بعض 
النصوص والش�ذرات املتفرقة نتيجة 
االنتقادات الكبرية التي وّجهت ملذهب 
املعتزل�ة، بينم�ا الق�ت كتب�ه األدبية 
اهتماًم�ا أكرب، ووص�ل أغلبها ككتاب 
التب�رص يف  واملأم�ول وكت�اب  اآلم�ل 
التج�ارة وكتاب الق�ول يف البغال ومن 
أهم مؤلفات الجاحظ: كتاب الحيوان: 
اهت�ّم الجاح�ظ يف كتاب الحي�وان إىل 
جان�ب الشع�ر واألدب بالحدي�ث عن 
طبائع الحيوانات وغرائزها وصفاتها؛ 
إضافة إىل حديثه عن العرب واألعراب 

بع�ض  وع�ن  وحياته�م،  وأحواله�م 
املسائل الديني�ة، ويصّنف هذا الكتاب 
كدائرة مع�ارف واسعة تعطي صورة 
كاملة عن املالم�ح الثقافية والعلمية 
البي�ان  العب�ايس  للع�رص  واألدبي�ة 
والتبين: يصّنف كتاب البيان والتبين 
كواحٍدِ من أهم الكتب العربية، وتنصّب 
أفكار هذا الكتب حول البالغة واألدب، 
فالبيان عن�د الجاحظ هو الداللة عىل 
املعن�ى، والتبين هو اإليضاح، ويرتكز 
الكت�اب ح�ول فلسفة اللغ�ة، وأسس 
عل�وم البالغة، مع التط�ّرق إىل بعض 
أمور الفلسفة واملنطق، وأفكار بعض 
العقائد واألديان. البخ�الء: يعّد كتاب 
البخ�الء م�ن أش�هر كت�ب الجاحظ، 
استخ�دم فيه أسلوب الرسد القصيص 
ألح�وال البخالء وطبائعه�م، بأسلوب 
فكاه�ي مضحٍك، يص�ّور فيه حرص 
ه�ؤالء عىل امل�ال والطع�ام، ويفضح 
ترصفاته�م  ع�ىل  مرك�زًا  طرقه�م 
ومالمحه�م  ونظراته�م  وحركاته�م 

القلقة، وقد أظهر فيه الجاحظ قدرته 
عىل التح�دث بلغة هؤالء األش�خاص 
مع استخ�دام بعض املفردات العامّية 
إضاف�ة لذكر بع�ض البلدان وأش�هر 
األعالم يف زمان�ه. املحاسن واألضداد: 
تناول فيه الجاحظ محاسن األش�ياء 
الطب�اع  ع�ىل  مرك�زًا  ومساوئه�ا 
والسجاي�ا اإلنساني�ة بأسلوب رسدي 
قصيص، صاغ�ه الجاحظ بلغة هادئة 
ورصين�ة وبسيطة، وبط�رق وأفكار 
مختلف�ة عّما عهد يف عرصه؛ ما جعل 
كثريًا م�ن األدباء والكت�اب ينتهجون 
منهج�ه ويقلدونه يف كت�ب كثرية عن 
األش�ياء وضدها. الربصان والعرجان 
في�ه  جم�ع  والح�والن:  والعمي�ان 
الجاحظ ع�دًدا من الّن�وادر يف حديثه 
عن ذوي اإلعاقات يف املشاهري واألدباء 
ترك�وا  الذي�ن  والشع�راء،  واألع�الم 
بصماتهم األدبية والفكرّية يف املجتمع 
العرب�ي آنذاك. الت�اج يف أخالق امللوك: 
يتح�دث في�ه الجاح�ظ ع�ن صفات 

امللوك وطبائعهم ذاكرًا بعض القصص 
ع�ن ملوك الف�رس والخلفاء األموين 
والخلف�اء العباسين، م�ع التوسع يف 
آداب التعامل م�ع امللوك ومجالستهم 
ومحادثته�م يف مواقف الج�د والهزل، 
وذك�ر يف الكتاب كث�رًيا مواقف امللوك 
مع الحاش�ية ومع األدباء ومع عامة 
الن�اس. مفاخرة الج�واري والغلمان: 
يع�ّد من أوائ�ل الكت�ب الت�ي تناولت 
موضوع الشذوذ واللواطة والسحاق، 
موضًح�ا عقوبة هذا األم�ر من خالل 
بعض األحاديث واألخبار، مبيًنا بعض 

مواقف الشعوب من هذه األمور التي 
تفشت عند كثري من املجتمعات يف ذاك 
الزمان، وكل ذل�ك يف أسلوب الجاحظ 
اللطي�ف املعتاد من خلط الجد بالهزل 
إلص�ال الفكرة بإبداع منقطع النظري. 
الحن�ن إىل الوطن: جمع فيه الجاحظ 
عدًدا من األشعار والنصوص التي ألّفها 
بعض الشع�راء واألدب�اء الذين عانوا 
م�رارة البعد ع�ن أوطانه�م بأساليب 
مختلف�ة تجمعها اللغة الصادقة التي 
تصل�ح يف كل وقت وزم�ان. الرسائل: 
وق�د وضع الجاح�ظ عدًدا كب�رًيا من 

الرسائل التي تتناولت مختلف رضوب 
األدب والفك�ر، ومنها ما كان يف الدين 
والعقائد، وقد جم�ع عدد من رسائله 
يف طبعات مختلفة لعدد من املحققن 
م�ن أهمه�ا وأفضله�ا الكت�اب الذي 
حقق�ه الدكت�ور عبد الس�الم هارون 
بعن�وان الرسائل ووضع فيه نصوص 
ع�دد كبري من رسائ�ل الجاحظ منها: 
مناقب الرتك. البالغ�ة واإليجاز. الجد 
واله�زل. الحاسد واملحس�ود. الرتبيع 
والتدوي�ر. األوطان والبل�دان. صناعة 

الكالم.
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ثقافية

آراء

للمناقشة

خرض خميس
  

هنا .. لك يف صبح الفراتن موعُد
وكم كنت دهرا يف رباُه تغرُّد

هنا.. لك طيٌف شّق غيهب ليلِِه
اىل ان زها فجرا وقد راح ينشُد

هنا .. لك يف كّل املحطات شاهٌد
أطٌل حديثا واملحطاُت تشهُد

وكنت أذبت الفكَر روحاً ومنهجاً
وحتى ملن قد كان بالفكِر يجحُد

تحدرت من شّم املحافل بارقاً
وقيَل هنا مجُد الغرّي سيولُد

وكان بما اوحى الجدود جواهراً
لكل كالٍم والجواهُر مولُد

هو الشأُن فيما يبتغيه ضحى الفتى
ومن اسِس العلياِء يكسوه امجُد
ترفعَت بالروِح التي شأوها العىل

ورادفها من أصغريَك تمرُّد
وبالشعِر اذ صغت البيان قالئداً

زهت فوق جيِد الكوِن والكوُن منشُد
وما كان مّمن زاَغ يف رميِه الضحى

بأن يتجىّل وهو للفجِر يحصُد
همسَت لهم منها بريداً لغربٍة

وأنذرتهم أْن سوف يجمعهم غُد
فان قد بدا من شانئيَك تطاوٌل
فأنت برغِم الدهِر للشعِر سيُد
شهادُة شعٍر راح يزخُر بالذي

تباهى فخوراً وهو ماليس يغمُد
ويوم ‘‘ عميد الداِر ‘‘ حن تبدلت

رصوٌح وقد شيدت بما كان ُيحمُد
وعشَت تباهي الدهَر أنك ساغباً

تظّل ‘ ولكن انت كالبحِر مزبُد
‘‘ وماذا يرّض الجوع ‘‘ مجُدَك شامٌخ

وأنت اذا مامّسها الليُل منشُد
‘‘وما أنت باملعطي التمرَد ‘‘ اذ ترى

جحافَل ليٍل انك ال )فيِه( فرقُد
وخاطبَتُه.. ياليُل اطبْق تجهماً

واطبْق رحى موٍت عىل من تبلدوا
وما عدَت اذ خلّفَت غاشيًة بها

وذلَّ خنوِع للذين تصيدوا
وما كان هذا الصيُد اال مغانماً

بِه كلُّ راياِت الرذيلِة ُتعقُد
ابا الشعِر عذرا انت زهُو قصيدتي

وقد ولجت مّما تقوُل وتعهُد
وفاهت بما قد نالها منك بارٌق

وما خلّبْت يوماً اذا هي ترعُد
أبا الشعِر‘ أنت الشعُر أنت كماُلُه

وأنت بما أوحيَت مجٌد وسؤدُد

وعشت تباهي الدهر
اىل اجلواهري العظيم

ممدوح فرَّاج النابي
رونان مكدونالد: موت الناقد سببه عجزه عن 

مواصلة دوره الرسايل
يف ع�ام 1968 نرش الناقد الفرنيس روالن بارت 
)1915�1980( مقال�ة قص�رية بعنوان »موت 
املؤلف« حملت أفكار وأطروحات مدرسة النقد 
الجدي�د التي بدأت تظهر يف ذل�ك الوقت متأثِّرة 
س عل�م اللّغة البني�وي الحديث  بأفك�ار مؤسِّ
السوي�رسي فردين�ان دي سوي�رس )1857� 
1913(، وتركي�زه ع�ىل أن اللُّغ�َة َنس�ٌق م�ن 
العالمات، وه�و ما تجىّل يف اهتم�ام البنيوين 
وم�ا بعد البنيوين بإح�الل اللغة نفسها محل 
الشخ�ص الذي كان مالًكا له�ا، أي عزل النص 

عن ُمنتجه.
فالُلغة حسب رأي ماالرميه ويوافقه عليه بارت 
»ه�ي التي تتكلَّم وليس املؤلف«، عىل عكس ما 
كان سائًدا من قبل النقد االجتماعي، الذي يقرُّ 
�روه ب�أن العم�ل األدبّي هو ولي�د الحياة  ُمَنظِّ
اإلبداعّية ملؤلفه، وتعبري عن ذات صاحبه، وهو 
م�ا رفضته � جملًة� مدرسة النقد الجديد التي 
عّدت النَّص األدبي »خطاًبا ال تتضمن وظيفته 
اإلخب�ار بالحقيقة« كما َذك�َر رامان سلدن يف 

كتابه »النظرية األدبّية املُعارصة«.
ج�اء إع�الن ب�ارت وف�ق تسليمه املطل�ق بأن 
املبدع لم يفعل شيًئا سوى أّنه استلهم املخزون 
اللغ�وي واملعريف ثّم استثمره يف إنتاج نصوصه 
األدبي�ة وألن هذا املخزون إنسان�ي وكوني وال 
يملك�ه أح�د فليس م�ن املنطق�ي � كما تقول 
ه�ذه املدرس�ة وأنصاره�ا� أن نض�ع املؤل�ف 
يف برج�ه العايل ب�ل علينا أن نحتف�ي باملتلقي 
)القارئ( باعتباره هو الذي يمنُح النَّص قيمته 
املعرفي�ة والجمالية من خ�الل ما ُيمارسه من 
قدرة وكفاءة يف تذوق النص وشحنه بالدالالت 
�ور الت�ي تك�ون أحيان�ا أكث�ر عمًقا من  والصُّ

الشكل الذي يطرحها به النَّص
قلم مسموم

بعد فرتة تراجع االهتمام بمقولة بارت، ودخلت 
النظري�ة األدبي�ة منعطًف�ا جدي�ًدا باالنشغال 
بالنق�د النسوي، وصوالً إىل النق�د الثقايف، وما 

بعد الكولونيايل.

ويف إع�الن مشاب�ه مل�ا فعل�ه ب�ارت ج�اءت 
الرضب�ات تتواىل عىل الناق�د باعتباره ال يتابع 
ما يطرح من نتاجات إبداعية )قصة/ش�عر/

مرسح(، وهو م�ا دفع بعضهم إىل وصفه بأنَّه 
ُمبدع فاشل.

جدي�ًدا  منعطًف�ا  دخل�ت  األدبي�ة  النظري�ة 
باالنشغ�ال بالنق�د النسوي، وص�والً إىل النقد 

الثقايف، وما بعد الكولونيايل
لك�ن أخطر ه�ذه االتهامات هو م�ا جاء عىل 
لس�ان الناق�د الربيطان�ي رون�ان ماكدونال�د 
)وه�و أكاديم�ي بريطان�ي تخ�رج يف جامعة 
ريدنج، ويعمل أستاذا بجامعة نيو ساوث ويلز 
بسيدن�ي يف أسرتالي�ا، ويدير مرك�ز الدراسات 
األيرلندية يف الجامعة نفسها( ووصفه يف كتابه 
ادر حديًثا عن املركز القومي  »موت الناقد« الصَّ
املرصي للرتجمة، برتجم�ة فخري صالح بأّنه 
»متطفل وشخص غري فاعل بسبب عدم قدرته 
ع�ىل الخلق الفني، لكنه ق�وي وقادر يف صورة 
غري الئقة، عىل تدم�ري سمعة املبدعن برضبة 

واحدة من قلمه املسموم«.
النقد التنويري

لم يكت�ِف ماكدونالد بالتقليل من ش�أن الناقد 

ودوره ب�ل َذَهَب َمْذَهًبا بعيًدا باستبدال مقولة 
»م�وت الناق�د« ب�»م�وت املؤل�ف«، والعجيب 
أيًض�ا ه�ذه املرة أنَّ�ه يلوذ هو اآلخ�ر بالقارئ 
عىل نح�و ما فع�ل »روالن ب�ارت« قديًما، مما 
أعط�ى أهمية قص�وى للقارئ يف ظ�لِّ وسائل 
واملواق�ع  كاملدّون�ات  الحديث�ة،  التكنولوجي�ا 

صة ووسائل السوشيال ميديا. املتخصِّ
ه�ا يف  الهج�وم ال�ذي صبَّ�ه ماكدونال�د متوجِّ
�ص )األكاديم�ي(  األس�اس إىل الناق�د املتخصِّ
ال�ذي اعت�ربه ُمْنسحًب�ا م�ن املشه�د، بتخليه 
ع�ن دوره يف توجيه الُكتَّاب وإرش�ادهم. وقد 
أرجع انسحابه ِمن املشه�د إىل أسباب متعلِّقة 
بوسائ�ل االتص�ال الحديث�ة، حي�ث »انتش�ار 
املدونات واملواقع التي تتيح ألّي شخص، بغض 
النظر عن معرفته وعلمه وضلوعه يف املوضوع 
الذي يكتب في�ه، الكتابة ع�ن الكتب، واألفالم 

واملرسحيات والعروض املوسيقية.
وي�رى املؤل�ف أن زمن الناق�د؛ بوصفه الحكم 
الفيص�ل الذي ُيقرُِّر ما يستهلكه الجمهور عىل 

.» الصعيد الثقايف، قد َوىلَّ
ويري رون�ان ماكدونال�د كما يق�ول املرتجم، 
يف املقدم�ة »أن دور الناق�د ش�حب وتض�اءل 

يه  حضوره بسبب ابتع�اده عن كتابة ما ُنسمِّ
هنا يف الحقل النقدي العربي “النقد التنويري”، 
وانسحاب�ه إىل صومعت�ه األكاديميَّ�ة مكتفًي�ا 
بكتاب�ة دراس�ات وبح�وث ال يفهمه�ا س�وى 
صة العارفة باللُّغة االصطالحّية  النخبة املتخصِّ
ه هذا النوع  واملفاهي�م واملنهجيات، الت�ي توجِّ
م�ن الكتابات النقدية التي ال تلقى باالً ملا تهتم 
ب�ه الجمهرة الوَاِسع�ة ِمن الُق�رَّاء من تعريف 
باألعم�ال األدبّي�ة والفنّي�ة، وتقدي�م إضاءات 
حولها وربطه�ا بسياقات إنتاجه�ا، والتعرُّف 
عىل مواضع تميُّزها ومقدار إضافتها إىل النوع 

األدبي”.
موت الناقد

الكتاب حمل أفك�ار وأطروحات مدرسة النقد 
الجديد

رغم أنَّ الحكم الذي ُيبديه املؤلف قاسيًّا، لكن لو 
تأّملنا واقعنا املعارص وعلّو األصوات التي تنعي 
غياب املؤلف بعدم متابعته ملا ُيْنرش من أعمال، 
ة اإلدع�اء بموت الناقد  دت لن�ا، ربما ِصحَّ لتأكَّ
مجازًي�ا عىل األق�ل بالنسب�ة إىل الُكتَّاب، وهو 
األمر الذي أتبعه وجود بدائل تعويضية ظهرت 
صة  يف ظ�لِّ ه�ذا الغياب مث�ل املواق�ع املتخصِّ

والتي تهتم باستطالع آراء القراء يف الكتب عىل 
 )goodreads( نح�و ما هو موجود ع�ىل موقع
)ج�ود ريدزالعربي أو األجنب�ي(، وهو ما لفت 
انتباه بعض الصح�ف التي تنقل آراء القرّاء يف 
بعض األعمال ذات الذيوع من عىل املوقع تحت 
عن�وان »للق�رّاء آراء يف…«، البديل اآلخر وفرّه 

الفيسبوك وما يمكن تسميته بالنقد بوك.
وقد جاء هذا عرب ِعدة أشكال، منها الصفحات 
صة لرواية بعينه�ا، فمتابعو الصفحة  املتخصِّ
لون انطباعاتهم عن الرواية، أو ما يطرحه  يسجِّ
الُكتَّ�اب أنفهسم ِمن ق�راءات وآراء يف األعمال 
الت�ي يقرؤونها، والعجيب أن بعض هذه اآلراء 
َتلَْق�ى احتفاًء من ِقب�ل املتابعن فيشاركون يف 

لب. النِّقاش سواء باإليجاب أو بالسَّ
ورغ�م أهمية الطرح وج�دواه يف تنشيط فعل 
الق�راءة، الذي ك�ان يندثر بفع�ل التكنولوجيا 
عىل مستوى اإليج�اب، إال أنه يف بعض األحيان 
ق�د يأخذ منح�ى سلبًيا لسبب�ن أولهما، يعمد 
البعض التخاذ ه�ذه اآلراء وسيلة هدم ألعمال 
معين�ة، يف ظ�ل حال�ة التنافس املحم�وم بن 

الُكتَّاب وبعضهم البعض.
وثانيهم�ا أن ه�ذه كتاب�ات رسيع�ة أقرب إىل 
خصي�ة قد تأت�ي يف كثري من  االنطباع�ات الشَّ
األحي�ان مّم�ن ال يعلم ماهي�ة النق�د وآلياته. 
واملتابع له�ذه الصفحات واملدون�ات يكتشف 
أن املمارس�ات النقدي�ة ال تقت�رص فق�ط عىل 
الكتب، ب�ل تشمل � أيًضا� األفالم واملرسحيات 
والعروض املوسيقية، بغض النظر عن معرفته 
وعلم�ه وضلوعه يف املوض�وع الذي يكتب فيه، 

وهذه هي اإلشكالية الحقيقية.
الفوىض النقدية

الس�ؤال الذي نطرحه هنا بجدية: هل يمكن أن 
تمثِّل هذه الكتابات عىل الصفحات الشخصية، 
صة، بدي�اًل مرشوًعا عن  أو الصفح�ات املتخصِّ
غياب النقد يف ظ�ل مزاعم صدق هذه العبارة، 
رغم نفي النَُّقاد له�ذه الدعاوى، بل بتجاهلها 
يف كثري من األحيان، أو بدحضها بالقول إن من 
الصعوب�ة بمك�ان الكتابة عن جمي�ع األعمال 

كلها.
أم�ا أنَّه�ا موج�ٌة ال تلب�ث أن تغي�ب ويّمح�ي 

أثرها يف ظ�لِّ استحداث الجديد كّل يوٍم يف عالم 
التكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي.

رونان ماكدونالد يجيب عرب نتيجة َخُلَص إليها 
والغري�ب أنها عك�س ما دعا إلي�ه سابًقا بأنه 
»ليس من املمكن أن َيِحلَّ املدوِّنون محل النُّقاد

يف رّد قاط�ع يف خت�ام كتاب�ه يجي�ب رون�ان 
ماكدونال�د عرب نتيج�ة َخُلَص إليه�ا والغريب 
أنه�ا عكس ما دعا إلي�ه سابًقا بأنه »ليس من 
املمك�ن أن َيِح�لَّ املدوِّن�ون محل النُّق�اد، وأنه 
من حق الجميع التخ�وف عىل تاليش املؤّسسة 
النقدية وحلول نوع من الكتابات الرسيعة التي 
تعتمد عىل الذائقة ال املعرفة، محل الكتابة التي 

ُتيضء النُّصوص والكتابات«.
لك�ن ليس معنى ه�ذه الف�وىض النقدية � إن 
ج�از التعبري� أن تأتي أوصاف من قبل البعض 
بوسم َمْن يمارسون الكتابة النقدية للصحف، 
ب�أن كتابته�م ال تليق أو غريها م�ن التعبريات 
التي ُتَقلِّ�ل من قيمة ما ُيكتب، فعروض الكتب 
بتخصي�ص  الصح�ف  ُتقدِّمه�ا بع�ض  الت�ي 
صفحات لها، أو يف صورة مقاالت لها أهميتها 
يف إلق�اء الض�وء ع�ىل الِكت�اب، ومؤلفه، وهي 
ال تعن�ي بأّي ح�اٍل االستعاضة به�ا عن الناقد 
ص ال�ذي يكم�ن دوره الحقيقي يف أن  املتخصِّ
ُيحلِّل عنارص العمل األدبي ويكشف لنا بصورة 
جلية ملاذا يكون الفن واألدب جديرين باهتمام 
الن�اس. ومع هذا فهل لنا أن نطمح بأن نبحث 
ع�ن نزعة »نقدية جمالية جديدة« فيما يطرح 
ع�ىل صفح�ات التواصل أم هذه مج�رد آراء ال 
ترق�ى مقام النق�د وال تحّل محلّ�ه بأّي صورة 

من الصور.
موت القارئ

السؤال األخري هل بعد موت املؤلف )عند روالن 
ب�ارت(، وموت الناقد )عن�د رونان ماكدونالد( 
سيأت�ي اليوم الذي َسُيعل�ن فيه موت القارئ؟ 
وإذا كان األمر هكذا فلَِمن َسُترْتك مهمة الكشف 
عن جمالي�ات النصوص؟ ربما يف ظّل علّو األنا 
وغل�ّوه لدى بع�ض املُبدعن، ووس�م أنفسهم 
بألقاب م�ا أنزل الله بها م�ن سلطان، َصار ال 
حاج�ة لهم مل�ن َيِقف عن�د أعماله�م. الجواب 

مرتوك لأليام القادمة وليس للتخمينات!

ابراهيم صموئيل
ثم�ة س�ؤال قديم يتج�دد: مل�اذا ل�م تتمكن 
التجربة الكتابية التي ق�ام بها جربا إبراهيم 
جربا وعبد الرحمن منيف من أن تحيا وتستمر 
ح�ن قدما يف مطلع ثمانينيات القرن الفائت 
رواية »عالم ب�ال خرائط« التي أثارت اهتمام 
القراء حينها، ولفتت األنظار إليها كتجربة يف 

التشارك اإلبداعي؟
وع�ىل الرغم مما ل�دى كل كات�ب منهما من 
املوهب�ة األصيلة، والتجرب�ة األدبية العريقة، 
واألعم�ال الروائي�ة املعروفة عربي�ا وعامليا، 
واملكان�ة اإلبداعية املشه�ود لها فإن هذا كله 
-وه�و لي�س بالقليل- لم يمن�ح مغامرتهما 
الديموم�ة، وال كانت روايتهم�ا عالمة فارقة 
مميزة أو حتى عمال أدبيا ذا تأثري يف قرائه، أو 
إضاءة يف خارط�ة األدب العربي الحديث مما 

ال ُينىس.
ومن حي�ث أن تجربة كتلك كانت جديدة عىل 
الحي�اة الثقافي�ة بعامة فإنها ل�م تشق دربا 
ليسلك�ه كت�اب من عاملن�ا العرب�ي، وال هي 
دش�نت تقليدا ثقافيا، أو ش�كلت منعطفا يف 
ف�ن الرواية عىل غرار املنعط�ف الذي راده يف 
فن الشعر بدر شاكر السياب ونازك املالئكة، 
ث�م سلك وفق�ه العديد م�ن الشع�راء العرب 

بعدهما.
ل�م تتمكن تجرب�ة منيف وجربا م�ن امتالك 
سمة الكشف والجذب، لم تستقطب معجبن 
به�ا ناهجن نهجه�ا فظلت مف�ردة وحيدة 
م�ن دون تأث�ري أو تمي�ز يذكر، وه�ي الحال 
نفسه�ا التي وسمت رواية سبقت يف الظهور 
بعنوان »القرص املسحور« تشارك حينذاك يف 
تأليفها الكاتبان الكبريان طه حسن وتوفيق 

الحكيم.
»من الرضوري يف العم�ل النقدي أن يتشارك 
العدي�د م�ن الباحث�ن والنق�اد والدارس�ن 

كمجموعات عمل إلنج�از مشاريع دراسات 
موسعة«

التشارك يف البحث
بالطب�ع، يف العمل النق�دي البحثي من الوارد 
-بل من ال�رضوري- أن يتش�ارك العديد من 
الباحث�ن والنق�اد والدارس�ن كمجموعات 
عم�ل إلنج�از م�رشوع دراس�ة موسع�ة أو 
القي�ام ببح�ث نق�دي ع�ن النت�اج الشعري 
العربي الحديث مث�ال، أو عن اإلنجاز الروائي 
عىل مدار قرن، أو التجارب املرسحية العربية 
من�ذ بواكريه�ا األوىل حتى الي�وم، أو صورة 

املرأة يف القصص العربية.. وما إىل ذلك.
ب�ل إن التش�ارك حاج�ة للعدي�د م�ن حقول 
الثقافة، منها مثال »املختارات« من القصص 
والقصائ�د املراد نرشها يف املالحق الصحافية 

أو يف الكت�ب الصادرة، والتي طاملا كان يؤخذ 
عليها انفراد مثقف واحد باختيارها، يف حن 
أن فعالي�ة كه�ذه تحت�اج إىل تع�دد يف اآلراء 
وتنوع يف وجهات النظ�ر، ليتكامل املشهد أو 

يقارب التكامل جراء العمل الجماعي.
أما يف ما يتعلق بالنتاج األدبي من قصة وشعر 
ورواية فأمر التشارك بن كاتبن أو أكثر غري 
وارد، ألن�ه مخال�ف لطبيع�ة األدب، ويخرج 
بالنص املكتوب ع�ن جنسه ونوعه إىل جنس 
ون�وع آخر من الكتاب�ة، كم�ا أرى أن العمل 
األدبي فردي بامتياز، مزاجي وش�خيص، بل 

وأناني بامتياز أيضا.
يصع�ب ع�ىل املب�دع في�ه القب�ول بالتداخل 
عامل�ه  فه�و  االستكم�ال،  أو  االقتس�ام  أو 
ومشاع�ره ورؤاه ولغت�ه وص�وره وذائقته 

األشد خصوصية من بصمة يده.
م�ن هنا، يمكن أن نفهم ملاذا لم تشق تجربتا 
التشارك الروائي، سواء بن حسن والحكيم، 
أو مني�ف وج�ربا دربا تعبرييا عربي�ا للكتابة 
اإلبداعي�ة املشرتكة، وال تمكنن�ا من تكريس 
تقليد جديد يف حياتنا الثقافية العربية، األمر 
الذي جع�ل التجربتن تنتهي�ان إىل فراغ كما 

جاءتا من فراغ.
تقليعة

أق�ول ذلك ألنن�ا لم نشهد حت�ى يومنا الحايل 
أجياال تالية عىل جي�ي الكتاب األربعة يسلك 
أفراده�ا مسل�ك التشارك يف تألي�ف الروايات 
والقص�ص والقصائ�د م�ن جه�ة، كم�ا أن 
ثقافتنا األقدم املتمثلة بشعرنا العربي القديم 
لم تع�رف -عىل م�ا أعلم- تجرب�ة أدبية قام 

خاللها شاعران أو أكثر بنظم قصيدة واحدة 
من جهة أخرى.

ولعل دأب أكثر م�ن عاصمة للثقافة العربية 
عىل إقامة »ورش�ات إبداعية« ودعوة شباب 
إليه�ا كي ينتج�وا نصوصا أدبي�ة خالل أيام 
مح�دودات إنم�ا ه�و م�ن ب�اب التظاه�رة 
اإلعالمي�ة واإلعالني�ة، ولي�س رعاي�ة جادة 
ألدب الشباب، ألن الرعاية ال تكون يف مواسم  
تنقيض، ناهي�ك عن ك�ون األدب ال يصّنع يف 

ورشات خالل إقامة أليام.«
ثقافتنا األقدم املتمثلة بشعرنا العربي القديم 
لم تع�رف -عىل م�ا أعلم- تجرب�ة أدبية قام 
خاللها شاعران أو أكثر بنظم قصيدة واحدة

بالطب�ع، م�ن ب�اب التجري�ب و«التقليع�ة« 
يمك�ن ابتداع أي يشء، يمكن لكاتب أن يقوم 
بتكمي�ل نص كاتب آخر، يمك�ن ألفراد أرسة 
أن يتشارك�وا يف كتاب�ة ن�ص واح�د، يمك�ن 
جمع قصاصات من صحف ومجالت متنوعة 
وتركيب نصوص منها، يمكن تقديم »لوحة« 
م�ن تلطيخ وله�و طفل عابث.. غ�ري أن هذا 

ليس موضوعنا.
فهل تجربت�ا التش�ارك إلنتاج رواي�ة واحدة 
كانتا ج�راء نزوة أو خاطر عاب�ر أو رغبة يف 
التجريب أش�به بعملي�ات التهج�ن يف عالم 
الزراع�ة؟ أم أن كت�اب األجي�ال التالي�ة ل�م 
يتنبه�وا إىل أهمي�ة هذا املنعط�ف األدبي؟ أم 
أن الحي�اة ل�م تكت�ب للتجربتن رغ�م جدية 

أصحابهما وآمالهم بالريادة ربما؟
أي�ا يك�ن، فعن�دي أن تقيي�د الكات�ب لعامله 
ولغته ورؤيت�ه وإحساسه وخيال�ه بما لدى 
كات�ب آخر ال ينت�ج إبداعا أدبي�ا مهما بلغت 
درج�ة االنسجام بن الكاتب�ن، إضافة إىل أن 
األدب بالذات -دون غريه من صنوف الكتابة 
والرسد- ال يقبل القسم�ة عىل اثنن أساسا، 

وإن جرب هذا فال يثمر وال يستمر.

رونان ماكدونالد وكتابه »موت الناقد«

التشارك يف األدب

حول مؤلفات اجلاحظ
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مث�ل  ديزن�ي  أم�رات  اح�ذري،   
“إلس�ا” من فيلم Frozen  قد تلحق 
الفتيات الصغرات  الرضر باحرتام 
ألجس�ادهن، بحس�ب م�ا أش�ارت 

البحوث.
وقال�ت الدراس�ة الت�ي أجريت عىل 
ش�خصيات الخيال من ديزني، أنها 
تع�زز الص�ورة النمطي�ة الس�لبية 

للفتيات الصغرات يف سن مبكر.
ف�”إلسا” لديها خرص رقيق بشكل 
غ�ر واقعي، مثلها مث�ل العديد من 
أمرات ديزني عىل مر الس�نني،  بما 
يف ذلك ش�قيقتها “آنا”،  وشخصية 
ياس�مني يف ع�اء الدي�ن، وآريي�ل 
وس�ندريا  البح�ر،  حوري�ة   يف 

وسنووايت.
وبينما يرص بعض اآلباء عىل أن هذه 
األف�ام غر م�رضة، إال أن العلماء 
يؤك�دون أنها تعزز ص�ورة نمطية 
غر مفي�دة وغ�ر حقيقية خاصة 
للفئة املهووس�ة بأم�رات ديزني، 
حي�ث يريدون أن يكون�وا مثلهم يف 
اللباس والش�كل، وهم أكثر عرضة 

لضعف الثقة بالجسم.
وقالت صاحبة الدراسة سارة كوين 

:” أم�رات ديزن�ي تمث�ل النم�وذج 
 , الرقيق�ة  املثالي�ة  للفت�اة  األول 
فتجعلن�ا كنس�اء نق�ي حياتن�ا 
نطمح ألن نصل مستوى األمرات, 
ويبدأ هذا الهاجس يف سن الثالثة أو 

الرابعة “.
وأضافت “س�ارة”: أعتقد أن اآلباء 
ثقاف�ة  أن  يعتق�دون  واألمه�ات 
أمرات ديزن�ي آمنة فه�ذه الكلمة 
أسمها مرارا وتكرارا ولكن إذا أردنا 
القف�ز بش�كل كام�ل، ينبغ�ي عىل 
اآلب�اء أن يأخ�ذو باالعتب�ار التأثر 

طويل املدى لثقافة األمرة .

يف كثر من األحي�ان يتعرض بعض 
األش�خاص للقل�ق الش�ديد بش�كل 
مفاجئ، والذي ينذر لإلصابة ببعض 
األم�راض العقلي�ة والنفس�ية التي 

يمكن أن تصيب األنسان.
إليكم بع�ض األعراض الت�ي تنذرك 

باإلصابة ببعض األمراض.
تغرات النوم

تح�دث بع�ض التغ�رات يف جس�م 
ببع�ض  اإلصاب�ة  عن�د  األنس�ان 
األم�راض مث�ل طول ف�رتة النوم أو 

قرصها وتغر املواعيد بشكل كبر
تغرات الشهية

بع�ض  ش�هية  تتغ�ر  أن  يمك�ن 

األش�خاص لألسواء وال يستطيعون 
تناول بعض األطعمة مما يعمل عىل 

إحداث بعض التغرات يف الشكل.
تغيرات املزاج

ق�د تاحظ تحوالت رسيعة أو مثرة 
يف العواطف أو املشاعر االكتئابية.

االنسحاب
وأيض�ا االنس�حاب االجتماع�ي من 
كل يشء حول�ك وفقدان االهتمام يف 

األنشطة التي تمتعت بها سابقا.
عدم العمل بشكل طبيعي

 ، األداء  يف  ع�ادي  غ�ر  انخف�اض 
يف املدرس�ة أو العم�ل أو األنش�طة 

االجتماعية بأكملها.

من الجي�د أن نتعلم مبدأ املش�اركة يف س�ن مبكرة، 
لكن يف الحياة هناك أشياء شخصية ال تقبل التداول، 

خاصة ما يتعلق منها بالنظافة.
ويق�ول الخ�راء إن منش�فة الحم�ام ق�د تبدو غر 
ض�ارة، إال أنها يف الواقع قد تكون مكتظة بالجراثيم 

القاتلة.
ويمك�ن أن تعي�ش البكتري�ا يف املناش�ف لبض�ع 
س�اعات أو أيام أو حتى ألشهر، بس�بب احتفاظها 

بالرطوبة حس�ب امل�ادة الت�ي صنعت منه�ا، وهذا 
يعن�ي أن تغيرها مرة واحدة عىل األقل يف األس�بوع 

أمر مهم للغاية.
ويجب أن تك�ون متأكدا من تعليقها بمكان مفتوح 
يس�اعد ع�ىل جفافه�ا، للحد م�ن تكاث�ر الجراثيم، 
واأله�م من ذلك أن تكون املناش�ف ش�خصية بحتة 
وعدم مش�اركتها مع أي ش�خص، بما يف ذلك رشيك 

حياتك أو أي فرد من عائلتك أو أحد أصدقائك.

وتقول ديانا غال، من مركز Doctor 4 U: “املناشف 
الرطب�ة الدافئة هي البيئ�ة الحاضنة للجراثيم، وإذا 
ت�م اس�تخدامها م�رارا وتك�رارا من قبل أش�خاص 
مختلف�ني، فقد ال تتاح لها الفرصة لتجف تماما، ما 

يسمح للبكتريا بالنمو”.
وأوضحت أن أكر املخاوف تكمن يف إمكانية اإلصابة 
بالبكتري�ا اإلرشيكية القولونية، حيث أن التس�مم 
به�ا يمك�ن أن يك�ون خط�را لدرجة أنها ق�د تهدد 

الحياة يف ظروف معينة، كما أنها قد تسبب التهابات 
يف املسالك البولية مثل التهاب املثانة.

وتعتر عدوى املكورات العنقودية أيضا خطرا حقيقيا 
آخ�ر، حيث يمكنها االنتقال من املناش�ف إىل الجس�م 
الب�ري إذا تعرض ألي نوع من الج�روح، وقد تؤدي 
ه�ذه البكتريا أيض�ا إىل عدوى خطرة تعرف باس�م 
املك�ورات العنقودي�ة الذهبية املقاومة للميثيس�يلني 

)MRSA(، والعصية عىل املضادات الحيوية.

 هناك تكتيكات تس�تطيع امل�رأة اتباعه�ا للتعامل مع 
الزوج الغاضب، فما هي؟

أوالً، ال تصبي الزيت عىل النار
يك�ون الغض�ب أحيان�اً مضح�كاً، وبخاص�ة إذا حدث 
ألس�باب تافهة، ولذلك فإذا ش�عرت بأن زوجك غاضب 
من يشء تافه فا تحاويل الضحك أو االستهزاء به؛ لكي 

ال يتضخم غضبه.
ثانياً، تحدثي معه عن غضبه عندما يكون هادئاً

م�ن امله�م أن تتحدث�ي مع زوج�ك عن حال�ة الغضب 
والعصبي�ة املصاب بها، ولكن ذلك يج�ب أن يتم عندما 

يكون يف هدوء تام، ومنفتح للحديث عما جرى.
ثالثاً، رسم الحدود

ينبغي عليك أن تضعي أو ترس�مي حدوداً لنفس�ك، وال 
تتخ�ي عنها. فغضب الرجل وعصبيت�ه ينجمان أحياناً 
من ش�عوره بأن زوجته قد تجاوزت حدودها يف أمر ما. 
ف�إذا لم يكن يحب أن تضحكي بص�وت عال، وبخاصة 
أمام اآلخرين، فمن املفيد أن تلتزمي بذلك؛ ألن الزوج ال 
يحب أن يرى زوجته تضحك بصوت عاٍل أمام اآلخرين.

رابعاً، رضورة التسامح
التس�امح مع اآلخرين مطلوب يف الحي�اة مع الجميع، 
ويج�ب أن يكون هذا التس�امح أوس�ع ب�ني الزوجني. 
فوجوده يحل الكثر من املش�اكل الت�ي ال رضورة لها. 
كما أن الزوج يشعر بأنه املنترص إذا لم ترد الزوجة عىل 
إهاناته باملثل، اعتري ذلك تس�امحاً منك، ودعيه يفكر 

كما يشاء.
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بم�رض  اإلصاب�ة  ح�االت  تكث�ر 
اإلنفلونزا يف فصل الشتاء، وكشف 
خراء الصح�ة أن األطفال الصغار 
قد يكون�ون “النارشين الخارقني” 
للف�روس وه�م من ب�ني املصادر 
الرئيس�ية النتق�ال الع�دوى داخل 

األرس.
ج�ون  الروفيس�ور  ويق�ول 
أكس�فورد، عال�م الفروس�ات يف 
جامع�ة “كوي�ن م�اري” يف لندن: 
“إنهم يش�كلون خط�را كبرا عىل 
اآلخرين ألنهم يميلون إىل انخفاض 
لديه�م، ومن  النظافة  مس�تويات 
املرجح أن ينقلوا الفروس. لذا من 
الهام جدا معرفة كيفية تحصينهم 

من املرض”.
اللق�اح أفض�ل  ويف ح�ني يش�ّكل 
وس�يلة ملن�ع انتش�ار اإلنفلون�زا، 
إال أن هن�اك تداب�ر أخ�رى يمكن 

اتخاذها:
- اس�تخدام املاء الس�اخن، وليس 

مطهر األيدي
تع�د النظافة الجيدة لأليدي واحدة 
من أكثر الطرق فاعلية ملنع انتشار 
األي�دي  ألن  اإلنفلون�زا،  ف�روس 

مصدر رئيس النتقال العدوى.
م�ا  ش�خص  يس�تخدم  وعندم�ا 
مصاب باإلنفلون�زا اليدين لتغطية 
ترتاك�م  العط�اس،  أو  الس�عال 
جزيئات الفروس عىل الجلد. وعىل 
الرغم م�ن بقائها م�دة 10 إىل 15 
دقيقة، إال أنها ق�ادرة عىل العيش 
مدة تصل إىل 24 ساعة، إذا انتقلت 

إىل سطح صلب.
وي�ويص الخ�راء باس�تخدام املاء 
الس�اخن والصاب�ون للتخلص من 
الفروس، بدال من معقمات األيدي 

الشائعة.
ووج�د علم�اء يف جامع�ة كيوت�و 
باليابان أن الهام املعقم اس�تغرق 
أكثر من 4 دقائ�ق لتدمر جزيئات 

ف�روس اإلنفلون�زا يف حالة وجود 
امل�اء  اس�تغرق  بينم�ا  املخ�اط، 
ثاني�ة   30 والصاب�ون  الس�اخن 

فقط.
- االبتع�اد مس�افة 1.83 مرتا عن 

شخص يعطس
يمكن لجزيئ�ات فروس اإلنفلونزا 
االنتق�ال مس�افة بعي�دة عندم�ا 
يس�عل املريض أو يعطس. واألسوأ 
م�ن ذل�ك، أن الجس�يمات يمك�ن 
أن تظ�ل محمول�ة يف اله�واء لعدة 
ال�رودة،  زادت  وكلم�ا  س�اعات، 

بقيت عىل قيد الحياة مدة أطول.
ويق�ول الروفيس�ور ج�ون: “مع 
ع�ر  املعدي�ة  األم�راض  انتش�ار 
الهواء، مثل اإلنفلونزا، يحتاج الفرد 
إىل الحفاظ عىل مسافة ال تقل عن 
مرتين، بين�ه وبني املريض، لتقليل 

خطر استنشاق الفروس”.
املصاب�ني  األرسة  أف�راد  ع�زل   -

باإلنفلونزا يف غرف خاصة
يق�ول بع�ض الخ�راء إن االبتعاد 
االجتماع�ي ه�و أحد أكث�ر الطرق 
فعالية لوق�ف انتش�ار اإلنفلونزا. 
وهذا يعني وضع األطفال املصابني 
أو امل�رىض يف غ�رف نومه�م مل�دة 
يوم�ني إىل 3 أيام، إىل ح�ني تجاوز 

املرحلة املعدية من املرض.
- محاربة الفروس بالنوم

نعلم جميعا أن الحصول عىل القدر 
املناس�ب من النوم مفي�د للصحة 
العامة. ولك�ن قد يكون األمر أكثر 

أهمية عندما يتعلق باإلنفلونزا.
وتظه�ر بع�ض األبح�اث أن أولئك 
الذين يحصلون عىل 7 إىل 8 ساعات 
من النوم يف معظم الليايل، ونادرا ما 
يعانون من األرق، لديهم استجابة 
أفض�ل للقاح اإلنفلون�زا من أولئك 

الذين يعانون من قلة النوم.
ووجد العلماء يف جامعة ش�يكاغو 
أن�ه بعد 10 أي�ام من تلق�ي لقاح 
الذي�ن  امل�رىض  ف�إن  اإلنفلون�زا، 
حصلوا عىل قسط كبر من الراحة 
لديه�م ضعف مس�توى األجس�ام 
يف  األنفلون�زا  ملكافح�ة  املض�ادة 
بالذي�ن  مقارن�ة  ال�دم،  مج�رى 
حرموا من النوم قبل الحصول عىل 

اللقاح.
وتش�ر النتائج إىل أن آلي�ة الدفاع 
يف الجسم قد تس�تغرق وقتا أطول 
بكثر لتوليد ما يكفي من األجسام 
املض�ادة، دون الحص�ول عىل نوم 

كاف.
- تجن�ب اس�تخدام أدوات العم�ل 

الخاصة باآلخرين
تحب فروسات اإلنفلونزا األسطح 
الصلب�ة، حيث تعيش ف�رتة أطول 
خ�ارج الجس�م. لذا، ف�إن املعدات 
املكتبية املشرتكة هي وسيلة رائعة 

لها لانتقال من شخص آلخر.
ويويص الخراء بتجنب اس�تخدام 
أدوات الزماء املرىض، ملنع انتشار 

الفروس برسعة أكر.
- اتب�اع نظ�ام غذائ�ي منخف�ض 

الكربوهيدرات قد يعزز املناعة
يس�اهم األكل الصح�ي يف تقوي�ة 
نظ�ام املناع�ة، ما يحس�ن فرص 

الوقاية من اإلصابة باإلنفلونزا.
ووج�دت دراس�ة أن الف�ران التي 
غذائ�ي مك�ون  لنظ�ام  خضع�ت 
اللح�وم واألس�ماك والدواجن  من 
النش�وية، نجت  والخرضوات غر 
م�ن اإلصاب�ة باإلنفلون�زا بصورة 
أفضل، من الق�وارض التي تناولت 

نظاما غذائيا تقليديا.
وتب�ني أن النظ�ام الغذائ�ي ع�ايل 
الكربوهي�درات،  قلي�ل  الده�ون 
تس�بب يف إط�اق الخاي�ا املناعية 
املبطن�ة  الخاي�ا  ضم�ن  ملخ�اط 
للرئتني، يحارص فروس اإلنفلونزا 

قبل أن ينتر ويزيد األمور سوءا.

طبيبك يف بيتك 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....!!؟؟

كيف حنمي أنفسنا من اإلصابة باإلنفلونزا؟

كيف ميكن للمناشف أن تتحول إىل خطر “قاتل”؟

احتياجات اإلنسان تتنوع بني رضورية وكمالية، 
وتتدرج ه�ذه االحتياجات يف هذه الحياة يف هرم 
يب�دأ بالحاجات األساس�ية الازم�ة لبقائه، ثم 
تتدرج يف س�لم يعك�س مدى أهمي�ة الحاجات. 
وبحسب رنا العدوي خبرة أسواق املال فقاعدة 
هذا الهرم تتمثل يف حاجات الهواء واملاء والغذاء 
والكس�اء وامل�أوى، تلي�ه درجة إش�باع رغبات 
ال�زواج وتكوين األرسة والعي�ش يف مجتمع، ثم 

درجتي تقدير الذات والوضع االجتماعي.
احتياجات اإلنسان

الرضوريات
وتض�م كل النفقات الرضورية التي ال تس�تقيم 

الحياة بدونها، كاملأكل واملرب وامللبس.
التحسينات

وتش�مل األمور التي تجعل الحياة أكثر ميرسة، 
وتخف�ف م�ن املش�اق، وال يج�ب اإلنف�اق عىل 

التحسينات إال بعد استيفاء الرضوريات.
الكماليات

وتتمثل يف بنود النفقات التي تجعل حياة اإلنسان 
أكثر رفاهية ورغدة، وال تختل الحياة بفقدها.

بناء ثقافة االدخار
فغي�اب تل�ك الثقاف�ة يح�ول اس�تهاك الف�رد 
الس�تهاك س�لبي يرصف دون تخطيط وتكون 
النتيجة تراكم الدي�ون واالقرتاض من األصدقاء 
الستكمال نفقات الشهر، ولتحقيق تلك الثقافة 
البد من التعريف بثقافة الرتشيد وأوجه اإلنفاق 
أوالً، وبعدها يبدأ ش�عور الف�رد بحاجة االدخار 
واملس�ؤولية تج�اه املس�تقبل، فاالدخ�ار لي�س 
تكديس�اً عبثياً لنق�ودك، ولكن�ه برنامج محدد 
القتط�اع ج�زء م�ن دخلك الش�هري؛ م�ن أجل 

مستقبلك ورجاء حياتك أنت وأرستك.
تغر أنماطك االستهاكية

عن�د تحس�ني الوعي امل�ايل لديك س�تكون قادراً 
بسهولة ش�ديدة عىل تحسني أنماط استهاكك، 
فالكمالي�ات أم�ور ليس�ت أساس�ية يف حياتك، 
وتتس�بب يف إنفاق الكثر من امل�ال من دون داٍع 
لذلك، ولذل�ك عليك التقليل منها قدر املس�تطاع 
والرتكيز عىل الرضوريات بدالً من الرتف اللحظي 

املوقت، والذي ال يضمن لك رخاء يف حياتك.
خطوات توفر الراتب الفعلية

ق�م بتوزيع راتبك عىل عنارص اإلنفاق الرئيس�ة 
مثل سداد األقساط، أو سداد القروض، ثم تحديد 
املبلغ املراد ادخاره، ثم ترتيب املرصوفات حسب 
األولي�ة، قم بإع�داد قائمة بالفوات�ر وخدمات 
املنزل واالشرتاكات الشهرية واملواصات وقائمة 
الطع�ام، ووض�ع قائم�ة باألم�ور الطارئة غر 
املتوقعة، وقائمة بمرصوفات الرتفيه اإلضافية.

قم بتقسيم راتبك
وفقاً السرتاتيجيات محددة قمنا برسدها سلفاً، 
قم بتقس�يم راتبك فور اس�تامه لتجنب حدوث 
الفوىض وضياع األموال يف أشياء غر مفيدة، قم 
بوضع املبلغ املخصص لكل يشء يف ظرف خاص 
به، اس�تخدم تطبيق االدخار اإللكرتوني، يوجد 
العديد من التطبيقات اإللكرتونية إلدارة األموال، 
قم باس�تخدام أحدها، ويمكن تقسيم التايل عىل 

أساس:
50 يف املائ�ة لنفقات املعيش�ة الرئيس�ية املأكل 

والفواتر واإليجار.
30 يف املائة للنفقات الرتفيهية.

20 يف املائ�ة للمدخ�رات والخط�ط املس�تقبلية 
واالستثمار وحاالت الطوارئ.

جدول توفر راتبك
أقل من عام

يمك�ن أن تك�ون مدخرات�ك عىل امل�دى القصر 

لقض�اء عطل�ة أو رشاء هداي�ا العي�د أو دف�ع 
رضائبك.

أقل من عقد
يمكنك استخدام هذه األموال لتحل محل األدوات 
الكهربائية، أو إصاح سيارتك، أو لتغطية خصم 
التأمني الرئيس، أو لدفع مستحقات مالية عليك 

أو لتجديد منزلك.
التوفر للتقاعد

والتقاعد هو الهدف الرئي�س للمدخرات طويلة 
األج�ل، ولكن دعنا نعود إىل الس�ؤال األصي: كم 
يج�ب أن توفر؟ دعنا نقس�م ه�ذا الهدف: يجب 
أن تفك�ر يف توف�ر نح�و 10 – 15 ٪ م�ن دخلك 

للتقاعد.
- حاالت الطوارئ: يجب عليك إنش�اء “صندوق 
للطوارئ” يمكنه تغطية 9-3 أشهر من نفقات 

املعيشة الخاصة بك.
كي�ف يمكن�ك حفظ ه�ذا املبل�غ الكب�ر؟ أوالً، 
احس�ب تكلف�ة املعيش�ة الش�هرية. واف�رتض 
أن�ك إذا فقدت وظيفتك، فس�وف تضحي بأمور 
الرفاهية، وقّسم هذا الرقم إىل النصف. ويمكنك 
حف�ظ هذا املبلغ. إذا كان األمر كذلك، فس�تقوم 
بإنش�اء صندوق طوارئ مدته ستة أشهر خال 
الع�ام الواح�د مهمت�ه تأم�ني احتياجاتك وقت 

حدوث الطوارئ.

تدبري منزلي

مع بداية العام اجلديد تعلم كيف تنظم راتبك الشهري

سلوكيات

نصائح طبية

كيف تؤثر الشخصيات الكرتونية يف طفلتك ؟

5 أعراض حتذيرية تنذرك 
باإلصابة مبرض عقلي

املكونات:
1 - ملعقتان من السمن

2 - 4 بيضات
3 - ربع ملعقة من كريم الرتتار

4 - كوب من مسحوق الكعك
5 - ثاث�ة أرب�اع الك�وب م�ن إح�دى 

املحليات الصناعية البديلة للُسّكر
6 - ملعقتا طعام من نشاء الذرة

7 - 4 أكواب من جبنة قليلة الدسم
8 - 1.5 ملعقة شاي من مبشور قشور 

الليمون
9 - ملعقتا شاي من الفانيا

10 - ملعقت�ا طع�ام من مرب�ى التوت 

الخايل من السكر
11 - كوب من التوت الطازج

طريقة التحضر:
1 - يسخن الفرن إىل درجة حرارة حوايل 

160 درجة مئوية.
2 - يخلط مس�حوق الكعك مع السمنة 
املزي�ج  ويوض�ع  متس�اوية،  بنس�ب 
بس�ماكة ح�وايل نص�ف بوص�ة داخل 

صينية تدخل إىل الفرن مدة 7 دقائق.
3 - بانتظ�ار نض�ج املزي�ج يف الف�رن، 
يخل�ط بي�اض 4 بيضات م�ع الكريمة 
باس�تخدام خاط كهربائي داخل وعاء 
كب�ر، وأثناء ذلك تض�اف 6 ماعق من 

املحي الصناعي بشكل تدريجي.
4 - ويف وعاء آخر، تمزج الكمية املتبقية 
من املحي الصناعي مع نشاء الذرة، ثم 
يضاف صفار البيض والجبنة والليمون 
والفانيا، وتخلط جميع هذه املكونات 

بشكل جيد.
5 - يض�اف بع�د ذل�ك بي�اض البي�ض 
املخف�وق إىل خلي�ط الجبن�ة، ثم يصب 
الخلي�ط فوق مس�حوق الكعك املخبوز 
سابقاً، ويخبز داخل الفرن مدة ترتاوح 
بني 45 و50 دقيق�ة، ثم تخرج الكعكة 

من الفرن وترتك لترد بشكل كامل.
6 - يذاب مربى الت�وت يف وعاء صغرة 

عىل ن�ار هادئة م�ع التحريك املس�تمر 
م�دة 5 دقائ�ق، ويصب بع�د ذلك فوق 

الكعك�ة، ومن ثم تض�اف حبات التوت 
الطازج يف األعىل.

كعكة اجلنب ملرضى السكري
املطبخ
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ك ه�ذا اليوم  مهني�اً: تفتت�ح اليوم فرتة مناس�بة، ويبشرّ
بتفاعالت مميزة تجعلك تلتقي أصدقاء جدداً وقدامى

عاطفي�اً: إذا كن�ت عازب�اً ه�ذه هي فرصت�ك ل�وداع العزوبية 
واالرتباط رسميرّاً واالستقرار

صحي�اً: الش�عور املتقطع بال�دوار قد يكون بس�بب قل�ة النوم أو 
لضعف يف النظر

�س  مهنياً: محبرّ�ة الزمالء يف العمل رصيد إضايف، وتؤسرّ
لعالقة متينة يسودها الود واالحرتام املتبادل

عاطفي�اً: يوفر لك هذا اليوم أوقاتاً عاطفية مميزة س�احرة 
وتكثر املشاريع وتعيش أوقاتاً طيرّبة 

صحياً: ال تحاول استنفاد الطاقة، بل عليك االسرتاحة والنوم بشكل 
كاٍف

مهني�اً: تكثر األف�كار البنرّ�اءة والجدي�دة وتعلنها عىل 
املس�ؤولني عنك بثق�ة كبرية، فتن�ال موافقتهم وثقتهم 

الكاملة والدعم الالزم
عاطفي�اً: تتطل�ع إىل تعدي�ل يف حيات�ك العاطفي�ة، وتوقع من 

الحبيب مشاركة قد تذهلك كثرياً
صحي�اً: إذا ش�عرت بع�دم االنتظام يف دق�ات قلبك، فثم�ة خلل ما 

يتطلب معالجة رسيعة

مهني�اً: يوم جيرّ�د يحمل آفاًقا هائلة ووع�وداً وتطورات 
ممتازة ويتحدث عن سفر أو تحضري لجديد ناقشته ملياً 

مع أرباب العمل ونلت موافقتهم
عاطفياً: تضطر اىل االعتذار عن تلبية دعوة للشيك أو قد تفكر يف 

تغيري وعدم الذهاب باألوهام بعيداً
صحي�اً: األمراض النفس�ية ق�د تبقيك يف ح�ال من الضي�اع وعدم 

الرتكيز، فالجأ إىل أصحاب االختصاص ملعالجتها

مهني�اً: قد تمر بتجربة تتع�رض فيها لحرج أو تتأرجح 
بني اإليجابية والسلبية، إال أنك ال تلبث أن تشعر بتحسن 

األحوال
عاطفي�اً: يظه�ر ل�ك ان خياراتك تج�اه الشيك كان�ت صائبة 

وثقتك به مستحقة وجدية
صحي�اً: عليك ان تهتم أكثر بنوعية طعامك، ألنرّ الوزن الزائد يرضك 

كثرياً ويسبب لك متاعب

مهنياً: ُيفقدك هذا اليوم الش�عور باالس�تقرار او الثقة 
وقد يستمر األمر حتى آخر الشهر 

عاطفياً: تتلقى مجموعة من األخبار الطيبة تس�اعدك عىل 
تثبيت عالقتك بالشيك بما يتوافق ورغبتكما

ظاً وابتعد عن الحوادث او التهورّر الذي قد  صحياً: ُكن ح�ذراً ومتحفرّ
يثري أعصابك وانفعالك

مهني�اً: مفاج�أة اليوم وتك�ون النجم وتنج�ز عمالً أو 
�ل إىل حل أو يطرأ أمر ملصلحت�ك ويصدر حكم ما  تتوصرّ

يريحك
عاطفياً: يس�ود االرتباك والفوىض أجواء اليوم، ُكن حذراً حتى 

ال ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية
صحياً: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفيض بك إال 

إىل املزيد من الوضع الصحي املتأزم

مهني�اً: قد تجد فرصة لرتتيب ش�أن م�ايل أو مرصيف أو 
للتخفيف من عبء دين أو قسط ضاغط ملحرّ

عاطفياً: إبتعد عن املواضيع الحساس�ة التي تزعج الحبيب، 
وافتح معه نقاشاً بناء واضح الخطوط

صحياً: تس�تعني بخربة أحد األصدقاء ليعلرّمك كيف تقوم بالتمارين 
الخاصة بآالم العنق

مهنياً: يفت�ح لك الحظ غري باب واس�ع ويقدرّم لك غري 
فرصة مناسبة لتحسني وضعك املهني والرتقي بغية تويل 

املنصب الذي يليق بك
�م  عاطفي�اً: الج�ورّ مالئ�م للح�وار الغن�ي بالعواط�ف والتفهرّ

ة اليوم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمرّ
صحي�اً: أخط�ار كثرية ته�درّد وضعك الصح�ي معظمه�ا نابع من 

توترات نفسية وعصبية

مهني�اً: ي�وم تمهيدي بني امل�ايض واملس�تقبل أو يمكن 
أن نس�ميرّه ج�راً للعب�ور إىل مرحلة أخ�رى تغري مجرى 

حياتك
عاطفياً: تتغريرّ األجواء وتندفع نحو البدء بعالقة جديدة وتعورّض 

عن تسويف سابق رشط أالرّ تجرترّ املايض
صحياً: كن أقوى من املصاعب التي تواجهك يف التخلص من البدانة، 

واستمر يف ما أنت مصمم عليه

مهني�اً: ق�د تصطدم بخ�رب يخ�صرّ زمي�اًل، كأن يكون 
مرتبًطا أو كأن يقررّر الرحيل من دون سبب

عاطفي�اً: تعي�ش ظروًف�ا جميلة وداعمة م�ن الشيك ومع 
معظم من تختلط بهم يف حياتك اليومية

صحي�اً: تب�دو يف حالة من الس�عادة الدائمة والنش�اط غري املعهود 
منك، السبب الرياضة اليومية واالنتباه إىل نوعية طعامك

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ذات م�رة كان الرجل يف حقله يحرث 
األرض بمح�راث البق�ر.. فم�ر عليه 

رجل يعرفه
وق�ال له : الس�الم عليكم ي�ا فالن .. 

طبعا لم يسمع .. وأنتهى األمر .. 
ويف منتص�ف النه�ار أح�رضت إليه 
زوجته وجبة الغ�ذاء كما هي العادة 

عند الفالحني . 
فق�ال له�ا زوجه�ا : أن فالن�اً م��ررّ 
عل�يرّ منذ فرتة وكان يلومني عىل أن 

األرض 
بها وحل وال يجوز حرثها .. فقلت له 

: املهم أني حرثتها .. 
فقالت زوجته : والله ال ذنب يل يف هذا 
عام ,,  .. فأبنتك هي التي طبخت الطرّ

وكث�رة امللح يف الطعام مس�ئوليتها ! 
ثم عادت الزوجة إىل البيت .. 

قال�ت البنته�ا : أن أباك يش�كو م�ن 
كثرة امللح يف الطعام ! 

فقال�ت البنت : يا أم�اه ال يهم ف�إنرّ 
غنياً أو فقرياً س�أتزوجه يوماً م���ا 

والسالم .
فالرج�ل منش�غل بحرث�ه .. والبنت 

منشغلة بالزوج .. واألم بينهما .. 
لها ما يشغلها وكالَ يغني عىل لياله .

والس�وق يمدحه رابح�ه .. والحاجة 
تدع�وا إىل الترّوي��ِل .. والظن ال يغنى 

من الحق شئ ! .
إن ه�ذه القصة ، إش�ارة إىل التخبرّط 
الت�ي ال  ال�ذي نعيش�ُه والش�كاوى 

أْص���َل لها .. 
إالرّ عند أصاحبه�ا والُك��ْل يحلم بما 
يتمنرّ�����ى .. وقد يكون أو ال يكون 

ما يتمنرّ�����اُه !.

الكل يغنيّ على ليــــالُه ! 

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: ال تت�وررّط يف قضي�ة معق�دة وراِج�ع أوراق�ك 
ومستنداتك، وانتظر بعض ردود الفعل املتعلرّقة بقضية 

مالية
ا كنت  عاطفي�اً: يظهر ل�ك هذا اليوم أنرّ الشيك أكث�ر وفاًء ممرّ

تتصور فريتفع املنسوب اإليجابي يف عالقتكما
صحياً: قد تضطر اىل رشاء سالمتك بنفقات كبرية لكنك ال تستطيع 

رشاء سالمة صحتك

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
كون بروحي اضمك ملن اتنام
وكلبي يصري لخدودك وسادة
ماارىض تنام وتغفة عالكاع

الن الكاع هية املستفادة
---

اشوفك بالحلم واكعد دموعي تسيل
واعيش اليوم كله بحلم مايض

واحسب بالدقايق يمتى انام الليل
واشوفك بس حلم هم اني رايض

--
تره فراكك صعب لتصدك ايهون
وأريد أحجي سوالف حلوة عنك
خلها الناس عني أتكول مجنون

أتباهى بجنوني الصار منك

كلمات متقاطعة

صــــورة و حــــدث

acebook Fمن الفيسبوك

 يمك�ن اج�راء اختبار الش�خصية القوي�ة بطرق مختلف�ة ومنها 
النظر اىل مجموعة رسوم واختيار احدها. ويقدم هذا االختبار مثالً 
عدداً من املحافظ بأش�كال وطرق تنظيم مختلفة. ويتعني عىل من 
يخوضه ان يختار واحدة من تلك املحافظ بحس�ب اسلوب ترتيبها. 
فهذا ال يس�اعد ع�ىل اختبار الش�خصية القوية فقط، بل يكش�ف 

بعض الطباع والصفات الخفية ونقاط الضعف ايضاً.
1 املحفظة الفارغة

اذا تم خوض اختبار الش�خصية القوي�ة واختيار املحفظة الفارغة 
فهذا يشري اىل ان ابرز نقاط القوة هي التمتع بالحصانة وعدم التأثر 
باالجواء الس�لبية او باآلراء التي تس�بب الش�عور باإلحباط وتدعو 
اىل االنكس�ار او االنهزام. ومنها ايضاً الق�درة عىل التحكم بقرارات 
االش�خاص اآلخرين والتأث�ري عليهم بطريقة ايجابي�ة ودفعهم اىل 
القي�ام ببعض الخطوات العملية املفي�دة خالفاً ملا كانوا يخططون 
له. ويش�ري اختيار هذه املحفظة ايضاً اىل املي�ل اىل التنظيم وتجنب 
الظروف الفوضوية وعدم القدرة عىل العمل يف اطارها. فالرتتيب يف 

هذه الحالة هو مفتاح الصالبة والنجاح.
2 املحفظة الفوضوية

يف ح�ال كانت املحفظة الفوضوية او غري املنظمة هي الخيار االول، 
فهذا يشري اىل عدم التمتع بالقدرة عىل التعلم من التجارب السابقة 
اياً تبل�غ اهميتها واىل عدم التفكري يف االح�داث بطريقة موضوعية 
ومثمرة. كما يدل عىل عدم امتالك موهبة الس�يطرة عىل االنفعاالت 
واط�الق االح�كام الفورية عىل املواق�ف من دون تفك�ري. لكن هذا 

يكشف يف املقابل عدداً من نقاط القوة ومنها قوة الشخصية وعدم 
االستسالم امام اي موقف صعب والسعي الدائم اىل تحدي املعوقات 
بعن�اد واىل ازالتها من اجل بلوغ االهداف التي يتم تحديدها يف وقت 
سابق. ويعني القدرة عىل ايجاد الحلول للمشاكل وان كانت معقدة 

جداً والتفاؤل واظهار ردود الفعل االيجابية غالباً.
3 املحفظة املمتلئة

يف اختبار الش�خصية القوي�ة هذا قد يتم اختي�ار املحفظة املمتلئة 
والت�ي تحتوي ع�ىل الكثري من االوراق واملس�تندات. وهذا يكش�ف 
التمتع بالش�جاعة واالقدام وعدم الرتدد يف اخذ القرارات وان كانت 
غ�ري مضمونة النتائج ويف خوض املغام�رات الجديدة دائماً والقيام 

باملشاريع املفاجئة وغري املتوقعة. كذلك يدل هذا الخيار عىل القدرة 
عىل االنس�جام مع كل املتغ�ريات التي قد تطرأ عىل محيط العمل او 
عىل الحياة الش�خصية واالجتماعي�ة. ويعني امت�الك موهبة بناء 
الق�رارات املقبل�ة انطالقاً من ه�ذه املتغريات وبالكث�ري من املرونة 
والق�وة والثقة بالنفس وبالقدرات. ويش�ري ايض�اً اىل الحرص عىل 
االبتعاد عن كل ما قد يجعل االحداث تس�ري نجو نهاية غري س�عيدة 

يف الحياة االجتماعية او املهنية.  
4 املحفظة املنظمة

م�ن املمكن ان يت�م اختيار املحفظة املنظمة وه�ذا يدل عىل التمتع 
ببعض الصف�ات التي تج�ذب الجميع يف كل اللقاءات واملناس�بات 
والظ�روف وع�ىل الكايرزما الت�ي ال يمكن اح�داً مقاومتها. ويعني 
امتالك مواهب متعددة وامكانية اداء اكثر من عمل يف الوقت نفسه 
ومراكم�ة الخربات يف ميادين مختلفة. كما يش�ري اىل رسعة التعلم 
واكتس�اب املعارف لالس�تفادة منه�ا يف الحياة العملي�ة والخاصة 
واالجتماعي�ة. ويكش�ف ه�ذا االختي�ار ايض�اً الحيوي�ة والحركة 
والدينامية وهي صفات تش�جع الجميع عىل التجاوب مع صاحبها 
وبن�اء العالق�ات املثم�رة معه. وي�ؤرش ايض�اً عىل دق�ة املالحظة 
والتمتع بموهبة االس�تفادة من التفاصيل من اجل تحقيق النجاح 
واالنجازات والتميز يف اي مجال. ومن ابرز ما يمكن ان يعلنه اختبار 
الش�خصية القوية من خالل اختيار املحفظة املرتبة التفوق الدائم 
يف معظ�م التجارب وع�دم الخوف من املنافس�ة او الرتاجع امامها 

اضافة اىل الثقة الدائمة بالنجاح.

اختبار الشخصية القوية من خالل طريقة تنظيم احملفظة

1895:  صحيفة املانية تعلن ان وليام رونتغن اكتشف 
االشعة السينية.

1925:  ني�ي تيلو روس اول امرأة تتوىل منصب حاكم 
والية )مينيس�وتا( يف الواليات املتح�دة خلفا لزوجها 

الذي تويف.
1945:  الجيش الياباني يصدر اول امر لطياريه بتنفيذ 
عمليات انتحارية ويطلق عليهم اس�م الكاميكاز التي 

تعني “الرياح االلهية”.
1948:  منظم�ة الهاغان�ا اليهودي�ة تنس�ف فن�دق 
س�مرياميس يف الق�دس يوق�ع اكث�ر م�ن مئ�ة قتيل 

وجريح من العرب.
1949:  الرئيس االمريكي هاري ترومان يؤكد يف خطابه 
ع�ن حال االتحاد حق كل مواطن  يف “عقد عادل” مع 

الحكومة اصبح عنوان سياسته االقتصادية.
1957:  الرئي�س االمريك�ي دواي�ت ايزنه�اور يعل�ن 
سياس�ة جديدة يف الشق االوس�ط تقيض بمس�اعدة 

الدول الصديقة للتصدي للخطر الشيوعي.
1961:  وف�اة ش�اعر الزجل امل�رصي التونيس االصل 

بريم التونيس.
1968:  ربي�ع ب�راغ بداي�ة حركة االصالح الس�يايس 
الت�ي  دوبتش�يك  الكس�ندر  بقي�ادة  واالقتص�ادي 

العاصم�ة  الس�وفياتية  الق�وات  بدخ�ول  توقف�ت 
التشيكوسلوفاكية يف 20 آب/اغسطس.

1970: اكث�ر من ع�شة آالف قتيل يف زل�زال يف اقليم 
يونان يف الصني.

“املهن�دس” يحي�ى عي�اش خب�ري  اغتي�ال    :1996
ومس�ؤول املتفج�رات يف حرك�ة املقاومة االس�المية 

)حماس(.
2002:  ارسائي�ل تعل�ن انها ضبطت س�فينة محملة 
بخمس�ني طنا من االسلحة روسية الصنع مرسلة اىل 

الفلسطينيني.
2006:  130 قتي�ال يف هجوم�ني انتحاري�ني يف كربالء 
املقدس�ة اس�تهدف احدهم�ا زوارا والثان�ي مرك�زا 

للشطة.
الحكوم�ة  رئاس�ة  يت�وىل  اومل�رت  ايه�ود    :2006
االرسائيلي�ة بالنيابة بعد اصابة رئي�س الوزراء ارييل 

شارون بجلطة دماغية.
2007: الوالي�ات املتحدة تفرض عقوب�ات اقتصادية 
عىل 24 رشكة اجنبية بينها رشكات صينية وروس�ية 
وكورية شمالية بتهمة بيعها اسلحة اليران وسوريا.

2008:  اع�ادة انتخ�اب الرئيس الجورج�ي ميخائيل 
ساكاشفيي ب�52 % من االصوات.

الكلمات العمودية
1 - جب�ل مطل ع�ىل املدينة املنورة - 

إحسان - أصمت !
 2 - سلس�لة جبال، ُتش�كل القس�م 
األطل�س  سلس�لة  م�ن  الشق�ي 

الصحراوي )ن( - متش�ابهان
 3 -متشابهان - أعىل جبل يف الوطن 
العرب�ي يبل�غ ارتفاع�ه 4167 مرتا 

)م(
منتخ�ب  مل�درب  األول  االس�م   -  4  
الص�ني األوملب�ي لكرة الق�دم )م(  - 
متش�ابهان -  ص�ورّب النظ�ر إلي�ك 

ليعرفك ويستبينك
 5 -  جمُع اليشء جمعا مس�تديرا - 

خلف )م(
 6 - أرباب البيوت )ن( - اس�م يطلق 
ع�ىل م�رض الحن�ف ) ش�وه والدي 

ُيصيب القدم(
�ب باألنجليزي�ة   7 - منع�ش و مرطرّ

)م( - آلة طرب
 8 - االس�م الثان�ي لعال�م كيمي�اء 
حيوي�ة بريطاني حص�ل عىل جائزة 
إنتف�اخ   - )م(   2001 الع�ام  نوب�ل 

مريض )م(
 9 -العلم الذي يهتم بدراسة السطوح 

املتالمسة يف حركتها النسبية 
 10 - أع�ىل قم�ة جبلي�ة يف إفريقيا, 

يبلغ إرتفاعها 5895 مرتا

الكلمات األفقية 
1 -التناهي يف عظم القْدر - 

فَصل و حلرّ
 2 - أك�رب قم�ة وب�ركان يف 

املجموعة الشمسية
 3 - طليق - سلس�لة جبال 
تص�ل ب�ني قارتي آس�يا و 

أوربا
 4 - ح�رف أبج�دي - أع�ىل 
أم�ريكا  ق�ارة  يف  جب�ل 
ارتفاع�ه  يبل�غ  الش�مالية 

6192 مرتا 
 5 - اس�م إح�دى زوج�ات 
سيدنا إبراهيم الخليل عليه 

السالم - أحد الوالدين
 6 - برد - الباليا و املصائب

 7 - وجه�ة نظر - للتعريف 
- أغلق “الباب”

 8 - أع�ىل جب�ل يف النص�ف 
الغربي للكرة األرضية يبلغ 

ارتفاعه 6962 مرتا )م(
 9 - أع�ىل قمة عىل س�طح 
الك�رة األرضي�ة )م( - أوقَد 

“النار”
 10 - اس�م فعل أمر بمعنى 
اكف�ف )م( - أع�ىل جبل يف 
اسرتاليا يبلغ ارتفاعه نحو 

2229 مرتا 
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جنون جنون جنون 

مقت�ل متعاق�د واح�د، ولي�س جندي�ا امريكي�ا.. عرشات 
الشهداء يف القائم.. ارضام النار خارج السفارة االمريكية، 
ولي�س داخلها، ثمنه املهندس وس�ليماني.. ولكننا ال نعلم 
ثمن قتل جندي امريكي واحد أو دخول سفارة مقارنة بما 
حصل س�ابقاً، إذا م�ا علمنا ان ترامب يري�د ضمان تجديد 
واليته بهذا االس�لوب الذي يس�لب ارادة الناخب االمريكي، 
فيصّوت له وهو أعمى.. وإذا علمنا ان العقوبات االمريكية 
عىل اي�ران أنهكت ه�ذه البالد، بدلي�ل قيمة التوم�ان التي 

هبطت بموجب هذه العقوبات.
 ق�د يق�ال ان قتل جن�دي امريكي أو أكثر س�يرض امريكا، 
فتعلن االستس�الم اىل اي�ران.. ولكن نعم�ًا للمرجعية التي 
طلبت الحكمة الحكمة الحكمة، ولنبتعد عن بعض املحللني 
الذي�ن يجهلون معن�ى التحليل. أم�ا إذا أرادوا اعالء ش�أن 
ترام�ب وضمان فوزه يف االنتخابات، يعلمون أو ال يعلمون، 
فهذه مس�ألة توافق الجن�ون الجنون.. فلنط�ح باملجنون 
الذي اسمه ترامب بضبط النفس نحو ما طلبته املرجعية.

رقم قياسي جديد من »واتسآب«... 
ماذا حدث في نهاية العام؟

تمكن تطبيق الرتاسل الفوري 
م�ن  »واتس�آب«،  األش�هر 
تحقي�ق رق�م قي�ايس جديد يف 
السنة.وكش�فت  رأس  ليل�ة 
التاب�ع  التطبي�ق  بيان�ات 
للتواص�ل  »فيس�بوك«  ملوق�ع 
االجتماع�ي، أن�ه ت�م إرس�ال 
أكثر من 100 مليار رسالة من 
»واتسآب«،  جانب مستخدمي 
يف ليل�ة رأس الس�نة، ليجت�از 
ذل�ك أي ي�وم آخ�ر يف تاري�خ 
التطبي�ق.وكان م�ن بني العدد 
املهول من الرس�ائل املرس�لة، 
أكث�ر م�ن 12 ملي�ار ص�ورة.
ويصن�ف الرق�م الجدي�د بأنه 
»قي�ايس« يف ش�عبية تطبي�ق 
»واتس�آب«، كم�ا أن�ه يعكس 
مدى انتش�اره يف جميع أنحاء 

أكثر الش�عوب  العالم.وكان�ت 
املرسلة للرسائل، يف بريطانيا، 
إذ ت�م إرس�ال منه�ا أكثر من 
900 مليون رسالة يف ليلة رأس 
الس�نة، والتي تضمنت تهاني 
بمناس�بة حلول الع�ام الجديد 
2020، بينم�ا كان�ت الهن�د يف 
املرك�ز الثان�ي، بأكث�ر من 20 
فقط.وف�ر  رس�الة  ملي�ار 
»واتسآب« يف بيان له ذلك العدد 
الضخم من الرسائل املرسلة يف 
ليل�ة رأس الس�نة، »بأن هناك 
ع�دد كب�ر م�ن املس�تخدمني 
ل�م يتمكنوا م�ن االحتفال مع 
أحبائهم بالعام الجديد بصورة 
ش�خصية، األمر ال�ذي جعلهم 
يلج�أون إىل هواتفه�م الذكية 

إلرسال التهاني لهم«.

الف�وري  الرتاس�ل  خدم�ة  أطلق�ت 
تيليغ�رام تحديًث�ا جدي�ًدا لتطبيقها 
يجل�ب معه الكثر من املزايا الجديدة 
للمستخدمني عىل نظام أندرويد وآي 
أو إس، باإلضاف�ة إىل مزاي�ا خاص�ة 

بكل نظام عىل حدة.
يف  الرشك�ة  قال�ت  التفاصي�ل،  يف 

تدوين�ة: إن تيليغ�رام أصب�ح تطبيق 
الرتاس�ل األول الذي يس�مح للباحثني 
األمنيني بالتأكد بصورة مس�تقلة من 
أن الش�فرة الخاص�ة به ع�ىل منصة 
GitHub هي ذاتها التي ُتستخدم لبناء 
التطبيق الذي ُينزله املس�تخدمون من 

متجر غوغل بالي، وآب ستور.

مزايا جديدة في تيليغرام تسهل استخدامه

اياد عالوي

ــخ #العراق واملنطقة  ــش مرحلة هي االخطر يف تأري نعي
كإحدى نتائج التصعيد الذي حذرنا منه .

ــد مؤمتر إقليمي  ــابقا ونكرر دعوتنا اليوم لعق دعونا س
يقود املنطقة بكاملها اىل شواطئ السالم .

ــم، واالولوية حلفظ  ــي باحلكمة واالتزان هو األه التحل
ــرب  احل ــاد  وإبع ــتقرارهم،  واس ــن  والعراقي ــراق  الع

وتأثرياتها .

جمال الكربولي

ــتقبلهم، فدخول العراق  ــى العراقين ان ينتبهوا ملس عل
ــية للدولة سيدفع الدول األخرى  بفراغ املواقع الرئيس
ــع بعيداً عن  ــتمرار مبحاوالت ملء تلك املواق حنو االس
ــروعه  ــن.. فالبلد الذي ال ميتلك مش ــة العراقي مصلح
ــاريع دول  ــرد اداة لتحقيق مش ــاً جم ــاص يكون دائم اخل

اخرى.

أطلق�ت رشكة »دي�ل« للتكنولوجيا ميزة 
جدي�دة تمك�ن املس�تخدمني م�ن دم�ج 

شاشات »آيفون« بحواسبهم املحمولة.
تتي�ح  جدي�دة  مي�زة  ط�ورت  الرشك�ة 
ملس�تخدمي »آيف�ون« ب�ث م�ا تعرض�ه 
شاشات هواتفهم الذكية عىل حواسيبها 
هوات�ف  بيان�ات  ومزامن�ة  املحمول�ة، 
»آب�ل« مع الحاس�وب املحم�ول. ويمكن 
للمستخدمني تلقي اإلش�عارات واإلجابة 
عىل الرس�ائل القصرة وتخزي�ن الصور 
من خ�الل نظام ”وين�دوز“ باس�تخدام 

ميزة »موبيل كونيكت«.  
وقال�ت رشكة »ديل« يف بيانه�ا ”«موبيل 
كونيكت« هو الغراء الذي يجمع أجهزتك 
معا، إذ يوفر تكامال الس�لكيا سلس�ا بني 
الكمبيوت�ر،  وأجه�زة  الذكي�ة  الهوات�ف 
م�ا يتيح للمس�تخدمني إج�راء املكاملات 
وإرس�ال النص�وص وتلق�ي اإلش�عارات 
ع�ىل جهاز ال�الب ت�وب الخ�اص بهم يف 
ربيع 2020“. وتتمثل الفكرة يف الس�ماح 
للمستخدمني بالرتكيز عىل شاشة واحدة، 
حيث يمكنهم دمج شاشة هاتفهم الذكي 

مع شاش�ة الالب توب، وتلقي اإلشعارات 
ونقل البيانات السلكيا واستخدام الهاتف 
وال�الب ت�وب دون الحاج�ة للتنق�ل بني 
األجهزة، ه�ذا فيما لم يتض�ح بعد ما إذا 
كانت هذه امليزة قد تم تطويرها بالرشاكة 
م�ع »آب�ل« أو م�ا إذا كان�ت الرشك�ة قد 

طورته�ا باس�تخدام ط�رق بديل�ة مث�ل 
»آي�ر س�رفر«، ال�ذي يح�ول األجهزة إىل 
مستقبالت »آير بالي«.ومن املقرر إطالق 
امليزة خالل أش�هر، وستكون لها وظائف 
مماثلة ملا حصل عليه مستخدمو أندرويد 

يف عام 2018.

شركة »ديل« تطلق خدمة التحكم في هاتف«آيفون« 
عبر الحاسوب

جـــانب مــن مراسيـــم التشييــع الرمســـي للقـــادة الشهـــداء

الرقم�ي  الب�ث  ش�بكة  نف�ت 
األمريكية، »نيتفلكس«، حقيقة 
ما تداولته تقارير إعالمية، بشأن 
تلفزيون�ي  مسلس�ل  إنتاجه�ا 

باسم »اإلسكندر األكرب«.
وأش�ارت يف بيان رس�مي صادر 
عنه�ا، أن م�ا ت�م تداول�ه ع�ن 

إنتاج الش�بكة ملسلس�ل بعنوان 
»االس�كندر األكرب« وتصويره يف 

واحة سيوة غر صحيح.
وأك�دت الش�بكة أن لي�س له�ا 
أي عالق�ة بهذا العم�ل ومحتواه 
وفري�ق العم�ل الخ�اص ب�ه أو 
بإع�الن تج�ارب األداء الت�ي تم 

تداوله�ا ع�ىل مواق�ع التواص�ل 
تتضم�ن  والت�ي  االجتماع�ي، 
مسلس�ي »م�ا وراء الطبيع�ة« 

و«أبلة فاهيتا«.
يش�ار إىل أن »نيتفلكس« أعلنت 
تصوي�ر  انط�الق  ع�ن  مؤخ�را 
مسلس�ل »ما وراء الطبيعة«، يف 

17 نوفمرب/ ترشين الثاني، من 
بطولة أحمد أم�ني، ومن إخراج 
عم�رو س�المة، كم�ا أعلنت يف 
23 ديس�مرب/ كان�ون األول عن 
إنتاجه�ا مسلس�ل م�ن بطولة 
الدمية الش�هرة املث�رة للجدل 

»أبلة فاهيتا«.

»نيتفلكس« تكشف حقيقة إنتاجها مسلسل »اإلسكندر األكبر« 

طارق حرب

منمنمات 


