االستخبارات العسكرية :اخرتاق رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
وتفكيك «خلية إرهابية» يف املوصل
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية اخرتاق
وتفكيك خلية إرهابية يف مدينة املوصل.وذكرت
املديرية ،يف بيان :انه «بعملية نوعية تمكنت مفارز
شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة ،١٦
وبالتعاون مع استخبارات لواء املشاة الثالث».
وأضافت أنه «إثر معلومات استخبارية دقيقة
تمكنا من اخرتاق وتفكيك خلية ارهابية ،حيث
كانت تنشط يف مناطق سد املوصل ومنطقة االصاح
الزراعي ايمن املوصل ،ومنطقة جرس الكوير جنوب
املوصل ،وهم من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة
قبض عىل وفق أحكام املادة  ٤إرهاب».

ارتفاع النفط اخلام بسبب تعليق الصادرات
الليبية واضطرابات العراق

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفع سعر النفط ،امس اإلثنني ،بعد انقطاع اإلمدادات وعدم االستقرار السيايس
يف دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتني يف إنتاج النفط.وارتفعت اسعار خام برنت
اىل  ٦5.١٦دوالرا بزيادة بلغت  3١سنت او ما تعادل  ،%0.٤3فيما ارتفع الخام
االمريكي  25سنتا او ما يعادل  %0.٤3اىل  58.83دوالرا.ومن املتوقع أن يؤدي
توقف صادرات النفط يف املوانئ الليبية إىل خفض إنتاج الباد بنحو  800ألف
برميل يومياً ،األمر الذي أجرب مؤسسة النفط الوطنية الليبية عىل إعان حالة
ثان للخطر
القوة القاهرة يف عقود التسليم.وتعرضت اإلمدادات من موقع إنتاج ٍ
مع تصاعد االضطرابات عىل نطاق واسع يف أحد أكرب منتجي منظمة الدول
املصدرة للنفط (أوبك).

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7172 :الثالثاء  21كانون الثاني 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7172 Tue 21 Jan 2020

سائرون حيمّل الكتل السياسية مسؤولية التصعيد يف الشارع العراقي

القانونية النيابية لـ  :الدستور مل حيدد مهام حكومة تصريف األعمال والربملان ال حيق له متديد عملها
ولم ترح املادة مه�ام هذه االمور
او مدته�ا الزمنية.واض�اف :ان
امل�ادة  81م�ن الدس�تور اتاح�ت
لرئيس الجمهورية ان يتسلم مهام
الحكوم�ة بعد اس�تقالتها ،وبما ان
االستقالة تعني خلو املكان بحسب
الدس�تور ،ف�كان يف�رتض لرئيس
الجمهورية ان يتس�لم ادارة الباد،
إال ان�ه ابى ذلك .مؤك�دا عدم وجود
غطاء قانوني ودس�توري لحكومة
ترصيف االعمال بس�بب عدم وجود
نص�وص دس�تورية تف�رس ذل�ك.
واشار اىل :ان مجلس النواب ال يحق
ل�ه ان يمدد عم�ل حكومة ترصيف
االعمال ،النه ال توجد ايضا نصوص
دستورية تخوّل الربملان ذلك .مبينا:
ان الخلل يف الدستور العراقي.

الزوراء /حسني فالح:
اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم
وج�ود غط�اء دس�توري لحكوم�ة
ترصيف االعمال ،وفيما اش�ارت اىل
ان مجلس الن�واب ال يحق له تمديد
عمل حكومة ترصيف االعمال ،حمّ ل
تحالف س�ائرون الكتل السياس�ية
مس�ؤولية التصعي�د الذي يش�هده
الشارع العراقي.
وق�ال عض�و اللجن�ة القانوني�ة
النيابي�ة ،النائ�ب صائ�ب خ�در،
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ال توج�د
نص�وص دس�تورية تف�رس مه�ام
حكوم�ة ترصي�ف االعم�ال وم�دة
عمله�ا .مبين�ا :ان امل�ادة  61م�ن
الدستور نصت انه يف حال استقالة
رئي�س ال�وزراء تتح�ول الحكوم�ة
اىل ترصيف اعمال االم�ور اليومية،

تفاصيل ص2

جتدد االشتباكات واستمرار “التصعيد” بني احملتجني والقوات األمنية وسقوط شهداء وجرحى من الطرفني

بغداد /الزوراء:
بع�د انته�اء املهلة الت�ي حددتها تنس�يقيات الحراك
الش�عبي للسياس�يني واملس�ؤولني م�ن أج�ل تنفيذ
املطالب ،وعىل رأسها تشكيل حكومة مؤقتة بعيدا ً عن
محاصصة األحزاب والسياسيني ،والدعوة النتخابات
نيابية مبكرة ،والتحقيق يف مقتل املتظاهرين وخطف
الناش�طني ،ش�هدت العاصم�ة ومحافظات الوس�ط

والجن�وب تصعي�دا ملحوظ�ا يف املوق�ف ،فض�ا عن
اختناقات مرورية شديدة بعد قيام متظاهرين بقطع
أغل�ب الط�رق والجس�ور ع�رب ح�رق اإلطارات.كما
أغلق املتظاهرون ،يف ع�دة محافظات ،معظم الدوائر
الحكومية واملدارس ،ويف بغداد اندلعت مواجهات دامية
بني املتظاهرين وقوات األمن يف ساحة الطران وسط
العاصمة ،ما اسفر عن اصابة نحو  96متظاهرا و17

من القوات االمنية.وقال مصدر امني إن “ اشتباكات
اندلعت ب�ني القوات االمني�ة واملتظاهرين عىل طريق
محمد القاس�م” .الفت�ا اىل“ :ان حصيلة االحداث منذ
االح�د ولغاية مس�اء امس االثن�ني ،بلغ�ت  ٩٦حالة
اختن�اق واصاب�ة بعضه�ا خط�رة م�ن املتظاهرين،
فض�ا ع�ن تس�جيل  ١٧حال�ة اختن�اق واصابة من
القوات االمنية”.اىل ذلك ،أفادت مصادر طبية بارتفاع

حصيلة ش�هداء التظاهرات ليوم ام�س االثنني إىل ،3
بعد سقوط ش�هيدين من املحتجني بالرصاص ،األول
بالقرب من جرس محمد القاسم ،الذي شهد كرا ً وفراً،
والثاني بالقرب من تقاطع الكياني وسط العاصمة.
فيم�ا ذك�رت مفوضي�ة حق�وق اإلنس�ان إصابة 50
ً
معتق�ا يف العاصم�ة العراقي�ة ،خ�ال
آخري�ن و20
تظاهرات امس االثنني.

النزاهة تستقدم نائبا سابقا وتصدر حكما حبق عضو يف جملس حمافظة بابل

ص4

التحول الرقمي للصحف الورقية من دون مراعاة أجبديات الصحافة حمكوم بالفشل

ص8

عمليات بغداد تؤكد إلتزامها حبماية
املتظاهرين وتأمني ساحات التظاهر

بغداد /الزوراء:
أكدت قي�ادة عملي�ات بغ�داد التزامها
بتوجيهات القائد العام للقوات املسلحة
رئيس الوزراء “املس�تقيل” ،عادل عبد
املهدي ،يف حماية املتظاهرين السلميني،
فيما ح�ذرت املتظاهرين من االحتكاك
مع الق�وات االمني�ة ومح�اوالت اثارة
العنف.وقالت قي�ادة عمليات بغداد ،يف
بيان“ :نؤكد إلتزامنا الكامل بتوجيهات
رئي�س مجلس ال�وزراء ،القائ�د العام
للقوات املسلحة ،يف حماية املتظاهرين
الس�لميني ،وتأم�ني س�احة التظاه�ر
الرئيس�ية يف بغ�داد (س�احة التحرير)
واملناطق املحيط�ة بها”.واضافت انها
“تهي�ب باملتظاهرين الس�لميني كافة
باالبتع�اد ع�ن االحت�كاك م�ع القوات
االمني�ة ،ومن�ع املجاميع الت�ي تحاول

اث�ارة العنف من التغلغل داخل س�احة
التظاهر”.وج�ددت عملي�ات بغ�داد
“ش�كرها وتقديرها العالي�ني للتعاون
الكبر الذي أبداه املتظاهرون السلميون
م�ع الق�وات االمنية ،طيل�ة ليلة امس
االول وصباح ام�س ،من مكافحة غلق
الشوارع ،ورفض جميع مشاهد العنف
وخ�رق القانون”.واعلن�ت عملي�ات
بغ�داد ،يف وقت س�ابق ام�س ،اعتقال
افراد م�ن مجاميع حاولت غلق الطرق
الرئيس�ة يف العاصم�ة بغ�داد ،يف وقت
صعد املحتجون من اساليب احتجاجهم
بعد انتهاء م�ا وصفوه ب�”املهلة” التي
منحت للقوى السياسية الختيار رئيس
حكومة مؤقتة جديدة تعمل عىل تنفيذ
مطالبهم.

تفاصيل اخرى ص4

األنواء اجلوية :أمطار رعدية واخنفاض
حمسوس لدرجات احلرارة

بغداد /الزوراء:
توقع�ت هيئة االنواء الجوية تس�اقط
امط�ار رعدية وانخفاض محس�وس
لدرجات الحرارة.وقالت الهيئة ،يف بيان
له�ا :ان “الطقس س�يكون يف املنطقة
الوس�طى ،اليوم الثاثاء ،غائما جزئيا
واحيان�ا ً غائم�ا م�ع تس�اقط امطار
خفيفة اىل متوس�طة الشدة يف اماكن
متع�ددة منها تك�ون رعدي�ة احيانا،
ودرجات الحرارة تنخفض قليا ،فيما
س�يكون الطقس يف املنطقة الشمالية
غائم�ا جزئي�ا اىل غائ�م مع تس�اقط
أمط�ار يف اماك�ن متفرق�ة منها ،كما
تتس�اقط الثل�وج يف االقس�ام الجبلية

فيها” .مبين�ة ان “الطقس يف املنطقة
الجنوبي�ة س�يكون صح�وا اىل غائ�م
جزئ�ي يتح�ول تدريجي�ا اىل غائم بعد
الظهر مع تس�اقط امطار خفيفة اىل
متوس�طة الش�دة يف اماك�ن متع�ددة
منها ،تكون رعدي�ة احيانا”.واضافت
الهيئة ان “الطقس يف املنطقة الوسطى
لي�وم غ�د االربع�اء س�يكون غائم�ا
ممط�را ،وتك�ون االمطار متوس�طة
الش�دة يف بع�ض االماكن م�ع حدوث
عواص�ف رعدي�ة احيان�ا ،ودرج�ات
الحرارة تنخفض عدة درجات ،ويكون
االنخفاض محسوسا.

تفاصيل ص2

املؤمترون يف برلني يتفقون على
“خطة شاملة” لتسوية األزمة الليبية

برلني /متابعة الزوراء:
توص�ل املش�اركون يف مؤتم�ر برل�ني
حول ليبيا إىل اتفاق حول خطة ش�املة
خاصة بتس�وية األزمة يف الباد تش�مل
تعزي�ز الهدن�ة ،وتثبيت حظر الس�اح،
وتش�كيل آلي�ة عس�كرية ملراقبة وقف
إطاق النار.وقالت املستش�ارة األملانية،
أنغيا م�ركل ،خ�ال مؤتم�ر صحفي
لإلع�ان ع�ن البي�ان الختام�ي ملؤتم�ر
برلني“ :أجرينا مشاورات جادة ومكثفة

للغاية ،وتمكنا من اإلس�هام يف العملية
السياس�ية يف ليبي�ا وإعطائه�ا دفع�ة
جديدة لنقل السام إىل الباد وإىل الشعب
الليبي .أؤمن بأن مؤتمر برلني قدم دعما
للعملي�ة الس�لمية تح�ت رعاي�ة األمم
املتحدة”.وذك�رت مركل أن املش�اركني
يف مؤتمر برل�ني اتفقوا عىل تبني حزمة
وثائق تش�مل “خطة ش�املة” لتسوية
األزمة يف ليبيا.

تفاصيل ص3

احملكمة االحتادية :مل نصدر أي قرار
بشأن خروج أو بقاء القوات
األجنبية يف العراق
بغداد /الزوراء:
أكدت املحكم�ة االتحادية ،امس االثنني،
عدم صدورها اي قرار بخصوص خروج
او بقاء الق�وات االجنبية يف العراق ،فيما
اعلن�ت النظر يف طعون بعدم دس�تورية
قان�ون التعديل الثان�ي لقانون مجالس
املحافظ�ات واالقضية رقم ( )١2لس�نة
.20١8وق�ال املتح�دث باس�م املحكمة،
اياس الس�اموك ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ان «املحكمة االتحادية العليا
لم تص�در أي قرار بخص�وص خروج او
بقاء الق�وات االجنبية من العراق» .واكد
رئيس جبهة اإلنقاذ والتنمية ،أسامة عبد
العزيز النجيفي ،يف وقت س�ابق ،ان قرار
مجل�س النواب الخاص بإخ�راج القوات
األجنبية قرار مستعجل ومترسع ،مبينا
ان�ه قرار غ�ر قانون�ي ذل�ك أن املجلس
غ�ر معني بإصدار مثل ه�ذه القرارات،
فيما اشار اىل ان هناك قرارا من املحكمة
االتحادي�ة يوضح بأن الربملان ال يحق له
اصدار قرارات تنفيذية ملزمة للحكومة،
فض�ا ع�ن أن الحكوم�ة ه�ي حكومة
ترصيف أمور يومي�ة ،ال يحق لها اتخاذ
اجراءات تجاه قضايا اس�رتاتيجية ،وقد

أس�س قرار الربملان قاعدة لخاف عميق
يف ظل غياب الس�نة والكرد عن الجلسة،
م�ا يعن�ي انفراد مك�ون واح�د يف اتخاذ
قرار غر رشعيّ .
وصدق مجلس النواب،
يف الخامس من كانون الثاني الحايل ،عىل
تفويض الحكوم�ة بإنهاء تواجد القوات
األجنبي�ة يف أرايض الباد ،ردا عىل اغتيال
س�ليماني ،قائ�د فيل�ق الق�دس التاب�ع
للح�رس الثوري اإليران�ي ،ونائب رئيس
الحشد الشعبي ،أبو مهدي املهندس.من
جهة اخ�رى ،أعلنت املحكم�ة االتحادية
العلي�ا ،ام�س االثن�ني ،النظ�ر يف طعون
بع�دم دس�تورية قانون التعدي�ل الثاني
لقان�ون مجالس املحافظ�ات واالقضية
رق�م ( )١2لس�نة .20١8وق�ال املتحدث
الرس�مي للمحكمة ،إياس الس�اموك ،يف
بيان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه ،إن
“املحكمة االتحادية العليا عقدت جلسة
برئاسة القايض مدحت املحمود ،وحضور
القض�اة االعضاء كاف�ة ،ونظرت طعونا ً
بع�دم دس�تورية قانون التعدي�ل الثاني
لقان�ون انتخابات مجال�س املحافظات
واالقضية رقم ( )١2لسنة .”20١8

تفاصيل ص2

معدل العجز املخطط يصل إىل  48تريليون دينار عراقي

املالية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
ال ي�زال مجلس الن�واب يرتقب وصول
م�روع قان�ون املوازن�ة العام�ة
االتحادية  2020اىل من مجلس الوزراء،
فيم�ا اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
ع�دم وج�ود مخ�رج قانون�ي للميض
باملوازن�ة دون وج�ود حكومة جديدة،
وان تري�ع موازن�ة  2020مره�ون
بتشكيل الحكومة .وقال مقرر اللجنة،
النائ�ب احم�د الصفار ،ل�”ال�زوراء”:
ان “اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ارس�لت
ك�ت�اب��ا ً ال��ى األم�ان��ة ال�ع�ام�ة
ملجلس الوزراء وهيئة املوازنة يف وزارة

 :ال خمرج قانونيا للمضي بإقرار املوازنة العامة دون تشكيل حكومة جديدة
املالي�ة ،للتنبي�ه في�ه لذه�اب املجلس
اىل العطل�ة التريعية” .مش�را اىل ان
“ج�م�ي��ع ال�ت�ح�رك��ات النيابي�ة
بشأن تمرير امل�وازن�ة غر قانونية”.
واض�اف ان “قان�ون اإلدارة امل�ال�ي�ة
يوض�ح أن ال�ق�وان��ني ي�ج��ب أن
ترس�ل من حكومة باالصالة ،وليست
ترصي�ف اعم�ال يومي�ة” .مبين�ا انه
“بحس�ب القان�ون الناف�ذ س�تعمل
ال�دول��ة ب�م�وازن��ة  1/12م��ن
امل�وازن�ة السابقة ،ويشمل االن�ف�اق
التش�غييل ف�ق�ط م��ن ال��روات��ب
واألج���ور واملس�لتزمات اليومي�ة،

ع�دا املوازن�ة االس�تثمارية “.وتاب�ع
الصف�ار ان “اللجن�ة اطلع�ت ع�ىل
مس�ودة املوازن�ة التي يص�ل عجزها
إىل  48تريلي�ون دين�ار ،يف ح�ني ك�ان
العج�ز يف موازن�ة الع�ام املنرصم 27
تريليون دينار” .مش�را اىل ان “حجم
العج�ز يف امل�وازن��ة الحالي�ة مبال�غ
فيه ،باعتب�ار كانت حزمة االصاحات
الت�ي أطلقته�ا الحكومة لاس�تجابة
مل�ط�ال�ب امل�ت�ظ�اه�ري�ن واع�دة
امل�فص�ولني وف�ت�ح درجات وظيفية
ج��دي�دة ،ما ادت ه�ذه العوامل ال�ى
تحميل املوازنة اعب�اء جديدة”.وكانت

العضو االخر يف اللجنة املالية النيابية،
ماج�دة التميمي ،تحدثت عن الس�بب
الحقيق�ي لع�دم ارس�ال الحكوم�ة
الحالية املوازنة االتحادية للعام الحايل
اىل مجل�س النواب.وقال�ت التميم�ي،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان�ه “بحس�ب
قانون االدارة املالي�ة ،فإن املوازنة من
املف�رتض انها اآلن جاهزة ،فممكن ان
تكون الحكومة قد تلكأت يف اجراءاتها
ول�م تؤ ِد عملها كما يج�ب ،فهذا االمر
تتحمل�ه الحكوم�ة “ .واوضح�ت ان
“ع�دم ارس�ال الحكوم�ة للموازنة اىل
الربمل�ان ال عاقة ل�ه بقضية ترصيف

االعمال ،عىل اعتبار ان تلك التسمية لم
يش�ار اليها بش�كل رصيح بالدستور،
ب�ل ه�ي كلم�ة اس�تخدمت بالنظ�ام
الداخ�يل ملجل�س الوزراء”.وأضاف�ت
ان “الس�بب الحقيق�ي لع�دم ارس�ال
الحكوم�ة للموازن�ة هو حج�م العجز
فيها والذي وصل اىل  48تريليون دينار،
يف محاولة منها للتخلص وإلقاء الكرة
بملع�ب الحكوم�ة الجدي�دة” .مبين�ة
ان “الحكوم�ة مق�رصة بعملها النها
كان من املفرتض ان ترس�ل املوازنة يف
الخامس عر من ش�هر ترين االول
العام املايض”.

هيئة التقاعد الوطنية تنفي أنباء عدم قدرتها السفري الكندي يف بغداد حيذر من عدم جتديد
دفع رواتب املتقاعدين
تأشريات الدخول ملنظمات اإلغاثة الدولية
بغداد /الزوراء:
نفت هيئة التقاعد الوطنية ،امس االثنني ،تقارير
صحفي�ة أش�ارت اىل “عجزه�ا” عن دف�ع رواتب
املتقاعدي�ن ،وع�دم إمكانيته�ا تطبي�ق قان�ون
التقاع�د الجديد.وقالت الهيئة ،يف بيان :ان “بعض
القنوات الفضائي�ة واإلعامية ومواق�ع التواصل
االجتماع�ي تداولت أخبارا مغرض�ة مفادها عدم
ق�درة هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة عىل دف�ع رواتب
املتقاعدي�ن ،وع�دم امكانية تنفي�ذ تعديل قانون
التقاعد املوح�د رقم  9لس�نة  .”2014مبينة انها
“من�ذ  2/1/2020ب�ارشت تنفيذ تعدي�ل قانون
التقاعد املوح�د وتعديل الروات�ب التقاعدية وفقا ً
ألحكامه مع رصف مخصصات املعيش�ة يف وجبة
كان�ون الثان�ي .”2020واضافت انها “مس�تمرة
بتس�لم واس�تقبال املعام�ات التقاعدي�ة من كل
دوائ�ر الدول�ة ،وانجازها خ�ال اليوم نفس�ه أو
يف الي�وم ال�ذي يليه م�ن خال برنام�ج الكرتوني

متطور” .مش�رة اىل “االس�تدامة املالية لصندوق
التقاعد واس�تمرارها برصف الرواتب التقاعدية،
ومكافأة نهاية الخدمة للمستحقني حسب املواعيد
املحددة”.واكدت انها “بارشت تنفيذ تعديل قانون
تعوي�ض املترضري�ن ج�راء العملي�ات الحربي�ة
واألخط�اء العس�كرية والعملي�ات االرهابية رقم
 20لس�نة  2009املُعدل” .داعي�ة “كل املتقاعدين
وأُرس الش�هداء واملصاب�ني واملش�مولني بقوان�ني
العدال�ة االجتماعي�ة اىل تحدي�ث بياناتهم يف مقر
س�كناهم لتايف انقطاع وتوقف الراتب التقاعدي،
مع اس�تمرار فروع الهيئة باس�تقبال املتقاعدين
لغرض استبدال بطاقات الدفع االلكرتوني من كي
كارد اىل ماس�رت كي وماسرت كارد”.ودعت الهيئة
املتقاعدين اىل “عدم االستماع للصحافة الصفراء
الت�ي تهدف اىل تعك�ر الهدوء والس�كينة العامة،
وتس�لم املعلومات واألخبار الخاص�ة بالهيأة من
خال املوقع االلكرتوني”.

بغداد /الزوراء:
حذر الس�فر الكندي لدى بغداد من مش�كلة
وصفه�ا ب�”الخط�رة” بس�بب ع�دم تجديد
تأش�رات الدخول ملنظمات االغاث�ة الدولية،
مش�را اىل أن�ه تح�دث اىل رئي�س ال�وزراء
“املس�تقيل” ح�ول املوضوع.وق�ال ،اولري�ك
ش�انون ،يف تغري�دة له عىل موق�ع تويرت :إن
“هذه بالفعل مش�كلة خطرة ق�د أثرتها مع
رئيس الوزراء ،عبد املهدي ،األسبوع املايض”.
مبينا أن “كندا هي من بني الجهات اإلنسانية
الفاعل�ة والرائ�دة يف الع�راق ،وق�د تأث�رت
برامجن�ا ،ونح�ن نعم�ل م�ع رشكاء معنيني
آخري�ن للضغط ع�ىل أهمي�ة الحل”.وجاءت
تغري�دة الس�فر الكن�دي ،ردا عىل م�ا كتبته
احدى الش�خصيات العاملة يف املجال االغاثي،
حيث كتبت عىل تويرت ،إن األمم املتحدة تحذر
م�ن أن “العملي�ات اإلنس�انية يف الع�راق قد

تتوقف بالكامل خال أس�ابيع ،ألن الحكومة
العراقي�ة ال تج�دد خطاب�ات الوص�ول التي
تحتاجه�ا منظمات اإلغاث�ة للعمل يف الباد”.
وكشفت تقارير صحفية ،يف وقت سابق ،عن
منع الحكومة العراقية تجديد سمات الدخول
للعامل�ني يف املج�ال االنس�اني ضمن منظمة
االمم املتحدة.

إيران تهدد باالنسحاب من “النووي” إذا أحيل امللف على جملس األمن
طهران /متابعة الزوراء:
اك�د وزير الخارجي�ة االيراني ،محمد
ج�واد ظريف ،إذا اس�تمر االوروبيون
يف ترصفاته�م غ�ر املنطقي�ة ،وإذا
تم�ت احال�ة ملف اي�ران عىل مجلس
االم�ن ال�دويل ،فإننا سننس�حب من
معاه�دة حظ�ر االنتش�ار الن�ووي
(.)NPTوق�ال ظريف ،يف كلمة القاها
يف مجلس الش�ورى االس�امي ،امس
االثنني ،حول برنامج وزارة الخارجية
االيرانية ملواجهة قرار الدول االوروبية
يف استخدام آلية فض النزاع يف االتفاق

الن�ووي :ان وزارة الخارجي�ة تتاب�ع
املوض�وع عرب املس�ار القانوني ،فقد
بدأت ايران اسلوب حل الخاف بشكل
رس�مي يف ماي�و /اي�ار  2018بع�د
انسحاب امركا من االتفاق النووي.
مبينا بهذا الش�أن :فق�د بعثنا بثاث
رسائل اىل السيدة موغريني (املسؤولة
السابقة للسياسة الخارجية باالتحاد
االوروب�ي) يف  19ماي�و 26 ،2018
اغس�طس  2018ونوفم�رب ،2018
واعلن�ا فيه�ا رس�ميا ان اي�ران بدأت
اس�لوب ح�ل الخافات.واضاف وزير

الخارجية :يف الرس�الة التي بعثتها إىل
الس�يدة موغرين�ي يف نوفمرب 2018
 ،أكدن�ا أن إيران قد بدأت واس�تكملت
آلية تسوية الخافات ،لذلك اضطررنا
اىل تنفي�ذ برنام�ج خف�ض التزامات
االتف�اق النووي.وتاب�ع قائ�ا :ان
ايران ،وبعد الرسالة املذكورة ،أمهلت
االتحاد االوروبي  7ش�هور ،ويف مايو
 2018ب�دأت خفض التزامات االتفاق
النووي ،وبعد ش�هرين تقريبا ،كانت
له�ا نتائج عملي�ة.واردف ظريف :ان
ترصيح�ات االوروبي�ني لي�س لها اي

أس�اس قانون�ي ،ل�ذا فإننا نس�تفيد
م�ن اجراءاته�م الاقانوني�ة ،وإذا
اتخ�ذ األوروبي�ون خط�وة أخ�رى،
فاستنادا اىل رسالة رئيس الجمهورية
(روحان�ي) يف ماي�و  ،2018فس�وف
تث�ار مس�ألة انس�حاب إي�ران م�ن
معاهدة حظر االنتشار النووي .NPT
واوض�ح وزي�ر الخارجي�ة :ان ايران
اتخ�ذت خم�س خط�وات يف س�ياق
خف�ض التزام�ات االتف�اق الن�ووي،
وليس من املف�روض ان تتخذ خطوة
اخ�رى يف هذا املج�ال .وق�ال :اذا عاد

االوروبي�ون اىل التزاماتهم ،فإن ايران
س�توقف خفض التزاماته�ا ،لكن اذا
اس�تمر االوروبي�ون يف نهجه�م عىل
اساس االالعيب السياس�ية ،والتي ال
يوجد لها اس�اس قانون�ي ،فإن لدينا
امكانيات متعددة ،كما جاء يف رسالة
رئيس الجمهورية ،إنه إذا تمت احالة
ه�ذا املوض�وع ع�ىل مجل�س االمن،
فس�يتم ط�رح انس�حاب اي�ران من
معاهدة حظر االنتش�ار النووي NPT
 ،ولك�ن قبل ذلك يمك�ن وضع برامج
أخرى عىل جدول األعمال.
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احملكمة االحتادية :مل نصدر أي قرار بشأن
خروج أو بقاء القوات األجنبية يف العراق
بغداد /الزوراء:
أكدت املحكمة االتحادية ،امس االثنني،
عدم صدورها اي قرار بخصوص خروج او
بقاء القوات االجنبية يف العراق ،فيما اعلنت
النظر يف طعون بعدم دستورية قانون
التعديل الثاني لقانون مجالس املحافظات
واالقضية رقم ( )12لسنة .2018
وقال املتحدث باسم املحكمة ،اياس
الساموك ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه ان “املحكمة االتحادية العليا لم تصدر
أي قرار بخصوص خروج او بقاء القوات
االجنبية من العراق”.
واكد رئيس جبهة اإلنقاذ والتنمية ،أسامة
عبد العزيز النجيفي ،يف وقت سابق ،ان
قرار مجلس النواب الخاص بإخراج القوات
األجنبية قرار مستعجل ومترسع ،مبينا انه
قرار غري قانوني ذلك أن املجلس غري معني
بإصدار مثل هذه القرارات ،فيما اشار
اىل ان هناك قرارا من املحكمة االتحادية
يوضح بأن الربملان ال يحق له اصدار قرارات
تنفيذية ملزمة للحكومة ،فضال عن أن
الحكومة هي حكومة ترصيف أمور يومية،
ال يحق لها اتخاذ اجراءات تجاه قضايا
اسرتاتيجية ،وقد أسس قرار الربملان قاعدة
لخالف عميق يف ظل غياب السنة والكرد
عن الجلسة ،ما يعني انفراد مكون واحد يف
اتخاذ قرار غري رشعي.
ّ
وصدق مجلس النواب ،يف الخامس من
كانون الثاني الحايل ،عىل تفويض الحكومة
بإنهاء تواجد القوات األجنبية يف أرايض
البالد ،ردا عىل اغتيال سليماني ،قائد فيلق
القدس التابع للحرس الثوري اإليراني،
ونائب رئيس الحشد الشعبي ،أبو مهدي
املهندس.
من جهة اخرى ،أعلنت املحكمة االتحادية
العليا ،امس االثنني ،النظر يف طعون بعدم
دستورية قانون التعديل الثاني لقانون
مجالس املحافظات واالقضية رقم ()12
لسنة .2018
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة ،إياس
الساموك ،يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه ،إن “املحكمة االتحادية العليا عقدت
جلسة برئاسة القايض مدحت املحمود،
وحضور القضاة االعضاء كافة ،ونظرت
طعونا ً بعدم دستورية قانون التعديل الثاني
لقانون انتخابات مجالس املحافظات
واالقضية رقم ( )12لسنة .”2018
وأضاف الساموك ان “املدعني طلبوا الحكم
بعدم دستورية القانون املتضمن انهاء عمل
مجالس املحافظات واالقضية والنواحي

التابعة لها ،بداعي مخالفته للمواد
الدستورية التي ذكروها يف لوائحهم”.
وأشار إىل ان “املحكمة االتحادية العليا
وجدت ،من خالل استقراء االمور املتعلقة
بمحل الطعن ،أن املادة ( )4من قانون
مجالس املحافظات غري املنتظمة يف اقليم
رقم ( )21لسنة  2008حددت مدة الدورة
االنتخابية بأربع سنوات تقويمية تبدأ من
أول جلسة ،وأن املادة ( )14من قانون تعديل
هذا القانون نصت عىل استمرار مجالس
املحافظات واالقضية الحالية بعملها لحني
صدور نتائج انتخابات املجالس الجديدة،
وكذلك الحال بالنسبة ملجالس النواحي”.
ّ
وبني ان “املحكمة االتحادية العليا ذكرت
أن قانون مجالس املحافظات واالقضية
رقم ( )12لسنة  ،2018رسم آلية لتحديد
موعد االنتخابات ،ويكون ذلك يف قرار
مجلس الوزراء بنا ًء عىل مقرتح مفوضية
االنتخابات”.
وأوضح أن “املحكمة ذهبت إىل ان قانون
رقم ( )14لسنة  2019قد نص عىل االلية
نفسها ،حيث جاءت املادة ( )13منه عىل
استثناء من القاعدة بأن يستثنى من ذلك
انتخابات مجالس املحافظات لعام 2020
عىل أن تجرى يف  ،2020 /4 /1وأن املرشع
نص يف الفقرة ( )3من املادة نفسها ،عىل
استمرار اعمال مجالس املحافظات غري
املنتظمة يف اقليم واالقضية والنواحي
الحالية”.
واستطرد املتحدث الرسمي أن “املحكمة
االتحادية العليا اكدت أن القانون رقم ()27
لسنة  ، 2019وهو التعديل الثاني لقانون
انتخابات مجالس املحافظات واالقضية،
قىض بإنهاء عمل مجالس املحافظات
غري منتظمة يف اقليم ومجالس االقضية
والنواحي التابعة لها”.
وتابع أن “املحكمة االتحادية العليا وازاء
استعراض تلك املواد وجهت سؤالني إىل
وكيل املدعي عليه رئيس مجلس النواب/
اضافة لوظيفته ،األول ما املقصود من
تعبري انهاء عمل مجالس املحافظات غري
املنتظمة يف اقليم واالقضية والنواحي
التابعة لها؟ ،والثاني التأكد من املوعد الذي
ذكره يف الئحته الجوابية املتضمن أن اجراء
هذه االنتخابات سيكون يف .”2020 /4 /1
ومىض إىل ان “املحكمة االتحادية العليا،
وبعد املداولة مع اطراف الطعون ،قررت
تأجيل النظر فيها إىل يوم ،2020 /3 /9
لتمكني وكيل املدعي عليه من اعداد جواب
عىل السؤالني”.
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القانونية النيابية لـ  :الدستور مل حيدد مهام حكومة تصريف
األعمال والربملان ال حيق له متديد عملها
الزوراء /حسني فالح:
اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم
وجود غطاء دستوري لحكومة ترصيف
االعمال ،وفيما اشارت اىل ان مجلس
النواب ال يحق له تمديد عمل حكومة
ترصيف االعمال ،حمّل تحالف سائرون
الكتل السياسية مسؤولية التصعيد
الذي يشهده الشارع العراقي.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية،
النائب صائب خدر ،يف حديث
لـ”الزوراء” :ال توجد نصوص دستورية
تفرس مهام حكومة ترصيف االعمال
ومدة عملها .مبينا :ان املادة  61من
الدستور نصت انه يف حال استقالة
رئيس الوزراء تتحول الحكومة اىل
ترصيف اعمال االمور اليومية ،ولم
ترشح املادة مهام هذه االمور او مدتها
الزمنية.
واضاف :ان املادة  81من الدستور
اتاحت لرئيس الجمهورية ان يتسلم
مهام الحكومة بعد استقالتها ،وبما
ان االستقالة تعني خلو املكان بحسب
الدستور ،فكان يفرتض لرئيس
الجمهورية ان يتسلم ادارة البالد ،إال
انه ابى ذلك .مؤكدا عدم وجود غطاء
قانوني ودستوري لحكومة ترصيف
االعمال بسبب عدم وجود نصوص

دستورية تفرس ذلك.
واشار اىل :ان مجلس النواب ال يحق له
ان يمدد عمل حكومة ترصيف االعمال،
النه ال توجد ايضا نصوص دستورية
تخوّل الربملان ذلك .مبينا :ان الخلل يف
الدستور العراقي.
بدوره ،حمّل النائب عن تحالف

سائرون ،مرض خزعل ،الكتل السياسية
مسؤولية ما شهدته بغداد ومحافظات
اخرى من تصعيد خطري ،بسبب عدم
حسم ملف رئاسة الوزراء.
وقال خزعل يف حديث لـ”الزوراء”:
ان موضوع رئاسة الوزراء اخذ باعا
طويال ،ويحتاج اىل نية صادقة من قبل

القوى السياسية لحسمه ،النه ينعكس
عىل الشارع العراقي.
وتابع :يجب ان يُحسم هذا امللف
بأقرب وقت .مضيفا :نحن بانتظار
تكليف رئيس الجمهورية إلحدى
الشخصيات التي تنطبق مواصفاتها
مع ما يطلبه املتظاهرون واملعتصمون

والكتل النيابية .الفتا اىل :ان الكل
يتحمل مسؤولية التصعيدات االخرية
النه يجب ان نعمل بجد من اجل
انهاء معاناة الشعب العراقي للكثري
من االمور التي انطلقت من ساحات
االعتصامات.
ولفت اىل :ان مجلس النواب اخذ عىل
عاتقه اقرار بعض القوانني املهمة،
ابرزها قانون املفوضية وقانون
االنتخابات .الفتا اىل :ان قانون
االنتخابات يعد من افضل القوانني
لكونه انصف جميع الشخصيات التي
يمكن ان تعرض نفسها عىل الجمهور
لكي تحصل عىل ثقته لتمثيلها يف
مجلس النواب القادم.
هذا واعلن املتظاهرون يف بغداد
ومحافظات اخرى اتخاذ اجراءات
تصعيدية بعد انتهاء املهلة التي
منحوها للقوى السياسية لتنفيذ
مطالبهم املرشوعة.
وشهدت عدد من مناطق البالد ،منذ
مساء االحد املايض ،قطعا للطرق
وحرقا لالطارات واغالقا للمدارس
والدوائر الحكومية ،فضال عن
مواجهات بني متظاهرين وقوات
مكافحة الشغب ،اسفرت عن اصابة
العرشات بني الطرفني.

األنواء اجلوية :أمطار رعدية واخنفاض حمسوس لدرجات احلرارة

بغداد /الزوراء:
توقعت هيئة االنواء الجوية تساقط امطار
رعدية وانخفاض محسوس لدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة ،يف بيان لها :ان “الطقس سيكون
يف املنطقة الوسطى ،اليوم الثالثاء ،غائما جزئيا
واحيانا ً غائما مع تساقط امطار خفيفة اىل
متوسطة الشدة يف اماكن متعددة منها تكون
رعدية احيانا ،ودرجات الحرارة تنخفض قليال،
فيما سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية غائما
جزئيا اىل غائم مع تساقط أمطار يف اماكن
متفرقة منها ،كما تتساقط الثلوج يف االقسام
الجبلية فيها” .مبينة ان “الطقس يف املنطقة

الجنوبية سيكون صحوا اىل غائم جزئي يتحول
تدريجيا اىل غائم بعد الظهر مع تساقط امطار
خفيفة اىل متوسطة الشدة يف اماكن متعددة
منها ،تكون رعدية احيانا”.
واضافت الهيئة ان “الطقس يف املنطقة الوسطى
ليوم غد االربعاء سيكون غائما ممطرا ،وتكون
االمطار متوسطة الشدة يف بعض االماكن مع
حدوث عواصف رعدية احيانا ،ودرجات الحرارة
تنخفض عدة درجات ،ويكون االنخفاض
محسوسا ،فيما سيكون الطقس يف املنطقة
الجنوبية غائما ممطرا تكون االمطار متوسطة
اىل غزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية

العدد1135:
حمافظة نينوى
التاريخ2020/1/16 :
قسم العقود
م /اعالن مناقصة عامة رقم A 2020/6
ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ انشاء خزان ماء
كونكريتي سعة 1500م 3مع محطة ضخ فرعية مع ربطها للشبكة
الداخلية ملركز قضاء مخمور (ضمن تخصيصات خطة تنمية االقاليم
لعـام  2019ملحافظة نينـوى) وبكلفـة تخمينيـة (478,000,000
دينار) (اربعمائة وثمانية وسبعون مليون دينار عراقي) وبمدة تنفيذ
(180يوم).
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتدا ًء
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/1/28
للحصول عىل نسـخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره250000
دينار فقط (مائتان وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد.
تسـلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومختـوم ويكتـب عليه رقم املناقصة واسـم مقدم العطـاء وعنوانه
ويـودع يف صنـدوق العطاءات املوجود يف قسـم العقـود مرفقا معه
الوثائق واملستمسـكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم املوافق  2020 /1/ 29السـاعة الثانية عرشظهرا وسـوف
ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء
املوافق 2020/ 1/21لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

احياناً ،درجات الحرارة تنخفض قليال”.
واشارت الهيئة اىل ان “الطقس سيكون يف
املنطقة الوسطى والجنوبية ليوم الخميس
صحوا اىل غائم جزئي ،ويكون غائما ممطرا يف
االقسام الرشقية منها يتحسن تدريجيا خالل
النهار ،ودرجات الحرارة ترتفع قليال ،فيما
سيكون الطقس يف املنطقة الشمالية صحوا
مع بعض القطع من الغيوم ،درجات الحرارة
تنخفض قليال”.
وبينت الهيئة ان “الطقس سيكون يف املنطقة
الوسطى ليوم الجمعة غائما جزئيا اىل غائم مع
تساقط االمطار يف اماكن متعددة مع فرصة

لتساقط الثلوج يف اقسامها الغربية ،درجات
الحرارة تنخفض بضع درجات ،فيما سيكون
الطقس يف املنطقة الشمالية غائما ممطرا،
تكون األمطار رعدية احيانا مع تساقط الثلوج
يف بعض االقسام منها ،درجات الحرارة تنخفض
قليال” .موضحة ان “الطقس سيكون يف املنطقة
الجنوبية غائما جزئيا اىل غائم مع تساقط زخات
مطر يف اماكن متعددة منها ،وال تغيري يف درجات
الحرارة”.
يذكر ان البالد تشهد حاليا انخفاضا بدرجات
الحرارة ،فيما لم تشهد تساقطا لالمطار بشكل
كبري مقارنة بالعام املايض.

العدد1134:
حمافظة نينوى
التاريخ2020/1/16 :
قسم العقود
م /اعالن مناقصة عامة رقم B 2020/6
ُيعلـن ديـوان محافظـة نينوى عـن مناقصـة عامة لتنفيـذ تجهيز
مواد اولية ملعمل اسـفلت بلدية املوصل (ضمـن تخصيصات الخطة
االستثمارية االضافية لعام  2019ملحافظة نينوى) وبكلفة تخمينية
مقدارها  899,750,000دينار (ثمانمائة وتسـعة وتسـعون مليون
وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي) وبمدة تنفيذ (180يوم).
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة
قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي وابتدا ًء
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/1/28
للحصول عىل نسـخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع قدره 250000
دينار فقط (مائتان وخمسون الف دينار) غري قابلة للرد.
تسـلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومختـوم ويكتـب عليه رقم املناقصة واسـم مقدم العطـاء وعنوانه
ويـودع يف صنـدوق العطاءات املوجود يف قسـم العقـود مرفقا معه
الوثائق واملستمسـكات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم املوافق  2020 /1/ 29السـاعة الثانية عرشظهرا وسـوف
ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء
املوافق 2020/ 1/21لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى
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ستة أشهر حلت لغز عقود من الغموض  ..كشف
أسرار مصادر ثروة أغنى امرأة يف أفريقيا
الدوحة /متابعة الزوراء:
كش�ف تحقيق اس�تقصائي عاملي شاركت فيه
وسائل إعالم غربية تحت إرشاف التحالف الدويل
للصحاف�ة االس�تقصائية ،كيف راكمت س�يدة
األعم�ال األنغولي�ة ،إيزابي�ل دوس س�انتوس،
أغنى امرأة يف أفريقي�ا ،ثروتها املقدرة بملياري
دوالر عن طريق اس�تغالل نفوذ والدها الرئيس
األنغويل السابق جوزيه دوس سانتوس.
وخل�ص التحقيق االس�تقصائي ،الذي اس�تمر
س�تة أش�هر وأنج�زه صحفي�ون م�ن عرشين
دولة ،إىل أن إيزابيل دوس س�انتوس ( 40عاما)
اس�تفادت م�ن فرص غ�ر عادي�ة وفرتها لها
حكومة والده�ا ،الذي حكم أنغ�وال ملدة أربعني
س�نة ،قبل أن يخ�رس االنتخابات الرئاس�ية يف
العام .2017
وتنفي دوس سانتوس ،املعروفة يف أنغوال بلقب
“األمرة” ،أن تكون ق�د جمعت ثروتها انطالقا
من عالقات الفساد واملحسوبية.
وتمتل�ك أغن�ى س�يدة يف أفريقي�ا ،التي تقيض
معظ�م وقته�ا يف لن�دن ،حصص�ا يف رشكات
متنوعة األنش�طة يف أفريقي�ا وأوروبا ،وترتاوح
ه�ذه األنش�طة ب�ني املص�ارف واالتص�االت،
والقن�وات التلفزيوني�ة واإلس�منت وامل�اس
والخمور واملجمعات التجارية والعقار.
وقد استند التحقيق االستقصائي عىل ترسيبات
ناه�زت  715أل�ف وثيق�ة بني بري�د إلكرتوني،
وتقارير مالية ونسخ عقود ،ونسخ من تقارير
رشكات محاس�بة حصلته�ا عليه�ا منظم�ة
“أرضية لحماية املبلغني عن الفساد” من العديد
من الشهود.
وقالت إيزابيل وزوجها رجل األعمال س�ينديكا
دوكولو إن حواس�يب املوظفني واملستش�ارين
القانوني�ني الذي�ن يعمل�ون معهم�ا تعرض�ت
لقرصن�ة ،وإنهم�ا ضحيت�ان لحمل�ة ش�عواء
يقودها الرئيس األنغويل الحايل جواو لورينزو.
ورصح�ت أغنى امرأة يف أفريقي�ا لقناة “بي بي
يس” الربيطانية بأن هذه الترسيبات هي هجوم
منظم بدوافع سياس�ية م�ن الحكومة الحالية
يف أنغ�وال ،وه�و هج�وم ال يس�تند إىل حقائق،
وأضاف�ت إيزابي�ل أن ممتلكاته�ا ذات طاب�ع
تج�اري ولم تحصل عليها م�ن خالل عقود مع
الحكوم�ة األنغولية أو من خالل اختالس أموال
عامة.
وق�ال دوكول�و إن رشكات�ه ورشكات زوجت�ه
تش�غل آالف األش�خاص يف أنغ�وال ،وه�ي م�ن

أكرب املس�اهمني يف العائ�دات الريبية لخزينة
الدولة.
وكشف التحقيق االس�تقصائي ،الذي ساهمت
في�ه مؤسس�ات إعالمية كربى مث�ل الغارديان
وب�ي ب�ي يس ونيويورك تايمز ،ع�ن وثائق غر
منشورة تثر أسئلة بشأن العالقات التفضيلية
والتحوي�الت الت�ي ربط�ت ب�ني رشكات تابعة
للحكومة األنغولية ورشكات إزابيل.
وحس�ب الترسيب�ات الت�ي س�ميت “ترسبيات
لواندا” ،نس�بة الس�م عاصمة أنغوال ،فإن ثمة
شبكة رسية مكونة من  400رشكة عرب العالم،
بعضها مس�جل يف م�الذات رضيبي�ة ،مرتبطة
بامللياردي�رة األنغولي�ة وزوجه�ا ورشكائهما،
فضال عن املساعدة التي استفاد منها الزوجان
م�ن رشكات استش�ارية أوروبي�ة وأمركي�ة
مرموقة ،إضافة إىل مستشارين ومحامني.
وم�ن ب�ني الوقائ�ع الت�ي رصده�ا التحقي�ق
االس�تقصائي صفقة اس�تفاد منه�ا الزوجان
تتمثل يف رشاء أسهم من رشكة النفط األنغولية
التابعة للدولة “سونانغول” ،قيمتها اليوم 750
ملي�ون دوالر ،كم�ا دفعت رشك�ة النفط مبلغ
 115ملي�ون دوالر لرشكات استش�ارية عندما
كانت إيزابيل رئيس�ة للرشك�ة إبان تويل والدها
رئاس�ة أنغوال ،وق�د حصلت عىل ه�ذه األموال
رشكة مقرها يف دبي يمتلكها رشكاء إليزابيل.
وم�ن بني الوقائع أيضا م�ا نتج عن رشاكة بني
إيزابي�ل ورشك�ة حكومي�ة يف قط�اع املاس من
ضخ ملبل�غ  200مليون دوالر من أموال الرشكة
يف رشكة مجوهرات س�ويرسية مملوكة جزئيا
لزوج إيزابيل.
كم�ا أن رشكات دوس س�انتوس وال�رشكات
التي تعاقدت معها بالخفاء حصلت عىل رسوم
بقيم�ة  500ملي�ون دوالر من رشك�ة عقارية
إماراتية كلفت بمرشوع يف العاصمة األنغولية،
قبل أن يقرر الرئيس الحايل إلغاء املرشوع بسبب
املبالغ�ة يف قيمة الفواتر ،ومنح تعويضات غر
مناسبة.
يش�ار إىل أن النائ�ب الع�ام يف أنغ�وال أعل�ن
الش�هر املايض تجميد أرص�دة إيزابيل وزوجها
ورشكائهم�ا وكب�ار مستش�اري الزوجني عىل
خلفي�ة سلس�لة من تحقيقات فس�اد ،خلصت
إىل أن دوس س�انتوس وزوجه�ا أبرما صفقات
م�ع رشكات حكومية يف مج�ال النفط واملاس،
أفض�ت إىل تكبيد الدولة خس�ارة فاق�ت املليار
دوالر.
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“ال ع��رب م��ن فضلك” ..رس��الة تفج��ر جدال حول املمارس��ات
العنصرية يف أملانيا
برلني /متابعة الزوراء:
رس�الة حمل�ت جمل�ة واحدة “ال
ع�رب ،من فضل�ك” ،خلقت جدالً
واس�عا ً حول العنرصية يف أملانيا.
الرس�الة التي ص�درت من مكتب
هنديس مع�روف يف برلني ،فتحت
املج�ال أم�ام مهاجري�ن للحديث
ع�ن ح�االت التميي�ز والعنرصية
التي تعرضوا لها يف أملانيا.
“أس�وأ رس�الة رف�ض يمك�ن أن
تص�ل املرء ع�ىل اإلط�الق” ،بهذه
العبارة عنوّن شاب مرصي رسالة
غريبة املحتوى ق�ام بنرشها عىل
صفحته عىل “فيسبوك” .الرسالة
وصلت�ه م�ن مكت�ب “”GKK
الهنديس املع�روف يف برلني ،وذلك
بعد أن تقدم الشاب بطلب تدريب
لدى املكتب املذكور ،لتصله رسالة
محتواها “ال عرب ،من فضلك”.
حاول�ت  DWعربي�ة التواصل مع
الش�اب املرصي ،لكنها لم تحصل
عىل رد من�ه .واتضح فيما بعد أن
رس�الة الربيد اإللكرتوني هذه ،تم
إرسالها من حساب رئيس املكتب
املعم�اري إىل “املس�تلم الخط�أ”،
لتج�د الرشك�ة نفس�ها يف موقف
صع�ب ،بعدم�ا انهالت الرس�ائل
والتعليق�ات ضده�ا ع�ىل مواقع
التواصل االجتماعي.
عدد كب�ر من التعليق�ات حملت
عب�ارات التعاط�ف م�ع الش�اب،
ويف ه�ذا الص�دد ،كتب�ت الكاتب�ة
واألس�تاذة األملاني�ة م�ن أص�ول
تركي�ة ،به�ار أص�الن“ ،ال أعرف
الش�اب الذي تقدم بطلب التدريب
إىل رشك�ة الهندس�ة املعماري�ة،
لكنني أتساءل ما األثر الذي تركته
جملة “ال ع�رب ،من فضلك” عىل
نفسيته ،هل ستفقده هذه الجملة
الثقة يف نفسه؟ وهل سيجرؤ عىل
إرسال الطلب مرة أخرى؟”
م�ن جانبه�ا ،علقت السياس�ية
األملاني�ة م�ن أص�ل فلس�طيني،
سوس�ن ش�بيل ،عىل الحادثة عىل

توي�رت وقال�ت“ :م�ن الجي�د أن
حادث�ة العنرصية هذه قد وصلت
إىل الرأي العام .عىل املرء أن يتخيل
أن الن�اس يف أملاني�ا يواجه�ون
ه�ذه العنرصية كل ي�وم .كل يوم
ال يحصل�ون ع�ىل وظيف�ة ،وال
ع�ىل س�كن وال تتم محاس�بة أي
مسؤول عن ذلك”.
وس�بق أن أث�ارت ش�بيل ضجة يف
اإلع�الم األملان�ي بع�د إعرابها عن
انزعاجها من أقوال السفر السابق
هانز يوآخيم كيدرلني ،والذي عرب
عن إعجابه بجمالها ،معتربة ذلك
تميي�زا ً عىل أس�اس الجنس .كما
تعرض�ت مؤخرا ً للس�ب واإلهانة
العنرصي�ة وللتهدي�د بالقتل من
جانب يمينيني متطرفني .وقدمت
ش�بيل بالغ�ا جنائي�ا وكتبت عىل
“توي�رت”“ :ل�ن ترهبون�ي أيه�ا
النازي�ون ،وس�وف أواص�ل رفع
صوتي ،وأدعو إىل التنوع ،وسوف
أكافح م�ن أجل مجتم�ع منفتح
ومن أجل مهاجرين والجئني ومن
أجل ذوي البرشة السمراء واليهود
واملس�لمني ومن أج�ل جميع من
هم أعداؤكم ،السيما اآلن”.

حادث�ة الرس�الة ه�ذه أع�ادت
النق�اش ح�ول العنرصي�ة ض�د
املهاجري�ن والالجئ�ني يف أملاني�ا
وفتح�ت املج�ال ،ع�ىل مواق�ع
التواصل االجتماعي ،لألش�خاص
من ذوي األصول املهاجرة للحديث
عن حاالت من التمييز والعنرصية
تعرضوا له�ا يف أملانيا ،ومن بينهم
الكاتب�ة واألس�تاذة األملاني�ة من
أص�ول تركية ،به�ار أصالن ،التي
استحرت يف عدد من التغريدات
بعض�ا ً م�ن الح�وادث العنرصية
التي تعرضت لها خالل فرتات من
حياته�ا يف أملانيا وحت�ى دخولها
الجامع�ة وحصولها عىل وظيفة.
وكتب�ت يف تغري�دة نرشته�ا عىل
صفحته�ا ع�ىل “تويرت””:خ�الل
فرتة تدريبي املهني ،كنت حريصة
أن أك�ون أول من يصل إىل املكتب.
لق�د أراد وال�دي ذل�ك ألن�ه كان
يخ�ى أن يتم تصنيف�ي عىل أني
“امل�رأة الرتكي�ة الكس�ولة وغ�ر
املنضبطة”.
وتابع�ت أص�الن رسد القص�ص،
التي كانت تتع�رض لها رغم أنها
ول�دت ونش�أت يف أملاني�ا ،قائلة:

“طيل�ة حياتي ،كان ّ
عيل أن أكون
حريص�ة ع�ىل ع�دم الوق�وع يف
الخط�أ حتى ال يس�تطيع أحد أن
يق�ول إن األتراك غ�ر منضبطني
وال يعرفون أخالقيات العمل ()...
وفقط عندم�ا التحقت بالجامعة
اكتش�فت صوت�ي ال�ذي ل�م أكن
أعرف أنه موجود .لم تكن الدراسة
مكانا ً يل فقط الكتس�اب املعرفة،
بل كان�ت أيض�ا ً الطري�ق للعثور
ع�ىل نف�ي ( )..عندم�ا أواج�ه
العنرصية اليوم ،فأنا لست قادرة
ع�ىل الدف�اع عن نفي فحس�ب،
بل إنني أدرك أيضا ً أن املش�كلة ال
تكم�ن يف ش�خصيتي! ولكن ماذا
يفعل أولئك الذين ال يس�تطيعون
الدف�اع ع�ن أنفس�هم؟ أو أولئ�ك
الذي�ن يدفعه�م ذل�ك بالفع�ل إىل
الشك يف قدراتهم؟”.
من جانبها قالت الخبرة األملانية
ومديرة مركز التوثيق واملعلومات
ملناهض�ة العنرصي�ة ،كريم�ة
ب�ن إبراهي�م ،تعليقا ً ع�ىل حادثة
الرس�الة أن�ه م�ن الواض�ح أن
املس�ألة تتعل�ق بالعنرصية وأنها
أخذت منحى أكرب ووضعت املكتب

الهنديس يف مواجهة مشكلة كبرة
وتداعيات ربما أكرب .وأضافت بن
إبراهيم يف ح�وار مع  DWعربية:
“العنرصية مش�كلة كب�رة ولها
تاريخ طويل يف أملانيا ،وليست املرة
األوىل الت�ي يتم فيه�ا الحديث عن
العرب واملس�لمني أو ذوي البرشة
السمراء ،ولكنها املرة األوىل ،التي
تخرج فيها للعلن بهذه الطريقة،
هناك أش�خاص متش�بعون بهذه
األفكار ،لك�ن يف الظاهر ينكرون
ذلك”.
يف بيان لها ردا ً عىل طلب من ،DW
لم تنكر الرشك�ة الحادثة وبررت
موقفها ب�”س�وء الفهم” ،بسبب
“اختصار الرس�الة” و “إخراجها
من السياق” .ولم توضح الرشكة
كيف ت�م اختصار الرس�الة أو ما
هو سوء الفهم بالضبط.
وذك�رت الرشكة يف بيان لصحيفة
“تاغ�س ش�بيغل” إن الوظيف�ة
كان�ت تعنى بم�رشوع يف الصني،
وهن�اك حاجة إىل متح�دث باللغة
الصيني�ة ،وأنها قام�ت باالعتذار
للش�اب ،ودعت�ه ملقابل�ة تدريب،
فيما أكدت عىل أن لديها موظفني
م�ن تس�ع دول مختلف�ة ،وه�ي
تنشط يف ثالث قارات.
وع�ىل موقعه�ا اإللكرتوني ،تقدم
الرشكة نفسها يف صورة الرشكة،
الت�ي تس�عى للتن�وع واالنفت�اح
ع�ىل العالم وتض�ع يف خانة فريق
ً
العم�ل لديها ،ثالثني
علم�ا ،تمثل
أص�ول جميع املوظفني لديها منذ
تأسيس�ها يف عام  .2000وتعليقا ً
عىل ص�ورة األعالم كتب حس�اب
باللغة األملانية ،باس�م “،”Milosz
ردا ً س�اخرا ً يف تغري�دة ل�ه ج�اء
فيها“ :األم�ر الجميل هو أنه عىل
موقع الرشك�ة متعددة الثقافات،
ال يوج�د علم لدول�ة عربية (أو لم
أج�د واح�دة) لذلك ال ت�زال جملة
“ال ع�رب ،م�ن فضل�ك” س�ارية
املفعول”.

املؤمترون يف برلني يتفقون على “خطة شاملة” لتسوية األزمة الليبية
برلني /متابعة الزوراء:
توصل املشاركون يف مؤتمر برلني حول ليبيا إىل
اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية األزمة
يف الب�الد تش�مل تعزي�ز الهدن�ة وتثبيت حظر
الس�الح وتش�كيل آلية عس�كرية ملراقبة وقف
إطالق النار.
وقالت املستش�ارة األملاني�ة أنغيال مركل خالل
مؤتم�ر صحف�ي لإعالن ع�ن البي�ان الختامي
ملؤتمر برلني“ :أجرينا مشاورات جادة ومكثفة
للغاية وتمكنا من اإلسهام يف العملية السياسية
يف ليبي�ا وإعطائه�ا دفعة جديدة لنقل الس�الم
إىل البالد وإىل الش�عب الليب�ي .أؤمن بأن مؤتمر
برل�ني قدم دعما للعملية الس�لمية تحت رعاية
األمم املتحدة”.
وذك�رت م�ركل أن املش�اركني يف مؤتمر برلني

اتفق�وا عىل تبن�ي حزمة وثائق تش�مل “خطة
شاملة” لتسوية األزمة يف ليبيا ،مشددة عىل أن
الوثيقة تؤكد أن النزاع “ال يمكن حله إال بالسبل
السياسية”.
وأش�ارت م�ركل إىل أن كل أط�راف املؤتم�ر
“التزمت بمواقف بن�اءة” واتفقت عىل رضورة
اح�رتام الحظ�ر ع�ىل توري�د األس�لحة إىل ليبيا
ومراقبته بشكل أشد مما كان عليه سابقا.
ولفتت إىل أن املشاركني يف املؤتمر ،أكدوا رضورة
االلتزام بنظام وقف إطالق النار يف ليبيا ،معلنة
أن “النقط�ة األه�م” تكمن يف موافق�ة كل من
رئي�س حكوم�ة الوفاق الوطن�ي الليبي�ة فايز
الرساج ،وقائد “الجيش الوطني الليبي” املش�ر
خليف�ة حف�رت ،ع�ىل اتخ�اذ سلس�لة خطوات
الحق�ة اقرتحه�ا األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة

أنطوني�و غوتريش ،واملبع�وث األممي الخاص
إىل ليبيا غس�ان س�المة ،بينها “تش�كيل لجنة
عس�كرية ملراقب�ة الهدنة” تض�م  5ممثلني عن
كال الطرفني.
وأضافت أن كال الطرفني حددا أسماء املشاركني
يف عم�ل اللجنة ،مبينة أنه “س�يتم اآلن إرس�ال
دعوات” إليه�م ،فيما اعتربت أن “هذا األمر من
ش�أنه أن يمثل أساسا يتيح تحويل هذه الهدنة
إىل نظام مستدام لوقف إطالق النار”.
كما ذكرت املستشارة األملانية أن كل املشاركون
يف مؤتم�ر برل�ني تعهدوا بع�دم تقديم دعم ألي
طرف ليبي خالل فرتة عمل الهدنة.
وبين�ت م�ركل أن كل املش�اركني أب�دوا موقفا
موح�دا تج�اه الوثائق الت�ي تم تبنيه�ا اليوم يف
برلني لرفعها إىل مجلس األمن الدويل.

م�ن جانب�ه ،اعت�رب وزي�ر الخارجي�ة األملان�ي
هايكو ماس ،أن مؤتمر برلني حول ليبيا “حقق
األهداف التي تم تحديدها.
وأضاف ماس أن املش�اركني اتفقوا عىل تشكيل
لجن�ة خاصة لضمان تطبي�ق القرارات التي تم
اتخاذها اليوم خالل املؤتمر.
واستضافت برلني األحد مؤتمرا دوليا حول سبل
تس�وية األزمة يف ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء
خارجية  12بلدا ،ورؤساء وممثيل  5منظمات.
وانعق�د املؤتم�ر برعاي�ة األمم املتح�دة بعد أن
أعلن كل من “الجيش الوطني الليبي” وحكومة
الوف�اق الوطن�ي التزامهما بوقف إط�الق النار
اعتب�ارا من منتصف لي�ل  12يناير ،اس�تجابة
ملب�ادرة تقدم بها الرئيس�ان ال�رويس فالديمر
بوتني ،والرتكي رجب طيب أردوغان.

مبشاركة حنو  119ملياردي ًرا  ..قادة العامل واإلقتصاد حيضرون منتدى دافوس االقتصادي
دافوس /متابعة الزوراء:
يجتمع قادة العالم اليوم الثالثاء
يف الحدث الذي يوصف باألهم كل
عام ،ملناقشة امللفات االقتصادية
الت�ي تش�غل العال�م ،إىل جان�ب
ملفات أخرى تؤثر بشكل مبارش
عىل حياة ماليني البرش.
يعد املنتدى االقتص�ادي العاملي،
ال�ذي يعق�د يف يناي�ر /كان�ون
الثان�ي م�ن كل ع�ام بمدين�ة
داف�وس الس�ويرسية ،امللتق�ى
اإلبداع�ي األكث�ر أهمي�ة ،حيث
ينخ�رط كب�ار ق�ادة العال�م يف
أنش�طة تعاونية بهدف تش�كيل
ج�داول أعمال عاملي�ة وإقليمية
وصناعي�ة ،تعم�ل ع�ىل تحقيق
األفضل للبرشية.
وم�ن املقرر أن يجتمع هذا العام
نح�و  3آالف مش�ارك من جميع
أنح�اء العال�م ،بهدف مناقش�ة
قضايا حول إصالح الرأسمالية،
الحكوم�ات
ومس�اعدة
واملؤسس�ات الدولي�ة يف مراقبة
التق�دم املحقق يف أه�داف اتفاق
باري�س للمناخ ،وأهداف التنمية
املس�تدامة ،وتعزيز الحوار حول
التكنولوجيا وإدارة التجارة.
م�ن جانبه يق�ول الربوفيس�ور
ورجل األعم�ال األملاني ،كالوس
شواب ،مؤسس ورئيس املنتدى:
“الن�اس ثائ�رون ض�د النخب�ة
االقتصادية الت�ي يعتقدون أنها
خذلتهم ،وضد جهودنا الرامية إىل
إبقاء ظاهرة االحتباس الحراري

ضمن نطاق السيطرة” ،بحسب
املوقع الرسمي للمنتدى.
ويضيف“ :مع وجود العالم أمام
مفرتق طرق حاسم ،يتعني علينا
هذا الع�ام تطوير بي�ان دافوس
 ،2020إلع�ادة تص�ور الغ�رض
الذي يج�ب أن تتبن�اه الرشكات
والحكوم�ات ،ه�ذا م�ا أس�س
املنت�دى من أجله قب�ل  50عامً ا،
وهذا ما نريد املساهمة فيه خالل
الخمسني عامً ا القادمة”.

جعل األنش�طة التجارية أفضل،
ضمان مستقبل صحي أحسن ،إىل
جانب القضايا الجيوسياسية.
املنتدى الذي يستضيف هذه املرة
نح�و  119ملياردي�رًا م�ن أنحاء
العال�م ،بثروة إجمالية تبلغ نحو
نص�ف تريلي�ون دوالر ،لم يغفل
جدوله الحدي�ث عن كيفية جعل
االقتصادات أكث�ر ً
عدال والتطرق
ً
للمش�كلة األكث�ر ج�دال ب�ني
االقتصاديني وهي “عدم املساواة
يف الثروة” ،حس�بما أفادت وكالة
“بلومبرج”.

ما دور املنتدى؟

جرت العادة ،أن يناقش الحضور
املس�ائل االقتصادي�ة الش�ائكة
خ�الل جلس�ات املنت�دى ،وع�ىل
م�دار العق�ود الثالث�ة املاضية،
عالج امللتقى العديد من القضايا
العاملية ،ويحمل هذا العام شعار
“أصحاب املصلحة من أجل عالم
متماسك ومستدام”.
كان املنت�دى تاريخ ًي�ا ،بمثاب�ة
منص�ة للتناق�ش والتف�اوض
ال�دويل ،وم�ن املرج�ح أن ترك�ز
فعالياته عىل كيفية االس�تجابة
لقضية التغ�ر املناخي وحماية
التن�وع البيولوج�ي ،والتخل�ص
من الديون طويلة األجل وتجنب
حرب التكنولوجيا.

كيف يتم تأمني قادة العامل
يف املنتدى؟

يف ع�ام  ،2018أش�ارت ش�بكة
“يس إن بي يس” إىل أن اإلجراءات
والتداب�ر األمني�ة املطبقة خالل
انعق�اد املؤتم�ر ،تق�در تكلفتها

ترامب قيد املراقبة

بنحو  9ماليني فرنك س�ويرسي
( 9.30ملي�ون دوالر) ،وه�ذا إذا
كان مس�توى التأم�ني طبيع ًيا،
لكنها تزداد بشكل كبر إذا ارتفع
مس�توى التهديد إىل ( 2مرتفع)
أو ( 3استثنائي).
ً
وإجماال ق�د يتطلب نرش القوات

املقدرة باآلالف وتشمل جنود من
النخبة وقناصة ،نحو  28مليون
فرن�ك س�ويرسي ( 29ملي�ون
دوالر) خالل كل اجتماع.

ما أبرز التوقعات هذا
العام؟

إىل جان�ب الساس�ة وخ�رباء
االقتص�اد ورواد األعم�ال،
يش�ارك يف داف�وس  2020ال�ذي
ينطل�ق الثالث�اء ،املقب�ل ،ممثلو
نح�و أل�ف من أكرب ال�رشكات يف
العال�م ،وم�ن املق�رر أن يك�ون
هن�اك  600متح�دث ع�ىل األقل،
خ�الل فعالياته ،بحس�ب وكالة
“يورونيوز”.

نظر املنت�دى العام امل�ايض فيما
إذا كان�ت طريقة قي�اس القيمة
االقتصادي�ة بحاج�ة إىل تحديث
أم ال ،ولم يت�م التوصل إىل نتيجة
حاس�مة ،لكن�ه أث�ار جه�و ًدا
للبح�ث يف كيفية تحقيق رفاهية
املستهلك.
ويمك�ن أن يُس�تخدم املنت�دى
كمنص�ة م�ن قب�ل ق�ادة العالم
ل�إدالء ببيانات ح�ول املبادرات
املخططة يف بلدانهم ،ومن املقرر

ه�ذا الع�ام حض�ور الناش�طة
البيئية الش�ابة ،جريت�ا ثونربج،
والت�ي س�تدعو إىل وق�ف فوري
لالستثمارات يف الوقود األحفوري،
بحسب “يورو نيوز”.
ً
ووفقا للموقع الرسمي للمنتدى،

فهن�اك س�بعة محاور رئيس�ية
للنق�اش ه�ذا الع�ام ،م�ن بينها
كيفية إنق�اذ الكوك�ب ،املجتمع
ومس�تقبل العم�ل ،توظي�ف
التكنولوجي�ا يف خدم�ة الن�اس،

ل�م يح�ر الرئي�س األمريك�ي
فعالي�ات املنتدى يف العام املايض،
بس�بب اإلغ�الق الحكوم�ي يف
الوالي�ات املتح�دة ،لك�ن خ�الل
خطابه يف دافوس  ،2018اتسمت
كلمات�ه عن التج�ارة بالحدة ،ما
ً
مؤرشا مبكرًا حول التوترات
اعترب
التي ستحل يف وقت الحق.
بالنظ�ر إىل نج�اح واش�نطن
وبك�ني يف توقي�ع املرحل�ة األوىل
من االتفاق التج�اري مع الصني
األسبوع املايض ،فمن املتوقع أن
تكون لهجته أقل حدة هذا العام،
خاص�ة بعد ترصيحات�ه األخرة
الت�ي ج�اء فيها“ :نري�د أن يأتي
ق�ادة األعمال ه�ؤالء إىل الواليات
املتحدة”.
وم�ع ذلك ،ف�إن األعني س�تتجه
ص�وب ترام�ب وترصيحات�ه،
الس�تنباط ما إذا كانت تش�ر إىل

أي من�اورة جيوسياس�ية ،بع�د
ق�راره األخ�ر بقت�ل قائ�د فيلق
الق�دس التابع للح�رس الثوري
اإليراني ،قاسم س�ليماني ،األمر
ال�ذي زاد من ح�دة التوت�رات يف
الرشق األوسط ،بحسب صحيفة
“فايننشال تايمز”.

التساؤل األهم :هل
سيتعافى النمو العاملي؟

رغم أن الخطاب التجاري لرتامب
أصبح أقل حدة ،ال تزال التوترات
الت�ي أثارته�ا إدارته تثر أس�ئلة
ح�ول مس�تقبل النم�و العاملي،
وقد أشار صندوق النقد الدويل إىل
“الحواجز التجاري�ة” باعتبارها
سب ًبا رئيس� ًيا يف خفض توقعاته
للنمو.
يف وق�ت س�ابق من هذا الش�هر،
خف�ض البن�ك ال�دويل توقعات�ه
للنم�و العامل�ي للع�ام الج�اري
بمق�دار  0.2%إىل  ،2.5%محذرًا
من أن هدوء التوت�رات التجارية
بني الواليات املتحدة والصني ،لن
يك�ون كاف ًيا لتحس�ن االقتصاد
رسي ًعا.
هذا يعني أن عىل حضور دافوس
ه�ذا الع�ام –بينه�م ق�ادة دول
ورجال أعمال وخ�رباء -التعامل
مع مس�ألة م�ا إذا كان�ت هناك
حاجة إىل جه�ود جديدة لتحفيز
النم�و ،وحال كان ذل�ك مطلو ًبا،
فم�ا الجه�ة التي يج�ب أن تقود
ه�ذه الجه�ود؛ الحكوم�ات أم
البنوك املركزية؟
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عمليات بغداد حتذر املتظاهرين من “تغلغل” جماميع حتاول إثارة العنف واإلعالم األمين تعلن إصابة  14ضابطا بالتحرير
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت قي�ادة عملي�ات بغ�داد ،ام�س
االثن�ن ،م�ن “تغلغ�ل” املجامي�ع التي
تح�اول اث�ارة العنف م�ن التغلغل داخل
ساحة التظاهر ،مؤكدة التزامها الكامل
بحماي�ة املتظاهرين الس�لمين .وفيما
اك�دت فت�ح كل الطرق املغلق�ة من قبل
بعض املجاميع بالتعاون مع املتظاهرين
الس�لمين ،اش�ارت قي�ادة عملي�ات
الفرات األوس�ط ،اىل أن الوضع االمني يف
محافظتي كربالء املقدس�ة وبابل تحت
س�يطرة الق�وات األمنية ،اعلن�ت خلية
االع�الم االمن�ي ،اصاب�ة  14ضابط�ا يف
ساحة التحرير وسط العاصمة.
وقال�ت قي�ادة عملي�ات بغ�داد يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنها “تؤكد
التزامه�ا الكام�ل بتوجيه�ات رئي�س
مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات
املسلحة يف حماية املتظاهرين السلمين
وتأم�ن س�احة التظاه�ر الرئيس�ية
يف بغ�داد (س�احة التحرب�ر) واملناط�ق
املحيطة بها».
واهاب�ت القي�ادة ب�”املتظاهري�ن
الس�لمين كافة باالبتع�اد عن االحتكاك
مع القوات االمني�ة ومنع املجاميع التي
تح�اول اث�ارة العنف م�ن التغلغل داخل
ساحة التظاهر».
وج�ددت القي�ادة “ش�كرها وتقديره�ا
العالي�ن للتع�اون الكب�ر ال�ذي اب�داه
املتظاهرين السلمين مع القوات االمنية
طيل�ة ليل�ة ام�س وصب�اح الي�وم م�ن

مكافح�ة غلق الش�وارع ورفض جميع
مشاهد العنف وخرق القانون”.
كم�ا ،أعلنت قي�ادة عملي�ات بغداد ،عن
فت�ح كا الط�رق املغلقة م�ن قبل بعض
املجامي�ع بالتع�اون م�ع املتظاهري�ن
السلمين.
وقال�ت القيادة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ان “الق�وات االمنية فتحت
كل الطرق يف بغداد التي حاولت املجاميع
العنفية غلقها “.
وأعرب�ت القيادة عن ش�كرها ل�”جهود
املتظاهري�ن الس�لمين الذين س�اهموا
ودعم�وا الق�وات االمني�ة يف فت�ح كافة
الطرق ومنع غلقها».
واقدم ع�دد من املتظاهري�ن عىل اغالق
الطرق يف العاصم�ة وبعض املحافظات
االخ�رى م�ن اج�ل تنفي�ذ م�ا يس�مى
بالعصيان املدني يف عموم البالد.
ويف السياق نفس�ه ،أعلنت خلية اإلعالم
األمن�ي ،إصاب�ة  14ضابط�ا ً م�ن قب�ل
مجموع�ة من مث�ري الفت�ن يف مدخل
ساحة التحرير ببغداد .
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلعالم األمن�ي :أنه
«أثن�اء تأدي�ة القوات األمني�ة واجباتها
لحماي�ة املتظاهري�ن وتأم�ن مدخ�ل
س�احة التحري�ر م�ن تقاط�ع قرطبة،
أقدمت مجموع�ة من مثري العنف عىل
تخريب أرصفة الشوارع واقتالع الحجر
املقرنص ورمي القوات األمنية به».
وأضاف�ت الخلية خالل البي�ان :أن «هذا
الفعل أدى اىل ج�رح  14ضابطاً ،وكانت

إصاباتهم يف منطقة الرأس ،كما تعرض
آمر اللواء الثالث يف الفرقة األوىل بالرشطة
االتحادية اىل كرس يف ساقه اليرسى ،وتم
نقلهم للمستشفيات القريبة».
وأوضح�ت أن�ه «ع�ىل الرغم م�ن هذه
األفعال اس�تمرت القوات األمنية بضبط
النفس ومتابعة واجباتها األمنية املكلفة
بها».
اىل ذل�ك ،اكدت مديري�ة امل�رور العامة،
ان حرك�ة الس�ر يف عم�وم الش�وارع

العمل تطلق الدفعة األوىل من منحة
الطوارئ للشهر الثاني
بغداد /الزوراء:
أعل��ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،باس�م عبدالزمان ،امس
االثن�ن ،اط�الق الوجب�ة الثاني�ة م�ن
منحة الطوارئ من الذين تم ش�مولهم
بالوجبة االوىل.
وقال عبدالزمان يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ان�ه ت�م “اط�الق الوجبة
الثاني�ة من منحة الط�وارئ بواقع 95

الف�ا ً و 764مس�تفيدا ً م�ن الذي�ن ت�م
شمولهم بالوجبة االوىل».
واض�اف عب�د الزم�ان ان” ال�وزارة
س�تعتمد التسلس�الت الزمنية نفسها
الت�ي اعتمدت عليه�ا يف إعالن الدفعات
ضمن الوجبة األوىل”.
مشرا اىل ان “املستفيدين ستصل اليهم
رس�ائل عرب ارق�ام هواتفه�م تعلمهم
باطالق مبلغ املنحة”.

دياىل تكشف عن ختصيص  30مليارا
إلعمار املناطق احملررة
بغداد /الزوراء:
كش�ف نائب محافظ دياىل للش�ؤون الفني�ة ،محمد قتيبة ،ام�س االثنن ،عن
اجم�ايل ما خصص من ام�وال إلعمار املناط�ق املحررة داخ�ل املحافظة خالل
.2019
وق�ال قتيب�ة يف حديث صحفي تابعته «ال�زوراء» ان” صن�دوق اعمار املناطق
املت�رضرة من االره�اب خصص  30مليار دين�ار لتمويل مش�اريع مهمة يف 6
قطاع�ات حيوية يف املناطق املحررة بدياىل ضمن اس�رتاتيجية ملعالجة االرضار
الكب�رة الت�ي تعرض�ت لها ابان س�يطرة تنظيم داع�ش االرهاب�ي عليها قبل
تحريرها بجهود وتضحيات القوات االمنية والحشد الشعبي».
واض�اف قتيب�ة ان”ماخص�ص للمناط�ق املحررة ج�اء ضمن خط�ة ، 2019
وانجزت الكثر من املشاريع ،وهناك مشاريع قيد التنفيذ الفعيل» .الفتا اىل «ان
العام الجاري  2020س�تكون هناك خطة اخرى لتمويل املزيد من املش�اريع يف
املناطق واملدن املحررة بدعم من الصندوق».
وش�كل صندوق اعمار املناطق املترضرة من االرهاب من قبل الحكومة لتمويل
مشاريع اعمار املناطق املحررة سواء املدن او القرى يف دياىل وبقية املحافظات
االخرى.

والتقاطع�ات املروري�ة يف جانبي الكرخ
والرصافة تجري بانسابية عالية ,نافية
وجود أي قطوعات يف جانبي العاصمة.
وقال مدي�ر اعالم املديري�ة ،اللواء عمار
وليد ،يف ترصيح صحفي  :إن “اإلجراءات
التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد بمنع
الخارج�ن عن القانون من قطع الطرق
الرئيس�ية والفرعي�ة م�ن خ�الل حرق
االطارات ،واىل ما شابه ذلك ،اسهم بشكل
كامل بالحف�اظ عىل انس�يابية الحركة

شرطتا دياىل وواسط تعيدان أكثر من  2000منتسب للخدمة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل ،امس
االثنن ،عودة اكثر من  1400منتسب
للخدم�ة م�ن جدي�د .م�ن جهته�ا،
ُ
ْ
قي�ادة رشط� ِة محافظ�ة
كش�فت
واسط ،امس االثنن ،عن اعادة اكثر
من  800منتسب مفصوال اىل الخدمة
بعد تدقيق موقفهم األمني.
وق�ال مدي�ر اع�الم رشط�ة دي�اىل،
العمي�د نه�اد امله�داوي ،يف حدي�ث
صحفي تابعته «ال�زوراء» انه” بنا ًء

ع�ىل توجيه�ات قائ�د رشط�ة دياىل
الل�واء حام�د الش�مري ي�م االيعاز
بإعادة  1495منتس�ب ممن فسخت
عقوده�م خ�الل الس�نوات املاضية
السباب مختلفة للعودة للخدمة مرة
اخرى».
واضاف املهداوي ان�ه” العودة جرى
تنظيمه�ا وف�ق اليات معتم�دة من
قب�ل وزارة الداخلي�ة مؤك�دا بان�ه
س�يخضعون لالج�راءات والضوابط
تمهي�دا لتوزيعه�م عىل التش�كيالت

صحة ذي قار جتهز
مستشفى الشطرة
جبهاز العالج الضوئي
بغداد /الزوراء:
اعلنت دائرة صحة ذي قار ،امس االثنن،
تجهيز مستشفى الش�طرة العام بجهاز
الع�الج الضوئ�ي املس�مى ب�”فوتوثربي
سلندر».
وقال مدير صحة ذي قار ،عبد الحس�ن
الجاب�ري ،يف ترصيح صحفي «الزوراء»
إن” املديري�ة جه�زت وح�دة الخ�دج يف
مستش�فى قضاء الشطرة العام بجهاز
الع�الج الضوئ�ي الفوت�و ثرب�ي والذي
تكون في�ه االنارة عبارة عن ش�معه لد
عدد .16
واش�ار الجاب�ري اىل ان” الجه�از يعم�ل
ملعالجة الرقان الوالدي واملس�مى ب�”ابو
صفار”.

رغم التحديات املتواصلة اليت تواجهها من قبل اإلدارة األمريكية

هواوي حتقق املرتبة اخلامسة كأكرب مستثمر يف العامل يف
جمال البحث والتطوير وتتابع منو أعماهلا

احتل�ت ه�واوي املرتب�ة الخامس�ة يف قائم�ة أكث�ر
الرشكات الكربى إنفاقاً ع�ىل البحث والتطوير لعام
 2019ع�ىل مس�توى العال�م ،وذلك وفق�اً لتصنيف
«مؤرش اإلنفاق عىل البحث والتطوير الصناعي التابع
لالتحاد األوروبي» الذي تم نرشه مؤخرا ً ويضم أكرب
 2500رشكة عىل مستوى العالم يف مجال االستثمار
بالبحث والتطوير ،بحس�ب البيانات التي تم جمعها
من تقارير وحسابات هذه الرشكات السنوية.
ونتيج�ة ملتابعة تركيزه�ا عىل االس�تثمار الكبر يف
مجال البحث والتطوير برغم الصعوبات والتحديات
املتواصل�ة الت�ي تواجهها بن�ا ًء عىل موق�ف اإلدارة
األمريكي�ة املتزم�ت حي�ال التعام�ل م�ع الرشك�ة،
تمكن�ت ه�واوي م�ن تعزي�ز ريادته�ا العاملي�ة يف
صناع�ة االتص�االت وتقني�ة املعلوم�ات ،وتابع�ت
توف�ر ابتكاراته�ا املتقدم�ة ،خصوص�اً يف مج�ال
الذكاء الصناعي والحوسبة ،وتطوير تقنيات الجيل
الخامس عىل مستوى العالم ،حيث دعمت أعمالها يف
مجال الجيل الخامس باس�تثمارات بلغت  4مليارات
دوالر أمريكي منذ عام  ،2009وهو اس�تثمار يفوق
إجمايل اس�تثمارات ال�رشكات الكربى الرئيس�ية يف
الواليات املتحدة وأوروب�ا مجتمعة يف تقنيات الجيل
الخام�س .وب�دأت ه�واوي أبحاث الجي�ل الخامس
يف ع�ام  ، 2009حي�ث قدمت م�ا مجموعه 23,600
مس�اهمة إىل «م�رشوع رشاك�ة الجي�ل الثال�ث»
( )3GPPاملس�ؤول عن املعاي�ر واملقاييس الخاصة
بالجيل الخامس.
وخارج نطاق تقنيات الجيل الخامس ،اس�تفادت

رشك�ة ه�واوي أيضا ً م�ن التق�دم الكب�ر لذراع
البح�ث والتطوي�ر لديها من أجل إرس�اء أس�س
وأطر التح�ول الرقمي لقطاعات عديدة يف الرشق
األوس�ط والعالم .فعىل الصعي�د العاملي ،اختارت
أكث�ر م�ن  700مدين�ة و 228رشك�ة م�ن أك�رب
الرشكات يف العالم رشكة هواوي لتكون رشيكها
للتح�ول الرقم�ي ،مس�تفيدين م�ن تقنياته�ا
املتطورة ،وخصوصا ً يف املجاالت الجديدة كالذكاء
االصطناع�ي والس�حابة االلكرتوني�ة وانرتن�ت
األش�ياء التي يتوقع منها الخرباء أن تكون داعما ً
مس�تقبليا كب�را ألعم�ال العديد م�ن الصناعات
والقطاعات املتخصصة.

املرورية يف جانبي الكرخ والرصافة».
وأض�اف ولي�د ان “حركة الس�ر ،ومنذ
الس�اعات األوىل من صباح امس ،تجري
بش�كل سلس وانس�يابية عالية” .مبينا
ان�ه “اليوج�د لغاي�ة اآلن أي قط�ع يف
الش�وارع الرئيس�ية او الفرعي�ة وحتى
التقاطعات املرورية املهمة».
وأش�اد وليد ب�”تع�اون املتظاهرين مع
قوات قيادة عمليات بغداد بفتح الطرق،
ومن�ع كل م�ن يح�اول عرقل�ة الس�ر

املروري”.
عىل صعي�د متصل ،أكدت قيادة عمليات
الفرات األوسط ،امس االثنن ،أن الوضع
االمن�ي يف محافظت�ي كربالء املقدس�ة
وباب�ل تح�ت س�يطرة الق�وات األمنية،
مشرة إىل أنه ال يوجد ما يدعو للقلق.
وقال مدي�ر اعالم القي�ادة العميد فاهم
الكريط�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته
«الزوراء» إن “الق�وات االمنية بمختلف
تش�كيالتها تنت�رش بش�كل مكث�ف يف
محافظتي كربالء وبابل والوضع االمني
تح�ت الس�يطرة ولي�س هناك م�ا يثر
القلق».
واض�اف الكريطي ان “قي�ادة العمليات
وبعد اغالق عدد من الطرق يف املحافظتن
ب�دأت بالتف�اوض م�ع املتظاهري�ن
الفتتاحه�ا دون احداث ف�وىض واللجوء
اىل التهدئة”.
اىل ذل�ك ،أك�د قائد عملي�ات البرصة ،أن
الجهات التي روجت لخروج املتظاهرين
كان اله�دف منها إرب�اك الوضع األمني
وخلق حاجز بن القوات األمنية واملواطن
البرصي.
وق�ال قائ�د عملي�ات الب�رصة الفري�ق
الركن قاس�م جاس�م ن� ّزال ،يف بيان :إن
«القي�ادة والوح�دات العامل�ة بأمرته�ا
تسعى وبش�كل ج ّدي اىل تأمن الحماية
الالزمة ألماكن تواجد املتظاهرين وكذلك
فرض س�لطة القان�ون» ،مش�را ً إىل أن
«التوجيهات مس�تمرة يف التعامل املهني
واإلنس�اني واألخالقي م�ع املتظاهرين

وع�دم اللج�وء إىل وس�ائل العن�ف بم�ا
ينعكس س�لبا ً عىل واقع البرصة األمني
بصورة عامة».
وطال�ب قائ�د العملي�ات «املتظاهري�ن
الس�لمين باإللتزام ومراع�اة الضوابط
والتعليم�ات الت�ي كفله�ا الدس�تور
والخاص�ة بقان�ون التظاه�ر مل�ا يخدم
املصلحة العامة ألبناء البرصة» ،مش�را ً
إىل أن «الجميع يتحمل املسؤولية ووجوب
مراع�اة دور الق�وات األمني�ة يف ف�رض
األم�ن واالس�تقرار وديموم�ة التعام�ل
والتنسيق املشرتك لفرز العنارص املخربة
والخارجة عن القانون والتي تنوي تغير
مسار التظاهرات السلمية».
ودعا ن ّزال إىل «عدم االنجرار واللجوء إىل
أعمال الفوىض والتجاوز عىل املال العام
واملمتلكات العامة والخاصة واملنش�آت
الحكومية واألهلية وعدم قطع الطريق
أو التع�رض ملوظف�ي الجه�از اإلداري
للدولة وعىل ش�يوخ العش�ائر وش�باب
الب�رصة أن يقول�وا كلمته�م بوج�ة
املخرب�ن الغرب�اء وإبع�اد الخط�ر عن
املدين�ة وأن يحث�وا أبنائه�م ع�ىل عدم
االنجرار مع املندسن واملخربن ومثري
الشغب».
وتابع أن�ه «يج�ب األخذ بع�ن االعتبار
دور الق�وات األمني�ة ومهمتها يف توفر
الحماي�ة الالزم�ة للمواط�ن الب�رصي
ومط�اردة املطلوبن للقض�اء عىل وفق
مذك�رات إلق�اء القب�ض ضم�ن قاطع
املسؤولية».

يذكر أن الرتكيز املس�تمر عىل االبت�كار لدى هواوي
ً
كفي�ال أيضاً بحفاظ مجموعة أعمالها لألجهزة
كان
الذكية عىل مكانتها كعالمة تجارية عاملية مفضلة،
إذ حقق�ت نموا ً قوياً يف ع�ام  2019بمبيعاتها وصل
مجموعها إىل  240مليون هاتف.
ويأت�ي تصنيف الرشكة مؤخ�را ً يف الوقت الذي ُتقدر
فيه قي�ادات رشك�ة ه�واوي أن إي�رادات مبيعاتها
العاملية س�تتجاوز  122ملي�ار دوالر أمريكي يف عام
 ،2019بزيادة قدرها نحو  ٪18عىل أس�اس س�نوي
عىل الرغم من الضغوط املستمرة التي تسببها اإلدارة
األمريكية ومس�اعيها الحثيثة لح�ض حلفائها عىل
رفع العديد من إشارات االستفهام حول الرشكة.

االمنية».
وكان االالف م�ن منتس�بي رشط�ة
دي�اىل من مختلف تش�كيالتها جرى
فس�خ عقوده�م خ�الل الس�نوات
املاضية السباب مختلفة.
ُ
ْ
قي�ادة رشط ِة
كش�فت
م�ن جهتها،
محافظ�ة واس�ط ،ام�س االثن�ن،
ع�ن اع�ادة اكث�ر من  800منتس�ب
مفص�وال اىل الخدم�ة بع�د تدقي�ق
موقفهم األمني.
وقال قائد رشطة واس�ط ،اللواء عيل

حس�ن هلي�ل ،يف ترصي�ح أوردت�ه
صحيف�ة “الصب�اح” واطلعت عليه
«ال�زوراء» إن “قي�ادة الرشط�ة
اعادت  833منتس�با من املطرودين
املش�مولن بامل�ادة  47الفقرة ج من
املوازن�ة االتحادي�ة رقم ( )1لس�نة
.”2019
وأض�اف هليل أنه “تم�ت مقابلتهم
م�ن قب�ل قس�م االدارة يف مق�ر
املديري�ة بالكوت» .مبين�ا ً «ان اعادة
املفصول�ن؛ جاءت بع�د متابعة مع

وزارة الداخلي�ة وتدقي�ق موقفه�م
األمني».
وأوضح أن “قي�ادة الرشطة بارشت
احالة جميع املشمولن بقرار االعادة
اىل وح�دة امليدان الطبي�ة يف املديرية
إلجراء الفحوصات الطبية ،استعدادا
لتوزيعه�م ب�ن اقس�ام الرشط�ة
ومبارشتهم كل ضمن اختصاصه”.
منوها اىل أنه “س�يتم زج املشمولن
بق�رار الع�ودة ب�دورات تأهيلي�ة
بإرشاف مدربن اختصاص”.

األنبار تنشئ حتصينات على منطقة الـ  160لدواع أمنية

بغداد /الزوراء:
اعل�ن آمر لواء حش�د قض�اء عامري�ة الصمود
بمحافظ�ة االنب�ار ،العقيد صالح العيس�اوي،
امس�االثنن ،عن قي�ام القوات االمنية بأنش�اء

تحصين�ات امنية ع�ىل منطقة ال��  160غربي
املحافظة.
وقال العيس�اوي يف ترصي�ح صحفي تابعته
«الزوراء» إن “القوات االمنية رشعت بإنشاء

تحصينات امنية عىل منطقة ال�  160القريبة
من الرشي�ط الطري�ق الدويل الرسي�ع غربي
االنبار ،يف خطوة تهدف اىل تأمن تلك املناطق
للحيلولة دون وقوع اي خرق امني».
واض�اف ان “اله�دف م�ن وراء انش�اء
ه�ذه التحصين�ات االمني�ة لتأم�ن املناطق
الصحراوي�ة القريب�ة م�ن الطري�ق ال�دويل
الرسيع ضمن خط�ة القيادات االمنية لزيادة
التحصين�ات االمني�ة ع�ىل كل مناط�ق مدن
االنب�ار للح�د من عملي�ات التس�لل واخرتاق
الحواجز األمنية».
وأوض�ح العيس�اوي أن “القي�ادات االمني�ة
اع�دت خط�ة تش�مل زي�ادة التحصين�ات
االمني�ة يف املناط�ق الصحراوي�ة البعيدة عن
مراك�ز املدن من خالل نرش س�يطرات امنية
ثابتة ومتحركة ،والقيام بعمليات اس�تباقية
مس�تمرة للحيلول�ة دون وق�وع اي خ�رق
امني”.

النزاهة تستقدم نائبا سابقا وتصدر حكما حبق عضو يف
جملس حمافظة بابل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة ،امس االثن�ن ،صدور أمر
ِّ
بحق أح�د أعضاء مجل�س النواب عن
اس�تقدام
ٍ
محافظة صالح الدين للدورة السابقة عىل خلفية
عدم تس�وية سلفة تشغيلية تصل إىل قرابة ستة
ملي�ارات دين�ار .بينم�ا كش�فت هيئ�ة النزاهة
االتحادية ،امس ،عن مصادقة محكمة استئناف
بغداد بصفتها التمييزية عىل قرار الحكم الصادر
بحق عضو املجلس املح�يل ملحافظة بابل ،مبينة
أن املدان خالف تعليمات كشف الذمة املالية رقم
( 2لسنة .)2017
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،إن “محكم�ة التحقيق املختص�ة بقضايا
اس�تقدام
النزاه�ة يف صالح الدي�ن أصدرت أمر
ٍ
ِّ
بحق أحد أعضاء مجلس النواب للدورة السابقة،
إضافة إىل املديرين املفوضن الثنتن من رشكات
املقاوالت العامة؛ لضل�وع املتهمن الثالثة بعدم
تسوية السلفة التش�غيلية املسحوبة من قبلهم
ملرشوع إنش�اء طريق (الدور – العلم – الفتحة)
املتلك�ئ البالغ�ة ( )5,775,000,000ملي�ارات
دينار».
وأضاف البيان أن “املحكمة أصدرت أمر االستقدام
بح�ق املتهم�ن وفقا ً ألح�كام امل�ادة ( )319من
العراقي ،علم�ا ً أن املتهم األول
قان�ون العقوبات
ِّ
كان يشغل منصب املدير املفوض إلحدى رشكات
املقاوالت خالل مدة توقيع العقد”.
بينم�ا كش�فت هيئة النزاه�ة االتحادي�ة ،امس
االثن�ن ،عن مصادق�ة محكمة اس�تئناف بغداد
بصفتها التمييزية عىل قرار الحكم الصادر بحق
عض�و املجلس املح�يل ملحافظة باب�ل ،مبينة أن
املدان خالف تعليمات كشف الذمة املالية رقم (2
لسنة .)2017
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن

“عضو املجلس املح�يل لناحية الكفل (عماد عبد
مطلب فضيل) أخفى معلوم�ات تتعلق بملكيته
لرشكة مقاوالت تمارس نش�اطا ً تجارياً ،ولديها
عق�ود م�ع دوائ�ر الدول�ة” .مبين�ا أن “الدائ�رة
تمكنت من كش�ف ه�ذه املعلومات بع�د قيامها
بإج�راء التحري عن املتهم الذي يش�غل عضوية
املجلس املحيل منذ أوائل عام .”2004
وأض�اف أن “دائ�رة مس�جل ال�رشكات يف وزارة
التجارة والهيأة العامة للرضائب يف بابل أيَّدتا تلك
املعلومات ع�ن املتهم الذي يش�غل منصب املدير
املفوض إلحدى الرشكات.
وأوضح�ت الهيئ�ة أن “املحكم�ة صادق�ت ع�ىل
ق�رار اإلدان�ة؛ ملخالف�ة امل�دان تعليمات كش�ف
الذم�ة املالي�ة رق�م ( 2لس�نة  ،)2017واعرتافه
الرصي�ح بإخف�اء معلوم�اتٍ تتعل�ق بملكيت�ه
للرشكة وممارس�ته العمل التجاري أثناء ش�غله
عضوية املجل�س ،وعدم ذكر ه�ذه التفاصيل يف

اس�تمارة الكش�ف امللزم بتقديمه�ا” .مؤكدة أن
“املحكم�ة ،بعد اطالعها ع�ىل األدلة املتحصلة يف
هذه القضي�ة ،وجدت أن األدل�ة كافية ومقنعة
لتجريمه وإدانته».
وبيَّ�نت أن “املحكم�ة حكمت يف 2019/10/14
عىل امل�دان وفق أحكام امل�ادة ( )245من قانون
العقوب�ات ،مع االحتف�اظ للجهة املترضرة بحق
املطالبة بالتعويض أمام املحاكم املدنية اس�تنادا ً
ألحكام املادة ( )19األصولية».
وتش�ر املادة ( )245من قانون العقوبات إىل أنه
يعاق�ب بالحب�س م�دة ال تزيد عىل س�نة واحدة
وبغرامة أو بإحدى هاتن العقوبتن كل من كان
ملزما ً قانونا ً بإخبار أح�د املكلفن بخدمة عامة
بصفته الرس�مية عن أمر ،فأخ�ربه بأمور يعلم
أنها كاذب�ة ،وكل من أخرب أح�د املكلفن بخدمة
عامة بصفته الرس�مية بأمور يعل�م أنها كاذبة
قاصدا ً بذلك.
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الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا
يف البورصة احمللية

املستشار املالي لرئيس الوزراء :قانون التقاعد سيقضي على  % 40من البطالة

بغداد /الزوراء:
ارتفعت اسعار رصف الدوالر ببورصة الكفاح واالسواق املحلية ،امس االثنن،
املوافق ( 20كانون الثاني .)2020
وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  121.850دينارا لكل  100دوالر.
وكان�ت أس�عار البيع وال�راء يف محالت الصريفة كاآلتي :س�عر بيع الدوالر
سجل  122.500دينارا .أما سعر رشاء الدوالر فبلغ  121.500دينارا.

املركزي :مبيعات مزاد أمس بلغت
أكثر من  263مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
مبيع�ات البنك املركزي العراق�ي ،امس االثنن ،أكثر م�ن  263مليون دوالر يف
مزاد بيع العملة األجنبية مرتفعة عن يوم أمس بمليون دوالر.
وذكر بيان للبنك ،تلقت “الزوراء” نسخة منه إن “إجمايل البيع ألغراض تعزيز
األرص�دة يف الخارج {حواالت  -إعتمادات} بل�غ  240مليوناً ،و 933ألفا ً و263
دوالراً ،وكان البي�ع النق�دي منه�ا  22مليون�ا ً و 90الف دوالر بمش�اركة 30
مرصفاً.ولفت اىل ان “س�عر بيع املبالغ املحولة لحس�ابات املصارف يف الخارج
{ }1190دينارا لكل دوالر ،وهو سعر البيع النقدي نفسه”.

بغداد /الزوراء:
أك�د املستش�ار املايل يف رئاس�ة الوزراء،
مظه�ر محمد صالح ،ام�س االثنن ،أن
قانون التقاعد الجديد ،الذي اقره مجلس
النواب ،سيقيض عى  40%من البطالة،
مش�ريا إىل وجود أربع�ة مالين موظف
بن امل�الك الدائم والعق�ود .من جهتها،
كش�فت لجن�ة االس�تثمار واالقتص�اد
النيابي�ة ،امس االثنن ،عن وجود بعض
املس�اوئ يف قان�ون التقاع�د الجدي�د،
مبينة ان الحكوم�ة ملزمة بتعين 200
الف درجة موظف بعد تطبيق التقاعد.
وقال املستش�ار املايل يف رئاسة الوزراء،
مظه�ر محم�د صال�ح ،يف ترصي�ح
أوردته صحيف�ة “الصب�اح” ،واطلعت
عليه “ال�زوراء” إن “نحو أربعة مالين
موظ�ف ب�ن امل�الك الدائ�م والعق�ود،
ونح�و ثالثة مالين متقاع�د يتقاضون
روات�ب م�ن املوازنة العام�ة” .مبينا أن
“ع�ى الحكومة ومجل�س النواب توفري
ضمان�ات للعاملن يف القط�اع الخاص
من اج�ل الحد من االقبال ع�ى القطاع
الحكومي”.
وأض�اف أن “القان�ون الجدي�د للتقاعد
س�وف يس�هم بمعالج�ة  40باملئة من
نس�بة البطالة املسترية خالل االعوام

االربع�ة املقبل�ة ،لك�ن القان�ون يفرط
بخربات وظيفية ال يمكن تعويضها”.
يذك�ر أن مجل�س الن�واب ص�وّت ،يف

تري�ن الثان�ي امل�ايض ،ع�ى قان�ون
التعدي�ل االول لقان�ون التقاع�د املوحد
رقم  9لس�نة  2014الذي تضمن يف ابرز

النقل تعلن استمرار العمل مبيناء الفاو الكبري وتسجيل مراحل متقدمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرك�ة العام�ة ملوان�ئ الع�راق
(اح�دى تش�كيالت وزارة النق�ل) ،ام�س
االثن�ن ،اس�تمرار العم�ل يف مين�اء الفاو
الكبري وتس�جيل مراحل انجاز متقدمة يف
سري األعمال فيه.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرك�ة ،صف�اء عبد
الحسن ،يف بيان للوزارة ،تلقت “الزوراء”
نسخة منه ،إنه “بتوجيه مبارش من وزير
النقل املهندس عبد الله لعيبي تم التباحث
م�ع مدي�ر هيئ�ة م�روع مين�اء الف�او
ومدراء رشكة دايو الكورية املنفذة لبعض
مفاص�ل املروع ح�ول األعم�ال الحالية
والعقود التي يتم التحضري لها”.
وأضاف عبد الحس�ن أنه “تم اس�تعراض
أعم�ال التهيئة والتحضري إلنش�اء حوض

النفق الذي س�تنفذه رشك�ة دايو الكورية
واالطالع عى عقود أعمال اإلكساء للطبقة
األوىل لطري�ق مدخل املين�اء وأعمال حجر
الس�داد ملنطق�ة الخدمات واعم�ال فرش
الطبق�ة االنتقالية والحج�ر ملوقع أرصفة
الحاويات”.وأك�د “رضورة تكثيف جهود
العامل�ن عى املروع وفت�ح عدة مواقع
للعم�ل لتقلي�ص ف�رتة اإلنج�از والتهيئة
لألعم�ال القادم�ة لغ�رض إكم�ال البن�ى
التحتي�ة للمين�اء” .يذكر ان مين�اء الفاو
الكب�ري يقع يف ش�به جزيرة الف�او جنوب
محافظة البرصة وتبلغ كلفة املروع 4.6
مليارات يورو ،وتقدر طاقة امليناء املخطط
انشاؤه  99مليون طن سنويا ً ليكون واحدا
من أكرب املوانئ املطلة عى الخليج العربي
والعارش عى مستوى العام.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
أغل�ق م�ؤرش س�وق الع�راق
ل�ألوراق املالي�ة ،ام�س االثنن،
عى ارتف�اع بنس�بة {}0.90%
متوقف�ا ً عن�د { }486.48نقطة
بعد ان كان { }482.13نقطة يف
الجلسة السابقة.
حي�ث كان�ت ع�دد ال�ركات
املدرج�ة  ،102وع�دد الركات
املتداولة  ،33وبلغ عدد االس�هم
()611.876.669
املتداول�ة
سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )2.497.285.908دينار .
واغل�ق مؤرش االس�عارISX 60

دينار م�ن خالل تنفي�ذ صفقة
واحدة عى اس�هم رشكة واحدة
.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة
من املستثمرين غري العراقين يف
السوق النظامي ( )265مليون
س�هم بقيم�ة بلغ�ت ()1,999
ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفيذ
( )41صفق�ة ع�ى اس�هم ()5
رشكات .
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف
السوق الثاني ( )760الف سهم
بقيم�ة بلغ�ت ( )1,900مليون
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ ()10
صفق�ات ع�ى اس�هم رشك�ة
واحدة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف
السوق الثاني ( )760الف سهم
بقيم�ة بلغ�ت ( )1,900مليون
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ ()10
صفق�ات ع�ى اس�هم رشك�ة
واحدة.

الذهب يتحرك يف نطاق ضيق وسط اخنفاض حجم التداوالت
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
تح�رك الذهب يف نط�اق ضيق قدره ثالث�ة دوالرات،
ام�س االثن�ن ،يف الوقت الذي تش�جع في�ه بيانات
اقتصادي�ة أمريكية االس�تثمار يف األص�ول املرتفعة
املخاطر بينما يتلقى املعدن األصفر الدعم من تحوط
محدود من املخاطرة.
وارتف�ع الذه�ب يف املعامالت الفوري�ة  0.1باملئة إىل
 1558.46دوالرا لألوقي�ة (األونصة) ،بعد أن تراجع
 0.4باملئة تقريبا يف األس�بوع املايض .وهبط الذهب
يف العق�ود األمريكية اآلجل�ة  0.1باملئة إىل 1558.40
دوالرا.
وق�ال ،دانيال هاينس ،املحلل ل�دى إيه.إن.زد ”يركز
املس�تثمرون بش�كل واضح ع�ى اآللي�ات يف األجل
األط�ول ،وه�و ما يج�ب أن يكون يف صال�ح الذهب
مع انخفاض أس�عار الفائدة ،وتيسري بنوك مركزية
للسياسة للمس�اهمة يف دعم النمو وما ييل ذلك من
ضعف للدوالر“.
وأض�اف أن الذه�ب يتلقى الدعم أيض�ا مع توقعات
ب�أن يُبق�ي مجل�س االحتياط�ي االتح�ادي (البنك
املركزي األمريكي) عى أس�عار الفائدة دون تغيري يف
أول اجتماع له بش�أن السياسات يف هذا العام والذي
ينعقد يف وقت الحق من الشهر الجاري.
وخفض املركزي األمريكي أسعار الفائدة ثالث مرات
يف العام املايض قبل أن يقرر يف ديس�مرب كانون األول
اإلبقاء عى األسعار ،ويشري إىل أن تكاليف االقرتاض
لن تنخفض قريبا.

ويش�جع انخفاض أس�عار الفائدة عى رشاء املعدن
النفيس الذي ال يدر عائدا.
وانخفض�ت أحج�ام التعامالت مع إغالق األس�واق
األمريكي�ة يف عطل�ة وقبي�ل بداي�ة الع�ام القم�ري
الصيني الجديد يف وقت الحق من األسبوع الحايل.
وصع�دت األس�هم اآلس�يوية إىل ما يق�رب من أعى
مس�توى يف  20ش�هرا ،بدع�م من اس�تمرار ارتفاع
األس�هم العاملي�ة بفض�ل وول س�رتيت وبيان�ات
اقتصادية أمريكية قوية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ،تقدم البالديوم
 0.8باملئ�ة إىل  2500دوالر لألوقي�ة ،بع�د أن بل�غ
املس�توى القي�ايس املرتف�ع  2537.06دوالرا ي�وم
الجمعة.
وارتفعت الفضة  0.1باملئة إىل  18.02دوالرا لألوقية،
بينما ربح البالتن  0.5باملئة إىل  1023.22نقطة.

فقراته خفض س�ن التقاعد اىل  60بدال
م�ن  63عاما ،ويأتي هذا التعديل ضمن
حزمة اج�راءات اصالحية تهدف يف احد

جوانبه�ا اىل من�ح فرص عمل للش�باب
العاطلن.
م�ن جهتها ،كش�فت لجنة االس�تثمار
واالقتص�اد النيابية ،ام�س االثنن ،عن
وجود بعض املس�اوئ يف قانون التقاعد
الجدي�د ،مبين�ة ان الحكوم�ة ملزم�ة
بتعي�ن  200ال�ف درج�ة موظ�ف بعد
تطبيق التقاعد.
وقالت عضو اللجنة ،ندى شاكر جودت،
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه “الزوراء”
ان “الدرج�ات الوظيفي�ة ،بع�د الحذف
واالس�تبدال يف الدوائ�ر الحكومي�ة،
س�تكون بنح�و  200ال�ف درجة خالل
العام الجاري”.
وأضاف�ت ج�ودت ان “الحكومة ملزمة
بتعوي�ض النق�ص يف اع�داد املوظف�ن
خالل العام الج�اري ،وهي ال تحتاج اىل
قانون كون الدرجات ليس�ت استحداثا
بل هي حذف واستبدال”.
واشارت اىل ان “القانون الجديد للتقاعد
في�ه الكثري م�ن االخطاء بس�بب انهاء
عم�ل الكثري م�ن املوظف�ن يف درجات
خاصة ،وشهادات علمية فريدة ال يمكن
تعويضهم بسهولة” .مبينة ان “اللجان
املختصة س�تبحث يف تل�ك الفقرة خالل
املرحلة املقبلة”.

أسعار الفواكه واخلضر

بكلفة تبلغ أكثر من أربعة مليارات يورو

يف جلس�ة امس عى ()486.48
نقطة مرتفعا بنسبة ()0.90%
عن اغالقه يف الجلس�ة السابقة
البالغ ( )482.13نقطة.
وتم ت�داول اس�هم ( )33رشكة
من اص�ل ( )102رشكة مدرجة
يف السوق .واصبح عدد الركات
املتوقفة بقرار من هيئة االوراق
املالية لع�دم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )25رشكة .
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف
الس�وق النظام�ي ( )100ال�ف
س�هم بقيمة بلغت ( )121الف
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السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
لوبيا
خس
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

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

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

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

اإلحصاء :إنتاج التمور يف  2019تعدى الـ  639ألف طن
بغداد /الزوراء:
اعلن الجه�از املركزي لالحصاء،
امس االثن�ن ،ان انتاج التمور يف
العراق للع�ام  2019املايض ،بلغ
 639الف طن ،مبينا ان متوس�ط
انت�اج النخلة الواح�دة بلغ 59.7
كغم.وق�ال الجه�از يف تقرير له،
اطلعت عليه “الزوراء” :إن انتاج
التمور للموس�م  2019ولجميع
االصناف للمحافظات باس�تثناء
محافظة االنبار لصعوبة الوضع
االمني فيها ،بلغ  639.3الف طن
بانخفاض قدرت نس�بته 1.1%
عن انتاج العام املايض والذي قدر
 646.2الف طن .مبينا “ان صنف
الزه�دي يع�د الصف�ن الرئي�ي
والذي يش�كل مركز الثقل إلنتاج
التمور يف العراق ويس�اهم بنحو
 52.2%م�ن مجم�وع انت�اج

العراق”.
واض�اف ان “متوس�ط انتاجي�ة

النخل�ة املنتج�ة بل�غ  59.7كغم
للمحافظات املشمولة ،وان اعى

متوسط إلنتاجية النخلة تحققت
يف محافظ�ة ص�الح الدين ،حيث

ق�در  88.6كغ�م واقل متوس�ط
انتاجية للنخلة ه�و يف محافظة
دياىل ،حيث قدر  36كغم”.
واش�ار اىل ان “مجم�وع انت�اج
الزهدي يف الع�راق  334الف طن
للمحافظات املشمولة بانخفاض
قدر نسبته  5%عن انتاج الزهدي
الع�ام املايض وال�ذي قدر 351.6
الف طن وبنسبة بلغ  52.2%من
مجموع انتاج التمور”.
وكان العراق حتى نهاية ستينيات
القرن امل�ايض ،يصدر نحو 75%
من تم�ور العالم ويحت�ل املكانة
األوىل ،لكن�ه تراج�ع يف خ�الل
العق�ود األربعة املاضية إىل املركز
التاس�ع ،بس�بب قل�ة الحصص
املائية واألم�راض والحروب التي
فتكت بمالين األش�جار منذ عام
.1980

الكهرباء :إيران خفضت تزويدنا بالغاز من  25مليونا لـ 4ماليني مرت مكعب
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الكهرب�اء ان ايران خفض�ت تزويد العراق
بالغ�از الطبيع�ي م�ن  25ملي�ون ألربع�ة مالي�ن مرت
مكع�ب ،فيما اك�دت ان الع�راق يحتاج لثالث س�نوات
لتحقيق االكتفاء الذاتي يف الكهرباء.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،احمد م�وىس ،لوكالة
“بلوم�ربغ” ان “إنت�اج الكهرب�اء يف العراق ،باس�تثناء
املنطق�ة الكردية ش�مايل البالد ،انخفض بنس�بة  27يف
املئ�ة” .مبينا ان “إيران اعت�ادت تصدير  25مليون مرت
مكع�ب من الغاز الطبيعي يوميا إىل العراق ،لكن الكمية
انخفض�ت إىل  4مالين مرت مكعب فقط خالل األش�هر
األخرية”.
واض�اف ان “ه�ذا االنخفاض تس�بب يف تض�اؤل إنتاج

الكهرب�اء م�ن أكث�ر م�ن  19ألف�ا إىل أقل م�ن  14ألف
ميغاوات”.
وذكرت “بلومربغ” أن خط األنابيب الذي تم إنشاؤه بن
إي�ران والعراق خالل األعوام الس�بعة املاضية “فش�ل”
يف رف�ع كمي�ة الغ�از املص�درة إىل بغ�داد إىل  75مليون
م�رت مكعب يف اليوم ،كم�ا كان معلنا ،ووصلت عمليات
التسليم يف ذروتها  27مليون مرت مكعب.
من جانبه ،أك�د وكيل وزارة الكهرب�اء ،عباس جرب ،أن
“العراق يحتاج ثالث سنوات لتحقيق االكتفاء الذاتي يف
الكهرباء”.
يذك�ر أن إيران تحوي أحد أكرب احتياطات النفط والغاز
الطبيع�ي يف العال�م ،وتعد من بن أك�رب عرة منتجن
للنفط يف العالم ،وأكرب خمسة منتجن للغاز الطبيعي.

النفط العاملي يصعد بعد تعطل اإلنتاج يف ليبيا
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط إىل أعى
مس�توى يف أكثر من أس�بوع،
ام�س االثنن ،بعد ب�دء إغالق
حقل�ن كبريين يف ليبي�ا ،مما
يجع�ل تدفقات الخ�ام يف البلد
العضو بمنظم�ة أوبك تقرتب
من الرتاجع إىل جزء بسيط من
مستواها الطبيعي.
وارتفع�ت العقود اآلجلة لخام
برنت  70سنتا أي  1.11باملئة
إىل  65.55دوالرا للربمي�ل

بحلول الساعة  0731بتوقيت
جرينتش بعدما وصلت إىل 66
دوالرا للربميل يف وقت س�ابق،
وهو أعى سعر منذ التاسع من
يناي�ر /كانون الثاني .وارتفع
خام غرب تكس�اس الوس�يط
األمريك�ي  56س�نتا أي واحدا
باملئة إىل  59.10دوالرا للربميل
بعدما صع�د إىل  59.73دوالرا
وهو أعى مستوى منذ العارش
من يناير /كانون الثاني.
ويف أحدث مس�تجدات الرصاع

املس�تمر يف ليبي�ا من�ذ وق�ت
طويل ،قالت املؤسسة الوطنية
للنف�ط ،األح�د ،إن حقل�ن
نفطين كبريين يف جنوب غرب
البالد رشع�ا يف اإلغالق بعدما
أغلق�ت ق�وات موالية للجيش
الوطني الليبي خط أنابيب.
وتراجع�ت أس�عار النف�ط يف
األس�بوعن املاضي�ن .وبع�د
ارتفاع األس�عار بسبب تأجج
التوت�ر ب�ن الوالي�ات املتحدة
وإي�ران يف بداي�ة الع�ام ،اتخذ

الجانب�ان خط�وات لالبتع�اد
عن الرصاع مم�ا يهدئ أجواء
السوق.
وقال متحدث باس�م املؤسسة
الوطنية للنفط إنه إذا اس�تمر
وق�ف الص�ادرات ف�إن م�لء
صهاريج التخزين سيستغرق
بضعة أيام وسيقترص اإلنتاج
ع�ى  72أل�ف برمي�ل يومي�ا.
وكان�ت ليبي�ا تنت�ج نحو 1.2
ملي�ون برميل يومي�ا يف اآلونة
األخرية.

وق�ال ،ت�اكايش تس�وكيوكا
،رئي�س جمعي�ة الب�رتول
الياباني�ة يف مؤتم�ر صحفي،
ام�س” :س�يظل خ�ام غ�رب
تكس�اس الوس�يط يح�وم يف
نط�اق  60دوالرا للربمي�ل عى
األرجح مع تركيز السوق عى
الع�رض والطل�ب األمريك�ي
م�ن النف�ط واملنتج�ات
النفطي�ة عالوة ع�ى املخاطر
الجيوسياس�ية يف ال�رق
األوسط“.

الرياضي

أصفر وأمحر

الفيزا وراء عدم التحاق كامل وناصر
مبنتخب اليد يف الكويت

بغداد /متابعة الزوراء:
َ
كش�ف االتحاد العراقي لكرة اليد س�بب عدم التحاق املدربني املس�اعدين للمنتخب الوطني كاظم
كامل وكاظم نارص بوفد املنتخب يف الكويت .وقال املنس�ق اإلعالمي لالتحاد حسام عبد الرضا إن
“املدربني كاظم كامل وكاظم نارص ،كانوا متواجدين طيلة فرتة استعداد املنتخب الوطني ويف كل
املعس�كرات ولغاية اخر يوم قبل السفر” .وأوضح أن “الس�بب يف عدم التحاقهم ،هو عدم إصدار
تأشرية الدخول لهم من قبل الجانب الكويتي ولهذا تدخل رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد من أجل
إتم�ام دخولهم ودخل أيضا عىل الخط أحمد رياض وزير الش�باب والرياضة” .وأضاف أن “تعنت
الجانب الكويتي بعدم قبول دخولهم إىل األرايض الكويتية ،حال دون التحاقهم باملنتخب”.
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استقالة احتاد الكرة مل تصل اىل الفيفا

عبد اخلالق مسعود :اخبار إلغاء االتفاق مع عدنان درجال عارية عن الصحة
بغداد /متابعة الزوراء:
اك َد رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم عبد
الخال�ق مس�عود ان االتفاق ال�ذي تم مع
النجم الدويل السابق عدنان درجال ،ما زال
قائما ً وستتم االمور كما هو متفق عليه.
وكان اتح�اد الكرة ،قد اعلن توصله التفاق
م�ع درج�ال ،بتقدي�م اس�تقالة جماعية
مقابل تنازل درجال عن جميع الش�كاوى
الت�ي تق�دم به�ا ض�د االتح�اد يف املحاكم
املحلية ومحكمة “كاس”.
وقال مس�عود إن “االتفاق م�ع درجال ما
زال قائم�ا ً وس�تتم االمور كم�ا هو متفق
عليه�ا بتقديم اس�تقالة جماعي�ة لجميع
اعضاء االتحاد”.
واوض�ح ان “االنب�اء الت�ي ت�رش اىل الغاء
االتفاق غ�ري صحيحة اطالقاً ،االمور حتى
االن تس�ري كما يجب ،س�نقدم االس�تقالة
مقابل انهاء جميع الش�كاوى ضد االتحاد
من الطرف االخر”.
ومن املق�رر ان يتم ارس�ال االس�تقالة اىل
االتح�اد الدويل لكرة الق�دم ال�“فيفا” ،من
اج�ل تش�كيل هيئة مؤقت�ة تدي�ر االتحاد
لحني اجراء انتخابات جديدة.
وأعرب اعضاء اتحاد الكرة عن استغرابهم
م�ن إج�راءات محكم�ة الرصاف�ة ،عقب
تنازل الالعب الدويل الس�ابق عدنان درجال
ع�ن دعواه ضد رئيس اتحاد الكرة املال عبد
الخالق مسعود ونائبه عي جبار.
وق�ال املص�در إن “عض�و االتح�اد غال�ب
الزام�ي ومحام�ي االتح�اد ق�د ح�را
املحكمة ،اضافة لحض�ور محامي الالعب
الدويل السابق عدنان درجال ،اال ان الجميع
تفاج�أ بإج�راءات املحكمة حت�ى يف حالة
تنازل املشتكي درجال.
واض�اف ،أن “االج�راءات تتطل�ب حضور
املتهم�ني رئيس االتح�اد املال عب�د الخالق
مس�عود ونائب�ه ع�ي جب�ار وبرفقتهم�ا
كفيل�ني حتى يتم اط�الق رساحيهما وتلك
االجراءات تعدها املحكمة رسمية وال بديل

منتخب اليد يهزم الصني ويواجه
اسرتاليا اليوم ببطولة آسيا
بغداد /متابعة الزوراء:
بف�ارق س�بعة اه�داف ،نج�ح
املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة اليد يف
التغل�ب ع�ىل نظ�ريه الصين�ي
ضمن منافسات االدوار الرتتيبية
لبطولة آس�يا لكرة اليد ،املقامة
منافساتها يف الكويت.
املباراة الت�ي اقيمت عىل مجمع
الشيخ س�عد العبد الله للصاالت
املغلق�ة ،انته�ت بف�وز اس�ود
الرافدين بنتيجة ثمانية وثالثني
مقاب�ل واح�د وثالث�ني هدف�ا
لينجح املنتخ�ب الوطني يف اوىل
مبارياته ب�االدوار الرتتيبية من
التاسع وحتى الثالث عرش.
وفش�ل منتخبنا الوطن�ي بكرة
اليد يف التأهل الدور الثمانية من
منافس�ات بطولة آسيا الجارية

ياسني :اطمح الحراز لقب الدوري
مرة أخرى مع نفط الوسط
عنها.
ومن جانبها أكدت لجنة الشباب والرياضة
النيابية ان اتحاد الكرة لم يرسل استقالته
للفيفا حتى اآلن.
وق�ال رئي�س لجن�ة الش�باب والرياض�ة
النيابية عباس عليوي ان “االتحاد العراقي
لك�رة القدم لم يرس�ل اس�تقالته لنظريه
االتحاد الدويل لكرة القدم حتى اآلن”.
وأض�اف عليوي ان “أس�باب عدم ارس�ال
اس�تقالة االتح�اد اىل الفيف�ا م�ا زال�ت

استئناف الدوري السلوي املمتاز
نهاية الشهر احلالي

بغداد /متابعة الزوراء
ينطلق الدوري املمتاز لكرة الس�لة مجددا ً يف ال� 27من ش�هر كانون
الثاني الجاري ،بنظام التقاطع.
وانته�ت املرحلة االوىل للدوري الس�لوي ،بتصدر النف�ط برصيد 14
نقط�ة ،يلي�ه الرشطة برصي�د  12ثم املين�اء ب�ذات الرصيد ودهوك
ونفط الجن�وب برصيد  10نقاط ،ثم التضامن  9نقاط والكهرباء 8
نقاط واخريا زاخو برصيد  7نقاط.
ال�دور املقبل س�يقام بنظ�ام التقاطع ،إذ س�يُلعب بنظ�ام الذهاب
واالي�اب ويف حال التعادل باملواجهات يحتس�ب فارق النقاط ،وفيما
ي�ي مباريات الدور املقبل النفط مع زاخ�و والرشطة امام الكهرباء
ويواجه امليناء منافسه التضامن ويلعب دهوك مع نفط الجنوب.
وبع�د انتهاء املباريات يت�م تحديد املتاهلني للمرب�ع الذهبي ،بعدها
س�يتوقف ال�دوري مج�دداً ،حيث يغ�ادر املنتخب الوطن�ي اىل قطر
لخ�وض معس�كر تدريب�ي اس�تعدادي مكث�ف قبل خ�وض مباراة
تصفي�ات كاس اس�يا امام املنتخ�ب اللبناني يوم  21ش�باط املقبل
وامام الهند يف ال� 24من الشهر ذاته.

نادي أربيل يواصل تدريباته
حتضريا الستئناف الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء:
اكد نادي أربيل مواصلة استعداده
الستئناف الدوري العراقي املمتاز
لكرة القدم.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للنادي
ريب�ني رم�زي إن “ن�ادي أربي�ل
يواص�ل اس�تعداداته لل�دوري
املمت�از بعدم�ا ق�رر االتح�اد
اس�تئنافه يف الع�ارش من ش�هر

احداثها حالي�ا يف دولة الكويت،
ورغم فوزه ع�ىل منتخب هونغ
كون�غ بف�ارق واح�د وعرشين
هدف�ا وبنتيج�ة  22 - 43هدفا
بع�د ان انته�ى الش�وط االول
لصال�ح منتخبن�ا بنتيج�ة 24
  9اه�داف ،اال ان�ه ل�م يتمكنم�ن احتالل اح�د املركزين االول
والثان�ي اث�ر خس�ارته ام�ام
منتخب�ي الكويت واالم�ارات يف
املبارات�ني الس�ابقتني ،اذ تكب�د
الخس�ارة امام الكوي�ت بفارق
ثالثة اه�داف وبنتيجة خمس�ة
وعرشي�ن مقابل اثنني وعرشين
هدف�ا وام�ام منتخ�ب االمارات
بف�ارق ه�دف واح�د وبنتيج�ة
عرشي�ن مقاب�ل تس�عة ع�رش
هدفا.

شباط املقبل”.
وأوضح أن “االتحاد س�يعلن الية
ال�دوري يف اجتماعه يف ال� 25من
الش�هر الجاري ،إذ سيتم تقسيم
الف�رق اىل مجموعت�ني والدوري
يقام من مرحلة واحدة فقط”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان ال�دوري
املمتاز توق�ف منذ مطلع ترشين
األول املايض بسبب التظاهرات.

مجهولة”.
وكان درجال قد اشتكى عىل الرئيس ونائبه
بتهم�ة التزوي�ر يف اجتماع الهيئ�ة العامة
لالتح�اد قب�ل انتخابات املكت�ب التنفيذي
السابقة والتي فاز مسعود بالرئاسة وعىل
جب�ار بمنصب النائ�ب الثان�ي ،واصدرت
املحكمة وثيقة القاء قبض بحق االثنني.
وبدأ وف�د عراقي يتكون م�ن ممثل اتحاد
الك�رة وعدنان درجال وممثل�ني قانونيني
لهم�ا ،ورئيس لجن�ة الش�باب والرياضة

النيابية ،عباس عليوي ،يف االستفسار عن
إمكانية س�حب جميع الش�كاوى املقدمة
ضد رئيس اتحاد الكرة ونائبه.
وقال مصدر مطلع إن الوفد سيزور مجلس
القض�اء األع�ىل ،لالستفس�ار ع�ن م�دى
إس�قاط عدن�ان درجال ،ش�كواه املقدمة
وإمكاني�ة العف�و ع�ن املحك�وم عليه�م،
صباح رضا وستار وزير ووليد طربة.
وأوضح أن إس�قاط تلك الش�كاوى ،حلقة
مهمة يف رفع االستقاالت إىل االتحاد الدويل

للعب�ة ،ويف ح�ال عدم ق�درة درج�ال عن
التنازل ،س�يتم إلغاء االتفاق بني الطرفني
بش�كل تام ،ومتابعة القضي�ة يف املحاكم
املختصة.
يش�ار إىل أن أعض�اء اتحاد الك�رة ،قدموا
اس�تقالتهم بش�كل جماعي لرئيس لجنة
الش�باب والرياض�ة الربملاني�ة ،عب�اس
عليوي ،يف انتظار إرس�الها لالتحاد الدويل،
يف ح�ال تم إس�قاط الش�كاوى من جانب
درجال.

بغداد /متابعة الزوراء :انض َم العب النجف الس�ابق عصام ياسني
إىل فري�ق نف�ط الوس�ط لتمثي�ل الفريق يف املوس�م الح�ايل بفرتة
االنتقاالت الش�توية ليكون أول تعاقدات عندليب الفرات األوس�ط
الشتوية.
وقال ياس�ني انا س�عيد جدا بعودتي لصفوف نفط الوس�ط حيث
أملك ذكريات جميلة تتلخص بتتويجنا بلقب الدوري موسم 2015
مع العندليب  ،و اس�عى لتك�رار هذا االنجاز يف املوس�م الحايل مع
املدرب الكبري رايض شنيشل “.
واض�اف ان توق�ف ال�دوري أرض باملنافس�ة ونتمن�ى اس�تئناف
املنافس�ات ليكون موس�ما اس�تثنائيا حي�ث تميز نفط الوس�ط
بتش�كيل فري�ق متجانس مابني العبي الخربة والش�باب  ،وبالتايل
نأمل أن يكون منافسا عىل اللقب”.
وأشار إىل أنه سينخرط بتدريبات الفريق ويأمل أن يحقق االنسجام
الرسيع مع زمالئه وأن يشكل إضافة نوعية للفريق.

منتخب الشباب يواجه منتخبات تونس والكويت وموريتانيا يف كأس العرب
بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
أجريت ،يوم امس االثنني ،يف عاصمة اململكة
العربية الس�عودية مدينة الرياض ،مراسم
قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت
 20عاما ً التي ينظمها االتحاد العربي لكرة
الق�دم بالرشاك�ة م�ع معهد إع�داد القادة
بالهيئ�ة العام�ة للرياضة ،والتي س�تقام
منافس�اتها بمش�اركة  16منتخباً .وتقام
البطولة خالل الفرتة من  17شباط القادم
حت�ى الخام�س م�ن آذار الق�ادم يف م�دن
الرياض والدمام والخرب .وأس�فرت القرعة
ع�ىل النح�و اآلت�ي للمجموع�ات األرب�ع،
املجموعة األوىل :العراق وتونس وموريتانيا
والكوي�ت ،املجموع�ة الثاني�ة :املغ�رب

والبحري�ن وقط�ر وجيبوت�ي ،املجموع�ة
الثالث�ة :الس�عودية وفلس�طني والجزائ�ر
ومرص ،املجموعة الرابعة :الس�ودان وليبيا
واإلم�ارات وج�زر القمر .وتحض�ن مدينة
الخرب منافس�ات مجموعة لي�وث الرافدين
من املسابقة عىل استاد مدينة األمري سعود
بن جل�وي الرياضية ،فيما تق�ام مباريات
املجموعت�ني الثاني�ة والرابع�ة يف مدين�ة
الرياض عىل اس�تاد األمري فيص�ل بن فهد
وعىل استاد نادي الرياض ،بينما تستضيف
مدينة الدمام لقاءات املجموعة الثالثة عىل
اس�تاد األم�ري محمد ب�ن فهد .وس�تنطلق
منافس�ات البطولة يوم االثنني  17ش�باط
املقب�ل ،وتختتم يف الخامس من ش�هر آذار

باملب�اراة النهائية عىل اس�تاد األمري محمد
ب�ن فه�د بمدين�ة الدم�ام .وتق�ام مرحلة
املجموع�ات بني يوم�ي  17ش�باط وحتى
 24من نفس الش�هر ،فيما تلعب مباريات
الدور ربع النهائي يومي الخميس والجمعة
 27و 28ش�باط ،عىل أن تقام مباراتا الدور
نص�ف النهائي للبطولة ي�وم  2آذار ،قبل 3
أيام من موعد املباراة الختامية .وتشارك يف
البطولة العربية ست عرشة دولة إضافة إىل
اململكة العربية الس�عودية (البلد املضيف)،
هي اإلم�ارات ،البحرين ،تون�س ،الجزائر،
جيبوتي ،السودان ،العراق ،فلسطني ،قطر،
ج�زر القمر ،الكويت ،ليبي�ا ،مرص ،املغرب
وموريتانيا.

العبو والعبات الطلبة حيرزون املراكز األوىل يف بطولة الضاحية
بغداد /الزوراء:
شهدت بطولة االندية واملؤسسات لركض الضاحية لجميع الفئات
العمري�ة التي أقيمت يف جامعة بغداد ،تمي�ز العبي والعبات نادي
الطلب�ة ،بحض�ور الدكتور طالب فيص�ل رئيس االتح�اد العراقي
اللعاب القوى.
وأس�فرت النتائج عن تتويج الناش�ئات باملركز االول فرقيا  .وعىل
مس�توى الفردي يف املراكز األربعة األوىل .ويف منافسات املتقدمات
حققن املركز الثاني فرقيا وفرديا يف املركز االول.
ويف س�باقات املتقدم�ني حقق رج�ال الطلبة املرك�ز الثالث فرقيا،
وفرديا املركز الثالث( الالعب تيمور عبد الله ) ايضا.
ع�ودة عروس األلع�اب إىل واجهة االنيق من جديد يع�د واحدا ً من
األم�ور اإليجابية التي عملت االدارة ع�ىل تحقيقه .وكانت النتائج

الفردي�ة لالعب�ات االنيق كما يأتي ،األول ضحى حس�ني عبود من
ن�ادي الطلبة ،املركز الثاني س�ارة فاضل من ن�ادي الطلبة ،املركز
الثال�ث ب�راء هيثم م�ن نادي الطلب�ة ،املركز الثال�ث بنني عي من
ن�ادي الطلبة ،وكانت النتائج الفردي�ة كالتايل ،األول نادي الطلبة
....بغ�داد ،الثان�ي غاز الش�مال...كركوك ،الثال�ث نفط الجنوب
...الب�رصة  ،وعن فئة متقدمني الرجال فاز الالعب تيمور عبد الله
باملركز الثالث.
ويذك�ر ان ثماني�ة ع�رش ناديا من جمي�ع محافظ�ات العراق قد
اش�رتكت يف ه�ذه املنافس�ات .وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان الالعبة
ضحى حس�ني عبود حاصلة عىل فضية غرب آسيا بتحطيم الرقم
القيايس العراقي يف س�باق  400mحواجز ،وكل الش�كر والتقدير
ملدربي الفرق عي رعد محمد ومحسن حزام رسن.

العبو امانة بغداد يهيمنون على تشكيلة املنتخب الوطين
بغداد  /الزوراء:
ْ
اف�رزت منافس�ات البطولة الت�ي اقامها
االتح�اد العراق�ي املرك�زي للتايكون�دو
يف نادي وس�ام املج�د والتي تع�د باكورة
نش�اطاته بع�د تش�كيل الهيئ�ة االدارية
الجديدة الختيار العب�ي املنتخب الوطني
لفئة الش�باب واملتقدمني لتمثل املنتخب
الوطني باملنافسات الخارجية .
اذ تمك�ن ثمانية العبني خمس�ة من فئة

املتقدم�ني وثالث�ة من الش�باب من نادي
االمانة حجز مقاعدهم باملنتخب الوطني
للتايكواندو بعد منافسات قوية ما بينهم
وب�ني نظرائه�م ب�االوزان التي ش�اركوا
فيها حيث استطاع الالعبون (مهدي عبد
الجليل ويارس عقيل) بوزن ( )58وناطق
هالل بوزن ( )78ومصطفى نارص بوزن
( )74وع�ي عبد الكريم ب�وزن زائد ()78
التاهل لالدوار النهائية للبطولة.

فيم�ا اس�تطاع ثالث�ة العبني ش�باب من
االمان�ة من الحص�ول عىل املراك�ز االوىل
والثاني�ة اهلتهم للتواج�د ضمن صفوف
املنتخ�ب الوطني للش�باب وه�م (موىس
الكاظ�م حس�ني ) ب�وزن ( )55وعب�اس
محم�د ب�وزن ( )59ومصطفى حس�ني
كريم بوزن (. )45
ويف س�ياق منفصل ضم املنتخب الوطني
للتايكوان�دو ،أربع�ة العب�ني م�ن ن�ادي

لرشطة استعدادا ً ملنافسات بطولة بريوت
الدولية يف بريوت.
وقال املنسق اإلعالمي التحاد التايكواندو،
احمد الغ�راوي إن “اربعة العبني ينتمون
لفري�ق ش�باب الرشط�ة للتايكوان�دو،
تش�كيلة املنتخ�ب الوطني الذي يس�تعد
للدخ�ول يف منافس�ات بطول�ة ب�ريوت
الدولية التي ستنظمها لبنان”.
وأضاف ان “انضمام الالعبني األربعة ،تم

بعد تفوقهم الواض�ح يف نزاالت تصفيات
املنتخ�ب الوطني للش�باب الت�ي أجريت
بإرشف االتحاد املركزي للعبة”.
وب�ني أن “الالعب�ني الذي�ن تمكن�وا م�ن
التواج�د ضمن التش�كيلة الدولية هم كل
م�ن يحيى س�الم وزن ()٦٣ك�غ  ،جالل
ع�ي وزن ( )٦٨كغ  ،مصطف�ى محمود
وزن ( )٧٣كغ  ،ش�كر محمود وزن ()٨٧
كغ”.
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ليفربول يضيف مانشسرت يونايتد لقائمة ضحاياه

َ
واص�ل ليفرب�ول مسلس�ل انتصارات�ه
الطوي�ل يف الربيمريلي�ج ،بالتغل�ب ع�ىل
غريمه مانشسرت يونايتد يف ديربي إنجلرتا
( ،)0 - 2عىل ملعب أنفيلد ،ضمن الجولة
ال�.23
وس�جل ه�ديف ليفرب�ول ،فريجي�ل ف�ان
داي�ك (ق )14ومحم�د ص�الح (ق،)93
ليعزز الري�دز موقعهم يف ص�دارة جدول
الرتتي�ب ،برصيد  64نقط�ة ،بينما تجمد
مانشس�رت يونايت�د عن�د  34نقط�ة ،يف
املركز الخامس.
وجاءت املحاولة األوىل يف الدقيقة الثامنة،
بعدما ارتقى ماني لكرة عرضية ،مسد ًدا
رأسية مرت ضعيفة إىل جوار القائم.
لكن ليفربول افتتح التس�جيل رسيعا ،يف
الدقيق�ة  ،14حيث وجهت رأس فان دايك
ركنية أرنولد ،إىل داخل شباك دي خيا.
وس�جل ليفربول مج�ددا يف الدقيقة ،25
بعدم�ا أعاق فان داي�ك الحارس دي خيا،
ليتاب�ع فريمينو الك�رة بتس�ديدة ،إال أن
حك�م املباراة ألغى اله�دف بعد العودة إىل
“الفار”.
وانطلق صالح يف الدقيقة  27عىل الطرف
األيم�ن ،وأرس�ل عرضية أرضي�ة متقنة
لفريمين�و ،داخ�ل منطقة الج�زاء ،إال أن
املهاجم الربازيي سدد إىل جوار القائم.
وم�ع الس�يطرة التام�ة لليفرب�ول ،ه�ز

وأهدر يونايتد فرصة محققة للتس�جيل،
يف الدقيق�ة  ،41بعدم�ا أرس�ل بيس�اكا
عرضية متقنة لبرييرا الخايل من الرقابة،
داخ�ل منطقة ال� 6ي�اردات ،إال أن األخري
لم يلحق بالكرة.
وانف�رد ماني ب�دي خي�ا يف الدقيقة ،45

فينالدوم الشباك بعد انفراده بدي خيا ،يف
الدقيقة  ،36إال أن الهدف تم إلغاؤه أيضا
بداعي التسلل.
وش�كل مانشس�رت يونايت�د خطورت�ه
األوىل ،يف الدقيق�ة  ،39بتس�ديدة من قبل
مارسيال ،مرت إىل جوار القائم.

ليس�دد الس�نغايل ك�رة أرضي�ة ،أبعدها
الحارس اإلسباني إىل ركلة ركنية.
ويف مطل�ع الش�وط الثاني ،أه�در صالح
فرصة محققة للتس�جيل يف الدقيقة ،47
بعدما أرسل روبرتس�ون عرضية أرضية
متقن�ة للمرصي ،إال أنه س�دد بغرابة إىل

اعالم الكرتوني

جوار القائم.
وواص�ل ليفربول هجوم�ه القوي ،حيث
أطل�ق هندرس�ون صاروخية م�ن داخل
منطقة الجزاء ،يف الدقيقة  ،49اصطدمت
بالقائم.
وم�ن هجم�ة مرت�دة ،انطل�ق فري�د من
العم�ق يف الدقيق�ة  ،57مس�د ًدا من عىل
حدود منطقة الج�زاء ،كرة ذهبت خارج
إطار املرمى.
وأج�رى كل�وب التبدي�ل األول لليفربول،
يف الدقيق�ة  ،66بنزول الالنا عىل حس�اب
تشامربلني.
كم�ا أج�رى سولس�كاير تبديل�ني دفعة
واح�دة ،يف الدقيق�ة  ،74بخ�روج برييرا
وويليامز ،ونزول ماتا وجرينوود.
ورد كلوب بتبديلني أيضا ،يف الدقيقة ،82
بخروج كل م�ن فريمينو وماني ،ودخول
أوريج�ي وفابيني�و ،وتبعه سولس�كاير
ب�إرشاك دال�وت ع�ىل حس�اب ش�او ،يف
الدقيقة .87
وأطل�ق ص�الح رصاص�ة الرحم�ة ع�ىل
الشياطني الحمر ،بتسجيل الهدف الثاني
يف الدقيق�ة  ،93حي�ث انف�رد من وس�ط
امللع�ب ،بعد تمريرة طولية من أليس�ون،
قبل أن يس�دد كرة أرضية س�كنت شباك
دي خيا ،لينتهي اللقاء بفوز ليفربول (2
.)0 -

دجوكوفيتش :اجليل اجلديد حيتاج إىل نضوج ذهين

رأى املصن�ف ثانيا ً عامليا ً الرصبي نوفاك دجوكوفيتش
أن العب�ي الجي�ل الجديد يف ك�رة امل�رب يحتاجون
إىل “النض�وج” الذهني لتحقيق األلق�اب يف البطوالت
الكربى ،وذلك عشية انطالق بطولة أسرتاليا املفتوحة.
ويس�تعد الرصب�ي للدفاع ع�ن لقبه يف ملب�ورن حيث
يبحث عن لقب ثامن يعزز به رقمه القيايس ،يف موسم
يعاد خالله طرح السؤال عن قدرة العبي الجيل الجديد
ع�ىل كرس هيمن�ة دجوكوفيتش واملصن�ف أول عامليا
اإلسباني رافايل نادال والسويرسي روجيه فيدرر عىل
ألقاب الغراند سالم.
وأح�رز الثالثة ما مجموعه  55لقبا كبريا ،وس�يطروا
عليه�ا يف األع�وام املاضية ،لكنهم يواجهون منافس�ة
متزاي�دة من ش�بان مث�ل ال�رويس دانيي�ل مدفيديف
والنمس�وي دوميني�ك تيي�م واليونان�ي س�تيفانوس
تسيتسيباس .ويف ترصيحات األحد ،كرر دجوكوفيتش
ثقته ب�أن العبني مثل هؤالء قادرون ع�ىل إحراز لقب
غراند سالم ،والسيما بعد أدائهم يف العام املايض ،حيث
بلغ مدفيديف نهائي فالشينغ ميدوز األمريكية ،وتييم
نهائي روالن غاروس الفرنسية ،وتسيتسيباس نصف
نهائ�ي بطولة أس�رتاليا املفتوحة .وق�ال“ :هم عمليا
عىل بع�د مجموعة واحدة (من الف�وز) .يف أي يوم ،يف
املستقبل القريب ،أعتقد أن هذا األمر سيتحقق .ال مفر
من�ه” .وتابع“ :رصاحة ال أعتق�د أن الكثري ينقصهم.

أعتقد أنه�م يقدم�ون أداء قويا يتطل�ب توافر العديد
م�ن املواهب ،وهم يتمتع�ون به�ا ( )...لقد خصصوا
الساعات وكرّسوا أنفسهم عىل أرض امللعب وخارجه.
أعتقد أن العديد من العبي الجيل الجديد يبذلون جهدا
كبريا عىل الصعيد االحرتايف”.

ورأى الالع�ب املتوج ب��  16لقبا كب�ريا أن هذا الجهد
“هو رشط مس�بق عىل ما أعتق�د للنجاح” ،لكن يجب
أن يقرتن بنضوج معني خارج إطار املوهبة.
وأوض�ح اب�ن الثاني�ة والثالث�ني عاما“ :للف�وز بلقب
غران�د س�الم والحف�اظ ع�ىل أع�ىل مس�توى ألعوام

إيران تؤكد انها قوية وآمنة الستضافة مباريات دوري األبطال

أك َد مس�ؤول إيراني ان بالده “قوية وآمنة” الس�تضافة مباريات دوري
أبطال آسيا يف كرة القدم ،بعد طلب االتحاد القاري من أندية الجمهورية
اإلس�المية خوض لقاءاتها خ�ارج أرضها يف أعقاب سلس�لة أحداث يف
اآلون�ة األخرية ،أبرزها اس�قاط طائرة مدنية أوكراني�ة .وأعلن االتحاد
املح�ي للعب�ة هذا األس�بوع ان االتحاد القاري طلب م�ن أنديته خوض
مبارياتها خارج أرضها من دون تحديد األسباب بشكل رسمي ،يف خطوة
قابلها الطرف اإليراني بالتلويح باالنس�حاب من املسابقة .لكن مصدرا
مقربا من امللف أفاد وكالة فرانس برس ان الطلب ال يزال “توصية” من
لجنة املس�ابقات ،ومن املتوقع أن يتخذ املكتب التنفيذي قراره بش�أنها
“يف الساعات املقبلة” .وقال وزير الرياضة اإليراني مسعود سلطاني فر

إن“ :إيران بالد آمنة وقوية ( )...ال توجد لدينا أي مش�اكل تتعلق
بس�المة الطريان” ،وذلك يف ترصيحات نرشها املوقع االلكرتوني
ملكتبه .وش�دد عىل انه “يضمن ش�خصيا س�المة فرق كرة القدم
الزائ�رة” ،متوجها اىل الرئيس البحريني لالتحاد اآلس�يوي الش�يخ
س�لمان بن ابراهي�م آل خليفة“ :يب�دو ان قرار لجنة مس�ابقاتكم
خض�ع لتأثري اإلعالم الغرب�ي املناهض” .وأوضح مص�در مقرب من
املل�ف لفرانس برس األحد ان توصية لجنة املس�ابقات جاءت بس�بب
“الظروف الراهنة” يف ايران .وأفاد املصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ،أن
األمر “ليس قرارا رسميا بعد ،وال يزال توصية من لجنة املسابقات
تحتاج إلقرارها من قبل املكتب التنفيذي” ،متوقعا ان يتم
ذل�ك “يف الس�اعات املقبلة” تمهي�دا إلعالنه .وحذرت
السلطات الرياضية اإليرانية من أن األندية املعنية،
وهي برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مبارشة
يف دور املجموع�ات) واس�تقالل طه�ران وش�هر
خ�ودرو (يش�اركان اعتبارا من ال�دور التمهيدي
الثان�ي) ،تعتزم االنس�حاب من املس�ابقة بحال
أصبح القرار نافذا.
ونقل�ت وكالة إيس�نا ع�ن رئيس اللجن�ة األوملبية
رضا صالحي أمريي قول�ه“ :لن ننصاع ألي ضغط
وإذالل .ت�م اإلعالن رس�م ًيا عن أننا لن نش�ارك يف
املباري�ات إذا تق�رر ذل�ك .وتداعياته�ا يتحملها
أولئك الذين يتخذون القرار”.

أياكس يواصل تصدر الدوري اهلولندي

عز َز أياكس صدارته لرتتيب الدوري الهولندي،
بعدم�ا حقق ف�وزا ثمين�ا  1 / 2عىل ضيفه
س�بارتا روتردام ،يف املرحلة  19للمس�ابقة.
وأس�فرت باقي مباريات املرحل�ة عن تعادل
آيندهوف�ن  1 / 1م�ع مضيفه فينل�و ،فيما
تغلب إمني  / 1صفر عىل مضيفه هرياكليس
أمليل�و .وارتف�ع رصيد أياك�س إىل  47نقطة،
متفوقا بفارق ست نقاط عىل أقرب مالحقيه

ألكمار ،يف حني تجمد رصيد سبتارتا عند 23
نقط�ة يف املركز الحادي ع�رش .وتقدم دوني
فان دي بيك ملصلحة أياكس يف الدقيقة ،15
قبل أن يضيف زميل�ه ريان جرافينبريش
اله�دف الثاني يف الدقيقة  .60لكن جويل
ب�ريوي أش�عل املب�اراة بتس�جيله هدف
تقلي�ص الفارق لس�بارتا يف الدقيقة .74
وحاول س�بارتا إدراك التعادل خالل الوقت

ا ملتبقي
م�ن املب�اراة دون
ج�دوى ،ليحقق أياكس
ف�وزه الخامس عرش يف
البطول�ة هذا املوس�م،
والثان�ي ع�ىل التوايل.
م�ن جانب�ه ،واص�ل
آيندهوف�ن ابتعاده عن س�باق
املنافس�ة ع�ىل اللق�ب بعدم�ا
س�قط يف ف�خ التع�ادل  1 / 1أم�ام
مضيفه فينلو يف وقت س�ابق اليوم
باملرحلة ذاتها .وتقدم فينلو بهدف
س�جله جونتان أوبوكو يف الدقيقة
 68م�ن ركل�ة ج�زاء وتع�ادل
آيندهوف�ن بهدف س�جله دينزل
دومفري�س يف الدقيق�ة األخرية
م�ن اللق�اء .ورف�ع آيندهوفن
رصي�ده إىل  35نقطة يف املركز
الرابع ،كما رفع فينلو رصيده
إىل  16نقط�ة يف املرك�ز
السادس عرش (الثالث من
القاع).
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رونالدو يقود يوفنتوس لتوسيع
الفارق مع إنرت

س�جّ ل النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو هديف فريقه يوفنتوس
يف مرم�ى بارم�ا ( ،)1 - 2ليق�وده إىل االبتعاد بف�ارق  4نقاط عن
وصيف�ه إنرت ميالن ضم�ن املرحلة العرشين من ال�دوري اإليطايل
لك�رة القدم .وب�ات رصيد يوفنتوس  51نقط�ة محلقا ً يف الصدارة
مقاب�ل  47لوصيفه إن�رت ميالن .وافتتح رونالدو التس�جيل أواخر
الش�وط األول عندما راوغ مدافعا ً داخل املنطقة وأطلق الكرة التي
اصطدم�ت بمداف�ع بارما مايت�و دارميان خادعة ح�ارس مرماه
( .)23وكاد الويل�زي أرون راميس يضيف اله�دف الثاني يف الوقت
بدل الضائع من الش�وط األول لكن تسديدته مرت إىل جانب القائم
األيمن .لكن بارما نج�ح يف إدراك التعادل عرب أندرياس كونيليوس
م�ن كرة رأس�ية مس�تغالً ركل�ة ركني�ة ( .)55بي�د ّ
أن فرحته لم
تدم س�وى  3دقائق ّ
ألن رونالدو اس�تغل كرة عرضي�ة متقنة من
األرجنتين�ي باول�و ديباال ليتابعها يف الش�باك من مس�افة قريبة.
وانفرد رونالدو باملرك�ز الثاني يف ترتيب الهدافني برصيد  16هدفا ً
مقابل  23للمتصدر تشريو إيموبيي مهاجم التسيو.

برشلونة يتفوق على غرناطة ويستعيد الصدارة

طويلة ،يحتاج الالعب الكتس�اب هذا النضوج الذهني
والعاطف�ي والخ�ربة لفهم نق�اط قوت�ه ،وأن يواجه
مخاوفه نوعا ما”.
وأش�ار إىل أن “راف�ا (ن�ادال) ،روجيه ،وأن�ا ،بطبيعة
الحال عىل مدى األعوام ال� 10أو ال� 15املاضية ،نعرف
ما نحتاج إليه عىل الصعيد الذهني يف هذا الوضع .ربما
هذا يمنحنا بعض األفضلية” عىل اآلخرين.
ورأى الرصب�ي أن هيمنة “الثالث�ة الكبار” عىل اللعبة
تع�ود يف جان�ب منه�ا اىل الحافز ال�ذي وف�ره الثالثة
لبعضهم البعض ،واملنافسة التي جعلت املباريات التي
تجمعهم من بني األفضل عىل امتداد تاريخ اللعبة.
واعت�رب أن مواصل�ة ن�ادال ( 33عام�ا) وفي�درر (38
عام�ا) تقديم أداء عىل هذا املس�توى رغم تقدمهما يف
السن ،توفر اإللهام له ولالعبني اآلخرين.
وأوض�ح“ :س�بق يل أن قلت م�رارا أنن�ا ألهمنا بعضنا
البع�ض ع�ىل امت�داد املنافس�ة يف م�ا بينن�ا وخ�الل
مس�رياتنا من أجل ان نصبح أفضل ،من أجل أن نفهم
سبل تخطي العوائق يف املنافسات التي تجمعنا”.
وتابع“ :أنا ممتن بشكل أكرب حاليا لوجودي يف الحقبة
ذاته�ا مع هذي�ن الالعبني ،مما كن�ت عليه قبل عرشة
أع�وام أو  15عاما .أنا متأكد من أن املنافس�ة معهما
جعلت من�ي العبا قويا ج�دا ( )...ووفرت يل الحماس
الذي ال أزال أتمتع به اليوم”.

انت�رص برش�لونة عىل ضيف�ه غرناط�ة بهدف نظي�ف ضمن
األسبوع العرشين من مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ول�م يقدم برش�لونة ذاك العرض املنتظر م�ن قبل جماهريه يف
املب�اراة األوىل الت�ي يقوده�ا مدرب�ه الجديد كيك�ي ،إذ احتاج
الستثمار طرد جريمان سانش�يز ( )69وهدف من األرجنتيني
ليونيل مييس ( )76ليقتنص النقاط الثالث.
وأج�رى كيكي بعض التغ�ريات الطفيفة عىل قائمة برش�لونة
واألدوار الت�ي يؤديه�ا نج�وم الفريق لك�ن ذلك لم يك�ن كافيا ً
لتقديم عرض مبهر إذ بدت الحاجة كبرية ملهاجم يعوّض غياب
سواريز الطويل بسبب اإلصابة.
ورفع برشلونة رصيده إىل  43نقطة يف الصدارة بفارق األهداف
ع�ن ري�ال مدريد فيما تجمّ�د رصيد الخارس عن�د  27نقطة يف
املركز العارش.

كافاني يطلب الرحيل يف املريكاتو الشتوي
أكد ليوناردو املدير الريايض لنادي باريس س�ان جريمان،
أن إدينس�ون كافاني مهاج�م الفريق ،طل�ب الرحيل عن
صفوف النادي خالل فرتة االنتقاالت الشتوية الجارية.
وق�ال ليوناردو عرب صحيفة “لو باريزيان”“ :أؤكد دائما
أن كافان�ي أو أي نج�م بالفري�ق ،إما يبقى س�عيدا
أو يرح�ل يف ه�دوء ،بالفع�ل طلب كافان�ي الرحيل
ع�ن النادي خالل فرتة االنتق�االت الجارية ،وندرس
املوق�ف ،وبالفعل تلقينا عرضا م�ن أتلتيكو مدريد،
ول�م نقبله” .وأش�ار“ :العرض امل�ايل ال يليق
بقيمة كافاني ،ويجب أيضا أن نتشاور
مع الالعب ،واملحادثات مس�تمرة،
ولألمانة ال أعلم إىل أين ستنتهي،
وحالي�ا املس�افات ابتع�دت
نس�بيا مع أتلتيكو مدريد،

ألن التواصل بني الناديني انقطع منذ عدة أيام”.
ً
عرضا جي ًدا ،رد
وبس�ؤاله عن إمكانية بيع إدينس�ون كافاني حال تلقى
املس�ؤول الباري�يس“ :نحلل املوقف م�ن كل جوانب�ه ،وال نفكر يف رغبة
كافاني بالرحيل عن الفريق ،املشاورات معه قائمة”.
وأش�ار“ :باريس س�ان جريم�ان فريق متكام�ل ،لديه وف�رة يف الحلول
الهجومية ،وخططنا ال تش�مل رحيل كافاني ،لكن العب مثل دراكس�لر
يمكن�ه اللع�ب يف الخ�ط األمامي ،وبش�كل ع�ام من الصع�ب تعويض
كافاني”.وش�دد“ :ال نتطلع لألموال ،ولم نحدد سعرا معينا لكافاني ،بل
األمر هنا يتعلق برغبة العب يف الرحيل ،والتش�اور معه من أجل الوصول
ألفض�ل قرار يناس�ب الفريق” ،وذل�ك ردا عىل مطالبة الن�ادي البارييس
ب� 30مليون يورو مقابل بيع مهاجمه األوروجوياني.
وأت�م ليوناردو ترصيحاته“ :ال يش�غلنا أيضا أن كافان�ي لن يكون لديه
فرصة لتوديع جماهري الفريق يف مباراة بملعب حديقة األمراء بل يهمنا
دراسة رغبة الالعب وسنرى ما سيحدث”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7172 :الثالثاء  21 -كانون الثاني 2020

برعاية نقيب الصحفيني العراقيني

املركز اإلعالمي الثقايف يقيم
حفال تأبينيا للشهيدين أمحد عبد
الصمد واملصور صفاء غالي

No: 7172 Tue 21 Jan 2020

www.alzawraapaper.com

8

إطالق نار يستهدف صحفيا يف بغداد وتهديد بتصفية آخر يف بابل
بغداد  /نينا:
أبل�غ الصحفي الري�ايض جواد الخرس�ان
املرصد العراق�ي للحريات الصحفية التابع
لنقاب�ة الصحفين العراقين انه تعرض اىل
محاولة اغتيال بإطالق نار يف بغداد ،يف حن
الح�ق مجهولون من�ذر الجبوري مراس�ل
قناة األي�ام يف بابل بعد عودت�ه من تغطية
التظاهرات.
وقال الخرس�ان للمرصد العراقي :تعرضت
يف  2020/ 1/ 16اىل محاول�ة اغتي�ال بعد
عودتي من تس�جيل برنام�ج ريايض قرب
داري يف مدين�ة الص�در ،وبمج�رد وص�ويل
أطلق�ت عيل عدة رصاصات من ش�خصن
عىل دراج�ة نارية ،ثم الذا بالف�رار لكنهما
تس�ببا بهلع ل�دى س�كان املنطق�ة الذين

ذع�روا وه�م يراقب�ون املش�هد ،وأض�اف
الخرس�ان إنه يش�ك يف جهة ت�رضرت من

تداعيات مؤتمر أربيل الذي أدى اىل استقالة
أعض�اء اتحاد كرة القدم العراقي ،وقد أبلغ

الرشطة بالحادث.
واكد منذر كاظم محمد الجبوري مراس�ل
قن�اة األي�ام الفضائية يف باب�ل تعرضه اىل
التهدي�د بع�د عودت�ه من تغطي�ة تظاهرة
يف الحلة قبل أس�بوعن ،ويف 2020/1/15
وق�ال :عن�د عودت�ي اىل البيت من س�احة
التظاه�ر يف الس�اعة الع�ارشة والنص�ف
مس�ا ًء طاردتني عجلة سوداء نوع سوناتا
يف محاول�ة للتس�بب بح�ادث م�روري
وتعقبتني ملسافة طويلة ،وبعد تدخل املارة
من أصحاب العج�الت الذ من فيها بالفرار
متجه�ن اىل محافظة الديوانية ،وقد لجأت
اىل القض�اء ،علم�ا إنن�ي أتلق�ى تهديدات
متعاقب�ة من جه�ات مجهول�ة وصلت اىل
العديد من الصحفين.

الصحف تنقلب على الورق وتتحول إلى البودكاست

تقديم األخبار بطريقة صوتية موجزة مفيد لتجارة املعلومات والوصول إىل أكرب نسبة من اجلمهور

بغداد /الزوراء:
أق�ام املرك�ز االعالمي الثقايف العراقي حف�ال تأبينيا للصحفين الش�هيدين ،أحمد عبد الصمد
واملص�ور صفاء غ�ايل ،برعاية نقيب الصحفي�ن العراقين ،رئيس اتح�اد الصحفين العرب،
مؤيد الالمي.
وذك�ر بي�ان لنقابة الصحفي�ن العراقي�ن ،تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :ان حف�ال تأبينيا
للصحفين الش�هيدين ،أحمد عبد الصمد واملص�ور صفاء غايل ،اقيم برعاية نقيب الصحفين
العراقي�ن ،رئيس اتح�اد الصحفين العرب ،مؤي�د الالم،ي عىل قاعة اتح�اد االدباء والكتاب،
وحرض كاظم تكليف املوسوي الحفل ،بالنيابية عن نقيب الصحفين.
وكان الالمي قد طالب ،يف وقت س�ابق ،بالكش�ف الرسيع عن منفذي جريمة إغتيال ش�هداء
الصحاف�ة يف الب�رة ،مطالب�ا الجه�ات األمني�ة بالتحقيق املب�ارش عن مجري�ات التحقيق
بالقضية.
يذكر ان وزير الداخلية ،ياسن طاهر اليارسي ،تعهد ،يف وقت سابق ،بكشف تفاصيل الجريمة
رسيعا ،وان تنجز اللجنة املش�رتكة املكلفة بتحقي�ق أعمالها عىل أن تثبت تورط الجناة مهما
كان أنتمائهم.
وق�ال الزميل ،كاظم تكليف املوس�وي ،بحس�ب البيان :ان هناك قمع�ا للعديد من الصحفين
واإلعالمي�ن بالتزامن م�ع اندالع الحراك االحتجاجي يف أنحاء الب�الد .الفتا اىل :ان العراق يأتي
يف مقدم�ة ال�دول األكثر انتهاكا لحري�ة الصحافة ،نتيج�ة لالنتهاكات الصارخ�ة التي تطال
الصحفين بمختلف األشكال والوسائل بدءا باالنتهاكات اللفظية وصوال اىل التصفية الجسدية
والخطف واالعتقال أو منعهم من تغطية التظاهرات من قبل القوات االمنية.
واض�اف :ان الصحف�ي العراق�ي يعاني صعوبة الحص�ول عىل املعلومة .الفت�ا اىل :ان الرملان
فشل يف ترشيع قانون حماية الصحفين ،ولكن برغم ترشيع قانون حقوق الصحفين ،إال أن
ذل�ك لم يحد من االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون من مختلف الجهات الرس�مية وغري
الرسمية.
واوض�ح :ان الكثري م�ن الصحفين تعرضوا إىل القتل والحج�ز أو التعذيب والتهديد والرضب،
ومنعه�م م�ن مزاولة العم�ل واالعتداءات ع�ىل املقرات اإلعالمي�ة .داعيا اىل إص�الح املنظومة
القضائية العراقية ،وبما يتالءم مع صيانة حرية الصحافة وحرية التعبري ،وإيقاف العنف ضد
الصحفين وتفعيل املالحقات القضائية بحق املتورطن بحوادث اإلعتداء عىل الصحفين.
وحرض اإلحتفال ماجد السعيد ،مدير املركز اإلعالمي الثقايف العراقي ،وفراس الحمداني ،رئيس
لجة االنضباط يف نقابة الصحفي�ن العراقين ،وعدد كبري من الصحفين واإلعالمين واألدباء
واملفكرين واملبدعن والناشطن من ساحة التظاهرات ،ثم تم تكريم مجموعة من الصحفين
واإلعالمين واملراسلن وعوائل الشهداء بقالدة اإلبداع ،باإلضافة إىل شهادات تقديرية.

لندن  /متابعة الزوراء:
تتمتع محط�ات اإلذاع�ة باحتكار
ش��به ت�ام ملناف�ذ تقدي�م األخبار
الصوتي�ة املحلي�ة عالي�ة الجودة.
ولكن ،أصبحت الصحف التي كانت
تعتم�د عىل الورق تتبع هذه املوجة
الجدي�دة يف أخباره�ا القص�رية
اليومي�ة الخالي�ة م�ن التعم�ق
والتحالي�ل الت�ي يمك�ن أن يم�ل
البعض منه�ا .ويعني هذا زيادة يف
ح ّدة املنافس�ة عىل مس�احة كانت
حكرا عىل اإلذاعات.
تش�مل ن�رشات األخب�ار العادي�ة
موج�زا إخباريا قصريا يغطي عددا
م�ن املواضي�ع والتط�ورات ع�ىل
املستوى الوطني والعاملي.
وتجم�ع ن�رشات األخب�ار الت�ي
تق ّدمها اإلذاعات عادة أكثر عدد من
املستمعن .فهي تش�مل مجموعة
من أهم األخبار يف موجز متماس�ك
ال تتج�اوز مدت�ه  10دقائ�ق .كما
تس�اعد عىل تأطري األخبار األعمق.
وتتناس�ب التحديث�ات الوطني�ة
والعاملية مع ما اعتمدته اآلالف من
املنافذ اإلخباري�ة ،إذ أثبتت اإلذاعة
فعالي�ة طريقته�ا يف ب�ث األخب�ار
بطريقة تجذب املتابعن.
ويف اآلونة األخ�ريةّ ،
تبنت العرشات
من الصحف الك�رى عامليا وعربيا
ه�ذا االتج�اه لتنفي�ذ مهمته�ا
األساس�ية املتمثلة يف نق�ل األخبار
إىل أكر نسبة من الجمهور.
وتؤكد أنماط وس�ائل اإلعالم اليوم
أننا نش�هد “ع�را ذهبي�ا” يف ما
يتعلق باألخب�ار الصوتية ،وخاصة
عىل املنصات الرقمي�ة التي تبقيها
متاح�ة ليس�تمع إليه�ا املهتمون
به�ذه املواضي�ع كلم�ا أرادوا ذل�ك
وأينما كانوا.
وانفج�رت ش�عبية التدوين�ات
الصوتية املعروفة باسم البودكاست
م�ع تطوير األجه�زة التي تس� ّهل

الوص�ول إىل ه�ذه املنص�ات مث�ل
الس�ماعات الذكي�ة ومضخم�ات
الص�وت الت�ي ق ّدم�ت امتي�ازات
جديدة وواعدة لهذه املنافذ.
ويش�بّه بعضه�م ه�ذه االمتيازات
بما يوفره “الس�كن الس�ويرسي”
متع�دد الوظائف الذي يمكن حمله
إىل أي مكان.
ويؤك�د ه�ذا النم�ط فوائ�د تقديم
األخب�ار بطريقة موج�زة يف تجارة
املعلوم�ات التي أصبح�ت ّ
تبث كل
س�اعة ،وتتبع نسقا محددا يبقيها
قصرية رغ�م عدد التط�ورات التي
تغطيها.
وأدرك�ت محط�ات اإلذاعة انجذاب
الجمه�ور إىل ه�ذا النم�ط وأع� ّدت
نرشاتها اإلخبارية املحلية معتمدة
نف�س الطريق�ة .وتع�د ن�رشات
األخب�ار مكونا رئيس�ا من تجارب
“البث املقسم” يف مرحلته الناشئة.
وأصبحت ن�رشات األخبار الوطنية
واملحلي�ة أول م�ا يس�تمع إلي�ه
املتابعون يف كل ساعة يف اإلذاعات.
كما تصدر اإلذاع�ة أحدث نرشاتها
اإلخبارية عر “آر.أس.أس” ،وهي
خدمة يتمكن املس�جلون فيها من
متابع�ة آخر األخبار ف�ور ورودها
عىل املواقع التي اختاروا االش�رتاك
فيه�ا بطريق�ة تش�به تل�ك الت�ي
يعتمدها تطبيق سبوتيفاي الشهري
املع�روف يف مج�ال بث املوس�يقى
والبودكاست لحش�د عدد أكر من
املتابعن.
وبات�ت اإلذاع�ات تج�رّب بع�ض
ّ
لب�ث
الخي�ارات املث�رية لالهتم�ام
نرشته�ا اإلخباري�ة الوطني�ة عىل
الشاش�ات الذكية ،إذ تحاول توفري
خدمة متعددة الوسائط.
وب�دأت الصح�ف املحلي�ة الك�رى
تجربة نرش تقارير إخبارية صوتية
يومية ضمن قالب إذاعي .وتتناسب
ه�ذه الخط�وة م�ع االتج�اه الذي

اعتمدت�ه ّ
جل الصح�ف التي قررت
تحوي�ل تركيزه�ا م�ن إصداراتها
املطبوعة إىل تلك الرقمية.
وتعتم�د بعض هذه املنافذ البارزة
الص�وت كج�زء رئيس مم�ا تبث
للمتابع�ن .فع�ىل س�بيل املث�ال،
تق ّدم صحيف�ة “نيويورك تايمز”
بودكاس�ت “الدي�يل” وتن�رش
صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت”
بودكاس�ت بعن�وان “بوس�ت
ريبورت�س” .وال تتعم�ق ه�ذه
اإلص�دارات الصوتي�ة يف نق�ل
األح�داث ،ب�ل تهت�م باإلعالن عن
التط�ورات الرسيع�ة والبس�يطة
لألخب�ار ،باإلضاف�ة إىل اإلع�الن
عن حال�ة الطق�س .وعىل عكس
نرشات اإلذاعات ،تحرص الصحف
عىل إصدار ه�ذه األخبار الصوتية
يف الصباح دون تحديثها عىل مدار
اليوم.
ويع� ّد هذا التحول اس�تثمارا يف حد
ّ
ويش�كل بطاقة لعب واضحة
ذاته،
اختارته�ا الصحف لالس�تفادة من

نم�و الجماه�ري يف ه�ذه املنص�ات
التي تعد جديدة لتوس�يع قاعدتها.
وتستهدف نسبة متابعي التدوينات
الصوتية املتزايدة.
فعىل س�بيل املث�الّ ،
توفر صفحة
صحيف�ة “فيالدلفي�ا انكواي�رر”
األمريكي�ة ع�ىل اإلنرتن�ت روابط
توجه الزائري�ن إىل منصاتهم التي
يعتمدونها ليستمعوا إىل أخبارها.
وتش�مل هذه املنصات سبوتيفاي
وغوغ�ل ب�الي بودكاس�تس وآبل
بودكاست وأي هارت راديو.
ويش�ري االتجاه الجدي�د إىل حاجة
النارشين املستمرة إىل الوصول إىل
جماهريهم أينما كانوا.
من جهة أخرى تبدو الطريقة التي
اختارتها هذه املنافذ هي نفسها.
إذ تتب�ع التدوينات الصوتية نفس
القالب دائما .كما تعتمد تصميما
وش�عارات مماثل�ة .وال يب�دو كل
هذا التشابه من قبيل الصدفة.
ويق�ول خ�راء إن ه�ذا النمط بدأ
من الواليات املتحدة األمريكية أوال

وقد صممته “سبوكن اليري” وهي
رشكة لإلنت�اج الصوت�ي وتتمتع
بقائم�ة عم�الء واس�عة تش�مل
بعضا من أكر نارشي الصحف يف
الواليات املتحدة عىل غرار تريبيون
وماكالتيش.
وتوفر الرشكة إط�ار عمل محددا
يعتم�ده ه�ؤالء العم�الء ،حي�ث
يس�اعد غرف األخبار التي تفتقر
خراته�ا إىل الق�درة ع�ىل اإلنتاج
الصوت�ي ع�ىل الحف�اظ ع�ىل
جمهورها وزيادته.
ونظرا إىل اعتماد معظم هذه املنافذ
اإلخبارية عىل قالب صممته نفس
الرشكة ،فمن الطبيعي أن يالحظ
املستمع أنها متشابهة.
لكن رغ�م ذلك يثني إعالميون عن
جه�ود الصح�ف يف ه�ذا املج�ال،
معتري�ن أنها تمثل حاف�زا يدفع
املزي�د م�ن املحط�ات نح�و هذه
املنص�ات الجدي�دة الت�ي تفض�ل
جماهريه�ا االس�تماع إىل األخبار
برسعة أينما كانوا.

التحول الرقمي للصحف الورقية من دون مراعاة أجبديات الصحافة حمكوم بالفشل

عمر عيل البدوي
صحفي سعودي
ال ت�زال الصحاف�ة يف العالم العرب�ي تواجه
تح�دي النج�اح يف مهم�ة التح�ول الرقمي،
وتش�كل الظ�روف الضاغط�ة واإلعالن�ات
املتتابعة إلغالق صحف عربية ش�هرية وذات
تاري�خ عري�ض يف املهن�ة ،دافع�ا وحرج�ا
كبريا عىل تل�ك التي ال تزال تتنفس بصعوبة
شديدة.
تشهد املؤسسات اإلعالمية سباقا متسارعا
للتح�ول الرقم�ي يف ظ�ل توج�ه عاملي نحو
املنصات الرقمية التي قادت تغريات يف ثقافة
املتلقي وتوجهات جديدة يف صناعة اإلعالم.
وتمر الصحف الورقية بأزمة كبرية ال يمكن
إنكاره�ا :أعداد املبيع�ات تنخفض ،وعزوف
الق�راء يتزايد ،ودرجة تأثري الجهد الصحفي
يف الشأن العام يف أخفض مستوياتها ،واآلن
املستقبل لإلعالم الرقمي ،لكن التحول يبدو
قاسيا عىل املؤسسات التقليدية ألنه يتجاوز
تبدي�ل الش�كليات إىل مس�اءلة املضام�ن
العميق�ة يف نه�ج العمل وتقالي�ده وتطوير
قدرتها عىل االستجابة للمحتوى املعارص.
التحول الرقمي الذي يلغي أوّليات الصحافة

مصريه الفش�ل العريض ،إذ س�جلت بعض
التج�ارب العاملي�ة وأخ�رى محلي�ة إخفاقا
وتعب�ريا ع�ن فقاع�ة التح�ول الرقم�ي
للصحافة ،يف الوقت الذي تفوقت فيه بعض
الصح�ف العريق�ة التي احتفظ�ت برصانة
املهنة وأدواته�ا الركيزية يف معرض تحولها
الرقمي ،وحققت نجاحا منافس�ا يف الجانب
التحري�ري وامل�ايل ،إذا اعت�ر أن اإلي�رادات
ه�ي املعي�ار األكثر ب�روزا يف الوهل�ة األوىل،
وينعك�س ع�ىل حيوي�ة املؤسس�ة وتوف�ري
حاجاته�ا الوظيفية ،والحفاظ عىل خراتها
وقدراته�ا البرشي�ة الف�ذة ب�دل أن تختفي
وت�ذوب وبالت�ايل يضع�ف املحت�وى ويتأثر
بعزوف الصحفين املهرة.
استطاعت نيويورك تايمز أن تسجل نجاحا
الفت�ا يف تج�اوز اإلع�الن الرقم�ي ،اإلع�الن
املطب�وع ألول مرة يف إيراداته�ا بما يتجاوز
حاج�ز ال�� 700ملي�ون دوالر ،فض�ال ع�ن
تعين صحفين ج�دد ،ليصل العدد اإلجمايل
إىل  1600ش�خص ،وهو أكر موظفي غرفة
األخبار يف تاريخ نيويورك تايمز.
التحول الرقمي يتجاوز تبديل الش�كليات إىل
مس�اءلة املضام�ن العميق�ة يف نهج العمل
الصحفي وتقاليده
ه�ذا يحت�م أن يك�ون التح�ول مرشوط�ا
بالتعامل م�ع اإلعالم كصناعة له�ا أدواتها
ومالمحه�ا الخاص�ة ،ألن املهن�ة ثابت�ة
بتقاليدها ولكن الوس�يلة ه�ي املتغري الذي
يمكن استثمار راهنيته وشعبيته اللحظية،
وليس تحوال مأخ�وذا بوهج االنتقال وبريق
الوس�يلة عىل جدتها وحداثتها دون مراعاة
واس�تيعاب ال�رشوط املوضوعي�ة للنج�اح
الصحايف املحكوم بتقاليده املهنية.
ويف�رض ه�ذا ع�ىل املؤسس�ات التعليمية
والتدريبي�ة الت�ي تعن�ى بخل�ق الكف�اءات

والك�وادر الجدي�دة يف س�وق اإلع�الم ،أن
تتواض�ع يف وجه�ة نظرها إىل ه�ذا التحول
القرسي ،وتستجيب لهذا املناخ الجديد الذي
ينفي عنه املناهج القديمة ويتبنى أس�لوبه
الخاص واألكثر ارتجاال وفردية،
وفضال عن سعة صدر املؤسسات الصحافية
العريقة للواف�د الجديد ب�كل إمكاناته التي
بني�ت خ�ارج األط�ر التقليدية واس�تجابة
لحاج�ات جدي�دة ول�دت يف رح�م املعارصة
وخارج حس�ابات هذه املؤسسات وقدرتها

عىل االستيعاب والتنبؤ.
وكان الدكتور س�عود كاتب أستاذ الصحافة
اإللكرتونية بجامعة امللك عبدالعزيز سابقا،
من أوائ�ل املنادين باس�تعجال الخروج من
اله�وس بالورق إىل التح�ول اإللكرتوني ،ألن
مس�تقبل الورق مهدد بالنهاي�ة ،وكان ذلك
بالنسبة له واضحا منذ عقدين تقريبا.
يقول كاتب إن هناك حال واحدا وال بديل له،
إلنقاذ الصحافة املطبوعة ،وهو التحول بها
إىل التكنولوجيا واملحتوى الرقمي.

وكل التج�ارب القائم�ة الي�وم للتح�ول ما
زال�ت ق�ارصة وضعيف�ة ،وه�ذه الصح�ف
خاص�ة الخليجي�ة منه�ا ،رغ�م م�ا وصلت
إلي�ه إال أن هناك مس�احة كبرية جدا ال تزال
متاحة للتطوير واالس�تفادة من خصائص
الصحافة الرقمية ،هذه الخصائص بطبيعة
الحال تش�مل مميزات فنية وأخ�رى تتعلق
باملحتوى األصيل.
كاتب ،لديه حلم بأن يرى الصحافة الرقمية
الخليجي�ة والعربي�ة ترتب�ع يف الص�دارة يف

املنطق�ة بل والعال�م ،ألن الصحافة الرقمية
يج�ب أن ينظ�ر إليها ع�ىل أنها ق�وة ناعمة
وكذلك ع�ىل أنها “قوة دف�اع وحماية وردع
مثلها مثل القوى العسكرية الرية والجوية
والبحرية لوطننا الحبيب”.
وينظ�ر مختص�ون إىل مس�تقبل صحاف�ة
املوبايل ،بأنه مش�جع لكن�ه يف نفس الوقت
محف�وف باملصاع�ب ،ففي منت�دى اإلعالم
الس�عودي ال�ذي ش�هدته الري�اض قب�ل
م�دة ،ق� ّدم مبارك الدج�ن ال�ذي انتقل من
الشاش�ة التقليدي�ة كمراس�ل تلفزيون�ي،
إىل التخص�ص يف صحاف�ة املوبايل ،ورش�ة
عمل بعنوان “تطبيق�ات اإلنتاج االحرتايف يف
صحافة املوبايل” ،حرضها عدد عريض من
املشتغلن بالصحافة التقليدية والتلفزيونية
واملتحمسن لدخول هذا املجال بعد أن أصبح
متاحا ومشاعا.
وأصب�ح مبارك الدج�ن واحدا م�ن املراجع
يف ه�ذا املجالّ ،
ح�ول حس�اباته عىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي إىل منص�ات تدري�ب
وتن�اول كل م�ا يس�تجد يف عال�م صحاف�ة
املوباي�ل ،بوصفه�ا نافذة لتقدي�م املحتوى
املتنوع واملتي�رس للجميع إذا روعيت رشوط
املهنة الجادة والحقيقية.
يق�ول الدج�ن إن مهن�ة الصحاف�ة باقية،
وصحاف�ة املوباي�ل أح�د الحل�ول لإلنت�اج
اإلعالمي ملمارس�ة العمل اإلعالمي ،مهمتها
توصيل محتوى مسموع ومشاهد لجمهور
بطريق�ة أس�هل وأفض�ل دون التخ�يل عن
املعايري املهنية التي تش�كل عامود الصناعة
الصحافية ،وإن املس�تقبل لهذا النموذج من
األعم�ال واملنص�ات ،والس�يما أن صحاف�ة
املوباب�ل ،تصن�ع الصحف�ي الش�امل وعىل
املؤسسات اإلعالمية البدء يف إحالل كوادرها
بجيل التقنية.
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« املصابيح العمياء»
قصص جريئة يف موازنة احلقيقة واخليال
أحمد فاضل
ع�ن وفاء « حم�ور» الكلب الذي ال ينىس
بس�هولة « الحرامي»  ،حت�ى إذا بدل ثيابه
وارت�دى بدل�ة وزي�ر  ،يبتدأ الق�اص حميد
الحريزي مجموعته القصصية «املصابيح
العمي�اء» بقصت�ه « بصم�ة كل�ب» الت�ي
تشعرنا بحقيقة أن األفعى ليست الوحيدة
التي تبدل جلدها ،بل الكثر من البرش كذلك
 ،قصة تشعرنا بالصدق مع كل الخيال الذي
احتواها .
أتذك�ر أنن�ي س�بق أن تناول�ت بالقراءة
املعمقة لطبعة هذه املجموعة القصصية
األوىل الص�ادرة قب�ل س�نوات قليل�ة  ،إذ
تحدث�ت فيها عن الحقيق�ة املطلقة التي
تعام�ل به�ا الحري�زي م�ع ش�خوص
وأح�داث قصصه�ا والتفك�ر املتوازن يف
خل�ق ظروفها ،فهو بالفع�ل وضع أولئك
الذي�ن عاش�وا حياته�م يف دائ�رة خوفه�م
ورعبه�م بم�ا يح�ارصون ب�ه م�ن تقاليد
بالية كما يف قص�ة املجموعة الثانية « لعبة
التوكي»  ،الت�ي تحكي عبر قصتها وهي
طفل�ة ال تفق�ه ش�يئا ً م�ن حياتها س�وى
برائتها املذبوحة يف زواج التقاليد الذي ذهب
بها إىل املستش�فى يف النهاية وعندما زارتها
صديقات طفولتها اس�تأذنوها :
« باملغ�ادرة بع�د توديعها بقبالت دامعة ،
فس�ائق س�يارة « الكيا « ينتظرهن يف باب
املستش�فى لينقله�ن للمدرس�ة قائ�الت :
صدكين�ه عيوني إحنا صار يومني ما لعبنه
« توك�ي « ألن إن�ت م�ا موج�ودة  ،وما راح
نلعب إال تجني ويانه .
ودعته�ن وه�ي ت�رخ وتبك�ي :دي�رن
بالجن أح�د يقش�مرجن وتروحن لدوالب
الهوى!!!!!...
إن�ه أمر مؤث�ر ومثر لإلعج�اب أن نقرأ
تل�ك النوازع اإلنس�انية املمزوج�ة باأللم ،
ينقلن�ا بعده�ا الحريزي لقصت�ه الثالثة «
نداء طائر الحج�ل» وهي حالة أخرى من
« اإلره�اب» النف�ي تس�لط ع�ى « ّ
عنيد»
الول�د ذو القلب األبي�ض الذي عقد صداقة
م�ع طائر الحجل  ،حتى أخذوه منه خوفا ً

وتزلفا ً من رشطي القرية الذي أعجبه كثرا ً
ليأخذه البنه «فرهود»  ،دون أي إحساس
أنه س�يرتك « عنيّد» يعيش حرمانا ً ولوعة
نتيج�ة تعلق�ه ومحبت�ه لذل�ك الطائ�ر ،
قصة تش�عرك بالصدق  ،لكنها أيضا ً تحمل
م�ن الخيال م�ا يصبح له تعري�ف الحقيقة
معقدا ً  ،فنحن نقبل أن هذا الخيال يخربنا
بالحقيق�ة حتى ل�و كان ه�ذا تناقضا ً مع
الحالة التي يعيشها « عنيّد « وطائر الحجل
 ،هن�ا الب�د أن تع�ود ذاكرتن�ا بم�ا عن�اه
همنغواي عندم�ا رشح كيف أنتج الخيال
كل حقيقة قصص أبطاله :
« كل م�ا علي�ك فعل�ه هو كتاب�ة جملة
واح�دة حقيقي�ة  ،أكتب الجمل�ة األكثر
صح�ة الت�ي تعرفها»  ،سنش�عر حينها
بتدرج�ات الحقيقة ه�ذه غريزيا ً عندما
نق�رأ  ،لدرج�ة أن�ه يبدو م�ن الرضوري
تقريبا ً محاول�ة غربلة هذه االختالفات
بهذه الطريقة  ،ولكن يف كثر من األحيان
يخترب الكت�اب غرائزن�ا ويجعلنا نتحرى
عن مش�اعرنا بش�أن الحقيق�ة والواقع
بش�كل أعمق  « ،املصابيح العمياء» هي
واحدة من تلك القصص .
أما ع�ى املس�توى الواقع�ي  ،ف�إن هذه

القص�ص له�ا ج�ذور عميق�ة يف األحداث
الت�ي عاش�ها البلد من�ذ س�تينيات القرن
املايض وحتى س�قوط بغداد عام ، 2003
لقد اس�تند الكاتب حميد الحريزي إىل ما
مر به من وقائع بلون الدم  ،شهد كيف
تلوثت به مدن الع�راق وقصباته ونواحيه
 ،ورواي�ات ش�هود العيان م�ن أصدقائه
ومقربيه يف النضال ومقارعة االس�تبداد ،
فكل قصة تقريبا ً يف هذه املجموعة تستند
إىل يشء حقيقي أضاف لها خياالً مثل ذلك
الذي يظه�ر يف بقية قصصه « واغفارياه
« و « فخ�اخ الجن�ان « و « غ�رة كلب» و
« عف�ن النجوم « و « ع�رف الديك «  ،إنه
ُيظه�ر التناقض الذي يش�عر به أبطاله
فيتعم�د الرتكيز عى تلك التناقضات كي
نتعلم املزيد حول معنى أن تجد نفس�ك
تقات�ل من أج�ل حيات�ك  ،فالحقيقة التي
ترويها قصص « املصابيح العمياء « تدور
ح�ول الرعب البرشي من االس�تبداد اآلخر
للب�رش وعن الذين عان�وا منه  ،والتقنيات
السدي�ة التي توف�رت يف هذه املجموعة
س�وف تمنح الق�ارئ معنى أعم�ق لفهم
واقعها وظروفها وس�وف تس�اعده عى
استخدام خياله أيضا ً لتصور املواقف تلك

 ،فكم�ا ُت ّعرف التقنيات األدبية السدية
أيضا ً باألجهزة األدبية التي تقوم بفضلها
دعائ�م أي عم�ل إبداع�ي ،فم�ن املهم أن
نفهم أن العنارص األدبية يف السد تتضمن
أشياء مثل اإلعداد أو املخطط أو السمة أو
النمط أو الهيكل  ،والشخصيات ،واملنظور
 ،أو ص�وت القص�ة ،جميعه�ا أحاط�ت
بتل�ك القص�ص وزاد عليه�ا حينما أفرد
صفحاته�ا األخرة –  23صفحة – للقصة
القص�رة ج�دا ً  ،م�ن حي�ث مفارقته�ا
بابتعاده�ا عن السدية  ،وحالتها املتعلقة
بأحداثه�ا  ،وأخ�را ً الخاتم�ة التي س�وف
تحدد نهاية حركة ش�خوصها وأمكنتها ،
ع�رب  56قصة قصرة ج�دا ً ابتدأها ب� «
جل�د األفعى « وانتهى ب� « دموع البصل «
 ،الت�ي نقدمها هن�ا كنموذج كي نتعرف
عى أس�لوبيته يف صياغة ه�ذا الجنس من
األدب الذي شاع عربيا ً وعامليا ً :
« تناول م�ن يدها طبق�ه املفضل  ،كانت
دموعه�ا جارية كلما قدمت ل�ه الطعام ،
س�ألها عن س�بب بكائها  ،أجابته دامعة
العينني :
 م�ذا أفعل ي�ا حبيبي وأنت مغ�رم بأكلالبصل  ...؟

احلرية لثالث دقائق

قصيدة للشاعر يفغيني يفتوشينكو
ترجمة جودت هوشيار عن الروسية
أهدى يفتوشينكو هذه القصيدة اىل ذكرى البطل
الوطني الكوبي خوس�يه انطونيو أتشيفالري ،
وكان إس�مه السي « مانس�انا» ويعن�ي باللغة
اإلسبانية « التفاح»
كان شاب اسمه مانسانا
عيناه صافيتان كينبوع
وروحه صاخبة كسطح مأهول
يعج بالحمام والجيتارات واللوحات التي لم تتم
كان يحب كيزان الذرة
والبيسبول
واألطفال
واألشجار
والطيور
وعيني فتاته املعجزتني
حني ترشقان من تحت اهدابها
وتلتقيان عفوا بعينيه و...
وقد التهبت رقصة الباتشانجا
كان مانسانا أشبه بطفل
لكن نفورا ً صارما ً كان يومض يف عينيه
عندما يرى النفاق والكذب
كان الكذب يف كوبا يرتدي أفخر الثياب
ويذرع ردهات القصور
ويجلس يف سيارة الرئيس
مضطجعا كأنه يف منزله
وينرش الهراء يف جميع الصحف
ويبدأ نهاره بالصياح
ومن وقت آلخر
بستبدل بالصياح الروك آند رول
وينفخ يف الراديو األبواق
وقرر الشاب الصغر مانسانا
أن يستويل هو وأصدقاؤه عى محطة اإلذاعة

ال من أجل املجد
وإنما من أجل الجميع
ولكي تعرف كوبا الحقيقة
وهكذا
هجم ويف يده املسدس
وانتزع امليكروفون من املغنية
واخذ يقول للشعب الحقيقة
كصوت كوبا ،والشجاعة  ،واإليمان
ملدة ثالث دقائق فقط !
ثالث دقائق ال أكثر
ث ّم  ...طلق ناري
وبعده لم يسمع يشء
أصبحت رصاصة باتستا نقطة
يف خطبة مانسانا التي لم تكتمل
ومن جديد دوى الروك آند رول بانتظام
اما هو فلم يعد يمكن أن يقهر
بع�د أن أعط�ى حيات�ه مقاب�ل ث�الث دقائق من
الحقيقة
وأغفى بوجه سعيد شاب
فيا شباب العالم
حينما يحكم الزيف بلدا ما
وتأخذ الصحف يف الكذب بال سأم
تذكروا مانسانا
أيها الشباب
هكذا يجب أن تعيشوا
ال تشغلوا أنفسكم بالتفاهات
واجهوا املوت
ناسني الراحة
والهدوء
وقولوا الحقيقة
ولو لثالث دقائق
ثالث دقائق فقط
وبعد ذلك فليقتلوكم

أدب التشـــاؤم
مريم كشك
تحف�ل مكتب�ة األدب العامل�ي بالكثر
من الروايات الت�ي تركت بصمة جلية
يف التاري�خ ،إذا ت�رك مؤلفوه�ا إرث�ا ً
أدبي�ا ً قيم�ا ً ال يس�تهان ب�ه وبصم�ة
أدبية مميزة ال يس�تطيع أحد أن يغفل
عنها ،تأبى الذاكرة أن تنس�اها ،ويأبى
التاريخ أن يمح�و فضلها وذكرها من
صفحاته.
ولكن بالرغم مما حققته هذه الروايات
من نجاح ،غلب ع�ى طابع الكثر من
أصحابه�ا ومؤلفيها النظرة الس�وداء
التشاؤمية يف العديد من أعمالهم ،التي
تجعلك تنزعج منها مما تبثه يف نفسك
من آالم تشاؤمية موجعة.
وفيما ي�ى ننرش مجموعة من أش�هر
الكت�اب والفالس�فة الذي�ن اش�تهروا
بكتاباته�م التش�اؤمية ووص�ف أدب
البعض منهم بالس�وداوية وغلبت عى
كتاباتهم ومؤلفاتهم القتامه واأللم.
��1فرانس كافكا:
يعد «كافكا» أحد أفضل أدباء األملان يف
فن الرواية والقصة القصرة ،إذا كانت
الكتاب�ة ال�يء الوحي�د الت�ي تخفف
معانات�ه وهي كانت كما يقول ش�كالً
من أشكال الصالة.
كان�ت حي�اة األدي�ب الش�هر مليئ�ة
بالح�زن واملعان�اة ،األم�ر ال�ذي أثر يف
اتجاهاته وأسلوبه يف الكتابة ،إذا لقب

بأنه «رائد الكتابة الكابوسية» ووصف
أدبه بالسوداوية ،ولكن حظيت أعماله
بتقدير املفكرين يف العالم العربي حيث
تمكن�وا م�ن خالل�ه من االق�رتاب من
الحداثة الغربية.
وصل تش�اؤم «كافكا» لحد أنه كتب يف
رس�ائله إىل خطيبته فيليس« ،سأبقى
ُ
«أدرك أنني
مُ قي� ًدا إىل ذات�ي إىل األب�د»،
مرئي وع�ى قيد الحي�اة ،فقط عندما
أكب�ت قدر اس�تطاعتي كل م�ا يتعلق
ب�ي»« ،كلما عرف اآلخرون عن معاناة
املرء زادت معاناته ،وإن لم تزد أصبحت
أق�ل طه�ارة» ،وكت�ب «عندم�ا يكون
األطف�ال يف الج�وار ّ
أفض�ل أن أغمض
عين�ى» ،وكتب ،وإىل صديقت�ه ميلينا،
«أن�ا ق�ذر ي�ا ميلين�ا ،قذر ب�ال حدود،

اعداد  /عبد الرحيم محمد
ه�ذه املقالة الرثائية املبكية لألديب الكبر
أحم�د حس�ن الزي�ات رحم�ه الله أس�تاذ
البيان ،صاحب الرس�الة ،وفيها يرثي ابنه
((رج�اء)) ال�ذي اختطفته ي�د املنون ،يف
ملحة ع�ني ،يف عمر الزه�ور ،وزهرة العمر
النض�ر ،ف�رتك لألب املكل�وم ف�ؤادا باكيا
ّ
نازفا ودمعات
ح�رى الهثة ،تبكي رجاء..
وحق لها البكاء!!،ا
ولدي ؟؟
هكذا ..وبه�ذا الكلمة األب�وة الحانية ينثر
الزيات مقاله ك�م ينثر املحب تراب اليأس
ع�ى ق�رب حبيب�ه الراح�ل ،بع�د أن وضع
بج�وار العن�وان ص�ورة الطف�ل الراح�ل
رجاء؟؟؟فقال؟؟
يا قارئ�ي أنت صديق�ي فدعن�ي أُ ِرق عى
يدي�ك هذه العربات الباقية ،هذا ولدي كما
ت�رى ،ر ُِزقته عى ح�ال عابس�ة كاليأس،
وكهول�ة بائس�ة كاله�رم ،وحي�اة ب�اردة
كامل�وت ،ف�أرشق يف نف�ي إرشاق األمل،
وأورق يف ع�ودي إي�راق الربي�ع ،وولّ�د يف
حياتي العقيمة معاني الج ّدة واالس�تمرار
والخلود!

كنت يف طري�ق الحياة كالش�ارد الهيمان،
أنش�د الراحة وال أجد الظلُ ،
وأفيض املحبة
وال أج�د الحبي�ب ،وألبس الن�اس وال أجد
ما ألبس ،وأكس�ب املال وال أجد الس�عادة
وأعالج العيش وال أدرك الغاية!!
كن�ت كالصوت األص�م ال ِّ
يرجع�ه صدى،
وال�روح الحائ�ر ال يق�ره ه�دى ،واملعنى
املبه�م ال يح�دده خاط�ر!! كن�ت كاآلل�ة
أنتجتها ٌ
آلة واس�تهلكها عمل ،فهي تخدم
غرها بالتسخر ،وتميت نفسها بالدؤوب،
وال تحف�ظ نوعها بال�والدة ،فكان يصلني
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صيدة

كث�را بش�أن َّ
ً
الطهارة،
ولذل�ك أرصخ
كي�ف من املمكن أال تش�عرين تجاهي
بالخوف أو االش�مئزاز أو أي يشء آخر
مشابه لذلك؟»
ت�ويف «كاف�كا» وه�و يف األربع�ني من
عمره وذلك بسبب مرضه الذي حرمه
ً
جوعا عام
م�ن األكل حيث إن�ه م�ات
.1924
 ��2فيودور دوستويفسكي:
صورة رقم «»2
كات�ب رويس ش�هر كان ألعمال�ه أثر
عميق ودائم عى أدب القرن العرشين،
كم�ا أنه�ا أث�رت بمعظ�م الفالس�فة
والكت�اب ،فل�ه العدي�د م�ن األعم�ال
املميزة التي تركت بصمة وأثرا واضحا ً
يف ذاكرة قرائه ،من أش�هرها الجريمة

والعقاب ،االبله ،اإلخوة كارامازوف.
اش�تهر «دوستويفس�كي» بأنه كاتب
قاس ومتشائم ،إذا غلب عليه األسلوب
التش�اؤمي يف معظ�م كتابات�ه ،فرتاه
يتن�اول يف أعمال�ه طبيع�ة اإلنس�ان
وميل�ه إىل ارت�كاب الجريم�ة ،كما أن
الش�خصيات الت�ي يقدمه�ا يف أعماله
تعي�ش أغلبه�ا يف ي�أس أو تك�ون
ش�خصيات كريه�ة اق�وم بإزعاج من
حولها وأولها القارئ نفسه.
��3جان جاك روسو:
يع�د «ج�ان جاك روس�و» واح�دا ً من
أشهر الفالسفة الفرنس�يني الذي يعد
واح�دا ً م�ن أهم كت�اب ع�ر التنوير
وهي فرتة من التاريخ األوروبي امتدت
م�ن أواخ�ر القرن الس�ابع عرش حتى

أواخر القرن الثامن عرش.
ل�»روس�و» العديد من األعمال املميزة
التي أثرت يف التعليم واألدب والسياسة
ولك�ن كان يغ�ب عليها آث�ار الهزيمة
النفس�ية والطاب�ع املتش�ائم وكأنه�ا
تعكس محاولته التغلب عى إحس�اس
عمي�ق بالنق�ص ،فكان متش�ائم جدا ً
من الحضارة وقس�وتها ،ما أثر ذلك يف
كتاباته بش�كل الفت للنظ�ر ،ولكن يف
النهاية تع� ّد كتاباته من أهم األس�س
التي قامت عليها الثورة الفرنسية بعد
وفاته.
 ��4جاكومو ليوباردي:
يعد «جاكوم�و ليوب�اردي» واح ًدا من
أشهر الشعراء والفالس�فة اإليطاليني
ال�ذي غلب�ت ع�ى كتابات�ه ومؤلفاته

باملايض أبي ،ويمس�كني بالحارض أجيل،
ث�م ال يربطني باملس�تقبل راب�ط من أمل
أو ولد ،فلم�ا جاء ((رجاء)) وج ُدتني أُولد
فيه من جدي�د ،فأنا أنظ�ر إىل الدنيا بعني
الخيال ،وأبس�م إىل الوجود بثغر األطفال،
وأضط�رب يف الحي�اة اضط�راب الح�ي
الكام�ل يدفعه من ورائه طم�ع ،ويجذبه
من أمامه طموح!
ش�عرت بال�دم الح�ار يتدف�ق نش�يطا ً يف
جس�مي ،وباألم�ل الق�وي ينبع�ث جديدا
يف نف�ي ،وبامل�رح الفتي يض�ج الهيا ً يف
حيات�ي ،وبالعي�ش الكئي�ب ترتاقص عى
حواش�يه الخرض عرائس املنى! فأنا ألعب
مع رج�اء فأدخل مع�ه دخول ال�رباءة يف
كل مله�ى ،وأطر ب�ه طران الفراش�ة يف
كل روض ،ث�م ل�م يعد العمل ال�ذي أعمله
جديرا بعزم�ي ،وال الجهد الذي أبذله كفا ًء
لغايت�ي ،فضاعف�ت الس�عي ،وتجاهل�ت
النصب ،وتناسيت املرض ،وطلبت النجاح
يف كل وجه!
ذلك ألن الصبي الذكي الجميل أطال حياتي
ّ
ووس�ع وجودي بوج�وده ،فكان
بحياته،
عم�ري يغوص يف طوايا الع�دم قليالً قليال

ليم�د عم�ره بالبق�اء ،كما يغ�وص أصل
الشجرة يف األرض ليمد فروعها بالغذاء.
شغل رجاء فراغي كله ،ومأل وجودي كله،
حتى أصبح ش�غيل ووجودي ،فهو صغرا ً
أن�ا ،وأنا كبرا ً هو ،يأكل فأش�بع ،ويرشب
فأرتوي ،وينام فأس�رتيح ،ويحلم فتسبح
روح�ي وروح�ه يف إرشاق س�ماوي م�ن
الغبطة ال يوصف وال يحد!!
م�ا ه�ذا الضياء ال�ذي يش�ع يف نظراتي؟
ماهذا الرجاء الذي يش�يع يف بسماتي؟ ما
هذا الرضا الذي يغمر نفي؟ ما هذا النعيم
ال�ذي يم�أل ش�عوري؟ ذلك كل�ه انعكاس
حياة عى حي�اة ،وتدفق روح عى روح ،و
تأثر ولد يف والد!؟
ث�م انقضت تلك الس�نون األربع! َفطوِّحت
الواحة وأوحش الفقر ،وأنطفأت الومضة
وأغط�ش الليل،وتب�دد الحل�م وتجه�م
الواقع،وأخفق الطب وم������ات رجاء!!
يا جب�ار الس�موات واألرض رُحم�اك!! أيف
مثل خفقة الوسنان تب ّدل الدنيا غر الدنيا،
فيعود النعيم ش�قاء ،وامل�الء خالء ،واألمل
ذكرى؟!
�الن يصم�ت الروض
أيف مث�ل تحي�ة ال َع ِج ِ

َ
�رد ،ويس�كن البي�ت الالع�ب ،ويقب�ح
الغ ِ
الوج�ود الجمي�ل؟! حناني�ك يالطيف!!ما
ه�ذا اللهيب الغريب الذي يهب عى غش�اء
الص�در وم�راق البط�ن فرم�ض الحش�ا
ويذيب لفائف القلب؟
إن قلب�ي ينزف من عيني ع�ربات بعضها
صامت وبعضها مُ عول! فهل لبيان الدمع
ترجمان ،ولعوي�ل الثاكل ألحان؟ إن اللغة
ك�ون محدود فهل ترتج�م الالنهاية؟ وإن
اآلل�ة عصب مك�دود فهل تع�زف الرضم
ال�واري؟ إن م�ن يع�رف حايل قب�ل رجاء
وح�ايل معه يعرف حايل بعده! أش�هد لقد
جزع�ت عليه جزعا ً لم يغ�ن فيه عزاء وال
عظ�ة! كن�ت أنفر ممن يعزين�ي عنه ألنه
يهينه ،وأس�كن إىل من يباكيني عليه ألنه
ُكربه ،وأسرتيح إىل النادبات يندبن الكبد
ي ِ
ال�ذي مات واألم�ل الذي ف�ات وامللك الذي
رُفع!!
لم يكن رجاء طفالً عاديا ً حتى أملك الصرب
عنه وأطيع السلوان فيه ،إنما كان صورة
الخيال الشاعر ورغبة القلب املشوق! كان
س ِّ
�ن ِه الت�ي تراها يع�رف أوضاع
وه�و يف ِ
األدب،وي�درك أرسار الجم�ال ،ويفه�م

القتامة واألل�م ،فلقد تألم «ليوباردي»
كث�را ً وتش�اءم كث�را ً وي�أس وخاب
وعاش حياة هي «األش�د بؤس�اً» كما
يقول ش�اعر أملان�ي عرفه م�ن قرب،
ف�كان يق�ول «اإلنس�ان ه�ذا الكائ�ن
املحدود يمىض عمره ساع ًيا إىل سعادة
ال محدودة ،ويف هذا السعى يكمن األلم،
فاإلنس�ان باطل ،والدته مأساة وموته
مأساة والحبّ ليس إال وهماً».
وم�ن أه�م كتب�ه «املح�اورات» وه�و
الكتاب الذي يعرب فيه عن فلس�فته يف
اليأس ،حيث يؤكد أن الحياة تخلو من
السعادة ،وكتاب «األغاني» الذي وضع
فيه أتعس أش�عاره ،وما زاد تش�اؤمه
يف الحي�اة بس�بب مرض�ه املبكر حيث
أصبح اصما ونصف اعمى حتى أدركه
املوت ع�ام 1837م عن عمر يناهز 39
عامً ا فقط.
 ��5أرتور شوبنهاور:
فيلس�وف أملان�ي تمي�ز بكتابات�ه
التش�اؤمية ،إذا ي�رى ىف الحي�اة رشا ً
مطلق�اً ،مليئة ب�األىس واأللم والعذاب
ووجود اإلنس�ان فيها ال يجدى س�وى
حدوث سلسلة من املصائب والنكبات،
األم�ر الذى أث�ر يف كتابات�ه ومؤلفاته،
فعاش ىف عزل�ة وبقى وحي ًدا يف غرفته
معظ�م الوق�ت م�ا زاد م�ن تش�اؤمه
حيث كانت حيات�ه كما يقول تتأرجح
كالبندول بني األلم وامللل.

من أروع ما كتب يف الرثاء ( ...أمحد حسن الزيات أمنوذجا )
شؤون األرسة ،ويؤلف يل (الحواديت) كلما
ضمني وإياه مجلس الس�مر! كان يجعل
نفس�ه دائما بطل (الحدوته) فهو يرع
األس�ود التي هاجمت الن�اس من حديقة
الحيوان ،ويدفع (العساكر) عن التالميذ يف
أيام املظاهرات ،ويجمع مساكني الحي يف
فناء الدار ليوزع عليهم ماصاده ببندقيته
الصغرة من مختلف الطر!!
الحمام
والهف نفي عليه يوم تسلل إليه ِ
الراصد يف وعكة ق�ال الطبيب إنها (الربد)
ث�م أعلن بعد ثالث�ة أيام أنه�ا (الدفرتيا)!
لقد عبث الداء الوبيل بجس�مه النرض كما
تعب�ث الري�ح الس�موم بالزه�رة الغضة!
ولك�ن ذكاؤه وجمال�ه ولطف�ه مابرحت
قوي�ة ناصع�ة ،تص�ارع الع�دم بحيوية
الطفولة!!
واله�ف نفي علي�ه س�اعة أخذته غصة
املوت ،وأدركته شهقة الروح،فصاح بملء
فمه الجمي�ل (( :بابا!! بابا!!)) كأنما ظن
اباه يدفع عنه مااليدفع عن نفسه!!
لن�ا الل�ه من قبل�ك وم�ن بع�دك يارجاء،
وللذي�ن تطولوا باملواس�اة فيك الس�المة
والبقاء!!.

دمع اخلسران

نامق عبد ذيب
تبلّلَ رْت أصابعي بدمع ُ
الخ رْسان
َ
وأنت ال ترت ّد ُد عن الدمع
ً
َ
رْ
اترك لعينيك شيئا من الضوء
َ
ُ
ُ
هن�اك الكث�ر مما علي�ك مش�اهدته قبل
حلول الظالم
يف الظالم
وحي ًدا
بني أول الحلم
وآخر الكلمات
َ
عليك رْ
وجودك ال َهش
أن تتأك َد من
يف أعايل القصائد
ال فرق بني كلمة وأخرى
عليك فقط
أن تم ّي َز بني صخرة وأخرى
لكي ال تسقط يف الهاوية
من أين ستأتي بالشجر
َ
ِّ
مهب الفصول
وأنت ورقة يف
ال ُغبا َر عليك
تقول يل الصخرة
وأنا أحملها منحدرًا إىل الهاوية
ُ
أمسكت بروحي
كلّما
رْ
تبلّلت أصابعي بدمع الخسان
ال أنتب ُه كث ً
را
ُ
ّ
ولكنني أغرورق بالدمع حني أرى حياتي
هل أنا موجود ؟
يا للكلمات
ُ
تحمل بني جوانحها األىس
ً
َ
ُ
تنتاب شجرة يف الثلج
مثل ُحمّى
َ
ربما لن يبقى منك ما ُيرى
َ
ُ
وداعك األخر
تقول
حني
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دراسات حديثة

 10أمور حتتاجها شريكة حياتك منك

ما العادات الصحية اليت تزيد
العمر وتقي من األمراض؟
تقوم به�ا ،وال ُيحمّلها مس�ؤوليات
أكثر من طاقتها.
 أن يح�ب عائلتها كما يعامل أهله،وأال ينزعج منهم.
 م�ن أكثر األمور الت�ي تحتاجها يفرشي�ك حياته�ا أن يحدثه�ا عن كل
ً
غامضا يف
أم�ور حيات�ه ،وال يك�ون
أسلوبه معها.
ً
مخلص�ا ووف ًيا ،وأن يتعامل
 يكونمع النس�اء األخريات بأس�لوب غري
مبالغ فيه ،وبالطبع ال يخونها.
 تحت�اج ب�أن يق�در زوجه�ااهتماماتها ،مع إعطائها حرية إبداء
رأيها وأفكارها.
 يج�ب ع�ىل رشي�ك حياته�ا أنيحتويه�ا يف أوق�ات الخالف�ات
والخصام بينهما.

يف أي عالق�ة عاطفي�ة ب�ني طرفني
تحتاج املرأة إىل أمور بس�يطة تتمنى
أن يهت�م به�ا الرج�ل ،ويدركها من
تلق�اء نفس�ه ،أو دون أي مس�اعدة
منها.
اليك هذه الطريقة البسيطة :
 تحت�اج أن يفهمه�ا رشيك حياتهامن نظ�رة عيناه�ا ،دون أن تتحدث
وتوجه إليه الحديث.
 ترغب األنثى أن تكون أهم امرأة يفحياة زوجها.
 معاملته�ا باهتمام ش�ديد ،وبأدقتفاصيل حياتها ،ويش�عرها بأجواء
رومانسية دائمًا.
 أن يكون سن ًدا ودعمًا لها يف حياتهااملهنية والشخصية ويف كل األمور.
 -أن يساعدها يف مس�ؤولياتها التي

 9مشروبات قد تتسبب يف آالم املفاصل

تسبب بعض املرشوبات اليومية التي يعتاد الكثري منا
تناوله�ا ،آالم املفاصل ،كما أن الخطورة تزداد ،عندما
نش�تكي من االلتهاب�ات املفصلي�ة وآالم الروماتيزم،
وكلم�ا كان امل�رشوب س�هل الهضم ،فإن�ه يمكن أن
يسبب رد فعل مريض أرسع عما تأكله.
ال يتس�اوى كل الذين يعانون م�ن التهاب املفاصل يف
أرضار ه�ذه املرشوب�ات بنفس الطريق�ة ،ولكن من
امله�م إن كن�ت تعاني من امل�رض أن تحت�اط ملعرفة
املفيد والضار بشكل شخيص.
وفيم�ا ي�ي  9مرشوب�ات األكث�ر احتماال أن تس�بب
أعراض التهاب املفاصل املؤلم:
 - 1الكافيني ومرشوبات الطاقة
يف أع�ىل قائم�ة املرشوب�ات املحظورة مل�رىض التهاب
املفاصل ،بسبب وجود “الكافيني” الحتوائه عىل نسب
عالية من الس�كر ،تعد خطرة عىل املفاصل ،إىل جانب
تأثريه الضار بش�كل ع�ام عىل زيادة ال�وزن ،وبالتايل
يج�رب املفاصل ع�ىل تحمل ضغ�ط أكرب مم�ا ينبغي،
كذل�ك مرشوب�ات م�اء التوني�ك املضاف�ة إلي�ه مادة
الكينني ،والصودا.
 - 2املياه

 - 6عصائر الفاكهة
أفض�ل ط�رق تعامل األش�خاص م�ع الفاكه�ة ،هي
تناوله�ا ،بعيدا ع�ن ُ
صنع عصائر منه�ا ،حيث يؤدي
تناولها كعصائر إىل فقداننا ألليافها املفيدة ،باإلضافة
إىل اس�تهالكنا لكمي�ة س�كر كب�رية ،الذي يع�د عدو
الجسم األول.
 - 7القهوة

نصائح طبية

كيف تتفادين نقص فيتامني  Dوختتارين املكمالت املالئمة؟

النظ�ام الغذائ�ي الصح�ي واملتنوع ،س�وف يم ّد جس�منا بم�ا يكفي من
الفيتامين�ات .وإذا كان�ت تلك هي الحال�ة بالنس�بة إىل الغالبية العظمى
م�ن الفيتامين�ات (والعنارص املعدنية كذل�ك) ،إال ّ
أن ذل�ك ال ينطبق عىل
الفيتامني دي  .Dفأجسامنا بحاجة يف واقع األمر إىل أشعة الشمس إلنتاج
ه�ذا الفيتامني .ولكن يف هذه الفرتة من الس�نة حيث من النادر أن تش�ع
الشمس بأشعتها علينا ،ماذا يجب أن نفعل لنتفادى نقص الفيتامني دي
D؟.
مصادر فيتامني دي D
األس�ماك الدهني�ة -الزيتية -مص�در مهم للفيتام�ني دي  .Dفهل تأكلني
بانتظام س�مك املاكريل أو الرنجة أو السلمون؟ إنها بداية حسنة إذا كان
األمر كذلك .واملش�كلة هي ّ
أن كميات الفيتامني دي  Dالتي نجدها يف هذه
األس�ماك الدهنية ،أقل من الحصة اليومية الت�ي ينصح بتناولها املجلس
األعىل للصحة ،أي ما ال يقل عن  10ميكروغرام.
إن أكل األس�ماك الدهني�ة ال يحمين�ا من نقص الفيتام�ني دي  ،Dكما ّ
ّ
أن
العادات الجيدة األخرى رضورية كذلك .فعىل سبيل املثال التعرّض كل يوم
إىل أشعة الشمس ملدة نصف ساعة ،ويفضل ما بني الساعة الحادية عرشة
ً
صباح�ا والثالث�ة بعد الظهر .برشط أن يتم الكش�ف عن ال�رأس واليدين
والذراعني ،لتعريض أكرب مساحة كافية إىل أشعة الشمس .واملشكلة مرة
أخرى هي ّ
أن األش�عة ليس�ت مكثفة بما يكفي بني ش�هر ترشين األول/
أكتوبر وش�هر آذار/مارس .حيث يكون مؤرش األش�عة فوق البنسفجية
أدن�ى من  ،4األمر الذي ال يس�مح للجلد بتصني�ع الفيتامني دي  .Dوبنا ًء
عليهَّ ،
فإن خطر حدوث نقص هذا الفيتامني يكون عال ًيا يف فصل الش�تاء
وهذا أمر غري مفاجئ.
فيتامني دي  :Dاالمتالء بالكامل من الشمس
ّ
ّ
يصنعها الجس�م تعتمد عىل سلس�لة من
إن كميات الفيتامني دي  Dالتي
ّ
العوامل .إذ إن جلد اإلنس�ان يف س�ن الش�يخوخة ،أقل ق�درة عىل تصنيع
الفيتام�ني مقارن�ة بجل�د الش�باب .كم�ا ّ
أن أصح�اب الب�رشة الغامقة
والس�مراء س�يكونون يف وض�ع غ�ري م�واتٍ مقارن�ة بأصح�اب البرشة
الفاتح�ة .والنس�اء الحوام�ل ،ويف مرحل�ة انقطاع الطم�ث ،أكثر عرضة
لإلصاب�ة بنقص الفيتامني دي  .Dوإذا كان األش�خاص الذين س�بق لهم
التع�رّض إىل الش�مس خالل فصل الصيف ،لديهم مخ�زون (صغري) ،فلن

يكون ذلك كاف ًيا لحمايتهم من النقص يف فصل الشتاء.
يف فصل الش�تاء تحدي ًدا يمكن لجميع الن�اس أن يأخذوا مكمل الفيتامني
دي  .Dوم�ن أج�ل تفادي ح�دوث النق�صَّ ،
فإنه من األفض�ل أخذ مكمّل
الفيتامني دي  Dخالل األشهر األكثر ظالمً ا من السنة .ولكن ما هو املكمل
الذي يجب أن نختاره؟
عالج الفيتامني دي  Dيؤخذ يوميًّا ويُنصح به بقوة
من ش�أن أخذ الفيتامني دي  Dبش�كل يومي ،أن يس�مح بجعل قيم الدم
طبيعية .وبنا ًء عليه يفضل االعتماد عىل عالج الهجوم ،ما يؤدي إىل ارتفاع
الرتكيز إىل ال�ذروة .ويضمن مكمل الفيتام�ني  Fultium D3وجود تركيز
مستقر يف الدم وتفادي التأثري املتذبذب (تأثري اليويو) .ويكون امتصاص
كبسولة  Fultiumبالشكل األمثل ،بسبب الدعم الزيتيَّ ،
ألن الفيتامني دي
 D3ي�ذوب يف الدهون .وع�الوة عىل ذلكَّ ،
فإن كل كبس�ولة صغرية ناعمة
سوف تم ُّد الجسم ب�  20ميكروغرامً ا ،أو  800وحدة دولية ،وهي الجرعة
التي يُنصح بأخذها والتي يحتاجها الجسم .جرعتكِ اليومية من الشمس
يف حب�ة صغ�رية زرقاء ،هذا هو الح�ل املثايل! ويمكنكِ بالطبع استش�ارة
الطبيب حول أسماء أخرى من مكمل الفيتامني دي .D

لطلة ابهى....

إلبراز مجاهلا ...اختاري “اآليشادو” حبسب لون عينيكي
تهتم املرأة بالحفاظ عىل جمالها من خالل
اس�تخدام مس�تحرضات التجميل املختلفة،
والتي تحرص عىل اختيارها وفقا ً ملا يناسب
لون برشته�ا وألوان املس�تحرضات األخرى
التى وضعتها عىل وجهها ،لكنها قد تش�عر
بالحرية عند اختيار لون ظالل العيون ،الذي
يت�م اختي�اره وفقا ً ملا يناس�ب ل�ون العني،
ولذلك نتعرف يف هذا التقرير عىل ألوان ظالل
العيون ولون العني املناسبة لها.
أيشادو للعيون الزرقاء
تجع�ل أل�وان األيش�ادو املس�تخدمة للعني
الزرق�اء تب�دو أغم�ق أو أفت�ح ،م�ن خالل
اس�تخدام األل�وان املناس�بة ،لذل�ك يفض�ل
اس�تخدام الل�ون األزرق الداك�ن الذي يجعل
الع�ني تبدو أك�رب ،بعكس الل�ون البنى الذي
يجعله�ا تب�دو أجم�ل ويضي�ف الش�عور
بالدفء.
أيش�ادو للعيون الخرضاء

وض�ع ظ�الل ذو ل�ون أخ�رض ع�ىل الع�ني
الخ�رضاء ،يجعله�ا تب�دو أكث�ر خ�رضة
ً
جماال ،كما يفضل اس�تخدام األلوان
وأكث�ر
الوردي�ة الفاتح�ة والتي تجعله�ا تبدو أكثر
ً
تألق�ا ،وكذلك اختيار اللون األرجواني يجعل
ً
إرشاقا مما ه�ي عليه ،أما
العني تب�دو أكثر
اس�تخدام لون الربقوق س�يظهر جمال لون
العني ويجعلها تبدو أكثر جاذبية.

أيشادو للعيون البني فاتح
ينصح باس�تخدام ألون ظ�الل مثل األصفر
الناع�م إىل الربتق�ايل أو األحم�ر ،أو الخ�وخ
أو اليقط�ني ،أو األخرض بدرجات�ه املختلفة
مث�ل الزيتونى ،ألنها تجع�ل العني تبدو أكثر
ً
إرشاقا ،كما يفضل اللون الوردي والخوخى
الذى يضيف الش�عور بالدفء ،كذلك اختيار
الل�ون الكاك�ي والقه�وة يضي�ف الش�عور
باألناقة.
أيشادو للعيون البني الداكن
يمكن اختيار ظالل الع�ني ذو اللون األبيض
العاج�ي وغريها م�ن األلوان املحاي�دة التى
تناس�ب لون الع�ني البنى الداك�ن ،ويفضل
اختي�ار أل�وان ظ�الل العني مثل ل�ون أحمر
الياق�وت واألزرق الداك�ن ،واألخرض واللون
الزم�ردي ،وأل�وان التوت األحم�ر والربقوق
األزرق والربتق�ال الداك�ن ،والت�ى تضي�ف
الشعور بالدفء.

نرشت جامعة هارف�ارد األمريكية،
دراس�ة صحية مفاده�ا أن اتباع 5
ع�ادات صحي�ة مح�ددة يحمي من
أمراض مزمنة عىل مدى سنوات.
وحددت الدراسة هذه العادات ب�:
االمتناع عن التدخني نهائيااتباع نظام غذائي صحيممارسة الرياضة بانتظامالحفاظ عىل وزن مناسباالمتناع عن رشب الكحولوبحسب الدراسة ،فإن هذه العادات
تس�هم جميعه�ا بمن�ح اإلنس�ان
سنوات ليعيش�ها بعيدا عن أمراض
الس�كري (النمط الثان�ي) وأمراض
القل�ب واألوعية الدموية والرسطان
أيضا.
وتع ّد هذه الدراس�ة امتدادا لدراس�ة

أجرتها هارفارد يف  ،2018تقول :إن
اتب�اع هذه العادات يس�اهم بإطالة
متوسط العمر االفرتايض لإلنسان.
كانت دراس�ات س�ابقة وج�دت أن
اتب�اع نم�ط حي�اة صح�ي يس�هم
بتحس�ني متوس�ط العم�ر املتوقع،
ويقلل من مخاطر اإلصابة بأمراض
مزمنة كالس�كري ومشكالت القلب
والرسطان.

املطبخ

جددي سفرتك بطريقة عمل
طواجن الكفتة باملوتزاريال

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

املاء يس�اعد عىل تلي�ني املفاصل وأهميته للجس�م ال
خالف عليها ،لك�ن يمكن أن تحتوي مياه “الصنبور”
ع�ىل مجموعة م�ن امل�واد الكيميائية الت�ي قد تهيج
األنسجة وتسبب االلتهاب.
 - 3الصودا دايت
الداي�ت صودا كمُ حل صناعي ،مثل ش�قيقتها الصودا
العادية ،اللجوء إليها ،لن يكون له أدنى تأثري مُ حس�ن
إذا كن�ت تح�اول تجن�ب آالم التهاب املفاص�ل ،فهي
بالنهاية مركب كيميائي يؤثر سلبيا يف الجسم.
 - 4البرية
تف�وق أرضار تناول البرية ،بع�ض فوائدها املعروفة،
فهي تس�مح للجس�م بإطالق مواد كيميائية تس�مى
البيورين ،الذي يسبب حمض اليوريك ذا التأثري القوي
عىل املفاصل واملسبب األول ملرض النقرس.
 - 5الكحول
عند تناول الكثري من الكحول يش�عر املصاب بالتهاب
املفاصل بآالم شديدة ،لذا ،إذا أراد الشخص الذي يعاني
م�ن “وج�ع” املفاصل ،تن�اول الكح�ول واملرشوبات
الروحي�ة ،فليتناول يف حدود بس�يطة ،ال تس�بب آالم
املفاصل.
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كم�ا أن لتناول القه�وة فوائد ،فهي له�ا أيضا أرضار
م�ن ناحية أخرى ،فهي تحتوي عىل مادة البوليفينول
املض�ادة لألكس�دة ،والت�ي تقل�ل إىل ح�د كب�ري م�ن
االلتهاب�ات ،وم�ن ناحية أخ�رى ،تحتوي ع�ىل مادة
الكافي�ني ،املعروف�ة بأرضاره�ا ،ل�ذا علي�ك موازن�ة
احتياجك منها.
 8الحليب ومنتجات األلبان األخرىيأتي اإلفراط يف تناول الحليب ومنتجاته عادة بأرضار
عىل مرض التهاب املفاصل ،الحتوائه عىل مادة تسمى
“الكازين” التي يمكن أن تؤدي إىل بعض أنواع التهاب
املفاصل مناعيا ،وقد تجرب الجسم عىل تطوير أجسام
مض�ادة للكازي�ن ع�ىل اف�رتاض خاطئ بأن�ه ضار،
وتعمل هذه املواد عىل حدوث التهابات.
 - 9عصري الطماطم (الصلصة)
ج�رى تصني�ف الطماطم ع�ىل أنها تحت�وي أرضارا
لألش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن الته�اب املفاص�ل؛
الحتوائها عىل مادة س�والنني ،وهي مادة سامة ،غري
أن األبحاث لم تثبت صلة س�والنني والتهاب املفاصل،
لك�ن يظل رضر عصائر الطماط�م التجارية مع امللح
(الصلصة) عىل املفاصل معروفا.

مقادير طواجن الكفتة باملوتزاريال:
ربع كيلو لحمة مفرومة
ربع كوب مسحوق تتبيلة كفتة
حار
كمون ناعم
فلفل أسود
زعرت جاف
نعناع جاف
بابريكا
ملح
بصلة مفرومة ناعم
زيت للقىل
 500جرام جبنة موتزاريالحلقات
الصوصنصف كيلو طماطم مقرشة
مكعبات
 1ملعقة كبرية صلصة طماطم
 1ملعقة كبرية ثوم مفروم
 1ملعقة كبرية زبدة
زعرت جاف
طريقة تحضري طواجن الكفتة
باملوتزاريال
-الصوص

* يشوح البصل يف الزبدة عىل النار
* يضاف الثوم والطماطم وصلصة
الطماطم والزعرت املفروك ويقلب
كل الخليط عىل النار
خليط الكفتة* يضاف عىل الوجه املزيد من
رشائح الجبنة املوتزاريال
* توضع يف الفرن بدرجة حرارة
 200حتى تمام النضج نحو ¼
ساعة
* توضع رشائح املوتزاريال يف
طاجن
* يضاف عىل الجبنة طبقة من
خليط الصوص
* تضاف الكفتة ثم املزيد من خليط
الصوص.

سلوكيات

 3طرق لتحفيز طفلك على فعل الصواب

تريد جميع األمهات أن يفعل أطفالهن الصواب
ألن لديه دوافع داخلية لفعل ذلك ،أي إن الطفل
يخت�ار فعل ال�يء الصحيح بدالً من الس�هل،
وه�ذا يحدث عن�د تطوير الداف�ع الداخي لديه
بدالً من الدوافع الخارجية.
أوالً م�ا الف�رق ب�ني الداف�ع الداخ�ي والداف�ع
الخارجي؟
معظ�م األمهات يس�تخدمن الدوافع الخارجية
ّ
لح�ث أطفالهن عىل فعل الص�واب ،مثل تقديم
وع�د بمن�ح الطفل ما يري�د عند إنج�ازه عمالً
صحيحاً ،هن�ا يكون الدافع خارجي�اً ،وينتهي
بالحصول عىل الغرض ،أي إن الطفل قد ال يعمل
الص�واب فيما بعد إذا لم يوجد الدافع الخارجي
أو اليء الذي حصل عليه يف املقابل من قبل.
أم�ا الدافع الداخ�ي فهو الذي ينب�ع من داخل
ّ
ليحثه عىل فعل الصواب ،وهو ينقله إىل
الطف�ل
مس�توى أعىل من النضج وتحمّل املس�ؤولية.
بالتأكيد لن نستطيع تغيري قلوب أطفالنا ،ولكن
هناك بعض الطرق التي يمكن أن تساعدنا عىل
تطوي�ر الدواف�ع الداخلية لديهم م�ن أجل فعل
الصواب ،والتي يمكن�ك التعرّف إليها من خالل
السطور اآلتية:
 - 1اس�تخدمي الح�زن ب�دالً م�ن الغض�ب يف
تصحيح السلوك
يمك�ن توضيح هذا عرب مثال عمي ،إن فوجئتِ
ّ
أن طفل�ك ارتك�ب خط�أ أدى إىل تدم�ري أح�د

أغراض�ك الخاص�ة ،فم�ن املعت�اد أن تغضبي،
وه�ذا قد يخيف طفلك ويجعله يدرك أنه ارتكب
خطأ ما.
بدالً من الغضب اس�تخدمي الح�زن ،وذلك عن
طريق التعبري لطفلك عن حزنك الشديد لخسارة
ال�يء الذي تحبينه ،هذا ُيش�عر طفلك بالذنب
تجاه الخط�أ الذي ارتكبه ،ما يمنعه داخليا ً من
ارتكابه مرة أخرى حتى ال تتعرّيض للحزن.
 - 2امنحي طفلك فرصة الرد

عندما يشعر طفلك بالذنب تجاه حزنك ،فغالبا ً
سوف يعود لتقديم االعتذار ل ِك بطريقته ،يف هذه
الحالة علي� ِك قبول اعتذار طفل�ك ،فهذا يعلّمه
التسامح وأن هناك سبيالً لتصحيح خطئه.
 - 3ال ترتكبي ذنب طفلك
الس�بيل األهم لتنمية ضمري طفلك ،هو مراعاة
ضم�ريك ،وتنمي�ة دوافع� ِك الداخلي�ة لفع�ل
الصواب ،أي أن تكون�ي حقيقية وصادقة ،وأن
تكوني قدوة حسنة لطفلك.

تدبري منزلي

هكذا يتم تنظيف األرضيات البورسلني من دون تعريضها للتلف
ق�د تس�تخدم بع�ض النس�اء
طرق�ا خاطئة يف تنظي�ف أرضية
البورس�لني ،مما يتسبب يف وجود
آث�ار للبق�ع واألتربة ،وي�ؤدي إىل
الش�عور باإلحراج أم�ام املدعوين
باملنزل ،ولتجن�ب ذلك ،يجب اتباع
طرق بسيطة لتنظيف البورسلني
والتي تتطلب استخدام خل وصودا
خبز وأشياء أخرى ،نتعرف عليها
يف هذا التقرير:
ينصح بمسح أرضيات البورسلني
بانتظام ،سواء يوميا ً أو كل بضعة
أي�ام وذل�ك للتخلص م�ن األتربة
والبق�ع املرتاكم�ة ،ولتحقيق ذلك
نتعرف عىل الطرق التالية ،وهي :
تنظيف البورسلني غري مطي
يحت�اج تنظيف بالط البورس�لني
غ�ري املط�ي ،إىل اس�تخدم م�اء
داف�ئ أو مزج  1جال�ون من املاء
الداف�ئ م�ع بض�ع قط�رات م�ن

س�ائل تنظيف الصحون ذو درجة
حموضة متوازنة نسب ًيا ،لتنظيف
األرضي�ة ،ث�م تجفي�ف الب�الط
بمنشفة نظيفة.
تنظيف بالط البورسلني مزجج
يحتاج تنظيف البورسلني املزجج
يف معظ�م الح�االت إىل كن�س
األرضيات بانتظ�ام إلزالة الحىص
الذي قد يتس�بب يف تل�ف الزجاج،
ويمك�ن اتب�اع معظ�م إج�راءات
التطه�ري أو التنظي�ف ،بما يف ذلك
الطبيعي�ة والكيميائية ،ولكن مع
اتب�اع التعليمات ال�واردة يف عبوة
منتج التنظيف.
طرق تنظيف البقع
يجب مس�ح البقع يف أرسع وقت
ممك�ن ،ألن تركها لف�رتة طويلة
م�ن الوق�ت ،يجع�ل م�ن الصعب
بعد ذلك التخلص منها بس�هولة،
ولتنظي�ف البالط يجب اس�تخدام

كوب محلول الخل املخفف وكوب
من املاء أو منظف بالط السرياميك
التجاري املخف�ف لتنظيف البقع،
م�ع تجن�ب اس�تخدام ش�عريات
صلبة أو صوف عند التنظيف ألنه
قد يؤدي إىل إتالف البالط.
تنظيف البورسلني الخالص
عن�د تنظي�ف ب�الط البورس�لني

الخال�ص ،يفضل اس�تخدام املاء
الداف�ئ واملمس�حة وم�ع ذلك ،يف
بع�ض الح�االت  ،ق�د يك�ون من
الرضوري تنظي�ف أعمق لتطهري
الس�طح وإزال�ة البق�ع العني�دة
م�ن مختل�ف أنح�اء األرضي�ة
بش�كل كامل باس�تخدام منظف
السرياميك املخفف.
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أبـــــــراج
الحمل

أحيانا قد يكون م�ن الصعب جدا أن تؤمن بيشء
م�ا إال إذا رأيته عن قرب .تح�اول اليوم فهم بعض
النق�اط الغامض�ة يف قضية ما .الظ�روف املحيطة بك
اليوم س�تجعلك تفرس بعض األمور بش�كل خاطئ ،فكن
حذرا .ربما تشك يف معتقداتك وأفكارك.

الثور

خافات�ك م�ع بعض األش�خاص أو م�ع أفراد
أرست�ك ق�د تس�بب ل�ك االرتب�اك وق�د ت�ؤذي
مش�اعرك .التواص�ل والتفاه�م واح�رام وجهات
النظ�ر من أه�م األمور اليوم حتى تتف�ادى حدوث أي
مش�اكل او خافات .حاول أن توضح بنفسك سوء الفهم
الذي حدث من خال رشح كافة التفاصيل التي تسببت يف
حدوث املشكلة.

الجوزاء

لدي�ك الي�وم عدد م�ن األف�كار التي تس�تطيع
توظيفها يف بعض املشاريع الفنية ،ولكنك لست
مس�تعدا للقيام بأي يشء .تشعر بالخمول والكسل
يف بداية اليوم ،ولذلك ربم�ا تفقد فرصا عديدة .تحاول
يف املس�اء التعبري عما بداخلك من خال نشاط ما أو عمل
فني.

www.alzawraapaper.com

صــــورة و حــــدث

األسد

الظروف التي كانت تعيقك خال الفرة السابقة
قد ت�م التغل�ب عليها نهائي�ا الي�وم .يف العمل،
لديك فرص عديدة لك�ي تعرض بعض األفكار عى
الزماء .يف حياتك الخاصة ،أنت تريد االستمتاع بوقتك،
ولذل�ك يجب أن تذهب لتناول الطعام مع رشيك حياتك أو
أن تذهب يف رحلة قصرية معه.

العذراء

الترسع غري املربر س�يكون سبب عدد كبري من
املش�اكل قريبا ،عليك املبادرة إىل إعادة تصويب
الوض�ع اليوم قبل الغ�د .إذا أردت امليض يف عاقتك
الجديدة ،عليك إنهاء عاقتك بالرشيك لكي ال تندم عى
ردود فعله .تفاءل دائما وال تجعل اليأس يسيطر عليك.

الميزان
تفض�ل الي�وم االط�اع ع�ى بع�ض الكت�ب
امليتافيزيقي�ة والديني�ة يف وقت فراغ�ك .عاقتك
باألصدقاء واألرسة قد تتحس�ن اليوم .ستكون قادرا
ع�ى فهم م�ن حولك أكث�ر من املعت�اد بفض�ل التفاهم
واالحرام املتبادل بينكم .ربما تبدأ يف املساء يف كتابة قصة
قصرية أو قصيدة.

العقرب
املظهر الائق يكس�بك اح�رام النفس واحرام
اآلخرين لك ويجعلك تش�عر بالثق�ة واالطمئنان،
فاهت�م بمظهرك يف املنزل ويف العمل .قدرتك عى فهم
من حولك تزداد اليوم شيئا فشيئا ،فاستغل هذه الفرصة
وعرب عن مشاعرك ألقرب األشخاص إليك.

القوس
تش�عر بإهم�ال م�ن جان�ب الحبي�ب خ�ال
ه�ذه الف�رة ،ولذل�ك تفقد الش�عور بالس�عادة
والطمأنينة .ال تتخذ قرارا اليوم وأنت يف حالة غضب
أو حزن ش�ديد .اتخاذك ألي ق�رار اليوم قد يجعلك تندم
عليه خال الفرة القادمة .س�يعود أحد أصدقائك من بلد
أوروبي خال أيام قليلة ،فاستعد الستقباله.

الجدي

قد يط�رأ تغي�ري يربكك قلي�ا اليوم .ك�ن حذرا
فالي�وم قد تش�عر بالتعب وربم�ا يحدث خاف
بس�يط مع أحد الزم�اء .قد تتف�اوض مع الرشيك
إلقناع�ه بوجهة نظرك .خفف عن نفس�ك ،ودع هموم
العم�ل يف مكانها ،وقم ببع�ض التمارين الرياضية املفيدة
ألعصابك ولصحتك بشكل عام.

الدلو
ش�خص ما قريب من�ك لم يجر مع�ك أي حوار
يف أي وق�ت مىض ق�د يفاجئك اليوم باملناقش�ة
معك لف�رة طويلة جدا .مش�اركتك اليوم يف بعض
األنشطة مع هذا الشخص قد تجعلك تتعلم منه أفكارا
جديدة تساعدك عى تطوير ذاتك.

الحوت

تفرض عليك بعض الظ�روف هذا اليوم الركيز
ع�ى األمور األساس�ية وعدم االنش�غال باألمور
الثانوي�ة ألنها ل�ن تفيدك بيشء .ق�د تواجه مواقف
صعب�ة ومحرجة أحياناً ،لكن الرشي�ك يقف اىل جانبك
ويساعدك كثريا ً ويجد لك الحلول املناسبة لكل ما تواجهه.
مارس بعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إىل
العمل يف الصباح.

غزل عراقي

من ادم الهذا الً َيوُمً شنهو الشفنة غري الدم
اول قطرة من هابيل االخرية ربك اليعلم
عجيبة ياوطن لليوم جرحك صاير مثلم
تشتل شتل باالشبان تدفن ترد مامهتم
املستقبل اساسا مات اساسك جاي يتهدم
الحضارة واالصالة البيك صارت فعل مايض وهم
مااريد الحضارة ارجوك وال اريدنها تتاقلم
بس رايد امان اوياك حتى اوياك مااندم
واكول انطيت دم وراح جوة الكاع يتنعم
جم شاب بعمر كاروك نيشان الفشك والهم
البيك ام الشهيد الً َي ُو ًم عليها البيت يتهدم
وبيك انتة الشهادة اتكول بعد مارايدة اتعلم
بيك ايتام باعت ماي من الخجل تتلثم
رصيفك ياوطن مبيوع عندة السان يتكلم

حقيقة قصة
غزالة ضحت
بنفسها من اجل
اوالدها

تع ّد الص�ورة ه�ذه واحدة
من أفض�ل الص�ور يف أخر
 10س�نني ويف إش�اعات
إنه�ا أدت لحال�ة اكتئ�اب
للمصور.
القصة :إن الفهدين هاجموا
الغزالة يف وقت كانت بتلعب
فيه م�ع اوالدها الصغريين
وإن الغزال�ة كان امامه�ا
فرص�ة لله�روب والنج�اه
بحياته�ا لك�ن ق�ررت إنها
ترك نفسها للفهود لتعطي
فرصة لوالدها انهم يهربوا
النها لو كان�ت هربت كان
اوالده�ا ماعده�م فرص�ة
للنجاة..

السرطان
ح�ان الوق�ت اآلن للب�دء يف العم�ل .يف ه�ذه
اللحظ�ات ،ال تعتمد فقط عى مهاراتك ،بل يجب
أن تبح�ث عن املعلومات الازمة إلنجاز مش�اريعك.
تحت�اج إىل مزيد من ضبط النفس الي�وم حتى تصل إىل
أهدافك .ال تس�مح للفش�ل أن يجعلك تش�ك يف قدرتك عى
النجاح.
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من الفيسبوك

 - 1864بدء حملة تاورانجا خال حروب املاوري
بنيوزيلندا.
 - 1899تأسيس رشكة أوبل للسيارات.
 - 1915افتتاح أول مكتب بريد يف الكويت وذلك يف
منزل املعتمد الربيطاني.
 - 1917زل�زال يف إندونيس�يا ي�ؤدي إىل وف�اة ما
يقارب ال� 15000شخص.
 – 1930اكتشاف كوكب بلوتو.
 - 1954انط�اق الغواصة األمريكية “نوتيلوس”،
وهي أول غواصة يف التاريخ تبدأ بالعمل.
 - 1976إق�اع أول رحلة لطائ�رة الكونكورد بني
باريس وريو دي جانريو.
 - 1978تأس�يس البن�ك الس�عودي الربيطان�ي
املعروف باسم «س�اب» ،إال أن نشاطه الفعيل بدأ
يف  1يوليو من نفس العام.
 - 1991هارلد الخامس يتوج ملكا ً للنرويج خلفا ً
ألوالف الخامس.

 - 2007ليبي�ا تعل�ن عن نيتها ترسي�ح  400ألف
موظ�ف حكومي وهو يمث�ل ثلث الق�وة العاملة
وذلك يف خطوة تهدف إىل تقليل اإلنفاق.
 - 2009الرئي�س األمريك�ي ب�اراك أوباما يطلب
بوق�ف مؤق�ت ملحاكم�ات املش�تبه بتورطهم يف
قضايا إرهابية والتي تجرى يف معتقل جوانتانامو
مدة  120يوما.
 - 2012مجل�س الن�واب اليمن�ي يواف�ق ع�ى
م�رشوع قانون بمن�ح الحصانة التام�ة للرئيس
عيل عب�د الله صال�ح وأن تنطبق ه�ذه الحصانة
عى املس�ؤولني الذي�ن عملوا معه يف املؤسس�ات
املدنية والعس�كرية واألمنية فيما يتعلق باألعمال
ذات الدواف�ع السياس�ية وال تنطب�ق عى األعمال
ً
تنفيذا لبنود
اإلرهابية ،ويأتي إقرار ه�ذا القانون
املبادرة الخليجية لحل األزمة اليمنية.
 - 2014تفج�ري يس�تهدف الضاحي�ة الجنوبي�ة
لبريوت.

اختبارات شخصية

حلواء ...عالقتك باملهمات املنزلية حسب برجك

تختلف ط�رق ربات البي�وت ىف إدارة املنزل
من حيث التخطيط املاىل سواء رشاء الطعام
أو األدوات الكهربائي�ة ،وكذلك إيجاد حلول
مختلفة للتغلب عى مش�اكل النظافة ،وقد
ال تستطيع بعض النساء الترصف بمختلف
أمور املنزل.
وقد يعتقد البع�ض أن ذلك يعود إىل صفات
األب�راج الفلكي�ة ،ولذل�ك نتع�رف ىف ه�ذا
التقري�ر عى ترصف امل�رأة بش�ئون املنزل
وفق�ا ً لصف�ات األب�راج الفلكي�ة ،كما جاء
بموقع “اليوم السابع”.
برج الدلو
لي�س لديه�ا مش�كلة يف القي�ام باألعم�ال
املنزلي�ة بح�د ذاته�ا ،لكنه�ا أحيان�ا ً تهمل
ش�ئون املنزل بسبب تفكريها يف مرشوع أو
فكرة جديدة خاصة بعملها.
برج الحوت
ال تجد امرأة برج الحوت مشكلة عند حدوث
بع�ض الف�وىض بمنزلها ،ولك�ن ذلك ليس
دليل عى ع�دم اهتمامها بالنظافة ،ولكنها
تشعر بالراحة عند رؤية أشياء عشوائية يف
املنزل.
برج الحمل
تشعر امرأة برج الحمل بامللل والتشتت عند
تنظيف املنزل ،لذلك قد تتجه لتنظيف غرفة
الن�وم ثم تتذكر أنها يجب أن تغس�ل بعض
املابس ،فترك الغرفة وتتجه للغسيل ،لذلك
تحتاج لوضع خطة مسبقة لتنظيف املنزل
حتى تشعر بالراحة.
ب�رج الثور تض�ع ام�رأة برج الث�ور خطة
مس�بقة قبل تنظيف املن�زل ،لكنها تفضل
يف الكثري من األحيان التكاس�ل واالسرخاء
بدالً من التنظيف.
برج الجوزاء
تهتم امرأة برج الجوزاء بنظافة املنزل ،لذلك

تهتم بالتقاط أي فتات عى األرض وتنظيف
األترب�ة والغبار عى أرفف وأس�طح املنزل،
وتعط�ى وقته�ا لذلك حت�ى إنها ق�د تغلق
الهاتف املحمول ،لركز يف أمور املنزل.
برج الرسطان
يوجد بمنزل امرأة الرسطان بعض الفوىض،
بس�بب احتفاظها ببعض األش�ياء القديمة
املتعلق�ة بأهم ذكريات حياته�ا ،والتي من
الصع�ب أن تتخل�ص منها ،لكنه�ا تهتم يف
نف�س الوقت برتيب املن�زل وطهي الطعام
بنفسها.
برج األسد
تفضل امرأة برج األس�د االهتم�ام بنظافة
املنزل خاصة غرفة املعيش�ة حتى ال تشعر
بالح�رج أمام أصدقائه�ا ،كما تحرص عى
تجديد ديكور الغرف بني الحني واآلخر.
برج العذراء
تحرص مرأة العذراء عى ترتيب غرف املنزل
واالهتم�ام بنظاف�ة التفاصي�ل الصغ�رية
بقطع األثاث.
برج امليزان

تهتم امرأة ب�رج امليزان برتيب غرف املنزل
بشكل متناس�ق من حيث الحجم واأللوان،
م�ع إضافة بعض اللوح�ات الفنية إلضافة
أناقة وجاذبية للغرفة.
برج العقرب
ال تس�تطيع امرأة ب�رج العقرب أن تش�عر
بالتقصري تجاه أمور النظافة باملنزل ،لذلك
تقوم بتنظيف املنزل عدة مرات حتى تشعر
بالرضا عن نفسها.
برج القوس
تنظي�ف املنزل بالنس�بة مل�رأة القوس ليس
م�ن أولوياتها القص�وى ،لذل�ك تبحث عن
أي طريق�ة تجعل مهمتها أس�هل وتفضل
اس�تخدام األجه�زة الكهربائي�ة املختلف�ة
لتس�اعدها عى تنظيف املنزل دون الشعور
بأي جهد أو تعب.
برج الجدي
تهت�م م�رأة الج�دي بتنظي�م األوراق ع�ى
املكتب و كذلك ترتيب قطع أثاث املنزل ،كما
أنها تحرص عى وضع خطة زمنية لتحقيق
ذلك.

قـــــــصة

وعربة

االبن األكول جداً

يحك�ى أن األمري ابن طولون أراد أن يؤ ّدب ولده  ،وكان الولد أكوالً نهما ً ؛
فأرسل الوزي َر يف ساعة من الليل ،وقال له  :ائتني به فورا ً  ،وال تسمح
له بأكل يشء قبل أن تش�خصه إيلّ ،ذهب الوزير ،وقال للولد :أجب األمري
 ،ق�ال أمهلن�ي قلياً آلكل ،قال :أجب األمري ف�ورا ً عى هيئتك اآلن ،وذهب
الولد ،فجلس يف قاعة انتظار حتى طال به الجلوس واشتد به الجوع.
ثم قال والده  :أدخلوه الغرفة؛ فدخل ووجد عى الخوان ألوانا ً من األطعمة
اليس�رية التي نسميها (مقبّات) الجرجري والبقول والسلطات وما شابه
 ،فوقع عليها أكاً حتى ش�بع وهدأت نفسه ،ثم أمر األمري أن يؤذن للولد
عى مائدة من أجود أنواع األطعمة مما لذ وطاب من الوجبات الرئيس�ة،
وعليها األمري ووزراؤه وحاش�يته فأكلوا وانقبض الولد ..سأله أبوه  :ملاذا
ال تأكل ؟ قال  :قد ش�بعت ،ول�م أعلم أن ثمت طعاما ً
آخ�ر هو أل�ذ وأطيب ..ق�ال األمري :إنم�ا أحرضتك
ً
درس�ا يف حيات�ك ،ليس ل�ك إال بطن واحد،
أللقنك
فإذا مألته بالبقول واألطعمة األولية؛
لم تجد نفسك يف الطعام الذي هو
أكثر نفعا ً وأعظم لذة .
الحكمة-:إذا مألت وقتك
باألمور الصغرية ضاق
ع�ن جائ�ل األعم�ال
وفضائلها.
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شخصيات من التاريخ

عباس بن
فرناس ...أول
طيار يف العامل
أبو القاس�م عباس بن فرناس ب�ن ورداس التاكرني هو عالم مخرع
موسوعي مس�لم أندليس ،ولد يف رندة بإسبانيا ،يف زمن الدولة األموية
يف األندلس ،واش�تهر بمحاولته الطريان ،إضافة إىل كونه شاعرا وعاملًا
يف الرياضيات والفلك والكيمياء.
كان ل�� عباس بن فرناس اهتمام�ات يف الرياضيات والفلك والكيمياء
والفيزياء ،اش�تهر أكثر ما اش�تهر بمحاولته الط�ريان إذ يعده العرب
واملسلمون أول طيار يف التاريخ.
ُعرف بن فرناس بأنه حاول الطريان من خال صناعته جناحني ،لكنه
كان قد برع من قبل يف كتابة الش�عر ،وكان يلقيه أمام الحكام ،فكان
كث�ري الردد عى مجل�س الحاكم عبد الرحمن ث�م خليفته محمد كما
برع أيضا يف فنون املوسيقى والعزف.
وأج�اد العمل بالرس�م الهنديس حتى غدا من املهندس�ني املعماريني،
وبرز بالش�عر وقول املوش�حات وتلحينها وغنائها مش�اركة عى آلة
ً
إضاف�ة إىل براعته وإتقانه اللغة اليوناني�ة وترجم بعض كتب
الع�ود،
الفلسفة واملوسيقى عنها إىل العربية.
امليقات�ة :كان أول م�ن صن�ع امليقات�ة ملعرف�ة األوق�ات كم�ا جاء يف
األعام.
املنقالة :اشتهر ابن فرناس بصناعة اآلالت الهندسية مثل املنقالة -آلة
لحساب الزمن ،-ونرى نموذج ذلك باملسجد الكبري بمدينة طنجة ،كما
اشتهر بصناعة اآلالت العلمية الدقيقة.
ذات الحلق :اخرع آلة صنعها بنفس�ه ألول مرة تش�به اإلسطرالب يف
رصدها للشمس والقمر والنجوم والكواكب وأفاكها ومداراتها ترصد
حركاتها ومطالعها ومنازلها والتي عرفت ب�”ذات الحلق”.
القبة السماوية :عباس بن فرناس هو املخرع األول للقبة السماوية،
وكان الناس يقصدون منزله ملش�اهدة ما اتخذه من رسم جميل بديع
يف منزله .فقد مثل هيئة السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودها
والشمس والقمر والكواكب ومداراتها.
اخ�راع الزجاج من الحج�ارة والرمل :أجمع املؤرخ�ون أن عباس بن
فرناس كان أول من اس�تنبط يف األندلس صناعة الزجاج من الحجارة
والرمل.
من الواضح أن ابن فرناس لم يقم بتجربته الرائعة بوحي من الخيال،
إنما قام بها عى أساس من البحث والدرس يف ميادين العلم ،وبخاصة
يف الفلك والفيزياء.
وكان كث�ريا ما يقوم برشح نظريته يف الطريان لرواد منتديات الخافة
يف قرطبة ..نتيجة لدراس�اته يف الرياضيات والفلك ،لذلك قام بتجربته
الخطرة ،أمام جمع غفري من أهايل قرطبة ،وفيها ما فيها من إيماءات
علمي�ة ن�ادرة ،فضا عن كونه�ا مغام�رة بارعة “فاحت�ال يف تطيري
جثمانه ،وكسا نفسه الريش عى الحرير ،فتهيأ له أن استطار يف الجو
 ،فحلق فيه حتى وقع عى مسافة بعيدة”.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
أفقي
1الذهب األبيض  oاملاشية
مم�ا يقتنيه�ا البدوي أو
الفاح  oشقيق
2ودي�ع (مبعث�رة) o
أماكن اجتماع القوم
3إذا تع�دى اثن�ني ش�اع
 oي�وم يبت�دئ االنس�ان
حياته
4اش�تهر يف التاري�خ
بتحويل ال�راب إىل ذهب
 oأبيض (باالنجليزية)
5يضغط إلط�اق النار o
شجر صحراوي مثمر
6قرْض  oبناء للمراقبة
7س�قيا  oدول�ة جن�وب
رشق أفريقية
8يتحرك كاملوج  oيحقق
إنجازا
9فيه�ا طالب�و العل�م
والشهادات  oمتشابهان
10الذه�ب البن�ي  oبل�د
اسمها يعني بلد األحرار

رأيس
1ألوانه تظه�ر بعد املطر
 oيلغي
2تحلي�ق يف الس�ماء o
فاكه�ة لذي�ذة قرشه�ا
أحمر وحباتها كالجوهر
3مناف�س ومس�او يف
االمكان�ات  oأغى املعادن
عى اإلطاق
4بشكل رأيس  oأنت طلبت
األكل لشعورك بحاجته
5واح�د (باالنجليزي�ة) o
اغتاب  oمتشابهان
6مخل�وق صغ�ري يحمل
عرشة أمثال وزنه  oشاي
(باالنجليزية).
7متش�ابك بشكل منتظم
ومكرر  oثني
8دول�ة اوروبي�ة معن�ى
اسمها بلد األرانب
9أخ�ف الغ�ازات يف
الطبيعة
10م�ن الخ�رضوات o
تفضيل يشء عى آخر

فهم ذاتي

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تطبيق يكتسح فيسبوك وماسنجر

أصبح تطبيق “تيك توك” الصيني أكثر
التطبيق�ات تنزي�ال يف الع�ام امل�ايض،
متفوقا ً عىل “فيس�بوك” و “ماسنجر”
بالرغم من قرار الجيش وسالح البحرية
يف الوالي�ات املتح�دة حظ�ر اس�تخدام
أفراده�ا له .وع� ّد تطبيق “تي�ك توك”
األكث�ر تنزيالً م�ن خ�الل  700مليون
جه�از ت�م رصده�م بواس�طة تقرير
ص�ادر ع�ن رشك�ة “سينس�ور تاور”
املعنية بمتابعة سوق التطبيقات ،وذلك
خالل العام امل�ايض ،ويف مختلف أنحاء
العال�م متفوقا ع�ىل تطبيق فيس�بوك
 .وج�اء تطبي�ق “وات�س آب” يف املركز
األول باعتباره األكث�ر تنزيالً يف العالم،
حيث ت�م تنزيله أكثر م�ن  850مليون
مرة خالل العام املايض بفضل شعبيته

طرأ خلل عىل تطبيق “واتس�اب” أدى إىل ّ
تعطل إرسال واستقبال الصور والفيديو
عند بعض املستخدمني .ويف بيان مقتضب ،أفاد مركز اإلعالم الرقمي DMCبوجود
مشكالت يف تطبيق واتساب تمنع إرسال الصور ومقاطع الصوت والفيديو .وقال
إن “مس�تخدمي واتس�اب يف العالم يواجهون مش�كالت تتعلق بإرس�ال مقاطع
الصوت والفيديو والصور” .يذكر أن خدمة الرتاسل الفوري واتساب كانت ح ّدثت
صفحة الدعم الخاصة بها لتعلن الحد األدنى إلصدارات نظامي التشغيل أندرويد
وآي أو إس التي تدعم تطبيقها ،وذلك يف مسعى منها لتنبيه وتشجيع مستخدمي
تل�ك اإلصدارات ع�ىل الرتقية .وأضافت الرشكة أن مس�تخدمي األجه�زة العاملة
باإلص�دار  2.3.7م�ن نظام أندرويد ،واإلصدار  8من نظ�ام آي أو إس لن يتمكنوا
من إنشاء حس�ابات جديدة ،أو إعادة التحقق منها .ومع ذلك ،فال يزال باإلمكان
استخدام الخدمة حتى تاريخ  1فرباير .2020

غوغل تطور نظاماً ذكياً للتنبؤ
بأحوال الطقس

بالنظ�ر إىل أنه نموذج (ناو كاس�تنغ)
تم تدريب�ه بالفعل ،مم�ا يتيح تنبؤات
فوري�ة تقريب�ا ً وبنفس الدق�ة العالية
األصلية لبيانات اإلدخ�ال” .وأضافت:
“إذا اس�تغرق األمر  6ساعات لحساب
التنب�ؤ ،فإن ذلك ال يس�مح إال ب� 3-4
عمليات تش�غيل يومي�ا ً وينتج تنبؤات
اس�تنادا ً إىل البيانات القديمة التي تزيد
عن  6س�اعات ،مما يح�د من معرفتنا
بما يحدث اآلن .وعىل النقيض من ذلك،
يع�د التنبؤ اآلني مفيدا ً بش�كل خاص
للق�رارات الفوري�ة ب�دءا ً م�ن توجيه
حركة املرور ،والخدمات اللوجس�تية،
وحتى التخطيط لإلخالء” .وعىل الرغم
من أن الرسعة من بني املزايا الرئيسية
لنموذج “ن�او كاس�تنغ” املبتكر ،فإن
غوغ�ل تق�ول إن التنب�ؤ اآلن�ي ال يزال
أق�ل م�ن أس�اليب التنب�ؤ التقليدي�ة
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بتوقع�ات أطول
أجالً .وبالت�ايل فإنه من غري املرجح أن
يحل نظام غوغ�ل الجديد محل نماذج
التنب�ؤ التقليدي�ة تماماً ،ولكن س�يتم
اس�تخدامه لتكميلها وم�لء الفجوات
للتغطية عىل املدى القصري.

تغريدات

حميد الكفائي

الربملان أجاز قانون انتخابات ،لكنه مل يرسله
إىل الرئاســة كي يصبح قانونا .املادة  73ثالثا
تقول :الرئيس يصادق ،ويصدر القوانني اليت
يســنها جملس النــواب ،وتعد مصادقــا عليها
بعد مضي  15يوما من تأريخ تســلمها.الرئيس
ال يســتطيع أن يصدر قانونــا إن مل يصله من
الربملان .ملاذا هذا التحايل على الناس؟
عشرات احملتجني العراقيني
أصيبوا اليوم يف اشتباكات مع قوات األمن،
برأيك هل ستتم حماسبة
كل املتسببني بالعنف؟

جعفر عبد الكريم
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مصرية تفوز بلقب ملكة جمال األطفال في روسيا
فازت الطفلة املرصية تيا حمدي حس�ن بلقب
ملكة جمال األطفال يف روسيا.
الطفلة فازت باملركز األول يف فئة ال�  4سنوات
إىل جانب لق�ب ملكة جمال أطفال روس�يا يف
موسم .2019
ون�رش املوق�ع الرس�مي للمس�ابقة تفاصيل
الس�رية الذاتية للطفل�ة تيا ،وذك�ر أنها تقيم
يف مدين�ة إيفانوف�و وول�دت ألب م�رصي وأم
روس�ية ،وأنه�ا تعمل يف مج�ال اإلعالنات منذ
سن  8أشهر بعد أن شاركت يف مسابقة لجمال
األطف�ال ،ورأى الرعاة واملصورون أنها تصلح
كعارضة مثالية ملالبس األطفال.
وأض�اف موق�ع املس�ابقة الرس�مي أن تي�ا
انضمت إىل “نادي تنمي�ة الطفولة املبكرة” يف
روس�يا وبدأت منذ س�ن عامني دراس�ة اللغة
اإلنجليزي�ة وبع�د نصف عام آخر ب�دأت تعلم
اللغة العربية ،ومنذ س�ن الثالثة بدأت دراس�ة
املنطق والحساب.
وإىل جانب الدراس�ة وتنمي�ة عقلها ،تحب تيا

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

مطر ساخن

الرق�ص اإليقاع�ي وانضمت لفص�ل لتعلمه،
كذلك تحب الغناء والتصوير الفوتوغرايف ،كما

ت�درس املوض�ة واألزياء عىل ي�د متخصصني
لتنمية مهاراتها اإلبداعية.

“كارمن” ..مذيعة تصل إلى الشهرة
بالكذب

الواس�عة يف الهن�د بش�كل خ�اص.
يذك�ر أن تطبيق “تيك ت�وك” للتواصل
االجتماع�ي واملنترش بش�كل أس�ايس
بني الش�باب والفتيات يس�مح بتبادل
ملفات فيديو قصرية ال تزيد مدتها عن
 15ثانية مصحوبة بإيقاع موس�يقي،
ويس�تخدم هذا التطبي�ق فالتر معينة
تجعله مفض�ل للمس�تخدمني .وأيضا
يقوم بتقيي�م أن�واع الفيديوهات التي
يش�اهدها وامل�دة الت�ي يقضيه�ا يف
مش�اهدتها من أج�ل توف�ري املحتوى
الذي يحتاجه املس�تخدم ،وقد تم تنزيل
التطبيق اململوك لرشكة “بايت دانس”
الصيني�ة أكث�ر م�ن  1.5ملي�ار م�رة،
وأصبحت بذلك أعىل رشكة صاعدة من
حيث القيمة يف العالم.

عطل في (واتسآب) يمنع إرسال واستقبال
الصور والصوت والفيديو

تس�عى رشكة غوغل إىل توظيف نظام
ذكاء اصطناع�ي وخوارزمي�ات م�ن
ابتكاره�ا لتطوي�ر خدم�ات تنب�ؤات
الطق�س لتصب�ح أكث�ر رسع�ة ودقة
نقالً عن منش�ور بمدونة ل�”غوغل”.
وتصف غوغل األنم�وذج الجديد ،الذي
طورته باس�م “ ،”nowcastingبمعنى
التنب�ؤ اآلني ،وتقول إن�ه أظهر نجاحا ً
أوليا ً يف القدرة عىل التنبؤ بدقة بأنماط
الطق�س بنتائ�ج “فوري�ة تقريب�اً”.
ووفق�ا ً لورق�ة بحثي�ة جدي�دة ،ف�إن
التقني�ة املبتكرة تعد قادرة عىل إصدار
توقعات ملدة تصل إىل  6ساعات مقدما ً
خالل ف�رتة ترتاوح من  5إىل  10دقائق
فقط ،بما يعني أن خوارزميات الذكاء
االصطناع�ي س�تتفوق ع�ىل النماذج
التقليدي�ة للتنب�ؤ بأح�وال الطق�س
حت�ى يف املراحل املبك�رة ،باإلضافة إىل
حقيقة أن بعض التوقع�ات التقليدية
تنت�ج كمي�ات هائل�ة م�ن البيان�ات،
إال أنه�ا ربما تس�تغرق س�اعات حتى
تكتمل .وذكرت غوغل :إن هناك “ميزة
كب�رية للتعلم اآليل وهي أن االس�تدالل
قليل التكاليف من الناحية الحس�ابية

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تعرض قناة أبو ظبي التابعة لش�بكة قنوات
تلفزيون أبو ظبي ،املسلسل العربي “كارمن”
م�ن تألي�ف خال�د حم�ام ،وإخراج حس�ني
ش�وكت ،وذلك ابتدا ًء م�ن  21يناير الجاري،
م�ن األحد حت�ى الخميس عند الس�اعة ال�7
مس�ا ًء بتوقيت اإلمارات( ،السادس�ة مسا ًء

بتوقي�ت اململك�ة العربية الس�عودية) ،وذلك
ضم�ن مجموعة األعم�ال الدرامي�ة املتميزة
املدرج�ة يف دورة القن�اة الربامجي�ة الجديدة
لعام .2020
وتدور أحداث املسلسل حول املذيعة “كارمن”
الت�ي ت�ؤدي دوره�ا الفنانة ريه�ام حجاج،
حيث تعمل يف إح�دى محطات الراديو ،رغبة
يف الش�هرة .ويف بداية عملها تكذب “كارمن”
كذبة بسيطة للفوز بالوظيفة ،لكنها تقع يف
سلسلة متوالية من الكذب.
خ�الل عمله�ا ،تس�تقبل بطل�ة املسلس�ل
مكامل�ات من املس�تمعني بش�أن مش�اكلهم
العاطفي�ة واألرسي�ة ،وتق ّدم له�م النصائح
الالزم�ة لحله�ا ،ويف نف�س الوق�ت تعمل يف
إحدى الرشكات الك�ربى ما يضطرها لتغيري
اسمها وشكلها لتكون فتاة أخرى تماما ً.
تمر كارم�ن بالعديد من املواق�ف يف حياتها،

آمال ماهر تعلن موعد
ألبومها الجديد

كش�فت ّ
الفنانة ،آمال ماهر ،عن موعد إطالق ألبومها الجديد.
وعرب حس�ابها عىل موقع التدوين القصري
«توي�رت» ،كش�فت ع�ن موع�د
ص�دور األلب�وم الجدي�د،
قائلة« :قريب�اً ،ألبوم
جدي�د.»2020 ،
وكانت قد عادت
ماه�ر ملواقع
ا لتو ا ص�ل
االجتماعي
بع�د غياب
اقرتب من
الشهرين،
م�ع ب�دء
ا لع�ا م
ا لجد ي�د ،
ّ
هن�أ ت
و
جمهو ر ه�ا
بمناسبة رأس السنة
وعيد امليالد.

هيفاء وهبي لألسود ..ولقاء حب قريب

أنه�ت ،هيف�اء وهب�ي ،تصوي�ر أح�دث
مش�اريعها الس�ينمائية لفيل�م “أش�باح
أوروب�ا” قبل فرتة لتب�دأ التحض�ري لعملها
الدرامي الجديد “أس�ود فاتح” وتخوض به
املنافس�ة الرمضاني�ة لع�ام  .2020وعادت
الديفا هيفاء وهب�ي إىل لوكها الخاص الذي
اعتاد عليه الجمهور يف أعمالها الفنية خالل
مشوارها الفني ،سواء يف السينما أو الدراما،
حيث اعتمدت عىل الش�عر األسود الطويل يف
الش�خصية التي س�تظهر بها ضمن أحداث
مسلس�لها الدرام�ي الجديد “أس�ود فاتح”
لتخ�وض ب�ه املنافس�ة الرمضاني�ة املقبلة
بش�خصية س�يدة أعمال تعمل يف مجال
األزي�اء واملوض�ة ،ولديه�ا رشكات
خاص�ة تديرها يف ه�ذا املجال .وقد
انطلق تصوير املسلسل يف لبنان قبل
أيام ،حيث ستدور أحداثه ،ويشارك
يف بطولت�ه رشي�ف س�المة وأحمد
فهم�ي وف�راس س�عيد وصربي
ف�واز .أم�ا النج�م الس�وري،
ّ
فيط�ل ضيف
معتص�م النه�ار،
رشف ضم�ن أح�داث املسلس�ل.
ع�ىل صعي�د آخ�ر ،ق�ررت الجهة
املنتجة لفيلم “أش�باح أوروبا”

في عيد ميالدها الـ ..40سر عزوف مي
عز الدين عن الزواج

ُعرف�ت بمالمحه�ا الطفولي�ة الربيئة
الهادئ�ة ،من�ذ أن ظهرت عىل شاش�ة
السينما للمرة األوىل ،عام  ،2001خالل
فيلم “رحلة ح�ب” ،مع الفنان محمد
فؤاد وأحمد حلمي ،وأبهرت الجمهور
بدور”فرح” ،يف مسلسل “أين قلبي”،
م�ع الفنان�ة ي�رسا ،والت�ي ب�دأت يف
انطالقاته�ا وعرفه�ا الجمهور وتعلق
بها وأطلقوا عليها لقب “الربنسيسة”،
إنها الفنانة مي عز الدين.
ويتزام�ن ي�وم  19يناي�ر ،ي�وم ميالد
الفنانة مي ع�ز الدين ،ال� ،40وذكرت
قصة عزوفه�ا عن ال�زواج وتعرضها
لالكتئاب ،خالل السطوراآلتية.
يرغ�م وصول م�ي عز الدين اىل س�ن
األربع�ني ،إال أنها لم تتزوج حتى اآلن،
فل�م تق�دم ع�ىل االرتباط س�وى مرة
واحدة ،حيث أعلنت خطبتها من العب
الك�رة ،محم�د زيدان ،ولك�ن رسعان
م�ا انته�ت ول�م تكتمل ،وكش�فت يف
أكث�ر م�ن لق�اء تليفزيوني له�ا ،عن
س�بب عزوفها عن ال�زواج حتى اآلن،
مؤكدة أنها تتمتع بش�خصية صعبة،
“متطلبات�ي يف ال�زوج صعب�ة ج� ًدا،

خاص�ة ح�ني تق�ع يف ح�ب “توفي�ق” الذي
ّ
يجسد دوره النجم محمد كيالني ابن صاحب
الرشكة التي تعمل فيها ،ما يضعها يف مواقف
كوميدية محرجة ،فيما يجس�د الفنان أحمد
حالوة شخصية “الباشا الكبري” ،جد كارمن،
ّ
وتجسد الفنانة شريين شخصية والدة توفيق
سيدة األعمال التي تمتلك رشكة كبرية.
ويش�ارك يف العم�ل كل م�ن والء الرشي�ف،
وهاجر أحم�د ،وليىل عز العرب ،وغريهم من
الفنانني والنجوم العرب.
ويأت�ي ع�رض هذا املسلس�ل انس�جاما ً مع
أه�داف أب�و ظبي لإلع�الم الرامي�ة إىل توفري
محت�وى ه�ادف وترفيه�ي ،ويُلبّ�ي أذواق
واهتمام�ات وتفضي�الت جمي�ع رشائ�ح
املجتم�ع ،خاص�ة األعمال الدرامي�ة العربية
املتميزة التي تلقى ش�عبية واس�عة من قبل
الجمهور يف مختلف أنحاء العالم العربي.

كم�ا أنني ل�ن أترك عميل
إلرضاء زوجي”.
وكش�فت “مي” عن رس
وج�ود حراس�ة خاص�ة
دائمً�ا إىل جانبه�ا ،مؤكدة
أن والدته�ا تخ�ى عليها،
ول�ذا تصطح�ب ب�ودي
ج�اردات برفقته�ا دائمً�ا،
كم�ا أكدت أنها ت�رى أنه من
املس�تحيل أن تس�تمر يف عملها
بالتمثيل كث ً
ريا.
تعرتف مي عز الدين بأنها تعرضت
لالكتئ�اب م�رارا ً يف حياته�ا،
وتق�ول“ :ال أنكر أنن�ي أُصاب
أحيان�ا ً بحال�ة م�ن االكتئاب
الش�ديد ،ق�د تط�ول لبعض
الوق�ت ،ومع ذل�ك ال ألجأ إىل
تن�اول املهدئات أو العقاقري
الخاصة باالكتئ�اب ،ألنني
أخ�اف م�ن خ�وض تل�ك
التجرب�ة وتبعاتها ،لكنني
أح�اول الخ�روج من هذه
الحالة من طريق ممارسة
أي نشاط أحبّه”.

ال�ذي أنه�ت وهب�ي تصويره قبل ف�رتة ،أن
يكون موس�م عي�د الفطر الس�ينمائي هو
املوع�د املبدئي لطرح العم�ل يف دور العرض
الس�ينمائية لرياهن�وا ع�ىل نج�اح عمله�ا
الدرامي الجديد “أسود فاتح” الذي تعود به
للمنافسة الرمضانية هذا املوسم .يشارك يف
بطول�ة الفيلم أحمد الفيش�اوي ومصطفى
خاط�ر وأروى ج�ودة ،وت�دور أحداث�ه يف
إطار األكش�ن واإلث�ارة .الجدي�ر بالذكر أن
هيف�اء لديه��������ا حف�ل غنائي ضخم
ف�ي القاهرة ليلة عيد الحب يف  14ش�باط/
فرباي����ر املقب���ل
داخ����ل أح�د
ش�ه�ر
أ
الفن���ادق
هناك.

الوطن بني أيديكم
يا شعب العراق
أمحد اجلنديل

األزم�ات الت�ي يم ّر بها الع�راق الب ّد من الوقوف عىل أس�بابها ،ودراس�ة
جذوره�ا ،ووض�ع الحل�ول لها من قبل كل املعنيني بش�ؤون السياس�ة،
كونها قادرة عىل التأثري سلبا أو إيجابا يف وحدة وطن وحياة شعب ،ومن
هذه الرؤية الش�املة لخط�ورة األزمات ،فالبد من اس�تحضار كل القيم
ّ
الخرية ،وش�حذ الهمم بأعىل طاقاتها ،وتضاف�ر الجهود إلخ�راج العراق
من أزماته ،ودفعه إىل بر األمن واألمان واالستقرار .
كل األطراف السياس�ية تطالب باإلصالح ،والش�عب الذي خرج متظاهرا
ه�و اآلخر يطال�ب باإلصالح ،وم�ا دام الكل يطالب باإلص�الح ،فالبد من
تقري�ب وجه�ات النظ�ر ،والجلوس عىل مائ�دة الحوار ،وكش�ف األوراق
ب�روح الرصاحة والش�جاعة ،ومواجهات األزمة بالعق�ل املفتوح ،والنية
الصادق�ة ،والح�وار ّ
البناء ،لكي يتحقق اإلصالح ال�ذي يهتف الجميع له،
وينهض العراق معاىف من كبوته ،وهو يعيش حالة االستقرار .
زم�ن األزمات غري زمن الرخاء ،ففي األزم�ات يتطلب التعامل مع الوقت
بحس�ابات دقيقة ،ويحت�اج إىل التفاعل بجدية ،وش�د الهمم بعضها مع
البعض اآلخر من أجل س�المة وطن يستحق منا كل التضحيات الجسام،
وشعب عانى ما عانى طيلة السنوات املنرصمة .
الع�راق اليوم ين�ادي أهله عىل انتهاج منطق الحكم�ة والعقل ،بعيدا عن
لغ�ة التعصب والثأر واالنتقام ،ومنهج التعنت واملغاالة ما أوصل قوما إىل
بر األمان ،وال دفع وطنا إىل نيل درجة النجاح .
العراق بلد الجميع ،وعىل الجميع أن يدركوا قيمة العراق ،وتاريخ العراق،
والتمسك بوحدة العراق ،فهو بلد الحضارات ،ومن خارصته خرج الحرف
األول ،وعىل أرضه نثر األنبياء واألوصياء والحكماء عطرهم عليه .
كان العراق عندما لم يكن أحد غريه يجيد العزف عىل أوتار الحياة ،وكانت
الحياة تزهو بمجد العراق وتاريخه املجيد ،وكان العراق النخلة الباس�قة
يف صح�راء الك�ون الت�ي ألق�ت بفيئها عىل الجمي�ع ،وكان الع�راق مهد
الحض�ارات األوىل عندما كان�ت األمم ال تعرف معنى الحض�ارة ،وعندما
يعاني العراق اليوم من أزماته ،فيقينا انه سينهض من جديد أكثر صالبة
وأشد عودا مما كان .
الله�م هذا الع�راق بني يدي�ك  ،فأمطر علي�ه من رحمتك ،وبارك س�عي
الخريي�ن م�ن أبنائه ،وأبعد عنه�م كل مكروه ،وأهده�م إىل الطريق الذي
ترضاه ،وس�دد خطى ش�عبه ليع�ود هذا البل�د اآلمن األم�ني إىل عافيته،
ويمارس دوره يف بناء الحياة من جديد .
املواقف الكبرية يصنعها الرجال الكبار ،فلنكن بمس�توى املسؤولية التي
يفرضه�ا علينا هذا الوطن الكب�ري ،واملرحلة التي نعيش�ها اليوم تتطلب
الحكمة لكي ال ينزلق العراق اىل الهاوية .
إىل اللقاء...

ذا فويس يعوض المشتركة “هايدي
محمد” بعد موجة غضب عارمة
انت�رشت موج�ة قوية من الغض�ب عرب رواد السوش�يال ميدي�ا يف اليومني
املاضيني لعدم حصول املتس�ابقة املرصية “هايدي محمد “ عىل أي تصويت
م�ن قبل مدربني املوس�م الجديد من برنامج إكتش�اف املواه�ب الغنائية ذا
فوي�س كيدز .وفور ح�ذف فقرة املتس�ابقة املرصية “هاي�دي محمد “من
موقع اليوتيوب بعد إنتهاء عرض الحلقة املاضية والتي أثارت جدالً واس�عا ً
ع�رب رواد مواقع التواصل اإلجتماعي ،حيث إنهم طالبوا بوقف هذه النوعية
من الربامج التي قد تصيب األطفال بمش�اعر س�لبية من اإلحباط واليأس؛
وه�و ما أكدته املتس�ابقة هايدي محم�د ،وانها مرت بحال�ة حزن قوية لم
تخف�ف عنها س�وى تعليق�ات الجمهور الت�ي دعمتها كث�ريا ً عرب صفحات
التواص�ل اإلجتماع�ي .ويب�دو أن إدارة الربنامج قامت بح�ذف الفقرة فور
إنتش�ار التعليقات الس�لبية عىل أعضاء لجنة التحكي�م والتي هاجمتهم
كث�ريا ً وإتهمتهم بالظل�م لهذه املوهبة القوي�ة .عىل صعيد آخر،
أكدت مصادر خاصة أن إدارة الربنامج تدرس إتفاقية خاصة
مع املتس�ابقة هايدي محمد لتق�وم بالتعاقد معها لفرتة
معينة عىل ان تش�ارك بالحف�الت الغنائية التي تنظمها
إدارة الربنام�ج خ�الل الف�رتة القادم�ة ،خاصة أنها
موهب�ة قوية ،وال بد م�ن دعمها من قب�ل إدارة ذا
فويس.
الجدي�ر بالذك�ر أن نانيس عجرم مس�تمرّة يف
لجن�ة تحكي�م ذا فوي�س ،وتس�تعد خالل
نهاية الش�هر القادم لتصوير الحلقات
املتبقي�ة م�ن املوس�م ،كما تس�تعد
إلحي�اء حفلت�ني يف م�رص خالل
الشهر الحايل.

توبا بويوكستين تحقق المليون األول
أي�ام قليلة تفص�ل ،توبا
بويوكس�تني ،عن عودتها
ملقابل�ة جمهوره�ا مجددا ً
بعد غياب ما يقرب من عامني
من�ذ آخر مش�اركة له�ا ببطولة
املسلس�ل الرتكي الش�هري “جس�ور
والجميل�ة “أم�ام كيفان�ش تاتليت�وغ
الش�هري عربيا ً بمهند ،حيث تحدد موعد 24
يناير إلنط�الق أوىل حلقات مسلس�ل “النهضة
العثماني�ة “ لتوبا الش�هرية ب�”مليس” عرب شاش�ة
املنصة العاملية نتفليكس.
فور نرش الربوم�و الدعائي األول لحلقات املسلس�ل املنتظر
“النهضة العثمانية “لتوبا بويوكستني عرب نتفليكس ،نجح الربومو
يف أن يحق�ق ملي�ون مش�اهدة خالل  24س�اعة فقط م�ن نرشه عرب
مواق�ع التواصل اإلجتماع�ي والوتيوب؛ فالجمه�ور ينتظر هذا العمل
املثري للجدل ،خاصة أنه املسلسل التاريخي األول لتوبا بويكستني التي
تجسد ضخية “مارا هاتون “ضمن أحداث العمل.
وم�ن املعروف أن توبا بويوكس�تني تس�تعد لتجرب�ة درامية جديدة
عرب شاشة املنصة خالل املوس�م الجديد ،حيث وافقت عىل املشاركة
ببطول�ة الجزء الثان�ي من رواية “إم�رأة النافذة “ التي تجس�د من
خالله ش�خصية ناالن ،وه�ي إمرأة تزوجت رغم�ا ً عنها من رجل ال
تحبه مما يجعله تقع يف حب رجل آخر.

