
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بريوت/ متابعة الزوراء:
الجديدة  اللبناني�ة  الحكوم�ة  بارشت 
مهامه�ا بعد عق�د اجتماعه�ا للمرة 
األوىل بالق�ر الجمه�وري يف بعب�دا 
برئاس�ة رئيس الجمهورية اللبنانية، 
رئي�س  أك�د  ميش�ال ع�ون، وفيم�ا 
الحكوم�ة اللبنان�ي الجدي�د، حس�ان 
وال  حزبي�ن  غ�ري  وزراءه  أن  دي�اب 
يتأثرون بالسياسة ورصاعاتها، لفت 
اىل أن املرأة شغلت موقع نائب الرئيس 
ألول مرة يف تاريخ لبنان وهي تش�ارك 
يف السلطة التنفيذية قوال وفعال.وقال 

الرئي�س ع�ون، يف مس�تهل الجلس�ة 
لل�وزراء: إن مهمتك�م دقيقة وعليكم 
والعم�ل  اللبناني�ن  ثق�ة  اكتس�اب 
لتحقيق األه�داف التي يتطلعون إليها 
س�واء بالنس�بة إىل املطال�ب الحياتية 
الت�ي تحت�اج إىل تحقي�ق، أو األوضاع 
االقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها 
ع�ى م�دى س�نوات طويلة.وأض�اف 
عون: من ال�روري العم�ل ملعالجة 
األوض�اع االقتصادية واس�تعادة ثقة 
املجتمع الدويل باملؤسس�ات اللبنانية، 
إىل  اللبناني�ن  والعم�ل ع�ى طمأن�ة 

مس�تقبلهم. مش�ريا بالقول: سبق أن 
أعددنا خط�ة اقتصادي�ة وإصالحات 
مالي�ة س�يقع ع�ى عات�ق الحكومة 
تطبيقه�ا أو تعديلها عن�د الرورة.
وكان املتح�دث باس�م األم�ن الع�ام 
لألم�م املتح�دة، أنطوني�و غوترييش، 
قال إن األمن العام سيعمل مع رئيس 
الحكوم�ة اللبنان�ي الجدي�د من أجل 
دع�م اإلصالحات، مؤك�دا التزام األمم 
املتحدة بدعم سيادة لبنان واستقراره 

واستقالله السيايس.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
للجلسة الثانية عى التوايل ، اخفق مجلس 
القانون�ي  النص�اب  الن�واب يف تحقي�ق 
ليكتف�ي بتحويله�ا اىل جلس�ة تداولي�ة 
انتهت رسيعا، عر امس ،  حيث اعلنت 
هيئ�ة الرئاس�ة تحدي�د موعد الجلس�ة 
املقبل�ة خ�الل االس�بوع املُقب�ل .وكم�ا 
ج�رت الع�ادة تأخر انعقاد الجلس�ة عن 
موعدها املقرر ألكثر من س�اعتن، حيث 
لم تش�هد اروقة املبن�ى الربملاني حضورا 
واضح�ا للنواب، ورص�دت “الزوراء“  ان 
الن�واب املوجودين يمثل�ون كتل تحالفي 
الفتح وس�ائرون، وائتالف دولة القانون 
وائت�الف النص��ر ، وكتلة تي�ار الحكمة 
وبعض ممثيل االقليات والقوى السني�ة، 
مقابل غياب كامل لنواب الكتل الكردي�ة.

بت�داول  النيابي�ة  االوس�اط  وانش�غلت 
مجري�ات اجتماعات قادة وزعماء الكتل 
السياسية لحس�م خالفات ازمة ترشيح 
رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل الحكومة 
املؤقت�ة، قب�ل ان يعل�ن بع�ض الن�واب 
تقديمهم طلبا رسميا  اىل رئاسة مجلس 
النواب  إللغاء العطلة الترشيعية والرتكيز 
عى اقرار الترشيعات املهمة بمايتناسب 
مع االوضاع العراقية الراهنة. وحتى اآلن، 
اليزال ملف ترشيح رئيس الوزراء املكلف 
عقدة عصي�ة عى الح�ل، بانتظار عودة 
رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، من 
سويرسا التي يتواجد فيها حاليا لحضور 
اعم�ال منتدى داف�وس االقتصادي، كما  
انش�غلت االوساط السياسية باالستعداد 
لتظاه�رة الجمع�ة املليوني�ة ي�وم غ�د ، 

االجنبي�ة  الق�وات  بخ�روج  للمطالب�ة 
.وازاء ذل�ك لم ي�رتدد بعض الن�واب عن 
توجيه انتقادات حادة بشأن لقاء رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح م�ع الرئيس 
االمريك�ي دونال�د ترام�ب يف داف�وس ، 
معتربين ذلك خروجا عن املوقف الوطني 
املوحد لطرد القوات االجنبية واس�تهانة 
بوج�ه  وتضحياته�م  الش�هداء  بدم�اء 
الخروقات والتجاوزات االمريكية . حيث 
عد تحالف الفتح لقاء رئيس الجمهورية 
برهم صالح مع رئي�س الواليات املتحدة 
االمريكي�ة دونال�د ترام�ب بانه رس�الة 
“اس�تهانة بدماء الشهداء”.وقال النائب 
ع�ن التحالف احمد الكنان�ي ل�” الزوراء 
“،  “الع�راق تع�رض اىل رضب�ة عدوانية 
اعرتف بها الجانب االمريكي، وخصوصا 

حادثة القائم وحادثة ش�ارع املطار التي 
راح ضحيته�ا قيادات وطني�ة عراقية”.
واض�اف ان “الرئيس بره�م صالح كان 
يف�رتض ان ال يلتق�ي ترام�ب احتجاجا 
عى م�ا قامت به امري�كا، خصوصا بعد 
اعرتافه�ا بالرب�ة”. مبين�ا ان “احدى 
اس�اليب االس�تنكار ه�و رف�ض اللقاء 
م�ع ترام�ب “.باملقاب�ل اعلن ن�واب من 
كت�ل مختلف�ة جم�ع تواقي�ع اكث�ر من 
س�تن نائبا لتقديم م�رشوع قانون رفع 
الحصان�ة ع�ن الق�وات االجنبية.وقالت 
النائب عن كتلة تحالف س�ائرون، انعام 
الخزاع�ي، يف مؤتم�ر صحف�ي مش�رتك 
تابعت�ه “ ال�زوراء “:  “ قدمن�ا رس�ميا 
مرشوع قانون رفع الحصانة عن القوات 
االجنبية، وهي الخطوة االوىل تجاه امليض 

نح�و ترشي�ع قان�ون تجري�م الق�وات 
االجنبي�ة  “.واضافت “ نتطلع اىل تكاتف 
جمي�ع النواب ممثيل الش�عب إلقرار هذا 
امل�رشوع الوطن�ي الذي بموجبه س�يتم 
الغاء االمر 17 لس�نة 2003  الصادر عن 
س�لطة االئت�الف املؤقتة املنحل�ة، والذي 
منح  الحصانة القضائية لقوات االحتالل 
املتواج�دة ع�ى االرايض العراقي�ة انذاك، 
ومنع القضاء من قبول دعاوى ومطالبات 
ضد جنود هذه القوات والرشكات االمنية 
الخاصة العاملة معه�م “ .واوضحت ان 
“  قدمن�ا مرشوع ه�ذا القانون من اجل 
تطبيق اح�كام قانون العقوبات العراقي 
والترشيع�ات ذات الصل�ة ع�ى الجرائم 

التي ترتكب يف العراق  “.

طلب نيابي إللغاء العطلة التشريعية ومجع تواقيع لتقديم مشروع قانون رفع احلصانة عن القوات األجنبية
أزمة تكليف رئيس احلكومة حتكم اجتماعات قادة الكتل وتدفع إىل جلسة تداولية للربملان

بغداد/ الزوراء:
ادانت وزارة الخارجّية، امس األربعاء، 
القص�ف الصاروخ�ي الذي اس�تهدف 
مق�ر الس�فارة االمريكي�ة يف بغ�داد، 
فيما ج�ددت التزامها بُحرمة البعثات 
الدبلوماس�ّية، ورضورة ع�دم تعرُّض 
أمنه�ا للخطر.وق�ال املتحدث باس�م 
وزارة الخارجّي�ة، أحم�د الَصّحاف، يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: إن 
“ال�وزارة ُتعرّب عن رفضه�ا، وإدانتها 
ملا تعرّضت له سفارة الواليات املتحدة 
بصواري�خ  قص�ف  م�ن  األمريكي�ة 
مجهول�ة س�قطت عن�د ُمقرتباتها”. 
مش�رياً إىل أن “ال�وزارة تجّدد حرصها 
البعث�ات  بُحرم�ة  اإللت�زام  ع�ى 

الدبلوماس�ّية، ورضورة ع�دم تعرُّض 
أنَّ  ال�وزارة،  للخطر”.وأك�دت  أمنه�ا 
“الس�لطات األمنيَّة ق�د اتخذت جميع 
اإلج�راءات، وتب�ذل أق�ى الُجُهود يف 
ع�ى  إلحالته�م  بن،  املتس�بِّ ُمالَحق�ة 
القض�اء لينال�وا قصاصه�م الع�ادل، 
بأمنها”.واش�ارت  إخ�الل  أيِّ  ومن�ع 
اىل أنه�ا “ُتتاِبع مع الس�لطات األمنّية 
املسؤولة عن التحقيق ملعرفة املُتسبِّبن 
به�ذا االعت�داء، وُنش�دد ع�ى أّن مث�ل 
ه�ذه األفع�ال ل�ن ُتؤّثر يف س�ري العمل 
الدبلومايّس الذي ُيولي�ه العراق أهّمية 
بالغة، ملا له من أثر يف تجسري العالقات 
ب�ن بغ�داد ودول العال�م، والحماي�ة 

والرعاية املُتباَدلة للمصالح الثنائّية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
دع�ا األمن الع�ام لعصائب أه�ل الحق، 
قيس الخزعيل، أطياف الش�عب العراقي 
كاف�ة للمش�اركة بالتظاه�رة املليونية 
غ�دا الجمعة.وق�ال الخزع�يل، يف كلم�ة 
مص�ورة، إن “الجمعة املقبلة س�تكون 

“ثورة العرشين الثاني�ة”. مؤكداً أن “يف 
العراق شعباً أبّياً، ورجاالً أبطال قادرين 
ع�ى أن ينف�ذوا اإلرادة العراقية”.وكان 
زعي�م التي�ار الص�دري، الس�يد مقتدى 
الصدر، قد دع�ا إىل الخروج يف “تظاهرة 

مليونية سلمية موحدة”.

باريس/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدف�اع الفرنس�ية، امس 
األربعاء، مغادرة حاملة الطائرات شارل 
ديغول يف مهمة إىل الرشق األوسط دعما 
للتحالف الدويل ضد تنظيم داعش.وكان 
الرئي�س الفرن�ي، إيمانوي�ل ماكرون، 
ق�د قال، الخمي�س، إن “القوة البحرية-
الجوية س�تذهب من يناي�ر حتى أبريل 
دعما لعملية الش�مال )الش�ق الفرني 
ضم�ن عملي�ة التحال�ف ال�دويل، قب�ل 
أن تنت�رش يف املحي�ط األطل�ي وبح�ر 
حامل�ة  أن  ماك�رون  الش�مال”.وأكد 
الطائ�رات س�تكون يف صل�ب عملي�ات 
مشرتكة بن عدة دول أوروبية، موضحا 
أن “أملاني�ا وبلجيكا وهولندا وإس�بانيا 

والربتغال واليونان ستش�ارك يف مواكبة 
“شارل ديغول” خالل عملياتها”.وأشار 
الرئي�س الفرن�ي إىل أن “ه�ذه الق�وة 
األوروبي�ة، كم�ا هو ح�ال انتش�ارنا يف 
دول البلطيق، ستأتي لتعزيز الرابط بن 
جانب�ي محيط األطل�ي ولتعزيز حلف 
ش�مال األطلي، وه�ذا دلي�ل إضايف أن 
الدفاع األوروبي وحلف ش�مال األطلي 
لهيكل واحد”.وش�دد ماكرون  ركيزتان 
ع�ى أن “يف الرشق�ن األدنى واألوس�ط، 
وبرغم التحوالت التي تشهدها املنطقة، 
فإن قواتنا املش�اركة يف عملية الش�مال 
تواص�ل عملياته�ا يف مكافح�ة داع�ش 
الذي ال يزال تهديده ماثال، بشكل كامن، 

وأكثر مكرا”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كش�فت القيادة املركزية األمريكية عن 
أنه�ا نقلت ع�ددا إضافيا م�ن جنودها 
يف الع�راق إىل منش�أة طبي�ة أمريكي�ة 
يف أملاني�ا، بعد إصابته�م بقصف إيران 
لقاع�دة عن األس�د الجوي�ة بالعراق، 
ي�وم 8 يناير.ويع�د ه�ؤالء املصاب�ون 
اإلضافيون يف صفوف القوات األمريكية 
غ�ري ال�� 11، الذي�ن أعلن�ت القي�ادة 
املركزي�ة األمريكية، األس�بوع املايض، 
أنه�م أصيبوا يف الرب�ات الصاروخية 
اإليراني�ة، التي جاءت انتقاما من غارة 

أمريكية قرب مط�ار بغداد، يف 2 يناير، 
أس�فرت عن مقتل قائد فيل�ق القدس 
اإليران�ي، قاس�م س�ليماني، وعدد من 
املركزي�ة  القي�ادة  تق�دم  رفاقه.ول�م 
األمريكية رقما فوري�ا عى وجه الدقة 
بش�أن ع�دد املصاب�ن اإلضافين. ويف 
بيان، قال النقيب، بيل أوربان، املتحدث 
باس�م القيادة املركزي�ة األمريكية، إن 
أعض�اء الخدمة اإلضافي�ن تم نقلهم، 
وإن�ه “م�ن املمك�ن تحدي�د إصاب�ات 

إضافية يف املستقبل”.

بغداد/ الزوراء:
وص�ف، صالح محم�د العراقي، املق�رب من زعي�م التيار 
الصدري، الس�يد مقت�دى الص�در، امس االربع�اء، رئيس 
الجمهوري�ة، بره�م صالح، ب� “حامي الس�يادة والثّوار”، 
فيم�ا حذر من االعتداء عى ث�وار ترشين، ولو بكلمة.وقال 
العراقي يف منش�ور له ع�ى فيس بوك تابعت�ه “الزوراء”: 
إن “فخام�ة رئي�س الجمهوري�ة حامي الس�يادة وحامي 
الث�وّار”.ويف س�ياق اخ�ر، دع�ا، صال�ح محم�د العراقي، 
متظاهري املليونية املقرر انطالقها الجمعة املقبل، اىل عدم 
االعتداء عى “ثوار ترشين” ول�و بكلمة، فيما اعلن براءته 
من “املليشيات غري املنضبطة”، مشددا بالقول “ال نريدهم 
يف تظاهراتنا”.وكتب املقرب من الس�يد الصدر، رسالة عرب 

مواقع التواصل االجتماعي وجهها اىل املتظاهرين، عنونها 
“انتب�اه ايها املتظاهرون”، قال فيها “ليس منا من يعتدي 
ع�ى )ثوار ترشين( ولو بكلمة، فضال عن غريها، ليس منا 
م�ن يعتدي عى املمتلكات العام�ة والخاصة، ليس منا من 
يحمل الس�الح”.واضاف العراقي “لي�س منا من يعلن عن 
انتمائ�ه العقائدي او العرقي او الطائفي او العس�كري او 
غ�ري ذلك، ليس منا من يخ�اف املحتل، ليس منا من يرىض 
بالفس�اد، ليس منا من ال يريد س�يادة العراق واستقالله، 
لي�س منا من يري�د النيل من وحدة العراق، ارضا وش�عبا، 
ليس منا من يثري الفتن واالش�اعات”.كما شدد العراقي “ 
ليس منا من يعتدي عى القوات االمنية، ليس منا املليشيات 

غري املنضبطة، وال نريدهم يف تظاهراتنا”.

صراعات الكتل السياسية تعرقل حسم ملف رئاسة الوزراء حتى عودة رئيس اجلمهورية من سويسرا
بعد مرور أكثر من 50 يوما على استقالة عبد املهدي ودخول االحتجاجات يومها الـ 114

الزوراء/ حسن فالح:
بعد مرور أكثر من 50 يوما عى اس�تقالة 
امله�دي،  عب�د  ع�ادل  ال�وزراء،  رئي�س 
وحكومته، تتواصل االحتجاجات يف بغداد 
ومحافظات الوس�ط والجن�وب للمطالبة 
وتش�كيل  الس�يايس،  النظ�ام  بإص�الح 
حكومة وطني�ة قادرة عى اخ�راج البالد 
م�ن ازمات�ه املتتالي�ة، وس�ط تصعيد يف 
املوقف لع�دم تنفيذ مطال�ب املتظاهرين 

املرشوعة.
املطالب�ة  التظاه�رات  دخ�ول  وم�ع 
114، تواص�ل  باالصالح�ات يومه�ا ال�� 
رئي�س  ع�ى  ضغطه�ا  االحتجاج�ات 
الجمهورية الختيار ش�خصية مس�تقلة، 
وغ�ري جدلية لرئاس�ة الحكوم�ة املقبلة.
ومحلل�ون  قانوني�ون  خ�رباء  وي�رى 
سياس�يون ان رصاعات الكتل السياسية 
ح�ول مرش�حي منصب رئاس�ة ال�وزراء 
دفعت رئيس الجمهورية اىل تأجيل حسم 
املل�ف حت�ى عودته من س�ويرسا، الفتن 
اىل ان�ه يفرتض ع�ى رئي�س الجمهورية 
ان يكلف ش�خصية غ�ري جدلي�ة او يلجأ 
اىل تطبيق املادة )81( من الدس�تور حتى 
اج�راء انتخاب�ات مبكرة.ويق�ول اس�تاذ 
العلوم السياسية يف الجامعة املستنرية، 
املحلل الس�يايس، عصام الفييل، يف حديث 
ل�”الزوراء”: ان حس�م الكتل السياس�ية 
الختي�ار رئي�س الوزراء م�ا زال اآلن مثار 
جدل كبري بن كل القوى السياسية، حيث 
بعض القوى تحاول بالعلن ان تظهر انها 

مع مطالب الجماهري، لكن يف الواقع انها 
ال تري�د ان تغري م�ن الواق�ع، وربما انها 
ذهب�ت ابعد من ه�ذا يف موضوع�ة ابقاء 
عبد امله�دي يف املنصب.واس�تدرك الفييل: 
ان طبيعة ضغط الشارع العراقي، وتغيري 
الكثري من االس�اليب التقليدي�ة التي كان 

باتجاه�ات  املتظاه�رون  يس�تخدمها 
مختلف�ة، واملتمثل�ة باالعتص�ام وقط�ع 
الط�رق، واس�تخدام اس�رتاتيجية جديدة 
متمثل�ة بدف�ع النس�اء، لك�ي يك�ون يف 
واجهة التظاهر، هذا بحد ذاته يمثل تغريا 
دراماتيكيا يف التظاهر. واضاف: يجب عى 

القوى السياسية ان تذهب باتجاه اختيار 
رئي�س وزراء عراق�ي، يلب�ي طموح�ات 
املؤسسة الدينية املتمثلة باملرجعية الدينية 
يف النجف، وكذلك املتظاهرين. واش�ار اىل: 
ان هناك شخصيات يتم ترشيحها نجد ان 
املتظاهرين  يرفضونها، وحتى االشخاص 

الذي يتم ترش�يحهم من قبل املتظاهرين، 
تح�اول بع�ض االح�زاب ان تس�تغل كل 
وس�ائلها وطاقاته�ا من اج�ل ابعاد هذه 
الش�خصيات.وتابع الفي�يل: يبدو ان نهج 
التسويف واملماطلة التي تقتنع به الكثري 
م�ن  االح�زاب بهذا االط�ار. الفت�ا اىل: ان 
رئيس الجمهورية قد قرأ خارطة الطريق 
ويبدو انه أّجل موضوع حسم ملف رئاسة 
الوزراء لحن عودته من س�ويرسا، وربما 
سيكون هناك اعالن رسمي عن شخصية 
معينة كجزء من محاولة غلق الباب امام 
كل الراعات والتكهنات، وبالتايل يحرج 
الربملان العراقي من اجل ان ُيفهم الشعب 
العراق�ي واملتظاهري�ن بأن�ه ق�د ط�رح 
املرش�ح، وتصبح الك�رة يف ملعب مجلس 
الن�واب العراقي.ب�دوره، اوض�ح رئي�س 
مركز التفكري الس�يايس العراقي، احسان 
الشمري، يف حديث ل�”الزوراء”: ان اسباب 
عدم حس�م ملف رئاس�ة الوزراء يعود اىل 
ان القوى السياس�ية دفعت اسماء قريبة 
منها او منتمية لها، وهذا يخالف بش�كل 
كب�ري لطبيعة ما طرح�ه املتظاهرون من 
معايري لش�خصية رئيس الوزراء القادم، 
لذل�ك كان هذا هو املص�د االول، خصوصا 
إذا م�ا علمن�ا ان املص�د االول واالكرب هو 
املرجع الش�يعي الس�يد السيستاني الذي 
اش�ار اىل انه يج�ب ان تكون الش�خصية 
املرشحة غري جدلية، ووظف هذا املوضوع 

ما بن القوى والكتل السياسية.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد / نينا : 
من  عدد  رواتب  توزيع  الرافدين  مرف  أعلن 
أدوات  طريق  عن  الدولة  ومؤسسات  وزارات 
الدفع اإللكرتوني.وقال املكتب اإلعالمي للمرف 
بعض  موظفي  رواتب  توزيع  تم  أنه   : بيان  يف 
تم توطن  الذين  الدولة من  وزارات ومؤسسات 
البطاقة  حاميل  ومن  املرف،  لدى  رواتبهم 
االلكرتونية املاسرت كارد«.واشار اىل: ان املرف 
الرواتب وفق سياقات ومواعيد  مستمر برف 

محددة.

الرافدين : توزيع رواتب عدد من 
املوظفني عن طريق املاسرت كارد

اخلارجية تدين قصف السفارة 
األمريكية ببغداد وجتدد إلتزامها 

حبرمة البعثات الدبلوماسية

اخلزعلي: اجلمعة ستكون “ثورة 
العشرين الثانية”

فرنسا ترسل حاملة الطائرات شارل 
ديغول إىل الشرق األوسط

اجليش األمريكي يعرتف بإصابات إضافية يف 
صفوفه نتيجة ضربات إيران الصاروخية

وصف رئيس اجلمهورية بـ”حامي السيادة والثوار”

صاحل العراقي: ليس منا من يعتدي على ثوار تشرين ولو بكلمة

النفط تعلن ارتفاع إنتاج املشتقات النفطية وختطط لإلكتفاء الذاتي

ص 6عدنان درجال يعلن إسقاطه مجيع الدعاوى القضائية ضد احتاد الكرة

ص 5

 

صاحل لرتامب: لن نسمح بتحول العراق 
إىل ساحة للصراع وتصفية احلسابات

على هامش منتدى دافوس االقتصادي

بغداد/ الزوراء: 
أك�د رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صال�ح، 
رضورة تكثي�ف الجهود الدولي�ة من أجل 
إرس�اء األمن واالس�تقرار ع�ى الصعيدين 
الدويل واإلقليمي، مشددا عى عدم السماح 
لل�راع  س�احة  اىل  الع�راق  يتح�ول  ألن 
وتصفي�ة الحس�ابات، فيما ج�دد الرئيس 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، موق�ف بالده 
الداعي الس�تمرار التعاون العس�كري مع 
العراق.وقالت رئاس�ة الجمهورية، يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: إن رئيس 
الجمهوري�ة، بره�م صالح، أج�رى، أمس 
االربع�اء، محادث�ات معمقة م�ع الرئيس 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، ع�ى هام�ش 

يف  العامل�ي  االقتص�ادي  املنت�دى  اعم�ال 
داف�وس، وضمن ج�دول لقاءات�ه اليومية 
بعدٍد من الزعماء ورؤساء الدول. موضحة: 
أن االجتماع تدارس وجود القوات األجنبية 
اح�رتام  وأهمي�ة  الب�الد،  يف  وتخفيضه�ا 
الحف�اظ  يف  العراق�ي  الش�عب  مطال�ب 
السيادة الوطنية وتأمن األمن واالستقرار.
وأك�د الرئي�س صال�ح، بحس�ب البي�ان: 
رضورة تكثي�ف الجهود الدولي�ة من أجل 
إرس�اء األمن واالس�تقرار ع�ى الصعيدين 
الدويل واإلقليمي. مشرياً اىل: أن ترسيخهما 
وتعزيزهم�ا هو الس�بيل الوحي�د لضمان 

تحقيق السالم الشامل يف املنطقة.

دياب: وزراء حكومتنا اجلديدة غري حزبيني وال يتأثرون بالسياسة وصراعاتها
ألول مرة يف تاريخ لبنان .. ست نساء يتسلمن مناصب رفيعة 

بغداد/ الزوراء:
املليونية«  »التظاهرة  بشأن  الصدر،  مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  غرد 
يف  الصدر  مدد«.وقال  ذو  »الشعب  ان  أكد  فيما  الجمعة،  غدا  انطالقها  املزمع 
تغريدة عى موقعه يف »تويرت«: إنه »ال مكان لألغراب يف بلدي، فالشعب منتفض 
وذو مدد.. فهل علمت ان صوت الشعب كزئرة األسد.. إذا علت واشتد زئريها، 
إنها للنر كاملوعد، ستزيل كل غريب وتقلع ظلم الفاسد«.وأضاف :«سيادة. 
باملوطن  الذائبون..  العاشقون  هم  املتجدد..  املتجذر  كاملطلب  إصالح،  حرية. 
السيد  اوحد«.وختم  كسيد  عشقناك  موطني  يا  بصوتهم  صادحون  املتوحد.. 

الصدر تغريدته بالقول :«تظاهروا.. تقدموا«.

السيد الصدر: ال مكان لألغراب يف بلدي 
فالشعب منتفض وذو مدد 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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سياسة

االحتجاجات تدخل يومها الـ 114 وتواصل ضغطها الختيار مرشح غري جدلي لرئاسة احلكومة

صراعات الكتل السياسية تعرقل حسم ملف رئاسة الوزراء حتى عودة رئيس اجلمهورية من سويسرا

على هامش منتدى دافوس االقتصادي
صاحل لرتامب: لن نسمح بتحول العراق إىل ساحة للصراع وتصفية احلسابات

اجليش األمريكي يعرتف بإصابات إضافية يف 
صفوفه نتيجة ضربات إيران الصاروخية

الزوراء/ حسني فالح:
استقالة  عىل  يوما   50 من  اكثر  مرور  بعد 
وحكومته  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء  رئيس 
ومحافظات  بغداد  يف  االحتجاجات  تتواصل 
النظام  بإصالح  للمطالبة  والجنوب  الوسط 
السيايس، وتشكيل حكومة وطنية قادرة عىل 
اخراج البالد من ازماته املتتالية، وسط تصعيد 
املتظاهرين  مطالب  تنفيذ  لعدم  املوقف  يف 

املرشوعة.
باالصالحات  املطالبة  التظاهرات  دخول  ومع 
يومها الـ 114، تواصل االحتجاجات ضغطها 
شخصية  الختيار  الجمهورية  رئيس  عىل 
الحكومة  لرئاسة  جدلية  وغري  مستقلة، 

املقبلة.
سياسيون  ومحللون  قانونيون  خرباء  ويرى 
مرشحي  حول  السياسية  الكتل  رصاعات  ان 
رئيس  دفعت  الوزراء  رئاسة  منصب 
الجمهورية اىل تأجيل حسم امللف حتى عودته 
من سويرسا، الفتني اىل انه يفرتض عىل رئيس 
الجمهورية ان يكلف شخصية غري جدلية او 
يلجأ اىل تطبيق املادة )81( من الدستور حتى 

اجراء انتخابات مبكرة.
الجامعة  يف  السياسية  العلوم  استاذ  ويقول 
الفييل،  السيايس، عصام  املحلل  املستنرصية، 
الكتل  حسم  ان  لـ”الزوراء”:  حديث  يف 
اآلن  زال  ما  الوزراء  رئيس  السياسية الختيار 
السياسية،  القوى  كل  بني  كبري  جدل  مثار 
تظهر  ان  بالعلن  تحاول  القوى  بعض  حيث 

انها مع مطالب الجماهري، لكن يف الواقع انها 
ال تريد ان تغري من الواقع، وربما انها ذهبت 
ابعد من هذا يف موضوعة ابقاء عبد املهدي يف 

املنصب.
الشارع  ضغط  طبيعة  ان  الفييل:  واستدرك 
العراقي، وتغيري الكثري من االساليب التقليدية 
باتجاهات  املتظاهرون  يستخدمها  كان  التي 
الطرق،  باالعتصام وقطع  واملتمثلة  مختلفة، 
بدفع  متمثلة  جديدة  اسرتاتيجية  واستخدام 
هذا  التظاهر،  واجهة  يف  يكون  لكي  النساء، 

بحد ذاته يمثل تغريا دراماتيكيا يف التظاهر. 
واضاف: يجب عىل القوى السياسية ان تذهب 
يلبي  عراقي،  وزراء  رئيس  اختيار  باتجاه 
طموحات املؤسسة الدينية املتمثلة باملرجعية 

الدينية يف النجف، وكذلك املتظاهرين. 
واشار اىل: ان هناك شخصيات يتم ترشيحها 
وحتى  يرفضونها،  املتظاهرين   ان  نجد 
قبل  من  ترشيحهم  يتم  الذي  االشخاص 
املتظاهرين، تحاول بعض االحزاب ان تستغل 
هذه  ابعاد  اجل  من  وطاقاتها  وسائلها  كل 

الشخصيات.
وتابع الفييل: يبدو ان نهج التسويف واملماطلة 
التي تقتنع به الكثري من  االحزاب بهذا االطار. 
الفتا اىل: ان رئيس الجمهورية قد قرأ خارطة 
أّجل موضوع حسم ملف  انه  الطريق، ويبدو 
رئاسة الوزراء لحني عودته من سويرسا وربما 
شخصية  عن  رسمي  اعالن  هناك  سيكون 
معينة كجزء من محاولة غلق الباب امام كل 

الرصاعات والتكهنات، وبالتايل يحرج الربملان 
العراقي  الشعب  ُيفهم  ان  اجل  من  العراقي 
وتصبح  املرشح  طرح  قد  بأنه  واملتظاهرين 

الكرة يف ملعب مجلس النواب العراقي.
السيايس  التفكري  بدوره، اوضح رئيس مركز 
حديث  يف  الشمري،  احسان  العراقي، 
ملف  حسم  عدم  اسباب  ان  لـ”الزوراء”: 
السياسية  القوى  ان  اىل  يعود  الوزراء  رئاسة 
لها،  منتمية  او  منها  قريبة  اسماء  دفعت 
طرحه  ما  لطبيعة  كبري  بشكل  يخالف  وهذا 
رئيس  لشخصية  معايري  من  املتظاهرون 
املصد  هو  هذا  كان  لذلك  القادم،  الوزراء 
االول  املصد  ان  علمنا  ما  اذا  خصوصا  االول 
واالكرب هو املرجع الشيعي السيد السيستاني 
الشخصية  تكون  ان  يجب  انه  اىل  اشار  الذي 
املرشحة غري جدلية، ووظف هذا املوضوع ما 

بني القوى والكتل السياسية.
واضاف: ان هذا املوضوع جعل القوى السياسية 
مثل  شخصية  تجد  لكي  بينها  فيما  تتصارع 
عملية  من  جزءا  يعد  وهذا  املواصفات،  هذه 
النفوذ  الحزبي مرة اخرى اىل منصب رئاسة 
وحتى  العراقي   الشارع  عن  بعيدا  الوزراء 
رشح  عندما  انه  مبينا:  مصالحها.  عن  بعيدا 
اسعد العيداني كان هناك عامل جديد متمثل 
برهم  الجمهورية  رئيس  اعلنه  الذي  بالفيتو 
صالح من خالل رفضه تكليف العيداني، النه 
عّقد  ايضا  وهذا  املتظاهرين،  رغبات  يخالف 
السياسية  القوى  داخل  كبري  بشكل  االزمة 

وليس عىل مستوى الشارع.
املرشحني  بعض  رفض  الشمري  واستبعد 
تكليفهم برئاسة الوزراء، مؤكدا: هناك تكالب 
املنصب، حيث هناك اشخاص  عىل تسنم هذا 
االعالم.  انفسهم عن طريق وسائل  يرشحون 
لم  اآلن  اىل  املستقلة  الشخصيات  ان  اىل:  الفتا 
يتم ترشيحها بشكل رسمي، مما جعل االزمة 

اكثر عقدة.
وتابع: يتوجب عىل رئيس الجمهورية ان يميض 
القوى  قبل  من  خرقه  تم  ما  تفعيل  باتجاه 
اعتماد  يمكن  وبالتايل  للدستور،  السياسية 
املادة 76 التي جاء يف نص احدى فقراتها بأن 
له الحق لرتشيح اي شخصية لرئاسة الوزراء، 
التي  الدستور  من   81 املادة  توظيف  يتم  او 
محل  الجمهورية  رئيس  يحل  ان  عىل  تنص 
رئيس الوزراء املستقيل، وهذا قد يقطع االزمة 

بشكل كبري لحني اجراء انتخابات مبكرة.
جابر  عيل  القانوني،  الخبري  رأى  جهته،  من 
لرئيس  األعمال  ترصيف  مدة  ان  التميمي، 
قالت  كما  يوما   ٣٠ هي  املستقيل  الوزراء 
الفتا  ثامنا،  الفقرة  يف  الدستور  من   ٦١ املادة 
اىل ان االستقالة تعني تنازال عن املنصب وهي 
للمنصب  إخفاق واالخفاق يعني خلوا  بمثابة 
هنا  االستقالة  ان  مبينا  للحق.  وإسقاطا 
حالة  يف  األعمال  ترصيف  حالة  عن  تختلف 

املرحلة االنتقالية التي يتصورها البعض.
الدستور تنص عىل  املادة ٨١ من  واوضح: ان 
ان يحل رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء 

 ١٥ خالل  جديد  مرشح  ُيكلف  وأن  املستقيل، 
الطعن  يمكن  مبينا:  توليه.  تاريخ  من  يوما 
باستمرار عبد املهدي ووزرائه من قبل رئيس 
كونه  االتحادية  املحكمة  أمام  الجمهورية 

راعي الدستور.
الوزراء  رئيس  مدة  تحديد  امكانية  وبشأن 
قال  انتقالية،  أو  موقتة  بحكومة  القادم 
التميمي: اليمكن ان تحدد مدة رئيس الوزراء 
املادة  الن  املهدي  عبد  للمستقيل  خلفا  القادم 
يف  قالت  وخامسا  ورابعا  ثالثا  بفقراتها   ٧٦
حالة إخفاق املرشح يتم تكليف مرشح جديد 
واخر، وال يوجد نص يجيز تحديد  مدة  بقاء  
رئيس مجلس الوزراء الذي ينتهي عمر رئاسته 

بانتهاء الربملان، اي اربع سنوات .
وبشأن ماذا بعد انتهاء مدة ترصيف األعمال، 
ذكر التميمي: ان مدة ترصيف األعمال محددة 
يف   ٦١ املادة  ان  حيث  زيادة،  بال  يوما   ٣٠ بـ 
ترصيف  حكومة  ان  عىل  تنص  ثامنا  الفقرة 
االعمال انتهت يف يوم ١٩ من الشهر الجاري،  
رئيس  لتويل   )81( املادة  اىل  العودة  يمكن  هنا 
الوزراء خالل مدة  الجمهورية منصب رئاسة 
عند  لكن   جديدا،  مرشحا  ويكلف  يوما   15
استمرار عبد املهدي وعدم ترك املنصب يمكن 
للربملان وحتى رئيس الجمهورية الطعن بذلك 

أمام املحكمة االتحادية.
واشار اىل: ان اسباب عدم حسم امللف من قبل 
فيما  االحزاب  يعود لرصاع  الجمهورية  رئيس 
عىل  الوصول  اجل  من  تتصارع  التي  بينها 

اكثر. مؤكدا  والحصول عىل مغانم  مصلحتها 
عدم وجود فراغ دستوري، وانما هناك تشبث 
باملنصب من قبل رئيس الوزراء املستقيل رغم 

انتهاء املدد الدستورية.
عىل  يوما   114 من  اكثر  نحو  ومرت  هذا 
التظاهرات التي خرجت يف بغداد ومحافظات 
السيايس  النظام  بإصالح  للمطالبة  اخرى 
تمهد  انتقالية  وطنية  حكومة  وتشكيل  العام 
الخدمات  توفري  عن  فضال  مبكرة،  النتخابات 

وفرص العمل للعاطلني.
املوقف من  املاضية تصعيدا يف  االيام  وشهدت 
قبل املتظاهرين بعد تجاهل القوى السياسية 
منحوها  التي  املهلة  انتهاء  بعد  مطالبهم 
السياسية،  والقوى  الحكومة  اىل  املحتجني 
مستمرا،  زال  ما  الذي  التصعيد،  شهد  حيث 
قطعا للطرق من خالل حراق االطارات واغالق 

الدوائر الحكومية واملدارس.
وسقط خالل االيام املاضية عدد من الشهداء 
ال  االمنية،  والقوات  املحتجني  من  والجرحى 
متظاهرين  بني  اندلعت  مواجهات  بعد  سيما 
مختلفة  مناطق  يف  الشغب  مكافحة  وقوات 
الوسط  محافظات  يف  وكذلك  العاصمة،  من 

والجنوب.
اىل  صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  ووصل 
رسمية  زيارة  يف  الثالثاء  امس  اول  سويرسا 
التقى  االقتصادي،  دافوس  مؤتمر  لحضور 
رئيس  ابرزهم  العالم،  قادة  من  عددا  خاللها 

الواليات املتحدة االمريكية، دونالد ترامب.

بغداد/ الزوراء: 
صالح،  برهم  الجمهورية،  رئيس  أكد 
أجل  من  الدولية  الجهود  تكثيف  رضورة 
الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  إرساء 
عدم  عىل  مشددا  واإلقليمي،  الدويل 
ساحة  اىل  العراق  يتحول  ألن  السماح 
جدد  فيما  الحسابات،  وتصفية  للرصاع 
موقف  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس 
بالده الداعي الستمرار التعاون العسكري 

مع العراق.
بيان  يف  الجمهورية،  رئاسة  وقالت 
رئيس  إن  منه:  نسخة  “الزوراء”  تلقت 
أمس  أجرى،  صالح،  برهم  الجمهورية، 
الرئيس  مع  معمقة  محادثات  االربعاء، 
هامش  عىل  ترامب،  دونالد  األمريكي، 

يف  العاملي  االقتصادي  املنتدى  اعمال 
اليومية  لقاءاته  جدول  وضمن  دافوس، 
الدول.  ورؤساء  الزعماء  من  بعدٍد 
وجود  تدارس  االجتماع  أن  موضحة: 
البالد،  يف  وتخفيضها  األجنبية  القوات 
العراقي  الشعب  مطالب  احرتام  وأهمية 
يف الحفاظ السيادة الوطنية وتأمني األمن 

واالستقرار.
البيان:  بحسب  صالح،  الرئيس  وأكد 
أجل  من  الدولية  الجهود  تكثيف  رضورة 
الصعيدين  عىل  واالستقرار  األمن  إرساء 
الدويل واإلقليمي. مشرياً اىل: أن ترسيخهما 
لضمان  الوحيد  السبيل  هو  وتعزيزهما 

تحقيق السالم الشامل يف املنطقة.
عىل  يحرص  العراق  أن  صالح:  وأضاف 

إقامة عالقات متوازنة مع جميع األصدقاء 
واحرتام  سيادته  يعزز  وبما  والحلفاء، 
الشعب  مصالح  ويحقق  املستقل،  قراره 
االقتصادي،  التطور  ومواصلة  العراقي، 
وإعادة اإلعمار، وعدم السماح أن يتحول 
وتصفية  للرصاع  ساحة  اىل  العراق 

الحسابات.
الرئيس األمريكي دعم بالده  بدوره، جدد 
توثيق  عىل  وحرصها  العراق،  الستقرار 
العالقات املشرتكة وتوسيع حجم التعاون 
بني العراق والواليات املتحدة، وبما يخدم 
العراقي  الدور  مثمناً  الشعبني،  مصلحة 

املحوري يف املنطقة.
رئيس  لقائه  خالل  ترامب،  وقال 
هامش  عىل  صالح،  برهم  الجمهورية، 

تعاوننا  سنواصل  دافوس:  منتدى  أعمال 
العسكري مع العراق، وعملنا ضد تنظيم 

داعش.
كما علق ترامب، عىل ترصيحات أمريكية 
سابقة، أفادت بإصابة 11 جنديا امريكيا 
جراء القصف االيراني لقاعدة عني االسد 
بصداع  “أصيبوا  أنهم  معتربا  العراق،  يف 

ليس أكثر”.
وقال ترامب، يف كلمة القاها عىل هامش 
منتدى دافوس االقتصادي يف سويرسا: ال 
أعّد إصابات جنودنا يف قاعدة عني األسد 
بالعراق خطرية بالنسبة إلصابات أخرى.

األمريكيني  الجنود  أن  ترامب:  وأضاف 
املصابني يف قاعدة عني األسد ربما أصيبوا 

بصداع ليس أكثر.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
عددا  نقلت  أنها  عن  األمريكية  املركزية  القيادة  كشفت 
أمريكية  طبية  منشأة  إىل  العراق  يف  جنودها  من  إضافيا 
األسد  عني  لقاعدة  إيران  بقصف  إصابتهم  بعد  أملانيا،  يف 

الجوية بالعراق، يوم 8 يناير.
القوات  صفوف  يف  اإلضافيون  املصابون  هؤالء  ويعد 
املركزية  القيادة  أعلنت  الذين   ،11 الـ  غري  األمريكية 
الرضبات  يف  أصيبوا  أنهم  املايض،  األسبوع  األمريكية، 
الصاروخية اإليرانية، التي جاءت انتقاما من غارة أمريكية 
قرب مطار بغداد، يف 2 يناير، أسفرت عن مقتل قائد فيلق 

القدس اإليراني، قاسم سليماني، وعدد من رفاقه.
ولم تقدم القيادة املركزية األمريكية رقما فوريا عىل وجه 

الدقة بشأن عدد املصابني اإلضافيني.

ويف بيان، قال النقيب، بيل أوربان، املتحدث باسم القيادة 
املركزية األمريكية، إن أعضاء الخدمة اإلضافيني تم نقلهم، 

وإنه “من املمكن تحديد إصابات إضافية يف املستقبل”.
تحديد  تم  الطبي،  العالج  استمرار  “مع  أوربان:  وأضاف 
إصابات  يعانون  أنهم  عىل  الخدمة  يف  إضافيني  أعضاء 
أملانيا،  إىل  هؤالء  الخدمة  أعضاء  نقل  تم  لقد  محتملة... 
إلجراء املزيد من الفحوص، وتلقي العالج الالزم... ونظرا 
املمكن  فمن  بالفعل،  لوحظت  التي  اإلصابات  لطبيعة 

تحديد إصابات إضافية يف املستقبل”.
من   11 إن  املركزية  القيادة  قالت  املايض،  األسبوع  ويف 
القوات األمريكية قد أصيبوا يف الرضبات اإليرانية، تم نقل 
8 منهم إىل مركز الندستول الطبي اإلقليمي يف أملانيا، و3 

إىل معسكر أريفجان يف الكويت “للفحص واملتابعة”.

ُيعلـن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ بناء مدرسـة 
12 صـف )تصميم خـاص( يف مركز ناحية وانـة ضمن تخصيصات 
خطـة الرتبية املبالغ االضافية لعـام 2019 ملحافظة نينوى( وبكلفة 
تخمينية مقدارها 655,735,000 دينار )ستمائة وخمسة وخمسون 
مليون وسبعمائة وخمسـة وثالثون الف دينار عراقي( وبمدة تنفيذ 

)330يوم(.
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قسـم العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداًء 
من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2020/2/2 
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 )2( علما ان تاريخ 
الغلـق يوم املوافق 3 /2/ 2020 السـاعة الثانية عرشظهرا وسـوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق  يف السـاعة العـارشة من صباح يوم االحد 
املوافـق 1/26 /2020 لالجابة عىل االستفسـارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافظ نينوى

ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ بناء مدرسـة ذات 
24 صـف )ثالث طوابـق( يف احياء )العربـي، النور، الزهـراء، النهروان، 
سـومر، السالم، مشريفة الثانية(ضمن تخصيصات خطة الرتبية املبالغ 
االضافيـة لعـام 2019 ملحافظـة نينـوى( وبكلفـة تخمينيـة مقدارها 
10,251,300,500 دينار )عرشة مليار ومائتان وواحد وخمسون مليون 

وثالثمائة الف وخمسمائة دينار عراقي( وبمدة تنفيذ )425 يوم(.
عىل مقدمي العطـاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة مراجعة 
قسـم العقود يف ديوان املحافظـة )خالل اوقات الدوام الرسـمي وابتداًء 
مـن تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسـمي ليوم 2020/2/2 
للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع  قدره 250000 دينار 

فقط )مائتان وخمسون الف دينار( غري قابلة للرد.
تسـلم العطـاءات من قبل صاحـب العطاء او من يخولـه, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسـم مقدم العطاء وعنوانه ويودع 
يف صنـدوق العطـاءات املوجـود يف قسـم العقـود  مرفقا معـه الوثائق 
واملستمسـكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علمـا ان تاريخ الغلق يوم 
املوافق 3 /2/ 2020 الساعة الثانية عرشظهرا وسوف ترفض العطاءات 

بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق  يف الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق 
1/26 /2020 لالجابـة عىل االستفسـارات يف العنـوان املذكور يف وثيقة 

العطاء.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافـظ نينـوى

حمافظة نينوى                                                   العدد:1305
قسم العقود                                        التاريخ: 2020/1/19

      م/ اعالن مناقصة عامة رقم

حمافظة نينوى                                                   العدد:1303
قسم العقود                                                التاريخ: 2020/1/19

                   م/ اعالن مناقصة عامة رقم
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أكد التمسك حبل الدولتني وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة

استدعاء الشهود والوثائق اخلاصة مبحاكمة ترامب

ماكرون يلتقي نتنياهو وعباس يف أثناء زيارته لرام اهلل والقدس
القدس/أ ف ب:

 يف الي�وم األول م�ن زيارته إلرسائيل 
واألرايض الفلسطينية التقى الرئيس 
الفرن�ي إيمانوي�ل ماك�رون امس 
ال�وزراء  رئي�س  م�ن   ً كلاّ األربع�اء 
اإلرسائييل بنيامني نتنياهو والرئيس 
ف  الفلس�طيني محمود عباّاس، وتوقاّ
يف الق�دس الرشقية التي تمثاّل محور 

الرصاع بني املعسكرين.
وماك�رون ال�ذي دع�ي إىل إرسائي�ل 
للمش�اركة اليوم الخميس، إىل جانب 
حواىل 40 زعيماً آخر من حول العالم، 
تحري�ر معس�كر  ذك�رى  إحي�اء  يف 
أوش�فيتز الن�ازي، اخت�ار الوص�ول 
قبل يوم إلج�راء هذه املحادثات التي 
س�تتناول بالخصوص امللف اإليراني 
امللتهب من�ذ اغتالت الواليات املتحدة 
قائ�د فيلق القدس يف الحرس الثوري 
الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية 

يف بغداد مطلع الشهر الجاري.
والتقى الرئيس الفرني صباح امس 
األربع�اء رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل 
بنيام�ني نتنياه�و، تله لق�اء جمعه 
بالرئيس اإلرسائي�يل رؤوفني ريفلني 
األركان  هيئ�ة  رئي�س  م�ع  وآخ�ر 
األسبق بيني غانتس، زعيم املعارضة 
رئاس�ة  ع�ى  نتنياه�و  ومناف�س 

الحكومة.
وس�عى ماك�رون م�ن خ�لل لقائه 
غانت�س اىل تجن�ب الظه�ور بمظهر 

املنحاز إىل أحد املرش�حني الرئيس�ني 
يف االنتخاب�ات املق�ررة يف الثاني من 

آذار/مارس املقبل.
– يف رام الله –

وبعد الظه�ر، زار الرئي�س الفرني 
الضف�ة الغربية املحتلاّ�ة حيث التقى 
رئيس الس�لطة الفلسطينية محمود 

عباس يف مدينة رام الله.
وماكرون هو الوحيد من بني س�ائر 
رؤس�اء الدول الكربى الذين حرضوا 
إىل إرسائيل هذا األسبوع الذي سيزور 

رام الله.
د ماكرون خلل لقائه مع عباس  وأكاّ
ع�ى موقف فرنس�ا الثاب�ت من حلاّ 

الدولتني وقيام دولة فلسطينية قابلة 
للحياة إىل جانب إرسائيل.

ق�د  الفرن�ي  الرئي�س  كان  وإذا 
وع�د بعيد تس�لاّمه مفاتي�ح اإلليزيه 
بط�رح خط�ة س�لم ب�ني إرسائي�ل 
والفلسطينيني فإناّ مثل هذه الفكرة 
ل�م تعد ت�راوده بتات�اً، وال س�ياّما أناّ 

الوالي�ات املتاّح�دة ل�م تط�رح حتى 
الي�وم خطته�ا لتحقيق الس�لم بني 

الطرفني.
وق�ال ماكرون للصحفيني األس�بوع 
املايض “ل�ن أذه�ب وبجعبتي خطة 
الطرف�ني.  ع�ى  أفرضه�ا  س�لم 

سأناقش معهما ونرى”.
وح�رص اإلليزي�ه قبل زيارة س�ياّده 
إىل املنطق�ة عى إرضاء كل الطرفني، 
إذ انتق�د “سياس�ة األم�ر الواق�ع” 
الت�ي تنتهجها إرسائيل يف توس�عتها 
للمس�توطنات يف الق�دس الرشقي�ة 
والضف�ة الغربي�ة املحتلاّت�ني، ووعد 
يف الوقت نفس�ه بأن يك�ون خطاب 
ماك�رون أم�ام نص�ب ف�اد ياش�يم 
اً ج�داّاً يف رفض معاداة  الخميس حاداّ

السامية.
ويعي�ش يف الضف�ة الغربية والقدس 
الرشقي�ة نح�و 600 ألف مس�توطن 
الذي�ن  الفلس�طينيني  أرايض  ع�ى 
يبل�غ تعداده�م نح�و ثلث�ة مليني 

فلسطيني.
وترى األمم املتحدة أن املس�توطنات 
التي أقيمت عى األرايض الفلسطينية 
املحتلة من إرسائيل منذ العام 1967 
غري قانوني�ة، ويعد ج�زءا كبريا من 
األرسة الدولي�ة أنه�ا تش�كل عقب�ة 

كربى يف طريق السلم.
– عى خطى سلفيه –

وع�ى غرار س�لفيه فرنس�وا هوالند 

وجاك شرياك، أغتنم ماكرون فرصة 
وج�وده يف الق�دس لزي�ارة كنيس�ة 

القديسة آن يف القدس الرشقية.
وهذه الكنيس�ة التي تملكها فرنس�ا 
الق�رن  إىل  بنائه�ا  تاري�خ  ويع�ود 
الثاني عرش تقع داخل أس�وار البلدة 
القديم�ة، وزارها الرئي�س الفرني 
برفقة ممثلني عن الطوائف املسيحية 
الذي�ن جتمعوا معه الحقاً عى مأدبة 

غداء.
كم�ا يمك�ن أن يتج�واّل ماك�رون يف 

أحياء البلدة القديمة.
الرئي�س  رف�ض   ،1996 الع�ام  يف 
الفرني جاك شرياك دخول الكنيسة 
إىل أن غادره�ا الجن�ود اإلرسائيليون 

الذين رافقوه اليها.
واعتذر بنيام�ني نتانياهو الذي كان 

رئيسا للوزراء حينها عن الحادثة.
ومساء امس األربعاء، أجتمع ممثاّلو 
حواىل أربعني دولة عى مأدبة عش�اء 
رسمية بدعوة من الرئيس اإلرسائييل 
بمناسبة الذكرى 75 لتحرير معسكر 

أوشفيتز بريكينو النازي.
وأيد الرئيس الفرني الش�هر املايض 
تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية 
عى قرار غ�ري ملزم يعت�رب “معاداة 
الصهيونية شكلً من أشكال معاداة 

السامية”.
ولق�ي تأيي�د الرئيس انتق�اد بعض 
ن�واب األغلبي�ة واملعارض�ة وبعض 

املثقفني اليهود.
ه اإلرسائيليون  وبالرغم من ذلك، يوجاّ
انتقادات عدة ملاكرون بسبب ارتفاع 
وت�رية األعم�ال املعادية للس�امية يف 
فرنس�ا وبس�بب محاوالته لعب دور 
الوسيط بني الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب وإي�ران التي تتهمه�ا الدولة 
العربية بالس�عي إىل امتلك أس�لحة 

نووية.
وبعيداً عن مس�ألة القدس الشائكة، 
الرئي�س الفرن�ي تس�ليط  يعت�زم 
الض�وء ع�ى األهمي�ة الت�ي يوليه�ا 
للجماعات املس�يحية الت�ي تدعمها 

فرنسا يف إرسائيل.
 40 إرسائي�ل  يف  فرنس�ا  وتحم�ي 
إرس�الية ناطق�ة بالفرنس�ية تق�داّم 
لباريس وسيلة نفوذ ثمينة من خلل 
امل�دارس ودور األيتام واملستش�فيات 
الت�ي تديره�ا، وال س�ياّما يف األرايض 
الفلسطينية، بحسب األب لوك باريت، 
مستشار الشؤون الدينية يف القنصلية 

الفرنسية العامة يف القدس.
الش�وارع  يف  ماك�رون  س�ار  وإذا 
املكتظ�ة باملتاجر يف البل�دة القديمة، 
فهو الحظ بدون شك األعداد املتزايدة 
للمس�توطنني اليهود الذين يسكنون 
يف الطواب�ق العلي�ا، كم�ا يتاّضح من 
األعلم اإلرسائيلي�ة التي ترفرف من 
ع�ى رشف�ات منازلهم وس�ط الحي 

اإلسلمي، بحسب األب لوك.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
يف  األمريك�ي  الش�يوخ  مجل�س  ص�وت   
وق�ت مبكر م�ن يوم ام�س األربع�اء 22 
يناير/كان�ون الثان�ي، باملوافقة عى عدد 
من القواعد املتعلقة باس�تدعاء الش�هود 
والوثائق التي سيتم تقديمها يف املحاكمة.

اعتم�د مجلس الش�يوخ األمريكي اإلجراء 
املقرتح والذي تم تقديمه من قبل املتحدث 
ميت�ش ماكوني�ل لعملي�ة ع�زل الرئي�س 

دونالد ترامب.
حي�ث تم�ت املوافق�ة عليها بع�د حصول 
املق�رتح ع�ى 53 صوت�ا مؤي�دا م�ن قبل 
الجمهوري�ن يف الوقت الذي القى معارضة 

من قبل 47 نائبا من الديمقراطيني.
ووف�ا للق�رار الذي ت�م تبني�ه، يجب عى 
أعضاء الكونغرس تقديم الوثائق املتعلقة 
باملس�ائلة قب�ل الس�اعة 9.00 م�ن ي�وم 
األربع�اء بالتوقيت املحيل، ويجب ان يقدم 

الرئيس إجابته قبل الساعة 11.00.
وس�يبدأ النقاش بني الطرفني يف الس�اعة 
13.00، ع�ى أن يت�م من�ح جان�ب الدفاع 

جلستني يف مجلس الشيوخ.
بعد ذل�ك، س�يكون أمام أعض�اء مجلس 
الش�يوخ ما مجموع�ه 16 س�اعة لطرح 
األس�ئلة ع�ى األح�زاب، والت�ي بدوره�ا 

ستمنح أربع ساعات أخرى للمناقشة.
ال يس�تطيع أعضاء مجلس الشيوخ طرح 
االسئلة إال بشكل خطي من خلل القايض 
ج�ون روبرتس، كم�ا حدد الق�رار قواعد 

الستدعاء الشهود أو الوثائق اإلضافية.
هذا وأح�ال مجلس الن�واب قضية اإلقالة 
إىل مجلس الشيوخ األسبوع املايض إلجراء 

محاكمة للرئيس.
رئي�س القضاة جون روبرتس، س�يرتأس 
مجل�س  أعض�اء  وس�يكون  املحاكم�ة، 
الش�يوخ، بمثاب�ة هيئ�ة املحلف�ني، بع�د 

أدائهم اليمني الدستورية.
أعض�اء  م�ن  س�بعة  الح�زب  س�يمثل 
آدم  بقي�ادة  الديمقراطي�ني،  الكونغ�رس 

شيف.
هذا ويكف�ي ثلثا أص�وات أعضاء مجلس 
الشيوخ إلقالة الرئيس من السلطة، إال أن 
األغلبية الجمهورية يف مجلس الش�يوخ ال 

تنوي عزل ترامب.
ه�ذا وبدأت اول ام�س الثلثاء ، يف مجلس 
الش�يوخ وقائع املحاكم�ة التاريخية التي 
يمكن أن ت�ؤدي إىل عزل الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب، وسط خلفات حول القواعد 
التي تحكم هذه املحاكمة، حس�بما أفادت 

وكالة أنباء بلومربج.
وبدأت املحاكمة مع استعداد زعيم األغلبية 
ميت�ش ماكونيل لف�رض قواع�د إلدارتها 
تمكنه م�ن إنهائها يف غض�ون أيام، فيما 
الديمقراطيون بمحاربته باستماته  تعهد 

يف كل منعطف.
وق�ال ماكوني�ل إن األغلبي�ة يف املجل�س 
ال�ذي يس�يطر علي�ه الح�زب الجمهوري 
تدع�م بالفع�ل الحل ال�ذي تبن�اه لتحديد 
رشوط املحاكمة، لخلق “عملية عادلة” يف 
مواجهة ما أسماه باالتهام بالتقصري الذي 

“لم يسبق له مثيل” يف مجلس النواب.
وأض�اف يف مجل�س الش�يوخ :”هذه هي 

خارطة الطريق العادلة ملحاكمتنا”.
ه�ذا وق�د اته�م الديمقراطي�ون مكونيل 
بمحاول�ة التلع�ب يف املحاكم�ة باق�رتاح 
لوائ�ح قال�وا إنه�ا تمن�ع الش�هود م�ن 
اإلدالء بش�هاداتهم وتحج�ب أدلة جمعها 
املحقق�ون. ودأب مكونيل ع�ى القول إن 
اللوائ�ح تماث�ل تل�ك الت�ي اس�تخدمت يف 
محاكمة الرئيس األسبق الديمقراطي بيل 

كلينتون عام 1999.
وبموجب خطة مكونيل فإنه يمكن لفريق 
الدف�اع عن ترام�ب التحرك بش�كل مبكر 
يف املحاكم�ة ويطل�ب من أعض�اء مجلس 
الش�يوخ رفض كل التهم، وهو اقرتاح لن 
يحص�ل عى األرج�ح عى الدع�م املطلوب 

إلنجاحه.
ولك�ن حتى إذا فش�ل ذلك االق�رتاح، فإن 
ترام�ب متأكد تقريبا م�ن تربئته من قبل 
املجل�س ال�ذي يضم 100 عض�و حيث أن 
عزله من منصبه يتطلب دعم أغلبية ثلثي 
األعضاء. لكن لم يتضح بعد تأثري املحاكمة 

عى مساعيه للفوز بفرتة رئاسة ثانية.
ويته�م الديمقراطي�ون ترام�ب بالضغط 
ع�ى أوكراني�ا، وه�ي حلي�ف، للتدخل يف 
االنتخاب�ات األمريكية عى حس�اب األمن 

القومي األمريكي.
ويق�ول فري�ق ترام�ب القانون�ي إن�ه لم 
قضي�ة  وإن  ضغ�وط،  أي  هن�اك  يك�ن 

الديمقراطيني استندت إىل شائعات.
وقب�ل بدء جلس�ة مجلس الش�يوخ ، قال 
زعيم األقلية تش�اك ش�ومر إنه س�يقرتح 
إجراء تعديلت عى قواعد املحاكمة لتمديد 

الوقت للدفوع وتقديم الشهود واألدلة.

بريوت/ متابعة الزوراء:
بارشت الحكومة اللبنانية الجديدة 
مهامها بعد عق�د اجتماعها للمرة 
األوىل بالق�رص الجمهوري يف بعبدا 
برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميش�ال ع�ون، وفيم�ا أك�د رئيس 
الحكومة اللبناني الجديد، حس�ان 
دي�اب، أن وزراءه غ�ري حزبيني وال 
بالسياس�ة ورصاعاتها،  يتأث�رون 
لفت اىل أن املرأة شغلت موقع نائب 
الرئي�س ألول مرة يف تاري�خ لبنان 
وهي تشارك يف الس�لطة التنفيذية 

قوال وفعل.
وق�ال الرئي�س ع�ون، يف مس�تهل 
مهمتك�م  إن  لل�وزراء:  الجلس�ة 
ثق�ة  اكتس�اب  وعليك�م  دقيق�ة 
اللبنانيني والعمل لتحقيق األهداف 
التي يتطلعون إليها سواء بالنسبة 
إىل املطال�ب الحياتية الت�ي تحتاج 
إىل تحقيق، أو األوضاع االقتصادية 
الت�ي ت�ردت نتيج�ة تراكمه�ا عى 

مدى سنوات طويلة.
ال�رضوري  م�ن  ع�ون:  وأض�اف 
العمل ملعالجة األوضاع االقتصادية 
ال�دويل  املجتم�ع  ثق�ة  واس�تعادة 
باملؤسس�ات اللبنانية، والعمل عى 
طمأن�ة اللبنانيني إىل مس�تقبلهم. 
مش�ريا بالقول اىل: سبق أن أعددنا 
خط�ة اقتصادية وإصلحات مالية 
سيقع عى عاتق الحكومة تطبيقها 

أو تعديلها عند الرضورة.
وكان املتح�دث باس�م األمني العام 
لألم�م املتحدة، أنطونيو غوترييش، 

ق�ال إن األم�ني العام س�يعمل مع 
رئي�س الحكوم�ة اللبنان�ي الجديد 
من أج�ل دعم اإلصلح�ات، مؤكدا 
ع�ى الت�زام األم�م املتح�دة بدع�م 
سيادة لبنان واستقراره واستقلله 

السيايس.
ش�وارع  إىل  املتظاه�رون  وخ�رج 
بريوت مع إعلن الحكومة الجديدة 
م�دن  ع�دة  يف  الط�رق  وأغلق�وا 
اإلط�ارات وغريها من  باس�تخدام 
الحواج�ز. لكن “الوكال�ة الوطنية 
لإلعلم”، قالت إن عمال التنظيفات 
وعن�ارص الدف�اع املدني ب�دأوا منذ 
صباح امس، أعمال تنظيف الطرق 

م�ن اإلط�ارات املش�تعلة، وإزال�ة 
النفايات من  العوائق ومستوعبات 
وس�ط الطرق واملسارب يف منطقة 
الكوال وجرس خل�دة، غرب بريوت، 
وسط انتش�ار للجيش، فيما عادت 

الحركة إىل طبيعتها.
من جه�ة أخرى، ق�ال وزي�ر املال 
اللبنان�ي الجديد، غ�ازي وزني: إن 
لبن�ان يحتاج إىل دعم م�ن الخارج 
االس�تحقاقات  إلنق�اذه. ووص�ف 
الس�يادية  الدي�ون  م�ن  املقبل�ة 
بالعم�لت األجنبي�ة بأنه�ا “ك�رة 

نار”.
الحكوم�ة  رئي�س  أك�د  ذل�ك،  اىل 

اللبنانية، حسان دياب، أن الحكومة 
الجدي�دة املكون�ة م�ن 20 حقيب�ة 
وزارية، تتوىل نساء 6 منها، جاءت 
بعد أكثر من ش�هر من املفاوضات 
املتعثرة، وس�ط تظاهرات ش�عبية 
مستمرة رافضة ملبدأ املحاصصة يف 

الحكومة.
وكان أم�ني ع�ام مجلس ال�وزراء 
اللبنان�ي، محمود مكي�ة، قد أعلن 
3 مراس�يم، ه�ي قب�ول اس�تقالة 
حكوم�ة س�عد الحري�ري، وإعلن 
تشكيل الحكومة الجديدة، وتسمية 
حس�ان دي�اب رئيس�ا للحكوم�ة 

اللبنانية.

وتتكون الحكومة اللبنانية الجديدة 
من 20 حقيبة وزارية، تتوىل نس�اء 

6 منها.
وقال دياب يف مؤتمر صحفي: جئت 
مسلحا بالدستور ووضعت معايري 
مح�ددة لفري�ق العم�ل الحكومي، 
وقد واجهنا الكث�ري من الصعوبات 
يف بل�د ليس فيه إحص�اءات علمية 

كافية.
وتابع: وصلنا لتشكيل أول حكومة 
فيه�ا  تجتم�ع  لبن�ان  تاري�خ  يف 
مواصفات متميزة ملواجهة ظروف 

استثنائية، وبرسعة قياسية.
وعن مواصفات الحكومة الجديدة، 
ق�ال دي�اب: إنه�ا حكوم�ة فص�ل 
النيابة عن ال�وزارة، فل نواب فيها 
وال مرش�حني. مؤكدا أنها حكومة 
اختصاصيني ال يقيمون حسابا إال 

للغة العلم والخربة.
وأضاف: ه�ي حكومة غري حزبيني 
ال يتأثرون بالسياسة ورصاعاتها.. 
حكومة شباب وش�ابات يفتشون 
عن مس�تقبل واعد.. حكومة رجال 

أنهكتهم التجارب املريرة.
وأش�ار دياب، يف املؤتمر الصحفي، 
إىل: ان الحكوم�ة الجديدة ش�هدت 
ألول مرة، تويل امرأة منصب “نائب 

الرئيس”.
وتاب�ع: ه�ي حكوم�ة امل�رأة، التي 
تش�ارك يف الس�لطة التنفيذية قوال 
وفعل.. حكومة تش�غل فيها املرأة 
موق�ع نائ�ب الرئي�س ألول مرة يف 

تاريخ لبنان.

نيويورك/بي.بي.يس:
أص�درِت األمم املتح�دة تقريرا ح�ول الرصاع 
يف ليبي�ا واس�تخدام طريف ال�رصاع الطائرات 
ح�ول  الدائ�ر  القت�ال  يف  والنفاث�ة  املس�رية 
العاصمة طرابلس منذ أبريل/نيسان املايض، 
وتس�بب، وفق املنظمة الدولية، يف مقتل أكثر 
م�ن 280 مدنيا وإصاب�ة 363 آخرين ونزوح 

أكثر من 140 ألف شخص.
ودعا مجلس األمن الدويل األطراف املتصارعة 
يف ليبي�ا بالتوص�ل إىل اتف�اق ف�وري لوق�ف 

القتال.
وبحس�ب التقري�ر الصادر م�ن مكتب األمني 
الع�ام لألمم املتح�دة أنطونيو غوترييش، اول 
ام�س الثلثاء، فإن ق�وات رشق ليبيا بقيادة 
الجنرال خليفة حفرت، نفذت 850 غارة جوية 
بطائرات مس�رية، وكذلك 170 غارة بطائرات 
نفاثة منها 60 غارة دقيقة التوجيه بواسطة 

طائرات مقاتلة أجنبية.
أما القوات التابع�ة لحكومة الوفاق، املعرتف 
بها دوليا برئاس�ة فايز ال�رساج يف طرابلس، 
فقد نفذت 250 غارة جوية بواسطة طائرات 

مسرية خلل الفرتة نفسها.
وأشار التقرير إىل استمرار تعرض الصحفيني 
لإلصاب�ة أثناء تغطية االش�تباكات يف محيط 

العاصمة الليبية، فضل عن تعرض صحفيني 
آخرين للحتجاز التعس�في ع�ى يد حكومة 

الوفاق.
وعرب غوترييش عن قلقه من استمرار اختفاء 
عض�وة مجل�س النواب س�هام رسقيوة، منذ 
أش�هر يف مدينة بنغازي التي تس�يطر عليها 

قوات حفرت.
ويف بي�ان رس�مي قال�ت ال�دول األعض�اء يف 
مجل�س األمن ال�دويل إنه�ا “تح�ث األطراف 

الليبية عى املش�اركة البناء يف لجنة خمسة+ 
خمس�ة من أج�ل التوص�ل إىل اتف�اق لوقف 

إطلق النار بأرسع ما يمكن”.
وتتأل�ف لجنة خمس�ة + خمس�ة، التي اتفق 
عى تش�كيلها يف قمة برلني األحد املايض، من 
خمس�ة أعض�اء م�ن كل من الحكوم�ة التي 
تعرتف بها األمم املتح�دة يف طرابلس، وقوات 
حفرت. ومن املفرتض أن تت�وىل اللجنة تحديد 

سبل تعزيز وقف القتال.

وتعان�ي ليبيا م�ن تدخلت خارجي�ة أدت إىل 
تعقيد الوض�ع وخرق حظر توريد األس�لحة 

املفروض عليها منذ عام 2011.
وكان ال�رساج قد قال، يف مقابل�ة مع بي بي 
يس من العاصمة األملانية برلني، إن التدخلت 
الخارجي�ة هي الس�بب الحقيقي وراء تفاقم 

األزمة الليبية.
وأكد ع�ى أن حكومته ال ترتدد يف التعاون مع 
أي ط�رف لصد ما وصفه باالعت�داء، وذلك يف 
إجاب�ة عى س�ؤال بش�أن اس�تقدام مقاتلني 

سوريني إىل طرابل عن طريق تركيا.
وكان�ت حكوم�ة الرساج ق�د وقع�ت مذكرة 
تفاهم يف األمن والحق�وق البحرية مع تركيا 
أواخر نوفمرب/ ترشي�ن الثاني 2019، وأعلن 
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان أنه سوف 
يرسل قوات إىل ليبيا ملساعدة حكومة الرساج 

عسكريا “يف مكافحة اإلرهاب”.
كما تحظ�ى القوات التي يقودها حفرت بدعم 
من جهات إقليمية، ممثلة يف مرص واإلمارات، 
باإلضاف�ة إىل وجود مقاتل�ني روس من خلل 
رشكة فاغنر األمنية الروس�ية. وقال الرئيس 
ال�رويس فلديمري بوتني من قب�ل إنه إذا ُوجد 
مثل ه�ؤالء املقاتلني فه�م “ال يمثلون الدولة 

الروسية وال يوجد دعم رسمي لهم”.

جملس الشيوخ يصوت بأغلبية 53 
صوتا العتماد إجراءات احملاكمة

دييياب: وزراء حكومتنا اجلديدة غيير حزبيني وال يتأثرون 
بالسياسة وصراعاتها

ليبيا... طائرات أجنبية “شنت 60 غارة موجهة بدقة”
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بغداد/ الزوراء:
رشعت قوات الحشد الشعبي والقوات االمنية، 
اميس االربعاء، بعمليية امنية لتأمين جزيرة 
النجيف االرشف وصحيراء محافظية كربياء 
املقدسية من ثمانية محياور. من جهة اخرى، 
اوعز قائد الحشيد الشعبي يف محافظة االنبار، 
اللواء عيل حسين املوسيوي، امس، بتشيكيل 
لواءيين، ونرشهما يف مناطيق غربي املحافظة 

لتعزيز امن واستقرار املناطق املحررة.
وقيال قائيد عمليات الفرات االوسيط للحشيد 
الشيعبي، اللواء عيل الحمدانيي، يف بيان تلقت 
»اليزوراء« نسيخة منيه، إنه “انطلقيت، فجر 
الييوم )اميس(، عملية امنيية نوعيية لتأمن 
جزيرة النجف وصحراء كرباء بمشاركة قوات 
الحشيد الشيعبي والجيش والرشطية وحرس 
الحيدود مين ثمانيية محياور ضمين عمليات 

قاطع الفرات األوسط«.
وأضاف الحمداني أن “العملية جاءت بناًء عىل 
معلوميات اسيتخبارية دقيقة ملاحقية فلول 
ومضافات داعيش ضمن قاطع املسيؤولية”. 

مبينيا أنه “برغيم الظيروف الجويية الصعبة 
تواصل القطعات العسيكرية تقدمها عىل وفق 
الخطط املرسيومة لتأمن املناطق املسيتهدفة 

من اي خطر ارهابي “.
وتابع الحمداني ان ”ألوية الحشد الشعبي )11 

و2 و26 و33 و16(، ورشطة الحدود، يواصلون 
االنتشيار يف منطقة سيور بغيداد يف البحريات 

لتأمن سيور مدينة كرباء املقدسية”. 
من جهة اخرى، اوعز قائد الحشيد الشعبي يف 
محافظة االنبار، اللواء عيل حسين املوسيوي، 

امس االربعاء، بتشيكيل لواءيين، ونرشهما يف 
مناطق غربي املحافظة لتعزيز امن واسيتقرار 

املناطق املحررة.
وقال مصدر امني يف قيادة الحشيد الشعبي يف 
ترصيح صحفي إن “قائد الحشيد الشيعبي يف 
محافظة االنبار، اللواء عيل حسين املوسيوي، 
وصل اىل قضاء القائم غربي االنبار، وأوعز فور 
وصوله اىل تشكيل لواءين من الحشد ونرشهما 
يف املناطق الغربية وصوال اىل الرشيط الحدودي 

مع سوريا غربي االنبار«.
واضياف املصدر، الذي فّضل عدم الكشيف عن 
هويتيه: ان” املوسيوي اوعز بتحوييل االفواج 
كافية يف اقضيية حديثة والقائيم وعنه وهيت 
والبغدادي وكبيسية اىل لواءين يف خطوة تهدف 

اىل هيكلة الحشد الشعبي يف االنبار«.
وأوضح أن “اللواءين يضمان نحو 3000 االف 
مقاتل سييتم نرشهم يف عموم املناطق الغربية 
للمحافظية، فضيا عين تعزييز التواجيد عىل 
الرشيط الحيدودي مع سيوريا لضبط الحدود 

والحد من عمليات التسلل “. 

بغداد/ الزوراء:
والشيؤون  العميل  لجنية  كشيفْت 
االجتماعية النيابية، امس االربعاء، 
اليف أرسة بربناميج  شيمول 600 
الحمايية االجتماعيية خيال هيذا 
العيام. مين جانيب اخير، عقيدت 
دائيرة العميل والتدرييب املهنيي يف 
العمل والشؤون االجتماعية،  وزارة 
امس، اجتماعاً مع منسيق مرشوع 
تشغيل الشباب للتباحث بخصوص 

آلية تنفيذ املرشوع ومدى استجابته 
لسيراتيجية الوزارة يف القضاء عىل 

البطالة.
وقيال عضو لجنة العمل والشيؤون 
االجتماعيية النيابيية، فاضل جابر 
الفتياوي، يف ترصييح صحفيي ان 
»اللجنة وضعت يف حسياباتها رفع 
مسيتوى خط الفقر لألرس الفقرية 
مؤكيداً  واملعدمية«.  واملحرومية 
»شيمولهم بربامج يمكن ان تنهض 

بالواقع املرير الذي يعانون منه«.
واضاف الفتياوي أن »هناك اتفاقاً 
جدييدة  أرسة  اليف   600 لشيمول 
بربنامج شبكة الحماية االجتماعية 
خال هيذا العام، عيىل ان ينفذ هذا 

الشمول بعد اقرار موازنة 2020«.
مين جانيب اخير، عقييدت دائيرة 
العميل والتدرييب املهنيي يف وزارة 
االجتماعيية،  والشيؤون  العميل 
امس االربعاء، اجتماعاً مع منسيق 

مرشوع تشيغيل الشيباب للتباحث 
بخصوص آلية تنفيذ املرشوع ومدى 
الوزارة يف  اسيتجابته لسيراتيجية 

القضاء عىل البطالة.
العميل  دائيرة  عيام  مديير  وقيال 
والتدريب املهني، رائد جبار باهض، 
يف بييان تلقيت »اليزوراء« نسيخة 
منيه، إن »الدائيرة تحيرص عىل ان 
يتيم تنفيذ املرشوع مين خال خلق 
مناطيق تنموية تحتضن مشياريع 

الشيباب، وتكيون هيذه املشياريع 
وتجاريية-  )صناعيية-  متنوعية 
وزراعية( تسهم يف تشغيل اكرب عدد 
من الباحثن عن العمل املسجلن يف 

قاعدة بياناتها«.
عيىل  »االتفياق  باهيض  واضياف 
تشيكيل لجنة وزارية تضم وزارَتي 
االجتماعيية  والشيؤون  العميل 
املركيزي إلدارة  والتخطييط والبنك 

هذا املرشوع«.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس صندوق إعمار املناطق املترضرة 
مين العملييات اإلرهابية، اميس األربعاء، عن 
خطية لتمويل مشياريع املجياري املتوقفة يف 
العيراق. عيىل صعيد متصيل، اعلن مستشيار 
محافيظ االنبار للشيؤون االغاثيية، مازن ابو 
ريشية، اميس ، انطاق مرشوع اعيادة اعمار 
وتأهيل املنازل املترضرة للنازحن الذين مازالوا 

يقنطون داخل مخيمات النزوح يف االنبار.
وقال رئيس صندوق إعميار املناطق املترضرة 
مين العمليات اإلرهابيية، مصطفى الهيتي، يف 
ترصيح اوردته األنباء العراقية )واع(، واطلعت 
علييه »اليزوراء« إن “الصنيدوق وضيع خطة 
لتمويل املشاريع التي تخص املجاري والرصف 
الصحي يف عميوم املحافظات، بالتنسييق مع 

مديريات املجاري يف املحافظات«.
وأضاف أن “زيارته ملحافظة صاح الدين تأتي 
للوقوف عىل املشاكل التي تعاني منها مشاريع 
املحافظة”. مبيناً أن “املشياريع التي تم العمل 
عليها يف املحافظة خال عامي 2017 و2018، 
قد تم إنجازها بالكامل، بينما مشياريع 2019 

مازالت قيد اإلنجاز«.
وأكيد الهيتيي انيه “تيم االتفاق ميع محافظ 
صاح الدين عىل توزيع املشاريع وفقاً للمبالغ 
املخصصية للمحافظة”. مشيرياً اىل أن “هناك 
تنسييقاً بن الصندوق ومحافظة صاح الدين 
لتوسييع العمل خيارج مراكيز امليدن لكونها 
اسيتوفت حصصها، فتم االنتقيال اىل األقضية 

والنواحي يف املحافظة لتنفيذ املشاريع”. 

عىل صعييد متصيل، اعلن مستشيار محافظ 
االنبيار للشيؤون االغاثيية، مازن ابو ريشية، 
امس االربعياء، انطاق مرشوع اعيادة اعمار 
وتأهيل املنازل املترضرة للنازحن الذين مازالوا 

يقنطون داخل مخيمات النزوح يف االنبار.
وقيال ابيو ريشية يف ترصيح صحفيي تابعته 
»اليزوراء« إن “الحكومية املحليية يف االنبيار، 
للهجيرة  الدوليية  املنظمية  وبالتنسييق ميع 
)Iom( ، اطلقت مرشوع يتضمن اعادة اعمار 
وتأهييل منازل االرس النازحية املترضرة جراء 
تفجريها والعبيث بمحتوياتها من قبل داعش 
ابان سييطرته عىل مناطيق مختلفة من مدن 
املحافظة ضمن جهود دعم االرس النازحة التي 

تروم العودة اىل مناطق سكناها املحررة«.
واضياف ان “الحكومية املحليية اعلنت ضمن 
هيذا املرشوع انجياز 20 منزال متيرضرا جراء 
العملييات االرهابيية كمرحلية اوىل سييتم يف 
غضيون االييام القليلية املقبلية تسيليمها اىل 

أصحابها«.
وأوضح أن “املرشوع يهدف اىل مساعدة االرس 
النازحية التيي ال تتمكين مين اعيادة اعمار، 
وتأهيل منازلهم املترضرة نتيجة تدني واقعهم 
املعييي”. مؤكدا أن “انطاق املرشوع سيوف 
يساهم يف عودة كل االرس النازحة اىل مناطقها 
بصيورة  النازحين  ملفيات  إلغياق  تمهييدا 

نهائية«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت هيئية النزاهة، اميس األربعياء، تمكنها 
من ضبيط أولييات تجهييز مديرية مياء نينوى 
بعجات حوضية؛ لعيدم مطابقتها للمواصفات 
ووجيود مغياالة يف أسيعارها، مبينية أن قيمية 
العجيات تجاوزت أربعة عرش ملييار دينار. من 
جهية اخرى، أعلنت عضو اللجنة املالية النيابية، 
ماجدة التميمي، امس، عن قرب الكشف باالرقام 
عن عدد العقارات التي تم االسيتحواذ عليها من 

قبل الجهات املتنفذة.
وذكر بيان لهيئة النزاهة، تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، أن “فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي 
انتقل إىل مديرية بلديات املحافظة – لجنة تحليل 
العطاءات، قام بضبط األوليات الخاصة بتجهيز 
مديريية مياء نينيوى بيي )64( عجلية حوضية 
بقيمية )14،400,000,000( مليار دينار”. الفتا 
إىل “عدم مطابقة العجات للمواصفات املطلوبة، 

فضاً عن املغاالة يف األسعار«.
نت  وأضياف البيان أنه “يف عملييٍة منفصلٍة، تمكَّ
ماكات مديريية تحقيق نينوى التيي انتقلت إىل 
دائيرة التسيجيل العقياري يف نينيوى – الزهور، 
مين ضبط عدد من املتهمين بحوزتهم معامات 
ملكيية ووكاالت مختلفية يف مديريية التسيجيل 

العقاري باملحافظة«.
وأوضحيت الهيئة أنَّ “مياكات املديرية ضبطت 
)4( متهمن، أحدهم موظف يف مديرية التسجيل 
العقياري، فضيا عن معقبين اثنين بحوزتهم 
)13( معاملة قطع أراٍض عائدة للدولة يقومون 
بتعقيبها؛ لغرض بيعها عىل الجمعيات التي تقوم 

بدورهيا بتقطيع تلك القطيع وبيعها للمواطنن 
بطريقة غري قانونية«.

ييم محرضي ضبط  وبينيت الهيئة أنه “تيم تنظَّ
أصوليين باملُيربزات املضبوطية ميع األوليَّيات 
تيا؛ بنياًء عيىل مذكرتن  يف العمليتين اللتين تمَّ
قضائيتين، وعرضهميا بصحبية املُتَّهمين عىل 
ة بقضايا  الهييأة التحقيقيية القضائيية املُختصَّ
النزاهة يف نينوى، التي قرَّرت التحقيق يف القضية 
األوىل وفقيًا ألحيكام امليادة )340( مين قانيون 
العقوبيات، وتوقيف املتهمين يف القضية الثانية 

وفقاً للمادة )329( من القانون املذكور”. 
مين جهية اخيرى، أعلنت عضيو اللجنية املالية 
النيابيية، ماجيدة التميمي، اميس األربعاء، عن 

قرب الكشيف باالرقام عن عدد العقارات التي تم 
االستحواذ عليها من قبل الجهات املتنفذة.

وقاليت التميمي يف ترصيح صحفيي إن “اللجنة 
املشيكلة باألمر الديواني ٥0 مع رئاسية الوزراء 
سيتعلن عن حجم العقارات امليزورة”. مبينة أن 
“هنياك ملفيات كبرية وخطرية سييتم الكشيف 
عنها خيال األييام القادمية يف حال اسيتكملت 

اللجنة أعمالها«.
وأضافت التميمي أن “هناك جهات متنفذة كبرية 
قامت خال السينوات السيابقة بتزوير عقارات 
واالسيتحواذ عليها بطرق غري رشعية”. مشيرية 
إىل أن “امللف كبري وشيائك، وهناك ارقام مخيفة 

سيتم اإلفصاح عنها يف حال أنجزت بالكامل”. 

أوعز بتشكيل لواءين ونشرهما يف مناطق غرب األنبار 

العمل جتتمع ملناقشة سبل تشغيل الشباب وإنهاء البطالة

احلشد يطلق عملية من مثانية حماور لتأمني جزيرة النجف 
وصحراء كربالء

مشول 600 ألف أسرة بربنامج احلماية االجتماعية يف 2020  

األنبار تطلق مشروعا إلعادة تأهيل املنازل املتضررة للنازحني املالية النيابية: سيتم الكشف عن حجم العقارات املزورة قريبا

صندوق اإلعمار يعلن خطة لتمويل مشاريع “اجملاري” املتوقفة يف احملافظات النزاهة تضبط مغاالة بأسعار سيارات حوضية يف نينوى بأكثر من 14 مليار دينار

بغداد/ الزوراء:
 دعيت وزارة الداخليية املشيمولن بالقائمية }ج{ مين املفصولن واملرقنية قيودهم اىل 

اإللتحاق الفوري بمديرياتهم، مؤكدة تأمن رصف رواتبهم منذ بداية العام الحايل.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد املحنا، يف ترصيح صحفي، امس األربعاء، 
إن »الوزارة قسيمت امللفات عىل ثاث فئات }أ، ب، ج{«. مؤكداً »سيعي الوزارة يف إعادة 

املفصولن واملرقنة قيودهم«.
وأوضح أن« الفئتن )أ ، ب( هم لاشيخاص الذين فسيخت عقودهم أبان أحداث 2014 

لغاية 2019 ، وكذلك 2008 ، والبالغ عددهم ٥2 الف شخص وتم التحاقهم«.
وتابيع أن »اليوزارة أصدرت قائمية للفئة )ج( للمرقنية قيودهم واملفصولين، والبالغ 

عددهم 32 الفا و700 شخص«. داعياً »املشمولن اىل االلتحاق الفوري بمديرياتهم ».
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت، يف وقت سيابق، التحاق أكثر من 42 ألف منتسيب من 

املفسوخة عقودهم، بعد صدور األوامر اإلدارية بمبارشتهم يف أماكن عملهم.

بغداد/ الزوراء:
اعلنيت قييادة رشطية ديياىل، امس 
االربعاء، إلقاء القبض عىل 13 مطلوبا 
بقضايا مختلفة مخالفة للقانون يف 

مناطق متفرقة من املحافظة.
تلقيت  بييان  يف  القييادة  وذكيرت 
»اليزوراء« نسيخة منه، إن »شيعب 
مكافحة اجيرام بعقوبة واملنصورية 
وبهيرز وجليوالء والخطف يف رشطة 
دياىل، تمكنت مين القاء القبض عىل 

13 مطلوبيا بقضايا متعددة، وقد تم 
اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم«.

واضافت ان »سييطرة الشيهيد بال 
الصالحيي، التابعية لقسيم شيؤون 
الخارجيية،  والطيرق  السييطرات 
ضبطيت عجلية محملية بمحاصيل 
مين  ممنوعية  مختلفية  زراعيية 
االسيترياد، فيميا تيم تسيليم امليواد 
اىل  وسيائقها  والعجلية  املظبوطية 

الجهات املختصة«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنيت أمانية بغيداد، اميس االربعاء، 
استمرار انتشار واستنفار كوادرها منذ 

يوم االمس.
وبّينت ان »كوادرها مستنفرة ومنترشة، 
منيذ ييوم الثاثياء، وبشيكل متواصل، 
ولحيد اآلن ملواكبية هطيول األمطيار، 
املحطيات  عميل  متابعية  باالضافية 

والخطوط وانسييابية الترصيف بشكل 
مستمر«.

واضافت انها »وخيال الفرة املاضية، 
قاميت بعدة إجيراءات كان من شيأنها 
رفع القيدرة الترصيفية مليياه االمطار 
واملجياري، منهيا اسيتحداث عيدد من 
املحطات والخطوط والربطات، وصيانة 

عدد كبري من التخسفات«. 

بغداد/ الزوراء:
تبحث سيلطة اليطييييران امليدنيي مع وفيد شييركية بياور جاينيا الصينية، تطوير 
مطار بغداد الدويل، وذلك يف اطار االتفاقية املشركة املوقعة مؤخرا بن العراق والصن.

وقيال معاون مدير عام سيلطة الطريان املدني، مدير مطار بغيداد الدويل، املهندس عيل 
محميد تقي، يف ترصيح صحفي ان »سيلطة الطريان املدني عازمية عىل االفييادة مين 
اليخيبيرات اليتيي تمتلكها اليشيركيات الصينية لتطوير مطار بغداد«. مشريا اىل »انه 
تم خال اللقاء مع وفد الرشكة بحث اهم امليشييارييع واالعيميال اليتيي تسعى ادارة 

ميطيار بيغيداد اليدوليي النجازها خال العام الجاري«.
واضياف ان »هناك العديد من املشياريع املقرحية لتطوير البنى التحتيية للمطار، وان 
هذه االعمال بحاجة اىل خربات وطاقات عمل قادرة عىل انجازها ضمن توقيتات زمنية 
محددة«. كاشيفا عن »ان الرشكة قدمت عرضا توضيحيا ألبرز املشاريع التي نفذتها يف 

العديد من دول العالم«.

الداخلية تدعو أكثر من 30 ألف 
مفصول لإللتحاق فوراً  

شرطة دياىل تعتقل 13 مطلوبا 
بقضايا خمتلفة

أمانة بغداد تعلن استمرار استنفار 
مالكاتها بسبب األمطار  

الـطـيـران املـدنـي تبحث مع شركة 
صينية تطوير مطار بغداد 

بغداد/ الزوراء:
اكيد عضيو لجنية الخدميات النيابيية، النائب عن 
اميس  االزيرجياوي،  ميرض  ميسيان،  محافظية 
األربعاء، ان املشياريع االسيراتيجية يف ميسان ما 
زالت مسيتمرة بالعمل، وخاصية مايتعلق بطريق 
البتيرية، الفتيا اىل ان املحافظة بحاجة اىل عدد كبري 
مين امليدارس، إضافية اىل ان هنياك فسيادا يتعلق 
بالربية بملف اسيتحداث املدارس، اذ يجري العمل 
علييه داخيل الربملان.وقال االزيرجياوي يف ترصيح 
صحفيي تابعتيه »اليزوراء« ان “بعض مشياريع 
محافظة ميسان عادت اىل العمل من اجل اكمالها، 
لكن هناك بعض التوقفات يف هذه املشاريع بسبب 
ماتشهده املحافظة من حالة غضب وتظاهرات«.
وأضاف ان “املشياريع االسراتيجية املهمة مازالت 
مسيتمرة يف ميسيان، وأحدها طريق البترية، الذي 
يعيد مين اهيم الطيرق يف املحافظة«.وأوضيح ان 
“ميسيان بحاجة ماسية اىل الكثري مين املدارس يف 
املركيز واألطيراف عىل الرغيم من افتتياح عدد من 
املدارس خال األشهر املاضية، حيث ان عددا كبريا 
من املدارس مازالت تعمل بالنظام الثاثي«.وبن ان 
“ملف استحداث املدارس املتعلق بوزارة الربية فيه 
الكثري من الفسياد، وعىل اثر ذلك شكلت الكثري من 
اللجان داخل الربملان ملحاسيبة الجهيات املتورطة 

واحالة الفاسدين بهذا امللف عىل القضاء”. 

 بغداد/ الزوراء:
أوضحيت املحكمة االتحاديية العليا 
كيفية تعين احد اعضائها االحتياط 

بصفة أصلية يف املحكمة.
وقيال املتحدث الرسيمي للمحكمة، 
تلقيت  بييان  يف  السياموك،  إيياس 
»الزوراء« نسيخة منه، إن »وسيائل 
اعام تداوليت خرباً بعنوان )مصدر: 
رئيس املحكمة االتحادية يعن عضو 
محكمة بصفة اصلية من دون سند 
دستوري(، مع نرش نسخة من االمر 

القضائي الذي يخص املوضوع«.
واضاف السياموك أن »املحكمة تود 
أن تبين حقيقة االمر بيأن القايض 
السييد محمد رجب بكر الكبييس قد 
الجمهوري  املرسيوم  عّن بموجيب 
املرقيم )118( لسينة 2014 عضيواً 
احتياطاً يف املحكمة االتحادية العليا 
يوم كان رئيس الهيئة االسيتئنافية 

يف محكمة التمييز االتحادية«.
وبيّن أن »الكبيييس قد بيارش مهام 
عمله من ذلك التأريخ واسيتمر بعد 

احالتيه عيىل التقاعيد مين محكمة 
التميييز االتحاديية يف اداء مهامه يف 
املحكمة االتحادية العليا استناداً إىل 
احكام الفقرة )ثالثاً( من املادة )6( 
من قانيون املحكمة االتحادية العليا 
، ونصيه  لسينة 200٥   )30( رقيم 
}يسيتمر رئييس وأعضياء املحكمة 
دون  بالخدمية  العلييا  االتحاديية 
تحدييد حيد اعىل للعمير إال اذا رغب 

برك الخدمة{«.
وأشار الساموك، إىل أنه »استناداً إىل 

النص املذكور طليب عضو املحكمة 
السييد  القيايض  العلييا  االتحاديية 
فاروق السيامي احالته عىل التقاعد 
لحالتيه الصحية، وبنياًء عليه تمت 
مفاتحة رئاسية الجمهورية لتثبيت 
اصليياً  عضيواً  االحتيياط  العضيو 
املرسيوم  املحكمية، وقيد صيدر  يف 
الجمهوري املرقم )40( لسنة 2020 
القانونيي  النصياب  بذليك إلكميال 
يف املحكمية بغيية القييام بمهامها 

الدستورية«.

بغداد/ الزوراء:
أكيدت وزارة الربيية، امس األربعاء، اسيتمرار الدوام 
بامليدارس، واالنتهياء مين االسيتعدادات إلمتحانيات 
نصف السينة.وقييييال املتحدث الرسيمي بيياسييم 
اليييييوزارة، حييييييدر فيييياروق اليسييعيدون، 
إن »التنسييق مع الجهات االمنيية لحماية املييدارس 
تيقييوم  اليتييي  واالعييتيييداءات  الحيرق  ميين 
بهيا جهيات خيارجيية عيين اليقيانيون، اسييهيم 
مييقيياعييدهيييم  الييييى  اليطيليبيية  بعيودة 
الييييدوام  عيلييى  واليحيفيياظ  الييدراسيييييية 
واسييتيميراره ميين اجييل اكييميييال عياميهيم 
الجيييييراء  واالسييييتيييعيييداد  الييدراسيييي، 
امييتييحييانيييات نصف السينة«.وأكد أن »الوزارة 
ترفيض االعييتيييداء عيىل املياكييات اليتيربيويية 

بييأن  مينيوهييا  التعليميية«.  وامليؤسيسييات 
»هيذه االعيمييال تييهييدف الييييى عييرقييليية 
سيييييير اليعيميليييية اليتيربيويية وتيشييوييه 
اليصيورة السيلمية للتظاهرات«.وتيابيع السيعدون 
ان »تيعيياون االجهيزة االمنية قدم الكثيري من الدعم 
لليوزارة، وعيزميهييا عيليى اسييتيميرار اليييدوام 
يف املييييدارس، اضيافيية اليييى املييواقيييف التي 
صييييدرت مييين املييتييظيياهييرييين بيرفيض 
اغيياق امليؤسيسييات التعليمية والتي اسييهيميت 
بيشييكيل كيبييير فييي انيجيياح حملة »اليعيودة 
ليليميدرسية«، وميشيروع االيييثييار الييخيياص 
بيتيعيويييض اليطيليبيية والييتيياميييييذ فييي 
ميخيتيلييف املييراحيييل اليدراسيييية املينياهيج 
املييقيييرر  املينيهيياج  التيمييام  اليدراسيييية 

جيانيبييه،  السينة«.ميين  نصيف  الميتيحيانييات 
اعييليين مييدييير عييام تيربييية اليكيرخ الثالثة، 
عبد املحسن املوسوي، ان »امليييدييييريييية انييهييت 
اسيتعداداتها إلجيراء امتحانيات نصف«.واوضيييح 
انيييه »تيمييت تيهيييئيية 42 ميركييزا امتحانييا 
لييلييطييلييبييية  التمهييدي  االمتحيان  الجييراء 
الييخييارجيييييين ميييين املييراحيييل االبتدائية 
واملتوسيطة واالعدادية«.وعيلييى الصعييد نفسييه، 
بيّن ميديير اعييام تييربييييية مييحييافييظيية 
نييييينيييوى، سيييامييي اليفيضيلييي: ان »2٥0 
ألييف طاليب وطالبية يف املحافظية يسيتعدون إلداء 
امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس االول«. مؤكدا 
ان »االوضياع يف نييينييوى ميسييتيقيرة، والعملية 

الربوية تسري بشكل طبيعي«.

اخلدمات النيابية تؤكد 
تواصل العمل باملشاريع 
اإلسرتاتيجية يف ميسان

احملكمة االحتادية توضح تعيني أحد أعضائها من االحتياط بصفة أصيلة 

الرتبية تؤكد االنتهاء من االستعدادات إلمتحانات نصف السنة



سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ام�س  الذه�ب،  أس�عار  تراجع�ت 
األربع�اء، مع ارتفاع ال�دوالر وتقليل 
املستثمرين من أهمية أي أثر مبارش 
ع�ى االقتص�اد العامل�ي من انتش�ار 
س�الة جديدة من فريوس كورونا يف 

الصني.
وهب�ط الذهب يف املعام�ات الفورية 

0.4 باملئة إىل 1551.13 دوالرا لألوقية 
 0424 )األونص�ة( بحل�ول الس�اعة 
الثاثاء،  بتوقي�ت جرينت�ش. وي�وم 
تراجعت األس�عار واحدا باملئة لتبلغ 
أدن�ى مس�توياتها من�ذ 15 يناي�ر/ 

كانون الثاني عند 1545.96 دوالر.ا
وهبط�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة 

للذهب 0.4 باملئة إىل 1551 دوالرا.

وارتفعت أس�واق األس�هم اآلسيوية 
مع تهدئة رد فعل الصني عى انتشار 
الفريوس للمخاوف م�ن وباء عاملي، 
عى الرغم من أن القلق بشأن ترضر 

الطلب املحيل والسياحة مستمر.
لضغ�وط،  الذه�ب  يتع�رض  كم�ا 
إذ ارتف�ع ال�دوالر مقاب�ل س�لة من 
العم�ات، مم�ا يزي�د تكلف�ة املعدن 
األصفر عى حائزي العمات األخرى.

وس�تحتفل الص�ني بالع�ام القمري 
الجديد، وهو مناسبة رئيسية لرشاء 
الذه�ب يف املنطقة، ابت�داًء من نهاية 
األس�بوع الجاري. لكن املس�تثمرين 
قلق�ني من العدوى، إذ يس�افر مئات 

املايني من أجل عطلة العام الجديد.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنس�بة 
األخرى، تق�دم البادي�وم 0.6 باملئة 
إىل 2415.25 دوالرا لألوقي�ة. ونزل�ت 
الفض�ة 0.2 باملئ�ة إىل 17.73 دوالرا 
لألوقي�ة، بينم�ا تراج�ع الباتني 0.2 

باملئة إىل 997.30 دوالرا.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ام�س  النف�ط،  أس�عار  تراجع�ت 
األربع�اء، يف الوقت الذي كانت فيه 
توقع�ات وكال�ة الطاق�ة الدولي�ة 
بش�أن وج�ود فائض بالس�وق يف 
النص�ف األول م�ن الع�ام الجاري 
كافية إلزاحة املخاوف بشأن تعطل 
ناجم ع�ن عمليات عس�كرية أدى 
إىل خف�ض إنتاج ليبيا م�ن الخام. 
وهب�ط خام برنت 30 س�نتا أو ما 
يعادل 0.5 باملئ�ة إىل 64.29 دوالرا 
 0731 الس�اعة  بحل�ول  للربمي�ل 

بتوقي�ت جرينت�ش، بع�د أن ن�زل 
0.3 باملئ�ة ي�وم الثاث�اء. وتراجع 
الخ�ام األمريكي 33 س�نتا أو 0.6 
للربمي�ل  دوالرا   58.05 إىل  باملئ�ة 
يف  باملئ�ة   0.3 انخف�ض  أن  بع�د 
اليوم الس�ابق. وقال، فاتح بريول، 
مدي�ر وكال�ة الطاق�ة الدولية، إنه 
يتوق�ع أن تش�هد الس�وق فائضا 
بمق�دار ملي�ون برمي�ل يومي�ا يف 
النص�ف األول من الع�ام الجاري. 
وقال بريول ملنتدى رويرتز جلوبال 
ماركتس، ي�وم الثاثاء، بينما كان 

يحرض املنت�دى االقتصادي العاملي 
يف دافوس ”أتوقع وفرة يف إمدادات 
الطاقة من حيث النف�ط والغاز“. 
وق�ال، ب�ريول، يف إش�ارة إىل مقتل 
برضب�ة  إيران�ي  عس�كري  قائ�د 
أمريكي�ة ورد طه�ران مم�ا دف�ع 
األس�عار للصعود لف�رتة وجيزة يف 
وقت س�ابق م�ن الش�هر الجاري: 
”هذا هو السبب يف أن الحوادث التي 
وقع�ت يف اآلونة األخرية، مع مقتل 
جنرال إيراني واالضطراب يف ليبيا، 
لم تعزز أس�عار النف�ط العاملية“. 
وأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف 
ليبيا، االثنني، حالة القوة القاهرة يف 
تحميل النفط من حقلني رئيسيني 
رصاع  يف  األح�دث  التط�ور  بع�د 
عسكري مستمر منذ فرتة طويلة. 
وما لم تعاود منش�آت نفط يف ليبيا 
العمل رسيعا ف�إن إنتاج الباد من 
النف�ط س�ينخفض من نح�و 1.2 
ملي�ون برمي�ل يومي�ا إىل 72 أل�ف 
برميل يوميا فقط. يف غضون ذلك، 
تزع�زع اس�تقرار األس�واق املالية 
العاملية بفعل ظهور سالة جديدة 
من فريوس كورون�ا يف الصني، مع 
تركي�ز املخاوف ع�ى األثر املحتمل 
لوب�اء عى النم�و العامل�ي. وُيذكر 
انتش�ار الفريوس بوباء سارس يف 

الفرتة بني 2002 و2003.
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كشفت عن وصول الطاقة التكريرية إىل 800 ألف برميل يوميا خبري: الشائعات تهدم بنية 
االقتصاد الوطين وحركة التنمية

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت وزارُة النفِط، امس األربعاء، 
ارتفاع الطاق�ة التكريرية للمصايف 
املحلي�ة اىل نح�و 800 أل�ف برميل 
يومي�ا، فيما أكدت أنجزت عمليات 
تأهيل املنشآت النفطية يف املناطق 

املحررة.
وق�ال وكيل وزارة النفط لش�ؤون 
املصايف، حامد يون�س الزوبعي، يف 
ترصيح أوردته صحيفة “الصباح” 
إن  »ال�زوراء«  علي�ه  واطلع�ت 
“جميع املص�ايف املنترشة يف عموم 
الب�اد تعمل حالي�ا بكامل طاقتها 
التش�غيلية، وان عملي�ات االنت�اج 
فيها مس�تقرة وتوفر جميع انواع 
املنتج�ات من خال ث�اث رشكات 
للمصايف، وهي الش�مال والوس�ط 
والجن�وب«. وأض�اف الزوبع�ي أن 
“الطاق�ة التكريرية له�ذه املصايف 
مجتمع�ة تصل اىل 800 الف برميل 
يوميا بما يسهم بتوفري 15 مليون 
ل�رت يوميا م�ن م�ادة البنزين و20 
اوي�ل،  ال�كاز  مليون�ا م�ن م�ادة 

اضاف�ة اىل س�بعة ماي�ني لرت من 
م�ادة النفط االبي�ض وكميات من 
النفط االس�ود كناتج عريض يصل 
اىل 50 ال�ف مرت مكع�ب يوميا، اىل 
جان�ب املنتجات االخ�رى كالزيوت 

واالسفلت وغريهما«.
وتوق�ع الزوبعي “ارتف�اع الطاقة 
التكريري�ة للمص�ايف اىل اكث�ر من 
ملي�ون برميل يوميا يف حال ادخال 
كام�ل  بش�كل  الصم�ود  مص�ايف 
ومصفى كرباء، االمر الذي يسهم 
بزيادة كميات املشتقات املنتجة يف 
عم�وم املصايف”. مؤك�دا أن “كمية 
املش�تقات املنتجة يف املصايف تس�د 
الحاج�ة املحلية باس�تثناء مادتي 
إذ تق�وم  اوي�ل،  وال�كاز  البنزي�ن 
ال�وزارة باس�ترياد ما يق�ارب 10 
مايني لرت من مادة البنزين، اضافة 
اىل نحو 5 مايني لرت من مادة الكاز 
اويل لسد حاجة وزارة الكهرباء«. 
وبنينّ الزوبعي ان “الوزارة مستمرة 
بإعادة تأهيل الوحدات التكريرية، 
اضاف�ة اىل انجاز اعم�ال التطوير، 

وهن�اك خط�ط إلضاف�ة وح�دات 
انتاجي�ة جديدة يف املصايف، واخرى 
لتحس�ني انواع املنتج�ات كإضافة 
وحدات األزم�رة يف مصفيي الدورة 
والشعيبة اىل جانب اضافة وحدات 
املس�اعد  بالعام�ل  التكس�ري    fcc
والعمل عى مرشوع تحويل النفط 
االسود اىل بنزين، اضافة اىل وحدات 
تحسني البنزين بما يسهم بتعظيم 

موارد الدولة بشكل ملحوظ«.
واوض�ح ان “م�ا يت�م بن�اؤه م�ن 
اع�ادة  املص�ايف حالي�ا وعملي�ات 
التأهي�ل تت�م بتموي�ل م�ن قب�ل 
الوزارة بش�كل مب�ارش”. مضيفا 
مص�اٍف   5 طرح�ت  “ال�وزارة  ان 
لاستثمار، وهي مصفى النارصية 
االستثماري بطاقة 150 الف برميل 
يومي�ا ومصف�ى ميس�ان بطاق�ة 
150 ال�ف برميل يوميا والذي تمت 
احالته ع�ى احدى ال�رشكات قبل 
ان تق�وم ال�وزارة بس�حب العمل 
منها بسبب تلكئها، ومن املقرر ان 
تعاود احالته من جديد. كما تضمن 

املرشوع طرح مصفى الفاو بطاقة 
تكريرية تقدر ب�� 300 الف برميل 
يوميا، والذي هو يف طور اس�تقبال 
العروض من قبل الرشكات، اضافة 
اىل مصفى البرصة بطاقة 150 الف 
برمي�ل، ومصف�ى كرك�وك بطاقة 
70 ال�ف برمي�ل يوميا«. وكش�ف 

الزوبع�ي عن ان “امل�اكات الفنية 
والهندس�ية يف ال�وزارة بالتنس�يق 
مع ال�رشكات ذات العاقة تمكنت 
من إعادة تأهي�ل جميع املصايف يف 
املناط�ق املحررة الت�ي تعرضت اىل 
التخريب عى ي�د داعش اإلرهابي، 
منه�ا مصفى الصيني�ة بطاقة 30 

الف برميل يوميا والكس�ك بطاقة 
15 ال�ف برمي�ل والقي�ارة بطاقة 
30 الف برمي�ل، اضافة اىل مصفى 
حديث�ة بطاق�ة 16 ال�ف برميل«. 
منوه�ا اىل »ان هذه املصايف تس�هم 
بتوفري جزء من حاجة تلك املناطق 

من املنتوجات النفطية”.

النفط تعلن ارتفاع إنتاج املشتقات النفطية وختطط لإلكتفاء الذاتي

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

750 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
امل�رصف  اعل�ن رئي�س مجل�س 
مرصف�ه  ان  للتج�ارة،  العراق�ي 
ل�ن يك�ون طرف�ا يف آلي�ة دف�ع 
مستحقات إيران املالية عن الغاز 
والكهرب�اء اللذي�ن يس�توردهما 
العراق، يف حال لم تجدد واشنطن 

اإلعفاء من العقوبات الذي ينتهي 
الش�هر املقب�ل. وق�د ي�ؤدي عدم 
تجدي�د اإلعف�اء إىل الح�اق رضر 
بقط�اع الكهرب�اء العراق�ي الذي 
يعتمد ثلث طاقته عى ما يستورده 
م�ن الغ�از والكهرب�اء اإليرانيني، 
ب�ني  التوت�ر  يتصاع�د  وق�ت  يف 

الواليات املتحدة وإيران.  وفرضت 
واش�نطن عقوب�ات صارمة عى 
قط�اع الطاق�ة اإليران�ي يف العام 
الع�راق  منح�ت  لكنه�ا   ،2018
سلس�لة م�ن اإلعف�اءات املوقتة 
عى مدار األش�هر ال�15 املاضية، 
تس�مح ل بغ�داد برشاء الغ�از من 
ثم�ن  بغ�داد  وتدف�ع  طه�ران.  
الواردات من طري�ق إيداع الدينار 
العراق�ي ع�رب امل�رصف العراقي 
للتجارة اململوك للدولة، ما يسمح 
مبدئيا ل إيران باس�تخدامه لرشاء 
للعقوبات.   س�لع غ�ري خاضع�ة 
إدارة  مجل�س  رئي�س  وق�ال 
املرصف، فيصل الهيمص، لوكالة 
فرانس ب�رس: إنه »يف حال انتهى 
امل�رصف ال  أن  أكي�د  االس�تثناء، 
يمكن�ه أن يدف�ع أي مس�تحقات 
غ�از، وال يمك�ن أن يتعام�ل مع 

أي كيان إيران�ي بخصوص الغاز 
والكهرب�اء، بالتأكي�د«. وأض�اف 
»كم�رصف، أه�م يشء لدين�ا هو 
أن نك�ون ملتزم�ني )التعليم�ات 
املحلي�ة للبن�ك املرك�زي العراقي 
والتعليم�ات الدولي�ة(، لذلك يثق 
العال�م بنا«.  ويتع�رض أي كيان 
يتعامل مع املؤسس�ات أو البلدان 
التي أدرجته�ا الواليات املتحدة يف 
القائمة السوداء لعقوبات ثانوية 
تقيد وصوله إىل الدوالر األمريكي.  
وأدى اإلعف�اء األمريكي إىل حماية 
الع�راق من عقوب�ات مماثلة، ما 
س�مح له بمواصلة استرياد نحو 
الكهرب�اء  م�ن  ميغ�اواط   1400
و28 ملي�ون م�رت مكع�ب )988 
مليون قدم مكعب( من الغاز من 
إي�ران.  ويف غضون ذل�ك، اتفقت 
إي�ران والع�راق عى خطة س�داد 

تتماىش مع اللوائح األمريكية من 
طريق حس�اب بالدين�ار العراقي 
عن�د امل�رصف العراق�ي للتجارة.  
وب�دءا من العام امل�ايض، توجبت 
عى العراق فاتورة مستحقة تبلغ 
نحو ملي�اري دوالر ع�ن عمليات 
رشاء س�ابقة للغ�از والكهرب�اء، 
اإليران�ي  النف�ط  لوزي�ر  وفق�ا 
بيجان زنكن�ه.  ورفض الهيمص 
الكش�ف عن املبلغ الذي تم دفعه 
يف الحس�اب أو املبلغ الذي ال يزال 
مستحقا، لكنه أكد أن »االستثناء 
سمح بأن يدفع ملصدري الكهرباء 
والغاز، سلمت دفعات عدة حسب 
أن  املش�كلة  لك�ن  اآللي�ة،  ه�ذه 
الترصف باألم�وال التي دفعت لم 
يك�ن ممكن�ا«.  ويخ�ى العراق 
تصاعد التوتر بني إيران والواليات 
املتحدة، وكاهما حليفان ل بغداد.

مصرف التجارة يعتزم االنسحاب من آلية الدفع للغاز اإليراني

بغداد/ الزوراء:
االقتص�ادي  املجل�س  عض�و  ح�ذر 
العراقي، غدير العطار، امس األربعاء، 
م�ن خطورة ت�داول الش�ائعات عى 
االقتصاد الوطني وحركة االستثمار.

وقال العطار يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، إن »العراق يمر بمنزلق 
خطري بس�بب ما يشهده من أوضاع 

بغ�داد  يف  وتظاه�رات  مضطرب�ة 
»ت�داول  أن  مبين�اً  واملحافظ�ات«. 
الش�ائعة يف الوق�ت الح�ايل، ويف ظل 
التط�ور التكنلوج�ي، ل�ه تداعي�ات 
س�لبية ومؤث�رة س�لبياً ع�ى بني�ة 
االقتص�اد الوطني وحرك�ة التنمية، 
تتس�بب  الش�ائعات  أن  إىل  إضاف�ة 
العراقي�ة  األم�وال  رؤوس  به�روب 
واألجنبي�ة وتقليل حركة االس�تثمار 
يف الباد«. وأش�ار العطار إىل »أهمية 
مصادره�ا  م�ن  األخب�ار  اعتم�اد 
الرسمية واالبتعاد عن األخبار املزيفة 
والش�ائعات الخربي�ة الت�ي تح�اول 
بعض الجهات املستفيدة من تدهور 
الوضع االقتص�ادي العراقي«. مبيناً 
أن »الب�اد فيه�ا م�وارد مالية كثرية 
ومن خاله�ا تس�طيع الدولة توفري 
املش�اريع االس�رتاتيجية والخدمي�ة 
والزراعي�ة  والس�كنية  والصناعي�ة 
وتش�غيل األي�دي العامل�ة، وزي�ادة 
الصعب�ة  العمل�ة  تدف�ق  اس�تمرار 

للسوق العراقية«.

الذهب يهبط بفعل اجنالء توجسات فايروس 
كورونا يف الصني

النفط العاملي يرتاجع مع احنسار املخاوف بشأن 
تعطل يف ليبيا
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اعالن 
نقل عفش احلجاج ملوسم عمرة 1441هـ -2020م

تعل�ن الهيئ�ة العلي�ا للحج والعم�رة عن 
رشوط وضوابط نقل العفش ملوسم العمرة 
1441ه�� -2020م , فع�ى الرشكات ذات 
االختصاص الراغبة بالحصول عى  اجازة 
نقل العفش للموسم املذكور اعاه الحصول 
عى الرشوط والضوابط من  الدائرة االدارية 
واملالية – قسم الحسابات بمقرها يف بغداد 
الجادرية مقابل مبلغ ق�دره )250,000( 
مائتان وخمس�ون ال�ف دينار غ�ري قابل 
للرد. علما ان اخر موعد للتقديم هو نهاية 
ال�دوام الرس�مي لي�وم الخمي�س املوافق 
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اهليئة العليا للحج والعمرة
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6 القضاء: األوملبية هلا كيان قانوني 
مستقل عن احلكومة

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد مجلس القضاء األعىل اعرتافه الرس�مي باللجنة االوملبي�ة الوطنية العراقية ككيان قائم 

بحد ذاته ومعرتف به بصورة رسمية من قبل القضاء العراقي.
جاء ذلك يف كتاب صادر من رئاس�ة هيئة االس�ترشاف القضائي، قس�م الدراسات والبحوث 
يف الثامن من الش�هر الجاري، حيث اكد في�ه ان »اللجنة االوملبية تعد اعىل هيئة رياضية غري 
حكومي�ة وتدير الحرك�ة االوملبية يف العراق، وتتمتع بالش�خصية املعنوية واالس�تقالل املايل 
واالداري، وله�ا كي�ان قانوني مس�تقل عن الحكومة ع�ىل وفق قانونها املرق�م ٢٩ يف ٢٠١٩ 

واملنشور يف الجريدة الرسمية يف ٩ كانون االول من العام املايض«.

أصفر وأمحر

الزوراء يودع ملحق دوري أبطال آسيا خبسارة مذلة أمام بونيودكور

عبد الغين شهد يقرتب من قيادة تدريب بطل الدوري

بغداد \ متابعة الزوراء
عّد املدير الفني ملنتخب الش�باب 
بك�رة الق�دم، قحط�ان جث�ري، 
بطول�ة  يف  العراقي�ة  املش�اركة 
كأس الع�رب م�ن أه�م مراحل 
اإلع�داد الجيدة لالعبني يف الفرتة 

الحالية.
وقال جثري إن “الهدف األس�اس 
م�ن املش�اركة يف البطول�ة ه�و 
االحت�كاك باملنتخب�ات، وبالتايل 

رفع املستوى األدائي لالعبني”.
مبيناً أن “ظ�روف االحتجاجات 
الش�عبية يف البل�د وقف�ت حائالً 
بش�كل  التماري�ن  إج�راء  دون 

متواصل”.
وأضاف جثري أن “الجهاز الفني 
بمعس�كرات  طال�ب  للمنتخ�ب 
خارجية ومباريات ودية للوصول 
اىل الجاهزية التي تؤهل الالعبني 
من املنافس�ة، إال أن اتحاد الكرة 
لم يتمكن من توفري أي معسكر 
خارج�ي أو داخ�ي، األم�ر الذي 
يجرب الوفد عىل الدخول بش�كل 

مبارش يف أجواء البطولة”.
الفن�ي  وأش�ار إىل أن “الجه�از 
اليمتل�ك معلوم�ات كافي�ة عن 
س�يواجهها  الت�ي  املنتخب�ات 
الكويت�ي  املنتخ�ب  باس�تثناء 
التصفي�ات  يف  واجهن�اه  ال�ذي 

اآلسيوية“.
واعل�ن االتح�اد العرب�ي لك�رة 
الق�دم موعد مباري�ات البطولة 
الش�باب  للمنتخب�ات  العربي�ة 
2020 والت�ي س�تقام يف اململكة 

العربية السعودية.
واوقعت القرعة منتخب الشباب 
جان�ب  اىل  االوىل  املجموع�ة  يف 
وموريتاني�ا  تون�س  منتخب�ات 

والكويت. 
وفيم�ا يي جدول مباريات ليوث 

الرافدين:
 حي�ث س�يواجه املنتخب نظريه 
التونيس يف تمام الس�اعة الثانية 
وخم�س واربع�ني دقيق�ة م�ن 
ع�ر ي�وم الس�ابع ع�رش من 
ش�هر ش�باط املقب�ل، ع�ىل ان 
يواجه منتخ�ب الكويت يف تمام 
الساعة الثانية وخمس واربعني 
دقيقة من عر ي�وم العرشين 
من ش�هر ش�باط املقب�ل ايضا، 
يف  مباريات�ه  س�يختتم  فيم�ا 
دور املجموع�ات بلق�اء منتخب 
موريتانيا يف تمام الساعة الثالثة 
والنص�ف من عر ي�وم الثالث 

والعرشين من الشهر املقبل.
وس�تقام البطولة بمشاركة 16 
منتخب�اً للف�رتة من 17 ش�باط 

حتى 5 آذار القادم.

قحطان جثري: ال منلك معلومات 
كافية عن منتخيب تونس وموريتانيا

األمطار تؤجل حتضريية القوة اجلوية أمام 
ليوث الرافدين

بغداد/ متابعة الزوراء
بونيودك�ور  أم�ام  ال�زوراء  ن�ادي  خ�ر 
األوزبك�ي 1-4 يف املب�اراة الت�ي أقيمت عىل 
ملع�ب األخري ضم�ن امللحق املؤه�ل لدوري 
أبط�ال آس�يا 2020.وأقيم�ت املب�اراة عىل 
ملعب بونيودكور وسط الثلوج واجواء باردة 
ظهر يوم ام�س االربعاء.وافتتح بونيودكور 
النتيجة يف الدقيق�ة الثامنة عن طريق مراد 
خاملوخامي�دوف من عالم�ة الجزاء، لينتهي 
الش�وط األول عىل هذه النتيج�ة، ثم أضاف 
خومي�وم مورتضاي�وف اله�دف الثان�ي يف 

الدقيقة 46، ليضيف بوبور فرهادوف الهدف 
الثال�ث يف الدقيق�ة 80 قب�ل ان يأتي الهدف 
الرابع عن طريق خوميوم مورتضايوف مرة 
أخ�رى يف الدقيقة 85.وقب�ل نهاية املواجهة 
بدقيقة واحدة، س�جل عباس قاس�م هدف 
الن�وارس الوحيد، لتنته�ي املواجهة بأربعة 
اه�داف له�دف، وي�ودع دوري أبطال آس�يا 
مبكراً.وسيواجه بونيودكور العني اإلماراتي، 
ي�وم الثالث�اء املقبل عىل اس�تاد “ه�زاع بن 
زاي�د” يف امللح�ق املؤهل ملرحل�ة املجموعات 

بدوري أبطال آسيا 2020.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن ن�ادي الق�وة الجوية تأجي�ل مباراته 
الودي�ة امام منتخب الش�باب اىل األس�بوع 
املقبل.وقال املنس�ق اإلعالم�ي لنادي القوة 
الجوي�ة، ع�الء محم�د: إن “ن�ادي الق�وة 
الجوية يواص�ل مبارياته الودية اس�تعداداً 
لل�دوري املمت�از من خالل إقام�ة مباريات 
ودية”.وأوضح أن “الق�وة الجوية كان من 
املفرتض ان يواجه منتخب الشباب ودياً عىل 

ملع�ب الجوية ظهر يوم ام�س االربعاء، إال 
ان املباراة تأجلت اىل األس�بوع املقبل بسبب 
االمطار”.ويواصل فريق القوة الجوية بكرة 
الق�دم تدريبات�ه اليومية اس�تعدادا لدوري 
الك�رة املمت�از والذي م�ن املؤم�ل انطالقه 
شهر شباط املقبل.ورفع الجهاز الفني من 
وترية اإلس�تعداد بعدما ش�هدت التدريبات 
تواجد جميع الالعبني باستثناء الالعب عي 

حصني الحاصل عىل اجازة.

بغداد/ متابعة الزوراء
مفاوضات�ه  الرشط�ة  ن�ادي  ب�دأ 
م�ع مدربني اثنني، م�ن اجل قيادة 
الفري�ق يف املوس�م الج�اري خلفاً 

للمدرب الكسندر اليتش.
وق�ال مص�در يف ادارة الن�ادي إن 
“ن�ادي الرشط�ة ق�رر التخي عن 
مدرب�ه الرب�ي الكس�ندر اليتش 
بع�د االخف�اق يف البطول�ة العربية 

لالندية االبطال”.
يف�اوض  “الرشط�ة  ان  واوض�ح 
امل�درب عبد الغن�ي ش�هد، وكذلك 
امل�درب حكي�م ش�اكر م�ن اج�ل 
التوص�ل اىل اتف�اق م�ع احدهم�ا 
لقي�ادة الفري�ق خلف�اً الليت�ش”. 

مبين�اً ان “ش�هد هو االوف�ر حظاً 
لتدريب الفريق”.

واكد مصدر يف ادارة نادي الرشطة 
ان�ه ت�م رف�ض اس�تقالة اعضاء 

االدارة الثالثة.
وقال مصدر ان “استقالة األعضاء 
الثالث�ة م�ن منصبه�م رفضت ألن 
الخ�روج م�ن البطول�ة ال عالق�ة 

لإلدارة به”.
وبني ان “هناك اجتماعا س�يجري 
م�ع األعض�اء الثالث�ة لحثهم عىل 
العودة مرة اخرى اىل العمل االداري 

مع نادي الرشطة”.
ادارة  م�ن  اعض�اء  ثالث�ة  وق�دم 
الرشطة اس�تقالتهم بع�د الخروج 

م�ن بطولة االندي�ة العربي�ة امام 
ع�ي  وه�م  الس�عودي،  الش�باب 
الشحماني وعدي الربيعي وتحسني 

اليارسي.
وتأهل الشباب السعودي إىل املربع 
الذهب�ي ل�كأس محم�د الس�ادس 
لألندي�ة األبط�ال، بع�د ف�وزه عىل 
رب�ع  إي�اب  يف   ،)1-0( الرشط�ة 
العربي�ة، والذي  البطولة  النهائ�ي 
أقيم عىل ملعب  امللك عبدالله الثاني 

باألردن.
ويدي�ن الش�باب يف ه�ذا الفوز إىل 
املحرتف األرجنيت�ي خوان جوانكا 
يف الدقيق�ة 89، ليزي�د م�ن أوجاع 
تلق�ى  ال�ذي  االخ�ر  الفري�ق 

هزيمة ثقيلة يف الذهاب بسداسية 
نظيفة.

وب�دأ الرشطة ضاغًط�ا عىل مرمى 
الش�باب الس�عودي، وح�اول عرب 
تسديدة كرار جاسم التي اصطدت 
بق�دم املداف�ع ومرة أخ�رى حاول 

كرار بتسديدة مرت بجوار القائم.
وراهن فريق الشباب السعودي عىل 
عامل الوقت لقتل طموح الرشطة 
يف املباراة، عىل اعتبار فوز الشباب 
يف املب�اراة األوىل بسداس�ية نظيفة 
يحت�م عىل الرشطة عودة صعبة يف 

مباراة العودة.
وواص�ل الرشط�ة محاوالت�ه، فرد 
الحارس تسديدة هائلة لالعب سعد 

عبد األمري لتضيع فرصة التقدم.
وتركز اعتم�اد العبي الرشطة عىل 
مه�ارة الالع�ب كرار جاس�م الذي 
س�عى للدخول من الجانب األير 
ورسعة م�ازن فياض م�ن اليمني 
وتس�ديدات سعد عبد األمري، لكنها 
ل�م تثم�ر يف الش�وط األول لينتهي 

بالتعادل السلبي.
أفضلي�ة  الثان�ي  الش�وط  وش�هد 
لفري�ق الش�باب بعد أن اس�تنزف 
فري�ق الرشطة طاقته البدنية لقاء 
األول،  الش�وط  يف  الكب�ري  الجه�د 
وتأث�ر الفريق بطرد الالعب س�عد 
عبد األمري الذي هدد مرمى الشباب 

من ركلة حرة قبل طرده.

ومرت رأسية ديوب فوق العارضة 
فيم�ا أبعد الح�ارس أحمد باس�ل 
تسديدة املحرتف األرجنتيني خوان 
جوانكا، ورد حارس مرمى الشباب 
تس�ديدة ك�رار جاس�م م�ن ركلة 

حرة.
ورغم محاوالت الرشطة الخجولة، 
لكنه اس�تقبل هدًفا يف الدقيقة 90 
بع�د أن تلقى تمري�رة عرضية من 
الرشاحي�ي إىل األرجنتيني جوانكا 
الذي وضعها يف املبارش داخل شباك 

الرشطة.
وعج�ز الرشطة عن تعديل النتيجة 
يف الدقائ�ق األخ�رية ليخ�رج م�ن 

املباراة خارًسا بهدف دون رد.

عدنان درجال يعلن إسقاطه مجيع الدعاوى القضائية ضد احتاد الكرة
غموض بشأن اجتماع اهليئة العامة

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلن نجم الكرة العراقية السابق، عدنان 

درج�ال، تنازله بش�كل نهائي عن جميع 

القضاي�ا، التي توجه به�ا للمحاكم ضد 

رئي�س اتحاد ك�رة القدم املح�ي ونائبه، 

بعدما أرسل أعضاء مجلس إدارة االتحاد 

استقاالتهم إىل الفيفا.

وق�ال درج�ال “ت�م التن�ازل ع�ن جميع 

القضايا يف املحاكم العراقية، بعدما التزم 

مجل�س إدارة االتحاد باالتف�اق الذي تم 

يف أربي�ل.. وبالت�ايل من جهت�ي، التزمت 

بإسقاط الشكاوى يف املحاكم العراقية”.

وتاب�ع: “املحكومان صباح رضا وس�تار 

إي�اد بني�ان،  زوي�ر، تكف�ل بوضعهم�ا 

لش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار 

الرياض�ة، من أج�ل الحص�ول عىل عفو 

رئايس وإخراجهما من السجن”.

وواصل: “مش�كلة اتحاد الك�رة لم تكن 

س�هلة، ب�ل معقدة ج�دا، لك�ن  التعاون 

واهتمام الجميع أس�هم يف ح�ل األزمة.. 

املرحلة املقبلة ستكون مهمة عىل طريق 

إصالح كرة القدم العراقية، وعىل الجميع 

أن يب�ذل جهده من أجل بداية عهد جديد، 

خال من التعقيدات، ولإلعالم دور بارز يف 

نجاح العمل”.

وينتظ�ر االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 

رد االتح�اد ال�دويل للعبة “فيفا” بش�أن 

االس�تقالة الجماعية التي تقدم بها قبل 

يومني.

وقال الناطق باس�م اتحاد الكرة، حسني 

الخرس�اني إن “االتح�اد العراق�ي لكرة 

القدم ينتظر رس�الة االتحاد الدويل لكرة 

القدم، بش�أن االس�تقالة الجامعية التي 

تقدم بها”.

وأوض�ح أن “االتح�اد ال�دويل لن يعرتض 

عىل االستقالة، بالعكس، فهو سيصادق 

عليها وسريس�ل نس�خة منها اىل االتحاد 

االسيوي ايضاً من اجل اجراء الالزم”.

ومن جهته، اكد الخبري القانوني ومحامي 

االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، الس�ابق 

ن�زار احمد، أن اتح�اد الكرة دخل يف فراغ 

دستوري منذ ارساله كتاب االستقالة اىل 

االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا”.

وق�ال احم�د إن “اتح�اد الكرة أرس�ل اىل 

فيفا اس�تقاالت اعضاء املكتب التنفيذي 

وامني ال�ر بالوكالة، لذل�ك قانونيا يعد 

اعض�اء االتح�اد وامني الر مس�تقيلني 

بصورة رسمية من تاريخ اليوم، وال يحق 

لهم ممارسة صالحيات املكتب التنفيذي 

والقي�ام ب�أي ت�رف واج�راء بصف�ة 

وباسم املكتب التنفيذي لالتحاد، الن ذلك 

يعد انتحال صفة”.

وأض�اف “ال يج�وز عقد اجتم�اع الهيئة 

العام�ة هذا الس�بت لعدم وج�ود رئيس 

رشع�ي او من ين�وب قانونيا عنه، وعدم 

وج�ود امني رس رشع�ي، كذل�ك قانونيا 

ال يح�ق للفيفا االخذ بأي ق�رار او اجراء 

يقوم به ام�ني الر املس�تقيل او رئيس 

االتح�اد املس�تقيل او نائب�ه او املكت�ب 

التنفيذي املستقيل”.

وتابع أنه “منذ هذا اليوم االتحاد دخل يف 

فراغ دستوري لعدم وجود مكتب تنفيذي 

رشعي او امانة رس رشعية”

تجدر اإلشارة اىل ان اتحاد الكرة اتفق مع 

النجم الدويل السابق، عدنان درجال، عىل 

تقدي�م اس�تقالة جماعية مقاب�ل تنازل 

درجال عن جميع الش�كاوى التي رفعها 

صد االتحاد.

وتجتم�ع يف الس�اعة الحادية عرشة من 

صباح يوم السبت املقبل املوافق الخامس 

والعرشين من الش�هر الج�اري، يف قاعة 

تم�وز بفن�دق الش�رياتون يف العاصم�ة 

بغ�داد ،عمومي�ة االتح�اد العراقي لكرة 

القدم.

وقال ام�ني رس االتح�اد، وكال�ة، طارق 

احمد إن “االتحاد أكمل كل األمور اإلدارية 

واللوجس�تية الخاصة بانعقاد املؤتمر”. 

داعي�ا “أعض�اء الهيئة العام�ة إىل جلب 

كتب رسمية تخولهم من حضور املؤتمر 

حيث يعد هذا الرشط إلزاميا للحضور”.

وأضاف احمد أن “االتحاد سبق ان أرسل 

التقريرين امل�ايل واإلداري ألعضاء الهيئة 

العامة، حي�ث وردت عدد من املالحظات 

بش�أنهما س�تتم اإلجابة عنها يف مؤتمر 

السبت املقبل “.

يش�ار اىل ان ادارة اتح�اد الكرة س�بق ان 

قدم اس�تقالة مرهونة ل�دى رئيس لجنة 

عب�اس  بالربمل�ان،  والرياض�ة  الش�باب 

عليوي، لحني تنازل الالعب الدويل السابق 

عدنان درجال عن الدع�اوى املقامة ضد 

االتحاد.

اليوم.. منتخب اليد يواجه 
نيوزلندا يف نهائيات آسيا بالكويت

منتخبنا لكرة الصاالت يالقي 
نظريه الكوييت اليوم.. وديا

بغداد/ متابعة الزوراء
يواج�ه منتخبن�ا الوطن�ي بكرة 
الخمي�س،  الي�وم  ظه�ر  الي�د، 
منافسه منتخب نيوزلندا ضمن 
منافس�ات ادوار الرتضي�ة م�ن 
البطولة االس�يوية املقامة حاليا 

يف دولة الكويت.
وحقق املنتخب الوطني لكرة اليد 
الف�وز الثاني ع�ىل التوايل ضمن 
الرتتيبي�ة،  األدوار  منافس�ات 
ونج�ح اس�ود الرافدي�ن بالفوز 
ع�ىل املنتخ�ب األس�رتايل بفارق 
 31 وبنتيج�ة  اه�داف  خمس�ة 
مقاب�ل 26 هدف�ا يف املباراة التي 
أقيمت عىل مجمع “الشيخ سعد 
املغلقة،  الل�ه” للص�االت  العب�د 
وانته�ى الش�وط االول لصال�ح 
منتخبن�ا الوطن�ي ايض�ا بفارق 
ثالثة اهداف وبنتيجة 18 مقابل 

15 هدفا.
وفش�ل منتخبن�ا الوطن�ي بكرة 
اليد يف التأهل ال دور الثمانية من 
منافس�ات بطولة اسيا الجارية 
احداثها حالي�ا يف دولة الكويت، 
ورغ�م فوزه ع�ىل منتخب هونغ 
كون�غ بفارق 21  هدفا وبنتيجة 
انته�ى  ان  بع�د  هدف�ا   43-22
الش�وط االول لصال�ح منتخبنا 
بنتيج�ة 9-24 اهداف، إال انه لم 
يتمكن من احتالل احد املركزين 
االول والثاني اثر خس�ارته امام 
الكويت واالم�ارات يف  منتخب�ي 
املبارات�ني الس�ابقتني، إذ تكب�د 
الكوي�ت بفارق  امام  الخس�ارة 
ثالثة اهداف وبنتيجة 25 مقابل 
22 هدفا، وامام منتخب االمارات 
بفارق هدف�ا واحدا وبنتيجة 20 

مقابل 19 هدفا.

بغداد/ الزوراء
يخ�وض منتخبنا الوطني بكرة الص�االت،  اليوم الخمي�س، اوىل مبارياته 
التجريبي�ة يف معس�كره املق�ام حالي�ا يف دول�ة الكوي�ت، وذلك اس�تعدادا 
للمشاركات الخارجية املقبلة، وذلك عندما يواجه منتخب الكويت وديا عىل 

ان تتكرر املواجهة يوم السبت املقبل.
وق�دم مدير منتخبنا الوطني، عي عيىس، ش�كره وتقديره اىل لجنة االتحاد 
الكويت�ي ولجن�ة الصاالت ع�ىل حفاوة االس�تقبال للوف�د منتخبنا، فضال 
عن توفري جميع االمور اللوجس�تية الت�ي يحتاجها منتخبنا، حيث يواصل 
منتخبن�ا وحداته التدريبي�ة اليومية يف قاعة نادي الكويت عىل  اس�تعداًدا 
ملبارات�ه التجريبية، الي�وم الخميس، امام منتخب الكويت، فيما س�تكون 

املباراة الثانية يوم السبت املقبل. 
يش�ار اىل ان االتح�اد الكويتي لكرة الق�دم، قدم دعوة رس�مية اىل االتحاد 
العراقي لكرة الق�دم، من اجل اقامة مباراتني وديتني بني العراق والكويت، 
اضافة اىل دعوتني اخر وجهت من االتحاد التايلندي، وذلك من اجل املشاركة 

يف بطولة ودية تقام هناك.
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تعاقد نيوكاس�ل يونايتد املبتىل باإلصابات مع نبيل بن طالب العب، وس�ط 
الجزائر عىل سبيل اإلعارة من شالكه األملاني، حتى نهاية املوسم مع وجود 

خيار لالنتقال بشكل نهائي.
ولم يتم االعالن عن تفاصيل مالية لكن محطة س�كاي األملانية تكهنت بأن 
نيوكاس�ل املنافس يف ال�دوري اإلنكليزي املمتاز دفع نح�و 850 ألف جنيه 
أس�رليني )1.11 مليون دوالر( مع إمكانية دف�ع 8.5 مليون لضم الالعب 

نهائياً.  
 وعرب العب توتنهام هوتس�بري الس�ابق البالغ عمره 25 عاماً عن سعادته 

بالعودة إىل إنكلرا.  
وقال ملوقع نيوكاسل عىل االنرنت: “أردت العودة للدوري اإلنكليزي املمتاز 

بالتأكي�د. وضع امل�درب ثقته ب�ي والنادي أيض�اً ووجدت 
الطريق ممهداً وأعتقد أنها خطوة مثالية يل”.  

وأوضح ستيف بروس مدرب نيوكاسل أنه تابع بن طالب، 
الذي ابتعد عن الفريق األول لشالكه ألسباب انضباطية يف 

آذار/ مارس املايض، منذ فرته مع توتنهام.  
وأض�اف: “لعب يف أع�ىل املس�تويات يف آخر أرب�ع أو خمس 
سنوات لكنه ال يزال متعطشاً ولديه ما يريد اثباته وسيفيدنا 

بقدرت�ه ع�ىل التنافس. نع�رف أنه يمكن�ه اللعب 
ويعرف متطلبات اللعب يف الدوري املمتاز. 

انتقل من إنكلرا إىل شالكه ولعب يف 
دوري أبط�ال أوروبا أيضاً ونحن 

سعداء به. إنها صفقة رائعة”.  
 12 املركز  نيوكاس�ل  ويحتل 

لكن�ه يعان�ي م�ن إصاب�ة 
تس�عة العبني وقال بروس 
إن قلب الدفاع بول دوميت 
والظهري األيرس املعار يرو 
فيلم�س س�يغيبان حتى 
نهاي�ة املوس�م.  ويأم�ل 
املدرب يف استعارة جناح 
فالنتين�و  مي�الن  إن�ر 

الزارو هذا األسبوع.  

أعلَن نادي كولن أن العبه السابق لوكاس بودولسكي، سيعود 
إليه، لكن ليس العبا.

وذكر النادي األملاني، بعد اجتماع مع بودولس�كي “34 سنة” 
ووكيل�ه، أن الجانبني س�يعمالن عىل صياغ�ة مفهوم للعمل 
املشرك، لكن لم يجر االستقرار عىل دور بودولسكي يف النادي 
بع�د. وأوض�ح النادي: “ج�رى االتفاق عىل تع�اون عىل املدى 
القصري، وكذلك التزام من لوكاس بالعمل معنا بمجرد انتهاء 

مسريته االحرافية”.
وقال فرينر فولف رئيس كولن إنهم “يودون اس�تغالل عشق 

للن�ادي  ل�ك )بودولس�كي(  كذ و
شعبيته حول العالم”.

جانب�ه،  ل وم�ن  قا
بودولس�كي: “أتطل�ع اآلن إىل 

يف التخطي�ط لكيفي�ة دع�م الن�ادي 
املستقبل. كولونيا كانت وستظل 
وطني، ونادي كولن هو ما أنتمي 

إليه”.
لن وكان بودولس�كي ق�د التح�ق بنادي  كو

وه�و يف العارشة م�ن عمره، ولعب للفري�ق األول خالل 
الف�رة م�ن 2003 إىل 2006، ث�م يف الف�رة من 2010 
حت�ى 2012. كم�ا لعب النج�م الدويل الس�ابق، ألندية 
بايرن ميونخ األملاني وآرس�نال اإلنجليزي وإنر ميالن 
اإليط�ايل، وجالط�ة رساي الرك�ي قبل االنتق�ال عام 

2017 للع�ب يف الدوري الياباني ضمن صفوف فيس�يل 
كوب�ي. وخ�اض بودولس�كي 130 مب�اراة دولي�ة م�ع 
املنتخب األملاني، وتوج مع مانش�افت بلقب كأس العالم 

2014 بالربازيل.
ويردد يف الوقت الحايل أن بودولسكي بات قريبا من اللعب 

يف تركيا، وأن مفاوضات بينه ونادي أنطاليا سبورت.

تغلّ�ب ارس�نال ع�ىل ظروف�ه الس�يئة يف 
ديربي لندن وتعادل مع مضيفه تشيليس 
2-2 ضمن األسبوع الرابع والعرشين من 

مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وتمك�ن أرس�نال املراجع جداً عىل س�لم 
الرتيب م�ن إدراك التعادل يف مناس�بتني 
وتج�اوز نقص�ه الع�ددي من�ذ الدقيق�ة 
السادس�ة والعرشين عقب طرد الربازييل 

دافيد لويز.
واضطر لوي�ز لعرقلة أبراهام املنفرد بعد 
خطأ األملاني لينو ليتحصل تش�يليس عىل 
ركل�ة جزاء ترجمها اإليط�ايل جورجينيو 

بنجاح )28(.
وانتظ�ر أرتيت�ا حت�ى الدقيق�ة الثالث�ة 
والس�تني ل�ريى فريق�ه ي�درك التع�ادل 
بع�د مرت�دة رائعة من الربازي�يل غابريال 

مارتينييل.
وعاد تشيليس للمقدمة مجدداً بهدف من 
اإلس�باني أزبيلكويتا )84(، لكن مواطنه 
بيلريين سدد كرة موزونة اخرقت شباك 

تشيليس )87(.
ورف�ع أرس�نال رصي�ده إىل 30 نقط�ة يف 
املرك�ز العارش بفارق األه�داف فقط عن 
كريس�تال باالس وإيفرتون ونيوكاس�ل، 
بينم�ا صار رصيد تش�يليس 40 نقطة يف 
املركز الرابع بفارق ست نقاط مؤقتاً عن 

مانشسر يونايتد وولفرهامبتون.
وحق�ق مانشس�ر س�يتي فوزاً عس�رياً 
ع�ىل مضيف�ه ش�يفيلد يونايت�د به�دف 
نظيف ضمن منافس�ات املرحل�ة الرابعة 
والعرشين من ال�دوري اإلنكليزي املمتاز 

لكرة القدم.

وسّجل األرجنتيني سريخيو أغويرو هدف 
املباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 73.

وصافت�ه  “س�يتيزنس”  وع�ّزز 
لل�”بريمرليغ” بعد أن رفع رصيده إىل 51 
نقطة بفارق 6 نقاط عن مطارده ليسر 
س�يتي الذي واجه ويس�ت ه�ام يونايتد 

أمس األربعاء. 
أما ش�يفيلد املتألق هذا املوسم فقد تجّمد 
رصيده عند 33 نقطة يف املرتبة الس�ابعة 

مؤقتاً.
وهو الفوز ال�16 لل�”سيتي” هذا املوسم 
3 تع�ادالت و5 هزائ�م يف ح�ني  مقاب�ل 
تعرّض شيفيلد لخسارته السابعة مقابل 

8 انتصارات و9 تعادالت.  
وعاد مانشس�ر س�يتي حام�ل اللقب يف 
املوسمني املاضيني إىل س�كة االنتصارات 

بعد أن س�قط عىل ملعبه يف ف�خ التعادل 
نهاي�ة  يف   2-2 ب�االس  كريس�تال  م�ع 

األسبوع املايض.
وش�هدت تش�كيلة س�يتي ع�ودة قطب 
الدفاع الفرنيس إيمرييك البورت بعد غياب 

دام خمسة أشهر إلصابة يف ركبته.
وعىل الرغم من تسجيله هدفني يف مرمى 
كريس�تال ب�االس، ق�رر م�درب س�يتي 
إراح�ة  غواردي�وال  جوس�يب  اإلس�باني 
األرجنتيني سريخيو أغويرو أفضل هداف 
يف تاريخ النادي وأرشك بدال منه الربازييل 
غابريال جي�زوس. بيد أن األخري لم يقدم 
اليشء الكثري ال بل أضاع ركلة جزاء تصدى 
لها حارس شيفيلد دين هندرسون املعار 

إليه من مانشسر يونايتد )35(.
املب�اراة  نج�وم  أح�د  هندرس�ون  وكان 

لرحي�م  خطريت�ني  ملحاولت�ني  بتصدي�ه 
س�تريلينغ )19( واألرجنتين�ي نيكوالس 

أوتامندي من كرة أكروباتية )25(.
ويف الدقيق�ة 68 ش�ارك أغوي�رو بدال من 
جيزوس وبعد نزوله بخمس دقائق نجح يف 
منح فريقه هدف الفوز بتمريرة عرضية 
متقنة من صانع األلعاب البلجيكي كيفن 
دي بروين. والهدف هو الس�ابع ألغويرو 
يف أربع مباريات لفريقه منذ مطلع العام 
الحايل والحادي والعرشون له هذا املوسم 

يف مختلف املسابقات.
وس�جل نيوكاس�ل يونايتد تعادالً جنونياً 
األخ�رية م�ع مس�تضيفه  اللحظ�ات  يف 
إيفرت�ون 2-2، يف ح�ني تلقى كريس�تال 
ب�االس خس�ارة قاس�ية عىل أرض�ه 2 - 
0 أم�ام س�اوثمبتون يف املرحل�ة 24 م�ن 

الدوري اإلنكليزي.
وكان املكباي�س يف طريقه�م للخس�ارة 
ال�11 هذا املوس�م، عندما تأخروا بثنائية 
نظيفة س�جلها اإليط�ايل مويس كني 30 

ودومينيك كالفريت ليوين 54.
لك�ن الفرن�يس فلوري�ان ليج�ون قلص 
الف�ارق 4+90، ثم س�جل الالعب نفس�ه 
هدفا ثاني�اً لفريق املدرب س�تيف بروس 
5+90، رغم أن بيكفورد حارس إيفرتون 
ويف لقط�ة ه�دف التعادل، أخ�رج الكرة، 
لك�ن س�اعة الحكم أش�ارت أنه�ا عربت 
خط املرمى وهو ما بدا واضحاً يف اإلعادة 

البطيئة. لتنتهي املباراة بالتعادل 2-2.
ويمل�ك إيفرتون 30 نقط�ة يف املرتبة 12 
بفارق ااألهداف أمام نيوكاسل الذي يملك 

نفس الرصيد.

ويف أبرز النتائج األخرى، سقط كريستال 
ب�االس ع�ىل أرض�ه أم�ام س�اوثمبتون 
2-0، س�جل للفائ�ز ناث�ان ريدموند 22 

واالسكتلندي ستيوارت أرمسرونغ 48.
وصار يف جعبة س�اوثمبتون 31 نقطة يف 
املركز التاس�ع، بينما تجمد رصيد باالس 
عن�د النقطة 30، وتراجع للمركز الحادي 

عرش.
م�ن جهت�ه ف�از بورنم�وث ع�ىل ضيفه 
برايت�ون 3 - 1، وس�جل الويل�زي هاري 
يف  لبورنم�وث  األول  اله�دف  ويلس�ون 
الدقيق�ة 36 ثم س�جل األملاني باس�كال 
غ�روس الع�ب برايتون هدف�اً عن طريق 
الخط�أ يف مرم�ى فريق�ه يف الدقيق�ة 41 
وتكف�ل كالوم ويلس�ون باله�دف الثالث 
يف الدقيق�ة 74 فيما جاء اله�دف الوحيد 
لربايتون بواسطة األسرايل آرون موي يف 

الدقيقة 81.
الفوز رف�ع رصيد بورنموث إىل 23 نقطة 
يف املرك�ز الثام�ن ع�رش وتوق�ف رصي�د 
برايتون عند 25 نقطة يف املركز الخامس 

عرش.
ونجح آستون فيال باالنتصار عىل ضيفه 
واتف�ورد 1-2، وتقدم واتفورد بهدف عن 
طريق ت�روي دييني يف الدقيق�ة 38 لكن 

الربازييل دوغالس لويز
 أدرك التع�ادل آلس�تون في�ال يف الدقيقة 
68 ثم خطف ت�ريون منغس هدف الفوز 

.90+5
وص�ار رصيد آس�تون في�ال 25 نقطة يف 
املرك�ز 16، بينما هبط واتف�ورد للمركز 

19 برصيد 23 نقطة.

أسفرْت قرعة الدور الثاني من التصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس 
العال�م 2022 بقطر عن مواجهات متوازنة نس�بيا، فيما ش�هدت 

القرعة 4 صدامات عربية خالصة.
وجاء املنتخب الجزائري، بط�ل إفريقيا، عىل رأس املجموعة األوىل 
مع شقيقه جيبوتي ومنتخبي بوركينا فاسو، والنيجر، فيما يلعب 
منتخب تونس يف املجموعة الثانية مع شقيقه موريتانيا، وزامبيا، 

وغينيا اإلستوائية.
ويلعب املنتخب املرصي يف املجموعة السادسة مع شقيقه الليبي، 

بجانب منتخبي الجابون وأنجوال.
أم�ا منتخب املغرب فيالقي ش�قيقه الس�وداني ضم�ن املجموعة 

التاسعة، إىل جانب منتخبي غينيا، وغينيا بيساو.
ويتناف�س منتخبا الكامريون وكوت ديف�وار يف املجموعة الرابعة، 

فيما يتصارع منتخبا غانا وجنوب إفريقيا يف املجموعة السابعة.
وتلع�ب املنتخبات املش�اركة بالقرع�ة دوري م�ن دورين )ذهاب 
وإي�اب(، ويتأه�ل متص�در كل مجموع�ة إىل ال�دور النهائ�ي من 
التصفي�ات، ال�ذي يض�م 10 منتخب�ات، ع�ىل أن تق�ام بينه�ا 5 

مواجهات، ويتأهل الفائزون إىل مونديال 2022 مبارشة.

وشارك النجم الفرنيس السابق مارسيل ديساييه يف سحب القرعة، 
التي أجريت يف العاصمة املرصية القاهرة.

مواعيد املباريات:
وقام االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “كاف” بتغيري املواعيد املقرحة 
للعب ج�والت التصفي�ات، بعد ق�راره بتغيري موع�د بطولة األمم 
اإلفريقية التي س�تقام يف الكامريون العام املقبل لتقام يف الش�تاء 

بداًل من إقامتها صيًفا.
وأرس�ل الكاف إخط�اًرا للمنتخب�ات األفريقية باملواعي�د املحددة 

لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتايل:
الجولة األوىل: من 5 إىل 13 أكتوبر/ترشين األول 2020.

الجولة الثانية: من 9 إىل 17 نوفمرب/ترشين الثاني 2020.
الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إىل 30 مارس/آذار 2021.

الجول�ة الخامس�ة: م�ن 30 أغس�طس/آب إىل 7 س�بتمرب/أيلول 
.2021

الجولة السادسة: من 4 إىل 12 أكتوبر/ترشين األول 2021.
كما ستقام مباراتي الدور اإلقصائي النهائي يف الفرة من 8 إىل 16 

نوفمرب/ترشين الثاني 2021.
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برشلونة يزف نبأ ساًرا عن سواريز

تشيتشاريتو إىل لوس أجنليس غاالكسي

اعالم الكرتوني ارسنال خيطف تعادالً بطعم الفوز من تشيلسي ومانشسرت سييت يتجاوز عقبة شيفيلد

قرعة متوازنة ومواجهات عربية يف تصفيات أفريقيا املؤهلة للمونديال

أعلن نادي برش�لونة اإلسباني، نبأ س�اًرا بشأن األوروجوياني 
لويس سواريز مهاجم الفريق الكتالوني.

ون�رش الحس�اب الرس�مي لربش�لونة، ع�ىل موق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي توي�ر، صورة لس�واريز وه�و يبدأ مرحل�ة إعادة 

التأهيل.
وكتب حس�اب برش�لونة “بدأ س�واريز ف�رة إع�ادة التأهيل، 
يف املدين�ة الرياضي�ة، للتعايف م�ن اإلصابة التي تع�رض لها يف 

الغرضوف املفصيل الخارجي بركبته اليمنى”.
وم�ن املقرر أن تصل فرة غياب لويس س�واريز عن املالعب إىل 

4 أشهر.
يذك�ر أن العدي�د م�ن التقارير أك�دت أن برش�لونة يبحث عن 
مهاجم بديل خالل املريكاتو الش�توي الجاري، لتعويض غياب 

لويس سواريز املحتمل حتى نهاية املوسم الحايل.

أعل�َن ن�ادي ل�وس أنجلي�س غاالك�يس األمريك�ي التعاقد مع 
املهاجم املكس�يكي خافيري هرينانديز “تشيتش�اريتو”، قادماً 

من إشبيلية اإلسباني.
ولعب الدويل املكسيكي البالغ من العمر 31 عاماً، مع تشيفاس 
دي غواداالخارا املكس�يكي ومانشس�ر يونايت�د وريال مدريد 
وباير ليفركوزن وويس�ت ه�ام، محققاً أكثر م�ن 200 هدف 
خ�الل مس�ريته كالعب مح�رف يف األندي�ة التي لع�ب لها ويف 
املنتخ�ب. وق�ال دينيس ت�ي كلوي�ز، املدير الع�ام لفريق لوس 
أنجل�وس غاالكيس: “لقد س�جل خافي�ري باس�تمرار أهدافاً يف 
بط�والت ال�دوري الك�ربى يف جميع أنح�اء العال�م وكان أكثر 

الالعبني نجاحاً يف بالده خالل العقد املايض”.
وأضاف: “إنه منافس أثبت نجاحه عىل أعىل مس�توى وس�جل 
أكرب ع�دد من األهداف ع�ىل اإلطالق من أحد أفض�ل منتخبات 
الكون�كاكاف، نعتقد أنه يمكن أن يك�ون أحد أفضل التهديدات 
الهجومية يف الدوري، ومس�اعدة فريقن�ا بطرق متعددة. نحن 
متحمسون لجلب خافيري إىل لوس أنجلوس ونتطلع إليه لتمثيل 

هذه املدينة ومعجبينا كعضو معنا”.

توخيل: مبابي ال يعرف املزاح  نبيل بن طالب ينتقل إىل نيوكاسل على سبيل اإلعارة

دور جديد لبودولسكي يف كولن خارج امللعب

مفكرة الزوراء

أب�دى توم�اس توخيل، م�درب باريس س�ان جريم�ان، انبهاره 
بطموح�ات العبه الش�اب، كيليان مبابي. وق�ال توخيل، خالل 
ترصيح�ات أبرزته�ا صحيفة “ل�و باريزيان” وش�بكة “كانال 
بل�س”: “مبابي ال يعرف املزاح، بل يقصد فع�ال ما يتطلع إليه، 
وه�و الفوز ب�دوري األبطال ولق�ب اليورو وامليدالي�ة الذهبية يف 
أوملبي�اد طوكيو”. وأضاف: “مبابي ونيمار ثنائي متفاهم للغاية، 
يف التدريبات واملباريات، إنهما يحبان اللعب معا بشكل 
دائم، ويجيدان التحرك وفتح املس�احات”.

وأردف: “لي�س يل دور يف تطويرهم�ا، 
ألنهما يتمتعان بإمكانيات كبرية.. 
ب�ل دوري إيج�اد التوليفة التي 
تس�اعدهما عىل أداء املهمات 
وتنفيذ  بحري�ة،  الهجومي�ة 
خطتنا بإتق�ان.. إنه ثنائي 

مذه�ل”. وع�ن مهاجم�ه األوروجوياني، إدينس�ون كافان�ي، قال: 
“تنقص�ه املش�اركة يف املباري�ات واللياق�ة الفنية والبدني�ة، وكذلك 
الثقة، فهي عامل مهم للغاية ألي هداف”. واستدرك: “لكن املنافسة 
يف األندي�ة الكبرية تبقى صعبة للغاية، وأتفهم أن الوضع صعب جدا 
بالنس�بة له.. فإذا أصيب أي العب، لدينا بديل غري عادي له، ومؤهل 
ألن ُيبق�ي زميله عىل مقاعد البدالء لف�رة”. وواصل توخيل: “علينا 
االنتظ�ار ألي�ام، فهو يعان�ي من إصاب�ة يف العانة، ويج�ب عليه أن 
يقاتل عىل مكان�ه يف الفريق.. لقد عانى من عدة إصابات، ال يتحمل 
مس�ؤوليتها، وأنا أيضا ال ذنب يل يف ذل�ك”. وبخصوص العبه ماركو 
فريات�ي، قال: “فريات�ي يعاني أكثر يف خط�ة )2-4-4(، ألنه يركض 
بمع�دل أك�رب للقيام بمهملته يف إغالق املس�احات، لك�ن يجب عليه 
اللعب بسالس�ة لترسيع اإليقاع، إنه تحٍد كبري”. وأتم املدرب األملاني: 
“رغم معاناة فرياتي من إصابة بس�يطة يف الكتف، لكنه يبذل أقىص 

جهده، ويبقى العبا مهما يف صفوف بي إس جي”.
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لضامن نجاح النموذج االقتصادي للمؤسسة اإلعالمية

املعلومات املضللة جتارة رائجة يف املواسم االنتخابية األوروبية
بروكسل/وكاالت:

 ترتاش�ق ال�دول الغربي�ة وروس�يا االتهامات 
حول مسؤولية كل من الطرفني عن نرش أخبار 
ومعلوم�ات مضللة لخدم�ة املصالح التجارية 
والسياس�ية واإلرضار بالط�رف اآلخ�ر، فيما 
تؤكد التقارير والدراسات أن تجارة املعلومات 
املضللة ناش�طة حتى لدى األحزاب السياسية 

يف االتحاد األوروبي وروسيا عىل حد سواء.
“غريت�ا تون�رغ أعلن�ت الحرب ع�ىل الرجال 
البي�ض”، “كيي�ف خططت ملنح ش�به جزيرة 
كمس�تعمرة”،  املتح�دة  للوالي�ات  الق�رم 
“الحكوم�ة األمريكي�ة تح�اول القض�اء ع�ىل 
املسيحية”، هي عينة من سيل لعناوين األخبار 
الكاذب�ة الت�ي تنرشه�ا حس�ابات اجتماعية 
أو مواق�ع إلكرتونية أغلبه�ا مؤيدة للكرملني، 
واكتش�فتها قاع�دة بيان�ات تابع�ة لالتح�اد 

األوروبي مخصصة للمعلومات املضللة.
ويؤكد مس�ؤول أوروبي، أن األص�وات املؤيدة 
للكرملني ال تزال أكر مصدر للمحتوى املتالعب 
به الذي يستهدف الدول األوروبية. وقبل أربعة 
أعوام، دق�ت عواصم االتحاد األوروبي ناقوس 
الخط�ر بش�أن تدف�ق موج�ة م�ن املحت�وى 
العقائدي املؤيد للكرملني عر منتديات ش�بكة 
اإلنرتن�ت، خصوصا أنه من املس�تحيل إيقاف 
ه�ذا املحتوى م�ن مص�ادره، الت�ي ال تعد وال 
تحىص، س�واء من ش�بكات إعالمية مدعومة 
م�ن الدولة مثل “آر.تي” و”س�بوتنيك” أو من 

نشطاء يعملون بشكل مستقل.
وكل�ف الق�ادة األوروبيون فريق�ا صغريا من 
مسؤويل االتحاد األوروبي بمهمة توثيق وفضح 
االدع�اءات كاذبة. وتكش�ف النتائج يف قاعدة 
لالتح�اد  التابع�ة   ،”EUvsDisinfo“ بيان�ات 
األوروبي، املعلومات املضللة. وال يقترص تأثري 
هذه املعلوم�ات املضللة، عىل االتحاد األوروبي 
فق�ط، إذ إنها تش�كل أيضا مش�كلة كبرية يف 
الهند وعامال رئيسيا يف تأجيج التوتر الديني يف 

جميع أنحاء العالم.

ويف ع�ام 2015، كش�ف صحفيون يف روس�يا 
مكات�ب لعامل�ني ت�م التعاق�د معه�م إلصدار 
تعليق�ات ومنش�ورات. وتعرف أيض�ا “وكالة 
أبح�اث اإلنرتن�ت” الت�ي تديره�ا ش�خصيات 
مرتبطة بالكرملني، باس�م مزرع�ة متصيدي 
س�ان بطرسرغ )التي تحاول إحراز تأثري عر 
اإلنرتنت لخدمة املصالح التجارية والسياسية 
الروس�ية(. وقد ذكر املحقق األمريكي الخاص 
روبرت مولر هذه الوكالة الروس�ية يف تقريره 
ع�ن التدخل ال�رويس يف االنتخاب�ات األمريكية 

لعام 2016.
وترف�ض القي�ادة الروس�ية مزاع�م تدخله�ا 
يف الش�ؤون الداخلي�ة لل�دول األخ�رى، وتتهم 
الغرب بشن “حرب معلومات” لتشويه سمعة 

موس�كو. ويوجد ل�دى وزارة الخارجية موقع 
إلكرتون�ي متخصص يدّون مق�االت معظمها 
م�ن منصات ووس�ائل إع�الم غربية رئيس�ة، 
تحت�وي ع�ىل “معلومات كاذب�ة” أو “تنم عن 

كراهية روسيا” أو “معادية لروسيا”.
وجاء يف بيان عىل سلسلة من املقاالت يف جيب 
كالينينغ�راد ال�رويس “ه�ذه األخب�ار الكاذبة 
تهدف عىل األرجح إىل التالعب بالرأي العام من 
أجل دف�ع املصالح التوس�عية لصناعة الدفاع 

األمريكية يف أوروبا”.
ويمك�ن أن يك�ون التضليل مفهوًم�ا متغريا. 
ففي بعض الحاالت التي تنطوي عىل ادعاءات 
كاذب�ة، تك�ون واضح�ة تمام�ا، يف ح�ني أن 
البع�ض اآلخر ليس كذلك. والعديد من املقاالت 

الصحفي�ة، مث�ل “حلف النات�و أداة للعاصمة 
العاملي�ة ومقرها أيديولوجية التفوق األبيض” 
تصنف عىل أنها معلومات مضللة من قبل فرقة 
عمل “إيس�ت س�رتاتكوم”، الفرقة املس�ؤولة 
عن قاع�دة بيانات االتحاد األوروبي وجزء من 

الخدمة الدبلوماسية لالتحاد األوروبي.
ويع�رتف مس�ؤول يف االتح�اد األوروب�ي عىل 
دراية بعمل فرقة العمل أن هذا األمر قد يكون 
صعًب�ا. وتس�اءل “ال�ذي يجع�ل ن�رش وجهة 
نظ�ر ‘تضلي�ال’ وليس مجرد رأي بس�يط، هو 
إذا كان عن�رص فاع�ل ين�وي ‘التالع�ب’ ع�ن 
طريق الذهاب إىل ‘الفض�اء العام دون التطور 

العضوي للنقاش”‘.
ومن العالم�ات الرئيس�ية للمعلومات املضللة 

اس�تخدام برام�ج الروب�وت، وهي حس�ابات 
وهمي�ة عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي يتم 
تشغيلها بواس�طة برنامج، لتضخيم منشور 
أو مقال برس�ائل إعجاب أو مشاركات لجعله 

يبدو أكثر انتشارا.
س�ان  متصي�دي  “مزرع�ة  اكتش�اف  وبع�د 
بطرس�رغ” وفضيحة “كامريدج أناليتيكا”، 
الت�ي ش�ملت إعالن�ات سياس�ية ع�ىل موقع 
فيس�بوك، رك�ز السياس�يون ع�ىل منص�ات 
ووس�ائل التواصل االجتماعي، حيث اتهموها 
بالتواط�ؤ لفش�لها يف فح�ص املحت�وى الذي 
تجن�ي من�ه املال.وحقق�ت كل من فيس�بوك 
وتوي�رت وغوغ�ل تقدم�ا مح�دودا يف معالج�ة 
املش�كلة بعد التوقيع عىل مدونة قواعد سلوك 
طوعية تلزمه�م بحذف الحس�ابات الوهمية، 
من بني أشياء أخرى، حسبما ذكرت املفوضية 
األوروبي�ة يف أكتوب�ر. لك�ن دراس�ة حديث�ة 
م�ن مجموع�ة تابع�ة لحلف ش�مال األطليس 
)الناتو( أظهرت أن التجارة يف مواقع التواصل 
االجتماع�ي تزده�ر، حي�ث إن�ه مقاب�ل 300 
ي�ورو، كان م�ن املمك�ن رشاء نح�و 50 أل�ف 
إعج�اب زائف، مث�ل املش�اركات أو التعليقات 
أو مش�اهدات الفيديو. وتم ضبط رئيس�ني لم 
يتم كش�ف هويتهما وهما يشرتيان مثل هذه 
املش�اركات، باإلضافة إىل 52 صفحة حكومية 

وسياسيني من الواليات املتحدة وأوروبا.
وباإلضافة إىل ذلك، وبعد تنبيهها إىل الحسابات 
الوهمية، تركت منص�ات التواصل االجتماعي 
الحس�ابات قائم�ة يف الغالبي�ة العظم�ى من 
أن  إىل  الدراس�ة  مؤلف�و  وخل�ص  الح�االت. 
“التنظيم الذاتي )ملواقع التواصل االجتماعي( 

ال يعمل”.
ويف الفرتة التي س�بقت االنتخاب�ات األوروبية 
يف ش�هر مايو، أعرب سياس�يون ع�ن قلقهم 
م�ن أن التضليل، وغ�ريه من أس�اليب التدخل 
الخارج�ي األخرى، يمك�ن أن يثن�ي الناخبني 
ع�ن التصوي�ت، أو حت�ى يش�وه النتيجة. ويف 

الواق�ع، الحظت فرق�ة العمل زي�ادة طفيفة 
فقط يف النشاط. وبدالً من ذلك، أشار تحليلهم 
لالنتخابات إىل اتجاه آخ�ر، وهو أن الكثري من 
املعلومات املضلل�ة ينبع اآلن من داخل االتحاد 

األوروبي. ويدعم خراء آخرون هذه النتائج.
وقال أالستري ريد من منظمة “فرست درافت” 
الريطانية لتدقيق الحقائق وش�فافية وسائل 
اإلع�الم، إن م�ا يث�ري القل�ق بش�كل خ�اص، 
ه�و املحت�وى املضل�ل ال�ذي يه�دف إىل إثارة 
االس�تياء ض�د املهاجرين. وعىل س�بيل املثال، 
تم ن�رش مقطع فيديو م�روع يف جميع أنحاء 
أوروبا لرجلني يتقاتالن يف الفرتة التي س�بقت 
انتخابات االتحاد األوروبي، بهدف إظهار أنهما 
من املهاجرين، بينما كان االثنان يف الواقع من 

مواطني االتحاد األوروبي.
وأوضح “نحن نرى هذا مراًرا وتكراًرا”. وأشار 
ريد إىل أن األحزاب السياس�ية املحلية غالًبا ما 
تكون مص�درا للمعلومات املضلل�ة. ففي أحد 
التحليالت، تع�رض ما يقرب من 90 باملئة من 
إعالنات انتخابات حزب املحافظني عىل موقع 
فيسبوك للتدقيق من جانب مدققي الحقائق.

وي�درك االتحاد األوروبي التهدي�د املحيل، لكن 
أدواته تب�دو محدودة. هناك نظام إنذار رسيع 

لتبادل املعلومات بشكل أفضل عر الحدود.
واالتح�اد األوروبي لديه القدرة اآلن عىل تغريم 
األحزاب السياس�ية األوروبية التي يتضح أنها 
تيسء اس�تخدام البيانات الش�خصية من أجل 
الحمالت االنتخابي�ة، حيث تصل الغرامة إىل 5 

باملئة من ميزانيتها السنوية.
وم�ع ذل�ك، ال ت�زال معالجة القضي�ة يف أيدي 
الحكوم�ات الوطني�ة بدول االتح�اد األوروبي 
بش�كل أس�ايس. وجرى اتهام العديد من قادة 
االتحاد األوروب�ي بالتالع�ب. يف العام املايض، 
تم توجيه انتقاد علني للحزب الحاكم يف املجر 
بس�بب ملص�ق يف حملت�ه االنتخابي�ة يحمل 
رئيس املفوضية األوروبية الس�ابق جان كلود 

يونكر املسؤولية عن الهجرة الجماعية.

األحزاب السياسية المحلية غالبا ما تكون مصدرا لها

يتحدث عن سعي سعودي المتالك ميناء على المحيط الهندي

يقدم مميزات فريدة من نوعها لخدمة صحافة المواطن

العيون/وكاالت:
رك�َز امللتقى الوطني للصحافة يف املغرب يف دورته الخامس�ة عىل النه�وض بالنموذج االقتصادي 
للمؤسسات اإلعالمية يف مناطق الجنوب املغربي، وإثراء النقاش الوطني حول دور اإلعالم يف ترسيخ 
الوع�ي اإلعالمي وخدم�ة القضايا التنموية، ومقاربة واقع املمارس�ة الصحفي�ة، وإبراز مكامن 
قوتها، مع التطلع إىل تجاوز التحديات التي تعوق تطورها. قالت بهية العمراني رئيسة الفيدرالية 
املغربية لنارشي الصحف، إن النموذج االقتصادي للمؤسسات اإلعالمية ومسارها، رهني بالتكيف 
م�ع الثورة اإللكرتونية وتكنولوجيا وس�ائل التواصل املتعددة يف وقتن�ا الراهن، محذرة من الوجه 
السلبي ملواقع التواصل االجتماعي و”امليسء للمهنة من قبيل بث وترويج األخبار الزائفة”. وجاء 
حديث العمراني خالل امللتقى الوطني للصحافة يف املغرب، الذي اختتمت أعمال دورته الخامسة، 
األس�بوع امل�ايض، بالعيون تح�ت ش�عار “املقاولة اإلعالمي�ة وره�ان تفعيل النم�وذج التنموي 
الجديد”، وس�لط الضوء عىل مجموعة من الجوانب واملح�اور املرتبطة بتحقيق نهضة اقتصادية 
حقيقي�ة لقطاع اإلعالم، تت�وازى مع الرقي بج�ودة املنتوج اإلعالمي من حي�ث النوع واإلضافة. 
واهتم امللتقى بش�كل خاص بوضع الحلول والتوصيات لجعل املؤسسات اإلعالمية تساير الطفرة 
التكنولوجي�ة يف القط�اع اإلعالمي، والدفع بها من أجل التأقلم مع عالم متس�ارع تغزوه وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي، حيث ال يمكنها االس�تمرار إذا لم تتطور بش�كل يتناس�ب مع التحوالت يف 
القطاع. ويعد امللتقى، بحس�ب املنظمني، مناسبة إلبراز مس�اهمة الوسط الصحفي، بما ينهض 
به من مهام تتجىل يف بث الخر واملعلومة، ويف تحري الصدق والتصدي لألخبار الزائفة. وقال تقي 
الل�ه أبا حزم رئيس ن�ادي الصحراء لإلعالم واالتصال بالعيون، إن اله�دف من تنظيم امللتقى، هو 
“االس�تجابة للتحديات التي تجابهها املنظومة اإلعالمية”، وأضاف “الدورة الحالية، تأتي امتدادا 
لنجاحات راكمها النادي يف توجهه من أجل اإلس�هام من موقعه، يف لم شمل الصحفيني يف جنوب 
اململك�ة للوق�وف أمام التحديات التي تواج�ه املنظومة اإلعالمية ككل واملقاولة اإلعالمية بش�كل 
خ�اص”. واس�هم امللتقى يف إث�راء النقاش الوطني ح�ول دور اإلعالم يف ترس�يخ الوعي اإلعالمي 
وخدم�ة القضايا التنموية، ومقاربة واقع املمارس�ة الصحفية، وإبراز مكامن قوتها، مع التطلع 
إىل تجاوز التحديات التي تعوق تطورها.وأكد املش�اركون يف امللتقى أهمية التخطيط قبل انش�اء 
املؤسسة )املقاولة( الصحفية، ونوهوا إىل رضورة التدريب املهني يف النوادي اإلعالمية باملؤسسات 
التعليمي�ة، م�ع العمل عىل انش�اء مركز للبح�ث والدراس�ات اإلعالمية عىل املس�توى الجامعي، 
باإلضاف�ة إىل إرس�اء رشاكات ما ب�ني هذه الهيئ�ات واألكاديمي�ات الجهوية للرتبي�ة والتكوين.
وتحدث�ت املندوبة الجهوية لالتص�ال، فاطمة األمني، عن “أهمية الرشاك�ة يف مجال اإلعالم، التي 
تس�اعد يف حس�ن تدبري التحديات التي يعرفها القطاع”. وأوضحت أنه يف عام 2019 تمت تسوية 
أوضاع 32 موقعا بالجهات الجنوبية الثالث للمغرب مع نصوص مدونة الصحافة والنرش، ودعت 
األم�ني إىل “النهوض باإلعالم وضمان التدريب والتكوين املناس�بني للصحفيني لتطوير املمارس�ة 
اإلعالمية”. وركز امللتقى عىل الخروج بتوصيات حس�ب نتائج ثالث جلس�ات، تتعلق ب�”النموذج 
االقتص�ادي للمقاولة الصحفية باملغرب ورهان مواكبة الورش�ات الكرى”، و”املقاولة اإلعالمية 
ورهان�ات التدبري وإيجاد حلول التمويل”، و”دراس�ة الجمهور وآفاق تطوير الخطاب اإلعالمي”.
وأوىص املش�اركون يف امللتقى بإحداث صندوق لدعم املؤسس�ات اإلعالمية عىل املس�توى الجهوي 
)املح�يل(، وإبرام رشاكات للرقي بإنتاجها وتعزيز اس�تقالليتها، باعتبارها عامال مهما يف تعزيز 
مس�ار الالمركزية وضمان تسويق وطني أمثل ملختلف املناطق املغربية، خاصة عر اعتماد آليتي 
الدع�م والهيكل�ة املالية والقانونية، وبل�ورة حلول تمويلية لتقوية عملها جهويا، والس�يما يف ما 
يتس�ق مع النموذج التنموي الجديد.وأكد املشاركون الحاجة إىل تخليق املجال اإلعالمي، من خالل 
االلت�زام باملب�ادئ املنظمة واملؤط�رة ملهنة الصحافة والتقي�د بها واالمتثال لها، م�ع إيالئها فائق 
األهمية حتى تتمكن املقاولة اإلعالمية من االضطالع بأدوارها املجتمعية، مش�ددين عىل رضورة 
“صياغة مقاالت مرتبطة بالواقع وذات مصداقية وقادرة عىل استقطاب القراء واستمالة مختلف 
الفئ�ات والرشائ�ح االجتماعية”. ودعا نورالدي�ن مفتاح، رئيس لجنة املنش�أة الصحفية وتأهيل 
القط�اع باملجلس الوطني للصحافة، إىل تعزيز اس�تقاللية الصحافة الجهوية، مع رفع منس�وب 
الثقة يف اإلعالم الجهوي. وأكد مفتاح أن نجاح هذا الهدف مرتبط بممارس�ة الحرية بمس�ؤولية، 

وتنفيذ بنود مدونة الصحافة والعمل بعزم وإرادة لتحقيق التقدم املنشود.

برلني/متابعة الزوراء:
“امله�رة.. النوايا املبيت�ة” وثائقي 
بثته قناة “الجزيرة” خالل اليومني 
املاضيني واعادته عدة مرات، طرح 
التس�اؤالت عن “فش�ل مس�اعي 
املصالح�ة الخليجية” والتي بدأتها 
الدوحة مع الرياض وفقا لوس�ائل 
اعالم غربية اكدها وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل 
ثاني، قبي�ل قمة الخلي�ج يف بداية 

كانون اول العام املايض.
الوثائق�ي الجدي�د يكش�ف وفق�ا 
املبيتة  للقن�اة “النوايا الس�عودية 
يف الحص�ول عىل مع�ر بحري عر 
اليمن”، وه�و فيلم كررت�ه القناة 
القطري�ة بص�ورة كب�رية خ�الل 
برامجه�ا ليوم�ي االح�د واالثن�ني  
ويتوقع ان يس�تمر خالل األسبوع 
الت�ي  للطريق�ة  وفق�ا  الح�ايل، 
تعتمدها القناة القطرية يف ترويج 

برامجها.
نواي�ا  ع�ن  الوثائق�ي  ويتح�دث 
سعودية منذ عهد امللك الراحل عبد 
الله ب�ن عبد العزي�ز، وفقا لوثائق 
منس�وبة ملوق�ع ويكيليكس، كما 
يتح�دث الفيل�م ع�ن دور لس�فري 
الرياض يف اليمن محمد آل جابر يف 
تش�كيل الحكومة اليمنية يرفضه 

أبناء محافظة املهرة.
وأث�ار عرض “الجزي�رة” للفيلم يف 
ه�ذا التوقيت التس�اؤالت، رغم ان 
متابعي�ه وصف�وه بهج�وم “الحد 
األدن�ى” واعت�روا ان�ه م�ن ن�وع 
الهجوم املخفف ع�ىل الرياض وان 
الش�هادات في�ه ل�م تحم�ل البعد 
الهجومي ال�ذي كان يف نرة القناة 
قبل اس�تئناف الحوار مع الرياض 
ديس�مر  يف  ذل�ك  ع�ن  واالع�الن 

املايض.
لقناة  الهجوم اإلعالم�ي  ويتباي�ن 
“الجزي�رة” بوضوح ب�ني الرياض 

وأب�و ظب�ي لصال�ح الرتكي�ز عىل 
الثانية، من�ذ اإلعالن عن احتماالت 
املحادث�ات بني قطر والس�عودية، 
إال ان الوثائقي الجديد ظهر وكأنه 
م�ؤرش ع�ىل تع�ّ� يف املحادث�ات 
والتق�ارب بني الدوح�ة والرياض، 
رغ�م ان مراقب�ني ارصوا ع�ىل ان 
كل  ُتعِم�ل  ل�م  القطري�ة  القن�اة 
مباضعها يف النقد للس�عودية كما 
كانت تفعل قبل اش�هر حني كانت 

االزمة عىل اشّدها.
ويتح�دث دبلوماس�يون عن كون 
قط�ر تلعب الي�وم دورا يبدو مهما 

يف التوت�ر مع ايران وه�و ما يعزز 
موقفه�ا، اذ زار أمري قطر تميم بن 
حمد طه�ران قبل نحو أس�بوع يف 
خطوة علنية تس�اعد يف فهم الدور 
الذي تلعب�ه االمارة الصغرية، االمر 
الذي يمك�ن ربطه اليوم بس�هولة 
باس�تئناف “املناوشات اإلعالمية” 
الجزي�رة  ب�ني  هادئ�ة  ن�ار  ع�ىل 
وصديقته�ا اللدودة قن�اة العربية، 
وتحديدا فيما يتعلق برغبة الرياض 
إيجاد منفذ بديل عن منافذها عىل 

مضيق هرمز.
باملقابل نفس�ها  الري�اض  وتعتر 
محارصة من قبل ايران يف مضيقي 
هرمز وباب املن�دب، خصوصا مع 
ايح�اءات ب�ان محادثاته�ا الي�وم 
م�ع الحوثي�ني تتع�� أيض�ا اثر 
رضب�ة مدوي�ة راح ضحيتها 116 
يمن�ي يف واح�دة م�ن معس�كرات 
الجي�ش، واتهمت فيه�ا قوات عبد 
ربه منصور ه�ادي الرئيس اليمني 
الحوثيني بالقيام بالهجوم انتقاما 
قاس�م  اإليران�ي  الجن�رال  ملقت�ل 
س�ليماني، االم�ر الذي ل�م يؤكده 

االخريون خالفا لعادتهم.
بهذا املعنى يبدو ان املحادثات التي 
كان�ت س�لطنة ُعمان تلع�ب فيها 
دور الوس�يط اىل جانب واش�نطن 

ويقوده�ا م�ن جان�ب الس�عودية 
األم�ري  الس�عودي  العه�د  ويل  ويل 
خالد بن س�لمان فشلت يف تحقيق 
تق�دم حقيقي، ما يعني ان مضيق 
ب�اب املندب أيض�ا لي�س امنا عىل 
ناقالت النفط الس�عودية اذ يمكن 
ان تس�تهدفها جماعة انصار الله 

الحوثي املوالية إليران.
ولكن بالعودة ألساس التحليل، فإن 
ما قدمته وتفعل قناة “الجزيرة” يف 
هذه املرحل�ة، وبالتحليل، يدل عىل 
احد امري�ن، إما التوصل لتس�وية 
مع قطر عىل أساس “النقد الحافظ 
مل�اء وجه قط�ر” يف االع�الم، وهو 
النوع الذي قدم�ه عمليا الوثائقي 
والحق�ا تحليل�ه ونقده، أم�ا االمر 
الثاني فهو ان الهجوم اليوم ما هو 
اال بداية ع�ودة االزمة املجمدة بعد 
تعّذر الحلول، وهنا تحديدا ال تبدو 
الكلمة ال بيد الدوحة عمليا وال بيد 
الري�اض، فالكلمة العلي�ا بالغالب 
بيد واش�نطن املنشغلة بتحقيقات 
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب 
والت�ي قد تظهر رشاس�ة حقيقية 
يف حال فشلت مباحثات املصالحة 
ه�ذا  كل  املفرتض�ة.  التدريجي�ة 
بالتحليل، وتغ�رّي املعطيات الحقا، 

قد يغرّي النتائج.

لندن/وكاالت:
 يط�رح تطبي�ق بريطاني حل�وال تقنية ألب�رز التحديات أمام 
اإلعالم البديل، س�تجعل صحافة املواطن أكثر دقة وموثوقية 
وربحي�ة، ويلقى رواج�ا الفتا حول العالم، رغ�م أن انطالقته 

حديثة.
وتطبيق “مايسكوب” عبارة عن مزيج بني الكامريا التفاعلية 
وش�بكات التواصل واملنصة التجارية، ويق�دم مميزات الفتة 
وفري�دة من نوعه�ا لخدمة صحاف�ة املواطن، مس�تفيدا من 
األحداث السياس�ية يف عدة دول م�ن العالم، والتي برز خاللها 
دور املواطن الصحفي، بغياب الصحفيني واملراس�لني بس�بب 
ع�دم قدرته�م عىل الوص�ول إىل األماك�ن الس�اخنة ومناطق 

الحروب والكوارث.
وقد وجد التطبيق املجاني طريقه إىل اس�تقطاب املدّونني عر 
الكام�ريا التفاعلي�ة التي يقّدمه�ا والتي تحت�وي عىل قوالب 
تصوي�ر جاه�زة يحت�اج إليها امل�دّون املرئي إلع�داد وإخراج 
املحت�وى بش�كل احرتايف، وهو ما يس�مح بتوف�ري الكثري من 
الوقت والجه�د، خاّصة يف الحاالت التي تتطلّب النرش الفوري 

من موقع الحدث.
ويحاول مايسكوب س�د الثغرات وتجاوز السلبيات التي يقع 
فيها املدون أثناء نقله للحدث، وتجعل مصداقيته محل ش�ك، 
لذلك يقدم التطبيق حلوال ليكون املدون رائدا يف مجال صحافة 
املواط�ن رغ�م أّن معظ�م وس�ائل التواص�ل االجتماعي تتيح 

للمواطنني إمكانية نرش صورهم وفيديوهاتهم مجانا.
وإحدى أبرز املش�اكل التي تعرتض صحافة املواطن هي مدى 
موثوقي�ة املحتوى، وه�و ما بات ُيعرف بش�كل عام باألخبار 

الكاذبة أو األخبار امللّفقة والتي تش�ّكل الصور والفيديوهات 
املفركة دعائمها األساسية. ومن هنا تكمن أهمية مايسكوب 
يف أن كاف�ة الفيديوهات والصور الت�ي ُتنرش من خالله يجب 
أن يت�ّم التقاطها بكام�ريا التطبيق والتي توّث�ق فوريا مكان 
وزمان التصوير عر تقنية ال�”جي.بي.أس”، حيث ال يسمح 

التطبيق بنرش املحتوى من األلبوم يف حال كان مفركا.
وال ين�ال املواط�ن الصحفي حق�ه املعنوي وامل�ادي يف معظم 
األحي�ان، فرغ�م أن الكث�ري م�ن الفيديوهات أو الص�ور التي 
يلتقطها تلقى أحيانا انتش�ارا واس�عا، إال أنه ن�ادرا ما يذكر 
فضل الناشط أو املدون أو الصحفي الذي التقطها، وال يحصل 
من خاللها عىل أي عوائد مالية، هذا إن لم تتم رسقة مجهوده 

أصال.

ويس�عى مايسكوب ملواجهة هذه املشكلة عىل كال املستويني، 
وذل�ك م�ن خالل الوس�م الف�وري للمحتوى املنش�ور بعالمة 
مائية رقمية “واتر مارك” لضمان حقوق امللكّية، ومن ناحية 
أخ�رى من خالل منح “الس�كوبر” )االس�م ال�ذي يطلق عىل 
مستخدم التطبيق( خيار بيع املحتوى الخاص به وفق السعر 
الذي يجده مناسبا للمهتّمني سواء عىل العام  أو عر الخاص، 

أفرادا كانوا أو وسائل إعالم.
ويمّكن مايسكوب مستخدميه من تصوير فيديو احرتايف دون 
الحاجة إىل أّي خرة يف املونتاج، وذلك بفضل الكامريا التفاعلية 
الت�ي تقّدم عدة قوالب جاهزة يمكن اختيار أّي منها بحس�ب 
الظ�روف الخاّصة ب�كّل فيديو مثل: تقاري�ر، مقابالت، أخبار 
عاجلة، ع�روض مدعمة بالصور، وغريه�ا… ومن ثم إضافة 

تحسينات جمالية مثل املوسيقى التصويرية وغريها.
وم�ن أهم خصائص التطبيق أنه يعّد ش�بكة تواصل متكاملة 
تس�اعد وس�ائل اإلعالم وكذلك أي ش�خص ع�ىل التعاقد مع 
الس�كوبرز للحص�ول عىل فيديوه�ات أصلي�ة وحرصية من 
موقع الحدث أو حس�ب املوضوع، وذل�ك إّما من خالل البحث 
عن سكوبرز معينني استنادا إىل موقعهم الجغرايف أو من خالل 

نرش مهام تصويرية للعموم عىل الصفحة الرئيسة.
كما يقدم التطبيق ميزات خاصة لوس�ائل اإلعالم التي ترغب 

يف رشاكة إعالمية معه.
ويرى متابعون إّن التحدي األكر الذي يواجه التطبيق، وهو ما 
يثبت يف الوقت عينه م�دى فعاليته، هو الرقابة التي تفرضها 
بع�ض الدول عىل مواطنيها يف م�ا يخص حرية التعبري، ما قد 

ينتج عنه حجب للتطبيق.

امللتقى الوطين للصحافة املغربية 
يقود نهضة إعالمية يف اجلنوب

ما نوايا “اجلزيرة” امُلبّيتة خلف الفيلم الوثائقي “امُلهرة”

تطبيق بريطاني مبثابة غرفة أخبار للمواطن الصحفي
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ثقافية

اعتدال الدهون

تراكم الغبار
عىل سقف سماء

الحب
وتدلت عناكب

النهاية
ناسجة خيوط

الوداع االخيـــــــر
يف

فضاء التخيل 
تكاثرت

 فقاعات الخوف
بعدم الرجوع

حينها
تربى األمل

بحضن املستحيل
وصدحت

أجراس الالممكن
يف

أرجاء التمني
عندما

قلت
انتهينا

رفض القلب
التخيل 

وأخذ العقل
يسرتق السمع

عىل
نبض القلب الحزين

يف
غرف نفيس املهجورة

منك
املليئة

ببقايا فناجني قهوتك
املرة 

املكسورة
بأعقاب سجائرك

املشتعلة باأللم
بقصاصات صحف

ممزقة
تنزف

حروفها
دما

يف ليايل
الحصاد العربي

ببيدر الربيع
الدامي

املكدس
بأكوام من الوجع

ال
لقصة حب

تدوم طويال
يف

هذا العالم املطعون
بالخوف

حبنا ميت
منذ الوالدة

كجنني ميت يف
رحم أم

جاء لريحل
لتكن لحظات الوداع

لحظات جميلة
لكل ما كان
وما لم يكن 

ها أنا أحببتك
ها أنا أنساك

وأتوق لوداعك
أودعك

بالبالونات اململوءة
بالتنهدات

بصفارة آهاتي
املكتومة

بالرصاخ األخرس
الراقد

يف
قاع
قاع

القلب
بالورق امللون

بلون الجرح
ها أنا أرحل

من الحدائق املزهرة
بالعشق

اىل
صحراء الربع خالية

منك
أنتقل

من مرحلة الحياة
إىل

مرحلة االحتضار
وداعا

أيها الحب
الكثيف
بالقلب

الرسيع بالرحيل
وداعا

الوداع االخيـــر

اعداد / جاسم عبد النبي
يف أوائل عام 1876، واصل دوستويفسـكي 
العمل عىل مذكراتـه. تضمن الكتاب العديد 
عـن  القصـرية  والقصـص  املقـاالت  مـن 
املجتمع والدين والسياسـة واألخالق. باعت 
املجموعـة أكثر من ضعف عدد نسـخ كتبه 
السـابقة. وقد راسـله عدد من الُقرّاء أكثر 
من أي وقٍت مىض، وزاره الناس من جميع 
الطبقـات واألعمار واملهن، وزادت شـهرته 
يف كامل روسـيا. وبمساعدة من شقيق آنا، 
اشـرتت األرسة منزالً يف سـتارايا روسـا. يف 
صيف عام 1876، بدأ دوستويفسكي ُيعاني 
مـن ضيـق يف التنفس مرة أخـرى. وقد زار 
إمـس للمرة الثالثة وأخـره الطبيب أنه قد 
يعيش ملدة 15 عاماً آخر يف حال انتقل لبيئة 
صحّيـة أكثر. وعندما عاد إىل روسـيا، طلب 
القيرص ألكسندر الثاني من دوستويفسكي 
زيارة قرصه ملناقشة واستعراض ُمذّكراته، 
كمـا طلـب منـه املكـوث وتأديـب وتعليم 
ابَنيه سـريغي وبولس. زادت هـذه الزيارة 
مـن معاِرف فيـودور، وكان ضيفـاً معتاداً 
يف العديد مـن الصالونات األدبية يف سـانت 
النـاس  مـن  العديـد  والتقـى  بطرسـرغ 
الشهرية، بما يف ذلك األمرية صوفيا تولستايا 
والشاعر ياكوف بولونسكي وسريجي ويت 
والنـارش والصحفـي أليكـيس سـوفورين 

وأنتون روبنشتاين وإيليا ريبني.
تدهـورت صّحة فيـودور أكثـر فأكثر، ويف 
مـارس/آذار 1877 أصابتـه أربعـة نوبات 
رصع. وبـدالً من العـودة إىل إمس، زار مايل 
بريكول وهي مزرعة بالقرب من كورسـك. 
أثنـاء عودتـه إىل سـان بطرسـرغ إلنهـاء 
مذكراته توّقف قليالً يف بلدة داروفوي املكان 
الذي نشأ فيه. ويف ديسمر/كانون األول من 
نفس العام، حَض جنازة نيكراسوف وألقى 
خطبة التأبني الرئيسـية، والتي أكد فيها أن 
نيكراسـوف كان أعظـم شـاعر رويس منذ 
ألكسندر بوشكني وميخائيل لريمنتوف. وقد 
ُعنّي عضـواً فخرياً يف األكاديمية الروسـية 

للعلوم، وحصل عىل شـهادة فخرية منها يف 
فراير/شباط 1879. انتقلت العائلة الحقاً 
إىل الشـقة التي كتب دوستويفسـكي فيها 
أعمالـه األوىل. ويف تلك الفرتة، انتخب عضواً 
يف مجلس إدارة الجمعية السـالفية الخريية 
الصيـف،  يف سـانت بطرسـرغ. ويف ذلـك 
انتخـب عضـواً يف اللجنة الفخريـة لرابطة 
ليرتير وأرتيسـتيك إنرتناتيونال والتي تضّم 
أعضاًء مثل فكتور هوغو وإيفان تورغينيف 
وبول فون هايس وألفريد تنيسون وأنتوني 
ترولوب وهنـري وادزورث لونغفيلو ورالف 
والدو إمرسون وليو تولسـتوي. وقد كانت 
زيـارة دوستويفسـكي الرابعـة واألخـرية 
ِ إمـس يف أوائـل أغسـطس/آب 1879.  لــ
وُشـّخص بأن لديه انسـداداً رئويـاً مزمناً، 
وقـد اعتقد طبيبه بإمكانيـة عالجه، ولكن 

لم يتم ذلك.
قر دوستويفسـكي يف مقـرة دير القديس 

ألكسندر نيفسكي.
انُتِخـب   ،1880 فراير/شـباط   3 يف 
الجمعيـة  لرئيـس  نائبـاً  دوستويفسـكي 
السـالفية الخرييـة، ودعي إللقـاء خطاب 

يف الكشـف عن نصـب بوشـكني التذكاري 
يف موسـكو، وهو الخطاب الـذي ألقاه عىل 
رشف الشـاعر الرويس ألكسـندر بوشكني. 
ألقـى خطابـه يف 8 يونيو/حزيـران  وقـد 
وكان لـه أثر عاطفي كبري لدى املسـتمعني 
بسـبب أداءه، وقد قوِبـَل خطابه بتصفيق 
حار، وحّتى منافسـه التقليـدي تورغينيف 
أثنى عليـه. وقد نرش الكاتب كونسـتانتني 
بعنـوان »ذكـرى  سـتانيوكوفيتش مقـاالً 
بوشكني وخطاب دوستويفسكي« يف مجلة 
Delo وقال فيها: »لغة دوستويفسـكي ]يف 
الخطـاب[ لغـٌة خطابّيـة حقيقّيـة، يتكلّم 
بلهجة وثقة رسـول ُمرَسـل، بلغـٍة عميقٍة 
وصادقـة، اسـتطاع مـن خاللهـا إيصـال 
املشاعر للمستمعني«. انُتِقَد الخطاب الحقاً 
من ِقَبل عالم السياسـة الليرالية ألكسندر 
غرادوفسـكي الذي وصف دوستويفسـكي 
بأنـه معبـود الشـعب، واملفكـر املحافـظ 
كونسـتانتني ليونتيف الـذي قارن الخطاب 
باالشـرتاكية اليوتوبية الفرنسـية يف مقاله 
»حـب عاملي«. أدى ذلك النقـد الحاد الزدياد 

حالته سوءاً.

يف 26 يناير/كانـون الثانـي 1881، عانـى 
فيودور تمزّقاً رئوياً حاد، كان ذلك بعَد يوٍم 
مـن القبض عىل جار دوستويفسـكي الذي 
انتمى ملنّظمـة نارودنايا فوليـا التي قامت 
باغتيال القيرص ألكسندر الثاني. وبعَد نزٍف 
ثـاٍن، تواصلت زوجته آنا مـع األطباء الذين 
لـم يفهموا علّته، ُثـّم َتِبع ذلـك نزيف ثالث 

بوقت قصري.
جنازة دوستويفسكي.

فاَرق فيـودور دوستويفسـكي الحياة يف 9 
فراير/شباط 1881 ُمتأّثراً بمرضه. وكانت 
آخـر كلماته مـا اقَتبسـه من إنجيـل متى 
اإلصحـاح 3: 14-15 »َولِكـْن ُيوَحنَّـا َمَنَعُه 
َقاِئالً: »أََنا ُمْحَتاٌج أَْن أَْعَتِمَد ِمْنَك، َوأَْنَت َتأِْتي 
إيَِلَّ!«. َفأََجاَب َيُسـوُع َوَقاَل لَُه: »اْسَمِح اآلَن، 
َل ُكلَّ ِبّر«. ِحيَنِئٍذ  ألَنَّـُه هَكَذا َيلِيُق ِبَنا أَْن ُنَكمِّ
َسـَمَح لَُه.«  وعندما تويّف ُوِضعت جّثته عىل 
الطاولـة وفقاً للعادات الروسـّية. وقد ُدِفَن 
يف مقـرة تيخفني يف دير القديس ألكسـندر 
نيفسـكي يف سانت بطرسـرغ بالقرب من 
الشاعرين نيكوالي ميخائيلوفتش كرامزين 
وفاسـييل جوكوفسـكي. ومن غري الواضح 

تاريخّياً كم شـخصاً حض جنازته. ووفقاً 
ملـا ذكره أحد الصحفيني فإن أكثر من 100 
ألف مـن املشـيعني كانوا حارضيـن، بينما 
يصف آخـرون أن الحضـور كان بمدى 40 
إىل 50 ألـف. وقد ُنِقَشـت عىل شـاهد قره 
اقتباس من إنجيل يوحنا اإلصحاح 12:24:

»اَلَْحـقَّ الَْحـقَّ أَُقوُل لَُكـْم: إِْن لَْم َتَقـْع َحبَُّة 
الِْحْنَطِة يِف األَْرِض َوَتُمْت َفِهَي َتْبَقى َوْحَدَها. 

َولِكْن إِْن َماَتْت َتأِْتي ِبَثَمٍر َكِثرٍي.«
أشهر أعمال دوستويفسكي

 الجريمة والعقاب 
تعتـر روايـُة الجريمـة والعقـاب مـن أهـّم 
دوستويفسـكي،  كتبهـا  التـي  الروايـات 
والتـي ناقش فيهـا عدداً مـن القضايا برؤية 
سـيكولوجّية مرتبطة بالوضـع االقتصادي، 
واالجتماعي لروسيا آنذاك من خالل شخصية 
بطـل الروايـة راسـكولينكوف، والتـي تعني 
بالروسـية املنفصَم، ويف ذلك إشارة إىل ضياع 
يف  التغـريات  بسـبب  وانفصامـه  اإلنسـان، 
الوضـع االقتصادي، واالجتماعـي، وما ينتج 
عنه من التفـّكك النفيس، واالجتماعي، وعدم 
القـدرة عىل التكّيـف، أو قبول هـذا الواقع يف 

روسيا آنذاك.
رواية األبله 

ُنـرشت روايُة األبله يف العـام ألف وثمانمئة 
وثمانيـة وسـتني، وتـدور قصـة الروايـة 
حوَل األمري ميشـكني الذي يعود إىل روسـيا 
بعـد خضوعه للعالج يف مؤّسسـة ذهنية يف 
سـويرسا، ويقـع يف حـّب فتـاة، ويتعرض 
لسوء املعاملة، واملكر، والرّش من قبل الناس، 
حتـى يعود يف آخر الروايـة إىل حيث كان إىل 
املؤسسـة الذهنية، وقدم دوستويفسكي يف 
هذه الرواية الشـخصية املثاليـة، والطيبة، 

والتي جسّدها األمري ميشكني.
 الشياطني 

ُنـرَش الجـزُء األول من هذا الروايـة يف العام 
ألف وثمانمئة وواحد وسبعني، وتدور هذه 
الرواية حوَل مرحلة مرّت بها روسيا، وهي 
الفكريـة، ورصاعها،  مرحلة االنقسـامات 
حيُث كانت هناك أفكار اشـرتاكية تدعو إىل 
التحرر من السـلطة الكنسـّية، ومناقشات 
بـني الفكـر األرسـتقراطي والديمقراطي، 
ونقاشات بني الخري والرش، والدين اإليمان، 
وغريها، والشـخصّيات املوجودة يف الرواية 
هـي انعكاس لشـخوص حقيقية يف الواقع 

الرويس.
رواية األخوة كارامازوف 

ُتعـد روايـة األخـوة كارامـازوف من أشـهر 
روايـات الكاتـب الـرويس الشـهري فيـودور 
دوستويفسـكي، وقـد حظيت هـذه الرواية 
باهتمـاٍم كبـرٍي ومميـز باعتبارهـا تتويجـاً 
ألعمـال الكاتـب، وقـد كتبها دوستوفسـكي 
خالل عامني ونرش عدة فصول منها يف مجلة 
»«الرسـول الرويس«، وقد أنجزها بشكٍل تام 
يف ترشيـن الثاني عـام 1880م، وقـد كان يف 
نية الكاتب أن تكون هذه الرواية عدة أجزاء، 
بحيـث يكون الجـزء الذي ُنرش منهـا بمثابة 
ملحمة عنوانها »حياة رجل عظيم من اإلثم«، 
لكـن الكاتب فارق الحياة بعد أن نرش الرواية 
بفرتة أقل من أربعة أشـهر، وذلك يف يف أواخر 

كانون الثاني من عام 1881م.

أمني طاهر
تكمـن أهميـة الروايـة كجنـس أدبي يف 
إتاحتهـا هامشـا واسـعا أمـام الروائي 
كان  أي  والظواهـر  القضايـا  ملعالجـة 
طابعهـا ودرجة حساسـيتها، وباعتبار 
طابعها الرمـزي والخيايل فهي من أيرس 
الوسـائل للتعبري عن املواقـف واألفكار، 
وهو ما ال تتيحه األجناس اإلبداعية أخرى 
التي تفرض عىل الكاتب التعبري الرصيح 
عـن مكنونـات نفسـه تجـاه القضايا 

واملسائل املحيطة بالحياة العامة.
ففي ظـل منـاخ القمـع والتضييق عىل 
الكلمـة الحرة يحجم املفكـر واملبدع عن 
نقـد الظواهر املحيطة وكشـف مواقفه 
الشـخصية تجاهها العتبارات عدة منها 
تخوفه من التبعات التي تشمل مصادرة 
حقـه يف التعبـري أو املحاكمـة واملالحقة 
االمنية، ولهذا ظلت الدراسـات واملقاالت 
الصحفية التي تعالج وتنتقد سـلوكيات 
االسـتبداد والقمـع معـدودة، بينما نجد 
أن األعمـال الروائية كانت االكثر جرأة يف 

التطرق لهذه املحرمات.
تشـكل روايـة الزينـي بـركات لجمـال 
الغيطاني إحدى النماذج القليلة والبارزة 
التـي عالجـت ظاهـرة الخـوف والقمع 
يف املجتمعـات العربية وعـن العالقة بني 
الرعايـا والدولـة، وذلـك يف قالـب رمزي 
خيايل مسـتوحى من الرتاث اإلسـالمي، 
وبالضبـط العقـد األخـري مـن العـرص 
اململوكي الذي شـهد رصاعـا مريرا عىل 
املرشق اإلسـالمي بني الدولتني اململوكية 
والعثمانيـة، حيـث يسـتنطق الغيطاني 
كتـاب بدائع الزهور البن إياس كشـاهد 
معـارص لتلك الوقائع املثرية بغية رسـم 
مشـاهد دقيقـة عـن مظاهـر الحيـاة 
اليوميـة وتناقضـات همـوم طبقاتهـا 
االجتماعية بني دسـائس الـرصاع حول 
ألـوان  يف  املرتفـني  وانغمـاس  السـلطة 
الرتف واملجون يف مقابل شقاء الكادحني 

وبسطاء الناس.
عـىل خـالف ما يظهـره يف بدايـات عهد 
الزيني من سـعي للعدل ورفـض للظلم 

رسعان مـا تنكشـف مالمـح ازدواجية 
شخصيته بعد أن قلب توجهاته، فعادت 
والقمـع  البطـش  ممارسـات  مجـددا 

والرتهيب للعامة
تتمحور أحداث الرواية كما يشري عنوانها 
حول شخصية مركزية مسيطرة عىل كل 
مشـاهدها وهي شـخصية ويل الحسبة 
بـركات بـن مـوىس الـذي يحمـل لقـب 
الزيني لجمال سـريته كما يظهر للوهلة 
األوىل، فمنـذ لحظـة إقـراره يف منصبـه 
خلفا لسـابقه عـيل بن أبي الجـود نراه 
يسـعى لفـرض مكانته جامعا سـلطة 
مطلقة تتداخل فيها الصالحيات الدينية 
بالتقـرب  والدنيويـة، ومدشـنا عهـده 
مـن العامـة متوخيا حمايـة مصالحهم 
ومطبقـا لـرشع الله ورفـع كل رضوب 
االذى وأنـواع املظالم والجور بعد سـنني 
املعاناة التي كابدوها إبان والية املحتسب 
السـابق عيل بني أبي الجور املمقوت من 

العامة والخاصة.
ولتدعيـم أركان الدولـة وفـرض هيبتها 
وطيـدة  عالقـات  الحسـبة  ويل  ينسـج 
بأجهزتهـا مسـتيعنا بـكل امكانياتهـا 
بدءا باملؤسسة الدينية ممثلة يف شبكات 
لتسـويق صـورة  واملسـاجد  الصوفيـة 
مثاليـة ومرشقة عنـه، ويف كثري األحيان 
ال يتوانـى عن إلقاء الخطـب للدفاع عن 

نفسـه ودحـض االتهامات والشـائعات 
مشـاريعه  لرشعنـة  أو  لـه  املوجهـة 
وتريرها للعـوام اذا ما اقتضت الحاجة، 
أما حينمـا يتطلب األمر الحزم والشـدة 
لتقويم كل اعوجاج ووأد كل معارضة يف 
مهدها فيستعني بأدوات القمع ممثلة يف 
سجن رهيب يسمى باملقرشة وبمنظومة 
السـمعة  وسـيئة  دقيقـة  اسـتخبارات 
يديرها الشـهاب زكريا بـن الرايض كبري 
البصاصني أو املخرين،  وهي شـخصية 
أخرى محورية يف الرواية تتسـم بالجرأة 
والبطش الشديد وهو ما يفرس إمعانه يف 
ممارسـة التعذيب بطرق لم يسمع عنها 
إنـس وال جـان وابتـكاره أسـاليب غري 

معهودة لالستنطاق ورصد االخبار.
وعـن طريـق املنولـوج أو الحـوار مـع 
النفـس تتضح معالم النزعـة االجرامية 
حـني يعرتف كبري البصاصـني يف فصول 
الروايـة بجرائمـه التي لـم تقترص عىل 
العامة فقط باختطاف البعض منهم ثم 
تعذيبهـم بغية اضفاء هالـة من الخوف 
والرعـب داخـل املجتمـع اململوكـي، بل 
امتدت حتى إىل خدام الدولة بعد اختطاف 
شـعبان غالم السـلطان االثري واملحبوب 
بعـد أن اشـتبه يف ميولـه الجنسـية ثـم 
اغتاله بعد أن فشـل يف انتزاع اعرتافاته، 
ويف مقابلهم تطفو عىل سـطح االحداث 

بـني الفينـة واالخرى شـخصيات أخرى 
تجسـد هوامش املجتمع ويمثلها سعيد 
الجهينـي طالـب العلـم االزهـري الذي 
تكشـف حواراته النفسية آالم الكادحني 
ومآسيهم ومعانتهم اليومية أمام شطط 

أهل اليسار والنفوذ.
وعـىل خالف مـا يظهـره يف بدايات عهد 
الزينـي من سـعي للعدل ورفـض للظلم 
رسعـان مـا تنكشـف مالمـح ازدواجية 
شخصيته بعد أن قلب توجهاته،  فعادت 
والقمـع  البطـش  ممارسـات  مجـددا 
والرتهيـب للعامـة واثقالهـم بصنـوف 
املغارم والجبايات بشـكل أبشـع بذريعة 
تمويل النفقات الحربيـة املتزايدة يف ظل 
الصـدام املحتـدم بني القوتـني اململوكية 
االحـداث  ثنايـا  وبـني  والعثمانيـة، 
املتسـارعة يحتـدم الـرصاع مضمر بني 
جهـازي الحسـبة والبصاصـني ليتسـع 
بذلـك رشخ عـدم الثقـة بـني الطرفـني 
وتشـتد الدسـائس فيما بينهـم لتحجيم 
نفـوذ كل منهما مسـهمني بذلك يف خلق 
جبهة داخلية أضعفت تماسـك الدولة يف 
وقت اسـتفحلت فيه املخاطر الخارجية،  
خاصـة بعد أن شـك كبـري البصاصني يف 
تورط ويل الحسـبة الزيني فضال عن عدة 
أمراء مماليك يف العمالة والتخابر مع ابن 
عثمان دون أن يجد دليال واحدا إلدانتهم، 
غري أن الوقائع الالحقة رسعان ما أتبتث 
صحـة هذه الشـكوك مفضيـة يف نهاية 
املطاف الندحار املماليك نهائيا أمام قوات 
السـلطان سـليم االول، والعجيب أن من 
كانوا سـببا يف الهزيمة تمـت تزكيتهم يف 
مناصبهم عرفانا بجميلهم وعىل رأسهم 

الزيني بركات.
عـن  فضـال  الروايـة  جماليـة  تكمـن 
بعدهـا الرتاثـي الذي يسـافر بالقارئ يف 
رحلـة عـر الزمـن إىل عوالم املـايض، يف 
حمولتهـا الرمزية التي يمكن إسـقاطها 
عـىل الحارض فـكل تفاعالتهـا وأحداثها 
وأبطالها هـي كناية عن واقع العربي، إذ 
تعري ملثالب منظومة االستبداد املهيمنة 
عليـه وتكشـف خطـورة تحـول أجهزة 

الدولة إىل بريوقراطيات منفصلة يطبعها 
التنافـس وتدار بمنطـق العصابات فوق 
سـلطة القانون، فضال عن تحذيرها من 
ممارسـاتها االسـتبدادية املسـؤولة عن 
خنـق املجتمـع وخلـق حالـة دائمة من 
القمـع والخوف مما ينتـج عنه يف نهاية 
املطاف واقع سـوداوي، والشاهد أن هذا 
العمل رغم كونه كتب يف ستينيات القرن 
املـايض إال أن مضامينـه عابـرة لالزمان 
فالواقع العربي أبي عىل التغيري عيص عىل 
التبديل وآفة االسـتبداد والقمـع ما تزال 
عقيدة االنظمـة العربية رغـم محاوالت 

االصالح التي أطلقها الربيع العربي
واألكيـد أن مضامينهـا جـاءت كرصخة 
تحذير من تنامـي رصاعات مراكز القوة 
داخـل الدولـة حـول السـلطة والثـروة، 
فكما يقول الغيطانـي يف معرض حديثه 
عـن دوافع إنجـاز عمله روائـي أنه جاء 
بعـد تجربـة القهـر البوليـيس وسـيادة 
الصـوت والرأي الواحد يف مرص إبان عقد 
السـتينات والتي كانت أحد أسباب فشل 
سياسـة واعدة حمل لواءهـا زعيم كبري 
بحجـم جمـال عبـد النارص اسـتهدفت 
تحقيق أحالم البسـطاء وضمان العدالة 
االجتماعية، وقد كان هاجس الخوف من 
الرقابة والقمع هو ما دفعه إىل الغوص يف 
التاريخ وسـر أغواره حتى اكتشف ذلك 

التشابه املذهل بني املايض والحارض.
األمـة التـي ال تقـرأ تاريخهـا محكـوم 
عليها بإعادته والتجربة االنسـانية مهما 
اختلفـت االزمنـة واالمكنة هي نفسـها 
بشـقائها وآالمهـا وكمـا كانـت ظروف 
القهـر واليأس والقمـع التي خيمت عىل 
مرص اململوكية أحد أسباب انهيارها أمام 
قوات العثمانيني يف مرج دابق والريدانية 
كانت ذات االسـاليب نفس عوامل نكسة 
1967 أمام الكيـان الصهيوني، فالرقابة 
عـىل املجتمع وتضييق هامـش الحريات 
ال يقـود إال نحو الهزيمة واالنكسـار وال 
تبنـى االمم إال بالثقـة املتبادلة والتجربة 
االنسـانية واحدة مهما كانت السـياقات 

والحقب.

اعداد / أمل صادق
مبحـث الفصاحة يف الـرّتاث العربّي مبحث 
شاسـع . واألصـل فيهـا أّنها الصفـة التي 
وصـف بها العرب لغتهم . ومعناها يف اللّغة 
الوضوح ، إذ يقال فُصح الّشُء أي خال مّما 
يشوبه ، وأصله يف اللّبن ، يقال : فُصح اللّبُن 
، إذا ذهـب عنه اللَّبأ ، أي الرّغوة التي تغّطي 
سـطحه ) ابن منظور ، لسـان العرب ماّدة 
” ف ص ح ” ( . وذلـك تمييـزا للّغة العربّية 
عن اللّغات األخرى ، تلك التي نعتوها بصفة 
اسـتهجانّية هـي الُعْجمـة . واملّتصف بها 
يقال له أعجُم ومؤّنثـه َعْجماء . والعجماء 
هي البهيمة ألّنها ال تتكلّم . وكّل من ال يقدر 
عىل الكالم فهو أعجم وُمْستعَجم ) نفسه ، 
املـاّدة “ع ج م” ( . ولقد تأّسسـت عىل هذا 

املفهـوم بعد اإلسـالم حركـة جمـع اللّغة 
وعملّية الّتقعيد الّنحوّي وتحديد خصائص 

اللّغـة البالغّيـة .فُحّددت لها رشوط شـّتى 
منها ما هو عرقـّي – وهو أّن الفصيح هو 

األعرابّي الّنقّي من شـوائب الّدم واالختالط 
باألعاجـم – ومنها ما هو مكانّي – وهو أّن 
موطن الفصاحة هو املنطقة الّشمالّية من 
شـبه الجزيـرة العربّية التي تضـّم الحجاز 
ونجد وِتهامـة – ومنها ما هو بيئّي – وهو 
الباديـة دون الحارضة – ومنهـا ما يتعلّق 
باللّغـة ذاتهـا والّشـخص الـذي يتكلّمها . 
فمّيـزوا ثّمة بني فصاحة املفـرد وفصاحة 
الـكالم وفصاحة املتكلّم . فـاألوىل هي خلّو 
اللّفظ من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة 
القيـاس . والّثانيـة هـي خلـّو الـكالم من 
ضعـف الّتأليـف وتنافر الكلمـات والّتعقيد 
مـع فصاحتـه. والّثالثـة هـي امللكـة التي 
يقتدر بها املتكلّـم عىل الّتعبري عن املقصود 
بلفظ فصيح ) عبد املتعال الّصعيدّي ، بغية 

اإليضـاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ، 
مكتبـة اآلداب ، ط1 ، ج 1 ، القاهـرة د.ت 
ص ص 10-25 ( . ولكـن عـىل الرّغـم من 
أهّميـة هذا املفهوم فإّنه لـم ُيفرَد له قديما 
سـوى كتاب واحد هو رّس الفصاحة ملحّمد 
عبداللـه بن ِسـنان الخّفاجـّي ) ت 466 ه 
(. وحّتى يف العـرص الحديث فإّن الفصاحة 
غالبا ما تـدرس يف إطار علـم البالغة. لكْن 
لحرصنـا عىل أن تسـتجيب قاعـدة بيانات 
اللّغـة العربّية لـرشط الّشـمولية بأن يجد 
فيها كّل كتاب عربـّي مهما كان موضوعه 
وتاريـخ صـدوره مكانـه ، لـم نر بـّدا من 
تخصيـص هـذه الخانـة لهـا ، فضال عن 
مراعاتنـا إلمكان صـدور كتـب أخرى عن 

الفصاحة يف املستقبل.

السنوات االخرية من حياة ديستوفسكي

صناعة اخلوف يف رواية الزيين بركات

مفهوم الفصاحة يف الرتاث العربي
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 يتع�رّض البي�ت للغب�ار ومهاجم�ة 
الح�رات أثن�اء الس�فر، ل�ذا م�ن 
الرضوري حماية األغراض املوجودة 

فيه، منعاً من تلفها.
نق�دم لك بع�ض النصائ�ح للحفاظ 
عىل منزلك، خ�ال فرتة غيابك، يف ما 

يأتي:
- يج�ب فص�ل األدوات الكهربائي�ة، 
مص�در  ع�ن  والثاج�ة،  كالتلف�از 

الكهرباء.
- م�ن ال�رضوري التأكد م�ن إقفال 
النواف�ذ واألب�واب، لتف�ادي ت�ّرب 

الهواء والغبار إىل داخل البيت.
- يفّض�ل إغاق البلوع�ات يف الحمام 
ألنه�ا مصدر لدخ�ول الحرات، مع 

التأكد من إغاق صنابري املاء.
- ال ب�ّد من تجميع األرائك وتغطيتها 

براشف لحمايتها من الغبار.
- يمكن حفظ مف�ارش الطاوالت يف 

الخزانة.
- يفضل حفظ قطع “االكسسوارات” 
البس�يطة بأكياس م�ن “النايلون”، 
مّم�ا يضمن س�امتها حت�ى عودتك 

من السفر.
- يمك�ن إزال�ة الس�تائر، وحفظه�ا 

داخل الخزائن.
- ينص�ح بوضع الحب�وب يف أكياس 
محكم�ة داخل الثاجة، مع التخلّص 
والخ�رض  املطه�وة  األطعم�ة  م�ن 

والفاكهة.

  ق�ال الربوفيس�ور األملان�ي فولفجان�ج فيش�باخ، اختصايص أم�راض الجهاز 
الهضم�ي، إن�ه يمكن االس�تدالل ع�ىل التهاب الكب�د من خ�ال ماحظة بعض 
األعراض مثل التعب الش�ديد واملس�تمر والخمول وعدم القدرة عىل بذل املجهود 
وانتفاخ البطن وتقلبات الوزن والحكة وآالم األطراف والغثيان والقيء واصفرار 

الجلد والعني، باإلضافة إىل اللون الفاتح للرباز واللون الداكن للبول.
وأوضح أن التهاب الكبد يرجع ألسباب عدة: رشب الخمر والتغذية غري الصحية 
وفريوس�ات الكبد A و B و C و D وE وأمراض األيض )داء الس�كري( وأمراض 
املناع�ة الذاتية.ويمك�ن مواجه�ة ه�ذه األعراض م�ن خال اإلقاع ع�ن الخمر 
والتدخ�ني واإلق�ال عن األغذية املصنع�ة والدهون املتحولة وأدوية املس�كنات، 
وذل�ك م�ن أجل الحد من الس�موم، التي تش�كل عبئا عىل الكب�د باعتباره مركز 
فلرتة الس�موم يف الجس�م. ومن املهم أيض�ا تناول األغذية املفي�دة لصحة الكبد 
مث�ل الربوكيل والكرن�ب والقرنبيط والس�بانخ؛ حيث تحتوي ه�ذه الخرضوات 
عىل “جلوكوس�ينوالت”، التي تعمل عىل طرد السموم من الجسم. وعىل أية حال 
يجب استش�ارة الطبيب إلجراء الفحوصات الازمة كتحليل وظائف الكبد، وذلك 

لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التهاب الكبد وعاجه يف الوقت املناسب. 

إش�ارات يرس�لها لك الجسم يمكن 
أن تساعدك عىل فهم مشاعر رشيك 
حياتك الحقيقي�ة تجاهك دون قول 

كلمة.
إليك أبرز عامات لغة الجسد :

- رفع الحاجبني
هل يرف�ع حواجب�ه كلم�ا رآك؟ إذا 
كان يحب�ك، فه�و يح�ب كل ما يراه 
ويس�معه من�ك، هذا هو الس�بب يف 
أن�ه يفت�ح عينيه عىل نطاق أوس�ع 

ونتيجة لذلك، ترفع حواجبه أيضاً.
-رطوبة األيدي

قد تك�ون األيدي البطيئة عامة عىل 
أنه يش�عر بالح�رارة، أو أنه يش�عر 
بالتوتر عندما تكونني ىف جواره، فكل 
ه�ذا يؤدي إىل زيادة مس�توى التوتر 
والعصبية نتيجة لذلك تشعرين بأن 
يديه أصبحت رطبة إىل حد ما أو زاد 

تعرقها.
- يميل نحوك

إذا مال بجسده نحوك أثناء الحديث 
فه�ذا يعن�ي أنه يريد أن يس�مع كل 

يشء تقولينه وال تفوته أي كلمة.
-الضغط عىل راحة يدك

إذا الحظ�ت أن�ه يضغ�ط ع�ىل كف 
يدك، فهذا يدل ع�ىل رغبته الداخلية 
يف التواص�ل مع�ك أكث�ر. األصاب�ع 

املتشابكة لها نفس املعنى.
-فرد ساقيه

قد تك�ون هذه اإليم�اءة عامة ثقة 
أو س�لوكاً سيئاً، هذا املوقف ضعيف 
بالنس�بة للرج�ال، ويجل�س به�ذه 

الطريقة ويظهر ثقته نحوك برط 
أال يجعلك تش�عرين بع�دم االرتياح 
أثناء الحديث، مل�اذا يفعل ذلك إذا لم 

يكن مهتماً بك؟
- نفس عميق

هل يأخذ نفس�اً عميقاً كلما رآك؟ ال 
يخفى الس�بب، فقط حاجته لتلقي 
املزيد م�ن األوكس�جني ولكنه أيضاً 
يف رغبت�ه يف جعل ص�دره يبدو أكرب 
وخرصه أصغ�ر. إنه يحاول أن يبدو 

جذاب�اً ل�ك دون وع�ي ألن�ه موجود 
بالفعل فيك.

-ملس ربطة العنق له
هذه عامة أخ�رى عىل توتره عندما 
تكونني يف جواره فقد يمس�ك الكثري 
من الناس ش�يئاً م�ا بأيديهم عندما 
يشعرون بالتوتر ومع ذلك نظراً ألن 
الرج�ل ال يري�دك أن تاحظ�ي ذلك، 
فقد يحاول القيام بذلك بش�كل أقل 

وضوحاً.
-يتغري صوته

إذا تغ�ريت لهج�ة صوت�ه إىل أحىل، 
أكثر ليونة عندم�ا يخاطبك، يمكنك 
التأك�د من أنك ع�ىل قائمته. قد يبدأ 
أيض�اً يف التح�دث بش�كل أبطأ عند 
التواص�ل معك ألنه يش�عر بالراحة 

واالسرتخاء.
-امليش بجانبك

ي�دل  أمام�ك  بخطوت�ني  امل�يش  إن 
أكث�ر  مهت�م  أن�ه  ع�ىل  بوض�وح 
بش�خصيته ب�دالً م�ن ش�خصيتك. 
ع�ىل العك�س من ذل�ك، ف�إن امليش 
بجوارك يظهر اهتمامه بشخصيتك 
املتب�ادل.  التواص�ل  إىل  باإلضاف�ة 
االس�تثناء الوحيد للميش أمامك هو 
عن�د الخ�وض يف م�كان مزدحم أو 

حتى يف مكان خطري.
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تبقى مش�كلة اصفرار األظافر من أهم املش�كات وأكثرها ش�يوًعا التي 
تعاني منها املرأة، وال س�ّيما يف فصل الشتاء واالس�تخدام الكثيف أللوان 
الط�اء الداكنة. ه�ذه البقع الصفراء الداكنة ال يمك�ن التخلص منها بعد 
إزال�ة طاء األظاف�ر، باختاف نوعية املزيل وال حتى بعد الغس�ل املتكرر. 
تعريّف إىل الخطوات األساسية ملنع اصفرار األظافر، وأرسع خلطة لتبييض 

األظافر الصفراء وجعلها أقوى بكثري.
ال ترتب�ط مش�كلة األظاف�ر الصف�راء بطاء األظاف�ر فحس�ب. إذا كنِت 
تعانني أظافر ملّطخة باس�تمرار، أنِت بحاجة للحصول عىل التش�خيص 
الازم الكتش�اف العاج املناس�ب. إذ إّن األظافر املنحنية والصفراء تشري 
إىل اضطراب�ات صحية. من هن�ا ننصحِك أن تبقي ف�رتة من دون تطبيق 
الط�اء، ف�اذا لم تعد صف�راء، ال داعي للقل�ق، فاالصفرار يكون بس�بب 
الطاء. أما إذا بقيت املش�كلة حتى بعد اّتباع النصائح اآلتية فأنِت بحاجة 

الستشارة الطبيب.
-أّسيس أظافرِك قبل تطبيق الطاء: إذ إّن استخدام األساس ُينىشء حاجزًا 

مقاوًما للبقع بني أظافرِك وبني الطاء.
-دققي يف مكونات طاء األظافر:

-بعد إزالة الطاء بمزيل الطاء، حاويل تنظيف أظافرِك باس�تخدام القليل 
من معجون األسنان املبّيض وفرشاة أظافر رطبة لبضع دقائق.

-عندما تك�ون البقع الصفراء كثرية ال يمكن إزالتها بمعجون األس�نان، 
فأنِت بحاجة اىل بريوكسيد الهيدروجني:

•امزجي جيًدا 3 - 4 ماعق كبرية من بريوكس�يد الهيدروجني، مع نصف 

كوب من املاء الدافئ يف وعاء.
•ضعي أظافرِك يف الوعاء واتركيها ملدة دقيقتني.

•استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ونظيفة، افركي بلطف سطح أظافرك، 
وأعيدي غمس الفرشاة يف الوعاء.

•اشطفي يديِك جيًدا.
هذه الطريقة س�تمنحِك أظافر بيضاء بعد دقائ�ق قليلة. ننصحِك بتكرار 
ه�ذه العملي�ة مرتني أو ثاث مرات يف األس�بوع، لتحقي�ق أقىص قدر من 
النتائ�ج، وبخاصة إذا كن�ِت من محبى األلوان الداكن�ة وال تحبذين فكرة 

وضع طبقة من األساس قبل تطبيق الطاء امللون.

لطلة ابهى..

تبييض األظافر الصفراء بطريقة سهلة وسريعة
ه�ل تعرضت النقطاع انس�ياب حديث�ك نتيجة 
لنس�يان كلمة كانت عىل طرف لس�انك مع أنك 
ُمتأك�د أنك تعرفها؟ ُثمَّ تميض يف يومك، وُينِعش 
يشٌء م�ا ذاكرتك وتقفز الكلم�ة إىل ذهنك، لكن 
بعد م�رور فرتة م�ن انتهاء الظ�رف الذي كنت 
تحت�اج فيه للتلف�ظ بهذه الكلمة. هناك س�بب 

علمي لهذه الظاهر.
ُيس�مي العلماء ه�ذه الحالة “طرف اللس�ان”، 
وهي تلك اللحظة املزعجة حني تعرف بالتحديد 
ما تريد قوله، لكنَّك تعجز عن اس�تدعاء الكلمة 

أو العبارة املناسبة.
ويقصد بظاهرة طرف اللس�ان )TOT( الفش�ل 
يف استدعاء كلمة ما من الذاكرة، ويصاحب ذلك 
اس�رتجاع جزئي والشعور بأن استدعاء الكلمة 
سيكون وش�يكاً. وجاءت تسمية هذه الظاهرة 

من قولنا: “عىل طرف لساني.
وتل�ك الحال�ة ليس�ت بال�رضورة م�ؤرشاً عىل 
اإلصابة بمرض الزهايم�ر، فهذه اللحظات هي 
ببساطة جزء من الطريقة التي يتواصل بها كل 

منَّا مع اآلخر، والكل يمر بها.
تق�ول لي�ز أبرامز، وهي أس�تاذة يف علم النفس 
بجامع�ة فلوريدا األمريكية، والتي درس�ت هذه 
الظاه�رة 20 عام�اً: “لق�د وج�د الباحث�ون أنَّ 
مس�تخدمي لغ�ة اإلش�ارة يم�رون بالظاه�رة 

ذاتها. )لكن تسمى يف هذه الحالة طرف اإلصبع 
ال اللسان(.

وتفس�ري ذلك، أننا أكثر عرضة لنسيان الكلمات 
التي نس�تخدمها بش�كل أقل تكراراً، لكن هناك 
أيض�اً فئات م�ن الكلمات التي ت�ؤدي إىل املرور 

بحالة طرف اللسان أكثر من غريها.
ُتش�ري ليز، أن أسماء األَعام هي واحدة من تلك 
الفئات. ولي�س هناك نظرية أكيدة ُتفر األمر، 

لك�ن قد يكون أحد األس�باب أنَّ أس�ماء األعام 
�فية ترمز إىل األش�خاص الذين  هي روابط تعسُّ
يحملونه�ا أو يمثلونه�ا وال تك�ون بال�رضورة 
مرتبط�ة بهم، لذلك، فإنَّ األش�خاص املختلفني 
يكون�ون  ال  نفس�ه  االس�م  يحمل�ون  الذي�ن 
بالرضورة يحملون املعلومات الداللية نفس�ها 
التي تطرأ بذهنك عند اس�تدعاء أسماء الجنس 

)وهو كل اسم مفرد ليس مختصاً بَعلَم(.

ق�د يرغب أح�د الزوج�ني أو كاهما يف 
الطاق حتى يتخلص من معاملة اآلخر 
الس�يئة ل�ه. وعندم�ا تنته�ي العاقة 
الزوجي�ة ق�د يخ�ر كاهم�ا بع�ض 
إيجابي�ات الحياة األرسي�ة، لكن يبقى 
األبن�اء ه�م الخ�ارس األك�رب. فتصدع 
األرسة له أبعد األثر عىل األطفال الذين 
س�ريثون علّ�ل نفس�ية واضطراب�ات 
عاطفي�ة خطرية إن ل�م ينتبه الوالِدان 
لتايف آثار االنفصال منذ بداية وقوعه.

لذل�ك علين�ا ان نتعل�م كي�ف يمك�ن 
االحتف�اظ بأبناء أس�وياء بعد الطاق 

من خال هذه السطور.
يش�عر الطفل أو املراه�ق بعد انفصال 
والدي�ه بع�دم األم�ان ويفتق�د للج�و 
األرسي، األم�ر الذي يس�بب ل�ه بعضاً 
من الضغوط النفس�ية مثل االحساس 
بالفق�د والخ�وف، والش�عور بالغرية 
خاصة عندما يرى أصدقائه يعيش�ون 
حي�اة طبيعي�ة م�ع كا الوالدين وهو 

يعيش مع أحدهم ويفتقد لآلخر.
م�ن أه�م اآلث�ار النفس�ية والعضوية 
الت�ي يعاني منها األبناء جراء انفصال 

أبويهم:
• ارتفاع حدة القلق والتوتر لديهم من 

أن يحرموا من حب األبوين، أو الخوف 
من عدم تلبية احتياجاتهم.

إىل  املراهق�ني  أو  األطف�ال  تع�رض   •
االكتئاب واإلحباط الش�ديدين بس�بب 
عدم وعي األبوين باحتياجاتهم يف هذه 
الفرتة، أو بسبب لجوئهم إىل األساليب 
بعضه�م  م�ن  االنتق�ام  يف  الس�لبية 

مستخدمني األبناء يف ذلك.
س�لوكية  الضطراب�ات  التع�رض   •
وعاطفي�ة نتيج�ة لش�عورهم بالذنب 
ه�ذا  س�بب  بأنه�م  واعتقاده�م 

االنفصال.
• الش�عور بع�دم الرغب�ة يف رؤية أحد 
الوالدين، خصوصاً الذي تركهم أو الذي 
استخدمهم كتهديد أو أداة للضغط عىل 
الطرف األخر، أو من تعرض لإلهانة أو 

التعنيف من ِقبله.
• استخدام بعض السلوكيات الخاطئة 
مثل الكذب، الرقة، العنف كردة فعل 

عىل ما يشعرون به من نقص.
كيف نق�دم للمجتمع أطفال أس�وياء 

بعد االنفصال؟
• إخضاع الوالدين بعد الطاق ملقاييس 
أس�اليب  يف  جي�دة  وتهيئ�ة  نفس�ية 
التعامل مع األطفال بشكل يضمن لهم 

حياة نفسية مستقرة.
األبن�اء  احت�واء  ع�ىل  الح�رص   •
واعطاءه�م كل الح�ب واالهتمام من 

ِقبل الوالدين.
• عمل جلس�ة حوارية م�ع األبناء يتم 
التوضي�ح لهم فيها ب�أن الطاق ليس 
كارث�ة وأن الله خلقن�ا مختلفني، وأن 
الخ�اف ق�د يح�دث يف مختل�ف أمور 

الحياة والبد من استمرارها.
• رضورة احرتام وجود األبناء، والتأكد 
من عدم إقحامهم يف أي خاف والحرص 

عىل أن يش�اهدوا مظاهر االحرتام بني 
أبويهم وذلك حتى تت�م عملية نموهم 
بش�كل س�ليم عىل املس�توى النفيس، 

الس�لوكي،  االجتماعي،  والجس�دي.
• الوع�ي الجي�د بحق�وق الطف�ل من 
الحضانة، الرعاي�ة، االهتمام، التعليم 

والقدوة الجيدة.
• الحرص عىل ارشاك األبناء يف أنشطة 
لتفري�غ أي مش�اعر س�لبية لديه�م، 
والتأكد من تعزي�ز وجودهم ودعمهم 

يف تقدير ذاتهم.

كل يوم معلومة

سلوكيات

ال تستطيع تذكر الكلمات بعدما كانت على طرف لسانك؟

بعد الطالق.. كيف تربني ابنك؟ خلص�ت دراس�ة طبي�ة حديث�ة إىل أن درج�ة 
الحرارة الطبيعية لجس�م اإلنس�ان لم تعد 37 
درج�ة مئوي�ة، بل انخفضت عىل م�دى القرن 
ونص�ف املاضي�ني لتصبح ح�وايل 36.3 درجة 
مئوي�ة، ما قد يس�تدعي إع�ادة النظر بالكثري 

من الحسابات الطبية.
قبل حوايل 150 عاما، حلل طبيب أملاني مليون 
قي�اس لدرج�ة ح�رارة تع�ود لح�وايل 25 ألف 
مري�ض، وخل�ص إىل أن درج�ة حرارة جس�م 

اإلنسان الطبيعية هي 37 درجة مئوية.
تم التعامل مع األمر كمعيار قيايس، ونُ�ر يف 
عدد كبري من الدوريات الطبية، وساعد أجياال 
ملعرف�ة مدى ش�دة األمراض الت�ي تصيبهم أو 

تصيب أقاربهم.
لك�ن أكث�ر م�ن 20 دراس�ة حديثة اس�تنجت 
جميعه�ا أن ه�ذا الرق�م )37( مرتف�ع ج�دا. 
ودفع�ت نتائ�ج تل�ك الدراس�ات إىل الظن بأن 
التحلي�ات املنش�ورة ع�ام 1869 كان�ت غري 

دقيقة.
إال أن دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة 
ستانفورد األمريكية، وجدت أن الرقم الذي تم 
التوص�ل إليه قب�ل 150 عاما “كان صحيحا يف 
وقتها”، لكن�ه لم يعد دقيقا، نظ�را للتغيريات 

التي طرأت عىل جسم اإلنسان.
“ال أعتق�د أنه�م كان�وا مخطئ�ني؛ أعتق�د أن 
الح�رارة ه�ي الت�ي انخفضت”، تق�ول جويل 

بارس�ونيت، الربوفيس�ورة يف كلي�ة الط�ب يف 
جامعة ستانفورد واملرفة عىل الدراسة.

وبحس�ب الباحثني، فإن حرارة جسم اإلنسان 
الطبيعي�ة يف الوق�ت الراه�ن أصبح�ت 36.3 

درجة مئوية.
وق�د ق�ام فري�ق البح�ث يف كلي�ة الط�ب يف 
ستانفورد بتحليل بيانات تعود ألكثر من 189 
ألف ش�خص، فيها أكثر من 677 ألف قياس يف 
ثاث مراح�ل مختلفة، تم رصده�ا بني 1862 
و2017، وذل�ك يف محاولة لكش�ف التغري الذي 
طرأ عىل حرارة جسم اإلنسان خال تلك املدة.

ووجد الباحثون أن الس�جات عكست تناقصا 
متواص�ا يف درج�ات الح�رارة، كلم�ا كان�ت 

الفحوصات التي تمت دراستها أحدث.
وتقول الربوفيس�ورة بارس�ونيت، إن “أمرين 
أدهش�اني )..( مقدار التغري والحرارة استمرا 

بالتناقص بنفس املعدل”.
ووجد فريق البحث أن كل عقد من الزمن يشهد 
تناقصا يف درجة حرارة جس�د اإلنسان بمقدار 
يق�ارب 0.03 درجة مئوية للرج�ال، و0.029 

درجة مئوية للنساء.
وبحس�ب املرفة عىل الدراس�ة، ف�إن عوامل 
عدة لها عاقة بمتوس�ط طول اإلنسان ووزنه 
والظروف املحيطة، باإلضافة إىل األمراض التي 
كان يصعب عاجها سابقا وباتت أمرا بسيطا 
اليوم، جميعها أثرت يف ذلك التناقص الذي طرأ 

عىل درجة حرارته.

دراسات حديثة

درجة حرارة جسم اإلنسان الطبيعية مل تعد 37

تدبري منزلي

نصائح طبية

حافظي على منزلك أثناء السفر

منها التعب املستمر واخلمول.. 
أعراض مبكرة اللتهاب الكبد

املكّونات
باذنجان حجم متوس�ط، مقّط�ع إىل نصفني 

 2 –
ملح خشن – بحسب الرغبة

زيت نباتي – ملعقتان كبريتان
لتحضري التتبيلة: 

زيت زيتون – كوب وثلث
ثوم مهروس – 8 فصوص

خّل بلسميك – 4 ماعق كبرية
كزب�رة مفروم�ة فرم�اً ناعم�اً – ملعقت�ان 

كبريتان

اكليل الجبل – ملعقتان كبريتان
ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – بحسب الرغبة
بقدونس موّرق للزينة – بحسب الحاجة

طريقة العمل
 1 -  ضعي الباذنجان يف مصفاة وأضيفي امللح 
الخش�ن. أتركي املصفاة جانباً حتى تتخليص 
الباذنج�ان  الس�وائل. إغس�يل رشائ�ح  م�ن 

 وجففيها جيداً.  
أخلط�ي  وع�اء،  يف  التتبيل�ة:  لتحض�ري    -  2
ملعقتان من الخّل البلس�ميك، زيت الزيتون، 

الث�وم، الكزب�رة واكليل الجب�ل. نّكهي بامللح 
 والفلفل األسود.  

 3 -  ضع�ي رشائ�ح الباذنج�ان ع�ىل طب�ق 
واسكبي فوقها التتبيلة. أتركي املزيج ل�155 

دقيقة حتى تتداخل النكهات.  
 4 -  إدهني س�طح الش�واية بالزي�ت النباتي. 
إش�وي رشائح الباذنجان ل��4 دقائق من كّل 

جهة حتى تنضج.  
 5 -  أبع�دي رشائ�ح الباذنج�ان عن الش�واية 
وضعيها يف طبق. أضيفي الكمية املتبقية من 

الخّل البلسميك وزيني بالبقدونس. 

طريقة عمل باذجنان مشوي باألعشاب
املطبخ
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امل�ردود املايل الجيد وال�ذي يفوق توقعاتك يس�اهم 
إىل ح�د كب�ر يف رف�ع معنوياتك وثقتك بنفس�ك، كما 
يتيح ل�ك إمكانية الترصف بالطريقة التي تريض رغباتك 
وطموحاتك عىل جميع املس�تويات. ل�ن يمكنك الرتاجع بعد 

اليوم عن إيجاد السبل املهنية التي تزيد من مدخولك! 

آن اآلوان بع�د معاناة هذه الف�رتة األخرة، لتغير 
توجه�ك ونقله من االهتم�ام باآلخري�ن وبمراعاة 
حاالته�م ومش�اركتهم مش�اكلهم، إىل الرتكي�ز ع�ىل 
مصالحك واس�تعادة ذاتك وتحديد رغباتك ووضع أهدافك 
البعيدة نصب عينيك. رّكزي عىل أعمالك وال تهميل إنجازها! 

تنطلق�ن يف طري�ق التج�دد واملغام�رة مدفوعة 
بتفاؤلك املعهود وحيويت�ك الهائلة، وال يشء يعيق 
تقدمك واندفاعك عىل جميع املس�تويات بفضل الحظ 
ال�ذي يرع�ى ش�ؤونك العامة. ق�د تكون العازبة مس�اء 
اليوم ع�ىل موعد مع لقاء ه�ام يحدد لها معالم مس�تقبلها 

العاطفي! 

ال تنظ�ري فق�ط إىل القس�م الفارغ م�ن الكأس، 
انجزي بكل هدوء األعمال التي بن يديك وال تفكري 
بم�ا تبقى منها، فلكل وقت تدبره! تعانن بعض القلق 
ج�راء أوضاعك املالية التي تحت�اج إىل التنظيم أو إىل إعادة 

التقييم بسبب مبالغتك يف املرصوف غر الرضوري. 

بالرغ�م من الصعوب�ة التي تواجهينه�ا يف العودة 
باملياه إىل مجاريها الس�ابقة، تع�ود حياتك املهنية 
والعملية إىل عاداتها ونظامها بعد فرتة من التعقيدات 
أو التأخ�ر الذي ط�ال أعمالك. حاويل الوقاية واس�تباق 

األمور كي ال تقعي مجدداً يف نفس املشاكل أو األغالط! 

اصغ�ي ول�و ملرة واح�دة إىل ذات�ك العميق�ة التي 
تتطل�ب من�ك الحفاظ ع�ىل قيم�ك الداخلية وعىل 
طريقتك النزيهة يف التعامل مع محيطك بش�كل عام. 
الح�ظ يرافق خطوات�ك ويدع�م خياراتك ع�ىل أنواعها، 
فتقدم�ي بثقة وجرأة وال تدعي الفرص املهنية الجيدة تفلت 

من يدك! 

ح�اويل قدر اإلم�كان التحّك�م بمرصوفك وادريس 
جي�داً بنود ميزانيتك ووضعك امل�ايل، إذ قد يطرأ ما 
يضطرك إىل نفقات إضافية غر متوقعة تبّدل تعاملك 
املايل ومستوى معيشتك اإلجتماعية. ال تجازيف باملوافقة 

عىل صفقة مالية، فاألوضاع الفلكية غر مناسبة لذلك. 

تحتل املسائل العائلية قائمة اهتماماتك وأولوياتك، 
وتش�عرين بالحاجة إىل دعم محيط�ك من الناحية 
النفس�ية واملعنوي�ة. تتوصل�ن رغ�م ذل�ك إىل القيام 
بأعمال�ك عىل أفضل وجه ممكن، وإىل رفع معنوياتك من 
خالل القي�ام ببعض النش�اطات التي قد تتطل�ب مصاريفاً 

أضافية! 

ال تلّب�ي رغبتك الهوجاء يف اإلرساف يف اإلنفاق عىل 
نش�اطات مس�لية مع املقربن منك أو يف املبالغة يف 
تقدي�م الهدايا الثمين�ة إلعزائك! كوني أكث�ر عقالنية 
يف تعاملك املايل، وضعي س�قفاً مح�دداً لنفقاتك بحيث ال 

تتعديه. فالحظ الذي يرافقك قد ال يستمر معك طويالً! 

يرعى الحظ مسرتك عىل جميع األصعدة ويمنحك 
الحماي�ة الت�ي تحتاجينها يف هذا الوقت من الس�نة 
الذي يحمل لك كثاف�ة يف التنوع والتناقضات واألحداث 
املتفرقة التي بالرغم أن غالبيتها يالئم تطلعاتك ويستجيب 

لرغباتك، إال أنها تضعف قدرتك وتمتص معظم طاقاتك. 

تجدين ح�اًل رسيعاً لألزم�ة التي تمري�ن بها عىل 
املستوى العاطفي بفضل دبلوماسيتك وقدرتك عىل 
املس�اومة. تقنع�ن الرشيك بوجهة نظ�رك دون عناء 
يذك�ر، لكن لن يخل�و األمر من بعض التن�ازالت املتبادلة 
الت�ي تقتط�ع غالبيتها من حس�ابك! تصلك بع�ض األخبار 

السارة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ُيحكى أّنه كان هناك مجموعة من القنافذ ُتعاني الربد الش�ديد، فاقرتبت 
م�ن بعضها وتالصق�ت طمعاً يف يشٍء من ال�دفء لكّن أش�واكها املُدبَّبة 

آذتها، فابتعدت عن بعضها فأوجعها الربُد القارص.
فاحتارت ما بن ألم الّشوك والّتالصق، وعذاب الربد، ووجدوا يف الّنهاية أّن 
الح�ّل األمثل هو الّتقارب املدروس بحي�ث يتحّقق الدِّفُء واألمان مع أقل 

قدٍر من األلم ووخز األشواك.
وابتع�دت  املُؤل�م  اإلق�رتاب  تق�رتب  ل�م  لكّنه�ا  فاقرتب�ت 

أمَنه�ا لم لكّنه�ا  �م  ُيحطِّ ال�ذي  اإلبتع�اد  تبتع�د 
وراحتها.

الّصداق�ة  ت�دوم  لك�ي  الحكم�ة: 
يج�ب أن نحافظ عىل مس�احٍة 
بيننا وب�ن من نحّبه�م تماماً 
كالخطوط املتوازية ال تلتقي 
حّتى ال تتقاط�ع وال يعود 
هناك فرصة للقاء، هكذا 
الرّفق�ة  حقيق�ة  ه�ي 
خط�وٌط  الّصالح�ة 
�طُ يف كّل  ُمتوازية والّتوسُّ

األمور مطلوب.

كي نعيش يف سعادة... جيب أن حنذر االقرتاب 
الشديد واالخنراط غري املدروس مع اآلخرين

قـــــــصة 

مشاكل وحلول

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم يدللك الفلك اليوم بالطريقة التي تفضلينها وهي 

إرساء األجواء العاطفية الجيدة من حولك، خاصة 
إن كن�ت ال زل�ت خالية الفؤاد! تش�عرين بالس�عادة 
واإلطمئن�ان يف هذا اليوم امليلء بمش�اعر الحب املتدفقة 
وباملديح لشخصك بما يريض غرورك ويرفع من معنوياتك! 

دائماً اس�ر عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا ش�خصية 
منفتحة وأحب التواصل مع اآلخرين ، وهذه مشكلتي .. فالبعض يعترب ذلك 
منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان هذا من الذكاء االجتماعي ، ومش�كلتي 
أنني يس�تحيل أن اجد من والدي كلمة طيبة تش�جعني او تالحظ الجمال 
بداخ�يل .. فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل امامي ، وأبي ال ي�رى من الحياة 
ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ ! لذلك اشعر 
بأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك والضعف حيال 

نفيس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بشكل أو باخر تتشارك الكثر من البنات العرب يف هذه األمور ولكن 
الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت بذاتك 
فاالب�داع امر ش�خيص والقناعة بقيم�ة الذات ال ياتي م�ن اخرين بل من 
الذات نفسها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولن ولكن 
ككن�ت ارد دوم�ا ان هذه قناع�ات فال تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل 
كلمات الثناء من الغر حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما دورك 
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر، ولهذا اوال اجعيل تقدمك 
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب والدعاء 
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر، ثالثا بيدك 
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم 
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخرتاق بعض الحواجز بحجة االنفتاح 
والتحرر، كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر والفائدة 

لك واالهم يجب ان تبحثي عن دورك يف هذه الحياة . 

فهم ذاتي
مشاكل وحلول

غزل عراقي
حيل اتعذبت بس انَت م��ا حسيت

الن بنار گلبي وگلبك الب���ارد
جنت بس انَت أشوفك ما شفت ناس
وصافن بس أفكر والذهن ش��ارد
وإنَت تعيش ص��ايف وهادئ البال

… … وتشلع باب گلبي بصمتك الج�احد
آه شكد صعب م�ن تعشك انسان

========
ذلتني املحبه ودم بجيت النوب

كرهت الدنيه كلهه شلون ذلتني
بجتني اعله حبك سهرتني الليل
وعينك هاي انت بغيض بجتني

ابد ما انسه جرحك وانه الك ممنون
... واطباعك تجارب كومه علمتني

بس اصرب عيل الزم يجيلك يوم
وتضل ترصخ يناس النار جوتني

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

م�ن  فت�اة  أحبب�ت  ش�اب،  ان�ا 
تحبن�ي،  وه�ي  س�نة   12 س�ن 
ومازل�ت أحبها إىل الي�وم ولكني 
ال أس�تطيع االرتباط به�ا، فبعد 
الجامعي�ة  الدراس�ة  أتممن�ا  أن 
أخ�ربت وال�دي برغب�ة االرتباط 
بها، لتقول يل الوال�دة إنها أختي 
م�ن الرضاع�ة. لم أص�دق حتى 
تأكدت من غرها. بعدها أصيبت 
الفت�اة التي أحب بانهيار عصبي 
ودخل�ت املستش�فى، وطالبتني 
أمي بالزواج وإال س�وف تغضب 
ع�يل ط�وال حياتها، لم تس�تمر 
خطبتي سوى سنة ونصف؛ ألني 
لم أحتم�ل رؤية من أحب تعاني، 
أو باألصح ال أريد الزواج بغرها، 
وهي كذلك ال تريد الزواج بغري، 
فقد تقدم لها الكثر وهي ترفض. 
أعل�م أن زواجن�ا بحك�م املحرم، 
ولكن�ي ال أريد ال�زواج من أخرى 
فج�ل أحالمي كان�ت لها ومعها، 
لك�ن إلحاح أه�يل يخنقني حتى 
أنني فكرت باالنتحار كثراً؛ ألني 
ال أس�تطيع تنفي�ذ م�ا يطلبون، 
وأيضاً ال أستطيع العصيان، فما 
الحل الذي يريحني ويريح أهيل؟

النصائح والحلول:
الرض�اع  م�ن  اإلخ�وة  مس�ألة 
عقيدتن�ا  يف  أساس�ية  مس�ألة 
وتراثنا وعاداتنا، لهذا دعنا نتكلم 

برصاحة رغم كل األلم.

الرصاح�ة تقول: إن ه�ذه الفتاة 
ال تج�وز لك رشعاً، هذه مس�ألة 
منتهية، ومن هن�ا يبدأ الحل ألن 
التعامل معه�ا ينبغي أن يبدأ من 
هن�ا، أي ما بع�د الف�راق، فماذا 
لدين�ا بعد الف�راق غ�ر االنهيار 

العصبي والرغبة يف االنتحار؟
سيكون لدينا الكثر ألننا يف واقع 
ولسنا يف رواية أو فيلم سينمائي، 
مع أن الروايات واألفالم تساعدنا 
أحيان�اً عىل تقبل وقائع، وتعلمنا 

معاني عميقة يف الحياة.
من املعاني العميقة ذلك الشعور 
باإلذع�ان لقدرنا، أي ملا كتبه الله 
ل�ك، وه�و كت�ب أن ه�ذه الفتاة 
ه�ي أختك يف الرضاع�ة، واألخوة 
هي حب أيض�اً، لكنه حب عميق 
وأصي�ل ومري�ح، وتأك�د أنه مع 

الزمن س�تصل إىل هذا الش�عور؛ 
ألن�ك مؤم�ن وعاق�ل، وتري�د أن 

تريض ربك وأهلك.
الصدمة ال ش�ك قاسية كما قلنا، 
لك�ن االنهي�ار العصب�ي يك�ون 
مؤقت�اً يف كث�ر من األحي�ان، ثم 
يتحول إىل ش�جن أو حزن دفن، 
وإذا تمس�كت بعقل�ك وإيمان�ك 
ستستطيع بإذن الله أن تحول ما 
ح�دث إىل ذكرى م�رت يف حياتك، 
ث�م بأمل�ك وحس�ن ظن�ك بالله 
ودعائ�ك ستس�تطيع أن تتقب�ل 
واقعك، وتتمنى لفتاتك مستقبالً 
خراً، أي أن تصب�ح أماً، ويمكن 
أن تكون يف املستقبل بمثابة خال 

ألبنائها.
أمر واقعي وعميل آخر يس�اعدك 
أن  وه�و  اعتق�ادي،  يف  أيض�اً 

تغ�رق نفس�ك بالعم�ل والتقرب 
م�ن أف�راد عائلت�ك، ولع�ب دور 
املس�اعد والداعم لكل من يحتاج 
إىل مس�اعدتك، هك�ذا ي�ا ول�دي 
تحول طاقت�ك العاطفية املرهفة 
إىل محبة عميق�ة تنرشها فيمن 
حول�ك؛ لتصب�ح مح�ور الح�ب 
وامل�رح مل�ن حولك، فك�ن كريما 
باملش�اعر للكب�ر والصغر؛ ألنك 
مش�اعر  بامت�الكك  محظ�وظ 
الحب، وال تك�ن أنانياً ألن عزلتك 
س�تصبح م�ع الوق�ت أنانية لن 

ترضاها لنفسك.
حالت�ك إذا م�ا طبق�ت النصائح 
بالع�دوى،  الفت�اة  س�تصيب 
أخوتكم�ا  مس�ألة  وس�ترتاجع 
بالرضاع�ة لتصبح ذكرى عزيزة 
ش�جية أكثر منها مؤملة، فالزمن 
كفيل بهذا املس�ار، فسلم نفسك 
لخالق�ك وتذك�ر واجب�ك العائيل 
لنفس�ك  وأع�ط  واالجتماع�ي، 
س�نة عزوبية أخرى فمن يدري، 
فربم�ا يخب�ئ الله لك خ�راً آخر 
يف م�كان م�ا، وحت�ى إذا ما كان 
زواجك باملس�تقبل عملياً وعقلياً 
ال عاطفي�ًا فال ب�أس، ألن الزمن 
أيض�اً كفي�ل بزرع ب�ذور جديدة 
م�ن الح�ب يف الرتب�ة الصالح�ة 

وقلبك صالح بإذن الله.
حنان:مجل�ة  خال�ة  )املص�در 

سيدتي( 

اكتشفت أن حبيبيت منذ سنوات أخيت بالرضاعة.. ماذا أفعل؟

 برج الحم�ل:
مدم�رة.. تح�ب رسيع�ا وبعنف 
وبالرغم من ذلك فهي تتحكم يف 
نفسها جيدا خوفا من ان تقع يف 
أي�ة اخطاء ولكن ه�ذا اليمنعها 
م�ن فق�دان صربه�ا يف بع�ض 

االحيان.
برج الث�ور :

تتميز عن غره�ا بحب االمتالك 
.. فه�ي تعد ان كل ما يئول اليها 

يصبح ملكا لها وحدها.
برج ال�جوزاء :

تحاول اقناع االخرين بأن الغرة 
يشء ال يعنيها .
برج الرسطان :

تعطي اهمية للمواقف اكثر مما 
تستحق .

برج األسد :
تنت�ج غرته�ا عن حساس�يتها 

الزائدة تجاه االخرين .
برج الع��ذراء :

غرته�ا ناتج�ة م�ن ش�عورها 
الدائم بعدم االمان .

برج امل�يزان :
احتمال غرتها تكون اقل بكثر 
من االخرين فهو برج عادل يهتم 

دائما بالعدل واالنصاف.
برج العقرب:

غرتها عنيفة جدا.
برج الق�وس:

متح�ررة.. تعطي دائما الفرصة 
لها ولغرها فهي صبورة جدا.

برج الج�دي :
م�ن الس�هل ان تش�عر بالغرة 
وتتحول فجأة اىل حقد وكراهية 

عىل االخرين 
برج الدل�و :

تتجن�ب اظه�ار غرته�ا حت�ى 
التش�عر باهان�ة كرامته�ا امام 

االخرين .
برج الحوت :

لديها الق�درة عىل اخفاء غرتها 
ولكنها مهذب�ة. ومنطقها دائما 
انه�ا تتعام�ل م�ع االخرين كما 
تتعامل مع نفسها وعموما فهي 

اكثر االبراج اخالصا.

تعرف على غريت زوجتك من برجها

اختبارات شخصية

1920 - هولندا ترفض تس�ليم قيرص أملانيا الس�ابق 
فيلهلم الثاني للحلفاء بعد الحرب العاملية األوىل.

1943 - الق�وات الربيطانية تس�تويل عىل طرابلس يف 
ليبيا وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.

1950 - الكنيس�ت يعل�ن للم�رة الثاني�ة ان الق�دس 
هي عاصمة إرسائي�ل وواصل نقل الدوائر الحكومية 

إليها.
1963 - اختف�اء أح�د كبار مس�ؤويل االس�تخبارات 
الربيطاني�ة مي- 5 كيم فيلبي فجأة يف بروت، والذي 

تبن أنه جاسوس للسوفييت فيما بعد.
1969 - القاهرة تحتف�ل بألفيتها واعترب افتتاح أول 

معرض للكتاب الدويل بداية االحتفال باأللفية.
1973 - الرئيس األمريكي ريتش�ارد نيكس�ون يعلن 

التوصل إىل اتفاق ينهي حرب فيتنام.
1997 - الرئي�س األمريكي بيل كلينتون يعن مادلن 
أولرباي�ت وزيرة للخارجية يف مطلع واليته الرئاس�ية 

الثانية خلفاً لوارن كريستوفر.
2007 - املعارض�ة اللبناني�ة تغل�ق الط�رق املؤدي�ة 
للعاصم�ة ب�روت ومط�ار رفي�ق الحري�ري ال�دويل 
للضغط عىل الحكومة كي تستقيل، وأدى هذا اإلغالق 
إىل مواجهات بالشارع بن منارصي الطرفن أدت إىل 

سقوط عدد من الضحايا.
2012 - افتتاح أوىل جلس�ات مجلس الشعب املرصي 
بعد ث�ورة 25 يناي�ر، وفيها تم انتخاب محمد س�عد 
الكتاتن�ي رئيًس�ا للمجلس ليك�ون أول من يتوىل هذا 

املنصب من املنتمن لإلخوان املسلمن.
2015وفاة امللك الس�عودي عبد الله بن عبد العزيز آل 

سعود.
مبايعة األمر س�لمان بن عبد العزيز آل س�عود ملكاً 
للمملك�ة العربية الس�عودية واألمر مق�رن بن عبد 
العزيز آل سعود ولياً للعهد واألمر محمد بن نايف بن 

عبد العزيز آل سعود ولياً لويل العهد.

أفقي :
-1 ) ح�رب……. ( تس�ببت 
فيه�ا إم�رأة يف الجاهلي�ة – 

إمرأة عمران.
-2 مظهر – ذو النورين .

-3 ) ال�….. ( من أسماء الله 
الحسنى – يرتدد عىل .

الراع�ي غنم�ه –  -4 دع�اء 
خضع.

-5 من الش�هور الرسيانية – 
نؤاخي ) معكوسة ( .

-6 ب�ذل نعل�ه ) مبعثرة ( – 
قادم.

-7 » أكثر ال�…… فإن السفر 
طويل « ) معكوسة ( – يف كل 
ذات كبد رطبة ….) معكوسة 

( – األمر من ) باع ( .
-8 أش�مل – نص�ف مبدأ – ) 
خباب بن ال�…… ( س�ادس 

من أسلموا.
-9 ) ناء ( مبعثرة – بدايات ) 

معكوسة ( .
10– نتدرب – من الضمائر ) 

معكوسة ( .

عمودي :
-1 ش�عوب – مات�وا يف 

سبيل الله .
-2 أعلم األمة بالحالل و 

الحرام ) معكوسة ( .
الهمذان�ي(   ……  (  3-
املقام�ة  صاح�ب 

القريضية .
 ( كت�اب  صاح�ب   4-
مش�كالت  و  اإلس�الم 

الحضارة ( .
-5 جيش جرار

قتل�ه  م�ن  آخ�ر   6-
الحجاج.

أب�و س�فيان ب�ن   «  7-
فتي�ان  س�يد   »  .……
الجن�ة ) معكوس�ة ( – 

األمر من ) كان ( .
-8 أنقذنا – متشابهان .
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أزمة الثقة السياسية 
وأبعادها 

ُيعد مفهوم الثقة السياسية يف الدولة أحد املفاهيم األساسية املهمة فيها. 
لذل�ك ن�رى عند اتس�اع الفج�وة ب�ني املواطنني والدول�ة تظهر أزم�ة الثقة 

السياسية بينهما، فضالً عن إتساع دوائر عدم الثقة بني أفراد املجتمع. 
ويع�د قيام النخب�ة الحاكمة بتلبية احتياجات ومطال�ب مواطنيها من أهم 
آلي�ات بن�اء الثق�ة، وأن أغلب الحكوم�ات تفتقد اىل ثق�ة جماهريها عندما 

تصبح أقل فعالية يف توصيل ما يريده املواطنون. 
ولذلك فإن عدم الثقة بني املواطنني والحكومة تظهر عندما يدرك املواطن أن 

أداء الحكومة غري مقبول، ويكاد يكون مرفوضا.
وما يحصل يف بلدنا، منذ ما يقارب أربعة أش�هر لخروج التظاهرات يف بغداد 

واغلب املحافظات، خري دليل عىل ذلك.
هذه التظاهرات التي يطالب املحتجون فيها، حس�ب الشعارات التي رفعت، 
والهتافات التي اطلقت من قبلهم، ب�» اإلصالح الس�يايس وتشكيل حكومة 
مؤقتة، والدعوة النتخابات مبكرة وتعديل الدس�تور، والقضاء عىل الفساد، 
وتقديم الفاس�دين إىل القضاء، واسرتداد األموال املرسوقة اىل خزينة الدولة، 
وتوفري ف�رص العمل للخريج�ني والعاطلني عن العم�ل، وإلغاء املحاصصة 
وتوف�ري الخدم�ات«، كل هذا يتطل�ب مواقف واضحة م�ن الحكومة والكتل 
السياس�ية، بشكل جاد وملموس، من دون تس�ويف أو مماطلة، الن وضع 
البلد ال يتحمل دخوله يف أزمات سياس�ية واقتصادية وأمني�ة، ونفق مظلم، 

أكثر مما هو عليه اآلن.
وللس�يطرة عىل وضع البلد، يجب أن يفكر الجميع بإعطاء الفرصة الكافية 
لرئي�س ال�وزراء الق�ادم، الذي تع�رست والدت�ه، باختياره حكوم�ة بعيدة 
ع�ن املحاصص�ة، واملناكفات والرغبات السياس�ية، كي ينج�ح يف برنامجه 
الحكوم�ي، واإلع�داد النتخابات مبك�رة، والتي من ش�أنها تهدئة الوضع يف 
البلد، وتخفيف االحتقان فيه، وبذلك تكون حكومته جزءا من الحل، ال أزمة  

متفاقمة بني املواطنني والفرقاء السياسيني.
والوضع، بعد أكثر من خمسني يوما من قبول مجلس النواب استقالة رئيس 
الوزراء، عادل عبد املهدي، وحكومته، نتيجة للضغط الجماهريي، واألحداث 
الدامية التي رافقت التظاهرات، والتي راح ضحيتها مئات الش�هداء، وآالف 
الجرحى من املتظاهرين والقوات االمنية، ما زال يتأرجح بني قرص الس�الم 

ومجلس النواب العراقي .
لق�د كث�َر الحدي�ث يف اآلون�ة االخرية عن ش�خصية رئي�س ال�وزراء القادم 
وحكومت�ه، الس�يما بعد عجز السياس�يني اقناع رئي�س الجمهورية، برهم 
صالح، بمرش�حيها، األمر الذي جعل رئيس الجمهورية يف وضع صعب، وال 

يحسد عليه.  
إن األزم�ات، إذا م�ا اس�تمرت يف أي بلد م�ا، فإنها تنهكه، وتجع�ل منه بلدا 

ضعيفا، وتعيده إىل الوراء.
إذاً، تعد الثقة يف أداء الحكومة مؤرشاً أساسيا ومهما لقياس رضا املواطنني 
تجاه السياس�ات الحكومية، وتقرتن هذه الثقة باستجابة الحكومة ملطالب 
املواطنني، وتحقيق ما يخدم حاجاتهم ومصالحهم، والش�عور باملس�ؤولية 

اتجاههم. 
ومن هن�ا أقول: السياس�ة بطبيعتها متحرك�ة ومتغرية، لي�س فيها أناس 
دائم�ون، وال مصال�ح دائمة وثابت�ة، والعالقات يف السياس�ة تتغري، وكذلك 

الظروف، مع قابلية املناخ أيضاً للتغري والتلبد.
لذل�ك ال يوجد أم�ام عودة اله�دوء لبلدنا إال اإلص�الح الحقيق�ي، والتفاهم 
الس�يايس ب�ني الحكوم�ة والسياس�يني من جه�ة، واملتظاهري�ن من جهة 

أخرى.
نعم.. القدرة عىل خلق الواقع السيايس يف إطار التعامل مع املمكن واملستحيل 
عملي�ة غاية يف التعقيد، وتعتمد عىل معرف�ة كاملة بتفاصيل األوضاع، لكن 
إذا م�ا طرحت أبرز امللف�ات عىل طاولة الح�وار، ووجود الرغب�ة الحقيقية 
لدى جميع الفرق�اء يف حلحلة الوضع الحايل، فإن الحلول الناجعة، التي من 
ش�أنها حل األزمة السياس�ية يف البلد، س�تكون حارضة وبق�وة، مع وضع 

بدائل وخيارات لكل الظروف الطارئة.

رسمياً.. »واتسآب« يتيح الوضع الداكن 
للمستخدمين

اكتشاف ثوري.. عالج عالمي 
موحد لجميع أنواع السرطان

برنامج حاسوب ذكي يتعرف على 
مالكه بـ«بصمة الرقص«

عـين على العالم

تلقى تطبيق الرتاسل الفوري »واتساب« ميزة كثر الحديث عنها مؤخراً 
وهي الوضع الداكن الرس�مي، بحيث أصبح الوضع الداكن الذي ظهرت 
حول�ه الكثري من الترسيب�ات وبدأت آثاره بالظه�ور يف واجهة التطبيق 

وتعليماته الربمجية منذ أشهر متاحاً يف نهاية املطاف للمستخدمني.
ويطلق عىل الوضع الداكن يف »واتس�اب« اسم Dark يف واجهة االختيار، 
وهو يضيف ملف تعريف أخرض غامقاً عىل واجهة املس�تخدم بالكامل 
لتطبي�ق املراس�لة مع بعض األل�وان املتناقضة هنا وهن�اك. وأصبحت 
اآلن الشاش�ة الرئيس�ية وقائمة اإلع�دادات بلون غامق، لك�ن يف حالة 
واجه�ة املحادث�ة، فقد تك�ون فقاعات الدردش�ة فقط مظلم�ة، بينما 
تكون الخلفية بيضاء أو تعكس أي لون آخر قام املس�تخدمون بتعيينه 
كخلفي�ة. لكن قبل امليض قدماً وتفعيل هذه امليزة، تجب اإلش�ارة إىل أن 
الوضع الداكن متاح حالياً فقط للنس�خ التجريبية حتى اآلن، وال توجد 
أي�ة معلومات تتعلق بالوقت الذي س�يتم فيه طرح امليزة عرب النس�خة 

الرسمية املستقرة، لكن ال ينبغي أن تستغرق وقًتا طويالً.

ج�د علم�اء أن نوع�ا م�ن الخاليا 
املناعية القاتلة املكتش�فة حديثا 
أثار احتمال إنت�اج عالج »عاملي« 

للرسطان.
وقال العلماء يف جامعة »كارديف«، 
ويل�ز، إن الخالي�ا التائية الجديدة 
تمن�ح األم�ل يف التوص�ل لع�الج 
أن�واع«  جمي�ع  يناس�ب  »واح�د 
الرسطان. وتع�د عالجات الخاليا 
التائي�ة املضادة للرسط�ان، التي 
املناعي�ة  الخالي�ا  إزال�ة  تش�مل 
وتعديلها وإعادتها إىل دم املريض 
للبح�ث ع�ن الخالي�ا الرسطانية 
يف  انم�وذج  أح�دث  وتدمريه�ا، 

عالجات الرسطان املطورة.
وُيع�رف النوع األكثر اس�تخداما 
 ،CAR-T عىل نطاق واس�ع باسم
مري�ض،  ل�كل  مخص�ص  وه�و 
ولكن�ه يس�تهدف ع�ددا محدودا 
م�ن أنواع الرسطان، ولم ينجح يف 
عالج األورام الصلبة، التي تش�كل 

غالبية أنواع الرسطان.
اآلن  اكتش�فوا  العلم�اء  ولك�ن 
الخاليا التائية املجهزة بنوع جديد 
التائية  م�ن مس�تقبالت الخالي�ا 
)TCR(، الت�ي تتعرف عىل معظم 
أنواع الرسطان البرشية وتقتلها، 

بينما تتجاهل الخاليا السليمة.

ط�ّور باحثون يف عل�م الكمبيوتر 
م�ن جامعة يفس�كيال الفنلندية، 
برنام�ج حاس�وب ذكي�ا، يمكنه 
التع�رف عىل مالكه م�ن رقصته، 
وليس فقط من بصمة إصبعه أو 
وجهه. وأج�رى الباحثون تجربة 
ع�ىل 73 مش�اركا، حي�ث رقصوا 
عىل أنغام متنوعة من موس�يقى 
»البلوز والريف وميت�ال والريغي 
والراب«، ووج�دوا أن النظام اآليل 
ح�دد عرب كامريا التق�اط الحركة 
21 حركة أثناء رقصاتهم ثم حللها 
ودمجه�ا م�ع بع�ض املعلوم�ات 
العامة حول كل مشارك يف ذاكرته.  
وقال الباحث املشارك يف الدراسة، 
بايس س�اري: إن »برنامج التعلم 
اآليل كان ق�ادرا عىل التعرف بدقة 
ع�ىل كل املش�اركني يف التجرب�ة، 
بعد أدائه�م الرقص�ات من خالل 

التقاط %94 من تحركاتهم أثناء 
الرقص«، مشريا إىل أن كل شخص 
لدي�ه بصم�ة رق�ص تختلف عن 
اآلخر، وذلك بغض النظر عن نوع 
املوسيقى التي يتم تشغيلها. املثري 
للدهش�ة كان الهدف م�ن تجربة 
الفري�ق الس�تخدام الربنامج اآليل 
يف تحدي�د أنماط املوس�يقى التي 
رق�ص عليها املش�اركون. وقالت 
الدراس�ة،  يف  املش�اركة  الباحث�ة 
إمي�ي كارلس�ون: ”بش�كل مثري 
للصدمة، كاف�ح الربنامج لتحديد 
أنواع املوس�يقى، حيث تعرف عىل 
%30 منها، ولكنه حدد الراقصني 
بدقة بناًء عىل حركاتهم“. ويعتقد 
الباحثون أن الربنامج اآليل فش�ل 
يف تحديد أنواع املوس�يقى لتشابه 
م�ن  حي�ث  وألحانه�ا،  إيقاعه�ا 

الصعب الفصل بينها.

ــك  ــن قتل وجرح املزيد من املتظاهرين. الش ندي
ــلميتهم، لكن  ــه على احملتجني احملافظة على س ان
ليس هناك ما يربر استخدام القوة املميتة املفرطة 
حيث قتل لغاية اآلن اكثر من ٦٠٠ متظاهر. هناك 
ــراء حتقيقات  ــة اىل ضبط النفس واج حاجة ماس
ــب  ــة ملطال ــتجابة العملي ــك االس ــة، وكذل موثوق

املتظاهرين لتحقيق االصالح.

سروة عبد الواحد

ــتقطبت ١٦ مليون زائر  ــي تفتخر انها اس إمارة دب
ــتمتعوا بالسياحة، وبهذا تكون االوىل عربية  ليس
ــياحة، وحنن يف العراق إذا يفتحوا اجملال  يف الس
ــبب  ــون عراقي يرتك بلده، بس ــن ١٦ ملي ــر م اكث

القمع وعدم وجود اخلدمات واالستقرار.
ــلطنة  ــارات العربية او س ــتوى اإلم ــى نصل ملس مت

عمان، بينما كانوا هم من يتمنون ذلك.

 

الرتكي�ة  الس�لطات  فتح�ت 
تحقيق�ا يف مسلس�ل درامي 
املمث�ل  بطول�ة  م�ن  جدي�د 
خال�د  الش�هري  الرتك�ي 
»الرتويج  بزع�م  أرغنيت�ش، 

لإلرهاب« .
»باب�ل«  مسلس�ل  ويرك�ز 
ع�ىل حي�اة أس�تاذ جامعي 
أقي�ل من عمل�ه، وتم تجميد 
حس�اباته املرصفي�ة، ومنع 
من الس�فر ومغ�ادرة البالد، 
ويتطل�ع لبدء حي�اة جديدة 
م�ن خ�الل محاول�ة دخول 
الوالي�ات املتح�دة بطريق�ة 
غري رشعية. ويشري املسلسل 
بش�كل واضح إىل العاملني يف 
املفصولني  املدني�ة  الخدم�ة 
بموج�ب  وظائفه�م  م�ن 
مراسيم رئاس�ية من قانون 

العامني  الطوارئ، صدرت يف 
املاضيني يف أعق�اب محاولة 
الفاش�لة يف تركيا  االنق�الب 
عام 2016. وأقالت الحكومة 
الرتكية عقب تلك األحداث أو 
أوقفت عن العم�ل، أكثر من 
150 ألف موظف عام بسبب 
عالقاته�م بجماع�ات وق�ع 
تصنيفها باإلرهابية. وعقب 
م�ن  األوىل  الحلق�ة  ع�رض 
املسلسل، أثري من حوله جدل 
كب�ري، واتهم ع�دد كبري من 
الدرامي  العم�ل  املش�اهدين 
بالرتويج إلح�دى الجماعات 
ع�ىل  املوج�ودة  السياس�ية 
قائم�ة املنظم�ات اإلرهابية 
يف تركي�ا، وه�و بالت�ايل م�ا 
دفع السلطات الرتكية لفتح 

تحقيق باألمر.

فنان سوري يعلن حفالت غنائية بـ«ليرة واحدة« 
دعما لـ«الليرة السورية«

نجوى كرم تشعل كواليس
The Voice Senior 

حرص عدد من نجوم الفّن عىل حضور العرض 
الخاص لفيلم »لص بغداد«، حيث كان من 
ضمن الحضور هنا شيحة وسوزان نجم 
الدين، وياس�مني رئيس، وعي ربيع، 
ومجموعة كبرية من الصحافيني 
فيل�م  أّن  ُيذك�ر  واإلعالمي�ني. 
»لص بغ�داد« هو أول عمل 

كومي�دي  أكش�ن 
رئيس،  لياسمني 
يف  ويش�ارك 
لت�ه  بطو

الفن����ان محم�د إم�ام، وفتح�ي عب�د الوهاب، 
وأمينة خليل، ومحمد عب�د الرحمن. ويدور الفيلم 
حول مغام�رة كوميدية تقع عندم�ا يبحث أبطال 
الفيلم عن كن�ز مفقود، 
والفيل�م م�ن إخراج 
خال�د  أحم�د 
وتأليف  موىس، 
إبراهيم،  تامر 
ج  نت�����ا إ و
ج�ي  س�ينر

فيلمز.

أعلن بعض الفنانني الس�وريني انضمامهم 
إىل حملة دعم اللرية السورية »لريتنا عزنا« 
عرب مواقع التواصل االجتماعي، بعد تدهور 
مس�تويات  وتخطيه�ا  الس�ورية  العمل�ة 
تاريخية. وش�ارك املطرب الس�وري حسام 
جني�د بالحمل�ة، ون�رش فيدي�و يعل�ن فيه 
انضمام�ه لحمل�ة »لريتنا عزتن�ا«، ودعمه 
للرية الس�ورية عىل طريقت�ه الخاصة عرب 
إقام�ة 3 حف�الت غنائية جماهريية رس�م 
الدخ�ول إليها ب� »لرية واحدة« واس�تجاب 

التجاري�ة  املح�الت  أصح�اب  م�ن  ع�دد 
واملطاع�م الش�عبية ومح�الت بي�ع امل�واد 
الغذائية والتموينية والفنانني وشخصيات 
أخرى لحملة »لريتنا عزنا« التي شملت عدة 
محافظات ومدن سورية.وكانت مجموعة 
وفعالي�ات  الس�وريني  الناش�طني  م�ن 
اجتماعية وش�عبية، أطلق�ت حملة جديدة 
لدعم اللرية الس�ورية ع�رب مواقع التواصل 
وتخطيه�ا  تدهوره�ا  بع�د  االجتماع�ي 

مستويات تاريخية.

أنه�ى نخبة م�ن نج�وم الدرام�ا اإلماراتي�ة، منهم أحمد الجس�مي، 
واإلعالمي سعود الكعبي، ويارس النيادي واإلعالمي يوسف الكعبي، 

تصوي�ر أدوارهم يف املسلس�ل الدرامي »املنّص�ة« ذي املواصفات 
العاملي�ة يف الرؤي�ة والكتابة واإلخراج، متصّدري�ن جنباً اىل جنب 
مع نجوم الدراما العربية الكبرية املشاركة يف العمل الذي يجتمع 
فيه املمثل األمريكي دان كني املعروف بلعبه دور »س�وبرمان«، 

ب�أدوار محورية مهمة ومؤثرة يف س�ياق قصة العمل الذي تم 
تصوي�ره كامالً يف العاصم�ة اإلماراتية أبو ظبي، بمجريات 

وأحداث رشق أوس�طية مثرية ومشوّقة ستكشف الكثري 
م�ن األم�ور الغامض�ة. ويحم�ل مسلس�ل »املنّصة« يف 
قّصت�ه درام�ا اجتماعي�ة تش�ويقية ت�دور أحداثها يف 
مناط�ق متعددة من ال�رشق األوس�ط، يف إطار حرب 
املعلومات وامليديا الت�ي تؤثر يف حياة البرش اليومية، 
بش�كل جريء ومختلف لم يقدَّم سابقاً، بمشاركة 

نجوم م�ن الوطن العربي والخليج وأمريكا . حيث 
قام�ت الرشك�ة ببن�اء وتجهي�ز اس�توديوهات 
تصوير خاص�ة باملقاييس العاملي�ة تبرّش بعمل 
ضخ�م يحم�ل الكثري م�ن املفاج�آت والجرأة يف 

الحوار واإلخراج ذي الرؤية العاملية.

سوزان نجم الدين وهنا شيحة أول الحاضرين 
لعرض »لص بغداد«

روجت الفنانة، سريين عبد النور، لحفل عيد الحب الذي من املقرر 
إقامته يوم 13 فرباير القادم بالعاصمة األردنية بمشاركة الفنان 

وائل جسار .
ونرشت البوس�رت الدعائي للحفل عرب حس�ابها عىل انستقرام، 
وعلق�ت قائل�ة:« ل�كل ال�ي بيحبون�ا، تع�و لعنا بعي�د الحب 

بعمان«.
ع�ىل الجان�ب اآلخ�ر، اّتفق�ت رشك�ة Eagle Films للمنتج 
جمال س�نان مع النجمة اللبنانية سريين عبد النور والنجم 
السوري محمود نرص عىل بطولة عمل درامي ضخم بعنوان 
»دانتيل« لرمضان 2020، حيث س�يجمعهما مع نخبة من 
أهم نجوم الدراما اللبنانية والس�ورية تحت إدارة املخرج 

املثنى صبح.

سيرين عبد النور تروج لحفل 
عيد الحب

»بابل« .. مسلسل تركي جديد قيد التحقيق بزعم 
»الترويج« لإلرهاب

كش�ف، أرشف زك�ي، نقيب امله�ن التمثيلية، 
النب�وي،  خال�د  للفن�ان،  الصحي�ة  الحال�ة 
عق�ب نقل�ه إىل املستش�فى لش�عوره بوعكة 
صحية عاجل�ة، موضح�ا أن الحالة الصحية 
للفنان مس�تقرة حالياً بع�د خروج من غرفة 

العمليات.
وق�ال، أرشف زك�ي، خ�الل مداخل�ة هاتفية 
لربنام�ج رأي ع�ام، تقدي�م اإلعالم�ي عمرو 
عب�د الحميد، وامل�ذاع عرب فضائي�ة TEN: ان 
الفنان س�يخرج من املستشفى خالل يوم أو 
يوم�ني بالكثري بعد تحس�ن حالت�ه الصحية. 
موضحاً أن خالد النبوي كان يف إحدى الفنادق 
بوس�ط البلد وش�عر بوعكة صحية فتم نقله 

للمستشفى.
وأكمل نقي�ب املهن التمثيلية، أن الفنان خالد 
النبوي، طلب منه أن يش�كر من سألوا عليه، 
قائ�ال: »املوض�وع بس�يط الزي�ارة ممنوعة، 
وأن�ا قابلته مل�دة دقيقة وق�ايل يومني بالكتري 
وأخرج، ووجه ش�كره وتقديره للجميع، وكل 

الناس اطمنت عليه«.
وأصيب النجم خالد النبوي بأزمة قلبية، وهو 
ما اس�تدعى دخوله املستش�فى، حيث أجرى 
عملي�ة قس�طرة بمستش�فى ق�رص العيني 

الفرنساوي.

وّجه�ت الفّنان�ة، ن�داء رشارة، الش�كر لكل من س�اندها يف وفاة 
ش�قيقها، وذل�ك عرب حس�ابها عىل موق�ع الصور »انس�تقرام«. 
وعلّقت قائلة: »شكراً لكل إنسان َقّدم واجب العزاء بوفاة شقيقي 
محم�ود، وخّف�ف َعّني هذا املصاب الجلل.. ش�كراً لأله�ل والجريان 
ولجميع األصدقاء.. ش�كراً لزميالتي وزمالئ�ي الفّنانني ولإلعالميات 
واإلعالمي�ني الكرام.. أش�كركم م�ن قلبي وال أراكم الل�ه مكروهاً 
يف عزي�ز لديكم«. كان�ت الفّنانة ن�داء رشارة أعلنت وفاة 
شقيقها عن عمر ناهز 26 عاماً يف حادث، معربة عن 
حزنه�ا العميق، خاصة أّنه كان مقبالً عىل الزواج، 

وأّنها وعدته بمساعدته يف مصاريف الزواج.

ق�رر عريس�ان هندي�ان إلغ�اء 
حف�ل زفافهما بعد هروب والد 
العري�س البالغ م�ن العمر 48 
عاما مع والدة العروس البالغة 

من العمر 46 عاما.
ووفق�ا لصحيف�ة “ديي ميل” 
كال  أرس  ف�إن  الربيطاني�ة، 
الوالدين تقدمت ببالغ للرشطة، 
وانقط�اع  بفقدانهم�ا  يوفي�د 
االتص�ال بكليهم�ا واختفيا عن 
األنظ�ار منذ ال�� 10 م�ن يناير/ 

كانون الثاني الجاري.
وأضاف�ت الصحيف�ة أنهم�ا كان�ا جريان 
يف منطق�ة كات�ار غ�ام يف مدينة س�ورات 
الهندي�ة، ويعرفان بعضهم�ا البعض منذ 

الصغر.
حيث ق�ال أح�د أقربائهما “كان�ا يعرفان 
بعضهما البعض منذ س�نني طويلة، وكان 

بينهما يف السابق عالقة حب قديمة”.
ه�ذا وكان م�ن املقرر أن يقيم العريس�ان 
حف�ل زفافهم�ا يف ش�هر ش�باط/ فرباير 

املقبل.

انطلق تصوير حلقات برنامج The voice senior يف اس�توديوهات أم بي يس، حيث 
تحتفي أصوات فوق ال�60 من مختلف أنحاء العالم العربي بموهبتها عىل املرسح 

لتعيدن�ا إىل الزمن الجميل والفّن الحقيقي. ويقّدم الربنامج يف 
موسمه األّول، يارس الس�قاف وأنابيال هالل، اللذان 

يرافق�ان املش�رتكني خل�ف الكوالي�س وع�ىل 
امل�رسح. أما املدّرب�ون النج�وم، فهم هاني 

شاكر، سمرية س�عيد، نجوى كرم وملحم 
زين. وقد علم أن كواليس التصوير تشهد 
حماسًة غري اعتيادية، ولعّل شمس األغنية 
اللبنانية نجوى هي شعلة الحماسة، حيث 
تله�ب األج�واء كعادتها وتك�ون الدينامو 
أينم�ا حلّت. نج�وى كرم أش�ادت بتجارب 
األداء ل�دى نرشه�ا أّول صورة م�ن كواليس 

الربنام�ج، وق�د علمن�ا أيض�اً أن املواهب تأرس 
األنف�اس ولجنة التحكي�م انبهرت يف ع�ّدة مرّات، 

ف�كان االختيار صعب�اً. وقد عم�د الفنان ملح�م زين إىل 
تقديم باقات من الورود للمش�رتكات فيما ش�هدت االس�رتاحات 

وصالت فنّية عّدة بني أعضاء اللجنة، حيث رندح ملحم بعض أغانيه كما غّنى 
لنجوى، من ثم بدأ الجمهور يهتف لنجوى لتطلب منهم الغناء لهاني ش�اكر وس�مرية س�عيد، كما 
 The voice ش�هد املرسح تفاعالً كبرياً بني الجمهور ولجنة التحكيم. تجدر اإلش�ارة إىل أن برنامج

.the Voice Kids سينطلق بعد انتهاء عرض Senior

ه رسالة لكل 
ِّ

نداء شرارة توج
من ساندها

مسلسل عالمي يجمع بين »سوبرمان« 
ونجوم عرب

خالد نبوي يتعرض 
ألزمة قلبية

إلغاء حفل زفاف بعد هروب والد العريس مع والدة العروس!

حييى الزيدي

يف املرآة


