استقرار أسعار الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف البورصة احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف بورصة
الكفاح واألسواق املحلية ،امس السبت ،املوافق
( 25كانون الثاني .(2020وسجلت أسعار
بورصة الكفاح يف بغداد  121.600دينارا لكل
 100دوالر.وكانت أسعار البيع والرشاء يف
محالت الصرفة كاآلتي :سعر بيع الدوالر بلغ
 122.000دينارا .أما سعر رشاء الدوالر فسجل
 121.000دينارا.

الصحة النيابية :اإليعاز جلميع املنافذ واملطارات
بإجراء الفحص لفايروس كورونا

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلن عضو لجنة الصحة الربملانية ،جواد املوسوي ،عن االيعاز لجميع املنافذ
واملطارات بإجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا.وقال املوسوي يف
بيان  :إنه «باالتفاق مع وزارة الصحة والبيئة العراقية تم االيعاز اىل جميع املنافذ
الحدودية واملطارات بإجراء الفحص الطبي الوقائي لفايروس كورونا لجميع
االشخاص القادمني اىل العراق من الصني من العراقيني واالجانب وبدون استثناء».
وأدى انتشار الفروس الجديد إىل وفاة  41شخصا ،وأصابة أكثر من  1300عىل
مستوى العالم ..وهذا الفروس هو نوع جديد من عائلة فروسات الكورونا التي
قد تسبب أمراضا ً غر مؤذية لدى اإلنسان كالزكام ،لكنها قد تكون مصدر أمراض
قاتلة مثل السارس.
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إعادة فتح جسر األحرار وساحيت الطريان وقرطبة وسريع حممد القاسم وسط بغداد

البناء لـ

حمتجون يصرون على البقاء يف ساحات االعتصام برغم حماوالت فض تظاهراتهم

الزوراء /حسني فالح:
يواص�ل املتظاه�رون اعتصامه�م يف
س�احة التحري�ر وس�احات اخرى يف
املحافظ�ات لحني تحقي�ق مطالبهم
املرشوع�ة والضغ�ط ع�ىل الق�وى
السياس�ية لتش�كيل حكومة وطنية
مس�تقلة ،برغ�م مح�اوالت االجهزة
االمني�ة ،وبع�ض االح�زاب ،ف�ض
اعتصامه�م ،وفيم�ا اعلن�ت قي�ادة
عملي�ات بغ�داد اع�ادة فت�ح ج�ر
االحرار وس�احتي الط�ران وقرطبة
وطريق رسيع محمد القاس�م وسط
العاصم�ة ،اك�د تحال�ف البن�اء ان
التناف�س م�ازال ب�ني محم�د توفيق
ع�الوي وع�ي ش�كري ومصطف�ى
الكاظمي عىل منصب رئاسة الوزراء،
بينم�ا رجح تحالف س�ائرون حس�م
امللف خالل االسبوع الجاري.
وواص�ل املتظاه�رون ضغطه�م عىل
الق�وى السياس�ية الوطني�ة لالرساع
يف تش�كيل حكوم�ة وطنية مس�تقلة
تلب�ي جمي�ع مطالبه�م املرشوع�ة.
وقال النائب ع�ن تحالف البناء ،قيص
الش�بكي ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
االس�ماء الثالثة التي كان�ت متداولة
يف االعالم ،وه�ي محمد توفيق عالوي
وعي شكري ومصطفى الكاظمي ،ما
زالوا يتنافس�ون عىل منصب رئاس�ة
ال�وزراء ،النه ل�م يتم رفضهم س�واء
من قبل الكتل السياس�ية او الش�ارع

 :عالوي وشكري والكاظمي ما زالوا يتنافسون على منصب رئاسة الوزراء

العراقي.واضاف :ان الكتل السياسية
تجري حوارات مكثفة من اجل حسم
مرش�ح رئاس�ة ال�وزراء بع�د عودة
رئيس الجمهورية من السفر .مؤكدا:
ان جميع املرشحني الثالثة متساوون
يف الحظوظ.وتابع :ان حس�م املرشح

يرجع اىل مدى توافق ومقبولية الكتل
السياسية الختيار شخصية مستقلة
وقوية.بدوره ،رجح النائب عن تحالف
س�ائرون ،محمد الغزي ،حس�م ملف
رئاسة الوزراء خالل االسبوع الجاري.
وقال الغ�زي يف حديث ل�”ال�زوراء”:

ان ملف تكليف رئي�س مجلس وزراء
جديد ع�رب كل امل�دد القانوني�ة ،لكن
الدس�تور ل�م ينص عىل م�دة محددة
لحكوم�ة ترصي�ف األعم�ال .محمال
الكت�ل السياس�ية مس�ؤولية إنه�اء
ه�ذا املل�ف يف ارسع وقت.واض�اف:

ان�ه خ�الل االس�بوع الجاري س�يتم
حس�م مل�ف رئي�س ال�وزراء .الفت�ا
اىل :ان الجمي�ع يتحم�ل مس�ؤولية
تأخر حس�م ملف رئاسة الوزراء.من
جانبه ،أكد النائب عن تحالف النرص،
فال�ح الزي�ادي ،وجود تق�دم واضح
يف مباحث�ات اختي�ار رئي�س الوزراء،
لكنه حذر من تداعيات خطرة نتيجة
الس�تمرار نق�ص الخدم�ات ،وع�دم
تش�كيل الحكومة.وق�ال الزي�ادي يف
حديث صحفي :إن “هناك مس�ؤولية
تقصرية واضحة من قبل كتل معنية
باختيار رئيس الوزراء سواء من خالل
توافقها سابقا ً باختيار رئيس الوزراء
املس�تقيل أو املقب�ل” .مبين�ا ً أن “تلك
الكت�ل هي املس�ؤولة بش�كل واضح
يف إتخ�اذ جمي�ع اإلج�راءات الالزم�ة
لإلرساع بحس�م ه�ذا امللف”.وأضاف
الزي�ادي أن “هناك تقدم�ا ً واضحا ً يف
مباحث�ات اختيار رئيس الوزراء ،لكن
ما زال�ت املصالح الضيق�ة والرشوط
املس�بقة عىل املرش�حني أهم العوامل
التي تؤخر تش�كيل الحكومة واختيار
رئي�س ال�وزراء” .الفت�ا ً يف الوق�ت
نفس�ه إىل أنه “بالرغم من جميع تلك
املعرقالت ،فإن هناك تسارعا ً يف وترة
حس�م هذا امللف ،وتقدما ً واضحا ً من
خالل حرص الرش�يح يف ش�خصيات
معينة بانتظار التوافق عىل إحداها”.

تفاصيل ص2

الكويت :العراق يتصدر قائمة الدول العربية األكثر استريادا لبضائعنا

ص5

استئناف الدوري يف العشرين من شباط املقبل بنظام اجملموعات ومبشاركة  15ناديا

ص6

بالسخارت :خطوات االستجابة ملطالب التظاهرات
العراقية ستبقى جوفاء إذا مل تكتمل

بغداد /الزوراء:
انتق�دت ممثلة االمم املتح�دة يف العراق،
جين�ني بالس�خارت ،أم�س الس�بت،
الخط�وات املتخ�ذة بش�أن االس�تجابة
ملطال�ب التظاه�رات يف الع�راق ،معتربة
أنه�ا “س�تبقى جوف�اء يف ح�ال ع�دم
اكتمالها” .وقالت بالسخارت يف تغريدة
عىل موق�ع توير ،وتابعته�ا “الزوراء”:
إن ع�دم املس�اءلة وع�دم التس�اهل ال
يس�تحقان آم�ال العراقي�ني ،الت�ي ت�م
التعبر عنها بش�جاعة ملدة أربعة أشهر
حت�ى اآلن.واضاف�ت :يف ح�ني أن ع�دد
القت�ىل واإلصابات مس�تمر يف االرتفاع،
س�تبقى الخط�وات املتخ�ذة حت�ى اآلن

جوفاء إذا لم تكتمل ،يجب خدمة الناس
وحمايتهم ،وليس اضطهادهم بعنف.

عالوي :مشروع اإلصالح قرار شعب
منتفض سلميا ال قرار أشخاص

بغداد /الزوراء:
ع ّد رئيس ائت�الف الوطنية ،اياد عالوي،
أن مرشوع اإلصالح قرار شعب منتفض
سلميا ً ال قرار أشخاص.وقال عالوي ،يف
تغريدة عىل موقع (توير) :إن “مرشوع
اإلص�الح ق�رار ش�عب منتفض س�لميا ً
ال قرار أش�خاص ،ولن يوقف�ه اإلرهاب
أو قمع الس�لطة أو الغ�در أو االتفاقات
املذلة”.وأض�اف أن “القم�ع والعنف لن
ُيعفي أح�دا ً من الحكام من املس�ؤولية
ولو طال الزمن ،وهو يف الوقت نفس�ه -

لو كنتم تعلمون -وقود حماسة وإرصار
جموع الشعب عىل املواصلة ،واالستمرار
حتى تتحقق املطالب”.

تركيا :ارتفاع عدد قتلى الزلزال إىل
 22وإصابة  1031شخصا

انقرة /متابعة الزوراء:
أعلن وزير الداخلية الركي ارتفاع عدد
قت�ىل الزلزال ال�ذي رضب رشق البالد،
الجمع�ة ،إىل  22ش�خصا ،وإنق�اذ 39
من تحت األنقاض ،الفتا إىل أنه ال يزال
هناك  22شخصا عالقا تحت األنقاض.
وقال وزير الداخلية ،سليمان صويلو،
يف مؤتم�ر صحفي“ :قتل  22ش�خصا
يف الزل�زال ال�ذي رضب رشق تركي�ا،
أمس ،بينه�م  4يف مدينة مالطيا ،و18
آخري�ن يف والي�ة اإلزيغ”.وأضاف “تم
إنقاذ  39شخصا من تحت األنقاض”.

مؤكدا أن “ 22شخصا ما زالوا عالقني
تحت األنقاض”.وأردف وزير الداخلية
الرك�ي أن “ 398هزة ارتدادية أعقبت
الزل�زال 13 ،منه�ا س�جلت أكث�ر من
 4درج�ات ع�ىل مقي�اس ريخ�ر”.
ب�دوره ،ق�ال وزي�ر الصح�ة الركي:
إن املستش�فيات اس�تقبلت 1031
مصاب�ا ،بينهم  34يخضع�ون للعالج
يف العناية املرك�زة.ورضب زلزال بقوة
 6.9إىل  7درجات منطقة رشق تركيا،
وشعر به س�كان بعض املدن العراقية
والسورية.

الفتح لـ

بابا الفاتيكان يؤكد أهمية املضي بدعم استقرار العراق

يف ختام زيارته إليطاليا ..صاحل :التآخي والتعايش
السلمي هو الطريق الوحيد للقضاء على التطرف

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
أم�س الس�بت ،أن التآخ�ي والتعاي�ش
الس�لمي هو الطريق الوحيد للقضاء عىل
التطرف بكل أش�كاله ،مشرا اىل رضورة
حل األزم�ات التي تعاني منه�ا املنطقة،
وه�ذا يأتي ع�رب الح�وار والتفاهم ،فيما
لف�ت الباب�ا فرنس�يس إىل أهمي�ة امليض
بدع�م اس�تقرار العراق.وق�ال املكت�ب
اإلعالم�ي لرئي�س الجمهوري�ة ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :إن رئيس
الجمهوري�ة ،برهم صال�ح ،التقى ،أمس
الس�بت ،يف الفاتي�كان ،قداس�ة الباب�ا
فرنس�يس .مبيناً :أنه تمت ،خالل اللقاء،

مناقشة ترتيبات الزيارة البابوبية املزمع
قي�ام قداس�ته به�ا اىل الع�راق يف وق�ت
الحق.وأك�د صالح ،بحس�ب البي�ان :أن
التآخي والتعايش الس�لمي بني املسلمني
واملسيحيني واألطياف األخرى هو الطريق
الوحيد للقضاء عىل التطرف بكل أشكاله
وأنواعه .مضيفاً :أن جرائم اإلرهاب التي
طال�ت كل املكونات العراقي�ة ال تمت إىل
تعاليم الدين اإلس�المي السمحاء بصلة.
وتابع :أن حل األزم�ات التي تعاني منها
املنطق�ة يأتي عرب الحوار والتفاهم ،وأنه
من امله�م تعزيز الجه�ود الرامية إلحالل
السالم واالستقرار يف املنطقة.

تفاصيل ص2

 :مستمرون بتقديم املرشحني لرئاسة احلكومة حتى موافقة رئيس اجلمهورية

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
م�ع ع�ودة رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م
صالح ،اىل ارض الوطن ،ترقب االوساط
النيابية والسياس�ية حسم ازمة ترشيح
رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل الحكومة
املؤقت�ة ،يف وق�ت اك��د تحال�ف الفت�ح
استم�رار عملية تقديم اسماء املرشحني
ملنص�ب رئيس ال�وزراء املكلف بتش�كيل
الحكوم�ة املؤقتة ،حت�ى موافقة رئيس
الجمهورية ،برهم صال�ح ،عىل التكليف
الرسمي ألي من اولئك املرشحني.وخالل
الساعات املاضية ،كشف اعضاء مجلس
الن�واب عن تناف�س ثالث�ة مرش�حي�ن
عىل ش�غل منصب رئيس الوزراء املكلف

بتش�كيل الحكوم�ة املؤقت�ة ،وعلم�ت
“الزوراء” ان “املرش�حني عي الش�كري
ومصطفى الكاظمي ومحمد عالوي ،هم
االقرب واالوف�ر حظا حتى اآلن ،للتكليف
الرس�مي” ،لك�ن نواب�ا اخري�ن تحدثوا
عن طرح اس�م عي ع�الوي ،وزير املالية
االس�بق ،ع�ىل خ�ط املنافس��ة ،وبقوة
لرئاس�ة الحكومة املؤقت�ة.اىل ذلك ،اك�د
تحال�ف الفتح اس�تم�رار عملي�ة تقديم
اس�ماء املرش�حني ملنصب رئيس الوزراء
املكلف بتش�كيل الحكومة املؤقتة ،حتى
موافقة رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
ع�ىل التكلي�ف الرس�مي ألي م�ن اولئك
املرش�حني.وقال النائ�ب ع�ن التحالف،

مهدي تقي امريل ،ل�”الزوراء” :ان” الكتل
السياس�ية بص�دد االتفاق عىل ترش�يح
ش�خصية غر جدلية ق�ادرة عىل فرض
هيبة الدولة وس�لطة القانون ،والتهيئة
إلج�راء انتخاب�ات مبكرة”.واض�اف ان
“أطراف�ا -لم يس�مها -من داخ�ل الكتل
السياس�ية ال ت�زال تع�ارض حت�ى اآلن
ط�رح املرش�حني لرئاس�ة الحكوم�ة
املقبل�ة ،الت�ي س�تكون حكوم�ة مؤقتة
ال دائمي�ة” .مبين�ا ان “تقدي�م اس�ماء
املرش�حني لرئاس�ة الحكوم�ة املؤقتة ال
يزال مس�تمرا ،ورئيس الجمهورية ملزم
باالختيار وتكليف احد تلك الرشيحات”.
واوضح انه “س�يتم ترش�يح ش�خصية

اخلارجية تفند أنباء بيع أرض سفارة
العراق يف واشنطن
بغداد /الزوراء:
فندت وزارة الخارجية ،أمس الس�بت ،األنباء
الت�ي تحدثت عن بي�ع أرض س�فارة العراق
يف واش�نطن ،مؤك�دة أن ممتل�كات العراق يف
الخ�ارج التي ُتقيم عليه�ا البعثات باقية كما
هي ،ومن دون ّ
أي تغير.وقال املتحدث باسم
وزارة الخارجي�ة ،أحم�د الصح�اف ،يف بيان
االجتماعي
رسمي :إن بعض مواقع التواصل
ّ
تداول�ت خربا ً مف�اده :قي�ام وزارة الخارجية
العراقية ببيع قطعة أرض مس�احتها 2500
م�ر ُتقي�م عليه�ا س�فارتنا لدى واش�نطن،
واش�رت ب�دالً عنها أرض�ا ً بعيدة ع�ن مركز
املدينة مس�احتها  500مر.وأض�اف :يف هذا
الشأن تنفي الوزارة هذه األخبار نفيا ً قاطعاً،

وت ّ
ُ
ؤك�د َّ
أن مُ متل�كات الع�راق يف الخارج التي
ُتقيم عليها بعثاتنا باقية كما هي ،ومن دون
أي تغير ،ولم ُ
تقم ببيع ّ
ّ
أي عقار ،أو مبنى من
ُ
ّ
تلك املمتلكات ،بل أنه�ا مع الجهات العراقيّة
ذات االختص�اص تت�وىل املُتا َبعة ،والتنس�يق
للحف�اظ ع�ىل جمي�ع مُ متل�كات الع�راق يف
ّ
الخارج.ودعا البيان إىل ّ
والدقة
الصحّ ة،
توخي ِ
يف ت�داول األخب�ار ،وتلقيه�ا م�ن مصادرها
الرس�ميّة؛ حفاظا ً عىل ُس�معة ه�ذه الوزارة
الخارجي.
التي تمثل نافذة العراق عىل العالم
ّ
وكان�ت مواقع التواص�ل االجتماعي تناولت،
مؤخ�راً ،خربا ً مف�اده قي�ام وزارة الخارجية
ببيع قطعة أرض مس�احتها  2500مر ُتقيم
عليها سفارتنا لدى واشنطن.

قادرة عىل انقاذ البالد ،وحسم الخالفات
الحالي�ة بعد انته�اء التظاه�رة املليونية
للمطالب�ة بخ�روج الق�وات االجنبي�ة”.
وكان�ت كتل�ة اتئ�الف دول�ة القان�ون
اكدت ان مجلس النواب سيس�تمر بعقد
جلس�اته االعتيادية يف ح�ال االتفاق عىل
ترش�يح رئيس ال�وزراء املكل�ف ،تمهيدا
للتصوي�ت ع�ىل من�ح الثق�ة للحكوم�ة
الجديدة.وذكر النائ�ب عن االئتالف ،عي
الغانمي ،يف ترصيح صحفي :ان “الحراك
ال يزال مستمرا ،وهناك اجتماعات لقادة
وزعم�اء الكتل السياس�ية لحس�م ملف
ترش�يح رئيس الوزراء املكلف بتش�كيل
الحكوم�ة املؤقتة”.واوض�ح ان “الكت�ل

الكردي�ة واطراف�ا م�ن تحال�ف الق�وى
العراقي�ة ،ابدت دعمها لبق�اء عادل عبد
امله�دي م�ع ترش�يح تش�كيلة وزاري�ة
جدي�دة ،أم�ا مكون�ات تحال�ف البن�اء،
وباالخص تحالف الفتح ،فتخوض حراكا
مكثفا لتقديم مرش�حني جدد”.واضاف
ان “هن�اك اتفاق�ا الن يس�تمر الربمل�ان
بعقد جلساته االعتيادية يف حال توصلت
الكت�ل السياس�ية اىل تكلي�ف مرش�ح
لرئاس�ة الوزراء ،والتصويت عىل تشكيل
الحكوم�ة املؤقت��ة” .مبينا “انه س�يتم
عق�د جلس�ة اس�تثنائية للتصويت عىل
من�ح الثقة للكابين�ة الحكومية الجديدة
بطلب من رئيس الوزراء املكلف”.

القبائل الليبية حتدد مخسة مطالب إلعادة فتح حقول النفط

املؤسسة الوطنية للنفط :خسائر إغالق املوانئ يف
ليبيا بلغت  256.6مليون دوالر

ليبيا /متابعة الزوراء:
اعلنت املؤسس�ة الوطنية للنفط يف ليبيا ،امس السبت،
إن إنت�اج النف�ط انخف�ض إىل  320154برمي�ال يوميا
بحلول  23يناير /كانون الثاني ،وفيما قال ،بدر سبيق،
عض�و املجل�س األع�ىل ملناطق ح�وض النف�ط والغاز
واملياه ،إن عمليات إغالق حقول النفط مستمرة ،ونحو
 450برئا أغلقوا حت�ى اآلن يف مناطق النفط ،بما يمثل
نحو  % 70من آبار النفط ،عقد أعيان ومش�ايخ قبائل
ليبيا ،بمدين�ة زويتينة ،اجتماعا موس�عا ضم ممثلني
ع�ن القبائ�ل الليبي�ة واملجل�س األع�ىل ملناطق حوض
النف�ط والغاز واملياه.وقالت املؤسس�ة الوطنية للنفط
يف ليبي�ا ،امس الس�بت ،إن إنت�اج النف�ط انخفض إىل

 320154برميال يوميا بحلول  23يناير /كانون الثاني،
من  1.2ملي�ون برميل يوميا قبل حصار مس�تمر منذ
أسبوع ،وأدى إىل إغالق موانئ وحقول يف رشق وجنوب
ليبيا.وأضافت املؤسس�ة ،يف بيان ،أن الخس�ائر املالية
الناجم�ة عن الحصار بلغ�ت  256.6مليون دوالر حتى
يوم  23يناير /كانون الثاني.ويف الس�ياق نفس�ه ،عقد
أعيان ومش�ايخ قبائل ليبيا ،بمدينة زويتينة ،اجتماعا
موسعا ضم ممثلني عن القبائل الليبية واملجلس األعىل
ملناطق ح�وض النفط والغاز واملياه.واتفق الحارضون
عىل عدة مطالب مقابل إعادة فتح الحقول النفطية يف
عموم ليبيا ،أبرزها التقسيم العادل للثروة.

تفاصيل ص2

مفاجأة ..حساء اخلفافيش وراء انتشار كورونا !

ارتفاع عدد ضحايا كورونا يف الصني إىل  41حالة وفاة ..و 13دولة تعلن إصابتها بالفايروس
بكني /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الص�ني إن  41ش�خصا توفوا
حت�ى اآلن بس�بب ف�روس كورون�ا
الجدي�د ،فيم�ا أُصي�ب أكث�ر 1300
ش�خص عىل مس�توى العالم ،وفيما
انترش عىل وسائل التواصل االجتماعي
فيدي�و الم�رأة صينية تتن�اول وجبة
خف�اش يف مطعم فخم عىل الرغم من
املخاوف من أن فروس كورونا الجديد
ق�د يك�ون انت�رش بواس�طة حس�اء

مصنوع م�ن ه�ذه الثديي�ات ،اعلنت
 13دول�ة اصابته�ا بالفروس.وقالت
لجن�ة الصح�ة الوطني�ة الصينية ،يف
بي�ان ،إن مجمل عدد ح�االت اإلصابة
املؤك�دة بالفروس يبل�غ اآلن .1287
وارتف�ع ع�دد ح�االت الوف�اة من 26
حال�ة إىل  41حالة .وحدثت كل حاالت
الوف�اة الجدي�دة يف ووه�ان ،مرك�ز
تف�ي الف�روس ،والت�ي ت�م عزلها
صحي�ا بش�كل فع�ي ،مع مس�ارعة

الص�ني الحت�واء انتش�ار الف�روس.
والغالبية العظمى من حاالت اإلصابة،
وكل ح�االت الوف�اة املؤك�دة حت�ى
اآلن ،كان�ت يف الص�ني ،ولكن تم أيضا
اكتشاف الفروس يف تايالند ،وفيتنام،
وس�نغافورة ،والياب�ان ،وكوري�ا
الجنوبي�ة ،وتايوان ،ونيبال ،وفرنس�ا
والواليات املتحدة ،واس�راليا.ويعتقد
مسؤولو الصحة إن الفروس بدأ أصال
يف س�وق بمدينة ووهان الصينية التي

تجري فيها حاالت االتجار بالحيوانات
الربي�ة بش�كل غ�ر قانوني.وأعلن�ت
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أن فروس
كورون�ا الجديد يمث�ل “حالة طوارئ
يف الص�ني” ،لكنها أحجمت عن إعالنه
حالة طوارئ صحي�ة عاملية ،واكتفت
بالقول إنها مثار قلق دويل.
وأغلقت الس�لطات بشكل فعي مدينة
ووه�ان عاصم�ة إقليم هوب�ي ،التي
يقطنه�ا  11ملي�ون نس�مة .وألغ�ت

تقريبا كل الرح�الت يف مطار ووهان،
وأغلق�ت نق�اط تفتي�ش الط�رق
الرئيس�ية املؤدية لخ�ارج املدينة.كما
فرضت الس�لطات إغالق�ا مماثال عىل
أكثر من عرش مدن أخرى قرب ووهان
يف إطار جهود االحتواء املستمرة.ومع
عزل ووه�ان ،ب�دأت اإلم�دادات تنفد
من الصيدليات واكتظت املستشفيات
بالسكان القلقني.
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إعادة فتح جسر األحرار وساحيت الطريان وقرطبة وسريع حممد القاسم وسط بغداد

حمتجون يصرون على البقاء يف ساحات االعتصام برغم حماوالت فض تظاهراتهم

البناء لـ
الزوراء /حسني فالح:
يواصل املتظاهرون اعتصامهم يف ساحة
التحرير وساحات اخرى يف املحافظات لحني
تحقيق مطالبهم املرشوعة والضغط عىل القوى
السياسية لتشكيل حكومة وطنية مستقلة،
برغم محاوالت االجهزة االمنية ،وبعض االحزاب،
فض اعتصامهم ،وفيما اعلنت قيادة عمليات
بغداد اعادة فتح جرس االحرار وساحة الطريان
وطريق رسيع محمد القاسم وسط العاصمة،
اكد تحالف البناء ان التنافس مازال بني محمد
توفيق عالوي وعيل شكري ومصطفى الكاظمي
عىل منصب رئاسة الوزراء ،بينما رجح تحالف
سائرون حسم امللف خالل االسبوع الجاري.
وواصل املتظاهرون ضغطهم عىل القوى
السياسية الوطنية لالرساع يف تشكيل حكومة
وطنية مستقلة تلبي جميع مطالبهم
املرشوعة.
وقال النائب عن تحالف البناء ،قيص الشبكي،
يف حديث لـ”الزوراء” :ان االسماء الثالثة التي
كانت متداولة يف االعالم ،وهي محمد توفيق
عالوي وعيل شكري ومصطفى الكاظمي ،ما
زالوا يتنافسون عىل منصب رئاسة الوزراء ،النه
لم يتم رفضهم سواء من قبل الكتل السياسية
او الشارع العراقي.
واضاف :ان الكتل السياسية تجري حوارات
مكثفة من اجل حسم مرشح رئاسة الوزراء بعد
عودة رئيس الجمهورية من السفر .مؤكدا :ان
جميع املرشحني الثالثة متساوون يف الحظوظ.
وتابع :ان حسم املرشح يرجع اىل مدى توافق
ومقبولية الكتل السياسية الختيار شخصية
مستقلة وقوية.
بدوره ،رجح النائب عن تحالف سائرون،
محمد الغزي ،حسم ملف رئاسة الوزراء خالل
االسبوع الجاري.
وقال الغزي يف حديث لـ”الزوراء” :ان ملف
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 :عالوي وشكري والكاظمي ما زالوا يتنافسون على منصب رئاسة الوزراء
تكليف رئيس مجلس وزراء جديد عرب كل املدد
القانونية ،لكن الدستور لم ينص عىل مدة
محددة لحكومة ترصيف األعمال .محمال الكتل
السياسية مسؤولية إنهاء هذا امللف يف ارسع
وقت.
واضاف :انه خالل االسبوع الجاري سيتم
حسم ملف رئيس الوزراء .الفتا اىل :ان الجميع
يتحمل مسؤولية تأخري حسم ملف رئاسة
الوزراء.
من جانبه ،أكد النائب عن تحالف النرص ،فالح
الزيادي ،وجود تقدم واضح يف مباحثات اختيار
رئيس الوزراء ،لكنه حذر من تداعيات خطرية
نتيجة الستمرار نقص الخدمات ،وعدم تشكيل
الحكومة.
وقال الزيادي يف حديث صحفي :إن “هناك
مسؤولية تقصريية واضحة من قبل كتل
معنية باختيار رئيس الوزراء سواء من خالل
توافقها سابقا ً باختيار رئيس الوزراء املستقيل
أو املقبل” .مبينا ً أن “تلك الكتل هي املسؤولة
بشكل واضح يف إتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة
لإلرساع بحسم هذا امللف”.
وأضاف الزيادي أن “هناك تقدما ً واضحا ً
يف مباحثات اختيار رئيس الوزراء ،لكن ما
زالت املصالح الضيقة والرشوط املسبقة عىل
املرشحني أهم العوامل التي تؤخر تشكيل
الحكومة واختيار رئيس الوزراء” .الفتا ً يف
الوقت نفسه إىل أنه “بالرغم من جميع تلك
املعرقالت ،فإن هناك تسارعا ً يف وترية حسم
هذا امللف ،وتقدما ً واضحا ً من خالل حرص
الرتشيح يف شخصيات معينة بانتظار التوافق
عىل إحداها”.
وتابع أنه “نتيجة للتأخر بحسم اختيار رئيس
الوزراء ،فقد حصل شعور لدى املواطن بوجود
عملية تسويف ملطالبه التي خرج من أجلها ما
تسبب بزيادة التوتر والتصعيد بالتظاهرات يف

األيام السابقة” .محذرا ً من “خطورة استمرار
الوضع عىل ما هو عليه ،وما سيتسبب به
من زيادة بحالة الفوىض ،وتداعيات خطرية
نتيجة الستمرار نقص الخدمات وعدم تشكيل
الحكومة”.
هذا واندلعت اشتباكات بني القوى األمنية وعدد
من املعتصمني ،امس السبت ،يف العاصمة بغداد،
ما اسفر عن اصابة العرشات من الطرفني.
وقالت مصادر محلية :ان حالة من الكر والفر
حصلت بني املتظاهرين وقوات األمن ،بعد
أن عمدت األخرية إىل إزالة الخيم من ساحات
االعتصام ،السيما يف الخالني ،كما أشار إىل
سماع أصوات إطالق نار ،وقنابل غاز مسيل
للدموع ،ما أدى إىل إصابة العرشات باالختناق
يف ساحة التحرير.
واضافت أن قوات مكافحة الشغب الحقت عددا ً
من املحتجني عند جرس السنك ،كما أطلقت

الغاز املسيل للدموع ،ما أدى إىل إصابة 16
محتجا ً بحاالت اختناق.
ونشبت النريان يف خيم املعتصمني يف ساحة
التحرير نتيجة الشتباكات قوات االمن
واملحتجني قرب الساحة.
وأفاد مصدر يف الرشطة ،امس السبت ،بإخماد
النريان التي اندلعت يف خيام للمعتصمني قرب
نفق السعدون ،وكذلك إخماد نريان اندلعت يف
واجهة فرع مرصف الرافدين يف الخالني.
وقال مصدر :إن “نريانا ً اندلعت يف واجهة فرع
مرصف الرافدين يف الخالني ،وتم إخماد النريان
من قبل الدفاع املدني”.
وأضاف املصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه ،أن “الدفاع املدني أخمد ،أيضاً ،النريان
التي اندلعت يف خيام للمعتصمني قرب نفق
السعدون باتجاه الخالني”.
ويف كربالء وقعت مصادمات بني القوات األمنية

ومحتجني حاولوا قطع طريق وسط املحافظة.
وقال املصدر امني :إن “مصادمات اندلعت بني
القوات األمنية ومحتجني حاولوا قطع طريق
شارع الرضيبة وسط كربالء ،ما اسفر عن
وقوع اصابات.
بينما شهدت محافظات النجف والديوانية
وذي قار توافد اعداد كبرية من املتظاهرين
اىل ساحات االعتصام تندد باملحاوالت لفض
اعتصاماتهم.
وقطع املتظاهرون الطريق الدويل الرسيع يف
الديوانية ،بينما قطع متظاهرو ذي قار جرس
فهد يف النارصية.
وأكدت قيادة رشطة محافظة ذي قار ،عدم
وجود نية لها الستعمال العنف ضد املتظاهرين
او فض االعتصام بالقوة ،كما ال توجد اية قوات
قادمة من خارج املحافظة.
وقالت القيادة ،يف بيان“ :نود ان نوضح لكم أن
رشطة ذي قار وقيادة العمليات ،وباالتفاق مع
الدكتور عالء الركابي ،وعدد من املتظاهرين
السلميني ،تم االتفاق عىل فتح طريق بديل ملرور
الحاالت الطارئة بدال من الطريق الدويل الذي تم
اغالقه”.
وأضافت أنه “اثناء ذلك سادت حاله من
الفوىض والتعرض للرشطة من املنفلتني ادت
اىل اصابه قائد الرشطة وعدد من افراد الرشطة
بعد التعرض لهم بالحجارة” .مؤكدة أنه “ال نية
لرشطة ذي قار الستعمال العنف ضد اخوتهم
املتظاهرين او فض االعتصام بالقوة ،وال توجد
اية قوات قادمة من خارج املحافظة ،كما
لم تسجل اية اصابات يف صفوف ابنائنا من
املتظاهرين”.
وتابعت أنه “ال صحة لكل مايتداول ،وان الدكتور
عالء الركابي متواجد مع قائد العمليات وقائد
الرشطة باالجتماع لبحث افضل الطرق لتنظيم
التظاهرات ،وعدم التأثري عىل الحالة املرورية

العامة ،كما ال صحة لرفع حاله االنذار (ج) ،
وال يوجد اي تأهب واألمور طبيعية ،وهناك
تعاون مشرتك بني رشطة ذي واملتظاهرين
إلدامة السلم االهيل”.
من جهتها ،أعلنت اللجنة التنسيقية للتظاهرات
يف العراق ،أن املحتجني باقون يف الساحات حتى
تحقيق املطالب التي نزلوا إىل الشوارع من أجلها
يف مطلع أكتوبر .2019
يف حني أعلنت قيادة عمليات بغداد أن حركة
املرور عادت بشكل طبيعي إىل ساحة الطريان
وساحة قرطبة ،وطريق محمد القاسم الرسيع،
وسط العاصمة ،بعد رفع الحواجز ،وتم فتح
جرس األحرار بعد رفع الكتل الكونكريتية منه.
وقالت القياد،ة يف بيان :إن “طريق محمد
القاسم مفتوح أمام حركة العجالت”.
وأضافت :أنه تم “افتتاح جرس األحرار وساحة
الطريان وساحة قرطبة أمام حركة العجالت
بشكل كامل”.
من جهته ،أعلن السكرتري الشخيص للقائد
العام للقوات املسلحة ،الفريق الركن محمد
حميد البياتي ،أن األجهزة األمنية ستفتتح
جرس السنك وسط بغداد.
وقال البياتي يف ترصيح صحفي :إن “عمليات
وأمانة بغداد تبذالن جهودا ً مشرتكة برفع
الحواجز والعوائق أمام حركة املواطن
والعجالت”.
وأضاف البياتي أنه “تم فتح جرس األحرار،
وسيتم فتح جرس السنك”.
يذكر أن بغداد شهدت ،مساء الجمعة ،مواجهات
أدت ،بحسب ما أفادت مصادر طبية عراقية ،إىل
وقوع  6قتىل و 54جريحاً ،منهم اثنان سقطا
يف ساحة الكيالني وسط العاصمة ،فيما أفاد
مراسل العربية/الحدث بوقوع مواجهات
متقطعة بني القوات األمنية واملحتجني عند
طريق “رسيع محمد القاسم”.

القبائل الليبية حتدد مخسة مطالب إلعادة فتح حقول النفط

بابا الفاتيكان يؤكد أهمية املضي بدعم استقرار العراق

املؤسسة الوطنية للنفط :خسائر
إغالق املوانئ يف ليبيا بلغت
 256.6مليون دوالر

يف ختام زيارته إليطاليا ..صاحل :التآخي والتعايش السلمي هو الطريق
الوحيد للقضاء على التطرف

ليبيا /متابعة الزوراء:
اعلنت املؤسسة الوطنية للنفط يف
ليبيا ،امس السبت ،إن إنتاج النفط
انخفض إىل  320154برميال يوميا
بحلول  23يناير /كانون الثاني،
وفيما قال ،بدر سبيق ،عضو املجلس
األعىل ملناطق حوض النفط والغاز
واملياه ،إن عمليات إغالق حقول النفط
مستمرة ،ونحو  450برئا أغلقوا حتى
اآلن يف مناطق النفط ،بما يمثل نحو
 % 70من آبار النفط ،عقد أعيان
ومشايخ قبائل ليبيا ،بمدينة زويتينة،
اجتماعا موسعا ضم ممثلني عن
القبائل الليبية واملجلس األعىل ملناطق
حوض النفط والغاز واملياه.
وقالت املؤسسة الوطنية للنفط يف
ليبيا ،امس السبت ،إن إنتاج النفط
انخفض إىل  320154برميال يوميا
بحلول  23يناير /كانون الثاني ،من
 1.2مليون برميل يوميا قبل حصار
مستمر منذ أسبوع ،وأدى إىل إغالق
موانئ وحقول يف رشق وجنوب ليبيا.
وأضافت املؤسسة ،يف بيان ،أن
الخسائر املالية الناجمة عن الحصار
بلغت  256.6مليون دوالر حتى يوم
 23يناير /كانون الثاني.
ويف السياق نفسه ،عقد أعيان
ومشايخ قبائل ليبيا ،بمدينة زويتينة،
اجتماعا موسعا ضم ممثلني عن
القبائل الليبية واملجلس األعىل ملناطق
حوض النفط والغاز واملياه.
واتفق الحارضون عىل عدة مطالب
مقابل إعادة فتح الحقول النفطية يف
عموم ليبيا ،أبرزها التقسيم العادل
للثروة.
من ناحيته ،قال السنويس الحليق،
شيخ مشايخ قبيلة زوية ،إن القبائل
الليبية قررت يف اجتماعها يف زويتينة،
عدة مطالب من أجل إعادة فتح
الحقول النفطية.
وأضاف ،يف حديث صحفي :ان
االجتماع حرضه مشايخ القبائل من
جميع أنحاء ليبيا ،وتوافقوا عىل عدة
مطالب ،عىل رأسها إسقاط االعرتاف
بحكومة الرساج ،وتغيري رئيس
املرصف املركزي ،ومدير املؤسسة
الوطنية للنفط ،وتشكيل حكومة
تسيري أعمال ،وكذلك التوزيع العادل
للثروة ،من خالل تقسيمها عىل 4
أقاليم.
وأوضح :أنه حال تغيري الحكومة
تكون األخرى الجديدة مسؤولة عن
تقسيم الثروة ،ويف حال استمرارها
يمكن استحداث صندوق سيادي
تحت إرشاف األمم املتحدة ،يصبح
معنيا بتقسيم الثروة عىل األقاليم
األربعة.
وشدد عىل :أن القبائل ستقدم املقرتح

لألمم املتحدة ليكون تحت إرشافها،
حيث تكون هناك هيئة مرشفة عىل
توزيع العائدات النفطية بشكل إداري
منضبط.
من ناحيته ،قال ،بدر سبيق ،عضو
املجلس األعىل ملناطق حوض النفط
والغاز واملياه ،إن عمليات إغالق
حقول النفط مستمرة.
وأضاف ،يف حديثه لـ”سبوتنيك”:
اجتمع مجلس القبائل واملجلس
األعىل ملناطق حوض النفط والغاز
واملياه ،وقرروا استمرار إغالق
الحقول النفطية ،لحني بحث عملية
تقسيم الثروة بشكل عادل ،وتوزيع
إيرادات النفط بالتساوي بني األقاليم
ومناطق ليبيا بالكامل من خالل فتح
حساب إليرادات النفط.
وأوضح :أن نحو  450برئا أغلقت حتى
اآلن يف مناطق النفط ،بما يمثل نحو
 % 70من آبار النفط حتى اليوم.
وبشأن مطالبة املجتمع الدويل
برضورة فتح آبار النفط ،أوضح :أن
جميع القبائل اتفقت عىل أنه لن يتم
فتح اآلبار النفطية ما لم تحدد النقاط
الخاصة بتقسيم الثروة بشكل عادل.
ويف وقت سابق ،حذر رئيس املؤسسة
الوطنية للنفط يف ليبيا ،مصطفى
صنع الله ،من أن إنتاج النفط يف البالد
سينهار خالل أيام إىل أدنى مستوى
له منذ اإلطاحة بمعمر القذايف يف عام
.2011
وأضاف ،صنع الله ،الخميس املايض،
أن إغالق موانىء تصدير النفط
فرض إغالقا رسيعا لإلنتاج وانقطاع
الكهرباء يف أجزاء من البالد ،وفقا
ملوقع “ليبيا األحرار”.
وأفاد بانخفاض إنتاج البالد من
 1.3مليون برميل يوميا ً إىل  400ألف
برميل فقط ،متوقعا انحداره أكثر إىل
 72ألف برميل خالل أيام أو يف أسابيع
كحد أقىص.
وتابع صنع الله :أن هذه الحصارات
(عىل النفط) هي أعمال إجرامية
غري قانونية“ ،يجب حلها برسعة،
كلما طالت مدة بقائنا يف وضع عدم
االتصال ،زادت صعوبة استعادة
اإلنتاج يف الحقول القديمة”.
وذكر رئيس مؤسسة النفط :أن
فقدان إمدادات الغاز كان يؤثر يف
توليد الطاقة ،مما تسبب يف نقص
يف الشبكة الوطنية وانقطاع التيار
الكهربائي يف أجزاء من رشق ليبيا.
وحذر صنع الله من أن األزمة قد
تتسبب يف تآكل االحتياطيات النقدية
للبالد وتفاقم أزمة الالجئني يف أوروبا،
وتشجيع املزيد من الناس عىل
املجازفة برحلة املغادرة من ليبيا عرب
البحر األبيض املتوسط.

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
أمس السبت ،أن التآخي والتعايش
السلمي هو الطريق الوحيد للقضاء
عىل التطرف بكل أشكاله ،مشريا
اىل رضورة حل األزمات التي تعاني
منها املنطقة ،وهذا يأتي عرب الحوار
والتفاهم ،فيما لفت البابا فرنسيس إىل
أهمية امليض بدعم استقرار العراق.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس
الجمهورية ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :إن رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،التقى ،أمس السبت ،يف
الفاتيكان ،قداسة البابا فرنسيس.
مبيناً :أنه تمت ،خالل اللقاء ،مناقشة
ترتيبات الزيارة البابوبية املزمع قيام
قداسته بها اىل العراق يف وقت الحق.
وأكد صالح ،بحسب البيان :أن التآخي
والتعايش السلمي بني املسلمني

واملسيحيني واألطياف األخرى هو
الطريق الوحيد للقضاء عىل التطرف
بكل أشكاله وأنواعه .مضيفا ً:
أن جرائم اإلرهاب التي طالت كل
املكونات العراقية ال تمت إىل تعاليم
الدين اإلسالمي السمحاء بصلة.
وتابع :أن حل األزمات التي تعاني منها
املنطقة يأتي عرب الحوار والتفاهم،
وأنه من املهم تعزيز الجهود الرامية
إلحالل السالم واالستقرار يف املنطقة.،
مشيدا ً بـاملواقف الصادقة للبابا
يف الحث عىل الوحدة وااللتئام بني
العراقيني جميعاً ،وحرص ودعوات
قداسته من أجل ترسيخ االمن والسلم،
والعيش املشرتك بني اتباع الديانات
السماوية ،والحيلولة دون املزيد من
التصعيد إقليميا ً ودوليا ً.
بدوره ،أكد ،البابا فرنسيس ،رضورة
امليض بدعم استقرار العراق ،مشريا ً

إىل أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم،
وتعزيز التعايش السلمي لرتسيخ
املحبة والسالم واالعتدال.
كما التقى رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،أمس السبت ،نظريه االيطايل،
سريجو ّ
ماتاريال.
وقالت رئاسة الجمهورية ،يف بيان
مقتضب تلقت “الزوراء” نسخة منه:
إن رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
التقى ،امس ،الرئيس اإليطايل ،سريجو
ّ
ماتاريال.
وقالت رئاسة الجمهورية ،يف بيان
تلقت “الزوراء” نسخة منه :إن رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،التقى ،أمس،
نظريه اإليطايل ،سريجو ماتاريال،
وجرى ،خالل اللقاء ،استعراض
األوضاع اإلقليمية والدولية ،وآخر
التطورات التي تشهدها املنطقة ،كما
تم التباحث بشأن قرار مجلس النواب

العراقي إلنهاء تواجد القوات االجنبية
يف العراق ،ورضورة دعم استقرار البلد
واحرتام سيادته وقراره الوطني.
وشدد صالح ،بحسب البيان :عىل
أهمية تحقيق األمن ،ودعم االستقرار
يف البالد يعد خطوة حاسمة للقضاء
عىل التطرف ،وإنهاء حالة التوتر
والتصعيد الذي قد يرضنا جميعا.
مؤكداً :ان عالقات العراق الخارجية
ترتكز عىل تقديم املصالح الوطنية
العليا بعيدا ً عن اإلمالءات وسياسة
املحاور.
وأشار صالح اىل أهمية تعزيز العالقات
الثنائية ،وتوسيع آفاق التعاون
والتبادل التجاري بما يخدم مصالح
البلدين ،مشيدا ً بـالدور اإليجابي
الذي تقدمه إيطاليا يف دعمها للعراق
بمختلف املجاالت ،السيما يف الحرب
ضد اإلرهاب ،وتجفيف منابع ومصادر

تمويله.
بدوره ،أكد الرئيس اإليطايل ،دعم
بالده لسيادة واستقرار العراق،
مجددا ً الحرص عىل مضاعفة الجهود
الدولية لتحقيق السالم ،ومنع التوتر
يف املنطقة.
واشار املكتب االعالمي لرئاسة
الجمهورية اىل ان رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،غادر إيطاليا عائدا ً اىل
البالد بعد اختتام زيارته القصرية
التي التقى خاللها قداسة البابا وكبار
املسؤولني اإليطاليني.
يشار اىل رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،أعلن ،وهو يف طريق عودته من
مؤتمر دافوس يف سويرسا ،أنه سيزور
إيطاليا للتباحث حول حاجة املنطقة
والعالم للسالم والوئام ،إضافة إىل
جدول أعمال زيارة قداسة البابا
املرتقبة للعراق.

مفاجأة ..حساء اخلفافيش وراء انتشار كورونا!

ارتفاع عدد ضحايا كورونا يف الصني إىل  41حالة وفاة ..و 13دولة تعلن إصابتها بالفايروس
بكني /متابعة الزوراء:
أعلنت الصني إن  41شخصا توفوا حتى اآلن
بسبب فريوس كورونا الجديد ،فيما أُصيب أكثر
 1300شخص عىل مستوى العالم ،وفيما انترش
عىل وسائل التواصل االجتماعي فيديو المرأة
صينية تتناول وجبة خفاش يف مطعم فخم عىل
الرغم من املخاوف من أن فريوس كورونا الجديد
قد يكون انترش بواسطة حساء مصنوع من هذه
الثدييات ،اعلنت  13دولة اصابتها بالفريوس.
وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية ،يف بيان،
إن مجمل عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بالفريوس
يبلغ اآلن .1287
وارتفع عدد حاالت الوفاة من  26حالة إىل 41
حالة .وحدثت كل حاالت الوفاة الجديدة يف
ووهان ،مركز تفيش الفريوس ،والتي تم عزلها
صحيا بشكل فعيل ،مع مسارعة الصني الحتواء
انتشار الفريوس.
والغالبية العظمى من حاالت اإلصابة ،وكل
حاالت الوفاة املؤكدة حتى اآلن ،كانت يف
الصني ،ولكن تم أيضا اكتشاف الفريوس يف
تايالند ،وفيتنام ،وسنغافورة ،واليابان ،وكوريا
الجنوبية ،وتايوان ،ونيبال ،وفرنسا والواليات
املتحدة ،واسرتاليا.
ويعتقد مسؤولو الصحة إن الفريوس بدأ أصال يف
سوق بمدينة ووهان الصينية التي تجري فيها
حاالت االتجار بالحيوانات الربية بشكل غري
قانوني.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية أن فريوس
كورونا الجديد يمثل “حالة طوارئ يف الصني”،
لكنها أحجمت عن إعالنه حالة طوارئ صحية
عاملية ،واكتفت بالقول إنها مثار قلق دويل.

وأغلقت السلطات بشكل فعيل مدينة ووهان
عاصمة إقليم هوبي ،التي يقطنها  11مليون
نسمة .وألغت تقريبا كل الرحالت يف مطار
ووهان ،وأغلقت نقاط تفتيش الطرق الرئيسية
املؤدية لخارج املدينة.
كما فرضت السلطات إغالقا مماثال عىل أكثر
من عرش مدن أخرى قرب ووهان يف إطار جهود
االحتواء املستمرة.
ومع عزل ووهان ،بدأت اإلمدادات تنفد من
الصيدليات واكتظت املستشفيات بالسكان
القلقني .وذكرت وسائل اإلعالم الرسمية إن
املدينة تقوم عىل عجل ببناء مستشفى مؤلف
من ألف رسير ليكون جاهزا بحلول يوم االثنني.
يف غضون ذلك ،اعلنت  13دولة اصابتها
بالفريوس ،وهي (فرنسا-أسرتاليا -ماليزيا-

كوريا الجنوبية -الواليات املتحدة -اليابان-
نيبال-سنغافورة-تايوان -تايالند -فيتنام-
هونغ كونغ -ماكاو).
كما انترش عىل وسائل التواصل االجتماعي فيديو
المرأة صينية تتناول وجبة خفاش يف مطعم
فخم عىل الرغم من املخاوف من أن فريوس
كورونا الجديد قد يكون انترش بواسطة حساء
مصنوع من هذه الثدييات.
وتظهر لقطات مزعجة املرأة ،وهي تحمل
الخفاش بالعيدان وتحاول قضم جناحيه،
ليتدخل رشيكها يف الطاولة ويخربها بأنها
يجب أن تزيل الجلد وتسحب اللحم من العظام،
بحسب صحيفة “ميرتو”.
ويعد حساء الخفافيش الطعام األشهى يف
الصني ،وطبقا شعبيا يف ووهان ،حيث نشأ

الفريوس التاجي.
وكشفت دراسة جديدة ،نرشت يف مجلة العلوم
الصينية ،عن أن فريوس كورونا الجديد شارك
بالفعل ساللة من الفريوس املوجود يف الخفافيش
فقط ،يف حني يعتقد أن الوبائيات املميتة السابقة
لـ”السارس” و”إيبوال” قد نشأت يف الثدييات
الطائرة ،بحسب صحيفة “ذي صن”.
واعتقد العلماء يف البداية أن الفريوس الجديد
غري قادر عىل التسبب بوباء قاتل ،ألن جيناته
كانت مختلفة ،ولديه تقارب قوي االرتباط مع
بروتني برشي يسمى  ،ACE2ولكن يبدو أن هذا
االعتقاد لم يكن يف محله ،ولذلك سارع الخرباء
يف العمل إلنتاج لقاح جديد ،قد يستغرق إنجازه
سنة عىل األقل.
وبرغم أنه املضيف الطبيعي للفريوس هي
الخفافيش ،إال أن هناك وسيطا غري معروف
حتى اآلن هو من تسبب بنقله للبرش.
وقال الباحثون إن هذا الربوتني املرتبط بالفريوس
يشبه إىل حد كبري مرض السارس ،الذي أدى إىل
مقتل نحو  800شخص ،وإصابة  8000آخرين
يف جميع أنحاء العالم يف الفرتة املمتدة بني 2002
و.2003
وظهر فريوس كورونا الجديد ،ألول مرة ،يف
الصني منذ أسبوعني ،وأودى بحياة  41شخصا
عىل األقل ،فيما أصيب نحو  1287آخرين يف
الصني فقط.
وتم اإلبالغ عن حاالت مشتبه فيها أخرى يف
اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايالند
واململكة املتحدة والواليات املتحدة وفيتنام
وفرنسا وأسرتاليا ،لكن لم تسجل بعد أية حاالت
وفاة.
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الكونغرس يستعد جللسات سرية قبل اصدار تشريع
حيد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران

واشنطن /وكاالت:
يس�تعد الكونغ�رس األمريك�ي لعق�د
جلس�ات رسية ،قبل إصدار تريع يحد
م�ن ق�درة الرئي�س األمريك�ي ،دونالد
ترامب ،عى شن حرب عى إيران.
وقال�ت لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة يف
مجل�س الش�يوخ األمريك�ي ،اول امس
الجمع�ة ،إن مس�ؤولني كب�ارا يف إدارة
ترام�ب ويف الخارجي�ة ،س�يقدمون
“إف�ادات رسي�ة” يف جلس�ات مغلق�ة،
بشأن السياسة املتعلقة بإيران األسبوع
الجاري.
وأوضح�ت اللجن�ة أن تل�ك الجلس�ات
الرسية ،س�تأتي قب�ل التصويت بصورة
نهائي�ة ع�ى تري�ع يح�د من ق�درات
الرئي�س األمريك�ي عى ش�ن حرب عى
طهران.
وس�يكون املبع�وث األمريك�ي الخاص
بإي�ران ،براي�ان ه�وك ،يف ص�دارة م�ن
يقدمون اإلحاطة يوم الثالثاء.
ول�ن يش�ارك وزي�ر الخارجي�ة ماي�ك
بومبي�و ،الذي يغادر الب�الد يوم األربعاء
يف رحلة خارجية تش�مل أوكرانيا ودوال
أخرى.
وكان زعم�اء مجل�س الش�يوخ قال�وا
إنه�م يتوقعون التصويت هذا األس�بوع
عى م�روع قان�ون ح�ول صالحيات
ش�ن ح�رب عى إي�ران ،لكن ل�م ترد أي
معلومات عن توقيت إجرائه.
وص�وت مجلس الن�واب الذي يس�يطر
علي�ه الديمقراطي�ون ،يف وق�ت س�ابق
من هذا الش�هر ،لصالح منع ترامب من
القيام بمزيد من األعمال العسكرية ضد
طهران بعد أن قاد مقتل قائد عس�كري
إيراني بارز يف هجوم أمريكي إىل تصاعد
التوت�ر يف الرق األوس�ط .وردت إيران
برضبات صاروخية ع�ى قواعد عراقية
يوجد بها جنود أمريكيون.
ويف انتظار مروع القرار معركة شاقة
بمجل�س الش�يوخ ال�ذي يس�يطر عليه
الجمهوري�ون ،وال�ذي يجري مس�اءلة
لرامب هذا األسبوع.
وفش�ل مس�ؤولو إدارة ترام�ب ،بم�ن
فيه�م بومبيو ،يف إحاطة يف وقت س�ابق
هذا الش�هر ،يف إقناع أعضاء الكونغرس
الديمقراطيني وبعض الجمهوريني ،بأن
تهدي�دا وش�يكا كان مربرا لقتل قاس�م
سليماني.
وقال السناتور الجمهوري مايك يل ،عقب

اإلحاطة الرسية ،إنها كانت أس�وأ إحاطة
سمعها منذ  9سنوات يف مجلس الشيوخ،
ع�ى األقل بش�أن قضية عس�كرية ،وإنه
سيدعم قرار صالحيات الحرب.
ويف وقت سابق ،ش�ددت رئيسة مجلس
الن�واب الديمقراطي�ة نان�يس بيلويس،
ع�ى أن بدء أي نزاع عس�كري مع إيران
يتطل�ب موافقة م�ن الكونغ�رس ،لكن
ترام�ب أرص ع�ى حق�ه يف رضب إيران
دون مراجعة الكونغرس.
اىل ذل�ك اختت�م م�دراء مجل�س النواب
األمريك�ي املنتدبني يف جلس�ات مجلس
الش�يوخ مرافعاته�م املاراثونية الرامية
إىل عزل الرئيس األمريكي دونالد ترامب
اول ام�س الجمعة ،حيث وصفوا ترامب
بأنه “ديكتاتور” عرقل عمل الكونغرس
للتسر عى مخالفاته.
وق�ال ج�ريي نادلر ،أحد م�دراء مجلس
الن�واب املنتدب�ني يف جلس�ات مجل�س
الشيوخ “هذا تصميم من جانب الرئيس
ترام�ب أنه يريد أن يك�ون قويا للغاية..
إنه ديكتاتور .ال يجب أن يستمر هذا”.
وعى م�دى ثالث�ة أي�ام ،ع�رض مدراء
مجل�س الن�واب املنتدب�ني قضيتهم من
أجل عزل ترامب من منصبه.
وق�ال الديمقراطي�ون إن ترامب حجب
مس�اعدات عس�كرية وعل�ق اجتماع�ا
يف البي�ت األبيض للضغط ع�ى أوكرانيا
إلجراء تحقيق مع منافسه السيايس جو
بايدن ،لتعزيز احتم�االت إعادة انتخابه
رئيسا للواليات املتحدة.
وأضاف�وا أن ترام�ب اس�تخدم بعد ذلك
س�لطته الرئاس�ية لعرقل�ة تحقي�ق
الكونجرس يف هذه الواقعة.
وي�رى الديمقراطي�ون أن ع�زل ترامب
بس�بب قضي�ة أوكراني�ا رضوري
لحماي�ة ديمقراطية الب�الد ،بينما انتقد
الجمهوري�ون هذه الخط�وة واعتربوها
محاول�ة حزبية إلبطال ف�وز الرئيس يف
انتخابات . 2016
وبينما اس�تخدم الديمقراطيون تقريبا
ال�� 24س�اعة املخصص�ة ملرافعاته�م
االفتتاحية عى مدى ثالثة أيام ،يبدو أن
فريق الدفاع عن الرئيس سيعمل بشكل
أرسع.
وبدأ الفريق القانون�ي الخاص برامب،
وال�ذي يؤك�د أن محاول�ة عزل�ه غ�ري
دس�تورية وأن الرئي�س ل�م يرتك�ب أي
مخالفه ،مرافعاته امس السبت.
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نوبة غضب ماكرون يف القدس حمور تعليقات وسائل اإلعالم اإلسرائيلية والفلسطينية
القدس/أ ف ب:
فرض�ت املش�ادة الكالمي�ة ب�ني
الرئي�س الفرن�يس إيمانوي�ل
ماك�رون ورشط�ي إرسائي�ي
يف الق�دس القديم�ة نفس�ها يف
صدارة وس�ائل اإلعالم يف إرسائيل
واألرايض الفلسطينية.
ونهر ماكرون باإلنكليزية رشطيا
إرسائيلي�ا قائ�ال “ال يعجبن�ي ما
َ
فعلت أمامي” ،طالبا منه مغادرة
كنيس�ة القديس�ة آن يف الق�دس
التي تعترب أرضا فرنسية.
وتذك�ر ه�ذه الحادث�ة بوقائ�ع
مش�ابهة حصل�ت م�ع الرئي�س
الفرن�يس الراحل جاك ش�رياك يف
املوقع ذاته ،حني تواجه مع قوات
األمن اإلرسائيلي�ة يف  1996وبادر
حينه�ا الرطيني بالق�ول “ماذا
تري�دون؟ ه�ل أع�ود إىل طائرتي
وأع�ود إىل فرنس�ا؟ ه�ل ه�ذا ما
تريدونه؟”.
وأعل�ن مذي�ع ش�بكة “كان”
التلفزيوني�ة اإلرسائيلي�ة العامة
فور وقوع الحادث مفتتحا نرة
األخبار “ح�ادث جديد مع رئيس
فرنيس يف القدس” ،فيما انترت
التعليقات عى ش�بكات التواصل
االجتماع�ي يف فرنس�ا وال�رق
األوسط .ويبقى وس�م #ماكرون
الخميس املايض يف قائمة األوسام
الثالثة األكثر انتشارا عى توير يف
إرسائيل ،وه�و يتصدر العديد من
الصح�ف مث�ل “إرسائي�ل اليوم”
التي قارن فيها السفري اإلرسائيي
الس�ابق يف باري�س آيف بازن�ر بني
الحادثني مع الرئيسني.
وعلق بازنر يف الصحيفة اليمينية
“آم�ل أن يك�ون ح�ادث ماكرون

أق�ل خط�ورة ،وب�دون تبع�ات
دبلوماس�ية ،كم�ا كان�ت الح�ال
بالنس�بة لزيارة شرياك ،لكنني ال
أستبعد احتمال أن يكون ماكرون
حسب أيضا حساب الرأي العام يف
فرنسا والعالم العربي”.
اعتذارات!
وأعلن�ت أجه�زة االس�تخبارات
الداخلي�ة “ش�ني بي�ت” الحقا أن
الرئي�س الفرن�يس ق�دم اعتذاره
لعنارص األم�ن اإلرسائيليني ،وهو
أم�ر نفاه ق�ر اإلليزي�ه ،مؤكدا
“لم تقدم اعتذارات من الرئيس”.
وعلق بازنر عى ذلك كاتبا “بالرغم
من أن ماكرون ،وخالفا لش�رياك،
اعتذر من الح�راس اإلرسائيليني،
يبقى هناك س�ؤال :ه�ل أن حادثا
يف البل�دة القديم�ة س�يكون م�ن
اآلن فصاع�دا ج�زءا ال يتجزأ من
برنام�ج أي رئي�س فرن�يس يزور

إرسائيل؟”.
ورصح ماكرون بعد املواجهة أنه
كان هناك “لحظة توتر بني الفرق
األمني�ة” لدى وصوله إىل كنيس�ة
القديسة آن.
وختم “تحتم ّ
عي تسوية األمر لم
يك�ن هناك تصميم مس�بق ألنني
كنت أعتقد أن األمور ستسري عى
ما يرام” ،مضيفا “انتهت املسألة
وتصافحنا بحرارة”.
ويف صحيفة “هآرتس” اليسارية،
رس�م آم�وس بيدرم�ان رس�ما
كاريكاتوري�ا يظهر في�ه الرئيس
الفرنيس وهو يسدد لكمة لرطي
إرسائيي عند سور القدس .ويعلو
الرس�م تعليق بالعربية “شغب يف
البلدة القديمة”.
ماكرون يتواجه مع “أمن
االحتالل”
وإن كان�ت املعارض�ة يف فرنس�ا

س�خرت م�ن ماك�رون ووص�ف
اليمني املتطرف واليسار املتطرف
املش�هد بأن�ه “ه�زيل” و”مث�ري
للش�فقة” بل وصل األم�ر إىل حد
االش�تباه ب�أن الرئي�س افتعل�ه،
ف�إن الح�ادث ن�ال استحس�ان
وس�ائل اإلع�الم الفلس�طينية
بصورة إجمالية .وكتبت صحيفة
“الق�دس” ع�ى صفحته�ا األوىل
“ماكرون يوب�خ عنارص من أمن
االحت�الل ويطردهم من كنيس�ة
سانت آن بالبلدة القديمة”.
كذلك أوردت صحيفة “األيام” عى
صفحته�ا األوىل ص�ورة ماكرون
أم�ام ق�وات األم�ن اإلرسائيلي�ة،
ون�رت ص�ورا ع�دة للرئي�س
الفرنيس يف البلدة القديمة.
وكتبت تعليقا عى صورة ماكرون
بمواجه�ة الح�راس اإلرسائيليني
“الرئي�س الفرن�يس يوبخ ضباط

االحتالل ويطردهم” من كنيس�ة
القديسة آن.
ولم تمعن صحف القدس الرقية
والضفة الغربية يف تحليل املسألة
الت�ي أدرجتها ضم�ن تقاريرها،
بل ش�ددت باألح�رى ع�ى اللقاء
ب�ني ماك�رون ورئي�س الس�لطة
الفلسطينية محمود عباس مساء
األربعاء يف رام الله.
وأكد عباس لدى استقباله الرئيس
الفرن�يس ع�ى “أهمي�ة ال�دور
الفرنيس واألوروبي إلنقاذ العملية
السياس�ية م�ن مأزقه�ا” ،فيما
تعت�زم إدارة الرئي�س األمريك�ي
دونال�د ترامب إعالن خطة س�الم
يرفضها الفلس�طينيون مس�بقا
متهم�ني واش�نطن باالنحي�از
إلرسائيل.
وقال ماك�رون يف القدس “عملية
الس�الم أيا كانت غ�ري ممكنة إال
إذا كان األط�راف يرغب�ون يف بناء
الس�الم ،وعندها س�تقدم فرنسا
املس�اعدة وس�تلعب ال�دور الذي
ينبغي عليها القيام به وس�تقوم
به”.
وتأخر موعد اللق�اء بني ماكرون
وعب�اس بس�بب زي�ارة ماكرون
املطول�ة للبل�دة القديم�ة .ويف
ه�ذه األثن�اء كان الصحفي�ون
الفلسطينيون يف رام الله يتابعون
مش�اهد الح�ادث ع�ى هواتفهم
وأجهزتهم املحمولة.
وعلقت صحفية فلس�طينية عى
توي�ر “إن كن�ت اضط�ررت إىل
االنتظار س�اعة ونص�ف من أجل
هذا ،فإنن�ي راضية” .لكن الواقع
أن اللق�اء تأخ�ر أكث�ر من خمس
ساعات.

تناول قضايا رئيسة تتعلق بأراضي دارفور والنيل األزرق

توقيع اتفاق سالم إلنهاء سنوات من النزاع يف السودان
الخرطوم/ميدل ايست اونالين:
وقع تحالف يضم تس�ع مجموعات متمردة
م�ن منطقتي نزاع يف الس�ودان اتفاقا مبدئيا
م�ع الحكوم�ة الس�ودانية بع�د محادث�ات
اس�تمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية عى
طريق التوصل اىل اتفاق سالم نهائي.
وب�دأت محادثات الس�الم يف تري�ن االول/
أكتوب�ر يف جنوب الس�ودان وته�دف إىل إنهاء
النزاع�ات يف دارف�ور والني�ل األزرق وجنوب
كردفان ،حيث ش�ن املتمردون حمالت دامية
ض�د تهمي�ش الخرطوم لهم يف عه�د الرئيس
املخلوع عمر البشري.
ويغطي االتفاق املبدئي قضايا رئيسية تتعلق
باألرايض ومنح السلطات املحلية حق تريع
قوانينها الخاصة اضافة اىل تقاس�م السلطة
وإنشاء جيش وطني موحد.
ووقع عى االتفاق مجموعات من واليتي النيل
األزرق ودارفور ،يف حني رفض متمردو جنوب
كردفان الذين يطالب�ون بحكم ذاتي التوقيع
بسبب ضغطهم من أجل مطالب أخرى.
وقال اله�ادي إدريس رئي�س تحالف الجبهة
الثورية الس�ودانية “مع ه�ذا االتفاق ،هناك
الكثري من التفاصيل بما يف ذلك قضايا تتعلق
باألرايض تم حلها”.
وأض�اف أن االتفاق يتن�اول أيضا التريع يف

الواليت�ني ،ومنح الس�لطات املحلي�ة الفرصة
لسن قوانينها وتنظيم قضاياها.
ومش�كلة األرايض تعود اىل عقود محل خالف
وُقع�ت يف عهد البش�ري ومنحت مس�تثمرين
مس�احات شاس�عة م�ن األرايض الخصب�ة
بموج�ب عق�ود إيج�ار تصل مدته�ا اىل 100
ع�ام .وقد ج�رى إلغاء ه�ذه العقود وخفض
مدتها اىل أقل من  20عاما.
وقال ادريس ايضا إن االتفاق يش�مل تشكيل
الجيش السوداني الوطني.

وأضاف “يف السودان يوجد الكثري من الجيوش
وامليليش�يات ،واملتم�ردون يملك�ون ايض�ا
قواته�م واالتف�اق يتحدث عن كيفي�ة إعادة
دمج هذه القوات يف جيش وطني واحد”.
ول�م يتوفر مزيد من املعلومات حول تفاصيل
االتف�اق بش�أن تقاس�م الس�لطة والحك�م
املحي.
ووقع النائ�ب األول لرئيس مجلس الس�يادة
االنتق�ايل يف الس�ودان محم�د حم�دان دقلو،
املع�روف باس�م حميدتي ،االتف�اق نيابة عن

الخرطوم.
وقال دقل�و “توقيع هذا االتفاق يظهر إرادتنا
السياس�ية يف حكوم�ة الس�ودان م�ن أج�ل
الس�الم ،وهذا الس�الم س�يغري حياة ش�عب
الس�ودان بأكمل�ه اىل األفض�ل وأكث�ر من أي
وقت مىض”.
ّ
ووقع�ت جماع�ات من مناطق الن�زاع الثالث
عى إعالن مبادئ للسماح بوصول املساعدات
اإلنس�انية إىل املناطق التي تش�هد نزاعات يف
جبال النوبة يف جنوب كردفان ودارفور والنيل
األزرق.
وتجري املفاوضات م�ع املتمردين يف جوبا يف
جنوب الس�ودان التي انفصلت عن الخرطوم
عام  2011لتصبح دولة مستقلة.
ويقوم رئيس جنوب السودان سالفا كري بدور
الوس�يط ،حيث ش�ارك بنفس�ه يف محادثات
س�الم إلنهاء ح�روب دامية اس�تمرت س�ت
سنوات يف بالده واجهت العديد من العقبات.
وق�ال كري “أنا س�عيد ألنكم توصلت�م إىل هذا
االتف�اق ،ع�ى الرغ�م من أن�ه لي�س االتفاق
النهائ�ي ،وآمل أن تتوصلوا إىل اتفاق نهائي يف
غضون أسابيع قليلة”.
واضاف “دعون�ي أقول لكم ،ليس هناك يشء
أفض�ل من الس�الم ،ألن�ه مع وجود الس�الم
بامكانكم الحصول عى كل ما تريدونه”.

بعد حنو عام من التظاهرات

احلراك اجلزائري ين ّظم صفوفه ملواجهة النظام
الجزائر /أ .ف .ب:
تعق�د أح�زاب سياس�ية وتنظيمات
مرتبطة بالحراك الجزائري “جلسات
البدي�ل الديمقراط�ي” يف محاول�ة
لتوحي�د صفوفها والتح�دث بصوت
واح�د يف مواجهة نظام منح نفس�ه
ً
رئيسا جديدا ً من صفوفه.
ويعت�زم تحالف املعارض�ة املنضوي
تح�ت مظل�ة “ميث�اق البدي�ل
الديمقراط�ي” مناقش�ة الوض�ع
الس�يايس يف البالد ،بع�د االنتخابات
الرئاسية يف  12كانون األول/ديسمرب
التي رفضها الحراك بش�كل واس�ع،
لكنها أفضت إىل فوز عبد املجيد تبون
وتشكيل حكومة جديدة.
ّ
وتشكل “ميثاق البديل الديمقراطي”
بع�د رحي�ل الرئي�س عب�د العزي�ز
بوتفليق�ة يف نيس�ان/أبريل املايض،
ال�ذي أُج�رب ع�ى االس�تقالة تح�ت
ضغط الحركة االحتجاجية الشعبية.
ويهدف إىل إيجاد إطار قانوني لتغيري
“النظام” الحاكم منذ استقالل البالد
يف ع�ام  ،1962وال س�يما م�ن خالل
انشاء املؤسسات االنتقالية.
ويض�م حزب�ي “جبه�ة الق�وى
االش�راكية” و”التجم�ع م�ن أج�ل
الثقاف�ة والديمقراطي�ة” ،إىل جانب

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
اإلنس�ان ومنظم�ة “تجم�ع عم�ل
ش�باب” التي يقبع رئيسها حاليا ً يف
السجن.

وق�ال التحال�ف يف بي�ان “ستش�كل
هذه الجلس�ات مرحلة التقاء جميع
قوى البديل الديمقراطي بهدف عقد
مؤتمر وطني مستقل عن السلطة”.

وتابع البيان أن الجلس�ات س�تكون
مفتوحة لجميع الراغبني باالنضمام
“إىل م�روع االنتق�ال الديمقراطي
الحتم�ي” وأولئ�ك الذي�ن يدرك�ون

األهمية “التاريخية ملس�ار تأسييس
ذو س�يادة” وأم�ام م�ن رفض�وا
“مهزل�ة” االنتخاب�ات الرئاس�ية
األخرية و”العملية السياسية الحالية
التي تهدف من خالل +املش�اورات+
و+املراجعة الدس�تورية +إىل إضفاء
الرعي�ة ع�ى نف�س س�لطة األمر
الواقع”.
وردا ً ع�ى موج�ة االحتج�اج ،عرض
الرئي�س تبون ( 74عامً �ا) ،الذي كان
بني املقرّبني من بوتفليقة ،الحوار عى
الح�راك مبارشة بعد تس�لم مهماته.
وتع ّهد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة
خرباء لهذا الغرض.
وبدأ الرئيس الجزائ�ري ،الذي يحاول
إرض�اء معارضي�ه ،مش�اورات م�ع
شخصيات سياسية  --يعترب بعضها
قري ًب�ا من الحراك  --م�ن أجل وضع
“دس�تور توافقي” وعرضه الستفتاء
شعبي.
وق�ال تب�ون “س�يتم أخ�ذ كل اآلراء
يف االعتب�ار يف م�ا يتعل�ق باملنهجية
ً
وأيضا املش�كالت
الواج�ب اتباعه�ا،
التي تعاني منها البالد”.
”ثورة سلمية”-ويف إج�راء تهدئ�ة تج�اه الح�راك،
ً
س�جينا خالل
ت�م اإلف�راج ع�ن 94

األس�ابيع املاضي�ة ،بحس�ب اللجنة
الوطني�ة لالفراج ع�ن املعتقلني التي
ذك�رت أن  124معارضا ال يزالون يف
السجن.
وم�ع اق�راب الذك�رى األوىل للحراك
يف  22ش�باط /فرباي�ر ،ال ت�زال
التعبئة كبرية الجمع�ة والثالثاء من
كل أس�بوع يف العاصم�ة ويف م�دن
ً
مقارنة
أخرى رغ�م تراجع زخمه�ا
مع املسريات الحاش�دة التي خرجت
يف ربي�ع  2019أو حت�ى باملقارن�ة
مع الف�رة التي س�بقت االنتخابات
الرئاسية.
وحت�ى داخ�ل الح�راك ،يتس�اءل
الكث�ريون عن االتجاه ال�ذي يجب أن
تتخ�ذه ه�ذه الحرك�ة االحتجاجي�ة
الس�لمية والتعددية ،يف ظل غياب أي
تنظيم رسمي لها.
وبالنسبة ألس�تاذة العلوم السياسية
بجامعة الجزائر لويزة آيت حمادوش
“ب�دأ الح�راك كحرك�ة احتجاجي�ة
بحتة .وبعد عام ،يبدو أنه يتعني عليه
االنتقال من االحتجاج إىل االقراح”.
وأضافت لوكال�ة فرنس برس أن عى
أي تحالفات أو مجموعات للمعارضة
أن تعمل بش�كل مش�رك “م�ن أجل
انتق�ال ديمقراط�ي حقيق�ي وتغيري

عميق لنظام الحكم”.
واعت�رب أس�تاذ القان�ون يف جامع�ة
“تي�زي وزو” عب�د القادر كش�ري أن
“هذه املب�ادرات ال ته�دف إىل هيكلة
الح�راك ،ولكنه�ا كله�ا تش�رك يف
أنها ث�ورة س�لمية ته�دف إىل تغيري
النظام”.
وباإلضاف�ة إىل “جلس�ات البدي�ل
الديمقراط�ي” أطلقت مجموعة من
املثقف�ني مب�ادرة م�ن أج�ل تنظيم
“مؤتمر وطني موحد” للحراك.
وبني املجموع�ة لخرض بورقعة (86
عامً �ا) ،وهو م�ن قدام�ى املحاربني
الذي�ن ش�اركوا يف ح�رب اس�تقالل
الجزائ�ر وأطل�ق رساح�ه يف بداي�ة
كانون الثاني/يناير بعد اعتقاله مدة
سبعة أشهر.
ويه�دف املوقعون عى ه�ذه املبادرة
وعدده�م ( 120بينه�م أكاديمي�ون
ومحام�ون وصحفي�ون وطالب) إىل
“دمج جمي�ع مب�ادرات” املنظمات
القريبة من الحراك.
وبالنسبة آليت حمادوش ،فإن “هذه
القوى الناشئة اليوم هي بذور األحزاب
والنقاب�ات ومنظم�ات الغ�د .وم�ن
الطبيع�ي واملفي�د أن يس�مح الحراك
بميالد طبقة سياسية جديدة”.
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التعليم تعلن موعد انتهاء التقديم
لإلجازات الدراسية خارج العراق
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلم�ي ،ام�س الس�بت ،موع�د انته�اء
التقديم لالجازات الدراسية خارج العراق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة
منه« ،ت�ود وزارة التعليم العايل التنويه اىل
انه سيتم انهاء التقديم لالجازات الدراسية

خارج العراق للعام الدرايس 2020-201٩
عر املنظومة االلكرتونية ابتدا ًء من تاريخ
 ، 2020/3/1وذل�ك تعويض�ا ً للتاخ�ر
الحاصل عى موعد التقديم».
وأضاف البيان انه «سيتم اكمال االجراءات
املتعلقة بكل املعامالت املس�تلمة قبل هذا
التاريخ».

األنبار تؤكد سالمة مجيع السدود
والنواظم على نهر الفرات

اخلارجية تشكل غرفة عمليات ملتابعة العراقيني يف الصني
والصحة تتخذ إجراءات ملراقبة الطائرات
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الخارجية تش�كيل غرفة عمليات
ملتابعة اوضاع الطلبة العراقيني يف الصني ،فيما
كش�فت وزارة الصح�ة ع�ن اجراءاتها بش�أن
متابعة الطائرات القادمة من الصني إىل العراق،
وذل�ك ع�ى خلفي�ة تس�جيل منظم�ة الصحة
العاملي�ة اصابات بف�روس جديد م�ن فصيلة
“كورونا».
وق�ال املُتح� ّدث باس�م وزارة الخارجيّة ،احمد
الصح�اف ،يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة
من�ه :إن « وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ
أوض�اع الطلب�ة العراق�يّني الذين يدرس�ون يف
الصني عقب إغالق السلطات مدينة أوهان التي
يُقيمون فيها إثر انتشار فايروس كورونا» .الفتا
انه « وفور توافر األنباء ،وجّ ه وزير الخارجيّة،
محمد عيل الحكيم ،سفارة جمهورية العراق يف
الصني بتش�كيل غرفة عمليّات برئاسة السفر
أحمد تحس�ني برواري تكون مهمّتها التنسيق
م�ع مكتب وزارة الخارجيّ�ة الصينيّة يف أوهان
للعم�ل عى تقدي�م الخدمات له�م ،وإجالئهم،

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم� ِل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،امس الس�بت ،ايقاف
الش�مول براتب املعني املتفرغ لحني
اق�رار موازنة الع�ام الح�ايل ،بينما
نس�قت م�ع وزارة التعلي�م الع�ايل
والبحث العلمي لفت�ح باب التقديم
ع�ى الدراس�ات العلي�ا لفئ�ة ذوي
االعاقة واالحتياجات الخاصة.
وق�ال رئي�س هيئ�ة ذوي االعاق�ة
واالحتياج�ات الخاص�ة بال�وزارة،

العمليات املشرتكة :سنعمل على تعويض
املتضررين من أحداث التظاهرات
“العم�ل ع�ى تعوي�ض جم�ع املترضرين
خالل الفرتة املقبلة».
وأض�اف الخفاج�ي :أن “ الق�وات األمنية
ستعمل عى دعم أصحاب املحال التجارية يف
العودة اىل مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي”.
مؤكدا “عودة الحياة اىل طبيعتها».
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت ،يف وقت
س�ابق من امس الس�بت ،ع�ن فتح طريق
محمد القاس�م والطرقوالجس�ور األخرى
الت�ي اغلقه�ا املتظاه�رون خ�الل األي�ام
املاضية.

عص�ام عب�د اللطي�ف ،يف ترصي�ح
أوردت�ه صحيف�ة “الصب�اح”
الرس�مية ،واطلعت عليه «الزوراء»
إن دائرت�ه “اوقفت الش�مول براتب
املعني املتف�رغ اىل حني اقرار موازنة
العام الحايل  .»2020عازيا «االجراء
اىل ع�دم وجود تخصيصات مالية يف
دائرته بالوقت الحايل».
وأض�اف عب�د اللطي�ف أن “الهيئة
تعم�ل ع�ى تطوي�ر واق�ع ه�ذه
الرشيحة ،وال سيما تطوير العملية

دياىل تعلن إغالق
 % 99من ملف
النازحني يف العظيم
بغداد /الزوراء:
أعلن مس�ؤول مح�يل يف محافظة دي�اىل ،امس
الس�بت ،عن اغ�الق  %٩٩من مل�ف النازحني يف
ناحية العظيم املحررة ،داعيا الجهات الحكومية
اىل رضورة دع�م الق�رى واملناط�ق املح�ررة
بالخدمات األساسية.
وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (65كم شمال
بعقوب�ة) ،محمد ضيف�ان العبي�دي ،يف حديث
صحف�ي تابعته «الزوراء» ان” ملف النازحني يف
ناحية العظيم تم اغالق  %٩٩منه بعد عودة نحو
 4االف ارس نازحة اىل مركز الناحية وقراها ،ولم
يتبق س�وى  250ارسة فقط ليتم اغالقه بشكل
نهائي ويعلن حسم هذا امللف».
واضاف العبيدي ان” اس�ماء ما تبقى من االرس
النازحة تم رفعها اىل الجه�ات االمنية املختصة
لتدقي�ق ملفاتها واعط�اء املوافق�ات االصولية
بالعودة اىل مناطقها».
مؤكدا «ان العظيم تش�هد استقرارا امنيا جيدا،
وع�ودة ألغلب امله�ن ،ومنها الزراعة ما س�اعد
ع�ى نجاح ملف اع�ادة النازح�ني اىل مناطقهم
وقراهم».
ودع�ا رئيس مجل�س ناحية العظي�م” الجهات
الحكومي�ة اىل رضورة دع�م الق�رى واملناط�ق
املح�ررة بالخدم�ات االساس�ية لتعزي�ز قدرات
االه�ايل يف مواجه�ة املصاع�ب الت�ي ترافقهم،
خاص�ة املي�اه والكهرب�اء وبقي�ة الخدم�ات
االخرى».

اجناز أعمال األبنية املدرسية يف النجف

تربية دياىل تعلن تأجيل امتحانات  60مدرسة إىل شباط املقبل
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية تربية محافظة دياىل ،امس السبت ،عن
تأجيل امتحانات نصف السنة ل� 60مدرسة اىل شهر
ش�باط القادم ،فيم�ا اكدت مديري�ة تربية محافظة
النجف انجاز اعمال االبنية املدرسية يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر اعالم تربي�ة دي�اىل ،س�نان الربيعي ،يف
ترصيح صحفي تابعته «الزوراء» ان”  60مدرس�ة يف
بعقوبة وبقية م�دن دياىل تم تأجيل امتحانات نصف
الس�نة اىل ش�باط بنا ًء عى توجيه�ات وزارة الرتبية
لعدم انتظام الدوام بها خالل االشهر االخرة».
الفت�ا اىل «ان الق�رار ج�اء مراع�اة ألوض�اع الطلبة،
وحرص�ا منها ع�ى مس�تقبلهم وإلعطائه�م فرصة
زمنية كافية لالستعداد لالمتحانات».
واضاف الربيعي ان “اكثر من  450الف طالب وطالبة
من مختلف املراحل الدراس�ية ب�دوا امتحانات نصف
الس�نة يف عم�وم م�دن دي�اىل” .مبينا أن “مس�توى
االنتظ�ام يف االمتحانات بلغت نس�بته  %100دون اي
عراقيل او اشكاالت».
وكان�ت العرشات من مدارس محافظة دياىل ش�هدت
ع�دم انتظام يف ال�دوام خالل االش�هر االخرة مادفع
وزارة الرتبية اىل تأجيل امتحاناتها.
ويف س�ياق اخ�ر ،أعلن�ت ش�عبة األبنية املدرس�ية يف
املديري�ة العام�ة للرتبية بمحافظ�ة النجف االرشف،
امس السبت ،عن انهاء كل اعمالها من انجاز ورصف
بنس�بة  ،%100وذل�ك ضم�ن الخطة الت�ي وضعتها

وكذا التواصل مع الطلبة ،وجامعاتهم».
واضاف انه « الس�فارة قامت بإعداد مذكرة يف
هذا الشأن والجميع بانتظار املوافقة باستثناء
العراقي�ني ملغ�ادرة املدينة» .مؤك�دا «انه ،ومن
خ�الل املتابعة املُس�ت ِمرّة ،لم ُت ّ
س�جل امللحقيّة

عراقي بهذا الفروس».
إصابة أي طالب
ّ
واوضح الصحاف ّ
أن «الس�فارة تعمل بتنسيق
مُ س�ت ِم ّر مع السلطات الصينيّة عى مدار اليوم
ّ
التوص�ل إىل آليّة إلجالء الطلبة من هذه
لغرض
املنطق�ة» .مش�را اىل ان « الع�راق يع�رب عن

خالص تمنياته يف تجاوز هذه املحنة ،والسالمة
الصيني الصديق».
للشعب
ّ
وق�ال الناطق الرس�مي لوزارة الصحة ،س�يف
الب�در ،يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه:
إن “االم�راض الوبائي�ة والفايروس�ات تنترش
يف كل انح�اء العال�م” .مؤكدا ً ع�دم “تفيش اي
حالة إصابة وبائي�ة باملرض او غره يف جميع
محافظات العراق».
وأض�اف الب�در أن “االج�راءات االحرتازي�ة
والوقائي�ة تج�ري يف كل املط�ارات واملناف�ذ
الحدودي�ة يف كل انح�اء الب�الد” .مبين�ا ً أن
“الطائ�رات ووس�ائل النق�ل األخ�رى القادمة
م�ن مناطق تعاني من حال�ة صحية معينة او
فايروس تخضع اىل اجراءات صحية عن طريق
كوادر الصحة املوزعة يف املنافذ واملطارات».
وأوضح أن “الفرق تقوم بفحص جميع الركاب
والطاقم ،واذا كانت هناك أية عالمات ألية حالة
وبائي�ة يتم أخ�ذ جميع املعلوم�ات ،ومن يثبت
لديه أي�ة حالة مرضية ينقل للردهة املخصصة
وتجرى له التحليالت”.

العمل توقف الشمول براتب املعني املتفرغ حتى إقرار موازنة 2020

بغداد /الزوراء:
اكد مدير دائرة املوارد املائية يف قضاء الفلوجة ،رائد مظهر املحمدي ،سالمة السدود
والنواظم عى نهر الفرات يف عموم مدن االنبار .
وقال املحمدي يف ترصيح صحفي :إن “دائرة املوارد املائية ،وبالتنس�يق مع الدوائر
الخدمية االخرى ،رشعت بعمليات الصيانة لكل الس�دود والنواظم الواقعة عى نهر
الفرات ،فضال عن الجزرات الوس�طية ،واتخاذ كل االجراءات االحرتازية التي تمنع
وقوع فيضانات او غرق املناطق القريبة من ضفاف نهر الفرات».
وأض�اف أن “دائرة املوارد املائية يف قضاء الفلوجة اتخذت كل االجراءات االحرتازية
بالتزام�ن مع هطول امطار غزيرة عى مدن املحافظة” .مؤكدا “س�يطرة الجهات
املعنية عى االطالق املائية الناجمة من هذه االمطار وترصيفها عى وفق احتياجات
كل منطقة”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة ،امس
الس�بت ،أنه�ا س�تعمل ع�ى تعوي�ض
املترضري�ن م�ن اح�داث التظاه�رات يف
منطق�ة الش�ورجة ،مؤكدة ع�ودة الحياة
الى طبيعتها.
وقال الناطق باس�م القيادة اللواء ،تحسني
الخفاج�ي ،يف ترصي�ح لقن�اة العراقي�ة
الرسمية  :ان “هناك لجنة مشكلة لتعويض
املترضري�ن من التج�ار وأصح�اب املحال
التجاري�ة يف منطق�ة الش�ورجة” .مؤكدا
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حتسبا لتفشي فايروس «كورونا» القاتل

السفارة العراقية :ال توجد إصابات بني
أبناء اجلالية جراء زلزال تركيا
بغداد /الزوراء:
أعلنت الس�فارة العراقية يف أنقرة عدم وجود إصاب�ات بني أبناء الجالية جراء الزلزال يف
تركيا.
وذكرت وكالة االنباء العراقية (واع) ،تابعتها «الزوراء» :أن»الس�فارة العراقية يف أنقرة
أص�درت بيانا ً أعلن�ت فيه عن تعاطفه�ا مع ضحايا اله�زة األرضية الت�ي رضبت ليلة
البارحة بقوة جنوب رشق تركيا» .مش�را ً اىل أن»بيان الس�فارة أكد»عدم تس�جيل أية
إصابة بني أبناء الجالية العراقية املقيمة يف املنطقة وجوارها».
وكان�ت إدارة الك�وارث والطوارئ الرتكية ،قد أعلنت ،امس الس�بت ،ارتفاع عدد ضحايا
الزل�زال ال�ذي رضب رشق البالد إىل  20حالة وفاة ،واملصابني إىل  1015ش�خصاً ،يف عدد
من الواليات الرتكية.
وج�اء يف البيان ،الصادر عن «آفاد» ،أن املنطقة املذكورة ش�هدت  10هزات زادت قوتها
عن  4درجات بعد زلزال قضاء «س�يفرجه» بوالية أالزيغ ،وأن إجمايل الهزات االرتدادية
بلغ  148هزة.
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الشعبة يف بداية عام .201٩
وذكرت الش�عبة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
إن «انجاز اعمال الصيانة ضمن امليزانية التش�غيلية
لعام  201٩بلغت  5,540,000,000خصصت الغراض
الصيانة ،حيث شملت ( )78مدرسة بأسلوب التنفيذ
امانة ،و ()25مدرسة بأس�لوب املناقصات العلنية»،
الفته اىل «تصنيع  70كرفانا دراسيا ،وخمس كرفانات
صحية توزعت عى املدارس حسب الحاجة».
واضاف�ت انه «تم اس�تبدال بع�ض االجه�زة التالفة

ل��( )140مدرس�ة موزع�ة يف عم�وم املحافظ�ة
بأقضيته�ا ونواحيه�ا ،فضال عن إنجاز ربط ش�بكة
ال�رصف الصحي ل� (  )16مدرس�ة بش�بكة املجاري
الرئيسة».
وبين�ت الش�عبة ان «عملي�ة ترمي�م وتأهي�ل وبناء
امل�دارس تع�د واحدة من اه�م اولويات مع�ايل وزيرة
الرتبية ،س�ها خليل العيل بك ،وذل�ك ملا لها من اهمية
وانعكاس�ات ايجابي�ة ع�ى س�ر العملي�ة الرتبوية
واتمامها عى اكمل وجه».

الخاصة بالتقديم من اجل الش�مول
برات�ب املع�ني املتفرغ وفق�ا لخطة
استباقية اعدت بهذا الصدد”.
منوها بأن “التقديم عليها س�يكون
الكرتوني�ا بغي�ة ش�مول اك�ر عدد
ممك�ن م�ن املتقدم�ني» .واصف�ا
ه�ذه الطريق�ة «بأنه�ا س�تقيض
عى الفس�اد االداري بش�كل كامل،
كم�ا انه�ا تواك�ب اخ�ر التطورات
التكنولوجية الحاصلة يف العالم بهذا
الشأن».

واردف عب�د الطي�ف ان “الهيئ�ة
نس�قت م�ع وزارة التعلي�م الع�ايل
والبح�ث العلمي من اجل اس�تقبال
طلب�ات ذوي االعاق�ة للتقدي�م عى
الدراس�ات العليا وفقا للمادة ()15
م�ن قان�ون ذوي االعاق�ة رقم 38
لسنة .2013
مبين�ا أن�ه “تم االيع�از اىل القس�م
الرتبوي يف دائرة التأهيل الطبي بغية
توفر جميع املس�تلزمات اضافة اىل
تبسيط االجراءات الروتينية وزيادة

عدد املوظفني االداريني ،بغية انجاز
املعامالت باقرص مدة ،بما يسهم يف
التخفيف من الزخ�م اثناء التقديم،
وذلك لكونه مركزيا».
واش�ار يف الس�ياق نفس�ه اىل ان
“التقديم من اج�ل تخصيص مقعد
درايس للدراسات العليا لذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة س�يكون كل
يوم الثالثاء من كل اس�بوع ،وحتى
انته�اء املدة املحددة م�ن قبل وزارة
التعليم العايل بهذا الشأن”.

ضبط  ١٢سيارة خمالفة للقوانني يف مجرك أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة الجمارك ،امس الس�بت ،ضبط 3
حاوية تحتوي عى سيارة دون املوديل املسموح
باستراده يف محاولة لتهريبها خالفا ً للضوابط
والتعليمات النافذة.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،إن «الس�لطة الجمركي�ة يف جم�رك ام
قرص الش�مايل ،وبالتعاون مع الجهات الساندة
العاملة يف املنفذ ،ضبطت ( )3حاويات حجم 40
قدما تحتوي ( )12سيارة دون املوديل املسموح

باستراده يف محاولة لتهريبها خالفا ً للضوابط
والتعليمات النافذة».
وأكدت الهيئة عى «اتخ�اذ اإلجراءات القانونية
بحق السيارات املخالفة حسب قانون الجمارك
رقم  23لسنة  1٩84النافذ».
يذك�ر ان الهيئ�ة العامة للجمارك تعلن بش�كل
مس�تمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة
يتم كش�فها يف مراكزه�ا الجمركي�ة تمنع من
خاللها دخول امل�واد املخالفة لرشوط وضوابط
األستراد.
ويف س�ياق اخر ،اعلنت الهيئة العامة للجمارك،
ضب�ط س�كائر وم�واد تجمي�ل وم�واد غذائية
مخالفة يف كمرك مطار بغداد الدويل.
وقال�ت الهيئة يف بيان  :إن “الس�لطة الجمركية
يف جم�رك مطار بغداد ال�دويل تمكنت من ضبط
م�واد مختلف�ة مخالف�ة لل�رشوط والتعليمات
(مواد تجميل ومواد غذائية وس�كائر) ،ضبطت
يف أمتعة احد املسافرين”.
وأكدت الهيية عى “اتخ�اذ اإلجراءات القانونية
بحق املواد املخالفة حس�ب قانون الكمارك رقم
 23لسنة  1٩84النافذ”

اعتقال متهمني باإلرهاب والسرقة يف بغداد وسامراء والديوانية
بغداد /الزوراء:
القت القوات االمنية القبض عى
متهم�ني باالره�اب والرسقة يف
بغداد وسامراء والديوانية.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بيان
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه،
إن «ق�وة م�ن ل�واء  17بالفرقة
الخامس�ة تمكن�ت م�ن إلق�اء
القبض عى املته�م ( ح م ع ) و

املطلوب وفق امل�ادة  4إرهاب»،
مبين�ة أن «العملي�ة تم�ت م�ن
خالل متابعة استخبارية دقيقة
ونصب س�يطرة مفاجئة ضمن
قاطع مسؤولية الفوج الثاني يف
قاطع عمليات سامراء».
واضافت« :فيما تمكنت قطعات
الل�واء  3الفرق�ة االوىل من إلقاء
القب�ض ع�ى املته�م (م ذ أ )

املطلوب ع�ى وفق امل�اده 4/1
إره�اب خ�الل كم�ني محك�م
نص�ب ل�ه وس�ط بغ�داد ضمن
قاطع مس�ؤولية الف�وج الثاني
ببغداد».
كم�ا القت مف�ارز من رشطة
محافظ�ة الديواني�ة القب�ض
ع�ى عصاب�ة لرسق�ة املح�ال
التجارية .

وق�ال مصدر يف اع�الم الرشطة،
ان مفارز م�ن مكافحة االجرام
القت القبض عى العصابة التي
قام�ت بتنفيذ ع�دد من عمليات
الرسقة للمحال يف حي االسكان
خلف املعهد التقني .
واض�اف « تمت احال�ة املتهمني
للجه�ات املختص�ة ،واتخاذ كل
االجراءات القانونية املطلوبة».

التخطيط تعلن جتاوز عدد سكان العراق  39مليون نسمة خالل 2019

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط تج�اوز عدد س�كان
الع�راق  3٩ملي�ون نس�مة خالل ع�ام ،201٩
مش�رة إىل ارتفاع معدالت االلتحاق بالدراس�ة
االبتدائي�ة إىل ( )%٩3و( )%13مم�ن أعمارهم
( )10سنوات فاكثر ،أميون.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :إنه�ا “تتابع م�ؤرشات االمي�ة ،وغرها
من املؤرشات بنحو مس�تمر ،م�ن خالل اجراء
املس�وح امليدانية وإعداد الدراس�ات والتقارير
اإلحصائي�ة ،بالرشاكة م�ع املنظمات الدولية،
ومنها اليونسكو.
وأضاف�ت أن “نس�بة االمي�ة يف الع�راق ب�ني
السكان الذين تزيد أعمارهم عن ( )10سنوات،
وبحس�ب اخر مس�ح نف�ذه الجه�از املركزي
لإلحصاء ،بلغت ( .”)%13الفتا إىل ان “النس�بة
ترتفع بني اإلناث مم�ن تزيد أعمارهن عن 10
س�نوات ،لتصل إىل ( ، )%18فيما تنخفض بني
الذكور إىل (.”)%8
وأوض�ح بي�ان ال�وزارة ان “( )%87من االفراد
ممن تزيد أعمارهم عن  10س�نوات فما فوق،
ليس�وا اميني ،م�ن بينهم ( )%82من النس�اء،
لس�ن اميات ،مقابل ( )%٩2من الذكور ،ليسو
اميني.
وتابع ان “نس�بة االلتحاق بالدراسة االبتدائية
بلغت ( )%٩3مقابل ( )%57هي نسبة االلتحاق

بالدراسة املتوسطة وتنخفض إىل ( )%30نسبة
االلتحاق بالدراسة االعدادية”.
موضحا ان “عدد س�كان العراق وصل إىل اكثر
م�ن ( )3٩ملي�ون نس�مة ع�ام  ،201٩ويبلغ
الس�كان الذين هم بعمر ( )10س�نوات فأكثر
(وهو العمر الذي يتم احتساب نسبة االمية له)
( )28مليون نسمة  ،وباعتبار ان نسبة االمية
هي ( ،)%13فإن عدد السكان األميني ،بموجب
هذه النس�بة يصل إىل ( )3ماليني و( )700الف
من الذكور واإلناث».
واختتم بيان الوزارة بالقول ان “وزارة التخطيط

حريصة عى اتباع املعاير العاملية يف احتس�اب
امل�ؤرشات التي تتعلق بجمي�ع مفاصل الحياة
والتنمي�ة ،ولديها رشاكات قوية مع الكثر من
منظم�ات االم�م املتحدة” .مؤك�دا ان “الوزارة
تعل�ن بنح�و مس�تمر ع�ن جمي�ع امل�ؤرشات
والبيان�ات اإلحصائية التي يت�م التوصل اليها
من خالل اجراء املس�وح اإلحصائية امليدانية”.
معلنا “تواصل االس�تعدادات عى قدم وس�اق،
لتنفي�ذ التعداد العام للس�كان واملس�اكن قبل
نهاية العام الجاري ،الذي سيوفر قاعدة بيانات
شاملة وكاملة عن واقع الحياة يف العراق”.
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“أوبك” تدرس اإلبقاء على ختفيضات
النفط حتى نهاية 2020
لندن /متابعة الزوراء:
نقل�ت وكالة تاس الروس�ية لألنباء
ع�ن مصدر يف أوبك قوله ،امس االول،
إن املنظمة تبحث تمديد تخفيضاتها
إلنتاج النفط حت�ى نهاية عام 2020
 ،إذ أن األس�واق م�ا زال�ت تب�دو يف

وضع نزويل ،لكن املناقش�ات تظل يف
مرحل�ة مبكرة .وذكر املصدر :أنه من
املق�رر أن تجتمع املنظمة ،التي تضم
مُ صدري�ن للنف�ط يف م�ارس /آذار،
لكنها ربم�ا تجتمع أيض�ا يف يونيو/
حزيران التخاذ قرار بشأن السياسة.

قضاء الزبري يلزم الشركات النفطية
بتشغيل العاطلني عن العمل
بغداد /الزوراء:
اعلنت االدارة املحلية يف قضاء الزبر
غ�رب الب�رصة ،الجمعة ،ع�ن عقد
اتفاق مع مكت�ب التصاريح االمنية
يف رشكة نفط البرصة يتضمن إلزام
الرشكات االجنبية النفطية العاملة
ضمن هيأة تش�غيل الزبر بتشغيل
العاطل�ن والباحث�ن ع�ن العمل يف
مواقعها النفطية .مؤكدة انها تتجه
نح�و التصعيد الس�لمي م�ن خال
تنس�يقيات املتظاهري�ن والعاطلن
لغرض ضم�ان حقوقه�م للعمل يف
ال�رشكات النفطي�ة وفق�ا لقوانن
التعاق�د واالتفاقي�ات امللزم�ة م�ع
الحكوم�ة املحلي�ة يف البرصة .وقال
قائممقام القضاء ،عباس ماهر ،يف
ترصيح صحفي تابعت�ه «الزوراء»
ان ” الحكوم�ة املحلي�ة يف الزب�ر
اقرتح�ت ،يف اجتم�اع م�ع مكت�ب
التصاري�ح االمني�ة يف رشك�ة نفط

البرصة ،بتعهدات مكتوبة تضمنها
االط�راف كاف�ة ،تل�زم ال�رشكات
النفطية بتشغيل العاطلن عن العمل
ضمن مكتب تشغيل الزبر» .واشار
اىل “تحدي�د ي�وم غد االثن�ن موعدا
الجتم�اع موس�ع يف هي�أة تش�غيل
الزبر بحض�ور كل ممثيل الرشكات
االجنبي�ة النفطي�ة ،باإلضاف�ة اىل
مكت�ب التصاري�ح االمنية يف رشكة
نف�ط الب�رصة واالدارة العلي�ا يف
حق�ل الزبر ،حول خطة عام 2020
لتشغيل العاطلن عن العمل»ّ .
وبن
ماه�ر ان “ال�رشكات النفطي�ة لم
تلتزم عام  2019يف تشغيل العاطلن
واملس�جلن ضم�ن مكتب تش�غيل
الزب�ر وفق�ا لقوان�ن التعاق�دات
االس�تثمارية امللزم�ة يف تش�غيل
ابن�اء املناطق القريب�ة عىل الحقول
النفطي�ة ضم�ن النس�بة املقررة يف
عقود جوالت الرتاخيص النفطية».
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اقتصادي :اتفاقية الصني ستخفض امليزانية التشغيلية

املالية النيابية :النفقات املدرجة يف موازنة  2020تصل لـ  163ترليون دينار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية،
ام�س االول ،ع�ن بل�وغ نس�بة
النفقات املدرجة ضمن مس�ودة
قان�ون موازن�ة  2020نحو 163
ترلي�ون دينار يف ح�ن اإليرادات
التوازي ذل�ك ،مبينا ان مس�ودة
املوازنة ما زالت لدى وزارة املالية
تعم�ل ع�ىل معالج�ة او تقلي�ل
نس�بة العج�ز فيها .م�ن جهته،
بن الخب�ر االقتص�ادي ،صالح
الهماش ،الجمع�ة ،ان االتفاقية
الصيني�ة س�تخفض امليزاني�ة
التش�غيلة اكثر من االستثمارية،
الفتا اىل ان نسبة العجز يف املوازنة
ستنخفض أيضا متاثرة بعاملن.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية،
احمد حم�ه ،يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «ال�زوراء» ان “مس�ودة
موازن�ة  2020املوج�ودة ل�دى
الحكوم�ة أدرجت فيه�ا نفقات

كب�رة الت�وازي حجم اإلي�رادات
النفطية وال�واردات األخرى مما
سيشكل نسبة عجز كبر فيها».
وأض�اف ان “مجم�وع النفقات
املدرج�ة يف املوازن�ة باملس�ودة

األولي�ة وصل�ت اىل  163ترلي�ون
دينار يف وقت مجم�وع اإليرادات
التتعدى ال�  110ترليون دينار “.
وأوضح ان “مس�ودة املوازنة ما
زالت ل�دى وزارة املالي�ة واللجنة

الحكومي�ة للعم�ل ع�ىل تقلي�ل
نس�بة العج�ز ،ول�م ترس�ل اىل
مجلس ال�وزراء للتصويت عليها
وارس�الها ملجلس الن�واب” .من
جهته ،ب�ن الخب�ر االقتصادي،

املركزي لإلحصاء :التمر الزهدي يغطي أكثر من نصف إنتاج العراق
بغداد /الزوراء:
أعل�ن الجه�از املرك�زي لاحص�اء ،امس
الس�بت ،ان انتاج «التم�ر الزهدي» يغطي
اكثر م�ن  50%من انتاج التم�ور بالعراق
خال عام .2019

وق�ال الجه�از التابع ل�وزارة التخطيط يف
تقرير له اطلعت عليه «الزوراء» إن «انتاج
التمر من الصنف الزهدي خال عام 2019
بلغ  334الفا و 14طنا وبنسبة  52.2%من
انتاج باقي التمور ،يليه صنف الخستاوي

وبواق�ع انت�اج بل�غ  71الف�ا و 296طن�ا
وبنس�بة  ،11.2%يلي�ه صنف الخرضاوي
بإنت�اج بلغ  32الف�ا و 281طنا وبنس�بة
 .»5%وتاب�ع الجه�از أن «انت�اج صن�ف
الس�اير بل�غ  27الفا و 438طنا وبنس�بة

 ،4.3%فيما بلغ انتاج صنف ديري  26الفا
و 939طنا وبنس�بة بلغ�ت  ،4.2%يف حن
بلغ انت�اج صنف الح�اوي  15الفا و879
طنا وبنسبة بلغت  .»2.5%مبينا «ان باقي
االصن�اف بلغت نس�بة انتاجه�ا  131الفا

الكويت :العراق يتصدر قائمة الدول العربية األكثر استريادا لبضائعنا
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة والصناعة
الكويتي�ة ،امس الس�بت ،عن
تص�در الع�راق قائم�ة الدول
العربي�ة املس�توردة للبضائع
والس�لع ،فيما بينت أن قيمة
ش�هادات املنش�أ للص�ادرات
الكويتية غر النفطية ارتفعت
 9.2يف املئة خال العام املايض
مقارنة مع .2018
وقال�ت ال�وزارة ،يف بي�ان ،ان
عدد شهادات املنشأ للصادرات
اىل ال�دول العربي�ة واألجنبية
بلغت  14.830ش�هادة بقيمة
 169.6ملي�ون دين�ار (نح�و
 558ملي�ون دوالر أمرك�ي)
العام امل�ايض مقاب�ل 8.270
ش�هادة بقيمة  155.3مليون

دينار (نحو  511مليون دوالر)
خال .2018
وأضاف�ت ان عدد الش�هادات

صال�ح الهم�اش ،الجمع�ة ،ان
االتفاقي�ة الصيني�ة س�تخفض
امليزاني�ة التش�غيلة اكث�ر م�ن
االس�تثمارية ،الفتا اىل ان نس�بة
العجز يف املوازنة ستنخفض أيضا
متاثرة بعاملن .وقال الهماش يف
ترصيح صحفي تابعته «الزوراء»
ان “االتفاقي�ة الصينية لم تدخل
ضم�ن امليزاني�ة االس�تثمارية،
حيث انها تتعامل بالنفط املصدر،
خاص�ة ان الصن تس�تورد 850
ال�ف برمي�ل ويس�تقطع منه�ا
 100الف برميل لتمويل مشاريع
االتفاقية املربمة مابن البلدين».
وأضاف ان “بعض الوزارات لديها
مشاريع ،وخصصت لها ميزانية
استثمارية إلتمام هذه املشاريع،
وبالت�ايل ف�أن ه�ذه امليزانية من
املمك�ن ان تنخفض يف حل تنفيذ
املش�اريع ع�ىل وف�ق االتفاقي�ة
الصينية».

وب�ن ان “معظ�م امليزاني�ة
االس�تثمارية تذه�ب لل�رشكات
النفطية” .الفتا اىل ان “االتفاقية
الصيني�ة س�تخدم وتخف�ض
املوازن�ة التش�غيلية اكث�ر م�ن
االستثمارية».
وأوض�ح ان “امليزانية التش�غيلة
تش�كل  75%م�ن املوازن�ة ،ويف
ح�ال إتمام املش�اريع ع�ىل وفق
االتفاقي�ة الصيني�ة ،ف�إن هناك
إي�رادات س�تدخل لل�وزارات
وتخفض ميزانيتها التشغيلية».
ولف�ت اىل ان “العج�ز يف املوازنة
س�ينخفض بعد تنفيذ االتفاقية
الصيني�ة نتيج�ة انخف�اض
امليزانية التشغيلية ،إضافة اىل ان
أسعار النفط اعىل مما هو مقرر
يف املوازنة ،وفارق األسعار سيسد
نس�بة كبرة من العجز ليصل يف
نهاية الس�نة اىل  10تريليون بدال
من .”48

للص�ادرات الكويتية إىل الدول
العربية ،باستثناء دول مجلس
التعاون الخليجي ،بلغ 3.802

ش�هادة بقيم�ة  57.1مليون
دين�ار (نح�و  187.8ملي�ون
دوالر) مقاب�ل  1066ش�هادة

حتذيرات من خفض إنتاج النفط يف ليبيا ألدنى
مستوى له

و 468طنا ،وبنسبة بلغت  .»20.6%واعلن
الجه�از املرك�زي لاحص�اء ،يف  20كانون
الثان�ي  ، 2020ان انتاج التم�ور يف العراق
لع�ام  2019بل�غ  639الف ط�ن ،مبينا ان
متوسط انتاج النخلة بلغ  59.7كغم.

أسعار الفواكه واخلضر

بقيم�ة  47.3ملي�ون دين�ار
(نحو  155.6مليون دوالر) اىل
الدول األجنبية.
وذكرت ان عدد شهادات املنشأ
للص�ادرات الكويتي�ة إىل دول
مجلس التعاون الخليجي بلغ
 9.962ش�هادة بقيم�ة 65.1
ملي�ون دين�ار (نح�و 214.2
مليون دوالر) العام املايض.
مؤكدة أن العراق تصدر قائمة
الدول العربية االكثر اس�ترادا
لصادرات الكويت يليه األردن،
ث�م لبن�ان فم�رص فالجزائ�ر
ث�م اليم�ن ،وبع�ده تونس ،يف
ح�ن حل�ت قط�ر يف الرتتيب
األول خليجي�ا تلتها االمارات،
فالس�عودية ثم عمان ،واخرا
البحرين.

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

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

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

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 2500دينار

برنت يتكبد أسوأ خسارة مع تصاعد خماوف فايروس كورونا
رويرتز /متابعة الزوراء:
ه�وت أس�عار الخ�ام أكثر م�ن اثن�ن باملئة،
الجمعة ،وتكبد برنت أشد خسارة أسبوعية له
فيم�ا يربو عىل عام بفعل املخاوف من اتس�اع
نطاق فروس تاجي ظهر يف الصن ،ثاني أكرب
مس�تهلك للنفط يف العالم ،بما قد يكبح الطلب
عىل السفر والطاقة .أودى الفروس بحياة 26
شخصا وأصاب أكثر من  ، 800وأدى إىل تعليق
خدمات النق�ل العام يف عرش م�دن صينية ،يف
حن ظهرت حاالت إصابة يف عدة دول آسيوية
أخ�رى ويف فرنس�ا والواليات املتح�دة .وتحدد
س�عر التس�وية لخام برنت عند  60.69دوالرا
للربميل ،منخفض�ا  1.35دوالر بما يعادل 2.2
باملئ�ة .وهبط خام القي�اس العاملي  6.4باملئة

هذا األس�بوع ،يف أكرب تراجع أسبوعي له منذ
 21ديس�مرب /كان�ون األول  .2018وأغلق�ت
العق�ود اآلجلة للخ�ام األمريكي ع�ىل 54.19
دوالرا ،حي�ث فق�دت  1.4دوالر أو  2.5باملئ�ة
ي�وم الجمعة ونزلت  7.4عىل مدار األس�بوع،
يف أك�رب انخفاض أس�بوعي من�ذ  19يوليو/
تموز .وق�ال ،فيل فل�ن ،املحلل ل�دى برايس
فيوترشز جروب يف ش�يكاجو” :إنه الفروس
التاجي طيلة الوقت ،وال نتلقى أي عامات أن
األوضاع تتحسن “.تخىش السلطات الصحية
من تسارع معدالت اإلصابة أثناء عطلة السنة
القمري�ة الجدي�دة مطل�ع األس�بوع القادم،
والتي يس�تغلها ماي�ن الصينين للخروج يف
رحات.

املعدن األصفر يقفز إىل ذروته يف أكثر من أسبوعني

وكاالت  /متابعة الزوراء:
قال رئيس مجلس إدارة املؤسس�ة
الوطني�ة للنف�ط يف طرابل�س،
مصطفى صنع الله ،إن إنتاج ليبيا
م�ن النفط س�يرتاجع خ�ال أيام
إىل أدن�ى مس�توى له منذ س�قوط
نظام القذايف عام  ،2011وذلك بعد
إغاق موانئ التصدير الذي أدى إىل
وق�ف اإلنت�اج وانقط�اع الكهرباء
ع�ن أجزاء م�ن الب�اد .وأكد صنع
الل�ه ،لصحيفة فايننش�ال تايمز،
أن اإلنتاج انخفض من  1.3مليون
برمي�ل يومي�ا إىل أربعمئ�ة أل�ف،

وم�ن املتوق�ع أن ينخف�ض إىل 72
ّ
وش�دد عىل
ألف برميل خال أيام.
أن إغ�اق النف�ط عم�ل إجرام�ي
غ�ر قانوني ،يج�ب أن ينتهي عىل
الف�ور ،ألن�ه سيتس�بب يف ت�آكل
االحتياطات النقدي�ة للباد ،داعيا
إىل إنهائ�ه برسع�ة .وح�ذر صنع
الل�ه م�ن أن األزمة قد تتس�بب يف
تراجع االحتياط�ات النقدية للباد
وتفاق�م أزمة الاجئ�ن يف أوروبا،
حي�ث س�يدفع الوضع مزي�دا من
الن�اس إىل املجازفة ،وخوض غمار
رحلة غر آمن�ة عرب البحر األبيض

املتوس�ط انطاقا من ليبيا .واألحد
امل�ايض ،أعلنت املؤسس�ة الوطنية
للنف�ط يف ليبي�ا ،أن حقيل الرشارة
والفي�ل الكبري�ن يف جن�وب غرب
الب�اد رشع�ا يف اإلغ�اق ،بعدم�ا
أغلق�ت قوات موالي�ة للواء خليفة
حفرت األنب�وب الرابط بينهما وبن
مين�اء الزاوي�ة يف الغ�رب .وق�ال
متحدث باس�م املؤسس�ة ،وقتها،
إنه إذا استمر وقف الصادرات فإن
ملء صهاريج التخزين سيستغرق
بضعة أيام ،وسيقترص اإلنتاج عىل
 72ألف برميل يوميا.

إعالنك في
حيقق لك االنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

لالستفسار 07810090003 :

العدد/427 :ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ 2020/1/22 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل  /املدعى عليه (رافد وسام كاصد)
م/تبليغ
قام�تِ املدعي�ة (زين�ب عب�د الرشي�ف ناه�ي ) الدع�وى
الرشعية املرقمة اعاه و التي تطلب فيها الحكم بالتفريق
القضائ�ي و بالنظ�ر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليتن
يوميت�ن بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
املوافق  2020/1/30الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة
بحقك وغيابيا ووفقا للقانون.
القايض
بسام فريد حسن

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
قفز الذه�ب إىل ذروته يف أكثر من أس�بوعن،
الجمع�ة ،حيث نال�ت أحدث تط�ورات تفيش
الف�روس التاج�ي م�ن الش�هية للمخاطرة
وشجعت اإلقبال عىل أصول املاذات اآلمنة.
وبحل�ول الس�اعة  1841بتوقي�ت جرينتش،
كان السعر الفوري للذهب مرتفعا  0.7باملئة
إىل  1573.73دوالرا لألوقية (األونصة) بعد أن
س�جل ذروته من�ذ الثامن من يناي�ر /كانون
الثاني عند  1575.03دوالرا يف وقت سابق من
الجلس�ة .واملعدن مرتفع بنس�بة واحد باملئة
منذ بداية األس�بوع ..وتحدد سعر التسوية يف
عقود الذهب األمريكية اآلجلة عىل ارتفاع 0.4
باملئة إىل  1571.90دوالرا لألوقية.
دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر
اعان
طلب تسجيل عقار مجددا
بنا ًءا عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2020/1/18
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل  4096محلة ال�رساي العائد
للس�يد ع�يل عط�ا عب�د باعتب�ار حائزا بصف�ة املال�ك للمدة
القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل
وفقا احكام قانون التسجيل العقاري رقم ( )43لسنة 1971
قررنا اعان هذا الطلب.
فعىل كل م�ن يدعي بوجود عاقة او حق�وق معينة عىل هذا
العق�ار تقديم ما لديه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة خال مدة
ثاث�ن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�رش هذا االعان وكذلك
الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
الت�ايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف
الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
املاحظ
حسن عيىس محمد
دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر

وقال ،بارت ميليك ،مدير اس�رتاتيجيات السلع
األولي�ة يف ت�ي.دي ل�ألوراق املالية” :الس�وق
بأرسها انتقلت إىل وضع الامخاطرة“.
ويف املعادن النفيس�ة األخرى ،تراجع الباديوم
 1.8باملئ�ة يف املعام�ات الفورية إىل 2417.10
دوالرا لألوقية ،بعد أن فقد أكثر من ثاثة باملئة
يف وقت س�ابق م�ن الجلس�ة .ويتج�ه املعدن
لتس�جيل أول تراجع أس�بوعي له يف خمس�ة
أسابيع وبنحو  2.6باملئة.
وصع�د الباتن  0.4باملئة مس�جا 1005.95
دوالرا لألوقي�ة ،لكنه يظل منخفضا  1.3باملئة
لألس�بوع ..وتقدم�ت الفض�ة  1.8باملئ�ة إىل
 18.11دوالرا لألوقية ،وبمكسب أسبوعي نحو
 0.6باملئة.

فقدان وصل
فق� َد من�ي الوص�ل املرق�م
 1453563يف 2017/8/17
ال�ذي يحت�وي املبل�غ
( )1,000,000فق�ط ملي�ون
دينار الصادر من مديرية بلدية
قلعة سكر العائد للسيد (حيدر
محمد ناهي) فمن يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار.

الرياضي

أصفر وأمحر

الفراغ االداري يؤجل متديد سكن
كاتانيتش يف اربيل

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف مصدر مقرب من اتحاد الكرة ان اس�تقالة اتحاد الكرة وترك فراغ اداري تس�بب
بع�دم تجدي�د مقر اقامة مدرب منتخ�ب العراق بكرة القدم كاتانيت�ش .وقال املصدر ان
« امل�درب كاتانات�ش يعتزم العودة اىل اربي�ل مقر إقامته ومنها اىل بغ�داد ملتابعة انطالق
دوري الك�رة املمت�از ،اال ان احد االطراف يف االتحاد ابلغه بأن مقر س�كنه قد انتهى عقد
االيج�ار في�ه واليمكن تجديده حاليا بس�بب الفراغ االداري الناتج من اس�تقالة اعضاء
املكتب التنفيذي التحاد الكرة» .يش�ار اىل ان من بني بنود العقد مع املدرب كاتانيتش هو
توفر سكن للمدرب يف اربيل.
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املصادقة على التقريرين االداري واملالي

استئناف الدوري يف العشرين من شباط املقبل بنظام اجملموعات ومبشاركة  15ناديا
األومليب يتلقى دعوة رمسية
للمشاركة يف بطولة غرب آسيا

بغداد /متابعة الزوراء:
أف�ى اجتم�اع لجنة املس�ابقات
يف اتح�اد الك�رة مع أندي�ة الدرجة
املمتازة ،إىل اتف�اق بإقامة الدوري
ي�وم العرشي�ن من ش�هر ش�باط
املقبل.
وتتضم�ن اآللي�ة الت�ي اعتمدته�ا
لجنة املسابقات ،أن تكون انطالقة
ال�دوري يف كردس�تان ،بواق�ع 3
مجموع�ات كل مجموع�ة تضم 5
أندية بعد انسحاب كل من الديوانية
والقاسم وزاخو والكرخ والسماوة
من املنافسات.
ويتأه�ل فريق�ان م�ن املجموعات
الثالث ،لتلعب الفرق الستة بطريقة
ال�دوري لتحدي�د املراك�ز األوىل،
باإلضافة إىل عدم اعتماد هبوط أي
نا ٍد للدرجة األدنى هذا املوس�م عىل
أن يتأهل فريقان من الدرجة األوىل
يف املوس�م املقبل ،وتهبط يف املوسم
الالحق أربعة أندية.
وأعلنت لجنة املسابقات يف االتحاد
العراقي لكرة الق�دم ،إقامة دوري
الكرة املمتاز للموسم املقبل - 202
 2021بمشاركة  22ناديا ً.
وت�م االتفاق ع�ىل إقام�ة الدوري
املمت�از من  22نادي�اً ،حيث قررت
اللجن�ة ان تك�ون املش�اركة يف
ال�دوري الحايل ،اختيارية وليس�ت
اجبارية.
وقررت اللجن�ة ايضاً ،إقامة دوري
الدرجة االوىل وسيتم تحديد االلية يف
وقت الحق ،إذ سيتم صعود فريقني
للدوري املمتاز املوسم املقبل.
ومن جه�ة اخرى صادق�ت الهيئة
العامة لالتحاد العراقي لكرة القدم
وباالغلبية ع�ىل التقريرين االداري
وامل�ايل للع�ام امل�ايض ،إذ ح�ر
املؤتم�ر الس�نوي للهيئ�ة العام�ة
وال�ذي اقي�م يف فن�دق الش�راتون
بالعاصم�ة بغ�داد ٥٠ ،عض�وا من
أصل  ٥٣عضوا ليكتمل النصاب.
وأدار املؤتم�ر رئي�س االتح�اد عبد
الخالق مس�عود الذي ق�دم مؤخرا
اس�تقالته إىل االتح�اد ال�دويل
للموافقة عليها.

بغداد /متابعة الزوراء
َ
أعلن املنس�ق االعالم�ي للمنتخب
االوملب�ي ،حس�ني الخرس�اني،
وصول دعوة من اتحاد غرب آسيا
باللعبة ملشاركة االوملبي العراقي
ببطولة غرب القارة.
وق�ال الخرس�اني إن “اتح�اده
تلق�ى دع�وة من نظ�ره يف غرب
اسيا ،يطلب فيها االخر مشاركة
االوملب�ي العراق�ي ببطول�ة غرب
آسيا للمنتخبات تحت سن .”23

وأض�اف ،أن “اتح�اد غرب اس�يا
حدد ش�هر تم�وز املقب�ل إلقامة
منافس�ات البطولة ،اما يف عمان
االردنية او ببروت”.
وكان املنتخب االوملبي العراقي قد
شارك شهر كانون الثاني الجاري،
ببطول�ة اس�يا تحت س�ن  23يف
تايلن�د والتي تختتم الي�وم االحد
بلقاء السعودية وكوريا الجنوبية
بعد ان خرج االوملبي العراقي من
تصفيات املجموعات.

جوميز :همام طارق سيكون له دور
كبري مع االمساعيلي

بغداد /متابعة الزوراء:
أب�دى الفرنيس ديدي�ه جوميز املدير الفني لإلس�ماعييل إعجابه الش�ديد
بال�دويل العراق�ي همام طارق العب الدراويش .وجاء ذلك بعدما ش�اهده
املدرب يف التدريبات وكذلك تس�جيالت املباريات السابقة للفريق .وأوضح
مص�در داخل الجهاز الفني لإلس�ماعييل أن جوميز أكد أن الدويل العراقي
س�يكون ل�ه دور كبر خ�الل املباريات القادم�ة ،نظرا مل�ا يتمتع به من
إمكاني�ات عالي�ة .وأض�اف املص�در أن فكرة رحي�ل ال�دويل العراقي عن
الفريق مرفوضة تماما ،نظرا لحاجة الفريق لجهوده خالل الفرة املقبلة.
ويواجه اإلس�ماعييل نظره االتحاد الس�كندري ،اليوم األحد ،يف إياب ربع
نهائي بطولة كأس محمد السادس لألندية األبطال .وكانت مباراة الذهاب
انتهت بفوز اإلسماعييل بهدف نظيف عىل أرض االتحاد السكندري.

صفاء هادي مطلوب يف الدوري الروسي

املالكم سجاد عباس يضمن أوىل امليداليات للعراق يف بطولة العرب
بغداد /محمد الخفاجي:
َ
ضمن املنتخب العراقي للناشئني باملالكمة
اوىل امليدالي�ات امللون�ة يف بطول�ة الع�رب
الجاري�ة احداثه�ا يف دول�ة الكوي�ت وذلك
بف�وز املالك�م س�جاد عباس ع�ىل نظره
الكويتي بوزن  ٥٧كغم يف منافس�ات اليوم

االول من البطولة.
وق�ال رئي�س الوفد اس�ماعيل خلي�ل :ان
املالكم س�جاد عباس قدم مس�توى مميزا
تمك�ن من خالل�ه التغل�ب عىل منافس�ه
الكويتي بجدارة واستحقاق وبالتايل تأهل
بهذا الفوز اىل دور شبه النهائي ضامنا اوىل

امليداليات للمنتخب العراقي.
واضاف خليل ضمن منافسات اليوم االول
ايضا خاض املالكم مهدي جبار اوىل نزاالته
م�ع منافس�ه الجزائ�ري ب�وزن  ٦٣كغ�م
وخرس بف�ارق نقطة واح�دة وبالتايل ودع
املنافسات من دورها االول.

منتخب اليد حيتل املركز التاسع يف بطولة آسيا

بغ�داد /متابعة الزوراء :تلقى العب نادي الرشطة واملنتخب الوطني
صف�اء ه�ادي عرضا م�ن أح�د األندية الروس�ية بف�رة االنتقاالت
الشتوية.
وق�ال مصدر مق�رب من الالعب ان الالعب صف�اء هادي تخلف عن
بعثة الرشطة يف العودة إىل العاصمة بغداد وبقي يف العاصمة األردنية
عم�ان بع�د انتهاء مهم�ة الفري�ق يف بطولة كأس محمد الس�ادس
لألندي�ة األبطال حيث طلب من الجهاز الفني أكمال تعاقده مع أحد
األندية الروسية.
وب�ني املصدر أن مدي�ر أعمال صف�اء هادي بصدد اكم�ال الصفقة
النتق�ال الالع�ب بفرة االنتقاالت الش�توية ،الفت�ا اىل أن إدارة نادي
الرشطة لم تعارض احراف الالعب صفاء هادي وستمنحه البطاقة
الدويل حال االنتهاء من االتفاق بشكل رسمي.
وأش�ار إىل أن صفاء هادي تلقى عروض احرافية عديدة لكن عرض
النادي الرويس يبقى األهم واألفضل ألنه أحد أندية املقدمة يف روسيا
وبالت�ايل فض�ل هادي الع�رض ومن املؤم�ل أن يتم االتفاق بش�كل
رسمي خالل األسبوع الحايل.
يش�ار إىل أن صفاء هادي انتقل بداية املوس�م الحايل من الزوراء إىل
ن�ادي الرشطة وش�ارك مع الفريق يف بطولة كأس محمد الس�ادس
لألندية األبطال.

اختيار عراقيني يف جلان
االحتاد اآلسيوي لكرة السلة
بغداد /متابعة الزوراء:
ض َّم االتحاد االسيوي لكرة السلة،
عضوين عراقي�ني اىل لجانه التي
تشكلت مؤخرا ً.
وف�از عيل طال�ب بعضوية لجنة
الشباب يف االتحاد اآلسيوي لكرة

الس�لة ،فيما فازت وس�ن حنون
بعضوي�ة اللجن�ة النس�وية يف
االتحاد اآلسيوي لكرة السلة.
ون�رش االتح�اد العراق�ي لك�رة
السلة ،تهنئة للعضوين ،مبينا ً ان
املوقعني مهمان جدا ً يف اللجان.

بغداد /متابعة الزوراء:
َ
حق�ق منتخبنا الوطن�ي لكرة الي�د الفوز يف اخ�ر مبارياته ضمن
البطولة اآلس�يوية لكرة اليد ال�  19يف الكويت  .2020وحقق اسود
الرافدين الفوز عىل منتخب هونك كونك بنتيجة ( )42 - 25وتأتي
ه�ذه املباراة ضمن مباريات املجموعة الثالثة (املباريات الرتيبية)
لبطولة آسيا لكرة اليد .وبذلك اصبح ترتيب منتخبنا الوطني لكرة
الي�د يف املرك�ز التاس�ع يف البطول�ة .ومن جهة اخ�رى وجه العبو

املنتخب الوطني لكرة اليد ،رس�الة إىل االتح�اد الكويتي بعد نهاية
مش�اركته يف بطولة آس�يا لكرة اليد .وحمل العبو اس�ود الرافدين
الفتات كتبوا عليها« :شكرا ً للكويت» باللغتني العربية واإلنكليزية،
لتنظيمه�ا املمي�ز للبطولة.م�ن جانب�ه ،رد االتح�اد الكويتي عىل
مب�ادرة العبي الع�راق ،حيث كتب االتحاد عرب صفحته الرس�مية
عىل «توير»« ،اىل االتحاد العراقي لكرة اليد ..ش�كرا ً لكم أيضا عىل
هذه البادرة الطيبة منكم  ..نحن لم نقم اال بالواجب».

جتديد عقد مدرب منتخب شباب الصاالت علي طالب عاما آخر
بغداد /متابعة الزوراء:
قرر االتحاد العراقي لكرة القدم تجديد عقد
مدربني اثنني بالرغم من تقديم اس�تقالته
الجماعية.
وقال مصدر يف اتحاد الكرة إن “اتحاد الكرة

وقب�ل تقدي�م اس�تقالته بيوم واح�د ،قرر
توقيع عق�د مع حمزة هادي مدة س�نتني
كم�درب ملنتخ�ب الردي�ف براتب خمس�ة
مليون شهريا”.
يكتف بذلك فقط،
وأضاف ان “االتحاد ل�م
ِ

إذ ج�دد ايضا ً عقد مدرب ش�باب الصاالت
عيل طالب لعام اخر”.
تجدر اإلش�ارة اىل ان الخبر القانوني نزار
احمد ،اكد ان اتح�اد الكرة لن تكون له أي
صالحيات بعد توقيع استقالته.

وزير الشباب يبحث مع بارزاني استعدادات استضافة دورة األلعاب العربية 2021
بغداد /متابعة الزوراء:
التق�ى وزي�ر الش�باب والرياض�ة
أحم�د ري�اض بقي�ادات اقلي�م
كردستان لبحث اس�تعدادات مدن

اإلقلي�م الس�تضافة دورة االلعاب
العربية .2021
وذك�ر بيان ع�ن مكت�ب الوزير إن
االخ�ر “اثن�ى خ�الل اللق�اء الذي

جمع�ه برئي�س اقلي�م كردس�تان
مس�عود بارزان�ي ع�ىل حف�اوة
االس�تقبال والتع�اون االيجاب�ي
ال�ذي ابدت�ه قي�ادات االقلي�م من
أج�ل العمل املش�رك إلنجاح دورة
االلع�اب الرياضي�ة العربية ال� 13
الت�ي يضيفها العراق خالل ش�هر
ترشي�ن الثان�ي  2021يف العاصمة
بغداد فضالً عن محافظات البرصة
و اربيل والسليمانية”.
واك�د ري�اض ان “م�دن اربي�ل
والس�ليمانية س�تكون جاه�زة
مبكرا الس�تضافة االش�قاء العرب
يف بلده�م الثان�ي العراق والس�يما
ق�د اثبت�ت يف تجارب س�ابقة انها
ايقونة نجاح حقيقية الس�تضافة

الفعاليات الرياضية الكربى اس�وة
ببغداد والبرصة”.
وأوض�ح ان “جمي�ع املباحث�ات
كان�ت ودية وايجابي�ة مع االخوة يف
كردستان سواء مع الرئيس مسعود
بارزان�ي أم رئي�س وزراء االقلي�م
مرسور بارزاني ووزير الداخلية ريرب
بارزاني وان املش�اركة يف الفعاليات
الرياضي�ة والش�بابية الت�ي كان�ت
مح�ورا للحديث بجوان�ب عديدة ،إذ
جرى التاكيد عليها ودعمها عىل انها
جهود مش�ركة ومسؤولية الجميع
للنج�اح امام العالم ،وس�تكون من
اولوي�ات العمل عىل وف�ق منهاجها
للتواصل املبكر والتنس�يق املش�رك
لتضيي�ف الدورة العربي�ة التي نامل

جميع�ا ان تك�ون متميزة وتس�جل
نقطة تح�ول مضيئة يف اس�تضافة
العراق للبطوالت الكربى التي توازي
حجمه ومكانته الدولية املرموقة”.
وتاب�ع بالقول ان “وزارة الش�باب
والرياض�ة كونه�ا املؤسس�ة
القطاعي�ة الحكومي�ة الت�ي تعنى
بدعم وتطوير االنش�طة الشبابية
فإنها لن تدخر جه�دا من خرباتها
وامكانيته�ا لتن�ال ثق�ة الجمهور
الري�ايض وابن�اء ش�عبنا الكري�م
واخوتك�م يف وزارة الش�باب
والرياض�ة ق�د رشع�وا مبك�را يف
العمل وتش�كيل اللج�ان املختصة
بدعم من الحكوم�ة املركزية ألجل
ه�ذا اله�دف ،وان جمي�ع ش�بابنا

مدعو للمش�اركة سواء يف االعمال
التطوعية واالخرى الساندة”.
واكد الرئي�س بارزان�ي ان “اللقاء
بوزير الش�باب احم�د رياض كان
ايجابي�ا ويص�ب يف خدمة ش�بابنا
ومس�تقبلهم ،وباألخص يف ميدان
العمل الشبابي والريايض والتعاون
املش�رك ال�ذي ننش�ده م�ن اج�ل
ترس�يخ قي�م ومب�ادئ االنس�انية
والتعاي�ش الس�لمي يف الوط�ن
الواح�د” ،منوه�ا ب�ان “الرشاك�ة
يف تضيي�ف االح�داث الرياضي�ة
الش�بابية هي اس�تحقاق طبيعي
لجمي�ع م�دن الع�راق بم�ا يكون
ل�ه اطيب االث�ر يف رقي واس�تقرار
البالد”.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

اعالم الكرتوني

دورمتوند وهاالند يضربان جمدداً واستمرار صحوة ميالن بفضل البديل ريبيتش
ع�ادل بوروس�يا دورتمون�د منافس�ه بايرن
ميوني�خ بالنقاط بف�وزه الكب�ري عىل ضيفه
كول�ن  1 - 5بينه�ا ثنائي�ة لل�دويل النرويجي
الواع�د إرلين�غ هاالند ع�ىل ملعب “س�يغنال
إيدونا بارك” يف افتتاح املرحلة التاسعة عرة
من الدوري األملاني لكرة القدم.
وس�جل الربتغايل رافاييل غرييرو ( )1وماركو
روي�س ( )29واإلنكلي�زي جايدون سانش�و
( )48وهاالن�د ( 77و )87أه�داف بوروس�يا
دورتموند ،فيما س�جل مارك أوث ( )64هدف
كولن .ورفع سانش�و غلته هذا املوسم إىل 11
هدفا .ورضب بوروسيا دورتموند عصفورين
بحجر واحد ،فحقق فوزه الثاني تواليا وصعد
اىل املرك�ز الثال�ث برصي�د  36نقط�ة بفارق
األهداف خلف بايرن ميونيخ الذي يس�تضيف
ش�الكه يف قمة املرحلة أمس السبت ،وبفارق
أربع نقاط خل�ف اليبزيغ املتصدر والذي يحل
ضيفا عىل اينرتاخت فرانكفورت أمس السبت
ايضا.كم�ا فرمل بوروس�يا دورتموند صحوة
ضيف�ه وحرمه من الفوز الخامس عىل التوايل
والس�ابع ه�ذا املوس�م فألح�ق به الخس�ارة
الحادية ع�رة فتجمد رصيده عند  20نقطة
يف املرك�ز الثال�ث ع�ر .وأبقى الس�ويرسي
لوس�يان فافر مدرب بوروسيا دورتموند عىل
اله�داف الواعد هاالند امللتح�ق حديثا من ريد
بول سالسبورغ النمساوي عىل مقاعد البدالء
عىل غرار املباراة األوىل أمام آوغسبورغ عندما
نزل بديال وس�جل له ثالثية يف عرين دقيقة،
قلبت تأخره  1-3اىل فوز كبري .3 - 5
ودخ�ل هاالن�د يف الدقيق�ة  65م�كان ال�دويل

البلجيكي ثورغان هازار ،ونجح يف هز الشباك
بع�د  12دقيقة ثم أضاف هدفا ثانيا قبل ثالث
دقائق من نهاية املباراة رافعا غلته إىل خمسة
أهداف يف مباراتني مع فريقه الجديد.
استمرار صحوة ميالن
� لعب املهاج�م البديل الكرواتي أنتي ريبيتش
دور املنقذ م�رة جديدة بقي�ادة فريقه ميالن
اىل الف�وز ع�ىل مضيف�ه بريش�يا - 1صفر يف
افتتاح املرحلة الحادية والعرين من الدوري
اإليطايل لكرة القدم.
وس�جل ريبيت�ش اله�دف الوحي�د يف الدقيقة
 ،71بع�د  13دقيقة من نزول�ه بديال للربتغايل

رافايل لياو ( .)58وكان ريبيتش سجل ثنائية
يف املرحل�ة املاضية وقاد مي�الن اىل الفوز عىل
ضيفه اودينيزي .2 - 3
وه�و الف�وز الثالث توالي�ا مليالن ،من�ذ عودة
الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش للفري�ق
اللومب�اردي يف راب�ع مباراة ل�ه ،ليحقق معه
عر نقاط من  12ممكنة.
ورف�ع ميالن رصي�ده إىل  31نقط�ة يف املركز
الس�ادس مؤقتا ،بانتظار استكمال مباريات
املرحلة ،يف حني تجمد رصيد بريش�يا عند 15
نقطة يف املركز التاس�ع عر قبل األخري ،بعد
تعرضه للخسارة الرابعة يف آخر ست مباريات.

ويدين مي�الن أيضا بفوزه اىل ح�ارس مرماه
ال�دويل جانلويج�ي “جيج�ي” دوناروما الذي
أنقذ شباكه من أكثر من فرصة محققة.
وكانت اوىل الفرص عن طريق الدويل الجزائري
اس�ماعيل ب�ن نارص بتس�ديدة من مش�ارف
املنطقة م�رت بجوار القائ�م االيمن للحارس
الفنلن�دي جي�يس يورون�ني ( ،)18ث�م توغل
لي�او م�ن الجهة اليمن�ى ومرر ك�رة عرضية
إىل إبراهيموفيت�ش ال�ذي ارتق�ى لها برأس�ه
فارتطم�ت ب�رأس املداف�ع الفنزوي�ي خوان
كارل�وس تشانس�يلور وكان�ت يف طريقها اىل
املرمى لكن الحارس يورونني أبعدها اىل ركنية
لم تثمر (.)22
وكاد القائ�د إرنيس�تو توريغروس�ا أن يمنح
التقدم لربيشيا برأسية من مسافة قريبة لكن
دوناروما تصدى لها برباعة (.)33
وأض�اع إبراهيموفيتش فرصة س�هلة بعدما
س�دد م�ن داخ�ل املرب�ع الصغ�ري بعي�دا عن
الخشبات الثالث (.)40
واه�در توريغروس�ا ب�دوره فرصة م�ن أمام
املرم�ى بتس�ديدة “أكروباتي�ة” ذهب�ت إىل
خارج امللعب بعد تدخ�ل من “جيجي” (.)51
وتفوق دوناروما مرة أخرى بابعاده تس�ديدة
صاروخية لتوريغروسا إىل ركنية (.)61
وحاول الرتكي هاكان جالهان أوغلو أن يكرس
رتاب�ة هجوم الضي�وف بتس�ديدة من خارج
املنطقة بجوار القائم (.)65
وج�اء الفرج عندما صنع “إيربا” هدف ميالن
بتمري�رة عرضية من داخ�ل املنطقة ،أحدثت
دربكة أمام املرمى وتهيأت أمام ريبيتش الذي

سددها يف املرمى من مسافة قريبة (.)71
وحرم�ت العارضة الفرنيس تيو هرنانديز من
هدف ثان بعد مجهود رائع من خلف منتصف
امللع�ب إىل ح�دود منطقة الجزاء وس�دد كرة
قوية ارتطمت بالعارضة (.)87
نيس يواصل إهدار النقاط
� واص�ل نيس نزيف النقاط بس�قوطه يف فخ
التعادل امام ضيفه رين  1-1يف افتتاح املرحلة
الحادي�ة والعري�ن من ال�دوري الفرنيس يف
كرة القدم.
وكان ني�س يف طريق�ه إىل تحقي�ق ف�وزه
التاس�ع هذا املوسم عندما تقدم بهدف للدويل
الدنمارك�ي كاس�رب دول�ربغ ( ،)47لكن رين
نجح يف إدراك التعادل يف الدقيقة  81بواس�طة
فالفيان تاي.
وه�و التعادل الثاني عىل التوايل لنيس والثالث
يف مباريات�ه األرب�ع األخ�رية والخام�س هذا
املوسم فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده
إىل  29يف املركز العارش ،فيما عزز رين موقعه
يف املرك�ز الثالث برصيد  37نقطة بفارق أربع
نقاط خلف مرس�يليا الثاني والذي استضاف
أنجيه أمس السبت.
أوساسونا يفوز عىل ليفانتي
� انت�ر أوساس�ونا ع�ىل ضيف�ه ليفانتي 2
صف�ر يف الجول�ة  21من الدوري اإلس�بانيلك�رة القدم .وس�جل كل من روبني غارس�يا
س�انتوس ( 81من ركلة جزاء) وإنيغو برييز
( )84هديف أصحاب األرض .ويحتل أوساسونا
املرك�ز العارش مؤقتا ً ب� 28نقط�ة فيما يأتي
ليفانتي يف املركز  13ب� 26نقطة.

ً
ورسيع�ا اس�تعاد الفريق املغربي زم�ام املبادرة وفرض س�يطرته املطلقة عىل
املجري�ات ،حيث اعتمد املدرب الجديد للفريق البيضاوي الفرنيس سيباس�تيان
ديس�ابر عىل تش�كيلة هجومية بوج�ود الثالثي بديع أووك وإس�ماعيل الحداد
وكاسنغو يف خط الهجوم يسانده وليد الكرتي والقائد إبراهيم النقاش يف الوسط
إضافة إىل الظهريين بدر كاداري�ن وأيوب العملود اللذين قدما إضافة هجومية
قوي�ة للفريق .يف املقابل بدا الفريق الجزائ�ري ضعيفا ً هجوميا ً وكثري األخطاء

نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع وبليشكوفا تودّع أسرتاليا

واصل وصيف البطل مش�واره نح�و معادلة الرقم القي�ايس لعدد األلقاب
الكربى ( )20واملس�جل باسم غريمه الس�ويرسي روجيه فيدرر ،بتقديمه
مستوى رائعا ً تحت الشمس الساطعة مللعب “رود ليفر أرينا” ،ليبلغ الدور
الراب�ع يف ملب�ورن للمرة الثالثة ع�رة .قال نادال ،الس�اعي الحراز لقب
البطولة األسرتالية للمرة الثانية فقط (بعد “ :)2009هذه أفضل مباراة يل
أي شك ،أنا أتحسن يف ّ
يف الدورة حتى اآلن ،دون ّ
كل يوم ،لذا أنا سعيد جداً”.
تابع ابن الثالثة والثالثني عاما ً الذي خرس يف نهائي البطولة األسرتالية أربع
مرات “ :قمت بعمل جيد عىل إرس�ايل ورضبت الكرات األمامية عىل مقربة
م�ن الخط ،وهذا كان املفتاح بالنس�بة يل” .وانضم نادال إىل دجوكوفيتش
وفي�درر يف ال�دور الراب�ع ،وس�يلتقي الفائز بني األس�رتايل املش�اغب نيك
كرييوس والرويس كارن خاتش�انوف .ويف مواجهت�ه مع زميله يف منتخب
كأس ديفي�س املصن�ف  27عاملي�اً ،نجح نادال برتجم�ة  5فرص من أصل
 10لكرس إرس�ال خصمه ،أولها يف الش�وط األول من املباراة .فرض نادال
إيقاع املباراة وكان بوس�تا بمثابة املتفرج ع�ىل املجريات ،فأنهى املاتادور
املجموعة األوىل يف  29دقيقة ،ثم كرس إرس�ال بوستا مطلع الثانية ليتكرر
السيناريو .ولم ينجح ابن الثامنة والعرين بالرد عىل رضبات نادال الذي
حلق يف النتيجة وحجز مقعد التأهل.
بليشكوفا تو ّدع أسرتاليا
� تواص�ل خ�روج املصنف�ات يف الدور الثال�ث لبطولة أس�رتاليا املفتوحة،

أوىل البط�والت األرب�ع الك�ربى يف ك�رة امل�رب ،بإقص�اء
التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية أمام الروسية أناستازيا
بافليوتش�نكوفا  )4 - 7( 6 - 7و .)3 - 7( 6 - 7فبعد اليابانية
ناووم�ي أوس�اكا الثالث�ة وحامل�ة اللق�ب واألمريكية س�ريينا
وليام�س الثامن�ة واملتوجة س�بع م�رات ،انضمت بليش�كوفا إىل
الالئحة لتفشل مرة جديدة بإحراز اول لقب كبري يف مسريتها.
وتبق�ى أفض�ل نتيجة لبليش�كوفا يف بط�والت الغراند س�الم نهائي
فالشينغ ميدوز عام  ،2016علما ً انها بلغت نصف النهائي يف البطولة
االس�رتالية العام املايض .قالت بافليوتشنكوفا ( 28عاماً) التي
حقق�ت فوزها األول عىل بليش�كوفا بعد  6خس�ارات“ :ال
أعرف ماذا أقول ،بالطبع أنا سعيدة جداً ،لكن لن أدرك
ما حققت س�وى يف وقت الحق” .تابعت الروس�ية
الت�ي بلغت ربع النهائي يف  2017و“ :2019كان
األمر مس�ليا ً وأنا اس�تمتعت بذل�ك” .وكانت
بليش�كوفا ( 27عاماً) توجت باللقب ال�16
يف مس�ريتها االحرتافي�ة يف  12الج�اري يف
بريزبني ،لكنها واجهت ضغط خصمتها
ط�وال املب�اراة يف ظ�روف ح�ارة ع�ىل
امللع�ب الرئي�س يف ملب�ورن .تبادلت�ا
ك�رس االرس�ال يف كل مجموعة ،لكن
بافليوتش�نكوفا املصنف�ة  30كانت
األفضل يف الشوطني الحاسمني.
أضاف�ت بافليوتش�نكوفا الت�ي
حس�مت املباراة يف س�اعتني و25
دقيقة“ :أحب هذه الرياضة وهذا
ما يحفزن�ي .أقدر أكث�ر ما أملك
االن .أنا متعطش�ة ومتحفزة ،لذا
آم�ل يف تحقيق املزي�د” .تابعت:
“أحب الح�ر ،برغ�م أن الجميع
يقول بأن�ي قادمة من روس�يا
وأح�ب الطقس الب�ارد ،كال أنا
أكرهه!”.

ريال مدريد حيدد مثن إيسكو إىل ليفربول
ذكر تقرير صحفي بريطاني ،أن مسؤويل ريال مدريد حددوا سعر
بيع الالعب إيس�كو إىل ليفربول .وكانت تقارير سابقة قد أكدت
أن ري�ال مدريد رفض عرض ليفرب�ول البالغ  50مليون جنيه
إس�رتليني ،للحصول عىل خدمات إيسكو .وأشارت صحيفة
“ذا صن” إىل أن فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد ،يشرتط
الحص�ول ع�ىل  60ملي�ون جنيه إس�رتليني ،للس�ماح
برحيل إيس�كو الذي ينتهي عق�ده يف صيف .2022
وأوضحت أن إيس�كو اس�تعاد الكثري من مس�تواه
خالل الفرتة األخرية تحت قيادة الفرنيس زين الدين
زيدان ،مدرب ريال مدريد .وذكرت الصحيفة الربيطانية أن
فابيان رويز العب وس�ط نابويل ،املقدر ب�  76مليون جنيه
إسرتليني يعد الخيار الثاني يف اهتمامات ليفربول.

نقل تصفيات طوكيو  2020يف
املالكمة من ووهان بسبب فريوس كورونا

أعلنتِ اللجنة األوملبية الدولية نقل التصفيات املؤهلة إىل أوملبياد
طوكيو  2020يف رياضة املالكمة إىل األردن يف آذار/مارس املقبل
بعدم�ا كانت مقررة يف ش�باط/فرباير املقب�ل يف مدينة ووهان
الصينية وذلك بسبب فريوس كورونا .وكانت الدورة التأهيلية،
إحدى الدورات القارية الخمسة املؤهلة إىل أوملبياد طوكيو 2020
واملتعلقة بمناطق آس�يا وأوقيانوس�يا ،مق�ررة يف الفرتة من 3
إىل  14ش�باط/فرباير يف مدينة ووه�ان ،مركز فريوس كورونا
املس�تج ّد .وكانت اللجن�ة االوملبية الدولية اعلن�ت إلغاء الدورة
التأهيلي�ة ،لكنها أعادت برمجته�ا إىل الفرتة من  3إىل  11آذار/
مارس يف األردن .وبسبب إيقاف االتحاد الدويل للمالكمةُ ،ت َن َّظ ُم
الدورات التأهيلية لأللعاب األوملبية وكذلك البطولة األوملبية من
قبل مجموع�ة عمل خاصة باملالكمة أنش�أتها اللجنة األوملبية
الدولية.وأوضح�ت اللجن�ة االوملبي�ة الدولي�ة أنه “بع�د تحليل
معمق للبدائل ،وافقت مجموع�ة العمل الخاصة باملالكمة عىل
اقرتاح اللجنة األوملبية األردنية لتأكيد مواعيد ومكان املس�ابقة
يف أرسع وقت ممكن ،ملا فيه مصلحة الرياضيني”.

حكيمي :أحلم دائما باللعب يف ريال مدريد

الزمالك يفشل يف رد الصاع ملازمييب والوداد حيسم الدربي املغاربي
ْ
انته�ت مب�اراة الزمالك امل�ري مع مازيمب�ي الكونغويل بالتعادل الس�لبي يف
الجولة الخامسة من منافسات املجموعة األوىل يف دوري أبطال افريقيا.
وينتظ�ر الزمال�ك نتيجة التع�ادل يف مباراة أمس الس�بت بني زيس�كو يونايتد
الزامب�ي وبريمريو دي أغوس�تو األنغويل لحس�م مصري التأه�ل إىل ربع نهائي
املسابقة القارية.
وفش�ل الفريق امل�ري يف “رد الصاع صاعني” للفري�ق القادم من لوبومبايش
بعد انتصار األخري ذهابا ً بثالثية نظيفة.
ويحت�ل مازيمبي ،الذي بل�غ ربع النهائي ،صدارة املجموع�ة ب� 11نقطة فيما
يأت�ي الزمالك يف مركز الوصافة ب� 8نقاط ث ّم بريمريو دي أغوس�تو وزيس�كو
بنقطتني.وأنج�ز الوداد البيضاوي املغربي مهمة التأه�ل إىل الدور ربع النهائي
ملس�ابقة دوري أبطال أفريقيا لك�رة القدم ،بتغلبه عىل ج�اره اتحاد العاصمة
الجزائ�ري  1 - 3ع�ىل ملع�ب “محم�د الخامس” يف ال�دار البيض�اء يف الجولة
الخامسة ملنافسات املجموعة الثالثة من دور املجموعات.
وس�جل وليد الكرتي ( )7وبديع أووك ( )24والكونغ�ويل الديموقراطي كازادي
كاس�نغو ( )45+2أهداف الوداد ،وصيف بطل النس�خة املاضية ،وربيع مفتاح
( )79هدف اتحاد العاصمة.
ورف�ع الفري�ق البيضاوي رصي�ده إىل  9نقاط بفارق س�بع نق�اط أمام اتحاد
العاصم�ة ولح�ق بماميلودي صنداون�ز الجنوب أفريقي املتص�در ( 10نقاط)
والذي يحل ضيفا عىل برتو أتلتيكو األنغويل (نقطتان) أمس السبت.
وارتبك العبو الوداد مع انطالق املباراة إال ان الفريق الجزائري لم يس�تغل األمر
لترسع مهاجميه الليبي مؤيد الاليف وأيمن محيوس.
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دفاعياً ،وتجىل ذلك يف الدقيقة السابعة عندما أرسل كادارين كرة أمامية مررها
كاس�نغو بكعب قدمه أمامية خدع بها ثنائي الدفاع التحاد العاصمة مصطفى
خرياوي والياس أوكال اللذين تركا الكرتي ينسل ويسددها بقوة عجز الحارس
محمد المني زماموش عن التصدي لها.
وغابت ردة فعل الضيوف ،وحافظ الوداد عىل س�يطرته وهدد مرمى زماموش
م�راراً ،إىل أن ع�زز أووك تقدم أصحاب األرض بعدما اس�تغل خط�أ فادحا ً من
أوكال يف ابعاد كرة طويلة أرس�لها حمزة أرسير ،فتخطى زماموش وس�جل يف
املرمى الخايل (.)24
وأنقذ الح�ارس الجزائري فريقه من فرصتني خطرتني للح�داد والنقاش ،كما
مرت رأس�ية أووك بمحاذاة القائ�م األيمن إثر كرة أمامي�ة طويلة من العملود
(.)40
وكاد عبد الرحيم الحمرا أن يس�جل عىل عكس املجري�ات ويعيد اتحاد الجزائر
إىل املب�اراة لكن رأس�يته مرت ف�وق املرم�ى ( ،)41فعاقبه كاس�نغو بإضافة
الهدف الثالث للوداد برأس�ية مميزة إىل قلب املرمى إثر عرضية رائعة من أووك
(.)45+2
وس�عى الضيوف منذ انطالق الش�وط الثاني إىل حفظ ماء الوجه والوصول إىل
ش�باك الح�ارس املغربي أحمد رىض التكناوتي ،ومرت رأس�ية رضوان رشيفي
ف�وق املرمى ( ،)50قب�ل أن يقلص الفارق برأس�ية مفتاح أس�كنها بعيدا ً عن
متناول التكناوتي بعد ركلة ركنية رفعها عبد الكريم زواري (.)79
وأنقذ الحارس املغربي رأس�ية ملحيوس من تح�ت العارضة برباعة ( ،)87فيما
كاد أووك يضيف الهدف الرابع للوداد لكن تسديدته المست العارضة (.)90

أك� َد الدويل املغرب�ي أرشف حكيمي ،نجم بوروس�يا دورتموند،
املع�ار له من ريال مدريد ،منذ موس�مني ،ع�ن رغبته يف العودة
لصفوف املرينجي ،بعد نهاية إعارته بانتهاء املوسم الجاري.
وقال حكيمي ،يف تريحات لشبكة (دازن)“ :ال أعرف ما الذي
س�يحدث يف يونيو/جزيران (نهاية املوسم) ،سنتحدث عن كل
ً
الحقا” .وأضاف“ :يف الوقت الحايل ،أشعر أنني بحالة جيدة
هذا
يف بوروسيا دورتموند ،أنا سعيد للغاية هنا ،ومازال يف عقدي 4
أش�هر” .وأتم“ :أحلم دائمًا باللعب يف الفريق األول ريال مدريد،
حلم�ي دائمًا كان اللعب مع أفضل الالعب�ني يف العالم” .ويضم
ري�ال مدريد ب�ني صفوفه حال ًي�ا ،ظهري أيمن واح�د ،هو داني
كارفخ�ال ،بعد إعارة ألفارو أودريزوال إىل بايرن ميونيخ لنهاية
املوسم.

ديباال :كنت قريبا للغاية من مغادرة يوفنتوس
أك�د باولو ديب�اال ،نجم يوفنتوس ،أن�ه كان قري ًبا من مغادرة
صف�وف الس�يدة العج�وز يف الصي�ف امل�ايض ،إال أن�ه ظ�ل
بالفري�ق حتى اللحظات األخرية .وق�ال ديباال يف تريحات
أبرزتها صحيفة توتو س�بورت“ :حت�ى اللحظة األخرية كنا
ننتظ�ر ،لكنني هن�ا اآلن ،يف نادي يعاملني بش�كل جيد .أنا
س�عيد ومرتاح هنا” .وأضاف“ :وصول ماوريس�يو ساري
س�اعدني ،لق�د أراد من�ي البق�اء ،وه�و ما أعطان�ي القوة
عندما كنا ال نعرف ما س�يحدث ،أع�رف أن بإمكانه تعليمي
ومس�اعدتي عىل إخراج أفضل ما لدي” .وتاب�ع“ :أنا مفتون
بكرة القدم يف إيطاليا ،بس�بب مالعبها املزدحمة والعاطفة

التي يعيش بها الناس هنا” ،مؤكدا مع ذلك أنه ال يعرف ما س�يحدث
مس�تقبال .واستطرد“ :لدي عقد مدة عامني مع يوفنتوس ،ليس وقتا
قليال ولكنه ليس طويال أيضا ،س�نرى ما هي خطط يوفنتوس ،سواء
كان�وا يريدون مني الرحيل يف الس�وق املقبل ،أو يري�دون بقائي ،هذا
قرار يتعني عىل الن�ادي اتخاذه ،األمور تتغري يف لحظات” .وعن اللعب
بج�وار رونال�دو يف يوفنتوس ومييس يف منتخ�ب األرجنتني ،قال“ :أنا
الالعب الوحيد الذي يش�ارك غرفة خلع املالبس مع الثنائي ،ويمكنني
إخباركم أن الناس ال يرون سوى قمة جبل الجليد ،وليس ما تحته ،لم
يربحوا كل يشء ألنهم محظوظون” .ورفض ديباال الرد عىل سؤال من
األفضل بني مييس ورونالدو ،ليضحك ويرفض الرد.

مفكرة الزوراء
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محافظ كركوك  :خصصنا مبنى لفرع نقابة الصحفيين وتأمين متطلباته

وفد من فرع النقابة يشارك بورشة عمل حول دور
االعالم يف تعزيز الصحة النفسية للمجتمع
كركوك /نينا:
شارك وفد من فرع نقابة الصحفين
العراقين يف كركوك برئاس�ة رئيس
الف�رع محمد حس�ن الداغس�تاني
بورش�ة العمل التي نظمتها مديرية
الصح�ة املدرس�ية التابع�ة لدائ�رة
صح�ة كرك�وك والخاص�ة ب�دور
االع�ام يف تعزي�ز الصحة النفس�ية
للمجتمع .
والقى الداغس�تاني محارضة حول
محور الورشة اشتملت عى رضورة
تاهي�ل م�اك صحفي مهن�ي قادر
عى النهوض بهذه املهمة الحيوية يف
حياة املجتمع والتأكيد عى رضورة
التفات مؤسس�ات الدول�ة والربملان
اىل وضع الترشيعات الكفيلة بحسم
الظواهر الس�لبية يف مي�دان االعام
وخاص�ة فيم�ا يتعلق باملؤسس�ات
االعامي�ة الوهمي�ة وكذلك رضورة
التنسيق مابن املوؤسسات الصحية
ونقابة الصحفين العراقين خدمة
للمجتم�ع وتعزي�زا للواقع الصحي
والنفيس له .
اىل ذل�ك اعلن محافظ كركوك راكان
س�عيد الجبوري ،تخصي�ص مبنى

لفرع نقابة الصحفين العراقين مع
تأم�ن متطلباته بم�ا يجعله مركزا
حضاري�ا يض�م األرسة الصحفي�ة
ويس�هم يف دعم مهماتها ورسالتها
املهنية يف خدمة الصحفين.
واك�د الجب�وري خ�ال لقائ�ه م�ع
رئيس فرع النقابة يف كركوك محمد
و اعضاء
حس�ن الداغستاني
الفرع.
ح�رص ادارة املحافظ�ة ع�ى دع�م
األرسة الصحفي�ة ومس�اندة جهود

نقاب�ة الصحفي�ن والتنس�يق
والتواصل معها...
واك�د رئي�س الف�رع دع�م االرسة
الصحفي�ة لجه�ود ادارة كرك�وك
ودوائره�ا ...مؤك�دا العم�ل ع�ى
تحقي�ق لقاء ب�ن املحافظ واالرسة
الصحفي�ة ل�رشح الجه�ود وتعزيز
التنس�يق والتعاون وخدمة كركوك
 ..موك�دا اهمية حس�م ملف ارايض
الصحفين وضم�ان حصولهم عى
حقوقهم.

اإلعالمي حممد كرم يرد على اتهامه بالتسبب يف وفاة
الفنانة الكويتية دانة احليدر نتيجة للتنمر
الكويت/متابعة الزوراء:
َ
نرش اإلعامي الكويت�ي محمد كرم أول تعليق له عى وفاة
الفنان�ة دان�ة الحيدر ،بع�د اتهامه بالتس�بب بوفاتها اول
امس الجمعة نتيجة للتنمر.
وق�ال كرم من خال نرش فيديو له برفقة الفنانة الكويتية
دان�ة حيدر عى انس�تغرام معلق�ا عليه” :حمدالل�ه إن أنا
إنس�ان طي�ب وتحملت كمي�ة النق�د واإلس�اءة — وهذا
الج�واب لكم ش�كرا ً لكل ش�خص تنمر عيل وق�ال إني أنا
إنسان متنمر“.
وظهرت يف الفيديو الفنانة حيدر وهي تش�كر كل ش�خص
وقف بجانبها س�واء من متابعيها أو من متابعي اإلعامي
محمد ك�رم ،مبينة أنهم كان�وا يصورون مش�هدا تمثيليا
لرؤية ردة فعل الناس عن ”التنمر“.
وكان�ت ق�د أع�ادت وف�اة الفنان�ة الكويتية الش�ابة دانة
عباس الحيدر إىل الواجهة ما عانته من ”تنمر“ عى مواقع
التواصل ،بسبب وزنها وجسمها.
وظه�ر يف ”فيدي�و التنم�ر“ اإلعامي محمد ك�رم وصديق
آخ�ر إىل جانب الفنان�ة الراحلة داخل مركبته�ا التي كانت
تقودها ،يف الوقت الذي أخذا يس�خران فيه من ش�كلها ،يف
حن قابلت سخريتهما برحابة صدر.
وتوفي�ت الفنان�ة الكويتي�ة الش�ابة دانة عب�اس الحيدر
الجمع�ة عن عم�ر يناه�ز  21عام�ا ،وذلك بع�د معاناتها
مؤخرا من مشاكل صحية.
وجاء يف منش�ور منس�وب لوالدها” :انتقلت إىل رحمة الله
تعاىل املرحوم�ة بإذن الله /دانه عباس عبدالرزاق حس�ن
الحيدر عن عمر يناهز ال� 21عاما انا لله وان اليه راجعون
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الدف�ن غدا صباح�ا ً يف املقربه الجعفرية ،العزاء يف مس�جد
ال�وزان منطقة مرشف مقابل ارض املعارض ،من والدها/
عباس عبدالرزاق حسن الحيدر”.
وذكر معلقون عى وس�ائل التواصل االجتماعي أن س�بب
وف�اة ”الحي�در“ معاناته�ا م�ن رسط�ان تم اكتش�افه يف
مرحلة متأخرة ،وقال آخرون إن س�بب الوفاة هو توقف يف
بعض خايا املخ نتج عنه دخولها يف غيبوبة قبل أن تفارق
الحياة.
لكن العديد من املعلقن أرجعوا وفاة الفنانة الشابة ألسباب
نفس�ية؛ حيث قالوا إنها تعرضت لكثري من حوادث التنمر
عى مواقع التواصل االجتماعي.
ونرش اإلعامي محمد كرم صورة عى حسابه يف إنستغرام
للفنانة عى رسير أحد املستش�فيات ،بعد وفاتها ،حس�ب
التعليق املرفق .يذكر أن الفنانة الش�ابة بدأت مش�وارها يف
الفن حديثا ،حيث ش�اركت يف مسلس�ل ”أن�ا وقلبي“ ،كما
اش�تهرت بمصطلح ”خرعتوني“ عرب حساباتها يف مواقع
التواصل االجتماعي.
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نزاهة اإلعالم الغربي ...دعاية تكشف زيفها الوثائق السرية
لندن/وكاالت:
يكش�ف تمويل الحكوم�ة الربيطانية
ال�رسي لوكال�ة روي�رتز يف س�تينيات
وس�بعينيات القرن املايض ،أن معايري
الحيادي�ة واملصداقي�ة والنزاه�ة التي
تروج لها الحكومات ووس�ائل اإلعام
الغربي�ة ،ليس�ت إال ش�عارات لخدمة
األجندات السياس�ية لل�دول ،وتحظى
القص�ص اإلخباري�ة باالنتش�ار
الواس�ع إذا كانت تتماىش مع مصالح
املؤسسات اإلعامية وحكوماتها.
وأظهرت وثائ�ق حكومية رُفعت عنها
الرسية أن الحكومة الربيطانية مولت
رويرتز رسا خال ستينيات وسبعينيات
الق�رن املايض ،ح�ن احتاجت رويرتز
للم�ال لتتوس�ع يف منطق�ة ال�رشق
األوس�ط فيم�ا أرادت الق�وى الغربية
مث�ل بريطاني�ا تقوي�ة نفوذه�ا ضد
االتحاد الس�وفييتي بتوسيع الخدمات
اإلخبارية يف أنحاء العالم.
ويتن�اىف ما كش�فته الوثائق مع تأكيد
الوكالة ع�ى اس�تقاليتها ،وحرصها
عى مصداقية تغطيتها اإلعامية بعيدا
ع�ن توصيات الحكوم�ات ومصالحها
السياس�ية ،ما يش�كل حرجا للوكالة
التي اع�رتف املتحدث باس�مها ديفيد
كرون�دول أن “الرتتيب ال�ذي وُضع يف
 1969ل�م يك�ن ليتماىش م�ع مبادئ
الثق�ة الخاص�ة بنا ،كما أنن�ا ال نفعل
ذلك اليوم”.
وأش�ار كرون�دول إىل مب�ادئ الثق�ة
الخاص�ة بروي�رتز والت�ي وُضع�ت
للمحافظ�ة ع�ى نزاهة وكال�ة األنباء
واس�تقالها والتزامه�ا الحيادي�ة يف
أخبارها.
وب�رر بالق�ول “كثري من املؤسس�ات
اإلخبارية كان�ت تتلقى دعما حكوميا
بشكل ما بعد الحرب العاملية الثانية”.
ويشكل تربير كروندول اعرتافا واضحا
بنفوذ وس�ائل اإلعام ووكاالت األنباء
العاملي�ة الك�ربى واألجن�دات الخفي�ة
الت�ي تق�ف وراء تغطيته�ا اإلعامية
لألحداث ،منذ الحرب الباردة وصوال إىل
الوقت الراهن الذي تجتاح فيه األزمات
والراعات مناطق مختلفة من العالم
وخصوصا الرشق األوسط.
وجرى الكش�ف عن تموي�ل الحكومة
الربيطانية لرويرتز خال الس�تينيات
والس�بعينيات يف س�جل للوكالة صدر
عام  1992بعنوان “قوة الخرب :تاريخ
رويرتز”.
ويش�ري العنوان بوضوح إىل أن تغطية
الوكال�ة اإلخباري�ة واملعلوم�ات التي
تنرشه�ا ،تش�كل مص�در ق�وة مهما
يف مواجه�ة الس�وفييت ،بعي�دا ع�ن
الحيادي�ة التي يف�رتض أن تتحى بها
وكالة إخبارية عاملية بحجم رويرتز.
واملس�ألة الب�ارزة التي تط�رح يف هذا
اإلطار هي حجم املصداقية التي تنالها
وس�ائل اإلع�ام الغربي�ة ،خصوص�ا
لدى القارئ العرب�ي ،مقارنة باإلعام
العرب�ي ووكاالت األنب�اء الرس�مية
املتهم�ة دائم�ا بأنه�ا تمث�ل الدعاي�ة
الحكومي�ة وص�وت األنظم�ة ،يف حن
أثبتت الكث�ري من األحداث أن وس�ائل
اإلع�ام العاملي�ة ذاته�ا ال تتمت�ع بما

ت�روج له م�ن موضوعي�ة ومصداقية
وحيادية.
وظه�ر ذل�ك جلي�ا يف ح�رب الع�راق
والربوباغندا اإلعامية التي روجت لها
وس�ائل اإلع�ام الغربية ،وعى س�بيل
املث�ال “كذب�ة الحضانات” الش�هرية
التي حركت العالم لدعم حرب الخليج
الثانية.
ّ
الحضانات وسائل اإلعام
وترددت قصة
العاملي�ة ،وحول�ت مس�ار التحقيقات
بش�أن ح�رب الخلي�ج ،وس�اعدت يف
حش�د الرأي الع�ام األمريك�ي لصالح
الحرب ،وكررت التقاري�ر التلفزيونية
نفس الرواية .كما تبنت منظمة العفو
الدولي�ة (أمنس�تي) الرواية ،ونرشتها
ضم�ن ش�هادات أخرى توث�ق للقصة
نفسها.
وبعد العديد من التقارير االستقصائية
للبح�ث يف حقيق�ة األم�ر ،تب�ن أن
الش�اهدة تلقت تدريب�ات يف مواجهة
الجمه�ور وطريقة اإللقاء ،عن طريق
إحدى رشكات العاقات العامة.
وبدت ادعاءات وس�ائل اإلعام العاملية
بأنه�ا خدعت بالش�هادة املزيفة ،غري
قابلة للتصديق ألنها ببساطة تتماىش
مع س�يل التقاري�ر اإلعامية واألخبار
الت�ي أوردته�ا ه�ذه الوس�ائل لتربير
الحرب عى الع�راق واالدعاء بامتاكه
أس�لحة دمار ش�امل ،لخدمة األجندة
السياسية األمريكية والربيطانية.
وأقر املخ�رج الهولي�وودي روب راينر
بأن وس�ائل اإلع�ام األمريكية انقادت
وراء ادعاءات الحكومة بش�كل مطلق
دون أي محاول�ة للتحق�ق والتدقي�ق
بش�أن املعلوم�ات والتربي�رات الت�ي
أطلقتها يف حربها ضد العراق ،ووثقها
يف فيلم�ه “صدمة ورعب” الذي تحدث
عن أربعة صحفي�ن أمريكين رفضوا
الرواي�ة الحكومية ،فاتهموا بالخيانة.
وق�ال راين�ر إن “الرتوي�ج ألجن�دات
الرشكات الضخمة ،التي تملك وسائل
اإلعام ،هو املحف�ز لهذا الجدل وليس
املبادئ أو الحقيقة”.
وتظهر الوثائق الرسية التي كش�فت،
اواس�ط الش�هر الج�اري ،أن تموي�ل
الحكومة الربيطانية لرويرتز رسا جاء
بتوصية من وح�دة الدعاية املناهضة
للس�وفييت ،املرتبط�ة باملخاب�رات
الربيطاني�ة ،وأنه�ا أخف�ت التموي�ل

ع�ن طري�ق اس�تخدام هيئ�ة اإلذاعة
الربيطانية لتقديم املدفوعات.
ُ
واس�تخدم ذل�ك التموي�ل يف توس�يع
تغطية رويرتز ألخبار الرشق األوس�ط
وأم�ريكا الاتينية وج�رى إخفاؤه من
خ�ال زي�ادة مدفوع�ات اش�رتاكات
هيئ�ة اإلذاعة الربيطاني�ة يف الخدمات
اإلخبارية لرويرتز.
وج�اء يف وثيق�ة منقح�ة للحكوم�ة
الربيطاني�ة تع�ود إىل الع�ام 1969
وموس�ومة بوصف (رسية) وعنوانها
“تموي�ل روي�رتز من حكوم�ة جالة
امللك�ة”“ ،نح�ن اآلن يف وض�ع إلب�رام
اتفاق يتيح تقديم دعم حكومي رسي
لخدم�ات روي�رتز يف الرشق األوس�ط
وأمريكا الاتينية”.
وتضي�ف الوثيق�ة الت�ي رُفع�ت عنها
الرسي�ة ،الع�ام امل�ايض“ ،يتع�ن أن
يخدم الرتتيب الجديد مصالح حكومة
صاحب�ة الجال�ة بش�كل جي�د” .وال
توضح الوثائ�ق ،التي تتناول تفاصيل
اتف�اق  1969ال�رسي ال�ذي مول�ت
بموجبه الحكومة الربيطانية رويرتز،
م�دى النفوذ ال�ذي أُتي�ح للحكومة يف
أخب�ار الوكال�ة مقاب�ل التموي�ل ،إن
وُجد.
ومع ذلك تشري الوثائق إىل مدى التدخل
الذي كان للحكومة يف ش�ؤون رويرتز
واالتفاق الواضح عى إخفاء التمويل.
ون�رشت هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطاني�ة،
موضوعا عن التمويل الحكومي.
وقال�ت متحدثة باس�م هيئ�ة اإلذاعة
الربيطاني�ة “يضم�ن ميث�اق الهيئ�ة
االس�تقالية التحريرية برف النظر
عما إذا كان التمويل يأتي من الحكومة
الربيطاني�ة أو رس�وم الرتخي�ص أو
مص�ادر تجاري�ة” ،بينم�ا أحجم�ت
متحدثة باس�م الحكوم�ة الربيطانية
عن التعليق.
وتظه�ر الوثائ�ق أن قس�م بح�وث
املعلوم�ات ،وه�و وح�دة دعائي�ة
بريطانية مناهضة للسوفييت تربطها
صات وثيقة باملخاب�رات الربيطانية،
قاد املفاوضات مع رويرتز.
وبلغ حج�م التمويل الحكومي الرسي
لروي�رتز -كما ت�ورده الوثائ�ق245 -
ألف جنيه إس�رتليني ( 317ألفا و838
دوالرا بس�عر الرف الحايل) س�نويا
قب�ل  1969لكنه تقل�ص إىل  100ألف

إس�رتليني س�نويا يف 1970 - 1969
وانعدم يف .1973 - 1972
وقال جون بيك ،الرئيس السابق لقسم
بحوث املعلوم�ات ،يف الوثائق “العاقة
الجديدة التي تأسس�ت م�ع رويرتز يف
الرشق األوسط وأمريكا الاتينية يمكن
أن تؤدي إىل حس�ن النية والتعاون مع
الوكالة عى نطاق عاملي”.
وقال�ت الوثائق إن رويرتز “س�تقدم”
ما تحتاجه الحكومة ،رغم أن مسؤويل
الحكومة أقروا بأن رويرتز لم ترغب يف
أن تظهر كما لو أنها تتخذ قرارات بناء
عى طلب من الحكومة الربيطانية.
وتأسس�ت روي�رتز يف لن�دن يف 1851
وتملكه�ا حالي�ا مجموعة تومس�ون
روي�رتز التي يقع مقره�ا يف تورونتو،
والوكالة من أكرب مؤسسات األخبار يف
العال�م .وقال إنه يف ح�ن تبيع رويرتز
األخب�ار إىل عم�اء ش�تى م�ن بينهم
حكومات ،ف�إن أيا م�ن الحكومات ال
يم�ارس أي س�يطرة ع�ى م�ا تنتجه
رويرتز وال عى طريقة إنتاجه.
غري أن رويرتز هي واحدة من وس�ائل
إعام دولي�ة ،تخدم مصالح حكومات
ودول بأجن�دات واضح�ة لكنها تر
عى الحيادي�ة والنزاه�ة واملوضوعية
يف ش�عاراتها ،مثل “الحرة” األمريكية،
و “أر.ت�ي” الروس�ية ،و”الجزي�رة”
القطرية.
وال يلب�ث تقاط�ع املصال�ح ب�ن هذه
ال�دول ،حت�ى تب�دأ بكي�ل االتهام�ات
إىل بعضه�ا البعض بغياب الش�فافية
والنزاه�ة ،ف�ا ينق�ي ي�وم دون أن
تهاج�م آر.تي اإلعام الغربي األمريكي
والربيطاني بش�كل خاص ساخرة من
حري�ة التعبري يف ال�دول الديمقراطية،
ويشهر املسؤولون الغربيون والروس
س�اح القوانن القديم�ة لتقييد عمل
وس�ائل اإلع�ام املناوئ�ة ،وإدراجه�ا
تحت قانون العماء األجانب.
بدوره�ا ،ال تش�عر الجزي�رة القطرية
بالح�رج م�ن الرتوي�ج للمتش�ددين
واملتطرفن واإلسام السيايس ،وتحت
شعار حرية التعبري قدمت كل الرعاية
لعرابي الفوىض والحروب والتطرف يف
املنطقة العربية ،ثم تستأنف نشاطها
املعت�اد بالش�كوى م�ن املظلومي�ة
ومحارب�ة الحكومات له�ا وحصارها
باملنع والحظر.

بعد سؤاله حول ضلوع شقيقه محمد باختراق هاتف مؤ ّسس شركة أمازون

األمري عبد العزيز بن سلمان “يشتم” صحفيّاً بريطانيّاً

عمان/متابعة الزوراء:
أن األق�دارُ ،ت ّ
يب�دو ّ
حت�م ع�ى العربيّ�ة
الس�عوديّة ،أن تك�ون تحت األض�واء مع
نهاية العام ،ومطلعه ،فها هو األمري محمد
بن س�لمان ،ويلّ العه�د الس�عودي ،مُ ّته ٌم
ش�خصيّا ً باخرتاق هاتف مؤس�س رشكة
أمازون ،جيف بيزوس ،عام  ،2018وتقول
الترسيبات ،إنه قام بإرسال ُ
“طرفة” حول
النس�اء ،ملُ ّ
ؤس�س الرشكة ،كانت الس�بب
الرئييس يف اخرتاق جهاز مالك أمازون ،من
خ�ال ّ
ملفات وبرمجي�ات خبيثةّ ،
تمكنت
من اخرتاق الهاتف ،وتسبّبت بكشف عاقة
تجمع بيزوس بسيّدة ،وتسبّبت بطاقه.
ّ
النف�ي الس�عودي ،ال ي�زال فيم�ا يب�دو
قاب�ل للتصدي�ق ،كما ح�وادث أخرى
غري
ٍ
ج�رى تقدي�م رواي�ات س�عوديّة حولها،
أبرزها مقت�ل الصحفي الس�عودي جمال
خاش�قجي ،وغريها الكثري ،حتى ّ
أن وزير
الطاق�ة الس�عودي الجدي�د ،األم�ري عب�د
العزيز بن س�لمان ،لم يتمالك نفس�ه عى
خلفيّة ّ
االتهام ،ووصل به األمر إىل “شتم”
ً
وجّ
ُ
صحف�ي بريطان�ي ،ه له س�ؤاال حول
القضيّة.
الوزير الس�عودي الذي تف�اءل بتعيينه يف
ّ
لتمتعه بالخربة
منصبه بع�ض املراقب�ن،
االقتصاديّة ،والدبلوماس�يّ ة ،واملُش�ارك يف
مؤتمر “دافوس” ،كان قد ّ
تلقى ُ
سؤاالً من
الصحفي الربيطاني ،ويعمل يف شبكة “ ti
 ”newsح�ول رأيه يف القضيّ�ة ،فرد الوزير
أن�ا وزي�ر طاقة ،أعتقد أنك تس�أل س�ؤاالً
خطأ ،يف م�كان خطأ ،وأنت تريد تش�تيت
انتباهي فقط.

ُهنا عاود الصحف�ي الربيطاني فيما يبدو
مُ مارس�ة مكره الصحفي مُ َ
ست ِف ّزا ً الوزير،
وليسأل مُ ج ّدداً ،هل بيزوس هدف رشعي،
عندها ابتس�م األمري الوزي�ر ،وأجاب ،هذا
ّ
تهكم وس�خرية ،أنت غبي ،فرد الصحفي:
“هل أنا غبي؟”ُ ،ي�ر الوزير عى إجابته
بنعم.
ولم يس�بق ملسؤولن سعودين ،أن وجّ هوا
ش�تائم لصحفين ،خ�ال توجيه أس�ئلة
حساسة لهم حول قضايا ّ
ّ
واتهامات ُتواجه
اململكة ،وغالبا ً ما كانوا يلجأون إىل ّ
الصمت
ّ
وتجنب االستفزاز ،وهو ما ُيعيد ّ
التساؤالت

حول سياسات اململكة الحكيمة ،ونهجها
الناعم يف مُ واجهة األزمات ،حيث بدا الفتاً،
أن ذل�ك النهج ق�د ّ
تغري ،مُ نذ صع�ود امللك
س�لمان ب�ن عبد العزي�ز إىل الحك�م العام
 ،2015وبات�ت اململك�ة ،أو بع�ض األمراء
فيه�ا ينحون إىل ّ
تبن�ي أُس�لوب املُواجهة،
وتش�كيل جيوش إلكرتونيّة تضم عرشات
ّ
والشتم ّ
اآلالف ،وظيفتها ّ
ألي مُ نتقد
السب
لسياسات اململكة.
ّ
املنصات
وتفاع�ل عدد من اإلعامي�ن عى
مع الحادث�ة ،فكتب الصحفي الس�عودي
محمد القصري األمري عبدالعزيز بن سلمان

يصف�ع صحفي غربي برد س�احق ماحق
حينم�ا أرص عى س�ؤال األم�ري عن قضية
ليس�ت م�ن اختص�اص #وزير_الطاق�ة
وفه ّمه أن الوقت واملكان ليس�ا مناس�بن
الصحف�ي حاول أن يواص�ل إحراج الوزير
يف ختام الحوار وقال سيدي هل تعتقد أني
غبي ؟ ف�رد عليه األمري عبدالعزيز فورا ً ب�
(نعم).
وه�رع عب�د الرحم�ن الراش�د اإلعام�ي
الس�عودي املع�روف ال�ذي يرتب�ط بعاقة
صداق�ة قويّة مع األمري عبد العزيز للدفاع
ع�ن األم�ري الوزير ،وق�ال يف تغري�د ٍة عى

حس�ابه ع�ى “توي�رت”“ :ويب�دو أن ه�ذا
“االس�تفزاز” من قب�ل إعامي�ن غربين
ملس�ؤولن س�عودين لن يك�ون األول وال
األخري ،يف ظل إعام غربي بات يعتمد نهجا
منذ االغتيال البشع للصحفي الخاشقجي
يف قنصلية باده يف إس�طنبول”.
ّ
وخاص ًة
العارف�ون باألم�ري عب�د العزي�ز،
يف الصناع�ة النفطية ،يصفون�ه بالدماثة
والخل�ق الرفي�ع ،ويس�تغربون وقوعه يف
مصيدة هذا الصحفي بهذه السهولة.
ويف س�ياق متصل نرشت صحيف�ة الدييل
تلغ�راف مق�اال كتبه راف سانش�يز وإييل
ذوالفقاريف�ارد بعن�وان “خش�ية م�ن أن
يك�ون الجي�ش اإللكرتون�ي الس�عودي
وراء الهج�وم عى بي�زوس” رئيس رشكة
أمازون.
يش�ري املق�ال إىل أن مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي الس�عودية أغرق�ت بدع�وات
ملقاطعة رشكة أمازون وس�ط شكوك بأن
حلف�اء ويل العهد الس�عودي األمري محمد
بن س�لمان “قد أطلقوا جيش�ا إلكرتونيا”
ضد جيف بيزوس ،بعد اتهام األخري لألمري
بالضلوع يف اخرتاق هاتفة.
فقد كان وس�م  #قاط�ع منتجات أمازون
األكث�ر انتش�ارا ع�ى وس�ائل التواص�ل
االجتماعي يف السعودية ،إذ تداول املغردون
الس�عوديون مقاطع فيدو تظهرهم وهم
يلغ�ون تطبي�ق أم�ازون م�ن هواتفه�م
ويدعون الناس ملقاطعة الرشكة.
وبحس�ب املقال ،فإن املستش�ار الس�ابق
ملحم�د ب�ن س�لمان ،س�عود القحطان�ي،
متهم بالوق�وف وراء “الحملة اإللكرتونية

الت�ي اس�تهدفت بي�زوس” يف أكتوب�ر/
ترشي�ن األول  2018عقب مقتل الصحفي
السعودي حمال خاشقجي يف سفارة باده
بإس�طنبول ،والذي كان يكتب يف صحيفة
واشنطن بوست اململوكة لبيزوس.
وع�ى الرغ�م م�ن أن توي�رت أوق�ف أح�د
الحس�ابات الت�ي ب�دات الحمل�ة ،وال�ذي
يضع صور للملك الس�عودي س�لمان وويل
عه�ده وهم�ا ع�ى ظه�ر طائ�رة مقاتلة
ص�ورة رئيس�ة ل�ه ،إال أن مغردين آخرين
كثر اس�تمروا يف تأجيج ه�ذه الحملة ضد
أم�ازون وتطبيق “س�وق” اململ�وك لها يف
ال�رشق االوس�ط .وي�رى كاتب املق�ال أن
الس�عودية لها تاريخا يف التاعب بخطاب
وس�ائل التواص�ل االجتماعي ع�ن طريق
تش�جيع ودعم أي وس�م يؤيدها ويهاجم
أعداء ويل عهده�ا .ويعتقد بن نيمو ،مدير
قسم التحقيقات يف رشكة غرافيكا ألبحاث
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي ،بحس�ب
املق�ال ،أن املوجة الجديدة م�ن التغريدات
املؤي�دة للس�عودية موجه�ة من أنش�طة
ي�رشف عليها ب�رش وبرامج آلي�ة .فقد تم
مش�اهدة أكثر من  16ألف وس�م باللغتن
العربي�ة واإلنجليزي�ة خ�ال  6س�اعات.
ويضي�ف نيمو أن “الطريق�ة التي وجهت
بها الوسوم بواس�طة حساب واحد تشبه
تمام�ا تل�ك التي قاده�ا القحطان�ي عام
 ،2017لك�ن ال توجد أدلة كافية لتنس�بها
لجه�ة معينة .وليس بغري�ب ما قامت به
إدارة تويرت من إيقاف حس�اب القحطاني
يف سبتمرب /أيلول املايض النتهاكه سياسة
وقوانن الرشكة والتاعب بها.
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ثقافة الزوراء تفتح نافذة على ارشيفها لعام 2019
امحد اجلنديل:

حينم�ا تح�اول النج�اح يف عملك
كمس�ؤول لصفح�ة ثقافية عليك
أن تجع�ل صفحتك منربا حرا ً لكل
االق�ام املبدعة بغ�ض النظر عن
االعتب�ارات األخ�رى ،فالصفح�ة
وجدت للمثقفني ،وهذه الس�احة
فيها الكثري من اآلراء واالجتهادات
وع�ى محرره�ا االلت�زام بصف�ة
الحي�اد ،وجع�ل االب�داع االدب�ي
والثقايف الرشط األسايس يف عملية
النرش .
ولك�ي تك�ون الصفح�ة ناجح�ة
فابد م�ن التنوع وجعله�ا مائدة
دسمة بكل صنوف الطعام الثقايف
الش�هي والس�اخن لك�ي تك�ون
مقبولة من الجميع .
لق�د اعتمدنا يف عملن�ا عى وضع
خط�ة ش�املة تتضم�ن الح�وار
الثق�ايف مع املبدع�ني الكبار داخل
الع�راق وخارج�ه ،واس�تطعنا
تحقي�ق الكث�ري م�ن الح�وارات
الثقافية م�ع الكثري من املبدعني،
كما حرصنا عى انتقاء النصوص
الصالحة للنرش من خال االنفتاح
عى الشعراء الذين جعلوا الصفحة
متوهج�ة بنصوصه�م الش�عرية
الجميلة  ،كما حرصنا عى االهتمام
بنقد وق�راءة الروايات والقصص
والنص�وص الش�عرية م�ن خال
مساهمة العديد من النقاد الكبار
يف نجاح الصفحة وجعلها ترتقي
اىل مس�توى الطم�وح ال�ذي كن�ا
نسعى اىل تحقيقه ،ولكي تستمر
وترية النجاح فق�د كان اهتمامنا
بال�راث العربي واالنس�اني ،فقد

صورهم لعدم قدرة الصفحة عى
احتواء كل االس�ماء التي اسهمت
 ،كم�ا نعت�ذر ع�ن تأخ�ري ن�رش
بع�ض املواضيع لكث�رة املواضيع
التي تردنا م�ن االصدقاء ونعاهد
الجمي�ع ع�ى ن�رش كل املواضيع
الصالحة للنرش .
اص�دار ثاث صفح�ات ثقافية يف
االسبوع بدال من الواحدة.
لق�د بدأنا بتحري�ر صفحة واحدة
يف االس�بوع ونتيج�ة التفاع�ل

ان الس�بب ال�ذي يجعلن�ا نتوقف
عن ن�رش بعض املواضي�ع يكمن
يف ان النص املرس�ل الينا منش�ور
يف بعض الصح�ف وعى صفحات
التواصل االجتماع�ي  ،وان بعض
النصوص تزخر باألخطاء النحوية
واالمائية  ،أو أن بعض النصوص
تحرض عى الطائفية أو االس�اءة
اىل مك�ون م�ن مكونات الش�عب
العراقي .
س�تبقى ثقافة الزوراء واحة لكل

الحوارات :
لق�د نرشت ثقافة ال�زوراء الكثري
من الحوارات مع شعراء وروائيني
وفنانني ونق�اد تناولت الكثري من
املواضيع الثقافية الس�اخنة التي
تخ�ص الرواية والش�عر والقصة
والنقد  ،كما تطرقت الحوارات اىل
حرك�ة التجديد يف االدب العراقي ،
وعن ظاهرة انتشار الرواية  ،وعن
النق�د ومناهج�ه اىل غريه�ا م�ن
االمور الكثرية التي تخص الش�أن

أمني  ،والقاص والروائي االس�تاذ
حميد املختار  ،والش�اعر العراقي
ع�ي االم�ارة  ،والش�اعر العراقي
االس�تاذ أج�ود مجب�ل  ،والكاتب
والناق�د امل�ري محم�د عطي�ة
محمود  ،والروائي العراقي االستاذ
ش�وقي كريم  ،واالدي�ب العراقي
جاب�ر خليف�ة جاب�ر  ،والروائ�ي
الجزائري ساملي نارص  ،والشاعرة
اللبناني�ة فاطم�ة املنص�ور،
والش�اعر العراقي االس�تاذ أديب

الرائع من قبل الكثري من املبدعني
ودعمه�م لن�ا قمنا باص�دار ثاث
صفح�ات ثقافي�ة يف االس�بوع
بع�د اس�تحصال موافق�ة ادارة
الجريدة.
ان بعضه�م يعت�ب علينا بس�بب
ع�دم نرش ما يرس�له لن�ا  ،وألننا
اعتمدنا اسلوب الوضوح والتعامل
بش�فافية كبرية فاب�د من القول

املبدع�ني ول�كل االصدق�اء  ،وكل
م�ا نطم�ح الي�ه ه�و املس�اهمة
يف تأس�يس منه�ج ثقايف ش�امل
يعتمد ع�ى الحوار الثق�ايف البناء
دون تعصب أو تط�رف أو مغاالة
 ،ثقاف�ة ال�زوراء تفت�ح أبوابه�ا
للجمي�ع بانتظ�ار عط�ر االق�ام
املبدعة التي تس�هم يف خلق ثقافة
تخدم الجميع .

الثقايف .
سنذكر اسماء بعض االدباء الذين
تم الحوار معهم  ،الشاعر والناقد
الدكتور عبد الكريم رايض جعفر ،
والشاعر الدكتور عمار املسعودي
 ،والش�اعر العراقي جب�ار الكواز
 ،والق�اص والروائ�ي أحمد خلف
 ،والروائ�ي العراقي س�عد س�عيد
 ،والش�اعر والناقد جمال جاس�م

كمال الدي�ن ،والقاصة الجزائرية
آسيا رحاحليه  ،والقاص والروائي
حميد الحريزي  ،والشاعر العراقي
الدكت�ور ولي�د جاس�م الزبي�دي
واالديب والناقد املغربي عبد املجيد
بطايل ،والش�اعر العراقي ناهض
الخياط  ،والروائي العراقي االستاذ
حميد الربيع�ي ،واالديب العراقي
عيىس عبد امللك ،والشاعر العراقي

نامق عبد ذيب  ،والقاص والروائي
عي لفتة سعيد  ،والقاص والناقد
الدكت�ور كري�م صبح ،والش�اعر
العراق�ي س�ام البن�اي والفن�ان
العراقي املقيم يف الس�ويد ابراهيم
فرحان البدري ،والشاعر العراقي
سعد السمرمد ،والشاعر العراقي
رزاق الزي�دي ،واملرج�م العراقي
املقي�م بالس�ويد كامل الس�بتي ،
والش�اعر العراقي االس�تاذ قاسم
وايل ،والش�اعر العراق�ي س�ام
البناي ،والش�اعر العراقي فاضل
عزي�ز فرمان  ،والش�اعر العراقي
الدكتور فهمي الصالح ،والشاعر
العراق�ي كاظ�م نارص الس�عدي،
والش�اعر العراقي عماد الدعمي ،
والناقد اللبناني الدكتور سعد عبد
الله  .وغريهم من االدباء والفنانني
وف�د اختلفت مح�اور الحوار من
حيث مضامينها ومدلوالتها  ،وقد
خرج�ت معظ�م الح�وارات وهي
تحمل نكهة االبداع سواء ما يتعلق
باألسئلة أو باالجوبة .

الشعر والقصة والنقد

نرشن�ا الكث�ري ع�ن الفلكل�ور ،
ع�ن تاريخ املقاه�ي والصالونات
االدبي�ة  ،عن املكتب�ات وتاريخها
 ،ع�ن أدب الس�جون  ،عن املعارك
االدبي�ة والح�وادث املس�تملحة
الت�ي حصلت بني بع�ض االدباء ،
عن الغريب يف حياة املش�اهري من
املبدع�ني وع�ن تج�ارب الكبار يف
مج�ال ابداعهم  ،ع�ن أدب الطفل
وع�ن االدب الس�اخر  ،ع�ن الفن
والفنانني .

رصد النشاطات الثقافية
واملهرجانات والقاء الضوء على
ما جيري فيها

كما ان ثقافة الزوراء قامت برصد
النشاطات الثقافية واملهرجانات
والق�اء الضوء عى ما يجري فيها
 ،كم�ا دأب�ت ع�ى ن�رش مق�االت
تحم�ل آراء لغ�رض فت�ح اب�واب
الحوار مع أصحابها  ،وقد اعطت
الصفحة الثقافي�ة اهمية خاصة
لاس�تطاعات ح�ول الكث�ري من
الظواه�ر كظاه�رة الع�زوف عن
القراءة  ،وازم�ة املثقف والثقافة
 ،واهم العقبات التي يعاني منها
املثقف  ،واالم�ور املتعلقة بالطبع
والن�رش والتس�ويق اىل غريها من
املواضيع الكثرية .
انن�ا ونح�ن نافذة عى م�ا قدمته
ثقاف�ة ال�زوراء نتق�دم بالش�كر
الجزي�ل لكل االق�ام املبدعة التي
منحت الصفحة ه�ذا النجاح عى
الصعيدي�ن املح�ي والعربي ولكل
االدب�اء الذي�ن اغن�وا الصفح�ة
باالب�داع العامل�ي  ،ونعت�ذر ع�ن
ع�دم ذكر بعض االس�ماء أو نرش

لق�د تألق�ت الصفح�ة الثقافية
بالكث�ري من النصوص الش�عرية
لش�عرائنا االع�زاء م�ن الع�راق
وخارج�ه وتعط�رت بالكثري من
ابداع كتاب القصة القصرية ومن
النقاد الكبار الذين اس�هموا برفد
الصفح�ة الثقافي�ة ب�كل ما هو
رائع وجمي�ل نذكر منهم القاص
والروائ�ي واملرج�م االس�تاذ زيد
الش�هيد والناق�د الدكت�ور عمار
الي�ارسي والناقدة الجزائرية امل
رفعت والناقد الدكتور عي حسني
يوس�ف والروائي�ة لي�ى عام�ر
والناق�د الدكت�ور ارش�د محمود
العان�ي والناقد املغربي االس�تاذ
عبد املجيد بطايل والناقد العراقي
امجد نجم الزيدي واروائي الناقد
ع�ي لفتة س�عيد والروائي الناقد
ابراهي�م س�بتي والروائ�ي داود
س�لمان الش�ويي والناق�د اي�اد
خضري الش�مري والناقد ش�وقي
بدر سيف والناقدة املغربية خريية
مبارك�ي والناقد االس�تاذ صباح
محس�ن كاظ�م والناق�د حي�در

العابدي والشاعر احمد الشطري
والناقد االس�تاذ حس�ن الشنون
والقاص عي الس�باعي والقاص
فاقد حس�ني الحمداني والقاص
ماجد الحجام�ي والقاص جميل
ماه�ود والش�اعر املب�دع قاس�م
وايل والش�اعر ص�اح الس�ياوي
والشاعر سعد السمرمد والشاعرة
نرج�س عم�ران والش�اعر ع�ي
مجبل والش�اعر ناهض الخياط
والشاعر فهمي الصالح والروائي
ع�ادل كاظ�م العكيي والش�اعر
حسن املوس�وي والشاعر رياض
العل�وان والقاص خالد الش�مري
والش�اعر فاض�ل عزي�ز فرمان
والش�اعر ماجد البدري والشاعر
محمد ش�اكر الخطاط والشاعر
هاش�م موىس الحلو والش�اعرة
مي�ادة املبارك والش�اعر حس�ني
الداين�ي والش�اعر من�ذر عب�د
الواح�د والكث�ري م�ن الش�عراء
والنقاد وكت�اب القصة القصرية
الذين ال يس�مح الوق�ت لذكرهم
جميعا .
كما ش�ارك االديب واملرجم احمد
فاضل بالكثري من النصوص التي
ق�ام برجمتها اضاف�ة اىل بعض
االوراق النقدي�ة التي ارس�لها اىل
الصفح�ة الثقافية م�ع نصوص
مرجم�ة لألدي�ب زي�د الش�هيد.
واملرج�م محس�ن الجب�وري
واملرجم االديب ن�ارص الوهراني
ال�ذي قدمن�ا لن�ا ترجم�ة جميلة
للكث�ري م�ن ش�عر الفيلس�وف
الشاعر الهندي طاغور .
لقد كانت الصفحة الثقافية غنية
بتن�وع املواضي�ع م�ع املش�اركة
الواس�عة لألدب�اء واملبدعني خال
عام 23019فإنن�ا نأمل أن تكون
أكث�ر فائ�دة وأوس�ع انتش�ارا يف
ع�ام  2020من خال التفاعل بني
جريدة ال�زوراء واالدباء واملبدعني
يف كل م�كان ،نس�عى اىل ن�رش
الكلم�ة الح�رة الت�ي ال تقرب اىل
الس�طحية والتعصب وكل جهدنا
أن نقدم للق�ارئ كل ما هو مفيد
وناف�ع لك�ي تك�ون الثقاف�ة يف
متناول الجميع .
اننا اذ نفتح نافذة وليس بابا عى
ارشيف عام  2019ال يسعنا اال ان
نتقدم بالش�كر الجزيل واالحرام
والتقدي�ر للدكت�ور املوس�وعي
جودت هوشيار ملساهمته الفعالة
يف رفد الصفح�ة الثقافية بالنافع
الجميل م�ن املقاالت النقدية التي
تخص االدب العاملي عموما واالدب
الرويس عى وجه الخصوص.
لقد استطاعت الصفحة الثقافية
أن تس�جل حض�ورا متمي�زا يف
املشهد الثقايف العام ،وهي تتمنى
ل�كل الصفح�ات الثقافي�ة يف
الصحف العراقية والعربية النجاح
والتوفي�ق ،وتفت�ح أبوابه�ا أمام
كل املقرح�ات الت�ي من ش�أنها
دفع املس�رية اىل األمام فنحن هنا
طاب معرفة وعش�اق أدب رصني
وحاضنة مرنة لكل األقام الواعدة
بمستقبل جميل ،نسعى اىل اشاعة
الثقافة الوطنية الهادفة بعيدا عن
كل مظاهر الغلو ،ونجتهد يف خلق
املن�اخ الصحي الت�ي يرعرع فيه
القلم الذي يب�رش بالعطاء ،ونبذل
الجه�د من أج�ل أن يكون الحرف
مزرع�ة للجمال ليخلق مس�تقبا
زاهرا للشعب.
انن�ا نؤم�ن ايمان�ا راس�خا ب�أن
الثقاف�ة عنر مه�م من عنارص
تطور املجتم�ع وازدهاره ،واألمم
تنه�ض بمثقفيها وأق�ام أبنائها
 ،وال�دول تتباه�ى بمبدعيه�ا،
وم�ن ه�ذا املنطلق أك�دت جريدة
الزوراء عى أهمية الجانب الثقايف
باعتب�اره املح�رك للتفاع�ل ب�ني
املثقفني يف العراق.
اننا اذ نكرر اعتذارنا للذين لم نذكر
اس�ماءهم فاننا ع�ى يقني بأنهم
س�وف يعذرونن�ا ألن التفصيل يف
مسرية س�نة يحتاج اىل صفحات
عديدة ولي�سصفح�ةواح�دة.
شكرا لكل من اسهم وأرسل كلمته
الين�ا ،ش�كرا ل�كل من س�امحنا
لع�دم نرش ما أرس�ل ،ش�كرا لكل
األصدق�اء م�ن األدب�اء واملبدعني
الذين تواصلوا معن�ا دون معرفة
مسبقة ،س�تبقى أبوابنا مفتوحة
للجميع ،والحم�د لله عى النجاح
ال�ذي تحق�ق بفعل مس�اهمتكم
أيه�ا األصدقاء وبفعل املس�ؤولني
عى ادارة الجريدة  ،كل ما نتمناه
أن يكون ع�ام  2020عام العطاء
األجمل والنجاح األكرب.
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دراسات حديثة

أربعة أعذار متنعك من إصالح زواجك

ّ
تعثر الزواج أو مروره بفرتة عصيبة
أمر وارد ،ولك�ن الغريب هو أن يقف
الزوجان ملشاهدة انهيار الزواج دون
محاول�ة بذل الجهد م�ن أجل إصالح
العالقة وإنقاذ حياتهما الزوجية.
الكثري م�ن الزيجات تب ّدل�ت أحوالها
تمام�ا ً ألن الزوج�ني عم�ال ع�ىل
إصالحها ،ولك�ن هناك بعض األعذار
التي تق ّدمها الزوجة لنفس�ها لتربير
موقفها السلبي من انهيار زواجها..
نع�م إصالح الزواج ليس أمرا ً س�هالً،
ولك�ن الحياة الزوجية تس�تحق بذل
الجهد من أجلها.
وإليكِ  4أعذار تق ّدمها النس�اء لتربير
عدم محاولة إصالح الزواج..
“ - 1إنه أمر صعب للغاية”
ه�ذه العب�ارة صحيح�ة ،فإص�الح
عالقة لي�س أمرا ً س�هالً ،ولكنها فخ
ّ
التخيل عن زواجك دون
ق�د يدفعك إىل
محاوالت للحفاظ عليه.
ّ
فكري قليالً ،ه�ل عندما يواجه طفلك
ً
ً
درسا صعبا ،يحاول فهمه واستيعابه،
ّ
يتخ�ىل عنه ببس�اطة؟ نحن ُخلقنا
أم
ّ
للمحاولة والتعلم من أخطائنا ..عليكِ
االع�رتاف أن إصالح عالقت�ك الزوجية

ّ
تتخ�يل عنه
أم�ر صع�ب ،ولكن�كِ ل�ن
بسهولة ..حاويل مرارا ً وتكراراً.
“ - 2ال أعرف كيف”
حس�نا ً ل�م يول�د أح�د وه�و يع�رف

علي�ك الس�عي م�ن أج�ل
كل يشء،
ِ
معرف�ة الط�رق الس�ليمة والف ّعال�ة
ّ
تصفح�ي (نواعم)
إلص�الح زواجك..
وس�تجدين العديد من املق�االت التي

تحت�وي عىل ط�رق ونصائح إلصالح
ّ
املتعثر.
الزواج
“ - 3ل�ن أح�اول ،إذا لم يح�اول هو
اآلخر”

ه�ذا الع�ذر خطري ج�داً ،فه�و يخلق
روح�ا ً انفصالي�ة بينك وب�ني زوجك،
كم�ا لو ل�م تكونا فريقا ً واح�داً ،كما
أن العن�اد لن ي�ؤدي إىل إصالح ،فمن
الصعب الش�عور بالق�رب والتفاهم
م�ع ش�خص يش�اركك يف معرك�ة
عناد ،عليكِ ك�ر هذه الدائرة ،ابدئي
بخطوات التغيري من أجل زواجك.
الكث�ري م�ن األزواج يب�دؤون باتخاذ
خط�وات مماثلة يف طري�ق اإلصالح،
بع�د أن ي�روا خط�وات البداي�ة م�ن
زوجاتهم ،فال تنتظري وابدئ�ي اآلن.
“ - 4لن يالحظ حتى”
إذا كنتِ تش�عرين أن ّ
أي مجهود منك
إلص�الح العالقة ل�ن يالحظه زوجك،
فه�ذا ش�عور محبط بالطب�ع ،ولكن
دعين�ا من فك�رة إذا كان صحيحا ً أم
مج�رد وه�م ،يجب أن يك�ون جهدك
املب�ذول هو من أج�ل إصالح زواجك،
ال من أجل أن يالحظه زوجك أو يثني
عليه أحدهم.
باإلضاف�ة إىل أن التغي�ري يحت�اج إىل
وق�ت ،وبالت�ايل ق�د ال يب�دو املجهود
املب�ذول واضح�ا ً بالفع�ل ،امله�م هو
النتيجة النهائية.

املطبخ

املكوّنات
خبز أبيض بائت –  500غرام
حليب – نصف لرت
زبدة – كوب وربع
للتقديم:
م�وز حج�م صغ�ري ،مقط�ع إىل
رشائح – 5
ّ
مقطع�ة إىل رشائ�ح –
فراول�ة،
نصف كوب
عسل – بحسب الرغبة
طريقة العمل

ّ
س�خني الحلي�ب يف قدر عىل
-1
حرارة هادئة دون أن يغيل.
ّ -2
قطع�ي الخب�ز إىل رشائ�ح
بسماكة  2سم.
 - 3أطفئ�ي النار تح�ت الحليب.
اس�كبي هذا األخري يف وعاء4- .
ّ
س�خني ملعقة كبرية من الزبدة
يف مقالة عىل حرارة متوسطة.
 - 5غمّ�يس رشيح�ة م�ن الخبز
بالحليب من الجهتني.
 - 6إق�يل رشيحة الخب�ز بالزبدة

حت�ى يصب�ح لونه�ا ذهب�ي من
الجهتني.
 - 7عندما تنضج ،ضعيها يف طبق
وأضيفي بعض رشائح املوز.
 - 8أعي�دي الخط�وات  4،5،6و7
حتى انتهاء الكمية.
 - 9زيّن�ي ال�”ب�ان ب�ريدو”
بالفراول�ة وأضيفي العس�ل عىل
الوجه.
 - 10ق ّدم�ي الطب�ق عىل س�فرة
الفطور .ألف صحة!

ً
يلع�ب الوضع املايل أو وظيفة الزوج دورا ً
مهم�ا يف الحياة الزوجية ،وهذا ما
أكدته دراس�ة أجريت يف جامعة هارفارد مؤخراً ،حيث خلصت إىل أن الوضع
الوظيف�ي للزوج له تأثري دائ�م عىل العالقة الزوجية .وقد ق�ام البحث الذي
أجراه أس�تاذ بجامعة هارفارد ،بتحليل البيان�ات التي تم جمعها من 6300
من األزواج ،ووجد أن الرجال املتزوجني الذين ال يملكون وظائف ،كانوا أكثر
عرض�ة لالنفصال عن زوجاتهم من أولئك الذين يملكون وظائف مس�تقرة.
كم�ا أوضحت الدراس�ة أن الرجال الذي�ن يملكون وظائف أقل اس�تقرارا ً أو
وظائ�ف بدوام جزئ�ي يواجهون املزيد من الخالف�ات الزوجية ،وأن حياتهم
الزوجية بعيدة عن االستقرار .يذكر أن الباحث يف جامعة هارفارد توصل إىل
هذه االستنتاجات بعد فحص رشيحة محدودة من الناس ،مما يجعل نتائج
الدراس�ة غري معتمدة بش�كل نهائي ،ألنها قد ال تنطبق عىل جميع األزواج،
وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا.

لطلة ابهى..

ملاذا عليك إزالة مساحيق
التجميل قبل النوم؟

األساس يمكن أن يكون أكثرها رضراً،
حيث يعتمد بشكل أسايس عىل الزيوت،
التي يمكن أن تش�كل حاجزا ً س�ميكاً،
وإذا لم يتم إزالته بشكل صحيح أو ترك
طوال الليل ،يتس�بب بانس�داد املسام،
مم�ا ي�ؤدي إىل ظه�ور ح�ب الش�باب
والرؤوس السوداء.
 تشقق الشفاهإذا تركت املاس�كارا ،فبعضها يمكن أن
يدخل عينيك مما يسبب تهيج العينني،
يف ح�ني أن الن�وم م�ع أحم�ر الش�فاه
يس�تنزف الرطوب�ة م�ن ش�فتيك مما
يؤدي إىل تش�ققهما.
 الجلد ال يستطيع التنفسبس�بب الطبقة الس�ميكة من املكياج،
تجم�ع برشت�ك الزيت واألوس�اخ ،ولن
يحص�ل الجلد عىل فرصة للتنفس ،مما
يؤدي إىل إجهاد الب�رشة ويزيد احتمال
اإلصابة بالتجاعيد.

نصائح طبية

طبيبك يف بيتك

أطعمة تزيد العمر وتقي من األمراض ...تعرف عليها

مث�ل النظ�ام الغذائي الس�ليم ركنا ً مهما ً يف تحس�ني الصح�ة العامة
للجسم ،األمر الذي يس�هم بدوره يف تجنب اإلصابة باألمراض وإطالة
معدل عمر اإلنسان.
وتتمثل الفوائد األساس�ية التي يتم جنيها من تناول أطعمة معينة يف
أنه�ا تحمي من أمراض القلب ،الس�بب الرئيس للوفاة يف جميع أنحاء
العالم.
فيما ي�يل قائمة مؤلفة من  4أطعمة تس�اهم يف الحفاظ عىل الصحة
وإطالة العمر:
املكراتأب�رزت العديد من الدراس�ات ،الفوائد الصحي�ة للمكرات عىل صحة
القل�ب ،إذ أنها تضم قائمة طويلة م�ن الفيتامينات واملعادن التي تع ّد
حيوي�ة لصح�ة القلب ،كم�ا أنها مص�در جيد لأللي�اف والدهون غري
املشبعة ،والتي تعترب مغذيات مهمة تقي من أمراض القلب .وتحتوي
املك�رات ع�ىل عن�ر الرجينني ال�ذي يعم�ل بفاعلية عىل توس�يع
الرشايني والوقاية من انسدادها.
بذور الكتان والقنبهذه البذور مليئ�ة بالعنارص املغذية لصحة القلب ،بما يف ذلك األلياف
واألحماض الدهنية من نوع أوميجا .3
وق�د وجدت العدي�د من الدراس�ات أن إضافة هذه األن�واع من البذور
إىل نظام�ك الغذائي يمكن أن تقي من العديد من العوامل التي تس�هم
يف اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب ،بم�ا يف ذل�ك االلتهاب�ات وضغ�ط الدم
والكوليسرتول والدهون الثالثية.
التوتيحت�وي التوت ع�ىل كميات كب�رية من امل�واد املضادة لألكس�دة مثل
االنثوس�يانني ،والتي تحمي من اإلجهاد التأكس�دي وااللتهابات التي
تسهم يف تطور أمراض القلب.
مضادات األكسدة
ه�ي مركبات تلع�ب دورا ً يف الحماية من أمراض القلب عرب التدخل يف

الجزيئ�ات املعروفة باس�م الجذور الحرة .ويعتق�د البعض أن الجذور
الحرة تس�بب أرضارا ً يف األوعية الدموي�ة ،مما قد يعطل تدفق الدم إىل
القلب.
الشوكوالتة الداكنةيف ح�ني أن الش�كوالتة الداكن�ة ق�د تكون غنية بالس�كر والس�عرات
الحراري�ة ،إال أنها غنية باملواد املضادة لألكس�دة مثل الفالفونويدات،
والتي يمكن أن تساعد يف تعزيز صحة القلب.
وأظهرت إحدى الدراسات الكبرية أن أولئك الذين يتناولون الشوكوالتة
خمس مرات عىل األقل أس�بوعيا ً تقل لديهم مخاطر اإلصابة بأمراض
ً
مقارنة بمن ال يتناولون الشوكوالتة.
القلب التاجية بنسبة 57٪
ووجدت دراس�ة أخرى أن تناول الشوكوالتة مرتني عىل األقل أسبوعيا ً
ارتب�ط بانخف�اض خط�ر التكل�س يف الرشاي�ني بنس�بة  32باملائ�ة.
وللحص�ول عىل فائدة صحية إضافية ،يويص خ�رباء التغذية بالجمع
بني اللوز والشوكوالتة الداكنة.

كيف حتمي نفسك من «القاتل الصامت» يف منزلك خالل الشتاء؟
الغثيان أو الدوار أو الصداع.
وبع�د ذلك ،يمك�ن أن يحدث نهج�ان يف القلب
وفق�دان للوع�ي وضع�ف يف العض�الت أيضا.
ويف النهاية ،يمكن أن يؤدي التس�مم إىل الوفاة
ع�ن طريق االختن�اق ،حيث يرتبط
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أص�درتِ الكلية األمريكية ألمراض
القل�ب وجمعي�ة القل�ب األمريكية
يف اجتماعه�ا الس�نوي ال�ذي عقد
مؤخ�راً ،تعدي�الت عىل اإلرش�ادات
الخاص�ة بأفض�ل ط�رق الوقاي�ة
م�ن األزم�ات القلبية والس�كتات
الدماغية والجلطات.
وته�دف التوجيه�ات الجدي�دة إىل
مس�اعدة األطب�اء عىل تش�خيص
األمراض القلبية بشكل أدق ،فضال
عن تقدي�م العالج األنس�ب ،ودفع
املرىض لتغيري سلوكياتهم للحد من
التداعيات الخطرية املرتتبة عىل تلك
الحاالت.
وتضمنت قائمة التوصيات الجديدة
النصائح االتية:
املحافظ�ة عىل مس�توى منخفض
لضغط الدم
واصل�ت التوجيه�ات الحديث�ة
تأكيده�ا ع�ىل رضورة محافظ�ة
األش�خاص ع�ىل مس�تويات
منخفض�ة م�ن ضغ�ط ال�دم قبل
تعرضهم ملشكالت قلبية.
كوليسرتول أقل
من املهم للمحافظة عىل قلب سليم
اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة
الرياض�ة واإلق�الع ع�ن التدخ�ني
لتخفيض نس�بة الكوليس�رتول يف
الدم .ويف حال فشل كل تلك األشياء
يف تخفي�ض الكوليس�رتول يصبح

لزام�ا ً عىل األش�خاص اللج�وء إىل
األطب�اء للحص�ول عىل استش�ارة
ملعرف�ة فيم�ا إذا كان عليه�م أخذ
عقار األستاتني.
وزن مثايل
نص�ح القائم�ون ع�ىل التعدي�الت
ب�رورة املحافظ�ة ع�ىل أوزانهم
ضمن الح�دود املقبولة ع�رب اتباع
نظ�ام غذائ�ي غن�ي بالفواك�ه
والخراوات والحبوب واألسماك،
وتجنب السكر واللحوم املصنعة.
حركة أكثر
م�ن ال�روري للمحافظ�ة ع�ىل
صح�ة القل�ب ممارس�ة الرياضة
ل� 150دقيقة عىل األقل أس�بوعيا،
أو  75دقيقة من التدريبات البدنية
القاسية ،مع التشديد عىل أنه كلما
مارست الرياضة أكثر كلما ضمنت
وقاية أكرب لقلبك.
استخدام اإلسربين عند الحاجة
ركزت الدراس�ات الطبية الس�ابقة
عىل أهمية تناول املعرضني لإلصابة
بأزمات قلبي�ة لجرعات منخفضة
من اإلس�ربين ،إال أن أبحاثا حديثة
ح�ذرت من هذا ال�دواء باعتبار أنه
يزيد من احتماالت حدوث نزيف يف
األمعاء وخصوصا ً عند األش�خاص
الذين يعانون من قرحة املعدة.
ونصح�ت التعدي�الت م�رىض
القل�ب بع�دم اللجوء إىل اإلس�ربين

إال بع�د ع�الج بع�ض األع�راض
مث�ل الكوليس�رتول وضغ�ط الدم
والس�كري ،م�ع التأكي�د ع�ىل أنه
ال ينبغ�ي وص�ف ه�ذا ال�دواء إال
لألشخاص فوق سن السبعني.
السكري من النوع الثاني
أش�ارت التعدي�الت إىل رضورة
إدخال أدوية أخرى للس�يطرة عىل
معدل الس�كر يف الدم مثل مثبطات
 SGLT-2والت�ي تمن�ع الخاليا من
إع�ادة امتص�اص الغلوك�وز أو
دفعها إلف�رازه ،و  GLP-1Rوالتي
ترع من ح�رق الغلوكوز يف خاليا
العضالت وتعزز من أداء البنكرياس
إلنتاج املزيد من األنسولني.
االبتعاد عن السجائر اإللكرتونية

تضمن�ت اإلرش�ادات الجدي�دة
التحذي�ر م�ن األرضار املحتمل�ة
للس�جائر اإللكرتونية ،أو االعتماد
عليها يف س�بيل التخلص من إدمان
التدخني.
مراعاة بيئة املريض
رك�زت التعليم�ات الجدي�دة ع�ىل
مراع�اة عوامل عديدة عن�د تقييم
الوض�ع الصح�ي للم�رىض مث�ل
املس�اكن الت�ي يعيش�ون فيه�ا،
وامتالكه�م ملص�ادر كافي�ة م�ن
الغذاء ،وتس�هيالت ومرافق صحية
جي�دة ،ك�ون تل�ك العوام�ل بالغة
األهمي�ة عن�د النظ�ر يف الح�االت
الطبي�ة أو وضع خط�ط مكافحة
لألمراض عىل املدى البعيد.

سر االعشاب

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

يتوق الجميع للحصول عىل بعض االس�رتخاء
أم�ام الدفاي�ة عندم�ا يك�ون الج�و ب�اردا .ال
تس�رتخي كث�ريا ،ألن العديد من أن�واع أجهزة
التدفئ�ة يمكن أن تش�كل خط�را حقيقيا عىل
السالمة.
بشكل خاص عندما تعمل هذه األجهزة بالغاز
أو الزي�ت أو الخش�ب ،يمك�ن لألفران
والدفاي�ات واملواق�د وس�خانات
امل�اء أن تطل�ق غ�از أول أكس�يد
الكربون املميت وهو ما يطلق عليه
ب�”القاتل الصام�ت” عندما تكون
معيبة.
يعد أول أكس�يد الكرب�ون غاز غادر
بش�كل خاص ،ألن�ه ال يمكن�ك رؤيته
أو ش�م رائحته أو تذوقه .وفقا للمكتب
االتح�ادي األملاني لتقيي�م املخاطر ،فإن
أول أع�راض التس�مم بغ�از أول أكس�يد
الكرب�ون الت�ي يمكن�ك مالحظته�ا ه�ي

الوضع الوظيفي للرجل يؤثر يف
جناح حياته الزوجية

تتكاس�ل العديد من النساء عند العودة
مس�ا ًء من حفل أو مناسبة اجتماعية،
ويخل�دن للن�وم دون إزال�ة مس�احيق
التجميل.
إال أن العديد من خرباء التجميل وأطباء
الجلد ،ينصحون دوما ً بإزالة مساحيق
التجميل قبل النوم ،للحفاظ عىل صحة
وجمال ونعومة البرشة.
وفيما ييل مجموعة من األس�باب التي
تدفعك إلزال�ة مس�احيق التجميل قبل
النوم:
 املكياج حاجز للبرشةال ش�ك أن وج�ود طبق�ة س�ميكة من
املكي�اج عىل وجهك لوق�ت طويل ليس
فكرة جيدة ،ألنه يخنق البرشة ويتسبب
بتهيجها مع مرور الوقت.
 تسبب االلتهاباتيف الوقت الذي ال يُنصح بالنوم بأي نوع
م�ن مس�احيق التجمي�ل ،إال أن كريم

طريقة عمل بان بريدو فرنسي بدون بيض
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أول أكس�يد الكرب�ون بالهيموجلوب�ني الناقل
لألكس�جني ،وبالت�ايل يقلل من إمداد الجس�م
باألكسجني.
وم�ن أج�ل حماية نفس�ك من ه�ذا النوع من
التس�مم ،يج�ب علي�ك تثبي�ت
جهاز الكش�ف عن أول أكسيد
الكربون يف غرفة نومك وأيضا
يف املمرات.
وتح�ذرك أجهزة الكش�ف
م�ن وج�ود أول أكس�يد
الكرب�ون ،حي�ث تعم�ل
بطريق�ة مماثل�ة ألجهزة
إن�ذار الدخ�ان التقليدية،
من التريبات الخطرية.
وتطل�ق ه�ذه األجه�زة
إنذارا بالخطر عندما يزيد
تركيز أول أكسيد الكربون يف
الهواء.

قولي وداعاً للوزن الزائد مع أنواع من الشاي
يع ّد رشب الشاي من أفضل الطرق
الطبيعية لخس�ارة الوزن والتمتع
بصح�ة جي�دة لفوائ�ده العدي�دة
واملتنوعة التي تختلف من نوع من
الشاي آلخر.
س�نتعرف يف هذا املقال عىل أفضل
خمس�ة أنواع من الشاي الطبيعي
التي تس�اعد ع�ىل خس�ارة الوزن
الزائد ،بحسب “أطيب طبخة”.
الشاي األبيض:
يع ّد الش�اي األبيض من أكثر انواع
الش�اي فائدة وعىل أصعدة عديدة،
فهو يمنع تكوي�ن الخاليا الجديدة
وفق�ا ً للدراس�ات ويس�اعد ع�ىل
التخل�ص م�ن الده�ون املوجودة
بالجس�م الت�ي يت�م تخزينه�ا .اىل
ذل�ك ،هو يقل�ص الخالي�ا الدهنية
املوج�ودة النه غن�ي بمواد مضادة
لألكس�دة ويس�اعد ع�ىل تري�ع

ق�درة الكبد عىل تحويل الدهون اىل
طاقة.
الشاي األخر:
يحتوي عىل مواد مضادة لألكسدة،
ل�ه خصائ�ص يف ح�رق الده�ون،
ويفي�د حقا ً محي�ط الخر لديك.
يمكن ان تحتيس ربع كوب من هذا
الشاي يومياً.
شاي املريمية:
يتك�ون هذا النوع من الش�اي من
أوراق شجرة املريمية التي تحتوي
عىل مادة املورفيون القوية ويقال
ع�ن هذه امل�واد انها تمن�ع تجديد
خاليا الدهون الجديدة بنس�بة 22
 .%وهو ش�اي حل�و طبيعي وهذا
يعن�ي أن�كِ ل�ن تحتاج�ي الضافة
السكر اليه.
شاي أولونج:
هو ش�اي صيني تقلي�دي يع ّد من

أفضل أنواع الش�اي للتنحيف وهو
غني بمضادات األكس�دة ،كما أنه
يشبه الشاي األخر اال انه معالج
بشكل مختلف .يمكن رشب كوبني
من هذا الشاي يوميا َ فهو يزيد من
رسعة حرق الدهون بالجسم.
شاي التوت:
ما يمي�زه أنه يكبح ش�هية تناول
الطعام ،وهو أيضا ً غني بمضادات

األكسدة ويوازن نسبة السكر بالدم
ويس�اعد عىل محارب�ة اإللتهابات
ويهزم اإلنتفاخ.
الحل�ول أصبح�ت ب�ني يدي�ك
عزيزت�ي فم�ع احتس�اء الش�اي
الطبيع�ي واتب�اع حمي�ة غذائي�ة
صحية وممارس�ة بعض التمارين
س�تحصلني عىل جس�م ممش�وق
وشبه خا ِل من الدهون.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

فصلت البرش سويتهم تمثال
وانته الروح بالتمثال خليتك
حجر كل البرش بس گاموا يحنون
قطرة نطيتهم من بحر حنيتك
-----------------------روى الزيتون من دمعي والراك
أوغريك مانحل جسمي والراك
أخاف أطول غيبتكم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيه
------------------------------طحتيل بناس عكبك فطراني
نهر يابس وهجرك فطراني
صوتك وانه صايم فطراني
من شوفن صورتك شيصري بيه

مهني�اً :تس�تقطب اهتم�ام الجمي�ع ،وتب�دو نجم
األماكن والساحات والحفالت.
عاطفي�اً :املطلوب إليك البناء عىل أس�س ثابتة وإش�اعة
التفاؤل لدى الرشيك وإضف�اء الفرح عىل املحيط الذي يتأثر
بك جدا ً.
صحياً :إذا كنت تستيقظ وتشعر بأنك متعب نم وقتا ً إضافيا ً
وال تطل السهرات.

الثور

مهني�اً :قد ال تجري أم�ورك يف العمل كما تريد اليوم
وعليك أن تقدم بعض التنازالت.
عاطفي�اً :يج�ب أن تبادر اىل االع�راف للحبيب بحقيقة
مشاعرك بدون قلق ،فأنت صادق فيها.
صحي�اً :تكون مرصا ً عىل االلتحاق بمخيم صيفي للقيام ببعض
األنشطة التي تخفف عنك.

الجوزاء

مهنياً :يدعمك اصدق�اء أو فئات أو جماعات تنتمي
إليه�ا ،وقد تتلق�ى مفاجآت س�ارّة او تتلق�ى زيارة
مفاجئة،
عاطفي�اً :ال توفر أي جهد يف س�بيل اس�عاد الحبيب وتأمني
الراحة له فهو يستحق ذلك
صحي�اً :اذا أردت الحصول عىل جس�م رش�يق ،عليك ان تمارس
الرياضة بوترية مستمرة ومتواصلة.

السرطان

حدث يف مثل
هذا اليوم

مهني�اً :تبح�ث الي�وم يف أوراق مهم�ة بالعم�ل ق�د
تساعدك يف دعم وضعك املادي.
عاطفي�اً :تح�اول أن تخ�رج من روت�ني العالق�ة باتباع
أساليب جديدة يف التعاطي مع الرشيك.
صحي�اً :ي�وم غن�ي بالنش�اط والحرك�ة والقي�ام باملش�اريع
الرفيهية ،استفد منه قدر اإلمكان.

األسد

مهنياً :تصطلح أمور كثرية ويحمل هذا اليوم فرصا ً
جيدة وتصحيحا ً ملس�ار أو تق ّدما ً يف بعض املش�اريع
ومعنويات عالية رغم كل العوائق.
عاطفي�اً :تح�ر للرشيك الكثري من اللق�اءات التي تحمل
إليه الكثري من املفاجآت السارة.
صحي�اً :تش�عر بقلق يحرمك الن�وم ويبقيك يف ح�ال من التوتر
بسبب الضغوط التي تعرضك.

العذراء

مهنياً :تزعجك بعض املس�تجدات فحاول أال تتوقف
عند لحظات كهذه م�دة طويلة وال تؤ ّزم الوضع ،بل
عالجه بهدوء.
عاطفي�اً :ي�وم جميل ج� ّدا ً تكثر في�ه العواطف املش�تعلة
ويكون مناسبا ً لجمع الشمل واملصالحة.
صحياً :قم بسفر مع الرشيك تستغالنه لتمضية أجمال الفرات
الرفيهية ما ينعكس إيجابا ً عىل الصحة.

الميزان
مهنياً :م�رشوع ناجح يكون ثم�رة جهدك املتواصل
وس�هرك وحرص�ك ع�ىل كل خط�وة كنت تق�وم بها،
فتحصد إعجاب الزمالء وتهنئتهم.
عاطفياً :ال تس�تطيع أن تس�تغني عن الحبي�ب ،فلم تعامله
بهذه الطريقه وأنت تعلم مدى حبه وإخالصه لك.
صحياً :وضع صحي ألحد املقربني يثري القلق لديك من أن تصاب
بوعكة مفاجئة.

العقرب
مهنياً :قد تقلق بشأن وضع طارئ ،ال ّ
توقع عقدا ً وال
تسافر من دون تأكيد حجزك ،حاذر االفكار السود.
عاطفياً :انتبه لوضعك العاطفي ألنه يبدو مربكا ً وكعادتك
تبدو ضائعا ً وليس هناك ما يستحق القلق.
صحي�اً :إنتبه وكن عىل وعي تام لالهتمام بوضعك الصحي ألنك
أصبحت يف سن متقدمة.

القوس

مهني�اً :تحق�ق إنج�ازا ً مهمّا ً يك�ون له أث�ر كبري يف
مستقبلك ويدفعك خطوات إىل األمام.
عاطفياً :تشعل غرية الحبيب بسبب ترصفاتك املريبة مع
أشخاص من الجنس اآلخر أمامه.
صحياً :ممارس�ة أي نشاط فني س�واء الرقص أو الدبكة مفيد
لك ،إنما باعتدال.

الجدي

مهني�اً :ح�اول أن ته ّدئ م�ن روع�ك وأن تمتنع عن
ال�كالم تحت وطأة الغضب واالنفعال ،ابتعد قليالً ولو
عىل مضض ريثما تهدأ ثورتك.
عاطفياً :يكون هذا اليوم بمثابة امتحان لقدرتك عىل التحمّل
والصرب ،أظهر حماستك وال ُتهمل الواجبات واملتطلّبات.
كاف ،بل
صحي�اً :كل ما تقوم به يف العمل واملنزل من حركة غري ٍ
عليك ممارسة الرياضة ،فهي وحدها املفيدة.

الدلو

مهني�اً :تحق�ق تط�ورا ً مهم�ا ً يوفر ل�ك نتائج جيدة
ويس�اعدك يف انجاز مرشوع قد تكون له امتدادات إىل
الخارج.
عاطفياً :يكس�بك الفلك جاذبية كبرية ،ويدفعك إىل مواجهة
الحقائق بثقة ،ما يثري إعجاب الرشيك بك.
صحي�اً :تجاوز األمور العالقة بينك وبني اآلخرين بهدوء وروية،
واضبط أعصابك وخفف توترك.

الحوت

مهني�اًّ :
تنظ�م ش�ؤونا ً عامة وخاص�ة ،دع عواطفك
ً
وميولك وانتماءاتك جانبا وتحرّك بتجرّد.
عاطفياً :حاول تفادي املش�اكل حتى لو أجربك األمر عىل
التنازل عن نقطة معيّنة.
صحياً :آالم الظهر املتواصلة تعيق تحركك بس�هولة ،الحل يبقى
بمراجعة الطبيب والقيام بالتمارين الخاصة.

 – 1340مل�ك إنكل�را إدوارد الثالث يعلن ملكا عىل
فرنسا.
 – 1500الرحالة اإلسباني بينزل يكتشف الربازيل.
 – 1802الكونغ�رس األمريكي يقر قانون إلنش�اء
مكتب�ة  ..وه�ذه املكتبة أصبحت فيم�ا بعد مكتبة
الكونغرس.
 – 1837ميش�يغان تصب�ح الوالي�ة األمريكي�ة
السادسة والعرشين.
 – 1841اململكة املتحدة تحتل هونغ كونغ.
 – 1861والي�ة لويزيان�ا تنفص�ل ع�ن الوالي�ات
املتحدة.
 – 1887قوات الحبش�ة تهزم اإليطاليني يف معركة

دوغايل.
 – 1942وص�ول طالئ�ع الق�وات األمريكية األوىل
إىل أوروب�ا يف أيرلندا الش�مالية وذلك للمش�اركة يف
الحرب العاملية الثانية.
 – 1952ان�دالع حري�ق كب�ري يف القاه�رة التهمت
خالله النار نحو  700محل وسينما وفندق ومكتب
ونادي يف شوارع وميادين وسط املدينة.
 – 1994رج�ل يطل�ق عيارين ناري�ني فارغني عىل
األمري تشارلز أمري ويلز يف سيدني بأسراليا.
 – 2005تحط�م ثالث�ة قط�ارات يف جلندي�ل
بكاليفورني�ا ق�رب لوس أنجلوس يوق�ع  11قتيال
و 200جريح.

من الفيسبوك
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acebook

اختبارات شخصية

لون غرفتك الشخصية يكشف شخصيتك
حني نخت�ار ألوان ط�الء غرف املن�زل فإن
العدي�د م�ن العوام�ل تتحكم يف ذل�ك منها
امليزاني�ة أو م�دى مالئمة الل�ون مع قطع
األثاث والديكور ،أو التزامنا باللون الحيادي
الذي يحبه باقى أفراد األرسة.
ولك�ن الل�ون املفضل لن�ا ال�ذي نتمنى لو
يك�ون ل�ون الغرفة الت�ي نق�ي فيها ما
تبق�ى م�ن حياتنا فإن�ه يق�ول الكثري عن
صفاتنا الشخصية :
اللون األزرق
األش�خاص الذين يفضلون ط�الء الجدران
بالل�ون األزرق يمتلك�ون ش�خصية قوية
ويتمتع�ون بالثقة بالنف�س والهدوء وحب
اآلخرين.
اللون األصفر
يش�ري تفضيل اللون األصفر إىل إن اإلنسان
يمتلك صفات مميزة منه�ا التفاؤل واملرح
واالنجذاب إىل كل ماهو جديد ،والحساسية
املفرطة.
اللون األرجواني
قد يفضل البعض الل�ون األرجواني ،والذي
ي�دل ع�ىل إن ه�ذا اإلنس�ان يمتل�ك بعض
الصفات املميزة مثل الرومانسية والحكمة
والق�درة ع�ىل الخي�ال وح�ب االس�رخاء
واإلبداع الفكري.
اللون األحمر
اختي�ار بعضه�م لل�ون األحمر ،يش�ري إىل
امتالكهم بعض الصفات الشخصية املميزة
منه�ا الثقة بالنفس والنش�اط والعاطفية
الزائدة والشجاعة .
اللون األخر
يفض�ل بعضه�م ط�الء الج�دران بالل�ون
األخ�ر ،والذي يش�ري إىل امتالكهم بعض

هـــــل
تعلــــم

قـــــــصة

وعربة

واصل الرحم

الصف�ات منها النش�اط وحب االس�رخاء
وحب الحياة واملرح ،وتفضيل االستقرار يف
الحياة.
اللون الوردي
يفض�ل البع�ض الل�ون ال�وردي لط�الء
الجدران ،والذي يدل عىل إنهم رومانس�يون
ويتصفون بالهدوء والرباءة .
اللون البنى
يفضل البعض الل�ون البنى لطالء الجدران
والذي يدل ش�عوره باألم�ان والرضا ،وحب
الطبيع�ة والبس�اطة واملي�ل إىل الش�عور
باالسرخاء والراحة .
اللون الربتقايل
يفض�ل بعضه�م ط�الء الج�دران بالل�ون
الربتق�اىل ،والذي يش�ري إىل امتالكهم بعض
الصفات الشخصية مثل الحيوية والحماس
عند اتخاذ بعض القرارات الخاصة بحياتهم
اإلجتماعية واملهنية.
اللون الفي
يح�ب بع�ض األش�خاص ط�الء الجدران

*ه�ل تعل�م أن القاه�رة هي أكرب
مدينة يف قارة افريقيا.
*هل تعل�م أن الفرد الواحد يرشب
يف العام مقدار طنني من املاء.
*ه�ل تعل�م أن التمس�اح يبك�ي
حينما يفرح.
*ه�ل تعل�م أن س�كان العال�م
يزدادون بمعدل مليون ونصف كل
أسبوع.
*ه�ل تعل�م أن مدين�ة دمش�ق

باللون الفي ،الذي يدل عىل إنهم يتصفون
باألناق�ة ويهتم�ون بتناس�ق األل�وان عند
اختياره�م ملالب�س أو قط�ع األث�اث وحب
الفن.
اللون األبيض
يفض�ل بعضه�م ط�الء الج�دران بالل�ون
األبيض الذي يشري إىل تفضيلهم لكل ماهو
معارص وحدي�ث والرصاحة عن�د التعامل
مع األخرين.
اللون األسود
يمث�ل الل�ون األس�ود األناق�ة والغم�وض
والق�وة ،وه�ذه الصفات التي ق�د يمتلكها
محبي هذا اللون باإلضافة إىل إنهم يتصفون
بالطموح وتطوير أدواتهم املهنية.
اللون الرمادي
يعد اللون الرمادي من األلوان الكالس�يكية
واألنيقة ،والتي تتماىش مع مختلف األلوان
وقد يشري إىل إن األشخاص الذين يفضلون
ه�ذا اللون يمتلك�ون العديد م�ن الصفات
منها الذكاء واالنضباط يف العمل.

بسوريا هي اقدم مدينة يف العالم.
*هل تعلم أن املسجون يف اندونيسيا
اذا حف�ظ الق�رآن الكري�م داخ�ل
السجن سوف تتقلص عقوبته.
*هل تعلم أن االنس�ان هو الكائن
الوحيد الذي ينام عىل ظهره.
*ه�ل تعل�م أن الحي�وان الوحي�د
الذي يستطيع أن يخرج معدته اىل
الخارج هو نجم البحر.
*ه�ل تعل�م أن الش�مس أكرب من

القمر ب�27مليون مرة.
*هل تعلم أن ضوء الش�مس يصل
اىل االرض يف8دقائق.
*هل تعلم أن العسل االبيض ليس
له م�دة صالحية النه يصلح لالكل
طوال الحياة.
*ه�ل تعل�م أن العراق يوج�د بها
اكثر من 36مليون نخلة.
*ه�ل تعلم أن الدولف�ني هو أذكى
حيوان يف العالم.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

سودوكـــو

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

اقرب املوعد ،وقف س�الم داخل غرفة
مكتبه وامام�ه حقيبة كبرية ،ممتلئة
ب�رزم مالي�ة وضع ي�ده ع�يل النقود
وغمغم  :اليوم س�أعقد صفقة العمر
 ..أغل�ق الحقيبة ودخل خادمه وقال :
االستاذ يارس يريد مقابلتك يا سيدي.
تجه�م وجه س�الم وص�اح يف غيظ :
م�اذا يريد اآلن؟ وزفر يف حنق واش�ار
للخادم أن يدخل�ه وبعد لحظات دخل
اب�ن عم�ه ي�ارس بقامته املمش�وقة
ووجهه البشوش وقال  :السالم عليكم
ورحم�ة الله ،أجاب س�الم الس�الم يف
فتور ثم قال  :يارس ،انا مش�غول اآلن
عد إيل يف وقت آخر .
ب�ان الضي�ق يف وج�ه ي�ارس ،لق�د
اعت�اد م�ن ابن عم�ه ه�ذا الفتور،
إن�ه يظ�ن ان الجمي�ع يطمعون يف
ثروت�ه الكب�رية ،فينظر إلي�ه كلما
جاء لزيارته كأنه يطلب احسانا ً او
صدقه ،قال يف ضيق  :سالم ،لوال أن
الله أمرنا بصل�ة الرحم وتوعد بمن
ال يصل رحمه ،ملا جئت إليك ابدا ً .
س�الم ،إنن�ي اري�د ان اح�ذرك لقد
علم�ت أنك س�حبت كل نق�ود من
اج�ل  ..قاطعة س�الم صارخا ً  :آه
ه�ذا هو كل ما يهمك ،نقودي ،انت
تطمع يف مايل وثروتي ،لقد ظهرت
حقيقت�ك ال اري�د أن اراك بعد اآلن،
ودفع يارس ايل الخارج فصاح يارس
 :لقد ظلمتني ولك�ن نصيحتي لك
ال تعق�د هذه الصفق�ة ابداً ،قال يف
غضب  :انا حر يف مايل.
اغل�ق ب�اب املكت�ب بعن�ف وغمغ�م:
انهم يطمعون يف مايل ،هذا هو س�بب
زيارته�م الدائم�ة يل ،وبع�د لحظ�ات
وص�ل صديق�ه ومعه بع�ض االوراق
وق�ال لنوقع اآلن ،قال س�الم يف حذر:
لن أوقع قب�ل أن تصلني مكاملة مدير
اعمايل ليطمئنني أنه استلم البضاعة،
رن جرس الهاتف وكانت املكاملة التي
ينتظرها فوقع االوراق وس�لم الرجل

النقود وعن�د مغ�ادرة الفيال اصطدم
بيارس وسقطت الحقيبة منه فناولها
له يارس وجلس يراقب الفيال.
كان س�الم جالس�اً يفك�ر يف االرب�اح
الهائل�ة الت�ي تنتظره عندما تس�اءل
 :ت�ري مل�اذا نصحني اب�ن عمي بعدم
عق�د الصفق�ة ،ودخل ي�ارس فتجهم
وجهه وصالح  :أنت ثانية ؟ قال يارس
يف ه�دوء  :لقد خانك مدير أعمالك مع
صديق�ك رجل االعمال ،إنه لم يس�تلم
شيئاً ،لقد خدعوك ورسقوا كل أموالك،
رصخ سالم يف جنون :ال مستحيل انت
كاذب ،انت تحقد عيل .
تأل�م ي�ارس يف صم�ت واتصل س�الم
بمدي�ر اعماله وع�رف الحقيقة فقال
يارس  :لقد س�معتهما يتفقان واردت
ان احذرك ولم تآبه لقويل ،جلس سالم
منهارا ً صاح  :ضاعت كل ثروتي ضاع
كل يشء  ..قال يارس :انتقم الله منك.
قال س�الم يف ندم  :كن�ت أعمى حقاً،
ل�م أدرك م�ن هو الص�دق ،ظننت انك
تزورن�ي طمع�اً يف م�ايل ول�م افكر يف
صل�ة الرحم ،ليغفر الله يل ،قال يارس:
لقد تعلمت درسا قاسيا ياسالم.
وغادر الغرفة ،ومالبث أن عاد ومعه
حقيبة كبرية قدمها البن عمه قائال:
– هاهي نقودك ياس�الم .هب سالم
واقفا ،والتق�ط الحقيبة ،وفتحها يف
لهفة ،وصاح باكي�ا الحمد لله ،انها
نقودي.
قال يارس :كما خدعك الرجل خدعته
اصطدم�ت ب�ه وأبدل�ت الحقيب�ة
بأخ�رى مش�ابهة لها تحت�وي عىل
قصاص�ات صحف .احتضن س�الم
اب�ن عمه ،وقال وه�و يبكي – اغفر
يل ي�ا يارس ،س�امحني ،لقد أخطات
يف حق�ك كث�ريا ،لق�د تعلمت درس�ا
عظيم�ا .احتضنه ي�ارس وهو يقول
لقد س�امحتك يابن عمي وتشابكت
ايديهم�ا يف ح�رارة ،وابتس�ما يف
السعادة.

رأيس
1مي�زان  oتوه�ج ون�ور يف
الصباح
2في�ض امل�اء  oاللب�اس
التقليدي الغربي
3ظ�الم (معكوس�ة)  oأب�و
االمراء
4كلمة م�ن  6حروف ولكنها
تجمع كل الح�روف  oنصف
راشد
5للتمن�ي  oالص�وت ال�ذي
يصدره الحصان
6قشطة  oتوزيع ماء الرشب
عىل الحجاج (معكوسة).
7علية القوم  oسائل فيه رس
الحياة
8نقطة ارتباط وانفصال األم
ع�ن وليدها  oالة موس�يقية
جلدية  oيف السلم املوسيقي
9يشء ال يسري إال إذا رضبته
عىل رأسه عدة مرات
10إذا س�خنته كث�ريا تجم�د
 - oله�ا عني واح�دة ولكنها
ال ترى

أفقي
1يمني  oالجزء الذي يؤكل
من نب�ات قصب الس�كر
(معكوسة)
2بيت ليس في�ه نوافذ أو
أبواب (كلمتان)
3ألغاها االس�الم وحرمها
قبل  14قرنا
4حرف�ان م�ن ش�اة o
سقاية الزرع
5رشك�ة نف�ط اماراتي�ة
(معكوسة)  oخصم
6يف وقت متأخ�ر من هذا
املساء  oعضو يف الوجه
7يشء ترميه يف البحر كلما
احتجت إلي�ه (كلمتان) o
نصف ساهر
8إجابة  oمهم أو سار عىل
غري هدى  oنصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل
عمل�ك وبالعكس دون أن
يتحرك  oغىل املاء
10نصف فرقة  - oأشريه
بمايل و ال أدخله داري

فهم ذاتي

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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بتول بني تسرق سيارة شاب في كليبها
“إسمك بشرفني”

إنتهت الفنانة ،بتول ب ُّني ،من تصوير أغنية “إس�مك
برشفني” ع�ىل طريق�ة الفيديو كليب ،تح�ت إدارة
املخرج س�امي عازوري .وإستغرق التصوير يومني
متتاليني يف أجمل املناطق اللبنانية ،وحرص عازوري
ع�ىل أن تكون قص�ة الكليب غري معقدة وبس�يطة
للمشهد ..وتدور الفكرة حول الفتاة “بتول” يلفتها

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تحديث من “تلغرام” يطرح
ميزات جديدة

ش�اب وسيم ،فتضطر اىل رسقة سيارة أجرة يف فاريا ،اىل
أن تتحاي�ل عليه حتى تتمكن م�ن الوصول إليه بطريقة
عفوية وغري تقليدي�ة ..واألحداث تتطور يف الكليب حتى
يقوم الش�اب ب�ر ّد الرضب لبت�ول ..األغنية م�ن كلمات
يحيى صال�ح ،ألحان أحمد بركات ،توزيع ساس�ني أبي
خليل ،وميكس وماسرتينغ روجيه أبي عقل.

وتق�ول كلم�ات األغني�ة (:ليل�ه  ..جمب�ك خليني
حبيب�ي ياغ�ايل مع�اك الليل�ة  ..بينك وبين�ي ليايل
جميل�ة وع�رشة طويلة  ..وأنا مهم�ا يطول العمر
بيا منس�هاش  ..ليل�ه  ..لو ينفع نرج�ع ياحبيبي
مره تاني  ..أجمل أيام العمر تاني ولو ثواني  ..وال
عمري نسيت وهوأنا عايش منتهاش).

“ذئب وول ستريت” الحقيقي يطالب
بتعويض قيمته  300مليون دوالر
أعلن تطبيق الرتاسل الفوري
املش�فر “تلغ�رام” طرح�ه
تحديث�ا جدي�دا لنس�خة
الهوات�ف الذكي�ة وس�طح
املكتب ،والت�ي تتيح خيارات
جديدة وميزات تدعم تقنيات
“الذكاء الصناعي”.
وذكر أن “تحدي�ث تلغرام تم
تزويده بميزة اإلصدار الثاني
من استطالعات الرأي ،والتي
تدعم تقنيات التعلم اآليل ملنح
املستخدم املزيد من الخيارات

ابتكار معدن يتعرق لخفض حرارة الهواتف
المحمولة
نج�ح فريق م�ن الباحث�ني الصينيني يف تطوير مع�دن يمكنه
تخفيف حرارة الهواتف املحمولة ،عن طريق التعرق.
العلماء اقرتب�وا من صناعة هاتف يتع�رق تلقائيا ،حتى يربد
نفسه عند ارتفاع درجة حرارته.
وابتك�ر الباحثون قطعة رقيقة مطلية باملعدن يبلغ س�مكها
ثالث�ة أضعاف ش�عرة اإلنس�ان ،وتمكنوا م�ن خاللها خفض
درج�ة ح�رارة األجهزة اإللكرتوني�ة ،وذلك ع�ن طريق إطالق
املاء ال�ذي يتحول غازا ويتبخر ويتخلص م�ن الحرارة الزائدة
لألجهزة .
ورصح الباحثون أن هذا األمر يف الوقت الحايل س�يكلف أمواال
باهظ�ة ،لكن هذه التقنية س�تلقى رواجا يف املس�تقبل ،حيث
يمكن تطبيقها عىل جميع األجهزة اإللكرتونية املحمولة ،مثل
الهواتف واألجهزة اللوحية.
وأش�ارة إىل أن التقني�ة س�تكون بديل�ة ع�ن تقني�ات التربيد
املتبع�ة حاليا ،مثل اس�تخدام املراوح وامل�واد املتغرية ، PCM
مثل الش�موع واألحم�اض الدهنية ،والتي ت�ذوب عند ارتفاع
درجة الح�رارة المتصاص الطاقة الحرارية الزائدة يف األجهزة
اإللكرتونية.

تحذيرات من تح ٍد جديد على
“تيك توك” قد يؤدي إلى كوارث

ح�ذر خ�رباء من تح� ٍد جديد
انت�رش ع�رب تطبي�ق “تي�ك
ت�وك” يتطلب وض�ع قطعة
نق�ود معدني�ة يف املس�افة
القصرية بني الشاحن وقابس
الكهرب�اء ،م�ا يس�فر عن�ه
رشارة كهربائية.
وأك�د خ�رباء أن التح�دي قد
ي�ؤدي إىل ح�دوث تم�اس
كهربائ�ي ينتج عن�ه حرائق
خطرية.

وت�م رب�ط حريق�ني يف
ماساتشوس�تس االمريكي�ة
به�ذا التحدي ،وفقا ملا أعلنته
وحدة اإلطفاء يف املنطقة.
وتش�هد مواق�ع التواص�ل
االجتماعي ،يف اآلونة األخرية،
انتش�ار أن�واع غريب�ة م�ن
التحدي�ات ،منه�ا م�ا يكون
ل�ه بعد إنس�اني مث�ل تحدي
“دلو الثلج” ،ومنها ما يكون
ترفيهيا بشكل بحت.

تغريدات
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سيرين عبد النور تطرح أغنية منفردة جديدة
طرحت الفنانة ،س�ريين عبد الن�ور ،أغنيتها
الجديدة الت�ي تحمل عنوان (ليل�ة) ،حرصيا ً
ع�رب تطبي�ق أنغام�ي .وروج�ت له�ا ع�رب
حساباتها عىل مواقع التواصل اإلجتماعي.
وه�ي من كلمات الش�اعر أحم�د عي موىس،
وألحان شادي حسن ،وإخراج جاد شويري.

للمش�اركة والتعب�ري ع�ن
آرائهم”.
وتقدم “تلغرام” بعد التحديث،
 3خيارات الستطالعات الرأي،
وه�ي“ :التصوي�ت املرئي”،
املتع�ددة”،
و”اإلجاب�ات
و”وضع االختبار”.
وتهتم تل�ك الخي�ارات بمنح
املستخدم املزيد من الخيارات
للمشاركة والتعبري عن رأيه،
ب�دال من مج�رد االختيار من
خيارات محددة له مسبقا.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

واملنتج الهوليودي ،رضا عزيز،
هو صهر رئيس الوزراء املاليزي
السابق ،نجيب عبدالرزاق ،الذي
ُاته�م باخت�الس  700ملي�ون
دوالر ( 534ملي�ون جني�ه
اس�رتليني) من صندوق الثروة
الس�يادية املالي�زي ،الذي موَّل
الفيل�م ،وتحويلها إىل حس�ابه
املرصيف الشخيص.
ُ
واس�توحي الفيل�م ،ال�ذي يعد
أكثر أف�الم املخ�رج األمريكي،
مارت�ن سكورس�يزي ،نجاحاً،
م�ن مذك�رات بيلف�ورت ،التي
تتضمن قصة صعوده كسمسار
شاب يف بورصة نيويورك ،أواخر
الثمانينات ،وسقوطه الالحق يف
فخ تعاطي املخ�درات ومعاقرة
النساء والفساد واالحتيال.
ويطال�ب بيلفورت بتعويض قدره  300مليون
دوالر ،وهو ما يعادل قيمة ما حققه الفيلم من
إيرادات ،إال أن محامي رشكة ريد غرانيت ،ماثيو
شوارتز ،علَّق عىل ادعاءات بيلفورت بالقول إن

لعب النج�م األمريكي ،ليون�اردو دي كابريو،
دور بيلفورت يف الفيلم الذي أنتج عام 2013
حرَّك سمسار األسهم املالية السابق ،جوردان
بيلفورت ،الذي استلهمت قصة الفيلم الشهري
“ذئب وول س�رتيت” س�ريته الذاتي�ة ،دعوى
قضائي�ة ضد منتجي الفيلم ،مطالبا بتعويض
قدره  300مليون دوالر.
ولعب النجم األمريكي ،ليون�اردو دي كابريو،
دور بيلفورت يف الفيلم الذي رُش�ح لنيل جائزة
األوسكار ،وحقق نجاحا ً جماهرييا ً كبريا ً.
وزعم بيلفورت أن الرشكة املنتجة للفيلم“ ،ريد
غرانيت” ،كذبت عليه بش�أن مصادر التمويل،
لدى بيعه حقوق القصة لهم.
ووصف محامي الرشكة دعوى بيلفورت بأنها
“يائسة ومثرية للسخرية”.
وكان الرشي�ك املؤس�س لرشكة ري�د غرانيت،
رض�ا عزيز ،ق�د أُلق�ي القب�ض علي�ه ،العام
املايض ،لالشتباه يف ضلوعه يف غسيل األموال.
وي ّدعي بيلفورت ،البالغ من العمر  57عاماً ،أن
عزي�ز أخفى عنه “هذه املمارس�ات اإلجرامية
ومصادر التمويل” ،وأنه ُ
“غرر به” فيما يتعلق
باملصدر الحقيقي لتمويل الرشكة.

أحالم تحتل الترند العالمي

اختتم موسم حفالت الرياض
باململكة العربية السعودية
ليالي�ه الغنائي�ة بتكري�م
امللكة ،أحالم ،بليلة غنائية
ّ
خ�اص تحمل
م�ن ن�وع
اسم “ليلة فنانة العرب”،
التي ع ّدتها أحالم تكريما ً
ً
وترشيف�ا له�ا م�ن هيئة
الثقاف�ة والرتفيه باململكة،
لتك�ون املطربة العربية األوىل
التي ُتك�رّم بليلة غنائية خاصة
ضمن حفالت موسم الرياض.

“دعوى
بيلفورت ليست أكثر من محاولة يائسة
ومثرية للس�خرية للتملص من صفقة جعلت
منه رجالً غنيا ً وذائع الصيت عرب طرق رشعية
وقانونية ،للمرة األوىل يف حياته”.

ّ
احتل
ف�ور انته�اء حفلتها الغنائي�ة،
هاش�تاغ “ليلة ّ
فنانة الع�رب أحالم”
الرتن�د العامل�ي لكونه�ا أول مطرب�ة
عربي�ة تحم�ل اس�مها إح�دى لي�ايل
موسم الرياض الغنائية التي ُتع ّد من
أضخ�م األح�داث الفنية ع�ام 2019
وبداية عام .2020
وكانت اح�الم قد ظه�رت بأكثر من
ل�وك ضم�ن الحفل ،ووجّ هت رس�الة
ّ
خاص�ة لصديقته�ا اإلعالمي�ة ،فجر
الس�عيد ،الت�ي حرصت ع�ىل حضور
الحف�ل لتهنئه�ا ع�ىل تعافيه�ا م�ن

أزمته�ا الصحّ ي�ة الت�ي تعرّضت لها
خالل الشهور املاضية.
ّ
الخاص
وس�تكون كوالي�س الحف�ل
بتكريم امللكة أح�الم ضمن آخر ليايل
موس�م الري�اض يف اململك�ة العربية
الس�عودية ضم�ن حلقة اس�تثنائية
لإلعالمي�ة لج�ني عم�ران بربنامجها
“مس�ايا لجني” عرب شاش�ة املحطة
الس�عودية  sbcليل�ة الثالث�اء املقبل،
حي�ث حرص�ت لج�ني عم�ران ع�ىل
مش�اركة أحالم ليلتها الخاصة ونقل
الكوالي�س واألرسار الخاصة بالحفل
ّ
خ�اص ضمن
ضم�ن حلق�ة من نوع
برنامجها الجديد.

حال شيحة شقيقة حنان ترك تنتظر عرض فيلمها األول
من نوعه في مصر
يسرا في رمضان المقبل
تلعب الفنانة حال شيحة دور شقيقة
الفنان�ة ي�رسا يف مسلس�ل “قارئ�ة
الفنج�ان” الذي كان اس�مه مس�بقا ً
“ده�ب ع�رية” ،حي�ث تعاق�دت مع
الرشكة املنتجة رسميا ً
ِّ
لتجسد دورها
يف العم�ل املق�رر عرضه خالل ش�هر
رمض�ان املقبل ،وس�يبدأ تصوير أوىل
مشاهده يف منتصف األسبوع املقبل.
الجدي�ر ذكره أن املسلس�ل من تأليف
م�ن تأليف أحمد ع�ادل وأمني جمال،
فيما انتهى املخرج س�امح عبدالعزيز
م�ن معاينة أماكن تصوير املسلس�ل،
ويس�تمر برتش�يح باق�ي أبطال�ه
والتعاقد معهم بشكل رسمي.

أحمد السقا
يشارك في حملة
الرفق بالحيوانات

تنتظ�ر الفنان�ة ،حن�ان ت�رك ،إط�الق فيلم
“النداه�ة” األول من نوعه يف مرص،
لكون�ه يدم�ج بني الس�ينما
والراديو يف تجربة تحدث
ألول م�رة ،وه�و يبنى
ع�ىل رواي�ة الكات�ب
خال�د امله�دي التي
طرحه�ا مؤخ�رًا
بمع�رض القاهرة
ال�دويل للكت�اب،
ومن املتوقع أن يتم
عرضه س�ينمائ ًيا يف
ال� 20من شهر فرباير
املقب�ل ،يف ع�دد كبري من
دور الع�رض كأول درام�ا
صوتي�ة ُتع�رض يف ص�االت عرض

جماهريية يف مرص والعالم العربي.
يش�ار إىل أن الفيلم من إخراج خالد
امله�دي ،ويجم�ع يف بطولته
إىل “ت�رك” هان�ي عادل،
عم�رو الق�ايض ،آي�ة
حمزة ،عايدة فهمي،
محمد كامل ،أحمد
خلي�ل الرشق�اوي
ولبن�ى ون�س،
علما ً أنه يس�تخدم
بشك ٍل واسع مجال
املؤاث�رات الصوتية،
ظه�ر ُتخ�دل
الت�ي ُت ِ
عنرص اإلثارة والتشويق،
وتل�وِّن قص�ة العم�ل ما بني
الرعب والرومانسية واملغامرة.

ش�ارك الفنان ،أحمد الس�قا ،يف حملة للتوعية برفق الحيوانات التي بدأت فيها ّ
الفنانة ش�ريين رضا ودعت
عددا ً من النجوم واملش�اهري للمشاركة فيها .نرش السقا صورة مع حيوانه املفضل “الحصان” عرب حسابه
عىل موقع الصور انستقرام ،وعلق قائالً“ :شكرا ً شريين للتحدي ،أنا فخور جدا بهذه الحملة ،يجب التوعية
بالحيوانات ،وأتحدى املخرج طارق العريان ،واملخرج محمد س�امي ،وهند صربي ،وياس�ني الس�قا ،لنرش
حيوانه�م املفض�ل” .مؤخراً ،قال الس�قا ،خالل لقائه مع برنام�ج  Its Show Timeاملذاع عرب فضائية ،cbc
الفنانة مها الصغ�ريّ ،
ال�ذي حاورته زوجته ّ
إنه ال يجيد التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي ،الفتا ً إىل أنه
ينزعج من التعليقات واالنتقادات والشتائم التي يتلقاها يف بعض األوقات ،خاصة إذا كانت تخص أهله.

مطر ساخن

فوازير سياسية يف
وطن ملتهب

بوكيمون يعود بفيلم جديد عبر
منصة نتفليكس اإللكترونية
أعلنت  Netflixو  The Pokémon Company Internationalأن أحدث
فيلم رس�وم متحركة مستند عىل سلس�لة ألعاب وأفالم “بوكيمون”
الش�هرية س�يتم عرضه عرب املنص�ة اإللكرتونية ح�ول العالم خارج
الياب�ان وكوريا .وقالت “إيمي�ي آرونز” ،نائبة رئيس قس�م األعمال
التجارية الدولية يف رشكة The Pokémon Company International
“إن انتش�ار  Netflixالواس�ع والفريق الخبري لديهم يجعلهم الرشيك
األمثل إلخ�راج هذا الفيلم املمي�ز لألطفال واملعجبني ح�ول العالم .و
 Netflixهي املنصة املثالية ملس�اعدتنا عىل تنفيذ إصدار فيلم الرسوم
املتحركة “بوكيمون” بش�كل متزامن عامل ًي�ا يف يوم البوكيمون ،وهو
لحظة ممي�زة لالحتفال بمجتمع املعجب�ني ببوكيمون حول العالم”.
تبدأ أحداث الفيلم عندما يكتشف باحثون حفرية بوكيمون أسطوري،
فيح�ررون “ميوت�و” ،وهو مخل�وق يتع�ارض مع قوان�ني الطبيعة
نفس�ها ،بغرض اس�تعماله كأداة تدمري .ولكن حي�ث يدرك “ميوتو”
م�ن خالقي�ه
أصل�ه املش�كوك في�ه ،يب�دأ يف االس�تياء
“آش”
الب�رش ،ويس�عى لالنتق�ام ،ويج�د
و”بيكاتو” وأصدقاؤهم أنفس�هم
يف وس�ط هياجه! ،وحيث يكون
مستقبل عالم “بوكيمون” عىل
املحك ،هل سيس�تطيع أبطالنا
التغلب ع�ىل تحدي “ميوتو”..
وهل سيستطيع “ميوتو” أن
يجد معنى جدي ًدا لحياته؟
يذك�ر أن ه�ذا الفيل�م نف�ذ
بش�كل جديد من الرسومات
“،”CGI
الحاس�وبية
وس�يتم إص�داره يف جمي�ع
أنح�اء العال�م يف ي�وم
البوكيمون ،املوافق
 27فرباير ،2020
باستثناء اليابان
وكوريا.

نانسي عجرم تؤكد استمرارها في “ذا فويس كيدز” بطريقتها الخاصة

محمد علي الحكيم

تتابع اخلارجية العراقية عرب ســفرينا يف #بكني
أحــوال األعــداد الكبــرية مــن الطلبــة والتجار
ومكاتب الشحن واملسافرين العراقيني مع اجلهات
الصينية لتأمني سالمتهم وتسهيل مهمة نقلهم إىل
أماكن آمنة ..ويف #العراق وضع املفارز الطبية يف
املطارات واملنافذ احلدودية تقوم بفحص القادمني
من #الصني.

د .احسان الشمري

اسباب التصعيد:
_ مترير رئيس وزراء بتخادم حزبي.
_ تسويف مطلب االنتخابات املبكرة.
_ االنتقاد املتكرر من املرجعية ملعادلة السلطة.
_ احتماالت التدخل األممي.
_ االعتقاد بعدم وجود محاية للمتظاهرين.
_ قــرار خارجــي واجب التنفيذ إلعــادة ترتيب
الداخل العراق.

أك�دت املطرب�ة اللبناني�ة ،نان�ي
عج�رم ،اس�تمرارها يف برنام�ج
املس�ابقات الغنائي�ة لألطف�ال،
“ذا فوي�س كي�دز” ،ع�ىل طريقتها
الخاصة.
وش�اركت عج�رم ص�ورة له�ا عرب
حس�ابها ع�ىل موقع “إنس�تغرام”
للتواص�ل االجتماعي ،وهي مرتدية
لفس�تان أحم�ر ،ه�و الل�ون الذي
يميز الربنامج ،كما أش�ارت بعالمة
الن�رص ،وه�ي رم�ز برنام�ج “ذا
فويس كيدز” .
ويع�د ه�ذا ه�و أول رد م�ن ناني
عجرم ،بعد مزاعم اس�تبعادها من
برنامج “ذا فويس كيدز”.
وكانت تقاري�ر ذكرت خالل ،الفرتة

املاضي�ة ،أن�ه ت�م اس�تبعاد ناني
عجرم من املوسم الثالث من برنامج
“ذا فويس كيدز” ،بس�بب استمرار
التحقيق�ات يف واقع�ة مقتل اللص،
الذي حاول رسقة منزلها يف لبنان.
لكن ،أعلن مدي�ر الربامج الرتفيهية
يف “إم ب�ي يس” ،أليك�س مع�ويش،
قب�ل أس�بوع لربنام�ج “إم بي يس
ترندن�غ” :أن ”:نان�ي عج�رم
باقي�ة ،واألقاوي�ل التي ت�رتدد غري
صحيحة”.
ولفت إىل أن ناني عجرم س�تصور
يف  24فرباير /شباط املقبل ،الحلقة
النصف النهائية ،ويف  7مارس /آذار
الحلقة النهائية.
وأض�اف أن الفنان�ة اللبناني�ة

ستش�ارك يف املوس�م الرابع واملقبل
من الربنامج.
ويف آخ�ر تطورات القضي�ة ،أعلنت
رحاب بيطار ،محامية والدة القتيل،
أن أوىل جلس�ات التحقي�ق مع زوج
املطرب�ة اللبناني�ة نان�ي عج�رم،
ب�دأت يف قرص الع�دل يف بعبدا بجبل
لبنان ،اليوم الخميس.
وأضاف�ت ع�رب حس�ابها بموق�ع
“تويرت” :أن “الجلس�ة لالستماع إىل
أقوال الهاش�م يف القضي�ة املتعلقة
بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب
الس�وري محم�د امل�وىس وقتل�ه”.
مش�رية إىل أنه “خالل الجلسة األوىل
ل�دى ق�ايض التحقي�ق األول لجبل
لبنان حرض فادي الهاشم ومحاموه

أمحد اجلنديل

يف تل�ك اللحظة الت�ي تتقلب األح�داث فيها عىل صفيح س�اخن ،ويدخل
ّ
موزعا ً بني الخنادق
الوطن إىل جحيم املزايدات الرخيصة ،ويكون الشعب
والفنادق والبنادق ،يك�ون القلم قد مللم أرشعته وغادر حاضنته ،وانتقل
إىل حاضنة الصمت ،وترك لغة العويل والرصاخ ،ومنهج التهديد والوعيد،
وخطاب�ات التخوين والتهميش ،وابتعد عن الحياة التي وقفت عىل حافة
الجنون ،والتصقت بحدود الفنتازيا.
ويف تل�ك اللحظ�ة الت�ي يحرش فيه�ا العراق يف ف�رن التواف�ق والتجاذب
والتناح�ر ،وع�ىل طري�ق التزوير والتربير ،ويس�تعرض عمالقة املش�هد
بطوالته�م عىل مرسح الع�راق املتداعي ،وكل طرف ي�رصخ بوجه اآلخر
بأحقيته يف إدارة البالد والعباد ،وس�ط أجواء س�يادة الس�وط عىل منابع
العق�ل ،تصب�ح الكتابة نوعا من أنواع الفنتازي�ا يف زمن أصبح فيه رشاء
الذمم أرخص من مصاصات األطفال.
يف العراق ،وعىل مدى السنوات العجاف التي مرت عليه ،والجميع يتحدث
ع�ن حاالت الفس�اد التي هتكت س�رت الوطن ،وألحقت االهانة بش�عبه،
ونهش�ت لحم الفقراء واملس�اكني ،وبدأت تنخر بعظامه�م ،الجميع ،وال
أستثني أحدا من هذه اللعبة ،يعرض لنا منذ الساعات األوىل للفجر األدلة
والرباه�ني والوثائق عىل ش�يوع الفس�اد ووصوله إىل املفاص�ل الدقيقة
للحياة ،الحكومة تتهم ،والربملان يؤكد ،وأركان املشهد السيايس يتباكون،
والذي�ن ل�م يكن لهم نصي�ب من الوليم�ة يتوعدون ،ووعاظ الس�الطني
يذرف�ون الدم�وع ،واملثقفون ،وما أكثره�م يف بلدي ،ين�ددون ،والفقراء
واملساكني يجوبون الشوارع يف تظاهرات عارمة  ،واألطفال وهم يحملون
الشعارات التي تطالب بوقف إخطبوط الفساد ،ووسائل اإلعالم املأجورة
والنزيهة اس�تهلكت حناجرها من كثرة التحلي�ل والتدقيق والتنقيب عن
الفس�اد وآثاره الس�لبية يف الفرد واملجتمع ،والجميع يؤكد ويندد ويخرج
ويصيح ويس�تنكر ،والفس�اد يمد لس�انه إليهم ،وينث�ر بركاته عليهم،
ويضح�ك ،والوطن يتلوى من عم�ق جراحاته ويبكي ،والش�عب يحرتق
بنريان الفس�اد ،ويبكي مرة من عمق فجيعت�ه ،ويضحك مرة أخرى من
مشهد الفنتازيا الذي يعيشه ،وهو يختنق يف زنزانات الخوف والرعب ،وال
أحد يكشف لنا عن أصحاب الفساد ،ومن هم سادته وأهله وعشريته.
ما أكتبه أيها السادة يدخل من باب الفنتازيا السياسية التي ال تقرتب من
أحد ،وال تخدش حياء أحد ،وال ترض بمصالح أحد ..اللهم لك املشتكى ،وال
حول وال قوة إال بالله.
إىل اللقاء...

وتم استجوابه”.
وتابعت أنه “تبني أن هناك وقائع
جديدة لم تتناول من قبل ،ولكننا
نحرتم رسي�ة التحقيق يف تناول
هذا املل�ف لبينما تتضح األمور،
ولك�ن من الواض�ح أن التعامل
بامللف أصبح أكثر جدية”.
يش�ار إىل أن القاضي�ة ،غ�ادة
ع�ون ،كان�ت ادع�ت ع�ىل
الهاشم بتهمة القتل بموجب
املادة  547الت�ي ترتاوح مدة
عقوبتها من  15إىل  20سنة
معطوف�ة ع�ىل امل�ادة 229
التي تعطي أسبابا تخفيفية
إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع
عن النفس.

