
تفاصيل ص2   

واشنطن/رام الله/ متابعة الزوراء:
اعل�ن الرئي�س األمريك�ي، دونال�د ترامب، 
“خطة الس�ام” املقرتحة بني الفلسطينيني 
واإلرسائيليني، واملعروفة ب�”صفقة القرن”، 
وفيم�ا اكدت وزارة الخارجية الفلس�طينية 
ان م�ا رسب م�ن بن�ود “خط�ة الس�ام” 
األمريكي�ة لل�رق األوس�ط ومضمونها ال 
يعطي من قريب أو بعيد أية فرصة للجانب 
الفلس�طيني للتعاطي اإليجابي معها، اعلن 
مجل�س جامع�ة الدول العربي�ة عزمه عقد 
اجتماع عاجل، الس�بت املقبل، لبحث خطة 

الرئيس األمريكي، دونال�د ترامب، املعروفة 
ب�”صفقة القرن”، للتس�وية الفلس�طينية 
اإلرسائيلية.وقال ترامب يف مس�تهل كلمته: 
الي�وم إرسائي�ل تأخ�ذ خط�وة كب�رة نحو 
السام.وأضاف الرئيس األمريكي: “بحسب 
الرؤي�ة فإن الق�دس س�تظل العاصمة غر 
املقس�مة إلرسائيل، وهو أمر قد اعرتفت به 
بالس�ابق”.واكد ترامب: “إذا لم نقدم ش�يئا 
تاريخيا للفلسطينيني لن يكون هذا االتفاق 
عادالً”. مبينا أن “خطة السام املقرتحة بني 
اإلرسائيليني والفلسطينيني هي مسار قوي 

لألمام”.وق�ال ترام�ب إن خطت�ه املقرتحة 
للسام “مختلفة بشكل جوهري عن خطط 
وأض�اف:  الس�ابقة”.  األمريكي�ة  اإلدارات 
“الشعب الفلسطيني يس�تحق حياة أفضل 
بدالً من أولئك الذين يس�تغلون وضعهم من 
أج�ل نر العنف واإلرهاب”.وقال ترامب إن 
نتنياه�و أبلغه بأن خطته املقرتحة أس�اس 
للتفاوض املبارش.م�ن جانبها، اكدت وزارة 
الخارجية الفلسطينية ان ما رسب من بنود 
“خطة الس�ام” األمريكية للرق األوس�ط 
ومضمونه�ا ال يعط�ي م�ن قري�ب أو بعيد 

أي�ة فرصة للجان�ب الفلس�طيني للتعاطي 
اإليجاب�ي معها، فيما يعق�د مجلس جامعة 
ال�دول العربي�ة، اجتماع�ا عاجا، الس�بت 
املقب�ل، لبح�ث خط�ة الرئي�س األمريك�ي 
دونالد ترامب، املعروفة ب�”صفقة القرن”، 
للتس�وية الفلس�طينية اإلرسائيلية.وذكرت 
ام�س  بي�ان  يف  الفلس�طينية،  الخارجي�ة 
الثاثاء: “استكماال للتبني األمريكي ملواقف 
دولة االحتال واالستيطان، تحدث )الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب( عن اعتقاده بوجود 
فرصة لنجاح ما تسمى بصفقة القرن، مع 

العل�م أن ما رسب من بنوده�ا ومضمونها، 
ال يعط�ي من قريب وال م�ن بعيد أية فرصة 
للجان�ب الفلس�طيني للتعاط�ي اإليجاب�ي 
معها”.وأضاف�ت “ع�ن أي�ة فرص�ة نجاح 
يتحدث ترام�ب وفريقه؟، هو يدرك جيدا أن 
الطرف الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أية 
حلول تس�تثني الق�دس وتعطيها لاحتال، 
وتمن�ح إرسائي�ل الح�ق يف رس�م حدوده�ا 
الدائم�ة من ط�رف واحد وبالق�وة، وتنتزع 
بش�كل مس�بق ما يقارب %40 من الضفة 
الغربي�ة املحتل�ة لتقدمه�ا مجان�ا للجانب 

اإلرسائي�ي”.يف غض�ون ذلك اعل�ن مجلس 
جامع�ة ال�دول العربية، عن عق�د اجتماعا 
عاجا، الس�بت املقبل، لبحث خطة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، املعروفة ب�”صفقة 
القرن”، للتس�وية الفلسطينية اإلرسائيلية.

وقال األمني العام املس�اعد للجامعة العربية 
حس�ام زكي: “يعقد مجل�س جامعة الدول 
العربية اجتماعا طارئا، يوم الس�بت املقبل، 
ملواجهة صفقة القرن يف الرق األوس�ط”.

اىل ذلك دعا الناطق الرس�مي باسم الرئاسة 
الفلس�طينية، نبي�ل أب�و ردين�ة، الس�فراء 

يف  املش�اركة  ع�دم  إىل  واملس�لمني  الع�رب 
مراس�م إعان “صفقة القرن” األمريكية يف 
واش�نطن. وقال أبو ردين�ة، يف بيان حصلت 
وكالة “س�بوتنيك” عىل نس�خة من�ه: “إننا 
نهيب بالس�فراء الع�رب واملس�لمني، الذين 
وجهت له�م دعوات لحض�ور إعان صفقة 
الق�رن املش�ؤومة، بع�دم املش�اركة يف هذه 
املراس�م التي نعدها مؤامرة تهدف إىل النيل 
من حقوق ش�عبنا الفلس�طيني، وإفش�ال 
قي�ام دول�ة فلس�طني وعاصمته�ا القدس 

الرقية”.

الزوراء/ يوسف سلمان:
تصاعدت حدة الجدل مجددا بني السلطة 
القضائي��ة واملحكم�ة االتحادي�ة، بعد 
تأكيد مجلس القضاء عدم قانونية قرار 
تداويل اتخذته املحكمة االتحادية لتعيني 
اح�د اعضائها االحتياط عض�وا اصيا، 
ومفاتح�ة رئاس�ة  الجمهوري�ة إللغاء 
املرس�وم الجمه�وري  الخ�اص بتعي�ني 
)محم�د رج�ب الكبييس( عض�وا اصليا 
 يف املحكمة االتحادية. باملقابل كش�فت 
اللجن�ة القانونية النيابي�ة عن جاهزية 

قان�ون املحكمة االتحادي�ة  للتصويت، 
ويمك�ن تريعه يف غض�ون ايام قليلة.
وق�ال عضو اللجن�ة القانوني�ة، النائب 
حسني العقابي، ل�”الزوراء” : ان “وجود 
مام�ح ازم�ة موج�ودة ب�ني الس�لطة 
القضائي�ة واملحكمة االتحادية، بس�بب 
ع�دم تريع قان�ون املحكمة االتحادية 
ال�ذي ال يزال بعه�دة مجل�س النواب”.
واوض�ح ان “مامح أزم�ة موجودة بني 
السلطة القضائية واملحكمة االتحادية، 
وال يمكن معالجتها إال بقانون املحكمة 

االتحادي�ة، الذي يتعرض اىل التس�ويف 
واملماطل�ة م�ن قب�ل الكتل�ة الكبرة يف 
“الج�دل  ان  النواب”.واض�اف  مجل�س 
واملحكم�ة  القض�اء  ب�ني  القانون�ي 
االتحادية سببه التلكؤ والتخبط يف اصدار 
التريع�ات الرضوري�ة، الت�ي تتعل�ق 
بمصالح املجتم�ع، ويف مقدمتها قانون 
املحكم�ة االتحادية”. مبين�ا ان “قانون 
املحكمة االتحادية مىض عليه ما يقارب 
15 عاما وهو يف أروقة مجلس النواب”.
واوضح ان “ القانون اُش�بع نقاشاً، وال 

يوج�د اي مربر للتأجيل وعدم التصويت 
عليه ، والحل األمثل هو االرساع بتريع 
قانون املحكمة االتحادية الذي يمكن ان 
ينتهي خال أربعة اىل خمس�ة ايام “.اىل 
ذلك، اكدت كتلة تحالف سائرون النيابية 
ان قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة يواج�ه 
خافا عميقا بشأن بعض فقراته، مبينا 
أن دور الفقه�اء يف القان�ون لم يحس�م 
حتى اللحظة. وقال النائب عن التحالف، 
رياض املس�عودي، يف ترصيح صحفي: 
ان “اعض�اء املحكم�ة االتحادي�ة مىض 

عىل توليهم املس�ؤولية من�ذ عام ٢٠٠٥ 
لغاية اآلن دون إقرار قانون االتحادية”. 
مش�را اىل دعوات لتمرير القانون خال 
جلسات الفصل التريعي املقبل لحسم 
الجدل بشأن أعضاء املحكمة االتحادية.

واضاف ان “تأخر تريع القانون ليس 
يف مصلحة أعىل س�لطة قضائية تفصل 
بني اإلقليم واملركز”. مبينا “هناك خاف 
عمي�ق عىل بعض بنود فق�رات القانون 
لم تتوصل القوى لحلول بش�أنها لغاية 

اللحظة”.

القانونية النيابية لـ         : قانون احملكمة االحتادية جاهز للتصويت وميكن تشريعه خالل أيام
جدل قضائي جديد بني أعلى سلطتني

بغداد/ الزوراء: 
أدان االتحاد العام للصحفيني العرب، بشدة، 
الرئي�س  أعلنه�ا  الت�ي  الق�رن”،  “صفق�ة 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، أم�س الثاثاء، 
مؤك�دا أنها تفت�ح صفحة جديدة يف س�جل 
تم�رد ال�دول الكربى ع�ىل املواثي�ق الدولية، 
فيم�ا دعا ال�دول العربي�ة اىل اتخ�اذ موقف 
موحد ملواجهتها. وق�ال رئيس االتحاد العام 
للصحفي�ني الع�رب، مؤي�د الام�ي، يف بيان 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن االتحاد العام 
للصحفي�ني العرب يدين، ب�كل قوة، مروع 
صفقة القرن ال�ذي أعلنه الرئيس األمريكي، 
دونال�د ترام�ب. مؤكدا: أن ه�ذه الصفقة تم 
وضعه�ا بمعزل عن املجتمع ال�دويل ومبادئ 
األمم املتحدة وقراراتها ذات الصلة، وهي بذلك 
تفتح صفحة جديدة يف سجل تمرد سياسات 
الدول الكربى عىل املواثيق الدولية وخروجها 
الس�افر عىل ه�ذه املواثيق.وأض�اف الامي: 
أن م�روع ترامب ال يتمت�ع بأية مصداقية 

التاريخي�ة  الثواب�ت  ويس�قط  سياس�ية، 
والوجودية والجغرافية للفلسطينيني، وهذه 
الخط�ة ج�اءت لخدمة االحت�ال ومروعه 
االستيطاني الواس�ع. مبينا: أن هذه الخطة 
األمريكية تعد قتا لحل الدولتني الذى توافق 
علي�ه املجتم�ع ال�دويل بإس�تثناء الوالي�ات 
املتح�دة وكي�ان اإلحت�ال الصهيوني، وهي 
بمثابة دعم أمريك�ي لنتنياهو يف االنتخابات 
ترام�ب  أن  كم�ا  القادم�ة،  االرسائيلي�ة 
املقبل�ة  اإلنتخابي�ة  حملت�ه  يف  س�يوظفها 
لكس�ب األصوات اليهودية.وأك�د الامي: أن 
االتحاد الع�ام للصحفيني العرب يدعو الدول 
العربية كافة اىل اتخاذ موقف موحد ملواجهة 
هذه الخط�ة التي من الواض�ح انها لن تلبي 
األماني والحقوق املروعة للش�عب العربي 
الفلس�طيني يف إقام�ة دولته املس�تقلة عىل 
ترابه الوطني وعاصمته�ا القدس الرقية، 
ويف إطار القرارات األممية، ومبادرة الس�ام 

العربية كحد أدنى.

بغداد/ الزوراء:
الدين�ي االع�ىل  أعلن�ت عائل�ة املرج�ع 
الس�يد عي السيس�تاني، امس الثاثاء، 
ش�فاء املرج�ع من الكرس ال�ذي تعرض 
له.وذك�رت وكالة االنباء العراقية “واع” 
ان  “ال�زوراء”:  اطلع�ت علي�ه  يف خ�رب 

“عائلة املرجع األعىل اعلنت الشفاء التام 
للسيد السيستاني من الكرس يف الفخذ”.

وكان مكتب املرجع الديني االعىل السيد 
عي السيس�تاني قد اعل�ن، بتاريخ )16 
كانون الثاني 2020(، ان املرجع تعرض 

لكرس بعظم الفخذ.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أك�د وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي، األم�ر 
فيص�ل ب�ن فرح�ان، أن اململك�ة ال تري�د 
مغادرة القوات األمريكية للعراق، الفتا إىل 
أن خ�روج هذه القوات س�يدفع باملنطقة 
ألن تصبح أقل أمنا.وق�ال وزير الخارجية 
 ”CNN“ الس�عودي، يف مقابلة مع ش�بكة
يف  األمريك�ي  “الوج�ود  ان   : األمريكي�ة 
املنطقة لع�ب دورا مهما يف هزيمة تنظيم 
“داعش” اإلرهاب�ي، وكان مفتاحا يف منع 
الجماع�ة اإلرهابي�ة من الظه�ور مجددا.
وأضاف: “أثبتت الواليات املتحدة األمريكية 
مجددا بأنها حليف موثوق للمملكة، وهذا 
األمر هو نفسه فيما يتعلق بإدارة ترامب”. 

مؤكدا أن “الس�عودية تعمل بصورة جيدة 
م�ع الرئي�س ترام�ب، ووزارة الخارجي�ة 
األمريكية والبنتاغون، وتنس�ق يف مسائل 
األمن باملنطقة”.وكانت العاصمة العراقية 
امل�ايض،  الجمع�ة  ي�وم  ش�هدت،  بغ�داد 
تظاهرة حاش�دة، اس�تجابة لدعوة زعيم 
التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در، رفضا 
للوجود األمريكي يف العراق.وصّدق الربملان 
العراق�ي، يف وقت س�ابق، عىل قرار يقيض 
بإخراج القوات األمريكي�ة من الباد، عىل 
خلفي�ة اغتيال قائ�د فيلق الق�دس التابع 
للحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، 
يف محيط مطار بغداد الدويل بغارة أمريكية 

مطلع الشهر الجاري.

بغداد/ الزوراء:
أص�در مجلس القضاء األع�ىل، امس الثاثاء، توضيحاً بش�أن 
تس�مية ق�اض بديل يف املحكم�ة االتحادية، فيما اك�د ان قرار 
تعي�ني قاض بديل يف املحكمة يخالف الصاحيات الدس�تورية.

وذك�ر بيان للقضاء تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن “مجلس 
القضاء األعىل بعد أن قرر بجلس�ته املنعقدة بتاريخ 23 / 1 / 
2020 مفاتحة رئاس�ة  الجمهورية إللغاء املرسوم الجمهوري 
الخ�اص بتعيني الس�يد )محمد رجب الكبي�يس( عضوا أصليا 
 يف املحكمة االتحادية لاس�باب التي ذك�رت يف الكتاب الصادر 
ع�ن مكتب رئي�س مجل�س  القضاء االع�ىل، كما ق�رر يف ذات 
الجلس�ة االعمام اىل املحاكم كافة ع�دم العمل بأي قرار يصدر 
 ع�ن املحكم�ة االتحادي�ة إذا كان الق�ايض املذك�ور عض�وا يف 
تش�كيلتها لعدم صح�ة عضويته مم�ا  يرتتب علي�ه أن يكون 
أي قرار صادر عنها بتلك التش�كيلة قرارا معدوما من الناحية 

القانونية”. وأضاف أن “عىل اثر ذلك انعقدت املحكمة االتحادية 
بتاريخ 26/1/ 2020 واصدرت مايس�مى ) القرار املرقم   /15 
/ اتحادي�ة /2020( والذي ال يمكن ان يعد قرارا قضائيا كونه 
ج�اء خاف�ا للصاحيات  املنص�وص عليها للمحكم�ة يف املادة 
93 من الدس�تور، اذا لوحظ ان ماصدر عنها من حيث الش�كل 
 يوحي بانه قرار من خاله ش�كليته وتس�بيبه ومن ثم البت يف 
صحة عضوية الق�ايض محمد رجب  الكبييس والنص فيه عىل 
انه صدر باالتفاق، ولكن من الناحية القانونية ال يمكن ألبسط 
 املتخصص�ني يف القانون ان يقروا عىل ان ما صدر عن املحكمة 
بالعدد والتاريخ املذكور يعد  قرارا قضائيا النه لم يكن بناء عىل 
ادع�اء او طلب من اي ش�خص او جهة، وانم�ا اجتمع رئيس 
 واعضاء املحكمة فيما بينهم لغرض التداول بالشؤون املتعلقة 

باملحكمة كما ورد فيما سمي  بموجبات االنعقاد”.

حقوق اإلنسان النيابية لـ         : العراق موقع على املواثيق الدولية بشأن التظاهرات وحنذر من خرقها 
قانوني: البلد قد يتعرض لعقوبات أممية بعد إدانة 16 دولة الستخدام العنف ضد احملتجني

الزوراء/ حسني فالح:
رجح�ت لجنة حقوق االنس�ان النيابية 
توج�ه التظاه�رات الش�عبية يف العراق 
اىل التدوي�ل بعد فش�ل الجه�ات املعنية 
بحمايته�ا، مح�ذرة من خ�رق املواثيق 
وفيم�ا  التظاه�رات،  بش�أن  الدولي�ة 
االنس�ان  حق�وق  مفوضي�ة  طالب�ت 
بمحاسبة املقرصين عن توفر الحماية 
خب�ر  رأى  الس�لميني،  للمتظاهري�ن 
قانون�ي ان ادان�ة 16 دولة الس�تخدام 
العنف املف�رط ضد املحتجني قد يعرض 

العراق لعقوبات اممية.
وقال�ت عض�و لجن�ة حقوق االنس�ان 
النيابي�ة، النائبة يرسى رجب، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: بم�ا ان الع�راق يع�رتف 
االنس�ان،  لحق�وق  العام�ة  باملب�ادئ 
به�ذا  الدولي�ة  املواثي�ق  ومّوق�ع ع�ىل 
الش�أن، فعليه التزام�ات دولية لحماية 
التظاهرات الش�عبية يف العراق، وخاف 
التظاه�رات  ذل�ك س�يصبح موض�وع 
موضوعا دوليا، وال نستبعد ذلك، الن كل 
املعطيات تش�ر اىل تدويل القضية، بعد 
فش�ل الجهات املعنية بتوف�ر الحماية 
رج�ب  للمتظاهرين.وادان�ت  الازم�ة 
اس�تخدام العنف املفرط سواء كان من 
القوات االمني�ة او املتظاهرين، وقالت: 
هذا االمر مرفوض رفضا قاطعا. داعية 
االلت�زام بضب�ط  اىل  االط�راف  جمي�ع 
النف�س، الن خ�اف ذل�ك س�يؤدي اىل 
زعزعة االم�ن وذهاب البلد اىل املجهول.

واضاف�ت: ان لجنته�ا طالب�ت الجهات 
املعنية واالجهزة االمنية بتوفر الحماية 
للمتظاهرين ومحاسبة املقرصين او اي 

شخص يحاول تش�ويه سمعة البلد، او 
يخرق املبادئ العامة لحقوق االنس�ان. 
داعية االجهزة االمنية اىل القيام بواجبها 
بتوفر االم�ن واالمان للبل�د، والحماية 
الازمة للمتظاهرين.بدوره، ذكر عضو 
املفوضية العليا لحقوق االنسان، هيمن 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  باج�ان، 
املفوضية طالبت مرارا وتكرارا الحكومة 
العراقية  بعدم اس�تخدام العنف املفرط 
ضد املتظاهرين، والتمس�ك بالدس�تور 
العراقي وحري�ة الرأي والتظاهر، إال ان 

القوة املفرطة ما زالت مستمرة من قبل 
الجهات االمني�ة، وبالتايل ادت اىل وقوع 
مئ�ات الضحايا واالالف م�ن الجرحى.

الق�وات  بتوجي�ه  الحكوم�ة  وطال�ب 
االمني�ة بضب�ط النف�س والتعامل مع 
املتظاهرين عىل وفق قواعد االش�تباك، 
وضم�ن القوان�ني الدولي�ة الت�ي صّدق 
عليه�ا العراق.من جهته، ح�ذر الخبر 
القانون�ي، ع�ي التميمي، م�ن تعرض 
العراق اىل عقوب�ات دولية بعد ادانة 16 
دولة عرب س�فاراتها بالعراق اس�تخدام 

املتظاهري�ن  ض�د  املفرط�ة  الق�وة 
حدي�ث  يف  التميم�ي  العراقيني.وق�ال 
ل�”ال�زوراء”: ان ادانة ال�دول االجنبية 
يشكل بداية التدرجية للعقوبات الدولية 
م�ع وج�ود ٣ دول م�ن ضمنه�م م�ن 
األعضاء الدائمني يف مجلس األمن الدويل، 
وآخري�ن يف االتحاد األوربي، وياحظ أن 
هذه الدول من الق�ارات كافة، وهذا قد 
يش�كل أمرا ضاغطا ع�ىل األمم املتحدة 
لرف�ع األم�ر إىل مجل�س األم�ن. مبينا: 
ان اعم�ال العن�ف تخرق امل�واد ٢ و١٩ 

م�ن االعان العامل�ي لحقوق اإلنس�ان، 
واملادة ٢٢ من ميثاق العهد الدويل املوقع 
عليه�ا العراق.واض�اف: ان االس�تمرار 
بهذا القم�ع، خصوصا بع�د االدانة من 
منظمات العفو الدولية وهيومن رايتس 
ووش وحقوق اإلنس�ان، يعرض العراق 
للعقوب�ات املنص�وص عليه�ا يف امل�واد 
٣٩ إىل ٥١ م�ن ميث�اق األم�م املتح�دة 
والت�ي تبدأ باإلن�ذار، وتنتهي بالوصاية 
الدولية.ولف�ت اىل: ان ه�ذه الجرائ�م ال 
تسقط بالتقادم، وال تعفي الرؤساء من 
املس�ؤولية الجنائية عىل وفق املواد ٤٨ 
من قان�ون العقوب�ات و٢٤ من قانون 
العقوب�ات العس�كري و٥٢ م�ن قانون 
ق�وى األم�ن الداخ�ي العراق�ي، وه�ي 
ايضا ال تس�قط بالتقادم أو ميض املدة 
ع�ىل وفق املادة ٢٨م�ن قانون املحكمة 
الجنائية الدولية.وعّد اس�تخدام العنف 
املتكرر بإبادة جماعية عىل وفق اتفاقية 
منع اإلبادة الجماعية لعام ١٩٤٨ املوقع 
عليه�ا العراق، يضاف له�ا االعتداء عىل 
الس�فارات عىل وفق اتفاقي�ة العاقات 
الدبلوماسية وحماية السفارات ١٩٦١. 
وأص�در س�فراء 16 دولة ل�دى العراق، 
وه�ي كن�دا وكرواتيا والتش�يك وفنلندا 
وفرنس�ا وأملاني�ا وهنغاري�ا وإيطالي�ا 
وهولن�دا والنروي�ج وبولن�دا روماني�ا 
وإسبانيا والسويد وبريطانيا والواليات 
ام�س  اول  مش�رتكا،  بيان�ا  املتح�دة، 
االثن�ني، أدانوا فيه “االس�تخدام املفرط 
للق�وة ض�د املتظاهرين املس�املني، منذ 
24 كانون الثاني، بمن فيهم متظاهرو 

بغداد والنارصية والبرصة”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7178    االربعاء    29    كانون الثاني     2020 No: 7178   Wed    29     Jan    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
بحث قائد القوة الجوية العراقية، امس الثاثاء، مع 
فد عسكري باكستاني، التعاون يف تدريب الطيارين 
قائد  إن  بيان:  يف  الدفاع،  وزارة  العراقيني.وقالت 
القوة الجوية العراقية، اللواء الطيار شهاب جاهد 
عي، بحث مع نائب قائد القوة الجوية الباكستانية 
يف  البلدين  بني  التعاون  سبل  له،  املرافق  والوفد 
مجال الطران وتدريب الطيارين العراقيني، وتبادل 
العراقي.وبحسب  الجيش  قدرات  لبناء  الخربات 
اجتماعا  عقدت  الجوية  القوة  قيادة  فأن  الوزارة، 
التدريب  مجال  يف  للتباحث  الباكستاني  الوفد  مع 

الجوي والدعم اللوجستي.

القوة اجلوية تبحث مع باكستان 
تدريب الطيارين العراقيني

احتاد الصحفيني العرب يدين “صفقة القرن” ويعّدها 
“متردا” للدول الكربى على املواثيق الدولية

عائلة السيد السيستاني تعلن شفاءه 
التام من الكسر الذي تعرض له

ألول مرة.. السعودية تؤكد عدم رغبتها 
مبغادرة القوات األمريكية العراق 

جملس القضاء: قرار تعيني قاض بديل باحملكمة 
االحتادية العليا خيالف الصالحيات الدستورية 

اغتيال االعالمي الدكتور حممد حسني امام منزله يف حي البنوك

االخريةعريس ينشغل بلعب »PUBG« ويرتك عروسه يف حفل الزفاف

ص 8

 

جملس الوزراء ينهي عمل جلنة إعمار 
وخدمات احملافظات 

وافق على متليك أرض ألمانة بغداد لتوزيعها بني شاغليها

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء انهاء عمل لجنة االعمار 
املحافظات،  الوزاري�ة بش�أن  والخدم�ات 
وفيما صوّت عىل تعديل قرار بشأن تسديد 
مستحقات الفاحني من محصول الشعر، 
وافق عىل تمليك ارض ألمانة بغداد لغرض 
توزيعها بني ش�اغليها.وذكر مكتب رئيس 
ال�وزراء، يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان مجل�س ال�وزراء عق�د جلس�ته 
االعتيادي�ة، امس الثاثاء، برئاس�ة رئيس 
مجلس الوزراء، عادل عبد املهدي، وتحدث 
رئي�س مجلس الوزراء ع�ن آخر التطورات 
واملوق�ف  الب�اد  يف  واألمني�ة  السياس�ية 
ال�دويل من قرار س�حب الق�وات االجنبية، 
واالجراءات التي اتخذتها الحكومة ملتابعة 
الص�ني وإجائه�م  العراقي�ني يف  اوض�اع 
والوقاي�ة م�ن فاي�روس كورونا.واضاف: 

ان مجلس ال�وزراء ناق�ش القضايا املعّدة 
لجدول أعماله، واصدر عددا من القرارات، 
منها يف مجال الس�كن، حيث قرر املوافقة 
عىل قيام وزارة املالي�ة بتمليك امانة بغداد 
قطع�ة االرض املرقم�ة )١٢/م ١٦ بزاي�ز 
الفضيلي�ة ( ع�ىل وف�ق الق�رار رق�م ٥٨١ 
لس�نة ١٩٨١ لغرض توزيعها بني شاغليها 
منذ ع�ام ١٩٦٣ لغاية ع�ام ٢٠٠٣ اصوليا 
.وتاب�ع: تم اقرار توصي�ة املجلس الوزاري 
للخدم�ات االجتماعية بش�أن املوافقة عىل 
احال�ة مروع مج�اري س�امراء املرحلة 
الثاني�ة تجهي�ز وتنفيذ وتش�كيل وصيانة 
الرف�ع  محط�ات  م�ع  املعالج�ة  محط�ة 
وش�بكات املجاري ومي�اه االمطار الثقيلة 
م�ع الخط�وط الناقل�ة لصال�ح رشكت�ي 

املربوك للمقاوالت العامة.

الرئيس األمريكي يعلن صفقة القرن وفلسطني ترفض أي حلول تستثين القدس وتعطيها لالحتالل
اجلامعة العربية تعقد اجتماعا السبت املقبل لبحث خطة ترامب 

بغداد/ متابعة الزوراء:
الحايل،  للعام  املوظفني  رواتب  يف  عجز  وجود  الدليمي،  نوري  التخطيط،  وزير  نفى 
فيما اعلن »استكمال إجراءات التعداد السكاني”.وقال الدليمي، يف ترصيح متلفز: إن 
»األنباء التي تتحدث عن وجود عجز يف موضوع رواتب املوظفني عارية عن الصحة«. 
مبينا »ان املوازنة العامة للعام الحايل ستتضمن مشاريع تنموية، وتوفر فرص عمل 
للشباب«.وأوضح الدليمي: أن »اجتماعات اسبوعية تعقد مع اللجنة الوطنية لتشغيل 
اىل  مشراً  املحافظات«.  عموم  يف  الشباب  لتشغيل  خطط  وضع  عن  أثمرت  الشباب، 
الجدوى  ودراسة  الشباب،  تدريب  يف  تسهم  املقبل  االسبوع  جديدة  مبادرة  »إطاق 
التعداد  إجراءات  »استكمال  التخطيط  وزير  أعلن  آخر،  جانب  االنتاج«.من  وتسويق 

السكاني«. مؤكداً »مناقشة مجلس الوزراء التسهيات واالستثناءات بغية إنجازه«.

وزير التخطيط ينفي وجود عجز يف 
رواتب املوظفني

فحص الوافدين يف مطار النجف االشرف كإجراء وقائي من فايروس “كورونا”

تفاصيل ص2   
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جملس القضاء: قرار تعيني قاض بديل يف احملكمة االحتادية العليا خيالف الصالحيات الدستورية 

وافق على متليك أرض ألمانة بغداد لتوزيعها بني شاغليها

جملس الوزراء ينهي عمل جلنة إعمار 
وخدمات احملافظات ويعدل قرارا بشأن 

تسديد مستحقات الفالحني

اجليش السوري يسيطر على معرة 
النعمان جنوب إدلب بالكامل

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  األعىل،  القضاء  مجلس  أصدر 

توضيحاً بشأن تسمية قاض بديل يف املحكمة 

االتحادية، فيما اكد ان قرار تعيني قاض بديل 

يف املحكمة يخالف الصالحيات الدستورية.

نسخة  “الزوراء”  تلقت  للقضاء  بيان  وذكر 

قرر  أن  بعد  األعىل  القضاء  “مجلس  أن  منه: 

 2020  /  1  /  23 بتاريخ  املنعقدة  بجلسته 

املرسوم  إللغاء  رئاسة  الجمهورية  مفاتحة 

)محمد  السيد  بتعيني  الخاص  الجمهوري 

املحكمة  أصليا  يف  عضوا  الكبييس(  رجب 

الكتاب  يف  ذكرت  التي  لالسباب  االتحادية 

مجلس  القضاء  رئيس  مكتب  عن  الصادر 

االعىل، كما قرر يف الجلسة نفسها االعمام اىل 

املحاكم كافة عدم العمل بأي قرار يصدر  عن 

املذكور  القايض  كان  إذا  االتحادية  املحكمة 

عضوا يف تشكيلتها لعدم صحة عضويته مما 

عنها  صادر  قرار  أي  يكون  أن  عليه   يرتتب 

الناحية  من  معدوما  قرارا  التشكيلة  بتلك 

القانونية”. 

املحكمة  انعقدت  ذلك  اثر  “عىل  أن  وأضاف 

واصدرت   2020  /26/1 بتاريخ  االتحادية 

اتحادية   / املرقم   /15  القرار   ( مايسمى 

/2020( والذي ال يمكن ان يعد قرارا قضائيا 

كونه جاء خالفا للصالحيات  املنصوص عليها 

للمحكمة يف املادة 93 من الدستور، اذا لوحظ 

ان ماصدر عنها من حيث الشكل  يوحي بأنه 

ثم  ومن  وتسبيبه  شكليته  خالله  من  قرار 

رجب  محمد  القايض  عضوية  صحة  يف  البت 

باالتفاق،  انه صدر   الكبييس والنص فيه عىل 

يمكن ألبسط  ال  القانونية  الناحية  من  ولكن 

ان  عىل  يقروا  ان  القانون  يف   املتخصصني 

ماصدر عن املحكمة بالعدد والتاريخ املذكور 

يعد  قرارا قضائيا النه لم يكن بناًء عىل ادعاء 

او طلب من اي شخص او جهة، وانما اجتمع 

لغرض  بينهم  فيما  املحكمة  رئيس  واعضاء 

التداول بالشؤون املتعلقة باملحكمة كما ورد 

متسائالً  االنعقاد”.  سمي  بموجبات  فيما 

)قرارا  عنها  ماصدر  نسمي  ان  يمكن  “فهل 

تداوليا(؟ وهل يوجد مثل هكذا قرار يف  الفقه 

القضائي او الفقه الدستوري؟

فقه  يف  قرار  هكذا  يوجد  ال  “بالتأكيد  وتابع 

وان  الدستوري،  القضاء  وال  العادي  القضاء 

التداولية يف الفقه  الدستوري تطلق عىل شكل 

فيها  يحدث  والذي  الديمقراطية  اشكال  من 

التداول السلمي للسلطة”. 

االتحادية  املحكمة  قانون  “نص  أن   وأوضح 

النافذ رقم 30 رقم 2005 ان املحكمة تتكون 

ينص  ولم  فقط،  اعضاء  رئيس  وثمانية  من 

القانون املذكور عىل اعضاء احتياط  فيها لذا 

فان حكم املادة   6/ ثالثا من القانون والخاص 

بالخدمة  املحكمة  واعضاء  رئيس  باستمرار 

دون تحديد حد  اعىل للعمر يرسي عىل رئيس 

تعينيا،  املعينني  االصليني  واعضائها  املحكمة 

االحتياط، حيث  االعضاء  ذلك  عىل  وال يرسي 

قد  كان  الكبييس(  رجب  )محمد  السيد  ان 

من  قضائي  امر  التقاعد  بموجب  عىل  احيل 

يف  عضوا  كان  كونه  االعىل  القضاء  مجلس 

يف  عضوا  وليس  التمييز  االتحادية  محكمة 

املحكمة االتحادية لبلوغه السن القانونية وقد 

بلغ اآلن من العمر  اكثر من سبعني سنة، لذا 

اقر  ابتداًء، وقد  اصليا  تعيينه عضوا  ال يجوز 

رئيس املحكمة  االتحادية بذلك بموجب كتابه 

 6  / 30 املوجه اىل رئاسة الجمهورية بتاريخ 

/ 2014، إذ  تضمنت الفقرة 2 منه بأن قانون 

املحكمة االتحادية لم ينص عىل تعيني اعضاء 

احتياط فيها ، وطلب يف الكتاب نفسه ان تتم 

ومحمد  جبار  هاتف  )عاد  القاضيني  تسمية 

عن  بدال  احتياط  الكبييس(  كأعضاء  رجب 

املعموري وابراهيم خليل(  القاضيني )سامي 

كون االخريين قد  احيال عىل التقاعد لبلوغهما 

يف  عضوين  باعتبارهما  القانونية  السن 

اقر  قد  انه  اي  التمييز  االتحادية،  محكمة 

القايض  تعيني  جواز  بعدم  رصيح  وبشكل 

املحكمة  يف  عضوا  احتياط  عمله  او  املتقاعد 

االتحادية”. 

 وأشار إىل أن “قانون املحكمة االتحادية النافذ 

لم ينص عىل وجود اعضاء احتياط للمحكمة 

كما  ذكرنا، لذا ال يمكن ان يكون تعيني العضو 

لشخصيته  امتدادا  اصيل  كعضو  االحتياط 

ومهامه  كما ورد يف القرار املذكور، وانما يجب 

ان يكون التعيني بااللية التي رسمها القانون 

االتحادية  املحكمة  قانون  من   )3( يف  املادة 

واملادة )3( من قانون مجلس القضاء االعىل، 

بهما  العمل  تعطل  قد  املادتني  كلتا  ان   وبما 

قبل  من  دستوريتهما  بعدم  الحكم  بسبب 

الحارض  الوقت  يف  توجد  فال  نفسها   املحكمة 

عضو  اي  برتشيح  قانونا  مخولة  جهة  أية 

اصيل يف  املحكمة االتحادية”. 

يف  االتحادية  املحكمة  اقرته  “ما  أن  إىل  ولفت 

 /21 يف   2019 اتحادية/   /38 بالعدد  قرارها 

 )3( املادة  القايض بعدم دستورية   2019   /5

النواب  عندما طلبت من مجلس  قانونها  من 

لها  يحق  التي  الجهة  لتحديد  ترشيع   اصدار 

الذي  فمن  املحكمة،  واعضاء  رئيس  ترشيح 

جديد  عضو  ترشيح  صالحية  منح  للمحكمة 

املرسوم  إلصدار  الجمهورية  رئاسة  اىل  فيها 

 بتعيينه؟!”. 

رجب  محمد  القايض  “ترشيح  أن  واردف 

مخالفا  كان  ابتداًء  احتياط  كعضو  الكبييس 

االتحادية  املحكمة  قانون  من  املادة   3  لنص 

ان  ينبغي  اذ كان  نافذا يف حينها،  والذي كان 

يكون الرتشيح  من قبل مجلس القضاء االعىل 

يف حني كان الرتشيح من قبل رئيس املحكمة 

بصفته  وليست  الصفة  االتحادية،  وبهذه 

رئيسا ملجلس القضاء االعل،ى وذلك بموجب 

رئاسة  اىل  املوجه  املحكمة  االتحادية  كتاب 

 30 يف   2014 ت/   /  233 بالعدد  الجمهورية 

بطالن  عليه  يرتتب  ما  وهذا   ،  2014  /  6  /

الرتشيح ايضا”. 

املذكور  القرار  “ناقش  القضاء  بيان  وأكمل 

موضوع اداء العضو الجديد اليمني القانونية 

وهو موضوع مهم جدا  اذا ال يمكن ألي عضو 

يف املحكمة اداء اعماله فيها إال بعد اداء اليمني 

قانونها. من   7 املادة  عليها  يف  املنصوص 

السيد )محمد رجب  ان  إال  القرار  وقد توصل 

الكبييس( سبق له ان  ادى اليمني امام رئيس 

واعضاء املحكمة عندما اصبح عضوا احتياطا 

فيها بموجب  املرسوم الجمهوري املرقم 118 

2014، يف حني كان اليمني املذكور عىل  لسنة 

فرض  ادائه فعال وعىل فرض التسليم بوجود 

غري  يمينا  حينها  فيها  كان  احتياط،  اعضاء 

نصت  التي  الجهة  امام  يؤد  لم  قانوني  النه 

وهي  املحكمة  قانون  من   )7( املادة  عليها 

)مجلس  الرئاسة( مجلس رئاسة الجمهورية 

عام  يف  موجودا  الرئاسة  مجلس  كان  وقد 

للجمهورية  رئيس  هنالك  إذ  كان   ،2014

ونائبان له. وقد جاء يف القرار وانه وبعد الغاء 

اوال/   /138 املادة  بموجب  مجلس  الرئاسة 

حلف  يتم  التي  الجهة  اصبحت  الدستور  من 

اليمني  امامها غري محددة دستوريا او قانونية 

يف حني كان نص املادة املذكورة قد تضمن ان 

 يحل تعبري مجلس الرئاسة محل تعبري رئيس 

الجمهورية اينما ورد يف الدستور، ويعاد العمل 

بعد  الجمهورية  برئيس  باالحكام  الخاصة 

دورة واحدة الحقة لنفاذ الدستور، مما يعني 

ان صالحية مجلس الرئاسة وصالحية  رئيس 

الجمهورية هي نفسها، وان الجهة التي يجب 

اداء اليمني امامها بعد الغاء مجلس الرئاسة 

هو رئاسة الجمهورية”. 

اليه  ذهبت  ما  صحة  فرض  “عىل  أن  وبني 

يجب  التي  الجهة  ان  عىل  قرارها  يف  املحكمة 

محددة  غري  اصبحت  قد  امامها  اليمني  اداء 

ان  القول  يجوز  فهل  قانونياً،  او   دستورياً 

الطريقة  هو  الجمهورية  رئاسة  مع  التداول 

التي تحدد تلك الجهة كما ورد القرار؟ ) لذا تم 

التداول مع رئاسة الجمهورية حول ذلك وتم 

املحكمة  يف  الجديد  العضو  يحلف  بأن  الرأي 

امام رئيس واعضاء  املحكمة االتحادية (، أي 

التداول مع رئاسة  ان هذا املنطق يقيض بأن 

الجمهورية يمكن ان يكون حالً مللء أي فراغ 

التداول  يتم  لم  فلماذا  وقانوني،   دستوري 

ترشيح  لها  يحق  التي  الجهة  لتحديد  معها 

كما  اوجد  االتحادية  املحكمة  واعضاء  رئيس 

الجهة التي يؤدي اليمني امامها”.

وذكر أن “ املحكمة االتحادية ارسلت ترشيحها 

رئيس  السيد  اىل  الكبييس(  رجب  )محمد 

بتعيينه  كعضو  املرسوم  إلصدار  الجمهورية 

اصيل يف املحكمة )مع عدم صالحيتها يف ذلك( 

تربير،  من  اوردته  بما  جدال  سلمنا  لو  ولكن 

رئيس  الختصاص  السند  القانوني  هو  فما 

الوحيد  النص  ان  إذ  تعيينه؟  يف  الجمهورية 

رئيس  تعيني  صالحية  عىل  ينص  كان  الذي 

املادة  نص  هو  االتحادية  املحكمة   واعضاء 

)3( من قانون املحكمة االتحادية  الذي الغي 

القضاء  بصالحية  مجلس  املتعلق  الجزء  منه 

املحكمة  واعضاء  رئيس  لرتشيح  االعىل 

38/اتحادية/2019  املرقم   القرار  بموجب 

الصالحية  تلك  اعطى  21/5/2019  والذي  يف 

ملجلس الرئاسة وليس لرئيس الجمهورية، أي 

ان الجهة التي لها الصالحية بتعيني أي  عضو 

يف املحكمة االتحادية قد اصبحت غري محددة 

املادة  بموجب  الرئاسة  مجلس  الغاء  بعد 

املحكمة  وفقاَ  ملنطق  الدستور  من  138/اوالَ 

االتحادية، فلماذا حل رئيس الجمهورية محل 

منه  وطلبت  الحالة،  هذه  يف  الرئاسة  مجلس 

لم  حني  يف  فيها  اصيل  تعيني  عضو  املحكمة 

اداء  يجب  التي  الجهة  يف  املجلس  محل  يحل 

اليمني امامها ؟!”.

أن “من خالل ماتقدم يتضح بشكل  وأوضح 

جيل ان تعيني )محمد رجب الكبييس( كعضو 

مخالفا  ألحكام  كان  االتحادية  املحكمة  يف 

املحكمة  تشكيل  يكون  وبذلك  القانون، 

وبالتايل  صحيح،  غري  فيها  عضوا  باعتباره 

فإن أي قرار يصدر عنها يكون  قراراَ معدوما، 

قرار  صدور  اىل  يحتاج  ال  املعدوم  القرار  وان 

ال  املذكور  القرار  ان  كما  بانعدامه،  بالحكم 

تلحقه الحصانة  املنصوص عليها يف الدستور 

او القانون باعتبار قرارات املحكمة االتحادية 

باتة وملزمة.. فال إلزام وال بتات لحكم معدوم 

يف  االعىل  القضاء  مجلس  اليه  اشار  ما   وهذا 

اعمامه اىل املحاكم التابعة له”. 

الداخيل  النظام  من   )19( “املادة  أن  وتابع 

املحكمة  اصدرته  والذي  االتحادية  للمحكمة 

نفسها وهو ملزم لها يف كل االحوال بأن  يطبق 

قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 

املعدل فيما لم يرد به نص خاص يف قانونها 

او نظامها الداخيل،  حيث ان املادة 91/4 من 

عدم  عىل  نصت  قد  املدنية  املرافعات  قانون 

جواز اشرتاك القايض يف نظر الدعوى اذا كان 

له  مصلحة فيها، لذا يجوز للسيد )محمد رجب 

الكبييس( ان يشرتك يف تشكيلة املحكمة للنظر 

القرار  يكون  فيها،  وبالتايل  عضويته  بصحة 

 26/1/2020 بتاريخ  املحكمة  عن  الصادر 

ايضا  معدوما  قرارا  مناقشته  تم  والذي 

التي  لالسباب  تشكيل  املحكمة  صحة  لعدم 

ذكرناها سلفا وبسبب اشرتاك عضو ال يجوز 

املادة  لنص  استناداً  تشكيلها  يف  االشرتاك  له 

91/4  من قانون املرافعات املدنية عىل فرض 

صحة عضويته التي نجزم عىل عدم صحتها. 

االعىل  القضاء  “مجلس  أن  البيان  واختتم 

يصدر  بما  معني  غري  يكون  ان  يمكن  ال 

ويف  عام،  بشكل  االتحادية  املحكمة  عن 

القايض  ان  اذ  خاص،  املوضوع  بشكل  هذا 

يتقاىض  الكبييس(  رجب  )محمد  املتقاعد 

القضاء  مجلس  موازنة  من  التقاعدي  راتبه 

القضائي بإحالته  الغاء االمر  االعىل،  ولم يتم 

القضاء  مجلس  عن  والصادر  التقاعد  عىل 

االعىل، كذلك فإن القرارات التي تصدر عن  تلك 

املحاكم  املحكمة تكون محل تطبيق من قبل 

ومنها  االعىل،  القضاء  مجلس  تتبع  التي 

القضائية  املختصة  الهيئة  املثال،  سبيل  عىل 

االنتخابات  مفوضية  مجلس  قرارات  بتدقيق 

االتحادية  املحكمة  قبل  من  وتصديقها 

هو  والرتابط  القضائي  التداخل  وهذا  العليا، 

ملثل  يتصدى  االعىل  القضاء  مجلس  جعل  ما 

من  الكثري  وتسبب  سببت  التي  القرارات  تلك 

املشاكل املالية  والسياسية للبلد”. 

بغداد/ الزوراء:
قرر مجلس الوزراء انهاء عمل لجنة االعمار والخدمات 
تعديل  عىل  صوّت  وفيما  املحافظات،  بشأن  الوزارية 
قرار بشأن تسديد مستحقات الفالحني من محصول 
لغرض  بغداد  ألمانة  ارض  تمليك  عىل  وافق  الشعري، 

توزيعها بني شاغليها.
“الزوراء”  تلقت  بيان  الوزراء، يف  وذكر مكتب رئيس 
نسخة منه: ان مجلس الوزراء عقد جلسته االعتيادية، 
عادل  الوزراء،  مجلس  رئيس  برئاسة  الثالثاء،  امس 
آخر  عن  الوزراء  مجلس  رئيس  وتحدث  املهدي،  عبد 
التطورات السياسية واألمنية يف البالد واملوقف الدويل 
التي  واالجراءات  االجنبية،  القوات  سحب  قرار  من 
العراقيني يف الصني  اتخذتها الحكومة ملتابعة اوضاع 

وإجالئهم والوقاية من فايروس كورونا.
املعّدة  القضايا  ناقش  الوزراء  مجلس  ان  واضاف: 
يف  منها  القرارات،  من  عددا  واصدر  أعماله،  لجدول 
وزارة  قيام  عىل  املوافقة  قرر  حيث  السكن،  مجال 
املرقمة  االرض  قطعة  بغداد  امانة  بتمليك  املالية 
)12/م 16 بزايز الفضيلية ( عىل وفق القرار رقم 581 
عام  منذ  شاغليها  بني  توزيعها  لغرض   1981 لسنة 

1963 لغاية عام 2003 اصوليا .
للخدمات  الوزاري  املجلس  توصية  اقرار  تم  وتابع: 
االجتماعية بشأن املوافقة عىل احالة مرشوع مجاري 
وتشكيل  وتنفيذ  تجهيز  الثانية  املرحلة  سامراء 
وصيانة محطة املعالجة مع محطات الرفع وشبكات 
الناقلة  الخطوط  مع  الثقيلة  االمطار  ومياه  املجاري 
لصالح رشكتي املربوك للمقاوالت العامة، وبدرة الحق 
للمقاوالت العامة بمبلغ مقداره )310530406000( 
وخمسمائة  مليارات  وعرشة  ثالثمائة  فقط،  دينار 
بمدة  دينار،  آالف  وستة  واربعمائة  مليونا  وثالثون 
تنفيذ أمدها )1095( يوما قدر تعلق األمر بصالحية 

مجلس الوزراء املالية .

تعديل  املوافقة عىل  املجلس  الزراعي، قرر  املجال  ويف 
بشأن   )  2019 لسنة   265( الوزراء  مجلس  قرار 
تسديد مستحقات الفالحني من مادة الشعري ليصبح 

بحسب اآلتي:
-1 قيام رشكة مابني النهرين للبذو،ر احد تشكيالت 
وزارة الزراعة، باالقرتاض من املرصف العراقي للتجارة 
واملصارف االخرى مبلغ مقداره )300000000000( 
تسديد  لغرض  دينار،  مليار  ثالثمائة  فقط،  دينار 

مستحقات الفالحني ملادة الشعري لعام 2019.
مع  القروض  مبلغ  بإدراج  املالية  وزارة  قيام   2-
الفوائد املرتتبة عليها يف مرشوع قانون املوازنة العامة 

االتحادية للسنة املالية 2020،
لتسديد  ضمانات  بتقديم  املالية  وزارة  قيام   3-
املرصف  اىل  عنه  املرتتبة  الفوائد  مع  القرض  مبلغ 
العراقي للتجارة، وان ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ 

اصداره.
كما وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، عىل معالجة 
املرقم  الرتبية  وزارة  كتاب  يف  اليهم  املشار  تحويل 
مرشفني  اىل   25/11/2019 يف   14/1/7768 بالعدد 
من خالل االستفادة من الدرجات الشاغرة التي تمت 
احالتها عىل التقاعد، ومن ضمن التخصيصات املالية 
تنزيل  او  حذف  لعد  محافظة  كل  يف  الرتبية  ملديرية 

الكلف الخاصة بهم .
كسوة  تعليمات  اصدار  عىل  املوافقة  تمت  واكد: 
وشارات العاملني يف هيئة املنافذ الحدودية وسجالتها 
استنادا اىل احكام املادة )80/ البند ثالثا( من الدستور 
رقم  الحدودية  املنافذ  هيئة  قانون  من   )13( واملادة 

)30( لسنة 2016
ووافق املجلس عىل إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات 
املحافظات املؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء )271 
لسنة 2018( نظرا لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ 

التوجيهات الصادرة بشأن مطالب املتظاهرين .

دمشق/ متابعة الزوراء:
أفاد مصدر عسكري، امس الثالثاء، بأن الجيش السوري 
مدينة  عىل  السيطرة  إحكام  من  كامل  بشكل  تمكن 
منطقة  جنوب  للمسلحني  األكرب  املعقل  النعمان،  معرة 
السورية  الحكومية  القوات  أن  املصدر  إدلب.وأوضح 
أحرزت تقدما ميدانيا كبريا جنوب منطقة إدلب لخفض 
من  كل  عىل  بالكامل  سيطرتها  فرضت  حيث  التصعيد، 
بعد  التطور  هذا  الضيف.ويأتي  ووادي  النعمان  معرة 
ريف  يف  كفروما،  قرية  عىل  السوري  الجيش  سيطر  أن 
إدلب الجنوبي، ليطبق بذلك عىل معرة النعمان، التي تعد 

أكرب منطقة انتشار ملسلحي “هيئة تحرير الشام”، من 
الجيش  طّهر  املاضية،  الـ4  األيام  الجهات.وخالل  كل 
التشكيالت  السوري، يف إطار هجوم واسع عىل عنارص 
وقطع  املنطقة،  يف  وبلدة  قرية   15 من  أكثر  املسلحة، 
ورساقب.وتدخل  النعمان  معرة  بني  الدويل  الطريق 
معظم أرايض محافظة إدلب السورية، إضافة إىل أجزاء 
منطقة  ضمن  وحلب،  والالذقية  حمص  محافظات  من 
“أستانا”  عملية  إطار  يف  أقيمت  التي  التصعيد  خفض 
12 نقطة  التفاوضية بني روسيا وتركيا وإيران، وتضم 

مراقبة تابعة للقوات الرتكية.
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وسط ترحيب إسرائيلي وتهديد فلسطيين وفرص جناح ضئيلة

الرئيس األمريكي يكشف عن تفاصيل خطته للسالم
واشنطن- رام الله /أ ف ب- االناضول:

دونال�د  األمريك�ي  الرئي�س  كش�َف   
ترام�ب ام�س الثاث�اء خط�ة للس�ام 
يف ال�رق األوس�ط وصفته�ا إرسائيل 
لك�ن ف�رص نجاحها  ب�”التاريخي�ة” 
ضئيل�ة بعدم�ا رفضها الفلس�طينيون 

مسبقا بقوة.
وبعد أكثر من س�نتني من العمل بتكتم 
وتأجيل إعان الخط�ة مرات عدة، حدد 
رئيس الواليات املتحدة الس�اعة 12,00 
)17,00 ت غ( م�ن ي�وم ام�س الثاثاء 

موعدا “لخطته الكبرية جدا”.
وكم�ا لو أن�ه يس�عى إىل إظه�ار مدى 
التق�ارب ال�ذي حققت�ه واش�نطن مع 
إرسائي�ل يف عه�ده، ل�ن يك�ون ترامب 
بمفرده يف هذا اإلعان الرسمي من البيت 
األبي�ض، بل س�يقف إىل جانب�ه رئيس 
ال�وزراء اإلرسائي�ي بنيام�ني نتانياهو 
“صديقه الكبري” الذي استقبله منذ اول 

امس اإلثنني يف مكتبه البيضاوي.
والهدف حدده رجل األعمال النيويوركي 
أن�ه  باس�تمرار  يؤك�د  ال�ذي  الس�ابق 
مف�اوض بارع، عندما أس�ند إىل صهره 
ومستش�اره جاري�د كوش�نر يف ربي�ع 
2017، املهم�ة الش�اقة املتمثلة بوضع 
“اتف�اق  إىل  ي�ؤدي  أن  يمك�ن  اق�راح 
نهائي” بني اإلرسائيليني والفلسطينيني، 
أي أن ينج�ح حيث فش�ل كل الرؤس�اء 

السابقني.
وأكد ترام�ب اإلثنني مع نتنياهو “مرت 
س�نوات عدي�دة عديدة عدي�دة، وعقود 
وقرون يف البحث عن الس�ام يف الرق 

األوسط، وهذه فرصة لتحقيق ذلك”.
فرص�ة”  هن�اك  أن  “أعتق�د  وأض�اف 
لتش�جيع الس�ام، مع�را ع�ن تفاؤل 
ع�ى الرغ�م م�ن الرف�ض القاطع من 
جانب الفلس�طينيني الذي�ن باتوا يرون 
أن واش�نطن ل�م تعد تمتل�ك املصداقية 
بع�د  كوس�يط  للتح�رك  الرضوري�ة 
اتخاذها سلس�لة من الق�رارات املؤيدة 

الرسائيل.

– “ولدت ميتة” –
قال ترامب “نعتقد أنه يف نهاية املطاف 
س�نحصل ع�ى دع�م الفلس�طينيني”، 
مع�وال بذل�ك عى دع�م ال�دول العربية 

األخرى البعيد املنال.
وذكر مسؤولون فلسطينيون إن رئيس 
الس�لطة الفلس�طينية محم�ود عباس 
رفض يف الش�هر األخ�رية عروض حوار 
م�ع الرئي�س األمريكي ويعت�ر الخطة 

“ميتة اصا”.
الفلس�طيني  ال�وزراء  رئي�س  ودع�ا 
محمد اش�تيه، مس�بقا األرسة الدولية 
إىل مقاطع�ة املروع املخال�ف، برأيه، 
للقان�ون ال�دويل. وق�ال إنه�ا “تصفية 
للقضية الفلس�طينية”، داعيا املجتمع 
ال�دويل إىل “أال يكون رشي�كا فيها ألنها 
تتع�ارض مع أبجدي�ات القانون الدويل 
غ�ري  الفلس�طيني  الش�عب  وحق�وق 

القابلة للترصف”.
ورأى اش�تيه أن اإلعان عن الخطة “يف 
ه�ذا التوقيت ما ه�و إال لحماية ترامب 
من العزل وحماية نتانياهو من السجن، 

وليست خطة سام للرق األوسط”.
ويف م�ؤرش إىل حساس�ية التوقيت قبل 
ش�هر من انتخابات جدي�دة يف ارسائيل 
حيث يواجه نتانياهو اتهاما بالفس�اد، 
استقبل ترامب منافس�ه الرئيس بيني 

غانتس.
لك�ن اخت�ار أن يظهر أم�ام الكامريات 
مع نتانياه�و الذي لم يخف حماس�ه، 
كم�ا يفع�ل يف كل مرة يك�ون فيها مع 

ترامب.
قال نتانياهو “ش�كرا عى كل ما فعلته 
من أج�ل ارسائي�ل”، معددا السياس�ة 
املتشددة حيال إيران واالعراف بالقدس 
عاصمة الرسائي�ل وق�رار الراجع عن 
اعتب�ار مس�توطنات الضف�ة الغربي�ة 
“مخالفة للقانون الدويل”، وهي تبدالت 
أث�ارت غض�ب  األمريكي�ة  املواق�ف  يف 

الفلسطينيني.
– خمسون مليار –

هّدد الفلس�طينيون األحد باالنس�حاب 
من اتفاقية أوس�لو الت�ي تحدد العاقة 
مع إرسائيل يف حال أعلن ترامب خطته 

املرتقبة.
وقال أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحري�ر الفلس�طينية صائب عريقات 
لوكال�ة فرانس برس إن “خطواتنا للرد 
عى إعان صفق�ة القرن تتمثل بإعان 
تنفيذ قرارات املجل�س املركزي ملنظمة 
التحري�ر وأبرزها إع�ان انتهاء املرحلة 

االنتقالية”.
وتنص اتفاقات أوس�لو الثانية املوقعة 
ف�رة  ع�ى   ،1995 أيلول/س�بتمر  يف 
انتقالية من خمس سنوات يتم خالها 
التفاوض عى قضايا القدس والاجئني 
األمني�ة  والرتيب�ات  واملس�توطنات 
والحدود والعاقات والتعاون مع جريان 

آخرين.
قّس�مت  االتفاق�ات،  ه�ذه  وبموج�ب 
الضفة الغربية إىل ث�اث مناطق: األوىل 
خاضع�ة للس�يطرة املدني�ة واألمني�ة 
الفلسطينية، والثانية تخضع لسيطرة 
مدني�ة فلس�طينية وأمني�ة ارسائيلية 
والثالثة تخضع لسيطرة مدنية وأمنية 

ارسائيلية.

وكان يفرض أن تنتهي هذه االتفاقات 
بحلول 1999 لكن تم تجديدها بش�كل 
تلقائ�ي من قب�ل الجانب�ني اإلرسائيي 

والفلسطيني.
ورأى عريقات أن “إعان الخطة سيخلق 
واقع�ا جدي�دا” و”يح�ّول االحتال من 

مؤقت إىل دائم”.
ورفض�ت حرك�ة املقاوم�ة اإلس�امية 
)حماس( أيض�ا الخطة. ورصح رئيس 
املكتب السيايس للحركة اسماعيل هنية 
أن خطة الس�ام األمريكي�ة “لن تمر”، 
مش�ريا إىل أنها قد تقود الفلس�طينيني 
“إىل مرحل�ة جدي�دة يف نضالهم”. ودعا 
حركة فتح والفصائل الفلس�طينية إىل 
االجتماع يف القاه�رة “لنتوحد يف خندق 

الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا”.
وكش�فت واش�نطن يف حزيران/يونيو 
املايض الجانب االقتص�ادي من الخطة 
ال�ذي يقيض باس�تثمار نحو خمس�ني 
الفلس�طينية  األرايض  يف  دوالر  ملي�ار 
والدول العربية املجاورة عى مدى عر 
س�نوات. لكن تفاصيل هذا الشق تبقى 

موضع تكهنات.
يقول الفلس�طينيون إن الخطة تقيض 
بأن تضم ارسائيل غور األردن، املنطقة 
الضف�ة  يف  الواس�عة  االس�راتيجية 
األرايض  يف  واملس�توطنات  الغربي�ة، 
بالق�دس  واالع�راف  الفلس�طينية 

عاصمة موحدة للدولة العرية.
لك�ّن الغموض يلف مس�ألة قيام دولة 
فلس�طينية. ورف�ض ترامب وكوش�نر 
حت�ى اآلن اس�تخدام ه�ذه العب�ارة، يف 
قطيع�ة مع املوق�ف التقلي�دي لألرسة 

الدولية املؤيد ل�”حل الدولتني”.
اىل ذلك دعا الرئيس الفلسطيني، محمود 
عب�اس، القيادة الفلس�طينية الجتماع 
ط�ارئ، امس الثاثاء، وبدأ قبل س�اعة 
م�ن التوقي�ت املخطط لن�ر الواليات 

املتحدة خطة “صفقة القرن”.
الفلس�طينية  وأف�ادت وكال�ة “وف�ا” 
الرسمية، مس�اء اول امس االثنني، بأن 

عب�اس دع�ا إىل “عق�د اجتم�اع طارئ 
للقيادة الفلسطينية، وذلك يوم الثاثاء 
يف الس�اعة الس�ابعة مس�اء، يف مق�ر 

الرئاسة بمدينة رام الله”.
وب�دأ ه�ذا االجتماع قبل س�اعة واحدة 
م�ن التوقي�ت املخطط له لن�ر البيت 
األبيض فحوى خطة الس�ام األمريكية 
يف ال�رق األوس�ط واملعروف�ة باس�م 

“صفقة القرن”.
وس�بق أن أك�دت مصادر ع�دة أن هذه 
الخط�ة تن�ص عى تن�ازالت سياس�ية 
كثرية من الجانب الفلس�طيني ملصلحة 
إرسائيل، خاصة يف مسألة صفة القدس 
مقاب�ل  الغربي�ة،  الضف�ة  يف  وأراض 
إغراءات اقتصادية، كما أنها ال تش�مل 
صيغة ح�ل الدولتني الت�ي كانت تعتر 
س�بيا وحي�دا لح�ل ال�رصاع بموجب 

قرارات األمم املتحدة.
كم�ا دعت الرئاس�ة الفلس�طينية،اول 
ام�س اإلثن�ني، س�فراء ال�دول العربية 
واإلس�امية املدعوين لحضور مراس�م 
إعان صفقة القرن األمريكية املزعومة، 

لعدم املشاركة فيها.
جاء ذلك يف ترصيحات للمتحدث باس�م 
الرئاسة الفلس�طينية، نبيل أبو ردينة، 
الفلس�طينية  األنب�اء  وكال�ة  نقلته�ا 

الرسمية )وفا(.
وقال أبو ردينة: “نهيب بالسفراء العرب 
واملس�لمني الذي�ن وجهت له�م دعوات 
لحضور إعان صفقة القرن املشؤومة 
، بع�دم املش�اركة يف هذه املراس�م التي 
نعتره�ا مؤام�رة ته�دف إىل الني�ل من 
حقوق ش�عبنا الفلس�طيني وإفش�ال 
قيام دولة فلسطني وعاصمتها القدس 

الرقية”.
وأض�اف أبو ردين�ة: “علمنا ب�أن عددا 
من س�فراء الدول العربية واإلس�امية 
الش�قيقة الذي�ن وجه�ت له�م دعوات 

رفضوا املشاركة”.
وكان الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
ق�د إعل�ن ع�ن الخط�ة املزعومة،امس 

الثاثاء، بحضور كل من رئيس الوزراء 
اإلرسائي�ي املنتهي�ة واليت�ه، بنيام�ني 
 – “أزرق  ح�زب  ورئي�س  نتيناه�و، 
أبي�ض”، بين�ي غانتس، أب�رز منافيس 
نتنياه�و يف االنتخاب�ات الرملانية، يف 2 

مارس/ آذار املقبل.
الرئي�س  أك�د  متص�ل،  س�ياق  ويف 
الفلس�طيني محمود عباس، “التمسك 
 ،1967 ح�دود  ع�ى  الدولت�ني  بح�ل 
القدس الرقية”، مش�ددا  وعاصمتها 
ع�ى رف�ض “أي صفقة م�ن أية جهة 
يف العال�م”، يف إش�ارة إىل صفقة القرن 

املزعومة.
جاء ذلك خال اتصال هاتفي تلقاه من 
وزي�ر الخارجية الريطان�ي، دومينيك 
راب، حسب وكالة األنباء الفلسطينية.

لتحقي�ق  “جاه�زون  عب�اس:  وق�ال 
الس�ام وفق قرارات الرعية الدولية، 
ومس�تعدون ملفاوض�ات تش�ارك فيها 
ال�دول  الدولي�ة وع�دد م�ن  الرباعي�ة 
األخرى”. وأضاف: “ل�ن نقبل بأي دور 
للوالي�ات املتح�دة وحده�ا يف العملي�ة 

السياسية، جراء انحيازها الواضح”.
ه�ي  املزعوم�ة،  الق�رن  وصفق�ة 
خط�ة تدع�ي واش�نطن أنها لتس�وية 
القضي�ة الفلس�طينية، دون أن تعطي 
للفلس�طينيني كامل حقوقهم املعرف 

بها دوليا.
وف�ق  املزعوم�ة،  الصفق�ة  وتق�رح 
مصادر صحفية إرسائيلية، إقامة دولة 
فلسطينية عى أجزاء من أرايض الضفة 
الغربي�ة، م�ع من�ح الق�دس الرقية 
إلرسائيل، وتجاهل حل مشكلة الاجئني 

الفلسطينيني.
والفصائ�ل  الس�لطة  وتوافق�ت 
الفلس�طينية عى رفض خطة التسوية 
أمريك�ي  انحي�از  ظ�ل  يف  األمريكي�ة، 
لصال�ح إرسائي�ل، م�ن أب�رز مظاهره 
إع�ان ترامب، أواخ�ر 2017، االعراف 
بالق�دس بش�قيها الرق�ي والغرب�ي 

عاصمة إلرسائيل.
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ياوندي/األناضول:

 َتج�ري الكام�ريون يف 9 فراير/ ش�باط املقبل 
انتخاب�ات مزدوج�ة، تريعي�ة وبلدي�ة، رغم 
األزمة االجتماعية والسياسية املقلقة، وانعدام 
األمن يف شمال غربي وجنوب غربي الباد، وهي 

مناطق ناطقة باإلنجليزية.
وقبيل نحو أس�بوعني من االنتخاب�ات، تحاول 
الجماع�ات االنفصالي�ة املس�لحة، الت�ي تهدد 
األمن يف تلك املناطق منذ ما يزيد عى 3 سنوات، 

منع الناس من تسجيل أصواتهم واإلدالء بها.
الديمقراطي�ة  “الجبه�ة  عض�و  ويق�ول 
نجون�غ  الرئيس�ة،  املعارض�ة  االجتماعي�ة”، 
أفاريس�يوس ندي�م، إن�ه “ع�ى الن�اس زيارة 
الجنوب الغربي، والنزول إىل الحقول يف الش�مال 
الغرب�ي، ملعرفة م�ا إذا كان بإمكاننا يف س�ياق 

الحرب هذه إجراء انتخابات حرة ونزيهة”.
ويضيف نديم لألناضول، أن “مكاتب االنتخابات 
الكامريونية، املس�ؤولة ع�ن انتخاب�ات الباد، 
ليس�ت فاعلة يف املناطق الش�مالية الغربية من 
بامن�دا عاصم�ة  “باس�تثناء  الباد”.ويتاب�ع: 
املنطق�ة )الش�مالية الغربي�ة(، ف�إن املكات�ب 
األخرى ليس�ت فاعلة، الجميع هارب، أنا عضو 
يف الرملان عن بوياو يف الشمال الغربي، وأنا اآلن 
يف ياوندي � عاصمة الكامريون � وال أس�تطيع 

أن أشق طريقي إىل هناك )الشمال الغربي(”.
“الحرك�ة  ح�زب  يف  زم�اءه  أن  يذك�ر  كم�ا 
الديمقراطي�ة الش�عبية للكام�ريون” الحاكم، 
“الذين من املفرض أن يتمتع�وا باالمتيازات”، 
غ�ري قادري�ن أيض�ا ع�ى الوص�ول إىل املناطق 
الت�ي يمثلونه�ا يف أماكن النزاع. وي�ردف: “لقد 
تم اختطاف العديد م�ن أعضاء حزبنا، ويجري 
اختطافهم يف مختلف الدوائر االنتخابية، ورغم 
رضورة انشاء وتواجد مراكز للرطة يف مواقع 
مختلف�ة، إال أن�ه لي�س هن�اك الكث�ري منهم”.

وينتقد نديم الحالة األمنية يف تلك املناطق، الفتا 
أن الوكاء املس�ؤولني ع�ن تنظي�م االنتخابات 
“يتساءلون كيف س�يجهزون صناديق االقراع 
م�ع الن�زاع املس�لح، بل كي�ف س�يقربون من 
الش�عب لك�ي تتاح له�م فرص�ة التصويت؟”.

ووفقا مل�ا ذكره ندي�م، فإنه مع انع�دام األمن، 
س�يضطر الن�اس إىل الذه�اب فق�ط للمواق�ع 
التي تضم مراكز رشطة، والتصويت ملرش�حني 
ال يعرفونهم. ويتس�اءل: “هل ه�ذا هو العدل؟ 
من املف�رض أن يصوت الس�كان املحليون ملن 

يعرفونهم، ويتوقعون أن يرتقوا لتطلعاتهم”.
املحلي�ون  الس�كان  الواق�ع،  “يف  ويس�تدرك: 
خائف�ون، مه�ددون، ويفتق�رون إىل الثقة، ألن 

الحكومة تفشل يف ضمان سامتهم. ويف الوقت 
نفس�ه، تحظ�ر الجماع�ات املس�لحة عليه�م 

املشاركة يف التصويت”.
حوار حقيقي

ويعرب نديم عن اس�تهجانه ق�رار رئيس الباد 
ب�ول بيا، إعط�اء األولوية لتنظي�م االنتخابات، 

عوضا عن إحال السام أوال.
ويتس�اءل: “كيف يف�رض أن يذهب الناخبون 
املحروم�ون من الحماية إىل الحمات االنتخابية 

والتصويت؟”.
ويش�دد عى أن ما يحتاجه الكامريونيون أكثر 
م�ن أي يشء، ه�و “إج�راء ح�وار حقيقي قبل 

الروع يف مسألة االنتخابات”.
م�ن جهت�ه، يق�ول نائ�ب رئي�س “الجبهة” يف 
إقلي�م الش�مال الغربي جوزي�ف باه ن�دام، إن 
“الس�ام ل�م يتم بع�د يف املنطقت�ني الناطقتني 
باإلنجليزية، تلك هي الحقيقة”. ويضيف ندام: 
“لق�د قدمن�ا قوائم ناخبين�ا إلثبات اس�تحالة 
إج�راء االنتخابات يف هذا الس�ياق”. كما أش�ار 
إىل عام�ل آخر يعوق إج�راء االنتخابات املقبلة، 
وهو مغ�ادرة الس�كان تلك املناط�ق املحفوفة 
باملخاطر. ويتابع: “طلبت هيئة االنتخابات منا 
إرسال ممثلني إىل مراكز الرطة، ولم نفعل. ال 
يمكنن�ا القيام بذلك، ببس�اطة، ألن الجميع قد 
غ�ادر املناط�ق”. غري أن ندام، يأمل أن يس�مح 
رئيس الباد بإجراء االنتخاب�ات بحرية وأمان. 
بدوره، يش�دد عضو الرملان عن الحزب الحاكم 
وانلو جون تشيموا، عى ثقته بالحكومة بشكل 
أكثر تفاؤال، واعتقاده بأنها س�تتخذ اإلجراءات 
الازم�ة لحماي�ة املدني�ني. ويف 31 ديس�مر/ 
كان�ون األول 2019، ق�ال الرئي�س بي�ا، إنه تم 
اتخ�اذ ترتيب�ات أمني�ة لضم�ان تمك�ن جميع 
املواطنني يف مختلف أنحاء الباد، من ممارس�ة 
حقه�م يف التصوي�ت. وت�م تأجي�ل االنتخابات 
التريعية والبلدية مرتني يف الكامريون، بسبب 
التهدي�دات املتزايدة من االنفصاليني املس�لحني 
الناطقت�ني باللغ�ة اإلنجليزي�ة،  يف املنطقت�ني 
والهجمات التي تش�نها جماع�ة “بوكو حرام” 
أقىص ش�مايل الب�اد. وت�م انتخ�اب الرملانيني 
واملس�ؤولني البلديني مدة 5 سنوات، بانتخابات 
عقدت يف س�بتمر/ أيلول 2013، وقد استفادوا 
م�ن تمديدي�ن للوالي�ة، ينتهي آخرهم�ا يف 29 
فراير املقبل. و”بوكو حرام”، جماعة نيجريية 
مسلحة تأسست يف يناير/ كانون الثاني 2002، 
وتدعو إىل تطبيق متشدد للريعة اإلسامية يف 
جمي�ع واليات الباد، حت�ى الجنوبية منها ذات 
األغلبية املسيحية. وأعلنت الجماعة يف مارس/ 

آذار 2015، ارتباطها بتنظيم “داعش”.

الجزائر/ميدل ايست اوناين:
 وّج�ه وزي�ر الخارجي�ة والتعاون 
الدويل لدولة اإلمارات الشيخ عبدالله 
ب�ن زاي�د آل نهي�ان دعوة رس�مية 
للرئيس الجزائ�ري عبداملجيد تبون 

لزيارة اإلمارات.
وقال الش�يخ عبدالله بن زايد خال 
مؤتمر صحفي م�ع نظريه صري 
بوقادوم إنه نقل لرئيس الجمهورية 
عبداملجي�د تب�ون، تحي�ات نظريه 
اإلماراتي، منتظرا منه تلبية دعوته 

لزيارة اإلمارات.
وأض�اف “نتطلع أن تك�ون الزيارة 
قريب�ة تس�هم يف تقوي�ة العاقات 
ب�ني البلدين، خاص�ة يف القطاعات 

االسراتيجية”.
ووصل الشيخ عبدالله بن زايد وإىل 
الجزائ�ر اول ام�س االثنني يف زيارة 
رسمية ليلتقي للمرة الثالثة نظريه 
الجزائ�ري ص�ري بوق�ادوم خال 
ش�هر، إذ زار األخري اإلمارات يف 15 
يناير/كانون الثاني الجاري قادماً 
م�ن اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
ضم�ن جولة خليجي�ة لبحث امللف 
الليبي، كما التقيا يف أملانيا منذ أيام 
خال مؤتمر برلني الذي جمع عدة 
دول غربي�ة وعربي�ة لبح�ث امللف 

الليبي.
وتزام�ن وص�ول الش�يخ عبدالل�ه 
بن زايد إىل الجزائ�ر لبحث التعاون 
واألزم�ة الليبي�ة، مع نهاي�ة زيارة 
مماثل�ة قام به�ا الرئي�س الركي 
رجب طيب أردوغ�ان دامت يومني 
ح�اول م�ن خاله�ا ج�س نب�ض 
الحكوم�ة الجزائرية حول امكانية 
دعمه�ا لحكومة الوف�اق ومقرها 

طرابلس.
وم�ن املرتق�ب أن يجتمع الش�يخ 
الرئي�س  م�ع  زاي�د  ب�ن  عبدالل�ه 
تب�ون ورئي�س  تب�ون  عبداملجي�د 

الوزراء عبدالعزيز جراد.
واس�تضافت الجزائر يوم الخميس 
املايض االجتماع الوزاري لدول جوار 
ليبيا لبح�ث التطورات املُتس�ارعة 
عى الساحة الليبية، وتبادل الرؤى 
بني دول الجوار الليبي حول التحرك 
ُمس�تقباً عى ض�وء نتائج مؤتمر 
برلني الذي رعته األمم املتحدة وعقد 

يف أملانيا يوم 19 يناير الجاري.
وأك�د بي�ان ختامي الجتم�اع دول 
ج�وار ليبيا ع�ى رف�ض أي تدخل 
خارج�ي يف ليبيا ومواصل�ة الدفع 
للتوصل إىل تسوية شاملة بالطرق 
السياس�ية  والحل�ول  الس�لمية 
الستعادة األمن واالستقرار يف البلد 
الذي يعاني م�ن الفوىض والرصاع 
منذ س�قوط نظام معمر القذايف يف 

.2011
وشوش�ت تركي�ا عى مس�ار الحل 
الس�يايس يف ليبي�ا بع�د أن أعلن�ت 

دعم�ا  ليبي�ا  يف  ق�وات  إرس�الها 
لحكومة الوفاق وامليليش�يات التي 
تقاتل إىل جانبه�ا يف طرابلس قبيل 

أيام من مؤتمر برلني.
كما فاقمت اتفاقية وقعها أردوغان 
مع رئي�س حكوم�ة الوف�اق فائز 
الرساج لتقاس�م الح�دود البحرية، 
الرصاع يف البلد وأصبحت تهدد أمن 
املنطق�ة كلها، حي�ث رفضت دول 
األحادية  االتفاقي�ة  تل�ك  املنطق�ة 
باعتبار أنها ال تحرم قانون البحار 

يف املتوسط.
أردوغ�ان  ح�اول  الجزائ�ر  وم�ن 
م�ع  املتج�اوب  بمظه�ر  الظه�ور 
الجهود السياس�ية الدولية بش�أن 
ليبي�ا، إذ أعل�ن يف مؤتم�ر صحفي 
مش�رك مع نظريه عبداملجيد تبون 
الس�يايس  الح�ل  تدع�م  ب�اده  أن 
ال�دول  بع�ض  ُمتهم�ا  لألزم�ة، 
األوروبي�ة بتأزي�م الوضع، يف وقت 

كان�ت فيه حكومت�ه تؤمن رحات 
رسية ملقاتلني س�وريني من مطار 
إس�طنبول نح�و طرابل�س لدع�م 

حكومة الوفاق.
وق�ال مراقب�ون إن أردوغ�ان الذي 
فشل يف الس�ابق الس�تمالة تونس 
نحو ص�ف حكوم�ة الوف�اق، أراد 
للنظام  اقتصادية  إغ�راءات  تقديم 
الجديد يف الجزائر من خال زيارته 
يتمك�ن  ل�م  إن  وحت�ى  األخ�رية، 
الرئي�س الرك�ي من تحقي�ق ذلك 
تمام�ا كم�ا يطمح فع�ى األقل لن 
يجعل املوقف الجزائري يميل بعيدا 

عن حكومة الرساج.
لكن الجزائر كما تونس تدرك جيدا 
تبعات التدخل العس�كري ألنقرة يف 
الجارة ليبي�ا خصوصا بع�د تأكيد 
وصول املرتزقة الس�وريني املوالني 
لركي�ا إىل طرابلس لدع�م حكومة 
الرساج وهو ما يش�كل خطرا أمنيا 

كبريا عى الحدود وعى االس�تقرار 
اإلقليم�ي يف املنطق�ة، خاص�ة أن 
الجزائر تشرك يف أكثر من ألف كلم 
م�ن الحدود الرية م�ع ليبيا والتي 

تخىش تسلل اإلرهابيني منها.
وش�اركت دول�ة اإلم�ارات العربية 
املتح�دة والجزائ�ر إىل جانب مرص 
يف مؤتم�ر برلني إىل جانب 12 دولة، 
حيث تس�عى الدول العربية الثاث 
إىل إيج�اد مخرج ل�ردي الوضع يف 
ليبي�ا وتتفق عى رف�ض التدخات 
العس�كرية األجنبي�ة يف ه�ذا البلد 

العربي واألفريقي.
وقبي�ل مؤتم�ر برلني، أكد الش�يخ 
محمد ب�ن زايد آل نهي�ان ويل عهد 
أبوظبي خال لقاء مع املستش�ارة 
األملاني�ة إنجي�ا م�ريكل أّن الح�ل 
الح�ل  ه�و  والس�لمي  الس�يايس 
األمثل لتحقيق األمن واالستقرار يف 
املنطقة وتحقيق طموحات الشعب 

الليبي.
وأش�ار إىل أن دولة اإلمارات مع أي 
جهد أو تحرك أو مبادرة من شأنها 
مساعدة الشعب الليبي عى الخروج 
من أزمته وتجاوز معاناته، ووقف 
التدخل يف شؤونه الداخلية، وتعزيز 
أركان الدولة الوطنية ومؤسساتها 
امليليش�يات اإلرهابية  يف مواجه�ة 
لتدف�ق  ح�د  ووض�ع  املس�لحة، 

العنارص اإلرهابية إىل ليبيا.
كما أك�د ويل عهد أبوظب�ي أن أمن 
واس�تقرار منطقة الرق األوسط 
إقليمي�ة وعاملية،  يمث�ل مصلح�ة 
بالنظ�ر إىل ما تمثله ه�ذه املنطقة 
كب�رية  اس�راتيجية  أهمي�ة  م�ن 
بالنس�بة إىل العالم كله، مش�دداً يف 
الوقت نفس�ه عى موقف اإلمارات 
الداع�ي إىل الحكم�ة يف التعامل مع 
كاف�ة التط�ورات الت�ي تش�هدها 

املنطقة. 

 كابول/رويرز:
 قال مسؤولون امس الثاثاء إن اشتباكات دارت بني القوات 
األفغانية ومس�لحني من حركة طالبان لدى محاولة القوات 
الوصول ملنطقة بوسط الباد تحطمت فيها طائرة عسكرية 

أمريكية وتعد معقا لطالبان.
وأك�د الجيش األمريكي يوم اول ام�س االثنني تحطم طائرة 
عس�كرية من ط�راز إي11-إيه يف إقليم غزن�ة لكنه نفى ما 
أعلنته طالبان عن إس�قاطها، ول�م يذكر عدد من كانوا عى 

متنها وما إذا كان أي منهم قد قتل يف الواقعة.
وق�ال خال�د وردك قائ�د رشط�ة إقلي�م غزن�ة لروي�رز إن 
الس�لطات أرسلت قوات أمن ملوقع التحطم يف منطقة ده يك 
بمجرد أن تلقت باغا بوقوعه، لكن مس�لحي طالبان نصبوا 

كمينا لتلك القوات.
وأضاف ”وفقا ملعلوماتنا، هناك أربع جثث وش�خصان كانا 
ع�ى قيد الحياة عى متن الطائرة وهما مفقودان“، مش�ريا 
إىل أن القوات تلقت أمرا بعد ذلك بالراجع واالس�تعاضة عن 

ذلك بعملية جوية.

وق�ال املتحدث باس�م طالبان ذبيح الله مجاه�د إن القوات 
األفغاني�ة املدعومة من الجيش األمريكي حاولت الس�يطرة 
ع�ى املنطقة املحيطة بموقع تحطم الطائرة واش�تبكت مع 

مقاتي الحركة.
وأضاف لرويرز أنهم تمكنوا من صد تلك املحاولة مشريا إىل 
أن طالبان ستس�مح لفريق إنقاذ بالدخول النتش�ال الجثث 

من موقع التحطم.
وقال ”أحىص مقاتلو طالبان يف املوقع ست جثث من تحطم 
الطائ�رة األمريكية“. وأضاف أن من املحتمل أن يكون هناك 
مزيد من القتى لكن يصعب التأكد ألن الحطام تحول بأكمله 

إىل رماد بسبب النريان التي نشبت فيه.
وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إن أقل 
من خمس�ة أفراد كانوا ع�ى متن الطائ�رة عندما تحطمت 
وق�ال أحده�م إن املعلومات األولية أش�ارت إىل أن اثنني عى 

األقل كانا عى متنها.
وذكر مسؤول يف وزارة الدفاع األمريكية لرويرز يوم الثاثاء 
أن ه�ذا املوق�ع لم يزره أي مس�ؤولني أمريكيني أو أفراد من 

الق�وات الدولي�ة يف أفغانس�تان، وأن زع�م طالب�ان بأنه�ا 
أس�قطت الطائرة مضلل إذ يظه�ر تحقيق أويل حدوث عطل 

ميكانيكي.
والطائ�رة الت�ي تحطم�ت م�ن صن�ع رشك�ة بومبارديي�ه 

وتستخدم لتزويد املناطق النائية بقدرات اتصال.

برغم تهديد اجلماعات االنفصالية

انتخابات الكامريون ستجري يف موعدها
تنسيق إماراتي جزائري لدعم احلل السلمي يف ليبيا

طالبان متنع القوات األفغانية من الوصول ملوقع حتطم طائرة عسكرية أمريكية
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ص�دور أمر 
اس�تقدام بح�ق املدير الع�ام لرتبي�ة محافظة 
نين�وى األس�بق، مبين�ة أن األم�ر ص�در وفقاً 
ألح�كام امل�ادة )340( م�ن قان�ون العقوبات. 
بينما كش�فت هيئة النزاه�ة االتحادية، امس، 
ذتها بحقِّ  ع�ن تفاصيل عمليَّة الضبط الت�ي نفَّ
النائ�ب )محمود عبد الرضا امل�ال طالل(، ُمبيِّنة 
أنَّ محكمة التمييز االتِّحاديَّة صادقت عىل قرار 

سجنه بعد ضبطه ُمتلبِّساً بجريمة الرشوة.
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات التابع�ة للهيئ�ة يف 
بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه ان”الهيئة 
التحقيقي�ة القضائية املختصة بقضايا النزاهة 
يف نين�وى أصدرت أم�راً باس�تقدام املدير العام 
لرتبية نين�وى األس�بق؛ عن تهم�ة التعاقد مع 
أحد املص�ارف األهلية؛ الس�تقطاع مبلغ عرشة 
آالف دين�ار م�ن رواتب موظف�ي مديرية تربية 

املحافظة دون وجود سند قانوني.
وأضافت الدائرة ان” أمر االس�تقدام يف القضّية، 
قت فيها الهيئة وأحالتها عىل القضاء،  التي حقَّ
ص�در وفقاً ألح�كام امل�ادة )340( م�ن قانون 

.» العقوبات العراقيِّ
الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت، الش�هر املايض، 
ص�دور ع�دة أوام�ر قب�ض واس�تقدام بح�ق 
مس�ؤولني يف املحافظ�ة، م�ن بينه�م املحافظ 
األسبق ونائب رئيس مجلس املحافظة السابق، 
وأحد أعضائ�ه، إضافة إىل رئيس جامعة نينوى 

وعم�ي�د كلي��ة الحق��وق يف جامع�ة املوصل 
السابقني.

بينما كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، امس 
الثالث�اء، ع�ن تفاصي�ل عمليَّ�ة الضب�ط الت�ي 
ذته�ا بحقِّ النائ�ب )محمود عب�د الرضا املال  نفَّ
ط�الل(، ُمبيِّنة أنَّ محكم�ة التميي�ز االتِّحاديَّة 
صادق�ت عىل قرار س�جنه بعد ضبطه ُمتلبِّس�اً 

بجريمة الرشوة.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه، إن “دائرة التحقيقات يف الهيأة، ويف معرض 
ذتها، أفادت  حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّ
يها بالغاً من أحد املُش�تكني حول مساومة  بتلقِّ

املُ�دان ل�ه )املُش�تكي( مقابل امتن�اع األول من 
أداء أعم�ال وظيفته واإلخالل بها عرب الكفِّ عن 
عرقلة عقود رشكة املُش�تكي وش�قيقه املرُبمة 
م�ع وزارة الصناع�ة واملعادن، وع�دم إدراجها 
يف االس�تجواب الذي كان يروم املُ�دان القيام به 

بصفته عضواً يف مجلس النوَّاب«.
وأضاف�ت الهيئة أنها “قامت بتأليف فريق عمٍل 
ن من استحصال أمر السيِّد قايض التحقيق  تمكَّ
بضب�ط املُتَّهم بالجرم املش�هود، وبع�د املُراقبة 
والتح�رِّي وجمع املعلوم�ات، تمَّ ضبط�ه أثناء 
تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّ�ِف�َق عىل 

تسلُِّمِه«.

وتابعت إنَّه “وبتاري�خ 2019/12/17 أصدرت 
محكم�ة جناي�ات مكافح�ة الفس�اد املركزيَّة 
قرارها القايض بس�جن املُدان ُمدَّة ست سنواٍت 
ر لديها من  م�ع غرامٍة ماليٍَّة؛ وذلك نتيجة املُتوفِّ
أدل�ٍة وإثباتاٍت تمثَّ�ل�ت بضبط املُدان ُمتلبِّس�ًا 
بالج�رم املش�هود م�ن قب�ل م�الكات الهيئة يف 
مكتبه أثن�اء تس�لُّمه مبلغ الرش�وة، ومقداره 
، فض�اًل ع�ن أقوال  )150,000( دوالٍر أمريك�يٍّ
الش�هود، وضبط املبلغ املُثبَّتة أرقامه س�لفاً يف 
السيَّارة الحكوميَّة العائدة للُمدان، واعرتاف أحد 
أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرش�وة يف السيَّارة 

بناًء عىل أوامر املُدان«.
وبينت الهيئة أنه “ونتيج�ة التفاصيل املذكورة 
 /1542( بالع�دد  الص�ادر  املحكم�ة  ق�رار  يف 
 ،2020/1/22 يف  الجزائيَّ�ة/2020(  الهيئ�ة 
ق�رَّرت تصدي�ق الق�رارات الص�ادرة بالدعوى 
كافة؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّة )259/أ/1( من 
قانون أصول املحاكمات الجزائيَّة، ورد الطعون 
التمييزيَّ�ة، فيم�ا نوَّه�ت املحكم�ة ب�أنَّ ق�رار 

املصادقة قد صدر باالتِّ�فاق بتاريخه«.
وكان�ت الهيئ�ة قد أعلن�ت، يف منتص�ف كانون 
األول امل�ايض، صدور حكٍم حضوريٍّ بالس�جن 
ست سنواٍت بحقِّ املُدان مع غرامٍة ماليٍَّة قدرها 
عرشة مالي�ني ديناٍر، اس�تناداً إىل أحكام القرار 
)160 لس�نة 1983(، بتهم�ة تعاطي الرش�وة، 
ُمبيِّنًة أنَّ ق�رار الحكم جاء عىل خلفيَّة تنفيذها 

عمليَّة ضبٍط بحقِّ املُدان. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت دائرة صحة ذي ق�ار، امس 
الثالثاء، تطبي�ق إجراءاتها الصحية 
للوافدي�ن  والعالجي�ة  الوقائي�ة 
اح�رتازي  كإج�راء  املحافظ�ة،  اىل 
من ف�روس كورون�ا، مؤك�دا خلو 
املحافظة م�ن اية حالة. من جهته، 
نفى مص�در طبي يف دياىل تس�جيل 
اصاب�ة بفايروس كورونا بني عمال 
رشكة صيني�ة متخصصة يف مجال 
النفط متواجدة بني محافظتي دياىل 

وواسط .
وق�ال مدير دائ�رة صح�ة ذي قار، 
الدكت�ور عب�د الحس�ني الجاب�ري، 
يف ترصي�ح صحف�ي إن “الك�وادر 
الطبية يف محافظة ذي قار مستعدة 
ألي طارئ، وعمل�ت عىل تخصيص 
رده�ات خاصة وحم�الت توعية يف 
جميع الدوائر الصحية تحس�با ألية 

حالة يشتبه بها يف املحافظة”.
واش�ار الجابري اىل “اع�ادة تفعيل 
آليات دائ�رة صحة ذي قار الخاصة 

بالسيطرة عىل االلتهابات التنفسية 
م�ن  وغره�ا  كورون�ا،  وف�روس 
ان  مؤك�دا  االنتقالي�ة”.  االم�راض 
مناط�ق  م�ن  الوافدي�ن  “جمي�ع 
فروس كورونا يخضعون للفحص 

يف املطارات«.
ام�س  الصح�ة،  وزارة  وكش�فت 
االثن�ني، ع�ن تش�كيل خلي�ة أزمة 
برئاسة وزير الصحة لتفادي انتشار 

فايروس كورونا يف العراق.
وأعلن�ت دائ�رة صح�ة الب�رصة، يف 

وقت س�ابق، عدم تسجيل اية حالة 
او  كورون�ا  بفاي�روس  لالصاب�ة 
االش�تباه بها، مؤكدة اتخ�اذ كافة 
االجراءات الوقائية لحماية املوطنني 

من هذا املرض.
من جهته، نفى مصدر طبي يف دياىل 
تس�جيل اصابة بفاي�روس كورونا 
بني عمال رشكة صينية متخصصة 
ب�ني  متواج�دة  النف�ط  مج�ال  يف 

محافظتي دياىل وواسط .
وذكر املصدر يف ترصيح صحفي ان 

»رشكة }زيبك{ الصينية التي تعمل 
يف مج�ال حفر االبار ضم�ن الرقعة 
االستكش�افية بني دياىل وواسط لم 
تس�جل اية اصابة بم�رض كورونا 
وال مخ�اوف م�ن انتش�ار املرض يف 

مواقع العمل«.
دي�اىل  »دائ�رة صح�ة  ان  وأوض�ح 
االج�راءات  م�ن  سلس�لة  اتخ�ذت 
الوقائي�ة ملواجه�ة امل�رض، خاصة 
يف املناف�ذ الحدودي�ة ش�مال رشق 

بعقوبة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزيرة الرتبية، سها خليل العيل 
بك، ام�س الثالث�اء، حص�ول موافقة 
مجل�س ال�وزراء ع�ىل تثبي�ت مرشيف 
“دورة الس�الم والبن�اء” بع�د طرحه 
للتصوي�ت يف جلس�ة مجل�س الوزراء 
الت�ي انعقدت امس. م�ن جهة اخرى، 
اعلنت الوزارة، امس، تسجيل 27,890 
الف متقدم لخوض االمتحان التمهيدي 
الخارجي للمديريات العامة للرتبية يف 

املحافظات.
وقال�ت وزيرة الرتبية، س�ها العيل بك، 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، 
إن “ه�ذا التصوي�ت جاء بع�د الجهود 
الحثيثة الت�ي بذلتها الع�يل بك إلتمام 
اج�راءات تثبيته�م م�ن خ�الل عرض 
هذا املل�ف ألكثر من مرة يف اجتماعات 

مجلس الوزراء السابقة«.

وبحس�ب بيان ال�وزارة، فإن “مرشيف 
دورة الس�الم والبن�اء، خ�الل لقائهم، 
الوزي�رة قبل ايام، ق�د اثنوا عىل جهود 

معاليها يف نقل مشكلتهم عرب القنوات 
الرسمية، والسعي بشكل جدي وحثيث 
لرف�ع الحيف عنهم ومس�اعدتهم عىل 

استعادة حقوقهم”. 
وزارة  اعلن�ت  اخ�رى،  جه�ة  م�ن 
الرتبي�ة، امس، تس�جيل 27,890 الف 

متق�دم لخ�وض االمتح�ان التمهيدي 
الخارج�ي للمديريات العام�ة للرتبية 
يف محافظات )الديوانية، املثنى، دياىل، 
النجف األرشف، االنبار(، باإلضافة اىل 
محافظة بغداد الكرخ األوىل والثانية(، 
املزم�ع انطالقُه يف ال�3 من ش�هر آذار 

املقبل .
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه، إن “املديرية العامة للتقويم 
واالمتحان�ات قد حددت ي�وم الثالثاء، 
املواف�ق الثال�ث من ش�هر اذار املقبل، 
موع�دا لب�دء االمتحان�ات التمهيدي�ة 
للمتقدم�ني الخارجي�ني يف املديري�ات 

العامة يف بغداد واملحافظات«.
واشارت اىل ان “عدد املسجلني لخوض 
االمتح�ان يف تل�ك املحافظات بلغ نحو 
27,890 ألف�ا م�ا بني الذك�ور واإلناث 

وللمراحل الدراسية كافة”. 

صّدقت قرار سجن النائب املال طالل وكشفت تفاصيل اعتقاله

كشفت عن تسجيل أكثر من 27 ألف متقدم لالمتحانات اخلارجية 

النزاهة تصـدر أمر استقدام حبق مدير عام تربية نينوى األسبق

ذي قار ودياىل تؤكدان خلوهما من أية إصابة بفايروس »كورونا«

الرتبية تعلن موافقة جملس الوزراء على تثبيت مشريف »دورة السالم والبناء«

بغداد/ الزوراء:
أنجزَت اللجنة الفرعية لتعوي�ض املترضرين جراء العمليات الحربية واالرهابية 
واالخطاء العسكرية يف صالح الدين، امس الثالثاء، 11 الف معاملة من اصل 35 

الفا لتعويض املترضرين.
وق�ال مدير قس�م التعويضات يف ص�الح الدين، ناظم عيل عبد الل�ه: ان »اللجنة 
الفرعي�ة لتعوي�ض املترضرين ج�راء العملي�ات الحربية واالخطاء العس�كرية 
والعمليات اإلرهابية، تعمل بانس�يابية عالية وتس�هل مراجعة املواطنني، حيث 
تم�ت املبارشة بإج�راءات تس�هيل مراجع�ة املواطن�ني للدائرة وادخ�ال جميع 
املعلوم�ات والبيان�ات، ونرش النتائ�ج عىل موق�ع الصفحة يف مواق�ع التواصل 

االجتماعي«.
واش�ار اىل ان »اللجن�ة تنظ�ر بحدود 35 ال�ف معاملة منذ تش�كيلها حتى اآلن، 
حيث ت�م انجاز اكثر من 11 الف معاملة اتخذت فيه�ا القرارات الالزمة، وتوجد 
5000 معاملة يف اللجنة املركزية يف بغداد من اجل النظر فيها، واتخاذ اإلجراءات 

النهائية بشأنها«.
وب�نّي عب�د الل�ه ان »معاملة التعوي�ض عبارة عن دع�وة قضائية يج�ب اتخاذ 
إجراءات املحاكم من ناحية تدوين اإلفادات وصحة الصدور، والكشف عن موقع 
ال�رضر، حيث تأخذ هذه اإلج�راءات وقتا من الزمن، لك�ن جميع املعامالت يتم 
العمل بها باس�تثناء ما يتأخر منها يف بغداد بس�بب وجود لجنة مركزية واحدة 
تنظ�ر يف ه�ذه القضايا، ولكن التعديالت الجديدة تنص ع�ىل ان املبالغ التي تقل 
عن 30 مليون دينار س�يتم النظر بها من قبل هيئة تمييزية برئاس�ة اس�تئناف 

صالح الدين، عىل أمل ان يتم التخفيف عىل اللجنة املركزية يف بغداد«.
ولفت عبد الله اىل »وجود زخم هائل للمراجعني س�ابًقا بس�بب عدم برمجة آلية 
التقديم، وحاليا تم تقس�يم املحافظة يف ض�وء الوحدات االدارية، ولكل قضاء له 
يوم معني وش�مول االقضي�ة االكثر ترضرا من غرها باملراجع�ة يوميا كقضاء 
بيجي، الن نس�بة الرضر في�ه 85 باملئة، وتم تخصيص مراجع�ة املواطنني عىل 

مدار االسبوع باستثناء الخميس الذي تم تحديده للجرحى«.
واض�اف ان »املتبقي م�ن املعامالت يتضمن إكمال اإلج�راءات األخرى مع دوائر 
الدول�ة، وهناك بعض املش�كالت الت�ي تعيق س�ر العمل، منها س�المة املوقف 

للمواطنني املترضرين، وهذا يعد احد عوامل تأخر انجاز املعامالت«.

بغداد/ الزوراء:
 ألقت ق�وة أمنية القب�ض عىل عدد من 
املتهم�ني بجرائ�م االره�اب والرسقة يف 

بغداد واملوصل.
وذكر إعالم وزارة الداخلية يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، ان »فوج طوارئ 
الرشط�ة الثام�ن التابع لقي�ادة رشطة 
نينوى، وبناًء عىل معلومات استخبارية 
دقيقة، وتعاون املواطنني، ألقى القبض 
ع�ىل الداع�ي }ا م ح ع{ املكن�ى }اب�و 
هاجر{ وال�ذي كان يعمل بصفة مقاتل 
فيما يس�مى بديوان الجند، وعمل أيضاً 
فيم�ا يس�مى بالحس�بة خ�الل ف�رتة 

سيطرة داعش عىل مدينة املوصل«.
وأض�اف انه »تم القبض ع�ىل االرهابي 
يف منطقة }حاوي الكنيس�ة{ يف الجانب 

األيمن ملدينة املوصل«.
اىل ذل�ك ألق�ت ق�وة أمني�ة القبض عىل 
ارهاب�ي يف عصابات داع�ش يف الجانب 

األيمن ملدينة املوصل.
وذكر إعالم وزارة الداخلية يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان »فوج طوارئ 
الرشط�ة الخامس عرش التاب�ع لقيادة 
رشط�ة نين�وى، وبن�اًء ع�ىل معلومات 
دقيق�ة، وبعد املتابعة املس�تمرة، تمكن 
من القاء القب�ض عىل الداعي }س م ا 

ط{ املكنى }ابو سدرة{ والذي كان يعمل 
فيم�ا يس�مى بالرشعي�ة، وكذلك عمل 
فيما يسمى بديوان املساجد خالل فرتة 

سيطرة داعش عىل مدينة املوصل«.
وأضاف انه »تم القبض عىل االرهابي يف 
منطق�ة }تل الرم�ان{ يف الجانب االيمن 

ملدينة املوصل«.
من جهتها اعلنت وزارة الداخلية، امس 
الثالث�اء، اعتقال س�ارق بحوزته مبالغ 
مالي�ة كبرة ومصوغ�ات ذهبي رسقها 

من منزل يف بغداد.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، ان »قوة من الل�واء الثاني 
الفرقة األوىل رشطة اتحادية تمكنت من 
القبض عىل سارق وسط بغداد بحوزته 
مبل�غ ق�دره 7 مالي�ني دين�ار عراق�ي 
ومصوغ�ات  أمريك�ي  دوالر  و3600 
شبيهة بالذهب، كان قد رسقها من احد 

املنازل«.
وأضاف ان »عملية االعتقال جاءت بعد 
استحصال امر قضائي، وبالتنسيق مع 
مفرزة من االمن الوطني واس�تخبارات 
الرشط�ة االتحادي�ة ومكت�ب مكافحة 
اجرام االعظمية، حيث تم تسليم املتهم 
م�ع امل�واد املضبوط�ة اىل جه�ة الطلب 

إلكمال االجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة املوارد املائي�ة، االثنني، عن ارتفاع خزين العراق املائي بواقع 25 مليار مرت 
مكع�ب عم�ا كان عليه يف كان�ون الثان�ي 2019، متوقعة زيادة يف الخزي�ن خالل األيام 

املقبلة.
وقال املتحدث باسم الوزارة مدير املركز الوطني للموارد املائية عون ذياب ل�/ املعلومة /، 

ان “خزين العراق املائي يف كانون الثاني من العام املايض بلغ 20 مليار مرت مكعب«.
وأض�اف ان “خزين العراق ارتفع خ�الل عام كامل اىل 45 مليار مرت مكعب بواقع زيادة 

قدرها 25 مليار مرت مكعب”، متوقعا “زيادة الخزين املائي خالل األيام املقبلة«.
وأوضح ان “ العراق لديه خزين اخر غر الخزين الحايل ويس�مى بالخزين امليت فقط يف 

الثرثار اضعاف الخزين العراقي”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت امانة بغداد، امس الثالثاء، أن نسبة اإلنجاز يف صيانة طريق محمد القاسم 

بلغت 89%، مرجحة افتتاحه أمام حركة السر واملرور منتصف الشهر.
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن “األمانة حققت نس�بة 

انجاز بلغت 89  %  بأعمال الصيانة الخاصة بالطريق الرسيع محمد القاسم«.
ورجحت األمانة، يف بيانها، “انجاز العمل يف املرحلة الرابعة والحالية، وافتتاحها 

امام حركة السر واملرور منتصف الشهر املقبل”. 

صالح الدين تنجز 11 ألف معاملة 
ملتضرري العمليات احلربية واإلرهابية

اعتقال متهمني باإلرهاب والسرقة يف 
بغداد واملوصل

املوارد املائية تعلن ارتفاع اخلزين 
املائي للعراق 

أمانة بغداد ترجح افتتاح حممد 
القاسم منتصف شباط

بغداد/ الزوراء:
كش�فت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية، امس 
الثالثاء، عن موافقة روس�يا ع�ىل بيع العراق 
منظوم�ة الدفاع الجوي اس 400 خالل زيارة 
مستش�ار االم�ن الوطن�ي، فال�ح الفي�اض، 
اللجن�ة  ان  مبين�ة  موس�كو،  اىل  األخ�رة 
اس�تضافت الفي�اض ال�ذي أكد لن�ا موافقة 

روسيا عىل بيع العراق املنظومة.
وقال عض�و اللجنة، النائب كري�م عليوي، يف 
ترصيح صحف�ي إنه “بعد الي�أس الذي لحق 
بنا من قبل التحال�ف الدويل، وخاصة أمريكا، 
من وعود زائفة لتسليح الجيش العراقي، ولم 
نص�ل اىل نتيج�ة من�ذ 2003 اىل الي�وم بعض 

الطائرات وسلمت الينا بعد 10 سنوات«.
وأض�اف علي�وي أن “الحكوم�ة ولجنة االمن 
والدف�اع النيابي�ة ادرك�ت زي�ف االدع�اءات 
االمريكية بتس�ليح وتحديث الق�درة للجيش 
الذه�اب اىل روس�يا  العراق�ي، لذل�ك قررن�ا 
للحص�ول ع�ىل األس�لحة املتط�ورة خاص�ة 

الدفاعية، ويف مقدمتها اس 400.«
وأوض�ح عليوي أن “الفياض ت�م تكليفه من 
قب�ل الحكوم�ة بمفاتح�ة الجان�ب ال�رويس 
لتزوي�د الع�راق باملنظومة الدفاعي�ة الجوية 
اس 400 واسلحة أخرى، وفعال غادر الفياض 
اىل موس�كو وحص�ل ع�ىل املوافقة م�ن قبل 
القي�ادة الروس�ية”. مبين�ا ان “لجن�ة االمن 
والدف�اع قام�ت باس�تضافة الفي�اض، وقد 
ابلغنا باملوافقة الروس�ية ع�ىل تزويد العراق 

باملنظومة الدفاعية اس 400”. 

بغداد/ الزوراء:
بارَش مركُز االم�راِض الجلدية، التابع لدائرة 
مدين�ة الط�ب يف بغ�داد، معالج�ة األمراض 
الجلدي�ة واج�راء جراحات الجل�د التجميلية 
باس�تخدام أحدث األجهزة الليزرية واملعدات 

والتقنيات الطبية املتطورة.
وقال مدير عام دائ�رة مدينة الطب، الدكتور 
حس�ن التميمي، ان »افتتاح هذا املركز يمثل 
طفرة يف مجال عالج األمراض الجلدية والذي 
يدخ�ل الخدمة للم�رة األوىل يف مستش�فيات 
الع�راق«. مضيف�ا ان »املرك�ز يوف�ر خدمة 
فريدة يف عالج عدد من األمراض الجلدية عرب 
استخدام أنواع من االجهزة الليزرية الحديثة، 
ويس�تقبل امل�رىض ع�ىل وفق نظ�ام االحالة 
م�ن االستش�ارية الجلدي�ة او احالته�م من 

املستشفيات االخرى«.
علي�ه  ي�رشف  ال�ذي  »املرك�ز،  ان  واض�اف 
اطب�اء استش�اريون، ب�دأ االس�بوع املايض 
تقدي�م خدمات�ه العالجية اىل امل�رىض، وفقا 
ألح�دث األنظم�ة والطرق العالجي�ة، وطبقا 
املرك�ز  »ان  مبين�ا  العاملي�ة«.  للمواصف�ات 
يحت�وي ع�ىل اجه�زة ليزري�ة لرف�ع االورام 

الجلدي�ة الحمي�دة ومعالج�ة االم�راض غر 
الحمي�دة، وع�الج الن�دب، واث�ار العملي�ات 
الجراحية او االصاب�ات، اضافة اىل ازالة آثار 
حب الش�باب وتجديد الب�رشة، وكذلك عالج 
التشققات الجلدية التي تحدث جراء التنحيف 
او السمنة، باس�تخدام مركبات الكورتزون، 
واج�راء عمليات التجمي�ل ملعالجة الرتهالت 

وشد البرشة ونضارتها ».
واضاف التميمي ان »املركز يضم ايضا جهاز 
النبض الصبغي الذي يس�تعمل لعالج العديد 
من األم�راض الجلدية، منها داء الش�عرانية 
عن�د املرأة والوحم�ات، والتصبغات الجلدية، 
م�ن  وتش�وهاتها  الدموي�ة  األورام  ورف�ع 

مختلف مناطق الجسم«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن معاون مدي�ر الرشطة النهرية يف قيادة 
رشطة االنبار لقاطع قض�اء حديثة، النقيب 
سليمان الجغيفي، امس الثالثاء، عن وصول 
تعزي�زات اىل الرشط�ة النهري�ة ملن�ع وقوع 
ح�االت تس�لل م�ن قب�ل “داع�ش” باتجاه 

املناطق الغربية .
وقال الجغيفي يف ترصيح صحفي إن “قيادة 

رشط�ة االنب�ار ارس�لت تعزي�زات امنية اىل 
الرشط�ة النهري�ة لحماي�ة الج�زر واالنه�ر 
والبحرات من منطقة قضاء هيت وصوال اىل 
الرشي�ط الحدودي مع س�وريا غربي االنبار، 
ملن�ع عمليات التس�لل من قب�ل خاليا داعش 
الذي�ن يعتم�دون ع�ىل ال�زوارق النهري�ة يف 

عمليات التسلل من منطقة اىل اخرى«.
واض�اف ان “زوارق الرشط�ة النهرية تقوم 

بمه�ام مراقب�ة الج�زرات املائي�ة يف خطوة 
ته�دف اىل احب�اط اي�ة محاولة للتس�لل عرب 
االنهر والجزرات الوسطية باتجاه القطعات 

العسكرية يف املناطق الغربية«.
وأش�ار الجغيفي إىل أن “م�ن مهام الرشطة 
النهري�ة ايضا دع�م القوات االمني�ة يف حال 
تنفي�ذ واجب�ات امني�ة قريب�ة م�ن االنه�ر 

والبحرات“.

األمن النيابية تكشف عن 
موافقة روسيا بيع العراق 

منظومة اس400

مدينة الطب تفتتح مركزا ملعاجلة األمراض اجللدية واجلراحات التجميلية

شرطة األنبار تعزز قواتها النهرية ملنع تسلل عصابات “داعش” 
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رويرتز/ متابعة الزوراء:

اس�تقرت عق�ود النفط اآلجل�ة، امس الثالث�اء، بعد 

تراجع�ات عىل مدى األيام الخمس�ة املاضية بس�بب 

مخ�اوف من تأثر الطلب عىل الخام س�لبا بعد تفيش 

ف�روس كورونا الجديد يف الصني، فيما يش�ر بعض 

املحللني إىل أن االنخفاض ربما يكون انتهى.

وبحلول الس�اعة 0540 بتوقي�ت جرينتش، انخفض 

خام القي�اس العاملي برنت أربعة س�نتات إىل 59.28 

ألدن�ى  االثن�ني،  وص�ل،  ق�د  وكان  للربمي�ل.  دوالرا 

مس�توياته يف ثالثة أش�هر عن�د 58.50 دوالرا بعد أن 

أدى تف�يش الفروس إىل عملي�ات بيع عاملية لألصول 

املرتفعة املخاطر.

وارتف�ع خ�ام غ�رب تكس�اس الوس�يط األمريك�ي 

أربعة س�نتات إىل 53.18 دوالرا، بعد أن أمىض معظم 

الجلس�ة، امس الثالث�اء، منخفضا عق�ب أن تراجع 

ألدنى مس�توياته منذ أوائ�ل أكتوبر/ ترشين األول يف 

الجلسة السابقة عند 52.13 دوالرا.

وتوق�ع بنك باركلي�ز نزول األس�عار املتوقعة لخامي 

برنت وغرب تكس�اس الوس�يط بواق�ع دوالرين عىل 

م�دار عام 2020 بالكام�ل إىل 62 و57 دوالرا للربميل 

عىل التوايل.

وس�عت منظم�ة البل�دان املص�درة للب�رتول )أوبك( 

للتقليل من تأثر لتفيش الفروس، وقالت السعودية، 

االثن�ني، إن بمق�دور أوب�ك التجاوب م�ع أي تغرات 

تطرأ عىل الطلب.

بينه�م روس�يا،  أوب�ك ومنتج�ون، م�ن  وتخف�ض 

املجموع�ة املعروفة باس�م أوب�ك+، إم�دادات النفط 

لدعم أس�عار الخام منذ نحو ثالث س�نوات، واتفقت 

يف اآلون�ة األخرة عىل خف�ض اإلنتاج بواقع 500 ألف 

برميل يوميا إض�ايف إىل 1.7 مليون برميل يوميا حتى 

مارس/ آذار.
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بغداد/ الزوراء
أعلنت الوزارة، امس الثالثاء، اإلحصائية 
لش�هر  النفطي�ة  للص�ادرات  النهائي�ة 
كانون األول امل�ايض، مبينة أن اإليرادات 
املتحققة منها بلغت أكثر من 6 مليارات 
دوالر. م�ن جانب اخ�ر، أعلن�ت الوزارة 
تحقيق ايرادات مالية عن تسويق النفط 
االسود بلغت )174( مليونا و)400( الف 
برميل عن قيمة بيع )4( شحنات فورية 

فقط.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عاصم 
جهاد، يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة 
من�ه، إن “مجموع الكميات املصدرة من 
النفط الخام لش�هر كانون األول املايض 
بحسب اإلحصائية النهائية الصادرة من 
رشكة تسويق النفط العراقية “سومو”، 
حي�ث بلغت كمية الص�ادرات من النفط 
ألف�اً و346  106 مالي�ني و265  الخ�ام 
برميالً، بإيرادات بلغت 6 مليارات و697 

مليوناً و622 ألف دوالر”.
وأض�اف جه�اد أن “مجم�وع الكمي�ات 
املص�درة من النفط الخام لش�هر كانون 
األول امل�ايض م�ن الحق�ول النفطي�ة يف 
وس�ط وجنوب العراق بل�غ 103 ماليني 
و90 ألف�اً و 550 برميالً، بإيرادات بلغت 
أل�ف  و447  مليون�اً  و499  ملي�ارات   6

دوالر، فيما كان�ت الكميات املصدرة من 
نفط كركوك عرب ميناء جيهان 2 مليون 
و817 ألف�اً و59 برمي�اًل، بايرادات بلغت 

180 مليوناً و431 ألفاً و210 دوالر”. 
وتاب�ع أن “الكميات املص�درة إىل األردن 
347 ألف�اً و746 برميالً بإي�رادات بلغت 
دوالرا”.  و775  ألف�اً  و743  مليون�اً   17
الفتاً إىل أن “معدل س�عر الربميل الواحد 

بلغ 63.027 دوالراً”.
ت�م  املص�درة  أن “الكمي�ات  إىل  وأش�ار 
تحميله�ا م�ن قب�ل 37 رشك�ة عاملي�ة 
مختلفة الجنس�يات، من موانئ البرصة 

وخ�ور العمية والعوام�ات االحادية عىل 
الخليج وميناء جيهان الرتكي”.

ويصدر العراق معظ�م نفطه الخام عرب 
ميناء البرصة، وبكميات أقل عرب جيهان 
اىل  الحوضي�ة  وبالش�احنات  الرتكي�ة، 

االردن.
من جانب اخ�ر، أعلنت ال�وزارة تحقيق 
ايرادات مالية عن تس�ويق النفط االسود 
بلغت )174( مليونا و)400( الف برميل 
عن قيمة بيع )4( شحنات فورية فقط.

 وق�ال مدي�ر عام رشكة تس�ويق النفط 
العراقي�ة )س�ومو(، ع�الء الي�ارسي، يف 

بي�ان: ان “الرشك�ة اس�تطاعت، وبع�د 
ق�رار املجل�س االع�ىل ملكافحة الفس�اد 
حرص عملي�ات تصدي�ر النفط االس�ود 
ب�)س�ومو(، م�ن تصدير وتس�ويق )4( 
ش�حنات فورية من النفط االسود بواقع 
ش�حنتني خالل شهر كانون االول 2019 
املايض، وش�حنتني لش�هر كانون الثاني 
2020 الح�ايل، بواق�ع )ملي�ون برمي�ل( 
لكل شحنة عىل وفق اآللية الجديدة التي 
اقرها املجل�س االعىل ملكافحة الفس�اد، 
بإي�رادات اجمالية بلغ�ت )174( مليونا 

و)400( الف دوالر”.
واض�اف اليارسي ان “اجم�ايل االيرادات 
من تسويق النفط االسود عىل وفق االلية 
الجدي�دة حقق زيادة مالي�ة بلغت )81( 
مليون دوالر ألربع شحنات فقط مقارنة 

بااللية السابقة”.
لش�ؤون  ال�وزراء  رئي�س  نائ�ب  وكان 
الطاق�ة، وزير النفط، ثامر الغضبان، قد 
اكد، خالل حفل توقيع عقود مع رشكات 
حكومية تابعة لوزارتي النقل والنفط يف 
كانون االول 2019 املايض، حرص الوزارة 
عىل دعم ال�رشكات الوطنية وتطويرها، 
وزي�ادة وتعظيم اإليرادات املالية  املتأتية 
من خالل ابرام عقود تأتي يف سياق دعم 

الناقل الوطني )براً وبحراً(.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
توقف�ت موجة ارتف�اع ألس�عار الذهب، 
امس الثالثاء، إذ طغى ارتفاع الدوالر عىل 
املخاوف املتزايدة بش�أن فروس كورونا 
جدي�د والتي غذت الطلب عىل أصول املالذ 

اآلمن.
وبحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش، 
نزل الذهب يف املعامالت الفورية 0.1 باملئة 
إىل 1579.38 دوالرا لألوقي�ة )األونص�ة(، 
بع�د أن بل�غ ذروة ثالثة أس�ابيع االثنني. 
وصعدت العقود األمريكية اآلجلة للذهب 

0.1 باملئة إىل 1578.10 دوالرا.
وارتفعت أسعار الذهب يف الجلسات األربع 
الفائتة يف الوقت الذي تس�بب فيه انتشار 
فروس كورونا يف هزة باألس�واق املالية، 
ودفع الس�لطات لفرض قيود عىل السفر 

وتمديد عطلة العام القمري الجديد.
وقال، جون ش�ارما، الخب�ر االقتصادي 
ل�دى بن�ك أس�رتاليا الوطن�ي: إن تنامي 

االقتص�ادي  التأث�ر  بش�أن  املخ�اوف 
لفروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن 

مستوى 1580 دوالرا لألوقية.
وق�ال: ”)الذهب( قد يبل�غ 1600 دوالر، 
لكنه س�يميل أكث�ر إىل مس�تويات بنحو 
1590-1570 دوالرا، إذ نحت�اج إىل املزي�د 
من املعلومات، هن�اك الكثر من العوامل 

املجهولة بشأن الفروس”.
وواصل�ت األس�هم اآلس�يوية موجة بيع 
عاملي�ة، امس الثالثاء، م�ع وصول معدل 
الوفيات الناجمة عن اإلصابة بالفروس 
إىل 106 يف الصني، وتش�كيك بعض خرباء 
إذا كان بمق�دور بك�ني  الصح�ة فيم�ا 
احت�واء الفروس الذي انت�رش ألكثر من 
ع�رش دول، م�ن بينها فرنس�ا والواليات 

املتحدة.
وُيع�د الذه�ب اس�تثمارا آمن�ا يف أوق�ات 
الضبابية االقتصادية والسياس�ية.. لكن 
ارتفاع املعدن األصغر توقف بفعل صعود 

ال�دوالر، ال�ذي ح�وم مؤرشه ق�رب أعىل 
مستوى يف شهرين يف الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، تقدم 
البالدي�وم 1.4 باملئ�ة إىل 2299.96 دوالرا 

لألوقي�ة، بع�د أن انخفض س�بعة باملئة 
يف الجلس�ة الس�ابقة.. وتراجعت الفضة 
0.2 باملئ�ة إىل 18.05 دوالرا، فيم�ا ارتفع 

البالتني 0.4 باملئة إىل 987.73 دوالرا.

أكدت إعفاء العراق من العقوبات األمريكية على طهران

أعلنت تصدير أربع شحنات فورية بـ 174 مليون دوالر

تراجع مبيعات مزاد املركزي لـ229 
مليون دوالر  

الدوالر يشهد استقرارا يف البورصة احمللية  

النفط العاملي يستتب بعد احنسار خماوف فايروس “كورونا”

اقتصادي يدعو إىل تعزيز الثقافة املصرفية لدى املواطنني

بغداد/ الزوراء:
اك�دت وزارة الكهرب�اء، الثالث�اء، انه�ا 
تبحث عن مصادر بديلة للوقود االيراني، 
فيم�ا اش�ارت اىل انه�ا ماضي�ة بتنفيذ 
الخط�ة الوقودية لالس�تغناء ع�ن الغاز 
االيراني. مؤكدة ان العراق اىل اآلن معفى 
الطاقة  يخص  بما  العقوبات  هذه  من 
وان  الغاز، السيما  وامدادات  الكهربائية 
بالدينار  االيراني  للجانب  يسدد  العراق 

العراقي.
وق�ال املتح�دث الرسمي باسم الوزارة، 
لجري�دة  ترصي�ح  يف  العبادي،  احمد 
علي�ه  اطلع�ت  الرسمي�ة،  ل�”الصباح” 
يف  الطاقة  انتاج   “ ان  “ال�زوراء”: 
 13500 ب  حاليا  يرتاوح  العراق  عموم 
وان  ميغاواط،   14200 اىل  ميغاواط 
 15 تصل  بغداد  يف  التجهيز  ساعات 
ساعة  و22  ساعة   24 والبرصة  ساعة 
يف النارصية و22 ساعة يف ميسان و17 
ساعة يف محافظة كركوك”. مشددا عىل 
فقط  طالت  التجهيز  تدني  “مشكلة  ان 
محافظات بغداد وبابل وكربالء والنجف 
والديوانية بسبب انخفاض ضغط الغاز 
االيراني، مما اثر يف انتاج املحط�ات التي 

تعتمد عليه لتشغيلها”. 

واضاف ان “الجانب االيراني يضخ حاليا 
اآلن مايقارب 3 مالي�ني قدم مكعب من 
 25 البالغة  عليها  املتف�ق  الكمية  اصل 
مليون قدم مكعب”. الفتا اىل ان “الوزارة، 
ومن خالل خلية االزمة املشكل�ة لتجاوز 

االيراني،  الغاز  ضخ  انخفاض  مشكلة 
عقدت اجتماع�ا بحضور وزير الكهرباء 
لشؤون  الوزراء  رئيس  ومستشاري 
الطاقة ووزارتي النفط واملالي�ة، للبحث 
وزارة  وتهيئة  بديلة  وقود  مصادر  عن 

النفط لسد النقص الحاصل يف محطات 
التوليد”.

وتابع “من املمك�ن ان يستمر انخفاض 
عام  كل  ويف  اطول،  مل�دد  الغاز  ضغط 
العام  هذا  لكن  االنخفاض،  هذا  يحصل 

ومستويات  اكرب  بمستويات  حصل 
موضح�ا  عام”.  كل  من  اكرب  تخفيض 
ان “من ب�ني االجراءات املرسعة لتجاوز 
للمحطات  املجه�ز  الوقود  مشكلة 
الكهربائية تخويل مجلس الوزراء وزارة 
الرتاخيص  جولة  عىل  للمصادقة  النفط 
الغازية،  الحقول  يخص  بما  الخامسة 
املحط�ات  بامداد  سيسهم  تأهيلها  ألن 

الكهربائية بالغاز املصاحب”. 
املفروض�ة  االمركية  العقوبات  وبشأن 
اىل  ان “العراق  العبادي:  ايران، ذكر  عىل 
اآلن معفى من هذه العقوبات بما يخص 
الغاز،  وامدادات  الكهربائية  الطاقة 
السيما وان العراق يسدد للجانب االيراني 
بالدينار العراقي”. مشرا اىل ان “االعفاء 
يستمر اىل اربع�ة اشهر، ومن املؤم�ل ان 
يمدد بعدها، وذلك لحاجة العراق املاسة 

للكهرباء”. 
من  الغاز  تستورد  “الوزارة  ان  واك�د 
طاقة  اىل  اضافة  االيراني،  الجانب 
ميغاواط،   1200 بمقدار  كهربائية 
ماضي�ة  ف�الوزارة  هذا،  من  وبالرغم 
تمتد  التي  الوقودية  الخطة  بتنفيذ 
لثالثة اعوام بالتنسيق مع وزارة النفط، 

كي تنتفي الحاجة اىل الغاز االيراني”.

الكهرباء: ماضون بتنفيذ اخلطة الوقودية لالستغناء عن الغاز اإليراني

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

750 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
لبورص�ة  الع�ام  امل�ؤرش  أنه�ى 
الع�راق جلس�ة ت�داوالت، امس 
الثالثاء، عىل ارتفاع بنسبة 0.65 
%، عند مستوى 480.17 نقطة ، 
رابحاً نحو 3.11 نقطة ، مقارنة 

بجلسة أمس.
وتم التداول عىل أسهم 33 رشكة 
، من أص�ل 102 رشكة مقيدة يف 
الس�وق، ارتفعت منها أسهم 12 
رشك�ة، وانخفض�ت أسه�م 10 
رشك�ات، بينما استق�رت أسهم 

11 رشكة.
الت�داوالت  قيم�ة  وسجل�ت 
دين�ارا،   508,286,078 نح�و 
بينم�ا بلغ�ت عدد األسه�م نحو 
بع�دد  سهم�ا،   464,237,588
 391 نح�و  بلغ�ت  صفق�ات 

صفقة.
وسجل عدد االسهم املشرتاة من 
املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف 

السوق النظامي 60.100 مليون 
 16.918 بلغ�ت  بقيم�ة  سه�م 
ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 8 

صفقات، عىل أسهم رشكتني.

وسجل عدد االسه�م املباعة من 
املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف 
السوق النظامي 78 مليون سهم 
بقيم�ة بلغ�ت 205 مليون دينار 

من خالل تنفيذ 91 صفقة، عىل 
أسهم 3 رشكات.

وسج�ل ع�دد االسه�م املش�رتاة 
م�ن املستثمرين غ�ر العراقيني 

يف الس�وق الثاني 760 ألف سهم 
بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار 
من خالل تنفيذ 8 صفقات، عىل 

أسهم رشكة واحدة.
وسجل عدد االسه�م املباعة من 
املستثمري�ن غ�ر العراقي�ني يف 
الس�وق الثان�ي 760 أل�ف سهم 
بقيمة بلغت 1.900 مليون دينار 
من خالل تنفيذ 8 صفقات، عىل 

أسهم رشكة واحدة.
وتصدر االرتفاعات سهم األهلية 
 ،%  19.57 بنسب�ة  للتأم�ني 
بينما تص�در االنخفاضات سهم 
صناع�ات األث�اث املن�زيل بنسبة 

.% 6.67
بغ�داد  م�رصف  سه�م  وج�اء 
األكثر نشاط�ًا من حيث األسهم 
املنخفض بنسب�ة 3.45 %، كما 
جاء سه�م اسيا سيل لالتصاالت 
األكثر نشاطا م�ن حيث القيمة 

واملنخفض عند 8.000 نقطة.

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية

جمهورية العراق                        العدد:2422/ب/2019
مجلس القضاء االعىل                        التاريخ :2020/1/26

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                  
محكمة بداءة النارصية

اعالن
ستبي�ع محكمة بداءة النارصية وعن طري�ق املزايدة العلنية عىل 
العق�ار تسلسل 44/416/42 زاوية وخالل ثالث�ون يوماً اعتباراً 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش واذا ص�ادف يوم الثالث�ون عطلة رسمية 
فف�ي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة 
محكمة البداءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
املعين�ني مستصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة بنسبة %10 
بص�ك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ 

النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علماً ان الداللية عىل املشرتي.
القايض
حسني عبد حاتم

االوصاف:
1-العقار عبارة عن عرصة يقع يف مدينة النارصية/الثورة قرب 

السوق.
2-مساحة العقار 135م2.

3-القيمة املقدرة للعقار اربعون مليون دينار فقط.

جمهورية العراق                   العدد:136/ش/2020
مجل�س القضاء االعىل           التاري�خ:2020/1/27

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

املدعى عليه )احمد عبد الرضا حزام(
م/تبليغ بقرار حكم غيابي

اضب�ارة)136/ وبع�دد   2020/1/22 بتاري�خ 
ش/2020( اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�اً غيابياً 
اقت�ىض )نفق�ة ماضي�ة ومستم�رة يل وألطف�ايل( 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض 
حس�ب رشح املبلغ القضائي )عب�اس رزيح طاهر( 
علي�ه تق�رر تبليغ�ك يف صحيفتني يوميت�ني بالحكم 
املذكور اعاله وبإمكان�ك االعرتاض خالل مدة عرشة 

ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعالن.
القايض
مرتىض سليم خصاف

بغداد/ الزوراء:
املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات  انخفض�ت 
العراقي، ام�س الثالثاء، اىل 229 مليون 
دوالر يف م�زاد بيع العمل�ة األجنبية بعد 
ان كان�ت، أم�س، 252 ملي�ون دوالر.

وذك�ر بي�ان للبن�ك، تلق�ت “ال�زوراء” 
نسخ�ة منه إن “إجم�ايل البيع ألغراض 

تعزيز األرص�دة يف الخ�ارج }حواالت - 
إعتمادات{ بلغ 199 مليوناً، و838 ألفاً 
و413 دوالراً، وك�ان البيع النقدي منها 
29 مليون�اً و660 الف دوالر”.ولفت اىل 
ان “سعر بيع املبالغ املحولة لحسابات 
املصارف يف الخارج }1190{ دينار لكل 
دوالر، وهو سعر البيع النقدي نفسه”.

بغداد/ الزوراء:
األجنبي�ة  العمل�ة  أس�واق  سجل�ت 
املواف�ق  الثالث�اء،  ام�س  بغ�داد،  يف 
بسع�ر  استق�راراً   )28/1/2020(
مقاب�ل  األمريك�ي  ال�دوالر  رصف 
الدينار العراقي.وج�اءت أسعار بيع 

الصرف�ة،  رشك�ات  ال�دوالر  ورشاء 
كاآلت�ي: سع�ر البيع لل�دوالر الواحد 
و500  ألف�اً   121 أي  دين�اراً،   1215
دينار للمائ�ة دوالر. أما سعر الرشاء 
لل�دوالر فبلغ 1205 دين�اراً، أي 120 

ألفاً و500 دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:

قال رئيس مجلس اإلدارة ملرصف 

العربي اإلسالمي، صادق  املرشق 

املشاط، امس الثالثاء، إن الحديث 

عن مظاهر االكتناز ما زال يأخذ 

ابعاداً شتى يف العراق”.

وأوض�ح املش�اط يف بي�ان تلقت 

“الزوراء” نسخة منه، أن “الكثر 

من املواطن�ني مازالوا يحتفظون 

بمخشالتهم الذهبية وموجوداته 

قاص�ات  يف  ونقوده�م  الثمين�ة 

حصين�ة داخ�ل منازله�م، وعدم 

اكتنازها يف املص�ارف الحكومية 

والخاصة”.

إدارة  مجل�س  رئي�س  ودع�ا 

املرصف، البنك املرك�زي العراقي 

بتعزي�ز  بدراس�ة  “املب�ارشة  إىل 

الثقاف�ة املرصفية ل�دى املواطن 

االئتم�ان  العراق�ي، مم�ا يع�زز 

امل�رصيف، ويح�ول اشب�اه الثروة 

املكتنزة يف البيوت إىل قوة ضامنة 

يف توليد طلب عىل النقود ألغراض 

النش�اط  ودع�م  املعام�الت، 

االقتصادي”.

النفط: إيرادات كانون األول املاضي بلغت أكثر من 6 مليارات دوالر

تبدد توجسات “كورونا” يوقف موجة صعود املعدن األصفر



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6 احتاد الكرة يوافق على استقالة 
مدير جلنة الرتاخيص

 بغداد/ متابعة الزوراء
واف�ق امني الرس املس�اعد لالتحاد العراقي لكرة الق�دم، طارق احمد، عىل 
استقالة مدير لجنة الرتاخيص، سيف القصاب، بعد العمل لثالث سنوات.

وكان القصاب قد تقدم بطلب االستقالة منذ شهر ترشين الثاني من العام 
امل�ايض، لكن موافقة االتحاد ج�اءت، اول امس االثنني، املوافق 27 كانون 

الثاني 2020.
وس�بق لس�يف القص�اب ان عمل يف قس�م العالق�ات باتحاد الك�رة لعدة 

سنوات.

أصفر وأمحر

صفاء هادي يقرتب من اللعب يف صفوف متصدر الدوري الروسي

منتخب أشبال العراق يف ضيافة السفارة العراقية بقطر

بغداد/ متابعة الزوراء
اق�رتب مهاجم املنتخب الوطني لكرة الق�دم ونادي الدحيل القطري، مهند 
عيل، من االنضمام اىل صفوف بورتيمونينيس الربتغايل يف االنتقاالت الشتوية 
الجارية.وبحسب صحيفة “ريكورد” الربتغالية، فإن “نادي بورتيمونينيس 
اتف�ق مع املهاجم مهند ع�يل لالنضمام اىل صفوفه يف االنتقاالت الش�توية 
الجارية”.واوضح�ت الصحيف�ة أن “مهن�د عيل س�ينضم اىل الفريق رفقة 

املهاجم الربتغايل ريكادرو فاز تاي، خالل االيام القليلة املقبلة”.

بغداد/ متابعة الزوراء 
امتن�ع العبو فريق النجف عن خ�وض التدريبات اليومية خالل اليومني 
املاضي�ني وه�ددوا االدارة باس�تمرار االرضاب ع�ن التدري�ب يف ح�ال 
امتنع�ت ع�ن تس�ديد مس�تحقاتهم املالية.وقال املدرب، حس�ن احمد: 
ان الالعب�ني امتنعوا عن خوض التدريبات بس�بب مس�تحقاتهم املالية 
املتعطل�ة من�ذ بداية املوس�م، وطالب�وا االدارة ب�رورة االلت�زام املايل 
وتس�ديد مس�تحقاتهم قبل العودة للتدريب تحضريا للموس�م املقبل”.

واض�اف :” ان االدارة تبحث عن حلول لالزمة املالية، خصوصا ان عامل 
الوق�ت بات مهما جدا، بع�د ان حدد موعد انطالق الدوري يف الس�ادس 
ع�رش من الش�هر املقبل، وبالت�ايل يجب ع�ىل االدارة ان تجد حال جذريا 
لألزم�ة للحفاظ عىل تماس�ك الفريق وتحضريه للدوري“.واش�ار اىل ان 
تعطيل التدريبات يف حال اس�تمر لنهاية االس�بوع، سيشكل عبئا كبريا 
عىل الجهاز الفني وس�يؤثر يف الجانب البدني وس�يهدد حظوظ الفريق 
باملنافسة يف املجموعة االوىل، وبالتايل عىل االدارة ان تسابق الزمن اليجاد 
الحلول التي تعيد للنادي هيبته. يش�ار اىل ان العبي النجف لم يتس�لموا 

رواتبهم منذ خمسة اشهر ما دفعهم لالرضاب عن التدريبات.

بغداد/ متابعة الزوراء
 اتفق�ت إدارة نادي ال�زوراء عىل ضم 
مهاجم نادي الك�رخ، محمود خليل، 
دوري  بمنافس�ات  الفري�ق  لتمثي�ل 
الك�رة املمتاز بع�د انس�حاب فريقه 
مق�رب  مص�در  الدوري.وق�ال  م�ن 
م�ن الن�ادي ان ادارة الن�ادي س�عت 
للتعاق�د م�ع مهاج�م آخ�ر، بع�د ان 
ضمت مهاجم الصناعات الكهربائية 
مصطف�ى محم�ود، واتفقت بش�كل 
نهائ�ي مع العب الكرخ محمود خليل 
بعد ان اعل�ن فريق الكرخ انس�حابه 

م�ن الدوري ه�ذا املوس�م. وبني “ ان 
مس�اعي الزوراء يف التعاقد مع خليل 
تأت�ي ضمن تخطي�ط املدرب باس�م 
قاس�م لتعويض غياب الالعبني عالء 
عب�اس الذي غ�ادر لالح�رتاف بنادي 
الكوي�ت الكويت�ي، وعم�اد محس�ن 
الذي رحل لفريق الهالل السوداني “. 
واش�ار اىل :” ان االيام املقبلة ستشهد 
اإلعالن الرس�مي عن انتق�ال الالعب 
للزوراء، الذي ب�دأ تحضرياته للدوري 
بعد أن حددت لجنة املسابقات مكان 

وزمان انطالق البطولة”.

مهند علي على ُبعد خطوة من 
االحرتاف يف الربتغال

حسن أمحد: العبو النجف امتنعوا 
عن خوض التدريبات بسبب األموال

مهاجم الكناري حممود خليل 
جلنة الركيب تسمي رؤساء جلانها اخلاصة وجتدد ثقتها مبدرب املنتخبينتقل إىل صفوف النوارس 

بغداد/ متابعة الزوراء
اق�رتب نجم وس�ط املنتخ�ب الوطني لكرة 
القدم ون�ادي الرشطة، صف�اء هادي، من 
االنضمام إىل صفوف ن�ادي زينيت الرويس 

خالل االنتقاالت الشتوية الجارية.
صف�اء هادي انض�م لصف�وف الرشطة يف 
االنتق�االت الصيفي�ة املاضي�ة، قادماً من 

الزوراء.
وق�ال مصدر مقرب من الالع�ب إن “نادي 
زيني�ت ال�رويس، س�بق أن وض�ع ه�ادي 
ضم�ن اهتماماته خالل الع�ام املايض، بعد 

املستويات الكبرية التي قدمها الالعب خالل 
كأس آسيا 2019”.

وأوضح أن “كش�ايف النادي الرويس، راقبوا 
صفاء يف مباراة الع�راق وإيران، حيث قدم 
النج�م العراق�ي أداًء كبرياً يف املب�اراة التي 
شارك فيها مهاجم زينيت رسدار ازمون”.

وتاب�ع أن “الن�ادي ح�اول الحص�ول عىل 
الصيفي�ة  االنتق�االت  خدم�ات صف�اء يف 
املاضي�ة، لكن األم�ور لم ترس كم�ا يجب، 
االنتق�االت  يف  محاوالت�ه  الن�ادي  ليع�اود 
الشتوية الجارية للظفر بخدمات الالعب”.

وأضاف املصدر أنه “حتى اآلن األمور تسري 
كما هو مخطط له، فالنادي الرويس يمتلك 
رغب�ة الالع�ب بخ�وض تجرب�ة االحرتاف 
يف روس�يا، إذ م�ن املؤمل أن تتوص�ل إدارة 
النادي الرويس التفاق مع الرشطة من أجل 

االستغناء عن الالعب”.
يذك�ر أن زيني�ت يتص�در ال�دوري الرويس 

برصيد 45 نقطة بعد مرور 19 جولة.
ويلعب يف صف�وف زينيت الالع�ب اإليراني 
رسدار ازم�ون، وكذل�ك جن�اح برش�لونة، 

الربازييل مالكوم.

الدوحة/ اثري الشوييل
اس�تقبل س�فري العراق يف قطر، الدكتور 
عم�ر الربزنج�ي، وف�د منتخب االش�بال 
برئي�س  متمث�اًل  الخ�اص،  مكتب�ه  يف 
الوفد ش�ريزاد كري�م، والجهازين الفني 
واالداري، فض�ال عن الالعب�ني، والذي قد 
دخل يف معسكر تدريبي بالدوحة يستمر 

لغاية الثاني من شهر شباط املقبل .
الربزنج�ي ع�ربرّ ع�ن س�عادته الكب�رية 
بتواج�د منتخ�ب اش�بال الع�راق لك�رة 
الق�دم يف الدوحة، مؤكداً دعمه املس�تمر 
للمنتخب�ات العراقي�ة الزائ�رة اىل قط�ر. 
عاداً هذا ج�زءا من الواجب الوطني الذي 
يحتم علينا تقديم التسهيالت كافة ألبناء 
الوطن. واك�د: ان الرياضة هي من توحد 

العراقيني. 
واضاف الس�فري العراقي: أنتم الس�فراء 
الدائم�ون للع�راق وأنت�م أم�ل الع�راق، 
ويكفيكم فخرا ان النشيد الوطني يعزف 
لك�م. مبدي�اً ”ثقت�ه التامة ب�أن تكونوا 
النواة الحقيقية ملستقبل العراق، وبالتايل 
يجب ان تحافظوا عىل انفسكم واالبتعاد 
عن مواقع السوش�ل ميدي�ا، التي تبعدك 

كثريا عن االمور اإليجابية”. 
وتابع ”ننتظر منكم عطاًء متميزا، ونحن 
عىل ثقة بعطائكم وغريتكم وما تحملوه 

من مواهب تجعلنا نراهن عليكم”.
وزاد: خالل تواجدكم ستكون هناك دعوة 
ملأدب�ة طعام لجميع اعضاء الوفد، وهذه 

هي سفارتكم ونحن يف خدمتكم.

وق�دم، ش�ريزاد كري�م، رئي�س الوف�د، 
”شكره العميق عىل الحفاوة واالستقبال 
الرائع من قبل س�عادة السفري وموظفي 
الس�فارة”. مثمن�اً دور س�فراء البل�د يف 
تفق�د ومتابعة أحوال بعث�ات املنتخبات 
الوطني�ة، وه�ذا أم�ر إيجاب�ي يش�عرنا 
وكأنن�ا يف بلدن�ا األم. ومن ث�م قدم كريم 
درع�ا مه�داة من قب�ل االتح�اد العراقي 
لكرة القدم اىل س�عادة الس�فري الدكتور 
عمر الربزنجي، وتم التقاط بعض الصور 

التذكارية مع بعثة املنتخب.
وخ�رس منتخ�ب االش�بال امام ناش�ئي 
اكاديمية اسباير بالتولد) 200٤-200٥( 
يف اول مب�اراة تجريبي�ة ل�ه يف معس�كر 
قطر، حيث استطاع فريق ناشئي اسباير 

الفوز بنتيجة اربعة اهداف مقابل هدف. 
وق�ال م�درب منتخبن�ا، حس�ن كم�ال:  
كن�ت  لكنن�ي  الخس�ارة  م�ن  بالرغ�م 
راضي�ا عىل اداء الفريق بس�بب الفوارق 
الجس�مانية للفريق املنافس، وكنا نعلم 
حجم وصعوبة املباراة، ووافقنا ان نلعب 
معهم من اجل االس�تفادة من املعسكر، 
س�يما ان عالمات الخوف كانت واضحة 
ع�ىل اغل�ب العبين�ا كونهم للم�رة االوىل 
ي�رون هك�ذا اج�واء ومالع�ب وتنظيم، 
وه�ذا ليس تربيرا وانما ه�و واقع نتكلم 
به، نعم ش�خصنا االخطاء وس�نتالفاها 

مستقباًل.
مبين�ا: اس�تطعنا بالش�وط الثان�ي من 
تدارك بعض االخطاء  من خالل التبديالت 

الت�ي أجريناها، لكن لم يس�تطع العبونا 
من تقليص الفارق.

واضاف كم�ال: لدي ثقة كاملة بالفريق، 
وس�يكون نواة حقيقية للك�رة العراقية، 
ول�ن نتش�اءم م�ن الخس�ارة، بالعكس 
ستكون نقطة تحول لنا من اجل تصحيح 
م�ا دار يف املباراة، وس�نرجع الس�يناريو 
بش�كل جيد كجه�از فني بغي�ة الوقوف 

عىل الهفوات التي حدثت يف املباراة. 
واختتم كم�ال حديثه بالش�كر والتقدير 
اىل اكاديمية اس�باير، واىل الذين حروا 
املباراة من ش�خصيات رياضية متواجدة 
يف قطر، ومنه�م الكابتن مجبل فرطوس 
ورس�ن حمود وحس�ن حمود، فضال عن 

تواجد رئيس الوفد وجميع االعضاء.

مدربون ينتقدون قرار جلنة املسابقات استئناف الدوري يف إقليم كردستان العراق
أنديتنا تعاني اإلفالس

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد املدرب املس�اعد لنادي الوزراء، أحمد 
خض�ري، أن نظ�ام ال�دوري ال�ذي اقرته 
لجن�ة املس�ابقات يس�مح بالتالع�ب يف 
النتائج، مؤكداً أن الدوري اآلن هو مجرد 

“ترصيف أعمال”.
وق�ال خضري  إن “ال�دوري الحايل مجرد 
ترصي�ف أعمال، وتراجع ج�داً يف الفرتة 
االخ�رية وفقد قيمت�ه”. مبين�اً أن “كل 
الدوري�ات يف العالم تتق�دم إال يف العراق 

تتقهقر”.
واض�اف أن “لعب الدوري يف كردس�تان 
ستفقده قيمته من الناحية الجماهريية 
وكذل�ك الربد واالج�واء الصعبة املناخية 
س�تؤثر بالس�لب”. الفت�اً إىل أن “هن�اك 

محافظات يمكن لعب الدوري فيها”.
وتاب�ع أن “نظ�ام املجموع�ات للدوري 
الحايل يسمح بالتالعب بنتائج املباريات، 
رئي�يس  س�بب  االتح�اد  واس�رتاتيجية 
بتخبط�ات االندية”. الفتاً إىل أن “مبادرة 
وزي�ر الش�باب والرياضة بدع�م االندية 

املنسحبة جاءت متأخرة”.
وبخص�وص تأخري انط�الق الدوري منذ 
بداي�ة التظاهرات يف الب�الد إىل اآلن، قال 
أن�ه “ال توجد فائدة من هذا التأخري فلم 
يتغري يشء منذ يوم التأجيل”. متسائالً: 

“ملاذا لم ُيتخذ هذا الخيار من البداية”.
وبني أن “املجاميع متوازنة ومجموعتنا 
تضم فرق�ا قوية وجماهريي�ة”. مؤكداً 
أن “الكهرب�اء ربم�ا االق�رب ملنافس�ة 

الزوراء”.
واش�ار اىل أن “الزوراء سيعمل بالالعبني 
املوجودي�ن، وه�ذه ه�ي قناع�ة املدرب 
باسم قاس�م الذي سيلعب الكل بالكل”.
معاهداً “الجماهري الزورائية عىل خوض 

منافسات الدوري بشكل قوي جداً”.
وبني أن “الزوراء لم يستحق الخروج من 
امللحق االسيوي النه كان االفضل، ولكنه 
لم يس�تعد بش�كل جيد للبطولة بسبب 
توق�ف الدوري، وع�دم وجود منافس�ة 

وحساسية املباريات”.
ومن جهته، يرى املدرب املس�اعد لنادي 
الرشطة، احمد صالح، إن اقامة الدوري 
يف كردستان فقط نقطة سلبية، مبيناً ان 

إلغاء الهبوط يقلل من قيمة املنافسة.
وق�ال ص�الح إن�ه “عطفاً ع�ىل الوضع 

الح�ايل كان ع�ىل لجن�ة املس�ابقات ان 
تقيم الدوري بنظامه الجديد املجموعات 
وبغ�داد  الب�رصة  يف  أماك�ن  ثالث�ة  يف 
وكردستان لضمان الزخم الجماهريي”، 
مبين�اً أن “اقامته�ا يف كردس�تان فقط 
نقط�ة س�لبية”. مش�رياً إلى�ى أن “احد 
الخيارات كان مثال دوريا بدون جمهور 

يف بغداد”.
واضاف أن “اقامة الدوري يف كردس�تان 
ربما يفقد قيمته من الناحية الجماهريية 
ولك�ن لن يفق�ده التنافس�ية”. الفتاً إىل 
أن “الغاء الهب�وط بالنظام الجديد يقلل 
من حدة املنافس�ة وهذه نقطة س�لبية 
تحس�ب عىل لجن�ة املس�ابقات، وكذلك 
النقطة الس�لبية املوافقة عىل انس�حاب 

خمسة فرق من الدوري”.
أن  ب�ني  املجموع�ات،  وبخص�وص 
“مجموعتن�ا قوية، فن�ادي اربيل خطري 
عىل ملعبه ون�ادي الطلبة جماهريي وال 
يرىض بالخسارة وفريق منافس، وكذلك 
نف�ط الوس�ط فري�ق متط�ور”. مؤكداً 
أن “مجموع�ة الرشطة صعب�ة جداً وال 

يمكن التكهن بنتائجها”.
أن  اك�د  الفري�ق،  وض�ع  وبخص�وص 
“هناك ثالث�ة محرتفني يعم�ل الرشطة 
ع�ىل ضمه�م”. مؤك�داً إىل أن “موضوع 
صف�اء ه�ادي مع الن�ادي مبه�م لغاية 
اآلن”. مش�رياً إىل أن “امل�درب املس�اعد 
هيثم شبول ترك الرشطة بسبب ظروفه 

العائلية”.

ومن جانبه، اكد مدرب نادي الصناعات 
توق�ف  ان  نعم�ة،  ع�ادل  الكهربائي�ة، 
الدوري املمت�از له اثار س�لبية مبارشة 

عىل الالعبني داخل وخارج امللعب.
وق�ال نعم�ة إن “توقف ال�دوري املمتاز 
اث�ر يف الالعب�ني م�ن الناحي�ة البدني�ة 

واالقتصادية”.
واوضح أن “الالعبني زاد وزنهم بش�كل 
كبري بعد توقفهم عن خ�وض املباريات 
االعتيادي�ة،  بالتدريب�ات  واكتفائه�م 
فجميعه�م يخوض�ون التدريب�ات م�ن 
دون ه�دف، باالضاف�ة اىل الخ�وف م�ن 

املجهول”.
واض�اف أن “اح�د الالعب�ني اتص�ل بي 
وابلغن�ي بأنه ال يمتل�ك االموال للمجيء 

اىل مق�ر التدريب�ات، ونح�ن م�ن ب�اب 
الشعور باملسؤولية نحاول قدر االمكان 
مس�اندة الالعب�ني لف�رتة معين�ة حتى 

تستقر اوضاعهم املادية”.
واوضح أن “اغلب االندية العراقية تعاني 
من االزم�ات املالية، وه�ذا االمر يؤثر يف 
اس�تعدادات االندية للممتاز الكرة، لكن 
يف الوقت نفس�ه فإن الخروج من االزمة 
هي من ضمن اختصاص املس�ؤول الذي 

يجب ان يظهر يف االوقات الصعبة”.
وقد يكون ال�دوري املمتاز ه�و النقطة 
املضيئة الوحيدة يف ك�رة القدم العراقية 
مسلس�ل  بع�د  الس�يما  الع�ام،  ه�ذا 
االخفاق�ات الداخلي�ة والخارجي�ة، وما 

يمر به البلد بشكل عام.

بريوت تضّيف مواجهة منتخبنا السلوي 
ونظريه اللبناني يف تصفيات كأس آسيا

حمرتفان من كولومبيا وغينيا 
يتفقان على متثيل الشرطة

بغداد/ متابعة الزوراء
املنظم�ة  اللجن�ة  ح�ددت 
لتصفي�ات كاس اس�يا اماك�ن 
املنتخ�ب  مباري�ات  اقام�ة 

الوطني.
وه�ذه التصفي�ات س�تؤهل اىل 
كاس  اىل  وأيض�ا  اس�يا  كاس 

العالم بكرة السلة.
مباريات منتخبنا الوطني االوىل 
امام لبنان ستقام يوم 21/2 يف 

العاصمة اللبنانية بريوت.
واملباراة الثانية ستكون العراق 
ام�ام الهند ي�وم 24/2، ومحل 

إقامتها اما يف بغداد او دهوك.

بغداد/متابعة الزوراء
 ابرم�ت ادارة نادي الرشطة تعاق�دا مع العبني محرتفني بفرتة االنتقاالت 
الش�توية لتمثيل الفريق بالدوري املمتاز الذي سينطلق يف السادس عرش 

من الشهر املقبل.
وقال املدرب املس�اعد، حس�ني عبد الواح�د “ان االدارة انتهت من التعاقد 
مع العب�ني محرتفني جديدين، من غينيا وآخر من كولومبيا، وس�يلتحق 

الالعبان حال االنتهاء من اصدار تأشرية دخولهما اىل العراق “.
وبني “ ان التعاقد مع الالعبني جاء برغبة املدرب الرصبي الكسندر اليتش 
لتعويض غياب الالعبني املحرتفني عن الفريق، حيث يسعى املدرب إلكمال 

صفوف الفريق قبل انطالق منافسات املوسم الحايل “.
واشار اىل :” ان اليتش من املحتمل ان يصل اىل بغداد خالل اليومني املقبلني 

لاللتحاق بالفريق قبل التوجه اىل اربيل للمشاركة بمنافسات الدوري “.
يش�ار اىل ان فري�ق الرشط�ة يلعب ضم�ن املجموع�ة الثالث�ة التي تقام 
منافس�اتها يف مدين�ة اربيل، اىل جانب صاح�ب االرض اربيل واندية نفط 

الوسط والطلبة ونفط ميسان.

بغداد/ متابعة الزوراء
عق�دت لجنة الركب�ي العراقي يف مقره�ا اول اجتم�اع لها بعد 
املوافقة الرس�مية من قبل وزارة الش�باب والرياضة، وخرجت 
بع�دد من القرارات املهمة التي ستس�هم بش�كل كبري يف تطوير 
اللعب�ة ونرشه�ا يف العراق.وذك�ر رئي�س لجنة الركب�ي، احمد 
قاس�م، خالل االجتماع: اش�كر وزير الش�باب والرياضة، احمد 
ري�اض، لدعم�ه املعنوي الكبري لن�ا، وكذلك مدير دائ�رة الرتبية 
البدني�ة الدكت�ور ع�الء عبدالقادر ل�دوره الفعال يف مس�اندتنا 
لتطوي�ر اللعبة.واكد قاس�م ان »اللجنة بحثت يف اجتماعها عدة 
أمور مهمة تصب يف تنظيم العمل ورس�م منه�اج احرتايف لعام 
2020 تضم�ن إقام�ة دورات تدريبية وتحكيمية عىل مس�توى 

عال، فضال عن ورش عمل تعريفية لرياضة الركبي«
واضاف ان »االدارة صوتت باإلجماع عىل تس�مية محمد حس�ن 
رئيس�ا للجن�ة املس�ابقات وزاهر ذياب رئيس�ا للجن�ة الحكام 
وحبيب جبار رئيس�ا للجنة املنتخبات، ومحمد الجزائري رئيسا 
للجن�ة الش�اطئية، وفريق هزاع رئيس�ا للجن�ة الفنية، ومحمد 

ايمن للجنة التسويق، وبيداء رزاق رئيسا للجنة النسوية«.
وأشار اىل انه »تم تجديد الثقة بمدرب املنتخب الوطني مصطفى 
عبد لقيادة املنتخب يف الفرتة املقبلة تحضريا للبطوالت القادمة«.

وزاد ان »اللجنة ستقيم ورشة عمل يف محافظة كربالء من اجل 
التعري�ف باللعبة لطالب كلية  الرتبية وعلوم الرياضة يف جامعة 

كربالء مطلع الشهر املقبل«.
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كشف�ْت تقارير صحفية إسبانية، ع�ن محاوالت مسؤويل 
برشلون�ة املكثفة إلقناع نظرائه�م يف فالنسيا بالتخيل عن 
املهاج�م اإلسبان�ي روريج�و مورينو، يف ف�رة االنتقاالت 

الشتوية الجارية.
ويسعى برشلون�ة بكل قوة لض�م رودريجو يف يناير/ 
كان�ون الثاني الجاري، من أجل تعويض غياب لويس 
سواريز، ال�ذي أجرى عملية جراحية ستبعده لنهاية 

املوسم.
وبحس�ب صحيفة “موندو ديبورتيف�و” اإلسبانية، 
ف�إن برشلون�ة عرض أحد الثنائي م�وىس واجي أو 
أبيل رويز ضمن الصفقة، يف محاولة إلقناع فالنسيا 
بإتمامها قبل نهاية باب االنتقاالت الجمعة املقبل، 

وتقليل القيمة املادية.
وأشار التقري�ر إىل أن فالنسيا استقر بالفعل 
عىل ضم الظهري السنغايل موىس واجي، يف 

إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى.
ويفض�ل واجي الذي ك�ان عىل وشك 

االنتقال لنادي نيس الفرنيس، البقاء يف الدوري اإلسباني واللعب 
مع فالنسيا.

ويعتق�د برشلونة أن موىس واجي صاحب تقييم عاٍل ألنه العب 
دويل بالفع�ل، بينما يرى فالنسيا أنه ل�م يلعب مع فالفريدي أو 
كيك�ي سيتني، وبالت�ايل عند التفاوض عىل الف�ارق املادي، فلن 

يكون كما يتصور برشلونة.

تأه�ل أرسن�ال إىل الدور الخامس من مسابقة ك�أس االتحاد اإلنكليزي 
بفوزه عىل مضيفه بورنموث 2 - 1، يف الدور الرابع.

وسج�ل الشابان بوكايو ساك�ا )5( وإدوارد نيكيتا )26( هديف أرسنال، 
فيما ج�اء هدف بورنموث عرب سام ساري�دج يف الدقيقة 4+90. ولعب 
أرسن�ال بتشكيل�ة شاب�ة حيث بق�ي أبرز العبي�ه عىل مقاع�د البدالء 
كاملهاج�م الفرنيس ألكسندر الكازيت وصان�ع األلعاب األملاني مسعود 
أوزي�ل، فيما كان هداف الفريق بيار إيمرييك أوباميانغ خارج القائمة.
وسيواج�ه فري�ق املدرب اإلسباني ميكي�ل أرتيتا يف ال�دور القادم نادي 
بورتسم�وث ثامن ترتيب الدرجة الثاني�ة واملتأهل عىل حساب بارنسيل 
بف�وزه علي�ه 4 - 2. أوقعت قرعة ال�دور الخامس م�ن مسابقة كأس 
إنكلرا لكرة الق�دم التي سحبت يف لندن، مانشسر سيتي حامل اللقب 
يف ضيافة شيفيلد ونزداي من الدرجة األوىل. وكان سيتي تخطى فولهام 
بسهول�ة يف الدور الرابع بالفوز عليه برباعية نظيفة. ويمكن أن تكون 
أب�رز املواجهات يف هذا الدور بني تشيليس وليفرب�ول إذا نجح األخري يف 
تخطي رشوسب�ريي يف املباراة املعادة بينهما عىل ملعب أنفيلد األسبوع 
املقب�ل علماً بأن صاحب األرض سيخوض املب�اراة بتشكيلة من شبانه 
وليس بإرشاف م�درب الفريق األول األملاني يورغن كلوب الذي سيكون 
متواج�داً م�ع فريقه يف فرة راح�ة عىل األرجح خارج الب�اد كما أعلن 
بنفس�ه. وقد يواجه الول�د الذهبي للكرة اإلنكليزية واي�ن روني فريقه 
السابق مانشسر يونايتد يف حال نجح فريقه دربي كاونتي من الدرجة 

األوىل يف تخطي نورثمبتون خارج ملعبه يف مباراة معادة أيضاً.
وسيخ�وض الفائ�ز من املب�اراة املع�ادة ب�ني ساوثمبت�ون وتوتنهام، 

نوريتش يف هذا الدور.   
وهنا القرعة:

� شيفيلد ونزداي - مانشسر سيتي.
� ريدينغ أو كارديف - شيفيلد يونايتد.

� تشليس - رشوسبريي أو ليفربول.
� وست بروميتش البيون - نيوكاسل أو أوكسفورد.

� ليسر سيتي - كوفنري سيتي أو برمنغهام.
� نورثمبتون أو دربي كاونتي - مانشسر يونايتد.

� ساوثمبتون أو توتنهام - نوريتش سيتي.
� بورتسموث – أرسنال.

تقام املباريات يف األسبوع األول من آذار/مارس.

االتحاد اإلنكليزي نبه ليفربول
� أعل�ن االتح�اد اإلنكليزي لكرة الق�دم أنه نبه 

ليفرب�ول م�ن احتمال إعادة مب�اراة الدور 
الراب�ع ملسابق�ة ك�أس إنكل�را يف فرة 

اسراح�ة منتص�ف املوس�م قب�ل بدء 
املوس�م الح�ايل. وأج�رب ليفربول عىل 
خوض مباراة معادة مع رشوسبريي 
يف 4 شباط/فرباي�ر املقبل عىل ملعب 
أنفيلد بع�د انتهاء مباراتهما بالتعادل 
يص�ادف  التاري�خ  ه�ذا  لك�ن   .2-2
الفرة التي سيخلد فيه�ا ليفربول إىل 
راح�ة مدة أسبوعني، م�ا جعل مدرب 
ليفرب�ول األملاني يورغ�ن كلوب يؤكد 
ع�دم حض�وره ه�و ونج�وم الفريق 
األول يف مب�اراة اإلعادة عىل أرضه ضد 

رشوسبريي تاون م�ن الدرجة الثانية، 
عىل أن يشارك بفريق من الشبان.واعرف 

االتحاد بأهمي�ة إراحة الاعب�ني مشرياً إىل أن 
األندي�ة تدرك جميعها أن مث�ل هذه املوقف قد ينشأ.

وق�ال االتح�اد يف بيان ل�ه: “قبل ب�دء موسم -2019
2020، قبل�ت جميع األندية أن مباري�ات إعادة الدور 
الرابع ملسابقة ك�أس االتحاد، عند االقتضاء، يجب أن 
تقام خ�ال األسبوع األول من فرة اسراحة الاعبني 
يف منتص�ف املوس�م”. وأض�اف: “سيؤثر ه�ذا فقط 
عىل ع�دد صغري من األندية بسب�ب تقسيم املباريات 
يف ال�دوري املمت�از يف اسراح�ة منتص�ف املوس�م”.

وقال كلوب بعد تع�ادل فريقه 2-2 مع رشوسبريي: إنه 
“سيح�رم” االسراح�ة وأن نيل كريتشيل م�درب فريق 

دون 23 عاما سيت�وىل املسؤولية يف مباراة اإلعادة، املقّررة 
يف الرابع من الشهر القادم رهناً بتغيري توقيت للتلفزيون.

وأشار املدرب األملاني: “يف نيسان/أبريل 2019، تلقينا رسالة 
م�ن رابط�ة الدوري املمتاز، ع�ىل ما أعتقد، طلب�وا منا احرام 

عطل�ة الشتاء وع�دم تنظيم مباريات ودي�ة أو ألعاب تنافسية. 
ونحن احرمنا ذلك”. وأضاف: “طالبتنا الرابطة باحرام العطلة 

الشتوي�ة. وهذا ما فعلناه. لك�ن إذا لم يحرم االتح�اد اإلنكليزي 
ذلك، فلن نتمكن من تغيريه. لن نكون هناك”.

وخرس ليفربول بقيادة كريتشيل 5 -صفر أمام أستون فيا يف الدور 
رب�ع النهائي ملسابقة كأس رابطة األندي�ة يف الوقت الذي كان الفريق 
األول يش�ارك يف كأس العالم لألندية يف قط�ر، والتي عاد منها متوّجاً 
باللق�ب. وأث�ارت مقاربة كلوب يف ك�أس إنكلرا بع�ض االنتقادات، 
لك�ن جيمي كاراغ�ر العب ليفربول السابق والناق�د يف قناة “سكاي 

سبورتس” ساند األملاني.
وكتب كاراغر عىل توير: “حصول الاعبني الكبار عىل عطلة شتوية 
هو ح�ق، ال يمكنك تنفيذه ثم ارشاكهم يف مب�اراة االعادة يف االجازة. 

وهذا ينطبق عىل جميع أندية الدرجة املمتازة”.

ال تزال املشاعر متقدة يف الواليات املتحدة 
غداة املوت املأساوي ألسطورة كرة السلة 
كوب�ي براين�ت يف حادث تحط�م طائرة 
هليكوب�ر يف الوق�ت ال�ذي تستم�ر فيه 
التحقيقات ملعرف�ة األسباب يف ضواحي 

مدينة لوس انجليس.
فبعد تغريدتي الرئي�س األمريكي دونالد 
ترام�ب وسلف�ه يف البيت االبي�ض بارك 
أوبام�ا والعديد من املاي�ني حول العالم، 
تواصل�ت الرسائ�ل تخلي�دا لذك�رى هذا 
النجم ال�ذي طبع كرة السل�ة االمريكية 
بطابع�ه الخ�اص وت�وج بط�ا للدوري 
االمريك�ي للمحرف�ني يف صف�وف لوس 

انجليس ليكرز.
وكت�ب ايقونة الك�رة االنكليزي�ة ديفيد 
بيكهام الذي دأب عىل مشاهدة مباريات 
ل�وس انجليس ليكرز عندما كان العبا يف 
صفوف لوس انجليس غاالكيس يف نهاية 
مسريت�ه ع�ىل حساب�ه ع�ىل انستغرام: 
“احتجت اىل ساعات كثرية لكي أجد ماذا 
أكت�ب وال أعتقد ب�أن كلمات�ي ستكون 
كافية ل�رح مشاع�ري تج�اه الرحيل 

املأساوي لكوبي”.
ويف الوقت الذي تعي�ش الواليات املتحدة 
وتحدي�دا ل�وس انجلي�س حزن�ا عميقا 
تجاه رحي�ل االسطورة، ف�إن املحققني 
رشعوا يف عمله�م ملعرفة ظروف املأساة 
الت�ي دف�ع ثمنه�ا باالضاف�ة اىل براينت 
)41( وابنت�ه جانينا )13 عاما(، وسبعة 

أشخاص آخرين بينهم قائد الطائرة.
وكش�ف قائد الرطة يف ل�وس انجليس 
اليك�س فيانويف�ا ب�أن التحقيقات قد 
“تستغرق وقتا” مناش�دا أنصار الاعب 
بع�دم التوجه اىل مك�ان سقوط الطائرة 
ألن الوص�ول اىل ت�ال كاالباس�اس وعر 

للغاية.
وتحطم�ت طائرة الهيلكوب�ر من طراز 
“سيكورسكي اس 76ب” حوايل الساعة 
الع�ارشة بالتوقيت املحيل )18,00 ت غ( 
االح�د يف الوق�ت الذي ك�ان فيها ضباب 

كثيف يلف املدينة. 
األلم واملجد

� ويف فرنس�ا، حيث ع�اش براينت لفرة 
وجيزة أيضا عندما كان مراهقا، كرست 
تس�ع  الرياضي�ة  “ليكي�ب”  صحيف�ة 
صفح�ات مل�وت النج�م، أسف�ل صورة 

لرباينت ومن خلفه األفق الباريسية.
واستذك�رت “ليكي�ب” ترصيحا لرباينت 
ق�ال   2017 ع�ام  للصحيف�ة  ب�ه  أدىل 
في�ه ب�أن “ك�رة السلة وحده�ا ال تحدد 

شخصيتي”.
وتحدثت “مارك�ا”، الصحيفة الرياضية 
األكث�ر شعبي�ة يف إسباني�ا، ع�ن “األلم 

فيم�ا  براين�ت،  بع�د م�رصع  واملج�د” 
كت�ب روي وارد يف صحيف�ة “سيدن�ي 
مورنين�غ هريال�د” األسرالي�ة: “ُينَه�ُك 
معظ�م الاعب�ني م�ن مارات�ون الدوري 
يستنف�ذون  أو  للمحرف�ني  االمريك�ي 
طاقاتهم بسب�ب 82 مب�اراة، باإلضافة 
إىل األدوار اإلقصائي�ة +باي أوف+، سنة 
بع�د سنة”، مستط�ردا ب�أن كوبي كان 
أح�د النادري�ن الذي�ن خالف�وا القاعدة 
ألن�ه “عمل عىل نفسه حت�ى يتمكن من 
الوقوف يف كل رحلة عىل الطريق )مباراة 
خ�ارج ملعب فريق�ه(، ك�ل إصابة، كل 
صافرة استهجان، ك�ل تسديدة خاطئة 

وكل خسارة”.
وع�ىل الرغم م�ن انشغ�ال الب�اد بوباء 
كورون�ا القاتل الذي أصي�ب به أكثر من 
2700 شخ�ص يف أنح�اء الب�اد، أحدث 
م�رصع براين�ت صدم�ة كبرية ج�دا يف 
الص�ني، العاشق�ة لك�رة السل�ة وحيث 
يحظ�ى نج�م ليك�رز الساب�ق بمكان�ة 

خاصة جدا.
فق�د ش�ارك وسم “كوب�ي م�ات” أكثر 
م�ن 1,2 مليار مرة عىل شبك�ة “ويبو” 
االجتماعية املوازية لتوير، ونرت أكثر 
م�ن مليون رسالة بعد ساعات قليلة من 

إعان وفاته.
وكتب أحد مستخدمي اإلنرنت الصينيني 
“كوبي ليس العب ك�رة سلة، إنه مدرب 
حيات�ي”، فيم�ا رف�ض آخ�ر تصدي�ق 
خرب وف�اة مثاله األعىل، كاتب�ا أن الخرب 
“+مزي�ف+، +مزي�ف+، ال أستطي�ع أن 

أصدق ذلك”.
ويف رسالته األخ�رية املنشورة يف حسابه 
براين�ت  أرس�ل  “ويب�و”،  موق�ع  ع�ىل 
تمنيات�ه ملشجعي�ه الصيني�ني بمناسبة 
السن�ة القمرية الجدي�دة، قائا “أتمنى 
لكم السعادة والصح�ة والسحر الداخيل 
ملزيد من النجاح يف ع�ام الجرذ” بحسب 

تقويم األبراج يف الصني.  
ال تراجيديا

� ع�م الح�زن الق�ارة األوروبي�ة بنفس 
الق�در، والسيم�ا يف إيطالي�ا حيث قىض 
براينت ج�زءا من طفولته بصحبة والده 

الذي كان محرفا هناك.
وخرجت صحيفة “غازيتا ديلو سبورت” 
املأس�اة  أي  تراجيدي�ا”،  “ال  بعن�وان 
باإليطالي�ة، مذك�رة بق�درة براينت عىل 
“تحدث اإليطالي�ة بطاقة” أثناء إقامته 

يف الباد.
ون�رت الصحيفة أيض�ا مقطع فيديو 
لرباينت أيام الصغ�ر يلعب كرة السلة يف 

بيستويا، توسكانا.
وبدورها، استذكرت صحيفة “كوريريي 
ديل�و سبورت” عش�ق براين�ت إليطاليا 
وكرة القدم حيث كان من مشجعي نادي 
مي�ان، بحسب م�ا أكد مؤخ�را بالقول: 
“ك�ررت دائم�ا، إن�ه إذا ت�م قط�ع يدي 
اليرسي، فدمي سيكون باللونني األسود 
واألحمر )لونا ميان(، أما إذا قطعت يدي 
اليمن�ى فالدم سيك�ون باللونني األصفر 

واألورجواني )ليكرز(”.
ونقل�ت “كوري�ريي ديلو سب�ورت” عن 
أسطورة روم�ا واملنتخ�ب اإليطايل لكرة 
الق�دم فرانشيسكو توت�ي قوله أنه كان 
“رشفا يل أن أتعرف عىل البطل األمريكي”، 
فيم�ا علق نجم نادي مي�ان ويوفنتوس 
الساب�ق أندري�ا بريل�و عىل خ�رب رحيل 
براينت، بالق�ول: “كنت مثاال يحتذى به 

لجيلنا، أرقد بسام أيها األسطورة”.
وأعرب نج�م يوفنتوس الح�ايل الربتغايل 
كريستيان�و رونال�دو عن حزن�ه الكبري 
“لسماع�ي هذا الخرب املفج�ع عن موت 
كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة 
للكثريي�ن.  إله�ام  ومص�در  حقيقي�ة 
أتوجه بأحر التع�ازي لعائلته وأصدقائه 
ولعائ�ات جميع الذي خرسوا حياتهم يف 

الحادث”.
برشلون�ة  قائ�د  أع�رب  جهت�ه،  وم�ن 
اإلسبان�ي واملنتخب األرجنتين�ي ليونيل 
مييس عن حزنه العمي�ق، قائا: “أفتقد 
اىل الكلم�ات... ك�ل أفكارن�ا م�ع عائلة 
كوب�ي وأصدقائ�ه. ك�ان م�ن دواع�ي 
رسوري التع�رف الي�ه وأن أتشارك معه 

لحظات جميلة. إنه نابغة...”.
أم�ا زميله السابق يف الن�ادي الكاتالوني 
اإلسباني أندريس إنييستا، فاعترب رحيل 
براينت “فاجعة... يا له من خرب محزن. 
أفك�اري وصلوات�ي معك وم�ع عائلتك. 

ارقد بسام كوبي”.
وكت�ب ايقونة الك�رة االنكليزي�ة ديفيد 
بيكهام الذي دأب عىل مشاهدة مباريات 
ل�وس انجليس ليكرز عندما كان العبا يف 
صفوف لوس انجليس غاالكيس يف نهاية 
مسريت�ه ع�ىل حساب�ه ع�ىل انستغرام: 
“احتجت اىل ساعات كثرية لكي أجد ماذا 
أكت�ب وال أعتقد ب�أن كلمات�ي ستكون 
كافية ل�رح مشاع�ري تج�اه الرحيل 

املأساوي لكوبي”.
سوء رؤية

� بحس�ب املعلومات األولية املتوفرة لدى 
التحقيق وتناولته�ا الصحف األمريكية، 
فإن بيان�ات الرحلة اشارت إىل صعوبات 
ظهرت لدى تحليق الطائرة فوق حديقة 
الحيوان�ات يف ل�وس انجلي�س عندما تم 
اباغ قائ�د الطائرة بأن�ه يحلق عىل علو 

منخفض.
وبعده�ا بدقائ�ق قليلة، يب�دو أن طائرة 
الهيليكوبر اصطدمت بتلة ترتفع حوايل 
520 مراً عن األرض قبل أن تشتعل فيها 

النريان.
وقال�ت الوكال�ة األمريكي�ة املخولة أمن 
املواصات بأنها انتدبت فريقه مؤلفا من 
18 شخص�ا للمشاركة يف التحقيقات اىل 
جان�ب املسؤولني عن حرك�ة الطريان يف 

الواليات املتحدة. 
ويرج�ح الخ�رباء والسلط�ات املسؤولة 
نظرية سوء الطقس أكثر منه عطل فني.

وأشارت رشطة لوس أنجليس يف اتصال 
أجرت�ه وكالة “فرانس ب�رس” بأن سوء 
الرؤية أجربت جميع طائرات الهليكوبر 
التابع�ة له�ا أن تبقى جاثم�ة عىل أرض 
املط�ار صباح الحادثة ول�م تتحرك اال يف 

فرة بعد الظهر لدى انقشاع الرؤية.
وبحس�ب جمعي�ة “ايان�د اكس�ربس” 
املحلي�ة ملشغ�يل طائ�رات الهيلكوبر يف 
املنطق�ة، الت�ي اعت�ادت نق�ل املشاهري 
يف منطق�ة ل�وس أنجليس: “ك�ان األمن 

أولوية بالنسبة اليها دائما”.
وكان براينت من أب�رز العبي كرة السلة 
الذين أنجبته�م املاع�ب األمريكية وهو 
أح�د سبعة العبني تخط�وا حاجز ال�30 
ألف نقطة يف مسريتهم، كما طوق عنقه 
بالذهبي�ة األوملبية مرت�ني عامي 2008 
و2012. وال يزال أنصار كوبي يتوافدون 
اىل ملع�ب ستايبلز سن�ر الخاص بنادي 
ل�وس أنجلي�س ليك�رز وال�ذي سيكون 
مرسح�ا ملب�اراة دربي املدين�ة ضد لوس 
انجلي�س كلي�ربز أم�س الثاث�اء ضمن 

الدوري املحيل.
وحت�ى أول أمس االثنني، ل�م يصدر عن 
خليف�ة كوبي براينت يف صف�وف ليكرز 
لي�ربون جيمس أي رد فع�ل تجاه رحيل 

أيقونة كرة السلة.
وكان جيمس تخطى كوبي ليصبح ثالث 
أفضل مسجل يف تاريخ الدوري األمريكي 
للمحرفني السب�ت املايض فسارع األول 
اىل تهنئت�ه عىل انجازه وقال عىل حسابه 
عىل موقع توي�ر: “تابع قيادة اللعبة اىل 

األمام. كل االحرام يا أخي”.
كان�ت تلك التغريدة األخ�رية لكوبي قبل 
أن يلقى حتفه يف ح�ادث الطائرة بعدها 

بساعات قليلة. 
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حقيقة اهتمام بايرن ميونيخ حبكيمي

املنتخب القطري حيتفظ ببطولة 
آسيا لكرة اليد

اعالم الكرتوني التحقيقات تتواصل وردود األفعال كذلك بعد وفاة كوبي براينت 

كش�َف أليخاندرو كامانو، وكيل املغرب�ي أرشف حكيمي، نجم 
بوروسي�ا دورتمون�د املعار من ري�ال مدريد، حقيق�ة اهتمام 
باي�رن ميونيخ بضم الاع�ب يف الصيف املقب�ل. وتنتهي إعارة 
حكيم�ي )21 عاًما( م�ع دورتمون�د بنهاية ه�ذا املوسم، بعد 
موسم�ني يف ملع�ب سيجن�ال إيدون�ا ب�ارك. وق�ال كامانو يف 
ترصيح�ات نقلها موق�ع “le10sport” الفرن�يس: “بايرن ناٍد 
كبري، لكن ال توجد أي اتص�االت أو مفاوضات معه”. وأضاف: 
“حكيم�ي يؤدي بشك�ل رائع مع دورتمون�د، ويحب اللعب مع 
ه�ذا الفريق”. وكان�ت تقارير صحفية إسباني�ة أكدت اهتمام 
بايرن ودورتموند ويوفنتوس وتشيليس، بالحصول عىل خدمات 
حكيم�ي يف املوسم املقبل. وأش�ارت إىل أن ريال مدريد سيطلب 
45 ملي�ون ي�ورو حال موافقته عىل بيع الاع�ب املغربي، وهو 

املبلغ الذي سيكون بمقدور األندية األربعة دفعه.

ت�ّوَج املنتخ�ب القطري بلق�ب بطولة آسي�ا لكرة الي�د بفوزه 
ع�ىل منتخب كوريا الجنوبي�ة 33 - 21، يف نهائي البطولة التي 

استضافتها الكويت.
به�ذا التتويج احتفظ املنتخب القطري بلقب بطولة آسيا لكرة 

اليد للمرة الرابعة توالياً بعد أعوام 2014 و2016 و2018.
بعد بداي�ة متوازنة للمب�اراة تقاسم فيها املنتخب�ان السيطرة 
واألهداف استلم املنتخب القطري زمام األمور وفرض سيطرته 

عىل الشوط األول الذي انهاه متفوقاً بنتيجة 14 - 11.
يف الش�وط الثاني استمر املنتخب القطري يف فرض نفسه سيداً 

للنهائي الذي أنهاه فائزاً 33 - 21.
يف املب�اراة الرتيبية حسم املنتخب اليابان�ي الرصاع عىل املركز 

الثالث بفوزه عىل املنتخب البحريني 27 - 26.
وتأهلت منتخبات قطر وكوريا الجنوبية واليابان والبحرين إىل 

بطولة العالم 2021 بمرص.

تياجو سيلفا يرفض التسول من إدارة باريس

برشلونة وفالنسيا يستقران على عقد صفقة تبادلية

كأس اجنلرتا.. تشيلسي يصطدم مع ليفربول 
إن تأهل وأرسنال يبلغ الدور اخلامس

مفكرة الزوراء

َتب�دو العاقة متوترة ب�ني مسؤويل باريس 
س�ان جريم�ان الفرن�يس، ووكي�ل أعم�ال 
قائ�د  تياج�و سيلف�ا،  الربازي�يل،  الاع�ب 
الفري�ق. وق�ال باول�و تونيتو وكي�ل أعمال 
سيلفا: “إدارة بي إس جي لم تتواصل 
بعد مع تياج�و لتجديد تعاقده، 
إنه يريد االستمرار مع الفريق، 

ولكن هناك حدود، إذا لم تبدأ إدارة النادي رغبة 
واضحة، سنتخذ قرارا، ألنه ال يمكننا االنتظار 

ألجل غري مسمى”.
وأض�اف تونيت�و ملجل�ة “فران�س فوتب�ول”: 
“املدي�ر الري�ايض لس�ان جريم�ان، ليوناردو، 
صديق�ي، ولكن ل�ن أتسول من أج�ل االلتقاء 
به”. وأشار: “لقد تواصلت معي أندية برازيلية 

وأوروبية عديدة، لكن تبقى األولوية التفاوض 
مع بي إس جي، ألنه املكان الذي يريده تياجو 

سيلفا”.
وأتم: “تياجو سيح�رم ناديه، ال نريد التفكري 

يف خطة بديلة، عىل األقل يف الوقت الحايل”.
وينته�ي تعاقد املداف�ع الربازييل م�ع الفريق 

البارييس بنهاية املوسم الجاري.
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“مراسلون بال حدود” تنقل القضية للمحاكم

قنوات اإلخوان تشكل خلية أزمة للدفاع عن مغامرات السلطان الرتكي

 أحمد جمال
صحفي مرصي

 كشفت القنوات املدعومة من تنظيم اإلخوان، 
الت�ي تب�ث م�ن إسطنب�ول ع�ن توجهاتها 
اإلعالمي�ة بدع�م خط�وات الرئي�س الرتكي 
رجب طي�ب أردوغان العسكرية والتوسعية، 
ما انعكس عىل اضطراب الخطاب القائم عىل 
تبني املظلومي�ة السياسية، وانتقاد القاهرة 

املناوئة لسياسة أنقرة.
و”ال�رق”  “مكمل�ن”  قن�وات  وتخل�ت 
و”وط�ن” وك�ل املواق�ع اإللكرتوني�ة الت�ي 
تتصدرها عنارص م�ن تنظيم اإلخوان وتبث 
م�ن األرايض الرتكية، عن جزء من سياستها 
الت�ي تركزت عىل اصطي�اد أخطاء الحكومة 

املرصية.
وأفردت الربامج الحوارية اليومية مساحات 
كب�رة لخرباء أت�راك للدفاع عن ق�رار أنقرة 

إرس�ال ق�وات عسكري�ة إىل ليبي�ا، وساقت 
العديد من امل�ربرات املغلوطة التي هدفت إىل 
إقناع الجمهور ب�أن أردوغان يدعم استقرار 

ليبيا.
ودافع محمد نارص، يف إحدى حلقات برنامج 
“الش�ارع امل�رصي”، باستمات�ة ع�ن ح�ق 
أردوغ�ان يف ال�رد القوي عىل تق�دم الجيش 
الوطن�ي الليب�ي نح�و طرابل�س، وزع�م أن 
األسلحة التي تأتي من أنقرة إىل ليبيا هدفها 
تمك�ن الشعب م�ن بلده، واع�رتف بإرسال 

ميليشيات إرهابية إىل هناك بإرشاف تركيا.
لقن�وات  اإلعالمي�ة  التوجه�ات  واستم�رت 
اإلخ�وان يف توظي�ف املوج�ات االحتجاجي�ة 
العربي�ة لصالح أنق�رة والدوح�ة، وحاولت 
تطبيق األم�ر عىل التدخ�ل العسكري لرتكيا 
يف ليبي�ا وسوريا، وصورت دع�م امليليشيات 
يف طرابلس ع�ىل أنه معونة مقدمة ل�”قوات 
مقاوم�ة تابع�ة لحكومة ال�راج”، وتكرر 
األم�ر ذاته حينم�ا روجت لالحت�الل الرتكي 
أن�ه  ع�ىل  سوري�ا  رشق  شم�ال  يف  ألراض 

“انتصار للثورة”.
ولم يستطع خطاب إعالم اإلخوان الذي تحول 
إىل حائ�ط صد ضد الغض�ب الشعبي العربي 
جراء التدخ�الت الرتكية يف املنطقة، أن يقنع 
املواطن�ن الذي�ن انجذبوا لتل�ك القنوات من 
قب�ل باعتبارها متنفسا يذهب�ون إليه جراء 
صعوب�ة األوضاع االقتصادي�ة واالجتماعية 
وافتقاده�م لإلع�الم الرسم�ي املع�رب ع�ن 
أحواله�م املعيشي�ة. وقال محم�ود جربيل، 

مواط�ن م�رصي أربعين�ي اعت�اد مشاهدة 
أن غاب�ت مناقش�ة  قن�وات اإلخ�وان بع�د 
املشك�الت الحياتية عن اإلع�الم املرصي، إن 
ثقته أصبحت منعدمة يف ما تقدمه املنصات 
بمختلف توجهاتها، معتربا أن خطاب انتقاد 
الحكومة بحجة التضيي�ق عىل املواطنن لن 
يصدق�ه أحد مع ت�وايل االنتهاك�ات الرتكية، 

وتعمدت هذه الوسائل التغطية عليها.
وأض�اف أن املتابعن له�ذه القنوات تصوروا 
أنها تعكس الواقع الذي يعانون منه من دون 
االرتباط بتوجهات بلدان لها سياسة عدائية 
ض�د م�رص، وحينم�ا اكتشف�وا األجن�دات 

الخفية انرصفوا عنها.
وي�رى العديد م�ن خرباء اإلع�الم، أن قنوات 

اإلخ�وان وج�دت نفسه�ا يف م�أزق ج�راء 
التصعي�د الرتكي، وكان عليه�ا االختيار بن 
االستم�رار يف املعارضة للنظ�ام املرصي من 
غر اهتم�ام بالتصعي�د الج�اري، أو تنحاز 
ملصدر تمويله�ا الذي يهيمن ع�ىل السياسة 
التحريري�ة، وبسهولة اخت�ارت الحل الثاني 

لضمان استمرار بثها.
وأكد الصحفي املرصي عبدالحليم قنديل، أن 
قنوات اإلخ�وان انتقلت م�ن كونها منصات 
إعالمية تدافع عن التنظي�م الدويل ومحاولة 
استعادة نفوذ الجماعة يف مرص إىل أداة إعالم 
تركي�ة ناطق�ة بالعربي�ة تعرب ع�ن مصالح 

أردوغان.
وأوض�ح أن الجمه�ور ال�ذي انج�ذب لتل�ك 

القن�وات تع�رض للتشت�ت وس�ط العدي�د 
م�ن التفاصي�ل، وتمثل�ت يف التحريض ضد 
أخطائه�ا،  واستغ�الل  املرصي�ة  الحكوم�ة 
لكن عندم�ا تدهورت العالق�ات الدولية بن 
القاه�رة وأنقرة ظهر التوج�ه نحو الرتويج 
لسياسات تركي�ا العدواني�ة، وباتت وسائل 

ناطقة باسمها.
وأش�ار إىل أن عام�ل الوق�ت يع�د حاسما يف 
تقييم الجمه�ور املتلقي لهذه القنوات، وهو 
أمر ينطبق عىل تجربة اإلخوان اإلعالمية التي 
فق�دت مصداقيتها وظهرت ع�ىل حقيقتها 
أم�ام املواطنن الذي�ن تساءلوا ع�ن أسباب 
عدم تطرق تلك القنوات إىل انتهاكات النظام 
الحاكم يف تركيا، مثلما األمر بالنسبة للرتكيز 
عىل االنتق�ادات املوجه�ة للحكومة املرصية 

واملليئة باملغالطات.
وبدا واضحا أن سقوط قنوات اإلخوان يف فخ 
أردوغان دف�ع أطراف معارضة مرصية عدة 
لم تكن لديها غضاضة يف الظهور من خاللها 
إىل الت�ربؤ منه�ا، بع�د أن أدرك�وا أن سقوط 
أقنع�ة هذه املنصات يضعها يف خانة الخيانة 

وانعدام التأثر.
ون�رت وسائ�ل إع�الم مرصي�ة، تريب�ا 
ملحادثات نرها محمد عيل، املقاول الهارب 
إىل إسباني�ا، مع ي�ارس العمدة أح�د قيادات 
تنظي�م اإلخ�وان، واحت�وت ع�ىل معلومات 

عديدة بشأن تمويل قنوات اإلخوان.
وأث�ار الناشط السيايس املرصي، وائل غنيم، 
ج�دال واسع�ا، يف اليوم ذاته، بع�د أن دخل يف 

مش�ادة كالمية مع سيد توكل مقدم برنامج 
“ملفات” ع�ىل قناة “مكملن” أثناء مداخلة 

هاتفية للحديث عن ذكرى ثورة 25 يناير.
ووج�ه غنيم أسئلة استنكارية مباغتة ملقدم 
الربنام�ج عن مصادر تموي�ل إعالم اإلخوان 
يف تركي�ا؟ وطبيع�ة األدوار الت�ي يق�وم بها 
مقاب�ل انخراط�ه يف السياس�ة بعي�دا ع�ن 
اإلعالم املهن�ي؟ والعالقة بن ه�ذه القنوات 
واملخابرات يف كل من تركيا وقطر؟ وحظيت 
املداخل�ة بانتشار واسع عىل مواقع التواصل 

االجتماعي.
وأكد الخب�ر اإلعالمي، سامي عبدالعزيز، أن 
محاوالت التحري�ف والتهويل والتحريض يف 
قنوات اإلخوان انعكست تدريجيا عىل عزوف 
املواطن�ن عنها، وقتل�ت نفسها من دون أن 
يكون هن�اك دور فع�ال لإلع�الم املرصي يف 

مواجهتها.
وأض�اف أن خط�ورة الوض�ع الح�ايل تكمن 
يف وج�ود فراغ م�ن املمك�ن أن تستغله هذه 
القن�وات م�رة أخ�رى بتغي�ر خطاباتها أو 
تبديل املنصات الت�ي أضحت ورقة محروقة 
يف أع�ن املواطن�ن، بم�ا يدف�ع إىل رضورة 
استكمال بوادر االنفراجة اإلعالمية يف مرص 
واملواجه�ة الرصيح�ة للمشك�الت م�ن قبل 
اإلع�الم املح�يل. وأش�ار إىل أن تنب�ي اإلعالم 
امل�رصي لسياس�ات دفاعي�ة ال تق�وم ع�ىل 
املب�ادرة أفسح املجال ل�رواج قنوات اإلخوان 
الفرتة املاضية، والوض�ع بحاجة إىل التحول 

نحو االنفتاح عىل املعلومات بشكل أكرب.

بشأن توقف بث قناة دجلة في االردن

بغداد / نينا :
أبلغ�ْت إدارة قن�اة دجلة الفضائية املرصد العراقي للحري�ات الصحفية: إنها تلقت كتابا 
رسميا من هيئة اإلعالم يف اململكة األردنية الهاشمية يقيض بوقف بث القناة إعتبارا من 
27 كان�ون الثان�ي / يناير الجاري حتى 27 شباط / فرباي�ر املقبل بدعوى عدم اإللتزام 

بتعهداتها السابقة، ومخالفة رشوط رخصة البث املمنوحة لها.
وج�اء يف كتاب هيئة اإلعالم األردنية الذي حصل املرصد العراقي للحريات الصحفية عىل 
نسخ�ة منه، واملوج�ه اىل إدارة القناة: باإلش�ارة اىل كتابكم رق�م 2218/ 2019 بتاريخ 
8/ 10/ 2019 املتضم�ن التعه�د باإللتزام بأحكام املادة 8/ط م�ن قانون اإلعالم املرئي 
واملسم�وع رق�م 26 لسنة 2015 والبند الساب�ع عر من إتفاقية تجدي�د رخصة البث، 
وحيث إنكم لم تلتزموا بما تعهدتم به تقرر وقف بث قناتكم إعتبارا من 27 يناير الجاري. 
وموقع من قبل رئيس الهيئة. وقال املرصد ان مراقبن اشاروا اىل وجود ضغوط من قبل 

السلطات العراقية أدت اىل هذا اإلجراء.

 عمان /متابعة الزوراء:
ب�دأِت الحكومة االردنية بتطبيق قواعد جديدة يف مجال الشفافية االعالمية مع حركة نشطة 

لوزير االتصال والناطق الرسمي الجديد امجد العضايلة.
 ويح�اول الوزي�ر العضايل�ة وطاقمه منذ نحو شه�ر االبتعاد عن النم�ط التقليدي يف تنظيم 
لق�اءات ومؤتمرات صحفية. ولجأت رئاسة الوزراء يف هذا الصدد اىل تنظيم جلسات مبارشة 
ومغلق�ة تتضمن حوارا ب�ن الصحفين والكتاب ضمن نطاق�ات متخصصة وبن مسؤولن 
حال�ن او سابقن. واستض�اف العضايلة وزير الخارجية يف هذا السي�اق ايمن الصفدي بعد 
ظه�ر السب�ت املايض. وكانت وزي�رة الطاقة هال�ة زواتي برفقة زميل�ن سابقن لها ضمن 
ه�ذا الربنامج من التحاور املب�ارش مع اصحاب الراي وممثلن عن الجسم االعالمي يف حديث 

رصيح حول ملف الطاقة واتفاقية الغاز االرسائيل.

 بغداد/نينا:
 طالَب املرصد العراقي للحريات الصحفية 
األجه�زة األمنية املختصة بإجراء تحقيق 
شفاف للوصول اىل قتل�ة الدكتور محمد 
حس�ن علوان أستاذ اإلع�الم يف الجامعة 
املستنرصي�ة، عض�و نقاب�ة الصحفين 
العراقين الذي قت�ل صباح امس الثالثاء 

أمام منزله يف بغداد.
وق�ال املرصد يف بي�ان” إن محمد حسن 
عل�وان كان يقوم بإيصال إحدى بناته اىل 
الجامع�ة صباح الثالث�اء عندما إعرتضه 

ثالثة ملثمن، واطلقوا عليه النار قرب منزله شمال العاصمة بغداد ليفارق الحياة”.
وواوض�ح املرصد ان محم�د حسن علوان وج�ه تلفزيوني مع�روف، وصحفي وكاتب، 
وتدري�ي يف الجامع�ة املستنرصي�ة طي�ب الخل�ق والري�رة، ومحب�وب ب�ن زمالئ�ه 

وأصدقائه.
يذك�ر ان عل�وان هو رابع صحف�ي يخره الوس�ط اإلعالمي يف ظ�روف مختلفة خالل 
أسب�وع بعد وفاة الصحفين عماد مكي ومحمد محبوب اللذين يعمالن يف شبكة اإلعالم 

العراقي، واملخرضم ناظم العكييل الذي يعمل يف إذاعة صوت العاصمة.

عمان/وكاالت:
 ل�م يعد الشغل الشاغ�ل لألوساط 
اإلعالمية األردني�ة إنقاذ الصحافة 
الت�ي  األزم�ات  م�ن  واإلع�الم 
بق�در  سن�وات،  من�ذ  تالحقهم�ا 
م�ا انشغل�ت بتن�ازع االختصاص 
واألحقي�ة باستالم ه�ذا امللف، بعد 
تشكيل لجنة من قبل إعالم الديوان 
امللكي لهذا الغرض ووضع الحلول 

ألزمات الصحافة.
وأثارت لجنة تطوير اإلعالم األردني 
الت�ي شكلها إعالم الدي�وان امللكي 
خالف�ات وتوت�را متصاع�دا داخل 
الصحفي�ة،  والهيئ�ات  األوس�اط 
قب�ل أن تب�دأ بممارس�ة أعمالها، 
داخ�ل  أطراف�ا  إقصائه�ا  بسب�ب 
املشهد اإلعالمي األردني، مما جعل 

استمرارها موضع شك.
وأصدرت نقابة الصحفين األردنين 
بيانا غاضب�ا بسبب استثنائها من 
املشارك�ة يف الجلس�ات الحوارية، 
واعت�ربت أن القائم�ن ع�ىل إعالم 
الدي�وان امللكي يتقصدون تهميش 
دور النقاب�ة بشكل يعكس ضعف 
فهم دوره�ا، واالستم�رار يف نهج 
الوطني�ة  املؤسس�ات  إضع�اف 
ومحاول�ة إيجاد كيانات بديلة لها. 
وه�ددت باللجوء إىل املل�ك عبدالله 

الثاني.
لجن�ة  امللك�ي  الدي�وان  وشك�ل 
مهمتها بح�ث سبل تطوير اإلعالم 
الحلول للمشكالت  األردني ووضع 
التي تواجهه، لكن ما إن تم اإلعالن 
عن تشكيلها حتى ارتفعت أصوات 
من�ددة وغاضب�ة، وج�رى تراشق 
وتبادل االتهامات بن القائمن عىل 
اللجنة واملشاركن فيها، واألطراف 

األخ�رى الت�ي ت�م استثناؤها من 
يف  بالتشكي�ك  وب�دأت  املشارك�ة، 
اللجنة،  طريقة وأس�س تأسي�س 
واع�دت أن تطوير اإلعالم ليس من 

صالحية “إعالم الديوان امللكي”.
واعترب مجل�س نقابة الصحفين، 
يف بيان “أن ما حدث يشكل سابقة 
املحلي�ة  الساح�ة  ع�ىل  خط�رة 
م�ن تجاه�ل املؤسس�ات الوطنية 
م�ن  واألق�در  األدرى  العريق�ة، 
غره�ا عىل تشخي�ص واقع املهنة 
وتحديد مشكالتها والتحديات التي 
تواجهها، واقرتاح الحلول املناسبة 
إعالمي�ة  اسرتاتيجي�ة  لصياغ�ة 
للدول�ة تالم�س الواق�ع وتراع�ي 
التط�ورات الت�ي شهدها اإلعالم يف 

السنوات األخرة”.
وأضاف “إن فش�ل االسرتاتيجيات 
اإلعالمي�ة التي وضع�ت يف السابق 
تعيشه�ا  الت�ي  الف�وىض  وحال�ة 
الساح�ة اإلعالمي�ة يع�ودان لعدم 
نقاب�ة  م�ع  الحقيقي�ة  الراك�ة 

الصحفين واملؤسس�ات اإلعالمية 
الرؤي�ة  ولغي�اب  والصحفي�ة، 
تفاصي�ل  ت�درك  الت�ي  الواضح�ة 

وأبعاد املشهد املحيل”.
وأكد املجل�س رفضه لهذا التجاهل 
من قبل إعالم الديوان، وعزمه عىل 
التص�دي ألي محاول�ة للني�ل من 
املؤسسات الوطنية بما فيها نقابة 
الصحفين األردنين، قائال إنه “آن 
األوان للعم�ل بشك�ل شمويل يغلب 

الصالح العام عىل الخاص”.
وشكلت مجموعة مناهضة للجنة 
وع�ىل رأسه�ا نقاب�ة الصحفين، 
وادعت “املجموعة” أنها إصالحية 
مهني�ة صغ�رة، تسع�ى لتطوير 
اإلع�الم وإخراجه من حالة الفشل 
الت�ي يعيشها واتهم�ت املعارضن 
بأصحاب أجندات خاصة وينتمون 
إىل عقلي�ة بروقراطي�ة وقديم�ة، 
ووأدت  مراده�ا  ع�ىل  وحصل�ت 

الفكرة وعدم اكتمال املروع.
ويتف�ق الطرف�ان املتض�ادان عىل 

أن اإلعالم األردن�ي يعيش أوضاعا 
الخ�الف  نقط�ة  فيم�ا  صعب�ة، 
األبرز بن الشق�ن هي من الجهة 
املختصة الت�ي تمتلك أدوات مؤثرة 

لتغير املشهد اإلعالمي األردني.
ويواج�ه اإلعالم األردن�ي تحديات 
كثرة بعضها يتص�ل بأزمة مالية 
اإلعالمي�ة  املؤسس�ات  تعيشه�ا 
قديم�ة  أزم�ة  وه�ي  التقليدي�ة 
ت�زداد صعوب�ة يف ظل ع�دم قدرة 
ه�ذه املؤسس�ات ع�ىل التأقلم مع 
صناع�ة  يف  الريع�ة  التح�والت 
اإلع�الم وم�ا فرضت�ه تكنولوجيا 
االتص�ال الرقم�ي م�ن معوق�ات 
أمام اإلعالم التقليدي الذي يواصل 
خسارة جمه�وره وعائداته املادية 

مع تراجع اإلعالنات.
الطراونة  وب�دوره، أوض�ح غي�ث 
مدير اإلع�الم يف الدي�وان امللكي يف 
تغريدة ل�ه أن املسألة تتعلق بلقاء 
مع إعالمي�ن ومثقفن وفنانن يف 

الديوان امللكي.
وأض�اف “يف إط�ار الشفافية أؤكد 
أن اللق�اء مع إعالمي�ن ومثقفن 
وفنانن يف الديوان امللكي الهاشمي 
هو ضمن سلسلة لقاءات ستستمر 
ملناقشة موضوعات تتعلق باإلعالم 
الجمي�ع  أن  مؤك�دا  والثقاف�ة”، 
رشك�اء، وذك�ر بسلسل�ة لقاءات 
مشابهة ج�رت يف الدي�وان امللكي 

حول الربنامج االقتصادي.
وق�ال إن الجمي�ع رشك�اء وأمل�ح 
املسأل�ة شبيه�ة بسلسل�ة  أن  إىل 
لقاءات استضافه�ا الديوان امللكي 
مع خ�رباء سابقا ح�ول الربنامج 

االقتصادي.
ويقول صحفي�ون إن دور النقابة 

حماي�ة  يف  والهام�ي  الضعي�ف 
إق�رار  ع�ىل  والعم�ل  الصحفي�ن 
حري�ة  رف�ع  يف  تسه�م  قوان�ن 
الصحافة، جعلها بمنأى عن هموم 
الصحفي�ن ومشكالته�م وبالتايل 
حساباته�م، ولم يعد يعنيهم كثرا 
إقصاؤه�ا م�ن املشه�د اإلعالم�ي 
ومل�ف تطوي�ر اإلع�الم يف الب�الد، 
خاص�ة أنها وضع�ت عراقيل أمام 
صحفيي املواق�ع اإللكرتونية، ولم 

تعرتف باإلعالم االجتماعي.
واشتكى عدد م�ن أصحاب املواقع 
اإللكرتونية من أن نقابة الصحفين 
تحاول التضييق عليهم باشرتاطها 
عدم منح الرتخيص إال بموافقتها. 
وأضافوا أن مجلس النقابة يسعى 
لتطبيق رشط تفرغ رئيس التحرير 
للمواقع اإللكرتونية، رغم أنه ألحق 
ال�رضر بالصحفي�ن كم�ا يسعى 
املجلس إىل وض�ع توصيات لزيادة 
التضييق ع�ىل املواقع اإللكرتونية، 
وأش�اروا إىل أن إج�راءات النقاب�ة 
 60 أكث�ر م�ن  ساهم�ت بإغ�الق 
موقعا إلكرتونيا حتى اآلن، والعدد 
مرشح لالزدياد وفق قولهم بسبب 

مالحقة النقابة للمواقع.
املواق�ع  أصح�اب  أح�د  وق�ال 
اإللكرتونية الذي فضل عدم الكشف 
عن اسم�ه، “من غ�ر املنطقي أن 
تتعامل النقاب�ة مع صحف يومية 
كب�رة مث�ل املواق�ع اإللكرتونية، 
بإلزامها بدف�ع 1000 دينار أردني 
)14100 دوالر أمرك�ي( رسوم�ا 
سنوي�ة عىل غ�رار الصح�ف التي 
تتق�اىض ب�دل إعالن�ات حكومية 
واشرتاكات، بينما املواقع محرومة 

من هذه امليزات”.

برلن/وكاالت:
 يسع�ى صحفي�ون أجانب إىل إلغ�اء قانون 
أملاني يسمح لجهاز االستخبارات بالتجسس 
عليهم ع�رب اإلنرتنت يف أي مك�ان يف العالم، 
وتوجه�وا إىل املحكم�ة الدستوري�ة العلي�ا، 

مؤكدين قلقهم عىل أمنهم الشخيص.
وأك�د إدوارد سن�ودن املتع�اون السابق مع 
وكال�ة األم�ن القوم�ي األمركي�ة، بوثائقه 
الصادرة يف ع�ام 2013 أن الوكالة تتجسس 
بمساع�دة جهاز االستخب�ارات األملاني عىل 
أشخ�اص يف جمي�ع أنح�اء العال�م، وحتى 
املستش�ارة األملاني�ة أنجي�ال مرك�ل كانت 
ضحي�ة التجسس. وفق م�ا ذكرت دويتشه 

فيله.
وهذه الفضيحة اهتمت بها يف السابق لجنة 
تحقي�ق تابعة للربمل�ان األملان�ي، واقرتحت 
صيغ�ة جديدة لقانون جه�از االستخبارات 
األملاني�ة، م�ن أج�ل حماية األمل�ان فقط يف 

الخارج من املراقبة دون دوافع.
ورفعت منظمة “مراسلون بال حدود” دعوى 
ضد هذا القانون أم�ام املحكمة الدستورية 
العليا يف كارلروه. وبدأت املرافعة الشفوية 
الثالث�اء املايض، وُيتوقع ص�دور الحكم بعد 

شهور.
كما رفع بعض الصحفين األجانب العاملن 
يف الصحاف�ة االستقصائية دعوى دستورية 
ض�د القان�ون. وأب�دوا قلقه�م ع�ىل أمنهم 

الشخيص وعىل مصادرهم.
وق�ال املراسل املقدوني، غوران ليفكوف إنه 

يتح�رّى عن ح�االت الفس�اد يف وطنه. وهو 
غالبا عىل اتصال مب�ارش أو غر مبارش مع 
أملانيا. ويرتب�ط بمصادر يتواصل معها عرب 
الهاتف واإليمي�ل أو خدمات ميسنجر. وأكد 
أن “التجس�س خط�ر عىل حق�وق اإلنسان 

األساسية”.
وأض�اف “إذا ت�م التصّن�ت ع�ىل محادثات 
املخربي�ن الخاص�ن ب�ي، ف�إن مص�ادري 
ستبق�ى صامت�ة”، لذلك يعد قان�ون جهاز 
االستخبارات األملاني�ة “هجوما خطرا عىل 
الصحفين االستقصائين وبذلك عىل حرية 

الصحافة”.
لكن الحكومة األملانية وجهاز االستخبارات 
األملان�ي يعدان ه�ذه املخ�اوف دون أساس، 
ويعتق�دان أن املراقب�ة املكّثف�ة لألجانب يف 
الخ�ارج السيم�ا يف الح�رب ض�د اإلره�اب 
رضورية. لذلك يتم يف حال الرضورة تخزين 
املعلوم�ات وتقديمه�ا ألجه�زة استخبارات 

خارجية.
وأشار هيلغ�ه براون رئيس املستشارية من 
الحزب املسيح�ي الديمقراط�ي، يف املرافعة 
إىل توت�رات آنية مثال مع إيران ويف العراق أو 

يف ليبي�ا. فأملانيا تحت�اج يف غضون ساعات 
إىل معلوم�ات موثوق�ة. “فالسؤال حول من 
يق�ف وراء هج�وم ق�د يحسم ب�ن الحرب 

والسالم”.
ويعترب املدع�ون أّن حقيقة أن يراقب جهاز 
االستخب�ارات األملاني�ة يف الخ�ارج االتصال 
باإلنرتنت مبنية عىل أساس، لكنهم يرفضون 
العاملي�ة  اإلنس�ان  حق�وق  إىل  اإلش�ارة  يف 
التمييز بن األملان واألجانب ويعدونه منافيا 

للدستور.
كم�ا أنهم يع�دون م�ن املستحي�ل ألسباب 
تقني�ة التدقيق من دون ارتك�اب أخطاء يف 
االتص�ال العامل�ي ع�رب الهات�ف واإليميل أو 
الدردشة. بكل بساطة يوجد وراء ذلك يف كل 
مرة السؤال عن أي جنسية يحمل الشخص 

الذي يتواصل خارج أملانيا؟
ويشع�ر الصحف�ي السلوفيني، ب�الز زغاغا، 
بنفس القلق لدى ليفكوف الذي يفيد أنه ليس 
من ال�رضوري أن يقوم أي جه�از مخابرات 
بمراقب�ة عمل�ه ال�ذي يق�وم ب�ه يف الصالح 

العام.
وأض�اف “أعتق�د أنن�ا كصحفي�ن نق�ف يف 
الجانب الصحيح. إذن ملاذا يجب أن يتجسسوا 
االستقصائي�ون  فالصحفي�ون  علين�ا؟”، 
يمارس�ون عىل ك�ل حال عمال صعب�ا. هناك 
ضغط كث�ر وتهدي�دات ومشاك�ل قانونية. 
واملراقبة املنهجية تضفي مزيدا من الصعوبة 
عىل عمله�م، ألن الكثر من املص�ادر املمكنة 

ينتابها الخوف من التواصل معنا”.

املرصد العراقي للحريات الصحفية ينقل 
شكوكا بوجود ضغوط من بغداد

قواعد اشتباك جديدة حلكومة االردن مع “الوسط 
اإلعالمي” ومبادرات بتوقيع الوزير العضايلة

مسلحون يغتالون االعالمي حممد حسني
 امام منزله يف حي البنوك

هيئات إعالمية أردنية تتنازع حق تطوير الصحافة

صحفيون اجانب يتحركون اللغاء قانون يتيح التجسس عليهم يف املانيا
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أحمد فاضل
األس�دي   إرساء   تمي�زت   كشاع�رة  
بإتقان  حرفها ،  وعمق وشدة شعورها 
، والفه�م الح�ديس والتص�ور املتزايد 
للحي�اة الت�ي جعلت منه�ا كاتبة  غري 
عادية ،  ولو توقفنا  لقراءة  قصائدها  
بروي�ة  وتأني ، لوجدنا أنها قد منحتنا 

مفاتيح قصائدها يف أول كالمها :
»  أن�ا ..  كتاب  مفت�وح  ، اقرأني  من  
اليس�ار  إىل اليم�ن .. وأعد .. الصفحة 

األوىل .. مرتن ».
ه�ي عشق�ت الشع�ر وكما تق�ول يف 
بوحها األول » أحياء يف مقربة » ديوانها 

الصادر عام 2016:
» من�ذ  أول  بيت  سك�ن  قلبي  وحرك  
وجدان�ي  مبكراً ، لق�د  وجدت ضالتي  
بفضائه  الرحب  يرسقني  مني ويعود 
ب�ي يل .. أرحل معه لعوالم  غري  مرئية  
أتلمسه�ا  بشغاف الروح .. أحرتق مع 
حرائق�ه .. أستحم  بشالالت  مفرداته  
املنهم�رة  فرحا  وحزنا  وعشقا عذريا 
، فكان�ت  كتب  الشعر  دواوين  عزلتي  
ومنف�اي  اآلرس ، تغنين�ي عما سواها 
من عالم زائ�ف مجنون متحرك حولنا 

تتبدل ألوانه  وموازينه كل حن«.
بع�د  4  سنوات من صدور مجموعتها 
الشعري�ة األوىل » أحياء يف مقربة« عام  
2016 ، نج�د  أن األس�دي  قد اجتازت 
رشنق�ة الشع�ر  لتط�ري  محلق�ة  مع  
قصائ�د  جديدة  وغ�ري  مألوفة  ، إن » 
رشاع  دمع »  تضعنا –  كقصائد  نثرية  
حديث�ة  -  أمام  3  ُمحسّنات بديعية ، 

هن  دعامة قوية تستند عليها قصيدة 
النثر :

دعامة أوىل : الجناس
التجني�س  أو الجن�اس  ه�و أن  يتفق  
اللفظ�ان  يف  النط�ق أو يتقاربان  فيه  
ويختلف�ان  يف  املعنى ، ه�ذا من جهة 
ماهيت�ه  ، أم�ا  من  جه�ة فائدته فقد 
عرف�ه الرمان�ي فق�ال : » ه�و بي�ان 
املعاني بأنواع من الكالم يجمعها أصل 

واحد من اللغة« ،
 فف�ي  قصيدتها  » عب�ث« ،  نستطيع  
التع�رف  عىل   ه�ذا املفهوم  من  حيث  
مضام�ن  بع�ض  أبياتها، حيث كتبت 

تقول :
لَِم ..

نكتب ..
طاملا ..

الرحلُة قصرية ..
والشعر شماعة آهات ..

مشاجُب خسارات ..
عبث ..

هي الرحلة ..
التي تفيض لرحالت ..

الحروب ..
طواحُن الهواء ..

الصالة ..
رمضاُء الروح ..

فالُة الحنن ..
عبث ..

كلها عناءات ..
ومن قصيدتها » رم�ال« نقرأ متبينن 

نفس املفهوم ، لكن بعبارات أخرى : 

بمقابرهم 
نشتهي املوت

بمدننا 
ال نشتهي الحياة ..

*       
يف مقابرنا

ال يشء 
غريُلفح الريح

رمال وصور صفراء
نواح طويل ..

*       
يف مدننا ... مقابرنا

تنعق غربان األحزاب
يستفحل الخراب 

بن موتن ..
دعامة ثانية : التشبيه 

ه�و بيان أن شيئ�اً أو أشي�اء شاركت 

غريه�ا يف صف�ة أو أكثر م�ن أداة ، قد 
يت�م استخدام ه�ذا املفه�وم ملساعدة 
الق�راء عىل التعرف بشكل  أفضل  عىل  
خصائص  األشياء أو الظروف ، كما يف 

قصيدة » بريوت« :
يا صبية من ورد وفضة

وقلب طفل وروضه
أتيتِك أحمل حزني 

فاحمليِه عني ..
*     

بريوت ..
أمرية رشقية..

قالدتها حروف عربية 
عطورها فرنسية

برغم الحزن ..
هي أحىل صبية ..

ومن قصيدة » نايات« نقرأ ، والتشبيه 
هنا واضح :

تلَك
الناياُت التي 

تصفر بوجه الريح
هي 

أيامنا العابرة
أم�ا الدعام�ة الثالث�ة واألخ�رية : فهو 

اإليجاز 
هن�اك  ق�در هائ�ل م�ن  الح�روف يف 
القصائ�د التي يمكن أن تخلق الشعور 
والجم�ال يف ع�دد قلي�ل م�ن أبياتها ، 
والكثري من الشعراء  وقعوا  يف  حبها ، 
قبل أن يعلنوا حبهم  للقصيدة بأكملها 
، وهذا ما يعطي  تفسرياً  لقوة  اإليجاز 
ال�ذي يبحث عنه الشاع�ر ، كما بحثت  

وكتبت  في�ه  شاعرتنا  إرساء األسدي  
يف عديد  قصائ�د مجموعتها الشعرية 

هذه ، كقصيدة » ترف« :
القوايف ..

طيور ساكنة ..
تفز ..

حن يغالبها الوسن ..
ذاك ..

ترف الشعر ..
هنا  أعتقد  أن ضغط الحروف يمكن أن 
يكون مفيداً ، فف�ي كثري من  األحيان  
تج�رب  قي�ود  الطول  املفروض�ة  ذاتياً 
عىل تقطري القصيدة  يف  شكلها  األكثر 
أهمي�ة ،  وه�ذا  مفيد  عندم�ا يحاول 
الشاع�ر  كشف  سالس�ل  طويلة  من 
التفك�ري املعق�د  لدي�ه ، فبع�د القطع 
، تصب�ح  العن�ارص املواضيعي�ة التي 
حدده�ا لألولوي�ة غري واضح�ة ،  من  
هناك ،  يمكنه – أي الشاعر - البدء  يف 
إعادة صياغة  وإعادة  تركيز مسودته 
الشعرية ، من قصيدة » سفر » يلوح« 

اإليجاز » معلناً عن نفسه بقوة :
العمر 

قطار يميض
ال ينتظرنا 

نرتب أشيائنا بمحطاته ..
الث�الث   البديعي�ة  املُحسّن�ات   ه�ذه  
وااليقاع الطبيعي الذي احتوى قصائد  
األسدي  هنا  يف  هذه املجموعة ، منحها 
أبعاداً جمالية وس�وف  تمكن  املتلقي  
م�ن  سهول�ة  هضمه�ا واستقباله�ا 

القبول الحسن.

عيل لفته سعيد
يف مجموعة الق�اص حمودي الكناني 
الثاني�ة الت�ي صدرت مؤخ�را عن دار 
الف�ؤاد املرصية والت�ي حملت عنوان 
) مدي�ة الحكاي�ا (  يأخ�ذك منذ البدء 
املست�وى التأوي�يل ليلع�ب لعبت�ه يف 
تقش�ري العنوان بع�ّده البواب�ة األوىل 
الت�ي يت�م عربه�ا الدخ�ول اىل م�دن 
النص�وص.. فكلم�ة الحكاي�ا تعن�ي 
تلك الت�ي تحملها املخيل�ة من معاني 
الجل�وس واالستم�اع.. وكلم�ة املدية 
التي تأتي بتأوي�ل الشفرة أو السكن 
الحاد فتك�ون معاكسة مل�ا يمكن أن 
يشكل�ه دمج الكلمت�ن ليكونا عنوان 
مجموعة قصصية وليس عنوان قصة 
م�ن القصص الت�ي يبل�غ عددها 74 
قصة قصرية جدا والتي يجيد الكناني 
عملي�ة رسمه�ا بطريق�ة التعالق ما 
بن الفكرة وم�ا بن لبناء الذي تعتمد 
عليه خاصية تدوي�ن القصرية جدا يف 
مدلوله�ا التأوييل وغايته�ا التحليلية؛ 
ولذا فان العنوان هنا يتحول اىل محرك 
داليل ل�ذاك املدلول امل�راد الوصول له.. 
من هنا يمك�ن معرف�ة اهمية وجود 
كلم�ة  )مدي�ة ( الت�ي تعم�ل مضافا 
وكلم�ة ) الحكاي�ا ( تعم�ل كمضاف 
إلي�ه، لتك�ون العال قف�ة متجذرة بن 
القص�د والتأوي�ل مثلم�ا تك�ون له�ا 

عالقة بالفكرة والتدوين.
وهو االم�ر الذي ينعك�س بالرضورة 
عىل عناوي�ن القصص ول�و بدرجات 
متفاوت�ة لكنه�ا تحم�ل روح التأويل 
االول لك�ل ن�ص وتكون ه�ي البوابة 
التي يدخ�ل منها املتلقي ملعرفة فكرة 
القص�ة وتأويله�ا وغياته�ا وهدفه�ا 
ومن ث�م جم�ع الحاص�ل لتبي�ان أن 
كانت القصة القصرية جدا قد نجحت 
القال�ب  يف  مدلوالته�ا  ك�ل  حم�ل  يف 

اإلجنايس.
أن بني�ة الكتاب�ة يف ه�ذه املجموع�ة 
تنطل�ق ما بع�د العنوان م�ن خاصية 
الفك�رة ولي�س خاصي�ة اللغ�ة التي 
يستخدمه�ا بعضه�م لتك�ون معين�ا 
اىل  أو  القص�ة  رشطي�ة  اىل  للدخ�ول 
عملي�ة بح�ث تأوي�ل املف�ردة لتكون 
مه�ادا ملا سيأت�ي من تأوي�ل نهائي.. 
يف ه�ذه املجموعة الفك�رة تعني بناء 
الت�ي  املحم�والت  واست�دراك  الن�ص 
تحملها كعنارص الغاية والتأويل ومن 
انت�اج مبن�ى التبني للفك�رة عموما.. 
فه�و يعتم�د ع�ىل مستوي�ن مهمن 
االول  ثال�ث..  مست�وى  يرافقهم�ا 
املست�وى االخباري الت�ي تنطلق منها 
كل استهالالت القص.. وايضا املستوى 

التصوي�ري الذي يكون معينا أو دافعا 
لنش�اط املست�وى االول.. فيما يكون 
املست�وى الثال�ث التحلييل ه�و املبنى 
املج�اور لعدد من النصوص التي تأخذ 

الجانب السيايس يف موضوعتها .
ولكن من جه�ة اخرى قد تبدو عملية 
الفق�ري  العم�ود  وكأنه�ا  الحماي�ة 
للنصوص... وهو االم�ر الذي يجنبها 
مفع�ول الرسد ل�ذا ف�ان الحكاية هو 
يف  النص�وص  ترتدي�ه  ال�ذي  الث�وب 
تدوينها ولكن يف عملي�ة الرسد فإنها 
تشتغل  عىل البعِد الفلسفي والتأوييل 
ال�ذي تمنحه لغُة القص�ِص القصرية 
ج�داً ..فالكنان�ي مول�ٌع أو مهموٌم أو 
منشغٌل بما يمك�ن أن تمنحه القصُة 
من ه�ذا النوع م�ن كمي�ٍة كبرية من 

الدالالت الفلسفية التي ترتبط بالواقع 
، وخاص�ًة الواقع السي�ايس، وهو ما 
ن�راه يف كث�ري م�ن النص�وص املعربة  
ان ل�م يك�ن اغلبه�ا  والت�ي تعرب عن 
هموٍم خاص�ٍة مرسومٍة م�ن معاناٍة 
عامة ملجتم�ع يبحث عن خالصِه مما 
يعانيه... فالكناني جعل من رسدياِته  
تأخذ ابع�اداً متكاملًة يف جسد القصِة 
والتي تب�دأ بالعنوان الذي ال ُيعّد بوابًة 
او عتب�ًة ، ب�ل ه�و ج�زٌء فاع�ٌل م�ن 
الن�ص القصيص .. وداٌل عىل املستوى 
القصدي.. واملدلول الذي يأخذ بتالبيب 
الفلسفة اىل قدرة تعبري لتأويٍل سيايس 
اجتماعي، من خالل لغٍة ال تتعكز عىل 
الشعر وال تبتعد عنه، ألنها لغٌة أرادت 
الب�وَح  بكل ما يعتمُر يف نفس القاص 

ذاِته يف مواجهِة العالم الذي لم يمنحه 
سوى األسئلة .

ول�ذا ف�ان النص لدي�ه يق�وم بمقام 
الفاع�ل واملراق�ب مل�ا يحص�ل بهدف 
مشارك�ة املتلقي يف رس�م ما تحصل 
عليه من تأويل مثلما يرسم ما تحصل 
علي�ه من مخيلة وبالت�ايل القبول بما 
هو منتج م�ن نص قصيص ينتمي اىل 

جنس القصة القصرية جدا..
ان رؤية متفحصة ملا تحمله الحكاية 
يف القص�ص نج�د ان الكناني مهموم 
بثالثة  اشتغ�االت هي الوطن والواقع 
االجتماع�ي والسيايس وامل�رأة.. فهو 
ال يبتعد عن ه�ذه الثالثية يف التدوين 
وال يقرتب م�ن الحكي املب�ارش بقدر 
ما يك�ون يف عم�ق العملي�ة الرسدية 
التدويني�ة لهكذا ن�وع من القصص.. 
وه�و م�ا يؤك�د ان الكنان�ي مهموم 
بهذه االشتغ�االت عىل انها رسالته يف 
الكتاب�ة مثلما هي رسالته يف الحياة.. 
ول�و أخذنا نصا يحم�ل عنوان ) ذبول 
الورد( يمكن ان تعط�ي أنموذجا عن 
روحية قص�ص املجموعة وجاء فيها 
) تلملم�ت شهق�ة ع�ىل شف�ا لسان 
مزم�اره. يف الي�وم الت�ايل أعلن�وا عن 
موكب جنائزي ملغ�دور !( وهنا علينا 
الق�راءة نج�د ان املست�وى االخباري 
متوف�ر يف االستهالل ومن ثم املستوى 
املراف�ق يف ح�ن يك�ون  التصوي�ري 
املست�وى التحلي�يل ه�و ال�ذي انت�ج 
النهاي�ة واعطى دفع�ا للتأويل ليأخذ 
مج�راه.. أن اغلب القص�ص تدور يف 
هذا املنحى وبالت�ايل ينتج لنا الكناني 
نصوص�ا ال يمك�ن تركه�ا ع�ىل انها 
مجرد قصص تحم�ل التهويم اللغوي 
وتك�رار الكلمات بل ه�و يضع لوحته 
لريسم رسالت�ه لعلها تصل اىل امللتقي 

بعنفوان كامل من الت�أويل.

د. جودت هوشيار
لْم يع�د القارئ يبحث الي�وم يف الرواية 
عن الجوانب الغامض�ة لحياة الفرد او 
املجتم�ع يف هذا البلد او ذاك ، أي انها لم 
تعد املص�در الوحيد للمعلوم�ات ، كما 
كان�ت يف امل�ايض. فثمة وسائ�ل أخرى 
كث�رية أكثر ق�درة عىل التوصي�ل اآلني 
الرسي�ع. كم�ا أن الرواي�ة تخل�ت عن 
القي�ام بالوظائف الت�ي أصبحت اليوم 
م�ادة لبعض العل�وم اإلنساني�ة كعلم 
النف�س مث�اًل. ولك�ن للرواي�ة وظائف 
أخ�رى ال يمك�ن أن تنهض به�ا العلوم 
اإلنساني�ة ، وال الوسائل اإلعالمية ، وال 

الفنون األخرى مجتمعة .
وم�ن ه�ذه الوظائ�ف وص�ف وتحليل 
النفس البرشية يف أدق خلجاتها وأوعى 

أحاسيسه�ا ، والت�ي تختل�ف ع�ن أية 
نفس برشية أخرى .

وظائف الرواية كما الفنون األخرى ال بد 
أن تكون فردي�ة ممعنة يف الفردية عىل 
العكس من وظائ�ف العلوم اإلنسانية ، 
الت�ي تميل بطبيعته�ا اىل التعميم. كما 
أن الرواية تق�وم يف الوقت ذاته بتحديد 
املعاي�ري الجمالية واألخالقي�ة والبحث 
ع�ن معن�ى الحي�اة ومص�ري املجتمع 
اإلنسان�ي. لهذا ف�إن الرواي�ة ال يمكن 
أن تموت أب�داً. فليس ثمة مجال علمي 
واحد يمك�ن أن ينهض بهذه الوظائف 

جميعاً.
ان الباح�ث العلمي – برصف النظر عن 
املجال الذي يعمل فيه – يحاول االلتزام 
بأق�ى درج�ات املوضوعي�ة، وذاتيته 

املتفردة تخضع ملنهج البحث وأهدافه . 
أما الكاتب الروائي فإنه يحاول التعبري 
عن ذات�ه املتفردة بأعمال�ه اإلبداعية . 
ولهذا فان هذه األعمال تعرب عن عالقة 
الكات�ب الذاتية بعال�م الحقائق والقيم 
واألفك�ار ، الت�ي تتك�ون منه�ا الحياة 
اإلنسانية. ولهذا السب�ب تحديداً ، نجد 
أن النص�وص العلمي�ة تفق�د أهميتها 
بم�رور الزمن ، أما روائ�ع اآلثار الفنية 
العلمي�ة  فالحقائ�ق  خال�دة.  فإنه�ا 
الجديدة تنفي سابقاتها ، أو تصححها 
، أو تعمقها. ولكن ال يمكن ألية حقائق 
جدي�دة أن تسلب اآلث�ار الفنية قيمتها 

وأهميتها.
تشك�ل  العظيم�ة  الرواي�ات  ان  حق�ا 
مصدرا مهم�ا للمعلومات عن العصور 

التاريخية ، كروايات تولستوي وفلوبري 
وستن�دال ومرسحي�ات شكسب�ري عىل 
سبي�ل املث�ال . ولك�ن القيم�ة الفني�ة 
له�ذه األعم�ال ال تتضاءل م�ع تعاظم 
معلوماتن�ا ع�ن نابلي�ون أو ريتش�ارد 
الثال�ث عن طري�ق املص�ادر التاريخية 
املوثوقة . وثمة مجاالت فكرية وثقافية 
واسعة –تعالجها الرواية - ليس بوسع 
السينما أو التلفزيون أو أي وسيلة فنية 
أخ�رى أن تقتحمها . ولكن وجود هذه 
املنافسة يجب ان يك�ون حافزا للبحث 
عن اشك�ال جديدة الحت�واء املضامن 
الجدي�دة. وهذا يعن�ي ان كتابة الرواية 

اليوم هي أصعب من أي وقت مىض .
ال يمك�ن للروائ�ي املع�ارص أن يكت�ب 
روايته ، كما ك�ان يكتبها تولستوي او 

بل�زاك أو فلوب�ري ، أو حت�ى جويس أو 
بروس�ت أو كافك�ا. ألن األدب الروائ�ي 
ك�أي نشاط فك�ري وفني آخ�ر للبرش 
وثيق الصل�ة بالظروف التاريخية . وان 
اإلبداعية  القوانن واألساليب واألنماط 
النش�اط  مج�االت  م�ن  مج�ال  أي  يف 
الفكري اإلنساني دائمة التغرّي والتطور 
. ولك�ن اذا كان�ت مهم�ة الرواي�ة ق�د 

أصبحت أكثر صعوبة وتعقيدا، فإن ذلك 
يجب ان ال يق�ود الروائي اىل التخيل عن 
املح�اوالت اإلبداعي�ة التجريبية. وليس 
ثم�ة طريقة أخ�رى الحتف�اظ الرواية 
بمكانتها املتقدمة بن األجناس األدبية 
، وازدهاره�ا يف الع�رص الرقمي، سوى 
البحث عن أشكال تعبريية جديدة أكثر 

قدرة عىل التوصيل .

» شراع دمع« اجملموعة الشعرية للشاعرة إسراء األسدي
واحملسنات البديعية الداخلة فيها

نرشن�ا يف الع�دد السابق نافذة ع�ىل االرشيف الثقايف لع�ام 2019 ، وحاولنا 
جاهدي�ن أن نض�ع ابوابا له�ذا االرشيف ، وبدأن�ا بالحوارات الت�ي أجرتها 
الصفح�ة الثقافي�ة مع الكث�ري من االدب�اء والفنانن والنق�اد ، وانتقلنا اىل 
القراءات النقدية التي تسلط الضوء عىل النصوص يف مجال الشعر والقصة 

والروايات ، وعربنا اىل النصوص التي وصلتنا طيلة الفرتة املاضية .
لقد جاءت ه�ذه الفكرة بعد مداوالت مع السيد مدير التحرير يحيى الزيدي 
ال�ذي ط�رح الفكرة وتبناها ، وه�ي خطوة لم تعرفه�ا الصفحات الثقافية 
م�ن قبل ، وبعد تحقيقها وأصبحت جاهزة امام االدباء والقراء بدأت الكثري 
م�ن االتص�االت واملراسالت تص�ل الينا من الكث�ري ممن اسهم�وا يف نجاح 
الصفح�ة الثقافية ، وهو أم�ر غمرنا بالفرح ألن العتب ال�ذي سمعناه من 
بع�ض االصدقاء جاء من باب الحرص املنبثق من العالقة الرائعة بيننا وهو 
عتب م�رشوع نقدره ونحرتمه عىل الرغم الح�رج الناتج من كثرة الرسائل 

واالتصاالت من األخوة االعزاء من داخل العراق وخارجه .
انن�ا ومن منطل�ق االحرتام والتقدير لك�ل من وضع بصمت�ه يف نجاح هذه 

الصفحة، كان البد من توضيح   االمور اآلتية :
1: لق�د وصل عدد املشارك�ن واملساهمن يف اعداد الصفح�ة واخراجها اىل 
الن�ور طيلة الفرتة املاضية من االدب�اء واملثقفن أكثر من ) 183 ( بن ناقد 
وشاع�ر وقاص وروائي وباحث، وال يمكن لصفح�ة واحدة من تغطية هذا 

العدد الكبري .
2 : ان م�ا يردن�ا م�ن مواضيع ودراس�ات تزيد أحيانا ع�ىل ) 1500 كلمة ( 
وه�ذا االمر يضعنا أمام حالة من االرباك ك�ون هذا املواضيع تأخذ مساحة 
كب�رية م�ن الصفحة الثقافية وع�ىل حساب بعض االق�الم ، ولتحجيم هذه 
الظاه�رة فقد تم�ت مفاتحة االخوة االفاضل بعدم ن�رش املواضيع الطويلة 

باستثناء الحوار .
3 : انن�ا نؤكد لك�ل االعزاء من االدباء واملثقفن ب�أن الصفحة الثقافية هي 
صفح�ة الجميع م�ن دون استثن�اء ، واننا نسعى جميع�ا اىل خلق صفحة 
ثقافية رصين�ة خالية من كل أشكال التطرف واح�رتام كل اآلراء باستثناء 
النص�وص التي تخدش الحياء وتيسء اىل سمع�ة الوطن والشعب أو تشكل 

اساءة اىل اآلخرين .
4 : انن�ا نقدم اعتذارن�ا لكل االدباء واملبدعن الذين لم يتم ذكرهم يف ارشيف 
ع�ام 2019 ، ونع�رف ان اعتذارن�ا مقب�ول لديه�م لنبل مشاعره�م ونقاء 
رسيرته�م وعمق العالقة التي تربطنا بهم فهم مح�ط كل االحرتام واملحبة 

والتقدير .
انن�ا ويعد تقديم اعتذارنا البد من تقديم الشكر للذين اسهموا يف نجاح هذه 
الصفح�ة الثقافي�ة الرائدة، وعلينا هنا االعرتاف بان م�ا حققناه من نجاح 
كان بفضل أقالمهم املضيئة ومشاركاتهم املرشقة، اما نحن فلم يكن دورنا 

غري دور ساعي الربيد الذي يستقبل ويدقق وينرش .
شك�را لكل من كت�ب الينا وقدم لنا عطر نصائح�ه ، وسنعاهد الجميع عىل 
امليض قدما من أجل املساهمة يف خلق ثقافة تنسجم مع تاريخ العراق الذي 

كان مهدا للحضارات .
اىل اللقاء .

ثقافة الزوراء بني 
الشكر واالعتذار 

اعداد : أمحد اجلنديل

لدي ما أقول
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ثقافية

من أدب االطفال

قصيدة

حامد البدري
 

املمحاةَ/ حاُلَك كيَف يا قلْم..؟
انَت صديقي املُحرتَْم.

القلم/ لَسُت انا َصديُقِك.
ما كان يل اعرُِفِك...!

املمحاة/ قالْت بحزٍن ما جرى. 
ما بيننا يا هل ُترى...؟

قاَل القلم/ تمحَن من كتابتي. 
وتجهضَن فعلتي...!

 . املمحاة/ امحي الحروَف الزائدْةْ
لكي تُعمَّ الفائدْة.

القلم/ هل تعرفَن حالتي. 
مدادي طوَل قامتي...؟ 

بكِل خٍط اقرُص .
يخرُب عني الدفرُت..

املمحاة/ يا صاحبي تلومني. 
عن فعلتي تعذلني...! 

اني بفعيل اضعُف .
من بدني وانحُف.

القلم/ وما الذي يجربُِك.
تمحَن حرَف غريُِك...

املمحاة/  يا اخي هذا عميل. 
امحي خطايا الجمِل.

القلم/ انِت اذاً مضحيْة.
لواجبي مساويْة.

ُل. واحدنا ُمكمِّ
لآلخِر ُيَعِدُل...

كاظم نارص السعدي
 

ال صلة يل
بهذه املرآة املشوشة

الشكل الذي لم أخرته ال يمثلني
بياض املعنى يخلعُه

هل يعكس نهٌر جاٌف زرقة السماء
زهرية روحي 

تأبى ان تستدرجها أزهاٌر سود
ليتني افقه من تفاحة النهر

ما يثري معناي
االوهام زفري العتمة

حن تختلط باحالم الفجر
يرتنح القلق يف رأيس

كسعف النخلة يف الهواء 
ال صلة يل بهذه املرآة املشوشة

كي اخرج من مرارة الواقع
عيّل أن اسبح يف الضوء

الكتشف ذاتي

)حوار بني القلم 
واملمحاة(

مرآة

   خاصية التأويل
 وبناء احلكاية يف جمموعة )مدية احلكايا( حلمودي الكناني

وظائف الرواية بني األمس واليوم
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 يمثل الداي�ت واتباع نظام غذائي 
عبًئ�ا ع�ى الكث�ر م�ن أصح�اب 
الوزن الزائ�د، وكثرًا ما يتوقفون 
عن اس�تكمال أن�واع عدي�دة من 

الرجيم، بسبب امللل.
الح�ل األمث�ل يف ه�ذه الحالة هو 
الطع�ام  إع�داد  طريق�ة  تغي�ر 
واتباع بدائل صحية أكثر، وبالتايل 
تنخفض عدد الس�عرات الحرارية 

يف الوجبة الواحدة:

-زيت الزيتون بدًل من الزبدة
استبدِل الزبدة غر الصحية بزيت 
الزيتون، س�وف يضي�ف لطعامك 
املفي�دة،  الغذائي�ة  العن�ارص 
والده�ون الصحية أيًض�ا، إن كل 
ملعق�ة صغرة من زي�ت الزيتون 
تع�ادل 4.2 ج�رام من الزب�دة أو 

السمن.
يمكنك تحضر خبزًا لذيًذا وصحًيا 
من خالل إضافة الثوم ومسحوق 

والفلفل واألعش�اب مثل  البص�ل 
وإكلي�ل  واألوريجان�و  الريح�ان 
زي�ت  ع�ى  والبقدون�س  الجب�ل 

الزيتون.
-دقي�ق القم�ح الكامل ب�دًل من 

الدقيق األبيض
الكامل،  القمح  اس�تخدمي دقيق 
أثن�اء صناعة املخب�وزات بدًل من 
الدقي�ق األبي�ض، إذ كل 7/8 من 
ك�وب من القمح الكامل تس�اوي 
كوًب�ا واحًدا من الدقي�ق األبيض، 
وكذلك األرز البني أفضل من األرز 

األبيض.
-بي�اض البيض بدًل م�ن البيضة 

الكاملة
يفضل اس�تخدام بي�اض البيضة 
فقط يف الطع�ام، نظرًا لنخفاض 

سعراتها الحرارية.
-األعشاب بدًل من امللح

التقلي�ل م�ن اس�تخدام املل�ح يف 
الطع�ام، لي�س بال�يء الصعب، 
األعش�اب  اس�تخدام  ويمكن�ك 
إىل  النكه�ات  إلضاف�ة  والتواب�ل 
الطع�ام، أو اس�تخدام مس�حوق 

الث�وم أو بذور الكرف�س أوالثوم، 
أو البص�ل، ويمكن�ك أيضا إضافة 
األعشاب الطازجة املفرومة بشكل 
ناع�م مثل، الش�بت، والبقدونس، 
وإكليل الجب�ل، والثوم والكرفس، 

أو البصل.
-القرنبيط بدًل من البطاطس

يعت�ر القرنبيط صح�ي أكثر من 
البطاط�س، ويمكنك اس�تخدامه 
أيًضا كصلصة كريمية بعد هرسه 

بشكل جيد.
-دسم أقل

اس�تخدمي منتج�ات األلبان من 
الزبادي والجبن، قليلة الدسم بدًل 

من كاملة الدسم.
الزبادي اليوناني عى سبيل املثال 
خال من الدس�م تماًما وهو بديل 

ممتاز للزبادي العادي.
-الخرضاوات بدًل من اللحوم

يعتر تن�اول الروتين�ات النباتية 
أفض�ل لصحت�ك، بس�بب قيمتها 
وس�هولة  العالي�ة،  الغذائي�ة 
الس�عرات  جان�ب  إىل  هضمه�ا، 

الحرارية األقل. 

ت�زداد ح�الت جف�اف الب�رة يف 
الش�تاء وخاصة بالنس�بة لأليدي؛ 
بسبب الطقس، فعندما يصبح الجو 
ب�ارًدا، يج�ف الهواء ول يس�تطيع 
بالرطوبة، مما  الجس�م الحتفاظ 

يتسبب يف جفاف الجلد واليدين.
يجب عى الفتيات يف فرتة املراهقة 
الحفاظ عى ترطي�ب األيدي بوجه 
خ�اص حت�ى ل يت�رضر الجل�د يف 
هذه الس�ن الصغرة جراء الجفاف 
املس�تمر طول فرتة الش�تاء، ولهذا 
نق�دم بع�ض العالج�ات املنزلي�ة 

ملشكلة جفاف اليدين:
استخدام املرطبات

اس�تخدام مرطبات البرة بعد كل 
مرة تغس�لني فيها يديك، لستعادة 
الرطوبة الطبيعي�ة لبرتك، هناك 
أيضاً العديد م�ن الزيوت الطبيعية 
مثل زيت جوز الهند، والذي قد ينتج 
نتائج مماثلة للمرطبات التجارية، 
ومن األفضل دهن اليدين قبل النوم 
مبارشة، وارتداء القفازات لتسهيل 

امتصاص املرطب.
حماية الجلد

يمك�ن للش�مس أن تجفف البرة 
وتسبب الحروق وتؤدي إىل مشاكل 
صحي�ة أخ�رى، وله�ذا م�ن املهم 
حماية جميع مناطق الجس�م من 
التعرض الطويل ألش�عة الشمس، 
بم�ا يف ذلك اليدين، من خالل ارتداء 
قف�ازات لحمايتهما من الش�مس 
وال�رد أيًض�ا، كم�ا يحم�ي ارتداء 
القفازات يديِك من الجفاف يف حالة 

التعرض للماء لفرتات طويلة.

األلوفرا
األلوف�را عنرص أس�ايس يف العديد 
بس�بب  الب�رة،  منتج�ات  م�ن 
خصائص�ه املض�ادة لاللتهاب�ات، 
ويمك�ن اس�تخدامه ع�ى الب�رة 
كمرط�ب  طبي�ة  وصف�ة  ب�دون 

طبيعي وآمن.
تجنب الصابون

يمكن أن يكون للم�واد الكيميائية 
املتواج�دة يف أغلب أن�واع الصابون 
أن تسبب جفاف اليدين، ولذا يجب 
تجنب غس�ل األي�دي بكثرة لتجنب 

جفافهم.
التخلص من التوتر

خاصة بالنس�بة لألشخاص الذين 
يعان�ون م�ن األكزيم�ا، يمك�ن أن 
ي�ؤدي اإلجه�اد والتوت�ر إىل زيادة 

جفاف الجلد.
تجنب مجففات الهواء الساخن

تمي�ل مجفف�ات الهواء الس�اخن، 
مث�ل مجفف�ات الش�عر واألي�دي، 
إىل جف�اف جلد اليدي�ن، ولهذا فإن 
م�ن األفض�ل اس�تخدام املناش�ف 
الورقي�ة لتجفيف اليدي�ن بدًل من 

املجففات.
التقشر

يمكن أن تس�اعد جلس�ات تقشر 
البرة يف إزالة الجلد امليت والجاف 
والتالف، ويمكن إعداد »س�كراب« 
مقر لليدين يف املنزل من مكونات 
بس�يطة، ع�ن طري�ق خل�ط زيت 
الزيتون م�ع ملعقتني كبرتني من 
الس�كر الخش�ن، مع ف�رك اليدين 

بهما ثم شطفهما. 

يش�عرون  الرج�ال  م�ن  كث�ر   
بع�دم الكفاي�ة يف املن�زل، غالبية 
الرجال يريدون أن يكونوا أزواجاً 
صالح�ني، يرغب�ون يف الحص�ول 
ع�ى تقدي�ر أو إش�ارات تخرهم 
مب�ارشة أنهم صالح�ون، كما لو 
كان�وا موظف�ني، فه�م يحملون 
داخلهم تس�اؤلت عم�ا إذا كانوا 
يؤدون عمالً جي�داً كأزواج وآباء. 
يمكنك التعرّف إىل أس�باب شعور 
زوج�ك بع�دم الكفاي�ة من خالل 

السطور التالية..
يري�د زوجك أن تعلمي أن تقديرك 
له وتعبرك عن سعادتك وارتياحه، 
يش�عره أنه رج�ل جي�د، وأن كل 
مرة تتجاهلني فيه�ا مجهوداته، 
أو تكتم�ني مش�اعرك اإليجابية، 
يش�عر هو بالرتدد والقلق، ويبدأ 
بالتساؤل عما إذا كان رجالً جيداً، 

وربما يشعر بعدم الكفاية.
ماذا يجب أن تفعيل كزوجة حتى 

يشعر زوجك بالكفاية؟ 
1 - أّك�دي   ل�ه 

املن�زل هو املكان األفض�ل لتأكيد 

أهمية الرج�ل، أك�دي لزوجك أن 
وجوده مهم، وأن�ه يبذل مجهوداً 
من أجل أرستكم، وأن ثمار جهوده 

ملموسة، وتشعرِك بالسعادة، إذا 
كان زوج�ك يعلم أن�ِك تؤمنني به 
وتثق�ني بقدرات�ه، س�وف يصبح 

بإمكان�ه إنج�از عم�ل أفض�ل يف 
جميع مجالت حياته.

2 - ل تحّطمي ثقته 

إذا كن�ِت تش�عرين بع�دم كفاية 
زوجك، فسوف ينتقل هذا الشعور 
السلبي إليه، ويف كل مرة تنتقدينه 
بقس�وة، أو تخرينه بخيبة أملك 
به، س�وف ي�زداد إحباط�اً، وتقل 
ثقته بنفسه، حتى يصبح بالفعل 

غر كاٍف.
3 - امنحيه مساحة من الخطأ

أنش�ئي مس�احة آمنة يس�تطيع 
فيه�ا زوج�ك ارت�كاب األخط�اء 
دون قلق، فاللوم املس�تمر وعدم 
الس�ماح بح�دوث أي نس�بة من 
الخطأ هو فخ تقع فيه الكثر من 
الزوجات، ما يجعل الرجل مرتدداً 
وغر واثق بنفسه، ويشعر أنه لن 
ي�ؤدي عمالً صحيح�اً ولن يريض 

زوجته مهما فعل.
4 - العالقة الحميمة

العالق�ة الحميمة ق�د تكون أحد 
أهم مصادر الدعم النفيس للزوج، 
فش�عوره بكفايته جنسياً سوف 
ينعكس عى ثقته بنفسه عموماً، 
ويش�عر أن�ه ق�ادر ع�ى إرض�اء 

زوجته، وأنه كاِف.

10واحة
ملاذا يشعر زوجك أحيانا بعدم الكفاية  والتقدير يف املنزل ؟

حنو مستقبل افضل...هلالها

alzawraanews@yahoo.com

العقاب واملكافأة هما أمران أساس�يان يف حياة 
كل طف�ل، فكل طفل مع�رض للعقاب من قبل 
والدي�ه، لكن يختل�ف العقاب عند اآلب�اء، فيما 
ييل نوضح األس�لوب األمثل يف تسلسل العقوبة 
للطف�ل؛ حتى يك�ون العق�اب تأديبي�اً، وليس 

إيذاًء، وذلك من خالل اآلتي:
• تحدث�ي مع�ه: وذلك إن كان يتح�دث أو يتقن 
القلي�ل م�ن اللغ�ة، وقوم�ي ب�رح الخطأ له 
ووجه�ي التوبي�خ اله�ادئ ل�ه، كذلك أش�عريه 
بحج�م الخط�أ ال�ذي اقرتفه من خ�الل حديثك 
مع�ه، لكن انتق�ي األلف�اظ التي تك�ون أقرب 

إلدراكه؛ حتى يصل التوبيخ له.
• انتبهي أللفاظك: وجهي له بعض العتب، لكن 
باملصطلح�ات التي تليق بعقله وفكره، مع نرة 
الصوت الخاصة بك، فالبد أن تتغر؛ حتى يشعر 

طفلك بمدى جديتك يف الحديث.
• احرمي�ه من املكافآت: أخبره بأنك لن تقومي 

بتقديم الحلوى له؛ ألنه اقرتف خطأً.
• نوعي بالعقوبات: من املمكن أن يكون العقاب 
التأديبي ه�و حرمان الطفل ومنعه من الذهاب 
إىل أصدقائ�ه الي�وم، وع�دم الذه�اب يف الرحلة 

العائلية إىل املكان الذي يرغب فيه.
• ل تتحدث�ي مع�ه: برط أن ل تزي�د املدة عى 
ال��5 س�اعات؛ حت�ى ل يش�عر بالوح�دة التي 

تؤدي إىل التفكر الس�لبي أو إيذاء نفس�ه، فهذا 
س�يجعله يشعر بالندم واإلرصار عى استصالح 

ما أفسده من أخطاء.
• امدح�ي أقرانه: حني قيام�ك بمدح طفل آخر 
أمام طفل�ك، أو القول إن صديق�ك أفضل منك؛ 
ألنه لم يفعل كذا وكذا، أو سأحرض هدية ألخيك 
الذي يصغ�رك؛ ألنه لم يقم بارت�كاب األخطاء، 

ألن األطفال يش�عرون بالغرة حتى من أبس�ط 
األمور، لكن ل تطييل هذا.

• ل تلجئي إىل الرضب: ألنه يؤثر بش�كل عكيس 
يف الطف�ل بدلً من أن يؤدبه أو يطلعه عى األمر 
الصحيح مقابل الخطأ الذي اقرتفه؛ ألن الرضب 
سيهز من شخصيته ويشعره بعدم تقدير ذاته، 

أو أنه غر محبوب من قبل العائلة.

سلوكيات

معاقبة الطفل من باب التأديب.. كيف؟
يمتل�ك جس�مك طريقة للتح�دث معك، وم�ن املهم 
الس�تماع بعناية إىل ما يحاول إخب�ارك به، وتتمثل 
ط�رق القيام بذلك يف النتباه إىل العالمات التي تظهر 
علي�ه، مث�ل التغي�رات يف ل�ون أج�زاء جس�مك، أو 
األحاس�يس والرغب�ات التي تجدها غر ش�ائعة.لذا 
يجب الس�تماع إىل إشارات جسمك بغض النظر عن 

مدى قد تبدو غريبة، وإليك هذه العالمات :
-القدم الوردي

غالًب�ا م�ا يع�د مصنع�و مس�تحرضات التجمي�ل، 
مستحرض قدمني يجعلها أش�به ب�”أقدام أطفال”، 
لك�ن إذا لحظ�ت أن قدمي�ك وردية حًق�ا وأن الجلد 
يبدو رقيًقا ومتجع�ًدا، يجب إجراء فحص دم للتأكد 
من مستويات السكر يف الدم. قد تشر هذه األعراض 
إىل مش�كلة يف التمثيل الغذائي، أو مرض الس�كري.
الطبي�ب ال�ذي يج�ب أن ت�زوره: أخصائ�ي الغ�دد 

الصماء.
-املعانقة

إذا ش�عرت أحياًنا كما لو كان ش�خًصا م�ا يعانقك 
بإح�كام أو يربط�ك ح�ول الخ�رص أو الجس�م أو 
الس�اقني، فيجب إجراء بعض الختبارات لس�تبعاد 

خطر اإلصابة بالتصلب املتعدد.
ربم�ا قد يك�ون لدي�ك أيًضا إحساس�ا غر س�ار يف 
ذراعي�ك وس�اقيك، أو تش�عر كم�ا لو كن�ت ترتدي 

قفازات أو أحذية ثقيلة، لذا يجب النتباه إليه.
الطبيب الذي يجب أن تراه: طبيب أعصاب.

-ترقق الحواجب
إذا لحظ�ت أن حواجبك أصبح�ت أرق، فيجب عليك 
زيارة الطبيب وإجراء فحص عى الغدة الدرقية لديك. 

قد يكون هذا أحد أعراض قصور الغدة الدرقية.
الطبي�ب ال�ذي يج�ب أن ت�زوره: أخصائ�ي الغ�دد 

الصماء.
-تورم أصابع القدم

حت�ى لو كان لديك برة صافية، ول يوجد أي تهيج 
أو حك�ة، لكن أصاب�ع قدميك تش�به النقانق، يجب 
علي�ك زي�ارة الطبي�ب. ه�ذه األعراض قد تش�ر إىل 
التهاب املفاصل الصديف. الطبيب الذي يجب أن تراه: 

طبيب أمراض جلدية. الروماتيزم.
-فقدان الشهية

إذا كنت تعاني من فقدان مفاجئ للشهية ولحظت 
أن�ك تفق�د وزن�ك، فق�د يك�ون ذل�ك أح�د أعراض 
اضطراب التمثيل الغذائي. إذا كان لديك أيًضا حمض 
الج�زر، فق�د يك�ون هذا عالم�ة عى م�رض الجزر 

املعدي املريء.
-حكة يف الجلد

إذا لحظ�ت أن لديك حكة يف الجل�د، فقد تكون هذه 
عالمة عى مرض السكري. ولكن قبل زيارة الطبيب، 
تحقق من البقع�ة الحاكة: قد تك�ون الحكة ناتجة 
عن لدغة حرة أو تفاعل حساس�ية تجاه غس�ول 
جدي�د أو قماش منخف�ض الجودة. إذا ل�م تكن أي 
من هذه األسباب الحكة، فيجب عليك زيارة الطبيب 

إلجراء الفحص.
الطبي�ب ال�ذي يج�ب أن ت�زوره: أخصائ�ي الغ�دد 

الصماء
-ضيق يف التنفس

إذا كنت أحد هؤلء األش�خاص الذي�ن يطلبون دائًما 
فتح النوافذ يف وس�ائل النقل العام أو يف املنزل، ومن 
األس�هل بالنس�بة لك أن تتنفس يف الخارج أكثر من 
املنزل أو يف العمل، فيجب عليك اختبار قلبك لستبعاد 

خطر الفشل القلبي.
أيًضا، قد تحتاج إىل اختب�ار الغدة الدرقية أيًضا، ألن 

قص�ور الغ�دة الدرقي�ة يصاح�ب ه�ذا الع�رض.
الطبي�ب ال�ذي يج�ب أن ت�زوره: أخصائ�ي أمراض 

القلب، أخصائي الغدد الصماء.
- عدم تحمل النوافذ املفتوحة

وم�ع ذل�ك، إذا كنت تش�عر بالرودة حت�ى يف فصل 
الصي�ف، فال ت�زال بحاجة إىل فحص الغ�دة الدرقية 
لدي�ك. قد يفتقر جس�مك إىل اليود وه�ذا النقص قد 

يؤدي إىل قصور الغدة الدرقية.
الطبي�ب ال�ذي يج�ب أن تش�اهده: أخصائ�ي الغدد 

الصماء.
-الرغبة يف الرسقة

ق�د يك�ون الرغب�ة يف رسق�ة يشء صغ�ر حت�ى لو 
كان من الس�هل دفع ثمن�ه، أول عالمة عى الخرف. 
لس�وء الحظ، فإن قلة قليل من الناس عى استعداد 
لالعرتاف باملش�كلة وطلب املس�اعدة. لهذا الس�بب 
يجب أن ن�ويل املزيد من الهتم�ام ألقاربنا، وخاصة 
كبار السن.الطبيب الذي يجب أن تشاهده: أعصاب. 

طبيب نفيس.
-التغيرات يف أظافرك

إذا لحظ�ت أن أظاف�رك تتغر ش�كلها وتصبح أكثر 
س�مكا وأوس�ع، فقد يش�ر ذلك إىل أن لديك مشاكل 
يف القل�ب. لكن يج�ب أن تتذكر أن ارتج�اج األظافر 
ليس مرًضا بمفرده، إنه فق�ط أحد أعراض العملية 
املرضي�ة يف جس�مك التي يمكن أن تس�ببها أمراض 

متعددة، لذلك يجب إجراء فحص كامل.
الطبيب الذي يجب أن تراه: أمراض القلب.

عوًض�ا ع�ن اتب�اع أنظم�ة الرجي�م 
القاس�ية للتخلُّص من ال�وزن الزائد 
والده�ون املرتاكم�ة، يّتفق مروب 
القرنفل وأهداف الرجيم املخس�س، 
لحتوائ�ه ع�ى مض�ادات األكس�دة 
ال�ة الت�ي ُتخلِّ�ص م�ن  وامل�واد الفعًّ
الوزن الزائد وتحرق الدهون. ُيساعد 
القرنفل يف امتصاص الشقوق الحرَّة 
التي تتسبَّب بزيادة الوزن؛ لحتوائه 
عى األحم�اض الفينوليَّة ومضادات 
القرنف�ل  زي�ت  أنَّ  كم�ا  األكس�دة. 
�م  بمصاحب�ة زي�ت الياس�مني ينظِّ
الجلوك�وز  ويخف�ض  اإلنس�ولني، 
�ا يس�اعد يف التنحي�ف.  يف ال�دم، ممَّ
يف ده�ن  الخلي�ط  وُيس�تخدم ه�ذا 
املناطق املرتهل�ة، يوميًّا، حتَّى بلوغ 
النتيج�ة املرج�وَّة. اىل ذلك، يحّس�ن 
القرنف�ل عمليَّة الهض�م عن طريق 
تحفيز إف�راز اإلنزيم�ات الهاضمة. 

ر العنارص الغذائيَّة الرئيسة  كما يوفِّ
الت�ي ُتفق�د ال�وزن بش�كل طبيعي 
ع حركة األمعاء ويقلِّل  وآمن. وُي�رسِّ
أو  م�ن خط�ر اإلصاب�ة باإلمس�اك 
ة  ا ُيعزِّز من صحَّ التهاب األمعاء، ممَّ

الجهاز الهضمي لتخسيس صحي.
فوائد القرنفل

ن آلم األس�نان لحتوائه عى  • ُيسكِّ
مواد مضادة للفروس�ات ُتساعد يف 

التطهر.
• ُيخلِّص م�ن رائحة الف�م الكريهة 

لحتوائه عى مادة مذيبة للبلغم.
• ُيعالج مشكالت جهاز الهضم، من 

عرس الهضم والنتفاخ.
وح�بَّ  الجل�د  التهاب�ات  ُيعال�ج   •

الشباب.
ف من آلم الحلق لحتوائه عى  • ُيخفِّ

الة يف تسكني األلم. زيوت طيَّارة فعَّ
ر يف الدم،  • ُيحافظ عى مستوى السكَّ

ي الدم من البكتريا واألجس�ام  وينقِّ
الغريبة. كما ُيعزِّز جهاز املناعة.

• ُيعال�ج الس�عال والرب�و، ويفيد يف 
الهوائي�ة  الش�عب  الته�اب  ح�الت 
الجي�وب  وانس�داد  ال�رد  ون�زلت 

األنفيَّة.
مروب القرنفل

املقادير: ملعق�ة من القرنفل وكوب 
من املاء وملعقة من العسل.

طريق�ة التحضر: ُيص�بُّ كوب من 
املاء املغيل جيًِّدا عى القرنفل، وُيرتك 
لع�ر دقائ�ق جانًب�ا. ُيض�اف إليه 
العس�ل للتحلية، ثم يتم تناوله خالل 

النهار.

نصائح طبية

سر االعشاب..؟

“جسمك يتحدث معك”..10 عالمات حتذيرية إن وجدت إحداها فال تتجاهلها أبدا

هلذا السبب ال تستغنوا عن القرنفل حلرق الدهون!

طبيبك يف بيتك

“بدون دايت ورياضة”.. حيل بسيطة إلنقاص الوزن

لطلة ابهى..

7 طرق للتخلص من جفاف 
األيدي يف الشتاء

 املكوّنات
لتحضر الطبقة األوىل:

بسكويت شاي - 240 غرام
حليب - كوب

لتحضر الطبقة الثانية:
قشطة - علبة

كريمة خف�ق بودرة دري�م ويب - 
ظرف

لتحضر الطبقة الثالثة:
م�روب غازي بيب�يس - 355 مل 

أو علبة

كريم كراميل - ظرف
طريقة العمل

- لتحض�ر الطبق�ة األوىل: غميس 
يف  وصفيه�ا  البس�كويت  حب�ات 

صينية زجاجية.
- لتحضر الطبقة الثانية: يف وعاء 
اخلطي القشطة مع كريمة الخفق 

حتى الحصول عى مزيج كريمي.
- مدي الكريمة عى وجه البسكويت 
ثم أدخيل الصينية إىل الثالجة حتى 

تصبح الكريمة متماسكة.

- لتحضر الطبقة الثالثة: اسكبي 
مروب البيبيس يف ق�در عى النار 

واتركيه حتى يغيل.
- أضيفي الكري�م كراميل وحركي 

جيداً حتى يغيل املزيج.
- اترك�ي مزي�ج البيب�يس والكريم 
كراميل حتى يرد ثم اسكبيه فوق 

طبقة الكريمة.
- أدخيل الصيني�ة إىل الثالجة حتى 
تجمد طبقة البيبيس ثم قدمي هذا 

الحى بارداً. 

طريقة حلى البيبسي
املطبخ
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مهنياً: عليك الحفاظ عىل توازنك املهني ألن الفريق املوجود 
معك قدار عىل أن يس�اعدك كي تصل إىل هدفك، فال تترسع. 
عاطفياً: نسيان العداوات والرصاعات القديمة مع رشيك حياتك 
يجعلك تش�عر بمدى روعة قربك منه وإعادة االستمتاع بالذكريات 

املشرتكة بينكما وكأنكما ىف بداية حب جديد.
صحي�اً: صحتك الي�وم تختلف كثرياً ع�ن األيام الس�ابقة، فأنت يف 

أحسن الظروف الصحية، ال تقلق عىل نفسك وال تتوهم املرض.

مهنياً: الجو العام يف العمل اليوم يشري إىل بعض التغريات 
املفاجئة يف مجالك املهني أو يف إدارة املؤسسة التي تنتمي 

إليها أو يف سياستها العامة.
عاطفي�اً: قّدم بعض التنازالت التي تغني العالقة ومس�تقبلها، 

يتطلب منك الوضع ليونة ومحاوالت متكّررة إذا دعت الحاجة.
صحي�اً: مزاجك املتقلب يدفعك إىل االبتعاد ع�ن االختالط باآلخرين، 

وهذا لن يكون يف مصلحتك عىل املدى الطويل.

مهني�اً: القمر يف مواجه�ة برجك يخفف م�ن حيويتك 
ويس�بب لك القل�ق ويحمل إليك املزيد من املش�اغل التي 

أنت بغنى عنها.
عاطفي�اً: ال تحاول تأجيل املواجهة مع الرشيك، فإن األمور لن 

تتفاقم أو تزداد تعقيداً، وعندها يصبح ترميم العالقة ممكناً.
صحياً: ال بد أحياناً من قرارات حاس�مة ع�ىل الصعيد الصحي، وال 

سيما إذا تفاقم الوضع.

مهني�اً: يطرأ تغي�ري مفاجئ يطال مج�ال عملك، ولكن 
عىل الرغم من ذلك تكون عىل قدر املس�ؤولية وتتمكن من 

تحقيق أهدافك.
عاطفي�اً: تتخلص من موقف مح�رج وتتأقلم مع ظرف صعب، 
وال تتن�ازل عن حق لك طاملا أنك مقتن�ع أنه لك وناضلت طويالً من 
أجله . صحياً: حادث س�ببه الضباب الكثيف أو املياه، لكن األرضار 

خفيفة وتخرج منه سليماً معاىف.

مهنياً: محاولة خداع أحد الزمالء ترتد س�لباً عليك، وقد يبتعد 
عنك اآلخرون بس�بب مزاجك املتقلب نوع�ًا ما، لكن تنبيهك إىل 

ذلك يسوي األمور.
عاطفياً: تجنب االس�تخفاف يف تعاطيك مع الرشيك، وكن أكثر عمقاً 

معه، فهذا يفيدكما أكثر عىل املدى املنظور ويحول دون والدة املشاكل.
صحياً: وضع�ك الصحي جّيد ألنك تتبع نظاماً متوازياً يوفر لك االس�تقرار 

والراحة.

مهني�اً: تملك ورق�ة رابحة ب�ن يديك توصل�ك إىل باب 
الشهرة الواس�عة وتحقيق مكتسبات لم تكن تتوقعها، 

وتحاول االستفادة منها ملساعدة اآلخرين. 
عاطفي�اً: تتف�ق مع الرشيك ع�ىل أمور كثرية مش�رتكة، ولن 

ترتكا أي خالف يتفاقم لئال تقعا يف املحظور.
صحياً: تش�عر اليوم ببعض الكس�ل الناتج م�ن نقص يف املناعة قد 

يؤدي إىل انخفاض يف نشاطك.

مهني�اً: أج�واء العمل الجيدة رضوري�ة، بهدف التمّكن 
من إنجاز األعمال املطلوبة منك بجدارة ونجاح، وإثبات 

نفسك وكفاءتك يف ما تقدم عليه.
عاطفي�اً: ال تضغط ع�ىل الرشيك وكن أكث�ر مرونة، تطورات 
كث�رية يف العالق�ة، وه�ذا يك�ون يف مصلحت�ك ويرت�د إيجاباً عىل 

العالقة.
صحي�اً: اهتم بصحتك بش�كل أفضل، ألن األمور الس�يئة وصلت إىل 

وضع صعب.

مهني�اً: يفس�ح ل�ك هذا الي�وم يف املج�ال لح�ّل األمور، 
وخصوصاً أن الوضع بات محتداً، ومن شأن ذلك أّن يرتك 

انعكاسات تطال الجميع.
عاطفي�اً: إذا تغاضيت عن بعض األمور، املج�ال ما زال متاحاً 
لت�اليف األس�وأ وتعبيد الطريق مج�دداً أمام عودة العالقة إىل س�ابق 

عهدها.
صحياً: الحل الوحيد لتحريك العضالت هو القيام بنشاط ريايض أو 

ممارسة السباحة.

مهني�اً: هذا اليوم يوفر لك آفاقاً جديدة وحلوالً واس�عة 
ق�د تصل م�ن خاللها إىل تحقيق اله�دف املطلوب فرتيث 

واطمنئ.
عاطفياً: افتح قلبك للحياة وال تظن أن ال أحد يشعر وابتعد عن 

االنغالق عىل نفسك فهناك من يستحق التضحية من أجله.
صحياً: أنت يف حاجة إىل فرتة قصرية من الراحة النفسية والجسدية 

حتى تستطيع اإلقبال عىل الحياة من جديد وبنشاط كبري.

مهنياً: تفاج�أ ببعض الرتاجع املعنوي املرتافق مع ترّدد 
يفرض الحس�م قب�ل فلتان األمور من ب�ن يديك وعجزك 

عن إصالح ما فسد.
عاطفي�اً: حافظ ع�ىل وترية واحدة يف العالق�ة بالرشيك، لكن ال 
تجع�ل الروتن يدخلكما يف امللل، فهذا ليس يف مصلحتكما عىل املدى 
املنظ�ور، فانتب�ه. صحياً: أبذل قص�ارى جهدك لك�ي تتخلص من 

السمنة املفرطة قبل فوات األوان.

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إىل الحذر من األخطار واالبتعاد 
ع�ن املجازف�ات ع�دم تصديق بع�ض املتملق�ن، فكن 

متيقظاً من النيات السيئة التي قد تسبب لك املتاعب.
عاطفياً: تكون هذا اليوم عاش�قاً بعواطف مزدهرة ومش�اعر 
إيجابية تثري دهش�ة الرشي�ك، وتقرر فجأة اصطحاب�ه يف رحلة إىل 

الخارج لتجديد شهر العسل.
صحياً: تش�عر ببعض التعب يف املعدة، بس�بب كثرة اإلرهاق وإثارة 

أعصابك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارات شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: تعرف هذا اليوم تح�والً مهماً يف حياتك املهنية، 
اإلدارات  بع�ض  يف  يحص�ل  تغي�ري  إىل  أيض�اً  ويش�ري 

واملراكز.
عاطفياً: اس�تعدادك للدفاع عن الرشيك حتى النهاية يش�كل 
عالمة فارقة يف حياتك ويعّزز موقعك عنده وتحتل مس�احة أكرب 

يف قلبه.
صحي�اً: ممارس�تك الرياض�ة تس�اعدك ع�ىل التخلص م�ن بعض 

األمراض واملشكالت الصحية.

أن�ا زوجة وأم عم�ري 44 عاماً وأعان�ي من مدة طويلة من الوس�واس 
القهري وغس�ل مالبس عائلتي بش�كل متكرر، وص�ف يل الدكتور أدوية 

اكتئاب تقلل من الوسواس. لكني تعبت وأصبحت متوترة زيادة. 
الحل والنصائح:

- الوس�واس القه�ري يصي�ب كثريين من رجال ونس�اء، وق�د ال يكون 
ل�ه عالقة بمرض نف�ي مزمن يحتاج إىل ع�الج باألدوية، لكن يف بعض 
الح�االت واملراح�ل من امل�رض يضطر الطبي�ب لوصف نوع م�ن أدوية 
املهدئات التي تس�اعد املصاب عىل االس�رتخاء مما يس�بب ل�ه رغبة يف 
النعاس والنوم، وهذا ب�دوره يخفف من حدة الهواجس التي تنطلق من 

الدماغ وتتشابك يف حالة اإلصابة بالوسواس القهري.
- ولكن يمكنك مس�اعدة نفسك أيضاً، وال أدري مدى قدرتك عىل القراءة 
واالط�الع؛ ألن ذلك يس�اعدك ع�ىل اكتش�اف تجارب أخرى ش�فيت من 
حاالته�ا، خاصة عرب الجلس�ات النفس�ية الجماعية أو تج�ارب اليوغا 
وحت�ى من خ�الل التدريب عىل تمارين معينة عرب مش�اهدة فيديوهات 

عىل اإلنرتنت.
- امله�م أن االعرتاف بالحال�ة هو بداية الع�الج، ويف حالتك نصيحتي أن 
تخ�ربي طبيبك عن عدم اس�تفادتك من األدوية الكيميائية، واس�أيل عن 
أس�اليب العالج الفيزيائي والنفي والتدريب عىل التنفس واليوغا، فهي 

فعالة جداً إذا تمت املواظبة عليها.
- كما أنصحك بقراءة سري لشخصيات عاشت ظروفاً قاسية من املرض 
واإلحب�اط؛ لكنها تجاوزتها، فه�ذا أيضاً يعزز لديك الرغبة يف مس�اعدة 

نفسك واكتساب الثقة.
- هن�اك تجرب�ة عملية وهي أن تع�دي يافطات مختلف�ة تكتبن عليها 
عبارة )لن أغس�ل املالبس(!!! وتعليقها يف كل األمكنة التي تتحركن بها 
داخ�ل البيت، وضعي لنفس�ك أجن�دة نجوم نجاح تمنحينها لنفس�ك يف 
نهاية كل يوم تطبقن فيه ما كتبته عىل اليافطة، أي ينتهي يومك بدون 

أن تغسيل املالبس!! وصفة مجربة وناجحة!!!
 )عن خالة حنان: مجلة سيدتي(

وسواسي غسيل املالبس!
مشاكل وحلول

غزل عراقي
*كابلني حبيبي وخل نكيض الليل
غزل و مساهر و ضحكات باملبسم
أنه وياك موش إنسان حب إنسان

أنه وياك روح ويه الجسد تلتم
أجيك و كيّل لهفه و أرد أحاچيك
و شو بس أصل يّمك انه أتلعثم

و أصري أكلب حچي و أكلب بعض كلمات
و من تبعد عيل يالغايل أتنّدم

و أضل أحرك بروحي و انه أجر حرسات
و صّدك من تروح هواي أتألم

و أمش دموعي بيدي و أخفي األحزان
أخافن عالحزن هالنوب تتعلّم
ألن ماريد أشوفك مرّه حزنان

أريدن دوم أشوفك إنته متبسم
يا اية ِحسن سبحانه من سواك

يا أصل الوفه و طيب و بعد أعظم
صّدك مو كمر من شنهو مخلوق؟؟
إذا حته الكمر من شافك إستسلم

acebook Fمن الفيسبوك

هل س�بق أن نظرت إىل يدي�ك وتمنيت لو 
تعرف�ن ماذا يخب�ئ لك املس�تقبل؟  علم 
قراءة الكف يمكن أن يس�اعدك عىل ذلك. 
ويأتي هذا الفن ليكش�ف ع�دة نواح من 
ش�خصيتك فق�ط بمالحظ�ة ش�كل اليد 
واألصاب�ع والخطوط الظاهرة عىل باطن 

الكف وإليك فيما ييل تفسري ذلك.
أصب�ع الخن�رص: يفص�ح ه�ذا األصب�ع 
ع�ن الكثري م�ن غرائ�زك والطريقة التي 

تتواصلن بها.
وإذا كان األصب�ع يمي�ل إىل األمام باتجاه 
خاتمك فهذا يعني أنك شخص جيد وميلء 
باالنفع�االت، وإذا كان بعي�داً عن�ه فذلك 
يعني أنك ش�خصية مس�تقلة وتتدفقن 

أصالة.
واألصب�ع الطوي�ل للغاي�ة يش�ري إىل أنك 
ش�خص مناس�ب يف اس�تخدام اللغ�ات 
أش�كال  م�ن  ش�كل  أي  ويف  األجنبي�ة  
االتص�االت. ولك�ن إذا كان قص�رياً فهذا 

يعني أنك تفتقدين الثقة بنفسك.
إذا كان الج�زء الثالث م�ن اإلصبع طويل 
فهذا يعني أننا نتعامل مع شخص يمتلك 
البالغ�ة والجاذبي�ة والبص�رية الناف�ذة. 
أن  يعن�ي  فه�ذا  إذا كان قص�رياً  ولك�ن 
الشخص خجول ولديه صعوبة يف التعبري 

عن نفسه.
وغالب�اً م�ا يك�ون هناك ج�زء ث�اٍن من 
األصب�ع أو جزء أوس�ط طويل نجده لدى 
األطباء. ولكن عندما يكون قصرياً يكون 
الش�خص ذو شخصية مستقرة ويكرس 

نفسه لآلخرين.
الج�زء األول أو جذر األصبع عندما يكون 
طويالً فإن ذل�ك يعني  التطلع إىل الحرية 
واالس�تقاللية ولكن عندما يكون قصرياً 
يك�ون س�اذجاً  أن  إىل  الش�خص  يمي�ل 

وبسيطاً .
أصبع البنرص:  هو رم�ز اإلبداع والكمال 
ويكش�ف لنا ع�ن املهارة والف�ن والذوق 

الرفيع واألناقة.
وإذا كان األصبع طويالً فإن ذلك يدل عىل 
أن الش�خص يحب املخاطرة وربما يكون 

معرضاً لحب القمار.
أم�ا إذا كان قصرياً فإن الش�خص يتميز 

بطبيعة جميلة ومتناغمة.
وإذا كان�ت رؤوس األصاب�ع طويلة فذلك 
يعن�ي أن الش�خص خالق ومب�دع ولكنه 
يميل إىل املبالغة كثرياً يف تضخيم املشاكل 
الصغ�رية يف حيات�ه. وحينما يك�ون هذا 
الج�زء من األصبع قصرياً فه�ذا يعني أن 
الشخص عميل إىل حد ما ويجيد استخدام 

يديه.
والج�زء األوس�ط م�ن األصب�ع الطوي�ل 
يكشف امليل إىل التفاصيل والشغف بعالم 
األزياء واألس�لوب الراقي. وعىل النقيض 
م�ن ذل�ك، إذا كان قصرياً فإن الش�خص 
قليل االهتمام بالجمال واألزياء واألناقة.

وأم�ا جذر األصبع الطويل فإنه يش�ري إىل 
أن ه�ؤالء األش�خاص لديه�م ذوق ورقي 
استثنائي. وهم يف الغالب يتبعون مصدر 
رزقهم مما يتيح لهم الحصول عىل األموال 

قص�رياً  كان  إذا  املقاب�ل  ويف  والش�هرة. 
فإنهم يفضلون السهولة والبساطة.

الوس�طى: يرتبط ه�ذا األصب�ح بمكانة 
األش�ياء املادي�ة يف حياتن�ا والقيمة التي 

تعطيها لهم.
ويك�ون طوي�اًل ل�دى األش�خاص الذين 
يتمي�زون بالتصميم والق�درة والطموح 
كان  وإذا  حياته�م.  بمص�ري  والتحك�م 
قصرياً فإن ذلك يعني أن هؤالء األشخاص 
غريبوا األطوار وهامشيون ويثورون ضد 

القواعد االجتماعية املقبولة عموماً.
واألصب�ع األوس�ط ال�ذي يمي�ل باتج�اه 
األصب�ع الحلق�ي يش�ري إىل الحاج�ة إىل 
العواطف واألمان املايل. وهؤالء األشخاص 
ال يحب�ون الصخ�ب ويكون�ون س�عداء 
عندم�ا يكون�ون محاط�ن باألش�خاص 
كان  إذا  املقاب�ل،  ويف  يحبونه�م.  الذي�ن 
بعيداً عن الحلقة فإن الش�خص يميل إىل 

اإلنعزال ويقيض وقته وحيداً.
ونج�د أن  األش�خاص الذي�ن أصبعه�م 
مه�ن  يف  ينخرط�ون  طوي�اًل   األوس�ط 
أو  التفتي�ش  أو  الرشط�ة  مج�ال  مث�ل 
البح�ث أو العل�م. ويف واق�ع األم�ر ف�إن 
ه�ؤالء األش�خاص بحاج�ة إىل الخ�وض 
التفاصي�ل لكش�ف األرسار واملعان�ي  يف 
الخفي�ة مل�ا يح�دث حوله�م. ويف املقابل 
إذا كان قص�رياً ف�إن ه�ؤالء األش�خاص 
يكون�ون منصاعن ومطيعن وال يحبون 

مغادرة مناطق الراحة الخاصة بهم.
إذا كان الجزء األوس�ط من األصبع دقيقاً 

فه�ذا يعن�ي أن الش�خص لدي�ه مي�ل إىل 
العمل ويجي�د التعامل م�ع األرقام. وإذا 
كان س�ميكاً يك�ون الش�خص عاش�قاً 

بطبيعته.
ج�ذر األصبع الطويل يعني أن الش�خص 
يحب األمان امل�ادي وإذا كان قصرياً فإنه 
يعني أن الشخص يميل إىل أن يكون مقرتاً 

يف األموال ويحافظ عليها.
أصب�ع الس�بابة: يوض�ح فهمن�ا لذواتنا 

والطريقة التي نعامل بها اآلخرين.
ف�إذا كان مائ�اًل نحو اإلبه�ام فهذا يعني 
أن�ك ش�خص ع�ادل وطم�وح، وإذا كان 
بعيداً فإنك ش�خص مس�تقبل وذو عقل 

فلسفي.
واألش�خاص املفكرون الذين يمارس�ون 
مهنة يف س�لك القضاء أو السياسة تكون 
أط�راف أصابع الس�بابة لديه�م طويلة. 
وأما هؤالء العمليون ويكونون انتقادين 
يف بع�ض األحي�ان تكون أط�راف أصابع 

السبابة لديهم قصرية.
والج�زء األوس�ط م�ن الس�بابة إذا كان 
طوي�اًل فهذا يعن�ي أنهم يمتلك�ون قدرة 
عقلية متطورة للغاية يف جميع املجاالت. 
وإذا كان قصرياً فهذا يشري إىل أنك شخص 
مس�تقيم وإىل حد م�ا يتمي�ز بطبيعة ال 

مبالية.
والجذر الطويل ألصبع السبابة يعني أنك 
ش�خص يحب الرياض�ة أو املطبخ ولكن 
إذا كان قصرياً فذلك يشري إىل أنك شخص 

عقالني ويميل إىل املذهب الديكارتي.

أصب�ع اإلبه�ام: يمث�ل هذا األصب�ع قوة 
اإلرادة والفكر والطاقة.

ويشري أصبع اإلبهام املرن إىل أنك تتكيفن 
بس�هولة م�ع األش�خاص والتغي�ريات. 
وأصب�ع اإلبه�ام القايس وغ�ري املرن هو 
دلي�ل ع�ىل أن�ك تتمس�كن بمواقفك وال 

ترتاجعن عنها.
وط�رف أو رأس اإلبه�ام الطوي�ل يعن�ي 
أن الش�خص مصمم وعني�د. وإذا كان يف 
املقاب�ل قص�رياً فهذا يعني أن الش�خص 

يفتقد إىل الطموح والتصميم.
وإذا كان الجزء األوسط من اإلبهام أقرص 
من طرف األصبع فهذا يعني أنك شخص 
يتمي�ز بالحدس ويعرف كيف يتعامل مع 

عواطفه.
وعندم�ا يك�ون كال الجزئن م�ن األصبع 
بالحج�م ذات�ه فه�ذا يعني أنك ش�خص 
عقالني وحكيم، وإذا كان الجزء األوسط 
أكرب فيش�ري ذلك إىل أنك ش�خص عقالني 

ويميل إىل العمل والحركة.

أصابعك تكشف اسرارك

2009 - رئي�س ال�وزراء الرتك�ي رج�ب طي�ب 
أردوغان ينسحب من جلسة باملنتدى االقتصادي 
العامل�ي يف دافوس بس�ويرسا بعد مناقش�ه مع 
الرئيس اإلرسائييل ش�معون برييز حول الهجوم 
ال�ذي ش�نته إرسائي�ل عىل قط�اع غ�زة ودفاع 
الرئي�س اإلرسائي�يل عن�ه وقول�ه عن م�ا الذي 
س�يفعله أردوغان ل�و أن الصواريخ أطلقت عىل 

إسطنبول كل ليلة.
2011 -الرئي�س املرصي محمد حس�ني مبارك 
يعن رئيس جهاز املخاب�رات العامة اللواء عمر 
س�ليمان نائًب�ا للرئي�س، ويكل�ف الفريق أحمد 
ش�فيق بتش�كيل الحكومة خلًفا لرئيس الوزراء 
األس�بق أحمد نظيف وذلك بعد خمس�ة أيام من 

إندالع ثورة 25 يناير.
منتخب الياب�ان لكرة القدم يف�وز بكأس األمم 
اآلسيوية الخامس�ة عرش واملقامة يف دولة قطر 

بعد تغلبه عىل املنتخب األسرتايل.
فوز املغرب بحق استضافة النسخة الثالثن من 
كأس األم�م األفريقية لكرة الق�دم واملقررة عام 

2015 بع�د تفوقها ع�ىل جنوب أفريقي�ا، بينما 
نال�ت جن�وب أفريقيا حق اس�تضافة النس�خة 

الحادية والثالثن واملقررة عام 2017.
2014 - رئي�س الوزراء التون�ي الجديد مهدي 
جمعة يستلم مهماته رسميا خلفا لعيل العريض 
بعد أن صادق املجلس الوطني التأسيي التوني 

عىل حكومته.
2015 - مقت�ل 32 جندي�اً ومدني�اً مرصي�اً يف 

هجمات دامية يف سيناء.
2016 - مقت�ل 4 وإصاب�ة 18 آخرين يف تفجري 
انتحاري استهدف املصلن بمسجد اإلمام الرضا 

بمحافظة األحساء.
2017 - مقت�ل 6 أش�خاص وج�رح 17 أخري�ن 
إثر إطالق نار بعد انتهاء صالة العش�اء يف املركز 

الثقايف اإلسالمي يف مدينة كيبك الكندية.
الديناص�ور  حفري�ات  اكتش�اف   -  2018
منصوراس�وروس يف الصحراء الغربية يف مرص، 
وال�ذي يع�د أح�د أب�رز االكتش�افات يف مج�ال 

األحفوريات.
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1- اكثر امراض الفم شيوعا - 
يف املصنع )م( 

2- اح�دى الق�ارات )م(- 
عاصمة الفلبن 

3- مطرب لبناني )م(- عكس 
اذمك )م( 

4- متيقظ )م(- نصري املرأة 
5- ابداع- من الحرشات )م(- 

عكس حرام 
6- يدرك- رص )م(- وضعية 

)م( 
7- من اعمال يحيى 

الفخراني- موت 
8- عكس الوجود )م(- علم 

مؤنث )م(- يذيعه )م( 
9- علم مذكر- اوضحها 

)م(- تجمع 
10— ممثلة مرصية قديرة 

)م(- والدة الزوج  او 
الزوجة 

11— طائر مغرد- يركل- علم 
مذكر )م( 

12— للتخيري- اخدع- تقال يف 
الربد )م(- شبكة 

دولية )م( 
13— قذفكما - من اقسام 

الجملة الفعلية 
14— املحايد )م(- املذهب 

15- االختبارات- اذكر 

1- فيلم  من بطولة  خالد 

النبوي وحال شيحا- للنفي 

2- مطربة لبنانية 

3- ماركة مالبس )م(- 

املقصود )م(- شعوب )م( 

5- ادق - الجواب )م( - غري 

ناضج - ماركة احذية 

6- املحارب )م( - امحو 

7- مدينة مرصية - ماركة 

سيارة )م(- عكس 

خلفي )م 

8- من االمراض- ممثلة 

مرصية- حرف نصب 

9- قذائف بركانية )م( - 

يبسط )م(- هرب- 

متشابهان 

10— والدة- الغموض 

واالبهام 

11— احتمال )ح(- 

للتعريف- علم مؤنث 

12— نحيفة- الناجح )م( 

13— رطبة )م(- طاعة 

)م( - اترك 

14— ضجر )م(- اغنية 

للسيدة فريوز 

15- متشابهة - اعالمية 

خليجية 

كلمات متقاطعةعمودياافقيا
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

 
                 

قانون العقوبات 
العثماني 1839.. 

األول يف تاريخ بغداد

يعد مرس�وم كلخان�ة العثماني، وهو بمثابة بيان دس�توري 
وقانوني، يطبق عىل الواليات العثمانية، بما فيها والية بغداد 
الصادر س�نة 1839، أول خطوات االصالح القانوني واالداري 
جري�اً مل�ا اعتمدته الدول�ة العثماني�ة يف هجر بع�ض أحكام 
الرشيعة، واعتماد ما ورد يف القوانني االوروبية لتحسني نظام 
الحك�م واالدارة، إذ تس�تلهم القوان�ني الت�ي اصدرتها الدولة 
العثمانية القوانني االوربية، ويرى املؤرخون ان ذلك من نتاج 
فكر مصطفى باش�ا ال�ذي كان يتوىل الش�ؤون الخارجية يف 
الدول�ة العثمانية، ثم صدر مرس�وم 1856 مكمالً للمرس�وم 
الس�ابق، وع�ىل وفق�ه ص�درت عدة قوان�ني، منه�ا لألرايض 
والجنس�ية واملحاك�م وادارة الوالي�ات، وكان قان�ون الجزاء 
أو قان�ون العقوبات الذي صدر يف العارش من ش�هر حزيران 
1858 وال�ذي يطب�ق ع�ىل بغ�داد باعتباره�ا اح�دى واليات 
الدول�ة العثماني�ة، وكان أول قانون عقوب�ات يطبق يف بغداد 
من�ذ بنائها س�نة 1762 م عام 145 ه�، وهك�ذا تم نفاذ أول 
قانون عقوبات عرصي عىل بغ�داد باعتبارها احدى الواليات 
العثمانية، وانتهى تطبيق احكام الرشيعة االسالمية الخاصة 
بالجناي�ات والعقوبات من حدود وقصاص وتعزيرات، وحلت 
اس�ماء جديدة للجرائم والعقوب�ات، وكان القانون الجديد يف 
)265( م�ادة، وكان�ت امل�واد االخرية للقباح�ات، أي للجرائم 
من نوع املخالفات، وكان القان�ون، والحق بالقانون، قانون 
العف�و العمومي وقانون ن�رش القوانني الذي ص�در بعد ذلك 
بس�نوات، وكان م�ن املوقعني علي�ه ناظر )وزي�ر( الحربية، 
محمود ش�وكت البغ�دادي، الذي أصبح فيم�ا بعد أول رئيس 
وزراء بغ�دادي للدول�ة العثماني�ة، ش�قيق حكمت س�ليمان 
رئيس الوزراء س�نة 1936، ابن س�ليمان فائق، حفيد طالب 
الكهيه العائل�ة البغدادية، وجده كان معاون داود باش�ا وايل 
بغداد، ومع القوانني الس�ابقة قان�ون املرشدين، حيث كانت 

املجموعة العقابية العثمانية تضم جميع هذه القوانني.
قّس�م القان�ون الجرائم عىل جناي�ة وجنح�ة وقباحة، وهي 
املخالف�ة، وم�ن العقوب�ات التي اورده�ا القان�ون العثماني 
الوض�ع يف الك�ورك، أي الحبس املؤبد أو املؤقت، والس�جن يف 
القالع وعقوب�ة املعاملة التكديرية عىل القباحة التي تتضمن 
الحب�س م�ن 24 س�اعة اىل اس�بوع، وهنالك عقوب�ة النفي، 
واش�رتط القان�ون لتنفي�ذ عقوب�ة االع�دام الت�الوة العلنية 
للفرمان )املرس�وم( العايل املتوج بالطغراء، واملتضمن ثبوت 
جناية الجان�ي والحكم عليه، والكورك هي عقوبة االش�غال 
الش�اقة مع وضع الحديد باالرجل، وعقوبة الكورك تس�بقها 
عقوبة التش�هري قبل تنفيذها، وحدد القان�ون عقوبة النفي 
بم�ا ال يق�ل ع�ن ثالثة أش�هر اىل ثالث س�نني، وق�د خصص 
القانون املواد من االوىل اىل السابعة واالربعني لألحكام العامة 
لقانون العقوبات، وكان الباب االول الذي يليها الجرائم املخلة 
بأمن الدول�ة الخارجي، حيث يعد القان�ون التخابر مع دولة 
أجنبية بأنها أفعال فس�ادية، وخصص لها 8 مواد، وبعد ذلك 
نظ�م الجرائم املاس�ة بأمن الدولة الداخيل، حي�ث عّد التجرؤ 
عىل املس�اس بكرام�ة االنبياء العظام بألف�اظ بذيئة ومهينة 
بصورة علنية جريمة ماس�ة بأمن الدولة الداخيل، يف حني ان 
القوان�ني الحديثة ال تعدها كذلك، وتضع لها أحكاما أخرى يف 
القانون.. والكثري من القوانني االخرى التي تضمنها، ال مجال 

لذكرها، ولعل االيام املقبلة سنتطرق لها. 

شنغهاي ُتغلق ُدور السينما منعاً النتشار 
فايروس كورونا

 »PUBG« عريس يلعب
ويترك عروسه في حفل الزفاف

أحذية ذكية جديدة.. تحمي من 
اإلصابة وتمنع اإلرهاق

عـين على العالم

ذكرت محطة )يس.يس.تي.يف( الحكومية الصينية أن مالهي ديزني 
الند وأوشن بارك بهونج كونج سُتغلقان للمساعدة عىل منع انتشار 
ف�ريوس كورونا القاتل والذي تفىش يف مدين�ة ووهان الصينية، مع 

بقاء العمل كاملعتاد يف الفنادق داخل ديزني الند بهونج كونج.
وأعلن�ت حكومة ش�نغهاي إغ�الق ديزني الند بش�نغهاي ابتداًء من 
الي�وم اآلتي لعطلة الس�نة القمرية الجديدة والتي تس�تمر يف العادة 
ملدة 7 أيام وتش�هد ازدحاماً يف املالهي. كما أُغلِقت يف املدينة كل دور 
السينما خالل العطلة التي تستمر حتى 30 يناير الجاري، حيث أدى 
تف�ي الفريوس لتأجيل عرض س�بعة أفالم صيني�ة كان من املقرر 
إطالقه�ا ألول م�رة يف هذه الف�رتة التي ُتعد أفضل أس�بوع إليرادات 

السينما بالصني.
وكان الف�ريوس ق�د بدأ أصال يف مدينة ووه�ان عاصمة إقليم هوبي 
بوس�ط الصني أواخر الع�ام املايض، وانتقل مل�دن صينية، من بينها 
بك�ني وش�نغهاي، باإلضاف�ة إىل الوالي�ات املتحدة وتايالن�د وكوريا 
الجنوبي�ة والياب�ان. علم�اً أن الص�ني أكدت إصابة 2000 ش�خص 
بفريوس كورونا الجدي�د بحلول 25 يناير، يف الوقت الذي ارتفع فيه 

عدد الوفيات بسبب هذا الفريوس إىل 56.

لق�ي مقط�ع مص�ور، انت�رش 
خالل الس�اعات األخ�رية، عىل 
االجتماعي،  التواص�ل  مواق�ع 
انتقاداً كبرياً من قبل املتابعني، 
العريس منش�غال  حيث ظه�ر 
باللعب ع�ىل هاتف�ه بعيدا عن 

أجواء الحفل.
يظه�ر  املت�داول  املقط�ع  ويف 
العري�س، الذي ل�م يتم التعرف 
يلع�ب  وه�و  جنس�يته،  ع�ىل 
ألعاب�ا  املحم�ول  هاتف�ه  يف 

إلكرتونية، وسط عرس شعبي 
بإح�دى الص�االت الت�ي ب�دت 

عليها الفخامة.
وظهر العريس، يف املقطع وهو 
يلع�ب لعب�ة القت�ال املعروف�ة 
باسم بوبجي » BUPG« وأمامه 
طاول�ة الضياف�ة، م�ع رقص 
الكث�ري من الش�باب والش�بان 
فرحاً بالزفاف، وتسّمر العروس 
بمكانها، بجانب العريس، الذي 
ترك االحتفال وانشغل بجواله.

اقتناء  الكثريون عىل  يحرص 
ويهت�م  رياضي�ة،  أحذي�ة 
البعض منهم يف اس�تخدامها 
بش�كل  والع�دو  الرك�ض  يف 
منتظم، ولكن الجديد يف عالم 
األحذي�ة الرياضية هو الذكي 
بينه�ا  ظه�ر  والت�ي  منه�ا، 
تصمي�م جدي�د يس�اعد عىل 

تحسني جودة العدو.
واشري إىل أن الحذاء الريايض 
نوع�ه  م�ن  الجدي�د  الذك�ي 
يمكن مراقب�ة كيفية العدو، 
ويتوىل تقدي�م مالحظات من 

أجل تحس�ني األداء يف الوقت 
الفعيل.

يتلخ�ص االبت�كار يف جه�از 
استشعار ذكي يوضع بداخل 
الح�ذاء تحدي�دا ب�ني النع�ل 
وأع�ىل الح�ذاء، حي�ث يقوم 
بتس�جيل كل بيانات الحركة 
التي تنت�رش يف قدمك مع كل 
خطوة، مما يس�مح لتطبيق 
املنتج�ة  الياباني�ة  الرشك�ة 
Asics بتقدي�م رؤى تدريبية 
متخصصة بش�كل ش�خيص 

لكل مرتدي للحذاء الذكي.

ــك كلفته قليلة،  ــعبك وأهل تقديم التنازالت لش
وقد يرفعك ويعزك ويساهم يف استقرار بلدك.

عنادك ومكابرتك واستهانتك بشعبك كلفته كبرية 
ــيقود البلد للتدويل وما ادراك ما التدويل...  وس
ــار ابنائنا  ــة من اعم ــنوات ضوئي ــندفع مثنه س س

وفرصهم يف احلياة .. وعندها الت ساعة مندم

فالح المشعل

ــرف، ومن  ــة وش ــف ورجول ــة موق الكلم
ــذه الصفات،  ــه يفتقد هل ــرم كلمت الحي
ــراق اليوم عند  ــائعة يف ع تلك ظاهرة ش

اغلب املسؤولني العراقيني...؟!

 

بع�د النج�اح امل�دّوي ألغنيته�ا الضاربة »وعد 
من�ي«، وتخّطيه�ا ال��130 مليون مش�اهدة 
عىل يوتي�وب، فاجأت رحمة رياض جمهورها 
بأغنيته�ا الجديدة »ماكو من�ي« التي حصدت 
أكث�ر من أربعة ماليني مش�اهدة يف الس�اعات 
األرب�ع والعرشي�ن األوىل ع�ىل إطالقه�ا. فق�د 
أطلق�ت رشكة وت�ري املنتجة للعم�ل، األغنية 
الجدي�دة »ماكو من�ي« مع الفيدي�و عىل قناة 
الفنان�ة رحمة رياض الرس�مية عىل يوتيوب، 
وعىل متجر يوتيوب مي�وزك، وهي من كلمات 
الش�اعر رام�ي العب�ودي، امللح�ن ع�يل صابر 
وامل�وّزع عثمان عب�ود. أّما الكلي�ب فقد حمل 
توقي�ع املخرج ريش�ا رسكيس، وق�د تصّدرت 
األغنية الرتندينغ، واحتلت إحدى املراتب الثالث 

األوىل يف الع�راق، اململك�ة العربي�ة الس�عودية، 
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة والكوي�ت.  هذا وقد 
ض�ّم YouTube Music أغنية رحمة الجديدة إىل 
قائمة The Released  وقائمَتي أفضل األغاني 
العراقية والخليجية. »ماكو مني« تحمل رسالة 
إنسانية مفادها عدم الوثوق بالقلب الذي يغدر 
أو الذي ال يس�تحق الحب، ويجب عىل اإلنس�ان 
التعلّم من تجاربه وعدم هدر الوقت عىل األشياء 
الت�ي ال تفي�د يف تقّدمه يف الحياة. م�ّرة جديدة، 
تثب�ت لنا رحمة أنها امل�رأة العربية املنجزة رغم 
الظ�روف الصعب�ة التي يمر بها بلده�ا العراق، 
خاصًة والوطن العربي عامة، فبخطوات ثابتة، 
تربهن رحمة اس�تمراريتها بق�ّوة بطريق فّني 

متميز كان مقّدراً لها منذ البداية.

»لص بغداد« يتصدر إيرادات السينما المصرية

ف�ازت املغني�ة األمريكية، بي�يل إيليش، 
ال�دورة  يف  الك�ربى  األرب�ع  بالجوائ�ز 
ال�62 م�ن حفل توزي�ع جوائز غرامي 
املوس�يقية ال�ذي بدأ بتحي�ة لنجم كرة 
الس�لة كوبي برايانت ال�ذي لقي حتفه 
يف حادث طائ�رة هليكوبرت خارج لوس 

أنجلس.
وحصلت »إيليش«، البالغة من العمر 18 
 When(س�نة، عىل جوائز »أفضل ألبوم
 ،)we all fall sleep where do we go
أفض�ل أغني�ة)Bad guy( التي حصدت 
أيضاً جائزة أفضل تسجيل خالل العام، 

كما نالت جائ�زة أفضل فنانة 
صاعدة«.

وامللِفت أنها حني تسلمت جائزة 
أفض�ل ألبوم ش�كرت الحضور 
ع�ىل التصفيق، قائل�ة: أظن أن 
أريان�ا غراندي ه�ي األحق بهذه 
الجائ�زة. فردت عليه�ا غراندي 
بطريقٍة لطيفة وّدية معرّبة عن 
بتأّثٍر واضح لتسميتها  تقديرها 
الجائ�زة،  تس�تحق  باعتباره�ا 
وتمتمت قائلة: الال وأرس�لت لها 

القبالت بطريقٍة لطيفة.

أطلقت الفنانة، تينا يموت، صاحبة املواهب 
املتعددة أغني�ة مصّورة جدي�دة بعنوان 

كلماته�ا  م�ن  إس�مي«  »قل�ت 
 Tinaإنتاج وم�ن  وألحانها، 

 .Yamout & RAYAN
أم�ا الكلي�ب فه�و من 

فه�د  إي�يل  إخ�راج 
تين�ا  أظه�ر  ال�ذي 
ش�خصيات  بأرب�ع 
وه�ي:  متناقض�ة، 
 » قعي�ة ا لو ا «

 » ش�قة لعا ا » و
و«الحاملة« و«الجبانة«. 

ويف ه�ذه األغني�ة ع�ادت 
رومان�ي  مس�ار  إىل  تين�ا 

أنيق مس�توحاة من قصة حب يف 
بدايتها بحلوها ومرّها.

وٌتع�د »قل�ت إس�مي« ع�ودة قوي�ة لها إىل 
الس�احة الغنائية بعد األغنية الوطنية التي 
أهدته�ا لثورة 17 ترشي�ن األول يف يوم عيد 
االس�تقالل اللبناني بعنوان »ثورة غضب«، 
وبع�د توقف دام ملدة عام بس�بب تصويرها 
املسلس�ل الرمضان�ي »آخ�ر اللي�ل«، حيث 
أدت دوراً رئيس�اً فيه وُعرض عىل شاش�تي 

»الجديد« وال�«إم.تي.يف.« اللبنانيتني.
وتقول تينا عن هذه األغنية: »بالنسبة 
إيل »قل�ت إس�مي« تعبري عن 
األنوثة الحقيقية، األناقة، 
فاألغني�ة  والفردي�ة، 
واق�ع  ُتص�ّور 
بداي�ة أي�ة عالق�ة 
عاطفي�ة، مع كل 
الش�كوك الذاتي�ة 
ت  ع�ا ا لرص ا و

الداخلية«. 
وأضافت: »التحدي 
ال يتمّث�ل بخلق مادة 
برصية ومرئية جميلة 
بقدر ما أن ُنشِعر املُستمع 
أن�ه ال يم�ر به�ذه الرصاع�ات 

وحيداً«.
وتس�تعد تينا لطرح ألبوم بعنوان »حكي ما 
انقال« يف نهاية هذا العام وس�يضّم أغنيات 

متعددة منها »قلت إسمي«.
ُيذكر أن أغنية »قلت إس�مي« تصّدرت »توب 
 »Top Lebanese »�ك »Anghami « 1« ع�ىل
و« Top in Syria«، وكذلك »توب 5« يف لبنان 

واألردن وفلسطني.

ش�اركت الفنانة، أحالم، الجمهور، عرب موقع 
الصور انس�تقرام، حكمة تؤمن بها. وقالت يف 
رسالتها: »الحياة مدرسة، ومنها نتعلم دروساً 
عديدة، فنحن نمر بتجارب كثرية، وحصاد هذه 
التج�ارب هي من تصقل ش�خصيتنا، وتبنيها 
لنصبح أفضل كلما تقدمنا بالعمر، وإذا بلغت 
القمة فوجه نظرك إىل السفح لرتى من عاونك 
ىف الصعود إليها, وانظر إىل الس�ماء ليثبت الله 

أقدام�ك عليها«. يذك�ر أّن الفّنانة أحالم 
طرحت ُمؤّخراً أغنية جديدة بعنوان »أنا 
مدري ع�ن الناس«، وذل�ك عرب موقع 
الفيديوه�ات اليوتي�وب، واألغنية من 
كلمات بدر بن عبد املحس�ن، وألحان 
يحي�ى  وتوزي�ع  ط�الل،  املوس�يقار 
املوج�ي، وإرشاف عام خالد أبو منذر، 

ومكساج جاسم محمد. 

  كش�ف املمثل العاملي، ش�اروخان، انه يختلف 
بالدين مع اوالده، وأكد انه ال يجرب اي ش�خص 
او اي ف�رد م�ن عائلته ع�ىل يشء، وبخاصة يف 
موضوع الديانات. وقال إن ديانته هي اإلسالم، 
لكن زوجته »هندوس�ية« ، موضًحا أن مس�ألة 

الدين ليست موضوع نقاش يف منزله.
وتابع: لم أع�ِط أبنائي دينا معينا، وحني ذهبوا 
للمدرسة طلبوا منهم أن يكتبوا دياناتهم، وأتت 
ابنتي وس�ألتني: ما هو ديننا؟ فقلت لها: نحن 

هنود وليس لنا دين معني.
وخت�م: أع�رتف أنني مس�لم، صحي�ح ال أصيل 
خم�س م�رات يف الي�وم، لكن�ي آم�ن بمب�ادئ 

اإلسالم، وأعتقد أنه دين جيد.

وصلت الرحالة التونسية الشابة، سارة حابة، إىل مكة 
املكرم�ة ألداء العم�رة بعد رحلة دام�ت 44 يوما بني 
مرص والس�ودان قطعت خاللها 3300 كم بمفردها 

عىل متن دراجتها الهوائية.
واصلت الرّحالة س�ارة، الخب�رية املختصة يف طريقة 
مدين�ة  م�ن  »مونتيس�وري«،  بمنهجي�ة  التعلي�م 
املحرس، املقيمة بفرنس�ا، رحلتها ع�رب الباخرة من 
مدينة بورتس�ودان الواقعة ش�مال رشقي السودان 

عىل الساحل الغربي للبحر األحمر نحو مدينة.
وأكدت س�ارة أنها ش�عرت ببعض الخ�وف من عدم 
الس�ماح له�ا بدخ�ول الرتاب الس�عودي، ك�ون نظام 
التأش�ريات الس�ياحية كان يف بدايت�ه ويس�مح للس�ياح 
بالدخ�ول من معاب�ر محّددة منه�ا الرياض، لك�ن ليس من 
ميناء جّدة، ومع ذلك تمكنت من إتمام اإلجراءات األوىل للدخول 

بعد بضع ساعات.
وأضافت س�ارة أن املش�كل الثاني الذي تعرض�ت له كان طلب 
الس�لطات الس�عودية يف امليناء تركيب لوحة منجمية لدراجتها 
الهوائية، ما تس�ّبب يف بقائها أكثر من 6 س�اعات يف امليناء قبل 

مغادرته.
سارة أكدت أنها وجدت معاملة طيبة جدا من جميع الناس الذين 
قابلتهم يف مدينة جّدة وهي تقود دراجتها، قبل أن تستأنف رحلتها 
فج�ر اليوم الثاني نحو مّكة املكرّمة، حيث أوقفتها بعض الدوريات 
األمني�ة التي كان�ت عىل طول الطري�ق ولقيت منها معاملة حس�نة 

وتشجيعا الفتا.
وقالت سارة إنها كانت أّول من دخل الرتاب السعودي عرب ميناء جّدة 
بنظام التأشريات السياحية، الذي انطلقت السعودية يف العمل به قبل فرتة 

قصرية.
وعن�د وصولها إىل مكة التقت س�ارة بش�قيقها، القادم من فرنس�ا، ودخلت 
الح�رم املّك�ي بدّراجته�ا الهوائي�ة وقت صالة الجمع�ة، مش�رية إىل أنها قامت 

بمناسك العمرة مع شقيقها فور وصولها.

تينا ياموت.. بأنوثة حقيقية في »قلت 
إسمي«

أحالم لجمهورها: »الحياة مدرسة«

شاروخان: أنا مسلم ولكن 
أوالدي ليسوا مسلمين

رحمة رياض تجتاح قائمة الترندينغ العربية

تصّدر فيلم »لص بغ�داد« قائمة اإليرادات يف 
الس�ينما املرصي�ة متفوقاً ع�ىل أربعة أفالم 
تنافس�ه عىل ش�باك التذاكر يف موسم إجازة 
منتص�ف العام الدرايس. حي�ث حقق مليونا 
و137 ألًف�ا منف�رداً من أص�ل مليوني جنيه 
توزعت بينه وبني »الفل�وس«، »يوم وليلة«، 

»بنات ثانوي« و«دماغ شيطان«.
ويجم�ع فيلم املرك�ز األول »ل�ص بغداد« يف 
بطولت�ه محم�د إم�ام، فتح�ي عبدالوهاب، 
محم�د  خلي�ل،  أمين�ة  رئي�س،  ياس�مني 
عبدالرحمن، صالح عبدالله، علماً أنه يش�هد 
حض�ور أحمد رزق كضي�ف رشف، وهو من 
تألي�ف تام�ر إبراهي�م، وإخراج أحم�د خالد 
موىس، وإنتاج س�ينرجي فيلمز للمنتج تامر 
مريس، وتدور أحداثه يف إطار الحركة واإلثارة 

بأجواٍء كوميدية.
ويف املرك�ز الثان�ي، حقق فيل�م »الفلوس«- 

الذي كتب قصته تامر حس�ني، سيناريو 
وأخرج�ه  عبداملعط�ي  محم�د  وح�وار 
اللبناني س�عيد امل�اروق- إي�رادات بلغت 
537 أل�ف جني�ه، وهو يجم�ع يف بطولته 
زين�ة، خالد الص�اوي، عائش�ة بن أحمد 
ومحمد س�الم، كما يش�ارك فيه عدد من 
النج�وم كضي�وف رشف، بينهم »مي عز 

الدين وأحمد السقا«.
وج�اء فيلم »بن�ات ثانوي« يف املرك�ز الثالث 
بإي�رادات بلغ�ت 167 أل�ف جني�ه، وهو من 
تألي�ف أيمن س�المة، إخراج محم�ود كامل، 
بطول�ة جميلة عوض، محمد الرشنوبي، مي 

الغيطي وهنادي مهنا.
أم�ا يف املركز الرابع فجاء فيل�م »يوم وليلة« 

محقق�اً 34 أل�ف جنيه، وهو م�ن تأليف 
يحي�ى فك�ري، إخ�راج من�ري مكرم، 

أحم�د  النب�وي،  خال�د  بطول�ة 
الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.

أما فيلم »دماغ شيطان«، فاحتل 
أالف   5 ب��  الخام�س  املرك�ز 
و631 جنيه مرصي، وهو من 
تأليف عمرو ال�دايل وإخراج 
وإنت�اج  إس�ماعيل  كري�م 
أيمن وأحمد عبدالباس�ط، 

ويجمع يف بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف 
وس�لوى خط�اب وعم�رو عابد وولي�د فواز 

ويارس الزنكلوني.

كش�فت التحقيق�ات ع�ن مفاج�أة جديدة 
بش�أن قضية مقت�ل مقتحم من�زل الفّنانة 

ناني عجرم، مطلع العام الحايل.
فكش�ف الصحفي، س�عيد حريري، عن أّن 
التحقيق�ات، وبع�د االطالع ع�ىل املعلومات 
الخاص�ة باتصاالت محم�د املوىس، مقتحم 
املن�زل، ال�ذي ُقت�ل عىل ي�د الدكت�ور فادي 

الهاش�م، وأرسته، أنه تعقب 
أيًضا كالً من الفنانتني نجوى 

كرم، وهيفاء وهبي.
كم�ا أك�دت التحقيق�ات أّن زوجة 

القتي�ل، كان�ت ع�ىل دراي�ة بمخططه 
للرسق�ة، مم�ا يجعله�ا رشيك�ة ل�ه يف 

جريمة االقتحام.

قضية منزل نانسي عجرم لها عالقة 
بنجوى كرم وهيفاء وهبي

بيلي إيليش تحصد جوائز »غرامي« األربع

طارق حرب

منمنمات 

»سارة« أول امرأة عربية تدخل 
مكة على دراجة هوائية ألداء 

العمرة


