الرافدين  :منح املواطنني دفعة
واحدة من قرض الـ  50مليون دينار
بغداد /الزوراء:
اعلن مـرصف الرافدين موافقته قبـول منح دفعة
واحدة من مبلـغ قرض  50مليون دينار للمواطنني
للبناء يف قطعة ارض سكنية.وقال املكتب االعامي
للمـرصف يف بيـان  :ان «املـرصف وافـق عى قبول
منـح دفعة واحـدة فقط من مبلغ القرض حسـب
طلب املواطن ،وذلك للتخفيف عن كاهله وأعبائه يف
تسديد القسط عى كامل مبلغ القرض».واضاف ان
«ذلك يكون باحتساب االقساط الشهرية للمقرتض،
وحسب مبلغ القرض املطلوب».
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رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7184 :الخميس  6شباط 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

البنك املركزي ينفي تداول فئة “املليون”
دوالر كونها ورقة غري نقدية

بغداد /الزوراء:
نفـى البنك املركزي العراقي تداول فئة “املليون” دوالر كونها ورقة “غر نقدية”،
داعيـا املواطنـني اىل عدم التعامل بها.وقال البنك يف بيـان “ :ازداد يف اآلونة األخرة
ترويـج أوراق تذكاريـة من فئة مليون دوالر أمريكي ُتسـتعمل للنصب واالحتيال
عى املواطنني”.وأوضح أنها “ورقة تذكارية غر متداولة يف أسـواق النقد العاملية
صـادرة عن جمعية املليونـرات االمريكية” .مبينا أن “هـذه الورقة ال تعد نقدية
لكونها غر صادرة عن البنك الفيدرايل االمريكي ،وال تمثل أي سند مايلُ ،
وتستعمل
ألغـراض اإلهـداء فقط ،وأن أعـى فئة بالتداول للـدوالر األمريكي هـي فئة 100
دوالر”.ودعا البنك املركزي العراقي املواطنني إىل “عدم التعامل بمثل هذه الورقة”،
كما أهاب “بالجهات األمنية والرقابية ماحقة من تسـول له نفسـه تداول الفئة
املذكورة ،وإباغ هذا البنك التخاذ االجراءات القانونية بحقه”.

No: 7184 Thu 6 Feb 2020

أربعة حتديات قد تواجه رئيس الوزراء امل ُـكلف يف تشكيل كابينته

القانونية النيابية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن
مامح الربنامج الوزاري لرئيس الوزراء
املكلف ،محمد توفيق عاوي ،وفيما اكدت
توجهه لتشكيل حكومة تكنوقراط ،حدد
محلل سيايس اربعة تحديات قد تواجه

رئيس الوزراء املكلف يف تشكيل كابينته
الحكومية.
وقال عضو اللجنة ،النائب شروان مرزا،
يف حديث لـ”الزوراء” :انه يف ضوء كلمة
رئيس الوزراء املكلف ،محمد توفيق

مالمح الربنامج الوزاري لعالوي و”التكنوقراط” أبرز توجهاته

عاوي ،التي اطلقها اىل الشعب العراقي
بعد تكليفه من قبل رئيس الجمهورية،
فإن عاوي سركز يف برنامجه الحكومي
عى جملة من النقاط ،ابرزها تشغيل
العاطلني عن العمل والنهوض بالواقع
االقتصادي العراقي عرب تفعيل القطاعات

وصول العوائل العراقية من مدينة ووهان الصينية اىل بغداد

االنتاجية التي من خالها توفر فرص
عمل للعاطلني.واضاف :كذلك سركز يف
برنامجه عى محاربة الفساد ومحاسبة
الفاسدين ،وايضا سيهتم بموضوع توفر
السكن للمواطنني الذين ليس لديهم سكن
ربما عرب توزيع اراض او بناء مجمعات
سكنية وغرها ،فضا عن االستجابة
ملطالب املتظاهرين.واوضح :ان هناك
توجها لرئيس الوزراء املكلف بتشكيل
حكومة تكنوقراط من املستقلني.
الفتا اىل :ان هناك قناعة خاطئة بأن
التكنوقراط موجودون خارج االحزاب،
ولكن يف الحقيقة هناك اشخاص أكفاء،
ومن التكنوقراط ،وهم موجودون داخل
االحزاب.ولفت اىل :ان الكتل السياسية
تنتظر تشكيل الحكومة وتقديم الربنامج
الوزاري ومعرفة مدى جدية عاوي يف
تطبيق برنامجه الحكومي ،وفيما بعد يتم
تقييم ادائه ومدى نجاحه يف ادارة الباد.
بدوره ،اكد املحلل السيايس ،محمد
الهاشمي ،ان هناك اربعة تحديات قد
تواجه عاوي يف تشكيل حكومته الجديدة.
وقال ،الهاشمي ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
التحديات التي ستواجه عاوي يف تشكيل
حكومته هو فرض بعض الكتل اسماء
مرشحة للكابينة ،وقرص املدة املحددة له
التي ال تتجاوز الـ  30يوما الختيار كابينته،
مما سيصعب عليه تقديم كابينة وزارية

األنواء :أمطار ليلية وعواصف رعدية واخنفاض بدرجات احلرارة يف األيام املقبلة

ص2

تشريع القانون اجلديد س ُيعيد النظر بسلم رواتب موظفي الدولة

 :قانون اخلدمة املدنية سيتصدر
جلنة نيابية لـ
جدول أعمال اجللسات املقبلـة

الزوراء  /يوسف سلمـان:
مع تصاعـد وتـرة مفاوضات تشـكيل
الحكومـة املؤقتة بـإدارة رئيس الوزراء
املكلـف محمـد عـاوي ،يرتقـب مجلس
النواب عرض ترشيعات القوانني املهمـة
عـى جـدول اعمـال جلسـاته املقبلـة،
بعـد انتهـاء التصويـت عى منـح الثقة
للكابينـة الوزاريـة الجديـدة ..وبرغـم
ان الربملـان اعلـن تأجيـل التصويت عى

مرشوع قانـون الخدمة املدنية االتحادي
اواخر شـهر كانون االول املايض ،لغرض
انضاجـه وعرضه للتصويـت الحقا مرة
اخـرى ،ال تـزال اللجـان املعنيــة بصدد
التحقـق من صياغات القانـون لتمريره
دون عقبـات مسـتقبا .وازاء ذلـك،
كشـفت اللجنـة القانونيـة النيابيـة ان
قانون الخدمة املدنية االتحادي سيتصدر
جدول اعمال جلسـات الفصل الترشيعي

الجديد  ،واشـارت اىل وجود خافات بني
اللجـان الربملانيـة وراء تأجيل التصويت
عـى القانون .وقال عضو اللجنة ،النائب
حسـني العقابي ،لـ” الزوراء “ :انه “تم
سـحب القانـون واعرتضنا عـى عرضه
للتصويت النهائـي ،الن القانون موجود
منذ الدورة السـابقة لـدى اللجنة املالية
النيابية ،وهو خارج اختصاصها “.

تفاصيل ص2

زهاء  500حالة وفاة وإصابة  24324شخصا رئيس جملس األمة الكوييت
الصني تعلن التوصل إىل عالج يطمئن اجلميع على صحة
فعال وحاسم ملكافحة “كورونا “
أمري البالد

بكني /متابعة الزوراء:
ذكر تقرير بثه التلفزيون الصيني أن فريق أبحاث يف جامعة تشيجيانغ
اكتشـف عقارا فعـاال لعـاج الفروس ،وفيمـا ارتفع عـدد ضحايا
فـروس كورونـا يف الصـني اىل  ،490واجمايل اإلصابـات إىل 24324
شـخصا ،أفادت محطة سـكاي نيوز الربيطانيـة أن باحثني حققوا
“تقدما كبرا” يف ابتكار لقاح.لكن منظمة الصحة العاملية ،قللت من
أهمية تقارير إعامية أشارت إىل اكتشاف عقاقر “مبتكرة” يمكنها
عاج املصابني بفروس كورونا الجديد الذي انترش عى نحو وبائي يف
الصني وظهر فيما ال يقل عن  20دولة أخرى.وتعليقا عى هذه األنباء،
قال ،طارق جاسـاريفيتش ،املتحدث باسـم منظمة الصحة العاملية
“ال توجـد أنواع عاج فعالة معروفـة لهذا (الفروس)”.وتجاوز عدد
ضحايا فروس كورونا يف الصني  ،490واجمايل اإلصابات إىل 24324
شـخصا ،فيما علقـت رشكتا طـران أمركيتان الرحـات إىل هونغ
كونغ بعد وفاة أول حالة هناك ،واحتجزت اليابان سـفينة سـياحية
بعد اكتشاف عرش حاالت مصابة بالفروس عى متنها.

تفاصيل اخرى ص3

الكويت /متابعة الزوراء:
تحـدث ،مـرزوق الغانم ،رئيس مجلـس األمـة الكويتي ،عما
يثـار حاليا حول صحـة أمر البـاد صباح األحمد.وبحسـب
موقـع صحيفـة “األنبـاء” الكويتيـة ،طمأن الغانـم الجميع
عـى صحـة األمر صبـاح األحمد ،وقال “سـموه بخـر ،وما
يثار مـن املغرضني غـر صحيح”.وأضاف“ :أسـأل الله تعاىل
أن يديم الصحـة والعافية عى سـموه”.وعاد أمر الكويت إىل
البـاد منتصف أكتوبر /ترشيـن األول ،بعد رحلـة عاجية يف
واشـنطن.وجاء يف البيان الذي نرشته وكالة األنباء الرسـمية،
وقتها ،أن األمر عاد بعد اسـتكمال الفحوصـات الطبية التي
أجراهـا يف أمريكا ،وكانت نتائجهـا “موفقة وناجحة”.وأعلن
الديوان األمري الكويتي ،يف سـبتمرب /أيلـول املايض ،أن أمر
الكويت دخل أحد املستشـفيات يف الواليات املتحدة الستكمال
الفحوصات الطبیة ،وأنه تم تأجيل موعد لقاء األمر بالرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب.

تفاصيل ص 2

ترامب حيرج بيلوسي ويرفض مصافحتها واألخرية متزق خطابه

واشنطن /متابعة الزوراء:
رفض الرئيس األمركي ،دونالد ترامب،
مصافحة رئيسة مجلس النواب
الديمقراطية ،نانيس بيلويس ،عى
خلفية محاكمته يف مجلس الشيوخ،
قبيل إلقاء خطابه حول االتحاد ،فجر
األربعاء ،االمر الذي سبب لها احراجا
كبرا.وعند نهاية خطاب ترامب مزقت
رئيسة مجلس النواب ،نانيس بيلويس،
نسخة من الخطاب الذي منحها ترامب
إياه قبل الرشوع يف إلقائه .وقالت وسائل
إعام أمريكية ،امس األربعاء ،إن رئيسة
مجلس النواب األمريكي ،نانيس بيلويس،
قامت بتمزيق نسخة من أوراق خطاب
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،بشأن
حالة االتحاد.وبحسب قناة “يس إن
بي يس” األمريكية ،فإن بيلويس قامت
بتمزيق نسخة من الخطاب الذي منحها
ترامب إياه قبل قبل الرشوع يف إلقائه.
كما أظهرت لقطات مصورة بثتها العديد

من القنوات األمركية والدولية ،رفض
الرئيس مصافحة رئيسة املجلس ،فقامت
بيلويس فيما بعد بتمزيق نسخة من ملف
الخطاب.هذا والقي الرئيس ،ترامب،
خطابا يف رسالته النقابية الثالثة ،وتأتي
بعد مناقشة استمرت أسبوعني يف مجلس
الشيوخ حول ما إذا كان ينبغي إقالته

من منصبه.وترامب ،هو الرابع فقط
من بني  45رئيسا أمريكيا واجه احتمال
العزل ،متهما بإساءة استخدام سلطاته
بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع منافسه
املحتمل الديمقراطي ،جو بايدن ،وعرقلة
تحقيق الكونغرس.

تفاصيل اخرى ص3

كاملة .مرجحا تقديم كابينة منقوصة
كما حصل لحكومة عبد املهدي.واضاف:
ان التحدي الثالث الذي سيواجه عاوي
هي الوزارات السيادية ،السيما الداخلية
والدفاع والخارجية واملالية .مؤكدا :انه
سيضطر اىل الرجوع للكتل من اجل تسمية
مرشحي هذه الوزارات ،اما التحدي الرابع
فهو يتمثل بآلية اختيار املرشحني ،هل عن
طريق البوابة االلكرتونية او يتم اختيارهم
بشكل مبارش من قبل رئيس الوزراء
املكلف.من جهته ،قال النائب السابق،
محمد الصيهود ،يف حديث لـ”الزوراء” :ان
فرتة تويل عاوي ستكون قصرة واملرحلة
انتقالية ،ولذلك ستكون مهامه محدودة،
وربما فقط اإلرشاف عى االنتخابات
وتهيئة االجواء املناسبة إلقامتها يف وقتها
املحدد ،هذا فيما اذا كانت الكتل السياسية
جادة يف إقامة االنتخابات املبكرة ،وانا
اشك يف إقامتها يف الوقت املحدد .واضاف:
ان الكتل السياسية ربما التسمح بتمرير
املكلف يف تشكيل الحكومة ما لم تأخذ
مناصب وزارية ،وان ادعى املكلف يف
تشكيل الحكومة غر ذلك .مستبعدا تمكن
محمد توفيق عاوي من تغير يشء سواء
عى صعيد تحسني الخدمات او تحسني
املستوى املعايش فا الوقت يسعفه ،وال
املحاصصة التي ستفرض عليه من قبل
الكتل السياسية تمكنه من ذلك.

أكد ضرورة عدم التفرقة بني مكونات العراق

السيد الصدر :ليس منا من حيمل
السالح ضد العراقيني
بغداد /الزوراء:
أكـد زعيم التيـار الصدري ،السـيد
مقتـدى الصـدر ،رضورة عـدم
التفرقة بـني مكونات العراق ،فيما
شـدد بالقول «ليـس منا من يحمل
السـاح ضد العراقيـني أو من يريد
تعطيل التقدم العلمي».وقال السيد
الصـدر يف تغريـدة تحـت عنـوان
(لزاما ومن أجـل العراق) :ال تفرق
بـني طوائـف العـراق ومكوناتـه،
إسـامي ..علمانـي ..شـيوعي..
مسـلم ..مسـيحي ..صابئـي..
شـبكي ..ايزيدي ..عربي ..كردي..
فيـي ..تركمانـي .وأضـاف :كلنـا
للعـراق ،فا تفرقوا بني أحد منهم،
ال بفعـل ،وال بكلمة عـى اإلطاق،
فكلنـا مـن العـراق وإىل العـراق،
فسـام عى طوائف العراق ،وسام
عـى ثـوار العـراق ...ال تمييـز بني
ثوار ترشين (السلميني) ،وبني ثوار

اإلصاح ،إال من له أجندات خارجية
أو من يريد الفتنة ،أو يحمل الساح
ضد العراقيـني ،أو من يريد تعطيل
التقـدم العلمـي ،مـن خـال غلق
الـرصوح الدراسـية ،أو مـن يريـد
تعطيـل الحياة اليومية ،فكل هؤالء
ليس منا نحن العراقيني الوطنيني.
فهلمـوا معـا ،لنكشـف املخربـني
وأدعيـاء الوطنيـة ،وذلك من خال
مسـاعدة ومعونـة قواتنـا األمنية
البطلة ،وما عى األعـزة الغيورين،
من أصحاب (القبعـات الزرق) ،إال
تمهيد الطريق لذلك ،بكل ود وسام
ومحبة ،فقلوبهم مفتوحة للجميع،
كما عهدتهم وخربتهم من ذي قبل.
ودعا زعيـم التيار الصدري السـيد
مقتدى الصـدر ،إىل دعـم «الثورة»
بأعـداد حاشـدة ،فيمـا شـدد عى
أهميـة عـدم التفرقة بـني طوائف
العراق ومكوناته.

بعد تأثريه على سكان العامل  ..فريوس كورونا يضرب «أبل» ويهدد سوق «اآليفون»

االخرية

سياسة
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املالكي :ممارسات واشنطن اخلطرية تنسف
ادعاءاتها بالتبشري بالدميقراطية واحلرية
بغداد /متابعة الزوراء:
ع ّد األمني العام لحزب الدعوة ،نوري
املالكي ،أن املمارسات “الرتاكمية
الخطرية” للحكومة األمريكية
“ضد” العراق “تنسف إدعاءاتها
بالتبشري بالديمقراطية والحرية”،
مشددا ً عىل “الوقوف باملرصاد لكل
من يحاول العبث بهوية العراق”.
وقال املالكي ،يف سياق مقال :إن
“الجرائم األخرية التي راح ضحيتها
اثنان من خرية مجاهدي األمة
وقادتها امليدانيني :الشهيد أبو
مهدي املهندس والشهيد قاسم
سليماني ،ومجوعة من مجاهدي
الحشد الشعبي يف مدينة القائم
وغريها ،تمثل انموذجا ً صارخا ً
للسلوك اإلستكباري الطاغوتي
املمتد عرب الزمان”.
وأضاف أن “هذه املمارسات
الرتاكمية الخطرية لحكومة
الواليات املتحدة األمريكية ضد
العراق وشعبه وقواه السياسية
ومقاومته وضيوفه؛ تنسف
مرة أخرى ادعاءاتها بالتبشري
بالديمقراطية والحرية واحرتام
حقوق اإلنسان وإرادة الشعوب؛
ألنها بممارساتها هذه انتهكت
أبسط مبادئ القانون الدويل”.
وتابع“ :لقد حذرنا مرارا ً من

خطورة األوضاع يف العراق
واملنطقة؛ بسبب ما تمارسه قوى
الهيمنة من انتهاكات وعبث بأمن
العراق واملنطقة ،والتي أدت اىل ما
يشاهده العالم من فوىض وفشل
واحرتاب داخيل وشلل يف كثري
من مفاصل الدولة ،وهدفهم هو
العودة اىل مرشوع اإلحتالل الذي
أفشلناه كقوى وطنية إسالمية،
ّ
املركزة،
عرب املقاومة السياسية
طيلة  16عاما ً من عمر التواجد
العسكري األجنبي عىل أرض
العراق”.
ومىض األمني العام لحزب الدعوة
إىل القول“ :سنبقى نقف باملرصاد
لكل من يحاول العبث بهوية العراق
واستقالله وسيادته ومقدراته”.

رئيس جملس األمة الكوييت يطمئن
اجلميع على صحة أمري البالد
الكويت /متابعة الزوراء:
تحدث ،مرزوق الغانم ،رئيس مجلس األمة الكويتي ،عما يثار حاليا حول
صحة أمري البالد ،صباح األحمد.
وبحسب موقع صحيفة “األنباء” الكويتية ،طمأن الغانم الجميع عىل
صحة األمري صباح األحمد ،وقال “سموه بخري ،وما يثار من املغرضني غري
صحيح”.وأضاف“ :أسأل الله تعاىل أن يديم الصحة والعافية عىل سموه”.
وعاد أمري الكويت إىل البالد منتصف أكتوبر /ترشين األول ،بعد رحلة عالجية
يف واشنطن.
وجاء يف البيان ،الذي نرشته وكالة األنباء الرسمية ،وقتها ،أن األمري عاد
بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها يف أمريكا ،وكانت نتائجها
“موفقة وناجحة”.
وأعلن الديوان األمريي الكويتي ،يف سبتمرب /أيلول املايض ،أن أمري الكويت
دخل أحد املستشفيات يف الواليات املتحدة الستكمال الفحوصات الطبیة،
وأنه تم تأجيل موعد لقاء األمري بالرئيس األمريكي دونالد ترامب.
ودعا الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،خالل محادثة هاتفية مع أمري دولة
الكويت ،صباح األحمد الجابر الصباح ،لزيارة واشنطن.
وقال البيت األبيض يف بيان :إن “الرئيس وافق عىل استضافة أمري الكويت يف
البيت األبيض خالل زيارته للواليات املتحدة العام املقبل “.
وتابع البيت األبيض أن ترامب كان “سعيدا جدا لسماعه تحسن األوضاع
الصحية لألمري”.
وأجّ ل الشيخ صباح األحمد ( 90عاما) ،والذي كان من املقرر أن يجتمع مع
ترامب يوم  12أيلول /سبتمرب ،إىل موعد الحق ألسباب صحية ،وتم فحصه
يف أحد مستشفيات الواليات املتحدة بدال من ذلك.

قائد القيادة املركزية للجيش
األمريكي يعود بهدوء إىل العراق
واشنطن /متابعة الزوراء:
ع ّد تقرير بثته قناة امريكية،
أن قائد القيادة املركزية للجيش
كينيث
الجنرال
األمريكي،
ماكنزي ،عاد اىل العراق “بهدوء”
بعد اضطراب العالقات عىل
خلفية مقتل قائد فيلق القدس
االيراني بغارة امريكية ببغداد،
وقرار الربملان العراقي بخروج
القوات االجنبية من البالد.
وقالت الصحيفة االلكرتونية
لقناة “فوكس نيوز” االمريكية،
يف تقرير لها ،إن القائد األعىل
للقوات األمريكية يف الرشق
األوسط عاد بهدوء إىل العراق
يف محاولة إصالح العالقات بعد
مقتل سليماني”.
واضافت أن القائد األعىل للقوات
األمريكية يف الرشق األوسط قام
بزيارة اىل العراق ،امس االول
الثالثاء ،ودون ضجة كبرية ،
حيث تحاول الواليات املتحدة
القضاء عىل تحرك عراقي إلخراج
القوات األمريكية بعد الهجوم
الذي أودى بحياة الجنرال اإليراني
قاسم سليماني ،عىل األرايض
العراقية”.
وأوضحت أن ماكنزي التقى القادة
يف بغداد وزار القوات األمريكية
يف قاعدة األسد الجوية ،التي
قصفتها إيران الشهر املايض.
وقال ماكنزي للصحفيني ،عند
مغادرته العراق ،بحسب تقرير
الصحيفة االمريكية“ :أعتقد أننا
سنكون قادرين عىل إيجاد طريق
للميض قدمً ا” .مش ً
ريا إىل أنه
“متفائل” بشأن االجتماعات.

العالقات
تقلصت
املشرتكة
األمريكية

واعرتف بأنه بسبب
املتوترة حاليا ،فقد
العمليات العسكرية
والتدريبات بني القوات
والقوات العراقية.
وقال ماكنزي إن العالقات ما
زالت تمر بفرتة “من االضطراب”
ولكن هنالك “سبال للميض قدما”،
كما ان قوات العمليات الخاصة
األمريكية ما زالت تقوم بمهام
مع القوات العراقية.
ووصل قائد القيادة املركزية
للجيش األمريكي ،الجنرال كينيث
ماكنزي ،اىل العراق ،امس االول
الثالثاء ،والتقى رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،ورئيس الربملان،
محمد الحلبويس ،فضال عن
رئيس الوزراء املستقيل ،عادل عبد
املهدي ،وبحسب بيانات منفصلة
صدرت عن الزعماء الثالثة فقد تم
تداول العالقات الثنائية.
وقرر مجلس النواب العراقي،
يف  5كانون الثاني  ،2020إلزام
الحكومة بإنهاء الوجود األجنبي يف
العراق ،وإنهاء مساعدة التحالف
الدويل يف محاربة داعش.
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تشريع القانون اجلديد سيعيد النظر بسلم رواتب موظفي الدولة

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمـان:
مع تصاعد وترية مفاوضات تشكيل
الحكومـة املؤقتة بإدارة رئيس الوزراء
املكلف ،محمد عالوي ،يرتقب مجلس
النواب عرض ترشيعات القوانني
املهمـة عىل جدول اعمال جلساته
املقبلة ،بعد انتهاء التصويت عىل منح
الثقة للكابينة الوزارية الجديدة .
وبرغم ان الربملان اعلن تأجيل
التصويت عىل مرشوع قانون الخدمة
املدنية االتحادي اواخر شهر كانون
االول املايض ،لغرض انضاجه وعرضه
للتصويت الحقا مرة اخرى ،ال تزال
اللجان املعنيـة بصدد التحقق من
صياغات القانون لتمريره دون
عقبات مستقبال .
وازاء ذلك ،كشفت اللجنة القانونية
النيابية ان قانون الخدمة املدنية
االتحادي سيتصدر جدول اعمال
جلسات الفصل الترشيعي الجديد،
واشارت اىل وجود خالفات بني اللجان
الربملانية وراء تأجيل التصويت عىل
القانون .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسني
العقابي ،لـ” الزوراء “ :انه “تم
سحب القانون واعرتضنا عىل عرضه
للتصويت النهائي ،الن القانون موجود
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 :قانون اخلدمة املدنية سيتصدر جدول أعمال اجللسات املقبلـة

منذ الدورة السابقة لدى اللجنة املالية
النيابية وهو خارج اختصاصها “.
مشريا اىل ان “ اللجنة القانونية طلبت
سحب القانون من جميع اللجان
االخرى وحرصه بعهدتها إلعادة
دراسته وتقديمه للتصويت النهائي
الحقا “.
واضاف ان “ القانون يتعلق بتنظيم

مراكز قانونية إلدارة الهيكل
التنظيمي للدولة العراقية كما يوجز
حقوق وواجبات املوظف ،وهي
مسائل قانونية بحتة من اختصاص
اللجنة القانونية ال غريها “ .مبينا ان
“ القانون ينظم عمل الوظائف العامة
وادارة القطاع الحكومي ،بوجود
خربات ادارية عمرها اكثر من 100

عام ،ابان تشكيل الدولة العراقية،
والبد من اعادة صقلها بما يتناسب
مع النظام الدستوري الجديد “.
يأتي ذلك بعد ان اعلنت اللجنة املالية
النيابية أن ترشيع قانون الخدمة
املدنية االتحادي سيفيض إىل اعادة
النظر بسلم رواتب املوظفني يف دوائر
الدولة.

وذكرت عضو اللجنة ،النائب ماجدة
التميمي ،يف ترصيح صحفي أن
“ترشيع قانون الخدمة املدنية
سيفيض اىل اعادة النظر بسلم رواتب
موظفي دوائر الدولة ككل “ .مشرية
إىل أن “التصويت عىل القانون سيكون
ضمن جلسات الفصل الترشيعي
املقبل ،ولحيـن انضاج الصياغات
القانونية من قبل اللجان املعنيـة “.
واضافت ان “ القانون يضم 100
مادة اجماال ،وال يمس رواتب
املوظفني ،بل سترتتب تداعيات مالية
تتطلب اعادة النظر بسلم الرواتب“.
مبينة ان “اللجان القانونية وحقوق
االنسان واملالية النيابية قدمت طلبات
رسمية اىل رئاسة الربملان لسحب
قانون الخدمة املدنية االتحادي
والرتيث بعرضه للتصويت لحني اعادة
التدقيق وضمان حقوق املوظفني
دون مساس“.
وكان مجلس النواب أرجأ التصويت
عىل مرشوع قانون الخدمة املدنية
االتحادي أواخر شهر كانون االول
املايض ،بنا ًء عىل طلبات قدمتها عدة
لجان نيابية لغرض انضاجه وعرضه
عىل التصويت خالل الجلسات
املقبلة.

دولة القانون :على الكتل االبتعاد عن سياسة فرض الوزراء

نية احلزبني الكرديني
اجلماعة اإلسالمية تكشف لـ
الرئيسني من تشكيلة حكومة عالوي املنتظرة

الزوراء /ليث جواد:
دعا ائتالف دولة القانون الكتل السياسة اىل
االبتعاد عما وصفه بـ”سياسة الفرض” التي
اتبعتها مع رؤساء الوزراء السابقني ،وفيما
كشفت الجماعة اإلسالمية الكردستانية عن
طبيعة موقف الحزبني الكرديني الرئيسني
بشأن الحكومة الجديدة املزمع تشكيلها من
قبل عالوي ،لفتت إىل أنها ستكون يف جانب
املعارضة ،ولن تشرتك يف أي عمل تنفيذي.
وقال النائب عن دولة القانون ،عيل جبار
الغانمي ،يف حديث لـ”الزوراء” :عىل الكتل
السياسية االبتعاد عن سياسية الفرض
التي كانت تتبعها يف عملية تقديم املرشحني

للمناصب الوزارية عىل رؤساء الوزراء
سابقني .مبينا :أن عملية تسمية الوزراء يجب
أن تتم باالعتماد عىل مبدأ التشاور واالقناع،
واذا كانت لديهم قناعات معينة بأسماء يجب
عىل الكتل السياسية ان تعطيه فرصة ليتحمل
مسؤولية كابينته الوزارية يف املرحلة املقبلة.
واضاف الغانمي :أن مشكلة العراق بعد 2003
تكمن يف الحكومات املتعاقبة ،حيث يتحمل
رؤساء الحكومات اخفاق الوزراء الذين
فرضوا عليهم من قبل الكتل السياسية ،لذا
نأمل ان تكون الحكومة القادمة مختلفة عن
الحكومات املاضية من خالل اعطاء رئيس
الوزراء فرصة يف اختيار تشكيلته بحرية

تامة.
وأكد الغانمي :أن محمد توفيق عالوي إذا
جاء بحكومة قادرة عىل تأدية مهامها فإننا
سنكون داعمني له يف املرحلة املقبلة بالرغم
من اننا لم نكن جزءا من عملية تكليفه بهذا
املنصب ،وهو يقوم حاليا بعرض ما يريده
عىل الكتل السياسية ،وليس فرضا عليهم،
وعليه إقناع الكتل بربنامجه الحكومي وتهيئة
الظروف املناسبة إلقامة انتخابات جديدة يف
البالد عىل اسس ديمقراطية ،واخراج القوات
االمريكية ومكافحة الفساد ،واعادة النازحني
وملف الخدمات.
أما النائب عن الجماعة االسالمية الكردستانية،

جمال كوجر ،فقال يف حديث لـ”الزوراء” :إن
الحزبني الكرديني الرئيسني يف االقليم لديهما
توجه إلبقاء وزرائهم يف الحكومة املقبلة
السيما الحزب الديمقراطي .الفتا اىل :أن
الجماعة االسالمية اعلنت موقفها الرسمي
بأنها ستكون يف جانب املعارضة السياسية يف
الحكومة املركزية او يف االقليم ،وال نشرتك بأي
عمل تنفيذي اطالقا.
وأوضح كوجر :أن عالوي يمتلك خربة يف العمل
السيايس والحكومي ،وعليه استغالل الظروف
يف تشكيل كابينة حكومية قوية باالعتماد عىل
الكفاءة والنزاهة ،وحسب املعايري التي يريدها
يف برنامجه الحكومي.

األنواء :أمطار ليلية وعواصف رعدية واخنفاض بدرجات كيف تعرف أنك مصاب بفريوس
احلرارة يف األيام املقبلة
«كورونا»؟

بغداد /الزوراء:
توقعت هيئة االنواء الجوية ان تشهد
البالد ابتدا ًء من غد الجمعة تساقط
امطار ليلية مصحوبة بعواصف رعدية
مع انخفاض بدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة ،يف بيان لها :ان “الطقس
سيكون ليوم الجمعة صحوا يتحول
تدريجيا اىل غائم ليال مع تساقط امطار
متفرقة وفرصة لحدوث عواصف
رعدية احيانا ،فيما سيكون الطقس يف
املنطقة الشمالية غائما جزئيا يتحول
اىل غائم مع تساقط امطار متوسطة
الشدة وتكون غزيرة يف اقسامها
الجبلية مع حدوث عواصف رعدية

وفرصة لتساقط الثلوج يف االقسام
الجبلية منها خالل الليل”.
واضافت الهيئة ان “الطقس سيكون
يف املنطقة الوسطى ليوم السبت املقبل
غائما جزئيا واحيانا غائما مع تساقط
زخات مطر متفرقة تكون رعدية
احيانا ،ودرجات الحرارة تنخفض
عدة درجات ،فيما سيكون الطقس يف
املنطقة الشمالية غائما مع تساقط
امطار متوسطة الشدة وغزيرة يف بعض
االماكن مع حدوث عواصف رعدية
وفرصة لتساقط الثلوج يف اقسامها
الجبلية ،ودرجات الحرارة تنخفض
عدة درجات” .مبينة ان “الطقس يف

املنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا
مع انخفاض للحرارة لعدة درجات”.
واشارت الهيئة اىل ان “الطقس سيكون
ليوم االحد يف املنطقة الوسطى صحوا
اىل غائم جزئي مع انخفاض درجات
الحرارة عدة درجات ،فيما سيكون
الطقس يف املنطقة الشمالية صحوا اىل
غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات
مطر خفيفة يف االقسام الجبلية كما
تتساقط الثلوج احيانا ودرجات الحرارة
تنخفض عدة درجات” .موضحة ان
“الطقس سيكون يف املنطقة الجنوبية
صحوا اىل غائم جزئي ودرجات الحرارة
تنخفض عدة درجات”.

برلني حتجب نشر مذكرات الرئيس السابق للمخابرات
اخلارجية األملانية
برلني /متابعة الزوراء:
ذكرت وسائل إعالم يف أملانيا أن ديوان
املستشارية رفض السماح للرئيس
السابق لجهاز املخابرات الخارجية،
غريهارد شيندلر ،بنرش مذكراته،
الحتوائها عىل معلومات رسية.
وذكرت قناتى “ “ WDRو “:NDR
أن ديوان املستشارية اعرتض عىل
نرش الرئيس السابق لجهاز املخابرات
األملانية ،غريهارد شيندلر ،بعض
التفاصيل الداخلية عن جهاز املخابرات،
وكذلك وسائل عمل جهاز املخابرات
الخارجية وتنظيم الجهاز وعمليات
اتخاذ القرار داخله .وأضافت صحيفة
“زود دويتشه تسايتونغ” إن الديوان
علق عىل بعض هذه املواضع وشطب
مواضع أخرى.
وحسب املعلومات املتوفرة لدى وكالة
األنباء األملانية ،فإن شيندلر تقدم
بطلب لديوان املستشارية ،أواخر
آب /أغسطس عام  ،2018يرجو فيه
مراجعة مسودة كتابه .وراجع جهاز
املخابرات األملاني مسودة الكتاب يف
البداية ،للتأكد من خلوه من مخالفات
محتملة تتعلق بمبدأ الرسية ،ثم قرأ

املسؤولون يف الجهاز الكتاب مرة أخرى،
يف ضوء مبادئ القانون الذي ينظم
عمل موظفي الدولة ،وما يتضمنه هذا
القانون من واجبات التكتم الوظيفي.
وقالت املصادر اإلعالمية إن مراجعة
كتاب شيندلر يف ديوان املستشارية،
الذي يخضع له جهاز املخابرات ،انتهت
أواخر شهر ترشين الثاني /نوفمرب
 ،2019وإن الديوان أخرب الرئيس
السابق للمخابرات بنتيجة املراجعة،
منتصف كانون أول/ديسمرب املايض.
وفقا ً لهذه املصادر ،فإن شيندلر رد
عىل هذه النتيجة بأن اقرتح أن ينقح

الكتاب ،وأن يقدم الكتاب عىل شكل
أقرب للعمل االسرتاتيجي .وحيث إن
شيندلر لم يقدم حتى اآلن النسخة
املنقحة التي وعد بها من كتابه ،فإن
عملية املراجعة ال تزال مستمرة.
ورفض شيندلر ،وفقا ً لهذه املصادر
اإلعالمية ،التعليق عىل ذلك.
وترأس شيندلر جهاز املخابرات األملانية
يف الفرتة من عام  2011وحتى إعفائه
من منصبه يف حزيران /يونيو ،2016
وذلك عندما أحاله ديوان املستشارية،
ضد رغبته ،للتقاعد املبكر ،وتم تعيني
برونو كال خلفا ً له.

بغداد /متابعة الزوراء:
مجرد “عطسة” أو ذكر كلمة
“كورونا” كافية لإلصابة بالذعر
والرعب من الفريوس القاتل الذي
ينترش حاصدا األرواح يف الصني ودول
أخرى ،لكن كيف تعرف أنك مصاب
بهذا الفريوس وليس اإلنفلونزا
العادية؟
هناك حقائق عن الفريوس وفق
منظمة الصحة العاملية ،فالفريوس
قادر عىل الحفاظ عىل حياته
واالنتشار ملدة تصل إىل  6أيام.
كما أنه من السهل انتقال الفريوس
آلخرين من مجرد التنفس أو
استخدام أدوات املريض أو مالمسة
األسطح امللوثة.
 12يوما حضانة
وقال أطباء يعملون بالصفوف
األمامية يف مواجهة هذا الوباء،
من مستشفى جينينتان يف ووهان
إن فرتة حضانة فريوس كورونا
تصل إىل  12يوما ،ما يعني انتقال
الفريوس من املصاب إىل آخرين
دون معرفة املريض ..وفق بي بي
يس.
وتتشابه األعراض األولية مع
اإلنفلونزا العادية كالعطاس والسعال
وانسداد الجيوب وارتفاع درجة
الحرارة.
لكن ال يمكن للمصاب أن يميز بني
كورونا املستجد واإلنفلونزا العادية،
من خالل األعراض الظاهرية فقط،
وإنما األمر يحتاج لتحليالت مجهرية
للدم واختبارات مصلية.

وعىل وفق أطباء مستشفى جينينتان
يف ووهان ،فإن أول مصابني يموتان
بسبب املرض بدا أنهما بصحة جيدة.
ّ
لكن االثنني كانا
مدخنني لسنوات
ّ
عديدة ،وهو ما قد يعني أن رئتي كل
منهما كانتا متعبتني بالفعل.
املصاب األول كان رجالً يبلغ من
العمر  61عاماً ،وكان يعاني من
التهاب شديد بالرئة لدى وصوله إىل
املستشفى.
وكان الرجل يعاني من ضيق حاد
يف التنفس ،وهو ما يعني ّ
أن رئتيه
لم يكن بمقدورهما إيصال الكمية
الكافية من األكسجني إىل أعضاء
جسمه كي يبقى عىل قيد الحياة.
وعىل الرغم من وضعه عىل جهاز
تنفس صناعي ،لكن توقفت رئتاه
وقلبه عن العمل.
الرجل أم املرأة؟
وتشري األرقام الحديثة إىل وجود
تعادل أكثر بني الجنسني يف اإلصابة.
إذ أشارت هيئة “مراكز مكافحة
األمراض والوقاية منها” الصينية إىل
أن نسبة اإلصابة هي  1.2رجل لكل
 1.0امرأة.
وقد يكون الرجال أكثر عرضة ألن
يصابوا باملرض بطريقة شديدة ،وهو
ما يستدعي نقلهم إىل املستشفى.
الطبيب ،يل تشانغ ،يف مستشفى
جنينتان ،قال ّ
إن “انخفاض تعرّض
اإلناث للعدوى الفريوسية يمكن أن
يعزى إىل الحماية من كروموسوم
إكس والهرمونات الجنسية التي
تلعب دورا ً مهما ً يف املناعة”.
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الصحة العاملية متفائلة بتدابري للسيطرة على كورونا

مكايدات الرئيس ترامب وبيلوسي مستمرة

جتاهل يدها املمدودة فمزقت ورقة
خطابه “االستعراضي الطويل”

واشنطن/أ ف ب -د ب أ:
م ّز ْ
قت رئيس�ة مجل�س الن�واب األمريكي
نانيس بيلويس نس�خة من خطاب الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترام�ب ح�ول “حال�ة
االتح�اد” ،وهو ما يظهر إىل حد كبري غياب
التوافق بينهما.
وبعدما أنهى ترامب خطابه االس�تعرايض
الطوي�ل ،أخ�ذت بيلويس الت�ي كانت تقف
خلف الرئيس األمريكي نسخة من الخطاب
كانت موضوعة أمامه�ا ومزقتها ،وهو ما
أظهره مقطع للفيديو.
وقبيل الخطاب ،مدت بيلويس يدها لرتامب
م�ن أج�ل مصافحته لكن�ه تجاهله�ا ولم
يصافحه�ا ،ولم يتضح م�ا إذا كان ترامب
ق�د تعمد ذل�ك أم أن�ه ح�دث بطريقة غري
مقصودة.
وتجنبت بيلويس العبارات املعتادة مثل “من
دواع�ي رسوري” أو “م�ن دواع�ي الفخر
البال�غ” التي يس�تخدمها رئي�س املجلس
عادة لدى تقديم رئي�س البالد إللقاء كلمة
بالكونغرس.
وكل م�ا قالته عند تقدي�م ترامب “أعضاء
الكونغ�رس ..إليك�م رئي�س الوالي�ات
املتحدة”.
وقبل تسعة أشهر من االنتخابات الرئاسيّة،
ش� ّدد الرئيس األمريك�ي دونال�د ترامب يف
االتحاد ع�ىل ّ
خطابه ح�ول حال ّ
أنه “وىف”
ّ
بوعوده الت�ي كان قطعها ،لكنه لم يتطرّق
ّ
املؤكدة
إىل محاكمته ،عش�يّ ة تربئته ش�به
األربعاء أمام مجلس الشيوخ.
وق�ال ترام�ب يف خطابه “بخ�الف كثريين
آخرين قب�يل ،أنا أحافظ ع�ىل وعودي” ،يف
وقتٍ ع�ال تصفيق الجمهوريّ�ني ،بينما لم
أي ّ
يبد ّ
تأثر عىل املعارضة الديموقراطيّة.
ويجت�از الرئي�س األمريك�ي ف�رتة جيّ�دة
ّ
املؤكدة أمام مجلس
عمومً ا ،فتربئته ش�به
الش�يوخ حي�ث يُحاك�م بتهمة اس�تغالل
الس�لطة وعرقلة عمل الكونغرس ُتثبت ّ
أن
الحزب الجمهوري جاهز لدعمه.
وقد أظهر أحدث استطالع للرأي أع ّده معهد
غالوب ُ
ونرش قبل ساعات من خطاب حال
ّ
ّ
االتح�اد أن ترام�ب ن�ال نس�بة  % 49من
التأيي�د وه�و أعىل مس�توى يُس�جّ له منذ
وصول�ه إىل الس�لطة يف كان�ون الثان�ي/
يناير  .2017وما يزيد من الظروف املواتية
للرئيس ،هي االنتخابات التمهيديّة للحزب
الديموقراط�ي املناف�س الت�ي انطلق�ت يف
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والية أيوا وانتهت بفشل مد ّو أتاح له البقاء
تحت األض�واء يف مركز اللعبة السياس�يّ ة،
ّ
املفضل لديه.
وهو املوقع
ويف القاع�ة نفس�ها حي�ث ت� ّم ّ
اتهام�ه
باستغالل السلطة وعرقلة عمل الكونغرس،
ش ّدد ترامب يف خطابه عىل “العودة الكربى
ألمريكا” ،وعىل “النجاح االقتصادي الكبري”
للواليات املتحدة.
وق�ال الرئي�س األمريك�ي “لق�د نجح�ت
اس�رتاتيجيتنا” ،متح ّد ًث�ا ع�ن اتفاقات�ه
التجاريّ�ة األخ�رية م�ع الص�ني وكن�دا
واملكسيك.
كذل�ك ،داف�ع الرئيس األمريك�ي يف خطابه
عن سياسته الخارجيّة ،ودعمِه للمعارض
الفنزوي�يل خ�وان غوايدو ال�ذي تعرتف به
الوالي�ات املتحدة وأكثر من خمس�ني دولة
رئيسا ّ
ً
موق ًتا لفنزويال.
وقال ترامب أم�ام الكونغرس األمريكي إنّ
“طغي�ان” الرئي�س الفنزوييل االش�رتاكي
نيك�والس م�ادورو س�يت ّم “تحطيم�ه”.
واعت�رب ّ
أن “م�ادورو زعي�م غ�ري رشعي،
طاغية يُعامل ش�عبه بوحش�يّة” ،مش� ّد ًدا
عىل ّ
أن “قبضة” مادورو “سيت ّم تحطيمها
وتدمريها”.
وكان املع�ارض الفنزوي�يل خ�وان غوايدو
ً
ح�ارضا الثالثاء خالل إلقاء ترامب خطابه
ّ
ح�ول ح�ال االتحاد يف واش�نطن ،بحس�ب
صحافيّني يف وكالة فرانس برس.
ّ
وأك�د البي�ت األبي�ض يف بي�ان ّ
أن غواي�دو
ال�ذي تعرتف ب�ه الوالي�ات املتح�دة وأكثر
رئيس�ا ّ
ً
موق ًتا لفنزويال،
من خمس�ني دولة
ه�و من بني “ضيوف ال�رشف” الذين تمّت
دعوته�م لحضور ه�ذا الخط�اب الرئايس
التقليدي.
وتط�رّق ترام�ب بش�كل رسي�ع يف خطابه
ّ
وخطته للس�الم يف
إىل مواجهت�ه مع إيران
ال�رشق األوس�طّ ،
مؤك� ًدا من جه�ة ثانية
عزمه عىل “إع�ادة” الجنود األمريكيّني من
أفغانستان.
وقال “يف أفغانستانّ ،
مكنتنا قيمة مقاتلينا
وتصميمهم من إح�راز تق ّدم هائل ،وهناك
محادثات س�الم جاري�ة” ،مبد ًيا من جديد
رغبت�ه يف “إنه�اء أط�ول ح�رب أمريكيّ�ة
وإعادة قوّاتنا إىل الوطن”.
وأض�اف “أن�ا ال أري�د أن أقتل مئ�ات آالف
األشخاص يف أفغانس�تان ،غالبيّتهم أبرياء
تمامً ا”.

 500حالة وفاة و 230إصابة إبلغ عنها يف  27بلدا ومنطقة خارج بر الصني

بكني -ش�نغهاي -جني�ف /ميدل
ايست اونالين:
تج�اوز ع�دد ضحاي�ا ف�ريوس
كورون�ا يف الص�ني  490ام�س
األربعاء فيما علقت رشكتا طريان
أمريكيتان الرحالت إىل هونغ كونغ
بعد وف�اة أول حال�ة إصابة هناك
واحتجزت اليابان سفينة سياحية
بعد اكتش�اف عرش حاالت مصابة
بالفريوس عىل متنها.
وأعلن�ت لجنة الصح�ة الوطنية يف
الص�ني عن  65حال�ة وفاة جديدة
الثالثاء مم�ا يرفع عدد الوفيات يف
بر الصني الرئيس إىل  490معظمها
يف مدين�ة ووهان يف وس�ط البالد،
بؤرة تفيش الفريوس ،وحولها.
وتويف ش�خصان خ�ارج بر الصني
الرئي�س منهم�ا رج�ل يبل�غ من
العم�ر  39عام�ا يف هون�غ كون�غ
كان يعان�ي من مرض مزمن وزار
ووهان وتويف الثالثاء .وتويف اآلخر
يف الفلبني األح�د املايض بعدما زار
املدين�ة أيضا وه�و أول حالة وفاة
م�ن ج�راء اإلصاب�ة بالف�ريوس
خارج الصني.
ويف ب�ر الص�ني الرئي�س تأك�دت
إصاب�ة  3887حال�ة جدي�دة مما
يرفع ع�دد اإلصاب�ات اإلجمايل إىل
 24324شخصا.
وق�ال وزي�ر الصح�ة الياباني إن
فحص عرشة أش�خاص عىل متن
س�فينة س�ياحية محتج�زة يف
مين�اء يوكوهاما أثب�ت إصابتهم
بالف�ريوس وه�و ع�دد قاب�ل
للزي�ادة حي�ث ال ي�زال الفح�ص
الطبي مس�تمرا لركاب الس�فينة
وطاقمها.
وس�يُنقل املصاب�ون الع�رشة إىل
منش�أة طبي�ة فيم�ا س�يجري
احتج�از بقية من كان�وا عىل متن
الس�فينة وعدده�م نح�و 3700
ش�خص يف الحج�ر الصح�ي مدة
 14يوم�ا ع�ىل الس�فينة دياموند

برنسيس التابعة لرشكة كارنيفال
كورب السياحية .ويوجد  33حالة
إصابة يف اليابان.
وألغت كارنيفال اول امس الثالثاء
رحالت سياحية بحرية كان مقررا
أن تنطل�ق من مينائ�ي يوكوهاما
وكوب�ي الياباني�ني هذا األس�بوع
بس�بب تأخ�ري يتعل�ق بفح�وص
فريوس كورونا.
وذكرت قناة كيب�ل التلفزيونية يف
هونغ كونغ أن السفينة السياحية
وورلد دريم رس�ت يف هونغ كونغ
األربع�اء بعدما مُ نع�ت من دخول
تاي�وان ،مضيفة أنه يجري فحص
جمي�عال�ركابوأف�رادالطاق�م.
وكش�فت إحصاءات روي�رتز التي
اس�تندت إىل بيان�ات رس�مية من
الس�لطات املعني�ة أن هن�اك نحو
 230حال�ة إصابة بالف�ريوس تم
اإلب�الغ عنه�ا يف  27بل�دا ومنطقة
خارج بر الصني الرئيس.
وأعلن�ت رشكتا أم�ريكان إيرالينز

ويونايت�د إيرالين�ز ام�س األربعاء
تعلي�ق جمي�ع الرحالت م�ن وإىل
هون�غ كون�غ بع�د نهاي�ة ه�ذا
األسبوع.
ونظ�م آالف العامل�ني يف القط�اع
الطب�ي يف هون�غ كون�غ إرضاب�ا
لليوم الثان�ي الثالثاء للضغط عىل
الحكوم�ة من أجل إغ�الق الحدود
تمام�ا مع بر الص�ني الرئييس بعد
ترك ثالث نقاط تفتيش مفتوح�ة.
وانتق�دت بكني قيود الس�فر التي
فرضته�ا الوالي�ات املتح�دة ع�ىل
املواطن�ني األجان�ب الذي�ن زاروا
الص�ني ووصفته�ا بأنه�ا رد فعل
مبالغ فيه ودعت واش�نطن لفعل
املزيد ملساعدتها.
ويف الس�ياق ذات�ه أعلن�ت منظمة
الصحة العاملية أن التدابري املشددة
التي اتخذتها الصني للسيطرة عىل
تف�يش ف�ريوس كورونا املس�تجد
ح�دت من انتش�اره خ�ارج حدود
الصني ،ما ّ
وفر “فرصة س�انحة”

لوقف تفشيه.
لك�ن مدير ع�ام املنظم�ة األممية
تي�دروس غيربيس�وس دع�ا اىل
مزي�د م�ن التضام�ن ،متهم�ا
بع�ض حكوم�ات ال�دول الغني�ة
بأنه�ا “متأخرة” كثريا يف تقاس�م
املعلومات حول االصابات.
وق�ال تي�دروس يف لق�اء تقن�ي
للمجلس التنفيذي ملنظمة الصحة
العاملي�ة يف جني�ف “يف الوقت الذي
كان�ت في�ه  99باملئة م�ن حاالت
االصابة يف الصني ،لدينا فقط 176
حالة يف بقية العالم”.
وأض�اف “هذا ال يعن�ي أن الوضع
لن يزداد سوءا.
لكن بالتأكيد لدينا فرصة س�انحة
للت�رصف دعون�ا ال نضي�ع ه�ذه
الفرصة السانحة”.
ولف�ت تي�دروس اىل أن املنظم�ة
األممي�ة تلقت تقاري�ر كاملة عن
 38باملئة فقط من حاالت االصابة
بالفريوس خارج الصني.

وق�ال “بع�ض ال�دول ذات الدخل
املرتف�ع متأخ�رة يف تقاس�م هذه
املعلوم�ات الحيوي�ة م�ع منظمة
الصحة العاملية.
وال أعتقد أن الس�بب هو افتقارها
إىل االمكانات”.
وأضاف “ب�دون معلومات أفضل،
يصعب علينا تقيي�م كيفية تطور
تف�يش الف�ريوس ،أو األث�ر ال�ذي
يمك�ن أن يحدث�ه ،وضم�ان انن�ا
نقدم التوصيات األكثر مالءمة”.
وتم تأكي�د أكثر من  20ألفا و400
إصاب�ة بالف�ريوس يف الص�ني منذ
اكتشافه ألول مرة يف  31ديسمرب/
كانون األول.
وارتفع�ت حصيل�ة الوفي�ات يف
الصني إىل  ،490يف حني أكدت أكثر
م�ن  20دولة وجود حاالت اصابة،
ما دفع منظمة الصحة العاملية اىل
االع�الن عن حالة ط�وارئ صحية
عاملية.
وقال تي�دروس إن منظمة الصحة
العاملي�ة أرس�لت أقنع�ة وقفازات
وأجه�زة تنف�س و 18أل�ف رداء
للع�زل الوقائ�ي إىل  24دول�ة،
باإلضافة إىل  250ألف علبة اختبار
لترسيع عملية تش�خيص االصابة
بالفريوس.
كم�ا ك�رر دعوت�ه ال�دول اىل عدم
ف�رض قيود عىل الس�فر والتجارة
بسبب الفريوس.
وقال “هذه القيود يمكن أن يكون
لها تأثري يف زيادة الخوف ،مع فوائد
صحية قليلة جدا للعامة” ،مضيفا
أن  22دولة أبلغت منظمة الصحة
العاملية حتى اآلن أنها تفرض مثل
هذه اإلجراءات.
وأضاف “حيثما ج�رى تنفيذ هذه
التدابري ،نح�ض عىل أن تكون ملدة
قص�رية ومتناس�بة م�ع املخاطر
ع�ىل الصح�ة العام�ة ،وأن يع�اد
النظر فيه�ا بانتظ�ام كلما تطور
الوضع”.

مشروع قرار مبجلس األمن يدين ضم إسرائيل أراضي فلسطينية يف خطة ترامب
واشنطن/رويرتز:
ند َد مرشوع قرار بمجلس األمن التابع لألمم
املتح�دة بخطة إرسائيلية لضم مس�توطنات
الضف�ة الغربي�ة يف انتق�اد ملق�رتح الرئي�س
األمريكي دونالد ترامب للسالم باملنطقة.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن الوالي�ات املتح�دة
ستس�تخدم فيما يبدو ح�ق النقض (الفيتو)
ملنع تمرير مرشوع القرار الذي وزعته تونس
وإندونيس�يا عىل أعض�اء مجلس األمن ،فإنه
يعكس رغم هذا نظرة بعض األعضاء القاتمة
لخطة الس�الم الت�ي أعلنها ترامب األس�بوع
املايض.
وق�ال دبلوماس�يون إن املفاوضات عىل نص
م�رشوع الق�رار س�تبدأ ع�ىل األرج�ح ه�ذا
األس�بوع .ومن املتوق�ع أن يتح�دث الرئيس
الفلس�طيني محمود عباس عن خطة السالم
أم�ام مجل�س األمن األس�بوع الق�ادم ،ربما
يف توقي�ت يتزامن مع تصوي�ت عىل مرشوع
القرار.
ويش�دد م�رشوع الق�رار الذي اطلع�ت عليه

رويرتز ع�ىل ”عدم مرشوعية ض�م أي جزء“
م�ن األرايض الفلس�طينية املحتل�ة و“ين�دد
بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إرسائيل

إىل ضم“ هذه األرايض.
وتعرتف خطة ترامب ،التي هي نتاج مس�عى
قام به مستشاره جاريد كوشنر عىل مدى ثالث

س�نوات ،بس�لطة إرسائيل عىل املستوطنات
وتطالب الفلس�طينيني بتلبية سلسلة صعبة
من الرشوط كي تكون لهم دولة عاصمتها يف
قرية بالضفة الغربية رشقي القدس.
ومن املقرر أن يطلع كوش�نر س�فراء مجلس
األمن الدويل عىل خطة ترامب اليوم الخميس.
وفيم�ا رفض الفلس�طينيون الخط�ة ،قالت
عدة حكومات عربية إنها تمثل نقطة انطالق
إلحياء املفاوضات املتعثرة منذ فرتة طويلة.
ويشدد مرشوع القرار عىل الحاجة إىل ترسيع
الجهود الدولي�ة واإلقليمية لبدء ”مفاوضات
تحظى بمصداقي�ة عىل جميع قضايا الوضع
النهائي يف عملية الس�الم يف الرشق األوس�ط
دون استثناء“.
وم�ن ش�أن اس�تخدام الوالي�ات املتح�دة
ح�ق النق�ض يف مجل�س األم�ن أن يس�مح
للفلس�طينيني بط�رح م�رشوع الق�رار عىل
الجمعي�ة العامة لألم�م املتح�دة املؤلفة من
 193عضوا ،حيث س�يبني التصويت رد الفعل
الدويل عىل خطة ترامب للسالم.

يف أول تعليق له على بيان الربهان

محدوك :طريق التغيري مليء بالعقبات ولكن جيب اإللتزام باملسؤوليات
الخرطوم/متابعة الزوراء:
أك َد رئيس الوزراء الس�وداني عبد الله
حم�دوك ام�س االربع�اء أن العالقات
الخارجي�ة م�ن صميم مه�ام مجلس
ال�وزراء ً
وفق�ا ملا تنص علي�ه الوثيقة
الدس�تورية ،مرحب�ا بالبي�ان الصادر
من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد
الفتاح الربهان بشأن لقائه مع رئيس
الوزراء االرسائييل بنيامني نتنياهو .
وأك�د حمدوك  ،يف ترصي�ح نرشه عىل
صفحته الرس�مية وأورده موقع (باج
نيوز) الس�وداني ام�س ،أن حكومته
س�تظل ملتزمة بامليض قدما ً من أجل
إنجاز مس�تحقات املرحل�ة االنتقالية
املهم�ة وتج�اوز التحدي�ات املاثل�ة
أمامها.
واعترب أن الطريق إىل التغيري الحقيقي
يف السودان ميلء بالتحديات والعقبات
وم�ع ذل�ك يج�ب االلت�زام ب�األدوار
واملس�ؤوليات ،مش�ددا ع�ىل أحقي�ة
الهياكل االنتقالية يف ضمان املس�اءلة
واملس�ؤولية والش�فافية يف جمي�ع
القرارات املتخذة.
وق�ال حم�دوك ” تبق�ى الوثيق�ة
الدس�تورية ه�ي اإلط�ار القانوني يف
تحديد املسؤوليات ويجب علينا االلتزام
بما تحدده من مهام وصالحيات”.
وكان الربهان كشف اول أمس الثالثاء
عن مالبسات لقائه مع رئيس الوزراء
اإلرسائييل بمدينة عنتيبي بدولة أوغندا
 ،قائ�ال ” ت�م باالمس ( االثن�ني) لقاء
جمعني مع رئي�س الوزراء اإلرسائييل
يف أوغن�دا ،وق�د قم�ت به�ذه الخطوة

م�ن موقع مس�ؤوليتي بأهمية العمل
الدؤوب لحفظ وصيانة األمن الوطني
الس�وداني وتحقي�ق املصال�ح العلي�ا
للشعب السوداني”.
وأوض�ح الربه�ان أن�ه اتخ�ذ الق�رار
م�ن واقع مس�ؤوليته بأهمي�ة العمل
لحفظ األمن الس�وداني ،وأكد أن بحث
وتطوير العالقة مع إرسائيل مسؤولية
املؤسسات املعنية باألمر وفقا ملا نصت
عليه الوثيقة الدستورية.
وأك�د أن موق�ف الس�ودان مبدئي من

القضية الفلس�طينية وحقه يف إنشاء
دولته املس�تقلة ،وق�ال “أؤكد عىل أن
موقف الس�ودان املبدئي م�ن القضية
الفلس�طينية ،وحق ش�عبه يف إنش�اء
دولته املستقلة ،ظل ومازال وسيستمر
ثابتاً ،وفق اإلجم�اع العربي ومقررات
الجامعة العربية”.
ه�ذا وكان املتح� ّدث باس�م الحكومة
الس�ودانيّة فيص�ل محم�د صالح قد
أكد ّ
أن مجلس الوزراء علِم باللقاء من
وس�ائل اإلعالم .وقال “لم يت ّم إعالمنا

أو مش�اورتنا ح�ول اجتم�اع رئي�س
مجل�س الس�يادة االنتق�ايل برئي�س
الوزراء اإلرسائييل”.
م�ن جهت�ه ،قال مكت�ب نتنياه�و ّ
إن
الس�ودان يس�ري يف ّ
“اتج�اه إيجاب�ي
جدي�د”ّ ،
وإن رئيس الوزراء اإلرسائييل
أطلع وزير الخارجيّ�ة األمريكي مايك
بومبيو عىل هذا املوقف.
وأش�ار املصدر نفس�ه إىل ّ
أن “الربهان
يحاول املساعدة عىل تحديث بالده ،من
خ�الل إخراجها من عزلته�ا وإعادتها

إىل الخريطة الدولية”.
وع ِقد لقاء عنتيبي بعد إعالن الس�ودان
ّ
أن بومبيو دعا الربهان لزيارة رس�ميّة
إىل واشنطن للبحث يف العالقات الثنائية.
وهي الدع�وة األوىل التي ّ
يتلقاها رئيس
سوداني منذ ثالثة عقود.
وما زالت واشنطن تضع السودان عىل
الئحته�ا لل�دول “الراعي�ة لإلرهاب”،
وهو وضع م�وروث من نظام الرئيس
الس�وداني الس�ابق عمر البشري الذي
اس�تضاف زعي�م تنظي�م القاع�دة
الس�ابق أس�امة ب�ن الدن ب�ني عامي
 1992و.1996
والت�زم الس�ودان ع�ىل م�دى عق�ود
باملقاطع�ة العربيّ�ة إلرسائيل بس�بب
احتاللها األرايض الفلس�طينية وجرّاء
معاملتها للفلسطينيني.
ويتطلّع الفلسطينيّون إىل موقف عربي
موحّ د منذ أن أعل�ن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب األس�بوع املايض ّ
خطته
للس�الم الت�ي تعط�ي إرسائي�ل ضو ًءا
ّ
لض�م أراض محتلّ�ة يف الضفة
أخرض
الغربي�ة ،بما فيها غ�ور األردن .وهذه
األرايض ج�زء رئيس م�ن الدولة التي
ينوي الفلسطينيّون إقامتها.
وق�ال أم�ني رسّ اللجن�ة التنفيذيّ�ة
ّ
ملنظم�ة التحرير الفلس�طينيّة صائب
ٌ
عريق�ات ّ
طعن�ة يف ظه�ر
إن “اللق�اء
الش�عب الفلس�طيني وخروج صارخ
ع�ن مبادرة الس�الم العربيّ�ة ،يف وقتٍ
تح�اول في�ه إدارة الرئي�س دونال�د
ترام�ب ونتانياه�و تصفي�ة القضيّة
الفلسطينيّة”.

ب�دوره ،وص�ف الح�زب الش�يوعي
الس�وداني االجتم�اع ّ
بأن�ه “خيان�ة
للقضيّة الفلسطينيّة”.
وقال املتح ّدث باسم الحزب فتحي فضل
عرب فيسبوك ّ
إن “ما حدث طعنة يف ظهر
الش�عب الس�وداني ومواقفه املس�اندة
للقضيّ�ة الفلس�طينيّة ومس�اندته
لحقوق الشعب الفلسطيني”.
كم�ا انتقد فضل بيان املتح ّدث باس�م
ً
قائ�ال ّ
إن�ه “كان عىل بيان
الحكوم�ة،
مجل�س ال�وزراء والناط�ق الرس�مي
باس�مه فيص�ل صال�ح أن يدين هذه
الخطوة ويرفضه�ا ،ال أن يتح ّدث عن
ع�دم إبالغه بها ،وأن يُعلن عن موقفه
رصاحة من االجتماع”.
والح�زب الش�يوعي جزء م�ن تحالف
الحرّي�ة والتغي�ري املك�وّن للحكومة.
وهو التحالف الذي ق�اد االحتجاجات
التي أطاحت البشري.
وعق�ب ح�رب ع�ام  1967الت�ي
اس�تولت إرسائي�ل فيها ع�ىل األرايض
الفلس�طينيّة ،عقد الزعم�اء العرب يف
عرفت باس�م “الالءات
الخرطوم قمّة ِ
الثالث” وهي “ال صلح وال اعرتاف وال
تفاوض” مع إرسائيل.
ول�م يعق�د س�وى األردن وم�رص
معاهدتي س�الم م�ع إرسائي�ل ،فيما
ّ
تحس ًنا
تش�هد عالقات الدولة العربية
مع دول الخليج التي تشاطرها قلقها
من دور إيران يف املنطقة.
وم�ن جانبه�ا ،قال�ت ق�وى “الحرية
والتغيري” يف السودان إن لقاء الربهان
م�ع نتنياه�و يش�كل “تج�اوزا كبريا

للسلطة التنفيذية”.
وأض�اف بي�ان صحف�ي ص�ادر ع�ن
قوى إع�الن الحرية والتغيري اول امس
الثالث�اء“ :إحداث تغي�ريات جذرية يف
قضية سياس�ية بحجم قضية العالقة
م�ع إرسائي�ل يق�رر فيه�ا الش�عب
الس�وداني عرب مؤسس�اته التي تعرب
عن إرادته”.
وتاب�ع البي�ان“ :ال علم لق�وى الحرية
والتغيري به�ذا اللقاء ولم يتم التش�اور
معها يف أي وقت س�ابق وهو أمر مخل
ويلق�ي بظ�الل س�البة ع�ىل الوض�ع
السيايس بالبالد”.
واستدرك :نصت الوثيقة الدستورية عىل
أن العالق�ات الخارجية هي اختصاص
الس�لطة التنفيذي�ة وعليه ف�إن ما تم
يش�كل تجاوزا ً كبريا ً نرفضه بكل حزم
ووضوح.
وأكدت ق�وى الحرية والتغيري أنها “مع
ح�ق الش�عب الفلس�طيني يف الع�ودة
ودولته املستقلة وتقف ضد أي انتقاص
من حقوقه العادلة”.
كما أكدت أن الش�عب الس�وداني “هو
الحارس األمني لثورته”.
وكش�ف مكت�ب رئاس�ة ال�وزراء
اإلرسائيلي�ة ،يف بي�ان ع�رب “توي�رت”،
ع�ن لقاء جم�ع نتنياه�و والربهان ،يف
أوغن�دا ،مش�ريا أنهما اتفق�ا عىل “بدء
تعاون يقود نح�و تطبيع العالقات بني
البلدين”.
وأثار اللق�اء ردود فعل متباينة ،حيث
نددت به منظمة التحرير الفلسطينية،
فيما رحبت به الواليات املتحدة.
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الرتبية :أكثر من مليون طالب وطالبة توجهوا ألداء امتحانات نصف السنة للمرحلة الثانوية
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبية ،ام�س األربعاء،
توجه اكث�ر من مليون طالب وطالبة،
الي�وم املوافق ال� 5من ش�هر ش�باط
 /فرباي�ر ،ألداء االمتحان�ات الخاصة
بنصف الس�نة للمرحلة الثانوية للعام
الدرايس الحايل ،وفيما حددت خيارات
للعام الدرايس الحايل ،اوضحت س�بب
اغالق مدرسة يف الكرخ الثانية ،مؤكدة
عدم تسجيل اية اصابة بكورونا.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن “االمتحانات انطلقت
يف محافظت�ي بغ�داد لجانب�ي الكرخ
والرصاف�ة والب�رة ،وذل�ك بع�د
اس�تكمال تجهي�ز امل�دارس باللوازم
واملس�تلزمات كاف�ة م�ن اوراق
ودفات�ر امتحانية ،وتعمي�م الضوابط
والتعليم�ات املعتم�دة بش�أن العملية
االمتحانية”.
وبين�ت ال�وزارة ان “الي�وم االول
لالمتحان ش�هد مش�اركة م�ا يُقارب
 1،208،238طال�ب وطالب�ة للمرحلة
الثانوي�ة والتعلي�م املهن�ي» .موجهة
بالوق�ت نفس�ه «م�دراء املراك�ز
االمتحانية يف جميع املديريات التابعة

لها برضورة االلتزام بالتعليمات لتاليف
الوق�وع يف اخطاء تنعكس س�لبا عىل
العملية االمتحانية ،سيما تلك املتعلقة
بواجب�ات مدي�ر املرك�ز االمتحان�ي
واملراقب امل�رف وكيفية التعامل مع
املغلفات واستالمها والية التعامل مع
الدفرت األمتحاني” .
واعربت الوزارة ،يف بيانها ،عن “أملها
أن يُحق�ق جمي�ع الط�الب األع�زاء
نس�ب نجاح عالي�ة تتناس�ب وحجم
االس�تعدادات والجهود التي بُذلت من
قبل االرسة الرتبوية”.
اىل ذلك ،حددت وزارة الرتبية خياراتها
للع�ام ال�درايس الح�ايل ،مؤك�دة ان
م�ن بينها تمدي�د العام ال�داريس أحد
الخيارات املطروحة.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الرتبية،
حيدر فاروق ،لوكال�ة األنباء العراقية
(واع) تابعت�ه «ال�زوراء» :إن�ه «وفقا ً
للمعطي�ات الحالية ف�أن تمديد العام
ال�درايس إىل ح�ن إكم�ال املناه�ج
الدراس�ية املطلوب�ة أح�د الخي�ارات
املطروحة» .مشريا ً إىل أن «هناك خيارا
اخ�ر هو إنهاء املنهج املقرر بالنس�ب ِة
للصفوف املنتهي�ة أو غري املنتهي ِة من

حقوق اإلنسان 725 :حالة انتحار يف
عموم العراق خالل 2019

بغداد /الزوراء:
وثقت مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق حاالت ومحاوالت االنتحار يف عموم محافظات
العراق خالل العام املايض.
وقال عضو مفوضية حقوق االنس�ان ،فاضل الغراوي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،ان «عدد حاالت ومحاوالت االنتحار يف عموم محافظات العراق بلغت ( ،)725حيث
س�جلت محافظ�ة كركوك ( )106حال�ة ومحاولة انتحار ،تلتها بغ�داد ب� ( )102حالة
ومحاول�ة انتحار ،وبلغ�ت حاالت ومحاوالت االنتح�ار لدى الذك�ور ( )3٤6حالة ولدى
اإلناث ( )379حالة» .وأضاف الغراوي «ان طرق حاالت ومحاوالت االنتحار التي وثقتها
املفوضية كانت بإستخدام السم والشنق والحرق واالطالقات النارية والغرق».
وأضاف ان هنالك «عدة أسباب ادت اىل حصول حاالت ومحاوالت االنتحار ،منها أسباب
نفس�ية واجتماعية واقتصادية ،وقلة فرص العمل وعدم وجود سكن ،وقلة يف منظومة
حقوق االنسان والخدمات املقدمة للمواطنن».
وطال�ب الغ�راوي الحكومة واملؤسس�ات املعنية بالدول�ة بإطالق حمل�ة ملعالجة هذه
الظاهرة الخطرية والحد منها.

خالل ال�دروس اإلضافية والتعويضية
يف نهاي ِة السنة الدراسية».
وأضاف فاروق أنه «بش�أن امتحانات
نصف الس�نة يؤدي الطال�ب امتحانه
يف امل�ادة الت�ي أت ّمها قب�ل االمتحانات
مهم�ا كان حجم املنهج الذي درس�ه،
وأن ال�وزارة وجه�ت إعمام�ا ً بش�أن

ذلك».
ويف سياق اخر ،أوضحت وزارة الرتبية،
ام�س االربعاء ،اس�باب غلق مدرس�ة
التآخ�ي االبتدائية يف قاط�ع الجهاد/
الفرات التابعة للمديرية العامة للرتبية
يف محافظة بغداد الكرخ الثانية.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت�ه «الزوراء»:
ان «مسألة اختيار موقع بديل لطالب
ه�ذه املدرس�ة ،ونقله�م اىل ثانوي�ة
زرقاء اليمام�ة ،جاء كإجراء احرتازي
حفاظا ً عىل الوضع الصحي والرتبوي
لتالميذنا األعزاء بس�بب قرب املدرسة
م�ن مستش�فى الف�رات الواقعة عىل
طري�ق املط�ار ال�دويل واملخصص�ة
لفحص الوافدي�ن والتأكد من خلوهم
باالصابة بالفايروسات».
وأض�اف البي�ان ان «ال�وزارة تنف�ي
تسجيل أو االشتباه بإصابة أية حالة
بفايروس كورونا بن طلبة املدارس يف
كل املحافظ�ات العراقية» .محذرة من
«ترويج الش�ائعات منعا ً إلثارة الذعر
بن الطلبة وأفراد املجتمع كافة».

افتتاح املبنى اجلديد لدار القضاء يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مجل�س القضاء األع�ىل ،ام�س االربعاء،
افتت�اح دار القض�اء يف الهارث�ة التابع لرئاس�ة
محكمة استئناف البرة االتحادية .
وذك�ر بي�ان ملجل�س القض�اء األع�ىل تلقت�ه
«الزوراء» :أنه «نيابة عن رئيس مجلس القضاء
االع�ىل افتت�ح رئيس اس�تئناف الب�رة املبنى
الجدي�د لدار القضاء يف الهارثة بحضور عدد من

إحباط حماولة تهريب ( )29عجلة
دون املوديل يف ميناء أم قصر

بغداد /الزوراء:
تمكنت هي�أة املنافذ الحدودية من احباط
مخطط تهريب عج�الت عدد ( 29عجلة)
نوع ك�راون دون املوديل يف منفذ أم قر
األوسط.
وقال�ت الهي�أة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،إن «عملي�ة الضب�ط تمت
بن�ا ًء عىل ق�رار قايض تحقي�ق ام قر».
مبينة أنه «تم تش�كيل لجنة موس�عة من

أس�ئلة نص�ف الس�نة ع�ىل أن تكون
ً
مبسطة نوعا ً ما» .مس�تبعدا «إعطا َء
الطلبة مرش�حات مهم�ة للدخول بها
يف االمتحانات لتأثريهِ دوليا ً يف العملية
الرتبية».
ويف م�ا يخص تأخ�ري رواتب موظفي
الرتبية ،قال فاروق :إن «وزيرة الرتبية

تدخلت بشك ٍل شخيص ملتابع ِة مسألة
تأخر رواتب موظفي مديريات الرتبية
يف بغ�داد ،وذلك ملعرفته�ا بأهمي ِة هذا
امللف املرتبط بحيا ِة املوظفن ووضعهم
املعايش» .مضيفا ً أن «مديريات الرتبية
طالب�ت بإرجاع املوازن�ة إداريا ً وماليا ً
ِ
للوزارة».

وأش�ار إىل أن «ال�وزارة يف تواص�ل
مس�تمر مع األجهزة األمنية ووجهاء
املناطق ملن�ع حدوث أي قطع أو عائق
خ�الل اداء االمتحان�ات النصفي�ة».
داعي�ا ً إىل «التعاون م�ع وزارة الرتبية
لحماية املؤسسات».
ويف م�ا يخص امل�دارس التي تعرضت
للدمار بع�د احتالل عصاب�ات داعش
اإلرهابي�ة للمناط�ق ،أوض�ح فاروق
إن «عملي�ة اإلعم�ار مس�تمرة يف تلك
املدارس ،وأن الوزارة تواصل التنس�يق
مع الجه�ات املعنية ملتابع�ة ما تبقى
منه�ا إلع�ادة إعماره�ا» .مؤك�دا ً أن
«ال�دوام يف املحافظ�ات الش�مالية
والغربية منتظم بش�كل طبيعي ،لذلك
كان له�ا ج�دول خ�اص المتحان�ات
نصف الس�نة ،باإلضاف�ة إىل أنها أدت
امتحانات نصف السنة بشكل جيد».
وتاب�ع« :أم�ا فيم�ا يخ�ص الطلب�ة
النازحن ،فإن هناك ممثليات للوزارة
يف املحافظات لتقديم جميع التسهيالت
له�م ،إضاف�ة إىل أن جمي�ع املديريات
تض�م أقس�اما ً خاص�ة بالنازح�ن،
وليس�ت هناك أية مش�اك ٍل بالنس�ب ِة
لهم» .مبينا ً أن «الوزارة أخذت تعهدات

م�ن أولي�اء أم�ر الط�الب بخصوص
مراحلهم الدراس�ية وتفاصيل آخرى،
ً
فض�ال عن بع�ض الوثائق الت�ي تؤيد

منفذن�ا قس�م البح�ث والتحري وش�عبة
االس�تخبارات والكم�رك املدن�ي ومرك�ز
رشطة كمرك ام قر االوس�ط للكش�ف
عىل الحاويات عدد ( )7التي كانت محملة
بمالبس أطفال عند الكش�ف املبارش وجد
انها محملة بعجالت دون املوديل».
وتابع�ت« :أحيلت العج�الت وفق محرض
اصويل اىل مركز كمرك ميناء أم قر ليتم
عرضها أمام قايض التحقيق».

اإلعمار توافق على حتديث
مدينة كربالء مبا يوفر
 40ألف قطعة سكنية
بغداد /الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ كرب�الء ،نصي�ف الخطاب�ي،
امس األربع�اء ،املوافقة عىل التحديث الجديد
لتوس�عة تصميم املحافظة بما يوفر  ٤0ألف
قطعة سكنية.
وق�ال الخطاب�ي ،خالل مؤتم�ر صحفي مع
وزي�ر اإلعم�ار واإلس�كان بنك�ن ريكاني يف
كربالء :ان “الوزير وافق عىل التحديث الجديد
لتوسعة التصميم االساس ملدينة كربالء”.
وأَضاف أن “التحديث سيوفر للمحافظة (٤0
ألف) قطعة س�كنية ،وسيتم توزيعها بشكل
عادل لكل رشائح املجتمع”.
وأش�ار الخطاب�ي اىل ان “املحافظ�ة عان�ت
كثريا بس�بب عدم توفر قطع اراض س�كنية
ألهاليها” .مؤكدا أن “كربالء ستشهد بالفرتة
القادمة اقامة مش�اريع خدمية كربى تخدم
املواطن.
ومن جانب اخ�ر ،افتتح�ت محافظة كربالء
املقدس�ة م�روع محط�ات معالج�ة املياه
الثقيل�ة ومي�اه االمط�ار الذي يع�د من اكرب
املشاريع يف الرق االوسط.
وق�ال مدي�ر مديري�ة مجاري كرب�الء ،عامر
عبي�د ،يف تري�ح صحف�ي :إن “م�روع
محط�ات معالجة املياه الثقيلة ،الذي افتتح،
يع�د م�ن اكرب املش�اريع يف الرق االوس�ط،
حي�ث تمت املب�ارشة بالعمل فيه من�ذ العام
.”2008

القضاة ومسؤويل ووجهاء محافظة البرة «.
وأض�اف البي�ان أن «الدار تضم محاك�م البداءة
واألحوال الش�خصية والجن�ح والتحقيق واملواد
الشخصية».
اىل ذل�ك ،أعل�ن مجلس القض�اء األع�ىل إعادته
الفتت�اح دار القضاء يف س�نجار التابع لرئاس�ة
محكمة اس�تئناف نينوى االتحادية والذي يضم
محاكم عدة.

وذك�ر بيان صادر ع�ن املرك�ز اإلعالمي ملجلس
القض�اء األعىل أن «مجل�س القضاء األعىل اعلن
افتتاح دار القضاء يف س�نجار بحضور عدد من
السادة القضاة وجمع من الحضور».
وأض�اف البي�ان أن «الدار تضم محاك�م البداءة
واألحوال الش�خصية والجن�ح والتحقيق واملواد
الش�خصية» .مش�ريا ً اىل ان «إعادة افتتاح الدار
الذي س�بق أن جرى تدمريه م�ن قبل عصابات

داع�ش اإلرهابي�ة بع�د اس�تيالئها ع�ىل قضاء
س�نجار ج�اء تتويج�ا ً للمس�اعي الدؤوبة التي
يبذلها املجلس يف سبيل اعادة االستقرار للقضاء
بع�د تحريره م�ن عصاب�ات داع�ش االرهابية
ليك�ون دار القض�اء في�ه م�ن اوائ�ل الدوائ�ر
الحكومية التي عادت لتعمل عىل إرس�اء قواعد
الع�دل يف املنطقة وخدمة مواطنيها ،وتش�جيع
النازحن من القضاء للعودة اىل ديارهم».

النزاهة تضبط تالعباً وتزويراً يف أضابري ضحايا اإلرهاب يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة ضب�ط
موظ�ف يف هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة – ف�رع
األنبار؛ لقيامه بالتالع�ب والتزوير يف أضابري
ضحايا اإلرهاب.
الدائرة أشارت ،يف معرض حديثها عن العملية،
إىل أن فريق عم�ل مكتب تحقيق األنبار ،الذي
انتقل إىل هيئة التقاعد الوطنية – فرع األنبار،

َّ
تمك�ن م�ن ضب�ط املته�م يف قس�م ضحاي�ا
اإلره�اب يف فرع هيئ�ة التقاع�د باملحافظة،
ً
فض�ال عن ضب�ط إضب�ارة رصف تعويضات

ألح�د املصابن م�ن ضحايا اإلره�اب التي ت َّم
التالعب بها وتزويرها من قبل املتهم.
ضبط أصويلٍّ
وأوضحت أنه ت َّم تنظيم محرض
ٍ
ضبط
بالعمليَّ�ة الت�ي ت َّمت بنا ًء ع�ىل مذكرة
ٍ
قضائي� ٍة ،وع�رض األوراق التحقيقيَّ�ة ع�ىل

الس�يد ق�ايض محكم�ة التحقي�ق املختصة
بقضاي�ا النزاه�ة يف األنبار الذي ق�رَّر توقيف
املته�م وفقا ً ألحكام امل�ادة ( )316من قانون
العقوبات.
تجدر اإلش�ارة إىل أن الهيئ�ة أعلنت ،يف الثاني
من الش�هر الجاري ،ضبط مخالفات وتالعب
يف معام�الت رصف تعويض�ات يف مديري�ة
الشهداء بمحافظة األنبار.

 800ميغاواط من الطاقة الكهربائية
خارج اخلدمة يف كردستان

استئناف نينوى تعيد نظامها
االلكرتوني يف احملافظة

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الكهرباء يف حكومة اقليم كردستان ان حريقا اندلع بجزء من محطة
«كورمور» الغازية يف قضاء جمجمال بمحافظة الس�ليمانية ،مما تسبب بفقدان
جزء كبري من معدل انتاج الطاقة يف االقليم.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،اوميد احم�د ،يف تريح صحفي ،ان «الحريق الذي
نش�ب ،ليلة امس ،تس�بب بإيقاف جزء من املحطة عن العم�ل االمر الذي ادى اىل
فقدان  800ميغاواط من الطاقة االنتاجية للكهرباء».
واضاف احمد انه «تمت السيطرة عىل الحريق ،والوضع مسيطر عليه يف املحطة».
متوقعا «عودة انتاج الطاقة الكهربائية يف املحطة اىل طبيعته «.

بغداد /الزوراء:
أعلنت رئاس�ة اس�تئناف نين�وى إعادتها العم�ل بمروع
الضبط االلكرتوني لجميع املحاكم التابعة لها.
وذكر بيان صادر عن املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل
تلقت�ه «ال�زوراء» :أن «رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف نينوى
االتحادي�ة واملحاكم التابعة لها س�بق أن تعرضت لتخريب
ط�ال منش�آتها ع�ىل يد تنظي�م داع�ش االرهاب�ي يف فرتة
احتالله للمحافظة».
وأض�اف البيان انه «وبإس�ناد من مجل�س القضاء األعىل،
وارشاف رئيس االس�تئناف وبجهود استثنائية من املالكات
العاملة يف شعبة الحاسبة يف رئاسة االستئناف ،جرت إعادة
العمل بمروع الضبط االلكرتوني لجميع املحاكم ،إضافة
اىل تدري�ب وتأهيل املالكات الوظيفي�ة العاملة عليه ،وربط
املحاكم بش�بكة مرتبطة بمقر رئاس�ة االس�تئناف تتمتع
بقدر كبري من الحماية».
وأش�ار البيان اىل أن «هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حملة
اإلعم�ار الت�ي رشع بها مجل�س القضاء األع�ىل للروح
القضائي�ة يف محافظ�ة نينوى بعد تحريره�ا من عصابات
داعش اإلرهابية».

أراض للصحفيني
حمافظ صالح الدين يوجه بتوزيع ٍ

بغداد /الزوراء:
وج�ه محافظ صالح الدين ،امس األربعاء ،بتوزيع األرايض عىل الصحفين بس�عر 250
دينار.
وذك�ر املكتب�ه اإلعالمي للمحاف�ظ ،يف بيان مقتض�ب تلقت «الزوراء» نس�خة منه :إن
«محاف�ظ صالح الدين ،عمار جرب خليل ،وج�ه دوائر البلديات املبارشة بتوزيع االرايض
عىل الصحفين بسعر  250دينار للمرت».
وأوضح أن «ذلك جاء حسب مضمون قرار مجلس الوزراء املرقم  ٤19لسنة .»2019

قيادتا نينوى واجلزيرة تنفيان دخول ألفي داعشي إىل العراق الداخلية تؤكد أهمية تأمني املؤسسات احلكومية وعدم السماح بتعطيل الدوام فيها

بغداد /الزوراء:
نفت قيادتا عمليات الجزي�رة ونينوى دخول
ألفي عنر من عصابات داعش اإلرهابية إىل
العراق.
وقال قائد عمليات نينوى ،اللواء الركن نومان
الزوبع�ي ،يف تريح لوكالة األنب�اء العراقية
(واع) تابعت�ه «ال�زوراء» :إن األنب�اء الت�ي
تحدثت عن تس�لل ألف�ي عنر من عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة من الح�دود الس�ورية اىل
الع�راق عاري�ة ع�ن الصح�ة .مش�ريا ً اىل :أن
الريط الحدودي مع س�وريا مؤمن بش�كل
كام�ل ،واألجه�زة األمني�ة جاه�زة لرصد أي
تحرك للعصابات اإلرهابية.
وأض�اف :أن العمليات العس�كرية مس�تمرة
من قوات املش�اة ال�( ،)16حيث نفذت عملية
اس�تمرت ليوم�ن ،ش�ملت خمس�ة محاور
توزعت يف جنوب البعاج وجنوب مطار الجراح
وجن�وب الحرض ،إضافة إىل املنطقة التي تقع
ما بن الخط االسرتاتيجي والطريق العام.
وأوض�ح :أن القوات األمني�ة املتمثلة بالفرقة
ال��  15وال��  16والفرقة  20قام�ت يف األيام
املاضي�ة بعملي�ات أمنية اس�تباقية يف جنوب
املوص�ل وغربه�ا ،ملتابع�ة تح�ركات وأوكار
عصابات داعش اإلرهابية ومضافاتهم.
اىل ذل�ك ،أكد قائ�د عملي�ات الجزي�رة ،اللواء
الركن قاس�م املحمدي ،أن الق�وات األمنية ما

زالت يف عملي�ات تفتيش وبحث مس�تمرة يف
صحراء الجزيرة ملالحقة بقايا فلول عصابات
داعش اإلرهابية.
وذك�ر املحم�دي ،يف تري�ح صحف�ي :أن
القطعات العس�كرية تم تجهيزها بالنواظري
الليلية والكامريات ملراقبة تحركات اإلرهابين
ليالً ونه�اراً .نافيا ً صح�ة الحديث عن دخول
املئات م�ن عنارص داعش اإلرهابية إىل العراق
قادمة من األرايض السورية.

وأكد قائد العمليات تفعيل العمل االستخباري
يف جم�ع املعلوم�ات ع�ن الع�دو ،وإخ�راج
الدوري�ات والكمائن باألماك�ن املهمة وإدامة
املواضع التي تأثرت نتيجة األمطار.
يش�ار اىل أن القي�ادي يف املجل�س األع�ىل
اإلس�المي ،باقر ج�رب الزبيدي ،ذك�ر أن ألفي
عنر تابع�ن لداعش اإلرهابية تس�للوا من
الحدود الس�ورية ينوون التوجه إىل محافظة
صالح الدين.

بغداد /الزوراء:
تفقد وزي�ر الداخلية ،ياس�ن اليارسي ،امس
األربعاء ،ع�ددا ً من القطع�ات األمنية املكلفة
بحماية املدارس يف العاصم�ة بغداد ،فيما أكد
أهمي�ة تأم�ن املؤسس�ات الحكومي�ة وعدم
السماح بتعطيل الدوام فيها.
واطل�ع ،بحس�ب بي�ان وزارة الداخلي�ة الذي
تلقت «الزوراء» نس�خة منه« ،عىل اإلجراءات
التي تتخذها مديرية حماية املنش�آت لضمان
سالمة الطالب واألساتذة عىل حد سواء».
وأك�د اليارسي عىل «أهمية تأمن املؤسس�ات
الحكومية ،وعدم السماح بتعطيل الدوام فيها
تحت أي ظرف كان».
كما التقى وزي�ر الداخلية «ب�إدارات املدارس
لطمأنتهم بأن القوات األمنية ستتكفل بتوفري
الحماية التامة لهم» .
وكان قد اكد وزير الداخلية ،ياس�ن اليارسي،
يف وق�ت س�ابق ،تأم�ن الحماي�ة الالزم�ة
للم�دارس واملؤسس�ات الرتبوي�ة والتعليمية
وتوف�ري األج�واء املالئمة للط�الب وللمالكات
التدريسية.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي ل�وزارة الداخلية ،يف

بي�ان ،ان» الي�ارسي اك�د ،خالل اتص�ال مع
وزيرة الرتبية س�ها العيل ب�ك ،اتخاذ الداخلية
عىل عاتقها تأمن الحماي�ة الالزمة للمدارس
واملؤسس�ات الرتبوي�ة والتعليمية ،وإرس�ال
تعزي�زات أمني�ة لحماي�ة امل�دارس واملالكات
التعليمية .
واضاف البيان ان» الطرفن بحثا خالل االتصال
الهاتف�ي تداعيات غلق املدارس واملؤسس�ات

الرتبوي�ة وتعطيل ال�دوام فيه�ا ،وإعادة فتح
املدارس أم�ام الطلبة وتوف�ري األجواء املالئمة
للطالب وللمالكات التدريسية
من جانب�ه ،أعربت وزيرة الرتبية عن امتنانها
وتقديرها العالين لتوجيه�ات وزير الداخلية
واإلج�راءات األمني�ة الت�ي يتخذها م�ن أجل
الحفاظ عىل أمن وس�المة الطالب واألس�اتذة
التدريسين.

أسواق
www.alzawraapaper.com

العدد 7184 :الخميس  6 -شباط 2020

الدوالر يواصل االستقرار يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكف�اح واالس�واق
املحلي�ة ،ام�س االربع�اء ،املوافق
( ،)5/2/2020حي�ث س�جلت
أس�عار بورصة الكف�اح يف بغداد

كشفت جتهـيزها بـ( )278ألـف طـن مـن مسـاد اليوريـا

الزراعة تصدر  3حماصيل إىل أملانيا وروسيا وتعلن إنتاج هجن الذرة الصفراء
بغداد /الزوراء:
أك�د الع�راق مضي�ه بمن�ع إس�ترياد
املحاصيل الزراعي�ة من الخارج وتعزيز
االكتف�اء الذاتي .بينم�ا ،أعلنت الوزارة،
ام�س األربع�اء ،انت�اج هج�ن ملحصول
الذرة الصف�راء والبيضاء يف اربع مواقع
مختلفة يف ابوغريب والصويرة وتكريت
وداق�وق ،وذل�ك ألول م�رة من�ذ ع�ام
.2003
وذكر بيان ل�وزارة الزراعة تلقت وكالة
“الزوراء” نسخة منه ان “وزير الزراعة،
صالح الحسني ،التقى مربي الدواجن يف
بغ�داد واملحافظات ،بحضور مستش�ار
الوزارة مهدي ضمد القييس”.
وأكد الحسني ،خالل اللقاء :ان “الوزارة
ماضي�ة بمن�ع االس�ترياد ودع�م املنتج
املح�ي ،وان هناك دراس�ات قد وضعت

 121.050دين�ارت ل�كل 100
دوالر .فيم�ا جاءت أس�عار البيع
وال�راء يف مح�الت الصريف�ة
كاآلتي :س�عر بيع الدوالر س�جل
 121.500دينارا .أما س�عر رشاء
الدوالر فبلغ  120.500دينارا.

اقتصادي يوضح أسباب فرض فوائد
كبرية على املقرتضني من املصارف
بغداد /الزوراء:
أوضح الخبري االقتصادي ،قيص صفوان،
امس األربعاء ،أسباب فرض فوائد كبرية
ع�ىل الق�روض املرصفي�ة ،مش�ددا عىل
رضورة تحريك الودائع املرصفية باتجاه
االستثمار.
وق�ال صف�وان يف ترصي�ح صحف�ي ان
“البيئ�ة االقتصادية العراقي�ة تحتاج اىل
تفاع�ل بني س�وق امل�ال وس�وق األوراق
املالية ،حيث ان النظ�ام املرصيف العراقي
ال يتعام�ل بنظام االس�م ،وبالتايل يحتاج
اىل تحري�ك ملدخ�رات املودع�ني من خالل
املتاج�رة باالس�م ،وهذا س�ينعكس عىل
عملي�ة توس�يع ال�ركات الصناعي�ة
والتجاري�ة ويق�ود اىل امتص�اص االيدي
العاملة».
وأضاف ان “ما يعاب عىل النظام املرصيف
الح�ايل ان�ه ال يهت�م بعملي�ة خلق فرص

العمل ،والبنك املركزي يحاول يف السنوات
األخ�رية إع�ادة تصمي�م السياس�ية
املرصفي�ة باتج�اه خلق ف�رص عمل من
خالل االستثمار املبارش وغري املبارش».
نّ
وب�ني ان “املص�ارف وضع�ت اهتمام�ا
س�ابقا بخل�ق اإليرادات ع�ن طريق مزاد
العملة فقط ،وبعد سيطرة البنك املركزي
عىل س�عر الرصف ،فإن املصارف اتجهت
مؤخ�را لتحري�ك املدخ�رات م�ن طري�ق
اإلق�راض ،ويعاب عىل ذلك ف�رض فوائد
كبرية عىل املستفيدين».
وأوض�ح ان “هناك حاج�ة ملحة لتقليل
قيمة الفائدة املس�تحصلة من القروض،
حي�ث ان ف�رض الفوائ�د ج�اء نتيج�ة
وج�ود مدخ�رات عاطل�ة لم تج�د البيئة
املالية املناس�بة لتخفيض الفوائد ،والحل
لتخفي�ف ه�ذه الفائدة يك�ون من خالل
تحريك الودائع باتجاه االستثمار”.
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من قب�ل املختص�ني لتأش�ري التطورات
الحاصلة خالل الفرتة القصرية املاضية
بغي�ة التع�رف عىل مدى تق�دم وارتفاع
نس�ب االنتاج بع�د منع اس�ترياد {}25
منتج�ا نباتيا وحيوانيا لدع�م االقتصاد
الوطن�ي وتش�غيل االي�دي العامل�ة
وامتصاص البطالة”.
ولف�ت اىل ان “وزارة الزراع�ة ه�ي اول
م�ن طالب بتطوير املنتج املحي وايقاف
االس�ترياد والذي يعد هدفا اس�رتاتيجيا
للوزارة ،وان التطور قد ش�مل محاصيل
الخ�ر والتم�ور والحنط�ة والش�عري
والش�لب من خالل التوس�ع باملساحات
ورفع نس�ب االنتاج ،وان هذه الزيادات
ق�د افض�ت اىل تضم�ني موازن�ة الع�ام
القادم فقرة تصدير الفائض من االنتاج
الزراع�ي اىل خ�ارج البالد ،كم�ا وافقت

الوزارة عىل تصدي�ر الباذنجان والرمان
اىل املاني�ا ،وهي بص�دد تصدير الثوم اىل
روس�يا” .بينما ،أعلنت ال�وزارة ،امس،
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه ،أن
“اهمي�ة انتاج الهجن داخل العراق تأتي
لدع�م املنت�ج املحي من خ�الل االعتماد
عىل الهج�ن املحلي�ة وتقليل االس�ترياد
وتوف�ري العمل�ة الصعبة بس�بب ارتفاع
اسعار الهجن املستوردة ومالئمة الهجن
املحلية للبيئة العراقية خالفا للمستورد
ال�ذي يكون مالئما لبيئ�ة معينة ،والحد
من نقل االم�راض وب�ذور االدغال التي
تدخل من الهجن املس�توردة ،وجاء هذا
االنجاز بالدع�م املتواصل من قبل وزارة
الزراعة للوصول اىل االهداف املرس�ومة
لالكتفاء الذاتي وس�د حاجة السوق من
املنتجات املحلية”.

جلنة اخلرباء الدوليني :العراق سدد للكويت 49.2
مليار دوالر واملتبقي  3.2فقط
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الخرباء الدوليني ،امس األربعاء ،أن
العراق س�دد للكويت كتعويضات  49.2مليار
دوالر ،واملتبقي  3.2ملياراا دوالر فقط.
وقالت اللجن�ة ،باعتبارها الجهة املرفة عىل
متابعة حس�اب صندوق تنمية العراق ))DFI
والحس�اب البديل له ،يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «مجموع مبال�غ التعويضات
الت�ي أوجبته�ا الق�رارات الدولية ع�ىل العراق
لصال�ح الكوي�ت كان�ت  52.4ملي�ار دوالر
أمريكي» .مبينة أن «املسدد منها لغاية كانون
الثان�ي  2020بل�غ  49.2ملي�ار دوالر ،وأن
املتبق�ي من هذه التعويضات هو  3.2مليارات
دوالر».
وتوقعت اللجنة «تسديد املبلغ كامالً يف النصف
األول من ع�ام  ،2021وغلق ملف التعويضات

لتأم�ني الخ�روج النهائ�ي م�ن تح�ت طائلة
البند الس�ابع يف حال اس�تمرار عائدات النفط
بمعدالتها الحالية نفسها».
وت�ودع يف «صن�دوق تنمي�ة الع�راق» جمي�ع
عائدات الع�راق من تصدير النفط ،وتس�حب
األم�م املتحدة من ه�ذه العائدات نس�بة ،5%
وه�ي التعويض�ات الت�ي تمن�ح للكويت عن
ح�رب  ،1991فيما تس�دد وزارة املالية جميع
ديون العراق قبل تسلم الحكومة االرشاف عىل
«صندوق تنمية العراق».
وتأسست لجنة الخرباء املاليني استنادا ً إىل قرار
مجلس الوزراء ،وبدأت أعمالها يف ،1/4/2007
وذلك لتكون جهاز إرشاف بديل للمجلس الدويل
للمشورة واملراقبة والذي يرف حاليا ً عىل ما
ينفق من األموال العام�ة العراقية املتأتية من
إنتاج وتصدير النفط واملنتجات النفطية.

.
وأصب�ح عدد ال�ركات املتوقفة بقرار
من هيئة االوراق املالي�ة لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل { }24رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة م�ن
املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف الس�وق
النظامي { }1.200مليون سهم بقيمة
بلغ�ت { }3,114مليون دينار من خالل
تنفيذ صفقتني عىل اسهم رشكتني.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف الس�وق
النظام�ي { }92,587ملي�ون س�هم

بقيم�ة بلغ�ت { }40,846مليون دينار
من خ�الل تنفي�ذ { }30صفق�ات عىل
اسهم  4رشكات .
أما عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين
غ�ري العراقي�ني يف الس�وق الثاني فبلغ
{ }760الف سهم بقيمة بلغت {}1,900
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ {}8
صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف الس�وق
الثان�ي { }760الف س�هم بقيمة بلغت
{ }1,900ملي�ون دينار من خالل تنفيذ

{ }8صفقات عىل اسهم رشكة واحدة.
يذك�ر أن س�وق العراق ل�ألوراق املالية
اس�تخدم أنظم�ة الت�داول االلكرتوني
واإلي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلط�الق نظ�ام الت�داول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس
جلس�ات تداول أس�بوعيا ً من األحد إىل
الخمي�س ,وم�درج في�ه  102رشك�ة
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتأم�ني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

املعدن األصفر يصعد بفعل الطلب على املالذات اآلمنة

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ،ام�س
األربعاء ،متعافية بعد هبوط حاد يف

الجلسة الس�ابقة مع تنامي الطلب
ع�ىل امل�الذات اآلمنة بفع�ل مخاوف
من تف�يش فريوس كورون�ا الرسيع

االنتشار يف الصني.
وزاد الذهب يف املعامالت الفورية 0.6
باملئ�ة إىل  1561.62دوالرا لألوقي�ة
(األونص�ة) بحل�ول الس�اعة 0801
بتوقيت جرينتش ،بعدما تراجع 1.5
باملئة ،الثالثاء ،مسجال أكرب خسارة
منذ أوائل نوفمرب /ترين الثاني.
ون�زل الذه�ب يف التعام�الت اآلجلة
يف الوالي�ات املتح�دة  0.7باملئ�ة إىل
 1565.60دوالرا.
وتج�اوز عدد حاالت الوفاة يف الصني
 490ش�خصا م�ع وق�ف رشكت�ي
ط�ريان يف الوالي�ات املتحدة الرحالت
إىل هونج كون�ج يف أعقاب أول حالة
وف�اة هن�اك ،وتأكي�د ع�ر حاالت
إصاب�ة عىل متن س�فينة س�ياحية
يابانية تخضع للحجر الصحي.
وقال أكرب مستشار اقتصادي للبيت
األبيض ،الثالثاء ،إن تفيش الفريوس

س�يؤجل زيادة الصادرات األمريكية
للصني الت�ي كان�ت متوقعة بفضل
اتف�اق املرحلة واحد التج�اري الذي
م�ن املقرر أن يب�دأ تطبيقه الش�هر
الحايل.
ولق�ي املع�دن النفيس دعم�ا أيضا
من مس�ح للقطاع الخاص أظهر أن
نمو قطاع الخدمات يف الصني تباطأ
للش�هر الثاني عىل الت�وايل يف يناير/
كانون الثاني.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
زاد البالديوم  1.5باملئة إىل 2470.77
دوالرا لألوقي�ة بعدم�ا الم�س أع�ىل
مس�توى يف أس�بوعني تقريب�ا عن�د
 2478دوالرا يف وق�ت س�ابق م�ن
الجلسة.
وصعدت الفضة  0.7باملئة إىل 17.70
دوالرا ،بينم�ا ارتف�ع البالت�ني 0.1
باملئة إىل  964.09دوالرا.

النفط يقفز بفضل تقارير عن عقار فعال لعالج مصابي «كورونا»
رويرتز /متابعة الزوراء:
قفزت أس�عار النفط أكثر من ثالثة
باملئ�ة ،ام�س األربعاء ،بع�د تقارير
ع�ن أن علم�اء توصل�وا إىل عق�ار
فع�ال لعالج فريوس كورونا الرسيع
االنتش�ار يف الص�ني ،وال�ذي ألح�ق
الرر بثاني أك�رب اقتصاد يف العالم
يف األسابيع األخرية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس
العاملي برنت  1.76دوالر أو  3.2باملئة
إىل  55.72دوالرا للربمي�ل بحل�ول
الس�اعة  0919بتوقي�ت جرينتش،
بينما زادت العقود اآلجلة لخام غرب
تكس�اس الوس�يط األمريكي 1.34
دوالر أو  2.6باملئ�ة إىل  50.93دوالرا
للربميل.
وذك�رت صحيف�ة تش�انغجيانغ
اليومية ،الثالث�اء ،أن فريقا بحثيا يف
جامعة تشجيانغ توصل إىل عقارين
جديدين يمكنه�ا بفعالية ”التصدي
لفريوس كورونا“.

وع�ىل نح�و منفصل ،نقلت س�كاي
نيوز عن باحث�ني يف جامعة إمربيال
كوليدج يف لن�دن قولهم إنهم حققوا
تقدما كبريا يف تطوير لقاح لفريوس
كورون�ا ،عىل الرغم م�ن أن التقرير
ق�ال إن اآلوان ف�ات لذل�ك بالنس�بة
للتفيش الحايل.
وتس�بب تف�يش الف�ريوس يف فرض
حظر ع�ىل الس�فر إىل أج�زاء كثرية
م�ن الص�ني ،وتخفيض�ات كبرية يف
اإلنت�اج م�ن جان�ب رشكات تكرير
نفط محلية.
ويقدر محللون أن الفريوس قد يؤدي
إىل تقل�ص الطلب العاملي عىل النفط
بنسبة  0.5باملئة هذا العام.
ويف اجتماع الثالثاء ،استمعت منظمة
البل�دان املص�درة للب�رتول (أوب�ك)
وحلفاؤها بقيادة روسيا ،املجموعة
املعروفة باسم أوبك ،+ملبعوث الصني
لدي األمم املتحدة يف فيينا لتقييم أثر
تفيش ف�ريوس كورونا ع�ي الطلب

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار

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

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

زين العراق تفتتح مركز خدمة زبائنها يف مدينة
الصدر مبوقعه اجلديد
بغداد /الزوراء:
يف إطار اس�رتاتيجيتها الهادفة
لخدم�ة املش�رتكني بم�ا يلبنّ�ي
احتياجاته�م ومتطلباته�م،
وحرص�ا ً منه�ا ع�ىل أن تك�ون
قريب�ة م�ن مش�رتكيها أينم�ا
كان�وا يف الع�راق ،أعلنت رشكة
زي�ن الع�راق ،إح�دى رشكات
مجموعة زين الرائدة يف خدمات
نّ
املتنقلة يف
االتصاالت والبيانات
منطقة الرق األوسط وشمال
إفريقيا ،عن نق�ل موقع مركز
خدمته�ا يف محافظ�ة بغ�داد،
مدينة الصدر.
وق�ال ،الس�يد محم�د س�مري،
رئي�س اإلدارة التجارية يف زين
الع�راق« :انطالقا ً م�ن حرصنا
الدائ�م عىل توفري أع�ىل معايري
الخدم�ات واملنتج�ات الت�ي
نّ
تمك�ن مش�رتكينا م�ن البقاء
ع�ىل تواصل م�ع العالم ،نجعل
التواص�ل الدائم مع مش�رتكينا
ع�ىل س�لنّم أولوياتن�ا ..وألن
اهتماماتن�ا تتمح�ور ح�ول
مش�رتكينا ،نعم�ل باس�تمرار
عىل تطبيق ه�ذه الثقافة يف كل
خطواتن�ا ب�دءا م�ن التخطيط
وصوالً الفتتاح مراكز للبي���ع
والخدم�ة ،م�رورا ً بتزويده�م
بأفض�ل وأرسع الخدم�ات..
وس�يتيح املوقع الجدي�د ملركز
الخدمة لنا فرصة تعزيز تجربة
املش�رتكني بالتزامن م�ع تلبية
احتياجاته�م “ .تجدر اإلش�ارة
إىل أن رشك�ة زين الع�راق نّ
توفر
املئ�ات م�ن نق�اط املبيع�ات
والخدمات واملنترة يف مختلف

املحافظ�ات ،و 3مراكز اتصال
مجان�ي للتواصل مع املش�رتك
عىل م�دار الس�اعة ،إضافة اىل
موقعها اإللكرتوني وصفحاتها
عىل مواقع التواصل االجتماعي،
حيث تض�م صفحة زين العراق
عىل موقع الفيسبوك أكثر من 5
ماليني متابع.
وتندرج هذه الخطوة يف س�ياق
سعي رشكة زين إىل التواصل مع
مشرتكيها يف محافظات العراق
كافة من خالل ش�بكة واس�عة
م�ن مراك�ز الخدم�ة ونق�اط
البيع لتلبية متطلباتهم بأفضل
وأرسع طريقة ..وسيتيح املركز
لرونّاده إمكانية رشاء واستبدال
الخط�وط ،وبطاق�ات الش�حن
الع�دد/3113:ب2019/
التاريخ2020/2/4:

العاملي للنفط والنمو االقتصادي.
وي�درس املنتج�ون تخفيضات أكرب
لإلنت�اج ،وتقدي�م اجتم�اع مقرر يف
مارس /آذار إىل فرباير /شباط.
وأظه�رت بيانات م�ن معهد البرتول
األمريكي ،الثالثاء ،ارتفاع مخزونات

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

ليكون أكثر مالئمة الحتياجات املشرتكني

هبوط مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أنه�ى امل�ؤرش الع�ام لبورص�ة العراق
جلس�ة تداوالت ،ام�س االربع�اء ،عىل
انخف�اض بنس�بة ( ،)0.16%واغل�ق
عن�د مس�توى  477.22نقطة ،مقارنة
بالجلس�ة الس�ابقة البال�غ {}477.97
نقطة.
وت�م الت�داول ،ام�س ،ع�ىل أس�هم 29
رشك�ة ،من أص�ل  104رشك�ة مقيدة
يف الس�وق ،وبلغ عدد االس�هم املتداولة
{ }900.868.833س�هما .بينم�ا بلغت
قيمة االس�هم { }924.301.446دينارا
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النف�ط الخام األمريكية يف األس�بوع
املنته�ي يف  31يناي�ر /كانون الثاني
بواقع  4.2ملي�ون برميل إىل 432.9
ملي�ون برمي�ل ،والرق�م أع�ىل م�ن
توقعات املحلل�ني بزيادة  2.8مليون
برميل.

جمهوري�ة الع�راق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
س�تبيع محكم�ة ب�داءة النارصية وع�ن طريق املزاي�دة العلني�ة العقار
ً
يوم�ا اعتبار من اليوم التايل
تسلس�ل  5681/110جزيرة وخالل ثالثون
للن�ر واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية فف�ي اليوم الذي يليه ويف
تم�ام الس�اعة الثانية عر ظهرا ً يف قاعة محكمة الب�داءة فعىل الراغبني
بالراء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات
القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رسم تس�جيل العقار بنسبة %3
ً
علم�ا ان الداللية عىل
والنقب�ل املبالغ النقدية ان ل�م يكونوا من الركاء
املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف:
-1العقار يقع يف الصالحية عبارة عن دار مفرز منه مشتمل الدار مؤلفة
من غرفة وه�ول ومطبخ ومجموعة صحية مبني م�ن الطابوق والبلوك
ومس�قف بالش�يلمان وبدون س�تاره ومجهز بامل�اء والكهرب�اء ودرجة
العمران قديمة اما املشتمل مغلق ساعة الكشف.
-2مساحة العقار 200م.2
-3القيمة املقدرة للعقار مائة وعرة ماليني دينار فقط.

وتسديد الفواتري ،وخدمات زين
كاش وزي�ن س�مارت ،إضاف�ة
إىل التواصل بش�كل مبارش مع
موظف�ي زي�ن الع�راق .يذك�ر
أن رشك�ة زي�ن الع�راق ه�ي
إح�دى أكث�ر ال�ركات تقدما ً
م�ن الناحي�ة التكنولوجي�ة يف
العراق ،وهي تبحث باس�تمرار
ع�ن كيفي�ة اس�تقدام أح�دث
الحلول التكنولوجية وتقديمها
ملشرتكيها .كما تسعى الركة
للوص�ول إىل رشائ�ح املجتم�ع
كافة ،وتغطية كامل املحافظات
يف الع�راق ،م�ن خ�الل مختلف
مراكزها ونق�اط البيع التابعة
له�ا لتضم�ن تأم�ني الخدم�ة
األفضل واألرسع.
الع�دد/2776:ب2019/
التاريخ2020/2/5:

جمهوري�ة الع�راق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
س�تبيع محكمة ب�داءة النارصية وعن طريق املزاي�دة العلنية عىل العقار
تسلس�ل  16746/110جزيرة وخالل ثالث�ون يوما ً اعتبار من اليوم التايل
للن�ر واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية فف�ي اليوم الذي يليه ويف
تم�ام الس�اعة الثانية عر ظه�را ً يف قاعة محكمة ب�داءة فعىل الراغبني
بالراء الحضور يف املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات
القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رسم تس�جيل العقار بنسبة %3
ً
علم�ا ان الداللية عىل
والنقب�ل املبالغ النقدية ان ل�م يكونوا من الركاء
املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف:
-1العق�ار عبارة عن عرص�ة يقع يف مدينة النارصي�ة /التضحية يف احد
شوارع الرتابية الفرعية القريبة من علوة الخضار.
-2مساحة العقار 240م.2
-3القيمة املقدرة للعقار ثالثون مليون دينار فقط.

الرياضي

أصفر وأمحر

شريكو كريم يفتح النار على إدارة
نادي الشرطة

بغداد /متابعة الزوراء
فت�ح العب اربيل ،ش�ركو كريم ،النار عىل إدارة ناديه الس�ابق الرشط�ة ،فيما اكد انها
تتعامل مع الالعبني باألهواء الشخصية.وقال كريم :إن إدارة الرشطة تعاملت معه بدون
احرتام وبمزاجية عالية ،حتى انها لم تواجهه عندما قررت اس�تبعاده ،ودفعت بشخص
وسيط للتفاوض معه دون أن تكون لديهم أي احرتافية.وتابع« :الوجوه التي فاوضتني
لحظ�ة التحاقي بالرشطة اختفت عند فس�خ العقد ،وهذا دلي�ل عىل عدم احرتام الطرف
الثاني».وب�ني :أنه تنازل عن حقوقه املالية لدى النادي بعد املماطلة التي عانى منها من
قبل إدارة النادي من أجل الحصول عىل بطاقة االستغناء واالنتقال لفريق آخر.
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جلنة الرتاخيص ترفض مشاركة الطلبة

دوري الكرة املمتاز يستأنف الشهر احلالي مبرحلة واحدة والقرعة يوم االثنني
بغداد  /متابعة الزوراء
احتضنت قاعة املؤتمرات يف اتحاد
الك�رة ،ام�س االربع�اء ،املؤتم�ر
الفن�ي للجن�ة املس�ابقات م�ن
اج�ل تحديد آلي�ة ال�دوري ،حيث
ت�م تحديدها م�ن مرحل�ة واحدة
والت�ي تنطلق يوم  ١٦من الش�هر
الح�ايل باس�تثناء فري�ق الرشطة
ال�ذي س�يكون بحال�ة انتظ�ار يف
الجول�ة االوىل ،حيث حرض املؤتمر
 ١٥نادي�ا سيش�اركون يف موس�م
 ،٢٠٢٠-٢٠١٩وحددت املسابقات
يوم االثن�ني املقبل موع�دا إلجراء
قرعة الدوري املمتاز.
واك�دت لجن�ة املس�ابقات ان
االندية تثبت رس�ميا مشاركتها يف
املس�ابقة ،وال يمكن ان تنس�حب
فيما بعد ،وان هناك خمسة أندية
فق�ط ه�ي :ال�زوراء والرشط�ة
والنفط والكهرباء والنجف ترغب
بإقام�ة املس�ابقة بنظ�ام الثالث
مجموع�ات ،فيم�ا كان�ت عرشة
أندي�ة م�ع آلي�ة ال�دوري بنظ�ام
الدوري ملرحلة واحدة .
م�ن جانبه ،طالب ممثل�و االندية
ان تكون لجنتا االنضباط والحكام
مس�تمرتني يف عملهم�ا خ�الل
مس�ابقة ال�دوري بغي�ة تس�مية
الطواقم التحكيمي�ة يف املباريات،
فضال عن متابعة لجنة االنضباط
عملها يف املسابقة.
ع�ىل صعي�د متص�ل ،ح�ددت
املس�ابقات يف اتح�اد الك�رة ي�وم
االحد املقبل موعدا لتسليم االندية
املش�اركة مالعبها التي ستتبارى
عليها.
وم�ن جانبه�ا ،كش�فت لجن�ة
الرتاخي�ص يف االتح�اد العراق�ي
لكرة القدم ع�ن ان اللجنة اوصت

احملامي نزار أمحد يكشف عن
اتفاقات خمفية بني درجال وجبار

بغداد /متابعة الزوراء
كشف الخبر القانوني واملحامي
الس�ابق لالتح�اد العراق�ي لكرة
الق�دم ،نزار احمد ،ع�ن اتفاقات
مخفي�ة ب�ني عدن�ان درج�ال
واالتحاد العراقي لكرة القدم.
وق�ال احم�د إن “النج�م ال�دويل
الس�ابق ،عدن�ان درج�ال ،اب�رم
اتفاقات مخفية مع نائب االتحاد
العراقي لكرة الق�دم ،عيل جبار،
م�ن اج�ل رس�م مالم�ح املرحلة
املقبلة”.
وأوضح أن “ع�يل جبار طلب من
الفيفا عدم اس�تقبال أية رسالة
م�ن اي ايمي�ل غ�ر مع�رف من
االتح�اد العراق�ي ،وكذل�ك من�ع

الالعب حسني هادي يشارك يف
تدريبات منتخب السلة ببغداد

االتح�اد العراق�ي بعدم الس�ماح
لنادي الطلبة باملش�اركة يف دوري
الكرة املمتاز .2020
وق�ال رئي�س اللجن�ة ،محم�د
العبودي إن “ستة العبني ومدرب،
تقدموا بش�كوى ضد نادي الطلبة
لدى لجنة الرتاخيص”.
وأوض�ح أن “لجن�ة الرتاخي�ص
رفعت الش�كوى اىل اتح�اد الكرة،

وسامان فضيان وآخر برونزي ملنتخب
تنس الطاولة يف بطولة مصر الدولية
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د امني رس االتح�اد العراقي التح�اد تنس الطاول�ة ،عضو الوفد
العراق�ي لبطولة م�ر ،لؤي ال�راي ،ان املنتخ�ب العراقي لتنس
الطاول�ة حصل عىل وس�امني فضيني وبرونزي واحد يف منافس�ات
بطول�ة مر الجارية حاليا يف مدينة االس�كندرية املرية.واضاف
الراي ان “نتائج منافس�ات الفرق لالعبت�ني نجلة عماد مع زينب
حسن كانت الوسام الفيض ،فيما حصل الالعب عبد الرحمن حكمت
عىل الوسام الفيض ايضا”.وأش�ار اىل ان “الالعبتني رسل فاضل مع
هديل عيل ،حصلتا عىل وسام برونزي”.يذكر ان بطولة مر املؤهلة
لباراملبي�اد طوكيو  ٢٠٢٠كانت قد انطلقت يوم الثالثني من الش�هر
املايض ،وتختتم اليوم االربعاء الخامس من شباط الحايل.

هادي مطنش يطالب اهليئة العامة
لالحتاد بتصحيح مسار الكرة العراقية
بغداد /متابعة الزوراء
طالب م�درب املنتخ�ب الوطني
األس�بق ،هادي مطنش ،الهيئة
العام�ة لالتح�اد العراق�ي لكرة
الق�دم ،بتصحيح مس�ار الكرة
العراقي�ة بع�د س�نوات م�ن
اإلخفاق.
وق�ال مطن�ش إن “ك�رة القدم
العراقي�ة ،م�رت بس�نوات م�ن
اإلخف�اق دون وج�ود رغب�ة
حقيقية يف اإلصالح ،وهذا االمر

مدي�ر العالقات م�ن تنفيذ اوامر
عيل االسدي وغالب الزاميل”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان ع�ددا م�ن
أعض�اء اتح�اد الك�رة يرغب�ون
بسحب استقالتهم التي ارسلوها
اىل “فيفا” لشعورهم بالخيانة.

لم يغر الواقع املرير للكرة”.
وأوض�ح أن “الهيئ�ة العام�ة
مطالبة اليوم بتصحيح مس�ار
اللعبة ال�ذي انحرف  360درجة
ع�ن خ�ط س�ره ،وأود ان أقول
له�م ان ك�رة الق�دم امان�ة يف
اعنقاكم”.
يذك�ر ان االتح�اد العراقي لكرة
القدم ،سيجري انتخابات جديدة
بع�د اس�تقالة جمي�ع أعض�اء
االتحاد العراقي لكرة القدم.

دحام  :نفط ميسان تعاقد مع
العب األومليب عبد العباس إياد

بغداد /متابعة الزوراء
تعاقد نفط ميس�ان مع العب املنتخب األوملبي ،والنفط السابق ،عبد
العباس إياد ،لتمثيل الفريق يف املوسم الحايل.
وقال مدرب الفريق ،أحمد دحام :إن التعاقد مع إياد جاء بعد انتقال
العبي خط الوس�ط محم�د مزهر وأكرم رحيم للرشطة عىل س�بيل
اإلعارة ،وبالتايل فإن الفريق كان بحاجة إىل التدعيم.
وأض�اف “إياد من الوجوه التي تميزت مع املنتخب األوملبي يف بطولة
آسيا”.
وبني :أن نفط ميسان يواصل تدريباته تحضرا للدوري املمتاز برغم
أن التوقف أثر بش�كل كبر يف جاهزية الالعبني ،لكن الفريق يس�عى
للتحضر بشكل الئق خالل الفرتة املتبقية قبل انطالق الدوري.

لكنه�م غ�ر مقتنعني بإج�راءات
االتح�اد ،وبالت�ايل س�يتقدمون
بش�كوى ل�دى االتحاد االس�يوي
للحصول عىل مستحقاتهم”.
وأض�اف “نحن كلجن�ة تراخيص
ل�م نمنح الرخصة لن�ادي الطلبة،
لك�ن يف ح�ال ش�ارك الن�ادي
بالدوري املمتاز ،فإن من سمح له
باملشاركة سيتحمل مسؤولية تلك

املشاركة”.
وطال�ب ممثل�و االندي�ة ان تكون
لجنت�ا املس�ابقات والح�كام
مس�تمرتني يف عملهم�ا خ�الل
مس�ابقة ال�دوري بغي�ة تس�مية
الطواقم التحكيمي�ة يف املباريات،
فضال عن متابعة لجنة االنضباط
عملها يف املسابقة.
ويف س�ياق منفص�ل ،تق�دم اح�د

أعض�اء االتح�اد العراق�ي لك�رة
القدم بش�كوى ضد مدير عالقات
االتحاد العراق�ي لكرة القدم ،زياد
املوسوي ،لدى القضاء.
وقال مصدر يف اتح�اد يف الكرة إن
“احد أعضاء االتحاد العراقي لكرة
القدم ،تقدم بشكوى لدى القضاء
ضد مدي�ر العالقات باتحاد الكرة،
زياد املوسوي”.

وأوضح ان “الشكوى تأتي بسبب
تنصل املوس�وي عن أداء واجباته
بحس�ب ما ذكره ع�دد من أعضاء
االتحاد العراقي لكرة القدم”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان نائب رئيس
اتحاد الك�رة ،عيل جب�ار ،كان قد
منع أي ش�خص من التواصل مع
املوسوي ،وهذا االمر اثار حفيظة
عدد من اعضاء االتحاد.

بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن االتح�اد العراق�ي لكرة الس�لة اس�تدعاء العب جدي�د لصفوف
املنتخب الوطني تحضرا ً لبطولة امللك عبد الله يف األردن.
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب الوطن�ي ،مهن�د العان�ي :إن “الكادر
التدريب�ي للمنتخ�ب الوطن�ي ،بقيادة ق�ي حاتم ،اس�تدعى الالعب
حسني هادي”.
وأضاف ان “هادي سيش�ارك مع املنتخب الوطن�ي يف بطولة امللك عبد
الله الثاني يف االردن وتصفيات كأس اس�يا التي ستقام مبارياتها امام
املنتخب اللبناني يف لبنان ،وامام املنتخب الهندي يف العاصمة بغداد”.
ويواصل املنتخب الوطني لكرة السلة استعداداته لبطولة امللك عبد الله
املقرر اقامتها يف األردن خالل الشهر الجاري.
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب الوطني ،مهن�د العان�ي :إن “املنتخب
الوطن�ي لك�رة الس�لة يواصل اس�تعداداته لبطول�ة امللك عب�د الله يف
العاصمة األردنية عمان”.
وأوضح أن “البطولة ستقام بمشاركة منتخبات األردن وسوريا ولبنان
والبحرين للفرتة من  10اىل  15ش�باط الجاري” .مبينا ً انها “س�تكون
بطولة تدريبية استعدادا ً لتصفيات آسيا”.
يذك�ر ان املنتخب الوطني س�يتوجه اىل قطر لخوض معس�كر تدريبي
تحضرا ً للبطولة.

منتخب الشباب يشارك يف بطولة غرب آسيا الثانية باألردن
بغداد /الزوراء
ق�رر اتح�اد غرب آس�يا لك�رة القدم
إقام�ة النس�خة الثاني�ة م�ن بطولة
الش�باب ت 19عاما ً يف مدينة العقبة
األردني�ة خالل الف�رتة  17إىل  26آذار
املقبل.
وكان من املقرر أن يستضيف االتحاد
اللبنان�ي البطول�ة ،لكن�ه اعتذر عن
عدم إمكانيته لذلك ،بس�بب األوضاع
الراهنة هناك ،ليتص�دى اتحاد غرب
آس�يا بالتايل لتنظيمها ع�ر كوادره،
وبالتع�اون م�ع االتح�اد األردن�ي
والجه�ات الرس�مية ذات العالق�ة يف
العقبة.
وتشارك يف البطولة  7منتخبات هي:
لبنان ،الس�عودية ،العراق ،فلسطني،
س�وريا ،البحرين ،اإلمارات ،وس�يتم
س�حب قرعتها يوم  20شباط الحايل
يف مق�ر اتحاد غرب آس�يا بالعاصمة
األردني�ة عمّ�ان ،ونق�ل أحداثها عىل
مواقع التواص�ل االجتماعي الخاصة
باالتحاد.
وكش�ف األم�ني الع�ام التح�اد غرب
آس�يا ،خليل الس�الم ،عن أن االتحاد
بارش كل اإلج�راءات اإلدارية والفنية
لتنظي�م البطول�ة ،كم�ا ثم�ن دور
االتح�اد األردن�ي لك�رة الق�دم الذي
أكد مس�اهمته مع اتحاد غرب آسيا

بإنج�از العدي�د من الرتتيبات س�وا ًء
تل�ك املتعلق�ة بحج�وازت املالع�ب
أو تس�هيل مهم�ة تأم�ني تأش�رات
الدخول لوف�ود املنتخبات املش�اركة
والتواصل مع االتحاد اآلسيوي لرفع
تقارير املباريات من خالله.
وكان�ت النس�خة األوىل م�ن بطول�ة
الش�باب أقيمت صي�ف العام املايض
 2019يف مدين�ة ال�رام الفلس�طينية
بمش�اركة  6منتخب�ات :فلس�طني،
قط�ر ،األردن ،البحري�ن ،الع�راق
واإلمارات.
وت�وج املنتخ�ب العراقي بلق�ب تلك
النس�خة بع�د ف�وزه ع�ىل املنتخ�ب
اإلماراتي يف املب�اراة النهائية بنتيجة
 4-2بف�ارق ركالت الرتجي�ح إث�ر
تعادلهما يف الوقت األصيل  ،0-0فيما
احت�ل املنتخب األردن�ي املركز الثالث
وفلسطني رابعاً.
وم�ن جانبه ،أكم�ل االتح�اد العربي
لك�رة الق�دم ولجان�ه التنظيمية كل
االس�تعدادات الخاصة ببطولة كأس
الع�رب للمنتخبات تح�ت  20عاما ً يف
اململكة العربية الس�عودية ،وتحديدا
يف مدن الرياض والدمام والخر خالل
الف�رتة من  17ش�باط الحايل حتى 5
اذار القادم ،بالرشاكة مع معهد إعداد
القادة بالهيئة العامة للرياضة.

ويش�ارك يف منافس�ات البطول�ة
 16منتخب�اً ،وه�ي الع�راق وتون�س
وموريتاني�ا والكوي�ت يف املجموع�ة
األوىل ،واملغ�رب والبحري�ن وجيبوتي
ومدغش�قر يف الثاني�ة ،والس�عودية
وفلسطني والجزائر ومر يف الثالثة،
باإلضافة إىل السودان وليبيا واإلمارات
والسنغال يف املجموعة الرابعة.
ويأتي ذلك ضم�ن اهتمامات االتحاد
العربي لكرة الق�دم بتطوير بطوالته
وتنمي�ة مس�ابقات الفئات الس�نية
للمنتخب�ات العربي�ة خ�الل الف�رتة
املقبل�ة بتوجيه ومتابع�ة من األمر
عبدالعزيز ب�ن تركي الفيصل ،رئيس
االتح�اد ،بم�ا يكف�ل اس�تمراريتها
واس�تفادة الالعبني ،وتنمية قدراتهم
وإمكانياتهم الفنية.
وأقيمت البطولة يف  5نس�خ س�ابقة
له�ذه الفئة العمري�ة ،ويعد املنتخب
ً
املغرب�ي األكثر
تتويج�ا بها ،وذلك يف
مناس�بتني ،يليه العراق والس�عودية
وتون�س بواق�ع م�رة واح�دة ل�كل
فريق.
وانطلق�ت البطول�ة ألول م�رة تحت
مسمى “كأس فلسطني للشباب” ثم
تغر االسم إىل “كأس العرب”.
وأقيم�ت النس�خة األوىل يف ضياف�ة
املغ�رب عام  ،1983وحس�م املنتخب

العراقي اللقب لصالحه بعد الفوز عىل
الس�عودية يف املب�اراة النهائية ،بينما
احتضنت الجزائر ثاني نسخ البطولة
بعد عامني ،وخ�ر منتخبها املباراة
النهائية أمام شقيقه السعودي.
وبعد  4س�نوات ،اس�تضافت العراق
منافس�ات كأس الع�رب للمنتخبات
تح�ت  20عام�اً ،ونج�ح منتخبها يف
بل�وغ النهائ�ي قب�ل الخس�ارة أمام
املغرب.

وتوقفت منافس�ات البطول�ة لفرتة
طويل�ة ،وع�ادت يف ع�ام 2011
بالنس�خة الت�ي أقيم�ت يف املغ�رب،
ونج�ح خالله�ا أصح�اب األرض يف
التتوي�ج باللق�ب للم�رة الثانية عىل
الت�وايل بع�د الفوز عىل الس�عودية يف
الدور النهائي.
ً
مب�ارشة (،)2012
ويف الع�ام اآلت�ي
أقيم�ت املس�ابقة يف ضياف�ة األردن،
وبل�غ منتخب�ا تون�س والس�عودية

املباراة النهائية ،غر أن نسور قرطاج
حسموا اللقب للمرة األوىل.
والي�وم ،تتأه�ب اململك�ة العربي�ة
الس�عودية الحتض�ان منافس�ات
النس�خة السادس�ة ،بع�د ف�رتة
غي�اب دام�ت  8س�نوات ،بأكر عدد
للمنتخب�ات املش�اركة ( 16منتخباً)
ألول مرة يف تاري�خ البطولة العربية،
وبمشاركة جديدة ألول مرة ملنتخبي
مدغشقر والسنغال.

اللجنة الباراملبية تبدأ حتضرياتها استعدادا للمشاركة يف باراملبياد طوكيو

منتخبات القوس والسهم وألعاب القوى واألثقال واملبارزة يف معسكرات تدريبية
بغداد /متابعة الزوراء
كشفت االمني العام للجنة الباراملبية الوطنية
العراقي�ة ،كوث�ر حس�ني ،ع�ن معس�كرات
تدريبية استعدادا للبطوالت املقبلة.
وقالت حسني ان “اربعة معسكرات تدريبية
احدهم خارجي يف ايران بمدينة ش�هر كورد
بمواصف�ات داخلية ،والثالث�ة االخرى داخل
العراق يف العاصمة بغداد”.
واوضح�ت ان “املعس�كر الخارج�ي ملنتخب
القوس والسهم قد انطلق يف ايران يوم الثاني

من الش�هر الجاري ويس�تمر ملدة  12يوما،
وبإرشاف مدرب عراقي واخر ايراني”.
واش�ارت اىل ان “املعس�كر التدريب�ي يأت�ي
اس�تعدادا لبطولة فزاع باللعب�ة والتي تقام
ي�وم  16م�ن ش�باط الج�اري يف االم�ارات
العربي�ة ،ويض�م املنتخب العراق�ي للقوس
والس�هم امل�درب مصطف�ى ،والالعبني زمن
حسني وسليمان فياض وسارة”.
م�ن جهة ثاني�ة ،ذكرت االمني الع�ام للجنة
الباراملبي�ة :ان “املنتخ�ب العراق�ي للمبارزة

عىل الك�رايس دخل معس�كرا تدريبيا داخليا
يف العاصم�ة بغداد اس�تعدادا للمش�اركة يف
ال�دورة الباراملبية املقبل�ة يف طوكيو الصيف
املقبل”.
وقال�ت ان “معس�كر منتخب املب�ارزة يقام
للمدة م�ن االول لغاية العرشين من ش�باط
الحايل بإرشاف املدرب رحيم فالح ،اضافة اىل
اربعة العبني هم :عمار هادي وزين العابدين
غيالن وعيل سعدي وحيدر عيل نارص”.
وذكرت كوثر حس�ني ان “املنتخ�ب العراقي

أللع�اب القوى دخ�ل هو االخر يف معس�كر
اس�تعدادا للباراملبي�اد الق�ادم ويس�تمر
املعسكر التدريبي  20يوما بدءا من االول من
هذا الشهر”.
واضاف�ت ان “معس�كر الع�اب القوى يضم
حي�در كاظ�م اداري�ا وكريم عبي�س مدربا،
ووس�ام غايل مدربا ،والالعب�ني جراح نصار
واحمد غن�ي نعاس وكوفان حس�ن وولدان
نزار وعيل مبارك وحسني فاضل”.
م�ن جان�ب اخ�ر ،قال�ت االم�ني الع�ام ان

“منتخب رفع االثقال دخل معسكرا تدريبيا
يف العاصمة بغداد ملدة  20يوما منذ االول من
شباط حتى العرشين منه”.
واضافت ان “املعس�كر يض�م جبار طارش
اداريا وثام�ر غانم اداريا ،والالعبني رس�ول
كاظم وثائر عباس وفارس س�عدون واحمد
مصطفى وعيل صدام”.
واوضح�ت حس�ني ان “املعس�كر التدريب�ي
ملنتخ�ب رف�ع االثق�ال اس�تعدادا لباراملبياد
طوكيو .”2020
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الدوري الفرنسي

باريس يضيف نانت إىل الئحة ضحاياه وليل يواصل صحوته وموناكو يستعيد توازنه

َ
أضاف باريس س�ان جرمان مضيفه نانت
إىل الئح�ة ضحاياه بفوزه عليه  1 - 2ضمن
املرحل�ة الثالث�ة والعرشي�ن م�ن ال�دوري
الفرنيس لكرة القدم.
وس�جّ ل لفريق العاصمة الفرنسية كل من
األرجنتيني م�اورو إيكاردي ( )29واألملاني
تيل�و كري�ر ( )57يف ح�ني ّ
وق�ع النيجري
موزيس سيمون هدف نانت الوحيد (.)68
ورفع س�ان جرمان رصي�ده إىل  58نقطة
معززا ً صدارته لل�”ليغ  ”1بفارق  15نقطة
عن أقرب مطارديه أوملبيك مرسيليا يف حني
تجمّد رصيد نانت عند  32نقطة.
وهو الفوز الرابع عى التوايل وال� 19للفريق
البارييس يف املس�ابقة املحلي�ة منذ انطالق
منافس�ات املوس�م الحايل بينما تكبّد نانت
هزيمته الحادية عرشة.
وخ�اض باري�س س�ان جرم�ان املب�اراة
يف غي�اب أكث�ر من الع�ب بس�بب اإلصابة
خصوص�ا الرازيلي�ون نيم�ار جوني�ور
دا س�يلفا وماركيني�وس وتياغ�و س�يلفا
واإلس�بانيان خ�وان برنات وأندي�ر هريرا
إضاف�ة إىل عب�دو ديال�و .وأهدر إي�كاردي
فرص�ة افتت�اح التس�جيل عندم�ا تهي�أت
أمامه كرة داخ�ل املنطقة منف�ردا فهيأها
لنفس�ه بيمناه وس�ددها قوية بالقدم ذاته
لك�ن الح�ارس الس�لوفيني الرصبي األصل
ديني�س بيرتيت�ش أبعده�ا براع�ة (.)3

وأبعد املهاجم عبد القادر بامبا كرة رأس�ية
لريس�نل كيمبيمب�ي م�ن ب�اب املرمى إثر
ركل�ة ركنية انرى له�ا االختصايص الدويل
األرجنتين�ي أنخ�ل دي ماري�ا ( .)18ونجح
باريس س�ان جرمان يف افتتاح التس�جيل
عندم�ا توغ�ل مبابي م�ن الجه�ة اليرسى
وم�رر ك�رة عرضي�ة زاحف�ة إىل دي ماريا
غ�ر املراقب فتابعها بيرساه قوية ارتطمت
بقدم مواطنه إيكاردي وتابعت طريقها عى
يسار الحارس بيرتيتش ( .)29وعزز كرير

تقدم الن�ادي البارييس به�دف ثان بربة
رأس�ية إثر ركلة ركنية انرى لها دي ماريا
( .)57وقلص سيمون الفارق مستغال كرة
حاول كيمبيمبي تمريرها بالكعب إىل كرير
يف منتص�ف امللعب فانطل�ق برسعة وتوغل
داخ�ل املنطقة وتابعها ع�ى يمني الحارس
الكوس�تاريكي كيلور ناف�اس ( .)68وكاد
س�ايمون ي�درك التعادل من انف�راد بيد أن
نافاس أنقذ املوق�ف ( ،)87ثم أنقذ نافاس
مرم�اه من هدف قات�ل يف الدقيق�ة الثانية

األخرة من الوقت بدل الضائع بتصديه عى
دفعتني لتسديدة من مس�افة قريبة للبديل
رينو إيمون املنفرد.
وواصل ليل صحوته بفوزه عى ضيفه رين
- 1صفر ،واستعاد موناكو صحوته بتغلبه
عى ضيفه أنجي�ه بالنتيجة ذاتها يف افتتاح
املرحلة الثالثة والعرشين من بطولة فرنسا
يف كرة القدم.
يف املب�اراة األوىل عى ملعب “بي�ار موروا”،
يدين ليل بفوزه إىل مهاجمه املخرم لويك
ريمي ( 33عاما) الذي سجل الهدف الوحيد
يف الدقيقة الرابعة.
وحق�ق ليل ف�وزه الثان�ي عى الت�وايل بعد
ث�الث هزائ�م متتالي�ة والح�ادي عرش هذا
املوسم ،فعزز موقعه يف املركز الرابع وشدد
الخناق عى رين الثال�ث .ورفع ليل رصيده
إىل  37نقط�ة بفارق ث�الث نقاط خلف رين
الذي مني بخس�ارته الس�ابعة هذا املوسم.
وبكر ليل بالتس�جيل وتحديدا منذ الدقيقة
الرابع�ة عر ريم�ي إثر تلقيه ك�رة قطعها
الدويل جوناثان إيكوني�ه يف منتصف امللعب
فس�ددها قوية بيمن�اه زاحفة م�ن خارج
املنطقة ارتطم�ت بالقائ�م األيمن لحارس
املرمى الدويل السنغايل إدوار مندي وعانقت
الش�باك .ورد رين بتسديدة قوية لبنجامان
بوريج�و م�ن خ�ارج املنطقة تص�دى لها
الح�ارس ماي�ك ميني�ان ( .)6وتلق�ى رين

رضب�ة موجعة بإصاب�ة مهاجمه الرازييل
رافينيا ،صاحب ثنائية يف املباراة التي تغلب
فيها فريقه عى نانت ( )2 - 3األحد ،فدخل
رومان دل كاستيلو مكانه (.)34
وكاد النيجري فيكتور أوس�يمهني يسجل
إثر تلقي�ه كرة رائعة بالكع�ب من إيكونيه
داخ�ل املنطقة س�ددها قوية بيمن�اه لكن
الحارس مندي تصدى لها براعة (.)36
وكان رين قريبا من إدراك التعادل بتسديدة
قوي�ة لفالفيان تي من خارج املنطقة مرت
بج�وار القائم األي�رس ملينيان بس�نتمرتات
قليلة (.)69
ورد جوناث�ان بامبا بتس�ديدة بالكعب من
مسافة قريبة فوق العارضة (.)72
وتأل�ق الح�ارس مينيان بإبع�اده بصعوبة
تسديدة للوكاس دا كونيا من خارج املنطقة
إىل ركني�ة ( .)84ويف الثاني�ة ع�ى ملع�ب
“لويس الثان�ي” يف اإلم�ارة ،حقق موناكو
فوزه األول بعد تعادل وثالث هزائم متتالية
يف الدوري والتاسع هذا املوسم بفضل هدف
لالعب الوس�ط الدويل املونتينيغري ستيفان
يوفيتيتش بربة رأسية ساقطة من داخل
املنطق�ة إثر تمري�رة طويلة م�ن منتصف
امللع�ب خل�ف الدف�اع م�ن يوس�ف فوفانا
مس�تغال خروج�ا خاطئا ملواطن�ه حارس
مرم�ى أنجي�ه داني�ال بيتكوفيت�ش (.)18
ورفع موناكو رصيده إىل  32نقطة.
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اعالم الكرتوني

(وادا) تبلغ روسيا منعها من
املشاركة يف مونديال قطر

كش�فت الوكالة الدولي�ة ملكافحة املنش�طات أن العقوبة التي طالت
الرياضة الروسية تشمُ ل املشاركة يف كأس العالم قطر .2022
“وادا” أصدرت بيانا قالت فيه إنه ال يحق للرياضيني الروس املشاركة
يف أي بطولة عاملية تقام كل أربع سنوات أو أكثر ،لذا وبذلك لن يكون
بإمكانهم املش�اركة يف كأس العالم قطر ألفني واثنني وعرشين ،فيما
سيُسمح للمنتخب الرويس باملشاركة يف بطولة أوروبا املقبلة لكونها
قارية وليست عاملية.
وكانت “وادا” قد أعلنت منعها الرياضيني الروس من املشاركة يف كل
املنافسات العاملية دون توضيح مصر مسابقات كرة القدم.

غرناطة بقيادة مارتينيز يقصي فالنسيا

كأس انكلرتا ..ليفربول إىل الدور اخلامس بتشكيلة يافعة قياسية
تاب�ع ليفربول متص�در الدوري اإلنكلي�زي لكرة القدم
مش�واره يف مس�ابقة الكأس وبتش�كيلة قياس�ية من
الالعب�ني اليافع�ني ،بعد فوزه عى ضيفه رشوس�بري
ت�اون من الدرجة الثانية - 1صفر ،يف مباراة معادة من
الدور الرابع.
وبل�غ مع�دل أعمار العب�ي ليفرب�ول  19عام�ا ً و102
يوم�ني ،ليتفوق يف موس�م واح�د عى رقم�ه القيايس،
وذلك بعد بلوغ معدل أعمار العبيه  19عاما ً و 182يوما ً
يف ربع نهائي كأس الرابطة ضد أس�تون فيال يف كانون
األول/ديسمر املايض.
وكان رشوس�بري ت�اون فرض يف  26كان�ون الثاني/
يناير امل�ايض مباراة إعادة عى بط�ل أوروبا بتعادلهما
 ،2-2حي�ث خ�اض ليفرب�ول أيض�ا ً املباراة بتش�كيلة
احتياطية.
ويلتقي ليفربول يف ثمن النهائي مع تشيليس يف موقعة
ناري�ة .ويواص�ل ليفرب�ول زحف�ه نحو لقب�ه األول يف
ال�دوري منذ ثالثة عقود موس�عا ً الف�ارق إىل  22نقطة
مع مانشسرت سيتي حامل اللقب يف آخر موسمني.
ويف شوط أول متواضع املستوى ،كان ليفربول األفضل
باالس�تحواذ والس�يطرة ،لكن رشوس�بري ل�م ينجح
بدوره يف االس�تفادة م�ن مرتداته وتش�كيل خطر عى
مرمى الحارس اإليرلندي كاويمهني كيليهر ( 21عاماً).

ويف الثان�ي ،أهدر الويلزي نيك�و وليامز فرصة خطرة
لليفربول أبعدها الحارس براعة (.)52
وأم�ام جماه�ره القليل�ة يف ملع�ب أنفيل�د ،خط�ف
رشوس�بري ه�دف تق�دم ألغ�ي بعد ث�وان قليل�ة إثر
االستعانة بتقنية الفيديو (.)59
وتحم�ل املداف�ع الش�اب رو -ش�ون وليام�ز ،خري�ج

أكاديمي�ة مانشس�رت يونايت�د ،ع�بء تس�جيل ه�دف
ليفربول عن طريق الخطأ يف مرماه محاوالً تشتيت كرة
عرضية فلعبها برأس�ه قاتلة يف ش�باك حارسه الخارج
إلنقاذها (.)75
وأثار قرار املدرب األملاني يورغن كلوب الدفع بتش�كيلة
احتياطي�ة ج�دالً ،فأعلن االتح�اد اإلنكليزي األس�بوع
امل�ايض ّ
أنه نبه ليفربول من احتمال إعادة مباراة الدور
الرابع يف فرتة اسرتاحة منتصف املوسم قبل بدء املوسم
الحايل.وأكد كلوب عدم حضوره هو ونجوم الفريق األول
يف مباراة اإلعادة وأنه “س�يحرتم” االس�رتاحةّ ،
وأن نيل
كريتشيل مدرب فريق دون  23عاما ً سيتوىل املسؤولية.
واضاف املدرب األملاني“ :يف نيسان/أبريل  ،2019تلقينا
رس�الة من رابطة الدوري املمتاز ،عى ما أعتقد ،طلبوا
منا احرتام عطلة الشتاء وعدم تنظيم مباريات ودية أو
ألعاب تنافسية ،ونحن احرتمنا ذلك”.
وأضاف“ :طالبتن�ا الرابطة باحرتام العطلة الش�توية،
وه�ذا ما فعلناه ،لك�ن إذا لم يحرتم االتح�اد اإلنكليزي
ذلك ،فلن نتمكن من تغيره ،لن نكون هناك”.
وكان ليفرب�ول ق�د خرس بقي�ادة كريتش�يل - 5صفر
أمام أس�تون فيال يف الدور ربع النهائي ملس�ابقة كأس
رابطة األندية ،يف الوقت الذي كان الفريق األول يش�ارك
قطر ،والتي
يف كأس العال�م لألندية يف

إطاللة جديدة للتعاون السعودي والسد سفري الكرة القطرية يف دوري أبطال آسيا

ش�كل عام  2107عالمة فارق�ة يف تاريخ نادي التعاون الس�عودي عندما
ظهر للمرة األوىل يف مس�ابقة دوري أبطال آسيا يف خطوة شكلت منعطفا ً
هاما ً حيث بدأ الفريق بفرض حضوره يف البطوالت الكروية يف السعودية.
التعاون (السعودية):
� أبرز النتائج السابقة :دور املجموعات (.)2017
� املدرب :فيتور كامبيلوس (الرتغال).
� نجم الفريق :هيلدون أجوستو.
وافتت�ح التع�اون مش�واره التاريخ�ي يف تل�ك البطول�ة بف�وز ثمني عى
لوكومتي�ف األوزبكي بهدف دون رد ،لكنه ل�م ينجح يف تكرار ذلك وخرس
يف  3مباري�ات وتعادل مرتني مودعا ً بذلك املس�ابقة م�ن دور املجموعات.
وبعد غياب لم يدم س�وى موس�مني ،ع�اد التعاون للظه�ور من جديد يف
دوري أبطال آسيا للمرة الثانية بعد أن نجح يف حجز مقعد له حينما ظفر
بلقب كأس امللك للمرة األوىل يف تاريخه بتغلبه يف املباراة النهائية عى فريق
االتح�اد بهدفني مقابل هدف وحيد .وكان التعاون يف طريقه إلضافة لقب
محيل آخر إىل خزائنه املوسم املايض إال أن مواطنه النرص كان له رأي آخر
عندما خطف اللقب بالفوز بفارق ركالت الجزاء الرتجيحية يف مباراة كأس
الس�وبر بعد التعادل اإليجابي يف الوقت األصيل بهدف ملثله .وأفرزت قرعة
دور املجموع�ات م�ن دوري أبطال آس�يا عن وقوع التع�اون يف املجموعة
الثالث�ة الت�ي تضم أيض�ا ً ف�رق برس�بوليس اإليراني والدحي�ل القطري
والش�ارقة اإلماراتي الذي س�يواجهه يف افتتاح مشواره يوم الحادي عرش
من ش�هر ش�باط/فراير الجاري عى ستاد الش�ارقة .ولم ترض النتائج
التي حققها الفريق يف الفرتة األخرة مع املدرب الرتغايل باولو س�رجيو
طموحات العش�اق واألنصار فقرر مجلس اإلدارة االس�تغناء عن خدماته
وجلب مواطنه فيتور كامبيلوس قبل أقل من ش�هر من انطالق منافسات
النس�خة القادمة م�ن دوري أبطال آسيا.وس�بق لكامبيلوس  44عاما ً أن
خاض عدة تجارب تدريبية يف الرتغال مع فريق فيتوريا غيمارايش “ب”،
بينما كانت املحطة األخرة له مع نادي مورينريس قبل خوض تجربته مع
التعاون الذي يطمح معه إىل تحقيق نتائج إيجابية ال س�يما يف املس�ابقة
الكروي�ة األه�م يف القارة اآلس�يوية عى صعي�د األندية .وس�جل مهاجم
التع�اون ومنتخ�ب الرأس األخ�ر هيلدون أغوس�تو  5أه�داف لفريقه
يف مس�ابقة الدوري املحيل هذا املوس�م وس�اهم مع زميليه نجم منتخب
بروروندي س�يديرك أمييس والرازييل س�اندرول مانويل بتش�كيل عصب
حيوي للفريق الذي يحتل املركز الرابع.
السد سفر فوق العادة
� يق�ود الحنني جماهر الس�د إىل العام  2011عندما ظف�ر الفريق للمرة
الثاني�ة بلق�ب دوري أبطال آس�يا بتغلبه ع�ى فريق تش�ونبوك هيونداي
موتورز الكوري الجنوبي يف املباراة النهائية التي ستظل عالقة يف األذهان
إىل جان�ب ذكريات اللق�ب األول الذي حققه الفريق يف ع�ام  1989عندما
اجتاز محطة الرشيد العراقي (الكرخ حاليا) يف املباراة النهائية التي انتهت

عراقي�ة يف الذه�اب  2 - 3وقطري�ة يف اإلياب بهدف دون رد .ويش�ارك
الس�د يف دوري أبطال آس�يا هذا املوس�م بصفته بطالً للدوري القطري
املوس�م املايض حينما حس�م اللقب بفارق  7نقاط عن أقرب مطارديه
فريق الدحيل ،يف الوقت الذي قدم أكرم عفيف ورفاقه مستويات رائعة
للغاية جرت الكأس إىل معقل النادي عن جدارة واستحقاق.
السد (قطر):
� أبرز النتائج السابقة :البطل ( 1989و.)2011
� املدرب :تشايف هرنانديز (إسبانيا).
� نجم الفريق :أكرم عفيف.
وأوقع�ت القرع�ة فريق الس�د ضمن
املجموع�ة الرابعة التي تضم كالً من
العني اإلماراتي وسيباهان اإليراني
والنرص الس�عودي الذي يحل عليه
ضيفا ً يف أوىل مبارياته يوم الحادي
عرش من الشهر الجاري عى ستاد
امللك فهد الدويل يف الرياض.
ورغم تخلفه بف�ارق  3نقاط عن
املتص�در فريق الدحي�ل واحتالله
املرك�ز الثال�ث ع�ى س�لم ترتيب
الدوري هذا املوس�م ،إال أن السد
يعت�ر مرش�حا ً دائم�ا ً العت�الء
منص�ات التتوي�ج يف املس�ابقات
الكروي�ة املحلي�ة نظ�را ً لقائم�ة
النج�وم الطويل�ة الت�ي توف�ر
الخي�ارات الفني�ة الكثرة للمدرب
اإلس�باني تش�ايف هرناندي�ز.
وقرر نجم فريق برش�ونة السابق
خوض تجرتب�ه التدريبية األوىل يف
قطر وتحديدا ً مع الس�د الذي مثله
كالعب م�دة ثالثة مواس�م ،ونجح
بتحقيق أول ألقابه كمدرب املوس�م
املايض بالفوز بكأس الس�وبر املحيل
عى حساب الدحيل ،بينما قاد الفريق
للوص�ول إىل ال�دور قب�ل النهائ�ي يف
النسخة األخرة من بطولة دوري أبطال
آسيا.ويُحس�د تش�ايف كثرا ً عى األسماء
الالمع�ة التي يمتلكه�ا يف مقدمتها أفضل
العب يف آس�يا عام  2019أكرم عفيف الذي
يعت�ر من أهم صانع�ي األلع�اب يف القارة
حالي�ا ً إىل جانب الكثر م�ن النجوم أبرزهم
عبدالكريم حس�ن وبوعالم خوخ�ي والقائد
حس�ن الهي�دوس اللذي�ن صاغ�وا مف�ردات
إنج�از منتخب قطر املتوج بلقب كأس آس�يا
الت�ي ج�رت الع�ام امل�ايض يف اإلم�ارات .مع
أهداف�ه ال� 39الت�ي احتل بها ص�دارة هدايف
املوس�م امل�ايض يف ال�دوري وزيارت�ه ش�باك
الخص�وم يف  13مناس�بة ه�ذا املوس�م ،يبقى
املهاجم الجزائري بغداد بونجاح أهم األس�لحة
الفتاكة للسد والذي تعول عليه مع بقية زمالئه
جماهر النادي يف تحقيق حلم التتويج بالنجمة
الثالثة خالل الحدث الكروي القاري املقبل.

عاد منها مكلالً باللقب.
وتغل�ب دربي كاونتي من املس�توى الثان�ي عى ضيفه
نورثامبت�ون ت�اون من املس�توى الراب�ع  2 - 4ليالقي
مانشس�رت يونايت�د يف مواجه�ة س�تجمع واي�ن روني
بفريقه السابق.
س�جل للفائز أندري ويزدوم ( )28ودواين هوملز ()35
وج�اك ماريوت ( )51والنجم املخرم واين روني (77
م�ن ركلة ج�زاء) ،وللخ�ارس نيكي ادامز ( )47وس�ام
هوسكينز ( 84من ركلة جزاء).
ونج�ح ريدين�غ م�ن الدرج�ة األوىل يف إقص�اء كارديف
سيتي من ذات الدرجة بعد الفوز عليه بركالت الرتجيح
 1 - 4بع�د انته�اء املباراة بالتع�ادل  3-3الوقت األصيل
 2-2وم�ن ثم اإلضايف  1-1ليرب موعدا ً مع ش�يفيلد
يونايتد.
وبدوره انترص يرمنغهام سيتي من األوىل عى كوفينرتي
من الثاني�ة بفضل ركالت الرتجي�ح ( )1 - 4إثر انتهاء
املب�اراة بالتعادل  2-2والوقت األصيل كان  ،1-1ليالقي
ليسرت سيتي ثالث الدوري املمتاز يف الدور القادم.
وأخرا ً عانى نيوكاس�ل قب�ل أن يقطع بطاق�ة العبور
لرب موعد مع وست بروميتش ،إذ احتاج إىل التمديد
قبل أن يحسم مباراته  2 - 3مع أوكسفورد يونايتد من
الثانية ،وذلك عقب انتهاء الوقت األصيل بالتعادل .2-2

َ
أخرج غرناطة ضيفه فالنسيا من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا
لكرة القدم عقب فوزه عليه .1 - 2
وق� ّدم غرناطة الذي يق�وده اإلس�باني دييغو مارتيني�ز مباراة
كبرة وكان األكثر خطورة ع�ى مرمى الخفافيش رغم أفضلية
الضيف يف نسبة االستحواذ.
وافتتح روبرتو سولدادو العب فالنسيا السابق التسجيل لصالح
غرناطة بعد ثالث دقائق من انطالق اللقاء قبل أن يعدل رودريغو
النتيجة (.)40
وانتظر غرناطة حتى الوقت بدل الضائع ليمنحه س�ولدادو (34
عاماً) ه�دف الفوز من ركلة جزاء ( )90+4ليخرج حامل اللقب
من املسابقة.
م�ن جهة اخ�رى كش�ف أنيل مورث�ي ،رئي�س نادي فالنس�يا،
س�بب فشل املفاوضات مع برش�لونة حول مهاجم الخفافيش،
رودريجو مورينو ،خالل فرتة االنتقاالت الشتوية املاضية.
وقال مورثي ،يف ترصيحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”
الكتالونية“ :املفاوضات فش�لت ألن برش�لونة لم يكن يريد دفع
 60ملي�ون ي�ورو ،وه�ي القيم�ة الت�ي حددناها لبي�ع العبنا..
حاول�وا تخفيض املبلغ بعرض إج�راء صفقات تبادلية ،وهو ما
لم نقبله”.

بوادر أزمة يف برشلونة واصابة دميبيلي بتمزق كامل يف فخذه
َ
خ�رج األرجنتيني ليونيل مييس قائد برش�لونة عن
صمت�ه معلقا ً ع�ى ترصيحات الفرن�يس إيريك
أبيدال الذي يشغل مهام املدير الريايض للفريق
الكاتالوني .ودافع مييس عن زمالئه بعد أن قال
أبي�دال يف مقابلة صحفية ّ
إن بعض الالعبني
لعب�وا برتاخ�ي تح�ت إم�رة فالف�ردي:
“الكث�ر من الالعبني لم يعملوا بجد ولم
يكونوا س�عداء” وهو األمر الذي شعر
ب�ه أبيدال وأخ�ره إلدارة النادي التي
ً
الحق�ا .وجاء ر ّد
أقال�ت فالفردي
مييس عر حس�ابه الرسمي عى
إنس�تغرام ببي�ان مط�ول لعل
أبرز ما جاء فيه“ :أعتقد بأنك
عندم�ا تتحدث ع�ن الالعبني
فعليك أن تعطي أس�ماء”،
موضح�ا ً ّ
أن الغم�وض يف
هذا التفصيل من شأنه أن
يغذي انتشار الشائعات.
وطالب مييس ب�أن ّ
يركز
ّ
العم�ل امل�وكل إلي�ه“ :أنا
كل ش�خص عى
ال أح�ب فعل هذا النوع من األش�ياء ،لكنني أعتق�د أن عى كل

شخص أن يكون مسؤوالً عن عمله وأن يتحمل مسؤولية قراراته”.وتابع:
“الالعبون (مس�ؤولون) عن الذي يحدث يف أرض امللعب” ،مش�را ً إىل أنهم
يعرتفون بوضوح عندما ال يلعبون بشكل جيد .وأقيل فالفردي منذ قرابة
 20يوما ً وت ّم تكليف كيكي س�يتني بدالً منه ،علما ً ّ
أن املدرّب امللقب بالنملة
كان يتصدر مع برشلونة جدول ترتيب الدوري اإلسباني لحظة إقالته.ولم
يقدم برشلونة أفضل ما لديه تحت إمرة املدرب الجديد وتنازل عن الصدارة
بفارق ثالث نقاط لصالح ريال مدريد .وسبق ألبيدال أن لعب بجوار مييس
قب�ل أن يت�وىل منصبه اإلداري منذ أكثر من ع�ام ونصف .من جهة أخرى،
أعلن نادي برش�لونة اإلس�باني أن العبه الفرنيس عثم�ان ديمبييل مصاب
بتم�زق عضيل كام�ل يف فخذه اليمن�ى عقب الفحوصات الت�ي خضع لها
أول أمس الثالثاء .وأضاف النادي الكاتالوني يف بيان رس�مي أنه سيعلن يف
الس�اعات املقبلة نوعية العالج الذي سيتلقاه العبه الفرنيس ،فيما أشارت
تقارير صحافية إىل أن غياب الالعب قد يس�تمر حتى نهاية املوسم .وكان
ديمبي�يل اضطر إىل مغ�ادرة تدريبات فريقه علما ً انه ع�اد للتو من إصابة
يف العضل�ة الخلفية أبعدته منذ  27ترشي�ن الثاني/نوفمر املايض .وعانى
الالع�ب البالغ م�ن العمر  22عاما سلس�لة من اإلصابات من�ذ انتقاله إىل
كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند األملاني عام  2017ولم يشارك هذا
املوس�م إال يف تس�ع مباريات وس�جل هدفا ً واحداً .وبات الشك يحوم حول
مشاركة املهاجم مع فرنسا بطلة العالم يف كأس أوروبا الصيف املقبل ،ألن
ه�ذا النوع من اإلصاب�ة غالبا ما يحتاج إىل عملي�ة جراحية وابتعاده فرتة
طويلة عن املالعب.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com

العدد 7184 :الخميس  6 -شباط 2020

رئيس حترير صحيفة يتلقى تهديدا
ويطلب احلماية القانونية
بغداد /نينا:
اعل�ن عقيل الش�وييل رئيس تحري�ر صحيفة  /كل
االخب�ار  /ع�ن تلقي�ه تهدي�دا  ،عى خلفي�ة االدعاء
بنره خربا يتهم مسؤوال بالفساد .
وابلغ الش�وييل املرصد العراق�ي للحريات الصحفية
يف نقاب�ة الصحفين العراقين  ،انه تلقى تهديدا عرب
الهات�ف ،من ش�خص يتوع�ده مدعيا ن�ره خربا يف
أح�د املواقع األلكرتونية ،يزع�م أنه يتضمن اتهامات
بالفساد بن مس�ؤول احدى املطابع واملسؤول الذي
كان املتصل يتحدث مدافعا عنه ومتوعدا نيابة عنه.
واوضح الش�وييل للمرصد ،انه العالقة له باملوضوع
املنش�ور ،والعالق�ة له باملوق�ع الخربي ال�ذي نره
 ،وه�و إته�ام باطل ،والصحة له عى االطالق .وطالب الش�وييل بتوف�ري الحماية القانونية له،
ول�كادر الصحيف�ة ،ع�ادا ذلك تعديا فاضح�ا عى حرية التعب�ري ،وحق الوص�ول اىل املعلومة،
واتهاما دون دليل مادي ملموس .يذكر ان االعتداءات عى الصحفين تتكرر وتزداد حدتها من
حن آلخر نتيجة تفاعالت املش�هد العام ،وقضايا الفس�اد ،ومحاوالت التعدي عى املال العام،
واستغالل املناصب والنفوذ والسلطة.

فرع نقابة الصحفيني يف كركوك يبحث اجراءات
تأهيل مقره اجلديد  ..وحسم ملف اراضي الصحفيني

كركوك /نينا:
ّ
بح�ث ف�رع نقابة الصحفين العراقي�ن يف كركوك ،خالل اجتماع للهيئ�ة االدارية ،اجراءات
تأهيل املقر الجديد للفرع ليكون مؤهالَ ملمارسة االنشطة والفعاليات املهنية والنقابية.
وتط�رق االجتماع اىل توجيه املحافظ بما يتعلق بحس�م مل�ف أرايض الصحفين يف كركوك ،
وإي�الء الرعاية لالرسة الصحفية تقدي�را لعطائها ودورها املمي�ز يف تعزيز مكونات مجتمع
كرك�وك .وتق�رر يف االجتماع العمل عى تنظيم حوار مفتوح بن صحفيي كركوك و املحافظ
ملناقشة عرات املشاريع العمرانية والخدمية ومراحل انجاز مطار كركوك الدويل ومالحظات
الصحفين وتقيميهم لهذه املشاريع.

الرئيس اجلزائري يأمر مبعاملة الصحف اإللكرتونية
كما تعامل نظريتها املكتوبة يف التغطيات الرمسية
الجزائر/د ب أ:
أم� ّر الرئي�س الجزائري عبد املجي�د تبون الوزي�ر األول عبد العزيز جراد“ ،بضبط وتس�وية
الوضعية القانونية للصحف اإللكرتونية املوطنة”  ،حسبما أفاد بيان للرئاسة الجزائرية .
وطبق�ا للبي�ان ،س�تعامل”الصحف اإللكرتونية كم�ا تعامل الصح�ف الوطني�ة املكتوبة يف
التغطيات الرسمية ،حيث ستستفيد من اإلشهار العمومي يف حدود ما يسمح به القانون”.
ّ
ويش�كل اإلش�هار الحكومي يف الصحف الجزائرية املورد األس�ايس ،عى اعتب�ار أن املبيعات
ال تغطي إال جزءا بس�يطا م�ن تكلفة الطباعة ،يف الوقت الذي تحتك�ر فيه الحكومة املطابع
الكربى يف البالد ،حيث تلجأ نسبة  99باملئة من الجرائد للمطبعة الحكومية.
ويش�رتط قان�ون الصفقات العمومي�ة يف الجزائر رضورة نر إعالن�ات أي مناقصة تجري
يف الب�الد ع�رب الجرائد الوطنية ،حتى تك�ون قانونية ،ويمر هذا اإلعالن عن طريق املؤسس�ة
الوطنية للنر واالش�هار ،التي تعمل بدورها ع�ى توزيع اإلعالنات عى مختلف الجرائد ،مع
العلم أن معظم املطابع يف الجزائر حكومية.
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السعودية تنشئ “مدينة إعالمية” يف الرياض
الرياض/متابعة الزوراء:
َ
أعلن وزير الثقافة السعودي األمري
ب�در ب�ن عبد الل�ه بن فرح�ان ،اول
ام�س الثالث�اء ،ع�ن إنش�اء مدينة
إعالمية يف حي السفارات بالعاصمة
الرياض.
وق�ال األم�ري بدر ب�ن عب�د الله عى
تويرت ،إن “املدينة اإلعالمية محفزة
لإلبداع يف التقنية واإلعالم والثقافة،
ومرحبة بكل األفكار امللهمة”.
وأض�اف يف تغريداته“ :اليوم ،وقعت
م�ع ج�ريي يل ،العض�و املنت�دب يف
صندوق  eWTP Arabiaاالستثماري
ورشكة ع�يل كالود التابعة ملجموعة
ع�يل بابا ،عى تأس�يس مق�ر جديد
للصندوق يف املدينة اإلعالمية ،وهذه
خطوة أوىل مهم�ة لتعزيز رشاكاتنا
وج�ذب املبدع�ن من جمي�ع أنحاء
العال�م” .وتاب�ع“ :أدع�و أصح�اب
املش�اريع الطموحة سوا ًء الصغرية
منه�ا واملتوس�طة والكب�رية إىل
االنضم�ام إلين�ا ...اتفاقي�ات اليوم
حزم�ة أوىل والقادم أجمل” ،مضيفا
أن املجموع�ة الس�عودية لألبح�اث
والتسويق ،إحدى مجموعات النر
املتكامل�ة الرائ�دة يف منطقة الرق
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا ،س�تبدأ
بالعمل عى تأسيس مقر رئيس لها
يف املدينة اإلعالمية”.
وأعلن األمري الس�عودي التوقيع مع
وليد آل إبراهيم ،رئيس مجلس إدارة
 ،mbc_groupاملجموع�ة األضخم يف

العالم العربي ،اتفاقية إلنش�اء مقر
جديد للمجموعة يف املدينة اإلعالمية،
باإلضافة إىل توقيع اتفاقية إلنش�اء
مرك�ز جدي�د لش�بكة “العربي�ة”
و”العربي�ة الح�دث” اإلخباري�ة
الرائ�دة يف منطق�ة الرق األوس�ط
وشمال أفريقيا ،يف املدينة اإلعالمية
مزودا ً بأح�دث التجهيزات واألدوات
والتقنيات يف الصناعة اإلعالمية.
ويشمل مروع “املدينة اإلعالمية”،
ال�ذي يقع يف حي الس�فارات (غرب
العاصم�ة الري�اض) ،قطاع�ات
يف الثقاف�ة واإلع�الم والتقني�ة،

تؤث�ر بش�كل مب�ارش يف الصناع�ة
اإلبداعي�ة املس�تقبلية ،كالن�ر
والبودكاس�ت واألف�الم ،ووس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي ،واإلع�الن
الرقم�ي والتعلي�م الرقم�ي والواقع
املعزز وتطوي�ر املحتوى ،والتصوير
والتصمي�م واألزي�اء والصح�ف
واملج�الت واإلذاع�ات واملحط�ات
التلفزيونية ،وغريها.
ويق�دم امل�روع خدم�ات متنوعة
لتغطية احتياجات قطاعات الثقافة
واإلعالم والتقنية ،ك�االستديوهات،
وخدم�ات تمكن الثقافة ،واملكاتب،

واملناط�ق الس�كنية والتجاري�ة،
والضيافة ،وحاضنات أعمال.
ويستهدف املروع شبكات وسائل
اإلعالم يف املنطقة ،وكربيات منصات
التج�ارة اإللكرتوني�ة ،وتقني�ات
األقمار الصناعية ،والهيئات الدولية
واإلقليمي�ة املتخصصة ،واملش�اريع
اإلنتاجية الواعدة والهيئات الوطنية
املتخصصة يف قطاع الثقافة واإلعالم
والتقنية واالبتكار واملعرفة ،وتعطي
الفرص�ة لتطوي�ر وتعزي�ز ف�رص
النم�و لل�ركات الواع�دة الصغرية
واملتوسطة .ومن املتوقع أن يساهم

بسبب األزمة االقتصادية

امل�روع يف النات�ج املح�يل ،ويخلق
وظائ�ف مب�ارشة وغ�ري مب�ارشة،
ويتسع ألكثر من  1000منشأة.
ويف حزم�ة أوىل م�ن االتفاقي�ات،
وق�ع صن�دوق eWTP Arabia
االس�تثماري لرك�ة «ع�يل كالود»
التابعة ملجموع�ة عيل بابا الصينية،
مذكرة تفاهم م�ع مروع «املدينة
اإلعالمية» ،لتأس�يس مق�ر إقليمي
 MENAفيه�ا .كما وقعت مجموعة
 MBCاإلعالمي�ة ،وش�بكة «العربية
والح�دث التلفزيوني�ة» ،واملجموعة
الس�عودية لألبح�اث والتس�ويق
( ،)SRMGاتفاقي�ات م�ع مروع
«املدينة اإلعالمية» ،إلنش�اء مقرات
جديدة لها يف نطاق املروع.
وأكد األم�ري بدر ،أن امل�روع يأتي
ضم�ن سلس�لة مش�اريع كب�رية
تحظ�ى برعاية القيادة لالس�تفادة
م�ن اإلمكانات الس�عودية ،مش�ريا ً
إىل أن امل�روع ال يمك�ن ح�رصه
يف قط�اع بعين�ه ،ب�ل «ذهبن�ا إىل
فضاءات ال محدودة يف كل قطاعات
املستقبل واملعرفة والتقنية واإلعالم
والثقاف�ة» .الفت�ا ً إن امل�روع
س�يكون وجهة محف�زة هدفها أن
تكون ضمن أفضل املدن اإلبداعية يف
العالم ،و«يف اململكة لدينا اإلمكانات،
ولدين�ا الرغب�ة للم�ي قدم�ا ً نحو
أهدافن�ا املرس�ومة بدع�م وتوجيه
م�ن خادم الحرم�ن الريفن وويل
العهد»(.املصدر/ايالف).

“ذا ديلي ستار” اللبنانية تعلق إصدار نسختها الورقية

اإلعالنات عى مدار األشهر األربعة املاضية.
وتأسس�ت “ذا دي�يل س�تار” ع�ام ،1952
وتوقف�ت عن الص�دور خالل الح�رب األهلية
م�ن  1975إىل  1990قبل أن تع�اود االنطالق
يف . 1996
واضطرت العديد من الصحف اللبنانية البارزة
إىل التوقف عن الصدور خالل السنوات القليلة
املاضية بس�بب املش�كالت املالية ،م�ن بينها
صحيفة “املس�تقبل” التابعة لرئيس الوزراء
السابق سعد الحريري.
وتشهد لبنان احتجاجات منذ منتصف ترين
األول/أكتوبر املايض ،وتس�ببت االضطرابات
االقتصادي�ة والسياس�ية بها إىل أس�وأ أزمة
تشهدها البالد منذ الحرب األهلية.

بريوت/د ب أ:
ْ
أعلن�ت صحيف�ة “ذا دي�يل س�تار” اليومي�ة
اللبناني�ة ،الص�ادرة باللغ�ة اإلنجليزية ،اول
امس الثالثاء تعليق إصدار نس�ختها الورقية
مؤقتا بس�بب التحديات املالية التي تواجهها
يف ظ�ل األزم�ة االقتصادية الت�ي تعاني منها
البالد.
وم�ن املق�رر أن يواص�ل املوق�ع اإللكرتوني
للصحيف�ة وصفحاتها عى منصات التواصل
االجتماعي العمل كاملعتاد.
وتقدم�ت الصحيفة باعتذار لقراء نس�ختها
الورقية ،وأعربت ع�ن أملها يف أن تتغلب عى
هذه العاصفة حتى تمر.
وأش�ارت إىل أن القرار جاء بعد تاليش عائدات

صحيفة دمناركية تثري غضب الصني بكاريكاتري

ستوكهولم/وكاالت:
أثا َر رس�م كاريكاتريي يصور فريوس كورونا الجديد املنتر
يف الص�ن ،وق�د نرته صحيف�ة دنماركية ،غضب الس�فارة
الصينية يف ستوكهولم ،ما أدى إىل مطالبتها باعتذار.
ونرت صحيف�ة “يالندس بوس�تن” الرس�م الكاريكاتريي،
الذي يجس�د العلم الوطني الصيني .وقد تم يف الرسم استبدال

النج�وم الخم�س الصف�راء املوج�ودة ع�ى العلم ،بخمس�ة
فريوسات .ومن جانبها ،تؤيد الصحيفة منشورها.
وقد أدى انتش�ار املرض إىل تس�جيل أكثر من  400حالة وفاة
حتى يوم امس االربعاء .وقالت الس�فارة الصينية إن الرس�م
الكاريكاتريي يع ّد “إهانة للصن ،وإنه يؤذي مش�اعر الشعب
الصيني” .م�ن ناحية أخ�رى ،رفض رئي�س تحرير صحيفة

“يالندس بوس�تن” ،جيكوب نيربو ،االنتقادات ،حيث قال إنه
“ليس هناك سخرية أو تحقري يف الكاريكاتري”.
وأوض�ح أن�ه “رس�م توضيح�ي ،يجس�د األح�داث الجارية،
باس�تخدام وس�ائل قليلة يف مس�احة مح�دودة للغاية” .كما
ش�ارك العرات من متابع�ي املوقع اإللكرتون�ي للصحيفة،
يحمل الكثري منهم أسماء صينية ،بتعليقات عى املنشور.

يواجه مشكلة أيديولوجيات ومواقف العاملين في اإلعالم

السودان حيرر التلفزيون الرمسي من النفوذ اإلخواني
الخرطوم/وكاالت:
تم�ي الحكوم�ة الس�ودانية يف خطته�ا
الرامي�ة إىل تفكي�ك املؤسس�ات اإلعالمي�ة
اإلخواني�ة ،ووصل�ت إىل هيئ�ة اإلذاع�ة
والتلفزي�ون الرس�مية ،بإعفاء  16عنرصا
م�ن مناصب قيادية يف الهيئ�ة ،فيما اعترب
البع�ض أنه�ا خط�وة متأخ�رة ،وكان من
املفرتض أن تكون من أولويات الحكومة.
وأصدر وكيل أول وزارة اإلعالم السودانية،
ومدي�ر الهيئة العامة لإلذاع�ة والتلفزيون
املكلف رشيد سعيد يعقوب ،قرارا بطرد 16
عنرصا من مناصب قيادية بالهيئة ،ضمن
مجموع�ة من اإلج�راءات تق�ي بتطهري
وس�ائل اإلعالم من النف�وذ اإلخواني الذي
يسيطر عليها منذ  30عاما.
وتضمن الق�رار ،إعفاء ه�ذه العنارص من
مناصبه�م كمديري�ن إلدارات مختلف�ة
بهيئة اإلذاعة والتلفزيون ،وتكليف آخرين
ب�دال عنه�م ،يف ح�ن اعت�رب صحفي�ون
سودانيون أن هذه الخطوة تأخرت ،وكانت
م�ن أولوي�ات الحكومة إص�الح املنظومة
اإلعالمية الرسمية وتحريرها من السيطرة
اإلخوانية.
وأش�ار يعقوب إىل أن الق�رار يأتي يف إطار
ترتيبات العمل بهيئ�ة اإلذاعة والتلفزيون،
ويسري العمل به منذ تاريخ التوقيع عليه.
ويواجه اإلعالم الس�وداني مش�كلة تتعلق
بايديولوجي�ات ومواقف العاملن يف املجال
اإلعالم�ي ألن ال�والء لتنظيم اإلخ�وان كان
بواب�ة العبور للعمل يف الصح�ف والقنوات
الحكومي�ة والخاصة ،لذلك ش�كلت وزارة

اإلع�الم ،لجن�ة لحف�ظ ملف�ات العامل�ن
بالوحدات واألقس�ام اإلداري�ة بالتلفزيون
وحرصها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها
للمراجعة.
ويف مطل�ع الش�هر الجاري ،أص�در رئيس
ال�وزراء الس�وداني عبدالله حم�دوك قرارا
يقي بإعف�اء اإلخواني إبراهي�م البذعي
من منصب مدير هيئة اإلذاعة والتلفزيون

وتكلي�ف وكي�ل أول وزارة اإلع�الم رش�يد
سعيد يعقوب بتسيري مهمات الهيئة.
وته�دف خط�وة حكومة عبدالل�ه حمدوك
إىل تفكي�ك املؤسس�ات التابع�ة لإلخوان يف
السودان ،وهي مؤسسات إعالمية وتربوية
واقتصادي�ة كان�ت متحالف�ة م�ع املؤتمر
الوطني الحاكم س�ابقا يف البالد ،الذي كان
يرأس�ه الرئي�س الس�وداني املخل�وع عمر

البش�ري .وأص�درت “لجن�ة تفكي�ك نظام
اإلنقاذ وإزالة التمكن ومحاربة الفس�اد”،
منتص�ف الش�هر الجاري ،ق�رارات بوضع
يده�ا ع�ى مجموعة قن�وات “طيبة” (12
قناة) ،وقن�اة ال�روق ،وصحيفتي الرأي
العام والس�وداني ،وإذاع�ة القرآن ،وحجز
ممتلكاته�ا ومقراتها ،إضاف�ة إىل مراجعة
حسابات جامعة أفريقيا العاملية.

وتمل�ك رشكة األندل�س لإلنت�اج اإلعالمي
مجموع�ة قنوات “طيبة” البالغة  12قناة،
وتب�ث بمعظ�م اللغ�ات األفريقي�ة ،مث�ل
الهوس�ا واألمهرا والتغري وغريها .وأبلغت
دول يف اإلقليم الس�لطات الس�ودانية بأنها
تعت�رب البث بلغاتها مه�ددا ألمنها ،وداعما
للتيارات اإلرهابية فيها ،وأنها تدعم نشاطا
معاديا لتلك الدول ينطلق من السودان.
ورشكة األندل�س لإلنتاج اإلعالمي مملوكة
لش�خص يدع�ى عبدالحي يوس�ف اإلمام،
وه�و ش�خصية إعالمية معروف�ة بقربها
من قي�ادات تنظي�م اإلخوان يف الس�ودان،
ومالحق قضائيا بتهم من بينها اس�تغالل
املال الع�ام والدعوة إىل التط�رف ،واعرتف
البش�ري بتس�ليمه ع�رات املالي�ن م�ن
الدوالرات.
وتعهدت اللجن�ة بمواصلة مراجعة ملفات
الفساد ،والتحقيق يف ملكية أجهزة اإلعالم
التابعة للنظ�ام املع�زول ،دون التأثري عى
الحريات الصحفية.
وقال رشيد سعيد ،إن القرارات التي صدرت
من قبل لجنة تفكيك نظام الرئيس املعزول
عمر البشري قضت بحجز بعض املؤسسات
اإلعالمي�ة ،للتحقيق يف ملكيته�ا ومصادر
تمويله�ا ،ولي�س لسياس�اتها التحريرية،
بهدف اس�رتداد أموال الش�عب الس�وداني
املنهوبة.
وأك�د س�عيد ،خ�الل مؤتم�ر صحف�ي
بالخرطوم يف وقت س�ابق ،أن بحوزة لجنة
تفكي�ك نظام اإلنقاذ وإزالة التمكن وثائق
تؤكد تمويل “قناة الروق” منذ تأسيسها

بع�رات مالي�ن الي�وروات ،ع�رب “وحدة
تنفيذ السدود” التابعة لرئاسة الجمهورية،
وإنها ظلت تتلقى ميزانية تس�يري س�نوية
م�ن الق�رص الرئ�ايس ط�وال الس�نوات
املاضية ،منذ إنش�ائها حتى إيقافها بقرار
من اللجن�ة .وأضاف “لدين�ا تقارير أمنية
تثب�ت أن من ق�ام بتمويل صفق�ة تحويل
ملكية صحيفة ال�رأي العام ،هو أحد قادة
جهاز األمن واملخابرات السابقن”.
وكشف املراجع العام عن رشوعه يف مراجعة
حس�ابات هذه املؤسس�ات اإلعالمية ،وأن
تقريره املرتقب س�يحدد القرارات املناسبة
بحقه�ا ،وفق�ا للقان�ون .وأك�د حص�ول
رشك�ة األندل�س ،املالكة ملجموع�ة قنوات
“طيبة” ،ع�ى “منصة بث غري رس�مية”،
بأوامر مبارشة من الرئي�س املعزول ،رغم
مخالفة ذلك للقان�ون ،ورفض مدير هيئة
الب�ث التصديق لها ،ورغ�م أن حقوق البث
“حقوق سيادية”.
ويف عه�د البش�ري أنش�أ جه�از األم�ن
الوطني واملخابرات العديد من املؤسس�ات
اإلعالمي�ة ،وج�رى توظي�ف املئ�ات م�ن
املوالن واملحسوبن عى الحركة اإلسالمية
بالس�ودان يف القنوات والصحف ،ما حوّلها
إىل منصات ترويجية للبشري.
ول�م تتوق�ف مطالب�ات قط�اع كب�ري من
اإلعالمي�ن ع�ن رسع�ة تفكي�ك س�يطرة
عنارص اإلخوان عى املؤسس�ات اإلعالمية،
كواحد من أهم بنود واستحقاقات الوثيقة
الدستورية ،عقب عمل تلك املؤسسات عى
تأليب املواطنن ضد الحكومة.
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تفسري خطاب رؤية الوعي يف الفن السينمائي
كتاب «داخل الرؤية وخارجها» حلسني السلمان
محمد يونس محمد
ب�ؤرة الفه�م للرؤي�ة – يق�دم لن�ا الوع�ي
الس�ينمائي عادة امثلة مش�هودة ،اكثر مما
هو يشكل وحدات تفكريية ،وهنا يوجد جانب
اس�اس يف ه�ذه الفكرة؛ إذ إن بؤرة الس�ينما
ه�ي مكش�وفة عىل عك�س ب�ؤرة الرسد غري
املكش�وفة ،وذلك االختالف له تأثري يف الجانب
الوظيف�ي؛ إذ إن املخرج ال يفرس لنا بؤرة ،بل
أن لقطة او اكثر يف الرؤية السينمائية تعكس
لنا ب�ؤرة املخ�رج ،حيث أن الس�ينما متصلة
بالواقع بش�كل مبارش ،وهي مشهودة اىل حد
كأنه�ا بيننا ،وليس ش�اهدها ،وتل�ك الفكرة
املهمة اشتغل عليها حسني السلمان يف كتابه
املعت�ر – داخل الرؤي�ة وخارجه�ا – واكنت
داللته هي اللقطة السينمائية ،وطبعا تشكل
اللقطة يف بؤرة الس�ينمائية ج�زء من الواقع
الب�ري ،وتمث�ل يف وحدة الزم�ن لحظة من
م�كان وفضاء زماني فوق�ه ،لذا هي يف داخل
تل�ك الب�ؤرة موضوع�ة تراكبية م�ن وحدات
زمن متعددة ،وهنا س�نرجع اىل اللقطة ،وهذا
معانها من الداخل يف الرؤية السينمائية ،وكل
وحدة من وحدات الزمني�ة تمثل لقطة ،ومن

خارجها يك�ون البؤرة مش�هودة تكون ،اذن
واق�ع تلك اللقطة يقابله�ا ،او ما يحولها من
مع�ان وعالم�ات ودالالت اىل فعل س�ينمائي،
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توقفوا عن جعل احلمقى مشاهري

درج�ت مؤخ�را يف الغ�رب جملة
تق�ول «توقفوا عن جعل الحمقى
مشاهري» ،وأصبحت هذه العبارة
تش�اهد عىل لوح�ات مرفوعة يف
الش�وارع وتكت�ب ع�ىل الجدران،
وتستخدم بشكل واسع يف مواقع
التواصل االجتماعي ،وبكل اللغات
تقريبا.
خرجت ه�ذه العبارة وأخذت هذا
االنتش�ار الواس�ع بع�د أن ب�دأت
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي
الحديث�ة تف�رز نوعا جدي�دا من
املشاهري ،هؤالء مجموعة نكرات
ليس لديهم أي خلفية أو مروع
ثقايف أو فكري أو مجتمعي ،ومع
ذل�ك يجدون أنفس�هم مش�اهري
وله�م جماه�ري ،فق�ط ألنه�م
يفعلون أش�ياء غريبة أو يقولون
كالم�ا جريئ�ا أو يك�ون لديه�م
القليل من الفكاهة.

الش�هرة التي كان�ت صعبة املنال
وتحت�اج طريقا طويال من العمل
والص�ر واملثاب�رة ،باتت س�هلة،
وكل م�ا تتطلب�ه الي�وم إنش�اء
حس�اب يف أح�د مواق�ع التواصل
وإط�الق العنان لألفكار واملظاهر
الغريب�ة ،وربم�ا تج�د يف بع�ض
املجتمع�ات م�ن يتع�رى أم�ام
الكام�ريا ليج�ذب أك�ر ع�دد من
املعجبني واملتابعني.
فوبيا املش�اهري الحمق�ى تجتاح
العال�م اليوم وليس�ت قرصا عىل
مجتمعاتن�ا العربي�ة ،لكننا نحن
الع�رب لدين�ا كثري م�ن املحاذير
االجتماعية ،ومجرد اخرتاق هذه
املحاذير أو محاول�ة القفز عليها
يصن�ع الش�هرة ،غري أن الس�ؤال
ال�ذي يط�رح نفس�ه اآلن :أليس
املجتم�ع ال�ذي يجع�ل الحمق�ى
مشاهري مجتمعا أحمق؟
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ل�ن تصدقون�ي أب�دا ،أعرفك�م واح�دا واحدا ،
أعل�م م�ا تكتم�ون وم�ا تعلن�ون ،أدرك جيدا
خطواتك�م الرسيع�ة والبطيئة ون�وع الحذاء
الذي تنتعل�ون يف أرجلكم هل ه�و بكعب عال
أم مس�طح ريايض ،حتى نظراتك�م ال تخفى
عيل فأنا خبري يف علم البرصيات ،من غمز وملز
ودهش�ة ورمش�ة ،كل تحركاتكم وجمودكم،
كل رقصاتك�م وترنحاتك�م ،كل اهتزازاتك�م
وذبذباتك�م اس�تظهرها وأعرفه�ا ع�ن ظهر
قلب.
خ�ر نزل ع�يل كالصاعقة ،أريد أن أتقاس�مه
معكم وأش�اركه معكم رغم أن�ه رس مكنون،
ولك�ن معزتك�م عن�دي غالي�ة ومقامك�م
عال،محف�وظ .س�أبوح لك�م ب�ه لتكون�وا
الس�باقني ملعرفة النبأ قبل أي وس�يلة إخبار.
طبعا ،هو رس لم يطلع عليه أحد.
رن الهات�ف الخل�وي يف منتصف الليل بالتمام
والكمال بتوقيت غرينتش ،رقم مجهول يظهر
عىل شاش�ة الهاتف ،أصبت بالذعر يف البداية،
ثم بالفضول .مازال الهاتف يرن بدون إنقطاع.

وقد درس حس�ني الس�لمان تل�ك الفكرة من
الص�ريورة اىل الس�ريورة واىل النتيج�ة ،وق�د
تدرج من الصريورة؛ إذ بدأ من االسس االولية,

من املعيارية الت�ي تمثل مفهوم اللقطة؛ عىل
اعتباره�ا وح�دة عضوي�ة ،وهذا ه�و االطار
الخارجي ،واما داخلها فهو املستوى الصوري،
وال�ذي يتواف�ق م�ع االحاس�يس ،والجان�ب
العضوي واالطار هو البيان للبؤرة ،وبه يكون
التعريف الع�ام ،والتأكي�د للمنطق الصوري،
وهنا البؤرة السينمائية التي مثلت الرؤية لكن
ليس تغيب عنه�ا الرؤية ،والتي هي موجودة
يف الخالصة الجمالية املعالجات النوعية ،وقد
قدم لنا مؤلف كتاب – داخل الرؤية وخارجها
اللقطة الس�ينمائية – تجرب�ة وعي نوعي يف
تفسريه للناشط السينمائي بحركة الكامريا
نحو ترجمة الرؤية ،وقدم يف وعيه املتقدم من
خالل تجربته العلمية مناطق حساسة ،وعىل
الوج�ه امله�م ,يف جان�ب وحدة الزم�ن ،ودور
تل�ك الوحدة م�ن جهته العملي�ة ،اي يف تأكيد
اللقطة الرؤية السينمائية اىل ما تمثله اللقطة
م�ن جه�ة الحرك�ة الزمني�ة واىل وصولها اىل
املضمون ،كي تكش�فه لنا كحقيقية معينة،
ومن ثم عكس املعنى الس�ينمائي بمستويني،
فاملس�توى االول يمثل رؤيا املخ�رج يف بؤرته
املكشوفة ،وكان هيتشكوك يظهر لنا القنبلة

امللصوق�ة اس�فل املائ�دة الت�ي حولها بعض
الشخوص ،معوال عىل اس�تغلنا زمنيا بشكل
واس�ع ،وقابل تلك الرؤية رؤية الفيلم ،والتي
بسلس�لة من اللقط�ات تكون ،وهي ليس�ت
اعمق من رؤيا املخرج ،ولكن لها قدرة واسعة
يف موازاتها حتى مضمونيا ،وذلك ما كان درج
بفص�ل بعنونة – املعنى -يف الكتاب ،وتقدمت
االف�كار نحو زاوية اللقطة وكيف تفرس ومن
ث�م التعريج ع�ىل ما يمثله الح�وار يف اللقطة
كوحدات خطابية داخلية مكشوفة البؤرة .
الخطاب والتقنية  -قدمت لنا تجربة الكتاب
املعت�ر – داخل الرؤيا الس�ينمائية وخارجها
– وعنوان�ه الثان�ي التاب�ع اىل االول – اللقطة
الس�ينمائية – لحسني الس�لمان احد االمثلة
املهمة يف الجانب العلمي للخطاب السينمائي،
وكانت فكرة الكتاب يف تفس�ري ب�ؤرة الرؤية
داخليا وخارجيا من خالل النش�اط الفعيل يف
اللقطة السينمائية ،وعر النظام الاليل للقطة،
والنظ�ام الجمايل من جه�ة البناء الفني ،وقد
عم�دت الكتاب اىل تحقيق هدف�ه العلمي من
ع�دة وج�وه ،فكان�ت املباح�ث ال تق�ف عند
استثمار الوعي املتمكن لدى حسني السلمان،

سر منتصف الليل
وه�و مل�ح باالس�تمرار يف الرن�ني ،أخذتن�ي
رعش�ة وأصابعي ال تقوى ع�ىل حمل الهاتف،
ألن�ي منذ أمد طويل ل�م أتوصل بمكاملة يف هذا
الوقت املتأخر من الليل ،استغربت كثريا وبدأت
األس�ئلة تتزاحم يف مخيلت�ي وقررت أال أجيب.
انقطع ،فجأة ،رنني الهاتف ،فأحسست براحة
نفس�ية عميقة ،صمت وس�كون .أرسعت إىل
إطف�اء جمي�ع األض�واء حتى س�اد الظالم يف
البيت إال من أش�عة رقيقة تترسب من شقوق
النواف�ذ ،م�ن ن�ور الش�ارع ،انجذب�ت نح�و
ش�قوق الرفة اأس�تطلع ما يقع يف الخارج.
ملحت س�يارة س�وداء ذات دف�ع رباعي واقفة
أم�ام بوابة العمارة بجانبه�ا أربعة رجال ذوو
لياق�ة بدنية قوية ومالبس�هم أنيقة ،أمس�ك
أحدهم هاتف�ا خلويا يريد اإلتصال .فجأة ،رن
هاتف�ي أيقنت حينذاك أنن�ي مراقب ومطلوب
ألم�ر مه�م ويف غاية الرسي�ة ،لم أج�ب ،لكي
أتيقن من أن الرجل يتصل بي فعال.حني أدخل
هاتفه إىل جيب�ه انقطع رنني هاتفي .أرسعت
إىل الرسير .اس�تلقيت عىل ظه�ري وأنا أراقب
ب�اب املنزل وصوت األرجل عىل الس�لم .فجأة،
س�معت خطوات خفيفة وص�وت أحذية عىل

الس�لم تقرتب رويدا ،رويدا ،إىل باب املنزل .رن
جرس الشقة فقمت فورا من الرسير مذعورا.
دنوت من الباب ألرى من الطارق ،فبدأ يناديني
بإسمي الشخيص تارة ،وباسمي العائيل تارة،
بصوت خافت ،ومن حني ألخر يناديني أس�تاذ
أس�تاذ ويطلب مني أن أفت�ح الباب ...تمالكت
نف�ي واس�رتجعت ق�واي وضبط�ت أموري
وتش�جعت قليال ك�ي أخفي ارتباك�ي وخويف،
أنا املعروف عني أني ذو قلب فوالذي وإنس�ان
شجاع ،أتحكم يف كل األحاسيس واالرهاصات،
فق�د لقبت يف العم�ل بالبطل .أش�علت الضوء
وفتح�ت الب�اب .تقدم رج�الن ودخال برسعة،
بعد االس�تئذان .ل�م يرتكاني أتح�دث أو أبدي
رأيا .برسعة الرق قرآ عيل رس�التهما الرسية
بطريق�ة إدارية ولبقة ،م�ع يشء من اإلحرتام
لش�خيص وملنصبي ،إذ أش�تغل رئيس�ا لقسم
الجراح�ة يف املستش�فى اإلقليم�ي واس�تاذا
جامعي�ا يف كلية الط�ب .طلبا من�ي االلتحاق
بالعاصم�ة قصد تش�كيل الحكوم�ة الجديدة
وترؤس�ها للخروج من األزمة الحالية وإعطاء
ِ
دم�اء جديدة للنه�وض بالوطن نح�و التقدم،
بشعار اإلنسان املناسب يف املكان املناسب ،مع
ربط املسؤولية باملحاسبة.
فهمت الرس�الة جيدا فخرج�ا برسعة ،بعد أن
قال أحدهما نحن يف انتظارك يف السيارة ،أمام
باب العمارة .وأنا أدفع باب املنزل إلغالقه بعد
خروجهما  ،وأحاول أحاول إحكام إغالقه بكلتا
يدي ،سقطت عىل األرض ،بعدما تدحرجت من
فوق الرسير اس�تيقظت م�ن حلم كنت أتمنى
ان يك�ون حقيقة وأنا أمثل الش�عب الفقري يف
رئاس�ة الحكومة .ل�م أصدق نف�ي ،فبحثت
ع�ن أخ�ر األرقام الت�ي اتصلت بي .اكتش�فت
أن آخرمكامل�ة توصلت به�ا كانت من صاحب
املن�زل ،يطلب ثم�ن اإليجار  ،فأخ�ذت أردد آه
ل�و كان الحلم حقيق�ة ،أردد آه لو كان الحلم
حقيقة ،حتى غفوت ونمت مرة أخرى ..

بل تعدته اىل بيانية تفصيلية مدعومة بالصور
الحية ،والتي كانت تش�كل املعادل املوضوعي
لالفكار املقدمة ازاء فكرة الرؤية السينمائية،
وق�دم ع�دة معالج�ات نظرية اضاف�ة لذلك
بوجه�ات نظر ت�يل ما بلغ�ه املنه�ج العلمي
من ح�د منطقي يف تفرسه ،فك�ن اضافة اىل
االس�س العلمية هناك اضافات نوعية ،فقدم
خطاب حس�ني الس�لمان طروح�ات حيوية
وناضجة ومعترة .
ش�كل خطاب املؤلف اش�ارة ضمني�ة داخل
وعي�ه العلمي ،حيث فرس لن�ا فهمه الخاص
اضافة مل�ا كان من تفس�ريات علمية ،وجعل
وعيه يقابل تجربته العلمية ،وقد تنوع ايقاع
دراس�ته املعت�رة ،والتي اؤكد ه�ي اىل حدمن
االهمية البد أن تكون مبحثا درسيا اكاديميا،
ولي�س تبقى فق�ط يف حدود خط�اب املؤلف
التي تمث�ل هنا قيمة ابداعية نوعية ،ولس�ت
هنا يف جانب اطار للمؤل�ف ،بل اقابله كوعي
تحلييل ملستويات خطابه ،والذي كان بعلمية
خالصة ونوعية ،اضاف�ة اىل ما كان من تميز
يف منظومة الوعي السينمائي وافق التجربة .

دوستويفسكي الذي مل يكن
يعرف أنه عبقري ال جيارى

الشاعر ناظم حكمت
بني املنفى واملقاومة
مليعة العبيدي
ناظ�م حكم�ت ( 15يناي�ر  1902يف س�الونيك  3 -يوني�و  1963يف
موسكو) كان شاعرا تركيا شهريا ولد لعائلة ثرية ومتنفذة ،عارض
اإلقطاعية الرتكية وش�ارك يف حركة أتاتورك التجديدية ولكن بعدها
عارض النظام الذي أنشأه اتاتورك وسجن يف السجون الرتكية حتى
، 1950فر إىل اإلتحاد السوفييتي وهو شاعر شيوعي ،كانت أشعاره
ممنوع�ة يف تركي�ا إىل أن أعي�د االعتب�ار له من طرف بل�ده  .تويف يف
عام  .1963تميز ش�عره ببساطة س�احرة ومواقف واضحة .جرب
ناظم يف ش�عره كل األش�كال املمكنة الحديث منها واملوروث وغذى
تجربت�ه ب�كل الثقافات من حول�ه خاصة أنه له عالقات ش�خصية
مع أبرز الش�خصيات األدبية الروس�ية واألروبية واألمريكية وحتى
العربية .ولناظم حكمت بصمته يف الش�عر العربي إذ نجد أصداء من
طريقته الش�عرية يف أثر العديد من الشعراء كعبد الوهاب البياتي و
بلند الحيدري و نزار قباني والعديد من شعراء العامية حيث تقتحم
األش�ياء البس�يطة فخامة العالم الش�عري وتعطيه أبعادا أخرى لم
تك�ن ب�ارزة من قب�ل .ناظم حكم�ت ران هو الش�اعر الرتكي الذي
يع�رف أكثر بالش�اعر ناظم حكم�ت ،فهو يع�رف ككاتب مرسحى
وروائى وهو ش�اعر اتجه اتجاها رومانس�يا كما أنه يعد أحد الثوار
املدافعني عن مذهب الرومانس�ية .ولقد ترجمت قصائده الش�عرية
إىل أكثر من خمس�ني لغ�ة وحصلت أعماله عىل العدي�د من الجوائز
 .ولقد اس�تخدم ناظم حكمت أس�ماء مس�تعارة يف الس�نوات الذى
كان ممنوع�ا فيها م�ن الدخول إىل تركيا وكانت تلك األس�ماء مثل :
أورخان س�ليم و أحمد أوغوز و ممتاز عثمان وأيضا أرجومينت ار.
كما أنه قد أصدر كتابا بعنوان « الكالب تعوى والقافلة تسري « وكان
ه�ذا الكتاب بتوقيع أورخان س�ليم يعد ناظم حكمت هو املؤس�س
األول للنظم الحر يف تركيا وواحدا من أهم األس�ماء البارزة يف الشعر
الرتكى املعارص  .ذاع صيته وأصبحت له شهرة عاملية كما أنه يعتر
من بني ش�عراء القرن ال� 20األكثر ش�عبية يف العالم .وقد حكم عىل
ناظ�م حكمت يف إحدى عرة قضيه مختلفه  ،ومكث ناظم حكمت
يف معتقالت إسطنبول وأنقرا وتشانقر وأيضا يف بورصة مدة تتجاوز
اثن�ي عر عام�ا وتم نفيه من تركيا عام  . 1951وبعد حوايل س�تة
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وأربع�ني عاما من وفات�ه تم إلغاء تلك القضية وذل�ك بقرار الصادر
عن مجلس ال�وزراء بتاريخ  5يناير  ،2009تم العثور عىل قر ناظم
حكمت يف موسكو .
( أجمل البحار :ذلك الذي لم يزره احد بعد
أجمل األطفال :ذلك الذي لم يكر بعد
أجمل أيامنا :تلك التي لم نعشها بعد
أجمل الكلمات :التي وددت قولها لك
هي تلك التي لم اقلها بعد)
*
* *
•
إخوتي
ال تنظروا اىل شعري األشقر
فأنا آسيوي
عيني الزرقاوين
ال تنظروا اىل
ّ
فأنا أفريقي.

جودت هوشيار
دوستويفس�كي ال�ذي ش�غل
الدني�ا واصبح ايقون�ة االدب
الروائ�ي يف الق�رن العري�ن
 ،كان يعان�ي م�ن ضي�ق مايل
ش�ديد ط�وال حيات�ه  ،وكان
مديون�ا دائم�ا لبع�ض دور
الن�ر واملج�الت األدبية التي
تعاق�د معه�ا واس�تلم منه�ا
جزءا ً م�ن مكافأت�ه كعربون
مقدم�ا ً  ،رشيط�ة أن ينته�ي
من كتابة عمله االدبي الجديد
( رواي�ة أو قصة ) خالل فرتة
زمني�ة مح�ددة  .العربون لم
يكن يكفيه سوى لبضعة أيام
 ،وكان مضط�را اىل التعاق�د
مجددا مع دور نر او مجالت
أخ�رى .وم�ن اج�ل الوف�اء
بإلتزامات�ه كان يكتب برسعة
شديدة  .ويقال انه كان يكتب حوايل ثمانني صفحة يف اليوم  ،أو بتعبري
أدق يف ليلة واحدة .
ق�ال دوستويفس�كي ألح�د أصدقائه  « :ل�و دفعوا يل مكاف�أة بقدر ما
يدفعون لتورغينيف  ،لكتبت أفضل مما يكتب  .ولكن لحس�ن الحظ لم
تتحقق رغبة دوستويفس�كي  ،وظل يكتب أعماله الروائية والقصصية
بعمق س�ايكولوجي ال مثيل له  .حتى ان فرويد اعرتف بأنه استفاد من
كتابات دوستويفس�كي وانه مدين له بالكثري  .كما كان نيتشة مبهورا
بأعمال دوستويفسكي .
أنا أفرس كالم دوستويفسكي  ،بأنه لم يكن راضيا عن رواياته العظيمة
قط  .وكان يس�عى دائما اىل تطوير فنه وبلوغ مس�توى جديد أفضل ..
وه�ذا هو اإلختالف الحقيقي بني الكاتب العظي�م  ،وبني الكتبة  ،الذين
يس�كرهم رواج كتبهم بفعل حمالت الدعاية واالش�هار التي تقوم بها
بعض دور النر التجارية ألصداراتها بش�تى الوس�ائل املروعة وغري
املروعة .

الكاتبة والقاصة والروائية اجلزائرية «آمال
شتيوي» مشروع كتابة سطع جنمه يف األفق
موىس بن حداد
الزوراء  /خاص
م�ن ب�ني املش�اريع اإلبداعي�ة
النس�وية الجزائري�ة الت�ي
اس�توقفتني وأن�ا أق�رأ له�ا ب�ل
وجذبتن�ي إليه�ا بش�دة بفع�ل
م�ا تتميز ب�ه وم�ا تتوف�ر عليه
م�ن مزاي�ا وخصوصي�ات ل�م
أجده�ا عند غريها م�ن قريناتها
املبدع�ات .القاص�ة واملبدع�ة
»:آم�ال ش�تيوي» ،ه�ي فع�ال،
قلم نس�وي يمتل�ك كل مقومات
اإلب�داع بامتي�از ،صاحب�ة خيال
خصب فياض يتفج�ر جواهرًا..
تتمتع بذوق رفيع ،ولغة سلسلة
ومطواعة ،وأسلوب مهذب متني،
وطرح بديع ،وقبل ذلك هي تتمتع
بموهبة الكتابة التي قلما يتوافر
عليه�ا غريها ،إذ إنن�ا نالحظ أن
أغل�ب األق�الم التي ولج�ت عالم
الكتاب�ة إنما ولجت�ه مدفوعة ال
ع�ن موهبة وإنما رغبة يف حيازة
مكانة ،ونيل شهرة ،وتشييد اسم
عىل حساب الفن الحقيقي .ولعل
ما نجده م�ن نماذج غثة تعكس
مستوى هؤالء لخري دليل عىل ما
نقول.
آم�ال ش�تيوي مبدع�ة جزائرية
كتب�ت يف القص�ة القص�رية،
والقص�ة القصرية ج ًدا ،وقصيدة
الهايك�و ،والرواي�ة ،وهي تفعل
ذل�ك عن اقت�دار وحس�ن انتقال
م�ن جن�س إىل أخ�ر دون أي
إش�كال ،فكما قلت تكت�ب بقلم

يفي�ض كلم�ات ،ورؤي�ة تفيض
ً
حس�ا ،تم�زج يف نصوصه�ا
ب�ني الواقعي�ة ،والرمزي�ة�،
والس�رييالية ،والرتاس�ل الفني،
والوصف ،والح�ذف ،والتصوير،
والتشكيل الطبوغرايف ،والتخييل،
والحقيقة...ال�خ ،إنه�ا قب�ل أن
تكت�ب ترس�م معال�م نصه�ا يف
مخيلتها ،وتنتق�ي كلماتها بدقة
وعناية حتى تحس حني قراءتها
بهذا الجهد الذي بذلته حتى تبلغ
املقصود إىل الق�ارئ ،وتقيم معه
جس�ور التواصل عىل نحو سليم
وفعال.
إن م�ا يده�ش املتلق�ي وه�و
يتفح�ص كتاباته�ا س�وا ًء م�ا
تعل�ق بالنص�وص الومضي�ة أو
الروائي�ة؛ هو توظيفها لهذا الكم
الهائل من التقني�ات واآلليات يف
أسلوب س�لس وأنيق ،ويف صورة
متناس�قة ومنس�جمة م�ع أداء
املضام�ني والجماليات ،بحيث ال
تحس معها نش�ا ًزا أو منقصة أو

ً
ضعفا .إنها وهي تكتب ال تتكلف
وال تس�تجدي ،وإنم�ا يأتيه�ا
ً
س�ياال فتتلقف�ه
اإلله�ام طب ًع�ا
ً
طازجا يفيض سحرًا وعذوبة.
ح�ني تق�رأ ومضاته�ا س�واء يف
مجموعته�ا «ق�اب جرح�ني» أو
«غيم�ة يف ي�دي» تس�تويل عليك
الدهش�ة ،ويردي�ك الذه�ول مل�ا
تق�رأ ،وتعاي�ن بكام�ريا املخيلة؛
تش�كيل متفرد ،وبراع�ة تخييل.
تختلف هندسة الكتابة لديها من
ومض�ة إىل أخرى ،حتى وإن كان
هن�اك تداخ�ل من حي�ث اآلليات
املوظفة إال أن طريقة التش�كيل،
وأس�لوب التعبري يختلف تمامً ا..
يمكن القول :إنها تمتلك أساليب
مختلف�ة وليس أس�لو ًبا واح ًدا يف
الكتابة ،تتالعب بالصياغة الفنية
كيفما تشاء ،وتشكلن مدلوالتها
كيفما أرادت ،وكأن اللغة عجينة
مطواعة بني أصابع يديها تركبها
يف أي تشكيل رغبت.
اس�تطاعت آم�ال ش�تيوي يف

ومضاته�ا املكثف�ة واملضغوطة
ج� ًدا أن تق�ول الكث�ري يف كلمات
قليل�ة وكأنه�ا تق�وم بضغ�ط
ً
املعان�ي داخله�ا
ضغط�ا ،وحني
يأت�ي الق�ارئ إىل ومض�ة م�ن
ومضاته�ا وي�رع يف الق�راءة
والتفكيك يص�اب بالصدمة؛ ألنه
يج�د نفس�ه أم�ام ن�ص وميض
مفت�وح ال تحده الح�دود وكأنه
تائ�ه يف صحراء شاس�عة ال تكاد
تنتهي ،فتجد قلم�ه وهو يقارب
ومضة من ومضاتها يس�يل دون
توقف.
آم�ال ش�تيوي كاتبة
تملك�ت زم�ام الكتاب�ة ،وأصول
اإلب�داع بالفط�رة ،وأتقن�ت حيل
التجري�ب الفن�ي ب�ل وأضاف�ت
م�ن عندها ع�ىل ما ه�و موجود
ال�يء الكثري ،قطعت مس�افات
طويل�ة يف ميدان اإلبداع ليس من
حي�ث الكثرة والغ�زارة يف اإلنتاج
ولكن من حيث الكيف ،واملاهية،
واللغ�ة ،واألس�لوب ،والنمذج�ة،
والتشكيل ،والتخييل ،والرؤية.
إنه�ا بح�ق م�روع كتاب�ة يعد
بالكث�ري ،ويس�تحق التش�جيع
واالهتم�ام م�ن ل�دن النق�اد
والدارسني؛ ألنه يتوفر عىل الكائن
واملمك�ن ،والح�ارض والغائ�ب،
يسعى إىل تصوير الواقع ،والذات،
والجماعة ،كما يسعى إىل تجسيد
املجردات ،والتهويمات التخييلية،
أو امل�زج بينها جمي ًع�ا يف تكوين
فريد غاية يف االنسجام واإلبداع.
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حنو مستقبل افضل...هلم

نصائح طبية

هكذا حتمني طفلك من الطفح اجللدي

امحي نفسك من طاقة “الفيسبوك” السلبية
بات�ت مواق�ع التواصل االجتماع�ي تلعب دورا ً
ً
فاع�ال يف حياتن�ا اليومي�ة ،وتؤث�ر يف حياتن�ا
االجتماعية وحاالتنا النفس�ية س�لبا ً وإيجاباً،
ولألس�ف يف ظ�ل املي�ل لنر كل ما هو س�لبي
ومؤلم من قبل البعض ،والسيما يف ظل األحداث
السياسية واالقتصادية واإلنسانية الصعبة التي
تش�هدها بعض املناطق ،فبمجرد تصفح واحد
ل�  home pageيف اليوم صار كفيالً لعمل تشوه
نفيس ،إذ أن كمي�ة األخبار املتداولة عليه باتت
مؤذي�ة للفط�رة ،واملوضوع يف تزايد مس�تمر،
فكيف يتم الحصول عىل الس�الم النفيس يف ظل
هذا الصخب املؤذي؟
 .1قوم�ي بعم�ل  Unfollowل�كل األصدق�اء
املعتادين عىل مش�اركة األخبار السلبية عندك
أو مش�اركة املنش�ورات التي تري�ن من وجهة
نظرك عىل حسب طبيعتك الشخصية أنها تؤثر
عليك نفس�يا ً بش�كل س�لبي كمن تكتب دوما ً:
(أنا مخنوقة) أو (أنا منهارة).
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 .2قومي بعم�ل  Unlikeل�كل الصفحات التي
تعتم�د يف جذب معجبيها عىل األخبار الس�لبية
ونقد األح�داث بجعلها أضحوك�ة بدون تقديم
حلول.
ُ .3يفض�ل عم�ل  Unlikeل�كل الصفح�ات
اإلخبارية املثرة واالكتفاء بالثقافية.
 .4قومي بعمل  Unlikeل�”مزارع املحتوى” أي
الصفح�ات التي تعتمد يف ج�ذب معجبيها عىل
ً
مث�ال( :أب دخل عىل
تقدي�م األخب�ار املُفربكة،
ابنه يف الحمام لن تصدق ماذا رأى) أو (بالصور
ظهور قوم يأجوج و مأجوج).
 .5غ�ادري املجموع�ات التي ال تش�اركني بها،
والت�ي تت�م إضافتك إليه�ا من قب�ل أصدقائك
باستمرار.
 .6خصيص أس�بوعا ً ش�هريا ً تقضي�ه من غر
االتص�ال باإلنرنت ،وخالله اهتمي بس�المتك
وسكونك الداخيل أكثر وتفرغي لقراءة املواضيع
التي تحبينها .

ّ
الحفاضات الطفل من أن يبلل
تحمي
مالبس�ه أثن�اء النوم ويش�عر بالربد
وهو نائم يف الفراش ،لكن قد يس�بب
الحفاض احم�رار الجل�د ،وقد يصل
األمر إىل طفح جلدي.
ويحدث ذلك نتيجة بقاء البول وأحيانا ً
ال�رباز لف�رة يف الحف�اض والطف�ل
يرتدي�ه ،م�ا ّ
يوفر بيئ�ة مواتية لنمو
البكري�ا والفطري�ات والتهاب الجلد
أو احم�راره وح�دوث طفح جلدي أو
إكزيما .وبإمكانك حماية الصغر من

هذه املشكلة باتباع النصائح التالية.
 تغير الحفاض بوترة أرسع. غس�ل وتنظي�ف جلد الطف�ل بماءدافئ مع كل تغير للحفاض.
 وض�ع كري�م ّملط�ف للب�رة بعد
تغير الحفاض وغسل وتجفيف جلد
الطفل.
 عدم اس�تخدام املنادي�ل أو املحارماملبلل�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل م�واد
كيميائية تثر برة الطفل وتتس�بب
يف احمرارها.

لطلة ابهى....

املطبخ

خلطة جمربّة لتفتيح لون الشعر

طريقة حتضري التاجينة العراقية

التاجين�ة العراقي�ة م�ن الوصف�ات
املش�هورة يف الع�راق يف املناس�بات
والعزائم وتطب�خ بطرق مختلفة .إليكِ
املقادير وطريقة التحضر.
املقادير
 1كيلو لحم
 2حب�ات متوس�طة بص�ل مقط�ع
جوانح
 3حبات بطاطا مقطع مكعبات
 3كوب رز بسمتي
نصف كوب كشمش او زبيب اصفر
 2حبات جزر مفروم متوس�ط
 2حبات ليمون مجفف
 1كوب بازالء مسلوقة
أرسع طريق�ة لتحض�ر الفالف�ل
العراقية
أفضل طريقة لتحضر سمك املسكوف
العراقي

 1كوب شعرية
نصف كوب زيت ذرة
فستق او لوز محمص للتزيني
التوابل:
ملعقة صغرة كاري
ملعقة صغرة كركم
ملعقة صغرة بهار مش�كل أو س�بع
بهار
ملعقة صغرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغرة كمون
ملح حسب الرغبة
طريق�ةتحض�رالتاجين�ةالعراقي�ة
 .١يغسل الرز وينقع ملدة خمسة عر
دقيقة او اقل.
ُ .٢يغس�ل اللحم و ُيس�لق ،بعد الس�لق
ُي ّ
صف�ى اللح�م من املاء لك�ي نتخلص
من الزفرة.
 .٣نض�ع قدر ع�ىل الن�ار ونضع زيت

ونض�ع اللحم قطعة قطع�ة بالتدريج
ويشوّح.
نضي�ف البص�ل والتواب�ل والليم�ون
املجفف ف�وق اللح�م ُ
وتحمس جميع
امل�واد .نضي�ف امل�اء وت�رك الطبخ�ة
عىل نار متوس�طة .بعد اس�تواء اللحم
نضي�ف املل�ح ويبقى ع�ىل الن�ار ملده
دقائق فقط ،ويصفى اللحم من املرق.
 .٤م�ن جهة اخ�رى ننقع الكش�مش
بقليل من املاء.
 .٥نضع قليل م�ن الكركم وامللح فوق
البطاطا ُ
وتقىل.
يق�ىل الجزر ويوضع فوق البطاطا ،ثم
نضع البازالء املس�لوقة فوق البطاطا،
يصف�ى الكش�مش من امل�اء ويضاف
فوق الخليط .
ُ .٦يصفى الرز ويس�لق عىل نار نصف
استواء ويصفى من ماء السلق.

 .٧نح�رض ق�در ونضع في�ه قليل من
الزي�ت ونض�ع يف اول طبق�ة ربع من
كمية الرز.
 .٨الطبق�ه الثاني�ة نصف م�ن خليط
البطاط�ا وبعده�ا نص�ف كمي�ة
الشعرية.
 .٩بعده�ا نضع كمية من الرز وبعدها

سلوكيات

دقائق.
.3اترك�ي الخلي�ط حت�ى ي�ربد ،ثم
ضعي�ه ع�ىل ش�عرك تح�ت أش�عة
الش�مس م�دة س�اعة واح�دة عىل
األقل.
.4قومي بغسل شعرك باملاء الفاتر،
ثم كرري هذه العملية يوما ً بعد يوم
م�دة أس�بوع لتحصيل ع�ىل إطاللة
جديدة بشعر فاتح وصحي وحيوي
ينبض بالحياة.

سر االعشاب..؟؟؟

أثناء فرتة االمتحانات ..كيف يسهم اآلباء بتفوق أبنائهم دراسياً؟
م�ع دخ�ول ف�رة االختب�ارات يظن األه�ل أن
تدري�س أبنائهم ورشح ما يصعب عليهم فهمه
هي مهمتهم الوحيدة وواجبهم األكرب تجاههم،
ولك�ن ذل�ك غ�ر صحي�ح فالواجب ع�ىل اآلباء
واألمهات تقدي�م الدعم الكايف لألبناء من جميع
النواحي لتحسني مهارة التفوق والنجاح.
يف التايل أهم الطرق التي يجب اتباعها ملساعدة
األبناء أثناء الدراس�ة والت�ي تعتمد عىل تقديم
الدعم الكايف لهم لضمان نجاحهم وتفوقهم يف
االمتحانات:
• تعويده�م ع�ىل التوكل ع�ىل الل�ه واالعتماد
علي�ه ،وم�ن املهم ج�دا ً مس�اعدتهم يف تحديد

الس�بب يف رغبته�م يف التف�وق ،فإرضاء األهل
ليس ه�و الغاية األهم ،فالطف�ل لديه مهارات
عظيمة والبد له م�ن اطالقها عن طريق تلقي
العل�م واملعرف�ة إرض�ا ًء للخال�ق ورفع�ا ً للواء
وراي�ة وطن�ه ،ألنه من أس�اس دعائم�ه التي
يُعتمد عليها.
• رف�ع الوعي لدى االطف�ال أو االبناء بأن الحب
الصادر م�ن اآلباء واألمه�ات تجاههم ال يدخل
ضمن التفوق الدرايس ،وإنما هيا مهمتهم كآباء
من أجل مساعدتهم عىل صقل مهاراتهم.
• توف�ر الجو األرسي اآلمن الحميمي واملريح،
إضافة لتوفر املكان الجيد التهوية ذو اإلضاءة

الجيدة واألثاث املريح.
• مس�اعدة األبن�اء ع�ىل وضع خط�ة وجدول
للدراس�ة عىل أن يتخللها بع�ض أوقات الراحة
واملرح ،وذلك حتى تصبح املذاكرة عمل محبب
إليهم وليس عقابا ً.
• مساعدتهم وتدريبهم عىل استخدام الخرائط
الذهني�ة لكل مادة ،واس�تعمال األوراق امللونة
واألقالم حتى يس�تطيع الطالب إنهاء املذاكرة
بأقل جهد ممكن.
• تعوي�د االبن ع�ىل ربط املعلومات بحواس�ه،
فمن املمكن أن يس�تغل حاس�ة الش�م ،النظر،
الت�ذوق واللمس عن طريق اس�تخدام الروائح
الطبيعية مثل الش�موع اآلمنة ،األوراق امللونة
إضافة إلعطائه بعض قطع الربتقال أو التفاح
األخرض.
• البد من النوم املبكر وعدم الس�هر حتى يأخذ
الدماغ أكرب قس�طا ً من الراح�ة ،وبالتايل يزداد
الركيز وترتيب املعلومات لدى الطالب.
• ينبغي أالّ نن�ى رشب الكثر من املاء ،تناول
الس�كريات املفيدة التي تزيد م�ن فعالية عمل
الدماغ واملوجودة يف التمر والعس�ل واملكرسات
الطازجة غر املحمصة.
• التخفي�ف من الضغط والتوت�ر عىل الطالب،
وينبغ�ي أن يفه�م بأن ف�رة االختب�ار ماهي
إال قي�اس للمه�ارات التي هو ب�ارع فيها من
األساس.
• ال بأس من الس�ماح لالبن بممارسة رياضته
املفضلة أو امليش قليالً.

طبيبك يف بيتك

غين بالربوتينات ..هذا ما حيدث للجسم عند تناول كبد الدجاج
يعش�ق البعض كبد الدجاج كونها
من األطعمة الش�هيّة اللذيذة ،لكن
ق�د ال يع�رف كث�رون أنه�ا غنية
بعن�ارص غذائي�ة مهم�ة لصح�ة
اإلنسان.
فه�ي ال تعم�ل عىل إنق�اص الوزن
فقط ،أو تقوي األعصاب وتنش�ط
الذاك�رة ،لك�ن هناك فوائ�د أخرى
نقدمها يف التايل:
 يحت�وي كب�د الدجاج عىل نس�بةعالي�ة م�ن الربوتينات الت�ي تعمل
عىل بناء عضالت الجسم.
 الحفاظ عىل صحة القلب واألوعيةالدموية؛ الحتوائه عىل إنزيم ،Q10
وهو إحدى مضادات األكسدة التي
ينتجه�ا الجس�م ملس�اعدة خالي�ا
الجسم يف النمو والتجدد.
 يحت�وي كب�د الدجاج عىل نس�بةمرتفع�ة م�ن الحدي�د ،حي�ث إن�ه
يساعد عىل األداء البدني والعقيل يف

القسم االخر من خليط البطاطا ومن
الشعرية.
 .١٠تبق�ى الطبخ�ة ع�ىل ن�ار هادئة
ملدة  15دقيق�ة ،وبعدها تكون جاهزة
ُ
وتسكب يف طبق التقديم.
 .١١نض�ع فوقه�ا اللح�م وتزي�ن
باملكرسات.

الكث�ر م�ن الس�يدات يرغب�ن يف
تغي�ر إطاللة ش�عرهن ب�ني الحني
واآلخ�ر للش�عور ببع�ض التجديد،
ولكن االس�تخدام املتكرر للصبغات
الكيميائية قد يتلف الشعر ويعرضه
للجف�اف والتكرس ،لذل�ك فإن الحل
يكمن يف مكونات الطبيعة.
نق�دم ل�ك يف م�ا ي�يل قناع�ا ً رائع�ا ً
يعتمد عىل تفتيح الشعر باستخدام
البابون�ج ،فمكونات�ه الفريدة تزيد
الش�عر ملعان�ا ً وصح�ة ،وتمنح�ه
الحيوية واملرونة التي يحتاجها:
املكونات:
.1نصف لر من املاء.
 2.2ملعقة من البابونج.
 3.2ملعق�ة م�ن كري�م الش�عر
املرطب.
.4عصر ليمونة واحدة.
الخطوات:
.1اغيل املاء وأضيفي باقي املكونات
عليه.
.2اترك�ي املزي�ج يغيل م�دة خمس

الجسم.
 يع ّد من األطعمة الغنية بفيتامني“ب  ،”12ال�ذي تدخ�ل يف تكوي�ن
ك�رات ال�دم الحم�راء ،وتحس�ني
وظائ�ف املخ اإلدراكي�ة ،ويقي من

اإلصابة بفقر الدم.
 يحت�وي كب�د الدج�اج أيضا عىلحم�ض الفوليك ،ال�ذي يلعب دورا
يف نم�و خالي�ا الجس�م ،وتكوي�ن
الحمض النووي.

 يس�هم الكبد يف إنق�اص الوزن،نظرا الحتوائه عىل الربوتينات التي
تقلل من الجوع والش�هية ،وترفع
من معدل حرق الدهون.
 يعمل عىل تقوية عظام الجس�م،واألعصاب وتنشيط الذاكرة.
 م�ن فوائ�د الكب�د أن�ه يزيد مننشاط جسم اإلنسان ،ويقيض عىل
الشعور بالتعب واإلرهاق.
 يحافظ عىل صحة الغدة الدرقية،الحتوائه عىل مادة “الس�يلينيوم”،
الت�ي تس�اعد ع�ىل الحف�اظ عىل
الهرمون�ات املتعلقة ب�أداء الغدة،
وتنظيم إنتاج األكس�جني التفاعيل
داخ�ل الغ�دة ،وحماية الغ�دة من
األجسام املضادة لها.
 يع�د الكب�د مص�درا لفيتام�ني“أ” ،ال�ذي يعمل كمضاد لألكس�دة
وبالتايل يس�اعد عىل تقوية الجهاز
املناعي يف الجسم.

 5طرق مدهشة لعالج اجلروح بسرعة

الج�رح البس�يط ه�و ن�وع م�ن
اإلصابة التي تمزق الجلد وتس�بب
قطع أو ثقب .وهذا يشمل الجروح
والخ�دوش ،والتمزق�ات والحروق
الطفيفة .
يف م�ا ييل أهم خم�س طرق لعالج
الجروح الطفيفة :
 - 1زيت جوز الهند :
يمكن لزيت جوز الهند أن يش�في
الج�روح بش�كل فع�ال بس�بب
خصائص�ه املض�ادة للجراثي�م
وااللتهاب�ات  .ويمك�ن أن يحافظ
عىل منع العدوى .

طريقة عالج الجروح :
 وض�ع زي�ت ج�وز الهن�د ع�ىلاملنطقة املصابة .
 وض�ع ضم�ادة للحف�اظ ع�ىلالرطوبة .
 وض�ع زيت ج�وز الهن�د وتغيرالضم�ادة مرتني اىل ث�الث مرات يف
اليوم
 اتب�اع هذا العالج لع�دة أيام ملنعالتندب .
 - 2الكركم :
الكرك�م هو عام�ل مطهر ومضاد
حي�وي طبيعي يمكن اس�تخدامه
لع�الج الج�روح الطفيف�ة ومن�ع
الع�دوى وفق�ا لدراس�ة نرت يف
ا لكيمي�ا ء
مجل�ة
الجزيئية .إن
الحيوي�ة
ا لكر كم�ني
يف الكرك�م
يحسن التئام
الج�روح عن
طريق تحوير
ا لكو ال ج�ني
و تقلي�ل
االكسدة

وتفاعالت األكسيجني .
طريقة العالج بالكركم:
 م�زج نص�ف ملعقة كب�رة منالكرك�م يف ما يكفي م�ن زيت بذر
الكتان لتشكيل عجينة.
 وضع العجينة عىل الجرح  2أو 3مرات يف اليوم للحد من األلم ومنع
العدوى .
 .3عشبة النيم :
يحتوي أرجواني الهندي  ،املعروف
أيضا باسم النيم ،عىل نسبة عالية
م�ن األحماض الدهنية األساس�ية
الت�ي تبن�ي الكوالج�ني ،وتحافظ
ع�ىل مرون�ة الجل�د وتع� ّزز التئام
الجروح .باالضافة اىل ذلك ،لعشبة
النيم خصائص مطه�رة ومضادة
لاللتهابات .
طريقة العالج بعشبة النيم :
 خل�ط ملعق�ة كب�رة من عصرأوراق النيم ونصف ملعقة صغرة
م�ن مس�حوق الكرك�م لتش�كيل
العجينة.
 وض�ع العجين�ة ع�ىل الج�رحوتركها لعدة س�اعات ،ثم شطفها
باملاء الدافئ .
- 4الثوم :
يس�تخدم الثوم لعالج الجروح منذ
س�نوات عديدة بسبب خصائصه
املض�ادات الحيوي�ة ومض�ادات
امليكروب�ات .كما يع�زز دفاعات

الجس�م الطبيعي�ة ملن�ع الع�دوى
وتقوية جهاز املناعة .
طريقة العالج بالثوم :
يف حال�ة النزي�ف ،يج�ب تنظي�ف
الج�رح بامل�اء ووض�ع بض�ع
فص�وص من الث�وم املطحون مما
يجع�ل األلم والنزي�ف يتوقف فورا
 .للمساعدة يف شفاء الجرح ،يجب
س�حق بضعة فصوص م�ن الثوم
إىل عجينة ،ووضعه عىل قطعة من
الشاش املعقم.
 وضع الش�اش عىل الجرح ولفهبضم�ادة معقم�ة وترك�ه ملدة 20
دقيقة  ،ثم شطفه باملاء الدافئ .
 يجب تكرار العملية مرتني يومياحتى يشفى الجرح تماما .
 - 5أوراق املوز :
تس�اعد الخصائ�ص املض�ادة
للبكتري�ا وااللتهابات الطبيعية يف
املوز عىل التئ�ام الجروح الطفيفة
 .ويمكن أن تقل�ل الحكة املرتبطة
بالجرح أو األلم .
طريقة العالج بأوراق املوز:
 طحن عدد قليل م�ن اوراق املوزالطازجة وتحويلها إىل عجينة.
 وضع املعجون عىل الجرح وتركهحت�ى يج�ف ،ث�م يش�طف بامل�اء
الدافئ .
 اتب�ع ه�ذا العالج ع�دة مرات يفاليوم حتى يصبح الجرح أفضل .

تدبري منزلي

 3حيل منزلية إلعادة فتح بالوعة املطبخ!

نتيجة تراكم األوس�اخ واألطعمة ،ستفاجئني
أحيانا ً ومن دون س�ابق إنذار بإنسداد بالوعة
املطبخ ،األمر الذي ق�د يخلّف فوىض وطوفان
أنتِ بغنى عنه تماماً! ّ
وألن املس�اعدة املحرفة
ّ
نأتي�ك بحلول
تتوفر يف بع�ض األوقات،
ق�د ال
ِ
منزليّ�ة رسيعة وف ّعال�ة س�تخلّصكِ من هذه
املش�كلة وذلك من حوارض منزلكِ  .إكتش�فيها
معنا ،وال تر ّددي يف تجربتها:
خلطة صودا الخبز مع امللح :قومي بمزج كوب
م�ن صودا الخب�ز (بايكنغ ص�ودا) مع نصف
ك�وب من امللح ،ومن ث ّم إعمدي إللقاء الخليط
داخ�ل البلوع�ة مس�ا ًء عىل موضع اإلنس�داد.
ّ
وحتى
اتركي�ه ليتفاع�ل ف�رة اللي�ل بطول�ه
الصباح ،ث ّم قومي بس�كب املي�اه املغلية فوقه
صباحا ً لتلحظي زوال اإلنسداد عىل الفور.
ّ
عالق�ة املالب�س املعدنيّ�ة :م�ن ّ
من�ا ال تمتلك
عالّقة املالبس املصنوعة من األس�الك املعدنيّة
يف خزانته�ا؟ قوم�ي ّ
بفكه�ا وتقويم س�لكها
م�ع ترك طرفها معقوفا ً مثل صنارة الس�مك.

إس�تعمليها لخ�رق اإلنس�داد وإنتش�ال أي
مكوّنات عالقة.
ّ
الخ�ل صودا الخبز :قومي أوّالً بس�كب
خلطة
مق�دار نص�ف ك�وب م�ن ص�ودا الخب�ز  ،ث ّم

ّ
عودي وإسكبي وراءه املقدار نفسه من
الخل.
التفاع�ل الحم�يض الناج�م عن ه�ذا الخليط
كفيل بفتح اإلنس�داد ،رشط أن تلحقي املزيج
بالقليل من املياه الساخنة.
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غزل عراقي

الحمل

مهنياً :حافظ عىل ص�رك وهدوئك ،وال ترتك انفعاالتك
تتخذ القرار عنك ،تتأرجح بني الحماسة الشديدة والرت ّدد
والشكوك.
عاطفيا ً:التعابري التي يس�تخدمها الريك تثري الشكوك ،وهذا
يرتك مجاالً أكر للشك حول حقيقة نياته تجاهك.
صحياً :قد تكون صحتك عرضة النتكاسة مفاجئة ،لكنها عابرة
تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.

يا كلبي بس بالليل خل روحي تنام
ومن الصبح للظيم أتحزم أح����زام
*****
كلبي صبح فرهود ولكل تعت بي��ه
وبالباب الف ديان حرت آملن اطيه
*****
ريت الكلب ياهواي ينطر وراويك
جا كلت عفيه عليك دم ولحم بيك
*****
ريت الكلب بي باب ينطر تشوفه
ولو شفت غريك بيه حك من تعوفه
*****
كلبي ارد اكصه أبموس واتالحكه بنار
خافن يحن ويكول للعره تذك�������ار
*****
بس جرح بالدالل ينزف فال طاب
خله يظل تذكار ملالكه االحب��اب
*****
كلبي أرد اكصه بموس وجوي مجانه
دالني عل هيج أدروب كلهن مهان���ه
*****
كلبي ارد اكصه بموس واكطع وريده
يبجي عل بزر الناس شنهو لي���ريده

الثور

مهني�اً :تج�د حلوالً ل�كل يشء وتقدم ع�ىل مبادرات
مشكورة وتستوعب األمور وتصحّ حها وتجد الحلول
عاطفياً :الصدق والش�فافية هم�ا عنوان هذا اليوم وكل
ي�وم مع الري�ك ،وه�ذا يخلق بينكم�ا أجواء م�ن الراحة
والسعادة.
صحياً :قد تش�كو وضعا ً صحيا ً يالزمك منذ مدة ،وأنت عىل يقني
أن عالجه الوحيد هو ممارسة الرياضة.

الجوزاء

مهني�اً :تتمت�ع بالنش�اط وبالثقة الكافي�ة إلكمال
مهماتك بامتياز واالنطالق يف مشاريع جديدة.
عاطفياً :تواجه األمور بعقل كبري ومتفهم وتضع النقاط
عىل الحروف مع الريك الستمرار العالقة سليمة.
صحياً :تمنحك نصائح األصدقاء اندفاعا ً كبريا ً ملمارسة الرياضة،
وتتلقى اتصاالً يحمل خرا ً سارّا ً يريحك نفسيا ً.

السرطان

مهني�اً :يجعلك هذا الي�وم قادرا ً عىل ضب�ط االيقاع،
واملطل�وب من�ك التهدئ�ة وع�دم اس�تفزاز الزمالء بل
الترصّ ف بليونة.
عاطفياً :قد تفكر يف مغازلة أو تتفق مع الريك عىل تمضية
نهاية أس�بوع بعيدا ً عن روتني الحياة العملية.
صحي�اً :ال ترهق أعصاب�ك وتنفعل أمام أمور تافهة ال تس�تحق
سوى أن تمر عليها مرور الكرام.

األسد

مهني�اً :التفرد بالرأي غالبا ً ما يؤ ّدي إىل صدامات مع
محيطك ،وهذا قد يس�بب عواقب وخيمة مع الزمالء،
لكن األمور تحل برسعة.
عاطفي�اً :تطالب الري�ك باإليفاء بوع�وده أو هو يطالبك
بذلك ،وتجد نفسك محرجا ً أمام بعض أسئلته.
صحياً :تجد نفسك قليل الحركة ويسيطر عليك الخمول ،فتحاول
التخلص من ذلك بأي وسيلة.

العذراء

مهني�اً :ال تس�تخف ببع�ض الترصف�ات وال تؤج�ل
املس�تحقات أو تتحدى القوانني وتدفع الثمن.
عاطفياً :قد تراهن عىل لقاء ما ،أو تسعى جاهدا ً إلتمامه
ّ
ويغري اآلفاق.
مهما كلّف الثمن ،وتفرح بجديد يولد
صحياً :قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم يف امليش يف البداية ،لكن
مع الوقت تكون يف مستواهم.

الميزان
مهني�اً :مؤرشات إيجابية كب�رية يف عدد من املجاالت،
ّ
لتحسن أوضاعك املالية واملهنية
وهذا يكون ملصلحتك
عاطفياً :غيوم بس�يطة ته ّدد العالقة بالريكّ ،
لكن بعض
الصر يؤ ّدي حتما ً إىل تصويب البوصلة مجددا ً .
صحي�اً :ح�اول التوفيق بني ف�رتات العمل والف�رتات الرضورية
للراحة والقيام بالتمارين الرياضية.

العقرب
مهني�اً :مؤرشات إيجابية كب�رية يف عدد من املجاالت،
ّ
لتحس�ن أوضاع�ك املالي�ة
وه�ذا يك�ون يف مصلحت�ك
واملهنية
عاطفي�اً :حب جديد ومح�اوالت لتعزيز موقع�ك ،لكن هنالك
مطبّات يجب تجاوزها للوصول إىل األهداف املطلوبة
صحي�اً :املحي�ط املرتبك حولك يولد في�ك تعبا ً نفس�يا ً ومعنوياً،
وتحاول تخطيه بشتى الوسائل

القوس

مهنياً :ترتك�ز األنظار عىل قدراتك اإلبداعية يف مجالك
املهني ،وتفوز بجوائز تقديرا ً لجهودك.
عاطفياً :يوم مالئم إلعادة النظر يف اس�تمرارية عزوبيتك،
وبانتظارك مرحلة مهمّة وديناميكة من حياتك العاطفية.
صحي�اً :ال تضعف أمام املش�كالت املهنية والعاطفي�ة لئال تؤثر
سلبا ً يف وضعك الصحي.

الجدي

مهني�اً :تالحق بعض االفكار وااله�داف وربما تتع ّدد
االتجاهات ،انتبه لوارداتك واموالك.
عاطفياً :حلم جديد يرافق الس�عادة مع الريك ،فحاول
أن تس�تفيد م�ن الفرص املتاحة للتق�دم يف العالقة خطوات
إضافية.
صحياً :إنتبه لصحتك وتجن�ب التعرض للرد أو األضواء القوية
وال تقم بمجهود غري اعتيادي.

الدلو

مهنياً :عليك اس�تغالل األج�واء اإليجابية يف العمل إىل
أقىص الحدود ،وخصوصا ً أن الفرتة املقبلة قد تش�هد
ركودا ً وعدم استقرار.
عاطفياً :حذار االزدواجية يف العالقات وكن مخلصا ً واصمد
أمام سحر الجنس اآلخر.
صحي�اً :حان الوقت لوضع حد للس�منة املفرط�ة واتباع حمية
غذائية قبل فوات األوان.

الحوت

مهني�اً :قد تحص�ل عىل ارباح غ�ري متوّقعة ،وتتلقى
دعوة ملناقش�ة مروع ّ
مع�ني وتكتش�ف العديد من
القواسم املشرتكة مع أحد االشخاص.
عاطفياً :تميل إىل ش�خص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إىل
املايض وتبحث عن حب قديم.
صحياً :لكي يكون يومك مريحا ً عليك النوم الساعات الرضورية
لتستيقظ نشيطا ً.

من الفيسبوك

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1840نيوزيلندا تدخل ضمن املستعمرات الريطانية.
 - 1922التوقيع عىل معاهدة واشنطن البحرية وذلك للحد
من التس�لح البحري ل�كل من الوالي�ات املتح�دة واململكة
املتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا.
 - 1952األم�رية إليزابيث تتوج ملكة ع�ىل اململكة املتحدة
بعد وفاة والدها امللك جورج السادس.
 - 1974مجموع�ة م�ن املس�لحني الفلس�طينيني يحتلون
الس�فارة الياباني�ة يف الكويت ويحتجزون الس�فري وأربعة
ً
موظفا.
من الدبلوماسيني ومستشار نفطي ياباني و11
 - 1996س�قوط طائ�رة ركاب تركي�ة من ط�راز بوينغ يف
املحيط األطليس ومقتل جميع ركابها وطاقمها.
“ - 1998مطار واش�نطن الدويل” يتحول اس�مه رسميا ً إىل
“مطار رونالد ريغان”.

 - 2004تفج�ري انتح�اري داخ�ل قط�ار امل�رتو بموس�كو
ي�ودي بحي�اة  40راكب�ا وجرح أكث�ر م�ن  ،150وقد تبنى
اإلنفصاليون الشيشانيون الهجوم.
 - 2006ميش�ال عون وحسن نرص الله يوقعان عىل وثيقة
تفاهم سياسية بني التيار الوطني الحر وحزب الله وذلك يف
“كنيسة مار مخايل”.
- 2009األون�روا تق�رر إيقاف تزويد قطاع غ�زة باملعونات
اإلنسانية بعد أن قامت سلطة حركة حماس املسيطرة عىل
القط�اع بوضع يدها عىل مئات األطن�ان من املواد الغذائية
املرس�لة إىل القطاع ،وحماس تعزو ذلك إىل حدوث خطأ غري
مقصود.
محكمة باكستانية تأمر برفع اإلقامة الجرية عن مهندس
قنبلتها الذرية عبد القدير خان.

هل أنت سعيدة أم على حافة االنهيار؟
 - 3ه�ل س�بق ل�كِ أن خ�رستِ ش�خص عزيز
عليكِ ؟
 -Aنعم وال استطيع التوقف عن التفكري به.
 -Bنعم ولكنني تخطيت األمر.
 -Cال ،حياتي جيدة جدا.
 -Dنع�م ولك�ن هذا األم�ر طبيع�ي ،فجميعنا
يخرس أشخاص يف حياته.
 4كيف تصفني نفسك؟ -Aهادئة ولطيفة.
 -Bحزينة وأفضل البقاء وحدي.
 -Cمرح�ة وأح�ب الخ�روج واالس�تمتاع م�ع
أصدقائي دائما.
 -Dلطيفة وودودة ومختلفة عن االخرين.
النتائج:
 اذا كانت اغلب اجاباتك :Aعينيك تقول أنك تش�عرين بالوحدة ،وأن ال أحد
يستطيع فهمك ،وانك ال تستطيعني بالبوح عن
مشاكلك وهمومك اىل أي أحد.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب� :Bعينيك تقول أنك عىل حافة االنهيار ،لقد مررتِ
بالكث�ري من الظروف الصعبة يف االونة األخرية،
ولقد تم جرح�كِ عاطفيا ومش�اعرك أصبحت
كالورقة املمزقة.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب� :Cعينيك تقول أنك س�عيدة ،أنتِ شخص طبيعي
جدا وليس لديكِ ما تخفيه.
 اذا كانت أغلب اجاباتك ب� :Dعيني�ك تق�ول إن�ك ش�خص ه�ادئ وتحب�ني
االهتم�ام باالخري�ن ،وبعض األحي�ان يصعب
عىل من حولك قراءة عينيك أو أفكارك.

هـــــل تعلــــــم

ه�ل تعلم أن املاء يتجمد بش�كل أرسع عندما يك�ون ً
دافئا وليس
بار ًدا.
هل تعلم أن اإلنسان يستطيع أن يعيش حوايل شهر بدون طعام،
لكنه يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء.
هل تعل�م يبلغ طول قطر الش�مس  1.380.000كيل�و مرتا ً مما
يعني  110أضعاف قطر األرض.
ه�ل تعل�م أن الض�وء يس�تغرق 8
دقائق و  19ثاني�ة عند انتقاله من
الشمس إىل األرض.
هل تعلم أن اليوم الواحد عىل كوكب
الزه�رة يع�د أطول من ع�ام كامل
عىل كوكب األرض.
ه�ل تعل�م أن�ه إذا تمكن�ت طائرة
م�ن الطريان إىل كوك�ب بلوتو ،فإن
الرحلة ستس�تغرق أكث�ر من 800
عام.
هل تعلم أن غروب الشمس من عىل
سطح املريخ يبدو أزرق اللون.
هل تعلم يبلغ متوسط طول البقرة بني  4 - 3أمتار حسب عمرها
وحجمها.
هل تعلم ان الدجاجة الواحدة تبيض يف املتوسط يف كل عام حوايل
 250و  270بيضة .وهنالك بعض الدجاج يستطيع وضع 300
ه�ل تعلم ان ق�رة البيض ذات اللون األبي�ض أو البني تعتمد يف
لونها عىل محض تولد من الدجاجة.
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شخصيات من التاريخ

اختبارا شخصية

قومي بهذا االختبار وأجيبي عىل هذه األس�ئلة
واكتشفي ماذا تقول عينيك عنك يف الرسّ ..
 - 1ما لونك املفضل؟
 -Aأزرق.
 -Bأسود.
 -Cأحمر.
 -Dألون اخرى.
 - 2كيف تقضني وقت فراغك؟
 -Aاالستماع اىل املوسيقى يف غرفتكِ .
 -Bالخروج مع األصدقاء.
 -Cقراءة كت�اب أو االتص�ال باألصدقاء لفعل
يشء معا.
 -Dأي يشء لتمضية الوقت.

كيد النساء ..
ال يعين اخلبث يف
التصرف وإمنا هو
الذكاء يف كيفية احلصول
علي ما تريد

F

نيل آرمسرتونغ
ني�ل أرمس�رتونغ (باإلنجليزي�ة)Neil Armstrong :
(ول�د  5أغس�طس  ،1930أوهاي�و  25 -أغس�طس
 )2012كان رائد فضاء أمريكي وأول ش�خص يميش
عىل سطح القمر ،حصل عىل درجة علمية يف هندسة
الفض�اء م�ن جامعة ب�وردو ث�م عىل املاجس�تري يف
هندسة الفضاء ً
أيضا من جامعة جنوب كاليفورنيا،
ويحمل ع�ددا ً من ش�هادات الدكت�وراه الفخرية من
عدة جامعات إضافة إىل العديد من األنواط واألوسمة.
التح�ق أرمس�رتونغ بوكال�ة الفض�اء األمريكي�ة يف
وظيف�ة طيار باحث يف مختر لوي�س يف كاليفورنيا،
وشارك بحكم وظيفته يف مئتي رحلة جوية يف مختلف
أن�واع الطائرات ،ويف س�نة  1962م تم�ت ترقيته إىل
منص�ب رائد فضاء ،حيث عمل قائدا ً لرحلة جيميني،
وخ�دم أرمس�رتونغ يف الجي�ش األمريكي وش�ارك يف
الح�رب الكوري�ة س�نة  1950م وق�ام ب�أول عملية
اش�تباك ناجحة ب�ني مركبتني يف الفضاء .ويف س�نة
 1971م أصبح أس�تاذا ً يف هندس�ة الفضاء يف جامعة
سنسيناتي .تزوج أرمس�رتونج وأنجب ولدين ،وكان
يعي�ش متمتعا ً بعزلته يف مزرعة له ،وكان يعرف عنه
رفض�ه الحديث عن نفس�ه أو إنجازات�ه ،كما رفض
دع�وة كل م�ن الحزب�ني الجمه�وري والديمقراطي
للرتش�يح لالنتخابات األمريكية .يعد أول ش�خص يف
تاريخ البرية وطئت قدماه سطح القمر.
لك�ن م�ا قد ال يعلم�ه كث�ريون أن هذه املركب�ة التي
انطلقت من فلوريدا يوم  16يوليو  1969وحطت عىل
سطح القمر يف ال�  20منه ،كانت تقل رائدين آخرين
م�ا زاال عىل قيد الحياة ،أحدهما كان من املفرتض أن
يقوم بمهمة أرمسرتونغ..وهو “باز ألدرين” مهندس
أمريكي ،رائد فضاء ،ومقاتل سابق ،كان طيار وحدة
أبولو القمرية.
اس�مه الحقيق�ي إدوين يوج�ني ألدرين م�ن مواليد
 1930يف منطقة مونتكلري ،نيوجريس.

لق�ب ب� “باز” ألن اخته الصغ�رية كانت تجد معاناة
يف نط�ق كلم�ة “ ( ”brotherأي اخ) ،فظل�ت تناديه
“ب�ازر” ،لذلك س�ار عليه لقب “باز” قب�ل أن يجعله
اسمه الرسمي الحقا.
م�ن املفارقات أن اس�م عائل�ة أمه كان قب�ل الزواج
“ ”Moonأي قم�ر .كان من املفرتض أن يكون “باز”
أول م�ن تط�أ قدماه األرض حس�ب ترتيب�ات العمل
اإلداري يف ناس�ا ،وذل�ك إلتاح�ة فرص�ة لقائد املهمة
أرمسرتونغ الترصف يف حالة الطوارئ.
لك�ن وقع االختيار عىل أرمس�رتونغ لخرت�ه املهنية
الطويلة ولس�بب “رمزي ..الكثري من الناس ش�عروا
بالتعاط�ف الكب�ري م�ع القائ�د لك�ي يتحم�ل ه�ذه
املسؤولية” ،وفقا ملا كتبه ألدرين يف احدى مذكراته.
ب�از ،كان قائ�د مركبة أبول�و ..lunar module pilot
وقد مىش عىل سطح القمر بعد  19دقيقة من هبوط
أرمس�رتونغ ليصبح ثاني رجل يف التاريخ يهبط عىل
سطح القمر.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

الكلمات االفقية
 � 1لقب جغرايف ينسب اىل اصطخر يف فارس.
 � 2نوع من البطيخ /سئم.
 � 3ضمري املخاطب /تتعاهد( معكوسة).
 � 4ذئب( معكوسة) /كرس باألصابع /ردد صوته يف جوفه.
 � 5الخر /حاك.
 � 6نتماداها إلحاحا.
 � 7خلي�ج ضيق يفصل بني واليتي ماريلن�د وفرجينيا /أثقل
نغمة( معكوسة).
 � 8هرمون يفرزه نخاع الغدة الكظرية.
 � 9قمن بالتمهيد /فرح.
 � 10فيلم ملحمد صبحي وسعاد نرص.
الكلمات العمودية
 � 1ضمري املتكلم /الكاملة.
 � 2ذرية /جذبهن نحوه.
 ( � 3كاثري�ن) ..بريطانية ممثلة االتحاد األوروبي للش�ؤون
الخارجية /أعرف( معكوسة).
 � 4من أخبث الحيات /لقب فيلسوف وطبيب مسلم.
 � 5خيال /حبوب القهوة.
 � 6باين وغاير /خصب.
 � 7دقات /أباده( معكوسة).
 � 8شقيق( معكوسة).
 � 9ضمري املخاطبني( معكوسة) /ما ينرس به الطائر الجارح
االشياء.
 � 10من الفنون الشعبية باالقرص /قط( معكوسة).

فهم ذاتي

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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يجمع نجوم العرب بـ”دان كين”

“المنصة” ..عمل عربي يناقش تأثير الميديا في “الشرق األوسط”
عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

(فيسبوك) يطرح ميزات جديدة
للرقابة األبوية

طرحت شبكة التواصل االجتماعي
“فيس�بوك” مجموع�ة م�ن
املي�زات الجدي�دة للرقاب�ة األبوية
ملستخدميها عىل أطفالهم القر،
خاص�ة ع�رب تطبي�ق “ماس�نجر
كيدز”.ويسمح تحديث “ماسنجر
كي�دز” الجدي�د لآلب�اء بإمكاني�ة
إطالعه�م ع�ىل تاري�خ دردش�ات
األطفال ،والصور الحديثة املرسلة
إليهم أو التي أرس�لوها.وأوضحت
أن معظ�م تل�ك املي�زات الذكية تم
طرحها من خالل األدوات الخاصة
بالرقاب�ة األبوي�ة ع�رب تطبي�ق
“فيس�بوك” الرئييس.وس�يتمكن
اآلباء من رؤية املزيد من التفاصيل
حول من يرتاس�ل أطفالهم معهم،
س�واء ع�ن طري�ق التواص�ل عرب

الفيدي�و أو معرفة الصور الحديثة
املرس�لة أو املستقبلة.ويس�مح
كذلك التحديث الجديد بتنزيل اآلباء
جمي�ع املعلوم�ات ،وكل أنش�طة
أطفالهم عرب تطبيق “فيس�بوك”
الرئييس.وبرغ�م أن “فيس�بوك”
تمك�ن حال ًي�ا األطفال م�ن إلغاء
حظر جهات اتصال بأنفس�هم إذا
أرادوا ،ولكن ستظل املحادثات مع
جهات االتصال املحظورة س�تظل
يف صن�دوق ال�وارد الخ�اص بهم،
لح�ني مراجعتها م�ن آبائهم قبل
اإلطالع عليها.وقالت “فيس�بوك”
إن كل املعلومات الخاصة باألطفال
عرب تطبي�ق “ماس�نجر كيدز” ال
يتم مش�اركتها مع أط�راف ثالثة
بخالف الطفل وآبائهم.

ينطلق مسلس�ل “املنصة” من فكرة وتس�اؤل
جوه�ري :كيف يمكن ملعلومة أن رّ
تغري مس�ار
حياة أو مجتمع حني تخرج يف الوقت املناسب.
ولق�د تأس�س مرشوع�ه ع�ىل أرض أبوظبي،
بفك�رة يحررّكه�ا الطم�وح لتعزي�ز صناع�ة
الدرام�ا عىل أعىل املس�تويات ،وتقديم رس�الة
عاب�رة للح�دود ترفع س�قف التوقع�ات .فقد
دارت عجل�ة اإلنت�اج يف رشك�ة “فيل�م جيت”
بالتع�اون م�ع رشكة الكلم�ة بأبوظب�ي منذ
أش�هر ،حيث يقوم فريق الكتابة واألكاديميني
الباحثني وفريق اإلخ�راج واإلنتاج عىل تحويل
تلك الفكرة إىل دراما بمستوى عاملي.
ويكتب النص وش�خصياته وأحداث�ه ،هوزان
عك�و ،بعد نج�اح تجربته يف مسلس�ل الهيبة،
ويدي�ر العملي�ة الفني�ة فريق م�ن املخرجني
البارزي�ن بالعدي�د م�ن األعم�ال التلفزيوني�ة
والسينمائية ،وهم :مجدي السمريي ومنصور
اليبهوني الظاهري واألملاني رودريغو كيشنر.
علم�ا ً أن املوس�م األول مكورّن م�ن  12حلقة،
وسيُعلَن مكان وتاريخ عرضه يف وقت قريب.
ولق�د بن�ت الرشك�ة املنتج�ة اس�توديوهات
تصوير خاصة بمقاييس هوليود العاملية التي
ُتبرش بعم ٍل ضخم يحمل الكثري من املفاجآت.
ويحم�ل مسلس�ل “املنص�ة” يف قصت�ه دراما

فيروس كورونا يضرب” أبل” ويهدد
سوق “اآليفون”

ل�م يقت�ر تأثري وباء فريوس كورون�ا الجديد عىل صحة س�كان العالم ،بل امتد
ليرضب املنتجات العاملية ،وعىل رأس�ها إنتاج هواتف أبل ،التي س�تواجه “رضبة
حقيقية” بس�بب الوب�اء املتفيش.وأوقفت رشكة “فوكس ك�ون” التايوانية ،التي
تصن�ع هواتف آيفون حول العال�م ،جميع عملياتها الصناعي�ة تقريبا يف الصني،
حت�ى العارش من فرباير ،عىل األقل ،وفقا لوكال�ة رويرتز.وقال مصدر مقرب من
الرشك�ة املصنعة ،إن “فوكس ك�ون” ضاعفت إنتاج مصانعه�ا يف الهند وفيتنام
واملكس�يك ،ملواصل�ة إنتاج هوات�ف آيفون بالوترية املطلوبة نفس�ها يف الس�وق.
ويه�دد تفيش فريوس كورونا الجديد ،الذي أعلنت بس�ببه منظمة الصحة العاملية
ع�ن حالة ط�وارئ صحية عاملية ،بتعطي�ل الصناعة الصينية ،الت�ي تعتمد عليها
رشكة أبل بش�كل كبري لصناعة هواتف آيفون.وقال مصدر داخيل لم يكش�ف عن
اس�مه“ :ما يقلقنا هو التأخري ملدة أس�بوع آخر أو حتى شهر آخر ..التأثري كبري..
بالتأكيد س�يكون ل�ه تأثري عىل خط إنت�اج أبل”.وطلبت رشك�ة فوكس كون من
املوظفني والعمالء يف مقاطعة هوبي الصينية ،مركز تفيش الفريوس ،عدم العودة
إىل املصان�ع ،وطلب�ت من العمال اإلبالغ ع�ن حالتهم الصحية إىل املديرين بش�كل
يومي ،وذلك وفقا ملذكرة داخلية استعرضتها وكالة رويرتز.وكانت أبل قد أغلقت،
الس�بت ،مؤقتا ،متاجرها ال� 42يف الرب الرئييس للصني ،أحد أكرب أس�واقها ،حيث
ينترش فريوس كورونا الجديد برسعة.

تغريدات
ً
حتيــة لطلبــة #العــراق ،ابطــال اليــوم وقادة
املســتقبل ،قلب احلــراك النابــض ،الذين أكدوا
بوعيهــم وإدراكهــم انهم رأس الرمــح يف التحول
الذي تشــهده الســاحة العراقية ،وهم يواجهون
ببســالة نادرة محالت القمع والرتهيب يف ساحات
التظاهر السلمي .

الدكتور إياد عالوي
كريســتيانو وصــل لرقــم تريزجيييــه الذي مل
يتحقــق منذ ســنة  2005بتســجيله يف  9مباريات
متتالية يف الكالتشيو..
الدون حيتفــل بعيد ميالده الـــ ، 35ولكن العمر
جمرد رقم بالنســبة له ،فهــو ال يكل وال ميل من
حتطيم األرقام القياسية.

المذيع معز بو لحية

عصر اجلنون والفنون
اجتماعية تش�ويقية ت�دور أحداثها يف مناطق
متع�ددة م�ن الرشق األوس�ط ،يف إط�ار حرب
املعلوم�ات وامليديا الت�ي تؤثر يف حي�اة البرش
اليومي�ة ،بش�ك ٍل ج�ريء ومختل�ف ل�م يق رّدم
س�ابقاً ،وبمش�اركة نج�وم الص�ف األول من
اإلم�ارات والوط�ن العرب�ي وأم�ريكا ..وه�م
املمثل�ني :مكس�يم خلي�ل ،عبد املح�س النمر،
أحمد الجس�مي ،س�لوم حداد ،س�مر سامي،

تغي�ب ،يرسا الل�وزي ،عن املنافس�ة الرمضانية
هذا املوس�م النش�غالها بأكثر من عم�ل ،وآخر
أعماله�ا يبعدها عن الدراما التلفزيونية ،حيث
تنش�غل بتصوير مسلس�لها الجديد “طاقة
ح�ب” ال�ذي ينتم�ي للدراما الطويل�ة ،وهو
رّ
املنصات
أوىل بطوالته�ا املطلقة عرب إح�دى
اإللكرتوني�ة ،باإلضافة إىل حملها الثاني
الذي كشفت عنه قبل فرتة.
م�ن خالل ش�خصية مدمنة ،تظهر
يرسا اللوزي بتجربتها السينمائية
الجدي�دة “العنكب�وت” الت�ي
تخ�وض به�ا املنافس�ة
الس�ينمائية يف موسم عيد
الفط�ر املقب�ل ،وكان�ت
ي�رسا قد أنه�ت قبل فرتة
تصوير مش�اهدها ضمن
أحداث العمل.
ويف هذا األطار ،أكدت يرسا يف
تريحاتها الخاصة أنها لجأت

سامر إسماعيل ،خالد القيش ،اإلعالمية مهرية
عبد العزي�ز ،يارس النيادي ،س�عود ويوس�ف
الكعبي ،ل�ني غرة ،خالد الس�يد ،رهام قصار،
يارا قاسم ،شادي الصفدي  ،جيني أسرب ،عالء
الزعبي ،جاب�ر جوخدار ،أدهم مرش�د وناظم
ال�زريل ،باإلضاف�ة ملش�اركة املمث�ل معتص�م
النهار واألمريك�ي دان كني املعروف بلعبه دور
سوبرمان يف السلسلة األمريكية املشهورة.

إىل كثري م�ن املقاالت عن عالم اإلدمان ،واستش�ارت
بع�ض أصدقائها م�ن األطبرّاء النفس�يني ملعرفة كل
رّ
الخاصة بالدور قبل بداية التصوير.
التفاصيل
وأضافت أنها كانت تش�عر بالقلق تجاه تجسيد هذه
الش�خصية الت�ي تق رّدمها للم�رة األوىل يف مش�وارها
رّ
الفني ،فيما نفت مش�اركتها يف رّ
أي مش�اهد أكش�ن
ضمن األحداث.
والفيلم بطولة أحمد الس�قا ال�ذي تقف يرسا اللوزي
أمام�ه للم�رة الثاني�ة بع�د مش�اركتهما يف بطول�ة
مسلس�ل “خطوط حمراء” قبل سنوات ،ويشارك يف
بطولته منى زكي وظافر العابدين.
وكانت ي�رسا اللوزي قد أطلت أخ�ريا ً عىل جمهورها
عرب وسائل السوشيال ميديا من خالل جلسة تصوير
خاصة أثارت جدالً واسعا ً عرب اإلنستقرام قبل عرض
أحدث أعمالها الدرامية “طاقة حب”؛ الذي عرض أوىل
رّ
املنصات
حلقات تجربتها الدرامية األوىل عرب شاش�ة
اإللكرتوني�ة  ،VIUوحصل�ت ع�ىل لقب “س�كارليت
جوهانس�ون العرب” من قبل رورّاد السوشيال ميديا
فور نرش الصور.

أمل بوشوشة وباسل خياط ينضمان إلى ثنائيات الدراما
بعد أن اختارت رشكة “اي يس” ستيفاني صليبا
وعابد فهد يف “الساحر” ،يبدو أن منطق الثنائيات
أو ظاهرة الثنائي ستسيطر عىل املشهد الدرامي
عموماً.
قبل س�نوات ،اجتمعت املمثلة أمل بوشوشة مع
املمثل باس�ل خياط يف مسلس�ل “األخ�وة” الذي
نال ش�هرة واس�عة عربي�اً ،وكان “فاتحة خري”
عىل ما ُ
س رّ�مي الحقا ً بالدراما العربية املش�رتكة،
ثم التقت بوشوشة بخياط يف مسلسل “العررّاب”
وش�كال ثنائيا ً متناغما ً
رّ
الذي أخرج�ه حاتم عيل،
يف اللق�اء ،والي�وم يع�ودا مجددا ً من أج�ل إتمام
مسلس�ل جديد بعن�وان “النح�ات” يرشف عليه
املنتج إياد الخزوز يف محاولة لتقديم مادة جديدة

عرض غير
متوقع من
مادونا لميغان
وهاري ..هل
يقبالن؟

للمشاهد.
هكذا ستنافس رشكة “اي يس” نفسها يف الجمع
ب�ني كاتب�ني ومخرج�ني وعمل�ني؛ األول بعنوان
“الساحر” لعابد فهد وستيفاني صليبا ،والثاني
يجمع بني بوشوش�ة وباسل الخياط ،عىل أن
يبدأ عرضه يف شهر رمضان املقبل.
يُذكر أن وراء هذا الكم من الثنائيات ،عابد
فه�د وس�تيفاني صليب�ا ،محم�ود نر
وسريين عبد النور ،وغريهم ،هو من باب
التعويل عىل نجاح املسلس�ل ،وس�تكون
هناك مجموعة أخرى مثل نادين نس�يب
رّ
درامي
ثنائي
ف�أي
نجيم وقيص خويل..
رّ
رّ
سيكسب الرهان هذه السنة؟

حث�ت املغنية األمريكية الش�هرية ،مادونا ،األم�ري الربيطاني هاري
وزوجته ميجان دوقة ساسكيس ،عىل االنتقال إىل الواليات املتحدة.
وقال�ت مادون�ا ( 61عاما) يف فيدي�و نرشته عىل موق�ع التواصل
االجتماعي “إنس�تجرام”“ :س�أؤجر لكم منزيل يف س�نرتال بارك
ويست” .مضيفة أنه يتعني عليهما االنتقال إىل نيويورك وليس
إىل كن�دا ،الت�ي وصفتها باململة.وبعد ذلك ،أش�ادت مادونا
بمنزله�ا ،قائلة“ :به غرفتان للنوم ،وأفضل إطاللة عىل
مانهاتن ورشف�ة رائعة”.يُذك�ر أن هاري وميجان
أعلنا مؤخرا التخ�يل إىل حد كبري عن مهامهما
امللكي�ة واإلقامة عىل نحو متناوب يف كندا
وبريطاني�ا .وحصد ه�اري وميجان
الكث�ري م�ن االنتق�ادات يف
بريطانيا بسبب اهتمامهما
بحياتهم�ا الخاص�ة
أكثر من باقي أفراد
العائلة امللكية.

حال الترك تتجاهل
أزمة العائلة
رّ
احتل اسم ،حال الرتك ،وسائل التواصل
االجتماع�ي خ�الل األي�ام املاضية فور
نرش جدته�ا بعض التدوين�ات الخاصة
عن والدتها منى الس�ابر ،وعن أحفادها
وحقيقة وجود دعوى قضائية ضد منى
السابر مرفوعة من قبل حال؛ وهو األمر
ال�ذي لم تن ِف�ه حال حتى ه�ذه اللحظة،
ولكنه�ا يف الوق�ت نفس�ه تجاهلته كما
تجاهل�ت كل م�ا ي�دور م�ن تريحات
متتالي�ة بني جدتها مها ال�رتك ووالدتها
منى السابر.تنشغل حال حاليا ً بالرتويج
ألح�دث مجموع�ة أطلقته�ا م�ن خالل
رشكة التجميل الخاصة بها والتي تحمل
اس�مها؛ حيث أج�رت مس�ابقة خاصة
ملتابعيها عرب صفحتها عىل اإلنس�تغرام
كن�وع من الدعاية ملنتجاتها وزيادة عدد
متابع�ي الصفحة الخاص�ة باملجموعة
الجدي�دة م�ن منتج�ات التجمي�ل التي
أطلقته�ا حال قب�ل فرتة.كذلك أنهت حال
تصوير أحدث حمالتها اإلعالنية ملصلحة
أح�د أش�هر مراك�ز التجمي�ل يف اململكة
العربية الس�عودية قبل أي�ام ،كما حلرّت
ضيف�ة يف حلق�ة تلفزيوني�ة خاصة مع
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مطر ساخن

يسرا اللوزي إلى عالم اإلدمان

يوتيوب تحقق إيرادات تصل لـ 5مليارات
دوالر في األشهر الثالثة الماضية
أعلنت رشكة “غوغل” ،يف تقرير لها ،أرباح الرشكة األم “ألفابيت” خالل الربع
األخري من العام املايض ،وأوضحت أن اإلعالنات عىل “يوتيوب” حققت إيرادات
وصلت إىل  5مليارات دوالر يف األش�هر الثالث�ة املاضية .غوغل تعلن ألول مرة
أرباحها عىل “يوتيوب” الذي اش�رتته قبل  15عاما ً مقابل  1.95مليار دوالر،
حيث كش�فت عن حجم اإليرادات التي تحققه�ا إعالنات “يوتيوب” للرشكة
العمالقة.ويظهر هذا الرقم أن إيرادات “يوتيوب” قد ازدادت بنسبة  86%عن
عام  ،2017حيث حققت املنصة  5مليارات دوالر خالل األشهر الثالثة األخرية
من  2019فقط ،يف حني أعلنت غوغل أن مساهمة املنصة يف إيرادات الرشكة
ُقدرت ب�� 15مليار دوالر ،أي  10%من مجمل إي�رادات غوغل.ويبقى محرك
البحث غوغل أقوى مصدر ألرباح رشكة “ألفابيت” ،بتحقيقه مكاسب بلغت
 27.2ملي�ار دوالر يف هذا الرب�ع من العام .يش�ار إىل أن “يوتيوب” أعلنت ،يف
األش�هر القليلة املاضية ،خدمة جديدة أقلقت بعض مس�تخدميها ومنشئي
املحتوى ،من أن الرشكة قد تحذف حساباتهم إذا لم تكن مجدية تجارياً.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

اإلعالمي
ا لش�هري
هشام الهويش
يف املوس�م الجدي�د
م�ن برنام�ج كارب�ول
كاريوك�ي ،حي�ث ش�اركت
ب�ه مع الفنان�ة اليمنية أروى يف
حلقة متميزة يف شوارع جدة أثناء
وجوده�ا هناك ،وش�هدت الكواليس
العدي�د م�ن املواق�ف الكوميدية التي
جمع�ت الثالث�ي ،خاصة أثن�اء قيادة
ح�ال الدراج�ة يف ش�وارع املدين�ة
وزيارتهما إحدى أش�هر مدن املالهي
هناك.حال الرتك تتجاهل أزمة العائلة،
ومن املق�رر بدء ع�رض أوىل حلقات
الربنام�ج ،األحد املقبل ،عىل أن تكون
داليا مبارك ووع�د البحري وعبد الله
الرويشد أوىل ضيوف املوسم الجديد.

أمحد اجلنديل

يف ع�ر الجن�ون ،جنون البق�ر وأنفلونزا الطيور وانتش�ار فريوس
كورون�ا ،عر التقدم العلمي والتكنولوجيا ،عر الذرة والش�بكات
العنكبوتية ،ثمة عنكبوت ينس�ج خيوطه داخل رأس الجميع ،ليص رّد
الصدق من التسلل ،واالنسجام من الدخول ،والتعقل من النفاذ.
ويف عر الجنون ،دول تمارس أبشع أنواع الدكتاتورية ،وأقذر أشكال
التسلط عىل الشعوب ،وتحتل دوالً أخرى ،وتبيد شعوباً ،وتدمر وهج
الحي�اة ،وهي ترفع ل�واء الديمقراطية ،وع�ىل الجميع أن يصفق لها
ويهتف بحياتها.
ويف ع�ر (الكام�ريا الخفي�ة) ،حكوم�ات ال ه رّم لها س�وى التنكيل
بش�عوبها ،والضح�ك ع�ىل ذقونه�م ،ودفعه�م إىل كه�وف التخل�ف
واالنحط�اط ،ويف رّ
ظل اليافطات الكبرية ،تس�ري الدني�ا منترة عىل
عزف الشيطان.
ويف ع�ر الجماهري ،تخرج الش�عوب إىل الدنيا وه�ي ال تملك معنى
لوجوده�ا غري معنى البقاء الذي يجعلها تحت وطأة االغرتاب خائفة
مذعورة ،وعندما يخرج لها من ينادي لإلصالح ،تهبرّ واقفة متحدية،
ومع اختفاء ذيول الصولة ،واختفاء املنادي حامالً معه ثمن مناداته،
ترجع الشعوب إىل حظائرها تجرت الخيبة واإلحباط والخذالن.
ما يميز عر الفصول األربعة ،هو اللعب عىل قيم ومناهج ،ظاهرها
بررّاق وباطنها داكن ،إطارها ابيض ومضمونها أس�ود ،مبناها صدق
ومعناها كذب ،الس�اتر والء واملستور خيانة ،ومع االستمرار باللعب
تكون الحياة قد غادرت مضامينها ،ويكون التاريخ قد أعلن الرحيل،
وتكون اإلنسانية قد وصلت إىل مشارف فجيعتها.
ويف العالم الثالث يك�ون العقل غائبا إال من الجنون ،والحاكم يقيس
حياته وحياة ش�عبه اليومية بأدق التفاصي�ل عىل وفق مفهوم املثل
العلي�ا وقوان�ني الفضيلة يف النه�ار ،ويرتكب أكرب املحرمات وأبش�ع
الجرائ�م يف اللي�ل ،ويف العال�م الثال�ث يتبخ�رت الحاكم وق�د ثبرّت رّ
كل
النياش�ني الوطنية التي حصل عليها من خارج أسوار الوطن املقدس
بعد س�طوع الشمس ،وعند غيابها تبدأ املس�اومة عىل الوطن ،ليباع
أخريا يف أسواق (الباالت) ،وباإلقساط ،ويف بلدان العالم الثالث يتحدث
القادة عن مصري ش�عوبهم ،ويذرفون دموع التماسيح عىل الفقراء
واملس�اكني منه�م ،وبعضهم يتعرى أمام الجمي�ع ليعرض عضالته،
بعد أن يتناثر الزبد من بني ش�فتيه  ،وه�و يعلن الحرص والتضحية
بالغايل والنفيس من أجل أن تصل شعوبهم إىل ما فوق القمر ،وعندما
يُكش�ف النقاب قليالً تراهم من أكثر القادة الفاس�دين الذين سددوا
سهامهم إىل قلب الشعب املسكني.
يف بل�دان العالم الثالث فنون يف التزوي�ر واالحتيال والخيانة ،والعزف
عىل مؤخرات الش�عوب ،وجنون تمارس�ه الشعوب من أجل أن تبقى
الحياة عاهرة تغري الحكام بمفاتنها وجمالها وثروتها ،وتسحقهم
يف حظرية الخزي واالنحطاط.
زغردي يا نفيسة

يارا تحقق أمنيتها مع
يوسف الخال
أطلق�ت ،يارا ،قبل أيام ،أحدث أعمالها الغنائية “ارتكبت” ،وهي أغنية
تحمل الطابع الخليجي ،حققت نسبة مشاهدة عالية فور طرحها عرب
القناة الرسمية ليارا عىل اليوتيوب.
أما عن الخطوة الجديدة التي قد تنقل يارا إىل عالم التمثيل للمرة األوىل
بعد تأجيلها هذه الخطوة لس�نوات طويلة ،فيبدو أن أكثر ما جعل يارا
متحمس�ة لتخ�وض أوىل تجاربه�ا يف عالم التمثيل ه�و أن التجربة ال
تتجاوز  12حلقة تحت عن�وان “زيركون”؛ وهو أحد أنواع األحجار
التي تش�به امل�اس ،ولكنها رخيص�ة الثمن،
حي�ث عل�م أن “زيرك�ون” ه�و العمل
الدرام�ي املنتظر التحضري له خالل
الف�رتة املقبل�ة فور حس�م يارا
قراره�ا تجاه املش�اركة أمام
يوسف الخال الذي تراه من
رّ
املفضل�ني
أكث�ر النج�وم
لديها يف لبنان.
وق�د رصرّ ح�ت أكث�ر
من مرة أنها تتمنى
التمثي�ل أمام�ه يف
أوىل تجاربه�ا يف
عال�م التمثي�ل،
أن
وبرغ�م
ي�ارا أب�دت
مو ا فقته�ا
املبدئية عىل
ا لتجر ب�ة ،
ت�د ر س
حا لي�ا ً
امل�رشوع
بد ق�ة
لتحس�م
قر ا ر ه�ا
ا لنها ئ�ي ،
وعل�م أنه إن
وافقت فستبدأ
بالحص�ول عىل
كورس�ات تمثيل
قبل بدء املرشوع.
ومن املقرر أن يُعرض
العمل عرب شاشة إحدى
املنص�ات اإللكرتوني�ة يف
املوسم الدرامي الجديد.
ومن خالل البوس�رت الرس�مي
لحفله�ا الغنائ�ي الجدي�د يف ليلة
يوم الح�ب  14فرباي�ر املقبل ،دعت
يارا جمهورها عرب إنستغرام إىل سهرة
خاص�ة يف تركيا .أمرّ ا يوم  15فرباير فهو
املوعد اآلخر للقاء م�ع جمهورها اللبناني
يف حفل�ة غنائية تجمعها بآدم لتحتفل بليلة
ثانية مع العشاق يف كازينو لبنان.

