الداخلية متنع دخول الوافدين رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
األجانب من الصني إىل العراق
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين
األجانب من الصني إىل العراق ،بسبب فروس
«كورونا».وقالت الوزارة ،يف بيان :إنها «قررت
منع دخول الوافدين األجانب من جمهورية
الصني الشعبية إىل العراق».وأضافت أن ذلك
يأتي «ضمن اإلجراءات الوقائية التي اتخذها
دول العالم ملواجهة فروس كورونا الجديد،
والتزاما ً منها بحماية مواطنيها من تأثراته
الكارثية ،وتداعياته السلبية عىل الصحة العامة
وامن البالد».

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اصدرت هيئة التقاعد العامة ،امس االحد ،بيانا بشأن رواتب املتقاعدين.وقالت الهيئة،
يف بيانها :انها «تعلن دفع رواتب املتقاعدين لشهر شباط  .»2٠2٠واضافت انه «بإمكان
املتقاعدين حاميل بطاقات الدفع اإللكروني مراجعة منافذ الرصف لتسلم رواتبهم».يف
غضون ذلك ،اعلن مرصف الرافدين توزيع رواتب املتقاعدين املدني والعسكري لشهر
شباط.وقال املكتب االعالمي للمرصف ،يف بيان :انه «تم رصف رواتب املتقاعدين املدني
والعسكري لشهر شباط عن طريق أدوات الدفع االلكروني» .وأضاف أنه «بإمكان
املتقاعدين املدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه».
يذكر ان هيئة التقاعد العامة قامت برصف رواتب املتقاعدين شهريا ،بعد ان كانت
تقوم بتوزيع رواتب للمتقاعدين العسكريني كل شهرين يف االشهر الفردية ،يف حني
تقوم بتوزيع الرواتب للمتقاعدين املدنيني كل شهرين لالشهر الزوجية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7181 :االثنين  3شباط 2020

الفتح لـ

التقاعد تعلن دفع رواتب املتقاعدين
لشهر شباط

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7181 Mon 3 Feb 2020

قانوني 30 :يوما أمام عالوي لتقديم كابينته شرط أن حتظى باألغلبية املطلقة يف الربملان

الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف الفتح ع�ن ابرز العقبات
التي ستواجه رئي�س الحكومة املكلف،
محم�د توفيق عالوي ،مح�ذرا من عدم
تنفي�ذ حزم�ة التعه�دات الت�ي اطلقها
بخطاب�ه ،وفيما اكد ائت�الف النرص ان
عالوي لم يرش�حه الشع�ب ،وانه ليس
طرف�ا باختياره ،رأى خب�ر قانوني ان
ام�ام رئي�س ال�وزراء املكل�ف  30يوما
لتقدي�م كابينت�ه الوزاري�ة وبرنامج�ه
الوزاري.
وقال القيادي يف تحال�ف الفتح ،النائب
حنني القدو ،يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان
رئيس ال�وزراء املكل�ف علي�ه ان يلتزم
بحزم�ة التعه�دات الت�ي اطلقها خالل
خطاب�ه بع�د التكلي�ف من قب�ل رئيس
الجمهورية ،الن عدم تنفيذ أي تعهد قد
ي�ؤدي اىل مشاكل يف الش�ارع العراقي.
واض�اف :ان هن�اك تحدي�ات وعقبات
كثرة ستواجه عالوي يف املرحلة املقبلة،
ابرزها الفساد االداري والسياﻲﺳ واملايل
املست�ري يف عموم الب�الد ،حيث هناك
مشاري�ع متوقف�ة ومتلكئ�ة بسب�ب
الفس�اد ،يج�ب محاربته�ا ومحاسب�ة
املفسدين.واش�ار اىل :ان ع�ىل الرئي�س
املكل�ف اع�ادة هيب�ة الدول�ة من خالل
اتخاذ القرارات التي تعزز سيادة البالد،
وتفرض ق�وة الدولة وهيبتها من زاخو
اىل الب�رصة ،فضال ع�ن تنفيذ االتفاقية
الصيني�ة التي ستتكفل بإع�ادة تأهيل
البن�ى التحتية املدم�رة يف البلد .مشددا
عىل رضورة تعزيز قدرات القوات االمنية

 :الفساد املستشري أبرز العقبات اليت تواجه رئيس الوزراء امل ُـكلف وجيب تنفيذ مجيع تعهداته

من خالل التسليح والتدريب والتجهيز.
بدورها ،اك�دت املتحدث�ة باسم ائتالف
النرص ،آيات مظفر ،ان ائتالفها لم يكن
جزءا م�ن التفاهمات واملباحثات بشأن
ترشيح محمد عالوي اىل رئاسة الوزراء.
وقال�ت مظف�ر يف حديث ل�”ال�زوراء”:
ان ع�الوي ل�م يخت�اره الشع�ب ،وإنما
اختارته الكتلت�ان الكبرتان يف الرملان،
بدلي�ل ان املتظاهري�ن خرجوا يف عموم

ش�وارع الب�الد تندي�دا بتكلي�ف عالوي
لرئاس�ة ال�وزراء .الفت�ة اىل :ان ائتالف
الن�رص وضع معاير تتواف�ق مع رؤية
املرجعية الدينية العليا الختيار مرش�ح
رئاسة الوزراء للمرحل�ة املقبلة ،والذي
يج�ب ان يك�ون ذا مقبولي�ة ،ويحظى
برض�ا الشارع.واضاف�ت :ان ائت�الف
الن�رص حدد عدة مه�ام لرئيس الوزراء
املكلف ،وعىل عالوي االلتزام بها من اجل

اع�ادة الثقة بالشع�ب العراقي .مبينة:
ان اب�رز ه�ذه امله�ام تشكي�ل محكمة
لالفص�اح ع�ن الجن�اة الذي�ن تورطوا
بمقت�ل املتظاهري�ن والق�وات االمني�ة
خالل التظاهرات.وتابعت :وكذلك اعداد
موازن�ة عادلة بني جمي�ع املحافظات،
ومن ضمنها اقليم كردستان ،باالضافة
اىل تهيئ�ة اجواء نزيهة ومناسبة للقيام
بانتخاب�ات مبك�رة ،وتأمينه�ا امني�ا

ودستوريا تحت االرشاف االممي ،فضال
ع�ن محارب�ة الفساد ،وح�رص السالح
بي�د الدول�ة والق�رارات االسراتيجي�ة
التي تخص سيادة البلد واستقراره كما
اكدت عليه املرجعية.اىل ذلك ،رأى الخبر
القانوني�� عيل التميم�ي ،ان النصوص
الدستوري�ة واضح�ة يف موض�وع
تكلي�ف رئيس ال�وزراء ،حيث حدد املدد
الدستوري�ة ملا بعد التكلي�ف .مبينا :ان
امل�ادة ( )76يف الفقرت�ني ثاني�ا ورابعا،
نصت ع�ىل املكل�ف ان يشك�ل كابينته
الوزاري�ة ،ويع�د منهاج�ا وزاريا خالل
م�دة اقصاه�ا  30يوما.وق�ال التميمي
يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان�ه خالل املدة
 30يوم�ا يعرض رئيس ال�وزراء املكلف
كابينت�ه عىل الرمل�ان ،رشط ان تحظى
بتصوي�ت األغلبي�ة املطلق�ة ،اي نصف
ع�دد الحضور زائ�دا واحد بع�د تحقق
النص�اب القانوني.واض�اف :ان�ه يف
ح�ال تمكن الرملان م�ن التصويت عىل
الكابينة الحكومي�ة ،وهنا يؤدي رئيس
الوزراء م�ع وزرائه اليم�ني الدستورية
الواردة يف املادة  ٥٠من الدستور .مبينا:
ان�ه خ�الل ه�ذه امل�دة يستم�ر رئيس
ال�وزراء املستقي�ل ع�ادل عب�د املهدي،
فضال ع�ن وزرائ�ه يف حكومة ترصيف
األعم�ال لحني أداء محمد عالوي املكلف
ووزرائه اليمني الدستورية.وكان رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،قد كلف ،اول
ام�س السبت ،محم�د توفي�ق عالوي،
بتشكي�ل الحكوم�ة خلف�ا للمستقي�ل
عادل عبد املهدي.

تقرير يكشف كلفة حتقيق عزل ترامب ..بلغت حنو  3ماليني دوالر!

ص2

كامل وبنيان ودرجال أبرز املرشحني لرئاسة مؤقتة احتاد كرة القدم

ص6

ساحات التظاهر تغص بآالف احملتجني
يف بغداد واحملافظات

بغداد /الزوراء:
تظاه�ر اآلالف يف بغ�داد وع�دة محافظ�ات
احتجاج�ا عىل تكليف محم�د توفيق عالوي
ل�رؤس الحكوم�ة الجدي�دة ب�دل س�لفه
املس�تقيل ع�ادل عب�د امله�دي ،فيم�ا قطع
املحتج�ون عددا ً م�ن الطرق املهم�ة يف عدة
مناط�ق .ويف بغ�داد ،تمرك�ز املتظاهرون يف
س�احتي الخالني والتحرير وجرسي السنك
والجمهورية ،يف حني اتخذت القوات االمنية
اجراءات امنية مشددة قرب التحرير تحسبا
لوقوع اي طارئ.وقال مصدر ان “املوقف يف
ساحة الوثبة جيد ،وال توجد اية مصادمات”.
الفتا اىل ان “هناك توافدا مستمرا اىل ساحات
التظاهر”.واكد املص�در ان “املوقف املروري
بجميع الط�رق مفتوح فق�ط ،وهناك زخم
يف بع�ض املناط�ق ،وال توج�د اي قطوعات
ع�دا س�احات التظاه�ر” ،حي�ث ت�م قطع
جرس النرص والحض�ارات وتقاطع البهو يف
النارصي�ة ،يف ح�ني أغلق محتج�ون جميع
الط�رق الخارجية املؤدي�ة إىل النجف جنوب
الب�الد.ويف مدينت�ي الحل�ة والديوانية ،رفع
ع�رات املتظاهري�ن ش�عارات غاضب�ة،

وقط�ع عدد م�ن املحتج�ني بع�ض الطرق،
مؤكدين عزمهم تنفي�ذ خطوات احتجاجية
تصعيدية.وكذل�ك أعلن�ت س�احة اعتص�ام
السماوة رفضها للتكليف ،وأصدر املحتجون
بيان�ا ً ع ّدوا أن ع�الوي ال تتوفر فيه الروط
املوضوع�ة من قبل س�احات االعتصام ألنه
مرشح األحزاب.ويف مدينة الكوت ،نظم عدد
من طلبة جامعة واسط تظاهرة انطلقت من
مبنى الجامعة إىل ساحة االعتصام الرئيسية
يف املدينة ،وطالب املتظاهرون بتحديد موعد
لالنتخاب�ات املبك�رة ،وع�دم تس�ويف ه�ذا
املطلب.كم�ا تظاه�ر طلبة جامع�ة ذي قار
الذين خرجوا يف مس�رات يف ش�وارع مدينة
النارصي�ة وص�وال إىل س�احة االعتص�ام،
وردد الناش�طون ش�عارات رافضة لتكليف
ش�خصية سياس�ية سابقة لش�غل منصب
رئي�س الوزراء.وتظاه�ر املئ�ات م�ن طالب
امل�دارس والجامعات ،ويف مدين�ة الديوانية،
قام محتجون بإغ�الق طريق النجف الرابط
بقض�اء الكوف�ة والطريق امل�ؤدي إىل املطار
والطري�ق الراب�ط ب�ني محافظت�ي النجف
وكربالء.

بغداد /الزوراء:
وجهت وزارة الربية مديريات الربية ببغداد
واملحافظ�ات بااللتزام بالتعليمات الخاصة
بامتحانات نصف السنة للعام الدراﻲﺳ
(.)2019-2020وقال املتح�دث الرسمي
باسم الوزارة ،حيدر فاروق السعدون،
يف ترصي�ح صحف�ي انه “تم التوجيه اىل

مديريات الربية يف بغداد ومحافظات
البالد بﺮﻀورة احتواء االسئلة االمتحانية
عىل الرك الضمني ،كما يجب ان يتمكن
الطالب من االجابة بشكل عام عىل االسئلة
وفروعها من اجل اتاحة عامل االختيار له يف
حل االسئلة بسالسة ،ومن دون تعقيد”.

الرتبية توجه مديرياتها بااللتزام
بتعليمات امتحانات نصف السنة

تفاصيل ص4

اجليش الرتكي يرسل تعزيزات كبرية
إىل األراضي السورية

انقرة /متابعة الزوراء:
أرسل الجيش الرك�ي أرتاال عسكرية كبرة
إىل داخ�ل األرايض السوري�ة .وذكر “املرصد
السوري لحق�وق اإلنسان” أن عملية دخول
األرتال الركية إىل األرايض السورية مستمرة
منذ صباح امس.وأش�ار املرصد إىل أن الرتل
األخ�ر ،أصبح الثالث من�ذ امس ،ودخل من
مع�ر كف�ر لوسني عن�د الح�دود م�ع لواء
إسكندرون ،لرتفع عدد الشاحنات واآلليات
العسكري�ة م�ن دباب�ات وناق�الت جن�د،
ومدرعات ،التي دخلت األرايض السورية منذ

الصباح إىل نح�و  ،195متوغلة باتجاه إدلب
وحل�ب.ويف سياق متصل ،تح�دث “املرصد”
ع�ن إعالن طري�ق حل�ب الالذقي�ة املعروف
ب�� M4منطقة عسكري�ة من قب�ل القوات
ّ
الركية.وع�زز الجي�ش الرك�ي وج�وده يف
محيط إدلب ،حيث أدخل رتال عسكريا كبرا
مؤلف�ا من  40آلية صب�اح امس إىل األرايض
السورية عر معر كفر لوسني شمال إدلب.
واستهدف�ت الطائ�رات الحربي�ة الروسية،
امس ،محي�ط أحد أرتال الجيش الركي عند
مروره بريف حلب الجنوبي الغربي.

السيد السيستاني يعود الستقبال الزائرين
يف مكتبه بعد متاثله للشفاء

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف مص�در مطل�ع ،ام�س االحد،
ع�ن ان املرج�ع االع�ىل ،السي�د ع�يل
السيستان�ي ،عاد الستقب�ال الزائرين
يف مكتبه.وق�ال املص�در :ان «املرج�ع
الدين�ي االعىل السيد ع�يل السيستاني
ع�اد الستقب�ال الزائري�ن بمكتب�ه».
واض�اف ان «ذل�ك ج�اء بع�د تماثل�ه
للشفاء».وأعلنت عائلة املرجع الديني
االع�ىل السيد ع�يل السيستاني ،يف 28
كان�ون الثاني املايض ،ش�فاء املرجع
م�ن الك�رس ال�ذي تع�رض له.وك�ان
مكت�ب املرج�ع الدين�ي االع�ىل السيد
ع�يل السيستان�ي ق�د اعل�ن ،بتاريخ

( 16كان�ون الثاني  ،)2٠2٠ان املرجع
تعرض لكرس بعظم الفخذ.

وزير اخلارجية البلجيكي يزور
بغداد اليوم

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة أن وزي�ر
الخارجي�ة البلجيك�ي ،فيليب اوفت،
سيزور بغ�داد اليوم.وقالت الوزارة،
يف بي�ان :إن «الي�وم االثن�ني سيعقد
لق�اء ثنائي يف مبنى وزارة الخارجية
ببغ�داد لوزير الخارجي�ة محمد عيل
الحكي�م ،ونظ�ره البلجيكي فيليب
اوفت».

القانونية النيابية :عالوي ال ميكنه إعالن انتخابات مبكرة دون أن حيل الربملان نفسه

شؤون احملافظات لـ  :الكتل السياسية ستدعم خيار االنتخابات املبكرة
بشرط قدرة املفوضية على إجرائها

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بع�د ان تعه�د رئي�س ال�وزراء املكل�ف،
محم�د ع�الوي ،بالعم�ل ع�ىل اج�راء
انتخاب�ات مبك�رة ،انقسم�ت االوساط
النيابي�ة بش�أن ف�رص نج�اح املساعي
السياسي�ة والشعبي��ة للضغ�ط نح�و
اج�راء انتخاب�ات مبك��رة بالتزامن مع
تشكيل الحكومة املؤقت�ة.إذ اكدت لجنة
ش�ؤون املحافظ�ات واالقالي�م النيابي�ة
ان اغل�ب الكت�ل السياسي�ة ستدع�م
خي�ار االنتخابات املبك�رة يف حال أعلنت
مفوضية االنتخابات الجديدة قدرتها عىل
إجرائها.وقال عضو اللجنة ،النائب ستار

الجابري ،ل�”ال�زوراء” :ان “االنتخابات
املبكرة ه�ي مطلب جماه�ري ،وضمن
توجيه�ات املرجعية الديني�ة” .مشرا اىل
“ان اغلب القوى السياسية طالبت بإجراء
االنتخاب�ات مبكرا ،بع�د ان تم استكمال
تعدي�ل قانون انتخاب�ات مجلس النواب،
واختي�ار اعض�اء املفوضي�ة الجديدة”.
واض�اف “إذا اعلنت املفوضي�ة الجديدة
قدرته�ا ع�ىل إج�راء انتخاب�ات مبك�رة
وتوف�ر التخصيص�ات املالي�ة الالزم�ة،
فإن أغل�ب القوى السياسية ستدعم هذا
الخي�ار تلبية ملطالب الجماه�ر” .مبينا
ان “خي�ار الذه�اب النتخاب�ات مبك�رة،

وتجدي�د الدماء يف مجل�س النواب املقبل
بالق�درات الشاب�ة ،خط�وة رضوري�ة
ومهمة ،وعىل الجميع امليض بها عىل وفق
األط�ر القانوني�ة والدستورية”.واوضح
ان “الحكومة املؤقت�ة ،بعد منحها الثقة
داخ�ل مجل�س الن�واب ،ستم�يض اىل
دراس�ة تحديد موع�د االنتخابات املبكرة
بالتنسيق م�ع املفوضية ،ويف ضوء رصد
التخصيص�ات املالي�ة الالزم�ة إلج�راء
العملي�ة االنتخابية”.باملقابل ،استبعدت
اللجنة القانونية النيابية اجراء انتخابات
برملانية مبكرة ،مؤكدة انها تحتاج اىل حل
الرملان ،واكمال االجراءات الفنية من قبل

مفوضية االنتخابات.وقال عضو اللجنة،
النائ�ب صائب خدر ،يف ترصيح صحفي:
ان “الدست�ور العراق�ي وض�ع الخطوط
العام�ة للسياسة االقتصادية والقانونية
والسياسي�ة يف الب�الد ،وال توج�د م�ادة
دستورية تحدد عمر الحكومة التي تأتي
بعد املستقيل�ة ،او فقرة تشر اىل طبيعة
عمل الحكوم�ة االنتقالية” .مشرا اىل ان
“هناك توقيت�ات دستورية محددة لعمر
الرملان والحكوم�ة ورئيس الجمهورية،
لكنها لم تحدد عمر الحكومة االنتقالية”.
واض�اف ان “رئي�س ال�وزراء الجدي�د ال
يمكن له ان يعل�ن انتخابات مبكرة دون

ان يح�ل الرملان نفسه ،ويأخذ تطمينات
من مفوضي�ة االنتخابات بإكمال جميع
االجراءات الفنية لالنتخابات ،ودون ذلك
ال يمكن االع�الن عن انتخاب�ات برملانية
مبك�رة” .مبين�ا ان�ه “يف ظ�ل الوض�ع
الراه�ن ،فم�ن الصعب اج�راء انتخابات
مبك�رة لكون الوض�ع السي�اﻲﺳ ما زال
مشحون�ا ،وعندما تفوز اح�دى القوائم
او االحزاب سيشك�ك االخرون بشفافية
االنتخاب�ات ،وبالت�ايل ستخل�ق مشاكل
اكثر ،لذلك ربم�ا رئيس الحكومة الجديد
سيكم�ل م�ا تبقى م�ن عم�ر الحكومة
الحالية”.

“صاحل العراقي” :استثناء الناصرية من الزحف إىل بغداد
نائبة :اجلميع سرياقب عمل عالوي وستسحب
السيد الصدر :جيب عودة الدوام إىل املدارس وفتح
الثقة عنه يف حال احنرف عن مساره
الطرق وإرجاع الثورة إىل انضباطها وسلميتها

بغداد /الزوراء:
دعا زعيم التيار الص�دري ،السيد مقتدى الصدر ،إىل تشكيل
لج�ان يف املحافظات إلعادة ال�دوام الرسمي للمدارس وفتح
الطرق ،وفيما ش�دد عىل رضورة ارجاع الثورة اىل انضباطها
وسلميته�ا ،أكد “صال�ح محمد العراقي” املق�رب من زعيم
التي�ار الصدري ،السيد مقت�دى الصدر ،استثن�اء النارصية
م�ن “الزح�ف” إىل بغداد.وق�ال السي�د الص�در يف تغريدة له
انه “حس�ب توجيهات املرجعية ،ووفق�ا للقواعد السماوية
والعقلية ..البد من إرج�اع الثورة إىل انضباطها وسلميتها”.
واض�اف “أجد لزاما تنسي�ق “القبعات ال�زرق” مع القوات
األمني�ة الوطني�ة البطلة ومديري�ات الربي�ة يف املحافظات
وعشائرن�ا الغيورة ،إىل تشكي�ل لجان يف املحافظات من أجل
إرج�اع الدوام الرسم�ي يف املدارس الحكومي�ة وغرها ،كما
وعليه�م فت�ح الطرق املغلق�ة ،لكي ينعم الجمي�ع بحياتهم

اليومي�ة ،وترج�ع للث�ورة سمعته�ا الطيبة”.ودع�ا السي�د
الص�در “املختصني اىل اإلرساع يف البدء بذلك” .الفتا اىل “انني
أنصح الق�وات األمنية بمنع كل من يقط�ع الطرقات ،وعىل
وزارة الربية معاقبة م�ن يعرقل الدوام من أساتذة وطالب،
وغرهم”.يف غضون ذلك ،أكد “صالح محمد العراقي” املقرب
من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ،امس األحد ،استثناء
النارصي�ة من “الزحف” إىل بغداد.وق�ال العراقي يف منشور:
إن�ه “من امله�م أن تعلموا أن النارصي�ة تستثنى من الزحف
إىل بغ�داد ،فالتزم�وا األوام�ر كم�ا عهدناكم ..ش�كرا لكم”.
وجاء ك�الم العراقي ردا ً عىل “منشور” جاء فيه“ :النارصية
الفيح�اء وأهلها الطيبون املؤمنون تقع ع�ىل عاتقهم اليوم
إرجاع الحياة إىل طبيعتها ،واملبارشة بعمل الدوائر الحكومية
واملدارس ،واستمرارية االحتجاجات بسلمية تامة وانضباط
عال ،وبتنسيق مستمر مع قواتنا األمنية البطلة”.

الزوراء /ليث جواد:
أكدت النائبة يف تحالف النرص ،ندى شاكر،
أن م�ن اولوي�ات رئي�س ال�وزراء املكلف
الجديد ،محمد توفي�ق عالوي ،هي تمرير
املوازن�ة ،موضح�ة أن الجمي�ع سراقب
عمله خالل الفرة املقبلة ،ويف حل انحرف
عن مساره سيتم سحب الثقة عنه.وقالت
النائب�ة ع�ن تحال�ف النرص ،ندى ش�اكر
جودت ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :إن رئيس
الوزراء املكلف ،محمد توفيق عالوي ،يجب
ان يق�وم بإج�راء محاكم�ة عادلة لقتلة
املتظاهري�ن ،وبشكل علن�ي ،بعد االنتهاء
من عملية تشكيل الحكومة واالقتصاص
من القتل�ة مهما ك�ان وضعهم السياﻲﺳ
والحزبي .مؤكدة :أن هذا االجراء هو وفاء

لدم�اء الشه�داء الذين سال�ت دماؤهم يف
ساحات االعتصام طيلة االش�هر املاضية
 .واضاف�ت :من اولويات عالوي يف املرحلة
املقبل�ة هي تمرير املوازن�ة الن العديد من
املشاريع الحكومي�ة معطلة بسبب تأخر
اقراره�ا .مبين�ة :أن عالوي ج�اء يف فرة
حرجة إلنقاذ البلد من السقوط يف الهاوية،
لذا تم تكليف ،كونه مشهودا له بالوطنية،
ورفضه جمي�ع االمالءات م�ن قبل الكتل
السياسية  .وأوضحت شاكر :أن عالوي قد
ال تنطب�ق عليه جميع رشوط املعتصمني،
لك�ن حكومت�ه ستك�ون انتقالي�ة لحني
اكمال االم�ور الخاصة بإجراء االنتخابات
يف املرحلة املقبلة .

تفاصيل ص2

فريوس إنفلونزا الطيور يتفشى جمددا يف الصني

ارتفاع ضحايا “كورونا” إىل  304حاالت وفاة وتسجيل أكثر من  14ألف إصابة يف الصني
بكني /متابعة الزوراء:
كشف�ت الص�ني ع�ن تف�ي ف�روس
إنفلونزا الطي�ور “إتش  5إن  ”1املميت
يف مقاطع�ة هون�ان ،الت�ي تق�ع ع�ىل
الح�دود الجنوبي�ة ملقاطع�ة هوب�ي،
مركز انتشار فروس “كورونا” املميت
ال�ذي وس�ع انتش�اره ،وفيم�ا أعلن�ت

ارتف�اع عدد وفيات ف�روس “كورونا”
الجدي�د إىل  304اش�خاص ،ارتفع عدد
املصاب�ني املؤكدي�ن إىل  14.380حال�ة.
وذك�رت وزارة الزراع�ة الصيني�ة أن
تفي ف�روس إنفلون�زا الطيور “إتش
 5إن  ”1املمي�ت بدأ من إحدى املزارع يف
منطقة ش�وانغكينغ بمدينة شاويانغ،

يف مؤسس�ة لربية الدج�اج وتسمينه،
ك�ان فيه�ا  7850ط�را ،نف�ق منه�ا
 4500بس�ب إصابتها به�ذا الفروس.
وأف�اد بيان ،ص�ادر ع�ن وزارة الزراعة
والش�ؤون الريفي�ة يف الص�ني ،ب�أن
السلطات املحلية أعدمت  17ألفا و828
دجاجة بعد تف�ي املرض.ومع ذلك لم

يت�م اإلبالغ ع�ن أية ح�االت إصابة بني
سكان املقاطع�ة بهذا الفروس .ويأتي
تفي فروس “إتش  5إن  ”1يف هونان،
يف وقت تنهمك في�ه السلطات الصينية
يف مح�اوالت احت�واء انتش�ار ف�روس
“كورونا” املميت ال�ذي أودى حتى اآلن
بحياة أكثر من  300ش�خص .واكتشف

“إت�ش  5إن  ”1ألول م�رة يف عام 1996
يف الص�ني ،وه�و قات�ل بشك�ل خ�اص
للدواجن .ويسبب الفروس ،الذي يطلق
عليه غالبا إنفلونزا الطيور ،أملا شديدا يف
الجهاز التنفيس لدى الطيور ،وهو معد
لإلنسان ،وفقا ملنظمة الصحة العاملية.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7181 :االثنين  3شباط 2020

اجليش العراقي والناتو يتفقان على
توسعة نشاط البعثة يف املرحلة املقبلة

بغداد /الزوراء:
اتفق رئيس اركان الجيش العراقي ورئيس بعثة الناتو عىل توسعة
نشاط البعثة “التدريبية واالستشارية” يف املرحلة املقبلة ،فيما اكد
الجانبان عىل أهمية العمل معا ً من اجل تطوير قدرات الجيش العراقي
بمختلف صنوفه.
وقالت وزارة الدفاع ،يف بيان :إن رئيس اركان الجيش ،الفريق اول
الركن عثمان الغانمي ،التقى ،امس االحد ،رئيس بعثة الناتو يف العراق،
الجنرال جيني كاردينيا ,مبينا أنه جرى خالل اللقاء مناقشة عدد
من النقاط املهمة ،أبرزها اعادة تقييم عمل حلف الناتو خالل الفرتة
املاضية ،واالتفاق عىل صيغة تشمل توسعة نشاطها يف املرحلة املقبل
كبعثة تدريبية استشارية يف حال االتفاق عىل استئناف عمل البعثة.
وأوضح أن الجانبني ناقشا سلسلة اللقاءات املكثفة التي جرت بني
الجانبني خالل الفرتة السابقة والتي تهدف اىل تنظيم واستئناف عمل
حلف الناتو يف العراق.
وأشار بيان الدفاع اىل أن الجانبني أكدا أهمية العمل معا ً من اجل تطوير
قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه .وبهذا الصدد ،اعرب رئيس
االركان ،وفقا للبيان ،حرصه عىل تقديم الدعم والتشجيع وتأمني
الحماية لفريق الناتو يف العراق يف حال االتفاق عىل استئناف عملهم
كبعثة تدريبة استشارية تقوم بتقديم الخربات وتطوير قدرات الجيش
العراقي.

تقرير يكشف كلفة حتقيق عزل
ترامب ..بلغت حنو  3ماليني دوالر!

واشنطن /متابعة الزوراء:
كشف تقرير ملؤسسة “هرييتيدج”
األمريكية عن أن تحقيق مساءلة
الرئيس ،دونالد ترامب ،الذي بدأه
نواب الحزب الديمقراطي منذ ديسمرب
املايض ،كلف دافعي الرضائب نحو 3
ماليني دوالر عىل األقل.
وأشار هذا التقرير ،الصادر عن
األمريكية
البحثية
املؤسسة
املعروفة ،إىل أن هذه التكلفة تتضمن
اإلنفاق عىل رواتب  106موظفني
من العاملني يف الكونغرس من لجان
االستخبارات واإلرشاف واإلصالح،
باإلضافة للجنة القضائية ممن
عملوا عىل االستعدادات للتحقيق
منذ  24سبتمرب حتى  13ديسمرب
املاضيني.
كما تضمنت هذه التكلفة ساعات
العمل لستة محامني مثلوا خالل
جلسات االستماع التي عقدت

بمجلس النواب.
وتتجه محاكمة ترامب نحو إسدال
الستار عىل نهايتها بسبب تزايد
احتماالت تربئته من جانب األغلبية
املؤيدة له بمجلس الشيوخ التي
رفضت استدعاء شهود لسماعهم يف
هذه املحاكمة.ومن املقرر أن ينهي
مجلس الشيوع ،الذي يهيمن عليه
الجمهوريون ،محاكمة الرئيس
األمريكي يف إطار مساءلته هذا
األسبوع ،إذ سيجري التصويت
النهائي يوم غد األربعاء.
وسيجري التصويت عىل التهمتني
املوجهتني إىل ترامب ،وهما استغالل
سلطته وعرقلة عمل الكونغرس،
ويرجح أن يفيض إىل تربئته منهما
نظرا إىل أن إدانته تحتاج إىل أكثرية
الثلثني ،يف حني أن الجمهوريني،
حلفاء ترامب يف املجلس ،يتمتعون
باألكثرية فيه.

alzawraanews@yahoo.com

النائبة ندى شاكر لـ  :اجلميع سرياقب عمل عالوي وستسحب
الثقة عنه يف حال احنرف عن مساره
الزوراء /ليث جواد:
أكدت النائبة يف تحالف النرص ،ندى شاكر،
أن من اولويات رئيس الوزراء املكلف الجديد،
محمد توفيق عالوي ،هي تمرير املوازنة،
موضحة أن الجميع سرياقب عمله خالل الفرتة
املقبلة ،ويف حل انحرف عن مساره سيتم سحب
الثقة عنه.
وقالت النائبة عن تحالف النرص ،ندى شاكر
جودت ،يف حديث لـ”الزوراء” :إن رئيس
الوزراء املكلف ،محمد توفيق عالوي ،يجب ان
يقوم بإجراء محاكمة عادلة لقتلة املتظاهرين،
وبشكل علني ،بعد االنتهاء من عملية تشكيل
الحكومة واالقتصاص من القتلة مهما كان

العام  ،1970ليخلفه يف حكم البالد السلطان،
هيثم بن طارق بن تيمور.
ورصدت الحكومة الصينية يف  16يناير ،انتشار
نوع جديد من فريوس “كورونا” يف مدينة ووهان،
مما استدعى إعالن حالة الطوارئ الصحية عىل
املستوى العاملي ،ومقتل أكثر من  304أشخاص
وإصابة  14500عىل مستوى العالم حتى
اللحظة ،وتطبيق إجراءات الحجر الصحي عىل
املاليني يف الصني ودول أوروبا وروسيا والواليات
املتحدة ،وحتى الدول العربية.
ويف التاريخ نفسه ،شن الجيش السوري هجوما
مضادا عىل ريف إدلب الجنوبي والرشقي،
ردا عىل هجمات املسلحني نتج عنه استكمال
السيطرة عىل عرشات القرى ،ومدينة معرة
النعمان ،والوصول للطريق الدويل “إم  ”5مع
نهاية الشهر.
وانعقد مؤتمر برلني الدويل حول ليبيا ،مساء
األحد يف  19يناير ،بمشاركة  12دولة و4
منظمات دولية وإقليمية ،وبحضور طريف
النزاع يف ليبيا ،ويف ختام املؤتمر ،الذي استمر

وضعهم السيايس والحزبي .مؤكدة :أن هذا
االجراء هو وفاء لدماء الشهداء الذين سالت
دماؤهم يف ساحات االعتصام طيلة االشهر
املاضية .
واضافت :من اولويات عالوي يف املرحلة املقبلة
هي تمرير املوازنة الن العديد من املشاريع
الحكومية معطلة بسبب تأخر اقرارها .مبينة:
أن عالوي جاء يف فرتة حرجة إلنقاذ البلد من
السقوط يف الهاوية ،لذا تم تكليف ،كونه
مشهودا له بالوطنية ،ورفضه جميع االمالءات
من قبل الكتل السياسية .
وأوضحت شاكر :أن عالوي قد ال تنطبق
عليه جميع رشوط املعتصمني ،لكن حكومته

ستكون انتقالية لحني اكمال االمور الخاصة
بإجراء االنتخابات يف املرحلة املقبلة .
وبيّنت شاكر :أن املتظاهرين عليهم ان يعرفوا
خطورة وضع البلد الحايل عىل الصعيدين
الداخيل والخارجي ،واالجندات الخارجية التي
تدفع بالبلد اىل التقسيم بعد فشل مرشوع
داعش االرهابي الذي اريد له ان يسيطر عىل
العراق بأكمله ،وينتظروا نتائج املرحلة املقبلة
.
وتابعت شاكر :أن تكليف عالوي جاء من نواب
من كتلة مختلفة ،ولم يأت من كتلة محددة ،لذا
فإن الجميع سرياقب عمله خالل الفرتة املقبلة،
ويف حل انحرف عن مساره سيتم سحب الثقة

عنه مثل ما حصل مع عادل عبد املهدي ،لذا
يجب تفويت الفرصة عىل اعداء العراق ،فضال
عن اعطائه فرصة للتهيئة للمرحلة املقبلة قبل
الحكم مسبقا عليه .
أما املحلل السيايس ،نرباس املسعودي ،فقال يف
حديث لـ”الزوراء” :إن اختيار عالوي لم يكن
موفقا ،وسيزيد الوضع تعقيدا خالل املرحلة
املقبلة ،والدليل أن العديد من ساحات االعتصام
اعلنت رفضها له كونه مشاركا يف العملية
السياسية منذ عام  .2003متوقعا تأزم الوضع
أكثر فأكثر بسبب منهجية القوى السياسية يف
تع حجم
العراق التي يبدو اىل انها لغاية اآلن لم ِ
وخطورة املرحلة املقبلة .

فريوس إنفلونزا الطيور يتفشى جمددا يف الصني

ارتفاع ضحايا “كورونا” إىل  304حاالت وفاة وتسجيل أكثر من 14
ألف إصابة يف الصني
بكني /متابعة الزوراء:
كشفت الصني عن تفيش فريوس
إنفلونزا الطيور “إتش  5إن  ”1املميت
يف مقاطعة هونان ،التي تقع عىل
الحدود الجنوبية ملقاطعة هوبي،
مركز انتشار فريوس “كورونا”
املميت الذي وسع انتشاره ،وفيما
أعلنت ارتفاع عدد وفيات فريوس
“كورونا” الجديد إىل  304اشخاص،
ارتفع عدد املصابني املؤكدين إىل
 14.380حالة.
وذكرت وزارة الزراعة الصينية أن
تفيش فريوس إنفلونزا الطيور “إتش
 5إن  ”1املميت بدأ من إحدى املزارع يف
منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ،
يف مؤسسة لرتبية الدجاج وتسمينه،
كان فيها  7850طريا ،نفق منها
 4500بسب إصابتها بهذا الفريوس.
وأفاد بيان ،صادر عن وزارة الزراعة
والشؤون الريفية يف الصني ،بأن
السلطات املحلية أعدمت  17ألفا
و 828دجاجة بعد تفيش املرض.
ومع ذلك لم يتم اإلبالغ عن أية حاالت
إصابة بني سكان املقاطعة بهذا
الفريوس.
ويأتي تفيش فريوس “إتش  5إن

عشرة أحداث عصفت بالعامل يف كانون الثاني 2020
بغداد /الزوراء:
حفل شهر كانون الثاني /يناير من العام الحايل
 2020بأحداث قلما شهدها الشهر األول من
السنة الجديدة ،بدأت باغتيال شخصيات مهمة
كادت تشعل حربا كبرية ،وانتهت بإعالن الرئيس
األمريكي “صفقة القرن”.
ونستعرض يف ما ييل أبرز أحداث هذا الشهر
الذي حمل طابعا مختلفا عن باقي أشهر العام
الفائت ،وربما عن األشهر القادمة من العام
الجاري.
استهل الجيش األمريكي أحداث شهر كانون
الثاني /يناير باغتيال قائد فيلق القدس التابع
للحرس الثوري اإليراني ،قاسم سليماني ،ونائب
رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ،أبو مهدي
املهندس ،يف غارة جوية بطائرة مسرية قرب
مطار بغداد الدويل يف الثالث من يناير.
وقيام القوات اإليرانية يف صبيحة الثامن من
يناير بقصف قاعدة “عني األسد” يف العاصمة
العراقية بغداد ،التي يتخذها الجنود األمريكيون
مركز مبيت لهم ،كنوع من الرد عىل مقتل
سليماني ،لتعرتف واشنطن ،ببيان لوزارة
الدفاع ،بعد  17يوما من إنكار وقوع خسائر
بصفوف قواتها ،بإصابة  64جنديا أمريكيا
بإصابات ،وصفتها بأنها “ارتجاج يف الدماغ”.
وشهد يوم الثامن من الشهر نفسه ،سقوط
طائرة أوكرانية بعد إصابتها خطأ بصاروخ
إيراني عقب إقالعها من مطار الخميني يف
طهران متجهة إىل كييف ،مما أسفر عن مقتل
 176شخصا كانوا عىل متنها.
ونعى البالط السلطاني يف سلطنة عمان ،يف 10
يناير املايض ،سلطان البالد ،قابوس بن سعيد
بن تيمور ،إثر وفاة طبيعية ،لينهي بوفاته 50
عاما من حكمه للسلطنة عقب توليه زمام
الحكم يف الثامن والعرشين من شهر يوليو من
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بضع ساعات ،تعهدت الدول الرئيسية املعنية
بالنزاع الليبي باالتزام بحظر إرسال األسلحة
إىل ليبيا ،وعدم التدخل يف شؤونها .وتعقيبا عىل
نتائج املؤتمر ،قالت املستشارة األملانية ،أنغيال
مريكل ،إنه يمثل “خطوة صغرية إىل األمام” نحو
السالم ،لكن األمور عىل العكس من ذلك تفاقمت
بعد ذلك ،حيث وردت أنباء عن زج تركيا آلالف
املسلحني السوريني املوالني لها يف آتون الحرب
الليبية.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني املكلف ،حسان
دياب ،تشكيل حكومة لبنانية جديدة ،ضمت
 6وزراء نساء ،بينهم أول وزيرة دفاع يف العالم
العربي ،بهدف تهدئة احتجاجات واسعة اندلعت
رشارتها قبل نحو  3أشهر وخروج تظاهرات
عمت كل أنحاء البالد احتجاجا عىل الفساد
واألوضاع املعيشية الصعبة.
ويف  28يناير كشف الرئيس األمريكي ،دونالد
رامب ،عن تفاصيل “صفقة القرن” التي،
بحسب وصفه ،ستحقق سالما بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني ،وتتمحور حول توسيع رقعة
سيطرة إرسائيل ،واتخاذها القدس عاصمة
موحدة لها ،واقتطاع أراض من الدول املجاورة،
وتشتيت الفلسطينيني ،وهو ما القى ردود فعل
شعبية ورسمية عربية منددة.
واختتم الشهر أيامه بانفصال بريطانيا
عن االتحاد األوروبي ،وتطبيقها التفاقية
“بريكست” مع حلول منتصف ليل يوم 31
يناير ،وهي االتفاقية التي عملت بريطانيا
عليها منذ صيف العام  ،2016ليكون هذا ثاني
أبرز حدث يمر عىل بريطانيا خالل شهر واحد،
عقب تخيل األمري هاري وزوجته ميغان ماركل
عن مهامهما الرسمية ،والتوقف عن استعمال
األلقاب امللكية ،والتوجه إىل كندا للتمتع بحياة
طبيعية خارج نطاق العائلة املالكة.

 ”1يف هونان ،يف وقت تنهمك فيه
السلطات الصينية يف محاوالت احتواء
انتشار فريوس “كورونا” املميت الذي
أودى حتى اآلن بحياة أكثر من 300
شخص.
واكتشف “إتش  5إن  ”1ألول مرة يف
عام  1996يف الصني ،وهو قاتل بشكل
خاص للدواجن.
ويسبب الفريوس ،الذي يطلق عليه

غالبا إنفلونزا الطيور ،أملا شديدا يف
الجهاز التنفيس لدى الطيور ،وهو
معد لإلنسان ،وفقا ملنظمة الصحة
العاملية.
وحصد إنفلونزا الطيور أرواح حوايل
 400شخص ،وذلك بعدما تفىش يف
آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية
وأجزاء من أوروبا.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية،

فإن أول حاالت معروفة ألشخاص
مصابني بإنفلونزا الطيور اكتشفت يف
هونغ كونغ يف عام  ،1997عندما تويف
ستة أشخاص بسبب املرض .وعاود
الفريوس الظهور يف عام  2003عندما
تم اإلبالغ عن حاالت إصابة برشية
جديدة يف الصني القارية وهونغ
كونغ.
كما أعلنت الصني ارتفاع عدد وفيات

فريوس “كورونا” الجديد إىل 304
اشخاص ،فيما ارتفع عدد املصابني
املؤكدين إىل  14.380حالة.
وحسبما نقل تلفزيون الصني املركزي
عن لجنة الصحة الوطنية ،فإن عدد
الوفيات داخل البالد بلغ  304حاالت
بنهاية السبت ،وذلك بزيادة  45حالة
عن اليوم السابق.
وقد ُ
سجلت كل حاالت الوفيات
الجديدة يف إقليم هوبي بؤرة انتشار
الفريوس.
ووصل عدد اإلصابات املؤكدة
بالفريوس يف أنحاء الصني يوم السبت
إىل  2590شخصا ليسجل العدد
اإلجمايل لإلصابات  14380حالة حتى
اآلن.
وأفادت تقارير إىل أن هذا الفريوس
القاتل الذي ظهر يف مدينة ووهان،
الواقعة يف الجزء األوسط من الصني،
انتقل يف أقل من  3أسابيع إىل عرشات
الدول.
وصنفت منظمة الصحة العاملية،
الخميس املايض ،فريوس كورونا
املستجد الذي ظهر يف الصني ،وبا ًء،
وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات
بعد دويل”.
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وسط توتر متزايد يف الشرق األوسط

فريوس كورونا ..ارتفاع عدد الوفيات يف الصني لـ ()304

الفلبني تسجل أول حالة يف اخلارج
ونيوزيلندا حتظر على الوافدين

بكن/د ب أ -أ ف ب:
شهدت الصن ارتفاعا ح�ادا يف عدد الوفيات
الناجم�ة ع�ن ف�روس كورونا ام�س األحد،
حي�ث تشر اإلحص�اءات الرسمية إىل أن عدد
الوفي�ات بلغ  304أشخاص بعد أن كان 259
يف اليوم السابق.
وذكرت وسائل إع�الم رسمية أن عدد حاالت
اإلصاب�ة املؤك�دة بالف�روس ارتف�ع إىل 14
ألف�ا و  380حالة؛ إذ سجلت معظم الحاالت
الجدي�دة يف مقاطع�ة هوبي بوس�ط الصن،
حي�ث ظه�ر الف�روس ألول م�رة يف كان�ون
األول/ديسمرب.
وينت�ر الف�روس يف الصن ع�ى الرغم من
التداب�ر الصارم�ة الرامية إىل وق�ف تفشيه
 ،بم�ا يف ذل�ك حظر السف�ر ب�ن املقاطعات
والحجر الصحي يف عرات املدن.
من املقرر أن تظل املدارس واملصانع واملكاتب
يف جميع أنحاء الصن مغلقة حتى مع انتهاء
عطل�ة رأس السن�ة القمرية الت�ي استمرت
ً
أسبوعا.
وأصي�ب أكث�ر م�ن  100شخ�ص بامل�رض
يف ح�وايل  24دول�ة ح�ول العال�م .ويف ي�وم
الخميس ،أعلنت منظم�ة الصحة العاملية أن
تفيش الوباء يعترب حالة طوارئ عاملية.
واتخ�ذت رشكات السفر الدولية والحكومات
الوطنية خطوات لوقف انتشار الفروس مع
استمرار اإلبالغ عن الحاالت يف بلدان جديدة.
كم�ا ت�م إلغ�اء مئ�ات الرح�الت الجوية من
وإىل ال�رب الرئيس للص�ن للعديد من رشكات
الطران ح�ول العالم ،من بينه�ا “اير كندا”،
ولوفتهان�زا األملاني�ة ،والخط�وط الجوي�ة
الفرنسي�ة ،والخط�وط الجوي�ة الربيطانية،
والخط�وط الجوية الرتكية ،ويونايتد إيرالينز
األمريكي�ة ،و”كي�ه إل إم (ال�ذراع الهولندي
للخط�وط الجوي�ة الفرنسي�ة) ،وكانت�اس
االسرتالية.
ّ
منظم�ة الصحّ �ة العاملي�ة ّ
أن
كم�ا أعلن�ت
الفيليبن سجّ لت األحد أول حالة وفاة خارج
الصن بفروس كورونا املستج ّد ،الوباء الذي
ظهر للم�رة األوىل يف مدينة ووه�ان الصينية
يف كان�ون األول/ديسم�رب وأودى ّ
حتى اليوم
بحياة أكثر من  300شخص وأصاب أكثر من
 14ألفا ً آخرين.
ّ
ممث�ل املنظم�ة يف الفيليب�ن رابيندرا
وق�ال
ّ
أبياسينغي�ه للصحافي�ن إن الضحية صيني
م�ن مدينة ووه�ان ووفاته ه�ي “أول حالة
وف�اة تسجّ �ل خ�ارج الص�ن” بالف�روس
التنف�يس املميت الذي ّ
ّ
تفش يف الصن ووصل
إىل أكثر من  20دولة.
وأضاف “مع ذلك ،يجب أن نأخذ يف االعتبار ّ
أن

هذه ليست حالة انتقلت إليها العدوى محلياً.
هذا املريض جاء من بؤرة هذا الوباء”.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون الصحية
ّ
فرانسيسك�و دوكي ّ
املتوف فارق الحياة يف
إن
مستشف�ى يف العاصمة ماني�ال وقد وصل إىل
الفيليب�ن مع امرأة صيني�ة ّ
تأكدت إصابتها
بالفروس.
وه�ذه امل�رأة ،التي تتع�اف حاليا ً م�ن املرض
يف مستشف�ى يف العاصم�ة ،ه�ي أول إصابة
ّ
التنف�يس
سجّ ل�ت يف الفيليب�ن بالف�روس
املميت.
كما أعلن�ت رئيس�ة وزراء نيوزيلندا جاسندا
أردرن أم�س أن بالدها فرض�ت حظرا مؤقتا
عى دخ�ول األجانب القادمن م�ن الصن أو
الذين توقفوا بها مؤقتا أثناء السفر.
ويدخ�ل الحظر حي�ز التنفيذ بداي�ة من يوم
غ�د االثنن ويستمر مدة  14يوما ،يف محاولة
إلحتواء فروس كورونا الجديد الذي تفش يف
الصن.
وقالت أردرن يف بيان لها اليوم ” إنه من املهم
بشكل حي�وي أن نحمي مواطن�ي نيوزيلندا
م�ن الفروس وأن نق�وم بدورن�ا يف املجهود
العاملي إلحتوائه”.
وأضافت “أن�ا أدرك بشكل خ�اص أننا بوابة
إىل املحي�ط اله�ادئ ،ويجب أن نض�ع ذلك يف
االعتبار خالل عملية صنع القرار”.
وال يزال بإمكان مواطني نيوزيلندا واملقيمن
الدائمن العائدين إىل نيوزيلندا الدخول ولكن
سيُطلب منهم الخضوع للحجر الصحي مدة
 14يومً ا عند وصولهم إىل البالد.
وحت�ى اآلن ل�م يت�م تأكي�د أي حال�ة إصابة
بفروس كورونا يف نيوزيلندا.
ويف السب�اق ذاته قال فومي�و كيشيدا ،رئيس
املجل�س السي�ايس بالح�زب الديمقراط�ي
اللي�ربايل الياباني الحاك�م ،إن تفيش فروس
كورونا القات�ل سيؤثر يف االقتص�اد الياباني
حيث سيلحق الرضر بالسياحة يف البالد .
وق�ال كيشي�دا لهيئة اإلذاع�ة اليابانية امس
األح�د “سيك�ون هن�اك بالتأكي�د تأثر عى
االقتصاد”.تفيش الف�روس “أدى بالفعل إىل
عمليات إلغاء متتابعة ،مما يؤثر عى صناعة
السياحة”.
ويشكل الفروس تحديا لهدف رئيس الوزراء
اليابان�ي شين�زو آب�ي املتمثل يف زي�ادة عدد
الزوار األجان�ب إىل  40مليون زائر هذا العام،
عندم�ا تستضي�ف طوكي�و دورة األلع�اب
األوملبية.
و درت السياحة الصينية  40باملئة من إنفاق
السياح األجانب يف اليابان العام املايض ،وفقا
لوكالة أنباء بلومربج األمريكية.
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سفينة حربية يابانية تبحر إىل خليج عمان حلراسة ناقالت النفط
يوكوسوكا/رويرتز:
أبح�رت مدم�رة ياباني�ة إىل خلي�ج عمان
ي�وم امس األحد وسط توتر متزايد بالرق
األوس�ط وذل�ك لحماي�ة خط�وط املالح�ة
البحري�ة الت�ي ت�زود ثال�ث أك�رب اقتصاد
بالعالم بكل احتياجاته تقريبا من النفط.
وق�ال رئيس ال�وزراء اليابان�ي شينزو آبي
لطاقم املدمرة تاكانامي بقاعدة يوكوسوكا
البحرية قرب طوكي�و قبل إبحارها ”تبحر
آالف السف�ن اليابانية يف هذه املياه كل عام
ومنها سف�ن تحمل تسعة أعش�ار نفطنا.
إنها رشيان الحياة لليابان“.
وحرض املراسم  500فرد من أقارب البحارة
وممثل�ون ع�ن الوالي�ات املتح�دة وأوروبا
والرق األوسط.
وقالت حكومة آبي إنها مستعدة للموافقة
ع�ى استخ�دام الق�وة لحماي�ة السف�ن
املعرض�ة للخطر وهو ق�رار مثر للجدل يف
ظل الدستور الياباني الذي يحرم استخدام
القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.
ول�ن تنض�م السفين�ة الت�ي سرتافقه�ا
طائرتان للدوري�ات البحرية إىل قوة بحرية
تقودها الواليات املتحدة أو إىل أي تحالفات
بحرية أخرى باملنطقة.
وآثرت الياب�ان العمل بشكل مستقل وسط
نزاعات املنطقة .وترتب�ط حكومة طوكيو
بعالق�ات ودية مع إي�ران وغرها من دول
ال�رق األوسط ،وساف�ر آب�ي إىل املنطقة
يف يناي�ر كان�ون الثاني الط�الع السعودية
واإلمارات وعمان ع�ى املهمة بعدما أجرى

مباحثات مع الزعماء اإليرانين.
وازداد التوتر بال�رق األوسط منذ احتدام
الخ�الف بن إيران والوالي�ات املتحدة عقب
ق�رار الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب
االنسحاب من االتف�اق النووي الدويل الذي
أبرمت�ه طه�ران مع الق�وى العاملي�ة عام
 2015وم�ا تاله من إعادة ف�رض عقوبات
أمريكية عى الجمهورية اإلسالمية.

وألق�ت الواليات املتحدة باللوم عى إيران يف
عدة هجمات عى سفن تجارية دولية منها
ناقل�ة النفط الياباني�ة كوكوكا كاريدجس
لكن طهران نفت االتهام.
وبجان�ب خليج عمان ،ستق�وم تاكانامي،
التي تحمل عى متنها مئتي بحار وطائرتي
هليكوب�رت ،بدوريات يف شم�ال بحر العرب
وخليج عدن لكنها لن تدخل مضيق هرمز.

وأرسلت دول أخرى منه�ا الواليات املتحدة
وفرنسا وبريطانيا سفنا حربية للمنطقة.
وقال القبطان يوسوك�ي إينابا قائد املهمة
يف ترصي�ح للصحفي�ن قب�ل مغادرت�ه
”تعرض�ت سف�ن تجارية ياباني�ة للهجوم
يف يوني�و حزي�ران وق�د زادت دول أخ�رى
الدوريات لذلك تتح�رك اليابان أيضا لجمع
املعلومات“.

حسان دياب أمام مأزق كسب ثقة الشارع اللبناني
بروت/وكاالت:
جاب�ت مس�رات احتجاجية عددا
م�ن الش�وارع يف العاصمة بروت
ويف مدين�ة طرابلس شم�ال لبنان
اول ام�س السب�ت ،لإلع�الن ع�ن
عدم الثق�ة يف السلط�ة السياسية
والحكوم�ة ،يف وق�ت تعان�ي في�ه
الحكوم�ة الجديدة برئاسة حسان
دي�اب أيض�ا م�ن أزم�ة ثق�ة لدى
املانحن الدولين.
وتشكل�ت حكوم�ة جدي�دة يف 21
يناي�ر امل�ايض برئاس�ة حس�ان
دي�اب بعد استقال�ة حكومة سعد
الحريري ع�ى وق�ع االحتجاجات
الشعبي�ة إث�ر م�رور  13يوما عى
انطالق االحتجاجات.
وبع�د م�رور أكث�ر من شه�ر عى
مش�اورات تشكيله�ا ،خرج�ت
الحكوم�ة الجدي�دة إىل العل�ن
مكونة من  20وزي�را ،أغلبهم غر
معروف�ن .ويرى متظاه�رون أن
الحكوم�ة الجدي�دة ليس�ت سوى
واجه�ة لفري�ق سي�ايس واح�د
وال�وزراء الج�دد ال يمثل�ون سوى
األحزاب التي سمتهم.
واالسبوع امل�ايض ،تجاهل الربملان
اللبنان�ي غض�ب الش�ارع بإقراره
موازن�ة الحكوم�ة السابق�ة ،م�ا
فاق�م الغضب يف صفوف اللبنانين
الذين يتطلع�ون إىل خيارات أفضل
تنقذهم من اإلخفاقات املرتاكمة.
ويعكس اعتم�اد موازنة الحكومة

السابق�ة االستم�رار يف النهج ذاته
الذي ث�ار ض�ده الش�ارع اللبناني
املطالب بتغير فعيل يقطع مع إرث
الحكوم�ات السابق�ة القائ�م عى
املحاصصة السياسية والطائفية.
ويسعى رئي�س الحكومة اللبنانية
أيض�ا إىل طمأن�ة املانحن الدولين
بش�أن التوجه�ات اإلصالحي�ة
لحكومته العتيدة ،إذ يعي جيدا أنه
ال مخرج م�ن األزم�ة االقتصادية
التي تمر بها البالد من دون جرعة
دع�م دولي�ة ،فيما تجع�ل طبيعة
الحقائ�ب التي تولته�ا طوائف من

دون أخرى ،من السلوك الحكومي
مرتهن�ا بالحساب�ات القديم�ة
نفسه�ا التي ال يب�دو أنه قادر عى
تجاوزها.
وقال�ت معلومات إن دياب استنتج
من خ�الل اجتماعاته مع عدد من
السف�راء ،والسيما سف�راء فرنسا
واالتحاد األوروب�ي ،العناوين التي
يطالب به�ا املجتمع الدويل وأهمها
الت�زام اإلصالح�ات املعل�ن عنه�ا،
خاص�ة إصالح�ات مؤتم�ر سيدر
والورق�ة اإلصالحي�ة الت�ي سب�ق
لرئيس الحكوم�ة السابقة اإلعالن

عنها والتزام الشفافية القصوى يف
أداء الوزراء ،ضمن املعاير الدولية
ملكافحة الفساد بما يسمح باطالع
العواص�م املعنية عى ما تخطط له
الحكوم�ة والربامج الت�ي تنفذها،
وإعداد قان�ون جدي�د لالنتخابات
واستع�ادة األم�وال املنهوب�ة،
ومحاسب�ة املستول�ن ع�ى امل�ال
العام.
واع�دت مص�ادر دبلوماسي�ة أن
معضل�ة الح�ذر ال�ذي تتعاط�ى
ب�ه العواص�م م�ع حكوم�ة دياب
مرتبطة باالشتباه يف أنها خاضعة

لحزب الل�ه وتابعة ألجندة إيران يف
الرق األوسط.
وقال�ت املص�ادر ذاته�ا إن املوقف
األمرك�ي -ال�ذي ع�رب عن�ه وزير
الخارجي�ة ماي�ك بومبي�و ،لجهة
الح�زم يف التعاطي مع ح�زب الله
ولجه�ة مراقبة الحكوم�ة وأدائها
قب�ل اتخاذ موق�ف نهائ�ي منها-
يلخص النظرة الدولية والحقيقية،
وإن كان�ت املقارب�ة الفرنسي�ة
التي ع�رب عنها الرئي�س إيمانويل
ماكرون ،لجه�ة االستع�داد لدعم
لبنان ،تؤرش عى الجانب اإليجابي
املتفائل من املوقف الدويل العام.
وكشف�ت مص�ادر عربي�ة أن دول
الخلي�ج ل�ن تتعامل م�ع حكومة
ب�روت الجديدة عى نح�و متقدم
عم�ا سيسلك�ه املجتم�ع الدويل يف
ه�ذا اإلط�ار .واع�دت أن أي تقدم
باتجاه اإلفراج عن املساعدات -بما
يف ذل�ك تحرك البنك وصندوق النقد
الدولي نْ
ّ�ن -سيوف�ر بيئ�ة حاضنة
لتمويالت خليجية محتملة.
وتوضح املص�ادر أن دياب قد تبلغ
من الدبلوماسين الغربين رشوطا
يج�ب عليه وعى حكومته االمتثال
له�ا قب�ل أن ترف�ع ال�دول املانحة
القيود التي تضعها لضخ املساعدات
املالية يف رشاين االقتصاد اللبناني،
وأن عى الحكومة أن تظهر بشكل
رسي�ع ودون أي من�اورة قدرته�ا
عى اإلمساك بمَواضع األزمة.

اجلزائر تستنكر حتريف أردوغان لتصرحيات تبون
الجزائر/ميدل ايست اونالين:
يعمد الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إىل
استخدام ترصيحات�ه اإلعالمية إلثارة البلبلة
وش�ق الصفوف بحثا عن كس�ب دعم داخيل
يفتقر إلي�ه بسبب سياسات�ه الفاشلة حتى
يربر تدخله يف شؤون الدول.
و أعرب�ت الجزائ�ر ع�ن تفاجئه�ا بترصيح
أردوغ�ان “ نس�ب في�ه إىل رئي�س الب�الد
عبداملجي�د تب�ون ،حديثا أخرج ع�ن سياقه
حول قضية تتعلق بتاريخ الجزائر”.
وقال�ت الخارجية الجزائري�ة يف بيان لها اول
ام�س السب�ت “ فوجئ�ت الجزائ�ر بترصيح
أدىل به رئيس جمهوري�ة تركيا ،السيد رجب
طي�ب أردوغ�ان ،نسب في�ه إىل السيد رئيس
الجمهوري�ة حديث�ا أخرج ع�ن سياقه حول
قضية تتعلق بتاريخ الجزائر”.
وأض�اف البي�ان “بداع�ي التوضي�ح ،تشدد
الجزائ�ر ع�ى أن املسائ�ل املعق�دة املتعلق�ة
بالذاكرة الوطنية التي لها قدسية خاصة عند
الشعب الجزائري ،هي مسائل جد حساسة،
ال تساه�م مثل هذه الترصيح�ات يف الجهود
التي تبذلها الجزائر وفرنسا لحلها”.
وك�ان أردوغان ،كش�ف لوسائل إعالم تركية
أن نظ�ره الجزائري أكد ل�ه أن فرنسا قتلت
أكث�ر من  5مالي�ن جزائري خ�الل احتاللها
لب�الده ،وأن�ه طلب م�ن تبون وثائ�ق تتعلق
بجرائم االستعمار الفرنيس يف الجزائر.
وق�ال أردوغان”علینا أن نن�ر هذه الوثائق
لیتذك�ر الرئيس الفرنيس مانويل ماكرون أن
بالده قتلت  5ماليین جزائري”.
وأض�اف “الرئي�س تب�ون ينظ�ر إىل فرنس�ا
بطريقة مختلفة تماما عمن كان قبله”.
وك�ان أردوغ�ان التق�ى تبون األح�د املايض

يف العاصم�ة الجزائري�ة ،يف مسته�ل جول�ة
أفريقي�ة قادت�ه إىل جامبي�ا والسنغال .لكنه
ل�م يحصل ع�ى دعم الجزائر الت�ي الخميس
استضاف�ة “مؤتمر للمصالحة الوطنية” بن
طريف النزاع يف ليبيا وهي الخطوة التي يمكن

أن تنه�ي أطم�اع الرئي�س الرتك�ي الباح�ث
عن نف�وذ تؤمنه له امليليشي�ات عى ضفاف
املتوسط.
ول�م يستط�ع أردوغ�ان استمال�ة تون�س و
ال الجزائ�ر لدع�م تدخله عسكري�ا يف الجارة

ليبيا.
وأث�ارت زي�ارة الرئيس الرتك�ي إىل تونس يف
ديسم�رب امل�ايض أيضا ج�دال كب�را ،بعد أن
ح�اول ال�زج بتون�س يف ال�رصاع الليبي عرب
ترصيحه بانه اتفق م�ع نظره التونيس عى

دع�م حكومة الوف�اق الليبية الت�ي تقدم لها
أنق�رة دعم�ا سياسي�ا وعسكري�ا وجعلتها
مطية لتربير تدخلها املبارش والسافر يف ليبيا
ع�رب إرسال جنود ومرتزق�ة للقتال إىل جانب
امليليشيات يف طرابلس.
وتح�دث أردوغ�ان يف خطاب م�ن أنقرة بعد
عودته م�ن تونس عن وجود اتفاق مع قيس
سعيّ�د لدعم حكوم�ة الوف�اق برئاسة فايز
الرساج.
ونف�ت املستش�ارة اإلعالمي�ة بالرئاس�ة
التونسية رشيدة النيفر وجود أي تحالف مع
أحد أطراف النزاع يف ليبيا.
وأوضح�ت “ل�م تطرح ه�ذه املسأل�ة باملرة
والدول�ة التونسي�ة تبق�ى متمسك�ة بالحل
السلم�ي لألزم�ة الليبي�ة ،كما ج�اء يف بيان
تونس للسالم (مب�ادرة تونسية) وكما أكده
أيضا رئي�س الجمهورية قي�س سعيّد خالل
زيارة الرئيس الرتكي مؤخرا”.
وح�اول أردوغ�ان استخدام نف�س األسلوب
االستفزازي بعد زيارته إىل الجزائر عن طريق
اللع�ب عى وت�ر الجزائري�ن الحساس تجاه
املستعم�ر القدي�م فرنسا ،وذل�ك بعد يومن
فق�ط م�ن انتق�ادات ووجهه�ا ل�ه الرئيس
الفرن�يس إمانوي�ل ماك�رون ال�ذي استنكر
التدخ�ل الرتك�ي يف النزاع الليب�ي معتربا ذلك
“انتهاكا رصيح�ا” للتعه�دات التي قطعتها
أنقرة خالل مؤتمر برلن الدويل.
واتهم الرئيس الفرنيس نظره الرتكي بتأجيج
الوض�ع يف ليبي�ا ع�رب إرس�ال جن�ود أت�راك
ومرتزقة سوري�ن والسالح إىل امليليشيات يف
طرابلس.
وأصدر مؤتم�ر برلن بشأن ليبي�ا يف اختتام
أعمال�ه يف  19من يناي�ر املايض ،إعالنا أعرب

في�ه املشارك�ون ع�ن التزامهم بق�رار األمم
املتح�دة الخاص بحظ�ر تصدي�ر السالح إىل
ليبيا ووقف تقدي�م الدعم العسكري ألطراف
ال�رصاع ،ورف�ض التدخ�ل الخارج�ي وبذل
جه�ود دولية لتعزي�ز مراقبة حظ�ر تصدير
الس�الح ،وبترسيح ونزع س�الح امليليشيات
وف�رض عقوب�ات ع�ى الجه�ة الت�ي تخرق
الهدنة.
لكن تركيا التي شاركت أيضا يف مؤتمر برلن
ل�م تلتزم بتلك القرارات ،حيث رصدت حاملة
الطائ�رات الفرنسية شارل ديغ�ول األربعاء
قبالة السواحل الليبية فرقاطة تركية تواكب
سفين�ة تق�ل آلي�ات نق�ل مدرع�ة يف اتجاه
طرابلس ،وفق ما أمصدر عسكري فرنيس.
ون�دد ماك�رون بإرس�ال سف�ن تركي�ة تقل
مقاتل�ن سورين إىل ليبيا “يف ه�ذا الوقت”،
دعما ً لحكومة الوفاق الوطني يف طرابلس.
وق�ال ماكرون “رأينا يف األي�ام األخرة سفنا ً
تركية ّ
تقل مرتزقة سورين تصل إىل األرايض
الليبي�ة” ،معتربا ً أن ذل�ك “يتعارض رصاحةً
مع ما التزم الرئيس إردوغان القيام به أثناء
مؤتمر برلن”.
ول�م يج�د أردوغ�ان طريق�ة ينف�ي به�ا
ترصيح�ات ماك�رون إال بمحاولة االستثمار
يف تاريخ فرنسا م�ع الجزائر التي بدأ النظام
الجديد فيه�ا باستعادة عالقات�ه مع فرنسا
يف األسابي�ع األخرة ،بعد توتر نسبي وجمود
راف�ق االحتجاج�ات الشعبية الت�ي أطاحت
بالرئي�س الساب�ق عبدالعزي�ز بوتفليق�ة يف
ابريل امل�ايض .كما يحاول أردوغان الرد عى
اتهام فرنسا لرتكيا بإبادة األرمن التي تنكرها
تركيا وتؤكدها األم�م املتحدة وتصنفها أكثر
من  20دولة مذبحة.
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العمل تطلق منحة الطوارئ للدفعة
السابعة من الشهر الثاني للعاطلني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،امس األحد ،إطاق منحة ال�ط�وارئ للدفعة
ال��س��اب��ع��ة م��ن ال��ش��ه��ر ال�ث�ان�ي للعاطلن.
وق���ال وزي��ر ال�ع�م�ل وال��ش��ؤون االجتماعي�ة ،باسم عبد ال�زم�ان ،يف ترصيح
صحف�ي :إن «ال���وزارة اطلقت منح�ة ال�ط��وارئ للدفع�ة ال��س��اب��ع��ة م��ن
ال��ش��ه��ر ال�ث�ان�ي للعاطلن» .داعيا املشمولن اىل «م�راج�ع�ة م�راك�ز ص��رف
ب�واب��ة ال���ع����راق (س���وي����ج) ف���ي ب��غ���داد وامل��ح��اف��ظ���ات
ب�ح�س�ب ال�رق�ع�ة الجغرافية لتسلم املنحة البالغة  175الف دينار لكل مستفيد».
واك���د ان «ع��دد املستفيدي�ن م�ن امل��ن��ح���ة ي�ب�ل��غ ن��ح���و  100ال���ف
ع��اط��ل ،وت����م اع���ان االس��م��اء عرب املوق�ع االلكرتوني الخاص ب�الوزارة،
وت��ش��م��ل م�خ�ت�ل�ف املواليد من املتقدمن العاطلن عن العمل».

النزاهة تضبط خمالفات وتالعباً يف
معامالت صرف تعويضات يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة
االتحادي�ة تمكنه�ا من ضب�ط مخالفات
وتاع�ب يف معام�ات رصف تعويضات يف
مديرية الشهداء بمحافظة األنبار.
وأش�ارت الدائرة ،يف مع�رض حديثها عن
العملية ،إىل أن «أعضاء لجنة تقويم األداء
ومكافحة الرشوة يف مكتب تحقيق األنبار
التاب�ع للهيئ�ة ،الت�ي انتقل�ت إىل مديرية
الشهداءَّ ،
تمكنت م�ن ضبط مخالفاتٍ يف
اإلج�راءات األصولية يف تنظي�م معاملتي

رصف التعويضات التي َّ
نظمهما موظفي
املديرية».
وأضاف�ت إن املوظف�ن قام�وا بإدخ�ال
ق�رار مُ �زو ٍَّر مزع�وم صدوره ع�ن لجنة
ٍ
التعويض�ات يف املحافظ�ة ضم�ن نظ�ام
{الباركود} الخاص باملديرية».
ضبط
وأوضح�ت أنه ت� َّم تنظيم مح�ر
ٍ
أص�ويلٍّ بالعمليَّ�ة الت�ي تمَّ�ت بن�ا ًء ع�ى
ضب�ط قضائي ٍة ،وع�رض األوراق
مذك�رة
ٍ
التحقيقيَّ�ة عى قايض التحقيق الذي قرَّر
إيقاف رصف املعاملتن.

العدل :اإلفراج عن  583نزيالً خالل
الشهر املاضي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائرة اإلصاح العراقي�ة التابعة لوزارة العدل إط�اق رساح ( )5٨3نزيا ،بينهم
( )537من الرجال و( )46من النساء خال شهر كانون الثاني لعام .2020
وق�ال بيان صادر عن الوزارة ،تلقت «ال�زوراء» نسخة منه ،إن «دائرة اإلصاح العراقية
اتخ�ذت كل التداب�ري واإلجراءات التي م�ن شأنها ترسيع وترية حرك�ة التسفري وتأمن
النزالء إمام املحاكم».
وأض�اف إن «ماك�ات التسفري ونق�ل النزالء واللج�ان القانونية واآللي�ات والحراسات
والط�وارئ تعمل بشكل يوم�ي ،ولساعات تعدت ساعات ال�دوام الرسمي بغية متابعة
القضاي�ا والدع�اوى مع الجهات القضائي�ة والجهات ذات العاق�ة للترسيع بإجراءات
إطاق رساح النزالء ،وحرصا منها عى إتمام العمل بالشكل األمثل.
يش�ار إىل إن املطلق رساحه�م بقانون العفو العام من شه�ر  2016-11ولغاية -1-31
 2020بلغ ( )٨904نزياً.

مرور ذي قار تدعو أصحاب املركبات
غري املسجلة للمراجعة
بغداد /الزوراء:
دع�ت مديرية م�رور ذي ق�ار ،امس
االح�د ،اصحاب املركب�ات والدراجات
غ�ري املسجل�ة إىل مراجع�ة املديري�ة
لغرض تسجيلها.
وق�ال مدي�ر م�رور ذي ق�ار ،العميد
فاض�ل عبدالعب�اس ،يف ترصي�ح
صحفي :إنه “ع�ى اصحاب املركبات
والدراج�ات غ�ري املسجل�ة مراجع�ة

املديرية”.
واض�اف ان ”ع�ى اصح�اب املركبات
غري املثبتة لوحاته�م مراجعة مجمع
التسجيل لتثبيت لوحاتهم بعد اكمال
طبع جميع اللوحات”.
ودع�ا عبد العباس اصح�اب املركبات
غ�ري الحاصل�ن ع�ى اج�ازة السوق
إىل “إكم�ال اجراءاته�م للحصول عى
االجازة”.
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الرتبية توجه مديرياتها بااللتزام بالتعليمات اخلاصة بامتحانات نصف السنة
بغداد /الزوراء:
وجه�ت وزارة الرتبي�ة مديريات الرتبي�ة ببغداد
وامل�ح�اف�ظ��ات ب�االل�ت��زام بالتعليم�ات
الخاص�ة ب�ام�ت�ح�ان�ات ن�ص��ف ال�س�ن�ة
ل�ل�ع�ام ال��دراس���ي ( ،)2020 � 2019فيما
اك�دت من�ح املعلم وامل�درس الحري�ة الكاملة يف
وضع االسئلة االمتحانية رشط ان تكون شاملة
للمنهاج املقرر .
وق�ال املتحدث الرسم�ي باسم ال��وزارة ،حيدر
ف��اروق ال�س�ع�دون ،ف��ي ترصيح صحفي:
ان�ه «ت�م التوجي�ه اىل مديريات الرتبي�ة يف بغداد
ومحافظ�ات الب�اد ب�رورة احت�واء االسئل�ة
االمتحاني�ة ع�ى ال�رتك الضمني ،كم�ا يجب ان
يتمكن الطالب من االجابة بشكل عام عى االسئلة
وفروعها من اج�ل اتاحة عامل االخ�ت�ي�ار ل�ه
ف�ي ح��ل االس�ئ�ل�ة ب�س�اس��ة وم�ن دون
تعقيد».
وذك�ر «انه تم من�ح املعلم وامل�درس ال�ح�ري�ة
ب�وض�ع االس�ئ�ل�ة االم�ت�ح�ان�ي�ة ع�ل�ى ان
تك�ون شاملة للمنهاج املق�رر ،والذي تم ادخاله

يف امتح�ان نص�ف السن�ة ،ع�ى غ�رار م�ا يتم
اعتماده سنوي�ا لكون اسئل�ة امتحانات نصف
ال�س�ن�ة غ�ي��ر م��رك��زي��ة ،خ�ص�وص�ا
ل�ل�م�راح�ل املنتهية وغري املنتهية ،ويتم اعدادها
م�ن خال لج�ان امتحاني�ة داخل ك�ل مدرسة،

وي�رف ع�ى عملي�ة اع�داده��ا وف�ح��ص
ال�دف�ات�ر االمتحانية جهاز االش��راف الرتبوي
ف�ي ك�ل مديرية من خال جوالت ميدانية تقام
خال االمتحانات لضم�ان حقوق الطلبة بشكل
كامل».

واردف ال�س�ع��دون« :ان�ه ت��م التوجيه ب�أال
تك�ون االسئلة قص�رية ج�دا ومناسب�ة للجهود
التي سيبذلها خال مدة ماقبل االمتحانات كأحد
استعدادات�ه يف مراجع�ة املنهاج املق�رر والداخل
ب�االم�ت�ح��ان ،وأال ت�ك��ون مطول�ة ت�رب�ك
الطال�ب ،ف�ض�ا ع�ن ان���ه ي�ج�ب أال ت�ق�ل
م���دة االم�ت�ح��ان ع���ن س��اع��ت���ن
ل��ل��دراس���ة االع���دادي����ة ،وس��اع��ة
ون�ص��ف ل�ل�دراس�ت��ن االب�ت�دائ�ي��ة
وامل�ت�وس�ط��ة» .م�ن�وه��ا اىل «أن��ه ت���م
ال�ت�أك�ي��د ف���ي ال�س�ي��اق نفس�ه ع�ى
املديريات العامة يف بغداد واملحافظات ل�ال�ت�زام
بالتعليم�ات االم�ت�ح�ان�ي��ة لتسيريها بشكل
طبيعي».
نّ
وب����ن «ان����ه ت���م االس��ت��ع���داد
م���ن ق��ب��ل ال�ط�ل�ب��ة والتاميذ إلج��راء
االمتحان�ات الشفوي�ة الت�ي تسب�ق امتحانات
التحري�ري بأسب�وع تقريب�ا م�ن املواعي�د التي
ح�ددت مسبقا يف الثامن من شهر شباط الحايل،
ومواعيد اخ�رى بحسب كل مرحلة ومحافظة».

حقوق اإلنسان تطالب بإعادة الطلبة العراقيني من مدينة ووهان

الصحة :عدم تسجيل أية إصابة بفريوس «كورونا» لدى العراقيني يف الصني
بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة ،جعف�ر
صادق ع�اوي ،ام�س االح�د ،سامة
الطلبة العراقين وعوائلهم املوجودين
يف مدين�ة ووه�ان الصيني�ة ،متعه�دا ً
بإرجاعه�م اىل الب�اد بأق�رب وق�ت،
فيما طالبت مفوضية حقوق االنسان
بإعادة الطلبة العراقين املتواجدين يف
مدينة ووهان الصينية.
وقال ع�اوي يف ترصيح ل�واع ،تابعته
«الزوراء» :إن «ع�دد الطلبة العراقين
املوجودون يف مدين�ة ووهان الصينية
 63طالب�ا ً وعوائلهم معهم» .مؤكدا ً أن
«الوزارة باتصال مستمر مع السلطات
الصينية التي أك�دت سامتهم جميعا ً
من فريوس كورونا».
وأض�اف أن «اإلج�راءات الصيني�ة يف
منطق�ة ووه�ان منع�ت سكانها من
مغ�ادرة املدين�ة ،لذل�ك ف�إن سف�ارة

العراق تتابع املوضوع عن كثب إليجاد
طريق�ة إلع�ادة الطلب�ة اىل الب�اد».
متعهدا ً عى «توف�ري جميع اإلجراءات
الت�ي م�ن شأنه�ا أن تمك�ن الطلب�ة
وعوائلهم من العودة اىل العراق».
من جانب�ه ،أكد الوكي�ل الفني لوزارة
الصحة ،ح�ازم الجمي�ي :أن «الوزارة
وضع�ت آلي�ة للوقاي�ة م�ن ف�ريوس
كورون�ا واإلج�راءات الازم�ة يف حال
وج�ود إصاب�ات بهذا الف�ريوس داخل
الع�راق» .مشريا ً اىل إىل أنه «تم التعامل
م�ع املناف�ذ الحدودي�ة واملط�ارات،
وكذلك مع الركات األجنبية الصينية
املتواج�دة يف العراق ،م�ن خال وضع
آليات للتعام�ل معهم واإلجراءات التي
اتخذت للوقاية من الفريوس».
وأض�اف ان «اه�م االج�راءات الت�ي
اتخذت للتعامل مع الوافدين العراقين
هو تهيئ�ة مستشفى ق�رب املطارات

رفع كتل كونكريتية
قرب كراج العالوي
وسط بغداد

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت امانة بغداد ،امس االح�د ،رفع كتل
كونكريتية من مواقع متفرقة ضمن املحلة
 220وسط بغداد.
وذكر بي�ان لامانة ،تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،ان «ماكاته�ا الخدمي�ة ،وبمتابع�ة
مكت�ب ام�ن بغ�داد ،قام�ت برف�ع الكتل
الكونكريتي�ة عن عدة مواق�ع ضمن املحلة
 ، 220وبالقرب من معهد االتصاالت وكراج
العاوي وسط بغداد».
وأض�اف ان «رفع الكتل ت�م بعد استحصال
املوافقات الازمة».

لحجره�م فيها مل�دة  14يوم�ا ً للتأكد
م�ن خلوه�م م�ن ف�ريوس كورون�ا،
وذل�ك ألن م�دة الحضان�ة  14يوما».
مبين�ا أن «ال�وزارة خصص�ت ردهات
عزل يف دوائ�ر الصحة مهيئة ومجهزة
بالكام�ل يف حال تسجي�ل إصابة بهذا
الفريوس».
من جهت�ه ،اكدت وزارة الصحة ،امس
االحد ،ع�دم صدور ق�رار بمنع دخول
الصينين اىل العراق.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الصحة،
الدكت�ور سي�ف الب�در ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان «الع�راق ملت�زم بلوائ�ح
الصحة الدولية ،وما يصدر من منظمة
الصحة العاملية ،بشأن تشديد اجراءات
فح�ص الوافدين يف املط�ارات واملنافذ
الحدودية».
واش�ار الب�در اىل انه «لم يص�در قرار
بمنع دخول الصينين حتى اآلن».

اىل ذلك ،طالبت لجن�ة حقوق االنسان
النيابية ،امس االحد ،الحكومة بإعادة
الطلبة العراقين من الصن.
وذكرت اللجنة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن «لجنة حقوق االنسان
النيابية تناشد الحكومة العراقية اتخاذ
التدابري الازمة إلعادة طلبة الدراسات
العليا يف مدينة ووهان الصينية ،مصدر
فايروس كورونا ،بعد مناشدتهم التي
وردت بخصوص إجائهم مع عوائلهم
وإنقاذهم ،والنظر بع�ن اإلنسانية يف
مصريهم كونهم محتجزين يف منازلهم
ألكثر من أسبوعن».
وطالب�ت اللجنة السلط�ات والجهات
املعني�ة ب�»اغاث�ة الطلب�ة وعوائله�م
باتخاذ اإلجراء الازمة لتأمن عودتهم،
م�ع األخذ بنظر االعتب�ار توفري الدعم
اللوجستي يف توف�ري الحماية الصحية
التامة ،واجراءات الفحوصات الازمة

لهم ولعوائلهم».
كما اك�دت املفوضي�ة العلي�ا لحقوق
االنس�ان انه�ا بانتظار رد م�ن وزارة
الصحة بش�أن اجراءاتها الوقائية ضد
فايروس كورون�ا ،معربة عن املها أن
تكون عى مستوى ع�ال يمنع انتشار
الفايروس.
وقال عض�و املفوضي�ة العليا لحقوق
االنس�ان ،ع�ي البيات�ي ،يف ترصي�ح
صحف�ي إن «فاي�روس «كورونا» يعد
جيا جديدا ورسيعا وسهل االنتشار».
م�ؤرشا ً «وجود خل�ل يف مجمل النظام
الصح�ي بالع�راق ،وخاص�ة الوقائي
منه».
واضاف البياتي ان «املفوضية بانتظار
اجابة وزارة الصحة عى استفساراتها
بخصوص االجراءات» .معربا ً عن امله
«ان تكون عى املست�وى املطلوب ملنع
انتشار الفايروس يف العراق».

املنتجات النفطية جتهز املولدات حبصصها املخصصة من زيت الغاز لشهر شباط

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية ،امس
االحد ،تجهيز املولدات السكنية ومولدات دوائر
الدول�ة والقط�اع الخ�اص بمنتوج زي�ت الغاز
لكافة املحافظات لشهر شباط.
وقال�ت الركة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،انها «ب�ارشت تجهيز املول�دات السكنية
ومولدات دوائر الدولة والقطاع الخاص بمنتوج
زيت الغاز لكل املحافظات لشهر شباط لضمان
استمرار إنسيابية التوزيع».
واضاف�ت انه�ا «جه�زت املول�دات السكنية يف
محافظ�ات (بغداد  -النج�ف األرشف– كرباء
املقدس�ة -البرصة– ميس�ان -ذي قار ،املثنى-
الديواني�ة  -باب�ل -دياىل -واس�ط -كركوك) ب�
( )10ل�رتات لكل  kvaمن زي�ت الغاز وبالسعر
الرسمي بمتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع
وتوجي�ه مع�اون مدي�ر ع�ام رشك�ة التوزيع

حسن طال�ب ،ويأتي ذلك ضمن سعي الركة
لتوفري الطاقة الكهربائية للمواطنن «.
واش�ارت الرك�ة اىل انه�ا «جه�زت مول�دات
القط�اع الخ�اص واملختل�ط لتل�ك املحافظات
بكمي�ة ( )5ل�رتات لك�ل  kvaم�ن زي�ت الغاز
بالسع�ر التج�اري البال�غ ( )700دين�ار /لرت
فيما ُجهزت مولدات دوائر الدولة ب� ( )5لرتات
أيضا ً لكل  kvaبالسعر الرسمي ،أما املحافظات
األخ�رى فإنه�ا جه�زت األقضي�ة والنواحي يف
محافظ�ات املنطق�ة الغربية ( نين�وى ،صاح
الدي�ن واألنبار) ب� ( )15لرتا لكل  kvaمن مادة
زيت الغ�از للمولدات السكني�ة يف املناطق التي
ال تجه�ز بالكهرباء الوطنية ،و( )10لرتات لكل
 kvaللمول�دات السكني�ة يف املناطق التي تجهز
بمع�دل ( )15ساع�ة فم�ا دون كهرباء وطنية
 ،و( )5ل�رتات لكل  kvaللمول�دات السكنية يف
املناطق الت�ي تجهز بمعدل (  16فأعى) ساعة

كهرباء وطنية وبالسعر الرسمي».
واوضح�ت ان�ه «سيت�م تجهيز مول�دات دوائر
الدولة ب� ( )10لرتات من زيت الغاز لكل بالسعر
الرسم�ي للمواقع الت�ي ال يوجد فيه�ا كهرباء
وطني�ة وحسب الضوابط» .الفتا اىل ان «عملية
التجهيز تك�ون حسب الضواب�ط والتعليمات،
وبعد التأكد من عم�ل هذه املولدات وتجهيزها
للمناطق املذكورة بالطاقة الكهربائية الازمة،
فيم�ا ت�م تجهي�ز مول�دات القط�اع الخ�اص
واملختلط يف هذه املحافظات ب� ( )5لرتات لكل
 kvaوبالسعر التجاري «.
وفيم�ا يخص املول�دات السكني�ة الخاضعة اىل
نظ�ام الخصخص�ة يف محافظة بغ�داد ،اكدت
الركة انه «من املق�رر تجهيزها ب�( )5لرتات
لك�ل  kvaمن منتوج زيت الغ�از لشهر شباط،
وبالسع�ر الرسم�ي ألغ�راض تجهي�ز الطاقة
الكهربائية يف املحافظة».

مؤسسة الشهداء توضح تسريب بيانات اآلالف من املتقدمني للحج

بغداد /الزوراء:
أوضحت مؤسسة الشهداء ما تداولته
بعض املواقع اإللكرتونية خرب ترسيب
معلوم�ات ذوي الشه�داء املتقدم�ن
للحج.
وذك�رت املؤسس�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :ان «جميع
معلوماته�م بمأمن ،وم�ا حصل كان
أثن�اء التحدي�ث ،وتم�ت معالجته يف
حينه».
وأكدت املؤسسة «حرصها الشديد عى
حف�ظ وسامة جمي�ع البيانات التي

تخ�ص ذوي الشهداء من اي اخرتاق،
وعى ذوي الشه�داء متابعة ما ينر
يف موقعها اإللكرتوني ،للحصول عى
املعلوم�ات الدقيقة ،وع�دم االنسياق
مع بعض املعلومات غري الدقيقة التي
تتداولها بعض وسائل االعام».
وك�ان مركز االع�ام الرقم�ي DMC
كشف ،أول أمس الجمعة ،عن ترسيب
البيان�ات الخاص�ة ب�اآلف املتقدمن
للحج من عوائل الشهداء ،عرب املوقع
الرسمي ملؤسسة الشهداء.
واض�اف املرك�ز ،يف بي�ان ،ان

«معلومات أكثر م�ن  16٨00مواطن
عراقي تقدموا للح�ج عرب االستمارة
االلكرتوني�ة الخاصة ب�ذوي الشهداء
لع�ام  2020ع�رب املوق�ع الرسم�ي
ملؤسس�ة الشه�داء ،متاح�ة ب�دون
تشفري ع�ى االنرتنت رصده�ا املركز
لع�دة ساعات من يوم االحد املصادف
 2020/1/26قب�ل ان يتم اصاحها،
ومعالجة هذا الخطأ».
واوض�ح املرك�ز ان البيان�ات التي تم
نرها تتضم�ن معلومات شخصية،
منه�ا االس�م الكامل ،عن�وان السكن

وارق�ام هوات�ف املتق�دم ،واقارب�ه
وطائفت�ه ،وتقاري�ر طبي�ة تتضمن
الحال�ة البدني�ة والعقلي�ة ،وه�ي
معلومات خاصة باملواطنن».
وح�ذر املركز من ان ه�ذه املعلومات
ربم�ا ُ
استغلنّت يف االس�اءة او عمليات
االخ�رتاق او عملي�ات جم�ع بيانات
املواطن�ن والت�ي تسم�ح بعملي�ات
النصب واالبت�زاز االلكرتوني» .داعيا
«مؤسسات الدولة الحكومية واالهلية
اىل تجنب هذه االخطاء الكارثية التي
تؤثر يف خصوصية املواطن».

اعتقال متهمني بقضايا خمتلفة يف أربع حمافظات
بغداد /الزوراء:
الق�ت الق�وات االمني�ة القبض عى
عدد من املتهمن واملطلوبن بقضايا
جنائية مختلفة يف محافظات بغداد
والبرصة ونينوى ودياىل.
وحررت قوة أمني�ة مختطفا ً يحمل
الجنسية اآلسيوية جنوبي العاصمة
بغداد.
وذكر بي�ان ل�وزارة الداخلية ،تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :ان مفارز
استخب�ارات الرط�ة االتحادي�ة
العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف
وزارة الداخلي�ة ،واستنادا ملعلومات
استخباراتية من قبل أحد املواطنن،
القت القبض عى عصابة مكونة من
ثاثة متهم�ن ،اثنان منهم يحمان
الجنسية اآلسيوي�ة ،واملتهم الثالث
يحمل الجنسية العراقية».
وأض�اف ان العصاب�ة «أقدمت عى
اختط�اف شخص يحم�ل الجنسية
اآلسيوية ،وهو من املقيمن بالعراق،
وق�د ألقي القب�ض عليه�م جنوبي

العاصمة بغداد وتحرير املختطف».
وأش�ار اىل «تدوي�ن أق�وال املتهمن
وإحالته�م ع�ى الجه�ات املختصة
إلكمال أوراقهم التحقيقية».
اىل ذل�ك ،ألق�ت ق�وة أمني�ة القبض
عى متهمة بإنتحال صفة طبيبة يف
محافظة البرصة.
وذك�ر بيان لقي�ادة رشطة البرصة،
تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،ان
«مفارز مكافحة اجرام القرنة ألقت
القب�ض عى متهم�ه انتحلت صفة
طبيب�ة وتم�ارس املهن�ة يف عي�ادة
طبية وهمية يف سوق قضاء القرنة،
وبع�د التح�ري تب�ن انه�ا خريجة
الدراسة األعدادية».
وأض�اف «ت�م اتخ�اذ االج�راءات
القانوني�ة بحقه�ا ،وإحالته�ا عى
القضاء لتنال جزاءها العادل».
م�ن جانبه ،اعلن�ت وزارة الداخلية،
ام�س االح�د ،القب�ض ع�ى سبعة
متاجري�ن بالحب�وب املخ�درة يف
املوصل.

وقالت الوزارة ،يف بيان ،إن «مديرية
مكافحة املخ�درات التابع�ة لقيادة
رشط�ة نينوى ،ومن خ�ال املتابعة
املستمرة وجمع املعلومات الدقيقة،

تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عى (
سبعة ) متهمن من الذين يقومون
ببي�ع وتروي�ج الحب�وب املخ�درة
واملؤثرات العقلية».

واضافت« :ضبط بحوزتهم ( ) 600
حبة مخدرة مختلف�ة االنواع ،حيث
تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم
وتوقيفهم عى وفق املادة (  ) 2٨من

قانون املخدرات العراقي» .مبينة أنه
«تم القبض عليهم يف ناحية القيارة
جنوبي مدينة املوصل».
كم�ا أعلن�ت وزارة الداخلية القبض
عى ثاثة دواعش يف املوصل.
وق�ال املكت�ب االعامي لل�وزارة ،يف
بي�ان ،إن «ق�وة مشرتك�ة من فوج
ط�وارئ الرط�ة الساب�ع التاب�ع
لقي�ادة رشط�ة نين�وى ومديري�ة
استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى
العاملة ضمن وكال�ة االستخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلي�ة ،وبن�ا ًء ع�ى معلوم�ات
استخباري�ة دقيق�ة ،تمكن�ت م�ن
القاء القبض ع�ى ( ثاثة ) عنارص
من عصابات داعش االرهابية».
واضاف أن «احدهم كان يعمل فيما
يسمى باالمني�ة والثاني كان يعمل
فيما يسمى بالحسبة ،والثالث كان
يعم�ل بصف�ة مقاتل فيم�ا يسمى
بدي�وان الجن�د خال ف�رتة سيطرة
داعش ع�ى مدينة املوص�ل» .مبينا ً

أنه «قد تم القبض عليهم يف منطقة
ح�ي( االنتص�ار ) يف الجانب االيرس
ملدينة املوصل».
من جانب اخ�ر ،افاد قسم مكافحة
اجرام دياىل بإلقاء القبض عى متهم
برسقة املوايش يف ناحية املنصورية.
وذكرت قيادة رشطة دياىل ،يف بيان،
إن « مف�ارز قس�م مكافحة االجرام
يف قي�ادة رشط�ة دي�اىل ،استخربت
بحص�ول ح�ادث رسق�ة لع�دد من
املوايش يف ناحي�ة املنصورية شمال
رشق مدينة بعقوبة».
واضاف�ت القي�ادة انه «ت�م تشكيل
فري�ق امن�ي مختص ،وبع�د جمع
املعلوم�ات ع�ن الح�ادث وق�د ت�م
التوص�ل اىل الفاع�ل ،وبع�د حصول
املوافق�ات االصولي�ة م�ن ق�ايض
التحقي�ق ،فيم�ا تمكن�ت املف�ارز
االمنية من القاء القبض عى املتهم،
واع�رتف ابتدائي�ا قيام�ه بح�ادث
الرسقة ،وتم توقيفه عى وفق املادة
( )444رسقة».
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الـدوالر يستقر يف البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أس�واق العمل�ة األجنبية يف
بغداد ،امس االح�د ،استقرارا بسعر
رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل
الدينار العراقي.
وجاءت أسع�ار بي�ع ورشاء الدوالر

رشك�ات الصريف�ة ،كاآلت�ي :سع�ر
البيع لل�دوالر الواح�د  1215ديناراً،
أي  121ألف�ا ً و 500دين�ار للمائ�ة
دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر 1205
دين�اراً ،أي  120ألف�ا ً و 500دين�ار
للمائة دوالر.

خبري يدعو احلكومة للتعامل مع االتفاقية
الصينية وفقا ملستجدات «كورونا»

اخنفاض تداوالت سوق العراق
لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أنه�ى املؤرش الع�ام لبورصة
العراق جلسة ت�داوالت ،امس
االح�د ،عىل انخف�اض بنسبة
 ،0.40%عند مستوى 478.71
نقط�ة ،مقارن�ة بالجلس�ة
السابق�ة البال�غ {}480.64
نقطة.
وت�م الت�داول ع�ىل أسه�م
 28رشك�ة  ،م�ن أص�ل 104
رشك�ة مقي�دة يف الس�وق،
وبل�غ ع�دد االسه�م املتداولة
{ }1,141,165,018سهم�ا
.بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االسهم
{ }1,061,499,396دينارا .
وأصبح عدد الرشكات املتوقفة
بق�رار من هيئة االوراق املالية
لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات
االفصاح املايل { }24رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من
املستثمرين غ�ري العراقين يف
الس�وق النظامي {}203,180
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغ�ت
{ }65,537ملي�ون دين�ار من

خ�الل تنفي�ذ { }19صفق�ات
عىل اسهم { }4رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م
املباع�ة م�ن املستثمرين غري
العراقي�ن يف السوق النظامي
{ }243,672ملي�ون سه�م
بقيم�ة بلغ�ت {}118,085
مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
{ }67صفقات عىل اسهم {}3
رشكات .
أم�ا عدد االسه�م املشرتاة من
املستثمرين غ�ري العراقين يف
السوق الثاني فبلغ { }760الف
سه�م بقيمة بلغ�ت {}1,900
مليون دينار م�ن خالل تنفيذ
{ }10صفق�ات ع�ىل اسه�م
رشكة واحدة .
بينما بل�غ عدد االسهم املباعة
من املستثمرين غري العراقين
يف الس�وق الثان�ي {}2,960
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغ�ت
{ }7,400ملي�ون دين�ار م�ن
خ�الل تنفي�ذ { }14صفق�ات
عىل اسهم رشكة واحدة.
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ارتفاع مبيعات مزاد املركزي لـ  236مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ش�هدت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراقي
ارتفاعا طفيفا ،امس االحد ،اىل  236مليون
دوالر يف م�زاد بيع العمل�ة األجنبية ،بعد ان
سجلت يف املزاد السابق  232مليون دوالر.

وذكر بي�ان للبنك ،تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه إن «إجم�ايل البي�ع ألغ�راض تعزي�ز
األرصدة يف الخارج {ح�واالت  -إعتمادات}
بلغ  209مليون�اً ،و 174ألفا ً و 341دوالراً،
وكان البيع النق�دي منها  22مليونا ً و990

الف دوالر».
ولف�ت اىل ان «سع�ر بي�ع املبال�غ املحول�ة
لحساب�ات املص�ارف يف الخ�ارج {}1190
دين�ار لكل دوالر ،وهو سع�ر البيع النقدي
نفسه».

الزراعة :تسويق أكثر من  45مليون بيضة وأطنان
من الدجاج واألمساك يف بغداد

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الزراعة ،امس
األحد ،عن تسويق أكثر من
 45ملي�ون بيض�ة مائ�دة
اضاف�ة اىل مئ�ات األطنان
م�ن الدج�اج واألسم�اك
واللحوم الحم�راء يف بغداد
خالل ش�هر كان�ون الثاني
املايض.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخة منه ،إنه
«ت�م تسويق أكث�ر من 45
ملي�ون بيض�ة مائ�دة عن
طريق  13مرشوعا ً عامالً يف
محافظة بغداد تم إنشاؤها
عن طريق املبادرة الزراعية
وتعمل بنظام األقفاص».
وأضافت أن «ع�دد الدجاج

البي�اض يف مرحل�ة اإلنتاج
لهذه املشاريع بلغ أكثر من
ملي�ون و 800ألف دجاجة
و 267أل�ف دجاج�ة يف
مرحل�ة الرتبية ،فيما بلغت
الكميات املنتجة من دجاج
اللح�م  368أل�ف دجاج�ة
بواسطة  15مرشوع إلنتاج
أف�راخ اللح�م و 58أل�ف
دجاجة مجزورة عن طريق
مجزرتن يف املحافظة».
وتابع�ت أن «الكميات التي
تم تسويقها م�ن األسماك
يف جان�ب الرصاف�ة إىل
األسواق املحلية بلغت أكثر
م�ن  101ط�ن ع�ن طريق
 104م�رشوع مجاز يعمل
يف املحافظ�ة ،فيم�ا بلغ�ت

الكمي�ات املسوق�ة م�ن
اللح�وم الحم�راء أكثر من
 1000ط�ن خ�الل ش�هر
كانون الثاني املايض».
ورجح�ت وزارة الزراعة ،يف
 21تموز  ،2019أن العراق

سيكتف�ي ذاتي�ا ً من بيض
املائدة خالل ش�هر ترشين
الثان�ي م�ن الع�ام الحايل،
ً
مشرية إىل تصدير الفائض
يف ح�ال وج�ود إمكاني�ة
لذلك.

الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من املنطقة املقسومة
بغداد /الزوراء:
ب�ن الخب�ري االقتص�ادي ،صالح
الهم�اش ،امس االح�د ،ان أموال
الع�راق ل�دى الص�ن ستصل بعد
ش�هر من الي�وم اىل ملي�ار دوالر،
الفت�ا اىل ان تف�ي فاي�روس
كورون�ا يجب ان يقابل بتحركات
عراقي�ة لتاليف وصوله للعراق عر
الرشكات الصينية واالستفادة من
األم�وال لبناء امل�دارس ومشاريع
تحلي�ة املياه لح�ن السيطرة عىل
الوضع.
وقال الهماش يف ترصيح صحفي
ان “الك�وارث الطبيعية ،وخاصة
فايروس كورونا ،ال يلغي االتفاقية
مع الصن ،لكن قد تتأجيل بعض

ال�يء لح�ن السيط�رة عىل هذا
الفايروس».
وأض�اف ان “ الع�راق لديه أموال
مرتاكم�ة يف الص�ن ستص�ل بعد
ش�هر من الي�وم اىل ملي�ار دوالر،
وم�ن املمك�ن االستف�ادة منه�ا
يف ح�ال تأجي�ل االتفاقي�ة لبن�اء
امل�دارس واالهتم�ام بالقط�اع
الصحي وانش�اء محطات تحلية
املياه».
نّ
وبن ان “تأجيل االتفاقية الصينية
من عدمه�ا خاضع�ة لتوجيهات
الحكومة الجدي�دة ،حيث ستقرر
مص�ري هذه االتفاقي�ة ،وقد يلجأ
الع�راق للس�وق األوروبية لتنفيذ
بعض املشاريع”.

رويرتز /متابعة الزوراء:
قال مصدران يف قطاع النفط إن الكويت
والسعودي�ة بدأتا األعم�ال التحضريية
الستئناف إنت�اج النفط الخام من حقل
الخفجي الذي يشارك البلدان يف تشغيله
بإنت�اج تجريبي ق�رب نهاي�ة فراير/
شباط.
واتفق�ت الكوي�ت والسعودي�ة ،وهم�ا
عض�وان يف مجل�س التع�اون الخليجي
العام املايض ،ع�ىل إنهاء خالف مستمر
من�ذ خمس�ة أع�وام بش�أن املنطق�ة
املعروف�ة باملنطق�ة املقسوم�ة ،مم�ا
يتيح استئناف اإلنتاج يف حقلن يشارك
البل�دان يف إدارتهم�ا يمكن أن يضخا ما
يص�ل إىل  0.5باملئة م�ن إمدادات النفط
العاملية.
وذكر مسؤول نفطي بالكويت لرويرتز،
طالب�ا عدم نرش اسمه ،أنه سيبدأ إنتاج
ح�وايل ع�رشة آالف برمي�ل م�ن حق�ل
الخفج�ي ح�ول  25فراي�ر /ش�باط.

مضيف�ا أنها ”كمية كافي�ة الختبار كل
املنشآت وكفاءتها التشغيلية“.
وقال املس�ؤول :إن الحقل سيضخ نحو
 60ألف برميل بحلول أغسطس /آب.
وتاب�ع املسؤول :أنه سيب�دأ اإلنتاج من
حق�ل الوفرة بواقع ع�رشة آالف برميل
يومي�ا يف أواخ�ر م�ارس /آذار ،وم�ن
املتوقع أن يزيد اإلنتاج إىل  80الف برميل
يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء
اإلنتاج التجريبي.
وأض�اف املس�ؤول :أنه م�ن املتوقع أن
يصل اإلنتاج من حقل الخفجي إىل 175
ألف برميل يومي�ا ،ومن حقل الوفرة إىل
 145ألف بعد مرور سنة من بدء اإلنتاج
التجريبي.
وذكرت صحيفة ال�راي الكويتية ،امس
األح�د ،أن اإلنتاج من الخفجي سيبدأ يف
نهاية فراير /ش�باط ،وأنه بدأ بالفعل
اختب�ار أنابيب النف�ط والغاز واملنشآت
الخاصة بهما.

وتشغل حقل الخفج�ي رشكة عمليات
الخفج�ي املشرتك�ة ،وه�ي م�رشوع
مشرتك ب�ن الرشك�ة الكويتي�ة لنفط
الخليج ورشكة أرامكو ألعمال الخليج،
التابع�ة لرشك�ة النف�ط السعودي�ة
العمالقة أرامكو ..وكانت الرشكة تنتج
ما بن  280و 300ألف برميل يوميا من
الخام العربي الثقي�ل قبل إغالق الحقل
ألسباب بيئية يف عام .2014
وحق�ل الوف�رة مغل�ق منذ ع�ام 2015
وتبل�غ طاقته اإلنتاجي�ة نحو  220ألف
برمي�ل يومي�ا ،وتت�وىل تشغي�ل الحقل
رشك�ة ش�يفرون األمريكي�ة لحس�اب
الحكومة السعودية.
وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما
م�ن النف�ط يف إط�ار اتف�اق ب�ن أوبك
وروسي�ا ومنتجن آخري�ن فيما يعرف
بمجموع�ة أوب�ك ..+وينته�ي العم�ل
باالتفاق يف مارس /آذار.
ويف ديسمر /كانون األول ،رصح وزير

الطاقة السعودية ،األمري عبد العزيز بن
سلمان ،لروي�رتز ،بأن استئناف اإلنتاج
من الحقل�ن لن يؤثر يف الت�زام البلدين
باتفاق أوبك.

وقالت مصادر من القط�اع لرويرتز إن
اإلنتاج سيزيد تدريجي�ا ،وإنه سيجري
تعوي�ض أية زيادة من املنطقة بخفض
من حقول أخرى.

خبسائر تقدر بـ  160مليار دوالر

فريوس «كورونا» يوجه ضربة قوية لالقتصاد العاملي
وكاالت /متابعة الزوراء:
رسمت وكال�ة بلومبريغ األمريكية
لألنب�اء ص�ورة قاتم�ة لتداعي�ات
وب�اء كورونا الفت�اك عىل االقتصاد
العاملي.
وذكرت الوكالة يف تقرير إخباري أن
االقتص�اد العاملي املرتابط بدأ يشعر
بوط�أة تف�ي ف�ريوس كورون�ا،
واحتم�ال تعرض�ه لرضب�ة تفقده
نموا مقداره  160مليار دوالر.
وظه�ر الف�ريوس يف ديسم�ر/
كان�ون األول امل�ايض يف س�وق
بمدين�ة ووه�ان الواقع�ة وس�ط
الص�ن ،وتشري األبح�اث األولية إىل
أن الفريوس انتق�ل إىل اإلنسان عن
طريق الثعابن.
ومن�ذ ح�دوث آخر أزم�ة صحية يف
الصن ج�راء تفي مرض متالزمة
االلته�اب الرئوي الح�اد (سارس)
م�ن أص�ل حيوان�ي املنش�أ يف عام
 ،2003تضاعفت حصتها يف الناتج
االقتص�ادي العامل�ي أرب�ع م�رات
بمعدل  17%تقريبا.
وتشري بلومب�ريغ إىل أن الصن تعد
اآلن أك�ر س�وق إلنت�اج السيارات
الجديدة وأش�باه املوص�الت ،وأكر
دولة من حي�ث اإلنفاق يف السياحة
العاملية ،واملصدر الرئييس للمالبس
واملنسوج�ات .كما أنه�ا البلد الذي
ُت َّ
صنع فيه العديد من أنواع األجهزة
اإللكرتونية.

غ�ري أن الرضب�ة الت�ي تلقاه�ا
االقتص�اد العامل�ي من ان�دالع وباء
كورون�ا الجدي�د ربم�ا يك�ون أكر
بث�الث أو أربع م�رات م�ن اللطمة
الت�ي تعرض لها م�ن تفي مرض
س�ارس املق�درة بنح�و  40ملي�ار
دوالر ،بحس�ب بروفيسور ،وارويك
ماكيبن ،أستاذ االقتصاد بالجامعة
الوطنية األسرتالية.
صدمة
استطاعت الص�ن حتى اآلن – عىل
وف�ق تقرير بلومب�ريغ -امتصاص
الصدم�ة االقتصادي�ة الناجمة عن
وباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر
م�ن  210أش�خاص داخ�ل ح�دود
الصن ،وأص�اب ما يزيد عىل 9950
حول العالم بالعدوى.
ونقل�ت الوكال�ة يف تقريره�ا ع�ن،
ميغيل باتريسيو ،الرئيس التنفيذي
لرشك�ة كراف�ت هاين�ز األمريكي�ة
للم�واد الغذائية ،الق�ول إن الجميع
بانتظ�ار م�ا ستسفر عن�ه األزمة
الحالية من تطورات.
ويضي�ف باتريسي�و :أن الخط�ر
يكم�ن يف احتم�ال استم�رار تفي
الوب�اء الجدي�د واضط�رار الن�اس
للبقاء داخ�ل منازله�م ،مما يعني
ب�روز مشاك�ل للرشك�ات يف مجايل
التوزيع واإلنتاج.
وتشري بلومبريغ إىل أن رشكة ليفي
ش�رتاوس ورشك�اءه املتخصص�ة

يف مالب�س «الجينز» أغلق�ت أبواب
متجرها الرئي�يس يف مدينة ووهان
الذي افتتحته قبل أربعة أش�هر.
ونوه�ت الوكال�ة إىل أن رشك�ات
عاملي�ة كان�ت ق�د هرع�ت لفت�ح
محالت ومع�ارض يف مدينتي بكن
وش�نغهاي الصينيتن ،مثل إيستي
ل�ودر األمريكي�ة ملستح�رضات
التجميل ،وكندا غوس ،وهي رشكة

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

لالستفسار 07810090003 :

كندي�ة قابض�ة لصناع�ة املالب�س
الشتوية ،ورول�ز رويس للسيارات،
وه�ي رشك�ة بريطاني�ة متع�ددة
الجنسيات.
وامتنعت رشكات تتمتع برتويج كبري
يف الص�ن -مثل ستاربكس وتسال-
ع�ن توق�ع م�دى تأث�ري الفريوس
عىل قوى الطلب ه�ذا األسبوع .أما
رشكت�ا آب�ل ومايكروسوف�ت فقد

كشفتا ع�ن توقعات أوس�ع نطاقا
من املعتاد لربع السنة األول ،وسط
حال�ة من ع�دم اليقن ح�ول تأثري
الفريوس.
وتق�ول وكالة بلومب�ريغ إن موجة
التأث�ري األوىل ع�ىل االقتصاد العاملي
من الف�ريوس تأت�ي يف وقت حرج،
فالرشك�ات الغربي�ة ساهم�ت يف
تحوي�ل احتف�االت الص�ن بالسنة

العدد/87 :ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/28 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر
اعالن
املدعي  /رحيم وايل جودة
املدعى عليه  /مدير رعاية القارصين اضافة لوظيفته
لقد اقام املدعي رحيم وايل جودة الدعوى الرشعية املرقمة
/ 87ش  2020/والتي يطلب فيها الحكم بموت ش�قيقه
املفقود قاس�م وايل جودة مليض اربع سن�وات عىل فقدانه
ولم يعرف مصريه لحد االن عليه قررت املحكة االعالن عن
فقدانه بواسط�ة صحيفتن محليت�ن رسميتن يوميتن
فعىل من تتوفر لديه معلومات عن املفقود اعاله اخبار هذه
املحكم�ة والحضور يوم املرافعة املص�ادف 2020/2/1٦
الساع�ة التاسعة صباحا وبخالفه س�وف تجري املرافعة
غيابا وعلنا وحسب االصول.
القايض
مازن عاكول خضري

مديرية
شؤون االحوال
ذي قار

القمرية الجديدة الت�ي تقام أواخر
يناير/كانون الثاني من كل عام إىل
مناسبة للتسوق تدر أرباحا وفرية،
حت�ى بات�ت ف�رتة محوري�ة للنمو
االقتصادي يف البالد.
لكنها لم تعد كذلك هذا العام بسبب
وباء كورون�ا ،حيث تشري تقديرات
بلومب�ريغ إىل أن نم�و االسته�الك
يف الرب�ع األول سيتباط�أ بأكثر من
النصف يف الصن من معدله املسجل
يف الشه�ور األخرية م�ن عام 2019
الذي بلغ .% 5.5
ويتجىل هذا الرتاجع يف إقدام رشكة
ستاربكس عىل إغالق أكثر من ألفي
منفذ من منافذها يف عموم الصن،
أي نصف عددها يف تلك الدولة .كما
أغلق�ت رشك�ة ماكدونال�دز املئات
من مطاعمها ،بينما بدأت البضائع
يف بع�ض مح�الت وومل�ارت للبي�ع
بالتجزئة يف النفاد.
إغالقات متتالية
يف غضون ذلك ،أغلقت مالهي ديزني
الن�د أبوابه�ا يف ش�نغهاي وهون�غ
كون�غ ،يف ح�ن نصح�ت ك�ل م�ن
الوالي�ات املتحدة والياب�ان رعاياها
بتجنب السف�ر إىل الصن ،وقلصت
بعض رشك�ات الطريان رحالتها إىل
تلك الدولة ،ليس خوفا من العدوى،
بل لقلة الراغبن يف السفر.
وتتوقع بلومب�ريغ أن يكون لتفي
وب�اء كورون�ا تأثري واس�ع النطاق

العدد8٦ :
التاريخ2020/1/ 29 :

اعالن
بن�ا ًء عىل طلب املدعي (هادي عوده ش�هيب ) و
الذي يطلب م�ن خاللة تسجيل لقبه من (الفراغ
) اىل (الركابي ) واستنادا الحكام املادة ( )24من
قان�ون البطاقة الوطنية رق�م ( )3لسنة 201٦
تقرر ن�رش طلب�ة يف الجريدة الرسمي�ة فمن له
حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة مديرية خالل
( )10ع�رشة اي�ام م�ن تاري�خ الن�رش و خالفه
سينظر يف الطلب وفق القانون .
موقع العقيد
احمد صالح هادي
مديرية شؤون االحوال املدنية يف ذي قار

ع�ىل قط�اع صناع�ة التكنولوجيا،
حيث تستأثر الصن بنحو  21%من
اإلنفاق العاملي يف أجهزة تكنولوجيا
املعلومات.
وتتخ�ذ بع�ض كري�ات الرشك�ات
املصنع�ة ألجه�زة الحاس�وب
الشخيص وموردي قطع الغيار من
الصن مقرا لها ،فإذا ما حدث تباطؤ
يف املبيعات ،فمن ش�أنه أن يحد من
الطلب عىل برمجيات أنظمة تشغيل
مايكروسوفت ويندوز.
وتستخ�دم أكث�ر م�ن  50%م�ن
الرشائ�ح اإللكرتونية املقدر قيمتها
بنح�و  470ملي�ار دوالر ،إم�ا يف
أجهزة تباع يف الصن أو تورَّد إليها،
بغية وضعها يف معدات أو تجهيزات
تمهيدا لبيعها حول العالم.
وك�ان وزي�ر التج�ارة األمريك�ي،
ويلبور روس ،رصح لشبكة فوكس
بيزن�س ،ب�أن تف�ي امل�رض ق�د
يدفع مزي�دا من الرشك�ات إىل نقل
صناعاته�ا التحويلي�ة إىل الواليات
املتحدة واملكسيك.
وتعتق�د ،ميليس�ا ش�و ،املدي�رة
بمصن�ع لقط�ع غي�ار السي�ارات
تابع لرشك�ة إي دي أوبتو لإلضاءة
الكهربائي�ة بمدين�ة تشينجيان�غ
رشقي الص�ن ،أن ظهور الفريوس
الجديد ربما يشكل رضبة لهم أكر
من الح�رب التجارية ب�ن الواليات
املتحدة والصن.

ْ
ن�رشت جريدت�ا الصب�اح الجدي�د
بالع�دد  4345يف  2020/2/2و
جري�دة ال�زوراء بالع�دد  7180يف
 2020/2/2الدع�وى املرقم�ة 47
/ب 2020/الص�ادرة م�ن محكمة
ب�داءة النارصي�ة حي�ث ذكرتا اسم
املدع�ي عليهم�ا (احمد ب�در عبد و
ابتسام بدر عبد) حيث سقط سهوا
اسم جدهما والصحي�ح (احمد بدر
عبد الله وابتسام بدر عبد الله)
لذا اقتىض التنويه

الرياضي

أصفر وأمحر

ياسني ومريام لن يلعبا يف
الدوري املمتاز

بغداد /متابعة الزوراء
اكيد مصيدر مطلع انه ال نيية لالعبي املنتخيب الوطني ،جستن ميرام واحمد
ياسني ،التواجد يف الدوري املمتاز .
واضاف ان «احمد ياسني عاد بتدريباته مع هاكن السويدي ،وانتظم بذلك لرد
عىل شائعات انتقاله».
نّ
وبني ان «مرام هو االخر تمت مفاتحته من قبل ادارة اربيل ،لكنه رفض ذلك».
واشيار اىل ان «ميرام قد يتجيه صوب اليدوري السعودي ،ولدييه عرضان من
هناك».
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بانتظار موافقة فيفا

كامل وبنيان ودرجال أبرز املرشحني لرئاسة مؤقتة احتاد كرة القدم
العراق يتسلم شهادة جودة عاملية
بسبب ملعب الشعب الدولي
بغداد /متابعة الزوراء
اكد قسم ادارة الجيودة الشاملة
والتطويير املؤسييس يف وزارة
الشباب والرياضة حصول ملعب
الشعيب الدويل عىل شهادة االيزو
 9001لعام .2020 /2019
وقاليت مديير قسيم الجيودة
الشاملية ،يرى حمييد ،يف بيان
لليوزارة :ان “حصيول ملعيب
الشعيب اليدويل عيىل شهيادة
االييزو عين طريق رشكية بغداد
لالستشيارات والتدرييب لنظيم
الجيودة ،يشكل نقلة مهمة كون

الشهيادة معتميدة عاملييا ،وتعد
اول شهادة تمنيح ملنشأ ريايض
يف العراق”.
واوضحت ان “االنجياز املتحقق
جاء بجهود كبيرة بذلت وبدعم
مين وزيير الشبياب والرياضة،
احمد رياض”.
واضافيت ان “مديير عيام دائرة
االقالييم وشيؤون املحافظيات،
طاليب جابير ،ومالكيات ملعب
الشعب ،كيان لهميا دور واضح
لتأميني متطلبيات الحصول عىل
شهادة الجودة العاملية”.

رابطة مجاهري نادي الكويت
الكوييت تكرم عالء عباس

بغداد /متابعة الزوراء
كشيف مصيدر رييايض مطليع عين أبرز
األسمياء املرشحية إلدارة الهيئية املؤقتية
التحاد الكرة ،بعد إستقالة االتحاد برئاسة
عبد الخالق مسعود ،بعد تسوية مع كابتن
املنتخيب الوطنيي السابق عدنيان درجال،
وإسقياط األخير كيل التهم ضيد االتحاد
املستقيل.
وكشيف املصيدر عين ان “أبيرز املرشحني
هم :عدنان درجال ،وإياد بنيان -مستشار
رئيس اليوزراء لشؤون الرياضية ،وشامل
كاميل ،وباسيم جميال ،ومحميد فرحان،
ومحميد خلف ،وأرسالن قادر ،باالضافة اىل
ثالثة آخرين لم تعلن هويتهم”.

ولفت املصدر اىل ان “درجال وبنيان وكامل
مرشحون لرئاسة الهييأة املؤقتة أما بقية
األسماء فأعضاء فيها”.
وأشيار اىل ان “هيذه األسمياء قيد أرسلت
اىل االتحياد اليدويل {الفيفيا} للمصادقية
عليها للمبيارشة بمهامهيم يف إدارة الهيأة
املؤقتة”.
وكان االتحاد الدويل وافق ،يف  29من الشهر
املايض ،عيىل االستقالية الجماعية ملجلس
إدارة االتحياد العراقيي ،بخطاب وصل من
الفيفا إىل مقر اتحاد الكرة.
وجياء يف رسالية الفيفيا ،اعتبيارًا من 29
كانون الثانيي  ،2020بأنه ال يحق ألعضاء
اتحياد الكيرة ورئيسه وأمني الير ،العمل

جبار هاشم  :آلية املنافسات
احمللية غري صحيحة
بغداد  /متابعة الزوراء
انتقد املدرب املساعد لكرة نفط الوسط ،جبار هاشم ،آلية الدوري املمتاز التي تم اعتمادها
من قبل االتحاد املستقيل ووصفها باملريبة.وقال هاشم :ان االتحاد كان يراهن عىل بقائه
متعمدا إرجاء املسابقية .الفتا اىل :ان لجنة املسابقات ،وبعد مخاض عسر ،أعلنت إقامة
اليدوري بآلية عجيبة وكما عودنا عليها والتي هي أشبه باملسلسالت ،وتضعنا يف خيارين
إميا أطيول دوري يف العالم أو اقرص الدورييات .وبني :ان االتحاد رهين إقامة الدوري من
خالل بقائه باملنصب ،فحاول مرارا وتكرارا تأجيل املسابقة لعدة دواع ،وبالتايل ولد دوري
ميتيا رسيريا اقل ما يقال عنه .وأشار إىل :أن آلية املسابقة واختيار مكان إقامة املباريات
يثير الريبة ،وكان باإلمكان إقامة املباريات يف بغيداد والبرصة وكربالء ،السيما أن إحدى
املجموعات تضم كل أندية بغداد فلماذا اللعب يف شمال العراق .وأوضح :نحن كفريق نفط
الوسط تعرضنا للحيف من خالل إقامة مبارياتنا يف اربيل مع احدى فرق املجموعة ،وكنا
نأمل أن نلعب بمكان اخر ،وال تعطى الفائدة ألصحاب الدار .

مشتاق كاظم :دوري الكرة
املمتاز ما زال مهددا باإللغاء
بغداد /متابعة الزوراء
قيال امليرشف عيىل الكيرة بنادي
النفيط ،مشتاق كاظم ،ان الدوري
املمتياز ميازال مهيددا بالتأجييل
وربما اإللغاء يف ظل الظروف التي
تحيط به.وقال كاظم :إن املسابقة
تواجه املجهول إىل اآلن ،وال يوجد ما
يؤكد أن الدوري سيقام يف موعده.
وتابيع“ :فيرق املجموعية الثانية
التي يلعب بها النفط طالبت بنقل
مبارياتهيا إىل العاصمية بغيداد،
وإىل اآلن ليم يصلنيا الرد”.وأكمل:

“االتحياد أعلن استقالتيه ،ولجنة
املسابقات ال تتحمل مسؤولية أي
قرار ،ولييس لديها رأي بخصوص
اليدوري ،وبالتيايل ال نعرف مصر
الدوري”.وأشيار“ :الجهياز الفني
لفريقنيا يعاني من عيدم وضوح
الرؤية ،وهناك أزمة تخص كيفية
إدارة التدريبيات لعيدم وجود قرار
نهائي بتنظيم الدوري ،رغم تحديد
السيادس عرش من الشهير الحايل
موعدا لبدء املنافسات”.

علي ساهر :نهدف إىل نشر لعبة
املواي تاي يف مجيع احملافظات
بغداد /متابعة الزوراء
اكد مدرب املنتخب الوطني للعبة املواي تاي ،عيل ساهر عبد الواحد ،أن
االتحاد يهدف اىل نرش اللعبة يف جميع انحاء العراق.وقال عبد الواحد إن
“مدينة أربيل احتضنت اول وحدة تدريبية يقيمها االتحاد املركزي للعبة
خيالل الفرتة الحالية”.وأوضيح ان “الوحدة شهيدت مشاركة مدربني
والعبيني من  10محافظات ألول ميرة يف العراق” .مبينا أن “الهدف من
هيذه الوحيدات التدريبية هو نيرش لعبة املواي تاي عيىل صعيد جميع
املحافظيات العراقية”.يذكر أن منتخب املواي يعيد من اكثر املنتخبات
تحقيقا للميداليات يف املناسبات واملحافل الدولية املختلفة.

بصفاتهم الوظيفية.
وطاليب الفيفا اتحاد الكيرة بإبالغه باسم
وصفة الشخص الذي يدير االتحاد العراقي
يف الوقيت الحيايل ،بعد استقالية أمني الر
وجميع مجلس اإلدارة.
ويف ضيوء الرسالية التيي وجهيت لالتحاد
العراقي ،سيتحتم عىل الجهات التي تدخلت
لحيل النيزاع بيني عدنيان درجيال ورئيس
االتحياد ونائبه ،االتفاق عىل اسم الشخص
اليذي سيتكفل بإدارة االتحاد لحني تشكيل
هيئة مؤقتة.
ويف سياق متصيل ،كشف الخبر القانوني،
املحامي السابق التحياد الكرة ،نزار احمد،
عن احقية الهيئة العامية لالتحاد العراقي

لكرة القدم ،يف اتخاذ القارات.
وقيال احميد إن “الهيئة العامية اليحق لها
اتخاذ قرار صحيح او القيام بأي ترصف إال
من خالل اجتماع اصويل يدعى اليه وينظم،
ويقام طبقا لنصوص النظام االسايس”.
واوضيح ان “الدعيوة اىل اجتمياع الهيئية
العامة يتم اما بواسطة املكتب التنفيذي او
بنا ًء عىل طليب خطي من قبل ثلثي اعضاء
الهيئية العامة يقدم اىل اميني الر ،وحتى
بهذه الحالة ،فإن الدعيوة اىل هذا االجتماع
يقوم بها املكتيب التنفيذي ،إال اذا لم ينظم
املكتيب التنفييذي هذا االجتمياع خالل ٤٥
يوميا فبهذه الحالية يستطيع ثلثيا الهيئة
العامية الذين قدموا الطليب الدعوة اىل هذا

االجتماع بنفسهم”.
وتابع “لذليك فاملكتب التنفييذي مستقيل
واميني الير مستقيل كييف تتيم الدعوة
اىل اجتمياع الهيئة العامة هيذا اوال ،وثانيا
بيأي حيال مين االحيوال ،وحتيى ان كيان
املكتب التنفيذي قائميا ويحق له ممارسة
صالحياتيه ،فتحتاج  ٣٠يوما لعقد اجتماع
اصويل للهيئة العامة”.
واكميل “مايدهشني باملوضوع ان اثنني تم
سجنهما واثنني اخريين مهددين بالسجن
لعيدم االلتيزام بنصوص النظيام االسايس
واللوائيح ،ومع هذا ما زاليت منظومة كرة
القيدم العراقيية تتيرصف بتجاهيل كامل
لنصوص النظام االسايس”.

بغداد /متابعة الزوراء
كرميت رابطية جماهر نيادي الكويت العيب املنتخيب الوطني ،عالء
عباس.
ويأتيي هيذا التكريم بعيد املستوى املتمييز الذي قدمه خيالل الدوري
املمتاز.
وسجيل عبياس اىل اآلن هدفني ،وال ييزال يقدم مستوييات مميزة مع
الفريق ،واىل جانب عبياس يتواجد العب منتخبنا الوطني االخر ،امجد
عطوان ،يف نادي الكويت الكويتي.

مهند علي يرتدي الرقم  13مع بورتيمونينسي الربتغالي

بغداد /متابعة الزوراء
اختيار نجيم املنتخيب الوطنيي ونيادي
بورتيمونينيس الربتغيايل ،مهند عيل ،رقم
قميصيه ميع الفريق الربتغيايل يف املوسم
الحايل.
مهنيد عييل اكميل انتقاليه رسمييا ً اىل
بورتيمونينييس عىل سبييل االعارة لستة
اشهر قابلة للتجديد.

وسرتيدي مهنيد عييل الرقيم  13ميع
بورتيمونينييس ،حييث مين املؤميل ان
يخيوض مباراتيه االوىل ميع فريقيه يوم
السبت املقبل امام سبورتنيج لشبونة.
وكيان بورتيمونينييس قد خير مباراته
اميام توندييال بنتيجية  ،1-0حيث يحتل
الفرييق املركيز قبيل االخير برصييد 14
نقطة.

احتاد بناء األجسام يطالب الالعبني
مبواصلة اإلعداد برغم تأجيل بطولة آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
طاليب االتحياد العراقيي لبنياء االجسيام
الالعبيني بمواصلية االعيداد برغيم تأجيل
انطالق البطولة اآلسيوية.
وقيال املنسيق االعالميي لالتحياد ،هشام
الواني :إن “االتحاد االسيوي ابلغنا بتأجيل
البطولية االسيوية واقامتهيا خالل الفرتة
 10اىل  16ايار املقبل”.واوضح أن “البطولة

كيان مين املقرر ان تقيام يف الصيني ،لكن
االسيوي لم يحدد مكان االقامة حتى اآلن،
فعيىل الالعبني املستعدين لتصفية املنتخب
الوطنيي يف تارييخ  20اذار ،االستميرار يف
اعداداتهم الخاص للبطولة والتصفيات”.
وكان من املقرر اقامة البطولة خالل شهر
آذار املقبل ،لكين انتشار الفايروس تسبب
بتأجيل املوعد.

حبضور لزام ..احتاد غرب آسيا يكشف عن نظام بطولة املنتخبات األوملبية
بغداد /متابعة الزوراء
كشف اتحاد غيرب آسيا لكرة القدم
عن نظيام وأهداف بطولة املنتخبات
األوملبية التي قرر إدراجها عىل أجندة
نشاطاته لعام  2020الحايل.
وعقيد االتحاد يف فنيدق كيمبنسكي
بالعاصمة األردنية عمنّان ،وبحضور

ممثل عن الكيرة العراقية ،اجتماعا ً
تشاورييا ً ملناقشة تفاصييل النظام
الذي سيطبيق البطولة اعتبيارا ً من
نسختها الثانية القادمة ،بعدما كان
اتحاد غرب آسيا أقام نسختها األوىل
يف قطير عيام  2015بمشاركية 10
منتخبات.

وأقيم االجتماع بحضور األمني العام
التحياد غيرب آسييا خلييل السالم،
وممثييل  10اتحيادات أهليية ،هيم:
فلييح الدعجية /نائيب أميني عيام
االتحياد األردنيي ،أيمين صندوقة/
املديير الفني للمنتخيب الفلسطيني
تحيت  23عامياً ،عابيد األنصاري/
مديير الشيؤون الفنيية يف االتحياد
البحرين ،قاسم لزام /املدير الفني يف
االتحاد العراقي ،عبد العزيز حمادة/
عضو اللجنية الفنيية واملدير الفني
يف االتحياد الكويتي ،حميد املناعي/
مستشيار أول يف االتحياد القطري،
خاليد املقيرن /امليرشف العيام عىل
منتخبات الفئات العمرية يف االتحاد
السعيودي ،عييى عبيد الرحمين/
عضيو اللجنية االنتقاليية لالتحياد
اإلماراتي ،باسم محمد /املدير الفني
لالتحياد اللبناني ،صيالح العريمي/

مدير املنتخب ال ُعماني األوملبي.
وأعلين األميني العيام أن  8اتحادات
أكيدت حتيى اآلن مشاركتهيا ،هي:
لبنيان ،السعودية ،األردن ،فلسطني،
البحريين ،الكويت ،العيراق ُ
وعمان،
وينص نظامهيا املقرتح عىل تقسيم
الفيرق املشاركية عيىل مجموعتني،
بحييث تقام منافسات كل مجموعة
بنظام اليدوري من مرحلية واحدة،
ليتأهيل أول وثانيي املجموعتيني إىل
اليدور الثانيي يف آذار  ،2021واليذي
تلعب خالله املنتخبيات املتأهلة آلية
بنظام التجمع بضيافة أحد اتحادات
املنتخبات األربعة.
وأكيد الساليم أن” إقامية هيذه
البطولة ،بالتزامين مع هذه الفكرة
السبنّاقة لنظامها ،جاءت أوالً ضمن
اسرتاتيجية اتحاد غرب آسيا لشمول
كل قطاعات كيرة القدم يف املنطقة،

وتحديدا ً الفئات العمرية التي تشكل
نّ
وخصيت ثانياً،
لبنة بنياء أساسية،
فئة عمرية مهمة تعد رافدا ً أساسيا ً
ملنتخبات الرجال”.
وأشار اىل أن” البطولة تأتي استكماالً
ملا سبق ان تيم تنظيمه من بطوالت
سوا ًء عىل صعيد هذه الفئة العمرية
وغرهيا مين الفئيات ،وأن فكيرة
إعادتهيا مجيددا ً عيىل أرض الواقع
جاءت بعدما بدت االتحادات األهلية
يف غيرب آسييا متحفزة لهيا ،حينما
ُعيرض عليهيا املقيرتح يف االجتماع
التنسيقي األخر مع املدراء الفنيني،
واليذي يحيرص اتحياد غيرب آسيا
ً
سنوييا قبل إعداد أجندته
عىل عقده
لغايات التشياور والنقاش واالطالع
عىل كافة املالحظات”.
كميا عي نّد أن” إقامتها عيىل مستوى
املنطقية يأتيي قياسيا ً بأهميتهيا

باعتبارهيا ُتعنيى بفئية تشكل نواة
املنتخب األول ،وألجل ذلك جرى إعداد
نظام خياص يُسهم بتوفر مساحة
مناسبة من املباريات للمنتخبات قبل
مشاركتهيا يف التصفييات اآلسيوية
املؤهلية لنهائيات تحت  ، ٢٣واملقرر
انطالقها خيالل شهر تميوز ٢٠٢١
حسب أجندة االتحاد اآلسيوي”.
واوضيح أن” هيذا النظيام يضمين
توفير مباريات خيالل أييام الفيفا
لهذه الفئة ،حييث ستجد املنتخبات
األوملبيية فرصية لخيوض لقياءات
بصفية تنافسيية ورسميية حالهيا
حيال منتخبات الرجيال التي ستجد
نفسهيا يف أييام فيفيا مرتبطية إما
باستحقاقات رسمية أو ودية ،وهو
ما يتييح الحصول عىل فائيدة فنية
كبرة قبل االستحقاق اآلسيوي”.
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حظوظ األندية اخلليجية يف اآلسيوية

اعالم الكرتوني

اهلالل السعودي يسعى للحفاظ على اللقب والوحدة االماراتي يبحث عن إجناز قاري
نادي الهالل الس�عودي ،الذي توج بلق�ب دوري أبطال
آس�يا الع�ام امل�ايض ،ليحق�ق اإلنج�از ال�ذي انتظرته
جماهري النادي لسنوات.
بطاقة الهالل يف املسابقة:
� أبرز النتائج السابقة :البطل (.)2019 ،2000 ،1991
� املدرب :رازفان لوتشيسكو (رومانيا).
� نجم الفريق :بافيتمبي غوميز.
بع�د اإلنجاز الرائع الذي حققه نادي الهالل الس�عودي
بالتتويج بطالً للنسخة األخرية من بطولة دوري أبطال
آس�يا ،فإن جماه�ري “الزعي�م” كما تفضل تس�ميته،
تتطل�ع إىل طموح جدي�د مع فريقها يف املس�ابقة التي
تنطلق منافساتها يف العارش من شهر شباط/فرباير.
وحق�ق الهالل إنج�ازات متميزة خالل املوس�م املايض،
فباإلضافة للقب املس�ابقة القارية األغىل ومشاركته يف
بطولة كأس العالم لألندية التي احتل فيها املركز الرابع،
فإنه يمثل الكرة الس�عودية أيضا ً بصفته وصيفا ً لبطل
الدوري السعودي املوسم املايض خلف النرص الذي ظفر
بالرصاع بفارق نقطة فقط عن منافسه التقليدي.
يحم�ل اله�الل يف جعبته ثالث�ة ألق�اب يف دوري أبطال
آس�يا ،من ضمنها لقب واحد يف النظام الجديد للبطولة
الذي انطلق يف الع�ام  ،2003أضافة إىل لقبني يف النظام
الس�ابق (بطول�ة أندية آس�يا أبطال ال�دوري) وذلك يف
عامي  1991و.2000
وخالل الس�نوات العرش األخرية نجح الهالل يف الوصول
إىل املب�اراة النهائي�ة ث�الث م�رات ،ولم يحالف�ه الحظ
مرتني عامي  2014و 2017لكنه ابتس�م لألزرق عندما
حص�د رفاق محمد الش�لهوب اللقب األغ�ىل عن جدارة
واستحقاق العام املايض.
وأوقع�ت القرعة نادي اله�الل يف املجموعة الثانية التي
تض�م أيضا ً كالً من باختاكور األوزبكي وش�باب األهيل
دبي اإلماراتي وش�هر خودرو اإليران�ي ويخوض لقائه
األول يف دور املجموع�ات أم�ام األخ�ري يف الري�اض يوم
العارش م�ن ش�باط/فرباير .ويدرك الرومان�ي رازفان

اكتسح باريس سان جريمان حامل اللقب
واملتصدر ضيفه مونبلييه بخمسة أهداف
دون مقابل ،ضمن املرحلة الثانية والعرشين
من الدوري الفرني بكرة القدم.
وسجل اإلسباني بابلو سارابيا يف الدقيقة ،8
واألرجنتيني أنخل دي ماريا يف الدقيقة ،41
ودانيال كونغري ( 44خطأ يف مرمى فريقه)،
وكيليان مبابي يف الدقيقة  ،57واليفني
كورزاوا يف الدقيقة  .65وشهدت املباراة
طرد حارس مرمى الضيوف ديميرتي بريتو
يف الدقيقة  17بالبطاقة الحمراء املبارشة،
بعد ملسه الكرة خارج منطقة الجزاء،
ليعود ويطرد البديل جوريس شوتار لنيله
بطاقتني صفراوين يف غضون سبع دقائق
( 81و .)88وأرشك مدرب الفريق الباريي

لوتشيس�كو حج�م املس�ؤوليات التي تقع ع�ىل عاتقه
وهو يقود س�فينة اله�الل يف دوري األبطال وال س�يما
أن املحافظة عىل اإلنجاز الكبري املتمثل باللقب املوس�م
املايض يعد تحديا ً من نوع آخر للمدرب البالغ من العمر
 50عاما ً.
لكن لوتشيس�كو كان عىل الوع�د عندما أهدى جماهري
الهالل لقبا ً غاليا ً طال انتظاره كثرياً ،مما جعله يتصدر
املش�هد لدى الشارع الريايض الهاليل ،كما يتمتع املدرب
الرومان�ي بعالق�ات مميزة مع الالعبني مم�ا يعزز من
االس�تقرار الفن�ي للنادي الس�عودي الطامح بمواصلة
مسريته املميزة يف املوسم الجديد.
ويعتمد املدرب الروماني عىل العديد من األسماء الكبرية
م�ن ضمنه�م النج�وم املحليني س�لمان الفرج س�الم
الدورسي وغريهم ،وكذلك يمتلك الفريق عددا ً كبريا ً من
النجوم األجانب أصحاب القدرات العالية ،وعىل رأسهم
املهاجم الفرن�ي بافيتمبي غوميز هداف دوري أبطال
آسيا العام املايض.
الوحدة اإلماراتي يبحث عن إنجاز قاري

الوحدة (اإلمارات):
� أبرز النتائج السابقة :الدور قبل النهائي (.)2007
� املدرب :مانويل خيمينيز (إسبانيا).
� العب للمتابعة :سيباستيان تيغايل.
وتعود الذكريات الجميلة بفري�ق الوحدة اإلماراتي مع
دوري أبطال آسيا إىل العام  2007عندما وصل إىل الدور
قب�ل النهائي من املس�ابقة بعد مش�وار متميز ليكون
ذلك اإلنجاز األبرز للفريق يف تاريخه مع الحدث الكروي
القاري.
وتوقف�ت أحالم فريق الوحدة عن�د املحطة قبل األخرية
من املس�ابقة عام  2007بعد أن خرس مواجهة الذهاب
أمام فريق س�يباهان اإليراني  1-3ولم تفلح محاوالته
يف التعويض يف لقاء اإلياب الذي انتهى بالتعادل السلبي
ليودع املنافس�ات من الباب الكبري بع�د أن حقق نتائج
مميزة يف دور املجموعات واألدوار اإلقصائية.
وم�ع الظهور الرابع عىل الت�وايل يف دوري األبطال ،يرنو
“أصحاب الس�عادة” كما يُش�تهر به الفريق يف أوساط
ك�رة الق�دم اإلماراتية إىل تك�رار املغام�رة الرائعة التي

سان جريمان يكتسح مونبلييه

األملاني توماس توخل هدافه التاريخي
األوروغوياني إدينسون كافاني يف الدقيقة
 ،69فسجل هدفا يف الدقيقة األخرية ،لكن
تقنية املساعدة بالفيديو «يف اي ار» أظهرت
وجود حالة تسلل ( .)90وكان كافاني
( 198هدفا) قاب قوسني أو أدنى من
مغادرة العاصمة الفرنسية باتجاه مثيلتها
اإلسبانية لالنضمام إىل أتلتيكو مدريد ،لكن
الصفقة لم تسري باتجاه خواتيمها لخالف
حول قيمتها بحسب تقارير صحافية.
وكان الربازييل ليوناردو املدير الريايض يف
سان جريمان أكد أن الفريق متمسك بهدافه
التاريخي حتى نهاية عقده يف نهاية املوسم.
وقال« :لم نتفق مع أحد .لم نفكر مطلقا
يف بيعه ولكن كان هناك وقت درسنا فيه

ليفربول كلوب  ...وحش إجنليزي ال يشبع من األرقام القياسية
بعدم�ا واص�ل ليفرب�ول تفوقه الس�احق
ع�ىل املنافس�ني خ�الل املوس�م الج�اري يف
الربيمريليج ،ق�ال املدرب يورجن كلوب ،إنه
لم يس�بق أن ش�اهد مثل هذا التميز واألداء
الثابت من فريقه محطم األرقام القياسية.
وحاول ساوثهامبتون الصمود أمام ليفربول
قب�ل أن ينه�ار يف الش�وط الثان�ي ويخرس
( )0 - 4لينجح صاح�ب األرض يف مواصلة
مس�ريته املذهل�ة الت�ي يبدو أنها س�تكون
قياس�ية يف تاري�خ الك�رة اإلنجليزية .وبعد
املوافقة ع�ىل وصف تق�دم ليفربول بفارق
 22نقط�ة ،وهو أكرب ف�ارق من النقاط مع
نهاي�ة يوم م�ن املنافس�ات يف تاريخ دوري
األض�واء اإلنجليزي ،بأن�ه “مذهل” تعرض
كل�وب ألس�ئلة م�ن الصحفي�ني إذا كان
نجح أي فريق س�ابق ل�ه يف تقديم مثل هذا
األداء الثاب�ت .وق�ال كل�وب“ :لم يس�بق يل
أن ش�اهدت ذلك حتى أك�ون أمينا .إذا كنت
مطالب�ا بتوجيه أس�ئلة من الخ�ارج فإني
سأس�أل نفس هذه األس�ئلة”.وأضاف“ :ال
يتعل�ق األمر بش�عوري بأننا نصب�ح أقوى
وأقوى بع�د كل فوز .األمر لي�س كذلك .إنه
احتفال واحد رائع ثم نع�ود ونحاول تكرار
ذلك” .وتابع مدرب الريدز“ :حالتنا ليس�ت
مثالي�ة ولم نقرتب حتى من املثالية .نحاول
فق�ط اس�تغالل مهاراتن�ا بأفض�ل ش�كل
ممكن” .وأردف“ :فع�ل الالعبون هذا األمر
بش�كل جيد ج�دا ولهذا الس�بب ن�رى مثل
هذه األرقام ..لكن هذا ال يجعلنا نش�عر أنه
أمر اس�تثنائي بل نش�عر أن�ه نتيجة العمل
الشاق”.
صدارة عن جدارة

� لكن الواقع يقول إن ليفربول يفعل ش�يئا
اس�تثنائيا وتوضح اإلحص�اءآت أن الفريق
يرتبع عىل الصدارة بكل جدارة ،بعدما حصد
 73نقط�ة من أول  25مباراة ،بعد الفوز 24
م�رة والتع�ادل يف مباراة واح�دة ،وهو أكرب
رقم من النقاط يحصده أي فريق خالل تلك
املرحلة يف تاريخ الدوريات الخمسة الكربى
يف أوروبا .ويسري ليفربول عىل خطى تكرار
إنجاز آرس�نال موسم  2004 - 2003عندما
أنه�ى املوس�م دون هزيمة ،كم�ا أن الفوز
يوم الس�بت املايض كان رقم  20عىل التوايل
للفري�ق يف أنفيل�د ليع�ادل رقم مانشس�رت
سيتي القيايس يف حقبة الربيمريليج .ويملك
فريق ليفربول ،بقيادة املدرب بيل ش�انكيل
يف  ،1972الرق�م القي�ايس بتحقيق  21فو ًزا
عىل التوايل عىل أرضه لكن فريق كلوب يملك
الفرص�ة لتحطيم ذلك والفوز بكل مبارياته
( 19ع�ىل أرضه يف أنفيل�د) ،فحتى اآلن فاز
ليفربول يف  13مباراة عىل أرضه هذا املوسم
بال�دوري .وب�دا أن رقم مانشس�رت س�يتي
القيايس يف موسم  2018 - 2017بحصد 100
نقطة س�يصمد طويال ،لكن ليفربول يملك
الفرصة للوص�ول إىل  112نقطة إذا انترص
يف مبارياته املقبلة بعدما فقد نقطتني فقط
طوال املوسم عندما تعادل يف ضيافة غريمه
مانشسرت يونايتد يف أكتوبر  /ترشين األول.
ويعود سجل ليفربول الخايل من الهزيمة يف
الدوري بصفة عامة إىل عام واحد عىل مدار
 42مب�اراة ،ويف حال عدم تأجي�ل مباريات
بس�بب اللع�ب يف كأس االتح�اد اإلنجليزي،
فربما يعادل رقم آرس�نال القيايس يف 2004
بالبقاء  49مب�اراة دون هزيمة عندما يحل

ضيفا عىل مانشس�رت س�يتي يف الرابع
من أبريل  /نيسان.
فارق تاريخي
� ه�ل س�يمثل الف�وز يف س�تاد االتح�اد
أعىل م�ا يمك�ن تحقيقه؟ قد يس�تطيع
ليفرب�ول أن يفع�ل أكث�ر م�ن ذل�ك إذا
أنه�ى املس�ابقة بف�ارق أك�رب من
الرقم القيايس ملانشسرت سيتي
عندما حصد اللقب بفارق 19
نقطة عن جاره مانشس�رت
يونايت�د يف  .2018وب�كل
تأكيد ف�إن محاولة الدفاع
ع�ن لق�ب دوري أبط�ال
أوروب�ا ربم�ا تدفع كلوب
إىل ع�دم االهتم�ام الكبري
بكتابة املزيد م�ن األرقام
القياس�ية ،يف حال حسم
اللقب بش�كل مبكر ،لكن
امل�درب األملان�ي ال يب�دو
مهووس�ا بش�كل كب�ري
ب�كل ذل�ك .وق�ال كلوب:
“أفه�م األمر .م�رة أخرى
ال أع�رف كي�ف س�يكون
الشعور لكن األمر ال يعني
أني أعتقد أنن�ا اقرتبنا من
يشء اس�تثنائي” .وأضاف:
“س�يحصل الالعب�ون ع�ىل
إجازة مدة أسبوع ثم سنعود
مجددا .هذا األمر الوحيد الذي
أعرف�ه .كل يشء آخ�ر علين�ا
أن ن�رى كيف س�يحدث .يجب أن
يكون من املمتع متابعة ذلك”.

الريان حيسم القمة أمام الدحيل

َ
ألح�ق الري�ان أول خس�ارة باملتصدر الدحي�ل عندما انترص علي�ه  0 - 1يف
قمة ال�دوري القطري لكرة القدم .ويف أول مبارا ٍة تحت قيادة مدربه الجديد
املغرب�ي وليد الركراكي س�قط الدحيل أمام الريان به�دف دون رد يف ختام
الجولة الرابعة عرشة من الدوري القطري .ويرجع الفضل يف انتصار الريان
إىل العب�ه اإليف�واري يوهان بويل ال�ذي وقع هدف الف�وز يف الدقيقة الرابعة
والس�تني ممكن�ا ً فريقه من الصع�ود إىل املركز الثان�ي ( 31نقطة) بفارق
نقطتني عن الدحيل املتصدر .وضمن الجولة ذا ِتها قاد أكرم عفيف السد إىل
الفوز عىل الس�يلية بثالثة أهداف دون مقاب�ل .عفيف دوّن أهداف املبارا ِة
الثالث�ة بعد ثالث دقائق فقط م�ن صافرة البداية وتوىل تنفيذ ركلة الجزاء
الت�ي منحت لفريقه بعد االس�رتاحة بثالث دقائق مدو ً
ّن�ا ثاني األهداف،
الهدف الثالث عند الدقيقة الرابعة
قب�ل أن يبصم عىل الهاتريك بتدوين
ِ
َ
والخمس�ني مانح�ا ً
فريق�ه النق�اط التي رفع�ت رصي� َده إىل ثالثني
نقطة.
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خاضه�ا يف الع�ام  2007م�ع توليفة ب�ارزة آنذاك من
الالعبني مثل حيدر آلو عيل وبش�ري س�عيد وعبدالرحيم
جمعة وإسماعيل مطر وغريهم.
يش�ارك الوحدة يف هذه النس�خة من دوري أبطال آسيا
بع�د أن احت�ل املركز الثال�ث يف دوري الخليج العربي يف
اإلمارات برصيد ( )46نقطة متقدما ً بفارق األهداف عىل
فريق العني مما ضمن له مقعدا ً مبارشا ً يف املسابقة.
وأوقع�ت القرع�ة فريق الوحدة ضم�ن املجموعة األوىل
الت�ي تض�م أيض�ا ً ف�رق االس�تقالل اإليران�ي واألهيل
الس�عودي والرشطة العراقي ويلعب مباراته األوىل أمام
األه�يل ي�وم العارش من الش�هر املقبل يف عىل س�تاد آل
نهيان يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
ويعتم�د الوحدة عىل أفكار اإلس�باني مانويل خيمينيز
املدي�ر الفني للفريق بعد أش�هر قليلة من تعيينه مدربا ً
وبالتحدي�د يف ترشي�ن األول/أكتوبر م�ن العام املايض
خلف�ا ً ملوري�س ش�تاين لتب�دأ مرحلة تصحيح املس�ار
بع�د تراجع يف النتائج عىل املس�توى املح�يل مع املدرب
الهولندي السابق .
وخ�اض خيمينيز تج�ارب تدريبية عدي�دة أبرزها مع
ن�ادي الس باملاس االس�باني وايك أثين�ا اليوناني ،كما
سبق له اإلرشاف عىل تدريب الريان القطري مما أكسبه
خربات كبرية يعول عليها الفريق اإلماراتي يف مشاركته
القارية هذا املوسم.
ويأم�ل الوحدة يف أن يظهر بقوة يف البطولة القارية هذا
الع�ام ،خاص�ة وأن ترتيب�ه يف الدوري املح�يل ال يريض
طموح�ات أنص�ار الن�ادي ،حي�ث أنه حتى إع�داد هذا
التقري�ر يحت�ل املركز الس�ابع بف�ارق  12نقطة خلف
شباب األهيل دبي املتصدر.
ويض�م الوحدة يف صفوفه العديد من الالعبني املميزين،
عىل رأسهم املهاجم سيباستيان تيغايل الذي يتشارك يف
صدارة ترتيب هديف الدوري اإلماراتي برصيد  12هدف،
وكذلك املهاجم الخبري إس�ماعيل مطر ،والعب الوس�ط
خليل الحمادي.

املقرتحات .إنه موجود معنا لبقية املوسم».
ورفع باريس سان جريمان رصيده إىل 55
نقطة يف صدارة الرتتيب بفارق  13نقطة
عن مرسيليا الذي حل عىل بوردو أمس
االحد ،مقابل  33نقطة ملونبيلييه الرابع.
وحول ليل تأخره بهدف حتى الدقيقة
 65أمام سرتاسبورغ إىل فوز  ،1-2بفضل
الربازييل غابريال ( )65والنيجريي فيكتور
اوسيمهني ( 80من ركلة جزاء) ،فيما سجل
أدريان توماسون هدف أصحاب األرض يف
الدقيقة  .12ورفع ليل رصيده إىل  34نقطة،
مقابل  30لسرتاسبورغ.ويف بقية النتائج،
فاز ديجون عىل بريست -3صفر ،ونيم عىل
موناكو  ،1-3وخرس أنجيه أمام ضيفه
رينس  ،4-1وتعادل اميان مع تولوز سلبيا ً.

يوفنتوس خيطط لصفقة
قياسية من ليفربول

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطاني أن ن�ادي يوفنت�وس يخطط لعقد
ً
املقبل.ووفقا
صفقة قياس�ية من صفوف ليفربول خ�الل الصيف
لصحيفة “ذا صن” الربيطانية ،فإن يوفنتوس ينوي تقديم عرض
مذه�ل للهولندي فريجيل فان دايك ،مداف�ع ليفربول ،بقيمة 150
مليون إسرتليني .وأشارت إىل أن يوفنتوس يخطط لجعل فان دايك
أغ�ىل مداف�ع يف العالم مرة أخ�رى ،بعد أن خرس النج�م الهولندي
اللقب لصالح هاري ماجواير العب مانشس�رت يونايتد .وأوضحت
أن إدارة الس�يدة العجوز بع�د أن نجحت يف إغ�راء النجم الربتغايل
كريس�تيانو رونالدو يف صيف  ،2018فإنها ترى فان دايك أكثر من
يس�تطيع املس�اعدة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا .وشددت “ذا
ص�ن” ً
ً
منفتحا لالنتقال
وفقا ملصادرها عىل أن فان دايك قد يكون
خارج الربيمريليج ،إذا فاز ليفربول بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز
ه�ذا املوس�م ،وبعد أن حق�ق دوري أبط�ال أوروب�ا وكأس العالم
لألندية والسوبر األوروبي يف العام املايض .قال مصدر يف يوفنتوس
للصحيف�ة الربيطاني�ة“ :بع�د الف�وز بمجموعة م�ن األلقاب مع
ليفربول ،نعتقد أن فان دايك مس�تعد لخ�وض تح ٍد جديد يف نهاية
ً
خصوصا أنه يلعب يف إنجلرتا منذ عدة سنوات” .وأضاف:
املوس�م،
“يخط�ط النادي بنش�اط لتقديم ع�رض ضخم لف�ان دايك خالل
الصيف املقبل”.

ريال مدريد حيسم الديربي

حس�م ريال مدري�د زعام�ة العاصمة بف�وزه عىل أتلتيك�و مدريد
به�دف دون رد ضم�ن األس�بوع الثان�ي والعرشين من مس�ابقة
الدوري اإلس�باني لكرة القدم .وكرس الفرني كريم بنزيمة عقدته
بتسجيله الهدف األول له يف  16مباراة أمام أتلتيكو عىل أرض ملعب
س�انتياغو برنابيو مس�تفيدا ً م�ن تمريرة مواطنه مين�دي (.)56
وسيطر ريال مدريد باملجمل عىل اللقاء وكان الطرف األخطر ،فيما
تكفل البلجيكي تيبو كورتوا بإبطال مفعول بعض مرتدات أتلتيكو
مدري�د .وصار رصيد ريال مدريد  49نقطة بالصدارة بفارق س�ت
نقاط مؤقتا ً عن برش�لونة الذي سيالقي ليفانتي أمس األحد ،بينما
تج ّمد رصيد أتلتيكو عند  36نقطة وبات مركزه الخامس مهددا ً.

مانشسرت يونايتد يهدر فرصة التقدم إىل املركز اخلامس
أهدر مانشس�رت يونايتد فرص�ة التقدم
إىل املركز الخامس بعد تعادله مع ضيفه
ولفرهامبت�ون بدون أهداف يف األس�بوع
الخام�س والعرشي�ن م�ن مس�ابقة
الدوري املمتاز.
ورفع يونايت�د رصيده إىل 35
ّ
وظل سادس�اً،
نقط�ة،

وبف�ارق األهداف فقط ع�ن ولفرهامبتون 35
نقطة يف املركز السابع.
وأرشك النرويج�ي سولش�اير العب�ه الجدي�د
الربتغ�ايل بورن�و فرنانديش من البداي�ة إال أن
س�يطرة الش�ياطني الحمر ع�ىل املب�اراة (64
باملئة) لم تش�فع لهم بهز شباك الربتغايل روي
باتريسيو.

ساسولو يتألق ويُسقط روما

حقق فريق ساسولو فوزا ً عريضا ً والفتا ً عىل
ضيفه روما بأربعة أه�داف مقابل هدفني يف
إط�ار املرحلة الثاني�ة والعرشين من الدوري
اإليطايل لكرة القدم.
فعىل استاد مابي ،تقدم فرانشيسكو كابوتو
بهدف�ني لساس�ولو يف الدقيقتني الس�ابعة
و 16ثم أضاف فيليب ديوريتشيتش الهدف
الثالث يف الدقيقة .26
ورد إدي�ن دجيكو بهدف لروم�ا يف الدقيقة
 55لك�ن زميله لورين�زو بيليغريني تعرض
للط�رد يف الدقيقة  ،69ورغم النقص العددي
س�جل ج�وردان فريتو اله�دف الثان�ي لروما
م�ن رضب�ة ج�زاء يف الدقيق�ة  73لك�ن بع�د
دقيقة واحدة أح�رز جرييمي بوغا الهدف الرابع
لساسولو.
الف�وز رفع رصيد ساس�ولو إىل  26نقط�ة يف املركز
الثال�ث عرش وتوق�ف رصيد روم�ا عن�د  39نقطة يف
املركز الرابع.
وضمن املرحلة ذاتها اقتنص فريق بولونيا فوزا ً غاليا من
ضيف�ه بريش�يا بهدفني مقابل هدف فيما تع�ادل كالياري
مع ضيفه بارما (.)2-2
ونجح بولونيا يف تحويل تأخره بهدف إىل الفوز بهدفني ليحصد
ثالث نقاط غالية.

وتقدم بريش�يا بهدف عن طريق إرنس�تو توريغروسا من رضبة
ج�زاء يف الدقيقة  36ثم رد ريكاردو أورس�وليني به�دف التعادل
لبولونيا يف الدقيقة  43وخطف ماتيا باني هدف الفوز القاتل قبل
دقيقة واحدة من نهاية املباراة.
ورفع بولونيا رصيده إىل  30نقطة يف املركز التاسع وتوقف رصيد
بريشيا عند  15نقطة يف املركز العرشين واألخري.
ويف مواجهة كالياري وبارما والتي أقيمت عىل ملعب س�انت إيليا،
س�جل جواو بيديو جلفاو وجيوفاني س�يميوني هديف كالياري يف
الدقيقتني  19و 54وتكفل جوراي كوش�كا وأندرياس كورنلويس
بتسجيل هديف بارما يف الدقيقة  42و.90
ورف�ع كالياري رصي�ده إىل  32نقط�ة يف املركز الس�ادس بفارق
األهداف فقط أمام بارما صاحب املركز السابع.

مفكرة الزوراء
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سوروس يتهم فيسبوك بالتآمر مع ترامب
واشنطن/وكاالت:
اته�م امللياردي�ر األمريك�ي جورج
س�وروس موق�ع فيس�بوك بالتآمر
من أجل مس�اعدة الرئيس األمريكي
دونال�د ترام�ب ع�ىل الف�وز يف
االنتخابات القادمة.
ورصّ ح سوروس ( 89عاما) يف كلمة
أدىل به�ا ،لوكال�ة بلوم�رغ لألنباء،
يف منت�دى داف�وس االقتص�ادي
بس�ويسا “أعتقد أن هناك نوعا ما
من عملية مساعدة غري رسمية عىل
نح�و متب�ادل أو اتفاق ب�ني ترامب
وفيسبوك”.
وأض�اف “س�يعمل فيس�بوك ع�ىل
إع�ادة انتخ�اب ترام�ب ،وس�يعمل
ترامب عىل حماية فيس�بوك بشكل
ال يجع�ل هذا الوضع يتغري ،وهذا ما
يجعلن�ي قلق�ا للغاية حي�ال نتيجة
انتخاب�ات  .”2020لكن�ه ل�م يقدم
دالئل عىل هذه االتهامات.
وعلق أندي س�تون ،املتحدث باس�م
فيسبوك عىل ما قاله سوروس قائال
إنه “غري صحيح تماما”.
يشار إىل أن فيسبوك يخضع لتدقيق
مكثف م�ن جان�ب ع�دة حكومات
ح�ول العال�م ،خاصة ع�ىل ضوء ما
تردد من تدخل روسيا يف االنتخابات
األمريكية ع�ام  2016ع�ر حمالت
تضلي�ل معلومات�ي باس�تخدام تلك
املنصة.
كما أن سياس�ة فيسبوك بخصوص
الدعاية السياسية عىل منصتها تثري

ج�دال واس�عا ،حيث رفض�ت حظر
اإلعالنات السياس�ية ،با ّدعاء حرية
التعب�ري ،يف ح�ني اتخ�ذت منص�ات
منافس�ة مث�ل توي�رت موقفا أش�د
لهج�ة تجاه ه�ذه املس�ألة ،رافضة
أن تك�ون منص�ة للتالع�ب من قبل
السياسيني.
وأظهر تحليل أجرته رويرتز لبيانات
من رشكة فيس�بوك أن ترامب نرش
أكثر م�ن  2500إع�الن وردت فيها
كلمت�ا “مس�اءلة” و”ع�زل” خالل
أس�بوع واح�د يف ديس�مر املايض،
أي أكث�ر مما نرشه املس�ؤولون عن
حملت�ه االنتخابي�ة يف األس�بوعني
السابقني معا.
وتنتق�د اإلعالن�ات التحقي�ق ال�ذي
يق�وده الديمقراطي�ون يف مجل�س
الن�واب بهدف ع�زل ترامب وتصفه

بأنه سيسفر عن “أكاذيب ال أساس
لها” ،وتطلب ترع�ات لدعم ترامب
يف الفوز بفرتة رئاس�ية ثانية مدتها
أربع سنوات يف نوفمر .2020
ويمث�ل س�يل اإلعالن�ات عالمة عىل
اعتقاد ترامب أن مس�عى املس�اءلة
سريتد عىل الديمقراطيني بما يحفز
قاع�دة ناخبي�ه ويكس�ب لصف�ه
أصوات املستقلني املتشككني يف تلك
العملية.
وق�د أي�د املس�اءلة أبرز املرش�حني
الديمقراطي�ني الس�اعني للوق�وف
يف وج�ه ترام�ب يف االنتخاب�ات لكن
تحلي�ل روي�رتز لبيان�ات فيس�بوك
والتي جمعها باحثون بكلية تاندون
للهندس�ة بجامعة نيويورك كش�ف
أن ع�ددا قلي�ال منهم ن�رش إعالنات
عن املساءلة يف األسابيع األخرية.

صحفيان مسجونان يدخالن إضراباً عن
الطعام يف اجلزائر
الجزائر/متابعة الزوراء:
دخ�ل صحفيان يقبعان يف الس�جن
يف قضاي�ا حق ع�ام ،يف إرضاب عن
الطع�ام ب�دءا ً م�ن ي�وم الخمي�س
ً
احتجاج�ا ع�ىل تجاهلهما
امل�ايض،
واس�تمرار بقائهما يف الس�جن منذ
أكثر من ستة أشهر دون محاكمة.
وأعلنت هيئة الدفاع عن الصحفيني
بلقاس�م ج�ري العام�ل س�ابقا ً يف

قناة “ال�رشوق” املحلية ،وس�فيان
مراك�ي مراس�ل قن�اة “امليادين”،
أنهما أبلغا املحام�ني بقرار إرضاب
ع�ن الطع�ام من�ذ الي�وم الخميس
للمطالب�ة بإحالتهم�ا إىل املحاكمة،
يف أعق�اب انتهاء التحقيق�ات التي
تخ�ص قضي�ة كل منهم�ا .ونقلت
الهيئ�ة عنهم�ا قولهم�ا“ :قررن�ا
الدخ�ول يف إرضاب عن الطعام بدءا
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كتعب�ري أخري عما نعاني�ه وعائالتنا
ج�راء تعلي�ق قضيتن�ا ،وتذك�ري
للسلطة القضائية بمطلب الحصول
ع�ىل اإلف�راج أو برمج�ة محاكم�ة
عادلة يف أقرب اآلجال”.
وس�جن الصحف�ي بلقاس�م ج�ري
يف قضي�ة مالي�ة ذات صل�ة بالعمل
الصحف�ي ،فيم�ا أوق�ف س�فيان
مراكي يف قضية إدخال واس�تغالل
تجهي�زات اتص�االت دون رس�وم
جمركي�ة ،ورفض�ت العدالة يف وقت
س�ابق كل طلب�ات اإلف�راج املؤقت
التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
وكان صحفيون يف الجزائر قد طالبوا
قبل أس�بوعني السلطات بفتح ملف
الصحفيني “املوجودين يف السجن يف
قضايا مختلفة ذات صلة بالظروف
الغامضة وامللتبسة للعمل الصحفي
التي أوجدتها الس�لطة باألساس”،
وإحالتهم�ا اىل املحاكم�ة ،وفق�ا ً ملا
تقتضيه القوانني.
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نهى نبيل تهاجم قناة لبنانية :براجمكم خادشة للحياء
الكويت/متابعة الزوراء:
ش�نت الفاشينيس�تا الكويتي�ة نهى
نبي�ل هجوما حادا عىل قناة إل بي يس
الفضائية اللبنانية ،اول امس السبت،
بس�بب نرش األخرية خ�را عن مقطع
فيديو مسب أثناء تعنيف نبيل لنجلها
وتلفظها بألفاظ وصفت بالنابية.
وقالت الفاشينس�تا ،يف رد عىل تغريدة
الخ�ر الخاص بالقناة اللبنانية” :وين
األلفاظ الخادشه للحياء؟؟ والله سنني
طويل�ه ومحطتك�م وقنواتك�م تب�ث
برام�ج ومسلس�الت وأخبار خادش�ة
للحياء والذوق العام!!!“.
وتابعت ،يف حسابها عىل موقع تويرت:
”محط�ة بحجمكم املف�روض تتحرى
الدق�ة و تأخذ املعلومة م�ن مصدرها
بدل األخ�ذ بفيديوهات مدلس�ة وغري
صحيح�ة! يا عيب الش�وم!! و س�يتم
اتخاذ اإلجراء القانوني ضدكم بحسب
موقع ارم!“.
وكان�ت القن�اة اللبنانية ن�رشت خرا
تح�ت عن�وان” :تعني�ف نه�ى نبي�ل
البنها ..كامريات املراقبة ترصد الوجه
اآلخر للفاشينيستا الكويتية“.
وكانت نهى نبيل قالت يف وقت س�ابق

إنه�ا س�تلجأ للقض�اء للحص�ول عىل
حقه�ا من مسب�ي مقطعه�ا امليسء
لطفله�ا ،مؤك�دة أن ما ح�دث انتهاك
لخصوصيتها وحرمة بيتها.
وشاركت نبيل متابعيها بمقطع فيديو
ع�ر حس�ابها ع�ىل تطبيق ”س�ناب
ش�ات“ وتداوله العديد من الحسابات
الفني�ة املهتمة باملش�اهري قالت فيه:
”ملا املوضع يوصل لحرمة بيتي وعيايل
وتدخ�ل بخصوصياتي بهالش�كل اليل

شوفتوه الزم أرد“.
وأضاف�ت” :باختص�ار ش�ديد كلك�م
ش�وفتوا املقاط�ع املنت�رشة من داخل
بيتي م�ن الس�يكيوريتي ال�يل كابس
عن�دي يف البي�ت وال�يل فيه�ا انته�اك
لخصوصياتي ولحرمة البيت“.
وأردف�ت” :م�رأة متزوج�ة وقاع�دة
بمالبس البيت ومعايا عيايل وحواليني
بنبون�ي وقاعدي�ن تنت�رش مث�ل هذه
املقاط�ع يف السوش�يال ميدي�ا ب�دون

حياء وبدون احرتام لخصوصية البيت
وحرمت�ه ،وكلن يفتي ويف�رك وكلن
يزيد عليه كالم وبهارات“.
وواصلت” :هذه جريمة كرى النتهاك
خصوصية وحرمة بيتي“.
واس�تطردت الفاشينيس�تا الكويتية:
”إن ش�اء الله أن�ا قدم�ت كل ما يلزم
وبالتع�اون م�ع املباح�ث اإللكرتونية
راح أتوص�ل لكل ش�خص ن�رش وأعاد
ن�رش ه�ذا املقطع ب�دون الرج�وع يل،
ه�ذا س�كيوريتي كان ح�دي بالبي�ت
والبيت له حرمة وعىل أي أس�اس راح
تنترش“.
وكان مقطع فيديو مسب من كامريا
املراقب�ة يف من�زل نه�ى نبي�ل ،أظه�ر
الفاشينيس�تا وه�ي تس�ب طفله�ا
بألف�اظ ”خادش�ة“ ،وارتف�ع وس�م
#نهى_نبي�ل بش�كل واس�ع يف مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وت�داول تعليق
لش�خص يتح�دث يف الفيدي�و قيل إنه
املسب للمقطع ،وظهر يقول بش�كل
انتق�ادي” :تقول له يا ق�واد يا  ..يف أم
تقول ك�ده“ ،مرزا هاتف�ه الخلوي يف
املقطع ،األم�ر الذي يؤك�د أنه مسب
الفيديو وأنه يمتلكه عىل هاتفه.

أزمة القراءة تهيئ الظروف الندثار الصحافة الورقية
الرباط/وكاالت:
ق�ال الكات�ب واإلعالم�ي املغربي
محم�د الصدي�ق معنين�و إن
الصحافة الورقية يف العالم العربي
عام�ة واملغ�رب خاص�ة تخ�وض
معرك�ة وجودي�ة يف ظ�ل ه�ذه
املنافسة الشديدة.
وأك�د معنين�و خ�الل ن�دوة حول
“مس�تقبل اإلعالم ..من الصحافة
الورقي�ة إىل الصحاف�ة الرقمية”،
نظمت األس�بوع الح�ايل بالرباط،
أن انتش�ار الهواتف الذكية أس�هم
بشكل كبري يف ظهور وتكاثر صناع
املحتوى ،بحيث ص�ار بإمكان كل
م�ن يمل�ك هاتفا نق�اال أن يصبح
“صحفي�ا” دون الحاج�ة إىل
الخضوع لتدريب أو الحصول عىل
اعتماد من قبل الجهات املختصة.
وأض�اف أن الث�ورة الرقمية بدأت
يف س�حب البس�اط من الوس�ائط
الصحفي�ة التقليدي�ة م�ن قبي�ل
الصحاف�ة الورقي�ة ب�ل وحت�ى
القنوات التلفزيونية التي تستغرق
وقت�ا أط�ول إليص�ال املعلومة إىل
املتاب�ع ،بعكس “الهات�ف الذكي”
ال�ذي يع� ّد وس�يلة للب�ث املبارش
لألخب�ار وبأقل التكالي�ف ،منوها
ب�أن أزمة القراءة هي�أت الظروف
املناس�بة ل�”اندث�ار” الصحاف�ة
الورقية أمام غزو وسائل التواصل
االجتماعي.
وسلط املشاركون يف الندوة الضوء
عىل تط�ور الصحاف�ة واإلعالم يف

ظ�ل الث�ورة الرقمية وم�ا جاءت
ب�ه من تح�والت غريت املمارس�ة
اإلعالمية وما واكبها من تأثري عىل
الصحاف�ة الورقية .واع�د معنينو
أن الث�ورة الرقمية فتح�ت املجال
أمام جمي�ع املواطنني للتعبري عن
آرائهم ،وجاء اإلعالم الرقمي ليعزز
حرية التعبري “يف ظل القيود” التي
تعانيها يف بعض البلدان.
لكن�ه يف املقاب�ل ،ح�ذر من س�وء
اس�تخدام ه�ذا اإلع�الم الجدي�د
واس�تغالله يف ن�رش الش�ائعات
والتش�هري بالن�اس وامل�س
بأعراضهم ،والسيما يف ظل انتفاء
صف�ة املهني�ة ع�ن مس�تخدميه
وع�دم إمكانية ف�رض “أخالقيات
املهنة” عليهم ،مرزا أن االستغالل
اليسء لهذه الوسيلة أدى يف أحيان
كث�رية إىل خل�ق أزمات سياس�ية
واقتصادية يف العديد من البلدان.
ورك�زت الندوة ع�ىل التأثري الكبري
واملنافس�ة الرشس�ة اللذين باتت
تواجههم�ا الصحاف�ة الورقي�ة
بس�بب انتش�ار التكنولوجي�ات
الحديثة.
واع�د رئي�س تحري�ر صحيف�ة
الجزيرة الس�عودية ،خال�د املالك،
أن منص�ات التواص�ل االجتماعي
أصبحت ترتبع عىل عرش التقنيات
الحديثة يف نرش املحتوى الصحفي،
حي�ث تحول�ت إىل نقط�ة الج�ذب
اإلعالمي�ة األوىل ع�ىل املس�توى
العامل�ي بفضل رسعة ب�ث وتلقي

املعلوم�ة وهام�ش الحري�ة الذي
توفره ملس�تخدميها ،مشريا إىل أن
الصحف الورقية بدورها تس�تعني
بوس�ائل التواص�ل االجتماع�ي
لزيادة متابعيها ورفع مس�تويات
التفاعل مع محتوياتها.
ولفت املالك إىل أن العالم يقف إزاء
حال�ة متف�ردة لصناع�ة املحتوى
من أبرز تجلياتها ارتباط وس�ائل
اإلع�الم التقليدي�ة م�ن صح�ف
وقن�وات تلفزيوني�ة وإذاع�ات
وغريه�ا بتقني�ات وتطبيق�ات
الهاتف الج�وال ،معترا أن اإلعالم
يتغ�ري وفقا للوس�ائل والس�لوك،
وأن انحس�ار الصحاف�ة التقليدية
هو انحس�ار لألدوات والوسائل ال
للمحتوى أو املهنة.
وأضاف أن هذه الوس�ائل أتاحت
الفرصة أمام أي ش�خص ليصبح
“مراس�ال صحفي�ا” أو “رئي�س
تحري�ر” يف إش�ارة إىل مفه�وم

صحاف�ة املواطن الت�ي جعلت من
الش�خص العادي صاح�ب دور ال
يمك�ن تجاهله يف صناعة املحتوى
اإلعالمي وإغراء اآلخرين بالتفاعل
مع�ه يف إطار عال�م مفتوح وآفاق
إعالمية غري محدودة.
م�ن جه�ة أخ�رى ،أك�د اإلعالمي
السعودي أنه من املبالغة القول إن
شمس الصحافة الورقية قد غربت
أو كادت ،مستش�هدا باس�تمرار
صدور الكثري من الصحف الكرى
يف العال�م بنس�ختيها الورقي�ة
واإللكرتونية إىل حدود اليوم.
وتعقد هذه الندوة يف إطار سلسلة
اللق�اءات الفكري�ة ل�”ملتق�ى
اإليسيسكو الثقايف” ،الذي أطلقته
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة الس�تضافة صناع القرار
يف املج�ال الثق�ايف ،تعزي�زا للعمل
الثق�ايف املش�رتك لل�دول األعضاء
وجعله رافعة للتنمية املستدامة.

شاشات لبنان تنهار مالياً بانسحاب املعلنني
بريوت/متابعة الزوراء:
تواجه وسائل اإلعالم يف لبنان أزمة اقتصاديّة
ح�ا ّدة ظه�رت مالمحه�ا قب�ل نح�و س�بع
س�نوات ،وبلغت ذروتها مع انطالق انتفاضة
 17أكتوبر/ترشي�ن األول امل�ايض ،ألس�باب
كثرية ،أبرزها حلول الخي�ارات التقنية محل
وسائل اإلعالم عىل اختالفها ،سواء املرئية أو
املكتوبة أو املس�موعة ،بعدم�ا باتت األخبار
تص�ل إىل املواط�ن ع�ر تطبيق�ات الهواتف
املحمولة ،وفق م�ا يقول رئيس مجلس إدارة
“املؤسسة اللبنانية لإلرسال إنرتناسيونال” ،
بيار الضاهر. ،
ويرى الضاهر أن “ما تعيش�ه وسائل اإلعالم
الي�وم يرتب�ط بالوض�ع االقتص�ادي الراهن
آني ،ع�ىل اعتبار
يف لبن�ان ،لكن هذا الس�بب ّ
أن األزم�ة قائم�ة من�ذ س�نني ماضي�ة م�ع
ثورة وس�ائل التواصل االجتماع�ي والتطور
التكنولوجي”.
لك�ن مدير عملي�ات األخبار يف قن�اة “إم تي
يف”  ،mtvج�ورج عي�د ،فيعزي س�بب األزمة
ّ
الشح يف الس�يولة وتداعيات الوضع
األول إىل
االقتص�ادي ال�ذي ال يس�تثني أي مج�ال أو
مرف�ق ويط�اول املعلن�ني ،ل�ذا “فاإلجراءات
تقليص للنفقات
التي تعتمدها الرشكات من
ٍ
ورصف موظفني تص�ل إىل دائرتها اإلعالنية،
م�ا ينعك�س س�لبا ً وتلقائي�ا ً ع�ىل وس�ائل
اإلعالم”. ،
ويف الس�ياق نفس�ه ،يش�ري مدير عام رشكة
اإلحص�اءات “ستاتيس�تك ليبان�ون” ،ربي�ع
الهر ،إىل ّ
أن “تراجع سوق اإلعالنات وصل إىل
 85يف املائة ،خالل األسابيع القليلة املاضية”.
ويلف�ت إىل ّ
أن “أزمة وس�ائل اإلعالم ليس�ت
جديدة ،إذ تش�هد انس�حاب املعلنني تدريجيا ً
قب�ل أن ينه�ار ال�رف اإلعالن�ي بش�ك ٍل
خطري ،بعدما كان اإلنف�اق الدعائي يصل إىل
 80ملي�ون دوالر تقريب�اً” .ويع� ّد ّ
أن “غياب
املعلن�ني التقليديني ،وعىل رأس�هم املصارف،
س�اهم يف رضب وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة

اقتصادي�اً ،باإلضاف�ة إىل لجوء الع�دد األكر
من ه�ذه ال�رشكات إىل التموي�ل البديل ،عر
تنمية نش�اطهم التجاري ،عىل س�بيل املثال،
باستخدام إعالنات (غوغل) ومواقع التواصل
االجتماعي”.
وال يس�تبعد مراقب�ون أيض�ا ً تأث�ري تراج�ع
التموي�ل الس�يايس ع�ىل أداء املؤسس�ات
اإلعالمية ،وال سيما الخارجي منه الذي غاب
تماما ً عن الساحة اإلعالمية اللبنانية مقارنة
بحقبات س�ابقة ،فضالً ع�ن العامل الراهن
املتمث�ل يف وق�ف ع�رض الرام�ج الرتفيهية
والفنية واستبدالها باملحتوى السيايس.
هذه األس�باب كلّها دفعت القنوات املحلية إىل
ّ
اتخاذ اجراءات قاسي ٍة طاولت العاملني فيها
بعرشي�ن إىل خمس�ني يف املائة م�ن رواتبهم
تقريب�اً ،م�ع لج�وء الع�دد األك�ر منه�ا إىل
االس�تغناء عن خدم�ات إعالميني وصحفيني
وموظف�ني َ
فاق عددهم الخمس�ني ،بحس�ب
ّ
معلوم�ات الت�ي تؤك�د أن “الرق�م إىل ارتفاع
قريباً”.
ً
ّ
اإلج�راءات امت�دت أيض�ا إىل “مجاني�ة
املش�اهدة”؛ قن�اة “ال ب�ي يس آي” أبلغ�ت
مش�اهديها بداية األس�بوع أنها ستنتقل إىل
ّ
قريب ،تماما ً كما فعلت
البث
املش�فر يف وقتٍ
ٍ
زميلته�ا “الجدي�د” التي أوضح�ت ملتابعيها
الخط�وات املطلوب�ة لالش�رتاك يف القن�اة.
اإلجراء ليس األول عىل هذا الصعيد بالنس�بة
إىل القنات�ني املذكورت�ني ،إذ حوّلت ّ
كل منهما
موقعه�ا اإللكرتون�ي إىل اش�رتاك ش�هري أو
س�نوي يضمن توف�ري خدمتي الب�ث املبارش
و”يف أو دي” أي املش�اهدة عن�د الطلب ،لقاء
باق�ة تب�دأ ب��  4.99دوالرات يف الش�هر إىل
 54.99دوالرا ً يف السنة.
ويوض�ح رئي�س مجل�س إدارة “املؤسس�ة
اللبناني�ة لإلرس�ال إنرتناس�يونال” ّ
أن “قرار
التش�فري ليس مرتبطا ً باألزم�ة االقتصادية
الراهنةّ ،
وات ِخ َذ قبل ثالث س�نوات مع رشكة
(كايبل فيجن) ،وسيدخل حيز التنفيذ قريباً،

وه�ي خط�وة ال مه�رب منه�ا ،ع�ىل اعتبار
ّ
أن غالبي�ة اللبناني�ني يدفع�ون يف األس�اس
ألصحاب الكاب�الت يف حني لم تك�ن القنوات
التلفزيوني�ة تن�ال حصته�ا ،وه�ي الي�وم
َّ
يتغري أي
س�تحصل عىل حقه�ا م�ن دون أن
يشء عىل املش�اهد” ،مؤك�دا ً ّ
أن هذه الخطوة
لن تؤثر يف نسب املشاهدة.
ويش�ري الضاهر إىل أن القناة “أوقفت عرض
قس�م كبري من الرامج الرتفيهية ،ما يخفف
م�ن الكلف�ة اإلجمالي�ة التي ع�ادة ما تكون
األكر عىل القناة ،وبقيت الرامج اإلخبارية”،
مش�ددا ً عىل ّ
أن اإلدارة لم تتخذ القرار بفصل
موظف�نيّ ،
إنما ل�م ُتج� ّدد للعق�ود املنتهية،
وعمدت إىل ايقاف بث قناة “إل دي يس” مطلع
السنة ،وبالتايل لم تجدد عقود العاملني فيها،
باإلضاف�ة إىل املرتبطني باإلنتاج الذين انتهت
عقودهم من دون تجديدها.

خطوة التش�فري هذه لن تلج�أ اليها قناة “إم
ت�ي يف” يف الوق�ت الراه�ن ،إذ يع� ّد اإلعالمي
ج�ورج عيد ّ
أن توقي�ت هكذا إج�راء خاطئ
وغري مناس�ب“ ،ألن اللبناني يعجز اليوم عن
تأمني أبس�ط احتياجاته من مأكل ومرشب،
وال يمك�ن أن نحمّل�ه ع�بء دفع ول�و مبلغ
صغري ملش�اهدة القناة يف الوقت الذي يمكنه
اللجوء أيضا ً إىل وسائل أخرى تقدم له خدمات
واس�عة ،مث�ل منصة بث املحت�وى الرتفيهي
واألفالم عر اإلنرتنت (نتفليكس)”.
ويكشف  ،أن القناة اعتمدت “عر النفقات
بش�كل كب�ري ،وتخل�ت ع�ن بع�ض املواهب
املوج�ودة ول�و بش�كل ظ�ريف” ،وي�رى ّ
أن
اإلجراءات هذه مؤقت�ة ريثما تتضح الصورة
أكثر عىل صعيد البلد.
م�ن جهته ،يس�تبعد وزي�ر اإلع�الم اللبناني
الس�ابق (يف حكومة الرئيس س�عد الحريري

م�ن ديس�مر/كانون األول  2016ولغاي�ة
يناير/كانون الثاني  ،)2019ملحم الريايش،
أن ت�ؤدي اإلج�راءات الت�ي تتخ�ذ ،ومنه�ا
التش�فري ،إىل انتش�ال وس�ائل اإلع�الم م�ن
أزمتها ،خصوص�ا ً أن املش�كلة اليوم تطاول
ّ
القطاع�ات كافة .وي�رىّ ،
الحل موجود يف
أن
إدراج األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء الذي
وضع�ه خالل فرتة توليه ال�وزارة ،ويتمثل يف
وج�ود نقابة محررين حديث�ة وقانون جديد
له�ا يحم�ي اإلعالمي�ني ،وكذلك بالنس�بة إىل
نقابة الصحافة حتى تحمي حقوق وس�ائل
اإلعالم ،وتنعش هذا القطاع بواسطة عالقاتها
العربية واإلقليمية والدولية ،و”يف هذه الحالة
تأتي املس�اعدات واألموال إىل لبنان بواس�طة
النقابة ،األمر الذي يفك رهن وس�ائل اإلعالم
للدول أو حتى لألشخاص والسياسيني”.
ومن الحلول ،ب�رأي الريايش ،اعتماد امتحان

الكفاءة يف تلفزيون لبنان الرسمي الذي كان
َّ
يتح�ول مركزه يف الحازمية إىل
من املمكن أن
دار إنت�اج تجذب العرب والعالم وتعيد الحياة
إىل هذا القطاع.
يف املقابل ،وردا ً عىل ما ُيشاع عن منح املصارف
قروضا ً َّ
ميسة إىل املحط�ات التلفزيونية مع
بداية عهد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال
ع�ون عام  ،2016ث�م التهديد برف�ع الفائدة
بعد دعم وس�ائل اإلعالم املرئي�ة للتظاهرات
القائم�ة يف لبن�ان من�ذ أكثر من مائ�ة يوم،
تنف�ي أوس�اط موثوق�ة يف “م�رف لبنان
املرك�زي” هذا الكالم ،وتض�ع القروض التي
تحصل عليها القنوات املحلية ضمن القروض
التي تعطى ألي رشكة وباإلجراءات نفس�ها،
م�ع فارق أن وس�ائل اإلع�الم املرئية تحصل
ع�ىل القروض نظ�را ً إىل الحس�ابات الجارية
التي تمتلكها يف املصارف التي تتعامل معها،
وغالب�ا ً م�ا تجمعه�ا معهم عالق�ة إعالنات،
بمعن�ى أن كرى وس�ائل اإلع�الم تأخذ املال
ال�ذي تحتاجه وتدفع الحق�ا ً أو مقابل إعالن
تضعه عىل شاشتها.
وتؤك�د األوس�اط نفس�ها أن القن�وات
التلفزيونية تعتمد يف أرباحها عىل االشرتاكات
واإلعالنات ،وعىل رأس�ها املصارف ،التي تلجأ
أن عددا ً
إليها للتس�ويق التجاري ،مع العل�م ّ
من وس�ائل اإلعالم س�واء املكتوبة أو املرئية
تورّطت بحجم القروض والحسابات الكبرية
الت�ي لم تتمك�ن م�ن إغالقه�ا فأقفلت هي
أبوابها.
من�ذ أش�هر ،يواجه لبنان ش�حا ً يف الس�يولة
مع ارتفاع مس�تمر يف أسعار املواد األساسية
وف�رض املص�ارف إج�راءات مش�ددة ع�ىل
العمليات النقدية وسحب الدوالر .وتضاعفت
نس�بة التضخم بني ش�هري أكتوبر/ترشين
األول ونوفمر/ترشي�ن الثان�ي ،وفق تقرير
بن�ك بلوم لالس�تثمار ،بالتزامن مع خس�ارة
الل�رية اللبنانية نحو ثلث قيمتها أمام الدوالر
يف السوق املوازية.
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ذاكـــرة الــزوراء عبـر عــــام 2019
مازل�ت اتذك�ر ان�ي كن�ت اح�د املصادر الت�ي يلجأ اليها
الباحث�ون والطلب�ة الذين يرومون اع�داد الدراس�ات والبحوث
واالطروحات الدراس�ية عن الربامج االذاعي�ة والتلفزيونية وعن
تاري�خ زمالء املهنة ال�رواد يف دائ�رة االذاعة والتلفزي�ون فكثريا
ماكن�ت اتعاون معهم يف اعداد اطاريحه�م وبحوثهم واتابع لهم
ش�خصيا مس�رية الزمالء الرواد وما قدمته االذاع�ة والتلفزيون
م�ن برامج  .ونتيج�ة لهذا ولكون�ي صحفيا واذاعي�ا ،قررت ان
اوثق مس�رية رواد االذاعة والتلفزيون وانرشها يف احدى الصحف
واس�عى يوما اىل طبعها كموس�وعة ل�رواد االذاع�ة والتلفزيون
وفع�ال ج�اءت الفرص�ة وبالتعاون م�ن االخ الصحفي س�عدي

الس�بع واالخ الصحفي يحيى العزي مدير تحرير جريدة الزوراء
الت�ي تصدر عن نقاب�ة الصحفيني العراقيني ف�كان الحوار االول
م�ع املذيع الرائد خالد العيدان�ي وقد حمل العدد  6136وبتاريخ
 2015/9/3وم�ا ان توال�ت اع�داد الجريدة بن�رش الحوارات مع
رواد اخري�ن حتى بدأ التش�جيع والثناء عى صفحة ذاكرة يتزايد
واولهم االس�تاذ مؤيد الالمي نقيب الصحفي�ني ورئيس التحرير
ورئيس مجل�س االدارة وبتضافر الجميع وصلن�ا والحمد لله اىل
نرش اكثر من ( ) 2005حوارات لرواد من منتسبي الدائرة اضافة
اىل حوارات واس�تذكارات ملبدعني تعاونوا مع االذاعة والتلفزيون
يف االخراج واعداد الربامج ولجميع االختصاصات االخرى .

عباس مجيل

د فاضل عواد

بهجت عبد الواحد

مس�اء كل ي�وم  .كل يوم ن�راه اما مع
حنان عبد اللطيف او مع مذيعة اخرى
حسب الجدول اليومي الذي كان يضعه
قس�م االخبار يف تلفزي�ون العراق قبل
.2003
شمعون متي زميل طيب املعرش هادئ
الطب�ع متمكن من ادوات�ه املهنية انيق
يف ملبس�ه ويف ذوقه  ,صدي�ق للجميع،
مذيع لنرشات االخبار وقاريء للتقارير
وكث�ريا م�ا كان�ت ل�ه مش�اركات يف
نق�ل االحتف�االت واملناس�بات خ�ارج
االس�توديو  .وهو متواص�ل لم ينقطع
ع�ن االعالم اذ عمل ويعم�ل االن ضمن
كادر قناة عشتار الفضائية .
 - 7فاض�ل عواد  -يف اواخر س�تينيات
الق�رن امل�ايض ويف بداي�ة س�بعينياته
برز اربعة مطربني عراقيني اس�تطاعوا
باصواتهم وكلم�ات اغانيهم ان يلفتوا
اس�ماع العراقي�ني كان اوله�م ي�اس

ع�ام  1979ام�ام اللجن�ة املكون�ة من
بهجت عب�د األحد وج�واد العيل وجبار
يوس�ف واديب ن�ارص ولكنه فش�ل ثم
اعاد خلي�ل التقديم مرة اخرى وفش�ل
ايضا وبقي حتى عام  79ويف عام 1989
اش�رك م�ع مجموع�ة م�ن املتقدمني
باختب�ار املذيع�ني فقرأ خ�ربا عن ظهر
قل�ب وهن�ا كان�ت املفاج�أة الك�ربى
بالنس�بة ل�ه اذ ارش له الراحل مش�تاق
طال�ب بانك ي�ا خليل قد ت�م قبولك من
قبل لجنةاالختبار .من تلك اللحظة بدأت
اوىل خطوات خليل برهان الدين فكانت
املسرية طويلة سنتعرف عى تفاصيلها
من خالل هذا الحوارالذي اجريناه معه
يف احد اروق�ة اذاعة جمهوري�ة العراق
ال�ذي يعمل فيه�ا االن مذيع�ا لنرشات
االخبار الرئيسة.
 -9املذي�ع حس�ن ه�ادي  -الزمي�ل
املذي�ع حس�ن ه�ادي حاله ح�ال اكثر
اقرأنه من املذيع�ني بدأ الهواية مذ كان
تلمي�ذا ث�م طالب�ا  .بدأه�ا متميزا بني
الطلب�ه كونه عري�ف حفل ملناس�بات

د حيدر جواد

خليل برهان الدين

خرض الذي غنى (الهدل) وكان حس�ني
نعم�ة الذي غن�ى يا نجم�ة وكان فؤاد
س�الم املط�رب الب�رصي ال�ذي لف�ت
اس�ماع واذهان الع�راق باوبريت يمثل
الف�الح العراق وحبه ل�الرض الزراعية
وفاضل عواد الذي غنى ( ال خرب) كانت
كله�ا اغ�ان جدي�دة ع�ى اذان الن�اس
تفاعلت معهم نتيج�ة اختيار الكلمات
النابع�ة من صلب حي�اة الناس إضافة
اىل انها مثلت اللحن الجديد بعد ان تعود
املس�تمعني عى اغاني الريف من داخل
حسن وحضريي ابو عزيز ونارصحكيم
 ,ام�ا عربيا فكان فري�د االطرش وعبد
الوه�اب وام كلثوم قد غزوا كل اذاعات
الوطن العربي .
هو مطرب عراقي مش�هور من مواليد
بغ�داد  -مدينة الحرية يف ع�ام ،1942
واس�مه الكام�ل (فاض�ل ع�واد أحمد

الخمي�س يف مدرس�ته وله�ذا فه�و
يق�ول يف مع�رض الحوارمع�ه  -:كنت
يف الس�ابعة من عمري عندما كان ألبي
الظهور األول عى شاش�ة قناة كركوك
كمذيع ولألس�ف لم يكمل س�وى شهر
واح�د والتحق حينه�ا انتدابا يف الحرب
العراقي�ة اإليراني�ة واصي�ب بعده�ا يف
وجه�ه بندبة كبرية الزال�ت ليومنا هذا
ومنذ ذلك الحني رس�مت هدفني أما ان
أك�ون مذيعا او ال  .وفعال حقق حس�ن
ج�زءا من هدف�ه املنش�ود عندما صار
لدي�ه التحصي�ل ال�درايس بكالوريوس
عل�وم الق�ران واللغة العربي�ة جامعة
بغداد التخرج .1997
 - 10الدكت�ورة عربي�ة توفيق  -دخلت
عربية توفيق عالم اإلذاعة منذ صغرها،
ح�ني كنت يف الثانية عرشة من عمرها،
ب�دأت بالعم�ل م�ع والده�ا يف برنامج

برنامج (فلس�طني) ،ال�ذي كان يقدمه
عب�د املجيد أبو لبن ،ويف برنامج آخر هو
(الجزائ�ر) الذي كان يع�ده صبحي أبو
لغد ،إضاف�ة اىل قراءتها لبعض الربامج
كقراءة الصحف عى س�بيل املثال ،وقد
أكس�بت عربي�ة من تل�ك الف�رة خربة
عملي�ة وممارس�ة تطبيقي�ة ،غالبا ً ما
كنت تعده�ا بمثابة تدريب وتمرين عى
العمل اإلذاعي ،واكتش�اف خصوصياته
وبع�ضتفاصيل�هاملهني�ة.
-10بهجت عبد الواحد  -الراحل بهجت
عبد الواحد تمتد مسريته اإلذاعية ألكثر
من  35عاما ً من العمل ،وكما اس�لفت
انه قام بتدريب الع�رشات من املذيعني
واملذيع�ات م�ن خ�الل ال�دورات الت�ي
كان ينظمه�ا معهد التدري�ب اإلذاعي.
وتخرج عى يديه العرشات من املذيعني
واملذيعات ،وكل من ن�ال رشف التلمذة
عى يديه يشعر انه مدان لهمن جواني
عدي�دة  ,منها اخالق�ه العالية وهدوئه
املع�روف ومهنيت�ه العالي�ة وحرص�ه
عى اداء مهمت�ه كمذيع اول وكمدرس
ال ي�رك ش�ارة او واردة االوعلق عليها
وال يتعداها اال بعد ان يش�بعها بالفهم
واملالحظات .
ويعد الراحل م�ن من جيل رواد اإلذاعة
العراقي�ة حي�ث دخله�ا ع�ام 1959
لينتقل بعده�ا ملحطة تلفزي�ون بغداد
مدة س�نتني ويعود إلذاعة بغداد مذيعا
لألخبار عامال فيها قرابة ثالثة عقود.
وكلنا كان يس�مع الراح�ل عند حديثه
عن انتمائه لإلذاعة ان الراحل كان يردد
دائما ويتذكر أول ي�وم دخل فيه مبنى
إذاع�ة بغ�داد؛ إذ تم اختب�اره من قبل
اإلذاعي املعروف حافظ القباني.
ق�دم العدي�د م�ن الربام�ج اإلذاعي�ة
والتلفزيوني�ة العراقي�ة يف بغ�داد منها
برنام�ج “دع�اء الغف�ران” و برنام�ج
“س�ؤال عى الهواء” وبرنامج “الكلمة
الصحيح�ة يف لغتن�ا الفصيح�ة” ث�م
أصبح ُيعد الربامج اإلذاعية.
 -11املخرج�ة رج�اء كاظ�م  -ال ابالغ
اذا قلت ان املخرج�ة التلفزيونية رجاء
كاظ�م م�ن الزمي�الت والزم�الء الذين
يمتلك�ون حميمي�ة خاص�ة واخالق�ا
وت�وادا منقط�ع النظري فه�ي صاحبة
الكلمة االخوية التي تتكرر عى لسانها
كلما تكلمت او ن�ادت احدا من الزمالء
كلمة ( داده) ربم�ا حظي بها الجميع
منا ومن غرينا .
املخرج�ة التلفزيونية رجاء كاظم التي
تشغل االن منصب عضو مجلس نقابة
الفنانني واملس�ؤولة عن جانب االذاعة
والتلفزي�ون يف النقاب�ة تتواص�ل يف
حضورها ونشاطاتها يف نقابة الفنانني
ولها دور فاعل فيها وهي:

والوجدانية أصدر أربعة دواوين شعرية
فاز يف الجائزة األوىل مناصفة مع رحيم
العراق�ي يف اغنية الطفول�ة العربية يف
عمان .قدم العديد م�ن الربنامج وكان
أح�د حكام لجن�ة التحكي�م يف برنامج
شاعر العراقية.
 - 13الدكت�ور محم�د رض�ا مب�ارك
 محم�د رض�ا يمتاز باخ�الق ودفءت�كاد تش�خصه عن�د اول لق�اء معه .
نجف�ي ترع�رع يف بي�ت ال مب�ارك تلك
العائلة النجفية التي تحرص مثل بقية
العوائل عى انشاء بيوت ثقافية وادبية
تعتمدها العوائل النجفية كموئل ثقايف
وكفخ�ر عش�ائري ي�دل ع�ى ثقافتها
وحبها للمجالس القافية.
بع�د خمس�ة واربع�ني عاما تع�ود بنا
الذاك�رة اغن�ا ومحم�د رضا لنس�تعيد
ذكريات ماضينا االذاع�ي والتلفزيوني
وما قدم�ه مبارك م�ن نتاج�ات ادبية
وشعرية خاصة بعد ان حاول ان يكمل
دراسته االكاديمية يف كلية االداب قسم
اللغة العربية والف العديد من الدواوين
واملؤلفات.
لع�يل ال ابال�غ ان قل�ت ان محمد رضا
مب�ارك يمتلك تاريخا يمت�د لعدة عقود
يف االدب فقد بدأ ش�اعرا ً واصدر العديد
م�ن املجموع�ات الش�عرية ث�م حصل
عى املاجس�تري والدكتوراه بدراس�ات
ادبي�ة ع�ن العالقة ب�ني الش�عر والنثر
وعن الشاعر اللبناني خليل حاوي وهو
يعمل االن استاذا لالدب ويواصل كتابة
الش�عر واملق�االت والدراس�ات االدبية
ويف هذا الح�وار يتطرق اىل كل ذلك كما
يتحدث عن بعض الظواهر االدبية ذات
الصلة باملؤسسات االكاديمية .
 -14الفن�ان الراح�ل ع�ز الدي�ن طابو
 ه�و واح�د من اب�رز الفنان�ني الذينتمي�زوا بح�س خ�اص ورهاف�ة ق�ل
نضريه�ا اىل ح�د كان مرض�ه ابتعاده
عن الفن س�نوات معين�ة إضافة لقلة
مقتنيات�ه ومص�ادره املادية كانت من
اه�م امل�ؤرشات التي تم تاش�ريها عى
هذا الفنان الكبري  ..شغف العيش وقلة
االعمال الفنية وضعف النشاطات كلها
كانت س�ببا يف مرضه وربما موته  .انه
الفنان عز الدين طابو الذي نذر نفس�ه
للفن ومن اج�ل الفن وكل هذا يتاكد يف
األحاديث التي س�جلتها ال�زوراء لعدد
من الفنانني املعارصين له والذين كانوا
يعرفون الكثري من تفاصيل حياته .
ول�د الفنان الكب�ري عز الدي�ن طابو يف
مدينة العزيزية ع�ام  1945يف وتويف يف
بغداد ()2010 -
عز الدين الحائز عى شهادة البكلوريوس
م�ن اكاديمية الفن�ون الجميلة كان قد
شارك يف معظم نشاطات الكلية اضافة

عربية توفيق

حممد احملاويلي

عز الدين طابو

املذيع حسن هادي

الجناب�ي) يمتلك صوتا جمي�ال ودافئ
ويجيد الغناء باللون البغدادي والريفي،
وهو حاصل عى شهادة (الدكتوراه يف
األدب العربي) من الجامعة املستنرصية،
لذلك كان قد أجاد نظم الشعر الفصيح
إىل جانب الشعر الش�عبي ،لحن الكثري
من األغان�ي ،وم�ن اهتماماته األخرى
الرضب عى االيقاع�ات واألداء الصويف
إضافة إىل العزف عى آلة العود .
 -8املذي�ع خلي�ل برهان الدي�ن  -عام
 1990تعرف�ت عى املذي�ع خليل برهان
الدين كأحد املذيعني يف إذاعة جمهورية
الع�راق  ,مح�ب لعمل�ه بش�كل ملفت
لالنتباه  ,ملت�زم بدوامه يحاول تطوير
نفسه من خالل انتباهه للمذيعني الذين
يقرئون الن�رشات اإلخبارية ،تركماني،
يعش�ق أملايكريفون ورغم انه تركماني
اال ان الل�ه منحنه صوتا مقب�وال وأداء
عربيا ،كنا نرى خليل يحاول ان ينافس
زمالءه نتيجة للثقة الكبرية بنفسه وملا
كنا نس�أله عن رغبت�ه يف العمل كمذيع
كان يق�ول كنت ادرب نفيس عى قراءة
االخب�ار ،وتقدم يف أول اختبار للمذيعني

(الجي�ش) ،ال�ذي كان يع� ّده الجي�ش
العراق�ي أثن�اء حرب فلس�طني ،وكان
ذل�ك يف الع�ام  ،1952ال�ذي يمك�ن أن
يع ّد انطالقته�ا األوىل يف العمل اإلذاعي،
اذ كنت تش�رك مع والدها يف املش�اهد
التمثيلي�ة الت�ي كان يكتبه�ا للجيش،
فق�د كان الوالد كاتب�ا ً مرسحيا ً ومدير
مدرس�ة ،ثم تغ�ري فيما بعد اس�م هذا
الربنامج اىل (املجاهد).
ويف الوق�ت ال�ذي ب�ارشت في�ه عربي�ة
بدراس�تها الثانوي�ة ،أخذت تش�رك يف
برام�ج كثرية يف اإلذاعة ،والس�يما أثناء
وجود جماع�ة (الرشق األدن�ى) ،الذين
وف�دوا اىل العراق بعد أن أغلقت إذاعتهم
إث�ر ح�رب  ،1956والتي كانت تس�مى
(إذاع�ة ال�رشق األدن�ى) ،كان�ت تب�ث
حينذاك من قربص ،فجاء كل من( :عبد
املجيد أبو لبن ،صبحي أبو لغد ،س�مرية
ع�زام ،تغريد الحس�ني ،محمد صوان)،
هؤالء كان�وا يمثلون كادر هذه اإلذاعة،
وب�دأت عربي�ة توفيق تش�رك معهم يف
الربامج التي كان�وا يقدمونها ،وخاصة

ش�خصية مبدع�ة يف مجاله�ا الفن�ي
وخاصة التلفزيون وقد عرفناها دؤوبة
تحب عملها وتعت�ز بما تقدمه للنقابة
وللساحة الفنية من عمل او حضور.
 -12محمد املحاوييل  -هو ليس صديقا
لإلذاعة والتلفزيون فحس�ب بل صديق
الجمي�ع ،كت�ب األغنية الكث�ر املطربني
العراقي�ني وبعض الع�رب اال ان مطربا
واح�دا كتب له لكن االقدار لم تمنحهما
فرصة انجاز االغنية ،انه املطرب الراحل
رياض احم�د ،وكتب محم�د املحاوييل
االوبريت والنش�يد وشارك يف العديد من
برامج اخبارات الشباب.
محم�د املحاوي�يل يعت�ز انه اب�ن ريف
املحاوي�ل اح�د اقضية باب�ل ،ولد فيها
ع�ام ( 1953بباب�ل العراق  ) -ش�اعر
عراقي يكتب الش�عر بنوعيه الش�عبي
والفصح�ى .املحاوييل رئي�س جمعية
الش�عراء الش�عبيني وكت�اب األغنية يف
الع�راق ورئيس لجنة فحص النصوص
الغنائية يف اإلذاعة والتلفزيون العراقية
كتب مئات األغاني الوطنية والعاطفية

اىل مس�اهماته الواسعة يف الفرق الفنية
املرسحي�ة االهلية ومنذ ع�ام 1969وقد
ش�ارك يف العدي�د م�ن املسلس�الت
التلفزيونية والف ع�ددا من املرسحيات
اهمه�ا ( ثرث�رة قدتهم�ك او ال تهمك )
اضاف�ة اىل كتابت�ه للمسلس�ل االذاعي
( مش�يجيخات ول�د العم ) وق�د اختتم
حيات�ه الفني�ة بنرش مذكرات�ه املعنونة
(لواعج فنان ) وقد عرب فيها عن كل ما
يجول يف خاطره باحساس كبري.
م�ن الجدير بالذك�ر ان صفح�ة ذاكرة
حققت انش�ارا كبريا من خالل الجريدة
وم�ن خالل نرشن�ا املتواص�ل والتنويه
عنها يف الفيسبوك مما دفع اعدادا كبرية
م�ن االصدق�اء ملتابعتها والثن�اء عليها
م�ن خ�الل تعليقاته�م ومش�اركاتهم
الجميلة .
تأم�ل جري�دة ال�زوراء ان تغط�ي يف
صفحتها االس�بوعية ذاك�رة ان تتابع
اكرب قد من املبدعني وهذا ما يعمل عليه
كادرالجري�دة برعاية رئي�س تحريرها
ومدير تحريرها وجميع العاملني .

مجال الشرقي
وملناسبة العام الجديد  2020تستعرض
لك�م صحيف�ة ال�زوراء م�ا قدمت�ه يف
صفحته�ا ذاك�رة فق�ط لع�ام 2019
لبعض من شخصيات مبدعة خالقة يف
مجال االعالم والفنون االخرى .
 -1املمثل الفنان الراحل زهري عباس -
الراحل زهري عب�اس كما عرفته ممثال
عراقي�ا مواليد الكاظمية ع�ام ،1942
ون�ال ش�هادة البكلوري�وس اداب فرع
اللغ�ة العربي�ة ع�ام .1972 - 1971
بداياته ممثل من خالل املرسح املدريس
وكان ذلك من التمثيليات واملسلس�الت
اإلذاعي�ة العراقية ع�ام  1960فاخرج
كما ً كبريا من التمثيليات واملسلس�الت
اإلذاعية ووضع للكثري منها املوس�يقى
التصويري�ة وق�د عمل م�ع العديد من
الف�رق التلفزيوني�ة واملرسحي�ة الت�ي
قدم�ت أعمالها م�ن خ�الل التلفزيون
العراق�ي وبش�كل مبارش ع�ى الهواء.

الراح�ل عب�اس جميل صاح�ب صوت
جمي�ل ،وموهب�ة واب�داع يف مج�ال
املوسيقى والتلحني حلو املجلس يشيع
الف�رح والس�عادة يف قل�وب جالس�ه،
جمي�ل الحديث رسي�ع البديهية لطيف
النكت�ة ،يقلب اله�م اىل فكاهة ،ذاكرة
خصب�ة تحتفظ برشي�ط االحداث التي
عاش�ها ،رايض بكل يشء ،يحب الحياة
ويعرف كيف يعيش�ها بحلوها ومرها،
رقيقا ً يحب الجميع وخاصة اصدقاءه
الفنانني.
كان مركز إشعاع لكل من حوله ،اعطى
عط�اءا ً ث�را ً من�ذ بدايت�ه حت�ى رحيله
لالغني�ة العراقية الرصين�ة النابعة من
اصال�ة ت�راث الع�راق ونخيل�ه ودجلة
والفرات وتغنت به�ا االجيال وحفظها
ورددها الجميع.
فاروق ه�الل  -عرفته عام
-3
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زهري عباس

رجاء كاظم

عمل مع فرقة التلفزيون للمرحوم عبد
الله العزاوي ويعق�وب االمني اذ قدمت
تل�ك الفرق�ة العدي�د م�ن املرسحي�ات
ان�ذاك .كما ش�ارك مع فرق�ة الزبانية
م�ع املرح�وم ناج�ي ال�راوي وحام�د
االطرقج�ي وكذلك فرقة  14-تموز مع
شالل عزيز شالل الذي اصبح فيما بعد
عميدا ً ملعهد الفن�ون الجميلة منتصف
الس�تينيات وكذلك م�ع املرحوم وجيه
عبدالغني .انش�أ فرقا مرسحية أخرى
منها فرقة الفنون الش�عبية مع املبدع
اإلذاع�ي الراحل مهند األنصاري وفرقة
س�مري مي�س املرسحي�ة مع األس�تاذ
ب�دري حس�ون فري�د وال�ذي كان احد
أعضائه�ا البارزي�ن .وم�ن املرسحيات
الت�ي ش�ارك به�ا لتلفزي�ون بغ�داد
مرسحي�ة (عي�د الس�المة واالبتهاج)
عى م�رسح قاع�ة الخلد ك�رادة مريم
بتاري�خ  6/12/1962الفه�ا املرح�وم
عبد الجبار عباس وأخرجها الفنان عبد
الهادي مبارك انقطع عرشون عاما ً عن
امل�رسح فاع�اده اليه الفنان س�عدون
العبيدي عام  1997يف مرسحية -كاظم
حيدر -تألي�ف وإخ�راج ألعبيدي وعى
م�رسح قاع�ة الرش�يد .ت�رأس عباس
أقس�اما عديدة يف إذاع�ة بغداد وصوت
الجماهري يف الس�تينيات والسبعينيات
وكان أول مراق�ب تمثيلي�ات فيه�ا
أواسط الس�بعينيات .وأول مدير إنتاج
إذاع�ي كما عمل منتجا ً منفذا ً يف رشكة
بابل لإلنت�اج الس�ينمائي والتلفزيوني
بع�د إحالته ع�ى التقاع�د .حصل عى
ش�هادات تقديري�ة وجوائ�ز يف الريادة
اإلذاعي�ة من ع�دة جهات منه�ا وزارة
الثقاف�ة واإلع�الم العراقي�ة 1998
واوسكار مهرجان القاهرة عن تمثيله
يف مسلس�ل س�مري امي�س م�ن مرص.
عض�و نقابة الفنانني العراقيني وعضو
جمعية املذيعني العراقيني وعضو اتحاد
اإلذاعي�ني والتلفزيونيني وهو صحفي
ومخرج وممثل تلفزيوني أيضا .حارض
يف مؤتم�رات عراقي�ة وعربية يف العراق
واألردن لألعوام  .-1998 -1970أعماله
االذاعي�ة فاقت ال��  2000حتى مثل يف
احد مسلسالت االذاعية املؤلفة من 30
حلق�ة دورا مهم�ا ً هو ص�وت التاريخ
يف مسلس�ل الصام�دون ع�ام 1992
م�ن اخراج حافظ مه�دي .اخر اعماله
التلفازي�ة ري�اح املايض لنبيل يوس�ف
وشخصية وزير الخارجية زمن امللكية.
وكان أول مراقب تمثيليات فيها أواسط
الس�بعينيات ،وأول مدير إنتاج إذاعي،
ويف الس�ينما قدم مجموعة من االفالم
اهمه�ا فيلم الجابي وافالم اخرى .تويف
يوم االتنني  21ابريل 2014
 -2الفن�ان الراح�ل عب�اس جمي�ل -

 .وكن�ت ع�ى صل�ة مع�ه كصدي�ق
وكمتحدث للربامج اإلذاعية كلما دعت
الحاج�ة لالتص�ال ب�ه او اج�راء لقاء
اذاعي ،وم�رة كانت لنا دع�وة يف بيته،
كان ف�اروق ه�الل متحدثا لبق�ا واثقا
من نفسه يكثر من ابتسامته املعروفة
كلم�ا س�الناه وكلما طلبنا منه ش�يئا
معين�ا ،و ال ان�س صداقت�ي بالفي�س
بوك م�ع فاروق ه�الل  ..لق�د اهلتني
تل�ك الصداق�ة ان اتصل ب�ه يف القاهرة
وان اطل�ب من�ه اجراء ح�وار للتعريف
بسريته كانسان وفنان عراقي وملعرفة
اخر إخباره.
فاروق هو أصال مطرب وملحن عراقي
من مواليد بغداد ع�ام  1935ينتمي إىل
قبيلة بني مال�ك يف البرصة .تخرج من
معه�د الفنون الجميلة عام  .1957بعد
عامني من تخرجه م�ن املعهد تقدم إىل
اختبار اإلذاعة والتلفزيون وس�جل أول
أغانيه يف برنامج ركن الهواة وقدم أول
أغاني�ه التي كان�ت بعن�وان (عالبال)
وحققت نجاحا ً طيبا ً.
ت�رك الغناء وتف�رغ للتلحني وقدم أكثر
م�ن  50أغني�ة عاطفي�ة ومن أش�هر
ألحانة أغنية «ياصياد الس�مج» ،وقدم
للفنان الكويتي عبد الله الرويشد أغنية
«علمن�ي علي�ك» التي حققت انتش�ارا ً
لعب�د الله .يف عام  1975أصبح رئيس�ا ً
لجمعية املوسقيني العراقيني.
ق�دم خالل ف�رة الثمانيني�ات برنامج
(أص�وات ش�ابة) ال�ذي تخ�رج من�ه
ع�دة مطربني عراقي�نيُ ،
ولقب بصانع
النجوم .ظهر يف هذا الربنامج مطربون
مثل كاظم الساهر مهند محسن ،هيثم
يوسف ومحمود أنور.
 -4س�عدي الحيل – مط�رب كان يغني
بالفط�رة متأث�را بالفن�ان عب�د األمري
الطويرجاوي وغريه  ...يف بداية شبابه
عمل س�كن باص وس�ائق ب�اص عى
خط كربالء --طويريج  --وكان يغني
للركاب ،وكانوا يطربون لصوته الرائع
 ...اول م�ن س�جل له حف�الت خاصة
صاح�ب املقه�ى املش�هور يف طويريج
املرحوم  --عب�اس منيس  --يف املقهى
وأول م�ن كت�ب ل�ه صديق�ه الش�اعر
العامي املشهور يف الحلة  --املال محمد
ع�يل القص�اب  --ول�م يك�ن يف ه�ذه
الحفالت اي الة موسيقية فقط الطبلة
والع�ازف ويف تلك الحف�الت املخترصة
كان عري�ف الحف�ل ه�و الش�اعر املال
محم�د ع�يل القص�اب ،يب�دأ بقصيدة
قص�رية يش�يد به�ا صاح�ب املقهى –
والتس�جيل كان من مس�ؤولية عباس
منيس ويف نهايتها يدعو س�عدي للغناء
وهذه واحدة منه�ا ،يبدأ عريف الحفل
موجها كالم�ه لصاحب املقهى بالقول

 ( -:ابو خضري تگعد بگهوتك احباب --
الهوه يهل الهوه جالب غالب  --بگلبي
العش�گ من زغر منصاب  --يعباس ال
ترك حبيبك  --نصيبي يش�ابهه عينن
نصيبك  --ادري للولف تهوه يعباس --
اش�وف الولف خمرة گبايل بالكاس --
هذا الحب حكم ألهله وال باس  --احب
من زغر س�ني  --غني يس�عدي غني)
ثم يبدئ سعدي بالغناء وتسمى الحفلة
باول بيت من الش�عر مثال اشهر حفلة
يف املقهى لس�عدي الحيل هي اس�مها (
يخمري) والس�بب هو بيت الشعر يبدأ
( يخم�ري  --ليل انهار الوج واش�كي
يخم�ري  --حبيب�ي نش�وتي وكايس
يخمري  --احبك ياحلو يسمر يخمري
 -عداك انت ولف ماريد اليه  --وهكذابقية الحفالت وهي كث�رية بهذا يكون
صاح�ب املقهى عباس من�يس اول من
قدم س�عدي الحيل للجمهور لكن قسم

د حممد رضا مبارك
من هذه الحفالت سببت له االذى دخل
الس�جن بسببها منها ،حفلة ( والنيابة
 -والوزارة) فيها طابع سيايس يمسالحكومة س�جن عى اثرها ويف السجن
س�جل حفلة من هذا النوع ،اس�مها (
والزعام�ة) يش�يد فيه�ا بالزعي�م عبد
الكريم قاس�م ،وله من نادرة جدا قد ال
تصدق لديه تس�جيل يقرأ فيه ( لطمية
لالم�ام الحس�ني ع ع�ام  ) 1961بع�د
خروج�ه من الس�جن ،انتق�ل اىل بغداد
عمل يف مطعم ثم سائق تكيس ،ثم قدم
اىل االذاع�ة نجح يف اختب�ار اللجنة لكن
مدير االذاعة ان�ذاك كان الفنان صادق
عيل ش�اهني ،ل�م يوافق بحج�ة انك ال
تع�زف اي الة موس�يقية ،ف�درس الة
الع�ود واتقنها جيدا فق�دم مرة اخرى
ايضا لم يوافق املدير بحجة ان ( وجهك
مو حلو) فقال له الفنان س�عدي الحيل

مشعون ميت
اس�تاذ ص�ادق احلفك بالل�ه من اجمل
وجه�ا  --أن�ا  -ام املط�رب الكويتي -
عوض دوخي  -فقال ال انت اجمل منه
فقال ملاذا اذن  ...وافق املدير اخريا .
 -5الدكتور حيدر جواد  -د حيدر جواد
واح�د م�ن الزمالء املذيع�ني الذين قلت
عنه�م يف اعداد س�ابقة ان مهنة املذيع
قابل�ة للتطوي�ر وان املذي�ع كلما طور
نفس�ه استطاع ان يمتلك قدرات اخرى
ف�كأن يتب�ؤا منصب�ا او يصب�ح معدا
للربامج او كاتبا او شاعرا.
الدكت�ور حي�در ج�واد مذي�ع ممت�از
اس�تطاع ان يت�درج يف مهنيته فاصبح
مع�دا ومقدم�ا للكث�ري م�ن الربام�ج
التاريخي�ة والراثي�ة والثقافية وتدرج
فيما بعد ليحصل عى درجة االستاذية
يف معه�د التدري�ب االعالمي يف ش�بكة
االعالم العربي ومعاهد اخرى خارجية
وهو اليوم مذيع وحاصل عى ش�هادة
الدكتوراه يف الراث العربي .
 -6املذيع ش�معون مت�ي  -كلنا يتذكر
املذيع التلفزيوني شمعون متي  .مذيع
ن�رشات االخبار الس�اعة التاس�عة من
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نصائح طبية

تورم اجلزء السفلي من الساقني هو
عالمة حتذير من وجود مشكلة يف القلب

أكثر اهلدايا اليت تعشقها البنات
تس�عد الفتي�ات كث�ريا ً بالهدايا الت�ي تحرك بعض
األش�جان يف قلوبهن ،ولكي تختار الهدية املناس�بة
التي تعجب الفتاة؛ فاحرص عىل أن تعرف األش�ياء
املحببة لديها؛ من خالل املحادثات التي بينكما ،فال
تذهب لتش�ري أي هدي�ة دون أن تكون عىل دراية
بذوقه�ا الخ�اص ،فال يه ّم ك�م س�تدفع يف الهدية،
ب�ل املهم ه�و توافق الهدية نفس�ها ،وم�ن الهدايا
املحببة:
الزهور
دائم�ا ً م�ا تكون هي املعربة بش�دة ع�ن كل معاني
الح�ب والرقة ،وهي تنقل مش�اعرك وأحاسيس�ك
إليها بصمت ،والزهور بالنسبة للنساء يشء جميل
ورقيق ،خصوص�ا ً إذا كانت تلك الزهور مقدمة لها
من ش�خص تحب�ه ،فالزهور تمكنك م�ن أن تربع
عىل عرش قلبها.
الشوكوالتة
مرتبطة دائما ً بالرومانسية ،فهي تلك الحلوى التي
تعترب الطريق إىل قلب خطيبتك ،ويرك لديها انطباع
رائع ،وأجمل ما يف الشوكوالتة هو أنك ال تضطر إىل
انتظار مناسبة كي تقدمها لها ،بل يمكنك تقديمها
لها يف أي وقت ،فإن هذه الحلوى ذات الرس الخاص
لدى النساء يف عشقهن لها.
األحذية
تح�ب كل فت�اة أن ترت�دي ح�ذا ًء جذاب�ا ً وأنيق�اً،
خصوص�ا ً إذا كان ه�ذا الحذاء من أفخ�م املاركات
العاملي�ة ،وإن كلف�ك ذلك بعض امل�ال ،إال أنه مهما
كلف�ك؛ فلن يس�اوي نظرت�ك إليها ،وهي س�عيدة
وفرحة بهذا الحذاء القيم.

املطبخ

حقائب اليد
م�ا يمثله نهائ�ي كأس العالم لك�رة القدم للرجال،
يعادل تماما ً أهمية حقائب اليد بالنس�بة للنس�اء،
فحرص املرأة عىل استغالل كل فرصة لرشاء حقيبة
للي�د ،يكون كح�رص الرجل عىل أال تفوت�ه مباراة
نهائي كرة القدم ،فكل امرأة تقوم برشاء عدد كبري
من حقائب اليد بغض النظر عما لديها من حقائب
كثرية ،فح�اول أن تقوم برشاء حقيبة يد لخطيبتك
م�ن أح�دث املودي�الت وأفخمه�ا ،وس�وف تالحظ

السعادة البالغة يف عينيها ،وسوف ترى أيضا ً زيادة
تقديرها وحبها لك.
العطور
هي هدي�ة خاصة جداً ،فإذا كن�ت تريد أن تبقى يف
ذاك�رة خطيبتك طوال الوقت ،فق�م برشاء زجاجة
من العط�ر الذي تحبه وقدمها له�ا ،فالعطر يعترب
ش�يئا ً مهما ً جدا ً لكل امرأة ويحدد شخصيتها ،كما
أن اس�تخدامها لهذا العطر يف املن�زل ،يكون أفضل
من اس�تخدامها له خارج البيت؛ ألن هذا يعني أنها

تتذكرك وتكون يف خيالها دائما ً.
الروايات الرومانسية
إن الغالبي�ة العظم�ى م�ن الفتيات يعت�ادون عىل
ق�راءة قصص ورواي�ات الحب منذ الصب�ا ،وحتى
بعد الزواج؛ فاحرص عىل أن تقوم بإهداء خطيبتك
مجموعة م�ن الروايات الرومانس�ية الجميلة؛ ألن
كل فت�اة تحلم ب�أن يقوم رشيك حياته�ا بإهدائها
تلك الروايات.
املالبس
إن حب امل�رأة وولعها باملالبس بأش�كالها وألوانها
وأنواعها يشء ال يمك�ن وصفه من خالل الكلمات،
فحبها للتس�وق ورشاء املالبس ال ينتهي أبدا ً مهما
كان�ت تمتلك من مالبس ،ومعظم النس�اء ينتظرن
موضة كل موس�م بفارغ الص�رب؛ كي يقمن برشاء
أحدث املوديالت ،وإذا كن�ت تريد أن تقوم بإهدائها
مالبس ،وتخىش أال يعجبها ذوقك يف اختيار املالبس،
فيمكن�ك أن تع�رف م�ا الذي ت�ود أن تش�ريه من
املالبس ،وأفضل وأحب األلوان واملوديالت إليها.
موعد عشاء رومانيس
إن أحىل وأجمل وأروع تعبري عن الرومانسية هو أن
تصطحب رشيكة حياتك إىل مكان هادئ ورومانيس؛
لتتناوال العش�اء معاً ،حيث إن ذلك يُش�عرها بمدى
حب�ك واهتمامك بها ،كما أن ذل�ك يلعب دورا ً مهما ً
يف اس�تمرار وق�وة العالقة بينكما ،ف�إذا كنت تريد
أن تس�عدها؛ ففاجئها بموعد عش�اء خاص ،وهذا
ال يتطلب انتظار مناس�بة عام�ة أو خاصة ،بل قد
يتحول هذا اليوم الذي تتناوالن فيه العش�اء معا ً إىل
مناسبة خاصة جديدة يف حياتكما.

طريقة عمل كعك العيد

املكوّنات
دقيق  500 -غرام
بايكنغ باودر  -ملعقة صغرية
م�اء دافئ للعجن  -نصف ك�وب أو أكثر
بحسب الحاجة
سكر  -ملعقة صغرية
مارغاري�ن ع�ىل ح�رارة الغرف�ة 300 -
غرام
حبة الربكة  -بحسب الحاجة
محلب  -رشة

جوزة الطيب  -ربع ملعقة صغرية
يانسون مطحون  -ملعقة صغرية
طريقة العمل
 أخلط�ي الدقيق م�ع البايكن�غ باودر،املارغارين ،الس�كر ،املحلب ،اليانس�ون،
جوزة الطيب وحبة الربكة يف وعاء.
 أضيفي املاء بش�كل تدريجي مع عجناملكونات.
 أعجن�ي جي�دا ً وأضيفي م�ا يكفي منامل�اء حتى تتماس�ك املكون�ات وتحصيل
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عىل عجينة لينة ومتجانسة.
 غطي العجينة واتركيها ترتاح يف مكاندافئ لنصف س�اعة من الوقت.
 قسمي العجني إىل أصابع ثم لفيها عىلنفس�ها أو خذي إصبعني وشكليهما عىل
ضفرية ثم لفيهما.
 ضع�ي الكع�ك يف صينية ف�رن بدهونةبالقليل من الزبدة.
 أخبزي كعك العيد يف الفرن حتى يصبحذهبي اللون.

يص�ف م�رض القل�ب بأن�ه مجموعة من الح�االت التي تؤث�ر يف عمل
القلب بصورة سليمة ،وتشري الرشوط إىل أن هناك بعض الظروف التي
تنط�وي عىل ضيق أو انس�داد األوعية الدموية ع�ىل إنذار ،ألن مالحظة
التورم يف هذه املنطقة من الجس�م تعد تحذيرا ،ويمكن أن تكون عالمة
مبكرة عىل حدوث أزمة قلبية.
وتعتم�د أعراض أم�راض القلب عىل نوع مرض القل�ب الذي قد يصاب
به الش�خص ،وأعراض مرض القلب عند النساء قد تختلف عن أمراض
القلب واألوعية الدموية عند الرجال .
عىل سبيل املثال  ،الرجال أكثر عرضة أللم يف الصدر ،ولكن النساء يكن
أكث�ر عرضة ألعراض أخرى إىل جانب عدم الراحة يف الصدر ،مثل ضيق
التنفس والغثيان والتعب الش�ديد ،باإلضافة إىل وجود عالمة أخرى غري
عادية تنطوي عىل تورم يف الكاحلني.
إذا كان الش�خص يعان�ي من قص�ور القلب االحتقاني ،ف�إن جزء من
القلب قد يفقد قدرته عىل ضخ الدم بش�كل فعال ،ونتيجة لذلك  ،يمكن
حدوث سوء توزيع ىف الدم إىل الساقني والكاحلني والقدمني ،مما تسبب
يف وذمة ،وهي تورم ناتج عن السوائل الزائدة يف أنسجة الجسم.
ما هو الجزء الذى يجب االنتباه لحدوث تورم به
تورم الجزء الس�فىل من الس�اقني هو عالمة تحذير من وجود مشكلة
يف القل�ب ،فعندم�ا ال يعمل القل�ب ً
أيضا ،يتباطأ تدف�ق الدم ويتدرج يف
األوردة يف الساقني ،وعىل الرغم من أن الوذمة يمكن أن تؤثر يف أي جزء
من الجس�م  ،إال أن الش�خص قد يالحظ ذلك أكثر يف أيديهم وذراعيهم
وأقدامهم وكاحليهم وساقيه.
ال تعني عالمات مثل تورم الكاحل أو زيادة الوزن بالرورة أنك تعاني
من أمراض قلبية ،ولكن إذا أخذناها مع أعراض أخرى للنوبات القلبية
وتاريخ األرسة  ،فهي جزء مهم يف تش�خيص أم�راض القلب أو قصور
القلب.
وخالص�ة القول ه�ي أن معظم األش�خاص الذين يعان�ون من الوذمة
املحيطي�ة ال يعانون من أم�راض القلب ،ولكن يمك�ن أن تكون عالمة
مهمة إذا كانت هناك عالمات وأعراض أخرى لفشل القلب.

تدبري منزلي

طبيبك يف بيتك

رائحة زيت الزيتون البكر والتفاح األخضر واملوز تساعدك على خسارة الوزن بعيدا عن الكيماويات 11 ...طريقة بسيطة لتنظيف أواني الطهي

يتبع الكثري من األش�خاص ع�ددا من الربامج
الخاص�ة من أج�ل إنقاص وزنه�م والحصول
ع�ىل أجس�ام يرغب�ون به�ا ،لتتع�دد وتتنوع
الطرق من حميات غذائية إىل تمارين رياضية
وعمليات تجمي�ل يف بعض األحي�ان للتخلص
من الوزن الزائد.
تعد روائح األطعمة أو املأكوالت إحدى األشياء
التي ترغبنا بتن�اول الطعام أو عدم تناوله ،إال
أن بعض الروائح تلعب دورا يف فقدان الوزن.
زيت الزيتون البكر
فبحسب دراسة أجراها مركز األبحاث األملاني
الكيميائ�ي ،ف�إن رائح�ة زيت الزيت�ون البكر
تبعث شعورا بالشبع.
الدراس�ة ش�ملت عددا من املتطوع�ني ووجد
الخ�رباء م�ن اس�تهلكوا لبن�ا مض�اف إلي�ه
مس�تخلص عط�ري من زي�ت الزيت�ون ،وجد
أنهم تناولوا كميات أقل من السعرات الحرارية
عن أولئ�ك الذين ل�م يتناولوا اللب�ن باإلضافة
العطرية الخاصة.
كما أظهرت املجموعة األوىل ارتفاعا يف هرمون
السريوتونني ،املرتبط بشعور الشبع.
وهذا االكتشاف يعترب بمثابة خرب جيد لعشاق
زي�ت الزيت�ون ،ألن الزيت مش�بع بم�ا يعرف
بالده�ون الصحي�ة الت�ي تس�اعد ع�ىل حرق
دهون البطن ،التي تعرف ب�.MUFA
رائحة الثوم
ففي دراسة نرشت يف عام  2012بمجلة aFl
 ،vourج�اء فيها ال�دور الكبري لرائح�ة الثوم
وتأثريها املبارش عىل املراكز العصبية يف الدماغ

وتجعلك تستهلك كميات أقل من الطعام.
وإن إضاف�ة بع�ض الفلف�ل األحم�ر إىل األكل
إىل جان�ب الث�وم يس�اعد بش�كل كب�ري ع�ىل
اإلحس�اس بالشبع فضال عن بعض الدراسات
التي اكتش�فت دورا هاما للفلفل األحمر الذي
يساعد عىل حرق السعرات الحرارية.
التفاح األخر واملوز
وج�دت دراس�ة يف مؤسس�ة أبح�اث وع�الج
الرائحة والتذوق أن األش�خاص الذين يعانون
م�ن زي�ادة ال�وزن والذين يش�مون امل�وز أو
التفاح األخر عند الجوع يفقدون وزنا أكرب
من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
الشمرة
حيث يعمل هذا النبات كمثبط للشهية ،إذ يتم

تنواله كمرشوب مع كوب من املياه الباردة بني
الوجبات.
الجريب فروت
تعترب ه�ذه الفاكهة التي تحتوي عىل فيتامني
(ج) من الحمضيات املحملة بالليكوبني فاكهة
مفضل�ة ألخصائي الحمي�ات ،ولكنه قد يعزز
من جهودك يف إنقاص وزنك أكثر إذا كنت تأخذ
بضع ثوان لتشمها قبل تناولها.
وجد الباحثون يف جامعة أوس�اكا يف اليابان أن
تعري�ض الفرئان لرائحة زي�ت الجريب فروت
مل�دة  15دقيق�ة س�اعدت يف تقليل ش�هيتهم
ووزنه�م ،يعتقد الباحث�ون أن األمر قد يتعلق
بكيفية تفاعل الرائحة مع إنزيمات الكبد.

الرياضة حتمي املراهقات من خماطر صحية عديدة! ما هي؟

ممارسة الرياضة يوميا ً.
فس�اعة يومي�ا ً م�ن النش�اط
البدن�ي ،تكفي لتقلي�ل املخاطر
البدني�ة ومنه�ا أم�راض القلب
واألوعيه الدموية ،وهو ما يتطلب
وفق الدراسة التي أرشفت عليها
منظمة الصحة العاملي�ة ،إجرا ًء

عاجالً لزي�ادة النش�اط البدني،
ً
وخاصة بتعزيز الفتيات للنشاط
البدن�ي لالس�تفادة م�ن الفوائد
الصحية.
وتقول منظم�ة الصحة العاملية،
إن النش�اط البدني له مجموعة
م�ن الفوائ�د الصحي�ة ،منه�ا:

عن طريق وضع عصري الليمون يف
أناء الطهي ث�م ضيفي عليه امللح،
ثم باإلس�فنجة نظف�ي اإلناء بلني
لعدة دقائ�ق ،وبعد التأكد من إزالة
الطع�ام املتبقي اغس�ليه جي ًدا ،ثم
استخدمي منشفة لتجفيفه.
 اخلط�ي ملعق�ة م�ن البكين�جصودا مع امل�اء ،وضعيهم يف أواني

الطهي “السرياميك” ،إلزالة البقع
والدهون منها.
 يج�ب علي�ك تنظي�ف أوان�يالس�رياميك والتيفال وه�ي باردة،
عن طريق وضع خليط من املاء مع
بيكربونات الصودي�وم ،ونظفيهم
بإسفنجة ناعمة لتجنب الخدش.
 -لتنظيف األواني األلومنيوم يجب

كل يوم معلومة

دراسات حديثة
أكث�ر م�ن  % 80م�ن املراهقات
يف العال�م ال يمارس�ن الرياض�ة
وه�ن معرضات ملخاطر صحية.
هذا رق ٌم صادم يف دراسة أرشفت
عليه�ا منظمة الصح�ة العاملية؛
حي�ث أظه�رت حاج�ة ماس�ة
التخ�اذ إجراءات عاجل�ة لزيادة
مس�تويات النش�اط البدني عند
املراهقات ما بني  11و17عاما ً.
وأوضحت الدراسة أن  % 85من
الفتي�ات و % 78م�ن الش�باب
لن يلتزم�وا بس�اعة واحدة عىل
األقل م�ن التمرين�ات البدنية يف
الي�وم ،واعتم�دت الدراس�ة عىل
بيان�ات مليون و 600ألف طالب
يدرس�ون يف  146بل�داً ،وح�ذر
القائمون عىل الدراس�ة أن نسبة
كبرية من املراهق�ات معرضات
ملخاطر صحية لتقاعس�هن عن

يع�د تنظيف أواني الطهي بطريقة
صحيحة أمرًا مهمًا لسالمة األغذية
وللحف�اظ ع�ىل الصح�ة ،وهن�اك
الكثري من النساء يستخدمن موا ًدا
كيماوية ضارة عىل الصحة.
لذلك نقدم بع�ض الطرق الصحية
لتنظيف أواني الطهي:
 تنظيف إن�اء أو مقالة بها طعامالصق ،ب�”نقعه” مدة س�اعات يف
ماء دافئ ،ثم اس�تخدمي إسفنجة
إلزالة الطعام الالصق بسهولة.
 استخدمي “صودا الخبز” ،بوضعقليل من الصودا عىل اإلناء وتركها
لبع�ض دقائ�ق ،ث�م تض�اف إليه
املياه ،وبعدها اس�تعميل إسفنجة
إلزالة الخليط واألوساخ.
 ضعي القلي�ل من الخل مع املاء،ث�م ضعيهم ع�ىل الن�ار ،وإضافة
قليل من كربونات الصوديوم ،هذا
الخليط يخلص�ك من بقايا الطعام
املتبقية يف أوان�ي الطهي ،ويمنحه
ً
ملعانا ،عرب التنظيف بإسفنجة.
 لتنظي�ف وإزال�ة بق�ع األوان�ي“االس�تانلس” يمكن�ك اس�تخدام
امللح مضاف إلي�ه عصري الليمون،
حي�ث إن�ه يس�اعد ع�ىل مكافحة
األوس�اخ املراكم�ة يف اإلناء ،وذلك

اس�تخدام إس�فنجة أو قماش�ة
ناعمة ،وتجنبي استخدام “السلك”
يف تنظيفها.
 يمكن�ك تنظيف األوان�ي واملقالةالنحاس�ية ،م�ن خ�الل وض�ع
الكاتش�ب ع�ىل البقع�ة وتركه�ا
مدة  30دقيق�ة ،فتالحظي تفاعل
الكاتشب مع األواني ما يساعد عىل
إزالة البقع والدهون ،ثم اغسليهم
جي ًدا وجففيهم.
 وللحف�اظ ع�ىل ملع�ان أوان�يالطهي ،قطعي الليمونة إىل نصفني
وف�رك نصف من�ه يف جوانب اإلناء
من الداخل والخارج ،فيساعد عىل
تنظيفه ومنحه اللمعان.
 يس�اعد املل�ح عىل تنظي�ف إناءالحليب املحروق ،عن طريق وضع
امللح يف اإلناء وتركه  10دقائق ،ثم
افركه من جميع الجوانب فيمتص
امللح رائحة اللب�ن املحروق ويعمل
عىل إزالته.
 استخدمي الخل يف تنظيف أوانيالطهي املصنوعة م�ن األلومنيوم.
اخلط�ي ملعقة صغ�رية من الخل
مض�اف عليه ك�وب من امل�اء ،ثم
اتركي�ه بض�ع دقائق ثم اغس�ليه
باملاء البارد.

تحس�ني كف�اءة القل�ب والرئة
والعض�الت ،وصح�ة العظ�ام
وتأث�ريات إيجابية ع�ىل الوزن،
كما أن النش�اط البدني له تأثري
إيجاب�ي ع�ىل التط�ور املع�ريف
والتواص�ل االجتماع�ي ،وف�ق
الدراسة ،ولتحقيق هذه الفوائد
تويص منظمة الصح�ة العاملية
املراهقني بالقيام بنش�اط بدني
معت�دل أو ق�وي م�دة س�اعة
أو أكث�ر كل ي�وم ،كم�ا أوص�ت
الدراس�ة ب�روره تش�جيع
املراهقني والتوعية الكافية لهم،
م�ن خالل برام�ج توعية تحثهم
ع�ىل ممارس�ة النش�اط البدني
بش�كل دائ�م؛ إذ إن�ه م�ن كل 5
فتيات ،نجد  4ال يؤدين النش�اط
البدن�ي ومعرض�ات للمخاط�ر
الصحية.

ملاذا توجد كرة من القطن يف علب الدواء؟

وإن كان ق�د َّقل اس�تعمالها هذا األي�ام ،إال أن
العدي�د من عل�ب الدواء تحتوي ع�ىل كرات من
القط�ن عن�د فتحه�ا .ويب�دو أن وج�ود الكتل
ٌ
س�بب منطقي ومه�م يف ما
القطني�ة كان ل�ه
مىض وحتى اليوم!
يع�ود الس�بب إىل بداية الق�رن العرشين عندما
استعملت رشكة “باير” لألدوية ألول مرة القطن
ً
بس�يطا،
يف عب�وات الدواء .وقتها ،كان الس�بب
وه�و ملء الف�راغ داخل العلب�ة وتثبيت حبوب
ال�دواء التي قد تتعرض للتصادم والتحطم أثناء
مكان آلخر.
نقلها من
ٍ
ك�رات القط�ن يف ال�دواء وم�ع م�رور الوق�ت،
وبحلول ثمانينيات القرن املايضّ ،
توصلت رشكة
“باير” إىل حل بديل لتفادي تحطم حبوب الدواء
ج�رَّاء تصادمها ،وذلك عرب تغليفها بغالف قابل
للتحل�ل يحميها من التحطم والتف�كك ،وي ّ
ُنظم
طريقة عملها داخل الجسم عند ابتالعها.
لكن بعد مرور سنوات طويلة عىل وجود القطن
يف علب الدواء ،لم يكن من السهولة التخيل عنه،
ّ
املس�لمات بني املستهلكني.
نظرًا ألنه أصبح من
فق�د كان وجود الكرات القطني�ة بمثابة إثبات

للمستهلك بأن العبوة لم يُع َبث بها ،وأن الحبوب
ال ت�زال ف ّعال�ة عىل حد اعتق�اده .لذل�ك ،أبقت
رشكة “باير” عىل هذه الحشوات القطنية داخل
علبه ،وكذلك فعلت باقي الرشكات الدوائية.
واليوم ،تق�وم بعض رشكات ال�دواء عىل إبقاء
ً
خاصة عند
الحش�وات القطنية يف علب ال�دواء

ش�حنها ملس�افات بعيدة للحفاظ عىل س�المة
الدواء ،والحفاظ عىل الغالف من التحطم .إال أن
مؤسس�ات الصحة الوطنية األمريكية كانت قد
أوصت مؤخ�رًا بإزالة الحش�وات القطنية ألنها
تس�حب الرطوبة املرغوبة م�ن داخل العلبة ،ما
قد يُعرِّض الدواء للتلف.
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غزل عراقي

الحمل

*عمري ما زعلت بلبل..
عمري ما صايد حمامة..
عمري كله ويا اليتامة….
عندي وردة بكل حديقة…
النجمة جانتيل صديقة…
زعلوني وگلت عادي…
كلمن يروح بطريقة….
باچ�ر الربزخ يلمنة…
ونحچي يم الله الحقيقة
----*منني كل هذا الدفو
وشدعوا هلكد دآفيه؟!
آخذي عآفيتي ولو
بيه قليله آلعافيه
آسم الله لو هب آلهوى..
وفزز كصآيب غآفية
بنص كلبي ربيتج طفل!
وصلت دمعته شفآيفه
وحنيتلج كحله ودمع
ضحكه وقصيدة وسآلفه

مهني�اً :بوادر خ�الف مع بعض الزمالء ،لك�ن األمر يبقى
محدودا ً من حيث النتائ�ج ،وتكون قادرا ً عىل إيجاد الحلول
التي تريض جميع األطراف
عاطفي�اً :تثبت ل�ك األيام ّ
أن الرشيك الحايل هو أفضل األش�خاص
ضمانا ً للمستقبل والحياة معا ً وللثقة الكبرية التي باتت عملة نادرة
اليوم
صحي�اً :تخالف بني حني وآخر تعليم�ات الطبيب برضورة االمتناع
عن التدخني ،ثم تستدرك األمر قبل فوات األوان

الثور

مهني�اً :ح�اول أال تدع أف�كار املغرضني تؤث�ر يف نوعية
عملك ،بل كن واعيا ً جدا ً للحفاظ عىل مصلحتك ومركزك
للمواجهة
عاطفي�اً :ما أنت حريص عليه من إنجازات ،قد ال يجد الصدى
املطلوب عند الرشيك ،وهذا يع ّد نوعا ً من األنانية
صحياً :ال تغامر بوضعك الصحي من أجل إرضاء أرباب العمل الذين
ال يهتمون إال بمصالحهم

الجوزاء

مهني�اً :تحق�ق مرشوع�ا ً ناجح�ا ً يكون ثم�رة جهدك
املتواص�ل وس�هرك وحرصك عىل كل خط�وة كنت تقوم
بها يف مجالك املهني
عاطفياً :الحبيب سعيد بوقوفك إىل جانبه ودعمك له ،ويقدر لك
ذلك ويكون مستعدا ً للتضحية من أجلك يف الكثري من املواقف
صحي�اً :تقرتب من إيجاد الحل املناس�ب لوضعك الصحي بالتعاون
مع طبيبك

السرطان

مهنياً :إذا ش�عرت ّ
بأن وضع�ك املهني غري مريح ،عليك
أن تب�ادر إىل إجراء تعديالت جذرية لتخطي ذلك يف أرسع
وقت ممكن
عاطفي�اً :يوم عاطفي للغاي�ة وتفاهم تام م�ع الرشيك ،وهذا
يرتك انعكاسات إيجابية عىل العالقة ويبقيها سليمة ومتينة
صحياً :ايجاد الوقت الالزم للقيام بتمارين رياضية ،سيكون عامالً
مؤثرا ً من اجل صحة أفضل

األسد

مهني�اً :خي�ارات مهمّ�ة ومصريي�ة اليوم ،وق�د تكون
له�ا تداعيات إيجابية تس�جّ ل يف مصلحت�ك وترفع من
معنوياتك
عاطفي�اً :طريقتك املمي�زة يف اإلقناع ّ
تح�ري الرشيك ،فيصبح
متخوّفا ً من فرض ضغوط غري معلنة عليه لتحقيق أهدافك
صحي�اً :حاول االبتعاد ع�ن األجواء الس�لبية والكئيبة التي تطوقك
هذا اليوم

العذراء

مهني�اً :األوضاع العام�ة لن تكون مقلق�ة ،وقد تحمل
نرشات األخبار ما يعزز العالقات الش�خصية ،فتتص ّدر
التطوّرات العامة كل االهتمامات
عاطفياً :عليك التفكري يف مستقبلك بجدية أكرب ،فمسؤولياتك
تزداد ومصاعب الحياة تكرب وهذا ال يحتمل أي مغامرة عشوائية
صحي�اً :لن توف�ر أي وس�يلة أو طريقة تعيد إليك صحت�ك املعافاة
ورشاقتك التي فقدتها منذ مدة

الميزان
مهني�اً :تالئمك الظروف مهم�ا بلغت صعوبتها ،ويكون
ه�ذا اليوم جيّدا ً وإيجابيا ً وتحظى بش�عبية كبرية وبدعم
األصدقاء
عاطفياً :تستعيد بهاءك الرومنيس وتحتفل بعودة أجواء املغازلة
واالرتياح ،ما يجعلك ميّاالً إىل املغامرات العاطفية
صحياً :ال تتناول كثريا ً من املشاوي وال سيما يف املساء وال تكثر من
رشب الكحول

العقرب
ّ
تتغري األج�واء فتت�زوّد ديناميكي�ة جديدة
مهني�اً :ق�د
وتندف�ع نحو إنجاز بعض األعمال وتعوّض عن تس�ويف
سابق
عاطفياً :كن مستعدا ً ملرحلة أكثر تطوّراً ،وتبدأ بوادرها بالظهور
قريبا ً وتكون إيجابياتها مرتفعة جدا ً
صحي�اً :ال تنتعل أحذية رياضي�ة مصنوعة من غري الجلد الطبيعي،
فهي تسبب لك آالما ً يف القدمني

القوس

َّ
وتحل
مهني�اً :كن أكثر جدي�ة والتزاما ً بقوان�ني العمل،
بالقوة وواجه اآلخرين بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب
عاطفي�اً :ال ت�دع لبعض الحاقدي�ن مجاالً إلفس�اد عالقتك
بالحبيب ،وحدها الرصاحة تبقي العالقة أقوى من كل يشء
صحي�اً :تنتقل من مرحلة التأجيل إىل التنفي�ذ الفوري عىل الصعيد
الريايض بعدما وصلت األمور إىل حدها

الجدي

مهنياً :تنفتح أمامك أبواب كثرية ،وتعرف لقاءات مثمرة
تساعدك عىل تعزيز الروابط ،ال تضيّع عليك الفرصة
عاطفي�اً :علي�ك أن تبع�ث برس�الة واضحة وحاس�مة إىل
الرشيك قبل فوات األوان ،تعلمه فيها أن األمور بينكما متأزمة
بسبب طريقة تفكريه
صحي�اً :ال تكثر من ال�رصاخ فقد يرتفع ضغطك وت�زداد عصبيتك
فتتعرض ألزمة صحية تضطرك إىل دخول املستشفى

الدلو

مهني�اً :املش�اركة يف العمل تس�اعد عىل تأم�ني وزيادة
ف�رص النجاح ،كما تخلق نوعا ً من االنس�جام التام بني
الزمالء
عاطفي�اً :أي نج�اح للعالق�ة بالرشيك يلزم�ك أن تقدم بعض
التنازالت ،وهذا ليس معيبا ً أو مهينا ً وال ينتقص من الكرامة
صحياً :تقيد بنصائح خبري التغذية بحذافريها وطبقها بال مخالفات
ولكن تكون النتائج إال كما تريد

الحوت

مهني�اً :األمور أصبحت أكثر تنظيما ً من الس�ابق ،وهذا
يع ّد مكسبا ً لك ونقطة إضافية تسجل يف مصلحتك
عاطفياً :تعجبك رومانس�ية الرشيك ،لك�ن الحذر واجب يف
مثل هذه الظروف ،حتى تتوضح النيات عىل نحو كامل
صحياً :حاذر التحديات لئال تعرّض نفسك للحوادث ،خذ األمور عىل
بساطتها وال ترهق نفسك من أجل مسائل سطحية
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حدث يف مثل
هذا اليوم

*  - 1488املستكشف الربتغايل بارثلوميو دياز يهبط
يف خليج موس�ل بجنوب أفريقيا بع�د اإللتفاف حول
رأس الرج�اء الصالح ،وبذلك يكون أول أوروبي يصل
إىل البعد جنوباً.
*  - 1740مل�ك صقلية يدعو اليه�ود للعودة إىل بلده
التي أخرجوا منها عام .1493
*  - 1815تأس�يس أول مصنع تجاري إلنتاج الجبن
يف سويرسا.
*  - 1783أس�بانيا تع�رتف بالوالي�ات املتح�دة
األمريكية.
*  - 1867األم�ري موتس�وهيتو يصب�ح اإلمرباط�ور
ميجي.
*  - 1903الربيطاني�ون يس�تولون ع�ىل مدينة كانو
ح�ارضة ش�مال نيجرييا وكان وقته�ا معظم جنوب

نيجريي�ا قد خضع للحماية الربيطانية وذلك منذ عام
.1900
*  - 1915وق�وع معرك�ة رمان�ة يف الح�رب العاملية
األوىل حيث قامت القوات الرتكية بقيادة أملانية بعبور
قناة الس�ويس من س�يناء وكان�ت املدفعية املرصية
والب�وارج الربيطانية والفرنس�ية تنتظر عبورهم ثم
قامت بقتل  1500جندي عثماني وردت باقي الجيش
وأدى ذلك إىل تعج�ب األتراك ألن خصمهم كان يرتدي
الطرب�وش مثله�م ،وقام مل�ك إنجلرتا بمنح وس�ام
صليب فيكتوريا للقائد املرصي عيل زكي واملالزم أول
خليل جبور.
*  - 1917الواليات املتحدة تقطع عالقاتها مع أملانيا
غداة إعالن األخرية عن سياس�ة حرب الغواصات غري
املحدودة وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.

اختبارات شخصية

يجب االنتباه اىل التفاصيل يف كل
الخط�وات الت�ي يتم القي�ام بها
يف مج�االت الحي�اة كاف�ة .ومن
ال�رضوري التح�يل بالفض�ول
والبح�ث عن املعلوم�ات املفيدة.
كذل�ك يج�ب اعتم�اد الحكم�ة
واله�دوء طريقة للتعامل مع كل
املواقف واالشخاص من اجل اخذ
القرارات الصائب�ة واالبتعاد عن
االخطاء.
 4األفعى
يف اختبار الش�خصية هذا يمكن
ان يت�م اختي�ار االفع�ى .وه�ذا
يعني انه يجب ايضا ً اتباع بعض
النصائ�ح املهمة التي يمكنها ان
تغري املص�ري بطريق�ة ايجابية.
ومنه�ا توخ�ي الح�ذر اثن�اء
التعام�ل م�ع بعض االش�خاص
الذين ال يمكن الثقة بهم .ومنها
ايض�ا ً التمتع بالش�جاعة وعدم
ال�رتدد عند اخذ بع�ض القرارات
والقيام بعدد من الخطوات التي
تم تأجيلها لسنوات.
 5القطة
م�ن اب�رز النصائ�ح الت�ي يجب
االلت�زام به�ا يف ه�ذه الحال�ة
الحف�اظ ع�ىل االس�تقاللية
م�ع ع�دم الخض�وع ألي تأث�ري
خارجي سلبي عند اخذ القرارات
الصائبة .كم�ا يجب االبتعاد عن
االش�خاص الذين يبثون االجواء

الس�لبية .ومن الرضوري توخي
الواقعي�ة اثناء النظ�ر اىل الحياة
من اجل ع�دم االصابة باالحباط
يف ح�ال ع�دم تحق�ق االمنيات.
ومن املمك�ن اللج�وء اىل الخيال
فق�ط من اج�ل اخذ قس�ط من
الراح�ة واالبتع�اد ع�ن التفكري
باالزمات واملصاعب والتحديات.
 6االرنب
يتضمن اختبار تحليل الشخصية
هذا رس�ما ً لظل االرن�ب .واذا تم
اختي�اره فهذا يدل عىل انه يمكن
االلتزام ببعض النصائح س�هلة
التطبيق ان يس�اعد عىل تحقيق
االنج�ازات املمي�زة يف الحي�اة.
ولهذا يجب مثالً تقديم التشجيع
لكل م�ن يحت�اج اىل ذل�ك .ومن
املهم الح�رص عىل إظهار الفرح
بإنج�ازات اآلخري�ن .ويج�ب يف
املقاب�ل ع�دم االختب�اء واظهار
الطاقات واملواهب املميزة وعدم
ال�رتدد يف تقدي�م االقرتاح�ات
واملش�اركة يف النش�اطات الت�ي
تس�اعد ع�ىل الش�عور بالراحة
واالس�رتخاء .ومن اجل تحسني
ظ�روف الحي�اة يج�ب ايض�ا ً
االس�تماع اىل النصائ�ح الت�ي
يمكن ان يقدمها اآلخرون االكثر
خربة واالعمق تجرب�ة يف الحياة
بحسب ما يكشفه اختبار تحليل
الشخصية هذا.

عازبة يف األربعني ..ماذا أفعل؟
عمري تجاوز األربعني ،وأنا لس�ت متزوجة ،يف هذه
الفرتة تعرفت عىل رجل عن طريق زميل يل يف العمل
ش�جعني عىل هذه الخطوة ،املشكلة أني مرتددة يف
موضوع الزواج ،ويمكن لهذا السبب تأخر زواجي،
وأريد أن ترشديني يف هذا املوضوع وهو ظروف هذا
الرج�ل ،إنه مطلق وله ثالث�ة أوالد ويعيش يف دولة
أوروبية وأنا أتواصل معه عىل الفيس بوك والشات،
ولحد اآلن ال أعرف معلومات كاملة عنه.
سؤايل هو :هل أنا مخطئة يف هذا التعارف؟ وهل أنا
السبب يف أنه ال يحكي يل الكثري؟ صحيح أنه ليست
يل تج�ارب يف هذا املوضوع ،ولكني أيضا ً ال أعلم هل
ينجح الزواج من رج�ل مطلق؟ ال أدري ،أحس أني
وصل�ت إىل مرحل�ة أحت�اج فيها إىل االرتب�اط؛ فقد
تأخرت كثرياً.
النصائح والحلول:
 � 1يهمن�ي أوالً أن أطمئنها بأنها ليس�ت الوحيدة
الت�ي تعان�ي من ه�ذه املش�كلة؛ إذ ان هناك مئات
الرسائل التي تتعلق بتأخر الزواج وفخ العنوسة.
 � 2امله�م أنه يج�ب أن نتصارح ونق�ول :نعم .لقد
تأخرن�ا يف الزواج ،ونعم الفرص لم تعد متاحة كما
قبل ،ونعم يجب أن يكون هناك حل ونس�عى إليه،
ولكن كيف؟
 � 3الحقيق�ة املهمة يف مش�كلتك  ،هي أنك نفس�ك
م�رتددة بش�أن ال�زواج ،وق�د احرتم�ت اعرتافك،
وأعتقد أنه س�بب كاف لتأخر زواجك رغم قناعتي
بأن الزواج عموما ً رزق من الله تعاىل كبقية األرزاق،
إنما علينا السعي ،حتى يف الحصول عىل عريس!
 � 4الس�عي لي�س عيب�اً ،طاملا هو يف نط�اق وقور
ومحرتم ،ومن ش�جعك عىل االقرتاب من هذا الرجل
يعرفك كما يبدو وقام بدور يشكر عليه ،لكن الكرة
اآلن يف ملعبك ،وعليك أن تصارحي نفس�ك وتضعي
برنامجا ً محددا ً لهذا السعي.

 � 5مصارح�ة النف�س ه�ي أن�ك يف األربع�ني ،وأن
الهدف من الزواج اآلن هو الس�رتة والرشاكة وليس
إنج�اب األبناء ،ويف هذه النقط�ة فالرجل األرمل أو
املطلق هو أفضل اختيار؛ ألنه يس�اعدك عىل تقديم
مشاعر أمومة ألطفال يمكن أن يصبحوا مع الوقت
كاألبناء وتصبحي أما ً ثانية لهم.
 � 6هذا الهدف الذي يعتمد عىل حسن النية ،واإليثار
هو الذي يجب أن يصل إىل العريس املنشود ،ويجب
أن يعلم هذا الرجل أن بإمكانك أن تجددي له حياته
وتكوني حمامة سالم بينه وبني أوالده ،وحتى بينه
وبني مطلقته يف عالقتهما باألوالد.
 � 7نصيحتي أن تركزي عىل هذا الس�عي ،وتحددي
لنفسك فرتة زمنية وتصارحيه بلطف وشجاعة أنه
ينبغي أن تترصفا كشخصني ناضجني ،وتعرفا ماذا
تريدان حقا ً من ه�ذا االرتباط ،ال تنتظري مبادرته
ليحكي؛ بل ش�جعيه بكل الطرق لريتاح ويبوح لك؛
فهذا ما يساعد عىل اكتشاف جوانب من شخصيته
تحتاج�ني معرفته�ا لتتخذي ق�رارك ،ويف كل حال،
ً
دلي�ال عاما ً
أرج�و أن تعت�ربي النصائح الس�ابقة
للتعامل مع موضوع زواجك بشكل عام ،وليس من
هذا الرجل فحسب.

قصة مثل

نادرة يا من ذبل عودج
تقال للمرأة الكس�ولة التي ال تشتغل وكسالنة يف
كل يشء ،وان عملت يشء سوت مشاكل..
اي هي تقال لالس�تهزاء منها بالقول اي صحيح

من كثر ش�غلچ وتعبچ جسمك ضعف وهزل ..يف
حني ه�ي بس تاكل وترشب وال عمل وال اي يشء
تقوم به.

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

سودوكـــو

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

acebook

مشاكل وحلول

اختبارونصيحة لتغيري املصري باختيار احد الرسوم
ويف اختبار تحليل الشخصية هذا
يجب اختيار واحد من االش�كال
الس�تة ملعرف�ة النصيح�ة الت�ي
يج�ب التقيد بها م�ن اجل تغيري
الحي�اة وتحوي�ل املص�ري نح�و
االفضل.
من اج�ل القيام باختب�ار تحليل
الش�خصية هذا يج�ب النظر اىل
االشكال الستة واختيار احدها.
 1الخفاش
اذا تم اختيار الخفاش فهذا يعني
ان�ه يجب الحرص ع�ىل الخروج
برفق�ة الصديق�ات والزمي�الت
واملقرب�ات وقض�اء املزي�د م�ن
الوق�ت برفق�ة االش�خاص
املفضلني .كما يجب االبتعاد قدر
االم�كان ع�ن العزل�ة اضافة اىل
رضورة اكتش�اف هواي�ة يمكن
ممارس�تها ب�ني الح�ني واآلخر.
ومن امله�م إظهار الوف�اء للذات
وعدم املبالغة يف اظهار التضحية
والتفاني .كذل�ك ينصح بالتخيل
ع�ن الرغب�ة الدائم�ة يف تغي�ري
املجتمع.
 2العنكبوت
تكش�ف رؤي�ة العنكب�وت ان�ه
يج�ب التح�يل بالص�رب وتعزي�ز
الق�درة ع�ىل االنتظار م�ن اجل
تحقي�ق النج�اح وخصوصا ً عند
اداء املهم�ات الصعب�ة .وم�ن
النصائح الت�ي يجب االلتزام بها
ً
ايض�ا التواص�ل
لتغي�ري املص�ري
مع اآلخرين والتع�اون معهم يف
الحياة الش�خصية كما يف الحياة
العملي�ة .ومنها ايضا ً اس�تثمار
الطاق�ة من اج�ل القيام بأعمال
مفيدة بعيدا ً ع�ن اضاعة الوقت
وعن الخالفات غري املفيدة.
 3البوم

من الفيسبوك

F

رأيس
1أدي�ب م�رصي راحل ل�م يتخرج من
الجامعة كتب العبقريات
2فيلسوف صيني كان له إثر يف الثقافة
الصينية دهرا من الزمن
3لجعل قلم الرصاص حادا (معكوسة)
 oجهة أو قسَ م
4امل�واد التي نس�تخرجها م�ن األرض
ونستخدمها يف الصناعات (معكوسة)
5حرف�ة (معكوس�ة)  – oدع�اء
بالخس�ارة واله�الك وج�اء يف س�ورة
املسد
6نصف تيمن
7تجده�ا يف حديق�ة خاصة مس�ورة
ويحبها األطفال oندر وقل
8رضس  oأسم علم ويعني من يتمتع
بالح�زم والقوة  –oاس�م فعل بمعنى
أسكت ممر
9م�ادة موج�ودة يف البحر وتس�تعمل
يف ع�الج الج�روح oأديب وفيلس�وف
فرنيس عاش عرص التنوير
10ملك بابيل عظيم اشتهر بنشاطاته
العمرانية وواش�تهر ببناء حدائق بابل
املعلقة

أفقي
1أم الق�رى  oعميد األدب
العربي يف القرن املايض
2ت�وق واش�تياق  oيقوم
مق�ام ش�خص آخ�ر يف
مهمة ما
3مهمة ارسال واستقبال
الوف�ود  oيف الس�لم
املوسيقي
4التفاف  oنصف مزاح
5اطعمه لحد االكتفاء  oال
يقبل الطعن أو التغيري
6ثني  oمتميزون
7ب�كاء بص�وت مرتف�ع
حزنا عىل يشء ما  oيحاول
الهروب من مسؤولية
8مالمح  oنصف ترام
9صعب الحصول عليه أو
التمكن منه
10رتب�ة يف الكون�غ ف�و
 – oكوك�ب ي�دور م�ع
حرك�ة عق�ارب الس�اعة
عكس كواك�ب املجموعة
الشمسية

فهم ذاتي

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

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

فيسبوك تحارب فيروس “كورونا”
بطريقتها

رصح�ت رشك�ة فيسب�وك ،بع�د
ساعات من إعالن منظمة الصحة
العاملية حالة طوارئ دولية بسبب
الف�روس التاج�ي ،أنها ستحذف
عن منصاتها فيسبوك وإنستغرام
كل املنش�ورات الت�ي تحتوي عى
معلومات خاطئة عن الفروس.
وجاء يف بي�ان فيسب�وك“ :سنبدأ
أيض�ا إزال�ة املحتوى ال�ذي يحمل
ادع�اءات كاذب�ة أو نظري�ات
املؤام�رة ،بع�د أن تش�ر إليه�ا
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة والتي

يمكن أن تسبب رضرا لألشخاص
الذين يؤمنون به�ا ...ونحن نركز
ع�ى املنش�ورات لعالج�ات كاذبة
وطرق وقاية مزيفة مثل ادعاءات
أن رشب املبي�ض يمكن أن يشفي
م�ن الف�روس .وإىل جانب حذف
املعلوم�ات املزيف�ة ،سيتم تحذير
مؤلف�ي املنش�ورات الكاذب�ة عن
الف�روس ،باإلضاف�ة إىل ذل�ك
ستقوم الرشكة بتقييد الهاش�تاغ
ع�ن الف�روس ع�ى انستغ�رام
وحذف بعضها بالكامل.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7181 :االثنين  3 -شباط 2020

لهواتف «آيفون» ..تطبيق يتيح
التسجيل من كاميرتين في وقت واحد

07810090003

لم يكن امللياردير األمركي ،بيل غيتس؛ عى
م�ا يبدو ،الوحيد ال�ذي توقع ظهور فروس
قات�ل يف الصني ،قبل أن ينتق�ل إىل دول عدة
ويصبح تهديدا ً دولياً.
فبحسب تقارير صحفية ،توقع مسلسل «ذا
سيمبسون�ز» الكرتوني الكومي�دي الشهر
املثر للجدل ،انتشار الفروس قبل  27عاماً،
يف ظاه�رة غريبة أخ�رى مرتبطة باملسلسل
حظي�ت باهتمام كبر ع�ى مواقع التواصل
االجتماعي.
وذكر ان عددا ً من عشاق املسلسل باتوا عى
ثقة ب�أن املسلسل قد تنبّأ بانتشار «فروس
كورونا» ،بع�د أن أعادوا تداول حلقة قديمة
تعود إىل عام .1993
وك�ان نج�وم املسلس�ل ،يف ذل�ك الوق�ت،
يتحدثون عن تف�ي فروس اسمه «أوسكا
فلو» يف بلدة أمركي�ة ،بعد أن قدم إليها من
اليابان.
وأرصّ عش�اق املسلسل األمرك�ي عى ربط
األمري�ن ،برغ�م أن حلق�ة «ذا سيمبسونز»
تحدثت ع�ن اليابان ال الص�ني ،كما يف حالة
«كورونا».
وتظه�ر إح�دى الص�ور موظ�ف مصنع يف
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الياب�ان وهو يسعل داخ�ل بضائع معبّأة يف
صندوق قب�ل إرسالها إىل الوالي�ات املتحدة،
حيث عان�ى أمركيون أعراضا ً ش�بيهة بما
يسبّبه الفروس الحايل.
وكت�ب مغ�رِّد« :عائلة سمبس�ون يف ،1993
توقع�ت ه�ذه السلسل�ة امللتوي�ة ف�روس

أطلق�ت رشك�ة Filmicتطبيق�ا
جديدا ألجه�زة آيفون «،»iPhone
يتي�ح ل�ك التق�اط الفيدي�و م�ن
كامرتني يف وقت واحد.
وتم�ت معاينة التطبي�ق ،املسمى
 ،DoubleTakeألول م�رة يف إعالن
رشكة آبل عن تشكيلة هواتف Pi
 hone 11يف شهر سبتمرب املايض،
ويمنحك التطبي�ق الجديد القدرة
عى معاينة وتسجيل الفيديو من
كام�رات متعددة ع�ى آيفون يف
الوقت نفسه.
ويتيح التطبي�ق إمكانية تسجيل
ملفي فيدي�و بشكل منفصل ،من

تغريدات

فالح المشعل

ديانا حداد

اســباب رفــض الســيد حممــد عــالوي ال تكمــن
بشخصه ،وإمنا برتشحه من قبل الكتل السياسية،
لو أن ترشــيحه جــاء من قبل رئيــس اجلمهورية
مباشــرة بكونــه مســتقال لوجــد ترحيبا واســعا
بساحات التظاهر  ،ألن صورة عالوي سبق أن رفعت
كمرشح للساحات قبل شهر!
غياب االحرتاف السياســي وقراءة الشــارع خيلق
أزمات إضافية!
احلمــداهلل #اىل_هنــا ختطت حاجز الـــ _١٠٠#
مليون على قناتي الرمسية يف #اليوتيوب ،جناح
جديــد أضيفــه اىل جناحاتي ،أشــكركم حباييب
على دعمكم املتواصل ،وان شــاء اهلل قريباً أغنية
جديــدة باللــون البــدوي بعنوان « مــا حد حيس
بالعاشــق» مت تصويرها بطريقة الفيديو كليب،
ورح تنزل خالل األيام املقبلة.

كورونا .أنا مدهش بشدة» .وكان املسلسل،
ال�ذي أتم  30عاما ً من العروض املتتالية عى
شاش�ات التلفزيون األمركية ،قد تنبّأ بعدد
من األحداث بشكل مري�ب ،مثل فوز دونالد
ترام�ب؛ يف انتخاب�ات الرئاس�ة األمركي�ة،
وهجمات  11سبتمرب اإلرهابية.

داليدا خليل تظهر بكدمات وآثار ضرب على وجهها
ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل
ّ
للفنان�ة،
االجتماع�ي ،ص�ورة
دالي�دا خلي�ل ،أظه�رت كدم�ات
واثار رضب عى وجهها.
وأع�رب جمهوره�ا ع�ن قلقهم
بش�أن ه�ذه الكدم�ات الزرق�اء
ّ
وتب�ني ّ
أن هذه الصورة
بوجهها،
التقط�ت م�ن أح�د مشاه�د
مسلس�ل «رس» ،وال�ذي تق�ول
في�ه «تال�ني» أن زوجه�ا «عامر
بدران» يرضبه�ا منذ اليوم األول
من الزواج .ونرشت خليل مقطع
فيدي�و من الحلق�ة ،متساءلة يف
تعليقها عليه« :قولكن تالني عم
تكذب لتستعطف ّ
مهند؟» .وتدور
أح�داث «رس» حول اختفاء رجل
أعمال ذائع الصيت «عامر بدران»
يف ظ�روف غامض�ة ومعق�دة،
تكشف عن خالفات داخل األرسة
وبينه وبني منافسيه.

أنجيال
بشارة إلى
األضواء
بخطوات
مدروسة

قبل أيّام ،نرش خبر التجميل اللبناني ،محمد
ح�رب ،ص�ورة ألنجيال بش�ارة ،طليقة
الفن�ان وائ�ل كفوري ،الت�ي عرفها
الن�اس قبل أش�هر بع�د مسلسل
الدع�اوى املتبادل�ة التي دفعت
وائ�ل كف�وري للعودة مج� ّددا ً
لتقديم الواجبات تجاه ابنتيه،
وخف�ض الرتاش�ق االعالم�ي
وتراش�ق املحامي�ني ،أرشف
املوسوي لجهة بش�ارة ،وزياد
حبيش محامي كفوري.
ويب�دو أن ب�اب التسوي�ات ك�ان
أق�وى م�ن املع�ارك التي ُش ّ
�نت بني
الطرفني ودفع�ت البعض إىل طلب تهدئة
النفوس ،والضغط عى الطرفني لرضورة احرتام
طفلتيهما وهكذا كان.
أمّ ا الجديد ،فإن عددا ً كبرا ً من املحيطني بأنجيال بشارة
يطالبها بدخول مجال اإلعالم ،خصوصا ً أن بشارة تملك
ثقاف�ة واسعة ،لكنها يف الفرتة األخرة أصيبت بنوع من
ج�راء املشاكل التي عانته�ا بسبب طالقها من
اإلحباط ّ
كفوري.

نجل أصالة يقتل شاباً بالخطأ وإعالن التصالح
بعد عام من الواقعة
أي م�ن كام�رات آيف�ون ،بحيث
يمكنك الجمع بينهم�ا أو التقاط
لقط�ات الفيديو تع�رض بجانب
بعضه�ا البع�ض ،إم�ا كشاش�ة
مقسمة أو صورة داخل الصورة.
ويأت�ي التطبيق الجدي�د املجاني
بع�د أن أصبح�ت هوات�ف آيفون
مستخدم�ة بشكل كب�ر من قبل
صانع�ي األف�الم يف ك�ل مك�ان،
ويمك�ن ملستخدميه ربط جهازي
آيف�ون لتسجيل الفيديو يف الوقت
نفس�ه ،مم�ا يتي�ح له�م القدرة
عى استخ�دام الكامرات املتعددة
بشكل غر مسبوق.
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«ذا سيبمسونز» »..المسلسل المريب» تنبأ بانتشار «كورونا» قبل  27عاما

الحلم يقترب رسمياً ..شاحن واحد لكل
هواتف العالم
فيما يمك�ن اعتبارها أول خطوة رسمية ع�ى طريق تحقيق حلم طال
انتظ�اره ،وإن ج�اءت من قارة واحدة ،وافق الربمل�ان األوروبي بأغلبية
كب�رة عى قرار يؤدي إىل إجبار رشكات التكنولوجيا عى استخدام نوع
واحد فقط م�ن الشواحن .ويريد املرشعون يف الربمل�ان األوروبي توفر
ش�احن واحد يمكن استخدامه بالهواتف بمختل�ف العالمات التجارية
وأنواع األجهزة .كما يدعو القرار املسؤولني املعنيني يف االتحاد األوروبي
إىل دراس�ة الط�رق الكفيلة بزيادة عدد الكابالت وأجه�زة الشحن املُعاد
تدويرها ،وضمان عدم إجبار العمالء برشاء شاحن مع كل جهاز جديد.
وكانت تقارير إعالمية سابقة كشفت عن أن االتحاد األوروبي قد يجرب
رشك�ة «أبل» األمركية عى تغير ش�احن هاتفها «آيفون» مرة أخرى،
حت�ى يصبح مشرتك�ا ومتناسب�ا مع جمي�ع الهواتف الذكي�ة .ووفقا
ملسؤويل االتحاد األوروبي ،فإن التغيرات ستجعل حياة العمالء «أسهل،
وتساع�د البيئة» ،حي�ث تشر التقدي�رات إىل أن الشواحن القديمة تولد
أكث�ر من  51ألف طن من «النفايات اإللكرتونية» كل عام .وقالت «أبل»
يف بيان سابق «تم ش�حن أكثر من مليار جهاز من أجهزة أبل ،املعتمدة
عى الشاحن الحايل ..نريد التأكد من أن أي ترشيع جديد لن يؤدي إىل أي
اضطراب لعمالئنا».

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تسبّب نجل ّ
الفنانة أصالة نرصي يف قتل شخص بشارع التسعني يف ّ
اتجاه الجامعة
األمركية بالتجمع الخامس ،يف 21ديسمرب (كانون األول)  ،2018حيث ت ّم تحرير
محرض بقسم رشطة القاهرة الجديدة ،بعد بالغ بوجود حادث سر بدائرة القسم،
ّ
وتبني وف�اة املجني عليه،
وع�ى الف�ور انتقلت األجهزة األمني�ة إىل مكان الواقع�ة،
ويدعى «هاني شاكر» ،وهروب املُتسبّب يف الحادث.
وبتفري�غ كام�رات املراقبة ،وتكثيف التحريات تب�ني ّ
أن وراء الحادث املتهم «خالد
أيمن» ،نجل ّ
الفنانة أصال�ة ،حيث تعود ملكية السيارة التي كان يقودها لزوج
ّ
والدت�ه آنذاك املخرج ط�ارق العريان ،وع�ى الفور قام اب�ن الفنانة بتسليم
نفسه لقوات األمن واعرتف بتسبّبه يف الحادث بطريق الخطأ.
وبعد األقوال بعام ،أعلنت محكمة جنح القاهرة الجديدة انقضاء الدعوى
اتهام خالد أيمن الذهبي ،نجل ّ
الجنائي�ة يف ّ
الفنانة أصالة ،بالتسبّب يف
مقتل أحد األشخاص ،بسبب موافقة أهايل املجني عليه عى التصالح
مع املتهم ،ليسدل الستار عى القضية.

نانســي عجــرم تنســحب مــن «ذا
فويس» ِّ
ومدرب عراقي بدال منها!
يف الحلقة ما قبل األخ�رة من برنامج «ذا فويس كيدز»،
أ ّدى املتساب�ق العراق�ي عب�د الكريم ( 14عام�اً) أغنية
ّ
للفنان عيل حاتم.
«ارجع لينا»
األغني�ة الت�ي أ ّداها عب�د الكريم ،كشف فيه�ا عن ّ
أنه
يلتق به منذ سنوات
َغ ّناها لشقيقه املوج�ود بالخارج ،ولم
ِ
ّ
عدي�دة .لم يحالف عب�د الكريم الحظ ،يف أن تلت�ف له لجنة
التحكي�م ،املكونة م�ن ّ
الحالني
الفنان محم�د حماقي ،ع�ايص ِ
ّ
والفنان�ة نانيس عج�رم ،ولكن ثمّ�ة مفاجأة ق ّدمه�ا الربنامج
ص َع� َد طاقم العمل للم�رح ،الفتني إىل ّ
للمتساب�ق ،بعد أن َ
أن
هن�اك خطأ تقني�اً ،وال بد من أداء املتساب�ق األغنية من جديد.
َ
ص َع� َد عبد الكريم ع�ى املرح ،وانسحب�ت نانيس عجرم من
ّ
وتبني
مقعدها ليجلس مكانها شاب كمدرب جديد بدالً عنها،
ّ
ّ
التف لشقيقه ،قائالً« :أنت بالنسبة
أنه ش�قيق املتسابق ،ثم
يل أح�ى ص�وت» ،وسط تصفي�ق حاد من الجمه�ور ،وبكاء
األخوي�ن .من جانبه�ا ،بكت نانيس عجرم ،من ش� ّدة التأثر
ببك�اء الشقيق�ني ووالدتهم�ا ووالدهم�ا ،بعد أن ش�اهدوا
شقيقه ،وتبادال األحضان والقبالت.

نجاة أحمد عز وأحمد فهمي
و«تايسون» من فيروس كورونا!
ّ
الفنان ،محم�د ممدوح ،وأحمد ِع ّز وأحمد
نجا كل من
فهم�ي ،م�ن اإلصاب�ة بف�روس كورون�ا املنت�رش يف
الصني.
وكشف ممدوح املع�روف ب�«تايسون» ،خالل برنامج
«مساء  ،»dmcمع اإلعالمي رامي رضوان ،عن ّ
أنه سافر
مع فريق فيلم «العارف» الذي يقوم ببطولته أحمد ِع ّز
وأحم�د فهمي ،إىل دولة ماليزيا لتصوير بعض املشاهد
هن�اك ،حيث انتهوا من التصوي�ر وعادوا إىل مرص قبل
ي�وم واحد م�ن انتشار فروس كورون�ا يف آسيا ،وغلق
ك�ل املطارات هن�اك ،وهو ما يعني نجات�ه هو وفريق
العمل من اإلصابة بالفروس .من ناحية أخرى ،تح ّدث
ممدوح عن حياته الشخصية وعالقته بابنته كاميليا،
وكي�ف يصبح معها طفالً ،ويلع�ب معها ويتعاون مع
والدتها؛ مُ ّ
ّ
ؤكدا ً ّ
ولكنها
أن عمرها ل�م يتجاوز العامني،
تحب األفالم ،وخاصة «بنك الحظ».
ويؤك�د ّ
كل املقرّبني أنها تح�ب األضواء ،لكنها
تبحث ع�ن خط�وة مناسب�ة لرغبتها يف
الضوء م�ن أجل إثبات نفسها ،ال من
ّ
التشفي
أج�ل االستعراض أو حتى
بما حصل معها ،ب�ل اعتبار ذلك
درسا ً لكل امرأة تتعرّض لضغط
الزوج أو طليقها.
يُذك�ر أن الفنان وائ�ل كفوري
مُ ّ
ق�ل يف حفالت�ه ه�ذه الفرتة،
ول�م تسجّ �ل له إط�الالت كثرة
بعد حفله قبل ش�هرين يف اململكة
العربية السعودية.

عائلتان بغداديتان
تشغالن منصب رئيس
وزراء

طارق حرب

خلت بغداد يف تاريخها منذ بنائها حتى اآلن من عائلة بغدادية جمعت منصب رئيس
وزراء يف األخ وأخي�ه ..نعم ،حصل أن يكون يف العائلة الواحدة رئيسان ،وهما االمني
وأخ�وه املأم�ون الخليفتان يف العه�د العبايس ،وعبد السالم وعب�د الرحمن عارف يف
العه�د الجمهوري رؤس�اء جمهورية ،لكن لم يحصل يف بغ�داد أن اجتمع يف العائلة
البغدادي�ة اثنان من رؤس�اء الوزارات باستثن�اء عائلتني بغداديت�ني ،أولهما عائلة
يوس�ف السويدي ،أول رئيس ملجل�س االعيان يف العهد امللكي سن�ة  1925م ،وابنه
االول توفيق يوسف السويدي الذي كان رئيس وزراء تحت التسلسل  10يف الوزارات
بالعه�د امللك�ي ،حيث ش�كل ال�وزارة يف نيس�ان  1929وإبنه الثان�ي ناجي يوسف
السوي�دي الذي ك�ان رئيس وزراء تح�ت التسلس�ل  12يف الوزرات بالعه�د امللكي،
حيث ش�كل الوزارة يف شهر ترشين الثاني من السنة نفسها ،أي سنة  ،1929أي ان
وزارت�ي االخوين توفيق وناجي السويدي ش�كلتا يف سنة واحدة ،كان االول يف بداية
سنة  1929واالخر يف نهاية هذه السنة  ،1929وبني وزارتي االخوين توفيق وناجي
السوي�دي وزارة ثالثة هي الوزارة تحت التسلس�ل  11يف تسلسل الوزارات يف العهد
امللكي ،وهي وزارة عبد املحسن السعدون التي استمرت ألقل من شهرين من أيلول
اىل ترشي�ن الثاني من السنة نفسها ،أي سن�ة 1929م ،فكانت عائلة السويدي أول
عائلة بغدادية كرخية الوحيدة التي كان فيها االخ وأخوه أشغل كالهما منصب رئيس
ال�وزراء ،والعائلة البغدادي�ة الثانية التي لجتمع فيها اثنان من رؤساء الوزارات من
عوائل الرصافة ،هي عائلة طالب الكهيه ،فلقد اجتمع يف عائلة سليمان فائق طالب
الكهي�ه اثنان من رؤساء الوزارات ،االول محمود ش�وكت سليمان فائق ،حيث اسم
االبن مركب ،واالص�ل محمود سليمان الذي أصبح أول بغدادي يتوىل منصب الصدر
االعظ�م ،أي رئيس وزراء يف العهد العثمان�ي سنة 1912م ،والثاني حكمت سليمان
فائ�ق الذي أصبح رئي�س وزراء سن�ة  1936م يف العهد امللكي ،فلق�د كان تسلسل
وزارته يف تسلسل الوزارات العراقية يف العهد امللكي هو التسلسل الثالث والعرشين،
وبذل�ك تتفوق عائلة يوسف السويدي ع�ى عائلة سليمان فائق طالب الكهيه بأنها
اجتم�ع فيه�ا اخوان اثنان توليا منص�ب رئيس الوزراء سن�ة  1929توفيق وناجي
السويدي .أما عائلة سليمان الكهيه ،فهي ،وإن كانت أول عائلة بغدادية ظهر فيها
رئيس وزراء هو محمود سليمان ،وكان ذلك يف العهد العثماني ،مما لم تحصل عليه
أية عائلة بغدادية قبل هذه العائلة ،لكن هذه العائلة تأخر فيها االبن الثاني اىل سنة
 1936لك�ي يطل�ق عليها عائلة بغدادي�ة اجتمع فيها رؤساء ال�وزراء ،فلقد حصل
ه�ذا االجتم�اع يف العائلة بع�د سبع سنوات م�ن حصول عائلة السوي�دي عى هذه
املي�زة ،وهذا الرشف العظي�م ،وإذا كان توفيق وناجي السوي�دي وحكمت سليمان
يشرتكان يف ان الثالثة قد أش�غلوا منصب وزير ملرات عديدة ،ولكن محمود سليمان
ينفرد عن الثالثة بأنه أش�غل منصب وزير الحربية (الدفاع) يف العهد العثماني قبل
استيزاره كرئيس وزراء ،فإن عائلة الكهيه تمتاز بأن ولدها محمود سليمان انتهت
حيات�ه ش�هيدا ً سنة  ،1913وقد ع�م الحزن عى بغداد بأجمعه�ا عندما وصل اليها
خرب اغتي�ال ابنها محمود سليمان يف العاصم�ة العثمانية اسطنبول ،حيث توقفت
مركبت�ه لفسح الطريق ملركبة أخ�رى احرتاماً للميت الذي تحمل�ه ،وما أن توقفت
سيارته حتى تبني انه ال يوجد يف التابوت ميت ،إذ نزل من مركبة امليت املزعوم رجال
اشداء فتحوا النار عى رئيس وزراء الدولة العثمانية ،محمود شوكت باشا سليمان
فائ�ق طالب الكهيه ،ونهايته تختلف عن نهاية اب�ن عائلة السويدي ،ذلك ان ناجي
السويدي بعد فشل انقالب رشيد عايل الگيالني التي كان فيها ناجي السويدي وزيرا ً
يف الحكوم�ة االنقالبي�ة سنة  1941ه�رب اىل طهران ،لكن قبض علي�ه وتم ابعاده
اىل جن�وب افريقيا ،وهنالك تمرض وتويف سن�ة  ،1942لكن عائلة السويدي تفتخر
ب�أن ابنه�ا كان واحدا ً م�ن ثالثة عراقيني است�وزروا يف الحكوم�ة االردنية العراقية
التي ش�كلها نوري باشا السعيد سنة  ،1958وضمت توفيق السويدي وعبد الكريم
االزري وسليمان فتاح ،وهو ما لم تحصل عليه عائلة الكهيه.

حقيقة الخالف بين باميال الكيك
ونادين نجيم
ل�م تك�د الفنانة نادين نسي�ب نجيم تدخ�ل أسبوعها الثان�ي يف تصوير
 2020إخ�راج فيلي�ب أسمر ،حتى ب�دأت حملة دفاع عنه�ا عى مواقع
التواصل ،فيما السبب ل�م يُعرف ،ولو ّ
أن البعض غمز من قناة ترصيح
لزميل�ة نجيم باميال الكيك ّ
بأن نادين ل�م تعد كما كانت يف السابق بعد
عمليات التجميل التي خضعت لها ،ومنها عملية الحنك .وقالت باميال
الكي�ك إن نجي�م تعمل مل ّدة خم�س سنوات مع رشك�ة إنتاج واحدة
ه�ي «الصبّاح» ،ولم ت َر فيه�ا ّإال النجمة الوحي�دة ملسلسالتها،
فيم�ا تكرّر نجيم نفسها يف مختل�ف األدوار التي ُعرضت لها
يف السن�وات االخ�رة .كالم بامي�ال الكيك جاء بع�د إعالنها
انسحابه�ا او رفضه�ا خ�وض تجارب أخ�رى يف رمضان
املقب�ل ،وذلك بسبب مشاركته�ا يف فيلمني محليني يف
لبنان ،فيما بعض متابع�ي نادين نجيم ،ومنهم
ّ
صحافيون ،هاجم�وا الكيك
وتمنع عدد منهم
ع�ن تسميته�ا ،لكنه�م دافعوا ع�ن نجيم،
مؤكدين نجاحها ،وهذا م�ا يدفع البعض
بحسب الردود إىل الهجوم عليها أو نقدها
به�ذه الطريق�ة .والسؤال هن�ا يطرح
أيضا ً عالمات استفهام أو ربما إجابات
ح�ول عدم استدع�اء بامي�ال الكيك
لعشاء املمثالت يف ش�هر سبتمرب
املايض ،ال�ذي دعت إليه املمثلة
ماغي بو غص�ن ،وحرضته
نادين نجي�م وسرين عبد
الن�ور يومه�ا ،وكرت�ا
الخالف نهائيا ً بينهما،
فيما غاب�ت الكيك
ألسباب لم ُتعرف
حت�ى الساع�ة
ع�ى الرغ�م من
صلحه�ا م�ع
ماغ�ي بو غصن
العملي�ة
بع�د
الجراحي�ة الت�ي
خضعت لها بو غصن،
لك�ن باميال ع�ى ما يبدو
تحلّ�ق بعي�دا ً ع�ن زميالتها
ه�ذه الف�رتة ،وتعط�ي آرا ًء
ستتسبّب من دون ش�ك بمشاكل
له�ا ،خصوصا ً مع رشك�ات اإلنتاج.
هل يكون غياب باميال الكيك عن البازار
الرمضاني ملصلحته�ا؟ األيّام املقبلة كفيلة
باإلجابة عن ذلك.

