النزاهة :اإلجراءات املالية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
واجلزائية ستتخذ حبق املمتنعني
مؤيد الالمي

12
صفحة

عن كشف ذممهم املالية

بغداد /الزوراء:
َّ
أكدت هيئة النزاهة االتحادية َّ
أن اإلجراءات املاليَّة
ست َّت ُ
ِّ
والجزائيَّة التي ح َّددها قانونها النافذ ُ
بحق
خذ
املُمتنعن عن كشف ذممهم املاليَّة أمامها.ودعت
الهيئة «املشمولن كافة ممَّن لم ُيق ِّدموا استماراتهم
إىل اإلرساع بملئها ،وإرسالها إىل دائرة الوقاية فيها
ضمن املُ َّدة القانونيَّة املُح َّددة».واضافت أن «اإلجراءات
املاليَّة والجزائيَّة الالزمة التي ح َّددها القانون ُ
ست َّت َخ ُذ
ِّ
بحق املُمتنعن أو املُتخلِّفن وفقا ً للقانون».

الزوراء /حسن فالح:
حذر تحالف سائرون من رضوخ رئيس
ال�وزراء املكلف ،محم�د توفيق عالوي،
لرغبات بعض الكتل السياس�ية ،مؤكدا
عزم�ه التصوي�ت بالضد م�ن الكابينة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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النصر :رئيس الوزراء املكلف مل تنطبق عليه املواصفات اليت أطلقها املتظاهرون

 :سنصوّت بالضد من الكابينة الوزارية لـ” عالوي” إذا تشكلت وفق احملاصصة

الوزاري�ة إذا ثب�ت تش�كيلها ع�ى وفق
املحاصصة ،وفيم�ا رجح تقديم عالوي
كابينت�ه قبل انتهاء امل�دة املحددة اليه،
اش�ار ائت�الف الن�رص اىل ان ع�الوي لم
تنطبق علي�ه املواصفات الت�ي اطلقها

القوات االمنية تواصل مهامها رغم سقوط الثلوج يف نينوى

املتظاهرون.
وقال النائب عن تحالف سائرون ،غايب
العمريي ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان احد
الرشوط التي طرحها تحالف س�ائرون
للتصويت عى منح الثقة لرئيس الوزراء

املكل�ف ولكابينته الحكوم�ة ،هي ان ال
يرضخ لرغبات الكتل ،وان يشكل كابينة
حكومية مستقلة تماما بعيدة كل البعد
ع�ن االحزاب.واضاف :ان�ه يف حال ثبت
رض�وخ ع�الوي ملطال�ب بع�ض الكتل
وتش�كيل كابينة حكومي�ة فيها بعض
املرش�حن من االحزاب س�تصوّت كتلة
سائرون بالضد من رئيس الوزراء املكلف.
مش�ددا ع�ى رضورة ان يك�ون رئي�س
ال�وزراء املكل�ف قويا وقادرا ع�ى ادارة
البالد.واوض�ح :انه ال ضري من تش�كيل
حكوم�ة مس�تقلة تكنوق�راط يراع�ى
فيه�ا تمثيل جمي�ع املكون�ات العراقية
للمحافظة عى الطيف العراقي الجميل،
لكن رشط ان يكونوا غري متحزبن .الفتا
اىل :ان الدس�تور خرق ملرات عدة ،وربما
يخ�رق يف حال ع�دم تمكن ع�الوي من
تقديم كابينته قب�ل انتهاء املدة املحددة
اليه.واوض�ح ان الدس�تور ح�دد م�دة
 30يوم�ا لرئيس ال�وزراء املكلف تقديم
حكومت�ه ،ويف ح�ال تع�ذر ذل�ك يمكن
لرئيس الجمهورية تكليف شخص اخر.
الفت�ا اىل :ان هن�اك معلوم�ات تؤكد ان
عالوي سيكمل كابينته قبل انتهاء املدة
الدستورية املحددة له.بدوره ،اكد النائب
عن ائتالف النرص ،رش�يد الع�زاوي ،ان
رئي�س ال�وزراء املكل�ف محم�د توفيق

ع�الوي ال تنطبق علي�ه املواصفات التي
اطلقه�ا املتظاهرون.وق�ال العزاوي يف
حدي�ث ل�”الزوراء” :ان املواصفات التي
اطلقه�ا املتظاه�رون ان يك�ون رئيس
ال�وزراء املكلف مس�تقال يف حن عالوي
ليس مس�تقال ،وانما كان وزيرا ورشح
لالنتخاب�ات الس�ابقة عن ح�زب معن
ومثل كتل�ة معينة يف الربمل�ان العراقي،
والرشط الثاني ان ال يكون من مزدوجي
الجنس�ية ،بينما الرئي�س املكلف يحمل
جنسيتن.واضاف :انه من بن الرشوط
ان يك�ون م�ن عراقيي الداخ�ل ،يف حن
ع�الوي كان خ�ارج العراق.واس�تبعد
طرح ع�الوي كابينة وزارية مس�تقلة.
مؤك�دا رضورة ان يق�دم كابينت�ه عى
الربملان قبل جلس�ة التصويت ليتس�نى
ألعض�اء الربملان دراس�ة الس�ري الذاتية
ألعض�اء الحكوم�ة الجديدة.يش�ار اىل
ان رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صالح،
كل�ف يف  1ش�باط  ، 2020محمد توفيق
عالوي ،بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا
للمس�تقيل عادل عبد املهدي.وبحس�ب
خ�رباء قانوني�ن ،فإن ام�ام عالوي 30
يوما لتش�كيل كابينته الوزارية تبدأ من
اول ي�وم من التكلي�ف ،ووفقا لذلك فإن
املدة املحددة لعالوي تنتهي يف الثاني من
اذار املقبل.

منتخبنا الشبابي بكرة القدم يهزم نظريه السعودي استعدادا لكأس العرب

ص6

بعد غياب  16عاما  ..تألق مدرسي عراقي يف مهرجان اخلطابة العربية

االخرية

معاون السيد الصدر يهدد “بإسقاط
رئيس الوزراء املكلف خالل  3أيام”
إذا ضمت حكومته وزراء ُمسيَّسني

يف ثالثة أيام”.وأضاف أن التيار الصدري
لن يكون جزءا ً من الحكومة بأي ش�كل
ّ
األشكال.وحذر العيساوي من عرقلة
من
تشكيل حكومة عالوي ،قائالً“ :إذا حدث
ضغط ول�م تتم املوافقة ع�ى حكومته،
فس�نطوّق املنطقة الخرضاء” .متابعاً:
“غصبا ً عنه�م س�يقبلون”.وعى الرغم
من إعالن الس�يد الص�در تأييده لتكليف
ش�دد العيساوي عى ّ
ّ
أن
الوزير االسبق،
متبن لعالوي ،لكن ما حصل
التيار “غري
ٍ
اننا أعطينا عدم ممانعة”.

بغداد /متابعة الزوراء:
ه� ّدد املع�اون األمن�ي لزعي�م التي�ار
الصدري ،الس�يد مقت�دى الصدر ،كاظم
العيس�اوي ،بإس�قاط رئي�س ال�وزراء
املكل�ف ،محم�د توفي�ق ع�الوي ،خالل
مدة ثالث�ة أيام ،إذا ما ضم يف تش�كيلته
الوزاري�ة وزراء م�ن أتب�اع الجه�ات
السياس�ية .وقال العيساوي ،يف ترصيح
ملجموع�ة من الصحفي�ن يف بغداد“ :إذا
س�مع الس�يد مقتدى الص�در أن عالوي
أعط�ى لجهة ،بال�ذات الفصائل ،وزارة،
فسيقلب عليه العراق جحيما ً ويسقطه

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
كش�فت املحكمة االتحادي�ة العليا عن
تلقيها  24دعوى دستورية منذ مطلع
العام الحايل ،مش�رية إىل أن قسما ً منها
يتعلق بطع�ون عى اج�راءات صادرة
من السلطات االتحادية.وقال املتحدث
الرس�مي للمحكمة ،إياس الس�اموك،
يف بي�ان تلقت “الزوراء” نس�خة منه،
ان “املحكم�ة االتحادية العليا س�جلت
من�ذ بداي�ة الع�ام الح�ايل  24دع�وى

دس�تورية”.وأضاف الساموك أن “تلك
الدع�اوى يف مرحلة التبليغات وس�يتم
النظ�ر فيها بجلس�ات علني�ة متاحة
للكل” .موضحا ً ان “االحكام س�تصدر
بصددها عى وفق الدس�تور والقوانن
ذات العالقة”.ون�وه إىل أن “الدع�اوى
الت�ي تلقتها املحكم�ة االتحادية العليا
تتعلق بطع�ون وردت ع�ى ترشيعات
أو اج�راءات متخ�ذة م�ن الس�لطات
االتحادية”.

احملكمة االحتادية تتلقى  24دعوى
دستورية

اللبنانيون حيشدون ملنع انعقاد اجللسة

اليوم  ..احلكومة اللبنانية اجلديدة
يف الربملان ملنحها الثقة

بريوت /متابعة الزوراء:
تعتزم الحكومة اللبنانية عرض بيانها
الوزاري عى الربمل�ان ،اليوم الثالثاء،
للتصويت عى منحها الثقة ،يف خضم
أس�وأ أزمة اقتصادية تشهدها البالد
منذ عقود وتثري غضب الشارع ،فيما
تجوب مس�ريات يف مختل�ف املناطق
اللبنانية تدعو للمشاركة يف تظاهرات
ملنع النواب من الوصول إىل جلس�ات
مجلس النواب تح�ت عنوان “ال ثقة
إن�زل عاملجلس يا ش�عبي ،عن حقك
داف�ع يا ش�عبي” .وتأم�ل الحكومة
بع�د نيله�ا ثق�ة الربمل�ان ومبارشة
عمله�ا أن تحظ�ى بدع�م املجتم�ع
ال�دويل ال�ذي يرب�ط تقديم�ه دعم�ا ً
مالي�ا ً للبنان بإصالح�ات هيكلية يف
قطاعات ع�دة وخفض العجز العام.

بغداد /الزوراء:
حذرت السفارة األمريكية يف العراق رعاياها من تظاهرات مرتقبة يف بغداد والنجف.
وذكرت السفارة ،يف بيان ،أنه من املتوقع خروج تظاهرات وفعاليات ومواكب واسعة
النطاق يف بغداد ،من  11إىل  13شباط ،وكذلك يف النجف ب�  14شباط.كما طالبت
السفارة األمريكية يف العراق رعاياها بعدم االقرتاب من السفارة بالعاصمة ،وتجنب
مناطق التظاهرات ،ومراقبة وسائل اإلعالم املحلية للحصول عى التحديثات حول
األوضاع يف املحافظات املذكورة.واضافت ان «العمليات القنصلية العامة يف بغداد ال
تزال معلقة» .داعية «املواطنن األمريكين اىل عدم االقرتاب من السفارة».واكدت ان
«القنصلية األمريكية العامة يف أربيل مفتوحة للتأشريات ومواعيد خدمات املواطن
األمريكي ،بما يف ذلك إصدار جواز السفر».
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سائرون لـ

السفارة األمريكية حتذر رعاياها من
تظاهرات مرتقبة يف بغداد والنجف

وتس�تمر األجه�زة األمني�ة بوض�ع
البل�وكات اإلس�منتية لع�زل منطقة
مجلس النواب وسط بريوت بالكامل
حتى انعقاد جلسات الثقة للحكومة،
الي�وم الثالث�اء وغ�دا األربعاء.وع�ى
الرغم م�ن أن الحكومة س�تنال ثقة
الربمل�ان ،إال أنها س�تواجه معارضة
سياس�ية وشعبية واسعة ،سواء من
خالل الكتل الربملانية املعارضة أو من
خالل الش�ارع الذي يجهز لتحركات
واسعة قبيل انطالق جلسات الربملان
احتجاج�ا ع�ى الحكوم�ة الجديدة.
وتكم�ن تس�اؤالت عدة ،ح�ول مدى
ق�درة حكوم�ة حس�ان دي�اب ع�ى
تخطي االس�تحقاقات الهامة املقبلة
ال سيما عى الصعيد االقتصادي.

تفاصيل ص2

وزير الداخلية يشدد على أهمية حصر
التظاهر يف ساحات حمددة

بغداد /الزوراء
ش�دد وزير الداخلية ،ياس�ن الي�ارسي ،امس
االثنن ،عى أهمية حرص التظاهر يف س�احات
مح�ددة وفت�ح الط�رق العامة.وذك�رت وزارة
الداخلي�ة ،يف بي�ان ،ان «وزي�ر الداخلي�ة رعى،
ام�س ،أعمال املؤتم�ر األمني ملناقش�ة الوضع
األمن�ي الحايل ،وج�رى خالل املؤتمر مناقش�ة
ع�دد م�ن القضايا األمني�ة يف مختل�ف قواطع
املس�ؤوليات ،وبالتحدي�د يف املحافظ�ات الت�ي
تج�ري فيه�ا التظاه�رات الش�عبية ،والتطرق
إىل س�بل معالجة الحاالت الس�لبية التي ترافق
تل�ك التظاه�رات ع ىل وف�ق األط�ر القانونية،
وبما يضمن س�المة وأم�ان املتظاهرين».وأكد

الي�ارسي ،بحس�ب البي�ان« ،رضورة تأم�ن
ساحات التظاهر بالتنسيق بن قيادة العمليات
ونرش أعداد إضافية من القوات األمنية للحفاظ
عى األم�ن العام» .مش�ددا ً ع�ى «أهمية تقدم
كل التس�هيالت الالزم�ة للمتظاهري�ن وحرص
التظاه�ر يف س�احات مح�ددة وفت�ح الط�رق
العامة».ولف�ت وزي�ر الداخلي�ة ،اىل «رضورة
تعام�ل الق�وات األمنية بأعى درج�ات املهنية،
وبأقىص درجات ضبط النفس» .داعياً يف الوقت
نفس�ه املتظاهري�ن إىل «التع�اون م�ع القوات
االمني�ة لكش�ف املعتدي�ن واملندس�ن ومثريي
العن�ف ،وابعاده�م ع�ن س�احات التظاه�ر،
والحفاظ عى املمتلكات العامة و الخاصة».

العمليات املشرتكة تنفي تقديم ثالث
دول طلب انسحاب لقواتها من العراق

بغداد /الزوراء:
نفت قيادة العمليات املشرتكة تقديم ثالث دول
طلب انسحاب لقواتها من العراق.وقال املتحدث
باس�م القي�ادة ،الل�واء تحس�ن الخفاجي ،يف
حدي�ث صحفي:ان «االنباء التي نرشت بش�أن
تقديم ثالث دول ،هي فرنسا وأملانيا وأسرتاليا،
طلب�اً اىل قي�ادة العمليات املش�رتكة ،من اجل
وضع جدول زمني لس�حب قواتها من العراق،

عاري�ة عن لصحة».ودعا الخفاجي اىل «توخي
الدقة يف نقل املعلوم�ة واعتمادها من املصادر
الرس�مية» .ونرشت وس�ائل اعالمية ترصيحا
نسب اىل عضو لجنة االمن والدفاع النيابية بدر
الزيادي قوله ان ثالث دولة ،هي فرنسا وأملانيا
وأس�رتاليا ،قدم�ت طلب�اً اىل قي�ادة العمليات
املش�رتكة ،من اجل وضع جدول زمني لسحب
قواتها من العراق.

بعد أن تأخر موعد إقرارها أربعـة أشهـر وارتفاع معدل العجز فيها إىل  48تريليون دينار

املالية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
رغم تأخر موعد اقرارها منذ اواخر العام
املايض حتى اآلن ،ال يزال مجلس النواب
يرتقب تس�لم م�رشوع قان�ون املوازنة
العامة االتحادية  2020بش�كل رسمي،
بعد التصوي�ت عى من�ح الثقة لرئيس
الوزراء املكلف محم�د عالوي وكابينته
الوزاري�ة املؤقتة وبرنامجها الحكومي.
وازاء ذل�ك اكدت اللجن�ة املالية النيابية
ارتف�اع معدل العج�ز يف املوازنة العامة
 2020اىل نحو  48تريليون دينار .وقالت

 :إقرار املوازنة العامة سيتم بعد منح الثقة للحكومة املقبلة

عض�وة اللجنة ،النائب ماجدة التميمي،
ل��» ال�زوراء « :ان « العج�ز املايل كبري
للغاية يف مس�ودة قانون املوازنة العامة
 2020حيث وص�ل اىل نحو  48تريليون
دينار ،وهذا هو الس�بب الحقيقي لعدم
ارس�ال املوازن�ة اىل الربمل�ان حت�ى اآلن
«.واضاف�ت ان» الحكوم�ة املس�تقيلة
تحاول تحميل اعب�اء وتداعيات ارتفاع
العجز يف موازنة  2020اىل رئيس الوزراء
املكلف لتتخلص من املسؤولية « .مبينة
ان�ه « من�ذ  15ترشي�ن االول امل�ايض

كان يف�رتض ان تك�ون املوازنة جاهزة
ام�ام الربمل�ان «.واوضح�ت ان « تلك�ؤ
الحكوم�ة املس�تقيلة بذريع�ة ترصيف
االعمال يع�ود اىل تهربها من املس�اءلة
ع�ن اس�باب ارتف�اع مع�دل العج�ز يف
املوازن�ة العامة «.وكان�ت اللجنة املالية
النيابي�ة ،توقع�ت أن حكوم�ة رئي�س
الوزراء املكلف ،محمد عالوي ،س�تعيد
النظ�ر باملوازن�ة العام�ة الت�ي تجاوز
معدل العج�ز املايل فيها للعام الحايل ال�
 48تريليون دين�ار .وقال مقرر اللجنة،

النائ�ب أحمد حم�ه رش�يد ،يف ترصيح
صحف�ي ان «رئيس الوزراء املكلف لديه
باع طويل يف السياس�ة املالية والنقدية
يف البل�د ،فيمكن إعادة النظ�ر باملوازنة
الت�ي تعان�ي عجزا ماليا كب�ريا يتجاوز
ال��  48تريلي�ون دينار».وأض�اف أن
«الحكومة الجديدة س�تقوم بمعالجة
العج�ز امل�ايل من خ�الل إع�ادة النظر
ببع�ض الفق�رات» .مبين�ا أن «رئيس
الوزراء املكلف محمد عالوي ال يمكنه
إقرار املوازنة وارسالها اىل الربملان ،إال

بعد التصويت عى منح الثقة لكابينته
الوزاري�ة وبرنام�ج حكومته».وتابع
أن�ه «بعد تصوي�ت الربمل�ان باألغلبية
املطلقة عى أعضاء الحكومة الجديدة
واملنهاجال�وزاري ،يمك�ن لحكوم�ة
عالوي مناقش�ة املوازنة وارسالها اىل
مجلس النواب» .مشريا اىل أن «عالوي
لديه مالحظ�ات عديدة عى الكثري من
األم�ور املالي�ة واالقتصادية يف الدولة،
ويمكن معالجة جميع املشاكل بفرتة
وجيزة أو عى شكل مراحل «.

تواصل االحتجاجات السلمية لطلبة اجلامعات يف بغداد ارتفاع عدد وفيات كورونا إىل 908
وحمافظات أخرى
واملصابني إىل أكثر من  40ألفا

بغداد /الزوراء:
تواصل�ت االحتجاج�ات الس�لمية لطلبة
الجامع�ات الحكومية واالهلي�ة يف بغداد
ومحافظات اخ�رى ،لدع�م االعتصامات
الس�لمية يف س�احات التظاهر.وش�هدت
العاصم�ة بغ�داد احتجاج مئ�ات الطلبة
امام مبن�ى وزارة التعلي�م العايل والبحث
العلمي يف شارع النضال ،رافعن شعار “
الثبات اصعب امتحان “.وانتظم املئات من
الطلبة يف مسرية احتجاج راجلة انطلقت
باتجاه س�احة التحرير وسط العاصمة،
دعم�ا للتظاه�رات الش�عبية املطالب�ة
بتحقي�ق االصالح�ات .بينما ش�هدت كل
م�ن محافظ�ات كرب�الء والنج�ف وذي

ق�ار وميس�ان تظاهرات حاش�دة لطلبة
الجامع�ات ،فضال ع�ن طلب�ة الثانويات

مرددي�ن ش�عارات بمحارب�ة الفس�اد،
واصالح النظام السيايس يف البالد.

بكن /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع
عدد وفي�ات ف�ريوس” كورونا”
الجديد يف جمي�ع أنحاء البالد إىل
 908أشخاص ،واملصابن إىل أكثر
م�ن  40ألف�ا ،مش�رية إىل أنه تم
ش�فاء  3281مصابا بالفريوس،
فيم�ا اعلن�ت منظم�ة الصح�ة
العاملي�ة ان فريق�ا م�ن الخرباء
الدولين بقيادة املنظمة توجه إىل
بك�ن للمس�اعدة يف التحقيقات
املتعلقة بتفيش فريوس كورونا.
وقال�ت لجن�ة الصح�ة الوطنية
بالصن ،امس االثن�ن ”:اعتبارا
من منتصف ليل  9فرباير ،تلقت

لجنة الصح�ة الحكومية بيانات
م�ن  31مقاطعة تفي�د بأن عدد
املصاب�ن بلغ نحو  40171حالة
مؤك�دة بف�ريوس كورون�ا ،من
بينهم  6484حالة حرجة ،وتويف
 908أشخاص”.وأضافت أنه تم
ش�فاء  3281مصابا بالفريوس
وغ�ادروا املستش�فيات .ويف
الس�ياق نفس�ه ،قال�ت منظمة
الصح�ة العاملي�ة إن فريق�ا من
الخ�رباء الدولين بقيادة املنظمة
توج�ه إىل بك�ن للمس�اعدة يف
التحقيق�ات املتعلق�ة بتف�يش
فريوس كورونا.

تفاصيل ص2

بعد مقتل وإصابة  10جنود أتراك مشالي سوريا

تركيا تقصف مواقع للجيش السوري بشكل مكثف ردا على مقتل جنودها
انقرة  /متابعة الزوراء:
أك�دت وزارة الدف�اع الرتكي�ة ،ام�س
اإلثنن ،مقتل  5من جنودها يف قصف
لق�وات الحكوم�ة الس�ورية ش�مايل
س�وريا ،فيم�ا ردت الق�وات الرتكية
بقص�ف مواق�ع الجي�ش الس�وري
بش�كل مكث�ف دون انقط�اع ردا عى
الهجوم يف إدلب.وقالت الدفاع الرتكية
ان�ه إىل جان�ب مقتل  5م�ن جنودها،
يف قص�ف لقوات الحكومة الس�ورية،
أصي�ب  5جن�ود آخ�رون بج�راح ،يف
إش�ارة إىل احتمال زي�ادة عدد القتى.
وأكدت تركيا أن قواتها تواصل قصف
مواقع الجيش السوري بشكل مكثف
دون انقط�اع ،ردا ع�ى الهج�وم عى

نقط�ة مراقبته�ا يف منطق�ة إدل�ب،
داعي�ة النات�و لدعمه�ا وس�ط ه�ذا
التصعيد.وق�ال املتحدث باس�م حزب
“العدال�ة والتنمي�ة” الحاكم يف تركيا،
عمر جليك ،يف ترصيحات صحفية أدىل
بها ام�س االثن�ن ،إن “قصف مواقع
النظ�ام الس�وري متواص�ل بش�كل
مكث�ف دون انقط�اع” ردا ع�ى مقتل
 5عس�كرين أتراك بالهج�وم يف إدلب
ال�ذي حملت أنقرة الق�وات الحكومية
يف سوريا املس�ؤولية عنه.وشدد جليك
ع�ى أن “انس�حاب الق�وات الرتكي�ة
من نقاط املراقب�ة يف إدلب غري وارد”.
موضح�ا أنها “تواص�ل تنفيذ مهامها
بشكل حاسم”.واتهم املسؤول الرتكي

“النظام السوري باالستمرار يف عدوانه
وانتهاك كل التفاهمات لنس�ف اتفاق
خفض التصعيد يف إدلب”.وأشار جليك
إىل أن “ال�رد عى هجوم النظام يف إدلب
يعد عملية بحد ذاته” .وأردف مع ذلك:
“لكننا ال نفعل ذلك للس�يطرة عى أي
موقع خارج نطاق التفاهمات”.ولفت
إىل أن الجي�ش الرتك�ي “س�يفعل م�ا
يلزم” لحن انسحاب القوات السورية
م�ن أرايض إدل�ب الت�ي توغ�ل فيه�ا
مؤخرا.وذك�ر جلي�ك“ :أعطى الرئيس
(الرتك�ي) ،رج�ب طي�ب أردوغ�ان،
توجيهات لكل الوزارات املعنية ونتابع
عن كثب سري التطورات .النظام يكثف
هجماته بشكل تدريجي ،عى الرغم من

التحذيرات الروسية لسوريا .اليوم كان
ردن�ا أقوى بمرات .نقاطنا للمراقبة يف
إدلب ستبقى هناك وكل هجوم سيلقى

ردا مماث�ال ،والتعزيزات الرضورية إىل
مواقعنا بدأت بالوصول.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7187 :الثالثاء  11شباط 2020

قوات أمريكية تصل إىل قاعدة
عني األسد يف األنبار لتعزيز أمنها
االنبار  /متابعة الزوراء:
وصلت فرق عسكرية أمريكية كبرية
إىل قاعدة عني األسد يف غرب األنبار
العراقية ،حسب ما أكدته ،امس
االثنني ،مصادر عسكرية وعشائرية
متطابقة ملراسل قناتي “العربية”
و”الحدث” يف العراق.
وقالت املصادر إن هذه الفرق تنتمي
إىل قسم “الجهد الهنديس األمريكي”،
قد جاءت إىل القاعدة يف األنبار من أجل
صيانتها وبناء تحصينات كبرية جديدة
لحمايتها من هجمات محتملة.
يذكر أن صواريخ إيرانية كانت قد
طالت هذه القاعدة ،التي تأوي جنودا ً
أمريكيني ،يف معرض رد طهران
عىل مقتل قائد فليق القدس قاسم
سليماني.
وأشارت املصادر إىل أن طائرات
عسكرية ومدنية عمالقة هي من
نقلت وتنقل تلك التعزيزات من أماكن
غري معلومة إىل مدرج القاعدة.
وكشفت املصادر ذاتها عن عملية
عسكرية كبرية يستعد لها الجيش
العراقي يف عدة محافظات ،منها

األنبار ونينوى وصالح الدين
ومحافظات جنوب العراق .وتهدف
هذه العملية ملطاردة فلول “داعش”
يف املناطق الصحراوية املمتدة من
صحراء محافظة نينوى شمال
العراق ،وبمحاذاة الحدود العراقية
السورية وصوالً إىل صحراء السماوة
(جنوب العراق) ومرورا ً بصحراء
األنبار وكربالء.
ومن املتوقع انطالق هذه العملية
الكبرية خالل األيام القليلة القادمة،
بحسب املصادر.
يذكر أن قوات التحالف الدويل علّقت
نشاطاتها يف مساندة القوات العراقية
يف مطاردة تنظيم “داعش” ،بسبب
مساعي أحزاب سياسية عراقية
مرتبطة بطهران إلخراج التحالف
الدويل بقيادة واشنطن من العراق،
وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس يف
الحرس الثوري قائم سليماني ونائب
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي
املهندس يف رضبة أمريكية بمحيط
مطار بغداد يف بداية يناير/كانون
الثاني املايض.

فريق من خرباء دوليني يتجه للصني

ارتفاع عدد وفيات كورونا إىل 908
واملصابني إىل أكثر من  40ألفا

بكني /متابعة الزوراء:
أعلنت السلطات الصينية ارتفاع عدد وفيات فريوس” كورونا” الجديد يف
جميع أنحاء البالد إىل  908أشخاص ،واملصابني إىل أكثر من  40ألفا ،مشرية
إىل أنه تم شفاء  3281مصابا بالفريوس ،فيما اعلنت منظمة الصحة العاملية،
إن فريقا من الخرباء الدوليني بقيادة املنظمة توجه إىل بكني للمساعدة يف
التحقيقات املتعلقة بتفيش فريوس كورونا.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصني امس االثنني ”:اعتبارا من منتصف
ليل  9فرباير ،تلقت لجنة الصحة الحكومية بيانات من  31مقاطعة تفيد
بأن عدد املصابني بلغ نحو  40171حالة مؤكدة بفريوس كورونا ،من بينهم
 6484حالة حرجة ،وتويف  908أشخاص”.
وأضافت أنه تم شفاء  3281مصابا بالفريوس وغادروا املستشفيات.
ويف السياق ذاته قالت منظمة الصحة العاملية ،إن فريقا من الخرباء الدوليني
بقيادة املنظمة توجه إىل بكني للمساعدة يف التحقيقات املتعلقة بتفيش
فريوس كورونا.
وقال مدير املنظمة ،تيدروس أدهانوم جيربيسوس ،يف تغريدة عىل “تويرت”
من جنيف“ :كنت يف املطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة
الخرباء الدوليني بقيادة منظمة الصحة العاملية إىل الصني ،برئاسة الدكتور
بروس إيلوارد ،صاحب الخربة الكبرية يف حاالت طوارئ سابقة تخص
الصحة العامة”.
وزار مدير املنظمة يف وقت سابق بكني حيث أجرى محادثات مع الرئيس
الصيني ،يش جني بينغ ،ووزراء صينيني يف أواخر الشهر املايض ،واتفق مع
املسؤولني الصينيني عىل إرسال بعثة خرباء دولية إىل هناك.
واستغرق األمر نحو أسبوعني للحصول عىل موافقة الحكومة عىل تشكيلة
الفريق ،التي لم ُتعلن ،فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب املخرضم لدى
منظمة الصحة العاملية ،بروس إيلوارد ،وهو كندي متخصص يف األوبئة
والطوارئ.
هذا وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصني ،اليوم االثنني ،أن عدد حاالت
الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفريوس “كورونا” يف الصني وصل إىل 908
حاالت بانتهاء يوم األحد ،بزيادة  97حالة وفاة عن اليوم السابق.
وتظهر أرقام منظمة الصحة العاملية ،التي تتخذ من جنيف مقرا ،أن
الفريوس ،وصل إىل  24دولة.
وكانت السلطات الصينية قد أبلغت يف  31ديسمرب املايض ،منظمة الصحة
العاملية عن تفيش االلتهاب الرئوي الناجم عن فريوس كورونا الجديد يف
مدينة ووهان ،الواقعة يف الجزء األوسط من البالد ،ومنذ ذلك الحني انتقل
الفريوس للعديد من الدول.
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معاون السيد الصدر يهدد “بإسقاط عالوي خالل  3أيام” إذا ضمت
حكومته وزراء ُمسيَّسني

بغداد /متابعة الزوراء:
ه ّدد املعاون األمني لزعيم التيار الصدري ،السيد
مقتدى الصدر ،كاظم العيساوي ،بإسقاط
رئيس الوزراء املكلف ،محمد توفيق عالوي،
خالل مدة ثالثة أيام ،إذا ما ضم يف تشكيلته
الوزارية وزراء من أتباع الجهات السياسية.
وقال العيساوي يف ترصيح ملجموعة من
الصحفيني يف بغداد“ :إذا سمع السيد مقتدى
الصدر أن عالوي أعطى لجهة ،بالذات الفصائل،
وزارة ،فسيقلب عليه العراق جحيما ً ويسقطه
يف ثالثة أيام”.
وأضاف :أن التيار الصدري لن يكون جزءا ً من
الحكومة بأي شكل من األشكال.
ّ
وحذر العيساوي من عرقلة تشكيل حكومة
ً
عالوي ،قائال“ :إذا حدث ضغط ولم تتم املوافقة
عىل حكومته ،فسنطوّق املنطقة الخرضاء”.
متابعاً“ :غصبا ً عنهم سيقبلون”.وعىل الرغم
من إعالن السيد الصدر تأييده لتكليف الوزير

االسبق ،ش ّدد العيساوي عىل ّ
أن التيار “غري
متبن لعالوي ،لكن ما حصل اننا أعطينا عدم
ممانعة”.

وشدد العيساوي عىل أن التيار الصدري ليس
معارضا ً للتظاهرات ّ
إنما مع “تنظيفها”.
وأوضح“ :نحن ضد فكرة فض (االحتجاجات).

نحن مع استمرارها ،لكن مع تنظيفها
وتفتيشها ،فهناك من يدخل املخدرات اىل
املشاركني فيها ،والخط االحمر الوحيد هو
رمزية السيد مقتدى الصدر”.
ومن املفرتض أن يق ّدم عالوي ،الذي سمّي
ّ
رئيسا ً للوزراء بعد توافق صعب
توصلت إليه
الكتل السياسية ،تشكيلته إىل الربملان قبل
الثاني من آذار املقبل للتصويت عليها ،بحسب
الدستور.
وتشهد بغداد ومدن الجنوب ،منذ األول من
ترشين األول/أكتوبر ،تظاهرات تدعو إىل
إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد،
دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي
لالستقالة.
وت ّمت تسمية عالوي ( 65عاماً) ،وزير
االتصاالت االسبق ،يف األول من شباط/فرباير،
وسط توافق بني املتنافسني السياسيني بعد
مفاوضات شاقة عىل املناصب املؤثرة.

نائب عن ذي قار لـ  :الصالحيات املمنوحة للحكومات احمللية أصبحت
ألعوبة وورقة ضغط وابتزاز
الزوراء /ليث جواد:
ع ّد النائب عن محافظة ذي قار،
عبد الهادي السعداوي ،الصالحيات
املمنوحة للحكومات املحلية بأنها
اصبحت “ألعوبة وورقة ضغط
وابتزاز” ،مبينا أن نقل صالحيات
الوزارات إىل املحافظات تم بصورة
مستعجلة دون تهيئة االجواء
املناسبة له ،فيما اكد النائب عن
محافظة كربالء ،رياض املسعودي،
عدم قدرة الحكومات املحلية عىل
القيام بواجبها بصورة صحيحة.
وقال النائب عن محافظة ذي
قار ،عبد الهادي السعداوي ،يف

حديث لـ”الزوراء” :وفقا للدستور
وقانون املحافظات فقد تحولت
العديد من املحافظات اىل النظام
الالمركزي يف عملية ادارة بعض
الدوائر الحكومية من اجل توفري
الخدمات .مبينا :أن تلك الصالحيات
اصبحت ألعوبة بيد الحكومات
وتحولت اىل ورقة ضغط وابتزاز
للدوائر يف تلك املحافظة ،اضافة اىل
وسيلة لتدخلهم السافر يف عمل تلك
الدوائر بكل شاردة وواردة ،وهذا
خطأ كبري وقعت فيه الحكومات
املحلية.
واشار السعداوي اىل حدوث حالة

من االرباك والفوىض يف عمل تلك
الدوائر يف املحافظات ،النها لم تجر
عىل وفق سياقات عملية مدروسة،
وانما تمت بصورة مستعجلة
دون تهيئة االجواء املناسبة لهذه
الخطوة قبل تنفيذها ،كما أن بعض
املحافظات غري مؤهلة لتسلم تلك
الصالحيات.
الفتا اىل :ان الالمركزية فهمت
بطريقة غري صحيحة من قبل
بعضهم ،مما جعلها مرتعا لالبتزاز
والفساد املايل واالداري الذي
استرشى كثريا داخل املحافظات.
وأضاف :باإلمكان اآلن ارجاع

صالحيات بعض الوزارات اىل
الحكومة املركزية من أجل ضمان
حق هذه املحافظات ،وحق
الحكومات االتحادية .موضحا:
أن هذا املوضوع يحتاج اىل تعديل
قانون املحافظات داخل مجلس
النواب ،لكي ترجع االمور اىل
طبيعتها.
أما النائب عن محافظة كربالء،
رياض املسعودي ،فقال يف حديث
لـ”الزوراء” :إن الكثري من مجالس
املحافظات واملحافظني لم يؤدوا
واجباتهم بصورة صحيحة خالل
الفرتة املاضية بسبب تقاطع

املحافظني
بني
الصالحيات
ومجالس املحافظات .مؤكدا :ان
الحكومات املحلية غري قادرة عىل
القيام بواجبها بصورة صحيحة،
لذا هناك رؤية إلعادة الصالحيات
اىل الوزارات بدال من تشتت املال
بني املحافظة ومجلسها.
واوضح املسعودي :لو أعيدت هذه
الصالحيات اىل الوزارات ،فإن وضع
تلك املحافظات سيكون افضل من
وضعها الحايل .مؤكدا أهمية حل
هذه االشكالية بعد توحيد الرؤى
مع بقية الكتل السياسية يف الفصل
املقبل ،وانهاء هذا امللف املهم.

بعد مقتل وإصابة  10جنود أتراك مشالي سوريا

تركيا تقصف مواقع للجيش السوري بشكل مكثف ردا على مقتل جنودها
انقرة  /متابعة الزوراء:
أكدت وزارة الدفاع الرتكية ،امس اإلثنني ،مقتل 5
من جنودها يف قصف لقوات الحكومة السورية
شمايل سوريا ،فيما ردت القوات الرتكية بقصف
مواقع الجيش السوري بشكل مكثف دون انقطاع
ردا عىل الهجوم يف إدلب.
وقالت الدفاع الرتكية ،أنه إىل جانب مقتل  5من
جنودها ،يف قصف لقوات الحكومة السورية ،أصيب
 5جنود آخرون بجراح ،يف إشارة إىل احتمال زيادة
عدد القتىل .
وأكدت تركيا أن قواتها تواصل قصف مواقع الجيش
السوري بشكل مكثف دون انقطاع ،ردا عىل الهجوم
عىل نقطة مراقبتها يف منطقة إدلب ،داعية الناتو
لدعمها وسط هذا التصعيد.
وقال املتحدث باسم حزب “العدالة والتنمية”
الحاكم يف تركيا ،عمر جليك ،يف ترصيحات صحفية
أدىل بها امس االثنني ،إن “قصف مواقع النظام

السوري متواصل بشكل مكثف دون انقطاع” ردا
عىل مقتل  5عسكريني أتراك بالهجوم يف إدلب الذي
حملت أنقرة القوات الحكومية يف سوريا املسؤولية
عنه.
وشدد جليك عىل أن “انسحاب القوات الرتكية من
نقاط املراقبة يف إدلب غري وارد” ،موضحا أنها
“تواصل تنفيذ مهامها بشكل حاسم”.
واتهم املسؤول الرتكي “النظام السوري باالستمرار
يف عدوانه وانتهاك كافة التفاهمات لنسف اتفاق
خفض التصعيد يف إدلب”.
وأشار جليك إىل أن “الرد عىل هجوم النظام يف إدلب
يعد عملية بحد ذاته” ،وأردف مع ذلك“ :لكننا ال
نفعل ذلك للسيطرة عىل أي موقع خارج نطاق
التفاهمات”.
ولفت إىل أن الجيش الرتكي “سيفعل ما يلزم” لحني
انسحاب القوات السورية من أرايض إدلب التي
توغل فيها مؤخرا.

وذكر جليك“ :أعطى الرئيس (الرتكي) ،رجب طيب
أردوغان ،توجيهات لكل الوزارات املعنية ونتابع
عن كثب سري التطورات .النظام يكثف هجماته
بشكل تدريجي ،عىل الرغم من التحذيرات الروسية
لسوريا.
اليوم كان ردنا أقوى بمرات .نقاطنا للمراقبة يف
إدلب ستبقى هناك وكل هجوم سيلقى ردا مماثال،
والتعزيزات الرضورية إىل مواقعنا بدأت بالوصول.
يف غضون ذلك أكد املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
رصده لقصف صاروخي نفذته قوات الحكومة
السورية عىل مناطق يف مطار تفتناز العسكري
ومحيطه والذي تتواجد فيه قوات تركية وفصائل
مسلحة ،حيث تسبب القصف بسقوط قتىل وجرحى
بينهم أتراك ،وشوهدت سيارات إسعاف تركية
تقل مصابني إىل داخل األرايض الرتكية ،عىل صعيد
متصل عاد الهدوء النسبي إىل محاور التوتر بني
القوات الرتكية وقوات الحكومة السورية يف املنطقة

الواقعة بني النريب ورساقب رشق إدلب ،بعد توقف
القصف الرتكي وقصف الفصائل عىل املنطقة.
وبسطت قوات الحكومة السورية ،سيطرتها خالل
الساعات واأليام القليلة الفائتة عىل  55منطقة يف
ريفي حلب الجنوبي والغربي ،وهي( :خان طومان
ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول
حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين
الخامسة ومعراتا وزمار وجزرايا وعثمانية كبرية
وطالفح وتل تباريز ومحارم وخواري والقلعجية
وخلصة وزيتان وبرنة والحوير وأباد وإعجاز
والشيخ أحمد وتل كراتني ومزرعة الظاهرية
والعارصية ومكحلة ورسم الورد وأم عتبة وجب
الكاس ورسم العيس ورسم صهريج وبانص
والعيس وتل العيس والكسيبية والبوابية والطلحية
وتل حدية وااليكاردا والصالحية والربقوم وكماري
والزربة والكالرية وكفرحلب والقناطر وخربة
جزرايا) ومواقع ونقاط وقرى أخرى يف املنطقة.

اللبنانيون حيشدون ملنع انعقاد اجللسة

اليوم  ..احلكومة اللبنانية اجلديدة يف الربملان ملنحها الثقة
بريوت /متابعة الزوراء:
تعتزم الحكومة اللبنانية عرض بيانها
الوزاري عىل الربملان ،اليوم الثالثاء،
للتصويت عىل منحها الثقة ،يف خضم
أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البالد
منذ عقود وتثري غضب الشارع ،فيما
تجوب مسريات يف مختلف املناطق
اللبنانية تدعو للمشاركة يف تظاهرات
ملنع النواب من الوصول إىل جلسات
مجلس النواب تحت عنوان “ال ثقة
إنزل عاملجلس يا شعبي ،عن حقك
دافع يا شعبي”.
وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة الربملان
ومبارشة عملها أن تحظى بدعم
املجتمع الدويل الذي يربط تقديمه
دعما ً ماليا ً للبنان بإصالحات هيكلية
يف قطاعات عدة وخفض العجز العام.
وتستمر األجهزة األمنية بوضع
البلوكات اإلسمنتية لعزل منطقة
مجلس النواب وسط بريوت بالكامل
حتى انعقاد جلسات الثقة للحكومة
اليوم الثالثاء وغدا األربعاء.
وعىل الرغم من أن الحكومة ستنال
ثقة الربملان إال أنها ستواجه معارضة
سياسية وشعبية واسعة ،سواء من
خالل الكتل الربملانية املعارضة أو من
خالل الشارع الذي يجهز لتحركات
واسعة قبيل انطالق جلسات الربملان
احتجاجا عىل الحكومة الجديدة.
وتكمن تساؤالت عدة ،حول مدى
قدرة حكومة حسان دياب عىل تخطي

االستحقاقات الهامة املقبلة ال سيما
عىل الصعيد االقتصادي.
ويف هذا الصدد اعترب نائب رئيس
مجلس النواب اللبناني ،إييل الفرزيل :أن
البيانات الوزارية ال تستطيع أن تكون
مختلفة عن بعضها البعض طاملا أن
هناك نفس املشاكل املتكررة التي يجب
مقاربتها بطريقة أو بأخرى.
وقال :إن البيان الوزاري يتحدد بصورة
واسعة عند مسألة استقرار السلطة
القضائية واملشاكل التي تواجه البلد
اقتصادياً ،والعربة يف التنفيذ وليس
العربة يف البيانات وبالتايل يجب االنتظار
لرؤية التنفيذ ليس إال.
وأضاف الفرزيل :البيان الوزاري لم
يلحظ إجراءات عملية ملعالجة الوضع
االقتصادي ولكن كما قلت سابقا ً من
املبكر الحديث عن هذا املوضوع ألنه
مرتبط بالتنفيذ ،تحديد املهل بالتعاطي
يف األزمة خصوصا ً أول  100يوم يف
غاية االهمية علينا االنتظار”.
وحول توجه بعض الكتل النيابية إىل
عدم إعطاء الثقة لحكومة الرئيس
حسان دياب قال الفرزيل“ :رأيي من
حسنات الواقع القائم أن املجلس
سيصبح عبارة عن معارضة ومواالة
وإعادة إحياء مفاهيم األنظمة الربملانية
والديمقراطية وهذا األمر افتقدناه من
سنني طويلة ،والذي أعتقد أن له دورا
أساسيا يف األزمة الحالية ألن املؤسسة
الرقابية ،التي هي مؤسسة مجلس

النواب ،لم تستطع أن تمارس دورها
كما يجب يف حكم ما يسمى حكومة
الوحدة الوطنية”.
وأشار إىل أن مساعدة الدول للبنان
مرتبطة بتنفيذ الربنامج اإلصالحي يف
الـ  100يوم.
ولفت الفرزيل إىل أن “الوضع االقتصادي
مقلق وحرج ويجب إيجاد طريقة إلنقاذ
الوضع ،ويحتاج إىل معالجة حقيقية
األمر الذي يجب أن يكون متوفرا ً يف
قرارات حاسمة وخطة اسرتاتيجية
تحدد االولويات وتسلك املسلك الذي
يؤدي إىل إنقاذ الوضع ويف مقدمة

هذه االمور كيفية استعادة الثقة يف
مؤسسات الدولة وخصوصا ً عرب ما
يسمى السلطة القضائية املستقلة.
وتجوب مسريات سيارة يف مختلف
املناطق اللبنانية تدعو للمشاركة يف
تظاهرات اليوم الثالثاء ،ملنع النواب
من الوصول إىل جلسات مجلس النواب
تحت عنوان “ال ثقة إنزل عاملجلس يا
شعبي ،عن حقك دافع يا شعبي”.
وأقرّت الحكومة اللبنانية باإلجماع،
الخميس املايض ،بيانها الوزاري الذي
يتضمن عناوين خطة عملها يف الفرتة
املقبلة ،عىل أن تتوجه األسبوع املقبل

إىل الربملان لنيل ثقته ،يف خضم أسوأ
أزمة اقتصادية تشهدها البالد منذ
عقود وتثري غضب الشارع.
وتواجه الحكومة الجديدة تح ّديات كبرية
خصوصا ً عىل الصعيدين االقتصادي
واملايل يف ظل تدهور اقتصادي متسارع
وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إىل
نحو تسعني مليار دوالر ،أي ما يعادل
أكثر من  150يف املئة من إجمايل الناتج
املحيل.
وأعلنت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد،
بعد انتهاء جلسة عقدها مجلس
الوزراء بحضور رئيس الجمهورية

ميشال عون يف القرص الرئايس قرب
بريوت ،أن الحكومة أقرت باإلجماع
البيان الوزاري.
وقالت :إن رئيس مجلس الوزراء حسان
دياب أطلق عىل الحكومة تسمية
حكومة “مواجهة التحديات” .ونقلت
عن عون قوله “بعد نيل الحكومة الثقة
ال بد من العمل فورا ً لتعويض ما فات
من وقت”.
ّ
وشكل دياب يف  21كانون الثاني /يناير
ً
حكومة مؤلفة من  20وزيرا ،غالبيتهم
أكاديميني ووجوه غري معروفة ،قال
إنها مؤلفة من اختصاصيني حرصاً،
لكن ذلك لم ينفع بتهدأ الشارع اللبناني
الغاضب.
ونقلت وزيرة االعالم عن دياب قوله
خالل الجلسة :ان البيان الوزاري
“هو برنامج عمل يحدد تطلعاتنا
وغري مستنسخ ( )..وهو نتاج وقائع
ودراسات وال يحمل أي حسابات
فردية”.
وأكدت :أن بند ثالثية الجيش والشعب
واملقاومة ال خالف عليه” ،يف البيان
الوزاري ،يف إشارة إىل املعادلة التي
ّ
يتمسك بها حزب الله الضفاء رشعية
شعبية ورسمية عىل سالحه ولطاملا
أرصّ عىل ادراجها يف البيانات الوزارية
للحكومات املتعاقبة وأثارت يف مراحل
سابقة أزمات سياسية.
وتع ّد األزمة االقتصادية التي تهددّ
اللبنانيني يف وظائفهم ولقمة عيشهم،

وليدة سنوات من النمو املتباطئ،
مع عجز الدولة عن إجراء إصالحات
بنيوية.
ويشهد لبنان منذ  17ترشين األول/
أكتوبر تظاهرات غري مسبوقة ضد
الطبقة السياسية التي يتهمها
اللبنانيون بالفشل يف إدارة األزمات
السياسية واالقتصادية املتالحقة،
تراجعت وتريتها بعد تشكيل دياب
لحكومته.
وتأمل الحكومة بعد نيلها ثقة الربملان
ومبارشة عملها أن تحظى بدعم
املجتمع الدويل الذي يربط تقديمه
دعما ً ماليا ً للبنان بإصالحات هيكلية
يف قطاعات عدة وخفض العجز العام.
ويستقبل وزير املالية غازي وزني
الجمعة وفدا ً من البنك الدويل برئاسة
مدير دائرة املرشق يف البنك الدويل
ساروج كومار جاه ،وفق بيان عن
مكتبه.
ّ
وش ّدد
املنسق الخاص لألمم املتحدة يف
ّ
لبنان يان كوبيتش عىل أن االصالحات
هي املدخل الوحيد للحصول عىل
املساعدات املجمدة.
وأمل خالل لقائه وفدا ً من نقابة
الصحافة أن “تأتي الحكومة الجديدة
بخطة عمل واضحة ...مع مهل”،
موضحا ً “بعد ذلك ،سنحاول تقديم
املساعدة ،لكن يجب أن يبدأ مع عمل
الحكومة واتخاذها رزمة اصالحات
حقيقية وتنفيذها بحزم”.
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شفاء أول مصابة بالفريوس يف اإلمارات

لقاء الربهان ونتنياهو

خطورة كورونا تتسارع خارج الصني

ماذا تريد السودان من التطبيع مع إسرائيل؟

جنيف-ابوظبي/ميدل ايست اوناين:
ّ
ح�ذر املدي�ر العام ملنظم�ة الصح�ة العاملية
تي�دروس أدحانوم غيربيس�وس من ّ
أن وترة
ّ
تفش فروس كورونا املس�تج ّد خارج الصني
قد تتس�ارع بس�بب انتقال العدوى بواسطة
أش�خاص لم يس�افروا قط إىل هذا البلد.
وتأت�ي هذه الترصيحات بينم�ا توجه أعضاء
يف املنظم�ة التابع�ة لألمم املتح�دة عى رأس
“بعث�ة خرباء دولية” إىل الصني للمس�اعدة يف
تنس�يق مكافحة انتش�ار املرض الذي أصاب
أربعني ش�خصا حتى اآلن وتسبب بوفاة 908
أشخاص يف هذا البلد.
وق�ال املس�ؤول يف تغريدة عى توي�ر “هناك
حاالت مثرة للقلق النتش�ار ‘أن كو يف ’2019
بواس�طة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا”
إىل الص�ني ،مس�تخدما ً االس�م العلمي املؤقت
للفروس.
وأضاف ّ
أن “اكتشاف عدد صغر من الحاالت
قد يش�ر إىل انتقال للعدوى عى نطاق أوسع
يف بلدان أخرى .باختصار ،ما نراه قد ال يكون
سوى رأس الجبل الجليدي”.
وعى الرّغم من ّ
أن وترة انتشار الوباء خارج
الص�ني تب�دو بطيئة إىل ح� ّد م�ا ،إال ّ
أن املدير
العام ملنظمة الصحة العاملية ّ
حذر من ّ
أن هذه
الوترة يمكن أن تتسارع.
وقال ّ
إن “هدفنا ال ي�زال احتواء (الفروس)،
لك�ن يج�ب ع�ى جمي�ع البل�دان اس�تخدام
الفرص�ة التي أوجدتها اس�راتيجية االحتواء
لاستعداد الحتمال وصول الفروس”.
وخ�ارج الصني القارية س�جّ لت حت�ى اليوم
حالت�ا وف�اة فق�ط بالف�روس ،إحداهم�ا يف
هونغ كونغ واألخرى يف الفيليبني ،يف حني زاد
عدد املصابني عن  350شخصا ً يتو ّزعون عى
حوايل  30دولة ومنطقة.
وق�ال غيربيس�وس أن بعث�ة الخ�رباء الت�ي
توجه�ت إىل الص�ني يقوده�ا ب�روس آيلوارد
الخب�ر الذي عم�ل يف حاالت ط�وارئ صحية
أخرى يف امل�ايض .وأوضح أن آيل�وارد عمل يف
إطار جهود منظم�ة الصحة العاملية ملكافحة
وب�اء إيب�وال يف غ�رب إفريقي�ا ب�ني 2014
و.2016
وكانت منظم�ة الصحة العاملي�ة تحدثت عن
“بعض االس�تقرار” يف عدد اإلصابات الجديدة
بالف�روس يف الص�ني ،لكنه�ا أك�دت أنه من
املبكر جدا القول أن كورونا بلغ الذروة.
وتكاف�ح الصني للس�يطرة عى وب�اء كورونا
املستج ّد ّ
واتخذت لهذه الغاية إجراءات مش ّددة
شملت إغاق مدن بأكملها ومنع سكانها من
مغادرة منازلهم إال للرضورة.
ويعتق�د ّ
أن الف�روس ظه�ر أوالً يف أواخ�ر
ديسمرب/كانون األول  2019يف مدينة ووهان
يف وس�ط الص�ني يف س�وق لبي�ع الحيوان�ات
الربي�ة وانت�رش برسع�ة م�ع حرك�ة انتقال
كثيفة للمواطنني لتمضية عطلة رأس الس�نة
القمرية يف يناير/كانون الثاني.
ودف�ع الوب�اء منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إىل
إعان حال�ة ط�وارئ صحية عاملي�ة والعديد
م�ن الحكوم�ات إىل ف�رض قيود عى الس�فر

ورشكات الطران لتعليق الرحات الجوية من
وإىل الصني.
ويف الس�ياق ذاته أعلنت وزارة الصحة ووقاية
املجتمع باإلم�ارات ش�فاء أول حالة مصابة
بفروس كورونا املس�تجد وتعافيها التام من
أع�راض املرض بعد تلقيه�ا العاج الازم منذ
دخولها إىل املستشفى يف الدولة.
وأش�ارت الوزارة إىل أن الحال�ة تنتمي للعائلة
الصيني�ة التي كان قد تم اإلعان عن إصابتها
بامل�رض أواخ�ر يناير/كانون الثان�ي ،حيث
تماثلت الجدة ليو يوجيا ( )73للشفاء وأصبح
بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.
وزار القنصل العام للصني باإلمارات يل شيوي
هان�ج ،ووكيل وزارة الصحة املس�اعد لقطاع
الصحة العام�ة الدكتور حس�ني عبدالرحمن
الرن�د ،املرأة الصينية لتقدي�م التهنئة لها عى
تعافيها التام من ا ملرض.
وقال�ت وكال�ة أنباء اإلم�ارات إن لي�و يوجيا
أعرب�ت ع�ن ش�كرها وتقديره�ا للدولة عى
الرعاي�ة واالهتم�ام الكبري�ن اللذين حظيت
بهما منذ دخولها املستش�فى ،مشرة إىل أنها
حصلت عى رعاي�ة صحية فائقة ودعم كبر
من أعضاء الكادر الطبي يف املستشفى.
وأعرب القنصل الصيني عن س�عادته بشفاء
أول حال�ة مصاب�ة بامل�رض يف اإلم�ارات
وتعافيها التام من اإلصابة ،مش�يدا بالرعاية
الصحي�ة املتقدم�ة الت�ي حصل�ت عليها منذ
اليوم األول لدخولها املستشفى وحتى اإلعان
عن تعافيها.
من جهته قال وكيل وزارة الصحة إن “جميع
الفحوص�ات الت�ي أجري�ت للم�رأة الصينية
أظهرت شفاءها وخلوها التام من املرض”.
وأش�ار إىل أن�ه يت�م التعام�ل م�ع الح�االت
املصابة بف�روس كورونا املتح�ور وفق أعى
املعاي�ر الصحي�ة املعمول به�ا ويتم وضعها
تحت املاحظة والرعاي�ة الطبية التي تتوافق
ومعاير منظم�ة الصحة العاملي�ة للمصابني
بأعراض هذا الف�روس ومتابعة حالتهم عن
كثب حتى تعافيهم التام من املرض.
وبلغ عدد وفيات فروس كورونا  811شخصا
وف�ق ترصيحات أدلت بها األحد لجنة الصحة
الوطني�ة يف الصني ،لتتجاوز ح�االت الوفيات
الناجم�ة عن مرض س�ارس الذي تس�بب يف
حالة هلع عى مستوى العالم عام .2003
ورص�دت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة  37ألفا
و 198حالة مؤكدة باإلصابة بوباء كورونا يف
مختلف بلدان العالم منذ بداية انتشاره مطلع
ديس�مرب/كانون األول غالبيته�ا العظم�ى يف
الصني.
وس�جلت الصني خال  24س�اعة األخرة 89
حالة وفاة جديدة و 2656حالة إصابة حديثة
أغلبه�ا يف إقليم هوبي (وس�ط) ،حيث وصل
ع�دد اإلصاب�ات بمدين�ة ووهان ب�ؤرة بداية
الفروس  2147و 81حالة وفاة جديدة.
ول�م يحصد الف�روس الذي انت�رش إىل حوايل
عرشي�ن دولة أرواح س�وى ش�خصني خارج
الصني ،وهو مواط�ن صيني يف الفلبني ورجل
يف هونج كونج .والضحيتان كانتا يف هوبي.

الخرطوم/األناضول:
ال ي�زال اللق�اء املث�ر ب�ني رئي�س
مجل�س الس�يادة الس�وداني عب�د
الفتاح الربه�ان ،ورئيس الحكومة
اإلرسائيلي�ة املنتهية واليته بنيامني
نتنياهو ،يلقي بظاله عى الساحة
السياسية السودانية.
وك�رر الربه�ان يف ع�دة ترصيحات
له ،ب�أن دواف�ع اللق�اء تنحرص يف
“تحقي�ق املصال�ح العليا للش�عب
الس�وداني” ،األم�ر ال�ذي ط�رح
تس�اؤالت واس�عة ح�ول املصال�ح
الت�ي يمك�ن أن تحققها الس�ودان
م�ن التطبي�ع مع إرسائي�ل ،يف ظل
حدي�ث ع�ن مصالح ك�ربى يمكن
أن تحققه�ا ت�ل أبي�ب من تدش�ني
عاقتها مع الخرطوم.
وكش�ف مكت�ب رئاس�ة ال�وزراء
اإلرسائيلي�ة ،ع�رب “توي�ر” يف 3
فرباير /ش�باط الج�اري ،عن لقاء
ً
مضيفا
نتنياهو والربهان يف أوغندا،
أنهما اتفقا عى “ب�دء تعاون يقود
نحو تطبيع العاقات بني البلدين”.
ورفض�ت اللق�اء غالبي�ة األحزاب
واملكون�ات السياس�ية واملدني�ة يف
الس�ودان ،وكاد أن يلق�ي بظ�ال
انقس�ام عى مستقبل الرشاكة بني
املكون العسكري واملدني للحكومة
االنتقالي�ة الحالية ،بع�د أن أعلنت
ق�وى “إع�ان الحري�ة والتغي�ر”
(الرشي�ك املدن�ي يف الس�لطة خال
املرحل�ة االنتقالي�ة) رفضها انفراد
الربهان بالقرار السيادي للباد.
ويف  21أغس�طس /آب  ،2019ب�دأ
الس�ودان مرحلة انتقالية تس�تمر
 39ش�هرا ،تنتهي بإجراء انتخابات
يتقاس�م خاله�ا الس�لطة كل من
املجلس العس�كري (سابقا) وقوى
إع�ان الحري�ة والتغي�ر ،قائ�دة

الحراك الشعبي.
ال مصلحة للسودان
وق�ال وزي�ر الخارجية الس�وداني
األس�بق الدرديري محم�د أحمد ،يف
مق�ال صحف�ي وزعه عى وس�ائل
اإلعام“ :كثرون من دعاة التطبيع
ي�ربرون موقفه�م بالق�ول إن�ه آن
األوان لتحقي�ق مصلحة الس�ودان،
ما دامت فلس�طني والدول العربية
األخ�رى ق�د طبع�ت عاقاته�ا
بإرسائيل”.
واعت�رب أحم�د ،أن�ه “ال يوج�د أي
مصلح�ة للس�ودان يف التطبيع مع
إرسائيل”.
وأوض�ح ذل�ك بالق�ول“ :البعض ال
زال يتوه�م أن التطبيع مع إرسائيل
ه�و بوابة رفع العقوبات األمريكية
عن الس�ودان ،فإذا كان األمر كذلك
فلم�اذا ال تك�ون الوالي�ات املتحدة
ضامن�ة لاتف�اق فيح�رض (وزير
الخارجي�ة األمريكي مايك) بومبيو
لقاء عنتبي ،وتلتزم واشنطن برفع
العقوب�ات ع�ن الس�ودان ولي�س
نتنياهو؟”.
وتابع“ :ال يمكن أن يحدث شئ من

هذا -يقصد رفع العقوبات – بسبب
أن ترتيب�ات من هذا الن�وع تحتاج
موافقة الكونغرس األمريكي”.
واستطرد“ :وهذا ما ال ترغب فيه أو
تقدر عليه اإلدارة األمريكية الحالية
وما ل�ن يفعله الكونغرس ال لها وال
لنتنياه�و ،غ�ر أن دع�اة التطبيع
يثقون يف نتنياهو ويف نواياه ويف أنه
سينذر نفسه لهذه الغاية وتكفيهم
منه كلمة”.
وزاد“ :هم (دعاة التطبيع) ينسون
أو يتناسون أن ما يهم نتنياهو من
كل ه�ذا املش�هد هو فت�ح األجواء
الس�ودانية للعب�ور م�ن ت�ل أبي�ب
واليها”.
ويف الرابع من فرباي�ر الجاري ،قال
نتنياه�و إن “تل أبي�ب حصلت عى
إذن من السودان ،للسماح للطائرات
املدني�ة اإلرسائيلي�ة بالتحليق فوق
أجوائ�ه” ،إال أن الربه�ان أك�د أن�ه
سمح لكل الطائرات ما عدا طائرات
رشكة “العال” اإلرسائيلية يف عبور
األجواء إىل تل أبيب.
التطبيع يزيد االحتقان الداخيل
الكاتب الصحفي واملحلل الس�يايس

وليد الع�وض لألناض�ول ،اعترب أن
“لق�اء الربه�ان ونتنياه�و رس�م
سيناريوهات إعادة تشكيل املشهد
الس�وداني داخليا ،وعى ما يبدو أن
الس�يناريوهات الكارثية س�تكون
األع�ى حظ�ا م�ن خ�ال ارتف�اع
مع�دالت االس�تقطاب واالحتق�ان
الداخ�يل وانعكاس ذلك ع�ى إعادة
خارط�ة التحالف�ات الوطني�ة من
جديد”.
ويف الخام�س م�ن فرباي�ر املايض،
قال�ت ق�وى “الحري�ة والتغي�ر”
(الرشي�ك املدن�ي بالحك�م خ�ال
الفرة االنتقالية) ،إن لقاء الربهان
م�ع نتنياهو يش�كل “تجاوزا كبرا
للسلطة التنفيذية”.
وقال “الع�وض” ،إن “اللقاء يفتح
األبواب أم�ام إعادة بن�اء تحالفات
جديدة يف الس�ودان تستند للموقف
من التطبيع مع إرسائيل”.
ورأى أن التحالف�ات السياس�ية
الراهن�ة قائم�ة ع�ى سياس�ة
الخوف الت�ي تعززها فرضية عودة
اإلس�اميني يف الس�ودان للمش�هد
السيايس.
وأض�اف“ :سياس�ة الخ�وف تب�دد
فج�وات العاق�ات الس�ودانية
اإلرسائيلية التي يستفيد اإلساميني
م�ن تداعياته�ا إلثب�ات صم�ود
مرشوعهم السيايس أمام الضغوط
واملس�اومة عى فك عزلتهم الدولية
وحصاره�م االقتص�ادي مقاب�ل
قبولهم بالتطبيع”.
غر أن املحلل الس�يايس ال يستبعد
تحقق تحالف بني اليس�ار واإلسام
الس�يايس بالس�ودان تحت س�قف
رفض التطبيع.
ماذا تريد إرسائيل؟
وح�ول ه�دف إرسائيل م�ن تطبيع
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عاقتها مع السودان ،قال العوض،
إن “املوق�ع الجيوس�يايس والعمق
اإلفريق�ي للس�ودان والرغب�ة يف
تجفيف ب�ؤرة احتم�االت املواجهة
الش�عبية الرافضة لصفق�ة القرن
األمريكية هدف رئيس لتل أبيب”.
وتاب�ع“ :إضاف�ة إىل ذل�ك ف�إن
إرسائي�ل أعلن�ت أنه�ا تري�د م�ن
خال ه�ذه العاقات فت�ح األجواء
أمام حرك�ة طائراته�ا املدنية نحو
أمري�كا الجنوبية ،وإع�ادة  7آالف
الجئ سوداني يتواجدون بإرسائيل
لبادهم”.
يف املقاب�ل يعت�رب الع�وض ،أن
الس�ودان يريد من خ�ال العاقات
مع إرسائيل ،إزالة اسمه من قائمة
اإلره�اب والعقوب�ات األمريكي�ة
والخ�روج من األزم�ة االقتصادية،
والع�ودة للتفاع�ل م�ع املجتم�ع
الدويل.
وأشار الكاتب الصحفي السوداني،
أن “الوضع االقتصادي يخلق حالة
تش�ويش عى مركز صناعة القرار
السيايس بالسودان األمر الذي يضع
القرار الس�وداني بني فكي كماشة
االبتزاز والتنازالت املؤملة”.
وج�اء لق�اء الربه�ان ونتنياه�و،
يف وق�ت يتصاع�د في�ه الرف�ض
العرب�ي واإلس�امي لخط�ة أعلنها
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب،
يف  28يناي�ر /كانون الثاني املايض،
للتس�وية يف ال�رشق األوس�ط،
ُ
وتعرف إعام ًي�ا ب�”صفقة القرن”
املزعومة.
وباس�تثناء م�رص واألردن ،اللت�ني
ترتبطان م�ع إرسائي�ل بمعاهدتي
س�ام ،ال تقي�م أي�ة دول�ة عربي�ة
أخرى عاق�ات رس�مية معلنة مع
إرسائيل.

أمريكا حتذر إسرائيل من اختاذ خطوات “أحادية” يف الضفة الغربية
القدس/رويرز:
ح�ذر الس�فر األمريك�ي ل�دى إرسائي�ل ديفي�د فريدم�ان
الس�لطات اإلرسائيلية من مغبة إعان الس�يادة عى أراض يف
الضفة الغربي�ة دون موافقة واش�نطن ،يف معارضة لدعوات
من قوميني متش�ددين داخ�ل ائتاف رئيس ال�وزراء بنيامني
نتنياهو باتخاذ إجراء فوري يف هذا الشأن.
وتضع خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب للسام يف الرشق
األوس�ط ،والتي تم الكش�ف عنها يف  28يناي�ر كانون الثاني،
تص�ورا الحتف�اظ إرسائيل بمس�احات أساس�ية من األرايض
املحتل�ة الت�ي يس�عى الفلس�طينيون إىل أن تكون ج�زءا من
دولتهم املستقبلية .لكن توقيت تنفيذ الخطوة أثار خافا نادرا
بني الدولتني الحليفتني.
وتعهد نتنياهو يف البداية برسعة ”تطبيق القانون اإلرسائييل“،
بم�ا يعني الض�م العم�يل ،يف التكتات االس�تيطانية اليهودية
وغ�ور األردن األمر الذي أس�عد قاعدة الناخب�ني من املتدينني
اليميني�ني قبل انتخاب�ات يخوضها يف الثاني م�ن مارس آذار
أما يف الفوز بوالية خامسة.
لكن�ه اضط�ر إىل الراجع بع�د أن أوضح البي�ت األبيض جليا
رغبت�ه يف إتمام عملية رس�م الخرائط يف إط�ار لجنة أمريكية
إرسائيلية أوال وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أكثر.
أما الفلس�طينيون فقد رفضوا خطة ترامب ووصفوها بأنها
محكوم عليها بالفشل.
وتدخل الس�فر األمريكي إثر إطاق وزير الدفاع نفتايل بينيت
وقوميني متش�ددين آخرين دعوات إلج�راء تصويت فوري يف
مجلس الوزراء عى السيادة يف الضفة الغربية.
وكتب الس�فر األمريكي ي�وم اول امس األحد عى توير ”عى
إرسائي�ل أن تس�تكمل عملي�ة رس�م الخرائط يف إط�ار لجنة

إرسائيلية أمريكية مش�ركة .أي إجراء م�ن جانب واحد قبل
اس�تكمال العملية من خال اللجنة سيهدد الخطة واالعراف
األمريكي“.
ويف ترصيح�ات منفصل�ة ق�ال فريدمان إن رس�الته مفادها
”القليل من الصرب ملراجعة العملية وتنفيذها بالشكل الصحيح
وهو أمر ال نعتقد أن طلبه مبالغ فيه“.
مسار معاكس
أض�اف فريدم�ان يف ترصيح�ات أدىل به�ا يف مرك�ز الق�دس
للش�ؤون العامة ،وه�و مركز بحثي” ،م�ع ورود أنباء عن أن
مجلس الوزراء (اإلرسائييل) كان عى وش�ك االنطاق يف مسار
ق�د يك�ون مخالفا لوجه�ة نظرنا عن العملي�ة ،فنحن نحيط
الناس علما بموقفنا فحسب ...لم يكن األمر تهديدا“.
وبالتزام�ن م�ع ذلك ،أس�س نتنياهو ترصيحات�ه عى موقف
البيت األبيض.
وقال نتنياهو ملجلس وزرائه يوم األحد ”االعراف (األمريكي)
هو أهم يشء وال نريد أن نجازف بذلك“.
وق�ال فريدم�ان يف املرك�ز إن تل�ك العملية لن تس�تكمل عى

األرج�ح قبل االنتخابات اإلرسائيلية الت�ي تجرى يف الثاني من
م�ارس آذار .لكنه لم يس�تبعد احتم�ال تنفيذ األم�ر حتى إذا
ل�م تس�فر االنتخابات عن فائ�ز واضح مثلم�ا كان الوضع يف
تصويتني العام املايض.
وردا عى سؤال عما إذا كانت واشنطن تريد حكومة إرسائيلية
مس�تقرة ،مقاب�ل حكوم�ة ترصيف األعم�ال التي يرأس�ها
نتنياهو منذ أش�هر ،قبل التنفيذ قال فريدمان ”لم نطلب مثل
هذا الطلب“.
وتعت�رب أغلب الدول أن املس�توطنات اإلرسائيلي�ة املقامة عى
أراض تم االس�تياء عليها وقت الحرب انتهاك للقانون الدويل.
وخالف ترامب سياس�ة أمريكية متبعة منذ فرة طويلة وقرر
س�حب اعراض باده عى ذلك مما تس�بب يف إدانات واس�عة
لخطط إرسائيل لضمها.
ويق�ول الفلس�طينيون إن املس�توطنات تجع�ل دولته�م
املستقبلية غر قابلة لاستمرار .وتتعلل إرسائيل باحتياجاتها
األمني�ة وبص�ات ديني�ة وتاريخية ل�ألرض التي بن�ت عليها
املستوطنات.
وق�ال نبيل أب�و ردين�ة املتحدث باس�م الرئيس الفلس�طيني
محم�ود عباس ”أي خط�وة أحادية الجانب مرفوضة س�واء
كان�ت قب�ل االنتخابات أو بع�د االنتخاب�ات ...ال يمكن فرض
الحقائق عى األرض ولن تكون أمرا واقعا“.
وأضاف ”الخارطة الوحيدة التي يمكن القبول بها هي خارطة
الدول�ة الفلس�طينية عى حدود ع�ام 1967والقدس الرشقية
عاصم�ة لها“.وق�ال نتنياه�و لتجم�ع انتخابي يوم الس�بت
املايض إن عملية رس�م الخرائط بدأت بالفعل مع األمريكيني.
وأض�اف ”نح�ن ننتظر من�ذ  1967والبعض يعت�رب أن بضعة
أسابيع أمر جلل“ يف إشارة لخصومة من اليمني.

تسببت بفيضانات وانقطاع يف الكهرباء

اضطرابات يف حركة النقل يف أوروبا بسبب العاصفة كيارا
لندن /أ .ف .ب:
أُلغي�ت مئ�ات الرح�ات الجوي�ة
ُ
وعلق�ت حرك�ة القطارات بني فرنس�ا
وبريطاني�ا وكذل�ك يف أملاني�ا حي�ث
أصيب ثاثة أش�خاص بج�روح ،امس
االثن�ني بس�بب العاصف�ة كي�ارا التي
ترضب ش�مال غ�رب أوروبا وتتس�بب
ب�أرضار وفيضانات وانقط�اع يف التيار
الكهربائي .ففي فرنس�ا ،حيث الشمال
مع�رّض بش�كل خ�اص للعاصف�ة،
أُعلن�ت حال�ة إن�ذار “برتق�ايل” يف 42
من املحافظات الفرنس�ية ال� 96األحد
ُ
وطل�ب م�ن الس�كان ّ
تجن�ب املناط�ق
الحرجية والسواحل والرحات البحرية.
ُ
وخ ّفض�ت درجة االنذار يف  11محافظة
صب�اح ام�س االثن�ني إىل “األصف�ر”.
يف بريطاني�ا ،البل�د األكث�ر ت�رضرًا من
ه�ذه العاصف�ة ،تش�هد حرك�ة النقل
اضطراب�ات تتمث�ل بإلغ�اء أو تأجي�ل
رحات للطائرات والقطارات والعبارات
بعدم�ا جلب�ت العاصفة كي�ارا أمطارا
غزيرة ورياحا عاتي�ة تتجاوز رسعتها
 130كيلوم�را ً يف الس�اعة .وال ي�زال
قس�م من الباد يف حالة االنذار األصفر
صباح امس االثنني ،بعد أن أُعلن االنذار
الربتقايل بس�بب الري�اح العاتية األحد.
وذك�رت هيئة الطاقة يف الباد “اينرجي
نيتوورك�س أسوسييش�ن” أن  62ألف
منزل كان محروما ً من التيار الكهربائي

مس�اء اول امس األحدُ .
وس�جلت أكرب
رسع�ة للري�اح بلغ�ت  150كيلومرا ً يف
الس�اعة يف قرية أبردايرون يف مقاطعة
ويل�ز يف ش�مال الب�اد .يف س�تانمور يف
ش�مال غرب لن�دن ،بدت رافعة وس�ط
ورش�ة بناء مطوي�ة يف نصفه�ا ،وفق
صورة نرشتها لين�زي ويلز ( 36عاماً)
ً
مرفقة
الت�ي تقيم يف البلدة ،ع�ى توير
الص�ورة بتعلي�ق أن الرافع�ة تب�دو
و”كأنه�ا معكرون�ة” .وألغيت عرشات

الرح�ات أو أرجئ�ت وعرض�ت رشك�ة
“بريتيش إيرويز” عى الركاب املفرض
أن يصل�وا أو أن يغ�ادروا م�ن مطارات
لن�دن األحد ،تأجيل رحاتهم .وبس�بب
الرياح العاتية ،كرست طائرات تجارية
املدة القياس�ية يف الرح�ات التي قامت
به�ا بني نيويورك ولن�دن .كان أرسعها
طائ�رة بوين�غ  747تابع�ة لرشك�ة
“بريتيش إيروي�ز” التي قامت بالرحلة
ّ
بأقل من خمس س�اعات ،بدالً من ست

ساعات و 25دقيقة.
حركة قطارات مضطربة
نصحت رشك�ة “نيتوورك رايل” املالكة
لشبكة س�كك الحديد الربيطانية ،بعدم
التنق�ل عرب القطارات األحد إال يف “حال
ّ
وح�ذرت من أن
ال�رضورة القص�وى”
الحركة يمكن أن تكون أيضا ً مضطربة
صباح االثنني .وقررت رشكات قطارات
ع�دة تقليص وت�رة الرح�ات ورسعة
القط�ارات ،وحتى إلغاء بعض الرحات

يف اس�كتلندا .يف بحر املانش ،استؤنفت
صباح امس االثنني رحات العبارات بني
دوفر (بريطانيا) ومرفأ كاليه الفرنيس
رغ�م أن البح�ر ال يزال هائج�ا ً وفق ما
أفاد مراسل لوكالة فرانس برس ،بعدما
توقفت األحد “حتى إشعار آخر” بسبب
الري�اح العاتي�ة التي تراف�ق العاصفة
كي�ارا .ويف إيرلن�دا ،حيث أُعل�ن االنذار
الربتقايل مع خطر فيضانات يف املناطق
الس�احلية ،حرم�ت ع�رشة آالف منزل
ورشكة ومزرعة من التيار الكهربائي.
يف غال�واي (غ�رب) ،أُلغي حف�ل إعان
املدين�ة الربيطاني�ة عاصم�ة للثقاف�ة
األوروبية لعام  2020مساء السبت ،كما
حذرت رشكة “اير لينغس” للطران من
احتمال تأخر رحات وإلغاء أخرى.
ويف بلجي�كا ألغي�ت نح�و س�تني رحلة
جوي�ة م�ن وإىل العاصم�ة بروكس�ل،
حيث ُ
مبان
اقتلعت أش�جار وت�رضرت
ٍ
وس�قطت س�قاالت من دون التس�بب
بوقوع ضحايا .وأُعل�ن االنذار الربتقايل
األحد بس�بب الخطر املرتف�ع لحصول
أرضار يف جميع أنحاء الباد.
وأوق�ف العم�ل يف حق�ل انت�اج الطاقة
من الري�اح يف بلجيكا بع�د ظهر األحد.
وتس�ببت الرياح العاتية بتوقف تلقائي
لطواحني الهواء كإجراء احرازي.
خطر حصول فيضانات
يف أملانيا ،أصيبت امرأتان بجروح بالغة

بسبب سقوط ش�جرة يف ساربروكن يف
أقىص غرب الباد عى الحدود مع فرنسا
وإحداهم�ا ب�ني الحي�اة وامل�وت ،وفق
م�ا أعلنت الرشط�ة ليل األح�د االثنني.
وأُصي�ب فتي يبلغ من العم�ر  16عاما ً
بجروح يف الرأس بس�بب سقوط غصن
شجرة عليه يف بادربورن يف غرب الباد.
وال تزال رحات القطارات عى الخطوط
األساس�ية معلّقة يف جميع أنحاء أملانيا
منذ مساء األحد .وس�تبقى كذلك حتى
الس�اعة  09,00ت غ ع�ى األق�ل ،وفق
رشكة س�كك الحديد األملانية “دويتشه
بان” الت�ي تتوقع حص�ول اضطرابات
طوال االثن�ني يف حني تنتق�ل العاصفة
إىل جنوب الباد .وال يزال االنذار األحمر
لألمطار ساريا ً يف الجنوب ،حيث أُعلنت
حالة اإلنذار القصوى يف بعض املناطق.
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن “مئ�ات”
املس�افرين أمض�وا الليل�ة يف ع�رشات
القط�ارات التي وضع�ت يف ترصفهم يف
املحطات .ومساء األحد ،اصطدم قطار
يصل بني أمس�ردام وبرل�ني عى متنه
ما ب�ني  300و 350ش�خص ،بش�جرة
سقطت عى السكة يف منطقة امساند
(غ�رب) .بعد س�اعتني ،تمك�ن القطار
من الوصول إىل املحطة األقرب إليه.
وألغيت مئات الرحات الجوية يف أنحاء
الباد ،منها  420رحلة يف ميونيخ و190
يف فرانكف�ورت و 150يف دوس�لدورف

وكولونيا ،وفق ما ذك�رت وكالة األنباء
األملانية “دي بي ايه” .وأصدرت مصلحة
األرصاد الجوية األملانية تحذيرا ً يستم ّر
حت�ى الس�اعة  17,00ت غ االثن�ني .يف
أمس�ردام ،أُلغيت حوايل 240رحلة من
وإىل مطار س�خيبول األحد .يف القس�م
الش�مايل م�ن فرنس�ا ،دع�ت إدارات
املناطق الس�كان إىل الح ّد من تنقاتهم
وإىل عدم التنزه يف الغابات بسبب خطر
ّ
وتجنب السواحل بسبب
سقوط أشجار
خطر حصول فيضانات .يف رشق الباد،
سقطت أسقف منازل وعمل حواىل مئة
رج�ل إطف�اء إلخماد حري�ق يف منرشة
للخش�ب حي�ث “تؤجج الرياح ألس�نة
النار باس�تمرار” ،وف�ق أجهزة االنقاذ.
وأعلن�ت منطق�ة “ه�و دو فران�س”
(شمال) “احتمال حصول اضطرابات يف
وس�ائل النقل بني املدن والنقل املدرس.
يف مدينة ليل وكذلك يف بولوني-س�ور-
مر ،أُغلقت الحدائق طوال النهار األحد.
أما يف كاليه ،فقد أُقفل الرصيف الغربي
ّ
املفضل للمتنزهني ،منذ
للشاطئ املكان
مساء الس�بت املايض .وندد املتطوّعون
يف ف�رق اإلنقاذ البح�ري يف كاليه األحد
بترصّ ف�ات “غ�ر واعي�ة” م�ن جانب
راكب�ي األم�واج وعش�اق الرياض�ات
البحري�ة الذين توجه�وا إىل البحر رغم
العاصف�ة والدع�وات املتك�ررة إىل أخذ
الحيطة والحذر.
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التعليم تؤكد إلتزامها مبنح خرجيي كليات
طب األسنان والصيدلة وثائق التخرج
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة التعليم الع�ايل والبحث العلمي التزامها منح خريجي كليات طب االس�نان
والصيدلة وثائق التخرج.
وق�ال وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي ،قيص الس�هيل ،يف بي�ان :ان الوزارة ملتزمة
بضواب�ط ومحددات ال�رأي القانوني الذي يس�مح بمنح خريجي كليات طب االس�نان
والصيدل�ة والتخصصات الطبية والصحية األخ�رى التابعة للجامعات والكليات األهلية
املعتمدة ضمن دليل الوزارة ،وثائق تخرجهم.
واض�اف ان�ه «ال صحة ملا يُنرش يف مواقع التواصل االجتماع�ي وغريها من اخبار بعيدة
ع�ن الحقيق�ة ،وبإمكان املعني�ني وذويهم زيارة املوقع الرس�مي ل�وزارة التعليم العايل
لالطالع عىل تفاصيل املوضوع».

افتتاح مدارس جديدة يف األنبار ونينوى
بغداد /الزوراء:
افتتح�ت املديري�ة العام�ة للربي�ة يف
محافظ�ة االنب�ار «مدرس�ة عم�ر ب�ن
عبدالعزيز االبتدائي�ة» يف منطقة طوي،
فيم�ا ش�هدت محافظة نين�وى افتتاح
«متوس�طة عيل ب�ن أبي طال�ب للبنني»
يف مدين�ة املوصل القديمة بعد ش�مولها
بأعمال الهدم والبناء .
وبيّنت تربية االنبار أن «مدرسة عمر بن
عبدالعزيز هي واح�دة من املدارس التي
اعيد اعمارها بعد ان تعرضت مفاصلها
للدم�ار بش�كل كام�ل من قب�ل عنارص
داع�ش ،وتتأل�ف البناي�ة م�ن  12صفا ً

دراس�يا ً مع امللحقات االدارية والصحية
وس�احة لأللع�اب الرياضي�ة ،حيث تم
تش�ييدها ضمن مرشوع تنمية األقاليم
لعام .« 2019
من جانبها ،اكدت تربية نينوى «استمرار
جهوده�ا إلع�ادة افتت�اح املؤسس�ات
التعليمي�ة يف املناط�ق املت�رضرة ج�راء
األعمال اإلرهابية بدعم من قبل صندوق
إعادة إعمار املناطق املترضرة ،إذ تمكنت
كوادرها الهندسية والفنية من االرشاف
عىل مراحل بناء املدرس�ة الجديدة ،وعىل
وف�ق املواصفات املخط�ط لها من حيث
الطراز والتصميم الحديث».

الطريان املدني 9 :ماليني مسافر تنقلوا
عرب املطارات العراقية يف 2019

بغداد /الزوراء:
أعلنت س�لطة الط�ريان املدني العراقية احصائي�ة للحركة الجوية للمط�ارات العراقية
العامل�ة يف الب�الد خالل الع�ام  2019املايض ،حيث بل�غ مجموع املس�افرين املغادرين
والقادمني اىل املطارات العراقية ()8,728,512مسافراً ،وبعدد رحالت بلغت ()100288
رحلة هابطة ومغادرة.
وأكدت الس�لط،ة يف بيان تلقته وكال�ة األنباء العراقية (واع) أن»ه�ذه االحصائية التي
أصدرته�ا ش�عبة احصاء الحرك�ة الجوية لقس�م التخطيط واملتابعة يف الس�لطة ،التي
ش�هدت زي�ادة واضحة يف مع�دل املس�افرين والرحالت اىل املط�ارات العراقي�ة (بغداد،
البرصة ،النجف ،أربيل ،السليمانية ) «.
وأوضح�ت خ�الل البيان أن» الع�دد الكيل للمس�افرين املتنقل�ني القادم�ني واملغادرين
ع�رب مطار بغداد الدويل بلغ  3797413مس�افرا ً برحالت بلغ�ت  37265رحلة ،كما بلغ
مجموع املس�افرين اىل مطار البرصة الدويل  984985مس�افراً ،وبلغ مجموع الرحالت
فيه  10106رحالت».
وأضافت «أن املجموع الكيل للمس�افرين املتنقل�ني اىل مطار النجف األرشف 2579355
مس�افرا ً ومجم�وع الرح�الت في�ه بلغ�ت  22123رحل�ة ،وأيض�ا كان املجم�وع الكيل
للمس�افرين ملطار أربيل الدويل  891840مسافرا ً وبرحالت بلغت  ،23294ويف ما يخص
مطار الس�ليمانية ال�دويل فكان مجم�وع املس�افرين املتنقلني فيه  474919مس�افرا ً
بمجموع الرحالت الهابطة واملغادرة بلغت  7500رحلة ».

الداخلية تضبط كدسا للعتاد يف بيجي
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ضبط كدس للعتاد
يف منطقة البوجواري يف قضاء بيجي.
وق�ال اعالم الوزارة يف بي�ان إن «مفارز
اس�تخبارات الجريم�ة املنظمة ،قس�م
اس�تخبارات رشط�ة الطاق�ة كهرب�اء
الش�مالية العامل�ة ضم�ن وكال�ة
االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة،
واستنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة

ً
كدس�ا للعتاد
من قبل املصادر ،ضبطت
يف منطق�ة البوج�واري قض�اء بيج�ي،
يحتوي ع�ىل  4قنربة ه�اون عيار 120
ملم وعبوت�ني قمعيتني ،واخ�رى تعمل
بالضغط وصاروخي راجمة و 16هاونا
 10ملم ،وقذيفتي مدفع نمساوي وعتاد
س�الح  12ونص ملم ،وقد تم رفع املواد
م�ن قبل الجه�د الهنديس ب�دون حادث
يذكر».
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احلشد يطلق عملية عسكرية ملالحقة فلول داعش يف نينوى
بغداد /الزوراء:
عقدت القيادات االمنية والحشد الشعبي اجتماعا
امنيا موسعا لبحث التطورات يف محافظة صالح
الدي�ن ،وفيم�ا اك�دت عىل التع�اون والتنس�يق
املش�رك للحفاظ عىل االمن يف املحافظة ،اعلنت
هيئة الحش�د اط�الق عملية عس�كرية ملالحقة
فلول داعش االرهابي يف محافظة نينوى.
وذكر بيان للحش�د تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان ”اجتماعا امنيا موسعا عقد يف مقر اللواء 35
للحش�د الشعبي لبحث التطورات االمنية وتأمني
املناطق الرخ�وة امنيا ومالحق�ة فلول داعش”.
الفت�ا اىل ان “االجتماع ضم معاون آمر اللواء 35
مجبل ش�الل ،ومدير امن الحشد يف صالح الدين
جميل شالل املياحي ،ومدير استخبارات عمليات
ص�الح الدين العميد عب�اس الوائيل ،وآمر الفوج
الثان�ي لواء  75الفرقة  16املق�دم عبدالله ،وآمر
الفوج االول طوارئ صالح الدين العقيد عطا “.
واض�اف ان “املجتمع�ني اك�دوا ع�ىل التنس�يق
وتوحي�د جمي�ع الجه�ود للحف�اظ ع�ىل أم�ن
املحافظة ،وتضييع الفرصة عىل الخاليا اإلرهابية
الستهداف امن املواطنني”.

من جهته ،أطلق الحشد الشعبي والجيش عملية
أمني�ة لتفتيش وتطهري جزي�رة نينوى من فلول
داعش .
وذكر بيان للحش�د ان “قوة مش�ركة من ألوية
الحش�د الش�عبي والجي�ش العراقي ،وبإس�ناد
ط�ريان الجي�ش ،رشعت صب�اح ام�س بعملية

أمني�ة واس�عة ملالحقة فل�ول داع�ش يف جزيرة
نين�وى وتطه�ري االرايض من املخلف�ات الحربية
لداعش”.
وأض�اف أن «العملي�ة انطلقت بمش�اركة ل� 44
� و ل�� 33و ل�� 25وف�وج الرعد حش�د الحرض
للحشد الش�عبي ول� 21و ل� 43للجيش العراقي

بإسناد طريان الجيش وهندسة امليدان والهندسة
العس�كرية ومقاومة الدروع للحش�د الشعبي”.
مؤكدا ً ان «العملية ستستمر لحني تحقيق كامل
اهدافها”.
اىل ذل�ك ،توجه�ت ق�وة من الل�واء  21بالحش�د
الشعبي إلسناد قوة من الجيش تعرضت لهجوم
من داعش رشق صالح الدين.
وذكر بيان للحش�د ان «قطعات الجيش العراقي
يف مطيبيج�ة رشق صالح الدين تعرضت لهجوم
من قبل عنارص داعش».
واضاف ان «قوة من اللواء  21بالحش�د الشعبي
توجه�ت مل�كان الهج�وم به�دف اس�ناد ق�وات
الجيش».
بينما عالجت قوات اللواء  33بالحش�د الش�عبي
س�يارة مفخخ�ة مجه�زة الس�تهداف الق�وات
املتقدم�ة لتطه�ري جزي�رة الح�رض يف محافظة
نينوى.
وقال اعالم الحشد ان «قوة من اللواء  33بالحشد
الش�عبي عالجت س�يارة مفخخة ن�وع بيك اب،
كانت مُ عدة الستهداف القطعات األمنية املتقدمة
لتطهري جزيرة الحرض يف محافظة نينوى».

أمانة بغداد تكشف إسرتاتيجية إنشاء األسواق العصرية وتعلن إصالح أربعة
ختسفات مشال العاصمة

بغداد /الزوراء:
كش�فت أمانة بغداد عن اسراتيجية
إنش�اء األس�واق العرصية يف جانبي
الكرخ والرصافة ،فيما اعلنت اصالح
اربعة تخسفات شمال العاصمة.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة العق�ارات
يف األمان�ة ،صب�ا س�تار ،يف ترصي�ح
لوكالة األنب�اء العراقية (واع) تابعته
«ال�زوراء» :إن»اس�راتيجية إنش�اء
لألس�واق ،تتضمن ترشيح  10مواقع

يف جانبي الك�رخ والرصاف�ة وإعداد
تصميم اإلنشاء والكلف التخمينية».
ً
الفت�ا اىل أن»املرشوع يف مرحلة إجراء
املصادق�ات النهائية ع�ىل التصاميم
وبانتظار التنفيذ «.
وأضاف�ت أن»األس�واق العرصي�ة
س�توفر 600كشك ويس�تغرق تنفيذ
العم�ل ما يزي�د عن  3اىل  6أش�هر».
مضيف�ة أن»هن�اك ثالث�ة مواقع تم
ترش�يحها اىل وزارة العمل والشؤون

املنافذ تعلن إحصائية
املخالفات لشهر كانون
الثاني
بغداد /الزوراء:
كش�فت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،دائ�رة
العمليات والخطط  /قسم البحث والتحري،
إحصائية بينت من خاللها مجمل املخالفات
لشهر «كانون الثاني .»2020
واضافت ،يف بيان له�ا ،ان «املخالفات بلغت
( )333مخالف�ة ،منه�ا تهري�ب مخ�درات
ع�دد( ،)12املبعدي�ن ( )3وأم�وال مهرب�ة
( ،)3م�ع مخالفات مكتش�فة من قبل مقر
هيأتن�ا الخاص�ة بإج�ازات االس�ترياد عدد
( ،)65وأوام�ر القاء القبض ع�ىل مطلوبني
( )،19باالضافة اىل دع�اوى كمركية محالة
من منافذن�ا اىل القضاء» تحت عناوين تغري
وصف البضاعة ،تهري�ب ،تزوير  ،معامالت
غ�ري مكتمل�ة األج�راءات القانوني�ة ،عدد
(.»)107
أم�ا بما يخص الدعاوى الكمركية املحالة اىل
الكمرك فبلغ�ت ( )24مخالفة «اتالف مواد،
إعادة اصدار».
وبينت الهيأة «جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات
الرقابية ملحاس�بة املخالفني» .وأوضحت أن
«املخالفات املذكورة تندرج تحت مس�ميات
متعددة «تزوير إجازة االسترياد ،عدم وجود
عالم�ات تجاري�ة ،تج�اوز الكمي�ة والوزن
وتزوي�ر الوص�والت ،باإلضاف�ة إىل بضاع�ة
منتهية الصالحية» ،وقد تم اتخاذ اإلجراءات
القانونية األصولية بحقها».

االجتماعي�ة وه�ي م�ن س�تقوم
بإنشائها».
وأوضح�ت س�تار أن»األس�واق
العرصية ته�دف اىل تقليل التجاوزات
ع�ىل األرصف�ة والش�وارع» .مبين�ة
أن»مواقع األسواق العرصية ستكون
بعيدة عن الش�وارع الرئيس�ة لتقليل
الزحام املروري».
وكان�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ق�د أعلن�ت ،يف وق�ت

س�ابق ،مبارشته�ا إنش�اء أَكش�اك
عرصي�ة لتش�غيل  150أل�ف عاط�ل
ع�ن العمل مس�جل لديها ،وس�توزع
هذه األكش�اك العرصية بني أس�واق
اقتصادية مهمة ،بالتنسيق مع أمانة
بغداد التي س�تتوىل مهمة التوزيع يف
 3أماكن اقتصادية عىل جانبي الكرخ
والرصافة.
اىل ذل�ك ،اعلنت امانة بغ�داد مبارشة
كوادرها يف بلدي�ة االعظمية بصيانة

أربعة تخسفات شمال العاصمة.
واضاف�ت االمان�ة ،يف بي�ان ،ان
«التخس�فات حصل�ت ع�ىل انابي�ب
ترصي�ف مي�اه املج�اري واألمط�ار
ضم�ن املح�الت ( 308 ، 303 ، 316
) وبأقط�ار ت�راوح ب�ني ( ، 40 ، 60
 ) 25س�م لألنبوب ،وبعم�ق يصل اىل
 4أمت�ار تحت االرض والتي س�تعمل
ح�ال إنجازه�ا عىل ترسي�ع وإعطاء
انسيابية اكرب يف عملية الترصيف».

الصناعة :لدينا القدرة على إنتاج املعدات العسكرية مبواصفات عالية
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصناع�ة واملع�ادن أن لديه�ا
الق�درة ع�ىل إنت�اج املع�دات العس�كرية
بمواصفات عالية.
وذك�ر بيان للوزارة أن»وزي��ري الصناع�ة
صال�ح عبد الل�ه الجب�وري والدف�اع نجاح
الشمري ،اطلعا عل�ى اإلمكانيات والقدرات
الكبرية الت�ي تتمتع بها الرشك��ة العام�ة
للصناع�ات النحاس�ي�ة وامليكانيكي�ة ف�ي
تصني�ع املداف�ع والراجم�ات والهاون�ات،
وإنت�اج املداف�ع ( )122مل�م و ( )130ملم
و ( )155مل�م والراجم�ات (  4و  6صاروخ
) والهاون�ات ( )120مل�م ضمن اختصاص
ونشاط الرشكة يف املجال العسكري».
وأض�اف أن»الرشكة العامة لل�وزارة تمتلك
ً
مصنع�ا ً
متكام�ال يحت�وي ع�ىل خط�وط
ومكائ�ن ومع�دات غربية لتصني�ع وإنتاج
املدافع والراجمات والهاونات ،ولديه القدرة
عىل تلبية احتياجات الوزارات واملؤسس�ات

األمني�ة ع�ىل وف�ق املواصف�ات املعتم�دة
عاملياً».
وتاب�ع أن»الجب�وري والش�مري أجري�ا
جول�ة ميداني�ة يف مصن�ع الش�هداء إلنتاج
املدفعي�ة ،واطلع�ا ع�ىل م�ا يحتوي�ه م�ن

خطوط ومعدات ثقيلة ،واس�تمعا إىل عرض
ع�ن عم�ل وتكنولوجي�ا ه�ذه الخط�وط
ومواصفاتها العالية ،وأبديا االهتمام البالغ
لدعم االمكاني�ات املحلية يف جميع املجاالت
الصناعية».

الرتبية :املدارس مل تسجل ختلفاً يف أداء االمتحانات
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الربية أن املدارس
ل�م تس�جل تخلف�ا ً ع�ن أداء
امتحانات نصف السنة ونهاية
الكورس األول.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة
الربي�ة ،حي�در الس�عدون ،يف
ترصيح لوكالة األنباء العراقية
(واع) تابعت�ه «ال�زوراء»:
إن»محافظت�ي بغداد والبرصة
ش�هدتا يف الخامس من شباط

الجاري توج�ه أكثر من مليون
طالب وطالبة ألداء االمتحانات
الثانوي�ة ،فيم�ا توج�ه ي�وم
الثام�ن م�ن ش�باط أكث�ر من
مليون ونص�ف امللي�ون تلميذ
وتلمي�ذة ألداء االمتحان�ات
نص�ف الس�نة» .الفت�ا ً اىل
أن»املرحلة الثانوية كان هناك
أداء المتحان�ات نصف الس�نة
للصفوف املنتهية ،وامتحانات
نهاية الكورس األول للصفوف

غ�ري املنتهي�ة» .مبين�ا ً أن�ه
«بحس�ب تقاري�ر مديري�ات
الربية فلم تس�جل املدارس أي
تخلف عن أداء االمتحانات».
ودعا السعدون جميع املدارس
اىل االلتزام بالتعليمات الخاصة
باالمتحانات.
وأعلن�ت وزارة الربي�ة توج�ه
أكثر م�ن مليون طالب وطالبة
ألداء االمتحان�ات الخاص�ة
بنصف السنة للمرحلة الثانوية

للعام الدرايس .2020 - 2019
وأك�دت ال�وزارة ،ع�ىل وف�ق
بي�ان ،أن»االمتحانات انطلقت
يف محافظت�ي بغ�داد بجانب�ي
الك�رخ والرصاف�ة والب�رصة،
وذل�ك بع�د اس�تكمال تجهيز
املدارس باللوازم واملس�تلزمات
كاف�ة م�ن أوراق ودفات�ر
امتحاني�ة ،وتعمي�م الضوابط
والتعليم�ات املعتم�دة بش�أن
العملية االمتحانية».

شاركت يف ندوة حلماية املنتوج الوطين الزراعي واحليواني

البيطرة :تشخيص وعزل الفريوس املسبب هلالك األمساك متهيداً إلنتاج لقاح مضاد
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة البيطرة مشاركتها بالندوة
االقتصادية والنقاش�ية لحماية املنتوج
الوطني الزراعي والحيواني ،فيما اكدت
تشخيص وعزل الفريوس املسبب لهالك
االسماك تمهيدا إلنتاج لقاح مضاد.
ً
وكالة،
وذك�ر مدير عام دائرة البيط�رة
ثام�ر حبي�ب حم�زة ،يف بي�ان ،تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان�ه «ش�ارك
بالن�دوة االقتصادي�ة الت�ي أقيمت عىل
قاع�ة كلكامش يف فندق بابل ممثالً عن
دائرة البيطرة».
وأضاف حم�زة ان «الندوة ،التي عقدها
املجل�س االقتص�ادي العراق�ي برعاية
النائ�ب س�الم الش�مري ،رئي�س لجنة
الزراعة واملياه واأله�وار النيابية تحت
عنوان {حماية املنتوج الوطني الزراعي
والحيوان�ي رضورة أساس�ية لتحقيق
األمن الغذائ�ي} ،حرضها وزير الزراعة
صال�ح الحس�ني وال�كادر املتق�دم يف
ال�وزارة ،كم�ا حرضها رئي�س اللجنة
املالية النيابية هيث�م الجبوري ،اضافة

اىل حضور عدد من الخرباء واألكاديميني
واملستثمرين».
وأوض�ح البي�ان ان «الن�دوة ناقش�ت
اإلنجازات التي حققته�ا وزارة الزراعة
بدوائره�ا املختلف�ة يف حماي�ة املنتوج
الوطن�ي تحقيق�ا ً لالكتف�اء الذاتي من
املنتج�ات الزراعية والحيواني�ة ،والذي
ادى ب�دوره اىل منع اس�ترياد العديد من
املنتج�ات الزراعي�ة والحيواني�ة لوفرة
املنتوج املحيل منها».
كم�ا ناقش�ت «املعوق�ات الت�ي تواجه
دوائ�ر وزارة الزراع�ة يف س�بيل زي�ادة
املساحات املزروعة باملحاصيل الزراعية
واملعوق�ات الت�ي تواجه دائ�رة البيطرة
يف س�عيها لحماية الث�روة الحيوانية يف
الع�راق ،والت�ي تعد من عن�ارص األمن
الغذائي».
من جهتها ،أعلنت دائرة البيطرة ،احدى
تش�كيالت وزارة الزراع�ة ،تمكن فريق
من باحثي الدائرة من عزل وتش�خيص
الفريوس املس�بب ملرض الكوي هريبس
ف�ريوس  KHVال�ذي اص�اب حق�ول

تربية االس�ماك يف عدد م�ن املحافظات
العراقية.
ً
وكالة،
وقال مدي�ر عام دائرة البيط�رة
الدكت�ور ثام�ر حبيب ،حم�زة يف بيان،
ان «فريق�ا ً بحثي�ا ً مكونا م�ن عدد من

الباحثني شكلته الدائرة للقيام بمرشوع
انت�اج لقاح مقت�ول لتحصني اس�ماك
ال�كارب ض�د امل�رض الف�ريويس كوي
هريبس فريوس .»KHV
وأض�اف ان «املرشوع الذي مدته س�نة

واح�دة يهدف اىل الس�يطرة عىل املرض
ع�ن طريق تحص�ني املزارع الس�مكية
باس�تخدام اللقاح الذي سيقوم الفريق
البحث�ي بإنتاجه للتقلي�ل من الهالكات
والخس�ائر االقتصادي�ة الت�ي تتعرض

له�ا امل�زارع الس�مكية ج�راء اإلصابة
باملرض».
وأشار حمزة اىل ان «املرشوع يتألف من
ثالث مراحل ،املرحلة االوىل تتضمن عزل
الفايروس املسبب للمرض ()3.CYHV
ث�م تش�خيص الف�ريوس املع�زول
باس�تخدام تقنية  PCRتقني�ة البلمرة
املتسلس�لة وتحض�ري اللق�اح املقت�ول
م�ن العزلة املعزول�ة التي تتم ألول مرة
يف الع�راق ث�م تحصني االس�ماك حقليا
باللق�اح املحرض تجريبياً ،واخريا اجراء
فح�ص التح�دي او املقارن�ة ملجامي�ع
التجربة».
وتاب�ع «يف املرحل�ة الثاني�ة يس�تخدم
اللقاح املنتج تجريبيا عىل نطاق اوس�ع
من التجربة الحقلية االوىل لبيان نجاحه
عىل مس�توى حقيل اوس�ع ،ويف املرحلة
الثالثة يتم انتاج اللقاح باستخدام خاليا
الزرع النسيجي .»CELL 1 - KF
ً
وكالة
كم�ا اكد مدير عام دائرة البيطرة
ان «فريقه اعتم�د يف انتاج اللقاح اثناء
الط�ور التجريب�ي عىل طريق�ة اللقاح

املقتول ،وس�يتم تحصني االس�ماك عن
طريق اضافة اللق�اح املنتج اىل العليقة
املقدم�ة لالس�ماك ملدة  3اي�ام ،وتقييم
املس�توى املناع�ي لالس�ماك امللقح�ة
مقارنة باالسماك غري امللقحة».
الجدير بالذكر ان فايروس  KHVيسبب
مرضا مدمرا يف اسماك الكارب واسماك
الزين�ة ،وقد ظه�ر امل�رض ألول مرة يف
العراق عام  2018وسجل يف العام 2019
 ،مما سبب خسائر اقتصادية كبرية.
ومثل باقي جميع االمراض الفايروسية
اليوجد عالج له�ذا املرض الذي يظهر يف
موس�م الربيع والخري�ف عندما تكون
درج�ة ح�رارة امل�اء  28 - 16درج�ة
مئوي�ة ،اي ان امل�رض يع�اود الظه�ور
مرتني بالسنة.
واشاد حمزة «بجهود الفريق البحثي يف
عزل وتش�خيص الفريوس ،وإرصارهم
ع�ىل انت�اج اللق�اح املناس�ب ض�د
امل�رض وحماية الث�روة الس�مكية من
االمراض ،وتقليل الهالكات التي تصيب
املزارعني».

أسواق
www.alzawraapaper.com
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الدوالر يواصل االستقرار يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
س�جلت أس�واق العمل�ة األجنبية يف
بغداد ،امس االثنني ،استقرارا ً بسعر
رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل
الدينار العراقي لألسبوع الثاني عىل
التوايل .وج�اءت أس�عار بيع ورشاء

بعدد صفقات بلغت حنو 512

بورصة العراق تشهد اخنفاضا يف ختام تداوالتها بنسبة % 0.50
بغداد /الزوراء:
أنه�ى املؤرش العام لبورصة العراق جلس�ة
تداوالت ،امس االثنني ،عىل انخفاض بنسبة
 ،% 0.50عن�د مس�توى  465.44نقط�ة،
فاق�دا ً نح�و  2.32نقطة ،مقارنة بجلس�ة
أمس االول.
وتم التداول عىل أسهم  28رشكة ،من أصل
 102رشكة مقيدة يف السوق ،ارتفعت منها
أس�هم  5رشكات ،وانخفض�ت أس�هم 11
رشكة ،بينما استقرت أسهم  12رشكة.
وس�جلت قيم�ة الت�داوالت نح�و
 11,739,883,266دينارا ،بينما بلغت عدد
األسهم نحو  2,572,766,888سهما ،بعدد
صفقات بلغت نحو  512صفقة.
وسجل عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين
غري العراقيني يف السوق النظامي  80مليون
س�هم بقيمة بلغت  22.400ملي�ون دينار

ال�دوالر رشكات الصريف�ة ،كاآلتي:
س�عر البي�ع لل�دوالر الواح�د 1215
دين�اراً ،أي  121ألف�ا ً و 500دين�ار
للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
 1205دنان�ري ،أي  120ألف�ا ً و500
دينار للمائة دوالر.

مبيعات مزاد املركزي ترتاجع لـ
 225مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ش�هدت مبيع�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي انخفاض�ا ،ام�س االثن�ني،
وص�ل اىل  225ملي�ون دوالر يف مزاد
بيع العملة األجنبية ،بعد ان س�جلت
يف امل�زاد الس�ابق  18.960ملي�ون
دوالر.
وأظه�رت بيان�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي إن «إجم�ايل البي�ع النقدي
منه�ا بل�غ  18مليون�ا ً و 690ال�ف
دوالر .أم�ا إجم�ايل البي�ع ألغ�راض

تعزيز االرص�دة يف الخارج (حواالت،
اعتمامدات) ،فبل�غ ،206.685.720
وإجم�ايل املبيع�ات الكلي�ة س�جل
.225.375.720
ولفت اىل ان «سعر بيع املبالغ املحولة
لحس�ابات املص�ارف يف الخ�ارج
{ }1190دينار لكل دوالر ،وهو س�عر
البيع النقدي نفسه».
وق�ال املرك�زي إن املبيع�ات املنف�ذة
بمزاد امس ه�ي نتائج يوم الخميس
املوافق  13فربير /شباط الجاري.

بغداد /الزوراء:
كشف وزير الزراعة ،صالح الحسني،
ام�س االثنني ،عن ايق�اف دخول 2٥
م�ادة نباتي�ة وحيواني�ة اىل الب�الد،
فض�ال ع�ن تمكن ال�وزارة م�ن رفع
مس�تويات إنتاج محاصي�ل الحبوب
وتوفري مبالغ استالم التمور ،وتمكني
أصحاب البس�اتني من الحصول عىل
املردود املادي الجيد.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان له�ا نرشته
ع�ىل موقعها الرس�مي :إن “وزيرها
الزراع�ة ،الدكت�ور صالح الحس�نى،
ناق�ش ط�رق النه�وض بالقط�اع
الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني،
فضال ع�ن إيجاد فرص اس�تثمارية
مناس�بة م�ع اتح�اد االقتصادي�ني
العراقي�ني خالل الن�دوة التي أقامها
االتح�اد بعن�وان (حماي�ة املنت�وج

الوطني الزراع�ي والحيواني رضورة
أساسية لتحقيق األمن الغذائي”).
ونقل�ت الوزارة عن الحس�ني قوله يف
الندوة :إن “خطط ال�وزارة تلخصت
بدعم املنتج املحيل خالل منع االسترياد
وإيق�اف دخول املواد الزراعية للبالد،
وبما انعكس بشكل كبري عىل تحقيق
النم�و االقتصادي من خالل تش�غيل
األيدي العاملة وامتصاص البطالة”.
الفتا أن “ماتحق�ق خالل عام 2019
من زيادة يف اإلنتاج كان بتخصيصات
 2018نفس�ها ،إال ان الوزارة أوقفت
دخ�ول  2٥م�ادة نباتي�ة وحيوانية،
وتمكنت م�ن رفع مس�تويات إنتاج
محاصي�ل الحب�وب وتوف�ري مبال�غ
اس�تالم التم�ور ،وتمك�ني أصح�اب
البس�اتني من الحصول ع�ىل املردود
املادي الجيد”.

الزراعة :أوقفنا دخول  25حمصوال
ومتكنا من رفع مستويات اإلنتاج
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م�ن خ�الل تنفي�ذ  5صفقات ،عىل أس�هم
رشكة واحدة .وس�جل عدد االسهم املباعة
م�ن املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
النظام�ي  117.767ملي�ون س�هم بقيمة
بلغ�ت  260.820ملي�ون دين�ار من خالل
تنفي�ذ  190صفقة ،عىل أس�هم  5رشكات.
وسجل عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين
غ�ري العراقيني يف الس�وق الثان�ي  760ألف
سهم بقيمة بلغت  1.900مليون دينار من
خالل تنفيذ  8صفقات ،عىل أس�هم رشكة
واح�دة .وس�جل ع�دد االس�هم املباعة من
املستثمرين غري العراقيني يف السوق الثاني
 760ألف س�هم بقيمة بلغت  1.900مليون
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ  8صفق�ات ،عىل
أسهم رشكة واحدة .وتم تنفيذ أمر مقصود
عىل سهم اسيا سيل لالتصاالت بعدد أسهم
 1.522مليار سهم ،وبقيمة  10.517مليار
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النفط العاملي يهبط بسبب «كورونا» وانتظار ختفيضات أوبك+

رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط ،ام�س
االثنني ،مع تقييم املتعاملني طلب
الص�ني ع�ىل الخ�ام عق�ب تفيش
الف�ريوس التاج�ي وانتظاره�م
ملعرف�ة إن كان كب�ار املنتج�ني
س�يخفضون اإلم�دادات بدرج�ة
أكرب لضبط توازن األسواق.
والنف�ط منخف�ض أكث�ر من 20
باملئ�ة ع�ن ال�ذرى املس�جلة يف
يناي�ر /كانون الثان�ي بعد أن نال
تفيش الفريوس من الطلب يف أكرب

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
استقرت أسعار الذهب ،امس االثنني،
إذ أبطلت املخاوف من خطورة تفيش
تعاف
الف�ريوس التاجي يف الصني أثر
ٍ
طفيف لألسهم بعدما خففت الصني
القيود عىل العمل والسفر.
ول�م يط�رأ تغ�ري يذك�ر عىل الس�عر
الف�وري للذه�ب ليس�جل 1570.64
دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة) بحل�ول
الس�اعة  0628بتوقي�ت جرينت�ش.
وارتف�ع الذهب يف العق�ود األمريكية
اآلجل�ة  0.1باملئ�ة إىل 1574.50
دوالرا.
وقلصت األسهم االس�يوية الخسائر
م�ع ب�دء ع�ودة العم�ال إىل املكاتب
واملصان�ع يف الص�ني ،حي�ث خففت
الحكومة بعض القيود.
غري أن املخاوف يف الس�وق بشأن أثر

الوباء الذي أودي بحياة أكثر من 900
شخص يف الصني مستمرة.
وق�ال ،مايكل مكارث�ي ،كبري محليل
الس�وق يف يس.إم.يس ماركتس” :ما
زال هن�اك قدر كبري م�ن عدم التيقن
فيما يتعلق بأث�ر (الفريوس) ،ونرى
تناميا يف الوفيات واإلصابات .العواقب
االقتصادية ما زالت غري واضحة .إذا
كان األمر كذلك ،فس�نظل نرى دعما
معقوال للذهب“.
لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار املنتجني
واملستهلكني بالصني يف يناير /كانون
الثاني ”أرض قليال“ بالذهب.
وتق�دم البالدي�وم  0.5باملئ�ة يف
املعامالت الفورية إىل  2328.42دوالرا
لألوقي�ة ،وزادت الفضة  0.3باملئة إىل
 17.72دوالرا ،وارتف�ع البالت�ني 0.5
باملئة إىل  969.20دوالرا.

«كورونا» يزيد من احتمالية تأجيل عقد لقاء أوبك +املرتقب
يجري اليوم يف فيينا ،لقد أرسلنا اثنني
م�ن املختصني إىل هن�اك ،لجنة خرباء
املراقب�ة الفني�ة تم�ارس عمله�ا ،أي
أن مجموع�ة العمل تجتم�ع وتدرس
تقري�ر أوب�ك ح�ول الوض�ع الراه�ن
والتوقعات».
وكان مص�دران يف «أوب�ك» ق�د أكدا،
أم�س االثن�ني ،أن «أوب�ك  »+ت�درس
خف�ض إنتاجه�ا النفط�ي  500ألف
برمي�ل يومي�ا إضافي�ة بس�بب أث�ر
الفريوس التاجي عىل الطلب.
وهبطت أس�عار النفط بم�ا يزيد عن
 20يف املئة عن أعىل مس�توياتها الذي
بلغته هذا الع�ام يف الثامن من كانون
الثان�ي ،بفعل مخاوف بش�أن الطلب
ناجمة عن تفيش الفريوس ومؤرشات
عىل فائض يف اإلمدادات.
ويف اليوم�ني املاضي�ني ،تلقت الس�لع
األولية واألسهم وأسواق أخرى الدعم
م�ن تقاري�ر غري مؤك�دة ع�ن تقدم

أسعار الفواكه واخلضر

حديثة والتطلع نحو إنتاج الحقائب والرحالت
املدرسية يف املس�تقبل القريب” .ولف�ت املدير
العام اىل ان “تأهيل وتشغيل معمل املستلزمات
املدرس�ية يف التاجي سيسهم يف تعزيز ايرادات
الرشك�ة وتلبية متطلبات الس�وق املحلية من
مختل�ف املنتجات الورقية ،فضالً عن تش�غيل
االي�دي العامل�ة يف املعم�ل بح�دود ()150
عامال ،ودفع رواتبهم ،وكل مس�تحقاتهم من
قبل الرشكة املس�تثمرة بالكام�ل” .يذك�ر ان
الرشك�ة العام�ة للصناع�ات البرتوكيمياوية
وقع�ت عقد اس�تثمار م�ع رشك�ة دار الفوز
(قط�اع خاص محيل) لتأهي�ل وتطوير معمل
املس�تلزمات املدرس�ية يف التاجي التابع لها يف
محافظة بغداد ،والعمل عىل اس�تغالل وتدوير
مخلف�ات الورق والكارت�ون لغرض تصنيعها
من جدي�د ،وإنتاج منتجات جدي�دة ومتنوعة
تخدم قطاعات الدولة والسوق العراقية.

املعدن األصفر يستتب مع استمرار خماوف فريوس الصني

وكالة سبوتنك  /متابعة الزوراء:
ذكرت وكالة س�بوتنك الروس�ية نقال
عن املمثل الرويس ،انه من املقرر عقد
االجتماع الثامن ع�رش للجنة املراقبة
الوزارية املشرتكة لدول أوبك يف  4آذار،
وم�ن املقرر عق�د االجتم�اع الوزاري
الثام�ن ألوبك +يف  6آذار .مضيفا «من
الناحي�ة النظري�ة ،يمك�ن تغيري هذه
التواري�خ ،بما يف ذلك بس�بب فريوس
كورون�ا ،وتأث�ريه ع�ىل س�وق النفط
العاملي».
ويف وق�ت س�ابق ،أعلن وزي�ر الطاقة
الرويس ،ألكسندر نوفاك ،أن قرار عقد
اجتماع طارئ لوزراء «أوبك »+س ُيتخذ
بعد تحليل اللجنة الفنية لتأثري فريوس
كورونا عىل س�وق النفط ،وأن املوقف
يف سوق النفط ميلء بعدم اليقني.
وقال نوفاك ،يف مؤتمر صحفي ،معلقا
ع�ىل التوت�ر يف س�وق النفط بس�بب
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا« :العم�ل

دينار ..وتصدر االرتفاعات س�هم مرصف
الرشق األوس�ط بنس�بة  ،% 10.00بينما
تصدر االنخفاضات س�هم مرصف الخليج
بنس�بة  ...% 7.14وجاء سهم سهم اسيا
س�يل لالتصاالت األكثر نش�اطا ً من حيث
األس�هم واملرتاجع عند  ،% 0.43كما جاء
س�هم مرصف اسيا سيل لالتصاالت األكثر
نشاطا من حيث القيمة ،واملرتاجع ب� 0.43
 .%يذك�ر أن س�وق العراق ل�ألوراق املالية
استخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع
املرك�زي منذ عام  ،2009ويس�عى إلطالق
نظ�ام التداول عرب االنرتنت للمس�تثمرين،
وينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا ً من
األحد إىل الخميس ,ومدرج فيه  102رشكة
مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف
واالتصاالت والصناع�ة والزراعة والتأمني
واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

الصناعة تعلن البـدء بكبـس خملفـات الورق
وإنتـاج أطبـاق البيـض
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات
البرتوكيمياوية ،إحدى رشكات وزارة الصناعة
واملعادن ،امس ،إنجاز  40%من أعمال تأهيل
معمل املستلزمات املدرس�ية يف التاجي التابع
لها من قبل الرشكة املس�تثمرة للمعمل .وقال
مدير ع�ام الرشكة ،عقيل عبد الزهرة ،يف بيان
تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه ،إنه “ت�م البدء
بتأهيل وتش�غيل الخطوط اإلنتاجية يف املعمل
كخط كبس مخلفات الورق وتحويلها اىل مواد
تدخل يف إنت�اج أوراق الطبخ واملناديل الورقية
(الكلينك�س) ،وغريه�ا ،وخ�ط إنت�اج أطباق
البي�ض لس�د الحاجة املحلي�ة بع�د ان كانت
تس�تورد من الخارج” .وأضاف عبد الزهرة أن
“العمل جار لتش�غيل خط الدفاتر املدرس�ية،
ً
فض�ال عن اس�تحداث خطوط جدي�دة إلنتاج
ورق ال�� ( A3و  ، )A4وتعزيز املعمل بمطبعة
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محتم�ل يف تصني�ع عقاق�ري عالجية
لف�ريوس كورون�ا ال�ذي تس�بب يف

وق�ف وس�ائل النقل وتقييد النش�اط
الصناعي يف الصني.

مس�تهلك للخ�ام يف العالم ،وأجج
املخاوف من تخمة معروض.
وانخفض خ�ام برن�ت إىل 53.63
دوالرا للربمي�ل يف أوائ�ل املعامالت
اآلسيوية ،مسجال أدنى مستوياته
من�ذ الثان�ي م�ن يناي�ر /كانون
الثاني  ،2019لكنه قلص خسائره
الحقا ليبل�غ  54.32دوالرا بحلول
الس�اعة  0804بتوقيت جرينتش،
بهبوط  15سنتا.
ون�زل الخ�ام األمريك�ي غ�رب
تكس�اس الوس�يط  17س�نتا إىل

 50.15دوالرا للربمي�ل بع�د أن
تراجع إىل  49.56دوالرا.
وق�ال ،أفتار س�اندو ،مدير تداول
الس�لع األولي�ة ل�دى فيليب�س
فيوترشز يف س�نغافورة” :التوجه
الع�ام م�ازال للمراهن�ة ع�ىل
انخف�اض األس�عار ،لك�ن هن�اك
مغاالة يف تراجع السوق“.
وأض�اف :أن املتعامل�ني عم�دوا
إىل جن�ي األرب�اح م�ن البي�ع عىل
املكش�وف بعد أن بلغت األس�عار
مستويات دعم فني.

خرباء :الصني ستحتاج إىل النفط العراقي لغاية 2060
بغداد /الزوراء:
أكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون
االقتصادي�ة ،مظه�ر محم�د صالح،
ام�س االثن�ني ،أن تقدي�رات الخرباء
تشري اىل أن الصني ستحتاج إىل النفط
العراقي لغاية عام  ،2060فيما أشار
إىل أن االتفاقية الصينية تشمل العديد
من املجاالت.
وق�ال صالح يف ترصيح�ات صحفية
إن “االتفاقي�ة مع الرشكات الصينية
الكربى تش�مل العديد م�ن املجاالت،
منها الس�دود واملياه والزراعة والبنى
التحتية ،وستوفر هذه الرشكات آالف
فرص العمل للعراقيني».
وأوض�ح ان “العراق وق�ع مع الصني
مذكرة التفاهم ،إذ كانت وزارة املالية
العراقي�ة هي الط�رف املوقع من قبل
الع�راق ،وكال�ة الضم�ان الصيني�ة
يف  ،11-5-2018وص�ادق مجل�س
الوزراء ع�ىل ذلك ،وتبع ه�ذا االتفاق
توقيع ملحق مقابل تصدير  100ألف
برميل نفط عراقي إىل الصني».
ولف�ت صال�ح إىل أن “الص�ادرات
النفطي�ة العراقي�ة إىل الص�ني تبل�غ
نسبة  22باملئة ،وتعد الصني املستورد
رقم واحد للنفط من العراق ،لذلك يعد
العراق رشيكا حقيقيا للصني” .مؤكدا

أن “الص�ني تحت�اج النف�ط العراقي
لغاية  ،2060بحسب تقدير للخرباء”.
وكش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء
للش�ؤون االقتصادي�ة ،مظهر محمد
صالح ،ام�س االثنني ،عن انفاق أكثر
م�ن  222ملي�ار دوالر عىل مش�اريع
البني�ة التحتية خالل تس�ع س�نوات
دون تحقيق يشء جدي نافع.
وق�ال صالح إن�ه “من�ذ  2003حتى
ُ 2012رصف عىل البنية التحتية مبلغ
ق�دره  222.3ملي�ار دوالر ،ولك�ن لم
تنفذ بالشكل املجدي والنافع».
وأض�اف أن “تخصي�ص ج�زء م�ن

العدد/44:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/2/10:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اعالن
اقامت املدعية (بهيه س�عود طلب) الدعوى املرقمة
اع�اله والتي تطل�ب فيها الحكم بوف�اة ولدها (عيل
حبي�ب عم�ري) عليه تق�رر تبلي�غ املفق�ود املذكور
اعاله او اي ش�خص يعلم بحياته اعالنا ً بصحيفتني
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد
املرافعة املصادف  2020/2/23الس�اعة التاس�عة
صباحا ًوبعكس�ه س�وف تحكم املحكمة بوفاته.
القايض
احمد ثجيل املياحي

الص�ادرات النفطي�ة العراقي�ة إىل
الصني سيكون مقابل تنفيذ مشاريع
حقيقية عىل أرض الواقع” .مشريا إىل
أن “غالبي�ة األموال املتحققة من بيع
النفط تذه�ب كتخصيصات للموازنة
التش�غيلية الت�ي تس�تنزف األم�وال
كروات�ب م�ن دون وج�ود موازن�ة
استثمارية”.
وبني صال�ح أن “انفاذ هذه االتفاقية
من شأنه أن يعزز الرقابة والشفافية
يف تنفي�ذ املش�اريع ومراقب�ة األموال
التي ترصف عليها م�ن جهات دولية
ما يحد من الهدر وإضاعة األموال”.
العدد/2630:ب2019/
التاريخ2020/2/2:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
ستبيعُ محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 428
سيف وخالل ثالثون يوما ً اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون
عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف قاعة
محكم�ة الب�داءة فعىل الراغب�ني بالرشاء الحض�ور يف املكان والزم�ان املعينني
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رس�م
تس�جيل العقار بنس�بة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان ل�م يكونوا من الرشكاء
علما ً ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف:
-1العقارعب�ارة عن بناء مفتوح غري مقطع عىل عموم مس�احة العقار مثبت
باعمدة كونكريتية مفروش بالكايش ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت
املسلح ومجموعة صحية ومجهز بالكهرباء درجة العمران جديدة.
-2مساحة العقار 366,90م.2
-3القيمة املقدرة للعقار ستمائة واثنان مليون واربعون الف دينارفقط.
-4العقار مشغول من قبل مستأجر ويرغب بالبقاء مستأجر بعد البيع.

الرياضي

أصفر وأمحر

احتاد كرة اليد يعاقب فريق الكوت
خبسارة ثقيلة

بغداد /متابعة الزوراء
اص�در االتحاد العراقي لكرة اليد عقوبة بحق نادي الكوت وع ّده خارسا ً بنتيجة ثقيلة
بسبب انس�حابه من مباراة الكوت.وقال املنسق اإلعالمي لالتحاد ،حسام عبد الرضا:
إن “مباراة الكوت امام الدغارة ضمن الجولة الثامنة من البطولة ،ش�هدت انس�حاب
الكوت من املباراة”.وأوضح أن “الهيئة اإلدارية التحاد اليد عقدت اجتماعا ً وقررت ع ّد
فريق الكوت خارسا ً بنتيجة  0- 10امام فريق الدغارة النسحابه يف الشوط الثاني من
املباراة وحس�ب الالئحة”.يذكر أن الدوري املمتاز لكرة اليد ش�هد ،امس االثنني ،إقامة
خمس مباريات يف الجولة التاسعة.
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املنافسات تنطلق األسبوع املقبل

ملعب الشعب الدولي حيتضن مواجهة الزوراء والطلبة يف افتتاح الدوري املمتاز

بغداد /اثري الشوييل
عدسة /حسوني السوداني
احتضن�ت قاع�ة املؤتم�رات يف اتحاد
ك�رة القدم ،امس االثنني ،قرعة دوري
املمتاز بحض�ور جميع ممثيل االندية،
ً
فضال ع�ن رجال الصحاف�ة واالعالم،
وحددت لجنة املس�ابقات يوم  1٦مِ ن
الشهر الحايل موعدا النطالق منافسات
الدوري ،بنظ�ام املرحلة الواحدة ،عىل
ان يلعب كل فريق  1٤مباراة.
حي�ث س�حبت القرع�ة فق�ط للدور
االول ،حي�ث يواج�ه النجف منافس�ه
الصناعات الكهربائية ،ويضيف ملعب
الشعب الدويل اللقاء الجماهريي الذي
س�يجمع ب�ني ال�زوراء والطلب�ة ،ويف
محافظة البرصة ستقام مباراة ديربي

املحافظة ب�ني امليناء ونف�ط الجنوب
عىل ملعب املدين�ة الرياضية ،ويالقي
الكهرباء ضيفه النفط ،ويواجه امانة
بغداد منافس�ه القادم م�ن محافظة
النج�ف فريق نفط الوس�ط ،ويضيف
ملعب فرانسوا حريري مواجهة اربيل
وضيف�ه الق�ادم من العاصم�ة بغداد
فريق الح�دود ،ويلعب الق�وة الجوية
م�ع نف�ط ميس�ان ،وس�يكون فريق
الرشطة يف حالة انتظار.
ومن جهته ،أكد مرشف الكرة يف نفط
الوس�ط ،فراس بحر العلوم ،أن قرعة
الدوري املمتاز جنبت فريقه السفر إىل
املالعب البعيدة.
وق�ال بح�ر العل�وم“ :ان فريقن�ا
س�يخوض  7مباري�ات ع�ىل أرض�ه،

الشرطة يتعثر أمام االستقالل
يف أربيل بدوري أبطال آسيا

القرعة جنبتنا اللعب يف املدن البعيدة،
هذا األمر س�يدخر علينا الجهد وعناء
السفر”.
وأوضح “فريقنا يس�تعد بش�كل جيد
تحت قيادة طاقم فني متمرس ،نتمتع
بوج�ود مجموعة جي�دة من الالعبني،
هدفنا املنافسة بقوة عىل املراكز األوىل
يف املوسم الحايل”.
وأش�ار إىل “أن الفريق سيختتم اليوم
الثالث�اء ،معس�كره يف بغ�داد ،حي�ث
سيخوض مباراة ودية أمام الحدود”.
يش�ار إىل أن نف�ط الوس�ط يفتت�ح
منافس�ات الدوري املمتاز بلقاء أمانة
بغداد يف الجولة األوىل.
وم�ن جان�ب ،أوض�ح ،حس�ني عب�د
الواح�د ،امل�درب املس�اعد لفري�ق

الرشط�ة ،أن قرع�ة ال�دوري املمت�از
ابتس�مت لفريقه ،وس�يغادر الفريق
خارج بغداد يف مباراة واحدة.
وقال عبد الواحد “رغم أن مس�تويات
األندية متقاربة وال يوجد فريق س�هل
أو نتيج�ة مضمون�ة ،لك�ن القرع�ة
أنصفت فريق الرشطة”.
وأض�اف“ :حالن�ا أفض�ل م�ن الفرق
األخرى ،حيث سنغادر يف مباراة واحدة
أمام نفط الوسط بملعب كربالء”.
وتاب�ع عب�د الواحد “الرشطة يس�عى
املوس�م الح�ايل للحفاظ ع�ىل اللقب،
حي�ث تعاقدن�ا م�ع مجموع�ة جيدة
م�ن الالعبني ،لكن الفريق س�يخوض
بالوق�ت نفس�ه منافس�ات دوري
أبطال آس�يا ونخىش عىل الالعبني من

اإلجهاد”.
وأشار مدرب الرشطة ،إىل “أن الفريق
جاه�ز تمام�ا لل�دوري ،واملنافس�ات
س�تنعكس إيجابيا عىل مش�اركتنا يف
دوري األبطال ،كونها ستضع الالعبني
بالجاهزية التامة”.
يش�ار إىل أن الرشط�ة س�يكون يف
حال�ة انتظار خالل الجول�ة األوىل من
منافسات الدوري املمتاز.
وأجريت قرع�ة الدوري املمت�از لكرة
القدم ،ام�س االثنني ،يف مق�ر االتحاد
العراقي لكرة القدم.
وس�ينطلق ال�دوري املمت�از يف ال�16
من ش�هر ش�باط الجاري بمش�اركة
 15فريقا ً وبنظام الدور الواحد ،حيث
سيكون عمر املسابقة  14مرحلة.

وبحس�ب القرعة س�يخوض الزوراء
 4مباريات خارج ارض�ه امام امليناء،
نفط الجنوب ،اربيل ،نفط ميسان.
اما القوة الجوية فسيخوض مباراتني
خارج بغداد امام نفط الجنوب واربيل،
بينما سيلعب الرشطة واحدة مع نفط
الوسط يف ملعب كربالء.
وس�يخوض كل فري�ق  14مب�اراة،
والفريق األكثر حصدا ً للنقاط سيتوج
باللقب.
وتس�تعد اندية الدوري املمتاز لخوض
غم�ار بطولة الدوري ملوس�م /2019
 2020وال�ذي س�ينطلق يف ال�� 16من
ش�هر ش�باط الجاري بمش�اركة 15
فريقاً.
وتقام البطولة م�ن  14مرحلة فقط،

والفريق الذي س�يحصد أكرب عدد من
النقاط سيتوج باللقب.
وفيم�ا ييل مالع�ب األندية يف املوس�م
الح�ايل :ملع�ب الش�عب (الرشط�ة -
الجوي�ة  -الزوراء  -الطلب�ة) ..ملعب
التاجي (الحدود  -الكهرباء).
وحددت لجن�ة املس�ابقات يف االتحاد
العراق�ي لك�رة القدم ،ام�س االثنني،
توقيت مباريات دوري الكرة املمتاز.
وذك�رت اللجن�ة خ�الل االجتم�اع
املنعق�د حالي�ا إلج�راء القرع�ة ان
“الساعة الثالثة عرصا ستكون موعدا
للمباريات”.
وس�تبقى ه�ذه التوقيت�ات ثابت�ة ما
ل�م يط�رأ تغي�ري ع�ىل بع�ض مواعيد
املباريات الجماهريية.

كاتانيتش يراقب الدوري من أجل دعوة العبني جدد للوطين
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف املدير اإلداري للمنتخ�ب الوطني
لكرة القدم ،باس�ل كوركيس ،عن موعد
وص�ول مدرب اس�ود الرافدي�ن اىل بغداد
ملتابعة مباريات دوري الكرة املمتاز.
وق�ال كوركي�س إن “م�درب املنتخ�ب

الوطن�ي ،رسيتش�كو كاتانيت�ش ،وصل
العاصم�ة بغداد ،امس االثن�ني ،من اجل
متابعة مباريات الدوري املمتاز”.
وأوض�ح أن “كاتانيتش يرغ�ب بمتابعة
مباري�ات ال�دوري املمتاز ع�ن قرب كي
يخت�ار العبني جدد ،ويضمهم اىل صفوف

اسود الرافدين استعدادا ً للتصفيات”.
واضاف ان “املدرب السلوفيني شاهد اوال
مباراة الرشطة واستقالل طهران بدوري
ابطال اس�يا عىل ملعب فرانسوا حريري،
ثم سيتجه بعدها اىل العاصمة”.

منتخبنا الشبابي يهزم نظريه السعودي استعدادا لكأس العرب
بغداد  /متابعة الزوراء
تغل�ب منتخب الش�باب بك�رة القدم ع�ىل الس�عودية ،امس
االثنني ،استعدادا لبطولة كأس العرب.
وانته�ت املباراة بفوز منتخب الش�باب بثالث�ة اهداف مقابل
هدف�ني للس�عوديني ..الهدف االول ملنتخب الش�باب يف مرمى
نظ�ريه الس�عودي ج�اء يف الدقيق�ة االوىل عن طري�ق الالعب
حسني زياد ،والهدف الثاني ملنتخب الشباب يف شباك املنتخب
السعودي كان عن طريق تسديدة الالعب عبد الرزاق قاسم من
خارج منطقة الجزاء ،ورغم ندية املباراة ومعادلة الس�عودية
للنتيجة إال ان منتخبنا سجل هدف الفوز الثالث.

بغداد /متابعة الزوراء:

تع�ادل ن�ادي الرشطة م�ع ضيفه االس�تقالل اإليران�ي  ، 1-1امس
االثنني ،عىل س�تاد فرانس�وا الحريري يف أربيل ،ضم�ن الجولة األوىل
من منافسات املجموعة األوىل يف دوري أبطال آسيا .2020
وتقدم االس�تقالل يف الش�وط األول عرب هدف العب الرشطة حسام
كاظ�م ( 24بالخطأ يف مرمى فريق�ه) قبل أن يدرك الرشطة التعادل
بواسطة عيل فائز ( 48من رضبة جزاء).
وتق�ام الجول�ة الثاني�ة م�ن منافس�ات املجموعة ي�وم االثنني 17
ش�باط/فرباير ،حي�ث يلتقي الرشطة مع الوح�دة يف أربيل ،واألهيل
مع االستقالل يف الكويت.
يش�ار إىل أن أول فريق�ني م�ن كل مجموعة يحص�الن عىل بطاقتي
التأهل إىل دور ال�.16

مواجهات املربع الذهيب للدوري
السلوي تنطلق يف شهر آذار
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة
الس�لة جدول مباري�ات املربع
الذهبي للدوري املمتاز /2019
.2020
وس�يقام الدور بنظام الذهاب
واإلي�اب ليت�م تحدي�د ط�ريف
النهائي.
وسيواجه الرشطة فريق امليناء
ذهابا ً عىل قاعة الشعب يف تمام
الس�اعة  5مسا ًء يف السابع من
اذار املقبل ،فيما ستقام مباراة

اإلياب ع�ىل القاع�ة األوملبية يف
البرصة بالتوقيت نفس�ه يف 13
اذار املقبل.
ويف املواجهة األخرى ،س�يواجه
فري�ق النف�ط ش�قيقه نف�ط
الجن�وب ع�ىل قاع�ة الش�عب
يف تم�ام الس�اعة  7مس�ا ًء يف
الس�ابع من اذار املقب�ل ،بينما
ستقام مباراة اإلياب عىل قاعة
نف�ط الجنوب يف تمام الس�اعة
الخامس�ة مس�ا ًء من ي�وم 14
اذار املقبل.

وزير الشباب :أسباب قانونية وراء تأخر تنفيذ امللعب السعودي
بغداد /متابعة الزوراء :اكد وزير الشباب والرياضة،
احمد العبيدي ،ان اس�بابا محلية تقف وراء تأخري
الرشوع بتنفيذ امللع�ب املهدى من اململكة العربية
الس�عودية واالعالن عنه.وق�ال العبيدي ان “تأخر
االعالن عن املوقع املقرتح للملعب املهدى اىل العراق
من اململك�ة العربية الس�عودية ال يتعلق بالجانب
الذي يخص االش�قاء ،لكنه يتعلق بأسباب محلية

قانوني�ة اوال ،واخرى تخ�ص املوقع الذي يجب ان
يتضم�ن رشوط ال�فيفا واللجن�ة االوملبية الدولية
بمواصف�ات رياضي�ة ناجح�ة ،وإال م�ا الجدوى
م�ن انش�اء امللعب بس�عة كبرية وال ينال ش�هادة
االعرتاف من املؤسسات الرياضية الدولية”.واشار
اىل ان “املواقع املقرتحة اصطدم بعض منها ب�آلية
االختي�ار غري املناس�بة يف ما يتعل�ق بمدينة بغداد

هوار حممد يعلن ترشيحه
النتخابات احتاد الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن احد نجوم جيل  ٢00٧ملنتخبنا الوطني،
هوار املال محمد ،ترش�حه النتخاب�ات االتحاد
العراقي لكرة القدم.
وذكر ،املال محمد ،يف لقاء تلفزيوني “اعلن الرتشيح
النتخابات اتحاد الكرة من خالل اتحاد السليمانية”.
وقال انه يطمح للتواجد يف الهيئة القيادية التحاد الكرة املقبلة.
ويعتزم عدد من نجوم الكرة الرتشح لالنتخابات ،لكنهم لم يعلنوا ذلك اىل اآلن.

ع�ىل وف�ق التخطي�ط العمراني الجدي�د يف الوقت
ال�ذي نالت في�ه ثالثة منها املقبولي�ة من الناحية
الرياضية واللوجس�تية ايضا ،وت�م اختيار مكان
مناس�ب يف منطقة اليوس�فية بالقرب من مطار
بغداد ،وقدم املق�رتح اىل رئيس الوزراء للمصادقة
ع�ىل اح�د املواقع املناس�بة منه�ا ليك�ون مدينة
رياضية متكاملة “.

عدنان درجال يف بغداد للتنازل عن قضاياه ضد احتاد الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
وصل النجم الدويل السابق ،عدنان درجال،
اىل العاصمة بغ�داد ،امس االثنني ،من اجل
متابع�ة قضي�ة التنازل ع�ن القضايا التي
رفعها ضد اتحاد الكرة.
وكان درج�ال قد اتفق مع اتحاد الكرة عىل
التن�ازل عن جمي�ع القضايا الت�ي رفعها
ضد االتحاد مقابل استقالة جميع أعضاء
االتحاد العراقي عن منصبهم.
ووص�ل درجال اىل العاصمة بغداد من اجل
استكمال االتفاق الذي تم بينه وبني اتحاد

الك�رة ،حيث س�يتنازل ع�ن القضايا ضد
االتحاد فور تش�كيل الهيئة املؤقتة التحاد
الكرة التي سيتم تشكيلها قريباً.
وفيما يخص اخر مستجدات القضية التي
رفعها درجال ض�د االتحاد ،أوضح مصدر
قضائ�ي إن “وزي�ر الش�باب والرياض�ة،
احمد رياض ،اصطحب رئيس اتحاد الكرة
املستقيل ،عبد الخالق مسعود ،ونائبه عيل
جبار ،اىل محكمة تحقيقات الرصافة”.
وأض�اف املصدر أن “املحكمة قررت إطالق
رساح مس�عود وجبار بتعهد ش�خيص من

املتهمني بالحضور امام املحكمة املختصة
يف حال اس�تمرار الش�كوى” .مشريا ً إىل أن
“درجال لم يتن�ازل حتى اآلن عن القضية،
فلم يشهد عليها أي اجراء جديد”.
وكان اتحاد الكرة قد قدم استقالة جماعية
يف الس�ابع عرش من ش�هر كان�ون الثاني
امل�ايض ،يف إط�ار االتفاق امل�ربم بينه وبني
عدنان درجال.
وتم ارسال االستقالة الجماعية اىل االتحاد
الدويل “فيفا” ،حيث أصبح األخري عىل علم
بها ،ووافق عليها.
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ميسي يقود برشلونة للفوز على بيتيس والريال يتمسك بالقمة
حق�ق برش�لونة ف�وزا ً صعبا ً عىل حس�اب
مضيف�ه ري�ال بيتي�س  2 - 3يف الجولة 23
من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويحت�ل برش�لونة وصاف�ة ال�دوري ب�49
نقط�ة وبف�ارق  3نق�اط عن ري�ال مدريد
املتصدر.
وع�وض برش�لونة تأخ�ره مرت�ني وخرج
منت�رصا ً  2 - 3م�ن أرض بيتي�س بفض�ل
“هاتريك” من التمريرات الحاس�مة لنجمه
األرجنتيني ليونيل مييس.
وأج�رى املدرب كيكي س�تييني ،الذي واجه
الفريق ال�ذي أرشف عليه بني عامي 2017
و ،2019ثالثة تغيريات عىل التش�كيلة التي
خرست أمام بلباو الخميس املايض ،مرشكا ً
الفرنيس أنطوان غريزمان والتشييل آرتورو
فيدال وجونيور فريبو بدالً من إنس�و فاتي
والكرواتي إيف�ان راكيتيتش وجوردي ألبا،
فيم�ا غ�اب املداف�ع ج�رياد بيكي�ه لراكم
البطاق�ات الصفراء وحل مكان�ه الفرنيس
س�امويل أومتيت�ي .ودخ�ل برش�لونة إىل
اللق�اء بعد أس�بوع ش�هد مش�احنات بني
مييس واريك أبيدال بشأن ترصيحات األخري
عن ترصفات الالعب�ني تحت ارشاف املدرب
الس�ابق أرنس�تو فالفريدي.وأظهر بيتيس
نواياه يف وقت باكر بعد أن تحصل عىل ركلة
جزاء بعد مراجعة تقنية املساعدة بالفيديو
“يف آي آر” إثر ملسة يد عىل الفرنيس كليمان
لونغلي�ه بع�د تس�ديدة م�ن مواطن�ه نبيل
فقري ،انربى لها س�ريخيو كاناليس وأرسل
الحارس االملاني مارك-اندريه تري شتيغن يف
االتجاه املعاكس (.)6
إال أن برش�لونة رد التحي�ة بعد ثالث دقائق
بهدف رائع بعد أن رفع مييس الكرة برباعة
م�ن خل�ف املدافع�ني وصل�ت إىل الهولندي
فرنك�ي دي يون�غ داخ�ل املنطق�ة ،مهدها
لنفس�ه بصدره قبل أن يتابعها عىل الطائر
بيمناه يف الش�باك ( .)9وأهدر مييس فرصة
محققة عندم�ا وصلته الكرة من غريزمان

إىل داخل املنطقة ،إال أنه تأخر يف تس�ديدها
قبل ان يتصدى لها الحارس جويل روبليس
( .)23ونج�ح الن�ادي االندل�يس يف التق�دم
بالنتيج�ة مجددا ً عندما خ�رس فيدال الكرة
يف منتص�ف امللع�ب لتص�ل الك�رة إىل فقري
وينطلق بها نحو مش�ارف املنطقة قبل أن
يس�دد كرة صاروخي�ة بيرساه عىل يس�ار
ت�ري ش�تيغن ( .)26وبات فق�ري املنتقل إىل
بيتي�س يف صيف  ،2019أول العب يف النادي
الجنوبي يسجل يف أول مباراتني له يف الليغا
ضد الفريق الكاتالوني يف القرن  ،21بعد أن
س�جل يف اللقاء الذي خرسه فريقه  5 - 2يف
املرحلة الثانية يف آب/أغسطس الفائت.
اال أن الن�ادي الكاتالون�ي نج�ح يف خط�ف
التع�ادل قبل االس�راحة عندما رفع مييس
ك�رة طويل�ة م�ن رضب�ة ح�رة س�قطت
أمام س�ريجيو بوس�كتس عىل باب املرمى
فتابعه�ا يف الش�باك ،وس�ط اع�راض من
م�درب بيتيس روبي والعبي�ه لوجود دفعة
ع�ىل مارك بارترا العب برش�لونة الس�ابق،
اال أن الحك�م لم يحتك�م إىل التقنية وأبقى
ع�ىل ق�راره ( .)45+3وكاد مييس أن يمنح
بطل اس�بانيا يف املوس�مني االخريين تقدما ً
باك�را ً يف الش�وط الثان�ي عندما س�دد كرة

قوية من داخل املنطقة تصدى لها روبليس
برباعة ( ،)47قبل أن يسدد األرجنتيني كرة
رائعة كادت أن تخدع الحارس اال أنها مرت
بجانب القائم (.)67
وتقدم برش�لونة للمرة األوىل يف النتيجة من
ركل�ة ثابتة أخ�رى بعدما رف�ع مييس كرة
طويل�ة وصل�ت إىل لونغليه داخ�ل املنطقة
تابعه�ا برأس�ه يف املرم�ى وس�ط اعراض
ع�ىل وجود دفعة من األخري عىل األرجنتيني
غويدو رودريغيز ( ،)72قبل أن يكمل رفاق
مييس اللقاء بعرشة العبني منذ الدقيقة 79
ثان.
لتحصل لونغليه عىل انذار ٍ
وع�وّض ري�ال مدري�د خروج�ه املخيّ�ب
م�ن كأس مل�ك إس�بانيا وضمن بق�اءه يف
صدارة ال�دوري املحيل بعد فوزه الكبري عىل
مضيفه أوساس�ونا  1 - 4ضمن منافسات
املرحل�ة الثالث�ة والعرشين .وخ�رج النادي
امللكي من ال�دور ربع النهائ�ي لكأس امللك
الخميس املايض بخسارته أمام ضيفه ريال
سوسييداد  ،4 - 3إال أنه عوّض هذه الخيبة
بفوز عىل أوساس�ونا سيضمن له البقاء يف
ص�دارة الليغا بعد أن ابتع�د بفارق  6نقاط
مؤقتا ً عن مطارده املبارش وغريمه التقليدي
برش�لونة الذي يحل ضيفا ً عىل ريال بيتيس

الحق�ا .وحق�ق ريال فوزه الخام�س تواليا ً
ً
وخ�رج م�ن دون هزيم�ة للمب�اراة الثانية
ع�رشة عىل التوايل يف ال�دوري رافعا ً رصيده
 52نقطة مع  15انتصاراً ،س�بعة تعادالت
وهزيمة واحدة.
وافتت�ح أصح�اب األرض التس�جيل ع�ن
طريق أوناي غارسيا ( )14قبل أن يرد ريال
برباعية حملت توقيع كل من إيسكو (،)33
س�ريخيو رام�وس ( )38والبديلني لوكاس
فاس�كيز ( )84والرصب�ي ل�وكا يوفيت�ش
(.)90+2
وبدأ أوساس�ونا اللقاء بق�وة وكان الطرف
األفضل طيل�ة الدقائ�ق األوىل مهددا ً مرمى
ريال باكرا ً عندما وصلت الكرة إىل خوس�يه
مانوي�ل أرناييز عىل الجه�ة اليرسى داخل
املنطقة إال أن تسديدته مرت بجانب املرمى
( .)3وواص�ل أوساس�ونا ضغط�ه وه�دد
مجددا ً بع�د فاصل مهاري لروبن غارس�يا
ال�ذي وصلته الكرة إىل داخل املنطقة فراوغ
رام�وس وبع�ده الربازييل كاس�يمريو قبل
أن يس�دد الك�رة باتجاه املرم�ى تصدى لها
الحارس البلجيكي تيب�و كورتوا بيد واحدة
( .)4وكوفئ أصحاب األرض عىل جهودهم
عندما رفع روبن الكرة من ركنية إىل أوناي
غارس�يا الذي تابعها برأسه يف الشباك عىل
يسار كورتوا (.)14
وكان اله�دف بمثاب�ة إنذار للن�ادي امللكي
الذي رف�ع أداءه وهدد عن طري�ق الويلزي
غاريث بايل الذي أعاده املدرب الفرنيس زين
الدين زيدان إىل التش�كيلة بعدما اس�تبعده
عن لق�اء الدرب�ي أم�ام أتلتيكو األس�بوع
امل�ايض ومباراة ال�كأس ،عندم�ا تابع كرة
ع�ىل الطائر بيرساه من داخل املنطقة مرت
بجانب القائم (.)18
وواصل ريال ضغطه وكاد أن يعادل النتيجة
عن طريق دانيال كارفاخال إال أنه فش�ل يف
االس�تفادة من الخروج الخاطئ للحارس،
قبل أن يرفع كرة لبايل إال أن رأس�يته علت

اعالم الكرتوني

العارض�ة ( .)30وأثم�ر ضغ�ط الريال عن
هدف عندما وصلت الكرة إليسكو بتمريرة
من بايل ارتدت م�ن أحد املدافعني ،فتابعها
ال�دويل اإلس�باني عىل الطائ�ر بيمناه داخل
الشباك (.)33
واحتاج بطل إسبانيا يف  33مناسبة لخمس
دقائ�ق من أج�ل التقدم يف النتيج�ة عندما
رف�ع الكرواتي ل�وكا مودريت�ش الكرة من
ركني�ة وصلت إىل كاس�يمرسو الذي مررها
برأس�ه إىل رام�وس غ�ري املراقب ع�ىل باب
املرمى ،فأس�كنها برأس�ه يف الشباك ()38
مس�جال أقله هدف�ا ً يف الليغا للعام الس�ابع
عرش عىل التوايل.
وح�اول أوساس�ونا معادلة األرق�ام باكرا ً
بعد االس�راحة عندم�ا س�دد إنييغو برييز
كرة صاروخية بيرساه م�ن خارج املنطقة
علّت العارضة ( ،)52قبل أن تمر كرة روبن
غارس�يا الزاحف�ة عىل بعد س�نتمرات من
القائ�م بع�د عرضية من ناتش�و في�دال إىل
داخل املنطقة (.)54
وكاد إيس�كو أن يس�جل هدفه الش�خيص
الثان�ي والثال�ث لفريق�ه عندما س� ّدد كرة
قوي�ة بي�رساه من ع�ىل مش�ارف املنطقة
تصدى لها الحارس سريخيو هرييرا.
وس�جل النادي امللكي الهدف الثالث عندما
وصلت الكرة إىل الفرنيس كريم بنزيمة عىل
مشارف املنطقة فتالعب بمدافعني ومررها
إىل فاس�كيز ،بدي�ل باي�ل ،املتوغ�ل داخ�ل
املنطق�ة دون مراقب�ة عىل الجه�ة اليمنى
فسددها عىل يمني الحارس (.)84
واختتم ريال الذي يلتقي مانشس�ر سيتي
بطل إنكلرا يف املوس�مني املاضيني يف الدور
ال� 16م�ن دوري أبطال أوروبا ،التس�جيل
به�دف ليوفيتش الذي دخل م�كان بنزيمة
يف الدقيق�ة  ،88متابع�ا ً بي�رساه ك�رة عىل
الطائ�ر يف س�قف املرم�ى بع�د تمري�رة
م�ن األوروغويان�ي فيديريك�و فالف�ريدي
(.)90+2

قمة الدوري األملاني تنتهي بالتعادل
انتهت قمة أليانتس أرينا بني بايرن ميونيخ وضيفه اليبزيغ
بالتعادل السلبي يف الجولة  21من الدوري األملاني.وكان بايرن
ميوني�خ يمني النفس بتحقيق الفوز الس�ابع ع�ىل التوايل،
لك�ن اليبزيغ قدم مب�اراة جيدة وكان قاب قوس�ني أو أدنى
أن ينتزع فوزا ً غالي�ا ً من النادي البافاري بالنظر إىل الفرص
التي سنحت ملهاجميه خصوصا ً الدويل تيمو فرينر يف الشوط
الثان�ي .وريض الفريق�ان بالتع�ادل عىل غ�رار مواجهتهما
ذهاب�ا ً  ،1-1وبقي بالتايل الف�ارق بينهما نقطة واحدة (43
لباي�رن ميونيخ و 42لاليبزي�غ.وكان بايرن ميونيخ الطرف
األفضل يف املباراة واألكثر اس�تحواذا ً حيث بلغت النس�بة 80
باملئ�ة يف إحدى فراتها ،لكن مهاجميه واجهوا تكتالً دفاعيا ً
رائعا ً للضيوف فندرت الفرص الحقيقية للتسجيل ألصحاب
األرض .وتابع بايرن ميونيخ سيطرته يف الشوط الثاني لكن
دون خطورة عىل مرمى اليبزيغ الذي كان أخطر يف الهجمات

املرت�دة وكاد يهز الش�باك يف ثالث مح�اوالت بينها فرصتان
للدويل تيمو فرينر ،فيما سنحت فرصة واحدة خطرة للنادي
البافاري أهدرها الدويل ليون غوريتسكا .وكانت أول وأخطر
فرصة تس�ديدة قوية للدويل اإلس�باني تياغ�و ألكانتارا من
خ�ارج املنطق�ة أبعدها الح�ارس املجري بي�ر غوالتيش اىل
ركني�ة ( .)5وكاد فرينر يفعلها من هجمة مرتدة بتس�ديدة
قوي�ة زاحفة من داخ�ل املنطقة مرت بج�وار القائم األيمن
للح�ارس مانويل نوي�ر ( .)24ورد ال�دويل البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مبارشة عندما استغل كرة مرتدة من املدافع
مارسيل هالشتنربغ أمام املرمى اثر تمريرة عرضية للكندي
ألفونس�و ديفيس مرت بجوار القائم األيرس للحارس (.)25
وكاد ليفاندوفس�كي أن يرج�م أفضلي�ة الن�ادي البافاري
بتسديدة عىل الطائر من مسافة قريبة لكن املدافع الفرنيس
املرمى إىل
داي�و أوباميكان�و أبعدها من باب

تيم كاهيل سفرياً للجنة العليا للمشاريع واإلرث

أعلن�تِ اللجن�ة العليا للمش�اريع واإلرث ،الجهة املس�ؤولة عن
تنفيذ مش�اريع بطول�ة كأس العالم  FIFAقط�ر  ،™2022عن
اختيار أس�طورة كرة القدم األس�رالية ،والعب ن�ادي إيفرتون
اإلنجلي�زي الس�ابق “تي�م كاهيل” ،س�فريا ً عامليا ً له�ا ،لينضم
إىل نخب�ة من نجوم كرة القدم العاملية ،تضم اإلس�باني تش�ايف
هريناندي�ز ،والكامريوني صامويل إيتو ،والربازييل كافو ،وعددا ً
م�ن الس�فراء يف قطر واملنطق�ة ،ضمن برنامج الس�فراء الذي
يهدف إىل تنفيذ وترويج العديد من مبادرات اإلرث ،واالس�تفادة
من الفرص الناتجة عن استضافة املونديال ،إلحداث أثر إيجابي
دائم يف حياة األفراد واملجتمعات يف املنطقة والعالم.
وخالل االثني عرش عاما ً املاضية ،يزور كاهيل ،البالغ من العمر
 40عاماً ،قطر بصفة دورية ،ولديه معرفة واس�عة بالبلد الذي
سيس�تضيف النس�خة املقبلة من املونديال .وبعد انضمامه إىل
فريق س�فراء اللجنة العليا ،س�يعمل كاهي�ل يف ترويج وتنفيذ
العديد من األنش�طة ضمن برامج اإلرث املصاحبة ملونديال قطر
 ،2022بما يف ذلك الجيل املبهر ،ومعهد جسور ،وبرنامج رعاية
عمال مشاريع املونديال ،إىل جانب العمل مع املجتمعات املحلية
لضم�ان دوام وانتش�ار أث�ر اإلرث الذي س�تركه بطولة ك�أس
العالم األوىل يف العالم العربي.
وأعرب سعادة السيد حسن عبدالله الذوادي ،األمني العام للجنة
العليا للمش�اريع واإلرث ،عن س�عادته بانضمام تيم كاهيل إىل
أرسة س�فراء اللجنة العليا التي تضم عددا ً من األسماء الالمعة،
مش�ريا ً إىل أن كاهي�ل يتمت�ع بمس�رية كروي�ة حافلة ،تش�مل
مش�اركته يف أربع نس�خ من بط�والت كأس العال�م ،ما يؤهله
ليك�ون ضمن نخبة م�ن النجوم تضمها قائمة س�فراء اللجنة
العليا ،مثل تشايف وإيتو وكافو وغريهم.
وأض�اف ال�ذوادي“ :ل�دى كاهي�ل -كجميع س�فرائنا  -معرفة
وفهما ً واسعا ً حول ما يمكن أن تحققه استضافة املونديال لكل
م�ن قطر واملنطقة ،إذ ال يقترص ه�ذا األثر خالل فرة البطولة،
بل قد يمتد ألعوام وعقود بعد إس�دال الس�تار عىل منافس�اتها.
إضافة إىل أن للنجم األس�رايل السابق أنشطة مجتمعية مبهرة،
ونتطلع إىل العمل معا ً خالل األعوام املقبلة”.
ً
وخالل احتفالية خاصة إلعالن كاهيل سفريا للجنة العليا ضمن
فعالي�ة للجيل املبهر تزامنا ً مع اليوم الوطني لدولة قطر ،أعرب
ه�داف أس�راليا التاريخ�ي عن س�عادته باالنضم�ام إىل فريق

س�فراء اللجنة العليا ،وقال“ :يأتي انضمام�ي إىل فريق اللجنة
العليا يف سياق عالقتي املتميزة مع هذا البلد الذي أزوره منذ عام
 ،2008وتربطني به عالق�ة قوية ،وعندما تتاح يل هذه الفرصة
للمش�اركة م�ع قطر ع�ىل الطريق نح�و  2022فإنها بال ش�ك
خطوة رائعة يف مسريتي مع عالم كرة القدم”.
وأضاف كاهيل“ :كان من ُحسن حظي وجودي يف سويرسا عند
اإلعالن عن فوز قطر بحق استضافة بطولة كأس العالم FIFA
 ،™2022وأذك�ر الحديث حينها حول ملف قطر الس�تضافة
املونديال ،وعرض الصور التوضيحية لبناء االس�تادات
ث�م تفكيك أجزاء ومقاعد منه�ا ونقلها لدول أخرى.
كان كل ذلك يف ذلك الحني مجرد أفكار ،ونجح فريق
ملف قطر يف االستفادة من التقنية املتطورة إلثراء
تجربة املش�جعني ،ومن املبهر بالنسبة يل أن أشهد
ّ
يتجس�د يف
الي�وم تحويل ه�ذه التصوّرات إىل واقع
االستادات ،وتقنيات تربيد الهواء ،وغريها”.
ونج�ح القائد الس�ابق للمنتخب األس�رايل يف حصد
العدي�د من األلق�اب مع منتخ�ب ب�الده يف مقدمتها
التتويج بلقب بطولة كأس آسيا  ،2015ويعد كاهيل
من الالعبني القالئل الذين ش�اركوا يف أربع نسخة
من بطولة كأس العالم ™ FIFAأعوام 2006
و 2010و 2014و ،2018كم�ا أن�ه
ّ
يس�جل يف
أول العب أس�رايل
املونديال ،واألكثر تهديفا ً
يف تاري�خ املنتخ�ب
األس�رايل ب�� 50
مباريات.
هدف�ا ً يف 108
ق�د أعل�ن يف م�ارس
كان كاهي�ل
إس�دال الس�تار عىل
 2019ع�ن
عال�م ك�رة القدم،
مش�واره مع
احرافي�ة حافل�ة
بع�د مس�رية
م�ن  21عام�اً،
استمرت ألكثر
صفوف العديد من األندية
لع�ب خاللها يف
األمريكي�ة،
املتح�دة
يف إنجلرا ،والواليات
وأس�راليا ،والهن�د .ورغ�م أنه لن يش�ارك كالعب يف
نهائيات كأس العالم يف الدوحة ،إال أن كاهيل سيلعب
دورا ً آخر وثيق الصلة باملونديال ،لينقل للعالم قصة
قط�ر ورحلته�ا نح�و اس�تضافة البطول�ة األكثر
شعبية يف العالم.
ويف ه�ذا الس�ياق يقول كاهيل“ :تش�هد منطقة
ال�رشق األوس�ط النس�خة األوىل م�ن املونديال،
وعندما تس�تضيف قطر هذه البطولة وتشارك
تجاربه�ا م�ع العال�م ،ويتابع الجمي�ع الحدث
ّ
يحط رحال�ه للمرة
الري�ايض األبرز يف العال�م
األوىل يف هذه املنطقة ،سيتأكد لنا ما تستطيع
كرة الق�دم القيام به ،كما أن اس�تضافة
املوندي�ال هنا يمثل فرصة مثالية إلطالع
العال�م ع�ىل ثقاف�ة وت�راث وقي�م ه�ذه
املنطقة وأنماط الحياة فيها”.
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إنرت حيسم الديربي ويصعد إىل
قمة إيطاليا

ارتقى إن�ر إىل قمة الدوري اإليطايل بف�وزه عىل جاره وغريمه
ميالن  ،2 - 4يف قمة مباريات املرحلة  23من املسابقة.
س�جل الكروات�ي أنت�ي ريبيت�ش ( )40والس�ويدي زالت�ان
إبراهيموفيت�ش ( )45هديف مي�الن ،لكن إنر ع�اد يف املواجهة
وس�جل رباعي�ة ع�رب الكروات�ي مارس�يلو بروزوفيتش ()51
واألوروغويان�ي ماتيا فيتش�ينو ( )53والهولندي س�تيفن دي
فراي ( )70والبلجيكي روميلو لوكاكو يف الدقيقة (.)90+3
به�ذا الفوز ارتقى إنر إىل ص�دارة الدوري اإليطايل ب�  54نقطة
بفارق األهداف عن يوفنتوس املتعثر أمام هيالس فريونا ،1-2
فيم�ا بق�ي مي�الن ثامنا ً ب��  32نقط�ة .ورفع إن�ر رصيده يف
“دربي” املدينة إىل  71فوزا ً مقابل  62خسارة و 57تعادالً.

شيفيلد يونايتد إىل املركز
اخلامس مؤقتاً

ارتق�ى ش�يفيلد يونايتد إىل املرك�ز الخامس مؤقت�ا ً يف الدوري
اإلنكلي�زي املمت�از ،بفوزه ع�ىل ضيفه بورنم�وث  1 - 2ضمن
املرحل�ة السادس�ة والعرشين .وس�جل كالوم ويلس�ون ()13
وجون لوندس�رام ( )84هديف الفائز ،فيما أتى هدف بورنموث
ع�ن طريق بي�يل ش�ارب ( .)45+2ورف�ع ش�يفيلد رصيده إىل
 39نقط�ة ،مقاب�ل  26نقطة لضيفه يف املركز الس�ادس عرش.
وتم تأجيل مباراة مانشس�ر س�يتي ووس�ت ه�ام التي كانت
مقررة أول أمس األحد أيضا بس�بب األحوال املناخية السيئة يف
مانشس�ر .وقال س�يتي يف بيان له“ :نظ�را اىل األحوال الجوية
القاس�ية ( )...وم�ع األخ�ذ يف االعتب�ار مصلح�ة املش�جعني
واملوظفني ،ت�م إرجاء املباراة” .وأكد النادي ان هذا القرار اتخذ
بالتش�اور مع الفريق الزائر ،مش�ريا اىل ان املوعد الجديد للقاء
س�يتم اعالنه يف وقت الحق .وأتى تأجيل املباراة ضمن سلس�لة
من خط�وات مماثلة طالت نش�اطات رياضية ع�دة يف إنكلرا
بس�بب العاصفة “سيارا” التي تس�ببت بأمطار غزيرة ورياح
ش�ديدة يف مناط�ق مختلفة من اململكة املتح�دة ودول أوروبية
أخرى ،ما أثر عىل وس�ائل النقل ،وس�ط دعوات من الس�لطات
للسكان بعدم الخروج من منازلهم سوى يف حاالت الرضورة.

ركنية لم تثم�ر ( .)39وأهدر قائد اليبزيغ الدويل النمس�وي
مارس�يل س�ابيترس فرصة ذهبية الفتتاح التسجيل عندما
تهيأت أمام�ه كرة أمام املرمى املرشع فس�ددها قوية فوق
العارضة ( .)46وكاد فرينر يفعلها عندما استغل كرة رأسية
خاطئ�ة لج�ريوم بواتنغ ف�راوغ نوي�ر الذي خ�رج ملالقاته
وحاول تس�ديدها داخل املرمى لكنها ارتطمت بالنمس�اوي
دافي�د أالب�ا وتحولت إىل ركنية لم تثم�ر ( .)49ودفع هانزي
فليك بالربازييل فيليبي كوتينيو مكان سريج غنابري (.)60
وأه�در فرينر فرص�ة ثمينة عندما تلقى ك�رة عىل طبق من
ذهب من الفرنيس كريس�توفر نكونكو داخل املنطقة ودون
مراقب�ة س�ددها بيمناه بج�وار القائم األيم�ن لنوير (.)63
وأنقذ غوالت�يش مرماه من هدف محقق بتصديه لتس�ديدة
قوية لليون غوريتس�كا بيمناه من داخل املنطقة حولها إىل
ركنية (.)79

كافاني :مجاهري باريس تشعرني بأهمييت
أب�دى األوروجوايان�ي إدينس�ون كافاني مهاجم باريس س�ان
جريمان ،س�عادة كبرية باملس�اهمة يف فوز فريق�ه عىل أوملبيك
ليون ( ،)2 - 4مساء أمس األحد ،بالدوري الفرنيس.
وق�ال كافاني يف ترصيح�ات ملوقع ناديه الرس�مي “كانت
ليلة اس�تثنائية ،لقد شعرت بدفء زمالئي والجماهري بعد
تس�جييل للهدف الرابع ،إنه�ا خطوة رائع�ة يف مباراة مثل
ليون” .وأضاف “أشعر بس�عادة كبرية ،عالقتي بجمهور

باري�س أكرب من كرة القدم ،بفضلهم أش�عر بأهميت�ي يف النادي،
سأبذل أقىص جهد من أجلهم واإلدارة وزمالئي”.
وأش�ار املهاج�م األوروجوايان�ي يف خت�ام ترصيحات�ه “منحتن�ي
الجماهري قوة وشجاعة كبرية ،الهدف أفضل رسالة شكر لهم”.
وكان كافان�ي عىل أعت�اب الرحيل عن صفوف ب�ي إس جي خالل
ف�رة االنتقاالت الش�توية الجارية ،علم�ا بأن تعاقده م�ع النادي
البارييس ينتهي بنهاية املوسم الجاري.

الربازيل تسحق األرجنتني وتلحق بها إىل أوملبياد طوكيو
ضمنت الربازيل دفاعها عن اللقب
األوملبي يف مس�ابقة كرة القدم
بعدم�ا حج�زت بطاقته�ا إىل
دورة األلعاب األوملبية املقررة
يف طوكيو بفوزه�ا الكبري
عىل غريمته�ا األرجنتني
الت�ي كان�ت ضامن�ة
تأهله�ا - 3صف�ر يف
مدين�ة بوكارامانغا

الكولومبي�ة يف الجول�ة الثالثة األخرية
من تصفي�ات أم�ريكا الجنوبية تحت
 23عام�ا .وافتتح�ت الربازي�ل الت�ي
توجت بلقبها األوملبي األول يف تاريخها
يف دورة ري�و دي جان�ريو قب�ل أرب�ع
سنوات ،التس�جيل يف الدقيقة  12عرب
باوليني�و ،وأض�اف ماتي�وس كوني�ا
ثنائي�ة يف الدقيقت�ني  29و .54وأنهت
الربازيل التصفيات األمريكية الجنوبية

مفكرة الزوراء

يف املرك�ز الثاني برصي�د خمس نقاط
بف�ارق نقطة واحدة خل�ف األرجنتني
الت�ي حج�زت بطاقته�ا من�ذ الجولة
الثاني�ة عق�ب فوزه�ا ع�ىل كولومبيا
املضيفة  .1 - 2وخرج�ت األوروغواي
وكولومبيا خاليتي الوفاض بحلولهما
يف املركزي�ن الثالث والرابع عىل التوايل،
األوىل برصيد  4نق�اط والثانية برصيد
نقطة واحدة.
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بعد عام على إغالقها اثر ازمة مالية

في ظل فوضى القطاع اإللكتروني وانتشار الشائعات

موظفو قناة “القدس”بال مستحقاتهم

الصحفيون املغاربة يطالبون بتقنني وسائل اإلعالم الرقمية

غزة/متابعة الزوراء:
ال ي�زال موظفو قناة “القدس” الفضائية يف الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان يعانون جراء
ع�دم حصولهم عىل مس�تحقاتهم وحقوقهم املالية املرتاكمة لس�نوات ،عىل الرغم من مرور
عام كامل عىل توقف ّ
بثها نهائيا ً إثر أزمة مالية خانقة عصفت بها.
وأدى إغ�اق القناة املحس�وبة عىل حركة “حم�اس” ،التي كانت تبث من اس�توديوهاتها يف
العاصم�ة اللبناني�ة بريوت إىل ترسيح ع�رشات املوظفني العاملني يف مختل�ف مكاتبها ،فيما
تعالت أصوات املوظفني بوقف املماطلة والتسويف يف حل قضيتهم.
ويف فرباي�ر /ش�باط  2019فوج�ئ املوظف�ون يف القناة برس�ائل قصرية أرس�لت إليهم عرب
هواتفه�م تخربه�م بعدم الحضور إىل الدوام االعتيادي ،وأن القناة س�تتوقف نهائيا ً عن البث
نتيجة األزمة املالية الخانقة التي ّ
تعذر حلها نهائيا ً.
خ�ال األش�هر األوىل لألزمة ،الت�زم املوظفون يف القناة الصمت بش�أن حقوقه�م ،فيما كان
الحدي�ث عن الخس�ارة التي حلّت باإلع�ام املحيل ،إال ّ
أن الش�هور األخرية م�ن العام املايض
شهدت حراكا ً واسعا ً من قبلهم بشأن حقوقهم املالية.
ونش�طت يف الفرتة األخرية مطالبات لهؤالء املوظف�ني عرب مواقع التواصل االجتماعي ،تدعو
قيادة حركة حماس يف الداخل والخارج إىل حل قضيتهم والعمل عىل توفري فرص عمل أخرى
بديلة لهم ،يف ظل الظروف االقتصادية واملعيشية الصعبة.
يقول املوظف يف قناة “القدس” ،محمد الدواهيدي ،إن األزمة ال تزال مستمرة ،رغم مرور عام
عىل إغاق القناة أبوابها رس�مياً ،يف الوقت الذي غابت فيه الحلول وكثرت فيه الوعود بش�أن
حل هذه القضية.
ويوض�ح ،أن جميع العاملني يف القناة لم يحصلوا حت�ى اللحظة عىل مخالصات مالية أو أية
أوراق تثب�ت حقوقه�م ،فيما ُتق َّدم دفعات غري منتظمة من ناحية امل�دة أو املبلغ للعاملني يف
القن�اة .ويُبلَّغ املوظف�ون يف القناة برصف دفعاتهم املالية من خال رس�ائل قصرية ُت َ
رس�ل
إليهم بالحضور لتسلُّمها ،وبشك ٍل مفاجئ ،يف الوقت الذي تراكمت فيه الديون عىل غالبيتهم،
وخصوصا ً يف ظل عدم توافر فرص عمل أخرى بديلة لهم.
واش�تكى العاملون يف القناة من الطريقة التي جرى بها إغاق القناة وإباغ املوظفني بإنهاء
عملهم وعدم دفع حقوقهم املالية واملماطلة والتسويف يف حل القضية والخلل الذي وقع فيه
مجلس اإلدارة يف التعامل مع ملف األزمة املالية.
وس�عى املوظفون يف القناة إىل عقد لقاءات مع قيادات وازنة يف حركة حماس من أجل طرح
قضيته�م والوصول إىل حل جذري لها ،حيث حصلوا عىل وعود بدفع حقوقهم املالية وفقا ً ملا
تسمح به الظروف نتيجة لألزمة املالية التي تم ّر بها الحركة.
وعانت قناة “القدس” بداية من عام  2017من أزمة مالية أسهمت يف تقليص أعداد العاملني
بها بنس�بة  40يف املائة ،إىل جانب عدم انتظام الرواتب وحصول املوظفني عىل نس�ب مقلصة
منها ،إىل أن أغلقت نهائيا ً قبل قرابة عام.
أما الصحفي محمد الداعور ،الذي غيبه إغاق القناة عن الظهور عىل الشاش�ات التلفزيونية
بعدم�ا اعت�اد تغطية األحداث الس�اخنة واملتاحقة يف غ�زة مثل الحروب وج�والت التصعيد
اإلرسائيلي�ة ،فلم يتمكن هو اآلخر من الحصول ع�ىل فرصة عمل جديدة إىل اآلن .ويقول  ،إن
ما يحصل عليه املوظفون من دفعات مالية متقطعة ال يكفي لس�داد االلتزامات املالية التي
تراكمت عليهم نتيجة األزمة التي عصفت بالقناة خال السنة األخرية والتي لم يتقاضوا بها
إال مبالغ بسيطة للغاية.
وانعكست األزمة املالية التي تم ّر بها حركة حماس منذ عام  2013عىل مختلف مؤسساتها،
بما يف ذلك اإلعامية ،ما أدى إىل إغاق بعضها وتقليص نسب رصف الرواتب واتخاذ إجراءات
تقشفية للتعامل مع األزمة.
ويش�ري محس�وبون عىل الدائرة اإلعامية لحركة “حماس” إىل أن الحقوق املالية للموظفني
ُ
س�ت َ
رصف وفق�ا ً ملا هو مت�اح ،فيما رفض العديد من املس�ؤولني الرد عىل أس�ئلة بخصوص
مستحقات املوظفني وأزمة القناة املستمرة.
يف األثناء ،رفض مدير مكتب فلس�طني يف القناة س�ابقا ً عماد اإلفرنج�ي الحديث عن األزمة
الت�ي تعرضت لها القناة والحيثيات املختلفة ،معت�ربا ً أن الحديث أصبح با جدوى أو فائدة،
لكون القضية أضحت معلومة ومعروفة للجميع.
وال تعت�رب قن�اة “القدس” الوحيدة التي تغل�ق أبوابها نتيجة لألزمة املالية التي عاش�تها ،إذ
س�بقتها قناة الكتاب التابعة للجامعة اإلس�امية يف غزة قبل س�نوات نتيجة لذات الظروف،
وهو ما أدى إىل ترسيح عرشات العاملني فيها.

الرباط /وكاالت:
س�لطت ندوة دولية نظمتها الهيئة
العلي�ا لاتصال الس�معي البرصي
املغربية ،الضوء عىل مس�ألة تقنني
اإلعام الرقم�ي ،الذي أصبح حاجة
ملحة لحماية األف�راد واملجتمعات
م�ن مخاطر التاعب به�ا وزعزعة
قي�م العي�ش املش�رتك وإش�اعة
خطابات الكراهي�ة وانتهاك الحياة
الخاص�ة والس�طو ع�ىل امللكي�ة
الفكرية.
وأك�دت لطيف�ة أخرب�اش رئيس�ة
الهيئ�ة العلي�ا لاتص�ال الس�معي
الب�رصي املغربية ،أن هيئات تقنني
اإلع�ام ملزم�ة بتقوي�ة قدراته�ا
ملواجه�ة منظومة رقمي�ة ترتادها
املجتمعات بشكل مستمر.
وأش�ارت إىل أن املجتمع�ات بات�ت
تطال�ب أكثر فأكث�ر ،بتقنني عاجل
أم�ام تع�دد اآلث�ار واالنعكاس�ات
الثقافية والديمقراطية واملجتمعية
وكذلك االقتصادية للتواصل الرقمي
واملعولم.
وجاء حدي�ث أخرباش ،يف كلمة لها
خال ن�دوة دولية نظمته�ا الهيئة
العلي�ا لاتصال الس�معي البرصي
ح�ول موض�وع “تقن�ني وس�ائل
اإلع�ام يف منظومة رقمي�ة ،نقالة
واجتماعي�ة؛ متطلب�ات التأقل�م
ورهانات إعادة التأسيس”.
وأوضحت أن تقنني وس�ائل اإلعام
مرام
يف العرص الرقمي ينطوي عىل
ٍ
ديمقراطي�ة بحت�ة ،وأضاف�ت أن
“هيئ�ات تقنني اإلع�ام واالتصال،
بالنظ�ر ملهمتها املتف�ردة وأدواتها
الخاص�ة ،تط�رح أس�ئلة غايته�ا
خدم�ة املصلحة العام�ة ،من قبيل
كي�ف نحم�ي األف�راد واملجتمعات
واملجموع�ة البرشي�ة العاملي�ة من
مخاط�ر التاعب به�ا وزعزعة قيم
العيش املش�رتك واملساس بالكرامة

اإلنس�انية وتقوي�ض الوع�ي الحر
للمواط�ن وإش�اعة خطاب�ات
الكراهية وانته�اك الحياة الخاصة
والسطو عىل امللكية الفكرية”.
وأصب�ح موض�وع تقن�ني وس�ائل
اإلع�ام الرقمي�ة مس�ألة ملح�ة
يف العال�م العرب�ي ،ويطال�ب ب�ه
الصحفي�ون املغارب�ة بش�كل
متزاي�د بس�بب ما يش�هده القطاع
اإللكرتون�ي م�ن ف�وىض وانتش�ار
الش�ائعات ،وع�دم اح�رتام بع�ض
املواقع اإللكرتونية للملكية الفكرية
واستيائها عىل محتوى الغري.
وأوضح�ت أخرب�اش -وه�ي أيضا
نائب�ة رئي�س الش�بكة األفريقي�ة
لهيئ�ات تقن�ني االتص�ال -أن
“الس�لطات بدوره�ا ،أضحت تلجأ
إىل هيئ�ات التقنني الت�ي ال يمكنها
أن تك�ون عن�رصا وم�اذا فعاال إال
إذا كان�ت اس�تقاليتها محصن�ة
ووضعها املؤسيس مقدرا”.
وتن�درج الندوة الدولية ضمن مهام

هيئ�ة االتص�ال املغربي�ة بصفتها
نائ�ب رئي�س الش�بكة األفريقي�ة
لهيئ�ات تقنني االتص�ال ،وكذلك يف
إطار مس�اهمتها يف تنفيذ خارطة
الطري�ق  2021 – 2020للش�بكة
الفرنكفوني�ة لهيئ�ات تقن�ني
االتصال.
م�ن جانب�ه ،أك�د رئي�س املجل�س
الوطن�ي لاتص�االت يف الكامريون،
رئيس الش�بكة األفريقي�ة لهيئات
تقن�ني االتص�ال ،بيرت إيس�وكا ،أن
الث�ورة التكنولوجي�ة أدت إىل ثورة
س�لوكية ،مما يفرض إعادة تنظيم
سلس�لة القيم�ة للقطاع الس�معي
الب�رصي ،وذل�ك يف م�ا يتص�ل
بوظائفه املتمثلة يف إنش�اء وإنتاج
ونرش وتوزيع املحتوى.
وأض�اف أنه “يف مواجه�ة التغريات
العميق�ة ،أصب�ح تقن�ني القط�اع
الس�معي البرصي مدعوا ،أكثر من
أي وق�ت م�ى ،إىل التكيف” ،وأكد
أن التقن�ني ،يف ش�كله الحايل ،صار

غري متائم مع البيئة الرقمية.
ويش�ارك يف هذه الن�دوة ،باإلضافة
إىل هيئ�ات تقن�ني اإلع�ام وع�دد
م�ن الخ�رباء واملنظم�ات الدولية،
رؤس�اء وم�دراء عام�ون ملتعهدي
االتصال السمعي البرصي التابعني
للقطاع�ني الع�ام والخ�اص،
وصحفي�ون ،وفاعلون من املجتمع
املدن�ي ،وممثلو أوس�اط أكاديمية
مغاربة وأجانب.
وأوض�ح ن�وري اللجم�ي ،رئي�س
الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لاتص�ال
السمعي البرصي يف تونس ،ورئيس
الشبكة الفرنكفونية ملقنني وسائل
اإلع�ام ،أن ه�ذا اللق�اء يه�دف إىل
مناقشة إش�كالية تسائل القائمني
عىل تقنني اإلعام بخصوص دورهم
يف الع�رص الرقم�ي ،حي�ث تغ�زو
املنص�ات والش�بكات االجتماعي�ة
املجال اإلعامي.
وأض�اف أن “ش�بكات التواص�ل
االجتماع�ي أصبح�ت أداة لتب�ادل

املعلوم�ات” ،مم�ا يطرح مش�كلة
التضليل و”األخبار املزيفة” ،مؤكدا
أن “األم�ر يتعلق بتحدي�ات جديدة
بالنس�بة إلين�ا كمقنن�ني ،وهو ما
يدفعنا لتحسني آليات اشتغالنا من
أجل ضمان املزيد من الديمقراطية
والحري�ة ،وج�ودة أك�رب لوس�ائل
اإلعام والصحافة”.
وناقش�ت الندوة يف ج�دول أعمالها
ع�دة مواضي�ع منه�ا “الحاجة إىل
تقن�ني متج�دد يف منظوم�ة رقمية
ومعومل�ة” ،و”دينامي�ات التنافس
وإكراه�ات التقن�ني ب�ني وس�ائل
اإلع�ام التقليدي�ة ومثياته�ا
الجدي�دة” ،و”مدى تمثي�ل التقنني
الذاتي والتقنني املش�رتك ملس�تقبل
التقنني” ،و”تقنني وس�ائل اإلعام
ع�ىل ض�وء انتظ�ارات وتطلع�ات
املواطنني”.
وخصص�ت الندوة جلس�ة للهيئات
األعضاء بالشبكة األفريقية لهيئات
تقن�ني االتص�ال تحت عن�وان “أية
أجوبة أفريقية عىل تحديات التحول
الرقمي لوس�ائل اإلعام :إشكاليات
اقتصادية وتطلعات مواطنة”.
وس�بق أن أش�ار عبدالل�ه البق�ايل،
رئي�س النقابة الوطني�ة للصحافة
املغربية ،إىل مس�ألة غياب القانون
والف�وىض الت�ي يش�هدها قط�اع
اإلع�ام اإللكرتون�ي ،قائ�ا إن 60
موقع�ا إلكرتوني�ا ال يع�رف عنه�ا
املغارب�ة أي معلومة ،ه�ل هي من
داخ�ل املغ�رب أم خارج�ه ،وم�ن
املس�ؤول عنها؟ وحتى الدولة ليس
لديها أي معلومات بشأنها.
واعت�رب البق�ايل ،أن املغ�رب يعيش
إش�كالية الحري�ة بالدرج�ة األوىل،
وأن الهاجس األس�ايس ه�و أال يتم
اس�تعمال هذه الحالة من الفوىض
للتضييق عىل الحرية أو التقليل من
أهميتها.

اختفاء صحفي صيين بعد وضعه قيد احلجر الصحي “اإلجباري”
بكني/األناضول:
كش�فت منظمة العفو الدولية (آمنستي)،امس اإلثنني ،عن
اختفاء صحفي صين�ي يف أعقاب وضعه قيد الحجر الصحي
“اإلجباري” عىل خلفية فريوس كورونا.
ونقلت املنظمة (مقرها لندن) عن أصدقاء للصحفي املواطن
تش�ن تش�يويشّ ،
أن األخري “مختفي منذ السابع من فرباير/
ش�باط الجاري ،وأن�ه كان يغط�ي إعاميا تطورات انتش�ار
الفريوس من مدينة ووهان � بؤرة الفريوس”.
وأضافت يف تغريدة عىل تويرت“ :اختفى تش�يويش بعد وضعه
يف حج�ر صح�ي إجب�اري عىل حد ش�هادة أصدقائ�ه ،وعليه
نطالب الصني بعدم اس�تخدام الحجر الصحي كأداة سياسية
لفرض رقابة عىل التغطية اإلعامية املرافقة النتشار فريوس
كورونا”.
والخميس املايض ،حذرت “آمنس�تي” من انتهاكات حقوقية
ترافق إجراءات السيطرة عىل فريوس كورونا يف الصني ،بينها
زيادة الرقابة واالعتقاالت التعسفية وغريها من االنتهاكات.

وذك�رت املنظمة ،يف بيان ،أن الناش�طني الذين يحاولون نرش
معلوم�ات عن الف�ريوس عرب وس�ائل التواص�ل االجتماعي
وغريه�ا ،تعرضوا للمضايقة أو االس�تجواب ،دون إعان عن

هوية أي شخص.
كما شددت عىل أن مثل هذه الخطوات تعيق تدفق املعلومات،
ويمكن أن تؤدي إىل نتائج “عكس�ية وكارثية”.
ويف وقت س�ابق اليوم ،أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية،
ارتفاع ع�دد الوفيات الناجمة عن اإلصاب�ة بفريوس كورونا
الجديد إىل  ،909واملصابني إىل  40ألفا و 171شخصا.
وأضاف البيان ،أن ال�  24الس�اعة األخرية سجلت أعىل نسبة
وفيات يف الباد بواقع  97حالة وفاة جراء الفريوس ،والكشف
عن إصابة  3آالف و 62حالة.
وبحس�ب بيانات منظمة الصح�ة العاملية ،ف�إن عدد وفيات
ف�ريوس كورونا ،ف�اق عدد الوفي�ات جراء متازم�ة التهاب
الجه�از التنفيس الحاد املعروف باس�م “س�ارس” بني عامي
 2002و.2003
وقد تويف  774ش�خصا من وباء س�ارس غالبيتهم يف الصني،
وف�ق منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،فيم�ا أن ع�دد الوفيات من
فريوس كورونا سجلت  909شخصا خال شهر واحد.

قنوات لبنانية تغامر خبسارة مجهورها بتشفري إرساهلا
بريوت/وكاالت:
ي�رى متابع�ون أن ق�رار القن�وات اللبنانية
بتش�فري إرس�الها مغام�رة غري محس�وبة
العواق�ب نظرا لألوض�اع املادي�ة املتدهورة
للبنانيني يف هذه الفرتة ،إضافة إىل أن محتوى
هذه القنوات ال يش�جع الجمهور عىل الدفع
من أجل مشاهدتها.
وقررت عدة قنوات فضائية لبنانية تش�فري
إرسالها وفرض مقابل شهري عىل املواطنني
ملش�اهدة بثها ،يف خطوة أثارت جدال واسعا
منذ س�نوات ،ليأتي تطبيقها يف وقت تعاني
فيه الب�اد من أزم�ة اقتصادية وسياس�ية
قاس�ية ،مما يدفع للتس�اؤل حول إمكانية
نجاحها يف حل مشكات هذه القنوات.
وبدأ ب�ث اإلع�ان الرتويجي يف قن�وات “إل.
ب�ي.يس.إي” و”الجدي�د” و”أو.ت�ي.يف”،
ويجب ع�ىل املواطنني الراغبني يف مش�اهدة
بثها أن يشرتكوا سواء عرب رشكة iCablev
 sionأو عرب موزع الكابل يف منطقتهم وذلك
مقابل بدل ش�هري يبلغ  4دوالرات أمريكية
لكل مشرتك عن باقة املحطات اللبنانية التي
دخلت عرص التشفري وتتوزع كاآلتي :دوالر
ونصف ال�دوالر ل�كل من “إل.ب�ي.يس.إي”
و”الجديد” ودوالر واحد ل�”أو.تي.يف”.
وب�دأ الحدي�ث ح�ول تش�فري ب�ث القنوات
اللبنانية من�ذ عامني بني أصحاب املحطات،
وقد تم إنش�اء رشك�ة (“ )LDNإل.دي.إن”
التي تجمع ال�”إل.ب�ي.يس.إي” و”الجديد”
و”أو.تي.يف” و”املستقبل” التي خرجت من
االتفاق نتيجة توقفها.
ومن�ذ ذلك الوق�ت اعترب كثري م�ن املتابعني
أن العملي�ة غ�ري قانوني�ة وه�ي انته�اك
لقانون اإلع�ام املرئي واملس�موع يف لبنان،
وق�ال الخبري املحل�ف يف االتصاالت واأللياف
البرصي�ة س�ليمان ف�رح خ�ال برنام�ج
تلفزيوني عىل تلفزيون لبنان الرس�مي ،إنه

بحسب الرتاخيص املعطاة للقنوات اللبنانية،
ال يسمح القانون لها أن تقوم بالتشفري.
وبدوره�ا لفت�ت املحامي�ة هي�ام جعفر إىل
أن هذا القطاع تس�وده الف�وىض كما أنه ال
يوجد قانون يرع�ى عمل أصحاب الكابات،
وأشارت إىل أن هناك بعض الرشكات تسعى
إىل قي�ام تكت�ل من أج�ل تأس�يس رشكات
للقي�ام بعم�ل تجاري يف ما بينه�ا ،وطالبت
الوزارات املختص�ة بالتحرك فورا لوقف هذا
املوضوع إىل حني أن تتم قوننته.
لك�ن لم يت�م اتخ�اذ أي إج�راء قانوني بهذا

الخصوص ،والتشفري مازال ممنوعا ،غري أن
الظروف السياسية الراهنة سمحت ألصحاب
القن�وات الفضائي�ة بتجاوز القان�ون ،بعد
وعود سياس�ية بإصدار مرسوم من مجلس
الوزراء يع ّدل القانون السابق.
ويعترب مختصون أن الخيارات أمام القنوات
الفضائي�ة اللبنانية أصبحت ش�به معدومة
يف ظ�ل االنهي�ار االقتصادي ون�درة إيرادات
اإلعان�ات حي�ث وص�ل األم�ر بالنس�بة إىل
قناة “إل.ب�ي.يس.إي” إىل ع�دم قدرتها عىل
دفع روات�ب العامل�ني لديها بش�كل كامل،

وه�ي اآلن تدفع ثلث رات�ب للموظفني فيها
باستثناء العاملني يف قس�م األخبار الذين ال
يزالون يتقاضون نصف راتب ،وال أحد يعلم
إىل متى يمكن أن يس�تمر الوضع عىل ما هو
عليه سواء بالنسبة إىل اإلدارة ودفع جزء من
الراتب أو بالنسبة إىل العاملني بالقبول بهذا
الوضع.
وي�رى اإلعام�ي اللبنان�ي محم�د ق�واص
أن لج�وء بع�ض الفضائي�ات إىل تش�فري
الب�ث ،وبالتايل الذه�اب إىل خيار املش�اهدة
املدفوع�ة ،يعرب ع�ن اع�رتاف ألول مرة بأن

ع�دد الفضائي�ات يف لبن�ان يتج�اوز ق�درة
الس�وق الداخيل عىل تحملها .ويكشف األمر
أن اإلعام اللبناني بشكل عام ،والذي يعاني
يف الس�نوات األخرية من أزم�ة حقيقية أدت
إىل إقف�ال صحف وضغ�ط ميزانيات صحف
أخرى ،قد تجاوز مرحلة االستفادة من املال
السيايس العربي الذي كان يتدفق عىل لبنان
يف عقود سابقة.
وأض�اف ق�واص “ال ش�ك أن رواج اإلع�ام
الخليجي أفقد الفضائيات اللبنانية لزوميتها
 ،فقد بات واضحا أن املال السيايس الخليجي
لم يع�د مهتما باملش�هد اإلعام�ي اللبناني
وفضائياته”.
وأش�ار إىل أن “س�وق اإلع�ان الخليج�ي
ق�د تراج�ع ب�دوره يف لبنان ع�ىل نحو يجرب
الفضائيات عىل اللجوء إىل وسائل تفرض عىل
املشرتكني تمويل الشاشات التي يتابعونها.
وال توج�د معطيات كافي�ة حاليا للتأكد من
نجاح ه�ذا الخي�ار بالنظ�ر إىل أن املنتجات
التلفزيونية اللبنانية تواجه منافس�ة كربى
من قب�ل فضائي�ات عربي�ة مازال املش�هد
الفضائي يتيحها مجانا”.
وم�ن جهته�ا ،اكتف�ت قن�اة “إم.ت�ي.يف”
بمراقبة األوضاع بحذر يف انتظار ما ستؤول
إلي�ه تجرب�ة القن�وات التي اتخ�ذت خطوة
التشفري ،ويعلل متابعون ذلك بعدة أسباب،
أولها األوضاع االقتصادية الس�يئة للبنانيني
والش�ك يف قدرتهم ع�ىل دفع مبال�غ مقابل
مشاهدة بث القنوات املحلية املشفرة.
والس�بب الثان�ي هو أن الخط�وة بحد ذاتها
مغام�رة فما الذي س�يدفع املش�اهد للدفع
من أجل مش�اهدة محتوى متوفر يف قنوات
أخرى ،حيث يقول البعض إن برامج القنوات
اللبنانية يف غالبيتها نسخ مكررة من بعضها
البع�ض ،ويعاد عرض املسلس�ات الدرامية
عىل قنوات أخرى.

ويعتق�د متابع�ون أن القن�وات األخرى غري
املشفرة ومنها “إم.تي.يف” قد تجذب املعلنني
بشكل أكرب ،خصوصا أنها سوف تستقطب
جمه�ور القن�وات املش�فرة ال�ذي ال يرغب
بالدفع مقابل مشاهدة البث.
وذك�رت مص�ادر يف “إم.ت�ي.يف” أن وض�ع
اللبناني�ني الي�وم ال يس�مح بتحمّ�ل أعب�اء
إضافية وذلك رغم كل ما تعانيه التلفزيونات
ُ
فستبقي القناة بثها مجانيا
اللبنانية ،ولذلك
حتى إشعار آخر.
وج�اءت ردود فع�ل اللبناني�ني ع�ىل ق�رار
التشفري سلبية ،إذ ش�هدت مواقع التواصل
االجتماع�ي تفاع�ا حول املوض�وع وأكدت
التعليق�ات عىل رفض دف�ع أي مبلغ إضايف،
واعت�ربت الربامج التي يتم عرضها عىل هذه
القنوات ال تستحق الدفع ملشاهدتها ،كما أن
غالبية الربامج مستنس�خة عن تلفزيونات
عربية متاحة مجانا للمشاهدين.
ومؤخ�را انتقلت معظ�م القن�وات اللبنانية
من قمر ‘نايل س�ات’ إىل ‘عربسات’ .وأكدت
مصادر ّ
أن أس�باب االنتق�ال مادية بالدرجة
األوىل ،نظ�را لعدم ق�درة ه�ذه القنوات عىل
تسديد إيجار الحجوزات عىل القمر املرصي،
واعتبار البث عرب “عربسات” ّ
أقل تكلفة.
وأضافت ّ
أن “تقديم عربس�ات عرضا مغريا
للقن�وات اللبناني�ة بعدم�ا منحتها فرتة بث
مجاني ،ش�جّ ع ع�ىل ّ
تلق�ف هذه املب�ادرة،
خصوص�ا أن لبنان يم� ّر بضائقة اقتصادية
ومالية غري مس�بوقة تنعكس بش�كل كبري
عىل املؤسس�ات اإلعامية التي باتت مه ّددة
يف مصريها”.
وأش�ارت املصادر إىل ّ
أن الضائقة املالية التي
تعاني منها وس�ائل اإلعام ليس�ت مرتبطة
فقط باألزمة الراهنة والتحرّكات الش�عبية،
ب�ل تع�ود يف جوانب كث�رية منه�ا إىل ابتعاد
املُعلَنني وغياب املال السيايس.
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جتليات سرد احلياة – قراءة يف أدب جنيب حمفوظ
لألديب محمد عطية محمود
عرض و تحليل  :عاطف عبد العزيز الحناوي
أول م�ا يواجهك من أي عمل إنم�ا هو العنوان ،وعنوان
الكتاب الذي ب�ني أيدينا يحمل العديد من األفكار أوّلها:
«رسد الحياة» فهل هذه اإلضافة تدل عىل كون الحكاية
وصف�ا ملالمح الحياة وتفاصيلها؟ أي أن هذا هو الرسد
الذي يصف الحياة ويكش�فها ,أم تراها تدل عىل الرسد
الذي سيبقى عىل مر األيام و اندفاع الحياة؟
غالف الكت�اب يكاد يك�ون أحد أغلف�ة إبداعات نجيب
محفوظ والتي تدل عىل مالمح وشخوص عامله اإلبداعي
الفري�د حيث ن�رى يف الغ�الف ص�ورة املرأة والش�حاذ
والدروي�ش وبعض الحرافيش يف صورة مختارة بعناية
لتناسب إبداعات محفوظ وموضوع الكتاب
ثم تأتي كلم�ة «قراءة» نكرة ،لتدلنا عىل أن هذا الكتاب
إنم�ا هو ق�راءة من بني عدد كبري م�ن القراءات التي ال
تنقطع ح�ول /يف أدب الكاتب الكب�ري نجيب محفوظ،
ث�م تأتي أخ�ريا إضافة األدب إىل نجي�ب محفوظ ،هذه
اإلضافة التي تدلنا عىل خصوصية األسلوب والخصائص
واملالم�ح ،فكأنها حرصية عىل نجيب محفوظ ،و كأننا
ب�إزاء حالة خاص�ة جدا ه�ي نجيب محف�وظ – وهو
كذل�ك بالفعل  -فهو – رحمه الله – حالة دائمة التطور
والتحول والتج�دد عرب مراحله اإلبداعي�ة املختلفة منذ
بدايات�ه وحتى آخر ما خطه قلمه وفكره ،أو ما يمكننا
اس�تنباطه وقراءت�ه م�ن ب�ني س�طوره الخال�دة عرب
دراسات ومقاربات ال تنتهي.
أدب نجي�ب محف�وظ اب�ن الحي�اة ب�كل تفاصيله�ا
وتناقضاتها كما أنه صانع للحياة يف اآلن نفسه كيف ال
وهو راصد ومراقب ممتاز ويؤكد ذلك ما يقوله األستاذ
فتحي س�المة يف كتابه «أدباء أصدق�اء» :إنه يف مقهى
ريش كان الجميع يتحدثون ونجيب محفوظ يس�تمع,
يحرض يف السادسة وينرصف يف الثامنة ،يرب فنجانا
م�ن القه�وة ويس�تمع إىل كل املتحدث�ني ،وأغلبه�م بل
معظمهم من الش�باب ،وأحيانا يأتي بعض األخوة من
العرب يجلس�ون ويس�ألون ،ولكن نجي�ب محفوظ ال
يس�أل وال يجيب ،لكنه يبتس�م أو يض�ع يده عىل أذنه
عالمة أنه ال يسمع جيدا.
ويصفه بأنه :يتسم بالحرص الشديد يف تعبرياته ،وأيضا
الحذر الشديد يف استخدام املصطلحات ،والردد يف إبداء
ال�رأي الرصيح ،ويحاول دوما االس�تفادة من اإلنصات
لآلخرين ،وبأنه :رج�ل عمل صبور ،يتقن صنعته ،لديه
فائض من اإلبداع ال يتحدث عنه كثريا.

وعليه فقد جاء تقس�يم كتاب األستاذ محمد عطية إىل
مقدمة وستة فصول عناوينها كاآلتي:
-1همس الجنون ...همس الحياة واملوت
-2دنيا الله والبحث عن خالص
-3القهوة الخالية والرصاع عىل الحياة
-4خمارة القط األسود
-5تحت املظلة وعبثية الرصاع عىل الحياة
-6املرأة ..الحياة
وإن عناوين الفصول تعكس بجالء املضامني والقضايا
الت�ي تتناوله�ا إبداع�ات محف�وظ ،ولكن لي�س مناط
الحك�م ه�و املضم�ون فق�ط أو الفكرة الت�ي طرحها

األدي�ب وكفى ،بل إن م�دار األمر ع�ىل الصياغة الفنية
وقيمتها الجمالي�ة  -كما ذهب الجاحظ والجرجاني يف
تراثنا النقدي.
وتتن�اول الفص�ول م�دى زمنيا طويال يف مس�رية إبداع
نجيب محف�وظ القصصية فبدأه�ا بمجموعة «همس
الجن�ون» والت�ي ص�درت يف أواخ�ر الثالثيني�ات م�ن
الق�رن العرين وصوال إىل «دنيا الله» يف الس�تينات ثم
مجموعة «الفجر الكاذب» يف أواخر الثمانينات ،إذا فقد
سعى محمد عطية لتغطية أكرب مساحة وأكرب قدر من
الجماليات واألسلوبيات املتبعة يف أدب نجيب محفوظ،
عرب تطوره ومس�ريه الجليل ،وقد نجح يف ذلك بالفعل،
ولكن هنا يربز س�ؤال :ملاذا لم يق�ل لنا الكاتب أن هذه
ُ
بعض الترسع
ق�راءة يف القصص القصرية املحفوظية؟
يف الحك�م قد يوس�وس لن�ا أن هناك خط�أ يف العنوان/
عن�وان الكت�اب ،أو أن هن�اك خل�ال يف ط�رح القضية،
ولك�ن الحق أن ناقدنا قد َ
وُفق جدا ،ألن هذه املالحظات
الفني�ة ،والقضاي�ا الت�ي تثريها رواي�ات محفوظ هي
نفس�ها املتضمنة يف قصص�ه القص�رية ،فنحن بصدد
حال�ة من التكامل والتآزر يف الرؤيا /الرؤية الفلس�فية
واالجتماعي�ة واإلبداعي�ة ع�ىل ح�د س�واء ،وإن كانت
قصص�ه القصرية ظلمت نقديا ونجحت جماهرييا كما
قال نجيب محفوظ يف حوار معه
يؤكد فتحي س�المة عىل أنه رغم كثرة الدراس�ات التي
تناولت أعمال نجيب محف�وظ ،فإن عامله الحقيقي لم
يزل عاملا بكرا ،لم يكتشف بعد ،ولذلك نرى محمد عطية
يؤكد أن دراسة اإلبداع املحفوظي واستجالب الغايل منه
والنفيس يجب أال تتوقف
يقول محمد عطية :مما ال ش�ك فيه أن اإلبداع الساعي
إىل الكم�ال هو الس�اعي بص�ورة أو بأخ�رى إىل تقديم
ما يس�مى بإعادة تش�كيل الواقع ومحاولة بنائه وفقا
لرؤي�ة نصية تتفق مع ما يم�ور بداخل املبدع باملقارنة
م�ع واقع�ه املحيط وما يرك�ه تأثري ه�ذا الواقع داخل
نفس�ه املبدعة ،بحي�ث تتحقق فيه بص�ورة أو بأخرى
مقول�ة الفيلس�وف الفرن�يس «مال�رو» ع�ن إمكاني�ة
تحقيق «نرص خفي عىل الكون»
ويق�ول محم�د عطي�ة أنه :ثم�ة اتجاه مختل�ف يميز
مجموع�ة « دنيا الل�ه» وإن كان يصب – بال ش�ك – يف
هذا املج�رى الذي حفرته إبداع�ات نجيب محفوظ مع
وض�د الحي�اة ،حي�ث تتالقى فيه�ا عملي�ة البحث عن
مخ�رج /مطلب /خالص م�ع تطور النظرة النفس�ية
وامليتافيزيقي�ة للحياة ،والتي تعمقت جذورها بش�كل

أو بآخ�ر يف ه�ذه املجموعة ،لتكون ج�ذرا حقيقيا من
جذور اإلبداع القصي لنجي�ب محفوظ ،وإن اختلفت
صوره�ا داخل إط�ار املجموع�ة ،التي قف�زت بإبداعه
القص�ي قفزة تزامنت  -وال ش�ك  -وتأث�رت بإبداعه
الروائ�ي ونضجه العايل ،بما يكفي لوضعه عىل خريطة
اإلبداع اإلنس�اني كافة ،فكانت مع بداية مرحلة ما بعد
الثالثية ،من خالل أعمال («اللص والكالب» و «السمان
والخريف» و «الطريق») وما بها من نزعة جديدة ورؤى
تختلف عما سبقها من مراحل.
ون�رى إش�كاليات الحي�اة وامل�وت والدي�ن والتص�وف
بوصفه مخرجا من مآزق الحياة واالنسالخ من وطأتها،
ون�رى تبع�ا لذل�ك التالح�م ب�ني امليتافيزيق�ا والواقع
والبح�ث ع�ن الخ�الص واملعرف�ة – الرحل�ة الصوفية
املليئ�ة باملتعة واأللم  -واإلش�ارة الذكية ألهمية العقل،
وخ�روج الحياة من رحم املوات ثم الع�ودة للموات من
جدي�د ،وكأنن�ا ب�إزاء دورة كونية وجودي�ة ال تتخلف،
كما يف نص�وص «زعبالوي» و»العج�وز واألرض» ،ويف
ذلك يس�تخدم محفوظ أسلوب الراوي العليم ثم الراوي
املش�ارك يف الحدث ،و تتع�دد تبعا لذلك الضمائر الغائب

القضية الوطنية يف شعر الشاعر الشامل شالل عنوز
عبد الرزاق الغالبي
تعليق ذرائعي مستقطع…
أصب�ح الش�عر بحداث�ة االنس�ان والعق�ل
واملواكب�ة العلمي�ة والحضاري�ة  ،ضم�ري
ووجدان  ،مغلف بإحس�اس يرسم او يعزف
باملفردات  ،ولم يظل الشعر يف وقتنا الحارض
اغراض (مدح وهجاء و…).بل صار قضايا
وحلول  ،وهذا منطلق من حقيقة ان الشعر
س�جل لتاريخ أمة  ،وانع�كاس إلرهاصاتها
 ،وعن�د التطور يف الجوان�ب االنثروبولوجية
والسسيولوجية والسايكولوجية يف املجتمع
العرب�ي  ،تط�ورت النظ�رة للش�عر  ،وب�دا
الشعراء االفذاذ االنس�الخ عن االطالل نحو
مالحقة االنسان وحركته اليومية واالنسانية
وكفاحه اليومي  ،وتقدم هذا الخروج س�يد
الشعر ،الشعر القريض الذي اتهمه البعض
من املتش�دقني بأنه قد مات  ،وانتهى دوره
يف الحي�اة ،لكونهم ال يعرفوا ماهية الش�عر
وتأثري الكلمة املؤدلجة باملوسيقى الخليلية
فيه والتي تعمل كحد السيف…
وم�ن املنظ�ور النق�دي الواع�ي ان الش�عر
القري�ض تط�ور بتط�ور حرك�ة املجتم�ع
الحضاري�ة  ،فلي�س يف مجتمعن�ا االن م�ن
مكان ألمراء وس�الطني للمدح والهجاء  ،بل
ابدلت تلك االغ�راض بأغراض اخرى تخص

صباح محسن كاظم
م�ن نافل�ة الق�ول  :ثمة مزاي�ا تربر
التأكيدات عىل تفوق القصة القصرية
جدا بمجموع�ة املبدع «صباح رحيمة
« بمجموعت�ه األوىل بالقصة القصرية
ج�دا ؛ بعد أن حقق النج�اح بالتنظري
والكتابة ع�ن» الدرام�ا التلفزيونية»
بكل مجاالتها ..وكذلك بروايته «جرس
الخ�ر» التي أرخت ملراح�ل من تأريخ
العراق وكال املنجزين قدمت دراس�ات
نقدي�ة فيهم�ا ،يف ه�ذه املجموع�ة
القصصي�ة ينح�و نح�و مف�ازات
الجم�ال من خالل التنوع الكتابي بني
اإلقصوصة التي تعتمد بالرسد كومض
بعد برق ..فالتكثيف واإلختزال معيار
ه�ذا الجن�س ويق�رن بالتأويل لدى
املتلقي وفطنته ومرجعياته الثقافية
يف تفس�ري امل�راد واملرتج�ى بالرغ�م
م�ن ع�دم الغم�وض ال�ذي مي�ز تلك
املجموعة ،لم يس�ع لإليهام بل إعتمد
املفارقة التي تس�خر م�ن الواقع من
خ�الل الكوميدي�ا الس�وداء ,لقد ركز
«رحيمة» عىل التكثيف اللغوي بسبك
القص�ص ،و الحكائي�ة املوجزة ..مع
وحدة املوضوع بال ثرثرة وتش�تت ثم
املفارقة املتفوقة التي تجعل القاريء
فاغرا فاه ..الصور الصادمة للمتلقي
التي تجعل�ه يتأمل الح�دث وصانعه
بمه�ارة ..لق�د كان�ت قص�ص تل�ك
املجموعة عبارة عن رسالة من خالل
تفاعل مكونات الخطاب الرسدي التي
تميز جسد النص بعدم الرهل ..استمد
املؤل�ف تل�ك القص�ص م�ن واقعن�ا

املجتم�ع ال�ذي ينبع من�ه الش�اعر االصيل
الذي يح�س بمعاناة االنس�ان في�ه  ،وكما
كان الشعر سالح ساند للسيف صار الشعر
اليوم سالح س�اند للدبابة والبندقية وصار
لس�ان الش�اعر فوهة بندقية تالحق الظلم
فال ضري ان يضاف غرض ش�عري حضاري
جدي�د س�اندا ألغ�راض القريض الس�ابقة
يس�مى ( بش�عر القضية) براي�ي املتواضع

ل�و كان النقد يمل�ك قوة وش�جاعة التأثري
واملواكب�ة التحليلية واالس�تنباطية … ومن
ه�ؤالء الش�عراء املحدثني الذي�ن اتبعوا هذا
النه�ج الخلييل الحض�اري املثري  ،منهم عبد
الجبار الفياض و الش�اعر املواكب الش�امل
االستاذ شالل عنوز  ،ونراه يف تلك القصيدة
خري مث�ال  ،يكتب الش�عر قضية انس�انية
 ،يطرحه�ا ويحدده�ا من جمي�ع الجوانب
الوضعية يف املجتمع امام املتلقي ،كجزء من
الوع�ي ومالحقة الظلم واالره�اب والتعدي
واالس�تغالل واالستعمار واالغتيال الفكري،
وتلك االمراض التي تعيش االن يف املجتمع لم
تكن مكروباتها منت�رة يف عرص االزدهار
الش�عري الخلييل الذي اس�ماه النقاد ظلما ً
بالشعر الجاهيل…
برايي املتواضع  ،فأنا لس�ت ش�اعر او ناقد
وانم�ا قارئ بس�يط ،اعرب ع�ن اختالجاتي
النفس�ية حني ق�رات تلك القصي�دة هزني
ذات الس�هل املمتن�ع الواق�ع بني الس�ياب
ونزار قباني الذي اتبعه الشاعر شالل عنوز
واملوس�يقى الجميل�ة املختزل�ة والتي هزت
مس�امعي ،وحركت اصابعي لراقص فوق
طاولت�ي برنيم�ة وزنية للش�عر الوس�يط
الس�يابي ،ابع�دت القصي�دة ع�ن االغراض
الخليلية وادخلته الش�عر الحديث واملذاهب

حكايات كالربق

الض�اج بحكايا تمور فيه�ا الغرائبية
الصادم�ة بس�بب الح�روب والعن�ف
والهجرة واملطال�ب بالحرية والعدالة
اإلجتماعي�ة ،تل�ك القص�ص الفتات
إحتج�اج تحيلنا لش�عرية أحمد مطر
برفضه للظلم واإلستبداد السيايس أو
قصص زكريا تامر-سوريا -أو حسن
برطال-املغرب -وحم�ودي الكناني-
حنون مجي�د -ابراهيم س�بتي –عيل
الس�باعي  -الع�راق -وع�رات م�ن
املبدعني كانت يل وقفات مع منجزهم
القص�ي يف ع�دة مؤتم�رات ثقافية
بعواص�م عربية اإلق�رار بهذا الجنس
القصي والذي يحتاج مهارة وتقنية
وشعرية بخطابه الجمايل..
(موعد ب�ال هوية )قص�ص معظمها
مختار بعناي�ة فائقة بني((ق-ق -ج
وب�ني ق-ج)) ت�ي بالح�زن الخفي
بثنايا الرسد املكثف ومفارقاته تحكي
وتعرب عن ب�الد اليغادره�ا الرصاص
 ..وع�ن أبط�ال يحاول�ون بنبله�م
وتضحياته�م اتلوي�ح بفج�ر جدي�د
يعطره أريج وضوع الرياض النرضة
بع�د يب�اب أرضن�ا  ..بعض م�ن تلك
«النماذج» املنتقاة من هذه املجموعة
كتبت بش�عرية إعتمدت املفارقة هذا
الره�ان الذي ينضج ه�ذا الجنس من
الكتابة الرسدية املحببة..
انتهاز
انته�ت املعركة فتس�للوا م�ن األزقة
يرفعون شارة النرص
مقارنة
هذا مقامه فأين قرب قاتليه ؟.

فوز
بروه بالفوز فسقط ميتا .
كرم
يس�ارع للن�اس يعطيه�م ويس�ارع
أطفاله للحصول عىل ما تبقى .
نصيحة
أس�مع الن�اس م�ا تح�ب أن تس�مع
منهم.
لسانك
أخرج لسانه أدخله القرب.
نهاية
كتب مذكراته محا عقله.
تواضع
راف�ع ب�رصه إىل األع�ىل س�قط يف
حفرة.
وعود
ين�ادون ببن�اء دول�ة ديمقراطي�ة
وينتهون ببناء اكرب السجون.
رشاوى
يوزع الرشاوى ليبني جيشا يحارب
به الفساد.
فتوى
جيء بولده مقتوال تذكر فتواه .
فكرة
م�ا أن ح�ط كلماته عىل ال�ورق حتى
طارت الفكرة .
نظرة
صوبت نظرتها إليه أصابت فؤاده .
ضباب
نظر إىل املرآة فرأى وجوه متعددة .
نكسة
وقف�وا بالطاب�ور يقبل�ون ي�ده وملا
دارت األيام راح يتوس�ل لتقبيل أيادي

االدبي�ة  ،فه�و يكتب بمزج بني الربناس�ية
والف�ن للمجتمع بهيكلية رومانس�ية وهذا
امل�زج جعل�ه عبق�ري يف صياغ�ة الجمل�ة
الش�عرية املتكاملة صياغة وموس�يقى….
وزوق الش�اعر املقت�در ش�الل عن�وز تل�ك
الصياغ�ة بانزياحات نح�و الخيال والرمز ،
وتل�ك خط�وة راقية نحو النهوض بالش�عر
القري�ض باتج�اه التح�رض واالنفالت من
ط�وق الكالس�يكية املطلق�ة نح�و املذاهب
االدبي�ة الحديث�ة ليق�ود حرك�ة الش�عر
ويتس�يده بكل انواعه التي تحتل الس�احة
املوسيقية….
قضايا القصيدة
اآلهات همّي
وأُطلِ ُق من لظى
ِ
زمن لَصيقُ
وإني في ِه من
ٍ
النهرين َ
ُ
صربي
وأرشب من أىس
ِ
ّ
ُ
ُ
غريق
نشأت ب ِه
كأني مُ ذ
ُ
ُطاوعني البعي ُد
لهذا ال ي
ُبرصني ّ
الش ُ
َ
حني ي ُ
قيق
وينأى
ُ
ريتي َ
تفاق ُم َح َ
ظمأٌ َ
وج ٌ
دب
ُ
أي موجع ٍة أُريقُ
فق ْل ِيل َّ
ُ
وق ْل يل َ
ُ
أزرع أُمنياتي
أين
ُ
ُ
تضيق
العراق بنا
ني
ع
اذا
ِ
-------------------------ُ
ُ
أوقظ نوم قومي
وق ْل يل كيف

الطابور التي انهالت عليه تصفعه .
أنانية
صدق أنه ص�ار عىل القم�ة وأغمض
عينيه لكي ال ير قمم أخرى .
وهم
أوهم�ت القطة نفس�ها أنها أصبحت
كلبا انهزمت أمام الفأر .
تعويض
سقطت أسنانه أطال أظفاره .
لقاء
بع�د فراق  20س�نة التق�اه وبعد 20
دقيقة ود لو يفارقه .
نسيان
حفظ القران ونيس املعاني .
ساهي
س�ار إىل الرضيح بقدمه وس�ار قلبه
ناحية أخرى .
حسد
نظر السجان إىل السجني يحسده ألنه
يتحرك بملء إرادته .
تحدي
لسعته البعوضة وهو يدور بنظره إىل
حرسه املدجج بالسالح .
وضوح
تمعن يف املرآة ولم ير مالمح واضحة.
غرق
جلس عىل الشاطئ غرق يف األوهام.
إغراء
مد يده ليكتب ولكن أغرته املائدة .
عبث
حاول تسلق الش�جرة عدة مرات ولم
يتأكد من أنها مثمرة .
ظلم

ُ
رفيق
السبات لهم
اذا ن َه ُم
ِ
هوان
فمُ ذ نام الجياع عىل
ٍ
ُ
ّ
الطليق
تأس َد ذلك الضبع ُ
ومذ غفت العيون عىل رقا ٍد
صوت هنا إال ّ
الن ُ
ٌ
قيق
فال
ٌ
حياة
اذا مات الضمري فال
َت ّ
ُ
الحريق
يقن سوف يأكلنا
لقد لخص الش�اعر رصاع ش�عب بقضيتني
االوىل:
معان�اة اي ف�رد من اف�راد الش�عب ،واخذ
نفس�ه انموذج�ا  ،من جوع وم�رض وفقر
وعوز وصرب  ،وتحاكى عن الش�عب العراقي
وتحمل�ه ه�ذا الضي�م  ،والتع�ب والب�ؤس
واملعاناة ….
والقضية الثانية:
م�وت ضم�ري ممث�يل ه�ذا الش�عب الذي�ن
منحهم ثقته  ،فصاروا اسودا واكلوا الشعب
وخرياته ….
فنرى من تلك القضيتني الحضارة الشعرية
بشكل جيل ،رغم انه سلك شيئا ً من اجداده
الش�عراء بمدح نفس�ه كمنطلق اكالسيكي
لكنه مع ذلك اخذته الحداثة عن ذلك املنطلق
نحو القضية  ،فقد كان مدحه لنفس�ه سلم
للن�زول م�ن التفرد نح�و املش�اركة ألفراد
شعبه الهموم.

طل�ب مقابل�ة الق�ايض اقت�ادوه
للجالد.
وادي
اصطفوا لريفعوه عىل رأس الهرم ولم
يمر وقت حتى وجد نفس�ه يف الوادي
بعد أن تفرقوا ليبنوا هرما آخرا .
تعميد
جلس تحت زخات املطر لعله يغس�ل
أحزانه .
غدر
عانق�ه بق�وة ويغم�ز اىل م�ن وقف
خلفه.
لقاء أخري
بحث عنه كثريا ويف زنزانته راح يشم
رائحة ولده املفقود.
نعي
مات كلبه ش�يعته العرات وملا مات
لم يجد من ينعه.
تل�ك الحكايا املوج�زة بهذه القصص
تعرب عن أطن�ان م�ن اآلالم واألحزان
تمكث بواقعنا مع بصيص األمل بآخر
النفق فلم تكون رؤى السارد»رحيمة»
س�وداوية وضبابي�ة بل م�ن طريقة
تعامل�ه مع الوجود بروحه الش�فافة
يصبو لتحقيق أحالم الش�باب وغسل
أرصفة الحزن.
يف كت�اب الق�اص عب�اس عج�اج
(مقاربات نقدية يف إشكاليات القصة
القص�رية ج�دا) من خالل إس�تطالع
ع�دة نق�اد ومن كت�اب القص�ة كان
التوافق بالرؤى حول مفاهيم اإليجاز
والحذف والتكثيف ..
( إيج�از الح�ذف) ال�ذي يق�وم ع�ىل

اس�تغناء الكاتب عن بع�ض األلفاظ
اعتمادا ً عىل الس�ياق ،والن�وع الثاني
( إيج�از القرص ) والذي يعت��مد عىل
ك���ثافة الجملة مع اتساع معناها،
دون حذف ..والنوع الثاني هو املحبذ
واألنسب للقصة القصرية جداً.
وق�د حدد الق�اص الجزائري ش�وقي
بن حاج للتكثي�ف أنواعا ً معينة نذكر
منها:
التكثيف الداليل :يعتمد عىل فتح النص
عىل مجموعة من التأويالت.
التكثيف البنائ�ي :يعتمد عىل تخلص
الن�ص م�ن الزوائد الجم�ل والكلمات
والحروف غري الالزمة.
التكثيف التجريدي :يقوم عىل تصوير
املطلق كالحب والجمال.
التكثيف الس�يكولوجي النفيس :وهو
تفكي�ك الذات ملكوناته�ا ( األنا و األنا
العليا و ال� هي )..
عود عىل بدء هل نج�ح القاص بهذه
التجرب�ة والتجريب القص�ي ..نعم
ولدي�ه الكث�ري م�ن الب�وّح القصيّ
بمهارة ستخربنا األيام القادمة .
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واملتكلم واملخاطب ،وتتداول يف بناء فني محكم  ،وتأتي
لغ�ة الحوار س�هلة غري متفلس�فة  -يف غال�ب األحوال
 وكم�ا يق�ول عز الدين إس�ماعيل« :الكات�ب الناجحيراعي مس�تويات شخوصه الفكرية إىل جانب مراعاته
للغ�ة هذه الش�خصيات» ،وتأت�ي العب�ارات الوصفية
لت�ربز تفاصيل الحياة ،وت�ي بخمولها ،أو نش�اطها،
ولرس�خ حالة الرصاع النفيس الجواني والخارجي بني
الشخصيات عىل حد سواء ،ومن ذلك املشاهد الوصفية
التي أبرزها محمد عطية يف نصوص «العجوز واألرض»
حي�ث يرم�ز اخ�رضار األرض إىل األمل يف الحي�اة وبذل
الجه�د يف تعمريها حت�ى وإن اس�تحالت – نظريا  -و
«الع�ري والغض�ب» حيث يرمز العري الجس�دي لحالة
العري النفيس وبناء ش�خصية ع�م إبراهيم الفراش يف
«نيا الله» تلك الش�خصية الهامشية التي تمثل مفتاحا
للنص وأحداثه املباغتة املغرقة يف العبث
ويف نص (الصدى) من مجموعة «خمارة القط األسود»
تتبدى فكرة ع�ودة البطل إىل منزله القديم هذه القيمة
املرتبطة بحنينه إىل األم والتي قد تمثل يف أحد مستويات
التلق�ي نموذج�ا مصغرا للوط�ن أو الحي�اة بعنفوانها
وصخب عالقاتها وديمومتها.
االنتقال من مرحلة الرصاع مع الحياة إىل مرحلة املهادنة
معها ث�م الوصول لنتيجة مخيبة لآلمال و االنغماس يف
الغيبوب�ة والتوه�ان املتمثلة يف الخم�ارة والتي يوازيها
روائيا عالم العوامة يف رواية «ثرثرة فوق النيل»
وأخت�م ه�ذا الع�رض بمش�هد محفوظي ب�ارع ،نقله
وحلله ناقدنا بعينه الثاقبة وفكره الواعي ،يقول نجيب
محفوظ واصفا ،بكونه روايا عليما:
« يوما بعد ي�وم أرى – بلحظ العني – املياه وهي تغمر
الحق�ل والخيم�ة وهي تنتص�ب يف رش�اقة ويوما بعد
ي�وم تغري وجه األرض فآذن بمول�د حياة جديدة ويوما
بعد ي�وم ظهرت القرون الخ�رضاء كاألغاريد الخفيفة
مبرة بالبهجة املرقة»
عرب هذا املقطع الذي يفيض عذوبة وشعرا و رمزية ،إذا
بهذا العجوز -يف الثمانني م�ن عمره  -وزوجه ،وبرغم
ذبولهم�ا وانكماش�هما ،اس�تعادا الحي�اة م�ن جديد،
كمقاتل�ني يصنعان البهجة لتس�تمر الحياة بالس�عي
واألمل.
هك�ذا وعرب عرضن�ا الرسي�ع لبعض ما أبدع�ه محمد
عطي�ة محمود نق�دا حول إب�داع محف�وظ القصي،
ورأينا الكثري من مالمح عالم نجيب محفوظ ومروعه
األدبي الكبري.

صانع الدمى

جاسم الصايف

ابتس�م يل ابتس�امة امله�رج الت�ي يعرفه الن�اس بها،
ابتسم يل وكانه يعرفني بعد كل هذه السنني العجاف،
دفعني الفضول ألدنو نحوه  ،اختلطت مشاعر عديدة
 ،تش�به وجع قديم كنت ابحث عنه يجرني للبكاء لكن
الدموع عىل س�واحل الحزن تتبخر  ،ربما يكون شعور
من االسرجاع لجرح يولد مع فصول الذكرى  ،دعتني
عيونه ملش�اركة حنني االمس القري�ب  ،لعل ذلك يبعد
ش�بح املوت املختبئ يف ظله  ،كانت مالبس�ه متس�خة
ورثه وتجلس عىل جنبه االيمن حقيبته السحرية التي
رقع�ة بالوان عديدة  ،أفقدها الزم�ان ذلك الربيق الذي
يوقظ الحلم يف عيون الطفولة  ،كنا نراها طاقية اخفاء
تخرج من بطنها االف االلعاب السحرية  ،العاب تبعث
الف�رح وااللوان ،مىض زمن بعيد كان فيه يجلس امام
باب املدرسة ،ونحن نتحني الفرص لآلفالت من ارهاق
ال�دروس ،يف س�بيل ان نجلس امام اه�م معلم يصنع
االمل  ،مهرج الفرح ،يبتسم لنا بفم تتهدم عىل حوافه
الش�فاه بع�د ان فقدت فكي�ه كل االس�نان  ،ما تزال
كلمات�ه املبعثرة ندية بالطيبة ،وه�و يوزع الطمأنينة
من عدسة الكامرة ،التي نرى فيها مناظر لفتيات مثل
الشهد جميالت حد اللعنة ،نقاتل من اجل الوصول لتلك
الكام�رة ،حت�ى ان احد الطالب رسقه�ا حقدا وطمعا
وانانية ،ابلغت مديرة املدرسة عن شيطان رضب وكرس
ورسق لعب املهرج الجميل  ،ليطفئ الطيبة الوحيدة يف
هذا املكان  ،ويفزع الفرح الذي يوزع علينا بالتساوي،
امس�كته مديرة املدرس�ة من اذنه وجرته امام صانع
االلع�اب حت�ى كادت ان تقطعه�ا  ،اس�عفه مه�رج
الف�رح ،وراح يحامي عنه وينت�زع اذنه من يد املديرة،
بل راح يقبل ذلك الفتى املتش�يطن كي ال تخفه املديرة
اكث�ر  ،وهو ينف�ي عن الطالب تهم�ت الرسقة ،فكنت
ضحي�ة تلك الطيبة  ،وها هو اليوم يقابلني بنفس تلك
االبتسامة  ،سالته بابتسامتي املتصنعة ،هل عرفتني؟
تبسم يل بال كلمة  ،غادرته وبقيت مخيلتي محتلة منه
وبه ،تركته يأكل وجبة طعام قدمتها له ،وحني رجعت
بع�د زمن وجدت صانع الدم�ى يحمل بني اذرع الناس
اىل باحة احدى الفنادق القديمة ،بعد ان اس�تعمر الربد
كل اوصاله ورح جسده النحيل يرتعد لشدته ،سقطت
تل�ك الحقيبة من يده بعد ان فارقتها الحياة ،وتفرقت
تل�ك اللعب التي كان يصنعه�ا بيده  ،اىل انحاء املكان ،
هي لم تعد مغرية لجيل البوبجي ،وهو فتح له ش�فق
اله�روب اىل جم�ال الوج�ه االكمل  ،بقيت متس�مرا يف
مكان�ي وقد توقفت عند اقدام�ي تلك الكامرة  ،نظرت
لها وكأنها تس�تنجد بي من الشيطان الذي رسق هذه
املرة صانع الدمى نفسه.
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حنو مستقبل افضل...هلا

االتكيت ..فن ..ذوق ..اناقة

اعريف مباذا يفكر زوجك وادخلي عقله!
بالطبع هناك الكث�ري من األرسار
التي تتواج�د يف عقل الرجل فقط
وال غ�ريه وال تعرفه�ا النس�اء
بالش�كل الصحي�ح ولك�ن ه�ذه
األرسار دوم�ا م�ا تكون س�ببا يف
حدوث الكثري من املش�اكل وتجد
املرأة زوجها يفتعل املشاكل بدون
أي م�ربرات واضحة تماما لدرجة
أنك تس�أيل نفس�ك فيم�ا بعد ملاذا
فعل هذا وذلك ولكننا سنقدم لكي
الحل لتتعريف عىل كل األرسار التي
تدور يف عقل زوجك دوما .
- 1الراح�ة دوما الرج�ال يفضلوا
بع�د القدوم من العم�ل وبعد يوم
من العمل الشاق املرهق الخلود إىل
النوم واالسرتخاء التام وخصوصا
يف ف�رتة االج�ازة دوما م�ا يفضل
الرجل الحص�ول عىل القدر الكايف
من النوم وهو ام�ر طبيعي نظرا
للعمل الش�اق الذي يقوم به وهو
دوم�ا األمر الذي ال تتقبله الزوجة
ودوم�ا ترغب يف الخ�روج والتنزه
وهو م�ا يح�دث املش�اكل بينهم

املطبخ

دوم�ا فعلي�ك ان تتفهم�ني ه�ذه
املشكلة
- 2التفكري يف الجنس الدراس�ات
كله�ا تؤك�د إن الرج�ال تفك�ر

يف الجن�س وممارس�ة العالق�ة
الحميم�ة يف الي�وم الواح�د أكث�ر
من النس�اء بشكل مضاعف وهو
دوم�ا ما يحدث فج�وة كبرية بني

10

النس�اء والرجال يف هذا األمر فإن
كان�ت النس�اء تفك�ر يف الجن�س
وممارس�ته  5مرات مثال يف اليوم
فالرج�ل يفكر يف  10م�رات وهو

ما يجعل النس�اء ال تتفهم رغبات
الرجل يف اليوم الواحد من الناحية
الجنسية.
- 3الرج�ال تع�ي دوما م�ا تقول
دوم�ا ما يع�ي جيدا الرج�ال كل
كلم�ة يقولها عىل عكس النس�اء
فالرجل عندما يقول لكي حس�نا
او أنى س�أفعل او كفى فهو يعي
جي�دا ه�ذا الحديث ع�ىل العكس
يف النس�اء عندم�ا تق�ول حدي�ث
وتش�عر م�ن داخلها ان�ه يف غري
الوق�ت املناس�ب دوم�ا تلج�أ إىل
الفرار واألسف وإلخ .
- 4املس�ؤولية املنزلي�ة بالطب�ع
الرجال ليس لديه�م القدرات عىل
القي�ام بأعم�ال املن�زل املختلفة
واملش�اركة فيه�ا مث�ل الطب�خ
واالهتم�ام باألطف�ال ومش�ابه
ولك�ن عندم�ا تطلبي منه�م هذا
يقوم�وا ب�ه بأكمل وج�ه ممكن
وعلي�ك عدم اش�عار زوج�ك بأنك
تخايف من مش�اركته املنزلية معك
فهو قادر عىل ان يفعل أي يشء.

أصول هلدايا العمل
رّ
تع�رب الهدية عن كرم اله�ادي ونبل
أخالقه ،فهي رسالة مغلرّفة باملحبة،
ومجردة م�ن الكلمات .لذا ،تس�هم
الهداي�ا يف تقري�ب األش�خاص م�ن
رّ
وتوط�د العالقات
بعضه�م البعض،
بينهم ،وال سيما يف مجاالت العمل.
وه�ذه أص�ول تب�ادل الهدايا ضمن
نطاق العمل:
 يُنصح بانشاء صندوق للموظفني،يوض�ع في�ه مبلغ معني رّ
كل ش�هر،
رّ
مخصص إله�داء أحد املوظفني عند
املناسبات ،دون أن يقع عبء الهدية
عىل شخص ،أو مجموعة محددة.
 يج�ب أن تبعد الهداي�ا عن األمورالش�خصية ،الت�ي تتن�اىف وروحيرّ�ة
العمل ،كخاتم أو زجاجة عطر مثالً،
التي تحمل تفس�ريات ع�دة كداللة
عىل أن الشخص ذو راحة كريهة.
 ي رُّفض�ل أن تقت�ر الهداي�ا ع�ىل
رّ
األمور الرمزية املتعلقة باملكتب ،كما
يمكن إهداء املدير أزرارا ً لألكمام ،أو
ربطة عنق مثالً ،أو منديالً للمديرة.

رّ
 اليحق تقديم الهدايا الش�خصيرّة
لرب العمل.
 يمك�ن ل�رب العم�ل أن يه�ديأح�د املوظف�ني عن�د الرتقي�ة ،أو يف
املناس�بات االجتماعيرّة (ال�زواج أو
الوالدة).
 يمك�ن تقديم الهدي�ة النقدية ،يفحال س�ئل الش�خص املعني بتلقي
هذه الهدية ،ووافق عىل ذلك.

سر االعشاب..؟؟؟

الشوفان و بذور دوار الشمس

الكيكة املخملية احلمراء ليوم احلب

وصفة مناسبة لتحلية مميزة لضيوفك
وأحبائك يف يوم الحب
املقادير
 2ونص�ف ك�وب دقي�ق لجمي�ع
االستعماالت
¼ كوب كاكاو داكن.
½ م/ص ملح.
 1ونصف كوب سكر.
 1ونص كوب زيت نباتي.
 2حبة كبرية بيض.
 1م/ك ملون طعام أحمر.
 1م/ص فانيليا.
 1كوب لبن رايب.

1ونصف م/ص بكينج صودا.
2م/ص خل
طريقة عمل الفروستنج
يف العج�ان ُيخل�ط  100ج�رام م�ن
الزب�دة اللينة مع  225جرام من الجبن
الكريم�ي م�ع القلي�ل م�ن الفانيلي�ا
ث�م ُيضاف لهم�ا  4أكواب من الس�كر
الب�ودرة املنخ�ول مع مراع�اة إضافة
السكر تدريجيا ومسح جوانب العجان
يف كل مرة وإعادة الخفق.
توض�ع أول طبقة م�ن الكيك و ُيضاف
مقدار من الفروستنج ثم طبقة الكيك
األخرى ثم ُتغطي الجوانب جيدا.

طريقة التحضري:
ُ .1ينخ�ل الدقي�ق مع املل�ح والكاكاو
ويرتك جانبا.
 .2بواس�طة مرضب كهربائي ُيخفق
الزي�ت م�ع الس�كر جي�دا ث�م يضاف
البي�ض تدريجي�ا ثم الفانيلي�ا وملون
الطعام .
ُ .3يض�اف القليل من خليط الدقيق ال
خليط البيض والزيت تدريجيا ثم اللبن
ثم القليل من الدقيق مرة أخرى وهكذا
حتى انتهاء الكيمة,
ُ .4يخل�ط البكين�ج ص�ودا م�ع الخل
و ُيضاف إيل خليط الكيك.

ً .5يصب خليط الكيك يف قالبني مقاس
 9بوصة بالتس�اوي ويخب�زوا يف فرن
ساخن مسبقا عىل  180درجة ويرتكوا

لطلة ابهى....

طبيبك يف بيتك

خلطة سحرية إلزالة الشعر نهائياً من جسمك

خلطة الليمون مع العس�ل من اسهل وارسع طرق ازالة الشعر نهائيا ً
بم�واد طبيعية لعمل هذه الخلطة الس�هلة و الرائع�ة و التي تعد من
افض�ل طرق ازالة الش�عر .نهائيا بمواد طبيعي�ة و لها اثر ملحوظ يف
تقليل نمو الش�عر و ازالته بش�كل دائم  .املكونات 10 :مل من عصري
الليمون  40مل عس�ل الطريقة :بخلط  10مل من عصري الليمون مع
 40مل من العسل ،اخلطيهم جيدا ثم ضعي املزيج الناتج عىل منطقة
الش�عر باس�تخدام قطعة قطن و افركي بإتجاه نمو الش�عر ثم دعي
الخلي�ط عىل امل�كان مدة  15دقيق�ة ثم قومي بش�طفه باملاء .كرري
هذه العملية مرتني باألس�بوع ملدة أسبوعني ثم كرري هذا كل أسبوع
للحصول عىل نتائج جيده و ملحوظه
ماسك الليمون للوجه من طرق ازالة الشعر نهائيا بمواد طبيعية:املكون�ات 10 :مل من عصري الليمون  30غرما من الطحني الطريقة:
إحدى اس�هل طرق ازالة الش�عر نهائيا بمواد طبيعي�ة و هي طريقة
ماسك أو قناع الليمون الزالة شعر الوجه .لعمل هذه الخلطة الطبيعية
قوم�ي بعر  10مل من عصري الليمون يف ك�وب من املاء ثم أضيفي

 30غراما من الطحني و اخلطيهم جيدا .ضعي هذا املزيج األصفر عىل
الوجه و إنتظري مدة  15دقيقة .بعد ذلك قومي بفرك الوجه يف اتجاه
نمو الشعر إلزالة الشعر غري املرغوب فيه .ثم اشطفيه جيدا باملاء.

نصائح طبية

احذر عدم دقة التشخيص ..هذه األمراض تتشابه أعراضها
تتش�ابه أع�راض ع�دة أمراض م�ع بعضها
البعض ،وقد يؤدي ذلك أحيانا إىل التشخيص
الخاطئ ،وبالتايل تلقي العالج غري املناسب.
يف التايل قائم�ة بأبرز األمراض ذات األعراض
املتشابهة ،والطريقة األفضل للتعامل معها.
مرض اليم واإلنفلونزا
ع�ادة يت�م الخلط يف تش�خيص م�رض اليم
باإلنفلونزا ،حيث إن كليهما يس�ببان الطفح
الجل�دي ،وارتف�اع درج�ة ح�رارة الجس�م،
واإلره�اق ،وآالم الجس�م العام�ة ،ومن هنا
يحدث الخلط بني املرضني.
وربم�ا ال يظهر اختبار الدم اإلصابة بمرض
الي�م إال بعد م�رور أس�بوعني كاملني ،حيث
يقوم الجس�م بتطوير أجسام مضادة ،لذلك
يج�ب رسعة استش�ارة الطبي�ب ،ألن وجود

مدة  35 - 30دقيقة.
ي�رتك الكي�ك لي�ربد تماما قب�ل وضع
طبقة الفروستنج.

الشوفان
ي�ويص األطب�اء بتن�اول دقيق الش�وفان لعالج الص�داع وأم�راض الجهاز
العصب�ي ،ألن�ه غن�ي بالفيتامين�ات  B1و B2و B3و Eو ،Dباإلضاف�ة إىل
النياس�ني والكربي�ت والكاروتني والكالس�يوم والفوس�فور والبوتاس�يوم
والصوديوم والحديد واملاغنيسيوم والنحاس والزنك.
بذور دوار الشمس
تع�د بذور هذه الزهرة مصدرا ً غنيا ً بفيتامني  Eوالفوس�فور واملاغنيس�يوم
والبوتاس�يوم ،ويمكن أن تكون جيدة جدا ً ملكافحة الصداع ،وهي َ
تؤكل نيئة
َ
تضاف إىل املخبوزات املختلفة أيضا ً.
أو محمصة ،كما يمكن أن

شك باإلصابة بمرض اليم سيخضع املريض
لتن�اول كورس م�ن املض�اد الحي�وي حتى
يمن�ع اآلثار الطويلة األجل التي يتس�بب بها
املرض.
حصوات الكىل وتمدد األوعية الدموية
كال املرضني يس�ببان آالما مربحة يف البطن،
ويصاحبهما غثيان أو ق�يء ،وتمدد األوعية
البطني يحدث نتيجة انتفاخ كبري يف الرشيان
األورطي والذي تصل خطورة تمزقه للوفاة.
ويفض�ل األطب�اء التأك�د أوال من اس�تبعاد
مرض تمدد األوعية الدموية ،خاصة للمرىض
الذين هم فوق ال� 60عاما قبل تش�خيصهم
باإلصابة بحصوات الكىل.
التهابات الكبد والحساسية
م�ن املمكن أن ُيص�اب الش�خص بالتهابات

الكبد ملدة طويلة من دون ظهور أي أعراض،
ولكن إذا اس�تمر هذا األم�ر وقتا طويال دون
اكتش�افه فإنه يؤدي إىل آالم املعدة الش�ديدة
والش�عور املس�تمر بالحكة واإلرهاق ،وهذه
نفس أعراض مرض الحساسية.
لذل�ك م�ن املهم للغاي�ة الذه�اب للطبيب إذا
الحظت وجود آثار للحساس�ية عىل اللس�ان
م�ع اصف�رار الع�ني واللس�ان ،ألن ه�ذه قد
تكون التهابات يف الكبد وليست مجرد نوبات
للحساسية.
الغدة الدرقية وارتفاع ضغط الدم
يتس�بب قص�ور وإف�راط الغ�دة الدرقية يف
ح�دوث العديد م�ن األعراض ،مث�ل نبضات
القل�ب الرسيعة ،واضطراب�ات الوزن ،وخلل
الهرمون�ات ،وارتف�اع يف درج�ة الح�رارة،
والحساس�ية ،واالكتئ�اب ،وه�ذه األعراض
تتشابه مع أعراض ارتفاع ضغط الدم ،لذلك
يجب إج�راء الفحوص�ات الالزم�ة ،والتأكد
من ت�وازن هرمونات الغ�دة الدراقية ،وعدم
االكتف�اء بتش�خيص ارتف�اع ضغ�ط ال�دم
فقط.
االنسداد الرئوي ونوبات القلق
تتش�ابه حالت�ا االنس�داد الرئ�وي ونوب�ات
القلق الناجمة ع�ن التوتر ،فكلتاهما تصيب
الجسم بضيق التنفس ،وآالم حادة يف الصدر،
واإلغم�اء ،ويحدث االنس�داد الرئ�وي نتيجة
وجود بقعة دم تس�د الرشيان الرئوي وتعيق
وصول الهواء للرئتني.
وهناك إحصائيات تش�ري إىل أن  % 33.5من
االنسداد الرئوي يتم الخلط يف تشخيصها بني
نوبات القلق وأيضا النوبات القلبية.

قال�ت خب�رية زراع�ة وخب�رية
يف الش�اي والقه�وة إليزافيت�ا
تيخونوف�ا يف مقابلة م�ع وكالة
“س�بوتنيك” إن القه�وة صالحة
لل�رشب ،وال يوج�د أي رضر أو
سمية يف القهوة.
يف الوقت نفس�ه ،يمك�ن أن يؤثر
املحت�وى الع�ايل م�ن الكافيني يف
نمو الجس�م ،ألن نش�اط العديد
م�ن العمليات ي�زداد .وأش�ارت
إىل أن األطف�ال يجب أال يرشبون
القهوة.
وفقا له�ا ،يمك�ن الحصول عىل
طاق�ة إضافي�ة م�ن القه�وة إذا
تم تناولها مع الحليب والس�كر،
والكافيني ينشط عمل الجسم .
وقال�ت تيخونوف�ا“ :القهوة لها
تأث�ري أق�وى ع�ىل الجس�م م�ن
الش�اي .إذا كان الش�اي يؤثر يف
غضون ثماني س�اعات ،القهوة

هذا ما حنصل عليه من القهوة

تؤثر يف غضون ساعتني ،وبشكل
أق�وى بكثري .لذلك ،م�ن األفضل
لألطف�ال ع�دم رشب القه�وة
الحقيقي�ة .ثماني�ة غرام�ات،
تكفي لتنشط الجسم كث ً
ريا ،ويبدأ
القل�ب ،والدم�اغ م�دة س�اعتني
بالعم�ل املكث�ف ،والكافيني جيد
للجس�م الش�اب ،ولك�ن خ�الل

الفرتة التي يتشكل فيها الجسم،
من األفضل تجن�ب ذلك ،ألن هذا
يمكن أن يؤثر يف املستقبل.
ونح�ن ال نحص�ل ع�ىل س�عرات
حرارية م�ن تناول القهوة ،فقط
ع�ىل الكافي�ني ،أي يتم تنش�يط
الجس�م ،وال نحص�ل ع�ىل طاقة
إضافية”.عن�د تحميص القهوة،

تحتف�ظ حبوب الب�ن بالعنارص
الغذائي�ة وفيتامين�ات ب الت�ي
تس�اعد عىل امتص�اص فيتامني
يس.
وأضاف�ت الخ�ربة أن�ه يف أثن�اء
الح�رب ،يتن�اول الن�اس القهوة
مثل العصيدة .ه�ذه حبة كاملة
املكون�ات تحت�وي ع�ىل جمي�ع
امل�واد الرضوري�ة .عندم�ا يت�م
تحميصه�ا ،تفق�د الكث�ري م�ن
الفيتامين�ات ،ولك�ن تحتف�ظ
بفيتامين�ات املجموعة ب ،فهي
تحم�ل موص�ل الح�رارة .ه�ذا
موصل للفيتام�ني يس .إذا كنت
ت�رشب القه�وة وت�أكل تفاحة،
فإنه س�يتم امتص�اص فيتامني
“يس” بشكل أفضل ،وهناك ً
أيضا
العدي�د من العن�ارص الغذائية يف
القه�وة التي توفر التغذية لخاليا
الجسم “.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

ال ترتدي العدسات الالصقة عند إصابتك بنزالت الربد
ارتداء العدس�ات الالصقة يتطلب
اتخاذ األشخاص املحاذير الخاصة
بكيفي�ة ارتدائه�ا ،والعناي�ة بها،
واألوق�ات املناس�بة لذل�ك ،وهناك
بعض الحاالت يك�ون فيها ارتداء
العدس�ات غ�ري آم�ن تمامً �ا مثل
ح�االت اإلصاب�ة بن�زالت ال�ربد
واإلنفلونزا.
نس�تعرض يف التقري�ر الت�ايل،
األسباب التي تمنع ارتداء العدسات
الالصقة عند اإلصابة بالربد.
العالق�ة ب�ني العدس�ات الالصقة
ونزالت الربد
عندم�ا يص�اب الف�رد بنزل�ة برد
تظه�ر عليه بعض األع�راض مثل
الرشح ،الس�عال ،واحتقان الحلق،
وأيض�ا بعض األع�راض التي تؤثر
ع�ىل الرؤي�ة ،وتتمث�ل يف احم�رار
لون أنس�جة العني ،وخروج بعض
اإلف�رازات الش�فافة الت�ي تش�به
الدم�وع ،وم�ن هنا تأت�ي العالقة
بني العدس�ات الالصق�ة واإلصابة
بالربد.
العدسات ممنوعة عند اإلصابة
بالربد
أش�ار الدكتور محمد أنور ،أستاذ
طب العي�ون بجامعة القاهرة ،إىل
عدة عوامل تجعل ارتداء العدسات

الالصق�ة يف حال اإلصاب�ة بنزالت
الربد ،م�ن األمور غ�ري اآلمنة عىل
صح�ة العين�ني ،ما قد يتس�بب يف
التع�رض ملخاطر صحي�ة تؤثر يف
جودة الرؤية ،وتتضمن:
العدسات بيئة خصبة للبكترييا
العدس�ات الالصق�ة تحت�وي عىل
نس�بة مرتفعة من املاء ما يجعلها
بيئة خصب�ة للبكترييا ،والجراثيم،
ويمك�ن انتقالها من م�كان آلخر،
وم�ع تطاي�ر ال�رذاذ النات�ج ع�ن
العطس والسعال يف الجو قد ينتقل
إىل الع�ني ع�ن طري�ق العدس�ات
فيتع�رض الش�خص لإلصاب�ة
بالتهابات بالقرنية أوامللتحمة ،وقد
يصل األم�ر إىل حد اإلصابة بضعف
النظر ،وعدم وضوح الرؤية.
اليدين ملوثة بالبكترييا
وعن�د اإلصاب�ة بن�زالت ال�ربد
واإلنفلونزا تكون يف الغالب اليدين
ملوث�ة بالبكتريي�ا والجراثيم التي
تنتق�ل إليها ع�ن طري�ق وضعها
عىل الفم أو األنف خاصة مع عدم
غس�لها جي ًدا ،وعند ملس العدسات
باليدي�ن الرتدائه�ا أوخلعه�ا ق�د
تنتقل الع�دوى إىل الع�ني فيصاب
الش�خص بالتهاب�ات بالقرنية أو
امللتحمة.

أدوية الربد تهدد بالجفاف
عن�د اإلصاب�ة بن�زالت ال�ربد
واإلنفلونزا يلجأ املصابون إىل تناول
أدوي�ة لع�الج األع�راض كاألدوية
املض�ادة للحساس�ية ،واالحتقان،
وتل�ك األدوية لها آثار جانبية تؤثر
عىل صحة العني وتهدد بالجفاف،
وم�ع ارت�داء العدس�ات الالصقة
ت�زداد حدة الخط�ورة خاصة أنها
من مسببات جفاف العني.
احذر األنواع اللينة
وأش�ار أس�تاذ ط�ب العي�ون ،إىل
العدس�ات اللين�ة مؤك� ًدا أنها من
أخط�ر أن�واع العدس�ات الالصقة

ألنها تتسبب يف امتصاص السوائل
املوج�ودة بالع�ني ،وم�ع انتش�ار
الجراثي�م يف حال اإلصاب�ة بالربد،
وإمكاني�ة وصولها للع�ني ،تزداد
ف�رص إصابته�ا بااللتهاب�ات،
بينم�ا تمنع األن�واع الصلبة مرور
الجراثيم والبكترييا إىل العني.
بديل آمن للعدسات الالصقة
وأوىص أن�ور ،املصاب�ني بن�زالت
الربد باستبدال العدسات الالصقة
ً
بديال ً
بالنظارات الطبية ،فهي
آمنا
يحمي العني من الجراثيم ،خاصة
أنه�ا ال تالمس القرنية أو امللتحمة
بشكل مبارش.
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غزل عراقي

الحمل

مهنياً :انتهى زمن الصعوبات والعثرات التي واجهتك،
حاليا ً أنت ناجح جدا ً يف عملك
عاطفياً :الحبيب بحاجة ماس�ة إليك ،وأنت ال تمنحه الوقت
الكايف ما قد يشعره باإلحباط ،تدارك األمور
صحي�اً :تج�د أن كل الظروف مؤاتية لتحس�ن وضعك الصحي،
وعليك االستفادة قدر اإلمكان من هذا الواقع

غلط جان اخت�ي�اري ب�ي���وم ح�ب�ي�ت
وان��ه أدري غلط جان أخت��ي����اري
ب��س الكلب حب���ك وان�ج�ب�ر ب�ي���ك
مفض�����وح وكمت غ�ص����بن أداري
أت��قص��������د أزع�لك ما أحاج�ي����ك
وان����ه أدري���ك ت��دري بحتض���اري
ب��س أت�حاش�ى اوكف وأحجي وي�اك
أذوب��ن ب�ي��ك وت���زي���ديل ن����اري
ال ت���قب��ل ات�روح وال تجي وي���اي
معقولة ي��س����عدك ان�كس���������اري
أقرر وي��ه لي���ل�ي أن�س��اك فد ن�وب
وأجي من الصبح وأرج�ع يف قراري
لتضن ما أعرف�ك وأعرف اش�����بيك
ت���مر من ي�مي وت����دك باب جاري
وأدورلك عذر وأت���عان����د وي�����اي
وأس������مع من تس���ولف كل كالمك
ت��ن�ادي ي�ا حي�ات��ي ابروحي أرشيك
وب����ارع م�ن ت��مث�����ل ف�ي غرامك
كل�ب���ك ماي�ح�ب معدوم األحس���اس
مص���لحت�ك تس����ددلك س��������هامك

الثور

مهنياً :يرتكز اهتمامك عىل إدخال تعديل عىل أمورك
املالية ،الفرصة متاحة لذلك وال سيما اليوم
عاطفي�اً :تنج�ح يف تعزي�ز عالقت�ك بالحبي�ب بالحوار
والرصاح�ة والروية ،وتزول العراقيل الت�ي واجهتكما منذ

مدة
صحي�اً :بقلي�ل من الص�رب واملثاب�رة تتمكن م�ن الحصول عىل
رشاقة وصحة سليمة ،وتكون يف أفضل حاالتك

الجوزاء

مهني�اً :قد تواج�ه بعض العراقي�ل يف مرشوع كنت
تعلّ�ق عليه آماالً كباراً ،وتصط�دم بواقعية املحيطن

بك
عاطفي�اً :ما كنت تنتظره من الرشيك يتحقق بالكامل ،ولن
تكون مضطرا ً إىل مضاعفة جهودك
ً
صحي�اً :ما قم�ت به حت�ى اآلن يكفي نوعا ما الس�تعادة وزنك
الطبيعي ،يلزمك بعض الوقت للوصول إىل الهدف املنشود

السرطان

مهنياً :ابت�داء من اليوم أدرس خطوات�ك ماليا ً وأعد
النظر يف االستثمارات التي أنجزتها أخرا ً
َ
إن�س املايض
عاطفي�اً :عالقت�ك مس�تقرة م�ع الحبيب،
وتطلّع نحو املستقبل لكي تمضيا معا ً حياة جميلة
ّ
وتمت�ع بوقتك معهم لتس�تعيد
صحي�اً :أخ�رج م�ع األصدق�اء
عافيتك وترفه عن نفسك

األسد

مهنياً :قد يتس�بب ط�ارئ ما اليوم بس�وء التفاهم
وانفع�االت ش�ديدة أحيانا ً بينك وب�ن الزمالء ،لكنك
رسعان ما تس�تدرك الوضع وتعيد األم�ور إىل مجاريها
الطبيعي�ة .عاطفي�اً :قدم�ت تضحي�ات كث�رة يف س�بيل
الحبيب ،حان الوقت ليق ّدم التضحيات من جانبه
صحي�اً :أنصح لك الرتوي والترصف به�دوء وبعقالنية أمام من
يحاول إثارة أعصابك.

العذراء

مهنياً :مخططاتك ومشاريعك جيدة وناجحة فليس
هناك رضورة للقلق والخوف
عاطفياً :ال تقطع الوعود للحبيب إذا لم تثق بأنك ستفي
بها ولو عىل املدى الطويل ،فقد يغر نظرته إليك
صحياً :ض�ع صحتك يف أولوية اهتماماتك ،ف�إذا فقدتها فقدت
كل يشء وأصبحت عاجزا ً عن القيام بيشء

الميزان
مهني�اً :اعتمد عىل نفس�ك وال تتوقع مس�اعدة أحد،
أنت قادر عىل ّ
حل كل أمورك بنفسك
ّ
تخص
عاطفي�اً :تتلقى إتص�االً يحمل إليك أخبارا ً س�ارّة
الرشيك ،فتفرح بدورك له وتهنئه
صحي�اً :قد تح�اول القي�ام باملس�تحيل للمحافظة ع�ىل هدوء
أعصابك ،لكن محاوالتك لن تبوء بالفشل

العقرب
مهني�اً :تتلقى عرضا ً مغريا ً يس�اعدك عىل تحس�ن
ّ
ّ
التخ�� ع�ن
لك�ن ذل�ك ق�د يتطل�ب من�ك
أوضاع�ك،
مكتسبات سابقة
عاطفياً :بالنس�بة إىل أمورك العاطفية تع�رف صخبا ً وحياة
اجتماعي�ة متحرك�ة وملون�ة بمناس�بات واجتماع�ات تفوق
توقعاتك.صحياً :تراجع يف املعنويات نتيجة خيبة مهنية تصيبك
بإحباط ويأس ،ما ينعكس موقتا ً عىل صحتك

القوس

مهنياً :يطرأ اليوم ما قد يش�ر إىل بعض العثرات عىل
املدى الطويل ،لكنك قادر ع�ىل التغلب عليها بحكمتك
وصربك
عاطفي�اً :ال تكث�ر م�ن الحدي�ث ع�ن مغامرات�ك العاطفية
السابقة ،فهذا قد يقلق الرشيك كثراً ،فتقع بعض الخالفات
صحياً :ممارسة الرياضة بال انقطاع وكما يجب ،توفر لك قدرة
أكرب عىل الرتكيز وصفاء يف الذهن

الجدي

مهنياً :ق�د تطرأ عرقلة اليوم يمك�ن أن تؤخر بعض
أعمالك الناجحة ومرشوعا ً يهمك كثرا ً
عاطفي�اً :قد تحتدم الخالفات وتنش�ب الحروب ،لكنك ال
تخفق يف تصحيح األوضاع وإعادتها إىل نصابها الطبيعي
صحي�اً :من املستحس�ن أن تخفف من س�يطرة هاجس العمل
عليك وأن تمنح نفسك بعض االسرتخاء

الدلو

مهني�اً :يط�رح هذا الي�وم وضعا ً خاص�ا ً عىل صعيد
رشاكة لك شخصية أو مهنية ،وتقدم عىل اتخاذ قرار
مص�ري له عالق�ة مب�ارشة بالوض�ع املهني.عاطفياً:
األجواء املس�تج ّدة يف العمل ق�د ال تكون مريحة ،تمر بفرتة
من الحزن والقلق ،لكن ال تدع ذلك يؤثر يف عالقتك بالرشيك ألنه
سيسعى إىل مساعدتك.صحياً :تستشر محيطك لتقف عىل آرائه
بشأن مرشوع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة

الحوت

مهنياً :اجواء مناسبة ملعالجة القضايا ،وتحصل عىل
دع�م وتأييد وترتفع املعنويات وتتقدم بنجاح ،وتتخذ
املبادرة لحسم الخيارات
عاطفياً :تس�تعيد موقعك يف قلب الرشيك بعد س�وء تفاهم
بسيط ،فقم بما يرضيه ولن تكون خارسا ً
ّ
صحي�اً :انفعالك وعصبيتك الزائ�دان يقلقان راحت�ك ويقضان
مضجعك ويبقيانك كأنك عىل استعداد دائم ملخاصمة الجميع

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1752افتتاح مستش�فى بنسيلفانيا ،وهو أول
مستشفى يف الواليات املتحدة.
 - 1809روبرت فلت�ون يحصل عىل براءة اخرتاع
السفينة البخارية.
 - 1814اإلعالن عن استقالل النرويج ،وهو الذي
وضع نهاية اتحاد كاملار.
 - 1889إعالن دستور ميجي يف اليابان.
 - 1902الرشط�ة البلجيكي�ة تهاج�م مظاه�رة
يف بروكس�ل للمطالب�ة بح�ق التصويت للنس�اء
واألقليات.
 - 1945رؤساء الواليات املتحدة فرانكلن روزفلت
واالتحاد السوفيتي جوزيف ستالن ورئيس وزراء
اململكة املتحدة ونس�تون ترششل يوقعون اتفاق
يالطا الذي وضع أساس مجلس األمن الدويل.
 - 1953االتحاد الس�وفيتي يق�رر قطع عالقاته
الدبلوماس�ية م�ع إرسائي�ل بع�د أن اكتش�ف أن
مصالحة االسرتاتيجية تحتم وقوفه مع العرب.
 - 1968اش�تعال القت�ال عىل الح�دود األردنية /
اإلرسائيلية بن الجيش اإلرسائي� وقوات املقاومة

الفلسطينية.
- 1970مصادم�ات ب�ن ق�وات األم�ن األردني�ة
واملجموعات الفلس�طينية يف ش�وارع عمّان مما
أدى إىل مقت�ل  300ش�خص ،ويف محاولت�ه ملن�ع
خ�روج دوام�ة العن�ف عن الس�يطرة ق�ام امللك
حس�ن باإلعالن قائال« :نحن كلنا فدائيون» ،كما
قام بإعفاء وزير الداخلية من منصبه..
 - 1986سقوط ميناء الفاو العراقي يف يد القوات
اإليرانية وذلك أثناء الحرب العراقية اإليرانية.
 - 1990اإلف�راج ع�ن زعي�م املؤتم�ر الوطن�ي
األفريقي نيلس�ون مانديال بعد سجن استمر 27
عامً ا من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنرصية.
 - 1992دول�ة الكويت واململك�ة املتحدة توقعان
مذكرة تفاه�م كويتية  /بريطانية حول التعاون
الدفاعي بن البلدين.
 - 2003املوس�يقار يان�ي يطل�ق ألبوم�ه الرابع
عرش بعنوان ( )Ethnicityوالذي يحتوي عىل 12
مقطوعة ،وس�عى ياني يف هذا األلبوم لجمع عدد
كبر من املوسيقى الشعبية لألعراق املختلفة.

اختبارا شخصية

شكل االظافر يكشف الكثري عن اسرار شخصيتك
أنظ�ري إىل أظاف�رك .كيف يبدو ش�كلها
الحقيق�ي والطبيعي؟ ه�ل هي طويلة؟
قص�رة؟ مربع�ة؟ مس�تديرة؟ مثلث�ة
الش�كل؟ اع�ريف أن هذا قد ي�يش ببعض
جوانب ش�خصيتك وبطباعك .إليك املزيد
يف هذا االختبار لتحليل الشخصية.
 - 1أظافر طويلة ومربعة
ه�ل ينطب�ق ه�ذا الوص�ف ع�ىل ش�كل
أظاف�رك؟ ه�و يعن�ي ّأن�ك اجتماعي�ة
وتتمتعن ب�ذكاء ظاه�ر ،إذ تحبن لقاء
الن�اس وخ�وض الكث�ر م�ن التج�ارب
الجديدة .وحن يتعلق األمر بعملكّ ،
فانك
تحبن النظ�ر إىل املواقف م�ن زوايا ع ّدة
قبل أن تأخذي القرار بشأنها .فالتخطيط
يشكل جز ًءا من أولوياتك ،من العنوان إىل
أكثر التفاصيل دقة.
 - 2أظافر عريضة ومسطحة
يعود ش�كل األظافر ه�ذا إىل امرأة تمتلك
الق�درة ع�ىل التفك�ر بوض�وح وع�ىل
التحليل .فإذا كنت هذه املرأة ،فهو يشر
أيضاً ،إىل ّأنك تفكرين مليا ً قبل أن تتكلمي
يف أي ش�أن وأن األش�خاص املحيط�ن
ب�ك يطلبون إليك غالب�ا ً أن تقدمي إليهم
النص�ح ويصغون إىل ما تقولن .كما ّأنك
تحب�ن أداء أعمالك بإتق�ان ّ
ألنك تدركن
أن هذا يؤتي النتائج الجيدة.
 - 3أظافر قصرة ومستديرة
إذا كان�ت أظاف�رك قص�رة ومس�تديرة
ّ
ي�دل ع�ىل أن�ك مفعم�ة
الش�كل ،فه�ذا
بالطاقة وتتمتعن باملوهبة وإن كان ذلك
أمرا ً خفياً .كذلك ّ
فإنك تتحلن باإليجابية
يف التفك�ر ويف التعامل م�ع اآلخرين ،ما
يدعو هؤالء إىل تكوي�ن الصداقات معك،
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قصة مثل

عباس املستعجل

عباس املس�تعجل هو كنية ع�ن احد األمثال البغدادي�ة وقصة هذا املثل
حس�ب كتاب االمث�ال البغدادية ع�ىل ما اتذكر هي :كان هناك ش�خص
لدي�ه صديقان واالثنان كانوا باس�م عباس ففي اح�دى املرات كان هذا
الش�خص يف الس�وق فمر صدفة صديقاه العباس�ان لكن االول مر قبل
الثان�ي والثاني مر بعده وكان رسيع الخطى ومس�تعجال وكانت بينهم
مس�افة قليل�ة فب�دأ هذا الش�خص يصيح بص�وت عال عب�اس عباس
فالتف�ت العب�اس االول وقال ل�ه اتريدني ان�ا فقال ل�ه كال اريد عباس
املس�تعجل الذي امامك فاصبحت املس�تعجل كني�ة ذاك العباس واصبح
الجميع ينادوه بعباس املستعجل .

قـــــــصة

وعربة

الضفدع الفائز

وال س�يما ّأن�ك مخلص�ة حت�ى النهاية.
أكثر ما تحبن :املغامرة والسر من دون
توقف عىل طريقة تحقيق أهدافك.
 - 4أظافر مربعة الشكل
ه�ل نتحدث عن أظافرك؟ إذا ً أنت تنتمن
إىل فئة النساء اللواتي يتسمن بحساسية
بالغة وبدقة املالحظة .كما ّأنك اجتماعية
ً
دائم�ا ألمر تكوي�ن صداقات
وتكرتث�ن
جدي�دة .تبدي�ن غاي�ة يف اله�دوء ،إال أنّ
عاصف�ة من االنفعاالت ّ
ته�ب يف داخلك.
هذه ه�ي الحقيق�ة .ويف املقابل ،تتحلن
بالصدق وهذا ما يعرفه الجميع.
 -5أظافر مثلثة الشكل
هل ه�ذه ه�ي ح�ال أظاف�رك؟ إذاً ،أنت
ش�جاعة وتعرف�ن دائم�ا ً م�ا تريدي�ن.
كم�ا ّأنك تحبن أن ُيف�رض عليك خوض
تحدي�ات جدي�دة س�واء ع�ىل مس�توى
حياتك الش�خصية أم املهني�ة ،علما ً أنك
تفضل�ن أن تضعي مخططات�ك قبل أن
تقوم�ي بأي أمر .كذل�ك فإنك فعالة جدا ً

يف محيطك.
 - 6أظافر بيضاوية وطولية الشكل
إذا كانت أظافرك تأخذ هذا الشكل ،فهذا
ّ
يدل عىل ّأنك تتسمن بالحيوية والخيال.
يبح�ث عن�ك اآلخ�رون ح�ن يش�عرون
بالحرة واالرتباك .فأنت تساعدينهم عىل
الوصول إىل ب�ر األمان .تحبن أن تقومي
بكل أمر بنفسك وتجتهدين يف عملك وإن
اضطرك ذلك إىل أن تبتعدي عن صديقاتك
ومحيطك االجتماعي.
 - 7أظافر عىل شكل شبه ّ
معن
يشر هذا الشكل إىل ّأنك مجتهدة يف عملك
وتتمتع�ن بالقدرة عىل قيادة الفريق .ل َم
ال؟ فأنت جادة وتتحملن املسؤولية .لذا،
يوليك األش�خاص املحيطون بك يف مجال
عمل�ك الكث�ر من ثقته�م .فأنت تتقنن
القيام باألمور وتحس�نن بلوغ األهداف
املنش�ودة .ويف املقابل ،أن�ت امرأة مرحة
وتحب قضاء أوقات سعيدة وممتعة مع
العائلة أو الصديقات.

مشاكل
متقاطعة
كلمات

سودوكـــو

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

أعلن�ت الضف�ادع يوم�ا ً ع�ن إقامة
أضخ�م مس�ابقة الختي�ار أش�جع
وأق�وى ضف�دع يف العال�م  ،ق�ررت
الضفادع اختيار أحد األبراج العمالقة
ليكون الفائز من يتسلقه  ...واتفقت
م�ع بني الب�رش عىل ع�دم التدخل يف
الس�باق أو محاول�ة إعاقتها .جاءت
الضفادع من كل أنح�اء العالم وهي
تريد أن تتس�لق لتحصل عىل الرشف
الكبر باختيارها كأش�جع ضفدع يف
العالم  ،وبدأ الس�باق باش�رتاك أكثر
من  2000ضفدع.
ركض�ت برسع�ة تج�اه ال�ربج كل
الضفادع  ..وبدأ التسلق...
أثن�اء ذل�ك كان الحضور م�ن البرش
والضف�ادع ي�رددون “ :ي�ا مجن�ون
ستقع  ..يا مجنون احذر”..
وتواىل سقوط الضفادع
منه�ا
املحظ�وظ
س�قط من

رأيس
1ألوان�ه تظه�ر بعد املطر
 oيلغي
2تحلي�ق يف الس�ماء o
فاكهة لذيذة قرشها أحمر
وحباتها كالجوهر
3مناف�س ومس�او يف
االمكان�ات  oأغىل املعادن
عىل اإلطالق
4بشكل رأيس  oأنت طلبت
األكل لشعورك بحاجته
5واح�د (باالنجليزي�ة) o
اغتاب  oمتشابهان
6مخل�وق صغ�ر يحم�ل
عرشة أمثال وزنه  oشاي
(باالنجليزية).
7متشابك بش�كل منتظم
ومكرر  oثني
8دول�ة اوروبي�ة معن�ى
اسمها بلد األرانب
9أخف الغازات يف الطبيعة
10م�ن الخ�روات o
تفضيل يشء عىل آخر

مس�افة قريبة فلم يحصل له يشء..
لكن املغامر س�قط من مسافة أعىل
فمات!.
والجميع يردد  “ :انتبه مات  10حتى
اآلن!”.
م�ع تردي�د ه�ذه العب�ارات  ..ت�واىل
سقوط الضفادع كاملطر...
ولك�ن ضفدع�ا ً واح�دا ً واص�ل
التسلق...
والكل يحاول تحذيره  “ :انتبه  ..إياك
 ..حاذرك ..نخاف عليك”..
ولكنه واص�ل  ..وواصل  ..حتى كان
يف القم�ة ون�زل بع�د ذل�ك بترشيف
واحتفاالت ...
وعندم�ا حاول�وا فه�م رس قوت�ه
وش�جاعته س�ألوه  “ :أخربن�ا  ..ما
الرس؟”.
فلم يقم باإلجابة...
انزعج الس�ائلون  ..وكرروا الس�ؤال
مرة ومرتن وثالثة ...
ولكن ال إجابة...
ال ال ال  ..إن ع�دم إجابت�ه ه�ي
اإلجابة..
فق�د كان أط�رش ال يس�مع !! ..فلم
ينتب�ه للعب�ارات الس�لبية املخيف�ة
وواصل حتى القمة.
الحكم�ة  :انتب�ه يف حيات�ك له�ذه
العبارات السلبية التي قد تقتلك  ،كن
أطرشا ً أصما ً معها!.

مشاكل

فهم ذاتيفهم ذاتي

أفقي
1الذهب األبيض  oاملاشية
اس�ر أو
دائما ًالبدوي
مم�ا يقتنيه�ا
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخر
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ر عىل
دائما ًالخر
عىل مبدأ ان
الفالح  oشقيق
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل
ذل�ك o
(مبعث�رة)
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
2ودي�ع يعت�رب
القوم
اجتماع
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
ومش�كلتي أنني ،
أماكن ،
اثن�ن ش�اع
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال ع�
يستحيل ،انوأبي
ع� امامي
فأمي
ان..تثني
بداخ�
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
الجمال بداخ� ..
3إذا تع�دىتالحظ
االنس�ان
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئا ًويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
ش�يئا ً من
يبت�دئالحياة
 oي�وم من
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
حياته ! لذلك اش�عر ب�أن !جراح
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�ي
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
حيال نف�ي ..
والضعف
التاري�خ
4اش�تهر يف
اإليمان بها ؟
اإليمانإىلبها ؟
ذهب
بتحويل ال�رتاب
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
 oأبيض (باالنجليزية)
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�ريفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ر
تتش�ارك
بش�كلoأو باخر
5يضغط اعتقد
إلط�الق النار
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
الش�طارة وبرايي
ولكن مثمر
شجر صحراوي
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
فاالبداع امر بذاتك
بذاتكللمراقبة
6قرْض  oبناء
وتكرر امامي ما تقولن
تقولن
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
نفس�ها ،من
الذات
7س�قيا  oمن
جن�وب
دول�ة
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجع�
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجع�
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ولك�ن ككنت ارد دوما ان
رشق أفريقية
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ر
ع�ىل
الثناء من
كلمات
8يتحرك ع�ىل
يحقق
كاملوج o
األم�ر ،ولهذا اوال اجع�
اجع�
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
إنجازا دورك يف ه�ذه الحي�اة
الرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
العل�معىل دافع
تقدم�ك مبني
9فيه�ا طالب�و
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
والش�كر عىل ما
والدعاء
متشابهان
والشهادات o
وما هو غر املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
ثالث�ا بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغر
املناس�ب وما
تق�رري
10الذه�ب البن�ي  oبل�د
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
اسمها يعني بلد األحرار
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
بحج�ة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

موظفو (فيسبوك) يفضحون شركتهم..
تسريب بيانات  29مليون مستخدم

فضح
ع��دد م��ن
مو ظف�����ي
« فيس�ب����وك »
رشكته�م بعدم�ا
عربوا ع�ن ش�عورهم بالندم
والح�زن ألن�ه كان بإمكانهم
منع الهجوم اإللكرتوني الذي
أدى لترسيب بيانات  29مليون
ش�خص .وأف�اد املوظف�ون
بأنهم كانوا ع�ىل علم بوجود
ثغرة أمنية س�تؤدي الخرتاق
والبيان�ات،
الخصوصي�ة
وهذا م�ا أدى لحادثة اخرتاق
البيان�ات الكبرة الت�ي يعود
تاريخها لش�هر سبتمرب عام
.2018
وق�ال أحده�م إن التحذيرات
تم تجاهلها من ِقبل الرشكة،
ولكن ه�ذا الترصي�ح رفضه
متحدث رس�مي ع�ن الفيس
بوك وأكد أن العمل بدأ بمجرد
إبالغه�م بوج�ود املش�كلة.
وهناك عدة مستندات وأوراق
تثبت تحذير موظفي الرشكة
بشكل متكرر من وجود هذه
الثغ�رة والعواق�ب املرتتب�ة
عليه�ا ،وعىل الرغ�م من تلك
التحذي�رات ظل�ت الثغ�رة
موج�ودة ملدة تس�عه أش�هر

كامل�ة،
وأدت لكشف
وترسي�ب بيانات
وهويات وهواتف املستخدمني
الذين بل�غ عددهم  29مليونا
متضمن�ة تفاصي�ل وبيانات
حميمة ألكث�ر من  14مليون
مس�تخدم .هذا الترسيب أدى
لرف�ع العدي�د م�ن الدعاوى
القضائية والبيانات ضد مارك
زوكربرغ الرئي�س التنفيذي
للفي�س ب�وك ،خاص�ة م�ن
ضحايا االخرتاق من الجنسية
األمريكي�ة الذي�ن اتهم�وا
الرشك�ة باإلهم�ال والفش�ل
يف حماي�ة الخصوصية .وأكد
زوكربرغ أن ما حدث مشكلة
أمنية خطرة وهم يأخذونها
ع�ىل محم�ل الج�د ولك�ن
كش�فت األوراق والوثائ�ق
الداخلي�ة الت�ي ت�م تقديمها
كج�زء م�ن الدع�اوى الت�ي
أُقيم�ت ض�د رشك�ة الفيس
ب�وك ع�ن إخف�اق الرشكة يف
معالجة املخاوف التي أثارها
مهندس�و وموظف�و الرشكة
والتي ستسهل رسقة بيانات
األشخاص.

«ورق حائط» للمنازل يقوي إشارة
الواي فاي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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العدد 7187 :الثالثاء  11شباط 2020

07810090003

No: 7187 Tue 11 Feb 2020

بعد غياب  16عاما  ..تألق مدرسي عراقي في مهرجان
الخطابة العربية
بغداد /الزوراء:
حقق العراق املركز الثالث يف املهرجان املدريس
للخطابة العربية الذي اقيم يف القاهرة.
وذكرت وزارة الرتبية ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة من�ه :ان الطالبة ،تس�نيم فاروق ،من
ثانوي�ة متميزات الخ�راء ،والطال�ب جنيد
عادل فاضل من متوس�طة املأمون ،التابعتني
اىل مديري�ة الك�رخ االوىل ،حققا انج�ازا ً مهما ً
بحصولهما عىل املركز الثالث عربيا ً يف مسابقة
التحدث باللغة العربية الفصحى ،وفن الخطابة
واإللقاء الش�عري التي أقامته�ا جامعة الدول
العربية يف العاصمة املرصية القاهرة.
واش�ادت وزيرة الرتبية ،سها خليل العيل بك،
بهذا االنجاز ،مؤك�دة حرصها عىل تقديم كل
انواع الدع�م ملثل هذه املواه�ب لتحقيق
نتائج متميزة يف هذه النشاطات املهمة.
وكانت وزارة الرتبية قد ش�اركت مؤخرا
يف مهرج�ان الخطاب�ة وس�باق الفصحى يف
اللغ�ة العربية الذي أقي�م يف العاصمة املرصية
القاهرة تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وقال ،فالح محمود القييس ،مدير عام تربية
بغ�داد الكرخ االوىل ،رئي�س الوفد العراقي إىل
املهرج�ان :ان مش�اركة الع�راق التي تحققت
بع�د غياب ع�ن ه�ذا املهرجان ألكث�ر من 16
عاما تميزت بالحضور القوي بني وفود جميع
الدول العربية ،حيث كانت املنافسة عىل أشدها

مطر ساخن

شجون وفنون يف عامل
السياسة
أمحد اجلنديل
بني الطلبة العرب املتباري�ن يف فنون الخطابة
باللغة الفصحى.
واض�اف :ان الطالبة العراقية تس�نيم فاروق
تمكن�ت من الحص�ول عىل املرك�ز الثالث عىل
مس�توى الوط�ن العرب�ي ،وه�و نج�اح كبر
للعراق يف ظل املش�اركة العربية الواسعة وقوة
املنافسة ،واشتدادها بني املتبارين من مختلف

إىل جول�ة كندي�ة أمركية فني�ة يحيي من
ضمنها حفلة عيد العشاق يف ميامي.
ورغم أن مدير أعمال الفنان وفريق
العمل قد عادوا من جولتهم
بع�د رأس الس�نة ،ف�إن
كفوري بق�ي برفقة
حبيبت�ه يتجول من
والي�ة إىل أخ�رى.
وأوضحت املصادر
أن حبيبة كفوري
الجدي�دة «س�يدة
مجتمع» من عائلة
مخمليّ�ة وتتمت�ع
ب�ذكاء وثقافة عالية
وجمال وهي من أصول
لبنانيّ�ة» ،م�ن دون ذك�ر
اس�مها أو مهنتها .أما عن لسان
وائ�ل فيق�ول املص�در« :خلص وائ�ل أخد
الق�رار ،يعن�ي هي�ك وبإختصار س�يكون
عريس�نا شيخ الش�باب هذه السنة» .فهل
تصدق هذه األنباء ويدخل كفوري القفص
الذهبي مجد ًدا؟

الدول العربية.
واكد القي�يس :أن الوفد العراق�ي ،الذي عكس
الص�ورة الجميل�ة للع�راق ،اس�تثمر فرص�ة
التواجد يف هذا املحفل العربي الكبر يف التباحث
والتنسيق مع الوفود العربية األخرى املشاركة
ألج�ل تطوي�ر مج�االت التع�اون الرتبوي مع
العراق يف مختلف املجاالت.

 16ألف دوالر غرامة لكويتي
بسبب إساءته للفنانة أحالم

وائل كفوري سيدخل مجدداً القفص الذهبي
يبدو أن الفنان ،وائل كفوري ،قرر الدخول
يف عالق�ة حب جديدة بعد ع�ام تقريبا عىل
انفصاله من زوجت�ه األوىل أنجيال
بشارة.
وبحسب ما يتم التداول
ب�ه م�ن معلوم�ات،
ف�إن زواج كفوري
مرة ثاني�ة أصبح
ش�به مؤك�د يف
املستقبل القريب،
حي�ث اس�تمتع
برفق�ة حبيبت�ه
الجدي�دة الت�ي لم
تتض�ح هويته�ا يف
رأس الس�نة بعدم�ا
ألغ�ى عودت�ه إىل ب�روت،
وقد يدخالن القفص الذهبي قبل
الصيف املقبل.
وتواجد كف�وري قبيل رأس الس�نة إلحياء
ليلة العيد يف لوس أنجلوس عىل أن يعود إىل
بروت ملدة ش�هر ،ث ّم ينطل�ق منها يف أوائل
ش�هر ش�باط الحايل إىل املكس�يك وبعدها

ألزم�ت محكم�ة االس�تئناف الكويتي�ة الناش�ط
الشهر «مشاري بويابس» بدفع مبلغ  5000دينار
(أكثر من  16ألف دوالر) ،للفنانة اإلماراتية أحالم،
كتعويض أدبي بس�بب إس�اءته لها ع�رب منصات
التواصل االجتماعي.
الحكم جاء تعويضا عن الرر الذي لحق بالفنانة
اإلماراتي�ة ،بعد رفع دعوى ضد الناش�ط بويابس
من قبل املحامي بدر باقر.
وتع�ود أصول القضية إىل عدة س�نوات ،حيث رفع
املحام�ي ب�در باق�ر ،دعوى ض�د بوياب�س بتهمة
تعمد اإلس�اءة اللفظية إىل الفنانة أحالم من خالل
تدوينات عرب حسابه يف «تويرت».
وقض�ت محكم�ة الجن�ح يف نهاي�ة الع�ام ،2017
بتغريم بو يابس آنذاك بمبلغ  5000دينار؛ إلساءته
للفنانة أحالم.
وسبق أن تداولت بعض التقارير نص اإلساءة التي
قيل بأنها س�بب رفع الدعوى ض�د بويابس ،حيث
تضمن« :إس�اءة لفظية وعبارات ذم َ
مست الشكل
الخارج�ي للفنان�ة أح�الم ومقارنتها م�ع الفنانة
اللبنانية نانيس عجرم».

جاكي شان 140 :ألف دوالر لمن يخترع عقاراً يُخلص الصين من «كورونا»
اعل�ن النج�م الصين�ي ،جاكي ش�ان ،مكافأة
بقيم�ة  140أل�ف دوالر ،مل�ن يخ�رتع عق�ارا ً
يُخل�ص دولته م�ن فروس «كورون�ا» .وذكر
أ ن�ه
أن جاك�ي ش�ان أعل�ن
س�يتربع بملي�ون
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ً
عالج�ا يخلص الصني
ي�وان صيني ملن يخرتع
والعالم كله من وباء «كورونا» .وقال جاكي:
«ال أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر،
وال أري�د أن أرى أي مواط�ن صين�ي مري�ض
وحزي�ن ويتملكه املرض ه�و وأرسته» .يُذكر

أن أع�داد الوفي�ات بوب�اء كورون�ا يف الص�ني
مازالت مستمرة ،ووصل عدد ضحايا فروس
كورونا إىل  813ش�خصا يف الصني وهذا الرقم
يتجاوز يف ش�هرين عدد الوفيات التي تس�بب
بها فروس «سارس».

يحلو للبعض أن يعرف السياس�ة بأنها علم الدولة ،وما يتمخض
عنها من ش�بكة العالقات بني مؤسساتها وتش�كيالتها املتفرعة
وممارساتها املختلفة ،ورعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية
 ،ويحل�و للبعض اآلخر أن يوجزها بأنه�ا تقوم عىل توزيع النفوذ
والق�وة ضمن ح�دود املجتمع ،وعرّفه�ا (ديفيد ايس�تون) بأنها
دراس�ة تقس�يم املوارد املوجودة يف املجتمع عن طريق الس�لطة،
واجتهد (هارولد) ،فقال إن السياس�ة عبارة عن دراس�ة السلطة
وقيامه�ا بتحديد املصادر املحدودة ،بينما ذهب أصحاب مدرس�ة
الواق�ع إىل أنه�ا فن يق�وم عىل دراس�ة الواقع الس�يايس وتغيره
موضوعيا ً.
ال نري�د التوغل يف مفهوم السياس�ة وتعريفها وأنواعها وأش�كال
الس�لطة السياس�ية ،وال نري�د االنج�رار وراء العلوم السياس�ية
ودراس�ة الس�لوك الس�يايس ،فكل التعريفات واالجتهادات تسر
باتج�اه إدارة الدولة وعالقتها مع الش�عب وال�دول األخرى ،وإذا
كان ه�ذا املفه�وم أصب�ح واضحا للجمي�ع ،فإن رسعة تش�ابك
األح�داث واللعب تحت الطاولة جعلت الس�لوك الس�يايس متغرا
عىل ال�دوام وفقا للنتائج الت�ي تفرزها رسعة األح�داث ،وأصبح
هذا الس�لوك ش�بيها بحالة الرمال املتحركة ،وأصبحت السياسة
مع س�لوك أصحابها ال تع�رف اللون األبيض واألس�ود فقط ،وال
تراع�ي العواطف الس�اذجة واملجام�الت واآلداب والتقاليد ،حيث
اعتل�ت ع�رش العالق�ات مصلحة الدول�ة وعالقتها م�ع مصالح
الدول األخ�رى ،وصار االنتقال من خن�دق إىل خندق آخر ال يدخل
يف باب النفاق الس�يايس ،وبات التنازل عن موقف متش�دد ال يعرب
ع�ن انتهازية سياس�ية  ،وانقلب الس�يايس من ش�خصية صلبة
إىل ناعم�ة رقيقة عىل وف�ق ما تمليه مصلحة بل�ده ،وما تفرضه
متطلبات املرحلة التي يعيشها.
يف العالقات السياسية تش�دد واعتذار ،صالبة ومرونة ،أخذ وشد،
اغالق وفتح ،انكماش وانبس�اط ،والهدف الرئيس لكل التحركات
هو املصلحة العليا للوطن والشعب العاملي ،فرغم كل االختالفات
ب�ني طبيعة السياس�ات الدولية ،إال أن املصلحة املش�رتكة جعلت
الس�لوك الس�يايس يتجه نحو املصالح املشرتكة لهذه الدول ،ومن
كان خطا أحمر باألمس تحول إىل الخط األخر ما دامت املصلحة
ترعى حركة السياسة العامة.
لي�س عيبا ً يف سياس�ة الدولة من تغير مس�اراتها خدمة ملصالح
ّ
ولكن العيب يف سياسة الدولة التي
الش�عب والنظر إىل مستقبلها،
تحرتق دون أن تحرك ساكنا ً.
مفهوم السياس�ة اليوم يف العالم الثالث يعن�ي تقديم كل صنوف
املخدرات للش�عوب من أجل بقائها يف مس�تنقع الهزيمة ،ومسار
السياس�ة يف البلدان التي تعاني من قس�وة الدول العظمى عليها
ورشاسة الرب عليها يسر نحو املزيد من الخنوع والتبعية لتلك
ال�دول من أجل البقاء عىل عرش الس�لطة الذي يتخذه الحاكم ربّا
له ،وعىل وفق هذا املس�ار تبقى الشعوب تعاني من الظلم ،ويبقى
الحاكم مسكونا بالخوف.
إىل اللقاء...

اإلفراج عن الفنانة المغربية مريم حسين
ابتكر باحثون بمعهد ماساشوس�تس للتقنية لعلوم الحاس�وب
وال�ذكاء االصطناع�ي يف كامربي�دج ورق حائط ذك�ي يعمل عىل
تعزيز وتقوية إشارة الواي فاي الالسلكية داخل منزلك بنحو 10
أضعاف قوة اإلشارة املتوفرة حاليا ً مع أجهزة الراوتر الخاصة.
وج�د الباحث�ون أن الس�بيل األفض�ل لتعزيز وتقوية اإلش�ارات
الالس�كلية ه�ي تزويد جه�از الراوت�ر بهوائيات ،فقام�وا بذلك
م�ع ورق الحائط الذكي وتزويده بأكثر م�ن  300من الهوائيات
الالس�لكية الق�ادرة عىل زيادة متوس�ط قوة اإلش�ارة بنحو 10
أضعاف اإلشارة الحالية.
وبزي�ادة قوة اإلش�ارة الالس�لكية ،يُتاح لألجهزة االستش�عارية
الصغ�رة العم�ل بكفاءة أعىل مثل تلك املس�تخدمة يف اكتش�اف
مس�تويات التلوث يف األماكن املغلقة أو مك�ربات الصوت الذكية
األصغ�ر حجم�اً ،إضاف�ة إىل األجهزة الطبي�ة الحيوي�ة التي تتم
زراعتها داخل جس�م اإلنس�ان .وقام الباحثون بتطوير «س�طح
ذكي» يس�مى  RFocusيمكن تثبيته كورق حائط داخل املنزل أو
املكت�ب ،وال يتطلب كهرباء أو طاقة أو أس�الك ،وتنحرص مهمته
ع�ىل أن يكون بمثاب�ة «جهاز تحكم» يقوم بإرس�ال اإلش�ارات
الالس�لكية منخفض�ة الطاق�ة عىل الحائ�ط ثم يقوم بعكس�ها
الستخدامها وقت الحاجة.

تغريدات
يف االجتماعات الليلية يطالبون حبصص
يف الــوزارت وباقــي املواقــع ،ويف النهار
يتحدثون لالعالم بأنهــم تركوا احلرية
للرئيس املكلّف لتشكيل احلكومة...
مواقف الليل ميحوها النهار.

سالم مشكور

مصطفى سعدون

عــدد املتابعــن مســؤولية ،ال جنوميــة،
والتفاعــل تواصــل ،ال تكــر ،وإحــرام
املُتابعن من خالل عــدم التضليل إحرام
للذات ،وصعود أســهم املرء يف توير ،ال
يعين أنه على صــواب ،وحمبة الناس يف
هذا املوقع األزرق ،نعمة ،واملُتابعة إطالع
على ما تكتب ،ال تبعية لشخصك.

أعلنت الفنانة الكويتية ،مها
محمد ،اإلفراج ع�ن الفنانة
املغربية ،مريم حس�ني ،من
محبسها ،بعد  10أيام فقط
م�ن إع�الن القب�ض عليها
م�ن جان�ب اإلدارة العامة
للمؤسسات اإلصالحية
والعقابي�ة يف دب�ي،
لتنفي�ذ الحك�م
الصادر بحقها
من محكمة
ب�ي
د

بالحب�س ملدة ش�هر ثم اإلبع�اد عن
دولة اإلمارات.
وقال�ت ،مها محمد ،يف رس�الة ّ
بثتها
عرب حسابها عىل موقع «إنستغرام»
م�ن خ�الل اس�تخدامها خاصي�ة
«االستوري»« :أحب أبرشكم حبايبي
مريم حس�ني طلعت الي�وم وبرتجع
بنته�ا بحضنه�ا الحم�د لل�ه رب
العاملني».
وتابع�ت ،مه�ا محمد ،الت�ي دعمت
مريم حسني بعد القبض عليها قائلة:
«يارب�ي ش�نو تك�ون فرح�ة البنت
الصغرة بردة أمها ،الحمد لله ،حمدا

لله عىل السالمة مريم حسني».
ّ
وعربت الفنان�ة الكويتية مها محمد
يف وق�ت س�ابق؛ ع�ن اعتقاده�ا أن
املس�ؤولني اإلماراتي�ني س�يعيدون
النظر يف قضية مريم حس�ني ،قائلة:
«أتوقع أن أهل اإلمارات ناس طيبني
وش�يوخهم أطي�ب» ،مدون�ة ع�ىل
مقطع الفيديو رس�الة للمس�ؤولني
جاء فيها« :ش�يوخ اإلم�ارات طيبة
واإلنس�انية فيه�م م�ا أعتق�د راح
يخلونها أكيد يعيدون النظر أكيد».
ُيذك�ر أن اإلعالم�ي اإلماراتي صالح
الجس�مي ،أعلن يف مقطع فيديو بثه

أوسكار  ..2020فينيكس أفضل ممثل وزيلويغر أفضل ممثلة

فاز املمث�ل ،يواك�ني فينيكس ،بجائ�زة «أفضل
ممث�ل» عن فيل�م «الجوك�ر» ،وذلك خالل
حف�ل توزي�ع الجوائ�ز ال�ذي أقامت�ه
أكاديمية فنون وعلوم السينما األمركية
يف مرسح دولبي بل�وس أنجلوس ،الذي
امت�د حت�ى الس�اعات األوىل م�ن صباح
ام�س االثن�ني ،فيما ف�ازت النجمة رينيه
زيلويغر بجائزة «أفضل ممثلة» عن دورها
يف فيلم «جودي» .
م�ن جهت�ه ،فاز ب�راد بي�ت بجائزة أوس�كار
«أفض�ل ممث�ل مس�اعد» ع�ن دوره يف فيل�م
«وان�س آبون أتاي�م إن هولي�وود» من إخراج
كوينت�ن تارانتين�و .أمّ ا لورا دي�رن فنالت
جائزة أوسكار «أفضل ممثلة مساعدة»
عن دورها يف فيلم «ماريدج ستوري».
بينم�ا ف�از فيل�م «توي س�توري »4
بجائزة أوس�كار أفضل فيلم رسوم
متحرك�ة ،و نال فيل�م «أمريكان
فاكتوري» بجائزة أوسكار أفضل
فيلم وثائقي ،أما الفيلم الكوري
الجنوب�ي «بارازاي�ت» ففاز
بجائ�زة أوس�كار

«أفض�ل فيلم أجنبي» ،ومخرج�ه الكوري الجنوبي
بون�غ ج�ون ه�وو ف�از بجائ�زة أوس�كار «أفضل
مخرج» ،متفوقا ً عىل الربيطاني سام منديس الذي
كان األوفر حظا للفوز.
بالع�ودة إىل بيتّ ،
فإنه تف�وق يف هذه الفئة عىل جو
بي�ي و العمالق آل باتش�ينو وكالهما يف فيلم «ذي
آيريشمان» ملارتن سكورسيزي وأنطوني هوبكينز
«ذي تو بوبس» وتوم هانكس عن «ايه بيوتفل داي
إن ذي نيربهود».
وقال بي�ت متوجها إىل الحض�ور يف مرسح «دولبي
ثيات�ر» يف لوس أنجليس «أنا
مصع�وق .أنا ال أنظر إىل
املايض ع�ادة لكن ذلك
جعلني أفعل».
واس�تذكر وصول�ه
إىل هولي�وود واملمثلة
جينا ديفيس واملخرج
ري�ديل س�كوت اللذين
أعطي�اه فرصته األوىل
يف فيل�م «ثيلم�ا أن�د
لوي�ز» ( )1991قب�ل
حواىل  30عاما.
أما املمثل�ة األمركية
لورا ديرن،

التي فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة
يف دور ثان�وي عن دوره�ا كمحامية
رسيع�ة ال�كالم ومتطرف�ة يف
فيلم «ماريدج س�توري» ،فقد
تفوقت ،عش�ية عيد ميالدها
ال�� ،53ع�ىل مارغ�و روبي
«بومبش�ل» وس�كارليت
جوهانس�ون «جوج�و
رابيت» وفلورانس بيو
«ليتل وومن» وكاثي
بايت�س «ريتش�ارد
جويل».
وفيل�م «بارازاي�ت»،
ال�ذي ف�از ب�»أفض�ل فيل�م أجنب�ي»،
ي�راوح ب�ني التش�ويق والكوميدي�ا
العائلي�ة والس�خرية الالذعة حول
التف�اوت االجتماع�ي وه�و أول
عمل كوري جنوبي يفوز بجائزة
اوسكار.
وسبق للفيلم أن فاز العام املايض
بالس�عفة الذهبي�ة ملهرج�ان
«كان» ،فضال عن مجموعة من
الجوائز هذا املوس�م من بينها
«غولدن غلوب» و»بافتا» .وقد
نال استحسانا كبرا يف صفوف
النقاد .وهذه الجائزة الثانية له
يف الحفلة بعد نيله جائزة أفضل
سيناريو أصيل.

عرب حس�ابه عىل موقع «تويرت» ،أن
مريم حسني أصبحت يف عهدة اإلدارة
العام�ة للمؤسس�ات اإلصالحي�ة
والعقابي�ة يف دب�ي ،لتنفي�ذ الحك�م
الصادر بحقها موجها الش�كر لدولة
اإلم�ارات ورشط�ة ونياب�ة ومحاكم
دبي ومن وقف معه وس�اعده يف تلك
القضي�ة وأيده
و تفه����م
موقفه.

