أمطار غزيرة وسيول باجتاه رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الكوت والعمارة اخلميس املقبل
مؤيد الالمي

بغداد /متابعة الزوراء:
توقعت هيئة االنواء الجوية ان البالد ستشهد الخميس
املقبل تساقط امطار غزيرة عىل الحدود الجنوبية
الرشقية للعراق ،مما سيسبب سيوال باتجاه الكوت
والعمارة.وقال رئيس منبئني جويني اقدم ،محمود عبد
اللطيف ،يف حديث صحفي :ان «الخرائط والتنبؤات
الجوية العاملية تشري اىل ان البالد ستشهد يوم الخميس
املقبل أمطارا غزيرة غرب إيران عىل الحدود الجنوبية
الرشقية للعراق تصل اىل  ٦٠- ٥٠ملم قد تسبب
السيول باتجاه الكوت وعيل الغربي والعمارة التي
بدورها».واضاف ان «باقي املناطق ستشهد تساقط
أمطار خفيفة إىل متوسطة».

العراق ومصر يتفقان على اإلسراع
بتوقيع مذكرات تفاهم «ته ّم البلدين»

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اتفق وزيرا خارجية العراق ومرص عىل أهمّية اإلرساع بتوقيع عدد من مُ ّ
ذكرات
التفاهم التي ته ّم البلدين.وقالت الخارجية العراقية يف بيان :إن وزير الخارجيّة
ّ
محمد عيل الحكيم التقى وزير الخارجيّة
املرصي سامح شكري ،عىل هامش
أعمال مُ ؤتمَر ميونخ لألمن الدويلّ/الدورة (.»)٥٦وأوضحت «أن الجانبني بحثا
ّ
واالستخباري ،وتبادل املعلومات بني البلدين يف مجال
األمني
أهمّية تفعيل التعاون
ّ
مكافحة اإلرهاب».وبحسب البيان ،فقد جرى التأكيد عىل رضورة تعزيز العالقات
الثنائيّة بني البلدين عرب تكثيف الزيارات ،وتنسيق املواقف ،والدعم املُتبا َدل لتبوُّؤ
املناصب اإلقليميّة ،والدوليّة .كما اتفق الجانبان عىل أهمّية اإلرساع بتوقيع عدد من
مُ ّ
ذكرات التفاهم التي ته ّم البلدين.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م
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أكد اإلبقاء على وزراء الداخلية والدفاع واملالية يف احلكومة اجلديدة

الفتح يكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف الفتح عن مالمح الكابينة
الوزاريية التيي يعتيزم رئيس اليوزراء
املكلف تقديمهيا اىل الربملان ،وفيما اكد
االبقياء عيىل وزراء الداخليية والدفياع
واملالية يف الحكومة الجديدة ،اكد النائب
عين كتلة تيار الحكمة الوطني ،اسيعد
املرشيدي ،رضورة تشيكيل حكومية
مستقلة بعيدة عن االحزاب.
وقال القييادي يف تحالف الفتح ،النائب
حنني القيدو ،يف حديث لي”الزوراء” :ان
رئييس اليوزراء املكلف ،محميد توفيق
عيالوي ،يحياول االبقياء عيىل بعيض
وزراء الحكومة املسيتقيلة يف الحكومة
الجدييدة لتصبيح الكابينية الوزاريية
الجديدة خليطا من الحكومتني الجديدة
والسيابقة .مبينا :ان ذلك يأتي إلرضاء
بعيض الكتل السياسيية التيي تحاول
الضغط عيىل عالوي.واضياف :انه من
بيني اليوزراء الذيين قيد يبقيي عليهم
عالوي هي الوزارات السييادية ،السيما
الداخليية والدفياع واملاليية .موضحا:

مالمح الكابينة الوزارية واحلكمة يدعو إىل تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن األحزاب
ان وزيير الداخليية ،ياسيني اليارسي،
نجيح يف اداء مهمتيه خيالل حكومية
عبد املهدي ،وكذليك وزير الدفاع نجاح
الشيمري ،ويرييد من خيالل ذلك بعث
رسيالة ايجابيية اىل املكيون السيني،
فضال عين وزيير املالية فؤاد حسيني،
لرتضية املكون الكردي ،السيما الحزب
الديمقراطي اليذي يواصل ضغطه عىل
عالوي.واوضيح :ان عيالوي يحياول
التحرر عن الضغوط التي تمارس عليه
مين قبل بعيض الجهيات السياسيية،
حييث تسيعى جهيات للحصيول عيىل
مكاسب سياسيية يف حكومته .مؤكدا:
ان عالوي يسيعى إلرضاء جميع الكتل
واملكونيات يف سيبيل نجياح حكومته.
واشار اىل :ان رئيس الوزراء املكلف ربما
يعتمد عىل معييار النزاهة والتحرر من
الضغط السييايس يف تشكيل حكومته،
وهذا يأتي من خالل االسيتعانة ببعض
اليوزراء القداميى .مرجحيا تمريير
الكابينة الوزارية داخل الربملان.

تفاصيل ص2

الطلبة جيددون التظاهر يف بغداد واحملافظات ويؤكدون ضرورة حتقيق مطالب الشعب

بغداد /الزوراء:
جدد الطلبية تظاهراتهيم يف بغيداد ومحافظات
أخرى ،مرددين شيعارات غاضبة تؤكد إرصارهم
عيىل رضورة تحقيق مطالب الشيعب وتشيكيل
حكومة مين وزراء مسيتقلني ،وإصيالح أوضاع
البلد كافة.وانطلقت تظاهرات طالبية حاشدة يف
ساحة التحرير وسط بغداد ومحافظات الجنوب،

مجيددة رفضها تكلييف محمد عالوي بتشيكيل
الحكومية ،فيميا اندلعت مواجهيات بني القوات
األمنية ومتظاهرين قرب سياحة الخالني وسط
العاصمية العراقيية.ويف محافظية بابيل ،خيرج
مئات الطلبية بتظاهرات مشيابهة ،كما تظاهر
طيالب جامعية ميسيان بفيرع كلية اإلعيالم.إىل
ذلك ،خرج املئات مين الطالب يف محافظة كربالء

بمسريات حاشيدة تنديدا ً بحرق خيم املتظاهرين
يف بغداد ،وصدحت أصيوات املتظاهرين هاتفني:
“فيوق الغييم نضيع الخيمية!” .كميا ارتفعيت
الهتافيات مناديية امليرأة العراقية للمشياركة يف
التظاهرات.وانطلقت تظاهيرات طالبية أيضا يف
النارصية والبرصة بعد تنسييق العشيائر واألمن
من أجل املحافظة عىل سيالمة املحتجني ،إذ التزم

املتظاهرون بالبقاء يف الساحات املخصصة ،وذلك
عقب تأكيد رئيس اليوزراء املكلف ،محمد توفيق
عيالوي ،بأنه اقرتب من تحقيق “إنجاز تاريخي”
يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة “من األكفاء”،
دون تدخل أي طرف سيايس.كما أكد املتظاهرون
رضورة عدم نسييان دماء الشهداء الذي سقطوا
منذ بداية التظاهرات.

عاملة الصالون تعزو سبب قتل والدتها لكثرة وصفها باجملنونة أمام أقاربها وأصدقائها

ص4

الزوراء يهزم الطلبة برأسية مهند عبد الرحيم يف افتتاح الدوري املمتاز

ص6

القضاء ينظر يف قضايا فساد تتعلق مبسؤولني
كبار بينهم نواب حاليون وحمافظون

بغداد /الزوراء:
نظرت محكمة جنايات مكافحة الفساد
املركزية ،امس االحد ،دعاوى ثالثة أعضاء
مجليس نواب حالييني وثالثة محافظني
ورئيسيني ملجالس محافظات وخمسية
ميدراء عامني وعضو مجليس محافظة
ونائب ملحافظ.وذكر رئيس املحكمة عن
توجيه هيئة النزاهة والجهات التحقيقية
كافية برسعية اإلنجياز ليتسينى لهيم
حسيم دعاوى الفسياد الكربى بالرسعة
املمكنة ،فيما نفى ميا أثري حول اإلفراج
عن رئيسية مؤسسية الشيهداء املتهمة
بقضايا فساد.وتشكلت محكمة جنايات
مكافحية الفسياد املركزيية بعيد اندالع
التظاهيرات يف بغداد وباقيي املحافظات
اسيتنادا ألمير مجلس القضياء األعىل يف
الي 16من ترشيين االول  ،2019وحددها
بنظر قضايا الفسياد الكيربى واملتهمني
الذين يتولون مناصب عليا يف مؤسسات
الدولة.وقال رئيس املحكمة ،خالد صدام،
يف ترصيح له بشيأن آليية عمل املحكمة

الذي ذكير أنها “مشيابهة لعمل محاكم
الجناييات االعتيادية يف البالد ،إال ان بيان
تشكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية
معينة”.وأضياف صيدام ان “املحكمية
تعتميد يف إنجازاتهيا وعيدد الدعياوى
املنياط بها نظرها عىل اليدور الذي تقوم
بيه األجهيزة التنفيذيية وهييأة النزاهة
والجهيات التحقيقيية يف كشيف مرافق
الفسياد يف مؤسسيات الدولة”.وردا عىل
ما تروج له بعض وسيائل اإلعالم بشأن
تقصري القضاء يف مكافحة الفسياد ،أكد
أن “ميا يتيداول مين قبل وسيائل إعالم
ومواقع التواصل االجتماعي عن تقصري
القضياء يف مكافحة الفسياد ،قد جانب
الحقيقية ،فالقانون حيدد دور القايض
بإصدار األحكام حول ميا يعرض أمامه
مين أدلية مثبتية ،ويف دعياوى مكتملية
األركان ،مثاليه دور القضاء يف مكافحة
اإلرهاب وأحكامه الباتة التي ساهمت يف
فرض األمن يف البالد.

تفاصيل ص4

مسقط  :خطر اندالع مواجهة يف مضيق
هرمز أكرب من أي مكان باخلليج

ميونيخ /متابعة الزوراء:
ع ّد وزير الخارجية العمان،ي يوسف بن
علوي ،أن خطر اندالع مواجهة عسكرية
يف مضيق هرمز ،أكرب مقارنة بأي مكان
آخير يف منطقية الخلييج بسيبب العدد
املتزايد من السيفن الحربية التي تؤمنه.
وأوضح بن علوي ،خالل مؤتمر ميونيخ
لألمين أن “هنياك الكثيري مين السيفن
الحربيية يف هرميز ،ومبعيث قلقنيا هو

أن خطيأ قد يحدث” ،ميا يجعل املنطقة
“نقطة االشيتعال األخطير يف الخليج يف
الشهور املقبلة”.ودفع الخالف بني إيران
والغيرب عيدة دول إلرسيال مجموعات
عميل حربيية لحمايية الشيحن هناك،
وألقت واشنطن باملسؤولية عىل طهران
عن هجمات عىل سيفن تجارية دولية يف
املنطقية أو بالقرب منها ،وهو ما تنفيه
إيران.

روحاني :لن جنري حمادثات مع
أمريكا حتت الضغط

طهران /متابعة الزوراء:

اكد الرئيس اإليراني ،حسين روحاني،
يف مؤتمير صحفيي بثيه التلفزييون،

ان طهيران لين تجيري محادثات مع
الواليات املتحدة تحت الضغط .وأضاف
أن مسياعدة إيران رضوريية من أجل
تحقييق األمين يف اليرشق األوسيط.
وقيال روحاني :ان إييران لن تتفاوض

تحيت الضغيط ...لين نذعين للضغط
األمريكيي ،ولين نتفاوض مين موقع
ضعف ..سياسية ’الضغوط القصوى‘
تجياه إيران محكوم عليها بالفشيل“.
واضاف :ان إقرار السيالم واالستقرار
يف منطقة الرشق األوسيط الحساسة
ويف الخليج مسيتحيل دون مسياعدة
إيران“.

احللبوسي والبارزاني يتفقان على ست
نقاط بشأن تشكيل احلكومة

بغداد /الزوراء:
اتفيق رئييس مجليس النيواب ،محميد
الحلبويس ،مع رئيس الحزب الديمقراطي
الكردسيتاني ،مسيعود بارزانيي ،عىل ٦
نقاط بشأن تشيكيل الكابينة الحكومية
الجديدة.وذكير بييان ملكتيب الحلبيويس
تلقت «الزوراء» نسيخة منيه «ان رئيس
مجلس النواب وتحالف القوى العراقي،ة
محميد الحلبويس ،يرافقيه عدد من نواب
التحاليف ،التقيى ،اميس االحيد ،رئييس
الحزب الديمقراطي الكردستاني ،مسعود
بارزاني».واضياف :ان االجتمياع بحيث
أبعياد الوضع الراهن واألزمة السياسيية
التيي يمر بها العيراق ،بما فيها تشيكيل
الحكومية ،ويف ضوء هيذا االجتماع اتفق
الطرفان عىل النقاط اآلتية:
 .1العميل مع جمييع القوى السياسيية
للخروج من املأزق الحايل ،وبما يسيهم يف
استعادة االسيتقرار يف بغداد ومحافظات
جنوب العراق.

 .2إن أيية حكومة قادمة ينبغي أن تكون
ممثلية لجمييع مكونيات العيراق ،وعىل
قاعدة الرشاكة الوطنية.
 .3يجيب أن يتضمين الربنامج الحكومي
رؤية واضحة يف اإلعداد إلجراء االنتخابات
املبكيرة ،وبيأرسع وقيت ممكين ،تلبيية
ملطاليب املتظاهرين ،ويجب أن يكون هذا
املوضوع من أولويات الحكومة القادمة.
 .4يجيب أن يتضمين الربنامج الحكومي
خطة واضحة إلعادة الهيبة إىل مؤسسات
الدولة وصيانة السيلم املجتمعي ،وإنهاء
التدخالت الخارجية ،وحرص السيالح بيد
الدولية ،وإنهياء املظاهر العسيكرية غري
الرسمية.
 .٥اسيتمرار التعاون ميع التحالف الدويل
ملساعدة العراق يف مواجهة خطر اإلرهاب،
والقضاء عىل فلول داعش.
 .٦العمل عيىل اسيتمرار التواصل الوثيق
مين أجيل تنسييق املواقف بيني الطرفني
وبقية الرشكاء.

أكد إكمال الكابينة احلكومية اجلديدة وإرسال األمساء للتدقيق

ائتالف النصر يكشف لـ

الزوراء /ليث جواد:
أكد ائتالف النيرص أن رئيس الوزراء
املكلف ،محمد توفييق عالوي ،اكمل
اختيار كابينته الوزارية وتم ارسيال
االسيماء اىل هيئة املسياءلة والعدالة
لغيرض تدقيقهيا ،فيما كشيف عن
حقيقة بيع ورشاء الحقائب الوزارية.
وقالت النائبة عن ائتالف النرص ،ندى
شاكر جودت ،يف حديث لي»الزوراء»:

إن رئييس اليوزراء املكليف ،محميد
توفيق عيالوي ،اكمل اختيار كابينته
الوزارية وتم ارسال االسماء اىل هيئة
املسياءلة والعدالة لغيرض تدقيقها
خشيية وجود اشيكاليات عىل بعض
االسيماء .مبينية :أن عيالوي اخيرب
الكتيل بأنيه املسيؤول عن االسيماء
التي سييقدمها اىل الربملان يف جلسة
غيد الثالثاء لغيرض التصويت عليها

حقيقة بيع وشراء احلقائب الوزارية

والتيي ضمت  5وزييرات ،وهي املرة
االوىل التي يحدث فيها هذا املوضوع.
وأضافيت شياكر :أن الحدييث عين
وجود عملييات بيع ورشاء للحقائب
الوزارية عار عن الصحة ،وصدر من
جهيات سياسيية معروفية من أجل
التأثيري يف اختيارات عالوي للحصول
عيىل بعيض الحقائيب الوزارية ،لذا
بدأت تبث شيائعات هنيا وهناك.أما

املحليل السييايس ،عدنيان الرساج،
فقيال يف حدييث لي»اليزوراء» :إن
مسيألة بييع املناصيب والحقائيب
الوزاريية امير تكرر ميرارا يف اماكن
عديدة ،ويف الحكومات السابقة ،لكن
يف حكومة عيالوي األمر مختلف ألن
عمليية اختيار الحقائب تمت برسية
تامة .وأوضح الرساج :أن عالوي قال
يف تغريدة له انه سيحقق نقلة نوعية

وتاريخيية من حيث اختييار الوزراء
املسيتقلني دون ان يكيون للكتيل
سياسيية اي تأُثيري او ضغيوط ،وال
يوجيد اي دليل عيىل حدوث عمليات
بيع او رشاء يف حكومة عالوي املزمع
تقديمها قريبا ،وبعد تقديم االسماء
رسيميا واالطيالع عليهيا يمكين
تحديد انتماءاتهيا وعالقاتها بالكتل
السياسية .

التحالف الدولي :قذائف صغرية أصابت قاعدة باملنطقة اخلضراء األمم املتحدة :انتهاكات خطرية حتدث جوا
خلية اإلعالم األمين :سقوط أربعة صواريخ يف بغداد وبرا وحبرا يف ليبيا والوضع متدهور للغاية
دون خسائر بشرية

بغداد /الزوراء:
أكدت خلية اإلعالم األمني ،أمس األحد ،سقوط  4صواريخ
كاتيوشيا يف بغداد ،ثالثة منها داخيل املنطقة الخرضاء،
موضحة أن الحادث لم يسيفر عن خسيائر برشية ،فيما
أشيار التحالف الدويل اىل أن قذائف صغرية أصابت قاعدة
تستضيف قوات للتحالف الدويل يف املنطقة نفسها .وقالت
الخليية ،يف بييان تلقت “الزوراء” نسيخة منه :إن نحو 4
صوارييخ نيوع كاتيوشيا سيقطت يف بغداد ،ثالثية منها
داخل املنطقة الخرضاء ،فيما سيقط الرابع يف مقر الدعم
اللوجسيتي للحشد الشعبي بجانب بناية كلية الرشطة يف
شارع فلسيطني.وأوضحت :أن سقوط الصواريخ أدى اىل
أرضار بعجلية وخيم ومواد احتياطية ،من دون خسيائر
برشية.وأوضحت تقاريير إخبارية :أن أصوات دوي عدة
انفجارات سمعت يف بغداد قرابة الساعة الثالثة والنصف
بعييد منتصف الليل بالتوقيت املحيل ( 12,30ت غ) تبعها

أصيوات تحليق طائرات يف سيماء املنطقة.ودوّت أصوات
صفيارات االنيذار يف أنحياء مجميع السيفارة االمريكية
ّ
املحصنية ،وفقيا ملصيدر أمريكي
يف املنطقية الخيرضاء
ودبلوميايس يقيم يف منطقية قريبة.والخمييس املايض،
سيقط صاروخ كاتيوشا يف قاعدة عسكرية يتمركز فيها
جنيود أمريكيون يف كركوك بشيمال العيراق ،من دون أن
يؤدي إىل وقوع خسائر يف األرواح.من جانبه ،أكد املتحدث
باسيم التحالف اليدويل ملكافحة “داعيش” ،العقيد مايلز
كاغينز ،حقيقة تعرض قاعدة عسيكرية عراقية يف بغداد
تستخدمها قوات التحالف ،لقصف صاروخي ،فجر امس
األحد.وكتيب كاغينيزو عيرب “تويرت” :التحاليف يؤكد أن
قذائيف صغرية أصابيت قاعدة عراقية تسيتضيف قوات
للتحالف الدويل يف املنطقة الدولية (الخرضاء) يف السياعة
 3:24فجر أمس األحد .مضيفا :أن الهجوم لم يسيفر عن
خسائر برشية ،وأن التحقيق يف الحادث جار.

ليبيا /متابعة الزوراء:

حيذرت نائبية املبعيوث األمميي إىل ليبييا،

سيتيفاني وليامز ،من خطر انتهاك القرار
األممي بفرض حظرا لألسيلحة عىل ليبيا،
مؤكدة أن ليبيا لديها اآلن أسيلحة متطورة
جيدا ،وأن هيذا األمير يهيدد األمين املحيل
والدويل.وقيال ،ولياميز ،يف مؤتمر صحفي
مع وزيير الخارجية األملاني ،هايكو ماس،
إن “هنياك انتهاكات خطرية جيدا تحدث،
يف اليرب والبحر والجو ،والبد مين مراقبتها
ومحاسيبة املسيؤولية عنها” .مضيفة أن
“ليبيا لديها أسلحة متطورة جدا ،وهذا يهدد
األمن املحيل والدويل”.وأكدت نائبة املبعوث
األممي إىل ليبيا :أن “الوضع امليداني يف ليبيا
هش ومقلق” .مشيرية إىل أن لجنة متابعة
مؤتمر برلني سيتجتمع مجيددا يف  26من

الشيهر الحايل.وكانت األمم املتحدة ،أعلنت
يف وقت سيابق ،خطة االستجابة اإلنسانية
 2020يف ميدن طرابلس وبنغازي وسيبها
الليبية ،يف مسعى لجمع ما يقرب من 115
ملييون دوالر أمريكي لتوفري الدعم ملن هم
بحاجة إليه.وأكد بيان لألمم املتحدة ،امس
األحد“ ،بهدف تلبية االحتياجات اإلنسانية
املتزايدة ،تم اليوم إطالق خطة االسيتجابة
اإلنسانية لعام  2020يف طرابلس وبنغازي
وسبها ،وذلك يف مسعى لجمع ما يقرب من
 115ملييون دوالر أمريكيي لتوفيري الدعم
ملن هم بحاجة إلييه ،باألخص لي345000
مين الفئات األكثر عرضة للرضر يف ليبيا”.
مضيفيا أن “الخطة تتوقع أن ما مجموعه
 900000شخص سيحتاجون إىل شكل من
أشكال املساعدة اإلنسانية يف عام .”2020

مقاطعة هوبي الصينية حتظر حركة السيارات لوقف انتشار الوباء

حصيلة ضحايا “كورونا” يف الصني تتجاوز  1600شخص وإصابة أكثر من  68ألفا

بكني /متابعة الزوراء:
بلغيت حصيلية الوفييات الناجمة عن
فيريوس “كورونيا” يف الصيني 1665
شيخصا ،األحد ،بعد اإلعيالن عن وفاة
 142مصابيا ،عيىل الرغم مين أن عدد
اإلصابات الجديدة انخفض لليوم الثالث
تواليا ،فيما أعلنت السلطات يف مقاطعة
هوبي ،مركز انتشيار فيريوس كورونا
الجديد ،وسط الصني ،فرض حظر عىل
حركة السييارات يف أنحياء املقاطعة يف
محاولة لوقف انتشيار الفريوس.وعىل

وفيق لجنية الصحة الوطنيية ،فإنه تم
اإلبيالغ ،األحد ،عن  2009حاالت إصابة
جدييدة يف أرجياء الصني ،منهيا 1843
حالية يف مقاطعة هوبيي ،مركز اندالع
الفيريوس يف ديسيمرب امليايض ،وهيو
اليوم الثالث الذي يشيهد انخفاضا بعد
تصاعيد عدد اإلصابات بداية األسيبوع
نظيرا لتعديل طرق التشيخيص.وقالت
اللجنة إن عدد االصابيات بلغ 68,500
حالة ،ومعظم الوفيات حدثت يف هوبي.
والخمييس امليايض أضافيت مقاطعة

هوبيي الواقعة وسيط الصني ،نحو 15
أليف إصابة بالفيريوس يف يوم واحد إىل
الحصيلية ،بعد تغيري املسيؤولني هناك
طريقة التشخيص لتشيمل ،إىل جانب
الفحيوص املخربية ،اسيتخدام الصور
املقطعيية للرئة.وأشيارت منظمية
الصحية العاملية إىل أن حياالت اإلصابة
اإلضافيية تعيود إىل أسيابيع مضت قد
أعيد احتسيابها .وقال رئيس املنظمة،
تييدروس أدهانيوم غيربيسيوس ،إنه
طلب من الصيني تفاصيل حول كيفية

تشيخيصها لإلصابات.وأعلنت فرنسا،
السيبت ،تسيجيل أول حالية وفياة

بفيريوس “كورونيا” خارج آسييا ،ما
يعيزز املخاوف من هيذا الوباء العاملي.
يف غضيون ذليك ،أعلنت السيلطات يف
مقاطعة هوبي ،مركز انتشار فريوس
كورونيا الجديد ،وسيط الصني ،فرض
حظير عىل حركية السييارات يف أنحاء
املقاطعية يف محاولية لوقيف انتشيار
الفريوس.
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عالوي :من املعيب اللهاث وراء املناصب
وجتاهل احلديث عن املطالب

بغداد /الزوراء:
ع ّد رئيس ائتالف الوطنية ،اياد
عالوي ،امس األحد“ ،اللهاث وراء
املناصب وتجاهل” الحديث عن
مطالب املتظاهرين “أمرا ً معيباً”.
وقال عالوي يف تغريدة عىل موقع
(تويرت) :إنه “من املفرتض أن
تكون مهمة الحكومة املقبلة
مؤقتة ،تنحرص يف محاسبة قتلة

املتظاهرين والتهيئة النتخابات
مبكرة -ال تشارك فيها -وتحديد
موعد لها”.
وأضاف عالوي أنه “من املستغرب،
بل واملعيب ما يُثار حول بازار
املناصب واللهاث الذي يجري
خلفها ،وتجاهل الحديث عن مطالب
املحتجني ،والقمع الذي يطالهم منذ
خمسة أشهر”.

كتلـة الصادقون :لن نشرتك بالكابينة
الوزارية حلكومة عالوي املؤقتة
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اكد االبقاء على وزراء الداخلية والدفاع واملالية يف احلكومة اجلديدة

2

الفتح يكشف لـ مالمح الكابينة الوزارية واحلكمة يدعو
اىل تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن االحزاب
الزوراء /حسني فالح:
كشف تحالف الفتح عن مالمح الكابينة الوزارية
التي يعتزم رئيس الوزراء املكلف تقديمها اىل
الربملان ،وفيما اكد االبقاء عىل وزراء الداخلية
والدفاع واملالية يف الحكومة الجديدة ،اكد النائب
عن كتلة تيار الحكمة الوطني ،اسعد املرشدي،
عىل رضورة تشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن
االحزاب.
وقال القيادي يف تحالف الفتح النائب ،حنني القدو،
يف حديث لـ”الزوراء” :ان رئيس الوزراء محمد
توفيق عالوي يحاول االبقاء عىل بعض وزراء
الحكومة املستقيلة يف الحكومة الجديدة لتصبح
الكابينة الوزارية الجديدة خليطا من الحكومتني
الجديدة والسابقة .مبينا :ان ذلك يأتي الرضاء
بعض الكتل السياسية التي تحاول الضغط عىل
عالوي.
واضاف :انه من بني الوزراء الذين قد يبقي عليهم
عالوي هي الوزارات السيادية ،السيما الداخلية
والدفاع واملالية .موضحا :ان وزير الداخلية ياسني
اليارسي نجح يف اداء مهمته خالل حكومة عبد
املهدي ،وكذلك وزير الدفاع نجاح الشمري ،وهو
يريد من خالل ذلك بعث رسالة ايجابية اىل املكون
السني ،فضال عن وزير املالية فؤاد حسني ،لرتضية
املكون الكردي ،السيما الحزب الديمقراطي الذي

يواصل ضغطه عىل عالوي.
واوضح :ان عالوي يحاول التحرر عن الضغوط التي
تمارس عليه من قبل بعض الجهات السياسية،
حيث تسعى جهات للحصول عىل مكاسب سياسية
يف حكومته .مؤكدا :ان عالوي يسعى الرضاء جميع
الكتل واملكونات يف سبيل نجاح حكومته.
واشار اىل :ان رئيس الوزراء املكلف ربما يعتمد عىل
معيار النزاهة والتحرر من الضغط السيايس يف

تشكيل حكومته ،وهذا يأتي من خالل االستعانة
ببعض الوزراء القدامى .مرجحا تمرير الكابينة
الوزارية داخل الربملان ،الن عالوي لن يأتي اىل
الربملان دون الحصول عىل الضوء االخرض من الكتل
السياسية لالتفاق عىل تمرير الكابينة الوزارية.
بدوره ،اكد النائب عن كتلة تيار الحكمة الوطني،
اسعد املرشدي ،عىل رضورة تشكيل حكومة
مستقلة بعيدة عن االحزاب.

وقال املرشدي يف حديث لـ”الزوراء” :ان نجاح
حكومة عالوي مرهون بتشكيل كابينة وزارية
مستقلة بعيدة عن االحزاب .محذرا من رضوخ
الرئيس املكلف لرغبات الكتل السياسية يف تشكيل
الكابينة الوزارية.
واضاف :ان تيار الحكمة يتعامل بشكل ايجابي مع
حكومة عالوي ،ويرفض اي تدخل من قبل الكتل
السياسية يف موضوع تشكيل الكابينة الوزارية
الجديدة.
اىل ذلك ،كشفت كتلة “بيارق الخري” النيابية ،امس
األحد ،عن قرب تنازل رئيس الوزراء املكلف محمد
توفيق عالوي عن جنسيته املزدوجة.
وقال رئيس الكتلة ،محمد الخالدي ،يف ترصيح
لوكالة األنباء العراقية (واع) تابعته “الزوراء” :إن
”عالوي سيتنازل شخصيا ً عن جنسيته املزدوجة
بعد توليه املنصب” .الفتا ً إىل أنه ”ت َّم استبعاد
املشاركني يف العملية السياسية منذ عام 2003
إىل اآلن من أي منصب يف الكابينة الحكومية
الجديدة“.
وأوضح الخالدي أن”الوزراء والنواب الذين اشرتكوا
يف العملية السياسية ،ليس لديهم دور يف تشكيل
الحكومة الجديدة” .مبينا ً أن” آليّة اختيار الوزراء
يف الحكومة ستكون عىل أساس الخربة والكفاءة
والنزاهة”.

إيران والعراق يتخذان إجرا ًء جديدا ضد أمريكا بشأن اغتيال سليماني واملهندس

بغداد  /نينا:
اعلنت كتلة الصادقون النيابية انها لن تشرتك يف حكومة رئيس الوزراء
املكلف محمد عالوي رغم تقديمهـا وزيري الثقافة والعمل يف حكومة
املستقيل عادل عبد املهدي .
وقال النائب ،احمد الكناني ،يف ترصيح صحفي :ان “ كتلة الصادقون لن
تشرتك يف حكومة عالوي املؤقتة ،عىل الرغم من تقديمها وزيري الثقافة
والعمل يف حكومة املستقيل عادل عبد املهدي“ .مبينا ان “ مشاركة صادقون
يف حكومة عبد املهدي كانت من اجل تقديم شخصيات كفوءة وناجحة
للمشاركة يف إدارة البلد عن طريق الكابينة الوزارية “.
واضاف ان “رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي عىل علم بالتحديات التي
ستواجهه ،والعقبات التي تقف امام مسريته يف رئاسة الوزراء“ .مشريا
اىل ان “الكتل الشيعية شددت عىل رضورة املجيء بحكومة بعيدة عن
املحاصصة ،متمثلة بشخصيات كفوءة إلدارة البلد“.

طهران /متابعة الزوراء:
وقعت إيران والعراق ،امس األحد،
اتفاقية بشأن املتابعة القانونية
والقضائية لقضية اغتيال قائد فيلق
القدس ،قاسم سليماني ،ونائب
رئيس الحشد الشعبي ،أبو املهدي
املهندس ،ورفاقهما ،عن طريق
قصف جوي أمريكي يف مطار بغداد
الدويل.
وحسب وكالة الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية “إرنا” ،فقد “اتفقت اللجنة
القانونية والقضائية العراقية ،مع
نائب وزير العدل للشؤون الدولية
وحقوق اإلنسان يف إيران ،عىل
املتابعة القانونية والقضائية لقضية
اغتيال سليماني واملهندس ،من
خالل اقرتاح تشكيل لجنة مشرتكة
بني البلدين”.
وأشار مساعد وزير العدل االيراني
للشؤون الدولية وحقوق االنسان،

محمود عبايس ،إىل “العالقات العريقة
والتعاون الثنائي عىل مدار األعوام
املاضية بني شعبي إيران والعراق عىل
أساس املكونات الثقافية والحضارية
والدينية املشرتكة والتي تمتد إىل
العالقات القانونية والقضائية”.
وتابع “إيران حكومة وشعبا وقفت
دوما إىل جانب الشعب والحكومة
العراقية ،بما يف ذلك مكافحة
اإلرهاب والجماعات اإلرهابية مثل
داعش ،وتحملت تكاليف باهضة
جراء دعمها ،بما يف ذلك استشهاد
الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي
املهندس ،نائب الحشد الشعبي يف
العراق” .مشريا إىل أن “هذه الجريمة
هي عمل خطري ارتكبته االدارة
األمريكية يف وضع كان فيه الشهيد
سليماني ضيفا رسميا عىل العراق
كدولة مستقلة ذات سيادة”.
وأكد مساعد وزير العدل اإليراني

عىل أن “اغتيال الشهيدين البارزين
ستتم متابعته قضائيا من قبل إيران
والعراق يف املحافل الدولية” .مقرتحا
“إنشاء مركز للتحكيم والوساطة
لتطوير العالقات التجارية وحل
النزاعات بني تجار البلدين”.
كما قال نائب مساعد املدعي العام
العراقي ،ضاهي جابر فرهود ،إن
“الجهاز القضائي العراقي ،تابع،
ومنذ الوهلة األوىل ،موضوع التحقيق
بخصوص اغتيال سليماني ورفاقه،
وأن اقرتاح مساعد وزير العدل
االيراني بتشكيل لجنة مشرتكة،
قابل للنقاش واملتابعة”.
فيما أعرب املدير العام لحقوق
اإلنسان والتعاون الدويل بوزارة العدل
العراقية ،كامل أمني هاشم ،عن
ارتياحه لزيارة ايران ،قائال“ :يمكن
متابعة إجراءات االدارة األمريكية
بشأن اغتيال اللواء سليماني وأبو

مهدي املهندس يف املحاكم األوروبية
ومجلس األمن ،كما أن هذا العمل
إجرامي ،ويمكن مقاضاته بموجب
القانون املحيل األمريكي”.
ويف سياق متصل ،أعلن رئيس السلطة
القضائية اإليرانية ،إبراهيم رئييس،
إقامة دعوى قضائية وتشكيل ملف
خاص باغتيال قاسم سليماني،
يف مكتب املدعي العام بالعاصمة
طهران.
وقال رئييس ،يف ترصيحات
للصحفيني عقب وصوله إىل محافظة
كرمان جنوب رشق إيران مسقط
رأس سليماني ،إنه “تمت إقامة
دعوى قضائية ،وتشكيل ملف خاص
للتحقيق باغتيال قاسم سليماني يف
مكتب املدعي العام بطهران ،وإن
السلطات القضائية اإليرانية عىل
اتصال دائم مع السلطات العراقية
ملتابعة عملية االغتيال”.

وأوضح أن “السلطات العراقية وعدت
بمتابعة القضية ،وتم تكليف القضاة
بالعمل مع مسؤول القضاء الدويل
يف وزارة العدل ووزارة الخارجية
اإليرانية” .مجددا تأكيد بالده “الثأر
لدماء سليماني ورفاقه ،ولن يكون
لدينا أي شك يف هذا”.
وتصاعد التوتر بني واشنطن وطهرا،
عقب إعالن وزارة الدفاع األمريكية
(البنتاغون) ،فجر الجمعة  3كانون
الثاني املايض ،تنفيذ رضبة جوية
بالقرب من مطار بغداد الدويل،
أسفرت عن مقتل سليماني ،وأبو
مهدي املهندس ،نائب رئيس هيئة
الحشد الشعبي العراقي ،وآخرين ،ويف
 8كانون الثاني ،شنت إيران هجوما
صاروخيا عىل قاعدتني عسكريتني
يف العراق ،إحداهما قاعدة عني
األسد ،التي تضم نحو  1500جندي
أمريكي.

إعالن رقم ()3
رقم الطلبية 2020 /2025
ُتعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن مناقصة
(تأهيل أرضية موقع تفريغ النفط اخلام بأعمال الدفن والصب مع شبكة تصريف مياه األمطار)
للمـر ِة (االوىل) وبكلفـة تخمينيـة مقدارهـا ( )441,400,000دينار عراقي
فقط(اربعمائـة وواحد واربعون مليون واربعمائـة الف دينار عراقي ال غري)
وبمدة تنفيذ ( 180يوم) ,بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول
عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ( )150,000دينار (مائة وخمسون
الف دينار ال غري) غري قابل للرد فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص
تقديم العطاءات بالدينار العراقي (مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض)
ويكـون نافذا ملدة ال تقل عن ( 120يوم) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة
( )4,414,000دينـار عراقي فقط (اربـع ماليني واربعمائة واربعة عرش الف
دينار عراقي فقط) ،عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:
رقم املناقصة :موضوعها :تاريخ الغلق.
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.
تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني.
وتسـلم اىل اسـتعالمات الرشكـة بأغلفـة مغلقـة ومختومـة مثبـت عليهـا
رقمـي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها السـاعة (الواحـدة) بعد الظهر ليوم
( )2020/3/16ويتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجـور نرش االعالن مع
التقدير.
مالحظة-:
 -1يتـم تقديـم العروض وفقا للوثائق القياسـية ويف حال عـدم التزام مقدم
العطـاء يف تطبيق الوثيقة القياسـية بكافة اقسـامها فإنه سـيتم اسـتبعاد
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
 -2جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر-:
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ.
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -3اذا تصـادف تاريـخ الغلق اعاله عطلة رسـمية يرحل اىل اليـوم التايل بعد

العطلة مبارشة.
 -4تقدم التأمينات االولية باسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني
يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة.
 -5بإمكان كافة ممثيل الرشكات او املكاتب املشرتكني يف املناقصة التواجد يف
مقـر الرشكة لحضور ومتابعة فتـح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم
التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا.
 -6يف حالـة وجود مخالفات مـن قبل املناقصني توجه االنذارات من القسـم
القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 -7تصـادر التأمينات االولية للرشكات يف حالة عدم االسـتجابة للمراسـالت
اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات.
 -8تقـدم التأمينـات االوليـة عىل شـكل (خطـاب ضمان او صـك مصدق او
سفتجة) ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا».
 -9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تسـهيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة
واجازة االسترياد ويتحمل املشرتك يف املناقصة مسؤولية تجهيز وايصال املواد
اىل رشكتنا(.اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
 -10ال تتم املطالبة بأي تمديدات لفرتات التجهيز ألسباب تتعلق بإخراج املواد
من املوانئ( .اذا تضمن العمل تجهيز مواد).
 -11يتـم اسـتبعاد العطـاء الذي يزيد مبلغه بنسـبة  %20فأكثـر من الكلفة
التخمينية.
يمكـن االطـالع عـىل رشوط تقديـم العطـاءات وعـىل املوقـع االلكرتوني-:
www.Mrc. oil.gov.iq
زيد كاظم رشيف
عـ .املدير العام
ورئيس مجلس االدارة
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بعد قرار تسليم البشري للجنائية الدولية

الفروف يشبه توترات بالده مع الناتو بتوترات احلرب الباردة

حالة من الفرح تسود سكان
خميمات دارفور

وفد تركي يتوجه لروسيا اليوم للتباحث يف ملف إدلب

نياال/أ ف ب:
يف مخي�م كلم�ة يف إقلي�م دارفور ،تس�ود
حالة من الفرح بني السكان الذين رشدهم
ن�زاع دام ،بعد إعالن الحكوم�ة االنتقالية
الس�ودانية موافقتها عىل تس�ليم الرئيس
السابق عمر البش�ري اىل املحكمة الجنائية
الدولي�ة الت�ي تتهم�ه بجرائ�م ح�رب يف
اإلقليم.
داخ�ل املخي�م الواقع قرب ني�اال عاصمة
والي�ة جنوب دارفور ،يق�ول ابراهيم عمر
ال�ذي كان يف الس�ابعة م�ن عم�ره عن�د
اندالع النزاع ع�ام “ ، 2003الضحايا وكل
املترضري�ن من الحرب بدارف�ور تغمرهم
الس�عادة اليوم نتيجة االتفاق عىل تسليم
البشري وأعوانه للمحكمة الجنائية”.
وتمت اإلطاحة بالبش�ري يف نيسان/أبريل،
بع�د حرك�ة احتجاج اس�تغرقت أش�هرا
دفع�ت الجي�ش اىل االنقالب علي�ه .وأعلن
املجلس االنتقايل السوداني األسبوع املايض
أنه سيتم تسليم البش�ري وثالثة أشخاص
آخرين إىل املحكم�ة الجنائية الدولية التي
تالحقه�م بته�م جرائ�م ارتكب�ت يف إقليم
دارفور الواقع يف غرب السودان.
واندل�ع النزاع يف إقليم دارفور عندما حمل
متمردون ينتمون إىل األقليات ذات األصول
اإلفريقية الس�الح يف وجه حكومة البشري
الت�ي اتهمت بتهميش املنطق�ة اقتصاد ًيا
وسياس ًيا.
وأنىء مخيم كلمة مع بدء النزاع ويأوي
اآلن قرابة  230ألف نازح.
ويقول آدم عيل ذو الخمس�ة وستني عاما
“الفرحة الشديدة عمت سكان املخيم عند
س�ماعهم خرب االتفاق عىل تسليم البشري
للمحكمة الجنائية”.
ويضي�ف ع�يل ،وه�و واحد م�ن عرشات
اآلالف ال�ذي هج�روا قراه�م وبلداته�م
األصلية بس�بب الحرب الت�ي أوقعت نحو
 300أل�ف قتي�ل وف�ق احص�اءات دولية،
“كن�ا نتابع هذا املوضوع بش�غف ألنه إذا
لم يس�لم للجنائية ،يمك�ن أن تقوم حرب
من جديد”.
ويع ّد تسليم البش�ري اىل املحكمة الجنائية
الدولي�ة أحد املطالب الرئيس�ة للمتمردين
يف اإلقليم الذين تسعى السلطات االنتقالية
الحالية للتوصل اىل سالم معهم.
ويقي�م س�كان مخي�م كلم�ة يف من�ازل
بنيت م�ن الطني والق�ش ويعتمدون عىل
املس�اعدات الت�ي تقدمه�ا وكاالت األم�م
املتح�دة واملنظم�ات الدولي�ة العامل�ة يف

مجال اإلغاثة.
ووع�دت الحكوم�ة الس�ودانية الجدي�دة
بإرس�اء الس�الم يف إقلي�م دارف�ور ال�ذي
اندلعت فيه عام  2003حرب بني املتمردين
والق�وات الحكومي�ة رشدت  2,5ملي�ون
شخص ،بحسب األمم املتحدة.
وعم�ر البش�ري مطل�وب م�ن املحكم�ة
الجنائي�ة الدولي�ة بته�م القت�ل واإلب�ادة
والرتحيل القرسي والتعذيب واالغتصاب.
وأص�درت املحكمة الجنائي�ة الدولية قبل
نحو عرش س�نوات مذكرات توقيف بحقه
وح�ق ثالثة مس�ؤولني س�ودانيني آخرين
هم وزير الدفاع األسبق عبد الرحيم محمد
حس�ني ،ووزير الدولة األسبق يف الداخلية
أحم�د محم�د ه�ارون ،وزعيم ميليش�يا
محلية يدعى عيل كوش�يب ،بتهم ارتكاب
جرائم إبادة وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم
حرب.
يف  14كان�ون األول/ديس�مرب امل�ايض،
ّ
بالتحفظ عىل
قضت محكمة يف الخرطوم
الرئيس الس�وداني الس�ابق ( 75عاما) يف
“دار لإلصالح االجتماعي مدة عامني” بعد
إدانته بالفس�اد يف واح�دة من قضايا عدة
بات يواجهها منذ اإلطاحة به.
– “انتصار للضحايا” –
ويقول اس�حق محمد عي�ىس ( 72عاما)
إنه “شعر بارتياح كبري” ملوافقة الحكومة
الس�ودانية ع�ىل محاكم�ة البش�ري أم�ام
الجنائي�ة الدولية ،مش�ريا اىل أن عددا من
أفراد أرسته “قتلوا يف الحرب”.
ويؤكد يعقوب محمد أحد املس�ؤولني عن
ش�ؤون النازحي�ني يف املخي�م أن خط�وة
الحكوم�ة “س�تبني الثق�ة بينه�م وب�ني
الحكومة االنتقالية”.
ويضيف وهو يجلس أمام منزله يف املخيم
“كما أنها تمثل انتصارا للضحايا”.
ويقول جم�ال محمد من جهته “ش�عرنا
براحة عند س�قوط البش�ري واآلن ش�عرنا
بأنن�ا نتعاىف (م�ن آثار الح�رب) بعد قرار
تس�ليمه اىل املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة،
فهذا مطلب أسايس بالنسبة لنا”.
وحض�ت منظمات غري حكومي�ة مدافعة
عن حقوق اإلنسان الخرطوم عىل التعجيل
يف تس�ليم الرئي�س الس�ابق إىل املحكم�ة
الجنائية الدولية.
ويش�دد حس�ن اس�حق ع�ىل أن�ه “إذا لم
يسلم البشري وأعوانه اىل املحكمة الجنائية
الدولي�ة ،فل�ن يج�د الس�الم طريق�ا اىل
دارفور”.

دمش���ق -ميون�خ /األناضول -د
ب ا:
ق�ال وزي�ر الخارجي�ة مول�ود
تش�اووش أوغل�و ّ
إن وف� ًدا ترك ًي�ا
س�يتوجّ ه الي�وم اإلثنني إىل روس�يا
للتباحث حول األوضاع يف محافظة
إدلب السورية.
ج�اء ذلك يف مؤتم�ر صحفي عقده
م�ع نظ�ريه األملاني هايك�و ماس،
عىل هامش مؤتم�ر ميونيخ لألمن
بنسخته ال� .56
وأوضح تش�اووش أوغلو أنه بحث
مع نظريه األملاني األوضاع يف إدلب،
ّ
ّ
يفضل الحل
وأن الجيش الس�وري
العسكري عىل الحل السيايس.
وش�دد الوزي�ر الرتك�ي أن الجيش
الس�وري ص ّعد من وترية اعتداءاته
يف اآلونة األخ�رية بإدلبّ ،
وأن تركيا
تب�ذل م�ع روس�يا جه�ودا لوق�ف
اعتداءاته.
وأض�اف “اإلثنني س�يتوجّ ه وفدنا
إىل موس�كو ،وقبل�ه كان الوف�د
الرويس يف أنق�رة” ،مؤكدا أن بالده
س�تواصل مباحثاتها للتوصل عىل
هذا الصعيد.
وشدد تش�اووش أوغلو أهمية بذل
جه�ود مش�رتكة من أجل ترس�يخ
وقف إطالق النار يف إدلب.
وأعرب عن رغبة تركيا يف رؤية دعم
أوضح من أملانيا والدول األوروبية،
إىل جان�ب الدع�م ال�ذي تقدم�ه
بريطانيا والوالي�ات املتحدة ،حيال

ترسيخ وقف إطالق النار يف إدلب.
ّ
وح�ذر الوزي�ر الرتكي من مأس�اة
إنس�انية أكرب يف ح�ال عدم التدخل
لوقف االشتباكات يف إدلب.
وتاب�ع “نح�ن ن�ود أن ننج�ز ذلك
(وق�ف إط�الق الن�ار) م�ن خ�الل
الدبلوماس�ية خ�الل محادثاتن�ا
م�ع روس�يا؛ وإال فإنن�ا س�نتخذ
اإلج�راءات الالزمة كم�ا أعلن عنها
الرئيس (رجب طيب أردوغان)”.
ب�دوره ،طال�ب وزي�ر الخارجي�ة
األملان�ي هايك�و م�اس روس�يا
بممارسة نفوذها إلنهاء املعارك يف
محافظة إدلب السورية.
وق�ال ماس اول امس الس�بت عىل
هام�ش مؤتمر ميونخ الدويل لألمن
عق�ب اجتماع م�ع نظرييه الرتكي
مولود تش�اووش أوغل�و ،والرويس
س�ريجي الفروف“ :لدين�ا مخاوف
كب�رية من أن يص�ل األمر إىل كارثة

إنسانية إذا لم تنته املعارك هناك”.
وذك�ر م�اس أن أملاني�ا تنتظ�ر
م�ن موس�كو اس�تغالل نفوذه�ا
ع�ىل الحكوم�ة الس�ورية “إلنهاء
هذه الهجم�ات ،ووق�ف العمليات
القتالي�ة” ،وق�ال“ :خالف�ا لذل�ك،
نتوقع أن يغادر املزيد من املواطنني
املنطق�ة .وه�ذا أم�ر ال يمك�ن أن
يكون ألحد مصلحة فيه”.
وأجرى الفروف وتش�اووش أوغلو
ام�س األح�د محادث�ات يف ميونيخ
ح�ول تط�ورات الوض�ع يف إدل�ب.
وتدعم أنقرة مس�لحني إس�الميني
يف املنطق�ة ،يف حني تدعم موس�كو
الرئيس السوري بشار األسد.
وبحس�ب تقديرات األم�م املتحدة،
يعي�ش يف إدل�ب نح�و  3مالي�ني
مدني .وفر العديد منهم مرة واحدة
عىل األق�ل من الق�وات الحكومية،
حيث يخش�ون املالحق�ة والقمع.

وتعترب إدل�ب املعقل األخري الرئيس
للمسلحني من عنارص هيئة تحرير
الشام املقربة من تنظيم القاعدة.
وبدأت قوات الجيش السوري العام
امل�ايض هجوم�ا عىل إدل�ب .ورغم
الهدنة ،واصلت الق�وات الهجمات
بدعم من الس�الح الج�وي الرويس
خالل األسابيع املاضية.
وعقد مجل�س األمن الدويل الجمعة
امل�ايض مناقش�ة مغلق�ة ح�ول
الوضع اإلنساني املتدهور يف إدلب.
وأعرب ممثل�ون م�ن دول االتحاد
األوروبي املوجودة حاليا ،أو سابقا
يف املجل�س ،بم�ا يف ذل�ك بلجي�كا
وإستونيا وفرنس�ا وأملانيا وبولندا،
ع�ن قلقه�ا البال�غ إزاء “التصعيد
العسكري املس�تمر يف شمال غرب
س�ورية” ،وال�ذي أدى إىل ن�زوح
واسع النطاق.
اىل ذل�ك ش�به وزي�ر الخارجي�ة
الرويس س�ريجي الفروف التوترات
ب�ني ب�الده وحلف ش�مال األطليس
(النات�و) بالتوت�رات الت�ي كان�ت
سائدة إبان الحرب الباردة.
وق�ال الفروف اول امس الس�بت يف
ترصيحات ع�ىل هام�ش فعاليات
مؤتم�ر ميوني�خ لألمن”:التوترات
املتزايدة  ،وتوس�يع البنية التحتية
العس�كرية لحلف الناتو إىل الرشق،
واملس�توى غ�ري املس�بوق م�ن
التدريبات ع�ىل الحدود الروس�ية،
والتضخ�م الهائ�ل ىف ميزاني�ات

الدف�اع :كل ه�ذا ي�ؤدي إىل ع�دم
القدرة عىل التنبؤ”.
وأضاف وزي�ر الخارجية الرويس”:
يف الحقيق�ة ،يج�ري إحي�اء هيكل
مواجهة الحرب الباردة”.
وعىل الحدود الخارجية لحلف الناتو
مع روس�يا ،قام الجانبان بتحسني
دفاعاتهم�ا من�ذ بداي�ة األزم�ة
األوكراني�ة يف ع�ام  2014وكان
الس�بب وراء ذلك هو قيام روس�يا
بضم ش�به جزيرة القرم يف خطوة
تمثل انتهاكا للقانون الدويل.
واش�تكى الف�روف م�ن أن ” هناك
تحوال همجيا يف العالق�ات الدولية
يؤثر ع�ىل البيئ�ة املعيش�ية ألبناء
الشعوب “.
وأكد نائ�ب وزير الخارجية الرويس
ميخائي�ل بوغدان�وف ،أن مزاع�م
الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب
أردوغ�ان ب�أن روس�يا تق�ود عىل
أعىل املس�تويات الرصاع يف ليبيا ،ال
تتوافق مع واقع األمور.
وأض�اف بوغدان�وف الذي يش�غل
منص�ب املبعوث الخ�اص للرئيس
الرويس إىل الرشق األوس�ط وشمال
إفريقي�ا ،يف حدي�ث للصحفي�ني:
“ه�ذا ال يتوافق مع واقع األمور ،ال
أعلم من جاء بذلك؟”.
ويف وقت س�ابق ،أعلن أردوغان أن
ممثيل القيادة العسكرية الروسية،
يق�ودون نش�اطات ال�رشكات
العسكرية الخاصة يف ليبيا.

إجراءات طبقتها السلطات بدأت بكبح انتشار الفريوس

تراجع طفيف يف عدد حاالت اإلصابة بكورونا يف الصني
بكني/ميدل ايست اونالين:
تراجع عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفريوس
كورونا يف الصني قلي�ال امس األحد ،بعد أكثر
من ثالثة أسابيع عىل عزل بؤرة تفيش املرض،
وتويف سائح صيني بسبب الفريوس يف فرنسا
يف أول حالة وفاة تشهدها أوروبا.
وبحس�ب أح�دث األرقام الت�ي أعلنتها بكني،
فق�د بلغ عدد حاالت اإلصابة باملرض 68500
حال�ة بينم�ا وصل ع�دد الوفي�ات إىل ،1665
معظمها يف إقليم هوبي بوسط البالد.
وأعلن�ت اللجن�ة الوطنية للصح�ة األحد عن
رص�د  2009ح�االت جدي�دة ،انخفاض�ا من
 2641يف الي�وم الس�ابق ،و 142حال�ة وف�اة
جديدة ،انخفاضا عن  143يف اليوم الس�ابق.
وجميع ح�االت الوفاة ما ع�دا أربع حدثت يف
إقليم هوبي.
وق�ال الرئي�س الصين�ي يش ج�ني بين�غ يف
ترصيحات نقلتها وكالة أنباء الصني الجديدة
(ش�ينخوا) “ع�ىل الص�ني أن تع�زز القي�ادة
املوح�دة للجه�ود م�ن أج�ل الس�يطرة ع�ىل
الوباء”.
وخ�ارج الرب الرئي�س الصين�ي ،ظهرت نحو
 500حال�ة إصابة بالفريوس يف نحو  24دولة
ومنطق�ة ،مع أربع وفي�ات يف اليابان وهونغ
كونغ الت�ي تحكمه�ا الصني والفلب�ني واآلن
فرنسا.
وأعلنت السلطات الفرنسية اول امس السبت
وف�اة صين�ي يبل�غ م�ن العم�ر  80عام�ا يف
مستش�فى يف باريس بس�بب إصابته بعدوى

رئوي�ة ناتج�ة ع�ن الف�ريوس ال�ذي يش�به
اإلنفلونزا.
وق�ال تي�دروس أدهانوم جيربيس�وس املدير
العام ملنظمة الصحة العاملية إن من املستحيل
تحديد أين سينترش الوباء.
وأضاف تيدروس يف كلمة أمام مؤتمر ميونيخ
لألم�ن يف أملاني�ا “نش�عر بالقل�ق إزاء ع�دد
الحاالت بالصني”.
وأك�رب مجموعة من اإلصاب�ات خارج الصني
موجودة عىل متن السفينة السياحية دايموند
برينس�يس التي تخضع لحج�ر صحي قبالة
يوكوهاما باليابان ،حي�ث تم اإلعالن عن 70
حالة جديدة األحد ،مم�ا يرفع العدد اإلجمايل

لإلصاب�ات إىل  355ش�خصا م�ن ب�ني ركاب
وأف�راد الطاق�م الذي�ن يبل�غ عدده�م 3700
شخص .وأُرسل من أثبتت الفحوص إصابتهم
بالفريوس إىل مستشفى.
وقال�ت الواليات املتحدة الس�بت إنه�ا تعتزم
إرس�ال طائرة إلع�ادة ال�ركاب األمريكيني إىل
بلده�م حي�ث س�يتم عزله�م مدة أس�بوعني
آخرين.
وقال�ت هون�غ كون�غ إنه�ا تنوي فع�ل األمر
نفس�ه لنح�و  330م�ن مواطنيه�ا ،بينم�ا
قالت كندا إنها سرتس�ل طائ�رة أيضا إلجالء
مواطنيها من السفينة .قال مي فنغ املتحدث
باسم اللجنة الوطنية للصحة يف الصني األحد

إن اإلجراءات الت�ي تطبقها البالد بدأت تكبح
انتشار فريوس كورونا.
وكانت هناك  1,843إصابة جديدة يف مقاطعة
هوباي حي�ث ظهر الفريوس للم�رة األوىل يف
مدين�ة ووه�ان عاصمة املقاطع�ة يف كانون
االول/ديسمرب.
وقال�ت لجن�ة الصح�ة الوطني�ة إن معظ�م
الوفيات حدثت يف هوباي.
وهذا االس�بوع أضافت مقاطعة هوباي التي
تقع يف وسط الصني  14ألف اصابة بالفريوس
يف يوم واحد اىل الحصيلة ،بعد تغيري املسؤولني
هن�اك طريقة التش�خيص لتش�مل اىل جانب
الفحوص املخربية استخدام الصور املقطعية
للرئة.
وأضافت هذه املراجع�ة نحو  15الف مصاب
اىل الحصيل�ة يف هوباي الخميس ،مع إش�ارة
منظم�ة الصحة العاملي�ة اىل ان حاالت إصابة
تعود اىل اسابيع مضت قد أعيد احتسابها.
وق�ال رئي�س املنظم�ة تي�دروس أدهان�وم
غيربيس�وس انه طل�ب من الص�ني تفاصيل
حول كيفية تشخيصها لالصابات.
وأعلن�ت فرنس�ا أول وفاة بف�ريوس كورونا
املس�تجد خارج آس�يا ،ما يعزز املخاوف من
هذا الوباء العاملي.
وق�ال البن�ك املرك�زي الصيني الس�بت انه يف
اط�ار الجه�ود للحد م�ن انتش�ار الفريوس،
ب�دأ العمل بتعقي�م العملة الورقي�ة املتداولة
وتخزينه�ا م�دة  14يوما قبل اع�ادة طرحها
لالستخدام مجددا.

الباكستانيات يف جامو وكشمري ...نساء بال وطن
كشمري/األناضول:
محرومات من أبسط الحقوق املدنية،
تقيض  350س�يدة باكستانية حياتهن
ك�� “مواطنات بال جنس�ية” يف جامو
وكش�مري  ،الج�زء الخاضع لس�يطرة
الهند من إقليم كشمري املتنازع عليه.
تقطعت بهن السبل وتفرقن عن ذويهن
من�ذ وط�أت أقدامه�ن ه�ذه املنطق�ة
املحارصة حالي�ا ،فلم تتمكن أي منهن
م�ن العودة إىل وطنها لتش�ارك أقاربها
أفراحهم وأتراحهم.
ومن�ذ اس�تقالل باكس�تان والهند عن
بريطاني�ا ع�ام  ،1947اقتس�م البلدان
إقلي�م كش�مري ذي األغلبي�ة املس�لمة،
وأطلقت إسالم آباد عىل الجزء الخاضع
لس�يطرتها من اإلقليم “آزاد كشمري”،
فيم�ا س�مّت نيودله�ي الش�طر الذي
تسيطر عليه “جامو وكشمري”.
املواطنة الباكس�تانية ناجينا كوس�ار
ت�روي لألناضول ظ�روف تل�ك الحياة
التي عاش�تها لفرتة تقارب عىل العقد،
إذ ولدت يف العاصمة الباكستانية إسالم
آب�اد ،وعاش�ت حياة طبيعي�ة محاطة
باألهل واألصدقاء.
إال أنه�ا تزوج�ت م�ن رجل كش�مريي
يدع�ى محمد أرشف مال�ك عام ،1995
وكان مس�لحا يف ذلك الوقت بعد أن عرب
الحدود التي تفص�ل منطقة الهيمااليا
املتنازع عليها بني باكستان والهند.
ث�م ق�رر الزوج�ان ،بحس�ب روايتها،
االنتق�ال إىل إقليم جامو وكش�مري عام
 2011بع�د أن أعلنت الحكومة الهندية
ع�ام  2010ع�ن نيته�ا إع�ادة تأهيل

املس�لحني الس�ابقني ،إال أن الواق�ع
كان مختلف�ا كليا عما تخيلته كوس�ار
وكثريات غريها.
وتقول كوس�ار ،االبنة الوحيدة ألبوين
مس�نني مريضني إنه “لسبب ال نعلمه،
نحن حبيسو هذا املكان ،لم أتمكن من
رؤية أبوي مدة عرش س�نوات ،ال أعرف
م�ا الذنب ال�ذي اقرتفت�ه س�واء أنا او
والداي؟”.
عقاب أبدي
طيبة آجاز – وهي س�يدة باكس�تانية
أخ�رى -ت�روي قصتها بم�رارة بالغة،
نادم�ة عىل اليوم الذي وط�أت قدماها

في�ه أرض ه�ذا اإلقليم ،بع�د أن أعلنت
الهن�د ع�ن سياس�تها إلع�ادة تأهي�ل
املسلحني السابقني.
ول�دت آجاز وترع�رت يف بلدة أبوت آباد
بباكس�تان ،كم�ا ح�ازت عىل ش�هادة
جامعية يف اإلدارة مكنتها من الحصول
ع�ىل وظيف�ة مس�تقرة ب�ني أرسته�ا
وأخوته�ا ،بيد أن ه�ذا الوضع تغري بعد
زواجه�ا من الكش�مريي آج�از محمد
مال�ك يف  ،2002وانتقاله�ا إىل جام�و
وكشمري عام .2013
تق�ول آج�از لألناض�ول “نادم�ة عىل
مجيئ�ي إىل هنا ،لم نح�ظ بحياة جيدة

من�ذ انتقلن�ا إىل هن�ا ،كل يشء بال�غ
الصعوب�ة ،لي�س لدينا بطاق�ات هوية
وه�و م�ا يجع�ل الحصول عىل أبس�ط
األش�ياء مث�ل بطاق�ة خلوي�ة لهاتف
محمول ،تحديا بالنسبة لنا”.
وتضي�ف “الحياة هنا عبارة عن عقاب
ال متناه ،وال يشء غري ذلك”.
وعن الحي�اة تحت الس�يطرة الهندية،
تتف�ق نبيلة جافي�د ،الت�ي انتقلت مع
زوجها جافيد احمد إىل جامو وكشمري
ع�ام  ،2012م�ع طيبة آج�از يف مرارة
مشاعرها.
تقول هي األخرى لألناضول “لقد مات

العدي�د من أقاربي ولم أتمكن حتى من
وداعه�م إىل مثواهم األخري ،فالحكومة
الهندي�ة ال تس�مح لن�ا حت�ى برث�اء
أحبتنا”.
وتضي�ف متس�ائلة ومس�تنكرة “ه�ل
هذه ه�ي سياس�ة إع�ادة التأهيل ،أن
يعاقبونا بش�كل جماع�ي؟ إذا كنا غري
مرغ�وب فينا به�ذا الش�كل ،فليقوموا
برتحيلنا ،فأي يشء سيكون أفضل مما
نحن فيه ،عىل األقل لن نكون بعيد عن
ذوينا”.
من يسء ألسوأ
ه�ؤالء النس�وة عديم�ات الجنس�ية
قم�ن بالعدي�د م�ن التظاه�رات للفت
االنتباه ملأس�اتهن ،وقدم�ن العديد من
االلتماس�ات لكل من الهند وباكستان
مطالب�ات بالب�ت يف ش�ؤونهن ،إال أن
مطالباته�ن لم تل�ق آذانا ل�دى أي من
املس�ؤولني ،ولي�س ثم�ة ح�ل يلوح يف
األفق.
ذلك اإلهمال ملصائر هؤالء النس�وة بدا
جليا يف ترصيحات مستش�ار الحكومة
الهندي�ة ف�اروق خ�ان ال�ذي ق�ال
لألناض�ول“ ،إنه ليس هناك أي منصب
يمكنه من التعليق عىل األمر”.
وازداد أمر هؤالء النس�وة سوءا بعد أن
قامت حكومة رئيس ال�وزراء ناريندرا
مودي بتجريد اإلقليم من الحكم الذاتي
املحدد الذي كانوا يتمتعون به وفرضت
عليهم حظر التجول.
وزادت مخاوفه�ن بع�د تمري�ر الحزب
الهن�دويس الحاكم “بهاراتي�ا جاناتا”
قانون�ا جدي�دا مث�ريا للج�دل يمن�ح

الجنس�ية الهندي�ة ألقلي�ات ديني�ة
باستثناء املسلمني.
وقد الق�ى القان�ون انتقادات واس�عة
لطبيعت�ه العنرصي�ة وأدى إىل موجات
م�ن التظاه�رات يف ني�و دله�ي من�ذ
ديسمرب املايض.
وتخ�ى النس�وة أن تلق�ي الحكوم�ة
الهندي�ة القب�ض عليه�ن يف أي وق�ت
نظرا لعدم امتالكهن الجنسية الهندية
وعدم امتالكه�ن ألوراق تثبت وضعهن
القانوني.
وبالرغ�م م�ن تحركاته�ن القانوني�ة
ورفعن دعاوى ل�دى املحاكم إال أن تلك
التحركات لم تس�فر عن أي أمل ،إذ لم
تبت املحكمة يف مسألتهن بعد.
ب�دوره ،يق�ول املحامي بروي�ز امروز
لألناض�ول إن إلغاء الحكوم�ة الهندية
بنود املادة  370من الدستور ّ
غري تماما
أبعاد القضية.
وتمنح امل�ادة  370الحكم الذاتي لوالية
“جامو وكشمري” ،وتعطي للكشمرييني
وحده�م يف الوالية حق اإلقامة الدائمة،
فض�ال ع�ن ح�ق التوظي�ف يف الدوائر
الحكومي�ة ،والتمل�ك ،والحص�ول عىل
منح تعليمية.
ويضيف “بعد أن فقدت كشمري وضعها
الخ�اص ،فإنه لن يع�ود بإمكان هؤالء
السيدات أن يصبحن كشمرييات”.
وتابع “إنهن عالقات يف مكان بال هوية
ع�ىل اإلط�الق ،وع�ىل الحكوم�ة النظر
إىل وضعه�ن بع�ني اإلنس�انية ،ال بعني
الخالفات السياسية ،عىل أقل تقدير ،أن
يسمح لهن باالجتماع مع عوائلهن”.

طريق محفوف باملخاطر
املصري املجهول والواق�ع العالق لهؤالء
النس�اء ليس أقىس ما يمكن أن تسمع
عن�ه يف إقلي�م كش�مري ،إذ تمثل قصة
س�ايرا بيجم نموذجا صارخا عىل ذلك،
فبعد أن كابدت بيجم الفقر مع زوجها
يف اإلقلي�م املقط�وع وتعرض�ت أيض�ا
ملضايقات مس�تمرة من قبل السلطات
الهندية ،لم تطق األمر أكثر ،مما دفعها
لالنتحار عام .2014
وليس�ت النس�اء وحدهن من تواجهن
هذه األوض�اع؛ ففي العام نفس�ه قام
املس�لح الس�ابق س�يد بش�ري بخاري
بح�رق نفس�ه يف مي�دان ع�ام ،بعد أن
فش�لت مس�اعيه يف الحص�ول ع�ىل
جنس�ية هندية لزوجته الباكس�تانية،
ورفض�ت كل امل�دارس أن تلح�ق ابن�ه
بأي منها .يف ضوء ه�ذه املعاناة ،تبدي
نبيل�ة ش�اهزاد ،الس�يدة الكش�مريية
التي ولدت يف الجانب الباكس�تاني من
كش�مري ،مخاوفها بش�أن إمكانية أن
يسلك آخرون ذات الطريق الذي سلكاه
بيجم وبخاري.
وتقول ش�اهزاد التي انتقلت إىل جامو
وكش�مري مع زوجها عمر ش�اهزاد يف
“ 2013أحيان�ا نصل ملرحلة نفقد فيها
األمل حقا بس�بب وضعنا .منذ مجيئنا
إىل هن�ا ،حياتن�ا ل�م يع�د له�ا معنى.
عش�نا لس�نوات تحت الضغط وعانينا
يف صمت”.
وتضيف“ :أخواتنا هنا يفقدن رجالهن
س�واء ع�رب امل�وت أو الط�الق ،إىل أين
يذهبن ،وكيف يترصفن؟”.
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حمكمة جنايات مكافحة الفساد تكشف عن تورط مسؤولني ونواب حاليني وحمافظني بالفساد وهدر األموال
بغداد /الزوراء:
تنظر محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية
حاليا دعاوى ثالثة أعضاء مجلس نواب حاليني
وثالثة محافظني ورئيسيني ملجالس محافظات
وخمسة مدراء عامني وعضو مجلس محافظة
ونائب ملحافظ.
وذكير رئيس املحكمة عن توجييه هيأة النزاهة
والجهيات التحقيقيية كافية برسعية اإلنجياز
ليتسينى لهيم حسيم دعياوى الفسياد الكربى
بالرسعية املمكنية ،فيميا نفيى ميا أثير حول
اإلفراج عن رئيسية مؤسسية الشيهداء املتهمة
بقضايا فساد.
وتشيكلت محكمية جناييات مكافحة الفسياد
املركزية بعد اندالع التظاهيرات يف بغداد وباقي
املحافظات اسيتنادا ألمر مجلس القضاء األعىل
يف  ،2019/10/16وحددها بنظر قضايا الفساد
الكيربى واملتهمني الذين يتولون مناصب عليا يف
مؤسسات الدولة.
ويتحدث ،القايض خالد صيدام ،رئيس محكمة
جنايات مكافحة الفساد املركزية ،لي»القضاء»
عن آلية عمل املحكمة الذي ذكر أنها «مشيابهة
لعمل محاكم الجنايات االعتيادية يف البالد ،إال ان

بيان تشيكيلها حددها بنظر دعاوى تخصصية
معينة».
وأضاف صيدام ان «املحكمة تعتمد يف إنجازاتها
وعيدد الدعياوى املناط بهيا نظرها عيىل الدور
الذي تقيوم به األجهزة التنفيذية وهيأة النزاهة
والجهات التحقيقية يف كشيف مرافق الفساد يف
مؤسسات الدولة».
وردا عىل ما تروج له بعض وسائل اإلعالم بشأن
تقصر القضاء يف مكافحة الفسياد ،أكد أن «ما
يتداول من قبل وسيائل إعيالم ومواقع التواصل
االجتماعيي عين تقصير القضياء يف مكافحة
الفساد ،قد جانب الحقيقة ،فالقانون حدد دور
القايض بإصدار األحكام حول ما يعرض أمامه
من أدلية مثبتية ،ويف دعاوى مكتملية األركان،
مثاله دور القضاء يف مكافحة اإلرهاب وأحكامه
الباتية التي سياهمت يف فرض األمين يف البالد،
حييث انها لم تصيدر إال تتويجا لجهود األجهزة
التنفيذيية املختصة التي كافحيت اإلرهاب عىل
الصعد كافة».
وأضياف صيدام أن «املحكمية تحيدد الدعاوى
التي تنظرها اسيتنادا اىل منصب املتهم او حجم
الفساد يف القضية ومقدار الهدر يف املال العام».

التجارة :إيقاف عمليات النقل والشطر
يف البطاقة التموينية
بغداد /الزوراء:
أعلنيت وزارة التجارة ،امس االحد ،إيقاف عمليات النقل والشيطر يف البطاقة التموينية
استعدادا لعملية طبع استمارة البطاقة الجديدة لعامي .2021-2020
وأكد مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة يف الوزارة ،إبتهال هاشم ،يف بيان للوزارة تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،انه «تم االعمام عىل فروع التموين كافة بعد استحصال موافقة
وزيير التجارة الدكتور محمد هاشيم العاني عىل آلية طبع وتوزييع البطاقة التموينية
الجديدة والتي سيتكون لعامي  ،2021-2020وايقاف العمل بعمليات الشطر والنقل يف
البطاقة التموينية لحني االنتهاء من توزيع استمارة البطاقة الجديدة».
ودعيت «املواطنني ووكالء املواد الغذائية كافة لالرساع باالبالغ عن املتوفني واملسيافرين
ليتسينى للدائرة اجراء الالزم قبل الرشوع بعملية الطبع ،وستكون العقوبات مشددة يف
حال عدم االبالغ».

الفتا إىل أن «هذا الدور تشيرك فيه عدة جهات،
أهمها السيد رئيس مجلس القضاء األعىل ،حيث
وافيق عىل نقيل دعاوى فسياد مهمية اىل هذه
املحكمة ،إضافة لدور املحكمة واالدعاء العام يف
تحدييد الدعاوى املنظورة ،كما أن لهيأة النزاهة
دورا يف احالية الشيكاوى عىل قضياة التحقيق

املختصني ليحددوا ميدى أهمية الدعوى ،ومدى
الحاجة إلحالتها عىل محكمة جنايات مكافحة
الفساد املركزية».
وبشيأن أهيم الدعياوى التي تنظرهيا املحكمة
حاليا ،كشيف قايض التحقيق عن أن «املحكمة
تنظير اآلن عيددا مين اهيم دعياوى الفسياد

والرشيوة ،بضمنها دعاوى تخص ثالثة أعضاء
مجلس نيواب حاليني وثالثة محافظني ورئييس
مجاليس محافظيات وخمسية ميدراء عاميني
وعضو مجلس محافظة ونائب ملحافظ ،إضافة
اىل قضيية الي(امليتسيوبييش) الخاصية بوزارة
الداخليية ،حيث ننظر قضايا عيدد من الضباط
واملراتب املتورطني فيها».
وعن معوقيات ورسعة حسيم الدعياوى ،تابع
رئييس املحكمية «نعميل باسيتمرار عيىل عقد
اجتماعات دورية مع السيادة قضياة التحقيق
املختصني وتوجييه هيأة النزاهية ،وحثهم عىل
رسعية انجياز كل اإلجيراءات القانونيية ضمن
سيقوف زمنية محددة ،حييث وجهنا برضورة
تنسيق العمل بني السادة قضاة تحقيق النزاهة
وهييأة النزاهية من اجل إييالء هيذه الدعاوى
الهامة أولوية يف اإلنجاز».
لكنه يسيتدرك بأن «هنياك عددا مين املعوقات
خارجية عين إرادة املحكمية ،منهيا ميا يتعلق
بإجراءات تحقيقية إداريية او ما يتعلق بوجود
قانيون يعييق أو يؤخير إتميام كل اإلجيراءات،
مثالهيا امليادة التي توجيب رفيع الحصانة عن
النائب املتهم من قبل مجلس النواب ،حيث جاء

القانون قيد إجيراءات املحاكمة بإجراء قانوني
تقوم به مؤسسة أخرى».
اميا قيمية األميوال العامة املسيردة مين قبل
املحكمية ،فأشيار القيايض خالد صيدام اىل ان
»املحكمية اسيردت قيميا ً كيربى مين األموال
بحكم الدعياوى التي انيطيت بنظرها ،حيث ال
يمكين إحصاء هذه األموال بصورة دقيقة كون
املحكمة تصدر قرارها ،وتعطي الحق للمشتكي
بأن يطاليب املدان بقيمة األميوال امام املحاكم
املدنية املختصة اسيتنادا اىل قيرار ادانة وتجريم
املتهم الصادر عن هذه املحكمة».
أما بخصوص ما اثر حيول اإلفراج عن املتهمة
رئيسية مؤسسية الشيهداء ،فقد اكد صدام ان
«إشياعة اصدار قيرار باإلفراج عين املتهمة قد
جانيب الصيواب كيون قيرار محكمية التمييز
االتحاديية جاء بعد قرار ادانية املتهمة القايض
بالسجن مدة سبع سنوات الصادر من محكمة
جنايات الكرخ املختصة بنظير قضايا النزاهة،
وليم يقض القيرار انف الذكير باإلفيراج عنها،
بيل قىض بإعيادة دعواها اىل محكمية التحقيق
املختصية إلتمام اإلجيراءات القانونية عىل وفق
ما اشر يف القرار التمييزي».

حقوق اإلنسان توثق مناشدات وشكاوى ذوي ضحايا املتظاهرين يف ساحة التحرير
بغداد /الزوراء:
وثيق وفيد املفوضية العلييا لحقوق
االنسيان ،برئاسية فاتين الحلفيي،
شيكاوى ومناشيدات املواطنني من
ذوي الضحاييا واملحتاجني ومن هم
دون مسيتوى خيط الفقير ميدانيا،
ومن خالل تواجدها والفريق املرافق
لها يف سياحة التحرير وسيط بغداد

يوميي  15-14مين شيهر شيباط
الحايل.
واكيدت عضيو املفوضيية الحلفي،
خيالل لقائها عيددا مين املواطنني،
ومين كل رشائح املجتمع ،وبحسيب
بيان املفوضية ،الذي تلقت «الزوراء»
نسيخة منيه :ان «املفوضيية العليا
لحقيوق االنسيان مسيتمرة بتوثيق

قطع شارع أبو نؤاس
أسفل جسر اجلمهورية
ألغراض الصيانة

العراق وقربص يبحثان عقد املؤمتر العاملي
إلعادة اإلعمار والتنمية يف العراق

كل االنتهياكات بحيق ابناء الشيعب
العراقيي ،كذليك نقل كل املناشيدات
واملطاليب املرشوعية اىل الجهيات
املعنية» .معتربة ذلك «جزءا ال يتجزأ
مين عميل فيرق الرصيد والتوثييق
واستقبال الشكاوى عىل وفق الوالية
القانونيية املمنوحية اىل املفوضية».
مبينية ان «تواجيد الفرييق اليوم يف

سياحة التحرير ويف خيم املعتصمني
 ،هيو جزء من العميل املكلفني به يف
حمايية الحيق يف التظاهر السيلمي
واملطالبة بالحقيوق املرشوعة ،ونبذ
كل اشيكال العنف والعنف املقابل».
مشييدة بيدور «منظميات املجتمع
املدني باملراقبية والتثقيف والتعاون
مع املفوضية يف هذا املجال».

هذا واجرت عضو مجلس املفوضني،
وعيىل هاميش جولتهيا ،زييارة اىل
«العديد من خييم املعتصمني برفقة
عيدد من منظميات املجتميع املدني
والناشيطني يف حقيوق االنسيان،
ومشياركة بعض الخيم نشياطاتهم
وفعالياتهيم واالتفياق عيىل آليية
للتنسيق املستمر».

التخطيط تعلن باألرقام تراجع معدالت الفقر يف العراق
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التخطيط ،امس االحد ،تراجع معدالت
الفقير يف البالد خالل السينتني االخرتني ،باملقارنة
مع ما تم تسجيله عام .2014
وقيال املتحيدث الرسيمي لليوزارة ،عبدالزهيرة
الهنيداوي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسيخة منه :ان
«وزارة التخطيط نفذت مسحا يف نهاية عام 2018
اظهر تراجع نسيبة الفقر اىل ( ،)%20بعد ان سجل
( )%22.5عيام  .»2014مبينيا «ان هيذه النسيب
تباينت بني املحافظات ،بحسب النشاط االقتصادي
والحركية التنموية فيها ،فهنياك بعض املحافظات

انخفضيت فيهيا نسيبة الفقير ،واخيرى ارتفعت،
وبعضها حافظت عىل ذات املستوى».
وأوضح ان «قياس مؤرشات الفقر يعتمد عىل ابعاد
متعددة ،من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل
والحاجية اىل الغيذاء ،ووفقا لهذه االبعياد ،اطلقت
اليوزارة االسيراتيجية الوطنيية لخفيض الفقر يف
العيراق للسينوات  2022-2018والتيي تسيتهدف
خفض نسيبة الفقر اىل  %16عنيد نهاية عمر هذه
االسيراتيجية التي تعيد الثانية بعد االسيراتيجية
االوىل التيي اسيهمت يف خفيض نسيبة الفقير من
 %23عيام  2010اىل  %15بنهايية عام  ،2013ولكن

بسبب االزمة املزدوجة عام  2014عادت النسبة اىل
االرتفاع مجددا لتصل اىل .»%22.5
واضياف الهنيداوي «انيه ،وبموجب مسيح الفقر
لعيام  ،2018فقد تبني ان محافظية املثنى ما زالت
تحتيل املركيز االوىل بأعىل نسيبة فقير ( ،)%52اما
باقيي املحافظات فكانيت كاآلتي{ :دهيوك ،%8.5
السيليمانية  ،%4.5اربييل  ، %6.7نينيوى ،%37.7
كركوك  ،%7.6دياىل  ،%22.5االنبار ، 17صالح الدين
 ،%18بغيداد  ،%10بابل  ،%11كربالء  ،%12واسيط
 ،%19النجيف  ،%12.5الديوانية  ،%48ذي قار ،%44
ميسان  ،%45البرصة .»}%16

املنتجات النفطية تفتتح حمطيت أشنونا واملقدادية احلكوميتني يف دياىل
بغداد /الزوراء:
بحث وزير الخارجيّة ،محمد عيل الحكيم،
امس األحد ،مع نظره القربيصّ  ،نيكوس
العاملي
خريسيتودوليدس ،عقيد املؤتمير
ّ
إلعادة اإلعمار والتنمية يف العراق.
وذكيرت وزارة الخارجيية العراقيية ،يف
بييان تلقت «اليزوراء» نسيخة منيه ،إن
«وزيير الخارجيّية محميد عييل الحكييم
بحيث ميع وزيير الخارجيّية القيربيصّ
نيكوس خريسيتودوليدس ،آفاق االرتقاء
بالعالقات الثنائيّة بني البلدين عرب توقيع
ذكرات التفاهم ،وتفعيل مُ ّ
عدد من مُ ّ
ذكرة

التفاهم للمُ شاوَرات السياسيّة بني العراق
وقربص».وأضياف البييان ان «الجانبيني
العاملي إلعادة
بحثا اإلرساع يف عقد املؤتمر
ّ
اإلعمار والتنمية يف العراق».
وأعرب الوزير الحكيم ،بحسب البيان ،عن
ّ
اقتصادي».
«تطلّع بغيداد لتحقيق تعاون
داعييا ً «رشكات االسيتثمار القربصيّية
للعميل يف العيراق ،وخاصية يف مجياالت
البناء ،واإلسكان ،والبنى التحتييّة».
ووجه الحكييم «الدعوة لنظره القربيصّ
لزيارة العراق يف إطار تعميق العالقات بني
بغداد ونيقوسيا».

بغداد /الزوراء:
أعلنيت أمانية بغداد ،اميس االحيد ،املبارشة
بصيانة شيارع ابيو نؤاس وسيط العاصمة
بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منيه ،إن «دائيرة املشياريع احيدى ميالكات
االمانية بارشت ،صباح اميس األحد ،بأعمال
صيانة الهطيول الحاصل يف الربة والذي ادى
اىل انخفياض يف مسيتوى طبقات االسيفلت
الخاصة بالطريق».
واضافيت ان الدائرة املذكورة «بارشت بقطع
ومعالجة الشيارع أسيفل جرس الجمهورية،
وبتفاصييل عميل سيتتضمن قلع األسيفلت
وبسيمك  30سيم مع قليع واسيتبدال الربة
الضعيفية بالكامل وبعمق  1مير مع فرش
الحيى املعاليج باألسيمنت ،باالضافية اىل
دك الركائيز لتقويية الربية ،ومين ثيم صب
الكونكريت واالكسياء باألسيفلت ،وبنوبات
عمل تسيتمر عىل مدار الساعة بالتنسيق مع
مديرية املرور العامة».

الرتبية تنهي استعدادات إجراء
االمتحانات يف حمافظات اجلنوب

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الربية ،امس االحد ،إنهاء االسيتعدادات الخاصة بإجراء امتحانات نصف السنة
للمرحلية الثانوية يف محافظات الجنوب ،واملزمع انطالقها يوم االربعاء املوافق  19شيباط /
فربايير الحايل .وقالت اليوزارة ،يف بيان :إن “إدارات املدارس يف املحافظات (ميسيان ،ذي قار،
املثنى ،الديوانية ،واسيط  ،بابل ،النجف االرشف ،كربالء املقدسية) ،اكملت كل االسيتعدادات
الخاصية إلجراء االمتحانات”.وأَضافت انه “تمت تهيئة مطابع خاصة لطبع األسيئلة ،فضالً
عن التنسيق مع األجهزة االمنية لتوفر الحماية للمدارس خالل فرة االمتحانات”.

بغداد /الزوراء:
اعلنيت رشكية توزييع املنتجيات
النفطيية ،اميس االحيد ،افتتياح
محطتيي أشينونا واملقداديية
الحكوميتني بمحافظة دياىل.
وذكير بييان للرشكية تلقيت
«الزوراء» نسخة منه :ان «الوكيل
االول لرشكية توزييع املنتجيات
النفطيية ،حسيني طاليب عبود،
رئييس مجليس ادارة الرشكية،
افتتح محطتي أشنونا واملقدادية
الحكوميتيني بمحافظة دياىل بعد
تطويرهما».
ونقيل البييان عين الوكييل االول
لرشكية التوزييع تأكييده أن
«املحطتيني شيهدتا تطوييرا ً وفق
مواصفيات فنية عالية ،وبإرشاف
مبارش من قبل مالكات فرع دياىل
والكوادر الهندسيية» .كاشفا ً عن

«الطاقات الخزنية للمنتجات التي
تجهزها محطة أشنونا الحكومية،
حيث بلغت طاقية البنزين املمتاز
 108م ، 3وطاقية مخيزون
البنزيين املحسين 108م ،3وزيت
الغياز  108م ، 3والنفيط األبيض
ً
إضافية اىل وجيود منف ٍذ
 108م،3
لتجهيز الغاز السيائل للسييارات،

يف حيني بلغيت الطاقية الخزنيية
ملحطة املقدادية الحكومية ملنتوج
البنزيين املمتياز  216م 3وملنتوج
زيت الغاز  270م 3وملنتوج النفط
األبيض  108م .« 3بدوره ،أشياد
املحافظ ،مثنى التميمي ،بي «دور
رشكية توزيع املنتجيات النفطية
يف خدمية أبنياء املحافظية مين

خالل الحرص عيىل تزويدهم بكل
أنواع املنتجيات النفطية ومتابعة
تطوير وزيادة املنافذ التوزيعية».
واضياف البييان ان «الوكيل االول
ناقش ملف توزييع قطع األرايض
والوحدات السيكنية ملوظفي فرع
ديياىل ميع املحافيظ ،حييث أبدى
التميمي استعداده الكبر لتسهيل
إجراءات منح املوظفني تلك القطع
والوحدات السيكنية ،وأوعز عبود
بتشكيل لجنة من موظفي الفرع
ملتابعية املوضيوع ميع الجهيات
ذات العالقة».واشيار اىل ان «وفيد
الرشكية التقيى ،يف مقير فيرع
التوزيع بدياىل ،عيددا من الكوادر
العاملية يف الفيرع ،وناقش معهم
اآلراء واملقرحات التي من شيأنها
تطويير وزييادة جيودة الخدمية
املقدمة للمواطنني كافة».

املباشرة بإكساء وتأهيل ( )٥حمالت سكنية يف منطقة احلسينية ببغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد ،اميس االحد ،البدء بأعمال
اإلكسياء والتأهييل لخميس محيالت يف منطقية
الحسينية ببغداد بطريقة التنفيذ املبارش.
وأشيار محافظ ،بغداد محمد العطا ،يف بيان تلقت

«الزوراء» نسخة منه ،اىل أن «مرحلة اإلكساء تأتي
بعيد اكتميال اعمال املجياري وربط املياء الصالح
لليرشب» .مؤكيدا ان «نيية محافيظ بغيداد جعل
الحسيينية منطقة مكتملة الخدمات عىل مستوى
املاء واملجاري والكهرباء».

واوضيح املحافيظ أن «املحالت الجاري إكسياؤها
هيي ( )204و( )217و( )219و(.»)227( )221
مضيفا ان «املبالغ لهذه املنطقة تم تخصيصها من
قبل وزارة التخطيط ،ومجموع املسياحة الجاري
إكساؤها ،تراوح بني  35و 40كلم طوال».

التنويم املغناطيسي وسيلة الرتكاب جرميتها

عاملة الصالون تعزو سبب قتل والدتها لكثرة وصفها باجملنونة أمام أقاربها وأصدقائها
الزوراء /ليث جواد:
استيقظ أهايل بغداد يف يومها األول من السنة
الجدييدة عىل جريمة بشيعة بعدميا أقدمت
فتاة عىل نحر والدتها ،وفصل رأسيها داخل
صالون للحالقة يف منطقة الشيعب ومن ثم
الهيروب إىل محافظية واسيط ،وبعد صدور
أمر القبض من قبل قايض تحقيق الشيعب،
وبمسياعدة ذوي املجنى عليهيا تم اعتقالها
يف محافظة واسيط ،ويف ييوم وقع الجريمة
مفسيه ،وبيررت املتهمية دوافيع ارتيكاب
الجريمية لكون املجنى عليهيا كانت تنعتها
باملجنونية او املريضية النفسيية ،وتعاملها
بصورة غر جيدة .
وقال قيايض محكمة تحقيق الشيعب ،بكر
الصالحيي :ان املتهمية مين موالييد 1993
طالبية جامعية (عليوم حاسيبات) مرحلة
ثالثية ،وعيزت سيبب ارتكابهيا الجريمة إىل
أن والدتهيا كانيت تقوم بإهانتهيا وتصفها
باملجنونة واملريضة النفسيية اميام اقاربها

واصدقائها .واضياف :ان ذوي املجنى عليها
اكدوا ان املتهمة تعاني من أمراض نفسيية
منيذ ميدة ،ودخليت عيىل اثرها مستشيفى
االمراض النفسية.
فيميا جاء بإفادة املتهمية :أن والدتي كانت
تعاملنيي بصورة سييئة ،ودائما ما تصفني
بعبيارة (مجنونية او مخبلة) اميام اقاربي
واصدقائي ،لذا فكرت بالتخلص منها نهائيا،
ليذا بدأت ابحث عن طريقة لقتل والدتي عرب
االنرنيت (اليوتيوب).
وأضافيت :انه بعد البحيث توصلت اىل فكرة
أال وهيي ذبحها وبيدأت اخطيط لجريمتي،
فقميت اوال برشاء آلة جارحية (كر موس)
قبيل الحادثة بثالثة ايام مين احدى محالت
االنشيائية القريبة من الصاليون ،ويف اليوم
االول من السينة الجديدة سنحت يل الفرصة
بتنفيذ جريمتي ،لكيون والداتي كانت دائما
ميا توصلنيي اىل ميكان عميل (صاليون) يف
ّ
عييل ان ابقى
الشيعب ،لكونها كانت تخاف

وحيدي يف الصالون .وتابعيت :ان عميل كان
يبيدأ يف تميام السياعة التاسيعة والنصيف
صباحيا من اجيل تهيئية املكان السيتقبال

الزبائن ،وبالتايل هو الوقت املناسب الرتكاب
الجريمية الن صاحبية الصاليون تأتيي بعد
الساعة الواحدة ظهرا.

ولفتيت املتهمة إىل :انه يف اليوم االول كعادتنا
ذهبيت أنيا ووالدتي اىل مكان عمييل ،وطلبت
منهيا ان ترافقنيي اىل داخل املحيل ،وبالفعل
دخلت معي واجلستها عىل الكريس ،وابلغتها
بأنيي قد تعلمت حيلة سيحرية من االنرنيت
(هو التنويم املغناطييس) ،فجلست وقمت أنا
بربط أيديها خلف ظهرها.
وتضييف :انيه بعدميا ربطتهيا طلبيت منها
إغماض عينيها من اجل أن اعمل لها التنويم
املغناطيييس ،فوافقيت يف الحيال ،وقاميت
بإغمياض عينيها ،ووقفيت خلفها وأخرجت
(الكر ميوس) وطعنتهيا يف منطقية الرقبة
تحدييدا( ،اللوزتني) ،وكررتهيا أكثر من مرة،
وسيحبت الكر عىل رقبتها ،حينها سيقطت
عىل وجهها مع الكريس.
ونوهيت اىل :انيه بعدما سيقطت عىل األرض
مغطياة بالدمياء ذهبت إىل مطبيخ الصالون
وأحرضت سكينا وقمت بقلبها عىل ظهرها،
وبيدأت بنحرهيا حتيى فصليت اليرأس عن

جسيدها .وأوضحيت املتهمية :انيه بعد ذلك
ذهبيت وأحرضت غطياء (بطانيية) ،وقمت
بلفها ومن ثم ذهبت إىل املغاسل وقمت بغسل
ييدي وتنظييف نفيس مين الدمياء ،وبعدها
جمعت اغيرايض ومتعلقاتي وغادرت املكان،
ومن هناك اتصلت بخيايل وابلغته بأني قمت
بقتل والدتي ،وطلب مني التوجه إىل محافظة
واسط ،وبالفعل اسيتأجرت سيارة وسافرت
إىل محافظية واسيط ،ويف اللييل جياءت قوة
امنية من بغداد واعتقلتني.
ونوهت اىل :انه قبل موعد الحادثة بأربعة أيام
كنت قد حاولت قتلها بالطريقة نفسيها ،إال
اني تراجعت عن تنفيذها بسبب دخول بعض
الزبائن واكتفيت بتصويرها فقط يف حينها.
فيما اكد واليد املتهمة يف افادتيه امام قايض
التحقييق :ان ابنتيه تعانيي مين اضطرابات
نفسيية منذ فرة طويلة ،ودخلت مستشفى
ابن رشيد لالمراض النفسيية ملدة من الزمن،
واطلب الشكوى ضدها.
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دياىل تباشر بـ  6مشاريع خدمية بكلفة  11مليار دينار

الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف بورصة الكفاح واألسواق املحلية ،امس األحد،
املوافق ( 16شباط .)2020
وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  120.500دينارا لكل  100دوالر.
وكانت أس�عار البيع والرشاء يف محالت الصريفة كاآلتي :سعر بيع الدوالر بلغ
 121.000دينارا .أما سعر رشاء الدوالر فسجل  120.000دينارا.

كهرباء كربالء تؤكد قرب دخول
احملطات الثانوية للخدمة

No: 7191 Mon 17 Fab 2020

الصناعة تكشف عـن توفـر أكثـر مـن  22مشـروعاً استثمـارياً
بغداد /الزوراء:
أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للصناعات
البرتوكيمياوي�ة ،إحدى رشكات وزارة
الصناعة واملعادن ،املش�اريع والفرص
االس�تثمارية املتاح�ة لديه�ا والت�ي
تعت�زم تنفيذها عن طريق ابرام عقود
املش�اركة واالستثمار .من جانب اخر،
اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة
دي�اىل ،ام�س ،ع�ن املب�ارشة بتنفيذ 6
مشاريع خدمية بكلفة  11مليار دينار
يف بعقوبة.
وق��ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة
للصناع�ات البرتوكيمياوي�ة ،عقي�ل
عبدالزه�رة ،يف بي�ان لل�وزارة ،تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «الرشكة
وقعت عقدا ً مع احدى رشكات القطاع
الخاص إلنش�اء معمل متكامل إلنتاج
املذيبات بما يغطي حاجة وزارة النفط
والقطاعني العام والخاص من مختلف
أنواع املذيب�ات» .عادا ً ه�ذا املعمل من
«املش�اريع الضخم�ة والعمالق�ة التي
ستقام داخل الرشكة ،وبطاقة مليون
لرت سنويا ً».
وأش�ار اىل «حص�ول موافق�ة الوزارة
ع�ىل توقي�ع عق�د مش�اركة إلنت�اج

كارس االس�تحالب ال�ذي يس�تخدم يف
امل�واد النفطي�ة ،وعق�د إنش�اء معمل
متكامل إلنتاج املضاف�ات الكيمياوية
بمختل�ف أنواعه�ا بطاق�ات عالي�ة».
ً
الفت�ا اىل ان «هذه العقود ستس�هم يف
تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي للرشكة من

ه�ذه املنتج�ات ،باالضاف�ة اىل تجهيز
وتلبية حاجة وزارات وقطاعات الدولة
االخرى».
وكش��ف املدي�ر الع�ام ع�ن «ان لدى
الرشك�ة خطط�ا طموح�ة إلنش�اء
مش�اريع عمالق�ة وحيوي�ة تتمحور

تراجع مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديري�ة كهرباء كربالء ،امس
االحد ،عن قرب إنهاء أعمال مشاريع
املحط�ات الثانوي�ة يف مناطق الغدير
واالسكان واملشتل ،ودخولها للخدمة
الصيف املقبل.
وقال مدي�ر املديرية ،عماد عباس ،يف
ترصيح صحفي “انه استعدادا ملوسم
الصيف ،ومع وص�ول املواد واملعدات

الكهربائية الالزم�ة للمحطات ،صار
م�ن املمك�ن إنه�اء أعمال مش�اريع
املحط�ات الثانوي�ة يف املحافظ�ة،
ودخوله�ا الخدمة الفعلية يف موس�م
الصيف املقبل».
وأضاف عباس أن “املحطات الثانوية
تس�هم يف زيادة حصة املحافظة من
نات�ج الكهرب�اء ال�كيل لزي�ادة عدد
ساعات التجهيز”.

بغداد /الزوراء:
أنهى املؤرش العام لبورصة العراق جلسة تداوالت،
امس االح�د ،عىل انخف�اض بنس�بة (،)0.62%
واغل�ق عن�د مس�توى  458.35نقط�ة ،مقارنة
بالجلسة الس�ابقة البالغ { }461.23نقطة .وتم
الت�داول ،امس ،عىل أس�هم  28رشك�ة ،من أصل
 104رشكة مقيدة يف الس�وق ،وبلغ عدد االسهم
املتداول�ة { }3.319.837.551س�هما .بينم�ا
بلغت قيمة االس�هم { }2.410.913.051دينارا .
وأصب�ح عدد الرشكات املتوقف�ة بقرار من هيئة
االوراق املالية لع�دم التزامها بتعليمات االفصاح
املايل { }24رشكة .وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من
املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف الس�وق النظامي
{ }52.627مليون س�هم بقيمة بلغت {}14,735
ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفي�ذ  7صفقات عىل
اسهم رشكة واحدة .بينما بلغ عدد االسهم املباعة
من املستثمرين غري العراقيني يف السوق النظامي
{ }88,637مليون س�هم بقيمة بلغت {}59,773
ملي�ون دينار من خالل تنفي�ذ { }50صفقة عىل

ذي قار تفتتح منفذين لتجهيز
السيارات بوقود الغاز السائل
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير عام الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز يف ذي قار ،عيل عبدالكريم
املوسوي ،امس االحد ،عن فتح منفذين لتجهيز السيارات بوقود الغاز السائل
باملحافظة.
وقال املوس�وي يف ترصي�ح صحفي إنه” تم افتتاح منفذين لتعبئة الس�يارات
بوقود الغاز السائل يف املحافظة ،االول يف مدينة النارصية مقابل حي االسكان
الصناعي ،والثاني يف معمل غاز ذي قار الحكومي”.
واش�ار اىل ان” الرشك�ة العامة لتعبئة وخدمات الغ�از يف ذي قار لديها خطط
إلنش�اء مزيد من املنافذ لتعبئة الس�يارات بوقود الغاز السائل يف جميع انحاء
املحافظة ”.

يف أكثر من ( )22مرشوعا اس�تثماريا
قيد الدراس�ة لتأهيل وتطوير وإنشاء
خط�وط ومعام�ل إنتاجي�ة جديدة يف
مصن�ع البرتوكيمياوي�ات ،ومعم�ل
ورق الب�رصة ومعم�ل ورق ميس�ان،
من بينها إنش�اء معامل جديدة إلنتاج

اس�هم  4رشكات  .أما عدد االس�هم املشرتاة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق الثاني فبلغ
{ }760الف س�هم بقيمة بلغ�ت { }1,900مليون
دين�ار من خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل اس�هم
رشك�ة واح�دة .بينما بلغ ع�دد االس�هم املباعة
من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق الثاني
{ }760الف س�هم بقيمة بلغ�ت { }1,900مليون
دين�ار من خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل اس�هم
رشكة واحدة .وتم تنفيذ امر متقابل عىل اس�هم
رشكة مرصف عرب العراق بعدد اس�هم ))800,2
ملي�ار س�هم وبقيم�ة ) ) 960,1ملي�ار دين�ار.
يذكر أن س�وق العراق ل�أوراق املالية اس�تخدم
أنظم�ة التداول االلكرتوني واإلي�داع املركزي منذ
ع�ام  ،2009ويس�عى إلطالق نظ�ام التداول عرب
االنرتنت للمس�تثمرين ،وينظم خمس جلس�ات
ت�داول أس�بوعيا ً من األح�د إىل الخميس ,ومدرج
فيه  102رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمني
واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.
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نينوى تعلن الشروع ببناء أكرب مدينة سياحية
بغداد /الزوراء:
َ
ُ
محافظ نينوى ،نج ُم الجبوري،
كشف
الرشوع ببناء اكرب مدينة
االحد،
امس
ِ
سياحية يف ناحية القوش.
وق�ال الجب�وري ان «ال�رشكات
االس�تثمارية يف محافظ�ة نين�وى
رشعت بإعمار اكرب مدينة س�ياحية
يف ناحي�ة الق�وش 40ك�م ش�مال
املوصل».

واض�اف الجب�وري ان «ال�رشكات
االس�تثمارية ب�ارشت اعمالها بعد
االتفاق مع املستثمرين لبناء مدينة
س�ياحية تضم منتجعات ذات طراز
اوروب�ي ،وألول م�رة يف محافظ�ة
نين�وى ،فضال عن موالت ،باالضافة
اىل بناء اكرب مدين�ة ألعاب ،وحددت
مدة بناء هذة املدينة السياحية بمدة
ال تقل عن عام كامل «.

قضايا أخرى.
ويف حني أن متابعة مستجدات الكورونا
أمر مفروغ منه ،إال أنه سيتم يف األسبوع
الج�اري اإلفص�اح عن مح�ر البنوك
املركزي الكربى ،إضافة إىل إعالن بيانات

تنويه
ن�رشت جري�دة ال�زوراء بالع�دد
 7187يف  2020/2/11الدع�وى
املرقم�ة /2630ب 2019/يف
 2020/2/2الصادرة من محكمة
ب�داءة النارصي�ة ،حي�ث ذك�رت
ان تسلس�ل العق�ار 428/خط�أ،
والصحي�ح  .438علم�ا ً ان جريدة
الصب�اح الجديد بالع�دد  4352يف
 2020/2/11قد ن�رشت الدعوى
اعاله ..لذا اقتىض التنويه.

مهمة مثل النشاط الصناعي والخدمي
يف عدد من الدول حول العالم.
محر الفيدرايل
يش�هد ي�وم األربعاء املقب�ل ،إعالن بنك
االحتياطي الفيدرايل محر السياس�ة
النقدية عن اجتماعه األخري ،والذي قرر
خالله عدم تحريك معدالت الفائدة.
وكان رئيس املركزي األمريكي «جريوم
باول» ،قال يف شهادته أمام الكونجرس
يف األس�بوع املايض ،ان وضع االقتصاد
جي�د للغاي�ة ،وأن�ه تت�م مراقب�ة تأثري
الكورونا عن كثب.
املركزي األوروبي
يعلن البن�ك املرك�زي األوروبي محر
اجتم�اع السياس�ة النقدي�ة ع�ن أول
اجتماع لصناع السياسة يف العام الحايل
يوم الخميس املقبل.
وق�رر املرك�زي األوروب�ي يف اجتماعه
تثبي�ت مع�دالت الفائدة كم�ا هي دون
تغيري ،وهو ما شهد العديد من القرارات
املتعلقة بمراجعة اسرتاتيجية البنك.
كما يفص�ح البنك املركزي يف أس�رتاليا

اعالن
اىل الرشيك/أديب نعيمه خري الله
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
فرع ذي قار الكائن يف النارصية/حي الفداء/
الش�ارع العام مجاور دائ�رة الكهرباء وذلك
لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك
السيد (احمد جواد كاظم) بالبناء عىل حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ()8542/8
مقاطعة (مستشفى) لغرض تسليفه قرض
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوما ً داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط
حقك يف االعرتاض مستقبالً.

ع�ن مح�ر اجتماعه األخ�ري يوم غد
الثالثاء.
النشاط االقتصادي
ينتظ�ر املس�تثمرون إع�الن بيان�ات
النش�اط االقتصادي ،والت�ي تضم أداء
القطاع�ني الخدم�ي والصناع�ي معاً،
وذلك يف نهاية األسبوع الحايل.
ومن املقرر أن تفصح عن هذه البيانات
العدي�د م�ن ال�دول ح�ول العال�م مثل
الياب�ان وأس�رتاليا ومنطق�ة الي�ورو
وأملاني�ا وفرنس�ا والوالي�ات املتح�دة
واململكة املتحدة.
وتجدر اإلشارة إىل أن اليابان ،والتي تعد
االقتص�اد الثالث عىل الصعي�د العاملي،
سوف تعلن أرقام النمو االقتصادي عن
الرب�ع األخري من الع�ام املايض يف بداية
األسبوع.
كم�ا تعل�ن تايالن�د وروس�يا أداءهم�ا
االقتصادي عن الربع األخري وعام 2019
بأكمله ،وذلك خالل األسبوع الجاري.
نتائج األعمال
بع�د إفصاح عدد كب�ري من الرشكات يف

العدد/403:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/2/16:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليها (صابرين كاظم عبادي)
م/تبليغ
قام�ت املدعية (رس�ميه جابر ن�ارص) الدع�وى الرشعية
املرقم�ه اع�اله والتي تطل�ب فيه�ا بإبطال دي�ة الوصاية
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م
بالتبلي�غ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني
بالحضور ام�ام هذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق
 2020/2/26الساعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً
و وفقاً للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد

الكل�ور والصودا الكاوي�ة والنرتوجني
وامليثانول ومحس�نات الوقود ،وغريها
بالتعاقد مع رشكات عاملية رصينة».
من جانب اخر ،اعلن مسؤول حكومي
يف محافظ�ة دي�اىل ،ام�س االح�د ،عن
املب�ارشة بتنفي�ذ  6مش�اريع خدمية
بكلفة  11مليار دينار يف بعقوبة.
وق�ال قائممق�ام قض�اء بعقوب�ة،
عبدالل�ه الحي�ايل ،يف ترصي�ح صحفي
ان ”رشكات محلي�ة متع�ددة بارشت
بتنفيذ  6مش�اريع خدمية يف قطاعات
الط�رق والصح�ة والكهرب�اء ،بكلفة
مادية بلغ�ت  11مليار دينار خصصت
م�ن ميزاني�ة تنمي�ة االقالي�م لع�ام
.2019
واض�اف الحيايل ان “املش�اري تركزت
يف القاطع الرشقي والش�مايل الرشقي
لبعقوب�ة” .الفت�ا اىل أن “العرشات من
املش�اريع بدأ العمل بها خالل االش�هر
القليل�ة املاضية ،وخاص�ة التي جرى
تعليقها بعد  2014بسبب االضطرابات
االمنية انذاك».
وتعد بعقوبة مركز املحافظة اكرب مدن
دياىل م�ن ناحي�ة الكثافة الس�كانية،
والتي تصل اىل  250الف نسمة.

أسعار الفواكه واخلضر

بني التعايف واملخاوف ..األسواق العاملية ترتقب  5أحداث يف األسبوع احلالي

وكاالت /متابعة الزوراء:
م�ا ب�ني التع�ايف واملخ�اوف ،ج�اء أداء
األس�واق العاملي�ة مؤخ�را ً ع�ىل خلفية
تداعيات فريوس «كورونا» ،لكن تركيز
املس�تثمرين ينصب هذا األس�بوع عىل
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كل أنح�اء العال�م عن نتائ�ج أعمالهم
عن الرب�ع األخري من العام املايض ،فإن
مؤسس�ات أخرى س�وف تعلن أرقامها
الفصلية هذا األسبوع.
ومن املقرر أن تبلغ رشكة «وول مارت»
نتائج أعمالها الفصلية يوم غد الثالثاء،
فيم�ا تق�وم «دومين�و بيت�زا» بإعالن
أرقامها يوم الخميس.
مستجدات الكورونا
بع�د أن تج�اوز ع�دد الوفي�ات 1500
شخص ،كما أنه يوجد أكثر من  66ألف
ش�خص داخل الصني يحم�ل الفريوس
املمي�ت ،ف�إن الجميع ينتظ�ر تطورات
الكورونا.
وتس�عى الصني جاهدة الحتواء املوقف
والسيطرة عىل تداعياته من خالل ضخ
الس�يولة يف األس�واق وتقدي�م قروضا ً
ميرسة للمتررين.
لكن يف الوقت نفسه ،فإن أسواق األصول
الخط�رة تتع�رض لضغ�وط م�ع تأزم
املوق�ف ،وإن كان�ت األم�وال الرخيصة
توفر لها الدعم بعض اليشء.
العدد1193:
التاريخ2020/2/11:

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النارصية
م/اعالن
(مجهول محل االقامة)
نرف�ق لكم طي�ا ً االن�ذار املرق�م ( )3000يف 2020/2/10
والخاص بس�احب االنذار السيد (هشام عبد املهدي خلف
وكيل�ه املحامي�ة هبه فيص�ل خمي�س بموج�ب الوكالة
الصادرة من دائرتنا بالعدد العمومي  9853يف )2019/8/6
والصادر من دائرتنا ونظ�را ً ملجهول محل اقامته املطلوب
تبليغه الس�يد (محمد حس�ن جعف�ر) بعد تع�ذر تبليغه
باإلنذار املرقم اع�اله وبالطرق القانونية لذا تقرر تبليغكم
بواسطة الجريدتني الرسميتني لحضور هذه الدائرة خالل
خمسة عرش يوم وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسميا ً.
مع التقدير
عيل عبدالرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول يف النارصية

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

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 250دينار
 2500دينار

ارتفاع مبيعات مزاد املركزي
لـ  243مليون دوالر
بغداد /الزوراء:
ش�هدت مبيع�ات البن�ك املرك�زي العراق�ي ارتفاع�ا
ملحوض�ا ،امس االح�د ،وص�ل اىل  243ملي�ون دوالر
يف م�زاد بيع العمل�ة األجنبية ،بعد ان س�جلت يف املزاد
الس�ابق  235,699,345ملي�ون دوالر ،واملنفذ يف يوم
االربعاء املايض.
وأظه�رت بيانات البن�ك املركزي العراق�ي إن «إجمايل
البي�ع النقدي منها بل�غ  30مليون�ا ً و 170الف دوالر.
أم�ا إجمايل البيع ألغ�راض تعزيز االرص�دة يف الخارج
(حواالت ،اعتمامدات) ،فبلغ  ،213.364.540وإجمايل
املبيعات الكلية سجل .243,534,540
ولف�ت اىل ان «س�عر بي�ع املبال�غ املحولة لحس�ابات
املص�ارف يف الخ�ارج { }1190دينار ل�كل دوالر ،وهو
سعر البيع النقدي نفسه».
وق�ال املرك�زي إن املبيع�ات املنف�ذة بم�زاد امس هي
نتائج نافذة بيع العمل�ة األجنبية لليوم االثنني املوافق
.2020/2/17

اىل الرشي�ك (هن�اء مرتىض
حس�ون) اقت�ىض حضورك
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف
االرشف لغرض اصدار اجازة
البن�اء للرشي�ك (ضياء نور
نوي�رص) للقطع�ة املرقمه
( )3/84268يف النجف حي
النداء مقاطعة .4
جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة الكاتب العدل يف النارصية
العدد العمومي3000/
السجل10:
التاريخ2020/2/10:
انذار
بواسطة السيد الكاتب العدل يف النارصية املحرتم
اىل السيد محمد حسن جعفر/يسكن النارصية/حي الشموخ/قرب جرس الحضارات
االنذار
س�بق وان استأجرت من موكيل العقار املرقم (-12/25ش�اميه) وجنسه دار سكنية معدة
للس�كن ولغرض السكن حرصا ً وببدل ايجار ش�هري وقدره (ثالثمائة وخمسون الف دينار
ش�هرياً) تدف�ع عند بداية كل ش�هر من اش�هر االيجار املتف�ق عليها بموج�ب عقد االيجار
الشفوي املربم بينك وبني موكيل املؤجر ولكونك تخلفت عن دفع بدل االيجار لشهر (شباط)
لس�نة  2020ورغم املطالبة املتكررة من موكيل تجاهك والمتناعك عن التس�ديد لبدل االيجار
املتفق عليه اعاله بينك وبني موكيل املؤجر عليه فأن موكيل ينذرك بوجوب تسديد بدل االيجار
املتفق عليه والبالغ (ثالثمائة وخمس�ون الف دين�ار 350000/دينار) وخالل فرتة اقصاها
ثماني�ة ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبخالف ذلك س�وف يكون م�وكيل مضطرا ً للجوء
اىل املحاك�م املختصة لغرض اتباع االج�راءات القانونية لغرض تخلية العقار املرقم (12/25
ش�امية) وجنس�ه دار س�كنية معدة للس�كن ومؤجرة لغرض الس�كن فقط (وعقد االيجار
ش�فوي) وتس�ليمه ملوكيل خالياً من الش�واغل وتحميلك كافة الرس�وم واملصاريف واتعاب
املحاماة.
صاحب االنذار
االسم :هشام عبد املهدي خلف ووكيلته املحامية
هبة فيصل خميس بموجب الوكالة العامة
الصادرة من كاتب عدل النارصية
بالعدد( )2019/9853بتاريخ ()2019/8/6
الكاتب العدل

الرياضي

أصفر وأمحر

نفط ميسان يستغين عن حمرتفيه
اليمين والنيجريي

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي نفط ميسان الريايض فسخ عقد اثنني من محرتفيه بالرتايض قبل استئناف
املوسم الحايل من الدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال مرشف فريق نفط ميس�ان ،احمد س�الم :إن “الالعبني املحرتفني ،اليمني نارص
محمدوه والنيجريي إيمانويل ،طلبا االستغناء بعد األحداث األخرية التي شهدها البالد
وتوقف الدوري”.وأضاف ان “ادارة نادي نفط ميسان ،بدورها ،تفهمت وضع الالعبني
واجرت التس�وية املرضية للطرفني ،وانهاء العقد بالرتايض”.يذكر ن نفط ميسان ضم
الالعبني يف فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية.
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طاقم ياباني يقود لقاء دوري أبطال آسيا

اليتش :الشرطة يفتقر للمباريات الرمسية وحمرتفو الوحدة من الطراز الرفيع
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د مدرب ن�ادي الرشط�ة ،أليكس�اندر
إليتش ،أن فريق الوحدة االماراتي يختلف
ع�ن اس�تقالل طه�ران اإليران�ي ،مبين�ا ً
انه يمتلك خمس�ة محرتفني م�ن الطراز
الرفيع.
وسيواجه الرشطة فريق الوحدة يف الجولة
الثانية من دور املجموعات بدوري ابطال
آسيا عىل ملعب فرانس�وا حريري بأربيل
اليوم االثنني.
وقال اليتش ،يف املؤتمر الصحفي الخاص
باملب�اراة :إن “املب�اراة الس�ابقة ام�ام
االس�تقالل كانت صعب�ة ،ك�ون الفريق
اإليران�ي عمل نتائج مذهلة خالل املرحلة
التأهيلي�ة وص�وال لدور املجموع�ات ،لذا
اعتمدن�ا عىل تكتيك مع�ني للحصول عىل
نتيجة إيجابية نظرا للظروف التي يمر بها
فريق الرشطة بسبب توقف الدوري”.
وأض�اف أن “العب�ي الرشط�ة يحتاجون
للوق�ت م�ن أج�ل التأقل�م والتكي�ف مع
املس�تويات العالية كوننا نلعب يف بطولة
اسيا لألبطال ،حيث الوضع الفني والبدني
مختلف تماما عن الدوري املحيل”.
وأوض�ح “نطمح خالل املباري�ات املقبلة
اىل التصاع�د يف األداء ،فري�ق الوح�دة
يختل�ف تمام�ا ع�ن االس�تقالل يف نظام
اللعب والتحرك داخل املس�تطيل األخرض،
إذ يمتلكون خمس�ة محرتفني من الطراز
الرفي�ع ،ل�ذا علين�ا اح�رتام إمكانياتهم
وقدراتهم الفنية م�ن أجل تحقيق نتيجة
إيجابية”.
واكم�ل “مع توقف ال�دوري املحيل نفتقد
كثريا ً للمباريات الرسمية التي من شأنها
أن توصلنا ألفضل املستويات الفنية”.
يذكر أن الرشطة تع�ادل يف مباراته األوىل
ام�ام اس�تقالل طه�ران اإليران�ي بهدف
ملثله.
وم�ن جانب�ه ،أك�د اإلس�باني ،مانوي�ل
خيميني�ز ،م�درب الوح�دة اإلماراتي ،أنه
ال ينظ�ر للم�ايض قب�ل لق�اء فريقه مع
الرشطة اليوم اإلثنني ،يف دور املجموعات
بدوري أبطال آسيا.
ويح�ل الوح�دة ضيف�ا ع�ىل الرشطة ،يف
الجولة الثانية من املجموعة األوىل ،بعدما
تعادل يف الجول�ة األوىل مع األهيل (،)1-1
فيم�ا تع�ادل االس�تقالل م�ع الرشط�ة

الزوراء يهزم الطلبة برأسية مهند
عبد الرحيم يف افتتاح الدوري

بغداد /متابعة الزوراء
ق�اد مهاج�م ال�زوراء ،مهن�د عب�د
الرحيم ،فريقه لتحقيق فوز مثري عىل
الطلب�ة  ، 1-0امس االحد ،يف الجولة
االوىل من الدوري املمتاز لكرة القدم.
ونجح عبد الرحي�م يف قيادة النوارس
للفوز االول بعدما س�جل هدف اللقاء
الوحيد يف الدقيقة .90
وبهذا الف�وز اصبح رصي�د النوارس
ث�الث نقاط ،بالتس�اوي م�ع النجف
ونفط الوسط.
وتغل�ب النجف عىل ضيفه الصناعات
الكهربائي�ة  3-0يف املواجه�ة الت�ي

بالنتيجة نفسها.
وق�ال ،خيميني�ز ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
التقديم�ي“ :ال أفك�ر فيما أس�فرت عنه
املواجهات التاريخية بني الوحدة واألندية
العراقي�ة ،نح�ن أبناء الي�وم ،والوحدة يف
السابق ليس هو اليوم ،ولن يكون نفسه
يف املوسم املقبل”.
وأضاف“ :نحن نح�رتم املنافس ،ونتطلع
لتقدي�م أداء ق�وي يقودن�ا إىل نتيج�ة
إيجابي�ة ،ونع�رف أن النش�اط املح�يل يف
الع�راق متوق�ف اآلن ،لكن مثلم�ا يعاني

لؤي صالح :بهجت ومعن يغيبان
عن الفريق أمام نفط ميسان
بغداد /متابعة الزوراء
س�يفتقد القوة الجوية لخدم�ات عيل بهجت ومحمد مع�ن يف مباراته
األوىل بالدوري العراقي أمام نفط ميسان اليوم اإلثنني بسبب اإلصابة.
وقال املدرب املساعد لفريق القوة الجوية ،لؤي صالح ،إن الفريق أكمل
تحضرياته لبدء الدوري.
وبني :أن القوة الجوية يضم مجموعة جيدة من الالعبني القادرين عىل
تعويض بهجت ومعن ،وبالتايل ال يوجد ما يقلقهم قبل املباراة ،السيما
أن الفري�ق بحال�ة بدنية جي�دة ،والجميع متحفز لل�دوري بعد انتظار
طويل.
وأش�ار»نعرف جيدا طريقة لعب نفط ميسان ،ورصدنا مفاتيح لعبه،
وبالت�ايل س�نواجهه بالطريقة الت�ي حددها الجهاز الفن�ي ،وعلينا أن
نحرص عىل الظهور بمستوى مميز إلمتاع الجماهري».
يش�ار إىل أن القوة الجوية يقوده املدرب أيوب أوديش�و للموسم الثاني
عىل التوايل.

كاظم الساهر يأمل تكرار إجناز
أسود الرافدين 2007

الرشط�ة ،فالوح�دة يعان�ي م�ن خوض
مباراة كل  4أيام يف الفرتة املاضية”.
وخت�م “الوح�دة جاه�ز لتقدي�م مباراة
كب�رية ،ويهمن�ي ج�دا أن يك�ون العم�ل
بمنظوم�ة واح�دة خ�الل ال�� 90دقيقة
اليوم”.
بدوره ،قال ،ريم تشانج وو ،العب الوحدة:
“استعداداتنا جيدة واملباراة مهمة ،وعلينا
أن نحتفظ بالكرة ألكرب وقت ممكن ،وأن
نرتجم فرصنا إىل أهداف”.
وأض�اف “نتعامل مع الرشط�ة باحرتام

كبري ،ألن ذلك يعد عامال مهما من عوامل
التفوق يف املباراة”.
وسمى االتحاد اآلسيوي طاقما تحكيميا
يابانيا لقي�ادة مباراة الرشط�ة والوحدة
اإلماراتي يف دوري ابطال آسيا.
وق�ال االتحاد انه ع�ني “الياباني جومبي
لقي�ادة املب�اراة الت�ي تجم�ع الرشط�ة
والوحدة اإلماراتي يف دوري ابطال اسيا”.
وأض�اف “يس�اعده كل م�ن كاراماج�ي
وتاكاج�ي كمس�اعدين اول وث�ان ،بينما
الحكم الرابع ياموتو”.

وأقي�م يف محافظ�ة أربي�ل ،ام�س االحد،
املؤتم�ر الفن�ي ملباراة الرشط�ة والوحدة
االماراتي ،ضمن منافس�ات دوري ابطال
اسيا.
وسريتدي الرشطة الزي األخرض الكامل،
فيم�ا س�يلبس ح�ارس الرشط�ة ال�زي
االحمر.
وأض�اف ان الفري�ق االماراتي س�ريتدي
الزي االبيض الكام�ل ،اما حارس الفريق
االماراتي فسيكون بالزي االسود.

أقيمت عىل ملعب النجف القديم.
وت�واىل ع�ىل تس�جيل ثالثي�ة غ�زالن
البادي�ة كل م�ن :عيل ص�الل هدفني
يف الدقيقت�ني  2و 40ومع�ني احمد يف
الدقيقة .66
ويف املواجه�ة الثاني�ة ،نج�ح نف�ط
الوس�ط يف تحقي�ق االنتص�ار ع�ىل
مضيف�ه امانة بغ�داد  1-0يف املباراة
التي أقيمت عىل ملعب األخري.
وس�جل هدف عندليب الفرات الالعب
زكري�ا اإلس�ماعييل يف الدقيق�ة ،60
ليهدي فريقه اول انتصار له يف ممتاز
الكرة.

منتخبنا الوطين حيتل املركز
التاسع والستني يف تصنيف فيفا
بغداد /متابعة الزوراء
ارتق�ى املنتخب الوطني لكرة القدم
مركزا ً وحدا ً يف تصنيف االتحاد لدويل
للعبة “فيف�ا” املقرر صدوره نهاية
األسبوع الحايل.واحتل منتخب اسود
الرافدين املركز ال�� 69يف التصنيف
الجدي�د ،برصي�د  1344نقطة ،بعد
ان ج�اء يف املركز ال�� 70بالتصنيف
األخري الص�ادر نهاية العام املايض.
وج�اء املنتخ�ب الوطن�ي يف املرك�ز

الس�ابع آس�يوياً ،بع�د منتخب�ات
الياب�ان وإي�ران وكوري�ا الجنوبية
وأس�رتاليا وقط�ر والس�عودية.ويف
ح�ال حقق املنتخ�ب الوطني الفوز
يف مبارات�ه الودي�ة املقبل�ة ام�ام
فيتن�ام ،وكذل�ك يف مواجه�ة هونغ
كونغ بالتصفيات املزدوجة املؤهلة
لنهائيات كأس العالم  2022وكأس
آس�يا  ،2023فس�ريتفع تصنيف�ه
عدة مراكز يف الشهر املقبل.

قحطان جثري :مواجهة اليوم أمام بطل أفريقيا صعبة جداً
بغداد /متابعة الزوراء
أقر مدرب منتخب الشباب ،قحطان جثري،
بصعوبة مواجه�ة تونس يف أوىل مباريات
البطول�ة العربي�ة للمنتخبات الش�باب يف
السعودية.
وس�يواجه ليوث الرافدين منتخب تونس
“بطل افريقي�ا” عىل “ملعب مدينة األمري
س�عود ب�ن جل�وي الرياضي�ة” ،الي�وم
االثنني.

وق�ال جثري ،يف املؤتم�ر الصحفي الخاص
باملب�اراة :إن “اس�تعداداتنا فقرية كونها
اقت�رت عىل خوض مباراتني تجريبيتني
أمام السعودية”.
وأضاف أن “لقاء اليوم أمام بطل أفريقيا
املنتخ�ب التون�ي صع�ب ج�داً ،نمتل�ك
معلوم�ات وافية عن املنتخب الذي س�بق
أن واجهن�اه ،بينم�ا نجهل تمام�ا ً قدرات
منتخب موريتانيا”.

وأوض�ح أن “بطول�ة الع�رب فرص�ة
الكتش�اف العب�ني ج�دد ،وزي�ادة عاميل
التفاهم واالنسجام بني الالعبني” .مشريا ً
إىل أن “هدفن�ا االس�تعداد بص�ورة جيدة
لنهائيات آس�يا التي تضيفها أوزبكستان
يف ترشين األول من العام الحايل”.
الجدير بالذكر أن مجموعة ليوث الرافدين
تض�م منتخب�ات تون�س وموريتاني�ا
والكويت.

عباس عطية  :الكهرباء قادر على جتاوز النفط يف الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح ،عب�اس عطية ،مدرب كرة الكهرب�اء ،أن فريقه قادر
ع�ىل تحقيق بداية ممي�زة يف الدوري من خ�الل حصد نقاط
مواجهة النفط املقررة اليوم اإلثنني ،يف ملعب التاجي.
وق�ال عطية :ان الفريق أكم�ل تحضرياته لبداية الدوري رغم
أن الفرتة املاضي�ة أثرت يف جميع األندية ،لكن فريقنا معنويا
جاهز وبدني�ا جيد بعد خوض عدد م�ن املباريات التجريبية،
ونتطلع لتحقيق بداية مميزة يف الدوري.
وأشار إىل :أن قرار عدم الهبوط خلق لإلدارات واألجهزة الفنية
والالعبني اس�تقرارا نفس�يا وأريحية ،وبالتايل الفرق ستلعب

ب�دون ضغوط ،وه�ذا ما س�ينعكس ع�ىل مس�توى الدوري
بصورة عامة.
وأوضح :أن فريق الكهرباء رغم أنه يخوض مبارياته يف ملعب
التاجي ،لكن وفق س�ياقات الدوري ،فتع�د املباراة يف ملعبنا،
وعلين�ا أن نفك�ر بالنقاط كامل�ة ،رغم أن فري�ق النفط من
الفرق املس�تقرة ،وتمتلك إمكانيات جيدة ،لكننا عازمون عىل
الفوز.
يش�ار إىل أن فري�ق الكهرب�اء حقق مع عب�اس عطية أفضل
نتيجة بتاريخ النادي املوس�م املايض ،بعد بلوغه نهائي كأس
العراق قبل أن يخرس أمام الزوراء بهدف دون رد.

منتخب السلة يبدأ حتضرياته ملواجهة لبنان يف تصفيات آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
يواصل املنتخب الوطني لكرة السلة
تدريبات�ه اليومي�ة ملواجه�ة لبن�ان
بغداد /متابعة الزوراء
اع�رب النج�م العراق�ي ،كاظم
الس�اهر ،ع�ن امل�ه ان يك�رر
املنتخب الوطن�ي العراقي لكرة
الق�دم انج�از التتوي�ج ب�كأس
آس�يا  ،2007فيم�ا كش�ف عن
العبه املفضل.
وقال الس�اهر “اتمن�ى ان يكرر
اس�ود الرافدي�ن التتويج بكأس
آس�يا كم�ا فعل�وا يف ،2007
فالع�راق يمتل�ك املوهوب�ني

واملبدعني يف كل املجاالت”.
وع�ن دوريات�ه املفضل�ة ،أك�د
الس�اهر “اتابع جميع مباريات
ال�دوري اإلنكلي�زي ،ويف الليغ�ا
االس�بانية أح�ب مش�اهدة
مباريات ريال مدريد وبرشلونة
واتلتيكو مدريد”
يخ�ف الس�اهر ميول�ه
ول�م
ِ
املدريدية ،حي�ث اكد أن مهاجم
ري�ال مدري�د ،كري�م بنزيم�ا،
“يبقى اقوى العب”.

يف الجول�ة األوىل م�ن الناف�ذة األوىل
لتصفيات كأس آسيا .2021
وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب

الوطني ،مهند العاني :إن “املنتخب
الوطني لكرة السلة يواصل تدريباته
يف العاصمة اللبنانية بريوت تحضريا ً
ملواجه�ة أصحاب األرض بعد س�تة
أي�ام م�ن اآلن” .مبين�ا ً ان “الكادر
التدريب�ي ،بقي�ادة امل�درب خال�د
يحيى ،يثق بالالعبني لتحقيق نتيجة
إيجابية يف املباراة”.
يذك�ر ان املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة
السلة ،احتل املركز الثالث يف بطولة
امللك عبد الله والتي ضمت منتخبات
لبنان واالردن والبحرين وسوريا.
وم�ن جانبه ،كش�ف نج�م املنتخب
الوطني لكرة الس�لة ،محمد صالح،
عن فوائد مشاركة املنتخب الوطني
يف بطول�ة املل�ك عب�د الل�ه والت�ي

اختتمت منافس�اتها ي�وم الجمعة
املاضية.
وق�ال صالح إن “مش�اركة املنتخب
الوطن�ي يف بطول�ة املل�ك عب�د الله
كان�ت ممي�زة وناجحة م�ن جميع
النواح�ي ،وافضل مرحلة تحضريية
للتصفيات االسيوية”.
وأوض�ح أن “املنتخب الوطني احتل
املركز الثالث يف البطولة ،وهذا االمر
يعد انج�ازا ً لكرة الس�لة العراقية”.
مبين�ا ً ان “املنتخ�ب ط�وى صفحة
البطولة ،ويركز عىل مواجهة لبنان
يف التصفيات االسيوية”.
واحتل املنتخب الوطني املركز الثالث
يف البطول�ة الت�ي ضم�ت منتخبات
لبن�ان واألردن وس�وريا والبحرين،

بعدما حقق انتصارين عىل س�وريا
والبحري�ن ،ومني بخس�ارتني امام
األردن ولبنان.
وم�ن املؤم�ل ان يواج�ه املنتخ�ب
الوطن�ي نظ�ريه الهندي ع�ىل قاعة
الش�عب يف الجدول�ة الثاني�ة م�ن
التصفي�ات ع�ىل قاع�ة الش�عب يف
بغداد يف ال� 24من شباط الجاري.
ويف س�ياق منفص�ل ،يواص�ل
منتخب ش�باب العراق لكرة الس�لة
استعداداته يف قاعة الشعب لخوض
منافس�ات بطولة غرب اس�يا التي
ستس�تضيفها العاصمة الس�ورية
دمش�ق يف العرشي�ن م�ن الش�هر
املقبل.
وقال مدي�ر الفريق ،ع�يل طالب ،يف

بيان ان “اس�تعدادات الفريق تسري
ع�ىل قدم وس�اق برغ�م الصعوبات
املالية التي يعانيها االتحاد”.
نّ
وبني انه “يس�عى لتوفري كل س�بل
لنج�اح الفري�ق ال�ذي س�يخوض
معس�كرين احدهما داخ�يل واالخر
خارج�ي يف اي�ران” .مضيف�ا ان
“تش�كيلة الفريق ستشهد انضمام
العب�ني ج�دد لتمثي�ل املنتخ�ب
الوطني”.
وأوض�ح ان “هن�اك العب�ني اخرين
مغرتب�ني س�يلتحقان بالفري�ق
احدهم�ا م�ن الس�ويد ،واالخر من
االمارات جاس�م محم�د والذي يعد
احد افضل العب�ي دوري الجامعات
االماراتي”.

الرياضي
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كلوب يأسف لعقوبة مانشسرت سييت
أس�ف األملاني يورغن كلوب مدرب فريق
ليفرب�ول اإلنكليزي لكرة الق�دم ،لفريق
مانشس�رت س�يتي والعبي�ه ومدرب�ه
اإلس�باني جوس�يب غواردي�وال بع�د
اس�تبعاده عن املش�اركة يف املس�ابقات
القاري�ة م�دة عامني ،بس�بب “خروقات
خطرية لقواعد اللعب املايل النظيف”.
وق�ال كلوب يف ترصيحات تلفزيونية بعد
املباراة التي فاز فيها فريقه عىل نوريتش
س�يتي يف ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از:
“يمكنني أن أتخي�ل أن مثل هذه اللحظة
يصعب ج�دا ً فهمها عىل الرياضيني ()...
أنا آس�ف حقا ً له�م ،لبي�ب (غوارديوال)
ولالعب�ني ألكون صادقاً ،لكنني أعتقد أن
ذلك لن ينفعهم”.
وكان االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم
(يويفا) أعلن اس�تبعاد نادي مانشس�رت
سيتي عن املشاركة يف املسابقات القارية
م�دة عامني بس�بب “خروق�ات خطرية
لقواع�د اللعب املايل النظيف” ،كما فرض
عليه غرامة بقيمة  30مليون يورو.
ورد حام�ل اللقب يف املوس�مني املاضيني
عىل الفور معلنا ً أنه سيس�تأنف العقوبة
أم�ام محكم�ة التحكي�م الرياضي�ة
“كاس”.
واع ّد كلوب أن الخر شكل صدمة بالنسبة
إليه ،وق�ال“ :كل ما يمكنن�ي قوله  -أنا
مدرب كرة قدم ،لذلك ال يمكنني التحدث

إال ع�ن كرة القدم  -ه�و أن ما فعله بيب
ومانشس�رت سيتي منذ أن كنت يف إنكلرتا
هو استثنائي ،استثنائي للغاية”.
وتابع“ :عىل الجانب اآلخر ،ال أعلم ش�يئا ً
عما حدث ومن فعل ذلك وماذا فعل ()...
هناك اس�تئناف وس�نرى ماذا س�يحدث
يف ذل�ك الوقت .من الواض�ح أن املوضوع
خط�ري ،وإال لن يك�ون رد فع�ل االتحاد
األوروبي لكرة القدم من هذا القبيل”.
وكشف األملاني يورجن كلوب املدير الفني
لليفرب�ول ،ع�ن مرش�حه للظف�ر بلقب
دوري أبطال أوروبا يف املوسم الحايل.

وقال كلوب يف ترصيحات أبرزتها صحيفة
الجاردي�ان“ :بالنس�بة يل يوفنت�وس
كان الفري�ق املفضل لحص�د لقب دوري
األبط�ال قب�ل بداي�ة املوس�م ،ولكني ال
أش�اهد الكرة اإليطالية بشكل كبري حتى
أفهم ملاذا ليسوا يف صدارة الرتتيب بفارق
 10نقاط”.
وأض�اف“ :يوفنتوس لدي�ه أفضل قائمة
رأيته�ا يف حيات�ي ،باإلضاف�ة إىل وج�ود
العبني يتمتع�ون بجودة عالي�ة .إنه أمر
جنوني”.
وتاب�ع“ :بايرن ميونيخ ً
أيضا فريق جيد،

وإذا كان الجميع ع�ىل ما يرام يف باريس
س�ان جريم�ان فإنه�م فري�ق ال يصدق
عىل اإلطالق ،كما ال يمكنك أب ًدا اس�تبعاد
برشلونة أو مانشسرت سيتي”.
وواص�ل“ :ليس لدي أي فك�رة عن الدور
ال�ذي يمكننا الوصول ل�ه ،لكن يف الوقت
الحايل ال حاجة للتفكري يف هذا األمر ،ألنه
يتع�ني علينا الرتكي�ز عىل لق�اء أتلتيكو
مدريد”.
وأكم�ل“ :م�ا أعرفه أنه يف الع�ام املايض
أظهرن�ا قدرتنا عىل إس�قاط األفضل .ال
يعني ذلك أننا سنفوز باللقب مرة أخرى
ولكن يمكننا ذلك”.
وأت�م“ :هن�اك العديد من الف�رق القوية
املوج�ودة بالبطولة ،يجب عليك أن تكون
مستع ًدا للقتال ،ومن ثم يكون هناك دور
الح�ظ ،وكي تف�وز أنت بحاج�ة إىل ذلك
ً
أيضا”.
يف س�ياق متصل كش�ف تقري�ر صحفي
بريطاني ،األحد ،عن تطور خطري بش�أن
مصري نجوم مانشس�رت سيتي يف املوسم
املقبل.
وكان االتح�اد األوروب�ي ق�رر حرم�ان
الس�يتي م�ن املش�اركة يف دوري أبطال
أوروبا مدة عامني ،مع تغريمه  25مليون
إسرتليني ،بس�بب مخالفة قانون اللعب
املايل النظيف.
ً
ووفق�ا لصحيفة “ذا ص�ن” الريطانية،

برشلونة يواصل الضغط على ريال مدريد

واص�ل برش�لونة الضغط عىل منافس�ه ريال مدريد بعد ف�وزه عىل ضيفه
خيتايف بصعوبة بالغة.
وانت�رص برش�لونة  1 - 2عىل خيتايف ضمن األس�بوع الرابع والعرشين من
مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ورفع برش�لونة رصيده إىل  52نقطة بفارق األهداف فقط عن ريال مدريد
املتص�در والذي لعب مب�اراة أقل ،فيما توقف رصيد منافس�ه العنيد وثالث
الرتتيب عند  42نقطة.
وس�جّ ل ثنائية برش�لونة ّ
كل م�ن الفرنيس أنطوان غريزم�ان بصناعة من
مييس وسريجي روبرتو ( 33و ،)39فيما ذلّل البديل آنخل الفارق (.)66
واس�تمر غي�اب األرجنتين�ي ليونيل مييس عن التس�جيل للمب�اراة الرابعة
توالياً ،كما يشعر عش�اق الفريق الكاتالوني بالقلق إثر إصابة جوردي ألبا
وخروجه من امللعب يف الدقيقة الثانية والعرشين.
وبدا ّ
أن خيتايف القادم من ضواحي مدريد والفائز يف مبارياته األربع األخرية
يف طريقه إىل إنجاز جديد ،إذ سيطر عىل بداية املباراة بشكل كبري.
وألغى الحكم مستعينا ً بتقنية الفيديو هدفا ً لخيتايف سجله الكامريوني آالن
نيوم ،بعد خطأ عىل املدافع الفرنيس صامويل أومتيتي (.)23
تابع الضيوف ضغطهم وس� ّدد مارك كوكوري�ا بجانب القائم األيمن ملرمى
الح�ارس األملاني م�ارك اندريه تري ش�تيغن ،بعد مجهود م�ن خايمي ماتا
(.)26
لكن يف غضون دقائق قليلة انقلبت املباراة ملصلحة برشلونة.
وس�اهم األرجنتيني ليونيل مييس باخرتاق دفاع خيتايف القوي ،عندما لعب
تمري�رة بحرفنة إىل الفرن�يس املندفع أنطوان غريزم�ان ،فوضعها بيرساه
فوق الحارس املتقدم (.)34

ّ
وش�ن برش�لونة هجمة مركزة وصلت إىل البديل جوني�ور فريبو لعبها من
اليسار إىل يمني املنطقة ،تابعها سريجي روبرتو محكمة يف الزاوية األرضية
اليمنى هدفا ثانيا ( .)39ويف اللحظات األخرية من الشوط األول أهدر مييس

دوبالنتيس حيطم الرقم القياسي يف القفز بالزانة للمرة الثانية
حطم الس�ويدي أرمان دوبالنتيس الرقم القيايس
العاملي يف مس�ابقة القفز بالزانة يف ألعاب القوى،
باجتي�ازه ارتفاع  6,18أمتار يف غالس�كو ،بفارق
س�نتيمرت واحد ع�ن الرقم الذي حققه األس�بوع

املايض يف لقاء تورون البولندي داخل قاعة.
وكان دوبالنتي�س ( 20عام�اً) ،بط�ل أوروبا عام
 2018وصاح�ب فضية بطولة العال�م يف الدوحة
يف ترشين االول/اكتوبر املايض ،قد حطم الس�بت

ً
رقم�ا صام�دا ً من�ذ  2014للفرنيس رينو
امل�ايض
الفيلني ( 6,16م).
وافتت�ح الالعب ال�ذي ترعرع يف الوالي�ات املتحدة
مشواره عىل ارتفاع  5,50أمتار ،ثم تجاوز 5,75
م يف املحاول�ة الثاني�ة ،ضم�ن جائزة مولر
الك�رى داخل قاعة يف مدينة غالس�كو
االسكتلندية.
وبعد توق�ف بطل العال�م األمريكي
س�ام كندريكس عند ارتفاع 5,84
م ،بق�ي الس�ويدي لوح�ده يف
املنافسة وحلق فوق ستة أمتار.
وكان بحاج�ة ملحاولة وحيدة
ع�ىل ارتف�اع  6,18ليحط�م
رقمه القيايس العاملي .قال
دوبالنتي�س ال�ذي حصل
ع�ىل مبل�غ  30ألف دوالر
أمريك�ي لتحطيمه الرقم
العاملي“ :كانت منافس�ة
رائع�ة .س�اعدتني كث�ريا ً
طاقة الجمهور”.

إيطاليا تطلب تعديال جوهريا يف تقنية الفيديو
يحق لحكام الفيديو فقط مطالبة حكم املباراة باللجوء إىل تقنية
الفار ملراجعة قرار بعينه ،لكن االتحاد اإليطايل يريد أن يمنح هذا الحق
للمدربني أيضا.
وهذا التعديل يعد معروفا يف التنس ،فعندما يصدر حكم الخط مثال
قرارا ً ال يعجب أحد الالعبني ،يعرتض ذلك الالعب ويطلب مراجعة
القرار ،كعند الشك يف أن كرة ملست جزء من الخط.
ويتم اللجوء لشاشة العرض و «تقنية عني الصقر» ،وينص هذا النظام
عىل أن الالعب من حقه أن يعرتض يف عدد معني من املرات فقط.
هذا النظام يطالب اآلن بتجربته االتحاد اإليطايل لكرة القدم يف مالعب
القدم ،بناء عىل رغبة عدد من األندية اإليطالية ،وهنا سيسمح للمدرب
باالعرتاض مرات محددة يف كل شوط ،طالبا من حكم املباراة اللجوء إىل
شاشة العرض ومراجعة الصور والفيديوهات.
وبعث االتحاد اإليطايل خطابا ً مفتوحا ً إىل االتحاد الدويل (فيفا) بهذا
الشأن ،منوها بأنه كان من أوائل من جربوا تقنية حكم الفيديو

املساعد (فار) ،قبل أن يقرها االتحاد الدويل.
لكن اللجنة التي تنظم قواعد اللعبة باالتحاد الدويل ( )IFABال تفكر
كثريا يف نظام االعرتاض هذا حتى اآلن ،بحسب ما يقول موقع
«شبورت شاو» األملاني.
ويرفض لوكاس برود املدير التنفيذي للجنة تدخل املدربني يف قرارات
الحكام ،ويقول« :كل يشء تتم مراجعته من قبل حكم الفيديو
املساعد ،فكيف يمكن للمدرب التعرف عىل هذا بشكل أفضل؟».
ويضيف برودر« :الحكام خراء يف قوانني اللعبة ،أما املدربون فليسوا
دائما (خراء) ،ومبدأ الفار هو أن يساعد الحكام بعضهم البعض
وليس أن يقوم شخص من الخارج بالتشكيك يف القرارات».
وتابع« :يمكن للمدربني أن يستغلوا نظام االعرتاض من أجل تعطيل
اللعب أو مضايقة الالعبني أو طواقم الفريق املنافس».
ويف املقابل يؤيد الحكم األملاني مانويل جريفه استخدام «االعرتاض»
وقال إن ال�فار يجب استخدامه فقط يف حالة األشياء الواقعية
مثل التسلل ومكان تنفيذ وقوع خطأ ضد الخصم «ويف كافة
الحاالت األخرى ينبغي السماح للمدربني بطلب اللجوء إىل
الفيديو».
وتابع« :كما أن نظام االعرتاض يمكن أن يخفف الضغط
عىل الحكام ويقلل من شكوى املدربني بعد ذلك من
القرارات ،ألنه يتيح لكل مدرب الفرصة لالعرتاض
بنفس القدر ،بحسب الحكم األملاني».
وحتى اآلن لم يرسل االتحاد اإليطايل خطابا ً رسميا ً
للفيفا يطالب فيه بتجربة «نظام االعرتاض»،
حسب شبورت شاو.
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اعالم الكرتوني
فإن�ه يمك�ن لالعبي مانشس�رت س�يتي
الرحيل بش�كل مجاني ،ألن النادي انتهك
بنو ًدا رصيحة يف عقودهم.
وأش�ارت إىل أن الالعب�ني يس�تطيعون
وضع الن�ادي اإلنجليزي بني حلني :األول
ه�و الرحيل دون مقاب�ل ،والثاني أن يتم
تحس�ني عقودهم من أجل البقاء ،واألمر
نفس�ه ينطبق عىل املدرب اإلسباني بيب
جوارديوال.
وقال جون مه�رزاد ،املحامي البارز الذي
يمث�ل العب�ني ومدرب�ني ووكالء وأندي�ة
أوروبي�ة“ :الس�يتي خرق عق�ود العبيه
بشكل أس�ايس ،مما يمكنهم من الرحيل
ع�ن الن�ادي أو الس�عي للحص�ول ع�ىل
رشوطمالي�ةأفض�لللبق�اء”.
وأضاف“ :يمكن أن يطلب نجوم السيتي
الرحي�ل ،ألن الن�ادي ت�رصف بطريق�ة
دمرت قدرتهم عىل اللعب يف دوري أبطال
أوروبا ملوسمني”.
وزاد“ :يمكن لالعبي الس�يتي أن يزعموا
أن عقودهم تم انتهاكها ،وأن يفسخوها
ويتحولون لصفق�ات مجانية يف الصيف
املقبل”.
وأتم“ :الفيفا يج�ب أن يقتنع بأن نجوم
السيتي لديهم سبب عادل إلنهاء عقودهم
مع الن�ادي ،ولذلك يمك�ن لوكالئهم اآلن
املطالبة بضمانات مالية ضخمة ،وإعادة
التفاوض حول العقود الحالية”.

هدفا ً ثالثا ً لرش�لونة من رأس�ية جميلة ،يف ظل تألق الحارس دافيد سوريا
(.)45+3
ويف الش�وط الثاني ،س�جّ ل البديل املخرضم أنخل رودريغي�ز أجمل أهداف
املباراة بكرة عىل الطائر سكنت الزاوية اليمنى ملرمى برشلونة (.)66
ر ّد فات�ي بك�رة صدها الحارس ( ،)70ثم ضاعت ك�رة التعادل يف ّ
ظل دفاع
مرتبك لرش�لونة وفرصة أنقذها تري ش�تيغن عىل ث�الث دفاعات عن خط
املرمى (.)72
أهدر بعدها غريزمان فرصة سانحة من موقع نقطة الجزاء سددها بيمناه
صاروخية فوق العارضة (.)74
وس�بق املب�اراة حمل�ة تضامنية من العبي برش�لونة م�ع زميلهم املصاب
الفرنيس عثمان ديمبييل ومع ضحايا مرض كورونا.
ويف لق�اء آخر حقق ريال مايوركا ف�وزه األول يف أربع مباريات عىل ضيفه
آالفي�س بهدف دون رد س�جله الكولومبي خوان هريناندي�ز ( )63علما ً ّ
أن
الفائز أهدر ركلة جزاء نفذها سالفا سيفيا (.)32
وع�اد فياري�ال إىل س�كة االنتصارات بتج�اوز ضيفه ليفانت�ي  2-1لريفع
رصيده إىل  38نقطة.
وس�جّ ل للفائ�ز جريارد مورينو وم�وي غومي�ز ( 9و )61وبورخا مايورال
لصالح ليفانتي (.)56
وف�از غرناط�ة ع�ىل ضيفه ري�ال بلد الولي�د ( )1 - 2عق�ب هدفني تم
تس�جيلهما يف الدقائ�ق األخرية.وافتتح س�ريجي غوارديوال التس�جيل
للضي�وف ( )56قب�ا أن يعدل النتيج�ة البديل أنطوني�و بويرتاس ()81
يخطف كارل�وس فرينانديز ه�دف االنتصار
وم�ن ث�م
لغرناطة (.)90+6

برشلونة يعرتف باخرتاق حساباته على
تويرت ويكشف السبب

اع�رتف برش�لونة باخ�رتاق حس�اباته الرس�مية ع�ر موقع
التواصل االجتماعي تويرت عر اإلنرتنت كاشفا ً عن السبب الذي
أدى لهذا االخرتاق.
وتفاجأ عشاق برش�لونة اإلسباني بنرش بعض الصور الغريبة
ومن بينها اإلعالن ع�ن التوقيع مع الرازييل نيمار لعدة دقائق
قبل أن تحذف هذه الصور والتغريدات.
وأعلن برش�لونة يف حس�ابه الرس�مي عر تويرت ّ
أن حس�اباته
اخرتق�ت وهو الس�بب ال�ذي أدى لظه�ور بعض الرس�ائل من
خارج النادي والتي تم اإلبالغ عنها وحذفها فيما بعد.
وأشار برشلونة إىل ّ
أن التغريدات صنعت من خالل أداة خارجية
أنه سيزيد من إجراءاته األمنية ومعتذرا ً
لتحليل البيانات ،مؤكدا ً ّ
من الجماهري.

ليفربول ينجو من فخ نوريتش
ويتابع زحفه حنو اللقب

حص�د ليفربول نقاط مباراته كاملة مع مس�تضيفه نوريتش
س�يتي بالفوز علي�ه بصعوبة بالغ�ة  ، 0 - 1يف املرحلة  26من
ال�دوري اإلنكلي�زي لكرة القدم .وس�جل هدف الري�دز الوحيد
السنغايل ساديو ماني يف الدقيقة  ،78لريتفع رصيد فريق املدرب
يورغ�ن كل�وب إىل  76نقطة يف ص�دارة الرتتيب .أم�ا نوريتش
فزادت معاناته واس�تمر أخريا ً ب� 18نقطة .وهو الفوز السابع
ع�رش تواليا ً لبط�ل العالم وأوروب�ا يف الدوري املح�يل ،وهو لم
يفرط س�وى بنقطتني من أصل  78ممكنة يف مجمل املباريات،
وذلك بتعادله مع مانشسرت يونايتد يف  20ترشين األول/اكتوبر
امل�ايض بهدف ملثله ،فيما تعود خس�ارته األخرية إىل الثالث من
كانون الثاني/يناير  2019حينما سقط أمام مانشسرت سيتي
 1-2يف املوس�م امل�ايض .ويس�تعد ليفربول الس�تئناف حملته
بالحفاظ عىل لقبه بطالً ألوروبا بحلوله غدا الثالثاء ضيفا ً عىل
أتلتيكو مدريد يف ذهاب الدور ثمن النهائي.

تياغو سيلفا :جيب أن نركز بنسبة  110باملئة أمام دورمتوند

طالب الرازييل تياغو سيلفا فريقه باريس سان جريمان
بالرتكي�ز بنس�بة  110باملئ�ة يف املب�اراة املرتقب�ة أم�ام
بوروسيا دورتموند األملاني .وجاءت ترصيحات سيلفا بعد
تعادل باريس س�ان جريمان  4-4مع مضيفه أميان ضمن
الدوري الفرنيس يف مباراة شهدت تقدم أصحاب
األرض بثالثي�ة نظيف�ة يف أول  40دقيقة.
ويلتق�ي باري�س س�ان جريم�ان م�ع
مضيفه بوروس�يا دورتموند األملاني يف

ذه�اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غ�دا الثالثاء .وقال تياغو
س�يلفا“ :يف الش�وط األول ل�م يكن باريس س�ان جريم�ان الذي
نعرف ،كان ش�وطا معق�دا والثاني أفضل” .وعم�ا إذا كان األداء
مقلقا ً قبل مباراة دورتموند ،أضاف“ :كال ألن الالعبني سيعودون
وس�تكون الروح مختلفة غ�دا الثالثاء ،هذا مؤس�ف ألننا قدمنا
مب�اراة جيدة وتلقينا هنا ثالثة أهداف يف الش�وط األول ،يجب أن
نبقى إيجابيني ونكون غدا الثالثاء مركزين بنس�بة  % 110للعب
جيدا ً ومحاولة جلب نتيجة جيدة”.

نيمار :استمتع مبشاهدة هذا الالعب يف دورمتوند

أبدى نيمار جونيور نجم باريس س�ان جريمان الفرنيس إعجابه الش�ديد بأحد
نج�وم بوروس�يا دورتمون�د األملاني قبل مب�اراة الفريق�ني ،يوم غ�د الثالثاء،
يف ذه�اب دور ال�� 16ل�دوري أبطال أوروبا .وقال نيمار عر ش�بكة “س�كاي
س�بورتس”“ :جادون سانش�و العب استمتع بمش�اهدته ،فهو رائع يتمتع
بامكانيات كبرية” .وأضاف الالعب الرازييل“ :بدون ش�ك ،ستكون مواجهة
كبرية ينتظرها عشاق كرة القدم ،ألنها بني فريقني يميالن للعب الهجومي،
وتأه�ال لهذه املرحلة بفضل الج�ودة العالية لالعبني” .وتاب�ع“ :دورتموند
يض�م بني صفوفه العب�ني يمكنهم صناعة الف�ارق يف أي وقت ،ولديه
العب استثنائي ،ورغم أنه شاب ،لكنه رائع للغاية ،إنه سانشو”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7191 :االثنين  17 -شباط 2020

الرئاسةاجلزائريةحتذرمننشراألخبار
اليتملترديفوكالةاألنباءالرمسية

الجزائر/د ب أ:
جددت الرئاس�ة الجزائرية تحذيرها لوس�ائل اإلعالم يف البالد مما وصفته ب�“عدم االلتزام
بالبيان املتعلق باملعلومات الرس�مية” ،معترة إياه ” إمعان يف نراألخبارالكاذبة” .وذكرت
الرئاس�ة الجزائرية يف بيان أن “عدم تقيد وسائل اإلعالم الوطنية الخاصة ومختلف وسائط
ومنص�ات االتص�ال ببيانها الس�ابق حول ن�ر املعلومات الرس�مية الصادرة عن رئاس�ة
الجمهورية ،يعد “إمعانا يف نر األخبار املضللة والكاذبة ،تتحمل الجهة الباثة لها مسؤوليتها
الكامل�ة” .وأوضح البي�ان“ :تذكر رئاس�ة الجمهورية مرة أخرى ،وس�ائل اإلعالم الوطنية
الخاصة ومختلف وسائط ومنصات االتصال التي لم تلتزم ببيانها املؤرخ يف  28كانون األول/
ديسمر املايض ،واملتضمن نر املعلومات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ،بأن كل
األخب�ار ذات الطابع الروتوك�ويل ،أو املتعلقة بالعالقات الدولية يف جانبها الخاص بنش�اط
الس�يد رئيس الجمهورية ،تستس�قى حرا من مصدرها الرس�مي برئاسة الجمهورية أو
ع�ر بيانات تنر ع�ن طريق وكالة األنب�اء الجزائرية” .وتؤكد رئاس�ة الجمهورية عىل أن
“عدم االلتزام بالبيان املش�ار إليه آنفا ،يع اّد إخالال متعمدا بأخالقيات املهنة وإمعانا يف نر
األخب�ار املضللة والكاذبة ،تتحمل الجهة الباثة لها مس�ؤوليتها الكاملة” .وكانت الرئاس�ة
الجزائرية قد خاطبت مختلف وسائل اإلعالم ببالدها ،محذرة من نقل املعلومات التي لم ترد
يف وكالة األنباء الوطنية أو صادرة يف بيان رسمي عن جهة رسمية.

قبلانتحارهابمنزلها

آخرمانشرتهمقدمةالربامجالربيطانية
”كارولنيفالك“
لندن/متابعة الزوراء:
أث�ار انتحار مقدمة الرام�ج ”كارولني فالك“ ،املضيفة
السابقة للنسخة الريطانية من برنامج املواعدة Love
 ،Islandداخ�ل منزله�ا بالعاصم�ة الريطاني�ة لن�دن
ردود فع�ل واس�عة .وكان آخ�ر ظهور ملقدم�ة الرامج
كارولني فالك ” 40عاما“ من خالل حس�ابها عر موقع
”إنس�تغرام“ وذلك قبل انتحاره�ا بيومني ،حيث نرت
صورة لها مع كلبها عىل طريقة ”الس�يلفي“ وحرصت
عىل إغالق خاصية التعليق�ات واكتفت بوضع إيموجي
قلب عىل الصورة فقط بحس�ب موقع ارم .وكانت هذه
الصورة املنش�ورة هي األخرية له�ا وكان الفرق الزمني
بينه�ا وبني الصورة الس�ابقة عليها قرابة ش�هرين ،حيث ظلت طوال ه�ذه الفرتة يف حالة
ع�دم تفاع�ل م�ع جمهورها الذي تخط�ى حاجز  2.4ملي�ون متابع؛ ما يؤك�د الحديث عن
تعرضها لضغوطات نفس�ية كبرية يف الفرتة األخرية .وكانت عائلة مقدمة الرامج كارولني
ف�الك ،أعلن�ت عن وفاة ابنتها ،اول امس الس�بت ،حي�ث ع ِثر عليها ميت�ة بمنزلها يف لندن،
فيم�ا قال محام لعائلة فالك لش�بكة ”س�كاي نيوز“ إنها اّ
توفت منتح�رة .وقالت العائلة يف
بي�ان” :يمكنن�ا أن نؤكد أن كارولني توفت يوم ال�  15من ش�باط/فراير ،ونحن نطلب من
الصحاف�ة احرتام خصوصي�ة األرسة يف هذا الوق�ت العصيب“ .وكان من املق�رر أن تحاكم
ف�الك ،التي عمل�ت بالتلفزيون الريطاني منذ ع�ام  ،2002يف الرابع من آذار/مارس بتهمة
االعتداء عىل صديقها العب كرة املرضب لويس بورتون خالل حادث وقع يف منزلها بلندن يف
ال� 12من كانون األول/ديس�مر ،ودفعت براءتها من التهمة املوجهة إليها .وأس�فرت هذه
االدع�اءات عن تنحيها عن منصبها كمضيفة للرنامج الش�عبي الش�هري ،الذي يعرض عىل
شبكة تليفزيون ”آي تي يف  ،2حيث حلت لورا ويتمور محلها يف استضافة الرنامج.
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مدينةإعالميةسعوديةحتتاختباراستعادةاملنابراملهاجرة
الرياض/وكاالت:
تبذل السعودية جهودا ملحوظة من
أجل تطوي�ر صناعة إعالمية قادرة
عىل مواجه�ة التحديات والهجمات
اإلعالمية العربي�ة والدولية ،ويأتي
مروع املدينة اإلعالمية يف الرياض
ضمن هذا اإلطار إضافة إىل صناعة
ثقل إعالم�ي يغري الصورة النمطية
لإلعالم الس�عودي ،فيما املنافس�ة
الواس�عة م�ن قب�ل نظريته�ا يف
املنطقة ،تجعل التحدي أكر.
وبدأت االستعدادات ملروع املدينة
اإلعالمي�ة الس�عودية ،بتوقي�ع
اتفاقي�ات ومذك�رات تفاه�م م�ع
مجموعات إعالمية سعودية كرى،
ضمن خط�ة لتكون املدينة حاضنة
لوسائل اإلعالم السعودية املهاجرة،
باإلضافة إىل استقطاب مجموعات
إعالمية عربية ودولية.
ووقع�ت مجموع�ة أم.ب�ي.يس
اإلعالمية ،وشبكة العربية والحدث
التلفزيونية ،باإلضافة إىل املجموعة
الس�عودية لألبح�اث والتس�ويق،
اتفاقي�ات م�ع م�روع “املدين�ة
اإلعالمية” ،إلنشاء مقار جديدة لها
يف نطاق املروع.
وأوض�ح وزي�ر الثقافة الس�عودي
رئيس مجلس إدارة مروع املدينة
اإلعالمية األمري ب�در بن عبدالله بن
فرحان ،أن املروع ال يمكن حره
يف قط�اع بعين�ه؛ ب�ل “ذهبن�ا إىل
فضاءات ال محدودة يف كل قطاعات
املستقبل واملعرفة والتقنية واإلعالم
والثقافة”.
ويواج�ه القائم�ون ع�ىل اإلع�الم
الس�عودي مؤخرا تحديا كبريا ،مع
تزايد الهجمات والحمالت اإلعالمية
املنظم�ة ضد الس�عودية م�ن قبل
منص�ات ومناب�ر متع�ددة عربي�ة
ودولية ،تعتمد عىل وس�ائل اإلعالم

التقليدية وش�بكات التواصل ،وهذا
الهجوم والتش�ويه يتطلبان أدوات
إعالمي�ة محلية ق�ادرة عىل إيصال
الص�ورة الحقيقي�ة للس�عودية
ومواقفه�ا السياس�ية ،ودح�ض
الش�ائعات ،ع�ر صناع�ة إعالمية
متط�ورة ع�ىل صعي�د املحت�وى
والتقني�ة ليتم بثه إىل العالم بجميع
اللغ�ات ،وهن�ا يأت�ي دور “املدينة
اإلعالمي�ة” بم�ا س�تتوفر فيها من
إمكانات واستقطاب الكفاءات من
داخل اململكة وخارجها.
وتب�دو االنظ�ار متجه�ة إىل املدينة
اإلعالمية ،للخ�روج من األزمة التي
يعاني منه�ا اإلعالم الس�عودي ،إذ
يواج�ه انتقادات مس�تمرة بأنه لم
يستطع الخروج من دائرته الضيقة
يف عالج مشكلة املحتوى ،وبات من
ال�رضوري أن يك�ون لدي�ه مرك�ز

إلدارة األزم�ات ملجابه�ة الحم�الت
اإلعالمية الخارجية ،وتغيري الصورة
النمطية عن املمارس�ة اإلعالمية يف
السعودية.
لكن التس�اؤل األبرز الذي يطرح يف
هذا اإلطار هو قدرة هذه املدينة عىل
منافس�ة نظريته�ا يف املنطقة مثل
مدين�ة دب�ي اإلعالمي�ة التي تجمع
أكث�ر من مئت�ي مؤسس�ة إعالمية
عربي�ة ودولي�ة ،وأصبح�ت مركزا
إعالميا متطورا يجذب االستثمارات
األجنبي�ة التي تقرر اتخ�اذ مقرات
إعالمية لها يف املنطقة العربية.
ويق�ول مراقب�ون إن اس�تعادة
وسائل اإلعالم السعودية املهاجرة،
ال تكف�ي لنجاح املدين�ة اإلعالمية،
فمن الرضوري اس�تهداف القنوات
والصح�ف واإلذاع�ات الدولي�ة
بوس�ائل جذب وضمان�ات من أجل

دفعها لالنتقال إىل املدينة اإلعالمية
لتجد بيئة أفضل من التي تعمل بها
حاليا.
يف املقاب�ل يق�ول بع�ض املتابعني،
إن الس�عوديني وضعوا يف اعتبارهم
هذه النقطة ،وهي جزء من خطتهم
اإلعالمي�ة ،إذ ال ينفص�ل م�روع
املدين�ة اإلعالمي�ة ع�ن خط�وات
عديدة ت�م اتخاذها ،لجذب رشكات
التكنولوجيا العمالق�ة مثل غوغل،
وأمازون ،لتنوي�ع موارد اقتصادها
املعتمد عىل النفط.
وأضافوا أن السعودية ،تبذل جهودا
ملحوظة باتجاه تطبيق هذا الهدف،
حي�ث كان م�ن ضم�ن االتفاق�ات
األربع�ة التي وقعها األم�ري بدر بن
عبدالل�ه ب�ن فرح�ان ،اتف�اق م�ع
ج�ريي يل العضو املنت�دب لصندوق
االس�تثماري
أي.دبليو.تي.ب�ي

ورشكة عي كالود التابعة ملجموعة
ع�ي بابا .لتأس�يس مق�ر جديد يف
املدين�ة اإلعالمية .وق�ال األمري بدر
ع�ىل تويرت ،إنها “خطوة أوىل مهمة
لتعزي�ز رشاكاتنا وج�ذب املبدعني
من جميع أنحاء العالم”.
وتاب�ع “أدع�و أصحاب املش�اريع
الطموح�ة س�واء الصغ�رية منه�ا
واملتوس�طة والكب�رية إىل االنضمام
إلين�ا ..اتفاقيات الي�وم حزمة أوىل
والقادم أجمل”.
وم�ن املتوق�ع أن يس�هم املروع
يف النات�ج املح�ي ،ويخل�ق وظائف
مب�ارشة وغ�ري مب�ارشة ،حي�ث
يتس�ع ألكث�ر من  1000منش�أة يف
التخصص�ات اإلبداعي�ة يف التقنية
والثقافة واإلعالم.
ويع� اّد املواطن�ون الس�عوديون من
أكر املستهلكني للمنصات اإلعالمية
الرقمي�ة؛ إذ يش�كل الس�عوديون
وحده�م أكث�ر م�ن  40يف املئة من
مستخدمي تويرت يف منطقة الرق
األوس�ط وش�مال أفريقي�ا ،وتع�د
السعودية من أكر األسواق العاملية
ل�سناب شات ،كما يسجل يوتيوب
مش�اهدات مرتفع�ة ج�دا ،يف وقت
يتصاع�د نم�و س�وق تكنولوجي�ا
املعلومات واالتص�االت ،لذلك ينظر
للمروع عىل أنه “سيرع أبوابه
لجميع املشاريع الطموحة والجادة
واإلبداعي�ة” .ويس�تهدف مروع
املدين�ة اإلعالمية ال�ذي يقع يف حي
الس�فارات بالري�اض ،ش�بكات
وسائل اإلعالم يف املنطقة ،وكريات
منص�ات التج�ارة اإللكرتوني�ة،
وتقنيات األقمار الصناعية ،ويشمل
كل املجاالت التي تؤثر بشكل مبارش
عىل الصناعة اإلبداعية املستقبلية؛
كالن�ر والبودكاس�ت واألف�الم،
ووسائل التواصل.

خطأمذيعةحول“صفقةالقرن”يثريجدالًيفاألردن
عماّان/متابعة الزوراء:
أث�ا َر لغط للمذيع�ة اللبنانية جيي أبو فيص�ل عىل الهواء
مب�ارشة يف أثناء حديثه�ا عن خطة اإلم�الءات اإلرسائيلية
لتصفية القضية الفلسطينية ،املعروفة ب�”صفقة القرن”،
جدالً واسعا ً بني األوساط اإلعالمية يف األردن.
أبو فيصل تعمل يف اإلذاعة األردنية “ميلودي” ،وكانت تقرأ
خرا ً ع�ن مهرجان جماه�ريي أعلنته النقاب�ات املهنية يف
األردن ضد “صفقة القرن” .لكن أبو فيصل قالت “صفقة
األردن ...صفق�ة الق�رن” ،ثم عدلت قائل�ة “الصفقة التي
يشارك فيها األردن”.
مع�دة الرنام�ج الذي يبث ع�ر إذاعة “ميل�ودي” تداركت
الخط�أ الذي وقعت فيه أبو فيصل ،ونبهتها عر الس�ماعة
الداخلي�ة ،لتوضح املذيع�ة رسيعا ً “توضيحا ً مل�ا قلته قبل
قلي�ل ،بفق�رة (بس هي�ك) عن صفق�ة الق�رن ،إن األردن
مش�ارك مع الدول الرافضة واملعارض�ة ل�(صفقة القرن)
عش�ان ما ننفهم إال صح وبنكرر إننا مع جاللة سيدنا كال
ثم كال ثم كال”.

بدوره ،أوضح مالك إذاعة “ميلودي” ،نضال فراعنة ،اللغط
ال�ذي حدث ع�ىل الهواء مب�ارشة مع اإلعالمي�ة جيي أبو
اّ
تقصد يف اجت�زاء الفيديو املتداول
فيصل ،مش�ريا ً إىل وجود
عىل مواقع التواصل االجتماعي.
ق�ال فراعنة ،ع�ر صفحته الش�خصية عىل “فيس�بوك”:
“توضيح مل�ن يصطادون يف امل�اء العكر ،الفيدي�و املجزوء
واملقص�وص عام�دا ً متعم�دا ً ملذيع�ة ميل�ودي جي�ي أبو

فيصل ح�ول (صفقة القرن) الذي يت�م تداوله ونره من
قب�ل أحدهم الذي ترضر كثريا من م�ا قامت به (ميلودي)
بع�د أس�بوعني فق�ط م�ن انطالقته�ا وكذل�ك البحث عن
خصوم�ة غري خصومة الرجال لتؤكد أننا نس�ري يف الطريق
الصحيح”.
وأضاف “نعم ،لقد زل لس�ان الزميلة جيي ،كما يمكن أن
يحدث ألي إعالمي أو مذيع عىل الهواء مبارشة ،ولسنا هنا
بص�دد األخطاء وال�زالت التي تحدث بش�كل طبيعي ،لكن
الزميل�ة عادت وصححت الزلة مب�ارشة ،إال أن من نقصده
ونعرف�ه جي�دا ً وليثب�ت ملعلمه أن�ه الذك�ي والحربوق قام
بقصقصة الفيديو كما يرغب من أجل تقديم فروض الوالء
والطاعة”.
وأطل�ت أبو فيصل يف فيديو عر صفحتها الش�خصية عىل
“فيسبوك” ترد فيه عىل كل من هاجمها واتهمها ب�”تعمد
الخطأ” ،أنها تعرف تماما ً ما املقصود ب� “صفقة القرن”،
وأن�ه عند افتت�اح اإلذاعة ،قبل أس�بوعني ،كانت عر األثري
تردد “ال لصفقة القرن”.

البحثعنحياةصحفيةخارجفيسبوكوغوغل

كرم نعمة
كاتب عراقي
أتعرض إىل نقد مس�تمر بش�أن م�ا أكتبه عن
امليدي�ا ،وأُتهم غالبا بعدم عرض مثال عربي يف
صحاف�ة املحتوى املتمي�ز ،يف املقابل كل الذين
يمارس�ون هذا النقد -املخلص وف�ق التقويم
املف�رط بالتف�اؤل -ال يتفق�ون يف الحد األدنى
عىل مثال إعالمي عربي عن املحتوى املتميز.
س�بق أن كتب�ت بأنن�ي ال أراق�ب الصحاف�ة
العربي�ة بنظارة س�وداء ،وما أطم�ح إليه هو
ع�رض النم�اذج الغربية أمام الق�ارئ العربي
ملنح�ه فرص�ة املقارن�ة .مثلم�ا أح�رض عىل
صناع�ة بيئة عمل ناجحة للصحافة نفس�ها،
فكي�ف يل أن أن�ال من الصحاف�ة العربية ،وأنا
جزء منها!
مع ذلك ،النظرة املتش�ائمة بش�أن مس�تقبل
الصحاف�ة ال تقت�ر علين�ا -أيه�ا الس�ادة-
تأملوا ما كتبته إمي�ي بيل مديرة مركز “تاو”
للصحاف�ة الرقمي�ة بجامع�ة كولومبيا ،فقد
ش�بهت الصحف بمريض مرهق ال يتوقف عن
السعال ،وتمادت بمقال كتبته هذا األسبوع يف
صحيفة الغارديان ،يف التوقع املتشائم بقولها
إن الصح�ف تعي�ش س�كرات امل�وت وترتقب
معجزة إنعاش إلنقاذها.
“الس�وق املريض�ة” ال تضم صحفن�ا العربية
فقط ،ب�ل هي س�وق دولي�ة ك�رى ،وعندما

نتعرض لها فإننا نشارك ونحرض عىل صناعة
األم�ل عر األفكار ،رأس املال ليس بيدنا ،اّإال أن
هناك م�ن يقابل األف�كار النرية بامل�ال إلنقاذ
الصحافة.
ويف كل ال�ذي يحدث ف�إن الصحاف�ة الورقية
قادرة عىل االستمرار والنجاح ،علينا أن نتأمل
تجربة فايننشيال تايمز الريطانية ونيويورك
تايمز األمريكية .درسان صحفيان يبعثان عىل
الثقة واألمل ،من املهم استذكارهما كلما تبادر
إىل أذهاننا اإلحباط بشأن مستقبل الصحافة.
ف�األوىل صحيفة محصنة من داء التكنوفوبيا،
عندم�ا احتفل�ت العام امل�ايض بالوص�ول إىل
املش�رتك رقم ملي�ون للم�رة األوىل يف تاريخها
منذ  131عاما.
فايننش�يال تايم�ز تطبع بج�دارة املحتوى ،ال
تكرر نفس�ها ،اّ
وكتابها ليس�وا ممن يجرتئون
األفكار املعهودة ،إنه�م يتجددون يف كل عمود
أو حوار ،وهذا سبب كاف يجعل من الصحافة
معافاة من طريق السوق املريضة.
بينم�ا لم يتخل الق�راء األوفياء ع�ن نيويورك
تايم�ز ،حيث اّ
تبنى نفس املش�رتكني املس�نني
يف النسخة الورقية ،االش�رتاكات الرقمية عىل
هواتفهم الذكية.
فازده�ار نيوي�ورك تايم�ز يقل�ل م�ن وط�أة
الفكرة املتش�ائمة عن نكبة الصحافة الورقية
ومستقبلها يف العالم.
هن�اك بيئ�ة عم�ل معادية بال ش�ك م�ن قبل
ال�ركات التكنولوجي�ة الك�رى للصحاف�ة
الورقي�ة ،يقودها فيس�بوك ويوتيوب وغوغل
وأب�ل… فالصحاف�ة هي أول ضحي�ة لنموذج
اإلعالن الذي يفضل هذه املنصات عليها.
لك�ن نيويورك تايمز نجت من الهجوم الرقمي
وطورت بيئة أعمالها ووجدت التجاوب املذهل
من القراء أنفسهم واملستخدمني عىل موقعها
اإللكرتوني ،وهي اليوم عالمة تجارية إخبارية
رقمية عاملية.
لذل�ك انتق�ل إىل الكتاب�ة فيه�ا صحفيون عىل
درجة من التأثري ،واس�تقطبوا قراءهم معهم.
مم�ا جعل صحيفة نيوي�ورك تايمز ذات صلة

بجمهور جديد بالكامل.
ل�م تكتف بذلك بل أصبح�ت مصدرا يف صناعة
القص�ة الصحفية لوس�ائل إع�الم يف مختلف
دول العال�م ،يكف�ي أن نرى أن كرى وس�ائل
اإلعالم أبرمت عقودا مع نيويورك تايمز لراء
قصص املحتوى املتميز.
هناك بقعة مرقة وسط كآبة السوق املريضة
حس�ب تعب�ري ماثي�و غاراه�ان يف صحيف�ة
فايننشيال تايمز ،فال تزال شهية الجمهور إىل
األخبار منفتحة ولم تنسد .األخبار صناعة لم
تمت لكنه�ا تحتاج إىل إع�ادة تأهيل وتطوير،
اّ
لصناع محتواها
وهذا ما يجعلها تحقق مردودا
يف عالم تهيمن عليه اإلعالنات الرقمية.
والي�وم تفتخر ه�ذه الصحيف�ة بازدهارها يف

الع�ر الرقمي كمؤسس�ة تق اّدم م�ادة عالية
الجودة وقوي�ة ماليا ،لقد بلغ هدفها الطموح
املتمثل يف كس�ب  800مليون دوالر سنويا من
خالل اإليرادات الرقمية ،وارتفع سعر سهمها
إىل أعىل مستوى خالل  15عاما.
ال ش�ك أن غرفة األخبار ،التي كانت مش�غولة
للغاي�ة باالحتفال ألنها توثق تفكك السياس�ة
األمريكي�ة يف ع�ر الرئي�س دونال�د ترامب،
وصل�ت إىل مس�توى تاريخ�ي بوج�ود 1700
صحف�ي يف أروقتها ومكاتبه�ا امللحقة .الكالم
عن “مجزرة محرري�ن” مصطلح غري متداول
يف مقر هذه الصحيفة يف مانهاتن.
فك�رة الباب ال�دوار بني املؤسس�ات اإلعالمية
تجس�دت يف حركة مس�تمرة تديرها نيويورك

تايم�ز ،فم�ع اس�تمرار ترسي�ح العامل�ني يف
وس�ائل اإلعالم أخرى ،فتح�ت نيويورك تايمز
أقس�اما جديدة وع�ززت مكاتبها بكفاءات تم
االس�تغناء عنه�ا يف صح�ف أخ�رى ،وصارت
تمتلك اليوم أكر منصة رقمية.
م�ن املفارق�ات أن ه�ذا االنتع�اش امللحوظ يف
نيوي�ورك تايم�ز يع�ود إىل سياس�ات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب املشوشة ،فقد ازدهرت
االش�رتاكات الرقمية حيث يرى القراء األوفياء
أن دع�م املؤسس�ات الصحفي�ة طري�ق فعال
ملعارضة سياس�ة البي�ت األبي�ض الهادفة إىل
ش�يطنة الصحاف�ة .بينم�ا تحظ�ى خدماتها
املرئية واملسموعة بشعبية كبرية بني الجمهور
الش�اب .لنتخيل مثال فيديو قصري عن الطبخ

حظي بمتابعة عرين مليون مستخدم خالل
يوم�ني ،هذه ه�ي الطريقة الت�ي تصنع فيها
الصحف بيئة أعمال املستقبل.
نيويورك تايمز ليست مجرد مؤسسة إخبارية
اليوم ،بل هي مؤسس�ة رقمي�ة كرى تعرض
األخب�ار واآلراء والتحلي�الت والفيديوه�ات
والخدم�ات الرقمي�ة املتعلقة بش�ؤون الحياة
واألرسة بمنصات محتوى متميز ،اس�تطاعت
أن تس�تقطب ماليني املش�رتكني .لذلك صنعت
إيراداته�ا الداعم�ة الس�تمرار جري�دة يومية
ورقية.
وأصبح االش�رتاك الرقمي مصدرا قويا للدخل،
ما يدفعها للتفكري يف املستقبل ،فقد وصل عدد
مش�رتكيها عىل اإلنرتنت إىل خمس�ة ماليني يف
الرب�ع األخري من ع�ام  ،2019وتطم�ح إىل أن
اّ
يتخطى عددهم  10ماليني بحلول .2025
لذل�ك تب�دو صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز قصة
نج�اح مفعمة باألمل للصحافة حس�ب تعبري
إميي بيل .يف مقابل مش�هد يكشف عن الحالة
الكارثية لوسائل اإلعالم التقليدية.
عندم�ا ق� ِد َم م�ارك تومس�ون ،رئي�س هيئة
اإلذاع�ة الريطاني�ة الس�ابق ع�ام  2012إىل
نيوي�ورك تايم�ز ،أول ما واجه�ه الصد ،ومن
مَ �ن؟ من زمالء صحفيني ،كان هذا الريطاني
يبعث بينهم سؤاال متعلقا بالتنافس واالزدراء،
كيف لهذا الريطاني أن يكون عىل رأس الهرم
يف صحافتنا األمريكية.
حينها رد عىل س�ؤال بش�أن “عدم صحفيته”
به�دوء ورباطة جأش يف أول مؤتمر عقده بعد
تس�لمه منصب الرئي�س التنفي�ذي لصحيفة
نيوي�ورك تايمز ،وقال تومس�ون :عىل مهلكم
ال يمكن أن تنعتوني بغري الصحفي ألني قادم
م�ن موقع مدير عام “بي.بي.يس” ،فأنا أعتر
نف�ي مس�تمرا يف قل�ب املصه�ر الصحف�ي،
وقدرت�ي لم ترتاجع عىل كتاب�ة قصة إخبارية
من  1500كلمة خالل ساعة إذا لزم األمر.
نجح تومس�ون ،برأيي ،ألنه يؤم�ن بأن هناك
من يبحث عن الحي�اة الصحفية خارج نطاق
فيسبوك وغوغل.
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 :خترجت من معهد الفنون عام  1962ودخلت مدرسة املوسيقى العسكرية

املايسرتو عبد الرزاق العزاوي لـ
عرفت�ه أول قائ�د للفرقة الس�يمفونية العراقية عام
 1974وازدادت معرفتي به يوم كانت زوجته السيدة
سناء هاشم الرجب مذيعة يف القسم الذي كنت أترأسه
يف إذاعة جمهورية العراق يف ثمانينيات القرن املايض.
املايس�رتو عبد ال�رزاق العزاوي رجل موس�يقى م�ن الطراز
االول ،غن�ي التعري�ف .فه�و أول قائ�د للفرق�ة الس�مفونية
العراقي�ة عام ،1974تخرج من معهد الفنون الجميلة قس�م

املوس�يقى 1962وأصب�ح زمي�ل الكلي�ة امللكية للموس�يقى
 /انكل�رتا  .1966ن�رش العدي�د م�ن املق�االت عن املوس�يقى
يف الصح�ف واملج�الت وق�ام بتألي�ف العديد م�ن املقطوعات
املوس�يقية للفرقة السمفونية واملوس�يقى العسكرية وكان
اوله�ا معزوفته (ط�وق الحمامة) ولحن الكث�ري من األعمال
لإلذاعة والتلفزيون ،وحصل عىل العديد من الشهادات
التقديرية.

حوار – مجال الشرقي
الزوراء حاورت املوسيقار عبد الرزاق
العزاوي وكان السؤال االول هو.
 البطاقة الشخصية الكاملة لطفا دعن�ي أوال أق�دم الش�كر لجناب�كالكريم ولجريدتكم الغراء .
 اس�مي ه�و عب�د ال�رزاق إبراهيممهدي الع�زاوي ،موالي�د  1942بابل
ام�ا الش�هادات التي حصل�ت عليها
فان�ا اوال خري�ج معه�د الفن�ون
الجميل�ة  1962وخري�ج املدرس�ة
امللكي�ة الربيطانية  67لن�دن وزميل
الكلية امللكية الربيطانية للموس�يقى

خريج معهد الفنون وزميل الكلية امللكية للموسيقى يف انكلرتا 1966
والدي هو أول من جلب جهاز الكرامافون للمقهى
قدرة الرسم .
 إذن فانت تمتلك عددا من الهواياتالتمثيل والغناء والرسم اليس كذلك؟
 -نع�م كنت امارس هواياتي بش�كل

املوس�يقى الرشقية من خ�الل هذه
الفرق�ة واىل جان�ب ه�ذا درس�ت
املوس�يقى الغربية يف اوقات اخرى يف
الفرقة الس�مفونية عام1960وفيها

 نع�م ش�كلت يف املعه�د فرق�ةصغ�رية للموس�يقى تح�ت ارشايف
وتدريبي وش�اركنا من خالل الفرقة
بمعه�د الربي�ع ال�ذي كان يح�ره

مع السيد وزير الثقافة
وبكالوريوس قسم السمعية واملرئية
أكاديمية الفن�ون الجميلة بغداد عام
وماجستري دراما سانت كليمنت.
 ل�كل مب�دع بيئة وظروف نش�أ منخالله�ا وربم�ا كانت س�ببا يف خلق
توج�ه خ�اص وهواية ث�م تخصص
صف لنا ما كانت عليه نشأتك؟
 نش�أت يف عائلة بس�يطة اما والديف�كان صاح�ب مقه�ى لكن�ه يهوى
الفن وس�ماع األغاني ولهذا فهو أول
من جلب جه�از الكرامافون للمقهى
التي كان يمتلكها ولسماع املوسيقى
عىل االسطوانات القديمة.
 وكيف تولدت لديك مدة املوس�يقىوتعلم العزف عىل اآلالت املوسيقية ؟
 عندم�ا كن�ت طالب�ا يف املتوس�طةكان�ت ل�دي هواي�ة الغن�اء والتمثيل
ويف حينه�ا مثلت عىل املرسح املدريس
وكان�ت هواية حف�ظ االغاني للفنان
الراح�ل عب�د الحلي�م حاف�ظ وعب�د
الوه�اب واغن�ي يف املناس�بات الت�ي
يقيمه�ا بع�ض االصدقا وفيم�ا بعد
ق�ررت ان اق�دم للدراس�ة يف معه�د
الفنون الجميلة وباملنسبة فانا امتلك

جمي�ل ولكن يف املعهد قررت ان اتعلم
العزف املوسيقي الن املوسيقى تحتاج
اىل دراس�ة وفعال درس�ت املوس�يقى
عام 59
 اذن أصبح تخصصك الرس�مي هواملوسيقى ؟
 نع�م ولزيادة التخص�ص دخلت يففرقة موس�يقية اس�مها فرق�ة ابنا
دجل�ة للموس�يقى والغن�ا اسس�ها
روح�ي الخم�اش وكان�ت تابع�ة اىل
معه�د الفن�ون الجميل�ة فدرس�ت

شاركت يف قيادة الجوق الكبري التابع
اىل املدرسة كما شاركت يف جوق اخر
لعازف وكان يس�مى الجوق املنتخب
وعزفن�ا يف التلفزي�ون الربيطاني ويف
قاع�ة الربت هول وقاع�ات ومناطق
متع�ددة وكان�ت يل مش�اركة كبرية
ومهم�ة م�ع كل االجواق املوس�يقية
يف انجلرتا وتم العزف يف س�احة امللكة
وت�م التخ�رج وعدنا اىل بغ�داد أي اىل
مدرسة املوسيقى العسكرية كمدرب
وع�ازف ومعلم للموس�يقى للضباط
وضباط الصف .
 بماذا تختلف موسيقى الجيش عناملوسيقى االعتيادية ؟
 من حيث الفن كلها تع ّد موس�يقىفهناك االت مش�رتكة اما موس�يقى
العس�كرية فه�ي ال تس�تخدم االالت
الوترية خاصة املوسيقى الرشقية .
 وهل بامكانك ان تعزف املوس�يقىاالعتيادية التي تسمى الرشقية ؟
 نعم انا اعزف عىل العود و اورك�ن . مت�ى اصبح�ت مدي�را ملوس�يقىالجيش؟
 عندما تدرجت يف الرتب العس�كريةكظاب�ط أي انني تدرج�ت يف االجواق

 كث�رية جدا فمن�ذ ان تولي�د املهمةحت�ى احالت�ي ع�ىل التقاعد درس�ت
العديد من الدورات .
 أي سنة احلت عىل التقاعد ؟ عام 1991 وما عملت بعد التقاعد ؟ قب�ل ان اجي�ب ع�ىل ه�ذا الس�ؤالاود ان اذك�ر انني ع�ام  74كنت اقود
الفرق�ة الس�مفونية الوطني�ة وبهذا
اصبح�ت اول قائ�د عراق�ي يق�ود
الفرقة السمفونية الن الذي سبقوني
كله�م اجان�ب وكانت يف قاع�ة الخلد
 .وبعده�ا ايض�ا تم تعيين�ي خبريا يف
دائرة الفنون املوسيقية بعد انطلبني
منري بش�ري ان اكون مستش�ارا لديه
فكن�ت مستش�ارا للموس�يقار منري

دخلت يف فرقة أبناء دجلة للموسيقى والغناء أسسها روحي اخلماش
عزفت يف معهد الربيع الذي كان حيضره الزعيم عبد الكريم قاسم
عزفت عىل الة الكالميت .
 وه�ل كانت لك مش�اركات يف معهدالفنون الجميلة ؟

الزعيم عبد الكريم قاس�م وش�اركت
بالفرق�ة الس�مفونية باملعهد وكانت
يل مش�اركات يف كروب�ات صغ�رية
منه�ا ثنائي ومنها رباع�ي وكانت يل
مرشكات ايضا يف مرسحية عطيل .
 متى تخرجت من املعهد ؟ تخرجت عام 1962 وماذا عملت بعد التخرج ؟ بعد ان تخرج�ت من املعهد تقدمتاىل دورة ضباط املوس�يقى يف الجيش
لكي انخ�رط فيمدرس�ة املوس�يقى
العسكرية وتم قبويل يف املدرسة بعد ان
عرفوا امكاناتي املوس�يقية ولهذا تم
ترشيحي للدراسة املوسيقية يف بعثة
اىل انجل�رتا ث�الث س�نوات ويف اجلرتا

املوسيقية وكمدرب بعدها وصلت اىل
منصب امر مدرس�ة واصبحت مديرا
للمدرسة نفسها أي عام . 89
 وعندما اصبح�ت مديرا هل اضفتشيئا جديدا للدراسة يف تلك املدرسة؟
 نعم اضفت الكثريا لكوني قد درستيف الخ�ارج فمثال القطع املوس�يقية
وتقني�ات العزف وتبديل بعض االالت
واسلوب التدريس قمت بتغيريه .
 كم دورة ضباط موسيقى تخرجتعىل يدك؟

بش�ري وبع�د ان اعت�زل منري بش�ري
كتب اىل الس�يد وزي�ر الثقافة حينها
لتعيين�ي مديرا بدال عن�ه كمدير عام
وكالة س�نة . 94 – 1993
 اكيد انك تعتز بكونك مديرا ملدرس�ةموسيقى الجيش ؟
 كل يشء ممك�ن ان انس�اه االحياتيفي مدرسة موسيقى الجيش .
 بماذا تعتز وماذا تتذكر منها ؟ لن انىس حني أقمنا أول حفل للفرقةالس�يمفونية العراقي�ة بع�د التغيري

عملت خبريا يف دائرة الفنون املوسيقية بطلب من منري بشري
خترجت على يدي العديد من دورات ضباط املوسيقى العسكرية

يف  2003وح�ره الحاكم االمريكي
برايم�ر ال�ذي فوج�ئ كث�ريا بع�زف
الفرقة وتطور اآلالت املوسيقية التي
ال تقل عن اية فرقة اخرى  ،وس�ألني
عن س�بب بكاء بعض الجمهور حني
تم عزف النشيد الوطني خالل العزف
فقلت له هم يبك�ون عىل الوطن وما
مر ويمر به.
 ه�ل جمي�ع املؤلفات املوس�يقيةالتي تعزفها الفرقة ملقطوعات عاملية
أم ان لديكم مؤلفني ؟
 ال بالتأكيد ،لدينا مجموعة مؤلفنيمثل محمد أمني ،عيل خصاف  ،سليم
سالم  ،محمد عثمان وعيل زاهي وأنا
والكثريين.
 أهم جائزة حصلت عليها ؟ تصفيق الجمهور ومحبتهم أعظمجائزة .
 أمنية تتمنى ان تتحقق ؟ أتمنى أن ينجز مرشوع دار األوبراالعراقية لتعزف الفرقة الس�مفونية
العراقية فيها.
 حف�ل موس�يقي قدمت�ه الفرق�ةوقريب لك؟
 أكث�ر م�ن حف�ل ،ح�ني كن�ا نقدماملعزوفات يف سفارات الدول بمناسبة
اعياده�م الوطني�ة ،مث�ل الس�فارة
الفرنس�ية يف ي�وم ذك�رى ث�ورة 14
تموز للث�ورة الفرنس�ية والس�فارة
السوفيتية آنذاك يف ثورة اكتوبر كانت
الحف�الت املوس�يقية من هك�ذا نوع
تشعرنا بالزهو والفخر.
 م�اذا تح�ب اكثرم�ن االالت الت�يعزفت عليها؟
 آل�ة « الكالميت» التي اخرتتها حنيدخلت معهد الفنون الجميلة ونجحت
باالختبار بها.
 بماذا تويص؟ ان�ا اويص الطلب�ة والخريج�نيباالنتما اىل موس�يقى الجيش لغرض
تعلم النوطةولفائدة بلدهم
 وماذا تعمل االن؟ اعمل االن لنفيس واكتب الدراس�اتللن�رش واح�ر كل املناس�بات التي
ادعى اليها.
 باس�م ال�زوراء الجري�دة املتابع�ةللمبدعني يف كل مكان نقدم لك الشكر
الجزيل متمنني ل�ك الصحة والعافية
واالستمراء يف العطاء االجزل.

ســوق اهلـــرج ...دعوة لالهتمام به
كل يشء ق�د يتغ�ري بفع�ل تقادم الس�نني اال
ال�رتاث فهو ب�اق مادام�ت الن�اس باقية وما
دام الباحث�ون واملتتبع�ون يبحث�ون يف بطون
التاريخ .
نع�م قد تتغ�ري املالمح وقد تتغري االش�كال اال
ان الهدف الذي انش�ئ من اجله يس�تمر باقيا
لدهور طويلة.
تل�ك هي الحال بم�ا نراها يف س�وق الهرج ان
كان يف بغداد او يف بعض محافظات العراق .
كل من دخل س�وق اله�رج بمنطقة امليدان يف
ُ
الرصاخ والهرج
بغداد البد ان شاهد وسمع ذلك
واملرج الذ هو صفة الزمت (سوق الهرج) ذلك
الس�وق الرتاثي ال�ذي يعود تاريخ�ه اىل العهد
العثماني ومعنى اله�رج واملرج صوت املناداة
الع�ايل والضوض�اء والصخ�ب ب�ني البائع�ني
والداللني الذين يروجون لبضاعتهم و(س�وق
االحمدي) هو اس�مه القديم نس�بة اىل جامع
االحمدي الذي يقع وسط السوق تاسس سوق
الهرج يف عهد الدول�ة العثمانية وكان يحتوي

عىل محالت بس�يطة مبنية من االجر وقد ترك
عىل وضع�ه اىل ان جاء احد الوزراء العثمانيني
فاس�تهواه الس�وق وح�اول ترميم�ه وزرعه

بال�ورود واالش�جار فاحبه الن�اس وامتدحه
الش�عراء اكراما لعمله هذا يف س�وقهم املحبة
ويف عه�د امللك فيصل االول تطور هذا الس�وق

واعي�د تبليط�ه وتجهي�زه بامل�اء والكهرب�اء
وبعد عام  1958اعيد تطور الس�وق من جديد
ويف س�وق اله�رج ايضا حمام�ات قديمة مثل
(حم�ام الباش�ا) املش�يد من�ذ مئات الس�نني
وكذلك قريب من الس�وق مرقد الس�يد عثمان
ابن سعيد العمري السفري االول للحجة (عج)
وكذلك مس�جد عثمان اللذين مازالت اثارهما
ومزارهم�ا قائمني اىل يومنا ه�ذا .تباع يف هذا
الس�وق االس�لحة القديم�ة مثل (الس�يوف)
والخناجر وكذل�ك الدالل والس�اعات القديمة
وبعض الحيل وكذلك محابس الفضة وغريهما
من تلك االش�ياء كان قديما زبائن هذا السوق
هم م�ن املحافظات والبادية كم�ا وتباع ايضا
يف هذا الس�وق املالبس واملس�جالت وصندوق
القوان ويف العهد امللكي تغريت الس�لع املباعة
يف هذا الس�وق فقد تخص�ص جانب منه لبيع
املالبس الرجالية مثل الزب�ون والبتة والصاية
وال�زري والس�دائر والعب�اءات الرجالي�ة ويف
جان�ب اخ�ر من الس�وق كان�ت تب�اع مكائن

الخياط�ة والس�اعات والرادي�وات والدراجات
الهوائي�ة وهناك ركن خ�اص لتصليح االدوات
املنزلية وكذلك الخردة فروش حيث يعود اصل
كلم�ة خ�ردة اىل اللغ�ة الفارس�ية وهي تعني
مواد ع�دد مختلفة متنوع�ة اي ان التخصص
غ�ري وارد يف ه�ذه الخردة ف�روش .اما يف باب
الس�وق كان�ت تقف وس�ائط النقل املس�ماة
(الربشقات والربالت) لتنقل الركاب من زبائن
الس�وق الذين ج�اؤوا اليه للتبض�ع وهم فئة
خاصة من الناس فمن اراد اصالح حاجة جاء
اىل ذلك الس�وق وم�ن اراد رشاء جزء عاطل يف
لديه وجدها يف س�وق الهرج ومن كرس له اناء
او (ق�وري) زجاج�ي ج�اء يصلح�ه بطريقة
(خياطة الفرفوري) يف س�وق الهرج كل يشء
موجود يف س�وق الهرج يف ذلك الوقت اما اليوم
فقد خبأ بريق هذا السوق املتميز وللخصوصية
التي ينفرد بها عن اسواق بغداد االخرى واليوم
تجده بعد هذه الخصوصية قد اصبح س�وقا
عاديا حيث الباعة قليلون واملواد قليلة بعد ان

كثرت املوالت واالس�واق الكبرية مثل الس�وق
العربي وس�وق الش�ورجة وكثري من االسواق
املتميزة وعندما تسأل شخصا اصابه االفالس
يف الزم�ن امل�ايض فان�ه كان ي�ردد (ان�ا ع�ىل
الحميد املجي�د) والحميدي املجيدي هي احدى
العم�الت القديم�ة الت�ي كانت مس�تخدمة يف
العهد العثماني اضافة اىل الرشيدي والبيزة ثم
جاءت الربية ايام االحت�الل الربيطاني للعراق
والربية تع�ادل ( )75فلس�ا يف العهد امللكي يف
اواخر العرشينات ويف بداية الثالثينيات تحولت
العملة اىل الفلس والدين�ار والدرهم الذي كان
قادرا يف الثالثينات ان يعيل عائلة كاملة يف يوم
واحد واخريا فان س�وق الهرج ما زالت معامله
قائم�ة اىل يومن�ا ه�ذا وخاصة م�ن االجانب
الواقع قرب مدخل ش�ارع الرش�يد وان امانة
بغ�داد مدعوة للحفاظ عىل ه�ذا املعلم الرتاثي
الع�ادة الحياة الي�ه باعتباره ج�زءا من تراث
مدينة بغداد وه�ذه دعوة مخلصة من جريدة
الزوراء الغراء لالهتمام بهذا السوق االزيل .
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حنو مستقبل افضل...هلم

كل يوم معلومة

زوجي يغار عل ّي غرية مفرطة ...ما العمل؟

الغ�رية دليل الحب ،وهذا أمر ال خالف
في�ه ،لك�ن غ�رية الرج�ل يف الح�ب
مختلف�ة إىل ح� ٍد كبري ،فلي�س يف كل
ً
دلي�ال ع�ى الح�ب!
األوق�ات تك�ون
فالغرية بش�كلها الس�طحي لطيفة،
ُ
وتضفي عى العالقة جوا ً جميالً ،لكن
ّ
ما بال هذه الغرية إذا زادت عى حدها
وكانت لها أسباب ودوافع أخرى؟ ما
العمل عندئذٍ؟
ما الغرية؟
الغ�رية هي مش�اعر ح�ب االحتفاظ
بيشء معن ،أي ش�عور امللكية ،منها
الصحي الطبيع�ي ،ومنها املريض ،أو
بمعن�ى آخر املح�رك الداخيل بطريقة
غ�ري صحي�ة ،أو الرغب�ة يف ملكي�ة
األش�خاص أو األش�ياء وم�ا يع�رف
بالغرية املفرطة.
أهم أسباب الغرية
الخ�وف م�ن الفق�د وع�دم الش�عور
باألم�ان ،ولك�ن معظمن�ا يجه�ل
الحالة الش�عورية التي يمر بها .قال
تعاىل {وَمِ ْ�ن آ َيا ِت� ِه أ َ ْن َخلَ َ
�ق لَ ُك ْم مِ ْن
َ
س ُك ْم أ َ ْزو ً
س ُك ُنوا إِلَ ْي َها و َ
َاجا لِ َت ْ
َج َع َل
أ ْن ُف ِ
َ
َبي َْن ُك ْم مَ َو َّد ًة َورَحْ م ً
ات
َ�ة إ ِ َّن ِيف َذلِ َك ل َي ٍ
لِ َق�وْم َي َت َف َّكر َ
ُون} ..خل�ق الله األزواج
ٍ
للسكنى ،وجعل املودة والرحمة والتي

املطبخ

ه�ي عك�س الخ�وف وع�دم األمان،
وينت�ج عنه�ا الغض�ب والخالف�ات
ٌ
وبع�ض منه�ا ينت�ج عنها
األرسي�ة،
الطالق.
االنفصال ،ألنه من خالل هذا الشعور
ٌ
عاطفي من
اس�تنزاف
املف�رط ُيولَ�د
ٌ
خ�الل ف�رض ال�زوج ع�ى الزوج�ة
قوان�ن .ه�و يعتق�د أنه�ا صحيحة
لتشعره باألمان من وجهة نظره.

عمر الغرية الزمني أو نشأتها يف زمن
الطفولة ولم ُتعالج ولم تدرك.
عالج هذه الحالة ،أوالً اإلدراك من قبل
الطرفن.
نصائح للزوج
عى الزوج إدراك أن لديه مشكلة ،وال
بد من رفع مس�توى وعي�ه ،فاإلدراك
نصف العالج.
ع�ى ال�زوج توظي�ف ه�ذه الحال�ة

الش�عورية غ�ري الصحي�ة أو الرغبة
والس�لوك غري الصحي�ح يف التملك إىل
ش�عور االمتنان بوجود ه�ذه النعمة
بن يديه إىل الله س�بحانه وتعاىل ،بدالً
من الشعور بفقدها بأي لحظة (وإن
شكرتم ألزيدنكم).
عى ال�زوج التعبري عن حالته هذه إىل
رشيك�ة حياته ،وتعبريه لها عن مدى
حب�ه بالفع�ل ،وليس فق�ط بالكالم،
كالش�فافية والوضوح ب�ن الطرفن
لح�ل املش�كلة بالبح�ث ع�ن حل�ول
وزي�ارة مختص يف العالقات األرسية،
قال تع�اىل( :فاس�ألوا أه�ل الذكر إن
كنتم ال تعلمون).
ال بد م�ن الطرفن إدراك نقطة مهمة
ج�داً ،وه�ي أن الخارج ه�و انعكاس
م�ا يف الداخ�ل ،م�ا يختزنه اإلنس�ان
من مش�اعر داخلية والت�ي معظمها
من مخلف�ات الطفولة ،س�واء كانت
غضب�ا ً أو حزن�ا ً أو فقداً ،ف�ال بد من
تنظيف الداخل والتفريغ عن املشاعر
بتقني�ات «التنظيف الطاق�ي» ،ومن
أهمه�ا التنف�س التفريغ�ي وتحرير
املشاعر السلبية.
نصائح للزوجة
إدراك مش�كلة زوجه�ا من�ذ البداية،

 1/2كوب فول سوداني
خطوات التحضري :
نحرض الخالط الكهربائي ونضع فيه
التم�ر واملاء ونخلط حت�ى يتم طحن
التم�ر ويصبح مثل العج�ن ،نضيف
الفانيليا وامللح وزبدة الفول السوداني
للتمر ونستمر يف الخلط حتى تختلط
كل املكون�ات وتتك�ون لدين�ا خلي�ط
كالعجينة له قوام ثقيل ،نحرض قالب
ونغطي�ه ب�ورق زب�دة ،نف�رد خليط

التم�ر يف القال�ب ع�ى ش�كل طبقة
متس�اوية بالضغط عليها من األعى
حتى تصب�ح متس�اوية ،نضع قالب
حى الكيك بار يف الفريزر مدة س�اعة
نح�رض القالب من الفريزر ونس�كب
عى وجه حى الكيك بار الش�وكوالتة
الس�ائحة بالكام�ل ث�م ن�رش الفول
السوداني ،ندخل قالب حى الكيك بار
الفريزر مرة أخ�رى ،نقطع حى كيك
التمر ونقدمه.

نصائح طبية

هل العسل هو فضالت النحل؟

* االجابة  -ال
للنحلة معدت�ان إحداهما لتخزين
العسل واألخرى للطعام
إن الل�ه س�بحانه و تع�اىل خل�ق
للنحل�ة معدت�ن واحدة للعس�ل و
اخ�رى لطعامه�ا ال�ذي تاخذ منه
الطاقة.
ام�ا مع�دة العس�ل او ما يس�مى
كيس العسل فانها تخزن به رحيق
االزهار
الت�ي تجمعه�ا و تف�رز علي�ه
اإلنزيم�ات ( الخمائر ) إىل الرحيق
وخاص�ة خم�رية االنفرت�از حيث
تقلب س�كر القصب ( السكروز –
السكر العادي)
ال�ذي نس�تخدمه إىل س�كر عن�ب

وس�كر

فواك�ه

(الجلوك�وز)
(الفركتوز) .
ً
ونتيجة لهذا التحول يتب َّدل الرحيق
إىل عس�ل غري ناضج وح�ن تعود
النحلة
إىل الخلي�ة فإنها تس�لَّم ما عندها
م�ن رحي�ق إىل نح�الت أخريات يف
الخلية.

احذر وامتنع من أخطاء شائعة

هذه األطعمة قبل النوم تسبّب الكوابيس

الكوابي�س هي م�ن أكثر األش�ياء
الت�ي ُتزعج أجم�ل لحظ�ات نومنا
ٌ
أس�باب ع ّدة تقف وراء رؤيتنا
ليالً.
ً
للكوابيس ،منها مثال مشاهدة فيلم
مُ زعج قبل النوم ،أو الشعور ببعض
القل�ق والتوت�ر ،أو بس�بب ضغوط
الحي�اة املس�تمرة ،وبع�ض املتاعب
النفسيّة.
لكن ه�ل تعل�م أن طعام�ك يتحكم
أيضا ً يف أحالمك وي ّ
ُشكلها؟
إنه�ا حقيق�ة علمية .الطع�ام الذي
تخت�م ب�ه ليلت�ك قب�ل الذه�اب إىل
الف�راش ،يتحك�م بش�ك ٍل رئيس يف
نومك ،ويختار أحالمك.
تعرَّف�وا إىل أب�رز  4أطعم�ة تس�ب
الكوابيس ليالً :
األطعمة الحارة
كثريون يحب�ون املأك�والت الحارّة،

طريقة عمل حلوى الكيك بار

املقادير :
 1طبق متوسط الحجم بلح
 1كوب ماء
 1ملعق�ة صغ�رية (ملعق�ة ش�اي)
فانيليا
 1/2ملعق�ة صغرية (ملعقة ش�اي)
ملح
1/2
كوب زبدة فول سوداني
 1كوب شكوالتة داكنة سائلة

لكن العلم يؤكد أنها تس�بّب املتاعب
قبل النوم .إذ أظهرت دراسة حديثة
ُن�رت يف مجلة “فرونت�ريز يف علم
النفس” األكاديميةّ ،
أن األش�خاص
الذي�ن تناول�وا الص�وص الحار قبل
ً
ً
مب�ارشة واجه�وا
الن�وم
صعوبة يف
النوم ،وسيطرت عليهم الكوابيس.
والس�بب يع�ود إىل أن الطعام الحار
يرف�ع درج�ة ح�رارة الجس�م ،م�ا
يُسبب اضطرابا ً يف النوم ،ويسهم يف
تكوين األحالم املُزعجة.
وأوضح�ت الدراس�ة ،الت�ي أجرتها
جامعة أس�رتالية ،أن املش�اركن يف
الدراس�ة تناول�وا الص�وص الح�ار
والخ�ردل م�ع وجباته�م املس�ائية
َّ
لتقيي�م التغي�ريات،
وتب�ن أن ه�ذا
الطع�ام جع�ل نومهم صعب�ا ً جداً،
بأحالم مزعجة.
وتسبّب
ٍ

لطلة ابهى..

هكذا حتمي نفسك واآلخرين من اإلصابة بفريوس “كورونا”
ب�دأ ف�ريوس “كورون�ا” يف الص�ن كان�ون
األول/ديس�مرب  2019كمرض “غامض” إذ
لم تتطابق س�ماته مع أي فريوس�ات أخرى
معروف�ة ،ما أثار القلق بس�بب الجهل بمدى
تأثري النوع الجديد عى الناس.
ينحدر الفريوس من فريوس�ات كورونا التي
تسبب أمراضا تنفسية عادة ،ما دفع منظمة
الصح�ة إىل أص�دار نصائح للجمه�ور حول
طرق الحماية من اإلصابة بالفريوس.
وفيما ييل التوصيات النموذجية الصادرة عن
املنظمة للح ّد من التعرض للمرض ونقله:
نظ�ف اليدي�ن باس�تمرار بفركهم�ا بمطهر
كحويل أو غسلهما جيدا باملاء والصابون.
عند الس�عال والعطس ،اح�رص عى تغطية
الفم واألنف بمرفقك املثني أو بمنديل ورقي،
وتخل�ص من املندي�ل بعد ذلك فورا واغس�ل
يديك.
تجن�ب االق�رتاب م�ن األش�خاص املصابن
بالحمى والسعال.
إذا كن�ت مصابا بالحمى والس�عال وصعوبة
التنفس ،اطل�ب العناية الطبية مبكرا وأطلع
مقدم الرعاية عى رحاالت سفرك السابقة.
عندما تزور األس�واق يف مناطق تشهد حاالت
عدوى بفريوس كورونا ،تجنب اللمس املبارش
للحيوانات الحية واألس�طح التي تالمس تلك

الحيوانات.
تجنب تناول املنتجات الحيوانية النيئة أو غري
املطهوة جي�دا .وينبغي التعام�ل مع اللحوم
النيئ�ة أو الحليب الخام أو أعضاء الحيوانات
بعناي�ة تامة لتف�ادي انتق�ال امللوث�ات من
األطعمة غري املطهوة.
أعراض “كورونا”
تتوق�ف األعراض ع�ى نوع الف�ريوس ،لكن
أكثرها شيوعا :األعراض التنفسية ،والحمّ ى،
والسعال ،وضيق النفس وصعوبة التنفس.
ويف الحاالت األش�د وطأة ،قد تس�بب العدوى

االلتهاب الرئوي واملتالزمة التنفس�ية الحادة
الوخيمة والفشل الكلوي وحتى الوفاة.
يذك�ر أن منظم�ة الصحة العاملي�ة أكدت أنه
“من املبكر جدا” اإلعالن عن أي اس�تنتاجات
بش�أن ذروة فريوس كورونا وعن أي مراحل
يدور الحديث.
وم�ن جانبه ،أك�د مدي�ر املنظم�ة تيدروس
أدهان�وم غيربيس�وس ،أن ف�ريوس كورونا
يش�كل “تهدي�دا خطريا ج�دا” للعال�م ،عى
الرغ�م من وج�ود  99يف املئة م�ن الحاالت يف
الصن.

تدبري منزلي

سبع طرق بسيطة للقضاء على رائحة املنزل الكريهة
بالرغم م�ن عدد م�رات التنظيف
التي تق�وم بها ربة املن�زل يوم ًيا،
إال أن رائح�ة املن�زل الكريهة تظل
عالقة ،وكأن ال مفر منها.
وتختلف روائح املنزل باختالف كل
غرفة ،لكن مع اتباع بعض الطرق
البسيطة يمكنك التخلص من هذه
املشكلة بسهولة:
 سلهة مهمالت املطبخال تقت�ر الروائ�ح الكريه�ة يف

ووض�ع حل�ول ،وأن تك�ون نيته�ا
خالصة لله تعاىل يف إصالح املشكلة.
ع�ى الزوجة إعط�اء زوجها ش�عور
األم�ان والحب والتعبري ل�ه عن مدى
حبه�ا له .م�ن امله�م ج�دا ً أن تعرف
امل�رأة أهمي�ة تأثريها وتأث�ري توجيه
مش�اعرها وطاقته�ا إىل الح�ب
واالمتنان.
ع�ى الزوج�ة التعب�ري ع�ن حبه�ا
وش�عورها باألم�ان م�ع زوجه�ا
الس�تبدال مش�اعره وس�لوكه إىل
مشاعر أمان وحب.
عى الزوجة تفريغ املش�اعر السلبية
م�ن خ�الل التنظي�ف الداخ�يل م�ن
مخلف�ات امل�ايض والربمجي�ات غري
الصحي�ة من موروثن�ا القديم ،وعدم
مش�اركة املش�كلة مع أي م�ن أفراد
أرسته�ا أو أصدقائه�ا ،وتوجيهها إىل
مختص يف العالج.
همسة
كل يشء ول�ه ح�د ،وم�ا زاد عى حده
انقل�ب ض�ده ،فالغرية الح�ادة تعترب
مرض�اً ،وال�زوج ال�ذي يمارس�ها يف
الحقيق�ة ،يقوم باس�تنزاف نفس�ه
ومن ثم زوجته ،وبالتايل انهيار الحب
بينهما.
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املطب�خ ع�ى القمام�ة فق�ط ،بل
س�لة املهم�الت نفس�ها ،ويمكنك
تنظيفها ب�رش ص�ودا الخبز بها
لقتل البكترييا.
 رائحة غسالة األطباقلتنظي�ف غس�الة األطب�اق ملن�ع
انبع�اث الرائح�ة الكريه�ة منها،
اس�تخدمي مس�حوق تنظي�ف
غس�الة الصحون ،كما يجب عليك
“ش�طف” األطباق املتس�خة قبل

وضعه�ا يف الغس�الة؛ ملن�ع وجود
الرائحة الكريهة.
 الثالجة:تع� ّد الثالجة من مس�ببات تكوّن
الروائح الكريهة باملنزل ،ويمكنك
التخل�ص م�ن ذل�ك بوض�ع علبة
صغرية مفتوح�ة بدون غطاء بها
ص�ودا الخبز المتص�اص الروائح
الكريه�ة ،ويج�ب أيض�ا تخزي�ن
بقاي�ا الطع�ام يف عل�ب محكم�ة
الغلق داخل الثالجة.
 ألواح تقطيع الطعام:وجود رائح�ة البص�ل والثوم عى
أل�واح تقطي�ع الطع�ام تس�بب
انتش�ار الروائح الكريه�ة باملنزل
وللتخلص من ه�ذا ،افركي لوحة
التقطيع الخشبية بنصف ليمونة
وملح ،أما بالنسبة أللواح تقطيع
الطع�ام البالس�تيكية يمكن�ك
وضعها يف غسالة الصحون.
 رائحة امليكروويفتس�بب بقاي�ا الطع�ام املختلف�ة

املوج�ودة يف امليكروويف إىل رائحة
باملن�زل ،ويمكن�ك التخل�ص م�ن
ه�ذه الروائح من خ�الل غيل ربع
لرت من امل�اء مع رشائ�ح الليمون
لعدة دقائق ،ثم قومي بإزالة بقايا
الطع�ام يف امليكرووي�ف ،وضع�ي
املاء مع رشائح الليمون به واتركي
ب�اب امليكروويف مفتوحا لخروج
الروائح الكريهة منه.
 روائح غرفة النومتب�دأ رائحة العف�ن يف غرفة النوم
من ف�رش الرسير ،ويمك�ن بقاء
الرسي�ر منعش�ا م�ن خ�الل رش
صودا الخب�ز عى املرتب�ة وتركها
لع�دة س�اعات ،قب�ل باس�تخدام
املكنسة الكهربائية.
 روائح غرفة املعيشةيمك�ن للس�جاد أن يتس�بب يف
انبعاث الروائ�ح الكريهة باملنزل،
وللتخل�ص م�ن ذل�ك يمكنك رش
ص�ودا الخب�ز يف جمي�ع أنح�اء
السجادة إلزالة الروائح.

تسع حيل بسيطة حتافظ على مجالك بدون أي تكاليف مادية
غال ًبا م�ا تكون الفتيات عى
اس�تعداد إلنف�اق الكثري من
األم�وال يف محاول�ة للحفاظ
عى جماله�ن ،والكثري منهن
ال يعرف�ن أن�ه م�ن املمك�ن
الحفاظ ع�ى جمالهن بدون
استخدام أدوات التجميل.
ً
حل�وال غ�ري العادي�ة
إلي�ك
ولكنها بسيطة تجعل حياتك
أس�هل أيض�ا ،وتحافظ عى
جمالك دون إنفاق الكثري من
املال:
الخي�ار لله�االت الس�وداءتحت العينن:
يمكنك عالج الهاالت السوداء
بالخي�ار من خالل تقش�ريه
وتقطيعه إىل قطع ،ثم وضعه
يف الخ�الط وإضاف�ة معلق�ة
كبرية من املاء.
بعد خل�ط جمي�ع املكونات،
ضع�ي الخلي�ط يف مكعب�ات
الثل�ج واتركي�ه يف الفري�زر
م�دة  5 - 4س�اعات ،وبع�د
ذلك خ�ذي مكع ًبا متجم ًدا ثم
دلّكي وجهك ،خاصة منطقة
تح�ت الع�ن؛ للتخل�ص من
اله�االت الس�وداء أو الت�ورم
تحت العينن.
 ج�وز الهن�د لعالج الش�عرالتالف:
أثبت زيت جوز الهند فعاليته
يف التجمي�ل ،حيث أصبح يتم
استخدامه يف منتجات الجسم
والوجه واألظافر.
ويمكن�ك أيض�ا اس�تخدامه
للش�عر ،وذل�ك بتحض�ري 4
مالع�ق كبرية م�ن زيت جوز
الهن�د يف إن�اء ،ث�م قوم�ي
بتسخينه يف فرن امليكروويف
م�دة  20ثاني�ة ،ث�م ضيفي
علي�ه معلقت�ن من العس�ل
وامزج�ي املكون�ات جميعها
مع بعض.
ضع�ي ه�ذه املكون�ات ع�ى
ش�عرك الرط�ب واتركيه ملدة
 40دقيق�ة ،وبعدها اغس�يل
ش�عرك بالش�امبو املناس�ب
لنوع�ه ،ويمكن�ك اس�تخدام
ه�ذا املزي�ج م�رة واح�دة يف
األسبوع.

 نقل إسفنجات املكياج:إذا كان تواجه�ك مش�كلة يف
كيفية ومكان وضع إسفنجة
جمال�ك عن�د الذه�اب يف أي
مكان خ�ارج املن�زل ،قومي
ب�راء بيض�ة بالس�تيكية
بحج�م كب�ري بم�ا يكف�ي
تن�س
اإلس�فنجة ،ولك�ن ال
ِ
عمل بضع فتحات يف الغطاء
ملنع تعفن اإلسفنجة.
 مكواة الشعر تمنحك شعرًاً
مموجا:
من أجل الحصول عى ش�عر
مم�وج ،قوم�ي بتقس�يم
ش�عرك إىل  3ضفائ�ر ،ث�م
س�خني مكواة الش�عر ولف
كل ضف�رية ،س�تحصيل عى
شعر مموج وجذاب.
 عجين�ة إزال�ة الش�عر يفاملنزل:
من أجل صنع عجينة منزلية
الصنع إلزالة الشعر ال تحتوي
ع�ى أي م�واد كيميائي�ة،
قوم�ي بتحض�ري رب�ع كوب
م�ن عص�ري الليم�ون ورب�ع
كوب م�ن امل�اء و 2كوب من
الس�كر ،ثم اخلطي املكونات
م ًعا يف طاس�ة عميقة توضع
ع�ى النار م�دة  5 - 4دقائق،
وبمجرد غليان الخليط ضعيه
يف وعاء آخ�ر ،س�تبدو املادة

مث�ل الس�كر قوم�ي برتكها
تربد حتى تبدأ يف التمدد.
 الفازل�ن إلزال�ة ال�رؤوسالسوداء:
بإم�كان الفازلن املس�اعدة
يف التخل�ص م�ن ال�رؤوس
الس�وداء ،م�ن خ�الل وضع
طبقة رقيقة من الفازلن عى
الجل�د الج�اف ،ث�م تغطيتها
بكي�س بالس�تيك نظيف ،ثم
استخدام الفوطة بعد وضعها
يف امل�اء الداف�ئ ،ث�م ضعيها
ع�ى األن�ف ،ما يس�اعد عى
تطهري املسام أسهل بكثري ثم
بع�د مدة قليل�ة قومي بإزالة
الفوطة والكيس البالس�تيك
واغسيل وجهك باملاء البارد.
 شعر مموج بدون مكواة:من أجل الحصول عى الشعر
املموج دون استخدام املكواة
الخاص�ة بالش�عر املم�وج،
قوم�ي باس�تخدام املك�واة
العادي�ة ،ورقائ�ق القصدير
من خالل تقسيم الشعر إىل 3
رشائح.
ثم ضع�ي رشائ�ح القصدير
يف آخ�ر كل دف�رية ش�عر ثم
اس�تخدمي املكواة بتس�خن
ه�ذه الرقائق م�دة 40 - 20
ثاني�ة باس�تخدام املك�واة
العادية ثم انتظري قليال حتى

تربد ،ثم قومي بإزالتها.
 تنظيف البرة:يمكن�ك تنظي�ف الب�رة
وجعله�ا ناعم�ة وحريري�ة
وتهدئتها ومنع حب الشباب
بقناع يمكن صنعه يف املنزل.
امزج�ي معلق�ة كب�رية من
الجيالتن والعس�ل والحليب،
ث�م ضيف�ي  8 - 5قط�رات
م�ن زي�ت ش�جرة الش�اي،
واخلط�ي جمي�ع املكون�ات
معا وسخنيها يف امليكروويف
م�دة  10دقائق ،ث�م ضعيها
رسيعا ع�ى وجهك ،وبعد 20
  25ثانية سيجف القناع ،ثمقومي بإزالته.
 املكي�اج املناس�ب للش�فاهبدون تشققات:
اس�تخدام أحم�ر الش�فاه
يجعل الش�فاه أكث�ر جاذبية
ولك�ن املهم القي�ام بىشء ما
قبل استخدامه ملنع تشققات
الش�فاه .ولجعله�ا رطب�ة
ضعي بلس�م عديم اللون عى
الش�فاه ،ث�م قوم�ي بتدليك
الشفاه ،وبعدها امسحيه ثم
ضعي البلسم عى مرة أخرى
باس�تخدام إس�فنجة ،ث�م
قومي بتغطية الشفاه بطبقة
رقيق�ة م�ن كريم األس�اس،
وبعدها ضعي أحمر الشفاه.
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غزل عراقي

الحمل

نتالكه بدرب بلصدفه مرات
ميته كلوبنه بدكاتهه اتصر
طيور اثنينه ولهفتنه جنحان
هسه اتكصصن مانكدر انطر
معقوله الجمعنه ايصر خطار؟
معقوله الظالم اينشف البر؟
صفينه اجروح شجره ونزفن اوراق
خالنه العطش لكمة مناشر
احنه بأمل ميت شوفهه مذبوح
أنتاني بمطر جيت عصافر
أنتاني بمطر جيت عصافر
******
اباوع بالوجوه امزنجره من الضيم
بس وجهك اشوفه اياليل بشمسه
تعبني الصرب والحزن بيه اجبال
وجبال الحزن بالروح منغرسه
طايح من امس لليوم
وعيون الشماته بحايل متونسه
اوديلك جرح ما نزف دم والله
ظل ينزف صرب حد ماكطع نفسه

مهنياً :تكون قادرا ً عىل فعل الكثر يف حياتك العملية ،فأنت
مثابر إىل أبعد الحدود وقادر عىل الحصول عىل النجاح
عاطفياً :يكون لديك الكثر من املش�اعر بع�د مراحل الجفاف
التي عشتها يف اآلونة األخرة
صحياً :ال تتوقع أن يكون يف حياتك فرتة س�يئة إال بعد إهمال كبر،
أن�ت قادر عىل وق�ف هذا اإلهمال بقليل م�ن التوعية والحفاظ عىل
الصحة

الثور

مهني�اً :تنجد زم�الءك يف العمل يف الوقت املناس�ب ،لذا
تراه�م يقدرونك حق ق�درك ويحاول�ون مبادلتك باملثل
وتلبية كل ما تطلبه منهم
عاطفياً :كريم جدا ً مع رشيك حياتك فتحب أن تغمره بالهدايا
القيم�ة ،وتفاجئه باس�تمرار باألماكن الجدي�دة التي تصطحبه
إليه�ا .صحي�اً :حاول أن تهت�م بما تأكل�ه فكثرة تن�اول املأكوالت
الدسمة واملليئة بالدهون يسبب لك زيادة يف الوزن ،وتبقى ممارسة
الرياضة أفضل طريقة للحفاظ عىل صحتك ومظهرك

الجوزاء

مهني�اً :تحقق اإلنج�ازات املطلوبة من�ك نتيجة عملك
املس�تمر ،فتنال إعجاب رؤس�ائك يف العمل وتحصل عىل
مكافأة مادية
عاطفياً :تعيش فرتة من الرومانس�ية واله�دوء يف العالقة مع
رشي�ك الحياة ،فأنت تحب املغامرة والتطوير ،وهذا يجعله مش�بعا ً
عاطفي�ا ً ويق�دم لك م�ا تحتاج .صحياً :أنت ش�خص ال يس�تطيع
االهتمام بالنظام الغذائي ،ولكنك يف هذه الفرتة املستمرة من العمل
الشاق تحتاج إىل االهتمام لئال تصاب باألمراض.

السرطان

مهني�اً :نش�اطك يف العم�ل وإنجازك مهام�ك يجعالنك
متقدما ً يف عملك ،فحاول أن تستمر بالحماسة والنشاط
نفسيهما لتصل إىل ما تريده وتحقق إنجازات كبرة
عاطفياً :رشيكك يحب تمضية الوقت معك بس�بب حبّك للتغير
ونش�اطك ،ال يوجد توتر بينكما بسبب ذكائك يف تجنب كل ما يمكن
أن يثر املش�كالت واملتاعب .صحياً :قد تتعرض لنزالت الربد بسبب
أج�واء الصقيع يف محيطك ،لذا ح�اول أن تتجنب الخروج من املنزل
إال للحاجات الرضورية

األسد

مهن ًي�ا :يطرأ تغير عىل حيات�ك املهنية يكون ملصلحتك
وتع�رض علي�ك فرص�ة ال تفوّت عب�ارة عن س�فر إىل
الخارج وتسلم مركز مهني مهم
عاطف ًيا :بادر إىل اتخاذ الخطوة األوىل للتقرّب من شخص يثر
إعجاب�ك منذ مدة طويلة ،ال تضيع هذه الفرصة فهي يمكن أن ال
تتكرر .صحياً . :من االفضل ان تكون حذرا ً بشأن صحتك ،وال سيما
ضد أكثر األمرضا شيوعا ً مثل اإلنفلونزا واملشاكل يف املعدة

العذراء

ّ
وأحذرك من املغامرات
مهنياً :يمكن أن تواجه املتاعب،
غ�ر املحس�وبة والعملي�ات الطائش�ة واملجازف�ة عىل
الصعيد املهني
عاطفياً :تتمتع بعالق�ة عاطفية جيدة مع الرشيك بالطريقة
الت�ي يريدها ،مما يزي�د من الرتاب�ط بينكما بالش�كل العاطفي
الق�وى .صحياً :تمر بظ�رف صحي ضاغط يتطل�ب منك التخفيف
من الجهد املتواصل ،وباس�تطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من
التغلب عىل املعاكسات وتخفيض حدة الضغوط.

الميزان

مهنياً :يبدو حدس�ك قويا ً ج�دا ً وخصوصا ً يف ما يتعلق
بش�ؤونك املهنية ،وتناقش وضعا ً مالي�ا ً وترتأس فريق
عمل كبر إلنجاز م�رشوع ضخم .عاطفياً :تدخل مرحلة
دقيق�ة ج�دا ً يجب أن تك�ون حذرا ً م�ن ارت�كاب أي خطأ أو
ترصف أرع�ن ،وتتذمر من اتهامات ظامل�ة وتختلف مع الرشيك
.صحي�اً :تجول يف فكرك أفكار س�ود حول وضعك الصحي وتعيش
رسس�ابا ً متواصالً ،إذا كنت تش�ك يف يشء ما عليك سوى الخضوع
لفحوص طبية لتقطع الشك باليقن.

العقرب
مهني�اً :تفيض حيوية وتتخلص من مش�كالت أزعجتك
ً
طوي�ال ،وتتلقى رس�الة تحم�ل يف طياتها خربا ً س�ارّا ً أو
دعوة إىل السفر للقاء شخص عزيز عىل قلبك.
عاطفي�اً :تب�ذل كل الجهد إلرضاء من تحب وجعل�ه أكثر تقربا ً
منك ،وتستعيد دينامية حياتك العاطفية.
صحياً :تناول األطعمة الغنية باأللياف الغذائية ومضادات التأكسد،
مثل الخرضاوات وبعض أنواع الفواكه.

القوس

مهنياً :سعادة كبرة يف طريقها إليك ،لكن يستحسن أالّ
تبالغ يف ردة فعلك لئال يفرس األمر يف غر مكانه.
عاطفي�اً :تعيش حي�اة عاطفية عىل مس�توى عال ،وتظهر
لكل من حولك صورة إيجابية عنك ،وال سيما للرشيك ،فتمنحه
اإلحساس بالثقة واملحبة.
صحي�اً :أنت ش�ديد االنهم�اك بأعمالكك وقد ترهق نفس�ك وتهمل
صحت�ك ،ولك�ن م�ع قليل م�ن الراح�ة الجس�دية تس�رتد عافيتك
وطاقتك.

الجدي

مهنياً :تش�عر باالرتباك ،ويس�تثر غضب�ك أمر طارئ،
ح�ذار الضغ�وط ،وال تتمس�ك بتصوي�ب بع�ض الكالم
والترصفات.
عاطفي�اً :إنه ي�وم العاطفة والحب والحض�ور االجتماعي ،إذا
كنت عازبا ً ثمة احتماالت كثرة أن تلتقي «توأم روحك» .
صحي�اً :علي�ك ال�رتوي ومراع�اة االوض�اع الس�ليمة ،ك�ن ه�ادئ
األعصاب.

الدلو

مهني�اً :ال ترف�ض التعام�ل م�ع اآلخري�ن ،فه�ذا وقت
االنفت�اح عىل الحياة املهني�ة ،ويجب التكيّف مع ظروف
الزمالء وتف ّهم أوضاعهم بكل طيبة خاطر .
عاطفياً :تناقش بعض الش�ؤون العاطفية العالقة بينك وبن
الرشيك ،وتتخذ بشأنها قرارات مهمة وحاسمة.
صحي�اً :امل�ي اليوم�ي مدة نصف س�اعة أو س�اعة يس�اعد عىل
التخل�ص من ثالث�ة كيلو غرام�ات تقري ًبا يف الس�نة ،ويحافظ عىل
قوام الجسم.

الحوت

مهنياً :ال تحس�م أم�را ً وتعامل مع العوام�ل الخارجية
به�دوء ،توجه إليك ش�به مالحظ�ات باإلهم�ال أو عدم
الكفاءة ،ومن األفضل أن تأخذ حذرك.
عاطفياً :ال تصدر األحكام العش�وائية عىل الرشيك ،ألنك يمكن
أن تظلمه من دون م ّ
ربر.
صحي�اً :تنظي�م مواعي�د الطع�ام ي�ؤدي دورا ً إيجابي�ا يف حيات�ك
الصحية.
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حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 815انتص�ار اب�ن طباطبا ع�ىل وايل الكوفة من
قب�ل الخليف�ة العبايس املأم�ون بعد أن اس�تفحل
أمره خاص�ة بعد انضم�ام أهل الكوف�ة واألعراب
إليه إال أنه تويف فجأة صبيحة انتصاره ،واس�تمرت
حركت�ه من بعده ،وعظ�م أمرها إىل أن قىض عليها
العباسيون.
 - 1776ب�دأ تش�غيل أول إن�ارة عمومي�ة بالغ�از
الطبيعي يف الواليات املتحدة بمدينة بالتيمور.
 - 1855القائ�د العثماني عمر باش�ا يهزم الجيش
ال�رويس يف معركة جوزلوفا يف ش�به جزيرة القرم
الواقعة حاليا يف أوكرانيا.
 - 1878بدء العمل يف أول ش�بكة هاتفية بالواليات
املتحدة مكونة من  18هاتف وذلك يف مدينة س�ان
فرانسيسكو.
 - 1933ص�دور الع�دد األول م�ن مجل�ة نيوزويك
األسبوعية األمريكية.
 - 1938ب�دأ أول ع�رض للتلفزي�ون املل�ون ع�ىل

الجمهور يف لندن الذي اخرتعه االسكتلندي ج .برد
عام .1928
 - 1948اغتي�ال اإلم�ام يحي�ى حميد الدي�ن إمام
اليم�ن وذلك بع�د عودته م�ن زي�ارة منطقة بيت
حارض حيث كم�ن له مجموعة من الثوار وأطلقوا
عليه النار مما أدى إىل وفاته.
 - 1949انتخ�اب حايي�م وايزم�ان رئيس�ا ً لدول�ة
إرسائيل بعد إعالنها وكان بذلك أول رئيس لها.
 - 1958مجل�س األعيان والن�واب العراقي يصادق
ع�ىل االتفاقي�ة التي وقعه�ا املل�ك العراقي فيصل
الثان�ي واملل�ك األردني الحس�ن بن طالل النش�اء
اتحاد بن البلدين تحت اسم دولة االتحاد العربي.
 - 1959إط�الق أول قم�ر صناع�ي لرصد الطقس
وال�ذي يحم�ل اس�م فان�كارد  2وزنت�ه 9.8
كيلوجرامات.
 - 1972الربمل�ان الربيطان�ي يص�وت لصال�ح
االنضمام إىل السوق األوروبية املشرتكة.

من الفيسبوك
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اختبارات شخصية

تأريخ ميالدك حبسب مراحل القمر يكشف الكثري عن مصريك
يمكن تاريخ امليالد أن يكش�ف
الكث�ر من الصف�ات والطباع.
ويق�ع ه�ذا التاري�خ يف إحدى
مراح�ل القم�ر .وله�ذا تأث�ر
كبر عىل املصر وعىل مس�رة
الحياة.
ال�والدة يف يوم املح�اق (القمر
املظلم)
تمتلك�ن الكث�ر م�ن الطاقة
وتتمتعن بالحيوية وتعرفن يف
أي اتجاه عليك السر لتحققي
النج�اح .كم�ا ّأن�ك تحرص�ن
دائما ً عىل عدم هدر تلك الطاقة
يف أمور غر مهمة .ومن املمكن
أنو تواجهي املصاعب بسهولة
ومن دون أن تهتز ثقتك بنفسك
وبقدراتك.
ال�والدة بن اليوم�ن  1و 3بعد
املحاق
أن�ت عفوي�ة ج�دا ً وتترسعن
أحيان�ا ً يف أخ�ذ قرارات�ك .كم�ا
ّأن�ك ق�د توافق�ن ع�ىل بعض
واالقرتاح�ات
املخطط�ات
برسع�ة وم�ن دون أي تفك�ر
مس�بق .وله�ذا م�ن املمكن أن
تقعي يف األخطاء وأن تواجهي
أحداث�ا ً غر س�ارة أحيان�اً .إذا ً
عليك االنتباه.
ال�والدة بن اليوم�ن  3و 1قبل
الرتبيع األول
تواجهن الكثر من العقبات يف
حياتك .إال أن�ك تتمتعن بروح
املحاربة وال تحبن االستس�الم
أم�ام العقب�ات وترصي�ن عىل
التق�دم إىل األم�ام أي�ا ً تك�ن
الظروف.

الوالدة يف يوم الرتبيع األول
ال تحب�ن القي�ام باملهم�ات
العادي�ة يف حيات�ك وتختاري�ن
غالب�ا ً املغام�رات .إال ّأن�ك ال
توازنن بن حياتك الش�خصية
واملهني�ة .وله�ذا ق�د تصب�ح
إحداهما يف خطر وعليك االنتباه
إىل ذلك.
ال�والدة بن اليوم�ن  1و 3بعد
الرتبيع األول
ال تتمتعن باالس�تقاللية وهو
ما قد يدفع بعض األشخاص إىل
استغالل ارتباطك بهم لتحقيق
مصالحهم الخاصة .إذا ً األفضل
أن تثقي بقدراتك وأن تسعي إىل
التحرر من التبعية لهم.
ال�والدة بن اليوم�ن  3و 1قبل
ظهور البدر
أن�ت مثالي�ة وتحب�ن إتم�ام
املهم�ات عىل أكمل وجه .ولهذا
قد تش�عرين باإلحب�اط عندما
توج�ه إليك بع�ض املالحظات.
وله�ذا علي�ك االنتب�اه إىل أن
ارتكاب الخطأ جزء ال يتجزأ من
الطبيع�ة البرشي�ة وأن تكوني

متسامحة تجاه نفسك.
الوالدة يوم ظهور البدر
تعرف�ن تمام�ا ً م�ا تراهن�ن
علي�ه يف حياتك .ولهذا تتمتعن
بموهب�ة أخ�ذ الق�رارات
الصحيح�ة غالب�اً .وه�و م�ا
يجع�ل النجاح املس�تقبيل أمرا ً
مرئيا ً بالنس�بة إلي�ك وما يزيد
ثقتك بنفسك وثقة اآلخرين بك
مع مرور األيام.
ال�والدة بن اليوم�ن  1و 3بعد
ظهور البدر
تحكم�ن ع�ىل كل املواق�ف
بموضوعية .ولهذا يستش�رك
بعض األش�خاص يف الكثر من
األم�ور .إال أن بعضه�م اآلخ�ر
يعتق�دون أن�ك تفتقري�ن إىل
املش�اعر تجاههم ومن املمكن
أن يس�بب ل�ك ه�ذا الخالفات
معهم وأن ي�ؤدي إىل ابتعادهم
عنك.
ال�والدة بن اليوم�ن  3و 1قبل
الرتبيع الثاني
تحقق�ن النج�اح يف كل مهمة
ت�وكل إليك .وهو م�ا قد يجذب

مشــــاكـل وحلول

عمري وعملي
أن�ا حائ�ر يف وضعي  .أنا عمري  ٣٠س�نة وضائع يف مس�تقبيل  .والدي
اجربني عىل دراس�ة تخصص معن يف مجال الس�فن  .وعملت بوظيفة
مدة س�نتن ولم اس�تطع العودة لدواعي الفيزة صعب�ة للعربي يف بالد
الغ�رب وتس�كرت كل ابواب العمل يف ه�ذه الوظيفه س�نتان ابحث بال
ج�دوى .توفق�ت يف اول رح�الت العمل اجراءات الس�فر كانت اس�هل
م�ن االن  .األن ان�ا ابحث ع�ن وظيفة او اية مهنة ثاني�ة ممكن اعملها
ولكن كل مرة اتذكر عمري  ٣٠هل اس�تطيع ان أقدم عىل مهنة جديدة
واب�دع وانا يف ه�ذا العمر  .ال أع�رف ماذا ادرس من جدي�د او اية مهنة
ممكن اعمل بها بوقت قصر ممكن اكتسب خربة جيدة واعمل ويكون
ممردودها املايل جيد.

النصائح واحللول:

ال يوج�د عمر محدد لتب�دأ او تنتهي فكل األوقات افض�ل ،وأن تبدأ ولو
متأخرا افضل من ان ال تحرك ساكنا ،ومع ان التخصص نادر ومطلوب
اال انني استغرب عدم وجودك لفرصة عمل فيه ،لعلك لم تقدم الطلبات
بطريق�ة صحيحة او لعلك ال تبحث بطريق�ة صحيحة ،ومع هذا اقول
بان اي عمل يف اي مجال ممكن طاملا الرزق حالل ،ولهذا اريدك ان تعمل
دراس�ة او تسال او تبحث يف جوجل عن اكثر املهن املطلوبة يف منطقتك
واعتقد انه يمكنك التقديم عىل اي عمل اداري حتى بدون دراسة اعتمادا
عىل الخربة التي لديك ،وه�ل يمكنك عمل مرشوع تجاري تبدأ فيه مثال
ان س�اعدك الوالد ،العمل الحر احيانا ال يتقيد بدراسة وبهذا تبدأ العمل
مبارشة بدون داع للدراس�ة من جديد ،واالهم اريدك ان تفكر بامكانية
العمل والدراسة يف وقت واحد لتطوير ذاتك يف مجالك.

تجاهك غرة الكثرات وأذاهن.
لك�ن لي�س علي�ك االمتناع عن
التميّ�ز ،ب�ل م�ن األفض�ل أن
تتعاميل مع تلك الغرة بطريقة
دبلوماس�ية ت�ارة وبالتجاهل
تارة أخرى.
الوالدة يوم الرتبيع الثاني
تش�عرين غالب�ا ً بالحاج�ة إىل
البقاء بمفردك .إال ّأنك تخافن
يف الوق�ت نفس�ه أن تتحويل إىل
ش�خص انطوائ�ي .إذا ً علي�ك
أن تح�اويل تحقي�ق الت�وازن
ب�ن حاجت�ك إىل التح�دث إىل
ذاتك وب�ن بن�اء العالقات مع
اآلخرين.
ال�والدة بن اليوم�ن  1و 3بعد
الرتبيع األخر
ً
أحيان�ا
ال تتمتع�ن باملرون�ة
وتعربين عن آرائك تجاه مواقف
وش�خصيات اآلخرين من دون
مراعاة ملشاعرهم .تعرفن أنك
تقولن الحقيقة التي تزعجهم
وتحاول�ن التخ�يل ع�ن طبعك
العفوي لكنك ال تحبن الكذب.
وله�ذا م�ن املمكن أن يس�بب
ذل�ك ابتعاد بعض األش�خاص
املقربن عنك.
الوالدة بن  3و 1قبل املحاق
تش�عرين يف كثر م�ن األحيان
بالضغ�ط والتوت�ر وال تبذل�ن
الجه�ود لك�ي تتح�يل بالطبع
اله�ادئ .وه�ذا يمنع�ك م�ن
التفك�ر العقالن�ي وم�ن أخذ
الق�رارات الصحيح�ة .إذا ً
األفض�ل أن تس�ارعي إىل تغير
طبعك قبل فوات األوان.

قـــــــصة

وعربة

حفنة ملح

يحكي أن يف يوم من االيام ش�عر شاب بعدم الرضا عن حياته وعن كل
م�ا يدور حوله ورغب يف تغير كل يشء ،فذهب اىل معلمه يعرض عليه
االمر ويع�رب له عن معاناته وظروفه ،فنصح�ه املعلم أن يقوم بوضع
حفنة من امللح يف كأس من املاء ويرشبه ،وعندما عاد الش�اب اىل بيته
نفذ ما نصحه به املعلم ،ويف الغد عاد اىل املعلم فسأله قائالً  :كيف وجد
طعم املاء بامللح ؟ فقال الشاب  :إنه مالح جدا ً لم اطق رشبه .
ابتسم املعلم ثم طلب من تلميذه أن يأخذ من جديد نفس مقدار الحفنة
ً
مع�ا اىل البحرة وهناك رمي
من امللح ويضعها يف بحرة ،س�ار االثنان
الش�اب حفنة من امللح بداخلها ،ثم طلب منه املعلم أن يرشب من ماء
البحرة ،فمد الش�اب يده ورشب ،س�أله املعلم ع�ن طعم املاء فقال له
الش�اب :انه منعش وعذب ،فس�أله املعلم من جديد :هل شعرت بطعم
املال ،هز الشاب رأسه نفيا ً.
يف هذه اللحظة التفت املعلم ايل الشاب وقال له يف اهتمام  :إن آالم الحياة
تش�به امللح الص�ايف ،ال اكثر وال اق�ل ،فكمية االلم واملعان�اة يف الحياة
تبقي نفس�ها ال تتغر ،ولكن نحن من نش�عر بطع�م املعاناة عيل قدر
الس�عة التي نضع فيها االلم ،ف�إذا جعلنا كل اهتمامنا واعطيناه فوق
قدره زاد وس�يطر عيل كل حياتنا ،وإن لم نهتم به وغلفناه باملش�اعر
االيجابية لن نش�عر به ،لذا فعندما تش�عر بااللم واملعاناة كل ما عليك
عليه هو ان توس�ع فهمك وإحساسك باألشياء ،ال تكن مثل الكأس بل
كن مثل النهر يجري .

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخر
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ر عىل
دائما ًالخر
دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان
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
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
يعت�رب ذل�ك منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
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 ،
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
تالحظ الجمال بداخيل ..
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئا ًويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
من الحياة ش�يئا ً من
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
! 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
والضعف حيال نف�ي ..
اإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�ريفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ر
تتش�ارك
اعتقد بش�كل أو باخر
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
ولكن الش�طارة وبرايي
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
وتكرر امامي ما تقولن
تقولن
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
من الذات نفس�ها ،من
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعيل
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجعيل
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ولك�ن ككنت ارد دوما ان
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ر
ع�ىل
ع�ىل كلمات الثناء من
األم�ر ،ولهذا اوال اجعيل
اجعيل
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
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
تقدم�ك مبني عىل دافع
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
والدعاء والش�كر عىل ما
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
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
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
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ديانا كرزون تغازل جمهورها بحفل عيد الحب في األردن
أحيت الفنانة ،ديانا كرزون ،حفال غنائ ًيا باألردن،
يف فن�دق كمبنس�كي بالعاصمة األردني�ة عمان،
ضمن احتفاالت عيد الحب ،ليجسد الحفل إطاللة
ممي�زة بالصوت والصورة للفنان�ة العربية ،ديانا
كرزون ،وش�هد الحفل حضورا مميزا من مختلف
الجالي�ات العربي�ة املقيم�ة يف األردن  .وأطل�ت
الفنانة س�وبر ستار العرب ،خالل الحفل ،مرتدية
فس�تانا من املصمم�ة الكويتي�ة ب�دور الحبيت،
وتزين�ت بت�اج مرص�ع من قب�ل املصم�م ،عامر
عط�ا ،خصيصا له�ذه املناس�بة ،وقدم�ت العديد
م�ن األغان�ي الجدي�دة والقديمة ،وتفاع�ل معها
الجمهور بش�كل كبر م�ع تلك األعم�ال الغنائية
الرومانس�ية  .وىف س�ياق اخ�ر ،تس�تعد الفنانة،

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

بعد كورونا ..الصين تسرع بالتحول إلى
«المدن الذكية»

ديان�ا كرزون ،إلط�الق اح�دث أعماله�ا الغنائية
باللهج�ة العراقي�ة ،ليحم�ل الع�ام  2020تنوع�ا
يف مختل�ف األعم�ال التي س�يتم اطالقها عى كل
اإلذاعات العربية واملتاج�ر االلكرتونية ،خصوصا
بع�د تعاونه�ا بهذي�ن العملن مع الش�اعر قيص
عي�ى ،وألحان عي صاب�ر ،وتوزيع عثمان عبود
 .كما تس�تعد الفنانة ،ديانا كرزون ،للمشاركة يف
مهرجان الفجرة الدويل للفنون بتاريخ  22فرباير
 2020لتطل عى جمهورها اإلماراتي والعربي عى
مرح الكورنيش الرئييس ،لتعكس هذه املشاركة
روح األخ�وة ب�ن الش�عبن الش�قيقن األردن�ي
واإلماراتي ،تجسيدا للرؤية الثاقبة يف تجسيد قيم
الحب والوفاء بن أبناء الشعبن الشقيقن .

 30نجما عربيا في أوبريت «صناع األمل» آلالف القلوب المحتاجة
ّ
ش�ل فروس كورونا املستجد مدينة
ووه�ان الصيني�ة ،وه�ي «مدين�ة
الحدي�د والصلب» ،والعاصمة بكن،
حيث انخفضت حركة املارة إىل 10%
م�ن مس�تواها األص�ي قب�ل تفيش
الف�روسّ .
وتغ�رت ص�ورة الصن
ل�دى العالم الذي ألف مش�اهد املدن
الصينية املكتظة بالس�كان واملارة.
وتدرك الصن أن هذا الفروس «كر
ظهره�ا» ،لكنها واثق�ة من نرصها
ع�ى كورون�ا ،كما تؤكد الس�لطات
الصيني�ة كل ي�وم عرب رس�ائلها إىل
الش�عب .لكن «النرص» عى كورونا
لن يك�ون «نهاية املطاف» ،حيث إن
الص�ن تضع خطط�ا ً حتى ال تتكرر
هذه املحنة يف املستقبل .ويكمن الحل
يف تحويل الصن إىل «بلد ذكي» ،حتى
إذا رضب وباء جديد أو أعاد كورونا
الكرة مرة أخرى ،تستمر الحياة عرب
تطبيقات ذكي�ة يمارس من خاللها
الس�كان حياته�م العادي�ة .وبه�ذا
الحل ،يمكن أن تستمر عجلة اإلنتاج
يف الدوران ع�رب تلك التطبيقات التي
تعكف رشكات ع�ى تصميمها اآلن.

وبحس�ب الخطة التي نرشها موقع
«ص�وت الص�ن» ،تس�تعد رشكات
وطني�ة اآلن لتطوي�ر مجموعة من
املنتجات واملنص�ات والخدمات ذات
التكنلوجي�ا املتقدم�ة واألداء الع�ايل
والفعالي�ة األكيدة يف مج�ال الوقاية
م�ن األوبئ�ة ومكافحته�ا لي�س يف
املجال الطبي فحسب ،لكن يف جميع
مج�االت الحي�اة ،وته�دف الخط�ة
لرفع كفاءة الدولة وتعزيز الخدمات
وتس�هيلها .وبحس�ب الخط�ة،
س�تتضمن الص�ن يف املس�تقبل
مكاتب وم�دارس افرتاضية ،أي أنها
ستش�به م�ا ن�راه يف أف�الم الخيال
العلم�ي .وق�د ن�رش موق�ع «صوت
الصن» ،يف نس�خته الناطقة باللغة
العربية ،أبرز مالمح «الصن الذكية
املس�تقبلية» .وبحس�ب الخط�ة،
س�يتم اعتماد تقنيات ذكية لقياس
حرارة الجس�م ،تعتمد عى التصوير
باألش�عة تح�ت الحم�راء وتدع�م
تطبيقات إنرتنت األش�ياء والبيانات
الكب�رة لضمان تس�جيل املعلومات
وتوفرها للجهات املعنية بها.

ضمادة ذكية تكشف االلتهابات
البكتيرية ..بهذه الطريقة
ط�ور فري�ق علم�ي ضم�ادة ذكية
تس�اعد ع�ى تش�خيص االلتهابات
البكتري�ة ع�ن طريق تغي�ر اللون
عندم�ا تستش�عر وج�ود بكتريا يف
موض�ع اإلصاب�ة بالجس�م ،وتقوم
بإفراز الدواء ال�الزم للقضاء عليها،
ع�ى وف�ق صحيف�ة «داي�ي مي�ل»
الربيطاني�ة .ويق�ول فري�ق العلماء
م�ن األكاديمية الصيني�ة للعلوم إن
عمله�م ربم�ا يس�اعد ع�ى تمهيد
الطريق لرتشيد اس�تهالك املضادات
الحيوية ،التي تتم عادة استخدامها
كإج�راء وقائي حت�ى تتحقق نتائج
رسيع�ة .كم�ا يش�ر إىل أن هناك يف
بع�ض األحي�ان إس�اءة الس�تخدام
املض�ادات الحيوي�ة دون وج�ود
رضورة حتمي�ة ،حي�ث يمك�ن أن
تكتس�ب البكتري�ا بم�رور الوق�ت
مقاومة طبيعية للمضادات الحيوية.
وع�ى الرغم م�ن أن تعاطي األدوية
ي�رع وت�رة عملية الش�فاء ،فإن
مقاومة املضادات الحيوية بالجسم
تظ�ل واحدة من أك�رب األخطار التي

تهدد الصحة عاملياً ،حيث يقدر عدد
ضحاياه�ا بنح�و  700أل�ف مت�وىف
سنويا ً حول العالم ،عى وفق منظمة
الصحة العاملية .إىل ذلك تعد األدوات،
التي تس�اعد عى الكشف املبكر عن
االلتهاب�ات البكترية ،من الوس�ائل
الرضورية للحد من وصف املضادات
الحيوي�ة م�ن قبي�ل االحتي�اط أو
بس�بب «التخم�ن» .ويق�ول فريق
م�ن العلماء يف الص�ن إن كل عدوى
بكتري�ة لها بيئ�ة فري�دة متناهية
الصغ�ر م�ن الس�موم واإلنزيم�ات
ومستوى أس هيدروجيني ،حميض
أو قل�وي ..ومن ه�ذا املنطلق ،قام،
الدكت�ور ش�ياو قانغ ك�و ،وفريقه
البحثي بتطوير مادة يمكنها تقييم
تل�ك البيئات الدقيقة ،ث�م دمجها يف
الضمادات واختبارها عى الجروح يف
الفرئان .وأجريت تجارب عى فرئان
إم�ا مصاب�ة ببكتري�ا اإلرشيكي�ة
القولونية  E.coliالحساسة للعقاقر
أو تعان�ي م�ن بكتري�ا مقاوم�ة
للعقاقر واملضادات الحيوية.

تهنئة

تتقدم أسرة تحرير صحيفة “الزوراء”
بأحر التهاني وأعطر التبريكات مقرونة
بالود الى الزميل “حسين فالح “
بمناسبة المولود الجديد “ علي“
جعله الله من أبناء السعادة
والسالمة والذرية
الصالحة.

ينتظــر الكثري منا  -لألســف الشــديد  -أمســاء وزراء
احلكومة القادمة؛ فاحلكومــة ال تكون قوية برجاالتها
فقط ،وإمنا بربناجمها الذي يعيد بناء مؤسسات الدولة،
ويُطبّق القانون ،ويُرجع للدولة هيبتها!.

بهاء االعرجي

مصطفى سعدون

امتث�االً ملبادرة صاحب الس�مو ،الش�يخ
محمد بن راش�د آل مكت�وم ،نائب رئيس
الدول�ة رئي�س مجل�س ال�وزراء حاك�م
دبي ،احتضنت اس�تديوهات س�اوند أند
ميديا برودكش�ن للمطرب وامللحن فايز
السعيد ،تسجيل أحداث امللحمة الغنائية
الت�ي يش�ارك فيه�ا  30نجم�ا ً عربي�اً،
باإلضافة إىل مشاركة مجموعة كبرة من
مش�اهر السوش�يال ميديا ،والعديد من
الش�خصيات اإلعالمية واالجتماعية من
ّ
«صناع األمل»
مختلف الفئات يف أوبريت
م�ن ألح�ان وإرشاف ري�د وان ،ومن بن
النجوم ش�مس األغني�ة اللبنانية نجوى
كرم ومحبوب العرب محمد عساف.
يحمل األوبريت ،الذي يأت�ي متزامنا ً مع

ّ
«صناع األمل»،
حف�ل الدورة الثالثة م�ن
ال�ذي س�يقام بتاري�خ  20فرباير2020
يف قاع�ة كواك�وال آرين�ا يف دبي ،رس�الة
أمل وتفاؤل من دول�ة اإلمارات بقدراتنا
جميع�ا ً ع�ى صن�ع التغي�ر اإليجاب�ي
ملجتمعاتنا العربية.
وكان�ت اس�تديوهات الفن�ان وامللح�ن
اإلماراتي فايز الس�عيد قد شهدت توافد
النج�وم العرب للمش�اركة يف هذا العمل
اإلنس�اني الذي سوف يس�هم يف صناعة
أم�ل جدي�د آلالف القل�وب املحتاج�ة إىل
الرعاي�ة ..علم�ا ً أن كل النج�وم يف ه�ذا
األوبريت يشاركون بدون أي مقابل.
ّ
ُ
«صناع األمل» املبادرة األكرب
وتعد مبادرة
م�ن نوعه�ا يف العال�م والعال�م العربي،

الطاق ..هدية فنان مصري
لزوجته اإلعامية بعيد
الحب
استغل الفنان ،محمد عي رزق ،عيد الحب ليعلن انفصاله
عن زوجته اإلعالمية ،س�ارة فهيم ،عرب حس�ابه الخاص
عى فيس�بوك بعد زواج لم يكمل العام�ن ،وتمنى لها أن
تج�د التعوي�ض املناس�ب يف حياتها املقبلة« .ش�رب مية»
وكتب « :انفصلت أنا وس�ارة ..الحم�د لله عى كل يشء..
ش�كرا ً ليكي كنتي خ�ر زوجة ...دعواتك�م ربنا يعوضها
خ�ر ويعوضن�ي خر» .يذك�ر أن محمد عي رزق ش�ارك
مؤخرًا يف بطولة مسلس�ل «شرب مية» مع أحمد السعدني
وندا موىس ،وعدد من النجوم الش�باب .وكان حفل زفاف
الفنان عى س�ارة فهيم ،أقيم داخل أح�د الفنادق الكربى
بمنطق�ة  6أكتوب�ر ي�وم  17يولي�و  ،2018بحضور عدد
كبر من نجوم الفن يتقدمهم الفنان أحمد السقا ،ونجوم
ملحمة «األب الروحي» من الشباب.

نسبة الفقر يف العراق  ،%20وحمافظة املثنى يف املركز
األول بنسبة ( ،)%52ودهوك  ،%8.5السليمانية ،%4.5
أربيــل  ،%6.7نينوى  ،%37.7كركــوك  ،%7.6دياىل
 ،%22.5األنبــار  ،17صــاح الديــن  ،%18بغداد ،%10
بابــل  ،%11كرباء  ،%12واســط  ،%19النجف ،%12.5
الديوانيــة  ،%48ذي قــار ،%44ميســان ،%45البصــرة
.%16

إذ ته�دف املب�ادرة إىل تكري�م أصح�اب
ّ
صناع
العط�اء يف الوط�ن العرب�ي ،م�ن
التغير اإليجابي الذين يس�همون يف بناء
واق�ع أفض�ل يف مجتمعاته�م من خالل
مشاريعهم اإلنسانية التطوعية ،من بن
أكثر من  92ألف صانع أمل عربي شاركوا
ّ
«صناع
يف نس�خة هذا العام من مب�ادرة
األم�ل» تحت مظلّ�ة مؤسس�ة مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العاملية.
ّ
«صناع
وللمرة األوىل ،س�وف يشهد حفل
األمل» ّ
تبني دعم مرشوع إنساني ليكون
م�رشوع العام اإلنس�اني العرب�ي ،وذلك
لرتس�يخ ثقاف�ة العم�ل اإلنس�اني ،من
خالل توحيد جه�ود أكرب عدد من الناس
لدعم مرشوع عربي ذي قيمة إنس�انية.

مذيعة  mbcتصدم الجميع بحلق
شعرها بنفسها
تعرض�ت مذيع�ة  mbc 3الس�ابقة ،أصال�ة كام،
ل لحمل�ة تنم�ر واس�عة م�ن قب�ل متابعيها عى
«انس�تجرام» ،بعد قيامها بحلق شعرها بنفسها
باملاكين�ة ،يف مش�هد ص�دم متابعيها بش�دة ،ثم
اس�تعرضت النتيج�ة يف لقط�ات نرشته�ا ع�رب
خاصية «الس�توري» عى حس�ابها الش�خيص يف
«انستجرام» ..أصالة عربت عن سعادتها بالنتيجة
النهائي�ة ،وأنها كانت تتمن�ى أن تحصل عى هذه
القص�ة القصرة من�ذ فرتة ،ولكن ل�م تجرؤ عى
فعله�ا من قبل.وبحس�ب مجل�ة «ليالين�ا» ،فقد
تفاع�ل متابع�و أصال�ة كامل بش�دة م�ع قصة
ش�عرها القص�رة وترصفه�ا غر املتوق�ع بحلق
ش�عرها بنفسها ،فأش�ار البعض إىل أنها تهورت
بهذا الترصف ،بينما لم يخل األمر من اتهام آخرين
لها بلفت االنتباه بهذا الترصف املفاجئ.

«الجرأة عنوان الحرية» ..يوسف الخال يفاجئ جمهوره بما فعله على الهواء
فاج�أ النج�م اللبنان�ي ،يوس�ف الخال،
جمهوره عى مواقع التواصل االجتماعي،
بتح ٍد جريء ،إذ ّ
وثق مقطع فيديو لنفسه
وهو يحلق شعره تماما إىل درجة «زيرو»،
مع�ربا عن س�عادته بما فعله بواس�طة
ابتسامة فرح بالنيولوك الجديد.
وبحس�ب وكال�ة «إرم» ،ن�رش يوس�ف
الخ�ال زوج النجم�ة نيكول س�ابا ،عى
حسابه الخاص بموقع «تويرت» ،مقطع
فيديو له وهو يحلق شعره تماما ،وأرفق
الفيدي�و بتعلي�ق أث�ار الس�خرية عليه،

بقوله« :الجرأة عنوان الحرية».
ورأى جمه�وره أن حالقة الخال لش�عره
لي�س به�ا ج�رأة ،إنم�ا ه�و يشء عادي
يفعل�ه أي ش�خص ،ولي�س ش�يئا يقيد
حرية امل�رء يف أي مجتمع من املجتمعات
العربية ،بينما س�خر البعض من حالقته
شعره عى الهواء أمام الجمهور.
وعلّق البع�ض قائلن« :ش�و هالجرأة ..
يا س�اتر يا س�اتر  ..عمو يوسف الجرأة
م�ع الش�باب حم�اة الح�دود وط�اردوا
الدواع�ش» ،و»أنا كل يوم بحلق ش�عري

يشء ع�ادي م�ا فهم�ت وي�ن املرجي»،
و»نيكول ش�افت الكالم د» ،و»بعده حلو
… شكله دور رشير بيش مسلسل…بس
البقتله».
وكان الفنان اللبناني ،يوس�ف الخال ،قد
أثار ج�دال يف وقت س�ابق ،عندما هاجم
التظاهرات الس�لمية يف لبنان ،مؤكدا أنه
ضد جملة الديمقراطي�ة التوافقية ،وأنه
ضد أي�ة ث�ورة ال تخلق نظاما سياس�يا
بفكر جدي�د ،ما جعل جمه�ور التواصل
االجتماعي يشن هجوما حادا عليه.
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منمنمات

مَن رشح عاوي ومتى
تنتهي مدة التشكيل؟
طارق حرب
أج�اب عن كل هذه االس�ئلة املرس�وم الجمه�وري رقم 7
الصادر يف  2020/2/1املنشور يف الجريدة الرسمية جريدة
الوقائع العراقي�ة بالرقم  4576يف  2020/2/3الذي حدد
الجهة املرشحة ،وهي التواقيع املقدمة من النواب وترشيح
الق�وى النيابي�ة ،أي الكتل النيابي�ة االكثر ع�دداً ،ولعدم
اعرتاض أية كتلة نيابية عى الرتش�يح ،فيكون الرتش�يح
مقب�والً من جميع الكت�ل النيابية طاملا ل�م يصدر موقف
رس�مي ،وليس عبارة عن أقوال اعالمية لبعض النواب أو
السياس�ين التي ال يع�ول عليها ،وانما يت�م التعويل عى
املوقف الرس�مي للكتلة النيابية ،ولي�س تصاريح لبعض
النواب ،أي لم تعارض أية كتلة نيابية الرتش�يح ،وتضمن
املرس�وم الجمهوري رقم  7لس�نة  2020املذكور بتكليف
الس�يد محم�د توفيق ع�الوي لتش�كيل مجلس ال�وزراء
وتس�مية أعض�اء وزارت�ه ،وتقديمهم إىل مجل�س النواب
خ�الل مدة أقصاه�ا ثالثون يوم�ا ً من تاريخ ص�دور هذا
املرس�وم طبقا ً للمادة  76من الدستور ،وحيث ان املرسوم
صدر يف  2020/2/1فإن عى رئيس الوزراء املكلف السيد
ع�الوي ع�رض نفس�ه ووزرائ�ه ومنهاجه ال�وزاري عى
مجل�س الن�واب قب�ل ي�وم  2020/3/3لتصويت مجلس
النواب عليه ،واشرتطت املادة املذكورة أغلبية عدد أعضاء
مجل�س النواب ،وحي�ث ان نصف أعض�اء مجلس النواب
 264ونصف م�ن مجموع عدد االعض�اء  329نائبا ،فإنه
يش�رتط تصويت  165نائبا عى االقل ،وبمجرد التصويت
من النواب تتتهي حكومة الس�يد ع�ادل عبد املهدي ،وتبدأ
حكومة السيد محمد توفيق عالوي.
ويف حال�ة اخفاق رئيس وزراء املكلف ،بحيث ال يس�تطيع
جمع املرش�حن لل�وزارة أو املنه�اج الوزراي ،ف�إن املادة
 76من الدس�تور تقول (يتوىل رئي�س الجمهورية تكليف
مرش�ح آخ�ر) ،أي تبقى الحكومة املس�تقيلة مس�تمرة،
ويكلف الرئيس مرشحا آخر ،أي من يتم ترشيحه رشيطة
أن ال يكون عالوي نفسه ،إذ وردت كلمة (آخر) ،وتحتسب
م�دة الثالثن يوم�ا التي يعد فيها م�ن تاريخ التكليف هو
يوم التكليف الذي ورد باملرسوم رقم  7يف االول من شباط
كما ذكرنا.
الوزراء بتحديد
لق�د أطلق الدس�تور يد رئيس
ن�و ا ب
عدد ال�وزراء ووجود
رئي�س ال�وزراء
ووجود النس�اء يف
مجل�س ال�وزراء
الجديد من عدمه،
إذ ل�ه ان يش�كل
مجل�س وزراء
بس�بعة وزراء
ب�دون نس�اء،
وبدون نواب له.

أديل تصدم متابعيها ..أنحف من أي وقت مضى
فاجأت النجمة الربيطانية ،أديل،
جمهورها يف شهر أكتوبر املايض،
وذلك عندما ظهرت رش�يقة بعد
خسارتها الكثر من الوزن الزائد،
خالل حف�ل الهالوين الذي أقامه
النجم العاملي دريك.
واس�تمرت آدي�ل يف انق�اص
وزنه�ا ش�هرا تل�و اآلخ�ر ،ويف
ي�وم الس�نة الجدي�دة ،صدم�ت
النجم�ة جمهوره�ا م�رة أخرى
بع�د ظهوره�ا بش�كل مختل�ف
كلي�ا بس�بب خس�ارتها لوزنها،
لدرجة أن عظام صدرها أصبحت
واضحة عندما كانت تستلقي عى
ش�واطئ جزر أنجوي�ال ،وترتدي
فستانا بحريا.

وبحس�ب مجلة «جول�ويل» ،فقد
التقط�ت عدس�ات املصوري�ن،
مجموع�ة م�ن الص�ور للمغنية
أدي�ل ،ي�وم األربع�اء  12فرباير،
حي�ث كان�ت ترت�دي مالب�س
رياضي�ة تألف�ت م�ن قمي�ص
ري�ايض لونه أس�ود نس�قته مع
ليجيجن�ز مطاب�ق ،وانتعل�ت يف
قدميه�ا ح�ذا ًء رياضي�ا أس�ود،
ووضعت عى رأسها قبعة سوداء
من عالمة نايكي ،وصل س�عرها
إىل  32دوالرا.
وظهرت أديل بمالبس لونها أسود
زاد من نحافته�ا؛ إذ خرت منذ
أن ب�دأت بحميته�ا الغذائي�ة 45
كيلوجرام�ا ،لدرج�ة أن�ه أصبح

من الصعب التعرف عليها لش�دة
نحافته�ا ،خصوص�ا أن وجهه�ا
أصب�ح أكث�ر ط�وال بعدم�ا كان
مس�تديرا بس�بب وزنها ،ومعالم
وجهها أصبحت أكثر بروزا.
وج�اءت عملي�ة التح�ول الت�ي
تخض�ع له�ا أدي�ل حالي�ا ،بع�د
انفصالها عن زوجها «س�ايمون
كونيك�ي» ،علم�ا بأنهم�ا ب�دآ
املواع�دة يف ع�ام  2011وتزوج�ا
يف عام  ،2015وأك�دا انفصالهما
يف ش�هر أبريل م�ن العام املايض،
وأتم�ا معامالت الطالق يف ش�هر
سبتمرب من العام نفسه.
وكان�ت املدرب�ة الرياضي�ة
الش�خصية ل�دى أديل ،كش�فت

السجن المشدد  30عاماً للفنان المصري
بطرس غالي لـ»تهريب اآلثار»

تغريدات

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

أصدرت محكمة جناي�ات القاهرة حكما
بحب�س الفن�ان ،بط�رس رؤوف بطرس
غايل( ،بطرس غ�ايل) 30 ،عاما ً يف اتهامه
بتهري�ب اآلث�ار خ�ارج الب�الد يف القضية
الت�ي عرف�ت إعالمي�ا باس�م «الحاوي�ة
الدبلوماس�ية» ،التي عثر عليها يف إيطاليا
تضم آثارا تم تهريبها.
كم�ا عاقب�ت املتهم أحمد حس�ن مجدي
بالس�جن املش�دد  15عام�ا ،واملته�م
الديس�الف أوتك�ر س�كاكال ،القنص�ل
الفخري الس�ابق لدولة إيطاليا باألقرص،
بالس�جن املشدد  15عاما ،واملتهم مدحت
ميش�يل جرج�س ،بالس�جن املش�دد 15
عاما ،وتغريمهم  5مالين جنيه ،والتحفظ
عى املضبوطات بحس�ب ما أوردت مجلة

(يف الفن).
وص�در الحكم ضد الفنان (ش�قيق وزير
املالي�ة األس�بق بطرس غ�ايل) حضوريا،
وظه�ر يف قف�ص االتهام ،جالس�ا بهدوء
يقرأ قبل النطق بالحكم.
وحس�ب النياب�ة العام�ة ،ف�إن اآلث�ار
املضبوط�ة عب�ارة عن  195قطع�ة أثرية
صغ�رة الحج�م و 21660قطعة عمالت
معدنية ،تعود إىل فرتات تاريخية مختلفة.
وتوج�ه فريق من النيابة العامة املرصية،
مصحوب�ا بخرباء مرصي�ن لآلثار بوزارة
اآلثار املرصية ،إىل مدينة سالرنو بإيطاليا،
حيث تم تس�لم اآلثار املضبوطة وشحنها
إىل مرص وتس�لمتها وزارة اآلثار املرصية
لعرضها يف املتحف املرصي الكبر.

مس�بقا ع�ن رس خس�ارة
أدي�ل ه�ذا الك�م الهائ�ل من
الكيلوجرامات ،والذي كان
من خالل حمي�ة صارمة
تدعى «العصر األخرض،
و  1,000س�عرة حرارية
يف اليوم».
وقالت املدربة ،التي تدعى
«كامي�ال جودي�س» ،ان
أديل لم تكن تحب ممارسة
التماري�ن الرياضي�ة،
ولكنها تمكنت من تغير
أسلوب حياتها ،فكانت
الالي�ف س�تايل الجديد
لديها يحتوي عى 90%
من الدايت.

اعانك يف
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