الصحة تعلن تسجيل  6رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
إصابات جديدة بكورونا
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة ،امس األحد ،تسجيل ست
حاالت اصابة بفايرس كورونا مؤكدة يف بغداد
والسليمانية.وقالت الوزارة يف بيان :إنه تم
تشخيص ست حاالت جديدة مؤكدة بفروس
كورونا املستجد ،اثنتان منهم يف بغداد ،واربع
حاالت يف السليمانية ،وجميعهم كانوا يف ايران
مؤخراً.وأضافت الوزارة :أنه ت ّم اكتشاف الحاالت
من قبل مالكات وزارة الصحة ،وأُخذت لهم
العينات املختربية املطلوبة إلجراء الفحوصات،
ّ
وتبني ان نتيجة الفحوصات موجبة ،وهم حاليا
يتلقون الرعاية الصحية املطلوبة.

السفري العراقي يف تركيا :على الراغبني بالعودة
للبلد االتصال مبكاتب اخلطوط العراقية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعا السفر العراقي يف تركيا ،حسن الجنابي ،العراقيني الراغبني بالعودة من تركيا
للعراق اىل االتصال بمكاتب الخطوط العراقية لتنظيم عودتهم.وقال الجنابي ،يف
منشور عىل صفحته الرسمية بالفيسبوك« :ابلغنا رسميا ً بإيقاف الرحالت الجوية
بني العراق وتركيا حتى إشعار آخر» .مبينا انه «سيسمح للطائرات العراقية بنقل
املواطنني العراقيني من تركيا اىل العراق ،ولن يسمح بقدوم مسافرين عراقيني من
العراق اىل تركيا».ودعا الجنابي اىل «التأني بموضوع السفر لكي ال يتعرض أي مواطن
للمشاكل» .داعيا «الراغبني بالعودة من تركيا للعراق اىل االتصال بمكاتب الخطوط
الجوية العراقية لتنظيم عودتهم».وأعلنت السلطات الرتكية ،السبت ،إيقاف الرحالت
الجوية والربية مع العراق مؤقتاً ،كإجراءات احرتازية ملنع انتشار فايروس كورونا.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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خالفات الكتل ترجئ للمرة الثانية اجللسة االستثنائية وجترب عالوي على تغيري مرشحي حكومته املؤقتة

تسريبات نيابية عن اتفاق على ترشيح بديل جديد ورئيس الوزراء امل ُـكلف قد يعتذر رمسيا عن تكليفه

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
للمرة الثانية عىل التوايل ،أرج�أ مجلس
الن�واب جلس�ته االس�تثنائية الت�ي
كان مق�ررا عقده�ا امس اىل اش�عار
اخ�ر ،بعد سلس�لة م�ن االجتماعات
املاراثوني�ة التي عقدتها قيادات الكتل
السياس�ية لحسم ازمة التصويت عىل
من�ح الثق�ة لرئي�س ال�وزراء املكلف
محم�د ع�الوي ومرش�حي حكومت�ه
املؤقتة .واعلن رئي�س الربملان ،محمد
الحلبويس ،ان املهلة الدستورية لرئيس
ال�وزراء املكل�ف تنتهي رس�ميا اليوم
االثنني ،مش�را اىل ان عدد الحارضين
ال�كيل داخ�ل قاعة الجلس�ة بلغ 108
نواب ،استبقها عدة اجتماعات مغلقة
للتف�اوض م�ع ق�ادة الكتل ع�ىل امل
حس�م ازم�ة الخالف�ات دون جدوى.
وم�ع وصول رئي�س ال�وزراء املكلف،
محم�د ع�الوي ،اىل الربملان ،كش�فت
االوساط النيابية عن القائمة الجديدة
ملرشحي الكابينة الوزارية التي ضمت
 16مرش�ح�ا فق�ط ،وس�ط ح�راك
برملاني تبنت�ه الكتل املعارضة لتكليف
عالوي لرفض حضور الجلس�ة وعدم
منح الثقة للحكوم�ة املؤقتة ،وبالتايل
إس�قاط ع�الوي وانته�اء تكليف�ه
رس�ميا.وعلمت “ ال�زوراء “ ان ع�دد
النواب املوقعني يف سجل الحضور بلغ

 109نواب ،وبعد دخول رئيس مجلس
الن�واب ،محم�د الحلب�ويس ،ونائبيه،
اصبح الحارضين داخل قاعة الجلسة
ال يتجاوز  100نائبا .ورغم حضورهم
داخ�ل كافتريا مجلس الن�واب ،لكن
ن�واب املكون الس�ني قاطعوا حضور

الجلس�ة االس�تثنائية ،مؤكدي�ن
رفضه�م التصوي�ت ع�ىل من�ح الثقة
لرئي�س الوزراء املكل�ف محمد عالوي
ومرش�حي كابينت�ه الجدي�دة ،كم�ا
تخلف نواب الكت�ل واالحزاب الكردية
عن الحضور بالكامل عدا رؤساء كتل

الح�زب الديمقراطي واالتحاد الوطني
واالتحاد االسالمي .لكن خالفا برملانيا
جدي�دا حول مهلة املكلف ،التي تنتهي
دس�توريا الي�وم االثنني ،وج�د صداه
لدى اوساط النواب ،يف اشارة اىل الرأي
القانون�ي ب�أن ع�الوي ق�دم كابينته

والربملان هو امللزم بعقد الجلسة ملنحه
الثق�ة من عدمه�ا ،وهنا ب�ادر رئيس
مجل�س النواب ،محمد الحلبويس ،لعقد
اجتم�اع جديد مع بعض رؤس�اء الكتل
داخ�ل كافتري�ا الربمل�ان بش�أن عق�د
الجلسة وتحقيق النصاب القانوني .ويف
غضون ذلك ،عقد رؤساء الكتل الشيعية،
بدر وصادقون والسند وعطاء والحكمة
وسائرون ،اجتماعا مغلقا بغياب كتلة
دول�ة القان�ون ،انته�ى باالتف�اق عىل
حضور الجلس�ة والتصويت ملنح الثقة
ملرش�حي الحقائب املمثلة الس�تحقاق
املك�ون الش�يعي مقاب�ل ت�رك حقائب
ال�وزارات املمثل�ة الس�تحقاق املكونني
السني والكردي ش�اغرة ،لحني االتفاق
الحقا مع ممث�يل املكونني .واعقب ذلك
اجتم�اع اخ�ر لرؤس�اء ه�ذه الكتل مع
رئي�س الوزراء املكل�ف يف مكتب النائب
االول لرئي�س الربملان ،حس�ن الكعبي،
بع�د ان عجز مجلس النواب عن تحقيق
النصاب القانوني لعقد الجلس�ة املثرة
للج�دل .مقاب�ل ذل�ك ،تداول ن�واب من
كت�ل مختلف�ة ترسيبات عن س�يناريو
اتف�اق جديد لتكليف مرش�ح اخر بدال
ع�ن عالوي ،لك�ن نوابا آخري�ن توقعوا
امكاني�ة ان يعل�ن ع�الوي اعت�ذاره
ع�ن التكليف رس�ميا خالل الس�اعات
املقبلة.

العراق يتحرك إلسرتداد  15مليار دوالر من أمواله املنهوبة يف اخلارج
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ما الطريقة الصحيحة الرتداء الكمامات للتحصن ضد “كورونا” ؟
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احللبوسي :اليوم آخر مهلة لرئيس
احلكومة امل ُـكلف

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،أن اليوم االثن�ني آخر مهلة
لرئيس الحكومة املكل�ف محمد توفيق

عالوي.وق�ال الحلب�ويس ،يف كلم�ة ل�ه
داخل جلس�ة الربملان :إن “اليوم االثنني
اخ�ر مهل�ة لرئي�س مجل�س ال�وزراء
املُكلف”.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النفط مجموع الصادرات
واالي�رادات املتحقق�ة لش�هر ش�باط
امل�ايض ،مبينة ان معدل س�عر الربميل
بلغ اكث�ر من  51دوالر.وق�ال املتحدث
باس�م ال�وزارة ،عاصم جه�اد ،يف بيان
ل�ه :ان�ه “بحس�ب االحصائي�ة االولية
الص�ادرة ع�ن رشك�ة تس�ويق النفط
العراقية “س�ومو” ،حي�ث بلغت كمية
الصادرات م�ن النفط الخام  98مليونا
و 347الف�ا و 884برمي�ال ،بإي�رادات
بلغت اكثر من  5ملي�ارات و 52مليونا
و  528الف دوالر” .مبينا ان “احتساب
الكمية تمت عىل اس�اس ش�هر شباط
البال�غ  ٢٩يوما”.واض�اف جه�اد ان
“مجم�وع الكميات املصدرة من النفط
الخام لشهر شباط املايض من الحقول
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت
 95مليونا و 805االف و 196برميال ،أما
من حق�ول كركوك عرب مين�اء جيهان

فبلغ�ت الكمي�ات املص�درة  1ملي�ون
و 765الف�ا و 32برمي�ال  ،فيم�ا بلغت
الكمي�ات املص�درة م�ن حق�ل القيارة
 488الف�ا ً و 825برميالً ،أم�ا الكميات
املص�درة اىل االردن فبلغ�ت  288الف�ا
و 831برمي�ال “.واش�ار اىل ان “املعدل
اليوم�ي الكيل للص�ادرات بلغ  3ماليني
و 391ال�ف برمي�ل ،حي�ث كان املعدل
اليومي للتصدير م�ن موانئ البرصة 3
ماليني و  304الف برميل ،ومن جيهان
كان املعدل اليومي  61الف برميل ،فيما
كان املع�دل اليوم�ي من حق�ل القيارة
 17ال�ف برميل ،واملعدل اليومي املصدر
اىل االردن بل�غ  10ال�ف برمي�ل” .الفتا
اىل ان “مع�دل س�عر الربمي�ل الواح�د
بل�غ  51.374دوالرا ”.يذك�ر ان العراق
يصدر معظم النف�ط الخام من املوانى
الجنوبية يف الب�رصة ،وبعض الكميات
من املنفذ الش�مايل من حق�ول كركوك
النفطية.

النفط :إيراداتنا بلغت أكثر من 5
مليارات دوالر لشهر شباط املاضي

بعد وصوله إىل  60دولة وال عالج للقضاء عليه

ارتفاع عدد املصابني بـ”كورونا” إىل  87ألفا
يف العامل وحصيلة الوفيات تقرتب من 3000

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفع ع�دد املصابني بف�روس كورونا
املستجد عىل مس�توى العالم إىل  87ألف
ش�خص ،فيما اقرتبت حصيلة الوفيات
م�ن ثالث�ة آالف ش�خص ،حس�ب آخر
بيانات منظمة الصح�ة العاملية.وأكدت
املنظم�ة أن ع�دد املصاب�ني بالف�روس
الخط�ر عىل مس�توى العال�م بلغ حتى
ام�س األح�د  86927ش�خصا79698 ،
منه�م يف الصني ،فيما بل�غ عدد الوفيات
 2976ش�خصا.وانترش الف�روس حتى
اآلن يف  59دول�ة ،حي�ث ال ت�زال كوري�ا

الجنوبية أك�رب بؤرة للوب�اء بعد الصني
م�ع  3526حالة إصابة مؤك�دة ،وتأتي
بعده�ا إيطالي�ا ( 1128حال�ة) وإيران
( 593حالة) والياب�ان ( 239حالة).ويف
العالم العربي ،س�جل أك�رب عدد حاالت
اإلصابة يف الكويت ( 45حالة) والبحرين
( 40حالة).وس�جلت يف العالم ،السبت،
 1753حال�ة إصاب�ة ،و 66حال�ة وف�اة
جديدة ،بما يف ذلك  435إصابة و 47وفاة
يف الصني.ودخل الفروس ،أمس ،دولتني
جديدتني ،وهما املكسيك وسان مارينو.

تفاصيل اخرى ص3

هيئة التقاعد متنح املتقاعدين وعوائلهم
تأمينا صحيا وخصومات مالية

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة من�ح
املتقاعدي�ن تأمين�ا صحي�ا وخصومات
مالي�ة لعوائله�م بالتع�اون م�ع رشك�ة
التأمني الوطنية.وقال�ت الهيئة ،يف بيان:
إنه�ا ،وبالتع�اون م�ع رشك�ة التأم�ني
الوطنية ،ب�ارشت منح املتقاعدين تأمينا
صحي�ا م�ن خ�الل اس�تخدام الهوي�ة
التقاعدي�ة» .مبين�ة أن «التأمني يش�مل
العملي�ات الجراحي�ة والعالج�ات داخل
املستشفيات األهلية التي يجريها املتقاعد
لغاية ( ٢,000,000مليوني) دينار عراقي
للمتقاع�د الواحد س�نوياً».وأوضحت أن
التأمني يش�مل أيضا «الخصومات املالية
الت�ي تص�ل اىل  %40ل�ه وألف�راد عائلته
(ال�زوج والزوج�ة واالوالد جميع�اً) عن

طريق بطاقة مزايا ،ومن خالل استخدام
الهوية التقاعدية يف املستشفيات االهلية
واملراك�ز الطبي�ة األهلية واملستش�فيات
الحكومي�ة الجناح الخ�اص مقابل مبلغ
ق�دره ( )1500ال�ف وخمس�مائة دينار
فق�ط ش�هريا ً للمتقاع�د وأف�راد عائلته
(الزوج – الزوجة واالوالد) مهما بلغ عدد
الزوج�ات واألوالد».واش�ارت اىل ان ذل�ك
يأتي «استنادا ً إىل قرار مجلس الوزراء رقم
 ٢٣٩لس�نة  ٢015الفقرة السادسة منه
التي ألزمت ال�وزارات والهيئات والدوائر
الحكومية كافة ب�رضورة توفر التأمني
الصحي ملنتسبيها كافة ،ومن اجل تقديم
الخدمات الطبية له�ذه الرشيحة املهمة
يف املجتم�ع الت�ي افنت عمره�ا يف خدمة
العراق والعراقيني».

إغالق متنزه الزوراء ستة أيام
بدءاً من اليوم
بغداد /الزوراء:
ق�ررت امان�ة بغ�داد إغ�الق متن�زه
ال�زوراء س�تة اي�ام ب�دءا ً م�ن اليوم
االثنني.وذك�رت االمان�ة ،يف بيان :انه
«حفاظا ً عىل س�المة املواطنني الكرام

تقرر غلق منت�زه ال�زوراء ابتدا ًء من
صب�اح الي�وم االثنني املواف�ق  /٢آذار
 .»٢0٢0 /وأضاف�ت أن «اإلغ�الق
سيس�تمر حتى يوم السبت املوافق 7
 /آذار .»٢0٢0 /

عبد املهدي واحللبوسي يهنئان بعيد املعلم ويشددان على ضرورة دعم املعلمني

املالية النيابية لـ

الزوراء /حسني فالح:
هنأ رئيس الوزراء املستقيل ،عادل عبد
امله�دي ،ورئيس مجلس النواب ،محمد
الحلب�ويس ،كل ع�ىل ح�دة ،رشيح�ة
املعلمني واملدرس�ني بمناسبة عيدهم،
مش�ددين ع�ىل رضورة دع�م ه�ذه
الرشيح�ة مل�ا تقدمه من خدم�ة للبلد،
وفيم�ا اعلنت اللجن�ة املالي�ة النيابية
رفضها إلغ�اء الع�الوات ومخصصات
غ�الء املعيش�ة للموظف�ني بموازن�ة
 ،2020اك�دت ان قانون التقاعد املوحد

 :نرفض إلغاء عالوات املوظفني وقانون التقاعد أضر بعائالت كثرية

تس�بب برضر عدد كبر م�ن العائالت.
وقال ،عبد املهدي ،يف بيان ملكتبه تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :نتقدم بأسمى
التهاني والتربي�كات لالرسة التعليمية
يف الع�راق ،ولجمي�ع العاملني يف قطاع
الرتبي�ة والتعلي�م يف بالدن�ا العزي�زة،
بمناسبة عيد املعلم .مبينا :ان االحتفال
املتج�دد بي�وم األول م�ن آذار م�ن كل
عام ه�و تأكيد ألهمية ه�ذه الرشيحة
املعطاءة التي تبني الوطن بنور الحرف
والكلم�ة ،وتبدد ظ�الم الجه�ل بالعلم

واملعرفة.واضاف :ان اإلهتمام بالقطاع
الرتب�وي ودعم�ه يف مقدم�ة اولويات
حكومتن�ا م�ن اج�ل تطوي�ره وتلبية
احتياجات�ه املتج�ددة ،ويف مقدمته�ا
األبنية املدرسية والحاجة املتزايدة لها،
وتمكني الهيئات التعليمية والتدريسية
م�ن أداء دوره�ا يف بن�اء املجتم�ع،
وإع�داد األجي�ال الواعي�ة ،اضاف�ة اىل
س�عينا الحثي�ث لتحس�ني املس�توى
املعييش الالئق ،واالستجابة لتطلعاتهم
ومطالبهم املرشوعة.بدوره ،هنأ رئيس

مجل�س الن�واب ،محم�د الحلب�ويس،
بمناس�بة عيد املعلم.وق�ال الحلبويس
يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه:
نتق�دم بأس�مى التهان�ي والتربيكات
ل�أرسة التعليمية يف الع�راق ،ولجميع
العامل�ني يف قط�اع الرتبي�ة والتعلي�م
بمناس�بة عي�د املعل�م ،تحي�ة إج�الل
واعت�زاز إليك�م وأنتم تصنع�ون ً
جيال
عراقيًّ�ا عظيمً�ا يحم�ل الراي�ة ويبني
الوط�ن رغ�م كل التحديات.واض�اف:
نح�ن عىل إيمان راس�خ بمه�ام املعلم

ودوره الحضاري واإلنساني ،ومن هنا
ينطل�ق اهتمامن�ا بالعملي�ة الرتبوية،
وسعينا الجاد والحثيث لدعمها .وجدد
دعوته بهذه املناسبة إىل تضافر جميع
الجه�ود الترشيعي�ة والتنفيذية؛ لدعم
رشيح�ة املعلمني وإنصافه�م ،وتذليل
جمي�ع العقب�ات الت�ي تعرتضهم؛ من
أجل االرتقاء بالواقع التعليمي ،وتمكني
املؤسس�ات التعليمية من تأدية دورها
يف بناء جيل ناهض.

تفاصيل ص2

األمم املتحدة 13 :ألف مهاجر حيتشدون
على طول احلدود اليونانية الرتكية أنقرة تعلن إطالق عملية عسكرية ضد سوريا وتؤكد
عدم نيتها “الدخول مبواجهة مع موسكو”
إصابة طائرتني سوريتني بصواريخ تركية يف إدلب

األمم املتحدة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت األم�م املتح�دة تجم�ع نح�و  13أل�ف
مهاج�ر ،من بينهم أطف�ال وعائالت ،عىل طول
الح�دود اليونانية الرتكية التي يبلغ طولها 212
كيلوم�رتا ،بع�د أن فتح الرئي�س الرتكي ،رجب
طي�ب أردوغ�ان ،األب�واب أمامه�م للعبور نحو
أوروبا ،يف ابتزاز إض�ايف ألوروبا ،بغية الحصول
ع�ىل دعمها يف س�وريا.وقالت املنظم�ة الدولية
للهج�رة ،يف بي�ان :إن “آالف املهاجرين ،وبينهم
عائالت وأطفال ،يقضون ليلة باردة عىل الحدود
بني تركي�ا واليونان” .مش�رة إىل أن موظفيها
ش�اهدوا “م�ا ال يق�ل ع�ن  13أل�ف ش�خص
محتش�دين عىل طول الح�دود التي يبلغ طولها
 212كيلومرتا”.وكان املهاجرون القادمون من
إسطنبول ،وبينهم سوريون وعراقيون وأفغان،

يعربون حقوال س�را عىل األقدام خلف بعضهم
البع�ض باتجاه مع�رب بازاركويل الح�دودي (أو
معرب كاستانييس من الجانب اليوناني) ،وبينهم
نساء وأطفال .وتواصل مجموعات صغرة من
املهاجري�ن التدف�ق نحو الح�دود ،صباح امس
األح�د ،حامل�ني حقائبه�م ع�ىل ظهوره�م أو
رؤوس�هم ،كما ش�اهد صحافيو وكال�ة األنباء
الفرنس�ية.واتخذ ق�رار “فت�ح األب�واب” خالل
اجتماع أمني طارئ ترأس�ه الرئيس رجب طيب
أردوغان لي�ل الخميس الجمعة ،وعقد االجتماع
بع�د مقت�ل  33عس�كريا تركي�ا ع�ىل األق�ل يف
منطقة إدلب بش�مال غرب س�وريا يف رضبات
جوية نس�بتها أنق�رة لقوات الجيش الس�وري
املدعوم عسكريا من روسيا.
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انقرة /إدلب /متابعة الزوراء:
أعلنت أنق�رة إطالق عملي�ة عس�كرية “درع الربيع”
ضد الجيش الس�وري يف إدلب ش�مال غرب سوريا ،ردا
عىل مقتل أكثر من  30جنديا تركيا بغارة جوية نسبت
للقوات السورية يف  27شباط/فرباير ،فيما أكدت عدم
“نيته�ا” يف الدخول بمواجهة مع موس�كو التي تدعم
النظام الس�وري ،وأكد مصدر ميداني إصابة طائرتني
سوريتني يف سماء مدينة “رساقب” بريف إدلب الرشقي،
وأن ق�ادة الطائرتني هبطا بس�الم.ويتواصل التصعيد
األمني بإدلب ش�مال غرب س�وريا ،حيث أعلنت تركيا،
ام�س األحد ،أنها أطلقت عملية عس�كرية ضد النظام
الس�وري يف املنطق�ة ،ردا ع�ىل هجم�ات كبّ�دت أنقرة
خسائر فادحة هذا األسبوع.وقال وزير الدفاع الرتكي،

خلويص أكار :ان “عملية ‘درع الربيع’ ،التي أطلقت بعد
الهجوم الشنيع يف إدلب يف  27شباط/فرباير ،متواصلة
بنجاح” .مضيف�ا أنه ليس لدى أنقرة “نية” يف الدخول
بمواجه�ة مع موس�كو الت�ي تدعم النظام الس�وري.
يف غض�ون ذلك ،أكد مص�در ميداني أن ق�ادة طائرتني
س�وريتني هبطا بسالم بعد إصابة طائرتيهما يف سماء
مدينة “رساقب” بريف إدل�ب الرشقي.وقال املصدر إن
“الطائرتني سقطتا يف مناطق سيطرة الجيش السوري
بع�د إصابتهما بصواري�خ (م ط) للجيش الرتكي أثناء
من�اورة تس�تهدف مجموع�ات م�ن مس�لحي تنظيم
“القاعدة” اإلرهابي (املحظور يف روس�يا) شمال رشق
مدينة رساقب بريف إدلب الرشقي”.

تظاهرات مركزية يف بغداد وتسجيل  13حالة إختناق يف اخلالني

حمتجون من حمافظات الوسط واجلنوب يتظاهرون قرب مكتب عبد املهدي

بغداد /الزوراء:
ش�ارك آالف املواطن�ني يف تظاه�رات
مركزي�ة تجمع�ت يف بغ�داد ،أم�س،
معرب�ني ع�ن تمس�كهم بمطالبه�م
الداعي�ة إىل رضورة تش�كيل حكومة
مستقلة تماما ،ورفض كابينة رئيس
الوزراء املكل�ف ،محمد عالوي ،وفيما
وصل عدد كبر من املحتجني من عدة
محافظات ،خاص�ة محافظة ذي قار
إىل منطقة العالوي بالقرب من مكتب
رئي�س الحكومة املس�تقيل عادل عبد
املهدي ،أصيب  13متظاهرا يف س�احة
الخالن�ي ج�راء تج�دد الصدامات مع

الق�وات األمنية.وتواف�د املتظاه�رون
م�ن مختل�ف محافظ�ات الجن�وب
والوس�ط إىل س�احة التحري�ر ،الت�ي
امت�الت باملتظاهرين والطلبة وس�ط
اهازيج من اهايل ذي قار واملحافظات
الجنوبية ،معربين عن دعمهم ملطالب
الش�عب املرشوعة ،ومرددين شعارات
غاضبة ض�د األحزاب وطرق التعاطي
معه�م سياس�يا ،فيم�ا ح�ذروا م�ن
اس�تمرار منهجية التسويف واملماطة
يف تنفي�ذ طلب�ات الح�راك الش�عبي
املستمر منذ أشهر.
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صاحل يبحث مع وفد أممي احلد من
جرائم وانتهاكات التنظيمات اإلرهابية

بغداد  /نينا :
بحث رئيس الجمهورية ،برهم
صالح ،مع مساعد االمني العام
لالمم املتحدة املسؤول عن ملف
جرائم االبادة الجماعية ،اداما ديانغ،
الحد من الجرائم واالنتهاكات التي
ترتكبها التنظيمات االرهابية ضد
املواطنني التي يمكن وصفها بجرائم
االبادة الجماعية.
وذكر بيان رئايس انه “ :تم خالل
اللقاء تأكيد اهمية محاسبة
املتورطني يف االعمال االرهابية

البشعة ،وتقديمهم للعدالة من
خالل محاكم دولية لينالوا الجزاء
العادل”.
واضاف  ”:كما تم استعراض سبل
التعاون بني العراق واملنظمة الدولية
يف مجال توثيق الجرائم التي ارتكبتها
عصابات داعش بحق سكان املدن
العراقية قبل تحريرها ،وحث
املجتمع الدويل عىل تقديم املساعدة
للعوائل املترضرة من تلك االعمال
املنافية ملبادئ وحقوق االنسان التي
اقرتها االمم املتحدة “.

جملس األمناء جيدد دعمه لديوان
الوقف السين يف تغليب صوت االعتدال
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رفضها إلغاء عالوات املوظفني وتؤكد
املالية النيابية تعلن لـ
تضرر عائالت كثرية بسبب قانون التقاعد
الزوراء /حسني فالح:
هنأ رئيس الوزراء املستقيل ،عادل عبد املهدي،
ورئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
كل عىل حدة ،رشيحة املعلمني واملدرسني
بمناسبة عيدهم ،مشددين عىل رضورة دعم
هذه الرشيحة ملا تقدمه من خدمة للبلد ،وفيما
اعلنت اللجنة املالية النيابية رفضها إلغاء
العالوات ومخصصات غالء املعيشة للموظفني
بموازنة  ،2020اكدت ان قانون التقاعد املوحد
تسبب برضر عدد كبري من العائالت.
وقال ،عبد املهدي ،يف بيان ملكتبه تلقت “الزوراء”
نسخة منه :نتقدم بأسمى التهاني والتربيكات
لالرسة التعليمية يف العراق ،ولجميع العاملني
يف قطاع الرتبية والتعليم يف بالدنا العزيزة،
بمناسبة عيد املعلم .مبينا :ان االحتفال املتجدد
بيوم األول من آذار من كل عام هو تأكيد ألهمية
هذه الرشيحة املعطاءة التي تبني الوطن بنور
الحرف والكلمة ،وتبدد ظالم الجهل بالعلم
واملعرفة.
واضاف :ان اإلهتمام بالقطاع الرتبوي ودعمه
يف مقدمة اولويات حكومتنا من اجل تطويره
وتلبية احتياجاته املتجددة ،ويف مقدمتها
األبنية املدرسية والحاجة املتزايدة لها ،وتمكني
الهيئات التعليمية والتدريسية من أداء دورها يف
بناء املجتمع ،وإعداد األجيال الواعية ،اضافة اىل
سعينا الحثيث لتحسني املستوى املعييش الالئق،
واالستجابة لتطلعاتهم ومطالبهم املرشوعة.
بدوره ،هنأ رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،بمناسبة عيد املعلم.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :نتقدم بأسمى التهاني والتربيكات لألرسة

التعليمية يف العراق ،ولجميع العاملني يف قطاع
الرتبية والتعليم بمناسبة عيد املعلم ،تحية
اً
جيال
إجالل واعتزاز إليكم وأنتم تصنعون
عراقيًّا عظيماًا يحمل الراية ويبني الوطن رغم
كل التحديات.
واضاف :نحن عىل إيمان راسخ بمهام املعلم
ودوره الحضاري واإلنساني ،ومن هنا ينطلق
اهتمامنا بالعملية الرتبوية ،وسعينا الجاد
والحثيث لدعمها .وجدد دعوته بهذه املناسبة
إىل تضافر جميع الجهود الترشيعية والتنفيذية؛
لدعم رشيحة املعلمني وإنصافهم ،وتذليل
جميع العقبات التي تعرتضهم؛ من أجل االرتقاء
بالواقع التعليمي ،وتمكني املؤسسات التعليمية

من تأدية دورها يف بناء جيل ناهض.
من جهته ،اعلن عضو اللجنة املالية النيابية،
النائب حنني القدو ،رفض لجنته الغاء
العالوات والرتفيعات ومخصصات غالء املعيشة
للموظفني يف موازنة عام .2020
وقال القدو يف حديث لـ”الزوراء” :ان هناك
كتابا تم تداوله يف بعض وسائل االعالم ومواقع
التواصل االجتماعي ال نعرف مدى مصداقيته
وموثوقيته يفيد بإلغاء العالوات ومخصصات
الخطورة وغالء املعيشة للموظفني يف موازنة
عام .2020
واضاف :ان اللجنة املالية ترفض رفضا قاطعا
املساس برشيحة املوظفني سواء بإلغاء

العالوات او املخصصات املالية ،ألنها ال تريد
ان تخلق ازمة جديدة برشيحة كبرية باملجتمع
وهي رشيحة املوظفني .مؤكدا :انه يف حال
وجدت هذه الفقرة سنعمل عىل اجراء تعديل
بما ينسجم مع تطلعات املوظفني والشعب
العراقي واملتظاهرين.
واشار اىل :ان قانون التقاعد املوحد الذي سبق
أن ّ
رشعه الربملان تسبب بترضر عائالت كبرية،
حيث كان رأي اللجنة بعدم تخفيض سن
التقاعد والحفاظ عىل السن القانونية  63عاما،
لذلك ال تريد اللجنة املالية ان تخلق ازمة جديدة
بشأن إلغاء العالوات واملخصصات املالية.
ورفضت لجنة الرتبية النيابية قرار وزارة املالية
بشأن إلغاء العالوات والرتفيعات الخاصة
باملوظفني ،من قانون املوازنة االتحادية لسنة
.2020
وبحسب وثيقة صادرة عن رئيس اللجنة ،قيص
اليارسي ،اطلعت عليها “الزوراء” ،تتضمن
رفض اللجنة املقرتح الصادرة عن وزارة
املالية بخصوص العالوات والرتفيعات الخاصة
بموظفي الدولة يف املوازنة العامة االتحادية
لعام .2020
واضافت :أن “عجز املوازنة ال يجوز معالجته
عىل حساب عالوات وترفيعات املوظفني كونها
حقوقا مكتسبة” .الفتة إىل أن “ذلك يعد
مخالفا لكل القوانني التي تعنى بشأن الوظيفة
العامة”.
وبينت :أنه “يف حال تضمنت املوازنة االتحادية
لعام  2020هذا املوضوع ستتخذ لجنة الرتبية
النيابية االجراءات كافة عىل وفق السياقات
الدستورية ملنع تمريره”.

إصابة طائرتني سوريتني بصواريخ تركية يف إدلب
بغداد /الزوراء:
جدد مجلس االمناء دعمه لديوان الوقف السني يف العمل عىل تصحيح
مسارات املجتمع ،وتغليب صوت االعتدال .وذكر بيان صدر عن املجلس،
تلقت “ الزوراء” نسخة منه :إن “وفدا برئاسة نائب رئيس مجلس االمناء
الدكتور محمد سالم القييس ،وعضوية عالء الحطاب ،زار ديوان الوقف
السني لبحث سبل التعاون االعالمي بني الجانبني”.واضاف ان “الوفد جدد
لرئيس الديوان ،الدكتور سعد كمبش ،دعمه لعمل الديوان يف جهوده التي
يبذلها لتصحيح مسارات املجتمع ،وتغليب صوت االعتدال يف الخطب الدينية
والتوجهات العامة ،ومحاربة خطابات الكراهية والتفرقة وبث روح املحبة
والوحدة بني جميع مكونات الشعب العراقي “.وتابع البيان ان “الجانبني
اتفقا عىل توقيع مذكرة تفاهم لتوحيد الجهود من اجل اعمار املدن املحررة
التي دمرتها عصابات داعش االرهابية ،واعادة النازحني اىل مناطقهم مع
توفري الخدمات الالزمة لهم”.من جانبه ،ثمن كمبش دور شبكة االعالم
العراقي يف توحيد الخطاب االعالمي ،ونقل صورة حقيقية عن العراق،
شاكرا التعاون الذي يبديه مجلس االمناء من اجل بناء العراق الجديد.

تنصيب رئيس وزراء جديد يف
ماليزيا خلفا ملهاتري حممد
كواالملبور /متابعة الزوراء:
أدى السيايس القومي ،محيي الدين
ياسني ،اليمني الدستورية رئيسا
لوزراء ماليزيا ،األحد ،بعدما اختاره
ملك البالد خلفا ملهاتري محمد
املستقيل.
وختمت مراسم أداء اليمني أسبوعا
من االضطرابات بدأ باستقالة
مهاتري ( 94عاما) الذي تعهد
بالسعي إلجراء تصويت يف الربملان
للطعن يف مستوى الدعم الذي
يحظى به محيي الدين ياسني ،لكنه

أقر بأنه قد يفشل.
وأدى ياسني ( 72عاما) اليمني
يف مراسم بالقرص امللكي أمام
السلطان عبد الله أحمد شاه ملك
ماليزيا.
ويأتي التغيري يف القيادة بعد أقل من
عامني من انضمام مهاتري محمد
إىل منافسه القديم أنور إبراهيم
( 72عاما) لهزيمة حزب املنظمة
الوطنية املتحدة للماليو الذي حكم
البالد ستة عقود ،وذلك استنادا إىل
برنامج يتصدى للفساد.

أنقرة تعلن إطالق عملية عسكرية ضد سوريا وتؤكد عدم نيتها
“الدخول مبواجهة مع موسكو”
انقرة /إدلب /متابعة الزوراء:
أعلنت أنقرة إطالق عملية عسكرية
“درع الربيع” ضد الجيش السوري يف
إدلب شمال غرب سوريا ،ردا عىل مقتل
أكثر من  30جنديا تركيا بغارة جوية
نسبت للقوات السورية يف  27شباط/
فرباير  ،فيما أكدت عدم “نيتها” يف
الدخول بمواجهة مع موسكو التي
تدعم النظام السوري ،أكد مصدر
ميداني إصابة طائرتني سوريتني يف
سماء مدينة “رساقب” بريف إدلب
الرشقي ،وأن قادة الطائرتني هبطا
بسالم.
ويتواصل التصعيد األمني بإدلب
شمال غرب سوريا ،حيث أعلنت
تركيا امس األحد أنها أطلقت عملية
عسكرية ضد النظام السوري يف
املنطقة ،ردا عىل هجمات كبّدت أنقرة
خسائر فادحة هذا األسبوع.
وقال وزير الدفاع الرتكي خلويص
أكار “عملية ‘درع الربيع’ ،التي
أطلقت بعد الهجوم الشنيع يف إدلب يف
 27شباط/فرباير ،متواصلة بنجاح”،
مضيفا أنه ليس لدى أنقرة “نية” يف
الدخول بمواجهة مع موسكو التي
تدعم النظام السوري.
يف غضون ذلك أكد مصدر ميداني أن
قادة طائرتني سوريتني هبطا بسالم
بعد إصابة طائرتيهما يف سماء مدينة

“رساقب” بريف إدلب الرشقي.
وقال املصدر إن “الطائرتني سقطتا
يف مناطق سيطرة الجيش السوري
بعد إصابتهما بصواريخ (م ط)
للجيش الرتكي أثناء مناورة تستهدف
مجموعات من مسلحي تنظيم
“القاعدة” اإلرهابي (املحظور يف
روسيا) شمال رشق مدينة رساقب

بريف إدلب الرشقي”.
وأعلنت وكالة األنباء السورية
“سانا” ،امس االحد ،أن وحدات
الجيش السوري أسقطت طائرة
مسرية تركية بريف إدلب الجنوبي
الرشقي.
وكانت القيادة العامة للجيش والقوات
املسلحة السورية ،أعلنت صباح امس،

حظر جميع أنواع الطريان ،خصوصا
املسري ،يف شمايل رشقي سوريا ،فوق
محافظة إدلب السورية.
وأكدت أنه سيتم التعامل مع أي
طريان يخرتق املجال الجوي عىل أنه
“طريان معاد يجب إسقاطه ومنعه
من تحقيق أهدافه العدوانية”.
يف غضون ذلك أفاد املرصد السوري

لحقوق اإلنسان السبت بمقتل 26
جنديا يف الجيش السوري يف ريفي
إدلب وحلب بغارات نفذتها طائرات
تركية مسرية يف شمال غرب سوريا.
وتأتي الغارات بعد ساعات عىل توعد
الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان
بالرد عىل مقتل  33جنديا تركيا بغارة
جوية نسبت لقوات النظام السوري
يف شمال غرب سوريا الخميس.
وبلغت الحصيلة  34مع وفاة جندي
تركي آخر متأثرا بجروحه.
وأكد أردوغان السبت أن القوات
السورية “ستدفع ثمن” هجماتها
ضد الجنود األتراك.
وارتفع مستوى التوتر يف األسابيع
األخرية بني أنقرة وموسكو ،حليفة
نظام األسد ،اللتني تدهورت عالقتهما
جراء االنتهاكات التفاق سوتيش الذي
أبرمه الطرفان سنة  2018ملنع أي
هجوم للنظام السوري عىل إدلب.
وكانت قد نرشت تركيا نقاط مراقبة
يف شمال غرب سوريا بموجب
االتفاق.
وتشهد محافظة إدلب السورية،
منذ أسابيع ،معارك عنيفة ،بعد أن
نفذ مسلحون مدعومون من تركيا،
سلسلة هجمات استهدفت مواقع
الجيش السوري ،ما تسبب بمعارك
عنيفة بني الطرفني.

تركيا تبتز أوروبا ..موجة جديدة من املهاجرين بينهم سوريون وعراقيون وأفغان

األمم املتحدة 13 :ألف مهاجر حيتشدون على طول احلدود اليونانية الرتكية

األمم املتحدة /متابعة الزوراء:
أعلنت األمم املتحدة تجمع نحو  13ألف
مهاجر من بينهم أطفال وعائالت ،عىل
طول الحدود اليونانية الرتكية التي
يبلغ طولها  212كيلومرتا ،بعد أن فتح
الرئيس الرتكي ،رجب طيب أردوغان،
األبواب أمامهم للعبور نحو أوروبا ،يف
ابتزاز إضايف ألوروبا ،بغية الحصول
عىل دعمها يف سوريا.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة ،يف
بيان :إن “آالف املهاجرين ،وبينهم
عائالت وأطفال ،يقضون ليلة باردة
عىل الحدود بني تركيا واليونان”.
مشرية إىل أن موظفيها شاهدوا “ما
ال يقل عن  13ألف شخص محتشدين
عىل طول الحدود التي يبلغ طولها 212
كيلومرتا”.
وكان املهاجرون القادمون من
إسطنبول ،وبينهم سوريون وعراقيون
وأفغان ،يعربون حقوال سريا عىل
األقدام خلف بعضهم البعض باتجاه
معرب بازاركويل الحدودي (أو معرب
كاستانييس من الجانب اليوناني)،

وبينهم نساء وأطفال.
وتواصل مجموعات صغرية من
املهاجرين التدفق نحو الحدود ،صباح
امس األحد ،حاملني حقائبهم عىل
ظهورهم أو رؤوسهم ،كما شاهد
صحافيو وكالة األنباء الفرنسية.
واتخذ قرار “فتح األبواب” خالل
اجتماع أمني طارئ ترأسه الرئيس
رجب طيب أردوغان ليل الخميس
الجمعة ،وعقد االجتماع بعد مقتل 33
عسكريا تركيا عىل األقل يف منطقة
إدلب بشمال غرب سوريا يف رضبات
جوية نسبتها أنقرة لقوات الجيش
السوري املدعوم عسكريا من روسيا.
ويف ابتزاز إضايف ألوروبا ،بغية
الحصول عىل دعمها يف سوريا ،واصلت
تركيا لليوم الثالث فتح حدودها أمام
الالجئني عىل أرضها باتجاه الحدود
األوروبية.
فقد وصل ،امس األحد ،آالف املهاجرين
اإلضافيني إىل الحدود اليونانية الرتكية،
بهدف محاولة العبور إىل أوروبا يف
أعقاب إعالن الرئيس الرتكي رجب طيب

إردوغان فتح حدود بالده أمامهم.
وعرب املهاجرون القادمون من
إسطنبول ،وبينهم سوريون وعراقيون
وأفغان ،حقوالاً سريا اً عىل األقدام خلف
بعضهم البعض باتجاه معرب بازاركويل

الحدودي (أو معرب كاستانييس من
الجانب اليوناني) ،وبينهم نساء
وأطفال ،بحسب ما أفادت وكالة
“فرانس برس”.
إىل ذلك ،تواصل تدفق مجموعات

صغرية من املهاجرين نحو الحدود
صباحااً ،حاملني حقائبهم عىل
ظهورهم أو رؤوسهم.
وشهدت ،كاستانيي توترا ،حيث لجأت
رشطة مكافحة الشغب الستخدام

الغاز املسيل للدموع لردع مئات
املهاجرين القادمني من الجانب الرتكي
واملطالبني بالدخول لليونان.
أتى ذلك ،بعد املوقف الرتكي الذي
أعلن أن أنقرة لن تمنع من اآلن
فصاعدا اً مئات اآلالف من املهاجرين
عىل أراضيها من محاولة الوصول إىل
أوروبا ،مما دفع أعدادا اً منهم عىل الفور
تقريبا اً للمسارعة إىل الحدود بينها وبني
اليونان العضو يف االتحاد األوروبي.
إىل ذلك ،قدرت املنظمة الدولية للهجرة
عدد املحتشدين عند الحدود اليونانية
الرتكية بنحو  13ألفا اً بحلول مساء
السبت ،لكنها أشارت إىل أن حافالت
من مدن تركية ما زالت تقل أشخاصا
متجهني صوب منطقة الحدود.
يف املقابل ،اتهمت اليونان تركيا
بمساعدتها املهاجرين عىل التدفق إىل
الحدود ،واعتربت أن محاوالت عبور
حدودها منظمة ،متهمة تركيا بإرشاد
املهاجرين .وقال نائب وزير الدفاع
“إنهم ال يوقفونهم فحسب ،بل أيضا
يساعدونهم”.

من جهته ،أكد االتحاد األوروبي أنه
يساند موقف اليونان التي تعهدت
بمنع املهاجرين املتدفقني صوبها من
الدخول.
يذكر أن تركيا تسعى ،من خالل قرار
فتح حدودها ،اىل الضغط للحصول عىل
دعم غربي لها يف سوريا ،حيث تكبدت
خسائر كبرية هذا األسبوع.
وقتل  33عسكريا اً تركيااً ،الخميس،
برضبات جوية نسبتها أنقرة للنظام
السوري املدعوم من موسكو ،وارتفع
العدد ،السبت ،إىل  34بحسب ما أفاد
املرصد السوري لحقوق االنسان ليبلغ
 55خالل شهر فرباير.
يف املقابل ،كثفت أنقرة يف األيام األخرية
رضباتها املدفعية وبالطائرات املسرية
ضد مواقع للنظام.
يشار إىل أن إعالن تركيا ،الجمعة،
فتح حدودها مع أوروبا للسماح
بعبور املهاجرين ،يتعارض مع اتفاق
عام  2016بني أنقرة وبروكسل الذي
تعهدت الحكومة الرتكية بموجبه
بمكافحة الهجرة غري الرشعية.
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أوبزيرفر :احلزب احلاكم يف اهلند ينتهج
أيديولوجية شوفينية الستبعاد املسلمني
نيودلهي /متابعة الزوراء:
قال املعل�ق يف صحيفة “أوبزيرفر” إن
العنف الذي ش�هدته مدين�ة نيودلهي
الهندية لم يكن بس�بب ش�غب ،ولكنه
وحش�ية معادية للمس�لمني .وقال إن
الل�وم يقع ع�ى القومية الهندوس�ية
الت�ي يمثله�ا ح�زب بهارتي�ا جانات�ا
الحاكم.
وأش�ار الكاتب يف بداي�ة مقاله :يف آب
 1958قام�ت عصاب�ة م�ن الش�باب
البيض بالهجوم عى مواطنني أصلهم
من ويس�ت إنديز بالهروات الحديدية
والس�كاكني ورمي زجاج�ات الحليب
عليهم .وق�ال رجل رشطة إن الغوغاء
وعددهم  300كانوا يرصخون اقتلوا كل
الس�ود أبناء الحرام وملاذا ال ترسلوهم
إىل أوطانهم األصلية .وتواصل الهجوم
حتى أعيد النظ�ام .ويعرف الهجوم يف
تاري�خ لندن بأنه ش�غب نونتينغ هيل
م�ع أنه لم يكن به�ذا املعنى .فقد كان
أسبوعا من الهجوم العنرصي الحاقد.
وق�ال القايض س�ولومون أثناء نطقه
بالحكم عى تسعة من الشباب البيض
يف محكم�ة “أول�د بي�ي” إن ما جرى
ه�و عملي�ة “تصي�د للزن�وج” مع أن
هن�اك تاريخ�ا طويال لوص�ف العنف
العن�رصي ب�”الش�غب” ووصفه عى
أنه عنف عام وليس هجمات عنرصية
مستهدفة.
وه�و ما وصف�ت به أحداث األس�بوع
املايض التي غمرت أجزاء من العاصمة
الهندي�ة نيودله�ي ،وحديث الساس�ة
عن “الش�غب” و”العن�ف الطائفي”،
ول�م يكن هذا الوص�ف دقيقا كوصف
هجم�ات نونتين�غ هيل ضد الس�كان
الس�ود .وما ش�هدته مدين�ة دلهي يف
األس�بوع امل�ايض ه�و مقاب�ل هندي
لعملية “تصيد الزنوج” يف لندن ،وكان
عنفا استهدف املسلمني ،قاده الغوغاء
الهندوس القومي�ون من أنصار حزب
بهارتيا جاناتا ،الحزب الحاكم والذين
هتفوا “ج�اي رشي رام” (املجد لرام)
وهو واحد م�ن آلهتهم ،و”هيندون كا
هيندوستان” ( الهند هي للهندوس).
وبدأ العنف بعد خطاب للس�يايس من
ح�زب بهارتيا جانات�ا ،كابيل ميرشا،
أم�ام تجمع ي�وم األحد امل�ايض ،وقال
إنه ب�دون تنظيف الرشطة للش�وارع
م�ن املتظاهري�ن ض�د قان�ون تعديل
الجنس�ية ،فإن�ه س�يقوم وأنص�اره
بتفريق املحتجني.
ويق�وم قان�ون تعديل الجنس�ية عى
الس�ماح للمهاجري�ن غ�ر الرشعيني
من دول الجوار الهندي طلب الجنسية
باس�تثناء املس�لمني .وهو أول قانون
من�ذ حص�ول الهن�د عى االس�تقالل
ويستبعد بشكل واضح املسلمني وأدى

إىل احتجاج واسع.
وبعد ساعات من تهديد ميرشا ،قامت
عصابات من الحزب الحاكم بالهجوم
ع�ى املتظاهرين ض�د قان�ون تعديل
الجنس�ية .وبعد أيام كانوا يهاجمون
بيوت املس�لمني ومحالته�م التجارية
ومساجدهم واملسلمني أنفسهم.
وقتل يف العنف حوايل  39ش�خصا بمن
فيهم رجال رشطة .وتعرض الهندوس
وبيوته�م للهجوم أيض�ا .وهو ما قاد
البع�ض لوص�ف األح�داث يف دله�ي
بأنها ف�وىض عامة وأنها عنف ارتكبه
املسلمون وحدهم .ويف عام  1958قام
سكان لندن الس�ود بالتسلح بالطوب
والع�ي وب�دأوا يبحثون ع�ن البيض
لرضبه�م ،وه�ذا ال يعن�ي أن الهجوم
عليه�م ل�م يك�ن عنرصي�ا .وك�ون
املس�لمني يف دله�ي ردوا ع�ى العن�ف
بالعنف ال يلغي حقيقة العداء ضدهم
والش�وفينية الهندوسية والتي تقع يف
قلب العنف.
فح�زب بهارتي�ا جانات�ا تدفع�ه
أيديولوجي�ة “هيندوتف�ا” (الهندن�ة)
حيث يرى أن طريق الحياة الهندوسية
هي النموذج األص�ح للهند .وكان عى
كل مسلمي الهند العودة إىل باكستان،
كم�ا ق�ال غ�رراج س�ينغ الوزي�ر يف
الحكومة الشهر املايض.
ويف آب /أغس�طس  2019قام�ت
الحكوم�ة من تجريد جامو وكش�مر
ذات الغالبي�ة املس�لمة م�ن وضعه�ا
املس�تقل يف الدس�تور الهن�دي .وف�از
ح�زب بهارتيا جاناتا مثل كل األحزاب
الرجعي�ة األوروبي�ة دعم�ا ش�عبيا
وذلك بسبب الس�خط وفساد األحزاب
السياس�ية مثل ح�زب املؤتمر الهندي
الذي حكم الهن�د معظم فرتات ما بعد
االستقالل.
وعندم�ا وصل حزب بهارتيا إىل الحكم
ع�ام  2014ل�م يطل�ق للهندوس�ية
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الش�وفينية الت�ي يمثله�ا العن�ان .إال
أن الفوز الس�احق الع�ام املايض فتح
املج�ال أمام رئي�س ال�وزراء ناريندرا
مودي لكي يمارس سياساته الخاصة
الت�ي تقترص ع�ى الهن�دوس وبدون
ضابط أو حسيب.
فف�ي آب /أغس�طس  ،2019ق�ررت
حكومته تجريد والية جامو وكش�مر
م�ن وضعه�ا املس�تقل ،وه�و مطلب
يدع�و إلي�ه القوميون الهن�دوس منذ
الخمس�ينات من القرن املايض .وبعد
ذلك جاء قان�ون تعديل املواطنة ،وهو
هج�وم م�ن ش�عبتني عى املس�لمني
الهنود.
وكان�ت الش�عبة األوىل ه�و قان�ون
تس�جيل املواطنة ويجرب كل املواطنني
عى تقديم وثائق عن وضعهم يف البالد.
ولغ�ر املس�لمني ف�ال حاج�ة لتقديم
أوراق أم�ا املس�لمني فه�م مج�ربون
بالقانون ع�ى تقديم وثائ�ق .ويعترب
من ال أوراق له “أجنبيا” حتى لو عاش
يف الهن�د ط�وال حياته وألجي�ال ،فقد
أصبح ه�و ومواطنيه مثل الروهينجا،
بال جنسية.
وي�رى الكات�ب أن محاول�ة اس�تبعاد
املس�لمني يكش�ف ع�ن أيديولوجي�ة
ش�وفينية يتبعه�ا الح�زب الحاكم يف
الهند .وتكشف املعارضة لقانون تعديل
املواطنة من املس�لمني والهندوس عى
حد سواء املعاداة للتعصب.
ووس�ط املذبح�ة يف نيودلهي انترشت
قص�ص ع�ن مس�اعدة املس�لمني
الهن�دوس والهندوس املس�لمني .وما
يح�دث يف دله�ي لي�س نزاع�ا ديني�ا
ب�ل معرك�ة حول ص�ورة الهن�د ،بني
م�ن يريدونه�ا مفتوح�ة وعلماني�ة
ومن يري�دون خل�ق دولة هندوس�ية
ش�وفينية .ومن سينترص يف املعركة ال
يهم املسلمني فقط ،بل يهمنا جميعا.

تظاهرات مركزية يف بغداد وتسجيل  13حالة إختناق يف اخلالني
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حمتجون من حمافظات الوسط واجلنوب يتظاهرون قرب
مكتب عبد املهدي
بغداد /الزوراء:
ش�ارك آالف املواطن�ني يف تظاه�رات
مركزي�ة تجمع�ت يف بغ�داد ،أم�س،
معرب�ني ع�ن تمس�كهم بمطالبه�م
الداعي�ة إىل رضورة تش�كيل حكوم�ة
مس�تقلة تماما ،ورفض كابينة رئيس
ال�وزراء املكلف ،محمد ع�الوي ،وفيما
وصل عدد كبر م�ن املحتجني من عدة
محافظ�ات ،خاص�ة محافظة ذي قار
إىل منطق�ة العالوي بالقرب من مكتب
رئيس الحكومة املس�تقيل ع�ادل عبد
املهدي ،أصيب  13متظاهرا يف س�احة
الخالن�ي جراء تج�دد الصدام�ات مع
الق�واتاألمني�ة.
وتواف�د املتظاه�رون م�ن مختل�ف
محافظات الجنوب والوسط إىل ساحة
التحري�ر ،الت�ي امت�الت باملتظاهرين
والطلبة وس�ط اهازيج م�ن اهايل ذي
ق�ار واملحافظ�ات الجنوبي�ة ،معربين
عن دعمهم ملطالب الش�عب املرشوعة،
ومرددين شعارات غاضبة ضد األحزاب
وطرق التعاطي معهم سياس�يا ،فيما

حذروا من استمرار منهجية التسويف
واملماط�ة يف تنفي�ذ طلب�ات الح�راك
الشعبي املستمر منذ أشهر.
وق�ال مص�در إن “ع�ددا كب�را م�ن
املحتجني وصلوا من ع�دة محافظات،
خاص�ة محافظة ذي ق�ار ،إىل منطقة

الع�الوي بالق�رب م�ن مكت�ب رئيس
الحكومة املستقيل عادل عبد املهدي”.
وأض�اف أن “االحتجاج�ات تجددت يف
جانب�ي الك�رخ والرصافة م�ن بغداد،
فف�ي جانب الكرخ تجم�ع املئات قرب
مكت�ب رئيس الحكوم�ة ،ويف الرصافة

تجمعوا يف ساحة التحرير حيث املكان
األسايس لالحتجاجات”.
ويف تطور الف�ت ،امتدت التظاهرات إىل
ص�وب الكرخ يف بغ�داد ،يف حني أغلقت
القوات األمنية جرسي املعلق والس�نك
املؤدي�ني للمنطق�ة الخ�رضاء وس�ط
العاصمة ،تحس�با ً القرتاب املتظاهرين
من تلك املنطقة الت�ي تضم العديد من
مؤسسات الدولة والسفارات األجنبية.
وتم تس�جيل  13حالة اختناق واصابة
بتجدد الصدامات قرب ساحة الخالني
وسط بغداد ،حيث تجددت الصدامات،
وأطلقت القوات االمنية القنابل املسيلة
للدموع.
وتش�هد بغداد ومحافظات اخرى منذ،
( 25ترشي�ن االول  ،)2019تظاه�رات
ع�دة للمطالب�ة بتحس�ني الخدم�ات
ً
فض�ال ع�ن
وتوف�ر ف�رص العم�ل،
املطالبة باالص�الح ،تصاعدت وترتها،
مما اسفر عن مقتل واصابة املئات بني
صفوف املتظاهرين ،فضالً عن القوات
االمنية.

اعرتاض أثيوبي على الوساطة األمريكية حلل أزمة سد النهضة
أديس أبابا/متابعة الزوراء:
أعرب�ت إثيوبي�ا ع�ن “خيب�ة
أمله�ا” م�ن جه�ود الوالي�ات
املتح�دة األخ�رة لح�ل الن�زاع
املستمر منذ مدة طويلة بشأن
مرشوع سد النهضة عى النيل
األزرق ،مش�رة إىل أن التوص�ل
إىل اتف�اق ق�د يك�ون مس�ألة
بعيدة املنال.
وأعلن�ت أديس أباب�ا اول امس
السبت ،اعرتاضها عى مسودة
االتف�اق النهائ�ي بش�أن س�د
“النهضة” اإلثيوبي.
وأضاف�ت أنه�ا أبلغ�ت م�رص
والس�ودان والوالي�ات املتح�دة
أنه�ا بحاج�ة إىل مزي�د م�ن
الوقت”.
وأوضح�ت أنها “س�تبدأ ً
أوال يف
ملء بحرة الس�د بالتوازي مع
بنائهاً ،
وفقا ملبادئ االستخدام
الع�ادل وع�دم التس�بب يف أي
رضر”.
وأعرب�ت ع�ن التزامه�ا
ب�”مواصلة التفاوض مع مرص
والس�ودان ،ملعالج�ة املس�ائل
العالق�ة ،ووض�ع اللمس�ات
األخرة عى االتفاق النهائي”.
وتدخل�ت وزارة الخزان�ة

األمركي�ة الع�ام امل�ايض
لتس�هيل املحادثات بني إثيوبيا
وم�رص والس�ودان ،الواق�ع
كذل�ك عند مص�ب نه�ر النيل،
بعدم�ا دع�ا الرئي�س املرصي
عب�د الفت�اح الس�ييس حليفه
الرئيس األمركي دونالد ترامب
للتدخل.
وكان م�ن املف�رتض أن تختتم
املفاوض�ات بحل�ول منتص�ف
يناي�ر ،لك�ن مس�ؤولني أجّ لوا
املوع�د النهائ�ي حت�ى نهاي�ة

فرباي�ر .وم�ع ذل�ك ،ل�م تثمر
املحادثات.
واخت�ارت إثيوبي�ا االمتناع عن
إرس�ال وفد إىل جولة املحادثات
األخرة التي جرت يف واش�نطن
بينم�ا عق�د وزي�ر الخزان�ة
األمرك�ي س�تيفن منوتش�ني
لق�اءات ثنائية م�ع وزراء من
مرص والسودان.
وأصدرت وزارة الخزانة الجمعة
بيانا قالت في�ه إنه تم التوصل
إىل اتف�اق وصفت�ه ب�”املنصف

واملت�وازن” وأش�ارت إىل أن�ه
“يص�ب يف مصلح�ة البل�دان
الثالثة”.
وتب�دو املس�ودة األمركي�ة
متسقة مع فحوى التفاهمات
املش�رتكة الس�ابقة ،يف إشارة
غر مبارشة توح�ي أن إثيوبيا
متمس�كة باملماطل�ة يف عملية
تقدي�م رأي نهائي يف املس�ودة،
وتل�وّح بعناوين فضفاضة من
نوعي�ة عدم عدال�ة بنودها مع
الرغبة يف التنمي�ة وإدارة املياه

داخل أراضيها.
وترى إثيوبيا أن السد رضوري
م�ن أج�ل تزويده�ا الكهرب�اء
وتنميته�ا ،بينم�ا تخىش مرص
أن يؤثر املرشوع عى إمداداتها
م�ن النيل الذي ّ
يوف�ر  90باملئة
م�ن املي�اه الت�ي تحت�اج اليها
للرشب والري.
وتعد تعبئة خ ّزان الس�د القادر
ع�ى اس�تيعاب  74مليون مرت
مك ّع�ب م�ن املي�اه ب�ني أب�رز
النقاط العالقة.
وتخىش القاهرة أن تمأل أديس
أباب�ا الخ� ّزان بش�كل رسي�ع
للغاية ،ما من شأنه أن يخفض
تدفق املياه إىل مصب النهر.
ويف بيانه�ا الجمع�ة امل�ايض،
أفادت وزارة الخزانة األمركية
أن ع�ى “االختب�ارات النهائية
وعملي�ة التعبئ�ة أال تتم بدون
اتف�اق” ،وه�و موق�ف يؤيّده
السودان.
لك�ن إثيوبيا تس�عى إىل أن يبدأ
الس�د بإنت�اج الطاق�ة بحلول
نهاي�ة الع�ام الج�اري وذكرت
السبت أنها ستبدأ بملء الخ ّزان
“بالتزام�ن” مع عملي�ات بناء
السد.

كوريا تسجل  376إصابة وأول حالة وفاة يف اسرتاليا وامريكا واثنتني يف فرنسا

انتشار كورونا حول العامل ...ارتفاع حاالت الوفاة يف الصني لـ2872
عواصم/وكاالت:
أعلنت الص�ني ارتفاع عدد الوفيات
يف الب�الد ج�راء ف�روس كورون�ا
الجديد إىل ألفني و 872حالة.
وأوضحت اللجنة الوطنية الصينية
للصحة يف بيان لها ،امس األحد ،أن
مجم�وع الوفيات حت�ى يوم امس
ج�راء الف�روس بلغ ألف�ني و872
حال�ة بينهم ش�خصان يف منطقة
هونغ كونغ ذاتية الحكم.
وأش�ارت إىل وصول عدد اإلصابات
إىل ً 79
ألف�ا و 824حال�ة ،الفتة إىل
ً
ش�خصا
االش�تباه بإصاب�ة 851
بالفروس.
وأف�ادت برتاج�ع ع�دد املوضوعني
تح�ت املراقب�ة إىل ً 51
ألف�ا و856
ً
شخصا ،وارتفاع عدد الذين تعافوا
م�ن إصابته�م إىل  41أل�ف و625
ً
شخصا.
ً
ش�خصا توف�وا
وذك�رت أن 35
خ�الل ال�  24س�اعة املاضية جراء
الفروس يف عموم البالد 34 ،بينهم
يف مقاطعة خوبي ،واآلخر يف خنان،
ورصد  573حالة إصابة جديدة.
وظه�ر الف�روس يف مدينة ووهان
وس�ط الص�ني ألول م�رة ،يف 12
ديسمرب/كانون األول  ،2019إال أن
بكني كش�فت عنه رسميا منتصف
يناير/كانون الثاني املايض.
وأعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملية
حال�ة الط�وارئ ع�ى نط�اق دويل
ملواجه�ة تف�ي الف�روس ،ال�ذي
انت�رش الحق�ا يف ع�دة بل�دان؛ م�ا
تس�بب يف حالة رعب سادت العالم
أجمع.
كما أعلن�ت الس�لطات الصحّ ية يف
كوريا الجنوبيّة األحد ّ
أنها ّ
س�جلت
 376إصاب�ة جدي�دة بكورون�ا
املس�تج ّد ،ليص�ل ع�دد اإلصاب�ات
اإلجم�ايل إىل  3526يف ه�ذا البل�د

ّ
ترضرا ً من جرّاء
ال�ذي يُعترب األكثر
الفروس بعد الصني.
ونحو  90يف املئة من حاالت اإلصابة
الجدي�دة بالف�روس ُ
س�جّ لت يف
مدينة دايغو الت�ي ُتع ّد بؤرة الوباء
يف كوري�ا الجنوبيّ�ة ،ويف مقاطعة
غيونغسانغ الشماليّة املجاورة لها،
بحس�ب ما قال�ت املراك�ز الكوريّة
ملكافحة األمراض والوقاية منها يف
بيان.
ّ
وحضت الحكومة الناس عى ّ
تجنب
التجمّ عات وعى البقاء يف املنازل يف
حال حدوث أعراض مثل الحمّ ى أو
ّ
التنفسية.
الصعوبات
وس�جلت أس�رتاليا امس األحد أول
حالة وفاة بف�روس كورونا لرجل
تم إجالؤه من سفينة سياحية كانت

رهن الحجر الصحي ،يف الوقت الذي
ارتفع فيه عدد اإلصابات ألكثر من
 3500يف كوريا الجنوبية ،ووصلت
الوفي�ات يف الصني إىل ما يقرب من
.3000
وق�ال أن�درو روبرتس�ون كب�ر
مس�ؤويل الصح�ة بوالية أس�رتاليا
الغربية للصحفيني إن الرجل البالغ
من العمر  78عاما من برث ،والذي
أصيب بفروس كورونا مع زوجته
ع�ى مت�ن الس�فينة الس�ياحية
ديامون�د برنس�يس ،ت�وىف صب�اح
امس األحد.
وكان الرج�ل وزوجت�ه ،يف
الس�بعينيات م�ن العم�ر ،من بني
أكثر من  160ش�خصا تم إجالؤهم
إىل أسرتاليا من السفينة السياحية

“ديامون�د برنس�يس” الت�ي كانت
رهن الحجر الصحي قبالة سواحل
اليابان.
وأثبت�ت التحاليل املخربي�ة إصابة
االثن�ني بم�رض كوفي�د  19بع�د
عودتهم�ا إىل اس�رتاليا وقض�اء
ف�رتة يف الحجر الصحي اس�تمرت
أسبوعني يف داروين.
وأوض�ح روبرتس�ون إن الزوج�ة
تخضع حاليا للعالج يف مستش�فى
مشرا إىل أن حالتها مستقرة.
وكانت الفح�وص الطبية قد أثبتت
إصاب�ة أكثر م�ن  700م�ن ركاب
وأف�راد طاق�م الس�فينة ديامون�د
برنس�يس بف�روس كورون�ا
املس�تجد ،يف الوق�ت الذي ت�م فيه
فرض الحجر الصحي عى السفينة

قبال�ة س�واحل الياب�ان يف أواخ�ر
ش�باط/فرباير املايض ،ومن بينهم
 6وفيات.
وع�ى الصعيد ذاته س�جلت أول وفاة
بكورونا املس�تجد يف الواليات املتحدة
إضافة إىل وفاة ش�خصني يف فرنس�ا
وانخف�ض االنتاج الصناعي يف الصني
إىل أدنى مس�توى ل�ه وارجئت مباراة
فريق�ي يوفنت�وس وان�رت مي�الن يف
إيطاليا.
انتشار الفروس يف ستني بلدا
أص�اب الف�روس  85,919ش�خصا
وأودى ب� 2941ضحية يف العالم ،وفق
حصيل�ة جمعتها وكالة فرانس برس
من مصادر رس�مية إىل حدود الساعة
الخامس�ة مس�اء ت.غ من اول امس
السبت.
يف بقية العال�م ،انترش الفروس يف
حواىل  60دولة ومنطقة.
يف إيران ،س�جلت الس�لطات تسع
وفيات جديدة ،م�ا يرفع الحصيلة
إىل  43وفاة و 593اصابة .لكن نقل
راديو بي بي يس فاريس عن مصادر
طبية أن عدد الوفيات تجاوز ،210
وهو ما نفته الحكومة.
وأصاب ف�روس كورونا املس�تجد
أكث�ر م�ن ألف ش�خص يف إيطاليا،
تويف منهم  29مصابا.
وبع�د تس�جيلها  100اصاب�ة منذ
نهاي�ة كان�ون األول /يناي�ر بينها
حالت�ا وف�اة ،صارت فرنس�ا ثاني
ب�ؤرة لفروس كورونا املس�تجد يف
أوروبا بعد إيطاليا.
وسجلت أول حالة وفاة يف الواليات
املتح�دة الت�ي أعلن�ت رص�د أربع
اصابات بفروس كوفيد 19 -يجهل
مصدر انتقال العدوى إليها.
وأعلنت موناك�و وقطر واإلكوادور
تسجيل أول حاالت إصابة.
تهديدات لالقتصاد العاملي

يف الص�ني ،تراجع االنتاج الصناعي
إىل أدنى مس�توى له ،عق�ب اتخاذ
السلطات اجراءات صارمة الحتواء
انتشار الفروس.
وق�ال املكت�ب الوطن�ي لالحص�اء
إن أث�ر الف�روس “أكثر ش� ّدة” يف
قط�اع الخدمات (النق�ل والفنادق
واملطاعم والسياحة).
وأعلن االحتياطي الفدرايل األمركي
اس�تعداده للتدخ�ل يف ح�ال تطلب
االم�ر ذل�ك .واعت�رب أن “مقومات
االقتص�اد األمرك�ي” ال ت�زال
“صلبة”.
وتبن�ت الحكوم�ة اإليطالية سلس�لة
اجراءات مالية لدعم قطاع الس�ياحة
املترضر بشدة.
أسبوع أسود للبورصات
البورصات العاملية التي تخىش نتائج
مدم�رة للف�روس ع�ى االقتص�اد،
سجلت أسوأ أسبوع منذ األزمة املالية
يف .2008
وأغلقت بورصة وول سرتيت الجمعة
عى أك�رب خس�ائر يومية من�ذ ذروة
األزم�ة املالي�ة .وانخف�ض م�ؤرش
داو جون�ز الصناع�ي أكث�ر م�ن 12
باملئة خالل األيام الخمس�ة املاضية.
وأغلقت كربيات البورصات اآلسيوية
واألوروبية عى انخفاض راوح بني 3
باملئة و 5باملئة.
وواصلت أس�عار النف�ط تراجعها
وبلغت أدنى مس�توياتها منذ أكثر
من عام.
قيود وعمليات إغالق
وأوصت الواليات املتحدة مواطنيها
بتجنب الس�فر غر ال�رضوري إىل
إيطاليا التي ش�هدت الغاء أكثر من
نص�ف الحج�وزات الس�ياحية إىل
نهاية آذار /مارس.
يف الس�عودية ،وبع�د تعليق اصدار
تأشرات س�ياحية ملواطني البلدان

األكثر ت�رضرا ،من�ع مواطنو دول
مجل�س التع�اون الخليج�ي م�ن
الدخول إىل مكة واملدينة.
وأعل�ن لبن�ان غل�ق امل�دارس
والجامعات الس�بوع ،ومنع دخول
املس�افرين القادم�ني م�ن الصني
وإيران وكوريا الجنوبية.
إلغاءات متتالية
كم�ا ّ
أجل�ت واش�نطن إىل أجل غر
مس�مى قم�ة رابط�ة دول جنوب
رشق آسيا (اس�يان) التي كان من
املنتظ�ر عقده�ا يف آذار /مارس يف
الس فيغاس.
وأجلت يف إيطالي�ا خمس مباريات يف
كرة القدم كانت س�تجري نهاية هذا
األس�بوع ،بما فيه�ا مب�اراة فريقي
يوفنت�وس وانرت ميالن املرتقبة والتي
أجلت إىل  13أيار /مايو.
وأعلنت فرنسا إلغاء أي “تجمع يشمل
أكث�ر م�ن  5آالف ش�خص” يف امكنة
مغلق�ة وبع�ض األنش�طة يف اله�واء
الطل�ق ع�ى غ�رار نصف-مارات�ون
باريس الذي كان مقررا تنظيمه امس
األح�د .وأعلنت الس�لطات أيضا إلغاء
اليوم األخر من معرض الزراعة.
ومن جانبها ،قال�ت وزارة الصحة
يف الجزائ�ر اول امس الس�بت ،إنها
لم تس�جل أية حال�ة إصابة جديدة
بف�روس كورونا املتح�ور الجديد
(كوفيد.)19 -
وأكدت ال�وزارة يف بيان لها بأنه لم
تكن هناك إال حال�ة واحدة مؤكدة
له�ذا امل�رض ،واملتعلق�ة بمواطن
إيط�ايل ت�م ترحيله إىل بلده مس�اء
الجمع�ة ،عى متن طائ�رة خاصة
مع مساعدة طبية.
كم�ا نوه�ت ال�وزارة إىل أنه يجري
“تعزيز ترتيب�ات املراقبة واليقظة
التي ت�م وضعها ملواجهة الفروس
بانتظام للتصدي لتطور الوضع”.

امن ومجتمع
العدد 7201 :االثنين  2آذار 2020

alzawraanews@yahoo.com

الرتبية تتخذ إجراءات ختص دوام موظفيها للوقاية من تفشي الفريوس

اخلطوط اجلوية العراقية مستمرة
بإجالء الرعايا من الدول املوبوءة
بغداد /الزوراء:
أصدرت الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية ،امس األحد ،توضيحا بشأن رحالتها
الجوية إىل الدول التي أنترش بها فريوس كورونا ،مبينة ان رحالت الناقل الوطني اىل تلك
الدول خصصت إلجالء العراقيني والبعثات الدبلوماسية حرا ً.
وقالت الرشكة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،أنها “توضح للرأي العام ،ولجميع
املؤسس�ات اإلعالمية والجهات املعنية ،التزامها التام بق�رار لجنة األمر الديواني املرقم
( )55لس�نة ( ،)٢0٢0وال�ذي تضم�ن منع س�فر املواطن�ني إىل الدول الت�ي انترش بها
فريوس كورونا ،وتبني ان رحالت الناقل الوطني اىل تلك الدول خصصت إلجالء العراقيني
والبعثات الدبلوماسية حراً».
وأضاف البيان أن “وزارة الصحة العراقية تتبنى ،وبالتنس�يق مع سلطة الطريان املدني
العراق�ي ،مهمة القيام باإلجراءات الصحية الالزمة تجاه جميع الوافدين العراقيني من
تلك البلدان اىل االرايض العراقية ،وذلك للحد من خطورة انتشار فريوس كورونا».
ودع�ت الرشك�ة العام�ة للخطوط الجوي�ة العراقي�ة إىل رضورة “توخ�ي الدقة يف نقل
املعلومة ،والحصول عليها من مصادرها الرسمية”.

الصني تبدي استعدادها إلنشاء أكرب
مستشفى يف األنبار
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الصحة تدعو اجلميع إىل تطبيق إجراءات احلماية ملنع انتشار «كورونا»
بغداد /الزوراء:
وجه�ت وزارة الصح�ة ،امس االح�د ،نداء اىل
الشعب العراقي ،فيما دعت الجميع اىل تطبيق
اجراءات الحماية ملنع انتشار فايروس كورونا،
فيم�ا اعلن�ت وزارة الرتبي�ة اتخ�اذ اج�راءات
تخص موظفيها ملنع تفيش فايروس كورونا.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه «نوجه نداء اىل الش�عب العراقي برضورة
اإللت�زام بالتوصي�ات الصادرة بمن�ع التجمّع
والتجمه�ر ألي س�بب كان ،ومنها املناس�بات
الديني�ة والتجمعات والتظاهرات ومناس�بات
ً
حماية للجميع من
األفراح واألحزان ،وغريها،
خط�ر تفيش مرض فريوس كورونا املس�تج ّد،
خصوص�ا ً بعد تس�جيل ع�دد من الح�االت يف
بغ�داد واملحافظ�ات ،والعمل مس�تمر ملتابعة
املالمسني ،والتأكد من خلوهم من العدوى».
واضاف�ت ان�ه «يف الوق�ت ال�ذي وقف�ت في�ه
م�الكات وزارة الصحة والبيئ�ة املختلفة ألداء
واجبه�ا يف تقدي�م كل الخدم�ات العالجي�ة
لجرح�ى املتظاهري�ن والق�وات األمني�ة منذ

بدء التظاهرات يف أواخ�ر العام املايض ولغاية
الوق�ت الح�ايل ،ويف مختل�ف مناط�ق العراق؛
تدعو الوزارة ،وم�ن منطلق املصلحة الصحية
العامة ،أبناء الشعب العراقي كافة إىل االمتناع
ً
حماية للمجتمع».
عن التجمع يف أي مكان

ودع�ت ال�وزارة «جمي�ع املراج�ع الديني�ة
واملؤسس�ات الصحي�ة والعلمي�ة العاملي�ة
واإلقليمية واملحلية إىل تطبيق هذه اإلجراءات
ً
حماي�ة للجمي�ع م�ن ح�دوث حال�ة تف�يش
وبائي» .مطالبة «الجميع بأن يكونوا عىل قدر

املسؤولية التأريخية والوطنية ،وإجراء الالزم
لحماية عوائلهم ومجتمعهم ووطنهم».
اىل ذل�ك ،اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ع�ن اتخاذها
اج�راءات تخ�ص دوام موظفيه�ا للوقاية من
تف�يش ف�ريوس «كورون�ا» ،ابتدا ًء م�ن امس
االحد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه« ،إنه�ا اتخ�ذت إج�راءات تخ�ص دوام
موظف�ي املديري�ات العامة يف دي�وان الوزارة
واملديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف املحافظ�ات
كافة».
وبينت الوزارة «أن يكون دوام الوكالء واملدراء
العام�ني ومعاون�ي امل�دراء العامني ورؤس�اء
األقسام والشعب بشكل كامل ورسمي يومياً،
فيم�ا يك�ون دوام املوظف�ني يف املؤسس�ات
واملديريات العام�ة التابع�ة لوزارتنا  %50من
الكوادر ،وذلك بالتنس�يق مع املديرين العامني
ومدراء األقس�ام ،وذلك ابت�داء من يوم (األحد
 1م�ن آذار  /م�ارس الح�ايل) ،ولح�ني إصدار
تعليمات جديدة من قبل خلية األزمة».

اجلمارك تضبط مواد منتهية الصالحية يف أم قصر الشمالي

بغداد /الزوراء:
أعلن قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة
االنب�ار ،عيل داود الدليمي ،امس االحد ،أن
الص�ني ابدت اس�تعدادها ملن�ح الحكومة
املحلي�ة مبل�غ  50ملي�ار دين�ار إلنش�اء
اكرب مستش�فى يف مناط�ق رشقي مدينة
الرمادي.
وق�ال الدليم�ي يف تري�ح صحف�ي إن
“الص�ني اب�دت اس�تعدادها ملن�ح قرض
لحكوم�ة االنب�ار ق�دره  50ملي�ار دينار
إلنش�اء مستش�فى متكامل يح�وي عىل
 100رسي�ر ومجه�زة ب�كل املس�تلزمات
الطبي�ة ،يف م�ؤرش هو االول م�ن نوعه يف

اقامة مش�اريع عمالق�ة يف االنبار ضمن
املنح�ة الصيني�ة لدع�م ام�ن واس�تقرار
املناطق املحررة».
واض�اف ان “رشكات اس�تثمارية صينية
ابدت رغبتها العم�ل يف عموم مدن االنبار
إلس�تفادة من الفرص االس�تثمارية التي
اعلنت عنها حكومة االنبار املحلية».
وأوضح الدليمي أن “املستش�فى الصيني
املزم�ع اقامته يف منطق�ة قضاء الحبانية
يعد من اهم الروح الطبية يف املحافظة،
وسوف يساهم يف تقديم الخدمات الطبية
املتكاملة لسكان هذه املناطق التي تعاني
من االفتقار اىل مستشفى متكامل”.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك،
ام�س االح�د ،ضبط أدوي�ة برشية
منتهي�ة الصالحية مع�دة للتهريب
يف جم�رك ام ق�ر الش�مايل .م�ن
جهة متصل�ة ،أعلنت الهيئة ،امس،
ضبط حاوي�ة تحت�وي عىل عصري
منتهي الصالحي�ة بجمرك ام قر
الشمايل.

وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه ،ان «السلطة
الجمركي�ة يف جم�رك ام ق�ر
الش�مايل ،وبالتع�اون م�ع الجهات
الس�اندة ،تمكنت من ضبط حاوية
تحتوي ع�ىل أدوية برشي�ة منتهية
الصالحية مخالفة لرشوط االسترياد
كونه�ا تج�اوزت م�دة الصالحي�ة،
والقسم اآلخر تجاوزت ثلثي املدة يف

احملكمة اجلنائية تسجن
مدانا ينتمي لـ»داعش»
يف كركوك

محاول�ة لتهريبها خالف�ا ً للضوابط
والتعليمات النافذة» .
وأكدت الهيئة عىل «اتخاذ اإلجراءات
القانوني�ة بحق املخالفتني حس�ب
قان�ون الجم�ارك رق�م  ٢٣لس�نة
 1٩٨٤النافذ».
م�ن جه�ة متصل�ة ،أعلن�ت الهيئة
العامة للجمارك ،امس االحد ،ضبط
حاوي�ة تحتوي عىل عص�ري منتهي

الصالحية بجمرك ام قر الشمايل.
وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه ،إن « السلطة
الجمركي�ة يف جم�رك ام ق�ر
الش�مايل ،وبالتع�اون م�ع رشط�ة
الجم�ارك ،تمكنت من ضبط حاوية
تحتوي عىل عصري منتهي الصالحية
يف محاولة لتهريبها خالفا ً للضوابط
والتعليمات النافذة».

النزاهة حتقق بشبهات صفقة «فساد» يف النجف بقيمة  12مليار دينار
بغداد /الزوراء:
كش�ف مصدر يف هيئة النزاه�ة ،امس االحد،
ان االخرية تحقق بش�بهات صفقة «فس�اد»
يف النجف بقيمة  1٢ملي�ار دينار لرشكة غري
مستوفية الرشوط.

وق�ال املص�در يف حدي�ث صحف�ي ان «هيئة
النزاه�ة ب�ارشت التحقي�ق يف مقط�ع فيديو
يظهر فيه احد االش�خاص وه�و يتحدث عن
صفق�ة فس�اد يف محافظة النج�ف قيمة 1٢
مليار دينار لرشكة غري مستوفية الرشوط».

جامعة يف ذي قار توجه باعتماد
التعليم االلكرتوني

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس جامعة العني يف محافظة ذي قار ،منري حميد السعدي ،امس االحد ،تدرييس
أقس�ام وكليات الجامع�ة كافة برضورة اعتم�اد التعليم االلكرتوني بع�د توقف الدوام
الرس�مي بس�بب كورونا ،داعيا الطلبة إىل االس�تفادة أيضا من محارضات التدريسيني
املنشورة يف املوقع االلكرتوني للجامعة.
وقال السعدي ،يف تريح صحفي ،إن “هذا التوجيه هو من اجل استمرار التواصل العلمي
وتقدي�م املحارضات لتعويض ما فات الطلبة خالل ف�رتة التوقف املاضية ،باإلضافة إىل
تعطيل الدوام الرس�مي بس�بب كورونا ،وكما يس�هم يف اإلجابة عن جميع استفسارات
للطلبة من خالل فتح نافذة حوار” “Chatفضال عن تقديم املواد النظرية والعملية من
خ�الل الواقع االفرتايض يف فرتة العطلة من خالل املوقع االلكرتونية للجامعة والكليات،
وعىل ان ينفذ الطلبة تجاربهم العملية عند استئناف الدوام”.
واض�اف ان “الجامع�ة اعتم�دت يف عمله�ا ع�ىل إدارة منص�ة (امل�ودل) العامل�ي برفع
التدريس�يني ملحارضاتهم ،وعمل االختبارات االلكرتوني�ة وإدخال التقنيات الحديثة من
مختربات افرتاضية ومختربات الواق�ع املعزز ،حيث أضفت هذه التقنيات للمحارضات
أجواء من التش�ويق ،وإدخال املادة العلمية بس�هولة ،ومنح الطالب فرصة اكرب ملتابعة
املحارضة يف اي مكان وزمان”.

أمانة بغداد تباشر تأهيل مكبس
عمالق للنفايات جنوب العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت أمان�ة بغداد عن مب�ارشة كوادرها
يف بلدي�ة الك�رادة بصيان�ة وتأهيل مكبس
النفاي�ات الخ�اص به�ا ضم�ن منطق�ة
الزعفراني�ة والذي يتس�ع ل��  ٤00طن من
النفاي�ات يومي�اً ،ويحتوي ع�ىل  11رافعة

تقوم بنقل وتفريغ حاويات النفايات.
وأك�دت الدائ�رة يف بيان لألمانة «اس�تمرار
أعم�ال نق�ل ورف�ع النفايات ع�ن قاطعي
الكرادة والزعفرانية بشكل طبيعي بالتزامن
م�ع أعم�ال الصيان�ة التي تتضم�ن أعمال
انشائية وميكانيكية وكهربائية مختلفة».

بغداد /الزوراء:
قض�ت املحكم�ة الجنائي�ة املركزية يف رئاس�ة
محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الرصاف�ة االتحادية
بالس�جن مل�دة  15س�نة بح�ق ارهاب�ي ينتمي
لعصاب�ات داع�ش االرهابي�ة ،أق�دم عىل حجز
ومص�ادرة من�ازل يف قاط�ع داق�وق بمحافظة
كركوك.
وق�ال بيان صادر ع�ن املرك�ز االعالمي ملجلس
القض�اء االعىل تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،إن
«املدان اعل�ن البيعة لعصابات داعش االرهابية،
وتم تنس�يبه للعمل ضمن مف�رزة ادارية تابعة
لديوان ما يس�مى عقارات {الدولة االس�المية}
ضمن والية كركوك – قاطع داقوق».
وأض�اف البيان أن «امل�دان كان واجبه هو حجز
ومص�ادرة ال�دور العائ�دة ملنتس�بي االجه�زة
االمنية ،فضال عن منازل املواطنني الذين يرتكون
دورهم» .الفتا إىل أنه «مع افراد مفرزته يقومون
بكتابة عبارات عىل تل�ك املنازل (عقارات تابعة
للدولة اإلس�المية) ،ومن ثم تس�ليمها اىل عوائل
عصابات داعش االرهابية».
وتاب�ع أن « املحكم�ة وج�دت االدل�ة املتحصلة
كافي�ة ومقنع�ة إلدانت�ه وفق�ا ألح�كام املادة
الرابع�ة  1 /وبداللة املادة الثانية /5 / ٣ / 1 /
 7م�ن قان�ون مكافحة االرهاب رقم  1٣لس�نة
.»٢005

تص ّديق أقوال مثانية متهمني بإدخال عملة يورو مزيفة إىل البالد
بغداد /الزوراء:
ص ّدق�ت محكم�ة تحقيق الكرخ ،ام�س االحد،
أقوال ثمانية متهمني عن جريمة ادخالهم أمواال
مزورة من فئة الي�ورو اىل العراق بغية بيعها يف
األسواق والتداول بها .من جهتها ،أعلنت وزارة
الداخلي�ة ،ام�س ،إلق�اء القبض ع�ىل متهمني
بالرتويج للعملة املزيف�ة بحوزتهما  1٤مليون
دينار عراقي و 100دوالر أمريكي يف كركوك.
وذكر بي�ان للمرك�ز االعالمي ملجل�س القضاء
األعىل تلقت «الزوراء» نس�خة منه أن “محكمة
تحقيق الكرخ ،وباملشاركة مع القوات األمنية،
رص�دت مبلغ�ا ً ق�دره ( )7٤0.000س�بعمائة
واربعون الف يورو خام مزورا كان احد املتهمني
اتفق م�ع املجموعة عىل تريفه�ا والحصول
عىل االرباح بقيمة النصف».
وأض�اف البي�ان أن “املحكم�ة ص ّدق�ت أق�وال
املتهمني وفقا ً ألحكام امل�ادة ( )٢٨1من قانون
العقوبات العراقي”.
م�ن جهتها ،أعلنت وزارة الداخلية ،امس األحد،
إلق�اء القب�ض عىل متهم�ني بالرتوي�ج للعملة
املزيف�ة بحوزتهم�ا  1٤ملي�ون دين�ار عراقي
و 100دوالر أمريكي يف كركوك.

وق�ال إعالم ال�وزارة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة منه ،إن «مفارز اس�تخبارات الجريمة
املنظم�ة العامل�ة ضم�ن وكالة االس�تخبارات
يف وزارة الداخلي�ة ،وباالش�رتاك مع مفرزة من
جه�از املخابرات يف كرك�وك ،ألقت القبض عىل
متهم�ني اثن�ني يف مرك�ز املحافظ�ة يتاج�ران
بالرتويج وبيع العملة املزيفة».

وأوضح البيان أنه ت�م «القبض عليهما بالجرم
املش�هود ،وبحوزتهم�ا 1٤000000أربعة عرش
ملي�ون دين�ار عراق�ي ،و  1٦00دوالر أمريكي،
وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق
مش�رتك ونصب كمني محك�م للمتهمني ،حيث
تم�ت احالتهما للجه�ات املختصة بع�د تدوين
أقوالهما».

واضاف�ت انه «تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانونية حس�ب قان�ون الجمارك
رقم  ٢٣لسنة  1٩٨٤النافذ».
يذك�ر ان الهيئ�ة العام�ة للجمارك
تعل�ن بش�كل مس�تمر ع�ن ضبط
واع�ادة اص�دار م�واد مختلفة يتم
كشفها يف مراكزها الجمركية تمنع
م�ن خاللها دخ�ول امل�واد املخالفة
لرشوط وضوابط االسترياد.

وبحس�ب مقط�ع فيدي�و ن�رش ع�ىل مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وال�ذي يتح�دث في�ه
احد االش�خاص بالق�ول ان «احدى الرشكات
تقدم�ت بطلب ق�رض من م�رف الرافدين
ف�رع النج�ف يف املدين�ة القديم�ة بقيمة 1٢
مليار دينار».
واض�اف ان «مدي�ر امل�رف رف�ض منحها
الق�رض الن كلف�ة املرشوع ه�و  ٨00مليون
دين�ار وه�و اقل م�ن قيمة الق�رض بكثري».
مش�ريا اىل ان «مدير املرف تم تغيريه بآخر
إال ان املدير الجديد رفض الدوام لكي ال يوافق
عىل القرض املخالف للضوابط».
ودعا «هيئة النزاهة وديوان الرقابة اىل التحرك
تجاه ذلك ،ووقف هذه الصفقة».
فيم�ا اك�د رئي�س مكافح�ة الفس�اد بنقابة
املحام�ني بالنجف�ي ،م�ازن العيس�اوي :ان
«ه�ذا املوضوع مخال�ف للقوانني ،وس�نتخذ
اإلجراءات القانونية بشأن ذلك».

احلشد يواصل استنفار قواته مع استمرار توافد الزائرين إىل سامراء
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة قاط�ع عملي�ات
س�امراء للحشد الش�عبي ،امس
االحد ،عن استمرار توافد الزائرين
إىل مدين�ة س�امراء إلحياء ذكرى
ش�هادة اإلمام عيل اله�ادي (ع)

وس�ط إجراءات امني�ة وخدمية
كبرية.
وقال�ت القي�ادة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه ،إنه “ضمن
إجراءات امنية وخدمية متواصلة
يتواف�د الزائ�رون إلحي�اء ذكرى

استش�هاد اإلم�ام ع�يل اله�ادي
(ع) يف مدينة سامراء املقدسة”.
الفت�ة اىل ان “ الحش�د الش�عبي
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية يوف�ر
العجالت الخاص�ة لنقل الزائرين
ذهابا ً وإيابا ً من املدينة مع توفري

أماكن مخصصة لهم».
وأضافت القيادة انها “استنفرت
جميع صنوفه�ا واختصاصاتها
بش�كل منظم لتأم�ني الزائرين،
وتس�هيل م�رور حركته�م ع�ىل
طول طريق مدينة سامراء”.

أوعزت بتقليص الدوام الرمسي مبعدل  % 50ملدة أسبوع

الثقافة تعلن إضافة معبد “اللِش” على الالئحة
التمهيدية للرتاث العاملي
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الثقافة والسياحة واآلثار ،عبد األمري
الحمداني ،امس االحد ،عن إضافة معبد (اللش)
ال�ذي يع�د مق�ر املجل�س الروحان�ي للطائفة
األيزيدية يف العالم عىل الالئحة التمهيدية للرتاث
العامل�ي ضمن عرشات املواقع األخرى .من جهة
اخ�رى ،وجه وزي�ر الثقافة والس�ياحة واالثار،
امس ،بتقليص الدوام الرسمي لجميع العاملني
فيه�ا ،حفاظا عىل س�المتهم بعد تس�جيل عدد
من اإلصابات بفريوس كورونا املستجد.
وقال الحمداني يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،إنه “تمت إضافة معب�د (اللش) الذي يعد
مقر املجل�س الروحان�ي للطائف�ة األيزيدية يف
العال�م ،ويق�ع يف قضاء ش�يخان ع�ىل بعد ٦0
كيلوم�رتا ً ش�مال غ�رب مدين�ة املوص�ل ضمن
الالئح�ة التمهيدية لل�رتاث العامل�ي التي تعتزم
الوزارة تقديمها إىل منظمة اليونسكو إىل جانب
مواق�ع آثاري�ة وتراثي�ة وطبيعية أخ�رى بغية
إس�تحصال موافقة املنظمة الدولية عىل ضمها
إىل الئحة الرتاث العاملي».
وأضاف أنه “يعد امللف الذي أعدته وزارة الثقافة
هو األوسع من نوعه منذ إنشاء الوزارة ،ويضم
مدينة نف�ر األثرية يف الديواني�ة ،ومدينة نمرود
(العاصم�ة االش�ورية يف محافظ�ة نين�وى)،
ومدينة واسط اإلسالمية ،وشاطي دجلة الرتاثي
بني باب املعظم والباب الرشقي بما فيه ش�ارع
الرش�يد وش�ارع املتنبي ،وطريق الح�ج القديم
الرابط بني الكوفة والديار املقدس�ة مشرتك مع
الس�عودية ،ومقربة وادي السالم وبحر النجف،

وبح�رية س�اوة ،وحص�ن األخي�رض يف كربالء،
وقلع�ة هيت يف اإلنب�ار ،وقلعة كرك�وك ،وقلعة
العمادي�ة يف ده�وك ،فض�ال عن موق�ع أثري يف
حلبج�ة مش�رتك م�ع اي�ران ،وط�اق كرسى يف
املدائن جنوبي بغداد».
وتاب�ع الحمدان�ي أن “الالئح�ة الت�ي أعدته�ا
وزارة الثقاف�ة تتميز بالتنوع اآلث�اري والرتاثي
والجغرايف بما ينسجم مع الثراء الحضاري الذي
تزخ�ر به ب�الد الرافدين عرب تاريخه�ا املمتد إىل
آالف السنني”.
م�ن جهة اخرى ،وجه وزير الثقافة والس�ياحة
واالث�ار ،عب�د االم�ري الحمدان�ي ،ام�س االحد،
بتقليص الدوام الرس�مي لجميع العاملني فيها،
حفاظ�ا عىل س�المتهم بعد تس�جيل ع�دد من

اإلصابات بفريوس كورونا املستجد.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،أن�ه “حفاظ�ا ً ع�ىل س�المة املوظفني يف
ال�وزارة ،أوعز وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار،
الدكت�ور عبد األمري الحمدان�ي ،بتقليص الدوام
الرس�مي لجمي�ع العاملني يف الوزارة إىل نس�بة
 .”%50مضيف�ا ً ب�أن “التوجيه ي�رسي بدءا ً من
اليوم (ام�س)  ٢0٢0/٣/1ولغاية ٢0٢0/٣/7
استنادا ً اىل تعليمات وزارة الصحة”.
وأض�اف البي�ان أن “األم�ر يأت�ي اس�تجابة اىل
التعليم�ات الصحي�ة ب�رضورة االبتع�اد ع�ن
التجمع�ات واالخت�الط ضم�ن األماك�ن العامة
للحفاظ عىل صحة املواطنني بعد تسجيل بضعة
إصابات بفايروس كورونا”.
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الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية،
امس االحد ،املوافق ( 1اذار .)2020
وس�جلت أس�عار بورصة الكفاح يف
بغ�داد  120.300دين�ارا ل�كل 100

دوالر.
وكان�ت أس�عار البي�ع وال�راء يف
مح�ات الصريفة كاآلتي :س�عر بيع
الدوالر س�جل  120.500دين�ارا .أما
س�عر رشاء الدوالر فبل�غ 119.500
دينارا.

الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف
موظفي الدولة

No: 7201 Mon 2 Mar 2020

أكد أن إسرتجاعها هو احرتام لسيادة البلد

العراق يتحرك إلسرتداد  15مليار دوالر من أمواله املنهوبة يف اخلارج
بغداد /الزوراء:
كش�ف العضو املراقب يف املجلس األعىل
ملكافح�ة الفس�اد ،س�عيد م�وىس ،عن
أن مق�دار األم�وال املحك�وم «قضائياً»
باس�ردادها من خارج العراق يصل إىل
أكثر من  15.6مليار دوالر أمريكي.
وق�ال م�وىس يف تري�ح صحف�ي إن
”هن�اك قرارا م�ن مجلس األم�ن يعزز
تسهيل إمكانية الكشف عن الحسابات
البنكية الرسية يف البنوك الس�ويرسية،
وإن دائ�رة االس�رداد يف هيئ�ة النزاهة
تعم�ل ع�ىل االس�تفادة من ه�ذا األمر،
ج�ار كم�ا مخط�ط ل�ه حتى
والعم�ل
ٍ
اآلن“.
وأضاف ”اننا نحتاج اىل قرارات قضائية
باتة ،إضافة اىل رضورة متانة القرارات
القضائي�ة“ .مبين�ا ً ان ”الحص�ول عىل
األموال املنهوبة لن يتم بالوقت القريب،
وم�ا زال العمل عىل ذل�ك جاريا ،وهناك
تعدي�ات قانوني�ة؛ منه�ا تأس�يس
(صندوق اس�رداد األموال) ،إضافة اىل
ملف ماحقة أموال م�ا قبل  2003وما
بعدها».
ودعا موىس «وزارتي العدل والخارجية
وهيئ�ة النزاه�ة والقض�اء إىل القي�ام
بإج�راءات رسيع�ة ألج�ل اس�رداد
األم�وال املنهوبة ،ومن امله�م أن نعتمد
عىل قرارات قضاي�ا ذات جودة ومتانة،
ونحت�اج اىل عمل دؤوب م�ن قبل وزارة
الخارجية» .مطالبا ً يف الوقت نفس�ه ب�
«حر ملف األموال يف الخارج بوزارتي

الخارجية والعدل وهيئة النزاهة».
مش�ددا ً ع�ىل رضورة «ع�دم تدخل أية
لجن�ة حكومية أخرى يف هذا امللف منعا ً
لابت�زاز أو التش�كيك ،إضاف�ة اىل أن
الجهات األخرى ليس�ت لها خربة يف هذا
املجال ،وهناك أيضا ً إجراءات مهمة بعد
أن سمح القانون بفسح املجال لاتفاق
م�ع رشكات قانونية يف ال�دول من أجل
تقليص النفقات مقابل عمولة مقبولة
م�ن األم�وال املس�ردة ،ويف ح�ال عدم
اس�ردادها لن يدف�ع الع�راق أي مبلغ
لهذه الركات».

وأكد ان «هن�اك أم�واال منهوبة كبرية،
واس�ردادها هو احرام لسيادة الباد،
وهو أم�ر مهم ألنه من معايري س�يادة
القان�ون ،ويجب أن يعم�م يف إدارة املال
الع�ام» .الفتا ً إىل أن «الجه�ة القطاعية
املس�ؤولة ع�ن اس�رداد األم�وال ه�ي
هيئ�ة النزاه�ة ،والع�راق عضو وطرف
يف (اتفاقي�ة األم�م املتح�دة ملكافح�ة
الفس�اد) التي تتيح له التحرك بش�كل
س�لس ،ألن الكثري من األطراف الدولية
تلت�زم بالفصل الخامس م�ن االتفاقية
الذي يتعلق باس�رداد األموال املنهوبة،

بغداد /الزوراء:
اص�در م�رف الرافدي�ن ،ام�س
االحد ،بيانا بش�أن السلف التكميلية
االضافي�ة الت�ي تصل ل�� 25مليون
دينار ملوظفي الدولة.
وقال املرف يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ان�ه «تم اطاق الس�لف
التكميلي�ة اإلضافية ملوظف�ي دوائر
الدول�ة التي ت�رواح مابني ( ، 10 ، 5
 ) 25 ،20 ،15ملي�ون دينار وحس�ب
تقدير راتب املوظف ،وذلك عن طريق
بطاقة املاسر كارد الدولية واملوطنة
رواتبهم حرا لدى املرف».
مبين�ا انه «تم رصف س�لف الضعف
ضعفني ملوظفي دوائ�ر الدولة ألكثر
م�ن  5000آالف موظ�ف م�ن الذين

بغداد /الزوراء:
أعلنت رابط�ة املصارف الخاص�ة العراقية،
ام�س األح�د ،تخصيص ج�زء م�ن مبادرة
«الواح�د تريلي�ون دينار» ،لدع�م املواطنني
لراء الوحدات الس�كنية بمبل�غ ال يتجاوز
ال�  75مليون دينار وبمدة تسديد ال تتجاوز
 10أعوام.
وق�ال املدير التنفيذي للرابط�ة ،عيل طارق،
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه ،إنه
«دعما ً من البنك املركزي العراقي واملصارف
الخاص�ة لح�ل أزمة الس�كن التي تعيش�ها
الباد من�ذ زمن ،قررنا إط�اق قرض ال�75
ملي�ون دين�ار لجمي�ع العراقي�ني الراغبني
براء وحدات سكنية جاهزة وبمدة تسديد
 10أعوام».
مبينا أن «البنك املركزي العراقي وجه جميع

وعىل العراق أن يستثمر الجهد الدويل يف
هذا الباب».
وأش�ار العضو املراقب يف املجلس األعىل
ملكافحة الفس�اد ،اىل أن «مش�اركتنا يف
املؤتم�رات الدولية ركزت عىل اس�رداد
األم�وال املنهوب�ة ،وهو ما دف�ع الدول
املشاركة يف تلك املؤتمرات إىل التعبري عن
تضامنه�ا ومس�اعدتها ،واتفاقه�ا مع
العراق ومس�اعدته عىل اسرداد أمواله
املنهوبة».
نّ
وب�ني انه «تم تش�كيل فريق الس�رداد
األم�وال مكونّن م�ن ممثلني عن وزارتي

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

املصارف املشاركة يف مبادرة الواحد تريليون
دين�ار لتخصي�ص جزء م�ن األم�وال لدعم
قطاع اإلسكان».
وأض�اف طارق أن «فائدة القرض س�تكون
 4٪س�نوياً ،كم�ا أن البن�ك املرك�زي ح�ث
املص�ارف الخاص�ة بوضع فوائ�د تفضيلية
وزيادة مس�توى التنافس�ية من خال جعل
الفائ�دة أق�ل م�ن  4٪كمحاول�ة للتخفيف
من عبء الدين من جه�ة ،وجذب املوظفني
الحكوميني إىل التوط�ني يف املصارف وزيادة
الشمول املايل والتقليل من االكتناز».
وأش�ار طارق إىل أن «دعم املصارف الخاصة
لقط�اع اإلس�كان وتخفي�ف أزمة الس�كن
ستس�اهم يف تحري�ك االقتص�اد العراق�ي،
وزي�ادة ف�رص العمل كون قطاع اإلس�كان
يساهم يف تحريك القطاعات األخرى».

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 1000دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 1000دينار

اقتصادي :العراق سيكون مص ّدراً لدول اخلليج إذا أجنز مدنه الصناعية
بغداد /الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي ،الدكتور صفوان
قيص ،امس االحد ،ان العراق س�يكون
الدول�ة األوىل املصدرة ل�دول الخليج يف
ح�ال اتم انجاز مدن�ه الصناعية ،الفتا
اىل ان الع�راق يحت�اج اىل  10س�نوات
النج�از جمي�ع املدن والتح�ول من بلد
مستورد اىل مصنع ومصدر.

وق�ال ق�يص يف تريح صحف�ي ان “
الع�راق لديه اكثر م�ن  6مدن صناعية
تم إقرارها من هيئة االستثمار ،موزعة
يف البرة واالنبار وبابل ودياىل وبغداد،
وم�ن املف�رض ان تب�ارش الجه�ات
التنفيذية ابرام العقود مع املستثمرين
النجاز هذه املدن».
وأض�اف ان “ الع�راق يتمي�ز بقابيل�ة

تمويل املدن الصناعي�ة بالنفط مجانا
من اج�ل ان تكون هن�اك فرصة لنمو
ال�ركات الصناعية ضم�ن منظومة
املنافسة الدولية».
نّ
وب�ني ان “امل�دن الصناعي�ة س�تخض
نس�بة البطالة ،وكذلك تدوي�ر األموال
واس�تثمار امل�واد األولي�ة املتوف�رة يف
املحافظ�ات ،وبالتايل تغطي�ة الحاجة

املحلية من املصنوعات».
وأوض�ح ان “ال�ركات العماقة ،ويف
ح�ال تقدمت نح�و العراق لاس�تثمار
يف مدنه الصناعية ،فإنها س�تعمل عىل
نقل املصانع واملع�دات التي تحتاجها،
وبالتايل فأن الع�راق يحتاج من 5-10
س�نوات إلحداث طفرة نوعية يف مجال
الصناعة».

الخارجي�ة واملالية واملس�اءلة والعدالة
والنزاهة والرط�ة الدولية ،وقد تطور
الفري�ق ب�أن يك�ون هن�اك صن�دوق
لاس�رداد» .مش�ريا ً اىل «إننا نحتاج اىل
عم�ل حثي�ث من أج�ل اس�رداد أموال
الع�راق» .الفت�ا ً إىل أن «الع�راق لدي�ه
محكمة خاصة لجرائم الفس�اد جاءت
اس�تجابة م�ن مجلس القض�اء األعىل،
وهي مختص�ة بقضاي�ا النزاهة ،وهي
نتاج للجه�ود املبذول�ة للمجلس األعىل
ملكافحة الفساد».
وأوض�ح م�وىس أن «األم�وال املحكوم
باس�ردادها تبل�غ أكثر م�ن  15مليارا
و 631ملي�ون دوالر ،وإن مديري�ة
اس�رداد األموال يف هيئة النزاهة قررت
التح�رك الس�رداد األم�وال املحج�وزة
والبالغ�ة قراب�ة  4.5ماي�ني دوالر ،أما
األموال املسردة فعليا ً فبلغت قرابة 15
ملي�ون دوالر ،بينما بل�غ حجم األموال
املس�رجعة من داخل الع�راق أكثر من
 27مليون دوالر» .وأضاف ان «مطالبات
الع�راق لدى  38دولة بلغ�ت أكثر من 8
مليارات دوالر».
وأش�ار إىل أن «ع�دد ملفات االس�رداد
بلغت  457ملفا ،وعدد املدانني املطلوبني
 ،182أم�ا عدد املدانني املس�ردين فبلغ
س�تة ،بينم�ا كان ع�دد املدان�ني الذين
جرى القبض عليهم وتحويلهم للقضاء
 ،11واملدان�ني الذين ت�م القبض عليهم
وجرى رف�ض تس�ليمهم يف دول أخرى
 25مدانا».

أسعار الفواكه واخلضر

رابطة املصارف تؤكد عزمها إطالق قروض
لشراء الوحدات السكنية
س�بق أن تم منحهم سلفا شخصية،
وقدموا عىل السلفة الثانية اإلضافية،
وت�م رصفها لهم بواس�طة املاس�ر
كارد».
وأوض�ح امل�رف ان «رصف تل�ك
الس�لفة تم عن طريق بصمة الزبون
ثم اباغ املوظف عرب إرس�اله رسالة
نصي�ة تخط�ره بمنح�ه الس�لفة،
وذلك بعد ان اس�تكمل كل اإلجراءات
القانوني�ة ملنحه اياه�ا ورصفها عن
طريق أدوات الدفع االلكروني والتي
تمت تعبئة الرصيد املايل اليها».
يذك�ر ان م�رف الرافدي�ن ب�ارش،
ومنذ الس�نوات املاضية ،بمنح سلف
للمتقاعدي�ن واملوظف�ني ع�ىل وف�ق
آليات وضوابط معينة.
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ولفت اىل ان “العراق س�يكون من اول
الدول املص�درة ،وخاصة يف الصناعات
الغذائي�ة الزراعي�ة والحيواني�ة ،حيث
باإلم�كان ان يك�ون األول تصديري�ا
اىل دول الخلي�ج ،خاص�ة ان هن�اك
طلب الس�تغال اكثر م�ن مليون دونم
محص�ورة ماب�ني االنب�ار وميس�ان
لاستثمار يف مجال الزراعة”.

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

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1250دينار
 500دينار
 3000دينار

البنك املركزي يبيع 236
مليون دوالر يف مزاد العملة

العراق يف املركز  172بتقرير البنك الدولي اخلاص بتنفيذ األعمال
بغداد /الزوراء:
احتل العراق املركز  172من اصل
 190دول�ة بتقري�ر البن�ك الدويل
لس�نة  2020والخاص بس�هولة
تنفيذ االعمال ،حيث تراجع مرتبة
واحدة عن التقرير السابق.
كما حصل العراق عىل املركز ،186
وبدرجة  0من  10يف الحصول عىل
القروض لتس�هيل االعمال ،بينما
حصل عىل املرك�ز  181يف جزئية
التجارة عرب الحدود.
ويع�د ه�ذا التقرير م�ن التقارير
املهم�ة الت�ي يصدره�ا البن�ك
ال�دويل ملعرفة واق�ع اداء االعمال
يف مختل�ف دول العال�م ،بحس�ب

مؤسسة عراق املستقبل.
ويواجه قط�اع االعمال صعوبات
كث�رية ،اهمه�ا غي�اب القوان�ني
والتريعات الصادرة والواضحة
والتي تس�هل عمل القطاع ،كذلك
تض�ارب الكث�ري م�ن التريعات
واللوائ�ح م�ع بعضه�ا البع�ض
بالش�كل ال�ذي ي�ؤدي اىل عرقلة
االعم�ال ،كذل�ك البريوقراطي�ة
االداري�ة والناتج�ة ع�ن غي�اب
االلي�ات الحديث�ة واملتوافقة مع
متطلبات املرحلة.
كذل�ك يعان�ي العراق م�ن غياب
املؤسس�ات البحثي�ة الق�ادرة
ع�ىل رف�ع التوصي�ات والقرارات

تراجع مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أغلق س�وق العراق لألوراق املالية،
ام�س االح�د ،منخفض�ا بنس�بة
( )0.04%عن الجلس�ة الس�ابقة،
وج�اءت م�ؤرشات ت�داول س�وق
الع�راق ل�ألوراق املالي�ة ليوم امس
عىل النحو اآلتي :بلغ عدد الركات
املدرج�ة  103رشك�ة ،وبل�غ ع�دد
ال�ركات املتداول�ة  26رشك�ة،
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املتداولة
( )670.350.983س�هما ،وبلغ�ت
قيم�ة االس�هم ()811.729.473
دينارا .
واغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60يف
جلسة امس عىل ( )462.81نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )0.04%ع�ن
اغاقه يف الجلس�ة الس�ابقة البالغ
( )462.83نقطة.

وت�م ت�داول اس�هم ( )26رشك�ة
م�ن اص�ل ( )103رشك�ة مدرجة
يف الس�وق ،واصبح ع�دد الركات
املتوقف�ة بق�رار من هيئ�ة االوراق
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليم�ات
االفصاح املايل ( )24رشكة .
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة من
املستثمرين غري العراقيني يف السوق
النظامي ( )125.100مليون سهم
بقيم�ة بلغ�ت ( )54.100ملي�ون
دينار من خال تنفيذ ( )18صفقة
عىل اسهم رشكة  3رشكات.
بينم�ا بلغ عدد االس�هم املباعة من
املستثمرين غري العراقيني يف السوق
النظامي ( )61,584مليون س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ( )124,794مليون
دينار من خال تنفيذ ( )76صفقة
عىل اسهم  3رشكات .

وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة من
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ني يف
الس�وق الثان�ي ( )760الف س�هم
بقيمة بلغت ( )1,824مليون دينار
من خ�ال تنفي�ذ  10صفقات عىل
اسهم رشكة واحدة.
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية
استخدم أنظمة التداول االلكروني
واإلي�داع املركزي منذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطاق نظام التداول عرب
االنرن�ت للمس�تثمرين ،وينظ�م
خم�س جلس�ات ت�داول أس�بوعيا ً
م�ن األحد إىل الخميس ,ومدرج فيه
 102رشكة مساهمة عراقية تمثل
قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت
والصناع�ة والزراع�ة والتأم�ني
واالس�تثمار امل�ايل والس�ياحة
والفنادق.

اىل الجه�ات املختص�ة لرعن�ة
القوان�ني ،وبالت�ايل ص�دور اغلب
القوان�ني ب�دون دراس�ة تاثريها
عىل مجمل مسرية العمل.
وتض�اف له�ا الفس�اد االداري
واملايل ،وعدم وج�ود نظام الثواب
والعق�اب مع املوظفني بالش�كل
الذي يس�اهم يف دف�ع الية العمل
نحو االفضل.
كل ه�ذا واكث�ر يعد من اس�باب
تراج�ع مقي�اس اداء االعم�ال يف
العراق ،وإذا استمر الحال عىل ما
هو عليه فسيراجع العراق خال
الس�نة القادم�ة بش�كل اكرب اىل
مراتب متدنية اخرى.

بغداد /الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املرك�زي العراقي يف مزاد،
ام�س االح�د ،ووصل�ت اىل  236ملي�ون دوالر يف
مزاد بيع العملة األجنبية ،بعد ان س�جلت يف املزاد
الس�ابق مبيعات اق�ل من ذلك .وأظه�رت بيانات
البنك املرك�زي العراقي إن «إجم�ايل البيع النقدي
منه�ا بلغ  28ملي�ون دوالر ،و 980الف دوالر .أما
إجم�ايل البيع ألغراض تعزيز االرص�دة يف الخارج
(ح�واالت ،اعتمام�دات) ،فبل�غ ،207.515.680
وإجمايل املبيعات الكلية سجل .236.495.680
ولفت اىل ان «س�عر بيع املبالغ املحولة لحسابات
املص�ارف يف الخ�ارج { }1190دين�ار ل�كل دوالر،
وهو س�عر البيع النقدي نفس�ه» .وق�ال املركزي
إن املبيع�ات املنف�ذة بم�زاد ام�س ه�ي نتائ�ج
ناف�ذة بيع العمل�ة األجنبية للي�وم االثنني املوافق
.2020/3/2

العدد/78:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/3/1 :
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الغراف
اعان
أقام�ت املدعية (س�ليمه جب�ار ناه�ي) الدعوى
املرقم�ة اعاه والت�ي تطل�ب فيها الحك�م بوفاة
ولدها (محمد عيل نزال) عليه تقرر تبليغ املفقود
املذك�ور اعاه او أي ش�خص يعل�م بحياته اعانا
بصحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة
يف موعد املرافعة املصادف  2020/3 /10الس�اعة
التاسعة صباحا وبعكسه س�وف تحكم املحكمة
بوفاته....
القايض
احمد ثجيل املياحي

الرياضي

أصفر وأمحر

أمحد عباس يبدي مالحظاته على
عمل جلنة احلكام

بغداد /متابعة الزوراء
وج�ه املكلف بإدارة اتحاد الكرة ،احمد عباس ،امس االحد ،لجنة الحكام باتخاذ عدد من
التوجيهات يف املنافس�ات املحلي�ة .وذكر املكتب االعالمي التحاد الك�رة إن» عباس وجه
جملة من املالحظات اىل لجنة الحكام املؤقتة ،ننرشها من مبدأ الشفافية واطالع وسائل
االع�الم عليها».واض�اف» ومن بني املالحظات حث اللجنة عىل ع�دم تكرار حكم عىل ناد
مع�ني بدون داع ،وتكلي�ف اعضاء لجنة الح�كام عىل مراقبة الحكام ألس�باب معروفة،
وتبديل الحكام قبل طبع نس�خة الواجبات ،وعدم عرض مسودة النسخة إال بعد طبعها،
ونرش السحبة دون املصادقة عليها».
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غدا ..انطالق مباريات اجلولة الرابعة

اإلصابات تضرب صفوف الزوراء والشرطة قبل مواجهة أمانة بغداد وامليناء
بغداد /متابعة الزوراء
يفتتح فريقا ال�زوراء وامانة بغداد
يوم غ�د الثالث�اء مباري�ات الجولة
الرابع�ة م�ن دوري الك�رة املمت�از
عندم�ا يلتقي�ان عىل ملع�ب امانة
بغ�داد ،وتقام الثالث�اء ايضا مباراة
ثانية تجمع ب�ني النجف والكهرباء
ع�ىل ملع�ب االدارة املحلي�ة ،وتقام
يوم االربع�اء املقبل مباراتان ايضا،
يلتق�ي يف االوىل النفط م�ع الحدود
عىل ملع�ب االول ،ويواجه يف الثانية
صاح�ب االرض والجمه�ور فري�ق
اربي�ل منافس�ه فري�ق الصناعات
الكهربائي�ة ،وتق�ام ي�وم الخميس
املقب�ل مباراتان ايض�ا ،حيث يلعب
نف�ط الوس�ط ع�ىل ملع�ب كربالء
مع ضيفه نف�ط الجنوب ،ويضيف
ملعب الشعب الدويل مواجهة مهمة
تجمع ب�ني الطلبة ونفط ميس�ان،
وتقام ي�وم الجمعة مب�اراة واحدة
طرفاها الرشطة وامليناء.
ويفتقد فري�ق ال�زوراء ثنائي خط
الوس�ط أحمد ج�الل وأحمد فاضل
يف مواجه�ة أمان�ة بغ�داد ضم�ن
منافس�ات الجول�ة الرابع�ة م�ن
ال�دوري املمت�از ،واملق�ررة يوم غد
الثالثاء .
وقال ،أحمد خضري ،املدرب املساعد
لفريق الزوراء :إن الفريق س�يفتقد
لخدم�ات العب�ني مؤثري�ن يف خط
الوس�ط ،وهما أحمد ج�الل وأحمد
فاضل بس�بب اإلصابة .الفتا إىل :أن
الالعبني مهددان بالغياب إىل الجولة
السادسة بسبب اإلصابة.
وأض�اف :أن الفري�ق عان�ى م�ن
اإلصابات خالل املباراتني األخريتني
بال�دوري ع�ىل اعتب�ار أن الفري�ق
كان يف حال�ة انتظ�ار ،وبالت�ايل
لعبن�ا مبارات�ني فق�ط ،وحققن�ا

احتاد الكرة يبدأ إجراءاته اإلدارية
اخلاصة بلقاء منتخب هونغ كونغ

بغداد /متابعة الزوراء
أك�د املنس�ق االعالم�ي للمنتخ�ب
الوطني العراقي بكرة القدم ،محمد
خلف ،عزم االتحاد البدء باالجراءات
االدارية للمنتخ�ب والخاصة بلقاء
هون�ك كون�ك ،ضم�ن منافس�ات
الجول�ة الثامن�ة لف�رق املجموعة
الثالث�ة بالتصفي�ات اآلس�يوية
املزدوجة.وق�ال خل�ف إن “الطاقم
االداري س�يقوم خ�الل االس�بوع
الجاري بإرسال جوازات وفده للقاء
هون�ك هونك اىل الس�فارة الصينية
للحص�ول عىل التأش�ريات الخاصة
بالفريق قبل لقاء هونك كونك يف 31
من شهر آذار الحايل” .مشريا اىل ان
“املب�اراة اىل حد هذه اللحظة مثبتة

مخسة أومسة ملونة للعراق يف امللتقى
الدولي أللعاب قوى املعاقني
من خاللهم�ا الفوز رغ�م الغيابات
املتكررة.
وأشار خضري إىل :أن غيابات الالعبني
تؤثر بش�كل واضح يف الفريق كون
الخيارات املتاحة قليلة ،والزوراء ال
يمتلك بن�كا احتياطيا مث�ل األندية

التحاق احملرتفني أبو كونيه
ومنساه يف تدريبات الكهرباء
بغداد /متابعة الزوراء
وص�ل محرتفا فري�ق الكهرباء ،اإليف�واري أبوبكر كوني�ه والغاني
منس�اه أس�ن ،امس األحد ،بعد انتظ�ار طويل ،ليلتحق�ا بتدريبات
الفريق استعدادا للمباريات املقبلة.
وقال ،خيام الخزرجي ،مس�ؤول املكتب اإلعالم�ي بفريق الكهرباء:
إن أبو كونيه ومنساه التحقا بتدريبات الفريق بعد أن وصال للعراق،
حي�ث افتق�د الفري�ق جهودهما يف الج�والت الث�الث املاضية لتأخر
إصدار تأش�ريات الدخول ،ولصعوبة الس�فر جراء انتش�ار فريوس
كورونا.
وأوضح الخزرجي :أن الالعبني س�بق أن مثال فريق الكهرباء املوسم
امل�ايض ،وكان�ا م�ع الفريق يف الج�والت الت�ي ألغيت من مس�ابقة
الدوري ،لكن بسبب توقف املنافسات تم منحهم إجازة خالل الفرتة
املاضية ،وم�ا أن تحدد موعد الدوري تم اس�تقطابهما مجددا ،لكن
إجراءات السفر تأخرت كثريا.
وأشار إىل :أن مس�ألة مشاركة الثنائي يف املباراة املقبلة أمام النجف
مرتوك�ة للمدرب عباس عطية ،حيث يحتاج الالعبان إىل االنس�جام
م�ع الفريق.وواص�ل الخزرج�ي “لك�ن ما يس�هل العملي�ة ،هو أن
الالعبني مثال الفريق ،ويعرفان جيدا الالعبني ،لكن الجاهزية البدنية
وقدرتهما عىل خوض املباراة سيقررها الجهاز الفني”.
يش�ار إىل أن فري�ق الكهرباء س�يحل ضيف�ا عىل فريق النج�ف يوم غد
الثالثاء يف افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي املمتاز.

رئيس احتاد بناء األجسام :املشاركات
الدولية مستمرة رغم تأجيل احمللية
بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس اتحاد بناء االجس�ام،
فائز عبد الحسني ،أن املشاركات
الدولية ما زلت مستمرة بالرغم
م�ن تأجي�ل البط�والت املحلية
بسبب فايروس كورونا.
وقال عبد الحس�ني إن “االتحاد
يعت�ذر لالعب�ني بس�بب تأجيل
منافس�ات بطول�ة الع�راق
والقاعات االهلية رغم الظروف
والصعوب�ات الت�ي وجهه�ا
الالعبني خالل الفرتة املاضية”.
وأضاف ان “اتحاد بناء االجسام
ّ
فض�ل املصلح�ة العام�ة ع�ىل
املصلح�ة الش�خصية ،فق�رار
التأجي�ل ج�اء كإج�راء للوقاية

يف عاصم�ة هونك كونك” .واضاف:
“أنه بع�د االس�تمرار باالج�راءات
الخاص�ة باللق�اء ،ف�أن االتح�اد
س�ينتظر مايس�فر عن�ه إجتم�اع
االتحاد اآلسيوي يف السابع من آذار
الحايل بدبي ،والخ�اص باحتماالت
نق�ل بع�ض مباري�ات التصفي�ات
اآلس�يوية املزدوج�ة او تأجيله�ا،
ويف وقته�ا س�يتم اتخ�اذ اجراءات
اداري�ة جدي�دة بعد تحدي�د ملعب
املباراة”.يشار اىل ان منتخب العراق
ه�و م�ن يتص�در ف�رق املجموعة
الثالث�ة بالتصفي�ات ،يليه املنتخب
البحرين�ي ،ومن ث�م االيراني ثالثا،
وهونك كون�ك وكمبوديا باملركزين
الرابع والخامس.

من فريوس كورونا” .مشريا ً إىل
ً
ايض�ا أموال
أن “االتح�اد خرس
تأجري القاعة”.
ّ
وبني أن “املش�اركات الخارجية
يف البط�والت الدولي�ة م�ا زالت
مس�تمرة ،حيث س�يتم اختيار
اول ثالث�ة العب�ني ع�ىل العراق
ك�ي يمثل�وا البل�د خارجي�اً”.
مش�ريا ً إىل أن “االتحاد سيجري
فحصا ً شامالً لالعبني املشاركني
خارجيا ً قبل املشاركة”.
تجدر اإلش�ارة اىل ان اتحاد بناء
االجسام قد أعلن رسميا ً تأجيل
بطوالت العراق بسبب فايروس
كورونا ،وتوجيهات خلية االزمة
بمنع التجمعات.

املنافس�ة األخ�رى ،وبالت�ايل نتأثر
بتل�ك الغياب�ات ،لكنن�ا نراهن عىل
ال�روح املعنوية للفري�ق يف تحقيق
نتيجة جيدة.
يش�ار إىل أن الزوراء س�يحل ضيفا
عىل أمان�ة بغ�داد يوم غ�د الثالثاء

ضمن منافسات الجولة الرابعة من
الدوري.
ويف س�ياق منفصل ،تعرض العبان
م�ن ن�ادي الرشط�ة اىل اصابة قبل
مواجهة املين�اء يف الجول�ة الرابعة
من الدوري املمتاز لكرة القدم.

وقال م�رشف فريق الكرة ،هاش�م
رضا إن “الرشطة سيفتقد لخدمات
الالعب�ني حس�ام كاظ�م وفيص�ل
جاس�م يف مواجهة املين�اء بالجولة
املقبلة من دوري الكرة املمتاز”.
واوض�ح أن “كاظ�م يعان�ي م�ن

تمزق بالعضلة الخلفية ،وس�يغيب
ع�ن املالع�ب مل�دة  10اي�ام ،ام�ا
جاس�م فيعاني من تمزق بالعضلة
االمامية ،وسيغيب ملدة  15يوماً”.
تجدر االشارة اىل ان املواجهة ستقام
يف السابع من شهر اذار الحايل.

بغداد /متابعة الزوراء
حقق ابط�ال العراق بألعاب قوى الصم ذهبيتني وفضيتني وبرونزية يف
س�باق  ٢٠٠م ٨٠٠ -م ،وذلك يف بطولة املغرب الدولية الخامسة أللعاب
القوى للمعاقني املقامة حاليا يف مدينة مراكش.وقد حاز الالعبون باسم
هادي وحس�ن محمد عمران واحمد جابر وحسني كريم واوس محمد،
عىل امليداليات.وتعرض الالعب حس�ني كري�م إلصابة ،وتم اتخاذ الالزم
من قبل الوفد العراقي ،وبالتنس�يق مع الجانب الطبي املغربي ،وحاليا
هو بحالة جيدة.ويسعى العراق اىل زيادة عدد االوسمة يف البطولة.

الرباع سلوان جاسم حيصد جائزة أفضل العب يف بطولة غرب آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
اختار اتحاد غرب آس�يا العب املنتخب
الوطني ،س�لوان جاس�م ،أفضل العب
يف البطول�ة الت�ي أقيم�ت يف اإلم�ارات
.2020
ونج�ح جاس�م بحص�د املرك�ز األول

بالبطول�ة ،ليتم اختي�اره أفضل العب
يف املس�ابقة التي تعد إح�دى محطات
التأهل إىل أوملبياد طوكيو.
وحص�د املنتخ�ب الوطن�ي للعبة رفع
االثق�ال ميداليت�ني ،ذهبي�ة وأخ�رى
فضية يف بطولة غرب اسيا.

وت�وج صف�اء راش�د اوال يف البطول�ة،
فيما جاء البطل احم�د فاروق باملركز
الثاني يف وزنه.
يذكر ان بطولة غرب اس�يا ،التي تقام
حالي�ا يف االم�ارات ،ه�ي واح�دة م�ن
البطوالت املؤهلة الوملبياد طوكيو.

اليوم ..انطالق مباريات اجلولة الرابعة من دوري الصاالت إدارة الصقور تهدي فانيلة
النادي لشابني بصريني

بغداد /متابعة الزوراء
تنطلق ،اليوم االثنني ،منافسات الدور الرابع
من املرحل�ة األوىل ملنافس�ات دوري خمايس
الك�رة بإقام�ة  8مباريات.وضمن املجموعة
األوىل يلع�ب ش�هربان أم�ام نفط الوس�ط،
ويُضي�ف مصايف الجنوب منافس�ه الجنوب،
وتحتضن قاعة الشباب لقاء الجنسية وغاز
الش�مال ،ويخوض مص�ايف الوس�ط مباراة

صعبة عندما يواج�ه الرشطة.ويف املجموعة
الثانية ،يحل نفط الجنوب ضيفا ً عىل الجيش
ويالق�ي أمان�ة بغ�داد ن�ادي أوروك ،وبلدية
النارصية يواجه امليناء ،وغاز الجنوب يالقي
الحشد.ويتصدر نفط الوس�ط الئحة ترتيب
املجموع�ة األوىل برصيد ( 9نق�اط) ،ويحتل
شهربان املركز الثاني ب�( 7نقاط) ،ويتواجد
الرشطة باملرتبة الثالثة ب�( 6نقاط).

بغداد /متابعة الزوراء
قدم�ت الهيئ�ة اإلدارية لن�ادي القوة
الجوية فانيلة النادي كهدية تذكارية
للفتاة البرصية ،وش�قيقها القادمني
من محافظة البرصة.
وقدم�ت ادارة الصق�ور الهدي�ة
التذكاري�ة خ�الل اس�تقبالها الفتاة
البرصي�ة وش�قيقها القادم�ني م�ن
محافظ�ة الب�رصة ملتابع�ة مب�اراة
الفريق امام الطلبة.
ولم يتمكن الشابان من دخول امللعب
بعد ق�رار منع الجماه�ري من دخول
امللعب الصادر من خلية االزمة بسبب
فايروس كورونا.

احتاد السلة حيدد موعداً جديداً ملباريات املربع الذهيب
بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتحاد العراقي لكرة الس�لة موعدا ً
جديدا ً ملباريات املربع الذهبي من الدوري

املمتاز .2020
وقال عضو اتحاد الس�لة ،خالد نجم :إن
“اتحاد الس�لة قرر نق�ل مباريات املربع
الذهب�ي اىل ي�وم الجمعة الس�ادس من
اذار ب�دالً من الس�بت ،ويف نف�س املكان
والزمان”.
وأوض�ح أن “النف�ط س�يواجه نف�ط
الجن�وب ،فيم�ا يالق�ي الرشط�ة فريق

املين�اء ،حي�ث س�يتم اللع�ب بمباراتي
الذه�اب واإلي�اب ،وم�ن ثم يت�م تحديد
طريف النهائي”.
يذكر أن دوري كرة الس�لة توقف بسبب
مش�اركة املنتخب الوطني يف التصفيات
االسيوية.
ويف س�ياق منفص�ل ،يواص�ل منتخ�ب
ش�باب الع�راق تدريبات�ه يف معس�كره
بالعاصمة بغداد استعدادا ً لبطولة غرب
اسيا نهاية شهر اذار املقبل.
وقال م�درب منتخ�ب الش�باب ،محمد

النج�ار إن “منتخ�ب الش�باب يواص�ل
استعداداته لبطولة اسيا للشباب ،حيث
يتدرب بش�كل يوم�ي يف قاعة الش�عب
بالعاصمة”.
واوض�ح ان “املنتخ�ب خ�اض مباراتني
وديتني مع ن�ادي االس�كان” .مبينا ً ان
“الفري�ق لديه املؤهالت الكافية لتحقيق
نتائج ايجابية يف البطولة”.
ومن املق�رر ان تقام بطولة غرب اس�يا
لكرة الس�لة نهاي�ة ش�هر اذار املقبل يف
العاصمة السورية دمشق.
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سان جريمان ميطر شباك دجيون ورين يواصل صحوته
أكرم باريس س�ان جريمان وف�ادة ضيفه
ديجون برباعية نظيفة بينها ثنائية لنجمه
ال�دويل الواع�د كيلي�ان مباب�ي يف املرحل�ة
السابعة والعرشين من بطولة فرنسا لكرة
القدم .وس�جل مبابي ثنائيته يف الدقيقتني
 74و 90+1رافعا ً رصي�ده إىل  18هدفا ً هذا
املوسم فانفرد بصدارة الئحة الهدافني.
ومن�ح اإلس�باني بابل�و س�ارابيا التق�دم
لباريس س�ان جريمان يف الدقيق�ة الثالثة،
وس�جل البدي�ل ال�دويل األرجنتين�ي ماورو
إي�كاردي املع�ار من إن�رت مي�ان اإليطايل،
الهدف الثالث يف الدقيقة  77رافعا ً رصيد إىل
 12هدفا ً عىل الئحة الهدافني.
لكن النادي الباري�يس تلقى رضبة موجعة
يف الدقيق�ة  17بإصاب�ة جناح�ه ال�دويل
األرجنتيني أنخل دي ماريا يف فخذه األيمن.
واضط�ر دي ماري�ا ،أحد أب�رز العبي فريق
العاصمة هذا املوسم ،إىل ترك مكانه لألملاني
يوليان دراكس�لر وتوجه مب�ارشة إىل غرف
املابس برفقة أحد أعضاء الجهاز الفني.
وتع� ّد إصابة دي ماريا رضبة قوية للمدرب
األملان�ي توم�اس توخي�ل كونه�ا ج�اءت
قبل ع�رشة أيام ع�ىل القم�ة املرتقبة أمام

بوروس�يا دورتمون�د األملان�ي ع�ىل ملعب
ب�ارك دي برانس يف إياب الدور ثمن النهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخ�رس باري�س س�ان جريم�ان  1-2يف
دورتموند علم�ا ً ّ
انه فش�ل يف تخطي الدور
ثمن النهائي يف املواسم الثاثة األخرية.
وخرس النادي الباري�يس خدمات دي ماريا
بعد أسبوع واحد عىل خسارته جهود قائده

املدافع ال�دويل الرازييل تياغو س�يلفا الذي
أصيب بدوره يف الفخذ يف الش�وط األول من
املب�اراة ضد بوردو ،وس�يغيب عن مواجهة
دورتموند.
وخ�اض باريس س�ان جريمان املب�اراة يف
غياب ثاثة العبني أساسيني بسبب اإليقاف
ه�م نجمه الرازي�يل نيمار دا س�يلفا الذي
طرد يف املباراة األخرية ضد بوردو ،واإليطايل

ماركو فرياتي والبلجيكي مونييه.
ّ
وبك�ر باري�س س�ان جريمان بالتس�جيل
وتحدي�دا ً يف الدقيقة الثانية عندما اس�تغل
تس�ديدة للقائد الرازي�يل ماركينيوس من
خارج املنطقة فتابعها بيمناه من مس�افة
قريبة داخل املرمى.
وحصل باريس س�ان جريمان ع�ىل العديد
من الفرص ملضاعف�ة الغلة لكن مهاجميه
خصوص�ا ً مبابي وهداف�ه التاريخي الدويل
األوروغوياني إدينس�ون كافاني الذي لعب
أساسيا ً اليوم ،تناوبا عىل إهدارها.
وواصل باريس س�ان جريمان س�يطرته يف
الش�وط الثاني ونج�ح يف تعزيز تقدمه عر
مبابي عندما تلقى كرة من دراكسلر فتوغل
داخل املنطقة ولعبها داخل املرمى (.)74
وصن�ع مبابي اله�دف الثال�ث لفريقه بعد
دقيقتني عندما مرّر كرة عىل طبق من ذهب
إلي�كاردي ،بدي�ل كافاني ،فهيأها لنفس�ه
بيمن�اه وتوغ�ل داخ�ل املنطق�ة وس�ددها
بيمناه أيضا ً داخل املرمى.
وخت�م مباب�ي املهرجان بهدفه الش�خيص
الثان�ي والراب�ع لفريق�ه عندم�ا اس�تغل
كرة مرتدة م�ن أحد املدافعني إثر تس�ديدة

اعالم الكرتوني

لدراكس�لر فس�ددها بيمن�اه من مس�افة
قريبة داخل املرمى.
وع�زز باري�س س�ان جريم�ان موقع�ه يف
الص�دارة برصي�د  68نقطة وأع�اد الفارق
إىل  13نقط�ة بين�ه وبني مط�ارده املبارش
مرس�يليا الفائ�ز ع�ىل مضيفه ني�م 2 - 3
الجمعة يف افتتاح املرحلة.
وواصل ري�ن صحوته وحقق ف�وزه الثاني
ع�ىل التوايل عندما تغلب عىل مضيفه تولوز
بهدفني نظيفني سجلهما بنجامان بوريجو
( )3وفيت�و مواس�ا ( )83وع�زز موقعه يف
املركز الثالث برصيد  47نقطة.
وسقط موناكو يف فخ التعادل للمرة الثانية
توالي�ا ً وكان�ت أم�ام ضيفه رين�س بهدف
لوس�ام بن يدر ( 31من ركلة جزاء) مقابل
هدف للغامبي حسان كامارا (.)58
وأكرم مونبلييه وفادة ضيفه سرتاس�بورغ
بثاثية نظيفة تناوب عىل تس�جيلها تيجي
سافانييه ( 57من ركلة جزاء و)65وغايتان
الب�ورد ( .)61وخ�رس أمي�ان أم�ام مت�ز
بهدف وحيد س�جله الجزائ�ري فريد بواليا
( ،)26وبريس�ت أمام أنجيه بهدف س�جله
الكامريوني ستيفان باهوكني (.)43

واتفورد يذيق ليفربول أول هزمية يف الدوري االجنليزي املمتاز
صع�ق واتف�ورد ضيف�ه ليفرب�ول متص�در ال�دوري
اإلنكليزي فف�از عليه بثاثية نظيفة يف املرحلة  28من
املسابقة.
ووقع السنغايل إس�ماعيا سار عىل ثنائية  ،60 ،54ثم
أضاف تروي دييني الهدف الثالث .72
وهذه الخسارة األوىل للريدز يف الدوري اإلنكليزي املمتاز
بعد  26فوز وتعادل واحد.
وتجمد رصيد الريدز عند النقطة  79يف الصدارة ،بينما
ارتفع رصيد واتف�ورد إىل  27نقطة .وانتقل من املركز
التاسع عرش قبل األخري إىل املركز السابع عرش.
وأوق�ف واتف�ورد سلس�لة  44مباراة دون خس�ارة يف
الدوري لليفربول ،وحرمه من االنفراد بالرقم القيايس
لع�دد االنتصارات املتتالية يف ال�دوري والذي توقف عند
 18لصالح مانشسرت سيتي.
وه�ذه الخس�ارة األوىل لفري�ق املدرب االملان�ي يورغن
كلوب يف ال� “برمري ليغ” منذ س�قوطه أمام مانشسرت
سيتي  1-2يف الثالث من كانون الثاني/يناير .2019
ودخل ليفربول اللقاء وهو يطمح بتحقيق فوزه التاسع
ع�رش تواليا ً يف الدوري وتحقي�ق إنجاز تاريخي بعد أن
عادل رقم سيتي أمام وست هام االثنني املايض.
وتبخرت آمال ليفربول بتكرار إنجاز أرسنال الذي حقق
لقب الدوري موس�م  2004 - 2003من دون خس�ارة،
وكان يبتع�د بف�ارق خمس مباريات م�ن معادلة رقم
“املدفعجية” القيايس من دون هزيمة يف الدوري ()49
الذي حققه بني عامي  2003و.2004
ورغم أن الخس�ارة أتت قاسية إال أن ذلك لم يؤثر كثريا ً
يف طموحه نحو لقب أول يف الدوري منذ  30عاما ً وعىل
تفوق�ه الكبري يف الصدارة بفارق  22نقطة عن س�يتي
الثاني الذي تأجلت مباراته مع ارس�نال بسبب خوضه

أمس األحد نهائي كأس الرابطة أمام أستون فيا.
وج�اءت هزيمة ليفرب�ول بعد فرتة متقلب�ة يمر فيها
بطل أوروبا ،بعد أن س�قط بهدف نظيف أمام مضيفه
أتلتيكو مدريد اإلس�باني يف ذهاب ال�دور ثمن النهائي
م�ن دوري األبطال األس�بوع الفائت ،قب�ل أن يعوض
تأخره  1-2أمام وس�ت هام يف ال�دوري االثنني املايض
إىل فوز صعب .2 - 3
وقدم ليفربول ش�وطا ً أول سيئا للغاية حيث لم يشكل
أي خط�ورة ع�ىل املرم�ى ولم يس�دد أي تس�ديدة بني
الخشبات الثاث واكتفى بمحاولة واحدة.
وسجل سار الهدف األول بعد أن موّه ديني كرة وصلته
من رمية تماس إىل زملي�ه الفرنيس عبدوالي دوكوري

داخل املنطق�ة فمررها عرضية اىل الس�نغايل عىل باب
املرمى أودعها الشباك (.)54
ولم يمهل س�ار ليفربول س�وى س�ت دقائ�ق ليضيف
الهدف الثاني إثر تمريرة خلف الدفاع من ديني فانطلق
بها اىل داخل املنطقة وأسقطها فوق اليسون (.)60
وحاول ليفربول تقليص الفارق إال أن تس�ديدة البديل
آدم الالنا بيرساه من خ�ارج املنطقة ارتدت من القائم
(.)66
وس�جل ديني الهدف الثالث ألصحاب األرض بعد خطأ
م�ن املدافع ترن�ت ألكس�ندر آرنولد يف إع�ادة الكرة اىل
اليسون ،اقتنصها سار ومررها إىل ديني داخل املنطقة
(.)72
فس�ددها داخل املرمى الخايل

نافاس يرفض التشكيك يف دفاع باريس
أشاد كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان
جريمان بزمائه بعد الف�وز عىل ديجون (- 4
 )0اليوم السبت ،يف بطولة الدوري الفرنيس.
وق�ال ناف�اس يف ترصيح�ات أبرزتها ش�بكة
“كان�ال س�ابورتر”“ :كان يج�ب أن نتح�ىل
بالصر يف الش�وط األول خصوصا مع اعتماد
املنافس عىل  5العبني يف خط الدفاع ،لذا كانت

املهمة أصعب يف خلق الفرص”.
وأضاف الحارس الكوس�تاريكي “يبقى اليشء
األهم إحراز املزيد م�ن األهداف ،لكن من املهم
أيض�ا الخ�روج بش�باك نظيف�ة” .واس�تطرد
“األج�واء داخل صفوف الفري�ق جيدة للغاية،
وس�أدافع دائم�ا ع�ن زمائي ،فه�م يدافعون
عني دائما ،ويبذلون جهدا كبريا داخل امللعب”.

ورد كيلور ناف�اس بهذه الترصيحات
ع�ىل التش�كيك يف الفري�ق الباري�يس
وقوته الدفاعية بع�د التعادل  4-4مع
أميان والف�وز بصعوبة  4-3أمام بوردو
وبينهما الخسارة أمام بوروسيا
دورتموند  1-2يف دوري
أبطال أوروبا.

الوداد يهزم النجم الساحلي ومعلول يقود األهلي لرد االعتبار

نجح ال�وداد املغربي يف تحقيق األهم بف�وزه عىل ضيفه النجم
الس�احيل التون�يس  0 - 2ضمن ذهاب الدور رب�ع النهائي من
مس�ابقة دوري أبط�ال إفريقي�ا لكرة الق�دم .يف مركب محمد
الخام�س ،ف�رض املدافع محمد الناهريي نفس�ه نجم�ا ً للقاء
بتوقيع�ه ه�ديف املباراة م�ن رأس�يتني يف الدقيقت�ني  11و.54
وس�يتج ّدد التنافس بني الفريقني يف لقاء اإلياب بعد أس�بوع يف
اس�تاد رادس الش�هري بتونس ،والذي يستنجد به النجم عوضا ً
عن ملعبه األصيل “أوملبي سوس�ة” الذي أغلقت أبوابه منذ مدة
بس�بب خضوعه إلصاحات .ويع ّد هذا الف�وز األول للوداد عىل
فري�ق تونيس يف املس�ابقة بعد انتهاء  6مواجهات س�ابقة بني
الطرفني بأربعة هزائم وتعادلني .وفاز األهيل املرصي عىل ضيفه

صنداون�ز الجنوب إفريقي  0 - 2يف ذهاب
ربع نهائ�ي دوري أبط�ال إفريقيا لكرة
الق�دم .وس�جّ ل التونيس ع�يل معلول
ثنائية األهيل يف الش�وط الثاني عقب
انعدام الرتكيز الذي كان عليه بطل
الدوري املرصي يف الثلث الهجومي
خال الش�وط األولّ .
ووقع معلول
ع�ىل اله�دف األول مس�تفيدا ً من
ث�م
بيني�ة النيج�ريي أجاي�ي وم�ن
عليه�ا
الثان�ي م�ن ركلة ج�زاء حصل
( 5 6
البدي�ل الس�نغايل بادج�ي
أ م�ا م
و .)68ور ّد األه�يل اعتب�اره
ذات ال�دور
صنداونز ال�ذي أخرجه من
ا نترص
يف املوس�م الفائ�ت ح�ني
علي�ه ذهاب�ا ً  0 - 5فيما
حق�ق األه�يل ف�وزا ً
ً
.0
رشفي�ا إياب�ا ً 1-
بنتيج�ة
ويحتاج األهيل للخروج
أو حت�ى
التعادل أو الفوز للتأهل
علما ً أن
الخسارة بفارق هدف،
يف ح�ال
خس�ارته بفارق هدفني
ل�ه العب�ور إىل
تسجيله لألهداف ستضمن
نصف النهائي أيضا ً.

تأجيل مباراتي العني والشارقة مع السد والدحيل بسبب كورونا

أجَّ ل االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم مباراتي
العني والشارقة االماراتيني مع السد والدحيل
القطريني ع�ىل التوايل يف الجول�ة الثالثة من
مس�ابقة دوري أبطال آس�يا بسبب فريوس
كورون�ا املس�تجد .وأعلن االتح�اد اإلماراتي
لكرة الق�دم عر حس�ابه يف “تويرت” تأجيل
املباراتني “بس�بب الظروف الصحية الراهنة
الت�ي تم�ر به�ا املنطق�ة” .وكان�ت مباراة
الدحيل والش�ارقة يف الدوح�ة اليوم االثنني،
هي الوحي�دة إىل جانب مباراة العني والس�د

يف س�تاد ه�زاع الع�ني غ�دا الثاث�اء ،لم يتم
تأجيلهما من مباريات ف�رق غرب القارة يف
الجولة الثالثة للمس�ابقة القارية .وس�افر
الش�ارقة بالفعل أول أمس الس�بت إىل قطر
لخوض املباراة أمام الدحيل ،ونرش حس�اب
الن�ادي االماراتي عىل “توي�رت” صورا ً ألفراد
بعث�ة الفري�ق وه�م يف الطائ�رة املتجهة إىل
الدوحة ،قبل أن يتم اعان قرار التأجيل .من
جهته ،تق�دم العني بطلب إىل االتحاد القاري
لتأجيل مباراته مع الس�د ،وقال عضو إدارة

النادي اإلمارات�ي ماجد العويس
يف ترصي�ح للموق�ع الرس�مي
للنادي ان ذلك يأتي “اتس�اقا مع
إجراءآت الوقاية واملراقبة املتبعة
يف الدول�ة حالي�ا به�دف التصدي
لف�ريوس كورون�ا ،وخصوصا ً أن
الساعات املاضية شهدت اكتشاف
حالتني حول اس�تاد هزاع بن زايد
(الذي سيحتضن املباراة) ،وتحديدا ً يف
طواف اإلمارات للدراجات”.
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كلوب :واتفورد فعل ما أراده تماما ...
ويجب أن نتقبل الهزيمة
لم يجد مدرب ليفرب�ول يورجن كلوب مانعا من تقبل
الهزيم�ة املفاجئ�ة التي تلقه�ا فريقه أم�ام مضيفه
واتف�ورد ( ،)0-3ضم�ن الجول�ة  28م�ن ال�دوري
اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وكان واتفورد الطرف األفضل طوال اللقاء ،ولم يمنح
خصم�ه فرصة لتش�كيل الخطورة ،األم�ر الذي أهداه
 3نق�اط ثمينة ضمن مس�عاه للنجاة م�ن الهبوط إىل
الدرجة األوىل (تشامبيونشيب).
أم�ا ليفرب�ول ،فتلق�ى هزيمت�ه األوىل يف ال�دوري هذا
املوس�م ،بعدما س�بق له الف�وز يف  26مب�اراة مقابل
تعادل وحيد.
وق�ال كل�وب يف ترصيح�ات نقلته�ا هيئ�ة اإلذاع�ة
الريطاني�ة (ب�ي بي يس) عق�ب انتهاء اللق�اء“ :لقد
فعلوا ما أرادوه تماما ،ونحن لم نفعل األمر ذاته ،هكذا
تعمل كرة القدم”.
وأضاف“ :الش�وط األول كان صعبا ،كان هناك الكثري
م�ن الك�رات املقطوعة ،الج�ري هنا وهن�اك ،امتلكوا
الك�رة كث�ريا لكننا لم نحت�ل املواقع املناس�بة لتمرير
الك�رة وإنهائها أمام فريق جيد ومنظم يملك أساس�ا
جيدا”.
وتابع امل�درب األملاني“ :يجب أن نتقبل األمر ،إنه ليس
سها ،لكنه دليل عىل أننا لم نكن جيدين كفاية الليلة،
األم�ر دائم�ا صعب ،يف املب�اراة يج�ب أن تقات�ل ،كنا
متخلفني بثاثية لكننا واصلنا املحاولة”.
وختم كلوب“ :لم تكن هناك مواقف ساذجة فقد فيها
أحد ما تماس�كه ،إذا فزت فه�ذا أمر جيد ،إذا خرست،
فافعل ذلك بطريقة صحيحة ،وافعله كرجل”.

نابولي يتفوق على تورينو
بالدوري اإليطالي

فا َز نابويل عىل تورينو  ، 1 / 2ضمن منافسات املرحلة السادسة
والعرشين للدوري اإليطايل لك�رة القدم .وتقدم نابويل يف الدقيقة
 19عن طريق كوس�تاس مانوالس ،قبل أن يضيف جيوفاني دي
لورينزو الهدف الثاني لنابويل يف الدقيقة  .82وس�جل س�يميوني
إيدي�ر هدف تورينو الوحي�د يف الدقيقة األخرية من الوقت األصيل
للمب�اراة .ورفع ناب�ويل رصيده إىل  39نقطة يف املركز الس�ادس،
فيما تجمد رصيد تورينو عند  27نقطة يف املركز الخامس عرش.

التعادل حيسم مواجهة غرناطة وسيلتا فيجو

كان التعادل الس�لبي هو س�يد املوقف يف اللقاء الذي استضاف
فيه غرناطة نظريه سيلتا فيجو عىل ملعب (لوس كارمينيس)
ضمن الجولة ال� 26بدوري الدرجة األوىل اإلس�باني لكرة القدم
“الليج�ا” .وبهذه النتيجة يتوقف مسلس�ل انتصارات غرناطة
خال الجولتني السابقتني ،ليحقق التعادل الرابع له هذا املوسم.
وبات رصيد الفريق األندليس  37نقطة يف املركز التاسع.
من جانبه ،س�قط الفري�ق الجاليثي هو اآلخ�ر يف فخ التعادل
الع�ارش هذا املوس�م .ول�م ينجح س�يلتا يف االبتع�اد كثريا عن
منطقة الخطر بعد أن اكتفى بنقطة جعلت رصيده  25يف املركز
ال� ،17ويبتعد مؤقتا بفارق  3نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

حادثة مأساوية تودي حبياة
العب مصري يف السودان
نش�ب حريق بمقر إقام�ة فريق مريخ الفارش الس�وداني ،أدى إىل
وفاة الاعب املرصي “محمد العيسوي” وإصابات متفاوتة وسط
الاعبني .ونعى االتحاد الس�وداني لكرة القدم عر موقعه الرسمي
الاعب امل�رصي ،والذي تويف إثر الحريق الذي ّ
ش�ب بالطابق األول
من الفندق مقر البعثة حيث اندلع دخان كثيف مما خلق حالة من
الهل�ع والذعر دفعت عددا ً من الاعبني إىل القفز من الطابق الرابع،
ليتوىف “العيسوي” باإلضافة إلصابة أربعة العبني آخرين.

دجوكوفيتش يتوج بلقب دورة دبي
َ
حاف�ظ الرصبي نوف�اك دجوكوفيت�ش املصن�ف أول عامليا ً
ً
عىل س�جله خاليا من الخس�ارة هذا العام وتوج بلقب بطل
دورة دبي الدولية يف كرة املرضب للمرة الخامس�ة يف مسريته
االحرتافية ،عندما تغلب عىل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس
 3 - 6و 4 - 6يف املباراة النهائية.
وه�و اللق�ب ال�� 79لدجوكوفيت�ش يف مس�ريته
االحرتافي�ة والخامس يف دورة دب�ي بعد أعوام
 2009و 2010و 2011و ،2013والثال�ث
هذا العام بعد كأس الرابطة مع منتخب
ب�اده رصبي�ا ،وبطول�ة أس�رتاليا
املفتوح�ة ،اوىل البط�والت األرب�ع
الك�رى عندما رفع غلت�ه يف الغراند
سام إىل  17لقبا ً.
واحت�اج دجوكوفيت�ش إىل
س�اعة و 17دقيق�ة للتغل�ب عىل
تسيتسيباس الذي خرس النهائي
للع�ام الثاني ع�ىل التوايل بعدما
س�قط الع�ام امل�ايض أم�ام
الس�ويرسي روجي�ه في�درر
ال�ذي خضع لعملي�ة جراحية
يف ظهره وس�يغيب عن بطولة
روالن غاروس الفرنسية.
وهو الفوز الثالث لدجوكوفيتش
ع�ىل تسيتس�يباس يف خم�س
مباري�ات جمع�ت بينهما حتى
اآلن ،وكان�ت املباري�ات األرب�ع
الس�ابقة جميعه�ا يف دورات

املاس�رتز لأللف نقط�ة ،حيث حس�م اليوناني املب�اراة األوىل يف ثمن
نهائ�ي دورة تورونتو عام  ،2018ورد الرصبي يف نهائي دورة مدريد
الع�ام امل�ايض ،قب�ل أن يتف�وق تسيتس�يباس يف ربع نهائ�ي دورة
ش�نغهاي الصينية يف الع�ام ذاته ،ورد الرصبي يف ال�دور ذاته لدورة
باريس يف  2019أيضا.
كما هو الفوز الثامن عرش لدجوكوفيتش يف  18مباراة هذا العام.
وأهدر تسيتس�يباس فرصة كرس إرس�ال دجوكوفيتش يف الش�وط
الخام�س ،قب�ل أن يفعلها الرصبي يف الش�وط الثام�ن عندما كرس
إرسال اليوناني ليتقدم  3 - 5وأنهى املجموعة يف صالحه  3 - 6يف 39
دقيقة .وتابع دجوكوفيتش تفوقه يف املجموعة الثانية وكرس ارسال
تسيتسيباس يف الشوط الخامس ،لكن اليوناني رد له التحية مبارشة
مدركا التعادل .ونجح دجوكوفيتش يف كرس إرس�ال تسبتسيباس يف
الش�وط التاس�ع ليتقدم  4 - 5ومن ثم أنهى املجموعة يف صالحه 6
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احتجاج على عاملني يف وكالة
“سبوتنيك” الروسية بأنقرة

أنقرة/األناضول:
تظاهر بضعة أشخاص أمام منزل صحفيني عاملني يف مكتب وكالة “سبوتنيك” الروسية
بالعاصم�ة الركية أنقرة .وعلمت األناضول أن املجموعة مكونة من  8أش�خاص تجمعوا
أمام منزل الصحفيني الثالثة ،ورددوا هتاف“ :الشهداء ال يموتون والوطن ال يتجزأ” .وبعد
احتجاج املتظاهرين لفرة أمام منزل الصحفيني ،الذي يس�تخدمونه كمكتب للعمل ً
أيضا،
غادروا املنطقة .وعىل اإلثر توجه عنارص من الرشطة إىل املوقع ،وبدؤوا تحقيقاتهم ملعرفة
هوية املتظاهرين.

إليوت “اجلشع” يسعى لإلطاحة جباك
دورسي من إدارة تويرت

واشنطن/ميدل ايست اونالين:
َيس�عى صن�دوق “إليوت” االس�تثماري إىل
ّ
ومؤس�س
اس�تبدال ج�اك دوريس ،رئي�س
ش�بكة توير للتواص�ل االجتماع�ي عىل ما
ج�اء يف سلس�لة مقاالت ن�رشت يف الصحف
ّ
املتخصصة باألعمال الجمعة.
األمريكية
وذك�ر مصدر يف ش�بكة “يس أن بي يس” أن
الصن�دوق األمريكي يرغب يف اس�تبعاد جاك
دوريس “ألن اهتمامات�ه تنقس�م بني توير
ّ
متخصص�ة بالدفع
وس�كوير (وهي رشكة
الرقمي ّ
أسسها دوريس) ،وألنه يريد االنتقال
إىل إفريقيا”.
وع�ىل أثره�ا ارتفعت أس�هم توي�ر بنحو 8
 %يف التب�ادالت اإللكرونية بع�د إغالق وول
سريت .ورفضت الرشكة التي تتخذ مقرّها
يف سان فرانسيسكو ،التعليق عىل املوضوع.
يف  21آذار/م�ارس  2006غ�رّد جاك دوريس
ّ
املنصة ،وكتب
التغريدة األوىل يف تاري�خ هذه
“لق�د قمت للت�و بتحميل إعدادات حس�ابي
ّ
الخاص عىل توير”.
يف الع�ام  ،2008تع�رّض دوريس النتق�ادات
بس�بب س�وء اإلدارة ،وتمّ�ت إزاحت�ه م�ن
ّ
ّ
املؤس�س إيفان
وحل مكانه رشيكه
منصبه
وليامز.
تع�رض النتق�ادات بس�بب س�وء
دوريس
ّ

اإلدارة
وم�ع عودت�ه يف الع�ام  ،2015أعل�ن ع�ن
ّ
املوظفني بنس�بة  % 8وهو ما
تخفيض عدد
طال نحو  340وظيفة .وكذلك وعد املطوّرين
بمزيد من الشفافية واألخذ بآرائهم ،واعتذر
منهم عن اإلرباك الحاص�ل داخل املجموعة،
وتع ّهد تبسيط املنتجات املق ّدمة لجذب املزيد
من الجمهور.
يف الع�ام نفس�ه ،دخلت “س�كوير” رشكته
ّ
املتخصصة بالدفع عر الهاتف يف البورصة.
ً
إىل ذل�كّ ،
أرباح�ا للمرّة األوىل يف
حققت توير
العام .2017
يشار إىل أن صندوق “إليوت” ّ
تأسس يف العام
 1977م�ن قبل رجل األعم�ال األمريكي بول
س�ينجر ،واعت�ر من ب�ني أق�وى الصناديق
االستثمارية يف العالم كونه يدير أصوالً بنحو
 40مليار دوالر.
يتعام�ل الكثري م�ن ال�رشكات املعروفة مع
هذا الصندوق مثل سامس�ونغ وتيسنكروب
وباير وبرين�و ريكار .كما يُع�رف الصندوق
ب�”الجش�ع” ،نظ�را ً إىل انخراط�ه ب�رشاء
دي�ون ال�دول التي تعان�ي صعوب�ات مالية
واقتصادية ،كما حصل مع األرجنتني ،طمعا ً
بالعوائ�د املرتفع�ة الت�ي يمك�ن أن يحصل
عليها.
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الالمي  :اجهزتنا مازالت بعيدة عن طرق وقاية منوذجية من فريوس كورونا
كما اكد نقيب الصحفيني العراقيني
حاجة العراق ملستشفيات خاصة
باالوبئة املعدية.
وق�ال الالم�ي يف تغري�دة ل�ه
مس�اء امس  “ :س�ابقا يف العراق
مستش�فيات خاص�ة باالوبئ�ة
املعدي�ة تس�مى مستش�فى /
الحمي�ات /منت�رشة يف كل
املحافظ�ات العراقي�ة ،وه�ي
خارج ح�دود امل�دن وفيها افضل
التجهي�زات الصحي�ة  ،ووجودها
للذي�ن اصيبوا بام�راض معدية ،
لكنها االن يف خ�ر كان بعد نهبها
من الرساق”.
واضاف الالمي :مع وجود #كورونا
نحن بحاجة ملستش�فيات اسمها
الحميات”.

بغداد  /نينا:
اكد نقي�ب الصحفي�ني العراقيني
مؤي�د الالم�ي ان االجه�زة املعنية
مازالت بعي�دة عن ط�رق الوقاية
النموذجية من فريوس كورونا .
وقال الالمي يف تغريدة عىل “توير
“  ”:الصح�ة العراقي�ة تعل�ن عن
اكتش�اف  5ح�االت جدي�دة م�ن
فريوس كورون�ا  4 ،منها يف بغداد
والخامسة يف بابل “.
واضاف  ”:كل هذا الرعب ومازالت
اجهزتن�ا بعيدة عن ط�رق الوقاية
النموذجية  ،خصوص�ا بعد اعالن
احد النواب ع�ن وجود عطل باحد
اجهزة كشف الوباء يف مطار بغداد
وعدم وج�ود مواقع عزل متطورة
وفردية لكل مشتبه به “.

أسانج يقاوم واشنطن ...بانتظار اجلولة األخرية
لندن/متابعة الزوراء:
انتهى خالل األس�بوع الحايل الجزء األول من
ّ
مؤسس موقع
جلسات النظر يف طلب تسليم
“ويكيليك�س” ،جوليان أس�انج ،إىل الواليات
املتح�دة األمريكي�ة ،قبل إرج�اء املحاكمة إىل
ُ
وستستأنف حينها عىل
 18مايو/أيار املقبل،
مدى ثالثة أسابيع.
ومث�ل األس�رايل البالغ م�ن العم�ر  48عاما ً
أمام القضاء الريطاني طوال أربعة أيام ،من
اإلثنني إىل الخميس املاضيني.
يف جلس�ة يوم الخميس املايض ،مُ نح أس�انج
س�مّاعات ،ملس�اعدته يف متابع�ة اإلجراءات،
بعدما اشتكى من صعوبة مجاراة ما يحصل.
لكن�ه خلعه�ا بعد ثالث�ني دقيقة ،ث�م رفض
القايض طلبا ً رسميا ً إلخراج أسانج من قفص
االته�ام ،يف الجزء الخلفي من قاعة املحكمة،
ليتمكن من الجلوس مع محامييه واالستماع
ّ
وشكك ممثل الواليات املتحدة،
بشكل أفضل.
جيمس لويس ،يف حجج محامي أسانج بأنه ال
يمكن إرساله إىل الواليات املتحدة ألن معاهدة
بني البلدين تحظر الرحيل بس�بب املخالفات
السياس�ية .وقال لويس“ :ال يمكن القول إن
هناك رصاعا ً سياسيا ً بني الحكومة األمريكية
والفصائل املعارضة يف هذه القضية”.
وأضاف“ :هو ليس متهما ً ألنه كشف معلومات
ّ
تفض�ل الحكومة
محرج�ة أو مزعج�ة كانت
ع�دم كش�فها”ّ .
واته�م أس�انج بتعري�ض
مصادر أمريكية للخطر ،عر نرشه عىل موقع
“ويكيليك�س”  250أل�ف برقية دبلوماس�ية
و 500أل�ف وثيق�ة رسي�ة تتعل�ق بأنش�طة
الجيش األمريكي يف العراق وأفغانس�تان .من
جه�ة ثاني�ة ،قال ممث�ل الدفاع عن أس�انج،
إدوارد فيتزجريال�د ،االس�بوع امل�ايض إن�ه

يتوجب عىل اململكة املتح�دة أال ترحل موكله
إىل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،ألن هن�اك
اتفاقا ً أمريكيا ً �� بريطانيا ً عام  2003يحظر
الرحيل بس�بب مخالفات سياسية .وأوضح
فيتزجريال�د“ :إن ل�م تكن قضي�ة إرهاب ،أو
مخالفة عنيفة ،فإن مبدأ عدم تسليمك بسبب
مخالفة سياس�ية مطبق عاملياً ...إنه يعود ملا
يزيد ع�ىل املائة عام .الواليات املتحدة بالطبع
تضيفها لكل معاهدة ،ألنها ال تريد ملواطنيها
أن يُرحلوا بسبب مخالفات سياسية”.
خ�الل الي�وم نفس�ه ،أك�د فريق الدف�اع عن
أس�انج أن الرئيس األمريك�ي ،دونالد ترامب،
عرض عىل مؤسس “ويكيليكس” العفو عنه
إذا أك�د أن روس�يا غ�ري متورط�ة يف ترسيب
بيان�ات م�ن بري�د إلكرون�ي داخ�ي للحزب
الديمقراط�ي األمريكي .ونف�ى البيت األبيض
ف�ورا ً املعلومات .ونرش موق�ع “ويكيليكس”
عام  2016آالف الرس�ائل اإللكرونية للحزب
الديمقراطي وفريق هيالري كلينتون ساهمت
يف إضع�اف األخ�رية يف االنتخابات الرئاس�ية
التي جرت حينها.
يته�م االدعاء األمريك�ي أس�انج بالتآمر مع
املحللة يف الجيش األمريكي ،تشيليس مانينغ،
لتج�اوز كلم�ة رس واخراق حاس�بات وزارة
الدف�اع األمريكي�ة (بنتاغون) ،ون�رش مئات
اآلالف م�ن الرقي�ات الدبلوماس�ية الرسي�ة
وامللف�ات العس�كرية حول الح�رب يف العراق
وأفغانستان.
وب�ني ه�ذه الوثائ�ق ،مقط�ع فيدي�و يُظهر
مدنيني ُقتلوا برضبات ّ
شنتها مروحية قتالية
أمريكي�ة يف الع�راق يف يوليو/تم�وز ،2007
بينه�م صحفي�ان يف وكال�ة “روي�رز” .لكن
هذه الرضبة التي جعلت األس�رايل يُق ّدم عىل

أن�ه بطل حري�ة الصحافة ،عرّضت�ه أيضا ً إىل
انتقادات .ففي  ،2011دانت الصحف الخمس
املرتبط�ة باملنص�ة (بينه�ا نيوي�ورك تايم�ز
ولوموند) الطريقة التي ُنرشت فيها الوثائق.
ويواجه أس�انج ثمانية عرش اتهاما ً بالتخابر
وإساءة استخدام الحاسوب ،ويواجه عقوبات
تبلغ  175عاما ً حال إدانته .ويقول أسانج إنه
كان يعم�ل كصحفي ،وتحق له الحماية وفق
التعديل األول للدستور األمريكي.
أوق�ف مؤس�س “ويكيليك�س” ،بع�د س�بع
سنوات من اللجوء يف سفارة اإلكوادور يف لندن،
بموافق�ة كيتو ،يف  11إبريل /نيس�ان املايض
من قبل الس�لطات الريطانية التي س�جنته
ً
مب�ارشة ،ث�م دانت�ه بالحبس  50أس�بوعا ً يف

األول من مايو /أيار املايض ،النتهاكه رشوط
الكفال�ة .وانتهت هذه املدة يف  22س�بتمر/
أيل�ول املايض ،لكنه لم يغادر س�جن بلمارش
اللندني ،ملخ�اوف قضاة وستمنس�ر من أنه

سيف ّر مجدداً.
وينبغ�ي عىل القضاء الريطان�ي أن يح ّدد ما
إذا كان طلب تسليمه يحرم عددا ً من املعايري
القانونية ،وخصوصا ً ما إذا كان غري متناسب
أو غري متوافق مع حقوق اإلنسان.
لك�ن مراقبني قال�وا إن حظوظ واش�نطن يف
تسلّم املواطن األس�رايل ضئيلة ،وتحديدا ً ألن
املؤسس�ات املعني�ة بحق�وق اإلنس�ان ،مثل
“منظمة العفو الدولية” (أمنستي) ،دعت إىل
رفض طلب التسليم .وأوضح املدير التنفيذي
يف معه�د  Knight First Amendmentالتابع
ل�� “جامع�ة كولومبي�ا” ،جمي�ل جعفر ،أن
الحكومات األجنبية تميل إىل اعتبار التجسس
جريم�ة سياس�ية ،ل�ذا فمن غ�ري املرجح أن
تس�لم اململكة املتحدة أس�انج إىل واش�نطن،
ملواجهة ته�م بموجب هذا القانون ،يف حديثه
ملجل�ة “تاي�م” األمريكي�ة يف يونيو/حزيران
املايض.

وسائل اإلعالم اجلادة تستفيد من هجمات السياسيني

لندن/وكاالت:
تحوّل�ت هجم�ات الزعم�اء السياس�يني الش�عبويني ضد ما
يطلقون عليها “صحافة الكذب” يف الواليات املتحدة وبريطانيا
والرازيل إىل مصدر للدعم والربح لوسائل اإلعالم الجا ّدة.
وتحقق كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست ،والغارديان
الريطانية ومجلة “ذي إيكونوميست” انتشارا أكر وزيادة يف
أعداد مشركيها ،منذ انتخاب الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ّ
وتويل الرئيس الش�عبوي جايري
يف الثام�ن من نوفم�ر 2016
بولسونارو السلطة قبل عام.
وب�ني نوفم�ر  2016ونوفمر  2018ارتفع عدد االش�راكات
الرقمية يف نيويورك تايمز من  1.5مليون إىل  2.5مليون .وهي
تصل حاليا إىل نحو أربعة ماليني .ويف  2019سجلت الصحيفة

أكث�ر م�ن مليون مش�رك رقمي جدي�د“ .وهذه ه�ي الزيادة
السنوية األعىل منذ إدراج العروض الرقمية املدفوعة يف 2011
وأق�وى زيادة يف املش�ركني يف غضون س�نة منذ وجود رشكة
نيويورك تايمز عىل اإلطالق”.
ويف الرازي�ل بعد أن أعل�ن رئيس الرازيل اليميني الش�عبوي
بولس�ونارو أن حكومته لن تصدر إعالنات يف أكر صحيفة يف
البالد ،ارتفع عدد االشراكات الرقمية بشكل كبري.
وبحس�ب املعه�د اإلعالم�ي الرازي�ي ،ارتفع�ت االش�راكات
الرقمية املدفوعة من  207.000يف ديسمر  2018إىل 241.000
يف أكتوب�ر  .2019ويف بريطاني�ا ّ
تمكن�ت صحيف�ة الغارديان
بفضل نهجه�ا االنتقادي .من زيادة عدد املش�ركني ،وتتلقى
دعم القراء للحفاظ عىل الصحافة املستقلة.

وقالت شبكة دويتشه فيله يف تقرير لها ،إن املعركة اإلعالمية
ح�ول األخبار الزائف�ة والتحقق من الحقائ�ق تتواصل بقوة.
ويدعم املش�اركون فيه�ا بعضهم البعض .لك�ن املؤرخ بريند
غراينر أش�ار عر إذاعة “دويتشالند فونك” األملانية مؤخرا إىل
أن هذا الوضع مربح للجانبني.
وق�ال إن وس�ائل اإلع�الم تس�تفيد م�ن القيم�ة الرفيهي�ة
لسياس�يني ش�عبويني ،فهي تس�لّط الضوء عىل كل استفزاز
وتجلب لهم مزيدا من االهتمام.
وأضاف “من خالل استفزازاتهم يق ّدم سياسيون مثل بوريس
جونسون ودونالد ترامب وبنيامني نتنياهو أو ماتيو سالفيني
باس�تمرار أخب�ارا جديدة ،فوس�ائل اإلعالم غ�ري مجرة عىل
القفز فوق كل عصا توضع أمامها”.

كيف يطارد شبح قتل صحفي وخطيبته االنتخابات يف سلوفاكيا؟
براتيسالفا /بي .بي .يس:
يتوج�ه الناخب�ون يف س�لوفاكيا إىل صنادي�ق
االق�راع يف أول انتخاب�ات عامة من�ذ اغتيال
صحفي استقصائي وخطيبته يف عام .2018
وكان مقت�ل ي�ان كوزياك وخطيبت�ه مارتينا
كوس�نريوفا بالرص�اص ق�د صدم ه�ذا البلد
األوروب�ي وأط�اح برئي�س الحكوم�ة روبرت
فيك�و ،ولك�ن حزب�ه الحاك�م الديموقراطي
االجتماعي (سمري اس دي) ظل يف السلطة.
وتشري استطالعات الرأي إىل تقارب املتنافسني
مع تضخم التأييد لحزب اليمني املتطرف.
وكان كوزياك يتقىص ملفات فس�اد عىل أعىل
مس�توى ،وهو األمر الذي مثل قضية رئيس�ة
لدى الناخبني.
ويف االنتخابات الرئاس�ية العام املايض ،فازت
املحامية زوزانا كابوتوفا املناوئة للفساد رغم
أنها جديدة عىل الساحة السياسية.
وت�م توجي�ه االتهام�ات ألربعة أش�خاص يف
مقتل الصحف�ي وخطيبته وم�ن بينهم رجل
أعمال شهري.
وكان كوزياك يكتب عن فس�اد رجال األعمال
يف سلوفاكيا ،ودعم االتحاد األوروبي ،والفساد
يف رضيبة القيمة املضاف�ة ،ومحاوالت املافيا
اإليطالي�ة (ندرانجيت�ا) إقام�ة عالق�ات مع
سياسيني.
ت�وىل رئيس ال�وزراء بير بيليغرين�ي منصبه
من�ذ م�ارس/آذار عام  2018وق�د ظل حزبه
الديموقراط�ي االجتماع�ي (س�مري اس دي)
يحتف�ظ بأك�ر كتل�ة برملاني�ة وعدده�ا 48
مقعدا.
ولكن يف أعق�اب االغتيال الذي أجر فيكو عىل

االس�تقالة وأدى الحتجاجات كب�رية يف البالد
تقلص التأييد للحزب بحدة.
وقبل االنتخابات بأس�بوع باتت األمور أس�وأ
عندم�ا أصي�ب بيليغريني بااللته�اب الرئوي

وألغ�ى جدول�ه يف ذل�ك الوقت .وق�د غرد عىل
توي�ر نافي�ا إصابت�ه بكورونا بعد أن أش�ار
البع�ض عىل االنرن�ت إىل إصابت�ه بالفريوس
الجديد.

وأش�ار اس�تطالع رأي ملوق�ع بوليتيكو إىل أن
الح�زب الديموقراط�ي االجتماعي س�يحصل
عىل نحو  17يف املئة من األصوات ،مراجعا عن
نسبة ال�  28يف املئة التي حققها يف االنتخابات

العامة عام .2016
ويأت�ي يف املرتب�ة الثانية حزب يمني الوس�ط
الن�اس العاديني ( Ordinary Peopleأو ال ايه
ان أو) الذي ارتفعت شعبيته كثريا يف األسابيع
األخ�رية بفض�ل أجندته يف مكافحة الفس�اد.
وقد منحه أحد استطالعات الرأي املركز األول
بف�ارق  3يف املئ�ة ع�ن الح�زب الديموقراطي
االجتماعي.
أما حزب اليمني املتطرف الشعبوي سلوفاكيا
لنا ( Our Slovakiaال اس ان اس) فقد ارتفع
إىل املركز الثالث بحس�ب اس�تطالعات الرأي.
ويقود الح�زب ماري�ان كوتليب�ا الرجل الذي
اعتاد ارتداء زي حرس هلينكا ،وهي ميليشيا
دول�ة الس�لوفاك النازي�ة ب�ني عام�ي 1939
و.1945
وكوتليبا قومي متطرف يريد مغادرة سلوفاكيا
لحلف شمال األطليس (الناتو) حيث يصف هذا
التحالف العس�كري بأن�ه منظمة “إرهابية”،
كما أنه معاد بشدة للهجرة والغجر.
ويف الوق�ت ال�ذي ينفي في�ه الح�زب عالقته
بالفاشية إال أنه يتهم دائما بالتطرف.
وتشري االس�تطالعات إىل أنه سيأتي يف املركز
الراب�ع والخام�س ب�  9يف املئة م�ن األصوات
لكليهم�ا كل م�ن جماع�ة يس�ار الوس�ط
س�لوفاكيا التقدمية والحزب املعرض الليرايل
زا ل�ودي ال�ذي يجع�ل ع�ىل رأس أولويات�ه
مكافحة الكس�ب غري املرشوع ،ويعني اس�م
الحزب من أجل الناس ويقوده الرئيس السابق
أندريه كيسكا.
ورغم تقدم الح�زب الديموقراطي االجتماعي
إال أن�ه ال يب�دو أن حلفاءه�م الحاليني بصدد

الف�وز بأصوات كافية تؤهله�م للحصول عىل
مقاع�د (نظ�ام القوائم النس�بية) مما يطرح
املزيد من الش�كوك ح�ول قبض�ة الحزب عىل
السلطة.
كيف كانت الحملة االنتخابية؟
كان اغتيال يان كوزياك ب�ؤرة اهتمام العديد
م�ن النش�طاء والسياس�يني الغاضب�ني م�ن
الفس�اد ،وق�د عزز ذلك م�ن التوج�ه الليرايل
وأحزاب الوسط.
وقد يأتي ائتالف يدور حول حزب يمني الوسط
“الن�اس العادي�ني” للس�لطة ،ليصب�ح زعيم
الحزب إيغور ماتوفيتش رئيسا للوزراء.
وقال املحلل السيايس غريغوري ميسيزنيكوف
لوكالة األنباء الفرنس�ية“ :السيناريو املرجح
هو تش�كيل ائت�الف حكومي ليمني الوس�ط
يضم  6أو  7أحزاب”.
كم�ا أن القومي�ة املتطرفة م�ن عالمات هذه
الحمل�ة االنتخابي�ة األم�ر الذي يوض�ح ملاذا
ارتفع�ت ش�عبية ح�زب اليم�ني املتط�رف
“سلوفاكيا لنا”.
فق�د هاج�م ه�ذا الح�زب علن�ا يف التجمعات
االنتخابي�ة أقلي�ة الغج�ر ،ويفض�ل كوتليب�ا
عالق�ات أوثق مع روس�يا بوتني ع�ن االتحاد
األوروبي.وتش�ري اس�تطالعات ال�رأي إىل أن
الح�زب قد يضاعف عدد املقاع�د التي كان قد
حصل عليها يف انتخاب�ات عام  2016وعددها
 14مقعدا.ولك�ن تتض�اءل فرص�ة أن يك�ون
له�ذا الح�زب دور يف الحكوم�ة ،فق�د تعهدت
الرئيس�ة كابوتوفا مؤخرا بأنها س�تبذل “كل
ما بوس�عها” للحيلول�ة دون تش�كيل ائتالف
حكومي يضم هذا الحزب.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

أول أغنية له كانت بعنوان “خليك أكثر صرب”

الفنان كريم حممد يروي لـ”
شباب االمس كبار اليوم ،هكذا تتواتر االجيال ويمر الزمان
رسيعا فيصبح الشباب يف اختصاصاتهم رواد اليوم.
الشباب طليعة املس�تقبل تنتظرهم الناس فهم الواعدون
وعليه�م تبن�ى االم�ال وتعق�د االمان�ي وال تتوقف املس�رية فكلما
ب�رز اختص�اص معن البد ان ي�ربز جيل جديد يتحم�ل عى عاتقه
مسؤولية جيل ومسرية زمان.
كري�م محمد واح�د من الفنان�ن الذين برزوا يف مج�ال الغناء يف
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” كيف أصبح مطربا

ثمانيني�ات القرن امل�ايض مع عدد كبري جدا م�ن الفنانن الجدد
انخرطوا يف فرق فنية ومؤسس�ات ش�كلت حينه�ا ظاهرة فنية
كب�رية وكان لها دورها الكبري يف تس�جيل بصمة كبرية يف تاريخ
الفن العراقي ،احيت الحفات واقامت املناسبات الوطنية الكبرية
وارس�لت اىل الخ�ارج لتقيم باس�م الع�راق مهرجانات واس�عة
وللتذكري منها الفرقة النغمية وفرق املوشحات ومدارس
الفن.

حوار – مجال الشرقي
كري�م محمد فن�ان م�ن موالي�د بغداد
منطق�ة الوزيري�ة ع�ام 1959خري�ج
معهد الدراس�ات النغمي�ة العراقي عام
 1985وه�و اخ�ر العنق�ود املدل�ل ب�ن
اف�راد عائلته وب�دأ مش�واره الفني يف
الثمانينيات من خ�ال برنامج اصوات
شابة.
وه�و مطرب مع�روف بأغاني�ه الرائعة
م�ن اجمل اغانيه (خلي�ك اكثر صرب) و
(شش�تكيله) و (ن�ادم ع�ى عرشتك)،
ينتم�ي لجي�ل املطرب�ن الذي�ن أطربوا
العراقي�ن بأغنياتهم الت�ي ال تنىس وال
تغي�ب ع�ن ذاك�رة العراقي�ن ،لح�اوة

امسي احلقيقي عبد الكريم حممد حسن وامسي الفين كريم حممد
شاركت يف املهرجانات اليت اقيمت يف موسكو وسوريا واالردن
يف املناس�بات املدرس�ية كان�ت يلنش�اطات ملموس�ة وكان الجمي�ع
يش�جعني فدخلت الفرق الفنية التابعة
لاتحاد الوطني لطلبة العراق انذاك .
 -حدثنا عن بداياتك االوىل يا كريم؟

مع املذيع الراحل امحد املظفر
كلمات اغانيه وجمال الحانها ،وصوتها
الش�جي ذلك هو الفن�ان كريم محمد،
ألتقين�اه فدار بيننا هذا الحوار ،قلنا له:
البطاقة الشخصية يا اخ كريم لطفا؟اس�مي عب�د الكري�م محم�د حس�نواس�مي الفن�ي كريم محم�د فنان من
موالي�د بغ�داد منطق�ة الوزيري�ة عام
1959خري�ج معهد الدراس�ات النغمية
العراقي عام  1985اصغر اخوتي وبدأت
مش�واري الفن�ي يف الثمانيني�ات م�ن
خال برنامج اصوات شابة.
حدثنا عن املحيط العائيل الذي نش�اتفي�ه وه�ل كان ل�ه دور يف تخصص�ك
الفني؟
نش�أت يف عائلة ال تش�جع ع�ى الفنواملوس�يقى وكان ابي ورغ�م انه يمتلك
صوت�ا جميا اال ان�ه كان يمانع من ان
اكون موسيقيا واتذكر انه مانع كثريا يف
دخويل الفرقة النغمية ولكن بعد ارصاري
وتشجيع اختي وافق عى دخويل لكوني
اتمت�ع بصوت جميل وق�درة عى الغناء
خاصة ادائي الغاني وصوت عبد الحليم
حافظ  .املهم وافق فيما بعد .
-واين كنت تغني يا كريم ؟

ابراهيم والش�يخ جال الحنفي ومحمد
زكي عازف الس�نطور ،ث�م أرشف علينا
االس�تاذ فاروق هال ع�رب فرقة الطلبة
الت�ي انتمي�ت لها وم�ن خ�ال الفرقة
واملعهد صقل صوتي اكثر .

ماج�د ونالت ش�هرة واس�عة يف العراق
والخليج.
أي�ن انت االن يا ش�باب االم�س ورائداليوم ؟
– حالي�ا ان�ا مقي�م يف بلجي�كا وغيابي

يف بلجيكا

 بدايت�ي كانت يف املدرس�ة االبتدائية يفالفرق�ة املدرس�ية تحديداً ،وكنا ننش�د
اناشيد مدرس�ية يف حب الوطن وبعدها
يف املرحل�ة املتوس�طة وكان�ت اس�مها
متوس�طة الجزيرة يف املشتل ،حيث كان
عريف الحفل عندما يقدمني يقول واالن
مع مطرب الجزيرة كريم محمد.
 حدثن�ا ع�ن املراح�ل الدراس�ية التيانتهت بك كفنان ؟
 بعد ان انهيت دراس�تي يف املتوس�طةقدم�ت اىل معه�د الدراس�ات النغمي�ة
العراقي وكان املعهد يقبل  20طالبا ً من
مجم�وع  100طالب او اكث�ر وقبلت يف
املعهد وقد درست عى ايادي خرية فناني
العراق امثال روحي الخماش وش�عوبي

 انا عض�و يف الفرق�ة النغمية لاتحادالوطني لطلبة العراق منذ تاسيسها عام
 19٧9بقيادة امل�رشف التنفيذي واملدير
العام الفنان الكبري د .فاروق هال.
وش�اركت يف جميع املهرجانات املحلية
والعربية والدولية التي اقامتها الفرقة
ومنه�ا مهرجان الش�بيبة يف العالم عام
 1985يف موسكو ويف سوريا واألردن.
وقدم�ت العديد من الحف�ات يف العراق
وال�دول العربية ومنها س�وريا واألردن
واالمارات العربية.
وتعاملت مع معظم الش�عراء العراقين
الكب�ار كري�م العراقي اس�عد الغريري
كاظ�م الس�عدي عزي�ز الرس�ام مك�ي
الربيع�ي حس�ن الخزاعي كري�م خليل
عادل محسن ماجد عودة.
وامللحن�ن الكبار د ف�اروق هال طالب
القرغويل د.ع�يل عبدالله جعفر الخفاف
رسور ماجد ياسن الراوي محمد نويش

درست على يد روحي اخلماش وشعوبي ابراهيم وحممد زكي عازف السنطور
أشرف علينا االستاذ فاروق هالل يف فرقة الطلبة وقد استفدت منه
 من اوصلك اىل دائرة االذاعة والتلفزيونوكيف تم قبولك ؟
 قدمني االستاذ فاروق هال يف برنامجاصوات شابة يف نهاية عام  1984وقدمت
اول اغنية يل وكانت بعنوان (خليك اكثر
صرب) وكانت من كلمات الش�اعر مثنى
جب�ار والح�ان الفن�ان العم�اق رسور

عن جمه�وري بفرتة ليس�ت بالقصرية
كان بس�بب ت�ردي االغني�ة العراقية يف
التسعينيات من القرن املايض واصبحت
اغان�ي تجاري�ة ومس�تهلكة ومغن�ن
يغنون بفلوسهم ويامكثرهم باستثناء
كم صوت كان جيد جدا
 -مشاركاتك الفنية لطفا ؟

مرض قاسم
وقدم�ت الب�وم لحس�اب رشك�ة باب�ل
لانتاج السينمائي والتلفزيوني
اغان صوتا وص�ورة للمخرج
يض�م 10
ٍ
نبيل ابراهيم
وشاركت يف غناء تايتل املقدمة ملسلسل
ان�ا والحقيب�ة بطول�ة الراحل يوس�ف

اقمت يف بلجيكا ودوال اخرى عددا من احلفالت الغنائية للجاليات العراقية
اخر اغنية قدمتها يف بغداد عام  93كانت بعنوان “مديت ايدي الك”

صورة الفرقة النغمية

العاني عام 1989
عرفناك مقا يف االغاني ملاذا ؟– ل�دي نظرة خاصة حول كثرة االغاني
او قلته�ا ألني أحرص عى انتقاء اعمايل
الفني�ة لك�ن اصابن�ي االحب�اط عندما
ظه�رت اذاع�ة وتلفزيون الش�باب فلم
أس�ري يف موجة األغان�ي الهابطة لكني
كن�ت امارس عم�يل يف احي�اء الحفات
الغنائية يف الع�راق وخارج العراق واخر
اغني�ة قدمتها يف ع�ام  93كانت بعنوان
مدي�ت ايدي ال�ك كلمات عزيز الرس�ام
ويف كل األحوال انا
والحان رسور ماجد .يِ
ل�م ابتعد عن الفن وع�ى الجمهور الذي

ساكن يف قلبي
من اب�رز امللحنن الذين كن�ت تتعاملمعهم؟
– ابرزه�م فاروق هال وق�دم يل اغنية
اجمل حبيبن اديته�ا مع زميلتي هدية
ن�ري يف حفل راس الس�نة لع�ام 84
  85واغني�ة ي�ا اس�مر كيل ش�لونلحس�اب رشكة بابل لانتاج السينمائي
والتلفزيوني ...والراحل طالب القرغويل
ق�دم اغني�ة ياعيني يامحت�اره واغنية
لحس�اب رشكة باب�ل وبع�ض االغاني
الجماهريي�ة ...ورسور ماج�د اغني�ة
خلي�ك اكثر ص�رب .شش�تكيله  .ياكمر
ياع�ايل ب�س ل�و تم�رون  .بس�مه من
حبيب�ي  .يالي�ل يابو الص�رب  .نادم عى
عرشت�ك  .ليش اش�كيلك  .مدي�ت ايدي

فرقة الطلبة باشراف فاروق هالل

صناعات عراقية يف الذاكرة
يع�د العراق من أوائل ال�دول العربية يف الصناعات
الوطني�ة املح�دودة ذات الج�ودة العالي�ة ،غري أن
اس�تمرار الحروب أثر بشكل سلبي يف تلك املصانع
والرشكات .وما تبقى م�ن منتجات هذه املصانع
ينعش لدى العراقين ذكريات «الزمن الجميل».
وأطي�ح بالصناع�ات الوطني�ة خ�ال س�نوات
الحص�ار االقتصادي الذي تعرض له العراق مطلع
تس�عينيات القرن املايض ،حي�ث تراجعت خالها
املنتج�ات املحلية ولم يصم�د الكثري منها ما جعل

املتبق�ي من املنتوج�ات املحلية تعن�ي الكثري لدى
العراقين.
وملعمل ألبان أبو غري�ب العديد من املنتجات منها
الحليب املعقم والزبادي والزبدة ،وغريها.
ال يمكن نسيان طعم الكثري من املنتوجات الوطنية
والصناعات العراقية الفاخرة ،وال س�يما الغذائية
منه�ا ،إذ ال ي�زال ش�كل ونكه�ة تل�ك املنتوج�ات
عالق�ة يف ذاكرت�ي وذاك�رة أغل�ب العراقي�ن من
الجيل املتوس�ط والقديم ومرتبطة عاطفيا معهم

بذكري�ات «أي�ام زم�ان ،أي�ام الخ�ري» .فالعراقي
مع�روف عنه العاطفة والحن�ن إىل املايض بكل ما
يحمل م�ن صوره الجميل�ة وذكرياته املتجذرة يف
أذهان كل من عاش يف تلك الفرتة.
وللعراق صناعات كهربائية رائعة الجودة منها ما
يتمثل يف مراول بغداد ورشكة الصناعات العراقية
الت�ي كان�ت تنتج الطباخ�ات واملدافئ والس�جاد
العراقي بانواعه بغداد ودجلة وبابل
اما الصناع�ات املحلي�ة االخرى ومنها الس�قوف

والبيوت الجاهزة ومعامل البسكوالتة والحلويات
االخرى وصابون الجمال وغرية وتايت سومر
ه�ذا ويذكر أن ع�دد املصانع العراقي�ة التي كانت
تعم�ل بكل طاقاتها اإلنتاجية قبل الغزو األمريكي
للع�راق ع�ام  2003بلغت نح�و  1٧8ألف مصنع،
منه�ا حكوم�ي تابع ل�وزارة الصناع�ة واملعادن،
وأخ�رى تابعة للقطاعن املختل�ط والخاص ،وقد
بلغت نس�بة مس�اهمة تلك املصان�ع بدعم الناتج
الوطني حتى نهاية عام  2002بنحو .%23

الك .باالضافة اىل اغنية رياضية واغنية
جماهريية وع�يل عبدالله امن�ن ابتدي
 .وتم�ر يالي�ل لحس�اب رشك�ة باب�ل .
وجعف�ر الخف�اف ال وعيونك مانس�يت
.ان�ي وحبيت�ك وحبيتن�ي  .والل�ه ولول
وليه  .وامغيم خاطري لحس�اب رشكة
بابل  .ونس�يت ان اذكر اغنية بعد عيني
للملحن رسور ماجد لحساب رشكة بابل
 ..وصاريل اسنن للملحن جعفر لكن لم
تنفذ ..وياسن الراوي اغنية جماهريية
..وكنع�ان وصف�ي اغني�ة جماهريية..
ومحمد نويش اغنية جماهريية ..ومرض
قاسم اغنية منو غريك يقرا البعيوني ..
وحكمت ناهي اغنية جماهريية
انت االن يف الغربة كيف حالك ؟
– الغربة اه من الغربة فانا يف بلد صعب
ال توجد فيه نشاطات لنا سوى الجالية
العراقي�ة واذا اردنا مثا تس�جيل اغنية
علينا ان نتعب يف البحث وقد النجد
ه�ل تتذك�ر اي�ام كن�ت يف الفرق�ةالنغمية؟
– كان�ت بالنس�بة يل اح�ى ايام عمري
قضيتها يف الفرق�ة النغمية وكانت هي
املفت�اح وج�واز س�فر يف دخ�ويل عالم
الشهره
 كيف ترى االغنية العراقية االن؟–وصلت االغنية العراقية االن اىل الهاوية
وس�قطت وال اس�مع وال اشاهد اي من
املغنن الجدد مع كل احرتاماتي.
هل لديك قول معن االن ؟– ابق�ى بغ�دادي اله�وى وال يمك�ن ان
انس�اها يف يوما ما العراق الغايل عش�ت
في�ه من�ذ نعوم�ة اظاف�ري وطفولتي
الربيئ�ة بن اه�يل واصدقائ�ي واحبابي
واتمىش يف حاراتها وازقتها وشناشيلها
وش�وارعها البهي�ة واهله�ا الطيب�ن
الحلوي�ن وغريته�م العراقي�ة االصيل�ة
وضمريه�م الح�ي ...اتذك�ر املطاع�م
الش�عبية واالكل الطي�ب واللذي�ذ وو
الحدي�ث ع�ن بغ�داد كثري ويحت�اج اىل
مجل�دات لكي اكم�ل الكتابة عنها لكن
الظروف الس�يئة التي احاطت يف بلدي
قاس�ية وقاهرة ودمرت الع�راق وعدم
احرتام الثقاف�ة والفن جعلتني ان امللم
حقائبي بصم�ت واغادر بل�دي العراق
العظي�م وش�عبه الصاب�ر والعروس�ة
بغ�داد وابتع�د عنه�م بجس�دي فق�ط
وقلبي تركته عى ضفاف دجلة
اخ�ريا ال اخ�را م�اذا ت�ود ان تع�ربللزوراء؟
شكري وامتناني لكم وللزوراء حبيبتناالعتيدة ا ملتجددة دائما وابدا
ش�كرا ل�ك مع اجم�ل االمان�ي بحياةسيعيدة وعودة اىل بلدك الخالد .
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حنو مستقبل افضل...هلا

لطلة ابهى....

 5طرق لتجعلي زوجك يشعر باخلصوصية

بع�د م�رور س�نوات ع�ىل ال�زواج،
تتضاع�ف مس�ؤولياتك يوم�ا ً بع�د
ي�وم ،تبذل�ني جه�دا ً مضاعف�ا ً م�ن
أج�ل أطفالك ،بيتك ،عمل�ك ،واجباتك
االجتماعي�ة ،ولكن م�اذا عن زوجك؟
ه�ل تمنحين�ه االهتمام ال�كايف؟ هل
تجعلين�ه يش�عر بمكان�ة خاص�ة يف
حياتك؟.
إن زوجك بحاجة للشعور بالخصوصية
يف حياتك ،أن تخربيه باستمرار أنه ما
زال عىل قائمة أولوياتك ،وأنكِ تق ّدرين
قيمة وجوده يف حياتك ،فالتعامل مع
زوجك باعتباره أمرا ً واقعاً ،وأن وجوده
مضمون ،يمك�ن أن يدمّ ر عالقتكما،
له�ذا أنتِ بحاج�ة إلظه�ار اهتمامك
بزوج�ك ،وتقديرك له ،وجعله يش�عر
بالخصوصي�ة يف حياتك ،ويف ما ييل 5
طرق تس�اعدك لتجعيل زوجك يشعر
بأن له مكانة خاصة يف حياتك:
 - 1أظه�ري إعجاب�ك بوس�امته
وأناقته
هل تذكرين حني كنتِ مبهورة بوسامة

سلوكيات

زوجك وأناقته؟ إن كن�تِ توقفتِ عن
إبداء إعجابك بأناقة زوجك ووسامته،
فعليكِ العودة م�رة أخرى للتعبري عن
رأي�كِ يف مظهره ،هذا يعزز ثقة زوجك
بنفس�ه ،ويش�عره بأنه ما زال جذابا ً

بالنسبة لكِ .
 - 2ج ّددي عهدك معه
بعد سنوات من الزواج يصبح وجودك
مع زوج�ك بمثابة أمر مس�لّم به ،لذا
أنتِ بحاجة لتجديد عهدك مع زوجك،

وإخب�اره أن�كِ تختارين البق�اء معه
بإرادتك ،وليس ألن هذا هو املفروض،
أخربيه أنكِ تختارينه ّ
كل يوم.
 - 3ق ّدم�ي ل�ه الش�كر والثن�اء ع�ىل
مجهوده

التوقع�ات العالية للكمال ،مث�ل رضورة أن يكون طفلك نظيفا ً طول
الوق�ت ،أو أن يك�ون منزل�ك فائق النظاف�ة باس�تمرار ،أو أن تكون
وجبات أفراد األرسة صحية ومتوازنة كل يوم ،أو حتى أن يكون حفل
عيد ميالد طفلك مثاليا ً مثل الصور املوجودة عىل موقع بينرتست.

كل يوم معلومة

زوجك يس�اعدك يف الكث�ري من املهام
يومياً ،فال تأخذي م�ا يبذله من جهد
ع�ىل س�بيل األم�ر الواق�ع أو أنه حق
مكتس�ب ،بل عليكِ تقديم الش�كر له،
والثن�اء ع�ىل م�ا يبذله م�ن جهد من
أجلك ،ه�ذا يش�جّ عه عىل ب�ذل املزيد
م�ن أجلك ،كما يش�عره بالرىض ،وأن
زوجته تق ّدر مجهوداته.
 - 4أخربيه أنه األفضل
اخرتت زوجك ألنكِ تش�عرين
بالتأكيد
ِ
بأن�ه أفض�ل رشي�ك لحيات�ك ،واآلن
أخ�ربي زوج�ك به�ذا ،أخربي�ه أن�ه
األفض�ل ،وأن الزمن لو عاد ،فس�وف
تختارينه مرة أخرى.
 - 5ادعميه يف ّ
كل األوقات
ال�زواج عالق�ة رشاك�ة ومس�ؤولية،
أنتِ تش�اركني زوجك الحياة بحلوها
ومرّها ،له�ذا أظهري دعم�ك لزوجك
يف جميع األوقات ،وخاصة يف األوقات
الصعب�ة ،اجعليه يش�عر بمدى حبك
له ،وأن�كِ ملتزمة بالبقاء معه ودعمه
يف جميع األحوال.

كل م�ا عليكِ فعله ه�و التوقف عن الس�عي نحو الكم�ال ،ومواجهة
أفكار وميول الكمال ،وأن تفعيل ما تس�تطيعني فعله ،ثم تس�تمتعني
بحياتك مع أرستك دون قلق.
 - 3اسمحي لنفسك بمساحة من الخطأ
ّ
تذك�ري أنكِ مجرد برش ،وه�ذا يعني أنه مهما بذل�ت من مجهود من
أج�ل التنظيم الجيد ،ومهم�ا كانت نواياكِ جيدة ،ف�إن هناك خطأ ما
يمكن أن يحدث ،فال تلومي نفسك ،وتقبّيل أخطاءك ،كوني لطيفة مع
نفسك ،وسامحيها ،واعتربي أخطاءك وسيلة للتعلّم.
 - 4علّمي أطفالك البحث عن الجانب املضحك من أخطائهم
علّم�ي أطفال�ك أنه ال ب�أس من الضحك ع�ىل املواق�ف املحرجة التي
يتعرّض�ون لها ،ه�ذا يخفف الضغ�ط عنهم ،ويحميهم من الش�عور
باإلحباط ،كما يعلّمهم املرونة.
 - 5حتى األش�ياء الت�ي ال تبدو مضحكة اآلن ،س�وف تضحكك فيما
بعد
هناك مواقف يصعب اس�تقبالها بالضحك ،ولكن عليكِ ّ
تذكر أن حتى
ه�ذه املواق�ف يمك�ن أن تك�ون مضحكة فيم�ا بعد ،وتصب�ح إحدى
حكاياتك الطريفة يف املستقبل.

إن كنت تعانني من خشونة الشعر،
فم�ا علي�ك س�وى اتب�اع خط�وات
هذه الخلط�ة الطبيعية ،التي يمكن
تحضريه�ا يف املن�زل ،لتحصيل عىل
أفضل نتيجة قبل زفافك.
الخلطة:
مكوّن�ات
الحليب

العسل
تطبيق الخلطة:
الطريقة األوىل :
خ�ذي كوبا ً م�ن الحلي�ب ،وأضيفي
إليه ملعقة من العسل.
اخلطيهما جيداً ،ث� ّم ضعي الخليط
ّ
ّ
ورشيه عىل ّ
كل الشعر.
مرش
يف
الطريقة الثانية:
ضع�ي الحلي�ب عىل ش�عرك نصف
ساعة ،ث ّم اغس�ليه ،وضعي العسل
لتحصيل عىل أفضل نتيجة.
أخ�رياًّ ،
جفف�ي ش�عرك بوس�اطة
مجفف الشعر مع ترسيحه.
النتيجة:
بعد هذه العملية،
سيصبح شعرك
ناعما ً وأملس.

املطبخ

حيل ذكية للتخلص من األرز
واملكرونة املعجنة

تتعرض الكثري من ربات البيوت إىل
العديد من املشكالت التي ال حرص
لها الخاصة عند تحضري األطعمة
من أشهرها تعجني األرز أو
املكرونة ،وتبحث عن حلول إلنقاذ
الطبخة بدال من إلقائها يف الزبالة.
نستعرض اليوم كيف ُيمكن
إنقاذ األمر عند التعرض ملثل هذه
املُشكالت.
األرز:
الوجبة الشهرية والرئيسة عىل
أغلب املوائد املنزلية بشكل يومي
والتي ُيمكن الحصول عليها بشكل
شهي إذا تم مُ راعاة اآلتي:
 - 1إذا الحظتِ زيادة يف كمية املاء
أو السمن املضاف لألرز ،ووجدتِ
يف نصف الطبخة ّ
أنه عىل وشك أن
ً
معجنا.
يصبح
 - 2اكشفي غطاء الحلة واتركيه
عىل نار هادئة لينضج دون
تغطية ،ستجدين أن بخار املاء
تصاعد للخارج ،واألرز نضج

بشكل طبيعي.
 - 3ويمكنكِ وضع قطعة بطاطس
صغرية ،حيث تمتص البطاطس
املاء الزائد يف الطبخة.
 املكرونة:أحد أشهر األكالت والتي ُيطلبها
العديد من أفراد العائلة خاصة
األطفال والتي أيضا ُيمكن أن
تتجنبني مشكالتها من خالل
الخطوات التالية:
الحل الوحيد إلنقاذ املكرونة املعجنة
ج ًّدا ،تحويلها ألكلة أخرى ،مثل:
املكرونة بالبشاميل أو املكرونة
بالخرضاوات والصوص يف الفرن.

نصائح طبية

ما الطريقة الصحيحة الرتداء الكمامات للتحصن ضد “كورونا” ؟
رصح�ت رئيس�ة الخدم�ة
الفيدرالي�ة ل�إرشاف عىل حماية
حق�وق املس�تهلك ورفاهي�ة
اإلنس�ان الطبيبة ،آن�ا بوبوفا ،أن
جمي�ع الكمام�ات الطبي�ة التي
تب�اع يف الصيدلي�ات ه�ي ع�الج
فع�ال للفريوس التاجي “كوفيد-
 ،”19يف حال اس�تخدامها بشكل
صحيح.
وقالت بوبوفا“ :إذا اتبعت رشوط
ارتداء الكمامات بش�كل صحيح،
بينها ارت�داء كمام�ة نظيفة كل
س�اعتني أو ث�الث س�اعات كحد
أقىص ،فإنها ستحميك حتما من
اإلصابة بالعدوى” .
وأك�دت الطبيبة ،أنه من الخاطئ
للغاية أن تمس�ح يديك بالكمامة
أو تمس�حها ب�أي س�طح مث�ل
الطاول�ة وم�ن ث�م تضعه�ا عىل
وجه�ك ...وأضاف�ت بوبوف�ا
أن الف�ريوس الجدي�د ال يمتل�ك
خصائص خارق�ة فهو غري قادر
عىل اخرتاق األس�طح الس�ميكة
لهذا من املؤكد أن ارتداء الكمامة
سيحمي من خطر اإلصابة”.
كما نصحت الطبيبة باالمتناع عن

خلطة احلليب والعسل لتنعيم
شعرك

اعتمدي الضحك بدالً من البكاء يف رحلة األمومة

الحي�اة ال تس�ري عىل نهج واحد ،فه�ي تتأرجح بني األوق�ات الجيدة
والصعب�ة ،كذل�ك رحل�ة األموم�ة التي تمتل�ئ بالتحدي�ات واملواقف
الصعب�ة ،املهم هو كيف تواجهني هذه التحديات وطريقتك يف التعامل
مع األزمات.
بدالً من االستسالم للصعاب ،والتعامل معها بالبكاء والغضب ،تعاميل
معه�ا بالضحك ،اعتمدي الضحك كوس�يلة ملواجهة تحديات أمومتك،
وعلّم�ي أطفالك مواجه�ة األزمات بالضحك والفكاه�ة .وفيما ييل 5
طرق العتماد الضحك بدالً من البكاء يف رحلة أمومتك..
ّ -1
تذكري إنها مجرد أش�ياء
ّ
أح�د أكث�ر تحدي�ات األمومة املث�رية للدم�وع ،هي تخري�ب األطفال
ألغ�راض األم أو محتويات املنزل ،عندما يخرّب طفلك ش�يئاً ،توقفي
وخذي نفسا ً عميقا ً قبل االنفعال ،وتذكري أن هذه مجرد أشياء يمكن
إصالحها أو اس�تبدالها فيما بعد ،ولكن نفس�ية طفلك وس�عادته يف
طفولته ال يمكن إصالحها أو اس�تبدالها ،ث�م حوّيل األمر إىل حالة من
الضحك والفكاهة .ال يشء أغىل من ضحكة صغريك.
ّ
وتمتعي بالحياة
 - 2قاومي ميول الكمال..
العدي�د م�ن الكوارث أو النواق�ص اليومية تصعب مواجهتها بس�بب

10

السفر إىل دول أخرى ،لكن يف حال
الس�فر يجب اتب�اع جميع قواعد
الوقاية من الفريوس منها غسيل
اليدين واالنتب�اه لنظافة األجهزة
االكرتوني�ة الت�ي تس�تخدمونها
باإلضاف�ة إىل تنظي�ف الوج�ه
واألنف خالل النهار ...واستدعاء
الطبيب يف حال الشعور بأي وهن
أو ضع�ف أو يف ح�ال مالحظ�ة

الحالة لدى األقرباء”.
يذك�ر أن ف�ريوس “كورون�ا”
الجديد املس�بب مل�رض “كوفيد-
 ،”19بحس�ب التس�مية الت�ي
أطلقته�ا علي�ه منظم�ة الصحة
العاملي�ة ،ظه�ر ،أوالً ،يف أواخ�ر
ديس�مرب /كانون األول  ،2019يف
مدين�ة ووهان الصينية يف س�وق
لبي�ع الحيوانات الربية ،ثم انترش

برسعة مع حرك�ة انتقال كثيفة
للمواطن�ني لتمضي�ة عطلة رأس
الس�نة القمرية يف يناير /كانون
الثاني.
وصنفت منظمة الصحة العاملية،
يف وقت س�ابق“ ،فريوس كورونا
املس�تجد” الذي ظه�ر يف الصني،
عىل أن�ه “وب�اء” ،وأعلنت “حالة
طوارئ صحية ذات بعد دويل”.

طبيبك يف بيتك

 9أطعمة سهلة اهلضم ملن يعاني من مشاكل املعدة
يعان�ي البع�ض م�ن مش�اكل يف الجه�از
الهضمي مثل :قرحة املعدة ،ارتجاع املريء،
التهاب املعدة ،ما تس�بب لهم أملًا عند تناول
بعض األطعمة.
وهناك بعض األطعمة التي يسهل هضمها،
وتحافظ عىل صحة الجهاز الهضمي :
 خبز التوست املحمصخبز التوست املحمص يحتوي عىل قليل من
الكربوهي�درات التي تس�اعد يف التقليل من
الغثيان واإلصابة بقرحة املعدة.
 األرز األبيضمن املصادر املهم�ة للطاقة والربوتني ،كما
أنه يحتوي عىل عدد نسبة قليلة من األلياف
والكربوهيدرات ،التي تساهم يف التقليل من
مشاكل الجهاز الهضمي ،لذا ينصح بتجنب
تناول األرز البني ألنه غني بنسبة عالية من
األلياف التي تؤثر عىل املعدة.
 املوزيحتوي املوز عىل إنزيمات تس�اعد املعدة يف
تسهيل عملية الهضم ،كما أنه من األطعمة
الغنية بالبوتاسيوم املهم لصحة الجسم.

 البيضم�ن أكثر األطعم�ة املفيدة لصح�ة الجهاز
الهضمي ،ولألش�خاص الذي�ن يعانون من
مش�اكل يف الهض�م نظرا ألن�ه يحتوي عىل
نس�بة قليلة م�ن الدهون ،لذا فهو يس�هل
هضمه.
 البطاطام�ن األطعم�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل األلياف
القابل�ة للذوب�ان يف املع�دة ،والت�ي تك�ون
س�هلة يف عملية الهض�م ،كما أنها تزيد من

إفراز البكرتيا الجيدة يف األمعاء املساعدة يف
تحسني صحة الجهاز الهضمي.
 الدجاج املشويالدجاج املش�وي يحتوي عىل نسبة أقل من
الدهون التي تسهل من عملية الهضم.
السلمونيحتوي الس�لمون عىل الربوت�ني وأحماض
أوميج�ا  3الدهنية ،والفيتامينات واملعادن،
وينص�ح أن يتم تحضريه بالش�واء ليصبح
خاليا من الدهون.
 الشوفانتناول الش�وفان يس�اعد يف تس�هيل عملية
الهضم؛ الحتوائه عىل “بيتا جلوكان” ،وهو
ن�وع من األلي�اف القابل�ة للذوب�ان والذي
يبط�ئ م�ن امتص�اص الكربوهي�درات يف
الدم.
 الزبادييحتوي عىل البكرتيا الجيدة التي تساعد عىل
مكافحة البكرتيا الضارة يف األمعاء واملعدة،
لذل�ك فه�و س�هل يف الهضم وال يس�بب أي
أرضر للجهاز الهضمي.

ما الطرق الستة للصداع ...وكيف عالجها يف املنزل؟
رغ�م أن الصداع يمك�ن أن يؤثر بش�دة يف حياتك ،إال
أن�ه نادرا ما يك�ون خطريا أو يه�دد الحياة ،فمعظم
الن�اس يتعافون بش�كل جيد من الص�داع يف غضون
 24ساعة.
ومع ذلك ،هناك أنواع مختلفة من آالم الرأس ويمكن
أن يس�اعد تش�خيص الس�بب املح�دد لصداع�ك يف
الحصول عىل العالج املناسب.
فيما ييل دليلك لألنواع الس�تة الرئيس�ة من الصداع،
وأفضل طريقة لعالجها:
 - 1صداع التوتر
صداع التوتر هو أكثر أنواع الصداع ش�يوعا ،ويحدث
عندم�ا تضيق العضالت ح�ول ال�رأس والرقبة ،مما
يس�بب أمل�ا خفيف�ا أو قوي�ا يف الجبه�ة أو يف الجزء
الخلفي من الرقبة ،ويوصف غالبا بأنه شعور بوجود
رشيط ضيق أو وزن ثقيل يضغط عىل الرأس.
واألس�باب وراء هذا النوع م�ن الصداع هي :الضغط
العصب�ي ،القل�ق ،التع�رض ملوق�ف س�يئ أو إجهاد
العني.
ويساعد الباراسيتامول واإليبوبروفني يف تخفيف آالم
صداع التوتر؛ ولكن من املهم أن نبحث يف السبب وراء
صداع التوتر وعالجه لتخفيف األلم.
 - 2صداع الجيوب األنفية
ينت�ج الص�داع الجيوب األنفي�ة من تراك�م الضغط
يف الجي�وب األنفية ،غالب�ا أثناء أو بعد ن�زالت الربد،
وتعت�رب الجي�وب األنفية فراغات ممل�وءة بالهواء يف
الجبهة وعظام الخد ويف الج�زء الخلفي من تجويف
األنف ،تصطف مع غشاء وطبقة رقيقة من املخاط.
يمكن أن تنس�د تجاويف الجيوب األنفية باملخاط إذا
كن�ت مصابا بنزلة برد ،وقد يتس�بب ذل�ك يف التهاب
الجيوب األنفية.
يعترب تناول مس�كن لأللم بسيط مثل الباراسيتامول
أو اإليبوبروف�ني نقط�ة انط�الق جيدة ،كما يس�اعد
استنش�اق البخ�ار أو مزي�الت االختن�اق يف تخفيف

سر االعشاب
الخرضوات مهمة لجس�م اإلنسان
مل�ا تحتويه م�ن فيتامينات ،ولكن
هناك بعض الخرضوات التي يجب
علينا تناوله�ا بحذر وعدم اإلفراط
يف أكلها؛ ألنها قد تسبب انتفاخات
أو زي�ادة ال�وزن أو غريه�ا ،وهذه
الخرضوات هي:
 الربوكيل:يج�ب ع�ىل األش�خاص املصاب�ني
بالقول�ون العصبي والتهاب املعدة
تجنب تن�اول ال�ربوكيل ،نظ�رًا ملا
يتسبب من انتفاخات.
 القرنبيط:م�ن الخ�رضوات الت�ي تس�بب
االنتف�اخ والغ�ازات ،الحتوائه عىل
الكربوهيدرات التي ال توزع كاملة
يف الجهاز الهضمي.

احتقان الجيوب األنفية.
 - 3الصداع العنقودي
يوصف الصداع العنقودي بأنه صداع أويل ،ينش�أ عن
خطأ يف وظيفة العصب ،وال توجد مس�ببات معروفة
للصداع العنقودي.
ويعت�رب الصداع العنقودي غري ش�ائع نس�بيا ويؤثر
ع�ىل حوايل  4م�ن كل  1000ش�خص ،والرجال أكثر
تأثرا من النساء بهذا النوع من الصداع.
هناك نوعان مختلف�ان من الصداع العنقودي؛ وهما
الص�داع العنق�ودي الع�ريض والص�داع العنق�ودي
املزمن ،الصداع العنقودي العريض أكثر ش�يوعا ومن
املث�ري لالهتمام أن الصداع العنقودي أكثر ش�يوعا يف
الربيع والخريف.
يمكن أن يس�تمر الصداع العنقودي املزمن ملدة ستة
أشهر أو أكثر وقد يكون األلم مستمرا.
املس�كنات مث�ل الباراس�يتامول أو اإليبوبروف�ني
ال تعال�ج الص�داع العنق�ودي ،ب�دال من ذل�ك يمكن
استخدام دواء سوماتريبتان أو زومليرتيبان.
 - 4الصداع النصفي
يؤث�ر الصداع النصفي عىل الجس�م كل�ه ويمكن أن
ي�ؤدي إىل العدي�د من األع�راض ،بما يف ذلك الش�عور
باملرض والقيء وزيادة الحساسية للضوء أو الصوت

أو الرائحة.
تش�مل العوام�ل املُس�ببة للص�داع النصف�ي ما ييل:
اإلجه�اد العاطفي أو البدني ،بع�ض األطعمة ،تغيري
أنم�اط النوم والتغريات الهرموني�ة والعوامل البيئية
مثل الضوضاء العالية واألضواء الساطعة.
مع تن�اول مس�كنات األلم مث�ل الباراس�يتامول أو
اإليبوبروفني ،فيمكن الراحة يف غرفة مظلمة وتجنب
األضواء الساطعة والبيئات الصاخبة.
 - 6الصداع اإلجهادي
يمكن لألشخاص الذين يس�تخدمون مسكنات األلم
أكث�ر م�ن مرتني أو ثالث م�رات يف األس�بوع أو أكثر
م�ن  10أي�ام يف الش�هر أن يحدث لهم ما يس�مى ب�
“الصداع الناتج عن تناول األدوية”.
عندم�ا يبدأ تأثري مس�كن األلم يف الت�اليش ،يمكن أن
يحدث هذا الصداع س�واء كنت تأخذ مس�كنات األلم
للصداع أو أي نوع آخر من األلم ،تش�ري التقديرات إىل
أن  1من كل  10أشخاص يعانون من الصداع املتكرر
يعانون من الصداع بسبب مسكنات األلم.
وتتمث�ل الطريق�ة الوحي�دة لع�الج ه�ذا الن�وع من
الصداع هي التوقف عن تناول مس�كنات األلم ،يجب
أن تت�م مراقبة هذه العملية بدقة وفق�ا لنوع الدواء
الذي تتناوله.

 8خضروات تناوهلا حبذر

 السبانخ:يج�ب ع�ىل الذي�ن يعان�ون م�ن
حص�وات الكىل التقلي�ل من تناول
السبانخ نظرا ملا تحتويه عىل نسب
من عنرص األوكساالت.
 البازالء:بالرغ�م من احتوائه�ا عىل األلياف
ومضادات األكس�دة ،إال أنها تضم
مض�ادات غذائي�ة تعي�ق عملي�ة
الهضم ويمكن أن ت�ودي إىل زيادة
الوزن.
 الباذنجان:يع ّد مصدر للفيتامينات ومضادات
األكس�دة إال إن األف�راط يف تناوله
يس�بب ال�رضر لألش�خاص الذين
يعانون من الحساسية.
 -الطماطم:

اإلرساف يف تن�اول الطماطم يؤدي
إىل اإلصاب�ة بحموض�ة املع�دة،
لذل�ك يجب عىل الذي�ن يعانون من
مشاكل يف الجهاز الهضمي تجنب
تناولها.
 البطاطسم�ن الخرضوات الت�ي تحتوي عىل
نس�بة عالية م�ن “اللوكتني” لذلك

اإلفراط يف تناولها يؤدي إىل مشاكل
يف املعدة والجهاز الهضمي.
 الفاصوليابالرغ�م م�ن كونها مص�درا كبريا
للحديد والربوت�ني ،إال أنها تحتوي
عىل نس�بة عالية م�ن “اللوكتني”
الذي يس�بب يف العديد من مشاكل
يف الهضم.
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همسات دافئة

الحمل

مهني�اً :اح�ذر مخالف�ة اآلراء والقوان�ني واث�ارة
العداوات ،تش�عر بالظلم أو اإلس�اءة ،ه ّدئ من روعك
وال تتهور معرّضا ً نفسك للحوادث.
عاطفياً :ابتعد عن الش�كوك واألوهام تج�اه الرشيكّ ،
ألن أي
خطوة ناقصة يف هذا اإلطار قد تؤدي إىل ما ال تحمد عقباه.
صحي�اً :يوم آخ�ر ليس عىل مزاجك ،فأن�ت عصبي وعىل أقل
كلمة تفتعل مشكلة ،حاول الهدوء.

الثور

مهني�اً :تريحك األج�واء هذا اليوم ،وتوح�ي لك بأفكار
جيدة لبعض املش�اريع وتدعوك إىل املب�ادرة واملجازفة،
ويسعدك أن ترى الزمالء سعداء ببعض اإلنجازات.
عاطفياً :ال تعتقد أن س�كوت الرشيك يفس�ح يف املجال أمامك
ً
رأس�ا
لالس�تمرار يف ارت�كاب األخطاء ،فهو قادر عىل قلب األمور
عىل عقب.
صحي�اً :من ج ّد وج�د ،ومن أراد املحافظة عىل صحة س�ليمة عليه
القيام بما يلزم ليتوصل إىل ذلك ،فماذا تقول؟

الجوزاء

مهنياً :يوم مالئم ج�دا ً لالنطالق باألعمال املهمة،
ك�ن منتظما ً وفع�االً وعملياً ،وانفت�ح عىل الحياة
وعىل صداقات جديدة
عاطفي�اً :أدرس خطوات�ك بدق�ة ،ال تغام�ر بعالقت�ك
بالحبيب ،فأنت ال تطيق فراقه وتضيع يف غيابه.
صحياً :أنت أقوى من أن تتغلّب عليك ش�هيتك ،وتجعل أبواب
معدتك مفتوحة عىل شتى أنواع املأكوالت.

السرطان

مهني�اً :يحالف�ك الحظ ويحيطك بهالة كبرية ويوس�ع
اآلف�اق ويرسع الخط�ى ،قد تق�وم باس�تثمارات جيدة
ومهمة وتبدو موعودا ً بجديد عىل الصعيد املادي
عاطفي�اً :ق�م بواجباتك تج�اه الرشيك عىل الصعي�د العاطفي
واالجتماعي ،ولن تكون إال سعيدا ً ومرتاحا ً معه
صحياً :س�ارع إىل استش�ارة أخصائي التغذية ليعطيك اإلرش�ادات
الخاصة بالحمية أو بأنواع الطعام التي عليك تناولها

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهني�اً :لن يكون الحظ إىل جانب�ك فانتبه من مواجهة
ومن تعريض سمعتك للخطر ،قد تطرأ أحداث فتسيطر
عليها وتشعر أنك تتحكم يف الظروف
عاطفي�اً :عليك أن تس�ري م�ع الرشي�ك جنبا ً إىل جن�ب ،فهذا
يساعد عىل رسم الخطط املستقبلية بجدية ووضوح
صحي�اً :إي�اك واالنغماس يف الس�هر الطويل والتدخ�ني واإلفراط يف
تناول املرشوبات الروحيّة

العذراء

مهني�اً :تتحمّ�س ثم تقع يف القلق وتش�عر بأن أفكارك
مشوش�ة ،أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته وال
يتأثر بأحد عادة.
عاطفياً :تس�تدعي بعض الظروف التحفظ واالنتباه واالبتعاد
ع�ن ارتجال الق�رارات ،وعدم اإلق�دام عىل أي تعدي�ل أو تغيري يف
املجال العاطفي.
صحي�اً :تك�ون اإلغ�راءات كث�رية ،إال أن الوقاي�ة خري م�ن العالج
للمحافظة عىل صحة سليمة.

الميزان
مهنياً :ربّما تظهر مسؤوليات ملحّ ة ومهمّة تسلّط
األضواء عىل براعتك وقدرتك عىل تحمّل املصاعب.
عاطفياً :لقاء حاسم مع الرشيك ،وخصوصا ً ّ
أن األخطاء
باتت تتكرر بينكما ،واملعالجة أصبحت رضورية.
صحياً :الس�عي وراء املتاعب يره�ق أعصابك ويتلفها ،حذار
ما ينتظرك يف األيام املقبلة.

العقرب
مهنياً :قد تس�تجد بعض األمور يف العمل ،وتسلّط
األضواء عىل مهارتك وقدرتك عىل مواجهة األعباء.
عاطفياً :الرشيك قادر عىل تس�وية أموره العائلية ،فال
تتدخل حتى ال تزيد الوضع تأزماً.
صحياً :إياك واإلكثار من تناول اللحوم والدهنيات ،وال سيما
أنك قابل للسمنة برسعة.

القوس

مهني�اًّ :
تتلق�ى عروض�ا ً واعدة ج� ّدا ً تك�ون بمثابة
حافز مه ّم لتطوير أدائ�ك ،وتزول من أمامك الظروف
املعاكسة.
عاطفي�اً :ال تواجه صعوبات يف العالق�ة العاطفية وتتعامل
مع الرشيك بروح الشخص الصادق واملخلص إىل أبعد الحدود.
صحياً :حاول القيام بنزهة يف أرجاء الطبيعة للرتفيه عن نفسك
وللتخلّص من هموم العمل املتشعبة.

الجدي

مهني�اً :تنع�م بأجواء جي�دة وبش�عور باالنتصار
وتخ�وض تجارب كث�رية ،وق�د تحمل إلي�ك األيام
املقبلة األحالم واملشاعر العذبة.
عاطفياً :تعيش أوقاتا ً سعيدة إىل جانبه ،وقد تساعده عىل
حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه.
صحي�اً :حذار اإلرهاق! تلك هي املخاطر املتعلقة بارتجاجات
اليوم.

الدلو

مهني�اًّ :
تجن�ب األج�واء الس�لبية املس�يطرة ،وال
تتدخ�ل يف أمور ال تعنيك ،فقد تك�ون هذه االخرية
حافلة بالفخاخ واألخطار.
عاطفياً :تنقلب املعطيات ملصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة،
وإذا كنت تبحث عن عالقة فقد تتوافر لك فرص جيدة.
ّ
بحق
صحياً :قد يشتد الغضب وتشعر بعدم األمان او تطالب
ُ
وتقابل برفض فتنفعل وتنهار.

الحوت

مهنياً :حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد
أس�لوب مَ ِرن وإيجابي تجاه الجميع ،ويُكافئك الحظ
بتعاطف كبري ولن يخذل آمالك.
عاطفياً :التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازالت للرشيك
وال سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.
صحي�اً :تمهل يف الحكم عىل اآلخرين بانفعال وعصبية ،بل ه ّدئ
أعصابك واضبطها قدر اإلمكان.

 - 1946ه�و ت�يش من�ه يس�تلم الحك�م يف فيتنام
الشمالية.
 - 1949تركي�ب أول إش�ارة ضوئي�ة آلي�ة للمرور
بمدينة نيو ميلفورد.
 - 1953بث حفل توزيع جائزة األوسكار ألول مرة
عىل شاشة التلفزيون.
 - 1955مل�ك كمبودي�ا “ن�ورودوم س�يهانوك”
يتخىل ع�ن العرش لصال�ح والده املل�ك “نورودوم
سوراماريت”.
 - 1956الحكوم�ة الفرنس�ية تع�رتف باس�تقالل
املغرب يف الترصيح املوقع بني امللك محمد الخامس
والحكومة الفرنسية.
 - 1962الجيش البورمي بقيادة الجنرال “ني ون”
يستويل عىل السلطة يف انقالب عسكري.
 - 1969إق�الع أول رحل�ة تجريبي�ة لطائ�رة
كونكورد.
 - 1970اإلع�الن ع�ن قي�ام جمهوري�ة روديس�يا
وقطع آخر صلة لها مع التاج الربيطاني.
 - 1977إعالن قيام سلطة الشعب يف ليبيا.
 - 1978التش�يكي فالديمري ريميك يصبح أول رائد
فضاء من جنسية غري روسية أو أمريكية يذهب إىل
الفضاء عندما سافر عىل متن املركبه سيوز .28
 15 - 1982ش�خصا م�ن املتطرف�ني اليه�ود م�ن
جماعة أمناء جبل الهيكل من مس�توطني كريات

أربع مزودة باألس�لحة النارية يقتحمون املس�جد
األق�ى من باب السلس�لة ويعت�دون عىل حراس
املس�جد يف الداخل ،وأدى هذا االقتحام إىل اإلشتباك
ب�ني املتطرف�ني وح�راس املس�جد وإصاب�ة أح�د
الحراس بطعنة يف جانبه األيرس.
 - 1987رشك�ة كرايس�لر تمتل�ك رشك�ة موتورز
األمريكية.
 - 1992انضمام أرمينيا وأذربيجان وكازاخس�تان
وقرغيزس�تان ومولدوف�ا وس�ان مارين�و
وطاجيكس�تان وتركمانس�تان وأوزبكس�تان إىل
األمم املتحدة.
ً
التماس�ا
- 2004منظم�ة أمناء جبل الهيكل تقدم
إىل املحكم�ة العليا اإلرسائيلية من أجل اس�تصدار
قرار يمن�ع أعمال ترميم تقوم به�ا دائرة األوقاف
اإلسالمية يف القدس.
تفج�ريات إنتحاري�ة يف كرب�الء والكاظمي�ة تودي
بحي�اة أكثر م�ن  220مدن ًيا ش�يع ًيا وجرح 1500
آخرين.
 - 2008انتخاب دميرتي ميدفيديف رئيسً ا لروسيا
االتحادية بعد حصولة ع�ىل  % 69من األصوات يف
االنتخابات الرئاسية.
 - 2009جن�ود غ�ني بيس�اويني يغتال�ون الرئيس
جواو برناردو فيريا بعد يوم من مقتل قائد الجيش
الجنرال باتيستا تاغمي ناواي.

اختبارات شخصية

(اجلزء الثاني)

اكتشفي أسرار برج الشريك لتكسيب قلبه
املي�زان  23س�بتمرب/أيلول 22 -
أكتوبر /ترشين األول
الرج�ل املي�زان ال يعي�ش حي�اة
تقليدية ..وبالتايل هو يعيش وفق
جدوله الخاص الذي وبش�كل عام
ال يتناسب مع «العالم» املحيط به.
ورغم كونه س�هل املع�رش وعادة
يح�اول ايج�اد الحل�ول ومالق�اة
االخ�ر يف منتص�ف الطريق ولكنه
أيض�اً عنيد ج�داً .أي امرأة تحاول
تغيريه تكون تهدر وقتها وجهدها
الن اليشء الوحيد الذي سيتغري يف
هذه املعادلة هو حبه .الربج هذا ال
يتخىل عما يجعله يش�عر بالراحة
كما انه لن يبدل ويعدل يف مقاربته
لعي�ش حيات�ه والي�ة تعامله مع
يومياته.
العقرب  23أكتوبر /ترشين األول
  21نوفمرب /ترشين الثانيالرج�ل العق�رب يملك ش�خصية
معقدة ولكنه وبش�كل عام وحني
يقع يف الحب يكون س�هل املعرش
والتواجد معه مرح للغاية .ولكنه
يحت�اج اىل وقته الخ�اص به اكثر
م�ن كل الرج�ال االخري�ن وه�و
يتوق�ع م�ن الرشيكة تفه�م ذلك
وتقبله من دون ان تطالبه باملثل.
فه�و ال يمكنه ان يتقبل ان تميض
الكثري من الوقت بمفردها خارجاً
النه يشكك بنوايا الجميع.
التناق�ض االخ�ر ال�ذي يمكنه ان
يقت�ل ح�ب العق�رب ه�و ان�ه ال
يريد امل�رأة ان تكرتث كثريا ً لالمور
املادي�ة .ه�و ينج�ذب اىل امل�رأة
الجميل�ة واالنيق�ة ويريده�ا ان
تكون كذلك طوال الوقت اال انه يف

سودوكـــو

الوقت عينه ال ينف�ر منها يف حال
ب�دأت تكرتث لش�كلها اكث�ر مما
يجب.
الق�وس  22نوفم�رب /ترشي�ن
الثاني 21 -ديسمرب/كانون االول
الق�وس ب�رج ولد ك�ي ال يبقى يف
م�كان واح�د وبالت�ايل أي ام�رأة
تحاول أن تحد من حريته أن تحوله
اىل رجل «منزيل» ستفقد حبه .هو
ال يمكنه ان يكون الرجل التقليدي
ال�ذي يذه�ب اىل عمله ويع�ود اىل
املنزل ويبقى هناك وينام ثم يكرر
الروتني نفس�ه يف اليوم التايل .هو
يحتاج اىل الحرية واملغامرة واملرح
والس�هر والقي�ام بالكث�ري مم�ا
يجعله ينب�ض بالحيوية والحياة.
الج�داول والروت�ني والتخطي�ط
املسبق كلها تجعل القوس يتوقف
ع�ن ح�ب امل�رأة يف ح�ال حاولت
فرضها عليه.
الجدي 22ديس�مرب /كانون األول
  19يناير /كانون الثانيالرجل الجدي ال يمكنه ان يس�تمر
بح�ب ام�رأة تجل�ب الكث�ري م�ن

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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التوت�ر والف�وىض اىل حياته .رغم
ان�ه يمل�ك الكثري م�ن الفوىض يف
حياته ولكنه من النوع الذي يحب
ان تك�ون الف�وىض الخاص�ة ب�ه
تحت الس�يطرة ومنظم�ة .الربج
ه�ذا عم�ي ج�دا ً وبالت�ايل يفضل
املنطق وكل ما ه�و عمي وبالتايل
ال يمكن�ه ان يس�تمر بح�ب امرأة
التعتمد املقاربة نفسها .يضاف اىل
ذلك واقع انه رجل محافظ وعليه
هو يحتاج مل�رأة تلت�زم باالعراف
والتقاليد.
الدل�و  20يناير /كان�ون الثاني -
 18فرباير  /شباط
الرجل الدلو يملك شخصية غريبة
اىل ح�د م�ا م�ن نوعها وال تش�به
الش�خصيات االخ�رى .ه�و م�ن
الن�وع املغ�ازل والطري�ف ولك�ن
ً
فع�ال أو
يصع�ب التع�رف علي�ه
معرف�ة ما هو علي�ه ..فهو يبقى
مس�افة بينه وبني الجميع ،حتى
الذين يحبهم.
امل�رأة عادة يف ه�ذه الحالة تحاول
فهم ش�خصيته ظناً منه�ا ان ما

عمودي
1بطل�ة كأس العال�م
لكرة القدم .1994
2يقط�ع باألس�نان
وخاص�ة اللحم  oمدينة
باكستانية.
3أشياء غري مفهومة أو
صعبة الفه�م  oيصيبه
الجنون.
4فع�ل أم�ر يق�ال عند
الصالة  oخوف مريض
5ارتفع وعال.
6بح�ر  oفج�وات بالغة
الصغ�ر يف الجس�م أو
ورق النبات.
7عك�س الح�رب  oمن
ينعق.
8نصف نبات  oما يوضع
عىل األث�اث لحمايته أو
لزينته فتفرش عليه.
9الع�ب ليب�ي يف ن�ادي
الشباب السعودي.
10العب وفاق س�طيف
الجزائري

تقوم به ه�و الص�واب ..ولكن يف
الواق�ع الدل�و ،وخالف�اً مل�ا يظنه
الجمي�ع ،ال يري�د أن يفهم�ه احد
،ف�كل م�ا يري�ده ه�و مس�احته
الخاصة أو يتم تركه وشأنه.
اي ام�رأة تح�اول عب�ور ه�ذه
الح�دود وبالت�ايل محاول�ة فه�م
م�ا هو علي�ه س�يتم ابعادها النه
سيشعر بالنفور .هو يريد رشيكة
تك�ون صديقت�ه الت�ي تش�اركه
امل�رح والنقاش�ات وال يريد امرأة
تبلغ�ه م�ا ه�و علي�ه أو تنتق�ده
او تن�رش الطاق�ة الس�لبية يف كل
م�كان .الربج هذا يمي�ل للغرق يف
اإلكتئ�اب وال يحتاج مل�ن يجره اىل
ذلك املستنقع.
الح�وت  19فرباير/ش�باط 20 -
مارس/آذار
الرج�ل الح�وت حس�اس ج�دا ً
وه�و يحاول ادع�اء عكس ذلك
ام�ام الجميع ولكن�ه ال يمانع
الكش�ف عن جانبه الحس�اس
امام من يحب.
ه�و ح�ديس لغاي�ة ويمكن�ه
ان يتوق�ع االم�ور قب�ل ان
تح�دث ولذلك فه�و يعول كثريا ً
ع�ىل الرصاح�ة والص�دق م�ن
الرشيكة .ه�و أيضا ً رجل حالم
وبالتايل يحتاج ملرأة تس�مح له
بان يحلم.
اي ام�رأة تك�ذب ع�ىل الح�وت أو
تح�اول خداع�ه فحينها س�يفقد
حب�ه له�ا .يف املقاب�ل محاول�ة
إرغامه عىل عيش الواقع بعيدا ً عن
عالم االحالم ستجعله ينفر ويكره
ويتخىل عن العالقة بشكل كي.

اميش وحيدا ً رغم آالف البرش !.
أميض بعيدا ً مآحيا ً خلفي األثر ..
ال زآد يل يف رحلتي أحيا به !.
والنور سار مودعا ً حتى القمر ,
والخوف يزرع شوكه يف داخي ..
كيف املصري وما يخبئ يل القدر
والنور غاب وخط سريي تآئه !.
ال فرق عندي بني صبح أو سحر
ألجلك سعيي واجتهادي وخدمتي
وياليت هذا كله فيك يثم ُر
تبعت الذي يرضيك يف كل حالة
فإن كنت لم تبرصه فالله يبص� ُر
والله مامثي مح�ب ومش�فق
وسوف إذا جربت غريي تذكر
فما شئت من أمر فسمعا وطاعة
وما ثم إال ما تح�ب وتؤثر

F

من الفيسبوك

acebook

وح�دة متزوج�ة جديد خاب�رت عمتها تعلمها ش�لون
تطبخ التمن ..كلتله�ا اول يش حطي كالصني مي عىل
النار ..ه�ي راحت حطتهم ،واخذتله�م صوره ودزتها
عىل الواتساب حتى تتأكد كليش تمام ..

قـــــــصة

وعربة

رفقا بالقوارير أيها الرجال

خاص�م رجل زوجت�ه فغضبت و كتم�ت و جعلت تضع مالبس�ها يف
الحقيب�ة عازم�ه ع�ىل الذهاب إىل بي�ت أهلها وأحس زوجه�ا باألمر ً
فبادرها بكلمة جميلة و ابتسامة لطيفة ثم سألها ماذا تفعلني :
فقالت  :ادخل مالبس الصيف و اخرج مالبس الش�تاء(رقيق����اات
ُهن ترضيهن الكلمة و تكفيهن االبتسامة )
التلطف مع اإلناث و الرفق بهن دليل عىل اكتمال الرجولة
قال صىل الله عليه و سلم :
“ استوصوا بالنساء خريا “ ..

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

افقي
1بطلة كأس العالم لكرة القدم
 o 2006نصف طعام
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخري
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ري عىل
دائما ًالخري
دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان
2طري طوي�ل األرج�ل واملنقار
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
 oس�ئم  oلتفس�ري املعن�ى
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
واالستطراد.
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 ،
3مجموع�ات م�ن األوام�ر
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عي
يستحيل ،انوأبي
عي امامي
فأمي
ان..تثني
بداخي
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
تالحظ الجمال بداخي ..
للكمبيوت�ر لعم�ل يشء م�ا o
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
متالزم�ة االلته�اب التنف�ي
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
الحاد.
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�ي
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال نف�ي ..
4قرب  oحيث يلتقي امللتقون.
اإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
5مجموع�ة طق�وس وتقالي�د
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
الوالدين
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�رييفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ري
تتش�ارك
بش�كل أو باخر
لحدث ما  oاحداعتقد
سأم
o
شعرا
6أخطأ  oقدح وذم
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
ولكن الش�طارة وبرايي
الوقت.
مرور
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
وضيق من بطءبذاتك فاالبداع امر بذاتك
7للنداء  oعكسمنمنغلق
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
الذات نفس�ها ،من
o
الش�ديدة
8الس�نة الن�ار
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعي
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجعي
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�ري
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ري
ع�ىل
متشابهات ع�ىل كلمات الثناء من
لعمل
توقف
9نصف خ�روج o
األم�ر ،ولهذا اوال اجعي
اجعي
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
الحي�اة
ه�ذه
دورك يف
برحلة
القيام
يشء جانبي أثناء
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
أساسية.
الخري ،ويتمنيان لك الخري،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
والدعاء والش�كر عىل ما
لك�رة
العال�م
كأس
10بطل�ة
وما هو غري املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
ثالث�ا بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغري
املناس�ب وما
تق�رري
القدم  o 1998اس�تجد
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
وأظهراملبالغة يف امر
وخاص�ة عدم
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
لونا جديدا .بحج�ة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

«لوكسمبورغ» أول دولة في العالم
تجعل المواصالت مجانية للجميع

يف ق�رار هو األول م�ن نوعه حول
العالم ،يبدو عالمة فارقة يف تاريخ
الشعوب واملواصالت العامة ،بدأت
لوكس�مبورغ ،تطبي�ق سياس�ة
مجانية املواصالت العامة لتصبح
أول دولة يف العالم تمنح الس�كان
والزوار مثل هذه امليزة ،ولكن هل
أصبح التنقل مجانيا بشكل فعيل
يف تل�ك الدول�ة الصغ�رة .وتأمل
حكوم�ة لوكس�مبورغ من خالل
هذه الخطوة يف تش�جيع سائقي
الس�يارات ع�ىل ت�رك س�يارتهم
واستخدام وس�ائل النقل العامة،

به�دف ح�ل مش�كلة االزدح�ام
امل�روري ،خصوصا ح�ول مدينة
لوكس�مبورغ العاصم�ة .وتعاني
مدين�ة لوكس�مبورغ ،عاصم�ة
الدوقية الكربى من أس�وأ ازدحام
م�روري يف العال�م ،كونها موطنا
لنح�و  110أل�ف ش�خص فقط،
لكنه�ا تس�تقبل أيض�ا  400ألف
شخص للعمل ،يف حني يشكل عدد
س�كان الدوقية  600ألف نس�مة
منهم  200ألف يعيشون يف فرنسا
وبلجيكا وأملانيا ويعربون الحدود
يوميا للعمل يف لوكسمربغ.

كيف نسترد رسائل واتسآب المحذوفة ؟
تع�د عملية النس�خ االحتياطي لبياناتك إحدى امله�ام الرضورية ،التي يجب أن
تقوم بها كل فرتة يف أجهزتك والخدمات التي تستخدمها ،حيث إن هذه الخطوة
ستتيح لك استعادة بياناتك بسهولة يف حالة فقدها ألي سبب من األسباب.
إذا كنت تس�تخدم تطبيق الرتاس�ل الف�وري (واتس�اب)  ،WhatsAppوحذفت
بعض الدردش�ات ع�ن طريق الخطأ وترغب يف اس�تعادتها ،فاألمر س�هل ج ًدا
طامل�ا قد قم�ت بتفعيل ميزة النس�خ االحتياطي عىل (غوغ�ل درايف) Google
 ،Driveبينما ال يمكن اس�رتداد الرسائل املحذوفة بدون نسخة احتياطية بهذه
السهولة.
يمكنك اس�رتداد رس�ائل واتساب املحذوفة برسعة وس�هولة باستخدام غوغل
درايف ،ورقم هاتف ،ولكن يجب عليك اس�تخدام رقم الهاتف نفس�ه ،وحساب
غوغل املرتبط بواتساب ،وإال فلن تنجح العملية.
طريقتان السرتداد رسائل واتساب املحذوفة عىل هاتف أندرويد
الستعادة رسائل واتس�اب املحذوفة بسهولة ستحتاج إىل تفعيل ميزة (النسخ
االحتياط�ي للمحادث�ات)  Chat Backupمن خالل اإلع�دادات ،ويمكنك باتباع
الخطوات التالية:
• انتقل إىل تطبيق واتساب.
• اضغط عىل (اإلعدادات) .Settings
• اضغط عىل خيار (املحادثات) .Chats
• اضغط عىل خيار (النسخ االحتياطي للمحادثات) .Chat backup
• اضغط عىل خيار (نسخ احتياطي لغوغل درايف) .backup to google drive
• س�تظهر لك قائمة خيارات يمكنك من خاللها تحديد املدة الزمنية التي ترغب
يف أن تحتفظ فيها بنسخة احتياطية من محادثاتك يوم ًيا أم أسبوع ًيا أم شهر ًيا
وهذا يرجع الختيارك.
 1اسرتداد رسائل واتساب املحذوفة عرب النسخ االحتياطي السحابي:إذا قمت بحذف محادثات واتس�اب عن طريق الخطأ ،فيمكنك اس�تعادتها من
النس�خة االحتياطية الس�حابية .دعنا نقول إن النسخة االحتياطية قد ُنسخت
يف منتص�ف الليل ،ويف الصباح قمت بحذف دردش�ة عن طري�ق الخطأ .يمكنك
استعادتها بسهولة من خالل الطريقة التالية:
• قم بإلغاء تثبيت تطبيق واتساب يف هاتفك.
• قم بإعادة تثبيته مرة أخرى ،ثم قم بإعداده مس�تخدماً رقم الهاتف نفس�ه،
وحساب غوغل املرتبط بواتساب.
• بمج�رد إع�داد التطبيق؛ س�تصلك مطالبة باس�تعادة الرس�ائل من نس�خة
احتياطية سحابية ،اضغط عىل خيار (استعادة) .Restore

فيسبوك تلغي حدثا تقنيا مهماً
بسبب «كورونا»

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7201 :االثنين  2آذار 2020

قررت «فيس�بوك» إلغاء مؤتمرها
السنوي للمطورين ،F8 ،وأصبحت
بذل�ك أح�دث رشكة تقني�ة تلغي
حدثا مهما بس�بب تفيش فروس
كورونا.
وكان مقررا انعقاد املؤتمر يومي
 5و 6مايو ،يف مدينة سان خوسيه
األمريكي�ة ،لك�ن تف�يش فروس
كورونا ،دفع الرشكة إىل إلغاء هذا
الح�دث التقني امله�م ،قائلة« :إن
املخ�اوف املتزايدة حول COVID-
 ،19جعل�ت من ال�رضوري إلغاء
الحدث الرئييس  in-personضمن
 ،F8ع�ىل الرغ�م م�ن أن الرشكة
تخط�ط إلقام�ة أح�داث صغرة
محلية وبث محتواها مبارشة عرب
فيديوه�ات ،يف محاولة لتعويض
الجزء الرئييس من املؤتمر».
وتعتزم «فيس�بوك» التربع بمبلغ
 500أل�ف دوالر ملؤسس�ة تعم�ل
ع�ىل تعزي�ز التن�وع يف صناع�ة
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الزوراء تهنئ المعلم في عيده
بمناسبة حلول عيد المعلم العراقي في االول من اذار من كل عام ،تتقدم اسرة
تحرير صحيفة “ الزوراء” بأحر التهاني وأعطر التبريكات ،مقرونة بالود
واالحترام الى جميع المعلمين والمعلمات ،متمنين لهم التوفيق
والنجاح في حملهم لواء العلم ،وإنارة الطريق ،والرسالة البيضاء
نحو ميادين المعرفة واألخالق ..كل الحب والتقدير لكم
جميعا في عيدكم األغر.
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«كارول سماحة» تنتحر في أحد شوارع باريس
ضجة كبرة أثرت يف شوارع العاصمة
الفرنس�ية باري�س ،وأدت لتدخ�ل
الرشطة ،بس�بب الفنان�ة اللبنانية
«كارول سماحه».
اعتق�د املاره أن فتاة تريد اإلنتحار،
ولك�ن يف الحقيق�ة كان�ت الفنانة
كارول سماحة تصور أحد مشاهد
كلي�ب أغنيته�ا الجدي�دة (م�ش
هعي�ش) تحت إدارة املخ�رج اللبناني
جاد شويري.
وكشفت س�ماحة عن أن الرشطة
الفرنس�ية تدخل�ت إليق�اف
التصوي�ر يف اللوكيش�ن ،أثناء
تصويره�ا مش�هدا ذا طاب�ع
درام�ي بعدما أثار ج�دال ولفت
امل�ارة يف ش�وارع باري�س ظنا
منه�م أنها تح�اول االنتحار،
وصع�دت ق�وات األمن عىل
الفور إىل رشفة املنزل من

بيرين سات تحتفل بعيد
ميالدها الـ 36

إحتفل�ت الفنان�ة الرتكي�ة،
برين س�ات ،بعيد ميالدها ال�
 ،36ون�رشت ص�ورة له�ا
من مسلس�ل The
 ، Giftال�ذي
ع�ؤض له�ا
يف ديسمرب
املايض عىل
نتفلكس ،
و ه�ي
غا ئب�ة
ع�ن الوع�ي
ب�ني الصخور،
وكتب�ت باللغ�ة
االنجليزي�ة م�ا معن�اه« :يا له
م�ن ع�ام ...أصع�ب ع�ام عىل
اإلط�الق ...عندما تس�تبعد أن
تصب�ح املادة املظلمة يف مرحلة
م�ا ،فأن�ت قريب من املس�تعر
األعظم «الس�وبرنوفا» ،أو أنت
مجرد شخص يعيش حلما ً من
أحالم اليقظ�ة ،بدون أن تكون
لك يد يف ذلك».
وتضي�ف يف إش�ارة ألح�د

مشاهدها يف العمل حيث تضيع
يف كه�ف تح�ت األرض وتعيش
حال�ة م�ن اله�الوس الت�ي
توصلها لفهم ذاتها،
وم�ن تك�ون:
«كن�ت حرفي�ا ً
ع�ىل عم�ق
 3أق�دام،
لق�د دخل�ت
يف كه�ف
مظل�م ،بدأت
يف خي�ايل أكتب
األغان�ي وأرس�م
وأرق�ص وأع�زف عىل
بيانو ،انفجرت ،تأملت ،غفرت
وعملت بجد».
وأضافت« :أصبحت قاسية بعد
أن كنت هش�ة .أواف�ق عىل أنه
ال يوج�د يشء اس�مه الجنون،
ولكن هناك مجاالت مختلفة إذا
حاولت الفه�م .تقلبات الحياة
أكث�ر منطقي�ة اآلن .واصبحت
مس�تعدة له�ا .ي�ا له م�ن عيد
ميالد».

أجل التحقق.
وش�اركت كارول سماحة متابعيها عرب تويرت
بفيديو للمش�هد الذي كانت تصوره ،ورسدت
كواليس ما جرى معها ،بقولها« :من فرنس�ا،
تصوير مش�هد درامي ألغنيت�ي الجديدة الذي
أثار بلبلة كبرة لدى املارة يف ش�وارع باريس،
حي�ث اعتق�د الن�اس أنن�ي أح�اول االنتحار،
وتدخلت الرشطة الفرنسية ودخل أفراد األمن
املنزل من أجل التحقيق».
«مش هعيش» أغني�ة باللهجة املرصية ،وهي
م�ن كلمات أمر طعيمة ،وألحان إس�الم زكي
وتوزيع ألكسندر ميس�اكيان ،وانتهت كارول
من تسجيلها منذ أيام يف مرص.
ويف س�ياق آخر ،حسمت كارول سماحة جدال
كان قد أثر منذ أيام بشأن ترصيحات منسوبة
لها بأنها تيسء للرج�ل اللبناني بعدما تداولت
بعض املواقع أنباء عن وصفها للرجل اللبناني
بأنه «متطلب ومتدلع» ،ولذلك لم تتزوج برجل
لبناني.

«الميراث» ينطلق بـ 20مليون دوالر
أعلن�ت ش�بكة أم ب�ي يس ب�دء
ع�رض أول مسلس�ل س�عودي
ينتمي لنوعية «السوبر أوبرا» عرب
شاشتها ،ويحمل عنوان «املراث».
هو تجربة ومغامرة درامية جريئة
أطلقته�ا املحطة لتتف�رد بعرضها
يف خريطته�ا الدرامي�ة قبل ش�هر
رمضان ،وكعادتها ال�»أم بي يس»
تح�اول دائم�ا ً تقدي�م كل م�ا هو
مختلف لجمهورها عرب شاش�تها
املتمي�زة .ت�دور أحداث مسلس�ل
امل�راث ،املقرّر عرض�ه يف  1آذار/
مارس عرب شاش�ة ال�»أم بي يس»
الس�عودية ،حول وفاة رجل أعمال
يُدعى ف�اروق عبد املحس�ن تاركا ً
خلفه وصيّة «املراث» التي تكشف
حقيقة ومع�ادن كل من يحيط به
قبل وفات�ه؛ فتب�دأ الرصاعات بني
أبط�ال العمل ،كما يش�هد رصاعا ً
تاريخي�ا ً بني عائلتني مش�هورتني
يف الس�عودية .ديكور القرص الذي
ت�دور فيه أح�داث املسلس�ل كلّف
م�ا يق�رب م�ن  20ملي�ون دوالر؛
وه�و األمر الذي ل�م تبخل به أيضا ً
الجهات املنتجة ليخرج العمل عىل
أكم�ل وج�ه؛ حيث تش�ارك رشكة

 TWOfour54م�ع MBC studios
م�ع  image nation abu dhabiيف
إنتاج املسلسل .وقد اعتمدت الجهة
املنتجة عىل وجوه ش�ابّة سعودية
يف بطولة املسلسل مثل نور حسني
وتركي الكريديس ومهند بني هذيل
ورنا الشافعي التي ستسيطر عىل
الجان�ب الرومان�يس ضمن أحداث
العم�ل .أمّ �ا الكتاب�ة ،فلمجموعة
كبرة من الكتاب برئاس�ة العاملي
تون�ي ج�وردن ونور الشيش�كيل،
واإلخراج لكريس�تني ميليك وإندرا
ب�وز .وقد أك�دت نور الشيش�كيل
أنها ب�دأت بكتاب�ة هذا املسلس�ل
برفق�ة زمالئه�ا بورش�ة العم�ل
منذ عام تقريب�اً ،ولم تتوقف يوما ً
ً
مش�رة إىل أنها
واحدا ً عن الكتابة،
تنتظر بقلق ش�ديد عرض حلقاته
وتمن�ت النجاح ّ
ّ
لكل
عىل الشاش�ة
رشكاء ه�ذا العم�ل الضخ�م .إىل
ذل�ك ،يواصل فريق عمل املسلس�ل
تصوي�ر حلقات�ه ،ع�ىل أن يش�هد
أكثر من موسم خالل العام الحايل،
وقد وض�ع الفنان م�روان خوري
موس�يقى ترتات البداي�ة والنهاية
للمسلسل املنتظر مساء غد.

جاكي شان ينفي إصابته بفيروس «كورونا»
نفى النجم العاملي ،جاكي شان ،الشائعات
الت�ي ت�م تداوله�ا مؤخ�را ً ع�رب الصحف
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ح�ول
إصابته بفروس كورونا.
وكتب عرب حس�ابه عىل موقع التواصل
االجتماع�ي فايس�بوك« :ش�كرا ً ع�ىل
اهتم�ام الجمي�ع ،أن�ا بصح�ة جيدة
وآمن�ة للغاي�ة ،تلقي�ت رس�ائل من
األصدق�اء لالطمئن�ان ع�ىل حالتي،

أرجوكم ال تقلقوا أنا لست ىف الحجر الصحي».
وتابع« :لقد تلقيّت العديد من الرسائل من األصدقاء
يسألون إذا كنت بخر ،حبكم وقلقكم أثلج صدري،
لق�د تلقي�ت أيضا ً بع�ض الهدايا الخاص�ة جدا من
املحب�ني يف جمي�ع أنحاء العال�م خالل ه�ذا الوقت
الصع�ب ج ًدا ،ش�كرا ً عىل الكمام�ات ،تفكركم بي
وصلني ،لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تربعاتكم
ويهبه�ا ع�رب املنظم�ات الرس�مية ،مل�ن يحتاجها
فعلياً».

مطر ساخن

حتية للمعلم يف عيده
األغر
أمحد اجلنديل
م�ا ارتفع�ت راية للعل�م واملعرفة إال وكان املعل�م رائدا يف
حملها ،وما تقدمت أمة ونهضت من سباتها إال وكان املعلم
املحفز والدافع له�ذا النهوض ،وما تفاخر قوم بأخالقهم
الرفيعة ومبادئهم العظيمة إال وكان املعلم الغارس البذرة
االوىل يف نف�وس القوم ،فهو االس�اس يف الرتبية الناجحة،
وهو املهندس لخلق حياة قائمة عىل املعرفة والعطاء ،وال
خر يف بلد يتجاهل دور معلميه ويعطي ظهره لهم.
املعل�م الرحم الولود لكل املع�ارف والعلوم ،فقد خرج من
بني يديْه العلماء واملفكرون والسياسيون ،فكانوا يمثلون
قب�س التطور ،ول�واله ل�كان الجميع يتخب�ط يف دياجر
الجهل والظالم والتخلف.
ووظيفة املعلم هي بال ش�ك الوظيفة السامية التي تمثل
املنزلة الرفيع�ة يف بناء الحضارة والكش�ف عن كل جديد
لكي تكون الحياة مس�تمرة يف عطائها االيجابي ،ويكون
املجتم�ع مواكبا لكل حاالت التطور والرقي ،ولوال وظيفة
املعلم لكان االنسان قد انحدر اىل عالم الحيوانات.
لقد كانت مهن�ة التعليم قائمة منذ أق�دم العصور ،ومنذ
ذلك الوقت واملعلم يمثل الشمعة التي تحرتق لتنر لألجيال
طري�ق النور واملعرفة والرتبي�ة ،فليس مهمته تنحرص يف
تلقني الصغ�ار باملعلوم�ات كما يفهمها البع�ض ،وإنما
دوره االس�ايس يكمن يف تربية الطلبة ،وتهذيب سلوكهم،
وتطويع نفوس�هم عىل فعل كل ما هو مفيد ونافع ،فهو
مفت�اح العلوم ،وباب الرتبية ،ونافذة األمل ،ومن هنا كان
دور املعلم وأهميته يف بناء االجيال.
كان املعلم القدوة الصالح�ة واملثل االعىل لتالميذه ،وليس
وع�اء للعلم ،انه املرب�ي والصادق االم�ني والحريص عىل
س�المة ابنائه الذين يرون يف ش�خصه مثلهم االعىل الذي
ينهلون من خالل شخصيته اصول الرتبية الحقة واملعرفة
االصيلة.
إنن�ا عندم�ا نلتف�ت اىل الحارض ون�رى العملي�ة الرتبوية
والتعليمية يف عراقنا يأخذنا الحزن ونش�عر بالخيبة مما
يحص�ل م�ن تهميش ل�دور املعلم ،ون�زداد حزن�ا وخيبة
عندما نقارن بني وظيفة املعلم يف املايض وحارضنا اليوم،
وكيف كان املعلم منتجا للكثر من العلماء واملفكرين عىل
مختلف درجاتهم واختصاصاته�م وعناوينهم ،وإذا كان
البعض قد وضع تراثنا خلف ظهره ،فتعالوا نتأمل تجارب
الش�عوب التي نهض�ت بفعل دور املعل�م وأهميته يف بناء
الحي�اة ،وتعالوا نتمعن يف تجربة اليابان بعد خروجها من
الحرب الكونية الثانية مهزومة مدمّ رة ،وما قاله امرباطور
الياب�ان عن رس النه�وض بعد الهزيم�ة( :بدأنا من حيث
انته�ى اآلخرون ،وتعلمنا م�ن أخطائهم ،ومنحنا املعلم
حصانة الدبلومايس وراتب الوزير).
تحي�ة ل�كل املعلمني يف عيده�م األغر ،وتحي�ة لكل من
والرتبية وس�ار
حم�ل ش�علة املعرفة
الذي يفيض
ع�ىل درب التعليم
ا لح� ّر ة
اىل خل�ق الحياة
الكريمة.
إىل اللقاء...

إطاللة مبهرة ألنابيال هالل في أول ظهور بـ«ذا فويس كيدز»
َخ َطفت اإلعالمية ،أنابيال هالل ،األضواء بظهورها
األوّل يف برنامج ذا فويس كيدز .The Voice Kids
وأطلّ�ت أنابيال عىل جمهورها بإطالل�ة أنيقة كما
َع�وّدت املش�اهدين ومتابعيه�اَ ،
وق ّدم�ت حلق�ة
املواجه�ة األخ�رةَ ،
وخ َطف�ت األنظ�ار بجماله�ا
ً
وأناقته�ا ،إذ ارتدت فس�تانا أبيض اللون ضيّق مع
أكمام ذهبي�ة المعة من تصمي�م املُصمِّمة Stella
.McCartney
وتفاع�ل الجمه�ور بق�وّة م�ع أوّل ظه�ور له�ا
بالربنام�ج ،وتوال�ت التعليق�ات املليئ�ة بالغ�زل

التكنولوجي�ا ،حيث أنها يف معظم
الس�نوات املاضي�ة ،كان�ت تتربع
بجزء من مبيع�ات التذاكر ،ولكن
مع عدم وج�ود الح�دث الرئييس
 ،in-personضم�ن مؤتم�ر ه�ذا
الع�ام ،فإنها س�تقدم تربعا ثابتا
بدال من ذلك .وال تعد «فيس�بوك»
أول من يق�وم بإلغاء حدث تقني
مهم كهذا ،فقد سبق وأُعلن إلغاء
معرض الجوال العاملي  MWCالذي
كان من املقرر انعقاده يف برشلونة
يف نهاي�ة فرباي�ر ،بعد انس�حاب
العدي�د م�ن ال�رشكات الب�ارزة.
وباملث�ل ،قررت كل من «س�وني»
و»فيس�بوك» و»مايكروسوفت»
عدم املش�اركة يف مؤتمر  GDCيف
سان فرانسيس�كو الذي سينعقد
خالل الش�هر املقبل ،وبمش�اركة
عدد م�ن الرشكات األخ�رى التي
قررت االستمرار يف العرض خالل
املؤتمر.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

إلطاللتها.
كان�ت مقدمة برنام�ج «ذا فويس كي�دز» ناردين
ف�رج ،التي ُتق ِّدم املوس�م الثالث م�ن الربنامج ،قد
ّ
بتوقفه�ا عن تقدي�م الربنامج
فاج�أت الجمه�ور
وحلقات املواجهة ،وتوجّ هت يف فيديو عرب حسابها
عىل «انستقرام» بالشكر إىل املتابعني الذين أطلقوا
تعليقات إيجابية عىل حلقة املواجهة األوىل.
وكش�فت عن ّ
أنه�ا قرّرت ع�دم متابع�ة التصوير
مُ علن�ة ّ
أنه�ا س�تظهر للم�رة األخرة يوم الس�بت
املقبل.

تغريدات

فالح المشعل

هادي جلو مرعي

وتعليقا ً عىل الفيديو قالت« :إعالن مهم عن ذا
فويس كيدز ...أنا فضلت أنكم تعرفوا مني
أن�ا ...أنا مش هك�ون موجودة يف آخر
حلقت�ني م�ن ذا فويس كي�دز .آخر
حلق�ة ليا ه�ي اليل جاي�ة .بتمنى
التوفي�ق لكل العاملني يف املوس�م
التال�ت من ذا فويس كي�دز ...أنا
بج�د بحبك�م وم�ش حانىس كل
الذكريات الحلوة اليل قديناها مع
بعض».

اعالنك يف

يضمن لك االنتشار االوسع

إذا فشــلت االحزاب الشــيعية بتمرير حكومة حممد
توفيق عالوي فســوف تدخل البــالد بنفق األزمات،
وهي إما العــودة للمحاصصة ســيئة الصيت وعندها
ســينفجر الشــعب بثورة عارمة ،أو ال حكومة وتسود
الفوضى واالنقسامات !
العراق العظيم يقرر العيش يف األزمة ..ال حلول من
أي أحد ..احللول اليت تأتي من هذا يرفضها ذاك..
واي مرشح ســيكون مرفوضا ألن اهلدف هو إستمرار
املشكلة العراقية وليس حلها.

موبايل العالقات واالعالنات07812930999 :
E mail: alzawraanews@yahoo.com

