عمليات بغداد :ملزمون مبنع التنقل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بني احملافظات حتى  ٢٥آذار
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أكدت قيادة عمليات بغداد إلتزامها بتوصيات
االمر الديواني القايض بمنع التنقل بني
املحافظات ابتدا ًء من امس االحد لغاية ٢٥
اذار املقبل باستثناء الحاالت الطارئة والتبادل
التجاري.وقالت قيادة عمليات بغداد ،يف بيان:
إنها «ملزمة بتطبيق املادة  ٢من توصيات لجنة
األمر الديواني بمنع التنقل بني املحافظات ابتدا ًء
من يوم االحد املصادف  ١٥آذار لغاية يوم االحد
 ٢٥اذار باستثناء الحاالت الطارئة والتبادل
التجاري وتنقل املواطنني».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع
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الصحة النيابية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشيفت لجنة الصحة والبيئية النيابية
عين ابيرز توصياتهيا بشيأن مواجهية
فريوس كورونا ،وفيما دعت اىل رضورة
استمرار تعطيل الدوام ،السيما للمدارس
والجامعات ،اكيدت رضورة نرش ثقافة
الطوارئ عى املواطنني قبل اعالنها.
وقاليت عضيو اللجنية ،النائبية اكتفاء
الحسيناوي ،يف حديث لي”اليزوراء” :ان
االجراءات الصحية املتخذة من قبل وزارة
الصحية وخليية االزمية يف املحافظيات
صحيحية ،إال انهيا جياءت متأخرة بعد
فوات األوان ،وتسيجيل االصابات ،وكان
يفيرض اتخاذ االجيراءات االسيتبقاية
قبيل تفيي املرض ،مين خيالل ضبط
الحدود وفحيص الوافدين عرب املطارات
واملنافيذ الربيية ،واسيتخدام اجهيزة
فحيص متطورة.واضافت :ان الفريوس
بيدأ ينتيرش وبرسعية ،ميا جعيل هناك
حاجة ملحة مين قبل الجهات املختصة
واملعنيية بإتخاذ اقيى درجات التأهب
ملواجهية الخطير الحقيقيي املحيدق
بالبلد .محملة الجميع سيواء الحكومة
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صفحة

او الربمليان او املواطنني مسيؤولية منع
انتشيار الفيريوس من خالل اسيتخدام
االجيراءات الوقائية.واوصيت عضيو
لجنة الصحية والبيئة النيابية بأن تتخذ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

أكدت ضرورة نشر ثقافة الطوارئ قبل إعالنها

أبرز توصياتها بشأن مواجهة «كورونا» وتدعو إىل استمرار تعطيل الدوام

خلية االزمية اجراءاتها الوقائية بأقى
درجة ممكنة ،مين خالل فحص جميع
الوافديين اىل البلد ومراقبية تحركاتهم،
ومعرفة مالمسياتهم ،كميا ينبغي نرش

الوعي والثقافة بني املواطنني قبل اعالن
الحكومية حالة الطيوارئ .مبينية :انه
يف حيال اعالن الحكومية حالة الطوارئ
دون وجيود توعيية ثقافيية فسييكون

سيطرات بغداد تنفذ قرارات خلية االزمة مبنع الدخول إليها

هناليك عدم التيزام من قبيل املواطنني.
واضافت :يجب استمرار تعطيل الدوام،
السييما يف امليدارس والجامعات ،وكذلك
بعيض الدوائر باسيتثناء الصحة بحيث
تكون حسيب ميا يرتأيه املدير بنسيبة
 50باملئية او  25باملئية ،وحسيب مدى
حاجتيه لوجودهيم ،ومنيع التجمعات
اينما كانت ،وإلزام املواطنني يف منازلهم
لضمان عدم انتشيار الفريوس .مشددة
عيى اهمية ان تكون هنياك فرق جوالة
لفحص جمييع الوافدين.واوضحت :انه
عيى وزارة املالية اطيالق التخصيصات
املاليية ليوزارة الصحية الن اليوزارة
تفتقير اىل التخصيصيات املالية الكافية
ملواجهية الفيريوس القاتيل .مؤكيدة
رضورة عيدم التهوييل يف نيرش اخبيار
كورونا الن الفريوس ال ينتقل عن طريق
الهيواء ،وإنما عن طرييق رذاذ العطاس
واملالمسة.واشيارت اىل :ان االعيالم ليه
دور كبيري يف توعيية وتثقييف املجتميع
بهذا املجيال .داعية الجمييع اىل االلتزام
بتعليمات خلية االزمة للحد من انتشيار
فريوس “كورونا”.

اختناق وإصابات بتجدد املصادمات قرب اخلالني وسط بغداد

بغداد /متابعة الزوراء:
افياد مصيدر امني ،اميس االحيد ،بوجود
حياالت اختنياق واصابيات بعيد تجيدد
املصادميات قرب سياحة الخالني وسيط

بغداد.وقيال املصيدر ،يف ترصيح صحفي:
إن املصادميات تجيددت ،مسياء اميس،
بيني مجامييع مين املتظاهريين والقوات
االمنيية ضمين مقربات سياحة الخالني

وسيط العاصمية بغيداد ،ميا اسيفر عن
تسجيل  ٨حاالت اصابة واختناق.وتستمر
التظاهيرات املطالبية باالصيالح يف بغداد
وعيدد مين محافظيات الجنيوب منذ 25

ترشيين االول  ،2019وتصاعيدت وتريتها
خالل االشيهر االخرية ،ما اسفر عن مقتل
واصابة املئيات بني صفيوف املتظاهرين،
فضالً عن القوات االمنية.

األنواء :الطقس ممطر وتذبذب بدرجات احلرارة خالل األسبوع احلالي
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خالل  3ساعات ..اختبار جديد يكشف «كورونا» قبل ظهور أعراضه

االخرية

الالمي يدعو اجلميع إىل دعم وزارة
الصحة يف مواجهة “كورونا”

بغداد /الزوراء:
دعا نقيب الصحفييني العراقيني ،رئيس
اتحاد الصحفيني العيرب ،مؤيد الالمي،
اىل رضورة دعم وزارة الصحة وطواقمها
يف مواجهة فريوس كورونا.وقال الالمي،
يف تغرييدة ليه عيى “تويير” ،تابعتهيا
“اليزوراء” :يبيدو ان وزارة الصحية لم
تدعيم بشيكل يتناسيب ميع خطيورة
فيريوس كورونا ،ونشياهد جهيد وزير
الصحة املستمر يف هذا املجال رغم قرص
فرة توليه املنصب ،وكذلك طاقم الوزارة
املجد.وشيدد الالميي ،يف تغريدتيه ،عى
رضورة تقديم الجميع الدعم والتضامن

الحقيقي للوزارة حتيى تنجح بمهمتها
رغم اإلمكانيات الضعيفة التي تمتلكها.
مقدما تحيته لكل طاقم وزارة الصحة.

بغداد /الزوراء:
نفيى املكتيب اإلعالمي لرئييس الربملان،
محمد الحلبويس ،امس األحد ،تسيلم أي
طلب رسيمي من رئاسيتي الجمهورية
واليوزراء ،بشيأن إعالن حالية الطوارئ
الصحية.وقيال املكتب يف بييان“ :نود أن
ننوه اىل أن رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبيويس ،ليم ييرده حتيى اآلن (طلب

مشرك) من رئيس الجمهورية ورئيس
مجليس اليوزراء للموافقية عيى إعالن
حالية الطيوارئ الصحيية ،اسيتنادا ً إىل
أحكام املادة  61من الدستور”.وتداولت
بعض وسيائل االعالم ،امس االحد ،خربا
مفياده مطالبية رئاسيتي الجمهوريية
ومجلس الوزراء رئاسية الربملان بإعالن
حالة الطوارئ يف البالد.

عمان /متابعة الزوراء:
أفياد مصدر بأن العاهل األردني ،امللك عبد
الليه الثاني ،قيد خضع لفحيص فريوس
كورونا املسيتجد ،فور عودتيه إىل االردن،
اميس األحيد ،وأثبتت الفحوص سيالمته.
وتوجيه عبد الله الثانيي إىل املركز الوطني
لألمن وإدارة األزمات فور عودته إىل البالد
لرؤس اجتماع ملجلس السياسات الوطني.
وأفادت وسيائل إعالم عربية بتشيخيص
اإلصابية السيابعة بفيريوس كورونيا يف

األردن ،وأن اإلصابة تعود لسييدة عراقية.
وكانت الحكومة األردنية قد أعلنت ،امس
األحد ،تسجيل  6إصابات جديدة بفريوس
كورونيا املسيتجد “ ،”COVID-19ليصل
عدد املصابيني يف اململكة إىل  7أشيخاص.
وأفياد وزيير اإلعيالم األردنيي ،أمجيد
العضايلة ،يف مؤتمر صحفي ،باكتشاف 6
حاالت جديدة لإلصابية بفريوس كورونا،
مؤكدا رضورة االلتزام بكل القرارات التي
اتخذتها الحكومة ملكافحة املرض.

أنطاكيا /متابعة الزوراء:
أعلنت أنقرة تسيري أول دورية مشركة
يف محافظة إدلب ،شيمال غرب سوريا،
ميع الجانيب اليرويس ،اميس االحيد،
لضمان وقف إطالق النار املتفق عليه يف
موسكو.وقالت وزارة الدفاع الركية ،يف

بيان نرشته عى صفحتها الرسمية عى
“توير” :إن “القوات الركية والروسية
سيريتا الدوريية املشيركة األوىل عيى
طرييق إم  4بمحافظية إدليب شيمال
سوريا يف إطار اتفاق موسكو”.

مكتب احللبوسي ينفي تسلم أي طلب من رئيسي
اجلمهورية والوزراء إلعالن حالة الطوارئ

ملك األردن خيضع لفحص “كورونا”

تركيا تسري أول دورية مشرتكة مع
روسيا يف إدلب
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الفتح يكشف لـ
الزوراء  /يوسف سلميان:
كشيف تحاليف الفتح ،أميس األحد،
عن جوانب مما يدور خلف الكواليس
الختييار رئييس اليوزراء املُكليف
الجدييد ،معتيربا أنيه خييار القيوى
السياسية الشييعية كافة ،فيما لفت
إىل أن اللجنية السيباعية التيي تتوىل
مهمة االختيار درسيت السري الذاتية
لعرشات األسماء ،واستقرت عى أربع
شيخصيات .وذكر نواب لي”الزوراء”
ان “الرشييحات النهائيية انحرصت
بيني  3مرشيحيين هم املستشيار يف
رئاسية الجمهورية ،نعيم السيهيل،

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املركيزي ،أمس االحد ،تربعه
بثالثيني ملييار دينيار ملواجهية وبياء
فيريوس كورونيا ،فيما تيربع املرصف
العراقي للتجارة بخمسية ماليني دوالر
لدعم جهود وزارة الصحة.وقال محافظ
البنك املركزي ،عيل العالق :ان البنك قام
بالتربع بثالثني مليار دينار لدعم جهود
الدولة ملواجهية وباء فيريوس كورونا.
موضحا :أن املبلغ سييودع يف الحسياب
امليرصيف املخصص لهذا الغيرض .داعيا

املصارف والقطاع الخاص للمسياهمة
يف الحملية.إىل ذليك ،اعلين امليرصف
العراقي للتجارة تربعه بخمسية ماليني
دوالر لدعيم جهيود وزارة الصحة.وقال
املرصف ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انطالقا ً من شيعوره باملسيؤولية
املجتمعيية ،قيرر امليرصف العراقيي
للتجيارة التيربع بمبلغ خمسية ماليني
دوالر.واضياف امليرصف :أن ذليك يأتي
لدعيم جهود وزارة الصحية يف مكافحة
فريوس كورونا املستجد.

مفوضية حقوق اإلنسان تطالب احلكومة
بتعطيل الدوام ملدة  14يوما
بغداد /الزوراء:
طالبيت مفوضيية حقيوق االنسيان،
امس االحد ،الحكومية بتعطيل الدوام
مليدة  ١4يوما.وقال عضيو املفوضية،
فاضيل الغيراوي ،يف بييان« :ندعيو
الحكومية اىل تعطييل اليدوام ملدة ١4
يوميا ،وإليزام املواطنيني بالبقياء يف
دورهم» .وشيدد عيى «رضورة البدء
بحمالت تعقييم ميدانية للحفاظ عى

حيياة املواطنيني مين خطير انتشيار
فاييروس الكورونا».وطالبيت لجنية
الصحية والبيئة النيابيية بإعالن حالة
الطوارئ ملدة محيدودة ،فيما دعت اىل
تعطيل املؤسسات الحكومية واالهلية.
يذكر ان عددا من املحافظات العراقية
اعلنيت فرض حظر عى التجوال فيها،
وذلك كإجيراءات وقائية ملنع انتشيار
فايروس كورونا .

عن كواليس اختيار املُكلف اجلديد لرئاسة الوزراء

ورئييس جامعية بغيداد ،عمياد
الحسييني ،ورئيس جامعية العني يف
محافظة ذي قيار ،منري السيعدي”،
لكين نوابيا اخريين قاليوا ان “نعيم
السيهيل هيو االوفير حظا لرئاسية
اليوزراء ،بعد موافقة مبدئية من قبل
ممثيل القوى الشييعية داخل اللجنة
السيباعية املكلفية برشييح رئييس
اليوزراء املكليف بتشيكيل الحكومة
املؤقتية “.وازاء ذليك ،اكيدت كتلية
تحالف الفتح النيابية ان املرشح الذي
سييحظى باختيار اللجنة السيباعية
ملنصب رئيس الوزراء املكلف هو خيار

كل القوى السياسيية الشيعية.وقال
النائب عن التحالف ،فاضل الفتالوي،
لي”اليزوراء” :ان “اللجنة السيباعية
التيي شيكلتها القيوى السياسيية
الشييعية عملت الختيار الشيخصية
التي سييتم تكليفهيا بمنصب رئيس
الوزراء ،وقامت باستعراض ودراسة
السيري الذاتية لعرشات من األسيماء،
واستقرت عى أربع شخصيات فقط
حتيى مسياء ليلة السيبت “.واضاف
ان “اللجنة قد توصلت اىل اسيم واحد
ومحيدد ،وهي تعقيد اجتماعا نهائيا
للتوقييع عيى الشيخصية املختارة،

الصحة :إعالن حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا

حمافظة بغداد تعطل الدوام يف دوائرها
من الثالثاء حتى اخلميس
بغداد /الزوراء:
أعلين محافيظ بغيداد ،محمد جابير العطا،
امس األحيد ،تعطيل الدوام الرسيمي لدوائر
املحافظية بد ًء من غد الثالثاء حتى الخميس
املقبيل ،باسيتثناء دوائر الصحية واألجهزة
األمنيية والخدمية.وقيال العطيا يف مؤتمير
صحفيي أعقيب اجتماعيا ً لخليية األزمة يف
بغيداد ،تابعته “اليزوراء” :إن “منح العطلة
يأتيي كإجيراء وقائيي ملواجهية فاييروس
كورونيا ،وندعيو املواطنيني إىل البقياء يف
منازلهيم ،وعيدم الخيروج أو التنقيل إال يف
اليرورة القصيوى” .مضيفيا ً “نطمين
البغدادييني بأن دوائر املحافظة مسيتنفرة،
ووضعيت عى اهبية االسيتعدادات ملواجهة
كورونا”.وبشيأن الزيارات الدينية يف شيهر
رجب ،أشيار العطا إىل أن “العتبات املقدسة
ستتخذ قرارات بهذا الشأن” .داعيا ً أصحاب
املواكب الحسينية إىل “ممارسة دور توعوي

الصحة تتلقى دعما ماليا من البنك
املركزي واملصرف العراقي
للتجارة ملواجهة «كورونا»

بمخاطير الفاييروس والوبياء”.ويف سيياق
متصل ،ذكر بيان ملحافظة بغداد ،أنه “تقرر
يف االجتمياع (اجتمياع خليية األزمية) رفع
مقيرح عطلية اىل رئاسية اليوزراء لغرض
شيمول كل الدوائير يف العاصمية” .مبينا ً أن
“الدوائر املشمولة هي ديوان محافظة بغداد
ووحداتهيا االدارية ومديريات الربية السيت
(الكيرخ االوىل والثانيية والثالثية ،والرصافة
االوىل والثانية والثالثة) ،ومديريات الشيباب
والرياضة (الكرخ والرصافة ومدينة الصدر)،
باإلضافية اىل مديرية زراعة بغيداد ومديرية
العمل والشيؤون االجتماعية”.اىل ذلك ،أكدت
وزارة الصحة أن إعالن حالة الطوارئ يتوقف
عى مسيتجدات كورونا.وقال الناطق باسيم
وزارة الصحية ،سييف بيدر ،لوكالية األنباء
العراقيية (واع) تابعته “الزوراء” :إن “إعالن
حالة الطوارئ يعتمد عى املستجدات.

تفاصيل ص2

ورفعها اىل رئاسة الجمهورية إلصدار
قيرار التكليف رسيميا”.وكان تجمع
النيواب املسيتقليين اكيد ان اللجنية
السباعية بصدد تسمية مرشح واحد
من اصل ثالثية ،وتقديميه إىل رئيس
الجمهورية لتكليفه رسيميا بتشكيل
الحكومة املؤقتة .وذكير ،النائب عبود
العيسياوي :ان” اللجنة السيباعية يف
اجتماع دائم لحسيم اختيار املرشيح
النهائي يف غضون الساعات املقبلة”.
مبينيا ان “تقدييم املرشيح النهائيي
لرئاسية الجمهورية وتكليفه رسميا
باملنصيب سييتم خيالل سياعات

“.واضياف ،يف ترصييح صحفيي ،ان
“األسيماء املرشحة للتكليف الرسمي
هي  3شخصيات املستشار يف رئاسة
الجمهوريية نعيم السيهيل ،ورئيس
جامعية بغيداد عمياد الحسييني،
ورئيس جامعة العني يف محافظة ذي
قيار منري حميد السيعدي” .مبينا ان
“اللجنية السيباعية اجتمعت ،امس،
لدراسية السيري الذاتية ،وتقديم عدد
من األسماء املرشحة لالختيار عى أن
يحظى بتوافق الجمييع ،لعدم تكرار
سييناريو فشيل محمد عالوي يف نيل
الثقة داخل مجلس النواب “.

صحة الكرخ  :مغادرة سبعة من املشتبه
بإصابتهم بـ”كورونا”

بغداد /الزوراء:
أعلن مديير صحة بغداد /الكرخ ،جاسيب الحجامي،
مغادرة سبعة من املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا،
فيما دعيا أهيايل العاصمية إىل التيزام منازلهم.وقال
الحجامي يف بيان”:اليوم ،غادرنا سيبعة من املشيتبه

بهم بعد ثبوت عدم اصابتهم بالفايروس”.وأضاف أن
“املرىض الثالثة يف مستشيفى الفيرات العام ينعمون
بالصحية” .موجهيا ً رسيالة إىل مواطنيي العاصمية
بالقول ”:التزموا بيوتكم فقط ،وال نريد اكثر”.

السعودية تغلق املراكز التجارية ومتنع
التجمعات للحد من “كورونا”

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت أمانة الرياض غلق املجمعات التجارية باستثناء محالت
السوبر ماركت والصيدليات للحد من انتشار فريوس كورونا.
وقالت يف سلسلة تغريدات عى موقعها الرسمي عى توير “يف
إطار اإلجراءات الوقائية للحد من انتشيار فريوس #كورونا..
#أمانة_منطقة_الريياض :إغالق املجمعات التجارية وجميع
األنشيطة داخلها بما فيهيا املطاعم وأماكين ألعاب األطفال
باسيتثناء محالت السيوبر ماركت والصيدليات”.وأكدت عى
منع األكل والرشب داخل املطاعم واملقاهي بمنطقة الرياض

سوا ًء املفتوحة أو املغلقة ،واقتصار تقديم الخدمة عى طلب
السيارات والتوصيل فقط.كما شيملت اإلجراءات االحرازية
للحد من انتشيار فريوس كورونا منيع التجمعات يف األماكن
العامة املفتوحة واملغلقة بما فيها الحدائق واألنشيطة الربية
وميا يف حكمهيا ..جاء ذليك بعدما أصيدرت وزارة الشيؤون
البلدية والقروية لجميع األمانات والبلديات بمختلف مناطق
ومحافظات اململكة ،يف وقت سابق األحد ،قرارا ً بإغالق جميع
ّ
املخصصة لأللعاب واألنشطة الرفيهية يف املجمّعات
األماكن
التجارية وخارجها مؤقتاً.

العامل يرزح حتت وطأة اإلجراءات الوقائية الصارمة

“كورونا” يصيب  1٥8ألف إنسان بينهم أول وزير عربي يلتقط العدوى

بغداد /الزوراء:
ميازال كورونيا ييرب دون هوادة
لريغيم عدة دول عى اتخياذ إجراءات
صارمية وغري مسيبوقة ،مين بينها
إغالق مدن بالكاميل ،وحظر التجول
ملكافحية انتشيار الفيريوس ،فيميا
أصابيت العيدوى وزييرا عربييا ألول

مرة .وأظهيرت أحدث اإلحصاءات أن
كورونا ،اليذي أعلنته منظمة الصحة
العاملية وبياء عامليا ،بيات منترشا يف
 156دولية وإقليما يف أنحياء العالم،
وقد تجاوز مجميوع املصابني حاجز
 158ألفيا ،وعيدد الوفييات 6000
حالة.غيري أن من الالفت أيضا ارتفاع

عيدد من تماثلوا للشيفاء ،إذ أظهرت
أحيدث األرقام أنهيم بلغيوا نحو 76
ألفيا.ويف إييران التي تعد أكثير الدول
تررا ،قاليت وزارة الصحة اإليرانية
إن  113شيخصا توفيوا ،أمس ،جراء
إصابتهيم بالفيريوس ،فارتفع بذلك
مجميوع الوفييات إىل  ،724كميا

جرى تسيجيل  1209إصابات جديدة
لريتفيع املجميوع إىل  13938حالية.
يف غضيون ذلك ،قال اإلعيالم اإليراني
إن عضيو مجليس خيرباء القييادة،
بطحائي كلبا يكاني ،أصيب بفريوس
كورونا ،ودخل العناية املركزة يف أحد
مستشفيات مدينة قم.وأعلن املتحدث

باسم مجلس صيانة الدستور يف إيران
تأجيل املرحلة الثانية من االنتخابات
الربملانية بسيبب وبياء كورونا ،وذلك
لوفقيا لتوجيهيات وزارة الداخليية.
وتقرر تأجيلها من  17أبريل /نيسان
املقبل إىل  11سبتمرب /أيلول.
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سياسة
العدد 7211 :االثنين  16آذار 2020

خلية األزمة تبحث برئاسة عبد املهدي
إجراءات منع انتشار فايروس «كورونا»

بغداد /الزوراء:
عقدت خلية األزمة ،امس األحد،
جلسة برئاسة رئيس حكومة
ترصيف االعمال ،عادل عبد املهدي،
فيما بحثت إجراءات منع انتشار
فايروس كورونا.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان ،تلقت “الزوراء” نسخة
نّ
املشكلة
منه :ان “خلية األزمة
بموجب األمر الديواني (  ٥٥لسنة
 ،) ٢٠٢٠عقدت اجتماعا موسعا
برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،عادل
عبداملهدي ،مساء امس االحد”.
وأضاف :أن “االجتماع املنعقد حاليا ً

بحث تطورات الوضع الصحي
واجراءات وزارة الصحة والبيئة
وكوادرها وخلية األزمة ملنع انتشار
فايروس كورونا ،وطرق الوقاية منه،
وبحث االجراءات الواجب اتخاذها
يف ضوء التطورات والتحديات التي
تواجه عمل خلية االزمة ،ودعم
جهودها”.
وأوضح البيان أن “اللقاء حرضه
وزراء املالية والداخلية والصحة
واالتصاالت ومحافظ بغداد وأمينة
بغداد ،وعدد من وكالء الوزارات
واملسؤولني واملستشارين ،وممثل
منظمة الصحة العاملية”.

الياسري يوجه بإجناز معامالت نقل
ذوي الشهداء داخل الوزارة وخارجها
بغداد /الزوراء:
وجه وزير الداخلية ،ياسني طاهر اليارسي ،باإلرساع يف إنجاز معامالت نقل
ذوي الشهداء داخل الوزارة وخارجها.
وقال اليارسي يف بيان :إن “الشهداء لهم الفضل علينا جميعا ً كونهم قدموا أغىل
ما يملكون من أجل أن نحيا بعز وكرامة”.
وأضاف “يتوجب علينا النظر بعني الرعاية واالهتمام لذوي الشهداء ،وإبداء ما
يمكن من مساعدة لهم ،السيما ان القانون ألزمنا بذلك”.
وتابع أنه “إكراما ً لتضحياتهم ،وجهنا بعدم وضع العراقيل أمام إنجاز
معامالتهم ،وخصوصا ً فيما يتعلق بالنقل داخل تشكيالت الوزارة كافة”.

alzawraanews@yahoo.com

الصحة :إعالن حالة الطوارئ يتوقف على مستجدات كورونا

حمافظة بغداد تعطل الدوام يف دوائرها من الثالثاء حتى اخلميس
بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ بغداد ،محمد جابر
العطا ،امس األحد ،تعطيل الدوام
الرسمي لدوائر املحافظة بد ًء من
غد الثالثاء حتى الخميس املقبل،
باستثناء دوائر الصحة واألجهزة
األمنية والخدمية.
وقال العطا يف مؤتمر صحفي
أعقب اجتماعا ً لخلية األزمة يف
بغداد ،تابعته “الزوراء” :إن “منح
العطلة يأتي كإجراء وقائي ملواجهة
فايروس كورونا ،وندعو املواطنني
إىل البقاء يف منازلهم ،وعدم الخروج
أو التنقل إال يف الرضورة القصوى”.
مضيفا ً “نطمنئ البغداديني بأن دوائر
املحافظة مستنفرة ،ووضعت عىل
اهبة االستعدادات ملواجهة كورونا”.
وبشأن الزيارات الدينية يف شهر
رجب ،أشار العطا إىل أن “العتبات
املقدسة ستتخذ قرارات بهذا الشأن”.
داعيا ً أصحاب املواكب الحسينية
إىل “ممارسة دور توعوي بمخاطر
الفايروس والوباء”.
ويف سياق متصل ،ذكر بيان ملحافظة
بغداد ،أنه “تقرر يف االجتماع (اجتماع

خلية األزمة) رفع مقرتح عطلة اىل
رئاسة الوزراء لغرض شمول كل
الدوائر يف العاصمة” .مبينا ً أن “الدوائر
املشمولة هي ديوان محافظة بغداد
ووحداتها االدارية ومديريات الرتبية

الست (الكرخ االوىل والثانية والثالثة،
والرصافة االوىل والثانية والثالثة)،
ومديريات الشباب والرياضة (الكرخ
والرصافة ومدينة الصدر) ،باإلضافة
اىل مديرية زراعة بغداد ومديرية العمل

والشؤون االجتماعية”.
اىل ذلك ،أكدت وزارة الصحة أن إعالن
حالة الطوارئ يتوقف عىل مستجدات
كورونا.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة،

سيف بدر ،لوكالة األنباء العراقية
(واع) تابعته “الزوراء” :إن “إعالن
حالة الطوارئ يعتمد عىل املستجدات،
وتصعيد القرارات وحسب ما تقتيض
املصلحة الصحية ملنع انتشار فريوس
كورونا” .مبينا ً أن”اإلجراءات املتخذة
من خلية األزمة قادرة عىل مواجهة
املوضوع ،ويبقى األمر مجرد متابعة
التنفيذ”.
وأضاف أنه”حتى اآلن ال يوجد قرار
يتعلق بإعالن حالة الطوارئ ،ولكن يف
حال تم اتخاذ القرار فستجتمع خلية
األزمة بشكل طارئ ،وهذا القرار
موجود كخيار حتى اآلن “.
وكانت خلية األزمة أصدرت ،يوم
الجمعة املايض ،قرارات جديدة للوقاية
من كورونا ،تضمنت منع التنقل بني
املحافظات لغاية الخامس والعرشين
من الشهر الحايل ،وإيقاف دخول
الوافدين من غري العراقيني من قطر
وأملانيا ،ووجهت الوزارات واملؤسسات
الحكومية بمنع إيفاد موظفيها يف
الوقت الحارض .وتضمنت القرارات
أيضا ً إعادة فتح املطاعم لخدمة
التوصيل املنزيل فقط.

األنواء :الطقس ممطر وتذبذب بدرجات احلرارة خالل األسبوع احلالي

بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة االنواء الجوية ،امس االحد ،حالة
الطقس خالل االسبوع الحايل ،فيما اشارت اىل
انه سيشهد امطارا وتذبذبا بدرجات الحرارة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :ان الطقس اليوم االثنني يف املنطقة
الوسطى سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما،
ودرجات الحرارة ترتفع قليال ،اما املنطقة
الشمالية فسيكون الطقس غائما جزئيا اىل
غائم مع تساقط زخات مطر يف اماكن متعددة
منها تكون رعدية احيانا ،بينما يف املنطقة
الجنوبية سيكون الطقس غائما جزئيا،

ودرجات الحرارة ترتفع قليال.
واضافت :ان حالة الطقس لغد الثالثاء
سيكون يف املنطقة الوسطى صحوا يتحول
تدريجيا اىل غائم جزئي واحيانا يكون غائما
مع تساقط زخات مطر خاصة يف االقسام
الغربية تكون رعدية احيانا ،درجات الحرارة
ترتفع بضع درجات ،اما يف املنطقة الشمالية
فسيكون غائما مصحوبا بتساقط زخات
مطر متوسطة الشدة تكون رعدية  ،والتغيري
يف درجات الحرارة ،بينما املنطقة الجنوبية
سيكون الطقس صحوا يتحول اىل غائم جزئي
مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليال،

العامل يرزح حتت وطأة اإلجراءات الوقائية الصارمة

“كورونا” يصيب  158ألف إنسان بينهم أول وزير عربي يلتقط العدوى
بغداد /الزوراء:
مازال كورونا يرضب دون هوادة لريغم عدة دول
عىل اتخاذ إجراءات صارمة وغري مسبوقة ،من بينها
إغالق مدن بالكامل ،وحظر التجول ملكافحة انتشار
الفريوس ،فيما أصابت العدوى وزيرا عربيا ألول مرة.
وأظهرت أحدث اإلحصاءات أن كورونا ،الذي أعلنته
منظمة الصحة العاملية وباء عامليا ،بات منترشا يف
 156دولة وإقليما يف أنحاء العالم ،وقد تجاوز مجموع
املصابني حاجز  158ألفا ،وعدد الوفيات  6000حالة.
غري أن من الالفت أيضا ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء،
إذ أظهرت أحدث األرقام أنهم بلغوا نحو  76ألفا.
ويف إيران التي تعد أكثر الدول ترضرا ،قالت وزارة
الصحة اإليرانية إن  113شخصا توفوا ،أمس ،جراء
إصابتهم بالفريوس ،فارتفع بذلك مجموع الوفيات إىل
 ،724كما جرى تسجيل  1209إصابات جديدة لريتفع
املجموع إىل  13938حالة.
يف غضون ذلك ،قال اإلعالم اإليراني إن عضو مجلس
خرباء القيادة ،بطحائي كلبا يكاني ،أصيب بفريوس
كورونا ،ودخل العناية املركزة يف أحد مستشفيات
مدينة قم.
وأعلن املتحدث باسم مجلس صيانة الدستور يف إيران
تأجيل املرحلة الثانية من االنتخابات الربملانية بسبب
وباء كورونا ،وذلك لوفقا لتوجيهات وزارة الداخلية.
وتقرر تأجيلها من  17أبريل /نيسان املقبل إىل 11
سبتمرب /أيلول.
وأفادت وسائل إعالم محلية أن السلطات فرضت
حجرا صحيا كامال عىل مدينة مشكني شهر شمال
غربي إيران ،كما ذكرت أن وزارة الداخلية أمرت
بإغالق املزارات واملراقد الدينية يف مدينة قم للحد من
انتشار الوباء.
ويف دولة الكويت ،قالت وزارة الصحة إنها سجلت 8
حاالت إصابة جديدة بفريوس كورونا خالل الساعات
الـ 24املاضية ،لريتفع مجموع اإلصابات يف البالد إىل
.112
أما يف فلسطني ،فقد قررت دائرة األوقاف اإلسالمية
إغالق املصليات املسقوفة داخل املسجد األقىص املبارك
ملنع انتشار فريوس كورونا.
وقال مدير املسجد األقىص ،الشيخ عمر الكسواني :إن
جميع الصلوات ستقام يف ساحات املسجد األقىص.
ويف األردن ،أعلنت الحكومة ست إصابات بفريوس
كورونا ،ألردنيني اثنني ،وأربعة سياح فرنسيني.
وتوقع وزير الصحة األردني ،سعد جابر ،السيطرة
عىل انتشار الفريوس يف األردن خالل أسبوعني بفضل
تدابري أعلنتها الحكومة ،السبت ،مشريا إىل أن األولوية
يف الوقت الراهن لرصد املصابني.
ويف الجزائر ،أعلنت وزارة الصحة تسجيل رابع حالة
وفاة بفريوس كورونا يف البالد ،وارتفاع عدد اإلصابات
إىل  48بعد رصد ثالث إصابات جديدة.
ويف املغرب ،أعلن إصابة وزير التجهيز والنقل املغربي،
عبد القادر أعمارة ،بفريوس كورونا بحسب ما أعلنت
الوزارة ،السبت ،لريتفع بذلك عدد املصابني بالفريوس
يف املغرب إىل  18شخصا ،بينما أعلنت السلطات
إجراءات متسارعة للتصدي النتشار الفريوس.
وقال بيان لوزارة التجهيز والنقل إن الفحوص الطبية
أكدت إصابة الوزير بالفريوس “بعد عودته من مهام
رسمية بدول أوروبية ،وإحساسه بتعب غري عادي
مصحوب بآالم يف الرأس”.
وأضافت أنه “يالزم بيته ملدة  14يوما ،ويمارس مهامه
االعتيادية باستعمال كل الوسائل التقنية التي تتيح
االشتغال من بعد ،مع أخذ كل االحتياطات الصحية
الالزمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة”.
أما يف ليبيا ،فقال رئيس حكومة الوفاق الوطني يف
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ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات.
وتابعت :ان حالة الطقس ليوم االربعاء املقبل
سيكون الطقس يف املنطقة الوسطى غائما
مصحوبا بتساقط زخات مطر متوسطة
الشدة مع حدوث عواصف رعدية احيانا
ويتحول الطقس اىل غائم جزئي يف االقسام
الغربية منها ،درجات الحرارة تنخفض عدة
درجات ،اما املنطقة الشمالية سيكون الطقس
غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة
اىل غزيرة الشدة يف بعض االماكن مع حدوث
عواصف رعدية ،ودرجات الحرارة تنخفض
عدة درجات ،بينما املنطقة الجنوبية الطقس

سيكون غائما جزئيا اىل غائم مع تساقط
زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة،
خاصة يف االقسام الرشقية منها مع فرصة
لحدوث عواصف رعدية ،ودرجات الحرارة
تنخفض قليال.
واشارت اىل :ان الطقس ليوم الخميس املقبل
سيكون غائما جزئيا ،ال تغري يف درجات
الحرارة ،اما املنطقة الشمالية سيكون غائما
جزئيا اىل غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة
متفرقة ،بينما املنطقة الجنوبية سيكون
الطقس صحوا اىل غائم جزئي ،وال تغيري يف
درجات الحرارة.

كربالء تستثين الصحفيني من حظر التجوال يف احملافظة
كربالء /متابعة الزوراء:
أعلن فرع نقابة الصحفيني يف محافظة
كربالء استثناء صحفيي املحافظة من
حظر التجوال الذي تم اعالنه امس
األحد.
وقال رئيس الفرع ،توفيق الحبايل ،يف
بيان“ :بنا ًء عىل ما جاء بقرار خلية
األزمة يف كربالء بحظر التجوال ملدة

ثالثة ايام ،نود أن نبني بأن الزمالء
الصحفيني واإلعالميني تم استثناؤهم
من حظر التجوال لطبيعة عملهم”.
وأضاف الحبايل “نويص الزمالء
بااللتزام
واإلعالميني
الصحفيني
بتوصيات لجنة خلية األزمة ،والعمل
عىل تكثيف رسائل التوعية والتثقيف
للمواطنني”.

وأعلن محافظ كربالء ،نصيف
الخطابي ،امس األحد ،فرض حظر
عىل التجوال ملدة ثالثة أيام ابتدا ًء
من السابعة من صباح اليوم للقيام
بحملة تعفري يف املحافظة ،مقرتحا ً
عىل الحكومة االتحادية استخدام حرب
االنتخابات لتأشري القادمني من الخارج
يف املطارات.

الدفاع الرتكية :تسيري أول دورية مشرتكة مع روسيا يف إدلب
حبسب اتفاق موسكو
ليبيا ،فايز الرساج ،السبت ،إن الحكومة أعلنت حالة
الطوارئ بسبب املخاوف من فريوس كورونا ،وستغلق
كل املنافذ الجوية والبحرية بدءا اليوم االثنني.
وأضاف الرساج ،يف كلمة أذاعها التلفزيون أن حكومته
املعرتف بها دوليا -قررت تخصيص نصف ملياردينار ليبي ( 360.54مليون دوالر) ملواجهة الوباء إذا
ظهر يف ليبيا .ولم يتأكد بعد ظهور أي حالة إصابة
يف ليبيا.
وأوضح يف مؤتمر صحفي ،السبت“ :سنبدأ قريبا
استخدام التكنولوجيا ..وسائل رقمية نستخدمها
من أجل مكافحة اإلرهاب” .مضيفا أنه طلب موافقة
وزارة العدل ،ألن مثل تلك اإلجراءات قد تنتهك
خصوصية املرىض.
ويف أسرتاليا ،قال رئيس الوزراء األسرتايل ،سكوت
موريسون ،إن حكومته فرضت عزال ذاتيا عىل كل
املسافرين القادمني من الخارج ،ابتدا ًء من منتصف
ليل األحد ،يف محاولة الحتواء انتشار فريوس كورونا.
وأضاف موريسون أن أسرتاليا سرتفض أيضا استقبال
سفن سياحية قادمة من موانئ أجنبية ملدة ثالثني
يوما بشكل مبدئي .وسجلت أسرتاليا أكثر من 250
حالة إصابة فضال عن ثالث وفيات.
وسويرسا قررت السلطات فيها نرش وحدات من
الجيش للمساعدة عىل مواجهة انتشار فريوس
كورونا.
ويف بلجيكا ،قال مراسل الجزيرة إن السلطات سجلت
 197إصابة جديدة بفريوس كورونا لريتفع مجموع
اإلصابات إىل .886
ويف ليتوانيا ،قررت الحكومة الليتوانية فرض عزل
باملنازل عىل جميع املواطنني يف البالد ملدة أسبوعني يف
محاولة ملكافحة انتشار فريوس كورونا.
وستدخل اإلجراءات حيز التنفيذ بداية من اليوم
االثنني ،وستشمل إغالق حدود البالد أمام األجانب.
وكانت ليتوانيا قد أعلنت ،يف وقت سابق ،فرض
ضوابط عىل حدودها مع كل من بولندا والتفيا.
ووفق القرارات ،يجب إغالق جميع املتاجر ،باستثناء
الصيدليات ومتاجر املواد الغذائية ،كما سيجري
منع املواطنني من مغادرة البالد بموجب قرار العزل،
وكذلك األجانب من الدخول ،ما لم يكونوا مقيمني
لفرتة طويلة أو دبلوماسيني أو أفرادا من حلف شمال
األطليس (ناتو).
يشار إىل أنه جرى تسجيل سبع حاالت إصابة
مؤكدة بالفريوس يف ليتوانيا ،وأعلنت الحكومة حالة
الطوارئ.
ويف سلوفينيا ،سجلت سلوفينيا ،السبت ،أول حالة
وفاة بفريوس كورونا ،وذكر التلفزيون الرسمي أن
الضحية رجل مسن كان يعاني مرضا مزمنا.
ويف كازاخستان ،أعلن الرئيس ،قاسم جومارت

توكاييف ،حالة الطوارئ يف البالد ملواجهة فريوس
كورونا.
أما الصني ،فأعلنت السلطات الصحية ،أمس األحد،
تسجيل  10حاالت وفاة بني املصابني بفريوس كورونا
حتى السبت ،مما يرفع إجمايل الوفيات يف البالد إىل
 3199حالة.
وذكرت السلطات أنها سجلت عرشين إصابة إضافية
بحلول نهاية يوم السبت ،لريتفع العدد اإلجمايل
لحاالت اإلصابة املؤكدة يف الصني حتى اآلن إىل 80844
شخصا.
ويف كوريا الجنوبية ،أعلنت السلطات الطبية أنها
سجلت خالل الساعات الـ  24املاضية أدنى معدل
إصابات بفريوس كورونا خالل نحو ثالثة أسابيع ،إذ
رصدت  76حالة فقط.
ويف اليابان ،ذكرت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية
أن عدد حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف اليابان بلغ
 ،1484امس األحد ،مشرية إىل أن العدد ارتفع بوترية
أرسع من اليوم السابق.
وأوضحت بيانات الهيئة أن العدد اإلجمايل لحاالت
العدوى يشمل  697شخصا من ركاب السفينة
السياحية “دايموند برنسيس” ،و 14شخصا عادوا
من الصني.
وتويف شخص واحد بالفريوس ،األحد ،ليصل إجمايل
عدد الوفيات يف اليابان إىل  29شخصا .ويشمل الرقم
سبع حاالت وفاة من ركاب السفينة السياحية.
ويف أفريقيا الوسطى ،أعلن وزير الصحة يف أفريقيا
الوسطى ،بيري سومسيه ،أنه جرى تشخيص أول
إصابة بفريوس كورونا يف البالد لدى إيطايل يبلغ من
العمر  74عاما.
ويف الكونغو ،قالت حكومة الكونغو ،السبت ،إنها
رصدت أول حالة إصابة بفريوس كورونا لرجل عاد إىل
البالد من باريس يف أول مارس /آذار الجاري.
وذكرت الحكومة يف بيان أن املريض ( 50عاما) يرقد يف
حالة مستقرة ،مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.
ويف األرجنتني ،أعلنت الحكومة األرجنتينية رسميا
حظر دخول غري املقيمني الذين زاروا أي بلد يسجل
عددا كبريا من حاالت اإلصابة بفريوس كورونا خالل
األسبوعني املاضيني .وجاء يف مرسوم نرشته الجريدة
الرسمية ،السبت ،أن الحظر سيستمر ملدة ثالثني
يوما.
ولم تذكر الجريدة البلدان التي يشملها اإلجراء ،لكن
األرجنتني أوقفت بالفعل إصدار تأشريات للمسافرين
من الواليات املتحدة والصني وكوريا الجنوبية واليابان
وإيران وبريطانيا ودول أوروبية عدة.
وذكرت وزارة الصحة األرجنتينية أن عدد حاالت
اإلصابة بالفريوس داخل البالد ارتفع إىل  45حالة ،يوم
السبت.

أنطاكيا /متابعة الزوراء:
أعلنت أنقرة تسيري أول دورية مشرتكة يف
محافظة إدلب ،شمال غرب سوريا ،مع
الجانب الرويس ،امس االحد ،لضمان وقف
إطالق النار املتفق عليه يف موسكو.
وقالت وزارة الدفاع الرتكية ،يف بيان نرشته
عىل صفحتها الرسمية عىل “تويرت”:
إن “القوات الرتكية والروسية سريتا
الدورية املشرتكة األوىل عىل طريق إم 4
بمحافظة إدلب شمال سوريا يف إطار اتفاق

موسكو”.
وأعلن وزير الدفاع الرتكي ،خلويص أكار ،يف
وقت سابق ،توقيع نص اتفاق وقف إطالق
النار يف محافظة إدلب السورية ،مع الوفد
الرويس.
ويف ترصيح صحفي للوزير الرتكي نقلته
“األناضول” ،أشار أكار إىل أن االتفاق دخل
حيز التنفيذ ،وأن أوىل خطواته هي تنظيم
دورية مشرتكة روسية تركية عىل طريق
“إم  ”4بتاريخ  15مارس /آذار الجاري.

ونوه أكار إىل أن الدوريات املشرتكة عىل
طريق “إم  ”4مع الجانب الرويس ستساهم
يف وقف دائم إلطالق النار.
نّ
وبني أكار :أن املحادثات بني الجانبني الرويس
والرتكي كانت إيجابية واستمرت ألبعة أيام،
عىل وفق االتفاق الذي توصل إليه الرئيسان
الرويس والرتكي يف الخامس من مارس/
أذار املايض.وأشار أكار إىل أنه سيتم إنشاء
مراكز تنسيق مشرتكة مع روسيا ،ليتم من
خاللها إدارة العمليات املشرتكة يف إدلب.

وزارة النفط
شركة املشاريع النفطية
السيد/حممد عطا غين
العنوان(حي املثنى/حملة /712زقاق /23دار )369
م/انذار
بالنظر لعدم تسديدكم مبلغ التضمني املرتتب بذمتكم والبالغ
( )1,41٠,٠٠٠,٠٠٠مليار واربعمائة وعرشة مليون دينار عراقي
وذلك عن قيمة اسالك اللحام وملحقه البالغ قيمته ()7٥1,٠٥٠
سبعمائة واحدى وخمسون الف وخمسون دينار وذلك إلهمالكم
توصيات لجنة االستالم حول نفاذية اسالك اللحام.
عليه ننذركم بوجوب تسديد وخالل فرتة ( )1٠عرشة أيام من تاريخ
تبلغكم باالنذار وبعكسه سيتم الحجز عىل االموال املنقولة وغري
املنقولة العائدة لكم استنادا ً اىل قانون تحصيل الديون الحكومية
رقم ( )٥6لسنة .1977
مع التقدير..
املدير العام
محمود عباس عيل
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خطر اإلخوان يق ّرب توجهات السودان من مصر

احلرب السورية وهي تدخل عامها العاشر

مآسي ودمار واسع وجهود دولية فشلت
بالتوصل لتسوية سياسية
دمشق/أ ف ب:
بدأت الحرب الس�ورية عامها العارش
امس األحد ،مخلّفة مأس�اة إنس�انية
هائلة ودمارا ً واسعاً ،فيما لم تفلح كل
الجهود الدولي�ة املبذولة يف التوصل إىل
تسوية سياس�ية للنزاع توقف معاناة
املدنيني.
ح�ني اندلع�ت االحتجاجات الس�لمية
منتصف آذار/مارس  ،2011لم يتخيل
املتظاهرون أن مطالبهم بالديمقراطية
والحريات ستكون مقدمة ألكرب حروب
القرن الواحد والعرشين ،وأن حراكهم
الذي رسعان ما واجهته قوات الجيش
العربي السوري سيتحول حربا ً مدمرة
تشارك فيها أطراف عدة خصوصا ً مع
صعود نفوذ التنظيمات الجهادية.
وبع�د م�رور تس�ع س�نوات ،م�ا زال
الرئيس بشار األسد عىل رأس السلطة.
وبات�ت قوات�ه ،الت�ي ّ
تدخلت روس�يا
عس�كريا ً لصالحها عام  2015وتتلقى
دعم�ا ً إيرانياً ،تس�يطر عىل س�بعني يف
املئ�ة من مس�احة الب�الد ،وتعمل عىل
توس�يع نط�اق س�يطرتها ،وآخ�ر ما
حققته تقدم اس�رتاتيجي يف محافظة
إدلب (شمال غرب) حيث ُسجلت أسوأ
كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.
ويتزامن دخول النزاع عامه العارش مع
بدء روس�يا الداعمة لدمش�ق ،وأنقرة
الداعمة للفصائ�ل املعارضة ،دوريات
مش�رتكة ألول م�رة يف إدل�ب ،تطبيقا ً
لوقف إطالق نار توصلتا إليه دخل حيز
التنفيذ األسبوع املايض وأوقف هجوما ً
تس�بب بفرار نحو مليون ش�خص ،يف
أكرب موجة نزوح منذ اندالع النزاع.
وأودت الحرب بحياة  384ألف شخص
ع�ىل األق�ل بينه�م أكثر م�ن  116ألف
مدن�ي ،وف�ق حصيلة نرشه�ا املرصد
الس�وري لحق�وق اإلنس�ان اول امس
الس�بت ،وخلّف�ت ع�ددا ً كب�ريا ً م�ن
الجرح�ى واملعوقني ع�دا عرشات آالف
املعتقلني واملفقودين.
وبحس�ب األمم املتح�دة ،نزح أكثر من
ستة ماليني س�وري داخل البالد ،يقيم
عدد كبري منهم يف مخيمات عش�وائية
بينما بات أكثر من  5,6مليون س�وري
الجئني يف دول أخرى ،وال س�يما لبنان
وتركيا واألردن.
وق�ال األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة
أنطوني�و غوتريي�ش “يدف�ع املدنيون
الثمن األكرب” يف سوريا حيث “لم يجلب
عقد من القتال إال الدمار والفوىض”.
– “فقدنا كل يشء” –
يف مدين�ة الدان�ا يف إدل�ب حي�ث تقيم
مع عائلته�ا بعد محط�ات نزوح عدة
أعقبت فرارها من مس�قط رأس�ها يف
مدينة حلب ،إثر سيطرة قوات الجيش
الس�وري عليه�ا بالكام�ل نهاية عام
 ،2016تقول ح�ال إبراهيم ( 35عاماً)

لوكالة فرانس برس “تسع سنوات من
الثورة كانت كافية اليضاح عمق األلم
الذي م ّر بن�ا من تهجري قرسي ونزوح
وقصف وشهداء”.
وتضيف وهي أم ألربعة أطفال وتعمل
يف متابعة ملف مفقودي الحرب “فقدنا
كل يشء يف لحظة واحدة” موضحة أن
الحرب حرمتها الكثري “تركت جامعتي
وعم�ي ومنزيل ال�ذي قص�ف وال أعلم
حتى اللحظة شيئا ً عنه”.
ً
وألحقت الح�رب دمارا ً كب�ريا باملنازل
واألبني�ة والبن�ى التحتي�ة وامل�دارس
واملستش�فيات ،واس�تنزفت االقتصاد
وقطاعاته ع�ىل وقع انخف�اض قيمة
الل�رية مقاب�ل ال�دوالر بش�كل غ�ري
مسبوق وارتفاع قيايس يف أسعار املواد
االستهالكية.
وترزح الفئة األكرب من السوريني تحت
خط الفقر ،وفق األمم املتحدة ،يف وقت
يحتاج مالي�ني األش�خاص إىل “الدعم
إلع�ادة بناء حياته�م وم�وارد رزقهم
وخلق وظائف ومصادر دخل والحفاظ
عليها”.
وأوردت يف تقري�ر قب�ل يوم�ني أن
“الن�اس بحاجة اىل املس�اعدة للتعامل
مع التداعيات النفس�ية والعقلية التي
نجم�ت عما م�روا ب�ه خالل س�نوات
الحرب”.
يف مخيم للنازحني يف ريف إدلب الشمايل،
تقول سهام عبص ( 50عاماً) لفرانس
برس “ل�م أر أصعب من ه�ذه األيام”،
ّ
ولدي وهما يف
مضيفة بحرسة “ل�م أر
الغربة منذ عرش سنوات”.
وتس�أل “ملاذا فعل�وا بنا ه�ذا؟ الثورة
ّ
نترشد”،
تعني أن نبقى يف منازلنا ال أن
مضيف�ة “الط�ريان فوقن�ا وروس�يا
وإيران والدول كلها علينا”.
– ساحة مبارزة –
م�ع دخ�ول الح�رب عامه�ا الع�ارش،
تحوّل�ت س�وريا س�احة تتب�ارز ع�ىل
جبهاتها جيوش دولي�ة ضخمة ،فيما
ذهب�ت هتاف�ات صدحت به�ا حناجر
مئ�ات اآلالف م�ن أبنائه�ا املنادي�ن
بإس�قاط الحكومة الس�ورية بدءا ً من
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محافظة درعا جنوباً ،أدراج الرياح.
وتنشط يف سوريا اليوم خمسة جيوش
نظامي�ة عىل األق�ل ،غ�ري املجموعات
املحلية أو الخارجي�ة الصغرية املوالية
لهذه الجه�ة أو تلك .ول�كل قوة دولية
أهدافه�ا ومصالحها الخاصة .فينترش
إيرانيون من ق�وات “الحرس الثوري”
ومقاتل�ون لبنانيون وعراقيون وقوات
روس�ية بطائراته�ا وعس�كرييها يف
مناطق سيطرة الجيش السوري.
وتنت�رش يف ش�مال رشق الب�الد قوات
أمريكي�ة يف مناط�ق س�يطرة األكراد،
الذين أنش�أوا إدارة ذاتية باتت مهددة
ّ
ش�ن تركي�ا ثال�ث هجوم
بش�دة بعد
عس�كري ع�ىل مناطقه�م يف ترشي�ن
األول/أكتوبر.
ّ
تكف الطائرات الحربية اإلرسائيلية
وال
ع�ن اخ�رتاق األج�واء واس�تهداف
مواقع للجيش الس�وري أو للمقاتلني
اإليرانيني وحزب الل�ه ،وهدفها املعلن
منع اإليرانيني من ترسيخ وجودهم.
وتس�يطر القوات الرتكية عىل منطقة
حدودي�ة واس�عة يف س�وريا .وتنرش
قواته�ا يف إدل�ب ،حيث م�ن املقرر أن
تب�دأ األحد تس�يري دوريات مش�رتكة
مع موس�كو ع�ىل طول طري�ق دويل
يعرف باسم “إم فور” يربط محافظة
الالذقية الس�احلية بمدينة حلب.
ويأتي تسيري الدوريات تطبيقا ً لوقف
اط�الق ن�ار ب�دأ رسيانه يف الس�ادس
من الش�هر الحايل ووضع حدا ً لهجوم
ّ
ش�نته قوات الجيش السوري
واس�ع
بلغ ذروته مع مواجهات عسكرية بني
الجيشني الرتكي والسوري.
ولطاملا كررت دمشق عزمها استعادة
الس�يطرة عىل كافة املناطق الخارجة
ع�ن س�يطرتها بالق�وة أو عن طريق
املفاوض�ات ،فيم�ا فش�لت جه�ود
املجتم�ع ال�دويل يف تس�وية الن�زاع
سياسياً.
وق�ال األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة
الخمي�س “ال يوج�د ح�ل عس�كري.
حان الوقت اآلن العطاء الدبلوماس�ية
فرصة للعمل”.
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محيدتي يبحث مع القاهرة سبل مواجهة اإلرهاب والتنسيق بشأن سد النهضة
القاهرة/متابعة الزوراء:
تمثل الزي�ارة الت�ي بدأه�ا الفريق أول
محمد حم�دان دقلو (حميدت�ي) نائب
رئي�س مجل�س الس�يادة ،للقاه�رة،
اول ام�س الس�بت ،ومل�دة يوم�ني ،أول
خط�وة تعكس نتائج الزي�ارة التي قام
بها الل�واء عب�اس كامل رئي�س جهاز
املخاب�رات املرصي للخرطوم األس�بوع
املايض ،وق�دم خالله�ا معلومات حول
تمركز عدد من الش�خصيات املتش�ددة
يف الس�ودان ،وع�دم اس�تبعاد قيامه�ا
بأنشطة إرهابية.
وب�دأت العالق�ات ب�ني البلدين تش�هد
دفئا جدي�دا ،قاعدته الرئيس�ة التعاون
املش�رتك ملواجهة املخاط�ر التي يمثلها
تنظي�م اإلخ�وان يف الس�ودان ،عق�ب
محاولة االغتيال الفاش�لة التي تعرض
له�ا عبدالله حمدوك رئي�س الحكومة،
االثن�ني املايض ،وأش�ارت فيه�ا أصابع
االته�ام إىل ضل�وع عن�ارص تنتم�ي إىل
نظ�ام الرئي�س املخل�وع عم�ر حس�ن
البشري.
وش�هدت العالق�ات ب�ني القاه�رة
والخرط�وم برودا سياس�يا بعد انحياز
الس�ودان إىل موق�ف إثيوبي�ا يف أزم�ة
مفاوضات سد النهضة ،وحدوث تراشق
ع�رب بيان�ات متبادل�ة بينهم�ا بس�بب
ص�دور قرار من جامعة ال�دول العربية
يؤي�د موقف مرص ،وس�جل الس�ودان
اعرتاضه رسميا عليه.
وجاءت زيارة حميدت�ي يف إطار الحوار
الرصيح الذي تتبناه القاهرة يف عالقتها
م�ع الخرط�وم بش�أن املوقف من س�د
النهض�ة ،ورغبته�ا يف إنه�اء التصعيد
الدبلومايس الذي أعقب موقف السودان
يف الجامعة العربية ،والتأكيد عىل تقديم
الدعم الكامل له وسط الظروف الصعبة
واملربك�ة الت�ي يم�ر بها عىل املس�توى
الداخي.
وأكدت مرص أكثر من مرة حرصها عىل
دع�م الس�لطة االنتقالية يف الس�ودان،

ومس�اعدتها يف التغلب ع�ىل التحديات
الت�ي تواجهها ،وهو ما ظهر يف ش�كل
زيارات متبادلة واتصاالت بني مسؤولني
رفيعي املستوى يف البلدين.
وكش�فت مصادر مرصي�ة ،أن “زيارة
حميدت�ي تؤس�س لتع�اون مش�رتك يف
مل�ف مكافحة اإلرهاب الذي ظل معلقا
األش�هر املاضية ،حتى ج�اءت محاولة
اغتي�ال حم�دوك الفاش�لة لتحرك�ه يف
اتجاه زي�ادة وترية التنس�يق ،بناء عىل
معلوم�ات موثق�ة تلقته�ا الخرط�وم،
أف�ادت بالقب�ض عىل عن�ارص مرصية
متطرف�ة متهم�ة بالضل�وع يف ه�ذه
املحاولة”.
وأضاف�ت املص�ادر ذاته�ا ،أن مل�ف
العن�ارص املتش�ددة يف الس�ودان قدي�م
– جدي�د ،س�وف يش�هد تعاون�ا كبريا،
ألن ل�دى القاه�رة بيان�ات تتضم�ن
أس�ماء الكثري من القي�ادات املقيمة يف
الخرطوم ،مارست أو شاركت يف أعمال
إرهابية بمرص وغري مستبعد أن تتحرك
يف الس�ودان إلرباك الس�لطة االنتقالية،
وتمهيد الطريق الس�تعادة زمام األمور
م�ن جانب فلول البش�ري الذين يعملون
بالتنس�يق مع الحركة اإلس�المية ،ويف

القلب منها جماعة اإلخوان.
وأش�ار املحلل الس�يايس املرصي هاني
رسالن إىل أن “القاهرة تحاول أن ُتجمع
الخي�وط يف ملف�ات ع�دة للتع�اون مع
الخرط�وم ،بم�ا يضمن إح�داث تقارب
س�يايس مناس�ب ،يزي�ل الكث�ري م�ن
االلتباس�ات التي عك�رت صفو العالقة
بعد رحيل نظام البشري”.
وأض�اف  ،أن “القاه�رة قدم�ت دعم�ا
معلوماتيا بش�أن الخاليا اإلرهابية التي
نش�طت يف الس�ودان مؤخرا وتلك التي
لديه�ا عالق�ة بخالي�ا ‘حس�م’ التابعة
لتنظي�م اإلخوان يف مرص ،وكان يؤويها
نظام البش�ري ،بجانب ع�رض القاهرة
تقديم مساعدات تس�هم يف الوصول إىل
ج�ذور العن�ارص املتورط�ة يف محاولة
اغتيال حمدوك”.
ورب�ط متابع�ون ب�ني الزخ�م األمن�ي
والدبلوم�ايس الحاص�ل يف رشاي�ني
الدولتني ،وبني إع�الن الخرطوم توقيف
عنارص تعمل ضمن خلية إرهابية تابعة
لتنظي�م اإلخوان يف أثناء تحضري عبوات
ناس�فة يف أحد املن�ازل بضاحية الحاج
يوس�ف رشق العاصم�ة ،تكون�ت م�ن
مرصيني وسوريني وأتراك وسودانيني.

وكش�فت مص�ادر أمنية س�ودانية أنه
تم إلق�اء القبض عىل  8مرصيني بينهم
خب�ري يف صناع�ة املتفج�رات ،وكان�ت
خط�ة الخلية تنفي�ذ اغتي�االت لبعض
املسؤولني وقادة األحزاب السياسية.
وتريد القاهرة تطوير العالقات اعتمادا
ع�ىل قواس�م مش�رتكة ،وتوظيف ملف
اإلره�اب إلقن�اع الخرط�وم بتعدي�ل
موقفها يف ملف س�د النهض�ة من امليل
ناحي�ة إثيوبيا إىل تبني رؤي�ة متوازنة،
وتثمني النتائج التي تم التوصل إليها يف
مفاوضات واشنطن بني الدول الثالث.
ويقاب�ل ه�ذا الن�وع م�ن الصفق�ات
بحساسية مفرطة لدى دوائر سودانية
تعت�رب أن القاهرة تس�تغل األجواء التي
تعيش�ها الب�الد لتنفي�ذ أجندتها ،وهي
محل ش�كوك ع�ىل الدوام م�ن قبل فئة
كب�رية م�ن الق�وى السياس�ية تدفعها
هواجس مرتاكمة غري مربرة نحو تبني
مواقف مناهضة ملرص.
وذه�ب املحل�ل الس�يايس الس�وداني
عبداملنع�م أبوإدري�س إىل التأكي�د ع�ىل
أن دع�وة القاهرة لحميدتي تس�تهدف
التنسيق الس�يايس بني البلدين للتعامل
م�ع أزمة س�د النهضة ،وه�و أمر قد ال
يكون له تأثري يذكر عىل موقف السودان
النهائي ،والذي يتعامل مع القضية من
ناحية فني�ة وليس سياس�ية ،كما هو
الحال بالنس�بة إىل القاهرة ،والخرطوم
مازال�ت ترص عىل أن الع�ودة إىل طاولة
املفاوض�ات الثالثي�ة م�رة أخ�رى هي
السبيل الوحيد للتعامل مع األزمة.
وتوق�ع  ،أن تق� ّدم القاه�رة املزي�د من
الدعم للس�ودان خ�الل الف�رتة املقبلة،
ألن الدولت�ني تتطلع�ان إىل ن�رش قوات
مش�رتكة ع�ىل ط�ول الح�دود الربي�ة
املمت�دة بينهم�ا للتعام�ل م�ع أخط�ار
اإلرهاب العابر للحدود وتهريب السالح
واملخ�درات ،ويج�د الس�ودان الفرصة
مواتية اآلن للدخ�ول يف مرحلة متقدمة
من التنسيق األمني مع القاهرة.

لغرض الرتشح جمددا لرئاسة روسيا

بوتني يطلب من احملكمة البت يف مدى شرعية تعديل الدستور
موسكو/رويرتز:
ق�ال الكرمل�ني إن الرئي�س ال�رويس فالديم�ري بوت�ني طلب
رس�ميا من املحكمة الدس�تورية البت يف مدى رشعية تعديله
للدس�تور بما يس�مح له بالبقاء يف السلطة حتى عام .2036
وكشف بوتني يف يناير كانون الثاني عن تعديل كبري يف املشهد
الس�يايس بروس�يا وتعديل دس�توري فيما وصفه الكرملني
بأنه إعادة توزيع للس�لطات من الرئاسة للربملان .لكن بوتني
( 67عاما) الذي يهيمن عىل الساحة السياسية يف روسيا منذ
عقدين إما كرئيس للوزراء أو كرئيس للبالد ،قال أمام الربملان
يوم الثالثاء إنه يدعم تعديال جديدا يس�مح له بتجاهل حظر
دس�توري حايل عىل ترشحه مجددا يف  .2024وزاد تدخله من
احتماالت بقائه يف الرئاس�ة لفرتتني جديدتني مدة كل منهما

س�ت س�نوات اعتبارا من  2024عىل الرغم م�ن أن الكرملني
ل�م يعل�ن بعد أن�ه يعت�زم الرتش�ح يف االنتخابات الرئاس�ية
املقبلة .وذكر الكرملني يف بيان يوم اول امس السبت أن بوتني
وق�ع عىل التعديالت الدس�تورية بع�د أن أقرها برمل�ان البالد
بمجلس�يه وأقرتها أيضا الربملانات املحلي�ة يف البالد .ويتعني
اآلن ع�ىل املحكمة الدس�تورية الحكم عىل م�دى رشعية تلك
التعديالت قبل اس�تفتاء عىل مس�توى البالد عليها يف  22من
أبري�ل نيس�ان .وقالت جماع�ة مراقبة إن الرشط�ة اعتقلت
نحو  50ش�خصا يف موس�كو يوم الس�بت لدى مشاركتهم يف
احتجاج عىل خطط بوتني لتعديل الدستور .وأظهرت لقطات
رشطة مكافحة الش�غب وهي تقتاد محتجني لحافالت قرب
مقر جهاز االمن االتحادي يف وسط موسكو.

حتت قيادة أبي أمحد الفائز بنوبل للسالم

كيف حتولت “نيويورك اإلثيوبية” من رمز للحرية إىل القمع؟
اديس ابابا/بي .بي .يس:
تحول�ت مدين�ة أمب�و اإلثيوبي�ة يف ظ�ل قيادة
رئيس الوزراء أبي أحمد من رمز للحرية إىل رمز
للقم�ع ،حيث تح�اول قوات األم�ن قمع حركة
التمرد املتنامية ذات الدوافع العرقية وجماعات
املعارضة التي تهدد رؤيت�ه الوحدوية املعروفة
باسم “تعالوا نصطف معا”.
وكان�ت مدين�ة أمبو ،الت�ي يوجد به�ا مجتمع
طالبي كبري بسبب جامعتها ،مركزا الحتجاجات
طالبي�ة انته�ت بصعود أب�ي أحمد للس�لطة يف
أبريل/نيسان  2018عىل وعد منه بإنهاء عقود
من الحكم الس�لطوي يف الب�الد التي يعيش بها
 100مليون نس�مة ينتمون إىل نحو  80جماعة
عرقية.
ويع�د أغلب س�كان أمبو من عرقي�ة األورومو،
وكان وراء االحتجاج�ات يف املدين�ة الغضب من
تهميشهم سياسيا واقتصاديا ،إذ عىل الرغم من
أنهم العرق األكرب يف البالد لم يصل أي فرد منهم
إىل تويل منصب رئيس الوزراء.
واعرتافا ب�دور مدينة أمب�و يف التغيري ،قال أبي
خ�الل زيارت�ه لها عق�ب توليه منص�ب رئيس
الوزراء“ :سنبني يف أمبو تمثال الحرية الخاص
بنا ،مدينة نيويورك الخاصة بنا”.
ويف فعالي�ة لجم�ع التربعات يف فرباير/ش�باط
عام  2019باع رئيس الحكومة س�اعته مقابل
 5ماليني ِبر ( 155ألف دوالر) إلطالق مش�اريع
تنمية يف املدينة.
كان ذل�ك م�ؤرشا ً آخ�ر عىل تغري س�يايس كبري
ربطه أبي بمدينة أمب�و التي تعد تقليديا معقل
جبه�ة تحرير أوروم�و ،وهي جماع�ة متمردة
سابقة ألقت الس�الح عقب محادثات سالم مع
أبي.
ولك�ن بع�د ذلك بع�ام ل�م تبد س�وى مؤرشات
قليلة عىل حدوث تط�ور يف أمبو التي تبعد 100
كيلومرت غربي أديس أبابا ،بل عىل العكس شكا
السكان من عودة وحشية الرشطة ،بعد تعرض
ش�باب لل�رب أو االعتق�ال العش�وائي خالل
نشاطهم يف حياتهم اليومية.
ففي أحد األيام أجرب  6من رجال الرشطة رجلني
عىل الركوع أمام املش�اة يف الشارع قبل ركلهما
ورضبهما بالعيص.

ويف حادث آخ�ر ،اُقتيد ش�ابان بالقوة إىل مركز
للرشط�ةُ ،
وقي�د مرفقيهم�ا خل�ف ظهريهما.
وقد ناش�د أحدهما الضب�اط ،دون جدوى ،لفك
وثاقه.
ول�م يجرؤ أحد عىل التدخل خش�ية أن تهاجمه
الرشطة أيضا.
و ق�د زاد عدي�د رجال الرشطة م�ن قوى األمن
املحلي�ة م�ع تخ�رج املئات مؤخ�را ،مم�ا يزيد
املخ�اوف م�ن تكثيف القم�ع قب�ل االنتخابات
العامة يف أغس�طس/آب املقبل .وهذه هي املرة
األوىل التي سيواجه فيها أبي أحمد الناخبني منذ
اختيار الحزب الحاكم له رئيس�ا للوزراء إلنهاء
االحتجاجات التي انترشت يف أنحاء البالد.
كما رأيت أيضا رجال رشطة يس�ريون يف أنحاء
أمب�و يحملون مقصات ليحلقوا فورا ش�عر أي
شاب أطلق العنان لشعره.
لق�د اعت�ربوا أن ش�عري طوي�ال ،لكنن�ي كنت
محظوظا ألنهم تركون�ي مع تحذير بأن أحلقه

بنفيس ،وهو أمر لم أفعله ألنني كنت س�أغادر
أمبو يف غضون يومني.
وتفرتض الرشطة أن الرجال ذوي املظهر املميز
من مثريي املتاعب ،وم�ن أنصار الزعيم املتمرد
كومس�ا دريب�ا ال�ذي يعتربون�ه مص�در تهديد
رئي�يس الس�تقرار غ�رب أورومي�ا ،ولرؤية أبي
أحمد يف فرض إحساس جديد بالوحدة الوطنية
يُعرف ب� “تعالوا نصطف معا”.
ويرفض كومسا ،الذي يعرف أيضا بجان مارو،
منذ ع�ام  2018عروض الس�الم التي تقدم بها
أبي أحمد ،ويدفع باتجاه “تحرير” أوروميا من
مخبئه يف الغابات يف الغرب البعيد.
وكان قد انش�ق عن جبهة تحري�ر أورومو منذ
قررت التحول إىل حزب سيايس ،مصطحبا معه
عددا ً غري معروف من املقاتلني تحت قيادته.
وتش�تبه الحكوم�ة يف أن املتمردي�ن التابع�ني
لكومس�ا قد تس�للوا إىل مدينة أمب�و ،وتحملهم
مس�ؤولية تفجري قنبلة يف تجمع انتخابي مؤيد

ألبي عقد الش�هر املايض بهدف إظهار أن رئيس
الحكومة مازال يحظى بدعم كبري يف املدينة.
واس�تطاع املتمردون ،عرب أنصارهم واستخدام
حس�ابات مجهولة ،تحقيق مكاس�ب بطيئة يف
مواقع التواصل االجتماعي يف محاولة لتس�ليط
الضوء عىل السخط ضد الحكومة ،وخاصة من
خالل نرش أس�ماء ضحايا الوحش�ية املزعومة
من قبل قوات األمن.
كم�ا أن مح�اوالت الحكوم�ة التغطي�ة ع�ىل
االنش�قاق ق�د أدت إىل تكرار إغ�الق اإلنرتنت يف
معظم أنح�اء غرب أوروميا من�ذ يناير/كانون
الثان�ي املايض ،ويف بع�ض املناطق يعجز الناس
حت�ى عن إجراء اتص�ال هاتفي أو تلقي مكاملة
وذلك رغ�م تعهد أبي بتحرير قط�اع االتصاالت
وإنهاء احتكار رشكة إثيوتيليكوم وهي الرشكة
اململوكة للدولة.
ويف لق�اء مع بي ب�ي يس أملح الجن�رال برهانو
جوال نائب رئي�س األركان اإلثيوبي إىل أن إغالق

اإلنرتن�ت كان ل�ه عالق�ة بعملي�ات عس�كرية
لتفكيك معس�كرات تحت قيادة كومس�ا ،فيما
نف�ى تايي دين�داي القي�ادي يف ح�زب الرخاء،
الذي شكله أبي مؤخرا ،أن يكون أبرياء ضحايا
لعملية أمنية.
وقال تايي لبي بي يس ”:إن الحكومة ليس لديها
مربر الستهداف املدنيني ،نحن نعنى بشعبا أكثر
من أي حكومة أخرى”.
ويف أمب�و ،لم أكن قادرا ع�ىل االتصال باإلنرتنت
م�ن هاتفي املحمول خ�الل ف�رتة إقامتي التي
اس�تمرت  3أس�ابيع .ويف املرت�ني اللتني ذهبت
فيهم�ا إىل مقهى إنرتن�ت كان االتص�ال بطيئا
للغاي�ة ،فكان ع�ي االنتظار لف�رتة طويلة قبل
فح�ص بري�دي اإللكرتون�ي وحس�اباتي ع�ىل
مواقع التواصل االجتماعي.
ويش�تبه الس�كان يف أنه برصف النظر عن قلق
الحكومة من املتمردين ،فإن اإلغالقات تستهدف
الحد من الحمالت السياسية ،وتعطش الشباب
لألخبار قبل االنتخابات العامة.
وأش�ار الس�كان إىل أن جوار محم�د ،الذي ربما
يكون أبرز ناشط اثيوبي مثري للجدل عىل وسائل
التواصل االجتماعي ،قد جعل اآلن الحياة صعبة
أمام رئيس الوزراء االثيوبي.
وعندم�ا كان ج�وار منفي�ا يف الوالي�ات املتحدة
اس�تخدم الفيس�بوك بفعالي�ة لدف�ع األورومو
للشوارع لالحتجاج ضد الحكومة السابقة.
وبعد عودته إلثيوبيا بعد تويل أبي للسلطة ،بات
مؤي�دا لرئي�س الحكومة لفرتة قص�رية ،ولكنه
اآلن معارض رشس.
االحتجاج عىل الفائز بنوبل
عقب فوز أبي أحمد بجائزة نوبل للس�الم وضع
ج�وار مقطع فيدي�و عىل فيس�بوك يف أكتوبر/
ترشين األول املايض اتهم فيه الحكومة بمحاولة
إزال�ة الحرس عن بيت�ه يف أديس أبابا كجزء من
مؤامرة تستهدف مهاجمته.
ورغم نف�ي الحكومة وجود مثل ه�ذه الخطة،
احت�ج أنصار ج�وار ضد أبي يف بع�ض مناطق
أوروميا ،ويف إحدى الحاالت قاموا بإحراق نسخ
من كتاب رئيس الحكومة الجديد الذي حدد فيه
رؤيته “تعالوا نصطف معا”.
وعندم�ا زار أب�ي مدينة أمبو لعق�د اجتماع مع

ضي�وف منتق�ني يف فن�دق ،ق�ام أنص�ار جوار
باالحتج�اج ضد رئي�س الحكوم�ة الذي حصل
عىل جائزة نوبل ل� “مبادرته الحاس�مة” إلنهاء
الن�زاع الحدودي م�ع إريرتيا ،ول�� “إصالحاته
املهم�ة” الت�ي رشع به�ا يف اثيوبي�ا بتعهده ب�
“تعزيز الديمقراطية”.
وقد انضم جوار للمؤتمر الفيدرايل ألورومو ،الذي
شكل تحالفا مع جبهة تحرير أورومو والحزب
الوطني يف أورومو ،للتنافس يف االنتخابات.
وم�ن املتوق�ع أن تش�هد أورومي�ا أك�رب تح�د
انتخابي لحزب الرخاء التابع ألبي والذي انطلق
يف ديس�مرب/كانون األول املايض ،بعد اندماج 8
من  9أحزاب إقليمية تش�كل االئتالف الحاكم يف
اثيوبيا.
ويأم�ل أب�ي يف أن يعزز ح�زب الرخ�اء الوحدة
الوطني�ة ويبق�ي القومي�ة العرقي�ة تح�ت
السيطرة.
ولكن�ه بذل�ك يق�دم ع�ىل مخاطرة كب�رية ألن
االحتجاج�ات الجماهريي�ة الكب�رية الت�ي
أوصلت�ه للس�لطة ل�م تك�ن فق�ط للمطالب�ة
بالحري�ة السياس�ية ،ولك�ن للمطالب�ة أيض�ا
بحق الجماع�ات العرقية يف التعبري عن هويتها
العرقية بحرية أكرب ،وأن تحصل عىل حكم ذاتي
أكرب يف مناطقها.
وكان ليما ميغريسا وزير الدفاع االثيوبي ،وهو
م�ن األوروم�و وله نفوذ س�يايس ،ق�د أعرب يف
ديس�مرب/كانون األول املايض عن شكوكه إزاء
تشكيل حزب الرخاء رغم أن القيادين يف الحزب
يقولون إنه وأبي قاما بتس�وية خالفاتهما منذ
ذلك الحني.
وقال ليما حينئ�ذ“ :إن االندماج ليس بالخطوة
الس�ليمة حيث أننا يف مرحل�ة انتقالية ،وبالتايل
فإن حل ح�زب إقليمي وثق فيه الناس لتحقيق
مطالبهم بمثابة خيانة لهم”.
أما بالنس�بة ألنصار أبي فإن�ه يمثل أفضل أمل
يف دفع عرقيات إثيوبيا الكثرية إىل العمل س�ويا
وتجنب” تفكيك البالد”.
وهم واثقون من أنه س�يظهر ش�عبيته بقيادة
ح�زب الرخ�اء للف�وز يف االنتخاب�ات ،رغ�م أن
رشعيته س�تكون محل شك إذا استمر القمع يف
مدينة أمبو.
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النقل البحري تنفي أنباء تسيريها
رحالت إىل إيران
بغداد /الزوراء:
أﻛ�دت الرﻛﺔ الﻌاﻣﺔ لﻠﻨق�ل البﺤري ان ﺧط نقل االﺷﺨاص ب�ني الﻌراق والﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
االﺳﻼﻣﻴ�ﺔ االﻳرانﻴﺔ ﻣغﻠق ﻣﻨﺬ اﻛﺜر ﻣﻦ ﺳبﻌﺔ اﺷﻬر ،وﺗﺤدﻳدا ﻣﻨﺬ نﻬاﻳﺔ ﺷﻬر ﺗﻤﻮز ﻣﻦ
الﻌام املايض.
وﻗالﺖ ﻣدﻳر اﻋﻼم وزارة الﻨقل ،فﻄﻮﻣﺔ املﻮﺳﻮي ،ﻲﻓ ﺗرصﻳح ﺻﺤﻔﻲ ان «ﻣا ﻳتﻢ ﺗداولﻪ
ﻲﻓ ﻣﻮاﻗ�ﻊ التﻮاﺻل االﺟتﻤاﻋﻲ ووﺳائل إﻋﻼﻣﻴ�ﺔ بشأن اﺳتﻤرار ﻋﻤل الﺨط املﻼﺣﻲ بني
الﻌراق واﻳران ،ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻋارﻳﺔ ﻋﻦ الﺼﺤﺔ».
ﻣبﻴﻨﺔ« :ان نﻈام ﻋﻤل الﻨقل البﺤري ﻣرﺗبط ﻣﻊ دائرة ﺟﻮازات البرصة والﺠﻤارك وﻫﻴئﺔ
ً
ﻗانﻮنﻴ�ا بدﺧﻮل املﺴافرﻳﻦ وﻣغادرﺗﻬﻢ ،وﻫﻲ ﻲﻓ
املﻨاف�ﺬ الﺤدودﻳﺔ ،وبالتاﻲﻟ فﻬﻲ املﺨﻮلﺔ
الﻮﻗﺖ نﻔﺴﻪ ﺗﺆﻛد ﺗﻮﻗﻒ الﺨط املﻼﺣﻲ ﻣﻨﺬ أﻛﺜر ﻣﻦ ﺳبﻌﺔ أﺷﻬر».
وأﺷ�ارت إﻰﻟ أن «أبﻮاب الرﻛ�ﺔ ﻣﻔتﻮﺣﺔ لﻮﺳائل االﻋﻼم ﻛافﺔ ﻣ�ﻦ أﺟل نقل املﻌﻠﻮﻣات
الرﺳﻤﻴﺔ الﺤقﻴقﻴﺔ» .داﻋﻴ�ﺔ ﻲﻓ الﻮﻗﺖ نﻔﺴﻪ اﻰﻟ «ﻋدم االنﺠرار وراء الشائﻌات واالﺧبار
املزﻳﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺧﻲ الدﻗﺔ والﺤﺬر ،وﻋدم اثارة االﺧبار الكاذبﺔ ،الﺳﻴﻤا ﻣﻊ ظﻬﻮر فاﻳروس
ﻛﻮرون�ا ﻲﻓ اﻏﻠﺐ دول الﻌالﻢ بﻀﻤﻨﻬا الﻌراق واﻳ�ران» .الفتﺔ اﻰﻟ «ﺣاﺟﺔ املﻮاطﻦ الﻌراﻗﻲ
الﻴﻮم لرﺳائل اطﻤئﻨان ،ولﻴﺲ افتﻌال االﺧبار التﻲ ال ﺗﻤﺖ اﻰﻟ الﻮاﻗﻊ بﺼﻠﺔ».
وﺷددت املﻮﺳﻮي ﻋﻰﻠ «انﻪ ﺳﻴتﻢ اﺗﺨاذ االﺟراءات القانﻮنﻴﺔ ﻛافﺔ لﻠرد ﻋﻰﻠ ﻛل ﻣﻦ ﻳﺤاول
ﺗشﻮﻳﻪ الﺤقائق ،وﻳبﺚ اﺧبارا ً ﻛاذبﺔ ﺧارﺟﺔ ﻋﻦ اطار املﺼداﻗﻴﺔ واالﻣانﺔ الﺬي ﻳﺠﺐ أن
ﻳتقﻴد بﻬا االﻋﻼم الﻌراﻗﻲ ،وﻣراﻋاة الﻮﺿﻊ الراﻫﻦ والﺤﺴاس الﺬي ﺗﻤر بﻪ البﻼد».

أمانة بغداد تباشر إنشاء مسطح
أخضر غرب العاصمة
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بغداد /الزوراء:
نﻔﺖ وزارة التﻌﻠﻴﻢ الﻌاﻲﻟ االنب�اء املتك�ررة بش�أن
اﻋتبار ﻫﺬه الﺴﻨﺔ ﻋدم رﺳﻮب وانﻬاء ﺣﻮل الﻌام
الدراﻲﺳ الﺤاﻲﻟ ،ﻣﺆﻛدة انﻬا ﺗﺴتﺨدم الﻄرق
البدﻳﻠﺔ ﻲﻓ التدرﻳﺲ ﺣالﻴ�ا ،بﻴﻨﻤا اﺷارت لﺠﻨﺔ
التﻌﻠﻴﻢ الﻨﻴابﻴﺔ اﻰﻟ انﻪ ﻲﻓ ﻣﻨتﺼﻒ نﻴﺴان املقب�ل
ﺳﻴتﻢ ﺗﺤدﻳد اﺳتﻤرار الﻌام ﻣﻦ ﻋدﻣﻪ .وذﻛر ﻋﻀﻮ
لﺠﻨﺔ التﻌﻠﻴﻢ الﻨﻴابﻴﺔ ،ﺣﺴﻦ املﺴﻌﻮدي ،ان «ﺧﻠﻴﺔ
االزﻣﺔ التﻲ ﺣددﻫا ﻣﺠﻠﺲ الﻮزراء ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺤدد
اﺳتﻤرار الﻌﻄل ﻣﻦ ﻋدﻣﻪ» .الفت�ا اﻰﻟ ان «الﻨﺼﻒ
ﻣﻦ نﻴﺴان ﺳﻴﺤدد اﺳتﻤرار الدوام ام ال».
واﺿاف املﺴﻌ�ﻮدي ﻲﻓ ﺗرصﻳ�ح  ،اطﻠﻌ�ﺖ ﻋﻠﻴ�ﻪ
«ال�زوراء» :ان «الﻠﺠﻨﺔ ﻋﻰﻠ ﺗﻮاﺻل ﻣﻊ الﻮزارة،
وﻣا ﻳﺤدد اﺳتﻤرار الدوام ﻣﻦ ﻋدﻣﻪ ﺳﻴكﻮن
بﻌد  21اذار ،إذا ﻣا ﻗررت ﺧﻠﻴﺔ االزﻣﺔ االﺳتﻤرار
بﻤﻮﺿﻮع الﻌﻄﻠﺔ ،وإذا لﻢ ﺗتﻢ الﺴﻴﻄرة ﻋﻰﻠ
فاﻳروس ﻛﻮرونا ﺳتكﻮن ﻣشكﻠﺔ ،وﻗد ﺗﻠﺠأ
الﻮزارة اﻰﻟ ﻫﺬا الﺤل ،الﺳﻴﻤا إذا ﻣا اﺳتﻤر الﻮﺿﻊ
اﻰﻟ ﻣا بﻌد  15ﻣﻦ ﺷﻬر نﻴﺴان املقبل».
واوﺿح ﻋﻀﻮ لﺠﻨﺔ التﻌﻠﻴﻢ انﻪ «ﻲﻓ ﺣال بدء الدوام
الﻔﻌﻲﻠ والﺴﻴﻄرة ﻋﻰﻠ الﻮباء ،فﻤﻦ املﻤكﻦ ان ﺗﻠﺠأ

الﻮزارة اﻰﻟ ﻋدة طرق بدﻳﻠﺔ لتﻨﻈﻴﻢ الﻌام الدراﻲﺳ،
ولكﻦ إذا لﻢ ﺗتﻢ الﺴﻴﻄرة فإن ﺣل ﺗقﻠﻴﺺ امل�ﻮاد
لﻦ ﻳكﻮن ﻣﺠدﻳا» .ﻣﺆﻛدا ان «لﺠﻨﺔ التﻌﻠﻴﻢ ﻣﻊ
ﻗرارات ﺧﻠﻴﺔ االزﻣﺔ ﻲﻓ ﺗﻤدﻳد الﻌﻄل ﻛﻮن ﺻﺤﺔ
االنﺴان اﻫﻢ».
ﻣﻦ ﺟانبﻪ ،نﻔﻰ املتﺤ�دث باﺳﻢ وزارة التﻌﻠﻴﻢ

الﻌاﻲﻟ والبﺤﺚ الﻌﻠﻤﻲ ،ﻋدنان الﻌربﻲ ،ﻣاﻳﺮﺘدد ﻣﻦ
اﺧبار بني فﺮﺘة واﺧرى بشأن إنﻬاء الﻌام الدراﻲﺳ
الﺤاﻲﻟ لﻠﻤراﺣل ﻏﺮﻴ املﻨتﻬﻴﺔ ،ﻋادا الﺨﺮﺒ ﻋارﻳا ﻋﻦ
الﺼﺤﺔ.
وﻗال الﻌربﻲ ﻲﻓ ﺗرصﻳ�ح  ،اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ «الزوراء»:
انﻪ «الﻳﻮﺟد انﻬاء لﻠﻌام الدراﻲﺳ الﺤاﻲﻟ ،والدراﺳﺔ

ﻣﺴتﻤرة والتﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴتﺨدم الﻄرق البدﻳﻠﺔ ﻲﻓ
التدرﻳﺲ ﻋﺮﺒ ﻣﻨﺼات التﻮاﺻل االﺟتﻤاﻋﻲ او ﻋﺮﺒ
ﻣﻨﺼات االﻋﻼم االلكﺮﺘونﻲ ،إذ ﺮﺷﻋﺖ الﺠاﻣﻌات
بتزوﻳد املﺤ�ارضات ﺣتﻰ انتﻬاء االزﻣﺔ ،والﻌام
ﺳﻴتﻢ اﻛﻤالﻪ ،ولﻴﺲ ﻫﻨالﻚ أي ﺗأﺟﻴل او ﺗأﺧﺮﻴ او
ﻋبﻮر».
نّ
وب�ني انﻪ «ﻋﻰﻠ الﻄﻠبﺔ ﻣﺴاﻋدة انﻔﺴﻬﻢ بﻬﺬا
الﺨﺼﻮص ،ﻛﻤا ان امل�ﻮاد ﺳتتﻢ اﻋادﺗﻬا ﻲﻓ
ﺣال ﻋﻮدة الدوام اﻰﻟ وﺿﻌﻪ الﻄبﻴﻌﻲ ﻲﻓ االﻳام
املقبﻠ�ﺔ» .ﻣشﺮﻴا اﻰﻟ «وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﺗﻠﻔزﻳﻮنﻴﺔ
ﺳاﻫﻤﺖ ﻲﻓ طرح ﻫﺬه امل�ﻮاد» .ودﻋ�ا الﻄﻠب�ﺔ اﻰﻟ
«االﺷﺮﺘاك ﻲﻓ ﺧدﻣﺔ االنﺮﺘنﻴﺖ لﻠﻤﺴاﻋدة ﻲﻓ ﻣﻌرفﺔ
املﺤارضات».
وبشأن ﺗقﻠﻴﺺ املﻮاد ،اوﺿح الﻌربﻲ انﻪ «الﻳﻮﺟد
ﺗقﻠﻴﺺ لﻠﻤﻮاد ،وانﻤا اﻋﻄاء االﻣﻮر املﻬﻤﺔ لﻠﻄالﺐ
والتﻲ ﻳﺴتﻔﻴد ﻣﻨﻬا ﺧﻼل ﻫﺬه الﻔﺮﺘة لتﺠاوز
الﻔﺼل االول ،أﻣا الﻔﺼل الدراﻲﺳ الﺜانﻲ فالﻮزارة
ذاﻫبﺔ اﻰﻟ اﻛﻤالﻪ» .ﻣﻨﻮﻫا اﻰﻟ ان «الﻌﻄﻠﺔ ﺣددﺗﻬا
ﺧﻠﻴﺔ االزﻣﺔ اﻰﻟ  21ﻣﻦ الشﻬر الﺤاﻲﻟ ،وﻫﻲ ﻣﻦ
ﺗﺤدد ﺗﻤدﻳدﻫا او االﻛتﻔاء بﻬﺬا الﺤد ،النﻬا
املﺴﺆولﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا الﻮﺿﻊ».

كربالء حتبس وتغرم متاجرين باآلثار

ذي قار تعتزم نصب متثالني للملكني “اورمنو وكوديا” أمام متحف الناصرية

بغداد /الزوراء:
باﺮﺷت اﻣان�ﺔ بغداد ،اﻣﺲ االﺣد ،انشاء
ﻣﺴﻄ�ح اﺧ�ر ﻏ�رب الﻌاﺻﻤ�ﺔ .ﻣﻦ
ﺟانﺐ اﺧ�ر ،نﻌ�ﺖ أﻣانﺔ بغ�داد ،اﻣﺲ،
اﺣد ﻋﻤالﻬا الﺬي وافتﻪ املﻨﻴﺔ اثر ﺗﻌرﺿﻪ
لﺼﻌقﺔ ﻛﻬربائﻴﺔ ﻳﻮم االﻣﺲ.
وﻗال�ﺖ االﻣانﺔ ﻲﻓ بﻴان ﺗﻠق�ﺖ «الزوراء»
نﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،إنﻪ ﺗﻢ «ادﺧال طرق ﺣدﻳﺜﺔ
ﻲﻓ ﻋﻤﻠﻴ�ﺔ زراﻋ�ﺔ الﻨباﺗ�ات ،وال ﺳﻴﻤ�ا
زراﻋﺔ الﺜﻴ�ل ،ﺣﻴﺚ باﺮﺷت بزراﻋﺔ الﺜﻴل
املﻌ�روف ( بﺜﻴ�ل الروالت) ،وﻫ�ﻮ ﻋبارة
ﻋ�ﻦ بﺴاط ﻣ�ﻦ الشت�ﻼت الدﻗﻴقﺔ الﺬي
ﻳﻔ�رش ﻋ�ﻰﻠ األرض بﻌ�د ﺗﻬﻴئ�ﺔ الﺮﺘبﺔ
لﻴﻨب�ﺖ وﻳتﺤﻮل اﻰﻟ بﺴاط اﺧر بﻤﻨﻈر
وﻛﺜاف�ﺔ وﺗﻤاﺳﻚ ﻣﺨتﻠ�ﻒ ﻋﻦ املتﻌارف
ﻋﻠﻴﻪ».
وبﻴﻨ�ﺖ ان «ﻋﻤﻠﻴﺔ زراﻋ�ﺔ الﺜﻴل املﺬﻛﻮر
اطﻠقتﻬ�ا أﻣانﺔ بغداد ﻲﻓ ﻋدد ﻣﻦ املﻮاﻗﻊ،

وباﺮﺷت بﻬ�ا ﻣﺆﺧ�را ً ﻲﻓ ارض ﻣﻼﺻقﺔ
لشارع ﻣﻄار بغداد الدوﻲﻟ لﻴكﻮن اﻣتدادا ً
لﻠبﺴ�اط األﺧ�ر الﺨ�اص بالش�ارع،
وﺳتﻌﻤ�ل االﻣان�ﺔ ﻋ�ﻰﻠ نقﻠﻬ�ا اﻰﻟ بقﻴﺔ
القﻮاطﻊ البﻠدﻳﺔ ﻣﺴتقبﻼً».
ﻣﻦ ﺟانﺐ اﺧ�ر ،نﻌﺖ أﻣانﺔ بغداد ،اﻣﺲ
االﺣد ،اﺣد ﻋﻤالﻬ�ا الﺬي وافتﻪ املﻨﻴﺔ اثر
ﺗﻌرﺿﻪ لﺼﻌقﺔ ﻛﻬربائﻴﺔ ﻳﻮم االﻣﺲ.
وﻗال�ﺖ االﻣانﺔ ﻲﻓ بﻴان ﺗﻠق�ﺖ «الزوراء»
نﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ان «فقﻴدﻫا (ﻋباس ﻫادي)
الﻌاﻣ�ل ﻲﻓ بﻠدﻳﺔ الك�رادة ﺗﻌرض لﺼﻌق
ﻛﻬربائﻲ ﻣﻦ اﺣد األﺳﻼك الﺴائبﺔ ﺧﻼل
ﺗأدﻳت�ﻪ لﻌﻤﻠ�ﻪ ﻲﻓ رفﻊ الﻨﻔاﻳ�ات ﺿﻤﻦ
ﻗاطﻊ الزﻋﻔرانﻴﺔ البﻠدﻳﺔ».
واﺿاف�ﺖ ان «أﻣان�ﺔ بغ�داد ﺗﺴ�أل الﻠﻪ
الرﺣﻤﺔ والﺠﻨﺔ لﻔقﻴدﻫ�ا ،وﺗدﻋﻮ ألﻫﻠﻪ
وذوﻳﻪ بالﺼ�ﺮﺒ والﺴﻠﻮان ،وان�ا لﻠﻪ وانا
الﻴﻪ راﺟﻌﻮن».

بغداد /الزوراء:
اﻋﻠﻦ ﻣدﻳر ﻣتﺤﻒ الﻨارصﻳﺔ الﺤﻀاري،
ﻋاﻣ�ر ﻋب�د ال�رزاق ،اﻣﺲ االﺣ�د ،ﻋﻦ
انﺠ�از ﻣراﺣ�ل ﻣتقدﻣﺔ ﻣ�ﻦ ﺗﻤﺜالني
لﻠﻤﻠﻚ اورنﻤﻮ واملﻠ�ﻚ ﻛﻮدﻳا ﻣﻦ املﺆﻣل
ان ﻳت�ﻢ نﺼبﻬﻤ�ا ﻋ�ﻰﻠ ﺟانب�ﻲ ﻣدﺧل
ﻣتﺤﻒ الﻨارصﻳﺔ الﺤﻀاري .ﻣﻦ ﺟانﺐ
اﺧر ،اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤكﻤ�ﺔ ﺟﻨاﻳات ﻛربﻼء،

الداخلية تعتقل  8إرهابيني مطلوبني
يف نينوى
بغداد /الزوراء:
ألقﺖ ﻗﻮة أﻣﻨﻴﺔ القبض ﻋﻰﻠ  8ﻣﻦ ارﻫابﻴﻲ داﻋش ﻲﻓ الﺠانﺐ األﻳر ملدﻳﻨﺔ املﻮﺻل.
وذﻛر بﻴان إلﻋﻼم وزارة الداﺧﻠﻴﺔ ﺗﻠقﺖ «الزوراء» نﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ان «ﻗﻮة ﻣشﺮﺘﻛﺔ ﻣﻦ فﻮج
ط�ﻮارئ الرطﺔ الﺴابﻊ التاب�ﻊ لقﻴادة ﺮﺷطﺔ نﻴﻨﻮى وﻣدﻳرﻳ�ﺔ اﺳتﺨبارات وﻣكافﺤﺔ
ارﻫاب نﻴﻨﻮى الﻌاﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ وﻛالﺔ االﺳتﺨبارات والتﺤقﻴقات االﺗﺤادﻳﺔ لﻮزارة الداﺧﻠﻴﺔ،
وبﻌ�د ورود ﻣﻌﻠﻮﻣات اﺳتﺨبارﻳﺔ وﻣﻦ ﺧﻼل البﺤﺚ والتﺤ�ري وﺗﻌاون املﻮاطﻨني ،ألقﺖ
القب�ض ﻋﻰﻠ {ثﻤانﻴﺔ} ﻋﻨارص ﻣﻦ ﻋﺼاب�ات داﻋش االرﻫابﻴﺔ ،اثﻨان ﻣﻨﻬﻤا ﻛانا ﻳﻌﻤﻼن
فﻴﻤ�ا ﻳﺴﻤﻰ {بالﺤﺴبﺔ} والبقﻴﺔ ﻛانﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮن بﺼﻔ�ﺔ ﻣقاﺗل فﻴﻤا ﻳﺴﻤﻰ {بالدورﻳات
والﺤﻮاﺟز وﺟﻴش الﻔرﻗان وفرﻗﺔ نﻬاوند القتالﻴﺔ} ﺧﻼل فﺮﺘة ﺳﻴﻄرة داﻋش ﻋﻰﻠ ﻣدﻳﻨﺔ
املﻮﺻل».
وأﺿ�اف انﻪ «ﺗﻢ القبض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻲﻓ ﻣﻨاطق واﺣﻴاء {القدس واملﻴﺜاق واالنتﺼار والﻮﺣدة}
ﻲﻓ الﺠانﺐ األﻳر ملدﻳﻨﺔ املﻮﺻل».

اﻣﺲ ،ﻋﻦ اﺻ�دار ﺣكﻢ بالﺤبﺲ ﺳﻨﺔ
واﺣدة وﻏراﻣﺔ بﺤق ﻣتاﺟرﻳﻦ باآلثار.
وذﻛر ﻣدﻳر ﻣتﺤﻒ الﻨارصﻳﺔ الﺤﻀاري،
ﻋاﻣر ﻋبد ال�رزاق ،ﻲﻓ ﺗرصﻳح ﺻﺤﻔﻲ
ان “املتﺤ�ﻒ اﺗﻔق ﻣ�ﻊ الﻔﻨان الﻨﺤات
اﺣﻤ�د ﺣﺴﻦ ﻋﻰﻠ ﻋﻤ�ل ﺗﻤﺜالني لﻠﻤﻠﻚ
اورنﻤ�ﻮ وﻛﻮدﻳا ﺳﻴﻨﺼبان ﻋﻰﻠ ﺟانبﻲ
بﻮاب�ﺔ ﻣتﺤ�ﻒ الﻨارصﻳ�ﺔ الﺤﻀاري،

القبض على  7أشخاص
بتهم خمتلفة يف بغداد
والديوانية
بغداد /الزوراء:
اﻋﻠﻨﺖ ﻣدﻳرﻳﺔ ﺮﺷطﺔ الﻨﺠدة ،اﻣﺲ االﺣد ،القاء
القبض ﻋﻰﻠ ﺷﺨﺼ�ني ﺻادر بﺤقﻬﻢ اﻣر ﻗبض
ﻲﻓ بغداد.
وﻗال�ﺖ املدﻳرﻳﺔ ﻲﻓ بﻴان ﺗﻠق�ﺖ «الزوراء» نﺴﺨﺔ
ﻣﻨﻪ ،ان «دورﻳ�ات ﺮﺷطﺔ نﺠدة بغداد بالتﻌاون
ﻣ�ﻊ االﺟﻬ�زة االﻣﻨﻴﺔ االﺧرى ﺗﻤكﻨ�ﺖ ﻣﻦ القاء
القبض ﻋﻰﻠ ﺷﺨﺼ�ني ﺻادر بﺤقﻬﻢ اﻣر ﻗبض
ﻋ�ﻰﻠ وف�ق امل�ادة ( )2٣4 .٣42ﺿﻤ�ﻦ ﻣﻨاطق
(الﺮﻴﻣﻮك .الكرادة) «.
واﺿاف�ﺖ ان «ذلﻚ ﺟ�اء ﺧﻼل إﺟ�راء ﻣﻤارﺳﺔ
أﻣﻨﻴ�ﺔ ﺿﻤ�ﻦ املﻨﻄقﺔ املﺬﻛ�ﻮرة أﻋ�ﻼه أدت اﻰﻟ
القب�ض ﻋﻠﻴﻬﻤ�ا ،ﺗ�ﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﻤ�ا إﻰﻟ الﺠﻬ�ات
املﺨتﺼﺔ إلﻛﻤال التﺤقﻴق».
ﻣ�ﻦ ﺟان�ﺐ ﻣتﺼ�ل ،ألقﺖ ﻗ�ﻮة أﻣﻨﻴ�ﺔ القبض
ﻋﻰﻠ ﺧﻤﺴ�ﺔ ﻣتﻬﻤ�ني بتﻬﻢ ﺟﻨائﻴ�ﺔ ﺧﻄﺮﻴة ﻲﻓ
ﻣﺤافﻈﺔ الدﻳﻮانﻴﺔ.
وذﻛر بﻴان لقﻴادة ﺮﺷط�ﺔ املﺤافﻈﺔ ان «ﻣﻔارز
ﻣرﻛ�ز ﺮﺷط�ﺔ الﺠﻤﻬ�ﻮري ألق�ﺖ القبض ﻋﻰﻠ
 5ﻣتﻬﻤ�ني بقﻀاﻳ�ا ﻣتﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ بﻴﻨﻬ�ا ﺟﻨائﻴﺔ
ﺗتﻌﻠق بالتزوﻳ�ر ،واالﻋتداء ﻋ�ﻰﻠ ﻣﻮظﻔني أثﻨاء
ﺗأدﻳتﻬﻢ الﻮاﺟﺐ».
وأﺿاف «ﺗﻢ اﺗﺨ�اذ اإلﺟراءات القانﻮنﻴﺔ الﻼزﻣﺔ
بﺤقﻬ�ﻢ والتﺤقﻴ�ق ﻣﻌﻬ�ﻢ ﻲﻓ التﻬ�ﻢ املﻨﺴﻮبﺔ
إلﻴﻬﻢ».

اإلعمار تكشف عن تصاميم جسور بينها معلق ومتعدد الطوابق يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أﻋﻠﻨ�ﺖ وزارة االﻋﻤار واالﺳك�ان والبﻠدﻳات
الﻌاﻣﺔ ،اﻣﺲ األﺣد ،ﻋ�ﻦ اﺳتﻌدادﻫا إلﻋداد
ﺗﺼاﻣﻴﻢ ملشارﻳﻊ ﺟﺴﻮر ﺟدﻳدة ببغداد لﺤل
االﺧتﻨاﻗ�ات املرورﻳ�ﺔ ،بﻴﻨﻬا ﺟ�ر ﻣتﻌدد
الﻄﻮابق ﻲﻓ ﻣﺠﻤﻊ املشﻦ.
وﻗ�ال ﻣدﻳ�ر املرﻛ�ز الﻮطﻨ�ﻲ لﻼﺳتشارات
الﻬﻨدﺳﻴ�ﺔ ،املﻬﻨ�دس ﺣﺴﻦ ﻣ�دب ﻣﺠﺤﻢ،
ﻲﻓ بﻴ�ان اطﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ «ال�زوراء» :إن “املرﻛز
ﻋق�د اﺟتﻤاﻋات إلﻋ�داد التﺼاﻣﻴ�ﻢ االولﻴﺔ
ملشارﻳﻊ ﺟﺴﻮر ﺣدﻳﺜﺔ ﻲﻓ بغداد ،ﻣﻨﻬا انشاء
ﺟر ﻣتﻌدد الﻄﻮابق ﻲﻓ ﻣﻨﻄقﺔ الزﻋﻔرانﻴﺔ
بﻤﺠﻤ�ﻊ املش�ﻦ ،وﺟ�ران لﻠﻤش�اة ،االول
ﻣﻌﻠ�ق واﻗ�ﻊ ﻋ�ﻰﻠ نﻬ�ر دﺟﻠ�ﺔ ب�ني ﺟر
االﺣ�رار وﺟر الشﻬ�داء ،والﺜانﻲ بﻤﻨﻄقﺔ
املﻨﺼﻮر».
واﺿ�اف ﻣﺠﺤ�ﻢ ان “املرﻛ�ز اﻋ�د ﺗﺼاﻣﻴﻢ
ﻣ�روع ﺟ�ر الكرﻳﻌ�ات لﻠﻤش�اة وف�ق
املﻮاﺻﻔ�ات الﻌاملﻴﺔ” .ﻣبﻴﻨا ان�ﻪ “اﻋد اﻳﻀا
التﺼاﻣﻴ�ﻢ االولﻴ�ﺔ لﺠ�ر ﻳرب�ط ﻣﻨﻄقتﻲ
الﺴﻴدﻳﺔ ﻣﻊ الﺠادرﻳ�ﺔ وﺟاﻣﻌﺔ بغداد الﺬي
ﻳﻬ�دف اﻰﻟ ﺗقﻠﻴ�ل الزﺧﻢ امل�روري ﻲﻓ ﺗقاطﻊ
(الﺠادرﻳ�ﺔ – الﺠاﻣﻌ�ﺔ) ولﺴﻬﻮل�ﺔ ﺣرﻛﺔ
الﻄﻠبﺔ وﻣﻼﻛات الﺠاﻣﻌﺔ التدرﻳﺴﻴﺔ».
واردف ﻣﺠﺤ�ﻢ ان “ال�ﻮزارة ﺷكﻠ�ﺖ فرﻳقا
ﻫﻨدﺳﻴ�ا ﻣشﺮﺘﻛ�ا ﻣ�ﻦ املرﻛ�ز الﻮطﻨ�ﻲ
لﻼﺳتشارات الﻬﻨدﺳﻴ�ﺔ وﻣﻼﻛات ﻫﻨدﺳﻴﺔ
ﻣ�ﻦ الﺠاﻣﻌ�ﺔ واﻣانﺔ بغداد ﺗك�ﻮن ﻣﻬاﻣﻬا
ﺗقدﻳﻢ دراﺳﺔ ﻣرورﻳﺔ وفﻨﻴﺔ لﻠﻄرق الﺨاﺻﺔ
بالﺠ�ر ،وﺗقدﻳﻢ دراﺳﺔ ملﻮاﻗ�ﻊ االﺳتﺜﻤار

واالﺳتﻤ�ﻼك وﺗﺤدﻳ�د املﻬام الﻼزﻣ�ﺔ لﻌﻤل
الﻠﺠﻨﺔ وفق التﻮﻗﻴتات املﺤددة».
ولﻔ�ﺖ اﻰﻟ «ان وزارﺗﻪ ﺗﺠ�ري دراﺳﺔ املﻮاﻗﻊ
الﺧتﻴ�ار االنﺴ�ﺐ انشائﻴ�ا لﻬ�ﺬه الﺠﺴﻮر
واﻛﻤ�ال التﺼاﻣﻴ�ﻢ الﻨﻬائﻴ�ﺔ لتﻨﻔﻴﺬﻫ�ا».
ﻣﻔﺼﺤا ﻋﻦ «أن املشارﻳﻊ ﺳتﻨﻔﺬﻫا ﺮﺷﻛات
الﻮزارة ،وبالتﻨﺴﻴق ﻣﻊ اﻣانﺔ بغداد”.
ﻋﻰﻠ ﺻﻌﻴ�د ذي ﺻﻠﺔ ،افاد ﻣﺼ�در ﻣﺴﺆول
ﻲﻓ ال�ﻮزارة ان «لدى ال�ﻮزارة ﻣشارﻳﻊ اﺧرى
ﻣﻬﻤ�ﺔ واﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴ�ﺔ لﺤ�ل االزدﺣاﻣ�ات
املرورﻳﺔ بﻤداﺧل بغداد ،ﻣﻨﻬا ﻣروع طرﻳق
(دورة  -ﻳﻮﺳﻔﻴ�ﺔ) وﺗقاط�ﻊ ﺟﻨ�ﻮب بغداد
االﺳﺮﺘاﺗﻴﺠ�ﻲ لﻠﻤرور الرﻳﻊ ال�ﺬي ﺗﻨﻔﺬه

ﺮﺷﻛﺔ ﺣﻤﻮرابﻲ الﻌاﻣﺔ التابﻌﺔ لﻠﻮزارة».
وﺗاب�ﻊ ان «ال�ﻮزارة ﺗﻨﺴ�ق ﻣ�ﻊ الﺠﻬ�ات
املﺨتﺼ�ﺔ إلزال�ﺔ التﻌارﺿ�ات الﺤاﺻﻠ�ﺔ
بامل�روع الﺳتﻤرار الﻌﻤل وﻋ�دم ﺗﻮﻗﻔﻪ».
ﻋ�ادا اﻳاه ﻣﻦ املشارﻳﻊ االﺳﺮﺘاﺗﻴﺠﻴﺔ لكﻮنﻪ
ﻳرب�ط طرﻳق امل�رور الرﻳﻊ رﻗ�ﻢ  1ببغداد
لﻴك�ﻮن ﻣﻨﻔ�ﺬا ثانﻴ�ا لﻬ�ا ،وﻫﻮ ﻣ�ا ﻳﺨﻔﻒ
الزﺧ�ﻢ امل�روري الﺤاﺻل ﻋ�ﻰﻠ ﻣدﺧل بغداد
الﺠﻨﻮب�ﻲ ﻣﺤﻮر (ﺣﻠ�ﺔ – بغ�داد) ،وﻳﺴﻬﻢ
بتﺴﻬﻴ�ل ﺣرﻛ�ﺔ املرﻛب�ات ونق�ل البﻀائﻊ
واملﺴافرﻳ�ﻦ ،وﻳﺆﻣ�ﻦ ﻣﺴ�ارا ﺟدﻳ�دا لﺴﺮﻴ
املرﻛب�ات بﻤﻮاﺻﻔات طرﻳ�ق املرور الرﻳﻊ
وﻳقﻠﺺ املﺴافﺔ والزﻣﻦ لﺴالكﻲ الﻄرﻳق».

وبانقﻄاع ٣م ونﺼﻒ».
واﺿ�اف ﻋب�د ال�رزاق ان “الﻬدف ﻣﻦ
الﻌﻤل ﺳﻴﻀﻔﻲ ﺟﻤالﻴﺔ ورونقا ملتﺤﻒ
الﻨارصﻳﺔ ،وداللﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻰﻠ اﻫﻤﻴتﻪ».
ﻣﺆﻛدا «ان الﻌﻤل ﺳﻴكﻮن ﺗﺤﺖ اﺮﺷاف
ﺧﺮﺒاء ﻣﻦ االثار والﻨﺤﺖ».
ﻣﻦ ﺟانﺐ اﺧر ،اﻋﻠﻨﺖ ﻣﺤكﻤﺔ ﺟﻨاﻳات
ﻛرب�ﻼء ،اﻣﺲ االﺣد ،ﻋ�ﻦ اﺻدار ﺣكﻢ

بالﺤب�ﺲ ﺳﻨﺔ واﺣ�دة وﻏراﻣ�ﺔ بﺤق
ﻣتاﺟرﻳﻦ باآلثار.
وﻗ�ال ﻣﺠﻠ�ﺲ القﻀاء األﻋ�ﻰﻠ ﻲﻓ بﻴان
ﺗﻠق�ﺖ «ال�زوراء» نﺴﺨ�ﺔ ﻣﻨ�ﻪ ان
«ﻣﺤكﻤ�ﺔ ﺟﻨاﻳ�ات ﻛرب�ﻼء  /الﻬﻴئ�ﺔ
األوﻰﻟ ،أﺻ�درت ﺣكﻤﻬ�ا بﺤق ﻣتﻬﻤني
أربﻌ�ﺔ بالﺤبﺲ ﺳﻨﺔ واﺣدة ﻣﻊ فرض
ﻏراﻣ�ﺔ ﻣالﻴ�ﺔ ﻋ�ﻰﻠ ﺧﻠﻔﻴ�ﺔ ﺟرﻳﻤ�ﺔ

ﺿب�ط ﺧﻤ�ﺲ ﻗﻄ�ﻊ ﺗراثﻴ�ﺔ (أربﻌﺔ
ﻗﻮارﻳر ذﻫبﻴﺔ ﻣرﺻﻌﺔ بأﺣﺠار ﻛرﻳﻤﺔ
وﻣزﺧرف�ﺔ وﺗﻤﺜال ﺻغﺮﻴ ﻣﻦ الﺬﻫﺐ)،
وﺟدت بﺤﻮزﺗﻬﻢ ،وذلﻚ بقﺼد املتاﺟرة
بﻬا».
واﺿافﺖ ان «القرار ﺻدر وفقا ً ألﺣكام
امل�ادة  / 44الش�ق األول ﻣ�ﻦ ﻗان�ﻮن
اآلثار والﺮﺘاث».

التخطيط متنح السمنت العراقية ومعاملها اجلنوبية شهادة إدارة اجلودة العراقية
بغداد /الزوراء:
ﻛش�ﻒ ﻣدﻳر ﻋ�ام الرﻛ�ﺔ الﻌاﻣ�ﺔ لﻠﺴﻤﻨﺖ
الﻌراﻗﻴﺔ ،املﻬﻨ�دس ﻋدنان الغﻨام ،ﻋﻦ ﺣﺼﻮل
ﻣﻌاونﻴﺔ الﺴﻤﻨ�ﺖ الﺠﻨﻮبﻴ�ﺔ وﻣﻌﻤﻲﻠ ﺳﻤﻨﺖ
الﻨﺠ�ﻒ االﺮﺷف والكﻮفﺔ ﻋﻰﻠ ﺷﻬادات الﺠﻮدة
الﻌراﻗﻴ�ﺔ ﻣﻦ ﻗب�ل الﺠﻬاز املرﻛ�زي لﻠتقﻴﻴﺲ
والﺴﻴﻄرة الﻨﻮﻋﻴﺔ .
ﻣبﻴﻨ�ا :ان الرﻛ�ﺔ الﻌاﻣﺔ لﻠﺴﻤﻨ�ﺖ الﻌراﻗﻴﺔ
ﺗﺤ�رص ﻋﻰﻠ ﺗﻄبﻴق ﻛل ﻣﻌاﻳﺮﻴ الﺠﻮدة لﻼدارة
واملﻨت�ج ،واداﻣﺔ التﻮاﺻل ﻣ�ﻊ الﺠﻬاز املرﻛزي
والرﻛات الﻔاﺣﺼﺔ ملﻌاﻳﺮﻴ الﺠﻮدة ﻲﻓ ﺗﺤدﻳﺚ
ﻋﻼﻣاﺗﻬا وﺷﻬاداﺗﻬا.
وﻲﻓ الﺴﻴاق نﻔﺴﻪ ،ﻗام رئﻴﺲ الﺠﻬاز املرﻛزي
لﻠتقﻴﻴﺲ والﺴﻴﻄ�رة الﻨﻮﻋﻴﺔ ،الدﻛتﻮر ﺣﺴني
ﻋ�ﻲﻠ الكرطان�ﻲ ،بتﺴﻠﻴ�ﻢ ﺷﻬادة الﺠ�ﻮدة اﻰﻟ
ﻣدﻳ�ر ﻗﺴﻢ الﺠﻮدة ،ﻋ�ادل ﻣﺤﻤد ﻋﻲﻠ ،وﻣدﻳر
ﻣﻌﻤ�ل ﺳﻤﻨﺖ الكﻮفﺔ ،املﻬﻨدس ﺳﻤﺮﻴ ﺳاﻣﻲ،
وﻣدﻳر ﻣﻌﻤل ﺳﻤﻨﺖ الﻨﺠﻒ االﺮﺷف ،املﻬﻨدس
ﺣﻠﻴﻢ ﺧﻄار.
نّ
وب�ني ﻣدﻳر ﻗﺴﻢ الﺠﻮدة ،ﻋادل ﻣﺤﻤد ﻋﻲﻠ :ان
ﺗﺴﻠ�ﻢ الشﻬادات ﺗ�ﻢ ﻲﻓ ﻣقر الﺠﻬ�از املرﻛزي
ﻋﻰﻠ وفق اﺻدار الﺠﻮدة الﺠدﻳد (2٠15)٩٠٠1

 ،وملدة ثﻼث ﺳﻨﻮات بﻌد فﺤﻮﺻات واﺧتبارات
ﺗﻤ�ﺖ ﻣﻦ ﻗب�ل الﺠﻬاز ملق�ر املﻌاونﻴﺔ وﻣﻌﻤﻲﻠ
الكﻮفﺔ والﻨﺠﻒ االﺮﺷف.
ﻳﺬﻛ�ر ان الرﻛ�ﺔ الﻌاﻣ�ﺔ لﻠﺴﻤﻨ�ﺖ الﻌراﻗﻴﺔ
ﻫﻲ اﺣدى ﺗشكﻴﻼت وزارة الﺼﻨاﻋﺔ واملﻌادن،
وﺗﻀ�ﻢ  18ﻣﻌﻤﻼ اﻏﻠبﻬا ﺣاﺻﻠﺔ ﻋﻰﻠ ﺷﻬادات
الﺠﻮدة املﺤﻠﻴ�ﺔ والدولﻴ�ﺔ ،وﺣﻈﻴﺖ ﻋﻰﻠ ﻣدى

ﺗارﻳﺨﻬ�ا الﻌرﻳ�ق ،املﻤت�د اﻰﻟ اﻛﺜ�ر ﻣ�ﻦ 8٠
ﻋاﻣا ،بﻤشارﻳﻊ ﺷاﺧﺼ�ﺔ داﺧل وﺧارج البﻠد
بﻤﻨتﺠاﺗﻬ�ا املتﻨﻮﻋ�ﺔ ﻣ�ﻦ الﺴﻤﻨ�ﺖ بﻤﺨتﻠﻒ
انﻮاﻋ�ﻪ (الﻌ�ادي ،املق�اوم ،االبﻴ�ض) ،وﺗﻤﺖ
اﺿاف�ﺔ انﻮاع ﺟدﻳ�دة ﻣﻮﺧرا ،وﻫ�ﻲ الﺴﻤﻨﺖ
ﻏ�ﺮﻴ الﻨﻤﻄﻲ الﺨاص بآب�ار الﻨﻔط ،والﺴﻤﻨﺖ
الﺨاص بتﺤشﻴﺔ الﺴدود.

اعتقال متهمني باملواد املخدرة يف أيسر املوصل
بغداد /الزوراء:
أف�اد ﻣﺼ�در أﻣﻨﻲ ،اﻣ�ﺲ االﺣد،
بإلق�اء القبض ﻋﻰﻠ ﻣتﻬﻤني اثﻨني
ﻳتاﺟران باملﻮاد املﺨدرة ﻲﻓ الﺠانﺐ
األﻳر ملدﻳﻨﺔ املﻮﺻل.
وﻗ�ال املﺼ�در ﻲﻓ ﺣدﻳ�ﺚ ﺻﺤﻔﻲ

إن «ﻣدﻳرﻳ�ﺔ ﻣكافﺤ�ﺔ املﺨ�درات
التابﻌ�ﺔ لقﻴ�ادة ﺮﺷط�ﺔ نﻴﻨ�ﻮى
وبﻌد ﺟﻤﻊ املﻌﻠﻮﻣات ،وﻣﻦ ﺧﻼل
املتابﻌ�ﺔ املﺴتﻤ�رة ،ﺗﻤكﻨ�ﺖ ﻣﻦ
الق�اء القبض ﻋﻰﻠ اثﻨني ﻣﻦ الﺬﻳﻦ
ﻳقﻮﻣ�ﻮن ببﻴﻊ وﺗروﻳ�ج وﺗﻌاطﻲ

امل�ﻮاد والﺤب�ﻮب املﺨ�درة وﺿبط
بﺤﻮزﺗﻬﻤ�ا  4٠ﻛبﺴﻮل�ﺔ ﻣﻤﻠﻮءة
بﻤﻮاد ﻣﺨدرة».
وأﺿاف املﺼدر ،ال�ﺬي نّ
فﻀل ﻋدم
الكش�ﻒ ﻋﻦ اﺳﻤﻪ ،أنﻪ «ﺗﻢ اﺗﺨاذ
االﺟ�راءات القانﻮنﻴ�ﺔ بﺤقﻬﻤ�ا

وﺗدوﻳﻦ اﻗﻮالﻬﻤا باالﻋﺮﺘاف ابدائﻴا
وﻗﻀائﻴ�ا ،وﺗﻮﻗﻴﻔﻬ�ﻢ ﻋ�ﻰﻠ وفق
املادة  1\28ﻣ�ﻦ ﻗانﻮن املﺨدرات
الﻌراﻗﻲ ،وﻗد ﺗ�ﻢ القبض ﻋﻠﻴﻬﻤا
ﻲﻓ ﻣﻨﻄقﺔ ﺣ�ﻲ الكراﻣﺔ بالﺠانﺐ
االﻳر ملدﻳﻨﺔ املﻮﺻل».

اهلجرة تعلن  9قرارات ختص النازحني بينها منحة مالية

بغداد /الزوراء:
ﺗ�رأس وزﻳ�ر الﻬﺠ�رة واملﻬﺠرﻳﻦ ،نﻮف�ل بﻬاء
ﻣ�ﻮىس ،اﺟتﻤ�اع الﻠﺠﻨ�ﺔ الﻌﻠﻴ�ا إلﻏاث�ﺔ ودﻋﻢ
الﻨازﺣ�ني الﺠﻠﺴ�ﺔ  14٩لﺴﻨ�ﺔ  2٠2٠ﻲﻓ ﻣق�ر
الﻮزارة بالﻌاﺻﻤﺔ بغداد.
وذﻛر بﻴ�ان لﻠﻮزارة ان «أﻋﻀ�اء الﻠﺠﻨﺔ ناﻗشﻮا
ﺳبل الﻮﻗاﻳﺔ والﺤد ﻣ�ﻦ انتشار فاﻳروس ﻛرونا
املتﺠ�دد بالتﻌاون ﻣ�ﻊ الﺠﻬات املﻌﻨﻴ�ﺔ لتﻌقﻴﻢ
وﺗﻌﻔ�ﺮﻴ ﺟﻤﻴ�ﻊ ﻣﺨﻴﻤ�ات الﻨازﺣ�ني ﻲﻓ البﻼد،
فﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮف�ﺮﻴ الكﻤاﻣات لﻼرس الﻨازﺣﺔ لدرء
ﺗﻔيش فاﻳ�روس ﻣرض ﻛﻮرونا ،اﻰﻟ ﺟانﺐ ﺗقدﻳﻢ
املﺴاﻋ�دات واالﺣتﻴاﺟ�ات االنﺴانﻴ�ﺔ لﻠﻌﻮائ�ل
الﻨازﺣﺔ ﻲﻓ املﺨﻴﻤ�ات» .وﺗﻨاول االﺟتﻤاع ﺟﻤﻠﺔ
ﻣﻦ القرارات واملﺤاور ،وﻫﻲ:
 - 1ﺗﻮف�ﺮﻴ ﺗﺠﻬﻴزات وﻗائﻴﺔ لﻠقائﻤني والﻌاﻣﻠني
ﻋﻰﻠ رﻋاﻳﺔ الﻨازﺣ�ني وادارة املﺨﻴﻤات اﻰﻟ ﺟانﺐ
ﺗشكﻴ�ل ف�رق ﻣرﻛزﻳ�ﺔ لغ�رض زﻳ�ارة وﺗﻔقد
ﻣﺨﻴﻤ�ات الﻨازﺣ�ني لﻼط�ﻼع ﻋ�ﻰﻠ االﺟ�راءات
الﻮﻗائﻴﺔ داﺧل املﺨﻴﻤات.
 - 2ﻣﺨاطبﺔ ﻣدﻳرﻳ�ات ﺻﺤﺔ املﺤافﻈات ﻛافﺔ
لتﻮفﺮﻴ ﻋﺠﻼت إﺳﻌاف ﺗكﻮن ﻣقرﻫا بشكل دائﻢ
ﻲﻓ املﺨﻴﻤات.
 - ٣املﺼادﻗ�ﺔ ﻋﻰﻠ ﺧﻄ�ﺔ الﻠﺠﻨﺔ الﻌﻠﻴ�ا إلﻏاثﺔ
ودﻋ�ﻢ الﻨازﺣني لﻌام  2٠2٠والت�ﻲ اولﺖ الﺠزء
االﻛﺮﺒ ﻣﻨﻬ�ا اﻰﻟ ﺗﺨﺼﻴﺺ املبالغ املالﻴﺔ املﻄﻠﻮبﺔ
ﺗﻮزﻳﻌﻬا بني الﻌائدﻳﻦ (ﻛﻤﻨﺤﺔ ﻋﻮدة) لتشﺠﻴﻊ
الﻨازﺣ�ني ﻋ�ﻰﻠ الﻌ�ﻮدة اﻰﻟ ﻣﻨاط�ق ﺳكﻨاﻫ�ﻢ
االﺻﻠﻴﺔ.
 - 4ﺗﻮف�ﺮﻴ  ٣5٠ال�ﻒ ﻛﻤاﻣ�ﺔ ﻛﻮﺟب�ﺔ اوﻰﻟ ﻣﻦ
ﻣﻴزانﻴ�ﺔ وزارة الﻬﺠ�رة واملﻬﺠرﻳ�ﻦ لتﻮزﻳﻌﻬ�ا

بني اف�راد االرس الﻨازﺣ�ﺔ ﻲﻓ املﺨﻴﻤات ،وﺗﺠﻬﻴز
ذات املﺨﻴﻤ�ات بﻤ�ﻮاد ﻣﻄﻬ�رة وﻛﺤ�ﻮل بغﻴ�ﺔ
اﺳتﺨداﻣﻬا بشكل ﻳﻮﻣﻲ .
 - 5ﺗﻮﺟﻴﻪ وزارة الﺼﺤ�ﺔ لتزوﻳد وزارة الﻬﺠرة
واملﻬﺠرﻳ�ﻦ ب��  1٠٠ال�ﻒ ﻛﻤاﻣ�ﺔ ﻣ�ﻦ املﻨﺤ�ﺔ
الﺼﻴﻨﻴﺔ إلرﺳالﻬا اﻰﻟ ﻣﺨﻴﻤات الﻨازﺣني.
 - ٦ﺗﻮﺟﻴ�ﻪ وزارة الﺼﺤﺔ لتزوﻳ�د الﻠﺠﻨﺔ الﻌﻠﻴا
بأﻋ�داد املرىض الﻌراﻗﻴ�ني املتﻮاﺟدﻳﻦ ﻲﻓ املﻤﻠكﺔ
االردنﻴ�ﺔ الﻬاﺷﻤﻴ�ﺔ ،ون�ﻮع االﻣ�راض لدراﺳﺔ
اﻣكانﻴﺔ ﺗقدﻳﻢ الدﻋﻢ واملﺴاﻋدة لﻬﻢ .
 - ٧ﺗﺨﺼﻴ�ﺺ ﻣبال�غ ﻣالﻴ�ﺔ لك�ل ﻣ�ﻦ وزارة
الداﺧﻠﻴ�ﺔ  /الدف�اع املدن�ﻲ لتﻌﻔ�ﺮﻴ وﺗﻌقﻴ�ﻢ
ﻣﺨﻴﻤات الﻨازﺣني ،وﻛﺬلﻚ وزارة الﺼﺤﺔ لتﻮفﺮﻴ
املﺴتﻠزﻣات الﺼﺤﻴ�ﺔ واملﻮاد املﻄﻬرة ،باالﺿافﺔ

اﻰﻟ وزارة الﻨق�ل لﻼﺳتﻤ�رار ﻲﻓ نق�ل الراﻏب�ني
بالﻌﻮدة الﻄﻮﻋﻴﺔ اﻰﻟ ﻣﻨاطقﻬﻢ االﺻﻠﻴﺔ.
 -8ﺣﺼ�ﻮل ﻣﻮافق�ﺔ الﻠﺠﻨﺔ ﻋ�ﻰﻠ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺤﺔ
الﻌﻮدة لﻼﻳزﻳدﻳني املﺴﺠﻠني ﺿﻤﻦ ﻗاﻋدة بﻴانات
وزارة الﻬﺠ�رة وال�ﺬي ﻳزﻳد ﻋددﻫ�ﻢ ﻋﻦ 18٠٠
ﻋائﻠﺔ ﻣباﺮﺷة دون التقﻴﻴد بﺤﺼﺺ املﺤافﻈات
لتشﺠﻴﻌﻬﻢ لﻠﻌﻮدة اﻰﻟ ﻣﻨاطقﻬﻢ االﺻﻠﻴﺔ .
 - ٩ﺷﻤ�ﻮل الﻌائدﻳ�ﻦ ﻣ�ﻦ الﻨازﺣ�ني بﺮﺒناﻣ�ج
املﺴاﻋ�دات االنﺴانﻴ�ﺔ الغﺬائﻴﺔ وﻏ�ﺮﻴ الغﺬائﻴﺔ
املقدﻣﺔ ﻣ�ﻦ وزارة الﻬﺠرة وال�ﻮزارات االﺧرى،
وإل�زام املﻨﻈﻤات الدولﻴﺔ املﻌﻨﻴ�ﺔ بﻬﺬا الﺮﺒناﻣج
اﻰﻟ ﺟان�ﺐ ﺗقدﻳﻤﻬا الدﻋﻢ واملﺴاﻋدة لﻬﻢ بتﻮفﺮﻴ
فرص ﻋﻤل لﻠﻌاطﻠ�ني ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ املشارﻳﻊ
املدرة لﻠدﺧل لدﻋﻢ اﺳتقرار املﻨاطق املﺤررة.

أسواق
العدد 7211 :االثنين  16 -آذار 2020

الدوالر يسجل ارتفاعا طفيفا يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية،
ام�س االح�د ،املواف�ق ( 15اذار
.)2020
وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف

بغ�داد  121.350دين�ارا لكل 100
دوالر .وكانت أسعار البيع والرشاء
يف محالت الصريفة كاآلتي :س�عر
بي�ع ال�دوالر س�جل 122.000
دينارا .أما سعر رشاء الدوالر فبلغ
 121.000دينارا.

الرافدين يعلن صرف وجبة جديدة
من سلف املتقاعدين
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مساع التفاق جديد خلفض إنتاج «أوبك»
«سومو» تكشف عن ٍ
بغداد /الزوراء:
كشفت رشكة التسويق النفطية العراقية
(س�ومو) ،امس األحد ،عن مس�اع إلبرام
اتفاق جديد ملنظمة أوبك والدول املتحالفة
معه�ا لخفض اإلنت�اج ،والس�يطرة عىل
أسعار النفط يف األسواق العاملية.
وقال مدير عام الرشك�ة ،عالء اليارسي،
يف حدي�ث أوردته وكالة األنب�اء العراقية
الرس�مية ،واطلعت عليه «ال�زوراء» :إن
«وزي�ر النف�ط ،ثام�ر الغضب�ان ،أجرى
اتص�االت بعدد م�ن وزراء النف�ط داخل
منظمة أوبك وخارجها من أجل اقناعهم
للوصول إىل اتفاق جديد».
ً
الفت�ا إىل أن «وزي�ر النف�ط الجزائ�ري،
باعتباره رئيس املنظمة بدورتها الحالية،
بع�ث رس�الة إىل الع�راق دع�ا فيه�ا إىل
اجتم�اع فني وزاري عاجل ،وعىل إثر ذلك
أجرى العراق اتصاالته مع الدول األعضاء
واألم�ن العام ملنظمة أوب�ك ،وملس هناك
رغبة وجدية م�ن الجميع للتفاوض مرة
أخرى للتوصل التفاق بش�أن الس�يطرة
عىل أسعار النفط».
ولفت إىل أن «الخالف حدث بن السعودية
وروسيا بسبب اعراض العضو الرويس يف
اللجنتن الفنية واملراقبة عىل التخفيض،
وال�ذي أك�د أن قناعت�ه تص�ب بتمدي�د

االتفاق الحايل ولي�س التخفيض» .مبينا ً
أن»وزير النف�ط الس�عودي كان موقفه
واضح�ا ً بتخفيض مليون ونصف املليون
برميل».
وأض�اف الي�ارسي أن»الس�يناريوهات
املطروح�ة ه�ي أن يك�ون الخ�الف بن
الس�عودية وروس�يا مقت�را ً ع�ىل
الوزيري�ن ،وباإلم�كان معالجت�ه ،أم�ا
الس�يناريو اآلخر فه�و أن يكون الخالف
سياس�ياً ،أي بق�رار من قي�ادة البلدين،
وه�ذا األمر من الصع�ب معالجته يف ظل
الظروف الراهنة» .موضحا ً أن»السعودية
وروسيا هما أكثر البلدان املصدرة للنفط
رضرا ً من انخفاض األسعار بسبب حجم
صادراتهما».
وذك�ر أن «البع�ض يعتق�د أن روس�يا
تسعى اىل خفض أس�عار النفط من أجل
رضب النف�ط الصخ�ري األمريك�ي الذي
تلقى خس�ارات كبرية بس�بب انخفاض
أس�عار النف�ط» .مش�ريا ً إىل أن»الع�راق
أخ�ذ تطمين�ات ،وخاص�ة م�ن الجان�ب
الس�عودي ،عىل أن يكون معدل تخفيضه
أقل من النس�بة املقررة ل�ه ،والبالغة 50
أل�ف برميل يوميا ً بس�بب م�ا يمر به من
ظروف استثنائية».
وتاب�ع الي�ارسي أن�ه «نتيج�ة للح�دث

العامل�ي األخ�ري املتمث�ل بتف�ي فريوس
كورونا ،أصدرت مؤسسات تنبؤية عاملية
توقع�ات تش�ائمية ،اّإال أنها ل�م تصل إىل
ما وصلت إليه األس�عار حاليا ً من انهيار
كب�ري ،نتيجة ع�دم اتفاق ال�دول املنتجة

للنفط ،سواء يف أوبك أو خارجها لخفض
اإلنتاج» .مؤكدا ً أن «أوبك منذ العام2017
حتى اآلن ،تعد التفاقات تهدف إىل تنظيم
إنت�اج النف�ط الخ�ام يف العال�م ،وجع�ل
اإلنتاج مالئما ً للطلب املوجود يف األس�واق

العاملي�ة ،حي�ث كان االتف�اق بتخفيض
اإلنت�اج بمليون و 800ألف برميل ،بعدها
انخفض إىل مليون و 200ألف برميل ،أما
يف نهاية الع�ام  ،2019فقد أصبح مليونا ً
و 700ألف برميل».

اقتصادي :أمريكا افتعلت «كورونا» حملاربة الصني والعراق أول املتضررين
بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدي�ن ،ام�س
األح�د ،ع�ن رصف وجب�ة جديدة
م�ن س�لف املتقاعدي�ن املدني�ن
والعس�كرين التي ت�راوح مابن
 3و 5و  8و  10ع�ن طري�ق أدوات
الدف�ع االلكروني  .وق�ال املكتب
االعالم�ي للم�رف يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة منه ،ان�ه “تم
رصف دفع�ة جدي�دة م�ن س�لف

بغداد /الزوراء:
ب�ن الخب�ري االقتص�ادي ،الدكت�ور نارص
الكنان�ي ،ام�س االحد ،ان ام�ريكا افتعلت
فريوس كورونا من اج�ل رضب االقتصاد
الصيني ،وسحب بكين نحو طاولة الحوار
بهدف افشال مرشوع طريق الحرير ،الفتا
اىل ان العراق اك�رب املترضرين ،واولهم من
هذه االزم�ة االقتصادية الت�ي رضبت كل
العالم.
وق�ال الكنان�ي يف تري�ح صحف�ي ان
“ارتفاع أس�عار بعض السلع يعود اىل عدم
تهيؤ العراق ملثل هك�ذا أوضاع ،إضافة اىل
ان البل�د لديه تجارة ح�رة غري متابعة من
ذوي االختصاص».

املتقاعدي�ن املدنين والعس�كرين
ألكثر من  980متقاعدا».
وأوض�ح البي�ان ان “رصف تل�ك
السلفة تم عن طريق ابالغ املتقاعد
عرب إرساله رس�الة نصية تخطره
بمنح�ه الس�لفة ،وذل�ك بع�د ان
اس�تكمل كل اإلجراءات القانونية
ملنح�ه اياه�ا ورصفها ع�ن طريق
أدوات الدف�ع االلكرون�ي والت�ي
تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”.

املالية النيابية :احلديث عن حجم العجز باملوازنة أمر سابق ألوانه
بغداد /الزوراء:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
ام�س االح�د ،ان الحدي�ث ع�ن
حجم العجز باملوازنة أمر س�ابق
ألوانه.
وق�ال عضو اللجن�ة ،أحمد حمه
رش�يد ،إن “الحدي�ث ع�ن حجم
العجز باملوازنة أمر سابق ألوانه
ويف غ�ري محل�ه ،عىل اعتب�ار أن
املوازنة لم ترشع ،كما أننا بصدد
اإلع�داد ملوازن�ة ع�ام .”2021
مبين�ا ً أن “الحكومة الحالية هي
لتري�ف األعم�ال ،وال يحق لها
إع�داد املوازنة بحس�ب املادة 41
من النظام الداخيل ،وعند تشكيل
الحكومة قد نصل إىل ش�هر أيار
من العام الحايل”.
وأض�اف أن�ه “بحس�ب قان�ون
اإلدارة املالي�ة فإن�ه بمنتص�ف
ش�هر ايار البد من البدء باإلعداد

ملوازنة العام املقبل ،وبالتايل فإن
الحديث عن عجز املوازنة هو أمر
ال مح�ل له بالوض�ع الفعيل عىل
األرض”.
واوضح رشيد أن “الحكومة بدأت
فعليا ً منذ الش�هر األول من العام
الحايل برف  12 /1من املوازنة
للنفق�ات التش�غيلية والرواتب،
وه�ذا األم�ر ال يرتب�ط بأس�عار
النف�ط أو عج�ز املوازن�ة ع�ىل
اعتبار أنه ليس�ت لدينا خس�ارة
أو ربح ،ألن ما يتم رصفه يتعلق
باألرق�ام املوج�ودة بموازنة عام
.”2019
وأكد رش�يد أن “رواتب املوظفن
يف أمان حتى لو انخفضت أسعار
النفط اىل دون الثالثن دوالراً ،وال
يمكن املس�اس بها ،ألنها تعتمد
ع�ىل نس�بة الواحد ع�ىل  12من
موازنة العام املايض”.

النجف تكشف
عن زراعة 211
ألف دومن
باحلنطة والشعري

بغداد /الزوراء:
كشف النائب عن محافظة
النج�ف االرشف ،فاض�ل
جاب�ر ،ام�س االح�د ،ع�ن
زراعة  211ال�ف دونم من
محصويل الحنطة والشعري،
الفت�ا اىل ان املحافظ�ة
بحاج�ة اىل س�ايلو خاص
به�ا لضم�ان اس�تغالل

بالطريق�ة
املحاصي�ل
الصحيح�ة ،واالس�تفادة
منه�ا ضم�ن مف�ردات
البطاق�ة التمويني�ة .وقال
جابر يف تريح صحفي ان
“محصول الحنطة س�يتم
حصاده خ�الل الش�هرين
املقبلن ،وهناك مس�احات
كب�رية تم�ت زاعته�ا بهذا

املحصول م�ن اجل تغطية
االحتياج املح�يل» .وأضاف
ان “النج�ف زرع�ت 211
ال�ف دون�م م�ن محصويل
الحنطة والش�عري ،يف حن
يتنظ�ر املزارع�ون اط�الق
املالي�ة
مس�تحقاتهم
فيم�ا يتعل�ق بمحص�ول
الش�لب والبالغة  38مليار

اّ
وب�ن ان “النجف
دين�ار».
بحاجة اىل س�ايلو من اجل
احتواء محاصي�ل الحنطة
والش�عري ،وضم�ان ع�دم
ضي�اع املحصولن ،إضافة
اىل ترسيع وصول املحصول
اىل وزارة التج�ارة لتوزيعه
ضم�ن مف�ردات البطاق�ة
التموينية”.

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
أغلق سوق العراق لألوراق املالية ،امس
االحد ،منخفضا بنسبة ( )0.47%عن
الجلس�ة الس�ابقة ،وجاءت مؤرشات
ت�داول س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية
ليوم امس عىل النح�و اآلتي :بلغ عدد
ال�رشكات املدرج�ة  103رشكة ،وبلغ
ع�دد ال�رشكات املتداول�ة  21رشكة،
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املتداول�ة
( )1.640.363.147س�هما ،وبلغ�ت
قيم�ة االس�هم ()1.242.497.540
دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار ISX 60يف
جلس�ة ام�س ع�ىل ( )448.91نقطة
منخفضا بنسبة ( )0.47%عن اغالقه
يف الجلس�ة الس�ابقة البالغ ()451.4
نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )21رشك�ة من
اصل ( )103رشكة مدرجة يف السوق،
واصبح ع�دد الرشكات املتوقفة بقرار

م�ن هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفص�اح املايل ( )24رشكة
.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�راة م�ن
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق
النظامي ( )115مليون س�هم بقيمة
بلغ�ت ( )34ملي�ون دين�ار من خالل
تنفيذ ( )9صفقات عىل اس�هم رشكة
واحدة.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق
النظام�ي ( )11,895ملي�ون س�هم
بقيمة بلغ�ت ( )28,548مليون دينار
من خ�الل تنفي�ذ ( )10صفقات عىل
اسهم رشكة واحدة  .وبلغ عدد االسهم
املشراة من املستثمرين غري العراقين
يف الس�وق الثان�ي ( )760الف س�هم
بقيمة بلغ�ت ( )1,824ملي�ون دينار
من خالل تنفيذ  10صفقات عىل اسهم
رشكة واحدة .يذكر أن س�وق العراق

لألوراق املالية استخدم أنظمة التداول
االلكروني واإلي�داع املركزي منذ عام
 ،2009ويس�عى إلطالق نظام التداول
ع�رب االنرن�ت للمس�تثمرين ،وينظم
خمس جلس�ات ت�داول أس�بوعيا ً من

األح�د إىل الخميس ,وم�درج فيه 102
رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتأم�ن واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

وأضاف ان “املتابعن للحركة التجارية غري
نزيه�ن ،إضافة اىل ان التاجر لديه جش�ع
واس�تغالل لألوض�اع واحت�كار للبضاعة،
وبالتايل فأن املستهدف هو املواطن».
اّ
وبن ان “املشكلة تكمن يف املنافذ الحدودية
الت�ي تفتق�ر ألجه�زة الس�يطرة النوعية،
باإلضافة اىل ان تلك املنافذ البحرية والربية
فيها الكثري من الفساد ،إذ يتوجب ان تكون
هن�اك لجنة مركزي�ة وأجه�زة الكرونية
للسيطرة عىل هذه املنافذ».
ولفت اىل ان “العالم بأجمعه يعيش أوضاعا
اقتصادية خاصة بس�بب الح�رب العاملية
القائمة مابن ام�ريكا والصن ،خاصة ان
واش�نطن افتعلت فريوس كورونا لرضب

االقتصادي الصين�ي وقطع طريق الحرير
الذي تس�عى اليه الصن لوصول بضاعتها
اىل البحر املتوسط بطرق مخترة».
وأوض�ح ان “الص�ن ارتف�ع نموه�ا
االقتصادي بنس�بة  ،6%وق�د يصل اىل 25
 %خ�الل الفرة املقبل�ة ،يف حن ان امريكا
انخفض�ت لديه�ا النس�بة اىل  ،1.5%وقد
ينحدر بش�كل اكرب ،عىل الرغم من امريكا
افتعل�ت ف�ريوس كورون�ا م�ن اج�ل ان
تجل�س معها الص�ن عىل طاول�ة واحدة،
وبالتايل ف�أن العراق اك�رب املترضرين من
هذه الحرب بس�بب اعتماده عىل االقتصاد
الريعي ،وعدم امتالكه صناعة او زراعة او
تجارة اخرى”.

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

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 1250دينار

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

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1250دينار
 500دينار
 3000دينار

للمرة األوىل ..إنطالق عمليات البحث عن النفط
والغاز يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول محيل يف محافظة
دي�اىل ،امس االح�د ،ع�ن انطالق
عملية بحث ع�ن النفط والغاز يف
 3مدن داخ�ل املحافظة ألول مرة
يف تاريخها.
وقال مدير ناحي�ة قزانية (97كم
رشق بعقوب�ة) ،م�ازن اك�رم ،يف
تري�ح صحف�ي ان ”الفرق�ة
الزلزالي�ة االولي�ة التابع�ة لوزارة
النف�ط ب�دأت بعملي�ات املس�ح
الزل�زايل يف م�دن قزاني�ة ومن�ديل

وبلدروز للبحث عن النفط والغاز
يف آن واح�د ألول م�رة يف تاري�خ
دياىل بع�د تهيئة املخي�م واملعدات
الخاصة».
واضاف اكرم ان ”العمليات تجري
ضم�ن الرقع�ة االستكش�افية
الثامن�ة والت�ي تمت�د ب�ن دي�اىل
وواس�ط ،لكن الج�زء االكرب يقع
ضم�ن ح�دود املحافظ�ة” .مبينا
أن “هن�اك توقع�ات ب�أن تأت�ي
النتائ�ج ايجابي�ة ،وتكش�ف عن
ث�روات طبيعي�ة كبرية تس�هم يف

تعزي�ز قدرات الب�الد االقتصادية،
كما انها س�تنعكس بشكل كبرية
ع�ىل الوض�ع االقتص�ادي للمدن
الثالث م�ن ناحية توفري الوظائف
وانتعاش البعد االقتصادي».
وتق�ع الرقع�ة االستكش�افية
الثامن�ة بن دياىل وواس�ط ،إال ان
 75%منها يقع ضمن حدود مدن
رشق املحافظ�ة ،ومنه�ا قزاني�ة
ومن�ديل وبل�دروز ،وس�ط تفاؤل
بأنها تضم خزينا كبريا من النفط
الخام والغاز الطبيعي.

املركزي يبيع  242مليون دوالر يف مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املرك�زي العراقي،
امس االحد ،عن بيعه أكثر من
 242مليون دوالر ،وبمشاركة
 31مرفاً.
وش�هد البنك املركزي العراقي
خ�الل م�زاده لبي�ع ورشاء
العم�الت األجنبي�ة ،ام�س،
ارتفاع�ا نس�بيا يف مبيعات�ه
لتص�ل إىل  242مليون�ا ً و634
ألف دوالر غطاها البنك بسعر
رصف أساس بلغ  1190دينارا ً
ل�كل دوالر ،مقارن�ة بالي�وم
الس�ابق التي بلغ�ت املبيعات
فيه ادنى من ذلك.
وت�وزع الطل�ب بواق�ع 214
مليون�ا ً و 564أل�ف دوالر
لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج
عىل شكل حواالت واعتمادات،

فيم�ا توزعت البقي�ة الباقية
والبالغ�ة  28مليون�ا ً و070
أل�ف دوالر ع�ىل ش�كل بي�ع
نق�دي غطاها البن�ك بالكامل
بس�عر رصف بل�غ 1190
دين�ارا ً ل�كل دوالر واح�د .أما

اجمايل املبيعات الكلية فسجل
.242.634.689
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن
املصارف البالغ�ة  31مرفا ً
يف م�زاد العملة بأي�ة عروض
لبيع الدوالر.

الرياضي

أصفر وأمحر

تأجيل دوري الصاالت اىل
إشعار آخر

بغداد /متابعة الزوراء
قررت لجنة كرة قدم الصاالت تأجيل الدوري حتى إشعار آخر ..وجاء قرار اللجنة
بحس�ب توجيهات خلية االزمة الوزارية املعنية بمكافحة فريوس كورونا بإيقاف
التنقل بني املحافظات ،ومنع اقامة النشاطات والتجمعات.
ونصح�ت اللجنة االندية بإيقاف تدريب�ات فرقها عىل وفق بي�ان االتحاد العراقي
لكرة القدم.
واصيبت كرة القدم العاملية واملحلية بشلل بعد إيقاف كل املنافسات نتيجة لتفيش
مرض كورونا.
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إلغاء إقامة املؤمترات الصحفية حتى إشعار آخر

احتاد الكرة يرتاجع عن عقوبة احلكم الدولي علي صباح ويكتفي بإنذاره
بغداد /متابعة الزوراء
قررت لجنة الح�كام يف االتحاد العراقي
لك�رة الق�دم إلغاء ق�رار عقوبة الحكم
الدويل صباح ،واالكتفاء بإنذاره.
وكانت اللجنة ،قد قررت معاقبة صباح
باإليق�اف ملبارات�ني بس�بب احتس�ابه
ركلة جزاء غري صحيحة اثرت يف نتيجة
مباراة نفط الوس�ط واربي�ل يف الجولة
الخامسة من دوري الكرة املمتاز.
وذك�ر االتح�اد يف بي�ان أن “الحك�م
ال�دويل ،عيل صباح ،قدم اس�تئنافا عىل
ق�رار لجنة الحكام بإيقاف�ه لدورين يف
الدوري املمتاز ،وبعد دراس�ة طلبه من
قبل لجنة الحكام ،قررت اللجنة توجيه
ان�ذار للحكم املذكور ب�دال عن العقوبة
املذك�ورة نظ�را ملكانته ،عىل املس�توى
االس�يوي ،واخرها قي�ادة نهائي كاس
ابطال الدوري اآلسيوي”.
وأض�اف بيان االتح�اد “انن�ا يف الوقت
الذي نش�يد بق�رار لجنة الح�كام الذي
انص�ف ه�ذا الحك�م ،وهو خري س�فري
للصف�ارة العراقي�ة ،نأم�ل م�ن لجنة
الح�كام ان تقوم بتبصري املس�ؤول عن
اصدار الق�رار يف االتحاد عن التعليمات
والضوابط املتعلقة بهذا املوضوع”.
وتابع االتحاد “نأمل من حكمنا الدويل،
عيل صباح ،واقرانه من الحكام الدوليني،
االستمرار يف التألق ،وان يكونوا ،كما هم
اآلن ،خري سفراء للصفارة العراقية”.
وكان االتح�اد العراقي لك�رة القدم قد
اعلن قبل ايام قليلة إيقاف الحكم الدويل
عيل صباح مباراتني بسبب ركلة الجزاء
الت�ي منحها لفريق نفط الوس�ط امام
أربيل بدوري الكرة املمتاز.،
وذك�ر اتحاد الك�رة يف بي�ان أن “لجنة
الحكام ،اطلعت عىل قرار مقيم الحكام
ع�ادل قص�اب ملب�اراة نف�ط الوس�ط
واربي�ل ،املش�ار له�ا يف مذكرتنا ،وتبني
مطابقته لتحليل اللجنة باعتباره اثر يف

أمحد صربي لـ  :سأقضي مدة
معايشة مع نادي الدحيل

نتيجة املباراة”.
وأضاف ان “اللجنة قررت إيقاف الحكم
ال�دول،ي ع�يل صب�اح ،مبارات�ني م�ن
مباريات الدوري املمتاز”.
وم�ن جانبه�ا ،اك�دت لجن�ة الح�كام
يف االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم ان
عقوب�ة الحكم ،عيل صب�اح ،تم االعالن
عنه�ا به�دف التقويم ،ولي�س من اجل
التشهري.
وكان اتح�اد الك�رة ق�د اعل�ن معاقبة
الحك�م الدويل ،ع�يل صب�اح ،بااليقاف
ملباراتني بس�بب اتخ�اذه ق�رارا ً خاطئا ً
يف مب�اراة نف�ط الوس�ط واربيل ضمن

رعد محودي يطالب مجيع الرياضيني
بااللتزام بتعليمات خلية األزمة

بغداد /الزوراء
ثم�ن رئي�س اللجنة االوملبي�ة الوطني�ة ،رعد حم�ودي ،جه�ود جميع
املؤسس�ات الرياضية من خالل التزامها بقرارات خلية االزمة للحد من
انتشار وباء فايروس كورونا الذي اجتاح العالم بأرسه .وقال حمودي،
خ�الل حملة التعقي�م والتعفري التي ش�هدتها مكاتب اللجن�ة االوملبية
الوطني�ة العراقي�ة ،ي�وم ام�س االحد :ان الحف�اظ عىل س�المة ابنائنا
وتجنبهم االصابة به�ذا الوباء القاتل هو من اولوياتنا ،داعني الله العيل
القدي�ر ان يحف�ظ هذا البلد االمني وش�عبه العظيم من ه�ذا الفايروس
الخطري .مش�ددا ع�ىل رضورة االلتزام بجميع التوجيه�ات والتعليمات
الت�ي تصدر من خلية االزمة لح�ني القضاء عىل هذا الوباء.وأثنى رئيس
اللجنة االوملبية عىل اإلجراءات التي اتخذتها االتحادات الوطنية واالندية
الرياضية من حيث تعليق نش�اطاتها حسب توجيهات خلية االزمة من
اجل القضاء عىل ه�ذا الوباء .مؤكدا :ان العراق ال يختلف عن بقية دول
العالم التي اعلنت توقيف كل النشاطات الرياضية .منوها اىل :ان الثقافة
العالية التي يتمتع بها الش�عب العراقي عامة ،وابناء الوس�ط الريايض
خاصة ،قادرة عىل تجنب هذا الوباء ،والخالص منه بإذن الله تعاىل.

أندية الدوري املمتاز جتتمع اليوم مع
االحتاد لبحث مستقبل الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
دعا االتحاد العراقي لكرة القدم،
امس األحد ،ممثيل اندية الدوري
املمتاز اىل اجتم�اع اليوم االثنني
لبحث مصري الدوري.
وذك�ر االتح�اد يف بي�ان ان
“االندي�ة او م�ن يخوله�ا م�ن
اندي�ة املحافظات الذي�ن يتعذر
عليهم الحضور اىل بغداد ،عليها

التواج�د الي�وم االثن�ني يف مقر
االتحاد الساعة  11صباحا”.
نّ
وب�ني ان “االجتم�اع هدف�ه
مناقشة وضع مسابقة الدوري
املمت�از عىل وف�ق املس�تجدات
الحاصلة يف البالد وتطوراتها”.
يش�ار اىل ان هن�اك اجماعا من
اندي�ة كثرية ع�ىل إلغ�اء دوري
الكرة املمتاز.

الجولة الخامسة من ممتاز الكرة.،
وق�ال عضو لجنة الحكام ،رعد س�ليم:
إن�ه “تابعن�ا ردور الفعل الكب�رية التي
خرجت يف مواق�ع التواصل االجتماعي،
وبع�ض الزم�الء ح�ول ن�ر عقوب�ة
االيق�اف بح�ق الحك�م ال�دويل “ع�يل
صباح” ملباراتني”.
واض�اف ان “ردة الفع�ل منقس�مة يف
الوس�ط الري�ايض حول ن�ر العقوبة
يف وس�ائل االعالم ،وم�دى تأثريها عىل
الحكم الدويل مس�تقبالً ،وهل قرار نر
العقوبة لوسائل االعالم كان صائبا ً من
قب�ل لجن�ة الح�كام ام ال ،خصوصا يف

ظل هذا الرصاع واالنقس�ام الكبري الذي
نشاهده يف كل قضية او موضوع”.
واوض�ح أن “قرار ن�ر العقوبات هو
قرار يتم االعالن عنه من قبل الكثري من
االتح�ادات الرياضي�ة املحيطة بالعراق
ع�ىل االقل ،وهناك الكثري من الش�واهد
الت�ي ال تحتاج س�وى لبحث بس�يط يف
(الغوغل) ،فهل هذه االتحادات واللجان
اخط�أت يف ق�رار ن�ر االع�الن ع�ن
عقوبة”.
ومن جهة اخرى ،أعلن االتحاد العراقي
لك�رة الق�دم إلغ�اء إقام�ة املؤتم�رات
الصحفية بسبب الظروف الحالية التي

تمر بها البالد.
وق�ال االتح�اد يف بي�ان إن�ه “بالنظ�ر
للظ�روف الصحي�ة الحالي�ة ،وتوق�ف
النش�اط الداخ�يل والخارج�ي ،تق�رر
إيقاف املؤتمرات الصحفية االس�بوعية
لالتحاد اىل إشعار آخر”.
وأض�اف أن “االتح�اد خ�ول مدي�ر
املكتب االعالمي ب�أي ترصيح يف األمور
الت�ي ينبغ�ي أن يطل�ع عليه�ا االعالم
العراقي”.
تجدر اإلش�ارة إىل ان اتح�اد الكرة ،كان
قد خصص يوم األربعاء من كل أسبوع
لعقد مؤتمر صحفي يف مقر االتحاد.

الزوراء /حارث النعيمي
تلق�ى الالعب ال�دويل الس�ابق ،احمد
صربي ،دعوة رسمية من نادي الدحيل
القطري الري�ايض لغرض قضاء مدة
معايش�ة مع فريق�ه األول املش�ارك
يف دوري املحرتف�ني ،وج�اءت دع�وة
ص�ربي بصفته أح�د الالعب�ني الذين
مثلوا الك�رة العراقي�ة ،وايمانا ً منهم
بتطوير قدرات املدربني الشباب.
وقال صربي يف ترصح له ل� (الزوراء):
عىل الرح�ب والرسور تلقي�ت الدعوة
املوجه�ة يل م�ن إدارة ن�ادي الدحي�ل
املوق�رة كون�ه يعد م�ن أب�رز وأعرق
األندي�ة القطرية .مش�ريا ً إىل :أن مدة
املعايش�ة تستمر ش�هرا واحدا فقط،
وس�تكون فرص�ة مثالي�ة بالنس�بة
يل م�ن أج�ل تطوير الق�درات الفنية،
والت�ي تع�زز م�ن اكتس�اب الخربات
التدريبي�ة الت�ي سأس�عى لنقله�ا
إيجاب�ا ً للتدريب .كما نوه بالدور الذي
س�يلعبه يف االس�تفادة م�ن خ�ربات
العبي ومدرب�ي نادي الدحيل واألندية
القطرية األخرى التي تحظى بتنافس
كب�ري ،وذلك لصالب�ة ال�دوري املحيل
الذي يض�م يف جعبته مجموعة كبرية
الالعبني العاملي�ني ،فضال عن اهتمام
إعالمي واسع.
وأض�اف :أن فرتة املعايش�ة هذه تعد
أول تجرب�ة بالنس�بة يل س�أقضيها
لالنخ�راط يف معس�كر تدريب�ي
خارجي ،وأنها لخطوة مهمة تأتي يف
بداية مس�ريتي التدريبية ،وأن الغاية
األساس�ية م�ن قضاء مدة املعايش�ة

ه�ذه مع الفري�ق األول لنادي الدحيل
القطري هي وسيلة لتطوير القدرات
الفنية كونه يض�م مجموعة من أبرز
الالعبني واملدربني عىل املستوى الفني،
كذلك مواكبة األسلوب املتقدم يف عالم
التدريب لكرة القدم الحديثة.
وتابع :عىل الرغم من أني كنت مدربا ً
لك�رة املين�اء يف الع�ام امل�ايض بع�د
حص�ويل عىل الش�هادة التدريبية فئة
( )Aإال انن�ا كمدربني ش�باب بحاجة
إىل تطوير أس�لوبنا الفني تماشيا ً مع
ال�رؤى الفكري�ة والتطويري�ة للكرة
العاملية التي ترتك�ز يف احد محاورها
ع�ىل دع�م تطوي�ر امل�درب املح�يل
والوطن�ي من أج�ل النه�وض بواقع
كرة الق�دم يف اط�ار االهتمام بالعبي
الفئات العمرية لتطوير ذاتهم الفنية
واملهارية باعتبارهم اللبنة األساسية
للمنتخب�ات الوطنية وكونه�م الرافد
للمنتخبات الوطنية.
ويف ختام ترصيحه ،ثمن الدعوة التي
تلقاه�ا م�ن ن�ادي الدحي�ل القطري
ال�ذي يحرص يف أس�لوبه ع�ىل تعزيز
الق�درات التطويري�ة والفني�ة بم�ا
يع�ود ذلك إيجابا عىل الك�رة العراقية
عموم�ا ،وكذلك ش�كر الجه�ود التي
بذلت من بس�ام ال�راوي الذي كان له
الدور األس�اس يف تلقيه تل�ك الدعوة،
متمني�ا ً ع�ودة الك�رة العراقي�ة إىل
عهده�ا الس�ابق من خ�الل االهتمام
بالفئ�ات العمرية واالهتمام بالدوري
املحيل ،وحصد األلقاب عىل املس�توى
الخارجي.

درجال :سأكون سعيدا إذا توىل الدكتور شامل كامل رئاسة اهليئة املؤقتة

بغداد /متابعة الزوراء
نّ
أك َد نج ُم الك�ر ِة العراق نّي ِة نّ
الس�ابق ،عدنان
نّ
حول نّ
َ
املرشحة
الشخصية
درجال ،أن ما يُثار
نّ
املؤقت�ة (التطبيعية) النّتي
لرئاس� ِة الهيئة
َ
ُ
العمل الكروي ِيف العراق غري مربر
س�تدي ُر
كون ُك نّل نّ
ْ
اجتمعت مع
الش�خصيات الت�ي
نّ
ومحط
لجن�ة الفيف�ا ِيف ال نّدوح� ِة محرتمة
ورفيع بالنسبة له.
تقدير عا ٍل
ٍ
وق�ال عدن�ان درج�ال «أُث�ريت يف اآلون� ِة
األخ�ري ِة ج�داالتٍ وس�جاالتٍ ِيف وس�ائ ِل
مواق�ع نّ
التواصل االجتماعي
اإلعالم ،وعىل
ِ
نّ
ُتش�ري إىل إمكان نّي ِة تويل هذه الشخصية أو
نّ
املؤقتة ع�ىل الرغم من
تلك رئاس�ة الهيئة
أن القرار س�يُص َدر من قب�ل الفيفا ،وهي
الجه�ة املعنينّ�ة الوحي�دة بذلك بعي�دا ً عن
التمنيات».
وذك�ر « :اطلعت وق�رأت كثريا ً م�ن اآلراء
الت�ي تتمن�ى وجود ه�ذه نّ
الش�خصية أو
تل�ك لرئاس�ة الهيئة املؤقتة ،وه�ذه اآلراء
عرب عن رأي قائليه�ا وال ُت نّ
ُت نّ
عرب بالرضور ِة
نّ
ع�ن وجه ِة نظ�ري الش�خصية ؛ كوني ال
لش�خص عىل حس�اب آخ�ر؛ ألن نّ
كل
أميل
ٍ
ِ
نّ
ْ
قابل�ت لجن�ة الفيف�ا
الش�خصيات الت�ي
نّ
نّ
محرتم�ة وتتمت ُ
�ع بالنزاه� ِة واملصداقينّ�ة
وقادرة عىل تويل املهمنّ�ة الصعبة التي تم ُّر
بها كرتنا».
ُ
يحس�ب البعض أنني ساهمت
وتابع« :قد
برتشيح بعض األسماء أو أدفع بشخصي ٍة

نّ
املؤقت�ة ،أو أُميل له ،أو
ما لرئاس�ة الهيئة
َ
يتول زم�امُ األمور ،فه�ذا كالمٌ
أتمن�ى أن
مج�اف للحقيق� ِة ،ألن الفيف�ا س�يختار
ٍ
نّ
ُ
وس�نبارك لهم
املؤقتة،
العامل�ني بالهيئ�ة
َ
َ
َ
ومس�اندين لهم ِيف
داعمني
ونكون
املهمة،
الصحيح ِة التي س�تخ ِدمُ ُ
الق�راراتِ نّ
الكرة
نّ
ستؤس�س ملرحل ٍة جديد ٍة
العراقينّ�ة ،والتي
نّ
ُ
تحتاج
الك�روي ِيف البالدِ ،والتي
من العم ِل
إىل تكاتف الجميع من دون استثناء».
وعرب يف الوقت نفس�ه عن احرتامه الشديد
لش�امل كام�ل ،فه�و ش�خصية إدارينّ�ة
نّ
محنك�ة ،وكف�اءة عراقينّة ممينّ�زة َخ َد ْ
مت
البلد كثرياً ،وتربطه مع ُه عالقة وطيدة.
َ
وق�ع االختي�ار علي� ِه
وواص�ل« :ف�إن
ُ
س�ألت هل
فس�أكون س�عيدا ً للغاي ِة ،ولو
نّ
جانب
املؤقت ِة إىل
الهيئ�ة
تتمنى وجوده يف
ِ
ِ
الش�خصيات األخ�رى  ،فجوابي س�يكون
ٍّ
ش�ك أو ت�ردد  ،فمن
نعم ،ومن دون أدنى
نّ
يتمنى وجود الكفاءات االدارية النّتي
منا ال
تتمتع بالسري ِة الحسن ِة والتاريخ الريايض
الناصع و الثري».
ومن جانبه ،اكد منس�ق االتح�اد العراقي
لكرة الق�دم ،محمد ابراهي�م ،أن الحديث
والج�دال ع�ن رئي�س الهيئ�ة املؤقتة غري
دقيق وسابق ألوانه.
وقال ابراهيم إن “الوسط الريايض ،يشهد
جدالً عقيما ً بش�أن ترشيح اسماء وغياب
أسماء أخرى عن قيادة الهيئة خالل الفرتة

املقبلة”.
وأض�اف “ننتظر خط�اب االتح�اد الدويل
بخص�وص م�ن يق�ود املؤقت�ة ،والحديث
اآلن عن تس�قيط ع�دد من األس�ماء غري
مج ِد اطالقا ً ويتس�بب بالتفرقة يف الوسط
الريايض”.
يذك�ر ان الش�ارع الريايض منقس�م عىل
نصفني ،أحدهم يدعم ترشيح شامل كامل
لرئاس�ة الهيئ�ة املؤقت�ة ،والقس�م االخر
يرفض ترش�يحه بس�بب عالقت�ه باتحاد
الكرة السابق.
ومن جهت�ه ،اكد مدرب املنتخ�ب الوطني
االس�بق ،هادي مطنش ،ان الهيئة املؤقتة
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم ،تتعرض
لهجم�ة اعالمي�ة رشس�ة من قب�ل بعض
املنتفعني.
وق�ال مطن�ش إن “هناك هجمة رشس�ة
ومربمج�ة م�ن االنتهازي�ني واملنتفع�ني
واصح�اب املصال�ح واالرشاف وااليفادات
ضد الهيئة املؤقتة التحاد الكرة”.
واض�اف بالق�ول “اس�تغرب ممن يش�ن
الهج�وم عىل الهيئة املؤقتة قبل تش�كيلها
م�ع العل�م انه�ا س�تقود الك�رة العراقية
لفرتة مؤقتة ،ومن ثم يتم اجراء انتخابات
جديدة”.
يذك�ر أن “فيف�ا” س�يعلن اس�ماء الهيئة
املؤقت�ة خالل مدة اقصاها اس�بوع ،ومن
ثم تتم التهيئة النتخابات جديدة.

أنديتنا تغلق أبوابها انسجاما مع توجيهات خلية األزمة
بغداد /متابعة الزوراء
أعل�ن ن�ادي القوة الجوية إغ�الق ابوابه حتى إش�عار اخر،
تحس�با ً النتش�ار فايروس كورونا.وذكر الن�ادي يف بيان ان
“الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية الريايض ،قررت ايقاف
النش�اطات الرياضية بالنادي بش�كل كامل ،وإغالق ابوابه
تمهيدا إلجراء عملية التعف�ري والتعقيم”.واضاف ان “هذه
الخط�وة تأتي كإجراء احرتازي اتخذت�ه جميع أندية العالم
واملنطقة نظرا ملا تم اكتشافه من اصابات وصلت إىل الكوادر
التدريبية والالعبني ،متخذين هذا املوضوع عىل محمل الجد
وااللتزام بتوجيهات خلية االزمة بما يتناس�ب مع مصلحة
املواط�ن ومنع تفيش ه�ذا الفايروس ،متمن�ني مع خالص
دعواتنا بالصحة والعافية للجميع”.وبني ان “هذا األمر جاء
بن�ا ًء عىل التوصيات الصادرة من قب�ل خلية األزمة يف البالد
بشأن الخطر من انتش�ار فايروس كورونا والبيان الصادر

م�ن االتحاد العراق�ي لكرة القدم املتضم�ن إيقاف تدريبات
ف�رق كرة القدم لجميع االندي�ة حفاظا عىل صحة الالعبني
والكوادر العاملة فيه حتى يوم .25/3/2020
وم�ن جهتها ،علق�ت ادارة ن�ادي الطلبة عىل ق�رار ايقاف
تدريبات االندي�ة بتوصية من خلي�ة االزمة.وذكر النادي يف
بيان انه “تماشيا مع بيان خلية األزمة والذي يشري إىل عدة
إج�راءات ،ومنها توجيه املواطنني ب�رضورة عدم االختالط
ومن�ع إقام�ة النش�اطات والتجمع�ات ،وتعقي�م األماك�ن
العام�ة ،وغريها م�ن التوجيهات التي ته�دف للحفاظ عىل
حياة املواطنني تجنبا النتش�ار فاي�روس كورونا”.واضاف
“وامتث�اال ألوام�ر خلي�ة األزمة وم�ا تضمنه بي�ان االتحاد
العراق�ي لكرة الق�دم الذي ينصح بإيق�اف تدريبات االندية
خ�الل هذه الف�رتة حفاظا عىل س�المة الالعب�ني والكوادر
التدريبي�ة واإلدارية”.واكم�ل ان “الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي

الطلبة الري�ايض قررت إيقاف تدريب�ات الفريق الطالبي يف
الف�رتة الحالي�ة ،دعواتن�ا ان يدفع الله عز وج�ل البالء عن
شعبنا ،وان يحفظ الجميع انه سميع مجيب”.
وعلق نادي نفط الوس�ط نش�اطاته لكل األلعاب الرياضية
تماش�يا مع قرارات خلية األزمة املش�كلة ملكافحة فريوس
كورونا.وأص�درت إدارة الن�ادي كتاب�ا رس�ميا ج�اء فيه”
ترتق�ب إدارة نادي نفط الوس�ط عن كثب تط�ورات األزمة
الت�ي تعص�ف بالعال�م ج�راء انتش�ار فاي�روس كورون�ا،
وتماش�يا مع توجيه�ات خلية األزمة وحفاظ�ا عىل صحة
وس�المة جمي�ع الطواق�م التدريبي�ة واإلداري�ة والالعبني،
قررت االدارة إيقاف جميع نش�اطات النادي لكل الفعاليات
لح�ني ص�دور توجيهات جديدة م�ن خلية األزم�ة تتيح لنا
مع�اودة النش�اطات الرياضية.واصدر نادي نفط ميس�ان
بيانا ً بش�أن ق�رار اتح�اد الك�رة العراقي بتوق�ف تدريبات

ً
“انطالقا م�ن الواجب
األندية.وذك�ر الن�ادي يف بي�ان ان�ه
االنس�اني ،وحرصا ً منها عىل سالمة الالعبني ،واملالك الفني
وامل�الك االداري لفري�ق كرة الق�دم ،قررت الهيئ�ة االدارية
لنادي نفط ميسان ايقاف تمارين الفريق حتى اشعار اخر،
وذلك كإجراء اح�رتازي من االصابة بفاي�روس كورونا”.و
أضاف “يأتي هذا القرار امتثاالً لتوجيهات خلية االزمة التي
اش�ارات اىل رضورة الغاء التجمعات التي تضم اكثر من 30
شخصا ،اىل جانب استجابة ادارة نادينا لنصيحة اتحاد كرة
القدم بإيقاف تدريبات الفرق” .واعرب نادي نفط ميس�ان
عن “حزنه الش�ديد ملا احدثه فاي�روس كورونا من تأثريات
س�لبية عىل مفاصل الحياة بما فيه�ا الرياضة ،متمنني من
الله ع�ز وجل الش�فاء العاجل لجميع املصاب�ني ،والرحمة
للمتوف�ني ،والخالص من هذا الوباء الذي بات يهدد س�كان
العالم اجمع”.
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هل سيكون اإللغاء هو القرار األقرب بعد اإلرجاء؟
بدأت كرة القدم األوروبية تجد نفس�ها أمام
س�ؤال مبارش بعد إرجاء املنافس�ات لفرتة
مؤقت�ة ع�ىل خلفية تفيش ف�ريوس كورونا
املس�تجد ،أال وهو :ه�ل يتم إلغ�اء بطوالت
موسم 2020 - 2019؟
بحلول مس�اء ي�وم الجمعة امل�ايض ،باتت
البطوالت الوطنية الخمس الكربى يف القارة
العجوز (أملانيا ،إيطاليا ،فرنس�ا ،إس�بانيا،
وإنكل�رتا) ،والعدي�د غريه�ا ،معلق�ة حتى
مطلع نيس�ان/أبريل عىل األقل ،بعد القيود
الكبرية التي فرضها تفيش فريوس “كوفيد-
 ،”19واإلج�راءات الصارم�ة املعتمدة للحد
من انتشار وباء أودى بخمسة آالف شخص
عىل األقل حت�ى اآلن .وأضيف ذلك إىل إرجاء
االتح�اد األوروبي (ويفا) املباري�ات املقبلة
ضم�ن مس�ابقتي األندي�ة (دوري األبطال
و”يوروبا ليغ”).
بعد هذه الخطوات ،ب�دأت الهيئات الكروية
املعنية بالتخطيط ملا بعد.
وعىل رغ�م ّ
أن التعلي�ق يبقى مؤقت�اً ،لكنه
س�يكون مفتوح�ا ً عملي�ا ً م�ا لم يت�م كبح
جم�اح الف�ريوس يف األس�ابيع املقبلة التي
تحمل معها أيضا ً أس�ئلة عن مواعيد كبرية
مرتقب�ة :كأس أوروب�ا وكوبا أم�ريكا (بني
 12حزيران/يوني�و و 12تموز/يولي�و)،
وأوملبياد طوكي�و ( 24تموز/يوليو 9 -آب/
أغسطس) .املوعد األول سيكون مع اجتماع
يتوق�ع أن يك�ون فاصاً لاتح�اد األوروبي
(ويف�ا) غ�دا الثاث�اء ،للبح�ث يف مص�ري
مس�ابقتي األندي�ة وكأس أوروب�ا ،وس�ط
توقع�ات بإم�كان إرج�اء األخ�رية إىل العام
 ،2021والس�ماح تاليا ً باستكمال البطوالت
الوطني�ة واملس�ابقتني يف حزيران/يوني�و
.2020لك�ن يف انتظار ذل�ك ،بدأ الحديث عن

احتماالت إلغاء املواس�م ،وما يرافق ذلك من
أس�ئلة صعبة :هل يتم تتوي�ج املتصدر؟ ّ
أي
فرق تتأهل إىل املسابقات القارية؟ ّ
أي منها
تهبطّ ،
وأي منها تصعد لدوري األضواء؟...
أس�ئلة أخرى ترتبط بالفرق نفس�ها :فمع
تس�جيل ح�االت إصاب�ة بالف�ريوس ب�ني
املدرب�ني والاعب�ني والجه�از الفن�ي ،وم�ا
يتطلب�ه م�ن حج�ر صحي ألس�بوعني ،من
يضمن قدرة الفرق عىل اس�تئناف املوسم يف
نيسان/أبريل؟
 % 75لعدم استكمال موسم إنكلرتا
� ش�كلت إنكلرتا املفاجأة األكرب يف موضوع
التعلي�ق ،ففي حني اتخ�ذت بطوالت أخرى
إجراءآت ش�ملت من�ع الجمه�ور أو إرجاء
مواعي�د ،بقي ال�دوري املمتاز ع�ىل عاداته،
باس�تثناء لقاء أرس�نال ومانشسرت سيتي
الذي أرج�ئ بعد وضع العبي النادي اللندني
يف الحجر الصحي.
لكن املفارقة ّ
أن إنكلرتا نفسها تبدو األقرب
يف مقاربة اإللغاء الكامل.

وبحسب ما أفادت شبكة “سكاي” ،سيعقد
ممثل�ون لألندي�ة العرشي�ن يف الربيمري ليغ
“اجتماع�ا ً طارئ�ا ً الخمي�س املقب�ل لوضع
الخطط لبقية املوسم”.
وأش�ارت الش�بكة إىل تباين آراء األندية بني
من يرى اس�تكمال ال�دوري ممكن�ا ً قريباً،
وم�ن ي�رى رضورة التفك�ري جدي�ا ً بإلغاء
هذا املوس�م والتحض�ري للمقبل .ونقلت عن
مص�در يف أحد األندي�ة حديثه ع�ن “وجود
فرصة بنس�بة  75باملئة لعدم استكمال هذا
املوسم”.
من جهتها ،نقلت صحيف�ة “ذا تايمز” عن
رئيس مجلس إدارة االتحاد اإلنكليزي غريغ
كارك اعتقاده ّأنه بات من الصعوبة بمكان
اس�تكمال املوس�م ،مع م�ا يعني�ه ذلك من
س�يناريوهات دراماتيكي�ة ،قد تصل إىل حد
حرمان ليفربول من التتويج بلقب يحلم به
منذ ثاثني عاماً ،وهو أق�رب إليه حاليا ً من
ّ
أي وقت مىض ،إذ يتصدر الرتتيب بفارق 25
نقطة.

لكن هيئة االذاع�ة الربيطانية “بي بي يس”
قدم�ت وجه�ة نظ�ر مغاي�رة ،إذ نقل�ت يف
تقري�ر لها ليل الجمع�ة ّ
أن “إرادة الدوريات
(بمختلف الدرجات) وغالبية األندية ،هو أال
يحدث ذلك (اإللغاء)” .وتحدثت عن تعقيدات
يسببها“ :قرار بهذا الحجم ،بطبيعة الحال،
ال أحد يعرف إىل متى ستبقى اللعبة متوقفة
( )...نحن أمام مجال غري مسبوق”.
صدى يف فرنسا
يف إنكلرتا ،أثار موقف ملسؤولة يف نادي وست
هام ج�دالً تخطى ح�دود اململك�ة املتحدة،
ً
ص�دى ع�ىل الضف�ة األخ�رى لبحر
ولق�ي
املان�ش .وكتبت نائبة رئي�س النادي كارين
برايدي مقاالً يف صحيفة “ذا صن”ّ ،
ش�ددت
في�ه عىل ّأن�ه“ :ال يمكنن�ا تف�ادي احتمال
ً
الغي�ا ّ
ألن الاعبني
( )...أن يع ّد هذا املوس�م
ال يمكنه�م اللع�ب ،واملباري�ات ال يمكن أن
تق�ام” .موق�ف تلقف�ه رئيس ن�ادي ليون
الفرنيس ج�ان ميش�ال أوالس ،ونرشه عرب
حسابه عىل “تويرت” ،بعد ساعات من جدل
أثاره هو بنفس�ه إثر ترصيح�ات لصحيفة
“ل�و مون�د” دع�ا فيه�ا إىل إلغ�اء ال�دوري
ّ
وحض أوالس عىل إعان املوس�م
الفرن�يس.
ّ
“أبي�ض” ،وبالتايل ع�دم تتوي�ج أي نادٍ ،أو
هبوط ّ
أي فريق اىل الدرجة الثانية.
وعلّ�ق ديميرتي باييت ،نجم مرس�يليا ثاني
الرتتيب ،عرب “تويرت” بالس�ؤال عما إذا كان
ً
“جدي�ا” ،بينم�ا رف�ض م�درب نيم
أوالس
برنار ب�اكار الطرح “غ�ري القابل للتصور،
وإن كان س�يفيد نيم” املهدد جديا ً بالهبوط
للدرجة الثانية.
ال أحد منا يعرف
� يف مختلف البطوالت ،تبدو الصورة مبهمة،
الس�يما ّ
وأن عوامل عدة تدخل يف الحسبان،
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ومنها الخس�ائر املالية القاسية لعدم إنهاء
املوسم.
يف إنكل�رتا ،تبدو األمور أكث�ر تعقيداً ،يف ّ
ظل
التف�وق الرصي�ح لليفرب�ول واللحظة التي
يتحينه�ا لرفع ال�كأس ،ما دف�ع برايدي إىل
االعت�ذار يف مقاله�ا من ليفرب�ول ّ
ألن إلغاء
الدوري قد يحرمه اللقب.
ورغ�م تأكيده�ا ّ
أن إلغ�اء املوس�م “لي�س
الخي�ار املحب�ذ” ،ل�م تج�زم “ب�ي بي يس”
بتتوي�ج ليفرب�ول “أي�ا تك�ن الظ�روف”،
أن حرمانه ذلك “س�يكون قاس�يا ً
معت�ربة ّ
بشكل استثنائي عىل رجال (املدرب األملاني)
يورغن كلوب”.
اخت�ار األخري املع�روف عنه ش�غفه الكبري
عىل أرض امللعب وخارجه ،أن يتوجه باس�م
النادي إىل جمهوره ،برسالة مطولة.
ّ
وح�ض كل�وب املش�جعني ع�ىل اتخ�اذ كل
التدابري للوقاية ،مشددا ً عىل ّأنه “اليوم ،كرة
الق�دم ومباري�ات كرة القدم ليس�ت مهمة
عىل اإلطاق”.
وكان ليفربول قد خرس األربعاء املايض عىل
أرض�ه  3 - 2بعد التمدي�د (- 1صفر) أمام
أتلتيكو مدريد اإلس�باني يف إياب ثمن نهائي
دوري األبط�ال (صفر 1 -ذهاب�ا) ،ليقىص
من املس�ابقة التي ت�وّج بلقبها يف املوس�م
املايض.
وأقيم�ت املباراة أم�ام مدرج�ات ممتلئة يف
ملعب أنفيلد.
وتاب�ع كل�وب يف رس�الته“ :ال أح�د من�ا
يع�رف يف ه�ذه اللحظة م�ا س�تكون عليه
النتيجة النهائية (بش�أن مس�تقبل الدوري
اإلنكلي�زي) ،لك�ن كفريق نحن ع�ىل اقتناع
ّ
بأن الس�لطات س�تتخذ الق�رارات بناء عىل
رأي سليم وأخاقي”.

رئيس االحتاد الصربي يصاب
بفريوس كورونا

أعلن االتحاد الرصبي لكرة القدم إصابة رئيس�ه سافيسا كوكيزا
ب�”ف�ريوس كورونا” .ونرش االتح�اد الرصبي بيانا ً تح ّدث فيه عن
إصابة رئيس�ه قائاً“ :جاءت تحاليل رئيس االتحاد الرصبي لكرة
ً
فع�ا مصاب ب�”فريوس كورون�ا” .إنه بخري
الق�دم إيجابية ،هو
لكن�ه موجود تحت املتابعة الطبية” .مضيفاً“ :نتمنى له الش�فاء
العاج�ل ،نطلب م�ن جميع األندي�ة وجميع الرياضي�ني الترصف
بمس�ؤولية لتقليل مخاطر اإلصابة بهذا الوباء” .وبحس�ب رئيس
الباد ألكسندر فوتشيتش ،فقد تعرض كوكيزا ( 42عاما) للفريوس
“يف ميان�و” حي�ث زارها أخريا .ق�ال الرئي�س يف مؤتمر صحفي:
“تحدثنا معا .يشعر بحال جيدة .كان يف حجر صحي طوال الوقت.
ش�خصان كانا عىل اتصال به جاءت فحوصهما سلبية” .وأصيب
نحو  40ش�خصا حتى اآلن بالفريوس يف رصبيا بحسب السلطات.
وبحس�ب احصاء لفرانس برس ،أصيب بالف�ريوس أكثر من 150
ألف شخص يف العالم تويف منهم أكثر من .5700

كورونا يغرق يوفنتوس يف
خسائر فادحة

أطباء ايطاليا حيذرون من عودة باكرة للتمارين

ّ
ح�ذر أطب�اء ال�دوري االيطايل لك�رة القدم باالجم�اع من ع�ودة األندية اىل
التماري�ن ،بع�د رفع العب�ي فيورنتينا باتري�ك كوتروني وجرمان بيس�يا
والعب س�مبدوريا فابيو ديباويل عدد املصابني بفريوس كورونا املستجد إىل
ّ
“يعرب أطباء الدوري اإليطايل عن
عرشة يف “سريي أ” .وجاء يف بيان االطباء:
مخاوفهم العميقة بش�أن صحة موظفي األندية بحال اس�تئناف التمارين
والتجمعات قريباً” .أضاف“ :لذلك ينصح األطباء باالجماع بعدم اس�تئناف
التمارين ،حتى حدوث تحسن واضح بحال الطوارئ”.
وأصي�ب أربعة أعضاء من فيورنتينا بالفريوس أضيفوا إىل املهاجم الرصبي
دوشان فاهوفيتش ومعالج فيزيائي يف النادي.
وجاءت فحوص مدافع يوفنتوس دانيييل روغاني ايجابية مطلع األسبوع،
وكذلك ستة العبني من سمبدوريا آخرهم فابيو ديباويل.
وكتب العب الوسط البالغ  22عاما ً عىل انستاغرام“ :مرحبا أيها األصدقاء..
لألسف أصبت بفريوس كوفيد .19 -أريد أن أؤكد لكم أني بخري! هذا الوحش
الخفي يرضبنا بش�كل عش�وائي”.وتم تعليق منافس�ات ال�دوري اإليطايل
وكل الرياضات يف الباد حتى  3نيس�ان/أبريل.لكن رابطة الاعبني انتقدت
بش�دة “الوض�ع املتناق�ض” من خال ضغ�ط بعض األندية ع�ىل الاعبني
للعودة إىل التمارين.جاء يف بيان الرابطة“ :نش�عر بالحزن والس�خط لرؤية
بعض األندية تترصف بش�كل متهور وخافا ً ألية نصيحة محلية أو دولية،

متابعني اس�تدعاء الاعبني إىل التمارين يف مجموعات صغرية ،أو أسوء من
ذلك ،للتحكم اليومي بدرجات الحرارة”.
تاب�ع“ :كما ييسء ه�ذا األمر إىل املتواجدين يف الصف�وف األمامية ،األطباء،
املمرضني والعاملني الصحيني الذين يتوسلون إلينا للبقاء يف منازلهم”.
أض�اف“ :يتع�ني عىل األندي�ة إيضاح ما ه�ي املصلحة الوطني�ة يف إبقاء

ميسي يدعم املصابني ويطالب باتباع التعليمات
جاء القس�م األهم من الرس�الة الت�ي بعثها
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس إىل أولئ�ك الذي�ن
وقعوا ضحية لفريوس كورونا.
ولم يتأخ�ر نجم برش�لونة وأفض�ل العب يف
العالم يف اللحاق بالعديد من نجوم الكرة الذي
قاموا بتوعية الناس بش�أن ف�ريوس كورونا
أو مس�اندة املصاب�ني فيه ،إذ خرج برس�الة
مطولة يف حس�ابه الرس�مي عىل إنس�تغرام

تحدث فيه�ا عن األح�داث األخ�رية الخاصة
بهذا الفريوس.
وكت�ب مي�يس“ :أيام معق�دة ،نعي�ش يف حالة
قلق بس�بب ما يجري ونريد أن نساعد يف وضع
أنفس�نا مكان أولئك الذين يعان�ون من األمر”،
مش�ريا ً إىل الذي�ن عانوا من ف�ريوس كورونا أو
املحيط�ني بهم .وتابع“ :أرس�ل إليهم املزيد من
الق�وة والدع�م ،يج�ب أن تأتي الصح�ة أوالً”،

معتربا ً ّ
أن هذه اللحظات هي استثنائية ويجب
خالها اتباع تعليمات املختصني يف التعامل مع
كورونا.ولم ّ
تركز رس�الة مييس ع�ىل التحذير
باملجم�ل إذ حمل�ت بع�ض اإليجابي�ة
بمخاطبته للناس باالستمتاع
بأوقاتهم مع عائاتهم
وأقاربه�م خ�ال
هذه الفرتة.

موناكو ميدد عقد الروسي غولوفني

م�دد موناكو الفرنيس عقد العب وس�طه الرويس ألكس�ندر
غولوفني ملوسم واحد ،بحسب ما أعلن فريق اإلمارة.
وبع�د نجاحه ب�كأس العال�م التي أقيم�ت يف ب�اده ،انتقل

غولوف�ني ( 23عاماً) إىل موناكو بعقد
حتى حزيران/يوني�و  2023مقابل
 30مليون يورو قادما ً من سس�كا
موس�كو ،وبالت�ايل أصب�ح عق�ده
الجديد يمتد حتى .2024
وعان�ى الرويس املوس�م املايض من
إصابة قوية يف كاحله ،وخاض حتى
اآلن  65مب�اراة م�ع فريقه يف مختلف
املس�ابقات ،س�جل فيها  7أه�داف و8
تمريرات حاسمة.
ولعب غولوفني ( 33مباراة دولية مسجاً 5
أهداف).ويحتل موناكو املركز التاسع راهنا ً
يف ال�دوري الفرن�يس بفارق نقط�ة عن رينس
الخامس ،وذلك قبل تعليق الدوري بس�بب تفيش
فريوس كورونا املستجد.

تعليق النشاط الرياضي يف األردن
أعلنت اللجنة األوملبية األردنية تعليق كامل
النش�اط الري�ايض يف الباد حتى إش�عار
آخ�ر عىل خلفي�ة تفيش ف�ريوس كورونا
املس�تجد .وأتى الق�رار يف أعقاب خطوات

حكومية أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز
بهدف التعامل مع فريوس “كوفيد،”19 -
ش�ملت تعليق كافة الرحات الجوية من
وإىل اململك�ة اعتبارا ً من ي�وم غد الثاثاء،

وتعلي�ق دوام امل�دارس والص�اة يف
املساجد والكنائس.
ويف أعق�اب ذل�ك ،أص�درت اللجن�ة
األوملبي�ة بيانا ً جاء في�ه“ :بناء عىل
قرار رئاس�ة ال�وزراء وبما يتماىش
م�ع االج�راءات الوقائي�ة لتجن�ب
أس�باب العدوى بف�ريوس كورونا،
ق�ررت اللجن�ة األوملبي�ة األردني�ة
تعلي�ق كافة النش�اطات الرياضية
وإلزام جميع االتح�ادات الرياضية
بهذا القرار اعتبارا ً من تاريخه”.
ولم يسجل األردن رسميا سوى حالة
إصابة واحدة لعائد من إيطاليا غادر
املستشفى أول أمس الجمعة بعدما
ُحجر فيه مدة اس�تمرت اسبوعني
وفحوص طبية اثبتت شفاءه.

الرياضي�ني بلياق�ة جي�دة ،فيما م�ن املتوقع ع�دم عودته�م إىل اللعب قبل
منتصف نيسان/ابريل ..هذا يعني أنهم يعيشون عىل كوكب مختلف”.
وأعلنت الس�لطات اإليطالية مس�اء أول أمس السبت تسجيل  3497إصابة
بالفريوس يف الساعات ال� 24املاضية ما رفع العدد إىل  ،21157فيما ارتفع
عدد الوفيات من  1266الجمعة املاضية إىل  1441أول أمس السبت.
ولجأ كوتروني ( 22عاماً) ،املعار من ولفرهامبتون اإلنكليزي إىل فيورنتينا،
إىل موقع انس�تاغرام لطمأنة مش�جعيه“ :ش�كرا ً لكم جميعا ً عىل دعمكم
ورس�ائل التعاط�ف” .تابع العب ميان الس�ابق“ :أنا بخ�ري ،وحاليا ً التزم
منزيل بحس�ب الربتوكول الذي تلقيته .أنصحكم بش�دة بمراقبة التوصيات
العام�ة” .بدوره ،قال األرجنتيني بيس�يا يف وقت س�ابق عىل انس�تاغرام:
“اختفت األعراض وأنا يف منزيل اتبع توصيات الطاقم الطلب يف النادي”.
تابع“ :ستكون هذه بالتأكيد مجرد قصة أخرى .انتبهوا لصحتكم ولصحة
القريبني منك�م .أعانقكم” .ويف هذا الوقت ،أش�ارت تقارير إىل أن البطولة
ستس�تأنف يف  2آيار/ماي�و وراء أبواب موصدة وتختت�م بنهاية حزيران/
يونيو ،لكن هذا األمر يتوقف عىل تأجيل كأس أوروبا الصيف املقبل.
ويتص�در يوفنتوس ،حامل اللقب يف املواس�م الثمانية املاضية ،الرتتيب مع
 63نقطة ،بفارق نقطة عن التس�يو مفاجأة املوسم ،وتسع نقاط عن انرت
الثالث الذي خرس آخر مباراتني ويملك مباراة مؤجلة.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إيطالية ع�ن حجم الخس�ائر التي
س�يتكبدها يوفنتوس ،ج�راء الش�لل التام الذي أص�اب الكرة
اإليطالية بس�بب فريوس كورونا .وكانت إيطاليا قد أعلنت عن
التوقف النش�اط الريايض حتى يوم  23م�ارس/آذار الجاري،
يف ظ�ل تفيش فريوس كورونا يف الباد بش�كل كبري .وبحس�ب
موقع “كالتش�يو مريكاتو” اإليط�ايل ،فإن يوفنتوس قد يخرس
ما يقرب من  110مايني يورو .وأشار التقرير إىل أن  45مليون
يورو من املبلغ س�يتم فقده من خال حقوق البث التليفزيوني
ملباري�ات الدوري ودوري األبطال .وأوض�ح التقرير“ :يبقى أن
نرى متى س�تعود املس�ابقات لاس�تئناف ،لكنها قد تستغرق
ً
وقتا أطول مما ه�و متوقع حال ًيا ،وقد يمتد ذلك إىل أول مايو/
آيار املقبل”.وكشف 40“ :مليون يورو أخرى متعلقة بإيرادات
الرعاية ،وقد يخ�رس البيانكونريي حوايل  20مليون يورو ً
أيضا
من مبيعات التذاكر الفائتة”.

قطر توقف مجيع األنشطة الرياضية احمللية حتى  29مارس
أعلن�تِ اللجن�ة األوملبي�ة القطرية ع�ن إيقاف جميع األنش�طة
الرياضية املحلية للحد من انتشار فريوس كورونا (كوفيد.)19 -
وج�اء يف حس�اب اللجنة األوملبي�ة القطرية الرس�مي عرب موقع
التواص�ل االجتماعي تويرت عرب اإلنرتنت“ :تماش�يا ً مع اإلجراءآت
الوقائية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتش�ار فريوس كورونا
(كوفيد )19 -قمنا بإيقاف جميع منافسات األنشطة املحلية
حتى التاس�ع والعرشين م�ن أذار/م�ارس” .وأضاف
بيان اللجن�ة األوملبية القطري�ة ّ
أن إيقاف جميع
املنافسات املذكورة يأتي تماشيا ً مع توصيات
وزارة الصح�ة العامة بتجن�ب التجمعات
يف األماك�ن العام�ة وتنفي�ذا ً للق�رارات
الصادرة من اللجنة الوطنية املختصة
بفريوس كورون�ا .ويأتي ذلك عقب
تأجي�ل جمي�ع أنش�طة الفئ�ات
السنية حتى إشعار آخر يف وقت
س�ابق .وكانت قطر قد ألغت

وأجل�ت العديد من األحداث الرياضية التي تس�تضيفها يف الش�هر
الح�ايل .ووفقا ً للبيان املعلن فقد ّ
أكد االتح�اد القطري لكرة القدم
التزامه بقرار اللجنة األوملبية القطرية وإيقافه جميع مس�ابقاته
واملس�ابقات الكروي�ة األخرى التي يرشف ع�ىل تنظيمها بدءا ً من
يوم أمس األحد حتى التاسع والعرشين من الشهر الجاري أيضا ً.

شينزو آبي :األوملبياد يف موعدها
أ ك�د
ر ئي�س
وزراء
ا ليا با ن�ي
ش�ينزو آب�ي
أن دورة األلعاب
األوملبي�ة التي من
املقرر أن تستضيفها
طوكي�و م�ن  24تموز/
يولي�و إىل التاس�ع م�ن آب/
أغس�طس املقبلني س�تبقى يف
موعدها املقرر ،عىل رغم القلق
م�ن تف�يش ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد وتأثريه عىل األحداث
الرياضية حول العالم .وأش�ار
آب�ي إىل أن ال ني�ة لحكومت�ه
إلع�ان حال الطوارئ بس�بب
ف�ريوس “كوفي�د ”19 -الذي
طال أكثر من  140ألف شخص
وأدى إىل وف�اة أكثر من 5400
ح�ول العالم .وج�اء كام آبي

بعد يومني عىل اقرتاح الرئيس األمريكي
دونالد ترام�ب بتأجيل األلعاب مدة عام
بعد اإلرباك الكبري الذي س�ببه الفريوس
يف روزنامة األحداث الرياضية يف مختلف
أنح�اء العال�م .وق�ال رئي�س ال�وزراء
الياباني يف ترصيحات“ :سنقوم بتعاون
وثيق مع املس�ؤولني ومن بينهم اللجنة
األوملبي�ة الدولي�ة .لم يتغ�ري أي يشء”.
وأضاف“ :نريد اس�تضافة األلعاب كما
ه�و مقرر من دون أي متاعب من خال
التغلب عىل انتشار الفريوس”.
وس�بق للمنظمني والحكوم�ة اليابانية
أن أرصوا ع�ىل ان االس�تعدادات تم�ي
عىل قدم وساق ،وأن املعنيني لم يطرحوا
تأجيل أو إلغ�اء الحدث األكرب عامليا ً عىل
الصعي�د الريايض ،والذي يق�ام مرة كل
أربعة أع�وام .ورصدت الياب�ان ميزانية
تقدر بنحو  12مليار دوالر إلقامة ألعاب
طوكيو .وشدد آبي عىل “التعاون الوثيق
بني الياب�ان والواليات املتح�دة من أجل
إنجاح األلعاب” ،مش�ريا ً إىل أن الطرفني

مفكرة الزوراء

لم يناقش�ا أي احتم�ال لتأجيلها .وكان
الربمل�ان الياباني قد منح آبي صاحيات
تخول�ه إع�ان ح�ال الط�وارئ يف الباد
بس�بب ف�ريوس “كوفي�د ،”19 -لك�ن
رئي�س الحكوم�ة اعت�رب ان األم�ر غري
رضوري يف الوق�ت الح�ايل .ومن ش�أن
ق�رار مماث�ل يف ح�ال اتخ�ذ الطلب من
الش�عب الياباني مازمة املنازل وإقفال
املدارس واألماكن العامة.
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الالمي يستغرب من اعالن حالة الطوارئ من
دون اختاذ خطوات عملية ملواجهة فريوس كورونا

بغداد  /نينا:
اب�دى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي اس�تغرابه من اع�الن وزارة الصحة انها
س�تقدم عى اعالن حالة الطوارئ يف البالد تحسبا النتش�ار فريوس كورونا ..دون اتخاذ
خطوات عملية بمواجهة الفريوس .
وتس�اءل الالم�ي يف تغري�دة  ”:او لي�س من االجدر اع�الن خطوات اخ�رى بمواجهته يف
خط�وات عملية كاغ�الق املنافذ الحدودية واملط�ارات وفحص كل وافد  ،بالتنس�يق مع
منظمة الصحة العاملية  ،ومنع السفر بني املحافظات .

صحفيو واطباء البصرة يناقشون دعم وسائل
االعالم للتثقيف والوقاية من فايروس كورونا

حزمة جديدة من البرامج والتطبيقات الرقمية
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“أبوظيب لإلعالم” تطور منصاتها لتليب متطلبات اجلمهور
أبوظبي/وكاالت:
أعلن�ت “أبوظب�ي لإلع�الم” ع�ن خط�ة
تطوير ش�املة لجميع منصاته�ا املقروءة
واملس�موعة واملرئية لتقدم محتوى إعالميا ً
مبتكرا ً يلبي متطلب�ات الجمهور يف العرص
الرقم�ي .وتتضمن خط�ة أبوظبي لإلعالم
التطويرية إطالق تطبيقات رقمية ،وإنتاج
برامج إذاعي�ة وتلفزيونية جديدة ،وتطوير
املحت�وى املطب�وع ،اس�تنادا إىل دراس�ات
وأبحاث أجرتها املؤسس�ة ،الس�تطالع آراء
الجمه�ور يف اإلم�ارات والعال�م العرب�ي،
للتع�رف ع�ى توجهاته�م واحتياجاته�م
وتطوير برامجها بنا ًء عى هذه النتائج.
وقال س�لطان بن أحمد الجابر ،وزير دولة،
رئي�س مجل�س إدارة “أبوظب�ي لإلعالم”،
“تتمحور االسرتاتيجية الجديدة حول رؤية
طموحة لتطوير منصات (أبوظبي لإلعالم)
ً
كاف�ة ،م�ع الرتكي�ز بش�كل رئي�س ع�ى
االس�تجابة لتطلعات الجمهور ،والريادة يف
إنتاج املحت�وى ،وتجديد العالمات التجارية
للركة ملواكبة التغيري املس�تمر يف املش�هد
اإلعالم�ي ح�ول العال�م ،وتكثي�ف حضور
املنص�ات الرقمي�ة ،إضاف�ة إىل تس�هيل
الوص�ول إىل املحتوى الح�رصي عرب إطالق

ّ
مخصصة تق� ّدم أحدث
تطبيق�ات رقمي�ة
التطورات التقنية ،وفق أعى معايري الجودة
العاملية”.

وتعتم�د الركة عى ثالثة محاور رئيس�ة
يف رؤيته�ا التطويري�ة وه�ي الرتكي�ز عى
الجمه�ور وتطلعاته يف تخطي�ط املحتوى،

وتعزيز املنصات الرقمي�ة وجعلها املنطلق
الرئي�س ،وإنت�اج محت�وى يق�دم املعرفة
والرتفي�ه والثقافة ،به�دف تطوير نموذج
مُ تفرد إلعالم وطني يوظف أحدث التقنيات
واملنص�ات اإلعالمي�ة الرقمي�ة ،ويواك�ب
التغريات الحاصلة يف نمط تفاعل الجمهور
مع وسائل اإلعالم.
وبثت قناة أبوظبي فيديو ترويجي لالنطالقة
الجديدة ،تحت عنوان “#حارضين” ،والتي
ستش�مل رؤية رقمية متط�ورة ،ومحتوى
مبتك�را وحرصي�ا ،وإنتاج�ات عربي�ة
وعاملية.
وأج�رت “أبوظب�ي لإلع�الم” نقل�ة نوعية
جديدة ملختلف العالمات التجارية التابعة لها
ع�ى املنصات الرقمية ،بما يف ذلك تحديثات
ش�املة للمواق�ع اإللكرتوني�ة لعالماته�ا
كاف�ة ،م�ع إط�الق منص�ات وتطبيق�ات
رقمية جديدة تضم أحدث التقنيات من بث
مب�ارش وخدمات إعادة مش�اهدة الربامج،
وإدم�اج تقنيات مثل “أليكس�ا” و”بريس
ريدير” بشكل متوافق بالكامل مع نظامي
التش�غيل “آي أو إس” وأندرويد ،باإلضافة
إىل تطوي�ر تجربة االتصال عرب تطبيق “آبل
تي يف”.

مقايضة سياسية للعفو عن أسانج

مطالبته بنفى عالقة موسكو بتسريب رسائل الربيد اإللكرتوني للحزب الدميقراطي

البرصة  /نينا:
ْ
ناقش�ت نقابة األطباء يف محافظة البرصة مع فرع نقابة الصحفيني اول امس الس�بت
“ دعم وس�ائل االعالم للتثقيف والوقاية من فايروس كورونا املس�تجد بحضور عدد من
الصحفيني ووسائل اإلعالم”.
وأكد نقيب أطباء البرصة الدكتور مش�تاق جاس�ب ابوالهيل “ خالل اللقاء” اهمية دور
االعالم يف نقل الرسالة الصحية والتوعية للمساهمة يف دعم املعلومات الوقائية للمواطنني
واملساهمة يف تقليل حجم املرض.
وأشاد ابو الهيل بدور صحفيي البرصة يف دعم الجهات الصحية لنر املفاهيم واإلجراءات
الواج�ب إتباعه�ا للوقاية م�ن اإلصابة من الفاي�روس  ،داعيا املواطن�ني اىل االبتعاد عن
التجمعات واألماكن العامة وااللتزام بالروط الصحية.
م�ن جانب�ه أوضح رئيس فرع نقاب�ة الصحفيني يف البرصة” عب�اس الفياض “ ان لقاء
األطب�اء والصحفي�ني كان مثمرا ويف غاية األهمية ملناقش�ة االج�راءات املتخذة ملواجهة
كورونا.
وأضاف الفياض اننا نحرص كفرع لنقابة الصحفيني عى دعم أطباء البرصة واملؤسسات
الصحي�ة للوقاية وتجنب خطر هذا الفايروس من خ�الل بث روح الطمأنينة التي تخدم
أبناء ومواطني محافظتنا العزيزة.

واشنطن/وكاالت:
َ
ع�رض الرئيس األمريك�ي دونالد
ترام�ب ع�ى جولي�ان أس�انج
مؤس�س موق�ع الترسيب�ات
ويكيليك�س عف�وًا ،إن نف�ى أن
تكون روس�يا ضالع�ة يف ترسيب
رس�ائل الربيد اإللكرتوني للحزب
الديمقراطي ،وذلك وفق ما رصّ ح
محامي أسانج.
وقال املحام�ي إدوارد فيتزجريالد
إن ترام�ب أرس�ل ع�ى م�ا يبدو
شخصا لعرض العفو عى أسانج
السجني مقابل أن يقول إن روسيا
لم تتورط يف ترسيب رسائل الربيد
اإللكرتون�ي الخاص�ة باللجن�ة
الديمقراطية الوطنية.
وأش�ار فيتزجريال�د إىل بي�ان من
جنيفر روبنسون محامية أسانج،
التي قالت إن نائبا جمهوريا سعى
ملقابل�ة املته�م أثن�اء وج�وده يف
سفارة اإلكوادور يف لندن ،حسبما
أفادت وكالة “برس أسوسييش”
لألنباء.وت�ردد أن النائ�ب دان�ا
روهربات�ر ،زار أس�انج وق�ال
إن الرئي�س وجهه لع�رض منحه
العف�و إذا ق�ال إن روس�يا ل�م
تكن له�ا عالقة بترسي�ب بيانات
حساسة من اللجنة الديمقراطية
الوطنية.وقبيل انتخابات الرئاسة
األمريكي�ة ع�ام  ،2016ترسب�ت

الرس�ائل اإللكرتوني�ة لكب�ار
سياس�يي الح�زب الديمقراط�ي
ون�رت عى موق�ع ويكيليكس.
وقالت القاضية فانيسا باريتسري
إن الدليل جدير بالقبول.
وأصدر البيت األبي�ض بيانا ينكر
ه�ذه املزاع�م يف وق�ت متأخ�ر
األربع�اء .وقال�ت س�تيفاني
جريش�ام الس�كرترية الصحفية
بالبيت األبيض “الرئيس ال يعرف
ع�ن دان�ا روهرباتر س�وى أنه
نائ�ب س�ابق .ل�م يتح�دث إلي�ه
مطلق�ا ح�ول ه�ذا املوض�وع أو
تقريبا ّ
أي موض�وع ..إنه اختالق
ت�ام وكذب�ة مكتملة ..ه�ذه عى
األرج�ح خدعة أخرى م�ن الخدع
الت�ي ال تنتهي وكذبة مكتملة من
اللجنة الديمقراطية الوطنية”.
وقب�ل ي�وم واح�د ،ح�ث نائب�ان
برملانيان أسرتاليان بريطانيا عى
وقف قضية ترحيل أسانج والدفاع
ع�ن حقه يف حري�ة التعبري .وقال
أندرو ويلكي ،وهو عضو يساري
مس�تقل يف الربمل�ان األس�رتايل،
للصحفيني “أش�عر بقل�ق عميق
إزاء س�لوك الحكومة الربيطانية،
وأيض�ا بقل�ق عميق إزاء س�لوك
الحكومة األسرتالية”.
وأض�اف إن املواط�ن األس�رتايل
أس�انج لن يحصل ع�ى محاكمة

عادل�ة يف الوالي�ات املتحدة ،ولكن
أس�رتاليا “ال تق�ف بجانب�ه”.
وأضاف ويلكي إن تس�ليم أسانج
إىل الوالي�ات املتح�دة س�وف
“يؤس�س س�ابقة” ألي صحفي
ينتقد حكومة أجنبية.
وقال ج�ورج كريستنس�ن ،وهو
نائ�ب برملانى أس�رتايل من الحزب
الوطني الليربايل اليميني ،إن حرية
وس�ائل اإلع�الم وحري�ة التعب�ري
“تتع�رض للهجوم عندم�ا يتعلق

األمر بقضية أسانج”.
وتاب�ع كريستنس�ن “األم�ر
يتعل�ق بالقت�ال من أج�ل مبادئ
الديمقراطي�ة الت�ي تتع�رض
لهج�وم” وح�ث حكوم�ة رئيس
ال�وزراء الربيطان�ي بوري�س
جونس�ون ع�ى س�حب قضي�ة
الرتحيل.
واستخدم أسانج ويكيليكس لنر
ملف�ات عس�كرية ودبلوماس�ية
رسية عام  2010تتعلق بالعمليات

العسكرية األمريكية يف أفغانستان
والعراق تس�ببت يف إحراج اإلدارة
األمريكية.
ويواجه طلب تس�ليم أمريكي من
بريطانيا باتهام�ات تندرج تحت
قان�ون التجس�س ،م�ا يمكن أن
يف�ي إىل حك�م بالس�جن يصل
إىل  175عام�ا يف س�جن أمريكي.
ويتعل�ق معظ�م تل�ك االتهام�ات
بحصول�ه ع�ى معلوم�ات رسية
ونرها.

غالبية تقارير األناضول تردد عبارة أردوغان “نحن أحفاد العثمانيين”

اإلعالم الرتكي يف مهمة رمسية ...استدعاء العثمانية إلنقاذ مشروع السلطان
أنقرة/وكاالت:
ّ
ترتكز وسائل اإلعالم الرتكية الرسمية
واملقرّبة من الحكومة ،عى اس�تعادة
أمج�اد الحقبة العثمانية ،وإس�قاط
ش�خصية الس�لطان قائد الفتوحات
وزعي�م األمة اإلس�المية عى الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان ،بش�كل
واضح وبارز يف املحتوى املق ّدم باللغة
العربية خصوصا.
وتربز عناوي�ن من قبيل “الس�لطان
العثمان�ي أنق�ذ األيرلندي�ني م�ن
مجاع�ة البطاط�ا”“ ،ك�رمٌ
عثماني
ٌّ
قابلت�ه أوروبا بالغ�در ،حينما عاش
س�فراء أوروبا عى نفقة الس�لطان،
و”مشهد متداول عى مواقع التواصل
االجتماع�ي لدع�وة ّ
تلقاه�ا الرئيس
الرتكي أردوغان إلمامة صالة الجمعة
يف باكس�تان” ،بصيغة تعبوية أقرب
للدعاي�ة منه�ا إىل الخرب أو اس�تعادة
األرشيف التاريخي.
وتزايدت املواقع اإلخبارية اإللكرتونية
الناطقة بالعربية يف السنوات املاضية،
ومنه�ا التابعة لصح�ف تركية كبرية
مثل يني ش�فق ،دييل صب�اح ،زمان،
ومواقع خاصة مثل ترك برس ،تركيا
بوس�ت ،تركي�ا اآلن ،وغريها .إضافة
إىل القن�اة الرس�مية الرتكية الناطقة
بالعربي�ة “تي.آر.تي” .وترتبّع وكالة
األناض�ول عى عرش وس�ائل اإلعالم
الرتكي�ة املروّجة للخط�اب العثماني
بقس�مها العرب�ي ،رغ�م أنه�ا وكالة

رس�مية وم�ن املف�رتض أن تك�ون
منربا يتسم بالخطاب املتزن واملهنية
إليصال صورة تركيا إىل العالم العربي،
لكن س�يال من التقارير التي تنرها
ت�دور حول تمجي�د فكرة الس�لطان
العثماني.
وذكرت مص�ادر مطلعة  ،أن حكومة
العدالة والتنمية باتت تعتمد بش�كل
كبري عى وسائل اإلعالم الرتكي إلنقاذ
املروع السيايس الرتكي الذي يعاني
من السياسيات املتهورة ألردوغان يف

املنطقة العربية ،لذل�ك تتعمّد الخلط
ب�ني ما ه�و تركي وما ه�و عثماني،
عرب اس�تدعاء العثمانية بشكل كبري
يف املف�ردات والعناوي�ن واألخب�ار
والتقاري�ر والتحقيق�ات ،وأحيان�ا
بشكل مُ قحم دون الحاجة له.
وأضافوا ّ
أن هذا األمر جعل لغة اإلعالم
الرتكي مرتبكة ومبتع�دا أكثر فأكثر
عن املعارصة ،وعن املحتوى الذي من
املمكن أن ي�رتك تأثريا لدى الجمهور،
خصوص�ا بع�د التدخ�الت الرتكية يف

ال�دول العربي�ة ،إذ ّ
جن�دت الحكومة
وس�ائل اإلع�الم الرتكي�ة للدفاع عن
ه�ذا التدخل بإدع�اءات تاريخية غري
صحيحة.
وقام�ت وكالة أنب�اء األناضول بنر
مقاالت مطوّلة تتحدث فيها عن دور
الدولة العثمانية وتأثريها “اإليجابي”
يف التاري�خ الليب�ي ،ويف أحدها نرت
ح�وارا م�ع املفك�ر وامل�ؤرخ الليب�ي
اإلخواني ،عيل الصالب�ي ،قال فيه إن
العثماني�ني دخل�وا ليبي�ا بطل�ب من

أهلها ،لتحرير بلدهم من اإلسبان ثم
فرس�ان مالطا ،زاعما أن اإلصالحات
العثماني�ة س�اهمت يف نهض�ة ليبيا
ً
الحقا.
وقال الصالبي “يف عام  ،1510هاجم
األس�طول اإلس�باني مدينة طرابلس
واحتلها ،رغم املقاومة الشديدة التي
أبداها األهايل”.
وأردف “اس�تنجد األه�ايل املقاومون
بالس�لطنة العثمانية إلنق�اذ بالدهم
وتحريرها ،ومن تل�ك اللحظة دخلت

ليبيا ط�ورا جدي�دا يف تاريخها ،حني
ب�دأت العالقة املب�ارشة ب�ني األتراك
والليبيني”.
وادع�ى أن “العثماني�ني س�اهموا يف
تقوي�ض النفوذ الصليب�ي يف مرحلة
ّ
مبك�رة يف ش�مال أفريقي�ا ،فخاضوا
عدة معارك ألقوا الرعب من خاللها يف
قلوب اإلس�بان ،ودمروا أسطولهم يف
أكثر م�ن موقعة ،كان أكثرها بقيادة
خريالدين باربروسا”.
يف املقاب�ل ال ين�ى الليبي�ون مجزرة
الجوازي أكرب مج�زرة ارتكبها الغزاة
العثماني�ون ض�د قبيلة الج�وازي يف
مدينة بنغازي عام  ،1816وقتل فيها
أكثر من عرة آالف شخص.
ويقول متابع�ون إن غالبية التقارير
التي تنرها وكالة األناضول ووسائل
اإلع�الم الرتكية التابعة لحزب العدالة
والتنمي�ة الحاك�م ،أصبح�ت مج�رّد
إعادة ُ
لخطب أردوغان السياسية التي
يستخدم فيها مصطلح “نحن أحفاد
العثماني�ني” للتأكي�د ع�ى توجهاته
العثماني�ة ومحاوالت�ه إحي�اء إرث
الدول�ة العثمانية عن طري�ق التمدد
السيايس والجغرايف.
وتلتزم وسائل اإلعالم الرتكية بإعادة
عب�ارات أردوغ�ان الت�ي يص�ف فيه
املنطق�ة العربي�ة كم�ا لو أنه�ا أحد
األقالي�م التابعة لرتكيا بحكم التبعية
التاريخي�ة للدولة العثماني�ة .وتر ّدد
ه�ذه املناب�ر تربي�رات العثماني�ني

القدام�ى والج�دد لع�دوان الدول�ة
العثماني�ة ،واجتياحه�ا األرايض
العربي�ة بإدعاءات م�ن قبيل“ ،ضاق
رعايا املماليك بحكامهم ،فاس�تغاثوا
بالعثماني�ني وتطلع�وا للس�لطان
العثمان�ي أن يتق�دم فيخلّصهم مما
ه�م فيه”“ ،رحب أه�ل دولة املماليك
بالغ�ازي العثمان�ي واس�تقبلوه
بالفرحة واالبتهاج”.
كم�ا ّ
يرك�ز اإلعالم الرتك�ي عى قيام
ّ
بتبن�ي م�روع لتوثي�ق
أردوغ�ان
األرش�يف العثماني “الطابو” ،والذي
ذك�رت تقاري�ر أن�ه يحت�وي عى ما
ي�رتاوح ب�ني  63إىل  77أل�ف وثيق�ة
ّ
توثق أمالك األتراك يف املوصل وكركوك
ً
وحلب السورية وفقا لالدعاءات التي
ت�رتدد يف خط�اب بعض السياس�يني
األتراك .باإلضافة إىل الدعم والرتويج
ّ
مكثف للمسلسالت التاريخية
بشكل
الت�ي تس�تعرض أحداثا تع�ود لفرتة
العثمانيني ،السيما بعد زيارة أردوغان
لكواليس مسلس�ل “قيامة أرطغرل”
الذي يتن�اول تاريخ مؤس�ي الدولة
العثمانية ،يف نوفمرب .2016
وتع�وّل وس�ائل اإلع�الم الرتكية عى
املناب�ر اإلعالمي�ة التابع�ة لإلخ�وان
وتل�ك الت�ي تموّله�ا الدوح�ة ،لرتديد
ه�ذه املزاعم وإعادة ن�ر اإلدعاءات
الرتكية والرتويج للسلطان العثماني
ومروع�ه يف املنطق�ة ،وه�ي بارزة
وواضحة للجمهور العربي.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

اخرجت لالذاعة برنامج طريق السالمة والصحي وظهرية اجلمعة

الفنان حممد عطا سعيد حيكي لـ”

9

” كيف اصبح ممثال وخمرجا

عرفتيه زمييال وصديقا معيي يف اذاعية جمهوريية العراق يكيون مخرجا لرباميج االطفال فقط بيل كان ممثال طيور عالقاته
مخرجا لربامج االطفال كان ذلك يف سبعينيات القرن املايض ميع املمثلني واملخرجني يف قسيم الدراما اضافية اىل اقامته العالقات
الواسيعة مع مخرجي امليرسح واملمثلني الكبيار حتى صار
واستمرت عالقتي معه حتى وقتنا الحارض .
محميد عطا يمتلك نفسيا تواقة اىل معرفة املزييد ،فهو ال يكتفي ان ممثال معروفا يجيد الكثر من االدوار الجادة وادوار املرح .
حوار – مجال الشرقي
للتعيرف عىل مسيرته الفنية وما هو
علييه االن التقينياه يف حوار موسيع
لجريدة الزوراء فكان السؤال االول
جرييدة الزوراء يرسها ان تقيم معكيا اخ محمد عطا حوارا صحفيا .
كل الرتحييب والتقديير لجرييدة كلالناس الزوراء العتيدة .
اذن عيرف نفسيم ييا اخ محميدللقراء؟
اسيمي محميد عطيا سيعيد مواليد 1946بغداد
حدثنيا عين بدايات مسيرتك الفنيةمع االذاعة ؟
مسرتي الفنية بدأت مع االذاعة عام 1957وميع برناميج اذاعيي للطفال
اسمه جنة االطفال كان يعده املرحوم
عميو زكي رحميه الليه ،كان املرحوم
عميو زكي ياخذنيا انا و ابنيه مظفر
اليذي تويف ايضا وابنته ميسيون عمو
زكيي نذهيب لنمثيل ادوار الحيوانات
وكان الربناميج يبث عيىل الهواء ومن
استوديو صاالت االخوة وندمجها مع
بعض االغانيي املتوفرة لدينا ومن تلك
االيام كان حبنا للعمل يزداد حبا وكنا
معروفني جدا من خالل ذلك الربنامج
خاصية ان التلفزييون كان يبيث مدة
خمس سياعات فقط فكانيت االذاعة
مسيموعة جيدا ومليا كربنيا ورصنيا
طلبة يف الدراسية االعدادية اسيتطعنا
ان نؤسيس فرقية موسييقية اذاعية

وكان يعزف فيها االسيتاذ عيل االمام
يعزف عىل العيود مع اوالد محمد عيل
هادي السيعيد الذي كان يمثل ادوارنا
بالفصحيى واسيتمر عملنيا التمثييل
يف تلك الفرقة مثيل االدوار الكوميدية
ونقليد الثالثي املرح كميا نقلد صوت
رضا الشاطي وغرهم واستمر عملنا
يف عيرض تمثيلياتنيا يف االعدادييات
وكان يرشف علينا فنيا الفنان فاروق
هالل ويف عيام  1961قدمنا مرسحية
ممثلو االمر يف التلفزيون .
وكيف تطور عملكم تلفزيونيا ؟الفنان كمال عاكف رحمه الله اسسفرقة اخرى اسماها فرقة هواة التمثيل
وكان يقدم أعماليه من خالل برنامج
تلفزيوني وملا شياهدني امثل يف فرقة
ممثلوا االمر اعجب بتمثييل واختارني
اىل فرقية امليرسح الشيعبي واصبحت
عضيوا يف الفرقية فبيدأت االعميال
الفنية تيزداد وبيدأ برامجنيا االذاعية
والتلفزيونية تظهر باستمرار.
ومن كان يخرج لكم الربامج الخاصةباالطفال ؟
كان املرحيوم عبيد الليه العيزاويهيو املخيرج الوحييد الذي يخيرج لنا
الربامج.
وهيل كنيت يف حينهيا موظفيا يفاالذاعة؟
كال كنا نعمل كفرق خارجية وننتجبرامجنا مين خالل قسيم التمثيليات
الذي يقودة عبد الله العزاوي .
ومين كان معكيم مين املمثلينياملعروفني؟
كان معنيا سيامي اليرساج وعونييكروميي و وجيدي العانيي وطعميه
التميمي .
متيى انتمييت لالذاعية كتعيينيومنتسب؟
-قدمنيا لالذاعية يف قسيم التمثيليات

مع الراحل علي جابر
وتم قبويل كمساعد مخرج عام 1969
وكان معي الفنان اكرم فاضل .
ومين اختيربك لتكيون منتسيبالالذاعة؟
شيكري العقيدي .حدثنا عن البيئية والعائلة هل كانتلهيا تاثيرات علييك لتكيون اذاعييا
ومخرجا وممثال ؟
ليم يكين لعائلتيي تاثرا عيل بيل انااليذي اثرت فيهيم فعندما شياهدوني
امثيل ومخيرج اذاعيي ويل عالقة مع
االذاعةوالتلفزييون تاثروا بي وحاولوا
ان ينهجيوا نهجيي فمثيال اختيي
سيهر سيعيد صارت مذيعة يف صوت
الجماهير ومحميد نذير سيعيد صار
رئيس مصورين اقدم يف دائرة السينما
واملرسح .

واين كنتم تسكنون ؟يف منطقة سبع بكار يف بغداد .اتذكر جيدا وانا موظف يف االذاعة انقسيم االطفال كان مع قسيم برامج
التنميية وكنت انتمعنا يف القسيم فما
هيي الرباميج التيي كنيت تخرجها يف
االطفال ويف التنمية ؟
كنت اكلف باخيراج برنامج معروفاسمه طريق السالمة وكان يعده اوال
كريم عواد ثم تحول اىل طارق ارزوقي
ويقدميه فارس رشييد كميا اخرجت
الربنامج الصحي وبرامج اخرى .
-طييب ومياذا عين عمليك يف قسيم

بمسؤولية قسم برامج التنمية حاول
حينها ان ادخل تجربة برامج االطفال
وكانيت بمسيؤولية املخيرج الفنيان
طالب السعد .

فقط نسيتلم منهم مبليغ زهيد لدفع
ايجيار القاعية التي كنا نتيدرب فيها
وكان دخزيل اىل فرقة املرسح الشيعبي
عنطريق الفنيان الكبر الراحل جعفر
السعدي وكانت عام . 1961
هيل تتذكير اول مرسحيية مثلتهياوشاهدتها الناس ؟
نعم كان اسمها (اشجار الطاعون )اخراج جعفر السعدي وقدمناها علال
ميرسح السيينما واملرشح اليذي كان
يسيمى مرسح الرشييد ثيم مثلت مع
الفنان صالح القصب وشيهاب احمد
وفنانيني اخرين وكانيت معنا فاطمة
الربيعي .
املالحظ ان محمد عطا كثر السيفراىل لندن ملاذا ؟
سافر لظرويف ويل مشاركات يف لندنمنها اذاعية ومنها تلفزيونية .

وكالية االنبياء العراقيية ووكالة روز
ميدييا ووكاالت اخيرى ،اميا يف العمل
االذاعي فقدحصلت عىل شهادة تقدير
ودخلت لوحية الرشف بنيا عىل عميل
واخراجي لربنامج طريق السالمة .
هيل ممكين ان تسيتعرض بعيضاعمالك الفنية وخاصة املرسحية ؟
قدميت عىل امليرسح مرسحيية ايامزميان اعيداد وجيدي العانيي اخراج
جعفير السيعدي ومرسحيية بيت ابو
كميال ومرسحية شييخ املنافقني اما
عيىل براميج التلفزيون فقيد كانت يل
مشياركة يف برناميج الحيياة تعياون
اخيراج كميال عاكيف واعيداد بدري
حسيون فريد ومثليت اعمياال عديدة
منها صح وغلط وبيت وخروف ومثل
معيي فيوزي مهدي وسيليمه خضر
ومثليت عميل اسيمه السيتائر الزرق

حصلت يف العمل االذاعي على شهادة تقدير ودخلت لوحة الشرف
يف املسرح اجد نفسي قريبا اىل اجلمهور وامل طه رمحها هي الفنانة احلبيبة
ملياذا حاوليت ان تدخيل براميجاالطفال؟
-بسيبب حبيي لالطفيال وان هيذه

طييب وانيت االن يف لندن هيل بيدكعمل معني ؟

الربامج تعتمد عىل الخيال.
طييب لننتقيل اىل امليرسح والتمثيلوكيف دخلت هذه االجواء ؟
دخلت املرسح بشكل عام عندما كنتاحد اعضاء فرقة املرسح الشعبي وكنا

نعيم لدينيا فيليم ال اود التحدث عنتفاصيله ولكن فكرته هي ملاذا اللجوء
اىل دول الغيرب من اخراج جعفر مراد
ومدته ساعة واربعون دقيقة .
-الجوائز والهدايا ؟

باالسود واالبيض .
هيل لدييك ذكيرى معينية تتمنى انتذكرها االن ؟
نعم اتذكر ان الفنان الكبر شيكريالعقيدي كان احد اعضاء فرقة املرسح
الشيعبي ورئييس قسيم التمثيلييات
يف اذاعية بغيداد وكنيت حينهيا راغبا
ان اكيون مخرجاوممثيال اذاعييا الن
االذاعة تمكن الفنان من خلق الصورة
الصوتية للدور التمثييل حينها تعينت
مثلما ذكرت انفا يف قسيم التمثيليات
وكان مخرجيهيا جيديين جيدا منهم
عبيد العيزاوي ويعقوب االميني وانور
عبياس وزهر عباس وكانوا يعلموني
الجليوس عيىل املكيرس والعميل عليه
واتحيدث ميع املمثليني الكبيار منهم
طهمه التميمي واخرون وفيها تعلمت
االخراج االذاعي .
وماذا بعد عن التمثيل ؟مثليت واخرجت مسلسيالت عديدةلالذاعة واالذاعية كانت لها تقاليد بث
فمثيال كانيت تقيدم االذاعية تمثيلية
مهمة تسيمى تمثيلية الشهر واخرى
تمثيلية االذبوع وتمثيلية يومية وكان
التنسيق بديع جدا .

شاركت يف عمل حلساب حمطة  BBC3يتحدث عن احتالل العراق
اديت خمتلف االدوار و الشخصيات الكوميدية و اجلادة

حممد عطا يف مسرحية
االطفال ؟
-عندميا كانيت براميج االطفيال

نعم عملت يف اكثر االقسيام االذاعيةواخرجيت فيهيا برامج عدييدة منها
وقدمت برامج شعر و ثقافة .
عملت كثرا ميع املربي الكبر طالبالسعد ولم تذكر اعمالك معه نرجو ان
تستعرض عالقتك القديمة ؟
يف السبعينيات التقيت باملربي طالبالسعد وكان لدي طموح ان اعمل معه
بجميع املجياالت فطلبت منه ان اعمل
معه قسيم برامج االطفيال الذي كان
قواميه اكثر من سيتني طفيال وطفلة
يعملون لالذاعة وللتلفزيون يف برنامج
اسيمه عالم االطفال وكان من اخراج
طالب السيعد وفعيال منحني الفرصة
واعطانيي برنامج اسيمه اخترب ذكاك
وبالفعل كان برنامج جماهري قريب
من الناس وقميت باخراجه بنجاح ثم
عملنا مرسحية االسد واالرنب وقدمت
عىل قاعة الخلد .
طيب انت االن تعيش فرتة يف لندن ثمتعود اىل بغداد كيف ترى بغداد االن؟
بغيداد بالنسيبة يل هي أشيبه بعودةالطير املهاجير إىل عشيه ثانيية ،أنيا
رغيم مغادرتي لبغداد كجسيد ،فإنها
كانت تعييش مع روحي ومشياعري
وإحسايس ،كيف ال وهي التي شهدت

نعرف موسيم شيتوي واخير صيفي
وكانت السينما واملرسح تقدمه مجانا

نعم اتذكير منها هديية وتكريم منقبل االسيتاذ محمد البدري مدير عام

وهيل عمليت يف اقسيام اخيرى غرالتمثيليات ؟

شخصية علوان يف مسرحية (ما بني مريدي ولندن) هي اليت قربتين للجمهور
قدمت على املسرح مسرحية (أيام زمان) اعداد وجدي العاني

أجمل أيام حياتي وقد وجدتها حزينة
نوعا ً ما بسيبب الخيراب الذي حل بها
بعد االحتالل .
متى غادرت العراق؟غادرت العراق يف عام  1997وتوجهتإىل لندن وعشيت فيها ميدة من الزمن
وقد استغليت وجودي هناك وشاركت
يف عميل تلفزييون لحسياب محطية
 BBC3يتحيدث عن احتيالل العراق يف
عام . 2003
هل مثلت باللغة اإلنجليزية أم باللغةالعربية؟
لقيد مثليت باللغتيني العربييةواإلنجليزيية واشيارك االن يف لنيدن
بفيلم عن الهجرة اىل اوروبا .
ميا الشيخصية التيي قربتيك إىلالجمهور؟
شيخصية علوان يف مرسحية ما بنيمريدي ولندن وهي من إخراج قاسيم
وعل وقد تم عرض هذه املرسحية مدة
ثالث سينوات متتالية وبنجاح ساحق
وهذه الشيخصية هي التيي جعلتني
معروفا ً لدى الجمهور العراقي .
-االن كييف وجيدت الدراميا العراقية

اآلن؟
تحتياج اىل اهتميام رسيمي اذ انهياليست بمستوى الطموح .
هيل هناك شيخصية معينية تتمنىتجسيدها؟
أنيا أحب الشيخصيات املركبية التيفيها ابعاد مختلفية ،لذلك إذا حصلت
عىل شيخصية مركبة فأنيا واثق جدا ً
بقدراتي عىل تجسيدها بشكل يعجب
الجمهور .
 باعتبيارك ممثل ومخيرج قديم هلأالعمال قديميا كان لها نكهة تختلف
عن أعمال اليوم وملاذا ؟
 نعم االعمال القديمة كانت لها نكهةتختلف عن اعمال اليوم وذلك بسيبب
انه موجودة نهضيه فنبيه يف مختلف
االقطيار العربيه وخصوصيا القاهرة
والتنافس موجود ايضيا باالضافة اىل
وجيود مخرجني كبيار ومؤلفني ايضا
تخضع نصوصهم اىل الفحص من قبل
كبار االساتذه يف الفن واالدب اما االن
فكثيرة القنيوات التي تجيز لنفسيها
ماترتئيه اضافية اىل الرسعة باالنجاز
واالقتصياد باملصاريف ونحن نرى ان
العمل ربما اقترص عىل القديم املنتج .
 الغربة واملهجر ماذا تضيف للفنان؟ الغربية واملهجير و معانياة الغربيةتولد اضافيات نوعية لتجربة ومعاناة
صعبه زائيدا اطالع الفنان عىل خربات
جديدة تضاف اىل خرباته فيما سبق.
 أين يجد محمد عطا نفسه باالعمالالفنية هل بالتاريخية منها أم الدينية
أم الكوميدييا أم الدراميا املنوعية ام
االطفال ؟.
 الحقيقية لقد ادييت مختلف االدواروالشيخصيات الكوميديية و الجيادة
وكان ادائيي فيها مقنعا وناجحا فيها
التي جعلتني يف ذاكيرة الجمهور فانا
لست ممثال نمطيا وانما شامل.
 الفنانية الراحلية أميل طيه كانيتتالزميك يف معظم االعمال وأسيرتاحة
الظهيرة كانيت مين أجميل مياكان
املشياهد ينتظيره ماذا تقيول يف هذا
املجال؟
 اقيول امل طه رحمها الله واحسينمثواها هيي الفنانة الحبيبية الغالية
كانت اخت الجميع ومحبوبة الجميع
التي رسيمت الفرحية يف قلوب الناس
كانيت تحميل قلبا كبر يسيع جميع
محبيها والفنانني ايضا فكانت عندما
تمثيل معنيا لطيبتهيا الالمتناهيية
تمنحنا شيحنة من االبيداع واملتعه يف
االداء.
 هل تجد نفسك يف املرسح اكثر أم يفالتلفزيون؟
 امليرسح اجيد نفيس فييه قريب اىلالجمهور النيه يتعايش معي وامامي
مبيارشة ويف كل لحظية واعيش معه
بمشياعره التيي تمنحنيي ابداعيا
متجددا.
 حلميي الفني هيو االنتشيار عربياوعاملييا وبذلك اكون مرتياح الضمر
الني قدمت عشقي وعطائي لالنسان
اينما كان.
 الف شكر والف تحية للفنان محمدعطيا سيعيد املني ليك االسيتقرار يف
بدك العراق وتقديم املزيد من االعمال
الفنية الكبرة.
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حنو مستقبل افضل...هلا

االتكيت..فن..ذوق..اناقة..

هكذا تتصرفني يف صالون التجميل!

 6عالمات تشري إىل أن شريكك خيفي شيئاً عنك
كل ش�خص لديه أرسار يحافظ عليها
لنفس�ه ،ولك�ن إذا أراد رشيكك إخفاء
يشء م�ا فهناك عالمات تش�ري إىل أنه
لدي�ه بع�ض األرسار،إلي�ك الدلئ�ل أن
رشيكك قد يحاول إخفاء يشء عنك.
يتغري صوتهم.إذا اكتش�فت تغي�ريا ً يف صوت رشيكك
عندما يتحدث إليك فستجدينه يتنفس
بش�دة ،هذه هي ردود الفعل الطبيعية
لجس�مه عندما يش�عر بالتوت�ر تجاه
يشء ما.
جنب اتصال العني.يمك�ن أن تكش�ف العيون ع�ن الكثري
م�ن املش�اعر ،لذلك إذا اس�تمر رشيك
حيات�ك يف تجن�ب نظرتك ،فق�د يكون
ذلك بس�بب عدم رغبت�ه يف رؤيتك من
خالله�ا .قد نج�د الخ�وف يف أعينهم،
وهذا هو السبب يف أنهم يحاولون عدم
التواصل.
إجاباته غامضة وعيناه غامضة.العي�ون التي تتحرك إىل اليس�ار تخلق
األكاذي�ب .إذا كانت إجاب�ات رشيكك
غامض�ة فق�د تكون ه�ذه عالمة عىل
أنه يحاول تغطية يشء ما؛ ألنه يحاول

املطبخ

الحصول ع�ىل وقت إض�ايف للتعويض
عن األكاذيب.

إنهم مملون عندما تكونني وحيدة.وجود أرسار قد يجعل رشيكك يش�عر

بعدم الراحة ،وقد يشعر بالتوتر ،وهذا
ق�د يجعل م�ن الصع�ب علي�ه البقاء

صامت�ا ً عندم�ا ل يوج�د يشء آخ�ر
يرصفه عنك.
لغ�ة جس�ده تظهر أن�ه متوت�ر منحولك.
أثناء املحادث�ة ،إذا قام رشيكك بإبعاد
جس�ده عن�ك ،فقد تكون ه�ذه عالمة
ع�ىل وج�ود بع�ض األرسار ول يري�د
اكتش�افها .إنه�ا طريقت�ه الالواعية،
وباملث�ل فإن فع�ل ع�ض األظافر هو
عالم�ة عىل عدم األم�ان ،أو القلق وقد
يحدث ألن لديه ما يخفيه .هناك طريقة
أخرى ملعرفة ما إذا كان رشيكك يكذب
عليك هو النظر إىل ما يفعله بيديه .إذا
لم يض�ع رشيكك يديه يف جيوبه ولكن
فج�أة يبدأ يف القيام بذل�ك ،فقد يكون
األمر أنه يحاول أن يريح نفس�ه؛ ألنه
يعلم أنه يرتكب خطأ ما.
يهاجم بشدةإذا ش�عرت ب�أن رشيك حيات�ك لم يعد
مهتما ً بالتواصل معك ،فقد حان الوقت
إلجراء حديث جاد معه .قد يكون لدى
رشي�كك بالفعل ش�خص آخ�ر لتلبية
احتياجات�ه الحميمة ،ويخفي حقيقة
أنه يخونك.

تف ّردوا بصنع الـ”تشيزكيك” ال ُقطين ...بـ 3مكونات فقط

املكونات:
 بيض :عدد 3 الش�وكولتة البيض�اء115 :غرامات
 جبنة كريم 115 :غراماتطريقة التحضري
 يفص�ل صف�ار البي�ض ع�نبياض�ه ،وينقل البي�اض إىل داخل
وع�اء ويوض�ع يف الثالجة مدة 15
دقيقة.
 تذوب رقائق الشكولتة البيضاءمن خالل حمام مائي ) -Bain M
 ، )rieويف الوقت عينه قوموا بخفق

جبنة الكريم باس�تخدام الخفاقة
الكهربائية لحني أن تصبح ناعمة
جداً.
أضيفوا جبنة الكريم إىل الشكولتةوحرّك�وا الق�در جي�داً ،ث�م اتركوه
ليربد بدرجة حرارة الغرفة.
يض�اف لحق�ا ً صف�ار البي�ض،ويع�اد الخفق كهربائيا ً حتى تمام
الدم�ج لح�ني أن يصب�ح كثيف�ا ً
وسميكاً.
يض�اف الصف�ار إىل البي�اضتدريجي�اً ،ويع�اد الدم�ج حت�ى
اختفاء اللون األبيض.

 صبّ�وا الخلي�ط يف قال�ب كي�كمدهون بالزبدة ،ثم انقلوه إىل داخل
ق�در الضغط ،وضعوا تحته صحنا ً
معدنيا ً م�ن أجل زيادة الس�ماكة
بالقاع ،ول تنس�وا أن تسكبوا املاء
بق�در الضغط حت�ى يصل لنصف
ارتفاع قالب الكيك.
 يطهى الكيك ع�ىل حرارة عاليةم�دة  15دقيق�ة لح�ني النض�ج،
وس�تالحظون أن�ه س�يصبح
متماسكا ً وناعما ً أكثر.
 بعده�ا ضع�وه يف الثالج�ة كييربد ،قبل التقديم.

كيف متنعني جفاف بشرتك مع الغسيل املتكرر؟

كريم خاصة ،وتضيف “من األفضل
عموما ً ع�دم مش�اركة الكريمات،
ألنك ل تعرف فيما إذا كان املستخدم
اآلخر قد غس�ل يديه بشكل صحيح
قبل ملس العبوة”.
وعند تطبيق الكريم ،ضع كمية منه
عىل الجزء الخلفي م�ن يديك ،دون

ملس فوهة العبوة ،وتضيف الدكتور
ليندساي “فريوس كورونا ل يعيش
طويالً عىل عبوة كريم اليدين ،لكن
من الجيد عدم مل�س الفوهة ،حيث
يمكن للبكتريي�ا والفطريات البقاء
عليها”.
وإذا كانت يداك تعانيان من الجفاف

ولم يك�ن لدي�ك كري�م لليدين ،فال
ب�أس يف اس�تخدام غس�ول اليدين
املش�رتك ،برشط أل تلم�س العبوة.
ويقول الدكتور ستيفن جريفني من
مجموع�ة أبحاث األدوي�ة املضادة
للفريوس�ات واألورام الفريوس�ية
بجامعة ليدز “اغس�ل يديك ،ثم خذ
منشفة ورقية واس�تخدمها لحمل
العب�وة حت�ى ل تلمس�ها بيدي�ك
العاريتني”.
ويرشح جريفني أن كريم اليد مفيد
أيضاً ،ألن�ك قد تك�ون أكثر عرضة
لإلصاب�ة بالع�دوى عن�د تش�قق
ونزي�ف برشة يديك ،فالحاجز األول
أم�ام أي جرثومة هو برشتك ،ومع
ذل�ك ،يش�ري إىل أن خط�ر التق�اط
الع�دوى م�ن خ�الل يدي�ك ل يزال
منخفض�ا ً للغاي�ة ،حتى ل�و كانت
تنزف ،بحس�ب ما نقل�ت صحيفة
الغارديان الربيطانية.

سلوكيات

أنشطة يف البيت حلماية طفلك من الكورونا يف احلدائق
عزيزت�ي األم ،نع�رف أن الوق�ت
عصي�ب ،وبق�اء األولد يف البي�ت
بس�بب الحج�ر املن�زيل تخوفا َ من
انتش�ار فريوس كورونا  ،ونس�أل
الله الس�المة ل�ك ولعائلتك ،ولذلك
تقدم لك هذه األنشطة لكي تعديها
مع أطفالك :
لعبة املاء والكرات
ه�ذه اللعب�ة تعتم�د ع�ىل احضار
األدوات اآلتية
طاولة طويلة.
ع�دة أك�واب ممل�وءة بامل�اء
ومصفوف�ة ع�ىل ش�كل صف�وف
وأعم�دة ،ويجب أن يك�ون عددها
تس�عة أكواب موزعة عىل ثالثة يف
ثالثة.
ويجب أن يك�ون لديك ثالثة كرات
صغرية بحيث تغرق يف الكوب عند
رميها بداخله.
اآلن تبدأ اللعبة بأن يلقي كل واحد
كرة يف كوب من املاء.
الفائ�ز هو من ينج�ح يف أن يلقي
ثالث�ة ك�رات يف ثالثة أك�واب عىل
شكل سطر واحد أي متجاورة.
يمك�ن أن تقس�مي أطفال�ك
لفريقني :أولد وبنات.
فلنب�دأ يا صغ�ار وأكتب�وا لنا عن
النتائج.

لصال�ون التجمي�ل كأي مكان تتواجدين فيه س�يدتي قواعد إتيكيتية تحتم
عليك اإللتزام بها بكل لباقة لكي تجعيل حضورك ممي ًزا باإلضافة اىل ّ
أن هذه
القواعد اإلتيكيتية السليمة ستنعكس إيجا ًبا عىل جودة العمل الذي تقومني
ً
وانطالقا من هنا ،س�نعرّفك ع�ىل أهم القواعد
به يف صال�ون التجميل.لذلك
اإلتيكيتية التي عليك اتباعها يف صالون التجميل يف هذا املقال.
احرتام املواعيد أمر بغاية األهمية س�يدتي ،فوصولك متأخرة عن موعدك قد
يرب�ك العام�الت يف الصال�ون
ً
أول ،وق�د ي�ؤدي اىل تأخ�ر
املواعيد األخ�رى ثان ًيا لذا من
غري الالئق أن تسبّبي اإلزعاج
لآلخرين بمجرد عدم احرتامك
للمواعيد.
عند دخول�ك الصالون ،بادري
بإلق�اء التحية ع�ىل العامالت
والنس�اء املوج�ودات ً
أيض�ا.
احريص ع�ىل أن تمتزج تحيتك
هذه بابتس�امة أنيقة لكي تس�تمتعي بوقتك الهادئ يف الصالون .يف حال لم
ّ
التحيل بالصرب ّ
ألن األفضلية س�تكون للنس�اء
تقومي بحجز مس�بق فعليك
اللوات�ي أت�ني قبلك ل�ذا قومي بإلهاء نفس�ك بأي يشء آخر لك�ي ل يزعجك
ً
كث�ريا .من األفضل أن تقلّيل من اس�تخدامك للهاتف الخليوي
إنتظ�ار دورك
ّ
وبش�كل خاص أثناء العمل فقد تعيقني بذلك العامالت سواء كنت
تصففني
شعرك أو تضعني طالء األظافر وستفسدين هذا األخري.
ً
وأخ�ريا ،إح�ريص عىل عدم رف�ع صوتك أثناء ال�رد عىل املكامل�ات الهاتفية،
ّ
ّ
مجفف الشعر .لذا
األمر الذي غال ًبا ما يحدث بس�بب إزعاج صوت
يفضل أن
ّ
تقومي باملقابل بإرسال الرسائل النصية .كما
يفضل وضع سماعة األذن إذا
كنت تو ّدين سماع أي رسالة صوتية أو مشاهدة أي فيديو.

طبيبك يف بيتك

فوائد الفجل االمحر ال حتصى
تناوليه يومياً

للفج�ل فوائ�د ل تح�ى ملحارب�ة
الدهون وحرق الس�عرات الحرارية،
فهو يساعد عىل خفض ضغط الدم
املرتفع وطرد الس�موم من الجسم،
كما يعد غ�ذا ًء مثال ًيا ملحاربة نزلت
الربد والتهابات الحلق.
ع�ن فوائ�د الفج�ل يق�ول خال�د
يوس�ف استش�اري التغذي�ة
العالجي�ة :إن الفجل غن�ي بكميات
كب�رية م�ن الفيتامين�ات ومركبات
الجالكوس�ينولت والحدي�د ،ال�ذي
يحارب فقر الدم واألنيميا.
يس�اعد غن�ى الفجل بالبوتاس�يوم
وقل�ة الصودي�وم يف ضب�ط مع�دل
ضغ�ط ال�دم ،كم�ا يس�اعد غن�اه
باأللي�اف يف منح�ك الش�بع لف�رتة

أط�ول ،إضاف�ة إىل أن�ه منخف�ض
الس�عرات الحراري�ة ،كم�ا يس�اعد
تناول�ه يف محاربة مش�اكل الجهاز
الهضمي ومحاربة عرس الهضم..
أما عن فوائده لجمالك يس�اعد غنى
الفجل بفيتامني ج والزنك وفيتامني
ب يف من�ح البرشة النض�ارة وعالج
مش�اكل الجلد مثل جف�اف البرشة
والوجه.
أما ع�ن غن�اه بمضادات األكس�دة
وفيتام�ني “ىس” وفائدت�ه يف عالج
نزلت الربد واألنفلونزا ،ويساعد غنى
الفجل بمضادات األكس�دة يف حرق
أرسع للده�ون ومنع تكوينها حول
الرشاي�ني واإلصابة بالكوليس�رتول
والدهون الثالثية..

كل يوم معلومة

لطلة ابهى...
ينصح األطباء واملختصون بغس�ل
اليدين بش�كل متك�رر للوقاية من
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،لك�ن
هذا اإلجراء يش�كل تهدي�دا ً للبرشة
الت�ي يمك�ن أن تتعرض للتش�قق
والجفاف.
وسيواجه الكثريون مشكلة تشقق
األي�دي من الغس�يل املتك�رر باملاء
الس�اخن والصابون ،والس�تخدام
املنتظم ملعقمات األيدي التي تعتمد
ع�ىل الكحول .ولكن ه�ل من الجيد
اس�تخدام كريم بعد غسل يديك ،أم
أنه يؤدي إىل تلوثهما من جديد؟
تقول الدكتورة ليندس�اي برودبنت
من مركز العدوى واملناعة بجامعة
كوين�ز “ل توج�د مش�كلة يف
اس�تخدام كري�م اليدي�ن ،طاملا أنك
قمت بتجفيف يديك جيدا ً قبل وضع
الكريم” .
وتنص�ح ليندس�اي بحم�ل عبوات
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هل طهي الطعام يف األكياس احلرارية آمن على الصحة؟
تعت�اد بع�ض رب�ات البي�وت ع�ىل اس�تخدام
األكي�اس الحرارية ،لطه�ي األطعمة املختلفة يف
الفرن ،مل�ا توفره من وقتٍ وجه�د ،مع العلم أن
هن�اك مخاوف م�ن احتمالي�ة أن تتفاعل املادة
املصعن�ة منها ه�ذه األكياس البالس�تيكية –أل
وهي البولس�رتين -مع الطعام ،نتيجة تعرضها
لدرج�ة حرارة عالية ،ما ي�ؤدي إىل اإلصابة بعدد
من املشكالت الصحية يف حالة تناوله.
يف التقري�ر الت�ايل ،نس�تعرض فوائ�د وأرضار
األكياس الحرارية:
هل األكياس الحرارية آمنة عىل الصحة؟
 لي�س لس�تخدام أكي�اس الف�رن الحرارية يفطهي الطع�ام وق ًعا ضارًا ع�ىل الصحة العامة،
فل�م يثبت بعد أن هذه األكياس البالس�تيكية قد
تتفاع�ل مع األطعم�ة املوج�ودة بداخلها بفعل
الحرارة العالية التي تتعرضها لها.
 ولك�ن يج�ب البتعاد ع�ن األكي�اس الرقيقة،لحتمالية ذوبانها عند تعرضها للحرارة العالية،
ما ي�ؤدي إىل انتقال امل�واد الكيميائي�ة املصنعة
منه�ا إىل األطعم�ة ،األم�ر الذي يزي�د من فرص
اإلصاب�ة بالتس�مم عند تناول املأك�ولت يف هذه
الحالة.
 غ�يل الطعام يف األكياس البالس�تيكية الرقيقةق�د يعرضه�ا لالنفج�ار ،م�ا ي�ؤدي إىل اإلصابة
بحروق يف الوجه واليدين.
فوائد األكياس الحرارية
 -أكدت بعض الدراسات أن هذه األكياس تسمح

بطهي الطعام بش�كل جيد ،مما يسمح للمعدة
بهضم�ه ،دون اإلصاب�ة باضطراب�ات الجه�از
الهضم�ي ،واملتمثل�ة يف اإلمس�اك ،والنتف�اخ،
والغازات.
 تبقي األكياس الحرارية عىل العنارص الغذائيةاملتوف�رة باألطعم�ة ،ول تقل�ل م�ن قيمتها ،بل
تساهم ً
أيضا يف الحفاظ عىل مذاقها.
 لضمان عدم التصاق الكيس بالطعام املوجودبداخل�ه ،يجب دهن�ه بالقيل م�ن الزيت أو رش
كمية قليلة من الدقيق عىل الطبقة الداخلية له.

 إغ�الق الكيس جي� ًدا بعد وضع الطع�ام املرادطهي�ه ،م�ع مراعاة عم�ل فتحات صغ�رية به،
تجن ًبا لنفجاره.
 وضع الكيس الحراري داخل إناء ممتلئ باملاء،ثم وضعه بالفرن.
 عدم استخدام الكيس أكثر من مرة. ع�دم العتم�اد ع�ىل األكي�اس البالس�تيكيةالرقيقة.
 توخ�ي الحذر عند التعام�ل مع هذه األكياس،لتجنب اإلصابة بالحروق.

كل يوم معلومة

السبب العلمي وراء محل طفلك دائماً على وركك األيسر!

سوا ًء كنت عرساء أم تستخدمني اليد اليمنى،
ه�ل لحظ�تِ أن�كِ تحمل�ني طفل�كِ يف معظم
األحيان عىل ورككِ األيرس؟ األمر ليس بمحض
الصدف�ة ،فأن�تِ تتش�اركني يف ه�ذه النقطة
م�ع ّ
كل األمهات حول العالم ،ولس�بب علمي
بحت!
ّ
ّ
ب�أن األم إجمالً ما تحم�ل إبنها
الظ�ن
فبع�د

اصنعي مع طفلك علبة أقالم
عليك إحضار األدوات اآلتية
كوب بالستيك فارغ.
قطن طبي.
لصق.
أزرار قديمة.
والطريق�ة تك�ون ب�أن تضع�ي
القطن الطبي املغموس يف الالصق
عىل جوان�ب الكوب ،واتركيه حتى
يجف ث�م رتبي األزرار عىل ش�كل

عينني.
ويمكن�ك صن�ع أن�ف أحم�ر بزر
كبري.
ويمكن�ك أيض�ا َ أن تع�دي أذن�ني
طويل�ني وتلصقيهم�ا ع�ىل حافة
الك�وب الداخلي�ة ألع�ىل ،وبذل�ك
يصبح لديك علبة أقالم عىل ش�كل
أرنب.
اصنع�ي م�ع ابنت�ك ال�ورود م�ن
أكياس النايلون

قومي بقص أكي�اس النايلون بعد
طيها عىل شكل حبال طيولة.
أحرضي سلكا َ وغلفيه بالنايلون.
يمكن لف األكياس كما يف الصورة
ثم ربطها باحكام وتنسيقها.
ويمكن ربطها ع�ن طريق خيوط
فتبدو مثل أزرار الزهرة.
عليك اختيار األلوان املناس�بة مع
ابنتك وتنس�يق األزهار يف أصيص
بلون مناسب.

به�ذه الطريقة ك�ي تبقي يده�ا اليمنى حرّة
للقيام باملهام املطلوبة منها يف الوقت نفس�ه،
ج�اءت دراس�ة حديث�ة لتنفي ّكل ما يس�تند
عليه هذا املعتقد.
وبالتفاصيل ،ف�إن نتيجة األبحاث أظهرت ّ
أن
إلختي�ار هذه الجهة تلقائي�ا ً من قبل األمّ هات
عالقة بطريقة عمل أدمغتنا.

فالج�زء اليمن من الدم�اغ يتفاعل مع الجزء
األيرس من الجس�م ،والعك�س صحيح؛ لذلك،
ّ
ف�إن امل�رأة تختار الج�زء األيرس من الجس�م
لحم�ل طفله�ا ،علما ً
ّ
ب�أن الج�زء األيمن من
الدماغ هو إجمالً مسؤول عن الرتكيز ،تحليل
اإلش�ارات اإلجتماعية وبن�اء العالقات .فاألم
به�ذه الطريقة تحرص ع�ىل أن يكون الطفل
تحت ناظريه�ا ،ويف موضع يتي�ح لها توطيد
عالقتها به والرتكيز عىل حمله بشكل آمن.
يف املقابل ،تب�ني أن الطفل أيضا ً
ّ
يفضل ناحية
األم الي�رسى ،ويرج�ح الخ�رباء ارتب�اط ذلك
بك�ون القلب أقرب إىل ه�ذه الناحية ،ليمنحه
ص�وت نبض�ات األم أث�را ً مهدءاً .كذل�ك ،فإن
األذن اليمنى للطفل تكون يف هذه الحالة أقرب
إىل ف�م األم ،فيقدم عىل تحليل كالمها بش�كل
أرسع ،خصوصا ً وأن الجزء األيرس من الدماغ
مسؤول أيضا ً عن تحليل اللغة.
والالف�ت يف األم�ر ه�و أن امل�رأة تول�د به�ذه
الغري�زة ،إذ أن الفتاة الصغ�رية تحمل الدمية
عىل الناحي�ة اليرسى إجمالً بالطريقة ذاتها،
وبشكل تلقائي!
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غزل عراقي

الحمل

يافكة اعيون الگلب
ياميزتي البيهه انغر
مو رايدك واتنفسك
ال يانفس يش اكرب
ياروح ماتطلع مثل
روحي التموت من اكرب
انا اعرف ابزعلك گبل
ماتزعل وياي اكدر
والنوم يركني وقت
ماتنوي عينك تسهر
*والله مشتاگني القرب ناسنه
ذوله اليعيشون وسط احساسنه
ذوله اليجرحونه حيل
الشفنه من حبهم الويل
شو بعدهم كاعدين ابراسنه

مهنياً :تعاود فرض سيطرتك من جديد يف العمل بعد
فرة من الراجع خالل األيام املاضية
عاطفياً :الحب يغري من س�ري حيات�ك ويجعل األمل يدق
بابك من جديد بعد أن ظننت أنه بعيد عنك
صحي�اً :ال تجع�ل تراجع�ك الصحي يؤث�ر فيك فق�اوم ذلك
بالعناية بنفسك واتباع تعليمات الطبيب.

الثور

مهني�اً :عليك أن تس�تغل الف�رص املتاحة أمامك
لتعويض ما فاتك يف عمرك املهني ،وعليك أن تعتمد
عىل قدراتك اإلبداعية .عاطفياً :أنت بطبيعيتك ال تميل
إىل إفش�اء األرسار ،وال تجعل الظ�روف تضطرك إىل فعل
ذل�ك به�دف االنتقام من أحد األش�خاص .صحياً :مش�اكلك
الصحية ليس�ت بحاج�ة إىل زي�ارة طبيب ،فق�ط تحتاج إىل
تنظيم نومك حتى تتخلص من الصداع املزمن.

الجوزاء

مهنياً :تجد زميالً لك محل ثقة يقدم لك النصيحة
واملشورة لتطوير نفسك وتفادي محاوالت بعضهم
للنيل منك.
عاطفياً :العالقات الرومانس�ية إنس�انية يف األس�اس ال
تتطلب تعقيداً ،حاول أن تكون أكثر بساطة مع رشيكك.
صحياً :أعضاء الجس�د هي مرآة لنفس�يتك الداخلية فحافظ
عليها من الضغوط لتكون بصحة جيدة.

السرطان

مهنياً :أنت من محبي الف�ن والتغيري واملفاجآت،
تتسم ببعض الغموض واألرسار يف حياتك املهنية.
عاطفي�اً :ال تندف�ع يف جداالت قد تج�رد العالقة بينك
وبني الحبيب ،ويصبح ترميمها صعبا ً.
صحي�اً :ح�اول أن تضب�ط انفعاالتك وأن تحاف�ظ عىل أمنك
وسالمتك ،فهذا اليوم ينذر بالخطر.

األسد

مهنياً :األداء املتذبذب ناتج من حالتك النفس�ية غري
املس�تقرة ،وعليك أن تتحك�م يف انفعاالتك ،فالوصول
إىل القم�ة ال يأتي بس�هولة .عاطفياً :املواق�ف البطولية
تصنعها لنفسك وبنفسك ،وعليك أن تثق تماما ً بقوة تحملك،
لكن ال ُ
تقس عىل نفس�ك وتحمّلها فوق طاقتها .صحياً :الخلل ىف
ضغط الدم س�ببه عدم االس�تقرار النفيس الذى تعيشه ،وتناول
السوائل بشكل منتظم يساعدك عىل التحكم يف زمام األمور.

العذراء

مهني�اً :تتلقى دع�وة للح�وار أو للمحارضة وقد
تش�عر بالرهبة والعزة ،حاول أال تسمح لتلقائيتك
بأن تزعج أحدا ً.
عاطفياً :األجواء املحيطة بالرشيك تخلق نوعا ً من التوتر
العابر ،وهذا يدفعك إىل اتخاذ خطوات رسيعة ملعالجة األمر.
صحياً :تش�عر بتوتر نتيجة ضغط العمل هذا اليوم ،ال تهمل
الطعام الصحي عىل اإلطالق.

الميزان
مهني�اً :تفكريك يف إقامة مرشوعك الخاص يحتاج
إىل مزي�د م�ن التمهل حتى ال تق�دم عىل خطوة غري
محسوبة النتائج.
عاطفي�اً :أنت بحاجة إىل الوجود م�ع الحبيب هذه الفرة،
وخلق أجواء رومانسية تجدد من دماء العالقة.
صحياً :سارع إىل تنظيم أعمالك وخذ قسطا ً وافرا ً من الراحة
والنوم.

العقرب

مهنياً :كل الخطط التى كنت تضعها جانبا ً تتفتح
أمام�ك مع زي�ادة الفرص التي تجده�ا يف طريقك
غري املتوقع سريه.
عاطفياً :تستيجب لرغبات من تحب محاوالً تغيري بعض
عاداته وجعله ينىس املايض.
صحي�اً :تناول الحب�وب الكاملة بانتظام ،فهي تس�اعدك يف
تأخري مالمح الشيخوخة.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1939أملاني�ا النازي�ة تحت�ل تشيكوس�لوفاكيا يف
الحرب العاملية الثانية.
 - 1968وقوع مجزرة ماي الي خالل حرب فيتنام.
 - 1977اغتي�ال رئيس الحزب التقدمي االش�راكي
اللبنان�ي كمال جنبالط يف كمني مس�لح عىل طريق
بعقلني  /دير دوريت.
 - 1978منظم�ة األلوي�ة الحم�راء تخط�ف رئيس
وزراء إيطاليا السابق ألدو مورو.
 - 1988الق�وات العراقي�ة تقص�ف مدين�ة حلبجة
الكردي�ة بالكيمي�اوي ،وأدى ذل�ك إىل مقت�ل 5000
شخص من املدنیین بینهم نساء وأطفال وشیوخ.
 - 1989عودة طابا إىل الس�يادة املرصية وذلك برفع
العلم املرصي فيها.
 - 1990االتح�اد الس�وفيتي والفاتي�كان تقيم�ان
عالقات دبلوماسية بني بلديهما.
 - 2003مقت�ل الناش�طة األمريكية راش�يل كوري

قـــــــصة

مثل

كمّ�ون – بتش�ديد املي�م -
وه�و طبي�ب يف زم�ن لقمان
الحكي�م راح يضم�ر حس�دا
للقمان النه طبيب مشهود له
بالحكمة والعلم .فاقرح عىل
لقم�ان ان يصن�ع كل واح�د
منهم�ا س�ما زعافا يس�قيه
لصاحبه .وخ�الل الفرة قبل

املوعد املح�دد يقوم كل واحد
منهم�ا بصنع تري�اق مضاد
لذلك الس�م .واتفق ان لقمان
اعطى الدور االول عىل نفسه
( لثقته بفن�ه وعلمه) أي ان
يتن�اول ه�و الس�م الزع�اف
الذي يصنعه الطبيب كمّون،
وحني جاء الوقت املحدد ناول

الحوت

مهني�اً :كل م�ن حول�ك يحف�زك م�ا يس�اعد عىل
تقدم�ك ،ويأتي هذا الدعم م�ن اللطف واالنفتاح يف
تعاملك مع اآلخرين.
عاطفياً :الذهاب يف الخالف مع الرشيك ليس يف مصلحتك،
الحذر مطلوب يف التعامل معه.
صحياً :لالرهاق واألرق انعكاسات سلبية ،واملعالجة مطلوبة
فورا ً وبقوة.

acebook

كم�ون الس�م ال�ذي صنع�ه
للقم�ان .وكان س�ما قات�ال
زعاف�ا – اس�تحرضه ب�كل
العل�م ال�ذي يملك�ه  -ولكن
لقمان تن�اول ترياقه املضاد
مبارشة .فتخل�ص من تاثري
الس�م باعجوبة .وجاء الدور
عىل كمون وكان كلما جاء اىل

لقمان ليع�رف الوقت املحدد
يق�ول ل�ه لقم�ان ل�م يح�ن
الوقت بعد فكان كمّون يزداد
خوفا .واخريا مات كمون من
شدة الخوف مع ان لقمان لم
يكن يف نيته س�قيه اي س�م.
وهذا جزاء الحس�د .والخوف
الالمربر.

قـــــــصة

وعربة

غدر الصديق

مباذا يتميز قلبك يف احلب؟
يختل�ف قل�ب االش�خاص عندم�ا تق�ع يف
الحب ،أحيانا ً قد ال نكتش�ف أنفسنا إال عند
الدخول بعالقة عاطفية ،قد نقمت أس�لوبا ً
او طبعا ً ولكن بعد خوض التجربة نرى أننا
نفعل مثله.
س�نطرح علي�ك مجموع�ة أس�ئلة تحلي�ل
ش�خصية ،لتتعرف بم�ا يتميز ب�ه قلبك يف
الحب.
 كيف تقع بالحب:أ -برسعة
ب -من نظره
ج -بطرق غريبة
 تقع بغرام:أ -املميز عن غريه
ب -من يقع يف غرامك

ج -الذي يناسبك
 ما يضعف قلبك:أ -االهتمام
ب -الكاريزما
ج -ما يشبهك
 تع�رف أن�ك وقع�ت بالح�ب الحقيق�يعندما:
أ -يصبح من أولوياتك
ب -تشعر الكمال بوجوده
ج  -أولوياتك يف شخص
 بماذا تصف مشاعرك:أ -غري معروفة
ب -عمياء
ج -يمكنني أن أسيطر عليها
 -أي من هذه املفاجآت تفرحك:

الجدي

الدلو

من الفيسبوك

F

اختبارات شخصية

القوس

مهنياً :شخصيتك فذة وقوية واليوم تعرف ماذا تريد،
وتواج�ه أع�داءك بق�وة وتوقفهم عند حده�م ،لكن
عليك عدم التكرب عىل اآلخرين وس�ماع رأي الذين حولك.
عاطفياً :نزاعات مع الرشيك عىل أمور غري ذات أهمي تيسء
إىل األج�واء بينكما يف حني تبدو بع�ض التنازالت مفيدة للتوصل
إىل تفاه�م .صحياً :علي�ك أن تويل صحتك الجس�دية والعصبية
اهتماما ً خاصا ً إذا أردت أن تبقى حياتك منسجمة وسعيدة.

بعدم�ا دهس�تها جراف�ه إرسائيلية بع�د أن وقفت
بوجهه�ا ملنعه�ا من هدم بي�ت فلس�طيني يف رفح
غزة.
- 2017مقت�ل م�ا يزي�د ع�ن  40ش�خصا ً وج�رح
العرشات جراء قصف للطريان األمريكي عىل مسجد
يف قرية الجينة بريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة
املعارضة السورية.
انتخاب امللغايش أحمد أحمد رئيسا لالتحاد األفريقي
لكرة القدم خلفا للكامريوني عيىس حياتو.
 - 1521فرديناندو ماجالن يكتشف الفلبني.
 - 1775وص�ول طالئ�ع الجي�ش الف�اريس بقيادة
كريم خان زند ملحارصة البرصة.
 - 1910وقوع معركة هدية بني قوات شيخ املنتفق
س�عدون باش�ا والق�وات الكويتية بقيادة الش�يخ
جابر املبارك الصباح بمشاركة قوات عبد العزيز بن
سعود.

أواعدك بالوعد واس َكيك يا كمون

مهنياً :يش�ري ه�ذا اليوم إىل يوم ممي�ز تنقلب فيه
األوضاع يف مصلحتك وتصبح نجما ً المعا ً.
عاطفي�اً :عالقة واعدة مع أحد األش�خاص وتتفقان
عىل أمور كثرية وتتحليان بالذكاء وحب املعرفة.
صحياً :عليك االهتمام بجسمك واخرج اىل الطبيعة واستنشق
الهواء النقي.

مهنياً :أوضاعك جي�دة وأفضل من األيام املاضية،
الي�وم يوم عم�ي س�تتوج إىل عمل�ك مصمما ً عىل
إنجاز املراكم منذ أيام.
عاطفياً :تبدو االتصاالت جيدة وقد تقوم بسفر او تحرض
ملرشوع او تعرف موع ًدا غرام ًيا مميزا ً.
صحياً :األجواء اإليجابية تدفعك إىل املزيد من العمل والنشاط
وتمدك بالحيوية املمتازة.
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سودوكـــو

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

أ -التعب�ري ع�ن الحب بطريقة رومانس�ية
كاالتصال عرب اإلذاعة
ب -هدية غري متوقعة
ج -غرض تمنيت الحصول عليه
 كيف يصبح قلبك بعد الفراق:أ -خائف ومكسور
ب -عدواني
ج -أذكى
إذا غلبت عىل إجابتك اختيار الفئة “أ”
قلبك يغرّد خارج الرسب
حت�ى أن�ت ال تج�د املس�وغات وامل�ربرات
لإلجابة عىل س�ؤال“ :مل�اذا أحببته؟” قد ال
يكون الشخص الذي تقع يف غرامه يناسبك
ّ
ولكنك ترص عىل عواطف�ك تجاهه وتعيش
األلم والدراما ،تحب االش�خاص املختلفني،
وال ترىض برجل ذي طقوس عادية
إذا غلبت عىل إجابتك اختيار الفئة “ب”
قلبك خبري
ّ
ولكن قلبك يملك خربات
قد ال تعرف باألمر
واسعة يف الحب قد ال تكون دائما ً ناتجة عن
ّ
ولكنه استطاع أن يستخلص
عالقات كثرية
منه�ا ما ُيس�اعده ع�ىل اختيار الش�خص
املناسب ما يعني ّ
ان أخطاءه قليلة وعثراته
شبه معدومة.
إذا غلبت عىل إجابتك اختيار الفئة “ج”
قلبك عاطفي
كلمة ُتصعدك إىل الس�ماء الس�ابعة وأخرى
ُتنزلك إىل باطن األرض ،أنت عاطفي انفعايل،
قلبك حنون ،مسامح ويحب باندفاع .ولكن
األزمة حني يفشل يف حبّه فتنقلب مشاعره
إىل كره ورغب يف االنتقام.

أحمد وأنس صديقان اجتمعا عىل معصية الله وارتكاب الفواحش
ّ
بش�تى أنواعها ذات يوم قال أنس ألحم�د  :لقد تعرّفت عىل زوجة
إمام املس�جد القريب ّ
مناَ ،ف َقبلَت أن أح�رض عندها للبيت ،لكنني
ِخفت أن يأتي زوجها ويجدني هناك ،فما رأيك أن تس�اعدني بأن
تجلس مع اإلمام بعد ّ
الصالة وتلهيه ،وعند رجوعه إىل البيت تقوم
باإلتصال بي ألخرج من البيت قبل مجيئه.
ّ
وظل أحمد عىل هذا
وفعالً طبّق أحمد ما أماله عليه صديقه أنس،
الحال مُ ّدة طويلة ،يجلس مع الش�يخ بع�د ّ
الصالة و ُي ْعلِم صديقه
بأن إمام املسجد عائد إىل بيته.
ّ
ّ
وم�ع م�رور األيام وكثرة جلوس�ه مع اإلم�ام ،بدأ يتب�ع الرصاط
املستقيم وبدأ ضمريه ُي ّ
أنبه ،فقرّر أن ُيخرب اإلمام عن كل يشء.
وفعالً ذهب أحمد لإلمام وأخربه بأن زوجته تخونه مع رجل آخر،
وبأن�ه كان يس�اعده عىل ذلك ويجلس معه ليلهي�ه عن العودة إىل
بيته.
فر ّد عليه ّ
الشيخ قائال  :لكن أنا لست مُ تزوّجا !!
هل عرفتم أين كان يذهب صديقه أنس؟!
صديقه أنس لم يكن يذهب عند زوجة اإلمام بل إىل زوجة صديقه
أحمد.
�ن أ َ َع َ
يق�ول الحدي�ث النب�وي الرشيف” مَ ْ
�ان َظالِمًا َ
س�لَّ َط ُه اللَّ ُه
َعلَ ْي ِه”.

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

الكلمات االفقية
 1األمرباطور رقم  125لليابان  -وىشاس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخري
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ري عىل
دائما ًالخري
 2سلسلة كبرية شمال اململكة املغربيةدائما ً اس�ري عىل مبدأ ان 3من أشهر معالم مدينة سيدني األسراليةمش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل
 4املال األصي القديم املوروثمن 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
 5قلب أثاث  -حرف مكرركلمة 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 ،
 6خاف ورعب ّ -اتأَد ولم يرسع
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عي
يستحيل ،انوأبي
عي امامي
فأمي
ان..تثني
بداخي
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
تالحظ الجمال بداخي ..
الوالدين
أحد
 7والية أفغانية -ً
ً
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئاويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
من الحياة ش�يئا من
عربية
دولة
(م)
 8حرف أبجديبالش�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
نيويورك
معالم
 9من أشهروادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�يس
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال نف�يس ..
البحريي
داليا
و
سليم
لخالد
 10فيلماإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
الكلمات العمودية
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
اللعب
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
 1قبور  -خروج الكرة من حدود ميداناعتقدش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
 2انكب عىل وجهه  -نجعلها تنحني ولكن الش�طارة وبرايي 3مغنية لبنانية  -أسر اليشءالذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
للنداء
 4من مراحل القمر  -للجزم -وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
من الذات نفس�ها ،من
 5مدينة أوكرانية  -كثري (م)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
 6هضاب  -قادم (م)  -أطراف ريال ع�ىل كلمات الثناء من(م)
7عملة أوربية (م)  -للجر  -سورة قرآنيةاألم�ر ،ولهذا اوال اجعي
اجعي
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
يف ه�ذه الحي�اة
دورك
 8يفتتحه ُ -صلب
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
كالجرة له
9م�ن ثالثة إىل عرشة من الرج�ال  -وعاءالخري ،ويتمنيان لك الخري،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
والش�كر عىل ما
والدعاء
عروتان يحمل فيه الطني
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
منسق.
و
منظم
 10ضمري منفصل -واخراق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخراق بعض
االجتماع�ي
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
بحج�ة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

خالل  3ساعات ..اختبار جديد
يكشف (كورونا) قبل ظهور أعراضه

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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«كورونا» يجبر ملكة بريطانيا على مغادرة قصر باكنغهام
أف�ادت تقارير بأن ملكة بريطاينا
غ�ادرت ق�ر باكنغهام بس�بب
مخ�اوف م�ن اإلصاب�ة بفريوس
كورونا.
وقالت التقارير أن امللكة ،إليزابيث،
البالغة من العمر  93عاما ُنقلت إىل
قلعة وندسور من أجل سالمتها .
وقال مصدر ملك�ي« :إنها بصحة
جي�دة ،ولك�ن كان يعتق�د أن�ه
م�ن األفض�ل نقله�ا .الكث�ري من
موظفيها يش�عرون بالذعر بعض
اليشء بسبب الفريوس التاجي».
وأضاف« :القر كان يس�تضيف
س�يال مس�تمرًا م�ن ال�زوار بمن
فيهم السياس�يون والش�خصيات
البارزة من جميع أنحاء العالم».

وتاب�ع« :ل�م يكن هن�اك مخاوف
مح�ددة أو اختب�ارات إيجابي�ة
حت�ى اآلن ،ولك�ن ال أح�د يريد أن
يخاط�ر» .وتوجد خطط لحجرها
واألمري فيلي�ب 98 ،عاما ،يف قر
ساندرينغهام إذا تفاقم املرض.
وأعلن�ت بريطاني�ا وف�اة ع�رشة
أش�خاص آخرين ،مم�ا رفع عدد
الوفيات يف اململك�ة املتحدة إىل 21
حال�ة ،مع ارتفاع كب�ري يف حاالت
اإلصابة من  342إىل  1140حالة.
ويق�ع ق�ر باكنغهام يف وس�ط
لن�دن ،ولدي�ه أيضا ع�دد أكرب من
املوظف�ني مقارنة القصور امللكية
األخ�رى ،لذل�ك ُيع�د موق ًع�ا أكثر
خطورة.

alzawraanews@yahoo.com
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يف املرآة

إليسا تستخدم أغنيتها للحد من وباء «كورونا»
أعلنت رشك�ة «رويش هولندغ إيه
ج�ي» الس�ويرسية أنه�ا حصلت
عىل موافقة عاجلة من الحكومة
األمريكية إلجراء اختبار آيل جديد
للكشف عن الفريوسات التاجية.
وقال�ت الرشكة الس�ويرسية :إن
هذا االكتشاف سيسهم يف ترسيع
القدرة عىل اختب�ار املرىض بنحو
عرش مرات ،ورص�د اإلصابة قبل
ظهور أعراضها .وقد منحت إدارة
الغ�ذاء وال�دواء األمريكي�ة« ،إذن
استخدام طارئ» لالختبار الجديد،

ال�ذي أوضحت الرشكة املقدمة له
أنه متاح أيض�ا يف أوروبا ،والدول
التي تقبل عالم�ة « »CEلألجهزة
الطبي�ة .وأوضحت رشكة «رويش
هولن�دغ إي�ه ج�ي» أن هن�اك
نس�ختني من االختبار ،األوىل هي
 ،8800وتش�مل إج�راء التحاليل
لنح�و  4128مريض�ا يوميا ،عىل
أن تصدر نتيج�ة الفحص الواحد
خالل ثالث ساعات ،بينما النسخة
الثانية وهي  ،6800تشمل اختبار
ما يصل إىل  1440مريضا يوميا.

في زمن الكورونا ..كاميرا تتعرف على
الوجوه حتى مع أقنعة

كش�فت رشكة صينية أنها طورت تقنية للتعرف عىل الوجه تمتاز بأنها
األوىل يف القدرة عىل تحديد هوية األش�خاص حتى مع ارتداء القناع الذي
أصبح ارتداؤه أمرًا ش�ائ ًعا بشدة هذه األيام بسبب فريوس كورونا ،وهو
يُس�تخدم للمس�اعدة يف الوقاية من املرض .واآلن ،قالت رشكة هانوانغ
تكنولوجي�غ  Hanwang Technologyإنه�ا ق�د ط�ورت تقني�ة يمكنها
التع�رف عىل األش�خاص بنج�اح حتى حني ارت�داء األقنع�ة .وأوضحت
ً
ً
موظفا اس�تخدم
فريقا من 20
الرشكة التي تتخذ من بكني مقرًا لها أن
التقنية األساسية التي طورت عىل مدار السنوات العرش املاضية ،وقاعدة
بيانات تضم نحو  6ماليني من الوجوه غري املقنعة وقاعدة بيانات أصغر
بكث�ري من الوجوه املقنعة ،لتطوير التقني�ة .وتقول الرشكة الصينية إن
ً
شخصا
التقنية قادرة عىل تحديد هوية كل شخص يف حشد مكون من 30
خ�الل ثانية واحدة .وأضافت« :حني ارتداء القناع ،يمكن أن يصل معدل
التع�رف إىل نحو  ،95%مما يضمن إمكانية تحديد معظم األش�خاص»،
أما دون القناع ،فإن معدل التعرف يرتفع إىل نحو .99.5%

(واتسآب) يستعد لطرح تقنية التدمير
الذاتي

يس�تعد تطبيق الرتاسل الفوري
األش�هر «واتسآب» لطرح تقنية
«التدمري الذاتي» للرس�ائل ألول
م�رة للمس�تخدمني .وكانت تلك
التقني�ة ق�د تم الكش�ف عنها يف
وقت س�ابق ،لكن «واتسآب» لم
تعلن موعد طرحه�ا بعد ،ويبدو
أنها بص�دد ط�رح تحديث جديد
سيتوفر فيه تلك التقنية  .تقنية
«التدير الذاتي» س�تكون متاحة
خالل األسابيع املقبلة .وسيحمل
التحديث الجديد من «واتس�آب»
رقم  ،2.20.84وس�يكون متاحا
عرب نظام�ي تش�غيل «أندرويد»
و»آي أو إس» .وسيمكن التحديث
الجديد مس�تخدمي واتسآب من

إمكانية اختيار انتهاء صالحيات
الرس�ائل وتدمريه�ا ذاتي�ا ب�ني
س�اعة واح�دة أو ي�وم واحد أو
أس�بوع واح�د أو س�نة واحدة.
ويظه�ر يف الص�ور الخاص�ة
بالتحدي�ث الجدي�د أن�ه بمج�رد
اختيار التدمري الذاتي للرس�ائل،
س�تظهر بجوار أيقونة الس�اعة
للوقت املرس�لة فيه الرسالة عرب
تطبيق «واتسآب» ،متى ستختفي
الرسالة بصورة نهائية .وال تزال
تل�ك التقني�ة حت�ى اآلن متاحة
عرب نسخة «واتسآب بيتا» ،لكن
وعد مس�ؤولو واتس�آب أن يتم
دعم التطبيق األسايس بها خالل
األسابيع املقبلة.

معلومة طبية

حرارة عالية قليال
*انسداد االنف ورشح
*عطاس مستمر
*سعال مع بلغم
* التهاب الحلق
قشعريرة نادرة
آالم جسم خفيفة

علي ربيع يتنازل من أجل رمضان نادين نسيب نجيم تكشف عن سبب طالقها
تص� ّدر ع�ىل ربي�ع ترن�د اليوتي�وب خ�الل األي�ام املاضية
بع�د أن حقق�ت أح�دث حمالت�ه اإلعالني�ة  31ملي�ون
كما
اليوتي�وب،
ع�رب
مش�اهدة
يواصل تصوير مشاهده ضمن
أحداث مسلس�له الدرامي
الرمضان�ي الجدي�د
«وص�ل أمان�ة» يف
منطق�ة «اله�رم»،
حيث يخوض من
خالل�ه املنافس�ة
ا لر مضا ني�ة
2020
لع�ام
أم�ام مصطف�ى
خاطر يف أول عمل
درام�ي تلفزيون�ي
يجمعهما.
رغ�م أن ّ
كالً منهم�ا ق ّدم
بط�والت درامي�ة مطلق�ة
يف املواس�م الدرامي�ة الرمضاني�ة
املاضي�ة ،تنازل االثنان عن نصف أجرهم�ا تقريبا ً من أجل
إتم�ام مرشوعهما الدرام�ي األول معا ً من خالل مسلس�ل
«وص�ل أمانة» ،حيث ذك�ر أن ّ
كالً من عيل ربيع ومصطفى
خاط�ر حصل عىل ما يق�رب من ثالثة مالي�ني جنيه نظري
بطولته للعمل.
ول�ن يُعرض املسلس�ل عرب شاش�ة ال��أم ب�ي يس ،بعدما
انفص�ل عنه�ا عيل ربيع للم�رة األوىل بعد عدة مواس�م من
الع�رض الحري ألعماله عرب شاش�ة املحط�ة ،وذلك بعد
انفصاله عن رشكة صادق الصباح التي تعاون معها خالل
املواسم الرمضانية املاضية.
وبعد ّ
توقف تجربة «مرسح مر» التي اس�تمرّت لسنوات
طويلة ،قرر فريق العمل تجديد تعاونه ،ولكن بنحو مختلف
ّ
يتوىل أرشف عبد الباق�ي مهمة إخراج
حي�ث من املق�رر أن
أح�د العروض املرسحي�ة الجديدة لعيل ربي�ع ،نجم مرسح
مر ،الذي أبدى موافقته املبدئية عىل املرشوع ،ومن املقرر
أن يبدأ التحضري له فور انتهاء املوسم الرمضاني الجديد.

أعلن�ت النجم�ة ،نادي�ن نس�يب نجيم،
م�رة ،ع�ن س�بب طالقه�ا خ�الل
ألوّل ّ
اس�تضافتها يف برنام�ج «دب�ي كروز»،
الذي ُتق ِّدمه ّ
الفنانة ميساء مغربي ،وقد
ً
ّ
قالت نجيم سابقا أنها لم تكشف سبب
الط�الق لإلعالم حتى وإن جاء هذا
عىل حس�اب مصلحته�ا ،فهي
تت�رف مل�ا يتناس�ب م�ع
مصلحة طفليه�ا .وأضافت
نجي�م« :أعتق�د زواجن�ا
الرسي�ع ال�ذي كان خ�الل

صداع حاد

 6أش�هر ،وفيه اخت�الف كت�ري بالفكر،
كل واحد منا عن�دو تفكري وعندو نظرة
خاصة بالحب بالعالقة ،مشينا سوا وما
وصلنا ع نفس الطريق» .وكانت ّ
الفنانة
اللبناني�ة نادين نس�يب نجيم ،قد أعلنت
انفصاله�ا ع�رب صفحته�ا الش�خصية
بموق�ع االجتماع�ي «توي�رت» قائل�ة:
«الق�رار م�ا كان س�هل علين�ا والفراق
صع�ب لو ش�و م�ا كانت األس�باب بس
العرشة واالح�رتام واملعزة بضلوا واألهم
الثمرة الحلوة والدنا».

والدة أصالة تضعها في موقف
محرج بسبب هيفاء وهبي

تعرّض�ت ّ
الفنان�ة ،أصالة ،ملوق�ف محرج ،بس�بب ما فعلته
ّ
والدتها بش�كل عفوي أثناء ظه�ور أصالة يف بث مبارش مع
أبنائه�ا .ويف البث املب�ارش ،ظهرت أصال�ة برفقة أطفالها
وهم يقضون وقتا ممتع�ا ،بينما والدتها كانت تتصفح
هاتفها املحمول ،وتتح ّدث بعفوية بالاليف .بدات والدة
الصحي بش�كل
أصالة تتح ّدث عن الس�يّدات بالحجر
ّ
س�اخر ،وكأنها تقرأ نكات م�ن الهاتف ،لتلفت أصالة
نظره�ا إىل أنها يف بث مب�ارش إال أن األخري يبدو
أنها لم تنتبه لكالمها .وتابعت والدة أصالة
قراءة األخبار وكانت عىل وشك التحدث
عن أمر يخص الفنانة هيفاء وهبي،
لك�ن أصال�ة ق�ررت التوقف عن
الالي�ف ،معت�ذرة للجمه�ور.
الجدي�ر بالذك�ر أن أصال�ة
أعلن�ت انفصاله�ا ع�ن
املخرج طارق العريان،
بع�د عالق�ة زواج
جمعتهما ألكثر من
 15عاما ً.

إبتسام تسكت تواجه الكورونا بكليب
درامي
بع�د أس�ابيع من عرض�ه يف دور العرض الس�ينمائية ،حقق
فيلمها الس�ينمائي « 30مليون» نجاحا ً غري متوقع؛ وهو ما
جعل نجمة ستار أكاديمي إبتسام تسكت تعيش حالة نشاط
فن�ي ملحوظ خالل الف�رتة الحالية ،وتتح� ّدى كل ما يم ّر به
العالم من أزمات.
وأكدت إبتس�ام تس�كت أن لديها فيديو كلي�ب غنائيا جديدا
تق�وم حالي�ا ً بالتحضري له ،عىل أن يت�م تصويره يف مراكش،
ولكنها لم تحدد البلد التي س�يتم في�ه تصوير الكليب ،حيث
إنها وفريق العمل وضعوا  3إختيارات ما بني مراكش وطنجة
وكازابالن�كا ،ولكنه�ا لم تس�تقر عىل موق�ع التصوير حتى
اآلن ،خاص�ة يف ظل الظروف التي تم�ر بها البالد حالياً؛ وهو
م�ا جعلها تؤجل تصوي�ره لفرتة ،والكليب س�يحمل الطابع
الدرامي وهو من كلمات رحال وزان وإنتاج رشكة لبنانية.
إىل ذلك ،من املقرر أن تسافر نجمة ستار أكاديمي إىل إسبانيا

خ�الل الف�رتة القادم�ة
لتقديم جول�ة غنائية هناك،
ولكن حت�ى اآلن لم يت�م تحديد
مصري ه�ذه الجولة بع�د اإلجراءات
الوقائي�ة يف كل دول العال�م إث�ر إنتش�ار
ف�ريوس «كورون�ا « يف العال�م ،وإعتب�اره وب�ا ًء
عاملياً ،وكان من املقرر ان تس�افر إبتس�ام خالل
أيام لتعود فيما بعد وتبدأ التحضري لتصوير أحدث
أعمالها الغنائية.
عىل صعيد آخر ،نف�ت بطلة « 30مليون» أن يكون
لديها خطة تمثيلية يف رمضان  ،2020وع ّدته إجازة
ّ
موقتة م�ن التمثيل لرغبتها يف تقدي�م أعمال غنائية

كث�رية بالف�رتة القادمة ،كم�ا أنها تق�وم بالتحضري
أللبوم غنائي جديد باللهجة املغربية.

تغريدات

بمقدار  444مليار دوالر

صداع بسيط

ّ
الفنان�ة ،إليس�ا ،نصائ�ح ملحبيها
وجّ ه�ت
ملواجه�ة كورون�ا ،بطريقة س�اخرة ،عرب
حسابها الشخيص عىل «تويرت».
واس�تغلت إليس�ا أغنيته�ا «كرهني» من
ألب�وم «إىل كل اليل بيحبون�ي» يف تعليمات
الوقاية من فريوس كورونا.
ون�رشت ص�ورة لوجهه�ا وه�ي ترت�دي
كمام�ة ،ومكتوب م�ن تحت�ه كلمات من
أغنيتها «كرهني»« :ما بدي تقرّب يلّ وتسلم
عادي ّ
عيل».
أغني�ة «كرهن�ي» م�ن كلمات ع�يل املوىل
وألح�ان فض�ل س�ليمان .وكانت إليس�ا،

ق�د اس�تنكرت من قبل ضع�ف إمكاني�ات لبنان يف
مواجه�ة تفىش ف�ريوس كورونا املس�تجد «كوفيد
 ،»19يف ظل انتش�ار املرض بني املواطنني اللبنانيني
بش�كل كبري ،الفتة إىل ّ
أن عدد اإلصابات يمثل نسبة
كبرية بالنسبة لتعداد س�كان البلدّ ،
وأن الدولة غري
مؤهلة مثل باقي الدول للتعامل مع األزمة.
وقالت إليسا ،يف تغريدة عرب حسابها عىل «تويرت»:
«ع�دد اإلصابات بلبنان مقارنة بعدد س�كانو كتري
كبري ونحنا م�ش مؤهلني متل باق�ي الدول! عملو
مع�روف التزمو بالبق�اء بالبيت وم�ا تضهرو ألنو
القصة عم تكرب ومنا لعبة أبدا ..يف صحتكن وصحة
الناس كمان!».

الكورونا قد تكون موجودة يف مصاعد البنايات وهي أماكن
ضيقة ومغلقة ،وعليكم ان تتوجهوا باحلماية والتعقيم يف
األماكن املغلقة والضيقة ،وهناك بكمن اخلطر احلقيقي.
راغب عالمة

حرارة عالية جدا ً
*ال انسداد او رشح
*عطاس نادر
*سعال جاف
* ال التهاب يف الحلق
قشعريرة قوية
آالم جسم حادة

د .صالح العرباوي

يبحثون يف دهاليز السياسة املظلمة عن هجني (سياسي-
مستقل)!
يبحثون يف اروقة اجلامعات عن استاذ (دمج )!
ليس ليحكم بإســم الشــعب ..بــل ليتحكموا به بإســم
الشعب.

فوبيا “كورونا” يق ّطع
أوصال البلدان

تـــامر حسنــي يوضــح حقيقـــة
خضوعه لعملية جراحية
ق�رر النج�م ،تام�ر حس�ني ،وض�ع ح�د
للش�ائعات الكثرية التي انتش�رتت مؤخرًا
ح�ول خضوعه لعملية جراحي�ة ،ناف ًيا كل
ما تردد حول هذا األمر.
وكت�ب م�ن خ�الل خاصي�ة اإلس�توري
بإنس�تغرام  »:ان�ا كوي�س الحم�د لل�ه يا
جماع�ة  ،وموض�وع تعبي وتع�ب صوتي
وعملي�ات ده كان قديم مش عارف ليه حد
يرج�ع يكتب فيه دلوقت�ي يعني املفروض
إن وضع البلد صعب جدا» .
وتابع »:األفض�ل واليل الناس محتاجاه إن
إحنا نهتم ونكتب ونح�ذر والدنا ونوعيهم
ونوعي األهايل من ال�يشء االهم واألخطر
مش وقته خالص األخبار تخلينا نتكلم
يف أي اتجاهات تانية أبدا».

حييى الزيدي

م�ا بني ليل�ة وضحاها ،س�يطر هاجس الخوف ع�ىل أغلب دول
العال�م بظهور فريوس كورونا املس�تجد “كوفيد –  ”19القاتل،
هذا الوباء الغامض يف ظهوره بشكل مفاجئ ،وألول مرة ..وهنا
تع�ددت األقاويل يف س�بب ظهوره ما بني أيد خبيثة س�اهمت يف
تصنيعه ،ألغ�راض سياس�ية واقتصادية ،وب�ني حيوانات برية
استخدمت طعاما لبعض الش�عوب جهال بخطورة هذا الطعام،
وم�ا بني قدرة الله عز وجل يف معاقبة الدول ،وحكمته س�بحانه
وتعاىل يف تحطيم غرورها بهذه الفريوس�ات التي ال ترى بالعني،
لتظهر مدى ضعف هذه الدول أمام قدرة الله تعاىل يف الكون.
وهن�ا اذكر قول الله س�بحانه وتع�اىلَ :
ان َّ
س�ب َْح َ
﴿ف ُ
ال�ذِي ِب َي ِد ِه
وت ُك ِّل َ ْ
ْج ُع َ
مَ لَ ُك ُ
يش ٍء َوإِلَ ْي ِه ُتر َ
ون﴾.
ف�ريوس “كورونا” زرع الخوف والرع�ب يف نفوس الجميع ،ولم
يستثن امللك أو األمري ،وال الرئيس أو الوزير ،وال الغني أو الفقري،
ِ
وال العام�ل وال األجري ،وأصبح خرب انتش�اره عىل لس�ان العالم
أجمع ،ويتصدر الصحف ونرشات االخبار عربيا ودوليا.
فوبي�ا ف�ريوس “كورونا” اصاب أكث�ر من  137بل�دا ً ومنطقة،
وتجاوزت عدد إصاباته يف العالم أكثر من  150ألفاً ،بينها أكثر من
 6000وفاة ،بحسب حصيلة لوكالة الصحافة الفرنسية استنادا ً
إىل مصادر رسمية ،لغاية كتابة هذا املقال ،األمر الذي جعل أغلب
الدول ،وأكربها ،تعلن حالة الطوارئ ،مقطعا أوصالها من خالل
تعليق السفر بني أغلبها للسيطرة عىل هذا الوباء القاتل.
ول�م ينت�ه األم�ر اىل ه�ذا الحد ،ب�ل جع�ل الدولة الواح�دة تعلن
الطوارئ ،وعدم الس�فر والتنقل ب�ني املحافظات ،وتعليق الدوام
يف الجامع�ات واملدارس ،وتقليل دوام املوظف�ني يف دوائر الدولة،
وغلق املوالت واملطاعم واملقاهي واملتنزهات ودور السينما ،كما
اعلنت بعض املؤسسات ،السيما الصحفية واإلعالمية ،عملها من
داخل منازلها للحد من انتش�ار كورونا ،كما تم إيقاف مباريات
كرة القدم يف اغلب دول العالم ،فضال عن عدم السماح
للجمهور بحضور املباريات التي اقيمت مؤخرا.
ه�ذه االجراءات خطوة باالتج�اه الصحيح لعدم
انتش�ار فايروس “كورونا” ،االم�ر الذي جعل
املواط�ن يأخ�ذ الحيط�ة والح�ذر م�ن خالل
تكدي�س املواد الغذائي�ة واملنزلية واملطهرات
والكمامات ،وبع�ض العالجات املهمة ،التي
شهدت نوعا ما ارتفاعا ملحوظا يف االسعار
من قب�ل ضعاف النف�وس وتج�ار األزمات
حت�ى يف احل�ك الظ�روف ،لك�ن باملقاب�ل
حافظ الكثري من أصحاب املحال التجارية
واألس�واق والصيدليات عىل األس�عار ،ولم
ينجروا اىل طريق الشجع والطمع الذي
سار البعض فيه.
أم�ا النب�ي محمد (ص�ىل الله
علي�ه وآل�ه وس�لم) فق�د
أرىس مب�ادئ الحج�ر
الصح�ي قب�ل 1400
ع�ام وأكث�ر ،بنهي
املس�لم عن الدخول
إىل أرض وق�ع به�ا
الطاعون ونهيه عن
الخروج منها ،حيث
ق�ال( :إ ِ َذا َ
س� ِمع ُْت ْم
ب� ِه بأَرْض َف َ
ْ
َ
�ال تق َدمُ وا
ِ ِ ٍ
َ
َعلَيْ� ِهَ ،وإ ِ َذا و ََق َ
ْض
�ع ِبأر ٍ
وَأ َ ْن ُت� ْم ب َه�ا َف َ
�ال َت ْخر ُ
ُج�وا
ِ
ِف�رَارًا مِ ْن�ه) ..فف�ي ه�ذا
الحديث الرشي�ف خطة طبية
محكم�ة وضعه�ا النب�ي محمد
(ص�ىل الله عليه وآله وس�لم) ملحاربة
األوبئ�ة يف وقت لم يكن هناك فيه من
يعل�م ب�”الحجر الصح�ي” أو غريه،
فألزم املس�لم الذي يكون موجو ًدا يف
بل�د تفىش فيه الطاع�ون بأال يخرج
منه ،وإن كان سليمً ا ألنه ربما حمل
امل�رض ،وم�ن يك�ون خ�ارج البلد
فعليه أال يدخلها.
ويف الخت�ام نتوج�ه اىل الب�اري ع�ز
وجل أن يحفظ بلدنا من كل مكروه
وس�وء وداء ووب�اء ان�ه ويل ذل�ك،
والقادر عليه.

تامر ألغ�ى كل حفالته الغنائية
ً
خوف�ا
يف م�ر وخارجه�ا
م�ن إنتش�ار ف�ريوس كورون�ا
والتس�بب يف زي�ادة الع�دوى،
ً
خصوص�ا وأن حفالته الغنائية
تحظى بقبول ضخم .
ويواص�ل حس�ني تصوي�ر
مش�اهده بفيل�م «م�ش أن�ا «
وتش�اركه البطول�ة ح�ال ش�يحة
وسوسن بدر .

