املرور تعلن متديد ساعات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
عمل دوائرها يف بغداد
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة ،امس السبت،
تمديد ساعات عمل الدوام الرسمي يف دوائرها
عى إثر الزخم الحاصل عى مواقع التسجيل.
وذكرت املديرية يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «بالنظر للزخم الحاصل يف
مواقع التسجيل يف بغداد ،أمر مدير املرور العام
باستمرار الدوام الرسمي اليومي لكل أقسام
التسجيل واملرشوع الوطني لغاية الساعة
السادسة مسا ًء يف بغداد فقط».

األمانة حتدد منتصف الشهر احلالي
موعدا الفتتاح طريق حممد القاسم

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس السبت ،أن منتصف الشهر الحايل سيشهد إنهاء املرحلة
الرابعة من أعمال الصيانة يف طريق محمد القاسم ،وإعادة فتح الطريق.وقالت
األمانة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «أعمال الصيانة يف طريق محمد
القاسم مستمرة».وأضافت أنه تم «تحقيق نسب إنجاز متقدمة بالعمل ،وستتم
إعادة فتح الطريق أمام حركة السري واملرور منتصف الشهر الحايل».وكانت األمانة
أعلنت ،يف الثامن من الشهر املايض« ،انطاق املرحلة الرابعة واألخرية من أعمال
الصيانة الخاصة بطريق محمد القاسم ،وتحديدا ً للمقطع املمتد من تقاطع النهضة
حتى تقاطع القطن الطبي مع رمبتي الصعود والنزول قرب وزارة املالية ،ورمبة
صعود النهضة (باتجاه جامع النداء)».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7180 :االحـد  2شباط 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7180 Sun 2 Feb 2020

وسط رفض متظاهري ساحة التحرير وحمافظات أخرى

عالوي يعلن تكليفه برئاسة الوزراء ويدعو املتظاهرين إىل االستمرار يف االحتجاجات ويتعهد بتلبية مطالبهم
بغداد /الزوراء:
اعل�ن ،محمد توفي�ق عاوي ،امس
الس�بت ،تكليف�ه م�ن قب�ل رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،تش�كيل
الحكومة ،وفيما دعا املتظاهرين اىل
االستمرار بالتظاهرات ،تعهد بتلبية
مطالبهم ،وس�ط رفض متظاهري
س�احة التحرير ومحافظات اخرى
لتكليفه.
وق�ال ع�اوي ،يف فيديو ت�م تداوله
يف مواقع التواص�ل االجتماعي ،إنه
“بعد ان كلفن�ي رئيس الجمهورية
تش�كيل الحكومة قبل قليل ،أردت
ان اخاط�ب املتظاهري�ن بش�كل
ع�ام” .مبينا ً أنه “لوال ش�جاعتكم
ملا كان هناك تغيري يف البلد ،تحملتم
الكث�ري وصربتم كث�رياً ،وأنا مؤمن
بك�م ،واطل�ب منكم االس�تمرار يف
التظاهرات”.وأضاف“ :ألنكم ان لم
تكون�وا معي س�أكون وحدي ،ولن
اس�تطيع فع�ل أي يشء” .موضحا ً
”:فخ�ور بم�ا عملت�وه م�ن اج�ل
التغي�ري ،وأن�ا اآلن موظ�ف لديكم،
وأحمل رس�الة كب�رية ،فا ترجعوا
إذا لم تأخذوا م�ا تريدوه ،تظاهروا
واهتفوا هذا بلدك�م وهذا حقكم”.
وتاب�ع عاوي”:يج�ب ان نحميكم
ب�دل أن نقمعك�م ،وس�اح الدولة
يج�ب ان يرف�ع بوج�ه م�ن رف�ع
س�احه عليك�م ،وابقوا ملحاس�بة

القتل�ة ،وس�نعوض أرس الش�هداء
ونعال�ج الجرح�ى ونرج�ع هيب�ة
الدول�ة والق�وات االمني�ة ،ونصلح
االقتصاد ونحارب الفس�اد ونشكل
الحكومة”.وأكد ”:إذا فرضت الكتل
السياس�ية مرش�حيهم ،فسأخرج
واتكلم معكم ،وات�رك هذا التكليف

مثلم�ا تركتم دراس�تكم م�ن اجل
الوط�ن ،فس�أترك التكليف ألجلكم
ع�ي ضم�ريي” .مبينا ً
ّ
بم�ا يمليه
”:أنت�م خرجت�م تطالب�ون بوطن،
وإذا ل�م أحق�ق مطالبك�م ف�ا
استحق التكليف”.واعلن متظاهرو
س�احة التحري�ر وس�ط بغ�داد

وس�احة الحب�وب بمحافظ�ة ذي
ق�ار ،ومحافظات النج�ف وكرباء
والديواني�ة وواس�ط ،رفضه�م
لتكلي�ف محم�د توفي�ق ع�اوي
لرئاسة الوزراء ،مجددين مطالبهم
بتس�مية رئي�س وزراء مس�تقل
وغري جديل ،وقادر ع�ى ادارة الباد

يف املرحل�ة الراهنة.يذكر ان محمد
توفيق حسني عاوي أمني الربيعي،
ه�و س�يايس عراق�ي ،ول�د 1954
يف العاصم�ة بغداد ،انهى دراس�ته
االبتدائية واملتوس�طة والثانوية يف
بغداد ،والتحق بعدها بجامعة بغداد
كلية الهندسة املعمارية ،ويف السنة
النهائي�ة اضطر ان ي�رك الجامعة
وي�رك العراق إىل لبنان عام .1977
التح�ق يف الجامع�ة األمريكي�ة يف
بريوت ونال شهادة البكلوريوس يف
هندسة العمارة عام  ،1980انتمى
إىل حزب الدعوة االس�امية ثم ترك
الح�زب فيم�ا بع�د ..دخ�ل املعرك
الس�يايس ضمن قائمة اياد عاوي
الليربالي�ة منذ ع�ام  ،2005انتخب
عضوا ً ملجلس الن�واب العراقي منذ
بداية عام  2006حتى تعيينه وزيرا ً
لاتصاالت منذ اواس�ط عام 2006
حت�ى نهاي�ة ع�ام  ..2007التحق
مرة اخرى بمجل�س النواب عوضا ً
عن النائبة املتوفية عايدة عس�ريان
ع�ام  2008حت�ى انتخاب�ات عام
 ،2010انتخب عام  2010عضوا ً يف
مجلس النواب ث�م تم تعيينه وزيرا ً
لاتصاالت نهاية ع�ام  ،2010وقد
قدم استقالته من وزارة االتصاالت
بس�بب خافه م�ع رئي�س الوزراء
االس�بق ،ن�وري املالك�ي ،يف نهاية
عام .2012

مصر وإثيوبيا والسودان يوقعون االتفاق النهائي بشأن سد النهضة يف شباط

ص3

وزيرة الرتبية تؤكد متابعتها تأخر رواتب موظفيها وتعلن إطالقها خالل األسبوع احلالي

ص4

احللبوسي يؤكد أهمية دعم املؤسسة
األمنية

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،عى أهمية دعم املؤسس�ة
األمني�ة ،وتعزي�ز العاق�ة ب�ني أجهزة
األمن واملواطن.وذك�ر مكتبه اإلعامي
يف بيان :أن “رئي�س مجلس النواب زار
قائممقامي�ة الفلوج�ة ،خ�ال جولته
امليداني�ة يف املدين�ة” .مش�ريا ً إىل أن
“الحلب�ويس اطل�ع خال الزي�ارة عى
الواقع الخدمي ملدينة الفلوجة” .مؤكدا ً
ع�ى رضورة بذل املزيد م�ن الجهود يف
ه�ذا امللف ،خدمة أله�ايل املدينة وتلبية
ملتطلباتهم”.كما اطل�ع رئيس مجلس
الن�واب ،وفق�ا ً للبي�ان ،ع�ى الوض�ع
األمني للمدينة ،مش�ريا ً إىل أهمية دعم

املؤسس�ة األمنية ،وتعزي�ز العاقة بني
أجهزة األم�ن واملواط�ن؛ للحفاظ عى
االستقرار.

عالوي :على السياسيني اخلجل من جلوء
املتظاهرين للمنظمات الدولية حلمايتهم

بغداد /الزوراء:
رأى رئيس ائتاف العراقية ،اياد عاوي،
أن ع�ى الح�كام وسياس�يي الع�راق
أن يخجل�وا م�ن لج�وء املتظاهري�ن اىل
املنظم�ات الدولي�ة واإلقليمي�ة لطل�ب
النج�دة وحمايتهم.وق�ال ع�اوي ،يف
تغري�دة له ع�ى توي�ر“ :ع�ى الحكام
وسياس�يي الع�راق الخج�ل من توس�ل
املتظاهرين السلميني املطالبني باالصاح
بطل�ب النج�دة م�ن املنظم�ات الدولية
واإلقليمية لحمايتهم ،وهم ُيذبحون من
قبل بع�ض القوى االمنية ،وال من مجري
وال م�ن من�ارص إال الله ،وارادة ش�عبنا
االعزل”.يش�ار اىل ان ع�ددا م�ن ممثي
املتظاهرين يف محافظ�ة ذي قار التقوا،
الخمي�س امل�ايض ،ممثلة االم�ني العام

لامم املتح�دة بالع�راق ،جينني هينيس
باس�خارت ،ع�ى خلفي�ة االعتصامات
والصدام�ات الت�ي تش�هدها ع�دد م�ن
املحافظات ،وبينها ذي قار.

الدميقراطيون يفشلون يف عزل ترامب والرئيس
هادئ وسعيد واجلمهوريون حيتفلون

واشنطن /متابعة الزوراء:
فيم�ا يعد الخطوة األه�م لتربئة الرئيس
األمريك�ي ،دونال�د ترم�ب ،وإنهاء ملف
العزل ،رفض مجلس الش�يوخ بأغلبيته
الجمهوري�ة ق�رار اس�تدعاء الش�هود،
وه�ي الخط�وة الت�ي قات�ل م�ن أجلها
الديموقراطي�ون م�ن أج�ل اإلرضار
بس�معة الرئي�س ترم�ب ،م�ع إدراكهم
أنه�م غ�ري قادري�ن ع�ى عزله.وأعل�ن
الجمهوري�ون ثقته�م من�ذ البداي�ة يف

إفش�ال عزل الرئي�س ،ومنع اس�تدعاء
الش�هود واملزيد من املس�تندات ،وتربئة
الرئيس رسيع�ا ،وهو األمر الذي تحقق،
الجمعة ،برفض قرار اس�تدعاء الشهود
بأغلبي�ة  ،51-49ولم يتبق إال التصويت
ع�ى اإلق�االت كإج�راء رم�زي إلقف�ال
امللف بشكل رس�مي يوم األربعاء.وجاء
التصويت عى الشهود ،بينما كان ترمب
يف طريقه إىل فلوريدا.

تفاصيل ص3

توعد باختاذ إجراءات صارمة ضد أية مؤسسة متارس التطبيع

احتاد الصحفيني العرب يدعو إلسقاط
مؤامرة «صفقة القرن»

الزوراء /خاص:
دع�ت األمان�ة العام�ة التح�اد الصحفيني
الع�رب الجماه�ري العربي�ة إىل ب�دء تحرك
جماه�ريي متواصل يف كل الدول إلس�قاط
مؤام�رة صفق�ة الق�رن الت�ي ته�دف إىل
تصفي�ة القضي�ة الفلس�طينية ،متوع�دة
باتخاذ إجراءات صارمة يف حق أي شخص
أو مؤسسة إعامية تمارس التطبيع ،حيث
ستوضع قائمة س�وداء تحت اسم «قائمة
العار» .وأك�دت األمانة ،يف بيان صدر عقب
االجتم�اع الط�ارئ ال�ذي عقدته برئاس�ة
رئيس االتحاد ،مؤيد الامي يف مقر االتحاد
بالقاه�رة ،وتلقت «الزوراء» نس�خة منه:
إن الجريم�ة املتج�ددة تمت تحت مس�مى

مؤام�رة صفق�ة الق�رن ،لن تمر وس�يتم
إس�قاطها .مؤك�دة أن فلس�طني ه�ي كل
فلس�طني التاريخي�ة ،وهي ارض الش�عب
العرب�ي الفلس�طيني بعاصمته�ا القدس،
وبمقدساتها اإلسامية واملسيحية.ولفتت
إىل إتخ�ذت ق�رارات أبرزها :تش�كيل فريق
عم�ل برئاس�ة رئي�س االتح�اد للمبارشة
فورا بتوجي�ه كتب إىل برملانات العالم ،وكل
النقاب�ات واملؤسس�ات املهني�ة والعمالية
واالجتماعية ومؤسس�ات حقوق اإلنسان،
لرشح مخاطر هذه املؤامرة عى فلس�طني
وش�عبها ،ودعوتها للتحرك ،وبكل الوسائل
املتاحة ،إلسقاطها.

تفاصيل ص2

قانوني :ال يوجد نص دستوري جييز حتديد مدة حكم رئيس الوزراء اجلديد

القانونية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
اس�تبعدت اللجنة القانونية النيابية
اج�راء انتخاب�ات برملاني�ة مبك�رة،
مؤك�دة انها تحتاج اىل ح�ل الربملان،
واكم�ال االج�راءات الفني�ة من قبل
مفوضي�ة االنتخاب�ات ،وفيم�ا رأى
خب�ري قانوني ع�دم احقي�ة الربملان
تحدي�د م�دة حك�م رئي�س ال�وزراء
الجدي�د ،اك�د الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ع�دم وج�ود رشوط
من قب�ل الكتل الكردية عى مرش�ح
رئاس�ة الحكومة املقبل.وقال عضو

 :إجراء االنتخابات املبكرة مشروط حبل الربملان وإجراءات املفوضية

اللجنة النائب ،صائب خدر ،يف حديث
ل�»ال�زوراء» :ان الدس�تور العراق�ي
وض�ع الخط�وط العام�ة للسياس�ة
االقتصادي�ة والقانونية والسياس�ية
يف الب�اد ،وال توج�د مادة دس�تورية
تح�دد عمر الحكومة الت�ي تأتي بعد
املس�تقيلة او فقرة تش�ري اىل طبيعة
عم�ل الحكومة االنتقالي�ة .الفتا اىل:
ان هناك توقيتات دس�تورية محددة
لعم�ر الربمل�ان والحكوم�ة ورئي�س
الجمهوري�ة ،إال انه�ا ل�م تحدد عمر
الحكوم�ة االنتقالية.واض�اف :ان

رئي�س ال�وزراء الجدي�د ال يمكن له
ان يعلن ع�ن انتخاب�ات مبكرة دون
ان يح�ل الربمل�ان نفس�ه ،ويأخ�ذ
تطمين�ات من مفوضي�ة االنتخابات
بإكم�ال جمي�ع االج�راءات الفني�ة
لانتخاب�ات ،ودون ذل�ك ال يمك�ن
االعان عن انتخابات برملانية مبكرة.
مبينا :انه يف ظل الوضع الراهن فمن
الصعب اجراء انتخابات مبكرة لكون
الوضع الس�يايس ما زال مش�حونا،
وعندم�ا تف�وز اح�دى القوائ�م او
االحزاب سيشكك االخرون بشفافية

النفط :إيراداتنا تع ّدت ستة مليارات دوالر
لشهر كانون الثاني

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النف�ط مجموع الصادرات النفطية
واإلي�رادات املالية املتحققة لش�هر كانون الثاني
امل�ايض ،بحس�ب االحصائي�ة االولي�ة الص�ادرة
ع�ن رشكة تس�ويق النف�ط العراقية “س�ومو”،
فيما اش�ارت اىل ان ايراداته�ا بلغت اكثر من ()6
مليارات دوالر.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان :ان “كمي�ة الصادرات
م�ن النفط الخ�ام بلغت اكثر م�ن ( )102مليون
و( )485الف�ا و( )497برمي�ا ،بإي�رادات بلغت
اكثر من ( )6ملي�ارات و( ) 195مليونا و ()446
ال�ف دوالر “ .ونقلت الوزارة عن املتحدث باس�م
وزارة النف�ط ،عاصم جه�اد ،قوله :إن “مجموع
الكميات املصدرة من النفط الخام لش�هر كانون

الثان�ي امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف وس�ط
وجنوب الع�راق بلغت ( )101مليون و ( )62الفا
و( )366برمياً ،أما من حقول كركوك عرب ميناء
جيه�ان فبلغ�ت الكمي�ات املص�درة ( )1مليون
و( )114الفا و( )35برميا ،فيما بلغت الكميات
املص�درة اىل االردن ( )309الف�ا و( )96برمياً”.
وأضاف جهاد أن “املعدل اليومي الكي للصادرات
بل�غ ( )3مايني و( )306ال�ف برميل ،حيث كان
املع�دل اليوم�ي للتصدير من موان�ئ البرصة بلغ
( )3مايني و( )260الف برميل ،ومن جيهان كان
املع�دل اليومي ( )36الف برميل ،فيما كان املعدل
اليوم�ي للتصدير اىل االردن كان ( )10الف برميل
بالي�وم” .مبين�ا ً أن “معدل س�عر الربميل الواحد
بلغ ( )60.452دوالراً”.

االنتخابات ،وبالتايل ستخلق مشاكل
اكث�ر ،لذل�ك ربم�ا رئي�س الحكومة
الجدي�د س�يكمل ما تبق�ى من عمر
الحكومة الحالية.بدوره ،رأى الخبري
القانون�ي ،ع�ي التميم�ي :ان�ه ال
يمكن ان تح�دد مدة رئي�س الوزراء
القادم خلفا للمس�تقيل عبد املهدي،
الن امل�ادة  ٧٦بفقراته�ا ثالثا ورابعا
وخامس�ا ،قالت ان�ه يف حالة إخفاق
املرشح يتم تكليف مرشح جديد اخر.
مؤكدا عدم وجود ن�ص يجيز تحديد
مدة بقاء رئيس مجلس الوزراء الذي

ينتهي عمر رئاسته بانتهاء الربملان،
أي ارب�ع س�نوات.وقال التميمي ،يف
حديث ل�»ال�زوراء» :ال يجوز تحديد
مدة رئي�س مجلس ال�وزراء القادم،
ال م�ن رئي�س الجمهوري�ة وال م�ن
الربمل�ان ،وانم�ا ه�و س�يكمل امل�دة
املتبقية خلفا للمستقيل عبد املهدي.
واض�اف :ان مدة رئي�س الجمهورية
بتكليف مرش�ح جديد ومرش�ح آخر
غري عبد املهدي الذي يعد هو مرش�ح
الكتلة األكرب.

تفاصيل ص2

بعد  3سنوات من استفتاء املواطنني لصاحل “بريكست”

بريطانيا تنسحب رمسيا من االحتاد األوروبي وتعلن
بداية صفحة جديدة يف تارخيها
لندن /متابعة الزوراء:
انس�حبت بريطانيا رسميا من االتحاد األوروبي،
بع�د  3س�نوات من االس�تفتاء الذي ص�وّت فيه
نح�و  52%من املواطنني لصال�ح “الطاق” من
بروكسل.وقال رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس
جونس�ون :إن “وظيفتنا اآلن ه�ي توحيد الباد
والس�ري بها إىل األمام” .موضحا أن “بريكست”
ليس النهاية ،وإنما بداية صفحة جديدة يف تاريخ
بريطانيا.ولن يؤدي انس�حاب بريطانيا الرسمي
إىل أي تغ�ريات جوهري�ة حتى ديس�مرب ،2020
موع�د انتهاء الف�رة االنتقالي�ة يف العاقات بني
لندن وبروكس�ل.ومن املتوق�ع أن تجري اململكة

املتح�دة مع االتح�اد األوروب�ي مفاوضات حول
عاقتهما املس�تقبلية خال هذا العام.ويس�عى
رئي�س ال�وزراء الربيطاني ،بوريس جونس�ون،
إىل إب�رام اتف�اق للتج�ارة الح�رة ،والحفاظ عى
التع�اون يف العدي�د م�ن املج�االت الحيوي�ة مع
بروكسل ،وقبل كل يشء التعاون األمني.ويف حال
فشلت املفاوضات ،ستتعرض بريطانيا ملا يسمى
ب�”بريكس�ت الق�ايس” ،حي�ث س�تفرض ع�ى
اململكة املتحدة رس�وما تجاري�ة عى وفق قواعد
منظمة التجارة العاملية ،مما س�يؤدي إىل ارتفاع
األسعار ،ونقص محتمل يف البضائع األوروبية.

تفاصيل اخرى ص3

اجلامعة العربية جتدد موقفها الداعم للفلسطينيني

خالل ترؤسه االجتماع العربي الطارئ ..العراق يرفض “صفقة القرن” ويعدها فرضا لألمر الواقع

القاهرة  /متابعة الزوراء:
ج�ددت جامعة ال�دول العربية ،أمس
السبت ،موقفها الداعم للفلسطينيني
بعد إع�ان خط�ة الس�ام األمريكية
املعروف�ة ب�”صفق�ة الق�رن” ،فيما
أعرب العراق ع�ن رفضه لتلك الخطة
كونها تس�عى لفرض سياس�ة األمر
الواقع.وانطلق�ت ،ظهر امس ،أعمال
االجتم�اع الطارئ ل�وزراء الخارجية
الع�رب لبح�ث تداعي�ات “صفق�ة
القرن” ،برئاس�ة الع�راق ،حيث قال
وزير الخارجية ،محمد عي الحكيم،
يف كلمت�ه خ�ال افتتاح الجلس�ة :إن

م�ا تس�مى بصفق�ة الق�رن تس�عى
لفرض سياس�ة األمر الواقع .مؤكدا:

أن الع�راق يح�ث الفلس�طينيني عى
الوح�دة لضم�ان حقه�م يف دول�ة

عاصمتها القدس املحتلة .ودعا جميع
أعضاء الجامعة العربية لتقديم الدعم
للفلس�طينيني يف تقري�ر مصريه�م.
كما اعلن األم�ني العام لجامعة الدول
العربية ،أحم�د أبو الغيط“ ،ان العرب
يأخ�ذون أي مق�رح للس�ام بجدية
كامل�ة” ،مؤكدا ،يف الوقت نفس�ه ،أن
الجامع�ة لم تتخي�ل أن يكون مقرح
الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترام�ب،
مخيب�ا لآلم�ال كم�ا كان.ويف كلمت�ه
خ�ال افتت�اح االجتم�اع الط�ارئ
للجامع�ة العربي�ة ،ق�ال أب�و الغيط:
إن الطرح األمريك�ي األخري واملدعوم

إرسائيلي�ا كش�ف عن تح�ول حاد يف
السياس�ية األمريكي�ة تج�اه الرصاع
الفلس�طيني اإلرسائي�ي ،وكيفي�ة
تسويته.وتابع أمني الجامعة العربية:
كنا نتوقع أال تخرج تس�وية أمريكية
بهذه األهمية بالص�ورة التي خرجت
به�ا .مش�ريا إىل :أن�ه كان يف ط�رح
الخطة عى ذلك النحو رس�الة سلبية
أثرت يف استقبال الخطة ومضمونها.
وأكد :أن قضية فلس�طني هي قضية
العرب جميعا ،واجتم�اع اليوم وقفة
تضامن مع شعبها.

تفاصيل ص2

سياسة
العدد 7180 :االحـد  2شباط 2020

السيد الصدر :الشعب هو من
اختار رئيسا لوزرائه وليس الكتل

بغداد/نينا:
اكد زعيم التيار الصدري ،السيد
مقتدى الصدر  ”:ان الشعب هو
من اختار رئيسا لوزرائه وليس
الكتل ،وهذه خطوة جيدة ستعزز
باملستقبل”.
وقال السيد الصدر ،يف تغريدة له
عىل “ تويرت ““ :اليوم سي َ
ُسجّ ل
يف تأريخ العراق ّ
بأن الشعب هو
من اختار رئيسا ً لوزرائه وليس
الكتل ..وهذه خطوة جيدة
ستتعرّز باملستقبل “.
واضاف ”اليوم نحن الثوّار
مُ لزمون باإلستمرار بالتظاهر
السلمي ،من أجل إكمال الكابينة
الوزراية املُستقلة ،النابعة من
الشعب وإىل الشعب “.
وتابع ”:اليوم نأمل من األخ محمد
عالوي أن ال يستسلم للضغوط
الخارجية والداخلية ،وأن يُعلِ َن
عن برنامجه ،ويُرسع يف البدء
باالنتخابات املُ َبكرة ،وأن يسعى
إىل سيادة العراق واستقالله ،بما
يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة
قوّاته األمنية “.
وتابع  ”:اليوم أعلِن عن منع

كل من ينتمي يل أن يزج نفسه
بالحكومة ،وأن ال يؤثر ،ال من
قريب وال من بعيد ،يف تشكيلها،
وان ارا َد دعما ً لتقويته بصورة
مُ ستقلّة ،فأنا والشعب مُ ستع ّدون
لذلك”.
ّ
وعرب السيد الصدر عن تمنياته
بأن “يكون تكليف رئيس
الجمهورية لألخ محمد عالوي
مقبوالً ومرضيّا ً من الشعب ،وأن
يتحلوا بالصرب ،ويستمرّوا عىل
نهجهم السلمي يف تظاهراتهم من
أجل العراق ..وإن فشل يف تشكيل
حكومته ،فنحن مع الشعب ضد
الطائفيّة والعرقيّة والحزبيّة
والفئويّة والفساد”.

عبد املهدي وعالوي يتفقان للعمل سوية
مبا يناسب متطلبات مرحلة التكليف
بغداد /الزوراء:
اتفق رئيس الوزراء السابق ،عادل عبد املهدي ،واملكلف محمد توفيق
عالوي للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف.
وقال مكتب عبد املهدي ،يف بيان  :إن “رئيس مجلس الوزراء املستقيل،
عادل عبد املهدي ،اجرى اتصاال برئيس مجلس الوزراء املكلف محمد
توفيق عالوي ،مباركا له التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة ،ومعربا
له عن وضع كل اإلمكانيات لنجاحه يف مهامه املقبلة”.
وأضاف البيان أن “الطرفني اتفقا عىل اللقاء يف اول فرصة ممكنة
للعمل سوية بما يناسب متطلبات مرحلة التكليف ،ونجاح العملية
الديمقراطية عىل افضل وجه”.
وأعلن محمد توفيق عالوي ،امس السبت ،تكليفه من قبل رئيس
الجمهورية برهم صالح بتشكيل الحكومة ،وفيما دعا املتظاهرين
اىل االستمرار بالتظاهرات ،أكد أنه ال يستحق املنصب إذا لم يحقق
مطالب املتظاهرين.

بسبب”كورونا” ..منع دخول الصينيني
عرب املنافذ احلدودية واملطار ملدة شهر

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت مديرية الجنسية والجوازات
يف البرصة ،امس السبت ،املبارشة
بتنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع
دخول حاميل الجنسية الصينية
عرب املنافذ الحدودية واملطار ملدة
شهر.
وقال مدير املديرية ،العميد أمجد
حسن ،يف ترصيح صحفي :إنه
تمت “املبارشة بتنفيذ توجيه
وزارة الداخلية بمنع دخول حاميل

الجنسية الصينية عرب املنافذ
الحدودية واملطار ملدة شهر”.
ولم تسجل لغاية اآلن أية إصابة
بفايروس “كورونا” يف العراق،
واتخذت جملة إجراءات وقائية
للحيلولة دون دخول الوباء إىل
البالد.
كما تعمل الحكومة العراقية عىل
إجالء رعاياها يف “ووهان” الصينية
التي بدأ الفريوس باالنتشار من
هناك.
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 :إجراء االنتخابات املبكرة مشروط حبل
القانونية النيابية لـ
الربملان وإكمال اإلجراءات الفنية من قبل املفوضية
الزوراء /حسني فالح:
استبعدت اللجنة القانونية النيابية
اجراء انتخابات برملانية مبكرة،
مؤكدة انها تحتاج اىل حل الربملان،
واكمال االجراءات الفنية من قبل
مفوضية االنتخابات ،وفيما رأى خبري
قانوني عدم احقية الربملان تحديد
مدة حكم رئيس الوزراء الجديد ،اكد
الحزب الديمقراطي الكردستاني عدم
وجود رشوط من قبل الكتل الكردية
عىل مرشح رئاسة الحكومة املقبل.
وقال عضو اللجنة النائب ،صائب خدر،
يف حديث لـ”الزوراء” :ان الدستور
العراقي وضع الخطوط العامة
للسياسة االقتصادية والقانونية
والسياسية يف البالد ،وال توجد مادة
دستورية تحدد عمر الحكومة التي
تأتي بعد املستقيلة او فقرة تشري
اىل طبيعة عمل الحكومة االنتقالية.
الفتا اىل :ان هناك توقيتات دستورية
محددة لعمر الربملان والحكومة
ورئيس الجمهورية ،إال انها لم تحدد
عمر الحكومة االنتقالية.
واضاف :ان رئيس الوزراء الجديد
ال يمكن له ان يعلن عن انتخابات
مبكرة دون ان يحل الربملان نفسه،
ويأخذ تطمينات من مفوضية
االنتخابات بإكمال جميع االجراءات
الفنية لالنتخابات ،ودون ذلك ال يمكن
االعالن عن انتخابات برملانية مبكرة.
مبينا :انه يف ظل الوضع الراهن فمن

الصعب اجراء انتخابات مبكرة لكون
الوضع السيايس ما زال مشحونا،
وعندما تفوز احدى القوائم او
االحزاب سيشكك االخرون بشفافية
االنتخابات ،وبالتايل ستخلق مشاكل
اكثر ،لذلك ربما رئيس الحكومة
الجديد سيكمل ما تبقى من عمر
الحكومة الحالية.
بدوره ،رأى الخبري القانوني ،عيل
التميمي :انه ال يمكن ان تحدد مدة

رئيس الوزراء القادم خلفا للمستقيل
عبد املهدي ،الن املادة  ٧٦بفقراتها
ثالثا ورابعا وخامسا ،قالت انه يف حالة
إخفاق املرشح يتم تكليف مرشح
جديد اخر .مؤكدا عدم وجود نص
يجيز تحديد مدة بقاء رئيس مجلس
الوزراء الذي ينتهي عمر رئاسته
بانتهاء الربملان ،أي اربع سنوات.
وقال التميمي ،يف حديث لـ”الزوراء”:
ال يجوز تحديد مدة رئيس مجلس

الوزراء القادم ،ال من رئيس
الجمهورية وال من الربملان ،وانما هو
سيكمل املدة املتبقية خلفا للمستقيل
عبد املهدي.
واضاف :ان مدة رئيس الجمهورية
بتكليف مرشح جديد ومرشح آخر
غري عبد املهدي الذي يعد هو مرشح
الكتلة األكرب ،وبما ان الكتلة االكرب
قد سكتت عند ترشيحه ،والسكوت يف
معرض الحاجة للرأي قبول ،خالل مدة

 ١٥يوما كما تقول املادة  ٧٦فقرات ٣
و ٤و ، ٥ما يعني ان رئيس الجمهورية
غري مقيد يف االختيار سواء من
املستقلني أو الكفاءات ،وهذا حتى لو
اصطدم بالكتل يف الربملان ولم تصوّت،
فإن رئيس الجمهورية لديه التأييد
الشعبي وهو مصدر السلطات ،وبهذا
تنتهي املحاصصة ،وتتحول إىل مرحلة
جديدة عىل وفق ما تريد الجماهري.
من جهته ،اكد القيادي يف الحزب
الديمقراطي الكردستان،ي ماجد
شنكايل :ان اختيار رئيس الوزراء هو
خيار الكتل الشيعية ،النه استحقاقها،
عىل ان يحصل عىل توافق كردي،
سني .مؤكدا :ليس هناك رشوط من
الكتل الكردية ،ولكن يجب ان يحرتم
من يقع عليه االختيار ملنصب رئيس
الوزراء الدستور والقانون كأساس
للعالقة بني بغداد واربيل ،وان يتعهد
بالعمل عىل حل املشاكل العالقة
بني االقليم وبغداد عىل وفق االليات
الدستورية والقانونية.
وقال شنكايل يف حديث لـ”الزوراء”
 :انه بعد االتفاق عىل شخصية
رئيس الوزراء التي هي اآلن املشكلة
الرئيسية ،بعدها ستبدأ محادثات
تشكيل الحكومة خالل  ٣٠يوما،
حينها يمكن الحديث عن مطالب
الكتل واستحقاقاتها االنتخابية ،أما
اآلن فكل يشء مؤجل اىل حني اختيار
مكلف لرئاسة الوزراء.

توعد باختاذ إجراءات صارمة ضد أية مؤسسة متارس التطبيع

احتاد الصحفيني العرب يدعو لبدء حترك عربي إلسقاط مؤامرة “صفقة القرن”

الزوراء /خاص:
دعت األمانة العامة التحاد الصحفيني العرب
الجماهري العربية إىل بدء تحرك جماهريي
متواصل يف كل الدول إلسقاط مؤامرة
صفقة القرن التي تهدف إىل تصفية القضية
الفلسطينية ،متوعدة باتخاذ إجراءات صارمة
يف حق أي شخص أو مؤسسة إعالمية تمارس
التطبيع ،حيث ستوضع قائمة سوداء تحت اسم
“قائمة العار”.
وأكدت األمانة ،يف بيان صدر عقب االجتماع
الطارئ الذي عقدته برئاسة رئيس االتحاد،
مؤيد الالمي ،يف مقر االتحاد بالقاهرة ،وتلقت
“الزوراء” نسخة منه :إن الجريمة املتجددة
تمت تحت مسمى مؤامرة صفقة القرن ،لن تمر
وسيتم إسقاطها .مؤكدة أن فلسطني هي كل
فلسطني التاريخية وهي ارض الشعب العربي
الفلسطيني بعاصمتها القدس وبمقدساتها
اإلسالمية واملسيحية.
ولفتت إىل :إتخاذ قرارات أبرزها :تشكيل فريق
عمل برئاسة رئيس االتحاد للمبارشة فورا
بتوجيه كتب إىل برملانات العالم وكل النقابات
واملؤسسات املهنية والعمالية واالجتماعية
ومؤسسات حقوق اإلنسان لرشح مخاطر هذه
املؤامرة عىل فلسطني وشعبها ،ودعوتها للتحرك
وبكل الوسائل املتاحة إلسقاطها ،وتشكيل “لجنة

فلسطني ومقاومة التطبيع” يف االتحاد وتنشيط
عملها لوضع برنامج تحرك متواصل وفعال عىل
كل الصعد يف مواجهة الصفقة املؤامرة.
وشددت األمانة العامة بأنها ستتخذ إجراءات
صارمة يف حق أي شخص أو مؤسسة إعالمية
تمارس التطبيع ،وستضع قائمة سوداء تحت
اسم قائمة العار بأسماء أي صحفي أو جهة
تقوم بالتطبيع ،مؤكدة أن أية استضافة ألي
صهيوني هو ترويج لالحتالل ومؤامرت،ه
ومساهمة يف مرشوع اغتصاب فلسطني .
ودعت األمانة املؤسسات اإلعالمية كافة إىل
توسيع مجاالت التغطية الصحفية لدعم
الشعب الفلسطيني ومقاومته لالحتالل ورفض
صفقة العار ،مطالبة النقابات املهنية العربية
ومؤسسات حقوق اإلنسان إىل التحرك عرب وقفات
وتظاهرات شعبية وتنظيم الندوات واملؤتمرات
لرشح مخاطر املؤامرة ،والدعوة ملواجهتها
وإسقاطه ،وتشكيل أطر تنظيمية تحت اسم
“ إسقاط صفقة القرن“ تكون مهمتها وضع
الخطط والربامج العملية للتحركات.
وقررت أمانة مجلس الوزراء أن يقوم رئيس
االتحاد بمبادرة عاجلة بدعوة الرؤساء واألمناء
العامني لالتحادات املهنية العربية إىل اجتماع
عاجل لتدارس الخطوات الواجب اتخاذها انطالقا
من مسؤؤلياتهم القومية ملواجهة هذه املؤامرة يف

شكل جماعي ،كما قررت األمانة العامة تكليف
النقابة الفلسطينية بوضع مرشوع كتاب تحت
اسم “ الكتاب األسود للصفقة السوداء “ ترشح
فيه تفاصيل الصفقة ومخاطرها عىل فلسطني
واألمة العربية ،عىل أن يصدر باسم اتحاد
الصحفيني العرب ،وباللغتني العربية واالنجليزية
ويوزع ىف جميع الدول.
ورحبت األمانة بالقرار الجماعي الجتماع وزراء
الخارجية العرب يف القاهرة برفض صفقة القرن
رفضا مطلقا ،يف حني قررت إبقاء اجتماعاتها
مفتوحة ملتابعة جميع الخطوات ومواكبتها .
ووصل رئيس االتحاد العام للصحفيني العرب،
نقيب الصحفيني العراقيني ،مؤيد الالمي ،إىل
القاهرة لرتؤس االجتماع الطارئ الخاص
بمناقشة ظروف القضية الفلسطينية وبحث
تداعيات صفقة القرن .
وقال االتحاد يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة
منه :إن رئيس االتحاد العام للصحفيني العرب،
نقيب الصحفيني العراقيني ،مؤيد الالمي ،وصل،
أمس ،إىل القاهرة لرتؤس االجتماع الطارئ بمقر
االتحاد العام للصحفيني العرب بحضور اعضاء
االمانة العامة ،من أجل مناقشة الظروف الطارئة
الخاصة بالقضية الفلسطنية ،وهي القضية
االويل للعرب ،وبحث تداعيات صفقة القرن.
وأدان االتحاد العام للصحفيني العرب مرشوع

صفقة القرن ،مضيفا أن هذه الصفقة تم
وضعها بمعزل عن املجتمع الدويل ومبادئ األمم
املتحدة وقراراتها ذات الصلة ،وهي بذلك تفتح
صفحة جديدة ىف سجل تمرد سياسات الدول
الكربي عىل املواثيق الدولية ،وخروجها السافر
عىل هذه املواثيق .
وأضاف اتحاد الصحفيني العرب :أن مرشوع
ترامب ال يتمتع بأية مصداقية سياسية،
ويسقط الثوابت التاريخية والوجودية
والجغرافية للفلسطينيني ،وهذه الخطة جاءت
لخدمة اإلحتالل ومرشوعه اإلستيطاني الواسع.
موضحا :أن هذه الخطة األمريكية تعد قتال
لحل الدولتني الذى توافق عليه املجتمع الدويل
بإستثناء الواليات املتحدة وكيان اإلحتالل
الصهيوني ،وهي بمثابة دعم أمريكي لنتنياهو
ىف االنتخابات االرسائيلية القادمة ،كما أن ترامب
سيوظفها ىف حملته اإلنتخابية املقبلة لكسب
األصوات اليهودية.
ودعا االتحاد العام للصحفيني العرب كل الدول
العربية اىل إتخاذ موقف موحد ملواجهة هذه
الخطة التي من الواضح انها لن تلبي األماني
والحقوق املرشوعة للشعب العربي الفلسطيني
ىف إقامة دولته املستقلة عىل ترابه الوطني
وعاصمتها القدس الرشقية ،ويف إطار القرارات
األممية ومبادرة السالم العربية كحد أدنى.

اجلامعة العربية جتدد موقفها الداعم للفلسطينيني

خالل ترؤسه االجتماع العربي الطارئ ..العراق يرفض “صفقة القرن” ويعدها فرضا لألمر الواقع
القاهرة  /متابعة الزوراء:
جددت جامعة الدول العربية ،أمس
السبت ،موقفها الداعم للفلسطينيني
بعد إعالن خطة السالم األمريكية
املعروفة بـ”صفقة القرن” ،فيما
أعرب العراق عن رفضه لتلك الخطة
كونها تسعى لفرض سياسة األمر
الواقع.
وانطلقت ،ظهر امس ،أعمال
االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية
العرب لبحث تداعيات “صفقة
القرن” ،برئاسة العراق ،حيث قال
وزير الخارجية ،محمد عيل الحكيم،
يف كلمته خالل افتتاح الجلسة :إن
ما تسمى بصفقة القرن تسعى
لفرض سياسة األمر الواقع .مؤكدا:
أن العراق يحث الفلسطينيني عىل
الوحدة لضمان حقهم يف دولة
عاصمتها القدس املحتلة .ودعا
جميع أعضاء الجامعة العربية
لتقديم الدعم للفلسطينيني يف تقرير
مصريهم.
كما اعلن األمني العام لجامعة الدول
العربية ،أحمد أبو الغيط“ ،ان العرب
يأخذون أي مقرتح للسالم بجدية
كاملة” ،مؤكدا ،يف الوقت نفسه ،أن
الجامعة لم تتخيل أن يكون مقرتح
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
مخيبا لآلمال كما كان.

ويف كلمته خالل افتتاح االجتماع
الطارئ للجامعة العربية ،قال أبو
الغيط :إن الطرح األمريكي األخري
واملدعوم إرسائيليا كشف عن تحول
حاد يف السياسية األمريكية تجاه
الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل،
وكيفية تسويته.
وتابع أمني الجامعة العربية :كنا
نتوقع أال تخرج تسوية أمريكية بهذه
األهمية بالصورة التي خرجت بها.
مشريا إىل :أنه كان يف طرح الخطة
عىل ذلك النحو رسالة سلبية أثرت يف
استقبال الخطة ومضمونها.
وأكد :أن قضية فلسطني هي قضية
العرب جميعا ،واجتماع اليوم وقفة
تضامن مع شعبها .مشريا إىل :أن
توقيت ومالبسات طرح املبادرة
األمريكية األخرية تثري تساؤالت
كثرية.
كما أكد أبو الغيط :أن إنهاء
الرصاع مع إرسائيل مصلحة
فلسطينية وعربية .مشددا عىل :أن
القضية الفلسطينية ليست قضية
الفلسطينيني وحدهم ،بل قضية
العرب جميعا .داعيا الفلسطينيني
واإلرسائيليني إىل التفاوض بنفسيهما
للوصول إىل حل يستطيع كل منهما
التعايش معه والقبول به.
ُ
وعـقد مجلس جامعة الدول العربية

االجتماع غري العادي عىل مستوى
وزراء الخارجية ،برئاسة العراق،
بمقر الجامعة يف القاهرة ،وذلك
ملناقشة املوقف العربي من الخطة
األمريكية للسالم “صفقة القرن”
التي نرشها الرئيس األمريكي،
دونالد ترامب ،الثالثاء املايض،
بحضور رئيس الوزراء اإلرسائييل

املنتهية واليته ،بنيامني نتنياهو،
فيما رفضتها السلطة الفلسطينية
وعدة دول أخرى.
وتتضمن الخطة املكونة من 181
صفحة ،إقامة دولة فلسطينية
“متصلة” يف صورة “أرخبيل” تربطه
جسور وأنفاق ،مع جعل مدينة
القدس املحتلة عاصمة غري مقسمة

إلرسائيل.
اىل ذلك ،أكد الرئيس الفلسطيني،
محمود عباس ،أن الرئيس االرسائييل
بنيامني نتنياهو ال يؤمن بالسالم،
ولم يحصل أي تقدم يف الفرتات
الثالث التي قضاها يف الحكومة ،كما
أن القضية الفلسطينية لم يحصل
بها اي تقدم بصورة عام ،منذ ان

استولت عليها امريكا.
وقال عباس ،يف كلمة له اثناء اجتماع
الجامعة العربية يف القاهرة ،برئاسة
العراق :إن وعد بلفور جاء نتيجة
تنسيق كامل بني بريطانيا والواليات
املتحدة .الفتا اىل :أن نتنياهو ال يؤمن
بالسالم ،ولم يحصل أي تقدم يف الفرتات
الثالث التي قضاها يف الحكومة.
وأضاف :قلت لرتامب يف اجتماع
سابق إنني سأسعى لتكون دولة
فلسطني منزوعة السالح ،ألنني ال
أؤمن بقوة السالح ،كما أن ترامب
أرسل يل الصفقة لكي أقرأها بعد
اإلعالن عنها ،وكأنني غري معني بها.
الفتا اىل :أن القضية الفلسطينية لم
يحصل بها اي تقدم منذ ان استولت
عليها امريكا.
وتابع عباس حديثه يف اجتماع
الجامعة :أتحدى أي أحد منكم
أن يرسم خارطة فلسطني التي
تضمنتها صفقة القرن .مؤكدا
بالقول :لن نقبل بأي حل يقوم بضم
القدس إلرسائيل ،ونحن حراسها
واملسؤولون عنها.
ويف بيانها الختامي ،أكدت جامعة
الدول العربية ،وقوفها إىل جانب
الفلسطينيني بعد إعالن خطة السالم
األمريكية ،وجاء ذلك عىل لسان رياض
املالكي ،وزير الخارجية الفلسطيني.

وأضاف املالكي :أن مبادرة السالم
العربية هي الحد األدنى املقبول عربيا
لتحقيق السالم .مبينا :أن فلسطني
تقدمت بمرشوع قرار لرفض خطة
السالم األمريكية ،وعدم التعاطي
معها بأي شكل من األشكال.
وقال املالكي :نتوقع من كل الدول
العربية أن تتبنى ،وتوافق عىل مسودة
القرار ليصبح قرارا ً باإلجماع.
من جهته ،قال وزير الخارجية
املرصي ،سامح شكري :إن مرص
تقف مع الحقوق العادلة للشعب
الفلسطيني .مبينا :أن محددات
“تسوية السالم تستند لقرارات
الرشعية واملبادرة العربية”.
يأتي ذلك ،فيما شدد وزير الخارجية
السعودي ،فيصل بن فرحان ،عىل أن
اململكة تقف مع الدولة الفلسطينية
املستقلة وعاصمتها القدس الرشقية.
مضيفاً :نؤكد مجددا دعمنا للشعب
الفلسطيني وقضيته العادلة.
أما وزير الخارجية األردني ،أيمن
الصفدي ،من جهته ،فقال“ :إن
السالم الشامل والعادل يلبي
حق الشعب الفلسطيني يف دولته
وعاصمته” .مشريا ً إىل :أن السالم
يجب أن يتم عىل وفق مقررات
الرشعية الدولية ،وإال فإن التداعيات
ستكون خطرية.
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تسعى اىل كافة الطرق املتاحة

الصني ..تربعات “فلكية” ملواجهة فريوس كورونا
بكني/متابعة الزوراء:
مع استمرار انتشار فريوس “كورونا”
الجديد يف الصني ،أعلنت وسائل إعالم
محلية رس�مية ع�ن حمل�ة تربعات
جمعت مبلغا “فلكيا” ملواجهة املرض
القات�ل ،يف ظاه�رة تعك�س تضامنا
اجتماعيا واسعا داخل البالد.
وقال�ت صحيف�ة “بيبول�ز دي�ي”
الصيني�ة ،نقال ع�ن “جمعية الصني
الخريي�ة” ،إن إجم�ايل التربع�ات بلغ
 10.1ملي�ار يوان ،أي م�ا يقرتب من
ملي�ار ونصف دوالر ،حتى الس�اعات
األوىل م�ن صب�اح اول ام�س الجمعة
بالتوقيت املحي.
وتحتاج الصني هذه األموال يف تشييد
املستشفيات وإكمال إجراءات الحجر
الصح�ي وإج�راء األبحاث الس�اعية
لتحضري لقاح مضاد للفريوس.
ويف أح�دث إحص�اء بش�أن ضحاي�ا
“كورون�ا” ،ذك�ر تلفزي�ون الص�ني
املرك�زي نق�ال ع�ن لجن�ة الصح�ة
الوطني�ة ،أن ع�دد وفي�ات الفريوس
ارتفع بواق�ع  46ش�خصا ،الجمعة،
ليبلغ  259يف املجمل.
وس�جلت الب�الد  2102حال�ة إصابة

جديدة الجمعة ،ليصل العدد اإلجمايل
للمصابني بالفريوس إىل .11791
وكان�ت لجنة الصح�ة بإقليم خوبي،
بؤرة انتشار الفريوس ،أعلنت تسجيل
 45حال�ة وف�اة و 1347حالة إصابة
جديدة ،اول امس الجمعة.
وأفادت مدينة ووهان عاصمة خوبي
بتس�جيل  576حالة إصابة ،الجمعة،
فضال عن  33حالة وفاة.
ولقي  192شخصا حتفهم بالفريوس

داخل ووهان.
وال تزال ش�وارع اإلقلي�م مغلقة ،كما
توقف�ت وس�ائل النق�ل الع�ام ،لكن
عددا صغ�ريا من الس�كان يواصلون
خ�رق اإلج�راءات يف محاول�ة لتلبية
احتياجاتهم األساسية.
وأعلنت منظمة الصحة العاملية حالة
الط�وارئ الصحي�ة ي�وم الخمي�س
بس�بب الف�ريوس ال�ذي س�بب ذعرا
عامليا وانتقل إىل عدد من الدول.

مصر وإثيوبيا والسودان توقع االتفاق النهائي
بشأن سد النهضة نهاية الشهر اجلاري
واشنطن/رويرتز:
َ
ق�ال وزراء من م�ر وإثيوبيا والس�ودان يوم اول امس
الجمعة إنهم سيوقعون اتفاقا نهائيا بحلول نهاية شهر
فرباير ش�باط بشأن سد النهضة اإلثيوبي الذي أثار أزمة
دبلوماسية امتدت لسنوات بني القاهرة وأديس أبابا.
وث�ار خالف ب�ني البلدان الثالثة عىل ملء وتش�غيل س�د
النهضة الذي يتكلف أربعة مليارات دوالر ويجري تشييده
ق�رب حدود إثيوبيا مع الس�ودان عىل الني�ل األزرق الذي
يصب يف نهر النيل.
والتق�ت الق�وى اإلقليمي�ة الث�الث يف واش�نطن إلج�راء
مباحث�ات كان م�ن املفرتض أن تس�تمر يوم�ي الثالثاء
واألربعاء للوصول إىل اتفاق بعد محادثات يف وقت س�ابق
م�ن يناير كان�ون الثاني لك�ن املفاوض�ات امتدت حتى
الجمعة وانتهت دون اتفاق نهائي.
ويف بيان مش�رتك مع الواليات املتحدة والبنك الدويل عقب
املحادث�ات ،قالت ال�دول الثالث إنها اتفق�ت عىل مراحل
ملء خزان السد وآليات التخفيف وضبط امللء والتشغيل
أثناء فرتات الجفاف.
وذك�ر البيان أن الدول املعني�ة لم تنته به من االتفاق عىل
جوانب أخرى منها س�المة الس�د وآلية ف�ض املنازعات
لكنه أضاف أنها س�توقع عىل اتفاق نهائي بنهاية فرباير
شباط.
وقال س�ليش بقي وزير املي�اه والري والطاقة اإلثيوبي يف
تغريدة عىل تويرت ”س�يبحث فري�ق قانوني يدعمه فريق
فني الوثائق املقرر توقيعها .سيس�تمر ذلك يف األس�بوع
املقب�ل لالنته�اء م�ن (إع�داد) وثيقة ش�املة خ�الل 30
يوما“.
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واس�تضافت واش�نطن عدة جوالت من املحادثات شارك
فيه�ا وزراء م�ن ال�دول الث�الث والبنك الدويل بعد فش�ل
مفاوضات ثالثية استمرت سنوات.
وقال متحدث باس�م البيت األبي�ض إن الرئيس األمريكي
دونال�د ترامب ع�رب يف اتصال هاتفي مع رئي�س الوزراء
اإلثيوب�ي ابي أحمد يوم الجمعة ع�ن تفاؤله بقرب إبرام
اتف�اق بش�أن الس�د يع�ود بالفائ�دة ع�ىل كل األط�راف
املعنية.
وتخىش القاهرة أن يقلص الس�د ،الذي تم اإلعالن عنه يف
عام  ،2011إمداداتها الش�حيحة أصال من مياه نهر النيل
التي يعتمد عليها س�كانها البالغ عدده�م أكثر من 100
مليون نسمة بشكل كامل تقريبا.
وتنفي أديس أبابا إمكانية أن يقوض الس�د سبل حصول
م�ر ع�ىل املي�اه وتق�ول إن امل�روع حي�وي لنموها
االقتصادي يف ظل س�عيها ألن تصبح أكرب مصدر للطاقة
الكهربائية يف أفريقيا.

ً
منهية  47عاماً من الزواج الصاخب بني لندن وبروكسل
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بريطانيا خترج رمسياً من االحتاد األوروبي لتفتتح ً
صفحة تاريخ جديدة
لندن/أ ف ب:
ب�دأت بريطانيا ام�س الس�بت حياتها
الجدي�دة خ�ارج االتح�اد األوروب�ي
بتحديات جديدة تتمثل يف نسج عالقات
جدي�دة مع التكتل ال�ذي يضم  27دولة
وتحديد مكانها الجديد يف العالم.
وخرج�ت بريطاني�ا لي�ل اول ام�س
ً
الجمعة م�ن ّ
منهية
االتحاد األوروب�ي،
بذلك  47عام�ا ً من الزواج الصاخب بني
ً
ومفتتح�ة ،بعد ثالث
لن�دن وبروكس�ل
س�نوات ونصف س�نة م�ن املفاوضات
ً
ّ
صفحة جديدة من تاريخها.
الشاقة،
وبعدم�ا أرجئ موعده ثالث مرّات ،دخل
بريكست حيّز التنفيذ يف الساعة 23,00
َ
بتوقيت�ي لن�دن وغرينيت�ش والس�اعة
صف�ر من فج�ر امس الس�بت بتوقيت
بروكسل.
وكان رئيس الوزراء الربيطاني بوريس
جونس�ون وجّ �ه قب�ل س�اعة واح�دة
م�ن وقوع الط�الق بني لندن وبركس�ل
خطاب�ا ً إىل األمّ �ة ّ
أكد فيه ّ
أن بريكس�ت
“لي�س النهاية بل بداية فصل جديد من
مسريتنا الوطنيّة الكربى”.
وقال جونسون الذي وعد ووىف بتحقيق
بريكس�ت بعد ط�ول تأجي�ل ّ
إن “األه ّم
ه�ذه الليل�ة هو أن نق�ول ّ
إنها ليس�ت
النهاي�ة بل البداي�ةّ ،
ّ
إنه�ا لحظة بزوغ
الفجر وب�دء فصل جديد من مس�ريتنا
الوطنيّة الكربى”.
وأضاف “أيّا ً ُ
تكن العقبات عىل الطريق،
أنا أعلم ّ
أننا س�ننجح” ،مش� ّددا ً عىل أنّ
بريكس�ت سي ّ
ُش�كل “نجاح�ا ً باهراً”،
يف وقت تس�تع ّد بالده لب�دء مفاوضات
صعب�ة م�ع ّ
االتح�اد األوروبي بش�أن
عالقتهما التجاريّة املستقبليّة.
وتاب�ع “نريد أن تكون ه�ذه بداية عهد
جدي�د من التع�اون الو ّدي ب�ني ّ
االتحاد
األوروبي وبريطانيا املفعمة بالطاقة”.
بعيد دقائ�ق من دخول بريكس�ت حيّز
التنفيذ ،وعد وزي�ر الخارجية األمريكي
مايك بومبيو بتعزي�ز العالقات الثنائية
ب�ني واش�نطن ولندن .وق�ال يف تغريدة
“س�نواصل تعزي�ز عالقاتن�ا القوي�ة
واملثمرة واملزده�رة أصالً مع بريطانيا،
يف وقت ُت َ
فتح في�ه صفحة جديدة” من
تاريخها.
ّ
تحق�ق بريكس�ت حت�ى بدأت
وم�ا أن
حش�ود من الربيطانيني احتفاالت أمام
الربملان يف ويستمنسرت.
وقال مايكل بن املتقاعد البالغ  73عاما
“كان�ت بروكس�ل تمي علين�ا ما يجب
ّ
س�تتغري .م�رور جدا
فعل�ه .االم�ور
لربيكست”.
أما بيرت بنسون املحاسب البالغ  57عاما
فقال أم�ام الربملان يف لن�دن “بريطانيا
تعزل نفس�ها ع�ن باقي العال�م علينا
تسميتها بريطانيا الصغرى”.
– “خسارة حقوق” –

يف ايرلندا الش�مالية ،رُفع�ت الفتة كتب
عليها “هذه الجزئرة ترفض بريكست”.
وق�ال دكالن فريون املس�ؤول يف حركة
“الش�عوب الحدودي�ة ضد بريكس�ت”
أمام الربملان يف بلفاست “نشعر بالحزن
للخروج من االتحاد وخسارة حقوقنا”
بس�بب حكوم�ة “يميني�ة التوج�ه ال
تكرتث ملا يحصل هنا”.
ويف اس�كتلندا ،قال�ت رئيس�ة ال�وزراء
نيك�وال س�تورجن ّ
إن�ه “وق�ت حزي�ن
ج� ًدا ُتواكبه مش�اعر غض�ب”ّ .
وأكدت
ّ
امل�ي قدمً �ا يف تنظيم
تصميمه�ا عىل
اس�تفتاء ع�ىل االس�تقالل ،رغم رفض
لندن.
ّ
وس�يظل العل�م األوروب�ي يُرفرف عىل
برملان اسكتلندا.
ُ
نزل العلم الربيطاني الذي
يف بروكس�ل ،أ ِ
كان يرفرف أمام املجلس األوروبي.
ومن بروكسل إىل برلني ،مرورًا بباريس،
رَّ
عرب القادة األوروبيون عن أسفهم .وقال
الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون ّ
إنه
ّ
“م�ؤش إنذار تاريخي يج�ب أن يدفعنا
إىل التفكري”.
– وعود ترامب –
وس�ط أعالم اململكة ّ
املتحدة وعىل وقع
األب�واق ،غادر ن�وّاب بريطانيّ�ون ع ّدة
مناهضون للمنظومة األوروبية الربملان
األوروب�ي يف بروكس�ل صبيح�ة الي�وم
التاريخ�ي ملس�تقبل اململك�ة ّ
املتح�دة
ّ
ّ
واالتح�اد األوروب�ي ال�ذي خ�ر 66
مليون مواطن بريطاني وثاني اقتصاد
إقليمي .وهتف�ت النائب آن ويديكومب
“وداعاً! لن نعود”.
ّ
ورغ�م تاريخيّ�ة ه�ذا الي�وم ،إال أنه لن
َيقود فورًا نحو تغيريات كبرية ملموسة.
فلكي يت ّم االنفصال بسالسةُ ،
ستواصل
اململكة ّ
املتحدة تطبيق النظم األوروبية،

من دون أن تش�ارك يف ق�رارات ّ
االتحاد
طيلة الف�رتة االنتقاليّة املمت ّدة ّ
حتى 31
كانون األول/ديسمرب.
ول�ن تك�ون ه�ذه النهاية س�وى بداية
فص�ل ث�ان م�ن مسلس�ل بريكس�ت
ّ
يتمثل يف املفاوض�ات املعقدة
الطوي�ل،
ح�ول العالق�ات الت�ي س�رتبط لن�دن
وبروكس�ل يف مجاالت التج�ارة واألمن،
أو حتى الصيد.
وترغ�ب لندن يف االنته�اء من ذلك خالل
وقت قيايس ،قبل نهاية العام ،وترفض
أي تمدي�د للمرحلة االنتقالية إىل ما بعد
 .2020وتعترب بروكس�ل ّ
أن مهلة كهذه
ضيقة جدا ً.
وتسعى الحكومة الربيطانية ألن تكون
 80%م�ن مبادالتها بموج�ب اتفاقات
للتب�ادل الح�ر خ�الل الس�نوات الثالث
املقبل�ة .وس�تتمكن البالد اعتب�ارا من
الس�بت ،من ب�دء مفاوض�ات مع دول
اخ�رى كالوالي�ات املتحدة بع�د ان وعد
الرئيس دونالد ترامب باتفاق “رائع”.
وس�بق لرئيس الوزراء الربيطاني الذي
س�يق ّدم رؤيت�ه التفصيلي�ة يف بداي�ة
األس�بوع املقبل ،أن أعل�ن بوضوح ّ
أنه
يرغب بالتوصل إىل اتفاق تبادل حر عىل
غ�رار الذي تم التوص�ل إليه بني االتحاد
األوروب�ي وكن�دا ،ال يش�رتط أن يكون
متوائم�ا ً مع قواع�د االتح�اد األوروبي
إضاف�ة إىل رفض الضواب�ط الجمركية،
بحسب وسائل اإلعالم.
يف املقاب�ل ،ثمة من يخىش يف بروكس�ل
م�ن الوصول إىل منافس�ة غ�ري عادلة.
ّ
وح�ذر مس�ؤولو االتح�اد األوروب�ي
(رؤس�اء املجلس واملفوضية والربملان)
يف مقال نر يف الصحافة األوروبية ،من
ّ
أنه “يف غي�اب شوط عادلة يف مجاالت
البيئ�ة والعمل والنظام الرضيبي ومِ نح

الدول�ة ،ال يمك�ن أن تك�ون ثمة فرص
واسعة للوصول إىل السوق املوحدة”.
وقال�وا “ال يمكنن�ا الحف�اظ ع�ىل
املكتس�بات املنشودة من العضوية حني
نفقد هذه الصفة”.
من جانبه ،حذر رئيس الوزراء اإليرلندي
لي�و ف�رادكار م�ن “تهدي�د وج�ودي”
ع�ىل االقتصاد االيرلن�دي يف حال لم يتم
التوصل إىل اتفاق تجاري ملرحلة ما بعد
بريكست.
بدروه�ا ،اعت�ربت املستش�ارة األملانية
أن بريكست ّ
يمثل “تغيريا ً
أنغيال مريكل ّ
جذري�اً” لالتحاد األوروبي ،وفق ما نقل
عنها املتحدث باس�م الحكومة شتيفان
سيربت يف مؤتمر صحايف.
ّ
وعرب س�يربت ايضا ً عن رغب�ة برلني يف
أن تبق�ى اململكة املتحدة “شيكا وثيقا
وحليفا” ،مضيفا “نأسف (لربيكست)،
ونعتقد أن غالبية الشعب األملاني يشعر
باالسف أيضا ،لكننا نحرتم قرار الشعب
الربيطاني”.
وي ّ
ُش�كل تحوي�ل بريكس�ت إىل واق�ع
ملموس انتصارًا لجونس�ون الذي نجح
حيث فش�لت رئيسة الوزراء الربيطانية
الس�ابقة تريي�زا م�اي الت�ي خاض�ت
مفاوضات طويل�ة وصعبة مع االتحاد
االوروبي ولم تتمك�ن من اقناع الربملان
بتمرير االتفاق.
وبعدم�ا أع�اد التفاوض ع�ىل النص يف
الخري�ف مع بروكس�ل ،تمك�ن رئيس
بلدي�ة لن�دن الس�ابق م�ن تمري�ره يف
الربمل�ان يف نهاية كان�ون الثاني/يناير
بعد حصول�ه عىل غالبية برملانية قوية،
قب�ل ان يص�ادق علي�ه أيض�ا الربمل�ان
االوروب�ي يف جلس�ة كانت مؤث�رة جدا
للن�واب الربيطاني�ني االوروبي�ني عن�د
رحيلهم.

بعد رفض جملس الشيوخ بأغلبيته اجلمهورية قرار استدعاء الشهود

الدميقراطيون يفشلون يف عزل ترامب والرئيس هادئ وسعيد واجلمهوريون حيتفلون
واشنطن /متابعة الزوراء:
فيم�ا يع�د الخط�وة األه�م لتربئ�ة
الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترمب،
وإنه�اء ملف الع�زل ،رفض مجلس
الش�يوخ بأغلبيت�ه الجمهورية قرار
اس�تدعاء الش�هود ،وه�ي الخطوة
التي قاتل من أجلها الديموقراطيون
م�ن أج�ل اإلرضار بس�معة الرئيس
ترمب ،مع إدراكهم أنهم غري قادرين
عىل عزله.
وأعل�ن الجمهوري�ون ثقته�م من�ذ
البداي�ة يف إفش�ال ع�زل الرئي�س،
ومنع اس�تدعاء الش�هود واملزيد من
املس�تندات ،وتربئ�ة الرئيس رسيعا،
وهو األم�ر ال�ذي تحق�ق ،الجمعة،
برفض قرار استدعاء الشهود بأغلبية
 ،51-49ول�م يتبق إال التصويت عىل
اإلق�االت كإجراء رمزي إلقفال امللف
بشكل رسمي يوم األربعاء.
وجاء التصويت عىل الش�هود ،بينما
كان ترم�ب يف طريق�ه إىل فلوري�دا.
وق�ال مس�ؤول كب�ري يف اإلدارة عىل
مت�ن طائ�رة الرئي�س إن رد الفع�ل
ع�ىل تصوي�ت مجل�س الش�يوخ
كان “هادئ�ا ،ولكنه س�عيد” .وقال
املس�ؤول“ :ال يشء مثل التصفيق أو
الهتاف ،ولكن مجرد إدراك أن األمور
تسري بوضوح يف االتجاه الصحيح”،
وفق�ا ملوق�ع “فوك�س ني�وز” Fox
 Newsاألمريكية.
وتعليق�ا عىل التصويت ،قال الرئيس
األمريكي ،دونالد ترمب ،عىل حسابه
توي�رت“ :بغ�ض النظر عم�ا تعطيه
للديمقراطيني ،يف النهاية ،لن يكونوا
راض�ني أب�دا .يف مجلس الن�واب ،لم

يعطونا شيئا” ،يف إشارة إىل رفضهم
اس�تدعاء الش�هود الذين طالب بهم
الحزب الجمهوري.
م�ن جهت�ه ،عل�ق زعي�م األغلبي�ة
الجمهوري�ة ،ميت�ش ماكونيل ،عىل
حس�ابه يف “تويرت” ،قائ�ال“ :قررت
غالبي�ة أعض�اء مجل�س الش�يوخ
األمريك�ي أن الش�هود اإلضافي�ني
و 28000صفح�ة م�ن الوثائ�ق
املوجودة بالفع�ل يف املحاكمة كافية

للحكم وإنهاء محاكمة العزل”.
وتاب�ع“ :س�وف يجتم�ع أعض�اء
مجلس الشيوخ ،ومع مدراء مجلس
النواب لتحديد الخطوات اآلتية ،نحن
نس�تعد الختت�ام املحاكم�ة يف األيام
املقبلة”.
م�ن جانبه ،قال الس�يناتور لينديس
غراهام“ :أنا سعيد للغاية ألن مجلس
الش�يوخ رفض طلب الديمقراطيني
الس�تدعاء ش�هود إضافي�ني ،بع�د

أن اخت�ار مجل�س الن�واب ع�دم
استدعائهم ذلك”.
وتاب�ع“ :كم�ا ذك�رت ،هذه ليس�ت
جريم�ة ،وكان الش�هود الذي�ن
يبحث�ون عنه�م م�دراء املجل�س
(الديموقراطي�ني) متاح�ني له�م يف
املجلس”.
وأض�اف “إن ش�هادتهم ل�ن تغ�ري
حقيق�ة أن ه�ذه ليس�ت جريم�ة
تس�توجب العزل ،وليس�ت من نوع

الح�دث الذي كان يدور يف ذهن اآلباء
املؤسسني ،عندما يتعلق األمر بإقالة
الرئي�س ومنعه من الرتش�ح إلعادة
انتخابه”.
وأردف“ :الحقيق�ة ه�ي أن مجلس
النواب اختار عدم اس�تدعاء ش�هود
مثل جون بولت�ون ألنهم أرادوا عزل
الرئيس ترمب قبل االنتخابات”.
وخت�م قائال“ :ال عالق�ة لهم بإيجاد
الحقيق�ة لق�د كانت هذه املس�اءلة

الحزبية منذ اليوم األول ،وهي رهيبة
يف اإلج�راءات وخط�رية يف الجوه�ر.
وأخريا ،كلما انته�ت هذه املحاكمة،
كان ذلك أفضل للش�عب األمريكي”.
وق�ال الس�يناتور الجمه�وري ،تيد
ك�روز ،ع�ىل “فوك�س ني�وز”“ :إن
إج�راءات ع�زل الرئي�س ترم�ب قد
انته�ت” .وتاب�ع “نح�ن متجه�ون
للتصوي�ت النهائ�ي وس�تتم تربئ�ة
الرئي�س ترمب من هذه االتهامات -
كما ينبغي”.
وق�ال يف تغري�دة أخ�رى“ :الحقيقة
البسيطة التي تحل قضية العزل هذه
ه�ي أن الرئي�س يتحمل املس�ؤولية
والسلطة للتحقيق يف مزاعم الفساد
ذات املصداقي�ة .يف قضي�ة الرئي�س
ترم�ب ،كان هناك أكثر م�ن مزاعم
كافية تتعلق بفساد شكة بايدن”.
م�ن جهته�ا ،وصف�ت صحيف�ة
“نيوي�ورك تايم�ز” New York
 Timesاألمريكي�ة تصوي�ت مجلس
الش�يوخ بمنع اس�تدعاء الش�هود،
بأنه�ا الخط�وة الحاس�مة لتربئ�ة
الرئي�س ترم�ب ،وقال�ت الصحيفة
ع�ىل ص�در صفحته�ا األوىل “وضع
مجل�س الش�يوخ الرئي�س ترم�ب
ع�ىل صفح�ة التربئ�ة ي�وم الجمعة
من تهم إس�اءة اس�تخدام الس�لطة
وعرقل�ة الكونغ�رس ،حي�ث صوّت
الجمهوريون ملنع النظر يف الش�هود
والوثائ�ق الجديدة يف محاكمة عزله،
وإغ�الق املحاول�ة األخرية م�ن قبل
الديمقراطيني لتعزيز قضيتهم إلزالة
الرئيس”.
وأضاف�ت ان�ه “يف تصوي�ت ش�به

حزب�ي ،وبع�د نق�اش مرير ،فش�ل
الديمقراطي�ون يف كس�ب تأيي�د
الجمهوريني األربعة الذين يحتاجون
إليهم” .وتابعت“ :ومع تربئة الرئيس
ترمب تقريبا ،احتشد حلفاء الرئيس
يف الدفاع عنه ،عىل الرغم من اعرتاف
البعض بأنه مذنب يف املزاعم ضده”.
وأش�ارت إىل أن فش�ل مس�عى
الديمقراطيني للحصول عىل املزيد من
الش�هود والوثائق ج�اء يف التصويت
 49إىل  ،51م�ع تصوي�ت اثنني فقط
م�ن الجمهوريني ،مي�ت رومني من
والي�ة يوت�ا ،وس�وزان كولين�ز من
والية مني ،م�ع الديمقراطيني ،ومن
املقرر إجراء تصويت عىل الحكم يوم
األربعاء.
ول�ن يك�ون هن�اك أي إج�راء خالل
عطلة نهاية األس�بوع .وستستأنف
املحاكم�ة ،ي�وم االثن�ني ،بحج�ج
ختامي�ة م�ن جانب مدي�ري اإلقالة
ومحام�ي الدف�اع ،وس�تتاح أم�ام
أعضاء مجلس الشيوخ فرصة إلقاء
خطاب�ات يوم�ي االثن�ني والثالث�اء
القادمني.
وس�يأتي التصوي�ت النهائ�ي يف
األس�بوع نفس�ه ال�ذي تعق�د في�ه
املؤتمرات االنتخابية يف والية أيوا يوم
االثنني ،وبع�ده خطاب حالة االتحاد
يوم الثالثاء.
وق�ال مص�در كب�ري بالكونغ�رس
ل�”فوكس نيوز” إن�ه لم يكن هناك
نقاش حول تأجي�ل الخطاب ،حيث
كانت الفرق تس�ابق الزمن يف جميع
أنح�اء الكابيتول اس�تعدادا لخطاب
الرئيس الثالثاء.
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البصرة متنع دخول الصينيني وصالح الدين تفحص  1000عامل يف حمطة كهربائية

احلشد الشعيب يتصدى هلجوم
داعشي يف األنبار

اللجنة الوزارية ملتابعة كورونا تؤكد عدم تسجيل حاالت
إصابة عند العراقيني يف الصني

بغداد /الزوراء:
أعل�ن نائ�ب قائد عمليات األنبار للحش�د الش�عبي ،أحم�د نرالله ،ع�ن تصدي قوات
اللواء  ١8يف الحش�د الشعبي لهجوم شنه عنارص فلول تنظيم “داعش” االرهابي غربي
املحافظة.
وقال نر الله ،يف تريح صحفي إن «قوات اللواء  ١8يف الحشد الشعبي تصدت ،مساء
امس ،لهجوم شنه عنارص فلول تنظيم داعش االرهابي ضمن قاطع مسؤولية اللواء يف
منطقة (صواب) باتجاه منطقة (الحلكوم) جنوب قضاء القائم».
وأض�اف أن «عملية التصدي للهجوم اس�تمرت لفرتة من الزم�ن قبل ان يتم دحر القوة
اإلرهابية املهاجمة» .مؤكدا أن «قوات الحش�د الشعبي ستكون دائما باملرصاد ألية قوة
من الدواعش اينما تواجدت يف اي قاطع من قواطع العمليات».

اجلمارك تضبط أدوية وطائرة مسرية
يف مطار بغداد الدولي

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت اللجن�ة الوزاري�ة العلي�ا ملتابع�ة تفيش
ف�روس «كورون�ا» ع�دم تس�جيل أي�ة إصاب�ة
عن�د العراقي�ن املقيمن يف الص�ن ،فيما أوصت
باتخ�اذ اإلج�راءات الصحية للتأكد من س�امة
جميع الوافدين ،وفيما أعلنت مديرية الجنس�ية
والج�وازات يف الب�رة املبارشة بتنفي�ذ توجيه
وزارة الداخلي�ة بمن�ع دخ�ول حاميل الجنس�ية
الصينية عرب املنافذ الحدودية واملطار ملدة شهر،
نفت دارشة صحة ذي قار ،امس الس�بت ،وجود
أية إصابات أو حاالت إش�تباه بفايروس كورونا
يف حقل الغراف النفطي ،أكدت أن قس�م السامة
قد إتخذ كل االجراءات اإلحرتازية يف الحقل.
وذكر بيان للجنة الوزارية العليا تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :أن اللجن�ة الوزارية العلي�ا ملتابعة
تف�يش ف�روس كورون�ا املس�تجد ،ال�ذي ظهر
يف الص�ن ،اجتمع�ت م�ع وزير الصح�ة والبيئة
الدكت�ور جعفر صادق ع�اوي وبحضور ممثيل
الجه�ات وال�وزارات املعنية وخ�رباء من مكتب
منظمة الصحة العاملية يف العراق.
وأضاف أنه بع�د ورود توصيات منظمة الصحة
العاملي�ة وأخ�ذ رأي الجه�ات الفني�ة والعلمي�ة
املختص�ة ،الت�ي تؤكد رضورة اتخ�اذ االجراءات
الازم�ة لكون املرض تحول م�ن وباء يف منطقة
محدودة اىل خطر صحي عاملي.
وتابع البي�ان أنه بنا ًء عىل املعطيات املس�تجدة،

أوصت اللجن�ة باتخاذ جميع اإلجراءات الصحية
للتأكد من س�امة جمي�ع الوافدي�ن من الصن
بشكل مبارش أو غر مبارش اىل األرايض العراقية
وم�ن املنافذ الحدودية كاف�ة يف الوقت الحارض
لحن ورود مستجدات حول املوضوع.
وأكدت اللجنة بحس�ب البيان ،امل�ي يف متابعة
أوض�اع الرعاي�ا العراقين وبذل أق�ى الجهود
لنقله�م اىل مناطق آمنة أخ�رى لحن التأكيد من
قب�ل الجه�ات الصحية عىل س�امة نقلهم ،كما
طمأن�ت املواطنن أنه لم تس�جل ح�االت إصابة

عن�د العراقين يف الصن أو يف أي بقية الدول كما
لم تسجل أي إصابة حاالت يف العراق ايضا ً.
ودع�ت اللجن�ة العلي�ا وس�ائل اإلع�ام كافة اىل
توخ�ي الدقة والحذر من إثارة الش�ائعات ،وأخذ
املعلومات من املراجع الصحية الرس�مية ،الفتة
اىل أن الحكوم�ة العراقية تتابع املس�تجدات أوال
بأول.
اىل ذل�ك ،ق�ال مديري�ة الجنس�ية والج�وازات يف
البرة ،العميد أمجد حس�ن ،يف تريح لوكالة
األنب�اء الرس�مية ،إن�ه تم�ت «املب�ارشة بتنفيذ

توجي�ه وزارة الداخلي�ة بمن�ع دخ�ول حام�يل
الجنس�ية الصينية عرب املنافذ الحدودية واملطار
ملدة شهر».
من جهته�ا ،نفت دارشة صح�ة ذي قار ،امس،
وج�ود أية إصابات أو حاالت إش�تباه بفايروس
كورون�ا يف حقل الغراف النفط�ي ،فيما أكدت أن
قسم الس�امة قد إتخذ كل االجراءات اإلحرتازية
يف الحقل.
وقال مدير صحة ذي قار ،عبد الحسن الجابري،
يف تريح صحفي إنه “ال صحة عن االنباء التي
تحدثت عن وجود إصاب�ات يف حقل الغراف ،ولم
يتعرض أي وافد صيني موجود بالعراق للمرض
أو يتم االشتباه به».
واش�ار اىل ان “كوادردائ�رة صح�ة ذي ق�ار
مس�تعدة ألية حالة مش�تبه بها ،وهناك حمات
توعية وتثقيف عممت عىل جميع مستش�فيات
املحافظة للتعامل مع أي طارئ”.
م�ن جان�ب متص�ل ،زار فري�ق طبي م�ن دائرة
صحة صاح الدين محطة كهرباء الجالس�ية يف
س�امراء ،إلج�راء فحوصات طبي�ة لنحو ١٠٠٠
عام�ل صين�ي ،خصوص�ا ً العائدين مؤخ�را ً من
الص�ن ،ضم�ن اج�راءات الوقاي�ة من انتش�ار
فروس كورونا.
يذك�ر أن منظمة الصح�ة العاملي�ة أعلنت حالة
الط�وارئ الدولي�ة بعد تف�يش ف�روس كورونا
املستجد ،حيث انترش يف مدينة ووهان الصينية.

الكشف عن تنفيذ  500مشروع خدمي باملناطق احملررة يف كركوك

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الهيئ�ة العامة للجم�ارك ،امس
الس�بت ،ضب�ط ادوي�ة برشي�ة وطائرة
مس�رة بدون موافقات رسمية بجمرك
مطار بغداد الدويل.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «الس�لطة الجمركية يف
جمرك مط�ار بغداد ال�دويل ،تمكنت من
ضبط أدوية برشية {تستخدم يف قسطرة
القل�ب والرشاي�ن} مخالف�ة للضوابط
والتعليم�ات يف أمتع�ة اح�د املس�افرين
قادم من برلن يف محاولة إلدخالها دون
موافقات رسمية».
واضافت ان�ه «تم ضبط طائرة مس�رة

مخالف�ة للضواب�ط والتعليمات بصحبة
اح�د املس�افرين يف مرك�ز كم�رك مطار
النجف األرشف الدويل».
واش�ارت اىل :ان�ه «تم اتخ�اذ اإلجراءات
القانوني�ة بحق املواد املخالفات حس�ب
قان�ون الجم�ارك رقم  23لس�نة ١984
النافذ».
وذك�ر ان «الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك
تعلن بش�كل مس�تمر عن ضبط واعادة
اص�دار م�واد مختلف�ة يت�م كش�فها يف
مراكزه�ا الجمركي�ة تمنع م�ن خالها
دخول املواد املخالف�ة لرشوط وضوابط
االس�تراد ،وخاصة تلك التي تمس حياة
املواطنن».

بغداد /الزوراء:
اكد منسق صندوق اإلعمار يف كركوك،
صدام النعيمي ،امس السبت ،ان 5٠٠
م�رشوع خدم�ي س�ينفذ يف املناطق
املحررة بكركوك ضم�ن جهود اعادة
اعمارها ،مبينا انه سيتم تأهيل 2٠٠
وحدة س�كنية يف الق�رى املهدمة من
موازنة املحافظة.
وق�ال النعيم�ي إن «أط�راف وق�رى
نواح�ي جن�وب املدين�ة ومناط�ق
قض�اء الحويج�ة والعب�ايس والزاب
والرياض والرش�اد الت�ي حررت من
سيطرة عصابات «داعش» اإلرهابية،
شهدت بعد تركيز الجهود الحكومية

تخصي�ص مبالغ إلعادة اعمارها من
م�رشوع صن�دوق االعم�ار ومبال�غ
اع�ادة االس�تقرار ،ووض�ع الخطط
الكفيل�ة بإع�ادة الخدم�ات اليه�ا
وتحقيق عودة اهلها».
واوض�ح ان «املحافظ�ة نف�ذت من�ذ
املبارشة بخطط االعمار  92مرشوعا
خدميا ،بكلفة بلغت  42مليار دينار،
وش�ملت قطاع�ات الكهرب�اء واملاء
والتعلي�م والصح�ة وتأهي�ل الطرق،
وإع�ادة إعم�ار الجس�ور الحيوي�ة،
وقطاع�ات البلدي�ة وتأهي�ل االحياء
السكنية».
واش�ار النعيم�ي اىل «تواص�ل العمل

تربية النجف :احملافظة
حباجة اىل  400مدرسة
لفك الدوام الثنائي

اعتقال عصابة تسليب يف النهروان
بغداد /الزوراء:
اعل�ن قائد قوات الرشطة االتحادية ،الفريق الركن جعفر البطاط ،امس الس�بت ،القاء
القبض عىل عصابة تسليب يف النهروان.
وقال البطاط يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،ان «قطعات الفوج األول اللواء األول
رشط�ة اتحادي�ة ،تمكنت من القاء القبض عىل عصابة تس�ليب يف س�اعة متأخرة من
ليل�ة الجمعة بمنطقة النهروان الش�ارع العام ،اثناء محاول�ة عصابة مكونة من ثاث
أش�خاص يستقلون عجلة نوع تاهو بدون أرقام ،استوقاف عجلة حوضية نوع اكرتوز
بقوة الساح ،وإطاق النار باتجاه صاحبها».
واضاف انه «تم تعميم اوصاف العجلة ونصب س�يطرة مفاجئة يف تقاطع النفط ،حيث
تم ضبط العجلة يف الس�يطرة ،والقاء القبض عىل مستقليها ،وهم  3اشخاص يحملون
 3بنادق نوع كاشنكوف مع  ١2مخزنا».
واش�ار البطاط اىل انه «تم تس�ليم املتهمن مع العجلة واالس�لحة املضبوطة واملشتكي
صاحب العجلة املستهدفة إىل جهة االختصاص إلكمال اإلجراءات القانونية والتحقيقية
بحقهم «.

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة تربي�ة النج�ف االرشف  ،امس
الس�بت  ،حاجة املحافظة اىل  4٠٠مدرس�ة لفك
الدوام الثنائي والثاثي.
وق�ال مدي�ر اع�ام املديري�ة وس�ام الرازقي يف
تريح صحف�ي :إن “عدد االبنية املدرس�ية يف
النج�ف حالي�ا ً  637بناية متوزع�ة عىل ١٠25
مدرس�ة اغلبها مزدوجة الدوام” ،مش�را اىل أن
“املحافظ�ة بحاج�ة اىل  4٠٠بناية لف�ك الدوام
الثنائي”.
واضاف الرازقي ان “املحافظة بانتظار املبارشة
بالقرض الصيني الذي ستحصل النجف االرشف
من خال�ه عىل  ١44مدرس�ة متوزعة عىل اهم
املناطق التي تشهد زخما سكانيا”.

ب�� 4٠٠م�رشوع خدم�ي يف املناطق
املذك�ورة ضم�ن تخصيص�ات مبالغ
إع�ادة االس�تقرار ،وصل ع�دد منها
ملراحل متقدم�ة بالتنفيذ» .مبينا «أن
بعضها مشاريع اسرتاتيجية وحيوية،
له�ا دور يف اع�ادة حرك�ة الحي�اة،
واألخرى متوسطة وصغرة».
واوض�ح انه ت�م «التمكن م�ن إعادة
الخدم�ات بنس�بة  8٠باملئة يف تأهيل
الش�بكات الكهربائي�ة وانش�اء خط
كهرب�اء مل�ة عب�د الل�ه � الحويجة،
وتأهيل مستش�فى الحويج�ة العام،
وإنش�اء آخ�ر بس�عة  2٠٠رسي�ر،
وتأهي�ل املراك�ز الصحي�ة واملدارس

واملعه�د التقن�ي ،ومش�اريع إع�ادة
البن�ى التحتي�ة ،وإنج�از مش�اريع
اليصال املاء للنواحي والقرى» .معربا
ع�ن أمل�ه «إكمال خط�ة االعمار مع
انته�اء العام  ،2٠2٠بع�د ان خرجت
املدين�ة بنس�بة رضر تبل�غ  9٠باملئة
بس�بب احت�ال عصاب�ات «داعش»
االرهابية».
ولفت النعيم�ي اىل «أن التحدي االبرز
حالي�ا ه�و يف الرشي�ط الفاصل بن
الحويج�ة ونواحيها وكرك�وك ،الذي
كان�ت تش�غله ق�وات البيش�مركة،
لوج�ود اطنان من املخلفات الحربية،
فضا عن  ١38قرية مهدمة».

مؤك�دا «ان املحافظ�ة وضعت خطة
مدروس�ة لتجاوز عقبات استمرارية
العمل بالتنسيق مع الجهات املعنية،
وتمت املبارشة بإعادة بناء  2٠٠بيت
يف الق�رى املذك�ورة م�ن املوازنة ،من
أصل  ١٠آالف وحدة س�كنية تعرضت
للهدم ،إضاف�ة اىل االهتمام بالطرق،
وإع�ادة تأهيل العديد منها ،الس�يما
الرابط�ة ب�ن املحافظ�ة والنواح�ي،
لتس�هيل حركة املواطنن وتش�جيع
عودتهم» .واضاف «ان هناك مشاريع
دعمته�ا املنظم�ات الدولية بلغت 65
مرشوع�ا ش�ملت قطاع�ات الخدمة
املختلفة وتجهيز اآلليات».

قتل واعتقال إرهابيني مطلوبني يف املوصل ودياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ام�س الس�بت ،القاء
القبض عىل س�تة عنارص من عصابات داعش
االرهابية يف الجانب االيرس ملدينة املوصل.
وذك�ر اع�ام ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه ،إن «فوج ط�وارئ الرشطة الثاني
عرش التاب�ع لقيادة رشطة نين�وى ،وبنا ًء عىل
معلومات دقيقة ،ومن خ�ال البحث والتحري
واصدار مذكرات قبض من قبل قايض التحقيق
املختص ،تمكن من القاء القبض عىل ( س�تة )
عن�ارص من عصابات داعش االرهابية ،وضبط
عجلة تعود ألحدهم ،وكان اثنان منهما يعمان
فيما يس�مى باالمنية ،واالخ�ر كان يعمل فيما

يسمى بالرشعية ،والبقية كانوا يعملون بصفة
مقات�ل فيما يس�مى بديوان الجن�د خال فرتة
سيطرة داعش عىل مدينة املوصل».
واض�اف ان�ه «ت�م القب�ض عليه�م يف مناطق
واحياء (القاهرة والنهض�ة والعربي وعدن) يف
الجانب االيرس ملدينة املوصل».
بينم�ا أف�اد مصدر امن�ي يف الفرقة الخامس�ة
للجيش العراقي بمحافظة دياىل ،امس السبت،
بأن اثنن من اخط�ر عنارص “ داعش” بعملية
نوعي�ة ج�رت يف مثل�ث حمري�ن ش�مال رشق
املحافظة.
وقال املصدر إن “قوة قتالية من الفرقة الخامسة
مدعومة بط�ران الجيش ش�نت عملية نوعية

يف مثل�ث حمرين ق�رب البحرة(67كم ش�مال
رشق بعقوب�ة) واش�تبكت مع خلية داعش�ية
وقتل�ت اثنن من اخطر االرهابين ودمرت عدة
مضافات تضم اعتدة ومتفجرات».
واض�اف املص�در ان “العملية ج�رت بعد رصد
ومتابعة اس�تخبارية ألنشطة خلية داعشية”،
مؤك�دا أن “القتيلي�ن متورط�ن بالعدي�د من
جرائ�م القت�ل والخطف التي ج�رت يف حمرين
مؤخرا».
وتع�د حمري�ن م�ن املناط�ق الخط�رة غ�ر
املس�تقرة يف دياىل بس�بب نش�اط خايا داعش
وهجماتها ع�ىل االرتال االمني�ة والقرى االمنة
بن فرتة وأخرى.

شرطة دياىل تطلق عملية أمنية ملناطق مشالي احملافظة
بغداد /الزوراء:
كش�فت قيادة رشطة دي�اىل ،امس
الس�بت ،ع�ن تفاصي�ل عملي�ة
عس�كرية واس�عة انطلقت شمال
املحافظة .واعلن قائد رشطة دياىل،
الل�واء حام�د خليل الش�مري ،عن
انط�اق عملي�ة أمني�ة يف منطق�ة
الصفرة شمايل املحافظة.
وق�ال الش�مري يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه ،إن «ق�وة
أمنية مش�رتكة من اقس�ام رشطة

العظي�م وق�ره تب�ة واملنصوري�ة
وفوج حفظ القانون وفوج طوارى
دي�اىل االنموذجي وقس�م مكافحة
املتفج�رات واالتص�االت وال�كاب
البوليسية والجهد الهنديس ،رشعت
لتفتيش منطق�ة الصفرة واملناطق
املحيطة بها شمايل املحافظة.
واض�اف ان «العملية االمنية تهدف
ملاحقة فل�ول داع�ش االرهابية يف
منطقة الصفرة من قرية ام الحوايل
اىل معسكر عائشة».

من جهته ،ق�ال مدير اعام رشطة
دي�اىل ،العمي�د نه�اد امله�داوي ،يف
حدي�ث صحف�ي ان” ق�وة امني�ة
مش�رتكة ،وبن�ا ًء ع�ىل توجيه�ات
قائ�د رشط�ة دي�اىل الل�واء حام�د
خلي�ل الش�مري ،انطلق�ت م�ن 3
محاور لتعق�ب فلول تنظيم داعش
يف املناط�ق املحص�ورة بن الصفرة
ابت�دا ًء من قري�ة ام الحوايل وصوال
اىل معس�كر عائش�ة(8٠كم شمال
بعقوبة)”.

واض�اف امله�داوي ان” العملي�ة
ته�دف إلنهاء خاي�ا تنظيم داعش
االرهاب�ي وتدم�ر مضافاته�ا،
وتعزيز االستقرار االمني يف منطقة
حيوي�ة ج�دا قريبة م�ن منظومة
طرق محورية».
ويطلق عىل املناطق املحصورية بن
الصفرة وصوال اىل معسكر عائشة
بال�وادي االخ�ر ،وه�ي مناط�ق
تنش�ط بها خايا داعش االرهابي،
وكان ابرز معاقله بعد .2٠١4

أعلنت استعدادها إلطالق آالف الدرجات الوظيفية وتعيني احملاضرين

حمافظة بغداد توضح أسباب تأخر رواتب املعلمني وتؤكد قرب إطالقها
بغداد /الزوراء:
ع�زت محافظة بغ�داد ،امس الس�بت،
اس�باب تأخر اط�اق روات�ب املعلمن
واملدرس�ن اىل تأخ�ر املديريات يف بغداد
بإع�داد الحس�ابات الختامي�ة للع�ام
امل�ايض  .2٠١9من جه�ة اخرى ،دعت
محافظ�ة بغداد ،امس الس�بت ،جميع
املديري�ات التابع�ة لها اىل اع�داد قوائم
بأس�ماء املتقدم�ن للتعيين�ات بغي�ة
ادراجه�م ضمن خط�ة التوظيف للعام
الح�ايل  ،2٠2٠بينم�ا تس�تعد لتعي�ن
جمي�ع املحارضين باملج�ان او التعاقد
معهم.
وق�ال النائ�ب االداري ملحاف�ظ بغداد،
كريم خل�ف محمد ،يف تريح صحفي
واطلع�ت علي�ه «ال�زوراء» إن “وزارة
املالية ال ترف الرواتب اىل اية مؤسسة
ما لم تتسلم حساباتها الختامية للعام
امل�ايض ،االمر ال�ذي حصل م�ع رواتب
املعلمن واملدرس�ن الذين لم يتس�لموا
رواتب شهر كانون الثاني حتى اآلن».

وأض�اف محم�د أن “املحافظة وجهت
املديري�ات الس�ت للرتبي�ة يف بغ�داد
باالرساع يف حس�م الحس�ابات من اجل
تس�ليمها اىل وزارة املالي�ة” .منوه�ا
اىل أن “املديري�ات اس�تجابت لذل�ك
وانجزت الحس�ابات من اجل تسليمها
اىل املحافظ�ة الت�ي ترفعه�ا بدورها اىل
املالية».
واك�د نائ�ب املحاف�ظ ان “الروات�ب
ستطلق يف غضون االيام القليلة املقبلة
بعد االنتهاء من انجاز جميع االجراءات
الروتينية”.
م�ن جهة اخرى ،دعت محافظة بغداد،
امس الس�بت ،جميع املديريات التابعة
له�ا اىل اعداد قوائم بأس�ماء املتقدمن
للتعيين�ات بغي�ة ادراجهم ضمن خطة
التوظي�ف للع�ام الح�ايل  ،2٠2٠بينما
تس�تعد لتعي�ن جمي�ع املحارضي�ن
باملجان او التعاقد معهم.
وقال محافظ بغداد ،محمد جابر العطا،
يف تري�ح أوردته صحيفة “الصباح”،

واطلع�ت عليه «الزوراء» إن “املحافظة
س�تطلق قريب�ا الدرج�ات الوظيفي�ة

للعام الح�ايل  2٠2٠ضمن حركة املاك
لعام  ،2٠١9وذلك بحسب قرار مجلس

ال�وزراء الق�ايض بإط�اق التعيين�ات
بش�كل مس�تمر ضمن حرك�ة الحذف

واالستحداث للعام املايض .”2٠١9
وأضاف العط�ا« :أن هذا االمر جاء عىل
اثر احالة عدد كبر من املاكات الرتبوية
ع�ىل التقاعد بحس�ب قان�ون التقاعد
الجدي�د ،إذ تتوف�ر يف كل ع�ام  5٠٠اىل
 6٠٠درج�ة وظيفية ب�كل مديرية ،بيد
ان هذا العام قد يزداد فيه العدد اىل آالف
الدرجات الوظيفية الستيعاب اكرب عدد
من التعيين�ات” .مبين�ا ان “املحافظة
بجميع دوائرها تج�ري عملية احصاء
للمحالن ع�ىل التقاعد لديه�ا من اجل
رف�د املحافظ�ة بأعداده�م إلط�اق
التعيينات».
ولف�ت العطا اىل ان “مل�ف املحارضين
املجاني�ن يعد من امللف�ات املهمة التي
أولته�ا املحافظ�ة اهمي�ة بالغ�ة ،وقد
اتخذت الازم من اجل حسمه بالرسعة
املمكن�ة” .مؤكدا ان “املحافظة تمكنت
خال العام املايض من شمول عدد كبر
منهم بالتعيينات”.
ويف الس�ياق ذاته ،اعلنت وزارة الرتبية،

اطاق رواتب موظفيها مطلع االسبوع
املقبل.
وذكرت الوزارة يف بيان  :ان وزيرة الرتبية
س�ها خلي�ل العيل ب�ك تابعت وبش�كل
مب�ارش مس�ألة تأخر روات�ب موظفي
مديريات الرتبية يف بغداد لش�هر كانون
الثاني الحايل وذلك ملعرفتها بأهمية هذا
امللف املرتبط بحياة املوظفن ووضعهم
املعايش.
واش�ارت الوزارة اىل ان العيل بك اجرت
اتص�االت مكثفة م�ع كل من محافظة
بغ�داد ووزارة املالي�ة ،حي�ث اك�دت
املحافظ�ة اس�تكمال اج�راءات وزارة
املالي�ة املتعلق�ة به�ذا االم�ر ،مؤك�دة
اطاقه�ا س�يكون مطل�ع االس�بوع
املقبل.
واوضح�ت وزارة الرتبي�ة ان مس�الة
تأخر تس�ليم رواتب موظفي مديريات
الرتبية ال يتعلق بإجراءات الوزارة وذلك
الن روات�ب املديري�ات ت�رف من قبل
املحافظات.
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الدوالر يشهد استقرارا يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر
يف بورص�ة الكف�اح واألس�واق
املحلي�ة ،امس الس�بت ،املوافق
( 1ش�باط  .)2020وس�جلت
أس�عار بورصة الكفاح يف بغداد

 119.950دينارا ً لكل  100دوالر.
وكان�ت أس�عار البي�ع والراء
يف مح�الت الصرف�ة كاآلت�ي:
س�عر بيع الدوالر بلغ 121.500
دينارا .أم�ا س�عر رشاء الدوالر
فسجل  120.500دينارا.

أكدت فرضها قيودا صارمة ملنع دخول أي عامل قادم من الصني

نفط ميسان تعلن اختاذها كل التدابري الالزمة ملواجهة فايروس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أك�دت إدارة رشك�ة نف�ط ميس�ان أنه�ا
اتخ�ذت كل التداب�ر الالزم�ة ملواجه�ة
فاي�روس «كورون�ا» الوبائ�ي يف املواق�ع
النفطي�ة التي تخضع للتطوي�ر من قبل
ال�ركات الصينية ،وال�ركات الثانوية
العامل�ة بمعيته�ا يف حق�ول الحلفاي�ة
وميسان .
وقال�ت الركة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة من�ه« :ت�ود إدارة رشك�ة نف�ط
ميس�ان ان تب�ن لل�رأي العام ولوس�ائل
االع�الم والس�ادة الق�راء واملتابعن ،بأن
الرك�ة اتخ�ذت كل التداب�ر الالزم�ة
ملواجه�ة فاي�روس «كورون�ا» الوبائي يف
املواق�ع النفطي�ة التي تخض�ع للتطوير
م�ن قبل ال�ركات الصيني�ة والركات
الثانوي�ة العامل�ة بمعيته�ا يف حق�ول
الحلفاية وميسان ».
واضاف�ت« :حي�ث قامت الرك�ة ،ومن

خ�الل هي�أة الصح�ة والس�المة والبيئة
فيه�ا ،ومنذ الي�وم االول النتش�ار املرض
يف مدين�ة ووه�ان بجمهوري�ة الص�ن
الش�عبية ،باتخاذ مجموعة م�ن التدابر
واالجراءات الوقائي�ة بالتعاون مع دائرة
صحة ميسان ،وتم بالفعل تشكيل فريق
عم�ل م�ن الجانبن عق�د عىل إث�ره عدد
من االجتماع�ات وورش العمل يف املواقع
النفطي�ة الت�ي يتواج�د فيه�ا العاملون
الصيني�ون به�دف التوعية م�ن مخاطر
املرض ،واتباع التوصيات والسبل الكفيلة
ملنع االصابة به ،فضال عن القيام بزيارات
ميدانية مس�تمرة لتلك املواق�ع ،واختيار
اماك�ن للحج�ر الصح�ي وجاهزيته�ا
لح�االت الط�وارئ ،مع اس�تمرار الفريق
املشكل من الركة ودائرة صحة ميسان
بتفقد العاملن االجانب» .
واوضح�ت« :كم�ا قام�ت ادارة الركة
باتخ�اذ اج�راءات وقي�ود صارم�ة ملن�ع

النفط العاملي ينخفض ويسجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي
مستشار رئيس الوزراء حيدد أهم
معوقات االستثمار يف العراق

رويرتز /متابعة الزوراء:
انخفضت أس�عار النفط ،الجمعة ،وسجلت
رابع خسارة أس�بوعية عىل التوايل مع تزايد
مخاوف بشأن األرضار االقتصادية املحتملة
لتف�يش ف�روس كورون�ا ال�ذي انت�ر من
الص�ن إىل ح�وايل  20دول�ة وقت�ل أكثر من
 200ش�خص .ووجدت األسعار دعما لفرتة
وجيزة بع�د أن ق�ال وزير الطاق�ة الرويس،
ألكس�ندر نوفاك ،إن روسيا مستعدة لتقديم
موعد اجتم�اع مجموعة أوب�ك +إىل فرباير/
ش�باط بدال م�ن م�ارس /آذار ،للتعامل مع
هب�وط محتمل يف الطل�ب العاملي عىل النفط
بس�بب الف�روس القات�ل .وقال نوف�اك إن
ال�دول املنتج�ة للنف�ط س�تحتاج إىل بضعة
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أيام إضافي�ة لتقييم الوض�ع وتقرير موعد
االجتماع .وأنهت عقود خام القياس العاملي
مزي�ج برنت جلس�ة الت�داول منخفضة 13
س�نتا لتبل�غ عن�د التس�وية  58.16دوالرا
للربميل وتنهي األس�بوع عىل خسارة بحوايل
 4يف املئ�ة .وهبط�ت عق�ود خ�ام القي�اس
األمريكي غرب تكس�اس الوس�يط  58سنتا
لتنهي الجلس�ة عن�د  51.56دوالرا للربميل،
موسعة خسائرها عىل مدار األسبوع إىل 4.8
باملئة .وأثناء الجلس�ة هبط الخام األمريكي
إىل  50.97دوالرا للربميل ،وهو أدنى مستوى
من�ذ أوائ�ل أغس�طس /آب .وكان الخامان
القياسيان قد صعدا بأكثر من دوالر للربميل
يف التعامالت املبكرة.

بغداد /الزوراء:
ح�دد مستش�ار رئيس الوزراء للش�ؤون املالي�ة ،مظهر
محمد صالح ،امس الس�بت ،أهم معوقات االس�تثمار يف
العراق.
وق�ال صال�ح إن «قان�ون االس�تثمار يف الع�راق هو من
أحس�ن القوان�ن بن مثيالت�ه يف الدول املج�اورة ،إال أن
أكرب ما يعيق فرص االس�تثمار هو ع�دم وجود خريطة
اس�تثمارية ل�ألريض املهي�أة ألن تك�ون أرايض ف�رص
استثمارية».
وأردف أنه «هذا يدفع بالباحثن عن فرص االس�تثمار يف
العراق إىل البحث بأنفسهم عنها بن الوزارات والبلديات،
وبالتايل ضياعهم بن اقطاعيات املحاصصة».
وتاب�ع أن�ه «وج�ود ه�ذا األرايض الجاهزة الت�ي يصلها
املستثمرون بنظام الشباك الواحد سيدفع باالستثمار اىل
قطع أش�واط كبرة يف العراق بنا ًء عىل قانون االستثمار
العراقي املش�جع ،وهذا ما يتوجب ع�ىل الحكومة العمل
عليه رسيعاً».
ويف وقت سابق ،أكدت مديرية االقامة يف وزارة الداخلية،
تقديم جميع التسهيالت للمس�تثمرين يف مجال اإلعمار
والركات النفطية.

دخول اي عامل م�ن الجانب الصيني من
القادمن م�ن جمهوية الصن الش�عبية
مهم�ا كانت اهميته ودرجت�ه الوظيفية،
وتح�ت اي عن�وان او مس�مى كإج�راء
احرتازي منعا لوصول املرض اىل محافظة
ميسان واملواقع النفطية فيها».
وبيّنت« :إن رشكة نفط ميس�ان حريصة
كل الح�رص عىل منع وص�ول الفايروس
الوبائ�ي اىل مواق�ع العم�ل م�ن خ�الل
سلس�لة االج�راءات الت�ي اتخذتها ،ومنذ
الوهل�ة االوىل لظهور فايروس «كورونا»،
بالتعاون ما بن هيأة الصحة والس�المة
والبيئ�ة يف رشكتن�ا واقس�ام الصح�ة
والبيئ�ة يف الهيآت التش�غيلية والركات
االس�تثمارية الصيني�ة ،وبالتنس�يق مع
دائ�رة صح�ة ميس�ان التي اك�دت خلو
املواق�ع النفطية والعامل�ن فيها من أية
اصابة بهذا الفايروس الوبائي».
وختم�ت بيانها« :كما ت�ود ادارة الركة

التأكي�د أن س�المة العامل�ن العراقي�ن
واالجان�ب يف حقول الحلفاي�ة والبزركان
وبقي�ة الحق�ول النفطي�ة االخ�رى تقع
ضم�ن اب�رز اولوياته�ا ،وه�ي تحظ�ى

باهتم�ام كب�ر م�ن ادارة رشك�ة نف�ط
ميسان التي تس�عى للحفاظ عىل سالمة
منتسبيها وهم يمارس�ون دورهم البناء
والفاعل يف بناء بلدهم الغايل» .

املعدن األصفر يرتفع بفعل خماوف فريوس «كورونا»
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار الذه�ب ،الجمعة،
وس�جلت أكرب مكاس�بها الش�هرية
يف خمس�ة أش�هر م�ع تزايد ش�هية
املس�تثمرين للمع�دن النفيس بفعل
مخ�اوف بش�أن النم�و االقتصادي،
وسط انتشار فروس كورونا.
وصعد الذه�ب يف املعامالت الفورية
 0.7باملئة إىل  1584.77دوالرا لألوقية
(األونص�ة) يف أواخر جلس�ة التداول
موسعا مكاسبه منذ بداية الشهر إىل
أكث�ر من  4يف املئ�ة ،وهو أفضل أداء
شهري منذ أغسطس /آب.
وتراجعت العق�ود األمريكية للذهب
 0.1باملئ�ة لتبل�غ عن�د التس�وية
 1587.90دوالرا لألوقية.
وأعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملية،
الخميس ،أن تفيش ف�روس كورونا
أصب�ح حالة ط�وارئ عاملي�ة ،لكنها
عارض�ت فرض قيود عىل الس�فر أو
التجارة م�ع الصن وأب�دت ثقتها يف
قدرة الصن عىل احتوائه.
وأودى فروس كورون�ا الجديد حتى
اآلن بحي�اة  213ش�خصا يف الص�ن
وانت�ر إىل م�ا ال يقل ع�ن  22دولة،
بينم�ا أصاب بالش�لل ع�دة أقاليم يف
ثاني أكرب اقتصاد يف العالم.
وهيمن�ت مخ�اوف ف�روس كورونا

عىل األس�واق املالية ،ملقية بظاللها
عىل أرباح ايجابية للركات.
وم�ن ناحية أخرى ،أظهرت مس�وح
اس�تقرار نش�اط املصان�ع الصينية
ورشكات الخدمات هذا الش�هر ،لكن
ه�ذا كان ع�ىل األرجح قب�ل أن يلقي
الفروس بكامل ثقله.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
هب�ط البالدي�وم  1.24باملئ�ة إىل
 2281.45دوالرا لألوقي�ة .وبدعم من
نق�ص يف املعروض س�جلت أس�عار
املعدن مكاس�ب  18باملئ�ة منذ بداية

الش�هر الجاري ،وهو أفضل أداء منذ
نوفمرب /ترين الثاني . 2016
وس�جل البالديوم مس�توى قياس�يا
مرتفع�ا عن�د  2582.19دوالرا يف
العري�ن من يناير /كان�ون الثاني،
لكنه�ا تنهي األس�بوع عىل خس�ارة
بأكثر من  5باملئة.
وزادت الفض�ة  1.1باملئ�ة إىل 18.02
دوالرا ،بينما هب�ط البالتن  2يف املئة
إىل  957.87دوالرا لألوقي�ة ،مس�جال
أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل نوفمرب/
ترين الثاني.

إعالنك في

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل املنفذ عليه (محمد عادل دخيل)
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة الساهرون انك
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او
مختار  ,يمكن اجراء التبليغ عليه ,واس�تنادا للمادة ()27
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور امام هذه
املديرية خالل خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر
لغرض تس�ديد لغرض تس�ديد املهر املؤجل ويف حالة عدم
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
املنفذ العدل
رعد مراد حسون
اوصاف املحرر:
*ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف النارصي�ة املرقم
/633ش 2019/املتضمن تأدية املدين املهر املؤجل للدائنة
(زينب رعد دخيل) والبالغ عرة مالين دينار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرو التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل املنفذ عليه (احمد عادل دخيل)
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة الساهرون انك مجهول محل
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار  ,يمكن اجراء التبليغ
علي�ه  ,واس�تنادا للم�ادة ( )27من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور امام ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عر يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنر لغرض تس�ديد نفقة و مهر املؤجل ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ
املنفذ العدل
رعد مراد حسون
اوصاف املحرر:
*ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية املرق�م بالعدد /7217
ش 2018/املتضم�ن بتأدية املدين نفقة للدائنة (اية رعد دخيل)*قرار
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النارصي�ة بالع�دد /7224ش2018/
بتأدي�ة املدين مهرمؤج�ل للدائنة (اية رعد دخي�ل) البالغ عر مالين
دينار .

رقم االضبارة 2019/1837 :
التاريخ 2019/ 10 /21 :

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل املنفذ عليه (احمد عادل دخيل)
لق� ْد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة الس�اهرون
انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مختار  ,يمكن اجراء التبليغ علية  ,واس�تنادا للمادة
( )27م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور
امام هذه املديرية خالل خمسة عر يوما تبدأ من اليوم
التايل للنر لغرض تس�ليم (اث�اث الزوجية ) ويف حالة
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ
املنفذ العدل
اوصاف املحرر:
*ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية بالعدد
/7231ش 2019/املتضمن اثاث الزوجية

جمهورية العراق العدد/479 :ش2020/
مجلس القضاء االعىل التاريخ 2020/1/28 :
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة الحوال الشخصية يف النارصية
اىل /املدعى عليه (حمد راشد محسن)
م  /تبليغ
قامت املدعية (ابرار جاسم محمد )الدعوى الرعية
املرقم�ة اعاله و التي تطلب فيه�ا التفريق القضائي
وبالنظر ملجهولية محل االقامة حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن
يوميت�ن بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املرافعة املوافق  2020/2/6الساعة التاسعة صباحا
و عند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا و وفقا للقانون .
القايض
رافد مركز االعرجي

07810090003
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

اعالن /احوال النجف
بناء عىل ماج�اء بطل�ب املواطن (محمد
ج�وده صادق) لغرض تبديل لقبه وجعله
(الفح�ام) بدالً م�ن (الغم�ام) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاها(خمس�ة ع�ر يوم) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

اعالن /احوال النجف
بن�اء عىل ماج�اء بطلب املواط�ن (ناجي
ج�وده صادق) لغرض تبديل لقبه وجعله
(الفح�ام) بدالً م�ن (الغم�ام) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة
اقصاه�ا (خمس�ة عر يوم) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف . 2016/6/12
اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
ْ
فقدت مني الهوية الصادرة
م�ن جامع�ة الف�رات
االوس�ط/معهد التقن�ي
الطب�ي املرحل�ة الثاني�ة
باسم (مسلم محمد جندي
حس�ن ) فع�ىل م�ن يعثر
عليها يرجى تس�ليمها إىل
جهة االصدار.

فقدان
فقد مني الهوي�ة املرقمة
يف2019/4/25
313
والصادر من بلدية النجف
باسم ( نارص حسن احمد
رشي�ف ) فعىل م�ن يعثر
علي�ه يرج�ى تس�ليمه إىل
جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ة
املرقم�ة
املدرس�ية
25-00011787/
يف
 2019/11/30والصادرة
م�ن ثانوية ام�ريل للبنات
باس�م ( نور طه ياس�ن)
فع�ىل م�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها إىل جهة االصدار

العدد/5945:ش2019/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/28:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
املدعى عليه (حمد راشد محسن)
م/تبليغ حكم غيابي
بتأري�خ  2019/11/8وبالع�دد االضب�ارة /5945
ش 2019/اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكم�ا ً غيابي�ا ً
اقت�ىض( تأيي�د حضان�ة) وبالنظ�ر ملجهولية محل
اقامت�ك يف الوق�ت الح�ارض حس�ب رشح املبل�غ
القضائي (باس�م عبدالحس�ن خض�ر) عليه تقرر
تبليغ�ك يف صحيفتن يوميت�ن بالحكم املذكور اعاله
وبأمكان�ك االعرتاض خالل مدة عرة ايام من اليوم
التايل لتاريخ نر االعالن.
القايض
مرتىض سليم خصاف

العدد/47:ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/28:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اعالن
اىل املدعى عليهما (احمد بدر عبد وابتسام بدر عبد)
بن�اءا ً عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة اع�اله واملقامة
من قبل املدعية (جاس�ميه عداي خنجر) بخصوص
(ازالة ش�يوع العقار تسلس�ل( 7892/110جزيرة)
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م تق�رر تبليغك�م اعالن�ا ً
بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن عىل موع�د املرافعة
املواف�ق  2020/2/10ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك
غيابيا وفق االصول .
القايض
جواد حسن نايف

العدد/1467:ش2018/
جمهورية العراق
التاريخ2020/1/29:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
م/اعالن
اىل املدعى عليه (احمد قاسم كريم)
الس�اكن يف سوق الشيوخ الكرمة قرب مركز الرطة
س�ابقا ً وملجهولي�ة مح�ل االقام�ة حالي�ا ً بتاري�خ
 2018/10/10اص�درت هذه املحكم�ة حكما ً غيابيا ً
يف الدعوى اع�اله يقيض بالتفريق بين�ك وبن زوجتك
املدعي�ة (زين�ة جمعة جب�ار) واعتبار ق�رار التفريق
بمثابة الطالق الواقع ألول مرة بن الطرفن.
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا ً بصحيفتن
محليتن وعند ع�دم مراجعتك طرق الطعن القانونية
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
عبدالله صالح النايش

اىل الري�ك (خال�د جبار
جاسم) اقتىض حضورك
اىل مديري�ة بلدي�ة
النج�ف االرشف لغ�رض
اص�دار اج�ازة ا؛لبن�اء
للري�ك (نوف�ل مرصي
محم�د) للقطعة املرقمة
( )1/5563يف النج�ف
حي القدس.

اىل الري�ك (عبد الحميد
عطيب عب�دون) اقتىض
حضورك اىل مديرية بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض
اص�دار اج�ازة البن�اء
للري�ك (عب�د الرس�ول
محمد ابراهيم) للقطعة
املرقم�ة ( )3/13258يف
النجف حي صدام.

رقم االضبارة 2019/1832 :
التاريخ 2019/ 10 /21 :

رقم االضبارة 2019/1836 :
التاريخ 2019/ 10 /21 :

حيقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار:

الرياضي

أصفر وأمحر

املدير العام لشركة نفط البصرة
يرفض استقالة ولي

بغداد /متابعة الزوراء
رفض مدير عام رشكة نفط البرصة استقالة رئيس نادي نفط الجنوب ،محمد ويل.
وكان ويل ق�د قدم اس�تقالته بس�بب «عدم وج�ود الدعم الكايف» للنادي للمش�اركة يف
دوري الكرة املمتاز.
وذكر النادي يف بيان مقتضب ان «مدير عام رشكة نفط البرصة يرفض استقالة رئيس
الهيئة االدارية ،ويعد بتذليل العقبات وتقديم الدعم الالزم للنادي».
تجدر اإلش�ارة إىل أن عددا ً من األندية قررت االنس�حاب من دوري الكرة املمتاز بسبب
األزمة املالية.
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كاتانيتش  :قائمة املنتخب الوطين املعلنة ليست نهائية وستخضع للتغيريات
بغداد /متابعة الزوراء
عل�ق م�درب املنتخ�ب الوطن�ي،
رسيتشكو كاتانيتش ،عىل ترسيب
القائم�ة االولية ألس�ود الرافدين
ملباراة هون�غ كونغ يف التصفيات
املزدوجة املؤهل�ة لنهائيات كأس
آسيا وكأس العالم.
وق�ال كاتانيت�ش ،يف بيان التحاد
الك�رة :إن “اع�الن القائم�ة
للمنتخ�ب الوطن�ي بهذا الش�كل
املبك�ر لالعالم لي�س صحيحا الن
هن�اك ف�رتة تق�ارب الش�هرين
لخ�وض املب�اراة ،وهن�اك الكثر
من املتغرات ازائها تبعا للظروف
املحيطة بها”.
واك�د كاتاني�ش ان “وض�ع هذه
االس�ماء كقائم�ة اولي�ة ألج�ل
اس�تحصال الفيزا بش�كل مبكر،
وهن�اك متابع�ة لعدي�د م�ن
الالعب�ني االخري�ن للوق�وف عىل
جاهزيته�م ،كم�ا هن�اك متابعة
لالعبني الذين يقدمون مستويات
مش�جعة يف الدوري العراقي الذي
ننتظ�ر انطالق�ه قريب�ا لضمهم
للمنتخب”.
واض�اف كاتانيش “ال نعرف لحد
اآلن كيف ستس�ر االم�ور خالل
االيام القادمة بشأن تأكيد اقامة
هذه املباريات يف مكانها ام تتغر
ع�ىل وف�ق الوض�ع املرب�ك جراء
انتش�ار فاي�روس كورونا يف هذه
املناط�ق ،وعلي�ه البد م�ن وضع
خطط بديلة لذلك”.
وضم�ت القائمة كل م�ن  :جالل
حس�ن ،محم�د حمي�د ،فه�د
طالب ،عي كاظ�م ،محمد صالح
( لحراس�ة املرم�ى) ،رضغ�ام
اس�ماعيل ،ع�ي عدنان ،حس�ن
رع�د ،مصطف�ى محم�د ج�رب،

احتاد الصحافة الرياضية ينعى
رائده كامل السماوي

مصطفى محمد االزيرج (املنتخب
االوملب�ي) ،احمد ابراهي�م ،ريبني
س�والقا ،س�عد ناطق ،عي فائز،
ميثم جبار ،عالء مهاوي ،فرانس
بط�رس (لخ�ط الدف�اع) ،امج�د
عط�وان ،صف�اء ه�ادي ،بش�ار

شوكان :املشاركة اآلسيوية هدف
كاظمة الكوييت
بغداد /متابعة الزوراء
أبدى العراقي ،محمد شوكان ،مهاجم كاظمة سعادته بنجاح فريقه يف
تحقيق فوز مهم عىل حساب منافس بحجم الساملية بهدفني لهدف ،وهو
ما قاد الربتقايل للصعود للرتتيب الثالث.وسجل شوكان هدف التعادل يف
املباراة.وقال شوكان :إن كاظمة يسعى ملواصلة التقدم يف املسابقة بحثا
عن املنافسة عىل اللقب بعد صعوده للرتتيب الثالث وتقليص الفارق مع
املتصدر القادس�ية إىل  4نقاط.وأضاف :أنهم يطمحون يف الوقت نفسه
لتحقيق هدف أس�ايس يتمثل يف العودة للمشاركات اآلسيوية يف املوسم
املقبل .مبينا :أن الفريق يس�ر بشكل أفضل مع كل جولة جديدة.ووعد
ش�وكان جمهور كاظمة وإدارة النادي بمواصلة األداء بالقوة نفس�ها
برفقة باقي الالعبني من أجل املس�اهمة يف تحقيق أهدافهم.وأش�ار إىل:
أن انسجامه مع باقي الالعبني يعود لدعم كل عنارص الفريق.

أندية اجملموعة الثانية تطالب
باللعب يف العاصمة بغداد
بغداد /متابعة الزوراء
طالب�ت أندي�ة املجموع�ة الثانية
بال�دوري املمت�از ،ب�رورة نقل
املباري�ات الخاص�ة به�م ،إىل
العاصمة بغ�دادً ،
بدال من إقامتها
يف دهوك.
وق�ال مص�در مس�ؤول إن أندية
املجموعة الثانية املكونة من القوة
الجوي�ة والصناع�ات الكهربائية
والنف�ط والحدود وأمان�ة بغداد،
طالبت لجنة املسابقات ،برورة
نق�ل مبارياته�م إىل بغ�داد ،كون
جمي�ع أندي�ة املجموع�ة م�ن

العاصمة.
وأوضح :أن رئيس الهيئة اإلدارية
لدهوك كش�ف عن ع�دم جاهزية
امللعب الس�تضافة املباريات ،مما
دفع أندية املجموعة الثانية لطرح
فكرة نقل املباري�ات إىل العاصمة
بغداد.
وأش�ار إىل :أن لجن�ة املس�ابقات
بات�ت يف حرج كب�ر بعد ترصيح
رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لدهوك،
وأن األندي�ة يف املجموع�ة الثانية
متوافق�ة ع�ىل نق�ل املباريات إىل
العاصمة.

الصربي ماركوفيج يوقع على
كشوفات أربيل
بغداد /متابعة الزوراء
اعل�ن ن�ادي اربيل تعاق�ده مع العب اوروب�ي لتعزيز صفوف فريقه يف املوس�م
الحايل.وذكر النادي يف بيان ان “نادي اربيل يتعاقد مع العب منتخب مونتينيغرو
( جب�ل االس�ود) داركو ماركوفي�ج” .داركو لع�ب ملنتخب مونتينيغ�رو ( جبل
االس�ود) يف  18مباراة دولية ويلعب يف خط الوس�ط ،وس�بق ان لعب يف دوريات
مونتينيغرو ،رصبيا ،البوس�نة ،املجر ،اوزباكس�تان ،ماليزيا.كما اعلن ،يف وقت
س�ابق ،نادي اربيل ،ضم الالعب الدويل ،يارس قاس�م ،للعب يف صفوفه املوس�م
الحايل.وذكر النادي يف بيان ان “نادي اربيل تعاقد مع نجم منتخب العراقي يارس
قاسم”.وس�بق ان مثل يارس قاس�م العديد من األندية اإلنكليزية منها برايتون،
لوتون ،ماكسفيلد ،سويندن تاون ،نورجامب تاون.

رسن ،محمد قاسم ،محمد رضا،
محمد مزه�ر (املنتخب االوملبي)،
ابراهيم بايش ،حسني عي (لخط
الوس�ط) محم�د داوود ،هم�ام
طارق ،رشيف عبد الكريم ،مازن
في�اض ،مهند عي ،ع�الء عباس،

ع�الء عبدالزه�رة ،ايمن حس�ني،
محم�د قاس�م نصي�ف (املنتخب
االوملبي) (لخط الهجوم).
ويتص�در منتخبنا الوطني ترتيب
منتخبات املجموعة الثالثة ضمن
التصفي�ات االس�يوية املؤهل�ة

ملونديال قطر عام  2022ونهائيات
كأس القارة يف الصني عام ،2023
حيث يبلغ رصيد املنتخب الوطني
 11نقط�ة ،ويلي�ه ثاني�ا منتخب
البحري�ن برصي�د تس�ع نق�اط
ويحت�ل املنتخ�ب االيران�ي املركز

الثال�ث برصيد س�ت نقاط ،ومن
ثم منتخب هون�غ كونغ يف املركز
الراب�ع برصي�د خم�س نق�اط،
ويقب�ع منتخب كبموديا يف املركز
الخام�س واالخ�ر برصيد نقطة
واحدة.

بغداد /الزوراء
بصم�ت وه�دوء ،غادرن�ا نجم
كب�ر م�ن نج�وم الصحاف�ة
الرياضي�ة العراقي�ة عىل مدى
عق�ود م�ن الزم�ن ،ورائ�د من
رواد الكلم�ة الهادف�ة واملهنية
الحقيقية  ..انه الرائد الصحفي،
كام�ل عبد ال�رزاق الس�ماوي،
الذي انتقل اىل جوار رب العرش
العظيم بع�د معاناة مع مرض
القلب ,ويعرب االتحاد العراقي
للصحاف�ة الرياضية عن عميق
حزن�ه وتأث�ره به�ذا املص�اب،
مبتهلني اىل الب�اري جل يف عاله
أن يش�مله بواس�ع رحمت�ه
ويسكنه فس�يح جناته ويلهم
أهل�ه وذويه الصرب والس�لوان،
وانا لله وانا اليه راجعون.
ول�د الراح�ل كامل عب�د الرزاق
جدي�د الركابي (الس�ماوي هو
لقبه الصحف�ي) يف عام 1943
ويحمل ش�هادة البكالوريوس
يف الرتبي�ة الرياضي�ة ،وانتمى
اىل نقاب�ة الصحفيني العراقيني
يف ع�ام  ،1976ون�ال العضوية
املتمرس�ة يف عام  ،1999وأبتدأ
الراح�ل مش�واره يف الصحافة
الرياضية يف جريدة ( الريايض)،
كم�ا عم�ل بنظ�ام املكاف�أة
الش�هرية يف القسم الريايض يف
جري�دة (الثورة) ث�م ابتعد عن
ممارسة املهنة بعد الغاء جريدة
( الري�ايض ) حت�ى ش�هد عام
 1998عودته اىل العمل برئاسته

القس�م الري�ايض يف جري�دة (
نب�ض الش�باب ) االس�بوعية،
وبعد عام  2003عمل يف جريدة
(الصب�اح الجدي�د) ،كما كانت
لدي�ه مق�االت أس�بوعية يف
جريدة (الريايض الجديد) وهي
أول صحيف�ة رياضي�ة تص�در
يف الع�راق بع�د التغي�ر ع�ام
 . 2003كما رافق الراحل كامل
عبد ال�رزاق العديد م�ن الوفود
الرياضي�ة العراقي�ة ،أبرزه�ا
يف دورة األلع�اب االس�يوية يف
بانك�وك ع�ام  1978وال�دورة
الرياضية العربية املدرس�ية يف
الصوم�ال ع�ام  1979وبطولة
كاس الخليج العربي السادسة
بك�رة الق�دم يف مس�قط ع�ام
 .1982وتمي�ز الصحف�ي
املرحوم كامل السماوي بحالوة
األس�لوب وجمالي�ة الكلم�ات
واملب�ارشة والرصاح�ة يف النقد
الري�ايض برغ�م انقطاعات�ه
املستمرة يف الكتابة الصحفية،
كم�ا كان الراحل ضم�ن نخبة
رواد الصحافة الرياضية الذين
ت�م تكريمه�م يف االحتفالي�ة
الت�ي أقامه�ا االتح�اد العراقي
للصحاف�ة الرياضي�ة يف ع�ام
 2008ع�ىل قاعة ن�ادي الكرخ
الري�ايض اىل جان�ب ال�رواد
د.ضياء املنيشء وسعدون جواد
وصكب�ان الربيع�ي ،والراحلني
احم�د القصاب وعي الخفاجي
ونعمة عبد الصاحب.

إدارة نادي الشرطة تستأنف ضد عقوبات االحتاد العربي
بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر مقرب من نادي الرشطة
ع�ن أن ادارة ن�ادي الرشط�ة قدم�ت
اس�تئنافا اىل االتح�اد العرب�ي لك�رة
القدم بش�أن العقوب�ات التي صدرت
من االخ�ر بحق الرشطة بع�د مباراة
الش�باب الس�عودي يف بطول�ة االندية
العربية .وقال املصدر إن” ادارة النادي
قدم�ت االس�تئناف بع�د ان أدركت ان
العقوبات الصادرة بحق الفريق مبالغ
بها ،وال تتناس�ب مع ما رافق املباراة
من احداث ،خاصة يف نهايتها ،وكانت
االمور تسر بوضع طبيعي”.
وكان�ت لجن�ة االنضب�اط واالخ�الق
باالتحاد العربي ق�د اصدرت عددا من
العقوبات بحق فريق الرشطة بس�بب
ما حدث بعد لقاء الش�باب الس�عودي
ب�األردن ،منها إيقاف الع�ب الرشطة
كرار محمد مباراتني مع غرامة مالية
قدره�ا  5000دوالر امريك�ي ،ومن�ع
عض�و ادارة الرشط�ة ع�دي الربيعي
من مرافق�ة الفري�ق ث�الث مباريات
وعقوبة مالية قدرها ( )12ألف دوالر،
إضافة ملن�ع رئيس نادي الرشطة عبد
الوه�اب الطائي من مرافق�ة الفريق

ثالث مباري�ات وغرام�ة مالية قدرها
( )12الف دوالر ،وغرامة مالية قدرها
( )100الف دوالر بحق النادي العراقي
بعد خ�روج رئيس النادي عبد الوهاب
الطائي ع�ن الروح الرياضية ،وس�ب
وش�تم الطاق�م التحكيم�ي للمب�اراة
بحسب وثيقة االتحاد العربي.
ومن جانبه ،كشف السفر العراقي يف
االردن ،حي�در الع�ذاري ،الجمعة ،عن
تفاصيل ما حص�ل يف مباراة الرشطة
والشباب السعودي.
وق�ال الع�ذاري ”:أنا كن�ت حارضا ً يف
املباراة منذ بدايتها اىل نهايتها من اجل
تقدي�م الدعم املعن�وي اىل العبي نادي
الرشطة الريايض”.
وأض�اف أن “الالعبني كانوا منزعجني
يف نهاي�ة اللعبة بس�بب الطريقة غر
املوفق�ة لحك�م املب�اراة ،فق�د ارتكب
الكثر من األخطاء التحكيمية كطرده
ألفض�ل الع�ب يف الفري�ق بطريق�ة
اثارت اس�تغراب واستهجان الجميع،
خصوص�ا ً أن الفري�ق الس�عودي ل�م
يعرتض عىل التالح�م الذي حصل بني
الالعبني العراقي والسعودي”.
وأوض�ح الع�ذاري أن�ه “أثن�اء تنفيذ

الرب�ة الح�رة أوق�ف حك�م املباراة
اللعب ليحتك�م اىل (الفار) ليتم بعدها
ً
أيض�ا” .مبينا ً أن “الحكم
طرد الالعب
ل�م يحتس�ب رضب�ة ج�زاء واضحة،

باالضاف�ة اىل الكث�ر م�ن األخط�اء
التحكيمي�ة الكبرة ،والت�ي برأيي قد
ظلم فيها العبي فري�ق الرشطة ،مما
اثر يف معنوياتهم بشكل كبر”.

ونف�ى الس�فر العراق�ي يف األردن ما
“تم نرشه يف بع�ض املواقع الرياضية
حول تهجم رئيس نادي الرشطة ،عبد
الوهاب الطائي ،عىل دولة الكويت”.

حبت :إقامة الدوري بطريقة اجملموعات مينع أنديتنا من دوري أبطال آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
ح�ذر املحل�ل وامل�درب الك�روي ،س�امي بح�ت ،من
حرمان األندية العراقية املشاركة يف دوري أبطال آسيا
لكرة القدم.
وق�ال بح�ت ان “إقام�ة ال�دوري ع�ىل وف�ق نظ�ام
املجموعات فيه مس�اوئ كثرة ،ومنه�ا إنهاك اللياقة
البدنية لالعبني لضغط املباريات ،وقتل روح املنافسة
واالثارة يف اختفاء مباريات الديربي بس�بب اقامتها يف
اقليم كردستان” .مش�را ً اىل ان “نظام الدوري الحايل
عىل وفق املجموعات سيمنع مشاركة أنديتنا يف دوري
ابطال آسيا”.

وأض�اف “كم�ا ان توقف ال�دوري املمت�از وقتل روح
املنافس�ة عوامل مؤثرة ع�ىل اداء الالعبني وتحفزهم
للبطوالت” .الفت�ا اىل ان “تباعد فرتة اجتماع املنتخب
الوطني ،وعدم خوض مباريات ودية ،س�يؤدي لنتائج
سلبية يف االستحقاقات املقبلة”.
وبش�أن إنتقال مهند ع�ي مهاجم املنتخ�ب العراقي
وفريق الدحيل القط�ري بورتيمونينيس الربتغايل عىل
س�بيل اإلعارة ،ق�ال بحت ان “مهند ع�ي كان يحتاج
اىل محط�ة قبل احرتافه يف اوروبا ،وانه ظلم يف الدحيل
القط�ري كون�ه العب�ا واع�دا ،ولدي�ه ع�دة مميزات
وستكون هذه التجربة حافزا ً كبراً”.

وأض�اف كما ان�ه “يمتلك من الق�درات اليشء الكثر،
واتوق�ع ان يكون أساس�يا ً ويحتاج وقت�ا اىل التأقلم،
ولديه عوامل النجاح”.
ولفت املحلل الكروي اىل ان “اختيار مهند عي للدوري
الربتغايل كان قرارا ً جريئا ً وشجاعا ً منه برغم العروض
العربي�ة املغرية ،وهو س�يفتح املجال ام�ام الالعبني
العراقيني لالحرتاف يف اوروبا ،ونأمل ان يقدم املستوى
املطل�وب منه” .مبينا ان “ميمي س�يكون مجربا ً عىل
اإلحرتاف بسبب جدول التدريب يف الدوري الربتغايل”.
ولف�ت اىل ان “الع�ب املنتخ�ب واملح�رتف يف ال�دوري
االيراني ،بش�ار رس�ن ،لدي�ه القدرة املهاري�ة العالية

ويحت�اج اىل تنمي�ة عام�ل الق�وة ،ويك�ون العب�ا
مكتمالً”.
وأش�ار اىل “انن�ا نحرتم رؤي�ة الالعب�ني ،ومع إرشاك
أس�ماء جديدة تستحق تمثيل املنتخب الوطني ،بينهم
محمد مزهر ،وعليه تطوير نفسه أكثر ،وكذلك محمد
قاسم لديه مواصفات هداف ،ويحتاج اىل جهود اكثر،
وهناك خامات مميزة تحتاج اىل تطوير”.
وعن مستقبل اتحاد الكرة بعد استقالة االتحاد الحايل،
شدد بحث بالقول “نريد وجوها جديدة وأمال جديدا يف
الهيأة العامة املقبلة التح�اد الكرة ،وهناك الكثر من
األسماء املحرتمة التي تستحق التمثيل فيها”.
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انتقاالت الساعة األخرية من السوق الشتوية

اعالم الكرتوني

إميري جان ينتقل إىل بوروسيا دورمتوند واملوهبة يانيس هاجي اىل رينجرز
َ
أعل�ن بوروس�يا دورتمون�د يف موقع�ه
الرس�مي عىل اإلنرتنت عن ض�م األملاني
إيم�ري ج�ان ع�ىل س�بيل اإلع�ارة من
صفوف يوفنتوس اإليطايل.
وج�اء يف تغري�دة نرشه�ا بوروس�يا
دورتمون�د“ :دورتموند يعلن اس�تكمال
التوقي�ع مع إيم�ري جان م�ن صفوف
يوفنتوس عىل سبيل اإلعارة حتى نهاية
املوسم” ،يف الوقت الذي ّ
أكد به يوفنتوس
ّ
أن الفري�ق األملاني س�يلزم ب�رشاء جان
مقاب�ل  25مليون ي�ورو يف حال تحقيق
الالعب ألرقام معينة مع دورتموند.
ول�م تك�ن تجرب�ة ج�ان ناجح�ة م�ع
يوفنت�وس ال�ذي انتق�ل إلي�ه يف 2018
قادم�ا ً من ليفربول اإلنكليزي ،وس�اءت
عالقته مؤخرا ً مع س�اري مدرب السيدة
العجوز.
ولع�ب ج�ان ( 26عام�اً) م�ع باي�رن
ميوني�خ وباير ليفرك�وزن يف أملانيا كما
ّ
مثل املنتخب األول يف  25مباراة.
بقاء كافاني
� أعلن الربازيي ليوناردو املدير الريايض
لن�ادي باري�س س�ان جريم�ان متصدر
الدوري الفرنيس لك�رة القدم ّ
أن الهداف
التاريخ�ي للفري�ق ال�دويل األورغوياني
إدينس�ون كافاني باق مع�ه حتى نهاية
املوسم.
وقال ليوناردو يف مؤتمر صحفي عش�ية
املب�اراة ضد مونبيلي�ه يف الدوري املحي،
ردا ً عىل التقاري�ر عن احتمال انتقاله إىل
أتلتيكو مدريد اإلس�باني“ :لم نتفق مع
أحد .ل�م نفكر مطلقا ً يف بيعه ولكن كان
هناك وقت درس�نا في�ه املقرتحات .إنه
موجود معنا لبقية املوسم”.
وأضاف“ :أعتقد أنه البقاء س�ت سنوات
ونصف السنة يف ناد يمكن محوها خالل
أس�بوعني م�ن املفاوضات” ،مؤك�دا ً ّ
أن
فرتة االنتقاالت الشتوية انتهت بالنسبة
لباريس سان جريمان الذي لم يتعاقد أو
يتخىل عن أي العب خاللها.
وأعرب الهداف التاريخي للنادي البارييس
( 198هدفاً) ،عرب مقربني منه عن رغبته
باللعب يف إسبانيا بعدما قلّت مشاركاته
مع الفريق يف النصف األول من املوس�م،
بس�بب اإلصابات املتك�ررة التي تعرض
له�ا وتفضي�ل امل�درب األملان�ي توماس
توخي�ل االعتماد عىل الواف�د الجديد من
إنرت مي�الن اإليط�ايل عىل س�بيل االعارة
حت�ى نهاية املوس�م ال�دويل األرجنتيني
ماورو إيكاردي.
ّ
ف�إن مبل�غ
ووفق�ا ً لتقاري�ر صحفي�ة،

ال�� 15مليون يورو الذي اقرتحه أتلتيكو
ل�م يك�ن كافيا ً إلقن�اع متص�در الدوري
الفرنيس للتخ�ي عن هداف�ه التاريخي،
وس�ط معلومات أخرى عن أنه طلب 20
مليون يورو.
وأظهرت عدة مؤرشات أن انتقال املهاجم
األوروغويان�ي من فريق�ه الفرنيس بات
وش�يكا والس�يما بع�د اس�تبعاده ع�ن
تش�كيلة املباري�ات الث�الث األخ�رية يف
نصف نهائ�ي كأس الرابط�ة ضد رانس
(- 3صفر) والدوري ضد ليل (- 2صفر)
وثمن نهائي الكأس ضد باو من الدرجة
الثالثة (- 2صفر).
وش�ارك كافان�ي ال�ذي س�يحتفل بعيد
ميالده الثال�ث والثالث�ني يف الرابع عرش
ش�باط/فرباير املقبل ،يف مباراتني فقط
خالل كان�ون الثاني/يناير الحايل كبديل
لدقائ�ق مع�دودة ،باإلضاف�ة لدخول�ه
أساس�يا ً يف مباراة الدور ال� 64ملس�ابقة
كأس فرنس�ا ض�د فريق اله�واة ليناس
مونل�ريي م�ن الدرج�ة السادس�ة (6
صفر).ولعب األوروغويان�ي باملجمل  14مباراة
فقط وسجل خمسة أهداف يف املسابقات
األربع التي يش�ارك فيها س�ان جريمان
(الدوري والكأس وكأس الرابطة املحلية
ودوري أبطال أوروبا).
وينته�ي عق�د كافاني م�ع “البارييس”
نهاية حزيران/يونيو القادم ،وس�يكون
بإمكان�ه وقتها االنتق�ال إىل صفوف أي

فريق يريده مجاناً.
وس�يحاول كافان�ي خالل فرتة الس�تة
أشهر املتبقية بلوغ حاجز ال� 200هدف
مع النادي البارييس.
برشلونة يضم العبا ً جديدا ً
� أعلن برش�لونة يف موقعه الرسمي عىل
اإلنرتن�ت ع�ن ض�م الربازي�ي ماثيوس
فرينانديس سيكريا بشكل رسمي.
وجاء يف بيان نرشه برشلونة“ :ماتيوس
فرينانديس سيلتحق بالفريق الكاتالوني
يف تموز/يوليو القادم بعقد يمتد لخمس
سنوات”.
وس�تبلغ الصفقة وفقا ً لنادي برش�لونة
س�بعة ماليني يورو مع ثالث�ة متغريات
بينما س�يصل ال�رشط الجزائ�ي ل�300
مليون يورو.
ويبل�غ فريناندي�س  21عاما ً وس�بق له
تمثي�ل منتخب الربازيل لتح�ت  17عاما ً
والشباب.
يانيس هاجي اىل رينجرز
� أعلن نادي رينجرز االسكتلندي التعاقد
مع املوهبة الرومانية يانيس هاجي من
خينك البلجيكي،عىل سبيل اإلعارة حتى
نهاية املوسم.
ويعت�رب هاج�ي البالغ من العم�ر واحدا
وعرشين عاما من أبرز املواهب األوروبية
حالي�ا ،وش�ارك م�ع خين�ك يف خم�س
مباري�ات خالل مرحل�ة املجموعات من
دوري األبط�ال .ياني�س هاج�ي هو ابن
أس�طورة كرة القدم الرومانية جورجي

إنرت كونيت املُع ّزز يواجه أودينيزي لكسر التعادالت
يع�ول م�درب إنرتميالن أنتوني�و كونتي عىل
الصفق�ات الث�الث الت�ي أبرمها خ�الل فرتة
االنتقاالت الشتوية ملنح فريقه دفعة معنوية
جديدة ،بعد س�قوطه يف دوام�ة التعادالت يف
مبارياته الث�الث األخرية يف ال�دوري اإليطايل
لك�رة الق�دم .ويح�ل إنرتمي�الن ضيف�ا ً عىل
أوديني�زي الي�وم األح�د ويتطل�ع إىل العبيه
الثالثة الجدد وهم اإلنكليزي آش�ي يونغ من
مانشسرت يونايتد وصانع األلعاب الدانماركي
كريستيان إريكس�ن من توتنهام والنيجريي
فيكتور موزيس من تشيليس اإلنكليزي أيضا ً
ملمارس�ة الضغ�ط ع�ىل يوفنت�وس املتصدر
بفارق  3نقاط.
وس�قط إنرتميالن يف ف�خ التع�ادل وبنتيجة
 1-1يف مباريات�ه الثالث األخ�رية ضد أتاالنتا
وليت�يوكالي�اريتوالي�اً.
وأظهر الفري�ق اواخر الع�ام املايض ومطلع
الح�ايل تراجع�ا ً يف مس�تواه فل�م يتمكن من
تخط�ي الدور األول م�ن دوري أبطال أوروبا
حيث س�يكمل املش�وار يف ال�دوري األوروبي
(يوروب�ا لي�غ) ،ومن هن�ا ج�اء التعاقد مع
الالعبني الثالثة الذي يعرفهم جيدا ً كونتي من
خالل تدريبه تش�يليس يف الدوري اإلنكليزي،
علم�ا ً أن موزي�س تحديدا ً لع�ب بإرشافه يف
ً
بط�ال للدوري
الفري�ق األخ�ري عندم�ا ت�وج
اإلنكليزي.
وس�اهم الثالث�ي يف قيادة فريقه�م إىل بلوغ
نص�ف نهائ�ي كأس إيطالي�ا بف�وزه ع�ىل
فيورنتينا منتصف األسبوع.
وعلق املخرضم يون�غ ( 34عاماً) عىل عملية
انتقاله إىل صفوف إنرتمي�الن بقوله “عندما
س�نحت يل الفرصة باالنتق�ال إىل هذا الفريق

لم أت�ردد أي لحظة” .وأش�اد يون�غ بكونتي
بقوله“ :إنه مدرب رائع ،لقد أحرز العديد من
األلق�اب ويملك الطموح للف�وز باملزيد وهذا
ما أريد تحقيقه هنا”.
واضاف“ :إىل جانب إريكسن وموزيس فنحن
جميعا ً قادمون من الدوري اإلنكليزي املمتاز
ومن الجيد الحصول عىل فرص الختبار تجربة
جديدة ومختلفة عىل صعيدي اللعب والحياة.
من املهم ج�دا ً ألي الع�ب ان يواجه تحديات
جديدة” .وكان كونتي تعاقد أيضا ً مع العبني
م�ن الدوري االنكلي�زي املمت�از وتحديدا ً من
مانشس�رت يونايت�د يف مطلع املوس�م الحايل
وهم�ا املهاج�م البلجيك�ي روميل�و لوكاكو
بص�ورة دائم�ة ونظريه التش�يي الكس�يس
سانش�يز عىل سبيل االعارة .وقد سجل األول
 14هدف�ا ً حتى اآلن يحتل بها املركز الثالث يف
ترتيب الهدافني .وتع�رض إنرتميالن لرضبة
قوي�ة إليق�اف هداف�ه األرجنتين�ي الوتارو
مارتينيز مباراتني بس�بب س�وء س�لوكه يف
نهاية مباراة فريقه ضد كالياري ،وس�يغيب
ع�ن املب�اراة ض�د أوديني�زي وع�ن درب�ي
املدينة ضد ميالن األس�بوع املقبل .ويس�عى
يوفنت�وس ال�ذي مني بخس�ارته الثانية بعد
س�قوطه أمام ناب�ويل يف املرحل�ة األخرية إىل
استعادة نغمة االنتصارات اليوم األحد عندما
يستقبل فيورنتينا صاحب املركز الثالث الذي
انت�زع من�ه التعادل الس�لبي يف فلورنس�ا يف
أيلول/سبتمرب املايض .ويعول فريق “السيدة
العج�وز” ع�ىل نجم�ه كريس�تيانو رونالدو
الذي س�جل  19هدفا ً يف  25مباراة يف مختلف
املس�ابقات هذا املوس�م ويحتل املركز الثاني
يف ص�دارة ترتيب الهداف�ني يف الدوري املحي

مع  17هدفاً ،حي�ت يتصدر مهاجم
التس�يو تش�ريو إيموبي�ي م�ع 23
هدفاً .وس�جل النج�م الربتغايل هدفا ً
عىل األقل يف مبارياته التس�ع األخرية
محلياً.
وبع�د أن أوق�ف ج�اره روم�ا سلس�لة
انتصارات�ه ال� 11توالي�ا ً بتعادله معه يف
املرحل�ة األخ�رية ،يأمل التس�يو يف حصد
النقاط الثالث يف مباراته السهلة نسبيا ضد
سبال أحد فرق الذيل.
ويتخلف التسيو الذي يقدم عروضا ً
قوي�ة ه�ذا املوس�م بف�ارق 5
نقاط عن يوفنتوس و 2عن
انرتميالن علم�ا بانه يملك
مباراة مؤجلة أيضاً.
ويأمل مي�الن يف مواصلة
صحوته يف اآلونة األخرية
عندم�ا يس�تقبل فريونا
الي�وم األحد ع�ىل ملعب
سان سريو.
وتزامنت الصحوة وحصده
 10نق�اط م�ن اص�ل 12
ممكن�ة يف ال�دوري املحي
وبلوغ�ه نص�ف نهائ�ي
كأس ايطالي�ا م�ع قدوم
النجم السويدي املخرضم
زالت�ان ابراهيموفيت�ش
إىل صفوف�ه .ويف بقي�ة
املباري�ات يلع�ب الي�وم
األح�د أتاالنتا مع ضيفه
جن�وى ،وليت�ي م�ع
ضيفه تورينو.

لقب زوجي السيدات يف حوزة بابوس ومالدينوفيتش
توج�ت الهنغاري�ة تيمي�ا باب�وس والفرنس�ية كيك�ي
مالدينوفيتش بلقب زوجي سيدات بطولة أسرتاليا املفتوحة
للتن�س .وف�ازت باب�وس ومالدينوفيت�ش يف النهائ�ي عىل
التايوانية هيش س�و واي والتش�يكية باربورا سرتيكوفا 6
  ،1 - 6 ،2يف  72دقيق�ة .ووجه الثنائي املكون من بابوسومالدينوفيت�ش واملصنف الثان�ي للبطولة لطم�ة قوية إىل
الثنائ�ي املصن�ف األول للبطول�ة الحالية .وخ�اض الثنائي
(باب�وس ومالدينوفيتش) الي�وم نهائي أس�رتاليا املفتوحة
للمرة الثالثه وتوج باللقب ليضيفه إىل لقب زوجي الس�يدات
ال�ذي أحرزه يف بطولة فرنس�ا املفتوح�ة (روالن غاروس) يف
املوس�م املايضُ .
ولعب اللقاء ع�ىل ملعب “رود الفر” مع غلق
السقف املتحرك للملعب طبقا ً لسياسة البطولة يف التعامل مع
درجات الحرارة العالية يف ظل ارتفاع درجة الحرارة إىل .43

هاجي ،ويأمل الس�ري عىل خط�ى والده
الذي يع ّد أحد أبرز الالعبني األوروبيني يف
نهاية القرن املايض.
السد يعلن تجديد عقد طارق سلمان
� أعلن نادي الس�د بطل الدوري القطري
ع�ن تمديد عق�د مدافعه املتأل�ق طارق
سلمان حتى .2024
وج�اء يف بي�ان ن�رشه ن�ادي الس�د عرب
موقع�ه الرس�مي عىل اإلنرتن�ت“ :نجح
جهاز كرة القدم بنادي السد ،يف الحفاظ
ع�ىل مدافع الفريق األول طارق س�لمان
داخل نادي الس�د مدة  4سنوات ونصف
قادمة وحتى موسم .”2024
وت�وّج طارق س�لمان بثالث�ة ألقاب مع
الس�د ،بعد الف�وز بلق�ب دوري النجوم
املوس�م امل�ايض ،ولقبي الس�وبر وكأس
قطر املوس�م الح�ايل ،باالضاف�ة لفوزه
م�ع العنابي القطري بلق�ب كأس األمم
اآلس�يوية  .2019وقال طارق سلمان يف
ترصيحات ملوقع النادي“ :س�عيد للغاية
وفخور جدا ً بعقدي الجديد ،اللعب يف هذا
الفريق مسؤولية كبرية”.
وأكمل“ :سأواصل العمل بكل قوة لتقديم
األفض�ل دائم�ا ً وس�نحصد البطوالت يف
املستقبل”.
فيورنتينا يتعاقد مع أمرابط ويعريه
� أعل�ن فيورنتين�ا اإليط�ايل يف موقع�ه
الرس�مي عىل اإلنرتنت تعاق َده مع الدويل
املغرب�ي س�فيان أمراب�ط قادم�ا ٍ م�ن
فريونا .وأكد فيورنتين�ا أن العبه الجديد
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فري�ق فريون�ا عىل
صف�وف
س�يبقى يف
ِ
ِ
س�بي ِل اإلعارة حتى نهاية املوسم الحايل
قبل االلتحاق بالفيوال.
وقدرت وسائل اإلعالم اإليطالية الصفقة
باثنني وعرشين مليون دوالر.
سيلتا فيغو يضم سمولوف
� أعلن س�يلتا فيغو ضم املهاجم الرويس
فيدور سمولوف عىل سبيل اإلعارة.
وس�يحمل س�مولوف قمي�ص الفري�ق
الغالي�يس حتى نهاية املوس�م معارا من
لوكوموتيف موسكو.
تحسني نتائجه
ويسعى س�يلتا فيغو إىل
ِ
لالبتع�اد ع�ن منطق�ة الخط�ر إذ يحتل
حالي�ا املرك�ز الثام�ن ع�رش يف الدوري
اإلسباني.
اليبزيغ يستعري آنخلينو
� أعلن اليبزيغ متصدر الدوري األملاني يف
حس�ابه الرس�مي عىل اإلنرتنت عن ضم
اإلس�باني آنخلينو عىل سبيل اإلعارة من
صفوف مانشسرت سيتي اإلنكليزي.
ول�م يحص�ل صاحب ال�� 23عام�ا ً عىل
الفرص�ة الكافي�ة للع�ب م�ع فريق�ه
اإلنكليزي إذ شارك يف ست مباريات فقط
طوال املوسم الحايل يف الدوري املمتاز.
ويح�اول اليبزيغ جاه�دا ً تعزيز صفوفه
قبل خوض األشهر الحاسمة من املوسم
إذ يتصدر البوندسليغا بفارق نقطة عن
بايرن ميونيخ.
هوندا يحط الرحال يف بوتافوغو
� أعل�ن ن�ادي بوتافوغ�و الربازيي لكرة
القدم تعاقده مع العب الوسط الياباني،
كثري الرتحال ،كيسوكي هوندا.
وس�ينتقل هوندا ( 33عام�اً) الذي لعب
لتسس�كا موس�كو ال�رويس ومي�الن
اإليط�ايل خ�الل مس�ريته الحافل�ة التي
مرت يفيتيس أرنهيم الهولندي يف صفقة
ذكرت وسائل إعالم أنها ستكون ملدة 11
شهراً.
وقال هون�دا بالربتغالية يف مقطع فيديو
قص�ري ع�ىل حس�اب الن�ادي يف توي�رت:
“اللع�ب م�ع بوتافوغ�و خط�وة رائعة.
أراكم يف ريو دي جانريو .حتى ذلك الحني
أشكركم جميعاً”.
وذكرت وس�ائل إعالم برازيلية ّ
أن هوندا
طلب سيارة مصفحة ضد الرصاص قبل
التوقيع عىل العقد بس�بب ارتفاع معدل
الجريم�ة يف املدين�ة أكثر من�ه يف أوروبا
أو اليابان.يذك�ر أن هوندا عمل يف مجال
التدريب ملدة قصرية عندما درب منتخب
كمبوديا يف تصفيات كأس العالم الحالية
املؤهلة ملونديال قطر .2022

غوارديوال يطالب اجلميع
باحرتام أكثر ملورينيو

يعتقد جوسيب غوارديوال مدرب مانشسرت سيتي اإلنكليزي ّ
أن
نظريه يف توتنهام هوتس�بري الربتغايل جوزيه مورينيو يستحق
املزي�د من االحرتام حيث يس�تعد هذا الثنائي لتجديد املنافس�ة
ّ
وحل مورينيو محل ماوريسيو بوكيتينو يف
بينهما اليوم األحد.
تدري�ب توتنهام يف نوفمرب/ترشي�ن الثاني لكنه واجه حظوظا ً
متباين�ة م�ع الفريق املنتمي لش�مال لندن بع�د أن قاد الفريق
النتصار واحد فقط يف آخر خمس مواجهات بالدوري االنكليزي
املمت�از .وأقيل امل�درب الربتغايل م�ن آخر منصب�ني توالهما يف
مانشسرت يونايتد وتشيليس وتعرضت خطط اللعب التي يتبعها
النتقادات يف األشهر األخرية .ورفض غوارديوال االنتقادات التي
تق�ول ّ
إن خطط موريني�و تجاوزها الزمن مقارن�ة بتلك التي
يتبعها يورغن كلوب مدرب ليفرب�ول .وأبلغ غوارديوال مؤتمرا ً
صحفي�اً“ :قيمة جوزيه الذي يملك خربة كبرية جدا ً يف التدريب
وحقق نجاحات كثرية ليس�ت محل تقييم عن موس�م واحد أو
موس�م ونصف املوس�م” .وتابع“ :تواجه فرتات جيدة وأخرى
صعبة خالل املوسم ويتعني أن تعيد إصالح بعض األشياء .ملدة
 15و 20عام�ا ً كان ناجحا ً ع�ىل الدوام ويجب أن نحرتم جميعا ً
هذا األمر .يصعب عىل أي مدرب أن يحقق كل هذا النجاح طيلة
الوقت” .وتفوّق س�يتي بقيادة غوارديوال ع�ىل يونايتد بقيادة
موريني�و خالل موس�مني ونصف قضاهما امل�درب الربتغايل يف
أولد ترافورد لكن املنافس�ة كانت أقل رشاس�ة مما كانت عليه
عندم�ا كان املدرب�ان يتولي�ان قيادة برش�لونة وري�ال مدريد.
وأض�اف غواردي�وال مفرسا ً س�بب “تراجع الرشاس�ة”“ :ربما
أصبحنا أكثر نضجا وخربة”.

رين يقلب الطاولة على نانت
ويع ّزز مركزه الثالث
ع� ّزز رين موقع�ه يف املركز الثالث بعد أن قل�ب تأخره أمام ضيفه
نانت من  1 - 2إىل  2 - 3يف الوقت املحتسب بدل الضائع يف سيناريو
مثري لحس�اب املرحلة الثانية والعرشين من الدوري الفرنيس لكرة
ّ
وتأخر رين بهدف العبه داميان دا سيلفا الذي غالط حارس
القدم.
مرم�اه ع�ىل وجه الخطأ ( )47ث�م نجح يف تعدي�ل النتيجة بفضل
رافينيا ( ،)71بعد ذلك ش�هدت املباراة ربع س�اعة أخرية مشتعلة
ويف أوج التش�ويق حي�ث ع�اد نان�ت ليتق�دم يف النتيج�ة بالهدف
الثاني عرب موزيس س�يمون ( ،)80غ�ري ّ
أن أصحاب األرض قلبوا
واقع املواجهة ملصلحتهم بهدفني آخرين بتوقيع بنجامان بوريغو
( )90+5ورافيني�ا الذي ع�اد ليمنح الفوز لفريق�ه ( .)90+7بهذا
الف�وز الدراماتيكي ،ثبّ�ت رين أقدامه يف املرك�ز الثالث برصيد 40
نقطة متخلفا ً بفارق نقطتني فقط عن أوملبيك مرس�يليا الوصيف
ال�ذي ين�زل ضيفا ً عىل ب�وردو يف مواجهة صعبة أم�س األحد .أمّ ا
نانت فقد توقف رصيده عند  32نقطة يف املركز السادس.

االستقالل اإليراني يضم املدافع البلغاري بودوروف
أعلن نادي االس�تقالل اإليران�ي تعاقده
مع املداف�ع البلغاري نيكوالي بودوروف
الق�ادم م�ن ن�ادي سس�كا صوفي�ا يف
بلغاريا.
وكان ب�ودوروف البالغ م�ن العمر 33
عام�ا ً بدأ مس�ريته مع ن�ادي بريين
بالغوف�راد ع�ام ،2004
ولعب م�ع نادي
ليتك�س
لو فيت�ش

ع�ام  ،2009قبل االنتق�ال إىل إنكلرتا حيث لعب
مع فولهام عام  ،2014وتم إعارته إىل ميدتيالند
الدنماركي عام .2016
ويطمح بودوروف إىل قيادة االستقالل من أجل
الفوز باللقب التاسع يف الدوري اإليراني ،وكذلك
املنافسة يف دوري أبطال آسيا .2020
ويلع�ب االس�تقالل يف البطول�ة القارية ضمن
املجموع�ة األوىل الت�ي تضم إىل جانب�ه كل من
الوح�دة اإلمارات�ي والرشطة العراق�ي واألهي
السعودي.

مفكرة الزوراء
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تعرض مراسلة تلفزيونية اىل حماولة اغتيال يف بغداد
بغداد  /نينا:
تعرض�ت مراس�لة تلفزيوني�ة اىل
محاولة اغتيال يف بغداد .
وق�ال املرص�د العراق�ي للحري�ات
الصحفي�ة يف نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني  ،يف بي�ان صحف�ي  ”:ان
ملثم�ني  ،كان�وا يس�تقلون دراجة
ناري�ة ،اطلق�وا النار عىل املراس�لة
التلفزيوني�ة اش�تياق ع�ادل  ،امام
منزلها يف بغداد”.
واض�اف  ”:ان املراس�لة نقل�ت اىل
املستش�فى بس�بب تعرضه�ا اىل
رض�وض وصدم�ة  ،بع�د ان فش�ل
امللثمون باصابتها بشكل مبارش “.
وطال�ب املرص�د العراق�ي للحريات
الصحفي�ة وزارة الداخلية  ،بالقيام
بواجباتها بالكش�ف عن مالبس�ات
جرائم استهداف الصحفيني.
وكان ملثم�ون اغتال�وا الصحف�ي
محمد حس�ني علوان امام منزله يف
حي اور يف العاصمة  ،صباح الثالثاء

امل�ايض  ،باطالق الن�ار عليه حينما
كان يق�وم بايصال اح�دى بناته اىل

الجامع�ة ،ولم يكش�ف النقاب عن
الفاعلني .

نقيب الصحفيني املصريني ينعى الصحفيني
زكية هداية وأمحد املنسي بعد حادث أليم
القاهرة  /متابعة الزوراء:
نع�ى ضي�اء رش�وان نقي�ب

الصحفيني الزميلني الصحفيني،
زكي�ة هداي�ة ،وأحم�د املن�يس

املحرري�ن بجري�دة امل�ال،
إث�ر ح�ادث س�ري ألي�م أودى
بحياتهما.
وكت�ب رش�وان ع�رب حس�ابة
الش�خيص بموق�ع التواص�ل
االجتماع�ي فيس�بوك قائ�ال”:
ببال�غ الح�زن واأليس ننع�ي
الزميل�ني زكي�ة هداي�ة وأحمد
من�يس اللذي�ن وافتهم�ا املنية
إثر ح�ادث ألي�م”  .داعيا ً املويل
عز وجل أن يتغمدهما بواس�ع
رحمت�ه ويله�م أهلهم�ا الصرب
والس�لوان  .تاب�ع قائال“ :كما
أتقدم للزم�الء أعضاء الجمعية
العمومية بخالص العزاء”

شبكة أمريكية تعاقب مراسالً أخطأ يف تقرير عن براينت
واشنطن/متابعة الزوراء:
أعلن�ت ش�بكة “إي�ه ب�ي يس”
األمريكي�ة ع�ن إيق�اف املراس�ل،
مات غاتم�ان ،مؤقتا ً ع�ن العمل،
لزعمه أن أطفال العب كرة السلة،
كوبي براينت ،األربع�ة كانوا معه
عىل متن الطائرة التي تحطمت يف
لوس أنجليس ،يوم األحد ،وأدت إىل
مقتله وابنته وسبعة آخرين.
وأوضح�ت الش�بكة األمريكية أن
اإلب�الغ ع�ن الحقائق بدق�ة يمثل
أساس�ا ً يف تغطياتها ،وأن غاتمان
فشل يف االمتثال لهذه املعايري.
ول�م تح�دد الخميس م�دة إيقاف
غاتمان عن العمل.
وأذيع�ت غلطة غاتم�ان عىل عند
ب�دء تغطي�ة الحادث�ة ،وصححت
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القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

وكلف اللواء أرشف الجندي مس�اعد
أول وزي�ر الداخلي�ة لقط�اع أم�ن
الجي�زة ،والل�واء نبي�ل س�ليم مدير
اإلدارة العامة للمباح�ث ،فريقا من
املباح�ث ،للوق�وف ع�ىل مالبس�ات
الواقعة لبي�ان عما إذا كانت الواقعة
انتح�ار أم هن�اك ش�بهة جنائي�ة،
وبدأت القوات يف اس�تجواب عدد من
الج�ريان ،وأرسة الصحفية ،للوقوف
عىل مالبسات الواقعة بالكامل.
يذك�ر أن الصحفي�ة رح�اب بدر قد
ع�ادت للقاه�رة م�ن أج�ل العم�ل
عىل ع�دة عمليات خاص�ة ملهرجان
األق�ر للس�ينما األفريقي�ة املقرر
إقام�ة دورته التاس�عة خالل ش�هر
أبريل املقبل ،وكانت تعمل حتى يوم
أمس ،عىل اختيار عدد من املتطوعني
للعمل يف الدورة الجديدة للمهرجان،
وكان من املقرر أن تنتهي من عملها
وتع�ود لإلس�كندرية حي�ث يواج�د
زوجه�ا املخ�رج أم�ني عبداملنع�م،
م�ن أج�ل املش�اركة يف مهرج�ان
اإلسكندرية للفيلم القصري.

القاهرة/متابعة الزوراء:
“جث�ة معلق�ة بجن�ش مروح�ة”..
هكذا س�جلت معاينة رجال املباحث
والنياب�ة العام�ة أثن�اء التحقيق يف
واقع�ة العث�ور عىل جث�ة الصحفية
رحاب ب�در ،داخل ش�قتها بمنطقة
طرة املعادي.
ذكرت تحري�ات وتحقيقات األجهزة
األمنية والقضائية عن سالمة منافذ
الش�قة ،وأن زوجه�ا أج�رى اتصاال
بها عدة م�رات ،وطلب م�ن والدتها
الذهاب إليه�ا ،وحينما طرقت الباب
عدة م�رات ولم ترد اس�تعانت بعدد
م�ن الج�ريان وقام�وا بك�رس الباب
وعثروا عليها جثة معلقة يف س�قف
الغرفة.
وسجلت األجهزة األمنية والقضائية
املعاين�ة بالكام�ل الت�ي اس�تغرقت
قرابة ساعة ونصف ،وجاءت“ :عدم
وج�ود بعث�رة يف محتويات الش�قة،
ووجود املتعلقات الشخصية الخاصة
بالصحفية ،أن الوفاة كانت قبل فرتة
زمنية من العثور عىل جثتها”.

“بي بي سي” تتخوف من موجة استقاالت مجاعية
لندن/متابعة الزوراء:
تص�ارع “هيئة اإلذاعة الربيطانية” (بي بي يس) ملنع املزيد من كبار موظفيها
من االستقالة احتجاجا ً عىل تخفيضات كبرية يف ميزانيات األخبار ،بعد استقالة
محررة برنامج “توداي” ،سارة ساندز.
قدمت س�اندز اس�تقالتها صباح الخميس املايض ،بعد س�اعات من إعالن “بي
ب�ي يس” تخليها عن  450موظفاً .ولفت�ت صحيفة “ذا تايمز” ،اليوم الجمعة،
إىل أن س�اندز ش�عرت بأن نموذج تقليص الربامج اإلخباري�ة يف “هيئة اإلذاعة
الربيطانية” سيقوض سلطتها كمحررة للربنامج البارز عىل “بي بي يس راديو
.”4
تولت س�اندز ( 58عام�اً) تحرير برنامج “ت�وداي” يف مايو/أي�ار عام ،2017
وعملت سابقا ً يف صحيفتي “ذا إيفنينغ ستاندرد” و”صانداي تيليغراف”.
ولفت�ت الصحيفة الربيطانية نفس�ها إىل أن برنامج “نيوزنايت” الذي يبث عرب
“ب�ي بي يس تو” س�يكون األكثر تأثرا ً بالتخفيض�ات التي أعلنت عنها “بي بي
يس” التي يحاول مديروها “يائس�ني” منع محررته ،إيزم رين ،من االس�تقالة
بدورها.
انضم�ت ري�ن إىل “نيوزناي�ت” عام  2018قادمة من “س�كاي ني�وز” ،ويعود
الفضل إليها يف إنعاش الربنامج اإلخباري املسائي.
تجدر اإلش�ارة إىل أن “بي بي يس” تواج�ه نزاعا ً مع الحكومة املحافظة ،بعدما
هدده�ا بوريس جونس�ون خالل الحمل�ة االنتخابية نهاية ع�ام  2019بإلغاء
رس�وم االشرتاك الس�نوية ،مما يجردها من مصدر تمويل رئييس ،وينزع عنها
صفة “التمويل العام”.

وتجادل حكومة جونس�ون بأن رسوم اشرتاك “بي بي يس” تعد رضيبة عامة،
وال يمكن تربير اس�تمرارها يف وق�ت نجحت الهيئات اإلذاعية األخرى بالوصول
إىل طرق تمويل بديلة .إال أن أي تعديل عىل تمويل “بي بي يس” يتطلب موافقة
برملانية ،وبينما قد ال تلغى هذه الرسوم ،إال أن تخفيضها سيكون رضبة ملصدر
دخلها.
وكان املدي�ر الع�ام يف “هيئة اإلذاع�ة الربيطانية” ،توني ه�ول ،أعلن يف يناير/
كانون الثاني الحايل عن اس�تقالته خالل ستة أشهر ،بعد سبع سنوات قضاها
يف منصبه.

إطاللة الرئيس التونسي على التلفزيون الرمسي تثري االنتقادات

الحقا ً عىل الهواء.
وعلّ�ق غاتم�ان ع�ىل ق�رار “إي�ه
ً
قائ�ال“ :نعم�ل يف مجال
ب�ي يس”
يحاسب األشخاص عىل أخطائهم.
وأحم�ل نف�يس مس�ؤولية الخطأ

الفادح ،وأشعر باألسف الشديد”.
وأض�اف“ :أو ّد االعتذار ش�خصيا ً
م�ن عائل�ة براينت عن الخس�ارة
املؤمل�ة وع�ن أي ألم إضايف س�بّ به
تقريري”.

تونس/متابعة الزوراء:
أثار الح�وار األول للرئي�س التونيس،
قيس سعيّد ،مع التلفزيون الرسمي،
ردود فع�ل متباين�ة يف الب�الد ،وانتقد
كثريون األجوبة وأسلوب إدارة الحوار
واإلكث�ار م�ن الكالم م�ن دون تقديم
معطيات واقعية ،وفقا ً لهم.
وكت�ب الروائ�ي أني�س العبي�دي عن
إطاللة قيس س�عيّد “لق�د أثبت أنه ال
يملك إال لغة ركيكة ظنها العامة بالغة

ف�إذا هو أف�رغ من ف�ؤاد أم موىس”،
بينما حمّل آخرون املحاورَين ،إيهاب
الش�اوش وإلهام الكتاني ،مسؤولية
ضعف الحوار.
وعلّ�ق اإلعالم�ي غفران الحس�ايني:
“غياب التنس�يق بني املحاورين خلق
تنازع�ا للكلمة بطريقة س�يئة ،حول
طرح األسئلة إىل نزاع حول من يفرض
نسقه وحضوره اإلعالمي يف محاورة
الرئيس”.

وه�و ال�رأي ال�ذي ش�اركه في�ه
اإلعالمي خال�د الهداوي ،الذي قال إن
“حماس�ة انتظار الح�وار منذ يومني
أو أكثر أفس�دتها س�طحية األس�ئلة
وفوضويتها ،فبدا الح�وار باردا فاترا
أصم�ا .ما هكذا يحاور قيس س�عيد،
وم�ا هكذا ين�ار الرأي الع�ام “ ،األمر
نفس�ه الحظه محمد عمار الذي كتب
“أزمة كبرية يف إدارة حوار بسيط مع
رئيس الجمهورية”.

التمويل احلكومي للصحافة ..شر عادل أم ال بد منه؟

كرم نعمة
كاتب عراقي
يعاد يف أروقة الصحف الغربية السؤال الذي
ت�م تناوله من�ذ عقود يف الصحاف�ة العربية
عن التمويل الحكومي؟
ومع أن التاريخ الصحفي العربي املعارص ال
يتحدث عن تجارب مستمرة لصحف خارج
تموي�ل الحكومات ،فإن الحكومات العربية
لم تس�مح ب�أي حال من األح�وال للصحف
بالخ�روج ع�ن س�طوتها ،لذل�ك ل�م تفكر
الصح�ف العربي�ة بالقارئ بق�در تفكريها
بإرض�اء الزعي�م والرئيس واألم�ري ،ال يهم
كم توزع إذا كان�ت الصحيفة موجودة عىل
طاولة الرئيس صباح كل يوم!
الي�وم تعي�ش الصحاف�ة الغربي�ة م�أزق
التمويل ،فهي لم تعد قادرة عىل االس�تمرار
بع�د أن اس�تحوذ اإلنرتن�ت ع�ىل إي�رادات
اإلعالن�ات ،وتراج�ع ع�دد املش�رتكني ،وما
بق�ي للصحف  -حتى الرصين�ة منها وذات
املسؤولية العالية -غري القرّاء األوفياء الذين
يعيشون سنواتهم األخرية!
بينم�ا الحكومات ال تدف�ع أكثر من رضيبة

كالمي�ة وه�ي تتح�دث ع�ن االنفت�اح عىل
وس�ائل اإلعالم وتب�ادل املعلوم�ات بحرية
ودعم وسائل اإلعالم ،ألن النخبة السياسية
عندما تصل إىل موقعها ال تهتم بغريه بالقدر
الذي يبقيها متنعمة.
ه�ذا م�ا يجد له املخ�رج األمريكي تش�ارلز
فريغيس�ون إجاب�ة يف دفاع�ه عن وس�ائل
اإلع�الم ،وهي تعيش زمنا غري عادل بحقها
بالتزامن مع ضغ�وط مالية كبرية من أجل
كرسها وتقويضها.
ويعود فريغيسون إىل التاريخ من أجل تأكيد
فكرة أن الصحف ال تستطيع كشف مواضع
الفس�اد والتزوي�ر ونهب املال الع�ام ،إن لم
تكن قوية ماليا ورابحة تجاريا.
لذل�ك تبح�ث الصح�ف الغربي�ة الي�وم عن
مص�ادر تموي�ل وه�ي تقرتب م�ن الكرس
بع�د أن دخلت الس�وق املريض�ة ،وتلجأ إىل
الحكوم�ات الت�ي طامل�ا انتقدته�ا وق�ادت
املع�ارك ضدها .فنموذج األعم�ال التجارية
للصحاف�ة املحلي�ة ينه�ار ،وه�ي بحاج�ة
ماس�ة إىل النظر يف خيارات جديدة ومبتكرة
بشكل جذري.
ل�م يش�ك ريتش�ارد س�امربوك ،أس�تاذ
الصحافة يف جامعة كارديف ورئيس مجلس
وسائل اإلعالم املس�تقلة ،يف الشقاق القائم
واملتصاعد بني وس�ائل اإلعالم والحكومات،
ألن الش�كوك ل�م ترتاج�ع بش�أن ق�درة
السياس�يني عىل قبول مس�اءلة الحكومة،
بينم�ا تلق�ي حري�ة التعب�ري بظالله�ا عىل
وج�وب التزام وسائل اإلعالم برسالتها.
هناك مش�اريع ع�ن تمويل جماع�ي وبيع
أسهم للقراء بينما فكرة التمويل الحكومي
ح�ارضة بق�وة ،م�ن دون أن تش�عر كربى
الصحف بالخجل من طرق هذا الباب.
والية نيو ج�رييس األمريكية مثال خصصت

مليون�ي دوالر لدع�م الصح�ف املحلية ،ويف
كندا أنش�أت الحكومة صندوقا بقيمة 600
ملي�ون دوالر تهدف إىل دع�م الصحافة من
خ�الل مجموع�ة متنوع�ة م�ن اإلعفاءات
الرضيبي�ة واملنح .بينما اس�تنجدت صحف
أخرى بأثرياء ورجال أعمال للتربع لها .من
دون أن تكش�ف عن طبيعة االتفاق معهم،
وعم�ا إذا كان خل�ف تل�ك املعون�ات تقديم
“خدمات صحفية” مدفوعة الثمن!
ال أح�د يعتقد أن أم�وال الحكومة تأتي من
دون رشوط تفرضه�ا ع�ىل الصح�ف ،لكن
ثمة من يرى أنها وفق أس�وأ األحوال أفضل
م�ن إغ�الق أب�واب الصح�ف وتوقفها عن
اإلصدار.
هذا األسبوع أعاد موقع” ذي ميديا توداي”

األمريكي املهتم بش�ؤون وس�ائل اإلعالم يف
نقاش مفتوح مع خرباء اإلعالم ،سؤاال عما
إذا كان التموي�ل الحكومي للصحف رشا ال
ب�د منه ،أم هو يف النهاية أش�به برش عادل!
وتلك مفارقة مثرية عن ربط الرش بالعدالة.
ول�م يجمع املش�اركون عىل فك�رة محددة
بق�در إجماعه�م ع�ىل الخط�ر املح�دق
بحري�ة الصحافة إذا دخ�ل إىل أروقتها املال
الحكومي“ ،ماذا ستعلق حكوماتنا العربية
يف هذا الشأن؟”.
وحتى إذا قدمت الحكومات ضمانات معلنة
للصحف بع�دم التدخل يف طبيع�ة خطابها
مقابل قب�ول التمويل ،فال أحد يثق بها ،ألن
هذه األموال ال تتوافق بأي حال من األحوال
م�ع جوه�ر الصحاف�ة بوصفه�ا خدم�ة

عام�ة .ثم م�ن ق�ال إن الحكوم�ات -حتى
الديمقراطي�ة منها -ضامن محب للحقيقة
وحرية تبادل املعلومات؟
األصوات الت�ي ترحب بالتموي�ل الحكومي
تث�ري تجربة هيئة اإلذاع�ة الربيطانية “بي.
بي.يس” التي تدار بأموال دافعي الرضائب،
لكن التاريخ يحدثنا بش�كل دائ�م عن قناة
رسية مرتبطة منذ أيام ترششل إىل بوريس
جونسون ،ما بني  10داوينغ سرتيت ومبنى
بوش هاوس!
البعض قد ينتقد نموذج تمويل هيئة اإلذاعة
الربيطاني�ة ،ولكنه وفق أحد املش�اركني يف
النق�اش املفتوح ملوق�ع “ذي ميديا توداي”
“أقل رضرا من النموذج التجاري للصحافة
الذي ينهار عىل نفسه حاليا”.

ثم�ة رأي رحّ �ب بالتمويل ،لكن�ه رفض أن
يك�ون مج�رد كي�س من امل�ال تض�ع فيه
الحكوم�ة تربعاته�ا ،مل�اذا ال تس�هم كربى
ال�رشكات التكنولوجي�ة ،فيس�بوك ،غوغل
مثال؟
مقاب�ل كل ذلك يتصاعد س�ؤال عما إذا كان
يوجد “الخيال السيايس لخلق بيئة استثمار
يف بني�ة تحتية غ�ري ربحية مس�تقلة لدعم
الصحاف�ة مهم�ا كانت ظروف الس�وق؟”
فمن الصعب أن نتصور كيف يمكن معالجة
أزم�ة الصحافة دون صندوق مايل ش�فاف
داعم للصحف املركزية.
س�بق أن طالب كارل برينش�تاين الصحفي
والكات�ب األمريك�ي الذي اس�هم يف كش�ف
تداعي�ات فضيحة “ووتريغي�ت” بأال تضع
أي�ة حكوم�ة قي�ودا م�ن الرتهي�ب أم�ام
الصحافة الحرة ،وإال فس�تبقيها يف الظالم،
محرض�ا الصحفي�ني ع�ىل مقاوم�ة خطر
وق�وع الديمقراطي�ة فريس�ة لالس�تبداد
والديماغوجي�ة وحت�ى اإلج�رام م�ن قب�ل
القادة املنتخبني واملس�ؤولني الحكوميني.
من املفيد هنا استعادة جملة كتبتها من قبل
إلع�ادة توظيفها يف فكرة “الرش العادل”! يف
تمويل الصح�ف ،بطريقة إذا كانت عبارات
مث�ل “السياس�يون يبنون أعشاش�هم مع
بطانته�م الخاص�ة وغري مبال�ني بالناس”
و”إنه�م مهتمون فقط بالس�لطة” مألوفة
لدى الرأي الع�ام ،فكيف يراد من اإلعالم أن
يقوض هذه الصورة يف ذهن الجمهور عندما
يش�ري بوضوح ال لبس فيه إىل أخطاء رجال
الحكم والك�وارث التي ترتت�ب عليها ،وهو
يتلقى املال من سيايس تلك الحكومات!
الصحافة ال توجه اليوم بما يسمى ب�”املكر
الش�يطاني” املتهمة به ،بل بقطع مواردها
من أجل كرسها وتقويضها.
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رواية قيامة البتول األخرية...للروائي السوري زياد كمال محامي
حرب الروائي مع شخصياته املتمردة
أحمد وديع العبيس
ال أع�رف كي�ف يس�تطيع الروائ�ي أن
ينس�ج بني الواقعي والرمزي وامللحمي
والرتاجيدي واملأس�اوي بهذه الطريقة
املمي�زة ،يوظف كل بنى ال�رد لخدمة
فكرت�ه وقضيته واالنتصار يف حربه ضد
خصومه الذين مُ ألت الرواية بهم .وكأنه
يريد أن يرس�م واقعا ً يستطيع أن يكمل
به حياته بعد خذالن الواقع الحقيقي.
ال ش�ك أن الروائ�ي زياد كم�ال حمامي
قد عانى ما عان�اه من حرقة وألم وهو
يكتب الرواية ويستعيد الذكريات ويعيد
تش�كيلها كلوح�ة فني�ة فري�دة تحكي
األف�ول والدمار واملوت ،واملواجع واآلالم
واالغتصاب والخيبة والفاجعة والرثاء.
تبدأ الرواية بمبارشة القارئ بمضمونها،
وكأنها تريد اإلعالن عن نفسها والكشف
عن مخبوآتها منذ اللحظة األوىل كموجز
رسدي بس�يط ،ولكنها رسع�ان ما تبدأ
باالس�تعصاء عىل قارئها وإجباره عىل
الول�وج إىل عامله�ا الخ�اص ومحاول�ة
سرب أغوارها ،والكشف عن مكنوناتها،
ليصري ج�زء منها ويتفاع�ل مع كل ما
يعتمل يف عاملها.
يب�دأ الروائ�ي برس�م صفحات�ه األوىل
كلوحة تش�كيلية رمزية ،تستف ّز النقاد
والق�رّاء عندم�ا تف�ر كل ج�زء منها
بلوح�ة أخ�رى تحت�اج ق�راءة متأني�ة
واكتش�اف لطيف م�ن أجل فه�م عالم
الرواي�ة وعال�م ش�خصياتها وأحداثها
وزمانه�ا ومكانها ،الذي يتق�ن الكاتب
رسمه بخربته كسيناريست ،فيصور كل
يشء بدق�ة وبلغة رمزية وظيفية تخدم
أح�داث الرواي�ة وأنس�اقها التعبريي�ة،
ولي�س مج�رد تصوي�ر إبداع�ي غايته
اإلبهار البرصي.
تلح حادثة (الع�ار)  ،يف الحي اليهودي،
ذاكرة (عبد الس�الم) بط�ل الرواية الذي

ق

يص�ور الكاتب ح�ارة (البن�درة) ،الذي
تقطنه مجموعات من مختلف الطوائف
واألدي�ان ،ب�كل ش�خوصها ،املتم�ردة،
تصوي�را ً دقيق�ا ً يخدم بنيت�ي الرد أو
عامليه اللذين س�أتحدث عنهم�ا الحقاً،
إلحاحا ً يطرق رأسه بقوة كإزميله الذي
يطرق به عىل الحجر وهو يعيد تش�كيل
تمثال (الحري�ة) معلنا ً حال�ة املواجهة
األوىل يف الرواي�ة ومس�تعرضا ً جمي�ع
شخوصها وأحداثها.
وتظهر ص�ورة البت�ول املغتصبة بفعل
الح�رب م�ن الصفح�ة األوىل لتحتض�ن
كل الذي�ن يدافع�ون عنه�ا ويعمل�ون
من أجله�ا وتباركه�م ،وكأنه�ا األرض
برمزية من تجذر بها ورفض أن يخونها
وأقس�م عىل حمل أمانتها والحفاظ عىل
تاريخها وصناعة مس�تقبلها ،تؤنب كل
الذين لم يعرتفوا بحبها ،كل الذين تخلوا
عنها وتركوها ملصريها الذي بدأ بتكوين
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النخلة والعصفور

ناهض الخياط
رت الرسم ْ
يف دف ِ
فرعاء
نخلة
رسمت
ً
ُ
ْ
ذعها ال ُب ّني يف صفائه ِ
بج ِ
ِ
بهائه
يف
األخرض
ها
ف
وسع ِ
ِ
ِ
َ
كما رسمْت ُ َ
تحت ُه
عذوقها الصفراء ْ
فقالتِ النسمة ُيف حفي ِفها :
الع َ
ُ
أري ُد ْ
أن أرى ُ
ش الذي
يسكنه العصفور ْ
والحمامة ُالبيضاء!
رسالة ُ طفل
َ
ياصديقنا الكب ْ
ري
وشاع َر الطفول ِة الجميل ْ
أكتبْ لنا قصيدة ْ
الشمس عند الصباحْ
َ
ُ
ترسم فيها
ْ
األصيل
انحدار
ويف
ِ
َ
ُ
وترسم
السهول واألشجا َر والنخيل ْ
ُ
تسبح الطيو ُر يف فضا ِئها
وكيف
ألننا نري ُد ْ
أن نط َ
ري مثلَها
ونطلً َق الغنا َء يف هوا ِئنا العليل ْ
ثم نعو ُد للحدائق ِ
لنجتني َ
إليك باقة ً من الزهو ْر
شذية َ العطور ْ
وبالثناء
بالشكر
تفوح ُ
ْ
ِ
َ
َ
أستاذنا الجليل ْ !
عليك  ..يا
ُ
الحل ُم الجميل
يف الحُ ُلم ِ رأيت ُ أنني
ّ
حمامة ًبيضاء يف سما ِئنا تحلق ُ
ُ
ُ
السهول
ترنو لها
والجبال والحدائق ُ
ُ
األطفال :
ويه ِتف
يا حمامة ُ انزيل
ُ
ونعشق
فأنت من نرومُ ها
ّ
ُ
يكرهها
وأنت ِ من
الرشي ُر واملنافق ُ
ألنك السالم ْ
ُ
والحب والوئام ْ
ُ
تخفق
والراية ُ البيضا ُء حني
فغن ّ�ي يا حمامتي !
ُ
أشجارها
الغصون يف
فهذه
ِ
َتمي ُد من غنائكِ
وتص َد ُح الطيور ْ
ُ
بح ُر بي !
واألمواج يف
أنهارها ُت ِ
ِ

مصريهم ،ولن تع�ود األمور إىل نصابها
حت�ى ينقذه�ا الجمي�ع وينتقم�وا لها،
فينقذون أنفسهم.
اختار الكاتب اس�م البتول ،بكل رمزيته
الت�ي ت�دل ع�ىل االنبع�اث والخص�ب
والعذرية واالحتضان والرسالة والسالم
ليجعله�ا أيقون�ة امللحمي�ة يف الرواي�ة،
ويجع�ل جمي�ع ش�خوص الرواي�ة
وأبطاله�ا ي�دورون حوله�ا وكأنه�م
يدورون حول مدينتهم ،حول حلب التي
يعشقها الكاتب ويريد تخليصها بعامله
الروائي من كل الذي�ن ألحقوا بها األذى
واملكي�دة وأبعدوه عنها ،لذل�ك نرى أنه
يرس�م الصحوة بني الفين�ة واألخرى يف
الرواي�ة ،وينتقم من أعدائ�ه بقتلهم أو
إفش�ال خططهم ،وكأن الكاتب يف حرب
مع شخصياته ،يحاول السيطرة عليهم
وإخضاعهم ملنطق الس�الم والقيم الذي
يُح�ب ،وه�م األرشار الذي�ن يتم�ردون

عليه ،فيواجههم بالش�خصيات األخرى
التي تض�ع لهم ح�داً ،ف�إذا كان هذا ال
يح�دث دائم�ا ً يف الواق�ع الحقيقي ،فلن
يس�مح الكات�ب أيض�ا ً للواق�ع الخيايل
بهزيمته وهزيمة القيم الفاضلة.
مثل صح�وة يحيى وعبد الس�الم وقرار
ألني بالبقاء ،وقتل الجقجوق (مغتصب
النس�اء املوت�ى) ،وهزيم�ة أب�و جمرة
وأبراهام وأم القطط … وغريهم ،بل إنه
يستعني أحيانا ً بأنسنة الحيوانات لتكون
جن�وده يف حرب�ه ،الحيوان�ات بطبعها
الربيء ال�ذي ال يعرف املك�ر والخديعة،
يوجهه�ا لتش�رتك معه يف كش�ف الرش
وزيف�ه ،كم�ا حدث مع الكل�ب (ميمو)
م�راراً ،الذي هو من يكش�ف الجقجوق
ويخلص الحارة من جريمته البشعة.
ب�ني الفين�ة واألخ�رى يصي�ح الروائي
عىل البت�ول يوقظه�ا يأتي به�ا ،يجعل
اآلخرين يشاهدونها ،تظهر يف أحالمهم

وكوابيس�هم ،يعلن أنها ل�ن تموت أبداً،
وكي�ف تم�وت وه�ي األرض والحل�م،
واألح�الم ال تموت إال بم�وت أصحابها،
واألرض ال تم�وت إال بم�وت حراس�ها،
وه�ؤالء ال يموت�ون وال ينتهون وهم يف
ً
جي�ال بعد
كفاح مس�تمر الس�رتدادها
جيل.
الرواي�ة ب�ني ش�خوصها وصوره�ا
ً
مع�ا ،ويف
ورسده�ا تنفت�ح ع�ىل عاملني
كل عال�م تج�ري قص�ة تتماث�ل م�ع
القصة األخ�رى ،عالم الحكاي�ة ،والذي
يجري فيه ال�رد ضمن الواقع الروائي
التخي�ي املح�دود بالزم�ان وامل�كان،
والعالم فوق الحكائي ،أو العالم الرمزي
ال�ذي تتضافر فيه الرموز لكي تكش�ف
نظ�رة الكات�ب للعال�م ،فنج�د الحرية
والس�الم والبعث والقي�م وأقاليم العالم
ومؤسس�اته الدولي�ة واألرض والق�وى
العظم�ى وال�دول اإلقليمي�ة والنخب�ة
املتنفذة والتاري�خ املفقود ،كلّها نجدها
يف نس�ق تعبريي خاص تتفاعل وتظهر
يف أجزاء الرواية لرتسم إطارا ً روائيا ً آخر
يؤثر يف أح�داث الرواية وعاملها الردي
الواقعي بطريقة غري مبارشة بني الفينة
واألخرى.
تظهر يف القس�م األخ�ري للرواية صورة
الوب�اء ال�ذي يجتاح املدين�ة ثالث مرات
محاوالً دق ناقوس الخطر وتنبيه أهلها
إىل وجود عدو خارجي يتهددهم جميعا ً
عليه�م أن يتوح�دوا ملواجهت�ه ،دون
جدوى ،يتخيل عبد السالم حارته وكأنه
يتخي�ل وطن�ه الكب�ري ،واقع�ه العربي
املؤلم الذي أهملت�ه كل الحكومات فيه،
فصار اللصوص ينتهبونه ويحيكون له
املؤامرات ويدمرونه ،وكل يشء قد خطط
له بدقة كما قال أبراهام اليهودي.
الرواية زاخرة بالفن التش�كيي والصور
الجميل�ة التي تحت�اج رويّ�ة يف القراءة

لكي تستطيع اإلمساك بمعانيها املتعددة
التي تبقى مفتوح�ة عىل قراءات أخرى
ودالالت جدي�دة يوفرها الطابع الرمزي
الذي اصطبغت به فتتجدد باستمرار مع
كل قراءة واعية .ويف هذا السياق ال أنكر
أن الرواية أتعبتني وأن�ا أقرأ وأعيد لكي
أس�تطيع فك ش�يفرتها وفهم رموزها،
فالشخصيات مثالً تظهر مع كل عواملها
دفع�ة واحدة ف�رتى الكاتب يس�هب يف
وصفها ووصف ما يحيط بها يف كل مرة
يس�تحرضها لكي يرسم العاملني اللذين
يعرب عنهما يف نسقه الروائي.
م�ن الناحي�ة الفكري�ة يظه�ر تمجي�د
الروائي للقيم الفاضلة والحرية ،ويلعن
الفس�اد والحرب ،فالحرب بالنس�بة له
ً
ح�ال ع�ىل اإلطالق،
ال يمك�ن أن تك�ون
وخاص�ة يف ش�كلها الفوض�وي ال�ذي
وصل�ت إليه الثورة بال وع�ي وال قيادة،
وق�د انتج�ب اس�تبدادا ً جدي�دا ً وخرابا ً
كبرياً ،ويعلن ذلك عىل لس�ان بطله (عبد
السالم) الذي يقول“ :ال سفينة بال ربان
وال ثورة بال قيادة وهدف واضح”،
الح�ب يف الرواية ح�ب مضطرب ،مرتدد
ب�ني التقالي�د والعاطف�ة كم�ا يف قصة
(يحيى والبتول) ،بني العش�ق الخالص،
والن�زوات واملصلح�ة واألناني�ة ،كما يف
عالق�ة س�وزانا الكندي�ة اليهودية التي
تعود أصولها إىل حلب وبني عبد السالم،
وبينه وبني (ليزا) اليهودية ،التي أحبها
بص�دق ،ولك�ن تغريه�ا الذي ّ
ع�رب عنه
بقوله“ :مش�كلتي معها ليس�ت دينية،
املش�كلة أنها تعبد املال والسيطرة ،وأنا
ال أس�تطيع أن أعبد ما تعبده” جعله ال
يخض�ع لهذا الحب .لذلك وصف الروائي
كيف أنها مالت بقلبها إىل (جاك) الصائغ
وتاجر املجوهرات األكرب يف املدينة.
هذا الحب غ�ري الحقيقي هو الذي أوقع
ً
ضحية للعال�م الرّي الذي
عبد الس�الم

يحاول الس�يطرة عىل كل يشء وال يعبد
أصحاب�ه س�وى امل�ال (أخ�وة الحليب)
أو عب�دة الش�يطان املاس�ونيني ،أوقعه
ً
م�رة عندما ت� ّم تصوي�ره مع
مرت�ني،
س�وزانا ،وم�رة عندما ُ
ضعفت نفس�ه
فاستس�لم من أجل حبّ ليزا وخوفا ً من
الفضيحة .ولكنه أعلن قيامته الخاصة،
عندما اس�تعاد ص�وت (الثريا) صاحبة
البصرية وهي تق�ول له“ :التكن وصمة
عار ،تحرر ،ابحث عن الحبّ األعظم”.
املميز ج�دا ً يف الرواية هو القدرة الهائلة
ل�دى الكاتب يف توظيف جمي�ع تقنيات
الرد لخدم�ة أهدافه وعامل�ه الروائي،
فالرمزية التي تمتلئ بها الرواية تضعك
يف اج�واء العال�م املاس�وني ورم�وزه
وكأن�ك داخل إحدى األس�اطري القديمة
وأناشيدها الرية.
يف النهاية س�تخرج الرواية عن توقعات
القارئ ،وال أريد هنا أن أفس�د متعته يف
هذه اللحظة ،ولكني س�أكتفي بصورة
الس�الم الت�ي يرس�مها الكات�ب ببطله
الذي ينحت تمثال الحرية ،وكأن الحرية
أم�ر صعب املنال يف عال�م كالذي نعيش
فيه ،فهي كالنح�ت يف الصخر األصم يف
واق�ع اس�تبدادي مريع ،يحت�اج الكثري
م�ن التع�ب واملش�قة والص�رب والعرق
والتضحي�ة ،والس�الم ه�و م�ن يصنع
الحرية يف النهاية ال الحرب.
الس�الم ال يخ�ون كم�ا تفع�ل الحرب،
وأصحابه يضحون إلنقاذ تاريخ املدينة
وتراثها وهويتها من أعدائها التاريخيني
الذين دبروا كل يشء وأوقعوا الفتنة بني
أهله�ا ،يندفع (عبد الس�الم) غري مبا ٍل
بامل�وت الذي يرتص�ده ،يقتحم أس�وار
الخوف بكل ش�جاعة وإرصار ،ترتدد يف
أذنيه وصية أبي الرمز الفلس�طيني “إذا
كان البد من املوت فلنمت تحت الضوء ال
بني أنياب العتمة”.

العقالنية املقلوبة...امربتو ايكو والتاريخ اجملرد
محمد يونس محمد
لقد شاعت شهرة امربتو ايكو االدبية بشكل واسع يف
العالم اجمعها ،حيث أن روايته االوىل – اسم الوردة –
اث�رت ببنية القراءة يف كل مس�توياته ،ولم تبتعد عن
مستوى يف منظومة التلقي ،فهي قد ترجمت اىل اغلب
اللغ�ات ،حيث ان بعض اللغات لم يس�مع بها امربتو
ايك�و ،وق�د بيعت م�ن رواية – اس�م ال�وردة – اكثر
من خمس�ة عرش مليونا ،وتناولته�ا لغات عدة ،لكن
هو بقي متش�ائما ،حي�ث يرى ان الق�راءة الحقيقة
نس�بة تكون تقريبا  10باملائة من ذلك املستوى العايل
بالق�راءة ،وي�رى ايك�و أن الكتاب�ة مس�ؤولية امام
الق�ارى ،لكن املؤلفات العظيمة فوق املس�توى العام
للقراءة ،فرواية الجبل الس�حري او سهرة فينيغان او
البحث عن الزمن الضائ�ع وما قريبة لهن ،بعيدة عن
القارئ العادي ،ورواية – اس�م الوردة – عمل متفوق
ادبي�ا وانس�انيا وتاريخيا ،لك�ن الثيم�ة ابتعدت عن
الواقع التقليدي للتدين املس�يحي ،وتناول ايكو ثيمة
ماهرة؛ إذ ان الس�ينما اقرتبت كثريا وتناولت الرواية،
لك�ن امربتو ايكو يرى الس�ينما تجع�ل القارى ابتعد
عن القراءة الورقية ،ولكن ايكو يف وعيه الكتابي كان
طاق�ة عالية ،ويملك عق�ال فنيا وخاط�ر خيال ليس
يملك�ه القلة ،وه�و مثال روائي لي�س يقف قربه من
اخر ،وهو منظر حيوي يف الس�يميوجيا حداثي .

لي�س من الس�هل ان تملك طاق�ة قراءة لتق�رأ رواية
– بن�دول فوك�و – فه�ي رواي�ة متقدم�ة يف الجانب
التاريخ�ي ،لك�ن ال تس�عى إلع�ادة كتاب�ة التاري�خ،
فالتاري�خ بمتن�ه العام موج�ود يف الذاك�رة البرشية،
وال نختل�ف علي�ه يف اي جان�ب ،م�ادام ه�و مكتوبا
بتسلس�له ،وق�د اهتم�ت ثيم�ة الرواي�ة باملجرد من
التاري�خ ،ف�كان جان�ب العقالنية مقلوب�ا فيها ،وقد
تمي�زت الرواي�ة بتن�اول معان�ي مختلف�ة م�ن بنية
التاريخ ،وقد استثمرت طاقات يف التاريخ من طريقة
غ�ري عىل مس�توى واح�د ،بل كان�ت هن�اك ايقاعات
متعددة ،فمرة تتن�اول من التاريخ عالم ،ومرة اخرى
ترسم لنا شخصية عسكرية ،واخرى من جهة اخرى
 ،وتتابع�ت يف التن�اص م�ع ش�خوص مختلف�ة م�ن
بني�ة التاريخ ،وبالقدر من تن�وع قيمتها الالعقالنية

باس�تمرار ،وم�رة يف فع�ل رسدي كان التناص ،ومرة
اخرى كان بالجان�ب الوصفي لبني�ة التاريخ ،وبذلك
س�تكون الرواي�ة تحتم�ل مس�ارات عدي�دة ،وليس
بمس�توى معني يكون املسار ،وقلما تجد صفحة من
صفحات الرواية الطوال خالية من شخصية تاريخية،
وذلك الجانب يزيد من قيمتها يف القراءة؛ إذ ان القارئ
يعي�ش مع متن التاريخ باس�تمرار ،لك�ن ليس بأفق
واقعي عادي ،بل هناك اختالف حيوي يف البناء االفقي
ل�رد الرواية ،إذ هنا حت�ى الجانب الجمايل له دور يف
بعض املتعاليات النصية يف الرواية ،رغم ان هناك رأيا
من عال�م اجتماع ايط�ايل ،يرى فك�رة مختلفة ،فهو
ي�رى (أن الناس يش�رتوت روايات امربت�و ايكو دون
أن يعرف�وا محتوياتها ،وانهم يش�رتونها ألنها كانت
موضوع�ا ط�ال انتظ�اره ،وي�كاد امرها يش�به امر
نزول اول انس�ان عىل سطح القمر ،او النتائج ملباراة
نهائية) ،وذلك التشخيص يدل عىل أن الفكرة املقلوبة
اكث�ر اهمية من أن تك�ون فكرة العقالنية بس�ياقها
العام.
أن رواي�ة امربت�و ايكو – بن�دول فوك�و – رواية من
الصع�ب تلخيصه�ا ،فه�ي رواية متماس�كة بش�كل
غري�ب ،رغ�م ان هن�اك تناص�ات م�ع بني�ة التاريخ
متع�ددة ،وهي قوالب متسلس�لة ،واليمك�ن ان ترتك
قال�ب ،؛ إذ هن�اك رب�ط م�ن اس�تهالل الرواية حيث
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الش�خصية االس�اس ه�ي وح�دة ربط ب�ني القوالب
املبهورة ،وتحليل الرواية اىل مضامني عديدة هنا ،لكن
جهة الربط هي املستثمرة القوالب شكال ومضومنيا،
وتلك املضام�ني يف العلم والالعقالنية بالتقابل تميزان
الثيم�ة ،وايض�ا تأث�ران بتطوي�ر الحبك�ة مب�ارشة،
وس�يكون ذل�ك الهي�كل العظمي يتخلص م�ن قالب
ليلب�س غالب اخ�ر ،وهي قوال�ب كانت ،فم�ن قالب
صوفية حس�اس اىل قالب الهوتي ،وم�ن ثم اىل قالب
س�حر او علم غري�ب ،و اجتهدت الرواي�ة يف مواجهة
العام بغرائب اشبه بامللعونية ،فالغرابة تلمس الواقع
االجتماعي بالطريق�ة التي بعيد عن البال العام ،لكن
تكون هنا بدون تش�ويه التاري�خ ،بل تقدم قيمة ذلك
التاريخ .ش�كل رس ولع امربتو ايك�و بالتاريخ املجرد
هي تمثل تفكري غري عادي ،بل هو ذلك التفكري سعي
نظ�ري يف بني�ة التاري�خ م�ن الداخل ،رغ�م أن هناك
مراقبة دقيقة لبنية التاريخ بالش�كل املبارش ،وشكل
االمتان الالعقالنية احد اسس اشتغاالت امربتو ايكو،
فهن�اك قس�س يتفون مج�رد يقلب صفح�ة بأصبع
مبل�ل اىل الصفح�ة التالية ،وهذا م�ا ال يكون الخاطر
الع�ام او الخ�اص يفكر ب�ه ،او تكون تراق�ب بندول
طول�ه  80مرتا ،وتك�ون مبهورا بش�كل غريب ،وتلك
القيم�ة الحيوية تحيها اس�لوبية وع�ي متقدم ،وتلك
قيمة خطاب امربتو ايكو االدبية .

رمزية العنوان يف قصة «الرأس» ليوسف إدريس
د .أحمد جرب
تس�توقفك إبداعات األديب والكاتب
العرب�ي امل�رصي يوس�ف إدري�س،
أس�لوبا ومه�ارة ومغ�زى ،وتطي�ل
النظر يف تل�ك العناوين التي اختارها
لها ،وهي عناوين تحمل من الرمزية
واملغزى الكث�ري ،فمن «لغة اآلي آي»
إىل قصة «الرأس» تقف بني ألم املرض
وتش�خيص اآلالم واألوج�اع وكأنها
تم�ر أمامك صوتا وص�ورة متحركة
إىل النظ�ام والتنظي�م والقي�ادة بكل
معانيها يف قص�ة الرأس ،فحني يجد
املتلق�ي نفس�ه أم�ام عن�وان كهذا
( ال�رأس) رسعان م�ا ُي ْعم ُ
ِ�ل عقله
ويح�ث تفكريه للوص�ول إىل املغزى
م�ن هذا العن�وان وهل يجس�د رمزا
ل�يء آخ�ر أم ان�ه يقص�د املعن�ى
املبارش للمفردة.
إن املتفحص واملتأم�ل يف هذا الكون
يج�ده قد رك�ب وفقا لنظ�ام معني
ّ
وسري
ق ّدره الخالق واملبدع عز وجل،
كل م�ا فيه وجع�ل لك ٍل فلك�ه الذي

يس�بح فيه ويتحرك ،فال يش�ذ عنه
وال يحيد ولو حدث ذلك فان عقد هذا
الكون س�ينفرط وينهار ،ولو أعملنا
الفكر يف كل املوج�ودات لوجدنا أنها
خلق�ت وفق�ا لنظام مع�ني يختص
به�ا ويحدد صلته�ا بغريه�ا فحتى
اللغ�ات يف عاملنا هذا تس�ري وترتكب
وفق�ا لنظ�ام لغ�وي يتناغ�م معها
ووفق قواعد وم�واد منظمة للحرف
والكلم�ة والجمل�ة والفق�رة ،لذل�ك
ف�ان النظام ينتظم الصنف والصنف
باآلخر ،فلكل نظام�ه ،وللكل منظ ٌم

ٌ
فاعل من اجل االس�تمرار والبقاء يف
مواجهة التحديات وتلبية الحاجات.
يوس�ف إدريس يف حلته األدبية هذه
« ال�رأس « يعالج ه�ذا املوضوع من
خ�الل قصت�ه القصرية الت�ي اختار
لها عنوان�ا هو « الرأس»  ،فأي رأس
يقصد يوسف بهذا االسم؟ هل يقصد
ذلك الجزء من الجسد؟ وان كان ذلك،
فال�رأس منظم للجس�د تجتمع فيه
مستشعرات ومستقبالت ومرسالت
ومن�ذرات وموجهات وهك�ذا ،وهو
يف أع�ىل اإلنس�ان ال يف وس�طه وال يف
أس�فله ،أم ان�ه يقص�د رأس الق�وم
سيدهم الذي يرعاهم وينظم أمورهم
؟ أم قائده�م ال�ذي يقودهم وينظم
حركته�م ويعم�ل عىل اس�تقرارهم
وأمنهم ؟.
إنه�ا قص�ة قص�رية ،ولكنه�ا ذات
مغ�زى كب�ري ،فبط�ل القص�ة طفل
م�رصي خ�رج ليصط�اد الس�مك،
وراح يتتبع�ه يف قناة املائية الجارية،
علّ�ه يحظ�ى بصيد ثم�ني فيعود إىل

البيت وق�د انفرجت أس�اريره وزاد
فرحه بها ،ويف تل�ك األثناء التي كان
الطف�ل فيها يتفحص املياه الجارية
رأى رسب�ا من األس�ماك ففرح بذلك
املش�هد وراح يتتبعه ويراقب سريه
وحركته ،ورسعان ما ينش�د الطفل
وينج�ذب لذل�ك املش�هد وين�ى ما
خرج م�ن اجل�ه وراح يداعب رسب
الس�مك ت�ارة بالحش�ائش وأخ�رى
بقطع صغرية من رغيف الخبز الذي
كان يحمل�ه ،وم�ا أن يلق�ي بالخبز
للس�مك حتى تنربي بعض األسماك
لتقضم منها ما تستطيع حتى تبقى
قريب�ة من الرب .لقد ك�رر الطفل
عمله هذا أكثر م�ن مرة ويف كل مرة
كان يراقب س�مكة ال ت�ربح مكانها
وهي تلك الس�مكة التي تحتل موقع
الص�دارة يف ذلك ال�رب ،حتى كرر
األمر م�رة أخرى فخرجت الس�مكة
الرائ�دة القائدة من مكانها وقضمت
ش�يئا من الخبز ورسع�ان ما عادت
ملكانه�ا  ،ولك�ن الطف�ل ي�رص عىل

9

تكرار األم�ر مرة أخرى بكمية كبرية
م�ن الخب�ز وم�ا كان من الس�مكة
الرائ�دة أن ترك�ت مكانه�ا وراح�ت
ت�أكل والرب م�اض يف طريقه وما
هي إال هنيهات حتى انربت س�مكة
م�ن الص�ف الثان�ي لتحت�ل م�كان
الصدارة وتقوم بقيادة رسب السمك
 ،وعندما عادت السمكة األوىل لتأخذ
مكانه�ا املعتاد قامت الس�مكة التي
احتلت مكانها بطردها وزجرها فما
كان منه�ا إال أن تحاول االصطفاف
يف الص�ف الثان�ي فيطرده�ا الصف
وهك�ذا يف الثال�ث والراب�ع حت�ى
أصبحت السمكة يف مؤخرة الرب.
إنها الرضورة املاس�ة وامللحة لوجود
نظام ينتظم الجماعة ينظم حركتها
وس�ريها كم�ا يحاف�ظ ع�ىل ترتيب
صفوفه�ا ووحدته�ا ،وهذا املش�هد
لقافلة السمك بكل ما حدث فيه من
حرك�ة واضطراب ولو لحظة يش�ف
ع�ن أهمية النظام والت�زام القائد يف
املقدمة مع رص الصفوف وترتيبها.

اهلواء ّ
الشحيح

فاطمة منصور
كنت غارقة يف الحلم
عندما أتاني ّ
السيل معربدا
يخربني عن الهواء ّ
الشحيح
الذي يغالب رئتي الكسولة
ع�ن متاري�س الخط�وط الحم�راء
املتاخمة
لحمم الجسد الكسري
ليشهد معي
عن جرائم الوقت ّ
الضائع
الوقت الذي شاغلته املنايف
ّ
بالتشتت واالغرتاب
ولم تنفع معه الهدنة املرشوطة
ظلّلته غمامة سوداء شاحبة
ويوم بعد يوم
تشدنا بحبالها الغليظة
تعرصنا حتى نبلغ ريق املوت
وبال رحمة تفرّقنا مع ّ
النحس
نواعري تدور يف القضاء والقدر
اه يا وطني
ّ
ان الجروح لتستحي
أن ته ّز وميض حرائق األيام املغمّضة
التي تفتح روحها عىل ّ
السهولةا
ترضب املقامات الرّفيعة
وتضحك بامتالء عرق الجبني
ودون سماح
دخلت قرّة عني الجسد

قصص قصرية جداً
سائدة بدران
ٌ
حكاية -
بع� َد قلي� ٍل وعن� َد ح�ني ،
س�ت ّ
ُ
ذكر ُّني ه�ذا ال�ربودة التي
تطوف امل�كان بخريف كان...
س�ت ِّ
ُ
ذك ُر بحكاي�ات أو حكاية،

صارت خرافة.
ُخ ُ
رافة الخراف�ات ،تلك الّتي ال
ُ
تحدث سوى يف خيال بعيد  ،ال
ُ
تحدث وإن حدثت ! سيمُ ُّر هذا
الخريف كما م َّر اخ ُر ويجعلها
ً
خرافة يدفنها حيث كانت.
وس�يم ُّر من هنا ش�تاء أليف ،

شتاء اخ ُر ومط ٌر اخرٌ...
وع�ىل القل�ب زه�رة  ،وض�و ُء
املدين�ة قري�بٌ قري�بٌ ؛ ككف
ِ
إىل ّ
ُ
وتلبس
كف تأتلف املس�افة
َ
اخ َر زينتها وتخطو إيل...
هكذا كانت حكاية،
هكذا تأتي حكاية...

 نورٌ-ٌ
طريق وبع�ض ترشين ينحني
أمام عشاء الشجرة
وورقة أخرى.
َ
أربع�ون ُتع ُّده�ا ْ
يملكون
مل�ن
االنتظار
ّ
طائر كان يف ُعن ِق َك ،
رف ُة
ٍ

ّ
ٌ
والش ُ
رشوق ،واألرض
�مس
ُمن ًة وي ً
تلتفت ي َ
ُرة
نو ٌر عىل نور...
 ٌزيف -
سأحمل معي من الحرب
زيف السالم
وتفاح�ة أقرضه�ا ع�ىل اخ�ر

مقعد
يف املدينة!
 ضو ٌء قريبٌ -عني عىل عني
وضوء قريبٌ قريبُ
يُطفئ اخ َر ال ِعتم ِة
بأ ّولِها...
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حنو مستقبل افضل...له

طبيبك يف بيتك

هل حقاً بكثرة اإلجناب حتافظني على زوجك وبيتك؟
ً
ّ
ب�أن كثرة اإلنجاب
انطاق�ا من اعتقاد الزوجة
ً
ُّ
ُ
يجعله�ا أكثر تمل�كا لزوجها ،تق�دِم عى إنجاب
ع�دد من األطف�ال ،كحيلة ّ
تمكنها م�ن “ربطه”
واالحتفاظ به لها وحدها ،ولكي تجعل من بيتها
واحة استقرار وراحة.
الهدف من زيادة عدد األطفال
من ناحيته ،أفاد الطبي�ب النفيس الدكتور حاتم
أن “عاماً نفسيا ً وراء هذا األمر ،خصوصا ً
صربي ّ
يف املجتمع�ات الرشقي�ة ،برغ�م الحق�وق الت�ي
حصل�ت عليها املرأة ،وما زال�ت يف الوقت الحايل،
والت�ي يف�رض عليها ْ
أن تك�ون أكث�ر اعتمادية
عى نفس�ها ،إال ّ
أن جز ًء متوارثا ً بداخلها يجعلها
تعتمد وتتقيّد بزوجها”.
ويتح� ّدد مدى عاقته�ا بزوجها ،بع�دد األطفال
الذي يجمع بينهما؛ لهذا وبعد كل مشكلة تحدث
ّ
والتوهم من
بينهم�ا ،ينتابه�ا حالة م�ن القل�ق
احتمالي�ة بحث زوجه�ا عن أخرى ،م�ا يدعوها
ّ
ّ
الحل األس�هل وهو اإلنج�اب ،كما
لتتج�ه نح�و
رأى.
وأض�اف صربي ّ
بأن “أس�بابا ً عدي�دة تقف وراء
هذا الترصف ،أولها ،أنها بالاوعي ،تريد ْ
أن تثبت
لنفس�ها ولزوجه�ا ،أنها ما زالت الس�يدة الولود
الق�ادرة ع�ى اإلخص�اب ،واألنث�ى الق�ادرة عى

املطبخ

إشباع احتياجات خاصة عندها وعند زوجها”.
ّ
ف�إن “مس�ألة اعتمادها عى
وبحس�ب صربي،
زوجه�ا ،وخوفه�ا الدائم م�ن احتمالي�ة دخوله
يف عاق�ة جدي�دة م�ع ام�رأة أخ�رى ،ي�ؤدي إىل
اس�تمرارها بطريقة غ�ر مب�ارشة يف اإلنجاب،
من باب االس�تحواذ عليه ،وال س�يما إذا وضعته

أمام تح ٍد جديد ،أي مولود جديد ،فإنها تستنزف
جزءا ً كبرا ً من طاقته النفس�ية واملادية تصبّ يف
صالحها وصالح أوالدها”.
كثرة اإلنجاب وارتباطه باستقرارها
ورأى ص�ربي ّ
أن “مس�ألة اإلنج�اب يش�كل لها
مص�در اس�تقرار وأمان يف عاقتها م�ع زوجها،

مقلوبة الفول األخضر

املقادير
 البص�ل  1 :حب�ة (متوس�ط الحج�م /مقطع ناعم)
 الزيت النباتي  :ملعقة صغرة لحم البقر  600 :غرام (خايل من الدهن،مفروم)
 معجون الطماطم  :ملعقة صغرة الثوم  5 :فصوص (طازج ومفروم) مرق دجاج  2 :كوب املاء  4 :اكواب األرز  2 :كوب ف�ول أخ�رض  400 :غ�رام (مجم�د /مذوب)

 ل�وز  :نص�ف كوب (مبش�ور ومحمصقلياً)
طريقة التحضر
 يف مق�اة عميقة ،يقى البص�ل ّاملقطع
بالزي�ت النبات�ي حت�ى يصبح طري�اً ،ثم
ُيض�اف إلي�ه اللح�م املف�روم ،معج�ون
الطماط�م ،الث�وم املفروم ،وأخ�را ً مرقة
الدج�اجُ .يطه�ى املزي�ج م�دة  5دقائ�ق
إضافية.
 يف ه�ذه األثناءُ ،يغى امل�اء يف قدر كبرةو ُيضاف إلي�ه األرز بعد غس�له وتصفيته
جيداً ،و ُيطهى عى نار متوس�طة الحرارة
حتى يصبح األرز نص�ف ناضجاًُ .ي ّ
صفى

شعرك
عالمات تشري إىل أنّ ِك حباجة ّ
لقص ِ

يف كثر من األحيان تحتاجني إىل تجديد إطالتك
وتغير ترسيحة ،أو ّ
قصة شعرك ،ومن املعروف
أن ّ
قص الش�عر ع�ى فرات منتظم�ة أمر جيد
لنمو الش�عر ،ولكنك دائمًا ما تتس�اءلني ،متى
يجب عليكِ ّ
قص ش�عرك ،وكم م�رة عليكِ فعل
ذل�ك ،لذل�ك ،نق� ّدم ل�كِ عام�ات تش�ر إىل أنك
ّ
لقص شعرك:
بحاجة
ترسيحتك تبدو مملة
إذا ل�م تغ�ري ترسيحتك ،أو ّ
قصة ش�عرك منذ
فرة كبرة ج ًدا ،فقد حان الوقت لتغير شعرك،
والحصول عى إطالة جديدة منعشة.
لديكِ غرة
إذا كان لدي�كِ غ�رة ،إعلمي أنه عليكِ تش�ذيبها
مرة كل  4 - 3أس�ابيع ،بحيث تبدو متناس�بة،
وعليكِ مقاومة تش�ذيبها بنفسك حتى ال تكون
النتيجة كارثية.
إذا كان شعرك مُ عالجا ً كيماويا ً
الش�عر املُعالج كيماويا ً يكون عرضة ملزيد من
ّ
تقص�ف األط�راف ،بمع�دل أرسع من الش�عر
الطبيع�ي ،كما تصبح األط�راف باهتة وتالفة،
لذل�ك ،علي�كِ ق�ص األط�راف م�رة كل 6 - 4
أسابيع.
تقصف األطراف

إذا كانت أطراف شعرك ضعيفة ورقيقة مقارنة
ببقي�ة خصل ش�عرك ،فذل�ك يعن�ي ّ
أن أطراف
ّ
للتكرس ،م�ا س�يؤدي إىل زيادة
ش�عرك قابل�ة
تساقط الشعر ،لذلك ال تتجاهيل تلك املشكلة.
الشعر الخفيف
قد يكون شعرك الخفيف عامة عى أنك بحاجة
إىل ّ
قص�ة جديدة ،كم�ا يمكنكِ أيضا ً استش�ارة

طبيب مختص لتجربة عاج مناسب لكِ .
تلف شعرك بسبب الصبغة
علي�كِ إدراك حقيقة ّ
أن الصبغة ت�ؤدي إىل تلف
الش�عر عى امل�دى الطويل ،فإذا كن�تِ تقومني
بتلوين ش�عرك بش�كل متكرّر ،س�يتعني عليكِ
ّ
لتجن�ب ّ
أي رضر يلح�ق
تش�ذيبه باس�تمرار،
بأطراف شعرك.

 4أسئلة أجييب عنها قبل عقاب طفلك

يف بعض األحي�ان ،يتحوّل عقاب
الطفل من أسلوب تربوي لضبط
سلوك الطفل ،إىل منظور شخيص
لألم ،بمعن�ى أن وجهة نظر األم،
أو مش�اعرها تتدخ�ل يف عق�اب
الطف�ل ،فيحص�ل ع�ى عق�اب
أكرب من املش�كلة ،أو يحصل عى
عقاب مقابل س�لوك ال يس�تحق
ً
أص�ا ،وحت�ى تتجنبي
العق�اب
الوقوع يف هذا الف�خ ،أجيبي عن
األربعة أس�ئلة اآلتية ،قبل عقاب
طفلك..
 - 1ه�ل تت�اءم توقعات�ك م�ع
قدرات طفلك ومستوى نضجه؟
ربم�ا تك�ون توقعات�ك لطفل�ك
غ�ر مناس�بة لعم�ره أو قدراته،
عى س�بيل املث�ال أن�تِ تتوقعني
أن يس�اعدك طفل�ك يف األعم�ال
املنزلي�ة ،ولكن لي�س منطقيا ً أن
تتوقع�ي مس�اعدات كب�رة من
طفل لم يتجاوز عمره ال� 4أعوام،
لهذا ق�د تواجهني رفضا ً ألوامرك،
أو عدم القدرة عى تنفيذها.
تأك�دي أن معظ�م األطف�ال
يحاول�ون إرضاء والديه�م ،فإذا

كان طفل�ك ال يفعل م�ا يرضيكِ ،
عليكِ إع�ادة النظ�ر إىل توقعاتك،
فربم�ا تك�ون أعى من مس�توى
قدراته ،أو غر مناسبة لسنه.
 - 2هل تحاولني فرض سيطرتك
عى كل يشء؟
جميعن�ا نحب أن نش�عر بالقوة،
ّ
نتحكم بكل
نح�ب أن نعتقد أنن�ا
يشء يخص أطفالنا ،صداقاتهم،
أفكاره�م ،نجاحه�م األكاديمي،
أو حت�ى تكوين قيمهم ،لكن أحد

أك�رب تحدي�ات األموم�ة ،هو أن
تس�يطري ع�ى رغبت�ك العارمة
يف التحك�م ب�كل تفاصي�ل حياة
طفلك ،وأن تمنحيه مس�احة من
الخطأ ،كي يتعلم منها ،ويتمكن
من إيجاد الطرق الس�ليمة لفعل
األشياء بنفسه.
 - 3ه�ل هناك مكس�ب وراء هذا
االحتكاك؟
ال نح�ب االع�راف به�ذا ،ولك�ن
نح�ن األمه�ات أحيان�ا ً نختل�ق

دراما من املواق�ف العادية ،حتى
عندم�ا ن�رك ألطفالن�ا حري�ة
االختيار ،ف�إن اختياراتهم الحرة
قد تتصادم مع رغباتنا ما يجرح
كربياءن�ا ،وبالت�ايل نندف�ع نحو
التص�ادم معهم ،ع�ى الرغم من
أن ه�ذا التصادم ل�ن يؤدي إىل أي
تغير أو نتائ�ج إيجابية ،لهذا إن
كان�ت إجابت�ك عى هذا الس�ؤال
ّ
فتجنب�ي ه�ذا االحتكاك
ه�ي ال،
العديم الفائدة.
 - 4ه�ل ه�ذا املوق�ف يلبّ�ي أحد
احتياجاتك؟
يف بع�ض األحي�ان ،تقرري�ن
عق�اب طفل�ك ألن س�لوكه يثر
يف داخلك مش�اعر غ�ر مريحة،
ال ألنه س�لوك خاط�ئ يحتاج إىل
تصحي�ح ،أو ألن هن�اك ضغوطا ً
نفس�ية تثر غضب�ك ،فتعاقبني
طفل�ك إلخ�راج غضب�ك ،يف هذه
األوقات عليكِ االبتعاد عن طفلك،
والركي�ز عى رعاية نفس�ك من
أج�ل تهدئ�ة أعصاب�ك ،والنظ�ر
إىل األم�ور بحكم�ة ومعالجته�ا
بتوازن.

لن ترميه جمدداً ..شيء متواجد داخل
الربتقال يقضى على الكوليسرتول

ال يخل�و أي منزل م�ن وجود الفواكه�ة ،وخاصة الربتقال يف فصل الش�تاء
فهمو يمد الجسم بالس�وائل واملياه التي يحتاجها لرطيب الجلد ،والحفاظ
عى س�امة الجس�م ،ولك�ن الكثر م�ن األش�خاص ال يعلم�ون أن الفائدة
الحقيقة تكمن يف القرش.
يف التايل أهم فوائد قرش الربتقال وهي:
 يمكن اس�تخاص زيت الربتقال ع�ن طريق القرش فهو يحتوي عى كميةكبرة منه تساعد يف عاج العديد من األمراض ،وخاصة الجلدية.
 تحت�وي الطبقة البيضاء بني الربتقال والقرش عى العديد من الفوائد منهاالقضاء عى الكوليس�رول وذل�ك ألنها غنية بالكثر من امل�واد التي تمتص
الدهون.
 كماتس�اعد هذه الطبقة عى طرد السموم من الجسم،
وتقوم بتطهر األمعاء بشكل كبر.
 كم�ا ان الب�ذور التي تتواج�د يف الربتقالنفسه تساعد عى خفض نسبة السكر يف
الدم بشكل
هائل.

دراسات حديثة

أرقام مرعبة ..رائحة السجائر
تقتل  900ألف سنوياً

قالت منظمة الصحة العاملية ،إن عدد املدخنني عى مستوى العالم تراجع
خاصة بني النساء ،لكن دولة واحدة فحسب من بني كل  8دول تميض عى
الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العاملي بخفض اس�تخدام التبغ بش�كل
كبر بحلول عام .2025
وق�ال دوج�اس بيت�رش ،مدير قس�م الوقاية م�ن األمراض غ�ر املعدية
بمنظمة الصحة العاملية،إن ثاثة مايني ش�خص يموتون س�نويا ً بسبب
اس�تهاك التبغ الذي يتس�بب يف أمراض األوعية الدموية بما يف ذلك األزمة
القلبية والسكتة الدماغية.
وتحدث  890ألف حالة وفاة س�نويا ً نتيجة التدخني الس�لبي (االستنشاق
غ�ر املبارش لدخان التبغ) ،ما يعني أن رائحة الس�جائر تقتل حوايل 900
ألف!
والتق�دم ال�ذي أُح�رز يف التخل�ص من ع�ادة التدخني متف�اوت ،حيث إن
األمركيت�ني هي املنطقة الوحيدة التي تم�يض قدما باتجاه تحقيق هدف
خفض استهاك التبغ بنسبة  30يف املئة بحلول عام .2025
ويف اإلجمال يقتل التبغ أكثر من سبعة مايني شخص سنوياً ،ألنه يتسبب
يف زيادة خطر اإلصابة بالرسطان واألمراض القلبية.
لك�ن بيترش أوضح أن الكث�ر من املدخنني يف الص�ني والهند غر مدركني
لهذه التداعيات الخطرة عى الصحة جراء التدخني.

ويوضع جانبا ً.
 توضع نصف كمية الفول األخرض يف قاعقدر األرز غر القابلة لالتصاق ويس�كب
مزيج اللحم فوقه ،ثم ُتضاف نصف كمية
األرز املتبقية فوق اللحم ُ
وتكرر الخطوات
م�ع املكونات املتبقي�ة .ثم يغط�ى القدر
ويرك عى نار منخفض�ة مدة  30دقيقة
حتى ينضج األرز بالبخار ويصبح طريا ً.
 يقلب القدر بحرص ش�ديد فوق صحنللتقديم كبر الحجم و ُيزين باللوز املبشور
واملحمّص.
 يق� ّدم هذا الطب�ق س�اخناً ،واىل جانبهاللبن حسب الرغبة.

لطلة ابهى..

سلوكيات

نظ�را ً لضع�ف تقييمها لألم�ور ،تحدي�دا ً عندما
تظن أنها بتلك الطريقة تكسب زوجها ،إنما هي
الواقع ،تطلق رشارة الرصاعات بينهما”.
فعندما يجد ال�زوج ّ
أن مس�ؤولياته باتت تتزايد
وتراك�م ،يف ما زوجته ت�ويل أوالدها كل االهتمام
والوق�وف عى متطلباتهم ،ه�ي يف الواقع خلقت
أجوا ًء ال تدع مجاالً للراحة ،أو السعادة.
ّ
ف�إن احتمالية بنائ�ه لعاقات قصرة
وبالت�ايل،
امل�دى عى األقل ،م�ن باب النزوات ،وعى س�بيل
الهروب أم ٌر وارد جدا ً.
ّ
الحل
قب�ل ّ
كل يشء ،ال ّ
ب�د يف مراح�ل زواجهم�ا األوىل،
االتف�اق مس�بقا ً ع�ى ع�دد األوالد الراغب�ني
ُّ
تحس�با ً من
بإنجابهم ،ليكونا عى بيّنة واضحة،
وقوع مشاكل متعلقة باألمر.
ونصح ص�ربي النس�اء ب�”الحفاظ ع�ى أجواء
الس�عادة ،وإبعاده عن كل مص�ادر القلق ،لتبني
عاقة صحية مع زوجها”.
وتس�اءل يف ختام حديثه“ :إذا كانت الزوجة تع ّد
أن إنج�اب األطفال من العوامل األساس�ية التي
تضم�ن ش�عورها باألم�ان ،فماذا تفع�ل عندما
يم�يض بها الوقت ،وتكتش�ف ّ
أن زوجها ،مصدر
أمانها الوحيد لها ،قد خرسته؟”.
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة

برغم قيمتها الغذائية ..اشخاص ممنوعون من تناول السبانخ
ع�ى الرغ�م م�ن احت�واء الس�بانخ
ع�ى العدي�د م�ن العن�ارص الغذائية
والفوائ�د الصحي�ة ،إال أنه�ا م�ن
األطعم�ة املحظ�ورة ع�ى بع�ض
األشخاص ،ألس�باب مرضية ،ويتعني
عليه�م التوجه إىل الطبي�ب املختص،
الستش�ارته حول احتمالي�ة اإلصابة
بمضاعفات صحية يف حال تناولها.
يف الت�ايل قائمة بأبرز الفئات املمنوعة
من تناول السبانخ:
 - 1األطفال تحت سن  4أشهر
م�ن الفئ�ات املحظ�ورة م�ن تن�اول
الس�بانخ ،الحتوائه�ا ع�ى الن�رات،
الت�ي تع�رض األطف�ال تحت س�ن 4
أس�هر لإلصاب�ة باضط�راب يف الدم،
يدع�ى امليتهيموغلوب�ني ،وهي حالة
مرضي�ة ناتج�ة عن ارتفاع مس�توى
امليثوجلوب�ني يف ال�دم ،ما يؤثر س�ل ًبا
يف ق�درة خايا الدم الحمراء عى حمل
األكسجني ونقله إىل الخايا.
 - 2مرىض الحساسية
يحظر عى مرىض حساسية الاتكس
تن�اول الس�بانخ ،الحتوائه�ا ع�ى
الهس�تامني ،ال�ذي يتس�بب يف تفاقم
أعراض الحساسية التي يعانون منها،
واملتمثلة يف الطف�ح الجلدي ،والحكة
الشديد ،وسيان األنف ،والسعال.
 - 3مرىض السكري

تع ّد السبانخ من الخرضوات الورقية
التي تسبب انخفاض يف نسبة السكر
بالدم عند تداخلها من األدوية املعالجة
للسكري ،لذا يتعني عى املصابني بهذا
املرض املزم�ن االبتعاد عنها ،ويف حال
تناوله�ا ،يجب قياس نس�بة الس�كر
بال�دم ،ملراقبة مس�توياته بالجس�م،
م�ع رضورة التواص�ل م�ع الطبي�ب
املعال�ج ،لتغير ال�دواء الذي يتعارض
م�ع الس�بانخ ،لتجن�ب مضاعف�ات
انخفاض سكر الدم.
 - 4مرىض الكى

تع�د الس�بانخ م�ن أس�وأ األطعم�ة
للمصابني بأمراض ال�كى ،الحتوائها
عى مادة األوكس�االت ،التي تزيد من
ف�رص تكون بلورات الكالس�يوم عى
الكى.
 - 5املقبلني عى إجراء جراحة
تعمل السبانخ عى خفض معدالت
الس�كر يف ال�دم ،م�ا يث�ر القل�ق
ل�دى بع�ض األطب�اء م�ن تعرض
املري�ض لذل�ك أثناء أو بع�د إجراء
الجراح�ة ،ل�ذا ينصح�ون بتجنب
تناول الس�بانخ مدة أسبوعني عى

األق�ل ،قب�ل الخض�وع إىل العملية
الجراحية.
 - 6متناولو دواء وارفارين
تحتوي الس�بانخ عى كمية كبرة
من فيتام�ني ك ،الذي يتعارض مع
دواء وارفاري�ن لتقليل تجلط الدم،
ألنه يعمل تخثر الدم ،لذلك ،يُراعى
استش�ارة الطبي�ب املعال�ج قب�ل
ال�رشوع يف تناولها ،م�ع االهتمام
بإجراء فحوصات طبية ،للكش�ف
املبك�ر ع�ن املش�كات املحتم�ل
اإلصابة بها عند تناول السبانخ.

سر االعشاب

الشاي األسود وبيكربونات الصودا لعالج رائحة القدمني ...كيف؟
لكي ال تنبعث رائحة القدمني بعد امليش لعدة ساعات وال سيما يف الطقس
الح�ار ،كانت الجدات تعالج تلك املش�كلة بتغطيس القدمني يف حمام من
الشاي األسود.
تعرّيف يف ما ييل إىل الوصفة:
تحت�وي ق�وس القدم عى أكرب عدد م�ن الغدد العرقية ( ح�وايل  250ألف
غ�دة عرقية) .ف�ا عجب يف كونها تعرق كثرا ً وهي مس�جونة يف األحذية
املغلقة .وعندما ال يتبخر العرق جيداً ،تنمو البكتريا التي تس�بب انبعاث
تلك الغازات كريهة الرائحة.
ومن ش�أن تغطيس القدمني يف حمام من الش�اي األس�ود أن يقلل إنتاج
تل�ك البكتريا وذلك بفض�ل الخصائص القابضة لحم�ض التانيك .وهذه
امل�ادة تعمل عى إغاق مس�امات الجلد ،وبالتايل الح ّد م�ن إنتاج الروائح
الكريهة.
وصفة حمام القدمني بالشاي األسود
• ضعي ً
ليرا من املاء الساخن يف حوض أو وعاء كبر.
• أضيفي  5أكياس من الشاي األسود.
• اترك�ي املزيج ينق�ع مدة  10دقائق ع�ى األقل ث َّم ارفع�ي األكياس من
الوعاء.
• غط�يس القدم�ني يف الح�وض أو الوعاء م�دة  30دقيقة م�رة واحدة يف
اليوم.
• جففي القدمني بلطف مع التأكيد عى تنشيف الفراغات بني األصابع.
حجر الشبة وبيكربونات الصودا لنظافة صحية مثالية

إحدى الطرق اليومية الجيدة للقضاء عى الروائح الكريهة هي اس�تخدام
حجر الش�بة وبيكربون�ات الصودا ،فا ترددي يف غس�ل قدميك مرتني يف
اليوم يف حاالت التعرق املفرط.
ريش من ملعقتني إىل أربع ماعق من مسحوق بيكربونات الصودا يف داخل
األحذية ،واتركيه يعمل طوال الليل ثم انفضيها يف اليوم التايل قبل ارتدائها.
تعمل البيكربونات عى امتصاص الرطوبة وتحييد الروائح.
رطبي قطعة من حجر الشبة باملاء ومرريها تحت نعل القدمني .تع ّد هذه
الطريقة الطبيعية مضا ّدة للتعرق أيضا ً.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

ما مقسوم احبك وابتدي وياك
بس مكتوب دوم بحبك نعاني
ما اكلك انساني بس اكلك روح
وياك الوكت محتار خالني
اعتب عالزمان املا جمعني وياك
 ...وبدرب الرساب شلون مشاني
بعد كل البنيتة وبية ما ظل حيل
اجة بلحظة الزمان وهدم بنياني
وبعد جرح األمس وك يازمن ماطاب
وصدك كالو تشافيني بجرح ثاني
ال صاحب تركتة وال حبيب وياي
وعىل صفحة حزن خطيت عنواني
وعموما ياحبيبي واغىل ما حبيت
انت اول محب استحل وجداني
الف مروك اكلك من كلب ولسان
مو كلمة واجتني بطارف لساني

مهني�اً :قد تكون التط�ورات كلها ملصلحتك يف األيام
املقبلة ،لكن ذلك ال يعني التفريط يف املكتس�بات التي
حققتها أخريا ً.
عاطفي�اً :حاول أن تك�ون منصفا ً مع الرشي�ك ،فهذا أفضل
للجميع ويخلق الكثري من األجواء اإليجابية بينكما.
صحياً :حاول الرتفيه عن نفسك قدر املستطاع ،وال تبق بالك
مشغوالً عىل العمل ،فكل يشء عىل خري ما يرام.

الثور

مهني�اً :الطم�وح الكب�ري يولّد عندك حاف�زا ً أكر
للعم�ل بجدية ،وهذا يولد منافس�ة ش�ديدة بينك
وبني أحج الزم�الء لتقديم األفضل .عاطفياً :تتخلص
م�ن خ�الف بس�يط وعابر م�ع الرشي�ك كاد يولّد بعض
االخت�الف يف وجهات النظ�ر ،لكن حل�ه كان يف متناول يدك.
صحياً :حصن نفس�ك ضد الحساس�ية العاطفية الش�ديدة
وحاول أن تكتسب املزيد من الصالبة لتواجه أمور الحياة.

الجوزاء

مهني�اً :العمل الجهد الكب�ري الذي بذلته لن يضيع
هباء ،ويحاول الجميع الس�عي لكي تنال حقوقك،
فيشعرك هذا األمر بارتياح كبري وبسعادة ال متناهية
عاطفياً :عليك أن تضع النقاط عىل الحروق مع الرشيك،
وإال ّ
فإنك تبقى رهن الشكوك ،وذلك لن يكون يف مصلحتك.
صحي�اً :خ�ذ األمور بخفة وم�رح حتى تبقى دائم�ا ً متفائالً
وبعيدا ً عن العوامل املسببة للضغط.

السرطان

مهني�اً :الثق�ة مطلوب�ة يف املرحل�ة املقبلة ،وهي
س�تفتح أمامك مج�االت متع�ددة وآفاق�ا ً لم تكن
تتوقعها وخصوصا ً يف إطار العمل.
عاطفي�اً :اس�تعدادك للدفاع ع�ن الرشيك حت�ى النهاية،
يشكل عالمة فارقة يف حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحياً :قد تتوتر أعصابك وتصاب بانزعجات مصدرها كثرة
الحركة واملشاريع.

األسد

مهني�اً :أجواء العمل مش�عجة ،وتتي�ح لك إنجاز
األعم�ال املطلوب�ة منك بج�دارة ونج�اح وتفوف
مميز.
عاطفياً :ال تعامل الرشيك بقساوة بل كن مرنا جدا ً معه،
وتعرف تطورات كثرية يف العالقة تكون ملصلحتكما.
صحياً :ممارسة الرياضة يوميا ً تساعدك عىل اكتساب لياقة
بدنية بدون جهد كبري.

العذراء

مهني�اً :ال تحك�م ع�ىل األم�ور قب�ل التأك�د م�ن
صحّ تها ،وتعامل مع الضغوط بهدوء لئال تنعكس
عليك سلبا ً.
عاطفي�اً :ال تتهوّر يف الحكم ع�ىل الرشيك ،ألنك قد تجده
ّ
تتمكن من إصالح م�ا دمّ رته
بريئ�ا ً بعد ف�وات األوان ،ول�ن
بأفكارك الخاطئة.
صحياً :األجواء إيجابية وأوضاعك الصحية تتحسن إجماالً.

الميزان
مهنياً :ال تظهر تذمّ رك من سعي بعضهم للضغط
عليك ،فأنت قادر عىل تخطي االزمات.
عاطفي�اً :تعام�ل م�ع الرشي�ك بقلب مفت�وح وضمري
مرتاح ،فهو متفهم أكثر مما تتوقعّ ،
لكنه ليس سهالً.
صحيا :ق�رار املحافظة ع�ىل الصحة بني يدي�ك وحدك ،فكر
فيها جيدا ً.

العقرب
مهنياً :ثق بنفس�ك أكثر مما تتصوّر ،فما حققته
كاف لجعلك تشعر بهذا الوضع
عىل الصعيد املهني ٍ
عاطفياً :خطوات إيجابة متسارعة تطرق باب العالقة
بالرشيك ،ما يؤسس ملرحلة استقرار جديدة .
صحي�اً :ال تتهوّر يف ترصفاتك وال تفق�د أعصابك ،فهذا ليس
صحيا ً.

القوس

مهنياً :تتبادل زيارات العمل تأسيسا ً ملرحلة جديدة،
وتكون مشجعة لتحقيق خطواتك املستقبلية
عاطفياً :ال ترشع والرشيك بابكما أمام التدخالت التي
قد تزيد األمور تعقيدا ً بينكما ،وهذا إنذار للمستقبل
صحي�اً :ال تهم�ل صحتك أكثر م�ن الالزم ،بل ق�م بما عليك
القيام به للبقاء سليما ً معاىف.

الجدي

مهنياً :ال تقحم نفس�ك يف ش�ؤون اآلخرين ،فذلك
سيسبب لك بعض الخالفات مع الزمالء .
عاطفياً :كن مس�تعدا ً ملا س�يطرحه الرشيك ،فهو قد
يفاجئك بما يجول يف خاطره.
صحياً :ال تعرّض نفسك ألش�عة الشمس كثرياً ،ألن األخطار
كبرية.

الدلو

ّ
امل�رر ،لكن
مهني�اً :ق�د يطالك بع�ض الظلم غري
الرتكيز رضوري لتمرير املرحلة.
عاطفي�اً :االس�تقرار العاطفي غري مه� َّدد ،والعالقة
بالرشيك عىل أفضل ما يكون.
صحيا :بفضل الطاقة التي تتحىل بها تتمكن من مواجهة ما
يزعجك بطريقة فضىل.

الحوت

مهني�اً :أن�ت الوحي�د م�ن علي�ه اتخاذ الق�رارات
املناس�بة والخي�ارات التي تجده�ا رضورية لتاليف
املشاكل يف العمل.
عاطفي�اً :املصادفة ت�ؤدي دورا ً كب�ريا يف اختيار الرشيك
املناسب ،ولن يخيب أملك عىل هذا الصعيد .
ّ
صحي�اًّ :
يرضك
تجنب تناول الطعام يف أوق�ات متأخرة فهذا
كثريا ً.
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من الفيسبوك

والد طالب شهيد يف املظاهرات يحرض للمدرسة نيابة عن ابنه تفاديا لتسجيله غائب عن الدوام

حدث يف مثل
هذا اليوم

 1907وف�اة العالم الرويس ديمرتي مندليف (ولد عام
 )1834صاحب التصنيف الدوري للعنارص الكيميائية
عام .1869
 1938سلطات االنتداب الريطانية يف فلسطني تحكم
عىل اإلرهابي اليهودي يحزقئيل إلتمان بالسجن املؤبد
لقتله مواطنني فلسطينيني يف القدس.
 1943استس�الم قائ�د الجي�ش األملان�ي الس�ادس
للقائد الس�وفياتي جوكوف يف معركة س�تالينغراد يف
الحرب العاملية الثانية .غزا األملان روس�يا يف الخامس
والعرشي�ن م�ن حزي�ران (يوني�و)  ،1941ولكنه�م
توقفوا عند غرب العاصمة موسكو ،وأدت خسارتهم
يف الجبه�ة الروس�ية إىل هزيمته�م واستس�المهم يف
السابع من أيار (مايو)  .1945نشبت الحرب العاملية
الثانية بني دول الحلفاء ودول املحور عام  .1939أعلن
املدير العلمي الس�ابق لرنامج األس�لحة الكيميائية

الرويس كاناتج�ان اليبيكوف أن االتحاد الس�وفياتي
الس�ابق استخدم أسلحة جرثومية ضد الجنود األملان
خالل معركة س�تالينغراد ع�ام  1942وأن مائة ألف
ش�خص – من بينهم جنود روس – أصيبوا بأمراض
نتيجة ذلك.
ّ
يس�ن قانونا ً يتيح لس�لطة
 1965الرملان اإلرسائيي
االحتالل مص�ادرة ممتل�كات األوقاف اإلس�المية يف
أنحاء فلسطني املحتلة عام .1948
 1994رئي�س وزراء إرسائي�ل إس�حاق رابني (1922
–  )1995يهاج�م الرئيس الفلس�طيني يارس عرفات
(ول�د عام  )1929أم�ام جمع من الكتاب والش�عراء
اإلرسائيلي�ني .وق�ع االثن�ان اتفاقية أوس�لو يف أيلول
(سبتمر) .1993
 1995الحكوم�ة اإليطالية الجدي�دة بزعامة المرتو
ديني (ولد عام  )1931تحظى بثقة الرملان.

اختبارات شخصية

أسرار املصري واحالم قد تتحقق يف الكيس الذي يتم اختياره
يقدم هذا االختبار الذي يساعد
ع�ىل كش�ف املص�ري  5اكياس.
وم�ن اج�ل خوض�ه بالطريقة
الصحيح�ة يجب اختيار احدها
ألن هذا يكش�ف افض�ل الطرق
والخط�وات الت�ي تس�هم يف
تحقيق االح�الم يف كل مجاالت
الحياة.
الكيس رقم 1
يكش�ف اختيار هذا الكيس ان
االيام املقبلة ق�د تخبئ النجاح
املايل ع�ن طريق تحقيق التقدم
يف املج�ال املهن�ي او التخطيط
الناج�ح لبع�ض املش�اريع
او اس�تكمال اخ�رى توق�ف
تنفيذهال يف وقت س�ابق .ومن
املمكن ان تش�كل ه�ذه املرحلة
فرص�ة للتخل�ص م�ن بع�ض
املشاكل التي تمت مواجهتها يف
املايض عىل ه�ذا الصعيد .ويدل
اختيار الكي�س االول ايضا ً عىل
امكانية تحقيق بعض االهداف
التي يتم انتظارها منذ س�نوات
طويل�ة وخصوصا ً عىل الصعيد
العائي والعاطفي.
الكيس 2
اذا تم اختي�ار هذا الكيس فهذا
يش�ري اىل التمت�ع بالتواض�ع
واالتزان والهدوء .كما يدل عىل
الق�درة ع�ىل ب�ذل كل الجه�ود
املمكن�ة م�ن اج�ل الش�عور
بالسعادة يف الحياة .وهذا يعني
ايض�ا ً امكانية تحقي�ق الكثري
م�ن االح�الم ويكش�ف التحي
بالطاق�ة الالزم�ة للوص�ول اىل
التغي�ري وللتخل�ص م�ن املل�ل
والروت�ني وبن�اء الكث�ري م�ن
العالقات االجتماعي�ة واملهنية

املفي�دة عىل مس�تويات الحياة
كافة.
الكيس 3
من ارسار املصري التي يكشفها
اختي�ار ه�ذا الكي�س تزاي�د
احتم�االت املتع�ة والس�عادة
وخصوصا ً عىل مستوى الحياة
العاطفي�ة .كم�ا انه يش�ري اىل
امكاني�ة خ�وض مغام�رة غري
مس�بوقة تنته�ي بالنج�اح
وتس�هم يف التخل�ص نهائي�ا ً
م�ن كل املش�اعر الس�لبية
والقل�ق والتوت�ر والتوقع�ات
غري االيجابي�ة .ويدل ايضا ً عىل
ان االش�هر املقبل�ة م�ن العام
قد تش�كل نقط�ة انطالق نحو
الكثري م�ن الخط�وات الفعالة
واملفي�دة .ويع�ر اختي�ار هذا
الكيس ايضا ً عن امتالك االرادة
الالزم�ة لخ�وض التحدي�ات

وتخط�ي العقب�ات وتجاوز كل
الحواجز التي يمكن ان تعرتض
الطريق.
الكيس 4
يخبئ ه�ذا الكي�س الكثري من
املفاجآت .فه�و يعني انه حان
الوقت للتخلص من تأثري بعض
االشخاص الس�لبيني ولتحقيق
التغي�ري ال�ذي ط�ال انتظ�اره
عىل املس�توى املهن�ي .كما انه
يش�ري اىل امكاني�ة الحص�ول
ع�ىل ترقي�ة او ع�الوة او ع�ىل
معامل�ة اس�تثنائية وخاص�ة
من ط�رف فاعل عىل املس�توى
االجتماعي .ويشري هذا الخيار
ايضا ً اىل زيادة احتماالت التمتع
بالح�ظ الجي�د يف الكث�ري م�ن
املج�االت وبالكثري من الحيوية
التي تع�ود بالفائدة عىل الحياة
املهنية واالجتماعية والعاطفية

عىل السواء.
الكيس 5
يكش�ف هذا الكيس الكثري من
ارسار املص�ري املهمة .فهو يدل
ع�ىل التمت�ع بالح�ظ الجيد يف
املرحل�ة املقبل�ة وع�ىل القدرة
عىل االس�تفادة م�ن الكثري من
الفرص التي تس�اعد عىل تغيري
الحياة نحو االفضل .ويشري اىل
الصدق والشفافية والوضوح يف
التعامل مع جميع االش�خاص
الذي�ن يعيش�ون او يعملون يف
املحي�ط .وهذا ما يس�اعد عىل
اكتس�اب الثق�ة وع�ىل تحقيق
الكث�ري م�ن االنج�ازات ع�ىل
مختلف صعد الحياة .ولهذا من
املمكن الحصول عىل املس�اعدة
م�ن اج�ل تحقي�ق الكث�ري من
االح�الم التي ت�م االعتقاد مدة
طويلة انها غري قابلة للتحقق.

قـــــــصة

وعربة

إذا مل يكن من املوت بد ..
فمن العجز أن متوت جبانا

ذات ي�وم ض�اع كلب يف الغابة ،و كان خائفا ً جدا ً  ...و فجأة رأى األس�د
قادم نحوه .فكر الكلب يف نفسه وقال:
“لقد انتهى أمري اليوم .لن يرتكني األسد حيا ً”.
و أخذ ينظر حوله فوجد بعض العظام مُ لقاة ،فأخذ الكلب عظمة وجلس
معطيا ً ظهره لألسد وتظاهر بأنه مستمتع بلعق العظمة وبدأ بالرصاخ،
ثم بدأ يتجش�أ بصوت عا ٍل قائالً “ :يا للروعة ،عظام األس�د لذيذة حقا ً.
إذا حصلت عىل املزيد منها فسيتحول يومي إىل حفل”.
خاف األس�د وقال لنفس�ه“ :ه�ذا الكلب يصطاد األس�ود ،ع�ي أن أنقذ
حياتي وأهرب ”.فركض األسد بعيدا ً.
و كان عىل أحد األش�جار قرد يراقب املوقف بأكمله فقال يف نفس�ه “ :ملا
ال أخر األس�د بكذب الكلب و أكس�ب ثقته و أصبح م�ن املقربني منه و
اشعر باألمان”.
رك�ض القرد باتجاه األس�د ليخره باألمر .و عندم�ا وصل إليه رشح له
كي�ف قام الكلب بخداعه ،فغضب األس�د و اتجه نح�و الكلب ليقتله .و
عندم�ا رأى الكلب األس�د قادما نح�وه و هو غاضب ب�دأ يتكلم بصوت
عا ٍل:
“ يا إلهي لقد استغرق هذا القرد وقتا ً طويالً حتى يوقع بأسد آخر!”
فلما سمع األسد كالم الكلب ،توجه القرد و افرتاسه ..
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مشاكل وحلول

أحبه ألنه «مطنشين»..
هل هذا طبيعي؟

أنا رصاحة أس�تغرب من نفيس مرة ما أدري لكن أظن أني عندي حالة غريبة
تقري ًبا ،ألني أحب الش�خص الذي «يطنش�ني وما يتكلم معي» ويخليني بس
َ
عضنا بعضا.
أنظر له بدون أن نتكلم مع َب
أم�ا الذي يتجاوب معي ويرد عىل كل كلمة ويقول يل الكالم الطيب واملعس�ول
فأكره�ه ،لدرجة كب�رية وما أحب أخرج مع�اه وال أري�د أن أرد عليه ،الغريب
ً
أحيانا أتمنى أني ما أك�ون موجودة يف العالم أريد فقط أن
أن�ي ال أدري ملاذا؟
ً
أحيانا أتمنى أال يراني الناس .أنا بس أشوفهم وأسمعهم
أراقب هذا إلي أحبه،
أو أدخ�ل يف غيبوبة تجعلن�ي بعيدة عن الناس لفرتة .م�ا أعرفه عرفته حال ًيا
أن�ي أصبحت أكره الرجال .والله رصت أكره نفيس وأهي يقولون عني خوافة
ويجب أن أصري قوية وشكرًا.
النصائح والحلول:
 1أتفق تمامً ا مع أهلك ،ورغم أنك لم تذكري عمرك ولكن يبدو أنك يف أواس�ط
العرشيني�ات .يف كل حال واضح أنك تعيش�ني حالة افتتان بنفس�ك ،وأن هذه
ً
قصصا
الحال�ة تجعلك تضخم�ني ملكة الخيال يف دماغك لتؤلف�ي من خاللها
تريض نرجسيتك الخفية.
 2ه�ذه حالة نفس�ية أتمنى أن تقرأي عنها وتحاويل الحصول عىل مس�اعدة
حقيقية ،س�واء عر القراءة وبعض الدراس�ات النفسية أو عر مساعدة من
اختصاصية أو اختصايص.
 3هذا ال يعني أنك مريضة نفس ًيا ال سمح الله ،ولكن واضح أنك حساسة ج ًدا،
وهذا ما يجعلك تهربني من الواقع وتكتفني بتصورات وتهيؤات تريحك مما ال
يعجبك من سلوك الناس وترصفاتهم.
 4واض�ح ً
أيض�ا أن�ك يف الحب تريدي�ن أن تؤكدي نفوذك عىل ه�ؤالء املعجبني
ً
ً
ً
املس�اكني!!! تذكري أنها لعبة خطرة وأنها س�تؤذيك نفسيا واجتماعيا أيضا،
ألنها ستجعلك فتاة سيئة السمعة ،وهذا ما ال أرضاه لك.
 5نصيحت�ي ً
أيضا أن تبتعدي عن تجمع�ات اللهو واللغو التي تجعلك تفكرين
باصطي�اد اإلعجاب عىل طريقته ،وأحيطي نفس�ك بأجواء تتيح لك اكتس�اب
معرفة وفائدة وغذاء لعقلك وروحك التي تحتاج إىل هدوء واطمئنان ،وهذا لن
يكون إال باإليمان والعلم ،وهي أدوات توقظ إنسانيتك.
(املصدر خالة حنان :مجلة سيدتي)

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة
افقي
1بطلة كأس العال�م لكرة القدم
 o 2006نصف طعام.
2ط�ري طوي�ل األرج�ل واملنقار
 oس�ئم  oلتفس�ري املعن�ى
واالستطراد.
3مجموع�ات م�ن األوام�ر
للكمبيوت�ر لعم�ل يشء م�ا o
متالزمة االلتهاب التنفيس الحاد
4قر  oحيث يلتقي امللتقون.
5مجموع�ة طق�وس وتقالي�د
لحدث ما  oاحد الوالدين.
6أخطأ  oقدح وذم ش�عرا  oسأم
وضيق من بطء مرور الوقت.
7للنداء  oعكس منغلق
8الس�نة الن�ار الش�ديدة o
متشابهات
9نص�ف خ�روج  oتوق�ف لعمل
يشء جانبي أثن�اء القيام برحلة
أساسية.
10بطلة كأس العالم لكرة القدم
 o 1998اس�تجد وأظه�ر لون�ا
جديدا.

رأيس
1بطل�ة كأس العالم لكرة
القدم .1994
2يقطع باألسنان وخاصة
اللحم  oمدينة باكستانية
3أش�ياء غري مفهومة أو
صعب�ة الفه�م  oيصيبه
الجنون
4فع�ل أم�ر يق�ال عن�د
الصالة  oخوف مريض.
5ارتفع وعال.
6بح�ر  oفج�وات بالغ�ة
الصغر يف الجس�م أو ورق
النبات.
7عك�س الح�رب  oم�ن
ينعق
8نصف نبات  oما يوضع
ع�ىل األث�اث لحمايته أو
لزينته فتفرش عليه
9الع�ب ليب�ي يف ن�ادي
الشباب السعودي.
10الع�ب وفاق س�طيف
الجزائري.

فهم ذاتي

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

عطسة «كورونا» القاتلة تصل لـ  4أمتار
و 45دقيقة مدة حياة الفيروس بالجو

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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صباح اخلري ..أيها اإلنسان املتحضر

احيانا يقف االنسان بني مشهدين متنافرين ال يشبه أحدهما االخر ،مشهد يحث عىل الفرح والرور ،واآلخر يثري الحزن
يف نفوس االخرين.
فاالنس�ان املتحرضواملثق�ف يج�ب ان يكون عىل دراي�ة بما يترصف أو يق�ول  ..وكذلك يجب ان يعرف االفكار الس�ائدة التي
تتماىش مع مبادئ عرصنا.
أحيانا ترى مش�هدا ً فيه س�ائق املركبة يسري برعة جنونية أثناء املطر ،أو يسري عكس االتجاه ،وال يحصل من عمله غري الشتائم
 ..ومش�هدا ترى فيه الس�ائق انسانا متحرضا ونبيال ،يحرتم مش�اعر االخرين من خالل وقوفه ليعرب الناس ،السيما عندما يكون
املطر شديداً ..هذا بالنسبة اىل السلوك.
أما طريقة الحديث والكالم ،فتجد اناس�ا اليمتلكون من مبادئ الكالم إال القليل ،ولس�انهم ال ينطق إال الكالم البذيء أو التفاهات،
وتحريف الحقائق للوصول اىل غايات ش�خصية ..وبذاءة اللس�ان ،وتلفيق التهم ليس�ت من اخالقنا  ..لكننا باملقابل نجد اناس�ا يف
منتهى الرقي والتحرض يف كالمهم اثناء عملهم أو مع مختلف رشائح املجتمع.
املش�اهد كثرية يف حياتنا ،وأجمل املش�اهد ما يجلب االحرتام والتقدير ،وأس�وأ املش�اهد ما يثري اللعنات عىل كل من يس�بب األذى
لآلخرين.
صباح الخري أيها اإلنسان املتحرض ..صباحك ورد ومحبة وتقدير.

نوال الزغبي «قوية» بين المكسيك وعيد الحب

مع تزايد أعداد املصابني بفريوس
كورونا املس�تجد ،وإعالن منظمة
الصح�ة العاملية حال�ة الطوارئ،
ت�زداد اإلج�راءات االحرتازية التي
يتخذه�ا الناس خوفا م�ن انتقال
الف�ريوس لهم ،لكن م�ا ال يعلمه
الكثريون أن العطسة الواحدة من
ش�خص مصاب ،وإن لم تكن من
مس�افة قريبة ،قد تك�ون كفيلة
بنق�ل الف�ريوس .وينتقل فريوس
كورونا املس�تجد من ش�خص إىل
آخر ،ع�ن طريق األن�ف والفم ،يف
حال االحتكاك مع شخص مصاب،
أو م�ن خ�الل ملس األس�طح التي
يوجد عليها الف�ريوس .ومن أهم
الخطوات الت�ي يحرص الكثريون
ع�ىل تطبيقه�ا لحماية أنفس�هم
من كورونا ،تغطي�ة الفم واألنف،

واالبتعاد عن أي ش�خص يعطس
أو يس�عل ،وتعقي�م اليدين ،إال أن
ه�ذا قد ال يك�ون كافيا .وكش�ف
خرباء صحة عن أن الرذاذ املتطاير
من العطس�ة الواحدة من شخص
مص�اب ،قادر ع�ىل نقل الفريوس
ملس�افة  4أمتار .كما أن الفريوس
قادر عىل أن يعيش ملدة  45دقيقة،
وه�ي م�دة كافي�ة ك�ي يلتقطه
أشخاص آخرون جلس�وا أو مروا
بنف�س امل�كان .وينص�ح األطباء
وخ�رباء الصح�ة ،بتغطي�ة األنف
والفم بقناع طبي ،وارتداء قفازات
أو تعقي�م اليدين باس�تمرار ..ويف
املناطق املصابة بالفريوس بشكل
كب�ري ،ينص�ح األطب�اء بمالزم�ة
املن�زل وتجنب األماك�ن املزدحمة
واملواصالت العامة.

مع حلول شهر شباط« ..واتسآب» يتوقف
عن العمل في ماليين الهواتف الذكية
توقف تطبيق «واتس�اب» عن العمل يف مالي�ني الهواتف الذكية ،العاملة
بنس�خ أقدم من أنظمة التشغيل يف هواتف «أبل» و»أندرويد» ،وذلك مع
حلول شهر شباط.
وتفاج�أ عدد كبري من مس�تخدمي التطبيق برس�الة س�وداء عند فتح
التطبيق يف الهواتف القديمة غري املدعومة ،حيث ظهرت شاش�ة سوداء
كتب فيها« :ال تس�تطيع اس�تخدام واتس�اب عىل هذا الهاتف بعد اآلن،
ألن واتس�اب ال يدعم�ه .اضغ�ط هن�ا للحص�ول عىل معلوم�ات حول
االنتق�ال لهاتف آخر مدعوم من واتس�اب» .ولن يعمل تطبيق الرتاس�ل
الف�وري الش�هري مع الهواتف الت�ي تعمل بإصدارات قديم�ة ابتدا ًء من
امس الس�بت ،وذلك نظرا إلجراء تحديث مهم عىل «واتساب».وبالنسبة
لهوات�ف «آيفون» ،فإن «واتس�اب» توقف عن العم�ل يف أي جهاز يدعم
اإلصدار  8من  ،iOSإال أن عددا من الهواتف قادرة عىل التحديث لإلصدار
 9من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق ،وهي آيفون  ،6و 6بلس،
و 5يس ،وآيف�ون  ،5و 4إس .وفيما يتعلق بآيفون  4واإلصدارات األقدم،
فإنها لن تكون قادرة عىل التحديث ،وستخر دعم «واتساب».
أما الهواتف العاملة بنظام التش�غيل «آندرويد» ،فإن توقف «واتساب»
سيش�مل األجه�زة العاملة بإصدار أق�دم من  ،4.0.3الذي طرح س�نة
 ،2011ويعرف باس�م «آيس كريم س�اندويتش» ،بحسب «سكاي نيوز
عربية».

شكر وتقدير
نظرا للجهود المتميزة ،وعرفانا بما يقدمه السيدان إياد
محمد وفؤاد حسين محيسن ،والست يسرى توفيق،
العاملين في مكتب األمين العام إلتحاد المؤرخين
العرب ،االستاذ الدكتور محمد المشهداني ،من جهود
متميزة لطلبة وأستاذة المعهد ،ال يسعني إال ان اقدم
شكري وتقديري لتلك الجهود ،آملين منهم
بذل المزيد خدمة لصالح العلم ولعلماء،
ولما فيه خير البالد ..بارك الله بكل
جهد يخدم العراق والعراقيين.

أعلنت النجم�ة الذهبية ،ن�وال الزغبي،
موعد انط�الق أحدث أعماله�ا الغنائية
الت�ي تحم�ل عن�وان «القوي�ة» ،حي�ث
ن�رشت ص�ورة خاص�ة به�ا ع�رب
ً
معلنة بذلك عن قرب موعد
اإلنستغرام،
انطالق األغنية.
وقرّرت نوال الزغبي وفريق عمل أغنيتها
الجدي�دة «القوي�ة» إهداء ه�ذه األغنية
لجمهورها باحتفاالت عيد الحب املقبل،
حي�ث ح�ددت ي�وم  14فرباي�ر موع�دا ً
مبدئي�ا ً النط�الق األغنية الت�ي تعاونت
فيها مع الش�اعر م�ازن ضاهر وامللحن
فضل س�ليمان ،وس�تظهر نوال الزغبي
كعادتها بص�ورة مختلفة كثريا ً عن كل
ما ق ّدمته يف أعمالها السابقة.
ومن املنتظر أيضا ً طرح الكليب الخاص
باألغنية خالل الفرتة املقبلة.

نانسي عجرم تطرح أول كليب بعنوان
«قلبي يا قلبي»
طرحت املطرب�ة ،نانيس عجرم ،كليب أغنيته�ا الجديدة «قلبي
يا قلب�ي» ،عرب قناتها عىل «يوتي�وب» ،وظهرت كفتاة مراهقة
تقع ألول مرة يف الحب .وسبق أن شوقت الفنانة ،نانيس عجرم،
جمهورها حيث نرشت جزءا من الكليب وعلّقت« :قلبي يا قلبي
تركن�ي يا قلبي م�ش وقتا هأل إرجع حب» .ويع�د هذا الكليب،
ه�و العم�ل الفن�ي األول بعد أزمة قت�ل مقتح�م فيلتها عىل يد
زوجها فادي الهاشم ،حيث تش�هد مزيدا من التطورات آخرها

م�ا أفصح عنه عرب موق�ع قناة LBCI
اللبناني�ة ،حي�ث نرش معلوم�ات نقالً
ع�ن جه�ات معني�ة اطلعت ع�ىل «داتا
االتصاالت» الخاصة بالقتيل وأفراد عائلة
الهاش�م ،ومنه�ا إجراؤه بحث�ا عىل محرك
البحث «جوجل» ،حول شخصية نانيس عجرم
وزوجها ومكان سكنها وتفاصيل منزلها.

منافس شرس أمام تيم حسن ومعتصم النهار
ميريهان حسين تحول شكلها لسعاد حسني
ن�رشت الفنان�ة املرصي�ة ،مرييهان
حس�ني ،ع�رب حس�ابها ع�ىل
«إنس�تغرام» مؤخراً ،صورا ً فاجأت
م�ن خالله�ا ع�ددا ً كب�ريا ً ج�دا ً من
املتابع�ني .والالفت أنها ظهرت فيها
بإطالل�ة جديدة حيث بدت ش�بيهة
إىل حد كبري بالفنانة الراحلة س�عاد
حسني  .وتبني أنها اعتمدت طريقة
ماكياج وش�عر جعلتها نس�خة عن
األخ�رية ملناس�بة ذك�رى ميالده�ا.
وأرفقت الصور بالتعليق« :يف ذكرى
مي�الد الس�يندريال .الل�ه يرحمه�ا.
مالهاش مثي�ل» .وتفاعل معها عدد
كب�ري م�ن معجبيه�ا الذي�ن
رأوا بمعظمه�م أنه�ا
أصبحت فعالً شبيهة
الفنان�ة القديرة
الراحل����ة،
و حققت

م�ن خ�الل ذل�ك أكث�ر م�ن  42ألف
إعجاب .يشار إىل أن الفنانة نرشت،
يف وق�ت الح�ق ،بوس�رت مسلس�ل
«خت�م النم�ر» الذي تش�ارك فيه إىل
جان�ب عدد م�ن الفنان�ني املرصيني
والعرب ،ومنهم أحمد صالح حسني
ونري�ن طاف�ش وإس�الم جم�ال
وجمي�ل برس�وم وتام�ر ش�لتوت
وإبراهي�م ف�رح ورش�دي الش�امي
ووفاء س�الم وعفاف شعيب وكريم
العم�ري وحس�نة .وهي ت�ؤدي فيه
شخصية «هنادي» ،وهو ما اشارت
إليه م�ن خالل التعليق ،حيث كتبت:
«هن�ادي وم�ا أدراك م�ا
هن�ادي» ،ولف�ت الكثري
م�ن املتابعي���ن إىل
أنه�م ينتظرون
مش�ا هد ة
ا لعم���ل
بف���ارغ
الصرب.

ع�ىل الرغ�م من إقف�ال رشكتي إنت�اج يف س�وريا ،أرصّ ت رشكة
تخطي أزمة الدراما ،وعقدت مؤتمرا ً صحافيا ً
ّ
محم�د قبنض عىل
قب�ل يومني يف أحد فنادق دمش�ق لإلعالن عن مسلس�ل «ش�ارع
شيكاغو» ،الذي يجمع النجمة سالف فواخرجي ،وزميلها مهيار
خضور يف أول بطولة له.
ً
ً
رشس�ا هذا املوسم
منافس�ا
والواضح أن الرشكة اختارته ليكون
إىل جانب ممثلة لها اسمها وتاريخها.
فواخرجي التي لم تكشف كثريا ً عن دورها يف «شارع شيكاغو»،
علمنا أن القصة تدور حول فتاة تهرب من منزل عائلتها ،وتتجه
إىل الش�ارع املذكور ،وهو ش�ارع تاريخي يش�هد السهر وأجواء
اللي�ل .القصة واإلخ�راج ملحمد عبد العزيز؛ وه�و ليس التعاون
األول الذي يجمع فواخرجي باملخرج.
أم�ا الالفت فه�و أن الفنان
مهي�ار خض�ور كان ق�د
ش�ارك يف مسلس�ل
«ط�وق البنات» من قبل،
ون�ال نجاح�اً ،باإلضافة
إىل نجاح�ه يف ع�دد م�ن
املسلس�الت ،لك�ن بعد نرش
صوره يف املؤتمر ،غمزت مواقع
التواصل من قناة أن باستطاعة
مهي�ار منافس�ة تيم حس�ن
ومعتصم النه�ار اللذين بدآ
بالدراما السورية ،وحققا
نجاح�ا ً كب�ريا ً وص�ل إىل
معظم الدول العربية.
رمض�ان املقب�ل س�يقرّر إن
كان خض�ور س�يتبّوأ مكانة
متق ّدم�ة يف عال�م الدرام�ا
التلفزيوني�ة ،وبالت�ايل
إمكاني�ة اس�تغالله
من قب�ل رشكات
اإلنتاج الناش�طة
عىل صعيد الدراما
املش�رتكة ،يف وقت بدأ
يف دمشق تصوير مسلسل
«الهيبة» -الجزء الرابع.

سيرين عبد النور بين االنفصال وقصة حب صعبة
حممد عالوي أفضل احللول املتوفرة.
خطابــه الوجدانــي يلزمــه قيــادة البلــد حنــو
اإلنتخابــات املبكــرة ،ويلزمنا مســاندته ما بقي
مصرا على ما وعد به.

احمد مال طالل

فادي الشمري

عىل صعيد آخر ،سافرت نوال الزغبي قبل
ساعات إىل املكسيك لتبدأ جولتها الغنائية
هناك؛ فه�ي أوىل النجمات العربيات التي
تعاقدت عىل إحياء أرب�ع حفالت غنائية
للجالي�ة العربي�ة هن�اك لتع�ود بعده�ا
إىل ب�ريوت وتس�تعد لتحض�ريات جديدة
بألبومها الغنائي.
أم�ا ،تيا دي�ب ،التي احتلّ�ت غالف إحدى
أش�هر املج�الت العاملية بعدده�ا األخري،
باعتبارها أيقونة املوض�ة واألكثر تأثريا ً
يف س�تايل املراهق�ات يف الف�رتة الحالية،
فق�د دعمتها والدتها ن�وال الزغبي يف كل
مناس�بة لتؤك�د أنها أصبح�ت مصممة
أزياء ناجحة ،باإلضافة إىل أنها ترى نوال
مثله�ا األع�ىل يف املوضة والجم�ال أيضا ً
وتستش�ريها يف معظ�م آرائه�ا الخاصة
باألزياء.

بعد أزمتها..

الدكتور ناظم الربيعي

تغريدات

توافق بني القوى الكبرية على ترشــيح #حممد_
توفيق_عالوي رئيسا للوزراء.
امتنــى علــى القــوى الــي رشــحته ان تتحمــل
مســؤولياتها امام الشــعب وعدم التنصل عنه كما
جرى مع سابقه ،وان توفر الدعم واالسناد لتشكيل
حكومــة مســتقلة بعيدا عــن التدخــالت ،وتكون
ملتزمة بتحقيق شروط وتوجيهات املرجعية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تبدأ الي�وم الديفا ،س�ريين عبد الن�ور ،تصوير
أوىل مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي
الجدي�د «دانتي�ل» الذي س�تخوض م�ن خالله
املنافس�ة الرمضاني�ة له�ذا العام أم�ام املمثل
السوري محمود نرص.
وكانت س�ريين قد زارت «مزار س�يدة لبنان»،
حيث تح�رص عىل ذل�ك قبل بداي�ة تصوير أي
عمل فني جديد.
وم�ن خالل قصة ح�ب تجمع بط�ي «دانتيل»،
ت�دور األحداث يف قص�ة درامية جدي�دة تجمع
الديفا س�ريين عبد النور بمحمود نرص مجدداً،
بعد لقائهما الدرامي األول يف املسلسل السوري
«قناديل العشاق» قبل عامني تقريباً.
وتظهر س�ريين بث�وب املرأة الرومانس�ية التي
تعيش قصة حب قوية مع حبيبها ثم ينفصالن
نهائي�ا ً لتجمعهم�ا الصدفة مج�ددا ً بعد مرور
سنوات ،ولكن بعد أن تتغري حياتهما تماماً .فهل

سينترص الحب مجددا ً أم تغلب املشاكل عىل
قصة حبهما؟ هذا ما ستكشفه حلقات
املسلسل يف رمضان .2020
عىل صعي�د آخر ،حققت س�ريين عبد
الن�ور ماليني املش�اهدات ع�رب تطبيق
أنغام�ي م�ن خ�الل فيدي�و كلي�ب أغنيته�ا
الجديدة «ليلة» التي طرحتها قبل أيام ،فيما
تس�تعد إلحياء حفلها الغنائ�ي الجديد ليلة
ي�وم الحب  13فرباي�ر يف األردن برفقة وائل
جسار يف فندق الشرياتون يف عمان.
ّ
وتحرض س�ريين برنامجا ً خاصا لجمهورها
العرب�ي هن�اك ،تب�دؤه بأغنياته�ا الجديدة
منها «أن�ا رجعت» التي ق ّدمته�ا يف تجربتها
الدرامي�ة األخ�رية يف مسلس�ل «الديفا» الذي
انطلق قبل فرتة عرب شاش�ة شاهد ،باإلضافة
إىل أغني�ة «ليل�ة» أيض�ا ً الت�ي طرحتها خالل
الفرتة املاضية.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

بغداد حاضرة
الدنيا

سعد حمسن خليل

ال يوج�د ج�دال يف ح�ب الوط�ن والدفاع عن�ه ،فهو فرض
وواج�ب مقدس ،ويشء عظيم ال خ�الف عليه ،فقد يفرط
االنسان يف اشياء ،لكن التفريط بالوطن يعد من املحرمات،
غال ،ومهما كان نوع او حجم الخالف بني االفراد
فالوطن
ٍ
يبقى حب الوطن واملحافظة عىل س�يادته وكرامته ش�يئا
مقدس�ا بالفطرة ،ويق�ال ان احد اعضاء مجل�س النواب
العراقي يف زمن النظام امللكي ،ويف احدى الجلس�ات ،انتقد
رئيس الوزراء ،ياس�ني الهاش�مي ،وقال له انك تنطق اسم
الع�راق مرفوع�ا بالضم ،واملف�روض ان تنطقه مكس�ورا
بالك�رة ،وهو خطأ لغ�وي كبري ،فقال له الهاش�مي :أنا
اع�رف ذلك ،ولكني اتعمد ان اقول ذلك ،الني ال اريد للعراق
ان يكون اسمه مكسورا ،بل اريده ان يكون مرفوعا دائما،
فصفق له اعضاء مجلس النواب ..هذا الكالم البليغ يحمل
دالالت عظيم�ة يف حب العراق ،فالع�راق هو بيتنا وهويتنا
التي نحملها ونقدره�ا ،وهو املكان الذي نلجأ اليه ونحس
باالمان يف ربوعه ،وهو الحص�ن الدافئ الذي يجمعنا معا،
واملطل�وب منا ان ندعمه وندافع عنه ونفديه بأرواحنا،
ونحاف�ظ ع�ىل امالكه وثروات�ه ..الع�راق هو املايض
والحارض ،وهو اجمل قصيدة شعر يف ديوان الكون..
العراق هو بداية الزمن الذي علينا ان نحرسه ،وحب
العراق ال يحتاج ملساومة او مزايدة ،وال يحتاج اىل
ش�عارات زائفة رنانة ،حب العراق يبقى يف القلب
دون مس�اومة ،وتبقى عاصمته بغداد دارا للسالم
طاملا تغنى بها الش�عراء ،فمن منا ال يتذكر صوت
املطرب�ة املرصية كوك�ب الرشق ،ام كلث�وم ،عندما
صدحت حنجرتها يوم غنت اغنيتها املشهورة “بغداد
يا قلعة االس�ود” ،وقد كانت وما زال�ت العاصمة بغداد
قبلة للناظرين ومنهال للشعراء واملثقفني ،وعاصمة تحمل
اسماء تزيدنا فخرا وعزا“ ،دار السالم” وفيها تربز شامخة
املدرس�ة املس�تنرصية التي تقع يف ش�ارع السموأل وسط
بغداد ،وتخ�رج منها علماء ما زالت بحوثهم ودراس�اتهم
ت�درس يف ارق�ى الجامع�ات العاملية ،وتبقى بغ�داد ،برغم
م�ا اصابها من حروب وغزوات ونكب�ات عىل مر العصور،
اس�ما ورمزا لحضارة برزت فأغن�ت حضارة العالم بالعلم
واملعرف�ة ،وانصه�رت يف بودقته�ا جوان�ب مرشق�ة م�ن
حضارات الشعوب.

غادة عادل ورانيا يوسف في
فانتازيا شعبية تشويقية
مِ ن أعمال «ش�اهد األصلية» ،بات املسلس�ل املرصي «مملك�ة إبليس» متوفرا ً
عىل «ش�اهد» بحلقات موسمه األول كامالً ،وهو بعنوان «أسطورة األساطري».
يحمل العم�ل توقيع الكاتب محمد أمني رايض ،صاح�ب األعمال الدرامية التي
ترتك�ز عىل الغم�وض يف أحداثه�ا ،ومن إخ�راج أحمد خالد م�وىس وإنتاج
ط�ارق الجناين�ي .أم�ا البطولة فتت�وزع بني غ�ادة عادل ،رانيا يوس�ف،
س�لوى خطاب ،أحمد داوود ،صربي فواز ،كريم قاس�م ،إيمان العايص،
نانيس الس�يد ،أس�ماء جالل ،خالد أنور ،محمود الليث�ي ،وآخرين .ويف
هذا الس�ياق ،أش�ادت غادة عادل َ
بن ّ
ص الكاتب محمد أمني رايض الذي
س�بق أن تعاونت معه يف مسلس�ل «العهد» قبل نحو خمس س�نوات،
ً
مش�رية إىل أن أج�واء «مملك�ة إبلي�س» تعتم�د عىل
الفانتازي�ا الش�عبية االجتماعي�ة الت�ي تمزج بني
الخي�ال والواقع ،وتتطرّق إىل قصص العديد من
العائالت والش�خصيات التي تعيش يف حارة
واح�دة .وحول تعاونها م�ع املخرج أحمد
خالد موىس ،قالت غ�ادة عادل« :أثق جدا ً
بخياراته الفنية سيّما بعد تعاوني الناجح
معه يف فيلم «هب�وط اضطراري» وقبله
يف مسلس�ل «املي�زان» ،والص�ورة التي
ق ّدمن�ي فيها للمش�اهدين يف العملني،
ل�ذا ج�اءت موافقت�ي عىل املسلس�ل
بمج�رّد عرضه ّ
عي» .وح�ول دورها
يف املسلس�ل ،قال�ت ع�ادل« :أق�دم
ش�خصية «أزهار» ،التي لم يس�بق
يل أن ق ّدم�ت ش�خصية مش�ابهة
له�ا ،فهي ش�عبية وطيب�ة وتدخل
يف رصاعات مع العائ�الت املوجودة
يف الح�ارة» .من جانبه�ا ،أثنت رانيا
يوس�ف عىل الن�ص الذي كتب�ه محمد
أمني رايض يف ثالث تعاون لها معه بعد مسلس�ي «نريان
ً
واصفة إي�اه ب�»التحفة
صديقة» و»الس�بع وصاي�ا»،
الفني�ة» ،وأضافت يف معرض تعليقها عىل العمل« :عىل
قدر ما العمل ميء بالخيال والجنون – إن جاز التعبري-
ع�ىل قدر ما هو ميء بالواقعية ».وحول دورها ،قالت
رانيا يوس�ف« :ألعب شخصية ّ
«حنية» التي سيتابعها
نْ
نْ
نْ
عمريت�ني
مرحلتني
الجمهور خ�الل
مختلفتني ،حيث
يبدأ املسلس�ل ب� «حنية» املتزوجة واألم ،لنشهد الحقا ً
انعطاف�ة زمني�ة تعيدنا إىل وقتٍ مختلف يس�بق زواج
حنية لنتعرّف عليها كفتاة ش�ابّة» .تجدر اإلش�ارة إىل
أن أحداث املوس�م األول «أس�طورة األساطري» ،تدور يف
حارة ش�عبية يتحكم بأمورها وش�ؤونها فتحي إبليس،
ويفرض سيطرته وسطوته عىل املنطقة بأرسها ،يمارس
عليهم تهدي�ده لتنفيذ مخططاته .وتتط�وّر األمور لتتخذ
منحى يحم�ل الكثري م�ن املفاجآت ويف قالب غ�ري متوقع،
بأس�لوب الكاتب محمد أم�ني رايض الذي أب�دع فيه منذ أول
أعماله الدرامية يف التلفزيون «نريان صديقة».
ويطرح الس�ياق الدرامي س�ؤاالً مف�اده أن العائلة حينما تفقد
كبريه�ا وحاميها تجد نفس�ها يف مه�ب املجه�ول ،يف أجواء من
السحرية الواقعية والتشويق.

