األردن :استوردنا من العراق  380رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
ألف برميل نفط الشهر املاضي
مؤيد الالمي
عمان /الزوراء:
أعلنت وزارة الطاقة والثروة املعدنية األردنية ّ
أن إجمايل
كمية النفط العراقي الخام ،الذي استقبلتها مصفاة
البرتول األردنية ،خالل شهر كانون الثاني املايض ،بلغ
 380ألف برميل ،بمعدل  ١٢ألف برميل يومياً.ويأتي
استرياد نفط العراق يف إطار مذكرة التفاهم املوقعة
بن البلدين ،يف شباط  ،٢0١9وبموجبها يشرتي األردن
النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء
من احتياجاته السنوية من النفط الخام .ويشرتي
األردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) عىل
أساس معدل سعر خام برنت الشهري ،يحسم منه
فرق كلف النقل والفرق باملواصفات.

الرتبية توافق على عودة الطلبة املرقنة
قيودهم إىل الدراسة يف الكلية الرتبوية

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية موافقة وزيرة الرتبية ،سها خليل العي بك ،عىل السماح للطلبة املرقنة
قيودهم من املعلمن واملعلمات بالعودة إىل مقاعد الدراسة يف الكلية الرتبوية املفتوحة.وقالت
الوزارة ،يف بيان :إنه «بموجب املوافقة يسمح للطلبة املرقنة قيودهم للسنة الدراسية -٢0١8
 ٢0١9بالعودة إىل مقاعد الدراسة يف الكلية الرتبوية املفتوحة».وأوضحت أن «الطلبات يتم
تسلمها لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس ال� 6من شهر شباط الحايل ،والعمل عىل
وفق كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي املتضمن إعادة طلبة قنوات القبول كافة
للدراستن الصباحية واملسائية املرقنة قيودهم بسبب الرسوب بمواد املرحلة أو مواد العبور،
أو بسبب الغياب ابتدا ًء من السنة الدراسية ( )٢009-٢0١0صعودا وللمراحل الدراسية
كافة».وأشارت وزارة الرتبية إىل أن «القرار يستثني الطلبة املرقنة قيودهم بسبب الغش
والتزوير والعقوبات االنضباطية ،وكذلك املرقنة قيودهم بنا ًء عىل طلبهم».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7182 :الثالثاء  4شباط 2020

السعر  500دينار
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طالبت بتفعيل التشريعات الدولية واالستعانة باألمم املتحدة وجملس األمن الستعادتها

املالية النيابية لـ
الزوراء /حسن فالح:
ارجعت اللجنة املالية النيابية سبب
تهري�ب االموال وتبييضه�ا اىل عدم
وجود نظ�ام مرصيف ف ّع�ال ،وفيما
طالبت باالستعانة باالنرتبول واالمم
املتح�دة ومجل�س االمن الس�تعادة
تل�ك االموال ،اك�دت رضورة تفعيل

 :عدم وجود نظام مصريف فعّال وراء تهريب األموال العراقية إىل اخلارج

االتفاقيات الدولية بش�أن مكافحة
الفساد املايل واالداري.
وقال عض�و اللجن�ة ،النائب جمال
كوج�ر ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
االموال العراقي�ة املهربة اىل الخارج
او التي خرج�ت بطرق غري رشعية
او دخل�ت بمجال تبيي�ض االموال،

اجراءات مكثفة يف مطار بغداد حتسبا من فايروس “كورونا”

كبرية ،إال انها ال تقدر ب�  500مليار
دوالر كم�ا يتداول�ه بعض وس�ائل
االع�الم .مؤكدا :ان االم�وال املهربة
اق�ل بكثري من ه�ذا الرقم.واضاف:
ان العراق بإمكانه اس�تعادة امواله
املهربة رشط ان تك�ون هناك ارادة
للحكوم�ة العراقية يف اس�تعادتها،

الن ال�دول تتعامل م�ع دول وليس
مع اشخاص او مؤسسات ،السيما
يف موض�وع اس�تعادة االم�وال،
كذلك يحتاج اىل متابعة الحس�ابات
الختامية ملوازنات السنوات املاضية
ومعرف�ة م�ا ت�م انفاق�ه ،وحج�م
االي�رادات ودراس�ة تقاري�ر ديوان
الرقاب�ة املالي�ة .مبين�ا :ان العراق
ل�م يكمل الحس�ابات الختامية منذ
 2009حت�ى اآلن.وتاب�ع :يجب عىل
القض�اء تحري�ك امللف�ات املوجودة
ل�دى هيئ�ة النزاه�ة وتفعيله�ا،
إلصدار ق�رارات قضائية الس�رتداد
االم�وال املهرب�ة والجه�ة املوجودة
فيه�ا االم�وال ،لك�ي يت�م تفعي�ل
امللف .مشددا عىل رضورة التنسيق
م�ع الرشط�ة الدولي�ة (االنرتبول)
بع�د تفعي�ل الق�رارات القضائي�ة
الس�رتداد االم�وال املهربة.واضاف:
ان الس�بب الرئييس لزيادة عمليات
غس�يل االموال وتبييضها وتهريبها
هو عدم وجود نظ�ام مرصيف ف ّعال
يق�وم بمراقب�ة تحري�ك اي دوالر
من موق�ع اىل موقع اخ�ر .الفتا اىل
رضورة تأس�يس نظ�ام م�رصيف
عراقي فع�ال يقوم بمتابعة االموال
وعملي�ات تحريكه�ا ،ونقله�ا م�ن
م�كان اىل اخ�ر للح�د م�ن عمليات
التهريب.واشار اىل :ان العراق انضم
لالتفاقية الدولية ملكافحة الفس�اد

املايل واالداري لسنة  ،2005ويمكن
تفعي�ل ه�ذه االتفاقي�ة م�ن خالل
تحري�ك ملفات النزاه�ة عن طريق
االمم املتح�دة ومجلس االمن الدويل
لغ�رض اس�تعادة جمي�ع االم�وال
العراقية املهربة واملوجودة يف البنوك
الدولي�ة .مبين�ا :ان الربمل�ان ،خالل
ال�دورات الس�ابقة ،رشع قوان�ن
انضمام العراق لالتفاقيات الدولية،
ولم يستفد منها.واوضح :ان العراق
منض�م لع�دد كب�ري م�ن املنظمات
الدولية واملؤسسات العاملية ،ويدفع
اشرتاكات سنوية ،إال انه لم يستفد
من ه�ذه املنظمات يف دعم املصلحة
العام�ة للبلد.ه�ذا وق�در املجل�س
االع�ىل ملكافح�ة الفس�اد قيمة
األموال املنهوبة املهربة بأنها توازي
املوازن�ات االستثمارية التي أق�رت
م�ن ع�ام  2003حتى اآلن ،كاشفا
عن استعداد فرنسا واالمارات
للتعاون يف اسرتداد هذه األموال.
وقال العضو املراق�ب يف املجل�س،
سعيد ياس�ن موﻰﺳ ،يف ترصي�ح
صحف�ي إن “املجل�س اتخذ عددا
هائال من االجراءات ،بعضها يخﺺ
السلطة التنفيذية واآلخر يتعلق
بالترشيعية” .الفتا إىل أن “األحداث
األخرية التي جرت يف البلد لم تؤثر
يف سري قرارات املجل�س التي ال تزال
قيد املتابعة والتنفيذ”.

جملس القضاء األعلى يوضح دور حمكمة التمييز يف احلفاظ على املال العام
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مع حلول شهر فرباير « ..واتسآب » يُفاجئ املاليني بالرسالة السوداء

االخرية

دعا إىل سحب فتيل النزاع واخلالفات

عالوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب
املتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

بغداد /الزوراء:
أك�د رئيس الوزراء املكل�ف محمد توفيق
عالوي،امس االثن�ن ،حرصه عىل تنفيذ
مطال�ب املتظاهري�ن وتش�كيل حكومة
كف�اءات ،وفيم�ا تعهدت ممثل�ة األمن
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق جن�ن
بالس�خارت بتقديم البعثة األممية كامل
الدع�م للحكوم�ة املرتقب�ة ،وجه رئيس
الحكومة العراقية املكلف ،محمد توفيق
ع�الوي ،ندا ًء إىل املتظاهرين ،ودعاهم إىل
“س�حب فتيل النزاع والخالف�ات ،وعدم
إتاحة الفرصة للفاسدين إلرجاع عقارب
الساعة إىل الوراء”.وقال مكتب عالوي يف
بي�ان  :إن “رئيس مجلس الوزراء املكلف
محم�د توفي�ق ع�الوي اس�تقبل ممثلة
األمن العام لألمم املتحدة يف العراق جنن
بالسخارت” ،مشريا اىل أن االخرية “قدمت
التهنئة لعالوي بمناسبة تكليفه بمهمة
تش�كيل مجل�س ال�وزراء الجدي�د .كما

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية
اعادة نص�ف مليار دينار مرسوقة خالل
 ١٢س�اعة.وقالت املديري�ة ،يف بيان :ان
“افراد االس�تخبارات العس�كرية تمكنوا
من اس�تعادة مبل�غ نصف ملي�ار دينار
رسقت من قب�ل احد ضب�اط الرواتب يف
احدى الوحدات” .مبينة انه “كان يخطط
لله�روب بها اىل تركيا مس�تخدما احدى
رشكات الصريف�ة لتحويلها”.واضاف�ت

انه “تم تش�كيل فريق عمل ،حيث تمكن
خالله�ا الفري�ق م�ن جم�ع املعلوم�ات
والوص�ول اىل الخيوط املؤدي�ة اىل مكان
وج�ود املبلغ بوقت قيايس لم يتجاوز ١٢
س�اعة ،وإلق�اء القبض ع�ىل املتورطن
يف عملي�ة الرسقة”.وتابع�ت ان�ه “تمت
بعدها إعادة املبلغ اىل الوحدة العسكرية،
حيث وج�ه الس�يد مدير االس�تخبارات
العس�كرية بتوزيع الرواتب للمنتسبن،
وبإرشاف ضابط كبري من املديرية”.

جدة  /متابعة الزوراء:
أق�رت منظم�ة التع�اون اإلس�المي،
ام�س االثن�ن ،باإلجماع رف�ض “صفقة
القرن” ،مؤك�دة موقفه�ا املبدئي الداعم
للفلس�طينين يف نضالهم الع�ادل إلقامة
دولته�م وعاصمته�ا الق�دس الرشقي�ة،
وتؤك�د رفضها الخطة األمريكية للس�الم
يف الرشق األوس�ط ،معتربة أنها متحيزة،
وتتبن�ى الرواي�ة اإلرسائيلي�ة للنزاع.كما
دعت أعضاءها إىل عدم التعامل مع الخطة
أو التعاون مع اإلدارة األمريكية لتنفيذها.

ويف التفاصيل ،قال�ت املنظمة ،التي تضم
 57دول�ةّ ،
وتتخذ م�ن جدة مق�رّا ً لها ،يف
بي�ان ص�در باإلنجليزية ،عق�ب اجتماع
ط�ارئ ل�وزراء خارجيتهاّ ،
إنه�ا ترفض
الخطة األمريكية اإلرسائيلية ألنها ال تلبي
الحد األدنى لتطلعات الشعب الفلسطيني
وحقوق�ه املرشوعة ،داعي�ة كل أعضائها
إىل عدم التعامل بأي ش�كل من األش�كال
مع الخط�ة أو التعاون م�ع الجهود التي
تبذلها اإلدارة األمريكية إلنفاذها.

أكد ع�الوي “حرصه ع�ىل تنفيذ مطالب
املتظاهرين وتش�كيل حكوم�ة كفاءات
ق�ادرة ع�ىل إدارة الب�الد يف ه�ذا الظرف
الحس�اس والتهيئ�ة النتخاب�ات نزيهة
تلبي طموحات العراقين جميعا”.

االستخبارات العسكرية تعيد نصف
مليار دينار مسروقة خالل  ١٢ساعة

منظمة التعاون اإلسالمي تعلن
باإلمجاع رفض “صفقة القرن”

تفاصيل ص2

صاحل واردوغان يؤكدان أهمية دعم
اجملتمع الدولي الستقرار العراق
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح،
والرئيس الرتكي ،رجب طيب اردوغان ،امس
االثنن ،أهمية دعم املجتمع الدويل الستقرار
العراق.وقال مكتب رئي�س الجمهورية ،يف
بيان :ان «رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
تلقى اتص�االً هاتفيا ً م�ن الرئيس الرتكي،
رجب طيب اردوغ�ان» .واضاف ان «صالح
ق ّدم خالل املكامل�ة ،تعازيه للرئيس الرتكي
بح�ادث الزل�زال ال�ذي أودى بحي�اة ع�دد
من املواطن�ن األتراك ،وعرب ع�ن مواساته

وتضامن�ه م�ع أرس الضحايا».وتاب�ع انه
«ت�م التأكي�د ع�ىل أهمي�ة دع�م املجتم�ع
الدويل الستق�رار العراق والحفاظ عىل أمنه
وسيادته ،ورضوة تعزيز العالقات الثنائية،
بما يخ�دم مصلحة الشعب�ن الصديقن».
الفت�ا اىل انه «تم بحث تط�ورات السياسية
واألمنية عىل الساحتن العربية واإلقليمية،
ورضورة التنسي�ق والتع�اون املشرتك بن
البلدي�ن لرتسيخ السل�م واألمن يف املنطقة،
وإيجاد الحلول لألزمات بالركون اىل الحوار
ّ
البناء والجاد بن جميع االطراف».

املالية :مجيع رواتب املوظفني مؤمنة
وال يوجد تأخري يف توزيعها
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة املالي�ة ان روات�ب جمي�ع
موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ،وال
يوجد تأخ�ري يف توزيعها.وذكر املتحدث
اإلعالم�ي ملكت�ب نائ�ب رئيس ال�وزراء
للش�ؤون االقتصادي�ة ،وزي�ر املالي�ة،
يف بي�ان تلق�ت « ال�زوراء» نسخة منه:
أن «ال�وزارة مول�ت جمي�ع املؤسسات
الحكومية ،وم�ن ضمنها وزارتا الرتبية
والصحة ،ودوائر محافظ�ة الديوانية».

وأضاف�ت ان «روات�ب جمي�ع موظفي
الدول�ة مؤمنة بشكل كام�ل ،وال يوجد
تأخ�ري يف توزيعها».وأش�ارت إىل أن
«ال�وزارة تتابع ،بشكل مستمر ويومي،
ه�ذا املوضوع ،وتحرص ع�ىل أن يتسلم
موظفو الدولة رواتبهم باملوعد املقرر».
ووردت إىل وزارة املالية بعض الشكاوى
ح�ول تأخ�ري دف�ع روات�ب املوظف�ن،
وخصوص�ا روات�ب وزارت�ي الرتبي�ة
والصحة ومحافظة الديوانية.

قانون اإلدارة املالية يسمح باستمرار صرف النفقات التشغيلية حتى إقرار املوازنة

جلنة نيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمان:
ترتق�ب االوس�اط النيابي�ة والسياس�ية
منح الثق�ة لرئيس الوزراء املكلف محمد
ع�الوي للميض بإرس�ال قان�ون املوازنة
العام�ة االتحادي�ة  ٢0٢0اىل مجل�س
النواب إلقراره�ا بالتصويت النهائي بعد
تش�كيل الحكومة املؤقتة .واكدت اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ان أول مه�ام الحكومة
املقبلة بعد تش�كيلها ه�و إنهاء مرشوع
قانون املوازنة العامة  ٢0٢0وإرساله إىل
مجلس الن�واب إلقراره بالتصويت.وقال
عض�و اللجن�ة ،النائ�ب جم�ال كوج�ر،

 :أول مهام احلكومة املؤقتة إرسال املوازنة العامة إىل الربملان

ل��» ال�زوراء « :ان « اول مهام الحكومة
املقبلة م�ن املفرتض ه�و إنهاء مرشوع
قانون املوازنة وإرساله اىل مجلس النواب
ليأخ�ذ مس�اره الدس�توري والقانون�ي
يف التصوي�ت « ،محذرا م�ن ان « الوضع
االقتصادي واملايل للعراق ال يسمح باملزيد
من التأخري «.واوضح ان « اهم التحديات
التي تواجه مجلس النواب هو عدم اقرار
قانون املوازنة للعام الحايل ،برغم دخولنا
يف الشهر الثاني من عام .« ٢0٢0واضاف
ان « حكوم�ة رئي�س الوزراء املس�تقيل
ع�ادل عب�د امله�دي تحول�ت اىل ترصيف

أعمال منذ كانون األول من العام املايض،
لكنها لم ترس�ل مرشوع قانون املوازنة
لغ�رض اقراره امام الربمل�ان « .مبينا ان
« الوض�ع الدس�توري لحكومة ترصيف
األعم�ال ه�و التس�يري اليوم�ي لعم�ل
الس�لطة التنفي�ذي واألم�ور الطارئ�ة،
وليس لها الحق يف إرسال املوازنة أو حتى
صياغته�ا «.وتاب�ع ان « تأخ�ري ارس�ال
املوازن�ة م�ن الحكوم�ة قبل اس�تقالتها
ألقى بس�لبياته عىل الوض�ع الحايل ،الن
العديد م�ن املش�اريع االس�رتاتيجية قد
تعطلت يف وقت يحت�اج املواطن العراقي

إىل توف�ري متطلب�ات العي�ش م�ن خالل
الخدمات الصحي�ة والرتبوية «.باملقابل،
أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية وجود
معالج�ة قانوني�ة بش�أن تأخ�ري قانون
املوازن�ة املالي�ة االتحادية لع�ام .٢0٢0
وق�ال عض�و اللجن�ة ،حس�ن العقابي،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان «اللجن�ة لديها
معالج�ة قانوني�ة ،وه�و قان�ون اإلدارة
املالية الس�ابق الذي س�بق أن لجأنا إليه
يف الع�ام  ،٢0١4حيث يت�م الرصف فوق
قان�ون املوازن�ة لعام  ،٢0١9وبنس�بة ١
.»١٢ -واض�اف ان «النظ�ام الداخ�ي يف

مجل�س الوزراء أت�اح للحكومة ارس�ال
بع�ض مش�اريع القوان�ن الت�ي لي�س
فيه�ا مش�اكل فني�ة وقانوني�ة» .مبينا ً
أن «املوازن�ة العام�ة تعرب عن السياس�ة
العام�ة للس�لطة التنفيذي�ة يف إدارة
الدولة ،وال يمكن فنيا ً وقانونيا ً للحكومة
إرس�الها».وأكد العقاب�ي أن»الحكوم�ة
الحالي�ة هي حكومة ترصيف أعمال ،وال
يستطيع الربملان أن يضع موازنة وليست
هنالك حكوم�ة دائمة كاملة الصالحيات
تس�تطيع أن تنفذ هذه السياس�ة املالية
للدولة».

أكدت تقديم كابينته الوزارية يف غضون أسبوعني
ارتفاع ضحايا “كورونا” يف الصني إىل 361
 :رئيس الوزراء “سيفشل” إذا
بيارق اخلري لـ
شخصا و 17205مصابني
رضخ للكتل السياسية

الزوراء /ليث جواد:
رجح ائت�الف القوى العراقية تدخل الكتل السياس�ية يف
عملية تش�كيل حكوم�ة محمد توفيق ع�الوي من أجل
“مصالحها الحزبي�ة” ،مؤكدا أهمية إجراء تغيري وزاري
شامل ،وفيما حذرت كتلة “بيارق الخري” من أن رضوخ
األخ�ري للكت�ل السياس�ية س�يجعل مصريه “الفش�ل”،
أوضح�ت أنه س�يقدم تش�كيلته الحكومي�ة يف غضون
اس�بوعن.وقالت النائ�ب عن ائت�الف الق�وى العراقية،
نهلة ال�راوي ،يف حدي�ث ل�”الزوراء” :نش�عر بأن الكتل
السياس�ية س�تتدخل بعملية تش�كيل الحكومة املقبلة.
مبينة :أن تدخلها س�يكون من اجل مصالحها الحزبية،
ولي�س م�ن اج�ل مصلح�ة البلد.وأضافت :أن الش�عب
يريد عملي�ة اصالحية حقيقية ،واالبتع�اد عن التجارب
السابقة يف عملية اختيار الوزراء عىل اساس املحاصصة
السياس�ية او القومية ،ل�ذا نأمل من�ه االبتعاد عن هذه
املس�ألة .مؤك�دة :أن عالوي عليه االعتم�اد عىل الكفاءة
والنزاه�ة يف اختي�ار وزراء حكومت�ه م�ن أج�ل انجاح

برنامج�ه الحكومي.وأكدت ال�راوي :أهمية إجراء تغيري
وزاري ش�امل للكابين�ة الوزارية املقبلة.أم�ا النائب عن
بيارق الخري ،محمد الخالدي ،فقال يف حديث ل�”الزوراء”:
إن عالوي سوف لن يس�مح ألية جهة سياسية بالتدخل
يف عملي�ة اختيار وزرائه ،ألنه ال يريد تكرار تجربة عادل
عب�د املهدي عندما فرضت عليه االس�ماء من قبل الكتل
السياس�ية ،وقادت البلد اىل ما هو علي�ه اآلن  ،ويف حالة
رضوخه للكتل السياس�ية ،فإن مصريه سيكون الفشل
او تك�ون كابينته الوزاري�ة ضعيفة ،الن االس�ماء التي
ستقدمها الكتل سيكون عملهم من اجل تحقيق مصالح
الكت�ل السياس�ية الت�ي اوصلته�م اىل مناصبهم ،وليس
مصلحة البلد .واوضح الخالدي :أن عالوي س�يعتمد عىل
الكفاءة والنزاهة بعيدا عن مفهوم املحاصصة السياسية
التي دمرت البلد ،وس�يخلق حالة من التوازن يف كابينته
الوزاري�ة بعيدا عن امالءات الكتل السياس�ية .مبينا :أن
عالوي سيقدم الكابينة الوزارية يف غضون  10-15يوميا
عىل أبعد تقدير .

بكن /متابعة الزوراء:
اعلنت لجن�ة الصحة الوطني�ة يف الصن ،امس
اإلثن�ن ،إن إجمايل ع�دد الوفي�ات الناجمة عن
فريوس كورونا يف الص�ن ارتفع إىل  361ابتدا ًء
من يوم األحد بزيادة  57عن اليوم السابق ،فيما
ارتفع عدد اإلصابات الجديدة املؤكدة إىل 17205
مصاب.وأضاف�ت أن  56م�ن ح�االت الوف�اة
الجدي�دة يف مقاطع�ة هوب�ي وواح�دة يف بلدية
تشونغتش�ينغ.وارتفع ع�دد اإلصابات الجديدة
املؤكدة يف الصن بمقدار  ،2829يوم األحد ،ليصل
العدد اإلجمايل إىل  17205مصابن ،وفقا لرويرتز.
وكانت س�لطات الصح�ة الصينية ،أعلنت أمس
األح�د ،أن حاالت الوفاة ج�راء االلتهاب الرئوي
الناجم ع�ن فريوس (كورونا املس�تجد) بإقليم
هوبي يف البالد ارتفع�ت إىل  ،350واإلصابات إىل
 11.177حالة.وبحسب اللجنة الوطنية للصحة
باإلقليم ،تم تسجيل  2103حالة جديدة بتاريخ
أمس األحد  2فرباير/ش�باط ،من بينهم 1033

حالة بمدينة ووه�ان مركز تفيش املرض.هذا ،
ويف وقت س�ابق ،أعلنت لجنة الصحة الوطنية،
أن ع�دد وفيات ف�ريوس كورون�ا الجديد داخل
البالد بلغ  304حاالت بنهاية يوم الس�بت ،وذلك
بزيادة  45حالة عن اليوم السابق.وس�جلت كل
ح�االت الوفي�ات الجديدة يف إقلي�م هوبي بؤرة
انتش�ار الف�ريوس ،وأعلن�ت ووه�ان عاصمة
اإلقليم وفاة  32شخصا بالفريوس.ووصل عدد
اإلصاب�ات املؤك�دة بالفريوس يف أنح�اء الصن
يوم الس�بت إىل  2590ش�خصا ،ليس�جل العدد
اإلجمايل لإلصابات  14380حالة .يف غضون ذلك
أمرت الس�لطات الصينية بح�رق جثث املتوفن
بف�ريوس “كورونا” الجديد بالق�رب من مكان
وجودهم ،كما حظرت التقالي�د الجنائزية مثل
مراس�م الوداع.وقال�ت إنه ال يج�وز نقل رفات
املرىض املصابن املتوفن ب�ن املناطق املختلفة
عىل مستوى املقاطعة.

تفاصيل ص3

مقتل وإصابة  ١5جنديا تركيا مشالي سوريا  ..وأنقرة ترد وتتوعد

انقرة /متابعة الزوراء:
اك�د الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب طي�ب
أردوغ�ان ،إن تركيا رضب�ت أهدافا يف
ش�مال سوريا ،ردا عىل قصف من قبل
القوات الحكومية الس�ورية أسفر عن
مقت�ل جنود أتراك ،فيم�ا أعلنت وزارة
الدفاع الرتكي�ة ،امس االثنن ،مقتل 5
جنود أت�راك وموظف مدني عىل األقل،
وإصاب�ة  9آخري�ن يف قص�ف للنظام
الس�وري بإدلب ش�مال غربي سوريا.
وق�ال اردوغان ،يف حديث�ه للصحفين

قب�ل مغادرت�ه لزي�ارة أوكراني�ا :إن
املدفعي�ة الرتكي�ة أصاب�ت نح�و 46
هدفا.وأش�ار إىل أن الطائرات الحربية
الرتكي�ة ش�اركت أيض�ا يف الهجمات،
وق�ال :إن الهجم�ات أس�قطت ما بن
 30و 35ضحية عىل الجانب السوري..
لكن�ه لم يق�دم أي دليل.وأعلنت وزارة
الدفاع الرتكية ،ام�س االثنن ،مقتل 5
جنود أت�راك وموظف مدني عىل األقل،
وإصاب�ة  9آخري�ن يف قص�ف للنظام
الس�وري بإدلب ش�مال غربي سوريا.

وأف�اد بي�ان ص�ادر ع�ن ال�وزارة ّ
أن
القوات الرتكية املُرسلة إىل املنطقة من
أجل منع نش�وب اش�تباكات يف إدلب،
تعرضت لهجوم شديد بسالح املدفعية
من جانب قوات النظام السوري .وأكد
أن ع�دد القتىل ارتفع من  4إىل  6أفراد،
بعد مقتل جندي وموظف مدني ،برغم
جميع املح�اوالت الطبي�ة إلنقاذهما.
وش�دد عىل أن الق�وات الرتكية تواصل
ال�رد عىل مص�در الن�ريان يف إطار حق
الدفاع املرشوع عن النفس.

«داعش» يتبنى عملية الطعن يف لندن
لندن /متابعة الزوراء:
أعلن تنظيم داعش اإلرهابي مسؤوليته عن عملية طعن أدت إلصابة ثالثة
أشخاص يف العاصمة الربيطانية لندن ،لكنه لم يقدم دليال عىل مزاعمه بشأن
الواقعة.وعىل وفق بيان نقلته وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم املتشدد ،فإن
منفذ الهجوم يف منطقة سرتيتهام ،جنوبي لندن ،من مقاتي «داعش» ،ونفذ
االعتداء استجابة لنداءات تدعو إىل استهداف رعايا دول التحالف ،حسبما
ذكرت وكالة «رويرتز».وكشفت الرشطة الربيطانية ،مساء األحد ،عن هوية
الشخﺺ الذي يشتبه يف تنفيذه هجوم لندن ،موضحة أنه شاب عرشيني،
اسمه ،سوديش أمان ،كان قد خرج مؤخرا من السجن.
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الرزاز يهنئ عالوي مبناسبة تكليفه
مبهمة تشكيل احلكومة اجلديدة
بغداد /الزوراء:
هنأ رئيس الوزراء األردني ،عمر
الرزاز ،رئيس مجلس الوزراء ،محمد
توفيق عالوي ،بمناسبة تكليفه
بمهمة تشكيل الحكومة العراقية
الجديدة.
وقال مكتب عالوي ،يف بيان :ان
“رئيس مجلس الوزراء املكلف،
محمد توفيق عالوي ،تلقى اتصاال
هاتفيا من رئيس الوزراء األردني،
عمر الرزاز”.
واضاف ان “الرزاز قدم التهنئة لرئيس
الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة،
متمنيا له التوفيق والنجاح” .مشريا

اىل انه “جدد دعم اململكة األردنية
الهاشمية إلستقرار العراق والحفاظ
عىل أمنه وسيادته”.
بدوره ،شكر عالوي “رئيس الوزراء
األردني ملواقف بالده الداعمة ،وأشاد
بروح العالقات األخوية التي تربط
البلدين الشقيقني” .مؤكدا “أهمية
االرتقاء بها خدمة للمصالح املشرتكة
للشعبني العراقي واألردني”.
وتابع انه “جرى خالل املكاملة
استعراض آخر املستجدات السياسية
عىل الصعيدين األقليمي والدويل،
والتأكيد عىل رضورة التنسيق
والعمل املشرتك ملواجهة التحديات
التي تواجهها شعوب املنطقة”.

الرافدين  :قرض الـ 50مليونا
املخصص للبناء يكون على دفعتني

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ان قرض الـ  50مليون دينار للمواطنني للبناء يف
قطعة ارض سكنية يكون عىل دفعتني.
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان :ان “الدفعة االوىل لقروض البناء
تبلغ  25مليون دينار عند اكتمال البتلو ،اما الدفعة الثانية فيتم منح 25
مليون دينار عند التسقيف”.
واضاف ان “من رشوط منح القرض ان يمتلك املواطن قطعة ارض سكنية
باسمه عىل وجه االستقالل او باالسم املشرتك بموجب سند حديث اإلصدار،
ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري املختصة ،وصحة صدور السند
ليتم رهنه لصالح املرصف من الدرجة االوىل ،ويشرتط تقديم خارطة
وإجازة”.
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رئيس الوزراء امل ُـكلف يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب املتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق
عالوي،امس االثنني ،حرصه عىل تنفيذ
مطالب املتظاهرين وتشكيل حكومة
كفاءات ،وفيما تعهدت ممثلة األمني
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني
بالسخارت بتقديم البعثة األممية
كامل الدعم للحكومة املرتقبة،
وجه رئيس الحكومة العراقية
املكلف ،محمد توفيق عالوي ،ندا ًء
إىل املتظاهرين ،ودعاهم إىل “سحب
فتيل النزاع والخالفات ،وعدم إتاحة
الفرصة للفاسدين إلرجاع عقارب
الساعة إىل الوراء”.
وقال مكتب عالوي يف بيان  :إن
“رئيس مجلس الوزراء املكلف محمد
توفيق عالوي استقبل ممثلة األمني
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني
بالسخارت” ،مشريا اىل أن االخرية
“قدمت التهنئة لعالوي بمناسبة
تكليفه بمهمة تشكيل مجلس الوزراء
الجديد.
كما أكد عالوي “حرصه عىل تنفيذ
مطالب املتظاهرين وتشكيل حكومة
كفاءات قادرة عىل إدارة البالد يف هذا
الظرف الحساس والتهيئة النتخابات
نزيهة تلبي طموحات العراقيني
جميعا”.

من جانبها تعهدت ممثلة األمني
العام لألمم املتحدة يف العراق جنني
بالسخارت بتقديم البعثة األممية
كامل الدعم للحكومة املرتقبة ،بما
يخدم مستقبل العراق وتطلعات
جميع ابنائه”.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح
السبت ( 1شباط  ،)2020محمد توفيق
عالوي برئاسة الحكومة املقبلة.

ويف سياق اخر وجه رئيس الحكومة
العراقية املكلف ،محمد توفيق عالوي،
امس االثنني ،ندا ًء إىل املتظاهرين،
ودعاهم إىل “سحب فتيل النزاع
والخالفات ،وعدم إتاحة الفرصة
للفاسدين إلرجاع عقارب الساعة إىل
الوراء”.
وكتب عىل حسابه “فيسبوك”“ :لقد
حققت التظاهرات نتائج باهرة

برفضها أغلب الطبقة السياسية التي
أوصلت البلد إىل هذا الحال املزري،
لقد تمثلت هذه اإلنجازات بوضع
قانون جديد لالنتخابات ،وواقع
جديد ملفوضية االنتخابات ،فضال عن
إسقاط مرشحي األحزاب لتويل منصب
رئيس الوزراء”.
وأضاف “عىل إثر ذلك استجابت
مجموعة من النواب املستقلني الذين

وصل عددهم إىل نحو  170نائبا إىل
مطالب املتظاهرين ،فاختاروا خمسة
أسماء من الذين طرحت أسماؤهم
وصورهم يف ساحات التظاهر،
وأجرى هؤالء النواب املستقلون
استفتاء بينهم عن األسماء الخمسة،
فوقع اختيار األغلبية عىل اسم
محمد توفيق عالوي ،فكان محمد
عالوي بحق ممثال عن املتظاهرين
السلميني”.
ونوه “أخىش ما يخشاه الفاسدون
هو أطروحات محمد عالوي يف إنهاء
املحاصصة السياسية ،فيفقد هؤالء
ما يأملوه من فساد ورسقات ،لذلك
تحركوا إلشاعة أجواء البلبلة والفوىض
وتفريق كلمة املتظاهرين ،وإني من
هذا املنرب أوجه نداء إىل كل املتظاهرين
األعزاء لسحب فتيل النزاع والخالفات،
وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين إلرجاع
عقارب الساعة إىل الوراء”.
وختم قائال“ :إننا فقط بروح األخوة
واملحبة والتعاون نستطيع أن ننقذ
بلدنا وننهض به ،ونحقق ازدهاره
وتطوره ،وبخالفه سنفقد ما تحقق
من إنجازات عظيمة ،وسنجر بلدنا
إىل الهاوية إن تخلينا عن روح األخوة
والتعاون ،وأشعنا روح الخالف والنزاع
والرصاع”.

منظمة التعاون اإلسالمي تعلن باإلمجاع رفض “صفقة القرن”
جدة  /متابعة الزوراء:
أقرت منظمة التعاون اإلسالمي ،امس
االثنني ،باإلجماع رفض “صفقة القرن”،
مؤكدة موقفها املبدئي الداعم للفلسطينيني
يف نضالهم العادل إلقامة دولتهم وعاصمتها
القدس الرشقية ،وتؤكد رفضها الخطة
األمريكية للسالم يف الرشق األوسط ،معتربة
أنها متحيزة ،وتتبنى الرواية اإلرسائيلية
للنزاع.
كما دعت أعضاءها إىل عدم التعامل مع الخطة
أو التعاون مع اإلدارة األمريكية لتنفيذها.
ويف التفاصيل ،قالت املنظمة ،التي تضم 57
دولةّ ،
وتتخذ من جدة مقرّا ً لها ،يف بيان صدر
باإلنجليزية ،عقب اجتماع طارئ لوزراء

خارجيتهاّ ،
إنها ترفض الخطة األمريكية
اإلرسائيلية ألنها ال تلبي الحد األدنى لتطلعات
الشعب الفلسطيني وحقوقه املرشوعة ،داعية
كل أعضائها إىل عدم التعامل بأي شكل من
األشكال مع الخطة أو التعاون مع الجهود
التي تبذلها اإلدارة األمريكية إلنفاذها.
وأك ّدت املنظمة ،التي تمثل أكثر  1,5مليار
مسلم حول العالم ،محورية القضية
الفلسطينية والقدس يف صميمها ،لألمة
اإلسالمية بأرسها ،وتعيد تأكيد الطابع العربي
واإلسالمي للقدس الرشقية املحتلة العاصمة
األبدية لدولة فلسطني ،بحسب تعبريها.
مشددة عىل أن السالم واألمن يف منطقة
الرشق األوسط كخيار اسرتاتيجي لن يتحققا

إال بإنهاء االحتالل اإلرسائييل ،وتمكني الشعب
الفلسطيني من استعادة حقوقه غري القابلة
للترصف ،بما يف ذلك الحق يف تقرير املصري
والسيادة عىل مجال الجوي والبحري.
“تقيض عىل كل فرص السالم”
إىل ذلك ،ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية
عىل تويرت ،نقالً عن الوزير ،رياض املالكي،
قوله ،إنه تم إقرار مرشوع القرار املقدم ملنظمة
التعاون اإلسالمي من قبل فلسطني ،رفضا ً
للصفقة األمريكية اإلرسائيلية باإلجماع.
وأضاف املالكي ،يف افتتاح االجتماع ،أنّ
الخطة ال يمكن تسميتها بخطة سالم ألن
الفلسطينيني ليسوا جزءا منها ،وهي تقيض
عىل كل فرص السالم.

وبحسب وكالة األنباء الفلسطينية ،فقد
أكد الرئيس ،محمود عباس ،لدى ترؤسه
جلسة الحكومة“ :لن نرتاجع عن مواقفنا
حتى يرتاجع األمريكيون واإلرسائيليون عن
مرشوعهم” .الفتا ً إىل أنه“ :إما أن نأخذ حقوقنا
كاملة أو عىل إرسائيل أن تتحمل مسؤولياتها
كقوة احتالل”.
كما أعلن أبو مازن ،خالل اجتماع الجامعة
العربية ،قطع أية عالقة بما فيها األمنية مع
إرسائيل والواليات املتحدة ،مطالبا ً تل أبيب
من اآلن بتحمل مسؤوليتها كمحتلة لألرايض
الفلسطينية.
وأضاف“ :سنواصل تحركنا عىل كل الصعد
ملواجهة “صفقة القرن” وسنقدم رؤيتنا

ملجلس األمن الدويل”.
وعقد وزراء خارجية املنظمة ،االثنني ،يف
جدة ،اجتماعا ً طارئا ً لبحث موقف املنظمة
من خطة السالم األمريكية يف الرشق األوسط،
التي أعلنها الرئيس ،دونالد ترمب ،األسبوع
املايض.
يشار إىل أن هذا االجتماع أتى بعد يومني عىل
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب يف
القاهرة ،الذين رفضوا الخطة ،مشددين عىل
تمسكهم بحقوق الشعب الفلسطيني ،يف
حني ثمّن أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير ،صائب عريقات ،هذا املوقف ،معتربا ً
أن “اإلجماع العربي عىل موقف القيادة
الفلسطينية انتصار عظيم”.

بدورها ،أعلنت الجامعة العربية ،بعد اجتماع
طارئ عقد عىل مستوى وزراء الخارجية يف
القاهرة ،السبت ،رفض الخطة األمريكية-
اإلرسائيلية ،واعتبارها ال تلبي الحد األدنى من
حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني ،مؤكدة
أنها تخالف مرجعيات عملية السالم املستندة
إىل القانون الدويل وقرارات األمم املتحدة.
وكان الرئيس األمريكي قد أعلن ،يف  28يناير
الفائت ،خطته للسالم يف الرشق األوسط من
داخل البيت األبيض.
وقال إن رؤيته “توفر فرصة للطرفني ضمن
حل الدولتني” .مشددا ً عىل أن القدس ستظل
“عاصمة غري مقسمة ،ومدينة آمنة ومفتوحة
لكل الديانات”.

إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرسُّنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول ادناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( )www.kimadia.iqواملوقع الخاص بالوزارة (.)www.moh.gov.iq
علما ً ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $هو ( )1000000مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون  $هو ( )2000000مليونني دينار
غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة  %1من قيمة
العـرض تقـدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلـق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكـة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصـدق او كفالة مرصفية ضامنة او
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ً ان طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( )DDPاو حسب الرشوط وان الرشكة غري ملزمة بقبول
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن االداء) البالغة  %5من قيمة االحالة وعىل شـكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية
او صك مصدق او مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا ً علما ً ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل
استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا ً يوم الخميس .2020/2/27
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ,ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.
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بعدما مت التداول به على أكثر من صعيد

هل يشكل انشاء جملس الشيوخ اً
مدخل
إىل احللول يف لبنان؟

بروت/متابعة الزوراء:
تب ّم الحديث يف اآلونة األخبرة عن إمكانية
انشاء مجلس شيبوخ يف لبنان ،فهل يكون
الحل أم يزيد مشاكل لبنان؟
كان أول وآخر مجلس شيوخ يف لبنان ّ
شكله
املفبوض السامبي الفرنبيس عبام ،1926
ليلغبى بعد عبام ،بعدمبا ّ
تبني أنبه يعرقل
أعمال الحكومبة ،ويعوق الحياة الرملانية،
بإيعباز من سلطات االنتبداب حينها ،وعاد
الحديث عن انشاء مجلس للشيوخ بعد 63
ً
وتطبيقا انتخب
عامً با يف مؤتمر الطائبف،
أول مجلبس للنواب عىل أسباس املناصفة
ببني املسيحيبني واملسلمبني ،عبام ،1992
من دون تأليبف الهيئة الوطنية التي كانت
مهمتهبا درس إلغباء الطائفية السياسية،
ما جعل املادة  22مبن الدستور التي تنص
عىل انتخاب مجلس للشيوخ مجمّدة.
انشاء املجلس
يف هبذا الصبدد ،يرى النائبب السابق سليم
سلهبب يف حديثه لب”إيبالف” أن ما يجري
اليبوم حبول الحديث عبن انشباء مجلس
للشيوخ يدخل ضمن إطار الكالم أكثر مما
هو حديبث جبدي .يضيف سلهبب“ :رغم
ذلك أؤيد مجلبس الشيوخ وإعطاءه بعض
الصالحيات كما يف الخارج ،ليصبح مجلس
الشيبوخ طائف ًيبا ومذهب ًيبا ،للذهاب نحو
الحكم املدني”.
يتابع سلهبب“ :يف وضعنا الحايل الطائفي،
أعتقد أنه قد يكون ً
حال لخالفاتنا ،ومس ّه ًال
للحلول املدنية يف املستقبل ،كما حصل عىل
أيام الثبورة الفرنسية ،وضعوا كل املشاكل
ضمن مجلس الشيوخ ،وتم تحرير مجلس
النواب ،وأصبح هبذا األخر أكثر قدرة عىل
العمل”.
الطائفية السياسية
أمبا هبل يمكبن اليبوم إلغباء الطائفيبة
السياسيبة إلعادة طبرح مجلس الشيوخ؟
فيجيبب سلهبب“ :سنلغيها عبىل مراحل،
مبن أجبل الوصبول إىل حكبم مدنبي ،وال
نستطيبع البقباء يف النظبام نفسبه ،لذلك
وجب التحضبر ،وقد يستغبرق األمر ً
وقتا
ً
طويال”.
مطروح يف الطائف
النائبب الساببق إسماعيبل سكريبة يؤكد
لب”إيبالف” ً
أيضبا أن مجلبس الشيبوخ
مطبروح يف الطائف .ويضيبف سكرية أن
مجلبس الشيوخ يف حال أنشبئ فسيشكل
ً
متنفسا للطائفية ،ويستبعد سكرية إلغاء
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الطائفية السياسية يف لبنان كرشط إلنشاء
مجلبس الشيبوخ ،ألن اليبوم أمبام بعض
املوضوعبات لم تستطبع القبوى االتفاق،
فكيف لو كبان الحديث عن إلغاء للطائفية
السياسية.
قوننة مجلس الشيوخ
ً
معروفبا فإن مجلبس الشيوخ
وكمبا بات
اللبنانبي هبو الغرفبة الثانيبة يف الرملبان
اللبنانبي أنشئ بموجب الدستبور اللبناني
الصبادر يف  23مايبو  1926وتبم إلغباؤه
بموجب القانبون الدستوري الصادر يف 17
اكتوبر  1927بإيعاز من سلطات االنتداب،
ُ
وض ّم أعضاؤه ملجلس النبواب ،بعدما ّ
تبني
أنه يعرقل الحيباة الرملانية ،جرى الحديث
يف األوسباط اللبنانية عن إعبادة إحيائه يف
ً
خصوصا بعد اتفاق الطائف
اآلونة األخرة
وصدور القانون الدستوري رقم  18بتاريخ
 21سبتمر  1990والذي أقر إعادة إنشائه
بموجبب املبادة  22من الدستبور كمخرج
للخروج من الطائفية السياسية يف مجلس
النواب اللبناني.
القانون
عبن الخطبوات القانونيبة املتبعبة النشاء
مجلبس الشيبوخ يف لبنبان ،يقبول الخبر
القانوني الدكتور صبالح حنني لب”إيالف”
إن ذلك يتم بحسب األصول والدستور الذي
ينبص ً
أوال عبىل رضورة إلغباء الطائفيبة،
وبعدهبا الطائفيبة السياسيبة ،ومبن ثبم
إنشاء مجلبس نيابي عىل قيد غر طائفي،
وبعدها إنشاء مجلس للشيوخ.
ويجب العمل جد ًيا برأيه عىل إلغاء الطائفية
ومن ثبم الطائفية السياسيبة ،ومع وجود
مجلسبني يجبب تحديبد صالحيبات كبل
مجلس عىل حدة.
يضيف حنبني“ :مجلس الشيبوخ يف لبنان
يجبب أن يدرس قانون ًيبا ،ويصبح املجلس
لألمور التي لها عالقة بالطوائف وديمومة
لبنان من خبالل تعدديتبه ،وعندما يدرس
بطريقة جيدة وما هي وظيفته الحقيقية،
وتوفيقي بمكان ما ،ويكون عدده ال يفوق
ً
شخصا كي ال يكلف لبنان مصاريف
الب40
إضافية ،ومع تحديد صالحياته القانونية،
ً
ً
وصونا إىل
ضامنا للتعددية اللبنانية،
يكون
الدولة املدنية املقبلة.
ومبن البرضوري بحسبب حنبني ،تحديبد
وظيفة مجلس الشيبوخ ،وأن تكون دائمة
وأساسها الحفباظ عىل تعدديبة الطوائف
بشكل جدي( .املصدر/ايالف)

بكني تأمر حبرق جثث املتوفني بالفريوس والبورصات الصينية تفقد أكثر من  % 8من قيمتها

ارتفاع ضحايا “ كورونا “ يف الصني إىل  361شخصا و 17205مصابني
بكني /متابعة الزوراء:
ْ
اعلنبت لجنبة الصحبة الوطنية يف
الصبني ،امبس اإلثنبني ،إن إجمايل
عدد الوفيبات الناجمة عن فروس
كورونبا يف الصبني ارتفبع إىل 361
اعتببارا من يبوم األحبد بزيادة 57
عبن اليبوم الساببق ،فيمبا ارتفع
عدد اإلصابات الجديبدة املؤكدة إىل
 17205مصابني.
وأضافبت أن  56من حباالت الوفاة
الجديدة يف مقاطعة هوبي وواحدة
يف بلدية تشونغتشينغ.
وارتفبع عبدد اإلصاببات الجديدة
املؤكبدة يف الصبني بمقبدار ،2829
يبوم األحد ،ليصل العدد اإلجمايل إىل
 17205مصابني ،وفقا لرويرز.
وكانت سلطات الصحبة الصينية،
أعلنت أمس األحد ،أن حاالت الوفاة
جراء االلتهاب الرئبوي الناجم عن
فروس (كورونبا املستجد) بإقليم
هوببي يف الببالد ارتفعبت إىل ،350
واإلصابات إىل  11.177حالة.
وبحسبب اللجنبة الوطنية للصحة
باإلقليبم ،تم تسجيبل  2103حالة
جديبدة بتاريبخ أمبس األحبد 2
فراير/شبباط ،من بينهبم 1033
حالبة بمدينة ووهبان مركز تفيش
املرض.
هبذا ويف وقت ساببق ،أعلنت لجنة
الصحبة الوطنيبة ،أن عبدد وفيات
فروس كورونا الجديد داخل البالد
بلغ  304حاالت بنهاية يوم السبت،
وذلبك بزيبادة  45حالة عبن اليوم
السابق.
وسجلبت كبل حباالت الوفيبات
الجديبدة يف إقليبم هوببي ببؤرة

انتشار الفبروس ،وأعلنت ووهان
عاصمبة اإلقليبم عبن وفباة 32
شخصا بالفروس.
ووصبل عبدد اإلصاببات املؤكبدة
بالفبروس يف أنحباء الصبني يبوم
السببت إىل  2590شخصا ،ليسجل
العبدد اإلجمايل لإلصاببات 14380
حالة .
يف غضبون ذلبك أمبرت السلطبات
الصينيبة بحبرق جثبث املتوفبني
بفروس “كورونا” الجديد بالقرب
من مكبان وجودهبم ،كما حظرت
التقاليبد الجنائزيبة مثبل مراسبم
البوداع .وقالبت إنبه ال يجبوز نقل
رفبات املبرىض املصاببني املتوفني

بني املناطبق املختلفة عىل مستوى
املقاطعبة ،وال يمكبن حفظهبا
بالدفبن أو ببأي وسيلبة أخبرى،
وفقا ملبدأ توجيهبي مشرك صادر
عن املكاتب العامبة للجنة الصحة
الوطنيبة ووزارة الشبؤون املدنيبة
ووزارة األمبن العام .ويجب تطهر
الجثث ووضعها يف حقيبة مختومة
مبن قبل العاملبني يف املجال الطبي
حسب االقتضباء ،بحيث ال يسمح
بفتحها بعد الختم.
وأكبد املببدأ التوجيهبي أنبه يتعني
عبىل دور الجنبازات إرسبال أفراد
ومركببات خاصة لتسليبم الجثث
وفقا لطرق محددة ،كما يجب حرق

الجثبث يف محبارق جثبث محددة.
وكانبت السلطبات الصينيبة قبد
أبلغت ،يف  31ديسمر/كانون األول
املايض ،منظمة الصحة العاملية عن
تفيش االلتهباب الرئوي الناجم عن
فبروس (كورونا الجديد) يف مدينة
ووهان ،الواقعبة يف الجزء األوسط
من البالد.
يف غضبون ذلك تراجعبت البورصة
الصينيبة ألكثبر مبن  % 8اليبوم
االثنني يف أول تداول بعد عطلة رأس
السنبة ،عىل خلفيبة انتشبار نوع
جديد من فروس “كورونا”  ،وفقا
لبيانات التبداول .وخرست بورصة
شنغهباي األكر ،أكثبر من  % 8يف

تبداوالت ،امبس االثنبني ،متأثبرة
بالفروس.
ووفقبا لوكالبة “رويبرز” فقبد
تسبب الفبروس بانخفاض قيمة
األسهبم الصينية بأكثبر من 400
مليبار دوالر يف أول جلسبة تداول
بعد عطلة طويلبة بمناسبة العام
القمري الجديد.
وبحلول الساعة  09.37بالتوقيت
املحبي ( 1.37بتوقيت غرينتش)،
هببط مبؤرش بورصبة شنغهاي
املركبب بنسببة  % 8.07ليصل إىل
 2736.28نقطة.
أما مبؤرش بورصة شينزن املركب
ثانبي بورصبات الصبني ،فقبد
انخفض بنسبة  % 8.54ليصل إىل
 9769.91نقطة.
يف الوقبت نفسبه ،ارتفبع املؤرش
الرئيبيس لبورصبة هونبغ كونبغ
لألوراق املالية  Hang Sengبنسبة
 % 0.44ليصبل إىل 26428.05
نقطة.
ويعد هبذا االنخفاض كببرا وعند
مقارنتبه بميزانيبات دول عربيبة،
نجده يتجباوز قيمة أكبر ميزانية
لدولبة عربيبة؛ إذ إن السعوديبة
تتوقبع أن يبلبغ اإلنفباق يف 2020
قراببة  1.020مليبار ريال سعودي
(نحو  272مليار دوالر).
وأقبرت اللجنة الحكوميبة للتنمية
واإلصبالح يف الصبني ،ببأن تفبيش
الوبباء يؤثبر سلببا يف االقتصباد
الوطنبي ،وأعرببت عبن ثقتهبا يف
أن التأثبر سيكبون قصبر األجل،
وستكون بكبني قادرة عبىل تقليل
العواقب االقتصادية.

التحالف الدولي يعلن استمرار عمله ضد تهديد داعش يف مجيع أحناء العامل
كوبنهاغن /متابعة الزوراء:
اعلن مبدراء التحالف البدويل استمرار عمله
ضد تهديد تنظيبم “داعش” يف جميع أنحاء
العالم بنا ًء عىل طلب أو موافقة مسبقة من
البلد أو الدولة التي يوجد فيها فرع أو شبكة
للتنظيم ،محذرين من عودة ظهور التنظيم
يف العبراق وسوريا ،فيما اشباروا اىل تطوير
دعمه للحكومة العراقية والقوات األمنية.
وجباء يف بيبان صبدر ،امبس االثنبني ،عبن
املديرين السياسيني للتحالبف الدويل ،إنببه
“بدعوة مبن وزيبر الخارجيبة الدنماركي،
جيب كوفبود ،اجتمع يف كوبنهاغبن املدراء
السياسيون للمجموعة املصغرة يف التحالف
البدويل لهزيمبة داعش ،للتأكيبد مجددا ً عىل
عزمنا املشرك عىل مواصلة القتال يف العراق
وسوريبا ضد داعبش” .مؤكدا عبىل “تهيئة
الظبروف لتحقيق نرص دائم ضبد الجماعة
اإلرهابيبة مبن خبالل جهبد دائبم ومتعدد
الجوانب”.
وشدد البيبان عىل “احبرام القانون الدويل،
بمبا يف ذلك القانون اإلنساني الدويل وحماية
املدنيبني والقانون الدويل لحقبوق اإلنسان،
وكذلبك قبرارات مجلس األمبن ذات الصلة،
تحت أي ظرف من الظروف”.
وأوضح البيان أن “املدراء السياسيني وافقوا
عىل تعزيز التعاون يف جميع محاور الجهود

من أجل ضمان عدم تمكن داعش واملنتسبني
لبه من إعبادة تشكيبل أي جيبب إقليمي أو
تهديد أوطاننا وشعوبنا ومصالحنا”.
وتاببع “لم يعد داعش يسيطر عىل األرايض،
وتبم تحريبر نحبو  8ماليبني شخبص مبن
سيطرته يف العراق وسوريا .ومع ذلك ،يقوم
داعبش بتكييف أساليببه مع الوضبع تبعا ً
لتغبر الحالبة ،ويأمبل يف استخبدام حاالت
انعبدام االستقبرار اإلقليمبي كفرصة لشن
هجمات وإعادة الظهور يف العراق وسوريا،
وكذلبك حيث تتواجد فروع وشبكات داعش
يف أماكبن أخبرى” .مؤكدا أنه “تبم تحقيق
الهزيمبة اإلقليميبة ،لكبن جميبع أعضباء
التحالبف يقرون بأن مهمبة ضمان هزيمة
دائمبة للتنظيبم ...سنواصبل جهودنا حتى
يتم االنتهاء من املهمة”.
وشدد عبىل “أنه مبن املهم للغايبة الحفاظ
عىل املوارد الكافية وتخصيصها لدعم جهود
التحالف ضد داعش ،بما يف ذلك توفر الدعم
للقبوات الرشعية الرشيكة مبن أجل حماية
مصالحنا األمنية املشركة عىل أفضل وجه”.
الفتبا اىل أن التحالف سيواصل تطوير دعمه
للحكومبة العراقية وقوات األمبن العراقية،
والرشاكبة الوثيقة معهم ،ومع ورشكائنا يف
املنطقة ضمبن جهودهم املستمرة لتقليص
قبدرات داعبش ،وضمبان عبدم تمكنه من

الظهور مرة أخرى.
وأكبد البيبان “أنبه يجبب أن نستمبر يف
زيبادة مختلبف أشكبال املساعبدة ودعبم
االستقبرار يف املناطبق املحبررة .يف العراق،
يظل التحالف ملتزمبا ً بالعمل مع الحكومة
والشعب العراقي لبناء دولة آمنة ومستقرة
ومزدهبرة مبع االحبرام الكامبل للسيبادة
العراقيبة ...سنواصبل الحبوار الوثيبق مع
الحكومبة العراقيبة حول التداببر املناسبة
لتكييف الكفاءة التشغيلية وتنسيق جهودنا
الجماعية لهزيمة داعش”.
ويف سوريا ،قال البيان “ان التحالف يقف مع
الشعب السوري يف دعبم التوصل إىل تسوية
سياسية دائمة تستند إىل قرار مجلس األمن
رقم  .”2254مشددا “يجب أن يظل التحالف
يقظا ً ضد تهديدات اإلرهاب بجميع أشكاله
ومظاهبره للحفاظ عىل التقبدم املحرز من
خالل التحالف الدويل لهزيمة داعش ،والعمل
معا ً ضد أي تهديبدات لتحقيق هذه النتيجة
وتجنبب حباالت الفبراغ األمنبي يف املنطقة
التي قبد يستغلها داعبش ...يجب أن يكون
التحالبف مستعبدا ً للتحديات التبي يشكلها
داعبش ،وسيشمل ذلبك االستعبداد خططا ً
لعقد اجتمباع يركز عىل كيفية دعم الجهود
الدولية املستمرة يف غبرب أفريقيا ومنطقة
الساحل يف عام ”.2020

ويف هذا السيباق ،شدد البيان بالقول “يجب
أن يظل التحالف البدويل متيقظاً ،وأن يعمل
ضبد تهديبد داعبش يف جميع أنحباء العالم
بنبا ًء عىل طلب أو موافقبة مسبقة من البلد
أو الدولبة التبي يوجبد فيها فبرع أو شبكة
لداعش ،مع االحرام التام للقانون الدويل”.
وأكد املبدراء السياسيون ،مبن جديد“ ،عىل
إيمانهبم بأن هبذا الجهبد الشامل رضوري
لتحقيبق هزيمبة كاملة ودائمبة لداعش يف
جميبع أنحباء العالبم .لقبد أثببت التحالف
البدويل لهزيمة لداعبش أنبه أداة متماسكة
وقابلبة للتكيبف حافظت عىل هبذا املسعى
املهبم مبن خبالل الجهبود الراميبة إلرساء
االستقرار واملساعي السياسية والعسكرية
وإنفباذ القانبون ...إن جميبع أعضباء
التحالبف ومجموعات العمبل األربع التابعة
لبه واملشباورات السياسيبة – العسكريبة
ومنصبات التحالبف التنفيذيبة قبد قامبوا
بتشكيبل مزيج فريد مبن الخرة العسكرية
واملدنيبة التبي تركز عبىل ضمبان الهزيمة
الدائمة لداعش ،كمبا سيواصلون جهودهم
للحد مبن تهديد داعش وفروعبه وشبكاته.
كمبا رحب املدراء السياسيبون باإلعالن عن
أن االجتمباع القادم لجميبع وزراء خارجية
التحالبف البدويل سيعقبد يف إيطاليبا هبذا
الربيع.

مع اقرتاب الذكرى األوىل للحراك الشعيب االحتجاجي

هل سيحتوي الرئيس تبون غضب الشارع اجلزائري؟
الجزائر/األناضول:
بالتبوازي مبع تشكيلبه لجنبة خبراء
القبراح مراجعبة عميقبة للدستبور،
ببارش الرئيبس الجزائبري ،عببد املجيد
تبون ،سلسلة مشاورات مع شخصيات
ونشطاء سياسيني ،أغلبهم معارضني.
وبينمبا تتواصبل تحركبات تببون،
تقبرب الذكبرى األوىل للحبراك الشعبي
االحتجاجبي ،يف  22فرايبر /شبباط
الجباري ،يف ظل تسباؤالت بشأن قدرته
عىل احتواء غضب الشارع.
وتمكن تبون ،يف وقت وجيز ،من تشكيل
حكومبة ،بقيبادة عببد العزيبز جبراد،
وتكليف الخببر يف القانون الدويل ،أحمد
لعراببة ،برئاسبة لجنبة خبراء لتعديل
الدستور.
رغم هبذا الزخم السيايس ،مبازال تبون
يواجبه معارضبة مبن الشبارع ،تتجىل
يومي الثالثباء والجمعة من كل أسبوع،
ضمن الحراك الشعبي.
وبدأت هبذه االحتجاجات يف  22فراير/
شبباط املبايض ،وأجبرت عببد العزيبز
بوتفليقبة ،يف  2أبريبل /نيسان املايض،
عبىل االستقالبة مبن الرئاسبة (:1999
 ،)2019بعبد أن كبان يريبد االستمبرار
لوالية رئاسية خامسة.
ومبازال املئبات مبن الجزائريبني ،مبن
مختلبف الفئبات العمريبة ،يخرجون يف
مسبرات سلميبة ،للمطالببة بالتغيبر
الجبذري والقطيعبة مبع شخصيبات
وممارسات النظام السابق.
لقاءات تبون
أول مبن استقبله تبون ،يف  29ديسمر/

كانون األول املايض ،كان رئيس الحكومة
األسبق ،أحمد بن بيتور ،املعروف بكونه
أبرز املعارضني لبوتفليقة.
كمبا استقبل تببون ،يف  9يناير /كانون
الثاني املايض ،الوزير األسبق عبد العزيز
رحاببي ،الذي نسبق أقبوى اجتماعات
املعارضة الجزائرية منذ .2014
وواصبل مشاوراته مع مولود حمروش،
رئيبس الحكومبة األسببق ،املرشبح
لالنتخابات الرئاسية عام .1999
وببادر تببون بزيبارة وزيبر الخارجيبة
األسببق ،أحمبد طالبب اإلبراهيمبي ،يف
منزله لالطمئنان عىل صحته ،والتشاور

معه حول الوضع العام بالجزائر.
واإلبراهيمبي معبارض ببارز وسيايس
معروف شغل حقائبب وزارية عديدة يف
سبعينيبات وثمانينيات القبرن املايض،
أبرزها الخارجية والتعليم.
واستقببل تببون ً
أيضا جيباليل سفيان،
رئيس حبزب “جيبل جديبد” املعارض،
واملعبروف بمشاركتبه املستمبرة يف
مسرات الحراك الشعبي.
واستقببل تببون ،يف  27ينايبر /كانون
الثانبي املبايض ،الوزيبرة السابقبة
والكاتببة ،زهبور ونييس ،وفبق اإلذاعة
العامة الجزائرية.

وأضافت اإلذاعة أنه جبرى خالل اللقاء
استعبراض الوضبع العبام يف الجزائبر،
وتببادل وجهبات النظبر حبول عمليبة
مراجعبة الدستبور ،واملشباورات مبع
شخصيبات وطنيبة وقيبادات حزبيبة
وجمعيات من املجتمع املدني ،لالستماع
إىل آرائها واقراحاتها يف بناء الجمهورية
الجديدة.
بناء جمهورية جديدة
أعلن تببون ،يف  22يناير /كانون الثاني
املبايض ،أن تاريبخ نهايبة املشباورات
السياسيبة غبر محبدد ،وأنهبا تتم مع
أصحاب التجربة وشخصيات عانت من

اإلقصاء يف وقبت سابق ،حيث يتم األخذ
برأيها بشأن مشاكل البالد.
كمبا أعلبن عبن لقباءات أخبرى مبع
الصحافبة تكبون شهرية أو كبل شهر
ونصف ،وتكون من دون حواجز ،بهدف
تنويبر الرأي العبام وأخبذ الحقائق من
املسؤول األول للدولة.
وقالبت الرئاسة الجزائريبة ،يف بيان ،إن
“الهبدف األساس مبن هبذه املشاورات
هو بنباء جمهوريبة جديبدة تستجيب
لتطلعات الشعب ،وإجراء إصالح شامل
للدولة يسمبح بتكريس الديمقراطية يف
ظبل دولبة القانون التبي تحمي حقوق
وحريات املواطن”.
وجباءت كبل هبذه اللقباءت بطلبب
وبمببادرة مبن تبون ،وجبرت بعي ًدا عن
اإلعبالم ،واكتفبت الرئاسبة بإصبدار
بيانات بشأنهبا .وكشف كل من رحابي
وسفيبان وزهبور ونيبيس عبن فحوى
لقائاتهبم مع تبون .وقبال رحابي ،عىل
صفحته بب”فيسببوك”“ :نقلت لرئيس
الجمهورية انشغايل حبول فقدان الثقة
ببني الشعب والنظبام السيبايس بحكم
التجارب السابقبة ،ورضورة السعي إىل
التوصل إىل اتفاق وطني موسع للخروج
من الوضبع الحايل” .وأضباف أنه طلب
مبن تببون اتخاذ إجبراءات قبد تساهم
يف إرسباء الثقة والتهدئبة ،بينها إطالق
رساح املعتقلني خالل املسرات ،وحماية
الحبراك الشعبي من محباوالت إضعافه
وتجريمه .فيما قال سفيان ،يف بيان ،إن
أهم النقاط التي كانت محور نقاش مع
تببون ،هي إطالق رساح كبل من اُعتقل

بسبب “رأيه” ،وضمان “انفتاح حقيقي
لوسائل اإلعالم”.
وتابع أنه فهم مبن تبون إمكانية إجراء
انتخابات ترشيعيبة مبكرة ،عقب إقرار
تعديل الدستور ،عر استفتاء شعبي.
وقالبت زهبور ونيبيس ،عبب ترصيبح
صحفبي يف  28ينايبر /كانبون الثانبي
املبايض ،إن لقاءها مع تببون تطرق إىل
ملفات منها الربيبة والتاريخ والثقافة
وتعديبل الدستبور ،إضافبة إىل رضورة
القضاء عىل ممارسبات املايض وإرساء
تقاليد جديدة يف املمارسة السياسية.
 3مسارات سياسية
يواصل تبون تحركاته السياسية داخل ًيا
عبر ثالثة مسبارات ،هبي املشباورات
السياسيبة ،تعديبل الدستبور وإطبالق
رساح املعتقلني.
ورغم تراجع أعبداد املتظاهرين ،يخرج
املئبات أسبوع ًيبا يف محافظبات الجزائر
كافبة ،وباألخبص الشمبال ،للمطالببة
بالقطيعبة مبع ممارسبات نظبام
بوتفليقة ،وإطالق رساح املعتقلني خالل
املسرات.
وتم اإلفبراج ،يف  2يناير/كانبون الثاني
شخصبا ُ
ً
اعتقلوا خالل
املايض ،عبن 76
املظاهرات يف يوم واحد.
ويستمر منذ ذلك اليوم اإلفراج عن أعداد
متفاوتبة مبن املعتقلني ،بعبد تقديمهم
للقضاء.
والزالبت أحبزاب تمثبل تيبار املعارضة
الراديكاليبة ،ومنضويبة تحبت تحالف
“قوى عقد البديل الديمقراطي” ،ترفض
نتائج االنتخابات الرئاسية األخرة ،التي

فباز بها تبون ،وتتمسبك برضورة قيام
مجلس تأسييس يدير مرحلة انتقاليبة.
وتع ّد هبذه األحزاب االنتخابات الرئاسة،
يف  12ديسمر/كانبون األول املبايض،
“انقال ًببا” ،وحكومبة جبراد “غبر
رشعية”.
تجسيد ملبدأ املشاركة
وفق أستباذ العلوم السياسيبة بجامعة
الجزائبر ،د.إدريبس عطيبة ،فبإن
مشباورات تببون “تؤكبد أن الرئيس يف
كامبل قوتبه السياسيبة؛ فهبو منتخب
بطريقة رشعية ،ويمارس مهماته بكل
مرشوعية”.
وأضباف عطيبة لألناضبول أن هبذه
“املشباورات ليسبت إجبراءات تهدئبة،
وإنما هبي تجسيد ملببدأ املشاركة الذي
وعبد به الرئيبس ،للتشاور حبول شكل
الجمهوريبة الجديدة ،التبي يطالب بها
الجزائريون”.
واعبد أن تببون ليبس بحاجبة ملهادنبة
الحراك الشعبي؛ “ألنه (الحراك) يطالب
كل جمعة بنصب (استكمال) ما يشتغل
عليبه (الرئيبس) ،كما سببق أن وصفه
(تبون) بأنه حراك مبارك”.
وقبال عطيبة إن الفرق ببني املشاورات
الحاليبة واملشباورات السابقبة يف عهد
بوتفليقة حول التعديل ،هو “أن الرئيس
يبرشف عليها بنفسبه ،ولم يشبكل لها
لجنة خاصة”.
وتوقع أن يكرس الدستور املقبل “األمن
القانونبي ،من خبالل ضمبان استقرار
القوانبني وتنفيذها ،بناء عبىل تطلعات
الجزائريني”.
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صحة ذي قار تنفذ محلة توعوية حول “كورونا”

بغداد ختطط إلنشاء عاصمة
إدارية جديدة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظة بغداد ،ام�س االثنن ،توجه إلنشاء عاصمة اداري�ة جديدة تتوفر فيها
فرص عمل لجميع الرشائح.
وقالت مديرة التخطيط العمراني باملحافظة ،رئيس مهندسن اقدم ،فاطمة الحسناوي،
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نسخة منه ،ان هناك “لجنة تشكل�ت يف ضوء املبادرة الوطنية
للسك�ن وتتضم�ن املب�ادرة انشاء مدن سكنية توف�ر اكثر من  160ال�ف وحدة سكنية
بمناطق اطراف بغداد».
واضاف�ت الحسناوي ان “تلك الوح�دات ستوزع ضمن الربنام�ج الحكومي او بأسعار
مدعوم�ة” .مؤكدة يف الوقت نفسه ،ان “الهدف االهم هو تهيئة مواقع لجميع الرشائح،
وع�دم التميي�ز ب�ن رشيحة واخ�رى ،فضال ع�ن تقليل الزخ�م يف بغ�داد والقضاء عى
العشوائي�ات السيم�ا ان النهروان توج�د مقابلها مدينة صناعي�ة استثمارية بمساحة
 2000دونم ما يوفر فرص عمل».
وكشف�ت عن “وجود مقرح إلنشاء مدينة ادارية جديدة او عاصمة مصغرة تتوفر بها
فرص عمل لجميع الرشائح”.

اجليش يبدأ عملية تعقب ومالحقة
إرهابيي «داعش» يف تالل محرين
بغداد /الزوراء:
اكد مدي�ر ناحية ق�ره تب�ه يف محافظة
دياىل ،وصف�ي التميمي ،امس االثنن ،ان
قوات الجيش تالحق خاليا تنظيم داعش
يف ت�الل حمري�ن شم�ال رشق املحافظة
لليوم الثاني عى التوايل.
وق�ال التميم�ي يف حدي�ث صحف�ي ان”
ق�وات الجي�ش ب�دأت عملي�ة مالحق�ة
وتعق�ب لخالي�ا تنظيم داع�ش االرهابي
يف عم�ق ت�الل حمرين(75ك�م شم�ال
رشق بعقوبة) بإسن�اد من قبل الطريان

الحربي».
واض�اف التميم�ي ان” العملي�ة تمث�ل
الصفح�ة الثاني�ة من خط�ة تأمن تالل
حمري�ن والذي تج�ري يف يومها الثاني».
الفت�ا اىل «ان العملية ته�دف اىل تمشيط
ودي�ان وت�الل واسع�ة لتأم�ن الط�رق
ونق�اط املرابطة ودرء مخاط�ر االرهاب
عن القرى “.
وكان�ت قوات الجيش قتلت ،اول امس2 ،
م�ن ارهابيي داعش ،ودمرت  3مضافات
يف عملية واسعة قرب بحرية حمرين.

أمانة بغداد تعلن تطوير  23حملة
سكنية وإدخاهلا اخلدمة

الصحة تتخذ إجراءات ملتابعة األدوية املهربة وجلنة نيابية حتذر
من خماطر تلكؤ مشاريع الطمر الصحي
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة والبيئ�ة إتخ�اذ إج�راءات
دقيق�ة ملتابع�ة األدوي�ة املهربة والداخل�ة بطرق
غري قانونية ،وفيما اش�ارت لجنة الصحة والبيئة
النيابية اىل أن تلكؤ مشاريع الطمر الصحي داخل
أمانة بغ�داد ادى اىل تفاقم األوبئة الصحية ،مبينة
أن مل�ف الطمر غري الصحي يه�دد بعض مناطق
بغداد يف ظ�ل تزايد األمراض البيئي�ة ،نفذت دائرة
صحة ذي قار ،حملة توعوية يف مناطق املحافظة
حول فايروس الكورونا.
وق�ال املتحدث باسم الوزارة ،الدكتور سيف البدر،
لوكالة األنب�اء العراقية (واع) تابعت�ه «الزوراء»:
إن»هن�اك لجن�ة بأم�ر ديوان�ي ملتابع�ة موضوع
األدوية املغشوشة ،تجتمع بشكل أسبوعي برئاسة
وزير الصح�ة والبيئة ،وفيها ك�ل الجهات املعنية
مثل :املخابرات واألمن الوطني واملنافذ الحدودية،
وأيض�ا ً نقاب�ة الصيادل�ة ملتابعة ه�ذا املوضوع».
الفتا ً اىل أن «هناك إجراءات دقيقة خاصة يف اآلونة
األخرية ،ملتابعة األدوي�ة املهربة والداخلة بطريقة
غري قانونية وغري رشعية».
وأض�اف أن�ه» ت�م العم�ل ع�ى وض�ع عالم�ات
توضيحية (ليبالت) عى كل فقرة عالجية ،ملعرفة

مصدرها وكيفية دخولها اىل البالد».
وتاب�ع الب�در أن «أي�ة عملي�ة است�رياد لألدوي�ة
واملستلزمات الطبية ال بد أن تمر بمراحل قانونية
م�ن وزارة الصح�ة واستحصال املوافق�ات ،التي
تتضم�ن بحث عينات الجذب وشه�ادات املنشأ «.
مبينا ً أن»الصحة لديها مفارز يف املنافذ الحدودية،
لكن حصول أية عملية تهريب لألدوية واملستلزمات

الطبي�ة يف املنافذ أو غريها ،ه�و خارج صالحيات
ال�وزارة ،وهي مشكل�ة صحية خاص�ة إذا كانت
أدوية متعددة االستخدام كاألدوية املخدرة».
وقالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ،اكتفاء
الحسناوي ،يف ترصيح صحفي إن “املشاريع نتج
عن سلبيات كبرية ،السيما ملف الطمر الصحي”.
مش�رية إىل أن “هن�اك مشاكل بيئي�ة تتعرض لها

بعض مناطق بغداد».
وأضاف�ت أن لجنته�ا “تتاب�ع عن كث�ب املوضوع
م�ع الجه�ات املعنية ملن�ع حدوث انتش�ار األوبئة
واألم�راض الخط�رة” .مش�ددة ع�ى “رضورة
معالجة قضية الطمر ،وإبعادها عن مناطق بغداد
السكنية».
وك�ان محافظ بغ�داد الساب�ق ،ف�الح الجزائري،
دعا ،يف وقت ساب�ق ،الحكومة االتحادية ووزارتي
الصحة والتعليم والبيئة اىل تضافر الجهود إليجاد
حلول رسيع�ة وعاجلة ألزمة التل�وث البيئي التي
تعاني منها اطراف العاصمة.
م�ن جانبه�ا ،اعلنت دائ�رة صحة ذي ق�ار ،امس
االثن�ن ،حملة توعوية يف مناط�ق املحافظة حول
فايروس الكورونا ،وم�ن بينها ساحة التظاهرات
يف الحبوبي وسط مدينة النارصية.
وقال مسؤول شعبة تعزيز الصحة ،احمد الزيدي،
يف ترصي�ح صحف�ي إن” كوادر صح�ة املحافظة
نف�ذت حمالت توعي�ة ح�ول كيفي�ة الوقاية من
االصابة بهذا بفريوس كورونا وأعراض االصابة».
واش�ار الزي�دي اىل ان “الحمل�ة تضمن�ت لقاءات
منفردة مع املواطنن وتوزيع رسائل صحية حول
أعراض وكيفية الوقاية من الفايروس”.

الداخلية تعلن إجراءات منح مسات دخول للوافدين وتكشف عن إبعاد  10آالف وافد أجنيب خالل عام

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية ش�ؤون اإلقامة يف وزارة
الداخلي�ة ،ام�س االثن�ن ،اتخ�اذ ع�دة
إجراءات ملنح سمات دخول للوافدين يف
اليوم نفسه ،السيما الرشكات األجنبية
العاملة يف البالد .من جهته ،كشف مدير
شؤون اإلقامة يف وزارة الداخلية ،العميد
قيص صبيح ،ام�س ،عن ابعاد أكثر من
 10آالف وافد أجنبي خالل العام املايض
.2019
وق�ال مدي�ر ع�ام االح�وال املدني�ة
والج�وازات واالقام�ة ،الل�واء نش�أت
الخفاجي ،يف ترصيح صحفي واطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :إن “من�ح سم�ات
الدخ�ول للوافدي�ن سيك�ون يف الي�وم
نفس�ه إذا كان�ت مستوفي�ة لل�رشوط

القانونية ،وتسل�م اىل املستفيد يف اليوم
الذي يليه” .مبين�ا أن “املديرية وضعت
خط�ة لتبسيط إجراءات من�ح {الفيزا}
للوافدي�ن للب�الد م�ن مختل�ف بل�دان
العالم”.
وأك�د الخفاج�ي “إي�الء أهمي�ة فائقة
للرشكات النفطية واالستثمارية العاملة
بالقطاع النفطي لوزارة النفط” .مشريا
إىل “استم�رار املن�ح لسم�ات الزي�ارة
والسياحة بشكل متواصل”.
وأوض�ح الخفاج�ي أن “الرشك�ات
النفطي�ة واالستثماري�ة وقط�اع
الكهرب�اء ،دأب�ت بش�كل دوري ع�ى
تقديم طلب�ات منح {الفي�زا} للعاملن
يف رشكاته�ا من جنسيات مختلفة وفق
السي�اق القانون�ي واالعتي�ادي ،وم�ن

اعتقال أربعة إرهابيني
مطلوبني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت امان�ة بغداد تطوي�ر واكساء  23محل�ة سكني�ة بالكامل وإدخاله�ا الخدمة
الفعلية.
واضاف�ت االمان�ة يف بيان له�ا أن «دائرة املشاري�ع احدى مالكات امان�ة بغداد قامت
بتطوي�ر واكس�اء املح�الت ، 873 ، 829 ، 691 ، 828 ، 885 ، 823 ، 825 ، 633 ، 848
 442 ، 845 ، 801 ، 854باستثن�اء االزق�ة التي تحتوي ع�ى عشوائيات 346 ، 348 ،
 ، 781 ، 770 ، 535 ، 518 ، 522 ، 545 ، 537 ، 766 ،والت�ي توزع�ت ع�ى جانب�ي
الك�رخ والرصافة من بغداد ،وشمل التطوير فتح بوكس ترابي وحدل وفرش الحىص،
باالضاف�ة اىل انش�اء مشبكات االمطار واألرصف�ة والقالب الجانب�ي ،واالكساء بعدة
طبقات ،واعمال اخرى مختلفة».

احلشد يفكك  100عبوة ناسفة يف كركوك
بغداد /الزوراء:
فككت مفارز اللواء  16بالحشد الشعبي،
ام�س االثنن 100 ،عب�وة ناسفة جنوب
غرب كركوك.
وقال اعالم الحشد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه ،إن «مف�ارز مكافح�ة

No: 7182 Tue 4 Feb 2020

4

املتفجرات يف الل�واء  16بالحشد الشعبي
فككت ،صباح ام�س 100 ،عبوة ناسفة
زرعها داعش ع�ى طريق يسلكه القوات
األمنية واملدنيون جنوب غرب كركوك».
وأض�اف ان «التفكي�ك ت�م بش�كل آمن،
ومن دون أية خسائر تذكر».

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنن ،إلقاء القبض
ع�ى أربعة «إرهابين» يف الجان�ب األيرس ملدينة
املوص�ل ،بينهما عنرصان يف م�ا يسمى «جيش
دابق» و»جيش الفرقان».وقالت الوزارة يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخ�ة منه ،إن «قوة مشركة
من ف�وج طوارئ الرشطة السابع التابع لقيادة
رشط�ة نينوى ومديرية استخب�ارات ومكافحة
إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات
والتحقيق�ات االتحادية ل�وزارة الداخلية ،وبنا ًء
عى معلومات استخبارية دقيقة ،ألقت القبض
عى أربعة عنارص من عصابات داعش اإلرهابية
يف مناط�ق وأحي�اء گراج الشم�ال واالنتصار يف
الجانب األيرس ملدينة املوصل».وأضافت الوزارة
أن «أحدهم املدعو ( ه م ا ع ) كان يعمل مقاتالً
يف م�ا يسم�ى بجيش دابق واالخ�ر املدعو ( ر ع
ف ع ) ك�ان يعم�ل مقاتالً يف م�ا يسمى بجيش
الفرقان ،والثالث املدعو ( ر س م ج ) كان يعمل
يف م�ا يسمى باألمنية ،واألخري املدعو ( ا ا خ م )
كان مسؤوالً عن أرزاق وتجهيز الطعام لعنارص
داع�ش خالل ف�رة سيطرة داعش ع�ى مدينة
املوصل».

دون أي تأخ�ري يجري الب�ت باملوافقات
م�ن عدمها” .منبها ع�ى “وجوب دفع
التأمينات القانوني�ة كإجراءات وقائية
لتفادي ترسيب الوافدين للقطاع املحيل
باملدن املختلفة”.
وكشف اللواء الخفاجي عن أن “هناك
قراب�ة  36طلب�ا ً لرشك�ات نفطي�ة،
وطلبات أخ�رى ما زالت قي�د املتابعة
يف دوائ�ر املديري�ة” .مبين�ا ً أن “ع�دد
األجانب العاملن يف الرشكات النفطية
بحدود  100ألف عامل يف عموم البالد،
وه�ي نسب�ة غ�ري مستق�رة أحيانا،
وتعتم�د عى ف�رة وجوده�م بالعمل
بالبالد”.
وأك�د املدي�ر الع�ام لألح�وال املدني�ة
والج�وازات “اتخ�اذ تداب�ري خاص�ة

ملواجه�ة خطر ف�ريوس كورونا ،للتأكد
م�ن سالم�ة الوافدي�ن م�ن الص�ن اىل
األرايض العراقية” .مبينا أن “االجراءات
تشمل تأكيد سالمة الوافدين من الوباء
يف بلدانهم”.
من جهته ،كش�ف مدير شؤون اإلقامة
يف وزارة الداخلي�ة ،العميد قيص صبيح،
امس االثنن ،عن ابعاد أكثر من  10آالف
وافد أجنبي خ�الل العام املايض ،2019
مبينا أن االج�راءات القانونية للمحاكم
بحق املخالفن تقيض بإبعادهم وتشديد
العقوبات بتغريم املخالفن.
وق�ال صبي�ح يف بي�ان اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» إنه “تم إبعاد أكثر من عرشة
آالف واف�د أجنب�ي خ�الل ع�ام 2019
استن�ادا ً للمادة  25من قان�ون اإلقامة

رق�م  76لسن�ة  2017يف مناطق بغداد
واملحافظات”.
وأض�اف صبي�ح أن “مف�ارز املديري�ة
نف�ذت حم�الت تفتيشي�ة نف�ذت
بالتنسيق مع األجهزة األمنية باملناطق
التجارية والصناعية التي تضم العمالة
األجنبية”.
نّ
وبن صبي�ح أن “االج�راءات القانونية
للمحاك�م بح�ق املخالف�ن تق�يض
بإبعاده�م وتشدي�د العقوب�ات بتغريم
املخالفن مبالغ مالي�ة تراوح من مئة
أل�ف دين�ار اىل خمسمئ�ة أل�ف دينار،
واملن�ع م�ن دخولهم للبالد م�رة أخرى،
وذلك ملواجهة ظاه�رة ترسيب األجانب
للتجمع�ات السكانية بحث�ا عن فرص
عمل يف السوق املحلية”.

النزاهة تضبط حاالت تالعب واختالس للمال العام يف تقاعد النجف
بغداد /الزوراء:
كشف�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة ،امس
االثنن ،عن تمكنها من ضبط حاالت تالعب
واخت�الس يف هيأة التقاع�د الوطنية –فرع
النجف ،مبينة أن املبالغ املختلسة تجاوزت
( )350,000,000مليون دينار.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه ،إن “الفري�ق ال�ذي انتقل إىل
هي�أة التقاع�د الوطني�ة – ف�رع النج�ف،
ق�ام بضب�ط موظف�ن اثن�ن ،إضاف�ة إىل

استم�ارات مرصوف ” الزائ�د” املدرج فيها
أرقام وصوالت القب�ض التي لم يتم ترحيل
قيم�ة مبالغه�ا النقدية إىل سج�ل “يومية
الصندوق».
وأضاف البيان أن “التحقيقات األولية قادت
إىل استخ�دام املتهم�ن رقم وص�ل القبض
نفس�ه يف معاملت�ن مختلفت�ن ،وترحي�ل
قيم�ة املبل�غ إىل السج�ل بشك ٍل أص�ويلٍّ يف
املعامل�ة األوىل ،فيم�ا َّ
ت�م اخت�الس مبالغ
املعاملة الثانية” .مشريا إىل “إقدام املتهمن

اللذين يعمالن أميني صندوق يف دائرة تقاعد
النج�ف باختالس مبل�غ ()355,985,090
مليون دينار».
َّ
ضبط
محر
تنظ�يم
م
“ت
أنه
وبيَّنت الهيئة
ٍ
أص�ويلَّ باملُ�ربزات املضبوطة م�ع األوليَّات
يف العملينّ�ة الت�ي ُن ِّف َ
�ذت؛ بنا ًء ع�ى مذكرة
ُ
قضائيَّ�ة ،وعرضها بصحب�ة امل َّتهمن عى
قايض محكمة التحقي�ق املُ
َّ
ختصة بقضايا
النزاه�ة يف النج�ف؛ التخ�اذ اإلج�راءات
القانونية املناسبة”.

األنبار تنجز  23بوابة أمنية أمنوذجية بدال عن احلواجز الكونكريتية
بغداد /الزوراء:
أف�اد مصدر امني يف قيادة رشطة
محافظ�ة االنبار ،ام�س االثنن،
بانج�از اكثر م�ن  23بوابة امنية
انموذجي�ة عن�د مداخ�ل امل�دن
والنواح�ي ب�دال م�ن الحواج�ز
الكونكريتية .
وقال املص�در إن “حكومة االنبار

املحلي�ة ،وبالتنسيق مع القيادات
االمنية املرشفة عى امللف االمنية،
انج�زت اعم�ال  23بواب�ة امنية
انموذجي�ة عن�د مداخ�ل امل�دن
والنواح�ي يف املحافظ�ة وف�ق
التصميم العمراني الحديث».
واضاف املصدر أن “القوات االمنية
رفع�ت ك�ل القط�ع الكونكريتية

واستبدلتها ببوابات امنية نظامية
تزينه�ا املصابيح الكهربائية وفق
التصامي�م الحديث�ة ملداخل املدن
والنواح�ي يف املحافظ�ة” .مبين�ا
ان “الحكوم�ة املحلي�ة خصصت
مبال�غ مالية كب�رية إلنشاء هذه
البواب�ات بع�د اع�الن تحرير كل
مدن االنبار من داعش “.

وتاب�ع ان “تغيري ه�ذه البوابات
االمني�ة ببوابات نظامي�ة اعطى
جمالي�ة ملداخ�ل ه�ذه امل�دن
ونفض�ف غب�ار املرحل�ة املظلمة
الت�ي خلفته�ا عصاب�ات داعش
االجرامية للمدينة والتي استخدم
اكوام من الحديد كواجهة سيطرة
امنية”.

جملس القضاء األعلى يوضح دور حمكمة التمييز يف احلفاظ على املال العام
بغداد /الزوراء:
اصدر مجلس القضاء االعى توضيحا بشأن دور
محكمة التمييز يف الحفاظ عى املال العام.
وق�ال املجل�س يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
منه ،انه «تجسي�دا ً لحرص السلطة الترشيعية
يف مختل�ف العص�ور ب�رورة الحف�اظ ع�ى
املال العام ،فقد رشع�ت املادة ( )97من قانون
إدارة البلدي�ات رق�م ( )165لسنة  1964والتي
جاء فيه�ا (تسجل باسم البلدي�ة بدون عوض
كافة الش�وارع الواقعة داخل حدودها واملروك
استعماله�ا للنف�ع الع�ام املوجودة عن�د نفاذ
ه�ذا القانون أو التي تحدث بع�د ذلك عى وفق
القوان�ن املرعية أو الت�ي يدخل ضمن حدودها
عن�د تغريه�ا ،وع�ى دوائ�ر الطاب�و تصحي�ح
ً
مبارشة ان
تسجيل هذه الشوارع باسم البلدية
كانت مسجلة باسم غريها بال رسم )».
واض�اف انه «م�ن تحلي�ل هذا الن�ص يشرط
لتطبيقه عى العقار املشمول به ما ييل :
ان يك�ون هناك ش�ارع مفت�وح داخل حدودالبلدي�ة ،وبالت�ايل ال يشم�ل الش�وارع والطرق
خ�ارج ح�دود البلدي�ة الت�ي نظم�ت أحكامها
قوانن أخرى .
ان يتم استعم�ال هذا الشارع للنفع العام منقبل جمهور الناس استعماالً فعليا ً .
وان يك�ون ه�ذا الشارع مفتوح�ا سابقا ً عندنفاذ القانون يف . 1964/ 10/ 13
أم�ا الشوارع التي تم إحداثه�ا بعد نفاذه ،فقد
قيد حكم املادة ( )97بإحكام قانون االستمالك
رقم ( )54لسنة  1970امللغى بقانون االستمالك

رقم ( )12لسنة  1981الذي حل محله.
ويرتب عى تحقق هذه الرشوط ما ييل :
 -1تع�د ملكية هذه الشوارع من تاريخ صدور
ونفاذ امل�ادة ( )97باس�م البلدي�ة ،وتسجيلها
يعد كاشفا ً لحال�ة ملكيتها للشوارع ال منشئاً،
ويع�د نص املادة ( )97قاطعا ً بخصوص ملكية
البلدي�ة للشوارع سواء ت�م التسجيل من عدمه
الن نقل امللكية تم بحكم القانون .
 -2والن ه�ذه الشوارع ق�د تمت منذ زمن بعيد
للمصلح�ة العام�ة وقدمت خدم�ات ال تعد وال
تحىص لجمهور الن�اس ،ولهذا يكون تسجيلها
للمصلحة العامة بدون بدل .
وتاب�ع انه «تأسيسا ً عى م�ا تقدم فقد استقر
العمل القضائ�ي ،وبكل محاك�م العراق وعى
مختل�ف درج�ات التق�ايض ،ويف مقدمته�ا
محكمة التمييز االتحادية عى وجوب التحقق
م�ن شم�ول العق�ار الذاه�ب للش�ارع العام
بإحكام املادة ( )97م�ن قانون إدارة البلديات
م�ن عدمه عند إقامة دعاوى منع املعارضة او
املطالب�ة بأجر املثل من قبل أصحاب العقارات
التي لم تسج�ل الشوارع بأس�م البلدية يف دار
التسجي�ل العق�اري ،وق�د استق�رت أحك�ام
القض�اء املدن�ي يف الع�راق ومب�ادئ محكم�ة
التميي�ز االتحادي�ة برد دعوى من�ع املعارضة
املقام�ة م�ن قب�ل صاح�ب العق�ار الذاه�ب
للش�ارع العام أو املطالب�ة بأجر املثل إذا كانت
مشمولة بإحك�ام املادة ( ،)97والقول بخالف
ذل�ك يؤدي إىل تعطيل مرف�ق عام حيوي ،وهو
الشارع الع�ام ،ويصيب املصلحة العامة واملال

الع�ام بالصمي�م ،الن الحكم�ة الترشيعية من
سن املرشع لهذه امل�ادة هو حماية املال العام
من جه�ة ،وتحقيق املصلح�ة العامة وضمان
استمراري�ة املرف�ق العام من تقدي�م خدماته
للمواطنن ،وهذه الحكم�ة الترشيعية ناتجة
م�ن العالق�ة الصميمية ملوضوع ن�زع ملكية
العق�ارات للمصلحة العام�ة وارتباطها باملال
العام ،وذل�ك ألسباب واقعية تتعل�ق بالحقبة
الزمني�ة للف�رة املاضي�ة القديم�ة لفتح تلك
الش�وارع م�ن قب�ل الدول�ة يف خمسيني�ات
وأربعينيات وثالثينيات القرن املنرصم أو أقدم
من ذلك ،وع�ى سبيل املثال فتح شوارع (مدن
الكاظمية ,االعظمية ،الك�رادة ,املنصور ,باب
الرشق�ي باب املعظ�م ,شارع الرشي�د ,شارع

النه�ر ،ش�ارع الكف�اح ,ش�ارع السع�دون)
وكذل�ك شوارع مدن الع�راق كافة ،ومنها عى
سبيل املثال (املوصل ,البرصة ،النجف ,كربالء,
النارصية ,الحلة ,كركوك ،الرمادي ...الخ».
ولق�دم الف�رة الزمني�ة لفت�ح ه�ذه الشوارع
وبسبب تق�ادم اليد عليها ووضع البلدية عليها
واتخاذها شوارع مستعملة للنفع العام ،فتكون
ه�ذه الحي�ازة املستم�رة للبلدي�ة واستعمالها
للنفع العام دليل قاط�ع مللكيتها لتلك الشوارع
وما صدور املادة ( )97إال لتقرير هذه امللكية .
وبرغ�م ان هذا النص الذي م�ى عى ترشيعه
أكث�ر م�ن ستة وخمس�ن سن�ة ،وبموجبه تم
الحفاظ عى املال الع�ام وملكية البنى التحتية
واملتمثلة بالشوارع العامة ،إال ان اتجاه املحكمة

االتحادية العليا بقرارها الصادر بالعدد ()108
وموحدته�ا (/124اتحادي�ة )2019/يف 1/ 20
 2020/وال�ذي قى بع�دم دستوري�ة أحكام
امل�ادة ( )97م�ن قان�ون إدارة البلدي�ات ،يثري
الشك واالستغ�راب ،والدوافع التي دعت رئيس
املحكم�ة االتحادية العليا إىل تبن�ي إصدار مثل
هك�ذا ق�رار ويف هذه الظ�روف الحساسة التي
يمر به�ا البلد واملقرنة بالظ�روف االقتصادية
الصعبة التي عليها حال الدولة برغم ان أي نص
قانوني يت�م ترشيعه لحفظ املال العام ويحقق
املصلح�ة العامة يع�د من البديهي�ات املقدسة
بموافقته للدستور .
إن م�ا ج�اء بالق�رار أع�اله يف حال�ة األخذ به
سي�ؤدي إىل كارث�ة مالي�ة حقيقي�ة تق�ع عى
الدول�ة ،وتثق�ل خزينته�ا بعج�ز ومديونات ال
ح�رص لها مطلقاً ،وبملي�ارات الدنانري الناتجة
عن قيمة تلك الشوارع ومنافعها ،وتكون الدولة
ملزم�ة بدفعها إىل أصحاب العقارات التي واقع
حالها شوارع منذ أكثر من نصف قرن .
إال ان م�ا ف�ات عى م�ن اصدر ه�ذا الحكم ان
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا بتشكيلته�ا الت�ي
أصدرت الحكم كانت فاق�دة لشكلها القانوني
ال�ذي أوجبت�ه امل�ادة ( )3من قان�ون املحكمة
االتحادي�ة رقم ( )30لسن�ة  ، 2005إذ إنها قد
تشكل�ت بعضوي�ة ثمانية قضا ،وأم�ا العضو
ق�اض متقاع�د ،وه�و القايض
التاس�ع فه�و
ٍ
محم�د رج�ب الكبي�ي ال�ذي ت�م إحالت�ه إىل
التقاعد بتاري�خ  ،2018/ 7/ 1وبالتايل انتفت
صفت�ه القضائي�ة ويكون ترشيح�ه ،ومن ثم

تعيينه عضوا ً أصليا ً باملحكمة االتحادية العليا،
معدوم�اً ،وم�ا يرتب عى ذلك تك�ون املحكمة
عند إصدارها الحكم الذي قى بعدم دستورية
امل�ادة ( )97من قان�ون إدارة البلدي�ات فاقدة
لشكله�ا القانوني ،ويك�ون حكمه�ا معدوما ً
غ�ري قابل للتنفيذ ،وتكون ه�ذه املادة ما زالت
ساري�ة املفعول ونافذة وواجبة التطبيق ،وهذا
املب�دأ أقرت�ه الهيئة العامة يف محكم�ة التمييز
االتحادي�ة يف قرارها الصادر بالعدد (/2الهيئة
العام�ة )2020/يف  2020/ 1/ 27بص�دد
تدقيق الدع�وى الخاصة بالخالف الحاصل بن
مديرية بلدية البرصة والرشكة العامة لتصنيع
الحب�وب بخص�وص فتح ش�ارع ع�ى قطعة
االرض موض�وع الدعوى ،حيث قضت محكمة
التميي�ز االتحادية بنفاذ املادة ( )97من قانون
إدارة البلدي�ات رقم ( )165لسن�ة  1964كون
الحكم بعدم دستوريته�ا الصادر من املحكمة
االتحادي�ة بالق�رار املرق�م (/108موحدته�ا
/124اتحادية )2019/يف  2020/ 1/ 20فاقد
الش�كل القانوني كونه صادرا من محكمة غري
مكتملة النصاب القانون�ي من حيث التشكيل
الع�ددي حسب ما تقتضيه أحك�ام املادتن (3
و )5م�ن قانون املحكم�ة االتحادية العليا رقم
( )30لسن�ة  ،2005وبذل�ك يصبح ه�ذا القرار
غ�ري ملزم ألي�ة محكم�ة ،وال يعد بات�ا ً حسب
الوص�ف الوارد يف املادة ( )94من الدستور ،الن
صفة البتات تكون للقرار الصادر من محكمة
مستكمل�ة النص�اب القانوني بحس�ب قانون
تشكيلها.
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البورصة احمللية تشهد استقرارا
بأسعار الدوالر

بغداد /الزوراء:
سجل�ت أس�واق العمل�ة األجنبية يف
بغداد ،امس االثنني ،استقرارا ً بسعر
رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل
الدينار العراقي.
وجاءت أسع�ار بي�ع ورشاء الدوالر

رشك�ات الصريف�ة ،كاآلت�ي :سع�ر
البيع لل�دوالر الواح�د  1215ديناراً،
أي  121ألف�ا ً و 500دين�ار للمائ�ة
دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر 1205
دين�اراً ،أي  120ألف�ا ً و 500دين�ار
للمائة دوالر.

الزراعة تعلن منع صيد األمساك تزامنا
مع بدء موسم التكاثر

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،ام�س
االثنني ،منع صيد األسماك وبيعها
وتسويقها ب�ني املحافظات تزامنا
مع ب�دء موسم التكاث�ر يف األنهار
واأله�وار واملسطحات املائية كافة
من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة
السمكية يف البلد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نسخة منه ،إن “القرار
يشمل منع صي�د األسماك وبيعها
وتسويقها يف محافظات (البرصة،
ميسان ،ذي قار ،املثنى ،القادسية
والنج�ف االرشف) للف�رة م�ن
 15/2ولغاي�ة  15/4ومحافظات

(بغداد ،دياىل ،صاح الدين ،االنبار،
باب�ل ،كرب�اء املقدس�ة وواسط)
للف�رة م�ن  1/3ولغاي�ة ،1/5
فض�ا ع�ن محافظ�ات (كركوك،
ونين�وى) للفرة م�ن  1/4ولغاية
.”1/7/2020
وأض�اف البي�ان أنه “ت�م استثناء
ك�ل األسم�اك البحري�ة وامل�زارع
السمكية (الكارب العادي ،الكارب
العشبي والكارب الفيض) من هذا
القرار ،ويرت�ب عىل املخالف لهذه
التعليمات عقوبات قانونية” .مبينا
أن “ه�ذا الق�رار يأت�ي للمحافظة
ع�ىل املخ�زون السمك�ي وتنمي�ة
الثروة السمكية يف العراق”.
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التخطيط تعلن إطالق املشروع الوطين لتشغيل الشباب
أعلن وزير التخطيط ،نوري صباح
الدليم�ي ،امس االثن�ني ،عن إطاق
امل�رشوع الوطني لتشغيل الشباب،
فيما أكد محافظ البنك املركزي ،عيل
العاق ،استعداد البنك لتقديم جميع
سبل الدعم املمكنة للمرشوع.
ونق�ل بيان ع�ن الدليم�ي ،يف كلمة
ل�ه القاه�ا خ�ال املؤتم�ر املوسع
الذي عق�د يف الوزارة ،وحرضه عدد
م�ن الن�واب واملحافظ�ني ورؤساء
الهيئات ومسؤولني آخرين“ :نعلن
إط�اق امل�رشوع الوطن�ي لتشغيل
الشباب”.
مؤك�دا ً أن “الف�رة القليل�ة املقبلة
ستشهد إعان آليات املرشوع وسبل
استف�ادة الشباب منه واملحافظات
املشمولة يف مرحلته األوىل”.
وأك�د الدليم�ي “أهمي�ة امل�رشوع

باعتب�اره إح�دى خط�وات الوزارة
االسراتيجي�ة يف االعتم�اد ع�ىل
القدرات العراقية الشابة ،وتحقيق
املزي�د م�ن أه�داف رؤي�ة التنمية
املستدام�ة  ،2030ك�ون الشب�اب
الركن والقاعدة األساس التي تستند
اليها التنمية وتنطلق منها”.
مؤك�دا ً أن “طريق ه�ذا املرشوع لم
يك�ن معبدا ً ل�وال التضحي�ات التي
قدمه�ا شب�اب الع�راق املخلص�ني
لوطنهم”.
ولفت الدليمي اىل “اعتماد املرشوع
مب�دأ الرشاك�ة ب�ني الشب�اب م�ع
تطوي�ر قدراته�م وتمكينه�م م�ن
إنش�اء مشاري�ع واع�دة وم�درة
للدخل”.
مبين�ا ً “سعي ال�وزارة نحو توحيد
جمي�ع الجه�ود ذات العاق�ة يف

القطاعني العام والخاص واملجتمع
الدويل ومنظماته الفاعلة يف العراق،
به�دف الحف�اظ ع�ىل ديموم�ة
املرشوع وتحقيق أهدافه”.
وأش�ار اىل “مواءم�ة ال�وزارة
للم�رشوع م�ع خطته�ا الخمسية
واسراتيجيته�ا يف تطوي�ر القطاع
الخاص ،إذ تبنت املرشوع من حيث
وض�ع السياسات العام�ة واإلدارة
واملتابعة والتمويل ،وبتنفيذ مبارش
م�ن قب�ل القط�اع الخ�اص” .من
جهت�ه ،أكد محاف�ظ البنك املركزي
العراقي ،عيل العاق ،بحسب البيان
“عن استعداد البن�ك لتقديم جميع
سب�ل الدع�م املمكنة للم�رشوع”.
وكان وزير التخطيط ،نوري صباح
الدليمي اك�د ،يف ( 30كانون الثاني
 ،)2020ان األسبوع الحايل سيشهد

انط�اق املرشوع الوطن�ي لتشغيل
الشب�اب ،الفتا اىل أن الوزارة وحدت
جمي�ع الجه�ود لدع�م املشاري�ع

خام برنت ينخفض إىل أقل مستوياته منذ عام
رويرز /متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار خام برنت ،امس االثنني،
إىل أق�ل مستوياته�ا فيما يزي�د عىل عام
نتيج�ة املخ�اوف م�ن تراج�ع الطلب يف
الص�ني ،أكرب مستورد للنفط يف العالم ،يف
أعقاب تفيش فريوس تاجي هناك.
وثم�ة دالئل ع�ىل أن الطلب ع�ىل الوقود
يف الص�ني ينخف�ض م�ع إلغ�اء رشكات
الطريان رحات لوق�ف انتشار الفريوس
وتأجي�ل مقاطعات إعادة فت�ح مصانع
عقب عطلة العام القمري الجديد.
وتعطلت ساسل اإلم�دادات يف ثاني أكرب

اقتص�اد ومستهل�ك للوق�ود يف العال�م،
م�ا دفع سينوب�ك ،أكرب رشك�ة تكرير يف
الص�ني ،لخف�ض اإلنتاج نح�و  12باملئة
الشهر الجاري.
وسجل خام برن�ت  56.44دوالرا للربميل
بحلول الساعة  07:50بتوقيت غرينتش،
منخفض�ا  18سنت�ا بما يع�ادل .0.3%
وانخفض�ت األسعار بم�ا يصل إىل 2.1%
مسجل�ة  55.42دوالرا يف وق�ت ساب�ق،
وهو أقل مستوى من�ذ الرابع من كانون
الثاني .2019
وارتف�ع خ�ام غ�رب تكس�اس الوسيط

األمريك�ي  10سنت�ات إىل  51.66دوالرا
للربميل بعدما سجل أقل مستوى للجلسة
عند  50.42دوالرا بانخفاض  ،2.2%وهو
أقل سعر من�ذ  14يناير /كان�ون الثاني
.2019
وقد تق�دم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد
االجتم�اع املق�رر يف آذار ،ليصب�ح شباط
من أجل مناقشة أثر تفىش الفريوس عىل
الطل�ب .وقالت مص�ادر يف أوبك +إن من
املقرر أن تعق�د اللجنة الفني�ة املشركة
اجتماع�ا لتقيي�م تأث�ري الف�ريوس ه�ذا
األسبوع.

الذهب يرتاجع وسط مساع صينية للحد من أضرار
“كورونا”
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
فق�د الذهب واحدا باملئ�ة لينزل عن أعىل
مست�وى يف نحو أربعة أسابيع مع تحرك
الص�ني لحماي�ة اقتصاده�ا م�ن تأث�ري
الفريوس التاجي ،وصعود الدوالر نتيجة
لتدفقات عىل أصول املاذ اآلمن.
خ�ر الذه�ب يف املعام�ات الفوري�ة ما
يص�ل إىل واح�د باملئة ،وبحل�ول الساعة
 1033بتوقي�ت جرينتش ،نزل  0.7باملئة

إىل  1578.26دوالرا لألوقية (األونصة).
وسجلت األسع�ار أع�ىل مستوياتها منذ
الثامن من يناي�ر /كانون الثاني يف وقت
سابق من الجلسة .ويف العقود األمريكية
اآلجل�ة ،هب�ط الذه�ب  0.3باملئ�ة إىل
 1582.90دوالرا.
وارتفع�ت األسهم األوروبي�ة واألمريكية
قلي�ا ،لكن األسهم العاملي�ة هبطت ألقل
مست�وى يف سبع�ة أسابي�ع .وارتف�ع

ال�دوالر نحو  0.3باملئ�ة مقابل منافسيه
الرئيسيني بعدما تع�اىف من أقل مستوى
م�ن أسبوع�ني ال�ذي المس�ه الجلس�ة
السابقة.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى،
استق�ر البادي�وم عن�د  2277.65دوالرا
لألوقية ،يف حني هبطت الفضة  1.3باملئة
إىل  17.79دوالرا ،وتراج�ع البات�ني 0.3
باملئة إىل  953.75دوالرا.
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التنموية بالقط�اع الخاص ،ومنح
العاملني في�ه حقوقا ً متساوية مع
نظرائهم يف القطاع العام.

مبيعات مزاد املركزي تهبط
لـ  231مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
شه�دت مبيع�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي انخفاضا ،امس االثنني ،اىل
 231مليون دوالر يف مزاد بيع العملة
األجنبي�ة ،بع�د ان سجل�ت يف املزاد
الساب�ق  236ملي�ون دوالر .وذك�ر
بيان للبن�ك ،تلقت “الزوراء” نسخة
من�ه إن “إجم�ايل البي�ع ألغ�راض

النهرين اإلسالمي يوضح تعليمات
التمويل مببلغ  25مليون دينار

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف النهري�ن االسام�ي
الحكومي ،ام�س االثنني ،عن اصدار
تعليمات تمويل مرابحة رشاء السلع
للموظف�ني واملواطن�ني وبمبل�غ 25
مليون دينار.
وق�ال امل�رصف يف بي�ان ل�ه تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه ،ان “الضوابط
تتضمن الحد االعىل للتمويل بالنسبة
ملوظف�ي الدول�ة والزبائ�ن بص�ورة
عام�ة  25مليون دين�ار لرشاء سلع
وبم�دة س�داد تص�ل اىل  5سن�وات،
وبنسبة مرابحة ( فائدة)  5%سنويا،
مع تقديم كفيل ضامن من موظفي
الدولة عىل ان يتناسب انصاف صايف
راتبه مع القسط الشهري”.
وتاب�ع ام�ا “بالنسب�ة للموظف�ني
املوطنة رواتبهم ل�دى املرصف ،فأن
الح�د االع�ىل لتموي�ل مرابحة رشاء
السل�ع هو  35ملي�ون دينار ،وبمدة

حيقق لك االنتشار األوسع
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

لالستفسار 07810090003 :

س�داد تص�ل اىل  5سن�وات وبنسبة
مرابح�ة (فائ�دة) ،ويك�ون ب�دون
كفي�ل بضم�ان راتب�ه وبم�ا يتاءم
م�ع الس�ن القانوني�ة لاحال�ة عىل
التقاع�د ،ويشم�ل ذوي املوظف من
الدرجة االوىل بضم�ان راتب املوظف
املوطن”.
واضاف امل�رصف ان “من التعليمات
االخ�رى ه�و ان اليق�ل عم�ر طالب
التمويل عن  18عاما ،وانه عىل طالب
التموي�ل فت�ح وديعة تح�ت الطلب
يف اح�د ف�روع مرصفن�ا ،ويستحق
القسط االول بعد  30يوما من تاريخ
تسلم السلع”.
وتأسس م�رصف النهرين االسامي
يف  ،17/12/2012وهو اول مرصف
حكوم�ي اسام�ي ،وب�ارش خ�ال
ع�ام  2018من�ح ق�روض وسل�ف
للمواطنني واملوظفني عىل وفق آليات
وضوابط معينة.

ارتفاع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
أنهى امل�ؤرش العام لبورصة العراق
جلس�ة ت�داوالت ،ام�س االثن�ني،
ع�ىل ارتف�اع ،واغلق عن�د مستوى
 479.06نقط�ة ،مقارنة بالجلسة
السابقة البالغ { }478.71نقطة.
وت�م الت�داول ،ام�س ،ع�ىل أسهم
 24رشك�ة ،م�ن أص�ل  104رشكة
مقي�دة يف الس�وق ،وبل�غ ع�دد
االسهم املتداولة {}358.954.748
سهم�ا .بينما بلغ�ت قيمة االسهم
{ }798.487.516دينارا .
وأصب�ح ع�دد الرشك�ات املتوقفة
بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم
التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح املايل
{ }24رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املش�راة من
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف
السوق النظامي { }34,880مليون
سه�م بقيم�ة بلغ�ت {}104,374
مليون دينار من خال تنفيذ {}28
صفقات عىل اسهم { }3رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباع�ة
م�ن املستثمرين غ�ري العراقيني يف
السوق النظامي { }55,595مليون
سه�م بقيم�ة بلغ�ت {}171,572

إعالنك في

تعزيز األرص�دة يف الخارج {حواالت
 إعتم�ادات} بل�غ  209مليون�اً،و 119ألفا ً و 580دوالراً ،وكان البيع
النقدي منه�ا  22مليونا ً و 300الف
دوالر” .ولف�ت اىل ان “سع�ر بي�ع
املبال�غ املحولة لحساب�ات املصارف
يف الخارج { }1190دينار لكل دوالر،
وهو سعر البيع النقدي نفسه”.

العدد/632:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/2/2:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليه (احمد عبد الحسن عليوي)
م/تبليغ
قام�تِ املدعي�ة (ري�م عب�د الكريم هاش�م) الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ه اع�اه والتي تطلب فيه�ا تصديق
الط�اق الخارج�ي وبالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2020/2/12
الساع�ة التاسع�ة صباح�ا ً وعن�د عدم حض�ورك او
ارسال من ين�وب عنك سوف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ً و وفقا ً للقانون.
القايض
رافد مركز االعرجي

العدد2020/1061:
جمهورية العراق
التاريخ2020/2/3:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املواطن (حيدر احمد نعمه)
م/اعان
بناء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل املدع�و (احمد
نعم�ه لفته) الذي تطلب اص�دار حجة وقيمومه
بحقك علي�ه تقرر تبليغ�ك يف جريدتني محليتني
يوميت�ني بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة او من
ين�وب عن�ك قانونا ً خ�ال سبعة ايام م�ن اليوم
التايل للنرش وبخاف�ه سوف تقوم هذه املحكمة
باصدار حجة حج�ز وقيمومه بحقك وبناءا ً عىل
الطلب املقدم من املدعو اعاه.
القايض
رافد مركز االعرجي

مليون دينار من خال تنفيذ {}54
صفقات عىل اسهم رشكتني .
أم�ا ع�دد االسه�م املش�راة م�ن
املستثمرين غري العراقيني يف السوق
الثان�ي فبل�غ { }760ال�ف سه�م
بقيمة بلغت { }1,900مليون دينار
من خال تنفيذ { }10صفقات عىل
اسهم رشكة واحدة .
بينم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباع�ة
م�ن املستثمرين غ�ري العراقيني يف
الس�وق الثان�ي { }810ال�ف سهم
بقيمة بلغت { }2,025مليون دينار
من خال تنفي�ذ { }11صفقة عىل
اسهم رشكة واحدة.
يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية
استخدم أنظمة التداول االلكروني
واإلي�داع املركزي منذ ع�ام ،2009
ويسعى إلطاق نظ�ام التداول عرب
االنرن�ت للمستثمري�ن ،وينظ�م
خم�س جلس�ات ت�داول أسبوعيا ً
من األحد إىل الخميس ,ومدرج فيه
 102رشكة مساهمة عراقية تمثل
قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت
والصناع�ة والزراع�ة والتأم�ني
واالستثم�ار امل�ايل والسياح�ة
والفنادق.

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن وزارة
الكهرب�اء باس�م (حسني
كاظ�م حس�ون) يرج�ى
ممن يعث�ر عيها تسليمها
اىل جهة االصدار..
مع فائق الشكر والتقدير.

الرياضي

أصفر وأمحر

جبار  :الوضع األمين يرسم مالمح
آلية الدوري املمتاز

بغداد /متابعة الزوراء
كشف�ت لجن�ة املسابقات يف االتحاد العراقي لك�رة القدم عن أن آلية استئن�اف الدوري املمتاز
مرهون�ة بالوضع االمني يف البالد.وك�ان اتحاد الكرة قد حدد ال� 16م�ن شباط الجاري موعدا ً
الستنئ�اف دوري الكرة املمتاز ،إذ يقام ال�دوري يف اقليم كردستان عىل وفق نظام املجموعات.
وقال رئيس لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة ،عيل جبار :إن «هناك آليات وافكارا عديدة الستئناف
ال�دوري املمت�از ،خاصة بعد ني�ة االندية املنسحب�ة املشارك�ة يف البطولة والرتاج�ع عن قرار
االنسحاب».واوض�ح أن�ه «ما زال من املبكر الحديث عن تغيري آلية الدوري ،لكن قد يطرأ عليها
بعض التغيريات يف حال تحسن الوضع االمني يف بغداد واملحافظات الوسطى والجنوبية».

العدد 7182 :الثالثاء  4شباط 2020

6

No: 7182 Tue 4 Feb 2020

www.alzawraapaper.com

اعرتاض على حكم اللقاء الصيين

رمسيا ..ملعب فرانسوا حريري حيتضن مباريات فريق الشرطة يف دوري أبطال آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
وافق االتح�اد االسيوي لكرة القدم
ع�ىل إقام�ة مباري�ات الرطة يف
دوري ابط�ال آسي�ا ع�ىل ملع�ب
فرانسوا حريري يف مدينة أربيل.
وكان الرطة قد حدد ملعب كربالء
ً
ارض�ا له يف البطولة،
الدويل ليكون
حيث أرسل االتحاد االسيوي كتابا ً
اىل إدارة القيث�ارة الخرضاء ،يبلغه
بأن مبارياته ستقام يف كربالء.
لكن االندي�ة املتواجدة يف مجموعة
الرط�ة أب�دت اعرتاضه�ا ع�ىل
امللع�ب ،لتخاط�ب إدارة الرط�ة
االتح�اد االسيوي بنق�ل امللعب من
كربالء اىل أربيل.
وتلق�ت إدارة ن�ادي الرط�ة،
ام�س االثنن ،اشعارا ً م�ن االتحاد
االسي�وي ،يبلغ�ه بموافقت�ه ع�ىل
إقامة املباريات يف أربيل.
وسيواج�ه الرط�ة ع�ىل ملع�ب
“فرانس�وا حري�ري” ،ك�ل م�ن
االستق�الل االيران�ي والوح�دة
االماراتي واالهيل السعودي يف (10
و 17شباط و 7نيسان).
وأك�د مص�در مق�رب م�ن ن�ادي
الرط�ة الريايض أن الن�ادي قدم
اعرتاض�ا اىل االتحاد اآلسيوي بكرة
القدم ع�ىل طاقم التحكيم الصيني
ملبارات�ه امام استق�الل طهران يف
الع�ارش من شباط الجاري ،مشريا
اىل ان هناك توقعات برفض دخول
الطاق�م اىل اربي�ل
ل�دواع احرتازية
ٍ
من قبل سلط�ات اقليم كردستان،
بمنع دخ�ول الوافدي�ن من الصن
بسبب وباء كورونا .
وق�ال املص�در “ان�ه ،وبسب�ب
االجراءات املش�ددة يف مطار اربيل
بمنع الصينين او املقيمن او حتى
الوافدين من الص�ن بدخول اقليم

منتخب تنس الطاولة حيرز وساما
ذهبيا ومثله حناسيا يف بطولة مصر

بغداد /متابعة الزوراء
بمشارك�ة  21دول�ة يف بطول�ة
م�رص الدولي�ة تتواص�ل بطولة
تن�س الطاول�ة الت�ي انطلقت يف
مدين�ة االسكندرية ي�وم الثالثن
من كانون الثاني املايض وتستمر
لغاي�ة الخام�س م�ن شب�اط
الجاري.
وقال أم�ن رس االتح�اد العراقي
لتن�س الطاولة ،ل�ؤي الرساي ان

احتاد اليد حيدد موعد استئناف
مباريات الدوري املمتاز
كردست�ان بسب�ب وب�اء كورونا،
لذا م�ن املتوقع ان تح�دث مشكلة
يف عملي�ة دخ�ول طاق�م التحكيم
الصيني اىل أربيل”.
ولف�ت اىل أن “ن�ادي الرطة ،ويف
عملي�ة احرتازية ،طلب من االتحاد
اآلسي�وي استب�دال طاق�م تحكيم
مبارات�ه ام�ام استق�الل طه�ران
بجنسيات اخرى”.

اسرتاليا متنع إقامة مباراة نورث
وشنغهاي بقيادة الدولي علي صباح
بغداد /متابعة الزوراء
منعت الحكومة االسرتالية اقامة مباراة فريق نورث غلوري االسرتايل
وضيف�ه شنغهاي شنغوا الصين�ي يف دوري ابطال اسيا ،وجاء قرار
من�ع املباراة م�ن قبل الحكوم�ة االسرتالية بسب�ب انتشار فريوس
كورونا يف الص�ن واإلصابات الكبرية التي حصل�ت جراء ذلك.وكان
من املق�رر ان يقود املباراة طاقم تحكيم�ي عراقي دويل بقيادة عيل
صب�اح ومساعديه حيدر عبد الحسن وواث�ق مدلل لحساب الجولة
االوىل باملجموعة السابعة من دوري ابطال آسيا لكرة القدم .2020
وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن ،األسبوع املايض ،أن مباريات األندية
الصينية املقررة إقامته�ا عىل أرضها يف شهري شباط وآذار املقبلن
ضمن منافسات دور املجموعات من دوري أبطال آسيا ،سيتم نقلها
ُ
وستلع�ب كمباريات خارج الدي�ار بسبب فريوس
إىل خ�ارج البالد،
كورونا الذي يرضب الصن .وجاء يف بيان عىل موقع االتحاد اآلسيوي
أن” القرار ص�در بعد مشاورات مع االتح�اد الصيني للعبة كإجراء
احرتازي لضمان سالمة ورفاهية الالعبن واألندية املشاركة”.
وق�ال االتحاد اآلسي�وي إنه” سيتخذ ق�راره ،يف وق�ت الحق ،بشأن
مباريات العودة واملباريات األخرى”.
وأدى ف�ريوس كورون�ا حت�ى اآلن إىل وف�اة أكثر م�ن  300شخص
وإصابة أكثر من  14ألف إصابة يف الصن.
ً
مقررة
وتم إلغاء العديد من البطوالت واألحداث الرياضية التي كانت
إقامتها يف الصن أو نقلها إىل خارج البالد نتيجة فريوس كورونا.

يشار اىل االتح�اد اآلسيوي كان قد
ثبت مواعيد فريق الرطة بملعبه
يف منافسات ف�رق املجموعة االوىل
بدوري ابط�ال اسي�ا ،حيث يالقي
استق�الل طه�ران يف الع�ارش من
شباط الجاري ،والوحدة االماراتي
يف  17م�ن الشهر نفس�ه ،واالهيل
السع�ودي يف الساب�ع م�ن شه�ر
نيسان املقبل.

وأت�م ن�ادي الرط�ة تعاق�ده مع
ثالث�ة محرتف�ن جدد خ�الل فرتة
االنتقاالت الشتوية ،وبرغبة املدرب
الرصبي ،ألكسندر إليتش ،استعدادا
النطالق الدوري.
وق�ال امل�درب املساع�د بفري�ق
الرط�ة ،حس�ن عب�د الواح�د:
إن اإلدارة نجح�ت يف التعاق�د م�ع
الكولومبي�ن دييج�و كالدي�رون،

بمستواه�م الفن�ي ،حاولن�ا
تطويرهم يف فرتة توقف الدوري،
كم�ا أن الحفاظ ع�ىل املحرتفن
ً
عام�ال إيجاب ًي�ا ،ويعط�ي
يع�د
الفريق دفعة من االستقرار”.
وأكم�ل“ :نح�ن جاه�زون
ملنافس�ات املوسم الح�ايل ،الذي
أعتق�د أن�ه سيك�ون معق� ًدا
لضبابي�ة املوق�ف والتأجي�الت
الكث�رية ،لكننا نسع�ى لتحقيق
نتائ�ج إيجابي�ة” .يش�ار إىل أن
أمان�ة بغداد يلع�ب يف املجموعة
الثاني�ة بال�دوري يف ده�وك،
وقدم�ت األندي�ة طل ًب�ا لنق�ل
املنافس�ات إىل العاصم�ة بغداد
كون جميع األندية من هناك.

العب الكويت الكويتي ،واإلسماعييل
امل�رصي سابق�ا ،وخ�وان فابيان،
العب األهيل السعودي السابق.
كم�ا ضم الن�ادي األوغندي الالعب
ماويج�ي ال�ذي لعب يف ع�دة دول
،منها النرويج وأيسلندا ،باإلضافة
إىل العربي الكويتي.
نّ
وبن أن “الالعبن الثالثة سيشكلون
إضافة نوعي�ة للفريق ،ال سيما أن

الرطة تنتظره مباريات يف دوري
أبط�ال آسيا ،إىل جان�ب منافسات
ال�دوري املح�يل ،وبالت�ايل التعاقد
مع الالعبن يف هذا التوقيت خطوة
إيجابية للرتميم”.
يش�ار إىل أن الرط�ة نجح يف ضم
العبن من نفط ميسان عىل سبيل
اإلع�ارة ،هما محم�د مزهر وأكرم
رحيم.

بغداد /متابعة الزوراء
ح�دد االتح�اد العراق�ي لكرة الي�د مواعيد ومك�ان استئن�اف الدوري
املمتاز.
وق�ال رئي�س اتحاد اليد ،سالم ع�واد :إن “االتحاد العراق�ي لكرة اليد،
ق�رر استئناف مباريات املرحلة األوىل للدوري العراقي لكرة اليد املمتاز
للموس�م الحايل (التجمع الثاني  5مباري�ات) يف محافظة البرصة يوم
الجمعة املقبل”.
واكد عواد عىل “أهمية استمراري�ة مباريات الدوري املمتاز وللوصول
لله�دف النهائي ،وهو إنهاء ال�دوري يف موعدة مع مراعاة تكملة باقي
منه�اج االتحاد العراقي لك�رة اليد بالرغم من صعوب�ة الحصول عىل
الدعم املايل ،وذلك للظروف التي يمر بها البلد”.
يذكر أن الرطة يتصدر الدوري املمتاز بعد مرور  6جوالت.

احتاد السلة ينفي استقالة مدرب املنتخب الوطين قصي حامت
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف االتح�اد العراق�ي لك�رة السل�ة عن
حقيق�ة استقالة م�درب املنتخ�ب الوطني،
ق�ي حاتم ،م�ن قي�ادة اس�ود الرافدين يف
التصفيات االسيوية.
وق�ال نائب رئي�س االتح�اد ،ك�اوة فيصل:
إن “االتح�اد يعمل بشكل مستم�ر من اجل
ان يك�ون املنتخ�ب مستع�دا بش�كل جي�د
للتصفيات االسيوية املق�رر انطالقها نهاية
شهر شباط الجاري”.
وأوض�ح أن “امل�درب ق�ي حات�م سيق�ود
املنتخ�ب ويساع�ده خال�د يحي�ى” .مبين�ا ً
ان “االنب�اء الت�ي اش�ارت اىل استقالته غري

صحيحة ،وهو مستمر مع اسود الرافدين”.
وأعل�ن مدرب املنتخب الوطن�ي لكرة السلة،
قي حات�م ،قائمة اسود الرافدين استعدادا ً
للتصفيات املؤهلة إىل كأس آسيا .2021
وسيسافر املنتخ�ب اىل دولة قطر للمشاركة
يف املعسك�ر التدريب�ي الخارج�ي واج�راء
املباريات الودية ث�م املشاركة يف بطولة امللك
عبد الل�ه الثان�ي يف االردن تحض�ريا ً للنافذة
االوىل من تصفيات كأس اسيا .2021
وتضم بطولة امللك عبد الله منتخبات العراق
واألردن وسوري�ا ولبن�ان والبحرين ،إذ تقام
للفرتة من  10-15شباط الجاري.
وج�اءت القائمة ع�ىل النحو اآلت�ي :محمد

صالح مه�دي وعيل مؤي�د اسماعيل وسنار
اياد شمدين وكرار جاسم حمزة وذو الفقار
فاضل محم�د عيل وعيل حاتم حميد وايهاب
حسن عبادي وتيم�ور حسن وعيل عبد الله
حمد ومحم�د امن عبد الخال�ق وذو الفقار
فاهم عبد السادة و ديماريو ميفيلد وعباس
هادي وحسان عيل عبد الله.
وقبل انطالق النافذة األوىل للتصفيات ،سيتم
تقليص القائمة إىل  12العباً.
وسيواجه املنتخ�ب الوطني يف مباراته األوىل
بالتصفي�ات املنتخب اللبنان�ي يف  21شباط
الحايل عىل ارض األخري ،فيما سيواجه الهند
عىل ارض العراق يف ال� 24من الشهر نفسه.

البطلة رند سعد حتصد ذهيب دورة األلعاب العربية
بغداد /متابعة الزوراء
نجحت العبة ن�ادي الخطوط الجوية واملنتخ�ب الوطني بالقوس
والسه�م ،رند سع�د املشهدان�ي ،يف التتويج بأول وس�ام ذهبي يف
دورة االلع�اب الخامسة لألندي�ة العربية للسي�دات والتي تقام يف
دولة االمارات العربية املتحدة.وقال وزير الشباب والرياضة ،احمد
رياض :ان “االنجاز الذي حققته الالعبة رند سعد بفعالية القوس
املح�دب (الرك�ريف ملساف�ة 18م) ،يمثل انج�ازا للم�رأة العراقية
الرياضي�ة ،السيما وان اتح�اد القوس والسهم سب�ق له ان حقق
العدي�د من االوسم�ة امللونة”.وأضاف أن “ال�وزارة تواصل دعمها
ألصح�اب االنجاز حتى يواصل�وا مسريتهم املمي�زة ويرفعوا اسم
العراق عاليا فوق منصات التتويج” .يذكر أن البطولة تقام للفرتة
من االول لغاية الرابع من شباط الجاري.

عصام محد  :فريق أمانة بغداد
لن يربم صفقات شتوية
بغداد /متابعة الزوراء
يراه�ن الجه�از الفن�ي لفري�ق
أمان�ة بغ�داد ع�ىل استق�رار
التشكي�ل ،لخ�وض منافس�ات
الدوري املمتاز ،املقرر أن ينطلق
يف الس�ادس ع�ر م�ن شه�ر
شباط الجاري.
وق�ال م�درب أمان�ة بغ�داد،
عص�ام حمد :إن�ه يراه�ن عىل
القائم�ة التي تعاق�د معها منذ
بداية املوس�م .مش ً
ريا إىل :أنه لن
يتعاقد م�ع أي العب جديد ،ولن
ً
مثمنا قيمة
يفرط يف املوجودين.
االستقرار الفني داخل الفريق.
وأضاف“ :حت�ى الالعبن الذين
ل�م تك�ن لدين�ا قناع�ة تام�ة

“املنتخب العراقي لتنس الطاولة
حص�ل ع�ىل وسام�ن احدهم�ا
ذهبي واآلخر برونزي”.
واضاف الرساي “انتهت فعاليات
الفردي للرجال والنساء بحصول
الع�راق ع�ىل الوس�ام الذهب�ي
للبطلة نجلة عماد فئة  6نساء”.
وأش�ار اىل ان “الالع�ب ع�يل عبد
االم�ري فئ�ة  3رج�ال حصل عىل
الوسام الربونزي”.

سدير :النجف مير بفرتة صعبة وعقود الالعبني مل تص ّدق من احتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
أب�دى العب ن�ادي نجف ونج�م املنتخب
الوطني السابق ،صال�ح سدير ،أسفه لم
يم�ر به ن�ادي النجف من تخب�ط اداري،
مؤك�دا ً أن الفري�ق لع�ب ث�الث مباريات
بال�دوري وعق�ود الالعبن ل�م تصدق يف
اتحاد الكرة.
وق�ال سدير إن “ن�ادي النجف يمر بفرتة
غ�ري مستق�رة وبأزمة مالي�ة ،ودائما ً ما
يمر النادي بهذه االزمة ونحن كرياضين
يح�ز بأنفسنا ان يتع�رض تاريخ النجف
ه�ذا الن�ادي ال�ذي ق�دم للك�رة العراقية
وللمحافظة لهذه املعاناة”.

واضاف“ :نحمل املحافظ�ة وادارة مطار
النجف مسؤولية تأخ�ري االمول الخاصة
بالن�ادي ،الن�ه يج�ب ان يص�ل التموي�ل
بطريق�ة سلس�ة وم�ن غ�ري عوائ�ق”.
مضيف�ا ً “تفاجأت بتعام�ل ادارة النجف
مع الالعبن ومع عقودنا ،حيث النادي لم
يصدق العقود يف اتحاد الكرة ولعبنا ثالثة
مباريات من دون تصديق” .مؤكدا ً رفضه
“لع�ب آخر مباراة يف الدوري امام الحدود
له�ذا السبب ،النه ال يوج�د عقد والتزامنا
ك�ان مع اشخ�اص ،ول�م يكت�ب بعقود
رسمي�ة واملفروض خالل االي�ام القادمة
ان تكون العقود جاهزة”.

واك�د سدير“ :منذ ستة اشه�ر لم نتسلم
اي مبلغ مايل من قبل ادارة نادي النجف”.
مبينا ً رضورة ان “يتم تقدير نادي النجف
من قبل الجميع فهو نا ٍد جماهريي ويمثل
محافظ�ة كاملة ،لذا يجب ان يكون دائما ً
محط تقدير”.
وبخصوص وضع ال�دوري ،اوضح سدير
ان “ال�دوري اىل اآلن مبهم وال نعرف ماذا
يمك�ن أن يحص�ل ،وال نع�رف املواق�ف
وحتى الصيغة وعمل الدوري ،وما حصل
من نظ�ام جديد لن يع�ود بفائدة لالندية
بقدر ما هو فقط تمشية للدوري”.
مستدرك�ا ً “لك�ن ال�دوري يج�ب ان يتم

مهما كانت الصيغة ألجل املنتخب وألجل
االلتزام�ات الخارجي�ة يج�ب ان يلع�ب
العبينا حتى ال نخرسهم ايضا” .مشريا ً اىل
ان “الدوري العراقي من أضعف الدوريات
تنظيميا ً وتسويقياً”.
وتاب�ع“ :تجربتي يف نف�ط الوسط كانت
ناجحة جدا ً الن كل يشء كان مثاليا ً داخل
النادي م�ن االدارة والالعب�ن ،وحتى من
وزارة النف�ط هناك دائم�ا ً ملتزمن بدعم
النادي”.
واض�اف سدي�ر“ :انصح ك�ل العب يرى
نفسه بإمكانه االحتكاك بالفرق االوروبية
الذهاب اىل هناك والتعايش والتطور”.

واك�د أن “الالع�ب العراق�ي بش�كل عام
يعاني من ضعف التكتيك داخل املباريات
الصعب�ة والرسمية ،وليس بسبب الالعب
وانم�ا بسب�ب املنظوم�ة ،بداي�ة بالنادي
ال�ذي يلع�ب ب�ه والتخبط داخ�ل الدوري
وبالف�رتة االخ�رية الع�ادة السيئ�ة التي
يعاني منه�ا الالعب�ون متابعتهم مواقع
تواص�ل االجتماع�ي واعتباره�ا تقييم�ا ً
ألنفسهم”.
واش�ار اىل ان “ن�ور صربي يع�د مكسبا ً
لن�ادي النج�ف” .كم�ا تمن�ى “ املوفقية
ليارس قاسم م�ع اربيل” حيث انضم لهم
مؤخراً”.

الرياضي
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جوارديوال :ال ميكن إيقاف ليفربول  ...وفشلنا أمام توتنهام
قف�ز توتنه�ام إىل املرك�ز الخام�س بعدما
اصطاد ضيفه مانشسرت سيتي  0 - 2ضمن
املرحل�ة الخامسة والعرشي�ن من مسابقة
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
واحتاج توتنهام للكث�ر من الصرب وبعض
الح�ظ قبل الظفر بالنق�اط الثالث وتجاوز
ف�ارق اإلمكان�ات الكب�ر مع ضيف�ه الذي
تضاءل�ت آمال�ه كث�را ً لالحتف�اظ بلق�ب
الدوري املمتاز القريب من ليفربول.
وتصدى الفرنيس لوريس لركلة جزاء نفذها
األملان�ي غوندوغ�ان ( )40قب�ل أن يمن�ح
الهولن�دي برغوي�ن اله�دف األول لصال�ح
توتنه�ام ( )63وم�ن ث�م يضي�ف الكوري
الجنوبي سون الثاني (.)71
واستف�اد توتنه�ام م�ن ط�رد األوكران�ي
زينتشنكو إثر تلقي�ه اإلنذار األصفر الثاني
( )60وهي الحالة التي رّ
غرت مجرى املباراة
كلياً .وصار رصيد توتنهام  37نقطة بفارق
أربع نقاط ع�ن تشيليس الرابع فيما توقف
رصيد الخارس عند  51نقطة يف املركز الثاني
بفارق  22نقطة عن ليفربول املتصدر.
وج�اءت املب�اراة رسيعة اإليق�اع لكن دون
تهديد فعيل ع�ىل املرمى حت�ى الدقيقة 25
حني نجح ح�ارس توتنهام الفرنيس هوغو
لوري�س يف التعام�ل م�ع تسدي�دة بعي�دة
للبلجيك�ي كيف�ن دي بروي�ن ( ،)25قب�ل
أن ين�وب عن�ه القائ�م بع�د دقيقتني فقط
لصد تسدي�دة األرجنتيني سرخيو أغويرو
بعدما تحولت م�ن مدافع الفري�ق اللندني
الكولومبي دافينسون سانشيز (.)27
وحص�ل سيت�ي ع�ىل فرص�ة الوص�ول إىل
الشب�اك بعدم�ا احتسب�ت ل�ه ركل�ة جزاء
باالحتك�ام إىل تقنية املساعدة بالفيديو “يف
أي�ه آر” الت�ي أظهرت خطأ داخ�ل املنطقة
من اإليف�واري سرج أورييه ع�ىل أغويرو،

فانربى لها األملان�ي إيلكاي غوندوغان لكن
لوريس تألق وأنقذ فريقه (.)40
واحتدمت املباراة بع�د ذلك ،بسبب مطالبة
سيت�ي بركلة ج�زاء لرحي�م سرتلينغ الذي
حاول الوصول إىل الكرة بعد ارتدت من قبل
لوري�س ،فتدخل األخ�ر وتسبب بسقوطه
لكن الحكم ل�م يحتسب خطأ بعد االحتكام
اىل “يف أي�ه آر” ،ما دف�ع بالعبي توتنهام إىل
املطالب�ة بإنذار لسرتلين�غ بسبب محاولته
خ�داع الحكم ،ما يعني ط�رده رّ
ألنه سبق له
الحص�ول عىل بطاقة صف�راء ،لكن الحكم
ق�رر وحسب أن ليس هن�اك ركلة جزاء من
دون معاقبة املهاجم الدويل اإلنكليزي.
وبقي�ت النتيج�ة ع�ىل حالها حت�ى نهاية
الش�وط األول ،ول�م يتغر الوض�ع يف بداية
الثان�ي حتى الدقيقة  60حني اضطر سيتي
إلكم�ال اللق�اء بع�رشة العب�ني بع�د طرد
األوكراني ألكسندر زينتشنكو لحصوله عىل
إنذار ثان ،وبعدها بأقل ثالث دقائق تفاقمت
مشاك�ل سيت�ي بتخلف�ه به�دف جمي�ل
لربغوين ،القادم حديثا ً من أيندهوفن.

وسج�ل اب�ن ال�� 22عام�ا ً اله�دف بعدما
وصلته الكرة عند مشارف املنطقة بتمريرة
من الربازييل لوك�اس مورا إثر ركلة ركنية،
فسيط�ر عليه�ا بص�دره قب�ل أن يطلقه�ا
“طائ�رة” ع�ىل يس�ار الح�ارس الربازي�يل
إيدرس�ون ( .)63ووج�ه سب�رز الرضب�ة
القاضية لضيفه باضاف�ة الهدف الثاني يف
الدقيق�ة  71عرب سون ال�ذي وصلته الكرة
عند مشارف املنطق�ة ،فسددها قوية نحو
املرم�ى ارتطمت بقدم الع�ب الوسط الدويل
الربازي�يل فرنانديني�و وخدع�ت مواطن�ه
إيدرسون .من جهته رفض بيب جوارديوال
انتق�اد العبيه ،وق�ال إن عليهم التحسن يف
املوسم املقبل ،بعدما أهدر مانشسرت سيتي
العديد من الفرص وركلة جزاء ،يف الخسارة
- 2صف�ر أم�ام مستضيف�ه توتنه�ام ،يف
الدوري اإلنجليزي.
وبعد نحو ساعة م�ن نهاية املباراة ،حرض
املدرب اإلسباني املؤتم�ر الصحفي ،ما أثار
الحديث عن العبيه بعد الهزيمة السادسة يف
الدوري هذا املوس�م ،ليتأخر الفريق بفارق

 22نقطة عن ليفربول املتصدر.
لكن جوارديوال ل�م يقل الكثر وتحرس عىل
الي�وم السيئ غ�ر املعتاد لهج�وم فريقه،
ال�ذي أح�رز أكثر م�ن  100ه�دف بجميع
املسابقات هذا املوسم.
وق�ال جواردي�وال(“ :ليفرب�ول) ال يمك�ن
إيقاف�ه ويمل�ك العدي�د من النق�اط ...اآلن
الهدف هو البط�والت (األخرى) والتأهل إىل
دوري أبط�ال أوروب�ا ،الفارق كب�ر للغاية
وعلينا التحسن يف املوسم املقبل”.
وأتيح�ت لسيت�ي  18محاولة ع�ىل املرمى
مقاب�ل  3لتوتنهام ،وتق�دم صاحب األرض
من فرصته األوىل يف الدقيقة  63بهدف رائع
من تسديدة مبارشة من ستيفن برجوين،
يف ظه�وره األول م�ع فريق امل�درب جوزيه
مورينيو .وعىل الرغم من خوض آخر نصف
ساعة بعرشة العبني بع�د طرد زينشينكو،
استحوذ سيتي عىل الكرة بنسبة  ،% 70لكن
سرجيو أجوي�رو أهدر العديد من الفرص،
وأنق�ذ هوجو لوريس حارس توتنهام ركلة
جزاء م�ن إيلك�اي جندوجان ،ال�ذي أضاع
فرصة أمام املرمى يف وقت الحق.
وأوض�ح جوارديوال الذي فشل فريقه يف هز
الشب�اك للمب�اراة الثانية عىل الت�وايل ،ألول
م�رة منذ توليه املسؤولية“ :كنا عىل مقربة
من املرمى وفشلنا ،يف يوم ما ستسر األمور
ع�ىل ما يرام” .ومع اق�رتاب انتهاء آماله يف
تحقي�ق اللق�ب للم�رة الثالثة ع�ىل التوايل
قال جوارديوال إن مشكل�ة فريقه ال تتعلق
بالحافز.
وأضاف“ :لعبنا بشكل جي�د لكننا خرسنا،
توتنه�ام وص�ل إىل منطق�ة الج�زاء مرتني
وأحرز هدفني ،ال يوجد ما لدي ألقوله بشأن
أدائنا” .وتابع“ :علينا تقبل ذلك والعمل عىل
األمر ،نحن بحاجة إىل تحليل ما حدث ،كرة

اعالم الكرتوني

القدم تتعلق بصناعة الفرص ومنح املنافس
القليل ،لعبنا للفوز ،لم أر أي افتقار للرغبة
يف االنتصار أو أننا بعيدون تماما”.
من جه�ة أخ�رى ،تلقى مانشس�رت سيتي
رضبة موجعة ،خالل مباراته ضد توتنهام،
حيث خرس يف لن�دن بثنائية دون رد ،ضمن
منافسات الجولة  25للربيمرليج.
وعاش املدير الفني للسيتي ،بيب جوارديوال
لحظ�ة صعب�ة ،حني سق�ط نجم�ه رحيم
سرتلينج مصا ًبا ،خالل الدقائق األخرة من
مواجهة سبرز.
وتع�رض سرتلينج لإلصاب�ة يف الدقيقة 83
م�ن املباراة ،حيث استبدله املدرب اإلسباني
بزميله الربتغايل برناردو سيلفا.
وبحس�ب صحيفة “ماركا” اإلسبانية ،فإن
سرتلين�ج اشتكى من كدمة قوية يف القدم،
ولم يستط�ع إكمال املباراة ،لكن مانشسرت
سيتي لم يكشف عن طبيعة اإلصابة بعد.
ولفت�ت إىل أن إصابة سرتلين�ج تعد بمثابة
كاب�وس مخي�ف لبي�ب جواردي�وال ،املدير
الفن�ي ملانشس�رت سيتي ،ال�ذي يعقد عليه
ً
آم�اال كب�رة يف دوري أبط�ال أوروب�ا ،بعد
ً
كث�را ع�ن تحقي�ق لق�ب
ابتع�اد الفري�ق
الربيمرليج.
ويستهل مانشسرت سيتي مبارياته يف ثمن
نهائي دوري األبطال ،بمواجهة ريال مدريد
ي�وم  26فرباير /شب�اط الج�اري ،يف لقاء
الذهاب ال�ذي سيقام عىل ملعب سانتياجو
برنابيو.
ويعت�رب سرتلين�ج م�ن األوراق الهجومي�ة
املهم�ة ج� ًدا للسيت�ي؛ إذ يأت�ي يف املرك�ز
الثان�ي يف ترتيب هدافيه برصيد  20هدفا يف
جميع املسابقات ،خل�ف سرجيو أجويرو
الذي يتفوق بفارق ه�دف وحيد عن النجم
اإلنجليزي.

طموحات كبرية للشارقة يف دوري أبطال آسيا
ربما قدم فريق الشارقة أجمل مستوياته من سنوات طويلة عندما
ظفر بلقب الدوري اإلماراتي املوسم املايض بعد أن أنهى املسابقة
متصدرا ً للرتتيب العام برصيد  59نقطة األمر الذي جعله يتقدم األندية
اإلماراتية يف حجز مقعد ضمن دوري أبطال آسيا يف نسخته القادمة.
بطاقة الشارقة (اإلمارات):
أبرز النتائج السابقة :الدور ربع النهائي (.)2004
املدرب :عبدالعزيز العنربي (اإلمارات).
العب للمتابعة :ريان منديز.
وينافس بطل الدوري اإلماراتي يف البطولة القارية هذا العام ضمن
املجموعة الثالثة بمواجهة الدحيل القطري والتعاون السعودي
وبرسيبوليس اإليراني.
وبعد  11عاما ً يعود الشارقة إىل املشاركة يف دوري أبطال آسيا ،لكنه بال
شك يحمل ذكريات غر جيدة تمثلت بانسحابه من منافسات البطولة
عام  2009وبالتايل صدور قرار يتمثل بإلغاء نتائجه يف تلك املسابقة.
وتعاظمت طموحات جماهر الشارقة بعد أن شاهدت فريقها وهو
يحسم لقب الدوري اإلماراتي العام املنرصم بخسارة وحيدة فقط

مقابل  17انتصارا ً و 8تعادالت متقدما ً بفارق  5نقاط عن فريق شباب
األهيل دبي الذي حسم مركز الوصيف بدوره.
وألنصار الفريق ما يربره من التفاؤل بفريقها؛ إذ إن اللقب قبل األخر
لفريقها عىل مستوى الدوري يعود إىل موسم  ،1996 - 1995رغم أنه

موريرينسي يسحق جل فيسنيت بالدوري الربتغالي

اكتس�ح فريق موريرينيس مضيفه جل فيسنتي  ،1 - 5خالل املباراة
التي جمعتهما ،بالجولة  19من الدوري الربتغايل.
وشه�دت الجولة نفسها ،فوز ديسبورتيف�و أفيس عىل ماريتيمو 2
 .1سج�ل أهداف موريرينيس فيليبي سواري�ز (هدفان) يف الدقيقتني 5

و ،68وجابري�ال دي س�وزا يف الدقيق�ة  22وفابيو
أب�رو يف الدقيق�ة  52وبيدرو نون�و يف الدقيقة ،77
فيم�ا سج�ل هدف ج�ل فيسنت�ي صاموي�ل دياز
لين�و يف الدقيقة  .80ورف�ع موريرينيس رصيده إىل
 21نقط�ة يف املرك�ز  ،12وتوقف رصي�د جل فيسنتي
عن�د  22نقط�ة يف املرك�ز  .11ويف املب�اراة الثانية ،فاز
أفيس عىل مضيف�ه ماريتيمو  ،1 - 2وسجل هديف أفيس
ريك�اردو مانجاس يف الدقيق�ة  18وريكو سيلفا يف
الدقيقة  ،62فيما سج�ل هدف ماريتيمو
رودريج�و بيني�و يف الدقيق�ة .37
ورفع أفيس رصي�ده إىل 12
نقط�ة يف املرك�ز 18
(األخ�ر) ،وتوقف
رصيد ماريتيمو
عند  20نقطة
يف املركز .14

أياكس يعرب آيندهوفن
انف�ر َد أياكس بص�دارة الهولندي ،عقب فوزه عىل ضيف�ه آيندهوفن  / 1صفر،
خالل املباراة التي جمعتهما يف الجولة  .21ويدين أياكس بالفضل يف هذا الفوز
لالعبه كوينيس بروميس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة  .34ورفع
أياك�س رصيده إىل  50نقط�ة يف صدارة الرتتيب ،بفارق  3نقاط أمام ألكمار،
وتوق�ف رصي�د آيندهوف�ن عن�د  36نقطة يف املرك�ز الخام�س .ويف املباراة
الثانية ،تعادل أوتريخت مع مضيفه فينلو  .1/1وتقدم
فينل�و بهدف سجله أسامة درفلو يف الدقيقة
 51م�ن ركلة جزاء ،وتعادل أوتريخت
عن طريق سيمون حوستافسون
يف الدقيقة  81من ركلة جزاء.
ورف�ع أوتريخ�ت رصي�ده
إىل  34نقط�ة يف املرك�ز
السابع ،كم�ا رفع فينلو
رصي�ده إىل  20نقط�ة يف
املركز الس�ادس عرش .ويف
املب�اراة الثالث�ة ،ف�از فريق
فيليم تيلبورج عىل هراكليس
بهدف نظيف سجل�ه سيبستيان
هومل�ن يف الدقيق�ة  .26ورف�ع فيليم
تيلب�ورج رصي�ده إىل  40نقط�ة يف املركز
الرابع ،وتوق�ف رصيد هراكليس عند  26نقطة
يف املركز العارش .ويف املباراة الرابعة ،قلب فورتانا سيتارد
تأخره به�دف أمام ضيفه هرينفني إىل فوز  .1 / 2وتقدم هرينفني
به�دف سجله ميتشيل فان برجن يف الدقيقة السادسة ،وتعادل فيليكس باسالك لفورتانا
سيت�ارد يف الدقيقة  15قب�ل أن يسجل سفني بوتمان ،مدافع هرينفني ،ه�دف الفوز لفورتانا
بالخطأ يف مرمى فريقه يف الدقيقة  .74ورفع فورتانا سيتارد رصيده إىل  23نقطة يف املركز الثالث عرش،
وتجمد رصيد هرينفني عند  28نقطة يف املركز التاسع.
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يحتل حتى كتابة هذا التقرير املركز الرابع يف املسابقة ذاتها هذا املوسم
بفارق  11نقطة عن املتصدر فريق شباب األهيل دبي.
و ُينسب الفضل يف إنجاز الشارقة للمدرب الوطني املتميز عبدالعزيز
العنربي الذي يحمل عىل عاتقه مسؤوليات أكرب تتمثل بقيادة الفريق يف
املسابقة القارية األهم عىل صعيد األندية وهو ما يمثل تحديا ً من نوع
آخر للمدير الفني صاحب ال� 42عاما ً.
ً
و ُيخلص العنربي ألفكاره التدريبية معتمدا عىل الكثر من األسماء
القادرة عىل تقديم اإلضافة املرجوة يتقدمهم مهاجم منتخب الرأس
األخرض ريان مينديز الذي يع رّد هداف الفريق بعد أن نجح يف تسجيل 7
أهداف وهو الرصيد ذاته للمهاجم الربازييل اآلخر إيغور كورنادو الذي
يبتعد حاليا ً عن صفوف الفريق بسبب اإلصابة.
ويعترب كورنادو أحد أهم الالعبني األجانب يف الدوري اإلماراتي وكان
من أبرزهم يف املوسم املايض عندما سجل  16هدفا ً اسهمت بتتويج
الشارقة باللقب ،لكن الفريق يمتلك من الحلول الكثر لتعويض غيابه
منها الوافد الجديد من فريق بنفيكا الربتغايل كايو لوكاس إىل جانب
عدد من الالعبني املحليني.

رونالدو حمل إشادة ساري ورئيس
فيورنتينا يثور على التحكيم

أشاد مدرب يوفنتوس ،ماوريتسيو ساري ،بنجمه الربتغايل كريستيانو
رونال�دو عقب ثنائيت�ه يف مرمى فيورنتينا ،يف حني ث�ار رئيس األخر
ع�ىل آداء الحكم يف املباراة التي خرسه�ا فريقه ( .)0 - 3وعلرّق ساري
ع�ىل تألق رونالدو ال�ذي يحتفل األربعاء املقبل بعي�د ميالده الخامس
ً
قائ�ال“ :كريستيانو رونال�دو يواصل التسجي�ل يوما ً بعد
والثالث�ني،
اآلخ�ر ،وهذا األمر مهم جدا ً بالنسب�ة له عىل الصعيد النفيس .رّإنه جيد
ع�ىل الصعيد البدني ،ويخلق الف�ارق” .والهدف هو ال�  50لرونالدو يف
 70مب�اراة خاضها مدافعا ً عن ألوان يوفنتوس منذ انتقاله إليه صيف
ع�ام  2018قادما ً من ري�ال مدريد اإلسباني ،إىل جان�ب  10تمريرات
حاسمة .ولم يك�ن املالك األمركي لفيورنتين�ا روكو كوميسو راضيا ً
عن ركلتي الجزاء اللتني ُ
احتسبتا ضد فريقه ،قائالً“ :أشعر باالشمئزاز
ممرّ�ا رأيته الي�وم ،والسيما ركلة الج�زاء الثانية .أشع�ر بغضب كبر
وال أح�ب التحدث عن هذا النوع من األم�ور (التحكيم) ،ولم يسبق يل
أن فعل�ت ذل�ك” .ورأى رجل األعمال الذي اش�رتى ال�”فيوال” الصيف
امل�ايض ،رّ
أن “يوفنت�وس ق�وي ج�دا ً ولي�س بحاج�ة إىل ه�ذه األمور
(مساعدة التحكيم) .ال يمكن للحكام تقرير مصر املباريات”.

قمة بوردو ومرسيليا تنتهي على
واقع البياض

انتهت قمة املرحل�ة الثانية والعرشين من ال�دوري الفرنيس لكرة
القدم بني ب�وردو وضيفه أوملبيك مرسيلي�ا بالتعادل السلبي دون
أهداف.وهو التعادل الثاني عىل التوايل ملرسيليا والثالث يف مبارياته
الخم�س األخ�رة ،ففشل يف إعادة الفارق بين�ه وبني باريس سان
جرم�ان املتصدر وحامل اللقب إىل  10نق�اط ،فاتسع ليصبح 12
نقط�ة ( 55مقاب�ل  ،)43فيما رفع ب�وردو رصي�ده إىل  30نقطة
وصع�د إىل املركز العارش بفارق األهداف أمام سرتاسبورغ وأنجيه
اللذي�ن خرسا السب�ت عىل أرضهم�ا ،األول أمام ضيف�ه ليل ،1-2
والثان�ي أمام ضيف�ه رانس .1-4كما ب�ات الفارق ب�ني مرسيليا
ومالحق�ه رين صاحب املرك�ز الثالث  3نقاط فقط عقب فوز رين
عىل ضيفه نانت ( )3-2يف افتتاح املرحلة.

لوكاكو يف املوعد وإنرت يعود لالنتصارات
رضبَ البلجيكي روميلو لوكاكو بقوة يف
املرحلة الثانية والعرشين من الدوري
اإليطايل ،وأعاد إنرت إىل الوصافة.
وع�اد إن�رت إىل سكة االنتص�ارات بعد
ثالث�ة تع�ادالت متتالية بف�وزه عىل
مضيفه أوديني�زي - 2صفر بثنائية
لوكاك�و .وب�دأ م�درب إن�رت أنتونيو
كونتي اللقاء بارشاك الثالثي الجديد
اإلنكلي�زي آش�يل يون�غ

والدنماركي كريستي�ان إريكسن والنيجري
فيكتور موزي�س أساسيني للم�رة األوىل بعد
قدومه�م م�ن مانشس�رت يونايت�د وتوتنهام
وتشل�يس توالياً .لكنهم لم يقدموا شيئا ً يذكر
يف الش�وط األول ال�ذي دان�ت في�ه األفضلية
ألوديني�زي من دون رّ
أي تغير يف النتيجة حتى
نهايته ،قبل أن يتحسن أداء الضيوف يف بداية
الثاني وص�والً إىل افتتاح التسجيل يف الدقيقة
 64عرب لوكاكو الذي وصلته الكرة عىل الجهة

اليمن�ى من نيكولو باري�ال ،فسددها من بني
ساقي املدافع وإىل الشباك.
ورسعان ما أضاف مهاجم مانشسرت يونايتد
اإلنكليزي سابقا ً هدفه الثاني من ركلة جزاء
انتزعها البديل التشي�يل ألكسيس سانشيس
م�ن الح�ارس ( ،)71موجها ً رضب�ة قاسية
ملعنوي�ات أوديني�زي ومعي�دا ً إن�رت للوصافة
برصي�د  51نقطة وبف�ارق ث�الث نقاط عن
يوفنتوس املتصدر.

برشلونة يقلص الفارق

أع�ا َد برشلونة فارق النق�اط مع املتصدر ريال مدري�د إىل  3نقاط
بفضل تألق نجمه الواع�د أنسو فاتي الذي قاد الفريق للفوز عىل
ضيف�ه ليفانت�ي  1 - 2ضمن منافسات املرحل�ة  22من الدوري
اإلسباني .عىل ملعب “كامب ن�و” ،وقع ثنائية برشلونة اليافع
فات�ي يف الدقيقتني  30و 32بفض�ل تمريرتني ساحرتني للنجم
األرجنتيني ليونيل مييس ،ه رّداف الليغا ( 14هدفاً) ،يف حني دورّن
ه�دف ليفانتي الوحيد روبن روشينا ( .)90+2بهذه الثنائية،
بصم فاتي عىل رقم قيايس تاريخي حيث أصبح يف عمر 17
عاما ً و 94يوما ً أصغر العب يسجرّ ل ثنائية يف تاريخ الليغا.
ورف�ع برشلون�ة رصي�ده إىل  46نقطة متخلف�ا ً بفارق
 3نق�اط عن املتص�در ريال مدريد الفائ�ز يف قمة دربي
العاصم�ة عىل ضيف�ه أتلتيكو  .0 - 1أمرّ �ا ليفانتي فقد
توقف رصيده عند  26نقطة يف املركز الثالث عرش.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7182 :الثالثاء  4 -شباط 2020

بومبيو يؤكد أنه حيمل “رسالة
مثالية” حول حرية الصحافة
أستانا /أ .ف .ب:
أك�د وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ماي�ك بومبي�و يف
كازاخس�تان اول ام�س األح�د أن�ه يحمل “رس�الة
مثالية” حول حرية الصحافة يف العالم بعد جدل حاد
مع وس�ائل اإلعالم األمريكي�ة وحرمان صحفية من
الصعود إىل طائرته.
وبينما اثار الج�دل عىل اإلذاعة العامة األمريكية “ان
بي آر” اهتماما يف واشنطن ،الحقت القضية بومبيو
إىل مدينة نور سلطان ،املحطة قبل األخرية من جولة
يقوم بها يف أوروبا وآسيا الوسطى.
وردا ع�ىل صحفي�ة م�ن القس�م الكازاخ�ي إلذاعة
أوروب�ا الحرة ،ح�ول ما تفعله الوالي�ات املتحدة من
أجل الحقوق اإلنس�انية يف كازاخس�تان التي تواجه
انتق�ادات املنظم�ة الدولية عىل أدائها يف ه�ذا املجال،
تح�دث بومبيو ع�ن “العمل الجيد الذي تقوم به وزارة الخارجي�ة لتأهيل الصحفيني عىل
الحريات الصحفية”.
وس�ألته الصحفي�ة بعد ذلك عن الرس�الة الت�ي يوجهها موقفه إىل بلد مثل كازاخس�تان
“يعرقل باس�تمرار حري�ة الصحافة” .وذكرته بأنه هاجم الصحفي�ة التي أجرت املقابلة
اإلذاعية معه قبل سفره وبأن صحفية أخرى من املحطة استبعدت من جولته هذه.
وقال بومبيو “إنها رس�الة مثالية حول حرية الصحاف�ة” .واضاف “إنهم أحرار يف طرح
أس�ئلة” ،م�ع أنه انتقد بوض�وح صحفية محطة “ان ب�ي آر” ألنها س�ألته عن القضية
األوكرانية التي تش�كل لب محاكمة دونالد ترامب لعزله ،بينما كان يتوقع مقابلة تتعلق
بإي�ران ح�رصا .وأضاف “هذا أمر مفت�وح تماما يف أمريكا وأحب ذلك .آمل أن يس�توحي
العالم من حرية الصحافة لدينا”.
واكد الوزير أألمريكي أن حديثه مع إذاعة “ان بي آر” العامة “لم يتسم بالحدة” عىل الرغم
من بيانه العدائي جدا الذي اتهم الصحفية “بالكذب” ووسائل اإلعالم ب”الهسريا”.
وبرر اس�تبعاد مراس�لة اإلذاع�ة يف وزارة الخارجية ميش�يل كيليمني التي لم تش�ارك يف
املقابلة .وقال “بش�أن السفر معي ،يرافقني دائما عدد كبري من اإلعالميني” .واضاف أن
وزارة الخارجية يف عهد ترامب خفضت بمقدار النصف عدد الصحفيني الذين يسمح لهم
بأن يستقلوا طائرة وزير الخارجية ،عما كان عليه يف اإلدارات السابقة.
وتابع “لكننا نطلب احرام بعض الس�لوكيات أي ق�ول الحقيقة والتزام النزاهة” ،مؤكدا
أن�ه “إذا فعلوا ذلك فيمكنهم القدوم ،وإال فلن يكون األمر مالئما ،برصاحة لن يكون ذلك
عادال للصحفيني اآلخرين املسافرين معهم”.

بعد  37عاماً من العمل

إغالق إذاعة “راديو ون” اللبنانية

بريوت/متابعة الزوراء:
أعلن�ت إذاعة “راديو ون”  R1Lتوقيف جمي�ع برامجها وإغالق اإلذاعة بعد  37عاما ً عىل
العمل“ ،بسبب األزمة الراهنة” ،كما قال منشور عىل مواقع التواصل االجتماعي .وكانت
اإلذاع�ة ّ
تبث م�ن لبنان وتق ّدم األغاني األجنبية والعاملية مدة  24س�اعة ،فيما كان لديها
ع�دد من الربامج الرفيهية باللغ�ة اإلنكليزية ،والتي تتضم�ن التفاعل مع الجمهور عرب
الهات�ف .وأعرب مس�تخدمون ع�ىل مواقع التواص�ل االجتماعي عن حزنه�م لهذا الخرب
املفاجئ .وكانت اإلذاعة قد شهدت حادثا ً أليما ً عام  ،2018إثر جريمة قتل أحد مذيعيها،
الربيطان�ي غافني فورد ،يف منزله يف بيت مري .وتعاني املؤسس�ات اإلعالمية يف لبنان من
ّ
أنها استفحلت خالل األشهر األخرية مع دخول البالد
أزمة مالية بدأت قبل سنوات ،إال
اإلعالنات.
أ ّدت إىل غي�اب
يف أزمة اقتصادية كبرية
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ضابط إسرائيلي حاول قتل الصحفي عبد احملسن الشاللدة
الخليل /متابعة الزوراء:
قب�ل ثالث�ة أس�ابيع ،اس�تدعت
مخاب�رات االحت�الل اإلرسائي�ي
الصحفي عبد املحس�ن الشاللدة
( 28عام�اً) ،م�ن بل�دة س�عري
ش�مال رشق�ي الخلي�ل جنوب�ي
الضفة الغربية ،إىل مركز تحقيق
“عتصي�ون” ع�ىل بع�د بضع�ة
كيلومرات من بلدته.
ّ
ظ�ن الش�اللدة أن األم�ر مج�رد
مضايق�ات يتعرض لها صحفيو
امليدان خاصة ،لك�ن أحد ضباط
االحتالل اإلرسائيي هدده بالقتل
خ�الل التحقي�ق مع�ه يف معتقل
“عتصي�ون” قبل ثالثة أس�ابيع،
وقد أصيب برصاصة مطاطية يف
الرأس ،خ�الل تغطيته مواجهات
اندلعت عند املدخل الشمايل ملدينة
الخلي�ل ،حي�ث كان يغط�ي تلك
املواجهات لصالح وكالة محلية.
وق�ال الش�اللدة ،ال�ذي يرق�د يف
املش�فى األهي بمدين�ة الخليل،
أن ضابط�ا ً يف جيش االحتالل ،قد
يكون من ُيسمى ب�”قائد املنطقة
العس�كرية للخلي�ل” ،أو نائب�ه،
هدده خالل جلسة التحقيق معه
بالقتل؛ إن لم يتوقف عن التغطية
امليدانية لألحداث يف مدينة الخليل،
وال س�يما يف عمقه�ا التاريخ�ي

ُ
حيث
والديني يف البل�دة القديمة،
الح�رم اإلبراهيم�ي ،والعديد من
البؤر االس�تيطانية التي تسكنها
مجموع�ات اس�تيطانية توصف
بأنها األكثر تطرفا ً.
وأضاف“ :قال يل الضابط بالحرف
الواحد“ :إذا بتظل تغطي يف الحرم
(الحرم اإلبراهيمي) بقتلك”.
وأكد الصحفي  ،أن قوات االحتالل
باتت تستهدف الصحفيني بشكل
مب�ارش خ�الل الف�رة األخ�رية،
يف محاول�ة لردعه�م ع�ن القيام

بواجبهم املهن�ي“ ،لكن أنا أقول،
رغم ذلك ورغم ما حصل يل اليوم،
إن التغطية مستمرة”.
ب�دوره ،ن�دد الصحف�ي أك�رم
النتش�ة م�ن الخليل باس�تهداف
االحت�الل للصحفي�ني ،وق�ال:
“االحت�الل ال يري�د ألح�د معرفة
م�ا يمارس�ه من انته�اكات ضد
الش�عب الفلس�طيني ،وبع�د
إصاب�ة الصحفي مع�اذ عمارنة
قبل أكثر من شهرين ،فاالحتالل
يري�د إيصال رس�الة للصحفيني

لوقفه�م ع�ن العم�ل ،لكنه�م
رفضوها ،والي�وم نرى أن زميلنا
عبد املحسن الش�اللدة قد أصيب
أيضا ً”.
م�ن جهت�ه ،أوض�ح الصحف�ي
مصعب شاور ،الذي كان موجودا ً
لحظة إصابة الصحفي الشاللدة،
أن ضابطا ً يف جيش االحتالل أجرب
الصحفي�ني عىل تغي�ري أماكنهم
خالل املواجه�ات“ ،لقد جاء أحد
الضب�اط يف جي�ش االحت�الل يف
بداية ان�دالع املواجهات ،وطردنا

من منطق� ٍة نع ّدها آمنة نس�بيا ً
ً
لتغطية املواجهات
عادة ،فأخربته
أنها منطقة آمن�ة لتغطيتنا فرد
عي بالعربية أن هذا آخر همه”.
وكانت قوات االحتالل قد ص ّعدت
م�ن وت�رية انتهاكاته�ا بح�ق
الصحفيني الفلسطينيني مؤخراً،
وال س�يما باالس�تهداف املب�ارش
بالرص�اص الح�ي واملطاط�ي
خ�الل تغطيته�م لألح�داث
امليداني�ة ،وتوثي�ق انتهاكاته�ا
بح�ق الفلس�طينيني ،ومنه�ا
إصابة الصحفي مع�اذ عمارنة،
نوفمرب/ترشي�ن
منتص�ف
األول  ،2019بش�ظايا رصاص�ة
مطاطي�ة يف الع�ني اليرسى ،أدت
إىل اس�تئصالها بالكام�ل وفقده
الق�درة عىل الب�رص ،وذلك خالل
تغطيت�ه مواجه�ات اندلعت مع
االحت�الل عق�ب احتج�اج أهايل
بل�دة صوري�ف ،ش�مال غرب�ي
الخلي�ل جنوبي الضف�ة الغربية،
عىل مص�ادرة اآلف الدونمات من
أراضيه�م .كم�ا تعم�د االحتالل
مضايقة الصحفيني الذين وثقوا
قت�ل الش�اب عم�ر الب�دوي من
مخي�م الع�روب ش�مايل الخليل،
قب�ل أيام من اس�تهداف عمارنة
بالرصاص.

صحفي مصري معتقل بسبب “مشاركة” على “فيسبوك”

القاهرة /متابعة الزوراء:
َ
أرسل الصحفي الش�اب املعتقل يف السجون
املرصي�ة ،أحم�د ش�اكر ،رس�الة خطية إىل
نقي�ب الصحفيني ،ضياء رش�وان ،وأعضاء
مجلس النقابة ،يطالبهم فيها ببذل مزيد من
الجه�د إلخراج جمي�ع الصحفيني املعتقلني
عىل خلفية سياس�ية من السجون ،كاشفا ً
أن واقعة اعتقاله استندت إىل مشاركته أحد
األخبار عرب صفحته الش�خصية عىل موقع
التواصل االجتماعي “فيسبوك”.
وق�ال ش�اكر يف رس�الته“ :الس�يد املحرم
نقيب الصحفي�ني ،الس�ادة أعضاء مجلس
النقابة ...أكتب إليكم اآلن من غياهب سجن
القاهرة (استقبال) للمسجونني احتياطياً،
م�ودع عىل ذمة القضية  488لس�نة ،2019
وتهمت�ي هي مش�اركة جماع�ة إرهابية يف
نرش أخبار كاذبة ...لكم أن تتخيلوا أن سبب
توجيه ه�ذه التهمة يل ،هو أنني قمت بعمل
مشاركة (ش�ري) ألحد األخبار املنشورة عىل
املواقع”.
وأض�اف ش�اكر“ :ال تتعجب�وا ،فه�ذه هي
الحقيقة ...صحفي وعضو نقابتكم املوقرة
محبوس احتياطيا ً ألكثر من شهرين ،ملجرد
مش�اركة خرب عىل حس�ابه الش�خيص عرب
موقع “فيسبوك” ...أعلم جيدا ً أن الصحافة
ه�ي مهنة البح�ث عن املتاع�ب ،ولكنني لم

أك�ن أتخي�ل يوم�ا ً أن املتاع�ب ق�د تصل إىل
حد س�لب الحري�ة ...ال ألنني ن�رشت مقاالً
ً
ش�خصية ما ،بل
انتق�دت فيه وضعا ً ما ،أو
فقط ملش�اركتي خربا ً عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي”.
وتابع“ :الس�يد النقيب ،والس�ادة األعضاء،
دفاعكم عني لن يكون دفاعا ً عن ش�خص،
وإنم�ا هو دف�اع عن مهنة تده�ورت ،وعن
أق�الم ُقصف�ت ،وع�ن حري�ة ُ
س�لبت ،وعن
صحفيني يعملون تحت ستار من الخوف...

ليعل�م الجمي�ع أن الوق�ت قد ح�ان إلعادة
األمور إىل نصابه�ا ،حتى ندافع عن مهنتنا،
وحت�ى نك�ون ضم�ري األمة بح�ق ،وصوت
املجتمع بحق”.
ً
قائ�ال لنقي�ب
وخت�م ش�اكر رس�الته،
الصحفي�ني ،وملجل�س النقاب�ة“ :أعل�م ما
تبذلونه من جهد م�ن أجي ،ومن أجل باقي
الزم�الء املحبوس�ني ...ونش�كركم جميع�ا ً
عليه ،ولكننا ننتظر منكم املزيد”.
وظهر شاكر يف نيابة أمن الدولة العليا يف 30

نوفمرب/ترشي�ن الثاني امل�ايض ،بعد يومني
من اعتقاله تعس�فياً ،من منزل�ه الكائن يف
مدين�ة ط�وخ بمحافظ�ة القليوبي�ة ،وهو
صحف�ي نقابي ،وعم�ل يف عدد من الصحف
واملواق�ع اإلخباري�ة املرصي�ة ،باإلضافة إىل
عمل�ه يف صحيفة “روز اليوس�ف” اململوكة
للدولة.
وج�اء اعتق�ال أحم�د ش�اكر بع�د يوم�ني
م�ن اعتق�ال الصحفي�ني س�والفة مجدي،
وحسام الصياد ،ومحمد صالح ،وضمهم إىل
القضي�ة رقم  488لس�نة ( 2019أمن دولة
علي�ا) ،واملحبوس فيها عدد من الناش�طني
والسياس�يني البارزي�ن ،تح�ت اتهام�ات
“واهي�ة” منها “مش�اركة جماعة إرهابية
يف تحقي�ق أهدافه�ا” ،و”اس�تخدام مواقع
التواصل يف نرش أخبار كاذبة”.
ويواجه الصحفيون يف مرص هجمة رشسة
م�ن نظ�ام الرئيس عب�د الفتاح الس�ييس،
ش�ملت اقتح�ام مكت�ب موق�ع “م�دى
مرص” اإلخب�اري املس�تقل ،وإطالق رساح
 4صحفیی�ن بع�د إلق�اء القب�ض عليه�م،
اس�تجابة لضغ�وط أوروبية مورس�ت عىل
النظ�ام امل�رصي ،وكذل�ك مداهم�ة مكتب
وكال�ة “األناض�ول” الركي�ة يف القاه�رة،
وإط�الق رساح  4صحفي�ني وموظفني بعد
يومني من اعتقالهم.

أوّل مذيعة للتلفزيون اللييب :نشرة األخبار شبه مقدسة يف زماني
خلود الفالح
رافق�ت اإلعالمي�ة الس�ابقة عاي�دة الكبتي
اإلذاعة والتلفزيون الليبيني منذ انطالقتهما،
وتس�تذكر التحدي�ات املهني�ة اليومي�ة التي
واجهت هذه االنطالقة مع قلة الكادر البرشي
وضعف اإلمكانات التقنية.
وتؤك�د عاي�دة س�الم الكبت�ي أول مذيعة يف
التلفزيون الليبي ،أن “نرشة األخبار يف زماني
شبه مقدس�ة ،ال يمكن أن تتأخر ولو لثواني
قليلة بل يجب أن تكون يف موعدها بالضبط،
ومن يخط�ئ يف القراءة يت�م إيقافه فورا ً وال
يس�مح له بذلك مرة أخرى إال بعد أن يحسن
من أدائه”.
وظهرت الكبتي عىل شاشة التلفزيون الليبي
يف االفتت�اح الرس�مي يف مدين�ة طرابل�س يف
 24ديس�مرب  ،1968يوم االس�تقالل .وقامت
بمهام مذيعة الربط ،ومذيعة نرشات األخبار،
وإع�داد وتقدي�م العدي�د من الربام�ج .وهي
م�ن مواليد ع�ام  ،1951حاصلة ع�ىل دبلوم
إجازة التدريس الخاصة بش�عبة “لغة عربية
ودين”.
وبدأت الكبت�ي أوال يف تقديم األخبار باإلذاعة
املس�موعة حي�ث كان�ت أول قارئ�ة لألخبار
بالرادي�و .ث�م انتقل�ت للعم�ل التلفزيون�ي
كمذيعة رب�ط .ويف العام  ،1969قدمت نرشة
األخبار بالتلفزيون.
وأوضح�ت“ ،كان م�ن املف�رض أن يك�ون

للتلفزيون طاقم وكادر خاص به ولكن لقرص
مدة االفتت�اح وعدم توفر عنارص جيدة لتويل
تل�ك املهام تمت االس�تعانة بمذيع�ي الراديو
وبذلك كن�ت أول مذيع�ة أخب�ار بالتلفزيون
الليبي”.
وتقول إن هذا العمل كان صعبا حيث يتطلب
األمر مراجعة األخبار أوال وتش�كيل الحروف
ووض�ع نهاية الجم�ل وأماكن الوق�وف ،ثم
التوجه إىل قس�م املافيوال ملش�اهدة األرشطة
املصاحبة للنرشة .إضافة إىل معرفة تفاصيل
الخرب ومتى أسرسل ومتى أتوقف والترصف
بس�هولة عندما يوضع خرب مكان آخر.
وتضي�ف“ ،كل ذل�ك تطلب من�ي الدقة وهذا
يمث�ل تح ّديا أم� ُّر به يومياً .ثم ب�دأت املذيعة
عف�اف زهران م�ن إذاعة الرشق األوس�ط يف
مساعدتي عىل قراءة النرشة بالتبادل بيننا”.
وشهد جيل الكبتي ظهور العديد من األصوات
النس�ائية يف اإلع�الم الليب�ي ،يف وقت ال يقبل
في�ه املجتم�ع الليبي انخراط امل�رأة يف مجال
عمل غري التعلي�م .ومن هذه األصوات ،زهرة
الورف�ي ،فاطمة الناجح ،نجي�ة الطرابليس،
لطفية بن موىس وعائشة الديالوي.
وتضي�ف الكبتي”ل�م تك�ن القوان�ني تمن�ع
العم�ل باإلذاعتني .فقط املطلوب إجادة اللغة
العربي�ة ،الص�وت وطريقة اإللق�اء .وتقدم
الكث�ريون والكث�ريات للعمل ول�م ينجحوا يف
ذلك .وهنا ال بد أن أذكر أسماء مهمة يف العمل
اإلذاع�ي أمث�ال ثريا الفقي وحمي�دة الرباني
وكانت�ا أول مذيعتي أخب�ار يف مدينة بنغازي
إال أنهما لم تستمرا طويال .ذهبت ثريا الفقي
للدراس�ة يف الخارج وتزوجت حميدة الرباني
م�ن الصحف�ي رش�اد الهون�ي وتوقفت عن
العمل”.
وتابع�ت “كن�ت أتحم�ل النصي�ب األكرب من
غياب بعض الزمالء”.
ويرج�ع إنش�اء أول إذاع�ة يف ليبي�ا إىل ع�ام
 ،1957تاريخ إطالق ثالث محطات يف كل من
طرابلس وبنغازي والبيضاء .ويف نفس العام

تأسست مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون الليبية
ل�إرشاف ع�ىل القط�اع ،ويف الع�ام ،1968
افتتح�ت أول قناة ليبي�ة للتلفزيون .وقدمت
الكبت�ي برنام�ج “عي�د الوح�دة والن�رص”
وهو أول برنامج س�يايس تول�ت إعداده مع
محمد الزوي ومش�اركة التقدي�م مع نارص
عبدالس�ميع ،ثم برنامج “خط�اب العرش”
مع محمد الس�فاقيس ونارص عبدالس�ميع،
وكانت فكرته تتمحور حول برامج الوزارات
املختلف�ة ون�ال ش�عبية كب�رية .إضاف�ة إىل
برامج املنوعات مثل “صباح الخري” و”طابت
أوقاتك�م” و”م�ع أطي�ب التحي�ات” و”أول
ح�رف” و”يشء م�ن كل يشء” و”مس�اء
الخري” و”تصبحون عىل خري” وغريها.
كم�ا قدم�ت يف التلفزي�ون برنام�ج “عال�م
األطفال” الذي أدخلت عليه عدة فقرات منها
اس�تضافة الفنانني والسياس�يني وفتح باب

النق�اش معهم ،وفقرة الرياضة واملوس�يقى
والخ�روج يف رح�الت خارجي�ة للمصان�ع
وامل�زارع واملعارض .وهذا الربنامج بحس�ب
الكبت�ي قرّبها من عال�م األطفال الذي أحبته
وحاولت تطويره باس�تمرار .وكانت ساعات
البث قص�رية يوميا ،انطالقا م�ن بعد الظهر
إىل منتص�ف اللي�ل فق�ط .وتتضم�ن برامج
ومسلس�الت محلي�ة وأغاني ليبي�ة ومالوف
وقطع�ا موس�يقية إىل جان�ب االس�تعانة
بمسلس�الت وأغان خارجية .ولم يكن يوجد
سوى استوديو واحد فقط يتم التسجيل فيه
صباحا حتى س�اعات بدء الب�ث بعد الظهر،
ورغم هذه املدة املحدودة إال أن الربامج كانت
منتق�اة بعناي�ة .واألف�الم الوثائقي�ة ترجم
ويق�وم أحد املذيع�ني بقراءتها إما تس�جيال
أو ع�ىل األثري مب�ارشة ،واضط�رت يف بعض
املرات إىل مش�اهدة الرشيط وقراءة الرجمة

مب�ارشة عىل الهواء يف وق�ت واحد .وتتحدث
الكبت�ي عن األس�باب التي دفعته�ا للعمل يف
س�ن صغرية ،وتق�ول “غي�اب الوال�د املعيل
ه�و ما دفعني للعمل يف س�ن صغرية ،تقريبا
كنت يف الصف الثاني إعدادي وعندما تقدمت
للعمل يف اإلذاعة املس�موعة كان يتوىل اإلدارة
مصطفى بن ش�عبان الذي كان زميال لوالدي
يف س�فارتنا بالقاهرة ،كان يدعمني يف عمي
وأخ�ي األكرب .ووج�ود قام�ات إذاعية كبرية
وأسماء كبرية فتح املجال أمامي للعمل ،أذكر
منهم كبري املذيعني آنذاك محمد الس�فاقيس.
وال أنىس األس�تاذ محم�د الركي الذي تدربت
مع�ه يف برنامج�ه ‘برامجنا يف مي�زان النقد’.
أيضا محمد املرصاتي قدمت معه أول برامج
البث الحي وقتها من كل العالم العربي ‘البيت
العربي’ والذي كان يبث حلقاته أس�بوعيا يف
نف�س التوقيت ونفس اليوم كل أس�بوع من

بلد”.
وتقول الكبت�ي إن العم�ل التلفزيوني فرض
عليه�ا إداري�ا ولم تدخل�ه طواعي�ة أو رغبة
منها .هي ابنة الراديو الذي أحبته .لذلك عملت
حس�ب الج�دول املف�روض يوما هن�ا ويوما
هن�اك .وكانت تعم�ل يف كليهما بمرتب واحد
فق�ط .تركت اإلذاعي�ة عاي�دة الكبتي العمل
يف ديس�مرب  ،1970بع�د خمس س�نوات من
العمل املتواص�ل باإلذاعتني .وتضيف “طلبت
نق�ي بدرجتي الوظيفية ولكنهم رفضوا ممّا
اضطرن�ي إىل تقدي�م اس�تقالتي والب�دء من
جديد يف مجال تخصيص وهو التعليم” .ومن
األش�ياء الت�ي ظلت عالق�ة بذاك�رة الكبتي،
أنه�ا يف عام  ،1972قامت بافتتاح التلفزيون
يف مدينة س�بها وكانت مس�تقيلة من العمل
أثن�اء زي�ارة خاصة رفقة زوجه�ا الذي كان
مرشفا ع�ىل االفتت�اح ،لكن إنق�اذا للموقف
بس�بب انقطاع البث ال�ذي كان من املفرض
أن يت�م عن طريق بنغازي أو طرابلس أو عن
طريق الربيد قامت بتقديم االفتتاح الرسمي.
وأضاف�ت الكبت�ي “وألن�ه ال مذيع�ني وال
مخرجني وال محررين لألخبار يف سبها ،قمت
بتجمي�ع الصحف املوجودة باملحطة والتي ال
تصل يوميا أو يمكن اعتبارها قديمة وقرأتها
كن�رشة أخب�ار واملانش�يتات عمل�ت منه�ا
موجزا .والطريف يف األمر ،عندما قررنا العودة
إىل طرابل�س تم إيقافنا يف املط�ار اعتقادا أن
التلفزيون سيقفل بعودتنا وبالكاد أقنعناهم
أن البث مس�تمر ومغادرتنا ل�ن تغري يشء”.
وترى اإلعالمية الليبية أن املرأة يف الس�تينات
من القرن املايض كان لها مكانتها واحرامها
وتقديره�ا أكثر من اآلن ،وقالت “كانت هناك
مدرسة واحدة إعدادية وأخرى ثانوية للبنات
يف مدينة طرابل�س بأكملها .لم يضايقنا أحد
ولم يكن هناك من يتحدث مع املرأة بأسلوب
وق�ح بل كان م�ن يعاكس فت�اة يحكم عليه
بالسجن ستة أش�هر لذلك لم يكن أحد يتجرأ
عىل معاكسة فتاة يف الشارع”.

9

ثقافية
العدد 7182 :الثالثاء  4 -شباط 2020

No: 7182 Tue 4 Feb 2020

www.alzawraapaper.com

قراءة يف اجملموعة القصصية «شيزوفرينيا» للقاص العراقي عبداهلل امليالي
د.خالد بوزيان موساوي /املغرب
 1:ـ بطاقة تعريف
«شـيزوفرينيا» هي ثاني مجموعة قصصية
للقاص والناقـد العراقي عبداللـه امليايل التي
قاربتهـا نقديـاً ،بعـد مجموعـة «رصـاص
القلم»
صـدرت املجموعـة عـن دار «أمـل الجديدة»
للطباعـة والنـر والتوزيع /سـوريا سـنة
 .2018الكتـاب مـن الحجـم املتوسـط88 ،
صفحـة .تصميم الغـاف و اإلخـراج الفني:
فاح العيسـاوي ..و تتكون املجموعة من 22
قصة قصرية
 2:ـ حيثيات منهجية
أ ـ أيّـة مقاربة نقديـة تطبيقية ممكنة لهذه
املجموعة القصصية؟
كمـا عادتـي ال أتسـلح بآليـات منهجية ألية
مدرسـة نقدية حديثة كانت أو قديمة بشكل
مسـبق ملقاربـة عمـل أدبـي :فاإلسـقاطات
النقديـة تـر العمـل اإلبداعـي أكثـر ممـا
تنفعـه ...تعلّمـت االسـتماع إىل النص رسديا ً
كان أو شـعريا ً أو مرسحيا ً معتمِدا ً عىل آليات
نظرية التلفظ ..وسـيمياء الحرف والصورة..
وخطاطـات البنـاء ..و خصوصيـة الخطاب
لغة وأسلوبا ً من حيث املورفولوجيا والرتكيب
واالنزيـاح والـدالالت والجماليـة ،ولرسـائل
ممكنة للمقروء
:ب ـ املقاربة املنهجية املعتمدة
لكـن ،وخاف العادة ،يبدو ّ
أن القاص عبدالله
ُوجّ
امليـايل ـ وهو ناقد كذلـك ـ  ،ي ه قارئه من
خـال اختيـار عنـوان «شـيزوفرينيا» لهذه
املجموعـة القصصيـة نحـو مقاربـة نقدية
محتملة تغـرف من أدبيات «نظريات التحليل
النفيس لألدب» التي تنهل من أعمال سيغموند
فرويد ،و جاك الكان ،و غريهما
للتذكري ف»شـيزوفرينيا» ()Schizophrénie
ويقابلهـا يف العربية «الفصام» :مرض نفيس
وعقيل من بني أعراضه الهلوسـة ،واضطراب
الفكـر ،والقلـق ،واالكتئـاب ،واالعتقـاد
بوجود أصـوات غيبية ،وانخفاض املشـاركة
االجتماعيـة ،وانعـدام اإلرادة ،والحديـث غري
املتناسق ،والهذيان
وتتأكـد فرضيـة هـذه الحيثيـة املنهجيـة
السـيكولوجية بدءا ً من انتماء عناوين بعض
القصص لحقل معجمي و داليل يصب يف خانة
«دراسة حالة» بمفهوم علم النفس التحلييل،
ومنها:
«عاصفـة الجنـون» (ص ،)9و «كابـوس»

(ص ،)22و «شيزوفرينيا »1
و «شيزوفرينيا ( »2ص ،)32و «عودة ميت»
(ص)78
 »:ـ 3مقاربـة جوانـب املجموعـة القصصية
«شيزوفرينيا»
ـ و السـؤال :هـل مسـموح للقـارئ أن
يتعامـل مـع شـخصيات قصـص مجموعة
«شيزوفرينيا» عىل أساس أنها مجرد «حاالت
كلينيكية» تعاني من اضطرابات نفسية؟
ّ
أكـد املحلّـل النفـيس الفرنـيس «بيـار هنري
كاسـتل» أن« :التعبـري األدبـي (الـرسدي)
للمريض هو الوحيد الكفيل بإسـماع أصوات
حيـوات غـري مسـموعة .وهـذه العمليـة ال
تقترص فقط عىل املحتوى الرسدي ملا يحكيه
ْ
لكـن ،عـىل الطريقـة ،األسـلوب،
املريـض،
النربة ،الجملة ،التي بواسطتها يق ّدم املريض
حياته .»...وانطاقا ً مما يشـبه هذا السياق،
يعتـرب البعـض التحليـل النفـيس رضبـا ً من
األدب« .هـو رضب من تحليل الخطاب مثلما
هـو رضب مـن تحليـل اإلنسـان مـن خال
كلماته ،صمته وال خطابه ومن بني «الحاالت
املرضيـة» التـي عايناهـا عرب ربـوع قصص
املجموعة عىل سبيل املثال ال الحرص
»:أ ـ حالـة «االنصيـاع التـام :و يطلق عليها
سـتانيل ميلجـرام  Stanley Milgramالحالة
العميلة»
 ،)The Agentic State (:أي ،حسب تعريفه
« أن يقـوم النـاس بالسـماح لآلخرين بإدارة

وتوجيه أفعالهم ،وتحميل مسـؤولية النتائج
املرتتبة عىل هذه األفعال عىل الشـخص الذي
أعطى األوامر أو التعليمـات .وبعبارة أخرى،
أنهـم بمثابـة وكاء أو عماء إلرادة شـخص
آخر
نقرأ يف قصة «عاصفة الجنون» (ص)11
« اآلن فهمـت ملـاذا وزعـوا علينـا هـذه
املسدسـات ،هي دعـوة لانتحـار الجماعي،
فنحن مقتولون بأي حال ،إما بيد رعاة البقر
كما أسـماهم رفيق حمـزاوي ،أو بأيدينا ،أو
بأيـدي فرقة إعدامات ! ..فهـل يف العالم أكثر
جنونا من ذلك؟»
:ب ـ حالة «االحباط « ()La déception
يف حالـة «اإلحبـاط»  ،يعانـي الشـخص من
شـعور باليأس من املوقـف وعدم القدرة عىل
االنفصـال عمـا يحـدث ،ومن الصعـب عليه
أال ينتبـه إىل ما يحدث  ،ولديـه رغبة قوية يف
الخـروج من اإلحبـاط  ،لكنـه ال يعرف كيف
يفعـل ذلك ...يف قصـة «كابـوس» (ص،)22
يحـاول بطـل القصة الخـروج مـن «الحالة
العميلة» (االنصياع) إىل «الحالة املستقلة The
( « ،)Autonomous Stateوهي حسب ستانيل
دائمـا ً «أن النـاس يقومون بـإدارة أفعالهم،
وأنهم يتحملون مسـؤولية تلك األفعال مهما
كانت النتائج ،)»...قام البطل بحمل السـاح
هـذه املرة ،وهي الطريقـة الوحيدة يف نظره
للتخلص من استبداد الزعيم؛ نقرأ:
«اختمرت الفكـرة يف ذهنه ،البد من تنفيذها،

عاجـا أم آجا ،اتفـق مع صديقـه عادل أن
يكون مـكان التدريـب مزرعة أهلـه البعيدة
عـن األنظار ،حيث تنتصب وسـطها الفزاعة
شامخة بانتظار أن تتلقى رصاصات الغضب
ثـأرا ،السـتباحة الوطـن من حكـم الزعيم و
أبنائـه وحاشـيتهم( »..ص ...)22.لكـن ردة
فعـل بطل القصـة («الحالة املسـتقلة») ،ما
تجـاوزت كونهـا «أحـام يقظـة» ينتظـر يف
عواملهـا االفرتاضيـة تدخل كائنـات من عالم
غرائبي /وهمي لتخلصه من جربوت الزعيم؛
نقرأ:
«تماهى إىل سمعهّ ،
أن «فرانكشتاين» سيقوم
بجولـة خاطفة إىل مدينته قريبا( »...ص)23
 ..ليصاب باإلحباط الكبري :اسـتمرار كابوس
الزعيم جاثما ً عىل الباد والعباد؛ نقرأ:
يسـتعد لاحتفال الكبـري بالحلم الـذي طال
انتظـاره عقـوداً ..،ينتظر ..ينتظـر ..ها هو
الزعيم سـاملا ً غانمـاً ،يطل بقامتـه الفارعة
ملوحـا ً بيـده للجماهـري ترافقها ابتسـامة
صفراء ،متوعدا ً من خالها حامد بكابوس ال
ينتهي( ».ص)23
شـيزوفرينيا»« /الفصـام» (أو
ج :حالـة ِ
«االنفصام (-)Schizophrénie
وقد خصص لها القاص عبدالله امليايل عنوانني
لقصتني (ضمن املجموعة) بنفس التسمية
قصة «شـيزوفرينيا  ،»1وقصة «شيزوفرينيا
.»2
ـ يف قصة «شـيزوفرينيا  ،»1تتحول شخصية
البطل من مجرد ضحية تحكي قلقها وخوفها
واحباطاتهـا إىل محقـق صحفـي يبحث عن
أسباب تفيش مرض «انفصام الشخصية» يف
الوطن العربي؛ نقرأ:
« ...أحتضن حاسوبي أفتش فيه عن مجموعة
الصور التي سأرفقها مع التحقيق الصحفي
لصالح املجلة التي أعمل بها ،التحقيق يحمل
عنوان «انفصـام الشـخصية العربية ..حالة
طارئـة أم متجـذرة؟ ..كلفني هـذا التحقيق
الكثري مـن الوقت والجهد ،فلقـد ترددت عىل
أكثر من عيادة ألطباء نفسانيني( »...ص)29
( « )...بني العيادات النفسـية ،وبني لقاءاتي
مع املـرىض ،زادت مـن خربتـي بمعرفة هذا
املرض وأعراضه ،من وهام وهلوسـة وهوس
وهيـاج ورشود ذهني وتخشـب وانطواء»...
(ص)31
ومن أساليب السـخرية املضحكة والاذعة يف
آن واحدّ ،
أن املسـكوت عنه طـوال تضاعيف
القصة هـو إن كانت عدوى املـرض عامة أم

تخص بعض املصابني فقط؟ ..كان السـارد/
شـخصية املحقـق الصحفي يحـاول إقناعنا
أو إقناع نفسـه أنـه اسـتثناء ،أن العدوى لم
تصبه؛ نقرأ:
«و هـل أنـا مريـض مثلكـم كـي أبقـى؟»
(ص)29
ونقرأ:
«ذكرتني حالته (املريض) هذه بما مررت به
سـابقا ً بعد إكمايل خدمة العلم ونجاتي ساملا ً
مـن حرب اسـتمرت ثماني سـنوات( .يقصد
الحرب العراقية /اإليرانية)» (ص)30
ونقرأ:
« ...حاول االنتحار عدة مرات ،ما يجمع بيني
و بينه ،صداقتنا للقطط !( ».ص)30
ونقرأ:
« ...أتنـاول حبوب (الكلوزابـني) وأغط بنوم
عميق( ».ص)31
وإن كان األمر يف هـذه القصة يتعلق بمرض
يخص حـاالت معزولة ومختلفـة وبأعراض
متعددة ومتباينة حسب كل مريض عىل حدة،
ففي القصة املوالية ،يختلف األمر تماماً.
ـ يف قصـة «شـيزوفرينيا ( »2صفحـات من
 32إىل  ،)34يسـافر بنا الكاتب عبدالله امليايل،
عـرب خيالـه الذي يشـبه الواقع لكونـه إفراز
لـه ،إىل عالـم افـرتايض يشـبه واقعـه حيث
تجاوزت «شـيزوفرينيا» كونها مرضا ً نفسيا ً
 /أو عقليا ُي ّ
شخص كحاالت فردية ومعزولة،
َ
ليصبح متفشـيا كوَباء معدي أصاب مجتمع
بأكملـه ...ولكـي يوهمنـا القـاص عبداللـه
امليايل (عرب الذات السـاردة) بواقعية األحداث
ومصداقيتهـا رغـم أن القصـة مـن وحـي
خياله ،لجأ إىل تقنية «املشابهة» بذكر أسماء
منابر إعامية عامليـة حقيقية مثل قناة «بي
بـي يس» الربيطانيـة ،وقنـاة « يس أن أن»
األمريكية ،وقناة «فرانس بريس» الفرنسية،
وقناة «ناشـونال جوغرافيك» ،وقناة «أر تي»
الروسية ...إضافة إلقحامه «منظمة الصحة
العاملية» ...لكنه رغـم محاولته إقناع القارئ
بواقعيـة األحـداث عـرب تقنية «املشـابهة»،
ينتبه املتلقي املتمرّس إىل حيثيات لغوية ّ
أث ْ
ثت
أسلوبيا ً ترصيحات الذات الساردة لألحداث يف
القصة :تكمن يف األسـلوب املبالغ فيه املتعلق
بطريقـة نقـل الخـرب ووصفـه وتحليله من
قبل تلك الوكاالت اإلخبارية الدولية (اسـتثنى
الكاتـب القنـوات الفضائية املنتمية لشـيوخ
البرتو دوالر املسماة عربية)  ...قمة السخرية
الاذعة من هذه القنـوات اإلخبارية املوجهة

صالح السيالوي وجدوى الغوص يف املعنى
صباح محسن كاظم
ّ
لعل تجليـات البوح الشـعري من
عمق املعنى الـذي يموّر بتموجاته
خلـف زجـاج القلب عند الشـاعر
املبـدع «صاح السـياوي» يمنحه
دفقـا ً يف توالـد األلفـاظ ،وانتـاج
نصوصه املوشـاة بجمـال املفردة
 ،وعمـق املعنـى الروحـي ملنتجـة
 ،والـذي يغـدو يف ثـراء الخيـال..
وجماليـات امللفـوظ ..وتوالـد
الصـور ..التـي تكتنـز بالـروح
اإلنسـانية التي يعالج بها الوجود
من خـال البـوح الشـعري :الذي
يُشـتق مـن تافيف العقـل الرائي
ُعربعن
ملـا يحـدث مـن حولـه ،لِي ِ
أسـئلة الوجود ،ومايكتنف الحياة
برمتها ،والذات الشـاعرة برؤيتها
الثاقبـة ملـا يحـدث ،ومعالجاتهـا
الشعرية للخراب املحيط بنا ،لعبة
البنـاء الشـعري وهندسـة النص
عنـد «صاح حسـن السـياوي» ،
اعتمدت منهج املفارقة الشـعرية

التي تطبع السـمة الباذخة لجمال
البـوح ،وأناقتـه ،ومقاصـده
السـتبدال حالة األىس ونزع فتيل
الكراهية التي طغـت عىل وجودنا
اإلنسـاني ،ونصوصه املحتجة عىل
القبـح والعنـف وانتهـاك كرامـة
اإلنسـان بالحـروب ...والقمـع..
والقتل ،لذا يحاكي -نصه الشعري-
الرؤيـة الجمعيـة ال الذاتوية ،فهو
يحـاول إرسـاء مفـردات الحـب،
الحب للوطـن ،وللجمـال ،والحب
لعطر الـورد ،الحب لـألم ،الحبيبة
املشـتهاة،....نصوص تزرع الورد
عـىل األرصفـة بـدالً مـن رائحـة
البـارود والعبوات وكواتم األنفاس
وإسـتبدال الدمعـة بالبسـمة،
والخيبـة والتشـاؤم بالتفاؤل ،فـ
«جنائنه» يعلقها عىل ياسمني األمل
ً
بديـا عن األلم ،بعـد الظمأ املزمن
للـذات وللخيبـات ولإلنكسـارات
واالشـتعاالت لحرائقنـا التـي ال
تنطفـئ ،والعتمة التـي ال تنجيل،

وغبار الخراب الذي ال يريد مغادرة
املكان  ،وقد حاول مجتهدا ً بديوانه
«هكـذا أعلـق جنائنـي» التـوق
بالحلـم اإلنسـاني بعوالـم بديلـة
ملا تعانيـه من أزمات اسـتحكمت
بمشـاعر الجميع فحولت وجودنا
إىل يباب ،مناجاته الروحية يف:

رسالة اىل صديق
نصريالشيخ
ـ ترتاكم الكلمات عندما نرتك محطات
السـفر ،وتتكدس الحـروف ذلك ثمة
املزيد مـن القول والكتابة ،واألسـئلة
تتجدد مدام ثمة هناك عرق نابض من
الفكر والسؤال...
 (( ....ثـم ان كتابـة الشـعر نوع من
مواجهـة الامعنى والفوىض والعبثية
التي تسود قانون الحياة واألشياء))..
مـا قراءناه معـا من تجربـة البياتي
الشـعرية ...من هنا كان سؤالنا ،،اذا
كان الشعر حالة خافية مع كل ما هو
مألوف ،فماذا بوسعنا ان نفعل..؟
نحـن نقول ..ونقول ونؤكد وجودنا يف
الكتابة التي هـي هوية انتماء ألرض
تبـدو مراوغـة وعنيـدة ،تمـيش عىل
رؤوس اصابعها!!..
من انا............من انت ..؟؟
صغارا ام كبارا لسنا يف حاجة لتحديد
قامتنا،،امـا آن نلقـي عصـا الشـعر
بعيدا ،نهجـر هذه اململكـة الغرائبية
املوجعـة ،،أظن ان ال سـبيل اىل ذلك يا
صديقي ....الخطوات يف تتابع والسري
حثيـث اىل املسـتحيل ،،ربمـا انتظرنا
الجنون ذات مسـاء ممطـر ،ثم عدنا
ادراجنـا عنـد مقرتبات الجـرس الذي

قررنا عند شواطئه االنتحار،،
القليـل الكثري م ّر مذ حملنـا صلباننا
صعـودا اىل الجلجلة ،،الخطوات نفس
الخطـوات ،والحلم نفـس الحلم ،لكل
منـا طريقه...........انـت مضيـت يف
وادي الضـوء والحجـر واملنطق  ،،وانا
اخـرتت حافات النهـار ومداخل املدن
ورس امللكات..
كانت ارواحنا تربق قبل بريق السماء
حني نعشـق ،وكانت نفوسـنا تتطهر
بالكلمـات قبـل اغتسـال جلودنا عند
مصبات املياه...
نتباعـد حـد الغربـة ،ونقـرتب حـد
الحلـول يف اآلخـر ،،لـم نكـن نسـمي
األشـياء بأسـمائها ،مىض الكثري من
السـنوات والجميل من الطموحات ،،
لم يكن بيننا {منفسـتو} شـعري وال
حتى عما شـعريا مشرتكا ،،كنا مثل
سـكك الحديد نلتقـي يف محطة املدن
ونفرتق وتزداد املباعدة اآلالف األميال
لكن النوايا نفسها ،وان لم تكن تعني
الكثري....
اتـرى معي نهايـة افقنا املفتـوح....
ام إننا نردد مع شـيلر دائما ((بل اننا
نريـد ان نعرف ،ملاذا زيـادة يف املعرفة
تعني زيادة يف الحزن)).
هل عقدت عىل رؤوسـنا اكاليل الغار،
ووسمتنا اآللهة...شعراء؟؟؟
هل نحـن سـليلو الحـرف يف اتقاده ِ
وياءه األخرية يف األبجدية ...؟؟؟
كانا ال يريد املجد .........ولكن البد ان
نكـــــــــــــون ..؟

دخلت حدودك-1
فاشتعلت تعرجاتها
يل عطيش
ووجهك ذكرى رشاع
يف ذاكرتي
تنتفض العمر
وتنفتح لحظاته
كلما ذكرت
يرتبك النهر
وتقشع
التماهـي الروحـي والجسـدي يف
األفعال :تقشعر -دخلت -إشتعلت-
تنتفض -تنفتـح -يرتبك ،يف هذه
اإلحرتاقـات الذاتيـه والوجدانيـة
الناطقـة بـني شـفاهنا /تتحاور
آلهة األساطري /يف شؤون مجرات
جديـدة ،لقد «علق» عـىل اإلنتظار
«جنائنـه» بميثولوجيـة ينز منها
التسـامي والكشـف والذهول من
املجاهيل والبحث عـن التواصل يف
سعادة مرجوة ومبتغاة بإحتضان
اللقاء لِريسم سينوغرافيا للمشهد

األخري
كلمـا تأتني/يانافـورة األمل/أنثر
عىل رأسـك قارورة طفولتي /كما
يشاء وجهك
يُقسـم املبدع «السـياوي» حركة
الضمائـر يف النـص إىل قسـمني
،ضمـري املتكلم وضمـري املخاطب
يف توجـه روحـي يرتقـي للتوحد
والذوبان بالحبيبـة –األم -الوطن
–حسـب تأويـل املتلقـي ،فتأويل
نصـوص «السـياوي» ينطلـق
بآفـاق وفضـاء الثـراء اللغـوي
القامـويس  ،واالنزياحـات التـي
تتضمنها تلك النصوص املدهشـة
بالبهاء الشعري ،يُسكبه يف ديوانه
وعشـقه وآمالـه ونشـيد أحـزان
الروح.
يذكـر د -عبـد السـام املسـدي
((-2اللغة حوريّة مهرها ماق ّدمت
لها ال ما أخرْت (()).إن الشعر هو
اإلنساني الوحي ُد الذي اليزهو
الفن
ّ
فيه الـ ّدال عـىل املدلول،واليتباهى

امللول عىل ال ّد ّ
ّ
ال،لذلك سـاغ أ ن
فيه
َي ُد ّل فيه إيقـاع املعاني مَ َح ّل إيقاع
الكلمـات ؛ فالفكـر يتطوّر ،والفن
يتطـوّر ،واللغة تتطـوّر وإن خفي
ُّ
تطورها،واملكتوب بها
يتغري بتغري
سياق تداولها))....
لذا عند فحص نصوص الشـاعر
املتألـق (صاح السـياوي) تجد
االهتمـام بجمـال اللغـة ،وعمق
فاإليهام...املفارقـة
املعنـى،
..النزوع نحـو توق الذات للتعبري
عـن الحلـم والخـاص مـن آثام
الحـروب وماخلفتـه من رشوخ
وجروح تنـز باأللم ،والوحشـة،
والسوداوية ،التي يرتكبها رساق
الفـرح...رساق األمـل...رساق
الوجود اإلنساني ،لذا نجد شاعرنا
ُ
يبحـث عن الجمال والحب
البهي
وسـط آتون املحارق محتجا ً عىل
مرتكبيها واملسـوخ التي ُتصادر
حياتنا وتحيله إىل أجساد متناثرة
ومقطعة األشـاء ،فريفـع املبدع

سـوطه عىل رؤوسـهم ليجلدهم
بلغتـه املعبئـة بالصـور الثريـة
املوحية (ياتعويذة الحرائق /عن
وجوه لم يبسملها الندى))وكما
يف نـص وجهه عـىل نافذة حبيبة
ص16
الحياة فكرته
لكنها بحوزة الساطني
تؤثث لحظاتهم بمدح أيامه
الساطني الذين قاموا
إىل السـحب مـن بـني جماجـم
أسافه
شـموع األمـل ال تطفئهـا ريـاح
العتاة هكذا يعلق جنائنه يف ديوانه
املكتظـة بعمـق املعنـى وجـدوى
الشـعر فهو يرتكـن إىل الثقة بأن
لغة الشـعر تحيل الظلمة إىل ضوء
الجمال.
-1صاح حسن السـياوي -هكذا
أعلق جنائني ص5
-2د-عبد السـام املسـدي-فضاء
التأويل-ص16

جمهر علي البدر النقدي من خالل كتابه« :حتت اجملهر :
قصص قصرية عراقية وعربية ...حتليل نقدي»
أحمد فاضل
تجمع القصص القصرية املنشـورة
يف الكتـب والصحافـة الورقيـة أو
االلكرتونيـة ،ردودا ً نقديـة عديدة
ليـس بالـرورة جميعهـا  ،لكـن
األشـمل منها يخضع ملجهر النقد
كمحصلـة نهائيـة كـي تكتسـب
رشعيتها سـلبا ً أو إيجابا ً بحسـب
قـراءة الناقـد لهـا  ،هنـا يف أيدينا
كتـاب الناقـد عـيل البـدر « تحت
املجهـر  :قصص قصـرية عراقية
وعربيـة  ،تحليل نقـدي» ،الصادر
عـن دار املتن يف بغـداد عام 2019
وبواقـع  246صفحة من الحجم
الصغري  ،والبدر ناقد يؤمن بالكتابة
الحداثويـة كونـه مرتجمـا ً تأثـر
كثريا ً باملـدارس النقدية الغربية ،
لذا فهـو يف تناولـه النقدي لهذه
القصـص يقـدم تركيـزا ً أكرب عىل
فهمها من خال االدخاالت األوسع
نطاقـا ً عـىل مجرياتهـا الحدثيـة
والشـخوصية ،ففـي كل تناوالتـه
لها نـرى دخوله الفاتح لرسدياتها
التـي ابتدأ ُكتابهـا بها  ،مثل قصة
أحمـد خلـف « الربابـرة قادمون» ،
حيـث تناولها تناوالً تحليليا ً وفق
منهـج دريـدا التفكيكـي القائـل

بفهم العاقـة بني النص واملعنى،
كما يف قصة حسن البحار « مريال
والبحر األسـود» ،التي اسـتعرض
مدخلها الرسدي ليضعه مع باقي
الرسديـات تحت مجهره النقدي
 ،وهي الطريقة التي يعاين فيها
واقـع القصة أوالً ،ثم يسـتعرض
مجرياتهـا وحواراتهـا والتعليـق
عليهـا وفـق رؤيتـه النقديـة لها ،
وهكذا يميض يف تحلياته النقدية
مع سـبع وعرين قصـة قصرية
 ،لكنه يف قصة د  .سـلمان كيوش
« تحـول»  ،حاول البـدر معالجتها
وفـق املنهـج النفيس النقـدي الذي
انتهجه فرويد يف تحلياته املرضية
بالوقـوف عـىل أدق التفصيـات
الحياتية والعملية لشخوص القصة
وأبطالهـا  ،ومـع قصـة محمد أبو
النجا « انتحار مواطن» يغريأسلوبه
باإلشـارة إىل القصـة أوالً  ،ومن ثم
التعقيب عليها  ،وهي مناورة ذكية
يضـع مـن خالها القـارئ موضع
من يتحسس  -الفعل القي  -قبل
– الفعل النقدي . -
البـدر ومن خـال مجهره النقدي
هـذا يحـاول الطـواف يف عديـد
النظريـات النقديـة ،التـي تناولت

املفاهيـم املعرفيـة واألخاقيـة
وعلـم الجمـال ،علـم التأويـل،
وفلسـفة اللغـة إىل ماحظـات
دريـدا بخصوصها والتـي احتوتها
كتبـه وملعظـم األفـكار املؤثـرة يف
عمليـة التفكيـك  ،والتي نر عددا ً
مـن األعمـال األخـرى ذات الصلـة
املبارشة بمفهومها  ،هذه جميعا ً
نراهـا واضحـة يف القصـص التي
تناولها ناقدنا كقصة « جوع»  ،أو
« الركـض يف الفراغ» ،هذه القصة

للقاص عادل املعموري مر البدر
عىل تقنية أدبيـة غاية يف األهمية
هـي «حبكـة بلـوت» لـم يتوقف
لرحهـا ،مـع أنـه يقـدم عرضه
النقـدي هـذا للقـارئ الـذي يجهل
هذه التقنية التي هي تقنية أدبية
تقـدم تغيـريا ً جذريـا ً يف االتجـاه
أو النتيجـة املتوقعـة ،مـن حبكة
(عقـدة ) الروايـة أو الرسد ،عندما
تحـدث هـذه الحبكـة امللتويـة يف
نهايـة القصـة فهي تسـمى نهاية
مفاجئة ،أو نهاية ملتوية قد تغري
إدراك القـارئ لألحـداث السـابقة
 ،أو تظهـر لهـم نزاعـا ً جديدا ً يضع
مجرى األمور يف سياق مختلف.
أما قصة محمد البنـا القصرية جدا ً
«البقاء لله» ،فقد توسع يف تفكيكها
بسـبب حبكتهـا القويـة وتكثيف
لغتها ما يجعل النقد يتوقف أمامها
طوياً ،عيل البدر وهو يمر عىل بقية
مـا انتخبـه من قصـص لقراءتها
ُ
لكتاب عراقيني وعـرب ،إنما يمنح
القـارئ فرصة التعـرف عىل تلك
األسماء املبدعة من خال مجهره
النقدي الذي أضاء حروفها وجعلها
طيعة سـهلة التعرف عىل مكامنها
ومضامينها.

من طرف لوبيات عاملية صهيونية وأمربيالية
التـي تتحكـم يف خطوطهـا التحريريـة بمـا
يتناسـب ومصالح أخطبوطات «االسـتعمار
الجديـد» ...وقمة السـخرية كذلك من الكائن
العربـي الـذي يتحمـل هـو اآلخـر تبعـات
انهزاميتـه وخنوعـه وصمته :لـكل منرب من
هذه املنابر تعريف لـ «شـيزوفرينيا» الكائن
العربي (يف خيال الكاتب طبعاً)
ـ تقييـم «بي بي يس»« :ما زالوا حتى سـاعة
بـث التقريـر يف حالة مـن البـادة والفتور يف
الحركة( »...ص)32
ـ تقييـم «يس أن أن»« :أن الافـت يف هـذه
الحالـة ،بروز شـعر كثيف جدا ً عىل أجسـام
املواطنـني ،مـع كرب حجـم اآلذان عـن املعدل
الطبيعي بخمسة أضعاف( »...ص)33
ـ تقييم «فرانس برس»« :شكا (مدير مدرسة)
من انحدار مستوى الفهم لدى طابه بصورة
مفزعة بعد أن كانـوا يحصدون املراتب العليا
يف نتائج االمتحانات( »...ص)33
ـ تقييم «ناشـيونال جيوغرافيـك»« :العضو
الذكري لسـكان الحي قد اسـتطال و تضخم
عن الحد الطبيعي ليصل إىل أكثر من  50سـم
عند بعضهم( »...ص)34
تقييم قد يبدو مختلفا ً من منرب إخباري آلخر،
لكن القاسم املشرتك بينها« :سيمات» تنتمي
لنفس الحقـل املعجمي /الـداليل الذي يعرف
صفات الحيوانات ،مع إضافة سـمة البادة،
األمـر الذي يؤكده ّ
السـارد بنفس السـخرية
الاذعة ملا اسـتجوبته كما يف القصة قناة «آر
تي» الروسية؛ نقرأ:
سألني مراسل قناة «آر تي» الروسية :كيف لم
تصب بهذه الحالة الغريبة أسوة بمواطنيك؟
بعـد نوبـة من الضحـك الهسـتريي أجبته :ـ
الحمد لله أنا رجل نباتي
ـ وأي نوع من النباتات تأكل؟
ـ الرسيم بكل أنواعه !» (ص)34
ومـن بـاب «التناص» رغـم اختـاف الزمان
واملكان ،قد يحيلنا نفس النص «شيزوفرينيا»
عـىل نـص الحكايـة املمرسحـة «الحيوانات
املـرىض بالطاعـون» ألحمـد شـوقي ،مـع
اختاف بسـيط :الضحية يف نص شوقي فرد
واحد ينتمي للمجموعة ،آكل النبات شخصية
«الحمـار» ،وتمـت معاقبتـه وإن ظلمـا ً
وبهتانـا ...أمـا يف النـص القصـي لعبدالله
امليـايل ،فالضحيـة كائـن بصيغـة الجمـع،
كل «أهـل القريـة»  /أهـل العـراق /املواطن
العربي».

ق
صيدة

( ذاكرة املاء )

سام الشجر
ستغادر أقدامك!...
لتذهب وحيدا تسف
وجهك السنني
ويحاذيك اله ّم مواربا
تجوب النعاس بيقظة
تحلم وحدك
يقرئونك فنجان الجنون
تهادن الساعات الراكضة وجا
لتمتهن النوم عىل بوابات
الغبش وقوفا
بما يشبه الوجع
وستحزن كثريا
تكثر من الدمعات لتصطحب وريقاتنا
بمواسم الهطول
سيبدو كل يشء ا ِفرتايض
ا ِال نحن بمدى الرؤيا
شائكة تقتفي األمنيات
نقيض الظنون
ا ِستودعتك بذاكرة ...املاء
لتطفو أنفاسا ً
َ
ونحن نمارس شعائر .....الغرق
وملّا غادر الجميعْ
ُعدت مصطحبا ً وجهك
بداخل املرايا
كالضو ِء بقاياه ا ِنكسار
فحني يغادرك الغرباء
باحة االرتياب ستكون أصغر
لرتاقص وحيدا
خيال املآتة ،،،
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دراسات حديثة

أطباء يكشفون فصيلة الدم
األكثر مقاومة للسرطان

حركات ال حتبها البنات يف الشاب
ومش�اعره بمنتهى الص�دق وأن يكون جريئا ً
م�ع ،ولكنه ال يجب أن يك�ون متبجحاً ،فخر
األمور أوسطها.
الكذب
إذا ك�ذب الرجل مرة ال يمك�ن للمرأة تصديقه
وستش�عر دائما ً بكذبه ،ع�ى الرجل أن يكون
محل ثق�ة للمرأة التي س�رتبط بها ،والكذب
يمحي ه�ذا ،كما يجعلها تش�عر بعدم الراحة
معه وقد تنهي العالقة هنا.
عدم االقتناع بها
تحب الفتاة أن تش�عر وكأنها الوحيدة يف عن
الرج�ل املرتبط�ة به ،وذل�ك ألن امل�رأة غيورة
بطبعه�ا ول�ن تحتم�ل البقاء مع رج�ل ينظر
للنس�اء ،وعليه أن يتقبل غرتها ألنها ليس�ت
شيئا ً يمكنها تغيره فإما هي وحدها أم ال.
الخيانة
الخيانة هي الصفة األس�وأ التي تكرهها املرأة
يف الرجل ،ف�إذا خان الرجل مرة قد يخون ألف
مرة بعدها ،ومهما اعتذر مجددا ً لن تس�امحه
أبدا ً.

هن�اك الكثر م�ن الترصفات الت�ي قد تعدها
املراهق�ات أم�ورا ً مقيتة وتبغضه�ا كثرا ً من
جان�ب الفت�ى ،الدكتورة س�ناء الجمل خبرة
التنمي�ة البري�ة تق�دم بع�ض األم�ور التي
تكرهها املرأة يف الرجل.
حب التملك والسيطرة
إذا كنت رجالً مثاليا ً وبك تلك الصفة فهذه هي
النهاية ،إنها أكثر صفة قد تجعل الفتاة ترغب
بإنهاء العالقة رسيعاً ،فالفتاة ال تحب التقيد.
وه�ذه الصفة س�تجعل العالقة مثل الس�جن
بالنس�بة لها وش�ئت أم أبيت لن تستطيع نيل
إعجابها يف وجود تلك الصفة.
الحرص الزائد والبخل
تستطيع الفتاة العيش معك يف حالة متوسطة
لك�ن إي�اك والبخ�ل فه�و صف�ة ذميم�ة لن
تس�تطيع املرأة تقبله�ا مهما فعل�ت ،لذا ُكن
كريما ً معها.
الخجل
تفض�ل امل�رأة الرجل قوي الش�خصية الذي ال
يخجل من حبه لها ،ويمكنه التعبر عن نفسه

طبيبك يف بيتك

وفق الكثر من الدراس�ات ،هناك بعض
األطعم�ة واملروبات الت�ي يمكنها أن
تساعد يف بناء الدماغ ،وإعانته عى أداء
مهماته م�ن تحس�ن الذاك�رة وزيادة
االنتب�اه ،والق�درة ع�ى ّ
حل املش�كالت
واإلبداع.
يف اآلتي نتعرف إىل هذه الصنوف الغذائية
املهمّة:
ً
أصناف�ا م�ن األطعم�ة
ح�دد تقري�ر
واملروب�ات الت�ي يمك�ن أن تس�اعد
وبفاعلي�ة كبرة ع�ى تنش�يط العقل،
كم�ا أش�ار إىل رضورة توافرها عى ّ
أي
مائدة لفوائده�ا الصحية الجمّة .وهذه
األطعمة هي كاآلتي:
 القهوة:َّ
إن املكون�ن الرئيس�ن يف القه�وة،
“الكافي�ن ومض�ادات األكس�دة”،

يف بن�اء خالي�ا الدماغ الجدي�دة ،ويعزز
التغذية العصبية املشتقة من الدماغ.

 الربوكي:ّ
باملركب�ات القوي�ة ،بم�ا يف ذل�ك
م�يء

املطبخ

مضادات األكسدة ،كما يحتوي الربوكي
ّ
املركب�ات الت�ي تجعله
ع�ى ع�دد م�ن
مض�ا ًّدا لاللتهاب�ات واألكس�دة ،والتي
قد تس�اعد يف حماي�ة الدماغ من التلف،
بحسب وكاالت.
 بذور اليقطن:تحت�وي ب�ذور اليقطن ع�ى مضادات
األكس�دة القوي�ة ،التي تحمي الجس�م
والدماغ م�ن أرضار الجذور الحرّة ،كما
أنها مصدر ممتاز للمغنيسيوم والحديد
والزنك والنحاس.
والزن�ك مص�در رضوري لألعص�اب،
واملغنيس�يوم مص�در رضوري للتعل�م
والذاك�رة ،أم�ا النح�اس فيس�تخدمه
العقل للمساعدة يف التحكم يف اإلشارات
العصبي�ة ،ويرتبط نق�ص الحديد غال ًبا
بضعف يف وظائف املخ.

املكوّنات
خبز أبيض بائت –  500غرام
حليب – نصف لر
زبدة – كوب وربع
للتقديم:
موز حجم صغر ،مقطع إىل رشائح
–5
ّ
مقطعة إىل رشائح – نصف
فراولة،
كوب
عسل – بحسب الرغبة
طريقة العمل
ّ
- 1
سخني الحليب يف قدر عى
حرارة هادئة دون أن يغي.
ّ -2
قطعي الخبز إىل رشائح بسماكة
 2سم.
 - 3أطفئي النار تحت الحليب.
اسكبي هذا األخر يف وعاء4- .
ّ
سخني ملعقة كبرة من الزبدة يف
مقالة عى حرارة متوسطة.

 - 5غمّي رشيحة من الخبز
بالحليب من الجهتن.
 - 6إقي رشيحة الخبز بالزبدة حتى
يصبح لونها ذهبي من الجهتن.
 - 7عندما تنضج ،ضعيها يف طبق
وأضيفي بعض رشائح املوز.
 8أعيدي الخطوات  4،5،6و 7حتىانتهاء الكمية.
 - 9زيّني ال�”بان بردو” بالفراولة
وأضيفي العسل عى الوجه.
 - 10ق ّدمي الطبق عى سفرة
الفطور .ألف صحة!

نصائح طبية

سلوكيات

ضرب الطفل يولد لديه سلوكا عدائيا عند البلوغ
أظه�رت دراس�ة أمركي�ة أن األطف�ال الذي�ن
يتعرضون للرضب أو الصفع أو الدفع أوالعقاب
الجس�دي ربما أكثر عرضة ملمارسة سلوكيات
معادية للمجتمع عند البلوغ.
وكت�ب باحثون يف دورية (جام�ا نتوورك أوبن)
أن أربع�ة م�ن كل خمس�ة أطف�ال يف الوالي�ات
املتح�دة تعرضوا للرضب م�رة واحدة عى األقل
ببلوغهم سن الحضانة.
ويف ح�ن يرتب�ط ال�رضب واألش�كال األخ�رى
للعق�اب الجس�دي الق�ايس من�ذ ف�رة طويلة
بمشاكل الصحة العقلية لدى األطفال ،إال أنه ال
يُعرف الكثر عن كيفي�ة تأثر تجارب الطفولة
هذه عى سلوك البالغن.
وخالل الدراس�ة قام الباحث�ون بفحص بيانات
 36309بالغ�ن عمره�م  47عاما يف املتوس�ط.
ُ
وس�ئل املش�اركون عن عقوب�ات الطفولة مثل
الدف�ع والج�ذب والصفع وال�رضب ،وكذلك أي
س�وء معاملة مث�ل العن�ف الجن�ي أو اإليذاء
العاطفي أو البدني أو اإلهمال.
وبش�كل ع�ام عان�ى  18باملئة من املش�اركن
من نوع م�ن العقاب البدني الق�ايس يف مرحلة
الطفول�ة وواج�ه  48باملئ�ة منه�م ش�كالً من
أشكال سوء املعاملة.
ووجدت الدراس�ة أن التعرض للرضب أو إساءة
املعاملة يرتبط بزيادة السلوك املعادي للمجتمع
يف مرحل�ة البلوغ ،كما أن األطف�ال الذين عانوا
م�ن العقاب الجس�دي القايس وبعض أش�كال

اإلس�اءة أو اإلهمال كانوا أكثر عرضة ملمارسة
السلوكيات املعادية للمجتمع كبالغن أكثر من
األطف�ال الذين ل�م يواجهوا إال نوع�ا واحدا من
سوء املعاملة.
وتوصل�ت الدراس�ة إىل أن تج�ارب الطفولة قد
تفرس نحو  46يف املئة من الس�لوكيات العدائية
بن الرجال ونحو  47يف املئة منها بن النساء.
وقال�ت تريي عفيفي ،التي قادت فريق البحث
وهي م�ن جامع�ة مانيتوب�ا يف كندا “أش�ارت
البيان�ات من�ذ عق�ود إىل أن ال�رضب والعقاب
الجس�دي القايس يرتبطان بنتائج سيئة سواء

صحي�ة أو اجتماعي�ة ،واأله�م من ذل�ك أنه لم
تظهر أي دراسات عى اإلطالق أن الرضب مفيد
للطفل”.
وقال�ت عفيفي “نح�ن بحاج�ة إىل التوقف عن
التفك�ر يف األبوة واألمومة م�ن زاوية العقاب..
والتح�ول إىل نه�ج األب�وة اإليجابي�ة إلرش�اد
األطفال”.
ورك�زت الدراس�ة ع�ى مجموع�ة واس�عة من
السلوكيات املعادية للمجتمع ،بما يف ذلك انتهاك
القان�ون والكذب والتهور واالعت�داء والالمباالة
وعدم القدرة عى الحفاظ عى وظيفة.

تدبري منزلي

طرق تعطري املنزل
مهمّة تعط�ر املنزل م�ن املهمات
ّ
املنزلية الس�هلة؛ إىل
معطرات الج ّو
املتواف�رة يف املتاج�ر ،هنالك طرق
بأخرى مس�تخدمة له�ذا الغرض،
وف َّعال�ة ،وأكثر ً
ً
خصوصا يف
أمان�ا،
صف�وف املصاب�ن بالحساس�يَّة،
والتهابات الجيوب األنفية.
ّ
املعطر
الصابون
• غ�ي التواب�ل :تنت�ر رائح�ة
عطرة يف البي�ت ،عندما نضع كو ًبا
من امل�اء يف ق�در صغرة ع�ى نار
هادئة ،ونضيف إليه أعواد القرفة،
والقرنفل ،وجوزة الطيب.
ّ
ي�رش ِّ
ملطف
• ح�رارة املصب�اح:
ّ
مفض�ل ق�رب
الج� ّو أو أي عط�ر
املصب�اح ،حيث أن الحرارة املنبعثة
من�ه ستس�هم يف نث�ر الرائح�ة
برسعة.
• زراعة النبات�ات املنزليّة :بعضها
يفوح منه رائح�ة عطرة يف املنزل،
كنبت�ة الياس�من ذات األزه�ار

حدد أطباء من السويد فصيلة الدم األكثر مقاومة ملرض الرسطان من خالل
دراس�تهم لحاالت اإلصابة باملرض ،وتبن أن أصحاب الفصيلة األوىل هم أقل
إصابة به.
ب�دأ علم�اء معه�د كارولينس�كا
الس�ويدي ه�ذه الدراس�ة قبل نصف
قرن ،تابعوا وراقبوا خاللها املرىض يف
مستش�فيات بريطانيا ،حيث شملت
زهاء مليون مريض.
اتض�ح بنتيج�ة ه�ذه املتابع�ة أن
األش�خاص الذين لديهم فصيلة الدم
األوىل ( )Aه�م أقل عرض�ة لإلصابة
بالرسطان .
أما األش�خاص الذي�ن لديهم فصائل
الدم األخرى ،فقد توصل الباحثون إىل
استنتاج مفاده ،بأن الذين لديهم فصيلة الدم الثانية يصابون عادة برسطان
املع�دة ،أما الذين لديهم الفصيلة الثالث�ة والرابعة فهم أكثر عرضة لإلصابة
برسطان البنكرياس.
يف الس�ابق  ،وج�د خرباء املرك�ز الوطني األمريك�ي ملعلوم�ات التكنولوجيا
الحيوي�ة أن أصحاب أول فصيلة دم هم أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب املعدة
ومختلف أشكال التقرحات.

طريقة عمل بان بريدو
فرنسي بدون بيض

تنشيط العقل والدماغ ببعض الصنوف الغذائية
يس�اعدان العقل عى اليقظة ،ويجعالن
الركي�ز أكثر ح ّدة .وقد وجدت دراس�ة
َّ
أن الذي�ن يرب�ون القه�وة يف الصباح
أو بكمي�ات قليل�ة ط�وال الي�وم ،ه�م
أكث�ر فاعلي�ة يف امله�ام الت�ي تتطل�ب
الركي�ز ،ويرتب�ط رشب القه�وة ع�ى
امل�دى الطوي�ل بتقلي�ل خط�ر اإلصابة
باألمراض العصبية ،مثل الشلل الرعاش
والزهايمر.
 الكركم:ّ
تبن ّ
أن الكركمن ،وهو العنرص النشط
يف الكركم ،يعرب حاجز الدم يف الدماغ ،ما
يعني أنه يمكن أن يدخل الدماغ مبارشة
وتستفيد منه الخاليا ،وهو ّ
مركب قوي
مض�ا ّد لألكس�دة ومض�ا ّد لاللتهابات.
ويس�اعد الكركمن يف تحس�ن الذاكرة
لدى مرىض الزهايمر ،ويلعب دورًا كب ً
را
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البيض الجميلة...
• قر الفواك�ه الحمضية ،عندما
ُتض�اف إىل امل�اء املغ�ي لدقائ�ق
ّ
يتعط�ر البيت
معدودة ع�ى النار،
برائحتها املنعشة.
• الزي�وت العطريّ�ةُ :تس�تخرج
الزيوت العطرية م�ن نباتات عدة؛
ومنه�ا القرنفل ،وه�ي ذات رائحة

جميلة ،ويمكن استخدمها لتعطر
البيت من خالل وضع بضع قطرات
منه�ا يف علب�ة بخ�اخ تحتوي عى
ّ
ورش بع�ض ال�رذاذ من هذا
م�اء،
املزيج عى األثاث ،وقطع السجاد.
ويمكن استخدامها بطريقة ثانية،
وه�ي تبليل قط�ع م�ن القطن أو
االس�فنج بم�اء س�اخن ،والقليل

م�ن الزيت العطري ،ثم وضع هذه
القطع تح�ت ّ
أي مزهريّ�ة ورد يف
غرفة استقبال الضيوف.
ّ
املعطر :يمكن استخدام
• الصابون
ّ
الصاب�ون املعط�ر يف الحمَّ�ام،
وذل�ك من خالل ب�ر قطعة منه،
ووضعها يف سلة صغرة ومفتوحة
يف الحمام بعد تنظيفه.
• املكنس�ة الكهربائي�ة :يمك�ن
اس�تخدامها لتعط�ر البيت ،وذلك
ع�ن طريق تنظيفها بش�كل ج ِّيد،
ث� َّم وض�ع قطن�ة مبلَّل�ة بأح�د
ّ
املفضل�ة وراء
الزي�وت العطريّ�ة
الفل�ر ،واس�تخدامها بالش�كل
املعتاد ،ما س�يرك رائحة عطرة يف
غرف املنزل .كما يمكن اس�تخدام
املكنسة الكهربائيَّة بطريقة ثانية،
وذلك عن طري�ق ّ
رش املاء املضاف
ّ
إلي�ه الزيت العط�ري ع�ى األرائك
والس�جاد ،ث� ّم تجفيفه�ا مبارشة
باملكنسة الكهربائيَّة.

بعد تفشي “كورونا” ..توقف عن مالمسة وجهك هلذه األسباب
أدى ظه�ور ف�روس كورون�ا إىل
إصابة اآلالف ،وقتل أكثر من 200
ش�خص يف جميع أنح�اء العالم،
ل�ذا إذا كنت خائف�ا من تهديدات
مثل فروس ووهان ،فهناك يشء
واحد سهل للغاية يمكنك البدء يف
القيام به من أجل صحتك وصحة
اآلخري�ن ،وهو “التوقف عن ملس
وجهك”.
وذكر أننا عندم�ا نفرك وجوهنا،
فإنن�ا نق�وم بتلوي�ث أجس�امنا
بالجراثيم الت�ي يحتمل أن تكون
خطرة ،والتي تلتقطها أيدينا من
األسطح التي ملستها مؤخرا ،فمن
املمك�ن أن تحمل هذه األس�طح
أج�زاء غ�ر مرئي�ة م�ن ال�رباز
أو املخ�اط الت�ي قد ُت�رك خلف
شخص ال يهتم بغسل يديه.
وق�درت دراس�ة يف ع�ام 2015
أن الن�اس يلمس�ون وجوههم يف
املتوسط  23مرة يف الساعة ،وأقل
قلي�ال م�ن نصف هذه اللمس�ات
فإنها تشمل املناطق ”املخاطية“
يف وجهن�ا ،مث�ل الف�م واألن�ف
والعن.
الص�ن تق�رر إيق�اف خدم�ات
ال�زواج وترسي�ع الجنائز وحرق
جثث ضحايا “كورون�ا” الفلبن
تعل�ن تس�جيل أول حال�ة وف�اة

بفروس كورونا
كذلك وجدت دراسة أخرى يف عام
 ،2013أن األش�خاص يقوم�ون
بلم�س األس�طح يف وس�ائل
املواصالت العامة ،حيث يمكن أن
توج�د الجراثيم بمع�دل  3.3مرة
يف الساعة ،بينما يقومون بلمس
أفواهه�م وأنوفه�م بمع�دل 3.6
مرة يف الساعة ،وهذه األجزاء من
وجهنا هي القناة املثالية لدخول
عدد ال يحىص م�ن الجراثيم ،بما
يف ذلك ف�روس كورون�ا الجديد،
للجسم وإصابته.
كما أن هناك أمراضا أيضا يمكن
أن تنتقل عن طري�ق ملس الوجه
مث�ل اإلنفلون�زا وفق�ا للتقرير،
وفيم�ا يمك�ن اعتب�اره موس�ما

معت�دال يف الواليات املتح�دة هذا
الع�ام لإلصاب�ة به ،فق�د أصيب
بفروس اإلنفلون�زا بالفعل أكثر
م�ن  19مليون ش�خص ،وأدخل
املستش�فى أكث�ر م�ن  180ألف
ش�خصُ ،
وتويف ما يزي�د عن 10
آالف شخص.
وفيم�ا ي�ي قائم�ة قص�رة جدا
باألمراض التي تنتر عن طريق
مل�س الوج�ه والتي تثق�ل كاهل
األمريكان كل عام ،وهي:
النوروف�روس ،والته�اب الكب�د
الوبائ�ي أ ،ومئ�ات الفروس�ات
التي تسبب نزالت الربد ،والتهاب
ملتحمة العن ،وعدوى املكورات
العنقودية ،وغرها.
ع�دد وفي�ات ف�روس كورون�ا

يرتف�ع إىل  304البنتاغ�ون يوفر
دعمًا س�كن ًيا أللف شخص ربما
يتوجب عزلهم صح ًيا.
وبحس�ب الطبيع�ة البرية ،فال
يمك�ن التوق�ع أن األش�خاص
س�يتوقفون عن مل�س وجوههم
بالكامل ،ولك�ن هناك الكثر من
األشياء الجيدة التي يمكن القيام
به�ا إذا قللن�ا م�ن ه�ذه الع�ادة
وطبقنا أخرى ،مثل غسل اليدين
بشكل متكرر بالصابون ،مدة 20
ثانية عى األقل.
وع�ى س�بيل املث�ال ،وج�دت
دراس�ة أجري�ت يف ع�ام 2008
أن األش�خاص الذي�ن ن�ادرا م�ا
يقوم�ون بلم�س وجوهه�م
كان�وا أقل عرضة بنس�بة % 80
لإلصاب�ة باإلنفلون�زا املوس�مية
مقارنة بأولئك الذين يعانون من
مس�تويات أعى ملالمسة الوجه.
وهذه النس�ب لن تتحس�ن إال إذا
غسلوا أيديهم كثرا أيضا.
وعى الرغ�م من أن قن�اع الوجه
م�ن غر املرج�ح أن يفعل الكثر
من تلقاء نفس�ه للوقاية من أي
مرض ،بما يف ذلك فروس كورونا
الجدي�د ،فإن ارت�داءه قد يذكرك
ع�ى األقل بإبقاء ي�دك بعيدا عن
وجهك.

لطلة ابهى..

أهم النصائح الصحية للعام اجلديد 2020
إج�راءات الوقاي�ة من األمراض املزمنة ليس�ت
صعبة التحقيق ،بل ه�ي مجموعة من العادات
الصحية التي يمكنك وضعها عى قائمة قرارات
الع�ام الجدي�د .إليك أهم النصائ�ح التي يمكنك
اتباعها لتجني فوائد صحية كبرة:
اتب�ع اإلجراءات التي تحمي القلب ،مثل :اإلقالع
عن التدخن ،وامليش والحركة البدنية  30دقيقة
يومي�اً ،وتقليل أكل الده�ون تناول  40نوعا ً من
األطعمة املختلفة (تتضمن األعش�اب والتوابل)
كل أسبوع لتحقيق التنوع الغذائي :
قلّ�ل م�ن تن�اول الس�كر واملل�ح ،ول�و بدرجة
بس�يطة ،لتحمي نفسك من الس�كري وارتفاع
الضغط.
تناول املزيد من الس�وائل الخالية من الكافين.
يحتاج الجس�م  1.5لر من امل�اء كحد أدنى كل
يوم.
اتب�ع اإلجراءات التي تحمي القلب ،مثل :اإلقالع

عن التدخن ،وامليش والحركة البدنية  30دقيقة
يومياً ،وتقليل أكل الدهون.

راق�ب كمية الطعام الت�ي تأكلها ،واحرص عى
أال تبالغ يف ملء صحنك بالطعام.
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غزل عراقي

الحمل

مهني�اً :تك�ون األس�ابيع الثالث�ة املقبلة متطلب�ة بحيث
قد تجد نفس�ك مرهق�اً ،فحاول أن تس�ريح بعض اليشء
وخصص بعض الوقت الهتمامات�ك العائلية .عاطفياً :تطمنئ
هواجس�ك وترغ�ب يف تغي�ر موقع�ك وتلطي�ف الج�و ،وتتاح لك
فرصة اإلعداد ملش�اريع ثنائية وجذابة مع الرشيك ،وتحتفل بجديد
أو بمناس�بة سعيدة .صحياً :مس�ؤوليات جديدة ملقاة عىل عاتقك
تتطلب منك املزيد من الجهد ،ويهددك خطران غر مبارشين نابعني
من توتران نفسية وعصبية

الثور

مهنياً :تواجه بعض املستجدات الصعبة ،فيسود الغضب
ويعل�و الصوت يف بعض األحيان ،وتس�وء العالقات مع
املس�ؤولني أو يف العمل .عاطفيا ً:ابتع�د عن الكالم الجارح
وانتبه لخط�ورة الوضع ،قد تتعرض بعض عالقاتك للخطر و
تواجه حقيقة صعبة أو تكتشف ما يزعجك عند الرشيك .صحياً:
يمكن أن تواجه املتاعب التي ال حرص لها يف التعامل مع اضطرابات
الجهاز الهضمي وخصوصا ً إذا كانت نوعية طعامك تتضمن الكثر
من املكونات املرضة باألمعاء.

الجوزاء

مهني�اً :ال تتالع�ب بأعص�اب اآلخري�ن ،ألن ذل�ك يرك
انعكاسات سلبية عىل عالقتك بالزمالء وركز عىل ما هو
أكثر أهمية من أج�ل عطاء افضل .عاطفياً :تتحىل بالقدرة
الكافية لس�ر أعماق الرشيك ومعرفة ما يضمره لك ،املطلوب
من�ك أن تعامل بما يس�تحق ،وال س�يما إذا كنت مقتنع�ا ً بتمضية
حياتك مع�ه .صحياً :إعم�د إىل مراقبة صحتك وابتعد عن التش�نج
الجس�دي والفكري ،لعل ذلك يس�هم يف تخفيف الضغوط النفس�ية
وإراحة اعصابك.

السرطان

مهني�اً :تتمي�ز برع�ة بديهت�ك وبأف�كارك
املقنع�ة وتنج�ز أعماالً ناجح�ة ،وقد تعي�ش
انفعاالت شخصية مهمة واحالما ً خاصة ووردية .
عاطفياً :تستعيد مع الرشيك ذكريات املايض وتستحرض أرسارا ً
باتت اليوم مضحكة.
صحياً :تش�عر بغضب وبتوتر أعصاب يهد م�ن عافيتك وابتعد عن
صب غضبك عىل اآلخرين.

األسد

مهني�اً :ثمة ما يش�ر اىل أجواء مش�حونة ومضطربة
ّ
مب�رشة بالخ�ر ،فطباع�ك متقلّب�ة ال تس�مح
وغ�ر
بالتعامل معك بصورة هادئة.
عاطفي�اً :بعض األس�ئلة التي كنت تود طرحه�ا عىل الحبيب
منذ وقت طويل ،تجد لها األجوبة الشافية واملقنعة اليوم.
صحي�اً :علي�ك اتخاذ األمور به�دوء أكثر كما علي�ك التمهل بجميع
شؤونك حتى يف قيادة السيارات.

العذراء

مهنياً :تواجه ضغوط�ا ً كبرة يف العمل ،لكنك قادر عىل
تجاوز الصعوبات مهما بلغت ،وعىل الرغم من كل يشء
ثابر وال تستسلم.
عاطفياً :تجد االنسجام يف حياتك العاطفية وال سيما إذا كنت
تعيش مع رشيك منفتح العقل ورحب الصدر.
صحياً :حصن نفسك ضد الحساسية يف فصل الربيع وتناول األدوية
الكفيلة بتجنيبك اإلصابة بها.

الميزان
مهنياً :بعض املشاكل املستجدة تسبب لك التعب النفيس
ً
عم�ال أو موقفا ً يمكن
واملهن�ي ،فال تكن بطالً وال ترتجل
أن تن�دم عليه الحقاً .عاطفي�اً :يراجع املزاج ما يحمل إليك
ش�عورا ً بالذنب ،أو خوفا ً من فضح عالقة أو شعورا ً بالعجز ،ال
تلجأ إىل الس�لبية ،والتصل�ب يف املواقف ال يخ�دم مصلحة العالقة.
صحياً :تش�عر ببعض الكسل الناتج عن نقص يف املناعة وقد يؤدي
ذلك إىل انخافض نشاطك وتباطؤ إيقاعك العميل.

العقرب
مهني�اً :تواج�ه بع�ض املصاع�ب وفق�دان الحيوي�ة
والنشاط ،وتتزاي ضغوط العمل بعد أن أصبحت يف موقع
املس�ؤولية .عاطفي�اً :العصبي�ة الزائدة ال تنف�ع يف معالجة
املش�كالت مع الرشيك ،فه�ي تولّد العناد ،لذا ح�اول التنويع يف
أس�لوب تعاطي�ك معه فهذا من ش�أنه أن يقربه من�ك ويبعد الخلل
يف العالقة .صحياً :متى فقدت القدرة الس�يطرة عىل أعصابك فأنت
حتما ً ستقع يف مشاكل صحية.

القوس

مهني�اً :تجد أحيانا ً ّ
أن اآلخرين يعتمدون عليك كثراً ،لذا
يستحس�ن أن تكون عىل مستوى طموحاتهم وخصوصا ً
أنك تملك اإلمكانات.
عاطفي�اً :تتأثر بأحد املقربني منك وتربطك به عالقة مبنية عىل
األفكار الفريدة والخالقة التي ال يغيب عنها بعض الفكاهة واملرح
صحياً :أنت بأحس�ن حال وال مشكلة صحية لديك .حافظ عىل هذا
الوضع قدر اإلمكان.

الجدي

مهني�اً :إذا أقدم�ت ع�ىل مج�االت جديدة فقد تس�تفيد
منه�ا جداً .ربما تجهد إلنجاح حركة اجتماعية ،وتوظف
طاقاتك وتجاربك السابقة.
عاطفي�اً :مس�اعدة الرشي�ك تجعلك ق�ادرا ً عىل الخ�روج من
الدوامة التي أنت فيها وتحملك عىل التفاؤل بالواقع ورؤية املستقبل
بأمل وتفاؤل.
صحياً :تميل إىل اإلكثار من تناول املنبهات وتعرض نفسك ملزيد من
العصبية.

الدلو

مهنياً :تملك القدرة عىل اس�تدراك االمور قبل تفاقمها،
الحياة جميلة وال داعي إىل التوقف عند املش�اكل مطوالً،
ولهذا السبب تعمل عىل طرد الهواجس وتبسيط االمور.
عاطفياً :تسمح الظروف الس�ائدة بس ّد الثغرات وردم الهوات
بالتفاه�م والتق�ارب ،وأنت ي�ا عزيزي الدلو لن تخ�ر حبيبك بل
ً
ّ
.صحي�ا :علمتك األيام
ترس�خ العالقة بني الطرفني بش�كل ممتاز
واملش�اكل الصحي�ة التي مررت به�ا أن االهتمام بالش�أن الصحي
يجب أن يحتل االولوية ال بل يجب أن يكون يف صدارة اهتماماتك.

الحوت

مهني�اً :ابتع�د ع�ن إث�ارة النع�رات والحساس�يات ،قد
يدل�ك الحدس عىل حل م�ا ،وتضط�ر إىل مواجهة بعض
التطورات يف حياتك املهنية.
عاطفي�اً :يبدأ الحظ املعاكس بالراجع ،وينصح لك الفلك عدم
القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو اىل ذلك.
صحياً :وفر طاقتك ونش�اط للقيام بم�ا يعود عليك بالفائدة صحيا ً
وال تهدرهما يف ساعات العمل اإلضافية.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1945افتت�اح مؤتم�ر يالط�ا ال�ذي جم�ع ب�ني الق�ادة
املنتنرصي�ن يف الح�رب العاملي�ة الثاني�ة جوزيف س�تالني
وفرانكلني روزفلت وونستون ترششل وذلك لتحديد كيفية
استسالم أملانيا وتأسيس منظمة األمم املتحدة.
 - 1952القوات الفرنسية تحارص قرص ملك املغرب محمد
الخامس وتجره عىل اتخاذ بعض القرارات منها عزل بعض
أعضاء ديوانه وعزل رئيس جامعة القرويني يف فاس.
 - 1957ب�دأ عملية إزالة س�ور الكويت الذي يحيط بمدينة
الكويت وذلك بهدف إفساح املجال أمام امتداد العمران مع
اإلبقاء عىل بواباته الخمس كمعلم تاريخي وسياحي.
 - 1965زلزال يف أالسكا بقوة  8.7عىل مقياس ريخر ،وهو
أح�د أكر الزالزل يف العالم وأحد أضخ�م الزالزل يف الواليات
املتحدة.
 - 1975زلزال يف شمال رشق الصني بقوة  7.4عىل مقياس
ريخ�ر ي�ؤدي إىل وف�اه  10000ش�خص ووق�وع أرضار

ضخمة يف منطقة ينقوكو هايشنج.
 - 1976زلزال بش�مال رشق مدين�ة غواتيماال يف غواتيماال
بق�وة  7.5ع�ىل مقي�اس ريخ�ر ي�ؤدي إىل وف�اه أكثر من
 23000شخص.
 - 1997زلزال يف منطقة حدود تركمانس�تان وإيران بقوة
 6.8ع�ىل مقياس ريخر يؤدي إىل وفاة  88ش�خص تقري ًبا
وإصابة  2000وتدمر العديد من املنازل بالجانبني.
 - 1998زلزال يف منطقة حدود أفغانس�تان وطاجيكستان
بقوة  6.1عىل مقياس ريخر يؤدي إلة وفاة  2323شخص
عىل األقل ووق�وع  818إصابة وتدمر  8094منزل ونفوق
ما يقارب  6725رأس ماشية.
 - 1999انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيسً ا لفنزويال.
 - 2003جمهوري�ة يوغوس�الفيا اإلتحادي�ة تغر اس�مها
رس�م ًيا إىل جمهورية رصبيا والجبل األسود وتتخذ دستورًا
جدي ًدا.

اختبارات شخصية

كيف تكتشف شخصية اآلخر من نظرة إىل تصرفاته؟
بمج�رد أن تلتق�ي ش�خصا ً
ألول م�رة حت�ى تتك�ون لدي�ك
انطباع�ات مبدئي�ة عن أس�لوب
حياته وسلوكياته ،تتعدى مجرد
االستلطاف أو االستياء بل تتعزز
بمعرف�ة تفاصي�ل معين�ة عن�ه
ق�د يصدم�ه أن�ك اس�تطعت أن
تستشفها من اللقاء األول.
فهل س�ألت نفس�ك كيف يحدث
ه�ذا ،وم�ا ه�ي األش�ياء الت�ي
تلفت نظرك في�ه وتكون املالمح
الرئيسية لش�خصيته مما يكون
عالقة متقاربة أو نفور.
يف الواقع ،أن مثل هذه االنطباعات
التي يركها لدينا ش�خص ما ،أو
نركه�ا عن�د األش�خاص الذي�ن
تقابلن�ا معهم للت�و تكون فعالة
بش�كل عام فهي تس�اعدنا عىل
إزال�ة الحواج�ز وتعزي�ز قدرتنا
عىل التواص�ل ،وأهم م�ا يجعلنا
نمي�ز ش�خصية ع�ن غرها هي
الظواهر التالية.
خط اليديف دراس�ة علمي�ة ت�م اعداده�ا
مس�بقا ً م�ن قب�ل رشك�ة القلم
الدولي�ة ،تبني أن األس�لوب الذي
يكتب به شخص معني وقياسات
أحرف�ه قد تكش�ف ل�ك طبائعه.
فالش�خص ال�ذي يكت�ب بخ�ط
ً
خج�ال من
صغ�ر يك�ون أكث�ر
صاحب الخ�ط الكب�ر الواضح،
كم�ا أن أصح�اب الخط�وط
املرس�ومة واألح�رف املزركش�ة
يعكسون عش�قا ً للفن وللحياة،
أم�ا أصح�اب الخط�وط الغريبة
وغ�ر املتس�قة فيعكس�ون
طبيعة غر منظمة.
أيضا ً أصحاب الخطوط
العميق�ة والتي ترك
أثاره�ا ع�ىل الورق،
يكش�فون ع�ن
ش�خصية تب�ذل
جه�دا ً كب�را ً إلنج�از
أعماله�ا ،بينم�ا أصح�اب
الخطوط الخفيفة يبدون أكثر
حساسية وقلييل الركيز.
-األلوان

من الفيسبوك
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وفق�ا ً ملقالة تم نرشه�ا يف مجلة
“سيكولوجي توداي” ،أن األلوان
التي يعتمدها الش�خص تعكس
الكث�ر م�ن أنم�اط ش�خصيته.
فاألشخاص الذي يميلون الرتداء
اللون األس�ود هم أكثر حساسية
وأكثر قدرة عىل اإلبداع ومتمعنني
يف تفاصي�ل األم�ور الدقيق�ة.
بينم�ا الذي يرتدون اللون األحمر
مش�تعلون بالطاق�ة والحيوي�ة
ومتعجلون دائما ً يف أدائهم.
أما محبو اللون األخرض فهم أكثر
ً
إخالص�ا وحناناً ،ومحب�و اللون
األبيض أكث�ر منطقية وتنظيماً.
وبالنس�بة ملحب�ي الل�ون األزرق
ه�م أكثر اس�تقرارا ً وحساس�ية
واهتماما ً باآلخرين.
 قضم اآلظافريف كل األح�وال ترك ه�ذه العادة
انطباع�ا ً س�يئا ً ع�ن الش�خص
املقابل ،ولكن هن�اك ما هو أكثر
من االنطباع الذي يركه أصحاب
ه�ذه الع�ادة .فه�ي تعك�س
ش�خصية ملولة متوترة ،شديدة
االنفعال يف أغلب األحيان.
كم�ا أن ع�ادات مثل نتف ش�عر
اللحي�ة أو ال�رأس ،ح�ك البرشة
يعكس ش�خصية غ�ر صبورة،
محبطة وكثرة التقلب.
ولكن�ك ق�د تس�تغرب يف نف�س
الوق�ت أن أصحاب ه�ذه العادة،
لديهم ميل غر عادي لتحقيق
التكام�ل واملثالي�ة ،وه�م
دقيق�ون ج�دا ً يف أدائه�م
وه�ذا م�ا يجعله�م
يصاب�ون بالتوت�ر
الشديد.
الحذاءا لح�ذ ا ء
ال ي�رك
انطباع�ا ً

جي�دا ً أو س�يئا ً عن�د الع�روس
فحس�ب كم�ا هو ش�ائع أن أول
ما يلفت امل�رأة يف الرجل املحتمل
أن يكون رشيك حياتها هو شكل
حذائ�ه وتصميم�ه ونظافته ،بل
ي�رك انطباعا ً عند بقي�ة الناس
أيضاً.
ففي دراسة أعدها اومري جيالث
م�ن جامع�ة كانس�اس ،حي�ث
أجرى اختبارا ً عىل س�عر الحذاء،
تصميم�ه ولونه وجودت�ه ،وجد
أن  90%م�ن الن�اس تقيم دخل
الش�خص ،ميول�ه السياس�ية،
عمره وج ّديته من خالل حذائه.
العينان وألوانهاالعينان هي مرآة لداخل اإلنسان،
وهذا ليس كالم فالسفة وشعراء
فحس�ب ،بل ما اكتش�فه علماء
النفس مؤخ�راً .فنظرتك تعكس
م�ا تفك�ر ب�ه يف الوق�ت الح�ايل
وحقيقة شعورك تجاه الشخص
الذي تتواصل معه س�واء برصيا ً
أو كالمياً.فحس�ب دراس�ات ت�م
طرحها مؤخراً ،فإن لون العينني
أيضا ً يعكس مدى التزام صاحبها
أو جنوح�ه ،وقالت الدراس�ة إن
أصح�اب العيون الزرق�اء لديهم
مي�ل أك�ر لإلدم�ان س�واء عىل
الكح�ول أو املخدرات ،بينما كلما
كان�ت العي�ون داكن�ة أكثر كان
الشخص أكثر تدينا ً والتزاماً.
أيض�اً ،كلم�ا كان التواصل
البرصي مع األش�خاص
املقابلني أكثر فاعلية
فه�ذا ي�دل ع�ىل
ثق�ة الش�خص يف
نفسه وقدرته عىل
الس�يطرة ،بينم�ا
األش�خاص
غ�ر
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القادرين ع�ىل التواصل البرصي
يعكس�ون ش�خصية مذبذب�ة
ليس�ت ق�ادرة ع�ىل التحك�م يف
نفسها أو اآلخرين.
االلتزام باملواعيدبطبيع�ة الح�ال فالش�خص
صاحب املواعيد الدقيقة دائما ً ما
يعكس قدرة كب�رة عىل االلتزام
والحم�اس للعم�ل ،ولك�ن هناك
جانب آخر يكشفه هذا الترصف
ال نس�تطيع أن نحك�م علي�ه
بالسلبية أو باإليجابية.
فامللتزم�ون ج�دا ً بمواعيده�م
يعكس�ون يف كث�ر م�ن األحيان
ش�خصية متزمته وع�دم ليونة،
ولي�س بال�رضورة أن يك�ون
ذلك تقدي�را ً للعمل أو للش�خص
املتواعدين معه.
يف نفس الوقت ،قد يكون الشخص
غ�ر امللت�زم بموعده ،ق�ادر عىل
تنفيذ العديد من املهمات ،ولكنه
يعج�ز عىل تحدي�د الوق�ت الذي
تحتاجه املهمة بدقة.
 املصافحةب�ات جلي�ا ً أن األش�خاص الذين
يصافح�ون بق�وة ،يرك�ون
انطباع�ا ً واثق�ا ً بأنفس�هم
وباآلخري�ن ومثل هؤالء هم أكثر
انفتاحا ً م�ن غرهم عىل الخارج
وه�م مرهف�ون يف تعبرهم عن
مش�اعرهم ولديه�م سالس�ة يف
التعامل.
من جهة أخرى األشخاص الذين
يصافح�ون بحم�اس ،بالع�ادة
يفتقرون للثقة يف أنفس�هم
ويف اآلخري�ن ،ويفضل�ون
زرع الحواجز من حولهم،
ويتجنب�ون املواجه�ات
ال
والتحديات.وق�د
يتوق�ف االنطب�اع
األول عن�د ح�دود
ه�ذه الس�لوكيات
فق�ط ،فهن�اك العدي�د من
املعاي�ر الت�ي تجعلن�ا ننيشء
انطباعا ً عن أي ش�خص جديد
نلتقي�ه يف حياتن�ا نتابعها معكم
يف مواضيع أخرى فكونوا معنا.

ماحاچي ع� السووني مثل النيشان
يضوج الخطاني و يفرح الصوبني
ب� قآمويس ذول الناس ما محسوبني
ويه الويف الجربته و الجربني
أكتبلك شعر بس بحالت الليل
ورسم صورتك بحروفك الحلوة
تفزعلك قوايف بريحة الهيل
وفزعلك عمر ويروحلك فدوة
أحبك ال اريد بعشگك الويل
أحب حبك عواصف وبيه أتلوة
شنو يعني حب وما يهد الحيل
حب تايل وكت وكليش مايسوة
أريد بعنفوان أحساسك أشيل
وتتحمل عذاب وبرده تتجوة
هذا الحب يستاهل ركوب الخيل
وبصحراء عمري نعشك البلوة
ماطول الدرب مگطوع ..
والوادم خذاها الليل
نعتب ليش ونتاني

قصة مثل

عاد انت شلونك
عليك العني جلگه

تقال لالس�تهزاء من ش�خص وج�وده او غيابه هو نف�س اليشء ،اي ال
منفع�ه منه ..وهذه املقولة تقابل املثل القائل(اذا حرض ال يعد واذا غاب
ال يفتقد).
و جلگه تعني بؤبؤ العني من كثرة انحرافه اىل جهة الشمال او اليمني من
اجل رؤية شخص او امرأة جميلة جدا تبتعد عنك دون ان تدير الرأس.

قـــــــصة

وعربة

الزوجة الصاحلة

رجل فقر يف وظيف�ة متواضعة  ،فوجئ يوما بوالد زوجته يقول
له :
ر لزوجتك بعض الخبز والجبن والفول وال
واش
يافالن
الله
اتق
ِ
” ِ
تكثر عليها اللحم فقد ملت من اكل الدهن واللحم والفاكهة”.
أدر ما أجاوب فل�م افهم ماذا قال
يق�ول الرجل فتح�ت فمي ولم ِ
وم�اذا يقصد حتى قابلت زوجتي وس�التها فكانت املفاجأة التي
حركت األرض من تحت اقدامي.
لق�د كان�ت زوجت�ه كلما تذه�ب اىل أهله�ا ويقدمون له�ا اللحم
والطبخ الدسم والفاكهة كانت تقول ال أريده فقد مللته وال تأكل
ش�يئا منه وتقول ان زوجها اليحرمها م�ن يشء منه بل انه أكثر
عليها منه حتى مللت من اللحم والفاكهة لكنها تش�تهي الجبنة
والفول
وماشابهها فهو اليحرضه لها.
بينم�ا الحقيق�ة أنه�ا يف بي�ت زوجها لم تك�ن ترى اللح�م اال يف
الشهر
والش�هرين مرة وكان أغلب أكلها م�ن الجبنة الحامضة والخبز ،
فلم يكن الرجل يملك مايسد جوعه وال جوع زوجته لكن الزوجة
الصالح�ة أرادت أن ترف�ع زوجه�ا عن�د اهلها وتجعل�ه كبرا يف
اعينهم.
كان�ت تتحمل الج�وع والحرمان وال ترىض ان يع�ره احد بفقره
وحاجته بل كانت تصره وتش�د من أزره وتذكره بموعود الله له
إن صر نعم الزوجة الصالحة الصابرة.
البيوت ،ليس أساسها اإلسمنت أو الحجر  ..بل املرأة الصالحة

مشاكل وحلول
كلمات متقاطعة

فهم ذاتي

دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان الخر 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�يل  ..فأمي يس�تحيل ان تثن�ي عيل 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 الكثر 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 تجعيل تفوق�ك وراحتك يعتمد عىل
كلمات الثناء من الغر حتى لو الوالدين ،وال تدعي احد يقول لك ما دورك
يف ه�ذه الحياة فانت وانت فقط من يق�رر األمر ،ولهذا اوال اجعيل تقدمك
مبن�ي عىل دافع ذاتي ولي�س حافز خارجي ،ثاني�ا /لوالديك الر والدعاء
والشكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر ،ثالثا بيدك
ان�ت ان تقرري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غر املناس�ب وخاصة عدم
املبالغ�ة يف امر الذكاء االجتماعي واخراق بعض الحواجز بحجة االنفتاح
والتحرر ،كوني ذكية واخرجي مهاراتك واستغليها يف امور الخر 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

تويتر يطرح ميزة جديدة
لمستخدمي آيفون

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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صباح اخلري ..وزارة الصحة والبيئة
من�ذ أيام انترش فريوس “كورونا” يف الصني وع�دة دول اخرى ،لكن الصني أول دولة ظهر فيها
الف�ريوس ،وبدأ ينترش هذا الوباء الخط�ر واملميت ،حيث تجاوزت الوفيات الناجمة عنه يف الصني
إىل  361وإصابة  17205آخرين.
ونح�ن هنا نناش�د وزارة الصحة والبيئ�ة العراقية أخذ الحيط�ة والحذر ،وتوفري أجهزة الكش�ف عن
ه�ذا الفريوس الخطري ،وكذلك توفري األقنع�ة الطبية الواقية ملواجهته ،ووضعه�ا يف املطارات واملنافذ
الحدودية ،وإصدار بيانات ونرشات توعية للمواطنني ،وبثها عرب وسائل اإلعالم.
وزارة الصح�ة ..صباح الخري عليكم جميع�ا ً وأنتم تتخذون اإلجراءات الوقائي�ة والصحية ملنع دخول
وظه�ور هذا الف�ريوس املميت يف بلدنا ..وصباح الخ�ري عليكم وأنتم تضعون س�المة البلد واملواطنني
نصب أعينكم.

فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بسرقة «قلبي يا قلبي»

طرحت رشكة تويرت تغيريا جديدا
يف تطبي�ق ش�بكتها االجتماعي�ة
عىل منصة  iOSوذلك ملستخدمي
أيفون ،وال�ذي يجع�ل املحادثات
أسهل يف املراجعة واالشرتاك.
حيث قال�ت الرشكة« :إن التغيري
يف تصمي�م التطبي�ق ،وال�ذي ال
يتطل�ب تحديث التطبي�ق ،هو يف
ميزة االرتباطات يف الخط الزمني
لتوي�رت التي ال تق�دم أداء جيدا يف
التمييز بني التغريدات القياس�ية
والردود عليها».
وأش�ارت الرشك�ة إىل أن التغي�ري
يرس�م خطا واضحا بني التغريدة
األصلي�ة وال�ردود عليه�ا ،حي�ث
تظهر تل�ك الردود بمق�دار إزاحة
مع�ني ،وتك�ون متصل�ة معا عرب
سلس�لة م�ن الخطوط الرأس�ية
واألفقي�ة ،مم�ا يجع�ل املحادثة
ع�رب «تويرت» تظهر بش�كل فعال
يف هيئ�ة ش�بكة م�ن املالحظات
املرتابطة.
وكان توي�رت قد اس�تعرض امليزة
الجدي�دة ،يف وق�ت س�ابق ،ع�رب
تطبيقه�ا التجريب�ي «»twttr
خ�الل موس�م الربي�ع م�ن العام
املايض ،فيما ستعرض امليزة فقط
تش�بيكات الردود من األشخاص
الذي�ن يتابعه�م املس�تخدم ع�ىل
املنص�ة االجتماعي�ة ،كم�ا أكدت
الرشك�ة أن التصمي�م الجدي�د
يس� ّهل من رؤية من يرد عىل من،
ومن ث�م االنضم�ام إىل املحادثات

ذات الصل�ة ،معرب�ة ع�ن أمله�ا
أن ي�ؤدي التصمي�م الجدي�د إىل
تش�جيع املس�تخدمني ع�ىل الرد
ع�ىل التغري�دات واالنضم�ام إىل
املحادث�ات بش�كل أكرب ب�دال من
تجاوز الخط الزمني فحسب.
عىل جانب آخر ،أعلن تويرت ،أمس،
أنه س�يقوم بتوجيه املستخدمني
إىل املعلومات الحكومية الرسمية،
عند البحث عن ف�ريوس كورونا،
وقال موق�ع التغري�دات إن األداة
كانت ج�ز ًءا من الجه�ود لضمان
وص�ول املعلوم�ات الصحيحة إىل
أولئك الذين يبحث�ون عنها ومنع
انتشار املعلومات الخاطئة ،فعند
البح�ث ع�ن مصطل�ح «فريوس
كورونا» ع�ىل املوقع ،يت�م تزويد
املستخدمني برابط إىل موقع وزارة
الصح�ة والرعاي�ة االجتماعي�ة
وحس�اب تويرت الرسمى الخاص
ب�ه ،حيث يت�م إص�دار تحديثات
رسمية.
ووفق�ا ملوق�ع «دي�ىل مي�ل»
الربيطانى ،فقال توي�رت إن األداة
ً
استجابة للمناقشات
تم تقديمها
املتزايدة عرب اإلنرتنت حول تفىش
الف�ريوس ،إذ قال م�ات هانكوك
وزير الصحة الربيطانى« :السالمة
العامة عىل رأس أولوياتنا وبما أن
هذا الوضع رسي�ع التطور ،فمن
األهمي�ة أن يتمك�ن الجمي�ع من
الوص�ول إىل معلوم�ات موثوق�ة
ودقيقة عن فريوس كورونا.

«واتسآب» يُفاجئ الماليين
بالرسالة السوداء
مع حلول ش�هر فرباير ،توقف تطبيق «واتس�اب» ع�ن العمل يف ماليني
الهوات�ف الذكية ،العاملة بنس�خ أق�دم من أنظمة التش�غيل يف هواتف
«أبل» و»أندرويد».
ُ
وفوج�ئ عد ٌد كب ٌ
ري من مس�تخدمي التطبيق برس�الة س�وداء عند فتح
التطبي�ق ،تقول إن «واتس�اب» ال يدعم هذا الهات�ف ،وتنصح باالنتقال
إىل هاتف آخر.
ويعمل تطبيق الرتاسل الفوري الشهري مع الهواتف التي تعمل بإصدارات
قديمة ابتدا ًء من السبت ،نظرا ً إلجراء تحديث مهم عىل «واتساب» .
وإىل جان�ب مجموع�ة كبرية من الهوات�ف العاملة بنظامَ �ي «آندرويد»
و» ،»iOSفإن أجهزة «ويندوز» خرست منذ اآلن ميزة تش�غيل التطبيق
ه�ي األخرى .وعند فت�ح التطبي�ق يف الهواتف القديمة غ�ري املدعومة،
ظهرت شاش�ة سوداء ُكتب فيها« :ال تس�تطيع استخدام واتساب عىل
ه�ذا الهاتف بعد اآلن ،ألن واتس�اب ال يدعمه .اضغط هنا للحصول عىل
معلومات حول االنتقال لهاتف آخر مدعوم من واتساب».
وانتقد عد ٌد من املستخدمني طريقة «واتساب» بإجبار املستخدمني عىل
رشاء هوات�ف جدي�دة ،وإيقاف التطبيق عىل الهوات�ف القديمة ،التي ال
يزال يستخدمها املاليني حول العالم.
وبالنس�بة لهوات�ف «آيفون» ،فإن «واتس�اب» توقف ع�ن العمل يف ّ
أي
جه�از يدع�م اإلص�دار  8م�ن  ،iOSإال أن ع�ددا ً من الهواتف ق�اد ٌر عىل
التحديث لإلصدار  9من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق ،وهي:
آيفون  ،6و 6بلس ،و 5يس ،وآيفون  ،5و 4إس.
وفيم�ا يتعلق بآيفون  4واإلصدارات األق�دم ،فإنها لن تكون قادرة عىل
التحديث ،وستخرس دعم «واتساب».
أما الهواتف العاملة بنظام التش�غيل «أندرويد» ،فإن توقف «واتساب»
سيش�مل األجه�زة العاملة بإصدار أق�دم من  ،4.0.3الذي طرح س�نة
 ،2011ويعرف باسم «آيس كريم ساندويتش» .ويعد «واتساب» تطبيق
الرتاس�ل األوس�ع انتشارا ً عىل مس�توى العالم ،ويس�تخدمه نحو 300
مليون ش�خص يف إرس�ال الرس�ائل النصية أو إجراء املكاملات الصوتية
أو الفيديو.

تغريدات

بليغ ابو كلل

حميد الكفائي

#أعرتف_وأفتخر!
يــوم  2تشــرين األول قلــت ان التظاهرات متثّل
انتفاضة قد تتحول إىل ثورة! ،وقلت انها ستستمر
هذه املرة! ،واننا أمام حتول جذري غري مسبوق!..
قلــت وقلت وقلت يف دعــم املتظاهرين ،وما قلته
س ًرا للوقوف معهم عشرة أضعاف عمّا قلته علنًا!..
لكــين أعرتف أنهم جتاوزوا يف صمودهم حدود كل
توقع!
أطلقوا سراح مازن لطيف ..الرجل التنويري الذي
أحتف املكتبة العربية والعراقية بعشرات الكتب
جبهده وماله ..مازن لطيف من أروع بين البشر..
همّــه األول هو الثقافة ..يعمــل ليل نهار من أجل
العراق ومن أجل نشــر احلقيقــة ..صديقي مازن:
قلــي معك أخــي العزيز ..ال ختــف فاخلاطفون
أصغر من أن يؤذوا عمالقا مثلك.

أمحد اجلنديل

انتقادات تطال حفل جوائز «بافتا» ..و»جوكر» يتصدر السباق

ديانا حداد تتخطى
بـ«إلى هنا» حاجز
الـ 100مليون
مشاهدة

أم�ا «األيرلن�دي» ملحم�ة املخ�رج ،مارت�ن
سكورس�يزي و»ذات م�رة يف هولي�وود»
لكوينت�ن تارانتين�و ،ال�ذي كان بمثابة تحية
ألبن�اء ل�وس أنجل�وس يف س�تينيات الق�رن
املايض ،فقد نال كل منهما  10ترشيحات.
إىل ذلك ،لم ترشح أي نساء لنيل جائزة أفضل
مخ�رج يف حفل جوائز «بافتا» للعام الس�ابع
عىل التوايل ،كما ذهبت كل الرتشيحات لجوائز
أفض�ل ممثل وأفض�ل ممثل مس�اعد ملمثلني
بيض.
وق�ال منظمو حف�ل توزيع الجوائ�ز إنه من

ضيفه «برنسيس�ة الغن�اء العربي»
نج�اح جدي�د ُت ِ
الفنانة ،ديانا َح ّداد ،إىل مش�وارها ّ
ّ
الفني ،من خالل
أغني�ة «إىل هن�ا» وتخطيه�ا حاجز ال�� 100مليون
مش�اهدة لألغنية ع�ىل قناته�ا الرس�مية يف موقع
«اليوتيوب».
ويف ترصيح�ات صحافية لها ،وَجّ هت َح ّداد الش�كر
لجمهوره�ا ع�ىل دعمه�م املتواص�ل ،ومش�اركتها
والتميّ�ز ،مُ ِّ
دائم�ا ً النجاح�ات َ
ؤكدة اس�تمرارها يف
طرح األعم�ال الغنائية التي بات�ت جاهزة لطرحها

املخيب لآلمال أال يك�ون هناك نجوم ملونون
بني املرش�حني لنيل جوائز املمثلني ،والذين تم
اختيارهم من قبل  6500عضو يف األكاديمية
يعملون يف اململكة املتحدة وصناعة الس�ينما
عىل الصعيد الدويل.
وكان�ت ،أمان�دا ب�ريي ،الرئيس�ة التنفيذي�ة
لألكاديمي�ة الربيطاني�ة لفن�ون الس�ينما
والتلفزي�ون ،وع�دت بمراجع�ة نظ�ام
التصويت.
م�ن جهته�ا ،رفض�ت النجم�ة الربيطاني�ة،
س�ينثيا إريف�و ،الت�ي رش�حت لني�ل جائزة
أوس�كار ع�ن أدائه�ا لش�خصية هاريي�ت
توبم�ان -الناش�طة الب�ارزة يف مجال حقوق
اإلنس�ان وإلغاء العبودية إبان الحرب األهلية
األمريكية -املش�اركة يف تقدي�م حفل «بافتا»
احتجاج�ا ً عىل رفض األكاديمي�ة الربيطانية
ترشيحها لنيل واحدة من جوائزها.
بدوره ،قال رئيس لجنة األفالم يف بافتا ،مارك
صامويلس�ون ،بعد إعالن الرتشيحات الشهر
امل�ايض ،إن ع�دم التن�وع يث�ري «الغض�ب»،
موضحاً« :ال يمكننا إجبار الصناعة عىل فعل
يشء ،كل ما بوس�عنا هو التشجيع والتحفيز
واإلله�ام ومحاول�ة مس�اعدة الن�اس ع�ىل
املشاركة».

َ
تس�ت َع ّد ديانا
خ�الل الفرتة املقبل�ة .إىل جانب ذلك،
َح� ّداد لطرح أغنية مُ َ
نف ِر َدة جديدة باللهجة البدوية،
وأغنية أخ�رى من اللون اللبنان�ي ،حيث انتهت من
تسجيلهما ،وقامت بتصوير األغنية البدوية بطريقة
الفيديو كليب ،حيث ستطرحها خالل األيام املقبلة،
وتحمل األغنية كلمات متميزة تخص الحب.

دنيا بطمة بين الخط األحمر والمطالبة
باالعتقال

عادت نجمة س�تار أكاديم�ي ،دنيا بطمة،
للتواصل م�ع جمهورها بقوة خالل الفرتة
املاضية متجاهلة كل الترصيحات
الت�ي أُث�ريت ضده�ا م�ن
قب�ل زمي�الت املهن�ة يف
املغ�رب ،خصوصا ً بعد
ترصيح�ات س�مرية
الداودي الت�ي أدانت
دني�ا بطمة يف فيديو
قص�ري عرب س�ناب
ش�ات الخ�اص بها
الذي انت�رش برسعة
كب�رية ع�رب وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي
خ�الل الس�اعات املاضية،
لي�ورّط دني�ا مج�ددا ً يف قضية
الحس�اب الش�هري حمزة م�ون بيبي.
وبرغ�م ت�ورّط بطمة بقضي�ة حمزة مون
بيب�ي ،ما زال�ت تواص�ل نش�اطها الفني،
وأكدت أنها ترى ّ
أن كل ما تم ّر به حاليا ً هو
ابتالء من الله س�بحانه وتع�اىل ،وأضافت:
أن األزمة كشفت لها عن حقيقة من ي ّدعي
الصداقة والقرب وهو يتمنى لها الرش.
وتابع�ت :أنه�ا ال تش�عر بالح�زن أب�دا ً ملا

مطر ساخن

سيمفونية احلزن على
وطين

الفنان العراق�ي ،روني داودّ ،
ّاته�م ّ
الفنان�ة نانيس ،عجرم
برسق�ة ،فك�رة وكلم�ات أغنيت�ه «قلب�ي ي�ا قلب�ي» التي
طرحتها مؤخ�راً .ووفقاً للتقاري�ر الصحافية ،قال روني،
عن األغنية« :أغنية ّ
الفنانة نانيس عجرم الجديدة «قلبي يا
ّ
قلبي» مرسوقة من أغنية الفن�ان روني داود ،وبالعنوان..
تم�ت رسق�ة عن�وان األغني�ة والفك�رة واملحت�وى بذكاء
بنفس التقطيعة والس�كتات ،وبعض أجزاء اللحن ،واألدلة
القاطعة يف الفيديو الذي تت ّم املقارنة فيه بني أغنية ّ
الفنان
ّ
والفنانة نانيس عجرم» .وتابع« :الش�به األول
رون�ي داود
العن�وان ،عنوان األغني�ة «قلبي ي�ا قلبي» ،الش�به الثاني
تقطيعة الكالم تقطيع أبيات األغنية ،الش�به الثالث فكرة
األغنية مع تحوير بس�يط ،فكالنا يح�اور القلب ،الكلمات
املستخدمة نفسها ،القلب ،العني ،السهر ،الليايل».

تتص�در ملحم�ة البطل الرشي�ر ،التي قدمها
فيل�م «جوك�ر» س�باق جوائ�ز األكاديمي�ة
الربيطاني�ة لفن�ون الس�ينما والتلفزي�ون
«بافت�ا» ،ذلك الحفل الجذاب الذي طغت عليه
االنتقادات الفتقار األعمال املرشحة للتنوع.
الفيلم ،الذي أخرجه تود فيليبس وخلق حالة
انقسام يف آراء جمهور مشاهديه ،بعدما رسد
حكاية تحول كوميدي محبط إىل عدو باتمان
ذي الوجه املبتس�م ،رش�ح لنيل  11جائزة يف
املهرج�ان الربيطاني املعادل ألوس�كار ،منها
أفضل فيلم وأفضل ممثل لخواكني فينيكس.
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تتع�رض ل�ه؛ بالعكس فهي س�عيدة
بكل ما تمر به وواثقة بأن الله يحبها
كثرياً ،لذل�ك ابتالها بهذه
األزمة.
وكان اس�م دني�ا
بطم�ة ترند يف
املغرب خالل
ا لس�ا عا ت
ا ملا ضي�ة
بعد الفيديو
ا أل خ�ري
لس�مري ة
ا ل�د ا و د ي
ب�ني
م�ا
مؤيدي�ن وآخرين
معارضني عرب وس�ائل
السوشيال ميديا.

شروط حفل آمال ماهر في
«عيد الحب»
وضعت الرشكة املنظمة لحفل ّ
الفنانة ،آمال
ماهر ،يف عيد الحب ،رشوطا ً لحضوره ،حيث
س�يقام يف مرسح املاركيه بكايرو فس�تيفال
س�يتي .وج�اءت ال�رشوط :رضورة الحض�ور
باملالبس الرسمية ،ومنع الحضور ألقل من  12سنة،
ُ
وق ِّ
سمت أسعار التذاكر عىل  3فئات ،وهي 1500 ،1000 ،750 :جنيه .وتحيي آمال الحفل
بمشاركة كل من تامر عاشور ،وماجد املهندس ،ومن املُقرّر أن ُتق ِّدم مجموعة من أغاني
أح�دث ألبوماتها «أصل اإلحس�اس» ،وعددا ً من األغاني التي اش�تهرت بها .الحفل يأتي
بع�د عام من آخر حفل أحيته ّ
الفنانة آمال ماهر ،وأقيم بمركز املنارة؛ احتفاالً بطرح
ألبومها «أصل اإلحساس».

كلما تس�قط ورقة من ش�جرة العمر نش�عر معه�ا بالحزن،
بعده�ا ندي�ر بوصلتنا نح�و االمل ون�ردد يف الصب�اح :البلبل
الفت�ان يطري يف البس�تان ..العتقادنا أن ما نق�وم به يمنحنا
دفقة من الفرح واألمل .
وتبق�ى الدنيا ت�دور ،وااليام تجري مرسع�ة ونحن نتطلع اىل
االم�ل الذي نرى م�ن نافذته الع�راق معاىف م�ن كل علّة ،فال
قت�ال بني االخوة االعداء ،وال تهميش أو محاصصة ،والجميع
يعي�ش تحت خيم�ة الوطن يتمت�ع بالحياة الح�رة الكريمة،
واالطفال ينش�دون كل صباح اناش�يد الفرح والسالم وهم يف
طريقهم اىل مدارس�هم ،واألمن يفرش جناحه عىل ربوع هذا
الوطن العزيز.
وم�ع انته�اء كل أزمة ي�زداد حج�م االمل ،ونهت�ف للمرحلة
القادم�ة ونمني النفس عىل انها مرحلة خري وعطاء وازدهار
.
الس�نوات العجاف التي مرت علينا كان�ت مثقلة بكل صنوف
االزمات الحادة ،واملليارات التي حصلنا عليها من لعنة النفط
كانت كفيلة بتقديم ارقى الخدمات ،والجهد الذي بذله الشعب
العراقي ،لو س�ار عىل طريق الوطنية الصادقة النقية الحقة،
ألصبحنا اليوم بوضع يثري اعجاب شعوب االرض .
يأخذنا الحزن اىل مناطق البكاء ونحن نش�اهد ابناءنا يأكلهم
االحباط ،وتلفهم الخيبة وهم يبحثون عن فرصة عمل بعدما
تخرج�وا من املعاه�د والكليات ،فوجدوا انفس�هم بني انياب
البطالة والضياع والحرمان ،ونش�عر باأللم القاتل حينما تمر
عيوننا عىل أطفال العراق وهم يحرشون اجسادهم يف االحياء
الصناعية طمعا يف الحصول عىل اجر ضئيل ،وبعضهم امتهن
الوقوف يف الساحة العامة ليمسح زجاج السيارات الواقفة .
ويأخذن�ا الحزن لريمينا يف مناطق الب�كاء املر عندما نجد كل
طرف من اطراف املش�هد الس�يايس متهم�ا االطراف االخرى
بالخيانة باعتب�اره صاحب الحق اإلله�ي املطلق ،وكل طرف
يداف�ع برشاس�ة وعنجهي�ة وغطرس�ة وحماقة م�ن إلحاق
الهزيم�ة بالطرف اآلخر ،مس�تخدما كل االس�اليب الرخيصة
التي ال تمت اىل الله بصلة .
وكلما تس�قط ورقة من ش�جرة العمر تس�قط معه�ا اللغة
الفخمة التي كنا نكتب فيها العتقادنا ان اللغة الواضحة اكثر
فائدة من لغ�ة الجناس والطباق والتورية يف زمن ال نرى منه
غري التآمر والتخوين واالتهامات .
أمنياتن�ا ان ينع�م الجمي�ع بالس�الم والوئ�ام يف ه�ذا البل�د،
وتطلعاتن�ا أن ينعم الش�عب بحياة آمنة مس�تقرة ،وأملنا ان
يعيش الجميع من خالل دستور عادل يمسح عن جبني العراق
كل حاالت التهميش واالقص�اء ،وغريها من الكوارث التي ما
جلبت لنا غري الدمار والخراب ،برغم انها امنيات ،واالماني ال
يعول عليها ،إال انها تبقى مفتاحا ملستقبل مرشق سعيد .
إىل اللقاء. ..

كندة علوش تؤكد :لست في منافسة
مع أحد
أنها ليس�ت يف مُ َ
ّ
الفنانة ،كندة علوشّ ،
أكدت ّ
نافسة مع أحد ،وال ترغب
يف أن تك�ون أحس�ن من أحدّ ،
ألنها ُتتوَّق فقط للتطور ،ولتكون أحس�ن
مما كنت عليه سابقاً.
وكتب�ت علوش عرب حس�ابها عىل موقع التدوين «تويرت»« :أنا لس�ت يف
منافس�ة مع أحد ...أجري يف سباق مع نفيس ...ليست ل َد ّي الرغبة يف أن
أكون أحس�ن من أحد وال ّ
بأي يشء ،ال الش�كل ،وال الهيئة ،أنا أُ َتوّق فقط
للتطوّر ألكون أحسن ممّا كنت عليه سابقا ً هذه أنا وأنا حرة».
وكانت قد احتفلت علوش ،بعيد زواجها من ّ
الفنان عمرو يوسف .وقالت
يف رسالة« :الزواج مو بس صورة حلوة ،وضحكة مرسومة ،وفستان عرس،
وشهر عسل ،وسفر ،واحتفاالت» .وتابعت« :الزواج طلعات ،ونزالت ،مواقف
صعبة ،وقاسية ،ومواقف حلوة ،بكي ،وضحك ،خناق ،وحب ،الزواج اهتمام ،ومحاولة
دائمة للحفاظ عىل ش�غف األي�ام األوىل ،الزواج صعب جدا ينج�ح بالحب ،والدعوات،
والنوايا بس ألنو بيحتاج شغل ،وتفكري ،وصرب ...اليوم بيصريو تالت سنني ،بحمد ربي
عىل الحلو ،واملر ،ويا رب العمر كله مع بعض».

هل دمرت لطيفة التونسية مسيرتها
الفنية بـ»تليفون في الحمام»؟
أثارت الفنانة ،لطيفة التونسية ،جدالً واسعا ً بعد طرح أحدث أغانيها بعنوان «يف
األحالم» عرب «اليوتيوب».
األغني�ة التي كتبها ولحنها اس�الم صربي ،ضمن ألب�وم «أقوى وحدة» تضمنت
كلمات «ليه واخد تلفونك يف الحمام؟» ،وتضمن املش�هد املُصاحب للكلمة أحد
ً
ممسكا هاتفه املحمول.
األشخاص داخل «دورات املياه»
تلك املشاهد والكلمات أثارت سخرية بعض الجماهري ،وغضب آخرين ،وهاجم
املتابعون األغنية وقالوا إنها وسيلة جديدة للوصول للشهرة والبقاء من خالل
املس�توى الهابط للفن .وانتق�د متابعون ً
أيضا
الفيديو كلي�ب والكلمات املصاحبة وحتى
طريق�ة تصوي�ره ،معتربي�ن أن لطيفة
التونس�ية قد أهان�ت مس�ريتها الفنية
الناجحة والطويلة ،مش�ريين إىل أنها
تح�اول إث�ارة البلبة من خ�الل هذا
الكليب .وطالب بعض األش�خاص
بح�ذف الكلي�ب حي�ث اعت�ربوه
يتضم�ن مش�اهد «خادش�ة
للحي�اء» تتن�اىف م�ع األخ�الق
والقيم املجتمعية وهي مرفوضة
من قبل الجميع.

