عمليات بغداد  :إصابة عدد رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
من املنتسبني ببنادق صيد
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد اصابة عدد من
املنتسبني اثر استهدافهم ببنادق صيد.وقالت
القيادة يف بيان  :ما زالت املجاميع العنفية
داخل التظاهرات تستهدف قواتنا االمنية ببنادق
الصيد ،حيث جرح عدد من منتسبي قوات حفظ
القانون املكلفة بحماية املتظاهرين .واضافت
ان «قواتنا تمارس ضبط نفس عال ج ًدا» .داعية
«املتظاهرين السلميني اىل التعاون معها ملنع
هذه االعتداءات ،واعتقال املنفذين وإحالتهم
للقضاء».

عالوي :تظاهرات  25شباط أفضل رد
على سياسات احملاصصة والفساد
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بغداد /الزوراء:
اكد رئيس ائتالف الوطنية ،اياد عالوي ،ان تظاهرات  25شباط افضل رد عى
سياسات املحاصصة والفساد.وقال عالوي يف تغريدة له  :ان «العراق عى موعد
جديد مع ابنائه ،لتجديد الوالء واالنتماء ،العراقي سيد نفسه ،ولن يأبه لحمالت
القمع والخطف والقتل والرتويع» .واضاف ان «تظاهرات الخامس والعرشين
من شباط ندعمها ونؤيدها» .مشريا اىل انها «ستكون افضل ر ٍد عى سياسات
املحاصصة والفساد ودكاكني االستقواء بامليليشيات او االرتهان للنفوذ الخارجي».
ويستعد املتظاهرون العراقيون لرفع وترية احتجاجاتهم عرب الخروج ب�»مليونية»
يوم  25شباط الجاري ،دعا لها نشطاء عى مواقع التواصل االجتماعي ،فيما تحدث
آخرون عن عزمهم التوجه من محافظاتهم الجنوبية إىل بغداد.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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األمن النيابية توصي بإغالق احلدود مع الدول اليت سجلت إصابات بالفريوس

املنافذ احلدودية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية عن
تفاصي�ل اجراءاتها للحد من انتش�ار
فاي�روس كورونا ،وفيم�ا اكدت عدم
تسجيل اية اصابات او حاالت مشتبه
بها يف جميع املناف�ذ العراقية ،اوصت
لجنة االم�ن والدف�اع النيابية بإغالق
جميع املنافذ الحدودية مع الدول التي
سجلت اصابات بفايروس كورونا.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م هيئة
املناف�ذ ،عالء الدي�ن القييس ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان رئيس هيئ�ة املنافذ
الحدودي�ة ،عم�ر الوائ�يل ،ش�ارك يف
االجتماع الخاص للجنة املش�كلة عى
وف�ق االم�ر الديواني املرق�م  55لهذا
الع�ام ،واملعني�ة باالج�راءات املتخذة
ملكافح�ة انتش�ار م�رض فاي�روس
كورونا يف العراق.واضاف :ان االجتماع
عق�د برئاس�ة وزير الصح�ة والبيئة،
جعف�ر ص�ادق ع�الوي ،واملمثلني عن
الوزارات واملؤسس�ات ،ومنها وزارات
الداخلي�ة والدف�اع والخارجية ولجنة
العالق�ات ب�وزارة الداخلي�ة والزراعة
والنقل وسلطة الطريان ،باالضافة اىل
وزارة الصحة .مبينا :انه نوقش خالل
االجتماع االج�راءات املتخذة للوزارات
واملؤسس�ات الحكومي�ة ،وتنس�يق
الجهود املش�رتكة التخ�اذ االجراءات

الكفيل�ة .واوضح :ان االجتماع خلص
بجمل�ة م�ن الق�رارات ،منه�ا من�ع
املس�افرين االيراني�ني مل�دة  3ايام من
املناف�ذ الحدودي�ة كاف�ة ،ويس�تثنى
م�ن ذلك املس�افرون العراقيون لحني
الوق�وف اىل اخ�ر املس�تجدات ،وكذلك

تفاصيل إجراءاتها للحد من انتشار كورونا وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة

لضم�ان اس�تمرار دخ�ول البضائ�ع
م�ن كل املناف�ذ الحدودي�ة ،والتأكي�د
ع�ى اخض�اع العراقي�ني العائدي�ن
م�ن اي�ران إلج�راءات وزارة الصحة.
واش�ار اىل :ان الوائيل وجه ببذل اقىص
الجه�ود واالج�راءات االحرتازية للحد

م�ن انتش�ار فايروس كورون�ا ،حيث
اكد ع�ى اتخ�اذ الحيط�ة والحذر مع
املف�ارز الطبي�ة املنت�رشة يف منافذنا،
كم�ا وج�ه ايض�ا بمضاعف�ة الفرق
الطبية يف املنافذ املكتظة باملس�افرين
العائدي�ن م�ن ايران.ولف�ت اىل :ان

املفارز الطبية املنترشة يف املنافذ تعمل
ليال م�ع نهار وتمتلك اجهزة متقدمة
وحديثة لغرض الكشف املبكر عن هذا
الوب�اء .مؤكدا عدم وجود اية اصابات
او مش�تبه به�ا .واك�د :ان اج�راءات
املناف�ذ تتضم�ن فح�ص االش�خاص
وكذل�ك البضائع لضم�ان خلوها من
الفاي�روس ،للوافدين م�ن الدول التي
س�جلت اصاب�ات بفاي�روس كورونا
س�واء اي�ران او لبن�ان او االم�ارات
وغريه�ا .الفت�ا اىل :ان هناك تنس�يقا
عاليا م�ع وزارة الصح�ة ،وكذلك مع
املحافظ�ني يف املحافظ�ات التي تمتلك
منافذ وتنسيقا عاليا ايضا مع الدوائر
الصحية املوج�ودة يف تلك املحافظات.
واش�ار اىل :ان السبب وراء تحديد مدة
 3اي�ام ملنع االيرانيني يأت�ي إلجراءات
وزارة الصحة والهدف منه إذا استفحل
امل�رض واخ�ذ اصاب�ات اكث�ر س�يتم
تمديد فرتة املن�ع ،بينما اذا قل املرض
او تم القضاء عليه سيتم اعادة االمور
اىل طبيعته�ا .مؤك�دا :ان املس�افرين
االيراني�ني ليس وحدهم م�ن يمنعون
م�ن الدخول ،وانما جميع املس�افرين
الذي�ن يأت�ون عن طريق ايران س�واء
كان�وا من الروس او الباكس�تانيني او
اي من الدول املحيطة بإيران.

تفاصيل ص3

حمافظة بغداد تعلن تهيئة  200ألف قطعة سكنية لتوزيعها بني املواطنني
هاتريك أمين حسني يقود اجلوية للصدارة ومهرجان أهداف يف لقاء الكهرباء والشرطة
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املالكي يدعو الكتل السياسية لعدم وضع
العقبات أمام رئيس الوزراء امل ُـكلف

بغداد /الزوراء:
دعا رئي�س ائتالف دول�ة القانون ،نوري
املالك�ي ،الكتل السياس�ية اىل عدم وضع
العقب�ات ام�ام رئي�س ال�وزراء املكل�ف
محم�د توفي�ق عالوي.وق�ال املالك�ي يف
تغريدة ل�ه « :املطلوب من الرئيس املكلف
أن يح�رص ويبذل الجهد من اجل حضور
جمي�ع املكونات يف جلس�ة التصويت عى
الحكومة».وأض�اف املالك�ي «ال يس�وغ
عق�د الجلس�ة وس�ط املقاطع�ة الكلي�ة
لبع�ض املكونات ،وعى الكتل السياس�ية
املمثلة للمكون�ات ان ال تضع العقبات او

تطلب املس�تحيل من الرئيس املكلف ،ألن
الجميع يف مركب وطني واحد».

الالمي :املؤمتر العام النتخاب رئاسة جديدة
الحتاد الصحفيني العرب سيعقد يف لبنان
بغداد /الزوراء :
اعلن رئيس االتحاد العام للصحفيني
الع�رب ،مؤي�د الالمي ،اختي�ار لبنان
مق�را النعقاد املؤتم�ر العام النتخاب
رئاس�ة جديدة لالتحاد ،بعد انسحاب
مرص واملغ�رب لصالحه.وقال الالمي
يف تغريدة عى موقع تويرت  « :ترأسنا
اجتماع�ات االمان�ة العام�ة واملكتب
الدائ�م التح�اد الصحفي�ني الع�رب
يف القاه�رة» .واض�اف الالم�ي :ان
االجتماع تدارس القضايا التي تخص

اوض�اع الحري�ات ،وخط�ط االتحاد
املس�تقبلية وتحدي�د م�كان وزم�ان
املؤتمر العام الذي س�ينتخب رئاس�ة
جديدة لالتحاد .مؤكدا «انه تم اختيار
لبنان مقرا لعقد املؤتمر بعد انسحاب
مرص واملغرب لصالحه» .وكان املكتب
الدائم لالتحاد العام للصحفيني العرب
ق�د عق�د اجتماعاته برئاس�ة رئيس
االتح�اد الع�ام للصحفي�ني الع�رب،
مؤيد الالمي.

تفاصيل ص3

السيد الصدر يهدد خبروج تظاهرة مليونية حول اخلضراء إذا مل تنعقد اجللسة االستثنائية

احللبوسي يرهن عقد اجللسة بضرورة وصول املنهاج الوزاري وأمساء الوزراء إىل الربملان
بغداد /الزوراء:
ره�ن رئي�س مجل�س الن�واب ،محمد
الحلب�ويس ،موع�د انعق�اد الجلس�ة
االس�تثنائية الالزم�ة للتصوي�ت ع�ى
الكابين�ة الوزاري�ة ب�رورة وص�ول
املنهاج الحكومي وأس�ماء ال�وزراء اىل
الربملان ،مح�ذرا من الذهاب إىل حكومة
قد تهدد الس�لم املجتمع�ي ،وفيما هدد
زعي�م التيار الص�دري ،الس�يد مقتدى
الص�در ،بالخ�روج بتظاه�رة مليونية

واعتصامات حول الخراء إذا لم تنعقد
الجلس�ة ،أش�ار النائ�ب األول لرئي�س
الربملان ،حس�ن الكعبي ،اىل أن الدستور
ال يمك�ن تطويع�ه لأله�واء الحزبي�ة
والسياس�ية ،وم�ن يمتن�ع ع�ن تحديد
موعد الجلس�ة س�يتعرض اىل املس�ألة.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :إن رئاسة املجلس لم تحدد
حتى اآلن موعد الجلس�ة االستثنائية”.
مؤك�داً :ال يمكن تحديد موعد الجلس�ة

األنواء :أمطار وعواصف رعدية واخنفاض
بدرجات احلرارة يف األسبوع احلالي
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئ�ة االنواء الجوية ،امس الس�بت،
حالة الطقس لالس�بوع الحايل ،فيما اشارت
اىل انه�ا ستش�هد تس�اقط امط�ار وحدوث
عواص�ف رعدية م�ع انخف�اض يف درجات
الحرارة.وقالت الهيئة يف بيان لها  :ان طقس
الي�وم االحد يف املنطقة الوس�طى س�يكون
صحوا مع بعض القطع من الغيوم ،وال تغري
يف درج�ات الح�رارة ،ويف املنطقة الش�مالية
س�يكون الطق�س غائم�ا جزئي�ا ودرجات
الحرارة ترتفع قليال ،اما يف املنطقة الجنوبية
فس�يكون الطق�س فيها صح�وا مع بعض
القطع من الغيوم  ،ودرجات الحرارة ترتفع
قلي�ال .واضاف�ت :ان طقس ي�وم غد االثنني
يف املنطق�ة الوس�طى س�يكون صح�وا مع
بعض القطع من الغيوم ،وال تغري يف درجات
الح�رارة ،ويف املنطق�ة الش�مالية س�يكون
الطق�س غائم�ا جزئيا ،وال تغ�ري يف درجات
الح�رارة .اما يف املنطقة الجنوبية س�يكون
الطق�س فيه�ا غائم�ا جزئي�ا يتح�ول بعد

الظهر اىل غائم مع تس�اقط امطار يف اماكن
متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية ،وال
تغري يف درج�ات الحرارة .مبين�ة :ان طقس
ي�وم الثالث�اء املقب�ل يف املنطق�ة الوس�طى
س�يكون غائما ممطرا مع حدوث عواصف
رعدي�ة ،ودرج�ات الحرارة تنخف�ض قليال،
ويف املنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها
غائما مع تس�اقط امط�ار يف بعض االماكن
منها تكون رعدية احيانا ،ودرجات الحرارة
تنخف�ض قليال ،ام�ا يف املنطق�ة الجنوبية،
ف�إن الطق�س س�يكون غائما ممط�را مع
حدوث عواص�ف رعدية ،ودرج�ات الحرارة
تنخفض قليال .واضاف�ت الهيئة :ان طقس
ي�وم االربع�اء املقب�ل يف املنطقة الوس�طى
غائ�م جزئ�ي ،ودرج�ات الح�رارة تنخفض
عدة درجات ،ويف املنطقة الشمالية ،الطقس
فيها غائم جزئي ،ودرجات الحرارة تنخفض
قلي�ال ،ام�ا يف املنطق�ة الجنوبية ،س�يكون
الطقس صحوا مع بعض القطع من الغيوم،
ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات.

انقرة /متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الدفاع الرتكية ،امس السبت،
إن الجي�ش دمر  21موقع�ا تابعا للجيش
الس�وري ردا ع�ى مقتل جن�دي يف إدلب.
وأضاف�ت وزارة الدفاع الرتكي�ة ،يف بيان،
أنه�ا تتاب�ع كل التطورات ،وأنها س�تتخذ
كل اإلج�راءات الالزم�ة يف حينه.ويف وقت
س�ابق من امس ،قتل جندي تركي بإدلب،
يف هج�وم بقنبلة ألقيت م�ن جانب قوات
الحكومة الس�ورية ،بحس�ب م�ا أفاد به

إقلي�م غازي عنتاب الرتكي ،مش�ريا إىل أن
القتي�ل كان م�ن عمال صيان�ة الدبابات.
وأكد اإلقليم الرتك�ي أن عدد الجنود الذين
قتلوا يف تلك املنطقة خالل الشهر الجاري،
بل�غ  16جنديا.هذا ،وأرس�لت أنقرة آالف
الجنود والعتاد العسكري إىل املنطقة التي
تق�ع إىل الجنوب م�ن حدوده�ا ،للتصدي
لهج�وم تش�نه الق�وات الحكومية بهدف
استعادة السيطرة عى املنطقة الخاضعة
لسيطرة مقاتيل املعارضة السورية.

الدفاع الرتكية :دمرنا  21موقعا للقوات
السورية بعد مقتل جندي تركي يف إدلب

االستثنائية قبل وصول املنهاج الوزاري
وأس�ماء الوزراء.وأض�اف الحلب�ويس:
حت�ى اآلن لم يص�ل إىل مجل�س النواب
املنه�اج ال�وزاري ،وال أس�ماء الكابينة
الوزاري�ة .مبين�اً :أن�ه يف ح�ال وصول
املنه�اج ال�وزاري وأس�ماء ال�وزراء
س�ترشع الرئاس�ة بإكم�ال اإلجراءات
لعق�د الجلس�ة.ولفت اىل :أن النظ�ام
الداخ�يل ن�ص ع�ى أنه يف ح�ال وصول
املنهاج يحيله الرئي�س إىل لجنة خاصة

يرأس�ها أحد نائبيه إلع�داد تقرير يقدم
للمجلس قب�ل التصويت علي�ه .محذرا
من مغب�ة امليض يف أي إجراءات خارجة
عن الدستور والنظام الداخيل والقوانني
التي نعم�ل بها ،وال س�يما فيما يتعلق
بعمل مجلس النواب.واوضح :ان الهدف
من تشكيل أية حكومة هو الخروج من
أزمة ،وال نرغب بالذهاب إىل حكومة قد
تهدد الس�لم املجتمعي أو تحدث رشخا
بني مكونات املجتمع .مش�ريا اىل أهمية

أن تكون هناك إجراءات أحادية الجانب.
الفت�ا اىل :ان رئي�س املجل�س ونائبي�ه
حرصوا من�ذ اللحظة األوىل عى التوافق
بقراراتهم ،وهن�اك صالحيات للرئيس.
وأكد الحلبويس حرصه بأن يكون التوافق
رسالة ترس�ل إىل جميع مكونات الشعب
العراقي من رئاس�ة مجلس النواب تمثل
كل أبناء الش�عب .مؤكدا :لن يمر أي أمر
خالفا إلرادة الشعب والقوانني النافذة.

تفاصيل ص3

تسريبات تكشف عن أبرز مرشحـي احلقائب يف حكومة عالوي البنتاغون  :ارتفاع عدد اجلنود املصابني باهلجوم اإليراني
 :رئاسة الربملان هي
القانونية النيابية لـ
على عني األسد إىل  110أشخاص
املعنية بتحديد موعد انعقاد اجللسة االستثنائية
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ال تزال دعوة رئيس الوزراء املكلف ،محمد
ع�الوي ،مجل�س الن�واب اىل عقد جلس�ة
اس�تثنائية يوم غد االثن�ني للتصويت عى
من�ح الثق�ة لكابينت�ه الوزاري�ة املؤقتة،
مص�در ج�دل وخ�الف داخ�ل االوس�اط
النيابي�ة بعد تأكيد رئي�س الربملان ،محمد
الحلبويس ،ان رئاس�ة مجل�س النواب لم
تحدد حتى اآلن موعد الجلسة االستثنائية،
وال يمك�ن تحدي�د ذلك املوع�د قبل وصول
املنهاج الوزاري وأسماء الوزراء املرشحني
الجدد ..يأتي ذلك بعد ان قدم  53نائبا طلبا
رس�ميا اىل رئاس�ة مجلس الن�واب ،لعقد
جلس�ة اس�تثنائي�ة للتصوي�ت عى منح
الثقة لرئيس الوزراء املكلف محمد عالوي
ومرش�حي الحقائب الوزارية يف تشكيل�ة
الحكومة املؤقتة ،يوم غد االثنني..وتعليقا
عى ذلك ،اك�د مجلس النواب ان رئاس��ة

الربمل��ان ه�ي املعني��ة بتحدي�د موع�د
وتوقي�ت انعق�اد الجلس��ات االعتيادي�ة
واالس�تثنائي�ة التي يعقدها املجلس ،عى
حد س�واء.وقال عض�و اللجن�ة القانونية
النيابي�ة ،حس�ني العقابي ل�” ال�زوراء “:
ان “دعوة رئي�س الوزراء املكل�ف اىل عقد
جلسة استثنائية يوم غد االثنني للتصويت
ع�ى من�ح الثق�ة لحكومت�ه املؤقت�ة هي
مخالفة قانونية رصيح�ة “ .مشريا اىل ان
“ الدعوة للجلس�ات تت�م حرصا من خالل
رئاس�ة مجل�س الن�واب ،وهي م�ن تحدد
موعد وتوقيت انعقاد الجلس�ة “.واضاف
ان “ النظ�ام الداخيل ملجل�س النواب منح
صالحي��ة عقد الجلس�ات ،والدع�وة لها
وتوجي��ه الن�واب بالحضور ،اىل رئاس��ة
الربمل��ان ،وال اجته�اد اخ�ر خ�ارج ذل�ك
السياق القانوني والدستوري “.

تفاصيل ص3

واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع األمريكية “البنتاغون” ،عن ازدياد
عدد الجنود الذين أصيبوا بارتجاجات دماغية بس�بب
الرب�ة الصاروخي�ة اإليرانية عى قاعدة عني األس�د
يف الع�راق إىل  110عس�كري.وأعلنت الدفاع األمريكية
يف بيانها إنه “تم تش�خيص إصاب�ات جميع الجرحى
بارتجاج�ات خفيفة يف الدماغ” .مضيفا “أن  77منهم
ع�ادوا إىل الخدمة الرس�مية”.وأضاف البي�ان أن “35
جندي�ا نقل�وا إىل املانيا ملزيد م�ن التقيي�م ،والحقا تم
إرس�ال  25منهم إىل الواليات املتحدة األمريكية”.وكان

الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،قد أعلن أن واشنطن
س�تفرض مزيدا م�ن العقوبات عى طه�ران ،ردا ً عى
استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات
أمريكي�ة يف العراق.وقام�ت إيران ،باس�تهداف قاعدة
“عني األس�د” التي تتمركز فيه�ا قوات التحالف الدويل
بقي�ادة الواليات املتح�دة ملكافحة “داع�ش” وقاعدة
أخرى يف أربيل ،وذلك ردا عى اس�تهداف واشنطن قائد
فيل�ق القدس يف الح�رس الثوري ،قاس�م س�ليماني.
وأعلن العراق س�قوط  22صاروخا داخل أرايض البالد
دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية.

القاهرة /متابعة الزوراء:
قضت محكمة جنايات القاهرة ،امس السبت ،برباءة
ع�الء وجم�ال مب�ارك نج�يل الرئيس األس�بق محمد
حس�ني مبارك ،وآخرين يف القضي�ة املعروفة إعالميا ً
ب�”التالعب بالبورصة”.وغرد عالء مبارك قبيل صدور
الحك�م ،قائالً“ :بعد مرور  8س�نوات من عمر قضية
البورص�ة ،وبعد حبيس أن�ا وجمال فق�ط كمتهمني

السادس والسابع ملدة سنتني عى ذمة القضية ،وبعد
الوقوف أمام  8دوائر أي أمام  24قاضياً ،هذا جزء من
الحقيقة التي ذكرها الدفاع وتجاهلها اإلعالم”.وكان
النائب العام األس�بق ،املستش�ار عبد املجيد محمود،
قد أح�ال املتهم�ني عى محكم�ة جناي�ات القاهرة،
التهامه�م بالحصول عى ملياري�ن و 51مليونا ً و28
ألفا ً و 648جنيها ً باملخالفة للقانون.

بعد  8سنوات ..براءة جنلي مبارك يف قضية البورصة

بعد وفاة  2345شخصا وإصابة أكثر من  76ألفا آخرين بالفريوس يف الصني

“كورونا” يتوسع ليشمل إيران واالمارات ولبنان وكوريا اجلنوبية والصحة العاملية حتذر من انتشاره
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الصيني�ة ،أم�س
الس�بت ،ارتف�اع حصيل�ة اإلصاب�ات
املؤك�دة ب�”كورون�ا” إىل  76ألف 288
حال�ة ،بينه�م  2345وف�اة ،مش�رية
إىل ش�فاء  20ألفا و 659ش�خصا بعد
معالجتهم ،وفيم�ا ارتفعت اإلصابات

يف إي�ران ،أخ�ذ الف�ريوس الفت�اك
باالنتش�ار يف أوروب�ا ،يف ح�ني حذرت
منظمة الصح�ة العاملية من أن فرص
احت�واء الف�ريوس “تتضاءل”.وقالت
لجن�ة الصح�ة الوطني�ة بالص�ني يف
بي�ان :تلق�ت لجن�ة ش�ؤون الصحة
بيان�ات من  31مقاطعة ،تؤكد إصابة

 76ألف�ا و 288ش�خصا ،ويف الوق�ت
الح�ايل لدينا  53ألفا  284مريضا ،من
بينه�م ( 11ألفا و 477يف حالة صحية
حرجة) ،وفارق الحياة  2345شخصا
ج�راء الع�دوى ،وغادر املستش�فيات
 20ألفا و 659ش�خصا بعد شفائهم.
ويف االم�ارات ،أعلن�ت وزارة الصح�ة

اإلماراتية تش�خيص حالتني جديدتني
مصابتني بف�ريوس “كورونا” الجديد
تعودان لزائر إيراني وزوجته.وجاء يف
بيان وزارة الصح�ة أن الزائر اإليراني
عم�ره ( 70عام�ا) وحالت�ه الصحية
غ�ري مس�تقرة ،ويتلق�ى الرعاي�ة يف
العناية املكثفة ،وتبني أيضا من خالل

الفح�ص إصابة زوجت�ه ( 64عاما).
وبهذا يبلغ إجمايل عدد حاالت اإلصابة
املكتشفة يف الدولة  13حالة ،تم شفاء
 3حاالت منها ،أعلن عنها س�ابقا .ويف
إيران ،يرتكز وج�ود الحاالت يف مدينة
قم ،جنوبي العاصمة طهران.

تفاصيل ص3

اعالنات
العدد 7195 :االحد  23شباط 2020
جمهورية العراق
محافظة النجف االرشف
لجنة البيع وااليجار الثالثة

alzawraanews@yahoo.com

العدد120 :
التاريخ2020/2/20:

اعالن
ُ
تعلن لجنة البيع وااليجارالثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات
املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (املشخاب) وملدة (سنة واحدة) وفقا ألحكام قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ()30
ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مستصحبني
معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف
البلدية املذكورة الساعة ( 10صباحا ) من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم
املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي،ويتحمل من ترسو علية املزايدة
كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ
اجراءها.
املهندس
عبد الكريم جودي عبد العباس
قائممقام قضاء املناذرة
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 .1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن .
 .2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف
خالل  30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه
يعد ناكال بالتزاماته.
 .3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة
دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
 .4اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد.
 .5تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد
املحافظ املرقم ()30يف .2016/1/3
 .6للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.
ت نوع امللك
 1كشك راك الحصوة
 2ساحة شارع القادسية
 3كشك الكونيش
 4قرب البلدية
 5كشك الرساي
 6شهيد املحراب
 7ايمن السزارية
 8علوة بيع الرقي/الكورنيش
 9كازينو شارع النهر
 10علوة بيع االسماك ايرس السوارية

رقم امللك
50-49-48-24-20-112-104-52-16-14-5
23/6-21/533-4-27/6
114/5-15/6-14/6-64-15-14
6
11/1-151
1-24-1/14-40/6
165
163
114
143
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مدة االيجار
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة
سنة واحدة

العدد4352:
محافظة نينوى
التاريخ2020 /2/ 18 :
قسم العقود
م /اعالن مناقصة عامة رقم B 2020 /13
ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
تأهيل القناطر الواقعة عىل طريق القحطانية – شارع ام
جريص والقناطر الصندوقية الواقعة عىل طريق سنجار –
بعاج (طريق قرية رامبوس) (ضمن تخصيصات الخطة
االستثمارية االضافية لعام  2019ملحافظة نينوى) وبكلفة
تخمينية }  298,300,000دينار{ (مئتان وثمانية وتسعون
مليون وثالثمائة الف دينار عراقي) وبمدة تنفيذ (120يوم).
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام
الرسمي وابتدا ًء من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام
الرسمي ليوم  1/3/2020للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء
مبلغ مقطوع قدره  150,000دينار فقط (مائة وخمسون الف
دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم
( )2علما ان تاريخ الغلق يوم املوافق  2020 /3/ 2الساعة
الثانية عرشظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم
االحد املوافق  2020 / 2/23لالجابة عىل االستفسارات يف
العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

العدد4350:
محافظة نينوى
التاريخ2020 /2/ 18 :
قسم العقود
م /اعالن مناقصة عامة رقم B 2020/ 12
ُيعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
انشاء وتبليط طرق ريفية مع عمل قناطر للقرى التابعة
لناحية القراج (ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية االضافية
لعام  2019ملحافظة نينوى) وبكلفة تخمينية ]368,600,000
دينار[ (ثالثمائة وثمانية وستون مليون وستمائة الف دينار
عراقي) وبمدة تنفيذ (90يوم).
عىل مقدمي العطاءات من الرشكات الراغبني بدخول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام
الرسمي وابتدا ًء من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام
الرسمي ليوم  1/3/2020للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء
مبلغ مقطوع قدره  150,000دينار فقط (مائة وخمسون الف
دينار) غري قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف
مغلق ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود
مرفقا معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم ()2
علما ان تاريخ الغلق يوم املوافق  2020 /3/ 2الساعة الثانية
عرشظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم
االحد املوافق  2020 / 2/23لالجابة عىل االستفسارات يف
العنوان املذكور يف وثيقة العطاء.
مع التقدير
نجم عبدالله عبد
محافظ نينوى

تقارير
العدد 7195 :االحد  23 -شباط 2020
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احللبوسي يرهن عقد اجللسة بضرورة وصول املنهاج الوزاري وأمساء الوزراء إىل الربملان

بغداد /الزوراء:
ره�ن رئي�س مجل�س الن�واب ،محم�د
الحلب�ويس ،موع�د انعق�اد الجلس�ة
االس�تثنائية الالزم�ة للتصوي�ت ع�ى
الكابينة الوزارية برضورة وصول املنهاج
الحكوم�ي وأس�ماء ال�وزراء اىل الربمل�ان،
مح�ذرا من الذه�اب إىل حكوم�ة قد تهدد
الس�لم املجتمع�ي ،وفيم�ا ه�دد زعي�م
التي�ار الص�دري ،الس�يد مقت�دى الصدر،
بالخروج بتظاه�رة مليونية واعتصامات
ح�ول الخ�رضاء إذا ل�م تنعقد الجلس�ة،
أش�ار النائب األول لرئيس الربملان ،حسن
الكعبي ،اىل أن الدس�تور ال يمكن تطويعه
لأله�واء الحزبية والسياس�ية ومن يمتنع
ع�ن تحديد موعد الجلس�ة س�يتعرض اىل
املسألة.
وق�ال الحلبويس يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة منه :إن رئاس�ة املجلس لم تحدد
حت�ى اآلن موعد الجلس�ة االس�تثنائية”.
مؤك�داً :ال يمك�ن تحدي�د موعد الجلس�ة
االس�تثنائية قبل وصول املنه�اج الوزاري
وأسماء الوزراء.
وأضاف الحلبويس :حت�ى اآلن لم يصل إىل
مجلس النواب املنهاج الوزاري وال أس�ماء
الكابينة الوزارية .مبيناً :أنه يف حال وصول
املنهاج الوزاري وأس�ماء الوزراء سترشع

الرئاسة بإكمال اإلجراءات لعقد الجلسة.
ولف�ت اىل :أن النظام الداخيل نص عى أنه
يف ح�ال وصول املنهاج يحيل�ه الرئيس إىل
لجن�ة خاصة يرأس�ها أحد نائبي�ه إلعداد
تقرير يقدم للمجلس قبل التصويت عليه.
مح�ذرا م�ن مغب�ة امل�ي يف أي إجراءات
خارج�ة ع�ن الدس�تور والنظ�ام الداخيل
والقوان�ن التي نعمل بها ،وال س�يما فيما
يتعلق بعمل مجلس النواب.
واوضح :ان الهدف من تشكيل أي حكومة
هو الخروج م�ن أزمة وال نرغب بالذهاب
إىل حكوم�ة ق�د ته�دد الس�لم املجتمع�ي
أو تح�دث رشخ�ا بن مكون�ات املجتمع.
مش�را اىل أهمية أن تكون هناك إجراءات
أحادي�ة الجان�ب .الفت�ا اىل :ان رئي�س
املجلس ونائبيه حرصوا منذ اللحظة األوىل
عى التوافق بقراراتهم ،وهناك صالحيات
للرئيس.
وأكد الحلبويس حرصه بأن يكون التوافق
رس�الة ترس�ل إىل جميع مكونات الشعب
العراقي من رئاس�ة مجل�س النواب تمثل
كل أبناء الش�عب .مؤكدا :ل�ن يمر أي أمر
خالفا إلرادة الشعب والقوانن النافذة.
وتاب�ع بالق�ول :ال أرى هن�اك جدي�ة من
رئي�س مجل�س ال�وزراء املكل�ف بتحديد
موع�د لالنتخاب�ات املبكرة .مش�را اىل ان

املفوضية الس�ابقة أجرت االنتخابات بعد
تشكيلها بستة أشهر.
وبن :ان قانون االنتخابات سيُنرش يف أول
أس�بوع بعد انتهاء عطلة مجلس النواب.
مش�ددا ع�ى أن يك�ون ه�دف الحكوم�ة

األمن النيابية توصي بإغالق احلدود مع الدول اليت سجلت إصابات بالفريوس

الالمي :املؤمتر العام النتخاب
رئاسة جديدة الحتاد الصحفيني
العرب سيعقد يف لبنان
بغداد /الزوراء :
اعل�ن رئي�س االتح�اد الع�ام
للصحفين الع�رب ،مؤيد الالمي،
اختيار لبنان مقرا النعقاد املؤتمر
الع�ام النتخ�اب رئاس�ة جدي�دة
لالتح�اد ،بع�د انس�حاب م�رص
واملغرب لصالحه.
وقال الالمي ،يف تغريدة عى موقع
تويرت  “ :ترأسنا اجتماعات االمانة
العام�ة واملكت�ب الدائ�م التح�اد
الصحفين العرب يف القاهرة” .
واض�اف الالم�ي :ان االجتم�اع
ت�دارس القضاي�ا الت�ي تخ�ص
اوضاع الحري�ات وخطط االتحاد
املستقبلية ،وتحديد مكان وزمان
املؤتم�ر الع�ام ال�ذي س�ينتخب
رئاسة جديدة لالتحاد.
مؤكدا :انه ت�م اختيار لبنان مقرا
لعقد املؤتمر بعد انس�حاب مرص
واملغرب لصالحه.
وكان املكت�ب الدائ�م لالتح�اد
الع�ام للصحفين الع�رب قد عقد
اجتماعاته برئاسة رئيس االتحاد
الع�ام للصحفي�ن الع�رب ،مؤيد
الالمي ،بمق�ره بالقاهرة ،وبحث
اخر تطورات القضية الفلسطينية
واعت�داءات ق�وات االحت�الل عى
الصحفين الفلسطينين ،وأوضاع
حرية الصحاف�ة يف العالم العربي

واألوض�اع االقتصادي�ة الصعب�ة
للصحفين ،واملخاط�ر التي تهدد
الصحافة الورقية.
وذك�ر بي�ان لالتح�اد ،تلق�ت
“الزوراء” نسخة منه :ان االجتماع
بحث جدول أعم�ال املكتب الدائم
التحاد الصحفين الع�رب ،أيضا،
األوض�اع السياس�ية يف العال�م
العربي ،واألوض�اع املهنية واملالية
لالتحاد واملنظمات األعضاء.
وتابع :كما بحث املكتب موضوع
انضم�ام نقاب�ة الصحفي�ن يف
جمهورية جيبوتي إىل االتحاد بعد
اس�تكمال كل ال�رشوط الواج�ب
توفرها يف أعضاء االتحاد ،ويبحث
املكت�ب الدائ�م كذلك خط�ة عمل
اللجنة الدائم�ة للحريات ،وخطة
عم�ل لجنة التدري�ب خالل الفرتة
القادمة.

املقبل�ة فرض األمن ،وإع�ادة هيبة الدولة
وإجراء االنتخابات املبكرة.
واش�ار اىل :ان الع�راق ن�زف كث�را خالل
األش�هر املاضية ،وينبغ�ي أن يكون هناك
موق�ف واضح من قبل القوى السياس�ية

للخ�روج برؤي�ة واضح�ة تلب�ي مطالب
املتظاهري�ن .مبين�ا :ان اس�تعدادات
مفوضية االنتخابات لن تستغرق أكثر من
سنة يف كل األحوال.
وطلب الحلبويس م�ن الرئيس املكلف بأن

يك�ون موضوع االنتخابات م�ن أولوياته،
وأن يح�دد موع�دا إلج�راء االنتخاب�ات
املبكرة.
إىل ذلك ،هدد زعيم التيار الصدري ،الس�يد
مقت�دى الص�در ،أمس الس�بت ،بالخروج
يف تظاه�رة مليوني�ة واعتصام�ات حول
الخرضاء يف هذه الحاالت.
وق�ال الص�در يف تغريدة له :نح�ن وكفرد
م�ن أف�راد الش�عب العراق�ي املظل�وم..
نتطل�ع لعق�د جلس�ة الربمل�ان للتصويت
ع�ى كابينة وزاري�ة غ�ر محاصصاتية،
وليك�ن أول مهامها تحدي�د املوعد وتوفر
األج�واء النتخاب�ات مبك�رة نزيه�ة وفق
تطلع�ات الش�عب ومحاكم�ة الفاس�دين
وقتل�ة املتظاهري�ن الس�لمين وحماي�ة
الثوار السلمين ،وكذلك العمل عى سيادة
العراق.
واضاف :أما إذا لم تنعقد الجلسة خالل هذا
األس�بوع أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت
ع�ى كابين�ة عراقي�ة نزيه�ة أو إذا كانت
الكابين�ة ليس�ت م�ع تطلع�ات املرجعية
والشعب ،فهذا يستدعي الخروج لتظاهرة
مليوني�ة ش�عبية ب�دون عناوي�ن جهوية
ث�م تحويلها اىل اعتصام�ات حول املنطقة
الخ�رضاء للضغط م�ن أج�ل الوصول اىل
إنق�اذ الع�راق من الفاس�دين والطائفين

والعرقين.
من جهته ،قال النائب األول لرئيس مجلس
النواب ،حس�ن الكعبي :بع�د تقديم طلب
رئيس الوزراء وتوقي�ع أكثر من  70نائباً،
واستنادا ً ألحكام املادة  58من الدستور ،ال
يس�تطيع أحد أن يمتنع ع�ن تحديد موعد
للجلسة االس�تثنائية .الفتا ً إىل :أن املجلس
ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة.
وأش�ار إىل :أن من يمتنع عن تحديد موعد
الجلس�ة سيتعرض اىل املس�ألة القانونية.
مش�ددا ً عى أنه ال يمكن تطويع الدستور
والقانون لألهواء الحزبية والسياسية.
وأضاف الكعبي :لن نتنصل عن اليمن الذي
أديناه أمام الش�عب والحفاظ عى األمانة.
مؤك�دا ً أن زم�ن الع�ودة اىل التحاص�ص
واملغانم انتهى.
ولفت الكعبي إىل :أنه وبعد أن قال الشعب
كلمت�ه ،إما أن نكون معه  ،أو مع األحزاب
واملحاصصة.
وج�اء ذل�ك بعدم�ا اعل�ن رئيس ال�وزراء
املكلف ،محمد عالوي ،األربعاء املايض ،أنه
أكمل اختيار تشكيلته الحكومية التي قال
إنها تتألف من وزراء مس�تقلن يتمتعون
بالكف�اءة بعيدا ً عن تأثر األح�زاب ،داعيا ً
الربملان لعقد جلس�ة االثنن املقبل ملنحها
الثقة.

تفاصيل إجراءاتها للحد من انتشار
املنافذ احلدودية تكشف لـ
كورونا وتؤكد عدم تسجيل أية إصابة
الزوراء /حسن فالح:
كش�فت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة ع�ن تفاصيل
اجراءاته�ا للح�د من انتش�ار فاي�روس كورونا،
وفيما اكدت عدم تس�جيل اية اصابات او حاالت
مش�تبه به�ا يف جميع املناف�ذ العراقي�ة ،اوصت
لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابي�ة بإغ�الق جمي�ع
املنافذ الحدودية مع الدول التي س�جلت اصابات
بفايروس كورونا.
وقال املتحدث الرسمي باس�م هيئة املنافذ ،عالء
الدي�ن القييس ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان رئيس
هيئة املناف�ذ الحدودي�ة ،عمر الوائيل ،ش�ارك يف
االجتم�اع الخاص للجنة املش�كلة عى وفق االمر
الديواني املرقم  55لهذا العام واملعنية باالجراءات
املتخذة ملكافحة انتش�ار مرض فايروس كورونا
يف العراق.
واضاف :ان االجتماع عقد برئاس�ة وزير الصحة
والبيئ�ة ،جعف�ر ص�ادق ع�الوي ،واملمثل�ن عن
ال�وزارات واملؤسس�ات ،ومنه�ا وزارات الداخلية
والدف�اع والخارجي�ة ولجن�ة العالق�ات ب�وزارة
الداخلي�ة والزراع�ة والنق�ل وس�لطة الط�ران
باالضاف�ة اىل وزارة الصح�ة .مبين�ا :انه نوقش
خ�الل االجتم�اع االج�راءات املتخ�ذة لل�وزارات
واملؤسسات الحكومية وتنسيق الجهود املشرتكة
التخاذ االجراءات الكفيلة .
واوض�ح :ان االجتم�اع خل�ص بجمل�ة م�ن
الق�رارات ،منها منع املس�افرين االيرانين ملدة 3
ايام م�ن املناف�ذ الحدودية كافة ،ويس�تثنى من
ذل�ك املس�افرون العراقي�ون لح�ن الوق�وف اىل

اخر املس�تجدات ،وكذلك لضمان استمرار دخول
البضائ�ع من كل املنافذ الحدودي�ة ،والتأكيد عى
اخض�اع العراقين العائدين من اي�ران إلجراءات
وزارة الصحة.
واش�ار اىل :ان الوائ�يل وجه ببذل اق�ى الجهود
واالجراءات االحرتازية للحد من انتش�ار فايروس
كورون�ا ،حي�ث اكد ع�ى اتخاذ الحيط�ة والحذر
م�ع املفارز الطبية املنترشة يف منافذنا ،كما وجه
ايضا بمضاعفة الف�رق الطبية يف املنافذ املكتظة
باملسافرين العائدين من ايران.
ولف�ت اىل :ان املف�ارز الطبية املنت�رشة يف املنافذ
تعم�ل لي�ال مع نه�ار وتمتل�ك اجه�زة متقدمة
وحديث�ة لغرض الكش�ف املبكر عن ه�ذا الوباء.
مؤكدا عدم وجود اية اصابات او مشتبه بها.
واك�د :ان اج�راءات املناف�ذ تتضم�ن فح�ص
االش�خاص ،وكذلك البضائ�ع لضمان خلوها من
الفاي�روس ،للوافدي�ن م�ن ال�دول التي س�جلت
اصاب�ات بفايروس كورونا س�واء ايران او لبنان
او االم�ارات وغره�ا .الفتا اىل :ان هناك تنس�يقا
عالي�ا م�ع وزارة الصحة وكذلك م�ع املحافظن
يف املحافظات التي تمتلك منافذ ،وتنس�يقا عاليا
ايض�ا م�ع الدوائ�ر الصحي�ة املوج�ودة يف تل�ك
املحافظات .
واش�ار اىل :ان السبب وراء تحديد مدة  3ايام ملنع
االيرانين يأت�ي إلجراءات وزارة الصحة ،والهدف
من�ه اذا اس�تفحل امل�رض واخ�ذ اصاب�ات اكثر
س�يتم تمديد فرتة املن�ع ،بينما اذا ق�ل املرض او
تم القضاء عليه سيتم اعادة االمور اىل طبيعتها.

مؤكدا :ان املس�افرين االيرانين ليس وحدهم من
يمنعون من الدخول وانما جميع املسافرين الذين
يأتون عن طريق ايران سواء كانزا من الروس او
الباكستانين او اي من الدول املحيطة بايران.
ب�دوره ،اكد عض�و لجنة االمن والدف�اع النيابية،
النائب ب�در الزيادي ،اهمية اغ�الق جميع املنافذ
الحدودي�ة م�ع ال�دول الت�ي س�جلت اصاب�ات
بفايروس كورونا.
وق�ال الزي�ادي ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :اىل اآلن
االج�راءات الحكومي�ة للحد من انتش�ار كورونا
خجولة ،وال يوجد يشء ملموس عى ارض الواقع.
مش�ددا عى رضورة قي�ام الس�لطات التنفيذية
بإغ�الق جميع املناف�ذ الحدودية م�ع الدول التي
اعلنت تسجيل اصابات بهذا املرض.
واض�اف :ان لجنت�ه س�تجتمع اليوم م�ع لجنة
الصحة والبيئ�ة النيابية للوقوف حول االجراءات
املتخذة ملنع انتشار الفايروس .مؤكدا انه يف حال
عدم وج�ود اس�تجابة فعلية من قب�ل الحكومة
والجهات التنفيذي�ة التخاذ االجراءات االحرتازية
سيكون لنا موقف داخل مجلس النواب.
وكانت هيئ�ة املنافذ الحدودية ،ق�د اعلنت اتخاذ
اجراءات جدي�دة ملكافحة فايروس كورونا ،فيما
نصح�ت املواطن�ن العراقي�ن بع�دم الس�فر إىل
إي�ران ،لتجنب اإلصابة بف�روس “كورونا” الذي
ظهر هناك.
وق�ال رئي�س الهيئة ،عمر الوائ�يل ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة من�ه :ان “اجتماع�ات اللجنة
الخاصة بمكافحة فروس كورونا ،وحسب األمر

الديواني  55لعام  ، 2020مستمرة وبوترة عالية
ملناقشة اتخاذ بعض اإلجراءات الوقائية اإلضافية
ملكافحة دخول فايروس كورونا اىل البالد”.
واوضح ان “إجتماع األمر الديواني برئاسة وزير
الصح�ة وعضوي�ة الدوائ�ر ذات العالق�ة ،فضالً
عن هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة ،اتخذ سلس�لة من
التوجيه�ات امللزمة ،منها أن يخضع املس�افرون
العراقيون الواف�دون إىل الفحص من قبل املفارز
الطبي�ة املتواج�دة يف املناف�ذ الحدودي�ة ،ومن�ع
اس�تقبال املس�افرين اإليراني�ن واألجان�ب عى
حد س�واء خالل فرتة ( )3اي�ام للوقوف عى آخر
املستجدات بخصوص املرض”.
واض�اف الوائ�يل أن “اللجن�ة املجتمع�ة تنصح
العراقي�ن بع�دم الس�فر اىل إي�ران حرصا عى
س�المتهم ،وتأكيدها ان الحرك�ة التجارية بن
البلدي�ن مس�تمرة رشيط�ة إخض�اع أصح�اب
املركبات (الس�واق) املعنين بالتب�ادل التحاري
للفح�ص الطب�ي ،واتخ�اذ تداب�ر الوقاي�ة
الالزمة”.
واكد أن “ماتقدم من إجراءات ستلحقها إجراءات
أخ�رى يف ض�وء املس�تجدات ع�ى أرض الواق�ع
وبتنس�يق عال م�ع منظم�ة الصح�ة العاملية”.
موضح�ا ان “اللجن�ة اتفق�ت يف اجتماعه�ا مع
السفر االيراني يف العراق بتوجيه الدعوة لحضور
وزير الصحة اإليراني للوقوف عى آخر املستجدات
الصحي�ة ،واجراءاتهم املتخ�ذة واملعنية بفروس
كورونا ،ليتس�نى للجنة إتخاذ قرارات الحقة عى
وفق املعطيات واملستجدات الصحية”.

تسريبات تكشف عن أبرز مرشحـي احلقائب

بعد وفاة  2345شخصا وإصابة أكثر من  76ألفا آخرين بالفريوس يف الصني

القانونية النيابية لـ  :رئاسة الربملان هي املعنية
بتحديد موعد وتوقيت انعقاد اجللسات

“كورونا” يتوسع ليشمل إيران واالمارات ولبنان وكوريا اجلنوبية
والصحة العاملية حتذر من انتشاره

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ال ت�زال دعوة رئي�س الوزراء املكل�ف ،محمد
ع�الوي ،مجل�س الن�واب اىل عق�د جلس�ة
استثنائية يوم غد االثنن للتصويت عى منح
الثقة لكابينته الوزاري�ة املؤقتة ،مصدر جدل
وخ�الف داخ�ل االوس�اط النيابية بع�د تأكيد
رئيس الربمل�ان ،محمد الحلبويس ،ان رئاس�ة
مجل�س الن�واب ل�م تح�دد حت�ى اآلن موعد
الجلس�ة االس�تثنائية ،وال يمك�ن تحديد ذلك
املوع�د قبل وص�ول املنهاج الوزاري وأس�ماء
الوزراء املرشحن الجدد .
يأتي ذلك بعد ان قدم  53نائبا طلبا رس�ميا اىل
رئاسة مجلس النواب ،لعقد جلسة استثنائي�ة
للتصوي�ت عى من�ح الثق�ة لرئيس ال�وزراء
املكل�ف محم�د ع�الوي ومرش�حي الحقائب
الوزارية يف تش�كيل�ة الحكوم�ة املؤقتة ،يوم
غد االثنن .
وتعليق�ا عى ذل�ك ،اك��د مجلس الن�واب ان
رئاس��ة الربمل��ان ه�ي املعني��ة بتحدي�د
موع�د وتوقيت انعقاد الجلس��ات االعتيادية
واالس�تثنائي�ة التي يعقدها املجلس ،عى حد
سواء .
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية ،حس�ن
العقاب�ي ،ل��” ال�زوراء “ :،ان “ دعوة رئيس
الوزراء املكلف اىل عقد جلس�ة استثنائية يوم
غد االثنن للتصويت عى منح الثقة لحكومته
املؤقت�ة ه�ي مخالف�ة قانوني�ة رصيح�ة “.
مش�را اىل ان “ الدعوة للجلس�ات تتم حرصا
من خالل رئاس�ة مجل�س الن�واب ،وهي من
تحدد موعد وتوقيت انعقاد الجلسة “.
واض�اف ان “ النظام الداخ�يل ملجلس النواب
من�ح صالحي�ة عق�د الجلس�ات والدعوة لها

وتوجي��ه الن�واب بالحض�ور ،اىل رئاس��ة
الربمل�ان ،وال اجتهاد اخر خارج ذلك الس�ياق
القانوني والدستوري “.
باملقابل ،كشفت اوساط نيابي�ة عن ترسيبات
جدي�دة ملرش�ح�ي الحقائ�ب الوزاري��ة
الس�يادي�ة يف تش�كيل�ة الحكوم��ة املؤقتة،
الت�ي يعت�زم رئي�س ال�وزراء املكل�ف ،محمد
عالوي ،تقديمه�ا امام الربملان ملنحها الثقة .
واطلع�ت “ ال�زوراء “ ع�ى مجموعة اس�ماء
ملرش�حي حقائب الوزارات السيادية ،تداولها
ن�واب ع�ن كت�ل مختلف�ة ،منهم ش�وان طه
مرش�ح�ا لحقيب�ة وزارة املالي�ة ،وصال�ح
التميمي مرش�ح�ا لحقيب�ة وزارة الخارجية،
وحس�ن الجلب�ي مرش�ح�ا لحقيب�ة وزارة
النف�ط ،وماج�د مه�دي حنت�وش مرش�ح�ا
لحقيبة وزارة الكهرباء  ،وعادل كريم مرشح�ا
لحقيب�ة وزارة التج�ارة ،وترش�يح عبدالغني
االس�دي لحقيبة وزارة الداخلية ،ووسن عبود
جاي�د لحقيبة وزارة الصح�ة ،ورزكار محمد
امن مرشح�ا لحقيبة وزارة العدل ،فضال عن
ترش�يح احم�د رايض لحقيبة وزارة الش�باب
والرياضة ،وسالم سميسم مرشح�ة لحقيبة
وزارة التعلي�م الع�ال  ،وجمعة عناد مرش�حا
لحقيبة وزارة الدفاع.
لكن اوساطا نيابية اخرى تحدثت عن ترشيح
ش�خصيات جديدة لحقائ�ب وزارية اخرى يف
الكابين�ة التي يعت�زم رئيس ال�وزراء ،املكلف
محمد ع�الوي ،تقديمها ام�ام الربملان ملنحها
الثقة ،ومن ضمن تلك االسماء “مظهر محمد
صالح لحقيبة وزارة التخطيط ،وفيصل فن�ر
لحقيبة وزارة الدفاع ،ومزاحم الخياط لحقيبة
وزارة التعليم العايل=“.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الصيني�ة ،أم�س
الس�بت ،ارتف�اع حصيل�ة اإلصاب�ات
املؤك�دة ب�”كورون�ا” إىل  76ألفا 288
حالة بينه�م  2345وفاة ،مش�رة إىل
ش�فاء  20ألف�ا و 659ش�خصا بع�د
معالجتهم ،وفيم�ا ارتفعت اإلصابات
يف إي�ران ،أخ�ذ الف�روس الفت�اك
باالنتش�ار يف أوروب�ا ،يف ح�ن حذرت
منظم�ة الصحة العاملية من أن فرص
احتواء الفروس “تتضاءل”.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصن
يف بي�ان :تلقت لجنة ش�ؤون الصحة
بيانات من  31مقاطعة ،تؤكد إصابة
 76ألف�ا و 288ش�خصا ،ويف الوق�ت
الح�ايل لدينا  53ألفا  284مريضا ،من
بينهم ( 11ألفا و 477يف حالة صحية
حرجة) ،وفارق الحياة  2345شخصا
جراء العدوى ،وغادر املستشفيات 20
ألفا و 659شخصا بعد شفائهم.
ويف االم�ارات أعلن�ت وزارة الصح�ة
اإلماراتية تش�خيص حالتن جديدتن
مصابتن بف�روس “كورونا” الجديد
تعودان لزائر إيراني وزوجته.
وج�اء يف بيان وزارة الصحة :أن الزائر
اإليران�ي عم�ره ( 70عام�ا) وحالت�ه
الصحية غر مستقرة ويتلقى الرعاية
يف العناي�ة املكثف�ة ،وتب�ن أيضا من
خ�الل الفح�ص إصابة زوجت�ه (64
عاما).وبه�ذا يبلغ إجمايل عدد حاالت
اإلصابة املكتشفة يف الدولة  13حالة،
تم ش�فاء  3حاالت منه�ا ،أعلن عنها
سابقا.
ويف إي�ران يرتك�ز وج�ود الح�االت يف

مدينة قم ،جنوبي العاصمة طهران.
وأعلن�ت الس�لطات يف طه�ران وف�اة
ش�خصن آخري�ن يف ق�م ،الجمع�ة،
إضافة إىل وفاة اثنن بسبب الفروس
الخمي�س املايض .كم�ا تأكدت إصابة
 18ش�خصا يف الب�الد من�ذ ظه�ور
الفروس.
وأعل�ن لبن�ان أيضا اكتش�اف إصابة
إم�رأة تبل�غ م�ن العمر  45س�نة بعد
وصوله�ا إىل ب�روت م�ن مدين�ة قم
اإليراني�ة .كم�ا اكتش�فت إصاب�ات
بفروس كورونا يف اإلمارات وإرسائيل
ومرص.
ويف إيطالي�ا ،أعل�ن وزي�ر الصح�ة،
روبرتو سبرانس�ا ،وفاة مواطن يبلغ
 78عام�ا ً كان�ت ق�د تأك�دت إصابته

بف�روس كورون�ا املس�تجد .وأوضح
الوزي�ر :أن الرج�ل كان يقب�ع يف
مستشفى يف منطقة فينيتو يف شمال
الب�الد من�ذ نحو عرشة أي�ام إلصابته
بمرض ال عالقة له بالفروس ،ليتبن
الحقا ً التحاليل أنه مصاب بالكورونا.
كم�ا نقل�ت وكال�ة األنب�اء اإليطالية
(أنسا) عن مصادر بالرعاية الصحية
قولها ،امس السبت ،إن البالد سجلت
ثان�ي حال�ة وف�اة بف�روس كورونا
الجديد .وقالت الوكالة إن حالة الوفاة
المرأة من سكان منطقة لومباردي يف
ميالن�و .وجاءت وفاتها بعد س�اعات
من وفاة الرجل خالل الليل قرب بادوا
يف منطقة فينيتو القريبة.
م�ن جهت�ه ،أع�رب مدي�ر منظم�ة

الصح�ة العاملي�ة عن مخاوف�ه حيال
عدد اإلصابات بف�روس كورونا التي
ال يوج�د راب�ط واض�ح بينه�ا وب�ن
الص�ن أو بالحاالت املؤك�دة األخرى.
وجاءت ترصيحات ،تيدروس أدهانوم
غيربيس�وس ،بعد إعالن إيران حالتي
وف�اة بس�بب الف�روس ،م�ا يجع�ل
إجمايل عدد الوفي�ات يف إيران .4وقال
تي�دروس إن فرص احت�واء الفروس
“تتضاءل”.
وم�ن ب�ن الوفي�ات اثن�ان يف كوري�ا
الجنوبي�ة الت�ي أعلنت أك�رب عدد من
اإلصاب�ات خ�ارج الص�ن وخ�ارج
الس�فينة الس�ياحية “ذي دايمون�د
برنس�يس” الت�ي خضع�ت للحج�ر
الصحي يف اليابان.

وأقلعت طائ�رة إجالء تحمل  32راكبا
بريطانيا وأوروبيا آخر من جنس�يات
أخرى من اليابان ،والتي من املقرر أن
تص�ل إىل إنجلرتا يف وق�ت الحق أمس
السبت.
ويس�بب الف�روس ،ال�ذي اكتش�ف
يف الص�ن يف ديس�مرب /كان�ون األول
امل�ايض ،مرض�ا يف الجه�از التنف�يس
أُطلق عليه اسم .Covid-19
يف غضون ذلك ،قال مسؤولون يف كندا
إن أحد املصابن التس�عة املعلن عنهم
يف البالد امرأة قادمة من إيران.
وأك�د مس�ؤولون يف منظم�ة الصحة
العاملي�ة أن إي�ران ولبن�ان لديهم�ا
الق�درات األساس�ية للكش�ف ع�ن
اإلصاب�ة ،وأن املنظم�ة تتواص�ل مع
الدولتن لعرض املزيد من املساعدة.
يأتي ذلك بع�د أن أعرب مدير املنظمة
ع�ن مخاوفه حيال االنتش�ار املحتمل
للف�روس يف ال�دول الت�ي لديه�ا
مؤسسات رعاية صحية أضعف.
وأعل�ن رئيس وزراء كوري�ا الجنوبية
تش�ونغ يس كي�ون حال�ة الط�وارئ
الصحي�ة عن�د بل�وغ ع�دد الح�االت
املصاب�ة مئ�ة حال�ة وتأكي�د الوف�اة
الثانية يف الب�الد .وبلغ عدد اإلصابات،
وفق�ا آلخ�ر تحدي�ث 204 ،إصابات.
وأُعلن�ت مدينت�ا دايغ�و وش�يونغدو،
جنوب�ي كوري�ا الجنوبي�ة ،مناط�ق
تحت�اج إىل “رعاية خاصة” .كما بدت
ش�وارع مدين�ة دايغ�و مهج�ورة إىل
ح ٍد بعيدٍ .كما أُغلق�ت جميع القواعد
العس�كرية بع�د تأكي�د إصاب�ة ثالثة
جنود بفروس كورونا.
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أحبط عملية هروب أحد اإلرهابيني إىل سوريا

أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية
عن تسعة مواقع وتفتح أربعة شوارع
بغداد /الزوراء:
اعلنت أمانة بغداد ،امس الس�بت ،عن رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع وفتح أربعة شوارع
كانت مغلقة خال الشهرين املاضيني فقط
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه ،إن “الجهد اآليل والهنديس الخاص بأمانة بغداد
وقي�ادة عملي�ات بغداد ،وبمتابعة مكتب امني بغداد ومع بداية الس�نة الحالي�ة ،قامت برفع الكتل
الكونكريتي�ة عن تس�عة مواقع مختلفة ،باالضاف�ة اىل رفع الكتل الكونكريتية عن أربعة ش�وارع،
واعادة فتحها امام حركة السري واملرور ،توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة من بغداد ،ابرزها سوق
العمارة يف الشعب وشارع السفارة الصومالية وسط العاصمة ،وغريها من املواقع والشوارع».
وأض�اف البي�ان أن “تل�ك املواقع كانت مغلقة لس�نوات طويلة ،وبإس�ناد الجهد الخ�اص بالدوائر
البلدية ،وحسب الرقعة الجغرافية لكل موقع”.

الغنام من نينوى :نسعى لتخفيض أسعار
الوقود لتقليل كلف إنتاج السمنت
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احلشد يطلق عملية متشيط ملالحقة عناصر “داعش” يف خانقني
بغداد /الزوراء:
أف�اد مص�در امن�ي يف محافظة دي�اىل ،امس
الس�بت ،بانط�اق عملي�ة تمش�يط لتعق�ب
خاي�ا “داعش” يف ريف خانقني ش�مال رشق
املحافظ�ة .بينم�ا أعل�ن ،ام�س ،ع�ن احباط
اس�تخبارات قيادة عمليات للحش�د الش�عبي
يف نينوى باالش�راك مع وكالة االس�تخبارات
عملية هروب عنرص بداعش اىل سوريا.
وق�ال مص�در امن�ي يف ترصي�ح صحفي ان”
مفارز قتالية من الحش�د الشعبي انطلقت يف
عملية تمش�يط يف  3مناطق داخل ريف قضاء
خانقني(100كم شمال رشق بعقوبة) ،اهمها
ب�اوة محمود م�ن اح�ل تعقب خاي�ا تنظيم
داعش االرهابي».
واضاف املصدر أن “عملية التمشيط تأتي بعد
تعرض احدى نقاط لواء  23بالحش�د الشعبي
يف س�اعة متأخ�رة من مس�اء ي�وم االمس اىل
هجوم ش�نه داعش ،وتم التصدي له بقوة من

قبل الحش�د دون اية اصاب�ات برشية” .مبينا
أن “عملي�ات التمش�يط تركزت يف البس�اتني
واالرايض الزراعي�ة القريبة من نقاط املرابطة

املتقدمة للحشد».
وكان لواء  23بالحش�د الش�عبي اعلن ،مساء
ي�وم االمس ،تصديه لهجوم ش�نه داعش عىل

احد نقاط املرابطة يف اطراف خانقني.
بينما أعلن الحش�د الشعبي ،امس ،عن احباط
اس�تخبارات قيادة عمليات للحش�د الش�عبي
يف نينوى باالش�راك مع وكالة االس�تخبارات
عملية هروب عنرص بداعش اىل سوريا.
وذك�ر بي�ان إلع�ام الحش�د الش�عبي تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه أن “فريق�ا م�ن
اس�تخبارات قيادة عمليات الحش�د الش�عبي
يف نينوى ،باالش�راك مع وكالة االستخبارات،
احب�ط محاول�ة ه�روب لعن�رص م�ن داعش
اإلرهاب�ي كان ي�روم الهروب خ�ارج العراق،
وبع�د املتابع�ة املس�تمرة والدقيق�ة ،تمكنت
املفارز من اعتقاله يف مخيم الس�امية جنوب
املوصل».
يش�ار إىل أن الحش�د الش�عبي كث�ف ،خ�ال
الفرة املاضي�ة ،عملياته عىل الحدود العراقية
الس�ورية خ�ال الف�رة املاضية إلحب�اط اية
عمليات تسلل “داعشية”.

ذي قار تبدأ ترويج معامالت توزيع األراضي اليوم

حمافظة بغداد تعلن تهيئة  200ألف قطعة سكنية لتوزيعها بني املواطنني
بغداد /الزوراء:
كش�ف مدير ع�ام الرشكة العامة للس�منت
العراقي�ة ،اح�دى رشكات وزارة الصناع�ة
واملعادن ،املهندس عدنان الغنام ،عن س�عي
ال�وزارة والرشك�ة لتخفيض أس�عار النفط
األسود والغاز املجهز ملعامل الرشكة.
وق�ال الغنام يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :نس�عى لتخفيض أسعار النفط األسود
والغ�از املجه�ز ملعام�ل الرشكة ،س�يما وأن
نس�بة كلف الوق�ود تش�كل ( )%30من كلف
اإلنت�اج ،وذلك خال زيارت�ه االوىل بعد توليه
منص�ب ادارة الرشك�ة إىل محافظ�ة نينوى
وتفقده معاونية السمنت الشمالية ،وبعض
املعام�ل التابع�ة له�ا والت�ي ش�ملت معمل
سمنت حمام العليل ،ومعمل سمنت الحدباء،
لاطاع والوقوف عىل س�ري العمل واإلنتاج يف
هذه املعامل.
وأش�ار مدير ع�ام الرشكة ،خ�ال اجتماعه
بالك�وادر املتقدم�ة ملق�ر إدارة معاوني�ة
الس�منت الش�مالية ومعميل س�منت حمام

العلي�ل والحدب�اء ،إىل التحدي�ات واملعوق�ات
الت�ي تحتاج إىل تضافر جه�ود إدارة الرشكة
ومعامله�ا م�ع كل العامل�ني فيه�ا ،لغرض
تذليلها وتجاوزها وتحقيق أعىل املس�تويات
اإلنتاجي�ة والتس�ويقية وفق برنامج س�يتم
إع�داده آخذي�ن بنظ�ر االعتب�ار املقرحات
املطروحة للنهوض بواقع الرشكة ومعاملها.
مؤك�دا ً عىل أهمي�ة إضافة خط�وط إنتاجية
جدي�دة يف معامل الس�منت كونها ستس�هم
يف زيادة اإلنت�اج وتعظيم اإلي�رادات ،وتوفري
ف�رص عمل كب�رية ألبناء محافظ�ة نينوى،
وتش�غيل األي�دي العامل�ة املوج�ودة وتقليل
الره�ل الوظيف�ي ال�ذي تعان�ي من�ه هذه
املعامل.
من جانبهم ،أكد العاملون يف معاونية السمنت
الش�مالية واملعام�ل التابع�ة له�ا عزمه�م
وهمته�م لارتق�اء بواق�ع العمل ومس�اندة
اإلدارة العلي�ا يف تنفي�ذ خططه�ا وتطلعاتها
ً
ونوعا لخدمة الصناعة
للنهوض باإلنتاج كمًا
الوطنية ودعم املواطن العراقي.

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد ،امس السبت ،عن
عزمها توزيع  200ألف وحدة سكنية بني
املواطنني ،مبينة أن األرايض التي ستوزع
تق�ع يف أط�راف العاصم�ة .م�ن جانب
متص�ل ،أعلنت مديرية بلدي�ة النارصية
يف محافظ�ة ذي قار ،امس الس�بت ،عن
الب�دء بتس�لم معام�ات تروي�ج قط�ع
األرايض ،ولكل الرشائح يف شعبة األماك
اليوم االحد.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد ،محم�د جاب�ر

العط�ا ،يف بي�ان اطلعت علي�ه «الزوراء»
إن”املحافظ�ة مس�تمرة بج�رد األرايض
وتقسميها من أجل توزيعها عىل الفئات
ً
الفت�ا إىل أن “األرايض الت�ي
املش�مولة”.
س�توزع ،تقع يف أطراف العاصمة بغداد
يف كل م�ن ابو غريب والنه�روان وناحية
الوح�دة وقض�اء الحس�ينية ،فضاً عن
إدراج معس�كرات س�ابقة ضم�ن الجرد
والتقسيم».
وأضاف العط�ا أن”الفئات املش�مولة يف
التوزي�ع ه�م الفق�راء والجرح�ى وذوو

شرطة دياىل تعتمد
إسرتاتيجية السيطرات
املفاجئة ملواجهة التهريب

مطلوب ترشيد عادل لدميومة استقرار
الكهرباء لرقعتنا اجلغرافية
تنهض دائرة صيانة كهرباء الشعلة بمهمات كبرية استثنائية الستقرار التيار الكهربائي
ل��( )14محلة ضمن الرقعة الجغرافية ملنطقة الش�علة ،ويب�ذل كادرها الفني واالداري
جه�ودا ،لي�ل نهار ،م�ن اجل خدم�ة املواطن�ني وتلبي�ة احتياجاتهم بالش�كل املطلوب،
وباملمكن املتيرس ..وعند لقاء مديرها السيد فؤاد ماي جهاد كان ما ييل:
* ماذا عن املهمات امللقاة عىل عاتقكم كدائرة ؟
 كثرية ومتش�عبة ،اهمه�ا نصب وتصليح عط�ات مختلفة ضمن رقعتن�ا الجغرافية،ونحمد الله ان رسعة االس�تجابة لتلبية طلبات وش�كاوى املواطنني ايجابية ،وما اود ان
اذك�ره واركز عليه ،وبرجاء مخلص ملواطني رقعتنا الجغرافية ،هو االهتمام والرش�يد
العادل الستقرار وديمومة الكهرباء ،وبذلك نتجنب العطات املتوقعة يف ظل ظروف فنية
بامل�واد الت�ي نعاني منها من اكثر من جانب رغم الجهد املش�كور الذي يبذل من الجهات
الرس�مية الت�ي نرتبط بها اداريا وفنيا ،والتوجهات الس�ديدة ملس�ؤوليها ،واكرر رجائي
برضورة الرش�يد ،فله اهمية قصوى يف اس�تمرار التيار الكهربائي حسب الرمجة التي
وضعت لذلك ،وتعاوننا مع املواطنني جيد ومثمر ،وابوابنا مفتوحة ألي استفسار يذكر.
* ما املناطق التي ضمن قطاعكم ؟
 الشعلة والرحمانية واالساتذة وجكوك.* ما اهم املعوقات التي تربك عملكم ؟
 تجاوز البعض عىل التيار الكهربائي بواس�طة (التجطي�ل) ،وهناك معالجة للموضوعحسب التعليمات الصادرة من الجهات املعنية.
الصحفي
عواد هاشم

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت قيادة رشط�ة دياىل ،امس الس�بت ،عن
اعتماد اس�راتيجية الس�يطرات املفاجئة يف 14
طريق ملواجهة شاحنات التهريب.
وق�ال مدير اع�ام رشطة دي�اىل ،العمي�د نهاد
امله�داوي ،يف ترصي�ح صحف�ي ان” تهري�ب
البضائع واملواد بني املحافظات تمثل اداة لارضار
باالقتصاد الوطني ولها تداعيات سلبية ،خاصة
وان بعض املواد املهربة غري صالحة لاس�تهاك
البرشي ومنتهية الصاحية».
واض�اف امله�داوي ان “رشط�ة دي�اىل اعتمدت
مؤخ�را اس�راتيجية الس�يطرات املفاجئ�ة يف
 14طري�ق رئي�ي ملواجهة ش�احنات التهريب
القادمة من املحافظات املجاورة س�واء الذاهبة
صوب م�دن دياىل او العاصمة بغ�داد» .الفتا اىل
«ان ضبط�ت ع�رشات الش�احنات ،وت�م اتخاذ
االجراءات القانونية بحق اصحابها».
واش�ار مدي�ر اع�ام رشط�ة دي�اىل اىل ان”
االسراتيجية الجديدة هدفها شل حركة تهريب
البضائ�ع واملواد ،خاصة التي يمنع اس�تريادها
بقرارات حكومية رسمية”.

أعلنت اعتقال مطلوبني مبواد قانونية خمتلفة بينها «إرهابية»

عمليات البصرة تعزز وجودها األمين يف احلقول واملنشآت النفطية
بغداد /الزوراء:
بارشت قي�ادة عمليات البرصة ،امس الس�بت،
تعزي�ز التواج�د األمن�ي يف الحق�ول واملنش�آت
النفطية واملوانئ ملنع اي عمليات تخريب .
وقال قائد العمليات ،الفريق الركن قاسم جاسم
ن�زال ،يف بيان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه ان
“تعزي�ز التواج�د األمن�ي يف الحقول واملنش�آت
النفطية واملوانئ العراقية».
واضاف ان ”القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية
تمت مناقش�تها مع املدراء األمنيني يف الرشكات
النفطي�ة هذه اإلج�راءات من ش�أنها أن تعزز
وتقوي التواجد األمني ضم�ن الرقع الجغرافية
لتلك املواقع».
مبينا ً أن ”االستحداث األمني هذا يعد من واجباتنا
االعتيادي�ة الت�ي تق�وم به�ا قي�ادة العمليات،
وحسب املواقف الطارئة واملتغريات عىل الساحة
البرصية ،وتشمل جميع املواقع الحيوية والبنى
التحتية املهمة لاقتصاد العراقي».
ويف الجانب العشائري ،أكد قائد العمليات “عدم
وجود أية حصانة ألي ش�خص كان أو عش�رية
معينة تخ�ل باألمن ،كما أن الق�وات األمنية لن
تتخ�ىل ع�ن واجباته�ا االمني�ة يف ف�رض األمن
واالستقرار ،وحماية حقوق اإلنسان البرصي”.
من جهة اخرى ،أعلن�ت قيادة عمليات البرصة،

امس السبت ،اعتقال عدد من املطلوبني عىل وفق
م�واد قانونية مختلفة بينه�ا «إرهابية» ،فضا
عن مصادرة اسلحة واالعتدة غري مرخصة.
وقال�ت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،تتم «إس�تمرار مطاردة املطلوبني للقضاء
والخارجني عن القانون واملتس�ببني يف النزاعات
العش�ائرية عىل وفق مذكرات إلق�اء القبض يف

مناطق شمال البرصة ومع املحافظات املجاورة
من ليلة األمس ،وما زالت قواتنا األمنية مستمرة
يف عملية املاحقة».
وأضافت أن «القوات األمنية تمكنت من املداهمة
وإعتق�ال ع�دد م�ن املطلوب�ني عىل وف�ق مواد
جنائي�ة مختلف�ة وأخ�رى إرهابي�ة ،ومصادرة
األسلحة واالعتدة غري املرخصة».

الش�هداء واملوظفون والقض�اة”ز مبينا ً
أن”خطة الخدمات سيعلن عنها بعد فرز
األرايض وتوزيعها».
وكان مجل�س الوزراء واف�ق عىل توزيع
األرايض الواقعة داخل التصميم األساس
املص�دق للمدن ع�ىل الرشائح املش�مولة
بموج�ب خط�ة تعده�ا كل محافظ�ة،
ويصادق عليها وزير اإلعمار واإلس�كان
والبلديات.
ونص قرار مجل�س الوزراء عىل رضورة
تس�لم خط�ط املحافظات خ�ال عرشة

أيام ،وبعكسه يعد مصادقا ً عليها بسعر
 250دين�ارا للمر الواح�د ،وتؤلف لجان
يف كل محافظ�ة برئاس�ة املحاف�ظ أو
رئيس الوحدة اإلدارية ،ومديرية البلدية،
ومدي�ر األماك يف البلدية املعنية ألغراض
التوزيع.
م�ن جانب متصل ،أعلن�ت مديرية بلدية
النارصي�ة يف محافظ�ة ذي ق�ار ،ام�س
السبت ،عن البدء بتسلم معامات ترويج
قط�ع األرايض ،ولكل الرشائح يف ش�عبة
األم�اكالي�وماالح�د.

وق�ال مدي�ر بلدي�ة النارصي�ة ،قحطان
عدنان ،يف ترصيح صحفي إن”الحكومة
املحلي�ة واملركزي�ة وافقت�ا ع�ىل تس�لم
معام�ات تروي�ج قط�ع األرايض ول�كل
الرشائح ،حيث ستبارش كوادرنا يف شعبة
األماك بمهام تسلم املعامات اليوم”.
واش�ار عدن�ان اىل ان” ادارة املحافظ�ة
ش�كلت لجانا خاصة ،واص�درت االوامر
لجميع دوائر البلدية العاملة يف املحافظة
بتس�مية موظف خاص لتسلم الطلبات،
وتسهيل اجراءات التسلم”.

اإلعمار واإلسكان تستأنف العمل بـ  12جممعا سكنيا متوقفا يف احملافظات
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان
والبلديات العامة ،امس الس�بت،
عن اس�تعدادها إلحالة تنفيذ 12
مرشوعا متوقفا ملجمعات سكنية
يف املحافظ�ات ضم�ن خطته�ا
االستثمارية ،مؤكدة امتاكها 22
مرشوع�ا مماثا مس�تمرا ضمن
خطتها للعام املايض.
واف�اد مستش�ار الوزي�ر ،احم�د
اس�ماعيل ،يف ترصي�ح اوردت�ه
صحيف�ة “الصب�اح” ،واطلع�ت
علي�ه «ال�زوراء» إن وزارت�ه
“تسعى لتنفيذ املشاريع السكنية
وانجازه�ا بالرسع�ة املمكنة من
اجل زي�ادة الرصيد االس�كاني يف
الباد” .مفصحا ع�ن “وجود 12
مرشوعا كان العمل فيها متوقفا
خال املدة املاضية ألسباب مالية
وادارية ،بيد ان الوزارة استحصلت
املوافق�ات الازم�ة والتخصيص
املايل من اجل استئناف العمل بها،
واحالته�ا للتنفيذ ضم�ن الخطة
االستثمارية لدائرة االسكان للعام

املايض».
واش�ار اس�ماعيل إىل “تخصيص
مبلغ اجمايل قدره  11مليار دينار
لهذه املشاريع من اجل تنفيذها،
بينم�ا تراوح نس�ب انجازها بني
خمس�ة اىل  70باملئ�ة ،وتش�مل
مجمعات س�كنية يف محافظات:
كرباء املقدس�ة وبابل وواس�ط،
اىل جان�ب مجمعات يف محافظتي
ميس�ان وذي ق�ار ،اضاف�ة اىل
مشاريع يف املناطق املحررة ،وهي
محافظات :ص�اح الدين ونينوى

ودياىل واالنبار».
ويف الس�ياق نفس�ه ،اوض�ح
اس�ماعيل ان “دائ�رة االس�كان
تنفذ حاليا  22مرشوعا ملجمعات
س�كنية يف املحافظ�ات بمبل�غ
اجم�ايل يص�ل اىل نح�و 210
ملي�ارات دين�ار يف محافظ�ات:
ميسان وواسط والديوانية واملثنى
وكرباء املقدسة والنجف االرشف
والبرصة وذي قار ودياىل” .الفتا اىل
ان “بعض هذه املش�اريع حققت
نس�ب انجاز متقدمة وس�تفتتح

قريب�ا ،الس�يما يف محافظت�ي
النجف االرشف وذي قار».
واش�ار اىل ان “امل�اكات الفني�ة
والهندس�ية لل�رشكات املنف�ذة
مس�تمرة بتنفيذ بقية املش�اريع
وتحق�ق نس�ب انج�از متقدمة،
الس�يما ان الوزارة اج�رت عملية
مناقل�ة بني الدوائر واملش�اريع يف
املحافظات من اج�ل ضمان عدم
توق�ف اي م�رشوع ،اىل جان�ب
ذل�ك فإنها تج�ري عملية املتابعة
واالرشاف عىل جميع مش�اريعها
م�ن اجل حل أية اش�كالية تواجه
تنفيذ اي مرشوع».
ونبه مستشار الوزير اىل أن “هذه
املشاريع ترافقها خدمات تربوية
وتجارية وخدمي�ة باعتماد مدها
بخدمات ش�بكات البن�ى التحتية
كافة ،فضاً عن املساحات الخرض
والط�رق الخاص�ة باملجمع�ات
الس�كنية” .مؤك�دا ان “ال�وزارة
س�تطلق خطته�ا االس�تثمارية
واالعتيادي�ة للعام الح�ايل 2020
حال اقرار املوازنة العامة”.

حتذير نيابي من اندثار وتآكل موقع أور األثري

وزير الثقافة يكشف عن خطة سياحية إلنعاش أهوار ذي قار وآثارها
بغداد /الزوراء:
كشف وزير الثقافة والسياحة واالثار ،امس
الس�بت ،عن ع�زم ال�وزارة اطاق مش�اريع
خدمية وس�ياحية شاملة يف محافظة ذي قار
بهدف انعاش االه�وار واالثار باملحافظة .من
جهتها ،ح�ذرت النائب عالي�ة نصيف ،امس،
م�ن اندث�ار وتآكل موق�ع أور األثري بس�بب
اإلهمال املس�تمر والظ�روف الجوي�ة ،وعدم
الصيانة بطريقة احرافية عىل أيدي مختصني
بحماية اآلثار.
وق�ال وزير الثقاف�ة والس�ياحة واالثار ،عبد
االمري الحمداني ،يف ترصيح صحفي إنه “من
ضمن املش�اريع الت�ي تتعل�ق بتطوير قطاع
السياحة انش�اء البنى التحتية املائمة لجذب
الس�ياح ،بع�د ان ش�هدت االه�وار يف الف�رة
االخرية توافد االف الس�ياح املحليني واالجانب
بعد ضمها اىل الئحة الراث العاملي”.
واضاف ان “املشاريع ستتضمن انشاء مرافق
س�ياحية وخدمية ومكان اس�راحة للسياح
القادم�ني م�ن خ�ارج محافظ�ة ذي ق�ار”.
مبين�ا ان” هذه املش�اريع س�تضيف صورة
جمالي�ة لواقع االهوار ،وعنرصا مهما للجذب
السياحي لزيارة اهوار النارصية”.
واش�ار وزير الثقافة اىل ان” انش�اء املشاريع
يه�دف اىل االرتق�اء بواق�ع البن�ى التحتية يف
مناطق االهوار واالثار يف محافظة ذي قار”.
حذرت النائب عالية نصيف ،امس السبت ،من
اندثار وتآكل موقع أور األثري بسبب اإلهمال
املس�تمر والظ�روف الجوية ،وع�دم الصيانة
بطريقة احرافية عىل أيدي مختصني بحماية
اآلثار.
وقال�ت نصي�ف ،يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ،إن «ه�ذا املعلم االث�ري مهمل

ومعرض للتآكل بسبب العوامل الجوية وحفر
الحيوان�ات الس�ائبة تحت جدران�ه ،ولم يتم
إجراء صيانة له منذ سنة  ، 1٩٦1ومن يزوره
اليوم يصدم بحاله البائس ويرى (شيلمانات)
وضعت عىل الس�الم املؤدية للصعود اىل معبد
اور االس�ايس بطريقة عشوائية تلحق الرضر
بالبن�اء القدي�م الذي كل طابوق�ة فيه تحمل
كتابة مسمارية».
وأوضح�ت أن «ه�ذا املوق�ع األثري املش�هور
عاملي�ا لو كان موج�ودا ً يف دولة اخرى ألصبح
مركزا ً س�ياحيا ً خاضع�ا ً للصيانة املس�تمرة
بش�كل احرايف ع�ىل أيدي خ�راء وعلماء آثار
يقدرون قيمة هذا الكنز التاريخي ،بينما نرى
الي�وم (ش�يلمانات) موضوع�ة عليه بش�كل
عش�وائي ،واملوقع بالكامل مستمر يف التآكل
واالندثار ،وب�ات مرتعا ّ للحيوانات الس�ائبة،
وف�وق كل ذلك تت�م عرقلة اجراءات تس�هيل

عمل البعث�ات التنقيبية واالفواج الس�ياحية
التي ته�دف لزيارة ه�ذه اآلث�ار والعمل عىل
التنقيب فيها عند حصولهم عىل منح التنقيب
من مؤسس�اتهم الدولية ،وخصوصا اجراءت
الدخ�ول الفي�زا ،علم�ا ً ب�أن وزي�ر الثقاف�ة
والس�ياحة واآلث�ار د .عب�د االم�ري الحمداني
كان يعم�ل يف ه�ذا املكان س�ابقا ،وهو أدرى
بتفاصيله «.
وش�ددت نصيف ع�ىل «أهمية قي�ام الحكومة
ووزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار والجهات
املعني�ة واملنظم�ات غري الحكومي�ة باملبارشة
بصيان�ة موقع أور األثري تحت إرشاف بعثات
دولية واس�تقدام علماء آث�ار ،وتوثيق مراحل
الصيانة بتقارير تلفزيونية أو مخاطبة قنوات
عاملي�ة مث�ل ناش�يونال جيوغرافي�ك إلع�داد
سلسلة وثائقية عن املوقع لتعريف العالم بهذا
اإلرث الحضاري املمتد إىل آالف السنني «.
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الدوالر يستقر يف األسواق احمللية

No: 7195 Sun 23 Fab 2020

كشفت عـن قرب الـعـمـل بـأرصـفـة رسو السفن

بغداد /الزوراء:
استقرت اسعار رصف الدوالر ببورصة الكفاح واالسواق املحلية ،امس السبت،
املوافق ( 22شباط .)2020
وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  120.550دينارا لكل  100دوالر.
وكان�ت أس�عار البيع والرشاء يف مح�الت الصريفة كاآلتي :س�عر بيع الدوالر
سجل  121.000دينارا .أما سعر رشاء الدوالر فبلغ  120.000دينارا.

ألول مرة منذ  17عاما ..نفط البصرة
يصل إىل مصفى كي  3يف األنبار
بغداد /الزوراء:
كش�ف عضو اللجن�ة العليا إلع�ادة االعمار واالس�تقرار يف محافظ�ة االنبار،
قطري الس�مرمد ،امس الس�بت ،عن وصول نفط البرصة اىل املناطق الغربية
للمرة االوىل منذ نحو  17عاما.
وقال الس�مرمد يف ترصيح صحف�ي إن “املناطق الغربية ش�هدت للمرة االول
من�ذ  17عاما وصول نفط البرصة ع�رب انابيب تم تأهليها اىل مصفى كي  3يف
قضاء حديثة غربي االنبار ،تمهيدا لتصديره اىل االردن ،باإلضافة اىل س�د حالة
املحافظة من املشتقات النفطية “.
واضاف ان” الحكومة املركزية ،وبالتنسيق مع الحكومة املحلية ،اعادت تأهيل
االنابيب التي ترضرت منذ عام  2007واعادتها اىل الخدمة” .مبينا ان” القوات
االمنية امنت بالكامل حماية االنابيب النفطية من هجمات خاليا داعش».
وأوضح الس�مرمد «أن مصفى كي  3كان يعتمد عى الصهاريج يف عملية نقل
املشتقات النفطية من بغداد اىل املناطق الغربية” .مشريا إىل ان” وصول النفط
عرب انابيب من البرصة اىل املناطق الغربية يعد من اهم االنجازات التي تحققت
يف هذا املجال بعد استقرار االوضاع االمنية “.
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اخلدمات النيابية :ميناء الفاو سيكون من أولويات احلكومة املقبلة
بغداد /الزوراء:
اك��دت لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة
ان مين�اء ال��ف���او ال�ك�ب�ي��ر
س��ي��ك��ون م��ن اول��وي��ات
الحكوم�ة املقبل�ة باعتب�اره م�ن
املش�اريع االس�راتيجية ،بينم�ا
كش�فت ع��ن ق�رب ال�ع�م��ل
ب�أرص�ف�ة امل��ي��ن��اء.
وق����ال عض�و اللجن�ة ،م�رض
الس�لمان :ان «م�رشوع مين�اء
الف�او الكبري خط�وة مهمة ج��دا
ف���ي ع�م�ل�ي��ة ت�غ�ي�ي��ر
م��ح��اور اللعب�ة ال�ت�ج�اري�ة،
الن��ه ي�ع�د م��رك��زا ت�ج�اري�ا
ليس ل�ل�ع�راق فحس�ب ،وإن�م�ا
للمنطقة».
مش�ريا ال�ى «ان ه�ذا امل�ش�روع
ف�ي ح�ال اكتمال�ه ،اضاف�ة ال�ى
طري�ق الحري�ر ال�ذي ت�ع�ت��زم
ال�ص�ني ب��ن��اءه ،س�ي�ن�ق�الن
ال�ب�ل�د بشكل كبري ونوعي».
واض�اف ان «لجن�ة ال�خ�دم��ات
اخ��ذت ع�ى عاتقه�ا االهتم�ام

بم�رشوع الف�او ومتابعت�ه،
وان تك�ون له�ا بصم�ة ع�ى
ه��ذا امل�ش��روع االس�راتيجي
الن����ه
وال��ح��ي���وي
س��ي�غ�ي�ر ال��ك��ث��ي��ر م�ن
الحس�ابات التجارية عى مس�توى
ال�دولوالتج�ارةيفم�ابينه�ا».
نّ
وب��ني ان «ال��دول��ة عملت ع�ل�ى
استكمال ك��اس��ر االم������واج
وم���ن ث����م امل���ص���دات».
م��ؤك��دا ً ان��ه��ا «ت��ع��ت��زم
ال��ع��م���ل ب�ال�ب�ن�ى التحتية،
وخ�اص�ة االرص�ف�ة ال�ت�ي تقف
عندها ال�س�ف�ن».
واش���ار ال��ى ان «بع�ض
ال�ش��رك�ات ت�ت�خ��وف م��ن
االس�ت�ث�م�ار يف امل�ش�روع بسبب
س�ي�اس��ة ب�ع�ض ال��دول التي
تبث اخ�ب�ارا غري صحيحة بش�أن
هذا املرشوع».
مبين�ا ان «تل�ك ال��دول له�ا ب�اع
يف التآم�ر ع�ى ال�ع��راق ،وال تريد
أن يك�ون يف املقدم�ة بالجان�ب

دياىل حتقق االكتفاء الذاتي من األمساك وتبدأ التصدير لبغداد
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س االتح�اد املح�يل
للجمعي�ات الفالحي�ة يف
محافظة دي�اىل ،رعد مغامس
التميمي ،امس السبت ،تحقيق
االكتف�اء الذاتي من االس�ماك
للعام الثالث عى التوايل ،مشريا
إىل ب�دء تصدي�ر الفاضئض اىل
بغداد .وقال التميمي يف حديث
صحف�ي ان” دي�اىل حقق�ت
االكتف�اء الذاتي من االس�ماك
للع�ام الثال�ث ع�ى الت�وايل”.
مش�ريا إىل “وج�ود  13منطقة
تنت�ج االس�ماك بمحختل�ف
انواعه�ا لتلبي�ة احتياج�ات
االس�واق املحلي�ة» .واض�اف
التميمي ان” كميات كبرية من
االسماك تذهب يوميا اىل بغداد

لتلبي�ة احتياجات أس�واقها”.
مبين�ا أن “قط�اع االس�ماك
يمك�ن ان يتطور بش�كل كبري
ل�و اس�تثمرت بح�ريات كبرية
يف دي�اىل ،ومنه�ا حمري�ن يف
دع�م انتاج االس�ماك ،وخاصة
االن�واع املعروف�ة كونها مياها
عذبة ،وتتوف�ر فيها كل عوامل
النجاح».
واش�ار التميم�ي اىل ان” تنمية
قط�اع االس�ماك وف�ر مئ�ات
فرص العم�ل للعاطلني خاصة
للش�باب” .مؤك�دا أن “دي�اىل
يمكن ان تتحول اىل اكرب مصدر
لالس�ماك خ�الل ع�ام او اكثر
إذا م�ا توف�رت رؤي�ة ش�املة
لتنمية القطاع ،وعرضت فرص
استثمارية رائدة بهذا املجال”.

اىل الرشيك (عرويه س�لمان
عني�د) اقتى حض�ورك اىل
مديري�ة بلدي�ة الحيدري�ة
لغرض اصدار اج�ازة البناء
للرشي�ك (حمي�د جه�اد
عب�اس) للقطع�ة املرقم�ة
( )2066/116يف الحيدري�ة
حي التحدي مقاطعة.

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن نقاب�ة
املهندس�ني العراقيني فرع
النجف باسم/عقيل شاكر
ج�ودي فع�ى م�ن يعث�ر
عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

اىل الرشي�ك (س�لمى حم�د
حس�ني) اقت�ى حضورك
اىل مديري�ة بلدي�ة الحيدرية
لغرض اصدار اج�ازة البناء
للرشي�ك (فاطم�ة س�ليم
هات�ف) للقطع�ة املرقم�ة
( )53٧0/116يف الحيدري�ة
مقاطعة /6خان الحماد.
اىل الرشي�ك (س�اجدة عب�د
الكاظ�م حم�ادي) اقت�ى
حض�ورك اىل مديري�ة بلدية
النجف االرشف لغرض اصدار
اجازة البناء للرشيك (يرسى
سليم يارس) للقطعة املرقمة
( )1385/3188يف النج�ف
حي السعد مقاطعة.

فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية
يف
املرقم�ة25-00023292/
 2019/9/3والص�ادرة م�ن
متوسطة املوعظة للبنات معنونة
اىل /اعدادية الغري املهنية للبنات
باس�م/حوراء عيل عب�د الحمزه
فعى من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.
فقدان
ْ
فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية
يف
املرقم�ة25-00002135/
 2019/10/2والص�ادرة م�ن
متوسطة املوعظة للبنات معنونة
اىل /اعدادية الغري املهنية للبنات
باسم/رقية عيل عبد الحمزه فعى
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار.

االقتصادي والتجاري».
ولف�ت الس�لمان اىل ان «انش�اء
هذا املرشوع س�يوفر ف�رص عمل

كب�رية ،وينه�ض باقتص�اد البل�د،
كما سيكون م��رك��زا ت�ج�اري�ا
ع�امل�ي��ا» .الف�ت��ا ال���ى ان��ه

«س��ي�ك�ون م��ن اول��وي���ة
ال�ح�ك�وم��ة املقبلة باعتباره من
املشاريع االسراتيجية».

ذي قار تباشر تأهيل حمطتني كهربائيتني استعداداً للصيف
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديري�ة توزيع كهرب�اء ذي قار،
امس الس�بت ،عن ق�رب املبارشة بأعمال
تأهيل محطتي الشامية وسومر القديمة،
استعدادا ً للصيف املقبل.
وق�ال مدير فرع توزي�ع كهرباء ذي قار،
احم�د حن�ون ،يف ترصي�ح صحف�ي إنه
“يجري حاليا االس�تعداد لتأهيل محطتي
الش�امية وس�ومر القديمة ،واس�تكمال
باق�ي الكش�وفات الفنية الت�ي يتطلبها
العمل للمبارشة بتنفيذه”.

وأضاف حنون أن “أعمال التأهيل ستشمل
املحطت�ني املش�ار إليهم�ا ،وس�تتضمن
اس�تبدال محولتي القدرة سعة 2 *31٫5
 MVAبالنسبة ملحطة سومر الثانوية”.
نّ
وب�ني ان “أعمال تأهيل محطة الش�امية
الثانوية س�تتضمن اس�تبدال كل معدات
املحطة محولت�ي القدرة وباق�ي املعدات
ً
فض�ال ع�ن القي�ام ببعض
الكهربائي�ة،
األعم�ال املدني�ة التي ق�د تتطلبها أعمال
التأهيل”.
واشار حنون اىل ان “اعمال التأهيل ستنفذ
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جهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
اعالن
بنا ًءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة بإزالة شيوع العقار املرقم  612مرشاق
يف النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور أعاله واملبينة أوصافه
وقيمت�ه أدناه فعى الراغبني بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل (ثالثون) يوما
من اليوم الثاني لنرش اإلعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق ألمر محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف
الرافدين رقم ( )٧يف النجف ،وستجري املزايدة واإلحالة يف الساعة الثانية عرش من
اليوم األخري من االعالن يف هذه املحكمة وعى املش�ري جلب هوية األحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية.
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  612مرشاق يف النجف عب�ار ة عن دار مف�رزة اىل جزئيني بصورة
غري رس�مية الج�زء االول عب�ارة عن هي�كل عمارة يتك�ون من خمس�ة طوابق
مس�قفة بالكونكري�ت املس�لح .اما الج�زء الثاني عب�ارة عن خرب�ة العقار يقع
بالقرب من ش�ارع الطويس وينفذ اليه بممر دوالن وهو ركن ،وان القيمة املقدرة
للعق�ار( )256,245,000مائت�ان وس�تة وخمس�ون ملي�ون ومائتان وخمس�ة
واربعون الف دينار فقط ال غريها .
م .القايض

ضمن تخصيصات الخطة االس�تثمارية،
وس�يتم إنجازها قبل حلول فصل الصيف
الق�ادم لتك�ون املحطت�ان مهيأت�ني ألية
زيادة متوقعة يف األحمال”.
ولف�ت اىل ان “اعم�ال الصيانة ستس�هم
يف اس�تقرار الوضع التشغييل للمحطتني،
وتضم�ن ع�دم تعرضهم�ا للع�وارض
املتكررة وخروجهم�ا املفاجئ عن العمل
نتيجة لقدم معداتهما بما يؤمن استمرار
التيار الكهربائي املجهز للمواطنني يف عدد
من مناطق صوبي الجزيرة والشامية”.

رقم االضبارة2020/4 :
التاريخ2020/1/26/

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
اىل/املنفذ عليه ( ناظم هويدي لفتة)
لق ْد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لتنفيذ غماس
و مختار معيد عبدوش الش�بيل الديوانية غماس الطبكة الس�الم1انك
مجه�ول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة ()2٧من قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف خالل خمسة
ع�رش يوم�ا تبدأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف غماس بالعدد/ 41٧ /ش2019/
يف  2019 /12/19و املتضمن الزامك بتأدية اجرة حضانة ثالثون الف
دينار شهريا اىل (رجاء جابرغايل)

الرياضي

أصفر وأمحر

همام طارق يودع كأس مصر مع
اإلمساعيلي

بغداد /متابعة الزوراء
ودع نادي االس�ماعييل بطول�ة كأس مرص من الدور  ١٦بعد الخس�ارة امام برياميدز
بهدف نظيف يف لقاء اقيم عىل اس�تاد اإلس�كندرية ،ليواصل وصيف النس�خة املاضية
الزح�ف نحو االدوار املتقدمة م�ن البطولة ..هدف برياميدز الوحي�د جاء عند الدقيقة
السادس�ة من زمن الش�وط االول ،لتبق�ى النتيجة عىل حالها حتى صاف�رة النهائية.
وشارك الالعب الدويل همام طارق اساسياً ،وخاض املباراة كاملة.وكان االسماعييل قد
حقق البطولة ملرتني يف اعوام  ١٩٩٧و ،٢٠٠٠ويفقد فرصة املنافسة عىل اللقب الثالث،
السيما مع املستوى اليسء الذي يقدمه الفريق يف البطولة العربية.

العدد 7195 :االحـد  23شباط 2020

6

No: 7195 Sun 23 Feb 2020

www.alzawraapaper.com

نفط الوسط خيسر امام امليناء

هاتريك أمين حسني يقود اجلوية للصدارة ومهرجان أهداف يف لقاء الكهرباء والشرطة
بغداد /متابعة الزوراء
حق�ق الق�وة الجوي�ة ف�وزا كب�ريا ع�ىل
الصناع�ات الكهربائية ،بثالثة أهداف دون
رد ،امس الس�بت ،ع�ىل ملع�ب الصناعة،
لحساب الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
وس�جل أهداف القوة الجوية ،أيمن حسني
(هاتريك) يف الدقائق  42و 59و.66
وفرض القوة الجوية سيطرته عىل املباراة،
بفضل خط وسطه القوي.
وتمك�ن أيمن حس�ني م�ن وض�ع فريقه
باملقدم�ة ،قب�ل ث�الث دقائ�ق م�ن نهاية
الشوط األول.
ويف الش�وط الثان�ي تأل�ق حس�ني مجددا،
واس�تغل ك�رة وصل�ت ل�ه داخ�ل منطقة
الجزاء ،ليس�ددها قوية يف الش�باك محرزا
الهدف الثاني ،يف الدقيقة .59
وأجهز حس�ني عىل طموح�ات الصناعات
الكهربائي�ة ،بتس�جيله اله�دف الثال�ث يف
الدقيقة .66
وبهذا الف�وز ،قفز الق�وة الجوية لصدارة
ال�دوري ،برصي�د  6نق�اط ،بينم�ا يتذي�ل
الصناعات الكهربائية الجدول دون نقاط.
وأج�رب فريق الرشط�ة مضيف�ه الكهرباء
عىل التعادل اإليجابي  ،3-3امس الس�بت،
يف إط�ار الجول�ة الثانية من عم�ر الدوري
العراقي املمتاز ،عىل ملعب التاجي.
س�جل أه�داف الكهرب�اء ،أحم�د محمود
وعالء محيسن ومراد محمد يف الدقائق 13
و 60و ،69فيما أحرز ثالثية الرشطة ،عالء
عبد الزهرة وأمجد وليد ومروان حس�ني يف
الدقائق  17و 67و.84
وحصد الكهرباء نقطته األوىل ليحتل املركز
ال�  ،11بف�ارق األهداف عن الرشطة ثامن
الرتتيب.
املباراة ب�دأت رسيعة مع رغب�ة كبرية من
الفريقني لهز الش�باك ،لكن الكهرباء كان
أرسع وتمك�ن م�ن التس�جيل يف الدقيق�ة
 13عن طريق الالع�ب أحمد محمود ،الذي
اس�تغل عرضي�ة عالء محيس�ن ليس�جل
الهدف األول.
لك�ن الرشط�ة ع�اد رسي ًع�ا بعد م�رور 4
دقائق ،عن طريق رأسية عالء عبد الزهرة،
لينته�ي الش�وط األول بالتع�ادل اإليجابي
.1-1
يف الش�وط الثاني ،تكرر السيناريو وتقدم
الكهرباء مجد ًدا عرب الالعب عالء محيس�ن

منتخبنا السلوي خيسر أمام لبنان
يف تصفيات آسيا

يف الدقيقة  ،60لكن الرشطة عاد بواس�طة
البديل أمجد وليد يف الدقيقة  67بتس�ديدة
قوية استقرت داخل الشباك.
وبع�د م�رور دقيقتني ،تمكن م�راد محمد
من تس�جيل الهدف الثالث للكهرباء ،لكن
الرشطة سجل هدف التعادل يف الدقيقة 84
عن طريق مروان حسني.
ويف مباراة اخرى ،حق�ق فريق امليناء فوزا
ثمين�ا ً ع�ىل مس�تضيفه نفط الوس�ط يف
اللق�اء الذي اقيم امس الس�بت عىل ملعب
كربالء الدويل لحس�اب الجول�ة الثانية من
الدوري املمتاز لكرة القدم.
ه�دف اللقاء الوحي�د حمل توقي�ع البديل
حسام مالك يف الدقيقة  73من عمر اللقاء،
ليه�دي الس�فانة ف�وزا ثمين�ا وضع�ه يف

كوركيس :كاتانيتش لن يستدعي
جسنت مريام للعب مع أسود الرافدين
بغداد /متابعة الزوراء
كش�ف املدير اإلداري للمنتخب الوطني ،باسل كوركيس ،عن مصري
الالعب الدويل العراقي جستن مريام مع اسود الرافدين.
وق�ال كوركيس إن “مدرب املنتخب الوطني رسيتش�كو كاتانيتش
س�يتواجد يف بغداد ملتابعة مباريات الدوري العراقي املمتاز من اجل
مراقبة العبني جدد ،واضافتهم لقائمة اسود الرافني”.
وأوضح أن “القائمة لم يطرأ عليها أي تغيري حتى اآلن ،وفيما يخص
الالعب جستن مريام ،فإن املدرب لم يقم باستدعائه حتى اللحظة”.
مبينا ً ان “املدرب سيعتمد عىل القائمة التي اعلنها يف وقت سابق مع
اجراء تغيريات طفيفة.
تجدر اإلشارة اىل ان مريام انتقل اىل صفوف ريال سالت ليك األمريكي
يف االنتقاالت الصيفية األخرية.

جبار :حكم املباراة مل ينصفنا أمام أربيل
والتعويض سيكون أمام نفط اجلنوب
بغداد /متابعة الزوراء
اكد مدرب الحدود ،مظفر جبار ،ان
فريقه جاهزة ملالقاة نفط الجنوب
يف الجول�ة الثاني�ة من منافس�ات
الدوري الك�روي املمت�از باملباراة
التي يضيفها ملعب التاجي مساء
اليوم االحد.وقال جبار ان “املباراة
الثانية للحدود يف الدوري س�تكون
امام نفط الجنوب الفريق الصعب
والذي يض�م يف صفوفه مجموعة
مميزة من الالعبني ،لكننا استعدينا

بشكل جيد لهذه املباراة”.
وتاب�ع ان “الخس�ارة االوىل يف
الدوري كانت امام اربيل يف الجولة
االوىل بهدف�ني مقاب�ل ه�دف ل�م
نكن نس�تحقها أب�دا ً ،س�يما وان
الفريق قدم مس�توى جي�دا ،لكن
االخط�اء التحكيمي�ة اث�رت علينا
وكان باإلمكان ان نخرج بالتعادل
والكل ش�اهد الهدف الثاني ألربيل
علينا كيف كان من حالة التس�لل
واضحة”.

منتخب ألعاب القوى يواصل حتضرياته
استعدادا لبطولة فزاع االماراتية

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت األمني العام للجنة الباراملبية الوطنية العراقية ،كوثر حس�ني ،ان
املنتخ�ب الوطني أللعاب القوى يقيم معس�كرا ً تدريبا ً يف العاصمة بغداد.
وقالت حس�ني ان “املعس�كر التدريبي أللعاب القوى بدأ يف العرشين من
ش�هر ش�باط الجاري ويس�تمر لغاية الخامس من آذار املقبل استعدادا ً
لبطولة فزاع التي ستقام يف دولة االمارات العربية”.وأضافت ان “البطولة
مؤهلة لدورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام يف العاصمة اليابانية طوكيو”.
وأكدت ان “املعس�كر يضم نائب رئيس االتحاد أللعاب القوى عدنان كمر
اداريا ً ،وكريم عبيس مدربا ً للرمي ،ووسام غايل مدربا ً ،اضافة اىل الالعبني
أحم�د غني وفاطمة جواد وقحطان عيل وش�اكر محم�ود وعباس حاتم
وحسن شيال ومصطفى عماد وإدريس سامي ومحمد طالب”.

صدارة الرتتيب.
ويتصدر امليناء الرتتيب رفقة القوة الجوية
برصي�د  6نقاط ،فيما توق�ف رصيد نفط
الوسط عند النقاط الثالث.
ويف س�ياق متص�ل ،أوض�ح م�درب أمانة
بغ�داد ،عصام حمد ،أن فريقه فقد الرتكيز
بش�كل كبري يف الدقائق األخرية من مباراة
النفط.
ً
ً
قات�ال ( )1-1من
تع�ادال
وخط�ف النف�ط
أمانة بغ�داد ،عىل ملعب النفط ،لحس�اب
الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
وق�ال حم�د“ :العبون�ا فق�دوا الرتكي�ز يف
الدقائق األخرية نتيجة النقص العددي بعد
طرد الالعب يوسف األلويس”.
وأض�اف “النفط اس�تثمر النقص العددي

من خالل الكرات الطويل�ة ،حاولنا تنظيم
صفوفن�ا ،لك�ن الفري�ق افتق�د الرتكيز يف
الدقائق األخرية ،لنستقبل هدف التعادل يف
الوقت بدل الضائع”.
نّ
وب�ني “خرسن�ا نقطت�ني بع�د ان تقدمنا
به�دف طوال وق�ت املباراة األص�يل ،أمانة
بغ�داد يعاني من غيابه لف�رتة طويلة عن
املباريات الرسمية”.
وم�ن جهت�ه ن�دب م�درب الطلب�ة ،أحمد
خل�ف ،حظ�ه ،بعدم�ا تلقى فريق�ه هدفا
متأخرا من النجف ،ليخرج متعادال ()1-1
ضمن الجول�ة الثانية من ال�دوري املمتاز
عىل ملعب الشعب الدويل.
وق�ال خلف”النح�س ي�الزم العبينا ،حيث
أهدرن�ا فرصا كث�رية دفعن�ا ثمنها ،ورغم

سيطرتنا طوال املباراة ،لكننا للمرة الثانية
نتلقى هدفا متأخرا (بعد الخس�ارة  1-0يف
الجول�ة األوىل أمام الزوراء) بس�بب ضعف
تركيز الالعبني”.
وواص�ل“ :رضبة الجزاء التي س�جل منها
النج�ف ،أتت م�ن خطأ ش�خيص ،وكلفتنا
نقطت�ني ،وخرجن�ا من املب�اراة بنقطة لم
تك�ن عادلة ع�ىل وف�ق معطي�ات اللقاء،
والس�يطرة الواضح�ة لفريقن�ا طيل�ة
الشوطني”.
وتاب�ع“ :الجمي�ع أش�اد بالطلب�ة والعمل
الفن�ي للفري�ق ،وم�ع ذل�ك علين�ا تدارك
وضعنا ،فالنق�اط وحدها هي التي تدفعنا
يف ج�دول الرتتي�ب ،واملس�توى الجي�د ال
يكفي”.

بغداد /متابعة الزوراء
خرس املنتخب الوطني لكرة السلة
امام نظ�ريه اللبناني ( )87-68يف
املباراة التي أقيمت عىل صالة نهاد
نوف�ل يف العاصمة اللبنانية بريوت
ضمن الجول�ة األوىل من تصفيات
كأس آسيا .2021
الرب�ع األول م�ن املواجه�ة انتهى
لصال�ح املنتخ�ب اللبناني بنتيجة
 ،19-15ثم جاء الربع الثاني الذي
شهد تفوقا ً لبنانياً ،وانتهى لصالح
اصحاب األرض بنتيجة .25-18
ويف الرب�ع الثال�ث م�ن املواجهة،
اس�تطاع اس�ود الرافدي�ن العودة
يف املب�اراة ،حي�ث انته�ى بنتيجة
 ،24-18ليعاق�ب أصحاب األرض،
اس�ود الرافدي�ن يف الرب�ع الراب�ع
ويحس�موه ملصلحته�م بنتيج�ة
 ،25-11لتنته�ي املوجه�ة بفارق
 19نقطة.
وسيواجه املنتخب الوطني نظريه
الهندي الذي خ�رس امام البحرين
بنتيج�ة ( )68-67يف الجول�ة
الثاني�ة من التصفي�ات عىل قاعة
الشعب يف بغداد يف ال� 24من شهر
شباط الجاري.
وم�ن جانبه ،ع نّد ،ج�و مجاعص،
املدير الفن�ي ملنتخب لبن�ان لكرة
الس�لة ،أن الف�وز ع�ىل الع�راق يف

بداية مشوار التصفيات اآلسيوية
مهم للغاية.
ً
مريح�ا عىل
وحق�ق لبن�ان ف�و ًزا
حس�اب العراق بنتيجة ()87-68
يف املب�اراة الت�ي جرت ع�ىل ملعب
مجم�ع نه�اد نوفل ب�ذوق مكايل
ضم�ن الجول�ة األوىل م�ن دور
املجموعات.
وق�ال مجاعص :إن ن�واة منتخب
لبنان الحايل تضمن مستقبل األرز
يف الس�نوات ال� 10املقبلة .مش ً
ريا
ً
قياس�ا
إىل :أن معدل األعمار مميز
باإلنجازات.
وأوض�ح :أن أس�بابا عديدة لعبت
دورا جوهري�ا يف ف�وز لبن�ان عىل
الع�راق ،وأهمه�ا ال�روح القتالية
العالي�ة لالعب�ني ،وخط�ة الدفاع
املحكم�ة ،وكيفي�ة تطبيقه�ا من
الالعبني برباعة.
وأكد :أن مواجهة منتخب البحرين
س�تكون مختلف�ة ع�ن الع�راق.
مش�د ًدا ع�ىل :أن لبنان س�يحاول
فرض ش�خصيته منذ بداية اللقاء
وإجبار املنافس عىل الدفاع.
وطال�ب مجاع�ص الجماه�ري
بالتواج�د بش�كل أك�رب ي�وم غ�د
ً
مؤك�دا أن منتخ�ب األرز
اإلثن�ني ،
بحاج�ة لدع�م الجماه�ري خ�الل
مباريات التصفيات.

صفاء هادي يرتدي الرقم سبعة مع كريليا سوفيتوف الروسي
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي كريليا س�وفيتوف الرويس رقم العبيه
الج�دد ،الذي�ن انضم�وا اىل صف�وف الفري�ق يف
االنتقاالت الشتوية.
وتعاق�د س�وفيتوف م�ع  5العب�ني يف االنتقاالت
الش�توية الجارية ،وهم :الجزائري مهدي زيفان
والس�لوفيني دني�س بوبوفيت�ش والروس�يون
يفغيني فرولوف وس�ريجي إيفانوف ومكس�يم
غلوشينكوف ،واخريا ً صفاء هادي.
وسريتدي صفاء الرقم  7مع فريقه الجديد ،حيث
من املؤمل ان يخوض اول لقاءاته مع سوفيتوف
يف اط�ار املعس�كر التدريب�ي للفري�ق الرويس يف
اسبانيا.
وعلق متوس�ط مي�دان املنتخ�ب الوطني ،صفاء
هادي ،عىل اكتمال انتقاله رسميا ً صفوف كريليا
س�وفيتوفالرويس.
وكان صفاء قد اكمل جمي�ع اإلجراءات املتعلقة
بانتقال�ه لصف�وف س�وفيتوف بعق�د يمتد ملدة
موس�مني ونصف ،وكان ينقصه فقط الحصول
اىل بطاقة االس�تغناء الدولية من نادي الرشطة.
وق�ال ه�ادي إن “إدارة نادي الرشط�ة منحتني
كت�اب االس�تغناء الدويل م�ن اجل أكم�ل انتقايل
بش�كل رس�مي اىل صف�وف كريلي�ا س�وفيتوف
الرويس بعقد يمتد ملوسمني ونصف”.

وأوض�ح أن “األج�واء يف س�وفيتوف رائع�ة جدا ً
للغاية ،فهنا كرة القدم محرتفة ومختلفة بشكل
كب�ري عن ال�دوري العراقي” .معرب�ا ً عن امله أن
“يساعد الفريق لالرتقاء يف سلم الرتتيب”.
وكان يف ذمة صفاء هادي مبلغ  220مليون دينار
عراق�ي لن�ادي الرشطة ،بع�د مفاوضات تقلص
املبل�غ اىل  175ملي�ون ،حي�ث اس�تطاع الالع�ب
تأمني املبلغ ليحصل عىل كتاب االستغناء .
وكش�فت إدارة ن�ادي الرشطة ع�ن موقفها من
انتقال متوس�ط ميدان الفريق صف�اء هادي اىل
ن�ادي كريلي�ا س�وفيتوف ال�رويس يف االنتقاالت
الشتوية األخرية.
وق�ال رئيس النادي ،وه�اب الطائي“ :لم تقرص
ادارة الرشط�ة بموض�وع الالعب صف�اء هادي
وس�محت ل�ه من�ذ البداي�ة بالبق�اء يف تركيا ،اذ
ت�م منح�ه اجازة لخمس�ة اي�ام ،ولكن�ه لم يعد
للن�ادي وبق�ي يف تركيا ولم يتواص�ل معنا لغاية
مرور ش�هر كامل ،اذ اتصل بنا عم صفاء وطلب
الجل�وس معن�ا ،وق�ال ان لدى صف�اء عقدا من
نادي رويس ،فكان جوابنا ال نمانع ابدا”.
وأض�اف “بحس�ب العقد يج�ب ان يعي�د صفاء
مبل�غ  220مليون دينار الت�ي اعطاها النادي له
وكذل�ك وبحس�ب العقد نس�بة  10%م�ن عقده
الجدي�د ،فكان رد الالعب بأنه ال يمتلك هذا املبلغ

ألنه اشرتى به منزالً لعائلته ،وألننا نرغب بتذليل
االم�ور خفضن�ا املبل�غ اىل  175ملي�ون ،والغينا
رشط ال�� ،10%ورغ�م ذل�ك لم يس�تطع صفاء
من توفري املبلغ ،وقدم لنا حالً بأن يضع سيارته
وسيارة عمه كرهن لدى اإلدارة”.
وأوضح رئيس نادي الرشطة أن “هذا الحل غريب
ألنه يحولنا اىل باعة سيارات وليس لناد ،وبعد ان
ذهب اىل روس�يا ارس�ل النادي كتابا وقد بني فيه
ان�ه عىل اس�تعداد لدفع املبلغ ولكن خالل ش�هر
تم�وز املقبل ،فرفضن�ا ذلك ،واكدن�ا ان املال هو
مال ع�ام ومن ورائ�ه وزارة وتدقيق ،وال يمكننا
منح مخالصة دون ان يودع املبلغ بحسابنا”.
وأض�اف “ب�كل القوانني ح�ني تمن�ح مخالصة
يعن�ي ان�ه ال يوجد بالذم�ة اي مبال�غ ،وما زلنا
ن�رص اننا لن نقف يف طريق صفاء وال نس�تعمل
هذا االس�لوب ،فقبله مهن�د وامجد لم تحدث اي
مشكلة ،والكرة يف ملعب صفاء ونرفض اساليب
الضغ�ط االعالمية ألنه�ا لن تنفعنا ل�و تعرضنا
ملس�اءلة قانونية من الوزارة ،واخ�ريا من يتكلم
باالح�رتاف علي�ه ان يطبق�ه وم�ن اخط�أ عليه
تحمل اخطائه”.
ووقع صفاء رسميا ً عىل عقد انضمامه لصفوف
سوفيتوف ،بعد وصول البطاقة الدولية لالعب.

منتخبنا الشبابي يلعب خبيار الفوز أمام موريتانيا يف كاس العرب
الخرب  /موفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
يس�عى منتخبنا الش�بابي لكرة القدم لتحقي�ق الفوز عىل
نظ�ريه املوريتان�ي يف املباراة التي تجري يف الس�اعة ()3,5
عرص اليوم االحد عىل ملعب االمري سعود بن جلوي بالراكة
ضم�ن الجولة الثالث�ة واالخ�رية للمجموع�ة االوىل لكاس
العرب للشباب تحت  20عاما ً والتي تتواصل لغاية  5اذار /
مارس املقبل بالسعودية.
ويحتاج منتخبنا الشبابي للفوز وليس غريه من اجل تجديد
امله بالتواجد يف دور ربع النهائي للبطولة العربية للشبا،ب
السيما بعد ضمان املنتخب التونيس املقعد االول للمجموعة
وتواصل التنافس بني املنتخبات الثالثة االخرى.

تدريبات مكثفة

وش�هدت مالع�ب التدري�ب املخصص�ة للفريق الش�بابي
تدريب�ات مكثف�ة خ�الل االي�ام املاضي�ة م�ن قب�ل املالك
التدريبي اس�تعدادا ً للمباراة الحاسمة امام موريتانيا التي
يع�د فريقه�ا منافس�ا قويا ً لفريقن�ا ،بعد ان ق�دم العبوه
امكانيات فنية جيدة ،لكن منتخبنا الشباب سيدخل املباراة
من اجل وضع حد لطموحات هذا الفريق املغمور من خالل
التسجيل املبكر وتحقيق فوز تنتظره الجماهري العراقية يف

كل مكان ،الس�يما وان الفريق يض�م يف صفوفه عددا غري
قلي�ل من املواهب الكروية التي س�يكون لها ش�أن كبري يف
املستقبل القريب .

جليل صاحل :كل الظروف متاحة لتحقيق الفوز

واكد املدير االداري للمنتخب الش�بابي ،جليل صالح :ان كل
الظروف واالج�واء متاحة للفريق من اج�ل تحقيق نتيجة
ايجابي�ة ام�ام الفري�ق املوريتان�ي ،وان ادارة الوفد عملت
خالل االيام املاضية عىل توفري كل مستلزمات نجاح الفريق
من اجل ان يعكس الصورة االيجابية للكرة العراقية .
واضاف صالح “ الفريق الش�بابي ق�دم مباريات متميزة
ام�ام تونس والكوي�ت ،لكن قلة خ�ربة الالعبني بالتعامل
م�ع املباري�ات ،وكذلك الحظ ال�ذي جانبهم كان الس�بب
الرئي�س يف فق�دان ( )5نق�اط كانت س�تضعنا يف صدارة
املجموع�ة االوىل ،وان امل�الك التدريبي عم�ل من اجل تاليف
االخطاء يف اللقاء الحاسم من اجل تحقيق الفوز والتواجد
بالدور املقبل من البطولة ،علما ان اهداف املالك التدريبي
تحققت من هذه املشاركة من خالل خوض مباريات عىل
مس�توى عال اس�تعدادا ً لنهائيات كاس اس�يا للشباب يف
اوزبكس�تان.

صبار :فريقنا جيد لكنه حباجة لالحتكاك املتواصل

واكد عضو امل�الك التدريبي ملنتخبنا الش�باب ،خالد محمد
صبار :ان منتخب الش�باب يضم يف صفوفه عددا غري قليل
من املواهب الكروية التي س�يكون لها ش�أن كبري يف قادم
االيام.
واض�اف صبار “ ان الفري�ق تم تجميعه بظ�روف صعبة،
وان الالعب�ني ل�م يلعبوا مباري�ات قوية بال�دوري العراقي
للش�باب ال�ذي لم ينطل�ق ،وكما نع�رف ان الالعب بحاجة
اىل اكث�ر م�ن ( )40مباراة من اجل اكتس�اب الخربة  ،لذلك
الطريق مازال طويالً امام العبينا الشباب ،علما ً ان البطولة
الحالية اس�همت بزيادة خربتهم بخ�وض اللقاءات القوية
والحساس�ة ،وهو ما كنا نبحث عن يف طريق اعداد فريقنا
للنهائيات االسيوية املقبلة.

جبار :مركز حراسة املرمى خبري

من جهته ،اكد مدرب حراس املرمى ،الدكتور حسني جبار،

ان حراس منتخبنا الشبابي جاهزون لخوض املباراة الثالثة
واالخرية باملجموعة االوىل امام موريتانيا.
واضاف جبار” عملنا خ�الل االيام املاضية عىل زيادة جرع

التدري�ب للحراس من اجل الوص�ول اىل الجاهزية املطلوبة
والدف�اع ع�ن الش�باب العراقي�ة بش�كل متميز ،الس�يما
وان مرك�ز حراس�ة املرمى يع�د مهما يف حس�ابات الفوز
والخس�ارة ،وان الحفاظ عىل الش�باك النظيف�ة يقودنا اىل
الخروج بنتيجة ايجابية.

وحدة تدريبية اخرية

خ�اض منتخبنا الش�بابي وحدت�ه التدريبي�ة االخرية عىل
مالعب التدريب يف نادي االتفاق الرديف عرص امس السبت،
وقادها امل�درب قحطان جثري ومالكه املس�اعد ،وتضمنت
بع�ض التطبيق�ات والخط�ط الت�ي يحتاجه�ا الالعب�ون
داخ�ل امللعب وخالل املباريات من اجل الوصول اىل س�احة
املنافس وتسجيل االهداف ..وش�ملت الوحدة ايضا ً التأكيد
عىل الجان�ب الدفاعي للفريق الذي يس�تعد لخوض مباراة
مهمة امام موريتانيا ،وكذل�ك تدريبات حراس املرمى وتم
التأكي�د ايضا ً عىل الجان�ب النفيس من خ�الل املحارضات
داخل امللعب ،وبرضورة االلت�زام بتعليمات املالك التدريبي
م�ن اج�ل تحقيق الف�وز املنتظ�ر للفريق يف ه�ذه البطولة
الت�ي كانت محطة اع�داد مهمة للفريق الش�باب للبطولة
االسيوية املقبلة يف اوزبكستان.
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ثنائية ليفا وتألق غنابري يقودان بايرن لفوز صعب على بادربون
فاز بايرن ميوني�خ عىل ضيفه بادربورن
 2 - 3يف افتت�اح مباري�ات الجولة  23من
الدوري األملاني.
وتقدم النادي البافاري مرتن عرب سريج
غناب�ري ( )25وليفاندوفس�كي (،)70
ورد بادرب�ورن مرت�ن أيض�ا ً بواس�طة
دينيس س�ريبيني ( )44وس�فن ميتشيل
( )75وكان يف طريق�ه إىل انت�زاع نقط�ة
غالي�ة من ملع�ب “أليانت�س أرينا” لكن
ليفاندوفس�كي حرم�ه من ذلك وس�جل
هدف الفوز قبل دقيقتن من النهاية.
وع�زز ليفاندوفس�كي موقع�ه يف صدارة
الئح�ة الهدافن برصي�د  25هدفا ً بفارق
خمس�ة أه�داف ع�ن مط�ارده املب�ارش
َّ
وجن�ب
مهاج�م اليبزي�غ تيم�و فرين�ر،
فريق�ه اإلح�راج قب�ل رحلت�ه إىل إنكلرتا
ملواجهة تش�يليس الثالث�اء املقبل بملعب
“س�تامفورد بريدج” يف ذهاب الدور ثمن
النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وعزز الفري�ق الباف�اري صدارته برصيد
 49نقطة بف�ارق أربع نقاط عن اليبزيغ

الثاني الذي حل ضيفا ً أمس الس�بت عىل
ش�الكه ،يف حن تجمد رصي�د بادربورن
عند  16نقطة.
وهي املرة الثانية التي يجد بايرن ميونيخ
صعوب�ة يف التعامل مع متذيل الرتتيب ،إذ
حقق نفس النتيجة يف مباراة الذهاب عىل

أرض خصمه .2 - 3
وبدا واضحا ً افتقاد بايرن للثنائي جريوم
بواتنغ والفرن�يس بنجامان بافار يف خط
الدف�اع ،م�ا أدى إىل اهت�زاز ش�باكه من
فرصتن من كرتن مرتدتن.
وتأخ�ر بايرن حت�ى الدقيق�ة  18لتهديد

مرم�ى بادرب�ورن عندما مرر االس�باني
الف�ارو ارديوزوال املعار م�ن ريال مدريد
كرة عرضية تابعها ليفاندوفسكي برأسه
بجوار املرمى.
وافتتح بايرن ميونيخ يف الدقيقة  25عرب
غنابري عندما وصلته الكرة من الفرنيس
كورنتان توليس�و فانس�ل ب�ن املدافعن
داخ�ل منطقة الجزاء وس�دد كرة خادعة
عىل يسار الحارس ليوبولد تسينغرييل.
وأه�در ليفاندوفس�كي مج�ددا ً فرص�ة
لتعزي�ز التق�دم بعد رضبة رأس�ية فوق
العارضة إث�ر تمريرة متقنة من الربازييل
فيليبي كوتينيو (.)28
وحرم بادربورن بايرن ميونيخ من إنهاء
الشوط األول متقدما ً بإدراكه التعادل عرب
س�ريبيني إثر تمريرة من منتصف امللعب
من كريستيان سرتودياك ،فتقدم بالكرة
ليواج�ه الح�ارس العم�الق مانويل نوير
الذي خرج من مرماه ملالقاته فمررها من
بن قدميه وروضه�ا مرة أخرى متجاوزا ً
مدافعن بمراوغة ذكية قبل أن يس�ددها

يف املرمى (.)44
وأنق�ذ حارس مرم�ى بادرب�ورن فريقه
من هدف مؤك�د بعدما أبعد كرة رأس�ية
ليفاندوفس�كي م�ن ع�ىل خ�ط املرم�ى
(.)53
وعرف ليفاندوفس�كي أخ�ريا ً طريقه إىل
املرم�ى بعد مجه�ود فردي م�ن غنابري
ال�ذي توغ�ل بالك�رة إىل عم�ق املنطق�ة
ومرره�ا خلفي�ه للبولندي فس�ددها من
مسافة قريبة مبارشة يف املرمى (.)70
واحت�اج بادربون إىل خم�س دقائق فقط
الدراك التعادل بعدما سجل البديل ميتشيل
الهدف الثاني لفريقه مس�تفيدا ً من كرة
مرت�دة م�ن نوير بع�د تصديه لتس�ديدة
البدي�ل اآلخر ديني�س ياسرتزيمبس�كي
(.)75
وتأل�ق الثنائي غنابري وليفاندوفس�كي
مجدداً ،وس�اهما يف تسجيل هدف الفوز،
بعد توغ�ل األول من الجهة اليرسى ومرر
ك�رة عرضية باملقاس للثاني الذي تابعها
بيمناه داخل املرمى الخايل (.)88

باكس وأنتيتوكومنبو يستعرضان يف سلة بيستونز
واصل ميلووكي باكس سطوته عىل ديرتويت بيستونز
بتحقي�ق فوزه الح�ادي عرش عليه توالي�ا ً 106 - 126
بفض�ل  33نقط�ة و 16متابع�ة لعمالق�ه اليونان�ي
يانيس أنتيتوكونمبو ضمن دوري كرة السلة األمريكي
للمحرتفن.
وجاءت متابعة املباريات بعد توقف بضعة أيام إفساحا ً
يف املجال أمام إقامة مباراة “أول س�تار” ،يف حن حقق
ت�راي يان�غ من أتالنت�ا هوك�س إنجازا ً بتس�جيله 50
نقطة.
وأضاف كريس ميدلتون  28نقطة و 8متابعات يف سلة
فريقه الس�ابق ليحقق ميلووكي باكس صاحب أفضل
س�جل يف الدوري حاليا ً ( 47انتص�ارا ً مقابل  8هزائم)
ف�وزه الخامس ع�رش يف مبارياته ال�� 17االخرية ،كما
س�جل اريك بليدس�و  19نقطة و 6تمريرات حاس�مة
وب�روك لوبي�ز  18نقط�ة للفائ�ز أيضا ً أم�ام 20300
متفرج احتشدوا يف ملعب “ليتل سيزيرز أرينا”.
وحسم ميلووكي النتيجة بنسبة كبرية يف نهاية الشوط
األول عندما تقدم عىل منافسه بفارق  29نقطة (- 70
 )41بينها  19نقطة و 12متابعة و 3تمريرات حاسمة
لياني�س الذي غاب ع�ن آخر مبارات�ن لفريقه بعد أن
وضعت زوجته مولودهما األول.
وق�ال مدرب ميلووكي ماي�ك بودنهولترس بعد املباراة:
“لقد قدمنا شوطا ً أول الفتا ً كما اعتقد بأننا قمنا بعمل
جيد يف الثاني”.
وأضاف“ :الحيوية التي يتمتع الالعبون بها يف اليومن
األخريين كانت جي�دة لكن ذلك ال يقود دائما ً إىل تقديم

أداء جي�د ،ثمة الكثري من اإليجابيات يف أول مباراة بعد
فرتة التوقف “.
أما م�درب بيس�تونز دواين كاييس فاع�رتف بصعوبة
امكاني�ة مقارعة الكب�ار بقوله“ :عندم�ا تملك فريقا ً
صغ�ري الس�ن يتع�ن علي�ك تلق�ي الصفع�ات قبل أن
تس�تيقظ .مباراة الليل�ة أكدت الفارق الشاس�ع بيننا
وب�ن الفرق الكب�رية ونحن يف حاج�ة إىل عملية إعادة
بناء وتطوير العبينا الشبان”.
يف املقاب�لّ ،
س�جل تراي يان�غ أحد العبي مب�اراة “اول

ستار” رقما ً قياسيا ً شخصيا ً من النقاط بلغ  50ليقود
فريق�ه أتالنتا هوكس للفوز ع�ىل ميامي هيت - 129
.114
وب�ات يان�غ ( 21عام�اً) رابع أصغر العب يس�جل 50
نقطة بعد جيم�س ،ديفن بوكر وبران�دون جينينغز،
وس�جل يانغ  8رميات ثالثية من أصل  15ونجح يف 18
رمية حرة من أصل  19خالل املباراة.
وس�بق ليان�غ أن س�جل  49نقطة مرت�ن ،لكنه نجح
يف تس�جيل م�ن رمية حرة قب�ل نهاي�ة املباراة

الكشف عن متثال بيليه يف ريو دي جانريو
ش�هدت مدينة ريو دي جانريو ،الكش�ف عن تمثال ألس�طورة كرة
القدم بيليه وذلك يف مس�تهل احتفاالت االتحاد الربازييل لكرة القدم
بالذكرى الخمس�ن عىل تحقيق لقب كأس العالم الثالث ،يف املكسيك
عام ألف وتسعمائة وسبعن.
وقب�ل الكش�ف ع�ن التمث�ال ،ت�م أوال نقل�ه إىل من�زل بيلي�ه ،وذلك
بحض�ور رئيس االتح�اد الربازي�يل لكرة الق�دم وعدد
من الش�خصيات األخ�رى ،وظهر بيلي�ه للمرة
األوىل من�ذ التدهور الجديد يف حالته الصحية
ومعاناته من االكتئاب.
ووص�ف بيلي�ه التمثال بأن�ه أجمل منه،
مبدي�ا س�عادته بمنح ذكري�ات ال تنىس
للربازيلي�ن .بعدها تم ترحيل التمثال إىل
متحف املنتخب الربازييل املوجود يف مقر
االتحاد الربازييل لك�رة القدم ،حيث تم
الكشف عن التمثال بحضور عدد من
نجوم منتخب الربازيل لعام سبعن.

ليون يص ّحح املسار قبل استضافة يوفنتوس
عاد ليون إىل سكة االنتصارات قبل استضافته يوفنتوس اإليطايل األربعاء
املقب�ل يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا ،وذلك
بف�وزه الثم�ن عىل مضيفه ميت�ز - 2صفر يف افتتاح املرحلة السادس�ة
والعرشين من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
ويدين ليون بفوزه إىل مهاجميه موىس ديمبييل والجزائري األصل حسام
عوار اللذين س�جال هديف الفوز ،األول يف الدقيق�ة الثامنة من الوقت بدل
الضائع للش�وط األول م�ن ركلة ج�زاء ،والثاني يف الدقيق�ة الرابعة من
الوقت بدل الضائع من املباراة.
وه�و الفوز األول لليون يف ال�دوري منذ  26كان�ون الثاني/يناير املايض
عندما تغلب عىل تولوز بثالثية نظيفة يف املرحلة الحادية والعرشين حيث
خ�رس بعدها مرت�ن وتعادل يف مثلهما مفرط�ا يف  10نقاط كاملة كانت
س�تخوله املركز الثال�ث ،بدال من الس�ادس الذي ارتقى ل�ه مؤقتا عقب
انتص�اره برصي�د  37نقطة بفارق أرب�ع نقاط عن آخ�ر املراكز املؤهلة

ملس�ابقة دوري األبط�ال املوس�م
املقبل.
وحق�ق لي�ون األهم قبل اس�تضافته
ليوفنت�وس والت�ي ل�ن تكون س�هلة
بالنظر إىل قوة بطل إيطاليا يف املواسم
الثماني األخرية.
ويخ�وض لي�ون أس�بوعن مصريي�ن
ا ملقب�ل
مليئن باملواجهات الحاس�مة يبدأها األربعاء
باس�تضافة يوفنتوس ،ثم يستقبل غريمه التقليدي وجاره سانت
إتيان يف قمة املرحلة الس�ابعة والعرشي�ن يف األول من آذار/مارس
املقبل ،وبعده باريس س�ان جريمان متصدر ال�دوري يف الرابع من
الش�هر ذاته يف الدور نصف النهائي ملسابقة كأس فرنسا ،ثم يحل
ضيفا عىل ليل رابع الدوري بعد أربعة أيام.
وف�رّط نيس يف فوز يف املتناول وس�قط يف ف�خ التعادل أمام ضيفه
بريست  2-2عىل ملعب “أليانز ريفريا” يف نيس.
ورضب ني�س بقوة يف بداية املباراة فافتتح التس�جيل عرب مهاجمه
ال�دويل الجزائري آدم وناس يف الدقيقة  ،23وأضاف الدويل الدنماركي
كاسرب دولربغ الثاني بعد عرش دقائق إثر تمريرة من وناس.
لكن بريس�ت نج�ح يف تقليص الف�ارق يف الدقيق�ة األخرية من
الش�وط األول ع�رب صامويل غراندس�ري الذي س�اهم يف إدراك
التع�ادل عندم�ا س�دد كرة قوي�ة داخ�ل املنطق�ة ارتدت من
الربازي�يل دانيلو ومواطنه دانتي الذي تابعها بالخطأ يف مرمى
فريقه (.)53
وفشل رجال املدرب باتريك فيريا يف تحقيق الفوز الثاني تواليا
والحادي عرش هذا املوسم وبالتايل تعزيز حظوظهم يف املنافسة
عىل املركز الثالث األخري املؤهل إىل مس�ابقة دوري أبطال أوروبا
املوسم املقبل ،حيث اكتفوا بنقطة واحدة رفعوا بها رصيده إىل 37
نقطة يف املركز التاسع مقابل  34نقطة لربيست الثاني عرش.

بثانيت�ن ليحطم رقم�ه القيايس .كما أنه�ا املرة األوىل
الت�ي يس�جل فيها أح�د العبي هوك�س  50نقطة منذ
ترشين الثاني/نوفمرب .2011
أم�ا أفضل مس�جل يف صفوف ميامي هي�ت فكان بام
أديباي�و م�ع  28نقط�ة و 19متابعة علم�ا ً ّ
أن فريقه
خرس خمس من مباريات الست األخرية.
وتأل�ق الكامريوني جويل امبيي�د يف صفوف فيالدلفيا
س�فنتي س�يكرسز وقاده إىل الفوز عىل بروكلن نتس
 104 - 112بع�د التمدي�د بتس�جيله  39نقطة مع 16
متابعة.
وتلقى نتس نبأ س�يئا ً إذ سيغيب نجمه كايري إيرفينغ
حتى نهاية املوس�م بع�د خضوعه لعملي�ة جراحية يف
كتفه.
وس�اهم النجم�ان جيمس هاردن وراس�ل وس�تربوك
بنس�بة كب�رية يف فوز هيوس�تن روكتس ع�ىل غولدن
س�تايت ووريرز  ،105 - 135فس�جل األول  29نقطة
والثان�ي  21نقط�ة وأض�اف ّ
كل منه�ا  10تمري�رات
حاسمة.
لكن وس�تربوك ط�رد يف الرب�ع األخري لتوجيه�ه كوعا ً
باتجاه داميون يل.
وأعل�ن ووري�رز رس�ميا ً
ّ
ب�أن نجمه كالي طومس�ون
الغائ�ب عن املالع�ب من�ذ حزيران/يوني�و  2019بعد
خضوع�ه لعلمية جراحية يف الرب�اط الصليبي لن يعود
هذا املوسم عىل أن يعاود التمارين يف صفوف فريقه يف
ايلول/سبتمرب املقبل.
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هندرسون خارج قائمة ليفربول
لثالثة أسابيع

َ
أعلن ليفربول يف حسابه الرسمي عىل موقع التواصل االجتماعري
تويرت عرب اإلنرتنت أن قائد الفريق جوردان هندرسون سيغيب
عن املالعب لقرابة ثالثة أسابيع.
وأوضح ليفربول ّ
أن العبه يعاني من إصابة يف العضلة الخلفية
للفخذ وسيحتاج لثالثة أسابيع تقريبا ً للتعايف.
وأصيب هندرس�ون الثالثاء الفائت خ�الل املباراة التي خرسها
ليفرب�ول أمام أتلتيكو مدريد يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال
أوروبا  0 - 1وقد تم استبداله يف الدقيقة الثمانن.
ويأمل ليفربول أن يتمكن هندرسون من العودة إىل املالعب قبل
مباراة الع�ودة أمام أتلتيكو املقررة يف الح�ادي عرش من أذار/
مارس املقبل.
وق�ال األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول ّ
إن هندرس�ون يع ّد
محظوظا ً نظرا ً لعدم غيابه لفرتة أطول ،وهو األمر الذي يحدث
عادة يف مثل هذا النوع من اإلصابات.

هاالند العب األسبوع يف دوري
أبطال أوروبا

كش�ف االتح�اد األوروبي لكرة القدم عن اس�م الالع�ب املتوّج
بجائزة العب األسبوع يف دوري أبطال أوروبا.
واس�تحق النرويجي هاالند نج�م بوروس�يا دورتموند األملاني
الجديد جائزة العب األس�بوع بعد املس�توى املمي�ز الذي قدمه
خالل مباراة فريقه وضيفه باريس س�ان جريمان الفرنيس يف
ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وس�جّ ل هاالن�د ثنائية قاد به�ا دورتموند ألخ�ذ األفضلية عىل
باريس س�ان جريمان  1 - 2مما سيجعل الفريق األملاني يلعب
بأكثر من خيار لضمان التأهل إىل ربع النهائي.
وتف�وّق هاالند عىل العديد من نجوم األس�بوع الفائت وأبرزهم
الربازييل نيمار واألملاني فرينر مهاجم اليبزيغ.

كانيت يغيب عن تشيلسي أمام بايرن ميونيخ
أعلن فرانك المبارد مدرب تش�يليس اإلنكليزي ّ
أن العب
وسط البلوز الفرنيس نغولو كانتي سيغيب عن املالعب
لقرابة ثالثة أسابيع.
وأوض�ح المبارد يف مؤتمر صحفي“ :نغولو ليس جاهزاً،
لدي�ه إصابة عضلية ،آم�ل أن تكون (ف�رتة غيابه) لثالثة
أسابيع”.

وأصيب كانت خالل مباراة تش�يليس ومانشسرت يونايتد التي
انته�ت لألخري  0 - 2اإلثن�ن الفائت ضمن مس�ابقة الدوري
املمتاز وخرج مبكرا ً مع الدقيقة (.)12
ويس�تعد تش�يليس ملواجهة أخ�رى ال تقل صعوب�ة عن لقاء
توتنهام عندما يستضيف بايرن ميونيخ األملاني يف ذهاب ثمن
نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثالثاء املقبل.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7195 :االحد  23 -شباط 2020

الالمي:سندعم بقوة رئيس الوزراء املكلف ان
كان جادا يف طرح مشروعه الواعد والوطين
بغداد/نينا:
اك� َد نقي�ب الصحفي�ن العراقين مؤيد الالم�ي ان االرسة الصحفية س�تكون داعمة وبقوة
رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي ان كان جادا يف طرح مرشوعه الواعد والوطني .
وق�ال يف تغريدة ع�ى تويرت”:رئيس ال�وزراء املكلف محمد توفيق عالوي ش�اهدناه بخطابه
للعراقي�ن غري واثق من داعمي�ه لكنه عى الرغم من ذلك طرح مرشوع�ا واعدا ووطنيا ..ان
كان جادا بما طرحه س�ندعمه بقوة وبعكس ذلك سريانا من الذين سيسعون لرفضه ونقول
له لم تختلف عن االخرين.

صحفيو كربالء يناقشون ثنائية املهنة بني
السلطة والرسالة االعالمية يف ساحات االعتصام

كربالء /نينا:
ناقش صحفيون من محافظة كربالء املقدسة يف جلسة حوارية /سلطة االعالم ومسؤوليته
وثنائية املهنة والرس�الة /،فيما ش�ددوا عى رضورة ان يدرك الصحفي وس�ائل عمله وآلية
الرقابة الفاعلة.
واقيمت الجلس�ة الحوارية يف خيمة الصحفين بساحة االعتصام وسط مركز املدينة وادارها
الصحفي عبد األمري الكناني.
وقال رئيس فرع نقابة الصحفين يف كربالء ،توفيق الحبايل ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقية
لألنباء /نينا  /بحس�ب توجيهات نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد الصحفين العرب
مؤيد الالمي وبرعاية فرع النقابة يف املحافظة ناقش عدد من صحفيي املحافظة مس�ؤولية
االع�الم وثنائي�ة املهنة والرس�الة ،به�دف التع�رف عى عدد م�ن مفاهيم العم�ل الصحفي
وأساس�ياته واعتمادها بعملهم ،مشددا ً عى رضورة االس�تفادة من خربات وتجارب قدامى
الصحفين وال سيما ان الكثري من العاملن بمجال الصحافة اليوم بحاجة اىل ذلك.
وأض�اف الحب�ايل ،أن تواجدنا م�ع املتظاهرين ميدانيا هو نوع من الدع�م لهم وان إنصافهم
يتطل�ب ان يكون هن�اك صحفيون حياديون وهذا ما نؤكد علي�ه يف نقابتنا ،الفتا اىل ان كثري
امن صحفيي كربالء واكبوا التظاهرات وكانت تغطياتهم لها بحيادية واضحة.
م�ن جانبه ق�ال الصحف�ي ،عبداالمري الكنان�ي ،من امله�م ان يناقش الصحفي�ون القضايا
املرتبط�ة باخالقي�ات املهنة ومعرفة آليات املوازنة بن ثنائية املهنة والرس�الة والحرص عى
مس�ؤولية العم�ل بهذا املجال ،مؤكدا وج�ود صعوبات تواجه الصحف�ي فيما يخص املوازنة
بمهمته االعالمية وكيف يكون سلطة رقابية فاعلة ويؤدي دوره بشكل حيادي.

صحفيو البصرة جيددون مطالبتهم بالكشف
عن نتائج التحقيق باغتيال الصحفيني
امحد عبد الصمد و صفاء غالي

البرصة  /نينا:
طال�بَ صحفي�و البرصة الجهات االمنية بالكش�ف عن الجناة الذي�ن ارتكبوا جريمتهم
النكراء باغتيال الشهيدين احمد عبد الصمد واملصور صفاء غايل .
وقال رئيس فرع نقابة الصحفين يف البرصة عباس الفياض “ للوكالة الوطنية العراقية
لالنب�اء /نينا  /يف الوقت الذي نس�تذكر في�ه أربعينية الصحفين الش�هيدين احمد عبد
الصمد وصفاء غايل “ نجدد مطالباتنا املستمرة إىل الجهات األمنية لإلرساع بالكشف عن
ماتوصلت إليه لجان التحقيق بشأن اغتيالهما ومعرفة تفاصيل الجريمة داعيا الجهات
األمني�ة بتكثي�ف جهودها بالكش�ف عن األي�ادي التي ارتكب�ت الجريمة النك�راء وراح
ضحيتها صحفيان المعان يف الس�احة البرصية .واغتال مس�لحون مجهولون يف العارش
م�ن كانون الثاني الصحفين احمد عبد الصمد مراس�ل قناة دجل�ة الفضائية ومصوره
صفاء غايل يف أثناء تغطيتهما تظاهرة يف البرصة .
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نقيب الصحفيني حيذر مسؤولي املنافذ احلدودية من التهاون يف مواجهـة فايروس كورونـا
كما ع�رب نقيب الصحفي�ن العراقين رئيس
اتح�اد الصحفي�ن الع�رب مؤي�د الالمي عن
مخاوف�ه من اصابة فايروس كورونا الفقراء
غ�ري املتمكنن من عالج انفس�هم مع ضعف
اج�راءات املؤسس�ات الصحي�ة وع�دم قدرة
منافذ العراق عى منعه.
وق�ال الالم�ي يف تغريدة له ع�ى تويرت “ أرى
إن هن�اك ارتب�اكا يف الع�راق بش�أن فريوس
كورون�ا م�ن اخ�رتاق املجتم�ع العراقي مع
وجود عرشات االف العراقين بن مس�افرین
وعائدي�ن لبلدهم فض�ال عن زي�ارة عرشات
االف الوافدين ..الخوف انه س�يصيب الفقراء
غ�ري املتمكنن من عالج انفس�هم مع ضعف
اج�راءات مؤسس�اتنا الصحي�ة وع�دم قدرة
منافذنا عى منعه”.

بغداد  /نينا:
حذ َر نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد
الصحفين العرب مؤيد الالمي ،املس�ؤولن يف
املناف�ذ الحدودية م�ن الته�اون يف مواجه�ة
فايروس كورونا .
وكت�ب الالم�ي يف تغري�دة عى موق�ع تويرت
للتواص�ل االجتماع�ي “ :مهم ج�دا ان تعمل
منافذنا الحدودية ومطاراتنا وموانئنا بشكل
اس�تثنائي وع�دم التس�اهل م�ع الوافدي�ن
االجان�ب والعراقي�ن العائدي��ن م�ن بل�دان
اصيب�ت بفاي�روس كورون�ا“ ،مضيف�ا ان
“ بلدن�ا اليتحم�ل مزيدا م�ن امل�وت  ،وليعلم
اصحاب املسؤولية يف املنافذ انه  ،السمح الله
 ،ان تهاونوا ودخل الفايروس  ،فان العراقين
لن يرحموهم “.

“سندريال اإلعالم السوداني”

من املذيعة رتاج اآلغا اليت غيبها املوت؟
الخرطوم -متابعة الزوراء:
غي�ب املوت األس�بوع امل�ايض ،نجمة قن�اة الني�ل األزرق
الس�ودانية ،املذيعة رت�اج اآلغا ( 28عام�ا) واملعروفة لدى
إعالميي السودان ب� “ساندريال اإلعالم السوداني”.
ونعت قناة النيل األزرق اآلغا عى صفحتها الرسمية بموقع
التواصل االجتماعي “فيسبوك” ،دون الكشف عن تفاصيل
وأس�باب موته�ا املفاجئ ،لك�ن مصادر طبي�ة رجحت أن
تكون أسباب الوفاة نتيجة هبوط حاد يف الدورة الدموية.
وتعرض�ت اآلغ�ا بحس�ب ماذك�رت وكال�ة “إرم” ،لوعكة
صحي�ة مفاجئة بس�بب مش�كلة يف الغدة أث�رت عى عمل
القلب ،وقالوا إن اآلغا التي تزوجت يف أبريل /نيسان ،2019
توفت وهي حامل.
وق�ال مقربون من أرسة الفقيدة إن جثمان اآلغا ش�يع إىل
مقابر حي الش�جرة جنوبي العاصم�ة الخرطوم ،األربعاء
املايض.
والتحقت اآلغا املولودة يف مدينة ش�ندي ش�مال الس�ودان،

بقن�اة النيل األزرق قبل  4أعوام ،وقدمت برامج رئيس�ة يف
القناة منها “مس�اء جديد” ،و “إف أم الصباحي” ،و”ما يف
مش�كلة” ،كما اشتهرت بتقديم عدد من الربامج التفاعلية
واالجتماعية.
وبرزت نجومية اآلغا يف املحطات الخارجية ،وقدمت آخرها
عى شاش�ة النيل األزرق قبل يومن ،تغطية خاصة لصالح

القناة حول “جائزة الطيب صالح” بالخرطوم.
ونع�ى إعالميون س�ودانيون اآلغا ،وعل�ق الصحفي محمد
عبد القادر ع�ى صفحته بموقع “فيس�بوك” قائال“ :هي
عندي ليس�ت رتاج األغا اإلعالمية الناجح�ة ذات الحضور
الوق�ور والصوت املهذب ،وهي كذلك ليس�ت زميلة يف قناة
جمعتنا وقدمتنا للناس ،رتاج عندي الصغرية بنت الجريان
التي م�ا زلت أذكر خطواتها الغضة يف ش�وارع الحلة ،هي
الصغرية وأن كربت عم�را ومقاما (أمل بنت نجاة الزين)..
وم�ا أدراك م�ا ( الزين حجو) البيت املفت�وح ،طيب األصل
ومكان الكرم والرجالة (الفايتة الحد)”.
وأض�اف“ :اللهم أرح�م رت�اج اآلغا..ال�ودودة النقية ،فقد
كربت ب�ذات براءتها القديمة ،ورحل�ت بنفس الهدوء الذي
عاش�ت ب�ه حياتها ب�ن العذاب�ات وامل��ات ..اللهم آنس
وحش�تها ووس�ع مدخلها وألحقها بالصديقن والشهداء
وحس�ن أولئك رفيق�ا ..الع�زاء لزوجها وابنيه�ا ولوالدتها
الحاجة نجاة ولعمنا الزين ولألرسة الكريمة”.

قناة جزائريّة ُمتّهم مالكها بالفساد بثّت وقوف مصطفى براف ُمنتصباً للنشيد اإلسرائيلي
عمان/متابعة الزوراء:
ٌ
ُف�ض إىل الحقيقة
ج�دل ل�م ي
ه�و
ِ
ّ
الكامل�ة ،ول�م يتب�ن في�ه الخيط
األبي�ض م�ن األس�ود ،ش�هدته
ّ
املنص�ات الجزائريّ�ة ،ع�ى خلفيّة
وق�وف رئي�س اللجن�ة األوملبيّ�ة
مصطفى براف للنش�يد اإلرسائييل
أو نش�يد دول�ة االحت�الل ،وذل�ك
خالل مُ ش�اركته يف بطولة الجودو
بالعاصمة الفرنسيّة باريس.
الفيديو كان قد ّ
بثته قناة “نوميديا”
ّ
الخاص�ة ،وقالت القناة
الجزائريّة
ّ
إن ب�راف قد وق�ف لعزف النش�يد
اإلرسائي�يل ،وقد ظه�ر يف مقطعها
بالفع�ل وهو يق�ف مُ نتصب�اً ،بعد
ف�وز الالع�ب اإلرسائي�يل بامليدالية
الذهبيّ�ة يف املُس�ابقة ،حيث يجري
عزف النشيد الوطني للدولة الفائزة
بروتوكوليّا ً.
ّ
موضع الغضب الجزائري ،يأتي من
خلف ّي ٍة وطن ّي ٍة راس�خة يف هذا البلد
التاريخ�ي الث�وري ،حي�ث يُجم�ع
الجزائريّ�ون ع�ى حبّ فلس�طن،
وقضيته�ا ،ويرفض�ون االع�رتاف

بالكيان الغاصب املُحتل ل ِفلسطن،
ّ
وبالتايل من ّ
الصعب عليهم االعرتاف
بدولة غري فلس�طن ،وبالتايل بغري
نش�يدها ،والدول�ة الت�ي تحتله�ا،
والجزائر الرس�ميّة أيضا ً ال تعرتف
بإرسائيل ،يف ح�ن ّ
أن بعض العرب
ال يعرف�ون كلم�ات ذل�ك النش�يد،

ويُقيمون س�الما ً مع إرسائيل التي
تدعو إىل قتلهم ،واستباحة بالدهم،
وإراقة دمائهم يف نشيدها املزعوم.
القن�اة بطبيع�ة الح�ال الت�ي ّ
بثت
الفيدي�و ،تع�ود مُ لكيّته�ا لرج�ل
األعمال محي الدين طحكوت ،وهو
مُ ّته ٌم بقضايا فس�اد ،وهي الثغرة

الت�ي دخ�ل منه�ا املُدافع�ون ع�ن
براف ،وقال�وا ّ
إن القناة قد تالعبت
بطريق�ة وق�وف ب�راف ،فأظهرته
كمن يقف خالل عزف النش�يد عن
طريق املونتاج للنشيد ،حتى اللجنة
األوملبيّة سارعت لتكذيب الفيديو.
بعض النشطاء قاموا بنرش الفيديو

ً
كام�الّ ،
وأك�دوا ّ
أن ب�راف قد وقف
ّ
خالل عزف النشيد ،لم تتمكن “رأي
الي�وم” من رصد الفيدي�و الكامل،
فجميع املقاطع أُدخل عليها ملسات
من املونتاج.
وه�ذا الوق�وف الجزائ�ري إن
ص�ح ،فيع�د س�ابقة يف تاريخه�ا،
فالجزائر ترفض اللعب أمام العبن
إرسائيلين ،وتنسحب من البطوالت
حتم�ت عليه�ا ُ
يف ح�ال ّ
القرع�ة
التواج�ه م�ع العب�ن إرسائيلين،
وه�و ما دفع بالبع�ض إىل املُطالبة
بمُ حاسبة املسؤول األوملبي يف حال
ثبوت وقوفه احرتاما ً لنشيد الدولة
املزعوم�ة إرسائي�ل ،وفصل�ه م�ن
منصبه.
مصطف�ى ب�رياف ذات�ه ،رد ع�ى
ّ
االتهام�ات بالق�ولّ ،
إن الص�ور
مُ ّ
ركب�ة ،ور ّده عليهم س�يكون عرب
العدال�ةّ ،
وأن من ن�رش تلك الصور
ٌ
أغ�راض ش�خصيّة ،ولديهم
لدي�ه
نوايا س�يّئة تجاه اللجن�ة األوملبيّة،
فيم�ا ل�م يص�در تعلي�ق رس�مي
جزائري.

هل هي زلّة لسان أم خطأ ُمتعمّد؟

إذاعيّة لبنانيّة تعمل يف اإلذاعات األردنيّة ُتثري حفيظة ُمستمعيها
عمان/متابعة الزوراء:
تحوّل موضوع “صفقة القرن” يف األردن
إىل م�ا ّد ٍة ّ
حساس� ٍة ،وج�ب أن يكون املرء
ً
ً
ّ
فيه�ا حريصا جدا يف اس�تخدام مُ فرداته،
ّ
ولع�ل أكث�ر املعني�ن به�ذا األم�رُ ،ه�م
العاملون يف ال ِقطاع ّ
الصحايف ،واإلعالمي،
وأصح�اب الرأي الس�يايس بش�ك ٍل عام،
ٌ
س�ق
فموقف اململكة الهاش�ميّة العام مُ ّت
تمام�ا ً م�ع الش�عب بالرف�ض ،لك�ن
التحرّكات الرسميّة ُتوحي للبعض ّ
أن ث ّمة
ٌ
صام�ت لها ،أو كما
قبوالً له�ا ،أو تمري ٌر
يصفها بعض النش�طاء بحال�ة انحناءة
حت�ى ُهبوب رياح دونال�د ترامب الرئيس
األمريكي عرّاب الصفقة.
آخر املُتورّطن بالصفقة هذه املرّة ،املذيعة
اللبنانيّة العاملة يف إذاعات األردن ،جييس
أبو فيص�ل ،وخالل ُظهورها ع�ى الهواء
ع�ى إذاع�ة “ميل�ودي” األردن ،واألخرية
دخلت س�باق التناف�س اإلذاعي يف األردن
فق�ط مُ ن�ذ أس�بوعن ،وتورّط�ت جييس
خ�الل حديثها ع�ن الصفق�ة ،ومهرجان
نقاب�ي جماهريي أعلنته النقابات املهنيّة
يف البالد.
وب�دل أن تقول اإلذاعيّ�ة اللبنانيّة صفقة
الق�رن ،قالت صفق�ة األردن ،ث�م ع ّدلت
رسيعا ً قوله�ا إىل “الصفقة التي ُتش�ارك
فيه�ا األردن” ،وه�و م�ا زاد الط�ن بلّة،
وأثار جدالً ،حيث بدت وبوصفها الصفقة
ّ
وكأن األخ�ري ه�و م�ن
صفق�ة األردن

ق ّدمها ،وم�ن ثم ع ّدلت لتق�ع بخطأ أكرب
ٌ
منه ،حن قالت ّ
إنه مُ
ش�ارك فيها ،وبذلك
ُ
وضعته ضمن الدول املفرّطة بفلس�طن،
والقضيّ�ة ،وه�ي م�ا اعتربه�ا البع�ض
اتهام�ات مقص�ودة مُ ّ
ّ
بطنة م�ن املذيعة

لألردن الهاشمي.
تداركت املذيع�ة الخطأ ،بعد تنبي ٍه من غرفة
اإلع�داد فيما بدا ،وقالت إنها كانت تقصد يف
فقرة “بس هيك” األردن مُ ش�ارك مع الدول
الرافض�ة لصفقة القرن ،واس�تدركت قائلة

حت�ى “ال ُنفه�م إال صح”ّ ،
وأك�دت “املذيعة
اللبنانيّ�ة” أنها مع “جاللة س�يّدنا” كال ث ّم
كال ،وتقص�د ُهنا الءات العاهل األردني امللك
عبد الله الثاني الثالث الرافضة للصفقة.
ويب�دو ّ
أن توضيح�ات املذيع�ة العاملة يف

حقل الرتفيه اإلذاعي أكثر من الس�يايس،
ّ
املحطة
ل�م تك�ن كافية ،فاضط� ّر مال�ك
الجدي�دة نضال فراعن�ة إىل التعليق ،وأكدّ
أن ث ّمة اجتزاء ملقط�ع جييس عى مواقع
التواصل االجتماعي.
وكتب فراعنة عى صفحته “الفيسبوك”:
“توضي�ح مل�ن يصطادون يف امل�اء العكر،
الفيدي�و املج�زوء واملقص�وص عام�دا ً
متعمدا ً ملذيعة ميل�ودي جييس أبو فيصل
ح�ول (صفقة الق�رن) الذي يت�م تداوله
ونرشه م�ن قبل أحدهم الذي ترضر كثريا
من ما قامت به (ميلودي) بعد أس�بوعن
فق�ط من انطالقته�ا وكذل�ك البحث عن
خصومة غ�ري خصومة الرجال لتؤكد أننا
نسري يف الطريق الصحيح”.
وأض�اف“ :نع�م ،لق�د زل لس�ان الزميلة
جييس ،كما يمك�ن أن يحدث ألي إعالمي
أو مذي�ع عى الهواء مبارشة ،ولس�نا هنا
بصدد األخطاء والزالت التي تحدث بشكل
طبيع�ي ،لك�ن الزميلة ع�ادت وصحّ حت
ً
الزلّة مُ
ب�ارشة ،إال أن من نقصده ونعرفه
جيدا ً وليثب�ت ملعلمه أنه الذكي والحربوق
ق�ام بقصقص�ة الفيديو كم�ا يرغب من
أجلتقديمف�روضال�والء والطاع�ة”.
من جهتها ن�رشت املذيعة جييس ،مقطع
فيدي�و ع�ى صفحته�ا ،ر ّدت فيه�ا ع�ى
اتهامات تع ّمد الخط�أ ،وأنها تعرف جيّدا ً
ّ
م�ا هي صفق�ة القرن ،وأنه عن�د افتتاح
اإلذاعة كانت تر ّدد ال لصفقة القرن.

ولم يصدر عن السلطات األردنيّة ّ
أي تعليق
بح�ق املذيعة جييس ،فيما ب�ارشت ذاتها
باعتق�ال ش�اب طالب حقوق�ي ،كان قد
ّ
وجه عى صفحت�ه انتقادا ً الذعا ً لحُ كومة
ُ
ب�الده ،وحديثه عن موقفه�ا املتباين من
الصفقة ،فيم�ا ُتواصل فتحها للس�فارة
ّ
وتوق�ع اتفاقيات
اإلرسائيليّ�ة يف ع ّم�ان،
وادي عرب�ة ،والغاز الفلس�طيني املنهوب
إرسائيليّاً ،ومن ثم أفرجت عنه الحقا ً.
ّ
والجدي�ر ذك�رهّ ،
محط�ات اإلذاع�ة
أن
األردنيّ�ة ،كانت وال ت�زال ُتعاني من حالة
ّ
املحطات
“اللّبننة” ،ففي البداية كانت تلك
تستعن باألصوات اإلذاعيّة اللبنانيّة تحت
ُعن�وان ك�ون لهجته�م مُ حبّبة ّ
للس�مع،
وم�ن ثم ب�دأت بع�ض النم�اذج األردنيّة
اس�تخدام اللهجة اللبنانيّة وحرشها بن
املصطلحات املحليّة.
وأمام ُكل هذا أيضاًُ ،تواجه اإلذاعات األردنيّة
بعض السطحيّة السياسيّة يف برامجها ،حيث
يتم إعطاء بعض الفقرات اإلخباريّة إلذاعين
ت�كاد تكون خربتهم يف السياس�ة والتحليل،
ومعرف�ة حت�ى األساس�يّات معدومة ،وهو
ما ُي ّ
ف�� بحس�ب مُ نتقدين حال�ة الهجرة
الجماعيّة الش�عبيّة ،إىل اإلذاعات وشاشات
األخبار العربيّة واألجنبيّة ،واقتصار املش�هد
اإلعالمي األردن�ي عى الرتفي�ه والكوميديا،
أي قناة محليّة ُحضورا ً الفتا ً
فيما لم ُتسجّ ل ّ
ّ
ّ
يف املش�هد الس�يايس ،أقله يف أوساط النخب
واملُ ّ
ثقفن.
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الروائي العراقي الدكتور سامي النصراوي يف ضيافة ثقافة الزوراء
حوار /الدكتور خالد الخفاجي
الزوراء  /خاص
ب�دا مش�واره الحيات�ي م�ع القان�ون الجنائي
وتخصص ب�ه كدكتور وأس�تاذ ،م�ارس مهنة
التدري�س بكلي�ة الحقوق يف الب�رصة بعد نيله
ش�هادة الدكت�وراه يف القان�ون الجنائ�ي م�ن
موس�كو يف ستينيات القرن املايض ،ثم انتقل إىل
جامعة بغداد بعد ذلك تمت اس�تعارته للتدريس
يف جامع�ة محم�د الخام�س /كلي�ة الحقوق/
الرب�اط ،وتتلم�ذ عى يدي�ه كبار الش�خصيات
املغربية التي ش�غلت مناصب مهمة يف اململكة،
وص�ارت اململك�ة املغربية م�الذه األخر ومحل
إقام�ة غربت�ه ،وله كت�ب يف القان�ون الجنائي،
خالل هذه الس�نوات كان يجد نفس�ه مياال إىل
كتابة ال�رد فضال عن إن تخصصه يف القانون
الجنائي منحه خربة نادرة يف كتابة القصة ،ألن
الرد ينطلق من خضم الواقع االجتماعي الذي
تحتويه املش�اكل الحياتية التي تخضع للقانون
بش�كل ع�ام .وأم�ام إلح�اح رغبته اإلنس�انية
واألدبية تجاه كتابة القصة ،بدأ الدكتور سامي
النرصاوي الروائي العراقي املغرتب مشواره مع
كتابة الرد بمختلف أشكاله ،القصة ،والقصة
القصي�ة ج�دا ،والرواي�ة ،فتكل�ل هذا املش�وار
اإلبداع�ي بمنج�ز قوام�ه خمس ع�رة رواية
وع�دة مجامي�ع قصصية ،ترجم�ت منها اثنان
إىل الفرنس�ية كل واحدة بثالثة أجزاء ،األوىل هي
رواية الش�اطئ اآلخر ،والثانية رشوخ يف أسوار
بغ�داد ،وأخرى ترجم�ت إىل الروس�ية .الروائي
الدكتور سامي النرصاوي.
* له يف الرد
_الش�اطئ اآلخر ،ثالثة أج�زاء ،2009 ،ترجمت
إىل اللغ�ة الفرنس�ية ( دار لورمتان الفرنس�ية
) وه�ي أك�رب دار ن�ر يف باري�س  /رشوخ يف
أس�وار بغداد  ،ثالثة أج�زاء ،2008 ،ترجمت إىل
اللغة الفرنس�ية /الصع�ود إىل حاف�ة الهاوية،
رواي�ة ترجم�ت إىل اللغة الروس�ية /برئ الظمأ
 /الرب�اط /أه�ل الكهف  ،مجموع�ة قصصية،
 /2009ش�ياطني وم�آذن ،ثالث�ة أج�زاء ،قيد
الطبع /ص�دى الصم�ت ،ط ،1988ط1991 ،2
 /م�ا وراء الس�ور  ،1989الرب�اط /الصعود إىل
املنفى 1988 ،الرباط /الدوامة1990 / ،زخات
الطاع�ون / 1991 ،املفاج�أة ،1995 ،ترجم�ت
إىل اللغة الفرنس�ية /لوح�ات يف الواقع،1996 ،

مجموعة قصصية /عى حافة اآلخرة1996 ،
يف الشعر
� ظالل عى الطريق 2016 /الرباط
� تموت كي تعود 2016 /الرباط
ثقاف�ة ال�زوراء دخلت بي�در الروائي والش�اعر
الدكتور املغرتب سامي النرصاوي وخرجت منه
بهذا اللقاء :
*يف كتابات�ك غالب�ا م�ا يُالح�ظ جنوحك صوب
القانون  ،ملاذا ؟
� ثم�ة ما يمي�ز األعمال األدبية بص�ورة عامة،
طابعه�ا الس�يكولوجي رغ�م تنوعه�ا يف ه�ذا
االتجاه ومداها .فجلها تبحث يف الواقع القبوي
أو الوع�ي لش�خوصها ،تح�اول إظه�ار ذاك
الالتجان�س الش�يطاني الداخيل وذاك الس�لوك
الخارجي امللتف باملبادئ املثالية الس�امية التي
ترس�مها اإلنس�انية ملس�رتها  ،وعلي�ه فأنه يف
حالة انتف�اء تلك الداللة  ،ينتق�ل النص إىل أدب
التس�لية املجردة  ،أي وقوف الن�ص األدبي عند
الخصائص الخارجية وحسب
* كي�ف تنظ�ر إىل النق�د األدبي بصفت�ك روائيا
؟ه�ل تنظ�ر إلي�ه خصم�ا أو طرفا الب�د منه يف
املعدلة األدبية ؟
�� س�أرضب ل�ك مثال من مجري�ات األحداث يف
املحاكم وأقارنها بالنقد األدبي ،إذ غالبا ما يدور
تس�اؤل عى ألس�نة الن�اس عن معن�ى وفائدة
حضور محام ملتهم اعرتف بجريمته املش�هودة

وأمام املحكمة ؟
* كي�ف تنظ�ر أن�ت لكتاباتك كناق�د ؟ هل أنت
راض عما كتبت ؟
� حكمة مأثورة قالها (هرقليطس ) ،يف التغير
والص�رورة والتحول املس�تمر وهي( :كل يشء
يجري مثل ماء النهر) ،ومن هنا ال نس�تطيع أن
نس�بح يف النهر مرتني فماء النه�ر يتبدل يف كل
لحظة،
*ه�ل صحي�ح تل�ك املقول�ة الت�ي تدع�ي بأن
النصوص األدبية تزيح ما قبلها ؟
�� القول إن النصوص الروائية تزيح غرها لتحل
محله�ا ،قول فيه بعض التجن�ي عى الحقيقة
فتع�دد املبدعني ليس بالرضورة تطابقهم .فكل
مب�دع عالم قائم بذاته والنصوص اإلبداعية هي
قط�رات معرفية تكم�ل الواحدة منه�ا األخرى
لتك�ون يف النهاي�ة س�يال معرفي�ا يش�ارك فيه
الجميع.
*ه�ل حصل أن وقف ناق�د عى نصوصك ووجد
فيها ما ال يدور يف خاطرك ؟
� اس�تنطاق النص�وص مهم�ة ق�د يب�دع فيها
الناق�د ،إذ ق�د يجد فيه�ا أفكارا هي م�ن قبيل
الدالالت البنيوية املشدودة بغرها من النصوص
األخرى املطروحة يف التداول .ولكن ذلك قد يؤدي
إىل تفس�ر النص�وص بما يبعدها ع�ن دالالتها
الحقيقي�ة الت�ي اس�تهدفها الكات�ب يف نص�ه،
فعندما نتحدث عن أدب الس�جون مث�ال ،غالبا ً

م�ا ي�دور حديثنا عن تح�دي اإلنس�ان لقيوده
سياس�يا ً وما يصاحبه من شموخ يف الدفاع عن
فكرته أو مبادئه ضد االغتصاب الفكري،
*هل تعاني كغرك من كتاب الرد والش�عراء
من صعوبة النر ؟
�� س�ألت أح�د اإلخوان يوما عن ه�ذا االحتفاء
غ�ر الطبيع�ي يف الفضائي�ات العربي�ة ببعض
مغني�ات الكليب وه�ن ال يملك�ن صوتا جميال
يط�رب الس�امع ،فأجابن�ي إنهن س�لعة قابلة
للتسويق إعالنيا ،مردودهن جيد .
*هل نحن بحاجة لخلق وتكوين س�وق خاص
للكتاب ؟
� عن�د الغربي�ني ترس�خت ع�ادة الق�راءة منذ
الصغ�ر ،يتوارثه�ا الخل�ف عن الس�لف وال تجد
ش�خصا إال ويتأب�ط كتابا يف امل�رتو أو الحافلة
أم�ا مجتمعاتن�ا العربي�ة واإلس�المية ،فاألمية
تعش�عش فيها بدرجة مخيف�ة ومثقفوها عى
قلة عددهم تطحنه�م متطلبات الحياة اليومية
مردودهم املايل ال يكفي سد رمق أطفالهم .
*ماذا تقدم الرواية العربية إىل القارئ العربي؟
� حينم�ا تتص�ور أن الكت�اب ال�ذي ب�ني يديك
يس�اوي عص�ارة تجربة إنس�ان بم�ا فيها من
تراكم�ات معرفية وتجربة حياتي�ة تعلم معنى
الكن�ز الذي جاءك ب�دون ثمن ،فلو ق�رأت مائة
كتاب لوجدت نفس�ك عشت حياة هؤالء جميعا
وله�ذا ال يمك�ن االتف�اق م�ع م�ن يع� ّد ه�ذه

الرتاكم�ات املعرفية لإلنس�انية الت�ي تزخر بها
املكتبات مجرد تفاه�ات عقلية بل هي خالصة
الفكر اإلنساني .
*كتب�ت رواي�ات ع�ن املجتم�ع املغرب�ي وك�ذا
العراقي ،هل وجدت فرقا بني ش�خوص رواياتك
العراقية عن املغربية؟
�� الرواية تبحث عن إش�كالية الحياة اإلنسانية
أو الوجود اإلنس�اني بصورة عامة ضمن زمان
وم�كان معينني  ،ولك�ن ثمة حقيق�ة ال يمكن
إغفاله�ا وه�ي أن جميع بل�دان العال�م الثالث
اليوم تعيش عى وقع رتم يكاد يكون متش�ابها
يف حياته�ا اليومية واملعيش�ة فهي تتش�ابه بل
ق�ل تتطاب�ق يف أزماته�ا االقتصادي�ة وفقرها
ومخاضها االجتماعي والنفيس
*يف ثالثية الش�اطئ اآلخر ،امتد النص إىل حيث
الش�اطئ األوربي ،مجتمعات ه�ي غريبة عنك،
كيف تعاملت معها ؟
�� من خ�الل مالحظاتي لت�ك املجتمعات التي
عش�تها يف أثناء إكم�ال دراس�تي ومتابعتي ملا
يج�ري فيها ويكت�ب عنها ،أصب�ت بخيبة أمل
وربم�ا ه�ي ع�ني خيب�ة األم�ل التي ش�عر بها
آخرون م�ن الذين عاش�وا يف هذه البل�دان فما
حلمنا به وجدناه رسابا ،فمن اس�تبروا خرا
بالتقدم التكنولوجي ال�ذي عرفته هذه البلدان
وحلموا بالسعادة والعدالة ،أي إنتاج كبر تعني
حرية مطلقة وسعادة غر محدودة،

احتفا ًء بالروائي والصحفي عبد اجلبار ناصر

ق

ّصة
قصرية

أمسية ثقافية حتت عنوان «تراب املكان ..وأسئلة الكتابة واملهجر»

حلظة رجوع

جاسم الصايف
م�اذا ل�و ان املوت جاء بمن كان يف الغياب ،جاء متس�لل
كما الذكرى قلق ينذر برعة الرحيل اىل مقربة النسيان،
لم يعد الزمن حليفا لألماني وال حتى امينا لألحالم ،صار
خصمي الذي لم اجد غره يُالم ،ولم تعد متعة كما كانت
يرتج�ف من رهبتها القلب وتتغ�ر يف لحظتها الفصول،
ما اغبى ان تنقاد خلف قلبك مثل فراشة تشق قبس النار
اىل حتفك االخر ،لقاء مجوف من أي ش�وق يش�به لقاء
لعابر سبيل ال يبتغي سوى االستدالل عى الطريق...هل
تعلمني من انا؟ ام ان خرائط االيام بوصلة الذاكرة ؟
انا كتلة االنتظار التي تدرعت باملنايا من ش�دة الخيبات
والخ�ذالن الطوي�ل ،ان�ا من تأخ�ر عن ب�اص احرتق يف
داخله كل االحبة وظل ينتظر املصر .وقفت أمام عينيها
الزرقاوين عل س�مائها تمطر بيشء من الحنني او يلوّح
يل ن�دى االمان�ي عى خد الياس�مني ،ارتع�د وجهي وهو
يصطدم بنس�ائم الربيع ،لم يبق منها سوى تلك العيون
الت�ي تحتض�ن ذاك البعيد وتق�اوم بجهد لئ�ال يغرق ما
تبقى منها يف ظالم الغياب.
أعدت عليها لفظ اسمي عىس أن تقرع حروفه يف سمعها
فتفزع منه غربان النس�يان وتس�تفيق له بالبل الذكرى
 ،محاولت�ي ل�م تحرّك فيه�ا االىس والي�أس يف نفيس ...
سقطت اوراق خريفية جف النبض فيها وتيبس الشوق
وكنته�ا اش�واك من قحط الس�نني ،وراح ج�رذ التأنيب
يقض�م قلبي التورم ب�أآلم انتظار تلك الس�نني  ...وتلتذ
بقلق�ي واعتصاري بالحنني ،ام ان�ي واهم ما تزال مثيل
تحتفظ بفيض الوجد والحب القديم ...
ب�دوت كمراه�ق اصطب�غ بش�يب الفضيح�ة ،تركته�ا
وانس�حبت لكن الس�ؤال بقي قمرا يف م�دار القلب يدور
وي�دور ،ضجيج�ه يخرتق س�كون الحضور ..تس�لل اىل
س�معي صوتها الحزين وهي تقول يل :ال تس�تغرب ..ال
تس�تغرب ...االنتظار قادرا عى اتالف كل يشء ،االنتظار
مثل الريح وهي تهيل اتربة النسيان يف كل مكان فيجمد
حركة الزمن عى صورة تبقى للذكرة .
ُّ
التفت اليها ورمقتها بزاوية عيني ،لكني وجدت شفتيها
ما زالتا مطبقتني كالقرب القديم .

نصر الشيخ
عن س�ؤال الثقافة العراقي�ة ..وعن
ثقافة الداخل و وثقافة الخارج وعن
وعي املثقف ودوره يف املهجر...كلها
اس�ئلة وح�وارات دارت يف األمس�ية
األحتفائي�ة التي أقامه�ا اتحاد ادباء
وكتاب ميس�ان للروائ�ي والصحفي
العراق�ي املغ�رتب يف اس�رتاليا ( عبد
الجبارنارص ) .األمس�ية األحتفائية
التي قدم لها الشاعر(نصرالش�يخ)
ع�رب ورقت�ه التي ج�اء فيه�ا ((من
تراب املكان حيث الخطى املتسارعة
للوص�ول اىل توه�ج ت�راه ال�روح يف
مرآة بعيدة...هذا املس�اء يحمل طعم
الحن�ني اىل أمكن�ة الصب�ا ،وصخ�ب
األفكاروتب�ادل الكتب بني األصدقاء،
وحرص�ا ًعى وجوده ب�ني اصدقاءه

ومحبي�ه ،ضيف اتح�اد ادباء وكتاب
ميس�ان الروائ�ي والصحف�ي عب�د
الجبار نارص ،والذي صدر له يف مجال
الرواي�ة :كتاب�ة عى ال�رتاب 2008/

 ،أي�ام املس�تعصم األخ�رة ،2011
غرباء مثل الحس�ني  ،2012اليهودي
األخ�ر ، 2015وله كت�اب يف الجانب
واألعالمي وامليديا بعن�وان (( ثقافة

الص�ورة يف وس�ائل األع�الم )) عام
 2011عن الداراملرصية اللبنانية .
ث�م تحدث املحتفى ب�ه  ،عن عمله يف
دائ�رة اإلذاع�ة والتلفزيون يف قس�م
اع�داد الربام�ج وابرزه�ا برنام�ج
فن�ون لتلفزي�ون الع�راق ،كم�ا اعد
وأل�ف ع�رات املسلس�الت اإلذاعية
لراديوجمهوري�ة الع�راق ،تزام�ن
مع نش�اطه اإلدب�ي يف نر قصصه
القص�رة ومتابعات�ه الثقافي�ة يف
الصحف واملجالت العراقية والعربية
كاألقالم والطليع�ة األدبية ،والثقافة
لص�الح خال�ص ،والبي�ان الكويتية
والرأي األردنية...
لينتق�ل يف اىل محوراخ�ر يف حديث�ه
اإلوه�و «األرس» ومعان�اة ال�ذات
اإلنس�انية يف معس�كرات األرس،

وكيفي�ة ارصاره عى رس�م املش�هد
القص�ي يف ذاكرت�ه ألي�ام طويل�ة
،كي يس�تعيدها فيما بع�د يف اعماله
الروائي�ة  .ليع�ود مج�ددا اىل وطن�ه
لي�زاول عمل�ه مح�ررا يف جري�دة
الجمهوري�ة يف قس�مها الثق�ايف
.ليخت�ار فيما بعد الهجرة اىل الخارج
مرورا يف عمان عام  ،1995ليس�تقر
فيما بعد يف مدينة س�دني يف اسرتاليا
 ،ليعاود دراسته متخرجا من جامعة
س�دني ،حاص�ال فيه�ا عى ش�هادة
البكالوريوس يف الدراسات الدولية.
ثم فتح ب�اب املداخالت واملناقش�ات
والتعقيب�ات الت�ي تناول�ت الش�أن
الثقايف بمجملها العام  ،اس�هم فيها
نخبة م�ن الحضورواألدباء واصدقاء
املحتفى به .

التجديد يف شعر إبراهيم ناجي ..دراسة أسلوبية
إيهاب مسعد
يع�د إبراهي�م ناج�ي ( )1953-1898رائ�دا من رواد مدرس�ة
«أبولو» كما يعد واحدا من أبرز شعراء العرب يف العرص الحديث
لذلك كان ش�عره بؤرة اهتمام كث�ر من النقاد ،وإذا كانت تلك
الدراس�ات تدور حول محاور ش�خصيته وثقافته ونشأته فإن
هذه الدراسات باستثناء القليل بعيدة عن روح الشعر وجوهره.
لذلك يقدم كتاب «شعر إبراهيم ناجي ..دراسة أسلوبية بنائية»
الص�ادر ع�ن الهيئة املرصي�ة العامة للكت�اب بالقاهرة ملؤلفه
الناق�د الدكتور رشيف الجيار دراس�ة نقدية لقصائد الش�اعر
إبراهيم ناجي باس�تخدام املنهج األس�لوبي البنائي الذي يتخذ
م�ن النص الش�عري ركيزة محورية للدراس�ة ويقع الكتاب يف
 400صفحة من القطع الكبر .ويوضح الدكتور رشيف الجيار
يف مقدمة الكتاب أس�باب اختياره لدراسة شعر إبراهيم ناجي
وه�ي :أن الدراس�ات الس�ابقة درس�ت «ناج�ي» م�ن منظور
شخصيته وثقافته فقط وهذا ال يمثل روح الشعر وال جوهره
وهو ما ينبع من دراسة النص الشعري ذاته ،كما أن الدراسات
الس�ابقة اعتم�دت ع�ى أربعة دواوي�ن لناجي فق�ط وأهملت
دراس�ة قصائده املجهولة أيضا هل استطاع «ناجي» أن يطور
يف معجم�ه الش�عري تطويرا يمن�ح ال�داالت دالالت وإيحاءات
جديدة صنعها الس�ياق الش�عري؟ وينقس�م الكت�اب إىل ثالثة
أبواب الب�اب األول بعنوان» البنية الصوتية « والتي يبدأ الكتاب
بدراستها؛ ألنها البنية املميزة للشعر عن غره من فنون األدب
والت�س تعطى له خصوصية يف التش�كيل إضافة إىل أنها الدليل
القاطع عى اكتمال بنى النص الشعري وبلوغ منتهاها البنيوي
الدقيق وتحقيق قانونها الشمويل الجامع .وينقسم الباب األول
إىل ثالثة فص�ول :الفصل األول بعنوان «البحور والقوايف» وهما

ما يطل�ق عليه «موس�يقى اإلط�ار» فيوضح املؤلف أن ش�عر
إبراهيم ناجي لم يخرج عى األوزان الخليلية؛ حيث إنه استخدم
البحور العربية التقليدية ولم يخرج عنها عى مساحة األعمال
الكامل�ة وأنه ج�اء بح�ر «الكام�ل» يف املرتبة األوىل يف أش�عار
«ناجي» وقصائده املجهولة ،واس�تطاع الشاعر أن يطوع هذا
البحر لتجربته حتى بدا جديدا يف كل مرة يس�تخدمه مثل قوله
يف رثاء الش�اعر خلي�ل مطران :يا نف�س إن راح الخليل وعنده
ورد الخلي�ل فعجيل برحييل والفصل الثاني بعنوان «موس�يقى
الحش�و» أو املوس�يقى الداخلية وه�ي تلك النابع�ة من تكرار
األص�وات واأللف�اظ والتقطيع ال�رأيس واألفقي وقد اس�تخدم
الش�اعر إبراهيم ناجي التكرار بنوعيه تك�رار الصوت واللفظ
إىل جانب اس�تخدامه للجناس ومحاولت�ه إقامة عالقة وطيدة
بني هذه الظواهر املوس�يقية وبني تجربته الش�عرية ومن ذلك
أبيات�ه التالية :متى يرق الحظ يا قايس ويلتقي املنيس والنايس
مت�ى وهل من حيلة يف متى ويف خياالت وأحداس؟ ونالحظ هنا
ش�يوع حرفني صوتني هما عى الرتتيب ح�رف «امليم» وحرف

«السني» وشيوعهما هنا مرتبط بحالة «ناجي» النفسية املليئة
بالحزن واالش�تياق لهذه املحبوبة القاسية .ويف الفصل الثالث
يؤكد املؤلف أن الشاعر إبراهيم ناجي جدد يف قصائده فمن تلك
التجديدات تنويعاته يف القافية الداخلية واستخدامه التدوير يف
بداية القصائد ويف داخلها حتى يجعل هناك نوعا من التماس�ك
بني ش�طري البيت واس�تخدامه للتضمني حت�ى يكتمل املعنى
للمتلقي واس�تعماله للترصيع يف أش�به املطالع حتى تس�تمر
اللغة املوس�يقية مس�تمرة داخل القصيدة .والب�اب الثاني من
الكت�اب بعن�وان «املعجم الش�عري» عند إبراهي�م ناجي وفيه
يبني املؤلف أن الش�اعر إبراهيم ناجي اس�تطاع أن يتعامل مع
معان
املفردات تعامال جديدا ليخرجها من مكمنها املعجمي إىل
ٍ
جديدة متنوعة وفقا لسياقها ووفقا ملا أضفاه عليها من روحه
وذاته ،كذلك كان لعاطفة الش�اعر وتجربته الخاصة أكرب األثر
يف انتق�اء األلفاظ املع�ربة واملوحية عن تجربت�ه؛ حيث جاءت
مفرداته موحي�ة ومعربة ومليئة بش�حنة عاطفية ،ما أضفى
عى األلفاظ دالالت وإيحاءات جديدة صنعها السياق الشعري.
ويف الب�اب الثال�ث م�ن الكت�اب يق�دم املؤلف دراس�ة الصورة
الشعرية يف شعر إبراهيم ناجي من خالل التشبيه واالستعارة؛
ألنهما األداتان الرئيس�يتان والغالبتان عى دور املجاز يف ش�عر
«ناجي» يف إطار دراس�ة العالقة بني طريف التش�بيه (املش�به/
واملش�به به) وطريف االستعارة (املس�تعار له /واملستعار منه)
كذلك توس�ع «ناجي» يف اس�تخدام «التش�خيص» حيث جعله
أساس�ا يف بناء صوره الشعرية .ثم يختم املؤلف كتابه فيقول:
«فال يزال ش�عر إبراهيم ناجي يف حاجة إىل دراسات كثرة وهو
يف حاج�ة إىل إعادة طبع يتس�م بدقة الضب�ط وإضافة األبيات
الناقصة التي لم تذكرها الطبعات السابقة».

*ما الجديد يف رواياتك ؟ بما يجعلها تختلف عن
غرها من الروايات لكتاب آخرين؟
��� كلنا يعلم بأن الرواية هي فكرة دالة  ...دالة
بمعنى أنها قضية تبحث عن الحياة الحقة ،هذا
يعن�ي أنها له�ا داللتها ولها ماهيته�ا وجانبها
البنائ�ي ،فش�كلها أي الكيفية الت�ي تصاغ بها
هذه الفكرة ال ينفصل عن املوضوع يف دالالته،
ألنه هو اإلطار ملادة حس�ية تبقى الفكرة بدونه
عمي�اء وخليطا وفوىض حس�ية ،فالش�كل هو
ال�ذي يعطي له�ذه الفوىض الحس�ية صورتها
الكلية والبنية الدالة ،صحيح أن الشكل هو نتاج
الخيال مثقل باملحسوس ومقرتن بالشخصيات
والوقائع واألحداث ،االس�تعارات والتش�بيهات
ولكنه هو اإلطار الذي تصبح من خالله الفكرة
عب�ارة دال�ة ال تس�بح يف الخ�واء املنفص�ل عن
الحياة والواقع االجتماعي
*ملاذا تتحاىش أو بمعنى آخر تبتعد عن الظهور
يف اإلع�الم؟ ألي�س أنت صاحب قضية إنس�انية
كأدي�ب ويج�ب أن يعرفك الن�اس أو قراؤك من
خالل اإلعالم؟
��� نعم ه�ذا صحي�ح ،ولك�ن م�ا نالحظه من
إس�فاف وعش�وائية وتجارة وصناع�ة أصابت
املش�هد الثق�ايف العرب�ي ككل ،تض�ع الكات�ب
امللت�زم أمام قضيته اإلنس�انية الت�ي أرشت لها
بص�ورة أكث�ر حقيق�ة وفاعلية وه�ي عى أقل
تقدير التعامل مع ال�ذات بصمت ،والتاريخ هو
كفي�ل ليظهر النتاجات املجدي�ة للمجتمع ،كما
وصلتنا نتاجات كتاب وشعراء عرب وأجانب لم
ينصفهم اإلعالم.
*ألم تفكر بإيصال منج�زك اإلبداعي عى األقل
إىل الوس�ط الثقايف العراقي؟ وأنت تعرف حجم
وقيمة مستوى املثقف العراقي؟
�� الحقيقة اك�ذب عليك لو قلت لك ال أتمنى أن
تصل رواياتي إىل املثقف العراقي عى اقل تقدير،
ولك�ن أن�ا وانطالقا م�ن إيمان�ي بقضية وهي
من يبح�ث عن الكت�اب ،عليه أن يح�اول كيف
يقتني�ه ،هذا من جانب وم�ن جانب آخر قضية
تروي�ج الكت�اب أصبح�ت قضية صعب�ة يف كل
الدول العربية ،خاصة وما يدور فيها من رصاع
يش�ل حركة الكتاب ،بما فيه�ا العراق الذي هو
بلدي واعشقه بجنون وكتبت عنه الكثر ،ولكن
كيف وهو مازال غارقا يف الرصاعات السياسية
وغرها*
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لألطفال

ناهض الخياط
يا ليتني !
الجميل
يف بي ِتنا
ْ
ما بني أمي وأبي
وأخوتي
ُ
هناء
يف
أعيش
ْ
لكنني حزينة ْ
َ
ألن َ
الجميل
قرب بي ِتنا
ْ
الطني
من
بيت
ٌ
ْ
تعيش فيه عائلة ْ
ليس لها مُ عني ْ
يا ليتني !
ُ
أجعلهم مثلَنا
عيش سعي ٍد أمني ْ !
يح َيون يف
ٍ
النخلة ُوالعصفور
******
رت الرسم ْ
يف دف ِ
رسمت ُنخلة ًفرعاء ْ
ذعها ال ُب ّني يف صفائه
بج ِ
ِ
وسع ِفها األخرض ِيف بهائه
َ
كما رسمْت ُ َ
عذوقها
تحته
وظلَها
فقالتِ النسمة ُيف حفي ِفها :
أن أرى ال ُع َ
ُ
أري ُد ْ
يسكنه العصفور !
ش الذي

سحر الروايات العظيمة
د .جودت هوشيار
قد ال أغايل إذا قلت ان األدب الرويس الكالس�يكي
زاخ�ر بالروائ�ع االدبية أكثر م�ن أي أدب آخر يف
العالم .وهذا ما رصّ ح به كبار األدباء والفالسفة
يف الرق والغرب.
روايات دوستويفس�كي الهمت نيتشه  ،وفرويد
 ،وجيم�س جويس  ،وآخرين .وما تزال الروايات
الكالسيكية الروس�ية « :الجريمة والعقاب «و»
األخوة كارامازوف «و» الحرب والس�الم «و» ّ
آنا
كارينينا « تحت�ل املراتب األوىل بني أهم الروايات

يف تأريخ األدب العاملي.
رواية « نحن» للكات�ب الرويس « زامياتني» التي
يص�وّر فيه�ا الحي�اة يف ظ�ل النظام الش�مويل ،
ألهمت « أورويل» لتأليف رواية «  . »1984لذا لم
يكن غريبا ان يقع كاتب عربي كبر مثل الراحل
إبراهي�م عبدالقادر املازني تحت س�حر رواية «
سانني» الصادرة يف موسكو عام  ، 1907للكاتب
ال�رويس « ميخائي�ل أرتسيباش�يف» ( -1878
 .)1927حي�ث كت�ب املازان�ي رواي�ة « إبراهيم
الكاتب» ورأسه يضج بأفكار « سانني « .لدرجة

ان يف « إبراهيم الكاتب « صفحات عديدة تذكرنا
برواية « سانني».
لنق�رأ معا ما كتب�ه املازني عن رواية « س�انني
« الت�ي ترجمه�ا ع�ن اإلنجليزي�ة  ،وص�درت يف
القاه�رة ع�ام « : 1922والتي س�ماها املازني «
ابن الطبيعة»  .يقول املازني :
«عيل إثر الثورة املرصية يف سنة  1919ذهبت إيل
اإلسكندرية ألقيض فيها أياما ،وأقمت يف بيت أحد
األقرباء ,،وكنت ال أزال سقيم األعصاب جدا ،وكنا
يف رمضان فأفطرنا واسرتحنا ثم خرجنا لنحيي

الليل بالس�هر كما ه�ي الع�ادة ،وكنت منرح
الص�در ،لكني ل�م أكد أتجاوز عتب�ة البيت حتى
وقفت وقل�ت لقريبي إني محم�وم ،فأنا راجع،
فجسني قريبي فلم يجد بي شيئا ،فأرصرت عيل
أنه�ا الحمى ورقدت ،وكنت ال أطيق الصهد الذي
أحس�ه ،وزال عني بعد س�اعة أو اثنتني غر أني
لزمت الف�راش ,وعادني الطبي�ب يف اليوم التايل
فقال :إن هذه حمي عصبية ،فاستغربت ،لكني
عاني�ت من األعصاب ما جعلني أصدق كل يشء،
وبقيت أيام�ا يف البيت ،زارني يف خاللها صديقي

األس�تاذ العق�اد ،وترك يل رواية روس�ية أتس�يل
بها ،فأقبلت عليها وقرأتها يف س�اعات أحسست
بعدها أني رصت أقوي وأصح جسما وأقدر عيل
املكافحة والنضال يف الحياة وأنه صار يف وسعي
أن أس�تخف بما يح�دث يل من س�قم األعصاب،
وع�دت إيل القاه�رة وم�يض ع�ام ،وطل�ب مني
بعضه�م أن أترجم ل�ه رواية فقل�ت لنفيس إني
مدين له�ذه الرواية بش�فائي وبالروح الجديدة
التي استولت عيل ،فيحسن أن أنقلها إيل العربية,
عيس أن تنفع غري كما نفعتني .
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تق�ول الحقائ�ق إن ثلث املش�اكل بني
األزواج بس�بب الحم�وات ،إال أن والدة
الزوجة ليس�ت هي املعني�ة باألمر ،بل
والدة الزوج ،فهي تتذمر وتشكو كثريا ً
من أمور ال تس�تحق أن تكون مشاكل
حقيقية ،وعىل الرغم من أن أم الزوجة
قد تضاي�ق الزوج وتغضب�ه ،إال أنه ال
ينزعج منها وال يبغضها ،فمشكالتها
ال تهيمن عىل حياته.
وغالبا ً ما ترتبط الزوجة بعالقة جيدة
مع أمه�ا ،فحني تحتاج إىل استش�ارة
يف حياتها تلجأ إليها ،ومن هنا تش�عر
أم ال�زوج بالغ�رية والتهمي�ش ،فهي
ال تس�تطيع أن تش�غل بالها إال بابنها
الذي طاملا كانت مسؤولة عنه ،خاصة
إذا كان الوحي�د ،وكرج�ل فه�و ن�ادرا ً
م�ا يتح�دث إىل والدته ح�ول أي يشء،
وبالت�ايل تش�عر بأنه�ا مس�تبعدة من
حياة هذه األرسة ،وال تستطيع معرفة
أي يشء عنه�ا ،ل�ذا الب�د م�ن ف�رض
النفس.
املستش�ارة األرسي�ة ترش�دك إىل 5
وس�ائل تجنبك رصاع�ات ال حاجة لك
به�ا م�ع حمات�ك ،فتقول“ :ق�د تصل
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حنو مستقبل افضل...هلا

سر االعشاب..؟؟؟

اكسيب محاتك بـ  5خطوات

مش�اكل الحموات مع زوج�ة االبن إىل
أزمات غري قابلة للس�يطرة ،وال يمكن
إيجاد حلول له�ا ،وقد تصل إىل الطالق

َ
تتحل الزوجة
يف أغل�ب األحيان إذا ل�م
بالذكاء االجتماعي والوجداني ،وتطبق
 5نق�اط بس�يطة يف حياتها لتمس�ك

بزمام األمور ،وهي:
 - 1أش�عريها بوجوده�ا وأنها مازلت
املس�يطر عىل األم�ور ول�و كان األمر

باستشارات كاذبة ملجرد إشعارها بأن
لها دور تؤديه.
 – 2ال تشتكى أبدا ً إىل زوجك لسببني:
• أنه�ا والدت�ه ،فه�و ل�ن يس�تطيع
تصديقك حتى ال يقع يف شباك أن يقيم
معه�ا تحقيقا ً أو حتى مجرد س�ؤالها
عن سبب ذلك الترصف.
• هو رجل لن يفهم نظرات وتلميحات
النساء ،فال ترهقي نفسك بذلك.
 – 3يف بع�ض األحي�ان يحتاج األمر إىل
رصاح�ة تام�ة بأنكما تري�دان قضاء
بع�ض الوق�ت بمفردكم�ا كزوج�ني،
فاجعيل األمر يبدو كأنك تأتمنيها عىل
رس أو تتخذيها صديقة.
 – 4الطيبة الزائدة ال تصلح دائماً ،فإذا
أزعجت�ك البد أن تتخذي موقفا ً صارما ً
دون تط�اول ،ب�ل ملج�رد التأكي�د عىل
أن هن�اك حدودا ً ال يمك�ن تجاوزها يف
حياتك الشخصية.
 – 5الهداي�ا له�ا مفعول الس�حر عىل
أي س�يدة ،ولتجع�يل هداي�اك دائم�ا ً
أنثوية الطب�ع ،تجنبي األدوات املنزلية
والحلويات ،واش�رتي له�ا ماكياجا ً أو
فستانا ً جميالً.

املطبخ

دجاج مشوي بالفرن مع اخلضار لرجيم متوازن

الدج�اج م�ن أكث�ر أن�واع اللح�وم
املحببة ل�دى الجميع ،كما أن خرباء
التغذي�ة ينصحون بتن�اول الدجاج
أثناء اتباع الحمي�ة لغناه بالربوتني
وفق�ره للس�عرات الحراري�ة وهذه
وصفة الدجاج املشوي مع الخضار
ملزي�د م�ن النكه�ة والفائ�دة أثناء
الرجيم
املقادير :
الدج�اج :دجاج�ة (مقطع�ة أربعة
قطع مغسولة ومنظفة)
البص�ل 2 :حب�ة (مقط�ع مكعبات

كبرية)
الثومّ :
فصان (مقطع رشائح)
الصويا صوص 3 :مالعق كبرية
زيت الزيتون :ربع كوب
الخل األبيض 3 :مالعق كبرية
عصري الليمون 1 :حبة
ملح :ملعقة صغرية
بهارات مشكلة :ملعقة صغرية
فلفل أس�ود :نصف ملعقة صغرية
البطاط�ا 1 :حب�ة (كب�رية الحج�م
ومقطعة مكعبات)
الجزر 2 :حبة (مقطع دوائر)
الفطر 10 :حب�ات (طازج ومقطع

رشائح)
الفلف�ل األخ�ر 1 :حب�ة (مقطع
مربعات)
صلصة طماطم :ملعقتان كبريتان
امل�اء:ك�وب
طريقة التحضري
 .1نخل�ط الصوي�ا والخ�ل والزيت
والبه�ارات وامللح والفلفل األس�ود
وعص�ري الليم�ون يف وع�اء عميق،
نض�ع الدج�اج بالوعاء وي�رتك ملدة
ساعة حتى تترب التتبيلة.
 .2نضع البصل والثوم يف طبق الفرن
ثم الدجاج مع صلصة التتبيلة.

 .3نخل�ط الخض�ار املقطع�ة م�ع
صلص�ة البن�دورة ونوزعها يف طبق
الفرن فوق الدجاج ونضيف املاء.
 .4نغط�ي الطب�ق ب�ورق القصدير

نصائح طبية

 10فوائد لـ” اهليل” أهمها الوقاية
من السرطان واجللطات
يع� ّد” الهي�ل” او “ الحبه�ان “ من
أهم التوابل التي تستخدم يف الطهي،
ويتمت�ع بطع�م ورائح�ة مميزة يف
الطع�ام ،ول�ه العدي�د م�ن الفوائد
الصحية الهامة لجسم اإلنسان.
أن الحبه�ان يحت�وى ع�ىل العدي�د
من العن�ارص الغذائي�ة املهمة التي
يحتاجه�ا الجس�م ،كالربوتين�ات
واملاء و الكالسيوم والفسفور ،وأهم
الفيتامينات “ك،أ ،ب،ج”.
وتقدم استشاري السمنة والنحافة،
أه�م الفوائ�د الصحي�ة للحبه�ان،
ومنها:
- 1يساعد األشخاص الذين يعانون
م�ن النحاف�ة ،فتناول�ه ىف الطع�ام
يسهم يف تناول املزيد من الطعام.
- 2يخل�ص الجس�م م�ن الس�موم
املرتاكم�ة داخل�ه ،حيث إن�ه يعمل
كم�در للب�ول فيطرد األم�الح الزائد
والسموم.
- 3عالج لألش�خاص األكثر عرضه

للشعور بالغثيان.
- 4يحسن أداء الجهاز الهضمي.
- 5يعالج اإلمساك ،فيعد عالج قوي
له.
- 6يحد من اإلصابة للجلطات.
- 7ينظم نس�بة الضغ�ط ويحد من
ارتفاعه.
- 8يساعد عىل شعور الفرد بالراحة
النفسية والراحة.
- 9يقل�ل م�ن ف�رص اإلصاب�ة
بالرسطان.
- 10يرفع نس�بة ح�رق الدهون يف
الجسم ،فيخلصك من الوزن الزائد.

طبيبك يف بيتك

تناول اجلوز بانتظام يساعد يف
مكافحة سرطان الثدي
اكتش�ف علماء جامعة مارش�ال األمريكية أن للجوز خاصية مهمة ،حيث
يساعد تناوله بصورة منتظمة يف مكافحة رسطان الثدي.
ويعترب الجوز مصدرا مهما للدهون املفيدة وملضادات األكس�دة ،ويس�اعد
عىل تخفيض ارتفاع ضغط الدم وااللتهابات.
وق�د أجرى فري�ق البحث تجارب رسيرية عىل مرحلتني من دون اس�تخدام
منتجات وهمية ش�ملت نس�اء مصابات برسطان الثدي .وقسم الباحثون
امل�رىض إىل مجموعت�ني -األوىل تتن�اول الج�وز ،والثانية من دون�ه ملقارنة
النتائ�ج .وبدأت املجموع�ة األوىل بتناول أوقيتني من الج�وز يوميا إىل غاية
اليوم املحدد لخضوعهن للعملية الجراحية.
وقد أكدت الدراس�ات املرضية ،عىل أن العينات تمث�ل أورام رسطان الثدي.
وبعد ميض أس�بوعني عىل أخذ هذه العينات ،خضعت النساء لعملية ثانية،
وجم�ع الباحثون خاللها مواد إضافية .وبعد ذلك قارنوا التغريات يف التعبري
الجيني بني العينات الجراحية واملواد البيولوجية األصلية لكلتا املجموعتني.
وقد أظهرت النتائج ،أن تناول الجوز غري تعبري  456جينا يف أورام الثدي.
وقد أكدت نتائج التحاليل الالحقة تفعيل املس�ارات التي تس�اعد عىل موت
الخالي�ا املربم�ج والتصاقه�ا ،وتثبي�ط انتش�ار الخاليا ومس�ارات الهجرة
يف العين�ات املأخ�وذة م�ن املجموع�ة األوىل للنس�اء اللواتي تناول�ن الجوز
بانتظام.

لطلة ابهى....

التهاب األوتار يف الكتف :حلول عالجية مضمونة

الته�اب األوت�ار يف الكت�ف يصيب
غالبا ً النس�اء الشابات النشيطات،
ويتس�بب باأللم الش�ديد خصوصا ً
عن�د حم�ل الحقيب�ة أو إرت�داء
املالبس.
يف م�ا ي�يل بع�ض النصائ�ح الت�ي
يقدمه�ا الطبي�ب املخت�ص يف أل�م
املفاص�ل والت�ي يمكنه�ا تخفيف
األلم:
بعد ألم أس�فل الظهر ف�إن التهاب
األوت�ار يف الكت�ف ه�و ثان�ي أكثر
سبب الستش�ارة الطبيب املختص
يف أل�م املفاص�ل .وتف�رس حال�ة
التهاب األوتار بتهي�ج األوتار أثناء
أداء حركات معينة بسبب األخرم-
وهو امتداد عظمة لوحة الكتف.
ويف أكثر م�ن نصف الحاالت يحدث
ذل�ك بعد القيام بجهد غري عادي أو
السقوط.
يظه�ر األلم مع الحرك�ة ،ويصبح
أكثر ش�دة عند القي�ام بجهد ما أو
خالل اللي�ل .وبناء عليه يصبح من
الصعب أن يش�عر املريض بالراحة
أو إرت�داء تي ش�ريت أو ببس�اطة
تناول ملف من أعىل الخزانة .وهذا
أم�ر يعي�ق الحرك�ة ولكن�ه لي�س
خطريا ً ويمكن أن يختفي يف غضون
بضعة أسابيع ،بواسطة املسكنات،
أو باالرتشاح أو التدليك.
أسباب التهاب األوتار يف الكتف
يمكن أن يعود سبب التهاب األوتار
يف الكت�ف إىل الح�ركات املتك�ررة،
ع�ىل س�بيل املثال لدى األش�خاص
العامل�ني يف امله�ن الت�ي تتطل�ب
الحرك�ة مم�ا يتس�بب يف تهي�ج

ويدخ�ل إىل ف�رن متوس�ط الحرارة
مدة ساعة أو حتى ينضج.
 .5نزي�ل ورق القصدي�ر ونحم�ر
الوجه ويقدم ساخنا ً.
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األوت�ار .ويف ح�وايل  30يف املائة من
الح�االت ،يصاحب االلتهاب تكلس
األوتار ،بس�بب تراكم الكالس�يوم
عىل سطح األوتار.
م�ن املعرض�ون إىل اإلصاب�ة أوالً:
النس�اء النشطات بني س�ن  25إىل
 50عاماً .وتشتمل بعض العالجات
الش�ائعة ع�ىل ع�دم الحرك�ة،
والتثلي�ج ،وأخ�ذ املس�كنات ع�ن
طريق الفم واالرتشاح.
لتخفيف األلم...
اله�دف من الع�الج؟ من�ع التهاب
األوتار من أن يصبح مزمنا ً.
يص�ف الطبيب (س�واء طبيب عام
أو طبي�ب ري�ايض أو إختص�ايص
الروماتيزم) املس�كنات ومضادات
االلتهاب .يؤخ�ذ العالج مدة عرة
أي�ام ع�ىل ش�كل أدوي�ة أو مرهم
يدلك به الكت�ف .وينبغي أن يرافق
ذلك بع�ض الراحة للمفاصل (دون
القيام بأي جهد أو حتى ممارس�ة
الرياض�ة) إذ يك�ون الع�الج أكث�ر

فعالي�ة عندم�ا يؤخ�ذ ال�دواء مع
فرتة م�ن الراح�ة ( 80يف املائة من
الشفاء).
االرتشاح.
إذا استمر األلم فقد يقرتح الطبيب
جلس�ات االرتش�اح ( 3جلسات يف
األس�بوع ع�ىل ف�رتات) وتنط�وي
عملي�ة االرتش�اح هذه ع�ىل حقن
الكورتي�زون حول األوت�ار املصابة
وتعمل عىل تخفيف األلم ومعالجة
االلته�اب وه�ذا الع�الج املوضعي
أكث�ر دقة واس�تهدافا ً م�ن األدوية
وينجح بش�كل ف ّع�ال ،ولكن إذا لم
يختف التهاب األوتار بعد الجلس�ة
الثالث�ة ،فربما يجب التفكري بعالج
مختلف.
التدليك بواسطة األلرتاساوند
يمك�ن أيض�ا اللج�وء إىل الع�الج
الفيزيائ�ي حي�ث يم�رر أخصائي
العالج الفيزيائي جهازا ً صغريا ً عىل
الكتف يرس�ل موج�ات قصرية من
األلرتاس�اوند لتخفي�ف االلته�اب.

ويس�تغرق ه�ذا الع�الج يف الع�ادة
 15جلس�ة ع�ىل م�دى  6أس�ابيع
باإلضافة إىل األدوية املوصوفة.
موجات الصدمة
هناك مراكز قليلة فقط متخصصة
يف تقديم العالج ألمراض الروماتيزم
مجه�زة بالجه�از املس�تخدم يف
العالج والذي يُرسل موجات قصرية
متقطع�ة مث�ل تل�ك املس�تخدمة
يف إزال�ة الح�ى من ال�كىل .وهذه
املوجات موجهة مبارشة إىل األوتار
ّ
تحفز الدورة الدموية وترسّ ع
حيث
عملية الش�فاء .يخضع املريض إىل
جلس�تني أو ثالثة مدة كل منها 10
دقائ�ق وموزع�ة عىل ف�رتة  10إىل
 15يوماً .والناحية الس�لبية يف هذا
الن�وع من العالج هو أن األس�لوب
يك�ون مؤملا ً أحيان�اً ،ولكن النتائج
جيدة.
ماذا لو كانت هناك تكلسات؟
يف الحاالت التي توجد فيها تكلسات
ع�ىل األوت�ار فم�ن املمك�ن إجراء
عملي�ة التفتيت عن طري�ق إجراء
ثقوب يف لوح�ات التكلس الصغرية
ث�م غس�لها وش�فطها إىل الخارج
والتخلص منها ،ويف  20يف املائة من
الح�االت تتم إزالة هذه التكلس�ات
جراحيا ً.
وه�ذه العملي�ات الجراحية ُتجرى
باملنظ�ار تح�ت التخدي�ر الع�ام
وتك�ون مؤملة وتتطل�ب اإلقامة يف
املستشفى مدة  5 - 4أيام ،ويتبعها
شهران من التأهيل اللطيف (العالج
بواس�طة حمامات املياه املعدنية)
بمعدل جلستني أو ثالثة أسبوعيا ً.

دراسات حديثة

الكشف عن دور “الوراثة” يف حتديد جنس اجلنني
كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كوينزالند األسرتالية عن حقيقة
الدور الذي تلعبه العوامل الوراثية يف تحديد جنس الجنني.
ونق�ل باحثني من ع�دة دول يعتربون أن الطبيع�ة الجينية لألرس ال تلعب
دورا يف تحدي�د نوع الجنني س�واء ذك�ر أم أنثى ،مؤك�دة أن جنس املولود
يتح�دد بمحض الصدفة .ولم يعثر الباحث�ون عىل وجود عالقة بني جنس
املولود األول وجنس املولود الثاني ،غري أن الباحثني أش�اروا يف الوقت ذاته
إىل أن ع�دد الذك�ور أكث�ر عىل مس�توى العالم من عدد اإلناث .كما تش�ري
دراس�ات سابقة إىل أن اآلباء الذين يعيش�ون يف رغد أكرب من العيش ،عىل
س�بيل املثال ،يكونون أقرب إلنجاب الذكور ،وأن األشخاص األكثر وسامة
يكونون أق�رب إلنجاب اإلناث ،ولكن وراثة املولود من والده الصبغي  Xأو
الصبغي  ،Yهو الذي يحدد يف النهاية ما إذا كان املولود ذكرا أم أنثى .يذكر
أن مع ّدي الدراسة استعانوا بقاعدة بيانات جميع سكان السويد منذ عام
 ،1932ثم ركزوا عىل دراسة بيانات أكثر من  3.5مليون شخص وأبنائهم
الذين بلغ عددهم نحو  4.7مليون طفل.

للفتيات :تعريف إىل معاني الرسومات على علب املكياج
يف بع�ض األوق�ات ترتاكم أدوات
املكي�اج يف أدراج الفت�اة ،مم�ا
يس�بب انته�اء م�دة صالحيتها
حت�ى قبل اس�تخدامها ،دون أن
تعل�م أنها بالفع�ل أصبحت غري
صالحة لالستعمال ،لذا سنعرفك
ع�ىل معان�ي الرموز واألش�كال
املرس�ومة ع�ىل تلك العل�ب قبل
استخدامها:
• الرم�وز املوج�ودة ع�ىل عل�ب
املكياج
بع�ض ال�ركات الخاص�ة
باملنتج�ات التجميلي�ة ال تكتب
تاريخ انتهاء الصالحية أو تاريخ
اإلنت�اج أو بع�ض املعلوم�ات
الخاصة باملنتج بش�كل واضح،
بل تكون موجودة عىل هيئة رمز
يمكنك فهمه عىل النحو اآلتي:
 العلبة املفتوحة :عندما تجدينص�ورة لعلب�ة مفتوح�ة كت�ب
بداخلها أو إىل جانبها رقم معني
م�ع الح�رف  Mفإن ه�ذا الرمز
يعن�ي أنه يمكنك اس�تخدام هذا
املنتج بعد فتحه ملدة عدد األشهر
ً
مث�ال :إذا وجدت
املذكور رقمياً،
الرمز  M 6داخل العلبة املفتوحة
أو إىل جانبها ف�إن ذلك يعني أن

بإمكان�ك اس�تعمال ه�ذا املنتج
مدة  6أشهر من تاريخ فتحه.
 ش�علة النار :إذا وجدت رسمةالش�علة ع�ىل أح�د منتج�ات
التجمي�ل الخاص�ة ب�ك كعلب�ة
املناك�ري أو العط�ر وغريها ،فإن
ذل�ك يعن�ي أن علي�ك االنتب�اه
لع�دم تعري�ض املنت�ج ملص�در
حرارة أو نار مبارشة؛ ألنه قابل

لالشتعال.
 مثل�ث األس�هم :ه�ذا الرم�زيعن�ي إع�ادة التدوي�ر ،ومعنى
ذل�ك أن الركة املنتجة تنصحك
بع�دم التخلص من ه�ذه العلبة
بالطريق�ة التقليدي�ة من خالل
رميه�ا يف س�لة املهمالت،ب�ل
يمكن�ك إرس�ال العلب�ة الفارغة
له�م ليعي�دوا تدويره�ا كخدمة

مجانية.
 س�همان متداخ�الن بش�كلدائ�ري :ه�ذا رم�ز آخ�ر إلعادة
التدوير السابق.
 الكت�اب والي�د :ه�ذا الرم�زيعني أن هن�اك بعض املعلومات
والتوجيه�ات املهم�ة بما يخص
املنتج ،والت�ي عليكقراءتها قبل
البدء باستخدامه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

الوجبات السريعة تسبب فقدان السيطرة العصبية على الشهية
قال باحثون من أسرتاليا إن الوجبات الرسيعة غري الصحية يمكن
أن تكبح عملية ضبط الشهية يف املخ.
وأوض�ح فريق الباحثني تحت إرشاف ريش�ارد ستيفنس�ون ،من
جامعة ماكواري بمدينة س�يدني ،يف دراس�تهم الصغرية التي
ن�رت يف العدد الح�ايل من مجل�ة “رويال سوس�ايتي
اوبن س�اينس” املتخصصة ،أن تناول غذاء يحتوي عىل
“الطعام غ�ري املفيد” عىل مدى أس�بوع فقط يمكن أن
ي�ر بوظيفة منطق�ة الحُ ص�ني باملخ ،وه�ي املنطقة
التي تكبت عادة تذكر اإلنس�ان لصحته أثناء تناول
الطع�ام وتخف�ض رغبتن�ا في�ه بمجرد
الشبع.
وحسب الباحثني فإن طريقة التغذية
غ�ري الصحي�ة تؤث�ر يف الحص�ني
وت�ؤدي لتزاي�د الرغبة
يف تن�اول املزيد من
الطع�ام ،حت�ى
وإن شبع اإلنسان
بالفعل.

شملت الدراس�ة  105من الشباب واملتطوعني األصحاء ،تم تقسميهم
إىل مجموعتني ،مجموعة تتغذى بشكل صحي وأخرى تعتمد يف غذائها
عىل “الطعام غري املفيد”.
بشكل أسايس
للباحث�ني أن التحك�م يف النفس لدى أفراد
تبني
املجموعة التي تشمل شبابا يتناولون
يف طعامهم بش�كل أس�ايس فطائر
هامربج�ر وغ�ري ذلك م�ن الوجبات
الرسيع�ة ،انخفض بش�كل واضح
بعد أسبوع فقط من بدء التجربة،
مقارن�ة باملجموع�ة األخ�رى التي
تتغ�ذى بش�كل صح�ي،
حي�ث ازدادت ش�هية
بش�كل
الش�باب
أس�ايس نحو الوجبات
الرسيعة ،مما جعلهم
يطلب�ون املزيد منها،
وذل�ك رغ�م أنهم
شبعوا أصال.
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غزل عراقي

الحمل

حاربني زماني والدهر غ��������دار
ونحسات الليايل أبحزن خلني
مجروح وأبد مايهده جرحي أوياك
وحرساتي أخاف أبيوم يعمني
دكتوري ولك من شاف جرحي أحتار
مأيس گام عني وأبتعد مني
رايض بالحزن والقهر وأهموم
وال فد يوم رايس أگبالك أيحني
أسمع بالفرح ماشفته شوف ألعني
ال يوم األجاني وال سأل عني

مهنياً :يتيح أمامك ه�ذا اليوم فرصة كبرية للنجاح
والتقدم واالزدهار ،لكن ال تتأخر يف إنجاز أعمالك.
عاطفي�اً :ترغب يف تمضية املزي�د من الوقت مع الحبيب،
قريبا ً تعود األمور إىل طبيعتها وأفضل مما كانت.
صحياً :س�ارع إىل رشاء بعض املعدات الرياضية واستعمالها
كما يلزم لتحافظ عىل رشاقتك.

الثور

مهني�اً :يك�ون ه�ذا م�ؤرشا ً م�ئم�ا ً ل�نط�ق يف
األعمال املهمة املنتظرة ،ووضع الخطط املستقبلية
ملشاريع كبرية تريد إنجازها.
عاطفي�اً :أدرس خطوات�ك بدق�ة ،ال تغام�ر بع�قتك مع
الحبيب فأنت ال تطيق فراقه حتى ليوم واحد.
صحياً :بني اتخاذ القرار وعدم اتخاذه لحظة ،فما عليك إال أن
تختار بني أن تكون بصحة جيدة أو بصحة غري سليمة.

F

من الفيسبوك

acebook

الجوزاء

مهني�اً :يجعل�ك ه�ذا الي�وم تطل ّ ع�ىل مجموعة
م�ن الناس ،معلنا ً عن م�رشوع جديد أو عن أرباح
وتطوّرات مناسبة.
عاطفي�اً :تش�عر بمي�ل إىل التغي�ري والتق� ّدم والتط�وّر،
تساعدك الظروف عىل ذلك ،وتبدو واثقا ً بنفسك.
صحي�اً :أن�ت تعل�م ّ
أن عض�ت قلب�ك ضعيفة ،وم�ع هذا ال
تتوقف عن التدخني ،حتى لو خففته منذ مدة.

السرطان

مهنياً :تش�عر بحماس�ة كبرية ،ويعود السبب إىل
عدم ش�عورك باالس�تياء أو التعب ،كذلك إن بعض
املشك�ت لن تجعلك إنسانا ً قلقا ً وغري متعاطف كلياً.
عاطفي�اً :تعيش يوما ً عاطفي�ا ً رائعا ً جداً ،وتش�عر بهذه
الروعة كلما حاول الرشيك مفاتحتك بموضوع يتعلق بكما.
صحي�اً :ال تكن من ذوي االس�تهتار ب�كل يشء يف الحياة ،إذا
ساءت صحتك فلن ينفعك الندم.

 - 1910ال�داالي الما يهرب اىل الهند بعد احت�ل
القوات الصينية عاصمة التيبتلهاسا.
 - 1923والدة املخ�رج االيط�ايل فرانك�و
زيفريييل.
 - 1926مجموع�ة م�ن الصاغ�ة الفرنس�يني
تش�رتي تاج امرباطورة روس�يا كاترين الثانية
ب� 250مليون دوالر يف مزاد علني يف موسكو.
 - 1942انتح�ار الكاتب النمس�اوي س�تيفان
زفاي�غ وزوجت�ه بس�بب الظ�روف الصعبة يف
النمسا يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1949منع عرض فيلم “اوليفر تويس�ت” يف
بريطانيا بس�بب احتجاج اليه�ود عىل معاداته
السامية بعرضه شخصية يهودي رشير فيه.
 - 1954رشكة “آي بي ام” االمريكية تعلن انها
طورت جهازا يسمح بنقل معلومات عن طريق
خطوط الهاتف.
 12 - 1962دولة اوروبية توقع اتفاقا لتأسيس

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهني�اً :تنته�ي الصعوبات والخيبات ،وتس�تعيد
تألق�ك وحيويت�ك وتفاؤل�ك واندفع�اك إلنجاز ما
تطمح إليه من مشاريع ومخططات.
عاطفياً :كن إيجابيا ً يف ع�قتك مع الحبيب ،فهو الوحيد
الذي يفهمك من دون أن تتكلم.
صحي�اً :باعد بينك وب�ني كل ما ينعكس س�لبا ً عىل صحتك،
وقارب الخطى من كل ما يفيدك.

العذراء

مهني�اً :أمامك فرصة من العم�ر انتظرتها طوي�ً
فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة.
عاطفي�اً :لقاء مفاجئ تتوطد في�ه ع�قتك بالحبيب
وتميض معه وقتا ً جمي�ً وممتعاً.
صحياً :قد ينتابك إرهاق غري طبيعي ،وتشعر بأنك عاجز عن
القيام بأي نشاط ،حذار.

الميزان
مهني�اً :يجعلك هذا الي�وم محط إعج�اب الزم�ء
وتقديرهم وإسناد املزيد من املهام امللحة إليك.
عاطفي�اً :قد تكون أمام خي�ار ال ب ّد منه حول موضوع
مح ّدد أدرسه جيدا ً قبل اإلقدام عليه واسترش الرشيك.
صحي�اً :ال تدع اآلخري�ن يوترون أعصاب�ك ،يف محاولة منهم
الستدراجك إىل ارتكاب أخطاء قد تكلفك غالياً.

العقرب
مهنياً :يرطب الزم�ء األجواء يف العمل اليوم ،ويطرأ
مستجد ما يؤرش إىل بعض التبدالت يف الظروف.
عاطفياً :تفرحك األجواء وتنقلك إىل موقع آخر ،فتعيش
مغازلة جميلة أو تلتقي بع�ض األحبّاء أو تعيش تعويضا ً
عن خسارة عاطفية سابقة.
صحياً :قد تكثر من التحركات غري املجدية ،ما يرتد سلبا ً عىل
وضعك الصحي ،انتبه.

القوس

مهني�اً :تس�تعيد معنويات�ك قوي�ة إال أن�ك تميل
إىل الوح�دة واالن�زواء ،ولكن�ك ال تفتق�د الحيوي�ة
والشجاعة وال تحتاج إىل من يدعمك.عاطفياًّ :
تعرب عن
مشاعرك الصادقة أمام الرشيك برصاحة ،فتزداد قيمة يف
نظ�ره ويزداد تعلقه بك أكث�ر فأكثر.صحياً :قد تمر بأوضاع
مزعجة تحمل فوىض وعدم رىض ،لكن ذلك ال ينعكس س�لبا ً
عىل وضعك الصحي بسبب إرادتك القوية.

الجدي

مهني�اً :تس�اعدك الظروف ع�ىل االس�تعداد جيّدا ً
وتوس�يع مروح�ة البح�ث لتق� ّدم يف النهاية عم�ً
ناجزا ً ينال اإلعجاب.
عاطفياً :قد تعيش قص�ة عاطفية وتتمتع بأوقاتك ،وقد
تق�ع تحت س�حر أحد االش�خاص الذي ينس�يك م�ا حولك.
صحياً :اس�ته�ك األدوية واملنومات واملهدئات أو املس�كنات
املختلفة والتدخني تشكل خطرا ً عىل صحتك.

الدلو

ُّ
ّ
التنق�ت غري
وتجنب
مهنياً :احذر عدم االس�تقرار
املدروسة ،وحاول أن تجد أمنك بالقرب من املحيط
الضيّق.
عاطفياً :يجب عدم التأجيل واإلهمال يف الحب بعد اليوم،
تجد حوافز تمنحك الجرأة والعزيمة إلكمال خطواتك.
صحي�اً :تناور بعض ال�يء قبل التقيد باإلرش�ادت الطبية،
لكن رسعان ما تلتزمها حرفياً.

الحوت

مهنياً :انتبه لكل ما يجري حولك واجمع املعلومات
وحاول أن تتوصل إىل نتائج واضحة ،إنما بعيدا ً عن
االلتباس واملشك�ت.
عاطفي�اً :عامل الرشيك بهدوء ّ
وعرب له عن أفكارك ونبهه
إىل رضورة الحذر من بعض املرتبصني بكما رشاً.
صحياً :قد تقول بينك وبني نفس�ك إنك ال تحتاج إىل ممارسة
أي نشاط ريايض ،لكن األيام ستثبت لك خطأ تفكريك.

اختبارات شخصية

منظمة اوروبية البحاث القضاء.
 - 1965وف�اة س�تان لوريل الذي كان يش�كل
م�ع اوليفر ه�اردي الثنائ�ي الفكاه�ي لوريل
وهاردي.
 - 1966اللواء ص�ح جدي�د يقود حركة تطيح
بالرئيس ام�ني الحافظ وق�ادة البعث القدامى
من بينهم ميشال عفلق مؤسس الحزب وص�ح
البيطار رئيس الحكومة.
 - 1981مجموعة مس�لحة من منظمة الحرس
املدن�ي اليمينية تقتحم الربملان وتحتجز النواب
والوزراء يف اسبانيا.
 - 1996مقت�ل صه�ري صدام “حس�ني كامل
وش�قيقه” بايدي اف�راد عش�ريتهما بعد ث�ثة
ايام من عودتهما اىل العراق.
 66 - 2006قتي� يف انهيار سوق يف موسكو.
 - 2006وفاة رئيس جزر القمر الس�ابق سعيد
محمد جوهر  (81عاما).

اجلزء االول

األبراج والوظائف 2020

برج الحمل :سنة مثرية!
ً
طموحا للغاية وس�تواجه عد ًدا من
أيها الحمل ،هذا العام س�تكون
التحديات .سيكون مفتاح نجاحك هو أن تظل متج ًها نحو التفكري
اإليجابي واس�تخدام كل أداة تحت ترصفك .وس�وف تشعر أنك أقل
ً
نجاحا يف ش�هري أبريل ومايو .سيش�هد
توترًا ،وبالتايل تكون أكثر
ش�هر س�بتمرب ً
أيضا تحقيق أهدافك .إذا كنت تبح�ث عن وظيفة؟
فإن شهر أبريل هو الوقت املناسب لذلك.
ً
ح�اول أن تك�ون ً
وقاب�� للتكي�ف  ،حي�ث توج�د الكثري من
مرن�ا
التغيريات يف العمل.
برج الثور :النجاح الوظيفي قادم!
عام  2020يعد بأن يكون عامً ا إيجاب ًيا ألولئك الذين ينتمون إىل برج
الثور .ستضمن شجاعتك وطاقتك وأخ�قيات عملك ،عىل حصولك
ع�ىل نتائج محببة .تأكد من الرتكيز ع�ىل أفضل الصفات الخاصة
بك .وس�يكون شهر أبريل نقطة مهمة ولكن األمور ستتحسن مع
نهاية الع�ام عندما تحص�ل مواهبك عىل التقدير الذي تس�تحقه،
مم�ا يؤدي إىل صفق�ات مهمة أو زيادة األرب�اح أو حتى زيادة! إذا
كنت تبحث عن وظيفة ،فقد تجد مبتغاك يف شهر نوفمرب من العام
.2020
ً
جش�عا ج ًدا! كن صب�ورا ً إذا كنت تريد تجّ نب إقامة
يف يناير ،ال تكن
ع�قات غري مدروسة مع أحد الرشكاء يف العمل.
برج الجوزاء :اعطي كل ما لديك!
ع�ىل الرغم من حقيقة أن بداية العام لن تكون األفضل من الناحية
املهنية ملولود برج الجوزاء ،إال عام  2020سيكون العام الذي تكرّس
فيه قلبك وروحك لعملك وسوف ي�حظ ذلك رئيسك يف العمل .التزامك
س�يضمن لك نتائج ممتعة ومثرية للدهش�ة .راق�ب ً
أيضا زم�ئك.
ستكون أشهر يونيو وسبتمرب وديسمرب أشهر ناجحة بالنسبة لك؛
حيث س�يبدأ كل يشء يف العمل .تبحث عن وظيفة مثالية وسياعدك
يف تحقيق ذلك كوكبي مارس ومريكوري .يعترب ش�هر يونيو ،2020
ً
وقتا مناس ًبا ويحمل لك املكافآت.
أما من  15إىل  20نوفمرب  ،راقب حسابك املرصيف واحذر من عمليات
االحتيال املحتملة حيث تقع أموالك يف األيدي الخطأ.
الرسطان :تصميم مذهل يجعل كل يشء ممكن!
س�تظهر هذا العام أيه�ا الرسط�ان ،تصميمًا حقيق ًيا وس�تعطي
ُ
س�تظهر للناس ما تس�تطيع .ويف نهاي�ة العام
نفس�ك يف عمل�ك.
س�تكون لدي�ك الفرصة إلنهاء مرشوع عملت علي�ه لفرتة طويلة.
س�تنطلق السنة يف بداية جيدة وتحدي ًدا يف شهر يناير عندما تكون
ً
مليئ�ا بالثق�ة التي س�تعززك لبقية العام .س�يكون لدي�ك اإلقناع
واملب�ادرة والكفاءة يف أعىل ش�كل .إذا كنت تبح�ث عن وظيفة ،قد

يكون نوفمرب وديسمرب من أشهر الحظ .ال تخف من توسيع آفاقك
والبحث يف الخارج.
قد تش�عر بالثق�ة ،لكن ال تدع هذا يخطئ يف غطرس�ة من ش�أنها
أن تنف�ر م�ن زم�ئك .قد ينته�ي بك املطاف إىل أش�خاص مزعجني
س�تحتاج مس�اعدتهم يف املس�تقبل ،لذلك حاول أن تبقى يف كتبهم
الجيدة.
االسد :سنة صعبة!
أنت أمام عام محموم أيها األس�د؛ إذ س�وف تواجه عقبات متعددة
ً
عائقا أم�ام تقدمك .فق�ط التزامك
وس�يكون زم��ء العمل لدي�ك
وتفانيك يمكن أن يس�اعدك عىل النج�اح .إذا لم تنجح األمور ،فقد
تميل إىل تغي�ري وظيفتك .قد تكون هناك بع�ض التغيريات الكبرية
ه�ذا العام وقد تفقد وظيفتك أو تغري مس�ار حياتك املهنية تمامً ا.
ولك�ن من س�بتمرب فصاع� ًدا ،وبدعم م�ن النجوم ،س�تبدأ األمور
بالتبل�ور .إذا كن�ت تبحث عن وظيفة ،قد ت�ؤدي أي جهات اتصال
تجريها يف سبتمرب إىل يشء مثري.
ق�د يكون ش�هر يونيو ش�هرًا صع ًبا بالنس�بة لك ،ولكن اس�تمر يف
العمل وال تفقد األمل!
العذراء :زيادة عزمك!
ً
متحمس�ا ،إال أنك تفتق�ر إىل الطاقة.
ع�ىل الرغم من أنك قد تكون
س�يتعني علي�ك أن تظل مرك ًزا ،حتى لو كانت امله�ام تثقل كاهلك.
ستشهد بداية العام حظك وتجتمع مواهبك لتكوين ع�قات جيدة
مع زم�ئك أو رشكاء عملك .س�وف تكون معنوياتك مرتفعة ً
أيضا
يف أبري�ل .إذا كن�ت تبحث ع�ن وظيفة ،ق�د يأتيك عرض يف ش�هر
مايو.
ً
بطيئا .ح�اول أن تظل
قد تش�عر بالكس�ل قلي�ً وقد يك�ون تقدمك
مرك ًزا ومتحمسً ا لتعويض أي وقت ضائع.

سودوكـــو

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

أفقي
1نبت�ة عش�بية جبلية
توض�ع لتزكية الش�اي
أو للع�ج  oقوام
2فضة سائلة  oأرشد o
نصف فارغ
3طائر اس�طوري يحيا
بعد احرتاق  oكثري جدا
4إمارة عربية
5ماكنة تحرك ما نركبه
برا وبحرا وجوا
6انخف�اض درج�ة
الحرارة  oنصف راية o
العزوة واملكانة العائلية
7اح�د الوالدي�ن o
صباحك مثله  oيابسة
8نبات طيب يف السلطة
 oمنطقة متنازع عليها
يف جنوب مرص
9قبول حسن
10مث�ل عرب�ي قدي�م
يق�ال يف توافق اثنني يف
الشكل أو الشخصية

قـــــــصة

وعربة

ما أحلى االخالق !!
بع�د انتقاله بأس�ابيع ،و خ�ل
تنقله بالباص ،كان أحيانا ً كثرية
يستقل نفس
الب�اص بنف�س الس�ائق .و ذات
م�رة دفع أجرة الب�اص و جلس
فاكتش�ف أن الس�ائق أع�اد ل�ه
 20بنس�ا ً زيادةعن املفرتض من
األجرة.
فك�ر و ق�ال لنفس�ه أن علي�ه
إرج�اع املبلغ الزائد ألنه ليس من
حقه .ثم
فكر مرة أخرى و قال يف نفس�ه
َ
“إن�س األم�ر ،فاملبل�غ زهيد و
:
ضئيل ،و ل�ن يهتم ب�ه أحد كما
أن رشك�ة الباص�ات تحص�ل
ع�ىل الكثري م�ن املال م�ن أجرة
الباصات
و لن ينقص عليهم ش�يئا ً بسبب
هذا املبلغ ،إذن س�أحتفظ باملال
و أعتربه هدية
من الله و أسكت “
توق�ف الباص عن�د املحطة التي
يريدها امس�لم ،و لكن�ه قبل أن
يخ�رج من الب�اب ،توقف لحظة

و م�د ي�ده و أعط�ى الس�ائق
العرشين بنسا ً و قال له  :تفضل،
أعطيتني
أكثر مما أستحق من املال!!!
فأخذه�ا الس�ائق و ابتس�م و
س�أله“ :ألس�ت الس�اكن املسلم
الجديد يف هذه املنطقة ؟
إني أفكر من�ذ مدة يف الذهاب إىل
مس�جدكم للتعرف عىل اإلس�م ,
و لق�د أعطيتك املبلغ الزائد عمدا ً
ألرى كيف سيكون ترصفك”!!!!!
و عندما نزل املس�لم من الباص
 ,ش�عر بضعف يف س�اقيه و كاد
أن يقع أرضا ً من رهبة املوقف!!!
فتمس�ك بأقرب عامود ليس�تند
عليه ,و نظر إىل السماء و دعا
باكيا :
ي�ا الل�ه ،كنت س�أبيع اإلس��م
بعرشين بنسا ً!!
أحيان�ا ً ما نك�ون نح�ن النافذة
التي يري منها اآلخرون األس��م
كل مِ َّن�ا َ
يج�ب أن يك�ون ٌ
مث�ً و
ق�دوة لآلخري�ن و لنك�ن دائم�ا ً
صادقني ،أمناء

هـــــــل تعلــــــم
*ه�ل تعلم أن َ
الجمل يس�تطيع أن ُيخزن م�ا مقداره  113لرتا
من املاء خ�ل  13دقيقة.
* هل تعلم أن املعدن الوحيد الذي يكون يف الحالة السائلة عىل
درجة حرارة ُ
الغرفة هو الزئبق.
* هل تعلم أن األخطبوط لديه ث�ثة قلوب ،وتسعة أدمغة ،وأن
دمه أزرق.
* ه�ل تعل�م أن خلية الدم الفردية تس�تغرق ح�وايل  60ثانية
لتدور دورة كاملة يف الجسم.
* ه�ل تعلم أن الش�خص الع�ادي يمي طوال عمره مس�افة
تعادل املي خمس مرات حول العالم.
* ه�ل تعل�م أن هن�اك  100ملي�ار خلي�ة عصبي�ة يف دم�اغ
اإلنسان.
* ه�ل تعل�م أن املاء يتجمد بش�كل أرسع عندما يك�ون دافئا
وليس باردا.
* ه�ل تعل�م أن القطط تعيش يف املتوس�ط لح�وايل  12إىل 15
سنة.

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

رأيس
1وح�دة معلوم�ات يف
نب�ات
الكمبيوت�ر  oدائما ً
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخري
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ري عىل
دائما ًالخري
اس�ري عىل مبدأ ان
صحراوي
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل
األمان
ويعطي
2يؤوي
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
يعت�رب ذل�ك منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
متشابهان
o
مسؤول
o
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
 ،ومش�كلتي أنني ،
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
ت�حظ
(جمعالجمال بداخيل ..
3عمل�ة عربي�ةت�حظ
ومعكوس�ة) oمندم�ر
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئا ًويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
الحياة ش�يئا ً من
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
عقب اش�عر ب�أن !جراح
وقلب رأسا عىل! لذلك
ف�ول
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�ي
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
4مؤن�س  oوالضعف حيال نف�ي ..
سوداني
اإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
5م�ن اوالد آدم  oن�درة
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�رييفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ري
تتش�ارك
(معكوسة) اعتقد بش�كل أو باخر
ولكن o
6م�ن االط�راف
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
الش�طارة وبرايي
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
استحسنه بذاتك فاالبداع امر بذاتك
7تدعو للخجل oمنوزراء
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
الذات نفس�ها ،من
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعيل
وراحتك
قناعات ف�
ه�ذهتفوقك
ف�انتجعيل
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
امللك وحاشيته ولك�ن ككنت ارد دوما ان
(معكوس�ة) o
8جهنم
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ري
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ري
ع�ىل
كلمات الثناء من
ع�ىل
وبخ
األم�ر ،ولهذا اوال اجعيل
اجعيل
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
دورك يف ه�ذه الحي�اة
الرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
يعطي مبني عىل دافع
9توق�ف  oم�نتقدم�ك
الخري ،ويتمنيان لك الخري،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فع�ه
والش�كر عىل
فع�ه الجلك
والدعاء
مقاب�ل والش�كر عىل ما
الن�اس دين�ا والدعاء
فائدة
وما هو غري املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
ثالث�ا بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغري
املناس�ب وما
تق�رري
(كلمتان)
10مجموعة
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
بحج�ة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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محمد عساف يطلق أحدث أغانيه العراقية «شهالحالوه»
أطلق محبوب العرب ،الفنان محمد عساف ،احدث
أغانيه باللهج�ة العراقية عر موقع الفيديوهات
يوتي�وب ،والت�ي حمل�ت عن�وان “ ش�هالحالوه
” الت�ي تعام�ل يف إنجازها مع أس�ماء المعة يف
مجال الكلم�ات واأللحان والتوزيع املوس�يقي،
خصوصا بعد النجاح الكبري للعملني الس�ابقني
ال�ذي طرحهم�ا محققا م�ن خاللهما انتش�ارا
واس�عا يف العالم العربي من خالل أغنية «مكانك
خايل» و»برصاحة» عىل كل املتاجر اإللكرتونية.
وجاء هذا العمل مكمالً ملس�رية التألق والنجاح
باللهج�ة العراقية بعد ان أعاد تجربته يف
الغناء مع الش�اعر رامي العبودي،

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

«آبل» تطلق تقنيات جديدة هذا العام

وامللحن عيل صابر واملوزع املوسيقي عثمان عبود .
وتقول كلمات األغنية
َ
وهالنزاكه وهالجمال
شهالحالوه
سحر بعيونك حبيبي يش خيال
فدوه للغمازة اروح
والشفايف والشعر
صاريل شقد اني عايش
ما شفت هيجي برش
ويرافق إطالق هذا العمل الغنائي الجديد « ش�هالحالوه « حملة
إعالمي�ة كبرية يف كل ال�دول الخليجية والعربي�ة من خالل أثري
اإلذاعات العربية وعىل املتاجر االلكرتونية كافة.

تشريح جديد لجثة القتيل في منزل نانسي عجرم
أعلنت ،رحاب بيطار ،املحامية السورية
ع�ن عائل�ة القتي�ل يف من�زل الفنان�ة
نان�ي عج�رم ،أن لجن�ة
األطب�اء الرشعي�ني املكلفة
بالكش�ف عىل جثة السوري
محم�د املوىس ،ق�د انتهت من
ترشي�ح جثته وس�رتفع التقرير
إىل القض�اء اللبناني من أجل اتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة ملتابع�ة س�ري
القضية وإصدار الحكم يف األيام املقبلة.

تتطل�ع عيون عش�اق منتجات آبل
دوما لألجه�زة والهوات�ف الجديدة
التي تكش�ف عنها هذه الرشكة كل
سنة ،فما التقنيات التي قد تطلقها
هذا العام؟
وتبعا لبع�ض الصفح�ات واملواقع
اإللكرتوني�ة املختص�ة بش�ؤون
التقني�ة فإنه ومن ب�ني أبرز أجهزة
آبل له�ذا العام س�يكون هاتف SE
بنس�خته الجديدة ،والذي سيحصل
عىل تقنيات ممتازة وسعر منافس.
ومن املف�رتض أن يأتي هذا الهاتف
بتصمي�م ش�بيه بتصمي�م هواتف
 ،Iphone-8ويزود بشاشة بمقاس
 4.7بوص�ة ،مثب�ت عليها ماس�ح

لبصم�ات األصاب�ع مدم�ج يف زر
 Homeالرئي�ي .كما س�يعمل هذا
الجه�از بمعال�ج  ،A13وذاك�رة
تخزي�ن داخلي�ة 64/128/256
غيغابايت ،وسيأتي بكامريا أمامية
بميزة التعرف عىل الوجوه .ويتوقع
أن تطلق آبل هذا العام أيضا  3نسخ
م�ن هوات�ف  ،iPhone 12نس�خة
م�زودة بشاش�ة  OLEDبمق�اس
 5.4بوصة ،ونسخة أخرى بشاشة
 OLEDبمق�اس  6.7بوصة ،وفيه
كام�ريا أساس�ية ثالثية العدس�ة،
م�زودة بمستش�عر ،3D TOF
ونس�خة ثالث�ة م�زودة بكام�ريا
مزدوجة العدسة.

«يوتيوب» يرد على أنباء طلب مصر حذف
المهرجانات
أوضح مصدر مس�ؤول يف رشكة غوغل ،مالكة منصة «يوتيوب» ،حقيقة
أنب�اء ت�م تداوله�ا مؤخرا ح�ول تق�دم نقابة امله�ن املوس�يقية املرصية
بطل�ب لحذف أغان�ي املهرجانات من املنصة .ونف�ى املصدر تلقي املنصة
أي�ة خطابات م�ن نقابة املهن املوس�يقية املرصية ،لح�ذف جميع أغاني
املهرجانات ،تنفيذا للقرار الذي أصدره نقيب املوسيقيني بشأن منع مطربي
املهرجانات من الغناء يف الحفالت .وكان الفنان هاني ش�اكر ،نقيب املهن
املوس�يقية ،قد أصدر قرارا بمنع التعام�ل مع مطربي املهرجانات نهائيا.
يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثري بعد حفل حسن شاكوش وعمر
كمال باستاد القاهرة ،وغناء أغنية «بنت الجريان» بنسختها القديمة وما
تحتويه من كوبليه «أرشب خمور وحشيش» .وقد أفرزت هذه املهرجانات
ما يس�مى بمس�تمعي الغريزة وأصبح مؤدي املهرجان هو األب الرشعي
له�ذا االنحدار الفني واألخالق�ي ،وقد أغرت حالة الرتدي هذه بعض نجوم
الس�ينما يف املس�اهمة الفعال�ة والقوية يف هذا اإلس�فاف ،فإن�ه بات من
الرضوري إعادة النظر يف كافة تصاريح الغناء».

«غوغل» تطرح تحديثا لبريد «»GMail

طرحت رشكة «غوغل» األمريكية
تحديثا ع�ىل بريده�ا اإللكرتوني
«جيمي�ل» يف تطبيقات�ه ع�ىل
الهوات�ف الذكية وس�طح املكتب،
الت�ي تجع�ل تقني�ات «البح�ث»
أس�هل .وذكر أن «غوغل» طرحت
تقني�ة «رشائ�ح البح�ث» ،الت�ي
يمكنه�ا تضيي�ق نتائ�ج البح�ث
بص�ورة كب�رية للمس�تخدمني.
ويمكن من خالل التقنية الجديدة
ع�ر «جيمي�ل» مث�ال البحث عن
اس�م أحد الزمالء ،ث�م النقر فوق
رشائ�ح البح�ث املنبثق�ة أس�فل
مرب�ع البح�ث للعثور ع�ىل الريد
اإللكرتون�ي املح�دد ال�ذي تبحث
عنه .كما س�يمكن من خالل تلك
التقني�ة ع�ىل «جيمي�ل» تضييق

الخيارات الخاص�ة بالبحث مثال،
أن يظه�ر أوال الرس�ائل التي بها
مرفق�ات أو الرس�ائل الت�ي به�ا
مرفقات من نوع  PDFأو ملفات
إكس�يل أو ملفات نصي�ة ،وما إىل
ذل�ك من خي�ارات .كما يمكن من
خالل تلك الخ�واص الجديدة التي
طرحته�ا رشكة «غوغ�ل» البحث
مثال عن رسائل الريد اإللكرتوني
املس�تلمة ،خ�الل ف�رتة زمني�ة
مح�ددة ،وتصفي�ة النتائ�ج مثل
الدردشات أو إدخاالت التقويم.
وم�ن املق�رر أن يت�م ط�رح تل�ك
امليزات الجديدة يف وقت الحق لكل
مس�تخدمي «جيميل» بعد انتهاء
االختب�ارات التي تج�ري عليها يف
النسخة التجريبية.

تغريدات

بليغ ابو كلل

خلي جنرب شي خمتلف!
من حكومة  2006وإىل حكومة  2018كانت هناك حماصصة
حزبيــة ومكوناتيــة ..اجوي الشــباب وفرضــوا معادلة
وطنية جديدة ،شنو املشكلة إذا جربنا ما يريدون؟
مو شــرط متثيــل املكونات يأتي عرب األحــزاب يف هذا
الوقت!
مراح الشيعة وال الكورد وال السنة ينقصون!
وال ناطحات السحاب راح تتفلش!
يقولــون :املناصب والقرار و احلكومة لنا ،ألنهم املكون
األكرب  ،وعندما تطالب بقية املكونات حبقوقها يقولون
هلم :لقد انتهى زمن احملاصصة الطائفية!!!
إذن ملــاذا ترفضــون أن يكــون رئيس الــوزراء كرديا او
مسيحياً أو شيعياً مستقالً ؟؟

محمد الكربولي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

وكتبت عر حسابها الخاص عىل «تويرت»« :لجنة
األطباء الرشعيني عاين�ت الجثة ونفذت مهمتها،
وهي بصدد تنظيم تقريرها لتس�ليمه إىل القضاء
اللبناني املختص».
يُذك�ر أنه�ا ه�ددت وس�ائل اإلع�الم من�ذ قرابة
األس�بوع ،وحذرتهم من التداعي�ات القانونية يف
حال اس�تخدامهم لكلمة «لص» بتوصيف القتيل
قب�ل انته�اء التحقيق واص�دار الحك�م النهائي.
ً
مش�رية لتط�ورات جدي�دة يف القضي�ة ،وطالبت
بإعادة تمثي الجريمة.

ديميت أوزدمير ال تبحث عن الرجال
احتفل فريق عمل مسلسل «قدرك هو املنزل الذي
وُلدت فيه» ديميت أوزدمري وإبراهيم ش�يليكول
بعيد ميالد األخ�ري ،حيث نرشت ديميت مقاطع
فيديو م�ن االحتفال عر خاصية س�توري عىل
اإلنستغرام لتشارك جمهورها هذا الحدث ،ولكن
رغم جماهرييّتها الواس�عة ترى نفسها
ليست من نجوم الصف األول.
ع�ىل الرغ�م م�ن الجماهريي�ة
الواس�عة الت�ي حققتها ديميت
بع�د نج�اح آخ�ر أعماله�ا
الدرامي�ة «الطائ�ر املبك�ر»
أمام جان يامان ،رفضت أن
تكون يف الص�ف األول بني
نجم�ات تركيا ،ورفضت
مس�اواتها م�ع بريي�ن
س�ات بطلة «العش�ق
املمن�وع» وكذلك توبا
بو يو كس�تني
بطلة «س�نوات

الضياع» ،ورأتهما من نجمات الصف األول.
أما هي فرتى نفسها يف املرتبة الثانية أو الثالثة،
تنف أنه أصبح لديها جماهريية واسعة
فيما لم ِ
بع�د عرض مسلس�لها األخري «الطائ�ر املبكر»،
وكذل�ك مسلس�لها الدرامي الجدي�د «قدرك هو
املنزل الذي وُلدت فيه» واملأخوذ عن الرواية
األكثر مبيعا ً يف عام .2019
عىل صعيد آخ�ر ،انترشت قبل فرتة
العدي�د م�ن األخب�ار ع�ن عالقة
ح�ب جديدة تدخل حي�اة بطلة
«الطائر املبكر» ،وهذا ما نفته
مؤك ً
أخريا ً
ّ
دة أنها ال تبحث عن
الرجال.
وتس�تعد ديمي�ت لحضور
حف�ل توزي�ع جوائ�ز
الفراش�ة الذهبي�ة املقرر
انطالق�ه يف نهاي�ة
الش�هر الح�ايل يف
 28فراير.

يارا سفيرة لعالمة
«ميسي» التجارية
وقع خيار إدارة متجر الالعب األرجنتيني
«مي�ي» ع�ىل النجم�ة اللبناني�ة ،يارا،
كس�فرية للحملة اإلعالمي�ة االجتماعية
األوىل الخاصة بعالمتهم التجارية .حيث
فاجأووها بتقديم هديّ�ة لها عبارة عن
 Puff Vestم�ن الل�ون الكح�يل ..وه�ي
الص�ورة الت�ي نرشته�ا ع�ر صفحتها
الخاص�ة ع�ىل «إنس�تغرام» وأرفقته�ا
بتعليق جاء فيه« :شكرا ً جزيالً ل� -Me
ٍ
 si Brandعىل ه�ذه الهدية الخاصة ،أنا
س�عيدة جدا ً إلختياري كسفرية للحملة
اإلعالمي�ة اإلجتماعي�ة األوىل للعالم�ة
التجاري�ة الخاصة ب�»ميي» ،وأن أقود
هذه الحملة يف منطقتن�ا» .هذا ووعدت
متابعيها بحس�م  20%عىل املش�رتيات
يف حال قدموا القس�ائم باسمها،
بمزي ٍد من املفاجآت.

إليسا تهاجم حكومة بالدها بعد تسجيل أول إصابة بـ»كورونا»
اعرتض�ت ،إليس�ا ،ع�ىل ع�دم أخ�ذ
الحكوم�ة اللبناني�ة حيطته�ا بخطة
وقائية تتمثل بوقف الرحالت القادمة
م�ن إي�ران ،وذل�ك بع�د إع�الن وزير
الصحة اللبناني ،حمد حسن ،تسجيل
أول حال�ة إصاب�ة مؤك�دة بف�ريوس
«كورون�ا» ،واالش�تباه بحالتني أخر،
خاص�ة أن أول إصاب�ة ظه�رت بع�د
وصوله�ا الخميس إىل ب�ريوت قادمة
م�ن مدين�ة ق�م اإليراني�ة ونقلها إىل
مستشفى رفيق الحريري.
وقالت إليس�ا يف تغريدة عر «تويرت»:

هبة طوجي
ُتطلِق أغنية
مسلسل
«هوس»

«نحن�ا معوّدي�ن نبك�ي عالش�غلة ملا
تص�ري بدل م�ا نتوق�ى من�ا! ليش ما
توقف�ت الرح�الت من إي�ران من أول
لحظ�ة ص�ار فيها ف�ريوس وما تمت
الس�يطرة عليه فيها؟ ش�و كان صار
لو أخدنا وقاية؟».
وكان وزير الصحة اللبناني قد أكد ،يف
مؤتمر صحفي ،عزل أول حالة مصابة
بكورونا من عىل متن الطائرة ،مش ً
ريا
إىل أنه�ا تبل�غ م�ن العم�ر  45عامً �ا،
إضاف�ة إىل أن هناك حالتني مش�تبها
بهما باإلصابة بفريوس كورونا.

أطلقت النجم�ة ،هبة طوجي ،أح�دث أغنياتها
بعن�وان «لحظة ي�ا ريت»عر قناتها الرس�مية
عىل « ،»YouTubeوهي أغنية مسلسل «هوس»
ومن إخراجها ،وكلمات غدي الرحباني ،وألحان
أس�امة الرحباني .علما ً أنها تخ�وض تجربتها
الدرامي�ة األوىل أم�ام الفن�ان عاب�د فه�د ،م�ن
خالل هذا املسلس�ل الذي كتبت�ه نادية األحمر،
ويخرج�ه محم�د لطفي.ويتضم�ن العم�ل 10

ُ
س�تعرض خ�ارج الس�باق الرمضاني،
حلقات
علما ً ان «طوجي» لعبت البطولة يف أربعة أعمال
مرسحية رحبانية ،وتألقت بدورها «إزمريلدا»
ضم�ن مرسحي�ة «نوت�ر دام دو
باري�س» ،وتعاون�ت م�ع أهم
الرشكات العاملية ك�»ديزني»،
ووقف�ت ع�ىل أكر مس�ارح
الوطن العربي والعالم.

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

منمنمات

فانشو ونظام دعاوى
العشائر سنة 1918
طارق حرب
بع�د دخول الق�وات االنكليزية اىل العراق بداية الحرب العاملية االوىل أصدرت س�نة 1916م
نظام دعاوى العشائر ،ولكن بعد دخول هذه القوات اىل بغداد يف  1917/3/11ألغت نظام
العش�ائر لس�نة  1916وأصدرت نظام دعاوى عش�ائر جديدا يف  ،1918/7/27وقد صدر
هذا النظام زمن حكم بغداد من نائب الحاكم الس�يايس االنگليزي ،آرنولد ولسن ،الذي حل
محل الحاكم برييس كوكس الذي نقل من بغداد اىل طهران ،وقد أصدره الحنرال (أچ  .دي،
فانشو) الذي كان القائم بأعمال القائد العام للحملة العراقية والذي توىل هذا املنصب بعد
وف�اة قائد هذه القوات الجنرال االنگليزي (إس�تانيل مود) بعد دخول القوات االنگليزية اىل
بغداد بأش�هر فقط يف  ،1917/11/28ويف س�نة  1916قام بكتابته (هنري دوبس) الذي
أصبح فيما بعد س�نة  1923املندوب الس�امي الريطاني يف بغداد لس�نوات عديدة ،وكان
هو مع نوري باش�ا الس�عيد من حول العراق من دولة منتدبة اىل دولة مس�تقلة قبل دول
املنطقة املنتدبة ،بما فيها مرص ،وقد ورد ان سبب وضع نظام  1916هو الحاجة اىل منح
الحكام السياسيني االنگليز اىل صالحيات يف القضايا القانونية والجزائية حيث يتم تشكيل
مجلس عش�ائري ،ليحك�م بموجب االعراف العش�ائرية يف القضايا الت�ي يكون فيها أحد
املتنازعني من أبناء العشائر وخول الحاكم االنگليزي للمدينة القرار النهائي ،فله املصادقة
عىل قرار املجلس العشائري أو تعديله أو رفضه ،باالضافة اىل سلطته القضائية .أما نظام
دعاوى العش�ائر لس�نة  1918فقد صدر يف بغداد ،وقد أخذ ببعض أحكام النظام الس�ابق
بع�د تعديلها ،وأضاف أحكام جديدا ،وإذا كان وراء ه�ذا النظام االدارة االنگليزية يف بغداد
س�واء االدارة العس�كرية او املدنية بدءا من الحاكم السيايس برييس كوكس وخلفه آرنولد
ولسن ،وقائد القوات االنگليزية الجنرال ستانيل مود وخلفه فانشو ،فلقد كان وراء وضعه
الس�ري هنري دوب�س ،املختص بش�ؤون االدارة ،والعقيد فوكس الضاب�ط القانوني االول
والرائد مكنزي الضابط القانوني الثاني ،وكان للس�ري إيدغار بونهام كارتر ،رئيس القسم
القانوني يف بالد ما بني النهرين من س�نة  1917اىل سنة  ،1921الدور الكبري يف اصدار هذا
النظ�ام والذي أصدر بيان املحاكم ببغداد س�نة  1917وقانون العقوبات البغدادي وقانون
أصول املحاكمات الجزائيه لسنة  . 1918لقد توزع نظام دعوى العشائر لسنة  1918عىل
 62م�ادة ،وتم تعديله ملرتني االوىل س�نة  1924حيث انتقل�ت الصالحيات املخولة بالنظام
لالنگليز اىل وزير الداخلية واملحافظني والقائمقامني ،والتعديل الثاني لسنة  1933حيث تم
حرص تطبيق النظام عىل العش�ائر وأفرادهم فقط ،ولقد انترشت أحكام النظام عىل اسم
النظام والرسيان واالصطالحات الواردة فيه ،وعالقة النظام بالقوانني االخرى والسلطات
بم�ا فيها س�لطة بعقوبة الجل�د واالحوال التي توج�ب تطبيق أصول القضاء العش�ائري
واالج�راءات يف حالة تقديم الدعوى اىل املحاك�م ،ويف حالة عدم تقديم دعوى للمحاكم وما
هي االجراءات إذا كانت القضية حارج منطقة الحاكم الس�يايس ،وقواعد تبليغ املحكمة،
وكيفي�ة تعيني أعضاء املجلس العش�ائري وما بقرره املجلس عن�د ورود الدعوى ،واحالة
الدع�وى من املحكمة اىل الحاك�م وقطعية االحكام وعدم جواز تجديد الدعوى والعقوبات،
وتعدد املتهم�ني وتوصية املجلس واليمني ،وأحكامها والنكول ومحارصة العش�رية والزنا
واس�تحكامات العشائر وهدم الحصون واملباني وحراس�ة القرى ،وتغريم القرى واالبعاد
والقبض وضمانة منع القتل ،والتحقيقات والتعهدات واالستئناف والتمييز .ومن االحكام
املهمة يف هذا النظام انه يطبق عىل من ينتس�ب اىل عش�رية أو فخذ من عشرية والتي جرى
حس�ىم منازعاتها بواس�طة ش�يوخ بدالً من املحاكم وق�رار الحاكم الس�يايس يف إعتبار
أحد من أفراد العش�ائر من عدمه قطعياً ،واملجلس العش�ائري هو املجلس الذي يضم من
الش�يوخ يعينهم الحاكم الس�يايس ،والقرار هو ما يتخذه املجلس من حكم ويطبق حكم
ه�ذا النظام حتى لو خالف�ت أحكامه القوانني االخ�رى عدا بيانات القائ�د العام ،ويجوّز
النظام اس�تبدال الحبس بعقوب�ة الجلد باملقرعة ،ويتم اللجوء اىل االعراف العش�ائرية ،إذ
كان املوض�وع أقرب اىل رضا الطرفني وانهاء النزاع بش�كل أفضل م�ن املحكمة ،واالحالة
اىل املجلس تتم من الحاكم الس�يايس حتى لو قدمت الدعوى اىل محكمة ،فله س�حبها من
املحكمة بنا ًء عىل مررات ،وللحاكم سلطة اعادة الدعوى اىل املجلس ،لكي يصدر قرار آخر
أو يحيلها عىل مجلس آخر أو يرىء املتهم أو يصدر قرارا بالتعويض أو حكماً آخر.
من ذلك نالحظ ان سلطة املجلس العشائري ال قيمة لها أمام الحاكم الذي له اتخاذ كل ما
يلزم خالف قرار املجلس العشائري ،والحاكم له الحكم بالغرامة بدالً من الحبس أو الجلد،
وأعىل مدة حبس  14س�نة ،ومنح النظام الحاكم سلطة القبض عىل جميع أفراد العشرية
او الحج�ز عىل اموالهم ومصادرتها ،وفرض الغرامة عىل جميع أهل القرية ،واملرأة الزانية
تعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل خمس سنني أو بالغرامة ،ومنع النظام بناء حصن بدون
إذن ،ويجوز هدم الحصن ونقل خيم العشائر وهدم املباني ،وجواز القبض بدون موافقة،
للتمييز.
لالستئناف ،وتخضع
واالح�كام الص�ادرة ال تخض�ع

بعد غياب  16عاما ..عودة مسلسل  Friendsرسميا
أك�د طاق�م عم�ل املسلس�ل الكومي�دي الش�هري
«فرين�دز» عودته رس�م ًيا عىل منص�ة البث HBO
 ،Maxبع�د  16عامً �ا م�ن ب�ث الحلق�ة األخرية يف
.2004
وس�يكون العرض األول يف آيار/مايو املقبل ،حيث
شارك كل من النجوم :جنيفر أنيستون ،وكورتيني
كوك�س ،وديفيد ش�ويمر ،وليزا ك�ودرو ،الصورة
نفس�ها م�ع التس�مية التوضيحية ذاته�ا ،والتي
ذكرت  It’s happeningأي أنه يحدث اآلن.
وتبقى تفاصيل العرض الخاص رسية للغاية ،ومع
ذلك فإن حلقات املسلس�ل ليست مكتوبة ،وستتم

إعداده ليضم املبدعني يف السلسلة.
ورصح ،كيف�ني راي�يل ،كبري مس�ؤويل
املحت�وى يف  HBO Maxأن�ه م�رسور
ً
جيال
للغاية ملش�اهدة متابعة املسلسل
بعد جي�ل ،متاب ًعا« :نعتق�د أن العرض
ّ
س�يوحد املعجب�ني األصلي�ني
الجدي�د
والجدد».
ومنذ شهور ،كانت هناك تكهنات بأن
فري�ق العمل س�يعود م�ع ،HBO Max
وسيتم إطالق املسلسل يف شهر مايو ،وتم
تأكيد هذه الشائعات اآلن.

«الن ّحات» يجمع أمل بشوشة وباسل الخياط
في «رمضان»

بدأ تصوير أوىل مش�اهد مُ سلسل «النحّ ات»
نهاية األس�بوع الفائت يف العاصمة بريوت،
وكان�ت األيّام األوىل ق�د إنطلقت مع تصوير
مش�اهد النجم باسل خيّاط الذي يؤ ّدي دور
البطولة وإىل جانبه النجمات أمل بوشوش�ة
ولي�ا بو ش�عيا وندى أب�و فرح�ات ،عىل أن
ينتق�ل فري�ق العمل الحق�ا ً لتصوي�ر بقيّة
مش�اهد املُسلس�ل يف ش�مال لبن�ان .يجمع
العمل نخبة من أبرز وج�وه الدراما العربيّة
نذك�ر من بينه�م دياموند أبو عب�ود وفادي
ابراهيم وجوزيف بو ّ
نصار ودارينا الجندي
وي�ارا قاس�م وإي�يل م�رتي وكارول عب�ود
وأليك�و داوود وعص�ام الش�ناوي وقاس�م
منصور وغريهم.
م�ن جهت�ه ،ق�ال مخ�رج العم�ل مج�دي
الس�مريي ّ
أن أج�واء التصوي�ر إيجابيّ�ة
ُتس�يطر عليها الحماس�ة إلنه�اء التصوير

ووض�ع اللمس�ات األخ�رية قب�ل العرض يف
رمض�ان  ،2020ووص�ف «النحّ ات» بالعمل
املُميّز واملُختلف من حيث الطرح واملوضوع.
كم�ا أضاف ّ
أن الصورة س�تكون لها بصمة
أن ّ
بخاص�ة ّ
ّ
ّ
اإلتجاه
خاصة وهويّ�ة فريدة،
العام للمُ سلس�ل فرض العم�ل بمُ واصفات
عامليّة ،وختم مُ نوّها ً بنجوم العمل واملُ ّ
مثلني
الذي�ن س�يُطلّون عىل املُش�اهد أيض�ا ً بأداء
مُ ختل�ف وهويّات جدي�دة»ّ .
أن ه�ذا العمل
ّ
يتمتع بها النجم
عاملي
يحت�اج لقدرات نجم
ّ
باسل خيّاط الذي سي ّ
ُوظف حتما ً ّ
كل قدراته
يف مرشوع هو نقطة تحوّل وتح ّد .وسيشهد
ه�ذا العمل والدة ليا بو ش�عيا نجمة جديدة
يف عال�م الدراما ،مُ وجّ ها ً تحيّ�ة ّ
لكل النجوم
ّ
الذي�ن إنضمّوا إىل طاقم العمل .يُذكر أنه من
املُقرّر عرض «النحّ ات» عىل قناة «أبو ظبي»
وذلك ضمن السباق
الرمضاني لهذا العام .
ّ

اعالنك يف

يضمن لك االنتشار االوسع
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