ملك األردن يأمر بإرسال طائرة خاصة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
إلجالء طفل أردني من العراق
مؤيد الالمي
عمان /متابعة الزوراء:
أمير العاهل األردني ،امللك عبد الله الثاني ،بإرسيال
طائيرة خاصة إىل إقليم كردسيتان يف العراق إلجالء
طفل أردني مين هناك .وقال رئييس هيئة األركان
األردنيية املشيرتكة ،الليواء الركين يوسيف أحميد
الحنيطيي ،إنيه أوعز بنيا ًء عىل “توجيهيات ملكية
سيامية” ،إىل قائيد سيالح الجيو امللكيي األردنيي
بإرسيال طائيرة من نيوع ( )C130إىل مدينة أربيل
إلجالء الطفل األردني ،هاشيم عبد الرحيم يوسيف
حسن ،لنقله إىل أحد املشايف األردنية.وأوضح اللواء
الحنيطيي :أن الطائيرة مزودة بطاقيم متخصص
بالخدمات الطبية امللكية.

وزير الداخلية يوعز باإلسراع يف تفعيل
مشروع الفيزا اإللكرتونية للمسافرين

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أوعز وزير الداخلية ،ياسن طاهر اليارسي ،امس االحد ،بدراسة مرشوع الفيزا اإللكرتونية
للمسافرين كافة واإلرساع بتفعيلها.وقال املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «اليارسي ترأس اجتماع هيأة رأي الوزارة رقم ( )1لسنة ٢0٢0
بحضور وكالء الوزارة األعضاء ،وأوعز بدراسة مرشوع الفيزا اإللكرتونية للمسافرين كافة
واإلرساع بتفعيلها».وأضاف :انه «جرى خالل االجتماع متابعة مراحل تنفيذ قرارات هيأة
الرأي لالجتماع السابق ،ومناقشة عدد من القضايا واتخاذ القرارات التي تسهم يف تطوير
عمل الوزارة عىل املستوى األمني والخدمي واإلداري ومختلف مفاصل العمل األخرى».
واوضح :أن اليارسي تطرّق خالل االجتماع إىل فقرات املوازنة االستثمارية للوزارة للعام
 ،٢0٢0مش ّددا ً عىل أهمية تعزيز قدرات قيادة قوات حرس الحدود ومسك قاطع املسؤولية
بن العراق وسوريا ،موجها ً بتجهيز قيادة قوات الرشطة االتحادية بعجالت حديثة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7196 :االثنين  24شباط 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار
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القانونية النيابية حتذر من دخول البلد يف فراغ دستوري

التخطيط االسرتاتيجي لـ  :الربملان مل يطلع على املنهاج الوزاري والسري الذاتية حلكومة عالوي
الزوراء /حسن فالح:
كشيفت لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعية الربنامج الحكوميي النيابية
عين تقدييم  53نائبيا طلبا اىل رئاسية
الربمليان لتحديد موعد انعقاد الجلسية
االسيتثنائية ملنح الثقة لحكومة رئيس
الوزراء املكلف ،محميد توفيق عالوي،

وفيميا اكيدت ان الربمليان ليم يطليع
حتى اآلن عىل السير الذاتية ملرشيحي
الكابينية الوزارية واملنهياج الحكومي
لرئيس الوزراء املكليف ،حذرت اللجنة
القانونيية النيابيية من دخيول البلد يف
فيراغ دسيتوري يف حيال عيدم تمرير
حكومة عالوي.

مطار بغداد يتخذ إجراءات وقائية لفريوس “كورونا” للقادمني إىل العراق

وقال عضو لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعية الربنامج الحكوميي ،محمد
كرييم ،يف حديث لي”الزوراء” :ان دعوة
وجهت من قبل  53نائبا ،وكذلك رئيس
الوزراء املسيتقيل عادل عبد املهدي ،اىل
رئاسية الربملان ،لغيرض تحديد موعد
انعقاد الجلسية االستثنائية ملنح الثقة

لحكومة رئيس اليوزراء املكلف محمد
توفيق عالوي .مؤكدا :ان رئاسة الربملان
اىل اآلن لم تحدد املوعد النهائي النعقاد
الجلسة بسيبب معارضة بعض الكتل
السياسية ،وكذلك رئيس الربملان ونائبه
الثانيي ،عيىل آليية تشيكيل الحكومة.
واضياف :ان مواقيف الكتيل متباينية
بشيأن تشيكيل الكابينية الوزاريية،
السيما من قبل الكتل السنية والكردية
واالقليات وحتى بعض الكتل الشيعية،
هناك من يؤيد الحكومة ويدفع باتجاه
تمريرهيا .مبينا :ان بعض الكتل تخلت
عن مواقفها السابقة التي كانت تدعو
اىل تجاوز املحاصصة وموضوع تقاسم
السيلطة واملناصب اىل اخره ،ما سيبّ ب
عرقلة يف انعقاد الجلسة اليوم االثنن.
واوضح :ان الربملان لم يطلع حتى اآلن
عيىل السير الذاتية ملرشيحي الكابينة
الوزاريية واملنهياج الحكوميي لرئيس
اليوزراء املكلف محميد توفيق عالوي.
مشيددا عيىل رضورة عيرض السير
الذاتيية عيىل اعضياء الربمليان ،وكذلك
املنهاج الحكومي ،لغرض دراسته قبل
التصوييت عليه.واشيار اىل :ان لجنتيه
ستتابع عمل املنهاج الوزاري لحكومة
عيالوي يف حيال التصوييت عيىل منح
الثقية لحكومتيه .الفتيا اىل :ان عالوي
سييلزم وزراءه بتقدييم منهاج وزاري
كل حسيب وزارته خالل مدة شيهر او
 15يوميا بعيد منيح الثقية لحكومته.

وتابع :ان لجنة التخطيط االسرتاتيجي
ومتابعية الربناميج الحكوميي راقبت
املنهياج الحكوميي وميدى تطبيقيه
لحكومة رئيس الوزراء املستقيل عادل
ّ
وشخصت بعض االنحراف
عبد املهدي،
والخليل ،وخاطبيت رئاسية الربمليان
رئاسية الوزراء لغرض استضافة عبد
املهدي ،إال انه لم يأت اىل مجلس النواب.
بدوره ،حيذر عضو اللجنية القانونية،
النائب شيروان مرزا ،من دخول البلد
يف فراغ دسيتوري يف حال اخفق رئيس
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي من
نيل ثقة الربمليان لحكومته.وقال مرزا
يف حدييث لي”اليزوراء” :ان خالفيات
الكتيل السياسيية ما زاليت قائمة بن
القيوى السياسيية ،ال سييما السينية
والكردية وحتى بعض الكتل الشييعية
حول تشكيل الكابينة الحكومية .الفتا
اىل :ان رئييس الوزراء املسيتقيل عادل
عبد املهدي اكد انه سيرتك املنصب بعد
الثانيي من اذار املقبيل ،ففي حال عدم
منيح الثقية لحكومة عالوي سييدخل
البلد يف فراغ دسيتوري ،ويف ازمة كبرة
اكرب مين الحالية.واضياف :ان املرحلة
الراهنية تتطليب تنازل الجميع سيواء
كان مين الكتيل السياسيية او رئييس
الوزراء املكليف من اجل مصلحة البلد.
مؤكيدا :ان عيالوي ميا زال مرصا عىل
مواقفيه ،وعيدم اعطاء ايية مرونة يف
املناقشات مع الكتل السياسية.

منتخب الشباب يهزم موريتانيا بهدفني ويتأهل لدور الثمانية من بطولة العرب
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إعالميان يلغيان حفل زفافهما ويتربعان بالتكاليف جلرحى االحتجاجات

االخرية

احللبوسي يدعو إىل عقد اجتماع
لرئاسة اجمللس اليوم والكعيب يكشف
عما سيبحثه االجتماع
بغداد /الزوراء:
دعيا رئييس مجليس النيواب ،محميد
الحلبيويس ،رئاسية الربمليان إىل عقيد
اجتمياع ،الييوم االثنين ،للنظر بطلب
عقيد جلسية اسيتثنائية لتشيكيل
الحكومية الجدييدة ،وتحدييد موعيد
الجلسية ،فيميا كشيف نائيب رئييس
الربملان ،حسين الكعبي ،عما ستبحثه
رئاسية الربمليان يف اجتماعهيا الييوم.
وقيال مكتب الحلبيويس ،يف بييان ،إن
األخر «دعا رئاسية مجليس النواب إىل
عقد اجتماع اليوم االثنن السياعة 11
صباحا ،استنادا إىل املادة  10من النظام
الداخي ملجلس النواب».وأضاف املكتب
أن االجتمياع يأتيي «للنظير بالطليب
املقدم لعقد جلسية استثنائية لتشكيل
الحكومية الجدييدة وتحدييد موعيد
الجلسية».يف غضون ذلك ،كشف نائب
رئييس الربملان ،حسين الكعبيي ،عما
سيتبحثه رئاسية الربملان يف اجتماعها
اليوم.وقال الكعبي ،يف بيان :ان «هيئة
رئاسية مجلس النواب سيتعقد صباح

الييوم اإلثنين اجتماعا خاصيا ً لبحث
املنهاج الحكومي لرئيس الوزراء املكلف
محميد توفيق عالوي ،والسير الذاتية
ملرشيحي الحكومة الجدييدة عىل وفق
النظام الداخي واإلجراءات املعمول بها
يف مجليس النواب» .واضياف انه «من
املؤميل ان يكون ييوم األربعياء املقبل
موعيدا لعقيد جلسية مجليس النواب
ملنح الثقة لحكومة عالوي ،سييما وان
امليدة القانونية للتكليف شيارفت عىل
كاف
اإلنتهياء ،وليم يعيد هناك وقيت
ٍ
لحسم موضوع تشكيل الحكومة».

أكد أهمية تكثيف «النضال املهين» ملواجهة التحديات العربية

احتاد الصحفيني العرب جيدد استنكاره لصفقة القرن ويطالب احلكومات العربية مبراجعة التشريعات السالبة للحريات
القاهرة /الزوراء:
أكيد االتحياد العيام للصحفيين العرب
أهمية تكثييف النضال املهنيي ملواجهة
تحديات الظروف العصيبة التي تمر بها
األمة العربية وتناميي مظاهر الفوىض،
وفيما جدد استنكاره لصفقة القرن التي
أعلنها الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
طاليب الحكوميات العربيية بمراجعية
الترشيعيات السيالبة للحرييات ،ومنح
الصحافة العربية قدرا أوسع من الحرية.
وقال االتحاد ،يف بيان ختامي صدر عقب
اجتماع عقده يف القاهرة ،برئاسة رئيس
االتحياد مؤيد الالمي ،وتلقيت «الزوراء»
نسخة منه :بالنظر إىل الظروف الدقيقة
التيي تمر بهيا األمة العربيية ،خصوصا
ميا يتعلق بالقضيية الفلسيطينية التي

تتعيرض إىل مؤامرات خطرة ،فقد اتفق
الحارضون ،وباإلجماع ،عىل إطالق اسم
«فلسطن» عىل اجتماعات هذه الدورة.
وأضياف :أن الظروف العصيبة التي تمر
بها األمية العربية والتيي يميزها تنامي
مختليف مظاهير الفيوىض والتشيتت
والحيروب ،وتعميق الرصاعيات العربية
عربيية ،وباسيتمرار تراجيع ميؤرشات
حرية الصحافة والتعبر ،وباقي تجليات
حقوق اإلنسيان ،تستوجب املراهنة عىل
تكثيف أشيكال النضيال املهني ملواجهة
هذه التحديات.وتابع :أن االتحاد العام،
الذي كان وسييظل يف طليعة التنظيمات
املهنية العربية للتصدي ملختلف املؤامرات
وفيا لدوره يف مواجهة كل هذه املخاطر
والتحديات ،وهو يحث الزميالت والزمالء

وزير اإلسكان :تهيئة مليون قطعة
أرض ضمن التصميم احلضري

بغداد /الزوراء:
أكيد وزيير اإلعميار واإلسيكان ،بنكين
ريكانيي ،تهيئية ملييون قطعية أرض
يف بغيداد واملحافظيات ضمين التصمييم
الحرضي .وقال ريكاني يف تغريدة له :بلغ
عدد املواطنن املقدمن عىل قطع األرايض
يف بغيداد واملحافظيات أكثر مين مليونن
مواطن.وأضياف ريكانيي :الييوم قاربنا
مين تهيئية نحو ملييون قطعية أرض يف
بغداد وعدد من املحافظات يف مدن جديدة
بتصميم حضاري رائع .مؤكدا ً اسيتمرار
الوزارة بتوسعة حدود البلديات ،وإضافة
مدن جدييدة بعد إقرار قانيون التعويض

العيني يف مجلس النواب”.وتوقع ريكاني
“إنجياز املهمة خالل سينة واحيدة إذا ما
سيارت األمور بالوتيرة والهمة نفسيها
“.ولفت إىل أن “اسيتمرار مطالبة مجلس
النواب بإقيرار القانون أعاله ،وتخصيص
املباليغ لتنمية هذه املدن” .مشيرا ً إىل أن
“ميرشوع امليدن الجدييدة هيو مرشوع
واعد جيدا ً وجديد يف هذه املرحلة ،الغرض
منه توفر األرايض واملسياكن للمواطنن،
وتغير وجيه البلد ليكون حضارياً ،ومنح
أمل للعراقين” .وأعرب ريكاني عن شكره
وامتنانيه لكيوادر التخطييط العمرانيي
والبلديات العامة واملحافظن.

ليبيا /متابعة الزوراء:
اكيد مديير إدارة التوجييه املعنيوي
بي”الجييش الوطنيي الليبيي” ،خاليد
املحجيوب ،يف حديثيه لوسيائل اإلعيالم
الروسيية ،إن “ 16قتييال مين الجييش
الرتكيي سيقطوا عيىل أييدي القيوات
املسيلحة الليبية حتى اآلن ،ونعد الرئيس
الرتكيي باملزيد”.وكان الرئييس الرتكي،
رجب طييب أردوغان ،أكد ميرة جديدة،
وجود قيوات تركية يف العاصمية الليبية
إىل جانيب مقاتلين سيورين ،مين أجل

مواجهة الجييش الليبي بقييادة خليفة
حفرت.وقيال أردوغيان ،يف كلمية ألقاها
خالل مشاركته يف مراسم تدشن طريق
بري يف والية إزمر غربي تركيا ،بحسيب
ما أفادت وكالة إعالم روسية ،إن “بالده
تحارب حفرت يف ليبيا” ،مشرا إىل سقوط
عدد من القتيىل يف الجانب الرتكي هناك.
وأضياف“ :نحين موجيودون بجنودنيا
والجيش الوطني السوري يف ليبيا ،ولدينا
بعيض القتىل هناك ،ولكننيا أوقعنا نحو
 100قتيل وجريح من قوات حفرت”.

اجليش اللييب يعلن قتله  16عنصرا
تركيا يف ليبيا

الصحفين العيرب عىل رضورة مواصلة
التعبئة والقيام بأدوارهم املهنية إلحباط
كل هيذه املؤامرات ،ويعيرب االتحاد عن
اسيتعداده للتعياون والتحاليف مع كل
التنظيميات املهنيية والحقوقية العربية
التيي تؤمن بمبيادئ الدفياع عن حقوق
اإلنسيان والديمقراطيية ،وسييادة
الحرييات ،خصوصيا حريية الصحافية
والتعبير والنيرش ،ومنيارصة مصاليح
األمة العربية والنضيال من اجل تحقيق
قييم العدالية االجتماعيية واملسياواة
والديمقراطية وحقوق اإلنسان.وشيدد
بالقيول :إن االتحياد العيام للصحفين
العرب يجدد اسيتنكاره وإدانته ملؤامرة
القيرن التيي أعلنهيا الرئييس األمريكي
تراميب ،تحيت مسيمى صفقية القرن،

والتيي تمثل اعتيدا ًء صارخا عىل حقوق
الفلسيطينين ىف ديارهيم وأمالكهيم
وحرياتهيم ،وميا تضمنته مين رشعية
الغتصاب إرسائيل لألرايض الفلسطينية
خالفيا ليكل القوانن والرشائيع الدولية
وقواعيد ومبيادئ السيلم العامليي،
ومشاركة عملية للعدوان والجرائم التي
يرتكبها املحتل الصهيوني يف حق الشعب
الفلسيطيني ،ويؤكد االتحياد أن اإلدارة
األمريكية ،وبالنظير إىل خطورة املواقف
التي أعلنتها بانحياز تام ومطلق لفائدة
العيدو االرسئييي ،فإنهيا بذليك جردت
نفسيها من جمييع مواصفات ورشوط
التحكيم والوسياطة ،ألنهيا ال يمكن أن
تكون حكما وخصما يف الوقت نفسه.

تفاصيل ص3

بعد فشل مفاوضات الوفد الكردي مع رئيس احلكومة امل ُـكلف
إيران ..إغالق مجيع اجلامعات والكليات يف
حتالف القوى لـ  :لن نصوّت حلكومة عالوي وسندعم  9حمافظات للوقاية من تفشي “كورونا”
أية شخصية لديها مواصفات االستقاللية

الزوراء  /يوسف سلمان:
افصحت اوسياط نيابية ان الوفد الكردي ،اليذي زار بغداد خالل
االيام املاضية ،قرر العودة اىل إقليم كردستان بعد فشل املباحثات
ميع رئييس الحكومية املكليف .ورأت تليك االوسياط ان “الوفد
سيطلع قيادات االقليم بمجريات الحوارات مع القوى السياسية
يف بغداد ،وقد يتخذ موقفا نهائيا رسيميا من املشاركة او عدمها
يف حكومة رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي .باملقابل ،يخوض
رئيس اليوزراء املكليف ،محمد عيالوي ،حراكا مكثفا لتحشييد
االغلبية الربملانية لعقد جلسة التصويت عىل منح الثقية لكابينته
الوزارية التي يعتزم تقديمها امام الربملان ،وسط مقاطعة بعض
الكتل السياسيية املمثلة للمكونن الكردي والسيني.وذكر نواب
لي”الزوراء“ ان “عالوي يعقد اجتماعات يومية يف منزله للتواصل
مع نيواب من مختلف الكتل السياسيية ،وذلك لضميان االغلبية
النيابيية التي تكفل تمرير كابينته الوزارية يف جلسية التصويت

عىل منيح الثقة للحكومية املؤقتة برئاسيته“.وتعليقا عىل ذلك،
اكيدت كتلة تحاليف القوى العراقية انها لن تصوت عىل مرشيح
رئاسة مجلس الوزراء ،محمد عالوي ،لكون الرشوط التي يطالب
بها املتظاهيرون ال تنطبق عليه .وقال نائيب رئيس الكتلة ،رعد
الدهلكي ،لي”الزوراء“ :ان “عالوي من ذوي الجنسيات املزدوجة
كما انه شيخصية معروفه بانتمائها السيايس ،وعملية ترشيحه
لهذا املنصب كانت بموافقة ودعم بعض القوى السياسية ،وهذا
ميا يرفضه املتظاهرون والشيعب العراقي”.واضاف ان “تحالف
القوى لن يصوت عىل ترشييح عالوي ،وسينكون مساندين ألية
شخصية تنطبق عليها مواصفات االستقاللية املتمسكة بالهوية
العراقية دون غرها ،وينفيذ تعهداته وبرنامجه الحكومي وفقا
لجيدول زمني ،ويف مقدمتها عودة النازحن واعادة اعمار البالد،
ويكون قادرا عىل قيادة املرحلة ،ويحافظ عىل التوافقية العراقية
يف املشاركة بالقرار“.

طهران /متابعة الزوراء:
أعلن مستشار وزارة الصحة االيرانية ،عي رضا وهاب زادة ،إغالق الجامعات يف العاصمة
طهيران وعدد من محافظيات البالد للوقاية من التفيش املحتميل لفروس كورونا.وكتب
وهياب زادة يف تغريدة له عىل “تويرت” :ان جمييع الجامعات يف محافظات طهران والربز
وقزويين واملركزيية وقم وهميدان وأصفهيان وجيالن ومازنيدران ،سيتغلق حتى نهاية
األسيبوع.وتم لغاية اآلن تسيجيل  28اصابة مؤكدة بفروس كورونا يف البالد ،تويف منهم
 5افراد.وقد ادى انتشيار فروس كورونيا يف محافظات قم واملركزية وطهران وجيالن اىل
اغالق املدارس والجامعات فيها ،ويف بعض املحافظات املجاورة لها.

ترامب يعتزم توقيع اتفاق سالم مع طالبان

واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس األمركي ،دونالد ترامب ،عزمه
توقيع اتفاق سيالم مع حركية طالبان.وقال
ترامب إنه “سييوقع اتفاق سيالم مع حركة
طالبان” .مبينا ً أن “مسيلحي حركة طالبان
سيئموا القتيال” .وأضياف أنه “يجيب علينا

التوصل إىل اتفاق مع حركة طالبان”.واتفقت
واشينطن وحركة طالبان عيىل التوقيع عىل
اتفاق يف  29فرباير ،يف حال تم االلتزام بتفاهم
خفيض العنيف الذي يبدأ السيبت ،ويسيتمر
ألسبوع ،ما من شأنه أن يفيض إلنهاء أطول
حرب يف تاريخ الواليات املتحدة.

بعد ارتفاع اإلصابات املؤكدة إىل  76936شخصا

“كورونا” حيصد أرواح  2442صينيا حتى اآلن ويوسع انتشاره يف كوريا اجلنوبية

بكن /متابعة الزوراء:
أعلنيت السيلطات الصينيية ارتفياع
حصيلية الوفييات بفروس”كورونيا”
املستجد داخل البالد بنهاية السبت ،إىل
 2442شيخصا ،واإلصابيات املؤكدة إىل
.76936وقالت لجنية الصحة الوطنية
بالصين يف بييان ،امس األحيد“ :تلقت
لجنية شيؤون الصحة بيانيات من 31

مقاطعية ،تؤكد إصابية  76ألفا و936
شيخصا ،ويف الوقيت الحيايل لدينيا 51
ألفا و 606ميرىض ،من بينهم  10آالف
و 968شيخصا يف حالة صحية حرجة،
وفيارق الحيياة  2442شيخصا جيراء
العيدوى ،وغادر املستشيفيات  22ألفا
و 888شخصا بعد شفائهم”.ويف سياق
متصيل ،سيجلت السيلطات الصحيية

يف مقاطعية هوبيي الصينيية  96وفاة
جدييدة و 630إصابة أخيرى بفروس
“كورونيا” املسيتجد ،بنهايية ييوم 22
فرباير .وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء
فيروس كورونيا يف املقاطعة إىل 2346
حالة وفاة.ووفقا للتقارير اليومية التي
تصدرهيا لجنة الصحية يف هوبي ،فقد
حصلت غالبية الوفيات يف مدينة ووهان

عاصمة املقاطعة ،حيث ظهر الفروس
للميرة األول يف ديسيمرب املايض.مين
جهتها ،أعلنت كورييا الجنوبية ارتفاع
عدد املصابن بفروس “كورونا” لديها
إىل  556حالة ،عقب تسجيل  123حالة
جديدة خيالل اليي 24سياعة املاضية،
وبلغ عدد الوفيات  4أشيخاص.وأعلنت
املراكيز الكوريية ملكافحية األميراض

والوقاية منها يف إفادة ،اكتشياف 123
حالية إصابية جدييدة ،مين بينهيا 93
حالية بمدينة دايجيو و 20حالة أخرى
بمحافظة جيونجسيانجبك ،والباقون
يف مناطق مختلفة بجميع أنحاء البالد.
وأكيد املركيز وفيات أربعة أشيخاص،
وشفاء  18شخصا بعد عالجهم .
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صاحل يؤكد أهمية إتاحة “الفرص املتساوية” يف التعيني
أمام العراقيني
بغداد /الزوراء:
شدد رئيس الجمهورية ،برهم صالح ،عىل
رضورة وتطوي�ر كفاءة موظفي الخدمة
العام�ة وتهيئ�ة ف�رص عم�ل للعاطلني،
مؤكدا ً أهمية إتاحة “الفرص املتساوية”
يف التعيني أمام العراقيني.
وقال املكتب اإلعالمي لرئاسة الجمهورية
يف بي�ان :إن “رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صال�ح اس�تقبل ،ام�س األح�د ،رئي�س
مجلس الخدمة االتحادي ،محمود محمد
عبد ،والوفد املرافق له”.
وأك�د صال�ح ،وفق�ا ً للبي�ان“ :أهمية أن
يلع�ب املجل�س دورا ً أساس�يا ً يف رف�ع
مس�توى الوظيف�ة العام�ة وتطويره�ا،
وإتاحة الفرص املتساوية يف التعيني أمام
العراقي�ني بما يحقق العدالة االجتماعية،
وضم�ان مب�دأ املس�اواة للمؤهل�ني
إلشغالها”.

وش�دد ع�ىل “رضورة تطوي�ر الجه�از
اإلداري ،ورفع مس�توى الهيكل الوظيفي
للدولة ،وتطوير كف�اءة موظفي الخدمة
العام�ة والعم�ل ع�ىل تحقي�ق اإلص�الح
املؤسساتي وتهيئة فرص عمل للعاطلني،
وتوفري الرعاية االجتماعي�ة املالئمة لهم

بالتنسيق مع الجهات املختصة”.
من جانب�ه ،اس�تعرض رئي�س وأعضاء
مجلس الخدمة “الخط�وات التي حققها
املجلس يف االرتقاء بواقع الهيكل الوظيفي
للدولة بما ينس�جم والتطور الذي يشهده
العالم يف مجاالت العمل واالقتصاد”.

تعلن الرشكة العامة لتسويق
االدوية واملس�تلزمات الطبية
عن اعالن تمديد غلق املناقصة
املرقم�ة ()93/2020/17
اىل غاي�ة  2020/3/23ب�دالً
م�ن  2020/3/18والذي تم
االع�الن عنه�ا ع�ىل موقعنا
www.kimadia.iq
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إعالن مناقصة رقم ( )2لسنة 2020م
الدولة العراق
اهليئة العليا للحج والعمرة – بغداد اجلادرية

2

ي�ر الهيئة العلي�ا للحج والعمرة أن تعلن عن إجراء املناقصة رقم (  )2لس�نة
2020م الخاص�ة بنق�ل الحج�اج برا ً من بغ�داد وجميع املحافظ�ات إىل الديار
املقدس�ة ملوسم حج  1441ه�  2020 -م حيث يتوفر لدى الهيئة التخصيصات
املالي�ة ضمن موازن�ة الهيئة وبكلف�ة تخمينية (  ) 200,000مائت�ا ألف دينار
للحافلة الواحدة لليوم الواحد فعىل رشكات النقل املتخصصة (نقل املسافرين)
والراغبة باالشراك باملناقصة مراجعة الدائرة اإلدارية واملالية – قسم الحسابات
يف مق�ر الهيئة الكائن يف بغداد – الجادرية ل�رشاء وثائق العطاء باللغة العربية
لق�اء مبل�غ ق�دره (  )250,000فقط مائتان وخمس�ون الف دين�ار عراقي ال
غريه�ا غري قابل للرد وتقدي�م العطاء بظرف مغلق إىل قس�م العقود يف الهيئة،
ويج�ب أن يتضمن العطاء ص�ك مصدق من أحد املص�ارف العراقية الحكومية
املعتمدة من البنك املركزي العراقي أو إيداع نقدي يف حساب الهيئة لدى املرصف
العراق�ي للتجارة ( )TBIكضمان للعطاء بنس�بة ( )%1من املبلغ الكيل للعطاء
علما ً سيتم عقد مؤتمر خاص لإلجابة عن استفسارات الرشكات يف مقر الهيئة
الس�اعة العارشة من صباح يوم االثن�ني املوافق (  )2020/3/2وإن آخر موعد
لتس�ليم العطاءات الس�اعة الثانية ظهرا ً من يوم االثنني املوافق ()2020/3/9
وس�يتم فتح العطاءات بش�كل علني يف اليوم التايل أمام مقدمي العطاءات وإذا
واف�ق يوم فتح العطاءات عطلة رس�مية فيؤجل إىل الي�وم الذي يليه ويهمل أي
عطاء يتم تقديمه بعد موعد الغلق وتتحمل الرشكات التي ترسو عليها املناقصة
أجور النرش واإلعالن والهيئة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات علما ً سوف يتم
بي�ع رشوط وضواب�ط املناقصة أع�اله اعتبارا ً من تاريخ ن�رش اإلعالن املوافق
2020/2/24م.
مع التقدير ....
الهيئة العليا للحج والعمرة

وزارة النقل
الشركة العامة ملوانئ العراق
قسم العقود
اعالن املناقصة /1حملية2020/
اعمال جرد الرتميز االلكرتوني للموجودات الثابتة

-1ي�ر الرشكة العامة ملوان�ئ العراق/البرصة اح�دى تش�كيالت وزارة النقل عن دعوة
مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من دوائر الدولة ورشكات القطاع الخاص لتقديم
عطاءاتهم للمناقصة اعاله.
-2سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة باالش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن االمم
املتحدة (الخاص بتعريف الدولة املؤهلة).
-3ع�ىل مقدمي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية مراجعة
الرشكة العامة ملوانئ العراق/قس�م العقود الكائن يف املعقل-ش�ارع دينار-مقابل متنزه
االندلس خالل اوقات الدوام الرس�مي وابتداءا ً من الساعة الثامنة صباحا ً ولغاية الساعة
الثانية والنصف ظهرا ً او االستفسار عن طريق االتصال بأحد العناوين االلكرونية املبينة
ادناه:
contracts@scp.gov.iq
ports_contracts@yahoo.com
-4يك�ون تمويل املناقصة من حس�اب احتياطي البحث والتطوي�ر للرشكة العامة ملوانئ
العراق للعام .2020
-5الكلفة التخمينية للمناقصة)850000000(:ثمانمائة وخمس�ون مليون دينار عراقي
فقط.
-6العط�اءات املقدمة يجب ان تتضمن التأمين�ات االولية بصورة (خطاب ضمان او صك
مصدق او س�فتجة) وبمبلغ قدره ( )12750000اثنا عرش مليون وسبعمائة وخمسون
ال�ف دين�ار عراقي عىل ان يكون خط�اب الضمان نافذ ملدة ( )120مائ�ة وعرشون يوما ً
اعتب�ارا ً م�ن تاريخ غلق املناقصة معنون الم�ر الرشكة العامة ملوان�ئ العراق صادرة من
احد املصارف املعتمدة من قبل البنك املركزي العراقي وبالدينار العراقي ويستثنى من ذلك
رشكات القطاع الحكومي.
 -7ان يك�ون العط�اء مقدم من قبل الرشكات املتنافس�ة نافذة ملدة ( )90تس�عون يوما
اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة .
 -8بإمكان مقدمي العطاء املهتمني والراغبني برشاء وثائق املناقصة باللغة العربية وبعد
دفع قيمة البيع البالغة ( )300000ثالثمائة الف دينار نقدا لدى القس�م املايل /الصندوق
وبعد جلب وصل قبض باملبلغ اعاله يتم تسليم الوثائق له بصورة فورية.
 -9يج�ب ان يحتوي العطاء املقدم من قبل الرشكات املتنافس�ة عىل كافة املستمس�كات
املدرجة ادناه ،وكاآلتي-:
أ-تقديم اوليات تأسيس الرشكة (شهادة التأسيس – محرض التأسيس – عقد التأسيس )

ب -ص�ورة ملون�ة من هوي�ة تصني�ف املقاولني وال�رشكات م�ن ذوات التصنيف
(الخامسة صعودا /كهربائية) .
ت -كت�اب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر م�ن الهيئة العامة للرضائب او
احد فروعها (نس�خة اصلية) ويكون نافذ حني تقديم العطاء معنون اىل الرشكات
العامة ملوانئ العراق .
ث -وصل رشاء وثائق املناقصة نسخة اصلية.
ج -قائمة باالعمال املماثلة مع العقود الخاصة بها آلخر خمسة سنوات .
ح -تقديم نس�خة من الحس�ابات الختامية آلخر سنتني مصدقة من قبل محاسب
قانوني ونسخة من الكفاءة املالية وكشف بالحساب املرصيف.
خ -ال يقبل اي تحفظ يقدم من قبل مقدم العطاء.
د -تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية.
ذ -تقدي�م العط�اء بظرفني (فن�ي  +تج�اري ) موقع ومختوم م�ع تضمينه كافة
املتطلبات املنصوص عليها يف الوثائق القياسية للمناقصة.
 -10اخر موعد لتسليم العطاءات اىل الرشكة العامة ملوانئ العراق هو الساعة الثانية
عرش من ظهر يوم (الثالث�اء) املوافق  2020/3/17وهو يوم الغلق والفتح العلني
للمناقصة ،ويف حال مصادفة هذا اليوم عطلة رس�مية او تعطيل الدوام ألي س�بب
س�يكون موع�د الغلق وفتح املناقصة يف اليوم الذي يلي�ه علما ان تقديم العطاءات
الكرونيا غري مس�موح به وكذلك س�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح
العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليه�م الراغبني بالحضور يف الرشكة
العامة ملوانئ العراق /قسم العقود الكائن يف املعقل –شارع دينار – مقابل منتزة
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أكد أهمية تكثيف “النضال املهين” ملواجهة التحديات العربية
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احتاد الصحفيني العرب جيدد استنكاره لصفقة القرن ويطالب احلكومات
العربية مبراجعة التشريعات السالبة للحريات
القاهرة /الزوراء:
أك�د االتح�اد الع�ام للصحفيني الع�رب أهمية
تكثي�ف النض�ال املهن�ي ملواجه�ة تحدي�ات
الظ�روف العصيبة التي تم�ر بها األمة العربية
وتنامي مظاهر الفوىض ،وفيما جدد استنكاره
لصفقة القرن الت�ي أعلنها الرئيس األمريكي،
دونال�د ترام�ب ،طال�ب الحكوم�ات العربي�ة
بمراجعة الترشيعات السالبة للحريات ،ومنح
الصحافة العربية قدرا أوسع من الحرية.
وق�ال االتح�اد ،يف بي�ان ختام�ي ص�در عقب
اجتم�اع عق�ده يف القاه�رة ،برئاس�ة رئي�س
االتحاد مؤيد الالمي ،وتلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :بالنظر إىل الظروف الدقيقة التي تمر بها
األم�ة العربي�ة ،خصوصا ما يتعل�ق بالقضية
الفلسطينية التي تتعرض إىل مؤامرات خطرية،
فقد اتفق الح�ارضون ،وباإلجماع ،عىل إطالق
اسم “فلسطني” عىل اجتماعات هذه الدورة.
وأض�اف :أن الظ�روف العصيبة الت�ي تمر بها
األم�ة العربي�ة والت�ي يميزها تنام�ي مختلف
مظاهر الفوىض والتش�تت والحروب ،وتعميق
الرصاعات العربية عربية ،وباس�تمرار تراجع
م�ؤرشات حري�ة الصحاف�ة والتعب�ري ،وباقي
تجلي�ات حقوق اإلنس�ان ،تس�توجب املراهنة
عىل تكثيف أشكال النضال املهني ملواجهة هذه
التحديات.
وتاب�ع :أن االتح�اد العام ،الذي كان وس�يظل
يف طليعة التنظيمات املهني�ة العربية للتصدي

ملختلف املؤام�رات وفيا ل�دوره يف مواجهة كل
هذه املخاط�ر والتحديات ،وهو يحث الزميالت
والزم�الء الصحفي�ني الع�رب ع�ىل رضورة
مواصل�ة التعبئ�ة والقي�ام بأدواره�م املهنية
إلحباط كل هذه املؤام�رات ،ويعرب االتحاد عن
استعداده للتعاون والتحالف مع كل التنظيمات
املهني�ة والحقوقية العربية التي تؤمن بمبادئ
الدف�اع ع�ن حق�وق اإلنس�ان والديمقراطية،
وس�يادة الحريات ،خصوص�ا حرية الصحافة
والتعب�ري والن�رش ،ومن�ارصة مصال�ح األمة
العربية والنضال م�ن اجل تحقيق قيم العدالة
االجتماعية واملس�اواة والديمقراطية وحقوق
اإلنسان.
وش�دد بالق�ول :إن االتحاد الع�ام للصحفيني
العرب يجدد اس�تنكاره وإدانته ملؤامرة القرن
الت�ي أعلنها الرئي�س األمريك�ي ترامب ،تحت
مس�مى صفقة الق�رن ،والت�ي تمث�ل اعتدا ًء
صارخا ع�ىل حقوق الفلس�طينيني ىف ديارهم
وأمالكهم وحرياتهم ،وما تضمنته من رشعية
الغتصاب إرسائيل لألرايض الفلسطينية خالفا
لكل القوانني والرشائع الدولية وقواعد ومبادئ
الس�لم العامل�ي ،ومش�اركة عملي�ة للع�دوان
والجرائ�م الت�ي يرتكبها املحت�ل الصهيوني يف
حق الش�عب الفلس�طيني ،ويؤك�د االتحاد أن
اإلدارة األمريكية ،وبالنظر إىل خطورة املواقف
التي أعلنتها بانحياز تام ومطلق لفائدة العدو
االرسئييل ،فإنها بذلك جردت نفسها من جميع

الصني تعلن إرتفاع حاالت الوفاة إىل()2444

كوريا اجلنوبية تسجل 123إصابة
جديدة وإيطاليا تغلق 11مدينة
عواصم /األناضول -د ب أ -أ ف ب:
أعلن�ت الس�لطات الصيني�ة ،ام�س األحد،
ارتف�اع حاالت الوفاة ج�راء فريوس كورونا
الجديد ،إىل ألفني و 444شخصا ،وإصابة 76
ألفا و 936آخرين.
وأفادت اللجن�ة الحكومية للصحة ،يف بيان،
أن ع�دد الوفي�ات ج�راء الف�ريوس خ�الل
ً
شخصا.
الساعات ال� 24األخرية ،بلغ 97
وظه�ر الف�ريوس الغامض يف الص�ني ،ألول
م�رة يف  12ديس�مرب/كانون أول ،2019
بمدينة ووهان (وسط) ،إال أن بكني كشفت
عنه رس�ميا منتصف يناير/كان�ون الثاني
املايض.
وأعلن�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة يف وقت
س�ابق حال�ة الط�وارئ ع�ىل نط�اق دويل
ملواجه�ة تفيش الفريوس ،الذي انترش الحقا
يف عدة بلدان ،ما تسبب يف حالة رعب سادت
العالم أجمع.
كما أعلن�ت كوري�ا الجنوبية ،ام�س األحد،
تسجيل  123إصابة جديدة بفريوس كورونا
الجديد ،ليصل بذلك إجمايل عدد اإلصابات إىل
 556حالة.
وذك�رت وكال�ة أنب�اء يونه�اب الكوري�ة
الجنوبي�ة أنه ع�دد الوفيات ارتف�ع أيضا إىل
 4أش�خاص يف البالد ،وفق�ا للمركز الكوري
للسيطرة عىل األمراض والوقاية منها.
وارتف�ع ع�دد املصابني بالف�ريوس يوم اول
امس الس�بت بأكثر من الضع�ف خالل يوم
واح�د ،حيث ترك�زت معظم الح�االت حول
منظمة دينية يف مدينة دايجو رابع أكرب مدن
البالد ومستشفى مجاور.
ووعد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج
يس كي�ون يوم الجمع�ة باتخ�اذ “إجراءات
قوية ورسيع�ة” ملنع تفيش الف�ريوس ،بما
يف ذل�ك إعالن منطقتي دايجو وتش�يونجدو
ك�”مناطق رعاية خاصة”ً ،
وفقا ليونهاب.
ونص�ح كوان يونج جني عمدة مدينة دايجو
يوم الخميس س�كان املدينة البالغ تعدادها
5ر 2مليون نس�مة بالبق�اء يف منازلهم من
أجل إبطاء انتشار فريوس كورونا.
وقالت الس�لطات إنه تم اإلب�الغ عن حدوث
حاالت اصابة يف العاصمة س�ول ،ومقاطعة
تشونج تشيونج الجنوبية الغربية الوسطى،
ويف جزيرة جيجو.
قال�ت حكوم�ة مدينة س�ول إنها س�تحظر
التجمعات وتغلق الخدمات الكنسية لطائفة
شينتش�ونجي املس�يحية كجزء من التدابري
الرامي�ة إىل الحد من انتش�ار مرض (كوفيد
.)19
وأدى تف�يش كوري�ا الجنوبي�ة ،الذي ش�مل
مدينت�ي دايج�و وتش�يونجدو يف مقاطع�ة
جيونج سانج شمايل البالد ،إىل قيام الواليات
املتح�دة بزيل�دة درج�ة النصائ�ح بالتحذير
م�ن الس�فر إىل الب�الد ،ونصح�ت املواطنني
املسافرين إىل البالد بتوخي املزيد من الحذر.
ويف ذات الس�ياق أعلن�ت الحكومة اإليطالية
الس�بت إغالق  11بلدة غالبيته�ا يف منطقة
لومباردي�ا بع�د اكتش�اف  79حال�ة إصابة
بفريوس كورونا املس�تجد ت�ويف اثنان منهم
الجمعة والسبت.
وأعلن رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي
يف مؤتمر صحايف “إغالق املناطق التي تعترب
بؤرا للفريوس ومنع الدخول اليها والخروج
منها إال بتصاريح خاصة”.
كم�ا أعل�ن إقف�ال ال�رشكات وامل�دارس يف
تل�ك املناطق وإلغ�اء األنش�طة العامة (من
مهرجان�ات ومس�ابقات رياضي�ة ورحالت
مدرسية وغريها).

وتقع البؤرة األساس�ية يف مدين�ة كودونيو
عىل بعد  60كيلومرتا من ميالنو .ومنذ مساء
الجمعة أقفلت األماك�ن العامة (من حانات
وبلدي�ات ومكتبات ومدارس) يف هذه املدينة
وتسع بلدات مجاورة باستثناء الصيدليات.
وظه�رت أول اصابة يف كودوني�ا لدى باحث
إيط�ايل يعمل يف رشك�ة يونيليف�ر ،وأودع يف
وح�دة العناية املرك�زة يف املستش�فى نظرا
لتدهور وضعه .وتش�مل اإلصاب�ات زوجته
الحامل يف ش�هرها الثام�ن وصديقه وثالثة
مس�نني كانوا ي�رتددون عىل حان�ة يملكها
والد صديقه.
أما الب�ؤرة الثانية ففي بل�دة فو يوغانيو يف
منطق�ة فينيت�و ،مس�قط رأس أول إيطايل
وأوروبي يتوىف جراء الفريوس.
اىل ذلك ناق�ش وزراء مالية وحكام املصارف
املركزي�ة يف دول مجموع�ة العرشي�ن األث�ر
املحتمل لوباء فريوس كورونا املس�تجد عىل
العامل�ي ،اثناء لقائه�م اول امس
االقتص�اد
نّ
السبت يف الرياض يف اجتماع أستمر يومني.
وخالل االجتماع يف السعودية ،أول بلد عربي
ي�رتأس مجموعة العرشين ،يأمل مس�ؤولو
أكرب  20اقتصاد يف العالم أن يتوصلوا إلجماع
بخصوص نظام رضيبي عاملي أكثر عدالة يف
العرص الرقمي.
ويأت�ي ه�ذا االجتماع وس�ط تنام�ي القلق
ازاء ف�ريوس كورونا املس�تجد (كوفيد)-19
م�ع قيام الس�لطات الصينية بع�زل ماليني
األش�خاص يف منازلهم ملنع انتش�ار املرض،
م�ا ي�ؤدي اىل تداعيات كبرية ع�ىل االقتصاد
العاملي.
وحتى اآلن ،أودى الفريوس ب 2345شخصا
يف الصني ،ودفع الس�لطات إىل قطع وس�ائل
النقل وإرغام الرشكات عىل إغالق أبوابها.
وأبلغ�ت رئيس�ة صن�دوق النق�د ال�دويل
كريس�تالينا جورجييفا االجتماع يف الرياض
الجمع�ة أن تأث�ري الوب�اء قد يك�ون قصري
األج�ل لكنه يتزامن مع اقتصاد عاملي يعاني
من “الهشاشة”.
وتوقع�ت جورجييفا ان التأث�ري االقتصادي
للوباء س�يؤدي اىل انخفاض ح�اد يف الناتج
املحيل اإلجم�ايل للصني يلي�ه انتعاش قوي.
لكنه�ا نّ
نّ
حذرت من أن الوضع قد يرتك عواقب
وخيمة ع�ىل الدول األخرى حيث ب�دأ الوباء
ينترش.
الفرن�ي برونو لومري نّ
نّ
إن
وق�ال وزير املالية
يف صلب نقاش�ات الوزراء وضع خطة عمل
لحماية االقتصاد العاملي ،الذي يواجه تباطؤا
أساسا ،من تأثريات تفيش الوباء.
وق�ال للصحفي�ني ان “الس�ؤال ال ي�زال
مطروح�ا :ه�ل س�يتعاىف االقتص�اد العاملي
رسيعا ام سيؤدي اىل تباطؤ مستمر يف النمو
العاملي”.
نّ
واعلنت الصني إنها لن ترس�ل أي مس�ؤول
من بك�ني لحض�ور اجتماع الري�اض ،لكن
الس�فري الصيني لدى اململكة س�ريأس وفدا
صغريا.
وسريأس االجتماعات وزير املالية السعودي
محم�د الجدع�ان ومحافظ مؤسس�ة النقد
السعودي التي تقوم بمهام املرصف املركزي،
أحمد الخليفي.
وق�ال مس�ؤول كب�ري يف وزارة الخزان�ة
األمريكي�ة للصحفي�ني “نراق�ب م�ن كث�ب
تط�ورات الف�ريوس ونجري تقييم�ا الثاره
املحتملة عىل النمو االقتصادي”.
واضاف “نتوقع أن يناقش الوزراء التوقعات
االقتصادي�ة العاملي�ة ال س�يما فيم�ا يتعلق
بتفيش فريوس كورونا”.

مواصفات ورشوط التحكيم والوساطة ،ألنها
ال يمك�ن أن تك�ون حكم�ا وخصم�ا يف الوقت
نفسه.
ودع�ا االتح�اد النقاب�ات والنخ�ب العربية إىل
توعي�ة الجماه�ري العربي�ة بمخاط�ر ه�ذه
الصفق�ة ع�ىل القضي�ة الفلس�طينية ،وع�ىل
الوط�ن العربي ،والتي تمن�ح القدس لالحتالل
اإلرسائي�يل كعاصمة موح�دة ،وتثبت رشعية
احتالله لألرايض الفلس�طينية ،وال وجود أصال
ملس�مى دولة فلس�طينية ع�ىل ارض الواقع يف

هذه الصفقة ،وتمثل هذه الصفقة أيضا اعتدا ًء
ع�ىل الح�دود املرصي�ة والس�ورية واللبنانية
واألردني�ة ،ويثم�ن االتحاد عالي�ا ردود الفعل
االيجابية واملؤثرة الت�ي عرب عنها الرشفاء من
شعوب األمة العربية ودول العالم.
ويهيب االتحاد العام للصحفيني العرب بجميع
التنظيمات اإلعالمي�ة يف الوطن العربي لوضع
برامج ضمن أنش�طتها ملواجه�ة هذا املرشوع
الصهيون�ي ،والح�رص ع�ىل تكثيف الرس�ائل
والدعوات التي تهدف إىل التصدي للتطبيع الذي

يمثل اخرتاقا للصمود الشعبي واملهني.
وناش�د االتحاد زمالءه يف النقابات واالتحادات
والجمعي�ات الصحفي�ة إىل فت�ح مج�االت
وأط�ر التعاون م�ع الصحفيني الفلس�طينيني
وإس�نادهم ،والتنس�يق معهم فيما يواجهونه
م�ن اعتداء س�افر ع�ىل حقوقه�م والتضييق
عليهم ،ويؤكد االتحاد تمسكه بوحدة وسيادة
ال�دول العربي�ة ،وبرفض التجزئ�ة واالنفصال
والتدخالت الخارجية.
وج�دد االتح�اد إدانت�ه وتجريم�ه ألي اعتداء
ع�ىل الصحفي�ني ،ويس�تنكر م�ا يتع�رض له
الصحفيون يف كل م�ن اليمن والعراق ولبنان،
ويدين االتحاد استهداف الصحفيني السوريني
خالل العدوان الرتكي عىل سورية.
وطالب االتح�اد الحكوم�ات العربية برضورة
التعاط�ي م�ع مهن�ة الصحاف�ة يف ض�وء
التط�ورات واملس�تجدات الحديث�ة ،وبرضورة
مراجعة الترشيعات السالبة للحريات ،وإصدار
ترشيع�ات تمنح املمارس�ة اإلعالمي�ة العربية
قدرا أوسع ،وآفاقا أرحب من الحريات.
وأعرب االتحاد عن تضامن�ه املطلق مع اتحاد
الصحفيني الس�ودانيني ج�راء الرضب املبارش
لحرية التنظيم النقابي ،داعيا إىل تنسيق الجهود
م�ع االتح�اد ال�دويل للصحفيني به�دف إيجاد
الحلول الكفيلة بدعم الصحفيني الس�ودانيني،
وحقهم املرشوع ىف اختيار ممثليهم.
وأكد عزمه عىل متابعة القضايا املطروحة بما

يخ�دم مهنة الصحافة والصحفي�ني .مبينا أن
حري�ة الصحاف�ة والتعبري تتع�رض لها الدول
العربي�ة خالل ه�ذه الظروف التي هي أبش�ع
مظاهر االستهداف والتضييق.
نّ
وبني أن ذلك جاء بعد املداوالت املستفيضة التي
ميزت أش�غال هذه الدورة ،التي عكس�ت عمق
وع�ي التنظيم�ات املهني�ة الصحفي�ة العربية
باألوضاع الدقيقة والصعبة التي تجتازها األمة
العربي�ة ،وبما تتع�رض له الحري�ات العامة،
خصوصا حرية الصحافة والتعبري والنرش من
مؤامرات.
وبع�د أن ص نّدق األعض�اء باإلجماع عىل تنظيم
املؤتم�ر املقب�ل لالتح�اد بالعاصم�ة اللبنانية
ب�ريوت خالل األس�بوع األول من ش�هر ابريل
 /نيس�ان املقب�ل ،وبعد ان واف�ق الحارضون،
وباإلجم�اع أيض�ا ،ع�ىل قبول عضوي�ة نقابة
الصحفي�ني الجيبوتي�ني ،وبع�د أن رح�ب
املجتمعون بعودة نقاب�ة الصحفيني األردنيني
إىل بيتهم االتحاد.
وحرض االجتماع أعضاء األمانة العامة وأعضاء
املكتب الدائم يف االتحاد ،وشارك يف االجتماعات
رئيس لجنة الحريات ومستش�ار االتحاد ،كما
حرضه�ا رئي�س االتح�اد ال�دويل للصحفيني
يونس مجاهد ،واألمني املايل لالتحاد الدويل جيم
ب�و ملحة ،وتضم�ن جدول أعم�ال اجتماعات
األمانة العام�ة واملكتب الدائم قضايا تنظيمية
ومهنية وسياسية.

حتالف القرار :عالوي ميتلك األصوات لتمرير كابينته الوزارية

الفتح لـ

 :الربملان يشهد انقساما وعلى الكتل السياسية
أن تعي خطورة املرحلة

بغداد /ليث جواد:
ع نّد تحالف الفتح أن الربملان يش�هد حالة
من االنقس�ام بش�أن الكابين�ة الوزارية
الت�ي اختاره�ا رئي�س ال�وزراء املكلف،
محم�د توفيق عالوي ،بع�د أن عمل بجد
واجته�اد ،داعي�ا الكتل السياس�ية إىل أن
تعي خطورة املرحلة الحالية ،فيما أش�ار
تحال�ف القرار العراقي إىل أن عالوي لديه
االصوات الكافية لتمرير حكومته بالرغم
من وجود اعرتاضات.
وقال النائ�ب عن تحالف الفتح ،حس�ني
الزهريي ،يف حديث ل�”الزوراء” :إن رئيس
ال�وزراء املكل�ف ،محمد توفي�ق عالوي،
عمل ط�وال الفرتة املاضية بجد ونش�اط
واجتهد كثريا ،وتمكن من اختيار كابينته
الوزارية ،وتعهد بأنه س�يكون مس�ؤوال
عنها امام الشعب والربملان .مشريا إىل :أن
مجلس النواب يش�هد حالة من االنقسام
بش�أن الكابين�ة الوزارية ،فجه�ة تدعم
اختي�ار كابينت�ه الوزارية الت�ي اختارها
بعيدا عن الكتل السياسية ،وهذا ينسجم
مع رأي املرجعية والش�ارع الغاضب عىل
العملية السياس�ية ،فيما الجه�ة الثانية
ترف�ض هذه اآللية ،وتري�د هي من تقدم

له املستقلني.
وأضاف الزهريي :العملية السياسية بعد
عام  2003بنيت عىل اس�اس املحاصصة
القومي�ة واملذهبي�ة واملكوناتية ،وبالتايل
ف�إن بعض ال�رشكاء متخوفون من هذه
الحكوم�ة االنتقالي�ة بأنها ق�د ال تراعي
الت�وازن املكونات�ي .الفت�ا اىل :ان الحراك

الس�يايس قائم عىل قدم وس�اق من اجل
التوصل اىل صيغة نهائية لحس�م مسألة
تمرير الكابينة الوزارية اليوم االثنني عن
طريق عقد جلسة استثنائية لتمريرها.
وتابع الزه�ريي :يف حال اخفقت الكتل يف
منح الثقة لحكومة عالوي فإن الدستور
وضع آلية خاصة ،وهي تكليف ش�خص

اخر يتوىل عملية تشكيل حكومة جديدة.
مبينا :أن هذه الحكومة ستكون انتقالية
لي�س إال ،اله�دف منه�ا العم�ل والتهيئة
إلجراء انتخابات مبكرة حس�ب ما تريده
املرجعي�ة الرش�يدة والش�ارع العراق�ي
املتواجد يف س�احات االعتص�ام منذ اكثر
من  3اشهر تقريبا .
وأك�د رضورة أن تع�ي الكتل السياس�ية
خط�ورة املرحل�ة الحالية الت�ي يمر بها
البل�د ،وتقدي�م املصلحة العام�ة عىل كل
املصال�ح االخ�رى من اج�ل الحفاظ عىل
البلد ،والعبور به اىل بر االمان .
أما النائب عن تحالف القرار العراقي ،احمد
املس�اري ،فق�ال يف حديث ل�”ال�زوراء”:
إن عالوي اختار كابينت�ه الوزارية ،ودعا
الربمل�ان اىل عقد جلس�ة طارئ�ة من اجل
عرض االس�ماء للتصوي�ت عليها ،ولديه
االص�وات الكافية لتمرير تل�ك الحكومة
يف جلس�ة اليوم االثنني يف ح�ال انعقادها
بالرغم م�ن وجود اعرتاض�ات عليها من
قبل بعض االطراف السياسية .
واوض�ح املس�اري :أن الس�اعات املقبلة
كفيل�ة بتوص�ل الكت�ل السياس�ية اىل
اتفاقات بشأن الحكومة املقبلة.

يف الذكرى األوىل النطالقتها

االحتجاجات املناهضة يف اجلزائر تعاود بقوة
الجزائر/أ ف ب:
تحاف�ظ االحتجاج�ات املناهض�ة
للنظ�ام يف الجزائر ع�ىل تعبئة قوية
بع�د عام م�ن انطالقته�ا ،يف مؤرش
إىل حيوي�ة ه�ذا الحراك ال�ذي كانت
السلطة تراهن عىل اضمحالله.
ويق�ول أس�تاذ العل�وم السياس�ية
الس�ابق يف جامع�ة الجزائ�ر محمد
هناد بخصوص مس�توى املش�اركة
الجمعة يف األسبوع ال� 53عىل التوايل
لهذا الحراك“ ،ثمة أمر أكيد :س�يرتك
الحراك أثرا يف املدى الطويل”.
وتجمنّ�ع ع�دة آالف يف قلب العاصمة
اول امس الس�بت ،احتف�اال بذكرى
انطالقة الحراك غري املس�بوق ،وفق
صحفي يف فرانس برس.
وهت�ف املتظاه�رون “أتين�ا لك�ي
ترحل�وا” ،يف إش�ارة إىل املس�ؤولني
الجزائريني ،إضافة إىل “الشعب يريد
إسقاط النظام”.
وق�ال هن�اد نّ
إن “النظ�ام كان يعونّل
ع�ىل فق�دان الحراك للزخ�م .غري نّ
أن
التعبئ�ة القوية الجمع�ة أظهرت نّ
أن
الرهان خارس”.
“االحتفال برحيلكم”
وخرج جزائريون الجمعة يف مسريات
حاش�دة يف العاصم�ة وغريه�ا م�ن
املدن ،يف مشهد نّ
ذكر باملسريات األوىل
لهذا الحراك ،احتفاالً بمرور عام عىل
نشأة حراكهم.
وهت�ف املتظاه�رون “ل�م ن�أت

لالحتفال نّ
وإنما لنجعلكم ترحلون”،
فيما رفعوا الس�بت شعار “االحتفال
سيكون يف يوم رحيلكم”.
ويعترب هناد نّ
أن “السياسيني الحاليني
لن يأتوا باالس�تقرار الس�يايس .أما
بالنس�بة إىل الحراك فال يزال النظام
مكانه وعليه أن يرحل”.
ويف ظل التس�اؤالت عن قدرة الحراك
عىل استيالد زخم جديد يف مطلع عامه
الثاني ،يش�ري “الحراكيون” إىل نّأنهم
أظهروا تصميمهم عىل التخلص من
نظام س�يايس يدير ش�ؤون الجزائر
منذ االستقالل يف  . 1962ويع نّد أستاذ

العلوم السياس�ية يف جامعة الجزائر
رش�يد تلمس�اني نّ
أن “الحراك يتمتع
بمنط�ق داخ�يل ل�م تفرض�ه ال قوة
خارجية وال مؤسس�ة وال مجموعة
أو شخصية سياسية”.
“الحراك مستمر”
وكان العدي�د م�ن الجزائريني الذين
بدوا لوهلة مبتعدين من السياس�ية
ومستسلمني ،خرجوا إىل الشوارع يف
 22شباط /فرباير  2019رفضا ً لنية
الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة
الرتش�ح لوالية خامسة وسط غيابه
ش�به التام عن املش�هد من�ذ ،2013

تاريخ إصابته بجلطة دماغية.
وبع�د نح�و س�تة أس�ابيع م�ن
التظاهرات الواس�عة ،طالبت قيادة
الجي�ش ال�ذي نّ
يمث�ل ركنا أساس�يا
للنظ�ام الجزائ�ري ،باس�تقالة
بوتفليق�ة بعدم�ا حك�م الب�الد 20
عام�ا ،وحص�ل ذل�ك يف  2نيس�ان/
ابريل.
وبع�د انتخاب�ات  12كان�ون األول/
ديس�مرب التي أتت بعبد املجيد تبون
رئيس�ا ً للبالد ،ال يزال الحراك يطالب
ب”قطيع�ة” حقيقي�ة م�ع النظام
القائ�م .وكان تب�ون تس�لنّم ع�دة

مناصب يف عهود بوتفليقة.
ويسعى تبون جاهدا ً منذ بداية عهده
اىل خط�ب ود الح�راك ،وق�د وصفه
ب�”املبارك”.
ويف مقابل�ة الخمي�س امل�ايض م�ع
الصحاف�ة الدولي�ة ،أك�د نّ
أن “األمور
أخذت طريقها إىل الهدوء” يف الشارع،
وتعهد بتنفيذ مطالب الحراك.
غري نّ
أن املس�ريات الحاشدة عاكست
موقف�ه ،وأب�رزت ع�دم اإليم�ان
بتعهداته إجراء “تغيري جذري”.
والسبت ،قالت صحيفة “ليرباسيون”
الناطق�ة بالفرنس�ية “بعد الرشوع
بهذه الق�وة بالعام الثان�ي ل�(ثورة
 22ش�باط /فرباير) نّ
فإن االس�بوع
ال�� 53نّ
يمث�ل لحظة سياس�ية ال بد
م�ن أن تجع�ل الس�لطة تكس�ب لو
حللتها بعمق .من أج�ل ذلك ،ينبغي
عليه�ا الك�ف ع�ن التوه�م :يف 22
شباط /فرباير  ،2019انطلق الحراك
ليستمر”.
وم�ن جانب�ه ،رأى موق�ع “املغ�رب
الناش�ئ” نّ
أن التعبئة يف الذكرى األوىل
تثبت نّ
أن “قدرة الح�راك عىل التحمل
أكرب من قدرة النظام”.
وي�رى النائب الس�ابق عن املعارضة
ياس�ني عيس�وان نّأن�ه “يتوجب عىل
النظ�ام إدراك نّأنه انتهى ،فهو يعيش
يف حالة إنكار” ،معت�ربا نّ
أن “التعبئة
ل�ن تفق�د زخمه�ا وس�ينتهي األمر
بالحراك اىل االنتصار”.
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أعلنت عودة  565ألف أسرة نازحة إىل املناطق احملررة

احملكمة االحتادية تؤكد حرصها على
تعزيز دور املرأة يف اجملاالت كافة
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس املحكمة االتحادية العليا ،القايض مدحت املحمود ،حرص املحكمة عىل تعزيز
دور املرأة يف املجاالت كافة ،منوها ً إىل أن ذلك من خالل االحكام التي تصدرها.
وق�ال الق�ايض مدحت املحم�ود ،يف بيان ،تلق�ت «الزوراء» نس�خة من�ه :إن «املحكمة
االتحادية العليا تتقدم بأس�مى التهاني والتربيكات بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيس
منتدى االعالميات العراقيات».
وأض�اف املحم�ود أن «املحكم�ة االتحادية العلي�ا ّ
تؤكد عىل تعزيز دور امل�رأة يف مختلف
املج�االت السياس�ية والثقافي�ة واالجتماعية من خ�الل االحكام الت�ي تصدرها يف هذا
املجال» .متمنيا ً ملنتدى االعالميات العراقيات «التوفيق والنجاحات الصاعدة».

التعليم توضح قرار تعليق االمتحان
التقوميي
بغداد /الزوراء:
أوضح�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث
العلمي أسباب تعليق االمتحان التقويمي
(ال�وزاري) للدراس�ات النهائي�ة يف
الجامعات.
وقال مدير ع�ام جهاز اإلرشاف والتقويم
يف ال�وزارة ،نبي�ل األعرج�ي ،يف ترصي�ح
ل�واع تابعت�ه «الزوراء»« :هن�اك تباين يف
دوام الكلي�ات واألقس�ام داخ�ل الجامعة
الواح�دة» .الفت�ا ً إىل «أن واح�دة م�ن
أساس�يات االمتح�ان التقويم�ي وج�ود

ج�دول امتحان�ي نهائ�ي موح�د ل�كل
الجامعات والكليات».
وأض�اف أن «موافقة وزي�ر التعليم العايل
عىل تعليق االمتحان التقويمي يشمل هذا
العام فقط».
وأش�ار إىل أن «ال�وزارة ال تس�تطيع أن
تطرح ج�دوالً موح�دا ً المتحان�ات طلبة
جمي�ع الجامعات واألقس�ام» .مبينا ً «أن
الجامع�ات تعمل عىل إكمال املنهج بفرتة
 15أس�بوعا ً للكورس األول و 15اس�بوعا ً
للكورس الثاني».

الداخلية توجه بتقليص حلقات
الروتني يف مديريات األحوال املدنية

مساع لزيادة عدد املشمولني مبنحة الطوارئ
اهلجرة تكشف عن ٍ

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس األحد،
عن زيادة عدد املش�مولني بمنحة الطوارئ بعد
إق�رار موازنة ع�ام  ،2020فيم�ا اعلنت عودة
 656الف ارسة نازحة اىل املناطق املحررة.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الهج�رة ،ع�ي
جهانغري ،لوكالة األنباء العراقية (واع) تابعته
«الزوراء» :إن «الوزارة طالبت بتخصيص 225
ملي�ار دين�ار ملنحة الطوارئ ،من أجل ش�مول
أكرب عدد من النازحني باملنحة».
وأضاف أنه «تم رصف الوجبة الخامس�ة التي
شملت  2600نازح» .مبينا ً «نحن بصدد اإلعداد
لرصف الوجبة السادسة عىل النازحني».
يذكر أنه ت�م تخصيص  50ملي�ار دينار ملنحة
الط�وارئ م�ن موازنة  2019وتقس�م عىل 12
شهرا ً.
اىل ذلك ،أعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين عودة
أكث�ر م�ن  565أل�ف أرسة نازح�ة اىل املناطق

بغداد /الزوراء:
ادان�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االح�د،
جريمة قتل واغتصاب التلميذة فواطم
عالء حسني بمحافظة ذي قار.
وقال املكتب اإلعالمي لوزارة الرتبية،
يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه:
أن «وزي�رة الرتبية ،س�ها خليل العي
ب�ك ،وك�وادر ال�وزارة تلقوا بأس�ف

بغداد /الزوراء:
أجرى وزير الداخلية ،ياس�ني الي�ارسي ،جولة تفقدية زار خالله�ا عمل مديرية أحوال
الكرخ ،فيما وجه بتقليص حلقات الروتني يف مديريات االحوال املدنية.
والتقى خالل جولته ،وبحسب بيان مكتبه االعالمي ،تلقت «الزوراء» نسخة منه« :عددا
من الضباط واملنتس�بني العاملني ،موعزا ً بتقديم أفضل الخدمات ،وتبس�يط اإلجراءات
اإلدارية املتبعة لإلرساع بانجاز معامالت املواطنني».
واضاف البيان أن اليارسي «استمع خالل جولته التفقدية إىل طلبات املواطنني املراجعني،
واس�تمع إىل املش�كالت التي يعانون منه�ا ،موجها ً بحل تلك املش�كالت عىل وفق األطر
القانونية بالرسعة املمكنة».
كما ش�دد عىل «رضورة تس�هيل آليات الحصول ع�ىل البطاقة الوطني�ة ،مؤكدا ً أهمية
تقليص حلقات الروتني الزائدة ،والتعامل بكل مودة واحرتام مع املراجعني».

حمافظة بغداد تفرز أراضي لتوزيعها
بني املواطنني يف ناحية الرشيد
إكس�اء الش�وارع بع�د اكتمال ش�بكة
املجاري بنس�بة  %98وبناء مدرس�ة يف
كويريش وتصحيح وضع مناسيب املاء
يف الش�بكة املحلية ،وكان هناك مقرتح
لربط املنطق�ة بالطري�ق الرسيع ايضا
تمت مناقشته».
م�ن جانبه ،نوه عض�و مجلس النواب،
حسن شويرد الحمداني ،بالقول« :زرنا
برفق�ة املحافظ مناطق ناحية الرش�يد
املرتامية ،وهناك رؤية إلكس�اء  25كلم
يف املرحل�ة االوىل ،وهن�اك ايضا مرشوع
بن�اء  4او  5م�دارس يف مرك�ز الناحية،
وبمس�اعدة محاف�ظ بغ�داد اكملنا كل
االج�راءات الفني�ة لتنفي�ذ م�رشوع
البطاق�ة املوح�دة يف ناحي�ة الرش�يد،
كما تم�ت املوافقة عىل تزوي�د املنطقة
بس�بع محوالت مبدئيا لتحس�ني خدمة
الكهرباء».

وح�زن م�ا تعرض�ت ل�ه الفقي�دة
{فواط�م ع�الء حس�ني} التلمي�ذة يف
الص�ف الثال�ث االبتدائي يف مدرس�ة
من�ديل االبتدائي�ة للبن�ات الواقع�ة يف
حي س�ومر بمركز قض�اء النارصية
م�ن عملي�ة بش�عة يندى له�ا جبني
اإلنس�انية ،حي�ث اغتصب�ت وقتل�ت
وه�ي يف طري�ق عودته�ا للمنزل بعد

بغداد /الزوراء:
الق�ت الق�وات االمني�ة القب�ض ع�ىل مطلوبني
للقضاء بقضايا مختلفة يف بغداد واملوصل.
وأف�ادت وزارة الداخلي�ة ،ام�س األح�د ،بإلق�اء
القبض عىل تاجرتي مخ�درات جنوبي العاصمة
بغداد.
وذك�ر إع�الم ال�وزارة ،يف بي�ان ،ان «مف�ارز
اس�تخبارات الرشطة االتحادي�ة العاملة ،ضمن
وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلي�ة ،ألق�ت
القب�ض عىل متهمتني اثنتني يف جنوبي العاصمة
بغداد ،تتاجران ببيع املخدرات».
وأض�اف البي�ان« :حيث ألق�ي القب�ض عليهما
بالج�رم املش�هود وبحوزتهم�ا أدوات للتعاطي،
علما أن إحداه�ن مطلوبة عىل وفق أحكام املادة
 28مخدرات ،وقد تم تدوين اقوالهن وتس�ليمهن
اىل شعبة مخدرات باب الشيخ»
ويف س�ياق اخ�ر ،أعلن�ت مديرية االس�تخبارات
العس�كرية القب�ض ع�ىل اح�د االرهابي�ني يف
املوصل.
وذكرت مديرية االس�تخبارات العسكرية يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،ان «مفارز ش�عبة
االستخبارات العسكرية يف الفرقة  ، 16وبالتعاون
مع استخبارات الفوج االول لواء املشاة  ، 3القت
القب�ض عىل اح�د االرهابيني يف س�يطرة موصل
ده�وك ،وه�و م�ن املطلوب�ني للقض�اء بموجب
مذك�رة قبض عىل وفق أح�كام املادة  4إرهاب».
وبينت أنه «تم تسليمه إىل جهة الطلب».

القضاء حيدد موعدا جديدا إلجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة 43

بغداد /الزوراء:
حدد مجل�س القضاء االعىل موع�دا ً جديدا ً إلجراء
امتحان الكفاءة القانوني للدورة  43والتي ستكون
يوم الجمعة يف جامعة بغداد كلية القانون.
وذكر بيان للمركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان�ه «تم تحديد يوم
الجمع�ة املقب�ل املص�ادف  2/ 28موع�دا إلجراء
امتح�ان الكفاءة القانون�ي التحريري للمتقدمني
لل�دورة ( )43للع�ام ال�درايس  2021 /2020بدال
من املوعد الس�ابق الذي كان قد حدد يوم الس�بت
املص�ادف  .« 2020/2/ 29الفتا إىل أن «االمتحان
سيكون يف الساعة التاسعة صباحا».
كما حدد مجلس القض�اء االعىل ضوابط امتحان
الكفاءة القانونية ،وهي:
اوال -1 :ابراز هوية االحوال املدنية للممتحن الذي
تم اعالن اسمه إلداء االمتحان من ادارة املعهد عند
الدخول اىل القاعة االمتحانية.
-2ال يس�مح بالدخ�ول اىل قاع�ة االمتح�ان بع�د
توزيع االسئلة مهما كان العذر.
-3يحظ�ر ادخال اي مطبوع او جه�از موبايل او
اجهزة استماع او سالح.
 -4االجابة عىل االسئلة يف الدفرت االمتحاني وبقلم
جاف ازرق او اس�ود ح�رصا ،وبخط واضح وعدم
وضع اية عالمة او اشارة ليس لها عالقة باالجابة

املحررة من�ذ تحريرها ،من أصل أكثر من 892
ألف ارسة.
وقالت ال�وزارة ،يف بيان إن “(  ) 565،256الف

ارسة بنسبة ( )%63عادت من مناطق النزوح
يف اغلب محافظات البالد من اصل ()892,311
الف ارسة نازحة اىل مناطق س�كناهم االصلية

يف مراك�ز واقضية ونواحي وق�رى املحافظات
املح�ررة من عصاب�ات داع�ش اإلجرامية منذ
بداية التحرير “.
وأَضاف�ت أن “محافظ�ة االنب�ار ه�ي اكث�ر
املحافظات اس�تقباال للعائدين ،حيث ش�هدت
ع�ودة ( )238،620ال�ف ارسة اىل مناطقه�ا
س�كناها االصلي�ة بنس�بة ( ،)%84تلته�ا
محافظ�ة نين�وى باملرتبة الثاني�ة وبلغت عدد
االرس العائ�دة اليه�ا ( )170،002ال�ف ارسة
بنس�بة ( ،)%55فيم�ا حل�ت محافظ�ة صالح
الدي�ن باملرتب�ة الثالثة بع�ودة ( )83،740الف
ارسة بنسبة (.”.)%56
وتابعت الوزارة أن “عدد العائدين اىل محافظة
دياىل بلغ ( )34،306الف ارسة بنس�بة ()%49
واىل محافظ�ة كرك�وك ( )22،705ال�ف ارسة
عائدة بنسبة ( ،)%53فضال عن مناطق اطراف
بغداد شهدت عودة ( )15،883الف ارسة عائدة
بنسبة (.“ )%53

الرتبية تدين جرمية اغتصاب وقتل تلميذة يف ذي قار

القبض على مطلوبني
يف بغداد واملوصل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظة بغداد ،امس االحد ،عن
ف�رز اراض لتوزيعه�ا ب�ني املواطنني يف
ناحية الرشيد جنوبي العاصمة.
وذكر بي�ان للمحافظة ،تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :ان «محاف�ظ بغداد محمد
العط�ا ،تفقد اول أمس الس�بت ،ناحية
الرش�يد جنوب�ي بغ�داد برفق�ة عضو
مجلس النواب حسن شويرد الحمداني،
والتق�ى ع�ددا م�ن وجه�اء الناحي�ة
مستمعا ألبرز احتياجاتهم».
وأشار العطا اىل ان «ناحية الرشيد عانت
اإلهمال يف الفرتة املاضية رغم تقديمها
التضحي�ات واس�تيعابها النازح�ني».
مؤكدا «تمت مناقشة مشاكل الكهرباء
يف الناحي�ة ،واتخذن�ا إج�راء به�ا،
باالضافة اىل موض�وع فرز االرايض من
اجل توزيعها ،وكذلك املبارشة بمشاريع
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او ممك�ن ان تش�ري اىل هوية املمتح�ن ،وال يجوز
الكتاب�ة ع�ىل الغالف الخارجي للدف�رت إال وفق ما
ورد فيه من حقول وبخالفه يسحب الدفرت.
-5ال يس�مح بتغي�ري م�كان جلوس�ه يف قاع�ة
االمتحان إال بموافقة رئيس القاعة.
-6ال يس�مح بالخ�روج م�ن قاع�ة االمتح�ان إال
العتبارات صحية ،وبإذن رئيس القاعة وبمرافقة
مراقب من القاعة.
-7يمنع الكالم اثناء االمتحان او القيام بأية حركة

من شأنها ان تسهل عملية االخالل بالنظام.
ثانيا  :يمنع دخول املش�رتك اىل االمتحان إذا خالف
ماورد يف الفقرت�ني ( )1و( )2من البند (اوال) من
هذه الضوابط.
ثالث�ا :يس�حب دفرت االمتح�ان يف حال�ة مخالفة
احكام الفقرات ()3و()5و()6و( )7من البند اوال
من هذه الضوابط.
رابعا :يس�تبعد املعهد الدفات�ر االمتحانية يف حالة
مخالفة الفقرتني ( )4و( )7من هذه الضوابط.

ادائها االمتحان».
وفيم�ا أدانت وزي�رة الرتبي�ة« :هذه
الجريم�ة البش�عة طالب�ت الجه�ات
املختصة بإنزال اقىص العقوبات بحق
الجاني».
وأك�دت وزارة الرتبي�ة أن «األجه�زة
األمني�ة تمكنت من إلقاء القبض عىل
الجاني ،وهو اآلن يف قبضة العدالة».

ه�ذا وألق�ت مف�ارز قس�م مكافحة
اإلج�رام يف ذي ق�ار ،ش�عبة الخطف،
القبض عىل قاتل املجنى عليها الطفلة
فواطم.
وذكرت رشط�ة ذي ق�ار ،يف بيان ،ان
«قوة تابع�ة لها تمكن�ت من القبض
عىل قاتل الطفلة فواطم يف حي سومر
وسط النارصية».

وأض�اف البيان أن «املجن�ي عليها ت ّم
اختطافها بعد عودتها من املدرسة يف
منطقة حي سومر».
وأوضح�ت قي�ادة الرشط�ة ،خ�الل
البي�ان ،أن «جثة املجني عليها وجدت
يف من�زل القاتل الذي كان ينوي دفنها
داخل منزله بعد اإلقدام عىل اغتصابها
وقتلها «.

تربية كردستان تنفي تعليق دوام املدارس يف اإلقليم بسبب «كورونا»
بغداد /الزوراء:
نفى وزير تربية اقليم كردس�تان ،امس االحد،
تعليق لدوام املدارس يف االقليم بسبب املخاوف
م�ن انتقال فريوس كورون�ا الذي رضب ايران
املجاورة.
وقال آالن حمه س�عيد ،يف بيان« :ناقشنا خالل
اجتماع عاجل لحكومة االقليم التدابري الالزمة
للوقاي�ة م�ن ف�ريوس كورون�ا ،وتم�ت بحث
جميع السبل لذلك».
وأض�اف أن «أي قرار بتعلي�ق دوام املدارس يف
االقلي�م ال وجود ل�ه يف الوقت الحايل ،وس�تتم
متابع�ة الوضع ع�ن كثب خالل االي�ام املقبلة
للبت باالمر».
وبالتزام�ن م�ع ارتف�اع عدد ضحاي�ا فريوس
«كورون�ا» يف إي�ران ،حي�ث بل�غ ع�دد حاالت
الوفي�ات  6أش�خاص ،فيما تم تس�جيل نحو
 30إصاب�ة ،ق�ررت الس�لطات اإليرانية إغالق
كل الجامعات والكليات يف عدد من محافظات
البالد.
وق�د كان�ت مدينة ووهان يف الص�ني أول بؤرة
انترش فيه�ا فريوس «كورونا» قب�ل أن تنتقل
الع�دوى إىل مناط�ق أخرى يف الص�ني ،ومن ثم

انتش�ار الفريوس يف يف عرشات الدول األخرى،
حاصدا يوميا مزيدا من األرواح.
ورغم فرض الس�لطات الصينية إجراء الحجر
الصح�ي عىل خلفية انتش�ار كورون�ا الجديد،
وتح�ول ووهان إىل مدينة أش�باح بش�وارعها
الفارغ�ة ،لم يحد ذلك من ارتفاع عدد املصابني

وحاالت الوفاة فيها.
وأعلن�ت الس�لطات الصيني�ة ،ام�س األح�د،
يف آخ�ر احصائي�ة ،ارتف�اع حصيل�ة الوفيات
بفريوس»كورونا» املستجد داخل البالد بنهاية
السبت ،إىل  2442ش�خصا واإلصابات املؤكدة
إىل .76936

حتقيق البصرة تص ّدق اعرتافات متهمني بسرقة رواتب املتقاعدين
بغداد /الزوراء:
صدقت محكمة تحقيق البرصة
الثالث�ة اعرتاف�ات متهم�ني
اثن�ني برسقة اح�د املواطنني يف
منطق�ة العش�ار ،وال�ذي كان
بحوزته مبلغا ً ق�دره اربعمائة
ملي�ون دين�ار خاص�ة برواتب
املتقاعدين.

وأف�اد املركز االعالم�ي ملجلس
القضاء ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،أن «املُ َت َهمني قاما
م�ع متهم�ني اثن�ني هارب�ني
برسق�ة املبلغ الخ�اص برواتب
املتقاعدين م�ن صاحب مكتب
صريف�ة ،بع�د ان س�حبه م�ن
مرصف الرافدي�ن وتوجه به اىل

مكتبه يف منطقة العشار ،حيث
اعرتض�ت طريق�ه مجموع�ة
مس�لحة الت�ي تنك�رت بال�زي
العسكري واس�تولت عىل املبلغ
تحت تهديد السالح».
وأض�اف أن «املتهم�ني اعرتفوا
رصاحة بإشرتاكهم بالحادث مع
متهمني آخرين أحدهم رشطي

يعم�ل يف م�رصف الرافدين قام
بتزويدهم باملعلومات» .مشريا ً
اىل «أن كش�ف الداللة للمتهمني
جاء مطابق�ا العرتافاتهم التي
أدلوا به�ا للمحكم�ة» .الفتا ً اىل
«ان املحكم�ة ص ّدق�ت أقوالهم
اس�تنادا ً ألحكام املادة  442من
قانون العقوبات العراقي «.

ضبطت مسؤوالً يف كمرك زرباطية هلدره أكثر من ملياري دينار

النزاهة تكشف أوامر القبض واالستقدام الصادرة حبق
مسؤولني خالل الشهر املاضي
بغداد /الزوراء:
كش�فت دائرة التحقيق�ات يف الهيئة عن مجمل
تفاصيل أوامر القبض واالستقدام بحق الوزراء،
وم�ن ه�م بدرجته�م ون�واب وذوي الدرج�ات
الخاصة خالل ش�هر كان�ون الثاني املايض .من
جهة متصل�ة ،أعلنت الهيئ�ة تمكنها من ضبط
مس�ؤول يف مركز گم�رك زرباطي�ة يف محافظة
واس�ط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر من ملياري دينار من
املال العام.
وكش�فت دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة ،يف بيان،
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه ،ع�ن «ص�دور
( )90أم�ر قب�ض واس�تقدام بح�ق ( )86م�ن
ذوي الدرج�ات الخاص�ة خالل الش�هر املايض،
بينه�ا ( )9أوام�ر قبض و( )81أمر اس�تقدام».
مبينة «أن من بني املش�مولني بأوامراالس�تقدام
( )3وزراء س�ابقني وم�ن ه�م بدرجته�م و()3
من أعض�اء مجل�س الن�واب الس�ابقني ،و()6
وكالء وزارة حال ِّي�ني وس�ابقني ،إضاف�ة إىل ()5
محافظ�ني س�ابقني و( )20مديرا ً عام�ا ً حاليا ً
وسابقاً ،و( )40من أعضاء مجالس املحافظات
املنحلة».
َّ
قب�ض بحق
أوام�ر
«إص�دار
م
ت�
إن�ه
وأضاف�ت
ٍ
( )3محافظ�ني و( )4مديري�ن عام�ني حال ِّي�ني
وسابقني ،و( )2من أعضاء مجالس املحافظات
املنحلة».
وأوضحت الدائرة أن «املش�مولني بأوامر القبض
واالستقدام يعملون يف وزارات الثقافة والصحة
والتعليم العايل والبحث العلمي والكهرباء والدفاع

والصناعة واملعادن والبلديات واألشغال والنقل،
إضاف�ة إىل مجليس الن�واب وال�وزراء واإلدارات
املحلية للمحافظات ومجالس املحافظات».
من جهة متصلة ،أعلنت هيئة النزاهة االتحادية
تمكنه�ا م�ن ضب�ط مس�ؤول يف مرك�ز گمرك
زرباطية يف محافظة واس�ط؛ لتسبُّبه بهدر أكثر
من ملياري دينار من املال العام.
وأش�ارت دائ�رة التحقيق�ات يف النزاه�ة إىل :أن
فريق عمل من مكتب تحقيق واس�ط تمكن من
ضبط مسؤول الشؤون الگمرگية يف مركز گمرك
زرباطي�ة؛ لقيامه بالس�ماح إلح�دى الرشكات
بإدخ�ال كميات كب�رية من البضائع املش�مولة
باإلعف�اء الگمرگ�ي دون تنزي�ل تل�ك الكميات

يف س�جل اإلعف�اء الگمرگي .موضح�ة :أن ذلك
أدى إىل تج�اوز الرشك�ة لرصيدها م�ن البضائع
املشمولة باإلعفاء.
وأضاف�ت الدائرة :ان مقدار التجاوز بلغ  27ألف
طن؛ األمر ال�ذي أدى إىل إلحاق
رضر باملال العام
ٍ
بمبلغ تج�اوز ملياري دينار يمثل قيمة الرس�م
الگمرگي للبضاعة التي أدخلت ملصلحة الرشكة
فوق رصيدها املشمول باإلعفاء.
ضب�ط أصويل
وأك�دت :أن�ه ت�م تنظي�م محرض
ٍ
باملضبوط�ات يف العملي�ة التي ُن ِّف َ
�ذت بنا ًء عىل
مذك�رة ضبط قضائي�ة ،وعرضها رفق�ة املتهم
عىل الس�يد ق�ايض محكمة تحقيق ب�درة ،الذي
ق�رَّر توقيف املتهم واتخاذ اإلج�راءات القانونية
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الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية،
ام�س االح�د ،املواف�ق ( 23ش�باط
 ..)2020وس�جلت أس�عار بورص�ة
الكفاح يف بغداد  120.500دينارا لكل
 100دوالر.
وكان�ت أس�عار البي�ع وال�راء يف

محالت الصريفة كاآلتي :س�عر بيع
الدوالر س�جل  121.000دين�ارا .أما
س�عر رشاء الدوالر فبل�غ 120.000
دينار.
يذك�ر ان أس�عار ال�دوالر كان�ت قد
ش�هدت اس�تقرارا نس�بيا يف بغ�داد
وبقية املحافظات ،ولألسبوع الثالث
عىل التوايل.

مستشار حكومي :الدين اخلارجي للعراق
يبلغ  37مليار دوالر

بغداد /الزوراء:
كش�ف املستشار املايل للحكومة
العراقي�ة ،مظهر محمد صالح،
امس االحد ،عن اقرتاض حكومة
رئي�س ال�وزراء الس�ابق حيدر
العبادي  13مليار دوالر.
وق�ال صال�ح يف حديث�ه ،خالل
ندوة “تحذي�رات  IMFوإصالح

السياس�ة املالي�ة« :إن الح�رب
عىل تنظيم داعش جعلت العراق
يقرتض مبلغا ال يتجاوز ال� 13
ملي�ار دوالر من صن�دوق النقد
ال�دويل والبن�ك ال�دويل وال�دول
االوربية وغريها».
وأض�اف صال�ح أن “الدي�ن
الخارج�ي للع�راق يبل�غ حاليا
 37ملي�ار دوالر ،ويتضمن أيضا
ديون نادي باريس».
وكان رئي�س مجل�س ال�وزراء
املس�تقيل عادل عبد املهدي أكد،
يف وقت سابق ،العمل عىل تحويل
املن�ح والق�روض للقطاع�ات
املنتج�ة لتحقي�ق اك�رب فائ�دة
ممكن�ة ،مبين�ا س�عي الع�راق
للتوسع بالعالقات االقتصادية.

الرافدين :مستعدون لتمويل الشركات
واملستثمرين الستكمال أنشطتهم االستثمارية

بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،امس االحد،
ع�ن اس�تعداده لتموي�ل الركات
االس�تثمارية واملس�تثمرين الذين
يرومون القيام ببناء او اس�تكمال
مجمع�ات س�كنية او املراك�ز
التجاري�ة وأنش�طة اس�تثمارية
اخ�رى تس�اهم يف دع�م االقتصاد
الوطني.
وقال املكت�ب االعالمي للمرصف يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
إن “ع�ىل املس�تثمرين وال�ركات

الراغب�ني بالحصول ع�ىل التمويل
والتسويق املايل لهم ،زيارة املرصف
لالطالع عىل رشوط منح القروض
خدمة للصالح العام».
وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف قام
بتموي�ل وتس�ويق العدي�د م�ن
املجمع�ات الس�كنية واألنش�طة
االس�تثمارية االخ�رى يف بغ�داد
واملحافظ�ات ،يف خط�وة تهدف اىل
تعزيز القطاع االقتصادي ،وتنشيط
الحركة االس�تثمارية وخلق فرص
عمل”.

دياىل تعيد العمل بـ 5فرص استثمارية يف بعقوبة

استثمار البصرة تعلن العمل مع مخس شركات كربى إلقامة مشاريع باحملافظة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن مدير هيئ�ة اس�ثمار محافظة
البرصة ،امس االحد ،أن الهيئة تعمل يف
الوقت الحايل مع خمس رشكات كربى
إلقامة مش�اريع اس�تثمارية كبرية يف
قطاعات عدة ،من بينها السكن واملياه
والنف�ط والطاق�ة .من جه�ة متصلة،
اكد مسؤول حكومي يف محافظة دياىل،
امس ،بأن االستقرار االمني اعاد العمل
ب� 5فرص استثمارية يف بعقوبة.
وق�ال مدير هيئ�ة اس�تثمار محافظة
البرصة ،عالء عبد الحس�ني ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “ع�دد املش�اريع املجازة
لع�ام  2019بلغ  80%اكثر من االعوام
الس�ابقة ،حي�ث بلغ ع�دد املش�اريع
يف عم�ر الهيئ�ة  146مروع�ا بكلفة
اجمالي�ة بلغ�ت  4ملي�ارات دوالر يف
القطاع�ات الس�كانية والتجاري�ة
واالقتصادية”.
واش�ار اىل ان” ال�ركات هي ()KPM
الكوري�ة لب�دء تنفيذ م�روع املخيل
الس�كني الذي تتج�اوز قيمته العرة
ملي�ار دوالر ،ورشك�ة ()Hanwha
الكوري�ة الت�ي قدم�ت طلب�ا ً إلنش�اء
املرحل�ة األوىل لبن�اء  10آالف وح�دة
س�كنية ،ورشك�ة ( )shangaiالت�ي
تقدم�ت بطلب�ني األول إنش�اء مدين�ة
صناعي�ة والثاني إنش�اء مرتو البرصة

الصينية ،ورشكة ( )Genisesااليطالية
الس�ويرسية ،ورشك�ة ()Lorento
الصينية إلنش�اء معمل أس�مدة بقيمة
 240مليون دوالر”.
نّ
وب�ني عب�د الحس�ني ان ”االس�تثمار
ش�مل العدي�د م�ن القطاع�ات ،إذ
بلغ�ت نس�بة االس�تثمار يف القط�اع
الس�كني ( ،)%37.22والخدم�ات
والنق�ل واللوجس�تي ()%13.59
والتج�اري ( )%13.30والرتفيه�ي
( ،)%11.63والصناع�ي ()%8.88
والس�ياحي
والكهرب�اء()%4.28
( ،)%5.60والصح�ي ()%2.56
والزراع�ي ( ،)%2.38والري�ايض
والتعلي�م
والرتبي�ة
()%0.50
(.)%0.30
من جهة متصلة ،اكد مسؤول حكومي
يف محافظ�ة دي�اىل ،ام�س االح�د ،بأن
االستقرار االمني اعاد العمل ب� 5فرص
استثمارية يف بعقوبة.
وق�ال قائممق�ام قض�اء بعقوب�ة،
عبدالله الحيايل ،يف ترصيح صحفي إن
“االس�تقرار االمن�ي يف بعقوبة اعطى
هاج�س الطمأنينة ودفع مس�تثمرين
اىل اعادة العمل ب� 5فرص اس�تثمارية
مهم�ة يف قطاع�ات مختلف�ة ،منه�ا
س�كنية ،بعد توقف دام س�نوات عقب
اضطرابات  ، 2014وبروز خطر تنظيم

داع�ش االرهابي» .واض�اف الحيايل ان
“اعادة العم�ل بالفرص االس�تثمارية
ال� 5وف�ر فرص عمل ملئ�ات العاطلني
يف مهن مختلفة» .مبينا «ان االستقرار
االمن�ي عام�ل مهم ج�دا يف دفع وترية
االس�تثمار لالمام” .مبينا أن “بعقوبة
ترضرت بش�كل كبري من االضطرابات

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة الزراع�ة ،امس االحد ،عن
توج�ه العراق لتصدي�ر  11منتجا زراعيا
بعد اس�تحصال املوافقات الرس�ميَّة بعد
تحقيق االكتفاء الذاتي ومنع االسترياد.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية
عن مستشار وزارة الزراعة ،مهدي ضمد
القي�ي ،قوله :إن “الوزارة اس�تحصلت
املوافق�ة عىل تصدير  10منتجات زراعيَّة
بش�قيها النباتي والحيوان�يَّ ،
وأن إجازة

التصدي�ر تمنح من قب�ل وزارة التجارة/
الرك�ة العام�ة للمع�ارض والخدم�ات
التجاريَّة».
وأض�اف القي�ي أن “املنتج�ات تش�مل
التم�ور ،جل�د ب�كل األبق�ار ،جل�د ب�كل
األغنام ،جلد كروم األغنام ،املصارين ،بط
املزرعة ،حماما (أن�واع مختلفة) ،طيور
زينة (زاجل) ،رمانا ،باذنجان ،وبانتظار
موافقة مجلس الوزراء لتصدير الشعري،
وعندها يكون العدد ( )11مادة».

البنوك تنال من السعودية ودبي وسط خسائر ملعظم أسواق اخلليج
رويرتز /متابعة الزوراء:
تراجعت معظم بورصات األس�هم الرئيسية يف الخليج،
ام�س األحد ،ونزلت الس�وق الس�عودية جراء خس�ائر
ألس�هم البنوك التي غطت عىل مكاس�ب أرامكو ،بينما
دف�ع س�هم بن�ك اإلم�ارات دب�ي الوطني م�ؤرش دبي
للهب�وط .وتراج�ع م�ؤرش البورص�ة الس�عودية 0.3
باملئ�ة ،حيث هبط س�هم االتص�االت الس�عودية اثنني
باملئ�ة والبنك األه�يل التجاري ،أكرب بن�وك اململكة1.3 ،
باملئ�ة .لكن امل�ؤرش لقي دعما من س�هم رشكة النفط
أرامكو الذي صعد  1.2باملئة ليس�جل مكاسب للجلسة
الخامس�ة عىل الت�وايل .وحصلت أرامكو ع�ىل موافقة
الجه�ات التنظيمي�ة لتطوير حقل غ�از الجافورة غري
التقلي�دي والذي س�ينتج حوايل  550أل�ف برميل يوميا
من سوائل الغاز واملكثفات .وعىل نحو منفصل ،نرت
روي�رتز ،الجمعة ،نقال عن مص�ادر مطلعة ،أن هيئات
مكافحة االحتكار باالتحاد األوروبي س�تعطي موافقة
غري مروط�ة عىل صفقة اس�تحواذ أرامك�و عىل 70
باملئ�ة يف مجموعة البرتوكيماويات الركة الس�عودية
للصناعات األساس�ية (س�ابك) والتي تبلغ قيمتها 69
مليار دوالر .وارتفع س�هم س�ابك  0.6باملئة .ويف دبي،

نزل املؤرش  0.7باملئة بفعل خسارة أكرب البنوك املدرجة،
بنك اإلمارات دبي الوطني 2.3 ،باملئة ،يف حني فقد سهم
العربية للط�ريان  3.2باملئة .وأوىص مجلس إدارة البنك
بتوزيع�ات نقدية  0.40درهم للس�هم ع�ن  2019دون
تغي�ري عن العام الس�ابق عىل الرغم من زي�ادة األرباح
 44باملئ�ة إىل  14.5ملي�ار درهم ( 3.95ملي�ار دوالر).
ويف قطر ،نزل املؤرش  0.4باملئة بعدما س�جل مكاس�ب
ع�ىل مدى ثالثة أي�ام .وفقد بنك قطر الدويل اإلس�المي
 2.2وسهم مس�يعيد للبرتوكيماويات  2.1باملئة .ويوم
الخمي�س أعلن�ت الرك�ة أن صايف ربح الع�ام بأكمله
انخف�ض  14باملئة إىل  1.2مليار ري�ال ( 329.6مليون
دوالر) .وانخفض س�هم أريد  1.3باملئ�ة وقالت رشكة
االتصاالت إنها بدأت تحقيقا يف اإلدعاءات التي صاحبت
قرار الس�لطات الجزائرية ط�رد الرئيس التنفيذي ألريد
الجزائ�ر .وصع�د مؤرش أبوظب�ي  0.2باملئ�ة ،مدعوما
بمكاس�ب س�هم بنك أبوظب�ي األول التي بلغ�ت واحدا
باملئ�ة .ويف م�رص ،ن�زل امل�ؤرش  0.2باملئ�ة يف أول أيام
التداول بعد أن أبقى البنك املركزي أس�عار الفائدة دون
تغي�ري يوم الخميس .ونزل س�هم الرقية للدخان 1.3
باملئة وسهم السويدي إلكرتيك  1.9باملئة.

وكالة فارس /متابعة الزوراء:
أعل�ن مس�ؤول الش�ؤون التجاري�ة والتطويرية
بمنظمة التجارة والصناع�ة واملعادن بمحافظة
كردس�تان غرب�ي اي�ران ،عن تس�جيل صادرات
السلع االيرانية  8.71مليارات دوالر للعراق يف 10
أشهر خالل فرتة  21مارس/آذار 2019حتى 20
يناير /كانون االول .2020
وأضاف ،محمد بختيار خليقي ،يف ترصيح لوكالة
انب�اء ف�ارس ،امس االح�د :أن حص�ة محافظة

كردستان من اجمايل صادرات ايران للعراق تبلغ
 7باملئ�ة يف الف�رتة املذكورة بنم�و  30باملئة عن
الفرتة املناظرة السابقة.
وأش�ار اىل :أن حجم صادرات ايران بلغ 35.514
مليار دوالر يف الشهور العرة ،حيث تبلغ حصة
محافظ�ة كردس�تان م�ن االجم�ايل نس�بة 1.6
باملئة.
نّ
وبني خليق�ي :أن صادرات محافظة كردس�تان
املحاذية للعراق قد بلغت  1.099مليار دوالر.

خالل األسبوع املايض.
وس�جل مؤرش بورصة العراق ،امس
األح�د ،تراج ًع�ا بنس�بة ،% 0.01
متوقف�ا عن�د  462.95نقط�ة ،وبلغ
عدد األسهم املتداولة 496,474,263
س�همًا ،بقيمة  583,756,037دينارًا
عراق ًي�ا ،تحصل�ت م�ن إب�رام 482
صفقة ،ش�ملت  35رشكة مساهمة،
م�ن أص�ل  102رشك�ة مس�جلة يف
البورص�ة ..وبل�غ ع�دد ال�ركات
املدرج�ة  104:رشك�ة ،بينم�ا بل�غ
عدد الركات املتداول�ة 35 :رشكة..
فيم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املتداول�ة
( )496,474,263سهما ،بلغت قيمة
االسهم ( )583,756,037دينارا.
أما مؤرش االسعار ISX 60فقد أغلق
يف جلس�ة ،ام�س ،ع�ىل ()462.95
نقط�ة منخفض�ا بنس�بة()0.01%
عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ
( )462.96نقطة.

وتداول اس�هم ( )35رشكة من اصل
( )104رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق..
واصبح عدد الركات املتوقفة بقرار
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )25رشكة
.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق
النظام�ي ( )4,438ملي�ون س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ( )8,785مليون دينار
م�ن خالل تنفي�ذ ( )14صفقات عىل
اسهم ثالث رشكات.
بينم�ا ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق
النظامي بلغ ( )38,185مليون سهم
بقيمة بلغت ( )61,702مليون دينار
م�ن خالل تنفي�ذ ( )63صفقات عىل
اسهم ( )8رشكات .
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة م�ن
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق

الثاني ( )760الف سهم بقيمة بلغت
( )1,884ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل
تنفيذ ( )8صفقات عىل اسهم رشكة
واحدة .
فيم�ا بلغ عدد االس�هم املش�رتاة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف السوق
الثاني ( )846الف سهم بقيمة بلغت
( )1,918مليون دينار من خالل تنفيذ
( )9صفقات عىل اسهم رشكتني.
من جهة متصلة ،أعلن س�وق العراق
ل�ألوراق املالي�ة ،امس ،ع�ن تداول 5
ملي�ارات س�هم بقيم�ة تج�اوزت 4
مليارات دينار خالل األسبوع املايض.
وقال الس�وق يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه ،إن «ع�دد ال�ركات
املتداول�ة أس�همها خ�الل األس�بوع
املايض بلغ  46رشك�ة من أصل 104
رشكات مدرجة يف السوق».
وأض�اف الس�وق أن «ع�دد األس�هم
املتداول�ة بل�غ  5.915ملي�ار س�هم

واضاف َّ
أن “تطور ونمو القطاع الزراعي
يحقق تنمي�ة زراعيَّ�ة مس�تدامة والتي
س�تكون فاعل�ة يف النش�اطات اآلتي�ة،
منها تعزيز االقتص�اد الوطني من خالل
زيادة إجم�ايل الناتج املحيل ،كونه املحرك
ملعظ�م النش�اطات وخاص�ة الصناعيَّة،
فمعظم مخرجات الصناعة هي مدخالت
للزراع�ة ومعظم مخرج�ات الزراعة هي
مدخالت للصناعة ،فضالً عن النشاطات
األخرى”.

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

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

خالل  10أشهر ..العراق يستورد بضائع إيرانية بأكثر من 8
مليارات دوالر

تراجع مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية يف جلسة أمس
بغداد /الزوراء:
س�جل مؤرش بورصة الع�راق ،امس
األحد ،تراج ًعا بنسبة  ،% 0.01متوقفا
عند  462.95نقطة ،وبموجب املؤرش
فق�د انخفض�ت أس�هم  10رشكات،

االمنية املتالحقة منذ  ، 2003واسهمت
يف الح�د م�ن االس�تثمار بش�كل كبري
خاصة يف املجاالت املهمة».
وتابع ان “املش�اريع االستثمارية ال�5
تبل�غ كلفه�ا املادية ع�رات املليارات
م�ن الدنان�ري ،وانجازه�ا س�يكون له
تداعيات ايجابية يف اتجاهات مختلفة،

خاصة ان بعقوب�ة عانت من نقص يف
قطاعات حيوية متعددة منها التجارية
والسكانية».
وعانت بعقوبة من تكرار االضطرابات
االمنية خالل الس�نوات املاضية ،ما اثر
بش�كل كبري يف ملف االستثمار ،وتأخر
انجاز الكثري من املشاريع.

الزراعة تكشف عن توجه العراق لتصدير  11منتجا زراعيا

تداول  5مليارات سهم بـأكثر من  4مليارات دينار يف األسبوع املاضي
فيما ارتفعت أسهم  9اخرى ،لتحافظ
 16رشكة عىل أس�عار أسهمها .فيما
أعلن س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية،
امس ،ع�ن ت�داول  5مليارات س�هم
بقيم�ة تج�اوزت  4ملي�ارات دين�ار
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السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 2500دينار

املركزي يبيع  224مليون
دوالر يف مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي ،امس األح�د ،عن بيعه أكثر
من  224مليون دوالر ،وبمشاركة  33مرصفاً.
وش�هد البنك املرك�زي العراقي خالل م�زاده لبيع ورشاء
العمالت األجنبية ،امس االحد ،انخفاضا ً طفيفا ً يف مبيعاته
لتصل إىل  224مليونا ً و 79ألف دوالر غطاها البنك بس�عر
رصف أس�اس بلغ  1190دينارا ً ل�كل دوالر ،مقارنة بيوم
الخميس التي بلغت املبيعات فيها  229مليونا ً و 345ألف
دوالر.
وت�وزع الطلب بواقع  203ماليني و 167ألف دوالر لتعزيز
األرصدة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات ،فيما
توزع�ت البقية الباقية والبالغة  21مليونا ً و 60ألف دوالر
عىل ش�كل بيع نقدي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف
بلغ  1190دينارا ً لكل دوالر واحد.
فيم�ا ل�م تتقدم أي من املص�ارف ،البالغ�ة  33مرصفا ً يف
مزاد العملة ،بأية عروض لبيع الدوالر.
يذكر أن البنك املركزي يجري جلس�ات يومية لبيع ورشاء
بانخف�اض بل�غ  19.8%قياس�ا ً العم�الت األجنبي�ة ما ع�دا العطل الرس�مية التي يتوقف
باألس�بوع املايض بقيمة مالية بلغت البنك عن هذه املزادات.
 4.407ملي�ار دين�ار بانخفاض بلغ
العدد /309 :ش2020/
 72.6%قياس�ا باألس�بوع امل�ايض جمهورية العراق
تحققت من خالل  1662صفقة».
التاريخ2020/2/23 :
مجلس القضاء االعىل
وأشار إىل أن «مورش األسعار املتداولة رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
أغلق عىل  ISX60عىل  462.96نقطة ،محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة
مس�جال ارتفاع�ا ً بنس�بة  0.4%عن
اعالن
إغالقه يف األسبوع املايض».
ملا ج�ا َء بق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف الش�طرة
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية امل�ؤرخ يف  2020/2/20و ال�ذي تضم�ن الن�ر يف
اس�تخدم أنظمة الت�داول االلكرتوني صحيفتني محليتني بالدعوى املرقمة (/309ش)2020/
واالي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام  ، 2009و موضوعها طلب الحك�م بوفاة املفقود ( يارس رمضان
ويس�عى إلط�الق نظام الت�داول عرب فرح�ان ) ف�إذا كان املفق�ود اع�اله حي�ا او م�ن له حق
االنرتنت للمستثمرين ،وينظم خمس االعرتاض عىل موضوع الدعوى مراجعة املحكمة بنفسه
ً
جلس�ات تداول أسبوعيا من األحد إىل او م�ن ينوب عن�ه خالل مده (ع�رة ) ايام م�ن تاريخ
رشكات
104
الخميس ،ومدرجة فيه
النر يف الصحيفة اليومية و يف موعد املرافعة املصادف يف
قطاع�ات
تمث�ل
مس�اهمة عراقي�ة
 2020/3/5وبعكسه سوف تقوم املحكمة بإصدار قرار
والصناع�ة
واالتص�االت
املص�ارف
حكم بوفاة املفقود اعاله .
املايل
واالس�تثمار
والتأمني
والزراع�ة
القايض
والسياحة والفنادق.
بسيم شنان خلف

الرياضي

أصفر وأمحر

املوريتاني علي الشيخ ينتظر
الفيزا لالنضمام إىل امليناء

بغداد /متابعة الزوراء
ينتظر املهاجم املوريتاني ،عيل الشييخ ،تأشيرة الدخول اىل األرايض العراقية من اجل
االنضمام اىل صفوف امليناء يف املوسم الحايل.
وقال وسيام الهاشيمي ،وكيل اعمال الالعب إن “نادي امليناء اكمل إجراءات اإلجراءات
الخاصة بضم املهاجم املوريتاني عيل الشيخ لصفوف الفريق”.
وأوضح ان “عيل الشيخ ينتظر إجراءات اصدار تأشرة الدخول (الفيزا) ليلتحق بامليناء
االسبوع القادم” .مبينا ً ان “الالعب يأمل مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه املرجوة هذا
املوسم” .يذكر ان عيل الشيخ مثل الطلبة يف املوسم املايض.
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أمحد عباس يؤكد دعمه ملنتخب الناشئني

منتخب الشباب يهزم موريتانيا بهدفني ويتأهل لدور الثمانية من بطولة العرب
بغداد /متابعة الزوراء
نجيح منتخب شيباب العراق يف
بليوغ ربع نهائيي كأس العرب
بتغلبه عيىل موريتانييا  2-0يف
املواجهة التي اقيمت عىل ملعب
سيعود بن جلوي ضمن الجولة
االخيرة مين دور املجموعيات
باملسابقة.
الهيدف االول للييوث الرافديين
جياء بالنيران الصديقية حن
سجل عبد الله كامارا بالخطأ يف
مرماه عند الدقيقة  ،21لينتهي
الشوط االول عىل هذه النتيجة،
بأداء متكافئ بن املنتخبن.
ويف الشيوط الثانيي ،اسيتطاع
لييوث الرافديين ان يتحكميوا
بمجرييات اللقياء بالطيول
والعيرض ،ليتمكنوا اخيرا ً من
اضافة الهدف الثاني عن طريق
رضا مييايل يف الدقيقية  85من
عمر اللقاء.
وبفوزه ،يف مباراة االمس ،اصبح
رصيد ليوث الرافدين  4نقاط يف
وصافة ترتيب املجموعة االوىل،
حيث سيواجه منتخب الشباب
متصدر املجموعة الثالثة والذي
سييتم حسيمه بن السيعودية
ومرص.
ويف سيياق منفصل ،اكد رئيس
اللجنة املكلفة بشيؤون االتحاد
العراقيي لكيرة القيدم دعميه
الكبير للمنتخبيات الوطنيية،
وتذلييل العقبيات كافية التيي
تواجيه مسيرة االسيتعدادات
للبطوالت املقرر املشاركة بها.
وقال رئيس اللجنة ،احمد عباس،
خيالل اجتماعه الخاص بمدرب
منتخب الناشيئن عماد محمد،
واملديير االداري محميد نيارص

أبو اهليل لـ  :نطمح لتحقيق
فوز تارخيي على الفيصلي

بغداد /محمد مأمون
أبدى املدرب العراقي ،عبدالوهاب
أبوالهييل ،يف املؤتمير الصحفيي
عشيية لقياء فريقيه األنصيار
اللبنانيي ميع ضيفيه الفيصييل
األردني يف الجولية الثانية لكأس
االتحاد اآلسيوي  2020أنه يتطلع
لتحقيق أول فوز يف تاريخ األنصار
عىل أرضه ضمن املسيابقة.وقال
أبو الهييل ،نجم الكيرة العراقية
السابق ،يف حديث خاص لجريدة
اليزوراء ،بعيد انتهياء املؤتمير
الصحفيي“ :نحين مسيتعدون
للمواجهية ،رغم مشياكل توقف
الدوري التي نحاول التغلب عليها

من خالل هيذه املباراة”.وأضاف:
“لقد خرنيا بصعوبة يف الجولة
األوىل خيارج أرضنا أمام الكويت
(0ي ،)1بالتيايل فإننيا مطالبيون
الييوم االثنين بتحقييق الفيوز
وانتزاع أول ( )3نقاط يف مسيرة
الفرييق اللبناني”.وتابع“ :ندرك
أن الفيصييل نياد كبير ،ويمتلك
خرة كبرة يف املسيابقة ،فسيبق
أن تيوج باللقيب مرتين ،بالتايل
فيإن املبياراة سيتكون صعبة”.
واختتم حديثه بالقول“ :ال نعاني
اصابيات ،وأتمنى من الالعبن أن
يظهيروا بصورة طيبية وتحقيق
الفوز”.

اليوم ..منتخب السلة يواجه
نظريه اهلندي يف تصفيات آسيا
شيكرون “ان اللجنية سيتعمل
عيىل توفير جمييع متطلبيات
انجاح مهمة منتخب الناشيئن
خالل الفرتة املقبلة ،واالستعداد
لبطولية غرب اسييا املقيرر ان
تقيام يف السيعودية ،وتوفير
االعداد املناسب واملثايل”.
واضاف عباس“ :ان االولوية يف

لؤي صالح :تصاعد األداء مينح
الفريق والالعبني الثقة املطلوبة

بغداد /متابعة الزوراء
قيال املدرب املسياعد بالجهاز الفني للقوة الجوية ،ليؤي صالح ،إن فريقه
بدأ يحقق االسيتقرار الفني ،بعد فوزه عىل الصناعات الكهربائية ( )3-0يف
ملعب الصناعة بالدوري املمتاز.
وأوضيح صالح “أداء الفريق بتصاعد من مباراة إىل أخرى ،وهذا ما يمنحنا
الثقة يف االحتفاظ بصدارة الرتتيب ،حيث أن املشوار طويل”.
وأردف“ :الالعب أيمن حسين تألق يف املبياراة ،من خالل تمركزه الصحيح
واستثمار الفرص التي وصلته ،ونأمل أن يواصل األداء نفسه ..استمرارية
املباريات الرسمية أعادت الالعبن الجاهزية البدنية”.
وختم بقوله“ :املباراة املقبلة ستكون مهمة أمام الطلبة ،يف الجولة الثالثة،
وعلينا أن نفكر كيف نخطف النقاط الثالث”.
وتعرض العب وسيط فريق القيوة الجوية لكرة القيدم ،محمد عيل عبود،
اىل كير يف عظيام األنف اثناء مبياراة الصقور والصناعيات الكهربائية يف
الدوري املمتاز.
وقال طبيب الفريق ،غالب املوسيوي :ان “الفحوصات الطبية التي أجريت
لنجيم الوسيط محميد عيل عبيود يف احد مستشيفيات بغداد كشيفت عن
اصابتيه عىل مسيتوى األنف”.واضياف أن “الالعيب يحتياج إىل راحة ملدة
عرشة أيام ليغيب يف ذلك عين مواجهة الطلبة القادمة” .مبينا أن “الجهاز
الطبي سييتابع حالة الالعب خالل قادم األيام كي يتماثل الشفاء والعودة
للمالعب”.
وحقيق القوة الجوية فوزا كبرا عيىل الصناعات الكهربائية ،بثالثة أهداف
دون رد عىل ملعب الصناعة ،لحساب الجولة الثانية من الدوري املمتاز.
وسيجل أهداف القوة الجوية ،أيمن حسين (هاترييك) يف الدقائق  42و59
و.66وفيرض القيوة الجوية سييطرته عىل املبياراة ،بفضل خط وسيطه
القوي.وتمكن أيمن حسن من وضع فريقه باملقدمة ،قبل ثالث دقائق من
نهاية الشوط األول.
ويف الشوط الثاني تألق حسن مجددا ،واستغل كرة وصلت له داخل منطقة
الجزاء ،ليسددها قوية يف الشباك محرزا الهدف الثاني ،يف الدقيقة .59
وأجهز حسين عىل طموحيات الصناعيات الكهربائية ،بتسيجيله الهدف
الثالث يف الدقيقة .66
وبهيذا الفوز ،قفز القيوة الجوية لصدارة الدوري ،برصييد  6نقاط ،بينما
يتذيل الصناعات الكهربائية الجدول دون نقاط.

الوقت الحايل هي دعم املنتخبات
الوطنيية ،ومتابعية كل االمور
الخاصة ،خصوصا ان منتخبات
الفئيات العمريية تحتياج اىل
االهتمام والدعم مين اجل بناء
قاعدة للفئات العمرية من اجل
مستقبل الكرة العراقية”.
ومن جهة اخرى ،اوضح عباس

انيه يتقيدم بالشيكر والعرفان
اىل جمييع السييدات والسيادة
مين الرياضيين الذيين أبيدوا
اسيتعدادهم التيام للعمل معنا
بغية خدمية الرياضة العراقية،
وانجاز العمل بالشكل الصحيح،
وانا كيل ثقة بهم ،وسييكونون
خر سيند يل يف اتميام مهمتي،

بالرغيم مين صعوبتهيا ،لكننا
بعد التيوكل عىل الله سينحقق
األهيداف التيي يصبيو اليهيا
الجميع.
وزاد عباس :ال يفوتني ان أتقدم
بالشيكر والتقديير اىل املكتيب
التنفييذي املسيتقيل عيىل ميا
قدموه مين جهود خالل عملهم

يف االتحاد ،وسينعضد الجوانب
اإليجابيية خيالل فيرتة توليهم
املسيؤولية سيواء يف املكتيب
التنفييذي او يف اللجيان ،وايضا
سينعمل عىل معالجة سيلبيات
العميل ،وهي حالية طبيعية يف
كل عميل ،حيث مين ال يعمل ال
يخطأ.

بغداد /متابعة الزوراء
يواجه املنتخب الوطني لكرة السيلة ،مساء اليوم االثنن ،نظره املنتخب
الهندي يف اطار الجولة الثانية من التصفيات االسيوية.وقال املدير االداري
ملنتخيب السيلة ،مهند العانيي :إن “املنتخيب الوطني اختتيم تحضراته
اسيتعدادا ملواجهية ضيفه الهنيدي يف التصفيات الييوم االثنن”.واوضح
أن “الروح املعنوية العالية تغلف تدريبات اسيود الرافدين ،حيث يسيعى
الالعبيون اىل اظهار كل ما لديهم يف مواجهية الهند ،خاصة وهي تقام يف
العاصمة بغيداد وامام الجماهر العراقية”.يذكر ان املباراة سيتقام عىل
قاعة الشعب يف تمام الساعة السابعة مسا ًء بتوقيت بغداد اليوم االثنن.

أربيل واحلدود يتجاوزان نفط ميسان ونفط اجلنوب يف الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
نجيح املحيرتف الكامروني ،كريسيتوفر
ميندوغيا ،ان يقود فريقه اربيل لفوز مثر
 1-0اميام نفط ميسيان يف الجولة الثانية
من الدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
ميندوغيا سيجل هيدف اللقياء الوحيد يف
الدقيقية الربعية من وقيت بيدل الضائع
بعدما انفرد بحارس مرمى نفط ميسيان
وتجاوزه ،ليضع الكرة بأريحية يف املرمى.
الفيوز منيح اربيل ثيالث نقياط ،اوصلت

رصييده اىل النقطية  6يف صيدارة الرتتيب،
فيميا توقف رصيد نفط ميسيان من دون
نقاط.
ويف مباراة اخرى ،اقيمت بالتوقيت نفسه،
تغليب الحدود عيىل نفط الجنيوب  2-0يف
املبياراة التي اقيمت عيىل ملعب التاجي يف
اطار الجولة نفسها.
وحمليت ثنائيية الحيدود توقييع الالعيب
حسيام جاد الله يف الدقيقتن  25و 74من
عمر اللقاء.

حمافظة أربيل حتتضن بطولة أندية
العراق للجودو
بغداد /متابعة الزوراء
ينظم االتحاد العراقي املركزي للجودو بطولة أندية العراق املفتوحة للشباب واملتقدمن يف
مدينة أربيل بكردستان العراق للفرتة من  12لغاية  14آذار املقبل.وقال أمن عام االتحاد،
فيراس حمزة :إن “عملية تحكيم نزاالت البطولة ستشيهد تطبيق جميع فقرات القانون
اليدويل” .مبينيا ان “ثمانية أوزان ستشيارك يف البطولة عىل النحيو اآلتي 55 :كغم 60 - ،
كغيم  66 - ،كغيم  73 - ،كغم  81 - ،كغم  90 - ،كغم  100 - ،كغم  100 + ،كغم”.ولفت
حمزة اىل ان “املشياركة ألي ناد سيتكون من خالل كتاب رسمي من ادارة النادي معنون
اىل االتحاد يضم الكادر االداري والتدريبي والالعبن” .موضحا “ان مشاركة أي ناد سوف
لن تقل عن النصف  1 +من الالعبن” .متمنيا لجميع االندية “املشياركة الفعالة وتقديم
املسيتويات الفنية التي تنم عن حرص الالعبن واملدربين وادارات األندية يف الحفاظ عىل
ديمومية اللعبة”.ومن جانبه ،أكيد عضو االتحاد املركزي للعبة ،عييل نظار ،األمن العام
لالتحاد الفرعي يف النجف ان “اتحاده سيشارك بستة أندية هي كل من النجف والتضامن
النجفي واملشيخاب والكرار والخورنق والكوفة” .مشيددا عيىل رضورة “تعامل الالعبن
بيكل دقة وتفان مع نزاالت البطولية لتحقيق نتائج تليق بالجودو النجفية” .مسيتدركا
ان “أنديتيه أعيدت العدة لهذه البطولة من خالل املعسيكر الداخيل اليذي أقامته جميعها
تحضرا لتلك البطولة”.

مدرب الكهرباء :خنشى على العبينا من اإلرهاق البدني
بغداد /متابعة الزوراء
رَّ
عير ،عباس عطيية ،ميدرب الكهرباء ،عين تأثير العبي فريقيه بدن ًيا،
بمواجهة الزوراء ،والقوة الجوية ،يف الجولتن املقبلتن بالدوري املمتاز.
وقيال عطية “الفريق سييعاني ضغيط املباريات الكبيرة ،فبعد مباراة
بدنية أمام الرشطة والتي انتهت بالتعادل ( )3-3ستكون مباراتا الجولة
الثالثة والرابعة أمام الزوراء والقوة الجوية”.
وأضياف “هذه املواجهات سيتعرض الالعبن لجهد بدنيي جراء القرعة

التي وضعتنا بمواجهات متعاقبة مع األندية الجماهرية”.
وأثنيى عطيية عيىل أداء العبيه أميام الرشطية ،مؤكي ًدا :أن الفريق كان
يسيتحق النقاط الثيالث ،لكننا خرجنا بنقطة التعيادل رغم تقدمنا يف 3
مرات.
وأشار إىل أن “الرشطة فريق كبي،ر ويملك أدوات مميزة والتعادل ليست
نتيجة سيئة ،لكننا عىل وفق املعطيات كنا نمني النفس بالنقاط الثالث،
خاصة أن فريقنا خر املباراة األوىل من الدوري”.

وزير الشباب :موازنة  2020ستتضمن صرف ُمنح لألندية الرياضية

بغداد /متابعة الزوراء
اكد وزير الشيباب والرياضة ،احمد رياض،
ان اليوزارة حريصية عيىل دعيم االنديية
واالتحيادات واملمثلييات الرياضيية ،كونها
تسهم يف خدمة الرياضة العراقية.
وذكير بيان عين مكتيب ريياض أن الوزير
“حرض رفقة محافظ كركوك راكان سعيد،
دورة فن االدارة واملخاطبات الرسيمية التي
اقامتهيا دائرة العالقيات والتعياون الدويل

 قسيم الهيئات واملنظميات بالتعاون معمديرية شباب ورياضة كركوك ،وعىل قاعة
نادي غاز الشمال يف مدينة كركوك”.
واكيد الوزير “الغياء عقد اسيتثمار نادي
الثيورة الريايض ،مبينيا رضورة ايجاد حل
حقيقي وجذري واعتماد عقد جديد بصيغة
رياضية ،والغاء العقد السابق بسبب التلكؤ
وعدم االلتيزام ،فضال عين ان يكون القرار
بالتشاور مع محافظ كركوك”.

واضاف ان “موازنة العام الحايل سيتتضمن
رصف منيح لألنديية الرياضيية مين خالل
لجان مختصة” .مشيدا بي”الدورة املقامة يف
مدينة كركيوك لألندية واملمثليات الرياضية
واالتحادات للعمل وفق معاير حديثة”.
ويف سيياق منفصل ،أعلن رياض اسيتئناف
العميل بامللعب األوملبي يف كركوك والذي يعد
أكير ملعب يف املحافظية ،عىل أن يتم إنجاز
أعمال التأهيل والتطوير يف امللعب سعة 25

الف متفرج بمدة أقصاها ثمانية أشهر.
وقيال الوزيير ،خيالل زيارته موقيع العمل
برفقية محافيظ كركيوك وكالية راكان
الجبوري ،بحسيب بييان إنه “تيم االنتهاء
مشيكلة امتدت لي 8سينوات مضت وقفت
عائقيا يف طريق انجياز امللعب اليذي يخدم
الرياضة يف املحافظة والعراق عموما”.
وثمين الوزير “دور مجلس الوزراء واللجنة
اإلقتصاديية يف مجليس اليوزراء ومجليس

املحافظية يف ضمان تخصييص مبلغ اكثر
مين  33مليار دينار ،وحل مشيكلة التعاقد
مع الجهة التنفيذية ،وقيام دوائر املحافظة
املختصية بإيصيال املياء والكهربياء اىل
املوقع”.
يذكير أن امللعيب يضيم سياحات لأللعاب
وقاعيات رياضيية للتدرييب وفندقيا ً
ومسياحات خيرضاء ومرائيب سييارات
وخدمات شاملة.
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اليبزيغ املُذهل يشدد اخلناق على بايرن ميونيخ وهاالند مستمر يف التألق
احتفظ اليبزيغ الوصيف بفارق النقطة مع
بايرن ميونيخ املتصدر بفوزه الساحق عىل
أرض ش�الكه - 5صف�ر يف املرحل�ة  23من
الدوري االملاني لكرة القدم.
ورف�ع اليبزيغ رصي�ده اىل  48نقطة مقابل
 49لباي�رن ميوني�خ حام�ل اللق�ب يف آخر
 7مواس�م ال�ذي حق�ق ف�وزا صعب�ا ع�ىل
بادرب�ورن األخري  2 - 3يوم الجمعة املايض
يف افتتاح املرحلة.
وانفرد دورتموند باملركز الثالث ( )45بفارق
نقطتني عن بوروس�يا مونشنغالدباخ الذي
أه�در يف الوقت البدل ع�ن ضائع الفوز عىل
ضيف�ه هوفنهايم ( ،)1-1علم�ا ً بأنه يملك
مباراة مؤجلة.
إذا قس�ا اليبزيغ ،االقل خسارة هذا املوسم،
عىل مضيفه ش�الكه الس�ادس بخماس�ية
نظيفة.
وقدم اليبزي�غ عرضا ً كروي�ا رائعا ً فتالعب
بمنافس�ه كما ش�اء واس�تحق الفوز بهذه
النتيجة الكبرية أداء وأرقاماً.
وبعد نفضه غبار ث�الث مباريات لم يتذوق
فيها طعم الفوز ،استعاد اليبزيغ مستوياته
بعد فوز س�هل عىل فريدر بريمن - 3صفر،
وعودت�ه بف�وز الف�ت م�ن ارض توتنه�ام
االنكليزي - 1صفر يف دوري األبطال.
ول�م تم�ر دقيق�ة حت�ى افتت�ح اليبزي�غ
التس�جيل من تس�ديدة صاروخي�ة لقائده
النمس�اوي مارس�يل س�ابيترس خدع�ت
الحارس الكسندر نوبل (.)1

وع�زز اليبزي�غ ،املتص�در الس�ابق لف�رتة
طويل�ة ،الف�ارق ع�ر هدافه ال�دويل تيمو
فرينر بتس�ديدة صاروخية رائعة من داخل
املنطقة (.)61
ورفع فرينر رصيده اىل  27هدفا هذا املوسم
بينها  21يف البوندس�ليغا ،بفارق اربعة عن
البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن) يف
صدارة ترتيب الهدافني.
وم�ن ركنية س�جل مارس�يل هالس�تنرغ
الثال�ث برأس�ه دون رقاب�ة فعلي�ة (،)67
قبل أن يضيف الظهري االس�باني املعار من
مانشسرت سيتي االنكليزي أنخلينيو الرابع
بعدما راوغ وسدد بيرساه ارضية يف الزاوية

البعي�دة ( ،)80ثم اختتم البديل الس�ويدي
امي�ل فورس�رغ املهرج�ان بع�د جمل�ة
تكتيكي�ة مميزة ( .)89واحتفظ بوروس�يا
دورتمون�د بفارق النق�اط األربع مع بايرن
ميونيخ املتصدر بعد فوزه عىل أرض فريدر
بريم�ن - 2صفر ،يف املرحلة  23من الدوري
االملاني لك�رة القدم ،يف مباراة س�جل فيها
مجددا الظاهرة النرويجي إرلينغ هاالند.
ورفع دورتموند رصيده اىل  45نقطة بفارق
 4نقاط عن باي�رن ميونيخ حامل اللقب يف
آخر  7مواسم.
كم�ا يتأخ�ر دورتموند عن اليبزي�غ الثاني
الذي اكتسح ش�الكه بخمسية بفارق ثالث

نقاط.كما ضيّع بوروس�يا مونشنغالدباخ
الرابع فرصة البقاء متساويا مع دورتموند،
بعد إهداره يف الوقت البدل عن ضائع الفوز
ع�ىل ضيف�ه هوفنهاي�م ( ،)1-1علم�ا أنه
يملك مباراة مؤجلة.
وتاب�ع هاالند بدايته الرائع�ة مع دورتموند
بعد قدومه يف فرتة االنتقاالت الش�توية من
ريد ب�ول س�الزبورغ النمس�اوي بعرشين
ملي�ون ي�ورو .رف�ع اب�ن التاس�عة عرشة
رصي�ده اىل  12هدف�ا يف  8مباري�ات م�ع
الفري�ق األصف�ر ،إضاف�ة إىل  10أهداف يف
دوري أبطال أوروبا.
وكانت آخر انجازات املهاجم الفارع الطول
ثنائية منحت فريقه الفوز عىل باريس سان
جريمان الفرن�ي  ،1 - 2الثالثاء املايض يف
ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.
وأصب�ح هاالند أول الع�ب يف تاريخ الدوري
يس�جل عىل األقل تس�عة أه�داف يف أول 6
مباريات.
وث�أر دورتموند م�ن بريمن وصي�ف القاع
الذي أقصاه قبل اسبوعني من دور ال� 16يف
مسابقة الكأس ،محققا عليه فوزه األول يف
خمس مباريات.
وه�ذه أول م�رة يس�جل دورتمون�د أق�ل
م�ن ثالثة أه�داف يف ال�دوري يف آخر س�ت
مباريات.
يف املقاب�ل ،تاب�ع بريم�ن نتائج�ه الكارثية
بخس�ارته للم�رة التاس�عة يف آخ�ر ع�رش
مباريات.

ودفع املدرب السويرسي لدورتموند لوسيان
فافر بتشكيلة مماثلة آلخر مباراتني.
وخ�ال الش�وط األول تحت هط�ول األمطار
من أي تس�ديدة عىل املرميني ،وكان بريمن
األكث�ر س�عادة م�ن هك�ذا نتيج�ة نظ�را
المتالكه أسوء دفاع يف الدوري.
وانتظر دورتموند حتى الدقيقة  52ليصنع
اول محاول�ة ،بتس�ديدة قريبة م�ن هاالند
أبعدها الدفاع يف اللحظة األخرية اىل ركنية.
ووصل�ت الركنية التالي�ة اىل املدافع الفارع
الط�ول الفرن�ي دان أكس�ل زاغ�ادو (20
عام�ا) ،خطفه�ا بيرساه من قل�ب املنطقة
مس�جال هدف�ه األول يف أح�د عرش ش�هرا
(.)52
ولعب التمريرة الحاس�مة االنكليزي الشاب
جايدون سانش�و رافعا رصي�ده اىل  14هذا
املوسم ،بالتساوي مع العب بايرن توماس
مول�ر ومع�ادال رقم�ه الش�خيص يف كامل
مباريات املوسم املايض.
وتغري السيناريو بعد ذلك وأحكم دورتموند
س�يطرته .جاء وقت الظاه�رة هاالند الذي
اس�تلم عرضية مقرشة م�ن املغربي أرشف
حكيمي ،تابعها بيمناه من مس�افة قريبة
مس�جال هدف�ه التاس�ع يف ال�دوري (.)66
وه�ذه التمري�رة الحاس�مة الع�ارشة هذا
املوسم لحكيمي.
وأه�در هاالن�د فرصت�ني س�انحتني لرفع
عداده لكنه أهدر منفردا ( 80و )90+2أمام
الحارس التشيكي يريي بافلنكا.

ريال مدريد يسقط أمام ليفانيت ويفشل يف استعادة الصدارة
س�قط ري�ال مدري�د أم�ام مضيف�ه ليفانتي صف�ر 1 -يف الجول�ة  25من
ال�دوري اإلس�باني لك�رة الق�دم.ودوّن الالع�ب خوس�يه موراليس هدف
املب�اراة الوحيد يف الدقيقة  .79ولم تتوقف نكس�ة ري�ال مدريد التي جاءت
أيضا ً قبل اس�تضافته مانشسرت س�يتي االنكليزي األربعاء املقبل يف ذهاب
ثم�ن نهائي مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا ،عند الهزيم�ة ،بل خرس جهود
مهاجمه العائ�د من اإلصابة الدويل البلجيكي إدين ه�ازار الذي ترك امللعب
وهو يعرج يف الدقيقة  66بس�بب إصابة يف الكاحل.وهي الخس�ارة الثانية
لريال مدريد هذا املوسم بعد األوىل أمام ريال مايوركا ،وجاءت بعد سقوطه
يف ف�خ التع�ادل أمام ضيفه املتواضع س�لتا فيغ�و  2-2يف املرحلة املاضية،
فرتاجع إىل املركز الثاني بعدما تجمد رصيده عند  53نقطة بفارق نقطتني
خلف برش�لونة ضيفه الثقيل يف املرحلة املقبل�ة.وكان ريال مدريد صاحب
األفضلية والس�يطرة لكن مهاجميه فشلوا يف ترجمة الفرص التي سنحت
أمامه�م خصوصا الفرني كريم بنزيم�ة وهازار ،فيما اعتمد ليفانتي عىل
الهجمات املرتدة ونجح يف اقتناص هدف الفوز من إحداها عىل قلتها.وكرر
ليفانت�ي ما فعله مع برش�لونة عندما تغلب علي�ه  1 - 3يف املرحلة الثانية
عرشة.وق�اد األرجنتين�ي ليونيل ميي فريق برش�لونة للف�وز عىل ضيفه
إيبار 5-صفر يف الجولة  25من الدوري اإلسباني لكرة القدم.وسجل ميي
أهدافه يف الدقائق  14و 37و 40و 87معززا ً صدارته لالئحة الهدافني برصيد
 18هدفاً ،فيما سجل الرازييل أرثر ( )89الهدف الخامس.وصام ميي عن
التهدي�ف منذ هدف الفوز عىل غرناطة (- 1صفر) يف الدقيقة  76يف املباراة
األوىل للمدرب الجديد كيكي س�يتيني مع النادي الكاتالوني ،خلفا ً إلرنس�تو
فالفريدي يف املرحلة العرشين يف  19كانون الثاني/يناير املايض.وهو الفوز
الراب�ع تواليا ً لرش�لونة ال�ذي اقتنص الص�دارة برصي�د  55نقطة بفارق

نقطت�ني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد .وجاء فوز برش�لونة يف توقيت
مناس�ب كون ميي ورفاقه مطالبون بمواجه�ة مضيفهم نابويل اإليطايل
غدا الثالثاء يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملس�ابقة دوري أبطال أوروبا ،قبل
أن يحطوا الرحال بملعب سانتياغو برنابيو األحد املقبل لخوض الكالسيكو
أمام النادي امللكي .ورد برشلونة عىل نابويل الذي عاد بفوز غال من بريشيا
 1 - 2يوم الجمعة املايض ،يف الدوري اإليطايل .وأبقى سيتيني عىل الهولندي
فرانك�ي دي يونغ والواعد أنس�و فاتي عىل مقاعد الب�دالء مفضالً عليهما
التش�ييل أرتورو فيدال والكرواتي ايف�ان راكيتيتش ،واألمر ذاته بالنس�بة
للواف�د الجدي�د ال�دويل الدنمارك�ي مارت�ن برايثواي�ت ،البديل

الكشف عن سبب فشل صفقة انتقال بايل إىل الصني

قال كوزمني أوالريو مدرب نادي جيانغس�و س�ونينغ الصيني ّ
إن إرصار
ريال مدريد يف اللحظة األخرية عىل دفع رس�وم انتقال أنهى آمال فريقه
يف الحص�ول ع�ىل خدمات الجن�اح الويل�زي غاريث باي�ل .وخالل فرتة
االنتقاالت الصيفية املاضية كانت كثري من الدالئل تش�ري إىل قرب انتقال
بايل ( 30عاماً) إىل صفوف جيانغس�و بعد تراجع ظهوره يف التش�كيلة
األساس�ية م�ع الفري�ق امللكي تحت قي�ادة امل�درب زين الدي�ن زيدان.
وفش�لت الصفقة بع�د إرصار ريال مدريد عىل أن يدف�ع النادي الصيني
رس�وم انتقال رغم موافقت�ه يف البداية عىل رحيله يف صفقة انتقال حر.
وقال أوالريو“ :اتمام الصفقة كان وشيكاً ،اتفق النادي مع مدير أعماله
وكان مدير أعماله هناك ،اتفقنا نحن مع ريال مدريد ،ويف الشهر األخري
ال أعرف ما الذي حدث هناك ،خرس (ريال مدريد) بعض املباريات الودية
بنتيج�ة كبرية ّ
وغري ريال رأي�ه” .وأضاف أوالريو“ :يف البداية قال (ريال

مدريد) ّ
إنه سيس�تغني عنه وس�يتعني علينا دفع راتبه ثم
فج�أة قال ،ال عليكم دفع رس�وم انتقال ،وكانت الرس�وم
والراتب تتج�اوز ميزانيتنا قليالً ولذا فق�د بحثنا عن العب
بديل” .وأردف أوالريو“ :لكن يف الواقع تمت الصفقة بنسبة
تغ�ري ّ
 90يف املئ�ة يف املس�اء ،ويف الصب�اح الت�ايل ّ
كل
يشء ..لك�ن من جانب ري�ال مدريد وليس من
جانبنا” .وحس�ب لوائح ال�دوري الصيني
املمت�از املطبقة منذ مطل�ع ّ 2018
فإن
الصفق�ة كانت لتكلف النادي الصيني
كث�ريا ً نظ�را ً ّ
ألن راتب باي�ل يبلغ 15
مليون يورو س�نويا ً إذا ما أرص ريال
عىل مبلغ انتقال.

مانشسرت سييت يُطيح بليسرت ويؤمن الوصافة
واصل مانشس�رت س�يتي صحوته بفوز صعب وثمني عىل مضيفه ليسرت
س�يتي - 1صفر يف قمة املرحلة السابعة والعرشين من الدوري اإلنكليزي
يف كرة القدم .ويدين مانشسرت سيتي بفوزه غىل مهاجمه الدويل الرازييل
البديل غابريال جيسوس الذي سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة .80
وق�ال االس�باني بي�ب غوارديوال مدرب س�يتي“ :نحن س�عداء جدا بهذه
النتيج�ة ألننا نناف�س من أجل املرك�ز الثاني وفزن�ا” ،مضيفا“ :صحيح
كانت هناك لحظات عصيبة يف هذه املباراة ولكننا استطعنا تجاوزها”.
وهو الف�وز الثاني عىل التوايل لحامل اللق�ب يف العامني املاضيني والثامن
ّ
فوسع الفارق بينه وبني ليس�رت الثالث إىل سبع نقاط،
عرش هذا املوس�م
وقلص الفارق إىل  19نقطة بينه وبني ليفربول املتصدر والذي يس�تضيف
وست هام يونايتد اإلثنني يف ختام املرحلة.
وأكد مانشس�رت سيتي اس�تعداده الجيد لرحلته إىل إسبانيا األربعاء املقبل
ملواجه�ة ريال مدريد يف ذه�اب الدور ثمن النهائي ملس�ابقة دوري أبطال
أوروبا التي قد يغيب عنها يف املوس�مني املقبلني يف حال خرس االس�تئناف
ضد عقوبة االتحاد األوروبي للعبة بحق ال�”س�يتيزنس” بسبب خروقات
خط�رية يف قواع�د اللعب النظي�ف .يف املقابل ،واصل ليترس س�يتي نزيف
النق�اط ومني بخس�ارته الس�ابعة هذا املوس�م وبعد تعادل�ني متتاليني
ليتقلص الفارق بينه وبني تشيلي الرابع إىل ست نقاط .وعانى مانشسرت
سيتي األمرين لتحقيق الفوز وأهدر له هدافه التاريخي الدويل األرجنتيني
سريخيو أغويرو ركلة جزاء يف الدقيقة  ،61قبل أن ينقذه بديله جيسوس

بتسجيله هدف الفوز.
وحرم القائ�م األيمن هداف الدوري
جايم�ي ف�اردي م�ن من�ح التقدم
لليس�رت س�يتي برده تس�ديدة من
حافة املنطقة إث�ر انفراد بالحارس
الرازي�يل إيدرس�ون ،رد عليها العب
محرز
ليسرت الس�ابق الدويل الجزائري رياض
بتس�ديدة قوية من خارج املنطق�ة أبعدها حارس املرمى
الدويل الدنماركي كاسر ش�مايكل الذي تدخل مرة أخرى
وأبعد بيرساه تسديدة لالعب الوسط الدويل األملاني إيلكاي
غوندوغان من مسافة قريبة (.)16
وكاد جيمس ماديس�ون يمنح التقدم لليس�رت سيتي من
ركل�ة حرة مب�ارشة أبعدها إيدرس�ون براع�ة ( ،)37ثم
رأس�ية للدويل النيجريي كيليتيش إيهياناتش�و بعد تمريرة
رائعة من ماديس�ون ،لكن إديرس�ون تدخل بقوة وأبعدها
إىل ركني�ة وس�ط مطالب�ة العبي ليس�رت بركلة ج�زاء كون
مهاجمه�م تع�رض لربة قوي�ة أرغمته عىل ت�رك مكانه
له�اريف بارنز ( .)37وتابع ش�مايكل تألقه يف الش�وط الثاني
وأنقذ مرماه من هدف محقق بتصديه لتس�ديدة قوية زاحفة
للدويل البلجيكي كيفن دي بروين من حافة املنطقة (.)53
وحصل مانشس�رت س�يتي ع�ىل ركل�ة ج�زاء بعد اللج�وء إىل
تقنية املس�اعدة بالفيدي�و “يف آيه آر” عندما س�دد غوندوغان
ك�رة قوية ارتطمت بيد العب الوس�ط البلجيك�ي دينيس برايت
وتحولت إىل ركنية ( ،)60فانرى لها أغويرو بقوة لكن ش�مايكل
أبعدها بركبته اليرسى إىل التماس ( .)62وتصدى شمايكل النفراد
ألغوي�رو من مس�افة قريبة إث�ر تلقيه كرة عىل طب�ق من ذهب من
مح�رز (.)64وكاد فاردي يفعلها بتس�ديدة “عىل الطاي�ر” من داخل
املنطق�ة مرت بجوار القائم األيمن ( .)70ونجح جيس�وس يف تس�جيل
ه�دف الفوز عندما انطلق محرز م�ن منتصف ملعب فريقه حتى حافة
منطق�ة املضي�ف ،قبل أن يمرره�ا إىل الرازي�يل املتوغل داخله�ا فلعبها
بيمناه عىل يسار شمايكل (.)80

االس�تثنائي للدويل الفرني عثمان ديمبييل املصاب واملنتهي موسمه ،قبل
أن يدف�ع به م�كان الفرني أنط�وان غريزمان ( ،)72فيم�ا غاب جوردي
ألبا بس�بب اإلصاب�ة .وش�هدت بداية املب�اراة احتجاج جماهري برش�لونة
ع�ىل إدارة النادي بس�بب األزم�ات التي تفج�رت يف اآلونة األخ�رية آخرها
دخوله يف مش�اكل بس�بب رشكة للعالق�ات العامة أش�ارت تقارير إىل أنها
ُ
اس�تخدِمت لتوجي�ه انتقادات لالعبني حاليني وس�ابقني ،بمن فيهم ميي
عر مواق�ع التواص�ل االجتماعي.ونجح ميي يف افتتاح التس�جيل عندما
تلق�ى كرة خ�ارج املنطقة من راكيتيت�ش فاخرتق الدف�اع بمراوغة رائعة
ألنايت�س أربيا حيث مرر الكرة بني س�اقيه وتوغل داخله�ا ولعبها بيرساه
عىل يس�ار الح�ارس الرصبي مارك�و دميرتوفيت�ش ( .)14وأضاف ميي
هدفه الشخيص الثاني بمجهود فردي رائع آخر عندما تلقى كرة من فيدال
خ�ارج املنطقة فانطلق برسعة وتوغل داخله�ا ولعبها بيرساه زاحفة عىل
يس�ار الحارس دميرتوفيتش ( .)37وحقق ميي الهاتريك بعد ثالث دقائق
عندما اس�تغل كرة حاول املدافع ألفارو تيخريو ابعادها من أمام غريزمان
فتابعه�ا بيرساه داخل املرمى ( .)40وس�جل ايبار هدفا ً يف الدقيقة  63عر
املداف�ع أربيا لكن الحكم ألغ�اه بداعي رفع األخري للق�دم أمام رأس جريار
بيكيه لحظة متابعة الكرة داخل املرمى .كما س�جل برش�لونة هدفني عر
البدي�ل الفرن�ي صاموي�ل أومتيتي وفيدال ألغيا بداعي التس�لل .وس�جل
ميي اله�دف الرابع بطريقة رائع�ة عندما تلقى كرة م�ن برايثوايت أمام
املرمى فتالعب بمدافع وحارس املرمى قبل أن يس�ددها داخل املرمى الخايل
( .)87وختم أرثر املهرجان بالهدف الخامس عندما اس�تغل كرة مرتدة من
الحارس بعد تس�ديدة لرايثواي�ت فتابعها داخل املرم�ى الخايل ( .)89ويف
مباراة أخرى ،انترص ريال سوسييداد عىل فالنسيا بثالثية نظيفة.
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اعالم الكرتوني

زيدان :إصابة هازارد ال تبدو بسيطة

أع�رب الفرني زي�ن الدين زي�دان املدير الفني لري�ال مدريد ،عن
استيائه من الخسارة بهدف دون رد ،خالل مواجهة ليفانتي ،ضمن
منافس�ات الجولة ال� 25من الليجا .وقال زيدان ،خالل ترصيحات
نقلته�ا صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” اإلس�بانية“ :لقد خرسنا
 5نق�اط خ�الل مباراتني ،ويف الش�وط الثاني ض�د ليفانتي خلقنا
القليل من الفرص ،والخصم س�نحت له فرصة وحيدة سجل منها
ه�دف الفوز” .وأضاف“ :لق�د انزعجنا جمي ًعا م�ن هذه الهزيمة،
ألن�ه أمر ال نحب�ه ،لكن كرة الق�دم تمنحك دائمً�ا فرصة أخرى”.
وتابع زيدان“ :لس�ت قلقا من أي يشء ،حققنا نتيجتني سلبيتني،
لكن ذلك ال يعني أن نستس�لم ،بل يجب أن نس�تمر ألننا نستطيع
امليض قدمً ا بقوة وش�جاعة وحيوية ،فهذه هي كرة القدم” .وعن
الكالس�يكو ،علق“ :نعلم أننا يجب أن نفوز بهذه املباراة ،وس�وف
نب�ذل قصارى جهدنا للفوز ،يف هذه املباراة كل طرف يعرف أهمية
اآلخر” .وبسؤاله عن إصابة هازارد ،أجاب“ :ال تبدو بسيطة ،فهو
لديه شعور سيئ ،حيث كانت رضبة يف الكاحل ويشعر بآالم ،لذلك
سوف نرى ماذا س�تقول الفحوصات غ ًدا” .واختتم“ :لقد افتقدنا
تس�جيل األهداف ضد ليفانتي الذي كان أهم يشء يف املباراة ،بينما
هم وصلوا مرة واحدة إىل مرمانا سجلوا منها هدف الفوز”.

هاليب تتوج باللقب على حساب
ريباكينا

أنه�ت الرومانية س�يمونا هالي�ب املصنفة أوىل مغام�رة الكازاخية
إيلين�ا ريباكين�ا عندما تغلبت عليه�ا  6 - 3و 3 - 6و،)5 - 7( 6 - 7
يف س�اعتني و 27دقيقة يف املباراة النهائية لدورة دبي الدولية يف كرة
امل�رب .وهو اللقب ال�� 20لهاليب يف مس�ريتها االحرتافية واألول
ه�ذا العام .كما هي امل�رة الثانية التي تتوج فيها هاليب بلقب دورة
دبي بعد االوىل عام  2015عىل حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا.
وهي املباراة الثالثة يف الدورة التي تنجح فيها هاليب يف قلب تخلفها
بمجموعة إىل فوز قاتل بعد األوىل أمام التونس�ية أنس جابر يف الدور
الثاني والبيالروس�ية أرينا سابالنكا يف ربع النهائي .وحرمت هاليب
منافس�تها الكازخس�تانية الواع�دة ( 20عاما) واملصنفة تاس�عة
عرشة عامليا ً من احراز اللقب الثالث يف مسريتها االحرتافية.

نوير يتحدث عن اخلطأ يف مباراة بادربورن
رأى قائد بايرن ميونيخ األملاني مانويل نوير،
أن الخطأ الذي ارتكبه يف مباراة بادربورن لم
يكن جس�يما ً وذلك يف املباراة ب�ني الفريقني

ي�وم الجمع�ة املايض،
وانته�ت بف�وز الفري�ق
البافاري  .2 - 3ويف الدقيقة
 44خ�رج نوي�ر كعادت�ه
إلبعاد الكرة أم�ام دينيس
رسبيني ،العب بادربورن،
لكن الدويل األملاني أخطأ
بش�كل ف�ادح يف تقدير

الكرة فتلقى هدف التعادل .ويف الش�وط الثاني
ان�رى اله� ّداف ليفاندوفس�كي وأنقذ حارس�ه
بتس�جيله ثنائي�ة وس�عت الفارق م�ع اليبزيغ
الثان�ي إىل أربع نقاط ..ولم يك�ن نوير ليتحدث
بهذه األريحية لو خ�رج متعادالً أو خارسا ً من
تلك املباراة ،خصوصا ً حني قال“ :من بني
 100مرة أقوم فيها بهذا األمر ،أنجح
يف  99مرة ،وإذا حدث هذا
األمر ملرة ،فهذا جزء
م�ن أس�لوبي يف
اللعب” .وأضاف
نوير م�ررا ً عدم
بالشكل املطلوب
تد خل�ه
املناس�ب“ :لم أكن
ويف الوق�ت
بالتع�رض للط�رد يف
أري�د املغام�رة
حال اش�رتاكي مع رسبيني ،كان عيل أن أحرتم
وصوله إىل الكرة قبيل وربما أدى األمر إىل بطاقة
حمراء يف حال تدخيل”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7196 :االثنين  24 -شباط 2020

جدل بشأن ترحيل مؤسس ويكيليكس جوليان
أسانج إىل الواليات املتحدة

لندن/بي .بي .يس:
نرشت صحيفة آي مقاال كتبه ،باتريك كوبرن ،عن الجدل بشأن ترحيل مؤسس ويكيليكس،
جوليان أسانج ،إىل الواليات املتحدة.
يق�ول باتريك :منذ أن رسب أس�انج وثائق عرب موقعه ويكيليكس وه�و يتعرض إىل حمات
متكررة لتشويه سمعته أو اإلساءة إىل قضيته التي هي يف الواقع قضية حرية تعبري.
وكان�ت املحاولة األوىل هي االدعاء بأن نرش هذه الوثائق يعرض حياة الناس املعنين للخطر.
وال تزال الواليات املتحدة متمس�كة بدعوى أن ترسيبات ويكيليكس تهدد حياة الناس ،لكنها
لم تقدم أي دليل عىل ذلك .وعىل العكس ،فإن مسؤوال يف االستخبارات األمريكية أكد يف 2013
عدم تعرض أي شخص للخطر بسبب ويكيليكس.
ويضي�ف الكاتب أن االدعاءات الكاذبة بأن ترسيبات ويكيليكس تس�ببت يف مقتل أش�خاص
أو هددت حياتهم أس�اءت إىل أس�انج .ولكن ما أس�اء إليه أكثر هو اتهامه باالعتداء الجنيس
واالغتص�اب يف الس�ويد يف  .2010وع�ىل الرغم من أنه ينف�ي هذه االتهامات فإنها ش�وهت
صورت�ه يف أعن الكثريين .ويرى باتريك أن ما تركز عليه وس�ائل اإلعام اليوم ليس محتوى
ترسيبات ويكيليكس وإنما ش�خصية أس�انج وس�لوكه املزعوم .ولكن�ه التهديد برتحيله إىل
الواليات املتحدة ليس�ب بس�بب ما قد يكون فعله يف الس�ويد ،وإنما بسبب ترسيب معلومات
رسية وهو أمر يتطلع إليه جميع الصحفين.

مقتل إعالمي بقصف جوي يف إدلب
ادلب/متابعة الزوراء:
قت�ل إعام�ي وأصيب اثنان ،بقصف جوي للطائرات يف ريف إدلب الذي يش�هد قصفا ً ّ
مكثفاً،
ش�مال غرب سورية .وقال مصدر مطلع إن الناش�ط اإلعامي ،عبد النارص حاج حمدان من
مدينة بنش ،قتل بقصف جوي رويس طاول بلدة معارة النعسان شمال إدلب ،خال تغطيته
القص�ف .وأوضح أن حاج حمدان يعمل يف املكتب اإلعام�ي للمدينة ،واتجه لتغطية القصف
عىل معارة النعسان عندما اشت ّد القصف عليها.
يف غضون ذلك ،أصيب الناش�طان ،إبراهيم الدرويش وأحمد رحال ،بقصف اس�تهدف نقطة
تمركز للقوات الرتكية يف قرية قميناس.
ويف وقت س�ابق من هذا الش�هر ،قتل الناش�ط اإلعامي أمجد أكتاتي من مدينة إدلب ،خال
تغطية القصف الرويس عىل مدينة أريحا.
ّ
ووثق “املركز السوري للحريات الصحفية” يف “رابطة الصحفين السورين” وقوع انتهاكن
ضد اإلعام يف سورية ،خال شهر يناير/كانون الثاني املايض.
ً
مقارنة
وأشار يف تقرير إىل أن االنتهاكات شهدت انخفاضا ً كبريا ً يف أعدادها مطلع العام الحايل
بما ّ
وُثق يف أواخر العام املايض ،رغم ارتفاع وترية املعارك والقصف الذي تش�نه قوات النظام
السوري وحليفته روسيا عىل مناطق املعارضة ،شمال غرب سورية تحديدا ً.
وعزا التقرير أسباب انخفاض أعداد االنتهاكات إىل أخذ اإلعامين والعاملن يف املجال اإلعامي
بعن االعتبار إجراءات األمن والس�امة يف حاالت القصف العنيف ،فضاً عن نزوح عدد كبري
من اإلعامين ضمن موجة النزوح غري املسبوقة من املناطق املستهدفة إىل أخرى أكثر أمنا ً.
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تحت عنوان “أثر المحتوى اإلعالمي على المجتمع”
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“ MBCاألمل” حتتفي بـ”صنّاع املواد اإلعالمية املُلهِمة” يف الرياض

بريوت/متابعة الزوراء:
تح�ت عن�وان “أثر املحت�وى اإلعامي عىل
املجتم�ع” ،أقام�ت “ MBCاألم�ل”  -ذراع
املس�ؤولية االجتماعي�ة واملؤسس�اتية يف
“مجموع�ة  ”MBCحفله�ا الس�نوي يف
العاصمة السعودية الرياض.
وق� ّدم الحف�ل ي�ارس الس�قاف ،بحض�ور
نخبة م�ن األكاديمين والخ�رباء واملمثلن
واملخرج�ن واملنتج�ن والفنان�ن العاملين
والع�رب ،واملؤثرين االجتماعين ،وأصحاب
ّ
وصناع املواد اإلعامية ،وحشد من
املبادرات،
أهل الصحافة واإلعام ،ووجوه املجتمع ،إىل
جان�ب طاب وخريجي ومحارضي مبادرة
برنام�ج “ ”MBC Edutainللصناع�ة
اإلبداعية واملحتوى اإلعامي.
ش�هد الحف�ل توزي�ع الجوائ�ز للفائزي�ن
ّ
لهمة”،
بحمل�ة
“صناع امل�واد اإلعامي�ة املُ ِ
والتي نالها كل م�ن :عبدالرحمن أبو مالح
لصناع�ة محت�وى مله�م وه�ادف ،وأبرار
حامد آل عثمان لفكرة تحويل األلم اىل أمل،
ومحمد حس�ن املوىس لاندم�اج والتبادل
الثقايف.
كما احتف�ت فعاليات هذا الع�ام بخرّيجي
ال�دورات وال�ورش التدريبي�ة ل�ربنام�ج

“ - ”MBC Edutainبرنامج صقل املواهب
الس�عودية وتدريبها يف مجاالت الصناعات
ً
إضاف�ة إىل تكري�م
الثقافي�ة واإلبداعي�ة،
ّ
والبناء من الشباب
أصحاب املحتوى املميّز
والشابات السعودين والسعوديات.
وب�دأ الحف�ل بكلم�ة افتتاحي�ة لاس�تاذ
محم�د التون�يس ،مدير عام قن�وات MBC
يف الس�عودية ،ق�ال فيه�ا“ :اله�دف م�ن
دورات وورش  Edutain MBCه�و صق�ل

املواه�ب وامله�ارات الس�عودية الش�ابة،
وتأهيل وتدريب جيل جديد من السعودين
والس�عوديات يف قط�اع صناع�ة املحت�وى
ّ
بش�قيه الدرامي والس�ينمائي”.
الرتفيهي
ً
وخت�م التون�يس موجه�ا كام�ه ألصحاب
التكري�م والخريجن“ :نح�رص عىل توفري
الدع�م لخريج�ي  Edutainيف مس�ريتهم
العملي�ة وأقول لهم“ :أنت�م يف أيا ٍد أمينة ما
دمتم مع  MBCاألمل”.

وكان من أبرز املتحدثن خال الحفل الكاتبة
واملمثلة الس�عودية فاطمة البنوي ،واملنتج
الربيطان�ي العاملي غاري�ث أنوين وهو أحد
األس�اتذة املحارضي�ن يف  ،Edutainاللذين
ش�ددا عىل أهمي�ة دور املحت�وى اإلعامي
امللت�زم بقضايا املجتم�ع يف مواكبة عملية
املش�اركة والتطوي�ر وصياغة املس�تقبل.
كما أكدا قدرة املواهب والطاقات السعودية
الواع�دة عىل تحقي�ق التغي�ري اإليجابي يف
قطاع اإلعام والرتفي�ه يف املنطقة وإيصال
قصصنا إىل العاملية.
هذا وتم اإلحتفاء بخرّيجي ومدرّبي الدورة
األوىل م�ن  MBC Edutainيف قطاع صناعة
املحتوى الرتفيهي واالختصاصات املتعلّقة
بذلك ،كالتمثيل وكتابة السيناريو واإلخراج
واإلنتاج.
والجدير بالذكر أن “ MBCاألمل” س�تطلق
 6دورات تدريبية مكثفة جديدة ،خال هذا
الع�ام ،يف اململك�ة العربية الس�عودية .كما
ّ
أنه�ا س�فتح األب�واب من خ�ال Edutain
 Juniorللهواة الّذين ت�رتاوح أعمارهم بن
ً
ُ
وس�تطلق
 11و 16عام�اً،
منص�ة خاصة
بالخريجن للتواصل وتبادل الخربات.
(املصدر/اياف)

بعد  15يوماً من إخالء سبيله

اختفاء مراسل مصري من قسم شرطة
القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلنت “الشبكة العربية ملعلومات
حق�وق اإلنس�ان” ع�ن اختف�اء
مراس�ل قن�اة “النه�ار” ،عب�د
الرحمن ياس�ن ،من قسم رشطة
“ثالث أكتوبر” ،بعد مرور خمسة
ع�رش يوم�ا ً م�ن االحتج�از غري
القانوني.
وقالت زوجة ياسن إن الصحفي
اختفى من�ذ يومن ،بع�د أن كان
محتجزا ً داخل قسم رشطة “ثالث
أكتوبر” بش�كل غري قانوني ،منذ
ص�دور ق�رار بإخاء س�بيله يف 4
فرباير/ش�باط الح�ايل ،بتدب�ري
احرتازي ع�ىل ذم�ة القضية رقم
 1250لس�نة  2019ح�رص أم�ن
دولة.
وأضاف�ت أن زوجه�ا ُرحّ �ل م�ن
“س�جن الجي�زة املرك�زي” يف 6
فرباير/ش�باط الح�ايل إىل قس�م

رشط�ة “ثال�ث أكتوب�ر” ،مح�ل
إقامتهم�ا ،إلنهاء اإلج�راءات ،إال
أنه ظل محتج�زا ً انتظارا ً لوصول
إشارة األمن الوطني .وكان طيلة
ه�ذه الف�رتة ع�ىل تواص�ل معها
وعائلت�ه ،إىل أن انقطع�ت األخبار
عن�ه من�ذ يوم�ن ،ح�ن توج�ه

ش�قيقه لزيارت�ه داخ�ل القس�م
حيث أنكر أفراد األمن وجوده.
كان�ت محكم�ة جناي�ات الجيزة
ق�ررت إخ�اء س�بيل املراس�ل
التلفزيوني ،عبد الرحمن ياس�ن،
يف  4فرباير/ش�باط الح�ايل ،بأحد
التداب�ري االحرتازي�ة املنص�وص

عليها بقانون اإلجراءات الجنائية،
ول�م تس�تأنف نيابة أم�ن الدولة
القرار ليصبح نهائياً .وعىل الرغم
م�ن إنه�اء اإلج�راءات القانونية
إلطاق رساحه ،فالق�رار لم ينفذ
بعد بحج�ة انتظار إش�ارة األمن
الوطني.
وأش�ارت “الش�بكة العربي�ة” يف
بي�ان له�ا “ :كأن جه�از األم�ن
الوطن�ي ل�م يك ِفه س�تة ش�هور
قضاه�ا عب�د الرحمن ياس�ن يف
الس�جن من�ذ اختطاف�ه يف نهاية
يوليو/تم�وز امل�ايض ،2019
ضمنها فرتة اختفاء قرسي ألكثر
من  15يوماً ،فق�رر ضباط األمن
الوطن�ي ،تعطي�ل ق�رار القضاء
باإلفراج عنه”.
وشددت عىل أن “استمرار احتجاز
املواطن�ن داخل املق�ار الرشطية
بالرغ�م من إخاء س�بيلهم بزعم

انتظار إش�ارة األمن الوطني التي
ليس�ت لها صلة بالقانون أصبح
ظاه�رة يجب ع�ىل النائ�ب العام
والقائم�ن ع�ىل إنف�اذ القان�ون
التصدي لها”.
وطالب�ت “الش�بكة العربي�ة”
السلطات املختصة برسعة تنفيذ
قرار املحكم�ة وإطاق رساح عبد
الرحم�ن ياس�ن ،والتوق�ف ع�ن
إه�دار س�يادة القان�ون وقرارات
القضاء.
واعتقل�ت ق�وات األم�ن املرصية
ياس�ن ي�وم  13يوليو/تم�وز
املايض ،أثناء خروجه من “مدينة
اإلنت�اج اإلعام�ي” .واختف�ى
قرسيا ً ملنتصف ش�هر أغسطس/
آب ،قبل ظهوره عىل ذمة القضية
رق�م  1250لس�نة  2019ح�رص
أمن دولة عليا ،واملتهم فيها بنرش
أخبار كاذبة.

في عصر اإلنترنت والربح واإلثارة

هل باإلمكان انتشال الصحافة األمريكية والعاملية من أزمتها؟
واشنطن/متابعة الزوراء:
تبدو الصحافة يف أنحاء العالم وكأنها تعيش
حقب�ة انح�دار بعد عرصه�ا الذهب�ي الذي
شهدت فيه نموا وازدهارا ،وتظهر الصحافة
األمريكية يف قلب هذا التأزم العاملي.
ه�ذا ه�و الس�ؤال ال�ذي ح�اول الصحف�ي
املخ�رم أس�تاذ اإلع�ام نيك�والس ليمان
اإلجابة عنه ،م�ن خال عرض بعض الكتب
التي تناول�ت برؤية نقدية التطور التاريخي
للصحاف�ة األمريكية والتغ�ريات التي طرأت
عىل رسالتها.
ففي مستهل مقاله يف نيويورك بوك ريفيو،
ردد ليمان أسئلة سبق أن طرحها الصحفي
األمريكي الشهري هوراس وايت أوائل القرن
امل�ايض ،م�ن قبي�ل :مل�اذا تع�ج الصحافة
بعدد كبري من األش�خاص السيئي السمعة
واملخادع�ن؟ وم�ا الس�بب وراء رواج وباء
الصحافة الصفراء ،وفق “الجزيرة”.
ويقتبس نيك�والس ليمان عب�ارة لهوراس
وايت جاء فيها أن تلك األس�ئلة تنطبق عىل
الصحف التي ت�روق لها اإلث�ارة والجريمة
والفضائ�ح والب�ذاءات ،والص�ور املضحكة
والكاريكات�ريات والنميم�ة البغيض�ة أو
التافه�ة ع�ن أش�خاص أو أش�ياء ال ته�م
الجمهور.
العرص الذهبي
ويف ع�ام  ،1904كت�ب واي�ت -ال�ذي كان
م�ن رج�االت الصحافة األمريكي�ة يف القرن
امل�ايض -مقاال وص�ف فيه ح�ال الصحافة
آن�ذاك ،عندما ولج دهاليزها عاما فيها أول
مرة ،حيث قال إنها كانت “نظيفة ومحرتمة
ورصينة”.
كان للصحاف�ة حينه�ا -بحس�ب ه�وراس
وايت -العديد من األهداف :سياس�ية وأدبية
وعلمي�ة واجتماعي�ة وديني�ة وإصاحي�ة
ومزي�ج من ه�ذا وذاك ،وكان القائمون عىل
الصح�ف الورقية يرونها مفي�دة للمصلحة
العامة.
لم يكن واردا من أجل كسب املال أن تنساق
الصحاف�ة يف ذلك الوقت وراء رذائل املجتمع
وحماقاته ،حتى ال تزيد طن الخطايا بلة.
فالصحفي�ون -بحس�ب مق�ال نيك�والس
ليمان -يحملون ب�ن جوانحهم حنينا أبديا

لتل�ك القيم ،ويزعجه�م ما آلت إلي�ه أحوال
مهنتهم اليوم.
ويس�تعرض كات�ب املق�ال بعد ذل�ك بعض
األف�كار الت�ي وردت يف مؤلف�ات ع�دد م�ن
املهتم�ن بش�أن الصحاف�ة واإلع�ام ،مثل
كت�اب الصحفية جي�ل أبرامس�ون بعنوان
“تجار الحقيقة” الصادر يف العام املنرصم.
ويتن�اول كت�اب أبرامس�ون م�ا تس�ميه
“الع�رص الذهب�ي” للصحافة يف س�تينيات
وس�بعينيات القرن املايض ،وق�د كانت تلك
القيم س�مة مميزة لجيل تجاوز عمر أبنائه
اليوم الخمس�ن عاما ،جيل من الصحفين
يشده الحنن إىل عقود مضت من الزمن.
وقد اس�تخدم مصطلح “الع�رص الذهبي”
لوصف املؤسس�ات الصحفية خ�ال الربع
األخري من القرن العرشين.
صاحبة الجالة
ويف املقاب�ل ،بدا ديفيد هالربس�تام يف كتابه
“القوى التي كانت” املنش�ور ع�ام ،1979
أق�ل تفاؤال بش�أن صحافة الزم�ن الراهن،
إذ يعتقد أن أصحاب املؤسس�ات الصحفية

الكربى انرصفوا إىل تعزيز أرباحهم الطائلة
أص�ا ب�دال م�ن االهتم�ام أكث�ر بالوف�اء
بالتزاماتهم نحو الجمهور.
وقد درجت قنوات التلفزة عىل تقديم خدمة
صحفية تهتم بالجنس والجريمة ،مهووسة
بتغطية أخبار املشاهري “بشكل غبي” ،وهو
ما نال من قدس�ية الصحافة بشدة ،بحسب
هالربستام.
وب�رأي نيكوالس ليمن ،فإن هالربس�تام لم
يأت عىل ذكر اإلنرتنت يف س�ياق حديثه عن
قائم�ة طويلة م�ن التهديدات الت�ي تواجه
الصحاف�ة ع�ام  ،2000رغم أنه�ا أصبحت
التحدي األبرز حاليا.
كارثة اقتصادية
ومن�ذ ذلك الحن ،تعرض�ت مهنة الصحافة
إىل دم�ار اقتص�ادي كال�ذي عان�ت منه كل
القطاعات األخرى يف س�وق العم�ل تقريبا،
فق�د تدنى التعين يف وظائ�ف غرف األخبار
بنس�بة  45%خال الفرتة من  2008وحتى
 ،2017وبنس�بة  60%ما ب�ن عامي 1990
و.2016ورغم ذلك ،فإن الصحف الورقية يف

الواليات املتحدة ال ي�زال لديها من العاملن
يف غ�رف األخب�ار أكث�ر بثاث�ة أضعاف من
نظرياته�ا يف مواقع الصحاف�ة الرقمية ،أي
 38ألف موظف مقابل  13ألفا عىل التوايل.
وق�د تدن�ت مع�دالت توزي�ع تل�ك الصحف
الورقي�ة م�ن  62.5مليون�ا يف ع�ام 1968
إىل  34.7مليون�ا يف  ،2016بينم�ا زاد ع�دد
الس�كان بنس�بة  .50%ويف الف�رتة ما بن
 2007و ،2016انخفض�ت إيرادات الصحف
م�ن اإلعان�ات -الت�ي تع�د مص�در دخلها
الرئيس -من  45مليار دوالر إىل  18.3مليار
دوالر.
وباملقارن�ة ،جن�ت رشكة غوغ�ل األمريكية
بحل�ول ع�ام  2016إيرادات م�ن اإلعانات
تفوق بأربع مرات تقريبا ما حققته صناعة
الصحف الورقي�ة األمريكي�ة برمتها .ومنذ
ع�ام  ،2004توقف�ت نح�و  1800صحيفة
بأم�ريكا -معظمها أس�بوعية محلية -عن
الص�دور .ويكتس�ب ه�ذا االنهي�ار أهمية
خاص�ة ،وذل�ك أن الصحف الورقي�ة لطاملا
كانت املكان الذي عمل فيه أغلب الصحفين

األمريكين.
تهاوي الحصون
ولقد بدت مؤسسات إعامية -مثل :واشنطن
بوس�ت ،ولوس أنجلوس تايمز ،وشبكة يس
بي يس نيوز ،ومجلة تايم -قبل أربعن عاما
حصنا منيعا ،أما اليوم فكل تلك املؤسس�ات
األرب�ع لديها مُ ّ
�اك مختلفون .فعىل س�بيل
املثال ال الح�رص ،بيعت صحيفة واش�نطن
بوس�ت للملياردير جيف بيزوس عام 2013
بس�عر  250ملي�ون دوالر ،بينم�ا اس�تحوذ
رج�ل األعمال مارك بنيوف ع�ىل مجلة تايم
مقابل  190مليون دوالر عام .2018
اآلن وق�د بات الع�رص الذهبي قطعا ش�يئا
م�ن املايض -ه�ذا إذا كان ذهبي�ا بحق كما
يقول نيكوالس ليمان -ف�إن دواعي بروزه
إىل حيز الوجود -كم�ا يمكن فهمها -كانت
أش�به بالقضاء والقدر ونتيج�ة ظروف لم
تدم طوي�ا ،ففي أواخر القرن الثامن عرش
ل�م يكن هناك صحفي�ون بالتعريف الراهن
للمصطلح.
وم�ع ب�زوغ فجر الق�رن العرشي�ن ،كانت
الصحف ه�ي وس�يلة اإلع�ام الجماهريي
الوحي�دة ،وكان�ت أغل�ب امل�دن األمريكي�ة
الكربى تمتلك العدي�د منها ،وتتنافس فيما
بينها عىل نحو مزعج.
وأدى ظه�ور متنافس�ن يف ش�تى وس�ائل
اإلعام -من إذاعات ومجات محلية وقنوات
تلفزيوني�ة يف الوالي�ات املتح�دة -إىل اندثار
حاد ومفاجئ وجماع�ي للصحف الورقية،
فم�ا ب�ن عام�ي  1945و ،1965اندمج�ت
 421صحيف�ة يومية مع بعضها أو توقفت
عن الصدور ،معظمها يف املدن.
أم�ا صح�ف الظهرية بال�ذات الت�ي ُتباع يف
الش�وارع ويقرؤها الناس أثناء عودتهم إىل
منازلهم من العمل ،فلم تكن لديها الحصانة
الكافية بس�بب زي�ادة أعداد م�ن يتنقلون
بالس�يارات ،ووف�رة القن�وات التلفزيونية
التي تذيع نرشات أخبار مسائية.
تقاليد الصحافة العريقة
يف كتاب�ه “مل�اذا ال تزال الصحاف�ة مهمة”،
يص�ف عال�م االجتماع مايكل سكودس�ون
العرص الذهبي للصحافة يف الواليات املتحدة
بأن�ه “كان مل�دة وجيزة نس�بيا ،ول�م يكن

جز ًءا من تقليد متصل غري منقطع لتغطية
صحفية عظيمة”.
م�ن جانبه ،يؤرخ ماثيو برس�مان يف كتابه
“ع�ن الصحافة” للصح�ف األمريكية خال
الفرتة من  1960حتى  ،1980بالرتكيز عىل
صحيفت�ن رئيس�تن هما ل�وس أنجلوس
تايمز ونيويورك تايمز.
ويتح�دث برس�مان ع�ن ع�دد م�ن القوى
تضافرت لتنتج ش�كا جدي�دا -اندثر اآلن-
من أش�كال صحافة الجرائ�د ،فقد أضحت
الجرائ�د تعتم�د اعتم�ادا كلي�ا تقريبا عىل
اإلعانات.
وينتق�ل نيك�والس ليم�ان يف مقال�ه
الس�تعراض بعض م�ا ورد يف كتاب “أخبار
عاجلة” لرئيس تحري�ر صحيفة الغارديان
الربيطانية السابق آالن روسربيدجر ،والذي
ج�اء في�ه أن “الصحف ظلت تبي�ع األخبار
بش�كل متزاي�د للق�راء ،لكنها تبي�ع أيضا
الق�راء للمعلنن”.ولعل الجانب غري الذهبي
يف ذل�ك الع�رص تمثل يف أن الصح�ف القوية
اس�تهدفت القراء الذين يستطيعون اإلنفاق
بسخاء عىل رشاء السلع االستهاكية ،بغية
إرضاء املعلنن لديها.
جدل األهمية
ويع�د كت�اب “لم يع�د ذا أهمي�ة صحفية”
ملؤلفه كريستوفر مارتن ،بمثابة شكوى من
موت الصحافة بالنس�بة للطبق�ة العاملة.
و ُيك�رس الكات�ب فص�ا كام�ا لاقتباس
من إعان�ات نرشتها الصحف يف مطبوعات
تجارية لتتباهى بثراء جمهور قرائها.
ويف زماننا هذا ،أصبح الصحفيون من ذوي
الياق�ات البيض الذي�ن يحصلون عىل أجور
أكرب من ذي قبل ،وتلقوا عىل األرجح تعليما
جامعيا حتى أنهم بدؤوا يعتربون أنفس�هم
مهنين يتمتعون باس�تقالية ّ
مكنتهم من
مساءلة املسؤولن يف الدولة.
إن االعتقاد بأن العديد من القراء يف الواليات
املتح�دة كان�وا ينظ�رون إىل الصحيفة عىل
أنه�ا وع�اء معلوم�ات متنوعة ،يس�تقون
منها نتائ�ج مباريات الجامع�ات والكليات
وج�داول البورصة ومواعيد ع�رض األفام
وأخب�ار الطقس ،أو أن البع�ض يتصفحها
ليقرأ اإلعانات؛ بدا كأنه قول سخيف.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

رائد اذاعي وتلفزيوني اعد وقدم الكثري من الربامج

الدكتور غامن جنيب عباس يروي لـ
ل�م يقت�رص العم�ل اإلذاع�ي والتلفزيوني عى
العامل�ن واملنتس�بن فحس�ب بل عم�ل وقدم
وقوم العمل الكثري ممن هم ليس�وا بمنتس�بن
فهناك اع�داد ال حرص لها أخرجت الكث�ري من الربامج

9

قصته اكادمييا ورياضيا

واعدت وانتجت وعملت يف شتى مجاالت العمل االذاعي
والتلفزي�ون وصاروا اليوم روادا م�ن روادها حق علينا
ان نكت�ب عنهم وان نتناول س�ريهم الذاتية وما
قدموه وشاركوا به .

حوار – مجال الشرقي
االس�تاذ الدكتورغانم نجي�ب علوان واحد
م�ن الذين عمل�وا معنا واع�دوا الكثري من
الربام�ج الرياضية والتعليق�ات وكان لهم
حضورهم املتميز .
الدكت�ور غان�م نجيب االس�تاذ االكاديمي
الي�وم ه�و ضيفن�ا وق�د اجرين�ا مع�ه
الحواراآلتي -:
ال�زوراء ترح�ب اجم�ل ترحي�ب بك�مضيفاعزيزا وصديقا وفيا .
اهال ومرحبا بالزوراء وبصديقنا االذاعياملعروف .
-قدم�ت واع�ددت الكث�ري م�ن الربام�ج

 عضو يف االتحاد العام لألدباء والكتاب يفالعراق منذ عام  1996والزال.
 عض�و جمعي�ة املؤرخ�ن واآلثاري�ن يفالعراق منذ عام  1996والزال.
 عض�و اتحاد املؤرخن الع�رب منذ عام 1996والزال.
 عضو االتحاد الدويل للمؤرخن. ممثل جمعية اش�نونا للكفاءات العلميةيف جامعات القادسية واملثنى.
 طي�ب لننتق�ل اىل التخص�ص الري�ايضونرج�و م�ن جناب�ك اعطاؤن�ا فك�رة عن
التخص�ص الريايض واملج�االت الرياضية

 -2الرياض�ة يف املحافظ�ات (-1985
.)1990
-3الرياضة للناشئن(.)1991-1986
-5أض�واء ع�ى بطول�ة كأس فلس�طن
.1989
-6مراس�ل تلفزي�ون الع�راق يف محافظة
املثنى(.)2003-1995
 – 7كنت أع�د الزاوية الرياضية يف برنامج
(ص�وت الطلبة االذاعي) ال�ذي كان يعده
املرح�وم ع�ادل عفت�ان الجناب�ي أوائ�ل
الثمانيني�ات ،ويف برنامج�ي (الطالئ�ع يف
املس�رية) و(الش�باب ) الذي كان يعدهما

اكي�د كانت ل�ك مش�اركات يف املؤتمراتالتي تعقد يف الجامعة حدثنا عنها ايضا؟
 -1املؤتم�ر العلمي لكلية اآلداب  -جامعة
ذي قار  ،2007البحث ( دور ابناء املنتفق
يف ثورة العرشين )
 -2املؤتمر العلمي لكلية الرتبية  -جامعة
املثن�ى  ،2007 /2006البحث( التس�قيط
الس�يايس واالجتماع�ي يف الع�راق ،يونس
بحري أنموذجا ).
 -3املؤتمر العلمي لكلية الرتبية  -جامعة
املثنى  ،2009/ 2008البحث
-الخطاب النهضوي عند النخبة البغدادية

والتعليقات واليوم انت ضيفنا العزيز
ب�كل رسور وانا اليوم اس�تاذ يف الجامعةاتذكر االذاعة والتلفزيون واش�عر بسعادة
انني شاركت معكم وكانت يل مسرية حلوة
يف مضمار عملكم الواسع
اذن اس�مح لن�ا ان نج�ري معك�م حوارانس�تذكر في�ه س�ريتك وما قدمت�ه للعمل
االذاعي والتلفزيون .
بكل ممنونية .قدم نفسك لقرائنا لطفا ؟ األس�تاذ الدكت�ور غان�م نجي�ب عباسديوان
 املواليد  :بابل . 1956 / الش�هادة والتخص�ص  :دكت�وراه يفالتاريخ الحديث واملعارص.
 اللق�ب العلم�ي  :اس�تاذ دكت�ور.2018/12/25
 بكالوريوس تاري�خ  /كلية الرتبية – بنرشد . 1988 /
 ماجس�تري تاريخ  /من معهد التاريخالعربي والرتاث العلمي للدراس�ات العليا /
 – 1999عن رس�التي ( العالقات االمارتية
– اإليرانية . ) 1979-1971
 دكتوراه تاريخ  /معهد التاريخ العربيوالرتاث العلمي للدراس�ات العليا 2005 /
– ع�ن أطروحتي (أحمد الوائيل – س�ريته
ودوره يف الحي�اة الفكري�ة واالجتماعي�ة
. )2003-1923
 حدثنا عن املناصب التي ش�غلتها سابقاوحارضا ؟
 مع�اون عمي�د الكلية للش�ؤون العلميةوكالة ( نيسان .) 2007
 مس�ؤول ملف اس�تحداث كلي�ة الرتبيةالرياضية – جامعة املثنى ( .)2008
 مع�اون عمي�د كلي�ة الرتبية للش�ؤوناإلدارية – جامع�ة املثنى(-2008/6 /29
.)2011/6/15
 تم�ت ترقيتي اىل درجة أس�تاذ مس�اعددكتور يف2009/ 12 / 25
 عمي�د كلي�ة الرتبي�ة بالوكال�ة  -ايلول0 2010
 مدي�ر اإلعالم والعالقات العامة لجامعةاملثنى  2014/12/27اىل .2018/3/10
 متى تمت ترقيتك اىل درجة استاذ دكتور؟
 تم�ت ترقيتي اىل درجة اس�تاذ دكتور يف.2018/12/25
 طي�ب ه�ذا بالنس�بة العمالك كأس�تاذاكاديمي وال بد ان تكون لك مشاركات مع
املنظمات والنقابات اذكرها لطفا ؟
 انا يل العديد من املشاركات ويل عضويةيف العديد من النقابات واملنظمات منها
 عض�و يف نقاب�ة الصحفي�ن من�ذ ع�ام 1977ومازال.
 عض�و يف اتحاد الصحفي�ن العرب منذعام  1977ومازال.
 عضو يف منظمة الصحفين العاملية منذعام  1977ومازال .
 عضو الهيئة التأسيس�ية لن�ادي الطلبة. 1977
 عض�و يف االتح�اد العراق�ي للصحاف�ةالرياضية .
 عض�و االتح�اد العرب�ي للصحاف�ةالرياضية.
 عض�و االتح�اد ال�دويل للصحاف�ةالرياضية.
 عض�و الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الطلبة. 1989-1983

التي عملت فيها؟
 نعم من�ذ صغ�ري وانا اهت�م بالرياضةوش�يئا فش�يئا صارت الرياضة جزءا من
هوايت�ي ورغباتي لهذا قررت ان اتخصص
يف ه�ذا املجال اىل جانب عم�يل الريايض يف
املجاالت االعالمية فانا خريج الدورة االوىل
ملدرس�ة التضامن – بغداد لتأهيل وتدريب
الصحفي�ن  /بغ�داد  .1980و خري�ج
امللتقى الثالث لإلعالمين الرياضين العرب
– الجامعة العربية – تونس .1983
 عملت رئيس�ا للقس�م الريايض يف مجلةصوت الطلبة(.)1983-1976
رئيس القس�م الريايض يف جريدة الطلبة
والشباب(.) 1991-1983
رئيس القس�م الريايض يف مجلة ألف باء
(.) 1987-1983
مراسل مجلة الرياضة االردنية ( -1983
.) 1978
مراس�ل جري�دة س�تاد الع�رب املرصية
(.) 1989-1988
عض�و اللجنة االعالمي�ة لالتحاد العربي
للجودو()1990-1988
مدي�ر تحري�ر جري�دة عال�م الرياض�ة
(.) 1990
رئي�س تحرير جريدة ال�وركاء (-2000
) 2003
عضو هيئة تحرير مجلة ألف باء ورئيس
القسم الريايض ( .)2006/2003
رئي�س تحري�ر جري�دة الوثيقة ورئيس
القسم الريايض ( )2003
رئي�س تحري�ر جري�دة االني�ق الريايض
(.) 2003
رئي�س تحري�ر جريدة القب�س الريايض
(.) 2004/2003
عضو هيئ�ة تحرير جريدة الرأي الجامعي
ومس�ؤول القس�م الري�ايض ( – 2008
.)2017-2012(، )2011
عض�و هيئ�ة تحري�ر مجل�ة االش�عاع
الجامع�ي ومس�ؤول القس�م الري�ايض
(.)2011- 2010
رئي�س اللجن�ة االعالمي�ة لدعم الحش�د
الشعبي (وكالة أنباء وسا االخبارية)
طي�ب قب�ل ان ننتقل اىل اهم املش�اركاتالرياضي�ة يف مجاالت االذاع�ة والتلفزيون
ن�ود ان نتع�رف كي�ف نمت لدي�ك الهواية
الرياضية بدأ من العائلة ؟
مثلما ذكرت انني محب للرياضة بش�كلكب�ري ج�دا ل�ذا ق�ررت ان ادخ�ل املجالت
االعالمية وان اش�ارك يف الكتاب�ة واالعداد
فدخلت مجاالت اعالمية كثرية واستطعت
م�ن خالله�ا ان اق�دم واع�د الربام�ج اما
بخص�وص النش�أة والعائل�ة وكيف نمت
هواياتي الرياضية فاقول:
مثل انتق�ال العائل�ة من الحل�ة اىل مدينة
الث�ورة مرحل�ة جدي�دة يف حيات�ي مل�ا
تمتلك�ه ه�ذه املدين�ة من عوال�م خاصة
تزخ�ر باالب�داع واملبدعن ،لذل�ك انخرطت
وبتشجيع العائلة مع صبيانها يف ممارسة
هواياته�م ،وقطع�ت اش�واطا ال بأس بها
يف العدي�د من املج�االت االبداعية مع نخبة
م�ن املبدعن احتل من تواص�ل بها مكانة
متميزة فيما مارس.
لنع�د اذن اىل مش�اركاتك الرياضي�ة يفمجايل االذاعة والتلفزيون حدثنا عنها.
 قدم�ت واعددت الكثريم�ن الربامج منها-:
-1الربنام�ج الريايض التعليم�ي( -1983
.)1985

املرحوم االديب نرص محمد راغب.
كان�ت يل مش�اركاتي يف الق�اء محارضات
يف ال�دورات التأهيلية للعاملن يف الوس�ط

خالل القرن الثامن عرش ) مش�رتك مع أ .
م  .د  .عبد الكريم حسن عبد).
 -4الندوة الفكرية ( واقع الرتبية والتعليم

الع�رب االك�رب محم�د مه�دي الجواهري
ال�ذي أقامته كلية اآلداب – جامعة الكوفة
20110
 -10املؤتمر العلمي السنوي -كلية اآلداب
 /جامعة ذي قار .2013
 -11املؤتم�ر العلم�ي لكلي�ة الرتبي�ة
االساسية  -الجامعة املستنرصية،2012
البحث ( نقرة الس�لمان .دراس�ة وثائقية
يف ض�وء وثائ�ق وزارة الداخلي�ة العراقية
).)1943-1942
 -12ن�دوة ( التجرب�ة الديمقراطي�ة
ومعوقات التنمية يف العراق) التي نظمتها
جامع�ة املثن�ى بالتع�اون م�ع املؤسس�ة
الوطنية للتنمي�ة والتطوير -13 2012
املؤتم�ر العلم�ي الس�نوي لكلي�ة الرتبية
– جامع�ة املثن�ى  ، 2013البح�ث :
(املفاوض�ات الرسي�ة العراقي�ة الكويتية
 )1963 - 1962مش�رتك مع أ  .م  .د  .عبد
االله بدر االسدي .
 -14املؤتم�ر الدويل ال�ذي نظمته االمانة
العام�ة التح�اد املؤرخن الع�رب 4 / 13
 ، 2018 /البحث(ثقاف�ة الوس�طية يف
مواجهة التطرف واالره�اب يف املجتمعات
املتعددة ).
 -15مؤتم�ر االعت�دال والتس�امح الدويل،
االمان�ة العامة التح�اد املؤرخ�ن العرب،
،2018/3/20البحث(ثقاف�ة
بغ�داد
الوس�طية ودوره�ا يف االعت�دال باملجتمع
املتعدد)
 -16ندوة ( اهمية دراس�ة التاريخ ) التي
نظمته�ا كلي�ة الرتبي�ة للبن�ات – جامعة

-9رحلة التألق واالعتزال يف مسرية الكابتن
فتاح نصيف  /بغداد . 1988 /
-10ع�ى الطري�ق (مق�االت رياضي�ة
اجتماعية).
وه�ل اقت�رصت مؤلفات�ك ع�ى الكت�بالرياضية فقط ؟
ال اب�دا فقد الفت كتب�ا يف مجاالت اخرىمنها
 -1الطهطاوي  ..س�ريته ودوره يف تطوير
الفكر العربي  /بغداد  -2 1996العالقات
اإليراني�ة – اإلرسائيلي�ة / 1967 - 1941
بغ�داد  -3 1998العالق�ات االمارتي�ة –
اإليرانية (  ) 1979-1971بغداد 2006
 -4الشيخ الدكتور احمد الوائيل  ..مفكرا ً ,
مربيا ً  ،خطيبا ً  ،وشاعرا».
بغداد . 2006
 -5أضواء عى الرتبية العربية اإلسالمية /
بغداد . 2006

الف وأعد الكثري من الكتب الرياضية وتبوأ العديد من املناصب يف جمال الرياضة
يسعى الجناز كتابه “الصحافة العراقية” ودورها يف مسرية احلركة الوطنية 1958 – 1921
االعالم�ي الت�ي كان يقيمه�ا ف�رع نقابة
الصحفي�ن او املؤسس�ات االعالمي�ة
والحكومية يف محافظة املثنى.
كم�ا عمل�ت فاحص�ا لبع�ض الربام�ج
الرياضية يف بعض القنوات الفضائية.
وكان�ت يل مش�اركات يف برنام�ج العل�م

يف العراق وسبل النهوض به )التي اقامتها
استشارية مجلس الوزراء لشؤون الرتبية
والتعلي�م  ،2009البحث (الكليات الرتبوية
املفتوحة  00واقعها وسبل االرتقاء بها )
 -5املؤتمر العلمي لكلية الرتبية  -جامعة
املثنى  ،2011/ 2010البحث:

بغ�داد  ،2018 / 4/ 18البح�ث (دور
جمعية يف تهج�ري اليه�ود العراقين حتى
عام .)1952
وهل لكم مؤلفات رياضية وتاريخية ؟مثلما ذك�رت لكم انفا انني محرر ريايض
ومعد للكثري من الربامج الرياضية اضافة

للجمي�ع ع�ام  1970ضم�ن مجموع�ة
التحنيط يف مركز شباب الرافدين( الثورة)
دعن�ا ننتق�ل االن اىل م�ا قمت بتدريس�هلطلبتك يف الجامعة حدثنا بنبذة عنها ؟
يف مج�ال عم�يل كأس�تاذ درس�ت الكثريلطلبت�ي فمث�ال يف كلي�ة الرتبي�ة للعل�وم
االنسانية:
العرب�ي
الوط�ن
-1تاري�خ
الحديث(العثماني).
-2تاريخ العراق املعارص.
-3تاريخ الوطن العربي املعارص.
-4منهج البحث التاريخي.
اما يف الدراسات العليا فقد درست
-1دراس�ات يف تاري�خ الع�راق
الحديث(العثماني).
-2دراسات يف تاريخ العراق املعارص.
-3دراسات يف منهج البحث التاريخي.
-4دراس�ات يف الفك�ر العرب�ي الحدي�ث
واملعارص.
ويف كلية الرتبية املفتوحة:
-1تاريخ العرب قبل االسالم.
العرب�ي
الوط�ن
-2تاري�خ
الحديث(العثماني).
-3تاريخ الوطن العربي املعارص.
 -4تاريخ العراق املعارص.
-4فلسفة التاريخ.
 -6منهج البحث التاريخي.
يف كلي�ة الرتبي�ة البدنية وعل�وم الرياضة
كانت يل دروس عديدة منها
-1تاريخ الرتبية البدنية.
-2حقوق االنسان.
-3الديمقراطية.

 -6ندوة الحوار ب�ن االديان التي اقامتها
لجن�ة الش�ؤون الدينية يف مجل�س النواب
 ،2010البحث (:دور الشيخ احمد الوائيل يف
الوحدة االسالمية والتقارب بن االديان)
 -7ملتق�ى الش�يخ احم�د الوائ�يل الذي
اقام�ه مركز أبحاث الكوف�ة بالتعاون مع
الكلية االس�المية الجامع�ة  ،2010البحث
مش�رتك مع أ0م0د 0عبد املطلب محمود(
الشيخ الدكتور احمد الوائيل شاعرا )
 -8ملتق�ى الطف العلم�ي والثقايف الدويل
الثاني ال�ذي اقامته كلية اآلداب /الجامعة
املس�تنرصية بالتعاون م�ع ديوان الوقف
الشيعي  ،2011وقد قدمت فيها بحثا عن
الدكتور احمد الوائيل بعنوان ( دور الشيخ
الدكتور أحمد الوائيل يف الوحدة االس�المية
والتقارب بن االديان ) 0
 -9املؤتم�ر العلمي االس�تذكاري لش�اعر

لهذا فانا مؤلف لكثري من الكتب واالطاريح
فقد
 صدر له من الكتب الرياضية منها - :-1املصارع�ة ..نش�أتها ..تدريباته�ا...
قانونها .1977 /
-2ن�ادي الطلبة إس�هام فاع�ل يف الحركة
الرياضية للقطر . 1980 /
-3قام�وس األلعاب الرياضي�ة للصغار /
تونس . 1983
-4ال�زوراء  ..م�اض عري�ق ومس�تقبل
مرشق . 1984/
-5من نجوم الكرة العراقية – نادي الطلبة
والشباب . 1984 /
-6تدريبات كرة القدم للناش�ئن 1985 /
.
-7النجوم  /بغداد . 1987
-8يف بيوت الرياضين  /بغداد .1988 /

 -6سجن نقرة السلمان  /نشأته  .وأضواء
ع�ى اوضاع الس�جناء م�ن خ�الل وثائق
لوزارة الداخلية العراقية (. )1943-1942
 -7الري يف العراق ( . )1958 –1908بغداد
.20012

 -8املالمح االجتماعية يف فكر عيل رشيعت
( مش�رتك م�ع  .م  .م  .وائل جبار جودة .
بغداد .2012
 -9السكندر هاملتون ودوره االقتصادي
يف الواليات املتحدة االمريكية ،مش�رتك مع
م .م  .حسن عطية عبد الله .
 -10الش�یخ الدكتور أحمد الوائيل .حیاته
وهمومه من خالل أشعاره .مشرتك مع د
 .عبد املطلب محمود .
 -11ادوارد س�عيد  .ودوره يف نق�د
االسترشاق .مشرتك مع الباحث ماجد عبد
الزهرة عمران.
 -12انتفاض�ة الرميث�ة األوىل.. 1935
أس�بابها ونتائجها  .مش�رتك مع الباحث
عالء عباس كاظم.
 -13التاريخ وانتاج املعنى  .مشرتك مع أ
 .د  .اسماعيل نوري الربيعي.
 -14ثقافة الوس�طية واالعتدال وأثرها يف
املجتمع املتعدد املعارص
 -15قيادة مري ا ز كوجك خان لكيالن أبان
الحرب العاملية األوىل .مش�رتك مع الباحث
محمد غانم كاظم.
 -16موقف الصحافة العراقية من اتفاقية
كامب ديفيد  .مشرتك مع الباحثة ابتسام
عاجل سعيد.
 -17الس�يدات اليهودي�ات البغدادي�ات
ودورهن يف العراق (.)1958-1921
 -18الشيخ الدكتور أحمد الوائيل – سريته
ودوره يف التفس�ري العلمي للقرآن الكريم
.)2003-1923
 -19الشيخ الدكتور أحمد الوائيل – سريته
ودوره يف الوحدة االس�المية والتقارب بن

االديان .)2003-1923
 -20الشيخ الدكتور أحمد الوائيل – سريته
ودوره يف نرش فكر آل البيت والدفاع عنه
.)2003-1923
 -21الشيخ الدكتور أحمد الوائيل – سريته
ودوره يف تطوير املنرب الحس�يني -1923
.)2003
 -22الشيخ الدكتور أحمد الوائيل شاعرا
 -23الش�يخ الدكتور أحم�د الوائيل باحثا
أكاديميا .
 - 24ثورت�ا خ�وام يف الرميث�ة (- 1935
 ،)1936مش�رتك مع الباح�ث عالء عباس
القصري.
وهل تبوأت مناصب صحفية ؟نعم وهي كثرية ومنها -: -1نائ�ب رئي�س تحرير مجلة ( دراس�ات
يف االث�ار وال�رتاث والتاري�خ ) الفصلي�ة
املحكم�ة -2عضو الهيئة االستش�ارية
ملجلة (مقارب�ات ) الصادرة عن جامعة
الجفلة الجزائرية.
-3عضو هيئة تحرير مجلة (االطروحة)
للدراسات التاريخية.
- 4عضو هيئة تحرير مجلة (أش�نونا)
للدراسات التاريخية.
 وه�ل ارشف�ت ع�ى اطاري�ح للطلبةاذكرها لطفا
 ( -1الس�يد محم�د مه�دي الحكي�م
0س�ريته واث�اره الفكرية والسياس�ية
واالجتماعي�ة ) 1988 – 1935للطال�ب
عم�ار ي�ارس ن�ارص العام�ري وحص�ل
ع�ى تقدي�ر امتي�از من جامعة س�انت
كليمنس0
 ( -2السيد محمد مهدي الشريازي  0سريته
واثاره الفكرية والسياس�ية واالجتماعية
 )2001 - 1927للطال�ب عادل عناد نارص
وحص�ل عى تقدير االمتي�از من جامعة
سانت كليمنس
(-3العالق�ات االيراني�ة الصهيوني�ة
 )1967-1941للطالب عيل عجمي رسول
وحصل ع�ى تقدير االمتي�از من جامعة
سانت كليمنس.
 ( -4ادوارد سعيد  .سريته وآثاره الفكرية
والسياسية )2003 -1935للطالب ماجد
عب�د الزهرة عمران  ،كلي�ة الرتبية للعلوم
االنس�انية – جامعة املثن�ى ،وحصل عى
تقدير جيد جدا عايل.
 ( -5االنتفاض�ات العش�ائرية يف الفرات
االوس�ط )1958-1933للطال�ب ع�الء
عب�اس كاظ�م ،كلي�ة الرتبي�ة للعل�وم
االنس�انية – جامعة املثن�ى ،وحصل عى
تقدير جيد جدا عا ٍل.
 ( -6الصحاف�ة العراقي�ة وموقفه�ا من
تط�ور االح�داث يف م�رص )1981-1977
للطالب�ة ابتس�ام عاج�ل س�عيد  ،كلي�ة
الرتبية للعلوم االنس�انية – جامعة املثنى،
وحصلت عى تقدير جيد جدا عا ٍل.
 ( -7امل�ريزا كوجك خ�ان ودوره يف ايران
حت�ى ع�ام ) 1921للطالب محم�د غانم
كاظ�م  ،كلية الرتبية للعلوم االنس�انية –
جامعة املثنى ،وحصل عى تقدير امتياز.
 ( -8منظم�ة املؤتمر االس�المي وموقفها
من قضيتي كوسوفو والبوسنة والهرسك
) 1999-1989للطالب�ة ن�ورس غص�اب
عب�ود ،كلي�ة الرتبي�ة للعل�وم االنس�انية
– جامع�ة املثن�ى ،وحصل�ت ع�ى تقدير
امتياز.
 ( -9القانون الدستوري يف مرص -1923
)2012للطال�ب نبي�ل كامل حمي�د ،كلية
الرتبية للعلوم االنس�انية – جامعة املثنى،
وحصل عى تقدير امتياز.
-10فائ�ق روفائيل بطي .س�ريته وآثاره
الفكري�ة ومواقف�ه السياس�ية حتى عام
 )2015للطالبة زينب عبد الكاظم مايع.
ومالذي بيدك االن ؟أض�ع اللمس�ات االخ�رية لكتاب�ي (الصحاف�ة العراقي�ة ودوره�ا يف مس�رية
الحرك�ةالوطني�ة.)1958– 1921
الش�كر الجزيل لالس�تاذ الدكت�ور غانمنجي�ب متمن�ن ان نك�ون ق�د أحطنا بما
يكفي من مسريته الواسعة التي هي اكثر
بكثري مما اجازته له الجريدة من مساحة
للنرش.
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حنو مستقبل افضل...هلا

تدبري منزلي

كوني خمتلفة وفاجئي زوجك بالتجديد!!

حتى ال يعرف املل�ل طريق بيتك ،عليك أن
تكوني متج�ددة دائما ً حتى لو بلمس�ات
بس�يطة ،وال أقص�د هنا فق�ط التغيري يف
مظه�رك ،إنم�ا أظه�ري لزوج�ك كل يوم
جانبا ً مختلفا ً يف ش�خصيتك ،وجددي من
عالقتكم�ا دائم�اً ،فكوني ل�ه أم�ا ً وأختا ً
وزوج�ة وصديق�ة وحبيبة ب�أن تهبي له
مش�اعرك وتهتم�ي بمش�اعره ،وفاجئي
زوجك دائما ً بطرق مختلفة كاآلتي:
 قومي بتغيري بعض اللمسات يف غرفتكماالخاصة ،وبإمكان�ك تغيري مكان الرسير،
أو تغي�ري نظ�ام الغرف�ة بأكمل�ه ،وإن لم
تستطيعي ،بإمكانك إضافة أشياء جديدة
كش�موع يف بع�ض األماك�ن ،أو لوح�ات
فنية رومانس�ية ،أو انث�ري بعض الورود
والبالونات يف أركان الغرفة.
 فاجئ�ي زوجك بإع�داد طعامه املفضل،وقومي بوض�ع بعض األس�طوانات التي
تحم�ل موس�يقى هادئ�ة ورومانس�ية،
فتحظيان بعشاء رومانيس معا ،وإن كان
لديك أطفال ،يستحسن أن تجعليهم يف هذا
اليوم عند والدتك ،أو يخلدوا للنوم باكرا ً.
 فاجئ�ي زوج�ك بتغي�ري يف مالبس�ك أوش�عرك ،وكون�ي مختلف�ة يف ه�ذا الي�وم
بمظهر جذاب وجميل.

املطبخ

 أع�دي لزوج�ك الحل�وى الت�ي يحبه�ا،واخت�اري يوما ً يكون اليوم التايل له إجازة
من عمله ،لتس�تطيعي السهر معه وأنتما
تتن�اوالن الحل�وى املفضل�ة لديكم�ا ،وال
تنيس أن تجعليه ي�ذوق الحلوى بملعقتك

الخاصة كنوع خاص من االهتمام.
 ه�ل زوجك يح�ب مش�اهدة املباريات؟إذا كان كذل�ك ،فم�ا املان�ع أن تقوم�ي
باملش�اهدة معه حتى ال يشاهد املباراة يف
الخارج؟ فاجئيه بمالبسك الرياضية ،وأنك

ستش�جعني فريقه الليلة ،وشاهدا املباراة
معا ،وستس�تمتعان بضحك وانفعاالت ال
مثيل لها.
 فاجئ�ي زوجك ،واطلبي من�ه أن تتبارياخالل ألعاب الفيديو أو “البالي ستيش�ن”

س�خني الف�رن عىل ح�رارة 350درجة
جهزي صينية كيك مقاس  8انشو بطنيها بورق الزبدة
اخلط�ي الطح�ني م�ع املل�ح والكاكاو البودرة و امللح و القرفة يف
وعاء
يف وعاء اخر اخفقي الس�كر البنيو دب�س التمر و الزب�دة يف الخفاقة
الكهربائي�ة م�دة دقيقت�ني حت�ى
يصبح املزيج ناعما
اضيف�ي البيض و خففي الرسعةمع استمرار الخفق

اضيف�ي خليط الطحني و الكاكاومع الخفق
اضيف�ي التمر و الج�وز و اخفقي
حتى تتمازج املكونات
صب�ي املزي�ج يف الصينية املجهزةو ادخ�يل الصيني�ة للف�رن ملدة 25
دقيقة حتى تنضج الكيكة
اخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رن واتركيه�ا لت�ربد م�دة  5دقائ�ق ث�م
ازيليها من الصينية
يمكن�ك تزيينه�ا بص�وصالش�وكوالتة الجاه�ز و قطعيها و
قدميها دافئة أو باردة.

كل يوم معلومة

كيف تتخلصني من رائحة املرحاض
حبيلة بسيطة؟
كش�فت أس�رتالية حيل�ة بس�يطة
للتخل�ص م�ن الروائ�ح الكريه�ة
للمرحاض بعد كل استعمال.
وش�اركت امل�رأة صورة عب�وة مياه
بالس�تيكية صغرية عىل فيس بوك،
وأوضح�ت أن الحيلة تجع�ل رائحة
مرحاض�ك مذهل�ة ،و ال تس�بب أي
رضر لنظام الرصف الصحي.
وخلط�ت املدون�ة مس�حوق تنعيم
املالبس مع املاء ،ووضعته يف العبوة،
ث�م ثقبت غطاءها ،قب�ل وضعها يف
صندوق املاء العلوي للمرحاض.
وتق�ول صاحب�ة املنش�ور إن ه�ذه
الطريق�ة تظف�ي ع�ىل املرح�اض
رائح�ة زكية ،بعد اس�تعماله ورش
املاء فيه.
من جهتها كش�فت رشك�ة تنظيف
حيل�ة أخرى تجعل رائح�ة الحمام،

طيب�ة ،وأوص�ت رشك�ة “س�اديز
بروفيش�ينال كيلننغ سريفيس�يز”
بوض�ع كمي�ة من مطهر األقمش�ة
يف صن�دوق املرحاض إلبعاد الروائح
الكريهة بعد كل اس�تخدام ،حس�ب
صحيفة دييل ميل الربيطانية.

دراسات حديثة

ُحسم اجلدل ...هل “املايكروويف”
يسبب اإلصابة بالسرطان؟
يعتم�د “املايكروويف” عىل إصدار موجات ذات طاقة مناس�بة تأخذها
جزيئات املاء داخل الطعام ،مما يسبب اهتزازها نتيجة الطاقة املضافة،
منتجة حرارة كافية لتسخني الطعام.
ودرس كث�ري م�ن الباحث�ني العالقة ب�ني األم�واج التي تصدره�ا أفران
“املايكرووي�ف” واإلصابة بالرسطان ،إال أن معظم األبحاث لم تس�تطع
إيجاد أي إثبات يدعم هذه النظرية.
ومن املؤكد أن اإلش�عاع الذي تصدره هذه األفران “املايكرويف” يش�كل
مجاالً مغناطيس ًيا حولها ،لكنه يختفي وال يؤثر بشكل كبري.
بل إن الخرباء أكدوا أن هذه اإلش�عاعات ال تملك طاقة كافية حتى لتؤثر
يف تركيب الحمض النووي يف الخاليا.
وأكدت الدراس�ات بشأن تأُثري تلك اإلشعاعات عىل األطعمة ،أنها تساعد
ع�ىل تس�خني الطعام فق�ط ،وال تغ�ري من خ�واص هذا الطعام س�وى
التغيريات التي تسببها وسائل التسخني العادية األخرى مثل الغيل والسلق
والشوي ،لكن بالتأكيد ال تجعله مسببا للرسطان بأي شكل كان.
ً
ً
ومضبوطا
بس�يطا
وبحس�ب ما توصلت له األبحاث الطبية فإن مقدارًا
من هذه اإلشعاعات ال يسبب األذى للخاليا الحية ،لكن تجاوز هذا الحد،
يسبب مشاكل كثرية تصل لألمراض الخطرية والرسطانات.
والنتيج�ة أن�ه لم تثب�ت أي دراس�ة وجود عالقة ب�ني تلك اإلِش�عاعات
واإلصابة بالرسطان .

كيك التمر بالشوكوالتة

املقادير:
 طحني :نصف كوب بودرة الكاكاو :نصف كوب ملح :ثالثة أرباع امللعقة الصغرية مس�حوق القرف�ة :نصف ملعقةصغرية
 السكر البني  :نصف كوب دبس التمر  :نصف كوب الزبدة  4 :مالعق كبرية (مذوبة) البيض 2 :حبة معجون التمر  :كوب الجوز :كوب (مفروم خشن)طريقة التحضري

لطلة ابهى....

عنصر “ال ميكنكم االستغناء عنه” قد ينقل لكم فريوس كورونا

يث�ري ف�ريوس “كورون�ا” القلق يف
جمي�ع أنح�اء العال�م ويع�د ه�ذا
امل�رض وكيفي�ة انتش�اره ليس�ت
واضحة بشكل كامل ،حذر الخرباء
م�ن عنرص غ�ري متوق�ع يمكن أن
يستقطب الفريوس .
ُ
وسجلت أول حالة إصابة بفريوس
“كورون�ا” يف  31كان�ون األول ،يف
ووهان الصيني�ة ،ومنذ ذلك الحني
ُس�جلت إصاب�ات يف  26دولة حول
العالم .وبينما يثبت الباحثون مدى
انتش�ار الفريوس بالضبط ،لوحظ
كيف تنت�رش الفريوس�ات املماثلة
عرب قطرات السعال.
ويمك�ن لهذه القطرات أن تس�تقر
عىل األس�طح ،ما يؤدي إىل انتشار
الفريوس .وحذر الخرباء من انتقال
الع�دوى ع�رب شاش�ات الهوات�ف
املحمول�ة ،الت�ي قد يس�تقر عليها
ف�ريوس “كورون�ا” ،خاص�ة أن
الهوات�ف الذكية أصبحت رضورية
للغاية ،وكش�ف تحليل أجري العام
امل�ايض ،أن ما يقرب م�ن ¾ العالم
يس�تخدمون هواتفه�م لإلنرتن�ت
فقط.وقال الدكتور ريتشارد داود،
م�ن عي�ادة  ،Fleet Streetإنه من
املمك�ن انتق�ال ع�دوى “كورونا”
عرب جهاز الهاتف الذكي ،إذا تعامل

إذا توف�رت لديكم�ا ،والعب�ا مع�ا ،وبذلك
س�تفتحان مج�االً جدي�دا ً بينك�م لنفض
تراب الرتابة وامللل والخرس الزوجي.
 تحدثي مع زوجك فيما يحب أن يتحدث،ف�إذا كان يحب السياس�ة ،فم�ا املانع أن
تستمعي آلرائه حول قضايا سياسية ،وأن
تدىل برأي�ك مع�ه ،وإذا كان يحب الحديث
ع�ن الف�ن ،قومي أيض�ا ً بإعط�اء وجهة
نظ�رك وس�ماعه ،لتتقربا م�ن بعضكما
البعض.
 عندما يرجع زوجك من عمله ،س�اعديهيف أن يخلع مالبس�ه ،وس�اعديه يف ارتداء
مالب�س الن�وم ،وسيش�عر بأن�ه ممي�ز،
والرج�ال جميعهم يحب�ون هذا النوع من
االهتمام.
 ال تنيس أن ترس�يل لزوجك بعض كلماتالح�ب يف رس�الة أثن�اء عمل�ه ،أو قومي
بوضع ورق�ة صغرية فيها بعض الكلمات
الرومانس�ية ،واطلب�ي من�ه أن يبح�ث يف
جي�وب مالبس�ه ليقرأه�ا ،وتأك�دي أن�ه
سيبتس�م ،وس�تقع تلك الكلم�ات بمثابة
سحر يهون عليه مشقة العمل.
تل�ك بعض األش�ياء الت�ي إذا فعلتها يوما ً
بعد اآلخر ،ستس�تمتعني بحياة خالية من
الروتني ،ومليئة بطاقة متجددة.

10

معه شخص آخر يحمل العدوى.
وأضاف الربوفيسور ستيفن ترينر،
من جامعة “موناش” ،أنه بإمكان
الف�رد التق�اط الف�ريوس ،ل�دى
تمري�ر الهاتف إىل ش�خص مصاب
ب�”كورون�ا” ،يمك�ن أن يعط�س
ويسعل عليه ،قبل إعادته.
وينصح الدكتور داوود باس�تخدام
الكحول أو منظف الشاشة ،لحماية
الهاتف من أي جراثيم.
ويف وق�ت س�ابق م�ن ه�ذا العام،
كش�فت الدكتورة ش�يخة بيتاليا،
مدي�رة  ،Pall Mall Medicalأن

شاش�ة الهات�ف الق�ذرة يمكن أن
تحمل فريوس اإلنفلونزا.
وقالت“ :يمكن أن تكون اإلنفلونزا
حال�ة خط�رية ،خاص�ة بالنس�بة
لألطف�ال والنس�اء الحوام�ل
واملس�نني ،وعلين�ا جميع�ا اتخ�اذ
خطوات بس�يطة لكنه�ا فعالة من
أجل تقليل خطر اإلصابة بالفريوس
أو انتشاره”.
ووج�د فري�ق الدكت�ورة بيتاليا أن
شاش�ات الهاتف يمكن أن تحتوي
ع�ىل مجموع�ة م�ن الفريوس�ات
الض�ارة ،بما يف ذلك تلك املس�ؤولة

عن ن�زالت الربد واإلنفلونزا ،وكذلك
االلته�اب الرئ�وي والته�اب الحلق
والتهاب املعدة واألمعاء.
ووج�دوا أيض�ا أن الهات�ف الذكي
الع�ادي يمكن�ه نق�ل  10أضعاف
عدد الجراثيم ،مثل مقعد املرحاض
املعتاد.
ويف ح�ال كان ف�ريوس “كورون�ا”
الجديد يش�به فريوسات “كورونا”
البرشية األخرى ،مثل “الس�ارس”
و ،MERSفإنه يمكن أن يبقى عىل
األس�طح ملدة تصل إىل  9أيام ،وفقا
لدراسة جديدة.

سر االعشاب

تعرف على فوائد شراب الشعري
يفضل الكثري من الناس رشب رشاب الش�عري املصن�ع واملتواجد بكثرة يف
الس�وبرماركت ،وله العديد من النكهات واألل�وان ،ولكن هل فكرت بماذا
يمتاز هذا النوع من العصائر ومن ماذا يحرض ،وما فوائده؟.
إليك يف التايل بعض املعلومات املهمة عن رشاب الشعري وفوائده:
كيف يُصنع رشاب الشعري؟
ي َ
ُصنع رشاب الشعري عند وضع الشعري باملاء ،ومن ثم طهيه ،ويتم تناوله
ب�دون منكهات أو مع إضافة بعض العصائر ،أو الفواكة مثل الفراولة ،أو
عصري الليمون ،أو قشور الليمون ،أو املحّ ليات.
ما فوائد رشاب الشعري عىل الصحة؟

يحتوي رشاب الش�عري عىل املع�ادن املهمة مثل الس�يلينيوم ،ويعمل عىل
تغذية البرشة وتأخري ظهور التجاعيد.
يحاف�ظ رشاب الش�عري ع�ىل صح�ة الجل�د باإلضاف�ة إىل توحي�د ل�ون
الب�رشة والتخلص م�ن البقع الداكنة مما يجعل الب�رشة تتمتع بالحيوية
والنضارة.
مرشوب الشعري مهم جدا ً لعالج االنيميا والوقاية منه.
يحتوي الش�عري عىل نس�بة عالية من األلياف ونس�بة قليلة من السعرات
الحرارية.
مرشوب الش�عري يساعد عىل تحسني عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل
حرق السعرات الحرارية.
يعمل رشاب الشعري عىل تخليص الجسم من الدهون املوجودة فيه ويمنع
تراكمها.
يعمل رشاب الش�عري عىل منح الش�عور بالش�بع ويس�اعد ع�ىل إنقاص
الوزن.
يحتوي الشعري عىل نس�بة عالية من الكالسيوم وعىل الفسفور واملنغنيز
والنحاس ،والتي تس�اعد عىل تقوية العظام والوقاية من مرض هشاشة
العظام.
يس�اعد مرشوب الش�عري ع�ىل تحس�ني أداء املس�الك البولي�ة لوظائفها
وحمايتها من االلتهاب.
يساعد رشاب الشعري عىل خفض نسبة الكوليسرتول يف الدم.

عادات متّهمة يف التسبب حبب الشباب

ّ
يش�كل ح�ب الش�باب مش�كلة
تجميليّة ش�ائعة يف ف�رتة املراهقة
بني الشابات والشبّان عىل السواء.
أما ظهوره يف فرتة ما بعد املراهقة
فش�ائع أيض�ا ً ألس�باب مختلفة،
ندعوك�م للتعرّف ع�ىل بعض منها
ومحاولة تجنبها من خالل اعتماد
عادات تجميلية جديدة تلعب دورا ً
وقائيا ً يف هذا املجال:
 - 1اعتم�اد القس�وة يف العناي�ة
بالبرشة:
ي�ؤدي اإلفراط يف تجفي�ف البرشة
الدهني�ة بع�د غس�لها إىل زي�ادة
إفرازاته�ا مما يش�جّ ع عىل ظهور
املزي�د من ح�ب الش�باب .كما أن
استعمال مس�تحرضات التنظيف
القاس�ية والتي تحتوي عىل نسبة
عالية م�ن الكحول تزيد من تفاقم
هذه املشكلة .ولذلك يُنصح باعتماد
ّ
منظ�ف وتون�ر خاص�ني بالبرشة
ّ
املعرض�ة لح�ب الش�باب ومرطب
خفيف خ�ا ٍل من الزي�وت يعتنيان
بالبرشة بنعومة تامة.
 - 2التوتر والسرتس:
يلع�ب التوت�ر دورا ً يف التس�بب
بظه�ور حب الش�باب كونه يؤدي
إىل زيادة الهرمونات املس�ببة لهذه
املش�كلة .ولذلك فإن تجنب التوتر
والس�رتس قادر عىل التخفيف من

تفاقم مشكلة حب الشباب.
 - 3إهمال روتني العالج اليومي:
ي�ؤدي ع�دم املواظبة ع�ىل تطبيق
ع�الج ح�ب الش�باب إىل تأخ�ري
ً
ّ
التحسن يف هذا
خاصة أن
الشفاء،
املج�ال لن يكون س�وى بعد مرور
ً
عادة
عدة أس�ابيع .ويشمل العالج
ّ
منظف وتونر باإلضافة
اس�تخدام
غني بحمض الساليسيلك
إىل كريم
ّ
يقيض عىل البثور املوجودة ويمنع
ظهورها من جديد.
 - 4املاكياج الذي يحتوي عىل مواد
مسببة لحب الشباب:
ّ
تجنبي مستحرضات املاكياج التي
تحت�وي يف مكوّناتها ع�ىل الزيوت
املعدنيّ�ة والالنول�ني والربت�ول،
كونه�ا تهيّ�ج الب�رشة وت�ؤدي إىل

تفاقم مش�كلة حب الش�باب .عىل
أن تتجنب�ي أيض�ا ً املس�تحرضات
التي تحتوي عىل ألوان اصطناعية
وعطور صناعيّة لسبب نفسه.
 - 5ع�دم تغيري املناش�ف وأغطية
الوسائد:
احريص عىل تغيري منش�فة وجهكِ
بش�كل يوم�ي وأغطي�ة الوس�ائد
مرت�ني أس�بوعيا ً لتجنب انتش�ار
الجراثي�م ع�ىل برشتكِ مم�ا يؤدي
إىل تفاق�م مش�كلة حب الش�باب.
ّ
وتجنب�ي اس�تعمال أدوية تنظيف
وتنعيم الغس�يل الت�ي تحتوي عىل
عطور كونها تسبب تهيّج البرشة.
 - 6عدم تنظيف فرايش املاكياج:
م�ن ال�رضوري تنظي�ف ف�رايش
املاكي�اج ع�ىل األقل مرة أس�بوعيا ً

وغس�ل اإلس�فنجات بع�د كل
استعمال ،فأدوات املاكياج تحتوي
ع�ىل الكثري م�ن البكتريي�ا وبقايا
خالي�ا الجل�د امليتة التي ت�ؤدي إىل
تفاقم هذه املشكلة.
 - 7اس�تخدام بعض مستحرضات
الشعر:
بع�ض مس�تحرضات تصفي�ف
الشعر تس�بب تفاقم مشكلة حب
الشباب ألن الش�عر يالمس وجهكِ
بش�كل دائم .فإذا كنت تستخدمني
منتجات ش�عر تحت�وي عىل زيوت
السيليكون وامللونات االصطناعية
قد يؤدي ذلك إىل س ّد مسام البرشة
وتفاقم مشكلة حب الشباب.
 - 8تناول املقايل والسكريات:
ي�ؤدي تن�اول املق�ايل ،والش�وكوال،
واألطعمة الغنية بالسكر مثل الخبز
األبيض واملعكرونة إىل تفاقم مشكلة
حب الش�باب ل�دى البع�ض ،ولذلك
ّ
بتجنبها يف هذا املجال.
يُنصح
ّ -9
رش العطور يف املناطق القريبة
من الوجه:
قد يس�بّب رش العطر مبارشة عىل
العنق القريب من وجهكِ إىل تفاقم
مشكلة حب الشباب .ولذلك يُنصح
ب�رش العطر عىل املعص�م ومن ث ّم
مس�حه عىل العن�ق ومنطقة أعىل
الصدر.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

ال تتناولوا هذه املشروبات مع الدواء

هن�اك العديد من املرشوبات التي ال تصلح لتناول الدواء معها ّ
ألنها قد
ّ
وحتى الغثيان.
تسبّب الخفقان أو ارتفاع ضغط الدم
ووفقا ً للصيديل توماس بروكنر ،الخبري يف “الجمعية الفدرالية لصناعة
ف�إن املرشوبات الت�ي ينبغي ّ
ّ
تجنبه�ا ،عند تناول
األدوي�ة” يف أملاني�ا،
األدوية هي الكحول والقهوة والشاي والحليب .
فإن الس�ائل املس�تخدم يف تناول الدواء يلعب دورا ً
وبحس�ب بروكنرّ ،
مهم�اًّ ،
“ألن�ه يؤث�ر يف فعالية ال�دواء ،أو يخلف آثارا ً صحي�ة جانبية.
فالكح�ول مثالً يجعل تأثري الدواء غري معروف ،فقد يزيد من مفعوله،
أو يقلل وقد يلغي مفعوله .ويؤدي إىل الخفقان والدوخة أو الغثيان”.
ّ
أما الحليبّ ،
ولكنه مدرج يف قائمة
فإنه بخالف الكحول مفيد للجسم،
املرشوبات املحظور اس�تخدامها يف تن�اول األدوية ّ
ألن الحليب يحتوي
عىل الكالسيوم املفيد للجسم ،ولذا ال يمكن استخدامه يف تناول األدوية
ّ
ألن مع املكونات النش�طة للدواء هناك مركبات ال تذوب بسهولة ،كما
يحصل عند تناول املضادات الحيوية ،حيث يصبح الجس�م عاجزا عن
امتصاص امل�ادة الفعالة يف الدواء ،التي يطرحها الجس�م إىل الخارج،
أي أن تأث�ري ال�دواء ضعي�ف ج�دا أو ال يؤثر مطلقاً ،بحس�ب الصيديل
بروكنر.
أما بالنس�بة للقهوة والشاي فيشري إىل ّ
أنهما “يحتويان عىل الكافيني

ال�ذي له مفعول منش�ط ،ويجل�ب تحفيزه للجه�از العصبي حصول
تفاعالت غ�ري مرغوبة مع األدوية .وتكون النتيج�ة القلق والخفقان
وارتفاع ضغط الدم”.
وال ينص�ح الخرباء بتن�اول األدوية مع عصري “الغري�ب فروت”ّ ،
ألنه
يحتوي ع�ىل مركبات “فوروكوماري�ن” و”الفالفونويد” وهي مفيدة
للجس�م ،ولك�ن عند تناوله�ا مع األدوي�ة تحجب اإلنزيم ال�ذي يحلّل
املستحرضات الطبية.
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غزل عراقي

الحمل

وشعليهم ما دام الجرح بيه ويملحون
وابقى ابحرستي وهمه اليضحكون
مو شغلة زعل بس العزيز يأذيك
يذبحونك ذبح ما درو باليحجون
هاك وال تكول انطيني ممنوع
وعي كصيت اديه لليصلون
اخ وشبيه سوالف تعمي العيون
كربة ولسه احسد باليلعبون
ربي اعذرني ما جني عشت انسان
اباب املكربه وحسد اليموتون
من مثي حمل ابجتفه اثكل ضيم
منو دافن ضحكته وهو ممنون
هذن كلهن البيه شلون عايشهن
وانه اليايل ابدمع يا ربي نايمهن
عشكت انه السواد من كثر ما مجروح
وهذن اعيوني كي ياهو يفهمهن

مهنياً :قد تكون تعبت يف العمل ولكن ال تفقد العزم،
فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها
عاطفي�اً :تفاؤل�ك الدائم وثقتك بالحبي�ب يضفيان عليه
الطمأنينة ويشعرانه باالستقرار وبحبك الصادق له
صحي�اً :ال تتململ وال تتذمر من إلحاح املقربني منك وطلبهم
من�ك القيام بما يلزم لتخفي�ف وزنك ،فهم يريدونك يف صحة
ممتازة

الثور

مهني�اً :يتيح لك ه�ذا اليوم فرصة التعب�ري عن افكارك
يف العمل ،و يش�ري إىل تجربة جديدة تخوضها لها عالقة
بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية.
عاطفي�اً :علي�ك أن تخ�رج م�ن حال�ة القل�ق عىل املس�تقبل
م�ع الرشيك ،وذل�ك ال بد من أن يك�ون من خالل الثق�ة بالنفس
والشجاعة.
صحي�اً :إذا أصب�ت ببعض الت�ورم يف مختلف أنحاء جس�مك عليك
اإلرساع إىل طبيبك.

الجوزاء

مهني�اً :تش�ويش يف األجواء لن ي�ؤ ّدي إىل االبتعاد
ع�ن محيط�ك أو إىل حص�ول جف�اء م�ع الزم�الء
واملسؤولني
عاطفياً :حني تش�عر بأي تغي�ري يف ترصّ فات الرشيك ،ال
ترتدد يف طرح األسئلة لتوضيح األمور لئال تتفاقم املشكلة
صحياً :أنت تميل إىل كثرة العمل وإهمال صحتك ،إنك ترتكب
خطأ ً كبريا ً يف هذا الشأن

السرطان

مهنياً :اعتمد عىل نفسك وال ّ
تبني أمام الزمالء أنك
فاقد الثقة بإمكاناتك هذا اليوم
عاطفياً :ال تدع ضغوط العمل تؤثر يف عالقتك بالحبيب،
ّ
ّ
ليعرب عن مدى حبّه لك
يتحني فرصة هدوئك
فهو
صحياً :أنت أقوى من أن تضعف أمام شهية تغريك باملأكوالت
ّ
املرضة ،قاوم واصمد

 - 1848اكتش�اف الذه�ب يف والي�ة كاليفورني�ا
األمريكية.
 - 1908بدأ حركة الكشافة للفتيان يف إنجلرتا.
 - 1924تغيري اس�م مدينة س�انت بطرس�ربغ إىل
لينينغراد.
 - 1943فرانكل�ني روزفلت وونس�تون ترشش�ل
يختتم�ان اجتماعهم�ا يف الدار البيض�اء باملغرب
وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1946الجمعية العامة لألمم املتحدة تصدر قرارًا
تويص فيه باالس�تخدام الس�لمي للطاقة النووية
وذلك بع�د قيام الواليات املتح�دة بتفجري قنبلتني
نوويت�ني ف�وق مدينت�ي هريوش�يما وناغازاكي
اليابانيتني.
 - 1972انق�الب يف إمارة الش�ارقة ق�ام به حاكم
اإلمارة السابق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي
وذلك الس�رتداد الحكم من ابن عمه الش�يخ خالد
بن محمد القاس�مي ،وق�د أدى االنقالب إىل مقتل
الش�يخ خالد وتس�لم الش�يخ صق�ر للحكم مرة
أخرى.
 - 1981انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمية يف الطائف

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

ّ
تحقق تقدما ً ملحوظاً ،إال أن عليك
مهنياً :مع أنك
املثابرة باستمرار وليس الكسل
عاطفياً :يمكن أن توقعك عواطفك يف مشكلة ،اعتمد
عىل فطرتك يف توجيه أحاسيسك
صحي�اً :إنتبه من كثرة التنقالت املرهق�ة ،وال تحاول القيام
بأكثر مما هو مطلوب منك

العذراء

مهني�اً :ينصبّ االهتمام عىل م�رشوع خالّق فني
وثقايف ،وقد تق ّدم عرضا ً يربز كفاءتك ومواهبك.
عاطفي�اً :تخ�وض مغام�رات من ن�وع مختل�ف إذا
كنت أعزب ،وقد تتح�وّل إحدى الصداقات إىل عالقة أكثر
حميمية.
صحياً :تعرّض أحد أفراد األرسة لوعكة صحية ،يصيبك بقلق
وبوهن ،تماسك قليالً.

الميزان
مهني�اًّ :
يركز هذا اليوم عىل الش�ؤون املهنية التي
تصادف بعض التحديات.
عاطفي�اً :تتوإىل عليك األخبار الجميلة ،وهذا يس�اعدك
عىل توطيد عالقتك بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما
صحي�اً :تتمتع بصحة جيدة وبنفس�ية مرتاحة ،ما ينعكس
إيجابا ً عليك وعىل املحيط.

العقرب
مهنياً :يس�لط هذا اليوم الضوء عىل األمور املهنية
التي تواجه بعض التحديات والعرقالت.
عاطفياً :تميض اوقاتا ً طيّبة مع الرشيك الذي يرشح لك
طموحاته وأهدافه ،وتسعيان معا ً إىل تحقيق حلم راودكما
منذ زمن.
صحياً :ساعد نفس�ك للتخلص من بعض األعباء التي ترهق
أعصابك وصحتك.

القوس

مهني�اً :يب�دو أن مزاجك مرتاح بع�د النجاح الذي
حققته يف آخر مش�اريعك ،وأبع�دك عمّن كنت عىل
عالقة صداقة جيدة بهم.
عاطفياً :تش�تد حدة النقاش بينك وبني الرشيك ثم تجدان
مخرجا ً الئقا ً من األوضاع التي تمران بها.
صحي�اً :معدتك الحساس�ة توج�ب عليك االنتب�اه إىل نوعية
الطعام والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكالت صحية.

الجدي

مهنياً :يجعل�ك هذا اليوم أكثر تكيف�ا ً مع األجواء
وم�ع تب ّدل الظروف التي تحي�ط بك وتفرض عليك
نمطا ً جديدا ً من الترصف.
عاطفي�اً :تكتس�ب جاذبي�ة كب�رية وق�د ت�ربع يف مهمة
عاطفية أو تسمع كالم الحب والغرام.
صحي�اً :توعكات غري مؤملة قد تتطور بش�كل س�لبي بدون
اسرتعاء االنتباه لكنها ال تكون خطرية.

الدلو

مهني�اً :ال ت�رتك خيال�ك يس�يطر عىل عقل�ك ،ألن
األمور عىل أرض الواقع تختلف كثرياً.
ً
عاطفياً :تعاطف الرشيك معك يفرض عليك مزيدا من
الشفافية يف التعامل معه.
صحي�اً :تتن�ادى ومجموعة م�ن األصدق�اء إىل القيام برحلة
صيد ملمارسة هوايتك والرتفيه عن نفسك.

الحوت

مهنياًّ :
نظم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك وال
تتكل عىل الحظ ،وربما عليك االنسحاب أو االنعزال
للتفكري
عاطفياً :تك�ون جريئا ً يف طرح املوضوع�ات والدفاع عن
حقك مع الرشيك ،لكن رشط التحرك يف اإلطار الصحيح
صحياً :حذار انفعاالت وترصفات خاطئة مع اآلخرين تسبب
لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها
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يف اململكة العربية السعودية.
 - 1983س�قوط القم�ر الصناع�ي الس�وفيتي
كوزموس يف املحيط الهادي.
 - 1999إرسائي�ل تبدأ يف اس�تغالل قب�ة الصخرة
وذل�ك بإع�الن نرشت�ه وزارة الس�ياحة يف حملة
دعائية للسياحة يف إرسائيل.
 - 2002اغتيال القيادي الس�ابق يف حزب الكتائب
اللبناني�ة إي�ي حبيق�ة بتفج�ري عبوة ناس�فة يف
بريوت.
 - 2006مجل�س األمة الكويت�ي يصوت باإلجماع
ع�ىل إعفاء أمري الدولة الش�يخ س�عد العب�د الله
الصباح م�ن منصبه لعدم قدرت�ه الصحية ونقل
السلطات األمريية إىل مجلس الوزراء وذلك حسب
الدس�تور ،ومجل�س ال�وزراء بعد نقل الس�لطات
األمريية إليه يس�مي رئيسه الشيخ صباح األحمد
الصباح أم ً
ريا للكويت ويرفع التس�مية إىل مجلس
األمة لعقد جلسة املبايعة.
 - 2011تفج�ري عني�ف يهز مط�ار دوموديدوفو
ً
شخصا ويلحق
الدويل يف موس�كو يودي بحياة 35
إصابات بالعرشات.

األبراج والوظائف 2020

قـــــــصة

مـثـل

خليـها سكـتة يا لفتـة !!

ك�ن حذرًا من اندفاعك يف عام  ،2020إن حرصك عىل فعل كل يشء
ع�ىل الف�ور لن يس�اعدك ولكنه س�يعرضك لخطر الركود .س�وف
تحتاج إىل إدارة طاقتك وكذلك رغبتك يف الترصف .إذا كنت ترغب يف
الحصول عىل الرتويج الذي تأمل فيه .من ش�هر سبتمرب فصاع ًدا،
ستس�اعد النج�وم مهارات�ك التفاوضي�ة ع�ىل أن تك�ون يف وضع
جيد .ستش�هد نهاية العام ً
أيضا جميع أفكارك املس�تقبلية ،والتي
ستس�تمر حتى عام  .2020إذا كنت تبحث عن وظيفة ،ففي شهر
ديس�مرب ،سيكون إبداعك وخيالك مرتف ًعا .لذلك ،يمكنك االستفادة
القصوى من هذا الوقت لتوزيع الس�ري الذاتي�ة .من يدري ،يمكنك
إنهاء السنة بوظيفة جديدة!
أما يف منتصف الصيف ،قد تجد صعوبة يف الرتكيز عىل عملك .حاول
استيعاب هذا من خالل تخطيط الجدول الزمني الخاص بك مقدما ً
حول عطلتك.
الحوت :العمل الشاق يؤتي ثماره!
ً
جريئا ألن ال يشء يمنعك .ستكون
هذه هي السنة التي تكون فيها
ً
متحمسا وسوف تبذل كل ما يف وسعك إلظهار رئيسك ما تستحقه.
ً
صادقا مع نفسك
مهما فعلت ،ال تقلل من شأن مهاراتك .فقط كن
واعرتف بحدودك .ش�هر ديس�مرب هو الوقت املناس�ب إلغالق هذه
الصفق�ة الهام�ة أو التوقي�ع عىل ه�ذا العقد .إذا كن�ت تبحث عن
وظيفة ،فإن ش�هر أغس�طس هو الوقت املناسب لبداية جديدة .يف
حني أن اآلخرين قد يرتاحون يف عطلة ،إال أنك ستعمل بجد لتالحظ
نفسك ،وس�يكون األمر يس�تحق ذلك .قد تحصل حتى عىل عرض
من الخارج.
يف نهاية ش�هر أكتوبر ،احرص عىل ع�دم االنخراط يف التوترات بني
الزمالء يف العمل ،وحاول أن تركز عىل عملك.

قـــــــصة

وعربة

حبل الفيل

من الفيسبوك

acebook

اجلزء الثاني

اختبارات شخصية

امليزان :النجاح بانتظارك!
قد تضطر إىل اتخ�اذ بعض القرارات الصعبة التي يمكنك اتخاذها،
ولكن ستنجح جميعها يف النهاية ،وسيكون حسابك املرصيف أفضل
بالنس�بة لك .هذا العام س�يحمل أمرا جيدا بالنس�بة لك مالياً ،كما
يج�ب عليك تأمني صفقة جيدة .إذا كن�ت تبحث عن وظيفة؟ فإن
ش�هري مارس ومايو هما شهران جيدان للتقدم يف حياتك املهنية،
خاص�ة يف  11مارس .حاول أال تتورط يف النزاعات التي ال تهمك يف
مكان العمل.
العقرب :ستقطف ثمار جهودك!
يف ع�ام  ،2020س�وف ترغب يف إظهار أفضل م�ا لديك من صفات،
وهذا سيس�مح لك لجذب انتباه رئيس�ك يف العم�ل .النجاح موجود
أمام�ك هذا الع�ام .بمجرد أن تبدأ عام  ،2020س�تنطلق عىل أرض
الواق�ع ،ومن يناير  /كانون الثاني فصاع ًدا ،س�تجد أن لديك الثقة
لتحمل املخاطر  -وسوف تؤتي ثمارها .إذا كنت تبحث عن وظيفة،
ً
وخصوصا قبل الخامس عرش منه،
ففي ش�هر أيلول (س�بتمرب) ،
عليك أن تغتنم أي فرصة لتوسيع آفاقك.
حاول أال تدع استقالليتك ينفر منها اآلخرين .اعمل عىل البقاء عىل
اتصال جيد مع زمالئك ورشكائك يف العمل.
القوس :املكافآت يف انتظارك!
ستظهر هذا العام تصميما ً يف سعيك للحصول عىل ترقية ومحاولة
طوي صفحة جديدة يف حياتك املهنية .ستعمل بال كلل حتى تحصل
عىل ما تريده وستكون قادرًا عىل إدارة أموالك بحذر شديد .يف بداية
العام ،وبدعم من املريخ وأورانوس ،قد تؤدي املجازفة الكبرية التي
تخوضه�ا إىل ثمارها .إذا كنت تبحث عن وظيفة ،فإن ش�هر إبريل
سيكون هو الوقت املناسب الستخدام سحرك وطريقتك بالكلمات
لالرتقاء يف الرتب.
يف ش�هر أغسطس ،قد تصارع من أجل س�ماع آرائك .لكن بدالً من
القتال مع اآلخرين ،حاول فهم خالفاتك والتوصل إىل حل وسط.
الجدي :جهودك ستؤتي ثمارها!
يجل�ب الع�ام  2020ضغوط�ات ومس�ؤوليات جدي�دة ملولود برج
الج�دي .ولك�ن لديك كل الصف�ات الالزم�ة للتعامل معه�ا .أظهر
ما تس�تحقه ونهاي�ة ع�ام  2020دون أي ندم .الربي�ع هو الوقت
املناس�ب لبدء مرشوع طويل األجل ،ويف ش�هر مايو ،سيؤتي ثمار
عملك الش�اق .إذا كنت تبحث عن وظيفة ،يف ش�هر يونيو سيكون
إبداعك مصدر إلهام لآلخرين وجذب أصحاب العمل املحتملني.
قد تش�عر أن لديك ماليني األش�ياء التي يمكنك القي�ام بها ،لكن ال
تحاول معالجتها بمفردك .فالعمل الجماعي هو مفتاح النجاح.
الدلو :ارتقاء يف األفق!

F

يسري الفيلة ،فتوقف رجل آخر ينظر مستغربا ً
كان أحد مدربي السريك رَ
من حقيقة أن هذه املخلوقات الضخمة تس�ري بحبل صغري يلف حول
ق�دم الفيل األمامية ،فليس هناك سالس�ل ضخمة وال أقفاص .وكان
من الواضح أن الفيل يستطيع ويف أي وقت ،أن يتحرر من قيده ،ولكن
لسبب ما لم يفعل ذلك.
توقف الرجل وس�أل املدرب :لم تقف هذه الحيوانات مكانها وال تقوم
ب�أي محاولة للهرب؟ فرد املدرب« :عندما كانوا صغارا ً جدا ً اس�تخدم
له�ا نفس حج�م القيد الحايل وكربوا وهم يعتق�دون أن الحبل ال يزال
يضبطهم ،لدرجة ال يحاولون أبدا ً تحرير أنفسهم».
مث�ل الفيلة ،بعضن�ا يخوض الحياة بقناعة مفادها أننا ال نس�تطيع
أن نفعل شيئاً ،وذلك
ببساطة ألننا فشلنا
يف ذلك مرة سابقاً.
الع�ربة :الفش�ل هو
ج�زء م�ن التعل�م؛
وال ينبغ�ي أب�دا ً
التخ�ي ع�ن اإلرادة
أو االستس�الم يف
الحياة.

عمودي

لفت��ة  :هو اس�م رجل عراق�ي كان يع�مل يف بي�ع و رشاء األبقار  .و
يف أح�د االيام اش�رتى بق��رة مقطوع ذيله�ا و البق�رة الت�ي يق�طع
ذيله�ا تصب�ح ضعيفة ج�دا ً و هزيل�ة و عاهة يف جس�مها  ،و ألنها ال
تط�رد الذباب و البعوض الذي يمتص دمها فتضعف و ال تنف�ع ش�يئا ً
 .فاش�رتاها (لفت�ة) بثمن بخس جدا ً ثم ربطها عنده مدة من الزمن و
يف اخ�ر املدة قطع عنه�ا االكل و العلف و املاء و جوّعها مدة يومني مع
العطش ،و بع�د يومني س�قاها ماء و قدم لها العلف فانتفخت بطنها
 ،و بدت و كأنها سمينة .
ثم ذه�ب اىل س�وق القصابني و جاء بذي�ل بقرة مذبوحة و ربطه عىل
بقايا ذيلها بطريقة فني�ة و ذهب بها اىل س�وق االبقار ،و كان الرجل
الذي باعها عىل (لفت�ة) يأتي كل يوم مع ابنه ليشرتي بقرة بديلة عن
بقرته املقطوع ذيلها ،فعندما شاهد البقرة مع (لفت�ة) فرح بها النها
تشبه بقرته .
و تعل�ق به�ا ابن��ه و أرص و الّ��ح عىل أبيه ان يش�رتيها النها تش�به
بقرته�م التي باعوها  ،فإش�رتاها االب بس�عر مرتف�ع جدا ً  ،و أخذها
م�ن (لفت�ة) ع�ىل إنها بق�رة جديدة و ليس بقرته القديم�ة و س�املة
من كل العيوب و الع�اهات .
و عندما أخذها املشرتي و خرج من السوق يف أثناء الطريق كان هناك
جرس ضيق توقف�ت البق�رة من العب�ور عليه  ،فأراد ابن املش�رتي أن
يس�تفز البق�رة لتعرب فجرّها و سحبها من ذيلها فإنقط�ع الذيل بيده
فعرف�وا ان الذيل كان ّ
مركبا و ليس لها ..فأعادوها إىل (لفت�ة) و الذيل
بيده�م  ،لكن (لفت�ة) أنك�ر و قال  :انتم قطعتم ذيل البق�رة .
فاتفق��وا ان يذهبوا اىل ش�خص عن�ده معرفه ببي�ع و رشاء االبق�ار
ليحك��م بينه�م  ،فع��رف هذا الحاك��م أن (لفت��ة) كان مح�تاالً ،
لك�ن (لفت�ة) أغراه و أوع�ده أن يعطيه مبلغا ً من امل�ال ك� (رش��وة)
ليحك�م لصالحه فحك�م الحاك�م لصالح (لفت�ة) و ذه�ب الجمي�ع.
و بع��د ف��رتة طلب الحاك�م م�ن (لفت�ة) ان يويف بوع�ده و يعطي�ه
(الرش�وة) التي وعده بها  ،لك�ن (لفت�ة) قال له :
س�أعطيك (الرش�وة) لكنني س�أتكلم بني الناس إنك حكم�ت باطالً و
ُ
أعرتف بأنني قطعت ذيل البق�رة  ،و فضيحتك
قطع�ت ذيل الح�ق  ،و
أك�رب من فضيحتي .
فرد عليه الحاك�م قائالً :
ال أريد املال و ردد هذه الج�ملة “خلي�ها سكتة يا لفت�ة” فذهبت هذه
الع�بارة مثالً ش�عبيا حتى يومنا هذا ..
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ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
االقارب
احد
o
شتوي
مرشوب
3صوت الجرس o
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
من الذات نفس�ها ،من
مبعثرة
الليلية
الطيور
احد
انثى
o
4صفات االنانية
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعي
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجعي
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ولك�ن ككنت ارد دوما ان
5يعود  oعكس يصحو مبعثرة
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ري
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ري
ع�ىل
ع�ىل كلمات الثناء من
األم�ر ،ولهذا اوال اجعي
اجعي
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
6حيوان صحراوي  oدافئ  oحرف نصبدورك يف ه�ذه الحي�اة
7نصف ذاهبة  oاحرف ابجدية
الرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
تقدم�ك مبني عىل دافع
باالنجليزية
8رئيس رويس  oنعم
الخري ،ويتمنيان لك الخري،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
والدعاء والش�كر عىل ما
متشابهة
o
ميعثرة
9لونها اصفر
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
سوري
مسيحي
10قديس
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

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

مصانع سيارات في الصين تتحول
إلنتاج «الكمامات» لمواجهة «كورونا»
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بكر خالد وهيفاء حسوني يلغيان حفل زفافهما ويتبرعان
بالتكاليف لجرحى االحتجاجات
فاجأ مقدما الربامج العراقيان،
بك�ر خال�د وهيف�اء حس�وني،
الجمي�ع بإع�الن زواجهم�ا يف
حفل هادئ عرب فيديو .
وظه�ر في�ه مقدم�ا برنام�ج
«صباح الرشقي�ة» الذي يعرض
ع�ىل شاش�ة قن�اة «الرشقية»
العراقية ،وهما يرتديان مالبس
الزفاف.
وأشارا إىل أنهما تزوجا ،مضيفني
أنهما قاما ،يف وقت س�ابق ،بكل
التحضريات الالزمة إلقامة حفل
زفاف يف أحد الفنادق.

ولفت�ا إىل أنهما ع�دال عن ذلك
ً
الحق�ا ،وق�ررا اس�تعادة املال
م�ن أج�ل الت�ربع ب�ه لجرحى
االحتجاج�ات الت�ي ش�هدها
بلدهما مؤخراً.
وأضاف�ا أنهما اكتفيا بجلس�ة
تصوير ،وبحفل صغري وزفة يف
الش�ارع عىل طريقة األعراس
العراقي�ة البغدادي�ة القديمة.
وع�ربا ع�ن تمنيهم�ا أن تعود
تربعاتهم�ا بالفائ�دة عىل أكرب
عدد ممكن من األشخاص الذين
أصيبوا خالل التظاهرات.

ق�ررت رشكات متخصص�ة يف
صناعة الس�يارات بالصني ،إنتاج
كمامات صحية بسبب نقص تلك
الكمام�ات الرضوري�ة للح�د من
انتش�ار فريوس كورونا املستجد،
وللوقاية من اإلصابة به.
ورغم أن الصني تحتل املرتبة األوىل
عامليا يف إنتاج الكمامات الصحية
بواق�ع  15ملي�ون قطع�ة يوم ًيا،
غ�ري أن اإلنت�اج ال يلب�ي الطل�ب
املتزايد عليها يف األسواق.
وقررت عدد من مصانع السيارات
املوج�ود يف الص�ني تخصي�ص
خط�وط إنت�اج لصناع�ة تل�ك
الكمامات الت�ي باتت جز ًءا مهما
يف حماي�ة الن�اس م�ن اإلصاب�ة
بفريوس كورونا.
وم�ن ب�ني تل�ك ال�رشكات الت�ي
اتخ�ذت تل�ك الخط�وة مجموعة
«»جوانجزه�ا وأتومبيل جروب»،
الت�ي تتعاون مع رشكتي «تويوتا
موت�وز» و»هون�دا موت�ورز» يف
صناعة الس�يارات ،وكذلك رشكة

«جوجل» تحذر من تثبيت تطبيقاتها
على أجهزة «هواوي»
ّ
حذرت رشكة غوغل عمالءها من تثبيت تطبيقاتها عىل أجهزة
هواوي.
ون�رشت الرشكة تدوين�ة جديدة ته�دف إىل توضي�ح الوضع
الراه�ن مع ه�واوي ،وذل�ك بع�د أن منعت حكوم�ة الواليات
املتح�دة يف العام املايض الرشكات من العمل مع رشكة تصنيع
األجه�زة الصيني�ة ،حيث أوضحت عمالقة البح�ث أنه ال يزال
هن�اك الكثري من االلتباس حول ما يحدث ،وعىل وجه التحديد
أي منتجات من هواوي تخضع لحظر خدمات غوغل.
وقال ،تريستان أوسرتوفسكي ،املدير القانوني لنظام أندرويد
ومتج�ر غوغل ب�الي ،يف تدوين عرب توي�رت :يحظر عىل رشكة
غوغ�ل العم�ل مع رشكة ه�واوي عىل طرز أجه�زة جديدة أو
توف�ري تطبيقاته�ا ،بم�ا يف ذلك جيمي�ل والخرائ�ط ويوتيوب
ومتجر غوغل بالي ،من أجل التحميل الس�ابق أو تنزيلها عىل
هذه األجهزة.

المشاهير يربحون مليون دوالر مع كل فيديو
ينشرونه عبر»تيك توك»

حلت الفنانة ،نوال الزغبي ،ضيفة يف برنامج
ع�ىل قن�اة “الجدي�د” ،وتحدث�ت ع�ن أجدد

اغنياتها ،وحققت األخ�رية رواجا كبريا عرب
مواق�ع التواص�ل ،ومع ذلك ال ت�زال الفنانة

“القوية” والت�ي حققت انتش�ارا ً كبريا ً بني
محبيها.
وتحدثت ايضا عن حياتها الشخصية وأكدت
أن “العالقات العاطفية مليئة بالنكد .ودائما ً
ينظ�ر للمرأة عىل أنها ضعيفة يف مجتمعاتنا
الرشقية ،وأغنية القوية قلبت هذه املعادلة،
وأثبتت أن املرأة قوية“.
ونفت ان تكون تعيش يف حالة حب ،وقالت:
“ال ان�ا لس�ت مغروم�ة بأح�د يا ري�ت ،من
الجميل أن يغرم الش�خص ويجد من يقدره
ويس�توعبه ،ولك�ن باإلجم�ال ال وجود ألي
أحد”.
وعن مواصفات الش�خص ال�ذي من املمكن
أن تفك�ر باالرتب�اط ب�ه ،قال�ت“ :أن يكون
ً
رج�ال ب�كل م�ا للكلم�ة م�ن معن�ى وغ�ري
متسلط وحنون ويدعمني ،فأنا أريد شخصا ً
يحيطني من كل الجهات وأشعر أنني بأمان
برفقته”.
ولفت�ت اىل ان عالقتها بابنتها قوية ،وقالت:
“تيا تشبهني ،أما التوأم جورجي وجوي فال
يحبذان التصوير وال الشهرة ومنذ  7سنوات
لهما”.
ال أمل�ك أي�ة ص�ورة

محمد رمضان يعلن استعداده للتكفل براتب الطيار
حتى انتهاء القضية
ّ
ح�ل ّ
الفنان ،محم�د رمضان ،ضيفاً بربنامج «التاس�عة» املذاع
ّ
املرصي ،ويقدم اإلعالم�ي وائل اإلبرايش ،يف أوىل
ع�رب التلفزيون
حلقات الربنامج ،وتح ّدث باس�تفاضة عن جميع األزمات التي
يم�ر بها ،والتي أثريت ع�رب مواقع التواص�ل االجتماعي ،األيام
املاضي�ة ،ولعل أبرز األزمات كان�ت مع الطيار أرشف أبو اليرس
ال�ذي تس�بب يف إيقافه عن العم�ل مدى الحياة ،بس�بب صورة
ً
اقرتاحا للطيار
التقطه�ا معه يف قمرة الطائرة .وق� ّدم رمضان،
أرشف أب�و الس�ري ،بتكفله بمرتبه إذا واف�ق ورىض بذلك ،حتى
ً
قائ�ال« :لو هو
تفص�ل املحكم�ة ىف قضيته ،وحت�ى بعد الطعن
يقب�ل أتكفل باملرت�ب اليل هو كان بياخده لح�د ما يحصل عىل
حك�م يف القضية الذى كان رفعها ض�دي وضد وزارة الطريان..
وده ل�و يشء يرضيه وميبقاش الرضر بنس�بة  ..100%وخليه
مايش يف القضية ض�دي ومكمل فيها ،ومتكفل لحد ما القضاء
يحكم باليل هو شايفه» .وأضاف رمضان :انه لم يكن الشخص

روبي
لـ«منى
زكي»:
أن ِت فتاة
أحالمي

ّ
الفنان�ة ،روب�ي ،جمهوره�ا
تش�ارك
ومتابعيه�ا ع�رب «انس�تقرام» أح�دث
ّ
الخاص�ة به�ا ،كما
الص�ور واألعم�ال
ش�اركت متابعيه�ا ص�ورة حديثة لها،
وذل�ك م�ن اإلع�الن الرتويج�ي ألح�د
املنتج�ات الغذائي�ة الت�ي ت�ذاع ع�رب
الفضائيات اآلن.
ويف الصورة ظهرت روبي بش�عر أسود
طوي�ل وماكياج هادئ ،مرتدية جاكيت
من الجلد األس�ود ،حيث َتلَ ّقت عددا ً من
التعليقات املُشيدة بجمالها.
وق�د لف�ت النظر تعلي�ق ّ
الفنان�ة منى
زك�ي ،الت�ي علّقت ع�ىل ص�ورة روبي

األول أو األخ�ري الذى يلتقط صورا ً داخل كابينة
الطائ�رة ،ولكن الص�ورة مع�ه حدثت ضجة
كب�رية بس�بب التصي�د .موضح�ا أن هناك
مطربة لبنانية لبس�ت كاب طيار ،ولكن ما
تم معي كان تصي�دا .وأوضح رمضان أنه
يتعرض إىل موجة انتقادات كبرية ،قائالً:
«ناق�ص األس�فلت يش�تكي إن�ي بميش
علي�ه» ،وما قيل ع�ن قضية «كبدة
الربن�س» ق�ال إن�ه ل�م يحدث
مش�اكل تمامً �ا أو تع�ايل يف
التعام�ل بيننا وأنني لم أنزل
الش�ارع حت�ى أقي�م محبة
الجمه�ور يل ألنن�ي أعل�م
مكانتي عند الجمهور.
كاتبة« :تجنن�ي»ُ ،
لرت ّد روبي
عليها« :إنتِ فتاة أحالمي».
الجدي�ر بالذك�ر ّ
أن من�ى زكي
تنتظر عرض فيلمها الجديد
«الصن�دوق األس�ود»
قريباً ،وهو من تأليف
أحم�د وهيث�م الدهان
وإخراج محمود كامل ،ومن
إنتاج جابي خ�وري ،وتدور
أحداث الفيلم يف إطار تشويقي،
حول «لغز حمل س�ي ّدة تتعرّض
للخط�ف ،وتكاف�ح للبق�اء عىل
قيد الحياة ،هي وجنينها».

يطمح أكثر من نصف األشخاص
الذين ت�رتاوح أعماره�م بني 13
و 38عام�ا ً يف الواليات املتحدة إىل
أن يصبحوا مؤثرين عىل وس�ائل
التواصل االجتماعي ،وفقا ً لبحث
حديث.
ويُع�د التطبيق الصيني الش�هري
«تي�ك ت�وك» ال�ذي يق�وم ع�ربه
بمش�اركة
املس�تخدمون
مقاط�ع فيدي�و قص�رية ،م�ن
أكث�ر التطبيق�ات املفضل�ة لدى
الشباب الذين يسعون إىل تحقيق
اس�تفادة مادي�ة م�ن مواهبهم،
ألن�ه ينظر إليه عىل أنه مس�احة
َ
تمك�ن الكثريي�ن م�ن تحقي�ق
إرادات ،يف ح�ني تمي�ل تطبيقات
مث�ل «إنس�تغرام»أو «يوتي�وب»
إىل مكافأة أولئ�ك الذين يتمتعون
بشهرة بالفعل.
وبالنسبة لقلة محظوظة للغاية،
يمك�ن أن يكون االعتماد إىل «تيك
توك» خيارا ً مربحا ً للغاية.
ويعتقد املسوقون أن مستخدمي
«تي�ك توك» األكثر ش�عبية يمكن
أن يتقاض�وا حاليا ً م�ا يقرب من
 200أل�ف دوالر ( 155.000جنيه
إس�رتليني) ل�كل مش�اركة إذا
قاموا بالرتوي�ج ملقاطع الفيديو

هادي جلو مرعي

سمير جعجع

أمحد اجلنديل
عندما يك�ون االهمال يف جانب يخص رشيح�ة من قبل محارصة
بن�ريان األزم�ات والتجاذبات فه�ذا أمر يمكن الس�كوت عنه رغم
الحزن املهيمن عىل نفوسنا ّ
جراء هذا االمر ،وعندما نشاهد أطفالنا
يأكلهم االهمال والش�باب يعانون من الخيبة واالحباط ندعو لهم
بالغد املرشق السعيد رغم شعورنا بالحيف الذي يعانون منه.
ّ
لك�ن الذي ال ينفع
األزم�ات كثرية وجميعها يمك�ن الصرب عليها،
مع�ه الصرب أو الس�كوت عنه عندما نش�اهد وب�اء كورونا واقفا
ع�ىل ابوابنا بكل خطورته وبش�اعته ورعبه دون أن تكون االبواب
مقفلة بشكل جيد والنوافذ محكمة بما فيه الكفاية.
كل التقارير التي ترد الينا من مش�ارق االرض ومغاربها تش�ري اىل
ان ه�ذا الوباء الخطري ع�ىل ابوابنا نتيجة دخول�ه اىل دول الجوار،
وعندما يتسلل الينا -ال س�امح الله -فستحل الكارثة واللعنة عىل
من يتهاون يف التصدي له ومنعه من الدخول.
ع�ىل الجميع اتخاذ التدابري الالزمة كاف�ة ،والتحرك بكل ما لديهم
من اجراءات إلنقاذ الش�عب من خطورته وما سيخلف من كوارث
وويالت.
الجميع مطالبون باتخاذ اقىص درجات الحيطة والحذر ابتدا ًء من
وزارة الصحة اىل وزارة الداخلية اىل وسائل االعالم اىل كل املنظمات
والنقاب�ات واالتحادات لرشح ال�رضر الناجم من تفيش هذا الوباء
وطرق الوقاية منه.
دعون�ا ايها الس�ادة نأخذ هذا األم�ر بجدية كب�رية ،ومن يظن ان
االم�ر ال يحتاج اىل كل هذه االثارة فعليه مراجعة قواه العقلية ،إذا
م�ا عرفنا أن مناطق كثرية من بلدنا تفتق�ر اىل الكثري من الرعاية
الصحية ،وتعاني من شح يف بعض العالجات.
اتركوا خالفاتكم يا أه�ل الخالف واالختالف ،واهجروا مصالحكم،
ول�و لحني من الوق�ت ،يا أهل املصال�ح ،واتركوا س�هام التخوين
لرتتاح قليال يا من أدمن عىل عادة اطالق السهام.
الوب�اء خطري وتزداد خطورت�ه عندما نجده واقف�ا عىل ابوابنا،
وعىل الجميع ش�حذ همته واالس�تعداد ملقاومته ،وبكل الطرق
واألساليب املتاحة.
اعلن�وا النف�ري العام يا أصح�اب األمر والنهي ،وابعدوا ش�بح
امل�وت عن اهل الع�راق لتنالوا رحمة ربك�م ورضاه وتصفيق
الشعب لكم.
الله�م ابعد الع�راق وأهل الع�راق عن كل مك�روه ،وامطر
عليه�م من رحمت�ك ،فقد عانى ه�ذا الش�عب الكثري من
املخاط�ر واالزم�ات ،ولم يتحمل كارث�ة جديدة تتوعدنا
برش مستطري وهي تقف عىل أبوابنا.
لنرف�ع أكفن�ا بالدع�اء اىل رافع الس�ماء بغري عمد
بعدما تتظاف�ر كل الجهود ،وتش�حذ كل العزائم،
وتس�تنفر كل الهم�م م�ن أجل أن يك�ون النرص
حليفن�ا ع�ىل ه�ذا الوباء امللع�ون بعدم�ا عانينا
الكثري من الهزائم املتواصلة.
اىل اللقاء...

يس�تعد ّ
الفن�ان ،محمد حماقي ،إلحي�اء حفل غنائي
يف اململكة العربية الس�عودية يف بداية مارس (آذار)
.2020
وم�ن املُق�رّر أن ي ِّ
ُغن�ي حماق�ي يف الخام�س من
م�ارس  2020يف حفل بمش�اركة مغن�ي الراب
تيجا ،يف استاد الجوهرة يف جدة.
ون�رش حماق�ي ص�ورة جدي�دة للملص�ق
اإلعالني لحفله الجديد عرب «انس�تقرام»،
وعلّق قائالً« :أهل جدة ،هشوفكم تاني
الخمي�س  ٥مارس يف مهرجان JTTX
ملع�ب الجوهرة» ،معلن�ا ً عن أماكن
بيع التذاكر.
يذكر ّ
أن حماقي طرح كليبه الجديد
«تعرف بحب�ك ليه» ،وكرس الكليب
حاجز ال� 3ماليني نس�بة مشاهدة
منذ طرحه عرب «يوتيوب».
ويش�ارك حماق�ي يف لجن�ة تحكيم
برنامج « ،»The voice kidsيف املوسم
الثال�ث ،ويش�اركه التحكيم كل م�ن ّ
الفنان عايص
ّ
والفنان�ة نان�ي عج�رم ،وال�ذي يعرض
الحالن�ي،
السبت من كل أسبوع عىل شاشة «.»mbc

أجرت رشكة  Bose and Currys PC Worldدراس�ة عىل أحد مواقع التواصل االجتماعي
لبعض أهم نجوم املوس�يقى ،لكي تكش�ف عن قائمة النج�وم « األكثر كرها» والذين
يتلقون أكرب قدر من التعليقات السلبية باملقارنة مع أي فنان آخر.
وكان الفتا ً أن القائمة تضم عددا من أهم وأش�هر وأنجح النجوم يف العالم كله ،وأتت النجمة
العاملية ش�اكريا عىل رأس القائمة ،إذ نالت نس�بة كره  ،% 45وهي نس�بة كبرية باملقارنة
مع باقي النجوم.
بينما جاء يف املركز الثاني نجم الراب العاملي كانيي ويس�ت ،حيث نال نسبة  ،% 38ثم
يأتي يف املركز الثالث النجم العاملي دريك بنسبة .% 37
وع�ن املركز الرابع م�ن قائمة النجوم الغن�اء املكروهني ،فكان م�ن نصيب النجم
العاملي إيمنيم بنس�بة  ،% 36وجاء باملرك�ز الخامس النجمة العاملية كاردي بي
ب� . % 35

تغريدات

عندما تكون (كورونا)
على األبواب

محمد حماقي يحيي ثاني حفالته
في ِجدة مع مغني الراب تيجا

شاكيرا وكانيي ويست في صدارة «األكثر كرها»
الخاص�ة به�م والتع�اون م�ع
عالمات تجارية.
وي�رى الباحث�ون يف «مورنين�غ
كونس�الت» ،وه�ي مجموع�ة
أبح�اث تقنية أمريكي�ة ،أن «تيك
توك» ينمو برسعة كبرية ،حتى إن
بعض املؤثرين قد يكونوا قادرين
ع�ىل جني م�ا يقرب م�ن مليون
دوالر من كل فيديو ينتجونه عرب
التطبيق بحلول العام املقبل.
ويقدر الباحثون ،إن لورين غراي،
املغنية البالغة من العمر  17عاما ً
من والي�ة بنس�لفانيا األمريكية،
وهي من مس�تخدمي «تيك توك»
األكث�ر ش�هرة حالي�اً ،أنه�ا ق�د
تتق�اىض م�ا يص�ل إىل  197ألف
دوالر ( 152ألف جنيه إسرتليني)
عن كل فيديو.
ول�دى غراي أكثر م�ن  38مليون
متاب�ع ع�ىل «تي�ك ت�وك» ،حيث
إنها تن�رش مقاطع فيديو ترتاوح
مدته�ا ب�ني  15و 60ثاني�ة،
م�ا يجعله�ا واح�دة م�ن أكث�ر
الشخصيات متابعة .واستخدمت
غ�راي ش�عبيتها ع�ىل التطبي�ق
لتأم�ني صفق�ات تس�جيل م�ع
رشكات مثل «فريجني ريكوردز»
و»كابيتول ريكوردز».

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

مطر ساخن

نوال الزغبي :العالقات العاطفية مليئة بالنكد
تصين�ع الس�يارات الصيني�ة
العمالقة «بي واي دي أوتو».
وأوض�ح بي�ان صادر ع�ن رشكة
«س�ياك جم ولن�ج» ،وهي رشكة
تابع�ة لرشكة جن�رال موتورز يف
الصني  ،إنها أقامت  14خط إنتاج
بطاق�ة إنتاجية يومي�ة تبلغ 1.7
ملي�ون كمامة ،وق�د طرحت أول
دفعة من اإلنتاج األحد املايض.
ويف الس�ياق نفس�ه ،قالت رشكة
ب�ي واي دي أوت�و إنه�ا ب�دأت يف
تصنيع الكمامات قبل  17فرباير،
موضح�ة أن إنتاجها س�يصل إىل
 5مالي�ني قطع�ة يوم ًي�ا بنهاي�ة
الشهر.
وأش�ارت إىل أنه�ا س�تنتج كذلك
نحو  50ألف زجاجة من السوائل
املعقمة.
ويف الس�ياق نفس�ه ،قالت رشكة
الص�ني للب�رتول والكيماوي�ات
(س�ينوبك) إنه�ا حصل�ت ع�ىل
املع�دات الالزمة إلقام�ة  11خط
إنتاج للكمامات الصحية.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

اعالنك يف

يضمن لك االنتشار االوسع

تــرأس  ،مؤيــد الالمــي  ،رئيــس إحتــاد الصحفيــن العرب ،
إجتماعات األمانة العامة لإلحتاد يف العاصمة املصرية القاهرة،
وتدارس اإلجتماع القضايا اليت ختص أوضاع احلريات ،وخطط
اإلحتاد املســتقبلية ،وحتديد مكان املؤمتر العام الذي سينتخب
رئاسة جديدة لإلحتاد ،وقد مت اختيار بريوت مقرا لعقده.
مبا يتعلق بفريوس كورونا :نظراً إلمكانيات لبنان املتواضعة  ،من
األفضــل اختاذ تدابري قصوى وليس دنيا منذ البداية ،وبالتالي
من األفضل كخطوة أوىل منع الســفر من وإىل الدول اليت تشهد
تفشــياً واســعاً للمرض ،من دون األخذ يف احلسبان اي اعتبارات
أخرى او أي عواطف ،وباألخص الصن وإيران.

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

