متديد فرتة منع دخول اإليرانيني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
والوافدين إىل العراق
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية تمديد فرتة منع
دخول االيرانين والوافدين اىل العراق ملدة 15
يوما.وقالت الهيئة ،يف بيان :انه «تقرر تمديد
فرتة منع دخول االيرانين والوافدين اىل العراق
ملدة  15يوما» .واضافت انه «تم ايضا منع سفر
العراقين اىل ايران للمدة املذكورة نفسها».يذكر
ان العراق منذ ظهور فروس «كورونا» اتخذ عدة
اجراءات وقائية يف املنافذ الحدودية واملطارات
خشية تفيش الفروس فيه.

مصدر يكشف أبرز ما يتضمنه منهاج
حكومة عالوي

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
كشف مصدر ،امس االثنن ،عن أبرز ما يتضمنه املنهاج الوزاري لحكومة محمد توفيق
عالوي .وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن»الربنامج الحكومي سيكون مخترصا ً
وليس موسعاً» .الفتا ً إىل أن»أولويات املنهاج الحكومي هي اإلصالح اإلداري واالهتمام
باملشاريع املتلكئة ،وإكمال قانون املوازنة» .وأضاف أن «من أولويات املنهج أيضا
تحديد موعد إجراء االنتخابات املبكرة ،الذي سيكون عىل عاتق املفوضية العليا املستقلة
لالنتخابات من الناحية الفنية» .مشرا ً إىل أن»املنهاج الحكومي يتضمن أيضا ً إجراءات
تتعلق بتحقيق مطالب التظاهرات ومحاسبة قتلة املتظاهرين ،وسيتم الرشوع بها
خالل أسبوعن بعد تسنم الحكومة مهامها».وأكد املصدر أن»املنهاج أعطى أيضا ً
أولوية لدعم ملفات الثقافة واملرسح والفن ،للمساهمة يف خلق رأي عام».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7197 :الثالثاء  25شباط 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7197 Tue 25 Feb 2020

سائرون :عالوي رفض الرضوخ لرغبات الكتل ..وحتالف القوى يؤكد عدم حضوره جلسة اخلميس

متحدث احللبوسي يكشف لـ تفاصيل اجتماع رئاسة الربملان مع رؤساء الكتل ويرجح انفراج أزمة تشكيل احلكومة

الزوراء /حسن فالح:
كش�ف ،ش�اكر حام�د ،املتح�دث
باس�م رئيس مجلس الن�واب ،محمد
الحلب�ويس ،ع�ن تفاصي�ل اجتم�اع
رئاس�ة الربمل�ان م�ع رؤس�اء الكتل،
مرجحا انفراج ازمة تشكيل الحكومة،

وفيما اش�ار تحالف س�ائرون اىل ان
رئيس الوزراء املكلف رفض الرضوخ
لرغب�ات ورشوط الكت�ل يف تش�كيل
الكابين�ة الحكومي�ة ،اك�د تحال�ف
القوى عدم حضوره جلسة التصويت
عىل منح الثقة للحكومة.

الفرق الطبية تفحص مدرسة دينية بعد اصابة احد طلبتها يف النجف

وقال حامد يف حديث ل�”الزوراء” :ان
رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا،
ام�س االثن�ن ،م�ع رؤس�اء وممثيل
الكتل السياس�ية ملناقش�ة الربنامج
الحكوم�ي وآلي�ة تش�كيل الحكومة
الجدي�دة .الفت�ا اىل :ان االجتم�اع

تلخص بعدة ق�رارات ،اهمها االتفاق
ع�ىل عقد الجلس�ة االس�تثنائية ملنح
الثقة لحكومة ع�الوي يوم الخميس
املقبل.واض�اف :ان املجتمعن ألزموا
رئيس الوزراء املكلف بتقديم منهاجه
الوزاري والسر الذاتية للمرشحن قبل
انعقاد الجلس�ة ليطلع النواب والكتل
السياس�ية عليه�ا قب�ل التصوي�ت.
مؤك�دا :ان هن�اك انفراج�ا لالزم�ة
لكون االجتم�اع تمخض عنه االتفاق
عىل عقد الجلس�ة االستثنائية.ولفت
اىل :ان رئاس�ة مجل�س النواب طلبت
م�ن رئيس ال�وزراء املكل�ف اإلرساع
يف إرس�ال املنهاج الحكومي والس�ر
الذاتي�ة للوزراء قبل عقد جلس�ة يوم
الخمي�س املقبل.ب�دوره ،اك�د النائب
عن تحالف سائرون ،بدر الزيادي ،ان
موضوع تش�كيل الحكومة قد انتهى
لك�ون رئي�س ال�وزراء املكلف وضع
اسماء كابينته وسيقدمها اىل الربملان،
الفت�ا اىل ان الكت�ل كان�ت تس�عى اىل
ف�رض اس�ماء مرش�حة لكابين�ة
ع�الوي ،إال ان االخ�ر رف�ض جميع
االمالءات والرضوخ لرغبات ورشوط
الكت�ل السياس�ية.وقال الزي�ادي يف
حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان هن�اك نوابا
قدموا كتبا رس�ميا اىل رئيس الوزراء
املكل�ف ،وكذل�ك رئي�س ال�وزراء

املس�تقيل ،للمطالب�ة بعق�د جلس�ة
اس�تثنائية ،وهن�ا اصبح�ت رئاس�ة
مجلس النواب ملزمة بعقد الجلس�ة
االستثنائية املقرر انعقادها الخميس
املقبل.واض�اف :ان اجتم�اع رئاس�ة
الربمل�ان والكت�ل ،امس االثن�ن ،كان
ملناقشة الربنامج الحكومي .الفتا اىل:
ان اليوم الثالثاء ستصل السر الذاتية
ملرشحي الكابينة الوزارية اىل الربملان
لغ�رض دراس�تها.واكد :ان جلس�ة
الخمي�س س�يعلم الش�عب العراق�ي
فيها م�ن هي الكتل الت�ي تبحث عن
مصالحه�ا ،والكت�ل الت�ي تبحث عن
مصلحة البلد.ويف السياق نفسه ،أكد
تحالف الق�وى ،امس االثنن ،موقفه
الرافض لتكليف محمد توفيق عالوي
بتش�كيل الحكومة ،مش�ددا عىل أنه
ل�ن يح�رض جلس�ة التصويت.وقال
تحال�ف الق�وى ،يف بي�ان مقتض�ب
تلق�ت “ال�زوراء” ،نس�خة من�ه ،إنه
يؤكد “موقفه الرافض لتكليف محمد
توفيق ع�الوي بتش�كيل الحكومة”.
واض�اف البي�ان “لن نحرض جلس�ة
التصويت املزمع عقدها يوم الخميس
القادم”.ه�ذا وقررت رئاس�ة مجلس
النواب تش�كيل لجنة لدراسة املنهاج
ال�وزاري لحكوم�ة رئي�س ال�وزراء
املكلف محمد توفيق عالوي.

عدوى فريوس كورونا تصيب أسعار النفط ..وخسائر متفاقمة لـ %5

ص2

صراع انتخابي على إدارات الصحف املصرية ال صلة له بأزماتها الفعلية
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بغداد واحملافظات على موعد مع
تظاهرات حاشدة اليوم

بغداد /الزوراء:
يرتقب الش�ارع العراقي ،اليوم الثالثاء،
خ�روج تظاه�رات حاش�دة يف بغ�داد
واملحافظات للتعبر عن رفض الحكومة
التي يعتزم رئيس الوزراء املكلف ،محمد
توفيق ع�الوي ،تش�كيلها قريبا.وجرى
التحش�يد والدع�وة للتظاه�ر من�ذ أيام
عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي تحت
عن�وان “مليوني�ة  25ش�باط” ،األم�ر

ال�ذي لقى تأييدا واس�عا من قبل الطلبة
والش�باب الذي�ن أك�دوا اعتزامه�م عىل
املشاركة فيها.وأكد الشباب استمرارهم
بالتظاه�رات لح�ن تلبي�ة مطالبه�م
الداعي�ة اىل اصالح العملية السياس�ية،
والقضاء عىل الفساد وتوفر فرص عمل
للعاطلن والخريجن ،فضال عن تشكيل
حكومة يرأسها رئيس حكومة مستقل،
وتتألف من وزراء مستقلن.

احملكمة االحتادية العليا تفصل يف دعوى
ضد رئيس احلكومة ووزير الداخلية

بغداد /الزوراء:
نظرت املحكمة االتحادية العليا دعوى عىل
رئي�س ال�وزراء ووزير الداخلي�ة ،وقضت
الحك�م برده�ا ،مؤكدة ع�دم اختصاصها
الفص�ل يف األوامر االدارية.وق�ال املتحدث
الرس�مي للمحكم�ة ،إياس الس�اموك ،يف
بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه :إن
“املحكم�ة االتحادية العليا عقدت جلس�ة
برئاس�ة القايض مدحت املحمود وحضور
القض�اة االعض�اء كافة ،ونظ�رت دعوى
لع�دد من املدع�ن يقاضون فيه�ا كل من
رئيس ال�وزراء ،ووزي�ر الداخلية /اضافة
لوظيفتهما”.وتابع الساموك :أن “املدعن
طلبوا م�ن املحكمة ابطال أوام�ر ديوانية
صادرة من مجلس الوزراء تتعلق بإحالتهم
عىل التقاعد ألس�باب تم ذكرها يف عريضة

الدعوى”.وأش�ار إىل ان “الجلسة حرضها
وكالء املدع�ن ،ووكيل املدع�ي عليه األول
رئيس مجلس ال�وزراء /اضافة لوظيفته،
ووكيل املدعي عليه الثاني وزير الداخلية/
إضافة لوظيفته ،حيث اس�تمعت املحكمة
نّ
اقوالهم”.وبن الساموك
االتحادية العليا إىل
أن “املحكم�ة وجدت أن األوام�ر الديوانية
املطعون بها تش�كل أوامر ادارية عىل وفق
معاي�ر القانون االداري م�ن حيث الجهة
التي اصدرتها ومن حيث كينونتها” .الفتا
اىل “أن القانون رس�م طريقا ً للطعن فيها
وهو غر طريق الطع�ن بها أمام املحكمة
االتحادي�ة العلي�ا املح�دد اختصاصاته�ا
بموجب املادتن ( )93من الدستور واملادة
( )4م�ن قانونه�ا ،وبنا ًء علي�ه قضت برد
الدعوى من جهة االختصاص”.

بكن /متابعة الزوراء:
أعلن�ت لجنة الصح�ة الوطني�ة بالصن،
ام�س االثن�ن ،وف�اة  150حال�ة جديدة
مصابة بفروس كورون�ا ،لرتفع إجمايل
الوفيات يف البالد إىل  ،2592فيما بلغ إجمايل
ح�االت اإلصابة املس�جلة نح�و .77159
وأض�اف البي�ان أن “ 24734ش�خصا قد
تعافوا من املرض ،من بن  49824شخصا

يتلق�ون العالج حاليا من االلتهاب الرئوي
الناجم عن فروس كورونا الجديد ،وهناك
 9915حال�ة خطرة”.وأك�د البي�ان أن�ه
“خالل ال� 24ساعة املاضية ،سجلت 409
حاالت إصابة جدي�دة بفروس كورونا يف
الص�ن ،وتم اإلب�الغ ع�ن  150حالة وفاة
جدي�دة ( 149منه�ا يف مقاطع�ة هوبي،
مركز تفيش املرض)”.

“كورونا” يودي حبياة  2592شخصا
وإصابة  77159آخرين يف الصني

رئيس الوزراء املاليزي يقدم استقالته للملك

كواالملبور /متابعة الزوراء:
نقلت “وكال�ة رويرتز” عن مصدرين مطلعن
أن رئي�س وزراء ماليزي�ا ،مهاتر محمد ،قدم
استقالته للملك يف خضم محادثات عن تشكيل
ائتالف س�يايس جدي�د يف البالد.وت�وىل مهاتر

( 94عاما) منصبه يف مايو  ، 2018وهي ثاني
مرة ي�رأس فيه�ا الحكومة.وامتن�ع متحدث
باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب ،قائال
إن بيانا بهذا الخصوص سيصدر قريبا.

تفاصيل اخرى ص3

صاحل يؤكد لوزير الصحة ضرورة
اختاذ االحرتازات كافة بشأن «كورونا»

بغداد /الزوراء:
اك�د رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح،
رضورة اتخاذ االحرتازات كافة بش�أن
فايروس «كورونا».
وقال مكتب رئي�س الجمهورية ،برهم
صال�ح ،يف بي�ان :ان «صالح اس�تقبل
يف قرص الس�الم ببغ�داد ،وزير الصحة
والبيئة ،جعفر ص�ادق عالوي ،والوفد
املراف�ق ل�ه» .مبينا انه «ج�رى ،خالل
اللق�اء ،بح�ث اإلج�راءات والتداب�ر
الوقائية املتخذة من قبل وزارة الصحة
ملنع دخول الحاالت الوبائية وانتشارها
مثل فايروس كورونا».

وأكد رئيس الجمهورية «رضورة إيالء
ال�وزارة األهمي�ة القص�وى ملواجه�ة
األمراض االنتقالية ،وتهيئة الفحوصات
الطبية الالزمة ملنع دخول وباء كورونا
اىل البالد» .مشددا ً عىل «رضورة تطوير
أداء املراك�ز واملؤسس�ات الصحي�ة،
واتخ�اذ االح�رتازات كاف�ة الت�ي م�ن
شأنها الحفاظ عىل صحة املواطنن».
م�ن جانبه ،اس�تعرض وزي�ر الصحة
خط�ط الوزارة ملواجهة خطر فايروس
كورون�ا ،والخط�وات املتخ�دة لحماية
املواطنن من التع�رض لهذا الوباء من
خالل توفر البيئة الصحية املالئمة.

تشكيل جلنة برئاسة الكعيب لدراسة املنهاج احلكومي واخلميس موعدا لعقد اجللسة االستثنائية

حتالف البناء لـ

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
قررت رئاسة مجلس النواب تحديد يوم
الخمي�س املقبل موع�دا لعقد الجلسة
االستثنائية ملنح الثقة لحكومة رئيس
الوزراء املكل�ف ،محمد عالوي ،عىل أن
ُيرس�ل رئي�س الوزراء املكل�ف املنهاج
ال�وزاري والس�ر الذاتية للمرش�حن
الج�دد للحقائ�ب الوزارية قب�ل املوعد
املحدد.وق�د تسلم�ت رئاس�ة الربملان
مس�ودة املنه�اج الحكوم�ي الجدي�د
الذي اعده رئيس الوزراء املكلف ،حيث
ق�ررت تشكيل لجن�ة نيابي�ة برئاسة
النائ�ب األول لرئيس مجل�س النواب،

 :أغلب الكتل السياسية ستصوّت حلكومة عالوي للخروج من األزمة

حسن الكعبي ،وعضوية النواب محمد
السوداني وفيان صربي ،واملستشارين
القانوني وشؤون الترشيع ،فضال عن
مدير ع�ام الدائرة القانوني�ة ،لدراسة
املنه�اج الوزاري املقدم م�ن الحكومة
وتقدي�م تقري�ر إىل املجل�س بشأن�ه.
ويف ه�ذه االثناء ،ستعق�د بعض الكتل
السني��ة ،اجتماع�ا مشرتك�ا ظه�ر
الي�وم الثالث�اء يف مق�ر رئي�س جبهة
االنق�اذ والتنمي�ة ،اسام�ة النجيفي،
بحضور ممثليها م�ن االطراف املؤيدة
لرئيس الوزراء املكل�ف محمد عالوي،
وذل�ك ملناقش�ة املنه�اج الحكوم�ي

الجدي�د ،واالتف�اق ع�ىل التصوي�ت يف
الجلس�ة االستثنائي�ة املق�رر عقده�ا
ي�وم الخمي�س املقب�ل .وتعليق�ا عىل
ذلك ،اكد تحالف البناء ان اغلب القوى
السياسية مع التصويت ملنح الثقة اىل
التشكيل�ة الحكومية الت�ي سيقدمها
رئيس الوزراء املكل�ف ،محمد عالوي،
للخ�روج من االزمة .وق�ال النائب عن
التحالف ،احمد الكناني ،ل�» الزوراء «،
ان « الكابين�ة الوزارية لرئيس الوزراء
املكل�ف ،محمد ع�الوي ،ستم�رر بكل
مرش�حي حقائبه�ا الوزاري�ة ،وبع�د
االطالع عىل السر الذاتية للمرش�حن

الصحة العاملية :أجواء العراق احلارة ستقضي
على فرص انتشار “كورونا”

بغداد /متابعة الزوراء:
كش�فت منظمة الصح�ة العاملية ع�ن أن كورونا لن
يستطيع مقاومة األجواء الحارة للعراق خالل موسم
الصي�ف ،كما أش�ادت بإجراءات الحكوم�ة العراقية
بش�أن مواجهة فروس كورونا.وق�ال ممثل املنظمة
يف العراق ،أدهم إس�ماعيل ،يف ترصيحات متلفزة ،إن
“العراق استجاب بشكل مثايل يف التعامل مع فروس
كورون�ا ،ونجح يف اجالء الطلب�ة العراقين من مدينة
ووه�ان الصينية بش�كل رسيع للغاي�ة ،وتمكن من
عزلهم ملدة  14يوما ،ومن ثم اخالء سبيلهم بعد التأكد
من ع�دم اصابتهم”.وأض�اف إس�ماعيل أن “العراق
يمتل�ك كل املع�دات الرضوري�ة لفح�ص املصاب�ن
بالكورون�ا القادم�ن اىل املطارات واملناف�ذ الحدودية
بع�د تزويد املنظمة بتلك املعدات ،فضال عن نرش اكثر
من  100الف بوسرت دعائي من اجل اتوعية املواطن”.

مبين�ا ان “االج�واء الح�ارة للع�راق يف الصيف املقبل
س�تقيض عىل فرصة انتش�اره ،إال ان العراق مطالب
بإبق�اء االج�راءات الوقائية ملنع انتش�ار الفروس”.
وأوض�ح أن “اغ�الق الحدود مع ايران سيس�تمر ملدة
ثالثة ايام لح�ن انعقاد االجتماع الثالثي بن املنظمة
ووزارتي الصحة االيرانية والعراقية لتحديد االجراءات
الجديدة م�ع تفيش املرض يف الجانب االيراني”.وتابع
أن “االجتماع س�يناقش االليات الجديدة ،سيما ايران
والع�راق تس�تعدان إلقام�ة زي�ارات مليوني�ة خالل
الش�هرين املقبل�ن ،م�ا يزي�د م�ن خطورة انتش�ار
االمراض بش�كل رسيع يف حال عدم اتخاذ االجراءات
الالزم�ة” .مبين�ا ان “الح�رب عىل داع�ش والحصار
دمرتا البن�ى التحتية الصحية للع�راق ،ونتعاون مع
الع�راق إلعادت�ه االول يف مج�ال الصح�ة يف ال�رشق
االوسط بسبب خربة االطباء العراقين املمتازة”.

الجدد « .مش�را اىل امكانية االعرتاض
عىل بعض االسماء غر املناسبة والتي
التنطب�ق عليها الرشوط .واضاف ان «
اغلب الق�وى السياسية مع التصويت
ملن�ح الثقة ع�ىل التشكيل�ة الحكومية
الت�ي سيقدمها رئيس ال�وزراء املكلف
للخ�روج م�ن االزم�ة « .مبين�ا ان «
كتل�ة تحالف لديه�ا موقف رافض من
الكابين�ة الوزاري�ة ول�م يتغ�ر حتى
اآلن ،فض�ال ع�ن استم�رار اللق�اءات
مع الكتل الكردي�ة لالتفاق مع رئيس
ال�وزراء املكل�ف ع�ىل تمري�ر كابينته
املؤقت�ة «.باملقابل ،اكد تحالف الفت�ح

ان السي�ر الذاتي�ة ملرش�حي الحقائب
الوزاري�ة الجدي�دة يف الكابين�ة الت�ي
يعتزم رئي�س الوزراء املكل�ف ،محمد
عالوي ،تقديمها ام�ام الربملان ملنحها
الثق�ة ،ل�م تص�ل اىل مجل�س الن�واب
رسمي�ا حت�ى اآلن .لكن كتل�ة تحالف
سائ�رون النيابي�ة رجح�ت وص�ول
السي��ر الذاتي�ة ملرش�ح�ي الحقائب
الوزاري�ة يف كابين�ة رئي�س ال�وزراء
املكل�ف اىل مجل�س الن�واب قب�ل يوم
واحد من انعق�اد الجلسة االستثنائية
للتصوي�ت عىل منح الثق�ة للحكومة،
واملقررة يوم الخميس املقب�ل .

تقرير أمريكي يكشف تفاصيل اتفاق أبرمته
واشنطن إلبقاء قواتها يف العراق

واشنطن /متابعة الزوراء:
أف�اد موق�ع “س�رتاتيجك كلت�رش” األمريك�ي ،أمس
االثنن ،ب�أن الواليات املتحدة والنات�و اتفقا عىل ابقاء
الق�وات االمريكية يف العراق بش�كل دائ�م تحت قيادة
الناتو الحرصية ،وليس تحت سيطرة القيادة املركزية
االمريكي�ة يف الرشق االوس�ط.وذكر املوق�ع يف تقرير:
أن وزراء الناتو وافقوا ع�ىل زيادة العمليات يف العراق،
حيث يعمل االمن العام للحلف ،ينس س�تولبرغ ،عىل
الخطة منذ خريف عام  ،2019لكن الرئيس االمريكي،
دونالد ترامب ،كان يضغط عىل الحلف قبل ذلك التاريخ
بفرتة ليست بالقصرة.واضاف :أن االمن العالم لحلف
الناتو ،ينس س�تولبرغ ،قد ذهب اىل االردن الستشارة
امللك عبد الله ،فيما التقى بربوكس�ل ،صربي بختاجي،
وزير الخارجية التونيس ،ألن تونس تمثل جزءا رئيسيا
م�ن خط ترامب الس�تخدام دول الناتو االخرى كوكالء

للواليات املتحدة للسيطرة عىل منطقة الرشق االوسط.
مبينا :أن جزءا من موافقة تركيا عىل الخطة االمريكية
يف االول م�ن ش�باط امل�ايض هو قي�ام بنق�ل ارهابيي
القاع�دة وجزءا من داع�ش اىل ليبيا عرب تونس لتقديم
الدع�م لفايز الرساج املدع�وم امريكيا واوربيا من اجل
االطاحة بنظام خليفة حفرت.وتابع :أن مصلحة تركيا
يف ليبي�ا ه�ي الفوز بدع�م ليبيا لتك�ون يف وضع أقوى
للفوز بالغنيمة يف املنافسة الناشئة عىل حقوق النفط
والغاز يف املناطق القريبة من البحر األبيض املتوس�ط،
وامتالكه�ا م�ن قب�ل تركيا س�يكون بمثاب�ة زيادة يف
احتم�ال حص�ول تركي�ا عىل النف�ط البحري.واش�ار
التقرير اىل :أن مصلحة أمريكا هي اإلطاحة بالحكومة
العلمانية السورية ،واستبدالها بحكومة تكون مقبولة
لدى السعودية ،ومن أجل القيام بذلك ،ستحتاج أمريكا
بالتايل إىل إبقاء قواتها يف العراق.

“كورونا” يظهر يف سبع دول عربية بينها العراق موسعا دائرة القلق

الكويت تغلق منفذ سفوان احلدودي وتعلق الرحالت اجلوية وحركة السفن مع العراق
بغداد /الزوراء:
ظهر فروس “كورونا” الفتاك يف س�بع
دول عربي�ة ،بينه�ا الع�راق ،يف تط�ور
الف�ت يض�ع املنطقة عىل ك�ف عفريت
وين�ذر بعواق�ب صحية وخيم�ة إذا لم
تأخذ الس�لطات األمر عىل محمل الجد،
وتتحرك رسيعا لتدارك حصول األس�وأ،
فيما ق�ررت دول�ة الكويت ع�ىل الفور
وق�ف الرحالت الجوية وعدم اس�تقبال
الس�فن الخارجة م�ن الع�راق يف إطار
اإلج�راءات االحرتازي�ة .وقال�ت وزارة
الصحة العراقية :إن نتائج الفحوصات

املخربي�ة التي أجريت ألحد طلبة العلوم
الديني�ة (إيران�ي الجنس�ية) ،أظه�رت

إصابت�ه بالفروس ،لرتف�ع بذلك عدد
الدول العربية التي س�جلت فيها حاالت

إصابة بف�روس “كورون�ا” الجديد إىل
بع�د إعالن البحرين والكويت وس�لطنة
عم�ان ع�ن تس�جيل إصاب�ات ،لتنضم
إىل اإلم�ارات ولبن�ان ومرص.وأعلن�ت
الس�لطات الكويتية إصابة  3أشخاص
عائدي�ن من إي�ران بالف�روس ،بينهم
مواطن س�عودي ،كما أعلن�ت البحرين
بدوره�ا تس�جيل أول حال�ة إصاب�ة
بالف�روس ل�دى مواط�ن ق�ادم م�ن
إيران أيضا.وكانت الس�لطات اللبنانية
كش�فت ،يف وقت س�ابق ،عن تس�جيل
إصابة واحدة بالفروس ملواطنة لبنانية

آتي�ة من مدينة قم اإليرانية ،فيما أكدت
مرص تس�جيل أول إصابة لدى شخص
أجنب�ي تماث�ل للش�فاء الحقا.ويبل�غ
إجمايل عدد حاالت اإلصابة املكتشفة يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة  13حالة،
تم شفاء  3حاالت منها.وظهر الفروس
القاتل ألول مرة يف سوق لبيع الحيوانات
الربية يف مدينة ووهان الصينية يف أواخر
ش�هر ديسمرب املنرصم ،وانترش إىل عدد
من مقاطع�ات الصن وإىل أكثر من 25
دولة حول العالم.
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احللبوسي  :فرتة رئيس الوزراء املكلف
لغاية االثنني املقبل..وقد ال تنال
حكومته الثقة يف جلسة اخلميس

بغداد  /نينا :
اكد رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،رضورة وصول السري
الذاتية للوزراء املرشحني اليوم
الثالثاء.
وقال يف ترصيح متلفز  :ان فرتة
رئيس الوزراء املكلف ،محمد توفيق
عالوي ،تنتهي يوم االثنني املقبل 2
من اذار .
واضاف الحلبويس :إن لم ينجح
رئيس الوزراء املكلف يف الحصول
عىل ثقة الربملان بجلسة الخميس،
عىل رئيس الجمهورية تكليف
شخصية اخرى خالل مدة 15
يوما.
واوضح :ان آلية فرض االرادات
السياسية مرفوضة ،ويجب ان
تنتهي مرحلة اقصاء االخر ،واملرحلة

الحالية تتطلب الوحدة والتماسك.
كما اكد رئيس الربملان محمد
الحلبويس :ان مجلس النواب
ينتظر من رئيس الوزراء املكلف
محمد توفيق عالوي تقديم كابينته
الوزارية الخميس املقبل.
وقال الحلبويس  :ان املحتجني اعادوا
الحياة للعملية السياسية ،ونأمل
من رئيس الوزراء املكلف االبتعاد
عن استيزار مزدوجي الجنسية
يف ظل وجود الكثري من اصحاب
الشهادات والكفاءات من رؤساء
الجامعات والقضاة وغريهم.
واضاف الحلبويس :ان رئيس
الوزراء املكلف يتحمل جزءا كبريا
من العملية السياسية بعد عام
 ، 2003وعليه ان ال يتعامل بطريقة
مخالفة ملا يطرحه.

وفد كردي برئاسة نيجريفان
بارزاني يصل اىل بغداد اليوم
بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد مصدر برملاني بأن وفدا ً كرديا ً برئاسة رئيس إقليم كردستان ،نيجريفان
بارزاني ،سيصل اليوم الثالثاء إىل بغداد.
وقال املصدر يف حديث صحفي :إن “وفدا ً كرديا ً برئاسة رئيس اإلقليم
سيصل ،اليوم الثالثاء ،إىل العاصمة بغداد”.
وأضاف أن “حضور الوفد الكردي جاء للقاء رئيس الوزراء املكلف ،محمد
توفيق عالوي ،والتوافق النهائي قبل جلسة منح الثقة للحكومة”.

واشنطن /متابعة الزوراء:
هبطت أسعار النفط بنحو  5%امس االثنني،
يف الوقت الذي تسبب فيه االنتشار الرسيع
لفريوس كورونا يف عدة مواقع خارج الصني يف
قلق املستثمرين بشأن تأثر الطلب سلباً .كما
واصلت األسهم العاملية تكبد خسائر يف الوقت
الذي تنمو فيه املخاوف بشأن تأثري الفريوس
املستجد ،مع قفزة يف أعداد حاالت اإلصابة يف
إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وبحلول الساعة  14:01بتوقيت غرينتش،
تراجع خام برنت بنسبة  5%إىل  55.7دوالرا
للربميل ،ونزلت العقود اآلجلة للخام األمريكي
بأكثر من  4%إىل قرب  50دوالرا.
وقال ،إدوارد مويل ،محلل السوق لدى أواندا
“من املرجح أن يزداد ترضر الطلب ،إذ ستنمو
قيود السفر عىل األرجح يف الوقت الذي يصبح
فيه تفيش فريوس كورونا تهديدا عامليا وال
يتم احتواؤه يف الصني فحسب”.
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عالوي وبومبيو يؤكدان على ضرورة التنسيق والعمل املشرتك
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء املكلف ،محمد
عالوي ،ووزير الخارجية االمريكي،
مايك بومبيو ،عىل رضورة التنسيق
والعمل املشرتك.
وقال مكتب رئيس الوزراء يف بيان :
ان “رئيس مجلس الوزراء املكلف،
محمد توفيق عالوي ،تلقى اتصاالً
هاتفيا ً من وزير الخارجية االمريكي،
مايك بومبيو” .مبينا ان “بومبيو قدم
التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب
رئاسة الوزراء ،متمنيا ً له التوفيق
والنجاح يف مهامه الجديدة”.
واضاف ان “عالوي شكر وزير
الخارجية عىل االتصال” .مشريا اىل انه
“جرى خالل املكاملة استعراض آخر
املستجدات السياسية عىل الصعيدين
االقليمي والدويل”.
وتابع انه “تم التأكيد عىل رضورة

التنسيق والعمل املشرتك ،ودعم
الواليات املتحدة االمريكية للعراق يف
مختلف املجاالت بما يحفظ سيادة

العراق ،وتحقيق االزدهار االقتصادي
وتفعيل أطر التعاون بني البلدين”
من جانبه ،أكد وزير الخارجية

الكويت تغلق منفذ سفوان احلدودي وتعلق الرحالت اجلوية وحركة السفن مع العراق
بغداد /الزوراء:
ظهر فريوس “كورونا” الفتاك يف سبع دول عربية،
بينها العراق ،يف تطور الفت يضع املنطقة عىل كف
عفريت وينذر بعواقب صحية وخيمة إذا لم تأخذ
السلطات األمر عىل محمل الجد ،وتتحرك رسيعا
لتدارك حصول األسوأ ،فيما قررت دولة الكويت
عىل الفور وقف الرحالت الجوية وعدم استقبال
السفن الخارجة من العراق يف إطار اإلجراءات
االحرتازية.
وقالت وزارة الصحة العراقية :إن نتائج
الفحوصات املخربية التي أجريت ألحد طلبة
العلوم الدينية (إيراني الجنسية) ،أظهرت إصابته
بالفريوس ،لريتفع بذلك عدد الدول العربية التي
سجلت فيها حاالت إصابة بفريوس “كورونا”
الجديد إىل بعد إعالن البحرين والكويت وسلطنة
عمان عن تسجيل إصابات ،لتنضم إىل اإلمارات
ولبنان ومرص.
وأعلنت السلطات الكويتية إصابة  3أشخاص
عائدين من إيران بالفريوس ،بينهم مواطن
سعودي ،كما أعلنت البحرين بدورها تسجيل أول

وأضاف“ :أسعار النفط ستظل عرضة
للخطر إذ إن املتعاملني يف الطاقة لم يضعوا يف
الحسبان أن يصبح كورونا وباء”.
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم بعد أن قال
مسؤولون محليون بقطاع الصحة يف الصني
امس إن أربع مقاطعات قلصت إجراءات
الطوارئ املتعلقة باالستجابة للفريوس.
وكان الرئيس الصيني ،يش جني بينغ ،قال إن
أكرب مستهلك يف العالم للطاقة سيجري تعديال
عىل السياسة للمساهمة يف تخفيف الرضبة
التي سيتلقاها االقتصاد من تفيش الفريوس.
وقال رئيس قسم األبحاث يف Equiti Group
رائد الخرض :إن األسواق شهدت توجها حادا
جدا نحو املالذات اآلمنة يف تعامالت امس
االثنني ،حيث ابتعد املستثمرون عن أسواق
املال.
وأضاف :أن األسواق تظهر البعد العاملي
واملخاوف من عدم القدرة عىل السيطرة عىل

حالة إصابة بالفريوس لدى مواطن قادم من إيران
أيضا.
وكانت السلطات اللبنانية كشفت ،يف وقت سابق،
عن تسجيل إصابة واحدة بالفريوس ملواطنة
لبنانية آتية من مدينة قم اإليرانية ،فيما أكدت
مرص تسجيل أول إصابة لدى شخص أجنبي
تماثل للشفاء الحقا.
ويبلغ إجمايل عدد حاالت اإلصابة املكتشفة يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة  13حالة ،تم شفاء
 3حاالت منها.
وظهر الفريوس القاتل ألول مرة يف سوق لبيع
الحيوانات الربية يف مدينة ووهان الصينية يف
أواخر شهر ديسمرب املنرصم ،وانترش إىل عدد من
مقاطعات الصني وإىل أكثر من  25دولة حول
العالم.
إىل ذلك ،أعلنت السلطات العمانية تسجيل أول
حالتي إصابة بفريوس كورونا الجديد ملواطنتني
عمانيتني كانتا قد قدمتا مؤخرا من إيران.
وقال التلفزيون العماني :إن وزارة الصحة العمانية
أعلنت تسجيل أول حالتي إصابة بفريوس كورونا

يف البالد .وأضاف :أن الحالتني ملواطنتني عمانيتني
قدمتا من الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وأكد
أنهما يف حالة مستقرة حاليا.
وأكدت وزارة الصحة العمانية :أن املواطنتني
املصابتني يف حالة مستقرة وتخضعان للحجر
الصحي يف املنزل ،وتهيب بالجميع التقيد بإجراءات
الحجر الصحي املنزيل لكل املسافرين القادمني من

تفيش فريوس كورونا ،وأن ينترش الرضر
السلبي ،ليطال الدول التي لم تتأثر لحد اآلن
والتي تعد بعيدة عن الفريوس.

وأشار إىل :أن أسعار النفط تحاول التماسك،
إال أن املترضر مما يجري هو الطلب عىل
النفط ،حيث ال يمثل العرض أية مشكلة.

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND MINERALS
HYDRAULIC INDUSTRIES STATE CO.

م/مناقصة رقم2020/1
فتح فرع للشركة يف حمافظة البصرة

ُ
تعلن الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية اعالن املناقصة الخاصة بفتح فرع للرشكة يف محافظة البرصة (للمرة االوىل) ضمن املوازنة التشغيلية لعام2020/
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بتجهيز املادة املذكورة اعاله وفق الرشوط التالية:
-1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ (الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية) عرب الربيد االلكرتوني واملوقع االلكرتوني للرشكة:
املوقع االلكرتوني للرشكة www.hiscindustry.gov.iq :
الربيد االلكرتوني للرشكة E-mail1:hydraulic.iraq@gmail.com :
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحا اىل الساعة الثانية ظهرا ) وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 -2متطلبات التجهيز املطلوبة (كما موضحة يف الرشوط املناقصة ).
 -3بامكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )150,000مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل
الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات .
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي  :مقر الرشكة الكائن يف بغداد  -السيدية  -قرب جرس الدورة الرسيع  -مقابل مركز الوليد و يكون اخر موعد لتقديم العطاءات سيكون
الساعة ( ( )2:00الثانية بعد الظهر ) من تاريخ الغلق املصادف ( )2020/3/4يوم االربعاء و يف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رسمية يكون يف نفس الوقت من اليوم الذي
ييل العطلة  ,العطاءات املتأخرة سوف ترفض  ,و سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي (بغداد -السيديه – قرب جرس الدورة
الرسيع – مقابل مركز الوليد) يف يوم فتح العطاءات و الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
مع مراعات ما يأتي:
-1يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق
 -2يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الرشوط بعد دراستها و االطالع عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها  ,و بخالفه سيتم استبعاد عطائه
 -3يف حال عدم التزام مقدمي العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه
 – 4سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا عىل العنون التايل :
املوقع االلكرتوني للرشكة www.hiscindustry.gov.iq :
املدير العام

اعالن
للطلب املقدم من قبل طالبة حجة الحجر والقيمومة ( نهله شاكر خري الله)
والتي تطلب نصبها قيما عىل شقيقها (هيثم شاكر خري الله) املفقود بتاريخ 2014/6/12
اثناء دخول عصابات داعش حيث كان نزيل يف سجن بادوش ولم يعرف مصريه لحد االن
عليه تقرر نرش فقدانه يف الصحف املحلية فاذا كان املفقود حيا ً او من له حق االعرتاض حول
املوضوع مراجعة هذه املحكمة بنفسه او من ينوب عنه خالل مدة عرشة أيام من تاريخ
النرش يف الصحف املحلية وبعكسه سوف تقوم املحكمة باصدار حجة الحجر والقيمومة وجعل
شقيقته (نهله شاكر خري الله) قيما ً عىل املفقود اعاله لقيامها بادارة شؤونه حسب القانون.
القايض
صباح خشني حنون

بدعم العراق يف مختلف املجاالت ،بما
يحفظ سيادته وتحقيق ازدهاره.
وشدد بومبيو عىل رضورة االلتزام
بحماية الدبلوماسيني والقوات
واملنشآت األمريكية وقوات التحالف
يف العراق.
ّ
وحث بومبيو عالوي عىل حل الخالفات
مع الزعماء السياسيني األكراد والسنة،
لضمان نجاح حكومته ،داعيا ً بغداد
إىل وضع حد لقتل املتظاهرين ،واتخاذ
إجراءات عاجلة لتلبية مطالبهم.
هذا وقد دعت اللجنة املنظمة
لتظاهرات ثورة ترشين شيوخ وأمراء
العشائر والقبائل العراقية إىل الوقوف
مع التظاهرة املليونية اليوم الثالثاء.
وأوضحت اللجنة ،يف بيان صادر عنها،
أن املتظاهرين مصممون عىل مواصلة
تظاهراتهم ضد املحاصصة الطائفية
والحزبية.

“كورونا” يظهر يف سبع دول عربية بينها العراق موسعا دائرة القلق

وزارة الصناعة
الشركة العامة للصناعات اهليدروليكية

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة

األمريكي ،مايك بومبيو ،لرئيس
الوزراء العراقي املكلف ،محمد توفيق
عالوي ،عىل التزام الواليات املتحدة

عدوى فريوس كورونا تصيب أسعار النفط ..وخسائر متفاقمة لـ %5

العدد761:
التاريخ2020/2/19:

2

مديرية شؤون االحوال
ذي قار

العدد331:
التاريخ2020/2/23:

اعالن
بناءا ً عىل طلب املدعي (خليفه بدر مبارك) والذي يطلب خالله تبديل (اسم)
من (خليفه) اىل (حيدر) واستنادا ً الحكام املادة ( )22من قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة  2016تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية فمن
لحق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل ( )15خمسة عرش يوم
من تاريخ النرش وعكسه سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع اللواء
نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام/وكالة

وأوضح :أن اآلفاق السلبية للطلب تتطلب
تدخالت إضافية من أوبك وأوبك بلس ،يف حال
لم يتحسن الطلب عىل النفط.
كان معهد التمويل الدويل كشف ،قبل أيام ،عن
أن تفيش فريوس كورونا ربما يقوض الطلب
عىل النفط يف الصني ودول آسيوية أخرى ،مما
سيدفع أسعار النفط ملزيد من الهبوط قد
يصل بها إىل  57دوالرا للربميل ويلقي بظالله
عىل آفاق النمو يف أنحاء الرشق األوسط.
وقال ،جاربيس إيراديان ،كبري اقتصاديي
الرشق األوسط وشمال إفريقيا لدى املعهد
“قبل فريوس كورونا :كنا نفرتض أن أسعار
النفط ستبلغ يف املتوسط  60دوالرا للربميل
هذا العام ،مقارنة مع  64العام املايض ...من
املرجح بشدة أن نعدل توقعاتنا للعام بأكمله،
قد تكون  58أو  57بنا ًء عىل تطورات فريوس
كورونا”.
وتسلط تعليقاته الضوء عىل املخاوف املتنامية
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
دار القضاء يف االعظمية
محكمة البداءة

الدول التي سجلت فيها حاالت إصابة بالفريوس.
كما نصحت الوزارة بتجنب السفر إىل الدول
التي سجلت فيها حاالت اإلصابة إال للرضورة
القصوى.
كما أعلنت السلطات الكويتية ،أمس االثنني ،تعليق
الرحالت الجوية مع العراق ،كإجراء احرتازي
ملقاومة انتشار فريوس “كورونا” املستجد.

حيال التأثري االقتصادي للفريوس والتي
ستهيمن عىل اجتماعات مسؤويل القطاع املايل
من أكرب  20اقتصادا يف العالم مطلع األسبوع
يف الرياض.
وقال إيراديان :إن تفيش الفريوس قد يقلص
نمو الصني بني  0.5و 0.7نقطة مئوية.
وسيكون لذلك تأثري حاد عىل أسعار الخام التي
هبطت يوم الجمعة إىل  57.75دوالرا للربميل
بحلول الساعة  1442بتوقيت غرينتش ،إذ
يكثف تزايد حاالت اإلصابة الجديدة الضبابية
االقتصادية.
وأضاف “إذا بلغ معدل النمو (للصني) ،5%
فسيكون له تبعات كبرية عىل النفط .الطلب
الصيني عىل النفط قد يهبط نحو  400ألف
برميل يوميا وقد تخفض الدول اآلسيوية
طلبها .الزيادة يف الطلب العاملي عىل النفط
بشكل عام بدال من أن تكون  900ألف برميل
يوميا .قد تصبح بني  300و 400ألف”.
العدد/1373 :ب2019/
التاريخ2020/2/17 :
خدمة وجباية

اعالن
املدعي  /محمد مكي عيل
املدعى عليهم  -1/هادي وافراح و عبد السالم و سلمى وامال و نوال وبرشى و هناء و سناء اوالد مكي عيل
 -2هشام مكي عيل ورثته كل من عيل وزيد و مكي و زينب اوالد هشام مكي
عطفا عىل القرار الصادر هذه املكمة بالعدد اعاله بتاريخ  2019/10/ 24املتضمن الحكم بأزاله شيوع العقار املرقم
 134/3م  26هيبت خاتون بيعا» و املكتسب الدرجة القطعية قررت هذه املحكمة االعالن عن بيع العقار يف املزايدة العلنية
ملدة ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش و اذا صادف اليوم االخري عطلة رسمية فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه يف
الساعة الثانية عرش ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة املحكمة مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة التقديرية البالغة ( )891,550 ,000ثمانمائة وواحد و تسعون مليون و خمسمائة و خمسون الف دينار عراقي
بصك مصدق مع تقديم هوية االحوال املدنية و شهادة الجنسية العراقية و بطاقة السكن.
مع التقدير .
القايض االول
صهيب دحام املعاضيدي
االوصاف /
العقار يحمل الرقم 37ز  7م  316مشيد عىل القطعة املرقمة  134/3م  26هيبت خاتون قرب اعدادية الوزيرية للبنات
العقار يتألف من دار ومشتمل مفرز بصورة غري رسمية املشتمل له باب حديدي وسياج خارجي يؤدي اىل مساحة صغرية
و منور خارجي امامي ثم باب اخرى تؤدي اىل هول و منه اىل باب خشبي يؤدي اىل حويل موزع منه سلم اىل الطابق العلوي
و مطبخ و حمام و مرافق صحية و يف النهاية املمر باب خلفي حديدي يؤدي اىل حديقة خلفية مشرتكة مع الدار الكبري
ويحتوي الطابق العلوي غرفتي نوم و باب تؤدي اىل السطح الخارجي و البناء قديم مترضر من العكادة و الشيلمان و
الطابوق ووجود انقاض بناء يف املشتمل مرتوك و خايل من الشاغلني وليس فيه اثاث و هو معزول بسياج عن الدار الكبري
و الدار يتألف من سياج خارجي و بابني احداهما كبرية تؤدي اىل كراج والثانية صغرية لدخول االشخاص و هي بعيدة عن
الباب الرئييس يقابلها من الداخل سلم حديدي يؤدي اىل الطابق العلوي و هناك حديقة مجاورة اىل الكراج تتوسط البابني
من الداخل ثم بعد الكراج هنالك باب حديدي يؤدي اىل مطبخ الدار من جهة الحديقة له باب صاج خشبي تؤدي اىل منور
يتفرع منه باب اىل املطبخ و باب لدخول اىل هول الجلوس منه اىل غرفتني كبرية و سلم معلق له سياج خشبي يؤدي اىل
الطابق العلوي و املطبخ مغلف جداره بالفرفوري و االرضية موزاييك للطابق االريض جميعها و املرافق الصحية مغلفة
جدرانها بالفرفوري و توجد مرافق تحت السلم يف الطابق العلوي و باب حديدي يؤدي اىل الحديقة الخلفية املشرتكة مع
املشتمل اما الطابق الثاني يؤدي اىل حويل يتفرع منه غرفتي نوم وباب حديدي يؤدي اىل السطح الخارجي وهنالك باب
حديدي يف داخل الهول يؤدي اىل مشتمل كامل فيه صالة كبرية و غرفتي نوم كبريتان مطلة عىل الحديقة االمامية وحمام و
مرافق صحية ومطبخ وهو جناح كامل وله باب يؤدي اىل السلم الحديدي و املثبت اىل الحديقة االمامية للخروج الشبابيك
الحديد و االبواب خشب صاج و السطح مبلط بالشتايكر و ال يوجد شاغلني ساعة الكشف و البيت مؤثث و البناء من
الكونكريت و املسلح طراز قديم توجد بعض االماكن مترضرة من جراء الرطوبة يف املنور و الغراف و االرضية ويقع العقار
يف منطقة سكنية مكتملة الخدمات و قريبة من شارع الضابط.
جنس العقار  /دار و مشتمل
درجة عمرانه وسط
مساحة العقار  5,46,55 /م 2

فقدان
فقدان
فقدت مني الهوية املرقمة  14619فقدت مني الهوية املرقمة 15285
من نقابة الصحفيني باسم ( شاكر من نقابة الصحفيني باسم (مهدي
حسني كاظم) فمن يعثر عليها صالح مشاي) فمن يعثر عليها
تسلميها اىل جهة االصدار.
تسليمها اىل جهة االصدار.

تقارير
العدد 7197 :الثالثاء  25 -شباط 2020

الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكاتها

إسرائيل تغلق معربا مع قطاع غزة
عقب توتر ميداني

غزة-رام الله/وكاالت:
قالتت مصتادر فلستطينية إن الستلطات
اإلرسائيلية أغلقت امتس االثنني معربا مع
قطتاع غزة عقتب توتر ميدانتي مع حركة
الجهاد اإلسالمي.
وذكترت اإلدارة الفلستطينية ملعترب (بيتت
حانون/أيرز) ،املخصص لعبور األفراد مع
قطاع غزة ،أن السلطات اإلرسائيلية قررت
إغالق املعرب يف االتجاهني حتى إشعار آخر.
يأتي ذلتك بعد إصابتة أربعة فلستطينيني
مستاء أمتس يف سلستلة غتارات شتنتها
طائرات حربية إرسائيلية عى قطاع غزة.
وقالتت وزارة الصحتة يف غتزة إن أربعتة
مصابتني بجروح مختلفة جترى نقلهم إىل
مجمع الشتفاء الطبي الرئيتس يف القطاع
جراء استهداف إرسائييل رشق غزة.
وذكتر شتهود عيتان أن سلستلة غتارات
إرسائيلية استتهدفت مواقتع تدريب تتبع
ألجنحة عستكرية لفصائل فلستطينية يف
مناطق متفرقة من قطاع غزة فيما ستمع
دوي انفجارات بشكل متتا ٍل.
وقال الجيتش اإلرسائييل إن الغارات جاءت
ردا عتى إطالق نحتو  30قذيفة صاروخية
من قطاع غزة عى جنوب إرسائيل.
وأعلنت رسايتا القدس الجناح العستكري
لحركتة الجهتاد اإلستالمي مستؤوليتها
عتن إطالق القذائتف الصاروخيتة ردا عى
“اغتيال” الجيش اإلرسائييل أحد نشطائها
والتنكيل بجسده قرب السياج الفاصل مع
قطاع غزة صباح أمس.
وكان الجش اإلرسائييل أعلن أمس استهداف
خلية نشطاء لحركة الجهاد اإلسالمي لدى
محاولتهتم إطتالق قذائتف صاروخيتة يف
غزة.اىل ذلك طالب الناطق الرستمي باستم
الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبو ردينة،امس
اإلثنني ،املجتمع الدويل بت “التحرك بشتكل
فتوري” ،لوقتف التصعيتد اإلرسائيتيل

األمريكي ،عى األرض الفلسطينية.
جتاء كالم أبو ردينة ،يف بيتان نقلته وكالة
األنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.
وقتال إن الخرائط األمريكيتة اإلرسائيلية،
التتي تحتدث رئيتس التوزراء اإلرسائيتيل
بنيامتني نتنياهتو عن قترب االنتهتاء من
رستمها وفتق صفقتة القترن األمريكيتة
املزعومة“ ،لن تعطي رشعية ألحد”.
وأردف قائتال إن “االستتيطان جميعته إىل
زوال”.
وأضتاف “ال يمكتن تحويل هتذه الخرائط
املخالفتة لقترارات الرشعيتة الدوليتة إىل
سياسة أمر واقع”.
واعتترب أن “الخارطة الوحيتدة التي يمكن
االعتراف بها والتعامل معهتا هي خارطة
دولتة فلستطني عتى حتدود عتام 1967
وعاصمتها القدس الرشقية”.
والجمعتة ،أشتار “نتنياهتو” يف مقابلتة
صحيفة مع “الجروزالم بوستت” العربية،
إىل عمل لجنة أمريكية – إرسائيلية مشركة
عى رستم خرائط الضم بالضفتة الغربية
وفق صفقة القرن األمريكية.
ورصح نتنياهو”املنتهيتة واليتته” قائتال
“ستنعمل عى امليض قدمً ا يف هتذه الخطة
بمجرد االنتهاء من عملية رستم الخرائط،
وقتتا طويالً
ولتن تستتغرق هتذه العملية ً
طاملا أعيد انتخابي”.
وتأتتي هتذه الترصيحتات قبيتل جولتة
انتخابية جديدة يف إرسائيل.
وأعلتن ترامتب ،يف  28يناير/كانتون
الثانتي املايض ،خطة تتضمتن إقامة دولة
فلستطينية يف صتورة “أرخبيتل” تربطته
جستور وأنفتاق ،وعاصمتهتا “يف أجتزاء
متن القتدس الرشقيتة” ،مع جعتل مدينة
القتدس املحتلة عاصمة موحتدة مزعومة
إلرسائيتل ،وحتل قضيتة الالجئتني خارج
حدود إرسائيل.
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عاهل األردن وأمري قطر يؤكدان على ضرورة قيام دولة فلسطينية
مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية
عمان/أ ف ب:
أكتد العاهل األردني امللتك عبد الله
الثاني وأمري قطر الشتيخ تميم بن
حمتد آل ثانتي ختالل مباحثات يف
عمّتان اول امس األحد عى رضورة
دعم الفلستطينيني “لنيل حقوقهم
العادلتة واملرشوعة وقيتام دولتهم
املستتقلّة القابلة للحياة” ،بحسب
الديوان امللكي األردني.
وقتال الديوان يف بيتان ّ
تلقت وكالة
فرانتس بترس نستخة منته إن
املباحثتات بني الرجلتني ّ
ركزت عى
“مجمتل القضايتا اإلقليميتة ،ويف
مق ّدمتهتا القضيتة الفلستطينية،
حيتث تتم التأكيتد عتى رضورة
دعتم األشتقاء الفلستطينيني لنيل
حقوقهم العادلة واملرشوعة ،وقيام
دولتهتم املستتقلة القابلتة للحياة
عتى خطتوط الرابتع متن حزيران
عتام  ،1967وعاصمتهتا القتدس
الرشقية ،عى أستاس ّ
حل الدولتني،
وقرارات الرشعية الدولية”.
وأضتاف ّ
أن املباحثتات تطرّقتت
أيضتا ً إىل “األزمتات التي تشتهدها
ّ
التوصل إىل حلول
املنطقة ،ورضورة
سياسية لها ،تعيد األمن واالستقرار
لشتعوبها” .كما تناولت املباحثات،
بحستب البيان“ ،العالقتات املتينة

بتني البلديتن الشتقيقني ،وستبل
توسيع آفاق التعاون بينهما”.
وأكتد ملك األردن وأمتري قطر ،وفق
البيتان عى “اعتزازهمتا بالعالقات
األخويتة بني البلدين ،والحرص عى
النهتوض بها يف مختلتف املجاالت،
خصوصا ً االقتصادية واالستثمارية
منهتا” ،مشت ّددين عتى “أهميتة
تفعيتل اللجنتة العليتا األردنيتة-
القطرية املشركة ،واالستفادة من
ّ
يحقق
الفترص الكبرية املتاحة ،بما
مصالحهما املشركة”.
ووصل أمري قطر إىل األردن األحد يف

زيارة رسمية تستمر يومني بدعوة
متن امللك عبد اللته الثاني وذلك بعد
ّ
تحستن العالقات الثنائية إثر تبادل
السفراء العام املايض.
وتأتي الزيارة بعتد أكثر من عامني
عتى خفتض التمثيتل الدبلومايس
لعمّتان مع الدوحتة عقب قطع ّ
كل
متن الستعودية واإلمتارات ومرص
والبحريتن عالقاتهتا متع قطتر يف
حزيران/يونيو .2017
وآنتذاك قترّرت عمّان أيضا ً ستحب
ترخيتص مكاتب قنتاة “الجزيرة”
القطرية الفضائية.

وقد قطعتت الستعودية والبحرين
واإلمتارات ومترص عالقاتهتا
الدبلوماسية مع قطر بعدما ّ
اتهمت
اإلمتارة الصغترية الغنيّتة بالغتاز
والنفتط بدعتم حتركات إستالمية
والتقرّب من ايتران ،وهو ما تنفيه
الدوحة.
وبحستب مشتاهد ّ
بثها التلفزيون
األردنتي ،فقتد ّ
حطت طائترة أمري
قطتر يف مطتار امللكة عليتاء الدويل
( 30كلم جنوب عمان) عرص األحد
حيتث كان عتى رأس مستتقبليه
العاهل األردني.
وهتذه ثالتث زيتارة ألمتري قطر إىل
األردن منتذ تولّيته مقاليد الحكم يف
بالده منتصف عتام  .2013وكانت
الزيارة األوىل يف  30آذار/مارس عام
 ،2014فيمتا تعتود الثانيتة إىل 29
آذار/متارس  2017حني ترأّس وفد
بتالده إىل القمّة العربيتة ال 28التي
عقتدت عى شتواطئ البحتر امليت
( 50كلم غرب عمان).
وزار العاهتل االردنتي قطتر ثتالث
مترات يف األعتوام  2011و2012
و .2013وأعلنت قطر يف  13تموز/
يوليتو متن عتام  2018تخصيص
عرشة آالف وظيفة لالردنيني للعمل
عتى أراضيهتا ،وتعهدت استتثمار

 500مليتون دوالر يف مشتاريع يف
االردن ،وذلك بعتد يومني من إعالن
الستعودية واإلمتارات والكويتت
تقديم مستاعدات بقيمة  2,5مليار
دوالر للمملكتة التتي تمت ّر بأزمتة
اقتصادية حادة.
ويعتمتد اقتصتاد اململكتة إىل حت ّد
متا عتى املستاعدات الخارجيتة
وخصوصتا ً متن الواليتات املتحتدة
واالتحاد األوروبي ودول الخليج.
وتأثر االقتصاد األردني بش ّدة جرّاء
النزاعتني يف العراق وستوريا وبات
الديتن العتام للمملكة يتجتاوز 40
مليار دوالر.
وتؤوي اململكة نحو  650ألف الجئ
سوري فرّوا من الحرب التي اندلعت
يف بلدهتم يف آذار/متارس ،2011
يضتاف إليهتم ،بحستب الحكومة،
نحو  700ألف سوري دخلوا األردن
قبل اندالع النزاع.
وتقتول عمّتان إن الكلفتة التتي
تتحمّلهتا نتيجتة األزمة الستورية
تجاوزت عرشة مليارات دوالر.
ويعمل نحتو  60ألف أردني يف قطر
يف مجاالت عدة خصوصا التعليم.
ويبلغ حجم االستتثمارات القطرية
يف األردن نحتو مليتاري دوالر،
خصوصا ً يف مجال الطاقة.

يعتقد مراقبون أنه ليس مستعدا بعد للتنحي

مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا يستقيل بشكل مفاجئ
كواالالمبور/بي.بي.يس:
قدم رئيس الوزراء املاليزي مهاتري محمد استقالته بشكل غري
متوقع.
وتأتي االستتقالة املفاجئة وسط إشتاعات باحتمال تشكيله
ائتالفا جديدا بدون خليفته املتوقع ،أنور إبراهيم.
وكان رئيس الوزراء األكرب ستنا يف العالم قد وصل إىل السلطة
عتام  ،2018حيث أطاح بنجيب عبد الترزاق الذي كان متهما
بمخالفات مالية تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات.
وقال مكتب رئيس الوزراء املاليزي إن رسالة االستقالة قدمت
يف الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت املحيل  ،ولم يتضمن البيان
أي تفاصيل إضافية.
ولتم تتضح شتخصية رئيس التوزراء القادم أو متا إذا كانت
البالد عى أعتاب انتخابات جديدة.
واستقال السيايس البالغ من العمر  94عاما من رئاسة حزبه
السيايس  ،بريساتو.
وكان حزب “بريستاتو” جزءا من ائتتالف املعارضة “باكاتان
هارابتان” ،التذي انضتم إليته مهاتتري عتام  2018متع أنور
إبراهيم .وكان أنور قد اتهتم مهاتري وحزبه بالخيانة اإلثنني،

وقال إن لديهم خططا لتشتكيل حكومتة جديدة ،ربما بدونه،
لكن مهاتري قدم استقالته اإلثنني.
وبالرغتم متن ذلك ،يقول مراستل بي بي يس لشتؤون جنوب
رشق ىسيا إن مهاتري قد ال يكون مستعدا للتنحي.
وقتال املراستل “يف الرابعتة والتستعني متا زال مهاتري ستيد
املنتاورات يف السياستة املاليزيتة ،والقليلتون يعتقتدون أنته

مستتعد للتنحي ،بالرغم من تقديم استقالته .وهناك احتمال
لبقائه رئيسا للوزراء”
يذكر أن الخصومة السياسية بني أنور إبراهيم ومهاتري شغلت
املشهد السيايس املاليزي لعقود.
وكان مهاتري رئيس للوزراء منذ عام  1981حتى  ،2003وكان
عضوا يف حزب باريسان ناسيونال الذي بقي يف السلطة لفرة
طويلة.
وكان أنتور نائبه لكن العالقة بينهمتا توترت حني أقيص أنور
عتام  1998بعتد خالف عى الزعامة ،ثم حكم بالستجن بتهم
الفساد واللواط ،واعتربت التهم ذات دوافع سياسية يف حينه.
ويف عتام  2018فاجأ مهاتري البالد حني أعلن تحالفه مع أنور
واالنضمام إىل حزب باكتان هاربان.
وقال يف حينه إن الهدف كان التخلص من حكومة نجيب ،الذي
تورط يف فضائح فساد.
وحقق تحالتف مهاتري وأنور فوزا يف تلتك االنتخابات ،ووافق
مهاتري أخريا عى تستليم السلطة ألنور ،لكنه رفض الترصيح
بموعد محدد لتستليم السلطة ،مما أدى إىل توتر داخل ائتالف
املعارضة.

بعد انتصاراته املتتالية داخل الواليات الثالث

هل يقرتب اليساري االشرتاكي ساندرز من أبواب البيت األبيض؟
واشنطن/متابعة الزوراء:
أكد املرشتح اليساري االشتراكي السيناتور
برينتي ستاندرز تفوقته الواضح عتى بقية
املرشتحني يف ستباق الديمقراطيني الساعني
ملواجهتة الرئيس دونالد ترامتب يف انتخابات
 ،2020إذ حصل عى أكرب عدد من األصوات يف
الواليات الثالث التي شهدت انتخابات تمهيدية
حتى اآلن ،نيفادا ،وقبلها نيوهامبشري وآيوا.
ودفتع الفتوز الذي حققته ستاندرز يف والية
نيفتادا بحظوظته لتصتدر قوائم املرشتحني
الديمقراطيتني ،إذ لتم يكن فوزا بستيطا ،بل
اكتستح التصويتت بحصولته عتى % 47.1
متن األصوات عى الرغم من ازدحام الستباق
بمرشحني آخرين ،وذلك بعد إعالن نتيجة 88
 %من الدوائر ،حسب “الجزيرة”.
وجاء نائب الرئيس الستابق جتو بايدن ثانيا
محققا  % 20.9فقط من األصوات وحل بيت
بوتيدغيتدغ ثالثتا بتت  % 13.6متن األصوات
والستيناتورة إليزابيث وارين رابعة بت % 9.7
من األصوات.
أهمية انتخابات نيفادا
عتى العكس متن واليتي آيوا ونيوهامبشتري
اللتتني تبلتغ نستبة الستكان البيتض فيهما
أكثر متن  ،% 97تعكس خريطة والية نيفادا
الستكانية صتورة مصغترة متن الواليتات
املتحدة.
فهناك تبلغ نستبة الستكان البيتض ،% 68
يف حني تبلغ نستبة األقليتات العرقية األخرى
خاصة األفارقة األمريكيني ،و”الهيستبانيك”
الالتينيني نسبة .% 32
وكشفت نتائج والية نيفادا انقسامات حادة
وتفتيتا لألصوات املعادية للسيناتور ساندرز
يف الحتزب الديمقراطي ،وهو ما يدعم بشتدة
حظوظته ويصعتب متن مهمتة منافستيه
ويضعه يف املقدمة منفردا.
متن ناحية أخرى ،أظهرت نتائج نيفادا كذلك
خطأ حستابات أعداء ستاندرز داخل الحزب
ممن يكررون أن نستبة دعتم الديمقراطيني
للستيناتور االشتراكي ال تتخطتى  30%يف
أفضل األحوال.
وكشتف تحليل ألصوات ناخبتي والية نيفادا
حصول ستاندرز عى أصتوات أغلبية الرجال
والنستاء ،والبيتض والالتتني ،والناخبتني

الحاصلتني عى مؤهتالت جامعيتة ،ومن لم
يتلتق تعليمتا جامعيتا ،ومتن يطلقتون عى
أنفستهم ليرباليني أو محافظني.
وأكتدت نتائتج واليتة نيفتادا يف الوقتت ذاته
ستيطرة ستاندرز عى قاعدته االنتخابية من
الفئات العمرية الشتابة ،إذ حصل عى 56%
من أصتوات الناخبني أقل متن  44عاما ،كما
حصل عى نستبة  % 49متن أصوات الالتني،
وأصوات  % 27من األفارقة األمريكيني.
وبعتد فتوزه قتال ستاندرز“ ،لقد أصبتح لنا
تحالتف متنتوع الثقافات ومتنتوع األعراق،
ولهتذا لم نحقتق الفتوز فقط يف نيفتادا ،بل
سنكتسح بقية الواليات”.
ماذا بعد الفوز؟
لتم يكتن متن الطبيعتي أن يقيض ستاندرز

آختر يومني قبتل انتخابات نيفتادا يف واليتي
كاليفورنيا وتكساس ،ودفعت الثقة بساندرز
للركيز املبكر عى أكرب واليتني يف ستباق يوم
الثالثاء الكبري يف الثالث من الشهر املقبل.
ويشتهد الثالثاء الكبري انتخابات تمهيدية يف
 14والية يحدد مصريها هوية املرشح الفائز
إىل حد بعيد.
وأدى فتوز ستاندرز يف نيفتادا لقلتق واستع
يف دوائتر نخبتة الحتزب الديمقراطتي وذلك
عتى خلفيتة مختاوف متن طبيعتة خطابه
االشراكي .وال ينتقد ساندرز فقط سياسات
الحزب الجمهتوري ،بل تمتد انتقاداته للكثري
من سياستات الحزب الديمقراطي.
وقارن كريتس ماثيو ،املعلق بشتبكة يس أن
بتي يس ،القريبة متن الحتزب الديمقراطي،

بني صعتود ستاندرز وبني ستيطرة النازيني
عتى فرنستا وأكتد أن هنتاك كارثتة تنتظتر
الديمقراطيني.
يف حتني عرب جون كووبر ،املستؤول الستابق
بحملتة بتاراك أوبامتا ،ورئيتس التحالتف
الديمقراطي ،عن غضبه من نتائج انتخابات
نيفادا.
وقال كووبر يف تغريتدة له “لو انتهى املطاف
بفوز ستاندرز ببطاقة الحتزب الديمقراطي،
ستنخرس الديمقراطية .أنتا ال أبالغ ،هذا هو
الواقع كما هو .داعمو ساندرز من حقهم أن
يحلموا كما يشتاؤون ،لكن األحالم لن تحقق
االنتصار يف االنتخابات”.
أما بيل كريستول ،املفكر الجمهوري الشهري،
فقد عرب عن استغرابه مما بدا أنه “استسالم

الديمقراطيتني لصعتود ستاندرز” ،وقتال يف
تغريتدة عتى موقتع توير “ال مربر لتستليم
الحتزب الديمقراطي إىل شتخص ديماغوجي
ينتمي أليديولوجية فاشلة”.
وعتى النقيتض دعتا الكاتب بتول كروغمان
الحاصل عى جائزة نوبل يف االقتصاد ،إىل عدم
الخوف من وصول ساندرز للرئاسة.
ويف سلستلة تغريتدات قال كروغمتان“ ،عى
ما يبدو أن ستاندرز يف طريقه للفوز برشيح
الديمقراطيتني ،لكن علينا إدراك أن ستاندرز
ليتس النستخة اليستارية من ترامتب .وعى
الرغم متن االختالف مع الكثري من أفكاره ،ال
يرغب ساندرز يف أن يكون حاكما مستبدا”.
وأضاف كروغمان “أمريكا تحت حكم ساندرز
ستبقى أمريكا التي نعرفها ،وساندرز أفضل
من ترامب ،ولن يستمح الحزب الديمقراطي
لرامب أن ييسء استتخدام ستلطاته”.
متن ناحيتة أخترى ،يختوض املرشتحون
الديمقراطيتون معركة شتديدة األهمية يوم
 29متن الشتهر الجتاري يف واليتة كارولينتا
الجنوبية.
وتبلغ نستبة الناخبتني األفارقتة األمريكيني
يف هتذه الواليتة  % 61من إجمتايل األصوات،
متن هنا يراهتا بعتض الخرباء األمتل األخري
لجو بايتدن الذي يكترر أنه املرشتح املفضل
لألمريكيني األفارقة نظرا لعمله السابق نائبا
ألول رئيس أسود يف التاريخ األمريكي.
يف الوقت ذاته ،ستكشتف انتخابات كارولينا
الجنوبيتة طبيعتة عالقتة ستاندرز بكتلتة
املصوتتني من األفارقة األمريكيني ،وهي كتلة
شتديدة األهميتة لفتوز أي مرشتح ببطاقة
الحزب الديمقراطي.
يسارية ساندرز
ويصف السيناتور ستاندرز نفسه “باملرشح
االشتراكي الديمقراطي” ويستشهد بخربات
التدول اإلستكندنافية االشتراكية الناجحتة
خاصة تجاه قضية الرعاية الصحية.
وتشري استتطالعات تجريها مؤسسة غالوب
بانتظتام منذ عقود إىل أن شتعور األمريكيني
يتحسن تجاه فكرة االشتراكية ،وتضاعفت
نستبة األمريكيني اإليجابية تجاه االشراكية
بتني عامتي  1943و ،2018حيتث زاد الربط
بينهتا وبتني عدالة توزيتع الثروة وتستاوي

الفرص االقتصادية.
ويتهتم مرشتحو الوستط الديمقراطيتون
ساندرز بأنه يساري اشراكي “يريد أن يمنع
األمريكيتني من حتق اختيتار نظتام التأمني
الصحتي التذي يفضلونه” ،وأنه “ستيفرض
عليهتم نظام رعاية صحيتة موحدا ،ويحظر
التأمتني الصحي الخاص ويمنتع حق اختيار
نظام الرعاية الصحية املناسب لكل شخص”
كما يدعى املرشح بيت بوتيدغيدغ.
وعتى الرغم من معارضتة أغلبية األمريكيني
لطترح ستاندرز بخصتوص برامتج الرعاية
الصحية ،فإن استطالعات حديثة كشفت أن
الربنامج ينال أغلبية بني الديمقراطيني.
ويدعم فكرة برامج الرعاية الصحية املوحدة
 % 57بني ديمقراطيي والية آيوا ،و % 58بني
ديمقراطيي والية نيوهامبشتري ،و % 62بني
ديمقراطيي والية نيفادا.
ويعتقد دان كابشتو ،وهو ناشط ديمقراطي
يقطتن بمقاطعتة مونتغمتري املجتاورة
لواشنطن بوالية مرييالند ،أن كلمة “اشراكي
يف  2020لتم يعد لها األثر نفسته كما كان يف
خمستينيات وستتينيات القرن املتايض أثناء
الحرب الباردة”.
وأضتاف كابشتو يف حديث متع الجزيرة نت،
أن “شتباب الحتزب الديمقراطتي من طالب
الجامعتات الداعمتني للمرشتح ستاندرز
ينظترون للفكتر االشتراكي بصتورة أكثتر
إيجابيتة مقارنتة بكبتار الستن ،ويربطونه
بتحقيتق عدالة اقتصادية وتستاوي الفرص
أمام الجميع”.
متن جانبته ،يستتمتع الرئيتس األمريكتي
دونالد ترامب بالتعليق عى تطورات الستباق
االنتخابتي الديمقراطتي .ويصتف ترامتب
الستيناتور ستاندرز “باملجنون” ،ويف الوقت
ذاته يحتذره ترامب من مغبة “الستماح لهم
برسقة الرشح” منه.
ويرى بتراد بارستكال ،مدير حملتة الرئيس
ترامتب أن “أنصتار التدختل الحكومتي
متن االشتراكيني مثتل الستيناتور ستاندرز
مستمرون يف التقدم والجنوح أكثر إىل اليسار.
ومع كل يوم يمتر ومع كل انتصار يحققونه
نقترب أكثر وأكثر من إعادة انتخاب الرئيس
دونالد ترامب”.
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النجف تسجل أول إصابة بكورونا والرتبية تقرر تأجيل امتحانات نصف السنة يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
س�جلت محافظ�ة النج�ف االرشف اول اصاب�ة
بفاي�روس كورونا لطال�ب ايران�ي ،وفيما اكدت
وزارة الصح�ة ان الحال�ة املصاب�ة دخلت العراق
قب�ل قرار خلي�ة االزمة ملنع الوافدي�ن من ايران،
ق�ررت تربية محافظة النج�ف تأجيل امتحانات
نصف السنة للوقاية من مرض كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة ،امس االثنني ،اتخاذ جميع
اإلجراءات بشأن الحالة املصابة يف النجف وحسب
اللوائح الدولية.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
أن»نتائ�ج الفحوص�ات املختربية الت�ي أجريت،
امس ،ألحد طلبة العلوم الدينية إيراني الجنسية،
مم�ن كانوا قد دخلوا للباد قبل قرار خلية األزمة
الوزارية بإيقاف السفر أظهرت إصابته بفريوس
كورون�ا املس�تجد» .مبين�ا ً أنه»ت�م الكش�ف عن
الحال�ة لدى قي�ام الفرق الصحي�ة بالتحري عىل
الزائري�ن والطلب�ة يف مح�ات إقامته�م ،وتم�ت
إحالته للمستش�فى املخصص وأرسلت مسحات
أخ�ذت من�ه للفح�ص املخت�ربي م�ع وضعه يف

رده�ات الع�زل وقد أظه�رت نتائ�ج التحليل أنه
حامل للفايروس».
وأض�اف أنه»تم اتخاذ جميع اإلجراءات وحس�ب
اللوائ�ح الصحي�ة الدولي�ة للتعام�ل م�ع الحالة
واملامس�ني ،راج�ني التع�اون م�ع اإلج�راءات
ونرش رس�ائل التثقي�ف والتوعي�ة الصحية قدر
املستطاع».
م�ن جهتها ،أك�دت دائرة صح�ة النجف األرشف
أن الحالة املصابة بفريوس كورونا دخلت العراق
قبل قرار خلية األزمة.
وأوضحت الدائرة يف بيان :أن»نتائج الفحوصات
املختربية التي أجري�ت اليوم أظهرت إصابة أحد
طلب�ة العل�وم الديني�ة إيران�ي الجنس�ية ،ممن
كانوا قد دخلوا إىل الع�راق قبل قرار خلية األزمة
الوزاري�ة بمن�ع دخ�ول املواطن�ني االيراني�ني».
ً
الفت�ا إىل أنه» تم الكش�ف عن الحال�ة لدى قيام
الف�رق الصحية بالتحري ع�ىل الزائرين والطلبة
يف مح�ات س�كناهم ،ووجدوا ش�كوكا ً لدى هذا
الطال�ب وتم�ت إحالته للمستش�فى ،وأرس�لت
مس�حات من�ه للفحص املختربي م�ع وضعه يف

حقوق اإلنسان حتذر من دخول
الصينيني إىل البالد
بغداد /الزوراء:
حذر عضو يف املفوضية العليا لحقوق االنسان ،مجلس الوزراء من قراره بدخول
املاكات الصينية اىل الباد وإمكانية حملها لفايروس كورونا.
وقال العضو ،عيل البياتي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« ،نستغرب موافقة
مجلس ال�وزراء عىل دخول املاكات الصينية إىل االرايض العراقية ،متس�ائا عن
الرضورة امللحة يف اس�تقبالهم وتعريض حياة املواطنني لخطر اإلصابة بفريوس
{كورونا}».

رده�ات العزل ،وق�د أظهرت نتائ�ج التحليل أنه
حامل للفايروس» .
اىل ذل�ك ،أعلن�ت مديري�ة تربية النج�ف ،تأجيل
امتحانات نصف الس�نة إىل إش�عار آخر حفاظا ً
عىل سامة الطلبة.

النزاهة تضبط متهمني متلبسني باالحتيال والرشوة يف واسط

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة
النزاه�ة االتحادي�ة تمكنه�ا من ضبط
عدد من املوظفني يف دائرة تنفيذ الكوت؛
لقيامهم بأخذ رىش من املراجعني لقاء
إنجاز معاماتهم.
وأش�ارت الدائ�رة إىل أن ماكاته�ا يف

وأض�اف «ال ادري ما هي الرضورة امللحة يف اس�تقبال ماكات صينية وتعريض
حياة العراقيني اآلن للخطر».
يش�ار اىل ان الحكومة العراقية أكدت عدم تسجيل اية اصابة بفايروس كورونا،
واتخذت سلس�لة من االجراءات ملنع وصوله من دول بعض الدول الس�يما ايران
ومنها حظر دخول املس�افرين او الس�فر اليها ،باالضافة اىل تعليق الطريان بني

مكتب تحقيق واس�ط الت�ي انتقلت إىل
دائرة تنفيذ الك�وت ،تمكنت من ضبط
خمس�ة موظف�ني؛ لقيامه�م بتس�لم
مبالغ مالية من املراجعني مقابل رصف
الصك�وك العائدة لهم وع�دم عرقلتها.
مبينة أنه تم خال العملية ضبط مبلغ
( )29،877,000ملي�ون دين�ار بحوزة

حتقيق الكرادة تص ّدق
أقوال متهمني بقتل نفذ
من قبل قاتل مأجور

البلدين.

أمانة بغداد :إجناز جمسر ساحة بريوت
منتصف الشهر املقبل

بغداد /الزوراء:
أك�دت أمانة بغ�داد ،ام�س االثنني ،أن
العمل يف مجرس ساحة بريوت مستمر
عىل مدار الس�اعة واإلنج�از منتصف
الشهر املقبل.
وأشارت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه ،إىل أن «ماكاتها يف دائرة
املش�اريع مس�تمرة يف تأهيل وصيانة
مج�رس س�احة ب�ريوت يف الجان�ب
املتوجه من حي املس�تنرصية باتجاه
حي املهندس�ني وعىل مدار الس�اعة».
الفت�ة إىل أنه»من املؤم�ل إنجاز العمل

وذك�رت املديري�ة ،يف بي�ان لها ،أن»املدي�ر العام
لربي�ة محافظة النج�ف األرشف الدكتور عادل
البصييص وجه وبقرار من وزارة الربية بتأجيل
امتحان�ات نص�ف الس�نة حت�ى إش�عار آخر يف
محافظ�ة النج�ف األرشف ،وذل�ك حفاظ�ا ً عىل

سامة التاميذ والطلبة».
م�ن جانب�ه ،أعلن�ت وزارة الربي�ة تفاصي�ل
إجراءاتها الوقائي�ة لحماية الطلبة من فايروس
كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،حي�در فاروق ،يف
ترصيح لوكال�ة األنب�اء العراقي�ة (واع) تابعته
«ال�زوراء» :إن»هن�اك إجراءات وقائي�ة اتخذتها
وزارة الربي�ة ع�رب مديرياته�ا كاف�ة» .مبين�ا ً
أن»اإلجراءات تتضمن التعبوية واملنشورات التي
تعمم عىل املدارس ،فضاً عن محارضات لتوعية
الطلبة والتاميذ عن خطورة هذا املرض وكيفية
الوقاية منه».
وأض�اف أن»وزارة الربي�ة تحرص ع�ىل حماية
طلبته�ا وتاميذه�ا م�ن أي أم�راض» .الفتا ً إىل
أن»الوزارة تس�عى اىل تحص�ني الطلبة والتاميذ
من ه�ذا املرض من خال التش�ديد عىل النظافة
الدائم�ة وع�دم التامس ما بني الطلبة ،الس�يما
املصابني بأي مرض كان حتى االنفلونزا العادية،
وكذل�ك ارت�داء الكمام�ات من أج�ل الوقاية من
الفايروس».

وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد املهدي قد
ترأس ،يوم الس�بت املايض ،اجتم�اع لجنة األمر
الديواني  55لعام  ،2020بش�أن فريوس كورونا
املستجد.
وعقدت اللجنة الوزارية ،يف وقت سابق ،اجتماعا ً
م�ع الس�فري اإليران�ي إيري�ج مس�جدي التخاذ
التدابري الازمة ضد فريوس كورونا.
اوضحت دائ�رة صحة كركوك ،ام�س االثنني ،ان
الشخص املشتبه بأصابته بفايروس كورونا ثبتت
سامته ،مؤكدة خلو املحافظة من الفايروس.
وق�ال مدير ع�ام دائرة صحة كرك�وك كريم ويل
جمي�ل يف بيان :إن «الش�خص املش�تبه بإصابته
بفاي�روس كورون�ا والعائ�د من اي�ران والذي تم
حجره سيغادر املستشفى اليوم وذلك بعد اجراء
كاف�ة الفحوص�ات الازم�ة ل�ه وظه�ور نتائج
الفح�ص يف مخت�رب الصح�ة العام�ة الرئييس يف
بغداد».
وأض�اف أن «النتائ�ج اش�ارت ع�دم اصابت�ه
بفريوس كورون�ا ،مما يؤكد خل�و املحافظة من
الفايروس».

منتص�ف الش�هر املقبل يف ح�ال عدم
ح�دوث ع�ارض كاألمط�ار الغزي�رة
وغريها من الع�وارض الخارجية التي
م�ن املمك�ن ان تؤث�ر يف نس�ب تقدم
العمل».
وأضاف البيان أن»العمل يتضمن رفع
الطبقة االيبوكس�ية بالكامل مع رفع
األنق�اض وتنظي�ف س�طح املج�رس،
ومن ث�م اإلكس�اء باألس�فلت املعالج
بالبوليم�ري كمرحل�ة أوىل م�ن العمل،
فيما س�تكون املرحلة الثانية استبدال
وتعويض مفاصل التمدد العرضية».

بغداد /الزوراء:
ص ّدقت محكمة تحقيق الكرادة اقوال ثاثة
متهم�ني ع�ن جريمة قت�ل اح�د املواطنني
يف منطق�ة الرس�تمية نفذت م�ن قبل قاتل
مأج�ور بتوجي�ه م�ن قب�ل مدي�ر ومديرة
مدرسة ابتدائية.
وذك�ر بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعامي
ملجل�س القض�اء االع�ىل ،تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :أن «الق�ايض املخت�ص اتخذ
عدة قرارات بش�أن التوص�ل اىل القاتل عن
طريق االس�تعانة بالط�رق التقنية والفنية
الحديث�ة ،ويف ضوئه�ا تم تحدي�د والتعرف
ع�ىل هوية القاتل املأجور كون الحادث يعد
من الحوادث الغامضة».
وأش�ار البي�ان إىل أن�ه «ت�م تنفي�ذ حادث
القتل بناء عىل ايعاز م�ن قبل املتهم (مدير
املدرس�ة) لق�اء مبال�غ مالي�ة اس�تلمها
م�ن املتهم�ة زوجة املجن�ى علي�ه (مديرة
املدرس�ة)» .مبينا أن «املتهمني تم توقيفهم
وفق�ا ألح�كام امل�ادة  / 1 /406أ ,ز م�ن
قانون العقوبات العراقي».

املتهمني.
ويف عملي�ة منفصل�ة ،ق�ام فريق عمل
املكتب بضبط متهم يقوم باالحتيال عىل
املواطنني بالجرم املشهود أثناء تسلُّمه
مبلغ�ا ً م�ن املال م�ن أحد األش�خاص
لقاء وعده بالتعيني يف إحدى الرشكات
األجنبية العاملة يف املحافظة.

وبين�ت الدائرة أن الفريق ،وبالتنس�يق
مع مديري�ة تحقيق بغ�دادَّ ،
تمكن من
ضب�ط رشيك املته�م يف بغداد متلبس�اً
بالجرم املش�هود ،بعد أن ج�رى تتبعه
عند تسلمه املال من املتهم األول.
وأكدت الدائ�رة أنه تم تنظيم محرضي
ضب�ط أصولي�ني باملضبوط�ات يف
ٍ

العمليت�ني اللت�ني ُن ِّف َذت�ا بن�ا ًء ع�ىل
مذكرتي ضبط قضائيت�ني ،وعرضهما
عىل الس�يد ق�ايض محكم�ة التحقيق
املختص�ة بقضاي�ا النزاهة يف محافظة
واس�ط ،الذي قرَّر توقيف املتهمني عىل
وفق أحكام القرار( 160لس�نة )1983
واملادة ( )456من قانون العقوبات.

الدفاع تعلن التوصل إىل آلية لدفع رواتب البيشمركة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع ،امس االثنني ،التوصل
إىل آلية لدفع رواتب قوات البيشمركة.
وق�ال وزي�ر الدف�اع ،نجاح الش�مري ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن�ه «توصلن�ا اىل آلية
لدفع رواتب قوات البيشمركة».
واض�اف أنه «تم تفعيل اللجان املش�ركة
للقيام بعمليات عسكرية يف كركوك ودياىل
ونينوى ضد بقايا داعش االرهابي».
وتوج�ه وفد من وزارة البيش�مركة ،امس
اإلثن�ني ،إىل العراقية بغ�داد للتباحث حول
عدد من امللفات مع وزارة الدفاع.
وي�رأس وف�د وزارة البيش�مركة ،وزي�ر
البيش�مركة ،شورش اسماعيل ،حيث يتم
االجتماع يف مبنى وزارة الدفاع ،ويرأس�ه
وزير الدفاع نجاح الشمري.
وبحس�ب وس�ائل اع�ام كردي�ة ،يبحث
الوف�د م�ع الدف�اع ،ثاث�ة مح�اور ،وهي
املستحقات املالية لقوات البيشمركة التي

تم تخصيصها ضمن موازنة العام املايض
والبالغة  68مليار دينار شهريا ً.
وذك�رت أن�ه س�يناقش الف�راغ األمن�ي
الحاص�ل يف املناط�ق خ�ارج إدارة اإلقليم

العمل تنفي متديد منحة الطوارئ للعاطلني
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية تمديد منحة الطوارئ للعاطلني
عن العمل.وذكرت الوزارة يف بيان لها ،تلقت «الزوراء» نس�خة منه ،انها
تنفي ما تداولته بعض مواقع التواصل من معلومات تشري اىل تمديد منحة
الطوارئ لثاثة اش�هر اخرى.وبينت ال�وزارة «انها بارشت إطاق الوجبة
الثالثة م�ن منحة الطوارئ وس�تكون االخرية داعي�ة املواطنني اىل تلقي
االخبار واملعلومات من مصادرها الرس�مية املتمثلة بموقعها االلكروني
 Www.molsa.iqوصفحاتها عرب مواقع التواصل االجتماعي».

العثور على مضافات لداعش بعملية أمنية يف خانقني
بغداد /الزوراء:
نفذ اللواء  23يف الحش�د الش�عبي ،امس االثنني ،عملي�ة امنية ملاحقة
فل�ول داعش يف خانقني بمحافظة دياىل.وقال آمر اللواء ،بش�ري مزاحم
العنبكي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان «قوة من الفوج الرابع
واالس�تخبارات والهندسة ورسية االس�ناد يف اللواء  23يف الحشد نفذت
عملية دهم وتفتيش لعدد من القرى و زور نهر الوند يف خانقني» .الفتا
اىل ان «العملي�ة أس�فرت عن العثور عىل مضافات ومحطات اس�راحة
داخل الزور تم حرقها بالكامل».واضاف العنبكي انه «تم تحقيق جميع
االهداف املرسومة ،وتأمني قاطع املسؤولية».

«متن�ازع عليه�ا» ،حي�ث سيس�عى اىل
رضورة تش�كيل لجن�ة مش�ركة لحفظ
األمن فيها ،باإلضافة إىل قضايا أخرى ذات
اهتمام مشرك.

دياىل تعلن تأمني احلصة املائية
للموسم الزراعي املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت مديرية امل�وارد املائي�ة يف محافظة دي�اىل تأمني الحص�ة املائية
للموسم الزراعي املقبل.
وقال مدير املوارد املائية يف املحافظة ،مهند املعموري ،يف ترصيح لوكالة
األنب�اء العراقي�ة ( واع ) تابعت�ه «ال�زوراء» :إن»الخزين الح�ايل للمياه
يتجاوز املليار و 400مليون لر مكعب» .الفتا ً إىل أن»وجود خزين إضايف
جي�د يف س�د حمرين ،ل�ه دور كبري يف تأم�ني الخطة الزراعية للموس�م
املقبل».
بدوره ،أكد مدير س�د حمرين ،واثق حس�ن ،أن»الحصة املائية للموسم
املقبل يف املحافظة مؤمنة بالكامل» ،مش�ريا اىل «إنجاز الخطة الش�توية
من قبل كوادره ،بالتنسيق مع مديرية املوارد املائية ،كون الخزين املائي
يف سد حمرين ضمن مستوياته الطبيعية».
وكان�ت إدارة س�د حمرين يف محافظ�ة دياىل قد أعلنت ،يف وقت س�ابق،
الس�يطرة عىل جميع االطاقات املائية خال أزمة ارتفاع مناسيب املياه
بسبب الفيضانات الناتجة عن زيادة كميات املياه».

اعتقال مطلوبني بقضايا خمتلفة يف بغداد واملوصل والنجف
بغداد /الزوراء:
ألق�ت القوات االمني�ة القبض ع�ىل عدد من
املطلوبني للقضاء بقضاي�ا مختلفة يف بغداد
واملوصل والنجف االرشف.
وأعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،القبض
عىل تاجري مخدرات يف بغداد.
وقال�ت ال�وزارة ،يف بي�ان ،إن «مف�ارز
اس�تخبارات الرشط�ة االتحادي�ة التابعة اىل
وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية
تمكنت من القبض عىل متهمني اثنني بجانب
الرصافة من بغ�داد بتهمة املتاجرة بالحبوب
املخدرة».
واضاف�ت« :جاء ذلك م�ن خال كمني محكم
وبجهد اس�تخباري اثمر عن القبض عليهما
وبحوزتهم�ا اكثر م�ن  1200حب�ة مخدرة،
حيث تم اتخاذ االج�راءات القانونية بحقهما
وتسليمهما للجهة املختصة».
واعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،اعتقال
 5دواع�ش يف نقط�ة تفتيش بمدخ�ل مدينة
املوصل.
وذك�ر بي�ان إلع�ام وزارة الداخلي�ة تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة منه :ان «مديرية ش�ؤون

الس�يطرات التابع�ة لقيادة رشط�ة نينوى،
ومن خ�ال تنفيذ واجب�ات تفتيش العجات
وتدقيق االشخاص الوافدين اىل املدينة تمكنت
من القاء القبض عىل  5عنارص من عصابات
داع�ش االرهابية يف س�يطرة الن�رص ،مدخل
املدين�ة طريق موصل  -بغ�داد ،جنوب مدينة
املوصل».
وأضاف البيان ان «اح�د املعتقلني كان يعمل
يف ما يسمى بالحسبة واالخر كان يعمل يف ما
يسمى باالمنية ،والبقية كانوا يعملون بصفة
مقاتل يف ما يس�مى بديوان الجند خال فرة
سيطرة داعش عىل مدينة املوصل».
اىل ذلك ،أعلنت مديرية رشطة محافظة النجف
االرشف واملنشآت ،االثنني ،القاء القبض عىل
 13مطلوبا خال ممارسة أمنية.
وذك�ر بي�ان للمديري�ة ان «مكافح�ة اجرام
النج�ف قام�ت بتنفي�ذ ممارس�ة أمني�ة يف
األقضي�ة والنواحي بتوجي�ه من قائد رشطة
النجف ،وبإرشاف مدير قسم مكافحة اجرام
النجف».
وأضاف�ت أن «حمل�ة البح�ث ع�ن املطلوبني
أس�فرت عن الق�اء القبض ع�ىل  13مطلوبا

عىل وفق مواد قانونية مختلفة» .
وبين�ت أن «املطلوب�ني الذي�ن الق�ي القبض
عليه�م تمت إحالتهم ع�ىل الجهات املختصة
لينالوا جزائهم العادل».
ويف س�ياق اخر ،قتلت قوة أمني�ة 3 ،قيادات
يف عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة بمحافظ�ة

كركوك.
وذك�ر بيان لخلي�ة اإلعام األمن�ي ان «قوات
جهاز مكافحة االرهاب تستمر يف تعقب بقايا
قي�ادات وعنارص عصابات داعش االرهابية،
حيث عم�ل الجهد االس�تخباري للجهاز عىل
اكتشاف أهداف يف وادي زغيتون ضمن قاطع

محافظة كركوك».
وأض�اف انه «ومبارشة نف�ذ ابطال العمليات
الخاص�ة يف الجه�از إنزاال جويا بإس�ناد من
ط�ريان التحالف الدويل تمكنوا من خاله قتل
ثاثة ارهابيني من املقربني لزعيم العصابات
الداعش�يةواعتقالس�بعةارهابيني».
وأضاف ان «القوات عادت اىل قواعد انطاقها
بسام».
بينم�ا ،ألقت ق�وة أمنية القض ع�ىل ارهابي
يف عصاب�ات داعش مقرب م�ن زعيم داعش
املقبور أبو بكر البغدادي.
وذك�ر بي�ان إلع�ام وزارة الداخلي�ة ،تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «قوة مش�ركة
م�ن مديري�ة رشط�ة ت�ل عبط�ة التابع�ة
لقيادة رشط�ة نينوى ومديرية اس�تخبارات
ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة
االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية لوزارة
الداخلي�ة ،وبعد ورود معلومات اس�تخبارية
دقيق�ة وتعاون املواطنني ألق�ت القبض عىل
الداع�ي {ا ف م ع} وش�قيقه مت�زوج م�ن
ش�قيقة املجرم املقبور {اب�و بكر البغدادي}،
وهو من أبناء عمومته».

وأشار اىل انه «تم القبض عىل االرهابي يف قرية
تل عبطة الجنوبية غربي مدينة املوصل».
كما اعلن�ت وزارة الداخلية إلقاء القبض عىل
ارهاب�ي يعمل بما يس�مى دي�وان العقارات
باملوصل.
وذكرت ال�وزارة ،يف بيان ،إن «قوة مش�ركة
م�ن ف�وج ط�وارئ الرشط�ة الثام�ن التابع
لقيادة رشط�ة نينوى ومديرية اس�تخبارات
ومكافح�ة اره�اب نين�وى العامل�ة ضم�ن
وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية
لوزارة الداخلي�ة ،وبنا ًء عىل معلومات دقيقة
وتعاون املواطن�ني ،تمكنت من القاء القبض
عىل ارهابي يعمل بما يسمى ديوان العقارات
باملوصل».
واضاف�ت انه «تم القب�ض عىل الداعي ( ح
ف ا ع ) املكنى ( زيد ) والذي كان يعمل فيما
يس�مى بدي�وان العقارات لداع�ش املختص
بمص�ادرة دور واث�اث وام�اك منتس�بي
الق�وات االمني�ة خال فرة س�يطرة داعش
ع�ىل مدين�ة املوصل ،وق�د تم القب�ض عليه
يف منطق�ة ( حي االقتصادي�ني ) يف الجانب
االيمن املوصل».
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الدوالر حيافظ على استقراره يف
البورصة احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية،
ام�س االثن�ن ،املواف�ق ( 24ش�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�ار .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.

الرافدين يعلن عدد دوائر الداخلية
املشمولة ببطاقات املاسرت كارد
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املنتجات تكشف عن إنتاجية أسطوهلا الناقل للمحروقات خالل شهر
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النفط 6 :مليارات دوالر إيرادات الصادرات النفطية لشهر كانون الثاني
بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة النف�ط ،امس االثنن ،عن
االحصائية النهائية للصادرات النفطية
لش�هر كانون الثاني امل�ايض ،مبينة ان
االي�رادات املتأتية منها بلغت اكثر من 6
مليارات دوالر .من جهة اخرى ،كش�ف
وكي�ل مدير عام رشكة توزيع املنتجات
النفطية ،امس ،عن إنتاجية هيأة النقل
للمشتقات النفطية خالل كانون الثاني
املايض.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة النف�ط،
عاصم جه�اد ،يف بيان تلقته «الزوراء»،
ان «مجم�وع الكمي�ات املص�درة م�ن
النف�ط الخ�ام لش�هر كان�ون الثان�ي
امل�ايض بحس�ب االحصائي�ة النهائي�ة
الص�ادرة م�ن رشك�ة تس�ويق النفط
العراقية «س�وم�و» ،بلغت  102مليون
و 485الف�ا و 591برمي�ال ،بإي�رادات
بلغ�ت  6ملي�ارات و 163مليونا و 383
الف دوالر».
واض�اف جه�اد ان «مجم�وع الكميات
املصدرة من النفط الخام لش�هر كانون
االول امل�ايض م�ن الحق�ول النفطية يف
وسط وجنوب العراق بلغت  101مليون
و 62الف�ا و 366برميال ،بإيرادات بلغت
 6مليارات و 85مليونا و  32الف دوالر،
فيما كانت الكمي�ات املصدرة من نفط
كرك�وك ع�رب مين�اء جيه�ان  1مليون

و 114الف�ا و 35برميال ،بإيرادات بلغت
 63مليونا و 663الفا و 137دوالرا «.
وتابع «فيما كانت الكميات املصدرة اىل
االردن  309االف و 190برميال بإيرادات
بلغ�ت  14مليون�ا و 688الف�ا و108
دوالرات».
واوضح جهاد «ان معدل س�عر الربميل
الواح�د بل�غ  60.139دوالراً» .مش�ريا
اىل ان «الكمي�ات املصدرة ت�م تحميلها
م�ن قب�ل  36رشك�ة عاملي�ة مختلف�ة
الجنس�يات ،من موان�ئ البرة وخور
العمية والعوامات االحادية عىل الخليج
وميناء جيهان الركي».
ويص�در الع�راق معظ�م نفط�ه الخام
ع�رب ميناء الب�رة ،وبكميات اقل عرب
جيهان الركية وبالشاحنات الحوضية
اىل االردن.
من جهة اخرى ،كشف وكيل مدير عام
رشكة توزيع املنتجات النفطية ،حسن
طالب عب�ود ،امس االثنن ،عن إنتاجية
هي�أة النقل للمش�تقات النفطية خالل
كانون الثاني امل�ايض والتي بلغت أكثر
م�ن ( )47ملي�ون (م. 3كم) ت�م نقلها
اىل املحافظات عرب أس�طول الشاحنات
والناقالت الضخم ال�ذي تملكه الركة
الذي يضم أكثر من (  ) 1377شاحنة .
وق�ال طالب يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه ان ” كمي�ات املش�تقات

النفطية يتم نقلها بواسطة الشاحنات
ع�رب مح�اور وخط�وط خاص�ة تقوم
بتوزي�ع الكمي�ات املنقول�ة اىل جمي�ع
محافظات العراق وفق خطة معدة من
قبل هيأة النقل يف الركة».
وأض�اف طالب أنه “يتم نقل العديد من
املنتجات النفطية وفق هذا السياق ،من

بينه�ا (املنتج�ات البيضاء التي تش�مل
البنزي�ن والنف�ط االبيض وزي�ت الغاز
وكذلك املنتجات الس�وداء ( ديزل  .نفط
ً
إضافة اىل ( وقود
خ�ام  .خليط  .نفثا)،
الطائرات ( ، )R.Tالزيوت  .الهيدروليك
 .غازمعبأ وغاز فل)”.
يذكر ان هيأة النقل من كربيات الهيئات

التابعة اىل رشك�ة التوزيع مهمتها نقل
وايصال املش�تقات النفطي�ة اىل جميع
املحافظ�ات واملناف�ذ التوزيعي�ة ،كم�ا
تقوم بمهم�ات تنظيم وتس�يري العديد
من األعم�ال التي تعنى بمج�ال توزيع
تل�ك املنتج�ات لضم�ان ايصاله�ا اىل
الجهات املقصودة.

خبري :بغداد قادرة على إنهاء البطالة وأزمة السكن
خبطة مخسية
بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رف الرافدي�ن ،ام�س
االثنن ،أن نحو  52مديرية ودائرة
تابعة لوزارة الداخلية تم شمولهم
ببطاق�ات املاس�ر كارد الدولي�ة
الصادرة من قبل املرف.
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
ان�ه “تم توزي�ع بطاقات املاس�ر
كارد ب�ن نح�و  52مديرية ودائرة
تابعة لوزارة الداخلية من الذين تم

توطن رواتبهم عىل املرف».
وأض�اف البي�ان أن “امل�رف
سيقوم باستكمال عملية التوزيع
للوجب�ات االخ�رى خ�الل ه�ذا
األس�بوع” .مبينا أنه “سيتم رفع
رات�ب املنتس�ب وتس�لمه ش�هر ًيا
عىل بطاقة املاس�ر يف آذار املقبل،
فضال عن االستفادة من الخدمات
املرفية التي يقدمها املرف عرب
بطاقة املاس�ر من سلف وقروض
وخدمات أخرى”.

كهرباء اجلنوب تعلن املباشرة بصيانة
اخلط اإليراني

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت الركة العام�ة لنقل الطاقة
الكهربائية يف الجنوب ،امس االثنن،
املب�ارشة بأعم�ال صيان�ة الخ�ط
االيران�ي يف املناط�ق الحدودي�ة م�ع
محافظة الب�رة اس�تعدادا لفصل
الصي�ف .وق�ال مدير الرك�ة ،زياد
ع�ي فاض�ل ،يف تري�ح صحف�ي
إن” مالكات نق�ل الطاقة يف الجنوب
ب�ارشت العم�ل ع�ىل صيان�ة خ�ط
خرمش�هر – ب�رة  ٤00( ٤00ك
ف) احد الخط�وط املجهزة ملحافظة
الب�رة “ .واض�اف ان”م�الكات

صيانة الخطوط يف ش�بكات ش�مال
الب�رة تعم�ل ع�ىل صيان�ة خ�ط
اس�ترياد الطاق�ة م�ن الجمهوري�ة
االس�المية االيراني�ة” .مش�ريا اىل ان
“اعم�ال الصيان�ة تتضمن اس�تبدال
الع�وازل املت�ررة ومعالج�ة تبتت
االسالك عىل مسار الخط وملدة ثالثة
ايام متتالية ،مع اطفاء الخط بواقع
 ٨س�اعات يومي�ا حت�ى االنتهاء من
اعمال صيانة وتجهيز الخط بش�كل
كامل” .يش�ار اىل ان العراق يستورد
بن  1100إىل  1200ميغاواط كهرباء
من إيران.

بغداد /الزوراء:
نّ
بن الخبري االقتصادي ،وسام التميمي ،امس
االثنن ،ان العاصمة بغداد بإمكانها التخلص
من ازمة الس�كن وحل مشكلة البطالة يف آن
واح�د ،مش�ددا ع�ىل رضورة اعتم�اد خطة
خمس�ية ملش�اريع البنى التحتية بعد توزيع
األرايض به�دف بنائه�ا واس�تقطاب الي�د
العاطلة عن العمل.
وق�ال التميم�ي يف تري�ح صحف�ي ان
“محافظ�ة بغ�داد ،وبع�د توجهه�ا لتوزيع

 200الف قطع�ة ارض بن مختلف الرائح،
تس�تطيع من خ�الل ذلك القض�اء عىل ازمة
الس�كن يف العاصم�ة ،م�ع رضورة إيص�ال
الخدمات الرورية لهذه األرايض».
وأضاف ان “البطالة ستنتهي يف العاصمة إذا
مابدأت مشاريع الخدمات التي ستستقطب
اكث�ر م�ن  100ال�ف ي�د عاطل�ة يف مختلف
مناطق بغداد».
نّ
وب�ن ان “مش�كلة البطال�ة وأزمة الس�كن
سيتم حلهما من خالل اعتماد خطة خمسية

أعلن أسعار السبائك واملسكوكات الذهبية لألسبوع احلالي

البنك املركزي يبيع  234مليون دوالر يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي ،ام�س االثنن ،عن
بيع�ه أكث�ر من  234ملي�ون دوالر ،وبمش�اركة
ً
مرف�ا .م�ن جه�ة اخ�رى ،ن�ر البن�ك
28
املركزي العراقي ،امس ،جدوالً بأس�عار السبائك
واملسكوكات الذهبية لألسبوع الحايل.
وش�هد البنك املركزي العراقي خ�الل مزاده لبيع
ورشاء العمالت األجنبية ،امس االثنن ،انخفاضا ً
واضح�ا يف مبيعاته لتص�ل إىل  234مليونا ً و528
ألف دوالر غطاها البنك بس�عر رصف أساس بلغ
 1190دين�ارا ً لكل دوالر ،مقارنة بيوم االحد التي
بلغت املبيعات فيها  224مليونا ً و 79ألف دوالر.
وتوزع الطلب بواقع  209مالين و 238ألف دوالر
لتعزي�ز األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت
واعتم�ادات ،فيم�ا بلغ اجمايل البي�ع النقدي 25
مليون�ا ً و 290أل�ف دوالر ع�ىل ش�كل بيع نقدي
غطاها البن�ك بالكامل بس�عر رصف بلغ 1190
دينارا ً لكل دوالر واحد .أما اجمايل املبيعات الكلية

فسجلت  234مليونا و 528ألفا و 970دوالرا.
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف ،البالغة 28
ً
مرف�ا يف م�زاد العمل�ة ،بأي�ة ع�روض لبي�ع
الدوالر.
يذكر أن البنك املركزي يجري جلسات يومية لبيع
ورشاء العمالت األجنبية ما عدا العطل الرس�مية
التي يتوقف البنك عن هذه املزادات.
من جهة اخرى ،نر البنك املركزي العراقي ،امس
االثنن ،جدوالً بأس�عار الس�بائك واملس�كوكات
الذهبية لألسبوع الحايل.
نّ
وب�ن الجدول أن مس�كوكة  22غم بلغ س�عرها
ً
مليون و 547دينارا ،يف حن بلغ س�عر الس�بيكة
عيار  5غم  328ألف دينار ،فيما بلغ سعر سبيكة
 10غم  649ألف دينار.
وأوضح الجدول أن سعر سبيكة  15غم بلغ 975
ألف دينار ،فيما بلغ س�عر سبيكة  20غم 1.309
مليون دينار ،وبلغ س�عر الس�بيكة عيار  25غم
 1.644مليون دينار.

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

س�كاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتف�ع الذه�ب أكثر م�ن اثنن
باملئ�ة ،ام�س االثنن ،ليس�جل
أع�ىل مس�توى من�ذ فرباي�ر/
ش�باط  ،2013إذ فاق�م ارتفاع
حاالت اإلصابة بفريوس كورونا
يف عدة دول غري الصن املخاوف
م�ن ت�رر النم�و االقتصادي
العامل�ي ،مما حف�ز اإلقبال عىل
املع�دن األصفر ال�ذي ُيعد مالذا
آمنا.
وارتف�ع الذه�ب يف املعام�الت
الفورية  1.2باملئة إىل 1663.06
دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة)
بحلول الس�اعة  0517بتوقيت
جرينت�ش ،وكان ق�د س�جل

وبالنس�بة للم�الذات اآلمن�ة
األخرى ،ارتفع الدوالر األمريكي
بينم�ا حوم�ت عائ�دات أذون
الخزان�ة االمريكية ألجل عرة
أع�وام ق�رب أدنى مس�توياتها
من�ذ أوائ�ل س�بتمرب /أيل�ول.
وابتعد ال�ن اليابان�ي أكثر عن
أق�ل مس�توياته من�ذ أبري�ل
نيس�ان  2019مقاب�ل العمل�ة
األمريكي�ة .بالنس�بة للمعادن
النفيس�ة األخرى ،زاد البالديوم
 0.3باملئ�ة إىل  2711.81دوالرا
لألوقي�ة وارتفع�ت الفضة 1.1
باملئ�ة إىل  18.67دوالرا لألوقية،
يف حن نزل البالت�ن  0.3باملئة
إىل  970.36دوالرا لألوقية.

بغداد /الزوراء:
أك�د الخب�ري االقتص�ادي ،ماج�د
الص�وري ،امس االثن�ن ،أن العجز
يف موازنة  2020سيكون كبريا ً جدا ً
بحس�ب امل�ؤرشات ،مبين�ا ً بأنه ال
يمكن تجاوز العجز إال بثالثة أمور.
وقال الصوري يف حديث صحفي إن
«املوازنة س�يتم االتف�اق عليها إذا
تم تمري�ر الحكوم�ة الجديدة ،ويف
حال لم يتم تمريرها والتأخري فيها
س�يكون مصريها كمصري موازنة
 .»2014واض�اف« :اىل ح�د اآلن لم
تن�ر املوازنة ،ولك�ن التريحات
الت�ي صدرت من مختل�ف الجهات
تش�ري إىل أن العجز س�يتجاوز 48
اىل  50تريلي�ون دين�ار ،وهذا الرقم
مخال�ف لقانون االدارة املالية الذي

رويرز /متابعة الزوراء:
تراجع�ت بورص�ات الرق
األوس�ط ،امس االثنن ،بفعل
االنتش�ار الرسي�ع لف�ريوس
كورون�ا يف دول أخ�رى
بخ�الف الص�ن ،مم�ا ألق�ى
بظ�الل قاتمة ع�ىل توقعات
نم�و االقتص�اد العامل�ي.
ون�زل مزي�ج برن�ت الخ�ام
 2.37دوالر أو  4.1باملئ�ة إىل
 56.13دوالرا بحلول الساعة
 1145بتوقي�ت جرينت�ش.
واس�تمرت خس�ائر األسهم
العاملي�ة مع تنام�ي املخاوف
م�ن أث�ر الف�ريوس يف ظ�ل

الهوام�ش بصفة عامة م�ا يمثل
عام�ال س�لبيا للبروكيماوي�ات
لك�ن القطاع تأث�ر أيضا بفريوس
كورون�ا مب�ارشة ألن الص�ن
مستهلك رئييس .وأضاف ”البنوك
تواجه مجموع�ة تحديات خاصة
به�ا م�ن ضغ�ط هوام�ش صايف
الفائدة وارتفاع تكلفة املخاطر“.
ويف قط�ر ،نزل امل�ؤرش  1.3باملئة
بعدم�ا تراجع�ت جميع األس�هم.
ونزل س�هم م�رف الريان اثنن
باملئة وبن�ك قطر الوطن�ي واحدا
باملئ�ة .ونزل م�ؤرش أبوظبي 2.2
باملئة ،وهوى س�هم بن�ك أبوظبي
األول  4.5باملئ�ة مس�جال أق�ل

يق�ول ان العجز يجب أن ال يتجاوز
 3باملي�ة من الناتج املحي االجمايل،
وإذا حس�بنا النات�ج االجم�ايل
ع�ىل اس�اس االس�عار الثابتة فإن
العجز س�يكون بحدود  6ترليونات
دينار ،وإذا حس�بناه عىل حس�اب
االس�عار الجاري�ة فأن�ه س�يكون
 7ون�ص ترليون�ات دوالر» .وتابع
أن «العج�ز كب�ري ج�دا ً وتجاوزه ال
يمكن إال ع�ن طريق ثالثة محاور،
اما تقلي�ل النفقات التش�غيلية اىل
درجة كب�رية ج�داً ،وخصوصا ً بند
املخصص�ات واملنافع ،أو اللجوء اىل
الرائب وهذا ايضا ً ثقل كبري جدا ً
عىل الش�عب العراقي ،أو االقراض
الخارج�ي ،وهذا ايضا ً تتحمل ثقله
االجيال القادمة».

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية

تراجع بورصات الشرق األوسط بفعل فريوس “كورونا”
ارتفاع كبري يف أع�داد اإلصابات يف
كوري�ا الجنوبية وإيطاليا وإيران.
وهبطت البورصة السعودية ثالثة
باملئة مس�جلة أكرب خس�ارة منذ
 13ماي�و /أي�ار حينم�ا تعرضت
ناقلت�ا نفط لهجوم قبالة س�احل
دولة اإلمارات .وفقد سهم مرف
الراجح�ي  3.7باملئ�ة يف ح�ن
هبط س�هم الرك�ة الس�عودية
للصناع�ات األساس�ية (س�ابك)
أربع�ة باملئة.ونزل س�هم أرامكو
الس�عودية  1.9باملئ�ة إىل 33.4
ريال .وقال ،فراجي�ش بهانداري،
مدير محفظة يف املال كابيتال :إن
أس�عار النف�ط املنخفضة تقلص

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

اقتصادي :عجز موازنة  2020ميكن
جتاوزه بثالثة أمور

املعدن األصفر يقفز أكثر من  % 2منذ شباط 2013
يف وق�ت س�ابق م�ن الجلس�ة
 1678.58دوالرا .ويف التعامالت
اآلجلة يف الواليات املتحدة ارتفع
الذهب واح�دا باملئ�ة إىل 1665
دوالرا.
وواصل�ت األس�هم العاملي�ة
خس�ائرها م�ع نم�و املخاوف
بش�أن انتش�ار امل�رض خارج
الص�ن وزي�ادة ح�ادة يف أعداد
اإلصاب�ات يف إيطالي�ا وإي�ران.
يف حن أعلنت كوري�ا الجنوبية
رفع مس�توى التأهب لألمراض
املعدية إىل أعىل مستوياته.
وأبدت منظم�ة الصحة العاملية
قلقه�ا من تزايد حاالت اإلصابة
دون صلة واضحة بالصن.

لتوزيع األرايض ،وايصال الخدمات واملبارشة
بالبن�اء ،حي�ث ان عملي�ة البن�اء والخدمات
ستستقطب معظم العاطلن عن العمل».
واكد ان “بغداد تحتوي عىل اكثر من  60الف
قطع�ة ارض س�كنية غري مأهول�ة يف جانب
الك�رخ ،واكث�ر منه�ا يف الرصافة باس�تثناء
االقضي�ة والنواح�ي” .الفت�ا اىل ان “توزي�ع
األرايض سيقدم للدولة مردودات مالية كبرية
تس�اهم يف رفد املوازن�ة ،وتخل�ص البلد من
البطالة وتقيض عىل ازمة السكن”.

مس�توى منذ مايو /أيار .ويف دبي
فقد املؤرش  0.8باملئة ،يف حن نزل
س�هما إعمار العقاري�ة والعربية
للطريان  2.6باملئة لكل منهما .ويف
الكوي�ت تراجع املؤرش  1.7باملئة،
وفقد م�ؤرش البحري�ن 0.5باملئة
بعدما أعلن البلدان عن أول حاالت
إصابة بفريوس كورونا ألشخاص
عائدين من إيران .وخارج الخليج
فق�دت بورص�ة م�ر  1.7باملئة
عقب خسارة البنك التجاري الدويل
 1.1باملئة ورشك�ة مر الجديدة
لإلس�كان والتعمري ع�رة باملئة
بعدما لم تتلق عروضا لتويل اإلدارة
ورشاء حصة يف الركة.

بغداد /الزوراء:
اغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة ،امس اإلثنن ،عىل ()464.70
نقط�ة مرتفعا بنس�بة ( )0.38%عن
اغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )462.95نقطة .وبلغ عدد الركات
املدرج�ة  -104:رشك�ة ،أم�ا ع�دد
ال�ركات املتداول�ة فق�د بل�غ 32 -:
رشكة ..فيما بلغ عدد االسهم املتداولة
( )584,498,470سهما ،وبلغت قيمة
االس�هم ( ) 706,562,335دين�ارا .
وتداول اس�هم ( )32رشك�ة من اصل
( )103رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق..
واصبح عدد ال�ركات املتوقفة بقرار
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها
بتعليمات االفصاح املايل ( )24رشكة .

وبل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق
النظامي ( )4,254مليون سهم بقيمة
بلغ�ت ( )8,975ملي�ون دين�ار م�ن
خ�الل تنفيذ ( )13صفقة عىل اس�هم
رشكتن  .أما عدد االسهم املشراة من
املس�تثمرين غري العراقين يف الس�وق
الثان�ي فق�د بل�غ ( )760ال�ف س�هم
بقيمة بلغ�ت ( )1,816ملي�ون دينار
م�ن خ�الل تنفي�ذ ( )8صفق�ات عىل
اس�هم رشكة واحدة  .فيم�ا بلغ عدد
االس�هم املش�راة من املستثمرين غري
العراقي�ن يف الس�وق الثان�ي ( )2الف
س�هم بقيمة بلغت ( )1الف دينار من
خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل اس�هم
رشكتن.

الرياضي

أصفر وأمحر

احتاد الكرة حيدد يوما
واحداً لتواجد اإلعالم

بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتحاد العراقي لكرة القدم يوما واحدا لتواجد االعالم داخل االتحاد.
وذك�ر االتحاد ان�ه «تقرر ان يكون يوم االربعاء من كل اس�بوع الس�اعة
الواح�دة ظه�را موع�دا لتواجد االعالمي�ني والقن�وات االعالمي�ة يف مقر
االتحاد».
وبني انه «سيتم الحصول عىل مادتهم االعالمية مع نرش التقرير االسبوعي
لعمل االتحاد».
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منتخبنا الشبابي يواجه مصر يف دور الثمانية ..بعد غ ٍد

جثري  :حققنا أهداف املشاركة ومنتخبات الفئات العمرية حباجة للرعاية والدعم
الخرب  /موفد االتح�اد العراقي للصحافة
الرياضية
يواج�ه منتخ�ب الش�باب بك�رة القدم يف
تم�ام الس�اعة السادس�ة والنص�ف من
مس�اء الخميس املقبل نظ�ريه املرصي يف
اطار مباريات دور الثمانية لبطولة العرب
التي تتواصل فعالياتها يف اململكة العربية
السعودية.
واك�د ،قحط�ان جث�ري ،م�درب منتخبن�ا
الش�باب :ان الفوز عىل موريتانا والتأهل
الصع�ب ل�ه طع�م خ�اص بالرغ�م م�ن
الظروف الصعبة التي عانى منها الفريق.
واضاف جثري :ان الفريق املوريتاني فريق
قوي ومنظم ويلعب كرة قدم حديثة ،وتم
اع�داده من�ذ ف�رتة طويلة ويمل�ك العبني
متميزي�ن مثل يوس�ف وار واحمد محمد
يحي�ى وايب�ات لوكوب�ري ،فيم�ا عان�ى
فريقن�ا من غياب عدد من الالعبني نتيجة
الحرمان ،منهم زيد حنتوش ومنتظر عبد
االم�ري  ،واس�تطاع الب�دالء ان ينف�ذوا ما
طلبن�اه منه�م ،وان االس�تقرار الفني بدأ
يظهر عىل الفريق ،ونأمل ان يتطور االداء
من اجل االستعداد بشكل افضل لنهائيات
كاس اسيا للشباب يف اوزبكستان يف شهر
ترشين االول املقبل.
واوض�ح جثري “ اننا نعم�ل بواقعية واننا
ننتظر مواجهة احد املنتخبات (السعودية
او مرص او الجزائ�ر) يف الدور املقبل ،وان
لكل مب�اراة ظروفها ،ونعم�ل عىل تقديم
مباراة جي�دة بالرغم م�ن صعوبة املهمة
الن امكاني�ات الف�رق املنافس�ة وط�رق
اعدادها للبطولة افض�ل من فريقنا الذي
عاش ظ�روف اعداد صعب�ة ،منها توقف
املنافسات الرياضية وعدم استقرار البلد.
وطالب جثري برضورة االهتمام بمنتخبات

حرة مباشرة
اهلداف علي رياح

د.هادي عبد اهلل

الفئ�ات العمرية ،وق�ال “ نتمنى االعتناء
بمنتخبات الفئات العمرية الن مشاركتنا
الحالية كان�ت برسعة ولم تش�هد اعدادا
يتناسب مع قوة الفرق املشاركة بالبطولة
العربية ،وان الفريق خاض مباراتني امام
السعودية يف طريق اعداد الفريق ،وبعدها
لعبن�ا ث�الث مباري�ات رس�مية وننتظ�ر

النجم مهند علي يشارك بديال يف مباراة
فريقه بورتيمونينسي أمام بورتو
بغداد /متابعة الزوراء
ش�ارك نجم املنتخب الوطني لكرة القدم ،مهند عيل ،يف اول مباراة له
مع فريقه بورتيمونينيس بالدوري الربتغايل املمتاز.
ولعب بورتيمونينيس امام املتصدر بورتو يف املواجهة التي اقيمت عىل
ملعب االخري “دراجاو” لحساب الجولة ال� 22من البطولة.
وشارك مهند عيل كبديل يف املباراة التي انتهت بفوز بورتو  ،1-0حيث
دخل اىل ارضية امللعب يف الدقيقة  76من عمر املباراة.
وكاد ان يسجل مهند عيل اول اهداف مع فريقه الربتغايل بكرة مقصية
رائعة يف الدقيقة  ، 83لكن كرته جاورت املرمى.
ولعب مهند عيل  17دقيقة يف املباراة تحصل عىل تقييم  5.8من تسديدة
واحدة والتحام هوائي ناجح ،وتمريرات ناجحة بنسبة .50%

جهاد الطاهر :امليناء سيقدم
مومسا يليق بتاريخ النادي
متابعة /متابعة الزوراء
اك�د ،جه�اد الطاه�ر ،م�رشف
فري�ق املين�اء لك�رة الق�دم ،ان
فريق�ه ق�دم أداء كب�ريا ولع�ب
بروحية الفوز و اإلنتصار.
واض�اف :نؤك�د أن كل مب�اراة
لفريقنا يف الدوري تعد لنا نهائي
بطولة.
وب�ني :لن نف�رط بع�ون الله يف
اية نقاط من مبارياتنا القادمة
وسنتمسك بالصدارة.

وتابع :ان�ه بتكاتف الجميع من
كادر تدريب�ي والعب�ني و ادارة
النادي س�يكون للمين�اء الحظ
األوفر يف املنافسة عىل الدوري.
وزاد ان هذا املوسم امليناء عازم
ع�ىل تقديم األداء و النتائج التي
تليق بتاريخ النادي.
وذكر :نعاهد جماهرينا املينائية
الوفية عىل ان يكون هذا املوسم
اس�تثنائياً ،ونعي�د الربيق للكرة
البرصية.

جبار  :نظام مسابقة الدوري ال
يتحمل إخفاقتني متتاليتني
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الح�دود بكرة القدم ،مظفر جبار ،أن ردة فعل فريقه أمام
نف�ط الجنوب ،كان�ت متوقعة بعد الخس�ارة يف الجول�ة املاضية من
ال�دوري أم�ام أربيل.وفاز الح�دود عىل ضيفه نف�ط الجنوب (،)2-0
ع�ىل ملعب التاجي يف الجولة الثانية من الدوري املمتاز.وقال جبار”:
الطريقة املعتمدة ملسابقة الدوري تجربك عىل العودة بعد كل كبوة ألن
الخسارتني املتعاقبتني تعني تراج ًعا كب ً
ريا يف الئحة الرتتيب”.وأضاف:
“عزمن�ا عىل رضورة تعويض خس�ارتنا األوىل أم�ام أربيل خالل لقاء
نف�ط الجنوب ،وتمكنا من تحقيق املطلوب”.وتابع“ :الالعبون قدموا
مب�اراة كب�رية ،وطبقوا الواجب�ات املحددة لهم وتمكنا من اس�تغالل
نقاط ضع�ف نفط الجن�وب وأس�فر الضغط املتواصل عن تس�جيل
هدف�ني ،وأهدرنا ً
فرصا أخرى قابلة للتس�جيل”.وأوضح “أن حس�ام
ج�اد الله من املواهب الصغ�رية واملميزة ،حيث تم اكتش�اف موهبته
ً
هذا املوس�م مع الفريق”.
مضيفا“ :منحناه الفرصة الكاملة ،وتمكن
من تقديم نفسه بقوة حيث سجل هديف املباراة”.

الرابعة ،وهي بال ش�ك ستسهم يف بزيادة
خ�ربة العبين�ا واحتكاكه�م م�ع الف�رق
القوية ،وستكون الفائدة حارضة يف كاس
اسيا املقبلة للشباب.
واحتف�ل العبو منتخبنا الش�بابي واملالك
التدريب�ي للفريق بالفوز ع�ىل طريقتهم
الخاص�ة ،ووثق�ت كام�ريا الزميلني ،والء

مفي�د وامني رشاد ،لحظات الفوز والفرح
بش�كل متمي�ز  ،حي�ث ع�رب الجميع عن
س�عادتهم بالف�وز والتأه�ل ل�دور رب�ع
النهائ�ي م�ن كاس العرب للش�باب تحت
 20عام�اً ،واس�تمرت االحتف�االت م�ن
ملعب املب�اراة اىل فندق هوليداي ان ،وهو
مقر اقام�ة الوفد العراق�ي بمدينة الخرب

السعودية.
وحقق منتخبنا الش�بابي فوزا ً مهما ً عىل
نظ�ريه املوريتان�ي بهدف�ني نظيف�ني يف
املباراة التي جرت عىل ملعب االمري سعود
بن جل�وي بالرك�ة ضمن الجول�ة الثالثة
للمجموع�ة االوىل لكاس العرب للش�باب
تحت  20عاما ً .

رعد سليم :تكليفنا يف جلنة احلكام استحقاق بعد ظلم أربع سنوات
بغداد /متابعة الزوراء
اكد الحكم الدويل السابق ،رعد سليم ،أن تكليفه
يف لجن�ة الحكام باالتحاد العراق�ي لكرة القدم،
يعد استحقاقا ً له بعد ظلم اربع سنوات.
وكلف مدير شؤون االتحاد العراقي لكرة القدم،
احمد عباس ،الحكم الدويل السابق رعد سليم اىل
جانب عدد من الحكام الدوليني الس�ابق ،إلدارة

لجنة الحكام يف املرحلة املقبلة.
وقال سليم إن “تكليفي يف لجنة الحكام من قبل
مدير ش�ؤون اتح�اد الكرة ،احم�د عباس ،اعده
استحقاقا ً بعدما طالني الظلم ملدة اربع سنوات
س�ابقة ،تمت محارتبي بها داخ�ل اتحاد الكرة
وخارجه”.
واوضح أن “املنصب ال يش�كل اولولية بالنسبة

يل ،بق�در م�ا يهمني تطوير وخدم�ة كرة القدم
العراقي�ة ،والعم�ل بجه�د لتصحي�ح االخط�اء
السابقة يف عمل اللجنة”.
وكان مدير شؤون االتحاد العراقي لكرة القدم،
احم�د عباس ،اك�د انه تم تش�كيل هيئة مؤقتة
للجنة الحكام يف اتحاد الكرة لعدم وجود لجنة.

الشك ان مباريات كرة القدم غري مباريات كرة القلم من حيث املكان
وادوات اللع�ب وقان�ون اللعب وعدد الالعبني ،وه�ي غريها ايضا يف
امله�ارات ،ويف اش�ياء اخ�رى كث�رية ،لذا لن نسرتس�ل يف ع�د نقاط
االختالف وانما سننطلق من نقطة االتفاق ،وهي ان الكرة قاسمهما
املش�رتك ،واذا كان كثريون قد تألقوا يف كرة القدم حتى بات عس�ريا
عىل املؤرخ املعارص ان يس�تذكر ويذكر الجميع ،بل حتى نصف عدد
النج�وم ،وربم�ا حتى ربع الرب�ع ،ولكن الحال يف ك�رة القلم يختلف
تماما الن النجوم يف اعالمنا الريايض ما زالوا يف حدود قدرات الذاكرة
عىل العد.
ومن بني ابرز نجوم كرة القلم العراقية ،بل العربية ،االعالمي العراقي
الكب�ري ،عيل رياح ،وليس يف هذا الحك�م نفحات مجاملة النها أمانة
أتحمله�ا بصفتي نائبا لرئيس االتحاد العرب�ي للصحافة الرياضية،
وبصفت�ي اس�تاذا جامعي�ا يف مواد اعالمي�ة كثرية ،ابرزه�ا االعالم
املتخصص والصحافة االذاعية والتلفزيونية.
يقوم هذا الحكم النقدي عىل اس�س متينة ،منها كل نتاج عيل رياح
املكت�وب ،ونخص من�ه املقال ،وايضا نتاج عيل ري�اح الثر يف االذاعة
والتلفزيون ،وكذلك يف التأليف ،هذه االسس التي نهضت عليها عمارة
عيل رياح املهنية اس�تطاعت ان تبهرنا كل مرة ننظر اليها النها ذات
ابعاد متناس�قة وتصامي�م مميزة والوان مبهج�ة ،وكل تلك امليزات
اس�تقاها من ثقافة عامة تس�لح بها ،وظل يحافظ عىل تطويرها،
منذ ان دخل عالم االعالم الريايض بمبارياته املميزة.
أم�ا تحفة ع�يل رياح االخرية ،فهي كتاب “ك�رة القلم“ ،فإنها هدية
لجيل س�ابق وآخر الحق ،وآخر بني االثن�ني يتلمس طريق النجومية
ه�ذه االيام ..فاملقاالت املئة التي تضمنها الكتاب تعكس روحا وثابة
يف الكتابة ربما لم تلفتنا اليها وهي عىل س�طح جريدة او مجلة كما
هي اليوم بني دفتي كتاب رائع.
والبد من االش�ارة اىل املقدم�ة الرائعة للكتاب الت�ي افتتح بها رياح
مباريات�ه بعد االهداء الذي تهب منه نس�ائم الوفاء ،املقدمة انطوت
عىل افكار غاية يف االهمية وهي تنبع من معني تجربة عمرها اربعني
عاما ،وقد تزيد إذا ما اضيف اليها سنوات الشغف.
شكرا عيل رياح وأنت تسجل مئة هدف يف مباراة واحدة من مباريات
كرة القلم ،بعد ان جمعت مئة مقال يف كتاب واحد ،وقد يحسدك عىل
هذا االنجاز هداف�و مباريات كرة القدم ..إنه االبداع الذي تمتعنا به،
وهو للجيل الصاعد والالحق مصدر إلهام ،وكذلك مصدر معرفة لفن
املقال الصحفي الريايض. .مرة اخرى شكرا أيها الهداف املميز.

الصقور تهزم الصناعات بالثالثة وتعادل مثري بني الكهرباء والشرطة
بغداد/رافد البدري
تص�در فريق الق�وة الجوية ترتيب
ف�رق ال�دوري املمتاز بك�رة القدم
بانته�اء الجول�ة الثاني�ة برصيد 6
نق�اط ،بع�د ان حق�ق ف�وزا ً كبريا ً
عىل الصناع�ات الكهربائية بثالثية
نظيف�ة ،وح�ل فري�ق اربي�ل ثانيا ً
بالرصي�د نفس�ه م�ن النق�اط اثر
الف�وز ع�ىل نف�ط ميس�ان بهدف
دون رد ج�اء يف الوق�ت القات�ل،
وعزز امليناء ف�وزه االول بفوز اخر
عىل حس�اب مضيفه نفط الوسط
به�دف دون رد احت�ل فيه�ا املركز
الثالث برصيد  6نقاط ايضاً ،واحتل
النجف املركز الرابع برصيد  4نقاط
اثر التعادل االيجابي بهدف ملثله مع
فريق الطلبة ،وبنفس الرصيد احتل
النفط املركز الخامس بعد ان تعادل
ايجابيا ً م�ع الرشطة بثالثة اهداف
ل�كل منهما،وجاء الح�دود باملركز
السادس برصيد  3نقاط بعد الفوز
الذي تحقق عىل فريق نفط الجنوب
بهدف�ني نظيف�ني ،واحت�ل الزوراء
املركز الس�ابع برصيد  3نقاط من
مباراة واحدة ،حيث وضعته القرعة
يف االنتظ�ار يف الدور الثاني ،ووضع
نفط الوسط نفسه يف املركز الثامن
برصي�د  3نقاط ،اليكم مفصالً عن
مباريات الجول�ة الثانية وكما ييل،
تمك�ن فري�ق النج�ف م�ن خطف
نقط�ة مهمة م�ن مضيف�ه فريق
الطلبة ،بعد ان فرض نتيجة التعادل
االيجاب�ي به�دف ملثله ع�ىل نتيجة
املباراة التي ضيفها ملعب الش�عب
الدويل  ،قدم الفريقان مباراة جيدة
املستوى اتسمت بالندية واالثارة يف
اغلب دقائقها ً مع افضلية نس�بية
لفري�ق الطلب�ة  ،وتمك�ن الحارس
ن�ور صربي م�ن التص�دي لكرتني

خطرت�ني ،فيم�ا اعتم�د الضي�وف
ع�ىل الهجم�ات املرت�دة يف محاولة
لطرق املرمى،لينتهي الشوط االول
بالتعادل بدون اهداف ،ويف الشوط
الثاني بدا الفريق الطالبي مهاجما ً
منذ البداية ،وسنحت لالعبيه فرصا ً
س�هلة للتس�جيل لكنه�ا ضاع�ت
بسبب الترسع ،ومن هجمة جانبية
رسيع�ة تمكن الالعب محمد جفال
م�ن تس�جيل ه�دف الطلب�ة االول
يف الدقيق�ة  ،67بع�د ان تعامل مع
الكرة املعكوسة من الجانب بلمسة
ذكي�ة وضعها عىل يم�ني الحارس
نور ص�ربي ،حاول بعده�ا الفريق
النجفي العودة اىل املباراة من خالل
االعتماد عىل الهجمات املعاكس�ة،
ومن احدى الهجمات حصل الفريق
ً
نتيجة
عىل رضب�ة جزاء صحيح�ة
العثار متعم�د ،انربى لها املخرضم
صالح سدير وس�ددها بقوة ولكن
الح�ارس تمك�ن م�ن رده�ا لتجد
اقدام البديل عيل سعد الذي سددها
داخ�ل اله�دف(د ،)86معلن�ا ً ع�ن
هدف التعادل لفريقه ،حاول بعدها
الطالب تس�جيل هدف يضمن لهم
الف�وز لك�ن دون ج�دوى ،لتنتهي
املب�اراة بالتع�ادل االيجابي بهدف
ملثله.،
وتعادل فريقا النفط وضيفه امانة
بغداد بهدف لكل منهم�ا يف املباراة
الت�ي ج�رت ع�ىل ملع�ب النف�ط،
وانته�ى ش�وطها االول بتق�دم
الضي�وف فريق بغ�داد بهدف دون
رد احرزه املخرضم مصطفى كريم
حيث س�دد الكرة التي لعبها زميله
جاس�م محمد م�ن الجان�ب قوية
داخل الش�باك عىل يسار الحارس،
لينتهي الش�وط االول بهذا الهدف،
ويف الدقيقة  92تمكن الالعب بسام

ش�اكر م�ن معادل�ة الكف�ة ،حيث
سيطر عىل الكرة امللعوبة من زميله
عب�د القادر طارق ووضعها ارضية
عىل يسار الحارس.
وحق�ق فري�ق القوة الجوي�ة فوزا ً
عريض�ا ً ع�ىل فري�ق الصناع�ات
الكهربائي�ة بثالثي�ة نظيفة حملت
اقدام املتألق ايمن حسني ،يف املباراة
الت�ي ضيفعه�ا ملع�ب الصناع�ة
وانته�ى ش�وطها االول بتق�دم
الضي�وف به�دف دون رد ،ق�دم
الفريق�ان مب�اراة جيدة املس�توى
ورسيع�ة ،م�ع افضلي�ة نس�بية
لفري�ق الق�وة الجوية الت�ي تمكن
من تسجيل الهدف االول يف الدقيقة
 42براسية ايمن حسني الذي انربى
للك�رة الجانبية امللعوبة من س�يد
محسن ووضعها عىل يمني الحارس
عيل مطرش ،لينتهي الش�وط االول
به�ذا الهدف ،وم�ع بداية الش�وط
الثاني ب�دا الفريق الجوي بالهجوم
يف محاول�ة لتعزيز النتيج�ة ،فيما
اعتمد فريق الصناعات الكهربائية
ع�ىل الهجم�ات املرت�دة م�ن اج�ل
العودة اىل املب�اراة ،ويف الدقيقة 59
اض�اف املتالق ايمن حس�ني هدف
الجوي�ة الثاني بع�د ان تابع الكرة
املبعدة من الركلة الركنية وسددها
باملبارش ارضية قوية داخل املرمى،
ولم تمض سوى  7دقائق عىل الهدف
الثان�ي اضاف املتالق ايمن حس�ني
هدف فريقه الثالث يف الدقيقة ،66
بعد ان تابع الك�رة البينية امللعوبة
خلف املدافعني ولعبها بلمسة ذكية
داخل املرمى.
وسجل فريق امليناء فوزا ً صعبا ً عىل
نظ�ريه نفط الوس�ط به�دف دون
رد يف املب�اراة الت�ي ضيفه�ا ملعب
كربالء الدويل وانتهى شوطها االول

بالتعادل السلبي بدون اهداف ،قدم
الفريق�ان مب�اراة قوي�ة ورسيعة
وعىل م�دى الش�وطني ويف الدقيقة
 72تمكن حس�ام مالك من تسجيل
هدف الف�وز الوحيد لفري�ق امليناء
البرصي.
وتع�ادل فريق�ا الكهرب�اء وضيفه
الرشط�ة ايجابي�ا ً بثالث�ة اه�داف
ل�كل منهما ،يف املباراة التي ضيفها
ملع�ب التاجي وش�هدت مهرجانا ً
من االهداف الجميلة ،قدم الفريقان
مب�اراة قوية ورسيع�ة وعىل مدى
ش�وطي املباراة ،تقدم الكهرباء يف
الدقيقة  13من املب�اراة عن طريق
احمد محم�ود الذي اس�تغل تباطا
املدافع وسيطر عىل الكرة وارسلها
قوية عىل يس�ار الحارس ،وكان رد
الرشط�ة رسيعا ً حي�ث تمكن عالء
عبد الزهرة تس�جيل هدف التعادل
براس�ية جميل�ة ،لينتهي الش�وط
االول بالتعادل االيجابي بهدف لكل
م�ن الفريقني ،ومع بداية الش�وط
ً
م�رة اخرى
الثاني تق�دم الكهرباء

يف الدقيق�ة  60ع�ن طري�ق ع�الء
محيس�ن الذي استغل خطا املدافع
س�عد ناط�ق وس�يطر ع�ىل الكرة
وس�ددها داخل الش�باك عىل يمني
الحارس محم�د حميد ،وبعد مرور
 7دقائ�ق س�جل امج�د وليد هدف
التع�ادل لفريق الرشطة بتس�ديدة
صاروخية وضعها يف اقىص الزاوية
الي�رسى للح�ارس ،وم�ن هجم�ة
مرت�دة رسيعة م�ن الجانب تمكن
اللعب مراد محمد من وضع فريقه
يف املقدمة بتسيجيله الهدف الثالث
للكهرب�اء ،حيث تعامل م�ع الكرة
الجانبي�ة ب�ذكاء ودخ�ل منطق�ة
الج�زاء واس�كنها الش�باك ،وم�ن
هجم�ة مرت�دة وكرة عالي�ة ارتقة
لها مروان حسني ووضعها براسية
متقن�ة داخ�ل الش�باك معلن�ا ً عن
ه�دف التع�ادل لفريق�ه (د،)82
لتنته�ي املباراة بالتع�ادل االيجابي
بثالثة اهداف لكل من الفريقني.
وتمك�ن فري�ق اربي�ل م�ن هزيمة
فري�ق نفط ميس�ان يف عق�ر داره

به�دف دون رد حم�ل امض�اء
املح�رتف الكامريون�ي مين�دوكا
كرس�توفر يف الوق�ت القات�ل م�ن
املب�اراة التي جمعتهم�ا عىل ملعب
ميسان الدويل.
وحق�ق فريق الح�دود ف�وزا ً ثمينا ً
عىل ضيفه نف�ط الجنوب البرصي
بهدف�ني نظيف�ني يف املب�اراة الت�ي
ضيفه�ا ملع�ب التاج�ي وانته�ى
ش�وطها االول بتق�دم اصح�اب
االرض به�دف دون رد ،ق�دم
الفريقان مباراة متوسطة املستوى
مع افضلية نس�بية لفريق الحدود،
تق�دم اصح�اب االرض يف الدقيقة
 20م�ن املباراة عن طري�ق الالعب
حس�ام جار الله ،فيما حاول نفط
الجن�وب العى�ودة اىل املب�اراة م�ن
خالل االعتماد عىل الهجمات املرتدة
لكن دون جدوى ،ويف الشوط الثاني
اضاف فري�ق الحدود الهدف الثاني
يف الدقيقة  75وال�ذي حمل امضاء
حس�ام جار الل�ه ايض�اً ، ،لتنتهي
املباراة بفوز فريق الحدود.
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ذهاب مثن نهائي دوري أبطال أوروبا

اعالم الكرتوني

برشلونة بضيافة نابولي يف سان باولو وتشيلسي يستقبل بايرن يف ستامفورد بريدج
يخ�وض برش�لونة االس�باني مباراته أمام
ناب�ويل االيطايل منتش�يا باس�تعادة صدارة
ال�دوري وتأل�ق نجم�ه األرجنتين�ي ليونيل
مي�يس بتس�جيله رباعي�ة يف مرم�ى إيبار
السبت املايض.
ويحل برش�لونة ضيفا عىل نابويل يف ملعب
“س�ان باولو” يف أول مب�اراة ملدربه الجديد
كيكي س�يتني بدوري أبط�ال أوروبا ،وهي
مهم�ة تب�دو س�هلة يف ظ�ل أداء الفري�ق
اإليط�ايل املتذبذب وابتعاده عن املراكز األوىل
يف الكالتشيو.
ولم يس�بق أن تواجه برش�لونة ونابويل من
قب�ل يف دوري األبط�ال الذي ل�م يخرس فيه
البارسا هذا املوسم.
وباملثل لم يخرس ناب�ويل يف دور املجموعات
لكنه حل ثانيا يف مجموعته خلف ليفربول.
لك�ن تاري�خ الفري�ق الكتالون�ي يف
املباري�ات الت�ي يخوضه�ا خ�ارج أرضه يف
التش�امبيونزليج غري مب�رش حيث فاز ب�6
فقط من آخر  16مباراة كزائر.
وتلق�ى الجه�از الفن�ي لربش�لونة رضب�ة
موجعة ،بإصابة سريجي روبريتو ،الظهري
األيم�ن للفريق ،وبحس�ب املوقع الرس�مي
للنادي ،فإن س�ريجي روبريت�و ،يُعاني من
إصاب�ة عضلية يف الفخذ األيمن ،وس�يغيب
مدة ترتاوح بني أسبوعني و 3أسابيع.
وقرر كيكي س�يتني املدير الفني لربشلونة،
استبعاد روبريتو من القائمة التي ستسافر

إىل إيطاليا لخوض املباراة ،الثالثاء املقبل.
وبه�ذه اإلصابة ،ينض�م روبريت�و ،لقائمة
اإلصاب�ات الت�ي تض�م لوي�س س�واريز،
وعثمان ديمبيل ،وجوردي ألبا.

وعىل ملعب “س�تامفورد بري�دج” يتواجه
تش�يليس وبايرن ميونيخ يف تك�رار لنهائي
 2012ال�ذي فاز به الفريق اللندني ،ووقتها
كان فرانك المبارد مدرب البلوز حاليا العبا

7

يف الفريق.
وبع�د ع�ام انتق�م الباي�رن تح�ت قي�ادة
جواردي�وال من تش�يليس بقي�ادة الربتغايل
جوزي�ه مورينيو وفاز عليه يف مباراة كأس

السوبر األوروبي .2013
ويف أعوام س�ابقة ،كان الفريقان قد التقيا
يف ربع نهائي دوري األبطال موسم - 2004
 2005وحسم تشيليس املواجهة لصالحه.
ويخوض البايرن هذا اللقاء بعدما اس�تعاد
مستواه يف الدوري األملاني عقب إقالة املدرب
نيكو كوفاتش وتعيني هانز فليك.
ويتص�در الفري�ق الباف�اري البوندس�ليجا
حاليا ،أما تش�يليس فقد فاز السبت املايض
عىل توتنهام  1 - 2محققا انتصاره األول يف
الربيميري ليج منذ  4جوالت.
وتح�وم الش�كوك ح�ول مش�اركة النج�م
األملاني ليون غوريتسكا مع بايرن ميونيخ،
بينم�ا تأك�د غي�اب النجم الفرن�يس نغولو
كانتي عن تشيليس.
وكال املدربني ال يملكان خربة عىل املس�توى
التدريب�ي يف مس�ابقة دوري أبطال أوروبا،
فران�ك المبارد ال�ذي يدرب فري�ق يلعب يف
الدوري املمتاز ألول مرة وهانزي فليك الذي
يتقاس�م نفس الش�يئ مع أفضلية لألخري
كون�ه كان مس�اعدا ليواخي�م ل�وف أثن�اء
التتويج ب�كأس العال�م  2014مع املنتخب
األملاني.
ويمتلك العبي بايرن ميونيخ خربة كبرية يف
هكذا مواعيد حيث يس�عى الفريق للتتويج
باللقب للمرة السادسة يف تاريخه ومعادلة
رقم ليفربول االنجليزي ،وعىل الجانب اآلخر
سبق لتشيليس أن توج مرة وحيدة.

أرسنال حيقّق فوزاً مثرياً على إيفرتون

س�جل بيري-إيمري�ك أوباميانغ هدفني ليقود أرس�نال للفوز 3
  2ع�ىل إيفرتون ،يف املرحلة الس�ابعة والعرشي�ن من الدورياإلنكليزي املمتاز.
وضع دوميني�ك كالفرت-لوين إيفرت�ون يف املقدمة يف الدقيقة
األوىل بركل�ة هوائية بعد دفاع يسء من ديفيد لويز لكن رد فعل
أرسنال كان جيدا ً حيث منح املهاجم الصاعد إيدي نكيتيا ،الذي
بدأ أساسيا ً عىل حس�اب ألكسندر الكازيت ،التعادل ألرسنال يف
الدقيقة  27وبعدها بست دقائق سجل أوباميانغ هدف التقدم.
وتعادل الربازييل ريتشارليس�ون إليفرتون قبل انتهاء الش�وط
األول لكن أرسنال عاد للتقدم يف بداية الشوط الثاني من رضبة
رأس أوباميان�غ بعد تمري�رة نيكوالس بيب�ي العرضية .ورفع
أرس�نال رصيده إىل  37نقطة يف املركز التاس�ع بفارق  7نقاط
ع�ن املرك�ز الرابع املؤه�ل إىل دوري أبطال أوروب�ا ،فيما تجمد
رصيد إيفرتون عند  36نقطة وتراجع إىل املركز الحادي عرش.

خطة إيطالية لسجن ميسي

هدف قاتل مينح بورتو الفوز على بورتيمونينسي
قف�ز بورتو إىل ص�دارة الدوري الربتغ�ايل مؤقتا ،بعد أن حق�ق فوزا قاتال
وبش�ق األنفس عىل حس�اب ضيفه بورتيمونينيس به�دف نظيف ،ضمن
الجول�ة ال� 22من املس�ابقة .وعىل ملعب�ه (الدراجاو) انتظ�ر “التنانني”
حت�ى الدقائق الثالث األخرية من عمر الوق�ت األصيل لينقضوا عىل النقاط
الث�الث ،بفضل الهدف القات�ل الذي حمل توقيع الربازي�يل أليكس تيليس.
وواص�ل بورتو عزف نغمة الفوز للجول�ة الرابعة تواليا ،ليقتنص الصدارة
ولو بشكل مؤقت من غريمه التقليدي بنفيكا ،الذي حل أمس االثنني ضيفا
عىل جيل فيس�نتي يف ختام الجولة ،بعد أن رفع رصيده إىل  54نقطة ،وهو
نفس رصيد الفريق العاصم�ي .بينما تجمد رصيد بورتيمونينيس عند 16
نقط�ة يقبع بها يف املرك�ز ال� 17وقبل األخ�ري.ويف مباريات أخرى ،حافظ
س�بورتنج براجا عىل موقعه يف املركز الثالث بف�وزه ( )1 - 3عىل فيتوريا
س�يتوبال عىل ملع�ب (براجا البلدي) .ورفع االنتص�ار رصيد براجا إىل 40
نقط�ة يف املركز الثالث ،بينما ظل رصيد س�يتوبال عند  26نقطة يف املركز
الثاني عرش .وعاد س�بورتنج لش�بونة لدرب االنتصارات بثنائية يف ش�باك
بوافيش�تا عىل ملعب (جوزيه ألفاالدي) ،لريفع رصيده إىل  39نقطة يحتل
به�ا املرتبة الرابعة .بينما تجمد رصيد بوافيش�تا عن�د  28نقطة يف املركز
التاس�ع ،بعد أن اس�تقبل خس�ارته الثاني�ة تواليا ،والثامنة هذا املوس�م.
واس�تعاد باكوش فرييرا ذاكرة االنتصارات عىل حساب فاماليكاو بنتيجة
( .)1 - 2وأض�اف باك�وش  3نقاط لرصيده الذي أصب�ح  19نقطة يغادر
بها منطقة الخطر إىل املرك�ز ال�.16أما فاماليكاو فظل رصيده  33نقطة

يف املركز السادس ،علما ان الفريق لم يحقق أي انتصار عىل مدار الجوالت
الس�ت املاضية .وبنفس النتيجة انترص موريرنيس عىل ضيفه سانتا كالرا
ع�ىل ملعب (جواكيم أمليدا فريتاس) .وارتق�ى موريرنيس بهذه النتيجة إىل
املرك�ز العارش برصيد  26نقطة .بينما توقف مسلس�ل انتصارات س�انتا
كالرا خ�الل الجوالت األربع املاضية ،ليظ�ل رصيد الفريق عند  29نقطة يف
املركز الثامن.
أياكس يسقط وأيندهوفن يفوز يف الدوري الهولندي
س�قط أياكس يف فخ الخس�ارة أمام مضيفه هرياكليس  ،1 /0ضمن

فوز رباعي لروما واشكال مجاهريي

حق�ق روما فوزا ً كبريا عىل ضيفه ليت�ي برباعية نظيفة ضمن الجولة
الخامسة والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
إذا اك�رم روم�ا وفادة ليتي ع�ىل امللعب االوملب�ي يف العاصمة االيطالية
وهزم�ه برباعي�ة نظيف�ة حمل�ت تواقيع الرتكي ش�نكيز اون�در ()13
واألرمين�ي هنري�ك مخيتاري�ان ( )37والبوس�ني ادي�ن دزيك�و ()69
والرصبي الكسندر كوالروف )80(.

وبق�ي روما خامس�ا مع  42نقطة بفارق  3نق�اط عن أتاالنتا آخر
املتأهلني اىل دوري أبطال أوروبا.
ويف س�ياق آخر ،أفادت وسائل اإلعالم املحلية عن وقوع اشكاالت عىل
طريق رسيع يف جنوب إيطاليا ،بني مش�جعي نادي باري (درجة ثالثة)
ومشجعني لليتي كانوا يف طريقهم لحضور املباراة ضد روما.
وذك�رت صحيف�ة “كوتيديان�و دي بوليا” املحلي�ة ان الحافالت
الت�ي كانت تقل أنصار ليتي إىل روما تعرضت لهجوم من
مش�جعي باري الذين ألقوا املس�امري ع�ىل الطريق ،ما
أرغ�م الحافالت ع�ىل التوقف قب�ل أن تتعرض لهجوم
أدى اىل وقوع العديد من اإلصابات.
ونرشت الصحيفة صورا تظهر حافلة صغرية واحدة
ع�ىل األقل تح�رتق ،دون إعطاء مزيد م�ن املعلومات
حول عدد االصابات ومدى خطورتها.
وأعرب باري يف بيان عن تضامنه مع ليتي وجماهريه،
معتربا ان “هذه الحوادث ال عالقة لها بالقيم التي طاملا
دعمه�ا وروج له الن�ادي األبيض واألحم�ر ومدينة
باري”.

كورونا ال يهدد مواجهة موقعة نابولي وبرشلونة
أق�ر رئيس اللجنة األوملبية الوطنية اإليطالية ،جيوفاني ماالجو ،بأنه
يتم دراس�ة إقامة املباري�ات ،دون تواجد جماهريي بس�بب فريوس
كورونا ،ولكنه أوضح رضورة الترصف وفقا لقرارات الحكومة.
وتأجل�ت أول أمس أربع مباريات يف “الس�ريي آ” ،إضافة إىل األحداث
الرياضي�ة التي تقام يف أقاليم لومبارديا وفينيتو الش�مالية ألس�باب
أمني�ة ،وذلك بعد تس�جيل حالتي وف�اة و 130مصاب�ا بالفريوس يف
شمايل البالد.
ولحني حدوث أي مس�تجدات أخرى خالل الساعات املقبلة ،فإن هذه
الحالة الطارئة ،التي لم تصل بعد لوسط وجنوب البالد ،ال تهدد حتى
اآلن إقامة مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري األبطال بني فريقي
نابويل وبرشلونة اإلسباني واملقرر لها اليوم الثالثاء عىل ملعب (سان
باول�و) .وقال ماالجو يف ترصيحات لش�بكة (س�كاي س�بورتس) :
“يف ه�ذا الوقت يجب عىل عالم الرياضة االنصياع لقرارات الس�لطات

ا ملا ضي�ة
والحكوم�ات ،الليل�ة
انته�ى اجتم�اع
كان�ت حافل�ة ،حيث
وق�ت متأخر وقد
مجل�س ال�وزراء يف
قرار عدم خوض
تأقلمن�ا حي�ث كان
األصح”.
ه�و
املباري�ات
مواجه�ات إنرت ميالن
ألغي�ت
وق�د
وساس�ولو ،هي�الس
وس�امبدوريا ،أتاالنت�ا
فريونا وكالياري ،وتورينو وبارما يف “السريي آ”.
وأك�دت تقارير إعالمي�ة ،أن العبي برش�لونة وأفراد
الطاق�م التدريب�ي س�يخضعون للفح�ص الحراري
لفريوس كورونا الجديد ،لدى وصولهم مطار نابويل
أم�س اإلثن�ني ،اس�تعدادا للمواجه�ة املرتقبة مع
ناب�ويل ،اليوم الثالثاء ،يف ذه�اب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا.
وكانت األنباء عن وصول فريوس كورونا املتفي
يف أماك�ن ع�دة بالعال�م ،إىل س�واحل إيطاليا،
تس�ببت يف مضاعفة اإلج�راءآت املتخذة يف
املوانئ اإليطالية ،للكش�ف عن أي مصابني
بالفريوس القاتل.
وذك�رت صحيفة “ماركا” اإلس�بانية الرياضية
ع�ىل موقعه�ا باالنرتنت أن أف�راد بعث�ة الفريق
الكتالوني سيخضعون للفحص الحراري ،بمجرد
وصوله�م إىل مط�ار ناب�ويل وهو اإلج�راء الذي
تعت�ربه وزارة الصح�ة اإليطالي�ة إجباريا ،بعد
اكتشاف العديد من حاالت اإلصابة بالفريوس
يف إيطاليا خالل األيام القليلة املاضية.

الجول�ة الرابعة والعرشين م�ن الدوري الهولندي ،التي ش�هدت أيضا فوز
ألكمار عىل زفوله  ،0 /2وأيندهوفن عىل فيتيسه أرنهايم  ،1/ 2وأوتريخت
عىل تفينتي أنشخيدة  .1 /2ويدين هرياكليس بالفضل يف هذا الفوز لالعبه
س�رييل ديرسس ،الذي س�جل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة  .77وتوقف
رصي�د أياك�س عند  53نقط�ة يف ص�دارة الرتتيب ،بينما رف�ع هرياكليس
رصي�ده إىل  32نقط�ة ،يف املركز التاس�ع .ويف املباراة الثاني�ة ،عزز ألكمار
تواج�ده يف املرك�ز الثاني بال�دوري ،عقب فوزه عىل زفوله  .0 /2وس�جل
ه�ديف ألكمار ،تيون كووبميينريز يف الدقيقت�ني  54و ،60من ركلتي جزاء.
ورف�ع ألكمار رصي�ده إىل  50نقطة يف املركز الثان�ي ،وتوقف رصيد زفوله
عند  22نقطة ،يف املركز الس�ادس ع�رش.ويف املباراة الثالثة ،فاز أيندهوفن
عىل فيتيس�ة أرنهايم  .1 /2وسجل هديف أيندهوفن ،سام المرز يف الدقيقة
 59م�ن ركلة جزاء ،وكودي جاكب�و يف الدقيقة  ،63بينما أحرز تيم ماتافز
هدف فيتيسه الوحيد يف الدقيقة  .60ورفع أيندهوفن رصيده إىل  45نقطة،
يف املركز الرابع ،وتوقف رصيد فيتيس�ة عند  38نقطة ،يف املركز الس�ابع.
ويف املب�اراة الرابع�ة ،قل�ب أوتريخت تأخ�ره بهدف إىل فوز ثم�ني ()1/ 2
عىل تفينتي أنش�خيده.وانتهى الش�وط األول من املباراة بالتعادل السلبي،
ثم تقدم أنش�خيده بهدف س�جله هاريس فوكيت�ش ،يف الدقيقة  .70ورد
أوتريخت بهدف�ني أحرزهما جريانوكريك ويوناس أورييل ،يف الدقيقتني 83
و .86ورف�ع أوتريخ�ت رصي�ده إىل  38نقطة ،يف املركز الس�ادس ،وتجمد
رصيد أنشخيده عند  27نقطة ،يف املركز الثالث عرش.

يدرك اإليطايل جينارو جات�وزو ،املدير الفني لنابويل ،أن مفتاح
الف�وز بمباراة فريقه أمام برش�لونة ،ه�و تضييق الخناق عىل
ً
ضيفا عىل نابويل ،بملعب س�ان
ليونيل مييس .ويحل برش�لونة
باولو مس�اء اليوم الثالثاء ،يف ذه�اب دور ال� 16لدوري أبطال
أوروبا .وقال جاتوزو يف ترصيح�ات لصحيفة “كوريريي ديلو
س�بورت” اإليطالية“ :نس�عى لتقييد مييس وإنش�اء سجن له
يف مناط�ق معين�ة من امللع�ب ،وفصله ملنع برش�لونة من بناء
الهجم�ات” .ويعتقد نابويل أن آماله يف الوصول إىل دور الثمانية
ل�دوري أبطال أوروبا ق�د تتقلص إذا لم يتمكن الس�يطرة عىل
مييس .وأحرز قائد برش�لونة  4أهداف يف مباراة فريقه األخرية
أمام إيبار ،الس�بت املايض.ويبحث جاتوزو عن خطط تكتيكية
مختلف�ة إلنش�اء “قف�ص” وس�جن النج�م األرجنتيني خالل
اللق�اء .وم�ن غري املرج�ح أن يحق�ق جاتوزو ال�ذي حل محل
كارلو أنشيلوتي يف ديسمرب ،الكثري يف الدوري مع نابويل صاحب
املركز السادس برصيد  36نقطة .ويعد هدف البارتينوبي األول
هو مواصلة املش�وار يف دوري أبط�ال أوروبا ،مع تحقيق مركز
مؤهل لنسخة العام املقبل.

باريس سان جريمان يفوز وكافاني يع ّزز أرقامه القياسية
حس�م باري�س س�ان جريم�ان
املواجه�ة املث�رية أم�ام ضيف�ه
ب�وردو  ،3 - 4يف املرحل�ة
السادس�ة والعرشي�ن م�ن
ال�دوري الفرن�يس لك�رة
القدم .وج�اءت رباعية
حامل اللقب عرب
األوروغوياني
إيدينسون
كافان�ي

يف الدقيقة ( )25واملدافع الربازييل ماركينيوس
( 45و )63وكيليان مبابي ( ،)69فيما جاءت
رباعية ثالثية الضيوف عرب الكوري الجنوبي
هوانغ يو جو ( )18والربازييل بابلو كاس�رتو
( )51واإلسباني روبن باردو (.)83
وبهدف�ه الي�وم وص�ل ال�دويل األوروغوياني
إيدينسون كافاني لهدف رقم  200مع النادي
الباري�يس مع� ّززا ً رقم�ه القي�ايس يف صدارة
هدايف الفريق عرب التاريخ.
وشهدت املباراة طرد النجم الربازييل لباريس

س�ان جريمان نيمار داس�يلفا لحصوله عىل
اإلنذار الثاني يف الدقيقة .92
كما تعد ثنائي�ة ماركينيوس األوىل من نوعها
م�ع النادي البارييس يف جميع املس�اباقات يف
 275مباراة.
بهذا الفوز عزز باريس سان جريمان موقعه
يف الصدارة برصيد  65نقطة بفارق  13نقطة
عن أوملبيك مرس�يليا الثان�ي الذي خرس أمام
نانت  ،1-3فيما بقي ب�وردو يف املركز الثاني
عرش برصيد  35نقطة.

ماتويدي يعلن البقاء يف يوفنتوس

أعلن الفرنيس بليز ماتويدي العب وس�ط يوفنتوس اإليطايل ،البقاء لعام
إضايف مع البيانكونريي.
وق�رر اليويف ،تفعيل بند تمديد عق�د بليز ماتويدي لعام
آخر ،واملنصوص عليه يف عقد الالعب الفرنيس.
وق�ال ماتوي�دي يف ترصيح�ات أبرزتها ش�بكة
سكاي سبورت إيطاليا“ :سأبقى هنا ،عقدي
كان ين�ص عىل خي�ار التمديد لع�ام إضايف،
والنادي قرر تفعيله”.
وأض�اف“ :أن�ا س�عيد باالس�تمرار هن�ا لع�ام
آخ�ر ،هنا أش�عر بالثقة وعائلتي تش�عر أنها بخري يف
تورينو”.
وتاب�ع“ :الطموح رائع ،نريد الظفر بلقب اليورو ،من الفخر دائمًا
أن تمثل بلدك يف املحافل الدولية والقارية”.
وح�ول مواجهة يوفنت�وس لنظريه ليون بدوري األبطال ،علق“ :حس�ام
عوار العب مثري لإلعجاب ويكون حاسمًا عندما يتعلق األمر بالتسجيل ،لديه
موهب�ة عظيمة” .وأتم“ :يف ليون هناك ديمبيل ومارتن ترييري وإيكامبي ،الخصم
قد يشكل خطورة لكننا سنحاول فرض قوتنا”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7197 :الثالثاء  25 -شباط 2020

مصورو اليمن :املخاطرة تسبق الشغف

صنعاء/متابعة الزوراء:
تط�ارد املخ�اوف املصور عالء ن�ارص الدويل أثن�اء تجول�ه بكامريته يف ش�وارع العاصمة
اليمنية املؤقتة عدن .وال تبدو تلك الخش�ية التي يبديها املش�تغلون يف التصوير سوى جزء
م�ن املخاطرة ربما ،يف املدينة التي تحررت من قبضة االنق�الب الحوثي قبل أعوام ،وباتت
تتقاسم مناطقها مجموعات مسلحة ال تدين بوالئها للحكومة.
الح�رب دفع�ت املص�ور عالء ن�ارص ال�دويل ،كما الكثريي�ن ،إىل العم�ل يف توثي�ق أحداثها
واالنته�اكات ،إث�ر اجتياح الحوثيني وحليفهم الس�ابق ،عيل عبد الل�ه صالح مدينة عدن.
لكن املصور الش�اب عاد بعد توقف املعارك إىل شغفه يف التقاط املعالم السياحية واملناطق
الطبيعية التي تزخر بها املدينة.
بي�د أن ه�ذه العودة ش�ابتها مضايقات عدة وتوقي�ف أكثر من مرة .يق�ول الدويل “خالل
الحرب ،لم يتضايق األشخاص من املصورين ،وتحديدا ً ألننا كنا نعد جبهة مساندة للقوات
التي تقاتل لتحرير عدن ،ولم نتعرض ألي مضايقة ،لكن العكس حصل بعد انتهاء الحرب.
أصبح�ت املجموع�ات املس�لحة املنترشة تضايقن�ا يف األماك�ن كلها” .ويضي�ف“ :وحتى
ل�و ّ
لدي ترصيح من جهة أمنية ملمارس�ة ش�غفي يف التصوير ،اصط�دم بمضايقة ومنع
من مجموعات مس�لحة تس�يطر عى تلك املناط�ق التي ال تعرتف بس�لطة الدولة وال بأي
ترصيحات ال تصدر عنها”.
ويوضح الدويل “تعرضت للتوقيف مرات عدة يف منطقة املعاشيق ومديريات املعال والشيخ
عثم�ان والربيقة ،رغم أن نش�اطنا مقترص ع�ى توثيق املعالم الس�ياحية واألثرية وبعيد
عن املواقع العس�كرية أو املواقع التي تربض فيها تلك املجموعات املسلحة ،مثلما حدث يل
عندما اعتقلني مسلحون وأنا أصور يف أحد مالهي مديرية املنصورة” .ويرد الدويل كيف
ّ
غري وجهة نش�اطه مع عدد من رفاقه إىل مناط�ق بعيدة عن املدينة وجزر عى البحر ،بعد
أن بات من الصعب ممارسة عملهم يف شوارع وأحياء املدينة.
يقول “الفارق شاسع ما بني توثيق الحرب وتصوير املعالم السياحية .املصورون أصبحوا
يفك�رون بس�المتهم من التع�رض للمضايقة أو االعت�داء أكثر من التفك�ري بمضمون ما
سيصورونه ،ونخىش كل يوم من اختطافنا واقتيادنا إىل أماكن مجهولة”.
تخض�ع العاصمة اليمنية املؤقتة عدن لس�يطرة ق�وات تابعة للمجل�س االنتقايل املدعوم
إماراتي�اً ،بع�د مواجهات اس�تمرت أليام مع ق�وات الحكومة يف أغس�طس/آب من العام
املايض ،وال تزال متواصلة مع تعثر اتفاق الرياض املوقع بني الطرفني.
الظ�روف ال تختل�ف كثريا ً يف املحافظات األخ�رى ،فاملصورون يف تع�ز ال يزالون يواجهون
خطر املوت واالس�تهداف من قبل الحوثيني الذين يقصفون بني حني وآخر مناطق عدة يف
املدينة .يقول املصور املستقل ،أنس الحاج ،إن الحرب أجربته منذ اندالعها يف تعز إىل خوض
تجرب�ة توثيق معان�اة أبناء املدينة ،بع�د أن راودته فك�رة التصوير الفوتوغ�رايف للمعالم
السياحية يف تعز.
وي�رشح الح�اج ( 32عام�اً) “ تج�ارب مري�رة واجهه�ا ،منه�ا تع�رض زمالء ل�ه للقتل
واالس�تهداف برصاص وقذائف الحوثيني .يقول “حينما استش�هد صديقي املصور محمد
اليمني شاهدت جثته ملقاة عى إحدى السيارات أثناء إسعافه .املشهد ه ّز كياني”.
ويضي�ف “أثناء ذهابنا لتغطية األحداث كنا نش�اهد املوت من هول أصوات القذائف التي
تتساقط بالقرب منا ،والهلع الذي يسيطر علينا ونحن نحمل الكامريات”.
ُ
وقتل يف مدينة تعز نحو ثمانية مصورين شبان برصاص وقذائف الحوثيني أثناء تغطيتهم
ً
للمع�ارك يف مناط�ق عدة ،ويفتقر معظ�م املصورين الحربيني ألدوات الس�المة فضال عن
إرشادات حول ضمان تواجدهم يف مناطق آمنة.
وي�رى الحاج أن توثيق املعارك مخاطرة بحد ذاتها ،وتحتاج إىل حدس وانتباه وحذر فضالً
عن االلتزام بقواعد السالمة املهنية وارتداء الخوذة ودرع الحماية .ويتابع “أُجربت يف بداية
الح�رب يف تعز عى توثيق معاناة أبناء املدينة جراء األح�داث التي عصفت بالبالد .حاولت
ً
أناس�ا ينزحون
توثي�ق جوانب النزوح والترشد والقهر التي حلت عى أهل تعز ،فتارة أرى
وتارة أخرى أرى آخرين يتجمعون للبحث عن املياه”.
لكن الحاج يؤكد أنه بات يوزع نشاط التصوير بني توثيق املعارك وشغفه الخاص بتصوير
املعالم الس�ياحية ،الفتا ً “أوثق املعارك بوقت ال يتجاوز س�اعة زمان ،وأكتفي بما صورته.
أم�ا توثيق املعالم الس�ياحية فهناك تصوير تضطر كمصور الصمود لس�اعات كي تخرج
بلقطة ال تتجاوز  20ثانية” .ويش�ري إىل حلمه يف إنتاج األفالم الوثائقية واألفالم القصرية،
منذ أن بدأ نشاطه وهو طالب جامعي عام .2012
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فرع نقابة الصحفيني يف كركوك يشارك باحتفالية عيد الصحافة الرتكمانية
كركوك/نينا:
أحي�ت جمعي�ة اإلعالمي�ني والصحفي�ني
الرتكمان الذكرى التاسعة بعد املئة لتأسيس
أول صحيف�ة ناطق�ة باللغت�ني العربي�ة
والرتكي�ة يف الخامس والعرشي�ن من العام
 ١٩١١م.
و أقيم�ت احتفالي�ة يف قاع�ة ن�ادي املصى
الري�ايض بمدينة كرك�وك إس�تهلها محمد
حسني الداغستاني رئيس نقابة الصحفيني
فرع كرك�وك بكلمة نق�ل يف بدايتها تحيات
وتهان�ي األس�تاذ مؤي�د الالم�ي نقي�ب
الصحفي�ني العراقي�ني لجمي�ع الصحفيني
الرتكمان ومش�اطرته األف�راح واالحتفاالت
الت�ي تق�ام باملناس�بة .وتمنيات�ه بالنجاح
واالزده�ا للصحاف�ة الرتكماني�ة م�ن أجل
اإلسهام يف بناء العراق الجديد.

وأكد ع�ى أهمية تطوي�ر املس�توى التقني
والفن�ي لصحافة عريقة واس�تثمار قدرات

املوهوبني من خريجي قس�م اإلعالم يف كلية
اآلداب يف جامعة كركوك وحث رجال األعمال

الرتكم�ان لالس�تثمار يف مج�ال تأس�يس
القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم األخرى.
كم�ا ش�ارك رزكارش�واني وحكي�م جاالك
عض�وا ف�رع كرك�وك لنقاب�ة الصحفي�ني
العراقيني بالن�دوة التي عقدها فرع كركوك
لنقاب�ة صحفي�ي كردس�تان ح�ول الدفاع
ع�ن الصحفي�ني ،بحضور نقي�ب صحفيي
كردس�تان حاك�م ازاد و ع�دد م�ن اعضاء
مجل�س نقابة صحفيي كردس�تان و نخبة
م�ن الصحفي�ني واالعالمي�ني م�ن مختلف
املؤسسات الصحفية واالعالمية .ويف مداخلة
من قب�ل الزميل رزكارش�واني اش�ار اىل ان
هناك تنس�يقا مس�تمرا بني فرع�ي نقابتي
صحفيي الع�راق وكردس�تان يف الدفاع عن
الصحفي�ني يف املحافظة بمختلف قومياتهم
واطيافهم.

كورونا يغذي نظرية املؤامرة يف اإلعالم الروسي
موسكو/وكاالت:
اشارت القناة التلفزيونية الروسية الرسمية األوىل إىل ضلوع
الرئي�س األمريك�ي يف انتش�ار فايروس كورون�ا بطريقة أو
بأخرى بأسلوب ساخر .وتحولت األخبار املرتبطة بفايروس
كورون�ا إىل مادة للرتاش�ق اإلعالمي بني ال�دول ،حيث تبنت
وسائل اإلعالم الروس�ية نظرية املؤامرة ،وكرست املوضوع
يف إطار دعاية سياسية زاعمة أن الفايروس سالح بيولوجي
أمريكي يستهدف الصني.
وس�لطت مجلة “ناشيونال إنرتس�ت” األمريكية الضوء عى
طريقة تناول اإلع�الم الرويس لألخبار املرتبطة بالفايروس،
وذكرت أن “زفزدا” ،وهي وس�يلة إعالم تابعة لوزارة الدفاع
الروسية نرشت مقاال الشهر املايض بعنوان “مرض كورونا:
حرب بيولوجية أمريكة ضد روسيا والصني”.
وزع�م كات�ب املق�ال أن الفاي�روس وجه رضب�ة لالقتصاد
الصين�ي ،األم�ر ال�ذي أضعف موق�ف بك�ني يف املفاوضات
التجارية بني الصني والواليات املتحدة .وادعى املقال الرويس
أن الوالي�ات املتح�دة لديه�ا معام�ل بيولوجي�ة يف دول مثل
جورجيا وأوكرانيا وكازاخس�تان وأذريبجان وأوزبكستان،
وأنه�ا عى صل�ة بوكالة الدف�اع املعنية بخف�ض التهديدات
( .)DTRAوبدورها ،تخصص القناة التلفزيونية الرس�مية
األوىل فق�رة يومي�ة ل�”املؤام�رة الغربية” بش�أن فايروس
كورونا ،يف برنامج األخبار املسائي “الوقت” .وتعرض القناة

املوضوع بطريقة س�اخرة وقالت يف إحدى فقراتها إن كلمة
“كورونا” التي تعني “التاج” باللغتني الالتينية والروس�ية،
ت�ي بضل�وع دونال�د ترامب يف األم�ر بطريق�ة أو بأخرى.
ورص�دت “بي.ب�ي.يس” يف تقري�ر له�ا م�ا تناول�ه اإلعالم
الرويس بهذا الش�أن ،وذك�رت أن التس�مية يف حقيقة األمر
تعود إىل كون فايروس كورونا يأخذ شكال أشبه بالتاج ،لكن
مقدم برنامج “الوقت” يحذر من استبعاد الفكرة يف تقرير.
ويقول أحد الخرباء خالل التقرير إن ساللة فايروس كورونا
الصيني مخلّق�ة صناعيا ،وإن املخاب�رات األمريكية وكربى
رشكات األدوي�ة تق�ف وراء ذل�ك .ويكرر التقري�ر ادعاءات
قديمة وزائفة سبق أن نرشها الكرملني مفادها أن الواليات
املتح�دة كانت تدي�ر مختربا يف جورجيا ،حي�ث كانت تخترب

أس�لحة بيولوجية ع�ى البرش.ثم يذكر املراس�ل واحدة من
نظريات املؤامرة املنترشة عرب اإلنرتنت ،بأن الساللة الجديدة
من فايروس كورونا تس�تهدف اآلس�يويني فقط ،وأنها تعد
“سالحا بيولوجيا عرقيا”.
ويحاول املراسل تشتيت الجمهور بني عدم التأكيد وإمكانية
صح�ة ه�ذه النظرية بالق�ول “حت�ى الخرباء الح�ذرون يف
تقييماتهم يقولون إنه ال يمكن استبعاد أي احتمال”.
كما ش�غلت نظري�ات املؤام�رة املتعلقة بفاي�روس كورونا
حيزا كب�ريا من تغطي�ة الربنامج الحواري الس�يايس األبرز
عى القناة األوىل ،ويحمل اس�م “الوقت سيكش�ف” ،إال أنها
تناقش األمر بحرية أكرب من برامج األخبار.
ويف املجم�ل ،يتبنى الربنامج نظرية املؤامرة الغربية ،خاصة
دور املؤسس�ات األمريكية ورشكات األدوية ،يف تخليق ونرش
الفايروس ،أو عى األقل نرش الذعر بشأنه.
ويش�ري الربنامج إىل أن ه�دف رشكات األدوي�ة هو تحقيق
أرب�اح هائل�ة م�ن اللقاح�ات ض�د الفاي�روس ،أو يف حالة
املؤسس�ات األمريكية يك�ون الهدف هو إضع�اف االقتصاد
الصيني ومن ثم إضعاف املنافس الجيوسيايس.
ويذكر أن منظمة الصحة العاملية ذكرت أن فايروس كورونا
املس�تجد هو فايروس حيواني املصدر ينتقل لإنس�ان عند
املخالط�ة اللصيقة لحيوان�ات املزرع�ة أو الحيوانات الربية
املصابة بالفايروس.

قاموس إعالمي بال متييز حيسن صورة املرأة املغربية
الدار البيضاء/وكاالت:
دعت رئيس�ة الهيئ�ة العليا لالتصال
الس�معي الب�رصي يف املغ�رب،
لطيف�ة أخرباش ،وس�ائل اإلعالم إىل
االضطالع بدوره�ا الرئيس بوصفها
“قوة اقرتاح” ،وعدم االكتفاء بعكس
مشاكل املجتمع.
وقال�ت أخرب�اش يف مداخل�ة خ�الل
نق�اش ح�ول موض�وع “النه�وض
باملس�اواة :أي أدوار لوس�ائل
اإلع�الم؟” ،نظمها املجل�س الوطني
لحقوق اإلنسان يف إطار مشاركته يف
الدورة ال�� 26للمعرض الدويل للنرش
والكت�اب ،الس�بت ،يف ال�دار البيضاء
إن “أهمية وس�ائل اإلعالم يف إرس�اء
وتعزيز ثقافة املناصفة”.
وانتق�دت أخرباش توظي�ف الجملة
الش�هرية “تحس�ني صورة امل�رأة يف

وسائل اإلعالم” ،معربة عن تحفظها
ع�ى كلم�ة “تحس�ني” .واعتربت أن
“وظيفة اإلعالم ليست التحسني ،بل
تحريك املواجع”.
وقال�ت إن “تحس�ني ص�ورة امل�رأة
يف وس�ائل اإلع�الم يعد تحدي�ا يقوم
عى بن�اء مواطنة كاملة وإنس�انية
بقاموس إعالمي خال من أي ش�كل
من أشكال التمييز”.
وأش�ارت املتحدث�ة إىل أن “قضي�ة
امل�رأة ليس�ت فئوية ،بل ه�ي قضية
مجتم�ع” ،داعي�ة إىل “جع�ل اإلعالم
ذا ضغ�ط إيجاب�ي ع�رب البح�ث
والتقيص”.
وأب�رزت أخرب�اش أن الهيئ�ة العلي�ا
لالتصال السمعي البرصي باعتبارها
مؤسس�ة للتقن�ني تنه�ض بحماية
الكرامة اإلنس�انية ومكافحة أشكال

وص�م وتمييز املرأة ،والتي تم تطبيق
جميع قراراته�ا ،ال تفرض أي رقابة
قبلية عى املحتوى.
وحسب رئيس�ة الهيئة ،فإن وسائل
اإلع�الم تضطل�ع ب�دور إيجاب�ي يف
تش�كيل اح�رتام امل�رأة .ويتعني عى
الصحافي�ني التس�لح بدرج�ة م�ن
املهني�ة يف م�ا يتعلق باملس�اواة بني
الجنس�ني “ألنه�ا قضي�ة كرام�ة
مجتم�ع برمته” .م�ن جهتها ،قالت
رئي�س لجن�ة املناصف�ة والتن�وع
بالقن�اة الثاني�ة “دوزي�م” ،خديجة
بوجنوي ،إن “الكليش�يهات السلبية
بخص�وص امل�رأة ما زال�ت موجودة
يف وس�ائل اإلعالم املغربية ،فالنس�اء
ممث�الت يف بع�ض األدوار التقليدي�ة
فقط ،من قبيل الطبخ واملهن األرسية
أو املنزلية ،يف حني تغيب عن مجاالت

أخ�رى تتعلق بالسياس�ة واالقتصاد
عى سبيل املثال” ،مؤكدة أن “املواكبة
اإلعالمية غري كافي�ة ملواجهة العنف
املسلط عى النساء” .من جانبه ،قال
رئيس مكتب مجلس أوروبا باملغرب،

ميكايي�ل أنغلي�دو ،إن املكافح�ة
الفعال�ة للعن�ف ضد النس�اء تتطلب
قبل كل يشء “تغي�ريا اجتماعيا عرب
وسائل التواصل االجتماعي ووسائل
اإلعالم بشكل عام”.

صراع انتخابي على إدارات الصحف املصرية الصلة له بأزماتها الفعلية
أحمد جمال
صحفي مرصي
تحّ ول�ت العدي�د م�ن الصح�ف املرصي�ة إىل
أماكن للدعاية االنتخابية ،مع بدء املؤسسات
الصحفي�ة الحكومي�ة تلقي طلبات الرتش�ح
لعضوي�ة مجال�س اإلدارات والجمعي�ات
العمومي�ة ،املق�رر انعقاده�ا مطل�ع مارس
املقب�ل ،فيما غ�اب االهتم�ام بإيج�اد حلول
عاجل�ة لتطوير املحتوى م�ع تفاقم األزمات
التحريري�ة ،وع�دم الق�درة ع�ى الوصول إىل
جمهور عريض.
وب�دت واضح�ة رغبة العديد م�ن الصحفيني
العاملني يف تس�ع مؤسسات حكومية ،ويبلغ
عددهم حوايل س�تة آالف صحف�ي ،يف البحث
ع�ن مناص�ب وظيفي�ة تحق�ق طموح�ات
شخصية بالنسبة إليهم ،يف ظل انعدام القدرة
املهنية ع�ى التطوي�ر ،بعد أن ج�رى تحميل
اإلدارات املختلف�ة مس�ؤولية فش�ل النهوض
بأوض�اع تل�ك املؤسس�ات إداري�ا ،ول�م يت�م
مناقش�ة القضية بص�ورة موضوعي�ة تعيد
صياغ�ة املضام�ني التحريرية بالت�وازي مع
اإلخفاقات اإلدارية.
واس�هم اهتم�ام الهيئ�ة الوطني�ة للصحافة
الت�ي تدير ش�ؤون تل�ك الصح�ف بالجوانب
االقتصادي�ة عى حس�اب املحت�وى اإلعالمي

الذي تقدمه ،يف س�عي الصحفيني إىل املناصب
باعتبارها األكثر حضورا وفعالية يف مستقبل
الصح�ف ،بعد أن طغ�ى الجانب امل�ادي عى
جميع القرارات الخاص�ة بالتحرير التي أدت
إىل انكماش فعاليتها خالل السنوات املاضية.
من املق�رر أن تنتخ�ب الجمعي�ات العمومية
للصحف الرس�مية التي تس�يطر عى النسبة
األكرب يف س�وق اإلعالم املقروء يف مرص ،قريبا
أعضاء ج�ددا يتول�ون الجان�ب اإلداري ،بعد
تجمي�د خط�وة إج�راء االنتخابات لس�نوات
عدة ،دون توضيح األسباب التي قادت إىل هذا
الركود.
ويبلغ عدد العاملني يف املؤسس�ات الصحفية
الحكومي�ة نح�و  22أل�ف إداري وصحف�ي
وعام�ل ،يت�م اختي�ار  6أعض�اء باالنتخ�اب
ملجال�س اإلدارات من إجمايل  12عضوا ،اثنان
من الصحفيني واثن�ان من العمال واثنان من
اإلداري�ني ،واألم�ر ذاته ينطبق ع�ى الجمعية
العمومي�ة الت�ي يبل�غ ع�دد املمثل�ني لها 17
عض�وا ،والباق�ي يتم تعيينهم م�ن قبل هيئة
الصحافة.
وتس�ببت خس�ائر الصحف القومي�ة وتراكم
ديونه�ا يف أن تتدخ�ل الحكوم�ة بش�كل أكرب
لدعمها ،مع تراجع سوق الصحافة الورقية،
وانخف�اض حص�ة اإلعالن�ات الت�ي اعتمدت
عليه�ا يف تنمي�ة موارده�ا ،وه�و م�ا يجعل
م�ن يف�وزون يف االنتخاب�ات أرسى توجهات
حكومية تهيمن عى طريق إدارتها يف محاولة
لرتشيد سبل اإلنفاق عليها.
وقال محمد إس�ماعيل ،وهو اس�م مس�تعار
لصحف�ي بجريدة األه�رام ،إن األزمات املالية
التي تعان�ي منها الصح�ف الحكومية تفتح
الب�اب أم�ام تقدي�م املزي�د م�ن الوع�ود غري
املنطقي�ة لتصحي�ح األوض�اع ،وكل صحفي
يرتك�ن ع�ى عالقات�ه م�ع جه�ات مختلفة
تتحكم يف مس�تقبل هذه الصح�ف باعتبارها
داعمة لربنامجه االنتخابي.

وأضاف  ،أن حالة البطالة املقنعة يف الصحف
القومي�ة نتيج�ة ارتف�اع أع�داد العاملني بها
تس�مح أيض�ا بالبح�ث ع�ن أدوار إدارية من
املمك�ن أن تحق�ق مزاي�ا مادي�ة ع�رب بدالت
انعق�اد االجتماع�ات وغريه�ا م�ن مص�ادر
الدخل ،يف حني أن القلة قد تكون لديها كفاءة
إداري�ة لكن من الصع�ب أن تحدث تأثريا ،ألن
األمر برمته يخضع لتوجهات الهيئة الوطنية
للصحافة.
وأف�ى قان�ون الهيئ�ة الوطني�ة للصحافة
الجدي�د إىل تقلي�ص أدوار العاملني بالصحف
الحكومي�ة يف مجال�س اإلدارات والجمعي�ات

العمومية ،وأضحى رئيس الهيئة يتوىل منصب
رئاس�ة الجمعي�ة العمومي�ة ،بم�ا يعن�ي أن
اعتماد موازن�ة أي صحيفة بيده ،واألمر ذاته
ينطب�ق عى إق�رار السياس�ة العامة وخطط
املؤسسة االقتصادية.
وأك�د محم�د خراج�ة ،عضو مجل�س نقابة
الصحفي�ني ،أن ضع�ف الجمعي�ة العمومية
لنقابة الصحفيني أفس�ح املج�ال أمام اتخاذ
زم�ام املب�ادرة بش�كل ش�خيص للتص�دي
للمش�كالت اإلداري�ة ،وع�الج أزم�ات ت�ردي
األج�ور وغي�اب ب�وادر التطوي�ر الحقيق�ي
للمهنة.

وأوض�ح  ،أن غي�اب األدوار الرقابي�ة ع�ى
مجال�س اإلدارات الس�ابقة واقتص�ار دور
أعضائها عى التدخل لحل املشكالت الداخلية،
ش�جّ ع بعضهم ع�ى خوض التجرب�ة ،ألن أيا
م�ن األهداف املعل�ن عنها يف الس�ابق لم يجر
تنفيذها حتى اآلن.
وتوق�ع خراجة ،أن يك�ون التش�كيل الجديد
ملجالس اإلدارات متماشيا مع رغبة الحكومة
التي تسعى للتعامل مع املؤسسات الصحفية
التابعة لها باعتبارها جزءا من رشكات قطاع
األعم�ال والتخلص من أصوله�ا لحل أزماتها
املالي�ة ،م�ا يف�ر كثاف�ة الرتش�ح املنتظر

وارتباطه باألجواء االنتخابية لتفتيت أصوات
بعض املرش�حني ودعم قوائ�م بعينها يجري
تشكيلها قبل س�اعات قليلة من بدء العملية
االنتخابية.
وتتدخل هيئة الصحافة أيضا يف إدارة العملية
االنتخابية واختيار املرشحني ،وشكلت لجنتني
ل�إرشاف ع�ى عملي�ة االنتخاب�ات ولجنتني
لوض�ع معايري اختيار القي�ادات اإلدارية قبل
إع�الن الكش�وف بص�ورة نهائي�ة ،وه�و ما
اعرتض�ت عليه نقاب�ة الصحفي�ني التي رأت
أن اختيار املرش�حني س�يجري وقفا ً لألهواء
السياسية.
وذه�ب بعض ش�يوخ املهن�ة ،للتأكيد عى أن
هناك خلال يف عملية االنتخابات من األساس،
ألنه كان من املفرتض تعيني رؤس�اء مجالس
إدارات ورؤساء تحرير جدد للصحف القومية
أوال ،بم�ا يس�هم يف أن يكون هناك انس�جام
بينهم وب�ني األعضاء الج�دد ،وإتمامها بتلك
الكيفية يدعم إمكاني�ة التخيل عن جزء كبري
من األصول خالل الستة أشهر املقبلة.
وأك�د بش�ري العدل ،رئي�س لجن�ة الدفاع عن
اس�تقالل الصحافة ،أن عملي�ة التحزب التي
طغت عى انتخابات نقابة الصحفيني انتقلت
أيضا للصحف الحكومي�ة ،وانعكس ذلك عى
دخول حس�ابات سياس�ية لم تك�ن حارضة
من قبل بشكل كبري ،ألن الجمعيات العمومية
قامت ب�أدوار معارضة يف الس�ابق لكثري من
السياس�يات اإلداري�ة بما اس�هم يف انضباط
عملها.
وأش�ار إىل أن تدخ�ل عوام�ل خارجي�ة يف
عملي�ة االنتخاب�ات تجع�ل الكف�اءة بعي�دة
ع�ن املناص�ب اإلدارية كم�ا الحال بالنس�بة
للمناصب التحريرية بجانب أن أجواء الصمت
وع�دم القدرة عى إبراز املش�كالت التحريرية
باعتبارها أساس أزمات وسائل اإلعالم بشكل
عام ،من األش�ياء الت�ي تجعل من القدرة عى
تقديم حلول إدارية محدودة للغاية.
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الورشة النقدية لثقافية
يف لي�ل األدي�ب املرشق زي�د الش�هيد  ،تكون
روايته قد ألقت أنفاسها عىل الورق  ،وخرجت
عارية أمام وجه الشمس  ،مترسبلة بالحزن ،
متشحة بالحياء  ،شهية ساخنة بكل صنوف
االغراء والجمال  ،خارجة عن س�ياق املألوف
وه�ي تش�ق طريقه�ا مبتع�دة ع�ن محيط
الكالسيك يف كتابة الرواية .
ربم�ا ال ي�روق النص لخ�راء الرواي�ة الذين
يحس�نون القي�اس بمس�اطرهم النقدي�ة
التقليدي�ة ،وينظ�رون اىل مكام�ن االب�داع
بعدس�اتهم التي تبحث عن املقدمات والعقد
والحلول ،وتتصيد األشواك يف حديقة مكتظة
بال�ورود ،وتط�ارد نق�اط الضع�ف يف البناء
الروائ�ي لزجها يف ص�االت الترشيح  ،وتعيب
ع�ىل الكات�ب تم�رده ع�ىل أص�ول الكتاب�ة
املتعارف عليها .
( اللي�ل يف نعمائه ) رواية تعل�ن عن تمردها
وعصيانه�ا عند أبواب املأل�وف  ،انها تناولت
الح�دث بطريق�ة غ�ر مألوف�ة دون خ�وف
 ،وأعلن�ت رفضه�ا م�ع ب�دء الخط�وة األوىل
النطالقه�ا  ،وألغت االس�تهالل عندما يجرها
اىل الرته�ل  ( :رآه�ا تقط�ع ال�درب  ،مخلفة
الزق�اق الذي أطلقوا عليه قبل خمس�ة عرش
عام�ا ( زق�اق بي�ت العم�ة ) وظ�ل مقرونا
باالسم  ،ال أحد من املدينة يتنكر له فيستنكر
له فيس�تبدله  .ص ) 7هكذا ب�دأت الرواية يف
خطوته�ا األوىل  ،رش�يقة كأفع�ى الصحراء

وهي ترفع الغطاء عنها .
اللغة الشعرية التي كتبت فيها الرواية تجسد
ق�درة الكات�ب يف تقديم نص روائ�ي يتزاوج
فيه األس�لوب الرسدي الغنائي مع األس�لوب
ال�رسدي الس�ينمائي بطريق�ة مدهش�ة ( :
قال انه�ا فتاة مموهة بأل�وان الطيف  ،فهي
األل�ق  ،وقال هي غيم�ة بيضاء  ..الخ ص) 7
وينتقل اىل االس�لوب السينمائي ( رآها تتعثر

البالغة
عند العرب

اعداد  /ملار العكييل
كلمة «بالغة» يف اللغة العربية هي اس�م مش�تق
م�ن الفعل الثالث�ي (بلغ) بمعن�ى أدرك الغاية أو
وصل إىل النهاية .و»البليغ» ،هو الشخص القادر
عىل إنجاز اإلقناع والتأثر بواسطة كالمه وأدائه.
فالبالغ�ة تدل يف اللغة العربي�ة عىل إيصال معنى
ً
كامال إىل املتلقي ،س�واء أكان سام ًعا أم
الخطاب
ً
قارئا .فاإلنس�ان حينما يمتلك البالغة يس�تطيع
إيصال املعنى إىل املستمع بإيجاز ويؤثر فيه أيضا
فالبالغة لها أهمية يف إلقاء الخطب واملحارضات.
وفروع البالغة :
علم البيان
هو عل�م يبحث يف وجوب مطابقة الكالم ملقتىض
ح�ال املخاط�ب واح�وال الس�امعني ويبح�ث يف
املعان�ي املس�تفادة م�ن تألي�ف ال�كالم ونظمه
وسياقه بمعونة القرآن فيعرتض ألساليب الخر
واالنشاء وااليجاز واالطناب واملساواة وغرها من
األساليب ،وأول كتاب دون يف علوم البالغة كان يف
علم البيان وهو كتاب «مجاز القران» ألبي عبيدة
 ،وضع�ه عىل أثر س�ؤال عن معن�ى قوله تعاىل يف
ش�جرة الزقوم (طلعها كأنه رؤوس الشياطني) ،
ثم قام بجمع م�ا ورد يف القرآن من األلفاظ التي
اري�د بها معناها األول يف اللغة ،وجمعها يف كتابه
«مجاز القران»
علم املعاني
ويختص بعنر املعاني واألفكار ،فهو يرش�دنا
إىل اختيار الرتكيب اللغوي املناسب للموقف ،كما
يرش�دنا إيل جعل الصورة اللفظية أقرب ما تكون
داللة ع�ىل الفكرة الت�ي تخط�ر يف أذهاننا ،وهو
ال يقت�ر عىل البح�ث يف كل جمل�ة مفردة عىل
ح�دة ،ولكنه يمد نطاق بحثه إىل عالقة كل جملة
باألخ�رى ،وإىل النص كل�ه بوصفه تعبرا متصال
عن موقف واحد ،إذ أرشدنا إيل ما يسمى :اإليجاز
واإلطن�اب ،والفص�ل والوصل حس�بما يقتضيه
مثل االستعارة واملجاز املرسل والتشبيه والكناية
وأسلوب القر.
علم البديع
أول م�ا كتب في�ه عىل ما قيل عب�د الله بن املعتز
الخليفة العبايس وكان الش�عراء من قبله يأتون
يف أشعارهم برضوب من البديع كمسلم بن الوليد
وابي تم�ام وغرهم ،فجاء ابن املعتز و جمع من
أنواعه س�بعة عرش نوعا وذلك من بني ما جمعه
يف ذلك العر وجاء العر التايل فزاد كل من ابي
هالل العسكري وابن رشيق أنواعا كثرة لم تخرج
عما جمعه ابن املعتز .فهذا العلم يختص بعنر
الصياغ�ة ،فهو يعمل عىل حس�ن تنس�يق الكالم
حتي يجيء بديعا ،من خالل حسن تنظيم الجمل
والكلم�ات ،مس�تخدما ما يس�مي باملحس�نات
البديعة  -س�واء اللفظي منه�ا أو املعنوي .-وإذا
نظرن�ا إىل تاريخ وض�ع العلوم العربي�ة ،نجد أن
معظمها قد وضعت قواعده ،وأرس�يت أصوله يف
القرون األوىل من اإلس�الم ،وألف�ت العديدة يف فن
التفس�ر والنحو والتريف والفقه وغرها من
فروع املعرف�ة ،وكانت البالغة م�ن أبطأ الفنون
العربي�ة يف التدوي�ن واالس�تقالل كعل�م منف�رد
ل�ه قواعده وأصول�ه ألن املس�ائل كانت متفرقة
بني بط�ون الكتب ،كما كان�ت مصطلحاتها غر
واضح�ة بالصور املطلوبة .ولكن ليس معنى هذا
انها كانت مجهولة أو مهملة من الباحثني كانت
موجودة لكن غر مستقلة.
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تقدم  (:الليل يف نعمائه) لألديب زيد الشهيد

يف مشيتها كما لو كانت تمرض أو تعاني من
نزل�ة تهز كيانه�ا فتجعلها بال اتزان  .ص) 7
نْ
ُ
األس�لوبني من صفحة
تعمدت يف اختيار
وقد
واحدة .
يف الرواي�ة ص�ور ش�عرية متالحق�ة  ،وكل
ص�ورة تخرج من رحم لوحة أخرى لتش�كل
يف النهاي�ة عزفا متواص�ال خارجا من أرحام
متعددة تتمتع جميعها بالعافية .

يف رواي�ة ( اللي�ل يف نعمائ�ه )  ،يرت�د الزم�ن
بفع�ل التواتر تارة والرتتيب أخرى  ،ويتداخل
الح�دث بالح�دث  ،يكبو وينه�ض وفق لعبة
الزمن املمتد بني وقوع الحدث وزمن كتابته ،
واعتماد اسلوب االسرتجاع واالستباق الزمني
 ،وامله�ارة يف طريقة تداول الح�دث  ،وتلوين
املش�هد  ،وممارس�ة فن الح�ذف  ،وصياغة
املش�غل الزمن�ي ملعرفة املوجودات الحس�ية
املتغرة فيه .
اعتم�د الروائي الش�هيد ع�ىل عنر الوصف
بطريقة مدهش�ة حتى ب�دت أبطاله تتحرك
أمامنا  ،انها شخصيات من لحم ودم خرجت
لن�ا واضحة املعالم ونح�ن نتأمل تحركاتها ،
نتألم لخيباتها وهزائمها  ،نفرح النتصاراتها
نْ
كش�فت لن�ا
 ،نصغ�ي اىل ندائه�ا الداخ�يل ،
بوضوح االبعاد الخفية للمكان والشخصيات
التي تتحرك فيه  ،كان يرسم بريشته الدقيقة
وبمه�ارة عالي�ة أح�داث روايت�ه م�ن خالل
الرسد التقليدي تارة  ،واستخدام البالغيات يف
التصوير أخرى  ،األمر الذي أدخل لغة الرواية
اىل فض�اء الش�عر  ( :أبعدت قراصة ش�عرها
ووضعته�ا عىل قاعدة املرآة ثم نثرت الش�عر
عىل كتفينْها  ..الخ ص ) 18بهذا الوصف قدم
لنا الكاتب لوحة ناطقة متحركة للش�خصية
الت�ي اعتمده�ا كمحرك لدفع األح�داث وفق
معماري�ة رصين�ة  ( :كان�ت اح�دى الغ�رف
واس�عة بحيث رس�مت املرأة  ..الخ ص ) 25

ه�ذا الوص�ف املكاني وصل الين�ا عر صورة
فوتوغرافي�ة متحركة خلقته�ا اللغة القادرة
عىل تلوين املش�هد بعيدا عن الوصف بالحوار
التقليدي الذي يس�تعني ب�ه الروائي للتخلص
من حاالت الركود ولخلق خطافات التش�ويق
 ،لقد أدى الوصف دوره الفعال يف بناء الرواية
وتماسك عنارصها  ،وخلق عامال مضافا عىل
طريق ش�حن النص بروافد االمتاع والدهشة
والجمال .
بناء الحدث يف الرواي�ة اعتمد عىل دور البطل
الواح�د (حمام�ة) رغ�م وج�ود الكث�ر من
االبط�ال الفاعل�ني والهامش�يني  ،ورغ�م ان
أبط�اال يتأرجحون ب�ني الظه�ور واالختفاء
يف بوصلة س�ر االح�داث ( :حزين  ،الرس�ام
 ،املخت�ار  ،األس�تاذ ش�اكر  ،عب�د الجب�ار ،
الع�م أمني  ،العمة مريم  ..ال�خ) اىل أن الدفع
الحقيق�ي ملجم�ل االحداث والوص�ول بها اىل
مراكز التنبيه كان بفعل (حمامة) وقد نجح
الروائي الش�هيد يف رفع االحداث باستخدامه
خلفيات للعرض تكون مفاصل أو ( كومبارس
) من أجل االهتمام بحبكة الرواية  ،أو اتقانه
للعبة النشوء واالرتقاء  ،كما حصل يف مشهد
 ( :كان جم�ع م�ن فتيات مراهقات يلبس�ن
البنطلونات الجينز والقمصان املشجرة  .ص
( ) 9تغ�دق عىل أطفال الزقاق ما تأتي به من
حلوى تبتاعها عند التس�وق ص  ( ) 12كان
حرض كقري�ب للعريس وصديق للجمع الذي

توىل مهمة اعداد مراس�يم الحفل ص . ) 62
أحداث الرواية تعتمد االبعاد الواقعية للمكان
( الس�ماوة  /الب�رة ) وال أريد هنا أن أدفع
بمفهوم املكان اىل جذوره الفلسفية  ،فأكون
ُ
أس�أت اىل الفضاء الروائي العام
عن قصد قد
ُ
ودفع�ت بالنص اىل غر مس�اره الطبيعي ،
،
فامل�كان الروائي هنا املكان الذي يحمل بعده
الجغ�رايف وق�د رس�مه الروائي ع�ر تقنيات
واضحة  ،ومن أصعب األمور تفسر الواضح
 ( :ما الذي أتى بها اىل الس�ماوة ؟ ص( ) 19
ان البرة ملدينة جميلة مبهرة  ..الخ ص 20
) ( فق�د رم�ى بها قطار الرسي�ع القادم من
البرة يف منتصف الليلة الفائتة يف الس�ماوة
ص  ( ) 27هن�اك تلقفنا الطريق واختفى بنا
ش�ط العرب  ،خلفنا وراءنا الجرس العابر اىل
التنومة واتجهنا صوب السياب الذي ينتظرنا
ص ..) 81
ب�ني أروق�ة الرواي�ة تج�د الكات�ب حام�ال
مصابيح�ه لينثره�ا ع�ىل مس�احة الن�ص ،
مصابي�ح ملونة عليها بصمة ( زيد الش�هيد
) يريد منها أن يبعث لنا رس�الة  :انه ش�اعر
قب�ل كل يشء  ( ..الش�عراء يجرحون برفيف
رم�ش ص  ( ) 11ان�ه يقول قصي�دة  ،هكذا
هم الش�عراء  ،بالبل تغرد  ،وهكذا هي البالبل
دواوين ش�عر صوتية ص  ( ) 60الش�عراء ال
يس�تمتعون بالحياة اال ح�ني يطرقون أبواب
الجنون ص. ) 16

تشكل الصورة النصية قصصيا

يف جتربة قصص من قتل حكمة الشامي جلمعة الالمي
محمد يونس
التشكل الصوري الرؤيا – الرؤية –
مثلت الرؤية الخارجية يف قصص تحمل سؤاال جنائيا ،وهي
قص�ص جمعة الالم�ي – من قتل حكمة الش�امي ،وجدان
املؤل�ف مجس�دا ،وتش�كل ع�ر ص�ور اش�ارية وعالماتية
وداللية ،وهذا خالف العرف االدبي للقص ،فتجس�يد املؤلف
نصي�ا عمل ش�اق فنيا ويحت�اج مهارة ،اضاف�ة اىل الجرأة
األدبية ،والتي قلما نلمسها ،لكن يف هذه املجموعة ملسناها
لي�س وفق ما نظن ،ب�ل جاءت بجرأة اس�تاطيقية ،فكأنك
امام لوحة تتحكم بها الخطوط وااللوان ،وتجدك بعد تأملها
أنك امام الرس�ام ،وقد واجهتنا الج�رأة األدبية بكاركرت من
جهة للمؤلف ،ومن جهة اخرى بذاته الواعية ،وثالثة بحلمه
االنساني ،ونش�ر هنا اىل وضع جمعة الالمي ايديولوجيته
خلف انس�انيته فوسعت مس�احة العامل االنساني ،وبذلك
قد اغنت املضامني القصصية ،وتلك الرؤية بصيغها املتعددة
صارت يف التشكل الصوري معادال موضوعيا للرؤية النصية
يف القص�ص ،ف�اول القص�ص –م�ن اهتمام�ات «القلع�ة
الحجري�ة» ابدت ذلك يف املس�تهل القصيص ،والذي كان هنا
تقديما اناب عن املس�تهل القصيص ،حي�ث رثته امه زهرة
بنت محمد املش�كور نثرا ،وهنا نلفت اىل حس�ن الصنعة يف
جع�ل ذل�ك نثرا ،ليبدو كم�ا حدي او همهم�ة االمهات ،ويف
قصة – فردوس املنفي – كانت الذات الواعية تجسد نفسها
داخ�ل املضم�ون النيص ،ويف اخر الس�طور يحل�م الرجل –
ال�ذات الواعي�ة ،ومن ثم رفيقيه يف س�جن نكرة الس�لمان
يق�ول له – حان وق�ت رياضة الصباح ايه�ا الرفيق حكمة
الش�امي ،ونهاية القصة تؤكد عىل الذات عادت اىل موقعها
االجتماعي لتفكر من جديد بذلك الدور املؤهل فنيا ،اضافة
اىل ذل�ك كان�ت هناك نص�وص صورية ،من جه�ة وجودها
الفيزي�اوي تمثل وحدات قصصية خ�ارج التوصيف العام،
وتلك الصور كوالجية وليست فقط من النمط العادي ،وهنا
ق�د ضمن له�ا جمعة الالم�ي أن تكون قصص�ا من ضمن
املجموعة ،فهي س�تحتاج اىل تفسر منا خارج املعنى العام
للص�ورة ،فهي تفرس ع�ر التأويالت الت�ي تنتج من خالل
صعوبة تفسرها املعتاد ،والذي هو ملغي هنا ،وقدم جمع
الالم�ي بتلك الصيغ الكوالجية ،اش�ارة ضمني�ة لرؤية بول
كيل للعم�ل الفني ،حي�ث يكون تأويل الن�ص الصوري هو
املعيار االساس ،وليس التفسر الذي نعهده يف املكتوب من

النصوص ،فهناك فارق نوعي بينهما.
املالحظات الشخصية لكشف التبئر –
ب�دت القص�ص يف مجموعة – م�ن قتل حكمة الش�امي –
بطبعته�ا االخ�رة االس�تعادية ،وهي تحي�ل اىل مالحظات
ش�خصية للمؤل�ف ،ق�د افرتض�ت كمضام�ني متع�ددة
التوجه�ات نصيا ،وق�د قدت بكيفيات كتابي�ة بجرأة ادبية
وروح ابتكار كل قصيص مفرتض احيانا ،لكن عىل مستوى
الس�ياق القص�يص ال تجد ثمة ارب�اك او خلخل�ة مؤثرة يف
الس�ياق ،فاملؤلف كان متحكما فني�ا اىل حد ما ،واضافة اىل
ذلك ن�وع ايقاعه يف تلك املالحظات بالصورة التي تنس�جم
م�ع املضامني القصصية ،وافادت تلك املالحظات يف كش�ف
نس�بي للب�ؤرة القصصية ،وذلك بعد أن ص�ارت املالحظات
من جهة النص موضوعة تفرس نفس�ها بنفسها ،وال يأتي

تفس�رها من خالل مجريات الحدث القصيص ،لكن يكون
ل�ه دور بايديولوجيا النص القصيص ،وكم�ا تكون واحدة
من الدالالت التي تشكل اهمية يف القيمة القصصية ،فقصة
 س�اعات من زمن االتي حكمة الش�امي – حيث تس�تهلالقصة بعبارة – ملحوظة مهمة – ثم يوضح املؤلف بعض
االم�ور ،واهمها فيما يخص وح�دة الزمن ،فتمنى اال يميل
الزمن نحو العدم ويحس�م ذلك مش�خصه النيص – حكمة
الش�امي – وطبع�ا هنا يمك�ن أن يكون ما نس�ميه تقنيا
بالتكاف�ؤ الرسدي قد لعب الدور امله�م يف بنية القصة ،ولم
يؤثر االفرتاض االستهاليل الذي اورده املؤلف جمعة الالمي
اب�دا عىل بنية الش�كل القص�يص ،ويف قص�ة – اهتمامات
عراقي�ة – يتخذ املؤلف وجهة نظ�ر مختلفة ،ودورا اخر يف
املالحظة والكش�ف النس�بي للبؤرة القصصية ،حيث دخل
بش�كل كورايل ،فكان تقريبا وجوده هنا فونيميا ،حيث قد
ش�ارك – املؤلف برتدد املقطع الثاني م�ن االغنية ،وللقراء
االختي�ار برتدي�د األغني�ة ام ال ،فذلك ليس م�ن هم املؤلف
اطالق�ا – وهنا كان للمالحظة وج�ه اخر ،فاملؤلف لم يكن
س�اردا ضمنيا ،بل كان تدخله فنيا يقصد منه اعادة انتاج
بنية قصصية بش�كل يمكنه افرتاض م�اال يمكن افرتاضه
يف الش�كل القص�يص التقليدي ،قد حق�ق الوعي القصيص
الخ�الق لجمعة الالم�ي – اذا اخذنا باالعتب�ار الزمن االول
للقصص – فأن هناك تطورا حيويا ملرحلة مس�تقبلية غر
مبل�ورة لهيمنة مرحلة س�ابقة له بقوة ومتان�ة ،فما بعد
الحداثة هي التوصيف االنس�ب لبني�ة القصص ،وأن كانت
ق�د كتب�ت اغلب القص�ص يف املراحل االخرة م�ن الحداثة،
والتي كان فيها اال يمس االطار التجنييس أي تطور للشكل
القص�يص ،ويف قص�ة – الغرف�ة – كان أن يختل�ف ايق�اع
املالحظة ،ويتغر طابعها بص�ورة مختلفة ،حيث هنا كان
اق�ل وقعا بصيغتها ،حيث ال وجود مكرس بصيغة تضمني،
بل كانت هناك صيغة اجرائية مرة هو يتدخل فيها بالتعريف
بنفس�ه ،واخرى يق�وم – املدير – بعد ان يختار له اس�ماء
عدة ذات دالالت ومضامني هائلة ،حيث – رصخ املدير :انت
جمعة الالمي – ثم تعود مجريات النص القصيص ،ونش�ر
اىل أن املؤل�ف تمكن من تقديم صيغ�ة فنية متقدمة زمنيا،
وجعل نصه القصيص يحتمل جرأة املناورة بصيغ متعددة،
وارتفع بقصصه اىل مس�توى النص األدبي ،بذلك جعله كما
موش�ور جمايل بليغ وحيوي قلما واجهنا مثيال له .

ق
صيدة

جم ٌد يف ُّ
التفردِ

الشاعر الدكتور عمار املسعودي
تقول ُ يل حينما تحاول
الخلوة َ بأزهارها التي يف
أصيص:
أنا أتكاثر ُ يف النوافذ
كما بقية النساء.
أنت َ تذهب إىل
الفراغ الذي أحذر
أشباهك َ منه .
كم أكره خطوا ِت َك
َ
والواسعة.
القروية َ
صوتك َ عا ٍل وال يدعوني
يف يوم من شدة خشونت ِه
إلحتضان عصافري.
ملميس ليس كما َّ
تتذكر
فلقد أضفت ُ الحرير َ الذي
يف أحالمنا إليه .
قميصك َ الذي بأزرار ٍ عص َّي ٍة
عىل نْ
الفتح ِ ال يرسُّني .
صمتك َ ال يغريني ؛ حينما ال تقول يل
عشبا يصلح مسرتاحا لكلينا.
أنا أكلمك وأنت َ ال ُتسقط عىل
سكوني ريشة ً واحدة ً عند طرانك .

لعبة العنوان وشاعرية النص يف جمموعة (نشوة ثانية)
عيل لفتة سعيد
يحي�ل عن�وان املجموع�ة الش�عرية للش�اعر
التون�يس محمد بن جماعة ( نش�وة ثانية ) اىل
وج�وب وج�ود نش�وة أوىل قد تك�ون مجموعة
ش�عرية س�ابقة أو أنه يبحث عنه�ا أو تغافلها
لينتق�ل مب�ارشة اىل النش�وة الثاني�ة ..ولك�ن
ه�ذه العنون�ة ه�ي البواب�ة الكرى الت�ي يتم
فتحها للدخ�ول اىل النصوص األخ�رى والبحث
عن التدوين وقدرته واملعن�ى وغاياته ،والقصد
وتأويالته ..هذه النشوة تكاد تقف عند مرحلة
التفكر مع املقدم�ة او اللوح االول خارج إطار
النص�وص كمقدمة تش�به املج�از الذي يفيض
اىل الب�اب بعد الدخول من الب�اب األول الكبر (
سيهدرون .) ...
إن ه�ذه اللمحة الت�ي اريد له�ا ان تكون لعبة
لفظية هي باألساس مقدرة شعرية يف استغالل
الق�درة عىل اللع�ب باملفردة لتك�ون معنى أخر
يحم�ل قصديت�ه للدخول اىل بواب�ات النصوص
االخ�رى التي تب�دا م�ن عنواناتها الت�ي تتصل
بالعنوان الكب�ر او ترتبط رغم انه جعل عنوان
املجموع�ة ضم�ن عناوي�ن النص�وص األخرى
وجعلها يف وسط النصوص لكنه ايضا من جهة
اخرى محاولة لألو تحاول اللحاق بما يمكن ان
يضمره القصد الذي يريد الش�اعر ان يبثه بيت
ثنايا النصوص الش�عرية التي تعمل عىل إزاحة
الكث�ر من الهم�وم الفكري�ة وجعلها نصوصا
ّ
للمتلقي أن يستلهم الشاعرية من
شعرية يمكن
خالل أصل جم�ع املعاني والدالالت التي تتكون
منها املقاطع الشعرية يف النص الواحد ..بمعنى
ّ
تخص الب�الد والذات
أن نص�وص الش�اعر التي

والحب واملرأة وهي اشتغاالت هي نصوص تبدأ
م�ن الذات الذي يريد تحويله من كونه هامش�ا
اىل كون�ه مرك�زا يرى وينظ�ر لكي يت�م ترقيم
ّ
التلقي عىل وفق الرؤية الكبرة لعملية
فعاليات
التأويل.
إن بني�ة التدوي�ن الكتابي�ة الت�ي يس�تخدمها
ب�ن جماع�ة تنحدر أساس�ا م�ن عملي�ة إيفاء
الفك�رة الكلي�ة ملفعولها وغاياته�ا لكي تكون
ملمّة بالش�فرات التي يبثه�ا ..ولذا فهو يحتاج
اىل عملي�ة س�كب املف�ردات لكس�ب الكثر من
الدالالت يف عملية صك مفعول الش�اعرية داخل

الن�ص الذي يحت�اج اىل عملية ب�ث املعاني عر
جس�د طوي�ل للنصوص وه�ذا الط�ول يرتاوح
بحسب الفكرة أو املراد توضيحه.
إن ه�ذه البني�ة الكتابي�ة تبدأ باس�تهالل قد ال
يب�دأ بجمل ٍة أس�مية او حت�ى فعلي�ة ،بقدر ما
يب�دأ بجمل ٍة إيضاحية تكون ق�ادرة عىل إعطاء
املس�توى القصدي مفعول ال�راع الذي يأخذ
بالنص اىل مديات التلويح يف الشعرية
( قدري
أن اقول شعرا بلسان عربي ..
أنسجه سابحا يف بحر الورى..
صلبا كصخر..
كسيف الوقت يف رشفنك األقىص..
يف زمن ال يفقه املعنى..
ص) 10
ً
ملمحا رصاعيا
وهذا االستهالل الذي يكاد يكون
مع عنوان النص (الغطس يف ماء الحضور ) قد
ي�كاد يكون لعبة ال تختلف ع�ن لعبة العناوين
االخرى واستهالالتها:
(الدرب طريق فرح موعود
ما أطول هذا الطريق ..قمر يف طلعة
فتح قريب ..والليل يلبس دفء الروح
ايها الليل ماذا تخبئ؟ عسال ..أم
رسما رسياليا
ص)15
وهوة اس�تهالل نص (الح�رف املفتون ) وهو
ايضا ذات الطريقة يف نص ( نشوة ثانية ) الذي
يحمل عنوان املجموعة
( ميضء
داخل العتمة

تسبقني لهفة ظيل إليك
صوتي يقطع الوجه املنسوج
بالغياب
نشوة ثانية
عىل اريكة القول
أترنكم عشقا
ص ) 73
وه�و ايضا يف نص (عش�بة الخل�ود ) الذي يعد
ثاني اقر النصوص يف املجموعة مع نص قبله
هو االقر
( انتظرتها كثرا
نبتت عشية
فجأة
صافحتي جلجامش
ورضب بعصاه االرض رضبا خفيفا
ص)156
وهو النص األخر وال�ذي يمكن تحميل الداللة
والقصدية يف عن�وان النص وكونه النص األخر
ليكون حاصل جمع القصديات يف كل النصوص
الالت�ي طرحه�ا كفك�رة تأخ�ذ يف الحس�بان
اس�تعانتها باملس�توى التحلييل ال�ذي يحتاجه
الشعر يف الكثر من االحيان ألنه أي هذا املستوى
هو البوابة املهمة للدخول اىل املستوى الفلسفي
ال�ذي يجن�ح يف الكثر من النص�وص اىل إعطاء
كنوع من املناقش�ة سواء تلك املتعلّقة
مالمحه
ٍ
بالوجود أو املتعلقة باآلخر ومناقشته سواء ما
كان س�ؤاال أو جوابا ..كوني�ا أو ذاتيا ..إراديا أو
مجرا عليه..
إن عملي�ة اللعبة التدوينية يف تش�كيل أو رس�م
الن�ص ال تعتمد عىل ما يمكن أن ّ
يبثه من خالل

تع ّدد املقاطع بل جعل النص جس ًدا واح ًدا ولهذا
فهو ال ينتبه لعدد الكلمات يف النص الشعرية أو
ال يعتم�د ع�ىل طول النص ب�ل يعتمد عىل ثالثة
أش�ياء ..أوله�ا العن�وان ..ثانيهم�ا  :الفكرة ..
ثالثها :املآل يف تفكيك القصديات .وهذه األشياء
تعطي حاصل جمع الشاعرية وهي غاية يصعب
اإلملام بها يف جميع النصوص لكن الش�اعر هنا
نج�ح يف تغلي�ب الفك�رة باالعتم�اد ع�ىل ثالثة
جهات مهمة ..أولها :الجهة اللغوية ..ثانيهما:
الجهة البنائية  ..ثالها :الجهة التأويلية ..وهذه
ّ
تتحكم يف جسد النص وبالتايل
الجهات هي التي
الوص�ول اىل املس�تويني اآلخرين هما املس�توى
التحلي�يل للفك�رة واملس�توى الفلس�في ال�ذي
تعطيه الفك�رة وهو هنا ينتج خاصية تفاعلية
ما بني النب�ض الداخيل للمف�ردة ولعبتها وبني
صوت الصدى للمعاني التي يمكن مس�كها من
قب�ل املتلقي.إن بنية الكتاب�ة يف هذه املجموعة
أخ�ذت الكثر من األبعاد الش�عرية التي انتجت
القصديات وبالتايل ف�إن أية مفردة فيها يمكن
مس�ك نبضه�ا يف عملية رس�مها داخل جس�د
النص ،وبالتايل فهم الغاية الش�عرية أو الفكرة
التي يطرحا الشاعر .
(قارورة املاء ..نصفها األعىل هواء غر
نقي
بخفة ودهشة متزايدة
نلتقي بك هنا
وجها لوجه
تمنع نفسك ن الهروب
لكن تغادر الزمان يف املكان
ص ) 151
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حنو مستقبل افضل...هلا

كل يوم معلومة

كيف تتعاملني مع السوشيال ميديا يف فرتتي اخلطوبة والزواج؟

تبال�غ العديد من الفتي�ات الحديثات
العهد بالخطوبة والزواج ،بمش�اركة
صوره�ن وتفاصي�ل كث�رة ع�ن
أنفس�هن وعن رشكائه�ن ،ولكن هل
فكرنا يوما ً بأنه من املمكن أال تستمر
مرحل�ة الخطوب�ة وأن يت�م اع�الن
االنفص�ال لع�دم تواف�ق الطرف�ني!!
فكم�ا ورد عن النبي ،ص�ىل الله عليه
وسلم« :استعينوا عىل قضاء أموركم
بالكتمان» ،وإن فكرنا ملاذا؟! سنقول
ب�أن واحدا ً من أهم األس�باب حتى ال
تكون خيبات األمل علنية وعىل املأل.
يف التايل نطلع عىل أسلوب التعامل مع
وس�ائل التواصل االجتماعي يف فرتتي
الخطوبة وال�زواج .من خالل النقاط
اآلتية:
احفظي خصوصيتك
فحيات�ك الخاص�ة مل�ك ل�ك ،وأن�تِ
الوحيدة القادرة عىل إخفاء تفاصيلها
أردت ذل�ك ،فم�ن
ع�ن الجمي�ع إن
ِ
الروري االبتع�اد عن نرش تفاصيل
حياتك اليومية ع�ىل صفحات مواقع
التواص�ل االجتماعي به�دف التباهي
والتفاخ�ر وابتع�دي ع�ن مش�اركة
الجمي�ع بكل كلمة ح�ب قالها زوجك
أو كل هدي� ٍة قدمه�ا ل�ك ف�إن ه�ذه
الترصف�ات تجعل�ك تفقدي�ن رون�ق
الحياة الخاصة.

املطبخ

حياتك مختلفة فال تقارنيها بأحد
ق�د تطلب الزوجة بع�ض الهدايا التي
شاهدتها يف حساب إحدى صديقاتها
التي أهداها إياها زوجها ،وقد تقارن
أثاث منزلها بأثاث تلك املشهورة التي
تشرتي أفخم األثاث ،وكل هذا يسبب
الغرة وع�دم الرضا بالواق�ع مما قد
ي�ؤدي للمش�اكل مع ال�زوج أو حتى

الطالق؛ لع�دم تقبل الزوج�ة حياتها
وظروف زوجه�ا ،لذلك ابحث�ي دائمًا
عن اإليجابي�ات يف حياتك وال تنظري
إىل املفق�ود ،وابتع�دي كل البع�د عن
املقارنات والتقليد ،فإنها من أكثر ما
يدمر حياتك الزوجية.
تجنبي املشاركات الزائدة عن الحد
إن كثرة مشاركة تفاصيل الحدث الذي

ترغبني بتغطيته أو نقله للمتابعني قد
يصيبهم بامللل ،مما يجعلهم يبتعدون
عن متابعة حس�ابك ،لذل�ك ينبغي أن
تنتقي أه�م األحداث لتش�اركيها مع
متابعيك ،س�وا ًء كان نوع املش�اركة
ص�ورًا تلتقطينه�ا أم منش�ورات
ترسلينها ،فالحرص عىل انتقاء أجمل
اللقط�ات يبق�ى األه�م ولي�س كثرة

عددها.
ال تنيس التواصل الحقيقي
وُجدت وس�ائل التواص�ل االجتماعي
لتزي�د عملي�ة التواص�ل ب�ني الناس،
فه�ذا هو الهدف األس�ايس لها ،ولكن
الواق�ع ق�د يخال�ف ذل�ك ،حي�ث إن
الكثري�ن يف املناس�بات االجتماعي�ة
والعائلية ينش�غلون بالتصوير والرد
عىل املتابعني ،مم�ا يجعلهم يبتعدون
ع�ن أج�واء املناس�بة والتواص�ل مع
الحارضي�ن .ومث�ال ذل�ك أن تحرص
الزوج�ة ع�ىل تصوي�ر األطب�اق قبل
تناوله�ا ،ولك�ن تصوي�ر لقط�ة
احرتافية قد يستغرق الكثر فتنشغل
بالتصوير وتؤخ�ر عائلتها عن تناول
طعامه�م ،وقد يربد الطعام ويس�تاء
زوجها وأطفالها من االنتظار ،ويؤول
اجتماعهم عىل الس�فرة إىل االس�تياء
والصم�ت وفقدان متع�ة الحديث مع
بعضهم.
صيل األهل واألقارب
اجع�يل من وس�ائل التواص�ل فرصة
لزيادة املحبة والتالحم بينك وبني أهل
زوج�ك وأقارب�ك ،هنئي من يس�تحق
التهنئة واسأيل عمن غاب عنك لفرتة،
وتفق�دي أحواله�م وكون�ي بالق�رب
منهم يف جميع مناس�باتهم ،واحذري
القطيعة والتنافر معهم.

 1/2كوب زبدة.
ملعقة صغرة فانيليا.
كوب و 1/2سكر بودرة.
طريقة التحضر
يخلط الدقيق والبيكنج بودر وامللح
والكاكاو.
يخفق الس�كر مع الزبد ثم يضاف
البيض والفانيليا.
يضاف خليط الدقيق ويقلب حتى
الحصول عىل عجني.

املقادير
كوب و 1/4دقيق.
رشة ملح.
ملعقة صغرة فانيليا.
بيضة.
 1/2كوب سكر بودرة.
 1/2كوب زبدة.
 1/2كوب كاكاو خام.
ملعقة صغرة بيكنج بودر.
مقادير الكريمة

دوائ�ر

يش�كل
متوسطة.
يخب�ز البس�كويت يف الف�رن ع�ىل
درجة حرارة .200
يخل�ط الزبد بامل�رب الكهربائي
مع السكر والفانيليا حتى الحصول
عىل قوام الكريمة.
توض�ع الكريم�ة ع�ىل قطعة من
البس�كويت عندما ي�ربد ،وتغطى
بقطعة أخرى ،ويقدم.

نصائح طبية

ملاذا نشعر بوجود شخص من حولنا
والغرفة فارغة؟

هذا السؤال يتطلب جوابا ً علميا ً بعيدا ً عن أي افرتاضات أخرى تتعلق بحديث
بعضهم عن األشباح والجن أو ما شابه.
علمياً ،فإن لهذا الس�ؤال جواب من ش�قني؛ األول يتعلق بمستويات الطاقة
من حولنا ،والثاني يتعلق بعقلنا الباطن.
أما بالنسبة لألول ،فكل يشء من حولنا يتكون من ذرات ،وهذا الذرات لديها
مستويات طاقة ،وقد تتحرك وإن بقي الجسم املتكون منها ثابتا ً.
ه�ذه الحركة ،ويف لحظة معينة قد يش�عر بها عقل اإلنس�ان لكنه ال يعرف
ماهيتها ،وهي ما يجعلنا نشعر بأن هناك أشخاصا حولنا.
أما الس�بب الثاني ،فالعق�ل الباطن بطبيعته يحفظ األش�ياء التي حصلت،
فقد يس�تعيد مثالً بوقت خاطئ صوت شخص تحبه أنت أو تشتاق له ،وقد
يس�تعيد حركة س�معها يف الغرفة قبل أي�ام ،إما لخطأ م�ا أو من باب عدم
الرغبة بالبقاء وحيدا ً.

تدبري منزلي

 6نصائح خاصة بغسيل املالبس اليدوي

نق ّدم ّ
ست نصائح عند غسل املالبس يدوياً ،يف ما يأتي:
 .1ال بد من فرز املالبس حس�ب درجات ألوانها املختلفة ،أي فصل القطع
ذات األل�وان الفاتح�ة ع�ن تلك الداكن�ة ،مع الحرص عىل غس�ل املالبس
البيضاء بمفردها.
 .2من املستحس�ن عالج البقع أوالً ،وال س�يما منطقة تحت اإلبطني ،من
خالل اس�تخدام املاء الفاتر أو البارد للبق�ع العضوية ،يف حني يعمل املاء
الدافئ عىل إزالة األوساخ والزيوت.
 .3يمك�ن إضافة مس�حوق التبييض للمالبس البيض�اء ،قبل نقعها مدة
تراوح ما بني  20و 30دقيقة.
 .4يجب نقع املالبس يف املاء والصابون ،م ّدة تراوح ما بني  10و 15دقيقة.
يف معظم الحاالتُ ،تزال األوس�اخ والزيوت يف غضون  5دقائق ،لذلك ليس
هناك حاجة لنقعها لفرتة أطول ،وال سيما عند استخدام املنظفات.
ّ
يفض�ل نق�ل املالبس ،بعد نقعه�ا ،إىل وعاء ميلء باملي�اه النظيفة ،مع
.5
تحريكها الوعاء للتخلّص من األوساخ واملياه القذرة تماما ً.
 .6م�ن ال�روري تجفيف املالبس جي�دا ً قبل نرشها ،م�ع الحرص عىل
قلبها من الداخل إىل الخارج.

بسكويت األوريو يف البيت
البس�كويت

10

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

ما أسباب آالم اجلانب األمين من البطن؟

آالم البطن مشكلة شائعة ،ويمكن
أن يك�ون ذلك بس�بب عرس الهضم
بع�د تن�اول الطعام أو اإلمس�اك أو
الغازات ،وعادة م�ا يزول من تلقاء
نفس�ه بع�د م�رور بع�ض الوقت،
ولكن إذا واجهت أملا حادا عىل جانب
معني من بطنك وظل موجودا لفرتة
طويلة فهذا أمر غر طبيعي.
و يمكن أن يح�دث األلم عىل جانب
البط�ن األيم�ن بس�بب العدي�د من
الح�االت الطبي�ة ،ولك�ن ملعرف�ة
الحالة املس�ؤولة علي�ك تقييم أملك
والتعرف عىل الحاالت التالية أوال:
التهاب الزائدة الدودية
يعترب التهاب الزائدة الدودية السبب
األكثر شيوعا آلالم البطن يف الجانب
األيمن ،فالزائدة الدودية هي عبارة
ع�ن حافظ�ة ع�ىل ش�كل إصب�ع،
متصل�ة ببداية األمع�اء الغليظة يف
الجان�ب األيمن الس�فيل من بطنك
وليس لها أي غرض معروف.
يبدأ األلم الناجم عن التهاب الزائدة
الدودي�ة ح�ول ال�رسة وينتق�ل إىل
أس�فل البط�ن األيمن ،وقد تش�عر
بع�دم االرتي�اح أثن�اء الجل�وس أو
االستلقاء.
وحت�ى اآلن لي�س هن�اك س�بب
مح�دد اللته�اب الزائ�دة الدودي�ة،

واالستئصال الجراحي هو الطريقة
الوحي�دة للتخل�ص من األل�م ،وإذا
تجاهل�ت األل�م ،فم�ن املمك�ن أن
تنفجر.
تشنج العضالت والفتاق
يمك�ن أن ي�ؤدي أداء التماري�ن
الرياضية الش�اقة إىل أل�م حاد عىل
الجان�ب األيمن من البط�ن ،فعندنا
تركض برسع�ة ،يتح�رك الحجاب
الحاج�ز أكث�ر مما يتحرك بش�كل
ع�ام ،كما يمك�ن أن ي�ؤدي التعب
العض�يل والجف�اف وتش�وهات
اإللكرتوليت إىل تشنج العضالت.

ولتجنب ذلك ،كل ما عليك فعله هو
أداء تمارين اإلحماء بشكل صحيح
قب�ل التمري�ن وع�دم املبالغة يف أي
تمرين.
ومن ش�أن رف�ع األثق�ال يف صالة
األلع�اب الرياضي�ة أن يس�بب
فتق�ا ،وه�ي الحال�ة الت�ي تندفع
منه�ا األعض�اء م�ن خ�الل فتحة
يف العض�الت ،لذل�ك يُنصح بتوخي
الح�ذر أثن�اء القي�ام بأي نش�اط
بدني.
حصوة الكىل
تق�ع الكليتان ع�ىل جانبي البطن،

ويرتبط تطور حىص الكىل بظهور
أل�م يف الجانب األيمن أو األيرس من
البطن وأس�فل الظه�ر ويف الفخذ،
وعندما تتحرك الحصوة يف املسالك
البولي�ة ،يغ�ر األلم موقع�ه ،كما
يمكن أن تش�مل األع�راض دما يف
البول والشعور بالغثيان.
ويف حال�ة وجود حص�وة صغرة،
يص�ف األطب�اء عموم�ا األدوي�ة
لطرده�ا خارج الجه�از البويل عن
طري�ق الب�ول ،ويف ح�ال فش�لت
ه�ذه الطريق�ة يمك�ن اللج�وء إىل
الجراحة.

دراسات حديثة

العالقة من شرب الكوال والعنف!

كشفت دراسة علمية أن استهالك املرشوبات
الغازية بش�كل كب�ر يرتبط بزي�ادة التعامل

بشكل عنيف بني املراهقني.
وجاء يف الدراس�ة أن املراهقني الذين يرشبون

أكثر من خمس معلبات من املرشوبات الغازية
يكون�ون أكثر عرض�ة للقيام بأفع�ال عنيفة
تتضمن االعتداء عىل الغر وحمل أسلحة.
وت�م إج�راء الدراس�ة يف بوس�طن بوالي�ة
ماساتشوس�تس ،وشملت ألفا و 878مراهقا
يف الفئ�ة العمري�ة ب�ني  14و 18عام�ا ب�22
مدرسة حكومية.
وتم تقسيم الطالب إىل فئتني؛ هما االستهالك
املنخف�ض ،أي م�ن يرشب�ون أرب�ع عب�وات
أسبوعيا ،واالستهالك املرتفع ،أي من يرشبون
أكثر من خمس عبوات أسبوعيا.
وكان ثلث من شملتهم الدراسة ينتمون إىل فئة
االستهالك املرتفع ،وتم سؤالهم بخصوص اذا
ما كانوا يتعاملون بحدة وعنف مع معارفهم،
وهل يميلون إىل حمل سكني أو مسدس.
وكان�ت نس�بة م�ن يحمل�ون س�الحا يف من
ي�رشب أكث�ر م�ن  14علب�ة م�ن املرشوبات
الغازية أس�بوعيا حوايل  ،% 43يف حني تراجع
املع�دل إىل  % 20بني م�ن يرشبون علبة واحد
من املرشوبات الغازية أسبوعيا.

جتنيب سكب الزيت احلار يف اجمللى
يلج�أ الكثر م�ن ربات املن�ازل إىل التخلص من الزيت املس�تخدم يف القيل
بسكبه يف مرصف املياه باملطبخ.
إال أن الخ�رباء يحذرون من هذه العادة ،التي يمكن أن تتس�بب بانس�داد
مص�ارف املي�اه .وتك�ون العديد م�ن الزيوت والزب�دة والده�ون يف حالة
س�ائلة عندما تكون س�اخنة ،لكنها تتح�ول إىل الحال�ة الصلبة يف درجة
حرارة الغرفة ،بحس�ب ما نقلت  ae.24عن صحيفة “هافنغتون بوست”
األمريكية.وق�ال جوي�ل فريدريك ،رئيس رشكة كوارتر مون للس�باكة يف
س�ان أنطونيو ،تكس�اس “عندما تصب الش�حوم الس�اخنة يف الحوض،
فإنها ال تزال يف حالة سائلة .ولكن بمجرد أن تربد  ،تتصلب هذه الشحوم
وتلتصق بجدران أنابيب الرصف الصحي”.
وعند حدوث ذلك ،تميل بقايا الطعام واألوس�اخ التي يتم التخلص منها يف
ح�وض املج�يل إىل االلتصاق بهذه الزيوت والش�حوم ،وخاصة عند الكوع
أسفل املجىل مبارشة ،ويؤدي ذلك إىل انسداد األنابيب يف نهاية املطاف.
وقال ش�ني مهايف ،الرئي�س التنفيذي يف رشكة تاون بالمر يف وودس�توك،
جورجي�ا “أي يشء أثقل م�ن املاء يرتاكم يف األنابيب ،ويمكن أن تتس�بب
أجزاء الزيت وبقايا الطعام يف أن تنبعث الروائح الكريهة من مطبخك عىل

املدى القصر ،وتؤدي إىل انسداد كامل مع مرور الوقت”.
وق�د ال تتصلب بعض الزي�وت مثل زيت الزيتون وزي�ت الكانوال يف درجة
حرارة الغرفة ،ولكن الس�باكني ينصحون بعدم صبه�ا يف الحوض ،وذلك
ألن ه�ذه الزيوت ال تختلط مع املاء بس�هولة ،وبالت�ايل ترتاكم يف األنابيب
مسببة انسدادها.

طبيبك يف بيتك

أسرار خفية للفواكه واخلضروات احلمراء

إن الفواكه والخر امللونة بش�كل طبيعي هي
مص�در للعن�ارص الغذائي�ة املهمة التي تس�هم
يف حماية الجس�م من األم�راض ،والحفاظ عىل
الصحة والنشاط والحيوية.
كم�ا ان تناول خليط من األلوان مرادف للتوازن
يف الصحة ،مش�رة اىل أن الفواكه والخروات
ذات اللون األحمر تحتوي عىل مادتي الليكوبني
واالنثوس�يانني ،املضادت�ني لألكس�دة ،واللت�ني
تس�اعدان ع�ىل ّ
تجنب خطر اإلصاب�ة باألزمات
القلبي�ة وتقل�الن كذل�ك م�ن إحتم�ال اإلصابة
باألم�راض الرسطاني�ة ،وال س�يما رسط�ان
الربوس�تات لدى الرجال ،حي�ث تظهر األبحاث
العلمي�ة يف الوالي�ات املتح�دة االمركي�ة ان
الليكوب�ني تحمي غدة الربوس�تات من اإلصابة
بالرسط�ان ،وأن الرج�ل الذي يحص�ل عىل 6.5
مل�غ أو أكثر يومياً ،من ه�ذه املادة ،تقل فرصة
إصابت�ه برسط�ان الربوس�تات بنس�بة % 21
مقارن�ة مع الذين يحصل�ون عىل قدر أقل من
الليكوبني.
وتؤك�د اإلختصاصي�ة الفتى ،عىل
أن العن�ارص الحمراء تملك منافع
كبرة لصحة اإلنسان ،وتقدم
بعض النم�اذج يف القائمة
التالية:
 الت�وت :يع� ّد الت�وتبكافة اشكاله ،واحد من
أه�م ان�واع الفواكه،
نظرا لغناه بالعنارص
الغذائي�ة املختلف�ة.
يحت�وي الت�وت عىل
نس�بة عالي�ة م�ن
األلياف الت�ي تحمي

الجهاز الهضمي س�ليم وتحارب اإلمساك ،وهو
غن�ي ج�دا ً باملعادن وامل�واد املضادة لألكس�دة،
وال س�يما الفيتامني “يس”  Cالذي يس�اعد عىل
تقوية جهاز املناعة ويس�هم يف خفض تأثرات
مس�ببات االمراض الرسطانية .كم�ا ان التوت
يملك قدرة عالية عىل محاربة فقر الدم والدهون
املتمركزة حول الخرص.
 الفراول�ة :تتمي�ز الفراول�ة (الفري�ز) بغناهابالكالس�يوم ،والحدي�د ،واملواد الس�كرية ،كما
تحتوي أيضا ً ع�ىل الفيتامينات”يس” “ ، Cبي”
“ ،Bإي”  ،Eو”ك”  ،Kوه�ي بذل�ك تلع�ب دورا ً
هاما ً كمضاد للسموم ،باإلضافة إىل أنها تسهم
يف بناء األنسجة وتنشيط األمعاء وحماية املعدة.
كما أن الفراولة مدرّة للبول وفقرة بالس�عرات
الحرارية.
 البطي�خ :يع� ّد البطيخ واحدا م�ن أغنى انواعا لفو ا ك�ه بم�ادة الليكوب�ني ،كم�ا

ويحت�وي ع�ىل كمي�ات كب�رة م�ن االلي�اف
الطبيعية ،واملاء ،واالم�الح املعدنية والفيتامني
“يس” ، Cل�ذا فه�و مفي�د ج�دا لكب�ار الس�ن
وإلنقاص الوزن وملحاربة االمراض الرسطانية.
 الك�رز :فاكهة غنية باملواد املضادة لألكس�دةمثل الفيتامني “أ” Aأو البيتاكاروتني ،والفيتامني
“يس”  ، Cوغنية بالبوتاس�يوم واملاء .وتحتوي
عىل عدد كبر م�ن العنارص النزرة ،مثل :الزنك،
واملغنيزيوم ،والفوسفور ،واليود ،والسيلينيوم،
والكالسيوم ،والحديد والنحاس.
ما يجعله�ا قادرة عىل تليني األمعاء ،والتخفيف
م�ن إلتهاب�ات املفاص�ل ،ومحارب�ة رسط�ان
القولون وآثار الشيخوخة.
 الطماطم :تثبت إحدى الدراسات التي أجريتبفنلندا ،أن الغذاء الخايل من الطماطم(البندورة)
أو منتجاته�ا ي�ؤدي اىل إنخف�اض مس�توى
الليكوبني يف الدم وزيادة فرص التعرّض ألزمات
قلبي�ة وتصلّ�ب الرشايني املبك�ر ،وإلضطرابات
دماغية مفاجئة ،خصوص�ا ً يف منتصف العمر.
م�ا يعني ان هذه الدراس�ة قد حس�مت الجدال
حول دور الليكوبني يف حماية القلب واألوعية يف
مراحل عمرية مبكرة.
لكن الجس�م ،وبحس�ب التجارب ،ال يس�تطيع
اإلس�تفادة م�ن الليكوب�ني املوج�ودة يف
عصر الطماطم ،كون�ه ال يقوى عىل
إمتص�اص ه�ذه امل�ادة ،ع�ىل هذا
الش�كل .فيما يمكنه اإلس�تفادة
من وجودها يف منتجات الطماطم
املصن ّع�ة مثل صلص�ة البندورة.
وينصح بإضافة القليل من الزيت
إىل سلطة البندورة للمساعدة عىل
امتصاص الليكوبني.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

مهنياً :تتحسن العالقة باملقربن من الزمالء ،ويبدو
االتصال سهالً مع من كنت تخشاهم يف املايض ألنك لم
تتعرف إليهم كما يجب.
عاطفي�اً :تعيش يوما ً مريحا ً نفس�يا ً وجيدا ً لتقريب وجهات
النظر اذا كنت مختلفا ً مع الحبيب ،وقد تسعد بلقاء األحبّة
صحي�اً :ال تقل س�أبدأ غدا ً بممارس�ة الرياضة ،ب�ل ابدأ منذ
اليوم ،خري الرب عاجله

الثور

مهني�اً :يمنحك ه�ذا الي�وم ثقة بنفس�ك والقوة
إلنه�اء أعمال�ك كله�ا بامتي�از م�ا يث�ري إعجاب
الرؤساء والزمالء معاً ،وتنال ترقية
عاطفياً :شهر عسل متواصل مع الرشيك ،مرده التفاهم
بينكما عىل كل النقاط املطروحة للمعالجة
صحي�اً :تأخذ العربة م�ن املايض الصحي األلي�م ،وتنطلق يف
مرشوع ريايض يبقيك يف حالة صحية ممتازة

الجوزاء

مهنياً :تزداد مس�ؤولياتك ه�ذا اليوم لكن النتائج
وتحقق لك أرباحا ً
ّ
تكون يف مصلحتك
عاطفياًّ :
تجنب املش�اكل العاطفي�ة التي وقعت فيها
سابقا ً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجددا ً
صحياً :القلق والتوتر بس�بب املشاكل العائلية يزوالن قريباً،
وتستعيد هدوءك وعافيتك ونشاطك

السرطان

مهني�اً :تبدو س�عيدا ً بمج�رى األم�ور التي بدأت
تتحسن منذ أن أوضحت وجهك نظرك يف سري العمل
ووضعت الخطط التي تسهل التعاطي مع الزمالء
عاطفياً :افتح قلبك للرشيك ،وصارحه بكل ما ينتابك من
مشاعر وشكوك ،فهو سيتفهم كل كلمة
صحي�اً :ال ت�دع ال�وزن الزائد يتغل�ب علي�ك ،إن مضاعفاته
مزعجة عىل املدى املنظور

 - 1945تأسيس حزب األمة السوداني عىل يد عبد
الرحمن امله�دي زعيم “جماع�ة األنصار املهدية”
كإمتداد س�يايس للحركة املهدية يف السودان وكان
شعاره السودان للسودانين.
 - 1950الش�يخ عبد الله الس�الم الصباح يتس�لم
رسم ًيا الحكم يف الكويت ،وما زالت الكويت تحتفل
بهذا اليوم وتعتربه عيدها الوطني.
 - 1954ف�رار الرئيس الس�وري أديب الشيش�كيل
إىل ب�ريوت بعد انقالب عس�كري أنهى فرتة حكمه
الثانية.
ً
رئيسا للجمهورية
 - 1966تعين نور الدين األتايس
العربية الس�ورية بعد يومن من انقالب عسكري
داخل حزب البعث العربي االشرتاكي الحاكم أطاح
بالرئيس أمن الحافظ.
 - 1984الوالي�ات املتح�دة تكم�ل انس�حاب آخر
جنودها من العاصمة اللبنانية بريوت.
 - 1986فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس
وعائلته بعد إرضابات شهدتها الفلبن ضد حكمه،
وتويل زعيم�ة املعارضة كورازون أكينو الرئاس�ة
بدعم من الجيش.
تمرد جن�ود األمن املركزي بم�رص وحظر التجول
يف القاه�رة والجي�زة ،ومدرع�ات الجي�ش تم�أ

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهنياً :تتخل�ص اليوم من مواجه�ة واحتكاكات
بس�يطة وغ�ري مؤذية م�ع الزم�الء ،وتتمكن من
استعادة السيطرة.
عاطفي�اً :املالحظات التي أبديته�ا للرشيك تعطي نتائج
ملموسة ،ويف فرتة لن تكون طويلة.
صحياً :إياك واالنغماس يف الرشاهة التي تتس�بب بالس�منة،
فيصعب عليك التخلص منها رسيعاً.

العذراء

مهنياً :يبدو أنك تشعر بحالة من عدم االستقرار،
وم�ع ذلك تجد هدفك يتحقق ،م�ع أن التقدم الذي
تحرزه قد يكون بطيئاً ،لكن هذا لن يؤثر فيك.عاطفياً:
تولّد الثقة املتبادلة يف حياتك الشخصية مشاريع مشرتكة
مع الحبيب أو الزوج ونش�اطات ترتك ذكريات ،وتس�وّي كل
ما كان يعيق انس�جامك مع اآلخر.صحياً :أنت أكثر من يعبأ
بصحته ،لذا حاول أن تجعل اآلخرين يتمثلون بك.

الميزان
مهني�اً :ما قد تق�دم عليه يف األي�ام القليلة املقبلة
تكون ثماره قد أينعت وتجني حصادا ً كبرياً.
عاطفياً :مهما ساءت األحوال يبقى الرشيك إىل جانبك،
وستثبت لك األيام املقبلة حقيقة مشاعره تجاهك.
صحياً :من املستحس�ن توفري جهدك للقيام بالعمل املطلوب
منك ،وعدم التفريط فيه ألعمال سطحية.

العقرب
مهنياً :قد تدهش الزمالء يف قدرتك عىل التعامل مع
الظروف الصعب�ة ،فيكون ذلك ع�ربة لهم يف كيفية
الترصف يف وضع مماث�ل .عاطفياً :تضحيات بالجملة
يقدمها الرشيك ،فيما تظه�ر عندك بعض األنانية التي قد
ته ّدد عالقتكما ،لكنك تس�تدرك االمر رسيعاً .صحياً :ال تهمل
كل ما يعود عىل الصحة بالنفع ،وال سيما امليش يف الصباح.

القوس

مهني�اً :مس�تقبل جيد يلوح يف األف�ق ،لكن هنالك
خطوات مهمة لم تكتمل بعد.
ّ
تحفظ�ا ً ش�ديدا ً يف
عاطفي�اً :يف�رض علي�ك الوض�ع
حياتك العاطفية ،كما يطلب منك احاطة نفس�ك باألمان
والرشيك.
صحي�اً :الضحك واملرح هم�ا من أهم وس�ائل العيش لحياة
أطول وأكثر استقراراً.

الجدي

مهنياً :ال تس�تلم للضغوط فهي قد تكون قاسية،
وال تلجأ إىل ّ
أي وسيلة ملتوية لئال تعاقب بش ّدة.
عاطفياً :هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك،
إذ تس�مح ل�ك الظ�روف بالتمت�ع بلحظات س�عيدة مع
الحبيب ،فال تضيّع عليك فرصة التقارب.
صحي�اً :أم�راض القلب ه�ي الخطر املحدق ب�ك ،فإذا عرفت
كيف تريح نفسك أبعدت عنك هذا الشبح.

الدلو

مهني�اً :يع�دك ه�ذا الي�وم باألفضل فل�ن تتعرقل
املساعي واملش�اريع أو تتغري املواعيد وااللتزامات،
لكن كن حذرا ً من ردود الفعل العنيفة .
عاطفياً :إذا كانت العالقة تتطلب منك مجازفة أو تضعك
ّ
وتجنب املتاعب.
أم�ام أخطار معيّن�ة عليك الحرص الش�ديد
صحي�اً :تضع نصب عيني�ك رضورة متابعة وضعك الصحي
مع طبيبك املختص قبل تفاقم األمور.

الحوت

مهني�اً :تك�ون مفاعي�ل هذا الي�وم إيجابي�ة جدا ً
ويس�اهم عام�ل ط�ارئ يف ح�ل بع�ض العراقي�ل
الصغرية .عاطفياً :محاوالت الرشيك للس�يطرة عليك
متواصل�ةّ ،
لكن�ك ل�ن تك�ون مقتنع�ا ً بما س�يق ّدمه من
ً
ً
اقرتاح�ات ،فكن ح�ذرا .صحيا :التقلب�ات الصحية التي أنت
عرضة لها س�ببها إهمالك املتواصل وإرهاق نفسك أكثر من
طاقتك.
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الشوارع.
- 1991الع�راق يعل�ن ق�راره بس�حب قوات�ه من
الكويت التي احتلتها قواته وذلك بعد ستة أسابيع
من بدأ عملية عاصفة الصحراء.
اإلعالن عن تفكيك حلف وارسو.
 - 1992مرصع أكثر من  700مدني أذربيجاني يف
مجزرة عىل يد القوات األرمينية يف إقليم قرة باغ.
 - 1994مج�زرة يف الح�رم اإلبراهيم�ي يف مدين�ة
الخليل نفذها مس�توطن يهودي من أصل أمريكي
باروخ جولدش�تاين ،حيث قام بإط�الق النار عىل
املصل�ن أثناء أدائه�م الصالة فجر ي�وم جمعة يف
ش�هر رمضان ،وقتل يف املجزرة  29مصل ًيا وجرح
 150آخرين قبل أن ينق�ض عليه مصلون آخرون
ويقتلوه.
 - 2009تحط�م طائ�رة الخط�وط الرتكي�ة رحلة
 1951وعىل متنها  135شخص وذلك أثناء محاولة
الهبوط بمطار س�خيبول يف أمسرتدام مما أدى إىل
مقتل  9ركاب وإصابة  55آخرين.
- 2010اغتيال مدير عام األمن الوطني يف الجزائر
عيل تونيس عىل يد مساعده ولطاش شعيب.
رئيسا ألوكرانيا ً
ً
خلفا
تنصيب فيكتور يانكوفيتش
لفيكتور يوشتشينكو.

*دكت اجراس الوداع باليه صوت
وماتت الضحكه قبل ال تنولد
اليوم ملتمن بس باجر نروح
كلمن ايروح بطريق ونبتعد
عدنه صوره هواي ضلت ذكريات
حتى ويه الصوره اسولف مستعد
اهنا ضحكنه اهنا حجينه هنا وداع
ذبلت الضحكه ويبس غصن الورد
والله لو ادري املحبه اتهدي حيل
*ابد ما عارشتكم بعد
أحبك لو تصري جروح
أحبك لو تصري أحزان
أحبك لوتص�����ري الليل
وانا أتوس�������لك نعسان
أحبك لو تص����ري املاي
وانا أتوسلك عطش����ان
أحبك لو تصري املوت
والت���������ابوت والدفان
أحبك ما أحب غي���رك
وحق من أنزل الق��رآن

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

اختبار يكشف نوع شخصية الزوج العاطفية باختيار مرآة
يكشف اختبار ش�خصية بسيط جدا ً الكثري من صفات الشخصية
العاطفية وخصوصا ً لدى الزوج .ويف هذا االختبار مثالً يجب النظر
اىل املراي�ا االربع�ة واختي�ار احداها من  1اىل  .4وبحس�ب االختبار
يمكن معرفة درجة الرومنس�ية التي يتمتع الزوج والتي تدفعه اىل
التعبري عن مش�اعره تجاه الزوجة بشكل واضح او اىل اخفاء ذلك.
ولهذا من املفيد تجربة اختبار الشخصية هذا.
يمكن اختبار الشخصية هذا ان يساعد عىل معرفة نوع الشخصية
العاطفي�ة التي يتس�م به�ا الزوج وم�دى قدرته ع�ىل التعبري عن
مشاعره او العكس.
 1الشخصية املحبة لالكتشاف
يكش�ف اختيار هذه املرآة حب الزوج للمغامرة يف الحياة العاطفية
والزوجي�ة .وهذا يعن�ي االندفاع نحو الزوجة والس�عي اىل التعرف
بش�كل مس�تمر وبطريقة افضل اىل طباعه�ا وصفاتها من خالل
دعوته�ا اىل خوض تج�ارب مختلفة وغري مس�بوقة .لكن هذا يدل
ايضا ً عىل عدم التخيل عن االس�تقاللية يف بع�ض االحيان وصفات
كثرية اخرى.
• امليل اىل اختبار تجارب جديدة مع رشيكة الحياة.
• ع�دم الخوف من خوض التجارب والنش�اطات غري املس�بوقة
وغري املألوفة يف الحياة الزوجية.
• العفوية يف القول والترصف والبعد عن التصنع واملواربة.
• التمتع بالطاقة والحيوية والقدرة عىل املبادرة.
• التفاؤل الذي ينعكس عىل مشاعر الزوجة بطريقة ايجابية.
• املرون�ة واالنفت�اح ما يجعل الحي�اة الزوجية اىل جانبه مريحة
جداً.
 2الشخصية املبارشة
يعن�ي التمتع بالش�خصية العاطفي�ة املبارشة امليل اىل الس�يطرة
واىل تحلي�ل كل املواقف واالقوال بطريقة عقالنية واىل االعتماد عىل
املنط�ق يف اخذ القرارات بعيدا ً عن االنفع�االت والعواطف .كما يدل
عىل طباع اخرى كثرية.
• الثقة بالذات وبالقرارات واالحكام الخاصة.
• الق�درة ع�ىل الس�يطرة ع�ىل االنفعاالت يف ح�االت الغضب ،ما
يجعل الحياة الزوجية مستقرة.
• التعب�ري الرصيح والعمالني عن تلك املش�اعر يف بعض االحيان
ومن دون مواربة او كتمان.
• ح�ب النظ�ام والرتتي�ب واالبتعاد ع�ن الفوىض ،ما قد يش�عر
الزوجة بالضغط النفيس احياناً.
 3الشخصية البناءة

قـــــــصة

وعربة

م�ن خالل اختبار الش�خصية هذا يمكن كش�ف ش�خصية الزوج
البن�اءة اي الت�ي تح�رتم املب�ادئ والقوان�ن واص�ول التعامل مع
اآلخرين اضافة اىل صفات اخرى.
• امليل اىل الحياة االجتماعية الحافلة بالحيوية والنشاط.
• حب االستقرار والهدوء والبعد عن الخالفات.
• العناد يف بعض االحيان وهو ما يجعل الزوجة تشعر باالنزعاج
يف بعض املواقف.
• الوفاء وهذا يشعر رشيكة الحياة باالطمئنان.
• الحرص عىل احرتام العادات االجتماعية والتقاليد.
• القدرة عىل بناء عالقات اجتماعية تضفي عىل الحياة الزوجية
الكثري من التنوع واملرح.
 4الشخصية املفاوضة
اذا ت�م اختي�ار هذه امل�رآة فهذا يعن�ي التمتع بش�خصية عاطفية
مفاوض�ة اي ودي�ة وتمي�ل اىل املثالية .كما يش�ري اىل الحساس�ية
واالنفتاح الذهني واىل طباع كثرية مختلفة.
• ع�دم االهتم�ام باملظاه�ر والرتكي�ز ع�ىل طب�اع الزوج�ة
وشخصيتها.
• الذكاء والقدرة عىل معرفة ما تفكر وتشعر به االخرية من دون
ان تعرب عنه وهو ما يشعرها باالرتياح والطمأنينة.
• القدرة عىل الحوار الهادئ وعىل حل املش�اكل بعيدا ً عن العنف
والخالفات.
• الق�درة عىل تقديم التضحيات م�ن اجل الزوجة كلما احتاجت
اىل ذلك.
• املي�ل اىل نس�يان ال�ذات م�ن اج�ل االهتمام بمش�اعر الزوجة
ومتطلباتها.
• عدم الرغبة يف الس�يطرة عليها ايا ً كان املوقف الذي يواجهانه
مع�اً .وهو ما يكش�فه اختيار امل�رآة رقم  4يف اختبار الش�خصية
السهل والرسيع هذا.

سودوكـــو

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

عمودي
1يف الطبي�خ  oعك�س
متماسك (معكوسة)
2حضن أو احتضن أو جمع
 oغري صالح لالستعمال
3يس�يل قط�رات  oمبدأ يف
الفكر املاركيس باتحاد أمم
العالم
4مم�ر مائي ب�ن البحرين
األحمر واالبيض املتوسط
5ثالثة حروف متش�ابهة o
ثلثا باب  oننهي
6وضع ش�يئا يف م�كان ما
خفية
7أخ�ر النهار  oجلس أرضا
ووضع يديه عىل ركبتيه
8عص�ري الزيت�ون  oعملة
روس�يا  oمتش�ابهان o
أم�ة ذات حضارة ش�بيهة
بحض�ارة الفراعنة لكن يف
أمريكا الجنوبية
9نظري�ة داروين للتطور o
قام من فراشه ومن سباته

نعل امللك
يحكى أن ملكا كان يحكم دولة واس�عة جدا .اراد هذا امللك يوما القيام
برحلة برية طويلة .وخالل عودته وجد ان اقدامه تورمت بسبب امليش
يف الطرق الوعرة ،فاصدر مرس�وما يقيض بتغطية كل شوارع اململكة
بالجلد ولكن احد مستش�اريه اشار عليه برأي افضل وهو عمل قطعة
جلد صغرية تحت قدمي امللك فقط فكانت هذه بداية نعل األحذية.
الدرس :اذا أردت أن تعيش س�عيدا يف العالم فال تحاول تغيري كل العالم
بل اعمل التغيري يف نفسك .ومن ثم حاول تغيري العالم ما استطعت.

هـــــــل تعلــــــم؟

هل تعلم أن الضوء األحمر لديه أعىل طول موجي.
هل تعلم أن أول عملة ورقية تم استخدامها يف الصن.
ه�ل تعل�م أن االكس�جن والكرب�ون والهيدروج�ن والنيرتوجن
يشكلون  % 90من جسم اإلنسان.
هل تعلم أن الضوء هو عبارة عن موجة مغناطيسية.
ه�ل تعل�م أن الب�ارود يصن�ع بخل�ط الفح�م واملل�ح الصخ�ري
والكربيت.
هل تعلم أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية.
هل تعلم أن معظم الطيور تأكل ضعفي وزنها من الطعام يوميا.
هل تعلم أن عظام الحمامة تزن أقل من ريشها.
هل تعلم أن الديك ال يمكنه أن يصيح إال بتمديد رقبته.
ه�ل تعلم أن الدالفن يمكنها س�ماع األصوات تح�ت املاء عن بعد
 24كيلومرت.
هل تعلم أنك تحرك  72عضلة عندما تتحدث.
هل تعلم أن ليوناردو دافينيش اس�تغرق  10س�نوات لرسم لوحة
املوناليزا.
هل تعلم أن املرض األكثر انتشارا هو تسوّس األسنان.

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

افقي
1مضي�ق يف الخليج
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخري
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ري عىل
دائما ًالخري
العربي دائما ً اس�ري عىل مبدأ ان
2نظرن إليه بحدة
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
منفتح�ة oوأح�ب التواص�ل
املطر
فيضان ما بعد
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
يعت�رب ذل�ك منقصةيعت�رب
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
مثال
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
 ،ومش�كلتي أنني ،
3طباخ  oمرجل
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
تالحظ
تالحظ الجمال بداخيل ..
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئا ًويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
4واحدة من الحياة ش�يئا ً من
يع�يلذلك– o
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
اش�عر ب�أن !جراح
5ثلث�ا !
o
الزم�ن
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�يس
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
النهاي�ة والضعف حيال نف�يس ..
اإليمان يف
انتف�اخ م�ريض
اإليمان بها ؟
بها ؟
الجسم (مبعثرة)
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
وهم�ي
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�رييفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ري
تتش�ارك
بش�كل أو باخر
6خ�ط اعتقد
الليل
يتساوى عنده
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
ولكن الش�طارة وبرايي
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
والنهار بذاتك فاالبداع امر بذاتك
7احس بيدي
وتكرر امامي ما تقولن
تقولن
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
ألهي نفس�ها ،من
منoالذات
أوروبا
يف
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعيل
وراحتك
قناعات فال
ه�ذهتفوقك
فالانتجعيل
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
8أعىل قمةولك�ن ككنت ارد دوما ان
الس�ائل
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ري
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ري
ع�ىل
كلمات الثناء من
9وض�ع ع�ىل
األم�ر ،ولهذا اوال اجعيل
اجعيل
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
بغ�رضه�ذه الحي�اة
يف املاكن�ةدورك يف
الرب ثاني�ا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
صيانتها تقدم�ك مبني عىل دافع
الخري ،ويتمنيان لك الخري،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاله
والش�كر عىل
فعاله الجلك
والدعاء
االحس�اسوالش�كر عىل ما
10م�رة والدعاء
o
باليد
وما هو غري املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
(معكوس�ة)بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغري
املناس�ب وما
تق�رري
ثالث�ا
الحياة
بذرة
مخزن
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

تلد في العام مرتين ..بريطانية
ُتنجب  21طفالً

من�ذ والدة األنثى وه�ي تعد لكي
تكون أم�ا ،وتحمل ع�ىل كاهلها
مس�ئولية اإلنج�اب ورعاي�ة
األطفال ،وتستغل بعض السيدات
صغر س�نهن لإلنج�اب أكثر من
م�رة ألن الخصوبة تك�ون عالية
ج�دا يف األعم�ار الصغ�رية ل�دى
الس�يدات ،ويؤثر ذل�ك باإليجاب
عىل صحة األجنة فيكونوا أصحاء
وبحالة جيدة ومناعتهم قوية.
الس�يدة س�و رادف�ورد ،البالغ�ة
م�ن العمر  44عام�ا ،أعلنت أنها
س�تنجب الطف�ل ال��  22له�ا يف
أبري�ل املقبل .وتزوجت الس�يدة
س�و عندما بلغ�ت الثالثة عرشة
م�ن عمره�ا ،بالفعل تلك الس�ن

الصغ�رية غ�ري مؤهل�ة لل�زواج،
إال أنه�ا أكدت أكثر م�ن مرة أنها
ل�م تتع�رض ألي ضغ�ط بل هي
من ق�رر الزواج وبن�اء أرسة مع
زوجها .وعربت الس�يدة سو عن
س�عادتها بتكوين أك�رب أرسة يف
بريطانيا ،وأنها ال تشعر بالضيق
أو اإلحراج من عدد أبنائها الكثري،
فه�ي تش�عر بال�دفء بجوارهم
وت�رى أنه�ا تعي�ش يف قرص وال
تق�رص يف ح�ب أي منه�م ،فه�م
كلهم سواء يف وجهة نظرها ،كما
ذكرت األم أنه�ا أنجبت طفلني يف
س�نة من الس�نني ولكن شعرت
باإلره�اق ج�دا من ذل�ك ألنها لم
تسرتح بالقدر الكايف.

«وان بلس» ُتجهّز ً
إطالقا «غريبًا»
لهاتفها الجديد بسبب «كورونا»
ً
إطالقا «غري ًبا»
قال�ت رشكة «وان بلس» الصيني�ة الرائدة :إنها تج ّه�ز
لهاتفه�ا الجدي�د «وان بل�س  ،»8بس�بب املخ�اوف من تف�ي فريوس
«كورون�ا» الجدي�د .وقال «بي�ت لو» ،الرئي�س التنفي�ذي لرشكة «وان
بلس»إنه�ا س�تقيم ح�دث إط�الق هاتفها الجدي�د «وان بل�س  »8عىل
اإلنرتنت فقط؛ لطمأنة الناس بش�أن تفي «كورونا»  .وس�تتخىل بتلك
الطريقة «وان بلس» عن الطريقة املعتادة إلطالق أي هاتف ذكي ،والتي
تك�ون عن طريق تنظيم مؤتمر صحفي عاملي أو حدثٍ واس�ع النطاق؛
لتجعل�ه فقط «أون الين» .وم�ن املتوقع أن تضم تش�كيلة «وان بلس»
الجدي�د هوات�ف« :وان بل�س  ،»8و»وان بل�س  8ب�رو» ،و»وان بلس 8
اليت» ،والتي س�يتم طرحها رسميًّا يف األسواق يف أواخر مارس أو أوائل
أبري�ل املقب�ل .ومن املتوق�ع أن يأتي هاتف «وان بلس  8برو» بشاش�ة
عرض مزودة بثقبني للكامريا األمامية املزدوجة ،وشاش�ة منحنية من
األط�راف ،وكامريا رباعية بثالث عدس�ات عىل رشي�ط عمودي وكامريا
رابع�ة جانبي�ة .كما س�يأتي الهاتف بأل�وان تدرجية جدي�دة مختلفة
تمامً ا .ولم تكشف التقارير -حتى اآلن -عن السعر املتوقع أن يتم طرح
هواتف «وان بلس» بها.

(غوغل) تحذف  600تطبيق من متجرها اإللكتروني

حظرت رشك�ة «غوغل» األمريكية
ع�ددا م�ن اإلعالن�ات املخالف�ة
للقواعد والتي كانت منترشة حتى
ع�ىل تطبيقات اليتم اس�تخدامها،
كم�ا حظرت ع�ددا م�ن محركات
البح�ث الت�ي تس�تخدم ه�ذه
اإلعالنات .ذك�رت «غوغل» يف بيان
لها عىل اإلنرتن�ت أنها حذفت 600
تطبي�ق م�ن متجره�ا اإللكرتوني
بس�بب ه�ذه القاع�دة  .مؤكدة أن
س�بب الحذف يعود ألسباب تتعلق
بسياسة الرشكة بشأن اإلعالنات،

كما ت�م حظرهم عىل منصات مثل
«آد موب» و»آد مانيجر» التابعتني
للرشكة .وبحس�ب الرشك�ة فإنها
تصنف اإلعالنات املزعجة بأنها تلك
التي تظهر للمستخدمني بطرق غري
متوقع�ة بما يف ذلك التي تتداخل يف
أو تؤثر عىل قابلية وظائف الجهاز
لالس�تخدام .وم�ن ه�ذه الح�االت
عندم�ا يج�ري املس�تخدم اتصاال
هاتفي�ا بش�خص آخ�ر فتظه�ر
بش�كل غري متوق�ع ناف�ذة إعالن
مرتبط بأحد التطبيقات.

اكتشاف كوكب تمر عليه السنة في أقل
من يوم
اكتش�ف العلماء كوكبا يم�ر عليه عام خالل  18س�اعة فقط ،ورسعة
م�رور الوقت متعلقة بدوران�ه حول النجم « »NGTS-10عىل مس�افة
قريب�ة ج� ًدا .ووجد الباحث�ون الكوكب يف كوكبة األرن�ب وهو يقع عىل
مس�افة  2.5مليون كم من نجم كم�ا ينتمي إىل فئة الكواكب الخارجية
العمالق�ة الغازية ،املش�رتي الحار .وقال الربوفيس�ور بجامعة وارويك
يف بريطانيا ،جيمس ماكورماك« ،من الس�هل ج�دا إيجاد كواكب كهذه
ألنها غالبا ما تمر بالقرب من قرص الكوكبة ،لكن من النادر جدا رصد
الكواكب التي يمر عليها العام يف أقل من يوم وإىل اآلن تم اكتشاف سبعة
كواك�ب من هذا الن�وع» .ويقدر وزن الكوك�ب الجديد ضعف وزن أكرب
كوكب يف نظامنا الشميس وهو أكرب ب� 1.2مرة من كوكب املشرتي ،وما
يمي�ز هذه الفئة من الكواكب هو أنها س�ماءها (طبق�ات الجو العليا)
تمط�ر بالياقوت واألحج�ار الكريم�ة .ويثري نج�م  NGTS-10اهتمام
العلماء ،فخالل عرشة س�نني ستقترص فرتته املدارية (الزمن املستغرق
ل�دوران ج�رم فلكي يف مداره) إىل س�بع ثوان .ويف س�ياق آخر ،رصحت
مونيكا غرادي أس�تاذة علوم الكواكب والفضاء بجامعة ليفربول هوب
أنه من ش�به املؤكد لديها ،أن يكون قمر كوكب املشرتي ،املعروف باسم
«أوروبا» ،موطنا ً ملخلوقات فضائية ،تشبه «األخطبوط» بالشكل.
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ديانا كرزون تبحر بالرومانسية العراقية
أطلقت سوبر س�تار العرب،
ديانا ك�رزون ،أقوى أعمالها
الغنائي�ة باللهج�ة العراقية
«صع�ب أق�در»؛ وه�ي م�ن
كلمات قيص عي�ى وألحان
ع�ي صاب�ر وتوزي�ع عثمان
عبود.
و ُيع� ّد العم�ل الجدي�د م�ن
األعمال املتميزة لكونه يحمل
أس�مى معاني الرومانس�ية
اململ�وءة
واألحاس�يس
باملحب�ة وصدق األحاس�يس
ودق�ة التعاب�ري الت�ي ترتقي
بسامعيها .
ُيذكر أن الفنانة ديانا كرزون
اختارت أن يكون تعاونها مع

امللحّ ن املوهوب عي صابر من
خالل تسجيل عملني غنائيني
باللهجة العراقي�ة؛ وهو أول
تعاون بينهم�ا ليحمل العام
 2020تنوّع�ا ً يف كل األعم�ال
الت�ي س�تطلقها ك�رزون
بكاف�ة اللهج�ات العربي�ة،
نظرا ً لعش�قها تقديم األلوان
الغنائية كافة وإجادتها لها،
ليكون العمل الجديد «صعب
أقدر» أول ه�ذه األعمال التي
أُطلقت لتحم�ل األيام القليلة
املقبلة مفاجآت س ُيعلَن عنها
فيم�ا س� ُيح َّدد موع�د إطالق
ثاني تلك األعم�ال يف القريب
العاجل .

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
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مطر ساخن
ّ
ويحق�ق العم�ل الجدي�د
ً
تفاع�ال كبريا ً
«صع�ب أقدر»
عىل مختلف وسائل التواصل

االجتماع�ي ،وم�ن خ�الل
اإلذاع�ات املحلّي�ة والعربية،
منذ اللحظة األوىل إلطالقه.

نجوى كرم تبكي في حفل عيدها الـ 53

إحتفل�ت الفنان�ة ،نج�وى
ك�رم ،بعي�د ميالده�ا ال�53
مع جمهورها يف أحد فنادق
ب�ريوت ،يف لفت�ة ممي�زة
منه�ا ،حي�ث اخت�ارت أن
يكون اإلحتفال ه�ذا العام
م�ع محبيه�ا واملتابع�ني
ع�رب وس�ائل التواص�ل
االجتماعي.
وحرصت نجوى عىل نقل
وقائع وأجواء الحفل عرب
صفحته�ا ع�ىل تطبيق

«انستغرام» ،وتميزت األجواء
بالعفوي�ة والح�ب ،حي�ث
دخلت عىل القاعة عىل صوت
الطب�ل والزمر وبتصفيق من
محبيها .
وخ�الل الحف�ل ت�م تحضري
مقطع فيديو عن مس�ريتها
الفني�ة ،وش�كل مفاجأة لها
فلم تتمكن من منع نفس�ها
من البكاء من شدة فرحها.
وأيض�ا ً ت�م تجه�ري قال�ب
حلوى مميز من عدة طبقات

باللون�ني االبي�ض والذهبي،
وت�م تزيين�ه باس�مها
وبالش�موع وقامت «شمس
االغني�ة» بقص�ه وب�دت يف
غاي�ة الخجل والس�عادة بني
جمهورها الذي تفاعل معها
بالرصاخ والتصفيق.
وكان�ت نج�وى ش�وقت
متابعيه�ا بص�ور م�ن داخل
منزلها وخلفها مجموعة من
البالون�ات امللون�ة ويف يده�ا
باقة كبرية من الورود.

يارا بين مفاجأة لبنانية وديو مع نجم
لبناني

أثارت ،يارا ،جدالً واس�عا ً خالل الفرتة املاضية
بعد شائعة زواجها التي انترشت برسعة كبرية
خالل أيام ،ولكنها نفت الشائعة أكثر من مرة
خ�الل مقابالتها التلفزيونية يف أكثر من حدث
فني لتؤكد أنها غري متزوجة.
«غازلن�ي زيادة» ه�ي األغنية الس�ينغل التي
تس�تعد يارا لطرحه�ا باللهج�ة اللبنانية ،بعد
أن طرحت قبل ف�رتة أغنية باللهجة الخليجية
تحمل عن�وان «ارتكبت» الت�ي حققت ماليني
املش�اهدات فور طرحها عرب قناتها الرسمية
عىل اليوتيوب.

امل�رشوع الذي جمع ي�ارا بوائل كفوري قبل
س�نوات بدويت�و غنائ�ي بعن�وان «بعيوني»،
تحدي�دا ً ع�ام  ،2014ل�م يكتم�ل ول�م يُطرح
رسميا ً ُ
ورسّب دون موافقة كل من يارا ووائل،
لكن عل�م بأن هناك مفاوضات تجمع بني يارا
وبني مدير أعمالها لتقديم دويتو غنائي جديد
مع نجم لبناني .وي�رتدد يف كواليس التحضري
لهذا الدويتو أن وائل كفوري هو أول األس�ماء
ّ
املرشحة للدويتو؛ خاصة أنه كان من املقرر أن
يجمعهما م�رشوع غنائي خالل العام املايض،
ولكن ما زال األمر تحت التنفيذ.

إليسا في حيرة من أمرها

«عطل فني» كامل العدد
في جدة
ش�هد العمل املرسح�ي الكومي�دي «عطل فني»
حض�ورا ً جماهريي�ا ً ضخم�ا ً تخط�ى الطاق�ة
االس�تيعابية مل�رسح دار الحكم�ة بمدينة جدة.
يأتي ع�رض «عطل فني» يف ج�دة عقب النجاح
الكبري الذي حققته عروضه يف فعاليات موس�م
الري�اض يواص�ل وس�يطر ابط�ال العم�ل اكرم
حس�ني وش�يكو وهش�ام ماج�د ع�ي موجات
الضح�ك والكوميديا الت�ي تفجرت داخل مرسح
«دار الحكم�ة» وس�ط عاصف�ة م�ن التصفيق
الح�ار .ت�دور اح�داث «عطل فني» ح�ول ثالث
ش�باب كل منه�م لدي�ه مش�كلة ت�ؤرق حياته
يقابل�ون أح�د املخرت عني ال�ذي يعدهم بتحقيق
امانيه�م م�ن خالل اخرتاع�ه الغريب ،وبس�بب
عطل فني يجدون أنفسهم يف ثالث عوالم خيالية
ل�م يتوقعوه�ا ،وتح�دث العدي�د م�ن املفارقات
الكوميدي�ة .تقام عروض «عط�ل فني» برعاية
الهيئ�ة العام�ة للرتفيه وتنظي�م «»بنش مارك»
محم�د زك�ي وزكي حس�نني والعم�ل املرسحي
بطولة أكرم حس�ني ،هشام ماجد ،شيكو ،أيتن
عامر ،نشوى مصطفى ،إسماعيل فرغي ،محمد
أوت�اكا ،وتألي�ف أمري طعيم�ة ،وإخ�راج أوتاكا
بمشاركة املنتج كرمة عبدالوهاب واملنتج العام
محمد سعد وانتاج . AT Media

يف املقابل ،حس�مت ي�ارا قرارها تجاه التجربة
الدرامي�ة الجدي�دة الت�ي كانت م�ن املقرر أن
تش�ارك يف بطولتها أم�ام مجموعة كبرية من
نج�وم الدراما اللبنانية حيث أبدت قلقها تجاه
دخوله�ا مجال التمثيل خالل الف�رتة الحالية،
خاصة أنها تحب أن تدرس قراراتها جيداً ،وما
زالت خطوة التمثيل مؤجَّ لة بالنسبة إليها.
وذك�ر أن مخ�رج العمل لم يستس�لم ويحاول
إقناعه�ا بمختل�ف الط�رق ،خاصة أن
لديه�ا موهبة تمثيلية تظهر يف معظم
كليباتها الغنائية.

أنهت
ملك�ة
اإلحساس،
أحدث أعمالها
إليس�ا ،تس�جيل
الغنائية التي تحم�ل عنوان «عظيمة» لتضمّها إىل
ألبومها الغنائي الجديد املنتظر طرحه يف عيد الفطر
املبارك.يذكر أن إليس�ا تس�تق ّر حالياً عىل األغنية
األخرية أللبومها الغنائي الجديد لتس�جيلها خالل
الفرتة املقبلة ،وتختم بها األلبوم املنتظر طرحه يف
شهر أيار/مايو املقبل ،حيث أنهت تسجيل أغنيات
األلبوم ،ولم َ
يبق لها س�وى أغني�ة واحدة تضعها
يف ح�رية لتنهي بها ألبومها الجدي�د الذي يضم ما
يق�رب م�ن أربع أغني�ات باللهج�ة اللبنانية منها
«قهوة املايض» لس�هام الشعشاع وبقية األغنيات
باللهج�ة املرصية .وق�د تصل أغني�ات األلبوم إىل
عرشين أغنية حت�ى اآلن؛ ومنها أغنية «ذكريات»
و»بنحب الحياة» و»هعتربك مت» و»إنت قصادي»
و»متاح�ة» ،و»حبة اهتمام» الت�ي تجمعها بزياد
برج�ي .إىل ذل�ك ،تبدأ إليس�ا التحض�ريات لحفلها

الغنائ�ي الجدي�د يف الكوي�ت املق�رر انطالقه يف 5
آذار/مارس املقب�ل ضمن فعاليات مهرجان حلبة
الس�يارات هناك عىل خش�بة مرسح  ،wowعىل أن
يشاركها الحفل تامر حس�ني ،واملهرجان برعاية
رشك�ة روتان�ا للصوتيات واملرئي�ات؛ ويضم عددا ً
كبريا ً من نجوم الوطن العربي ،منهم ش�ريين عبد
الوه�اب وماج�د املهن�دس وأصالة
نرصي وراش�د املاج�د ونبيل
شعيل.
ع�ىل صعي�د آخ�ر،
تس�تعد إليس�ا لحف�ل
غنائ�ي ضخ�م يف
الع�راق ،تحدي�دا ً يف
أربي�ل عاصم�ة إقليم
كردستان العراق ،وذلك
يف املرك�ز األكاديم�ي
الثق�ايف ،لتع�ود ب�ه
ملك�ة اإلحس�اس إىل
مقابل�ة جمهوره�ا
هن�اك بع�د غي�اب
س�نوات طويل�ة،
وم�ن املق�رر أن
يك�ون الحفل يف
 20من الش�هر
املقبل.

رانيا يوسف تعلق على تصنيف أحدث أفالمها بالجرأة
من�ح جهاز الرقابة عىل املصنف�ات الفنية يف مرص ،أحدث
أف�الم املمثلة ،رانيا يوس�ف« ،صن�دوق الدني�ا» ،تصنيفا
عمريا  18عاما وما فوق.
ويف أول تعقي�ب منها عىل ذلك القرار ،قالت رانيا يوس�ف،
إنها ال تعلم السبب وراء ذلك ،وأنها مثل الجمهور تفاجأت
بهذا التصنيف العم�ري .من جانبه ،أوضح مخرج الفيلم،
عم�اد البه�ات ،أن ( )18+كان تصنيفا مبدئيا ،ولكنه اآلن
يحمل تصنيف  . 16+وتابع« :بعض مش�اهد الفيلم تتسم
بالج�رأة فعال ،ولكني أش�كر الرقابة ج�دا ألنها لم تحذف

أيا من مش�اهده» .وفيلم «صندوق الدنيا» ،من تأليف
وإخراج عماد البهات ،ومن بطولة رانيا يوسف ،وخالد
الصاوي ،وياسم س�مرة ،وصالح عبد الله ،ويعرض
حالي�ا يف دور العرض الس�ينمائية .وأصبحت رانيا
يوسف محل اهتمام الجمهور ووسائل اإلعالم
املختلفة ،وذل�ك يف أعق�اب إثارتها للجدل
أكثر من مرة بإطالالتها الجريئة ،كان
أبرزها يف خت�ام مهرجان القاهرة
السينمائي .2018

تغريدات

اعالنك يف

بانتظار ساعة الفرج
القريب
أمحد اجلنديل
عندما تكتب حول ح�ادث أو ظاهرة يف بلدك ،وما أكثر الظواهر
واالح�داث ،او تش�ري اىل حدث خ�ارج جغرافية الع�راق ،فهذا ال
يعن�ي بالرضورة أنت م�ع الحدث أو ض� ّده ،وال يعني انك تقف
يف خندق امل�والة أو املعارضة لهذا الط�رف أو ذاك ،فالكتابة عن
الح�دث باملطلق يدخلك اىل رشك العش�وائية واالنس�ياق االعمى
لخلق قناعات من شأنها أن ترميك يف مناطق املغاالة.
من�ذ البدء كانت االصوات املنتمية اىل ت�راب الوطن تؤكد عىل ان
الهوية الوطنية البد ان تكون املعيار لكل التجاذبات السياس�ية،
وإذا ما حصل اخفاق يف بعض الجوانب ،فهذا أمر طبيعي يدخل
يف ب�اب التجرب�ة الديمقراطية الولي�دة  ،أو العملية السياس�ية
الحديثة التي ربما تعرتضها الكثري من الصعوبات ،إال ان البعض
ح�اول ،وم�ا زال يحاول إلغ�اء ه�ذه الهوية واعط�اء الهويات
الفرعية درجة الريادة ،ث ّم يتحدث عن مستقبل زاهر ،وغد سعيد
وحي�اة حرة كريم�ة ،فهذا يدخ�ل يف باب الفنتازيا السياس�ية،
خصوص�ا ان الس�نوات املاضية التي مرت ع�ىل املنطقة عموما
أكدت ،وبال ش�ك ،ان املنطلق لكل تحرك ال بد ان يدخل عرب بوابة
الهوية الوطنية.
إن التخ�ي عن الهوي�ة الوطنية واحالل الهوي�ات األخرى يعني
بالرضورة خل�ق حالة من التهميش لبع�ض االطراف ،واقصاء
للبع�ض اآلخر ،ويؤدي بالتايل اىل اش�اعة الف�وىض بني األطراف
املتصارع�ة ،وتنس�حب ه�ذه الف�وىض اىل الش�ارع واىل البي�ت
واملدرس�ة ،كما تؤس�س لديكتاتورية جديدة تح�رق الكثري من
أط�راف العملية السياس�ية إذا ما اش�تد عوده�ا ،عندها يكون
الوط�ن عىل حاف�ة الهاوية ،وتك�ون كل األط�راف عىل خطوط
نهاياتها.
السيايس الناجح طباخ ماهر يف تهيئة واعداد طبخته السياسية
وتقديمها للشعب ساخنة ش�هية ناضجة معقولة لكي تحظى
باح�رتام الجميع ،والقائد الذي يعتق�د ان كثرة امللح يف الطبخة
يزيدها فائدة أقول له ،ومن هذا املنرب ،بأن امللح الزائد س�يصيب
الجميع بالضغط ،ويفقد الطبخة مذاقها وش�هيتها ،وتنعكس
عىل كل من يتناولها بالرضر الفادح.
لس�نا مع هذا الطرف أو ذاك ،ولسنا من هواة التصفيق واملديح،
أو الق�دح والذم ،ولكننا مع املنطق الس�ليم ال�ذي يأخذ الرصاع
اىل صاالت املنطق الس�ليم ،والتفكري الصائب لكي يكون النجاح
حليف النتائج ،عندها سيكون الوطن عىل اعتاب مرحلة جديدة
تبرش بالخري واالمان.
نرتقب ساعة الفرج بقلوب عامرة بحب العراق وأهله ،وننظر اىل
خارطة التجاذبات بعني االمل ،بعد ان اقرتبت ساعة الوالدة ،وما
نتمن�اه أن يخرج املولود معاىف من كل علّة ،وأن يش�عر الجميع
بأن ساسته قد وضعوا أقدامهم عىل طريق الحكمة والصواب.
إىل اللقاء..

حسين الجسمي ينقذ أحالم من
موقف محرج أمام اآلالف
أنق�ذ الفنان اإلماراتي حس�ني الجس�مي ،مواطنته املطربة
أحالم ،من التعرض ملوقف محرج أمام اآلالف.
وأظه�ر مقطع فيديو ن�رشه برنام�ج « ETبالعربي» عرب
حس�ابه عىل إنس�تغرام ،املوقف املحرج ال�ذي تعرضت له
الفنانة أحالم ،بعدما كادت أن تنزلق عىل املرسح.
وجاء ذلك املوقف خالل افتتاح مهرجان الفجرية الدويل للفنون
املقام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويظهر يف املقطع الفنانة أحالم وحسني الجسمي ممسكا بيدها،
بعدما شاركا يف أوبريت «من الرتاب إىل السحاب» بمشاركة الفنان
السعودي املخرضم ،محمد عبده.
ولكن الفنانة أحالم ،كادت أن تنزلق عىل املرسح أمام اآلالف ،لوال
أن حسني الجسمي أنقذها من ذلك املوقف املحرج.
وتج�رى فعاليات النس�خة الثالثة م�ن مهرجان الفج�رية الدويل
للفنون يف الفرتة من  20إىل  28فرباير/شباط الجاري.
ويض�م املهرج�ان عىل م�دار ثمانية أي�ام متواصلة سلس�لة من
العروض الفني�ة واملرسحية واملوس�يقية والتش�كيلية واألدائية
القادمة من مختلف قارات العالم ،باإلضافة إىل فنون شعبية من
دولة اإلمارات.
كما يس�تضيف املهرجان عددا كبريا من نجوم التمثيل والغناء
والفن�ون األدائية ،حيث يحل أكثر من  600نجم عربي وأجنبي
ضيوفا عىل املهرجان ،من  60دولة عربية وأجنبية.

يضمن لك االنتشار االوسع

بعد االعالن عن وجود إصابة بفريوس كورونا يف حمافظة النجف
وهــي احلالــة االوىل للفــريوس يف العراق ،أرى مــن الضروري
اختــاذ اجراءات ســريعة مــن قبل اجلهــات املعنيــة ،خصوصاً
الصحية ،لطمأنة الناس من خالل إعالنها ،وبشكل واضح ،لتلك
االجراءات ،واإلستعانة مبنظمة الصحة العاملية ،وتوفري اجهزة
مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين وعالجات فعالة.

فاضل ابو رغيف

ينبغي وفوراً عــزل بغداد عن مجيع احملافظات وعزل احملافظات
عــن بعضهــا البعض كإجراء احــرازي اولي ،وهــذا يندرج على
صعيداحلجرالطــي الوقائي ،وعلى صعيد الســنن النبوية من
عــدم دخول املناطــق املوبوءة وعدم اخلروج منهــا كما يف األثر
املــروي ،وإال حنن مقبلون على وبــاء  ،والمنلك أدوات الوقاية،
تدابري وقائية.
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