املرور تعلن تعليق العمل
يف مواقع التسجيل
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة املرور العام�ة تعليق العم�ل يف مواقع
التسجيل يف عموم العراق للوقاية من «فريوس كورونا».
وذكرت املديرية ،يف بيان :انه «تم تعليق العمل يف مواقع
التس�جيل واصدار االجازات يف عم�وم العراق ،للحفاظ
عى س�امة املواطنني».وأضافت أن «ذل�ك جاء التزاماً
بتوجيهات لجنة األمر الديواني  55لسنة  ،٢0٢0ونظرا ً
ملا تشهده مواقع التس�جيل واصدار االجازات يف بغداد
واملحافظات كافة من زخم برشي ،وبغية الحفاظ عى
املواطنني ،وعى منسوبينا وللوقاية من تفيش فايروس
كورونا والسيطرة عليه».
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صفحة

رئيس جملس االدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7200 :االحـد  1آذار 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

الصحة تعلن تسجيل  5اصابات
جديدة بكورونا يف بغداد وبابل
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الس�بت ،تسجيل خمس اصابات بفايروس كورونا
يف محافظتي بغداد وبابل.وذكرت الوزارة يف بيان ،انه تم اكتشاف خمس حاالتٍ جديدة
مؤك�دة بفريوس كورونا املس�تجد ،اربعة منه�م يف بغداد (ثاثة يف الك�رخ وواحدة يف
الرصافة) والخامس�ة يف محافظة بابل.واوضح�ت :انه تمت متابعة املصابني من قبل
ماكات وزارة الصحة وأُخذت لهم العينات املطلوبة إلجراء الفحوصات املختربية نّ
وتبني
ان نتيجة الفحوصات موجبة وهم حاليا ً يف مؤسس�ات وزارة الصحة والبيئة الخاصة
ملتابع�ة وضعهم الصحي.واك�دت وزارة الصحة والبيئة ،اتخاذه�ا االجراءات املطلوبة
كاف�ة للتعامل مع الحاالت واملامس�ني لهم وحس�ب اللوائح الصحي�ة العاملية ،داعية
املؤسس�ات واملواطنني اىل اإللت�زام بالتوجيهات التي تصدر عن خلي�ة االزمة الوزارية
ولجنة االمر الديواني رقم  55لسنة  ٢0٢0ملواجهة مرض فريوس كورونا املستجد.

No: 7200 Sun 1 Mar 2020

جلسة استثنائية جديدة اليوم للتصويت على منح الثقة ملرشحي احلكومة املؤقتة

االحتاد الوطين لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس النواب جلسته
االستثنائي�ة ،التي وافقت رئاسة
الربملان عى طلب رئيس الوزراء
املكلف محمد عاوي تأجيلها اىل اليوم،

 :عالوي أدرك ان مترير حكومته ليس سهال والكتل تلوح برتشيح بديل عنه

للتصويت عى منح الثق�ة ملرشحي
الكابينة الوزارية الجديدة  ،فيما واصلت
قيادات الكتل السياسية اجتماعاته�ا
املغلق�ة خال الساعات املاضية لحل
ازمة منح الثقة لرئيس الوزراء املكلف

محمد عاوي وحكوم�ته املؤقتة او
عدمه.
واطلعت “الزوراء“ عى ترسيبات
تداولها بعض النواب عن ميض الكتل
السياسية لاتفاق عى ترشيح بديل

معمل خياطة النجف ينتج حنو مخسني ألف كمامة يوميا

جديد عن املكلف عاوي الذي وصلت
مفاوضات الكتل معه اىل طريق
مسدود ،فيما تحدث نواب اخرون عن
اعادة طرح اسم مصطف�ى الكاظم�ي
لتكليفه بتشكيل الحكومة املؤقتة بعد
انتهاء املهلة الدستوري�ة املقررة يوم
غد االثنني .باملقابل ،توقع نواب عن كتل
مختلفة ل�”الزوراء“ ان الجلسة املقرر
عقدها اليوم ،لن تختلف كثريا عن
جلسة يوم الخميس املايض التي انتهت
بعدم تحقق النصاب القانوني ،مؤكدين
عدم امكانية تمرير منح الثقة لرئيس
الوزراء املكلف محمد عاوي وحكومته
املؤقتة حتى يف حال تحقق النصاب
القانوني للحضور.اىل ذلك ،اكدت كتلة
االتحاد الوطني الكردستاني ان الكرد
لديهم عرشات املاحظات عى الربنامج
الحكومي لرئيس الوزراء املكلف محمد
عاوي .وقالت ،النائب اال طالباني ،ل�
“الزوراء“ :ان “عاوي اجتمع مساء
ليلة الجمعة مع بعض القيادات
السياسية ،وطلب وقتا ليقوم بالتعديل
عى مرشحي كابينته الوزارية“.
مشرية اىل ان “عاوي أدرك ان اكمال
تمرير كابينته الوزارية ليس بهذه
السهولة ،وان اجتماعات منزله تختلف

دائرة خطر “كورونا” تتوسع عربيا وعامليا وتهوي بالبورصات وأسعار النفط
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الفتح :إضافة وزارة جديدة للكابينة احلكومية ال حتتاج إىل تشريع قانون

النصر لـ  :استحداث وزارة تعنى باإلقليم جاء
إلرضاء الكرد وستثقل كاهل املوازنة

الزوراء /حسني فالح:
ح�ذر ائت�اف الن�ر م�ن إثق�ال كاهل
املوازن�ة االتحادية بعد اس�تحداث وزارة
جدي�دة تعنى بش�ؤون اقليم كردس�تان،
مؤك�دا ان ه�ذه ال�وزارة ج�اءت إلرضاء
الق�وى الكردي�ة ،وفيم�ا اوض�ح تحالف
الفتح ان اضافة وزارة جديدة اىل الكابينة
الحكومي�ة ال تحت�اج اىل ترشي�ع قانون،
دع�ا اىل ح�ل القضايا العالقة ب�ني بغداد
واربي�ل ع�ى وف�ق االط�ر الدس�تورية.
وقال�ت النائبة ع�ن ائت�اف النر ،ندى

ش�اكر ج�ودت ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”:
فوجئنا باس�تحداث وزارة الدولة لشؤون
االقلي�م يف حكوم�ة انتقالي�ة مدته�ا ال
تتج�اوز  6اش�هر اىل س�نة ،ومهمته�ا
مح�ددة ب�  3نقاط هي اج�راء انتخابات
مبكرة وتمري�ر املوازنة ومحاس�بة قتلة
املتظاهري�ن ،فض�ا عن بع�ض القضايا
التنظيمية الحياتية.واشارت اىل :ان اقليم
كردستان بحد ذاته لديه برملان وحكومة
وتمثيل وزاري يف الحكومة االتحادية ،فا
يحتاج اىل اس�تحداث وزارة جديدة تعنى

بش�ؤونه .مؤكدة :ان هذه الوزارة جاءت
إلرضاء بعض االط�راف الكردية من اجل
التصوي�ت ملن�ح الثقة لحكوم�ة عاوي.
واضاف�ت :ان ه�ذه ال�وزارة املس�تحدثة
ستثقل كاهل الدولة يف الوقت الذي تعاني
الدولة من ترهل وظيفي كبري .مبينة :ان
ال�وزارة املس�تحدثة تحت�اج اىل موظفني
وس�يارات وحمايات خاصة ،وهذه كلها
تحتاج اىل اموال طائل�ة تتحملها املوازنة
االتحادية.

تفاصيل ص 2

تواصل االحتجاجات يف ساحات “طالبان” وواشنطن توقعان
التظاهر يف بغداد وحمافظات أخرى على اتفاق سحب القوات
األمريكية من أفغانستان

بغداد /الزوراء:
واص�ل املتظاه�رون احتجاجه�م للمطالب�ة باالصاحات يف
س�احات التظاه�ر يف بغ�داد ومحافظ�ات اخرى ،فيم�ا افاد
مص�در امني ،امس الس�بت ،ب�أن متظاهرين س�يطروا عى
س�احة الخاني وسط بغداد.وشهدت س�احة التحرير وسط
العاصمة بغ�داد وس�احات التظاهر االخ�رى يف املحافظات،
امس السبت ،توافد االالف من املتظاهرين ،مجددين رفضهم
تشكيل حكومة من االحزاب ،وهذا يأتي بالتزامن مع الجلسة
الربملانية االس�تثنائية املقرر انعقاده�ا اليوم االحد للتصويت
ع�ى منح الثقة لرئيس الوزراء املكل�ف محمد توفيق عاوي.
واف�اد مصدر امني ،امس الس�بت ،بأن متظاهرين س�يطروا
ع�ى س�احة الخان�ي وس�ط بغداد.وق�ال املصدر إن�ه “بعد
اس�قاط الكتل الكونكريتية س�يطر املتظاهرون عى س�احة
الخاني ،وتقدموا باتجاه الوثبة مع انس�حاب القوات االمنية
اىل الوثبة.وأضاف املصدر ،الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،
أن “املتظاهرين قاموا بحرق االطارات يف الساحة” .مشريا ً اىل
“اطفاء التيار الكهربائي يف الخاني ومقرتبات نفق التحرير”.
وتش�هد بغ�داد واملحافظ�ات منذ خمس�ة اش�هر تظاهرات
حاش�دة تطالب باالصاحات السياسية والقضاء عى الفساد
واحالة الفاسدين عى القضاء ،وتوفري فرص العمل للعاطلني
والخريجني ،فضا عن املطالبة باالنتخابات املبكرة يف الباد.

الدوحة /متابعة الزوراء:
وقعت الوالي�ات املتحدة وحركة “طالب�ان” بالعاصمة القطرية
الدوحة ،امس السبت ،عى اتفاق سحب القوات من أفغانستان.
ويقيض االتفاق باالنس�حاب الكامل للق�وات األمريكية ،وقوات
حلف ش�مال األطل�ي من أفغانس�تان خال  14ش�هرا.وينص
االتفاق عى أن “تعمل الواليات املتحدة فورا مع كل األطراف املعنية
لإلفراج عن السجناء السياس�يني واملقاتلني” ،فضا عن “إفراج
واش�نطن والحكومة األفغانية عن نحو  5آالف أسري ،فيما تفرج
“طالب�ان” عن نحو ألف أس�ري بحل�ول  10مارس”.كما يتضمن
االتف�اق رفع الوالي�ات املتحدة العقوبات ع�ن أعضاء “طالبان”
بحلول أغس�طس .2020وخال كلمته التي سبقت التوقيع ،دعا
وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،حركة “طالبان” للوفاء
بتعهداته�ا بقط�ع العاقات م�ع القاعدة ومواصل�ة القتال ضد
تنظي�م “داعش”.من جهته ،قال ،املا ب�ارادار ،زعيم “طالبان”
إنه يرغب يف إقامة نظام إسامي بأفغانستان ،كما دعا الفصائل
األفغانية إىل العمل من أجل تحقيق ذلك.ويأتي التوقيع تزامنا مع
إصدار الحكومتني األفغاني�ة واألمريكية بيانا يفيد بأن الواليات
املتحدة ستخفض قواتها يف أفغانستان إىل  8600خال  135يوما
م�ن االتفاق مع “طالبان” ،عى أن تس�تكمل االنس�حاب وقوات
حلف شمال األطلي خال  14شهرا.

بعد تهديد أردوغان أوروبا بإبقاء حدود بالده مفتوحة أمام املهاجرين

القوات اليونانية تلقي غازات مسيلة للدموع على الالجئني ملنعهم من الدخول إىل بالدهم

انقرة /متابعة الزوراء:
تدفق الاجئني يف تركيا من مختلف
الجنسيات ،وخصوصا السوريني ،عى
الحدود مع اليونان وبلغاريا ،فور إعان
السلطات الرتكية سحب قواتها األمنية من
عى الحدود ،وفيما القت القوات اليونانية
عى املهاجرين غازات مسيلة للدموع،
بهدف منعهم من الدخول إىل بادهم،
هدد أردوغان أوروبا بأنه سيبقي الحدود
مفتوحة أمام املهاجرين ،مشريا إىل أن
“هناك ألف الجئ ينتظرون العبور اآلن”،
وقال“ :لم نعد نثق يف الوعود األوروبية

بشأن تقديم مساعدات لاجئني”.
وحسب وكالة “األناضول” الرتكية،
“يواصل آالف الاجئني واملهاجرين غري
النظاميني ،التوجه إىل والية أدرنة الرتكية
الحدودية مع اليونان ،بهدف العبور إىل
أوروبا”.وقالت إن “املهاجرين يتدفقون
من مختلف املدن الرتكية ،ويف مقدمتها
إسطنبول ،إىل أدرنة ،عى أمل العبور
للجانب اليوناني” .موضحة أن “مئات
املهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من معرب
“قابي قوله” الحدودي الرتكي مع اليونان،
ثم توجهوا يف ساعات الصباح إىل املعرب

اليوناني”.بدورها ،قالت وسائل اإلعام
اليونانية إن “القوات اليونانية ،ألقت عى
املهاجرين غازات مسيلة للدموع ،بهدف
منعهم من الدخول إىل بادهم” .مشرية
إىل أنه رغم التشديد اليوناني ،إال أن بعض
املهاجرين تمكنوا من العبور عرب قطع
نهر يفصل بني الحدود الرتكية اليونانية.
وبدأ املهاجرون بالتوجه إىل عدة نقاط يف
الواليات الغربية لرتكيا عقب تداول أخبار
بأن أنقرة لن تعيق حركة املهاجرين غري
النظاميني باتجاه أوروبا.
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عن الواقع السيايس داخل الربملان“.
واضافت ان “الكرد لديهم عرشات
املاحظات عى الربنامج الحكومي
وعى االنتخابات القادمة ،وشخوص
الكابينة الوزارية التي رشحها املكلف
عاوي“ .مبينة ان “الكرد لم يطلبوا من
عاوي تغيري أسماء مرشحي الكابينة
الوزارية ،بل أعطوا ماحظات عى
اسماء مرشحة يف كابينته املؤقتة“.
كما اكدت كتلة تيار الحكمة الوطني
النيابية ان التشكيلة الحكومية ،التي
يعتزم رئيس الوزراء املكلف محمد
عاوي تقديمها اليوم امام الربملان ،لن
تمرر يف ظل استمرار مقاطعة ممثيل
االكراد والسنة .وذك�ر النائب ،اسعد
املرشدي ،يف تريح صحفي ان “الكتل
السياسية املمثلة لهذه املكونات تحاول
الحافظ عى مكتسبات قومياتها ،لذلك
تعرتض عى املرشحني لحكومة رئيس
الوزراء املكلف ،وتجد هذه الكابينة غري
مستقلة ،بل مدعومة من كتل اخرى (لم
يسمها)“ .واوضح ان “الكتل املعرتضة
تريد املشاركة يف كل مفاصل الحكومة،
او ان تكون الحكومة الجديدة بعيدة
عن كل الكتل السياسية دون استثناء،
وهذا مطلب مرشوع لتلك الكتل“.

طبيب حيدد الطرق املناسبة للوقاية من خطر الفريوس

غضب يف الشارع جراء استغالل أزمة «كورونا»
واحتكار الكمامات لتحقيق أرباح غري مشروعة
الزوراء /ليث جواد:
أع�رب مواطنون ع�ن امتعاضهم
من قي�ام الكثري م�ن الصيدليات
باستغال أزمة «كورونا» الحتكار
الكمامات و»اش�تعال» أسعارها
بش�كل كبري ،منتقدين «الصمت»
الحكوم�ي إزاء ذل�ك ،فيما أوضح
طبي�ب مخت�ص م�دى فاعليتها
وحقيق�ة منعه�ا لإلصابة ،وحدد
الطرق املناسبة للوقاية منه.وقال
مواطنون يف حدي�ث ل�»الزوراء»:
ان الكمام�ات ذات الفل�رت تجاوز
سعرها خمسة آالف دينار بعدما
كان س�عرها ال يتج�اوز 1000
دين�ار للقطعة الواح�دة ،يف حني
وصل س�عر الكمام�ة العادية اىل
 3آالف دينار بعدما كان س�عرها
ال يتجاوز  500دينار قبل اس�بوع

تقريب�ا .واضاف�وا :ان اصح�اب
الصيدلي�ات وتجار امل�واد الطبية
ب�دال من التع�اون م�ع املواطنني
اس�تغلوا الفرصة ،وقام�وا برفع
اس�عار الكمامات بش�كل مبالغ
فيهز مؤكدي�ن أن الكمامات اآلن
غ�ري متوف�رة يف الصيدليات حتى
بعد رفع اس�عارها بش�كل مبالغ
في�ه نتيجة االقب�ال الكبري عليها
م�ن قب�ل املواطن�ني الخائف�ني
م�ن هذا الفاي�روس .وأك�دوا :أن
الجهات الحكومية تقف متفرجة
عى م�ا يقوم به بع�ض اصحاب
الصيدليات وتجار امل�واد الطبية،
ول�م تتخ�ذ اي اج�راءات ضدهم
للحد من جشعهم وسعيهم للربح
غري املرشوع .

عمليات األنبار :توقف طريان التحالف الدولي مل يؤثر يف عملياتنا العسكرية

تفاصيل ص 2

ص4

سياسة
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سائرون :الربملان أمام اختبار
مهم اليوم فإما مترير احلكومة
املستقلة أو حكومة احملاصصة
بغداد /الزوراء:
ع ّد عضو مجلس النواب عن
تحالف سائرون ،سالم الشمري،
امس السبت ،أن الربملان أمام
اختبار مهم ،اليوم ،فإما تمرير
الحكومة املستقلة التكنوقراط
أو حكومة املحاصصة واملناصب
واملكاسب ،حسب تعبريه.
وقال الشمري ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :إن ما
حصل خالل األيام املاضية أمر ال
يمكن القبول به ،وعىل الجميع
إبداء املسؤولية الكاملة تجاه

alzawraanews@yahoo.com

الفتح :إضافة وزارة جديدة للكابينة احلكومية ال حتتاج إىل تشريع قانون

النصر لـ

الشعب ومطالبه ،وعدم جر
األمور إىل الخلف والعودة للمربع
األول.
واشار اىل :ان البعض يريد
حكومة مناصب ومكاسب،
وإال لن يصوتون ويعملون عىل
عدم حصول نصاب للجلسة.
محذرا من ان العودة للمربع
األول ،والبحث مجددا عن
شخصية التكليف ،أمر سلبي يف
ظل حاجة الشعب بشكل عام
لحكومة انتقالية تحقق مطالبه
املرشوعة.

 :استحداث وزارة تعنى باإلقليم جاء إلرضاء الكرد
وستثقل كاهل املوازنة

الزوراء /حسني فالح:
حذر ائتالف النرص من إثقال كاهل
املوازنة االتحادية بعد استحداث وزارة
جديدة تعنى بشؤون اقليم كردستان،
مؤكدا ان هذه الوزارة جاءت إلرضاء
القوى الكردية ،وفيما اوضح تحالف
الفتح ان اضافة وزارة جديدة اىل
الكابينة الحكومية ال تحتاج اىل
ترشيع قانون ،دعا اىل حل القضايا
العالقة بني بغداد واربيل عىل وفق
االطر الدستورية.
وقالت النائبة عن ائتالف النرص ،ندى
شاكر جودت ،يف حديث لـ”الزوراء”:
فوجئنا باستحداث وزارة الدولة
لشؤون االقليم يف حكومة انتقالية
مدتها ال تتجاوز  6اشهر اىل سنة،
ومهمتها محددة بـ  3نقاط هي
اجراء انتخابات مبكرة وتمرير املوازنة
ومحاسبة قتلة املتظاهرين ،فضال عن
بعض القضايا التنظيمية الحياتية.
واشارت اىل :ان اقليم كردستان بحد
ذاته لديه برملان وحكومة وتمثيل
وزاري يف الحكومة االتحادية ،فال
يحتاج اىل استحداث وزارة جديدة
تعنى بشؤونه .مؤكدة :ان هذه الوزارة
جاءت إلرضاء بعض االطراف الكردية
من اجل التصويت ملنح الثقة لحكومة

الصحة العاملية تنصح بعدم
ارتداء األصحاء كمامات طبية
بغداد /الزوراء:
ّ
وجهت منظمة الصحة العاملية ،امس السبت ،نصائح بعدم ارتداء
األصحاء كمامات طبية ،فيما أكدت أنه ينصح ارتداؤها فقط عند
رعاية شخص مشتبه يف إصابته بعدوى “كوفيد( ”-19كورونا).
وذكرت املنظمة عىل موقعها يف “تويرت” ،واطلعت عليها “الزوراء”،
انه “ال يُنصح بأن يرتدي األصحاء كمامات ،ويُنصح بارتدائها فقط
عند رعاية شخص مُ شتبه يف إصابته بعدوى (كوفيد.”)-19
وأشارت إىل “رضورة ارتداء الكمامة عند السعال أو العطس” .مؤكدة
أن “الكمامة فعالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام
باملاء والصابون او فركهما بمُ طهر كحويل”.
وأوضحت أنه “عند ارتداء كمامة ،يجب معرفة الكيفية السليمة
الستخدامها والتخلص منها”.
وتوسع انتشار خطر فريوس “كورونا” بتسجيل مزيد يف اإلصابات
يف الصني وإيران ودول عربية ودولية ،مسجال آالف الضحايا
واملصابني.

عالوي.
واضافت :ان هذه الوزارة املستحدثة
ستثقل كاهل الدولة يف الوقت الذي
تعاني الدولة من ترهل وظيفي كبري.
مبينة :ان الوزارة املستحدثة تحتاج اىل
موظفني وسيارات وحمايات خاصة،
وهذه كلها تحتاج اىل اموال طائلة
تتحملها املوازنة االتحادية.

وتابعت :كان االوىل برئيس الوزراء
املكلف ان يقلص عدد الوزارات بدال
من زيادتها الن مهمته قليلة ومحددة.
مرجحة عدم تصويت الربملان عىل
وزارة الدولة لشؤون االفليم ،وربما
سرتفع من الكابينة الوزارية الن هناك
الكثري من الكتل ترفض استحداث
هذه الوزارة لعدم وجود جدوى من

صحة الكرخ تدعو اجلميع للتعاون معها
حملاربة فريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
دعت دائرة صحة بغداد /الكرخ،
الجميع إىل مساندتها يف الحرب عىل
عدو غري مرئي” فريوس كورونا” ،فيما
أشارت إىل أن البعض من نواب او جهات
اعالمية مغرضة توجه طعنات للدائرة
ومنتسبيها بدل الوقوف اىل جانبهم.
وقال مدير الدائرة ،جاسب الحجامي،
يف بيان  :إنه “يف الوقت الذي استنفرت
دائرة صحة بغداد/الكرخ كل منتسبيها
بمختلف عناوينهم ومستوياتهم
وهيأت مؤسساتها كافة ملحاربة عدو
غري مرئي متمثالً بفايروس الكورونا
القادم من خلف الحدود ،وهيأت
مستشفيني عامني لحجر املرىض
املصابني او املشكوك بإصابتهم،
وباإلمكانيات املتوفرة ،وفعالً تم
تشخيص حالتني مؤكدتني ،وهناك
حاالت أخرى مشتبه بها ،ونتوقع زيادة
العدد ،لنجد ان البعض من نواب او
جهات اعالمية مغرضة توجه طعنات
للدائرة ومنتسبيها بدل الوقوف اىل
جانبهم ودعمهم ،وتكيل لهم التهم
امللفقة ألغراض نعرفها ويعرفها كل
الرشفاء من ابناء شعبنا”.
وأضاف الحجامي أنه “من املعلوم ان
الفايروس وصل اىل دول متقدمة جدا ً
مثل اليابان وكوريا الجنوبية والدول
األوربية والواليات املتحدة األمريكية،
ولم تشخص وال حالة واحدة باملطارات،
حيث ان املصاب يف العادة يكون حامالً

السعودية تعلق مؤقتا دخول
مواطين دول جملس التعاون إىل
مكة واملدينة

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية السعودية ،يف
بيان نرشته وكالة األنباء السعودية،
تعليق دخول مواطني دول مجلس
التعاون الخليجي إىل مكة املكرمة
واملدينة املنورة بشكل مؤقت.
وقال البيان ”يستثنى من ذلك
مواطنو دول مجلس التعاون الذين
مىض عىل تواجدهم يف اململكة 14
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يوما متصلة ،ولم تظهر عليهم
عالمات اإلصابة“ بفريوس كورونا.
وكانت اململكة قد علقت ،يوم
الخميس ،دخول األفراد ألداء العمرة
أو زيارة املسجد النبوي يف املدينة،
فضال عن املسافرين من دول يمثل
فيها فريوس كورونا خطرا عىل
وفق ما تقرره الهيئات الصحية يف
اململكة.

2

للفايروس وهو يف فرتة الحضانة ،وال
تظهر عليه اية أعراض مرضية ،ومن
ثم بعد ايام من وصوله تظهر عليه
األعراض وبالنتيجة تكون اإلجراءات
املتخذة باملطارات غري مجدية ،ومع
ذلك فإن كوادرنا غري متوانية بالعمل
باإلمكانات املتاحة”.
وأكد أنه “من االمور الواجب توضيحها
ايضا ً ان قسم اإلسعاف الفوري غري
مرتبط بدائرتنا ،وانما بمركز العمليات
يف وزارة الصحة ،وكذلك ان منطقة
العبيدي يف جهة الرصافة من بغداد،
ومع ذلك فإن كل مستشفيات دائرتنا
ومراكزها الصحية مستعدة الستقبال
جميع املراجعني من كل بقاع الوطن
الحبيب”.
وتابع الحجامي أنه “من املسلمات
ايضا ً ان ليس كل من تظهر عليه
أعراض امراض الجهاز التنفيس هو
مصاب بفايروس الكورونا ،ويبقى
الطبيب هو وحده من يحدد ذلك عىل
وفق لوائح وبروتوكوالت عاملية هو
وحده يعرفها”.
ودعا الحجامي الجميع اىل “مساندة
الدائرة يف هذه الحرب عىل عدو غري
مرئي لنا بكل ما يستطيعون ،ماديا ً
ومعنويا ً واعالمياً ،وليتذكر الجميع ان
اكثر من  ٪٥من املصابني يف الصني هم
من الكوادر الصحية والطبية ،وبعضهم
توىف بسبب املرض ،منهم علماء ومدراء
مستشفيات”.

وقال القدو يف حديث لـ”الزوراء” :ان
رئيس الوزراء املكلف يمكنه استحداث
وزارات جديدة بحكومته ،لكن هذا
يعتمد عىل تصويت مجلس النواب
عىل الكابينة الوزارية سواء بحزمة
واحدة او بشكل انفرادي .الفتا اىل:
ان استحداث الوزارة بشأن االقليم او
توظيف شخص ارتباط مع االقليم
ال يحل القضايا العالقة بني بغداد
واربيل.
واضاف :ان هناك الكثري من القضايا
العالقة بني حكومة املركز واالقليم
تحتاج اىل حلول جذرية عىل وفق االطر
الدستورية .مشريا اىل :ان االقليم لم
ينفذ قرارات الحكومة االتحادية وال
الترشيعات القانونية ،فيمكن اللجوء
اىل املحكمة االتحادية لحل هذه
القضايا بدال من استحداث وزارات
جديدة.
وقدم رئيس الوزراء ،محمد توفيق
عالوي ،كابينة وزارية وجد فيها
استحداث وزارة الدولة لشؤون
االقليم.
ومن املقرر ان يعقد مجلس النواب،
اليوم االحد ،جلسته االستثنائية
للتصويت عىل منح الثقة لحكومة
محمد توفيق عالوي.

اضافتها.
بدوره ،اكد النائب عن تحالف الفتح،
حنني القدو ،ان استحداث وزارة
جديدة يف الكابينة الحكومية ال يحتاج
اىل ترشيع قانون خاص بها ،الن هناك
بعض الوزارات واملؤسسات تعمل من
دون قانون كجهاز االمن الوطني،
وغريها.

طبيب حيدد الطرق املناسبة للوقاية من خطر الفريوس

غضب يف الشارع جراء استغالل أزمة “كورونا”
واحتكار الكمامات لتحقيق أرباح غري مشروعة

الزوراء /ليث جواد:
أعرب مواطنون عن امتعاضهم
من قيام الكثري من الصيدليات
باستغالل أزمة “كورونا” الحتكار
الكمامات و”اشتعال” أسعارها
بشكل كبري ،منتقدين “الصمت”
الحكومي إزاء ذلك ،فيما أوضح
طبيب مختص مدى فاعليتها
وحقيقة منعها لإلصابة ،وحدد
الطرق املناسبة للوقاية منه.
وقال مواطنون يف حديث
لـ”الزوراء” :ان الكمامات ذات
الفلرت تجاوز سعرها خمسة آالف
دينار بعدما كان سعرها ال يتجاوز
 1000دينار للقطعة الواحدة ،يف
حني وصل سعر الكمامة العادية
اىل  3آالف دينار بعدما كان سعرها
ال يتجاوز  500دينار قبل اسبوع
تقريبا .
واضافوا :ان اصحاب الصيدليات
وتجار املواد الطبية بدال من التعاون
مع املواطنني استغلوا الفرصة،
وقاموا برفع اسعار الكمامات
بشكل مبالغ فيهز مؤكدين أن
الكمامات اآلن غري متوفرة يف
الصيدليات حتى بعد رفع اسعارها
بشكل مبالغ فيه نتيجة االقبال
الكبري عليها من قبل املواطنني
الخائفني من هذا الفايروس.

وأكدوا :أن الجهات الحكومية تقف
متفرجة عىل ما يقوم به بعض
اصحاب الصيدليات وتجار املواد
الطبية ،ولم تتخذ اي اجراءات
ضدهم للحد من جشعهم وسعيهم
للربح غري املرشوع .
أما الطبيب ،رحيم العبادي ،فقال يف
حديث لـ”الزوراء” :إن الكمامات
الطبية ال تقي من هذا الفايروس،
كونه صغريا جدا ،اضافة اىل
انه ينتقل بصورة رئيسية عرب
اللمس او العطاسز مبينا :أن
تفادي انتقاله يكون من خالل
النظافة العامة ،اضافة اىل تقليل
التصافح اثناء السالم او التقبيل

مع رضورة استخدام املعقمات
بصورة مستمرة ،وتجنب االماكن
املزدحمة.
واوضح العبادي :عند شعور
املواطن بأنه مصاب بهذا الفايروس
من خالل ارتفاع درجة حرارته
او حرقة يف البلعوم عليه التوجه
ألقرب مركز الصحي حفاظا عىل
حياته وحياة االخرين ،ألنه قد
يكون مصابا او حامال للفايروس
دون ان يعلم ،وقد يشكل خطرا عىل
حياة االخرين.
مؤكدا :أن الفايروس ال يعيش يف
االجواء الحرارة والتي تزيد عن 20
درجة مئوية.

بعد تهديد أردوغان أوروبا بإبقاء حدود بالده مفتوحة أمام املهاجرين

القوات اليونانية تلقي غازات مسيلة للدموع على الالجئني ملنعهم من الدخول إىل بالدهم
انقرة /متابعة الزوراء:
تدفق الالجئني يف تركيا من مختلف
الجنسيات ،وخصوصا السوريني ،عىل
الحدود مع اليونان وبلغاريا ،فور إعالن
السلطات الرتكية سحب قواتها األمنية
من عىل الحدود ،وفيما القت القوات
اليونانية عىل املهاجرين غازات مسيلة
للدموع ،بهدف منعهم من الدخول
إىل بالدهم ،هدد أردوغان أوروبا بأنه
سيبقي الحدود مفتوحة أمام املهاجرين،
مشريا إىل أن “هناك ألف الجئ ينتظرون
العبور اآلن” ،وقال“ :لم نعد نثق يف
الوعود األوروبية بشأن تقديم مساعدات
لالجئني”.
وحسب وكالة “األناضول” الرتكية،
“يواصل آالف الالجئني واملهاجرين غري
النظاميني ،التوجه إىل والية أدرنة الرتكية
الحدودية مع اليونان ،بهدف العبور إىل
أوروبا”.
وقالت إن “املهاجرين يتدفقون من
مختلف املدن الرتكية ،ويف مقدمتها
إسطنبول ،إىل أدرنة ،عىل أمل العبور
للجانب اليوناني” .موضحة أن “مئات
املهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من
معرب “قابي قوله” الحدودي الرتكي مع
اليونان ،ثم توجهوا يف ساعات الصباح
إىل املعرب اليوناني”.
بدورها ،قالت وسائل اإلعالم اليونانية إن

“القوات اليونانية ،ألقت عىل املهاجرين
غازات مسيلة للدموع ،بهدف منعهم من
الدخول إىل بالدهم” .مشرية إىل أنه رغم
التشديد اليوناني ،إال أن بعض املهاجرين
تمكنوا من العبور عرب قطع نهر يفصل
بني الحدود الرتكية اليونانية.
وبدأ املهاجرون بالتوجه إىل عدة نقاط يف
الواليات الغربية لرتكيا عقب تداول أخبار
بأن أنقرة لن تعيق حركة املهاجرين غري
النظاميني باتجاه أوروبا.
وقال املتحدث باسم حزب العدالة
والتنمية الرتكي الحاكم ،عمر جليك،
إن تركيا لم تعد قادرة عىل كبح تدفق
الالجئني من سوريا ،فيما قال املتحدث
باسم وزارة الخارجية الرتكية ،حامي
أقصوي“ :إن الالجئني بدأوا يف االنتقال إىل
الحدود الغربية” ،مضيفا“ :سبب التطور
غري املؤاتي للوضع يف إدلب السورية
والزيادة الحادة يف عدد الالجئني ،ضاعف
عبء الهجرة عىل تركيا ...أدى الوضع
املتوتر إىل نزوح جماعي لتدفقات
الالجئني والنازحني داخل تركيا باتجاه
الحدود الغربية للبالد ...وعىل الرغم
من التدهور الكبري يف وضع الالجئني،
فإن تركيا ،التي قبلت بالفعل أكرب عدد
من الالجئني ،تواصل االلتزام بمبادئها
الخاصة بسياسة الهجرة”.
من جانبه ،هدد أردوغان أوروبا ،مؤكدا

أنه سيبقي الحدود مفتوحة أمام
املهاجرين ،مشريا إىل أن “هناك ألف
الجئ ينتظرون العبور اآلن” ،وقال“ :لم
نعد نثق يف الوعود األوروبية بشأن تقديم
مساعدات لالجئني”.
وطالب “بمنطقة آمنة ألكثر من مليون
مدني سوري عىل حدودنا الجنوبية”،
الفتا إىل أن تركيا تستضيف “ 3.7مليون
سوري يف بالدنا ،وال طاقة لنا الستيعاب
موجة هجرة جديدة”.

وأعرب الروس واألتراك عن أملهم يف
“خفض التصعيد” يف سوريا خالل
لقاءات بني مسؤولني رفيعني من البلدين
يف األيام األخرية ،كما أكدت ،السبت،
وزارة الخارجية الروسية.
وأعلنت الخارجية ،يف بيان“ ،جرى الرتكيز
من الجانبني عىل الحد من التصعيد عىل
األرض مع مواصلة مكافحة اإلرهابيني
املعرتف بهم كذلك من مجلس األمن
الدويل يف األمم املتحدة”.

كما طلب الرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان ،من الرئيس الرويس ،فالديمري
بوتني أن “يبتعد عن طريقنا” يف إدلب.
وأضاف“ :هناك من حاولوا تطويق بالدنا
بممر إرهابي عىل حدودنا الجنوبية”.
وأوضح أن األتراك لم يدخلوا “سوريا
بدعوة من رئيس النظام السوري
بشاراألسد ،ولكن ذهبنا بدعوة من
الشعب السوري” .ونفى سعي تركيا
“ملغامرة يف سوريا أو توسعة حدودها”،

قائال“ :ليس لدينا أي مطامع يف أرايض
سوريا أو نفطها”.
وتابع أردوغان ،مؤكدا أن أنقرة “ستزيد
الضغط عىل قوات النظام السوري”،
مشريا إىل قتل “أكثر من  2000من
عنارص النظام” .وأضاف“ :إذا لم نقض
عىل التنظيمات اإلرهابية شمال سوريا،
فسنضطر إىل مقاتلتها يف تركيا”.
وكان السفري الرويس لدى األمم املتحدة،
فاسييل نيبينزيا ،أعلن ،الجمعة ،أمام
مجلس األمن الدويل ،أن روسيا “مستعدة
خفض للتصعيد” يف منطقة
للعمل عىل
ٍ
إدلب شمال غربي سوريا “مع جميع
الراغبني بذلك”.
وغداة اعتباره أن مجلس األمن يعقد
الكثري من االجتماعات املتعلقة بسوريا،
أقر الدبلومايس الرويس بأن “الوضع
ساء وتوتر بشدة” يف منطقة إدلب.
متح ّد ًثا يف اجتماع طارئ ملجلس األمن
عقد بنا ًء عىل طلب اململكة املتحدة
والواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا
وجمهورية
وإستونيا
وبلجيكا
الدومينيكان ،وقال نيبينزيا إنه “يوجد
حال ًيا وفد رويس يف أنقرة من أجل تهدئة
الوضع”.
وخالل اجتماع املجلس ،وهو السادس
حول سوريا منذ بداية شباط/فرباير،
أكد نيبينزيا مجد ًدا أن موسكو “لم

ُتشارك يف الهجمات” التي ُن ِس َبت إىل
دمشق الخميس ُ
وق ِتل فيها بحسب أنقرة
 34جند ًيا ترك ًيا.
وليل الجمعة -السبت ،دمرت القوات
الرتكية “منشأة لألسلحة الكيميائية
واقعة عىل بعد  13كلم جنوب حلب،
فضالً عن عدد كبري من األهداف األخرى
التابعة للنظام” ،كما أعلن مسؤول
تركي كبري رفض الكشف عن هويته
لصحافيني ،بدون أن يعطي املزيد من
التفاصيل.
يف األثناء ،أكد املرصد السوري لحقوق
اإلنسان لوكالة فرانس برس ،أن أنقرة
قصفت مطار كويرس العسكري يف ريف
حلب الرشقي ،حيث ال وجود ألي أسلحة
كيميائية ،بحسب املرصد.
واتهم النظام السوري أكثر من مرة
باستخدام السالح الكيميائي منذ بدء
النزاع يف سوريا عام  .2011وينفي
النظام ذلك ،مؤكدا ً أنه تخلص من
ترسانته الكيميائية ،وهو ما يشكك به
عدد من املراقبني.
وتأتي الرضبات الرتكية الجديدة بعد
مقتل  34عسكريا ً تركيا ً عىل األقل يف
رضبات نسبتها أنقرة للنظام السوري يف
إدلب يف شمال غرب سوريا منذ الخميس.
وردا ً عىل تلك الرضبات ،قالت أنقرة إنها
قصفت أهدافا عديدة تابعة للنظام.
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خماوف أممية من انهيار اهلدنة يف ليبيا

بعد فشل أمريكا يف احلصول على توقيع اتفاق نهائي من أطراف السد

جتدد املعارك بني اجليش الوطين
وميليشيات طرابلس

مصر توقع “باألحرف األوىل” على اتفاق سد النهضة وتأسف
لتغيب إثيوبيا

جنيف/وكاالت:
تزايدت املخ�اوف األممية م�ن احتمال انهيار
كامل للهدنة بني األط�راف املتصارعة يف ليبيا،
فيم�ا يتواص�ل تب�ادل القص�ف ب�ني الجيش
الوطن�ي الليب�ي بقي�ادة املش�ري خليفة حفرت
وميليش�يات حكوم�ة الوف�اق .ول�م يتوص�ل
الفرقاء إىل نتيجة من ش�أنها التوافق األمني يف
اجتماعات اللجنة العس�كرية “ ”5+5بجنيف
أمام مح�اوالت حكومة الوف�اق االلتفاف عىل
بند حظر السالح.
وعرب املبعوث األممي إىل ليبيا ،غس�ان سالمة،
اول ام�س الجمعة ،عن ع�دم تفاؤله بتواصل
الهدنة بني الفرق�اء الليبيني ،يف وقت لم تحقق
في�ه املحادثات العس�كرية “ ”5+5بجنيف أي
تقدم يذكر.
وقال سالمة إن “الوضع يف ليبيا خالل اليومني
املاضيني يش�ري إىل احتمال انهي�ار حالة وقف
إط�الق الن�ار” .مضيف�ا “وقع انته�اك خطري
للغاي�ة لوقف إط�الق النار يف الب�الد ،يف الواقع
كان م�ن املمك�ن أن ي�ؤدي إىل تقويض ش�به
كام�ل لوقف إط�الق النار مع قص�ف مناطق
كثرية ،وتعرض مطار طرابلس لهجمات”.
وأعلنت حكومة الوفاق تعليق املالحة يف مطار
معيتيق�ة الدويل بالعاصمة طرابلس ،إثر تجدد
االش�تباكات مع قوات الجيش الوطني الليبي،
ما يخرق الهدنة املتواصلة إىل حد اآلن والتي تم
اإلعالن عنها يف  12يناير املايض.
وس�قطت ع�دة صواريخ “م�ن ط�راز غراد”
الجمع�ة يف ع�دة أماكن من العاصم�ة الليبية،
بم�ا يف ذلك املط�ار الوحيد الذي ال ي�زال يعمل
يف طرابلس ،ما أس�فر عن إصابة شخص عىل
األق�ل وأرضار مادية ،فيما تس�تخدم حكومة
الوفاق املطار ألغراض عسكرية.
ويأتي خرق الهدنة يف الوقت الذي يس�عى فيه
الليبي�ون م�ع األم�م املتحدة جاهدي�ن إلنهاء
االقتت�ال والتوص�ل لحل�ول نهائي�ة لألزم�ة
ووضع حد ملعاناة الش�عب الليبي التي تتفاقم
كل يوم.
وتمن�ع حالة عدم االس�تقرار ه�ذا البلد الغني
ال�ذي يمتلك أكث�ر احتياطي�ات النفط وفرة يف
أفريقيا م�ن االس�تفادة من ثروت�ه النفطية،
وهي مصدر الدخل الوحيد.
وأعربت رشك�ة النفط الوطني�ة ،الثالثاء ،عن
أس�فها النخفاض اإلنتاج إىل  122.430برميل
يومي�ا مقابل أكثر من  1.2مليون ،قبل أن يبدأ
الجي�ش الوطن�ي الليبي ،املدعوم م�ن القبائل
الليبية ،إغالق مواقع النفط الرئيس�ية يف البالد
يف  18يناير.
ويتهم الجيش الوطن�ي الليبي حكومة الوفاق
باس�تغالل ث�روات ليبي�ا النفطي�ة يف تموي�ل
اس�تقدام امليليش�يات واملرتزق�ة الس�وريني
واألتراك للقتال إىل جانبها.
وضخت حكومة الوفاق الش�هر املايض وديعة
تناهز  4مليارات دوالر يف البنك املركزي الرتكي،
ما يثبت مواقف القبائل الليبية التي اش�رتطت
رفع الرشعية الدولية عن حكومة فايز الرساج
مقابل إعادة فتح حق�ول النفط واملوانئ التي
تسيطر عليها.

ويته�م حفرت الرئي�س الرتك�ي ،وحليفه فايز
ال�رساج ،بعدم اح�رتام التعه�دات املنبثقة عن
مؤتمر دويل عق�د مطلع العام يف برلني تعهدت
خالل�ه األرسة الدولي�ة بعدم التدخ�ل يف النزاع
الليبي.
وقال قائد الجيش الوطني الليبي يف ترصيحات
األس�بوع امل�ايض إن “مفاوض�ات جني�ف لن
تف�ي إىل نتيج�ة ،إال إذا انس�حب املرتزق�ة
األتراك والس�وريون وتوقفت تركيا عن تسليم
أس�لحة لطرابل�س وتمت تصفي�ة الجماعات
اإلرهابية”.
وأك�د رج�ل ليبيا الق�وي “يف حال ل�م تتوصل
مفاوضات جنيف إىل إرس�اء الس�الم واألمن يف
الب�الد ولم يع�د املرتزقة من حيث أت�وا عندها
س�تقوم القوات املس�لحة بواجبها الدستوري
للدف�اع ع�ن الب�الد م�ن الغ�زاة األت�راك –
العثمانيني”.
ويدعم الرئيس الرتكي الرساج ،الذي وقع معه
يف نوفم�رب  ، 2019اتفاقيات تعاون عس�كري
وأمني وبحري.
وبالتزامن مع اتباع املس�ارات األممية الهادفة
إىل الح�ل الس�لمي يف ليبي�ا ،يحتف�ظ الجيش
الوطن�ي الليب�ي بحق�ه يف اس�تخدام الق�وة
العس�كرية لتحري�ر طرابلس من امليليش�يات
واملرتزقة.
وقبل أس�بوعني ،طالب ش�يوخ القبائل الليبية
األم�م املتح�دة بس�حب اعرتافه�ا باملجل�س
الرئ�ايس وحكوم�ة الوف�اق واملجل�س األع�ىل
للدول�ة ،يف وقت س�يطر فيه الجي�ش الوطني
الليبي عىل مناطق واسعة يف أحياء طرابلس.
وعقد ش�يوخ القبائل فعالية حاشدة يف مدينة
ترهونة بالقرب من العاصمة طرابلس ،ملساندة
الجيش الوطن�ي الليبي ،وإجه�اض األجندات
الرتكية الس�اعية إىل ترسيخ االنقسام يف ليبيا،
ومنع الجهات التي تدعمها من الس�يطرة عىل
مقاليد األمور.
وحرض املؤتمر املوس�ع أكثر من ألفي شخص
من ممثي شيوخ وأعيان القبائل واملدن الليبية،
الذي�ن أعربوا عن دعمهم الالمرشوط للمش�ري
خليفة حفرت ،مثمنني سعيه لتحرير العاصمة
طرابل�س .وخول�ت القبائ�ل للجي�ش الوطني
الليبي حسم املعركة والقضاء عىل امليليشيات،
م�ع التأكيد عىل مقاومة جميع أش�كال الغزو
الخارجي ،ورفض أي اتفاقيات دولية تش�كل
خطرا عىل األمن القومي ،يف إشارة إىل مذكرتي
التفاهم البحري واألمني اللتني وقعهما الرساج
مع أردوغان يف نوفمرب املايض.
ووضع ش�يوخ القبائل مجموعة من املحددات
والخطوط العريضة ،يف مقدمتها أن ليبيا دولة
مس�تقلة ذات س�يادة وموح�دة ،وأن جمي�ع
القوان�ني التي أصدرها مجل�س النواب واجبة
النفاذ بما فيها ما يتعلق بالعفو العام ،وحظر
تش�كيل األجس�ام غ�ري الرشعي�ة والكيانات
اإلرهابية وإلغاء قانون العزل السيايس.
ويض�ع مؤتمر القبائ�ل الليبية مبع�وث األمم
املتحدة إىل ليبيا غس�ان سالمة أمام مسؤولية
كب�رية ،فه�ؤالء يقدم�ون دعمه�م للجي�ش
والربملان ،وبالتايل من الصعب تجاوزهم.

القاهرة /متابعة الزوراء:
ّ
ع�ربت مرص عن أس�فها لتغيب
أثيوبيا “غري املربر” عن االجتماع
الذي دع�ت إليه الواليات املتحدة
بش�أن مفاوضات سد النهضة،
وفيم�ا اش�ارت إىل أنه�ا وقعت
باألح�رف األوىل ع�ىل االتف�اق
املط�روح ،أص�درت الوالي�ات
املتح�دة بيانا بش�أن املحادثات
حول س�د النهضة والتي تجري
برعاي�ة واش�نطن ،وذل�ك يف
أعق�اب فش�ل اإلدارة األمريكية
يف الحص�ول عىل توقيع من دول
املحادثات الثالث.
وقالت وزارة الخارجية املرصية،
يف بي�ان ،إن القاه�رة“ :ج�ددت
تقديره�ا لل�دور ال�ذي تقوم به
اإلدارة األمريكي�ة وحرصه�ا
ع�ىل التوص�ل إىل اتف�اق نهائي
ب�ني ال�دول الث�الث ،وتأس�ف
لتغي�ب إثيوبي�ا غ�ري امل�ربر عن
ه�ذا االجتم�اع يف ه�ذه املرحلة
الحاسمة من املفاوضات”.
وأض�اف البي�ان إن “مش�اركة
م�رص يف االجتم�اع ج�اءت من
أج�ل التوص�ل إىل اتف�اق نهائي
حول قواعد ملء وتش�غيل س�د
النهض�ة ،وتنفي�ذا لاللتزام�ات
ال�واردة يف اتفاق إع�الن املبادئ
امل�ربم ب�ني م�رص والس�ودان
وإثيوبيا يف .”٢٠١٥
وقال�ت الخارجي�ة املرصي�ة إن
موق�ف مرص اتس�م خ�الل كل
مراح�ل التف�اوض املضني عىل
م�دار الخمس س�نوات املاضية،

والت�ي لم تؤت ثمارها ،بحس�ن
الني�ة ،وتوفر اإلرادة السياس�ية
الصادق�ة يف التوص�ل إىل اتف�اق
يلبي مصالح الدول الثالث.
وأش�ارت الخارجي�ة املرصي�ة
إىل أن “م�رص وقع�ت باألح�رف
األوىل ع�ىل االتف�اق املط�روح
تأكي�دا لجديته�ا يف تحقي�ق
أهداف�ه ومقاص�ده” .مطالب�ة
“أن تح�ذو كل م�ن الس�ودان
وإثيوبي�ا حذوه�ا يف اإلعالن عن
قبولهم�ا بهذا االتف�اق واإلقدام
عىل التوقي�ع عليه يف أقرب وقت
باعتباره اتفاقا عادال ومتوازنا،
ويحقق املصالح املشرتكة للدول
الثالث”.
ولفت بيان الخارجية إىل أن “كل

أجه�زة الدول�ة املرصية س�وف
تس�تمر يف إي�الء ه�ذا املوضوع
االهتمام البالغ الذي يستحقه يف
إطار اضطالعها بمس�ؤولياتها
الوطني�ة يف الدف�اع عن مصالح
الش�عب امل�رصي ومقدرات�ه
ومس�تقبله بالوس�ائل املتاح�ة
كافة”.
وطلب�ت إثيوبي�ا م�ن الوالي�ات
املتح�دة تأجي�ل االجتم�اع الذي
كان يُتوق�ع أن يش�كل الجول�ة
األخ�رية من املحادث�ات املتعلقة
بالس�د العم�الق ال�ذي تش�يده
عىل الني�ل األزرق إلنتاج الطاقة
الكهربائي�ة ،مم�ا يرج�ئ ح�ال
محتمال للنزاع الذي أش�عل أزمة
دبلوماسية منذ سنوات.

ونقل�ت وكال�ة “روي�رتز” ع�ن
املتحدث باسم وزارة املياه والري
والكهرب�اء ،بزونه تولش�ا ،دون
الخ�وض يف تفاصي�ل“ :طلبن�ا
ألنن�ا بحاج�ة ملزيد م�ن الوقت
للتشاور”.
بينما نقلت وكالة “إنا” اإلثيوبية
عن وزير املي�اه والري والطاقة،
س�يليي بيكيي ،قوله إن بالده
ل�ن تش�ارك يف االجتم�اع ال�ذي
يس�تمر ملدة يومني يف واشنطن،
ً
معل�ال ذلك بأن فري�ق التفاوض

اإلثيوب�ي ل�م ينهي ح�واره مع
أصحاب املصلحة عىل املس�توى
املحي.
يف غضون ذلك ،أصدرت الواليات
املتح�دة بيانا بش�أن املحادثات

حول س�د النهضة والتي تجري
برعاي�ة واش�نطن ،وذل�ك يف
أعق�اب فش�ل اإلدارة األمريكية
يف الحص�ول عىل توقيع من دول
املحادثات الثالث.
ورصح وزير الخزانة األمريكي،
س�تيفن منوتش�ني ،ب�أن بالده
س�تواصل العم�ل م�ع م�رص
وإثيوبيا والس�ودان إىل أن توقع
ال�دول الثالث عىل اتفاق بش�أن
س�د النهضة اإلثيوبي ،حس�بما
نقلت “رويرتز”.
وأوض�ح منوتش�ني يف بيان�ه
إن�ه “أج�رى محادث�ات ثنائية
منفصل�ة م�ع وزراء م�ن مرص
والس�ودان خ�الل اليوم�ني
املاضي�ني ،بعدما طلب�ت إثيوبيا
تأجيل ما كان يفرتض أن تكون
الجول�ة األخرية من املحادثات”،
ول�م يتضح بعد م�ا إذا كان من
املقرر إجراء محادثات جديدة.
وقال الوزير األمريكي إنه يتطلع
إىل اختت�ام إثيوبي�ا ملش�اوراتها
الداخلية إلفساح املجال للتوقيع
ع�ىل االتف�اق “يف أق�رب وق�ت
ممكن” مشددا عىل أنه ال ينبغي
إج�راء التجرب�ة النهائية وملء
الخزان “بدون إبرام اتفاق”.
وكان من املتوقع أن تربم البلدان
الثالث�ة اتفاق�ا يف واش�نطن
األس�بوع املايض بخصوص ملء
وتشغيل الس�د الذي تبلغ تكلفته
أربعة مليارات دوالر ،لكن إثيوبيا
تخلف�ت ع�ن االجتم�اع ،ووقعت
مرص فقط عليه باألحرف األوىل.

اجلامعة العربية حتذر من خطورة التصعيد العسكري يف مشال سوريا
القاهرة /متابعة الزوراء:
دعا ،أحمد أبو الغيط ،األمني العام لجامعة
الدول العربية ،األطراف كافة املتصارعة عىل
األرض السورية إىل وقف فوري إلطالق النار يف
شمال غرب سوريا.
وحذر أبوالغيط من خطورة تصاعد املواجهات
العسكرية املرتتبة عىل التدخالت اإلقليمية
والدولية عىل الساحة السورية والتي ساهمت
يف تفاقم الوضع امليداني ،وتقويض فرص الحل
السلمي لالزمة السورية ،وتداعيات هذا الوضع

املضطرب عىل أمن واستقرار سوريا ،ومن ثم
املنطقة.
وقال مصدر مسؤول باألمانة العامة إن التصعيد
ً
انموذجا
العسكري يف شمال غرب سوريا ،شكل
صارخا النتهاك القانون الدويل اإلنساني ،وتسبب
يف كارثة إنسانية غري مسبوقة بترشيد ما يزيد
عن مليون نازح سوري ،ومواصلة استهداف
املنشآت املدنية من مدارس ومستشفيات.
مشد ًدا عىل أهمية التزام األطراف كافة بقرارات
واتفاقات وقف إطالق النار .وأكد أبو الغيط،

يف هذا السياق ،عىل مسؤولية مجلس األمن يف
إقرار هدنة إنسانية فورية ،وتوفري املساعدة
العاجلة ألكثر من ثالثة ماليني سوري.
ونقل املصدر عن األمني العام دعوته إلطالق
مفاوضات جدية تحت رعاية األمم املتحدة
بهدف تفعيل املسار السيايس ،والدفع يف اتجاه
تنفيذ العملية السياسية وفقا لقرار مجلس
األمن  ،2254مشددا عىل أن اللجوء للحل
العسكري لن يجلب سوى مزيد من الدمار
والترشيد وإراقة الدماء.

تقرير دولي ينصح احلكومات بالعمل سريعا كون اخلطر آتيا للجميع

دائرة خطر “كورونا” تتوسع عربيا وعامليا وتهوي بالبورصات وأسعار النفط

بغداد /الزوراء:
توس�ع خط�ر ف�ريوس “كورون�ا”
بتس�جيل مزي�د يف اإلصاب�ات يف إي�ران
وظهوره يف دول أخ�رى ألول مرة ،فيما
حذر تقري�ر دويل م�ن أن الوباء يجتاح
العال�م برشاس�ة وه�و “آتٍ للجميع”،
ناصح�ا حكومات ال�دول بالعمل الجاد
من أجل مكافحته والقضاء عليه ،فيما
هوت أسعار النفط والبورصات العاملية
إثر هذا التطور.
وق�ال متح�دث باس�م وزارة الصح�ة
اإليراني�ة ،أم�س :إن ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد قتل  43ش�خصا ً وس�ط 593
حال�ة إصاب�ة مؤك�دة بالف�ريوس يف
البالد.
وأضاف كيان�وش جاهانبور :لألس�ف
تويف تس�عة أشخاص بس�بب الفريوس
يف األرب�ع والعرشي�ن س�اعة املاضي�ة،
وحث الناس عىل االبتعاد عن التجمعات
الجماهريية والحد من سفرهم.
كما حث جاهانبور األشخاص عىل عدم
حضور جنازات املوت�ى ،ألن التجمعات
قد تس�اعد يف نرش الفريوس ،مؤكدا أن
هن�اك أربع محافظات فق�ط من أصل
 31يف إي�ران لم تس�جل فيه�ا إصابات
بفريوس كورونا.
وإي�ران لديها أع�ىل عدد م�ن القتىل يف
العال�م خ�ارج الصني ،الت�ي تعد مركز
التف�ي واألرق�ام الجدي�دة م�ن إيران
ترف�ع من مجم�وع الح�االت يف الرشق
األوسط إىل أكثر من .720
ورفض�ت وزارة الصح�ة اإليراني�ة
التقاري�ر الصحفي�ة الت�ي تتحدث عن
ارتفاع وفيات ف�ريوس كورونا يف البالد
إىل املئ�ات ،وتؤك�د أن العدد ل�م يتجاوز
 34حال�ة ،فيم�ا أف�ادت وس�ائل إعالم
رس�مية الس�بت ،بوفاة النائ�ب محمد
ع�ي رمضان�ي ،بع�د إصابت�ه باملرض

فيما ذك�ر وموقع “انتخ�اب” اإليراني
ع�ن عضو هيئ�ة الربملان اإليراني أس�د
الله عب�ايس :فحوصات  5ن�واب أثبتت
إصابتهم بكورونا.
كم�ا ذك�رت مواق�ع أن محم�د م�ري
محم�دي ،عض�و مجل�س تش�خيص
مصلح�ة النظ�ام ،دخ�ل يف غيبوبة إثر
إصابته بفريوس كورونا أيضا.
م�ن جهت�ه ،أعل�ن فري�د الدي�ن حداد
ع�ادل ابن غالم عي ح�داد عادل ،عضو
تش�خيص مصلحة النظام ،أي ش�قيق
زوج�ة مجتب�ى خامنئ�ي نجل املرش�د
اإليراني ،بأنه أصيب بكورونا وذلك عرب
تغريدة له عىل حسابه يف “تويرت”.
كم�ا وردت أنباء غري مؤكدة عن إصابة
مصطف�ى ب�ور محم�دي وزي�ر العدل
الس�ابق وأحد املتهمني بتنفيذ إعدامات
 1988الجماعي�ة ،بكورون�ا وه�و أبرز
أعض�اء وزارة األم�ن واالس�تخبارات

السابقني.
اىل ذل�ك أعلنت قطر ،الس�بت ،تس�جيل
أول إصابة بفريوس كورونا.
وقال�ت وزارة الصحة القطرية إن حالة
اإلصاب�ة املؤك�دة تعود ملواط�ن قطري
يبلغ م�ن العمر  36عام�ا ،كان قد عاد
من إيران مؤخرا.
وكان أم�ري قطر الش�يخ تميم بن حمد
أم�ر ،األربعاء املايض ،بإج�الء مواطني
قط�ر والكوي�ت املتواجدي�ن حال ًي�ا يف
إيران.
وبحسب وكالة األنباء الرسمية “إرنا”،
تفح�ص الس�لطات القطري�ة البحارة
اإليراني�ني يف موان�ئ حم�د بالدوح�ة
بمنطقة الرويس ،لتحدي�د ما إذا كانوا
خالني م�ن الف�ريوس أم ال ،فيما ُتجرب
الس�فن عىل مغادرة املوانئ فور تفريغ
شحنتها.
وكانت رشكة الخطوط الجوية القطرية

قد ألغت جمي�ع رحالتها إىل إيران حتى
 14مارس املقبل.
كم�ا أعل�ن وزي�ر الرتبي�ة والتعلي�م
اإلمارات�ي حس�ني الحم�ادي ،تعلي�ق
الدراس�ة يف حضان�ات األطف�ال ع�ىل
مستوى الدولة بدءا من غد األحد ،وجاء
ذل�ك خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي املتعلق
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،وذل�ك يف
مق�ر الهيئ�ة الوطني�ة إلدارة الطوارئ
واألزم�ات والك�وارث ،بحض�ور وزي�ر
الصحة ووقاية املجتمع.
وأك�د الحم�ادي تعلي�ق األنش�طة
والفعالي�ات املدرس�ية يف مختل�ف
إم�ارات الدولة حتى إش�عار آخر ضمن
اإلج�راءات الوقائي�ة لل�وزارة ،مبين�ا
أن الطلب�ة الذي�ن كان�وا يتواج�دون يف
طواف اإلمارات عدده�م  131طالبا لم
ّ
يحتك�وا م�ع الفنيني املصابي�ني ولكن
إلجراءات السالمة يتم فحصهم والتأكد

من س�المتهم ووضعه�م يف منازل مع
توفري الدعم الرتبوي والصحي .وطمأن
أولي�اء األمور عدم احت�كاك الطلبة مع
الفنيني.
بدوره ،أعلن عبد الرحمن العويس ،وزير
الصحة االمارات�ي ،أن عدد اإلصابات يف
اإلمارات بفريوس كورونا بلغ  21حالة
منها  5حاالت تماثلت للشفاء.
وأك�د وزي�ر الصح�ة أن جمي�ع منافذ
الدول�ة مغط�اة باألجهزة واملاس�حات
الحراري�ة س�واء الجوي�ة أو الربي�ة أو
البحرية.
وكانت وزارة الصح�ة ووقاية املجتمع
يف اإلمارات أعلنت يوم الخميس ،ش�فاء
حالت�ني جديدت�ني ملصاب�ني بف�ريوس
كورونا املستجد (كوفيد )19ممن كانوا
يتلقون الرعاية الطبية يف مستش�فيات
الدول�ة م�ن الجنس�ية الصيني�ة يبل�غ
أحدهما م�ن العمر  36عاما ليكون هو
الف�رد الثان�ي الذي ش�في م�ن العائلة
الصيني�ة األوىل الت�ي ت�م تش�خيصها
يف الدول�ة ،واآلخ�ر أيضا من الجنس�ية
الصيني�ة ويبل�غ م�ن العم�ر  37عاما
وبذلك يكون إجمايل الح�االت املتعافية
ه�ي  5حاالت ،وف�ق م�ا أوردت وكالة
األنباء اإلماراتية.
كم�ا أعلن�ت ال�وزارة تس�جيل ع�دد 6
إصابات جديدة بالف�ريوس تم رصدها
من خ�الل نظام اإلبالغ املبكر املس�تمر
تعود ألش�خاص من جنسيات مختلفة
تتضم�ن  4إيراني�ني ومصاب�ا صيني�ا
وبحريني�ا جميعه�م قدموا م�ن إيران
قبل ق�رار وق�ف الرحالت وال�ذي أعلن
عنه مؤخ�راً ،وبذلك يكون عدد الحاالت
املشخصة  19حالة.
مجل�ة “إيكونوميس�ت” نرشت تقريرا
ع�ن ف�ريوس كورون�ا املس�تجد ال�ذي
يجت�اح العال�م برشاس�ة ،مح�ذرة من

أن الف�ريوس آتٍ للجمي�ع ،ومطالب�ة
الحكوم�ات بالعم�ل الج�اد م�ن أج�ل
مكافحته والقضاء عليه.
وقال�ت املجل�ة :فيم�ا يتعل�ق بالصحة
العامة ،فإن املصداقي�ة هي أهم بكثري
ً
واضح�ا خ�الل
م�ن األم�ل .إذ أضح�ى
األس�بوع امل�ايض أن امل�رض املتف�ي
الجدي�د ،covid-19 ،الذي رضب الصني
يف بداي�ة ديس�مرب س�ينترش ويتف�ى
ح�ول العال�م .لق�د أش�ارت العديد من
الحكوم�ات إىل أنها س�تقوم بالتصدي
للم�رض ،ولكن م�ا يجب عليه�م فعله
ً
عوض�ا ع�ن ذل�ك ه�و القي�ام بتجهيز
شعوبهم لهذا الهجوم الرشس.
وش�دد تقرير “إيكونوميس�ت” عىل أن
“الوقت األنسب إلخبار الناس عن املرض
ه�و قب�ل أن يتح�ول إىل وب�اء ،ويجدر
الذكر أن الوفاة من ذلك املرض مرتبطة
بالعم�ر ،فإذا ما كنت ف�وق الثمانني أو
تعان�ي من حال�ة مرضية مس�تعصية
فإنك يف خطر كب�ري ،لكن إن كنت تحت
الخمسني فأنت يف وضع جيد .إن الوقت
املناس�ب إلقن�اع الثمان�ني باملئ�ة م�ن
الح�االت الخفيفة بالبق�اء يف منازلهم
وع�دم الذه�اب إىل املستش�فيات ه�و
اآلن ،ع�ىل الناس أن تدرك أهمية غس�ل
أيديهم بشكل مكثف وتجنب مالمستها
لوجوهه�م .كم�ا تحتاج ال�رشكات إىل
خط�ط لالس�تمرارية ،مث�ل الس�ماح
ملوظفيها بالعمل م�ن منازلهم والتأكد
من استبدال املوظف املصاب أو املوظف
ش�خص مصاب.
الذي يقوم عىل رعاية
ٍ
إن النم�وذج األمث�ل عىل ذل�ك الترصف
ه�ي دولة س�نغافورة ،التي تعلمت من
فريوس س�ارس ،أن التواص�ل الواضح
واملبكر يحد من مستوى الفزع.
وأص�اب فريوس كورونا املس�تجد أكثر
من  84,117ألف ش�خص وأودى بحياة

أكث�ر من  2870ضحي�ة يف العالم ،وفق
حصيل�ة جمّعتها وكال�ة فرانس برس
من مصادر رس�مية حت�ى ،أمس األول
الجمعة.
وس�جلت الصني (دون احتساب هونغ
كونغ وماكاو) ،حيث ظهر الوباء نهاية
كانون األول /ديسمرب 78,824 ،إصابة
منها  2,788وفاة .ويف حوايل  60دولة،
أحصيت  5293حالة بينها  82وفاة.
وأف�ادت الخدم�ة الفارس�ية يف هيئ�ة
اإلذاع�ة الربيطاني�ة أن  210أش�خاص
ع�ىل األقل توفوا جراء ف�ريوس كورونا
املستجد يف إيران ،وذلك نقال عن مصادر
ل�م تذكره�ا يف الجه�از الصح�ي ،م�ا
اس�تدعى ردا غاضبا من املتحدث باسم
وزارة الصح�ة االيراني�ة .والحصيل�ة
الرس�مية املعلن عنه�ا يف طهران حتى
بعد ظهر الجمعة هي  34حالة وفاة.
وأُعل�ن ع�ن ظه�ور الف�ريوس يف عدة
دول جديدة هي إيسلندا وهولندا وسان
مارت�ن ونيجرييا واملكس�يك ونيوزيلندا
وبيالروسيا وأذربيجان وليتوانيا.
ويف أملانيا أكدت السلطات ظهور الحالة
الثاني�ة م�ن اإلصابة بف�ريوس كورونا
املتح�ور بوالي�ة هيس�ن وس�ط البالد.
وقالت وزارة الشؤون االجتماعية مساء
الجمعة إن رجال يف التاس�عة والعرشين
م�ن دائرة هوختاون�وس بالوالية ثبتت
إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا ،وأضاف�ت
ال�وزارة أن الحال�ة الجدي�دة مرتبط�ة
بالشخص األول الذي أصيب بالعدوى يف
الوالية من دائرة الن ديل املحلية.
وس�جلت البورص�ات العاملي�ة ،الت�ي
تخى وق�وع نتائج مدم�رة للفريوس
عىل االقتصاد ،أس�وأ أسبوع منذ األزمة
املالي�ة يف  .2008-2009وواصل�ت
أسعار النفط س�قوطها ،اذ بلغت أدنى
مستوياتها منذ أكثر من عام.
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تفكيك صاروخ والعثور على عبوات ناسفة يف سامراء

حمافظة بغداد تعلن ختصيص  20مليار
دينار ملشاريع قضاء احلسينية
بغداد /الزوراء:
ُ
ْ
محافظ�ة بغداد ع�ددا من املشاري�ع الخدمي�ة يف ناحية الرش�يد ضمن خطة
ادرج�ت
موازنته�ا للعام الحايل ،فيما اعلنت تخصي�ص  ٢٠مليار دينار ملشاريع اكساء ومجاري
ومدارس ضمن قضاء الحسينية.
ُ
محاف�ظ بغداد ،محم�د جابر العط�ا ،يف ترصيح صحف�ي ان «املحافظة ،وضمن
وق�ال
خططه�ا الالزمة لرفع املست�وى الخدمي بمناطق االطراف والنه�وض ببناها التحتية،
ادرجت عددا من املشاريع الخدمية يف ناحية الرشيد ضمن خطتها للعام الحايل».
واضاف ان «املشاريع تشمل اكساء شوارع ومجاري ومدارس ،وتأهيل خطوط كهرباء
وتجهيز عدد من املناطق باملحوالت الكهربائية».

الصحة تتسلم  ٧٥ألف كمامة كدفعة
أوىل من وزارة الصناعة
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عمليات األنبار :توقف طريان التحالف الدولي مل يؤثر يف عملياتنا العسكرية
بغداد /الزوراء:
أكد قائد عمليات األنبار أن توقف طريان التحالف
الدويل لم يؤثر يف العمليات العسكرية التي تنفذها
القوات األمنية ،مشريا إىل أن قواته نفذت واجبات
متمي�زة خالل فرتة توقف طريان التحالف .فيما،
اعلن�ت قي�ادة عملي�ات سامراء ،ام�س ،تفكيك
صاروخ�ا والعثور عىل عب�وات ناسفة يف جزيرة
غرب سامراء.
وق�ال قائد عملي�ات األنبار ،الل�واء الركن نارص
الغن�ام ،يف ح�وار متلف�ز تابعت�ه «ال�زوراء» :إن
“توقف ط�ريان التحالف الدويل لم يحدث أي خلل
او ف�راغ او توق�ف لعملياتنا العسكري�ة» ،مبينا
أن “قطعاتن�ا استطاعت تنفي�ذ واجبات متميزة
خالل فرتة التوقف».
وأض�اف الغنام ان “قي�ادة العملي�ات املشرتكة
خصص�ت لن�ا ،ولبقي�ة العملي�ات ،طائ�رات
استطالع قدم�ت لنا ما نحتاج م�ن معلومات”.
مشريا إىل أن “ما كنا نحتاجه من التحالف الدويل
وه�ي عمليات االستطالع قد وفرته لنا العمليات
املشرتكة».
تجدر اإلش�ارة إىل أن التحالف الدويل قرر ،الشهر
املايض ،إيقاف طريانه املساند للقطعات األمنية،
وذل�ك ردا ع�ىل ق�رار الربمل�ان العراق�ي بإخراج
القوات األجنبية.

م�ن جهتها ،اعلنت قيادة عمليات سامراء ،امس
السب�ت ،تفكيك صاروخ�ا والعثور ع�ىل عبوات
ناسفة يف جزيرة غرب سامراء.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه ،ان «قطعات قيادة عمليات سامراء ،نفذت
عملية بح�ث وتفتيش يف جزيرة غ�رب سامراء،
خط الالين ،حي�ث عثرت خاللها عىل ( )٣٨عبوة

ناسف�ة من بينها ( )١٢عب�وة عبارة عن جلكان
سع�ة ()١٠لرتات من مخلف�ات داعش االرهابي
تم اتالفها تحت السيطرة».
واضافت ان «قسم استخبارات وامن القيادة من
خ�الل التنسيق املشرتك مع ف�وج طوارئ صالح
الدي�ن الراب�ع عرش ،وبن�ا ًء ع�ن ورود معلومات
عن وجود ص�اروخ يف منطقة حضرية الرشقية،

تمكنت تم تفكيكه تحت السيطرة».
بينما افاد مصدر امني يف محافظة االنبار ،امس
السب�ت ،بأن الق�وات االمنية تمكن�ت من تدمري
ثالث�ة مضاف�ات واربع�ة انفاق رسي�ة لخاليا “
داعش” بعملية تطهري  7مناطق صحراوية .
وق�ال املصدر يف ترصيح صحف�ي إن “القوات
االمني�ة من قيادة عملي�ات الجزيرة وعمليات
االنب�ار وقي�ادة الرشط�ة وح�رس الح�دود
والحش�د الشعب�ي والعشائ�ري وبدع�م م�ن
ط�ريان القوة الجوي�ة والجيش رشعت ضمن
حمل�ة ابط�ال الع�راق االمني�ة بعملي�ة دهم
وتفتي�ش تركزت ع�ىل مناط�ق وادي حوران
والق�ذف والحسيني�ات واملعش�رية وبح�رية
الثرثار وش�مايل قضاءي حديثة ورواه غربيي
االنب�ار ،تمكنت م�ن خاللها م�ن تدمري ثالثة
مضافات واربعة انفاق رسية لخاليا عصابات
داعش االجرامية.
واض�اف املص�در أن “الق�وات االمني�ة تمكن�ت
ايضا م�ن ابطال مفعول اسلحة غري منفلقة من
مخلفات ارهابي داع�ش دون وقوع اي اصابات
برشي�ة او مادي�ة يف صف�وف الق�وات األمنية”،
مبين�ا ان “الحمل�ة اسف�رت ع�ن تطه�ري كافة
املناط�ق املستهدف�ة الت�ي تعد م�ن املناطق ذات
التضاريس املعقدة”.

رئيس جامعة املوصل يوجه األساتذة بالتواصل مع طلبتهم عرب االنرتنت
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
السبت ،تسلمها  7٥الف كمام كدفعة أوىل
من وزارة الصناعة والبيئة.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه ،ان�ه «وبعد طلب م�ن وزير
الصح�ة والبيئ�ة ،جعفر ص�ادق عالوي،
لتصني�ع كمام�ات م�ن وزارة الصناع�ة
واملع�ادن ،وبمتابع�ة وزي�ر الصناع�ة
واملعادن ،أعلنت الرشكة العامة لصناعات
النسيج والجل�ود التزام موظفيها بالدوام
الرسم�ي ليومي الجمع�ة والسبت إلنتاج
الكمامات وتجهيز وزارة الصحة ب�()7٥
الف كمامة كدفعة اوىل حتى يف ايام العطل

الرسمية النتاج الكمامات الطبية».
واضاف�ت ان «هذا جاء تلبي�ة لتوجيهات
وزي�ر الصناعة واملعادن ،صال�ح عبدالله
الجب�وري ،وبمتابعة حثيثة م�ن مديرها
الع�ام ري�اض عب�د الحس�ني ش�اغي
ومعاونيه».
واشارت الوزارة اىل ان «هذه املبادرة تأتي
انطالقا م�ن الشع�ور الع�ايل باملسؤولية
للح�د من انتش�ار م�رض الكورونا حيث
تواص�ل استنف�ار طاقاته�ا وامكاناته�ا
إلنتاج الكمام�ات الطبية الت�ي يحتاجها
البل�د يف هذا الوق�ت الح�رج والعمل جار
ومستمر لسد الحاجة من منتج الكمامات
الطبية».

التعليم النيابية :متديد تعطيل املدارس واجلامعات يعتمد على حجم إصابات كورونا

بغداد /الزوراء:
رهنت لجنة التعلي�م النيابية ،امس
السب�ت ،تمدي�د الحكوم�ة تعطي�ل
ال�دوام امل�دارس والجامعات بإعالن
اصاب�ات جديدة بف�ريوس كورونا،
مبينة ان اإلجراءات الحكومية جيدة
للغاية يف مواجه�ة تفيش الفريوس.
من جهة اخرى ،وجه رئيس جامعة
املوص�ل ،ام�س ،اسات�ذة الجامع�ة
بالتواصل م�ع طلبتهم عرب االنرتنت

تربية واسط توجه موظفيها باملباشرة
بالدوام الرمسي

واستخ�دام التعل�م االلكرتون�ي
بع�د توقف ال�دوام الرسم�ي بسبب
كورونا.
وقال عضو اللجنة ،رياض املسعودي،
يف ترصي�ح صحف�ي إن “الحكوم�ة
االتحادي�ة تنتظر التقاري�ر النهائية
بش�أن فريوس كورون�ا لالعالن عن
خطوات مقبلة».
واضاف املسعودي أن “تمديد العمل
بتعطيل الدوام يف املدارس والجامعات

كربالء تكشف تأهيل ساحل يف حبرية الرزازة جلعله مكانا ترفيهيا

القبض على املتهمني بقتل
الشيخ عبد الصاحب السعدون دياىل تعلن نسب اجناز جديدة بأكرب مشروع سياحي يف تاريخ احملافظة
وزوجته يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
وجهت املديرية العامة لرتبية واسط ،امس السبت ،موظفيها باملبارشة بالدوام الرسمي
اليوم االحد املوافق األول من شهر اذار الجاري.
وقالت املديرية يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن “الدوام يشمل موظفي ديوان املديرية
واالقس�ام والشعب التابعة لها” .داعية املوظف�ني اىل “االلتزام بجميع القواعد الصحية
والوقائية بخصوص فايروس الكورونا».
وحث�ت املديري�ة ادارات امل�دارس ،من ضمنها امل�دارس االهلية ،عىل “اإللت�زام بالعطلة
الرسمية التي اقرتها خلية االزمة املركزية والتي تستمر لغاية السابع من شهر اذار”.

نينوى تضع اللبنة األوىل إلنشاء
جممع سكين كبري يف سنجار
بغداد /الزوراء:
ْ
اعلنت محافظة نينوى ،امس السبت،
ع�ن وض�ع الحج�ر االس�اس إلنشاء
مجمع سكني كبري يف قضاء سنجار.
وقال محافظ نين�وى ،نجم الجبوري،
يف بي�ان اطلع�ت عليه «ال�زوراء» :إنه
“وضعن�ا الحج�ر االس�اس إلنش�اء
مجم�ع سكن�ي واطئ الكلف�ة لألرس
املترضرة يف قضاء سنجار شمال غرب
املوصل».
وأض�اف الجب�وري أن “فرقا هندسية
مكون�ة م�ن رشكت�ي الف�او والسعد،
وبالتعاون مع بلديات املوصل ،رشعت
بوضع الحج�ر االساس لبن�اء مجمع
سكن�ي كب�ري وس�ط قض�اء سنجار،
للح�د م�ن معان�اة السك�ان الذين تم

تفجري منازلهم م�ن قبل داعش خالل
احتاللها قضاء سنج�ار يف الثامن من
اب .”٢٠١4
واضاف الجبوري أن “الرشكتني رشعتا
بالعم�ل بعد وضع الحج�ر االساس يف
منطق�ة خنص�ور االكثر ت�رضرا من
عصابات داعش ،لبناء املجمع السكني
ل�ألرس التي عادت من الن�زوح مؤخرا
اىل القضاء».
وتاب�ع الجب�وري أن “م�دة إنجاز هذا
املجم�ع السكني ل�م تحدده�ا الفرق
الهندسي�ة التابع�ة للرشكت�ني لح�ني
انتهاء م�دة العم�ل ،وان مبالغ إنشاء
ه�ذا املجم�ع السكن�ي ت�م رصفه�ا
م�ن املبال�غ املخصصة إلعم�ار قضاء
سنجار”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت رشطة ذي قار ،امس السبت ،القبض
ع�ىل قات�ل الشيخ عب�د الصاح�ب سعدون
الياسني املشلب وزوجته.
وق�ال قائد رشط�ة ذي ق�ار ،العميد نارص
األسدي ،يف ترصي�ح صحفي ،إنه «تم إلقاء
القب�ض ع�ىل أح�د املشتبه بهم م�ن خالل
متابع�ة الكامريات» .مش�ريا ً إىل أن «القاتل
اعرتف بجريمته خالل التحقيق معه ،فضالً
ع�ن اعرتافه عىل الشخ�ص املشارك معه يف
الجريمة».
وأضاف أن «األجه�زة األمنية ألقت القبض
أيض�ا ً ع�ىل رشيك�ه يف الجريم�ة» .الفتا ً إىل
أن «القات�ل حفي�ده ،وداف�ع الجريمة هو
الرسقة».
وكان�ت قيادة رشط�ة ذي قار ،ق�د اعلنت،
اول أم�س الجمع�ة ،فت�ح تحقي�ق بش�أن
مقتل الشيخ عبدالصاحب السعدون ،شيخ
مشايخ آل حميد يف العراق والوطن العربي.

اإلصالح العراقية وقيادة عمليات بغداد تنسقان لتعزيز محاية السجون اإلصالحية
بغداد /الزوراء:
بحث مدير ع�ام دائرة االصالح العراقية ،العميد
الحقوقي ع�ي نعمة جواد ،مع قي�ادة عمليات
بغداد تعزيز حماية السجون اإلصالحية.
وذكر بي�ان للدائرة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «مدي�ر ع�ام الدائ�رة العمي�د الحقوقي ،عي
نعم�ة جواد ،خ�الل زيارته قائ�د عمليات بغداد
الل�واء عبد الحس�ني التميمي ،بح�ث معه سبل
التع�اون املش�رتك بني الجانب�ني وفرض خطط
امنية جديدة لحماية االقسام االصالحية» .مبينا ً
ان «اللق�اء حرضه معاون املدير العام للشؤون
االمني�ة عب�د الخرض عباس نعم�ة ،وبعض من
مدراء الدائرة العام�ة ،اضافة اىل عدد من الرتب
يف الرشطة االتحادية».
ونقل البيان عن املدير العام تأكيده عىل رضورة
«ح�ل التداخل الحاصل ب�ني االقسام االصالحية
والجهات االمنية التي تشرتك مع دائرة االصالح
يف حماي�ة السجون ،وتحديد امله�ام وفق خطة
نعده�ا به�ذا الغ�رض ،مش�ددا ع�ىل رضورة
«االرساع يف حس�م قضاي�ا الن�زالء وتسفريه�م
للرصافات واملحاك�م وانهاء كافة القضايا التي
تتعلق بهم».
وأضاف البيان ان «االجتماع ش�هد مناقشة عدد
م�ن املح�اور االمني�ة وكيفية تأم�ني وتحصني

السجون من خالل التنسيق مع الجهات االمنية
لحماي�ة االسوار الخاص�ة باالقسام االصالحية
مع رضورة تشديد التحصينات االمنية بالتنسيق
مع وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد وتوفري
الخدمات للحراس االصالحيني وزيادة عدد ابراج
املراقب�ة وإدامة األسلحة بص�ورة دورية ورفع
الجاهزية من خالل املمارسات االمنية».

وايقاف التجمعات البرشية مرهون
بحجم االصابات الجديدة” .مبينا أن
“ الع�راق لغاي�ة اآلن ل�م يسجل اية
اصابة بالفريوس او انتقال العداوى
داخ�ل الب�الد ،وه�ذه عالم�ة جيدة
لغاية اآلن».
وكان�ت مفوضي�ة حق�وق االنسان
وفعالي�ات مدين�ة وسياسي�ة دعت
إىل رضورة تعطيل الدوام يف املدارس
والجامعات بسبب تسجيل اصابات

بفريوس كورونا.
من جهة اخرى ،وجه رئيس جامعة
املوصل ،قيص كمال الدين األحمدي،
ام�س السب�ت ،اسات�ذة الجامع�ة
بالتواصل م�ع طلبتهم عرب االنرتنت
واستخ�دام التعل�م االلكرتون�ي
بع�د توقف ال�دوام الرسم�ي بسبب
كورونا.
وق�ال االحم�دي يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة من�ه انه “وبهدف

استمرارية التواصل العلمي وتقديم
املح�ارضات لطلبتن�ا االع�زاء ،ت�م
توجيه السادة التدريسيني بالتواصل
مع طلبتهم ع�رب االنرتنت من خالل
املواقع االلكرتونية».
واضاف ان ”املواقع التي ستوصلبها
الطلبة مع االساتذة هي برامج التعلم
االلكرتون�ي google classroom /
 Moodleوغريه�ا ،فضال عن مواقع
التواصل االجتماعي املتوفرة”.

م�ن جانب�ه ،اكد قائ�د عمليات بغ�داد ،بحسب
البي�ان« :امكاني�ة تعزي�ز الي�ات وتحصين�ات
الط�وق االمن�ي وتطوير الخط�ة االمنية املتبعة
يف تامني الحماية للسج�ن ،عرب تطوير الخطط
االمنية وتعزيز التحصينات حول محيط الدائرة
واقسامها واالستفادة من الجهد االستخباري يف
توفري املعلومات االستباقية».

بغداد /الزوراء:
اعلنت ادارة محافظة دي�اىل ،امس السبت ،عن
نس�ب انجاز جدي�دة يف اكرب م�رشوع سياحي
يف تاري�خ املحافظ�ة .م�ن جهة اخ�رى ،اعلنت
حكومة كرب�الء املحلية ،امس ،ع�ن مبارشتها
بتأهي�ل ساح�ل بط�ول كيل�و م�رت يف بح�رية
الرزازة لجعله مكانا ترفيهيا وسياحيا للسواح
والعوائل.
وق�ال مدي�ر اع�الم ادارة دي�اىل ،يارس ب�در ،يف
حديث صحف�ي ان” نسب االنج�از يف مرشوع
كورني�ش نهر دياىل وسط بعقوب�ة والذي تبلغ
كلفت�ه االجمالي�ة اكثر م�ن  ٢٠ملي�ار دينار،
وصل�ت اىل  %6٠وهي نسب انج�از جيدة نظرا
لحجم املرشوع وتفرعاته والتي من اهمها بناء
جرس الرشيف الكونكريني عىل نهر دياىل».
واض�اف ب�در ان” امل�رشوع ذا ه�دف سياحي

يهدف اىل خل�ق اكرب متنفس ترفيه�ي للعوائل
يمت�د عىل ضفتي نهر دي�اىل من جرس الرشيف
وص�وال اىل ج�رس الجمهوري�ة” .مش�ريا إىل
“املرشوع يف حال انج�از سيكون اكرب مرشوع
سياح�ي يف دياىل بشكل عام ،وستكون له داللة
ايجابي�ة يف البعد السياحي نظ�را لتعدد فقرات
العمل”.
ولف�ت بدر اىل ان “الرشك�ات العاملة باملرشوع
مستنف�رة إلكمال مح�اوره خ�الل التوقيتات
الزمنية املحددة م�ع اعتماد كل االطر الفنية يف
التنفيذ».
ويعد مرشوع كورنيش نهر دياىل اكرب مرشوع
ترفيه�ي وسياح�ي يف املحافظ�ة ككل وال�ذي
سيحول ضفاف نهر دي�اىل اىل مناطق ترفيهية
متع�ددة االوج�ه لتتح�ول اىل متنف�س الالف
العوائل.

من جهة اخرى ،اعلنت حكومة كربالء املحلية،
امس السب�ت ،ع�ن مبارشتها بتأهي�ل ساحل
بطول كيلو مرت يف بح�رية الرزازة لجعله مكانا
ترفيهيا وسياحيا للسواح والعوائل.
وق�ال نائ�ب محاف�ظ كرب�الء ،عي املي�ايل ،يف
ترصي�ح صحف�ي إن “فريق عمل م�ن الدوائر
الخدمي�ة يف املحافظ�ة ب�ارش بتأهي�ل ساحل
بط�ول كيلو مرت يف بحرية الرزازة وبناء املظالت
واملرافق الخدمي�ة الخاص�ة بالعوائل كمرحلة
اوىل ليكون مكان�ا ترفيهيا للعوائل من مختلف
املحافظات».
واض�اف املي�ايل ان “العم�ل ب�دأ بش�ق الطرق
والتأهيل له�ذه البحرية التي تع�د من االماكن
السياحية املهمة يف البالد” .موضحا ان “الدخول
للساحل واملرافق الخدمية سيكون مجانا دعما
لحركة السياحة يف املحافظة”.

أعادت فتح جمسر ساحة قحطان أمام حركة السري واملرور

أمانة بغداد :ذهاب سريع التاجي سيدخل اخلدمة نهاية األسبوع احلالي
بغداد /الزوراء:
أكدت أمانة بغ�داد ،امس السبت،
أن جان�ب الذه�اب م�ن رسي�ع
التاجي يدخل الخدمة أمام حركة
الس�ري وامل�رور نهاي�ة األسب�وع
الج�اري .من جهة متصلة ،أعلنت
امان�ة بغ�داد ،امس ،اع�ادة فتح
مجرس ساحة قحطان أمام حركة
السري واملرور.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت

«الزوراء» نسخة من�ه ،إن “دائرة
املشاري�ع اح�دى مالك�ات امانة
بغداد ش�ارفت عىل انج�از اعمال
االكس�اء يف الطبق�ة النهائي�ة
للطريق بغداد-سام�راء واملسمى
ش�عبيا ً برسيع التاج�ي ،وتحدي ًدا
الجانب املتوجه�ة من بوابة بغداد
الشمالي�ة وحتى ج�رس السايلو،
وستق�وم بإدخاله الخدم�ة أمام
حرك�ة الس�ري وامل�رور نهاي�ة

األسبوع الجاري».
وأضاف البيان «أن انجاز العمل يف
الجانب االخ�ر (من جرس السايلو
باتجاه البواب�ة) سيكون يف وقت
الحق”.
م�ن جهة متصل�ة ،أعلن�ت امانة
بغ�داد ،ام�س السبت ،ع�ن اعادة
فتح مجرس ساح�ة قحطان أمام
حركة السري واملرور.
وقال�ت األمان�ة يف بي�ان تلق�ت

«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ،إنه “تم
افتت�اح مج�رس ساح�ة قحطان
أم�ام حرك�ة الس�ري وامل�رور بعد
إنج�از أعم�ال الصيان�ة الخاصة
ب�ه ،تحدي�دا ً الجان�ب املتوجه من
مستشفى الريموك باتجاه جامع
ام الطبول «.
وأضاف البيان أنه “عملية االفتتاح
تم�ت بالتنسيق مع مديرية املرور
العامة”.

ميسان ..إجراءات وقائية متواصلة ضد كورونا
بغداد /الزوراء:
تواص�ل اإلجراءات االحرتازي�ة والوقائية من
قبل املالكات الصحية والطبية يف دائرة صحة
ميس�ان ،وبالتع�اون م�ع خلي�ة األزمة ضد
فريوس كورونا ملنعه من دخول املحافظة.
وق�ال مدي�ر ع�ام صح�ة ميس�ان ،الدكتور
ع�ي محم�ود الع�الق ،يف ترصي�ح صحفي:
إن «دائ�رة صحة املحافظ�ة ،وبالتنسيق مع
الدوائ�ر األخرى ،اتخ�ذت مجموعة إجراءات
وقائي�ة ض�د كورون�ا منه�ا عق�د اجتم�اع
للمؤسس�ات الصحي�ة لبحث ق�رارات خلية
األزمة وتنفيذ توجيهاته�ا الخاصة بالوقاية
م�ن ه�ذا الف�ريوس ،وكذل�ك التأكي�د ع�ىل
حمالت التوعية الصحي�ة وحماية املنتسبني
واملراجع�ني من اإلصاب�ة وتطبيق التعليمات
واإلرش�ادات الوقائي�ة» .الفت�ا ً إىل أنه «تمت
دراس�ة العدي�د م�ن املقرتح�ات املقدمة من
قب�ل م�دراء املؤسس�ات الصحي�ة يف تقليل
التجمع�ات يف املؤسس�ات الصحية واألماكن
العام�ة ،وعدم مراجعة املؤسسة الصحية إال
للرضورة حفاظا ً عىل أرواح املرىض الراقدين
واملراجعني واملنتسبني».
وأض�اف العالق أن�ه «بحث مع مدي�ر الدفاع
املدني يف املحافظة ،العميد نوري نعمة حسني،
رضورة تكثي�ف اإلج�راءات ،ووض�ع خطط
لإلخ�الء يف املؤسسات الصحية يف حال حدوث
إصاب�ات للوقاي�ة م�ن انتش�ار الف�ريوس».

مؤكدا ً «خل�و املحافظة م�ن اإلصابات وعدم
تسجيل أية إصابة لغاية اآلن».
وأش�ار إىل أن «من بني اإلجراءات نرش الفرق
الصحية يف عدد من املناطق والشوارع املهمة
باملحافظة لتوعية املواطنني للوقاية من هذا
الفريوس وتوزيع الفولدرات والكمامات عىل
املواطنني».
وكان�ت خلي�ة األزمة ق�د أص�درت ،يف وقت
ساب�ق ،توجيهات جدي�دة ملواجهة فايروس
كورون�ا ،تضمنت تشكيل خلي�ة أزمة يف كل
محافظة يرأسه�ا املحاف�ظ وعضوية دائرة
الصح�ة والجه�ات الساندة ملتابع�ة وتنفيذ

مقررات اللجنة وتمديد إيقاف دخول الوافدين
األجان�ب بص�ورة مب�ارشة أو غ�ري مبارشة
وإىل إش�عار آخ�ر م�ن (الص�ني ،جمهورية
إي�ران اإلسالمية ،تايلن�د ،كوري�ا الجنوبية،
اليابان ،إيطاليا ،سنغاف�ورة) .كما تضمنت
التوجيه�ات استثن�اء الوافدي�ن م�ن الدول
املذك�ورة واألش�خاص العامل�ني يف البعثات
الدبلوماسي�ة والوف�ود الرسمي�ة ،وتدقي�ق
تأشرية دخول الوافدين إىل الدول املشار إليها
يف أعاله من قبل العاملني يف املنافذ الحدودية
خ�الل األربعة عرش يوما ً املاضية مع االلتزام
بإجراءات وزارة الصحة.
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استقرار أسعار الدوالر يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت أسعار رصف الدوالر يف بورصة
الكفاح واألس�واق املحلية ،امس السبت،
املواف�ق ( 29ش�باط  .)2020وس�جلت
أسعار بورصة الكفاح يف بغداد 120.250

دين�ارا ً ل�كل  100دوالر .وكان�ت أس�عار
البيع والرشاء يف محالت الصريفة كاآلتي:
س�عر بيع الدوالر بل�غ  120.500دينارا.
أما س�عر رشاء الدوالر فسجل 119.500
دينارا.

اقتصادي :غلق احلدود مع إيران سريفع
أسعار السلع والبضائع يف األسواق احمللية
بغداد /نينا:
اك�د الخب�ري يف الش�أن االقتص�ادي،
رع�د تويج ،ان غلق الحدود مع ايران
وايق�اف التب�ادل التجاري سيس�بب
ارتفاعا باالس�عار يف السوق املحلية،
وظه�ور موج�ة تضخمي�ة تعتم�د
عىل ط�ول مدة االزمة النتش�ار وباء
الكورونا.
وق�ال توي�ج يف ترصي�ح للوكال�ة
الوطني�ة العراقي�ة لألنباء/نين�ا،/
تابعت�ه «الزوراء» :ان :من الس�مات
العام�ة للعالق�ات التجاري�ة ب�ن
الع�راق وايران هي عالق�ات تجارية
قوي�ة وفوري�ة ،أي ال يخلو يوم دون
ان تك�ون هن�اك صفق�ات تجاري�ة
قوي�ة ،والجمهور العراق�ي جمهور
مطلبي للسلع والخدمات التي يقرص
الع�رض املح�ي للع�راق ع�ن تلبي�ة
الطلب الواس�ع من الس�لع الزراعية
والصناعية وم�واد البن�ى التحتيةن
فالكف�ة االس�تريادية ترج�ح الدول
املج�اورة ،ويف مقدمتها ايران ،والتي
تبل�غ مع�دل التجارة معه�ا يف حدود
 16اىل  18ملي�ار دوالر « .واضاف :يف
االم�د القصري ال يس�تطيع العراق ان
يس�تغني عن اس�ترياداته م�ن ايران
لس�د الحاج�ة املحلية ،م�ا يدعو اىل
االعتماد عىل التدابري التي س�يتخذها
العراقي�ون يف الف�رات الطويل�ة من

تحسن اداء اقتصادهم «.
واشار اىل :ان تأخر استريادات العراق
م�ن اي�ران ،وخصوص�ا الغذائي�ة،
س�يجرب العراق عىل التحول اىل بدائل
لدول عربية كاالردن وس�وريا ولبنان
وم�رص ،ولكن ذلك لن يعوض رخص
اس�عار الس�لع االيرانية لقل�ة كلفة
النقل ،مما سيس�بب ارتفاع االسعار
يف الس�وق املحلي�ة ،وظه�ور موجة
تضخمية تعتمد عىل طول مدة االزمة
النتشار وباء الكورونا».
واوض�ح :انه م�ن جهة اخ�رى فقد
اث�رت مس�ألة انتق�ال امل�رض ع�ىل
الحي�اة العام�ة يف الع�راق ،وتعط�ل
الحي�اة العلمي�ة م�ن خ�الل غل�ق
املؤسسات العلمية وتراجع السياحة
الدينية اىل مستوى منخفض ،بعد ان
عادت السياحة الدينية لالزدهار قبل
اس�ابيع قليلة ،ما يؤثر بش�كل بارز
عىل العديد م�ن الرشائح االجتماعية
وع�ىل امله�ن املرتبط�ة بالس�ياحة
الديني�ة ،وانخف�اض مدخوالته�ا،
خصوص�ا يف املناط�ق واملحافظ�ات
املقدس�ة .داعيا «السلطات املختصة
اىل التعام�ل بكف�اءة مع ه�ذا امللف،
وتحقي�ق الت�وازن ال�ذي يضم�ن
الح�د االق�ى م�ن االم�ان الصحي
للمواطنن ،والح�د االدنى من الكلف
واالرضار االقتصادية».
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دعا إىل إعادة صياغة موازنة  2020جمدداً

مركز إسرتاتيجي حيذر من عجز مالي «غري مسبوق» يف العراق
بغداد /الزوراء:
ح�ذر رئي�س مرك�ز أكد للش�ؤون
والدراس�ات
االس�راتيجية
املس�تقبلية ،االكاديم�ي حس�ن
عالوي ،امس السبت ،من ان يشهد
الع�راق عج�زا ماليا غري مس�بوق
جراء التداعي�ات املحتملة لفريوس
كورونا عىل االقتصاد العاملي.
وقال ،عالوي ،يف تحليل عن ملخص
االقتص�اد الس�يايس يف الب�الد« :ما
يقلقن�ا إذا صح�ت الترسيب�ات يف
موازنة عام  2020ان العجز املايل يف
املوازنة يبلغ  ٤٨مليار دوالر ،أي 51
مليار دينار يف مسودة املوازنة لعام
 2020مقارن�ة بالعج�ز يف املوازنة
العامة لعام  201٩والذي قدر آنذاك
ب�  23مليار دوالر».
وذكر «نح�ن اآلن امام تح� ٍد كبري،
خصوص�ا ً التداعي�ات االقتصادي�ة
املُحتمل�ة لف�ريوس كورون�ا يف
العراق ،ففريوس كورونا س�يؤدي
اىل انخفاض واردات اكرب مش�ري
النف�ط العراق�ي بواق�ع ٪ 33.٤0
م�ن مجم�ل الص�ادرات الصيني�ة
وفق�ا إلحصائي�ة مبيع�ات النفط
يف ديس�مرب  -كان�ون االول ، 201٩

وتس�تورد  3.7مليون برميل يوميا
من العراق» .
واض�اف ع�الوي ان «املوازن�ة
العام�ة الجدي�دة تحت�اج إىل إعادة
بن�اء وصياغة مج�دداً ،فهي كتبت
وأُعدت بمجامالت سياسية ،بهدف
إس�كات التظاه�رات كم�ا كان�وا
يتوقع�ون ،وأخ�رى وظائ�ف غ�ري

مس�بوقة ال تحتاجها الدولة أثقلت
كاه�ل املوازن�ة ،ولذلك ف�إن إعادة
صياغة املوازنة مج�دداً ،ومراجعة
قرارات حكومة عبد املهدي األخرية،
من ش�أنه إع�ادة ضب�ط األوضاع
املالية للبالد ،وإال فس�يكون العراق
بمواجه�ة س�يناريو عج�ز غ�ري
مسبوق» .

الرافدين :مستمرون بتوزيع املاسرت كارد
بني منتسيب وموظفي الداخلية

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،امس الس�بت ،عن
استمراره يف توزيع بطاقات املاسر كارد الدولية
عىل منتسبي وموظفي وزارة الداخلية.
وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة منه ،ان “املرصف مس�تمر
يف توزيع بطاقات املاس�ر كارد عىل منتس�بي

وزارة الداخلي�ة من الذين ت�م توطن رواتبهم
عىل املرصف وعىل شكل وجبات».
وأض�اف البي�ان ان�ه “وفور حصول منتس�ب
وموظ�ف الداخلية ع�ىل البطاق�ة االلكرونية
وتس�لم راتبه الش�هري عليها ،فإن�ه قد يكون
ً
مشموال بالس�لف والقروض والخدمات املالية
االخرى التي اعلن عنها املرصف”.

النفط يرتاجع بفعل خماوف من تأثر الطلب على الطاقة بسبب «كورونا»
رويرز /متابعة الزوراء:
شهدت أس�عار النفط للجلسة السادسة
عىل التوايل ،امس السبت ،انخفاضا ً كبريا ً
بع�د مخاوف من تأثر الطلب عىل الطاقة
بس�بب تباط�ؤ االقتص�اد العامل�ي جراء
فايروس كورونا.
وأغلق�ت عق�ود برنت اآلجل�ة عىل 1.65
دوالر بما يعادل  3.19باملئة ليتحدد سعر
التسوية عند  50.08دوالرا ً للربميل ،وهو
أدنى مس�توى منذ تم�وز  ،2017وهبط
انخف�ض ايض�ا الخ�ام األمريك�ي 1.84
دوالر أو م�ا يع�ادل  3.91باملئ�ة ليص�ل
إىل  45.45دوالراً .وواص�ل الفاي�روس
انتشاره ،الجمعة ،مع اإلعالن عن حاالت

إصاب�ة للم�رة األوىل يف س�ت دول ع�رب
ثالث قارات ،مما عصف باألس�واق ودفع
منظمة الصحة العاملية إىل زيادة مستوى
التحذير من املخاطر إىل «مرتفع جدا».
وع�ىل م�دار األس�بوع فق�د برن�ت نحو
 14باملئ�ة ،يف أكرب خس�ارة أس�بوعية له
بالنسبة املئوية منذ كانون الثاني ،2016
يف حن هبط غرب تكس�اس أكثر من 16
باملئ�ة يف أش�د تراجع مئ�وي منذ كانون
األول .2008
ودفع الفزع من كورونا أس�واق األسهم
العاملي�ة واملع�ادن الصناعية والنفيس�ة
للته�اوي هي األخرى ،بخس�ائر تصل إىل
خمسة تريليونات دوالر.

واردف ان «املوازنة العامة االتحادية
للع�ام  2020س�تظل بحاج�ة إىل
عملي�ة جراحي�ة تمويلي�ة جريئة
ليس التقشف ديدنها ،بل السعي إىل
تحقق االس�تدامة املالية ذات االداء
العايل للمالية العامة ،أي توافر سبل
ومب�ادئ االنضباط املايل للعراق من
دون تقشف أو حرمان».

وكاالت /متابعة الزوراء:
تأث�ر االقتص�اد العاملي بش�كل كبري
جراء تفيش فاي�روس كورونا ،امس
الس�بت ،يف الوق�ت ال�ذي ن�دد في�ه
الرئي�س االمريك�ي ،دونال�د ترامب،
باالنتق�ادات بع�د وصف�ه لتهدي�د
كورون�ا باعتب�اره «خدع�ة» أعدها
منافسيه.
وأظه�رت بيان�ات جدي�دة ص�ادرة
عن الص�ن عمالق التصني�ع ،حيث
ت�م اكتش�اف الف�ريوس ألول مرة يف
ً
انخفاض�ا ح�ا ًدا يف مؤرش
ديس�مرب،
مديري املش�ريات إىل  35.7يف فرباير
ً
منخفض�ا م�ن  50يف يناي�ر ،حيث
،
أي قراءة فوق  50تش�ري إىل التوسع،
يف حن أن قراءة أق�ل من ذلك تظهر
انكماشا.
ونقل�ت وكال�ة أسوش�يتد برس عن
كبري اإلختصاصين باملكتب الوطني
لإلحصاء ،تشاو تشينغ خه ،قوله إن
تفيش فريوس كورونا الجديد س�بب
مبارش لالنخفاض الحاد.
ويف أماك�ن أخ�رى ح�ول العال�م،
تراجع�ت األس�واق املالي�ة يف ح�ن
أدت املخاوف م�ن الفريوس إىل إفراغ
املتاجر واملتنزه�ات ،وإلغاء األحداث
والفعالي�ات ،والح�د م�ن النش�اط
التجاري والسفر بشكل كبري.
وع�ىل الرغم من املخ�اوف من اندالع

واس�ع يف الوالي�ات املتح�دة بس�بب
اإلج�راءات املبكرة الت�ي اتخذتها أنا
وإدارتي ،ضد رغبة الكثريين ،ونقطة
حديث الديمقراطين الوحيدة ،وأنتم
ت�رون ذل�ك ،ه�ي أن�ه خط�أ دونالد
ترامب».
وق�ال رئي�س مجل�س االحتياط�ي
الفي�درايل ،جريوم باول ،إن االقتصاد
ً
قوي�ا ،وإن صناع
األمريك�ي ال ي�زال
السياس�ة «سيس�تخدمون أدواتنا»
لدعمه إذا لزم األمر.
م�ن جه�ة متصل�ة ،أعل�ن املكت�ب
الوطن�ي لإلحص�اءات ع�ن تراج�ع
النشاط التصنيعي يف الصن إىل أدنى
مس�توى يس�جله حت�ى اآلن يف هذا
الش�هر ،امس السبت ،يف وقت يشهد
ثاني اقتصاد يف العالم تباطؤا ً بسبب
انتشار فايروس كورونا.
واتخذت السلطات تدابري بالغة الشدة
الحت�واء انتش�ار وباء كوفي�د،-19
م�ن ضمنها فرض قي�ود عىل حركة
التنقل وإغالق «مؤقت» ملصانع عرب
البل�د ،وف�رض الحج�ر الصحي عىل
مقاطعة هوباي (وس�ط) ،التي تعد
مركزا صناعيا حيث ظهر الفايروس
يف ديسمرب.
غ�ري أن الحكومة الصينية ش�جعت
ال�رشكات ع�ىل اس�تئناف العم�ل
تدريجي�ا ،يف وقت يس�جل تراجع يف

عدد اإلصاب�ات اليومية الجديدة منذ
 10أيام.
وتدنى مؤرش مديري املشريات لشهر
فرباي�ر إىل  35.7نقطة ،باملقارنة مع
 50.0يف يناير ،بحس�ب أرقام مكتب
اإلحص�اءات ،وه�و مؤرش يش�ري إىل
توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0
نقط�ة ،وإىل انكم�اش إن كان أدنى
من هذا الحد.
وه�ذه األرق�ام أدن�ى من متوس�ط

توقع�ات املحلل�ن الذين اس�تطلعت
وكالة بلومربغ لألنباء املالية آراءهم،
وبل�غ  ،45.0وفق م�ا نقلت «فرانس
برس».
والقطاع�ان األكث�ر ترضرا بحس�ب
مكت�ب اإلحص�اءات ،هم�ا قطاع�ا
السيارات والتجهيزات املتخصصة.
لكن املكت�ب أبدى تفاؤل�ه ،موضحا
أنه «إن كان الوباء ..انعكس بش�كل
أكرب (مم�ا كان متوقعا) عىل اإلنتاج

وتابع عالوي بالق�ول «إذن نحتاج
من الحكوم�ة الجديدة اىل ان تكون
حكوم�ة وطني�ة جامع�ة ،ولديها
قرار س�يايس لبناء موازنة اتحادية
افضل من اجل حياة ناجحة للعراق
والعراقين».
ولم ترسل حكومة ترصيف االعمال،
برئاسة املستقيل عادل عبد املهدي،
م�رشوع قانون املوازن�ة االتحادية
لع�ام  2020ألن القانون ال يس�مح
بأن تقوم حكومة مس�تقيلة بهذه
املهمة.
وتش�هد العاصمة بغ�داد واملناطق
ذات الغالبي�ة الش�يعية يف وس�ط
وجن�وب الب�الد من�ذ اوائ�ل ش�هر
اكتوبر من ع�ام  2019احتجاجات
تطال�ب بتنح�ي االح�زاب والقوى
السياس�ية الحاكمة الت�ي يتهمها
املتظاه�رون بالفس�اد واالرتب�اط
بجه�ات خارجي�ة ،وكذل�ك اجراء
انتخابات مبكرة.
ودفعت االحتجاجات ،التي س�قط
عىل اثرها املئات واصيب االالف من
املتظاهرين ،رئيس مجلس الوزراء
السابق عادل عبد املهدي لالستقالة
من منصبه.

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

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 1000دينار
 2000دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 1000دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 1000دينار
 750دينار
 1500دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار
 1250دينار
 500دينار
 3000دينار

النهرين اإلسالمي يصدر بيانا بشأن القروض
اخلاصة باحلشد الشعيب
بغداد /الزوراء:
اصدر مرصف النهرين اإلسالمي الحكومي ،امس
الس�بت ،بيانا ح�ول منح القروض لهيئة الحش�د
الش�عبي ،مش�ريا اىل ان قروض�ه تك�ون حس�ب
ضوابط الرشيعة اإلسالمية.
وق�ال املرصف يف بيان له تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ان «امل�رصف يمن�ح املرابح�ات (القروض)
بمختل�ف أنواعه�ا للق�وات األمني�ة ،وبم�ا فيها
هيئة الحش�د الش�عبي رشط توط�ن رواتبهم يف
مرصفنا».
وأض�اف ان «مبل�غ التموي�ل يدف�ع اىل البائع وال
يس�لم بيد الزبون حسب قانون املرصف وضوابط

فريوس «كورونا» يضرب االقتصاد العاملي بقوة ويدفع نشاط التصنيع
يف الصني إىل تراجع تارخيي
ً
نطاق�ا يف الوالي�ات املتحدة،
أوس�ع
داف�ع ترامب ع�ن التداب�ري املتخذة،
وانتق�د ،الجمع�ة ،الديمقراطي�ن
الذين ش�ككوا يف تعامله مع التهديد،
واصف�ا انتقاداته�م بأنه�ا «خدعة»
جديدة تهدف إىل تقويض قيادته.
وقب�ل وق�ت قص�ري من ب�دء حديث
ترامب ،أكد مسؤولو الصحة حدوث
حال�ة ثاني�ة من ف�ريوس كورونا يف
الوالي�ات املتح�دة عن�د ش�خص لم
يسافر دول ًيا ،أو لديه اتصال وثيق مع
أي ش�خص لديه الفايروس ،ورصح
بعض الديمقراطي�ن إن ترامب كان
من املمك�ن أن يتحرك عاجالً لتعزيز
استجابة الواليات املتحدة للفريوس.
كم�ا ق�ال مرشع�ون ديمقراطيون
وجمهوريون إن طلبه للحصول عىل
 2.5ملي�ار دوالر إض�ايف للدفاع ضد
الفاي�روس ليس كافياً ،وأش�اروا إىل
أنهم سيوفرون املزيد من التمويل.
يف املقاب�ل ،ق�ال ترام�ب إن
الديمقراطين يريدون منه أن يفشل،
وق�ال إن الخط�وات الت�ي اتخذه�ا
حت�ى اآلن أبقت الحاالت إىل أدنى حد
ومنعت ح�دوث وفيات من الفريوس
يف الواليات املتحدة.
وقال ترامب «إن فريوسا بدأ يف الصن،
وينترش يف مختل�ف البلدان يف جميع
أنح�اء العال�م ،ال ينترش ع�ىل نطاق
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وعمليات ال�رشكات الصينية ،فيبدو
أنه بدأ يكون تحت السيطرة ،والوطأة
عىل اإلنتاج تتقلص تدريجيا».
ويح�ذر غالبي�ة املحللن ب�أن النمو
االقتصادي الصيني س�يترضر كثريا
عىل األرجح من جراء األزمة الصحية
خ�الل الفص�ل األول ،واألرق�ام
الصادرة ،السبت ،تعطي ملحمة أولية
ع�ن م�دى األرضار التي س�يتكبدها
القطاع الصناعي.

الرشيع�ة اإلس�المية التي التجي�ز التعامل بالنقد
بصورة مبارشة».
وأشار املرصف اىل انه «يف حال عدم رغبة املنتسب
يف توط�ن رواتبهم ،ف�إن مرصفنا يقدم مجموعة
م�ن الخدم�ات ،منه�ا مرابح�ة رشاء س�يارات
ومرابحة التعليم ومرابحة الس�لع ومرابحة سفر
وخدمات تمويل العالج ،وبكفالة موظف مدني».
وتأس�س م�رصف النهري�ن االس�المي يف
 ،17/12/2012وه�و اول م�رصف حكوم�ي
اس�المي ،وبارش خ�الل ع�ام  2018منح قروض
وس�لف للمواطن�ن واملوظف�ن عىل وف�ق آليات
وضوابط معينة.

خبري ينبه إىل أزمة اقتصادية
عاملية تؤثر يف البلد
بغداد /الزوراء:
الخب�ري
ح�ذر
االس�راتيجي ،باس�ل
حس�ن ،م�ن ازم�ة
اقتصادي�ة عاملي�ة
فاي�روس
بس�بب
كورون�ا ،ق�د تلق�ي
بظاللها عىل العراق.
وقال حسن يف ترصيح
صحف�ي إن «هن�اك
أزمة اقتصادية عاملية

قادم�ة بقوة بس�بب
انتش�ار فاي�روس
كورون�ا يف اغل�ب
البلدان الكربى».
وأض�اف «س�تكون
انعكاسات هذه االزمة
كب�رية ع�ىل االقتصاد
وع�ىل
العامل�ي،
اقتصاديات دول عدة،
وق�د تلق�ي بظالله�ا
عىل العراق».

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من
ِ
وزارة الكهرب�اء – مرشوع
محط�ة كهرب�اء ذي ق�ار
– املركب�ة ،العائدة للس�يد
(حسام فالح جميل) ،فمن
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

الرياضي

أصفر وأمحر

إدارة الشرطة  :قرار تأجيل لقاء
األهلي جاء متأخرا

بغداد /متابعة الزوراء
أب�دت إدارة نادي الرشطة دهش�تها من قرار االتحاد اآلس�يوي تأجيل مب�اراة الفريق أمام
األهيل الس�عودي يف دوري األبط�ال والتي كان مقررا إقامتها يوم غد اإلثنني يف الس�عودية.
وقال مدير الفريق ،هاش�م رضا :إن تأجيل املباراة أمر وارد وال اعرتاض عىل قرار التأجيل،
لك�ن ما يثر االس�تغراب ه�و التبليغ املتأخر بق�رار التأجيل والذي أربك بعث�ة الفريق التي
كانت بطريقها ملطار بغداد للتوجه إىل السعودية.وأوضح :أن االتحاد اآلسيوي كان عليه أن
يبلغ نادينا بوقت مبكر لتنظيم وقت الفريق ،وتجنب الذهاب إىل املطار واملبارشة بالوحدات
التدريبية ،ال أن نتفاجأ بالقرار قبل ساعات من موعد الرحلة إىل السعودية.
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النائب ديار برواري يقرتح تأجيل الدوري املمتاز

فريقا الزوراء وأمانة بغداد يفتتحان الثالثاء منافسات اجلولة الرابعة
بغداد /متابعة الزوراء
يفتتح فريقا الزوراء وامانة بغداد بعد غد
الثالثاء مباريات الجولة الرابعة من دوري
الك�رة املمت�از عندما يلتقي�ان عىل ملعب
امان�ة بغداد ،وتقام الثالث�اء ايضا مباراة
ثاني�ة تجمع ب�ني النج�ف والكهرباء عىل
ملع�ب االدارة املحلية ،وتقام يوم االربعاء
املقب�ل مبارات�ان ايض�ا ،يلتق�ي يف االوىل
النفط مع الحدود عىل ملعب االول ويواجه
يف الثاني�ة صاح�ب االرض والجمه�ور
فري�ق اربي�ل منافس�ه فري�ق الصناعات
الكهربائي�ة ،وتقام ي�وم الخميس املقبل
مباراتان ايضا ،حيث يلعب نفط الوس�ط
عىل ملعب كربالء مع ضيفه نفط الجنوب
ويضي�ف ملعب الش�عب ال�دويل مواجهة
مهم�ة تجمع بني الطلبة ونفط ميس�ان،
وتقام يوم الجمعة مباراة واحدة طرفاها
الرشطة وامليناء.
واق�رتح نائ�ب رئي�س لجن�ة الش�باب
والرياض�ة النيابية ،ديار ب�رواري ،تأجيل
مباريات دوري الكرة املمتاز لحني ارتفاع
درج�ات الح�رارة ،ب�دل إجرائه�ا ب�دون
حض�ور الجمهور ،معترا ً أن عدم حضور
الجماه�ر يُفق�د املباري�ات جماليته�ا
ويتسبب بمشاكل مالية لألندية.
وقال برواري إن “الرياضة العراقية تأثرت
بالعديد من القضايا التي حصلت س�ابقا
واآلن ،حي�ث نال�ت حصته�ا م�ن جميع
األح�داث الت�ي م�ر به�ا البل�د واألوضاع
االقتصادية ،واليوم تأثرت أيضا ً باألوضاع
الصحي�ة وانتش�ار فاي�روس كورون�ا”،
مبين�ا ً أن “الفاي�روس ينتق�ل بالع�دوى
خ�الل التجمع�ات واملالمس�ة الس�كانية
وال�رذاذ ،بالتايل جاء ق�رار االتحاد بإجراء
املباري�ات ب�دون جمهور وف�ق توصيات
صحية بخطورة التجمعات”.
وأض�اف ب�رواري أن “حض�ور الجماهر
إىل املباري�ات ،ه�و أمر له ع�دة مردودات
بالظ�رف الطبيعي ،من بينها أن الجمهور
العراقي هو نكهة املباريات ،إضافة إىل ان
أغل�ب واردات األندي�ة هو م�ن بيع تذاكر
املباري�ات ،بالت�ايل ف�إن إج�راء املباريات
دون جمهور سيفقد املباريات جماليتها،
وأيضا ً يتسبب بمشاكل مالية لألندية”.
واق�رتح ب�رواري تأجي�ل ال�دوري املمتاز
قائالً“ :من خالل املتابعة ألسلوب انتشار

شياطني بثياب مالئكة
د.موفق عبد الوهاب
الحديث عن اإلصالح يف الرياضة العراقية واألمل بالتغير ،بات أمرا ً صعبا ً وال
أريد أن أكون متشائماً ،وأقول يكاد يكون مستحيالً يف ظل إستمرار وجود
الفاسدين واإلنتهازيني واملنافقني ،وتغلغلهم يف أغلب مفاصل العمل ،وعدم
إقرار القوانني التي تنظم العمل عىل وفق ضوابط وآليات وتعليمات يمكن من
خاللها فرز الصالح عن الطالح ،ولكي ال نكون مثاليني من املمكن القول إن
الرياضة تحتاج للمناورة واإلزدواجية أحياناً ،إذ من الطبيعي أننا ال نمسك
للناس مقصلة أو نحاكم النوايا ،لكن واقعنا الحايل يشر إىل تجاوز املعقول
فيهما وتكاثر من أرشنا إليهم ،وحقيقة األمر تشر اىل وجود فاسدين بإجماع
اآلراء ،وإنتهازيني بإتفاق األدلة ،يتسللون ويقدمون أنفسهم يف ثياب الناصحني،
بل إن بعضهم يقدم نظريات عن الرياضة ويتفنن يف طرح فلسفته الخاصة،
ويطالب باإلصالح والتطهر والجهر يف العلن عن املفسدين ،وتقديمهم للقضاء
ومحاكمتهم ،وهو أول الذين يجب محاكمتهم وتطهر الرياضة منهم ،واألدهى
من ذلك فوز هؤالء ووصولهم إىل مناصب تنفيذية ،أو ترشيعية بإسهام من
الهيئات العامة التي تتحمل وزر ما حدث ويحدث لرياضتنا ،ما يعني ضياع أية
إمكانية للتغير ،وإستقرار فروس الفساد يف قلب الرياضة النابض ،ولن ينفع
معه سوى اإلستئصال.
إن السمة الغالبة لرياضة اليوم هي صعوبة العثور عىل ريايض أو مسؤول
يتكلم بعيدا ً عن املصلحة الشخصية ،وإذا ما أشار إليها يف ثنايا حديثه ،فنحن
مقتنعون أنه ال يقول الحقيقة ،عىل الرغم من أنه عندما يتحدث يكون مالكا ً
ً
وحلوال عبقرية ،بينما
بأجنحة ،وينتقد الفساد ،ويقدم رؤى عميقة للمشكالت،
ً
وهو يف موقع املسؤولية ،التي يشغلها أيا ً كانت ،يكون بليدا ً وعاجزا ،وربما
ً
متورطا يف كل ما ينتقده ،وحقيقة الرياضة اليوم أن املطروح يف العلن من

املرض ،فمن املمكن أن يتم تأجيل الدوري
ألس�بوعني أو ثالثة لح�ني ارتفاع درجات
الحرارة ،كون الفايروس ال ينترش بدرجات
الح�رارة املرتفع�ة ب�دل إج�راء املباريات
بدون جمهور”.
ودعا ب�رواري اتح�اد الك�رة إىل “التفكر
ودراس�ة مق�رتح التأجي�ل لضم�ان
اس�تمرارية جمال ك�رة الق�دم وحضور
الجماه�ر التفاع�يل للمباري�ات ،وأن
تت�م مراعاة جمي�ع س�لبيات وإيجابيات
املوضوع”.
واس�تعاد فري�ق الق�وة الجوي�ة ص�دارة
ال�دوري بف�وزه يف لقاء القم�ة عىل فريق

لؤي صالح :صدارة الصقور للدوري
لن تضعف عزمية الالعبني

بغداد /متابعة الزوراء :أكد املدرب املساعد لفريق القوة الجوية ،لؤي صالح،
أن الحديث عن لقب الدوري مازال مبكرا ،وهناك  11مباراة لكل فريق ستغر

من خارطة ترتيب الفرق يف جدول الرتتيب.وقال صالح :ان القوة الجوية وفق
يف الج�والت الثالث املاضية رغم بعض املالحظات يف املباراة األخرة لكن األهم
الفري�ق متصدر بالعالم�ة الكاملة .الفتا اىل :أن الطموح يكمن يف االس�تمرار
به�ذه النتائ�ج اإليجابية.وبني :أن تص�در الالئحة يف الج�والت الثالث األوىل ال
يعني أن الفريق حسم اللقب ،عىل العكس الدوري مازال يف بدايته ومن املمكن
أن يشهد متغرات كثرة يف الجوالت املقبلة ،وبالتايل ال يمكن الحديث اآلن عن
اللق�ب ،وعلينا الرتكيز يف جمي�ع املباريات.وأش�ار إىل :أن الجولة الرابعة من
الدوري سيكون الفريق يف حالة انتظار فيها ،وعلينا استثمار الراحة لتحضر
الفريق للدور الخامس ومتابعة الفرق املنافسة ،وإعادة ترتيب أوراق فريقنا
ملواصلة التقدم يف النتائج.يشار إىل أن القوة الجوية الفريق الوحيد الذي حقق
ثالثة انتصارات يف الجوالت الثالث األوىل من الدوري.

عادل نعمة :نقاط الفوز على نفط الوسط
متثل االنطالقة احلقيقية للفريق
بغداد /متابعة الزوراء :وصف مدرب
الصناعات الكهربائي�ة ،عادل نعمة،
الف�وز عىل نف�ط ميس�ان يف الجولة
الثالثة باالنطالق�ة الحقيقية للفريق
يف الدوري.وق�ال نعم�ة :ان املب�اراة
ل�م تكن س�هلة بل أنه�ا عصيبة عىل
الفريقني ألن الطرفني سبق أن تعرضا
لخس�ارتني يف الجولت�ني املاضيت�ني
من الدور،ي واملب�اراة كانت نتيجتها
مهمة ومؤثرة ،وبالتايل دخلنا بعزيمة
الفوز.
وأش�ار إىل :أن الصناعات الكهربائية
عانى خ�الل توقف الدوري من توقف
التدريب�ات ،وانقطاع الفري�ق تماما
وبالت�ايل ل�م نس�تكمل تحضراتن�ا

بش�كل تام قبل انطالق ال�دوري ،لذا
اعترنا مباراتي النجف والقوة الجوية
مباراتني تحضريت�ني ،ومباراة اليوم
ه�ي االنطالق�ة الحقيقي�ة للفري�ق.
وب�ني :أن الف�وز مس�ؤولية ،البد أن
نحافظ عىل تصاعد الخط البياني بعد
أن استعدنا جزءا كبرا من الجاهزية
البدني�ة ،حي�ث أن الصناع�ات حقق
نتائ�ج مميزة ج�دا يف الج�والت التي
تم الغاؤه�ا ألن االعداد كان صحيحا،
واآلن نحن مطالبون باستعادة صورة
الفري�ق املمي�زة يف الج�والت املقبلة.
يش�ار إىل أن الصناع�ات الكهربائي�ة
حقق أول ث�الث نقاط يف الدوري بعد
خسارتني يف الجولتني األوىل والثانية.

الطلب�ة بهدف�ني مقاب�ل ه�دف واح�د يف
املباراة التي أقيمت يف ملعب الشعب الدويل
لحساب الجولة الثالثة من الدوري.
وس�جل هديف القوة الجوية حمادي أحمد
 34وأيم�ن حس�ني دقيق�ة  ، 62وس�جل
هدف الطلبة عيل مهدي دقيقة .37
وبدأت املب�اراة بحذر م�ن الطرفني ،ولجأ
كل منهم�ا إىل إغ�الق املنافذ م�ع أفضلية
نس�بية لفريق القوة الجوي�ة الذي حاول
ع�ىل مرمى الطلبة بتس�ديدة م�ن محمد
قاسم علت العارضة ،وأخرى عر إبراهيم
باي�ش م�رت بج�وار القائم ،فيم�ا حاول
محمد جفال لكن كرته كانت ضعيفة.

ويف الدقيقة  34ارتكب مدافع الطلبة رضا
نرص الله خطأ جسيما بعد تعثره ليخطف
الك�رة حم�ادي احم�د وينف�رد باملرم�ى
ويتجاوز الحارس ويس�كن الك�رة داخل
الش�باك مسجال الهدف األول ،لكن الطلبة
احتاج فقط ث�الث دقائق ليعود إىل املباراة
به�دف التعادل م�ن ركني�ة وصلت لرضا
ن�رص الل�ه ليعكس الك�رة باملق�اس عىل
قدم عيل مهدي واألخر نجح باستثمارها
محرزا هدف التعديل لينتهي الشوط األول
بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما.
ويف الش�وط الثان�ي تمي�ز فري�ق الق�وة
الجوية ،وحصل محمد قاس�م عىل فرصة

حقيقية ،لك�ن كرته عل�ت العارضة ،ويف
الدقيق�ة  62اس�تغل أيمن حس�ني الكرة
الت�ي وصل�ت له مرت�دة من ق�دم مدافع
الطلب�ة ليكمله�ا برأس�ه داخ�ل الش�باك
محرزا الهدف الثاني.
وكانت هجمات الطلبة مخترصة ،وأضاع
ع�يل مه�دي أخطر ف�رص الطلب�ة ،فيما
تمكن أمجد رحيم من الس�يطرة عىل كرة
البدي�ل زياد أحم�د لتنتهي املب�اراة بفوز
القوة الجوية بهدفني مقابل هدف للطلبة.
وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده
للنقطة التاس�عة يف صدارة الرتتيب ،فيما
تجمد رصيد الطلبة عند النقطة الواحدة.

عبارات رنانة ،وحديث عن املبادئ والقيم ،يشء ،وواقع الحال أمر آخر ،إذ لن
ً
تجد فاس ًدا يرر الفساد ،وال ً
مستهجنا ،وال
لصا يجادل يف كون الرسقة أمرًا
إنتهاز ًيا يمدح اإلنتهازية ،بل إن الفاسدين واملنافقني هم األكثر قدرة عىل إنتقاد
الفساد والدعوة للتطهر.
وما زاد الطني بلة إنتقال العدوى إىل اإلعالم ،وأصبح عدد من محرتيف الفساد
يتحدثون عن الطهارة والتطهر ،رشف املهنة والحياد يف تناول املواضيع ،ولديهم
نظريات يف الحديث عن الفساد والدعوة ملواجهته كأنهم من كبار رجاالت أجهزة
الرقابة ،وباتت الشاشة ومواقع التواصل اإلجتماعي مرسحا ً لكثر من املعارك،
ظاهرها الحرص عىل الوطن ،وباطنها املنافسة للبحث عن املال ،ومكان بجوار
مركز القرار ،بل أصبح بعضهم عبارة عن تجار إعالم وتجار رياضة يوجهون
الشارع الريايض حسب املد والجزر يف اإلبتزاز املايل والريايض أحياناً ،الذي
يمارسوه عىل األندية واإلتحادات وأغلب املؤسسات الرياضية.
وبني هؤالء هناك منافقون ،يمتلكون قدرة البقاء والفوز مع الجميع ،والخلل
ليس فيهم ،بل يف الفوىض السياسية واالجتماعية التي إنتقلت إىل الرياضة لتسمح
لهؤالء الفاسدين بالفوز ،وتحقيق مآربهم بداعي الحرص والوطنية ،وهذا ما
يدعونا إىل إعادة التأكيد عىل أن الحديث عن التغير هو مجرد كالم لإلستهالك ،إذ
ال يكفي الحديث عن الفساد واملفسدين ،بل األهم هو ترشيع القوانني التي تمنع
وجودهم ،وتؤسس لبداية حقيقية تبث روح األمل بالتغير واإلصالح.

جثري  :منتخب مصر استحق التأهل وسندافع بقوة عن لقب غرب آسيا
استعدادات الفريق لم تكن بالشكل املطلوب
نظرا ً للظروف الصعبة التي نعيش�ها ،ولم
نحس�م موضوع مش�اركة الفريق اال قبل
اسبوع من البطولة ،ولعبنا مباريات قوية
ام�ام منتخبات افريقية م�ن الطراز االول
كتونس وم�رص وموريتانيا التي س�تنظم
كاس افريقي�ا للش�باب يف الع�ام املقب�ل
وكذلك امام املنتخب الكويتي القوي ،وهذه
املباري�ات اس�تعداد جيد لنهائي�ات كاس
اس�يا للشباب التي س�تقام يف اوزبكستان
خالل شهر ترشين االول املقبل”.
وتاب�ع جثر “ نعمل ع�ىل معالجة اخطاء
بطول�ة كاس الع�رب للش�باب تح�ت 20
عاماً ،وس�نطوي صفحة مشاركتنا فيها،
ونواص�ل االس�تعداد م�ن جدي�د ملباريات
بطول�ة غرب آس�يا الثانية للش�باب والتي
س�تقام يف مدينة العقبة األردنية يف الفرتة
ب�ني  17إىل  25آذار الح�ايل ،وانن�ا ذاهبون
للدف�اع عن لقبنا الذي حصلن�ا عليه العام
املايض ،حيث سنلعب ضمن املجموعة األوىل
التي تض�م منتخبات اإلمارات ،فلس�طني،
وستكون مباراتنا االوىل امام االمارات يوم
( )17آذار ،وامام فلسطني يوم ( )19اذار،
ويتأهل اول وثاني املجموعة للدور الثاني،
حي�ث نأم�ل ان نحاف�ظ عىل اللق�ب الذي
احرزناه يف رام الله.

الخ�ر  /موفد االتح�اد العراقي للصحافة
الرياضية
اك�د م�درب منتخب ش�باب الع�راق لكرة
الق�دم ،قحطان جث�ر ،ان الفريق املرصي
فريق قوي ومعد بشكل جيد ،ويختلف عن
املنتخبات املشاركة يف كاس العرب للشباب
تحت  20عاما ً واملتواصلة يف السعودية.
واض�اف جث�ر ملوف�د االتح�اد العراق�ي
للصحاف�ة الرياض�ة“ :ان فريقن�ا واج�ه
الفري�ق امل�رصي املرش�ح االق�وى للفوز
بالبطولة ،بشكل مختلف النه يعرف قدرات
العبيه الفنية والبدني�ة ،وانه كان ندا ً قويا ً
له وتألق ح�ارس مرمانا محمد الحمداني،
ونجحنا بالخروج بالتعادل السلبي بنهاية
الش�وط االول بالرغم من االفضلية الفنية
ملنافسنا “.
واش�ار جث�ر “ يف ش�وط املب�اراة الثان�ي
واصل العبونا مجاراته�م للفريق املنافس
إال ان خط�أ دفاعيا تس�بب بدخول الهدف
االول اىل ش�باكنا بالدقيق�ة ( ،)77حي�ث
كانت املباراة تتجه للتعادل ،وحاول العبونا
تس�جيل هدف التعديل لكن الوقت ادركهم
ولم ينجحوا بتحقيق ه�دف التعديل ،وكنا
نبحث بالوصول اىل ركالت الرتجيح والفوز
باملب�اراة الننا نملك حارس�ا جيدا بإمكانه
ان يحسم الركالت لصالحنا ،واقدم شكري
ل�كل الالعبني عىل ماقدموه خالل مباريات
البطولة “.
واوض�ح جث�ر “ كان�ت لدين�ا جملة من
االه�داف قب�ل مش�اركتنا يف بطولة كاس
العرب للش�باب ،والحمد لله تحققت كلها،
لم نحرض للمنافسة عىل اللقب الننا نعرف
امكانيات الفرق املنافسة والقوية لنا ،وان

وقال م�درب منتخب ش�باب م�رص لكرة
الق�دم ،ربيع ياس�ني :ان�ه يش�كر العبيه
ع�ىل االداء املتمي�ز يف مباراته م�ع الفريق
العراقي للش�باب ،النه ق�دم مباراة ممتعة
ورائع�ة وكان�ت االفضلي�ة واضحة له من

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د مصدر ريايض انه تم تعيني مهدي
كريم مديرا مؤقتا للمنتخب الوطني.
وق�ال املص�در ان�ه “تم�ت تس�مية
مه�دي كريم بدال عن باس�ل كوركيس
إلدارة منتخبن�ا الوطني بس�بب مرض
االخر”.
وبني ان “كوركيس غادر املش�فى وهو

بوضع صحي مس�تقر ،لكن تم تبليغه
بحاجته إلجراء تداخل جراحي”.
واش�ار املصدر اىل انه “م�ن املتوقع ان
يغادر كوركيس االس�بوع املقبل لكندا
إلجراء العملية الجراحية”.
وتابع أن “مهدي كريم سيشغل مهمة
العمل مديرا اداري�ا ملنتخبنا الوطني يف
الفرتة املقبلة.

ربيع ياسني :العراق يلعب بأسلوب الكرة
الشاملة

خالل اللمحات الفني�ة التي قدمها الفريق
يف املب�اراة الت�ي انتهت لصالح�ه ،علما ً ان
اس�تعدادات الفريق لبطول�ة كاس العرب
كانت قليلة ،خاض خاللها مباراة واحدة.
واضاف ياس�ني “ كان التماسك واالنتشار
واضحا عىل اداء الفريق وفرضنا سيطرتنا
ع�ىل ارج�اء امللع�ب ،وقدمنا مب�اراة فنية
رائع�ة  ،وقل�ت لالعبني بعد نهاية الش�وط
االول انك�م تلعبون بش�كل جي�د وطبقتم
كل الواجب�ات ،واضعتم فرص�ا عديدة وال
تس�تعجلوا اله�دف ،وان الف�وز س�يكون

ملصلحتنا بالنهاي�ة ،الننا االفضل ،وهو ما
حصل فعال وحققنا الفوز لصالحنا “.
واوضح ياسني “ تابعت املنتخبات العراقية
يف بط�والت ع�دة ،وكان�ت تلعب ك�رة قدم
شاملة ،ولكن الفريق الحايل للشباب يلعب
ك�رات طويلة بكث�رة واضاع جه�د العبيه
داخل امللعب ،وان الالعبني يف املراحل السنية
يف مرحل�ة نم�و ،ولديهم س�لبيات كثرة،
ويحتاج�ون اىل عم�ل متواص�ل لتصحيح
االخط�اء ،وأنا بعد كل مب�اراة اقوم برشح
االخط�اء لالعب�ني م�ن خ�الل املحارضات

الكث�رة ،وألتق�ي بهم ( )10م�را ت يوميا ً
واس�عى للوصول بهم بالجاهزية املطلوبة
قبل املبارايات من كل الجوانب “.
واش�ار ياس�ني “ س�نعمل عىل استشفاء
الالعب�ني من اجل االس�تعداد االمثل ملباراة
الس�نغال القوية يف نصف نهائي البطولة،
ونس�عى لتقديم مب�اراة ايجابية لصالحنا
الننا نعرف قوة وتقدم املنتخب الس�نغايل،
واش�كر الجماه�ر املرصي�ة املتواج�دة يف
ملعب املباريات والتي تساندنا دائما ً “.

تسمية مهدي كريم مديرا مؤقتا للمنتخب الوطين حمرتف نفط الوسط زكريا اإلمساعيلي يغادر إىل املغرب لعالج إصابته
بغداد /متابعة الزوراء
غادر محرتف نادي نفط الوسط ،املغربي زكريا
اإلس�ماعييل ،الع�راق من اجل مواصل�ة العالج
ألصابته التي لحقت به خالل الفرتة املاضية.
وق�ال م�رشف فري�ق الك�رة بنف�ط الوس�ط،
فراس بحر العل�وم :إن “املحرتف املغربي زكريا
اإلس�ماعييل ،غ�ادر اىل ب�الده م�ن اج�ل اكمال
مرحلة عالجه”.

وأوضح أن “اإلسماعييل سيكمل مراحل عالجه
يف ب�الده عىل امل العودة اىل نفط الوس�ط خالل
الف�رتة املقبل�ة” .مبينا ً ان “الالع�ب قد ال يلحق
بالفريق مجددا ً كونه اإلصابة قوية”.
تج�در اإلش�ارة اىل ان اإلس�ماعييل ق�اد نف�ط
الوس�ط للفوز عىل امانة بغ�داد يف الجولة األوىل
من ممتاز الك�رة ،وبعدها تعرض لإلصابة التي
قد تبعده عن املالعب لفرتة طويلة.

الرياضي
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األنظار تتجه الليلة للقاء الكالسيكو بني ريال مدريد وبرشلونة
يلتقي اليوم ريال مدريد مع ضيفه برشلونة
عىل ستاد (سانتياغو برنابيو) يف العاصمة
االس�بانية مدري�د ،وذل�ك يف تمام الس�اعة
الحادي�ة ع�رش لي�ال بتوقيت بغ�داد ضمن
الجول�ة السادس�ة والعرشين م�ن الدوري
االسباني لكرة القدم.
ري�ال مدريد يحتل املرك�ز الثاني يف الدوري
االس�باني برصيد  53نقطة ،يدرك جيدا أن
الهزيمة تعن�ي صعوبة فوزه بلقب الدوري
االس�باني ،عىل اعتبار أن برشلونة املتصدر
يمل�ك  55نقطة ،لذلك فان فوز ريال مدريد
يف لق�اء كالس�يكو الك�رة االس�باني يعني
انتزاعه لصدارة الدوري االسباني.
وي�درك برش�لونة أن التع�ادل يف س�تاد
سانتياغو برنابيو س�يكون مرضيا له ألنه
س�يحتفظ بف�ارق النقطتني ع�ن وصيفه
ريال مدريد.
وال يم�ر كال الفريق�ني بأفضل املس�تويات
حي�ث خ�رج كالهم�ا م�ن مس�ابقة كأس
امللك ،وكان األمر كان متوقعا بسبب تراجع
مس�توى العب�ي الفريق�ني ،وقبلها بعض
التعاقدات الخاطئة يف الصيف املايض ،وهذا
يتحمله ادارة الفريق�ان اىل جانب الفرنيس
زين الدين زيدان م�درب ريال مدريد وأيضا
املدرب الس�ابق لربشلونة االسباني ارنستو
فالف�ريدي ،وعلي�ه ف�ان امل�درب الح�ايل
لربش�لونة كيك�ي س�يتني ال يتحم�ل كثريا
الحالة التي يظهر بها برشلونة.
ري�ال مدريد فش�ل يف تحقيق الف�وز بآخر

ثالث مباريات ،حي�ث تعادل عىل أرضه مع
س�يلتا فيغ�و ( )2-2ث�م خ�ر يف ليفانتي
به�دف وحي�د ،وأخريا الس�قوط عىل أرضه
أمام مانشس�ر س�يتي االنجلي�زي ()1-2
يف ذه�اب ثمن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا،
وعليه ف�ان الريال هذا املوس�م يعول كثريا
عىل أم�ل الف�وز بلقب ال�دوري االس�باني
والفرصة مؤاتية له ،حيث ظهر بشكل جيد
يف لقاء الكالس�يكو الس�ابق يف (كامب نو)
عندما انت�زع نقطة ثمينة ،بالتايل هو يأمل
تحقيق الفوز يف لقاء اليوم.
أم�ا برش�لونة فف�از يف آخ�ر جولت�ني عىل

ضيوفه خيتايف ( )1�2ثم ايبار ( )0�5بينما
تع�ادل تع�ادل يف مس�ابقة دوري األبط�ال
مع نابويل يف س�ان باولو بهدف لكل فريق،
مما يعن�ي قدرة البلوغرانا عىل التأهل لربع
نهائي أمجد الكؤوس األوروبية.
ويملك برشلونة ليونيل مييس املهاجم الدويل
األرجنتيني أفضل العب يف الدوري االسباني
هذا املوس�م ،حي�ث يتصدر ه�دايف الدوري
املحيل برصيد  18هدفا ،يليه الفرنيس الدويل
كريم بنزيم�ة مهاجم ري�ال مدريد برصيد
 13هدفا.
وال ش�ك أن برش�لونة يعان�ي لع�دد م�ن

الغياب�ات أبرزه�ا املهاج�م األوروغوايان�ي
لويس سواريز وسريجي روبرتو ،بينما عاد
اىل املران الظهري األير جوردي ألبا.
وتحوم الش�كوك حول مش�اركة البلجيكي
أيدي�ن هازارد من جانب ريال مدريد وكذلك
ماركو أسينسيو ،بينما تأكد غياب الربازييل
رودريغو لاليقاف.
وتبل�غ القيمة الس�وقية لقائم�ة املرينجي
املكون�ة م�ن  26الع ًب�ا يف املوس�م الح�ايل
 1.08ملي�ار يورو ،وفقا ملوقع “ترانس�فري
ماركت”.
ويع�د الجن�اح البلجيك�ي إيدي�ن ه�ازارد
صاح�ب القيمة األكرب ب� 120مليون يورو،
ويلي�ه املدافع الفرنيس رافائيل فاران ب�80
ً
مليونا ،ثم العب الوسط الربازييل كاسيمريو
يف املركز الثالث ب� 70مليون يورو.
ويتذي�ل ثالث�ة العب�ني قائم�ة املرينج�ي
م�ن حي�ث القيمة الس�وقية ب�� 15مليون
ي�ورو ،وهم الع�ب الوس�ط الكرواتي لوكا
مودريت�ش ،واملداف�ع اإلس�باني ناتش�و
فرناندي�ز ،ومواطنه العب الوس�ط إبراهيم
دياز.
ويعود تراج�ع القيمة الس�وقية ملودريتش
رق�م قدراته الفنية املميزة إىل عامل الس�ن،
حيث أنه يبلغ  34عامً ا.
وعىل مس�توى حراس�ة املرمى ،تبلغ قيمة
البلجيك�ي تيبو كورتوا الحارس األس�ايس
للمرينجي  55مليون يورو.
أم�ا املهاج�م األس�ايس لريال مدري�د فهو

الفرن�يس كري�م بنزيما ( 32عامً �ا) ،وتبلغ
قيمته السوقية  40مليون يورو.
وتبل�غ القيمة الس�وقية لقائمة برش�لونة
املكونة من  22الع ًبا يف املوس�م الحايل 1.07
مليار يورو.
ويع�د النج�م األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس
صاح�ب القيمة األكرب ب� 140مليون يورو،
ويلي�ه املهاجم الفرنيس أنط�وان جريزمان
ً
مليونا ،ثم العب الوس�ط الهولندي
ب��120
فرينك�ي دي يونج والحارس األملاني أندريه
تري ش�تيجن يف املركز الثالث بنفس القيمة
( 90مليون يورو).
ويتذي�ل ثنائ�ي قائم�ة املرينج�ي من حيث
القيمة الس�وقية ب� 10ماليني يورو ،وهما
الع�ب الوس�ط اإلس�باني ريك�ي بوي�ج،
واملهاجم الدنماركي مارتني برايثوايت.
ويع�د األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز (33
عامً ا) هو املهاجم األسايس لربشلونة ،قبل
أن يتع�رض إلصاب�ة طويل�ة ،وتبلغ قيمته
السوقية  40مليون يورو.
عىل صعيد متصل ،فاز ريال سوسييداد عىل
ضيف�ه بلد الولي�د ( ،)0 - 1ضم�ن املرحلة
ال� 26من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
س�جل البلجيك�ي عدن�ان يان�وزاي ،هدف
املب�اراة الوحي�د لسوس�ييداد يف الدقيق�ة
(.)60
ورف�ع ري�ال سوس�ييداد� رصي�ده إىل 43
نقطة يف املركز الثالث ،فيما تجمد رصيد بلد
الوليد ،عند  29نقطة يف املركز ال�.15

فوز الزمالك على الرتجي والرجاء يروّض مازمييب
نجح الزمال�ك املرصي يف قلب تأخره
بهدف أمام ضيف�ه الرجي التونيس
إىل فوز  1 - 3ليحس�م موقعة ذهاب
الدور ربع النهائي من مسابقة دوري
أبطال إفريقيا لكرة القدم.
عىل أرضية استاد القاهرة وبحضور
جماه�ريي غف�ري ألنص�ار الزمالك،
نج�ح الضي�ف التون�يس يف مباغت�ة
أصحاب األرض بهدف لنجمه الليبي
حم�دو الهون�ي ( )27ولك�ن رسيعا ً
م�ا نجح “الفريق األبي�ض” يف إدارك
التع�ادل بفضل تس�ديدة صاروخية
للمغربي محمد أوناجم ( ،)31ليأتي
الدور عىل مواطنه أرشف بن رشقي،
صاح�ب ثنائي�ة الس�وبر اإلفريقي،
لي�دوّن اله�دف الثان�ي ( .)71ه�ذا
األخري ال�ذي ّ
تمكن من الحصول عىل
ركل�ة ج�زاء ّ
نفذه�ا بنج�اح املدافع
محم�ود عالء صاح�ب الهدف الثالث
(.)90+3
جدي�ر بالذك�رّ ،
أن الحك�م املغرب�ي
رض�وان جي�د ق�د أش�هر البطاق�ة
الحم�راء يف وج�ه متوس�ط مي�دان
الرجي محمد عيل بن رمضان ()74

بعد عاصفة من االحتجاجات أعقبت
عملي�ة الهدف الثان�ي بدعوى وجود
خطأ عىل القائد خليل شمام من قبل
أرشف بن رشقي.
وأع�اد س�يناريو ه�ذه املب�اراة إىل
األذه�ان مب�اراة الس�وبر اإلفريقي
الت�ي أقيم�ت يف العاصم�ة القطرية
الدوح�ة والتي انتهت بف�وز الزمالك
بذات النتيجة منذ أسبوعني.
ونجح الرجاء املغربي يف تحقيق فوز
مريح عىل حس�اب ضيف�ه مازيمبي
الكونغ�ويل بهدف�ني دون رد يف ذهاب
ال�دور رب�ع النهائ�ي م�ن مس�ابقة
دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
فعىل ملع�ب محمد الخام�س بالدار
البيضاء ،ق ّدم الرج�اء مباراة مميزة
أم�ام خصم�ه العنيد ووق�ع هدفني
مس�تحقني عرب كل من بن ماالنغو،
مهاجم مازيمبي الس�ابق ( )6وبدر
بان�ون ( ،)78ليكبّ�د زعي�م جن�وب
القارة هزيمته األوىل يف املسابقة هذا
املوسم.
وس�يكون الرجاء حامل اللقب ثالث
مرات أع�وام  1989و 1997و1999

مطالب�ا ً باقت�الع بطاق�ة التأهل من
لوبومبات�ي بال�ذات يف موعد اإلياب
السبت املقبل حيث ستكون املواجهة
أصعب ويف أجواء أشد حماسية.
وصنع�ت جمامهري الرج�اء كالعادة
الح�دث ب�”تيف�و” ممي�ز كتبوا فيه
“نلعب�و عليها ونجيبوه�ا” قاصدين
من خ�الل ه�ذا التعب�ري اس�تهداف
اللق�ب الق�اري الغائ�ب ع�ن خزائن
النادي منذ  21سنة.
وق ّدم املضيف املغربي مباراة ممتازة،
يف الش�وط األول إذ اس�توعب الفريق
الضيف الذي يمتاز بقوته عادة ،حيث
كان مازيمب�ي أول الفرق املتأهلة إىل
ربع النهائي من دور املجموعات وبال
هزيمة.
وعرف السالمي كيفية غلق املنافس
وتضييق املس�احات أمامه منافس�ه
ع�رب الدف�ع بالعب�ي ارت�كاز عم�ر
العرجون والكونغويل فابريس نغوما
ليكمال خط الدفاع الذي شغله الليبي
س�ند الورفيل والكامريوني فابريس
نغاه وبدر بانون وعبد الرحيم شاكري،
وأوكل مهمة صناعة اللعب إىل الشاب

زريدة وأمامه الثالثي سفيان رحيمي
وعبد اإلله الحافيظي وماالنغو الذي
واجه فريقه السابق.
ول�م يج�د الفري�ق الضي�ف املت�وج
باللقب خمس مرات (،1968 ،1967
 2010 ،2009و ،)2015الراح�ة يف
تحركات�ه الريع�ة فعاب�ه الب�طء،
برغ�م وج�ود جاكس�ون مولي�كا
والزامب�ي رينف�ورد كاالبا وايس�اك
تشيبانغو يف خط الهجوم.

ميندي :مواجهة الكالسيكو خمتلفة ...وأتفاهم جيدا مع بنزميا
أكد الفرنيس فريالند ميندي الظهري األير لريال مدريد ،أن مواجهة
الكالس�يكو ضد الغريم التقليدي برش�لونة ،مختلفة تماما عن أي
مباراة أخرى ،مُ ش ً
ريا إىل رغبة فريقه يف تحقيق االنتصار.
وق�ال ميندي ،خالل حوار ملوقع ناديه الرس�مي“ :يف الحقيقة أول
مباراة كالس�يكو كانت مميزة ،بالفعل لعبت من قبل يف الكامب نو
ضد برش�لونة مع ليون ،لكن اللعب بقمي�ص ريال مدريد مختلف
تماما يف كل يشء”.
وأضاف“ :مباراة الكالسيكو مختلفة عن أي مواجهة أخرى ،وكلنا
يف الفريق نريد تحقيق االنتصار”.
وتابع“ :حني تأتي إىل ناد جديد ،يكون من الصعب عليك املش�اركة
أساس ًيا ،لكنني أعتقد أنني أتطور مع كل مباراة ،وأريد الوصول إىل
قمة مستواي لتقديم املزيد يف الهجوم”.
وأوض�ح“ :أنا أكث�ر تركي ًزا ع�ىل الدفاع عن التق�دم للهجوم ،رغم
أنني يف ليون كنت أدافع بشكل أقل واضطررت للتقدم كث ً
ريا ،حيث
أبحث عن التوازن”.
وأردف“ :يف ري�ال مدري�د يوج�د رغبة للفوز ب�كل يشء ،وأن يبذل
الالع�ب قصارى جهده ،ومحاول�ة االنتصار يف أكرب عدد ممكن من
املباريات ،ويكون يف قمة أدائه ألطول فرة ممكنة”.
واستكمل“ :هذا ما يجب أن تكون عليه هنا ،فحني تفوز يكون كل
يشء رائ�ع ،ولدينا تلك الرغبة الش�ديدة يف االنتصار طوال الوقت،
وحتى يف الجلسات التدريبية يكون األمر هكذا”.
وبس�ؤاله ع�ن الفارق ب�ني الكرة يف فرنس�ا وإس�بانيا ،أجاب:
“املستوى أعىل هنا ،ونحن نعمل بجد يف التدريبات للوصول إىل
قمة مس�توانا ،وتقديم كل ما لدين�ا يف كل مباراة ،فنحن نريد
أن نظهر قدراتنا”.
وزاد“ :أعتقد أننا نلعب بش�كل أرسع هن�ا ،حيث يوجد املزيد
م�ن التح�رك والرك�ض ،وهذا هو الف�ارق الرئيس ب�ني الكرة يف
إسبانيا وفرنسا”.
ونوه“ :يف الليجا يمكنك أن تخر ضد أي فريق يف ذيل ترتيب الجدول،
فهي فرق تلعب وكأنها يف صدارة جدول الدوري الفرنيس”.
وح�ول لقائه األول بزيدان ،كش�ف“ :رحب ب�ي وتحدثنا ،وأخربني
بأنني جزء من فريقه وأنني بحاجة إلظهار قدراتي”.
واس�تكمل“ :أتحدث مع كريم بنزيما ،فه�و ينصحني بالكثري من
األش�ياء ،وأي�ن يريد الكرة ،ول�دي تفاهم جيد مع�ه داخل وخارج
أرض امللعب ،لذلك أحاول فعل كل يشء ممكن إليصال الكرة له”.

وعن تفاصيل صناعت�ه لهدف بنزيما يف ديربي مدريد ضد أتلتيكو،
أج�اب“ :ق�ررت التوغل بالك�رة لتحرير فينيس�يوس ،وهو حصل
عىل الك�رة وانطلق وأعاده�ا يل مرة
أخرى ،ثم رأيت كريم يهرب
م�ن الرقاب�ة ،لذلك
كان عيل

اعالم الكرتوني

اشبيلية  -روما األبرز يف مثن
نهائي اليوروبا ليغ

س�حبت أول أم�س الجمع�ة قرع�ة ثم�ن نهائ�ي مس�ابقة الدوري
األوروبي ال�”يووبا ليغ” يف مدينة نيون السويرية.
س�تكون املواجهة بني إشبيلية اإلسباني حامل الرقم القيايس يف عدد
األلقاب ( )5مع روما اإليطايل األبرز يف الدور ثمن النهائي.
وخالفا ً لدور املجموعات ودور ال� 32حيث كان من غري املمكن وقوع
فريقني م�ن دولة واحدة وجه�ا لوجه ،كانت القرع�ة مفتوحة عىل
جميع االحتماالت.
يذكر أن الفائز بلقب هذه املسابقة ينتزع بطاقة املشاركة مبارشة يف
دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
وأسفرت القرعة عن املباريات التالية:
� باشاك شهري الركي  -كوبنهاغن الدنماركي.
� أوملبياكوس اليوناني  -ولفرهامبتون اإلنكليزي.
� رينجرز االسكتلندي  -باير ليفركوزن األملاني.
� فولفسبورغ األملاني  -شاختار دانييتسك األوكراني.
� انرميالن اإليطايل  -خيتايف اإلسباني.
� اشبيلية اإلسباني  -روما اإليطايل.
� اينراخت فرانكفورت األملاني  -بازل السويري.
� السك النمساوي  -مانشسر يونايتد اإلنكليزي.
وتقام مباريات الذهاب يف  12آذار/مارس املقبل واالياب يف  19منه.
أما املباراة النهائية فمقررة يف مدينة غدانس�ك البولندية يف  27أيار/
مايو املقبل.

هل حيرر زيدان سانتياجو
برنابيو من قبضة برشلونة؟

حول برشلونة ملعب “سانتياجو برنابيو” ألرض خصبة حصد منها
العدي�د من النقاط الثمينة من براثن غريمه التقليدي ريال مدريد ،يف
مواجهات الكالسيكو بني عمالقي الكرة اإلسبانية.
وتش�ري اإلحصائي�ات إىل أن القلع�ة البيض�اء ل�م تش�هد أي هزيمة
للبلوجران�ا ضم�ن منافس�ات الدوري اإلس�باني لكرة الق�دم منذ 5
سنوات.
وس�يتطلع ريال مدريد لتغيري هذا األمر ،اليوم األحد ،حني يستضيف
برش�لونة يف الجولة  26من الدوري اإلس�باني ،يف مواجهة س�يكون
الرهان فيها عىل الصدارة التي يحتلها البارسا بفارق نقطتني.
ويع�ود تاري�خ االنتص�ار األخري الذي حقق�ه امللكي عىل البارس�ا يف
الليجا وس�ط جماهريه ،إىل  25أكتوبر/ترشين األول  2014يف مباراة
ضمنمنافس�اتالجولةالتاس�عة مناملس�ابقة.
وتحت إمرة املدرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي ،فاز الريال ( )1 - 3عىل
ضيف�ه الكتالوني الذي كان يدربه وقتها لويس إنريكي ،املدير الفني
الحايل ملنتخب إسبانيا.
ويف تل�ك املب�اراة ،افتتح الربازييل نيمار التس�جيل قبل أن يقلب ريال
مدريد تأخره النتصار عريض بثالثية من توقيع الربتغايل كريستيانو
رونالدو ومواطنه بيبي والفرنيس كريم بنزيما.
ومنذ ذلك الحني ،خرج برشلونة ب� 3نقاط يف كل مباراة خاضها عىل
ملعب سانتياجو برنابيو حتى اآلن ،ب� 4انتصارات متتالية)0 - 4( ،
و( )2 - 3و( )0 - 3وأخرها ( )0 - 1يف الثاني من مارس/آذار .2019
وخ�الل ه�ذه الفرة ،ج�اء االنتص�ار الوحيد للمريينج�ي عىل أرضه
بالكالس�يكو ،يف إياب كأس السوبر اإلس�باني ،حني فاز الريال تحت
إمرة الفرنيس زين الدين زيدان ،بثنائية نظيفة يف  16أغس�طس/آب
 2017مع بداية حقبة املدرب إرنستو فالفريدي مع البلوجرانا.
وكان الريال ،قد فاز ذهابا عىل غريمه التقليدي يف الكامب نو بنتيجة
( )1 - 3وت�وج بال�كأس بعدما عزز هذا الفوز عىل أرضه بثنائية من
توقيع ماركو أسينس�يو وبنزيما .ويف املواجهات السبع التي جمعت
ب�ني الغريمني يف قلعة الربنابيو منذ ذلك الحني ،لم يتجرع برش�لونة
الهزيمة وس�ط جماه�ري الخصم وال مرة س�واء يف الليجا أو غريها،
برصيد  4انتصارات و 3تعادالت.

هاتريك بينيديتو يف نيم يثبّت أقدام مرسيليا يف الوصافة
منح�ت ثالثي�ة القن�اص
األرجنتيني داريو بينيديتو نقاط
الف�وز الثمينة ألوملبيك مرس�يليا
عىل حس�اب مضيفه ني�م  2 - 3يف
افتت�اح منافس�ات املرحلة الس�ابعة
والعرشي�ن م�ن ال�دوري الفرنيس لكرة
القدم.
ع�ىل أرضية “س�تاد دو كوس�تيري”،
ب�ادر أصح�اب األرض بافتتاح باب

التس�جيل عرب هدف زي�ن الدين فرحات ()5
غري ّ
أن واقع املباراة انقلب بشكل كبري بفضل
ّ
توهج نجم ن�ادي الجنوب الفرنيس بينيديتو
ال�ذي وقع ثالث�ة أهداف متتالي�ة “هاتريك”
قلب بها موازي�ن اللقاء يف الدقائق ( 10و36
و ،)69ليكتفي نيم يف أواخر املواجهة بإضافة
هدفه الثاني عرب لوكا دو (.)90
بهذا الفوز الس�ادس عرش له يف هذا املوسم،
واص�ل مرس�يليا التحليق يف مرك�ز الوصيف

مفكرة الزوراء

ا لتمر ير
ل�ه لك�ي
يُس�جل ،وه�و ما
فعله”.
واختت�م“ :لقد رأي�ت بنزيما
قبل أن أقوم بإرسال العرضية،
ونحن جمي ًعا نعرف قدراته حني
يحصل ع�ىل كرة مثل ه�ذه ،فقد
تعامل معها بشكل رائع ج ًدا”.

هرتا برلني يعود من بعيد ويفرض التعادل على دوسلدورف
عاد هرت�ا برلني م�ن بعيد وفرض
التع�ادل ع�ىل مضيف�ه فورتون�ا
دوس�لدورف  3-3بعدم�ا كان
متخلف�ا ً بثالثية نظيف�ة يف افتتاح
املرحل�ة الرابع�ة والعرشي�ن م�ن
الدوري األملاني يف كرة القدم.
ورضب فورتونا دوسلدورف بقوة

ومن أول كرة س�انحة أرسل رحيمي
عرضي�ة م�ن ركل�ة ركني�ة خطفها
ماالنغ�و برأس�ه وحوّله�ا إىل القائم
األيم�ن ومن�ه إىل الش�باك مفتتح�ا
التس�جيل يف ش�باك زميل�ه الس�ابق
الحارس اإليفواري س�يلفان غبوهو
(.)6
وس� ّدد العرج�ون ك�رة م�ن داخ�ل
املنطق�ة ر ّده�ا غبوه�و بقبضتي�ه
( ،)16والقى العبو مازيمبي صعوبة

يف الوص�ول إىل مرم�ى الحارس أنس
الزنيت�ي ،وكان أول تهدي�د للمرم�ى
املغرب�ي م�ن تس�ديدة لكاالب�ا علت
العارضة (.)27
وع�زز الس�المي جبهت�ه الهجومية
عندم�ا دف�ع بقائد الفريق محس�ن
متويل ،فتحرك�ت الخطوط عىل نحو
أرسع وال سيما يف املرتدات الريعة،
يف املقاب�ل اندف�ع الفري�ق الكونغويل
إىل الهج�وم أكث�ر م�ن دون فعالي�ة
حقيقية حي�ث كان الدف�اع املغربي
يقظا ً.
وبعد س�جال بني الفريقني تمحور يف
وسط امللعب أرسل البديل متويل كرة
عرضية تط�اول لها املداف�ع املتقدم
بان�ون وأودعه�ا برأس�ه يف الزاوي�ة
اليرى ملرمى مازيمبي (.)79
وكاد رحيم�ي أن يحرز الهدف الثالث
عندم�ا س� ّدد كرة س�اقطة بس�بب
خ�روج غبوه�و م�ن مرم�اه لكنها
ذهبت بجانب املرم�ى ( ،)86لتنتهي
بعد ذل�ك املواجهة عىل ف�وز رجاوي
مطم�ن يف انتظ�ار امتح�ان اإلي�اب
الصعب عىل األرايض الكونغولية.

يف الش�وط األول وأنه�اه بثالثي�ة
نظيف�ة تن�اوب ع�ىل تس�جيلها
الركي كينان كارامان ( 6و)45+1
وإيري�ك ثوم�ي ( ،)9لك�ن هرت�ا
برلني رد بثالثية يف الش�وط الثاني
س�جلها ثومي ( 64خطأ يف مرمى
فريقه) والربازي�يل ماتيوس كونيا

( )66واملهاج�م ال�دويل البولن�دي
كريس�توف بيونتيك ( 75من ركلة
جزاء).
ورف�ع هرت�ا برلني رصي�ده إىل 27
نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث ع�رش،
وفورتونا دوسلدورف إىل  21نقطة
يف املركز السادس عرش.

7

برصيد  55نقطة بفارق  10نقاط مؤقتا ً عن
املتصدر باريس سان جريمان املرشح لزيادة
الف�ارق يف حال ف�وزه عىل ضيف�ه املتواضع
ديجون أمس السبت.
أمّ �ا نيم فق�د بقي يف خان�ة املهددي�ن بقوة
للهبوط حيث يحتل حت�ى اآلن املركز الثامن
ع�رش برصي�د  27نقط�ة بع�د أن حصد 14
هزيم�ة و 6تع�ادالت و 7انتص�ارات فقط يف
 27مباراة.

السلطة الرابعة
العدد 7200 :االحـد  1آذار 2020

www.alzawraapaper.com

استغرب من تصاعد اخلالفات بني الدول االقليمية وترك العدو
احلقيقي كورونا

نقيب الصحفيني العراقيني يؤكد أهمية
عدم االستخفاف بالوقاية الطبية

بغداد /نينا:
اك�د نقي�ب الصحفي�ني العراقي�ني رئي�س
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي اهمية
ع�دم االس�تخفاف بالوقاية الطبي�ة .وقال
يف تغري�دة ل�ه اليوم ان :املرجعي�ة يف النجف

تع ّد عمل املؤسس�ات الطبية يف العراق دون
املس�توى املطل�وب وتطل�ب م�ن املواطنني
تغير النظام الغذائي والبيئي لتجنب تفيش
االم�راض وخصوص�ا #فروس_كورون�ا.
وع�دم االس�تخفاف بالوقاي�ة الطبية .كما
اس�تغرب نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد
الالم�ي م�ن تصاع�د الخالفات ب�ني الدول
االقليمي�ة وت�رك الع�دو الحقيق�ي يفت�ك
بشعوبنا وهو فايروس كورونا .وقال الالمي
يف تغري�دة ل�ه عىل تويرت  :ان�ي التعجب من
تصاع�د الخالفات بني الدول االقليمية وترك
الع�دو الحقيقي االني الذي يفتك بش�عوبنا
وهو فروس كورونا اتمنى من دول املنطقة
التوقف عن الخالف�ات ولو لربهة من الزمن
والتف�رغ للعدو الجدي�د خصوصا بعد اعالن
منظمة الصحة العاملية انها سرتفع خطورة
انتشار الفروس عامليا اىل مرتفع جدا .

العمارة  /نينا:
اعل�ن مصدر أمني بمحافظة ميس�ان،
وفاة اإلعالمي «مخل�ص الذهبي» داخل
احد مراكز التوقيف يف املحافظة.
وقال ان الذهبي “الذي هو احد االعالميني
يف رشكة توزيع نفط ميسان ،تويف داخل

اح�د مراكز التوقيف وس�ط املحافظة»،
الفت�ا إىل أن�ه «أدين قبل اس�ابيع بجمع
تربع�ات لحال�ة انس�انية فحك�م عليه
بالحبس مدة أربعة أشهر».
واضاف ،جثة الذهبي ارسلت إىل الترشيح
لبيان سبب الوفاة».

وفاة اإلعالمي خملص الذهيب داخل أحد
مراكز التوقيف يف ميسان

مت إيقاف بث برناجمه بسبب محزة مون بييب

إعالمي مغربي معروف يف قلب
فضيحة أخالقية

No: 7200 Sun 1 Mar 2020

هل تع ّرض اإلعالمي داود الشريان لالعتقال؟
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ظهر يف مقطع فيديو جمهول الزمان يرتدي سرتةً سوداء
عمان/متابعة الزوراء:
م�ع اختفاء اإلعالمي الس�عودي
داود الرشيان مُ ن�ذ بداية فرباير،
كرئيس
وإعفائ�ه م�ن منصب�ه
ٍ
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون سبتمرب
الع�ام  ،2019ذك�رت حس�ابات
تواصليّ�ة مُ عارض�ة أنب�ا ًء ع�ن
اعتقاله من قبل ُ
س�لطات بالده،
ولك�ن ّ
الس�لطات الس�عوديّة لم
ُتصدِر تأكيدا ً أو نفيا ً حتى كتابة

هذه السطور حول تلك األنباء.
ومع تداول أنباء االعتقال ،سارع
“نجله” عب�د العزي�ز ،لنفي تلك
الشائعة عرب حس�اب غر مُ ّ
وثق
يف “توي�رت” يحم�ل اس�م نج�ل
اإلعالميّ ،
واتهم ما وصفها دولة
“رشق سلوى” ّ
أي قطر ،برتويج
تل�ك الش�ائعات ح�ول اعتق�ال
والده.
وس�ارع الصحفي عثمان العمر
إىل ّ
التأكي�د أن�ه تن�اول العش�اء
ً
ش�خصيّا م�ع الرشي�ان ،وأعاد
ّ
ّ
ولكنه
التأكيد أنه س�يلتقي معه
ّ
ُ
لم يحدد مكان ذلك العش�اء ،أمّ ا
الكات�ب فهد الدغيثر فقد ّ
أكد أنه
تح ّدث م�ع الرشيان ،وهو بخر،
ويتواج�د يف لن�دن ،وال صحّ �ة
لألخبار املُ ّ
لفقة حول اعتقاله.
ّ
ّ
الالف�ت يف ُكل ه�ذا ،أن تأكي�دات

نف�ي نب�أ االعتقال ،ص�درت عن
أش�خاص مُ قرّبني من اإلعالمي،
فيم�ا ه�و غائ�ب أو ُيم�ارس
الصم�ت ،ول�م يص�در عن�ه أي
تفسراتُ ،ت ّ
وضح حقيقة غيابه،
وهو ما يطرح عالمات استفهام
حول حقيقة ما تعرّض له الرجل
أنه بات ُي ّ
خالل اختفائه ،أو ّ
فضل
ُ
العزلة ،بعد سنوات من األضواء،
ّ
والشهرة عىل الشاشات.

اإلعالم�ي عثمان العم�ر ،نارش
صحيفة “إيالف” ،نرش من جهته
كذلك ،مقط�ع فيديو مرئي ،غر
مُ ح ّدد أو مُ ّ
وث�ق الزمان واملكان،
وكت�ب تعليقا ً فوق�ه “يف بيتنا”،
وظهر فيه ه�و والرشيانُ ،
وهما
واقفان ،ويتناقش�ان حول لوحة
مرس�ومة للصحف�ي العم�ر،
أهدته إيّاها ّ
رسامة ،وقد وضعت
رأس العم�ر ع�ىل ش�خصيّة
نابلي�ون بوناب�رت ،وق�د تعجّ ب
الرشيان من الرس�مة كما أظهر
الفيدي�و ،فبوناب�رت عس�كري،
والعمر صحفي ،وكان الرشيان
ً
ً
ش�توية س�وداء،
س�رتة
يرت�دي
ّ
بشعر غزاه الشيب ،حليق
وظهر
ٍ
اللحية ،وال تبدو عليه آثار اعتقال
أو تعذيب.
ّ
وت�وىل الرشي�ان أكثر م�ن مركز

قي�ادي يف اإلع�الم الس�عودي
ّ
بش�قيه املكت�وب واملرئي ،وكتب
عمو ًدا بصور ٍة يوم ّي ٍة يف صحيفة
“الحياة” اللندنيّ�ة قبل إغالقها،
ّ
وحق�ق لربنامج�ه األس�بوعي
“الثامنة” الذي كان�ت ّ
تبثه قناة
( )MBCنجاحا ً كب�را ً ُ
لجرأته يف

تناول القضايا العربيّة والدوليّة.
و ُيذك�ر ّ
أن الرشي�ان ي�رت ّدد عىل
العاصم�ة الربيطانيّ�ة أكث�ر من
م� ّر ٍة يف العام ،ول�ه فيها أصدقاء
ُكثر م�ن بينه�م الزمي�ل العمر
ال�ذي ب�ات منزل�ه يف منطق�ة
“س�رتاند” وس�ط لن�دن بمثابة

منتدى لإلعالميني العرب ،ويملك
ّ
الرشي�ان
ش�ق ًة غ�رب لن�دن،
وتواج�ده يف األخ�رة العاصم�ة
ٌ
دلي�ل عىل ّ
أنه غر
إن ص�ح ،فهو
ممن�وع م�ن الس�فر ،وال ُتوجد
ٍ
ُهن�اك ّ
أي مش�اكل بين�ه وب�ني
ُحكومة بالده.

ُكرم صحفية مصرية عن تغطيتها مللف «هنا العراق»
السفري العراقي بالقاهرة ي ِّ
بغداد/نينا:
كرَّم س�فر جمهورية العراق يف القاهرة
مندوبه�ا ل�دى جامع�ة ال�دول العربي�ة
الدكت�ور أحمد ناي�ف الدليمي الصحفية
يف مؤسسة روز اليوسف املرصية ماجي

حامد بمناسبة فوزها بجائرة ((التفوق
الصحف�ي)) للتغطي�ة الخارجي�ة ع�ن
ملف ((هن�ا العراق)) الذي ُنرش يف مجلة
((صب�اح الخر)) التابعة ملؤسس�ة روز
اليوس�ف  .وج�رى تكري�م الصحفي�ة

ماجي حامد يف مسابقة جوائز الصحافة
املرصية لع�ام ُ ،2019
وتع�د جوائز هذه
املسابقة األرفع يف الصحافة املرصية.
ُيذك�ر ان مل�ف /هن�ا الع�راق /ناق�ش
املوضوع�ات االتي�ة(( :التع�دد الثق�ايف

يف الع�راق ،القان�ون يف الع�راق القدي�م،
الس�ينما العراقية ،التلفزيون يف العراق،
الفن التش�كييل يف العراق ،تأريخ املرسح
العراق�ي ،م�دراس الخ�ط العرب�ي يف
العراق)).

جملة الرشيد ...إطاللة أنارت مساء صاحبة اجلاللة!
الرباط /متابعة الزوراء:
بعدما أس�ابيع م�ن تفجر امللف ،كش�فت
املتهم�ة الرئيس�ة يف م�ا بات يطل�ق عليه
مل�ف حم�زة مون بيب�ي ،عن الش�خصية
الت�ي تق�ف وراء الحس�اب املث�ر للج�دل
الذي تس�بب يف تشويه س�معة العديد من
الفنانني .وبحسب موقع ال�  360مغربية،
ف�ان عائش�ة عي�اش ،املتهم�ة الرئيس�ة
يف مل�ف “عصاب�ة حم�زة م�ون بيب�ي”،
اعرتف�ت  ،خالل التحقي�ق معها من طرف
الفرقة الوطني�ة للرشطة القضائية بالدار
البيضاء ،بوقوف كل من اإلعالمي املعروف
س�يمو بنبشر وابتس�ام بطمة إىل جانبها
ه�ي ،وراء ادارة الحس�اب املتخص�ص يف
التشهر بفنانني وابتزازهم .وسبق لسيمو
بن بش�ر املعروف بمواقفه املثرة للجدل،
أن أثار ضجة بس�بب الص�ور التي ظهرت
عىل مواقع التواصل االجتماعي ،لالعالمية
مريم س�عيد ،والتي تعود لسنوات .وعرف
حم�زة مون بيبي عىل س�نا بش�ات وبعده

انس�تغرام ،عىل امت�داد عام�ني ،باختالق
الفضائح ض�د نجوم مغاربة ،وصل اىل حد
اس�تعماله االبت�زاز والنصب والتش�هر يف
حق ضحاياه.
وأعل�ن موقع ال� 360املش�هور ايقاف بث
برنامج يقدمه بن بشر عىل املوقع ،ريثما
يحسم القضاء القضية التي أثارت سخطا
واسعا داخل املغرب .وسيمو بن بشر يقيم
يف الوالي�ات املتحدة ،ويعمل مع عدة منابر
اعالمية من هناك ،كما يعد ويقدم برنامجا
معروفا يبثه موقع ال� 360املغربي .ووجهة
املحكم�ة اىل مصمم�ة األزي�اء املغربي�ة
املقيمة باالمارات العربية املتحدة ،اتهامات
بالضلوع يف عملية االبتزاز والتهش�ر عىل
خلفي�ة مل�ف الحس�اب املذك�ور ،كما تم
مواجهتها باملتهمني يف القضية .وتس�لمت
الس�لطات املغربي�ة ،عي�اش ،م�ن ط�رف
نظرته�ا االماراتية بموج�ب مذكرة بحث
دولية أصدرها االدعاء العام املغربي يف حق
املتهمة.

حامد شهاب  -كاتب عراقي
مجلة الرشيد ،إطاللة جديدة يف سماء
الصحاف�ة ،أن�ارت طري�ق صاحب�ة
الجالل�ة ،وهي ترفدن�ا بالعدد ()100
يف مس�رتها الظافرة ،م�ا يدفع أرسة
تحرير هذا املطب�وع األنيق أن يتصدر
واجه�ات الصحاف�ة العراقية الورقية
الت�ي خف�ت بريقه�ا ،من�ذ ظه�ور
الصحافة االلكرتونية ،وها هي تسابق
الزمن ملواكبة التطور التقني يف مجال
الصحافة الورقية!
تضم�ن الع�دد مواضي�ع صحفي�ة

وثقافي�ة وتراثي�ة وح�وارات م�ع
إع�الم الف�ن والثقاف�ة والصحاف�ة،
وموضوع�ات أخرى منوع�ة ،واملجلة
تص�در ع�ن دار الرش�يد للثقاف�ة
واإلعالم وأعضاء تحرير املجلة هم من
العاملني املبدعني يف الحقل اإلعالمي يف
وزارة الثقافة ،ولهم إس�هامات أخرى
يف مج�ال الف�ن اإلعالم�ي والصحفي
والثق�ايف وهم كل من محم�د الدليمي
وهن�د أحمد وع�يل الدليمي ومخرجها
الفني جمال البرصي!
وبرغ�م أن العامل�ني فيه�ا ع�ىل عدد
أصابع اليد الواحدة ،إال أنها استطاعت
أن تش�ق طريقها بنجاح وتألق ،وهي
تش�ق عباب بح�ور الصحافة لتواصل
رسالتها اإلعالمية الهادفة إىل االنتقال
بمهم�ة الصحافة ومكانته�ا إىل أعايل
ال�ذرى ،وق�د ترشف�ت بحم�ل اس�م
“الرش�يد” ،لتذك�ر األجي�ال العراقية
بالعهد الذهب�ي لتاريخ العراق يف زمن
الخليفة هارون الرش�يد ،حيث تألقت
بغداد بني مدن الدنيا ،وش�هدت تطورا
حضاري�ا وثقافي�ا وفني�ا وتراثي�ا قل
نظره ،وتحول�ت ‘يل مدينة غناء حتى
أصبحت مثل غاني�ة مثقلة بالجواهر
والدرر .وكان�ت نتفاضة النارصية قد

تصدر وهجه�ا غالف مجلة الرش�يد،
وموضوع�ا رئيس�ا تحدث ع�ن وقفة
ش�عب تل�ك املدين�ة التي ش�هدت أول
انتفاض�ة جماهري�ة يف عص�ور م�ا
قب�ل التاري�خ ،وكي�ف واجه ش�عبها
دكتاتوري�ة مس�تبدة وأبدل�ت ملكها
بآخ�ر أكث�ر قربا م�ن اهتمام�ات ذي
ق�ار وش�عبها ال�ذي أرص إال أن يركب
س�فينة الحرية ،ويودع عه�ود الظلم
واالس�تعباد والدكتاتوري�ة ويبن�ي

نظاما يحقق لش�عب ذي قار ما يحلم
به م�ن طموح�ات ،وهو م�ا يعيد بنا
الذاك�رة لألجيال الحالي�ة حيث كانت
محافظ�ة ذي قار س�باقة يف مواجهة
ق�الع الدكتاتوري�ة وش�ن انتفاض�ة
ش�عبية تأجج�ت يف كل م�دن العراق،
وها هم ثوار العراق يمألون الساحات
ويقودون عملية التغير باتجاه إقامة
دولة مدنية تش�كل ن�واة لحلم عراقي
طال انتظاره.

ضمن افضل الشخصيات تأثريا يف الوطن العربي

جملة دبلوماسية تهدي درع تكريم للكاتبة سارة السهيل
القاهرة/متابعة الزوراء:
للع�ام الثان�ي ع�ىل الت�وايل حصلت
الكاتبة والباحثة (س�ارة السهيل )
من الع�راق و االردن عىل درع تكريم
وذلك ضمن أفضل الشخصيات تأثرا
يف الوط�ن العربي خ�الل عام 2019
“ ”Top 25جاء ذلك خالل االحتفالية
الت�ي اقامتها مجلة “دبلوماس�ية”
مؤخ�را ع�ىل ضف�اف ني�ل القاهرة
يف حفل دبلوماس�ية الثان�ي لتكريم
ابرز الش�خصيات املرصية والعربية
يف مختل�ف املج�االت وتكريم افضل
س�فر ادى مرص الذي جاءت تحت
عن�وان “Diplomacy Awards Top
 .”25حي�ث تم تكريم األديبة س�ارة
ضمن أفض�ل الش�خصيات تأثرا يف
الوطن العربي “ Top 25وذلك تقديرا
ملس�رتها يف مج�ال ش�وؤن الطفل
واملرأة والتي وصل�ت به للعاملية من
خ�الل املب�ادرات الدولي�ة والعربي�ة
التي تقيمها من اجل انقاذ الطفولة
والعنف بكافة اشكاله.
وم�ن ضمن م�ن حصل ع�ىل جائزة
الش�خصيات األكثر تاث�را يف الوطن

العرب�ي خالل عام  2019من األردن
الس�فر الدكت�ور /محم�د عي�ى
العدوان رئيس مركز عمان والخليج
للدراس�ات اإلس�رتاتيجية ،وم�ن
االمارات /املستش�ار زايد الشاميس
رئيس جمعي�ة اإلم�ارات للمحامني
والقانونيني ،الدكتور العميد /محمد
بطي الش�ميس نائب مدير اكاديمية
الرشطة بدبي واملدير التنفيذي ملركز
جني�ف لحق�وق اإلنس�ان والح�وار
العامل�ي ،والدكت�ورة  /نادي�ة خليل
الصايغ املؤسس واملدير العام رئيس
مجلس إدارة مركز املشاعر اإلنسانية
لرعاي�ة واي�واء اصح�اب الهم�م،
وم�ن البحرين رجل األعم�ال /وليد
كانو وسفر الس�الم الدويل ،وسيدة
األعم�ال /من�ى عبدالل�ه الفضالة،
وم�ن س�لطنة عم�ان املستش�ار/
اس�ماعيل محم�د الزدج�اىل نائ�ب
األمني العام لرابط�ة املدربني العرب
ونائب رئي�س تضامن للمس�ؤولية
املجتمعي�ة ،وم�ن الس�عودية نهل�ة
حامد الجمال س�يدة اعمال ومدربة
وخب�رة تجمي�ل ورئيس�ة لجن�ة

التدريب بالغرفة التجارية وس�فرة
منطقة املدينة املنورة لربنامج انجاز
الس�عودية لتاهيل الشباب اىل سوق
العم�ل ومالك معهد الريادة املحرتفة
للتدري�ب ،وع�ال عبدالل�ه الش�اعل
س�فرة النواي�ا الحس�نة ل�إلرصار
والعزيمة ،الدكتورة  /فاطمة مروان
ق�اروب س�فرة التاني�ب والتوطني
وعزاب�ة املبادرات ،والس�يدة  /غزية
البقم�ي س�يدة األعم�ال ومصممة
األزياء السعودية ،ونشوى عىل سيدة
األعمال ومصممة األزياء السعودية
املتألق�ة ،وس�يدة األعم�ال وخبرة
التجمي�ل أف�راح الحرب�ي  ،وس�يدة
األعم�ال وخب�رة التجمي�ل هيل�ة
الالحم ،ومن الكويت سيدة األعمال/
من�ال الحبي�ب ،وم�ن الس�ودان
الدكت�ورة ابتس�ام جس�ور األم�ني
العام لس�يدات األعمال السودانيات
بالري�اض  ،وخب�رة التجميل وامليك
اب نرسين ياوز.
وتم منح جائزة السيدات األكثر تاثرا
يف مرص خالل عام  2019تقديرا لدور
واسهامات املرأة من خالل املشاركة

الفعالة يف مختل�ف مجاالت األعمال
والقطاع�ات منهم :دكت�ورة /منى
الدجوي رئيس مجلس امناء جامعة
أكتوبرللعل�وم الحديث�ة واآلداب،
حنان املغربي حرم الراحل مصطفى
الس�الب رئيس�ة مؤسسة مصطفى
الس�الب ذراع التنمي�ة اإلجتماعي�ة
ملجموع�ة مصطف�ى الس�الب،
الدكتورة زينب الغزايل رئيس مجلس
اإلدارة والعضو املنتدب لرشكة تاكي،
امل ف�وزي رئيس تحرير مجلة نص
الدني�ا ،املذيع�ة واإلعالمي�ة اين�اس
عبدالله وكي�ل وزارة اإلعالم ورئيس
قن�اة ناي�ل درام�ا ،س�حر الجبوري
رئيس املكتب التمثي�يل لوكالة األمم
املتح�دة إلغاث�ة وتش�غيل الالجئني
الفلس�طينيني ،ثن�اء عفيفي رئيس
قطاع التس�ويق واملبيعات ملجموعة
جي ب�ي اوتو ،جرم�ني عامر رئيس
قط�اع اإلتص�ال املؤس�يس املرصف
املتح�د ،س�لمى حس�ن فري�د مدير
تطوير األعم�ال برشكة الوايلر فريد
حسنني للطلمبات ،الدكتورة  /مريم
طاهر اس�ماعيل استشاري جراحة

التجمي�ل والتكمي�ل  ،اإلعالمية ملياء
فهمي عبدالحميد.
وتم منح جائزة الش�خصيات أألكثر
تاث�را رج�ال يف م�رص خ�الل ع�ام
 :2019احمد صب�ور العضو املنتدب
لرشكة البنك األهيل للتنمية العقارية،
الدكتور عمرو الليثي رئيس ش�بكة
تلفزي�ون النه�ار ،ارشف الق�ايض
رئيس مجل�س إدارة املرصف املتحد،
ص�الح عبدالعزي�ز رئي�س مجل�س
إدارة النس�اجون الرشقيون ،محمد
قندي�ل املدير التنفيذى ل� “مازيراتى
م�رص” ،مصطف�ى عبدالرحم�ن
العض�و املنت�دب لرشك�ة س�اس
للصناع�ات الكهربائة ،عماد عوض
رئي�س مجل�س إدارة جمعي�ة ال�رب
والتق�وى املرصية ،الدكتور /باس�م
سمر استشارى طب األسنان.
قامت س�فارة نيب�ال يف مرص بمنح
س�فر النوايا الحس�نة لزيارة نيبال
لعدد من كبار الش�خصيات املرصية
والعربي�ة وه�م :املهندس  /حس�ني
صب�ور رئيس رشكة األه�يل للتنمية
العقاري�ة ،منال حس�ني عبدالرازق

رئيس�ة مجل�س إدارة رشك�ة
اوراس�كوم للتنمية ،فريد الطوبجي
رئي�س مجل�س إدارة املجموع�ة
البافارية للسيارات ،نيفني كشمري
نائ�ب العض�و املنت�دب للم�رصف
املتح�د ،تغريد حس�ني رئي�س قناة
النيل الدولية.
كم�ا تم منح جائزة افضل س�فر يف

امري�كا الالتينية س�فر األكوادور،
وافص�ل س�فر يف افريقي�ا س�فر
زامبيا ،افضل سفر يف اوروبا سفر
فرنس�ا وس�فرة س�لوفينيا ،افضل
س�فر يف اس�يا س�فر اندونيس�يا
وس�فر فيتن�ام  ،افض�ل س�فر يف
رابطة الدول املس�تقلة سفر رصبيا
وهؤالء سفراء دولهم ىف مرص.
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حممد يونس

يناق�ش هذا املجلد م�ن كتب رومان
جاكوبس�ون ش�خصيات وأه�داف
اللسانيات الحالية  ،مقارنة بأولويات
الق�رن العرشين بالتحديد  ،وخاصة
الجه�ود الحالية إلزال�ة التناقضات
الت�ي ب�رزت يف عرص سوس�ري عى
وج�ه الخص�وص ،وايضا بتوس�يع
مج�ال عل�م اللغ�ة ،حي�ث يس�عى
جاكوبسون إىل توضيح مكانة اللغة
ب�ن األنظمة األخ�رى الس�يميائية
وتحديد العاق�ات الوثيقة واملتعددة
التي تربط اللغويات بالعلوم األخرى
وعلوم اإلنسان وعلوم الطبيعة.
يف ه�ذا الكت�اب يذك�ر املؤل�ف
اكتش�افه للعن�ارص النهائي�ة للغة
من�ذ تقريره األول لع�ام  1938عن
ما هي الس�مات املمي�زة خصوصا،
وإن�ه يقيم ويق�دم أبحاثه الاحقة
يف ه�ذا القط�اع األس�ايس م�ن علم
اللغة ويتتبع وجه�ات نظرهم ،وقد

نظري�ات لي�س جدلية بش�كل كيل،
لك�ن بح�دود معين�ه ،واعتم�د عى
منط�ق خ�اص هن�ا جاكوبس�ون،
رغم العاقة الفكري�ة والعلمية مع
اخري�ن ،وع�ى الخص�وص جماعة
ب�راغ ،لك�ن هو مي�ز نفس�ه بفكر
نوعي ،واصبح طاقة حيوية يف خلق
نظريات باللغة .
تص�ور جاكوبس�ون اللغوي�ات
واللغ�ة يف ارتب�اط ال ينفص�م ب�ن
الح�ارض وتقلي�د امل�ايض والحركة
نح�و املس�تقبل .إنها ً
أيض�ا الفكرة
األساسية للمقاالت املكرسة لسائف
الفك�ر اللغ�وي املعارص  ،ب�د ًءا من
أساس�يات علم األصوات يف األعمال
النحوية للبولندي ج .مروزينس�كي
 ،وهو مح�ارب نابليون مس�توحى
من القواعد الفلس�فية الفرنس�ية ،
إىل التخم�ري الخصي�ب يف اللغوي�ات
العاملية يف فرتة ما بن الحربن.
ويش�كل ج�دول محتوي�ات الكتاب
وجهات نظ�ر للمنهج اللغوي ،وبها
هن�اك باغة مكتس�بة م�ن املنهج

الساعة اخلامسة والعشرون...ساعة النهاية
املؤملة لإلنسان

يف األدب اجلاهلي
اعداد  /زيد نصري
مما ال ش�ك في�ه أن ه�ذا الكتاب
أث�ار من الجدل ما جعل�ه يُع ُّد من
أشهر كتب القرن العرشين؛ ففيه
ق�ال املؤل�ف بع�دم رشعي�ة بنوة
«الشعر الجاهيل» إىل عرصه ،وأنه
منتح�ل من عرص صدر اإلس�ام.
ومثلت هذه اآلراء الجديدة صدمة
قوية ملعارصيه ،وم�ا زال صداها
حت�ى اليوم مس�تمرًّا؛ فاش�تعلت
املع�ارك القلمي�ة ب�ن الدكت�ور
ومعارضيه س�واء ع�ى صفحات
الجرائد واملج�ات أو بتأليف كتب
بأكمله�ا للرد علي�ه .وتعدى األمر
ذلك وأحيل الدكتور للنيابة بتهمة
اإللح�اد وإهانة اإلس�ام ،غري أنه
بُ�رئ منه�ا .كل ه�ذا ملج�رد آراء
ح�رة يف األدب كتبها «عميد األدب
العرب�ي» .وقد اتبع املؤلف «منهج
البحث العلمي» يف ترشيحه للشعر
ً
متخذا من منهج الشك ل
الجاهيل،
ً
أساسا لبناء نقده.
«ديكارت»
ِّ
ٌّ
ٌ
رصي،
أديب
طه حسن:
ومفك ٌر مِ
ُي َع� ُّد َعلَمً�ا م�ن أع�ام التنوي�ر
والحرك�ة األدبية الحديث�ة ،امتلَ َك
ص ً
�رية ناف�ذة ْ
�رم البرص،
َب ِ
وإن ُح ِ
ً
ً
وق�اد مرشوع�ا فكريًّ�ا ش�اما،
َّ
اس�تحق ب�ه لق�بَ «عمي�د األدب
ً
أشكاال
العربي» ،وتحم ََّل يف سبيله
من النقد واملُصا َدرة.
وُ لِد «طه حس�ن عيل س�امة» يف
نوفم�رب 1889م بقري�ة «الكيلو»
َ
برصه يف
بمحافظ�ة املني�اَ .ف َق� َد
الرابع�ة م�ن عم�ره إث� َر إصابته
بالرمدَّ ،
لكن ذلك لم َي ْث ِن والِ َده عن
فاجأ َ
إلحاقه ُ
بك َّتاب القرية؛ حيث َ
َ
الصغ ُ
شيخه «محمد جاد الرب»
ري
ِّ
متوق�د،
بذاك�ر ٍة حافظ�ة وذكا ٍء
َّ
مك َناه من تعلُّم اللغة والحس�اب
والقرآن الكريم يف فرتة وجيزة.
وتا َب َع مسريته الدراسية بخطوات
التح َ
واس�عة؛ حي�ث َ
�ق بالتعلي�م
املنتس�بن
األزهري ،ث�م كان أول
ِ
إىل الجامعة املرصية عا َم 1908م،
وحص�ل ع�ى درج�ة الدكت�وراه
ع�ا َم 191٤م ،لتب�دأ أوىل معاركه
مع الفكر التقلي�دي؛ حيث أثار ْ
َت
ُ
أطروحت�ه «ذك�رى أب�ي الع�اء»
ً
مَ
وج�ة عالي�ة م�ن االنتق�اد .ثم
أوف َد ْت�ه الجامع�ة املرصي�ة إىل
فرنس�ا ،وهن�اك أ َ َع� َّد أُ
َ
طروح�ة
الدكت�وراه الثاني�ة« :الفلس�فة
االجتماعي�ة عن�د ابن خل�دون»،
واجتاز دبلوم الدراس�ات العليا يف

ق ّص

ة
قصرية

العلمي ،وقد اس�تثمر جاكوبس�ون
افكار حيوية من سبقه وعى الوجه
الخص�وص دي سوس�ري ،ورغم أن
جاكوبس�ون ليس لغويا باالساس،
لكن�ه س�عى اىل أن يس�تفيد م�ن
عل�م اللغة ،وكون يؤس�س لنفس�ه
بم�رشوع بعلم اللغة ،واس�تطاع أن
يبلور افكاره بطاق�ة علمية وانتج
اكث�ر م�ن كتاب ،وه�ذا الكت�اب به
ق�دم اف�كار عالي�ة ،واتج�ه رومان
جاكوس�ون اىل س�ياق خ�اص ل�ه،
واس�تطاع أن يربهن ع�ى امكانيته
العلمي�ة ،وليك�ون رم�زا ملجموع�ة
براغ ،واملثال النوعي بها .
يش�كل الج�زء االول يف الكت�اب.
العاقات الداخلية والخارجية للغة،
وم�ن بعدها ق�دم العاقات بن علم
اللغة والعلوم األخرى ،وبعد ذلك قدم
ترتي�ب التواصل اللفظي يف اس�لوب
خ�اص يعكس قيمته العلمية ،وبعد
ذل�ك ف�ر لن�ا اللغ�ة فيم�ا يتعلق
بأنظم�ة االتص�ال األخ�رى ،وم�ن
بعده�ا ق�دم العاقة ب�ن العامات

البرصي�ة والس�معية ،وق�د تف�رد
بشكل خاص ونعم وال يقلد سابقه،
وم�ن ثم ق�دم الج�زء الثان�ي ،وقد
ب�دأ اوال بتقدي�م العن�ارص النهائية
للغة :مي�زات مميزة :وم�ن قدم لنا
ماحظ�ات عى التصني�ف الصوتي
للح�روف الس�اكنة ،ومن بع�د ذلك
قدم املفهوم اللغوي للميزات املميزة.
الذكريات والتأمات ،ومن بعده قدم
دور العن�ارص الصوتي�ة يف تص�ور
الكام ،وبعد ذلك قدم الجزء الثالث،
والذي بدأ به من خال س�ائف علم
اللغ�ة اليوم ،والتي قد تاه موضوع
النضال اللغ�وي للجن�رال مروزكي
(املذك�رة والتذكري) -مدرس�ة إكس
كازان البولندي�ة للغوي�ة ومكانتها
يف التط�ور ال�دويل لعل�م األصوات –
ومن ث�م كان ما قدمه .ه�و أهمية
كورزوس�كي يف تطوي�ر اللغوي�ات
العام�ة – وق�د ت�اه طري�ق هنري
س�ويت إىل علم األص�وات – ومن ثم
ق�دم ردود أفعال العالم عى املبادئ
اللغوية ل� ويتن�ي – فيما تاه لذلك

املوضوع قدم تأمات غري منش�ورة
عن سوس�ري عى الصوتيات – وبعد
ذلك قدم لنا اخر املحاور وهو البحث
عن نم�وذج م�ن وس�ائل ونهايات
اللغ�ة يف اللغوي�ات األوروبي�ة ب�ن
الحربن ،وهناك عدة كتب قد الفها
روم�ان جاكوبس�ون ،وه�ي ع�ى
الت�وايل  -أس�س اللغة .مق�االت يف
اللغوي�ات العام�ة األوىل - 1963 ،
اللغة الطفولية والحبسة - 1969 ،
تقارير اللغ�ة الداخلية والخارجية.
مقاالت اللس�انيات العام�ة الثانية
 - 1973 ،س�تة دروس يف الص�وت
واملعن�ى  - 1976 ،املوس�يقى
التصويرية للغ�ة  - 1980 ،حياة يف
اللغة  - 1985 ،أسس اللغة .مقاالت
يف اللغوي�ات العام�ة األوىل .٢003 ،
وكت�ب مقدم�ة لكت�اب ميخائي�ل
باختن  ،املاركس�ية وفلسفة اللغة.
اختب�ار تطبيق املنه�ج االجتماعي
يف اللغوي�ات ،والذي ق�د ترجمه من
الروس�ية وقدمها مارينا .وقد طبع
يف دار منتصف الليل .1977 ،

صفعات على خد
واحد

أجمد فيومي

القان�ون الرُّوماني .وكان لزواجه
بالس�يدة الفرنس�ية «س�وزان
بريس�و» عظيم األثر يف مس�ريته
العلمي�ة واألدبية؛ حي�ث قامَ ْت له
بدور القارئ ،كم�ا كانت الرفيقة
املخلِصة التي دعم َْته وشجَّ َع ْته عى
العط�اء واملُثا َبرة ،وق�د ر ُِز َقا اثنن
من األبناء« :أمينة» و«مؤنس».
وبعد عودت�ه من فرنس�ا ،خاض
ِغمار الحياة العملية والعامة بقوة
ً
أستاذا للتاريخ
واقتدار؛ حيث عمل
اليونان�ي والرومان�ي بالجامع�ة
ً
أس�تاذا لتاريخ األدب
املرصية ،ثم
العرب�ي بكلي�ة اآلداب ،ث�م عمي ًدا
للكلية .ويف 19٤٢م ُع ِّن مستشارًا
لوزير املعارف ،ث�م مديرًا لجامعة
اإلس�كندرية .ويف 1950م أصب�ح
وزي�رًا للمع�ارف ،وق�اد الدع�وة
ملجانية التعلي�م وإلزاميته ،وكان
ل�ه الفض�ل يف تأس�يس ع�د ٍد من
الجامع�ات املرصي�ة .ويف 1959م
ع�اد إىل الجامع�ة بصفة «أس�تاذ
غ�ري متف�رِّغ» ،وتس�لَّ َم رئاس�ة
تحرير جريدة «الجمهورية».
َ
املكتبة العربي�ة بالعديد من
أثرى
َّ
املؤلفات والرتجمات ،وكان يكرِّس
أعمالَه للتح�رُّر واالنفتاح الثقايف،
مع االعتزاز باملوروثات الحضارية
ً
ً
ومرصي�ة.
عربي�ة
الق ِّيم�ة؛
وبطبيع�ة الح�ال ،اصطدم�ت
ُ
ُ
وحداثيتها
تجديدي�ة أطروحات�ه
ببعض األفكار السائدة ،فحصدت
ِ
كربى مُ َّ
ؤلفاته النصيبَ األكرب من
الهج�وم ال�ذي وصل إىل ح� ِّد رفع
الدع�اوى القضائية ض�ده .وعى
الرغ�م من ذلك ،يبق�ى يف الذاكرة:
«يف األدب الجاهيل» ،و«مس�تقبل
الثقاف�ة يف م�رص» ،والعدي�د من
ً
فضا عن
عيون الكتب والروايات،
رائعت�ه «األي�ام» الت�ي روى فيها
سريته الذاتية.
رح�ل ط�ه حس�ن ع�ن ُدنيانا يف
عم�ر َ
ناه َز
أكتوب�ر 1973م ع�ن
ٍ
 8٤عامً �ا ،قضاه�ا معلِّمًا ومؤلِّ ًفا
وصان ًعا من َّ
صناع النور.

الساعة
الخامسة
والعرشون؛
رواي�ة ت�ؤرخ
للعرص اإلنس�اني
األخري قبل س�يطرة
اآللة وجربوتها عليه،
تب�دأ م�ن الحق�ول
املفتوحة ،مؤسس�ة
لح�ب كب�ري ينته�ي
داخ�ل املعتق�ات
واألس�اك الش�ائكة
والتعليمات القاهرة
واختف�اء أنس�نه
اإلنس�ان ،وتحويل�ه
إىل رق�م فق�ط ب�ن
املجموع.
يوه�ان موريتز ل�م يعش إنس�انيته؛ فهو
إمّ �ا رومان�ي يدخ�ل املعتقل بتهم�ة تلفق
له ع�ى اعتباره يهود ًيا ،ث�م ما يلبث حتى
روماني ،واعتقاله
يعتق�ل يف هنغاريا ألن�ه
ّ
يف أملاني�ا بتهمة أنه هنغ�اري ،إىل أن يعتقل
ل�دى األمري�كان بتهم�ة أنه أملان�ي نازي.
اق�رأ ً
أيضا :تأريخ التميي�ز العرقي يف رواية
«عاملة املنزل».
هو الش�خص ذات�ه ،فليس امله�م فرديته،
املهم أن�ه رقم يجب أن يمأل خانة فارغة يف
سجل بريوقراطية كبرية ،تهيمن عى العالم
الغربي الذي لم يعد لإلنسان فيه قيمة ،بعد
ان احتلت اآللة الصدارة يف اإلنتاج.
ال يهم من أنت ،ال وزن ملعتقدك أو أفكارك،
ّ
وبأي طريقة
املهم كيف يصنف�ك املجموع
ّ
ش�ك يقيض عى
ينظ�رون إلي�ك؛ هذا ب�ا
إنسانيتنا.
إنه�ا رواية الس�اعة التي ال تراج�ع عنها؛
فاإلنس�ان يس�تطيع أن يحي�ا  ٢٤س�اعة
يف الي�وم ،أما اآلل�ة فليس�ت معنية بع ّد
الس�اعات وحس�اب الوق�ت؛ كل يوم
يطرد اإلنسان خارج عدد ساعاته،
صناعي
مغرت ًبا عن ذاته يف عالم
ّ
تحكمه الحداث�ة .اقرأ ً
أيضا:
آراء ُ 10ك ّت�اب بكتاب�ة
املذكرات.

يوه�ان موريت�ز لي�س املعتق�ل الوحيد يف
ذل�ك العالم؛ فرؤية قس�طنطن جورجيو،
كاتب الرواية املبدع ،شديدة الوضوح والتي
تعتربن�ا جمي ًعا معتقلون خ�ارج الزمن يف
الس�اعة الخامس�ة والعرشين؛ كلنا أرقام
يمكن اس�تبدالها فدا ًء الس�تمرارية دوران
الصناعي ،محاطون باإلس�منت
آلة العالم
ّ
ً
عوض�ا ع�ن حق�ول الطبيع�ة ،محرومون
ً
م�ن الحب .اقرأ أيضا« :ب�وب موب عمي»:
تجربة يف الحداثة السائلة.
كان جورجيو يرى بعينيه انهيار اإلنس�ان
الكب�ري يف الحرب العاملي�ة الثانية ،حيث لم
يعد هناك ب�رش فقط؛ فهناك جنود يقعون
ضمن ف�رق كبرية يج�ب أن تقاتل دون أن
تعرف ملاذا ،تقاتل ،يف محاولة فقط للنجاة
والعي�ش ،دون أن يك�ون لتحدي�د ه�ذه
اصطفاف هذه الفرق مع أي جهة أهمية.
مع الحلفاء أو مع املحور ،يف الكتلة الرشقية
أو الغربي�ة ،م�ع األمري�كان أو ال�روس؛
ّ
ي�زج
املقاتل�ون ال يشء .به�ذه الطريق�ة
باألبري�اء يف ظ�روف تفقدهم إنس�انيتهم.
اق�رأ ً
أيضا :الفيلس�وفة جوديث بتلر؛ حول
أهميَّة اإلنسانيَّات ول َم نقرأ.
بعي� ًدا عن عمق رواية الس�اعة الخامس�ة
والع�رشون وأفكاره�ا حول نق�د الحداثة
واملجتمع املعارص؛ الرواية ّ
تمثل ألم اإلنسان
أو نهايت�ه املؤملة ،وه�ي رواية ذات جاذبية

وسحر،
محبو كة
بتش�و يق
ومه�ارة ،وإن
فإن�ك
قرأته�ا
س�تعيش يف دواخل
ً
متعاطفا
أبطاله�ا،
ً
كاره�ا
معه�م أو
لألرشار منهم.
يف الرواية س�تكون
ً
لرتي�ان
رفيق�ا
وه�و
كورغ�ا
يكت�ب مخطوطت�ه
«الس�اعة الخامسة
والع�رشون» ،الت�ي
ل�م يتممه�ا؛ وه�و
ي�رتك األدب ليكت�ب العرائ�ض الرس�مية،
ألن املوظفن الرس�مين ال يقرؤون س�وى
العرائض؛ س�يرشح الخس�ائر املرتتبة عى
زيادة حجم املعتقل كيا يأخذ من مساحة
األعش�اب الت�ي تغ�ذي البق�ر فينخف�ض
اإلنت�اج ،ال مانع أن يرتاك�م البرش هكذا يف
س�بيل اإلنت�اج .أو عندم�ا ي�رشح ليوهان
عن تحول اإلنس�ان إىل مواطن؛ ذلك اليشء
الذي يقع بن اإلنس�ان واآللة .اق�رأ ً
أيضا:
غسان كنفاني وما تبقى لنا .ستتعجب من
املمرض�ة األملانية هيلدا وه�ي تمنح الحب
والحنان بنا ًء عى أوامر عسكرية ،مضحية
بحياته�ا ه�ي وطفله�ا ،ال ل�يشء س�وى
ألن جند ًي�ا أملان ًي�ا ال تعرف�ه أوصاها بيشء
ما ،س�يقيض عليه�ا ،وهي ليس�ت معنية
إال بكونه�ا جزء من النظ�ام ،ال تعكس إال
ما يري�ده منها .س�تقدر أيها الق�ارئ ألم
س�وزانا وهي تحتف�ظ بفس�تانها األزرق
رغم كل الترشد الذي فرضته عليها الحرب،
عى أمل لحظة لقاء يوهان مرة أخرى؛ هذا
الحب الذي لن يرتك عالم الحداثة طريقة
إال س�يحاول تحطيمه بها .اقرأ ً
ّ
أيضا:
ّ
 7أخط�اء تنفر طفلك من القراءة.
الس�اعة الخامس�ة والعرشون
ليس�ت رواية عن عالم آخر؛
إنها رواية عن عاملنا نحن.

خالد نعمة الشاطي
قارئة الفنجان ..
ماذا  ..لو

ُ
رشبت من شفتيك قهوتي
هل ستقرئن يل وطنا مرّا ً ..
هجرة ..
ضابط الحدود
حن وجد يف حقيبتي
سبع قبل ذابات
وسبع رسائل
وسبع رصاصات سود
كنت ادخرتها
لسبع خيانات بيض
قال يل:
قاسية هي الحرب ..
نهاية احلرب ..
قاسية هي الحرب
حن تشري بإصبعك املبتور
اىل اشجار ميتة
الطبقة الكادحة ..

صالح عبد الستار

الدموع ...عربة

من األول:
قال�ت :كان يق�ول يل
ً
كام�ا ج�اداً ،وكن�ت
أصغى إلي�ه باهتمام،
ولكن من كثرة إعادته
للموض�وع كن�ت أفقد
متابعت�ي لحديث�ه ،وال
أعي ماذا يريد أن يقول،
وعندم�ا كوّن�ت فك�رة
عام�ة ع�ن املوض�وع،
وجدت�ه يتح� ّدث بجدي�ة
ً
قائ�ا :خ�ذي بال�ك معي،
سوف أعيد من األول.

عادة:
كان من عادتها معي أن
تق�ول ما تري�د منى من
خال مقدم�ات ورشوح
و تفاس�ري ،وكان م�ن
عادتي أالّ أصغى إال للجزء
األخري من حديثها ،إال أنها
هذه املرة أرادت أن تس�توىل
ع�ى إصغائ�ي من�ذ الوهلة
األوىل فقال�ت ىل مب�ارشة ما
تري�د م�ن دون مقدم�ات أو
رشوحات أو تفاسري ،ولكن-
ي�ا لألس�ف -ل�م أك�ن أصغى
ىف انتظ�ار الج�زء األخ�ري من
حديثها.

ال شيء:
سألني :هل هناك ما
يضايقك؟
أجبت�ه ب�يشء م�ن
العصبية وأنا أش�يح
بوجهي عنه :ال يشء...
ال يشء .ال يشء.
وملا س�ألته :وأنت؟ هل
هناك ما يضايقك؟.
أج�اب وه�و يبتس�م:
يوووووووه ! كل يشء..
كل يشء ..كل يشء.

تدفعنا...
نحن احصنة الشوارع...
هزمية...
مات الحصان
اختلفت القبائل  ..وتقاتلوا ..
اخذوا الدرع املرصع بالتيه ..
والسيف العائد من الحرب ..
الفارس وحده يبكي يف زاوية
البار..
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حنو مستقبل افضل...له

طبيبك يف بيتك

منافع الشمع املعطر بإضفاء
طاقة إجيابية

أشياء جيب أن تبقى يف بئر أسرار الرجل
يف حي�اة كل رج�ل ارسار بعضه�ا يفضحها
الزمن واخرى يكشفها الرجل بمحض ارادته
وارسار اخرى تظل مدفونة
يف ب�ر ارسار الرج�ل
العمي�ق وهن�اك
ارسار يف حي�اة
الرج�ل يج�ب ان
يفص�ح عنه�ا و
ارسار اخرى
يج�ب ان
تظ�ل ط�ي
الكتمان ،

واملقص�ود هنا لي�س ان يخف�ى الرجل هذه
االرسار ع�ن امل�رأة او ارسار يخىش الرجل ان
تعرفها امل�رأة عى العكس ف�أن هناك بعض
األش�ياء الت�ي تحن بص�دد الحدي�ث عنها
والت�ي يج�ب ان تدركها امل�رأة جيدا عن
الرجل.
ولك�ن ما نقص�ده من األش�ياء التي
يج�ب ان تظ�ل يف ب�ر ارسار الرجل
والتي يج�ب ان يخفيها عن
الن�اس م�ن حول�ه س�واء
اصدقاء او زمالء واحيانا
عائلت�ه ولذل�ك دعون�ا
الي�وم نح�اول ان

نحا ف�ظ
عى بر ارسار

الرجل ونعرض لكم من خالل السطور املقبلة
بعض األشياء التي يجب ان تظل يف بر ارسار
الرجل وان يخفيها الرجل عن الناس.
- 1م�ن اهم األش�ياء التي يج�ب ان يخفيها
الرج�ل وان تظل يف عال�م األرسار هي حياته
الخاصة وعالقاته مع املرأة سواء كانت حياة
زوجي�ة وام�ور حيات�ه او عالقت�ه الحميمة
مع زوجت�ه فهذه من الخطوط الحمراء التي
يج�ب ان يحاف�ظ الرج�ل ع�ى ان ال يتعدها
اح�د ويج�ب ان تظ�ل حيات�ه الزوجية طي
الكتم�ان فعالقة الرجل واملرأة هي من اش�د
خصوصيات الرجل والتي يجب ان ال يعرفها
او يتدخ�ل فيه�ا اح�د كما ان حرم�ات املرأة
والبيوت يجب ان ال تكون مش�اع للناس وان
يتهاون الرجل ان تكون من مجال
للحديث مع احد.
 - 2م�ن األش�ياء
املهم�ة الت�ي
يج�ب ان تظل
يف عالم االرسار
الخاص بالرجل
هي راتبه ودخله
فليس م�ن حق احد
ان يع�رف راتب الرجل او
ما الذي يدهل ل�ه من اموال غر زوجته
ولذل�ك فال داعي ان تكون حياة الرجل املالية
معروف�ة ألصدقائه وكافة اف�راد عائلته فال

اح�د غ�ر الرجل يتع�ب ويكد ليكس�ب هذه
األم�وال ولذل�ك ف�ال داعي ألن يع�رف جميع
الناس م�ا هو دخل الرج�ل وان يتعرفوا عى
تفاصي�ل حيات�ه املالي�ة واوج�ه الرصف يف
حيات�ه فه�ذا ام�ر يخ�ص الرجل وح�ده أذا
كان اع�زب ويخص الرج�ل وزوجته أذا كان
متزوج
- 3من س�مات الرجل املحرتم ان�ه اذا ائتمنه
احد عى رس ان ال يفىش هذا الرس ولذلك فأن
ارسار الناس التي يؤتمنوا الرجل عليها يجب
ان يدغنه�ا يف اعماق ب�ر األرسار الخاص به
وان ال يفصح عنها ألحد فهذه األرسار ليست
ملك الرجل انما تمي حياة وسمعة ناس ولذلك
يجب ان يكون الرجل عى قدر املسؤولية وان
ال يفصح عن اي رس يؤتمن عليه .
- 4هن�اك الكثر من االعم�ال التي يعمل بها
الرج�ل والت�ي م�ن املمك�ن ان تحت�وي عى
ارسار ت�ر بصالح هذا العمل ومن س�مات
الرجل الناجح يف عمله ان يكون عى قدر من
االمانة التي تجعله يحتفظ بأرسار العمل وال
ير بصالح العمل ولذل�ك فأن ارسار العمل
ال�ذي يعمل به الرجل يج�ب ان تظل مدفونة
يف ب�ر ارسار الرجل كم�ا يجب ان يدع الرجل
مصلحته الش�خصية جانب�ا ويبدي مصلحة
عمله عى كل يشء وان ال يقامر بهذه األرسار
لتحقيق مصالح خاصة به.

ينف�ع الش�مع املعط�ر بإضف�اء
طاقة إيجابية ال بأس بها ،رغم ّ
أن
مستوى الذبذبات اإليجابية للكائن
الب�رشي تختل�ف بحس�ب درجة
االرتقاء والتطور الروحي .وبزيادة
هذه الذبذب�ات اإليجابية (الطاقة
اإليجابي�ة) يش�ارك اإلنس�ان يف
تطور مستوى الذبذبات اإليجابية
للكوكب بأكمله.
وتؤدي هذه الطاقة الجيدة إىل حالة
عقلي�ة وذهني�ة إيجابية وتضفي
مشاعر الرفاه والعيش الجيد.
فك�ري بالش�مع املعط�ر لزي�ادة
مس�توى الذبذب�ات والطاق�ة
اإليجابي�ة يف منزلِ�ك ،لكي يصبح
واحة ومسكن سالم وطمأنينة.
إضاءة شموع عسل النحل
ّ
إن إض�اءة  100ش�معة طبيعي�ة
مئة باملئة من عسل النحل ،طريقة
أخرى إلنتاج اإليون�ات التي تعمل
عى تهدئتنا وتنشيطتنا.
ويف واق�ع األمر ّ
فإن ش�مع عس�ل
وهجا أصف�ر عميقاً
ً
النح�ل ينتج
ومه ّد ًئ�ا يعمل عى تقلي�ل التوتر،
ويجعلنا يف مزاج جيد.
والفوائد األخرى إلضاءة الشموع،

انتبه ..النوم خالل فترة
النهار قد يصيبك بمرض
خطير!

برجر مشوي بصدور الدجاج

املكوّنات لتحضر الصلصة:
مايونيز  -كوب
خردل  -ربع كوب
كاتشاب  -ربع كوب
لتحضر التتبيلة:
دقيق  -ثلثا كوب
ملح  -ملعقتان صغرتان
فلفل أسود  -ملعقة صغرة
بابريكا  -ملعقة صغرة ونصف
زعرت مجفف  -ملعقتان صغرتان
ثوم بودرة  -ملعقة صغرة
بودرة بصل  -ملعقة صغرة
لتحضر الربجر:
زيت زيتون  -ربع كوب

بصل حجم متوسطّ ،
مقطع إىل رشائح
4صدر دجاج حجم صغر 8 -
جبن شيدر  8 -رشائح
ّ
مقطعة إىل
طماطم حج�م متوس�ط،
رشائح 4 -
ّ
خس مورّق  4 -أوراق
جرجر  -بحسب الرغبة
خبز برجرّ ،
مقطع إىل نصفني 8 -
طريقة العمل
 لتحض�ر الصلص�ة :يف وعاء ،ضعياملايونيز ،الكاتشاب والخردل ،أخلطي
املزيج حتى يتجانس.
 -يف وعاء ،ضعي الدقيق ،امللح ،الفلفل

تذبل .قبل أن يتغر لون البصل،
أخرجيه م�ن املقالة وضعيه يف
طبق.
 إدهن�ي ح�وايل ملعق�ةكب�رة م�ن الصلصة عى
الجزء الس�فيل م�ن خبز
الربجر.
 أضيف�ي نصف ورقة ّخس،
رشيحت�ي طماط�م ،رشيح�ة
جب�ن ،ص�در دج�اج ،القليل من
البص�ل والجرج�ر .أغلقي الربجر
بالجزء العلوي من الخبز.
 أعيدي الخطوتني السابقتنيحتى انتهاء الكمية.

نصائح طبية

ما الوصفات لعالج آالم اللثة عند طفلك؟
يعان�ي األطف�ال ع�ادة م�ن
آالم اللثة ،وخاصة بعد س�تة
أش�هر م�ن ال�والدة ،نتيج�ة
عملية التس�نني التي تتسبب
يف تورم اللثة وس�يالن اللعاب
وغرهما من األع�راض التي
تتسبب يف رصاخ الطفل وقلة
نوم�ه .يف التايل نق�دم العديد
م�ن الط�رق الطبيعي�ة التي

تساعد يف عالج آالم اللثة عند
طفل�ك .احريص ع�ى تدليك
اللث�ة لطفل�ك؛ اس�تخدمي
ً
نظيفا للتدليك بلطف
إصب ًع�ا
مع ضغ�ط بس�يط لتخفيف
آالم اللث�ة ،ومن املمكن وضع
قطعة ش�اش ع�ى أصابعك
أثن�اء التدلي�ك .اخت�اري
العضاض�ات املصنوع�ة من

أطعمة تفقد صالحيتها من دون أن نعلم

يعان�ي الكث�رون من صعوب�ة يف معرفة
مت�ى يج�ب التخلص م�ن الطع�ام الذي
انته�ت صالحيت�ه كون عدد م�ن األغذية
التحمل تاريخا واضحا لالستهالك.
يلج�أ الكث�رون لعدد م�ن األش�ياء التي
يس�تطيعون م�ن خاللها التميي�ز مابني
األغذي�ة الصالح�ة واملنتهي�ة الصالحية،
واملتعلقة بالرائحة واملذاق واللون وغرها
للتمييز ان كانت صالحة أم ال .
أطعمة قد تفقد صالحيتها دون أن نعلم
التوابل :تفقد التوابل النكهة والقوة بمرور
الوقت ،وذلك خالل فرتة أقرص بكثر مما
نتوقع .ويمكن االحتفاظ بمعظمها دون
مش�كلة ،مدة تصل إىل ثالث سنوات ،لكن
لن يكون تأثرها فعاال بشكل كبر.
وللمحافظة ع�ى التواب�ل يفضل رشئها
بشكلها الطبيعي وليس املطحون ألن ذلك
يعرضه�ا بش�كل
أقل لله�واء مما

األلياف الطبيعية مثل القطن
العض�وي حت�ى تتمكني من
غس�لها واس�تخدامها ع�دة
م�رات وتجنب�ي العضاضات
املصنوع�ة م�ن البالس�تيك،
ومن املمكن وضع العضاضة
ق�ي الثالج�ة للحص�ول عى
نتائج أفضل.
اس�تخدمي األغذي�ة املثلجة

للتخل�ص م�ن آالم اللثة مثل
امل�وز الب�ارد أو الج�زر أو
الخبز.
ً
أسنانا
إذا كان طفلك ال يمتلك
وال يس�تطيع تن�اول األغذية
املثلجة ،فق�ط ضعي ملعقة
معدني�ة يف الثالج�ة وقوم�ي
بوض�ع الجزء املس�تدير عى
لثة الطفل.

كش�فت دراس�ة طبية أن
األشخاص الذين يفضلون
الن�وم يف أثناء ف�رتات النهار
ي�زداد لديهم خط�ر اإلصابة
بالخرف .أجرى الباحثون
الدراس�ة ع�ى مجموع�ة
م�ن األش�خاص تتج�اوز
أعماره�م ال��  60عام�ا،
ولديه�م مش�كالت يف نقص
النوم.
وتوصلت الدراس�ة إىل أن هؤالء
األش�خاص تم الكش�ف لديهم
عن كميات متزايدة من بروتني
“ت�او” ال�ذي يرتاك�م يف الدماغ
ويدمر الخاليا العصبية.
يش�ر تراكم هذا الربوت�ني لديهم
إىل أنه�م يعان�ون م�ن “م�رض
الزهايم�ر” ،وذل�ك بع�د رص�د
موج�ات أدمغته�م باس�تخدام
األجهزة الكهربائية.
وربط القائمون عى الدراسة
ب�ني الن�وم يف النه�ار أو قل�ة
الن�وم العمي�ق ،وب�ني تأث�ر
ذلك ع�ى أدمغته�م ،وهو ما
يش�ر إىل أنه�م أكث�ر عرضة
للزهايمر.

سر االعشاب

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟
يحافظ عى جودتها أكثر ،وتجنب رشائها
بكميات كبرة.
اللح�وم املجم�دة :حي�ث تلع�ب طريق�ة
التغليف والحف�ظ والتجميد دورا هاما يف
الحفاظ عى اللحوم ،لكن منتجي اللحوم
يقول�ون إن اللح�وم تبق�ى طازجة مدة
ثالث أيام فقط بعد الرشاء ،وعند مالحظة
ظه�ور روائ�ح كريهة فيفض�ل التخلص
منها فورا.
الخب�ز :يمك�ن تن�اول الخبز بع�د انتهاء
صالحيت�ه والمش�كلة يف حا ل
تم تناوله ،ولكن يف
حال ظهور رائحة
وبق�ع التعف�ن
فيفض�ل

هي أنها تساعد عى تنظيف الهواء
والتخلص من مثرات الحساس�ية
وجميع الجزيئيات األخرى املهيّجة
لها.
َّ
وإضاف�ة إىل ذل�ك،
ف�إن الرائح�ة
العطري�ة التي تنبثق م�ن إضاءة
الش�موع رائعة بش�كل ال يُص ّدق.
وه�ذه الرائح�ة الزكي�ة مهدئ�ة
وحل�وة ولذي�ذة ،بحي�ث يمكن�كِ
قضاء س�اعات عدة وأنتِ تتأملني
الش�معة املضيئ�ة وتتنفس�ني
رائحته�ا املحبب�ة الت�ي ته� ّدئ
الروح.

دراسات حديثة

املطبخ

األسود ،البابريكا ،الزعرت ،بودرة البصل
والثوم البودرة .أخلطي املكونات حتى
تتداخل.
 أضيف�ي ص�دور الدج�اج .قلّب�ياملكون�ات حت�ى ّ
تغط�ي التتبيل�ة ّ
كل
جوانب الدجاج.
 حمّ�ي الش�واية الكهربائي�ة .أطهيص�دور الدجاج باس�تخدام الش�واية
ل� 16-20دقيقة ،عندما تنضج صدور
الدجاج ،إرفعيها عن الشواية وضعيها
يف طبق.
ّ
س�خني ملعق�ة كب�رة م�ن زي�ت
الزيتون يف مقالة عى حرارة مرتفعة.
 -أضيفي رشائح البصل وقلّبيها حتى
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التخلص منه ،وأفضل طريقة للمحافظة
عى عمره هو إغالق الكيس بشكل محكم
ووضع�ه يف الثالجة حي�ث يمكن أن يصل
عمره االفرتايض يف الثالجة ل� 3أشهر.
املايونيز :بحسب وزارة الزراعة األمريكية
يك�ون تن�اول املايوني�ز آمن�ا فق�ط مدة
شهرين من لحظة فتح الحاوية.
وهناك مشكلة أخرى مع التاريخ املوجود
عى املنت�ج ،حيث من املحتم�ل أن يكون
للمايوني�ز تاري�خ انته�اء صالحية بعيد،
ولكن ه�ذا ينطبق فقط ع�ى العبوات
غر املفتوحة فحسب.
الثوم :يحتاج الثوم ملكان بارد وجاف
ومظل�م حت�ى يت�م حفظه بش�كل
جي�د ،ويحافظ رأس الث�وم الكامل
ع�ى صالحيت�ه مدة  6أش�هر يف
حال لم يلمس أو يقرش.
أما الفص�وص املنفردة
وغ�ر املق�رشة فتظ�ل
جي�دة م�دة ثالث�ة
لك�ن
أس�ابيع،
الفص�وص املق�رشة
ال تبق�ى إال
أل س�بو ع
واحد.

عشبة الشيح من األعش�اب الطبية التي
تملك فوائد صحية مميزة.
نطل�ع يف الس�طور اآلتية عى
فوائد عشبة الشيح:
فوائد عش�بة الش�يح
يف تنش�يط ال�دورة
الدموية
تس�هم عش�بة
الش�يح بتنشيط
ال�دورة الدموية،
ناهي�ك ع�ن أنه�ا
تس�اعد الجس�م
يف التخل�ص م�ن
الس�موم والفض�الت
املرتاكمة.

عشبة الشيح وفوائد خارقة
فوائ�د عش�بة الش�يح يف
تخفيف ح ّدة التوتر
تساعد عشبة الشيح
عى تهدئة األعصاب
ومن�ح االس�رتخاء
للعضالت.
فوائد عشبة الشيح
للجهاز الهضمي
الش�يح
لعش�بة
فوائ�د عدي�دة يف
تقلي�ص املش�اكل التي
تواج�ه الجه�از الهضمي،

ُ
وتس�تخدم يف عالج عرس الهضم وتساعد
عى التخلص من النفخة.
فوائد عشبة الشيح للبرشة
تس�اعد عش�بة الش�يح يف عالج أمراض
جلدي�ة متع�ددة ،ومنه�ا ح�ب الش�باب
ومشاكل الصدفية املزعجة .فال تستهيني
يا سيدتي بهذه النبتة الخارقة.
فوائ�د عش�بة الش�يح يف تخفي�ف
االلتهابات
تس�اعد عش�بة الش�يح ع�ى تخفي�ض
االلتهاب�ات يف الجس�م ،وله�ا فعالي�ة يف
محاربة العدوى البكترية والفروسية.

لطلة ابهى....

سبعة أسرار المتالك بشرة شابة بعد الـ 50على طريقة جينفري أنيستون
تش�تهر النجم�ة األمريكية جينيفر أنيس�تون،
صاحب�ة ال� 51عام�ا ،بإطاللته�ا املميزة حيث
ارتدائه�ا للمالب�س األنيقة ،وتصفيف ش�عرها
الذى يتس�م بالبس�اطة ،باإلضاف�ة إىل برشتها
الش�بابية املرشقة ،التي تجعل الجميع يتساءل
عن س�بب احتفاظها بجمال برشتها حتى اآلن،
وه�ذا ما أجاب�ت عنه النجم�ة األمريكية والذي
نتعرف عليه يف السطور القادمة .
غسل الوجه باملاء البارد
تحرص جينيفر عى غس�ل وجهها مدة  27مرة
باملاء املثلج ،عند االستيقاظ من النوم ،للحفاظ
عى حيوية برشتها .
الخضوع لجلسات األشعة تحت الحمراء
تخضع النجمة لجلس�ات العالج باألشعة تحت
الحم�راء والت�ي لها فوائ�د عديدة منه�ا زيادة
الدورة الدموية وتحس�ني نس�يج الجلد وإنتاج
الكوالجني ،مما يس�اعد بالحف�اظ عى حيوية
البرشة.
وضع نسبة قليلة من املكياج

تحرص النجمة االمريكية عى وضع نسبة قليلة
من املكياج ،منها أحمر الش�فاه الوردي وأحمر
خدود ،وماسكارا ،للحفاظ عى برشتها.
تجن�ب تصفي�ف الش�عر باس�تمرار بح�رارة
مرتفعة
تحرص جينيفر عى أن تتجنب تصفيف شعرها
بالحرارة الزائدة ،بش�كل مس�تمر ،وتس�تخدم
قناع ش�عر املسمى ب� “أوالبليكس” مرة واحدة
يف األسبوع.
نظام غذائي صحي
تح�رص أيض�ا ً ع�ى اتب�اع نظ�ام غذائي
صحي ،وممارس�ة التماري�ن الرياضية،
وتجن�ب الوجب�ات الرسيعة ،ممارس�ة
تماري�ن التأمل م�دة  20دقيقة بش�كل
يومي.
استبدال القهوة بعصر الكرفس
تح�رص جينيفر عى تن�اول كوب عصر
الكرفس ،كأول يشء يف الصباح ،ثم تنتظر
مدة نصف س�اعة لتناول الطعام ،وذلك ألن

الكرف�س غني بفيتامني  Kاملفيد للجس�م ،كما
إنه يخفض من مس�تويات التوتر والقلق ،التي
تؤثر بشكل سلبي يف البرشة وتساعد عى ظهور
التجاعيد والخطوط عى الوجه.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

*شجاني وصدكت موكلبي ملجـــوم
عيني تشوف بس روحي الغشيمه
الطعن بالوجه صاير هاي االيـــــــــام
اليطعن بالظهر صـــــــــــــارت قديمه
* فد شغله بحرتك دوختني هواي
ما ادري حقيقه مدري جنت احلم
شفتك بالورد تشتم هذاك اليوم
معقوله الورد بالورد هم يشتم؟؟
* غرامك ما نصفني بيوم ويميل
ودلييل ال تظن ينساك ويميل
الك موقع بنص القلب وايميل
دبليو دبليو دوت احبك مو بيدية

تريـد أن تهـرب مـن مشـاكل اليوم بالتسـوق
ورشاء أغـراض جديـدة .اقـرتب مـن الحبيب أو
اقـرتب ممن يهتمون بنفس اهتمامتك وممن لديهم
نفـس األفكار .هـدأ من روعك وتجنـب الخافات بقدر
اإلمـكان .الحـرب قائمة من حولـك ولذلك تحـاول أن
تبتعد عن أي خصومات.

الثور

ربما تقرر اليوم أن تسـتضيف شـخصا ما يف
منزلـك ،وربما يكـون هذا الشـخص صديقا
أو قريبـا أو زميـا يشـاركك نفـس اهتماماتك
الفلسفية والروحانية والفكرية .تهتم اليوم ببعض
املفاهيـم التـي تتعلق بتفسـر األحام وعلـم التنجيم
وماوراء الطبيعة.

رياحني رياح
مزهر

الجوزاء

شارك يف ورشة عمل اليوم مع أحد األصدقاء.
مهنتك تحتاج إىل تدريب وممارسة .ربما تحتاج
هذه الفرتة إىل التسجيل يف إحدى دورات الحاسب
اآليل .تسـجيلك يف مثل هذه الدورات سيسـاعدك عىل
التقدم رسيعـا يف العمل .ال تتجاهـل مهاراتك وقدراتك
الفنية.

السرطان
تنشغل ببعض األعمال الطارئة وتعالج بعض
التفاصيل املتعلقة بأحد البنود .تلبي رغبات من
تحب محاوال تغير بعض العادات ونسيان املايض.
تنـاول الحبوب الكاملة بانتظام ،فهي تسـاعدك عىل
الشعور بالحيوية.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

سـتقوم بعملك عىل أكمل وجـه اليوم وتحاول أن
توازن بني حياتك الشخصية وحياتك املهنية .تريد
أن تقوم برحلة استكشـافية ولكنـك ما زلت مرتددا.
اتصل بأصدقائك واطرح عليهـم الفكرة .تهتهم بقراءة
الكتب الروحانية والدينية هذا اليوم.

العذراء

تلعـب اليـوم دورا بـارزا يف الركة التـي تعمل بها.
تحقـق مـن الشـائعات قبـل أن توجـه أي اتهام إىل
الحبيب .حاول أن تركز اليوم يف الجانب املضمون وابتعد
عـن أي مخاطـر .ال تحـاول أن تغر مـن آراء الحبيب فهو
لن يقتنع.

الميزان
ال تعتمـد عـىل الحظ الـذي يرافقـك ويحمي
خطواتك ،بل افعل ما تكلف به وابذل كل جهودك
للوصول إىل مبتغاك! قـد يكون االنتباه والحذر من
متطلبـات هذا اليوم الذي يضطرك إىل مواجهة مسـألة
دقيقة عىل املستويني املهني والعائيل.

العقرب
ما الـذي يعوق حريتـك اليوم ويقيـدك؟ ملاذا
تشـعر اليـوم أنك تريـد أن تقوم بـكل املهام يف
آن واحـد؟ إذا كنـت تحاول أن تلفت نظر شـخص
ما بهذه الترصفات ،فهذه فكرة سـيئة للغاية .الجميع
يعرف جيدا أنك شـخص جاد يف عملك .ال تجرب نفسـك
عىل القيام بالعديد من األعمال املرهقة .

القوس
يوم ميلء بالتوتر وربما تشـعر أن جميع من
حولـك ال يصغـون إليك ،وأن الجميع يسـتغلك
ويسـتغل جهودك .ربما تتـرصف أمامك اآلخرين
بهـدوء ولكنك يف الحقيقة غاضب جـدا .ال تخاف من
التعبر عن غضبك حتى ال تتأثر صحيا.

الجدي

قد تعرتضك بعض املشـاكل ،لكـن األمر ليس
مسـتحيا ،وبإمكانـك تخطـي الصعوبـات
بسـهولة وذكاء .حاول أال تتخذ قرارا حاسـما يف
األيام األقل حظا أو حني تواجه معارضة .انتظر يوما
جيدا ملراقبة األوضاع أوال ثم للتحرك .تلمس تجاوبا من
قبل املحيطني بك.

الدلو
تفاجـئ النـاس اليـوم بكلماتـك الغريبـة
وبأفعالك ،لدجة أنهم يشـعرون أنك شـخص
آخر .ال تتعجب إذا شـعرت أنك تتكلم أو تترصف
بطريقة خارجة عن املألوف .حاول أن تغر إطالتك
اليوم ،فلـم ال ترتدي بنطاال جديدا وتي شـرت منقطا
وقبعة أورانج من الفرو.

الحوت

أنت شـخص عصبي بطبعك وتأخذ كل الكام
عىل محمـل الجد ،ولكـن االنفعـال اليوم غر
مطلـوب تمامـا .حان الوقـت للمرح والتسـلية.
حـاول أن تنىس همومك ومشـاغلك الخاصة .انهض
مـن مكانك واذهب ملكان آخر سـرا عىل األقدام .تناول
وجبة الغداء مع شخص تحبه.
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العاملية الثانية.
 - 1942انتهاء معركـة جاوة البحرية بهزيمة
القـوات األمريكيـة عىل يـد القـوات اليابانية،
وتعد هذه الهزيمة من أكرب الهزائم التي تلقتها
الواليات املتحدة يف تاريخها.
 - 1947صنـدوق النقـد الدويل يبدأ بممارسـة
أعمالـة وذلك بعد اتفاق الدول األعضاء يف األمم
املتحدة عىل إنشائه.
 - 1956تعريـب الجيش األردنـي وطرد غلوب
باشـا مـن األردن وإلغـاء املعاهـدة األردنيـة
الربيطانية.
 - 1965تأسـيس الفريـق الربيطاني السـهام
الحمرلاسـتعراضالجوي.
 - 1966سـفينة الفضاء السوفيتية فينوس 3
تهبـط عىل كوكـب الزهرة لتكون أول سـفينة
فضاء تهبط عىل هذا الكوكب.

 - 1498وصول فاسكو دا جاما إىل موزمبيق يف
طريقه إىل الهند.
 - 1565تأسـيس مدينة ريو دي جانرو والتي
تعد أكرب املدن يف الربازيل.
 - 1811حاكـم مرص محمد عيل باشـا يقيض
عـىل بقايـا املماليـك بمجـزرة رهيبـة عرفت
بمذبحة القلعة.
 - 1863ريبيـكا يل تصبح أول سـيدة من أصل
زنجي تحصل عىل شـهادة بالطـب يف الواليات
املتحدة.
 - 1896القوات اإلثيوبية تهزم القوات اإليطالية
الغازية هزيمة مروعة يف «معركة العدوى».
 - 1912األمريكي ألربت بري يقوم بأول قفزة
باملظلة من الطائرة.
 - 1919اندالع الثورة يف كوريا.
 - 1941أملانيـا تحتـل بلغاريا وذلـك يف الحرب

قصة مثل

خبـريهم ما خريوني  ..بشـرهم عمـوا عل ّي
كان هـنـاك أخــوة كثـرون و لكـن من
أمهــات ع ّديـدة  ،كان أبوهــم املرحـوم
(سـوادي) مزواجا ً و مولعا ً بحب النسـاء
طـرز شـيبته بأصغر
 ،يف أيامـه األخـرة ّ
ّ
أكثرهـن جمــاالً ،و أصبحـت
نسـائه و
واحـتـه األخــرة يف صحراء شـيخوخته
التي كان يعمل املستحيل من أجل إخفائها
و إيهـام اآلخريـن و تحديـدا ً زوجـتـه
الصبية املسـكينة بقوته و فتوته و روحه
الخـراء  ،و كان مثابـرا ً يف صبغ لحيته
البيضـاء باللــون األسـود و نتـف بعض
شـعرات وجهـه النافرة و التطيب دائما
بالعطـور الرخيصة حيث يويص الذاهبني

إىل املدينة بجلبهـا و بثمن كان يدفعه عن
طيـب خاطـر  ،و قد أثـار تصابيه و حبه
لزوجته الصغـرة حقد و ضغينة زوجاته
األخريـات و امتعـاض أوالده جميعـا ً  ،و
الذي عزز هذا بشـكل كبر والدة زوجـته
ً
الصغـرة ابنـا ً
جميــا عىل غـر املتوقع
و خـارج حسـابات أفـراد العائلـة الذين
كانـوا يحتفلـون بـأن شـيخهم الهرم قد
انطفـأ منذ زمن بعيـد ،و ليس ثمة خوف
عـىل املـراث ،املهم أنـه و بعـد والدة ابنه
الصغر (هــال) تويف بعد فرتة وجـيزة ،
َّ
ظـل هـال و أمه تحـت طائلة البغض
و
و اإلهمـال املتعمدين من العائلة الكبرة ،

فلم يكـن أمامهما طريق آخر  ،فليس من
السـهل أن تبدأ أرملة لها ولـد حياتها من
جديـد يف الريـف  ،و كما يقـول الريفيون
مجازا ً إن زوجها هو ولدها !!
رضخـت و أمرهـا للـه و لكن الخشـونة
و قسـوة معاملـة الجميع لهـا و لولدها
جعلتـا حياتها رحلة مـن العذاب ال تطاق
 ،الله وحده و صربها الجميل مكناها من
تجاوزه .
كرب ولدها (هـال) و كان وسيما ً و بهـيا ً
الطلعــة  ،كانـت أخاقــه العالية و حبه
للخـر من املسـائل التـي تسـتفز أخوته
كثـرا ً  ،فهـم رشيرون و كثروا املشـاكل

إىل الشخص العالق يف رأيس منذ
أيام ويزورني يف املنام عىل هيئة
حلم غريب
تـارة بعتب عيل وتـارة يضحك
بوجهي ....
إىل الشـخص الذي أعلم أنني لو
ارسـلت إليـه اآلن “مرحبا” أو
باألصـح مسـاء الخـر أرجوك
تعـال اىل واقعـي كمـا تنـام يف
أحامي
لجاءني رد بارد ولتوجعت منه
الـف مـره وألخـذت العهد عىل
نفيس من جديـد أن تكون هذه
هي املرة االخرة
إىل الشخص الذي علمني معنى
أن أحـب دون صـرب أو حتـى
بتوقف الشـخص الـذي علمني
تمامـا انـي حـني أكـون معـه
اختلف عن كوني انا يف أي مكان
اخر الشخص الذي أحببته دون

 ،و ال يتوانـون عـن الكسـب الحـرام من
اللصوصيـة و الغش و خداع اآلخرين .مما
جعلـه و هـو الطيـب األريحي الـذي ربته
أمـه عىل االبتعـاد عن الـر و الخوف من
الله يفكـر باالنفصال عنهم و االبتعاد عن
عائلته الكبرة .
بعـد أن صلب عوده و أصبح شـابا ً يمكنه
االعتماد عىل نفسـه و إعالــة والدته التي
بـدأت تخطو نحـو الكـرب  ،طالـبَّ أخوته
بحقه من املراث  ،سـخروا منه كثرا ً للحد
الذي شـعر فيه بحاجته إىل البـكاء  ،لكنه
تماسـك و رحل مهمـومـا ً إىل قرية بعيدة
عـن قريتـه  ،و بـدأ حياتـه هـنـاك يعمل

أن أحـاول ابصـار آخـر يف هذا
الطريق
إىل الشـخص الذي حـني اكتب
عنه أو إليه اتصلب من خويف إال
يصل شعوري كما اشعره!
(إىل الشـخص الذي يعرف كيف
يجرحني
وكيف ينسف شـعوري بربوده
 ...غيابك يذوي عمري خواء)

بالفاحة و صيد األسماك و الطيور …
اسـتقامت حياته بعد مدة من الزمن و بدأ
يشـعر باألمان و الطمأنينة و لكن مشاكل
أخوتـه و رشورهـم بـدأت تاحقــه ،بعد
أن عرف سـكان القرية انه ابن (سـوادي)
أيضـا  ،فكلما رسقوا أو دخلـوا معركة أو
عملـوا باطـل كان عليـه أن يدفـع الثمن،
فهـو من العشـرة و هـم أخوته رغم كل
يشء ،تابعه سـوؤهم و رشهم حيثما حل
 ،فأفقدوه أمانـه و طمأنينته و حلمـه يف
استئناف حيـاة أفضـل فقال متحرسا ً :
بخـرهـم ما خروني  ..بشــرهم عمـوا
ّ
عيل !!

اختبارات شخصية
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اكتشفي أسرار برج الشريك لتكسيب قلبه
احلمل  -21مارس/آذار  19 -أبريل /نيسان
الرجل الحمل هو برج ناري بطباع متفجرة وغالبا ً ما
يدخل يف نوبات غضب طوال الوقت ..وقيام الريكة
باالمر نفسـه ،وللغرابـة ،تجعله يتوقـف عن حبها.
املـرأة التي تكـون طباعها نارية وغالبـا ً ما تدخل يف
نوبـات غضب تفقد حبه وبشـكل رسيـع .يف املقابل
ويف حال كانت املرأة حساسـة جـدا ً وتتأثر بما يقوله
أو يفعله وبالتايل يجد نفسـه ملزم بمراضاتها طوال
الوقت فهو سيسـأم عاجاً أم اجاً الن االمر بالنسبة
اليـه منهك جـدا ً وهو ال يريـد إضاعة وقتـه بالقيام
بذلك .الرجل الحمل وبكل بساطة ال يمكنه ان يستمر
بحب إمرأة تحتاج اىل الكثر من الرعاية العاطفية.
الثور  20أبريل /نيسان  20 -مايو /أيار
الرجـل الثور مخلـوق إجتماعي ولكنـه يحب عزلته
أيضـاً .هو يحب ان يجـد التوازن املثـايل بني العاملني
وبالتـايل هـو يقدر الحيـاة املنزليـة كثـرا ً ولكنه يف
الوقت عينه يحتاج اىل االختـاط االجتماعي .يف حال
كانت الريكة تشـتكي وبشـكل دائم مـن غيابه او
من تواجده الدائم يف املنزل ،الننا كما قلنا هو عاشـق

من الفيسبوك

للعاملني ،فهو سيشعر وكأنها تحاول السيطرة عليه.
وهذا االمر يجعله ينفر وبالتايل حبه سـيخمد .الرجل
الثور من النوعية التي تكره القوانني والتي ال يمكنها
التعامل معها.
اجلوزاء  21مايو  /أيار  21 -يونيو /حزيران
الرجـل الجـوزاء برج هوائـي وبالتايل هـذا يعني انه
منفصـل عاطفياً .يف حال كانت املرأة تميل اىل الدراما
واىل ردات الفعل الهسترية فانه بداية االمر سيحاول
ايجـاد املـربرات لهـا ولكن يف حـال تكـرر االمر فهو
سـيقوم بما يقوم به عادة ..االنتقال اىل إمرأة اخرى.
الجوزاء مـن الرجال الذي يعشـقون املغازلة والذين
ال يجـدون حرجـا ً يف الخيانـة أو االنتقـال اىل الضفة
االخرى حني تصبح االمور ال تحتمل يف العاقة.
السرطان  22يونيو /حزيران  22 -يوليو /متوز
الرجـل الرسطـان يملـك الكثـر مـن املشـاعر ومن
اإلحتياجات العاطفية وهو ال يخجل من ذلك .وبالتايل
هو يحتاج اىل إمرأة تهتم بمشـاعره وتعتني به ،وبما
انه برج ذكي ومستقل فهو يريد إمرأة يمكنها منحه
الكثـر من الحب واالهتمـام .املرأة التي ال يمكنها ان
تفهـم الرسطان عقليا ً وعاطفيـا ً هي إمرأة ال يمكنه
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افقيا
 - 1ثاني اكرب منتج للشاي
يف العالم -بداية
كل حكاية (م)
 - 2دولة افريقية -
اشارتكم اىل (م)
 -3سفرهما بحرا -يهزك
 -4قوة العدد (م)  -قوم -
علم مؤنث  -ال بالفاريس
 -5حروف متتالية (م) -
برئ -الراقيات
 -6نساير -ممثل كوميدي
مرصي (م)
 -7مرسحية لسمر غانم
 -8كام الليل (م)-
عطشان -يرب بقبضة
اليد
 -9يقاتلونه -تقذفينه (م)
 —10عكس الجاهلة (م) -
غم وحزن  -يشر من بعد
 —11والدة زوجها -للتأوه-
متشابهة
 —12يدرسن (م)-
بصحبة -للنفي-
متشابهان
 - 13سنوات  -القتل
بطريقة قانونية (م)
 - 14زهق  -املتحرك بخفية
(م)  -منعت عن
 —15متشابهة -ممثلة
تونسية (م)

ان يسـتمر بحبهـا .يف حال لم تتمكن املـرأة من فهم
نفسـها وإحتياجاتهـا فهي لـن تتمكن مـن فهمه.
وبالتايل مشـاعر إنعدام االمان والترصفات التي تنبع
منها يمكنها ان تجعله يتوقف عن حبها.
األسد  23يوليو /متوز  22 -أغسطس /آب
الرجل االسـد يتوقف عن حـب املرأة حني تتوقف هي
عـن منحـه االهتمام الـذي يحتـاج اليه .الـربج هذا
يحتاج الن يكون محور اهتمام املرأة التي يحبها وأن
يكـون محور اهتمام الجميـع يف الوقت عينه .هو ال
يمكنـه ان يعيش بعيدا ً عن االضواء وأي امرأة تحاول
منعه من القيام بذلـك أو تتذمر من ذلك الواقع فهي
تمهـد ملوت حبه لهـا .من االمـور أيضـا ً التي تجعل
االسد يفقد حبه للمرأة هو حني تدخل العاقة مرحلة
الروتني وبالتايل تفقد الرارة التي جذبته اليها أصاً.
حـني يصـل اىل مرحلة يمكنـه توقع فيهـا ترصفات
الريكـة فهذا يعني أنه بـات يف مرحلة موت الحب.
هو يريدها ان تكـون جميلة وأنيقة وال يمكنه توقع
ترصفاته وأن تمنحه كل االهتمام الذي يحتاج اليه.
العذراء  23أغسطس /آب  22 -سبتمرب/أيلول
الرجـل العذراء مـن االبراج التي تنشـد املثالية يف كل

عموديا

يشء .يحب الجمال والذكاء ولكنه يضع معاير عالية
جـدا ً لهـا .وبالتايل هو يتوقـع الكثر مـن الريكة،
االناقة والرقي والذكاء .كمـا انه يضع معاير عالية
جدا ً لنفسـه واي امـرأة ال يمكنها ماقته يف منتصف
الطريق سـتفقد حبه .هو ال يريـد تابعة بل يريد الند
وبالتايل هو ال يريدهـا ان تحتاج اىل االهتمام والحب
بل تكتفي بما يتم منحه اياه وفق االسس التي قامت
عليها العاقة .املرأة التي تسـمح لنفسـها بالشعور
بالراحة اكثر مما يجب يف العاقة مع العذراء وبالتايل
تهمـل نفسـها أو تتحـول اىل امرأة تقليدية سـتفقد
حبه.

وحلول
مشاكل
مشاكل وحلول
متقاطعة
كلمات

ذاتيفهم ذاتي
فهم 5 4
3 2 1

 - lاملدينة التي ولد فيها املمثل
عمر الريف-
طمأنينة (م)
ً
ً
(م) -احد
اسـتثناء  ،لذلك انا شخصية
والرشخصية
قاعدةلذلك انا
اسـتثناء ،
ان الخر
والر
قاعدةمبدأ
اسـر عىل
دائماالخر
اسـر عىل1مبدأ ان
 -2ممثل مرصيدائما
االقارب (م)
مشـكلتي  ..فالبعض
فالبعض
اآلخريـن ..،وهـذه
معمشـكلتي
وهـذه
التواصـل
اآلخريـن ،
منفتحـةمعوأحـب
وأحـب التواصـل
منفتحـة 2
 -3وده (م) -ممثل سوري
من الذكاء االجتماعي
االجتماعي
ارى ان هـذا
الذكاء
منانني
رغم
هـذا
للمرء ،
ارى ان
منقصة
رغم انني
للمرء ،ذلـك
ذلـك منقصةيعتـرب
 -4ماركة مناديليعتـرب
ورقية (م)-
(م)ومشـكلتي 3
كلمة طيبة تشـجعني او
تشـجعني او
طيبةمن والدي
كلمةاجـد
يسـتحيل أن
أننيمن والدي
ومشـكلتياجـد
يسـتحيل أن
أنني ،
سقي -البناء ،
والحاء-
 -5جواهر -بني الثاء
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عيل
يستحيل ،انوأبي
عيل امامي
فأمي
ان..تثني
بداخيل
يستحيل
الجمال
فأمي
تاحظ
بداخيل ..
تاحظ
الجمال 4
املشاكل
خلقت للسـجادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للسـجادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
سـوى
شـيئا ًويرى
الحياةاملرأة
سـوى فقه
الحياة شـيئا ً من
من حرف
 -6يفر -يقرأ (م) -
5
بالشـكيل يشـعرني بالشـك
دعم والدي
يشـعرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةبـأن
لذلك اشـعر
اجنبي (م) ! لذلك اشـعر بـأن !جراح
 -7عاصمة عربية (م) -
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نفـيس
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال 6نفـيس ..
حميناه وحرسناه -اكمل (م)
اإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
-8
سلسلةخلفجبال اسيوية (م) 7
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
 عكسمؤنث
 -9عكس نوع -علم
األمورالعـرب يف هذه األمور
هذهالبنات
الكثـريفمن
تتشـاركالعـرب
من البنات
باخر
الكثـر
بشـكل أو
تتشـارك
اعتقد
بشـكل أو 8باخر
اعتقد
(م) -علم مذكر
شـخصية ان تؤمني انت
تؤمني انت
ومنانتجربة
شـخصية
الشـخيص
تجربة
وبرايي
الشـطارةومن
ولكنالشـخيص
الشـطارة وبرايي
ولكن
 —IOخداع  -احفظهما-
9
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
شـخيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
شـخيص
بذاتك فاالبداع امر بذاتك
خزي
 —11تقال يف الربد
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفسـها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
نفسـها ،من
من-الذات
مؤسس 10
علم الوراثة  -علم
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعيل
وراحتك
قناعات فا
هـذهتفوقك
فاانتجعيل
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولكـنهـذه
مؤنث ككنت ارد دوما ان
ولكـن
 —12متشابهة -املتن
كلمات 11
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغـر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغـر
عـىل
الثناء من
عـىل
 - 13حيوان مفرتس -عىل
احطم
مائدة الطعام (م) -
األمـر ،ولهذا اوال اجعيل
اجعيل
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األمـر،
يقرروانت
منفانت
الحيـاة
هـذه فقط
فانت وانت
دورك يف
الحيـاة
دورك يف
هـذه 12
تقدمـكدون
 - 14التشابه بني اللفظ
الرب ثانيـا /لوالديك الرب
خارجي،
لوالديك
حافز
ثانيـا/
خارجي،وليس
دافع ذاتـي
عىلحافز
وليس
مبني
ذاتـي
تقدمـك
مبني عىل دافع
املعنى  -طائر
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاه
والشـكر عىل
فعاه الجلك
والدعاء
 13عىل ما
والدعاء والشـكر
مفرد -عملة اسيوية
وما هو غر املناسـب
املناسـب
املناسـب
هوماغر
وبذكاءك
املناسـب وما
وبذكاءكانماتقـرري
بيـدك انت
تقـرري
14ان ثالثـا
الته -اختباراته ثالثـا بيـدك انت
 15ماركة شوكوالته -
واخرتاق بعض الحواجز
الحواجز
االجتماعـي
واخرتاق بعض
امر الذكاء
االجتماعـي
الذكاءاملبالغة يف
وخاصـة عدم
وخاصـة عدم املبالغة يف امر
15
اختباراته

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6

مهاراتك واسـتغليها يف
واسـتغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كونـي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحجـةكونـي
بحجـة االنفتاح والتحرر،

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

(كنتاكي) تبحث عن «متذوقين» لها
بوظيفة أحالم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7200 :االحد  1آذار 2020

إذا كن�ت
من عشاق الدجاج املقيل،
فإن ه�ذه الوظيف�ة صممت
خصيص�ا ل�ك ،ويف سلس�لة
من أش�هر مطاع�م الوجبات
الرسيعة عىل مستوى العالم.
فق�د أعلن�ت سلس�لة دجاج
كنتاك�ي «ك�ي إف يس»
األمريكي�ة الش�هرية ،أنه�ا
تبحث عن موظفني س�تكون
مهمته�م «ت�ذوق» الدج�اج
والحك�م علي�ه قب�ل تقديمه
للزبائن ،واس�تخدمت عنوان
«كنتاكي تحتاج إليك» .
واس�تخدمت الرشك�ة يف
إعالنه�ا بحثا ع�ن املوظفني
الج�دد ،جملة قال�ت فيها إن
«كي إف يس تفتش عن العق
أصاب�ع محرتف» ،يف إش�ارة
إىل س�لوك اعت�اد عليه محبو
الدج�اج املق�يل بع�د تن�اول
وجباتهم .وقالت الرشكة إنها

«أوبر» تطرح تحديثًا يمنع أي لبس
خالل عمليات طلب السيارات
ً
تحديثا
طرح تطبيق النقل التشاركي األشهر يف العالم «أوبر»،
عرب نس�خه عىل الهواتف الذكية ،وال�ذي وصف بأنه يمنع أي
لبس خالل عمليات طلب الس�يارات .تحدي�ث «أوبر» الجديد
يضي�ف اثنني م�ن املي�زات الجدي�دة ،التي ت�م تصميمها من
أج�ل تس�هيل عمليات طل�ب الس�يارات للس�ائقني والركاب.
ويتيح تحديث «أوبر» إمكانية ترجمة الرس�ائل بني السائقني
والركاب ،للوصول إىل نقطة التالقي بصورة أرسع ،خاصة ملن
ال يتحدث لغة الس�ائق .وتدعم تقنية «الرتجمة» الجديدة عىل
أوب�ر أكثر من  100لغ�ة مختلفة .أما التقني�ة الثانية التي
أضافها «أوبر» يف سلسلة من اإلخطارات القابلة للتنفيذ،
التي يمكن أن يبعث بها الراكب إىل السائق؛ حتى يتمكنوا
م�ن التالقي بصورة أكثر رسعة .ومن املقرر أن يتم طرح
التحديث عىل كل تطبيقات «أوبر» للركاب والس�ائقني يف
وقت الحق لكل دول العالم.

07810090003

No: 7200 Sun 1 Mar 2020

عبداهلل بوشهري في الحجر الصحي بسبب «كورونا»
كش�فت الس�لطات األمنية
يف الكوي�ت ع�ن أن الفن�ان،
عبدالل�ه بوش�هري ،عاد إىل
الكوي�ت ،قادما ً م�ن إيران،
حيث يقيم حالي�ا ً يف الحجر
الطب�ي ،الواق�ع يف أح�د
الفن�ادق الكويتي�ة ،وذل�ك
للتأك�د م�ن س�المته وعدم
إصابته بف�ريوس «كورونا»

املستجد.
ولفت�ت املص�ادر وفق�ا ً
للتقاري�ر الصحافية إىل أنه،
وبرغ�م الحظ�ر املف�روض
ع�ىل اإليراني�ني م�ن دخول
البالد ،إثر تفيش الفريوس يف
مدينة «ق�م» ،إال أن البعض
ع�زا دخ�ول بوش�هري إىل
زوجت�ه الكويتية التي كانت

برفقته.
كما أوضح�ت املصادر أن
بوشهري سيبقى يف الحجر
الصح�ي مل�دة أس�بوعني،
الس�تكمال الفحوص�ات
الطبية ،ولن يخرج منه إال
ح�ني يتم التأكد تماما ً من
ع�دم إصابت�ه بالفريوس
املستجد.

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

نادية الجندي ستحكي عبر أنغام تتخذ قرارا صارما تجاه أصالة
شاشة الـMTV

ع�ن مس�رية طويل�ة جعلته�ا
نجمة من أملع نجمات الس�ينما
املرصي�ة ونجم�ة ش�باك
التذاكر ،س�تتحدث
النجم�ة ،نادية
ا لجن�د ي ،

تر يد
«كبار معجبيها»
لني�ل الوظيف�ة الجديدة ،من
أج�ل «الحصول ع�ىل فرصة
للتس�لل إىل أفضل املنتجات»،
كم�ا س�يحظى الفائ�زون
بحملة دعاي�ة من «كنتاكي»
م�ع ن�رش صوره�م وه�م
يتذوقون الدجاج يف املطاعم.
وطلبت الرشكة من املتقدمني
تربي�ر س�بب اس�تحقاقهم
للوظيف�ة الجدي�دة ،الت�ي
تش�مل إىل جان�ب الرات�ب
وجب�ات مجانية مدى الحياة
من «كنتاكي».
«ك�ي إف يس» التي أنش�أت
ع�ام  1930يف والي�ة كنتاكي
األمريكية ،تمتل�ك اليوم نحو
 23أل�ف ف�رع عىل مس�توى
العال�م ،وتحق�ق أرباح�ا
بمليارات الدوالرات سنويا.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

لجيس�يكا
يف
ع�ازار
برنامجه�ا «االح�د
منحكي» .كث�رية هي القصص
التي تحملها «نجمة الجماهري»
يف جعبتها عن مسرية طويلة يف
عال�م التمثيل ،وتحدي املتعارف
علي�ه يف تل�ك األيام .امل�رأة التي

لعب�ت أدوار االغ�راء والح�ب
والسلطة س�تفتح قلبها لرتوي
للجمه�ور العرب�ي واللبناني
قصته�ا ،بع�د أن
تج�رأت ع�ىل
الذه�اب بعيدا ً
بمو هب�ة
ا لتمثي�ل
حت�ى بلغ�ت
ا لنجو مي�ة
ا ملطلق�ة .
نجم�ة فيل�م
« ا لبا طني�ة »
س�تتحدث عن الحياة
وه�ي يف قم�ة عطائه�ا ،وع�ن
جديدها «نساء من ذهب» اليوم
االحد الس�اعة  9:40مس�اء مع
جيس�يكا عازار عرب شاشة ال�
.MTV

ت�دور يف األوس�اط الفني�ة حالي�ا
أحادي�ث بش�أن الفنانة الس�ورية،
أصالة ن�رصي ،والفنان�ة املرصية،
أنغام ،حيث بدأ جدل حول احتمالية
تصال�ح النجمت�ني خ�الل الف�رتة
املاضي�ة ،أب�دت بعده أصال�ة رغبة
يف التصال�ح مع أنغ�ام ألنها ال ترى
خالف�ا بينهما ،ولكن موق�ف أنغام
يأتي عىل العكس من موقف أصالة.
وكش�ف مص�در مق�رب م�ن أرسة
أنغ�ام وزوجه�ا امل�وزع املوس�يقي
أحمد إبراهي�م ،عن أن أنغام اتخذت
ق�رارا صارم�ا بع�دم التصال�ح مع
أصال�ة ،مش�ريا إىل أن ه�ذا الق�رار
نهائ�ي وال رجع�ة فيه.وعن س�بب
اإلرصار عىل هذا املوقف ،قال املصدر
إن أنغ�ام وزوجه�ا يحرص�ان ع�ىل
ّ
ال�زج بهم�ا يف ش�أن خاص،
ع�دم
مفرسا األمر قائ�ال« :أنغام لم تأخذ
موق�ف الخصام من أصالة ،وبالتايل
ل�ن تس�مح بالق�ول أنها اس�تغلت

انفص�ال أصالة ع�ن زوجها طارق
العري�ان للتق�رب منه�ا مج�د ًدا أو
املس�اهمة يف جع�ل أصال�ة وطارق
العريان مث�ل فريقني متخاصمني».
وأوض�ح املصدر أن أنغ�ام لن تفتح
مج�اال للصلح م�ع أصال�ة نهائيا،
ويف ح�ال ح�دث وب�ادرت أصال�ة
به�ذا األم�ر فإنه�ا س�تكون بنفس
موقفها الس�ابق من تعاملها معها،
ألنها ليس�ت صديقة ،وليست تكتم
أرساره�ا ك�ي تك�ون حريصة عىل
عالقته�ا بها .وبهذا املوقف أصبحت
أنغ�ام يف نف�س موق�ف الفنان�ة
اإلماراتية أحالم الشاميس «الصارم»
بش�أن تصالحها م�ع أصالة ،والتي
قال�ت يف ترصيح�ات له�ا ،إنه�ا لن
تتصالح م�ع أصال�ة ،واضعة بذلك
ح�دا نهائي�ا إلغالق الحديث بش�أن
ّ
وبينت« :ال مجال للصلح
ه�ذا األمر،
مع هذه اإلنس�انة نهائ ًيا أنا خالص
أخذت قراري».

بعد سنوات ..سالف فواخرجي تحقق حلمها
ش�اركت الفنانة السورية ،س�الف فواخرجي ،متابعيها عرب صفحتها
الش�خصية بموقع «إنس�تجرام» ،بفيديو ألول مشاهدها من مسلسل
«شارع ش�يكاغو» ،مع الفنان الكبري دريد لحام  .وعلقت عىل الفيديو
قائل�ة« :البداية دايمً ا بتكون صعبة وأنا م�ع كل بداية بخاف ومع كل
بداي�ة تصوير بحس إن�ي ألول مرة بحياتي عم وقف ق�دام الكامريا...
بخاف وبرتعب ،وما بنام قبلها بيوم لدرجة إني يمكن أمرض أحيانا...
بس بعد ش�وي بتتالىش كل املش�اعر األوىل الصعبة ،وبغرق بالعشق...
وبص�ري أنا والكامريا واحد مامعنا رشيك تالت ...مامنش�وف إال بعض
 ،بنفه�م ع بعض ،بنحس ببعض ،وبنغازل بع�ض» .وتابعت« :بدايتي
مبارح كانت بحل�م انتظرته كتري ...اني وقف أمام عمالق من عمالقة
والعرب�ي« ،دريد لح�ام» املمثل ال�يل بتفتخر
الفن الس�وري
إن�ه منها...ونحن�ا كلن�ا منفتخ�ر فيه...
س�و ر يا
وأصحاب والتقينا كتري وتعلمت منه كتري
أحباب
ورحن�ا واجينا وس�افرنا س�وا وعملنا
نش�اطات س�وا وتفاصي�ل
اجتمعنا فيها س�وا ...بس
كنت ناط�رة إنو تجمعني
مع�ه بي�وم الكام�ريا...
اتأخرت بس وأخريا صارت...
وكان بدايتي بعميل الجديد بحلم
قديم وتحقق».

جوني ديب يقاضي صحيفة «ذا صن» البريطانية
حرض املمثل األمريكي ،جوني ديب ،جلس�ة
محكمة يف لندن ليستمع إىل دفع محاميه
بأن زوجته السابقة املمثلة ،آمرب هريد،
كذبت عندما اتهمته برضبها.
ويقايض ديب ( 55عاماً) ،نجم
سلس�لة أف�الم «قراصن�ة
الكاريبي» (بايرتس أوف
ذا كاريبيان) مؤسس�ة
نيوز جروب نيوزبيربز
الت�ي تن�رش صحيفة
«ذا ص�ن» ،ورئي�س
تحريره�ا التنفيذي دان
ووت�ون بتهم�ة التش�هري
بس�بب مقال كتبه ووتون عام
 2018وص�ف فيه دي�ب بأنه «رجل
يرضب زوجته».

«السيارة الغسالة» ..يقودها
األطفال وثمنها رائع

وحرض ديب بنفسه أمام املحكمة العليا يف اليوم
األول لنظ�ر الدع�وى قب�ل بدء املحاكم�ة .ومن
املقرر أن تبدأ املحاكمة نفسها يف يوم  23مارس
(آذار) وتستمر أسبوعني.
وتبادل ديب وهريد االتهامات باالعتداء الجسدي
خ�الل ف�رتة ال�زواج .وكانت هريد ه�ي أول من
تحدث عن املزاعم وكان ذلك عام  2016وأنكرها
ديب.
ويتعني ع�ىل صحيف�ة «ذا ص�ن» بموجب هذه
الدعوى إثبات أنها لم تقرتف التشهري .وستقول
ببس�اطة إن املق�ال ال ينطوي عىل تش�هري ألنه
حقيقي.
وطلب�ت املذك�رة أن توافق املحكمة عىل س�ماع
شهود يعيشون يف كاليفورنيا عرب رابط الفيديو
بع�د الظهر يف لن�دن ملراعاة ف�رق التوقيت الذي
يصل إىل ثماني ساعات.

نريد أبا رحيما لكل
العراقيني
سعد حمسن خليل
ونحن عىل اعتاب تشكيل الحكومة الجديدة ،وبغض النظر عمن يكون
رئيس�ها او م�ن تضم يف تش�كيلتها الوزاري�ة ،البد لنا م�ن وقفة تأمل
ومصارح�ة م�ع النفس االمارة بالس�وء لكل من يس�عى لتويل منصب
حكوم�ي ه�و يف كل االح�وال ملك الش�عب ،ولي�س ارثا ل�ه ،ورثه عن
اج�داده ،منصب هو ملك كل الرشفاء من ابناء ش�عبنا الصابر الصامد
املحتس�ب اىل الله ..ونحن عىل اعتاب مرحل�ة جديدة ،ولكي ال يصيبنا
الفش�ل واالنكس�ار يف ش�خصيتنا الوطني�ة ،وما يرافقها م�ن احباط
نفيس ،نتمنى من كل مس�ؤول يس�تعد حاليا لتس�لم رشف املسؤولية
من سماع صوت الحق صوت املظلومني ونرصتهم عىل القوم الظاملني..
وم�ع تقديرنا واعتزازنا برئيس الوزراء املكلف ،معايل االس�تاذ الفاضل
محمد توفيق عالوي ،وهو يستعد لتويل املسؤولية ،البد من طرح بعض
االم�ور التي هي بديهي�ة يف تقديرنا ،ويعرفها الس�يد عالوي ،وهي ان
التج�ارب املاضي�ة قد اثبتت ان فلس�فة الحكم يف الع�راق البد ان تقوم
عىل القوة الننا نعيش ،وهذا هو الواقع ،يف مجتمع بات مترشذما وغري
متجانس تتجاذبه الخالفات والرصاعات السياس�ية والطائفية ،وهذه
الرصاع�ات اليمكن ترتيبها باتجاه التوح�د لخدمة العراق الواحد االحد
بغري اس�تخدام القوة ،بعد ان اثبتت تجارب املايض فش�لها يف عالج ما
نح�ن فيه م�ن تذبذب ورصاع�ات غري م�ربرة ،واس�تخدام القوة ليس
بمعنى الق�وة بمفهومها اللفظي املجرد ،بل من خ�الل تنفيذ القوانني
الرادعة التي تعطي كل ذي حق حقه ..وللرصاحة ،ونحن يف دوامة هذا
ال�رصاع ،البد لنا من وقف�ة تأمل لنختار االصلح واالنج�ح لقيادة دفة
الس�فينة التي تتالطم به�ا االمواج ..واالصلح واالنج�ح هو من يمتلك
القدرة واالمكانية ليكون فارس�ا وليس فرس�ا ،من يكون قائدا وليس
مق�ودا ،من يمتلك االرث العظيم ليكون رئيس�ا ..رئيس�ا لن يس�تطيع
اح�د يل ذراعه الن قوته تس�تند عىل قوة الش�عب ..رئيس�ا يعرف كيف
يتعامل مع االيادي امللوثة بالس�حت الحرام ..ونحن من جانبنا كشعب
ح�ي يمتلك ارثا حضاري�ا نطالب بأن يدي�ر دفة س�فينتنا ،التي نبحر
فيها ،من يمتلك ايادي نظيفة بنظافة وزهد الزعيم عبد الكريم قاسم،
زعيم الفقراء ،وبكياس�ة وش�خصية نوري س�عيد ..نحتاج اليوم اكثر
م�ن االمس لوقفة الحكماء ،نحت�اج أن نزيل أدران وازبال املايض وهي
الطبقة السياس�ية الفاشلة التي اس�همت يف تدمري كل ما هو جميل..
نحت�اج ان نكش او نبعد الذباب الذي تعش�عش فوق جس�د املس�ؤول
“الحاش�ية” ،وان نعطر االجواء بعطور ورد الياسمني واملحبة .نحتاج
ان نكشف االوراق ونناقش احوالنا برصاحة ،وان نرضب بيد من حديد
لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات البالد ..نحتاج اىل اقالم نظيفة
لتكت�ب الجوانب املرشق�ة من حياتنا ب�كل تفاصيله�ا ،وان نبتعد عن
نرش غس�يلنا امللوث ..نحتاج اىل رجال يحكموننا ويقدرون املسؤولية،
ترشيفا..نحتاج
ويع�دون املنص�ب تكليف�ا وليس
يك�ون يف
اىل حاك�م يحت�ك بالش�عب،
معه�م
بيت كل ارسة عراقية ،يأكل
يش�اركهم تن�اول رغيف
خبز يتي�م ،يطلع عىل
حالة الب�ؤس التي
يعيشها املواطن،
يف
يتج�ول
ا لش�و ا ر ع ،
يدخل كل حي
ب�ال حماي�ات
مواك�ب
او
محصن�ة . .
نري�ده ان
يك�و ن
بينن�ا أخ�ا
وصديقا أبا
رحيم�ا لكل
ا لعر ا قي�ني ،
وأم�ا حنون�ة
تضمتحتجناحيها
كل العراقي�ني ..نريد
ونريد ونريد.

 1300بالغ ضد جينيفر لوبيز وشاكيرا بعد حفل الـ!!SuperBowl
كش�فت رشك�ة س�رتوين
الفرنسية لصناعة السيارات
عن س�يارة كهربائية صغرية
أطلقت عليها اسم «امي».
وذك�رت ش�بكة «يس أن أن»
األمريكية أن السيارة الصغرية
صممت لك�ي تكون رخيصة
بق�د اإلم�كان ،إذ يبلغ ثمنها
نحو  6600دوالر أمريكي.
وس�يكون م�ن الصع�ب
الحص�ول ع�ىل س�يارة
مس�تعملة بحال�ة جي�دة
بنفس هذا السعر .وبالنسبة
إىل أولئ�ك الذي�ن ال يملك�ون
ماال كافيا ،يمكنهم اس�تأجر
س�يارة س�رتوين لقاء مبلغ
ذهيد يف الشهر.
وتب�دو الس�يارة م�ن بعي�د
وكأنه�ا غس�الة مالب�س،
بس�بب صغ�ر حجمه�ا ،إذ
ال تتس�ع سوى لش�خصني،
ويبلغ طولها  2.41مرت.
وتختلف ع�ن بقية املركبات،

إذ إن ش�كل مقدمتها تطابق
خلفيته�ا ،والب�اب األبي�ض
تماما مثل الباب األيرس.
وال تزي�د رسعته�ا ع�ن 45
كيلوم�رتا يف الس�اعة ،وتبلغ
ق�وة محرك «امي»  8أحصنة
فقط.
ون�رشت رشك�ة س�رتوين
الفرنس�ية رشي�ط فيدي�و
للس�يارة الجديدة عىل قناتها
بموقع «يويت�وب» ،قائلة إن
الس�يارة كهربائي�ة  100يف
املئة.
وت�زود الش�حنة الكهربائية
الس�يارة الجدي�دة بطاق�ة
تمكنها من السري ملسافة 70
كيلومرتا.
وبوسع الفتية الذين يبلغون
من العم�ر ( 14عاما) قيادة
ه�ذه املركب�ة الكهربائي�ة،
ذل�ك أن رسعته�ا تطاب�ق
الرسعة القص�وى للدراجات
الكهربائية يف أوروبا.

بع�د الع�رض املبهر ال�ذي قدمتاه كل م�ن النجمة
األمريكية ،جينيفر لوبيز ،والنجمة الكولومبية من
أصول لبنانية ،شاكريا ،يف حفل إفتتاح ال� rSupe
 ،Bowlتلقت وكالة االتصاالت الفيدرالية األمريكية
أكث�ر من  1300ب�الغ يص�ف أداء النجمت�ني بأنه
«عرض خادش» أو «كأنهما بنادي التعري».

وذك�رت الوكال�ة لش�بكة  NBCأنه�ا بص�دد نرش
ش�كاوى املش�اهدين يف  49والي�ة ،معظمه�م ل�م
يوافق�وا ع�ىل أداء الفنانت�ني ،وذلك ع�رب موقعها
الرسمي عىل اإلنرتنت.
وأضاف�ت الوكال�ة إىل أن اإلعرتاض�ات أت�ت م�ن
مختلف الواليات ،والس�يما والية تكس�اس ،وقال

تغريدات

بهاء االعرجي

عدنان الزرفي

املرحلــة اإلنتقاليــة حتتــاج صدق ـاً لشــخصي ٍة مثل حممد
توفيــق عالوي ،لكن عــدم اختياره لفريقــه بدقة هو أحد
أســباب إبتعاد الـ «توفيق» عنــه ليبقى عالوي فقط ،ولذا
عليه العمل جب ٍد يف الساعات األخرية من تكليفه ليعيد الـ
«توفيق» املفقود منه!.

سد العجز يف املوازنة االحتادية ال يأتي عرب إيقاف عالوات
وترفيعات موظفــي الدولة وإمنا عن طريق ضبط وتوجيه
اإلنفاق باجتاه االنتاج وحترير الشــركات العامة من ضغط
الــوزارات لتصبح اكثر إنتاجية وتزيد من حجم اإليرادات
احمللية لتقليص عجز املوازنة .

أحد يف ش�كواه»:كيف يمكنهم وضع هذا أمام
األطف�ال وه�م يراقب�ون؟ كان األم�ر أش�به
بعرض تعري».
وقال آخر« :كيف يُس�مح بعمل ناد للتعري
خالل أحد العروض املهمة يف دوري السوبر
بول أكرب مباراة يشاهدها الناس؟».
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