البدء برفع التجاوزات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
من الكرادة
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلن سكرتر القائد العام للقوات املسلحة
الفريق ،الركن محمد البياتي ،املبارشة برفع
التجاوزات من الكرادة وسط بغداد اليوم
االثنن.وقال البياتي يف حديث صحفي :إنه
«ال اضطهاد وال ظلم ملنطقة الكرادة فكفاها
ما عانت من قطع طرق وكتل كونكريتية
اخذت من حق املواطن وراحة الناس».
وأضاف أن «الجهد الهنديس سيبارش برفع
التجاوزات من محلة  9٢9زقاق  3اعتبارا ً
من اليوم «.
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بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة التقاعد الوطنية املبارشة برصف رواتب املتقاعدين لوجبة اذار  ،٢٠٢٠فيما
أعلن مرصف الرافدين ،امس االثنن ،توزيع رواتب املتقاعدين املدنين والعسكرين
لشهر آذار.وقالت الهئية يف بيان :إنها بارشت دفع رواتب املتقاعدين لوجبة اذار
 ٢٠٢٠مع رصف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين املدنين والعسكرين املحالن
عىل التقاعد يف شهري كانون الثاني وشباط .٢٠٢٠ /مشرة اىل رصف مكافأة نهاية
الخدمة ملنتسبي الجيش العراقي السابق الوجبة األخرة.كما اشارت الهيئة اىل رصف
راتب وجبة حزيران  ٢٠14ملتقاعدي محافظة نينوى ممن لم يتسلموا راتب الوجبة
املذكورة سابقا بعد إجراء التدقيقات الازمة.من جانبه ،أعلن مرصف الرافدين،
امس االثنن ،توزيع رواتب املتقاعدين املدنين والعسكرين لشهر آذار.وقال املكتب
اإلعامي للمرصف يف بيان  :إنه «تم رصف رواتب املتقاعدين املدنين والعسكرين
لشهر آذار عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني».وأضاف البيان أنه «بإمكان املتقاعدين
املدني والعسكري تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان يوجدون فيه».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7202 :الثالثاء  3آذار 2020

سائرون لـ

التقاعد تباشر صرف رواتب شهر آذار

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7202 Tue 3 Mar 2020

بعد اعتذار عالوي عن التكليف ..صاحل يبدأ مشاوراته الختيار مرشح بديل خالل  15يوماً

الزوراء /حسن فالح:
بع�د ان اخف�ق رئيس ال�وزراء املكلف،
محم�د توفي�ق ع�اوي ،م�ن حصول
حكومت�ه ع�ىل ثق�ة مجلس الن�واب،
اعلن رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
املب�ارشة بمش�اورات اختيار مرش�ح
بديل ع�ن عاوي خال م�دة  15يوما،

 :الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيدا ..والبناء يكشف عن حراك لإلبقاء على عبد املهدي

وفيما اكد تحالف س�ائرون ان الوضع
اصبح اكثر تعقيدا ،وس�يدخل الباد يف
فراغ دس�توري اطول ،كش�ف تحالف
البناء عن وجود حراك س�يايس لابقاء
عىل حكومة ترصيف االعمال برئاس�ة
عادل عبد امله�دي ،ورأى خبر قانوني
ان ع�اوي س�قط التكلي�ف عن�ه بعد

امانة بغداد تقوم بتعفري متنزه الزوراء وحديقة احليوانات

تقديم اعتذاره.
وق�دم رئيس ال�وزراء املكل�ف ،محمد
توفي�ق ع�اوي ،اعت�ذاره لرئي�س
الجمهورية عن تشكيل الحكومة.وقال
عاوي يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة
منه ،إنه “عندما ت�م تكليفي ،كنت قد
وعدت الشعب بأنني سأترك التكليف يف

حال مورست ضغوط سياسية لغرض
تمرير اجندة معينة عىل الحكومة التي
اعت�زم تش�كيلها ،وعلي�ه كان قراري
تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل
دون التزام�ات حزبي�ة او ضغوط من
اج�ل اإلرساع بتنفيذ مطالب الش�عب،
وانن�ي عىل عل�م تام ب�أن اإلرصار عىل
هذا الرشط سيكلفني تمرير حكومتي
الن الجه�ات الت�ي غرق�ت بالفس�اد
وتاجرت بالطائفية والعرقية س�تكون
اول مترضر ،وانني لو قدمت التنازالت
لكنت االٓن مبارشا بعميل كرئيس لوزراء
العراق”.واضاف“ :ولكنني مع كل هذا
حاول�ت ب�كل الطرق املمكن�ة من اجل
انقاذ بلدنا من االنزالق للمجهول ،ومن
اج�ل حل االزم�ة الراهنة ،ولك�ن اثناء
املفاوض�ات اصطدم�ت بأم�ور كثرة
ال تم�ت اىل قضي�ة الوط�ن ومصلحته
بيشء ،ويشهد الله َّ
عيل انني لم اتنازل،
ولم اقدم املصالح الخاصة عىل مصلحة
البل�د ،ولك�ن لألس�ف الش�ديدة كانت
بع�ض الجه�ات تتف�اوض فق�ط من
اجل الحصول عىل مصالح ضيقة دون
إحس�اس بالقضية الوطنية ،ودون أي
اعتبار لدماء الش�هداء التي سقطت يف
سوح التظاهر من اجل تغير األوضاع،
وتحقي�ق رفع�ة الوط�ن وازده�اره”.
وتاب�ع“ :فله�ذا فخام�ة الرئيس كنت
ام�ام معادلة ..منصب رئي�س الوزراء
مقاب�ل ع�دم الص�دق م�ع ش�عبي

واالس�تمرار باملنص�ب ع�ىل حس�اب
معاناته ،فكان الخيار بسيطا ً وواضحا ً
ه�و أن أك�ون م�ع ش�عبي الصاب�ر،
وخاصة عندما رأيت ان بعض الجهات
السياس�ية ليس�ت ج�ادة باإلص�اح
واإليف�اء بوعودها للش�عب ،وان وضع
العراقيل امام والدة حكومة مس�تقلة
تعمل م�ن اج�ل الوط�ن كان واضحا،
فم�ن ع�دم تحقي�ق النص�اب ملرت�ن
متتالي�ة اىل حم�ات االف�رتاء والكذب
والتزيي�ف للحقائ�ق وص�وال اىل يومنا
ه�ذا ،وال نعلم بعده�ا اىل اين ممكن ان
ّ
ش�عبنا”.وبن
يصل املتاجرون بهموم
أن�ه “بنا ًء عىل ما ذكرت�ه اعاه ،فإنني
أرفع لكم اعتذاري ع�ن التكليف راجيا ً
تفضلك�م بقبوله�ا” .وتوج�ه عاوي
برس�الة اىل اعض�اء الربمل�ان ،قائ�ا:
“ش�كرا ملن وقف وس�اندني ب�دون ان
يطالب بمناصب ،واسمحوا يل ان أقول
لكم انتم ام�ام امانة تاريخية ال تتعلق
بانتمائكم او حزبك�م ،وال تتعلق حتى
بك�م ،إنما تتعلق بالع�راق وحده ،هذه
األمانة تستوجب عليكم ان تتولوا زمام
املب�ادرة ،وان تأخذوا دوركم األس�ايس
من اجل فرض رؤيتكم لتصحيح مسار
األمور ،فالقرار قراركم ال قرار شخصا
اخ�ر ،فمن يفاوض باس�مكم يس�عى
اىل منص�ب ووزارة من اج�ل مصالحه
الخاصة ال من اجل حزب او مكون”.

تفاصيل ص2

الرتبية تعلن ضوابط التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي احلالي

ص4

“كورونا” يطيح بثروات أغنى  500شخص يف العامل مبقدار  444مليار دوالر

االخرية

مطار بغداد :فحص مجيع املسافرين العراقيني
القادمني من البلدان املصابة وبائيا

بغداد /الزوراء:
اك�دت ادارة مطار بغداد ال�دويل التزامها
بفح�ص جمي�ع املس�افرين العراقي�ن
القادم�ن م�ن البل�دان املصاب�ة وبائيا ً
واملحظ�ورة م�ن دخ�ول رعاياه�ا إىل
العراق.وقال�ت ادارة املطار يف بيان  :إنها
“تود إحاطة جميع املسافرين العراقين
بأن ادارة املطار ملزمة بتنفيذ كل األوامر
والتعليمات الصادرة من اللجنة املركزية
العلي�ا ملكافحة فاي�روس كورونا ،وذلك
م�ن خ�ال فح�ص جمي�ع املس�افرين
العراقي�ن القادمن م�ن البلدان املصابة
وبائي�ا ً واملحظورة من دخول رعاياها إىل
العراق”.وشددت ادارة املطار عىل “الفرق

الطبي�ة كاف�ة املتواج�دة هن�اك بإجراء
كل الفحوص�ات املبارشة ع�ىل العراقين
القادم�ن ،ونق�ل الح�االت املش�كوك
بإصابته�ا إىل الحج�ر الصحي”.واهابت
بجميع املس�افرين العراقي�ن “التعاون
مع املفارز الصحي�ة املتواجدة يف صاالت
مط�ار بغ�داد ال�دويل ،وااللت�زام بإجراء
الفحص حفاظا ً عىل االمن الصحي لبلدنا
العزيز”.وكانت خلي�ة االزمة الحكومية
قد ش�ددت عىل خضوع جميع الوافدين
م�ن دول (الصن ،اي�ران ،اليابان ،كوريا
الجنوبي�ة ،تايلند ،س�نغافورة ،ايطاليا ،
الكوي�ت ،البحرين) إلج�راءات الفحص
الطبي االلزامي يف املنافذ الحدودية.

املرور :عدم احتساب مدة تعليق العمل مبراكز
التسجيل ضمن فرتة نفاد العقد املروري

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور العامة عدم احتساب
مدة التوقف عن العمل بمراكز التس�جيل
ضمن فرتة نفاد العقد املروري البالغة 30
يوماً.وقالت املديرية يف بيان  :إنه “حسب
توجيه�ات مدي�ر امل�رور الع�ام واملعاون

الفني ،وبالنظر لتعليق العمل يف (مراكز)
تس�جيل املركب�ات ببغ�داد واملحافظات،
ومن أجل تخفيف اإلجراءات وبما يضمن
حقوق املواطنن ،تنس�ب عدم احتس�اب
م�دة التوقف عن العم�ل ضمن فرتة نفاد
العقد املروري البالغة  30يوماً”.

كم يعيش فريوس كورونا على اليدين؟

بغداد /الزوراء:
يب�دو أن املعلوم�ات التفصيلي�ة ح�ول
كورون�ا ل�م تكتمل بش�كل نهائ�ي بعد،
فه�ذا الف�روس ال�ذي روّع العال�م منذ
ب�دء ظهوره يف ديس�مرب يف إح�دى املدن
الصينية ،وانتش�اره الحقا ً ليطال العديد
م�ن البل�دان ح�ول العال�م حص�د حتى
اآلن  3آالف ش�خص.لكن يبدو أن بعض
املعلومات الش�ائعة عن�ه بن الناس غر
دقيقة.فقد أوردت منظمة اليونيسف عىل
صفحتها بالعربية ضمن مقال إرش�ادي
حول كيفية توجيه األطفال لتفادي نقل

العدوى ،ب�أن هذا الفروس املس�تجد ال
يس�تقر يف الهواء بل ع�ىل األرض ،لذا هو
ال ينتقل بواس�طة الجو .كما أن كورونا
ال يعي�ش ع�ىل اليدين س�وى  10دقائق،
لذا فوضع املعقم الكحويل يف الجيب كاف
للوقاية.كم�ا لفتت إىل أنه عند س�قوطه
عىل سطح معدني ،فإنه يعيش  12ساعة
فقط ،لذا فإن غس�ل اليدي�ن بالصابون
واملاء بش�كل جيد يف�ي بالغرض.أما إذا
س�قط عىل األقمش�ة فيبقى  9ساعات،
لذا فغس�ل املابس أو تعريضها للشمس
كاف لقتله.
ملدة ساعتن ٍ

عبد املهدي يعلن اللجوء إىل «الغياب الطوعي»
ويقرتح موعدا إلجراء االنتخابات املبكرة

بغداد /الزوراء:
اعلن رئيس الوزراء املستقيل ،عادل عبد
املهدي ،اللج�وء اىل الغياب الطوعي بعد
انتهاء املدة الدستورية لحكومة ترصيف
االعم�ال ،وفيما دعا مجل�س النواب اىل
عقد جلس�ة اس�تثنائية لحس�م قانون
االنتخاب�ات ومفوضي�ة االنتخاب�ات،
اق�رتح اج�راء االنتخابات املبك�رة يف 4
كان�ون االول .٢٠٢٠وق�ال عبد املهدي،
يف رسالة وجهها اىل رئييس الجمهورية
ومجلس النواب ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه�ا :اعلن�ت يف  19ش�باط  ٢٠٢٠ان
«املهلة الدس�تورية املح�ددة ب� 3٠يوما ً
لني�ل ثق�ة مجل�س الن�واب بالحكومة
الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي يف ٢
آذار  ،»٢٠٢٠وذكرت ان�ه بانتهاء هذه
املدة «ل�ن اجد امامي س�وى اللجوء اىل
الحل�ول املنص�وص عليها يف الدس�تور
او النظ�ام الداخ�يل ملجل�س ال�وزراء».
واضاف :اعرب عن اس�في الشديد لعدم
نجاح محم�د توفيق ع�اوي يف مهمته
لتش�كيل الحكومة الجديدة مما يتطلب
من�ا اتخ�اذ املوق�ف املناس�ب ،واعل�ن
اليوم امام ش�عبنا الكري�م وامامكم ان
اخط�ر م�ا يواجهنا حالي�ا ً هو حصول
ف�راغ دس�توري واداري ،وافض�ل ح�ل
ه�و االلت�زام بامل�واد الدس�تورية ذات
العاق�ة ،والقوان�ن الس�ائدة وبم�واد
النظام الداخيل ملجل�س الوزراء الصادر
يف  ٢٥اذار  ، ٢٠19واملنش�ور يف الجريدة

الرس�مية يف العدد  4٥33والذي اس�تند
ع�ىل الدس�تور وف�ق امل�ادة ( )8٥منه.
وتاب�ع :وعلي�ه اعل�ن -بع�د التش�اور
م�ع دس�تورين وقانوني�ن م�ن اه�ل
االختص�اص -عن ق�رار اتخذت�ه وهو
اللج�وء اىل (الغياب الطوع�ي) كرئيس
مجلس الوزراء ب�كل ما يرتتب عىل ذلك
من اجراءات وس�ياقات .واوضح :انه ال
يعن�ي هذا املوقف ع�دم احتمال اللجوء
ً
الحق�ا اىل اعان خل�و املنصب عىل وفق
امل�ادة ( )81من الدس�تور ،إذا لم تصل
القوى السياسية والسلطات الترشيعية
والتنفيذية اىل سياقات تخرج الباد من
ازمته�ا الراهنة ،عىل وف�ق املادة ()7٦
من الدستور.

تفاصيل ص3

تسجيل إصابات جديدة يف بغداد وتشديد اإلجراءات االحرتازية

العراق يستقبل فريقا طبيا صينيا للمساعدة على التعامل مع “كورونا”
البي�ان :حرص العراق عىل دع�م العاقات
العراق�يّ�ة -الصينيّ�ة ُ
وُص�والً إىل تحقي�ق
رشاك�ة اس�رتاتيجية بالنح�و ال�ذي ُيلبّي
طموحات ،وتطلعات الش�عبن الصديقن،
و ُي ّ
حق�ق مصالحهما املُ َ
ش�رتكة يف التق ّدم،
واالزده�ار ،والتنمية.وأوض�ح الصح�اف:
انعكاس�ا ً ملا وصلت إلي�ه آفاق التعاون بن
البلدين من مراحل مُ تق ّدمة غر مس�بوقة
فقد ق ّدم�ت الحكومة الصينيّ�ة إىل العراق
ّ
املخت�ربي لفايروس
مُ س�تلزمات الفحص
كورون�ا ،وذل�ك بتوف�ر ( )1000رشي�ط
للفح�ص الطبّ�ي له�ذا الفاي�روس (RT-
 ،)PCRكما ّ
خصصت ( )500000كمامة.
وتابع الصحاف :أن الوزارة بدأت التنس�يق
م�ع اللجن�ة الوزاري�ة ملكافح�ة فايروس
ّ
بغداد.وبن:
كورونا إليصال هذه امل�وا ّد إىل
أن الجانب�ن بحثا اإلفادة م�ن الخربة التي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س االثن�ن،
االتف�اق ع�ىل اس�تقبال فري�ق طب�ي من
الصن للمساعدة عىل التعامل مع فروس
“كورون�ا” يف الع�راق ،وفيما أك�دت وزارة
الصح�ة اكتش�اف إصابت�ن جديدت�ن،
اتخذت عدة مؤسس�ات رس�مية إجراءات
احرتازية للحد من انتش�ار الفروس.وقال
املتح�دث باس�م الوزارة ،احم�د الصحاف،
يف بي�ان تلق�ت “الزوراء” نس�خة منه :إن
وكيل الوزارة األقدم ُ
للش ُ�ؤون السياس�يّة
والعاق�ات الثنائيّ�ة ،عب�د الكريم هاش�م
مصطف�ى ،اس�تقبل س�فر جمهوريّ�ة
الصن الش�عبيّة ل�دى الع�راق ُيرا ِفقه وفد
دبلومايسّ ّ
وفني ،وبحث الجانبان العاقات
الثنائيّ�ةُ ،
وس� ُبل االرتقاء بآف�اق التعاون
بن بغداد وبكن.وأكد مصطفى ،بحس�ب

تواف�رت ل�دى الص�ن يف مج�ال مُ َ
واجه�ة
ه�ذا الفايروس ،والوقاية من�ه ،وقد جرى
االتف�اق ع�ىل اس�تقبال فري�ق طبّ�ي من
الصن يأتي إىل العراق لتقديم الدعم يف هذا
املجال ،وهو فريق مُ ّ
تخصص بالكشف عن
هذا الفايروس ،وعاج�ه ،وطرائق الوقاية
منه.وأك�د :مناقش�ة موض�وع العامل�ن
الصينيّن يف العراق يف مجال تقديم الخدمة
يف قطاع�ات الطاقة ،وإج�راءات الحكومة
يف توف�ر ُس ُ�بل الس�امة م�ن تناق�ل هذا
الفايروس.من جانبها ،قالت وزارة الصحة
والبيئ�ة يف بي�ان ،تلقت “الزوراء” نس�خة
منه :تمت متابعة املصابن من قبل ماكات
وزارة الصح�ة ،وأُخ�ذت لهم�ا العيّن�ات
املطلوب�ة إلج�راء الفحوص�ات املختربية،
ّ
وتب�ن ان نتيجة الفحوصات موجبة وهما
حاليا ً يرقدان يف مؤسس�ات وزارة الصحة

حتالف الفتح لـ  :سيتم تكليف بديل
جديد لتشكيل احلكومة املؤقتة خالل  10أيام
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بعد ان اعلن رئي�س الجمهورية ،برهم صالح،
املب�ارشة بمش�اوراته م�ع الكت�ل السياس�ية
الختيار مرش�ح بديل ع�ن محمد عاوي خال
م�دة  15يوم�ا ،يف اعق�اب اعت�ذار االخ�ر عن
تش�كيل الحكومة املؤقتة التي ل�م يتمكن من
اقن�اع الربمل�ان بمن�ح الثقة ملرش�حيها الجدد
وبرنامج�ه الوزاري ،اس�تبعد تحال�ف الفتح
امكانية اعادة تكليف رئيس الوزراء املستقيل،
ع�ادل عبد امله�دي ،كاش�فا ً عن موع�د إعان
املرشحن ملنصب رئاس�ة الوزراء.وقال النائب
عن التحال�ف ،فاضل الفت�اوي ،ل�”الزوراء“:
ان “رئيس الوزراء املس�تقيل عادل عبد املهدي
يرفض فكرة العودة اىل املنصب“ .مشرا اىل :انه
ال يوجد أي حديث يف االروقة السياس�ية إلعادة
عب�د املهدي .وأض�اف ان “رئي�س الجمهورية
سيقدم مرشحا جديدا لتشكيل الحكومة خال

م�دة اقصاه�ا  15يوما م�ن تاريخ انس�حاب
ع�اوي“ .مبين�ا انه “س�يتم طرح مرش�حن
ج�دد غر جدلين لتويل املنص�ب خال اليومن
املقبل�ن ،بعي�دا ً ع�ن الضغ�وط السياس�ية
والحزبي�ة م�ع مراع�اة مطال�ب املتظاهري�ن
“.واوض�ح “ ال توجد اس�ماء معينة مطروحة
يف الوقت الراهن حت�ى اآلن“ .مرجحا “تكليف
املرش�ح الجديد ملنصب رئاس�ة ال�وزراء خال
 10أيام ،بس�بب ضيق الوق�ت والضغط الكبر
عىل الكتل الس�يايس“.ودعا النائب عن تحالف
الفت�ح الكت�ل السياس�ية اىل تغلي�ب املصلحة
العام�ة عىل املصالح الخاص�ة ،معتربا ان عدم
تمري�ر حكوم�ة ع�اوي داخل الربمل�ان يتعلق
ب�الضغوط السياس�ية  ،محم�ا جميع الكتل
السياس�ية مس�ؤولية فش�ل تمري�ر الكابينة
الوزارية لحكومة عاوي .
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والبيئة الخاصة ملتابعة وضعهما الصحي.
وأك�دت :اتخاذها كل االج�راءات املطلوبة
للتعام�ل م�ع الح�االت واملامس�ن له�م
وحس�ب اللوائح الصحي�ة العاملية ،وتهيب
الوزارة بكل املؤسسات واملواطنن االلتزام
بالتوجيه�ات التي تصدر ع�ن خلية االزمة
الوزاري�ة ولجن�ة االم�ر الديوان�ي رقم ٥٥
لسنة  ٢٠٢٠ملواجهة مرض فروس كورونا
املس�تجد .مش�ددة ع�ىل رضورة االلت�زام
بالتوصي�ات التي من ش�أنها من�ع انتقال
العدوى.وع�ادت وزارة الصح�ة لتؤك�د أن
عدد الحاالت املؤكدة بلغت  ٢٦يف السليمانية
 4و 5يف كرك�وك و 13يف بغ�داد وواحدة يف
بابل و 2يف النجف وواحدة يف ميسان .وزارة
التج�ارة ،بدوره�ا أعلنت إيق�اف معامات
كات�ب الع�دل ومراجعات املواطن�ن لغاية
االس�بوع املقبل ضمن إجراءات الوقاية من

ف�روس كورونا.كما اعلن مدير عام صحة
ذي قار ،عبد الحسن الجابري ،تنفيذ حملة
تعفر لساحة التظاهرات والخيم يف منطقة
ساحة الحبوبي وسط النارصية ،باإلضافة
اىل االس�واق للوقاية م�ن االصابة بفروس
كورونا .واش�ار اىل :ان تنفي�ذ هذه الحملة
يأتي ضمن االجراءات االحرتازية والوقائية
الت�ي تنفذها الدائرة مع الجه�ات والدوائر
الس�اندة للوقاية م�ن االصاب�ة بفايروس
كورونا .مبين�ا :ان الحملة تضمنت توزيع
رس�ائل صحية ب�ن املواطنن ح�ول طرق
الوقائية ،وما اع�راض االصابة.كما أعلنت
أمان�ة بغ�داد غلق امل�دن املائية واملس�ابح
واملتنزه�ات ابت�دا ًء م�ن مس�اء أم�س يف
اطار اجراءات الوقاي�ة ،فيما نفذت حملة
واسعة لتطهر متنزه الزوراء من قبل فرق
مختصة.

ارتفاع عدد الوفيات يف الصني إىل  2912شخصا

السعودية واألردن تعلنان تسجيل أول إصابة
بفريوس “كورونا”
بكن /متابعة الزوراء:
أعلن�ت كل م�ن الس�عودية واالردن تس�جيل اول اصاب�ة
بف�روس كورون�ا يف كا البلدي�ن ،فيم�ا أعلنت الس�لطات
الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفروس كورونا املس�تجد
داخل الباد إىل  2912شخصا.وقالت زارة الصحة السعودية،
امس االثنن ،ظهور نتائج مخربية تؤكد تس�جيل أول حالة
إصاب�ة بفروس كورونا الجديد ملواط�ن قادم من إيران عرب
مملكة البحرين.واضافت انه يف إط�ار اإلجراءات االحرتازية
املعم�ول به�ا ،قامت الوزارة بإرس�ال إحدى ف�رق مكافحة
العدوى يف الحال ،للكش�ف عىل املواطن ،وأخذ عينة للفحص
املخ�ربي التي تم من خالها التأكد من إصابته بالفروس.يف
غضون ذلك ،أعلنت وزارة الصحة األردنية تسجيل أول إصابة
بفروس كورونا يف الباد ،واملصاب هو أردني قىض عدة أيام
يف الحج�ر الصح�ي بعد عودته م�ن إيطاليا قبل أس�بوعن.
وأف�ادت وكال�ة األنباء األردني�ة “برتا” بأن املص�اب نقل إىل

قس�م العزل الوبائي يف مستش�فى األمر حمزة يف العاصمة
عم�ان ،فيما أك�د وزير الصحة ،س�عد جاب�ر ،التحفظ عىل
ش�خص آخر بالحجر الصحي لاش�تباه بإصابته بكورونا.
وأض�اف جاب�ر :أن الس�لطات الصحية أرس�لت فريقا طبيا
متخصص�ا لتعقيم منزل املصاب وف�رض الحجر املنزيل عىل
عائلته ملدة  14يوما.كما قال إنه يف حال ارتفاع عدد اإلصابات
بكورونا يف األردن إىل  20ش�خصا سيتم إغاق املدارس ومنع
التجمعات.كم�ا أعلن�ت الس�لطات الصينية ،ام�س االثنن،
ارتف�اع حصيل�ة الوفيات بف�روس كورونا املس�تجد داخل
الب�اد إىل  ،2912واإلصاب�ات املؤك�دة تتخطى ال��  80ألفا.
وبحس�ب لجنة الصحة الوطنية بالصن ،تم تس�جيل خال
ال�  24س�اعة املاضية  42حالة وفاة جديدة جميعهم بإقليم
هوب�ي بؤرة الفروس ،و 202إصاب�ة ،لرتفع بذلك حصيلة
الوفيات إىل 2912ش�خصا ،واإلصابات املؤكدة بالفروس إىل
 80ألف و 26حالة ،وشفاء  2837بعد عاجهم.

مقتل طفل وآخر يفقد الوعي قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية

إحراق مركز إيواء مهاجرين يف اليونان  ..وتركيا تواصل فتح حدودها باجتاه أوروبا

اليونان /متابعة الزوراء:
قت�ل طف�ل ،االثن�ن ،قبال�ة س�واحل
جزي�رة ليس�بوس اليوناني�ة بع�د غرق
ق�ارب للمهاجرين كان محماً بنحو 50
شخصاً ،كما أكد لفرانس برس املتحدث
باس�م رشطة امليناء ،فيما أرضم سكان

يف جزي�رة ليس�بوس اليوناني�ة ،الن�ار
يف مرك�ز س�ابق إلي�واء املهاجرين قرب
ش�اطئ س�كاال س�يكامينياس ،كان
يس�تقبل املهاجري�ن مؤقتا ً تح�ت إدارة
املفوضي�ة العليا لاجئن يف األمم املتحدة
قبل أن يغل�ق نهاية كانون الثاني/يناير

الفائ�ت ،وب�دأ نقل املهاجري�ن إىل مركز
آخ�ر يف الجزيرة.وتدخل خفر الس�واحل
اليوناني بعد انقاب قارب نحو الس�اعة
 5,30( 8,30ت غ) قبالة سواحل الجزيرة
الواقع�ة يف بح�ر إيجه.وأك�د املس�ؤول
أن “ 46ش�خصا ً خرجوا س�املن” ،لكن

جرى انتش�ال طفل كان “فاقدا ً للوعي”
ولم تنجح محاوالت إنعاش�ه ،فيما نقل
طفل ثان إىل املستشفى.ويف ابتزاز إضايف
ألوروب�ا ،بغي�ة الحصول ع�ىل دعمها يف
س�وريا ،واصل�ت تركي�ا فت�ح حدودها
أمام الاجئن عىل أرضها باتجاه الحدود

األوروبية.فق�د وص�ل ،األح�د ،آالف
املهاجرين اإلضافين إىل الحدود اليونانية
الرتكية ،بهدف محاولة العبور إىل أوروبا
يف أعق�اب إع�ان الرئي�س الرتكي رجب
طيب أردوغان فتح حدود باده أمامهم.
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بعد قرار أنقرة إيقاف الرحالت

عراقيون يف تركيا يناشدون
إعادتهم إىل العراق
بغداد /الزوراء:
أعلن عضو مفوضية حقوق
اإلنسان ،عيل البياتي ،امس االثنني،
تلقي املفوضية مناشدات من
عراقيني متواجدين يف تركيا من
ً
داعية
أجل إعادتهم إىل العراق،
وزارة الخارجية ووزارة النقل
وسلطة الطريان املدني العراقية إىل
االهتمام بهذا امللف.
وقال البياتي يف بيان تلقت
“الزوراء“ نسخة منه “نطالب
وزارة الخارجية ووزارة النقل
وسلطة الطريان املدني العراقية
العراقيني
بملف
باالهتمام

املتواجدين يف تركيا والذين سافروا
مؤخرا ً ألغراض السياحة أو
ألسباب أخرى”.وأضاف “وردتنا
مناشدات بأن رشكات الطريان
قد ألغت رحالت العودة إىل العراق
املحجوزة واملدفوعة الثمن مسبقا ً
بعد إعالن تعليق الرحالت بني
تركيا والعراق رسميا ً بسبب مرض
كورونا مؤخراً”.وتابع البياتي ،أنه
“حسب املناشدات فإنه عىل مدى
يومني هناك وعود لهم بإعادتهم
إىل العراق ويتم نقلهم من مدينة
إىل أخرى بدون توقيتات ثابتة مع
وجود مؤرشات الستغاللهم”.

سائرون لـ

الزوراء /حسني فالح:
بعد ان اخفق رئيس الوزراء املكلف،
محمد توفيق عالوي ،من حصول
حكومته عىل ثقة مجلس النواب،
اعلن رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
املبارشة بمشاورات اختيار مرشح
بديل عن عالوي خالل مدة  15يوما،
وفيما اكد تحالف سائرون ان الوضع
اصبح اكثر تعقيدا ،وسيدخل البالد يف
فراغ دستوري اطول ،كشف تحالف
البناء عن وجود حراك سيايس لالبقاء
عىل حكومة ترصيف االعمال برئاسة
عادل عبد املهدي ،ورأى خبري قانوني
ان عالوي سقط التكليف عنه بعد
تقديم اعتذاره.
وقدم رئيس الوزراء املكلف ،محمد
توفيق عالوي ،اعتذاره لرئيس
الجمهورية عن تشكيل الحكومة.
وقال عالوي يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه ،إنه “عندما تم تكليفي،
كنت قد وعدت الشعب بأنني سأترك
التكليف يف حال مورست ضغوط
سياسية لغرض تمرير اجندة معينة
عىل الحكومة التي اعتزم تشكيلها،
وعليه كان قراري تشكيل حكومة
مستقلة من اجل العمل دون التزامات
حزبية او ضغوط من اجل اإلرساع
بتنفيذ مطالب الشعب ،وانني عىل
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أكد أن عبد املهدي لن يعود إىل رئاسة الوزراء لدورة جديدة

حتالف الفتح لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بعد ان اعلن رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،املبارشة بمشاوراته
مع الكتل السياسية الختيار مرشح
بديل عن محمد عالوي خالل مدة
 15يوما ،يف اعقاب اعتذار االخري
عن تشكيل الحكومة املؤقتة التي لم
يتمكن من اقناع الرملان بمنح الثقة
ملرشحيها الجدد وبرنامجه الوزاري،
استبعد تحالف الفتح امكانية اعادة
تكليف رئيس الوزراء املستقيل عادل
عبد املهدي ،كاشفا ً عن موعد إعالن
املرشحني ملنصب رئاسة الوزراء.
وقال النائب عن التحالف ،فاضل
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 :سيتم تكليف بديل جديد لتشكيل احلكومة
املؤقتة خالل  10أيام

الفتالوي ،ل�”الزوراء“ :ان “رئيس
الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي
يرفض فكرة العودة اىل املنصب“.
مشريا اىل :انه ال يوجد أي حديث يف
االروقة السياسية إلعادة عبد املهدي .
وأضاف ان “ رئيس الجمهورية سيقدم
مرشحا جديدا لتشكيل الحكومة
خالل مدة اقصاها  15يوما من تاريخ
انسحاب عالوي “ .مبينا انه “سيتم
طرح مرشحني جدد غري جدليني لتويل
املنصب خالل اليومني املقبلني ،بعيدا ً
عن الضغوط السياسية والحزبية مع
مراعاة مطالب املتظاهرين“.
واوضح “ال توجد اسماء معينة

مطروحة يف الوقت الراهن حتى اآلن“.
مرجحا “تكليف املرشح الجديد ملنصب
رئاسة الوزراء خالل  10أيام ،بسبب
ضيق الوقت والضغط الكبري عىل الكتل
السياسية “.
ودعا النائب عن تحالف الفتح الكتل
السياسية اىل تغليب املصلحة العامة
عىل املصالح الخاصة ،معترا ان عدم
تمرير حكومة عالوي داخل الرملان
يتعلق ب�الضغوط السياسية  ،محمال
جميع الكتل السياسية مسؤولية
فشل تمرير الكابينة الوزارية لحكومة
عالوي ،نتيجة عدم الجدية بالتعامل
مع مصلحة البلد .

وكان الخبري القانوني ،طارق حرب،
اكد استحالة تسنم رئيس الجمهورية
برهم صالح لرئاسة الحكومة بسبب
النصوص الدستورية ،مبينا :انه يف
حال اعتذار رئيس الوزراء املستقيل
عادل عبد املهدي عن اكمال مشواره
سيتم تحويل رئاسة الوزراء مبارشة
اىل النائب االول لرئيس الوزراء دون
جدل .
وقال حرب ان “الحديث عن تسنم
رئيس الجمهورية برهم صالح لرئاسة
الحكومة خالل الساعات املقبلة،
مستحيل التطبيق بسبب نصوص
الدستور “.

واضاف ،يف بيان صحفي :ان “ النظام
الداخيل ملجلس الوزراء ينص عىل تسنم
النائب االول لرئيس الوزراء مهام ادارة
الحكومة يف حال غياب او اعتذار
رئيس الحكومة من اكمال مشواره
ألي سبب كان“ .مبينا ان “ النصوص
الدستورية تسمح لرئيس الجمهورية
تسنم رئاسة الحكومة يف حال غياب
النائبني االول والثاني لرئيس الوزراء
فضال عن رئيس الوزراء “ .
واوضح ان “رئيس الوزراء املستقيل،
ووفقا للقانون ،ما زال الرئيس الفعيل
يف الحكومة دون اي خالف قانوني ،إال
بعد اعتذاره ومغادرته املنصب “.

بعد اعتذار عالوي عن التكليف ..صاحل يبدأ مشاوراته الختيار مرشح بديل خالل  15يوماً

 :الوضع السياسي أصبح أكثر تعقيدا ..والبناء يكشف عن حراك لإلبقاء على عبد املهدي

علم تام بأن اإلرصار عىل هذا الرشط
سيكلفني تمرير حكومتي الن الجهات
التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية
والعرقية ستكون اول مترضر ،وانني
لو قدمت التنازالت لكنت االٓن مبارشا
بعميل كرئيس لوزراء العراق”.
واضاف“ :ولكنني مع كل هذا حاولت
بكل الطرق املمكنة من اجل انقاذ بلدنا
من االنزالق للمجهول ،ومن اجل حل
االزمة الراهنة ،ولكن اثناء املفاوضات
اصطدمت بأمور كثرية ال تمت اىل قضية
الوطن ومصلحته بيشء ،ويشهد الله
َّ
عيل انني لم اتنازل ،ولم اقدم املصالح
الخاصة عىل مصلحة البلد ،ولكن
لألسف الشديدة كانت بعض الجهات
تتفاوض فقط من اجل الحصول عىل
مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية
الوطنية ،ودون أي اعتبار لدماء
الشهداء التي سقطت يف سوح التظاهر
من اجل تغيري األوضاع ،وتحقيق رفعة
الوطن وازدهاره”.
وتابع“ :فلهذا فخامة الرئيس كنت امام
معادلة ..منصب رئيس الوزراء مقابل
عدم الصدق مع شعبي واالستمرار
باملنصب عىل حساب معاناته ،فكان
الخيار بسيطا ً وواضحا ً هو أن أكون مع
شعبي الصابر ،وخاصة عندما رأيت ان
بعض الجهات السياسية ليست جادة

وزارة النفط
الشركة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة

باإلصالح واإليفاء بوعودها للشعب،
وان وضع العراقيل امام والدة حكومة
مستقلة تعمل من اجل الوطن كان
واضحا ،فمن عدم تحقيق النصاب
ملرتني متتالية اىل حمالت االفرتاء
والكذب والتزييف للحقائق وصوال اىل
يومنا هذا ،وال نعلم بعدها اىل اين ممكن
ان يصل املتاجرون بهموم شعبنا”.
نّ
وبني أنه “بنا ًء عىل ما ذكرته اعاله،
فإنني أرفع لكم اعتذاري عن التكليف
راجيا ً تفضلكم بقبولها”.
وتوجه عالوي برسالة اىل اعضاء
الرملان ،قائال“ :شكرا ملن وقف
وساندني بدون ان يطالب بمناصب،
واسمحوا يل ان أقول لكم انتم امام امانة
تاريخية ال تتعلق بانتمائكم او حزبكم،
وال تتعلق حتى بكم ،إنما تتعلق بالعراق
وحده ،هذه األمانة تستوجب عليكم
ان تتولوا زمام املبادرة ،وان تأخذوا
دوركم األسايس من اجل فرض رؤيتكم
لتصحيح مسار األمور ،فالقرار قراركم
ال قرار شخصا اخر ،فمن يفاوض
باسمكم يسعى اىل منصب ووزارة من
اجل مصالحه الخاصة ال من اجل حزب
او مكون”.
ودعا رئيس الوزراء الشعب اىل
“االستمرار بالضغط من خالل
تظاهراتكم السلمية لكي ال تضيع

تضحياتكم سدى ،وسوف أعود اىل
صفوف شعبي كعراقي لم يساوم
عىل مبادئه وعىل قضاياه ،وأسأل الله
سبحانه أن يوفقكم برعايته وعنايته،
وأن يحفظ عراقنا العزيز من كل
سوء”.
من جهته ،اعلن رئيس الجمهورية،
برهم صالح ،املبارشة بمشاورات
اختيار مرشح بديل عن عالوي خالل
مدة  15يوما.
وقال رئيس الجمهورية يف بيان ،تلقت
“الزوراء” نسخة منه :انه “باإلشارة
اىل بیان رئيس مجلس الوزراء املكلف،
محمد توفيق عالوي ،حول عدم
تمكنه من تشكيل حكومته خالل
الفرتة الدستورية املحددة ،واستنادا ً
اىل احكام املادة  76من الدستور،
يبدأ رئيس الجمهورية مشاورات
الختيار مرشح بديل خالل مدة 15
يوما ً يف نطاق مسؤولياته الدستورية
والوطنية”.
ووجه صالح الشكر ملحمد توفيق
عالوي عىل “جهوده وموقفه باالعتذار
عن التكليف ،فإنه يدعو القوى النيابية
اىل العمل الجاد للتوصل إىل اتفاق وطني
حول رئيس الوزراء البديل ،واملقبول
وطن ًيا وشعبيا ،خالل الفرتة الدستورية
املحددة ،من أجل تشكيل حكومة قادرة

عىل التصدي ملهامها يف ضوء التحديات
الجسيمة التي تواجه العراق”.
وأكد رئيس الجمهورية ،وفقا للبيان،
ان “الظروف الصعبة التي تمر بها
البالد تستدعي وقفة وطنية مسؤولة
من الجميع ،وأن تحظى الشخصية
البديلة التي سيتم تكليفها باملقبولية
املطلوبة ،سواء عىل املستوى الشعبي او
النيابي ،لتشكيل حكومة مؤقتة تلتزم
بواجباتها تجاه املواطنني ،ومؤتمنة
عىل إجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
وشدد عىل ان “التداعيات االمنية
والسياسية واالقتصادية والتحديات
الصحية التي تواجه العراق واملنطقة
والعالم ،تحتم االرساع يف حسم ملف
الحكومة املؤقتة ،من اجل حماية أمن
وسالمة املواطنني ،واالنطالق نحو
تحقيق مرشوع اإلصالح كاستحقاق
وطني عراقي”.
اىل ذلك ،اكد النائب عن تحالف سائرون،
بدر الزيادي ،ان الوضع السيايس الحايل
اصبح اكثر تعقيدا بعد اعتذار محمد
توفيق عالوي عن تشكيل الحكومة.
الفتا اىل ان اصحاب املغانم واملكاسب
السياسية كانوا سببا بعرقلة تشكيل
حكومة مستقلة.
واضاف الزيادي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان الرئيس املكلف كان شجاعا بقراره،

اعادة إعالن مناقصة عامة  /موازنة تشغيلية
للمرة االوىل
اىل:السادة املناقصني احملرتمني
م /مناقصة رقم /3م/م.هـ.ث2020/
جتهيز صفيح كاربون ستيل

ُّ
ي�ر الرشكة العامة للمعدات الهندس�ية الثقيلة احدى تش�كيالت وزارة
النف�ط بدع�وة مقدم�ي العط�اءات املؤهلني م�ن ذوي الخ�رة لتقديم
عطاءاته�م لتجهيز صفيح كاربون س�تيل ومن منش�أ (االتحاد االوربي
والكوري الجنوبي) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )6,949,416,000س�تة
مليارات وتس�عمائة وتس�عة واربعون مليون واربعمائة وستة عرش الف
دين�ار عراقي فقط لل�رشكات العراقية و ( )5,791,180خمس�ة ماليني
وسبعمائة وواحد وتسعون الف ومائة وثمانون دوالر للرشكات االجنبية
من خالل اعتماد مس�تندي وبموجب الوثائق القياسية (وثيقة التجهيز)
وبفرتة تنفيذ مقدارها ( )150مائة وخمسون يوما ً.
مع مالحظة ماييل:
عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية
االتصال بالقس�م التجاري/ش�عبة املناقصات (بدال�ة .)7827836150
(جميع ايام االس�بوع باس�تثناء العطل الرسمية و من الساعة الثامنة
صباحا» وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ) .او مراجعة مقر الرشكة .
 -1متطلب�ات التأهي�ل الرئيس�ية املطلوبة مح�ددة بالقس�م الثاني من
الوثيقة.
 -2بإم�كان مقدمي العط�اء الراغبني برشاء وثائق العط�اء تقديم طلب
تحريري إىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة
(  500,000خمسمائة ألف دينار عراقي فقط ) غري قابلة للرد.
 -3يتم تس�ليم العطاءات إىل العنوان اآلتي وزارة النفط  /الرشكة العامة
للمعدات الهندسية الثقيلة  /مجمع مصفى الدورة لغاية يوم الغلق االثنني
املوافق( . )2020 /3 /16
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي

وعليه ان يكشف عن اسماء الكتل التي
عرقلت تشكيل حكومته امام الشعب
العراقي.
واوضح :انه بعد اعتذار عالوي سنذهب
باتجاه الكتلة االكر ،وبعض الكتل
ستعرتض وتتجه اىل املحكمة االتحادية
لالستفسار عن الكتلة االكر ،واملحكمة
االتحادية حاليا عملها معلق ،ما يعني
ان البلد سيدخل يف فراغ دستوري لفرتة
اطول.
واشار اىل :انه بعد هذا املشهد لن يقبل
اي مرشح اخر بديل لتشكيل الحكومة.
مؤكدا :ان بعض الكتل بدأت التفكري
بتجديد الثقة للحكومة املستقيلة ،بعد
فشل االتفاق عىل اي مرشح لتكليفه
بتشكيل الحكومة.
بدوره ،كشف النائب عن تحالف البناء،
قيص الشبكي ،عن وجود حراك سيايس
لتمديد حكومة ترصيف االعمال لرئيس
الوزراء املستقيل ،عادل عبد املهدي.
وقال الشبكي يف حديث ل�”الزوراء”:
رغم ان الدستور العراقي عالج مسألة
تكليف رئيس الوزراء يف املادة  ،76إال ان
تفسري هذه املادة خاضع لالجتهادات.
واضاف :ان حكومة عبد املهدي التي
تعد ترصيف اعمال ،وعىل الرغم من
ان رئيس الوزراء املستقيل لونّح قبل
فرتة انه سينهي اعمال هذه الحكومة

يف مطلع الشهر الثالث يف حال عدم
نجاح الرملان يف تكليف شخصية
لرئاسة الوزراء ،فهنالك معلومات
تشري اىل ان بعض الكتل تعمل عىل
تمديد اعماله.
وتوقع الشبكي ان يجابه هذا االمر
بردود فعل رافضة سواء من جماهري
املتظاهرين او من بعض الكتل .مؤكدا:
انه مع ذلك فإن اغلب التوقعات تشري
اىل ان رئيس الجمهورية ،وبعد اخفاق
تمرير حكومة محمد عالوي ،فإنه
سيقوم بتكليف شخص اخر.
اما الخبري القانوني ،طارق حرب،
فقد رأى ان التكليف سقط عن محمد
توفيق عالوي بعد تقديم اعتذاره.
وقال حرب يف حديث ل�”الزوراء”:
ان التكليف سقط عن رئيس الوزراء
املكلف محمد توفيق عالوي ،بعد
ان قدم رسميا اعتذاره اىل رئيس
الجمهورية ،وهنا يتوجب عىل رئيس
الجمهورية اختيار مكلف بديل خالل
مدة  15يوما.
واضاف :ان رئيس الجمهورية سيفاتح
الكتلة االكر لغرض ترشيح شخصية
جديدة بديلة عن عالوي .مبينا :ان
الشخص املكلف سيقوم بتشكيل
حكومته عىل وفق املدد الدستورية
املقررة والتي هي  30يوما.

العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (استعالمات /
الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة) يف الساعة الثانية عرش ظهرا
من يوم الغلق االثنني املوافق ( )2020 /3 /16علما بان آخر موعد لرشاء
وثائق املناقصة يوم االحد املوافق . 2020/3/15
 -4تدعو الرشكة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد
يف مقر الرشكة لإلجابة عىل االستفس�ارات يف الس�اعة ( )10صباحا من
يوم االحد املوافق .2020/ 3 /8
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن .
 -6مما س�بق يف أعاله إذا كانت التواريخ املحددة يف أعاله عطلة رس�مية
سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها.
 -7يتم رصف املستحقات املالية بعد استالم املواد اعاله مخزنيا .
 -8بإم�كان جهة التعاق�د إضافة بيانات أخرى ملق�دم العطاء تتالئم مع
طبيع�ة املناقص�ة برشط التتعارض م�ع الترشيع�ات القانونية املنظمة
إلجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق.
 -9باالمكان االطالع عىل املواصفات الفنية املطلوبة ( القس�م الس�ادس
من الوثائق القياسية ) من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة .
 -10الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
املدير العام
رئيس مجلس اإلدارة
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اخلالف يشتد بني مصر واثيوبيا
على سد النهضة

القاهرة/ميدل ايست اوناين:
ّ
ّ
ب�”التنصل” من
اتهم�ت م�رص إثيوبي�ا
التزاماته�ا و”الس�عي إىل إعاق�ة مس�ار
املفاوض�ات” بع�د تغيّبه�ا “عم�دا” عن
جول�ة املحادثات حول س�د النهضة التي
عق�دت يف واش�نطن الخمي�س والجمعة
املاضيني.
وتس�بب الس�د الهائ�ل ال�ذي يتوق�ع أن
يكون أكر مص�در للطاقة الكهرمائية يف
إفريقيا ،بتوتر بني أدي�س أبابا والقاهرة
من�ذ بدأت إثيوبيا بالعمل عىل تش�ييده يف
.2011
ويأتي املوقف امل�رصي غداة إبداء إثيوبيا
“خيبة أملها” من جهود الواليات املتحدة
األخ�رية لح�ل الن�زاع ،وحديثه�ا ع�ن أن
التوصل إىل اتفاق قد يكون مس�ألة بعيدة
املنال.
وكانت أدي�س أبابا قد تغيّب�ت عن جولة
املحادثات األخرية وأكدت يف بيان أصدرته
الس�بت امل�ايض أنه�ا “ال تقب�ل اعتب�ار
ُ
اس�تكملت” ،مش�رية اىل
أن املفاوض�ات
“مسائل عالقة” بدون تفاصيل.
البي�ان اإلثيوبي اش�تمل ع�ىل مغالطات
وتشويه للحقائق.
و اعت�رت وزارت�ا الخارجي�ة وال�ري يف
بيان مش�رتك اول امس األح�د أن”البيان
اإلثيوب�ي ق�د اش�تمل ع�ىل العدي�د م�ن
املغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل
الواضح من التزامات إثيوبيا”.
وتاب�ع أن الوزارت�ني تبدي�ان “رفضهما
التام ملا ورد يف البيان اإلثيوبي من إش�ارة
إىل اعت�زام اثيوبي�ا امل�ي يف م�لء خزان
س�د النهض�ة عىل الت�وازي م�ع األعمال
االنش�ائية للسد ،وليس ارتباطا ً بالتوصل
إىل اتف�اق يراع�ي مصال�ح دول املص�ب
ويضع القواع�د الحاكم�ة لعمليتي ملء
الس�د وتش�غيله بم�ا ال يح�دث أرضارًا
جسيمة لها”.
واعترت�ا أن ه�ذا األم�ر “ينط�وي ع�ىل
مخالف�ة رصيح�ة للقان�ون واألع�راف
الدولية وكذلك التفاق إعان املبادئ املرم
يف  23آذار/م�ارس  2015وال�ذي نص يف
املادة الخامس�ة عىل رضورة االتفاق عىل
قواعد ملء وتش�غيل الس�د قب�ل البدء يف
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امللء”.
وج ّددت الوزارتان التأكيد عىل أن “االتفاق
الع�ادل واملت�وازن الذي بلورت�ه الواليات
املتح�دة والبنك الدويل قد جاء بمش�اركة
كاملة من قبل إثيوبيا”.
وأوضحتا أن “م�ا تمت بلورته يف اجتماع
واش�نطن األخري جاء نظرا ً لغياب إثيوبيا
املتعمد ويتسق تماما ً مع أحكام القانون
ال�دويل” ،مش�ريتني إىل أن ما ت�م التوصل
إلي�ه خ�ال ج�والت املفاوض�ات املكثفة
بني مرص والس�ودان وإثيوبي�ا عىل مدار
األشهر األربعة املاضية “يمثل حا وسطا
ع�ادال ومتوازن�ا ويحقق مصال�ح الدول
الثاث ويمثل الحل للقضايا العالقة”.
وت�رى إثيوبيا أن الس�د رضوري من أجل
تزويدها بالكهرباء وعملية التنمية بينما
تخىش مرص أن يؤثر املرشوع يف إمداداتها
من الني�ل الذي ّ
يوفر  90باملئ�ة من املياه
التي تحتاج اليها للرشب والري.
وتدخل�ت وزارة الخزان�ة األمريكية العام
امل�ايض لتس�هيل املحادثات ب�ني إثيوبيا
ومرص والسودان ،الواقع كذلك عند مصب
نهر النيل ،بعدما دعا الرئيس املرصي عبد
الفتاح الس�ييس حليفه الرئيس األمريكي
دونالد ترامب للتدخل.
وكان م�ن املفرتض أن تختتم املفاوضات
بحل�ول منتص�ف كان�ون الثاني/يناير،
لكن مسؤولني أجّ لوا املوعد النهائي حتى
نهاية ش�باط/فراير .ومع ذلك ،لم تثمر
املحادثات.
وتع�د تعبئ�ة خ� ّزان الس�د الق�ادر ع�ىل
استيعاب  74مليون مرت مك ّعب من املياه
بني أبرز النقاط العالقة.
وتخ�ىش القاه�رة أن تم�أل أدي�س أباب�ا
الخ ّزان بشكل رسيع للغاية ،ما من شأنه
أن يخفض تدفق املياه إىل مصب النهر.
ويف بيانه�ا الجمعة ،أفادت وزارة الخزانة
األمريكية أن ع�ىل “االختب�ارات النهائية
وعملي�ة التعبئ�ة أال تت�م ب�دون اتفاق”،
وهو موقف يؤيّده السودان.
لكن إثيوبيا تسعى اىل ان يبدأ السد بإنتاج
الطاق�ة بحل�ول نهاي�ة الع�ام الج�اري
وذكرت السبت أنها س�تبدأ بملء الخ ّزان
“بالتزامن” مع عمليات بناء السد.

دعا جملس النواب إىل عقد جلسة استثنائية حلسم قانون االنتخابات
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عبد املهدي يعلن اللجوء إىل “الغياب الطوعي” ويقرتح موعدا
إلجراء االنتخابات املبكرة
بغداد /الزوراء:
اعل�ن رئيس الوزراء املس�تقيل ،عادل عبد املهدي،
اللج�وء اىل الغي�اب الطوع�ي بع�د انته�اء امل�دة
الدس�تورية لحكومة ترصيف االعمال ،وفيما دعا
مجلس النواب اىل عقد جلس�ة اس�تثنائية لحسم
قان�ون االنتخابات ومفوضي�ة االنتخابات ،اقرتح
اجراء االنتخابات املبكرة يف  4كانون االول .2020
وق�ال عب�د امله�دي يف رس�الة وجهه�ا اىل رئييس
الجمهوري�ة ومجل�س الن�واب تلقت “ال�زوراء”
نسخة منها :اعلنت يف  19شباط  2020ان “املهلة
الدس�تورية املحددة ب� 30يوم�ا ً لنيل ثقة مجلس
الن�واب بالحكومة الجدي�دة ومنهاجه�ا الوزاري
تنته�ي يف  2آذار  ،”2020وذكرت انه بانتهاء هذه
امل�دة “لن اج�د امامي س�وى اللج�وء اىل الحلول
املنص�وص عليها يف الدس�تور او النظ�ام الداخل
ملجلس الوزراء”.
واضاف :اعر عن اسفي الشديد لعدم نجاح محمد
توفيق عاوي يف مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة
مما يتطلب منا اتخاذ املوقف املناسب ،واعلن اليوم
امام شعبنا الكريم وامامكمبان اخطر ما يواجهنا
حاليا ً هو حصول فراغ دس�توري واداري ،وافضل
حل هو االلت�زام باملواد الدس�تورية ذات العاقة،
والقوانني الس�ائدة وبمواد النظام الداخل ملجلس
ال�وزراء الص�ادر يف  25اذار  ، 2019واملنش�ور يف
الجريدة الرسمية يف العدد  4533والذي استند عىل
الدستور وفق املادة ( )85منه.

وتابع :وعليه اعلن -بعد التش�اور مع دستوريني
وقانونيني من اهل االختصاص -عن قرار اتخذته
وهو اللجوء اىل (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس
ال�وزراء ب�كل ما يرتت�ب عىل ذل�ك من اج�راءات
وسياقات .
واوض�ح :ان�ه ال يعني ه�ذا املوقف ع�دم احتمال
اللج�وء الحقا ً اىل اع�ان خلو املنص�ب وفق املادة
( )81من الدس�تور ،إذا لم تصل القوى السياسية
والس�لطات الترشيعي�ة والتنفيذي�ة اىل س�ياقات
تخرج الب�اد من ازمتها الراهنة ،وفق املادة ()76
من الدستور.
واكد :ان�ه تنفيذا للقرار الذي اتخذته س�نبدأ وفق
الصاحي�ات الدس�تورية والقانوني�ة والنظامية
املمنوحة لنا باآلتي فوراً:
 - 1دع�وة مجل�س الن�واب املوق�ر اىل عق�د
جلس�ة اس�تثنائية لحس�م قان�ون االنتخاب�ات
والدوائراالنتخابي�ة ومفوضية االنتخابات بش�كل
نهائ�ي ،ونقرتح يوم  4كانون االول  2020كموعد
لانتخابات وان يوفر للمفوضية كل املس�تلزمات
الت�ي تمكنها من اج�راء انتخابات ح�رة ونزيهة
يف املوع�د املقرتح ،وان يحل مجل�س النواب املوقر
نفس�ه قبل  60يوم�ا ً م�ن التاريخ املذك�ور ،وان
ينظم صندوق اخ�ر بجانب صنادي�ق االنتخابات
او عىل ظهر قس�يمة االنتخابات الجراء اس�تفتاء
حول تعديات دس�تورية ،يمكن ان يقرها مجلس
النواب املوقر وفق آلياته قبل حل نفسه.

 - 2تكليف احد نواب رئيس الوزراء او احد الوزراء
مسؤولية ادارة جلسات مجلس الوزراء وترصيف
االم�ور اليومي�ة ،وذل�ك بموج�ب امل�ادة ( )3من
النظ�ام الداخل ملجلس الوزراء ،وهو االجراء الذي
بدأن�ا بتطبيق�ه منذ تكليف محم�د توفيق عاوي
بتشكيل الحكومة الجديدة.
 - 3يحدد النظام الداخل ملجلس الوزراء خصوصا ً
املادتني ( )20و( )29واالمر رقم  68لس�نة 2004
ب�أن املجلس الوزاري لامن الوطني هو املس�ؤول
ع�ن “تس�هيل وتنس�يق سياس�ة االم�ن الوطني
ب�ني وزارات ومؤسس�ات الحكوم�ة العراقي�ة
املكلف�ة بقضاي�ا االم�ن الوطن�ي” ويعم�ل تحت
ام�رة وس�يطرة رئي�س مجل�س ال�وزراء القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة ،وتس�تمر مستش�ارية
االم�ن الوطني بممارس�ة دور امان�ة رس املجلس
ال�وزاري لام�ن الوطن�ي وتنظيم ج�دول اعماله
وتبلي�غ قرارات�ه وف�ق س�ياقات العم�ل املعمول
بها ،ويق�وم مكتب القائد العام للقوات املس�لحة
يف مكت�ب رئي�س مجلس ال�وزراء بالتنس�يق بني
رئاس�ة الوزراء واملجلس ال�وزاري لامن الوطني،
ويكل�ف اح�د اعضاء املجل�س ب�إدارة اجتماعات
املجل�س الوزاري لام�ن الوطني خال فرتة غياب
رئيس مجلس ال�وزراء ،دون ان يعني ذلك تخويل
صاحيات القائد العام للقوات املسلحة.
 - 4يق�وم مدي�ر مكت�ب رئي�س مجلس ال�وزراء
واالمني العام ملجلس الوزراء والسكرتري الشخيص

للقائ�د العام اب�اغ رئيس مجلس ال�وزراء القائد
العام للقوات املس�لحة باالمور الحرصية العاجلة
والرضورية املاصقة لعنوان�ه ليتم التعامل معها
بما يتوافق مع صاحيات حكومة ترصيف االمور
اليومية ،وذلك منعا ً من حصول أي فراغ يف واجبات
السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات املسلحة.
 - 5ع�دا م�ا ورد يف ( )4او النصوص الدس�تورية
الحاكم�ة ،س�يتغيب رئي�س مجلس ال�وزراء عن
توقيع الكتب الرس�مية او تلبي�ة دعوات او اجراء
لقاءات او مباحثات اواجتماعات رس�مية محلية
او اجنبي�ة ،ويس�تمر املس�ؤولون كل من موقعه
بضمان ادارة وس�ري االعمال وامض�اء التعامات
ومن�ع حص�ول اي ف�راغ رس�مي يف التعام�ل مع
امللف�ات املحلي�ة واالجنبي�ة التي س�يتغيب عنها
رئيس مجلس الوزراء ،وتقوم املؤسس�ات بتسيري
األمور اليومية وفق الس�ياقات املعمول بها حالياً.
وسيعر عن رأي الحكومة وقيادة القوات املسلحة
الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.
 - 6ندع�و اىل تش�كيل الحكوم�ة الجديدة بأرسع
وق�ت وفق املادة ( )76من الدس�تور ،فا حكومة
ترصيف االم�ور اليومية هي الحل املناس�ب الذي
يحتاج�ه الع�راق يف ظروفه الحساس�ة هذه ،وال
الغي�اب عن املنصب او خلوه ه�ي الحلول املثالية،
وأملن�ا ان تتحمل املؤسس�ات الدس�تورية املعنية
مس�ؤولياتها وفق املدد والس�ياقات التي رسمها
الدستور.

بعد مقتل  33من قواتها يف إدلب

هل حجبت تركيا مواقع التواصل عن ُجنودها؟
عمان/متابعة الزوراء:
عىل وقع ّ
التصعيد غري املس�بوق بني
تركيا وفصائلها املُعارضة من جهة،
وب�ني الجي�ش الس�وري م�ن جه ٍة
أخ�رى يف إدل�ب ،قال موق�ع “تركيا
اآلن” ّ
بأن الس�لطات الرتكيّة حجبت
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ع�ن
عنارص الجي�ش الرتكي ،ويأتي ذلك
الحجب ،بع�د تأكيد مقتل  33جنديّا ً
تركيّا ً عىل يد الجيش السوري.
وت�ر ّدد يف األوس�اط التواصليّ�ة ،أنّ
األت�راك املُتواجدي�ن داخ�ل تركي�ا،
ّ
ّ
املنص�ات،
تصف�ح
ال يس�تطيعون
وتحدي�داً“ ،تويرت”“ ،الفيس�بوك”،
“انس�تجرام” ،و”الواتس آب” ،وهو
ً
ٌ
محاولة من
حج�ب ي�راه مُ علّق�ون
ُحكومة الرئيس رجب طيّب أردوغان
حج�ب الحقيقة ،وعدم إث�ارة الرأي
ّ
املحل ض ّده ،مع قراره ّ
التصعيد
العام
يف إدل�ب ،وتنام�ي حال�ة االعرتاض
الش�عبي عىل العمليّة ،فيما الجيش
الس�وري يخوض معركته الستعادة
سيادة باده عىل أراضيه الرشعيّة.
واس�تعان روّاد مواق�ع تواص�ل

اجتماع�ي ،برام�ج ف�ك الحج�ب
للوص�ول إىل منص�ات التواص�ل
( ،)VPNفيم�ا يج�ري الحدي�ث عن
إعامي يُمارس�ها
تش�ويش
حال� ِة
ّ
ٍ
اإلع�ام الرتك�ي الرس�مي ،بينم�ا
يُس�جّ ل اإلع�ام القط�ري تحيّ�زا ً
واضح�ا ً لألت�راك يف معركته�م ضد
الدولة السوريّة يف إدلب.
وثار ج�دل افرتايض ،ح�ول حقيقة
ُقدرة تركيا ،عىل اس�تخدام ساحها
الج�وي املُ ّ
تمثل بالطائرات املُ ّ
س�رية،
وتج�اوز الحظ�ر الج�وي ال�رويس
لألجواء الس�وريّة ،حيث استطاعت
بفضل تلك الطائرات تدمري منش�أة
كيماويّ�ة يف حلب ،وقع خالها قتىل
وجرحى ،فيما تضاربت األنباء حول
إس�قاط فصائل املعارضة طائرتني
س�وخوي ،أمام نفي سوري ورويس
لسقوط أي طائرة سوخوي ،وتأكيد
وسائل إعام سوريّة إسقاط طائرة
مُ ّ
س�رية تركيّة فوق مدينة رساقب،
اعتقد أنه�ا طائرة س�وريّة يف بادئ
ّ
املسرية
األمر ،وتتجاوز قيمة تصنيع
الرتكيّة املليون دوالر ،والتي احتفلت

ّ
ّ
ولكن
املنصات السوريّة بإسقاطها،
السلطات الس�وريّة عادت واعرتفت
ً
الحق�ا ُ
بس�قوط الطائرت�ني ونجاة
طيّاريهماّ ،
وأكدت يف املُقابل ُسقوط
ثاث طائرات مُ ّ
سرية تركيّة.
ومع تلويح أردوغان بورقة الاجئني،
أشادت حسابات إعاميّة “إخوانيّة”
ّ
وتدفق الاجئني
بخطوة فتح الحدود،
ّ
وتخ�ل تركيا عن دور
نح�و أوروبا،
حارس أوروبا ،ونقل�ت قناة “تي آر
ت�ي” الرتكيّ�ةّ ،
أن أكثر م�ن  76ألف
مُ هاجر يُغادرون نحو أوروبا ،ولكن
بعض املغرّدين تس�اءلوا :كيف يُغلق
الجئي إدلب
أردوغان ُحدوده يف وجه ِ
الذي�ن يزدحم مِ لي�ون منهم عندها،
ويُطالب أوروب�ا بفتح ُحدودها لهم
وغريهم؟
ً
تضلي�ا
وم�ارس اإلع�ام الرتك�ي
إعامي ً
ّ�ا ،رص�ده نش�طاء واعتروه
ّ
ُ
فاضحاً ،حيث بثت قناة “خر ترك”
ّ
الشهرية يف تركيا ،مقطع فيديو عىل

أس�اس أن�ه عمليّات عس�كريّة من
عفري�ن ،لكن ّ
تب�ني ّ
أن املقطع ليس
إال مجرّد لعب�ة فيديو ُتدعى “ميديل

أوف أونر”.
واختلف املُغرّدون عىل أهميّة املعركة
م�ن أساس�ها يف إدل�ب ،وأكذوب�ة
النضال من أجل الش�عب الس�وري
ال�ذي طل�ب م�ن الرئي�س أردوغان
ّ
التواجد ،فيما ّ
عر املُنارصون لألخري
عن تس�ليم الرئيس الس�وري بشار
األسد س�ورية لإليرانيني ،والروس،
وتس�ليم املُعارض�ة يف الش�مال
للرئي�س الرتك�ي ،ويف الحالتني هذا
احت�ال .وتع�رّض عد ٌد م�ن رجال
قصف
“ح�زب الل�ه” اللبنان�ي ،إىل
ٍ
من طائرة تركيّة مُ ّ
س�رية أس�فرت
ع�ن مقت�ل ع�د ٍد منه�م ،ودخل�ت
وكالة “األناض�ول” عىل خط الدعم
لعمليّ�ة تركي�اّ ،
وأك�دت ُحصوله�ا
عىل ما وصفتها بتس�جيات ،قالت
إنها لرجال الحزب ،يُس�مع صوتهم
خ�ال االس�تهداف الرتك�ي ،وه�م
يُوجّ هون انتقادات لروس�يا التي لم
ُتس�اعدهم ،والجيش السوري الذي
تركه�م ،بق�ول أحده�م “حصدونا
حصد” ،ويظهر مُ تم ّددا ً عىل األرض،
ويف خلفيّ�ة صوته أص�وات قصف،

وه�ي املُراس�ات الت�ي ل�م ُت ّ
ؤكدها
مص�ادر صحفيّة مُ حايدة مع غياب
ّ
وش�كك فيها
توثيق املكان والزمان،
ُنش�طاء لتبعيّة وكالة “األناضول”
لرتكيا.اإلعام السعودي ،واإلماراتي،
جن�ح إىل تس�جيل ورصد الخس�ائر
الرتكيّة يف إدلب ،وبالرّغم من وصفه
للجي�ش الس�وري بق�وّات النظام،
ّ
ووص�ف العمليّة باالعت�داء ،وأحام
ّ
بالتوس�ع عىل
الس�لطان العثماني
حساب س�ورية ،فيما ص ّدرت قناة
“العربيّ�ة” فيدي�و عن�رص ح�زب
ّ
تخ�ل الجيش
الل�ه ،وحديث�ه ع�ن
السوري عنهم ،بينما نعت حسابات
لبنانيّ�ة العنارص القت�ىل من حزب
الل�ه ،ون�رشت صوره�م مُ ع ّز ً
ي�ة
“باستش�هادهم” عىل حد وصفها.
أمّ ا قناة “الجزيرة” فكانت يف خندق
الرئي�س أردوغ�ان ُكلِّيّ�اً ،والوحيدة
الت�ي ّ
بثت خطابه أم�س عىل الهواء
ً
مُ
بارشة م�ع ترجم� ٍة حرفيّة ،وهو
توعد فيه ّ
الخطاب الذي ّ
بالثأر ملقتل
ِ
الجُ ن�ود األت�راك ،وإس�قاط النظام
السوري( .املصدر /رأي اليوم)

مقتل طفل وآخر يفقد الوعي قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية

إحراق مركز إيواء مهاجرين يف اليونان  ..وتركيا تواصل فتح حدودها باجتاه أوروبا
اليونان /متابعة الزوراء:
قتل طف�ل ،االثنني ،قبالة س�واحل
جزي�رة ليس�بوس اليوناني�ة بع�د
غ�رق ق�ارب للمهاجري�ن كان
ً
محم�ا بنح�و  50ش�خصاً ،كم�ا
أكد لفران�س برس املتحدث باس�م
رشطة امليناء ،فيما أرضم سكان يف
جزيرة ليس�بوس اليونانية ،النار يف
مركز س�ابق إليواء املهاجرين قرب
شاطئ سكاال س�يكامينياس ،كان
يس�تقبل املهاجري�ن مؤقت�ا ً تحت
إدارة املفوضي�ة العلي�ا لاجئ�ني يف
األم�م املتح�دة قبل أن يغل�ق نهاية
كان�ون الثاني/يناي�ر الفائت ،وبدأ
نق�ل املهاجري�ن إىل مرك�ز آخ�ر يف
الجزيرة.
وتدخل خفر السواحل اليوناني بعد
انق�اب ق�ارب نحو الس�اعة 8,30
( 5,30ت غ) قبالة سواحل الجزيرة
الواقعة يف بحر إيجه.
وأك�د املس�ؤول أن “ 46ش�خصا ً
خرجوا ساملني” ،لكن جرى انتشال
طفل كان “فاقدا ً للوعي” ولم تنجح
مح�اوالت إنعاش�ه ،فيما نقل طفل
ثان إىل املستش�فى.ويف ابتزاز إضايف
ألوروبا ،بغي�ة الحصول عىل دعمها
يف س�وريا ،واصل�ت تركي�ا فت�ح
حدودها أم�ام الاجئني عىل أرضها
باتجاه الحدود األوروبية.
فق�د وص�ل األح�د آالف املهاجرين
اإلضافي�ني إىل الح�دود اليوناني�ة
الرتكي�ة ،بهدف محاول�ة العبور إىل
أوروب�ا يف أعق�اب إع�ان الرئي�س

الرتكي رج�ب طيب أردوغ�ان فتح
حدود باده أمامهم.
وع�ر املهاج�رون القادم�ون م�ن
إس�طنبول ،وبينه�م س�وريون
وعراقيون وأفغان ،حقوالً سريا ً عىل
األقدام خلف بعضهم البعض باتجاه
معر بازارك�ويل الحدودي (أو معر
كاستانييس من الجانب اليوناني)،

وبينهم نس�اء وأطفال ،بحس�ب ما
أفادت وكالة “فرانس برس”.
إىل ذل�ك ،تواصل تدف�ق مجموعات
صغرية م�ن املهاجرين نحو الحدود
صباح�اً ،حامل�ني حقائبه�م ع�ىل
ظهورهم أو رؤوسهم.
يأتي ذلك فيما أرضم سكان يف جزيرة
ليس�بوس اليونانية ،مس�اء األحد،

النار يف مركز سابق إليواء املهاجرين
قرب ش�اطئ سكاال سيكامينياس،
كان يستقبل املهاجرين مؤقتا ً تحت
إدارة املفوضي�ة العلي�ا لاجئ�ني يف
األم�م املتح�دة قبل أن يغل�ق نهاية
كان�ون الثاني/يناي�ر الفائت ،وبدأ
نق�ل املهاجري�ن إىل مرك�ز آخ�ر يف
الجزيرة.

ووص�ل  500مهاج�ر ع�ىل األق�ل،
األحد ،إىل نقاط مختلفة يف ليسبوس
ع�ىل مت�ن  10زوارق ،م�ا أغض�ب
السكان حيال وصول هؤالء فمنعوا
زورق�ا ً يقل نح�و  50مهاج�را ً من
الرس�و ورصخوا يف وجههم “عودوا
إىل تركيا”.
بدورها ،أعلن�ت الحكومة اليونانية

أنه�ا تواج�ه تهدي�دا ً خط�ريا ً م�ن
آالف املهاجري�ن الذين تجمعوا عىل
حدودها بعد أن خففت تركيا القيود
التي كانت مفروضة عىل تحركهم.
وقال ستيليوس بيتساس ،املتحدث
باس�م الحكوم�ة ،للصحافي�ني إن
“تركيا تدفع وتش�جع هذا التحرك،
ويف ظل األوضاع الحالية فإن الوضع
الحايل يمث�ل تهديدا ً فع�االً وخطريا ً
وغري متوازن لألمن القومي للباد.
يف املقاب�ل ،يواص�ل الرئيس الرتكي
اس�تثمار ورق�ة الاجئ�ني ،بغي�ة
الحص�ول ع�ىل الدع�م األوروب�ي.
فقد كرر الي�وم اإلثنني قوله إن عىل
أوروب�ا املش�اركة يف تحمل “عبء”
املهاجرين.
وح�ض أردوغ�ان أوروب�ا ع�ىل
املشاركة يف تحمل “عبء” استقبال
املهاجرين ،متع ّهدا بأن تواصل باده
الس�ماح لاجئني بمغادرتها ّ
باتجاه
دول االتحاد األوروبي.
كما أكد خال خطاب ألقاء يف أنقرة
“بعدما فتحنا أبوابنا ،تلقينا العديد
من االتص�االت الهاتفي�ة ،قالوا لنا
أغلقوا األبواب .لكنني قلت لهم لقد
تم األمر ،انته�ى .األبواب مفتوحة.
وعليك�م اآلن أن تتحمل�وا نصيبكم
من العبء”.
يذكر أن اليونان كانت بوابة رئيسية
ملئ�ات اآلالف م�ن طالب�ي اللج�وء
يف  2015و 2016لكنه�ا أك�دت
الحقا ً ع�ىل أنها لن تس�مح بدخول
املهاجرين.

واحتش�د  13ألف مهاجر معظمهم
من الاجئني الس�وريني عىل الحدود
ب�ني تركي�ا وإيران بع�د ترصيحات
الرئي�س الرتك�ي عن فت�ح األبواب
أمام الاجئني من كل الجنسيات إىل
أوروبا.
وكانت املنظم�ة الدولية للهجرة قد
ذك�رت يف بيان أن “آالف املهاجرين،
وبينه�م عائات وأطف�ال ،يقضون
ليل�ة باردة ع�ىل الحدود ب�ني تركيا
واليونان” ،مش�رية إىل أن موظفيها
ش�اهدوا “م�ا ال يق�ل ع�ن  13ألف
شخص محتشدين عىل طول الحدود
التي يبلغ طولها  212كيلومرتاً”.
ويف وق�ت س�ابق ،الس�بت ،أطلقت
الرشط�ة اليوناني�ة الغ�از املس�يل
للدم�وع إلبع�اد مئ�ات املهاجري�ن
الذين احتش�دوا لعب�ور الحدود من
تركي�ا ورش�قوها بالحج�ارة م�ع
انتقال تداعيات الحرب يف سوريا إىل
أعتاب االتحاد األوروبي.
يأت�ي هذا التس�اهل الرتك�ي بفتح
الحدود أمام الاجئني ،يف وقت تشهد
العاقات بني اليونان وجارتها تركيا
توترا ً متصاعدا ً.
فبعد إعان أنقرة يوم الخميس أنها
ل�ن تمنع م�ن اآلن فصاع�دا مئات
اآلالف من طالب�ي اللجوء من بلوغ
أوروب�ا ،وذلك إثر مقت�ل  33جنديا ً
تركيا ً يف رضبة جوية بمنطقة إدلب
الس�ورية ،اتهمتها اليونان بإرسال
املهاجري�ن إىل الح�دود قص�دا ً ويف
“هجوم” منظم.
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أكد استعادة ( )410مليارات دينار إىل خزينة الدولة

أمانة بغداد تكشف خطتها لتوزيع
األراضي بني موظفيها
بغداد /الزوراء:
أوضحت امانية بغداد ،امس االثنن ،خطتها لتوزيع األرايض بن العاملن لديها ،مؤكدة
ان دائرة التصاميم مازالت تدرس بعض املواقع لتحديد األرايض داخلها من اجل توزيعها
بن العاملن.
وقال مدير العالقات واالعالم يف األمانة ،حكيم عبد الزهرة ،يف ترصيح صحفي ان “امانة
بغيداد صادقت عىل توزيع مجموعة أراض سيكنية للعاملن فيهيا ،حيث مازالت دائرة
التصامييم تعمل مين اجل تحدييد األرايض وتصميمها مين اجل التوزييع ،ومن املؤمل
إنجازها خالل أسابيع قليلة”.
وأضياف ان “دائرة التصاميم تدرس أربعة مواقع لتحديد مجموعة أراض داخلها بهدف
توزيعها بن موظفي األمانة املشمولن عىل وفق نقاط يتم احتسابها فيما بعد».
وأوضيح ان “األرايض التي سييتم توزيعها تقع ضمن حدود بغيداد وقريبة من املناطق
السيكنية املخدومة ،ليتم فيما بعيد خدمتها عندما تتوفر التخصيصيات املالية الالزمة
لذلك”.

نسيج الناصرية يعتزم إنتاج 10
آالف كمامة يوميا
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جملس مكافحة الفساد يرصد أكثر من ألف مشروع متلكئ
ويوقف هدر ترليوني دينار
بغداد /الزوراء:
كشف املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء ،عادل
عبيد املهدي ،امس االثنين ،عن رصد مجلس
مكافحية الفسياد أكثر مين  1000مرشوع
متلكئ يف البالد.
وقال املكتب يف بيان تلقت «الزوراء» نسيخة
منيه ،إن “مين أهيم واجبات املجليس األعىل
ملكافحة الفسياد (وهو مجلس تنسيقي بن
الجهيات العاملية والجهات السياندة يف هذا
املجال) ،الذي تم تفعيله برئاسة عبد املهدي،
وضيع فلسيفة وآلييات مكافحية الفسياد
ومسياعدة تلك الجهيات عيىل أداء واجباتها
سواء يف تعزيز الصالحيات أو إرسال القوانن
الالزمة للترشيع ،باالضافة إىل إشياعة ثقافة
مكافحة الفساد.
وأوضيح البيان أن “إنجيازات مهمة وعملية
تحققت عىل مسيتوى مكافحة الفسياد فقد
تمكنت هييأة النزاهة من إيقياف هدر مبلغ
ترليونيي دينيار منها مبليغ ( )410مليارات
دينيار تمّ يت إعادتيه إىل خزينة الدولية ،كما

ت ّم رصيد أكثر من ( )1590مرشوعيا ً مُ تلكئا ً
بسيبب تقصري اليوزارات والجهيات املعنية،
إضافة إىل اسيرداد نحيو ( )12مليون دوالر،
وهنياك ( )210ملييون دوالر يف مراحيل
االسيرداد األخرية ،وأصدرت الهييأة أحكاما ً

بحق ( )1143شخصا ً منهم عدد من الوزراء
والدرجات الخاصة”.
وأشيار إىل أن “الحكومية اتجهيت إىل فرض
القانون وإعادة هيبة الدولة من خالل معالجة
حاالت االنفالت واملخالفات القانونية بالحياة

اليومية للمواطنن من جانب ،ويف التعامالت
الحكوميية من جانيب اخر ،فبيدأت بتفعيل
قانيون املرور ورصيد املخالفات واملحاسيبة
عليها ،مما أظهر نتائج ملموسية باستجابة
املواطنين ،وعودة سييطرة رجيل املرور عىل
الشيارع ،باإلضافية إىل التطيور الواضيح يف
الجانيب األمنيي املجتمعيي بانخفياض عدد
الجرائم بشيكل عام بنسبة ( )%23عن العام
امليايض ميع ارتفياع نسيبة تفكييك الخاليا
اإلرهابيية ،ومنع حاالت التسيلل عرب الحدود
بنسبة ( )%40عن العام املايض».
وتابع أن “أوامر صدرت إىل جميع املحافظات
بالبدء الفوري بمعالجة ملف التجاوزات عىل
األرايض والشيوارع وأماكين النفيع العام”.
مبينيا ً أن “البدايية كانيت موفقية ،حيث ت ّم
فعالً تحقيق نجاحيات مهمة رافقتها حملة
تأييد شيعبية وإعالمية ،خصوصا ً يف األماكن
التي ت ّم التجياوز عليها ألغيراض تجارية أو
اسيتغاللها مين قبل جهيات متنفيذة خالفا ً
للقانون”.

تدمري مضافة لـ”داعش” تضم صواريخ يف اجلزيرة الكربى

احلشد واجليش يباشران تنفيذ عملية «علي اهلادي» بني ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير معمل نسييج النارصية ،رزاق
حسين الركابي ،امس االثنين ،عن بلوغ
انتاجهيا مين الكماميات  4000كمامية
يومييا ،فيما اكد العمل عىل انتاج  10االف
قطعة يوميا.
وقيال الركابيي يف بييان اطلعيت علييه
«الزوراء» إن “الرشكية العامة لصناعات
النسيج والجلود وضمن الخطة التشغيلية
خصصيت ملياريين و 500ملييون دينار
الفتتاح خطن انتاجيين إضافين إلنتاج

اغطية الديباج بجمييع انواعه ،ولالحذية
الجلديية العسيكرية واملدنيية يف مصنيع
منسوجات ذي قار».
وأضياف الركابيي أن “املصنع افتتح خط
انتياج جدييدا إلنتاج الكماميات ،من أجل
تجهيز املذاخر والصيدليات السيتخدامها
يف الوقاية من فاييروس (كورونا) ،بواقع
اربعة االف قطعة يوميا».
وأكيد الركابيي انه “سينعمل عيىل زيادة
االنتاج بعد مضاعفية العمل ،للوصول اىل
معدل انتاج عرشة االف قطعة يوميا”.

بغداد /الزوراء:
بارشت قيادة عمليات نينوى للحشد
الشيعبي وقيوات الجييش ،اميس
االثنن ،تنفييذ عملية “عيل الهادي”
لتطهري الصحراء الرابطة بن نينوى
وصالح الدين و االنبار.
وذكير بيان إلعالم الحشيد الشيعبي

كربالء تبدأ إنشاء طريق حولي
باجتاه بغداد بكلفة  3مليارات
بغداد /الزوراء:
اعلنيت مديريية بلديية قضياء الحسيينية بكربيالء املقدسية ،اميس االثنن،
عين مبارشتها بانشياء طريق حيويل بطول  3كيليو وبكلفة اجماليية تبلغ 3
مليارات.
وقال مدير البلدية ،حيدر املسعودي ،يف ترصيح صحفي إن “طريق الحويل الذي
يربط مركز قضاء الحسيينية بطريق بغداد من املشاريع االسراتيجية املهمة
واملتوقف عن العمل منذ العام  2014بسبب االزمة املالية».
واضياف املسيعودي ان “الطريق يمتد من خلف مستشيفى الحسيينية العام
باتجياه طريق بغداد بطيول  3كيلو مر ،وبعرض  30ميرا ،وبكلفة اجمالية
تبلغ  3مليارات من تخصيصات املحافظة».
واشيار اىل ان “الطرييق ،ويف حيال اكتماله ،سييخفف الكثري مين االختناقات
املرورية ،السييما يف الزيارات املليونية كونه سييكون مميرا للعبور بن طريق
الحسينية وطريق بغداد”.

كربالء تعلن توزيع  4آالف قطعة
أرض سكنية خالل الشهر احلالي
بغداد /الزوراء:
اعلين محافظ كربالء املقدسية ،نصيف
الخطابي ،امس االثنن ،عن توزيع اكثر
من  4االف قطعة ارض سيكنية ملختلف
الرشائح من ابناء املحافظة خالل الشهر
الجاري.
وقيال نصييف الخطابيي يف ترصييح
صحفيي إنيه “سييتم توزييع  4االف
قطعة ارض سكنية كوجبة اوىل لرشائح
املجتمع املختلفة السيما رشيحتي املرأة

بيال معييل وذوي االعاقة خالل الشيهر
الجاري».
واضياف الخطابيي ان “قرابية  3االف
قطعة ستوزع يف مركز املحافظة ،وقرابة
 900قطعية يف قضاء الحر ،وقرابة 130
قطعة يف قضاء عن التمر».
وأشيار محافظ كربيالء اىل “وجود آلية
لتوزيع هيذه الوجبة من قطع االرايض،
فيما ستكون وجبات اخرى لتشمل اكرب
عدد ممكن من املواطنن”.

تلقيت «اليزوراء» نسيخة منيه ،أن
“قييادة عملييات نينيوى للحشيد
الشيعبي بيارشت ،صبياح اميس،
بعمليية عييل الهيادي يف الجزييرة
الكيربى املمتدة بين املوصل وصالح
الدين واالنبار لتطهريها من املجاميع
اإلجرامية”.

النزاهة تضبط تصاريح
ومعامالت كمركية خمالفة
يف ميناء أم قصر
بغداد /الزوراء:
كشيفت دائرة التحقيقيات يف هيئة النزاهة،
اميس االثنن ،عين قيامها بتنفييذ عمليتن
منفصلتين لضبيط تصارييح ومعاميالت
گمرگية لم يتم اسيتيفاء الرسيوم القانونية
املفروضية عليها يف مديريية گمرگ أم قرص
األوسيط وميناء أ ِّم قرص الشيمايل ،مبينة أن
العمليتن أسفرتا عن ضبط عدد من املتهمن،
من بينهم مسؤول يف مديرية الگمرگ.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منيه ،إن “مالكات مديريَّية تحقيق البرصة،
التيي انتقليت إىل گميرگ أم قرص األوسيط،
َّ
تمكينت من ضبط مسؤول األمور الگمرگية؛
لقيامه برصف دفير تصاريح گمرگية ألحد
املخلصين بشيكل مخاليف للقانيون ،حيث
ضب َ
ُ
طت بحوزة املخلص ( )25ترصيحة دون
ِ
دفع الرسوم القانونية لها”.
وأضاف البيان أنه “تيم خالل العملية ضبط
( )250ترصيحية لم يتم اسيتيفاء الرسيوم
ً
فضيال عن تصاريح أخرى
املفروضة عليها،
كانت مخفية خلف كرفانات االستنسياخ”.
مبينة ان “ميالكات املديرية تمكنت ،بعملية
منفصلة يف ميناء أ ِّم قرص الشمايل ،من ضبط
ثالثة معقبين بحوزتهم معاميالت گمرگية
أثناء قيامهم بإكمال إجراءاتها بدون تخويل
رسمي».
وأشيار إىل أنه “تي َّم تنظييم محرضي ضبط
أصوليَّين باملضبوطيات يف العمليَّتين اللتن
ُن ِّف َذتيا بنا ًء عيىل مُ َّ
ذكرتي ضبيط قضائيَّتن،
وعرضهميا ،رفقية املتهمين عيىل قيايض
محكمة التحقيق املُ
ِّ
ختصية بقضايا النزاهة
يف البيرصة؛ اليذي قيرر توقيفهيم عيىل ذمة
التحقيق”.

وأضاف املوفيد ان “األلوية ،25 ،15
 ،44وفيوج القوات الخاصة للحشيد
وأقسيام قييادة العمليات السياندة،
باإلضافية إىل قطعيات مين الجيش
العراقي وطيريان الجيش ،شياركوا
بالعملية”.
من جهية متصلية ،دمرت قيوة من

الليواء  35بالحشيد الشيعبي ،امس
االثنين ،مضافة ليي” داعش” كانت
تضيم صوارييخ يف الجزييرة الكربى
التيي تقيع بين محافظيات نينوى
وصالح الدين واالنبار.
وذكير بيان إلعالم الحشيد الشيعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة

من اللواء  35بالحشد الشعبي عثرت
اثناء عملية عيل الهادي التي تنفذها
قيوات الحشيد الشيعبي والجييش
العراقي عيىل مضافة تضم صواريخ
مختلفية األنيواع» .وأضياف البيان
أن “مقاتييل الليواء دميروا املضافة
بالكامل».

التعليم تباشر تعفري اجلامعات للوقاية من كورونا
بغداد /الزوراء:
أعلنيت وزراة التعلييم العايل والبحيث العلمي،
اميس االثنين ،مبارشتهيا بتعفيري جمييع
الجامعيات والكليات يف عميوم العراق للوقاية
من فايروس كورونا.
وقيال املتحدث بإسيم وزارة التعلييم العال،ي
عدنيان العربي ،لوكالة األنبياء العراقية (واع)
تابعتيه «اليزوراء» ،إن «اليوزارة ،وبالتعياون
ميع وزارة الصحية ومديريية الدفياع املدني،
بيارشت تعفري جميع جامعات وكليات العراق
الحكوميية واألهليية للوقايية مين فاييروس
كورونا.
وأضاف أن «اليوزارة قامت بتمديد العطلة من
أجل إجيراء جميع عملييات التطهري والتعفري
للجامعيات حفاظا ً عىل سيالمة الطلبة والحد
من انتشار الفايروس ،وهذا يعد إجراء احرازيا ً
قامت به الوزارة ملنع انتشار الفايروس».
وأعلنت وزارة الصحة ،يف وقت سابق ،اكتشاف
حالتيي إصابية جديدتن بفيريوس كورونا يف

بغداد.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،سيف البدر ،يف
بييان :إن «حالتن جديدتن مؤكدتن بفريوس

كورونيا املسيتجد تي ّم اكتشيافهما يف قضياء
الرصافة ببغداد» .مشريا ً إىل أن «املصابن كانا
يف إيران ،وعادا مؤخرا للبالد».

القضاء حيكم بإعدام إرهابيني يف املوصل وصالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلن مجلس القضاء األعىل ،امس
االثنن ،عن صدور حكم باإلعدام
شنقا ً حتى املوت لعنرص يف تنظيم
«داعش» قام بي»اغتصاب» فتاة
ايزيديية يف مدينية املوصل .بينما
أصدرت محكمية جنايات صالح
الديين ،اميس ،حكمين باإلعدام
شنقا ً حتى املوت بحق «إرهابي»
عن جرائيم خطف وقتل يف قضاء
الرشقاط.
وقال املركز اإلعالمي للمجلس يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
إن «محكمية جناييات الكرخ يف
رئاسية اسيتئناف بغداد /الكرخ

االتحادية أصدرت حكما ً باإلعدام
شينقا ً حتى املوت بحق االرهابي
املُ ّ
كنيى بي (أبو هميام) أقدم من
جملة أفعاله عيىل إغتصاب فتاة
إيزيدية أثنياء اجتياح العصابات
اإلرهابية ملحافظة نينوى».
وأوضيح املركيز أن «املشيتكية
االيزيدية أهداها التنظيم اإلرهابي
إىل املجيرم كسيبية مكافيأة ليه
عىل جرحه يف إحيدى املعارك مع
القوات األمنية العراقية» .مشريا ً
إىل أن «املحكمية حكميت عيىل
االرهابيي باالعيدام شينقا وفقا
ألحيكام امليادة الرابعية  2/مين
قانون مكافحة االرهاب رقم 13

لسنة .».2005
بينميا أصدرت محكمية جنايات
صيالح الديين ،اميس االثنين،
حكمين باإلعيدام شينقا ً حتيى
املوت بحيق «إرهابي» عن جرائم
خطف وقتل يف قضاء الرشقاط.
وقيال املركيز اإلعالميي ملجليس
القضياء األعيىل يف بييان تلقيت
«الزوراء» نسخة منه ،إن «الهيئة
الثانيية ملحكمة جناييات صالح
الدين نظرت دعوين اثنتن ملدان
واحد ،الدعيوى االوىل عن جريمة
خطيف وقتيل عضيو مجليس
ناحية السياحل االيير يف قضاء
الرشقياط ،والدعيوى الثانية عن

جريمية خطيف وقتل مسيؤول
الصحوة يف قضاء الرشقاط».
وأضاف البييان أن «املدان اعرف
باالنتماء اىل مايسيمى عصابات
داعيش االرهابيية بعدميا ردد
البيعية وارتيدى اليزي االفغانيي
النارصية وحمل السالح واشرك
يف عدة عمليات اجرامية مع افراد
مجموعتيه يف مناطيق الكييارة
ومخميور ومصطفيى بيجيي».
مبينا ً أن «االحكام باإلعدام شنقا
حتيى امليوت بحيق امليدان يأتي
اسيتنادا ألحكام املادة الرابعة1/
من قانون مكافحة اإلرهاب رقم
 13لسنة .»2005

حددت آلية استيفاء مبلغ “طالب احملاوالت” يف املدارس األهلية

الرتبية تعلن ضوابط التقديم للدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي احلالي
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية اإلجازات الدراسيية يف وزارة
الربيية ،اميس االثنين ،ضوابيط التقديم
للدراسات العليا داخل العراق للعام الدرايس
 .2021-2020مين جهية اخيرى ،اعلنيت
اليوزارة ،اميس ،عين تحديد آلية اسيتيفاء
مبالغ “طالب املحاوالت” يف املدارس االهلية
للسنة الدراسية الحالية . 2020-2019
وقالت مديرية اإلجازات الدراسيية يف وزارة
الربية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
إن «اليرشوط العامة للتقدييم والقبول هي
أن ال يقل معدل املتقدم لدراسية املاجستري
أو ميا يعادلها عين ( ،)%65ويسيتثنى من
ذليك الربيع األول بالنسيبة لالختصاصيات
الطبيية والهندسيية ،وأال يزييد عمره عن
 45سينة ،ويسيمح ملوالييد 1975/4/20
فميا فيوق بالتقديم ،أميا املتقدم لدراسية
الدكتوراه فيجب أال يقل معدله عن ()%70
وأال يزيد عمره عن  50سنة ويسمح ملواليد

 1970/4/20فميا فيوق بالتقديم ،عىل أن
يسيتثنى املتقدم لدراسية الدبلوم العايل من
رشطي العمر واملعدل».
وأضافيت املديريية« :يشيرط يف املتقيدم
لدراسية الدبليوم العيايل ،واملاجسيتري من
املوظفين أن تكيون لدييه خدمية وظيفية
فعلية سينتن من تأرييخ حصوله عىل آخر
شيهادة ،فيميا يشيرط املتقيدم لدراسية
الدكتوراه أن تكيون لديه خدمة فعلية ملدة
سينتن بعيد حصوله عىل اخر شيهادة من
احتساب هذه الخدمة».
وتابعيت أنيه «يحيق للمتقدمين لدراسية
الدكتوراه من املوظفن من غري املشيمولن
بقانيون الخدمية الجامعية وممين منحوا
شهادة املاجسيتري ضمن املدة املحددة دون
تمدييد وحصلوا عىل تقديير ال يقل عن جيد
جدا ً التقديم للدراسات العليا باعتماد تاريخ
انتهاء الدراسة».
وأشيارت املديرية إىل أن «التقديم للدراسات

العلييا للجامعيات كافية يكيون الكرونيا ً
( ،)onlineومين خيالل املوقيع االلكروني
(  ،) adm.rdd.edu.iqوذليك ابتيدا ًء مين
 2020/4/20ولغاية .»2020/6/3

من جهة اخرى ،اعلنت وزارة الربية ،امس
االثنين ،عين تحديد آليية اسيتيفاء مبالغ
“طالب املحاوالت” يف املدارس االهلية للسنة
الدراسية الحالية . 2020-2019

وقاليت اليوزارة يف بييان تلقت «اليزوراء»
نسيخة منيه ،إن “املديرية العامية للتقويم
واالمتحانات وجهت جميع املدارس األهلية
يف املحافظيات كافة بعيدم مطالبة الطالب
املشيمولن بنظيام املحياوالت بكامل أجور
السنة الدراسية».
وأضاف البيان أنه “سييتم اسيتيفاء مبالغ
منهم عىل قدر املواد التي يرومون اعادتها يف
االمتحانات الوزاريية للعام الدرايس الحايل،
إذ يقيوم الطالب بدفع أجور املواد التي يريد
اعادة االمتحان فيها”.
ويف سيياق اخير ،أكيدت وزارة الربيية أن
اجراءاتهيا مرتبطة بما تتخذه خلية االزمة
بخصوص انتشار فريوس كورونا وتعطيل
الدوام من عدمه للحد من خطورة الفريوس،
كاشيفة عن طبيعة تقليص دوام املوظفن
يف الوزارة.
وقال املتحدث بإسيم الوزارة ،حيدر فاروق،
يف ترصيح صحفي ،إن «كل القرارات املتخذة

سيتكون من قبل خلية االزمة التي شيكلت
برئاسية وزارة الصحة ومعية التعليم العايل
والربية وامانة بغداد» .مبينا ً أنه «إذا كانت
هنياك قيرارات بتمديد العطلية الربيعية او
ايقاف الدوام الرسمي او استئنافه االسبوع
املقبل سيكون من قبل خلية االزمة».
وبين أن «الربية ارسيلت تعميميا لجميع
املديرييات العامية لهيا بيأن يكيون هناك
تقلييص للدوام الرسيمي بنسيبة  50باملئة
يسيتثنى منيه امليدراء العاميون واليوكالء
ُ
والشعب».
ورؤساء االقسام
وأضاف أن «التقليص سيكون عىل املوظفن
ملنيع التجمعات اكثر وتقليل هيذه الكوادر
مين أجيل أن تكون هنياك فرصة سيانحة
لوزارة الصحة إلداء عملها بشكل جيد».
واشيار اىل ان «الربيية من خيالل كوادرها
ايضيا ً تقيوم بتعفيري وتعقييم امليدارس
ومتواصلين مع الصحة واليوزارات املعنية
االخرى للحد من انتشار فريوس كورونا».
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سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

بغداد /الزوراء:
أغلق سوق العراق لألوراق املالية،
ام�س االثن�ن ،مرتفع�ا بنس�بة
( )0.80%عن الجلس�ة السابقة،
وج�اءت م�ؤرشات ت�داول س�وق
الع�راق لألوراق املالي�ة ليوم امس
عىل النحو اآلتي :بلغ عدد الرشكات
املدرج�ة  103رشك�ة ،وبل�غ عدد
ال�رشكات املتداول�ة  36رشك�ة،
بينم�ا بلغ ع�دد االس�هم املتداولة
( )775.127.926س�هما ،وبلغت
قيم�ة االس�هم ()703.125.248
دينارا .
واغلق مؤرش االس�عار ISX 60يف
جلسة امس عىل ( )466.51نقطة
مرتفع�ا بنس�بة ( )0.80%ع�ن

اغالقه يف الجلس�ة السابقة البالغ
( )462.81نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )36رشك�ة
م�ن اص�ل ( )103رشك�ة مدرجة
يف الس�وق ،واصبح عدد الرشكات
املتوقف�ة بقرار م�ن هيئة االوراق
املالي�ة لع�دم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )24رشكة .
وبلغ ع�دد االس�هم املش�راة من
املس�تثمرين غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق النظام�ي ( )105مليون
س�هم بقيم�ة بلغ�ت ()44.380
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ
( )22صفقة عىل اس�هم رشكة 3
رشكات.
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة

استمرار استقرار الدوالر يف البورصة
احمللية

بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية،
ام�س االثن�ن ،املواف�ق ( 2اذار
.)2020
وسجلت أس�عار بورصة الكفاح يف

بغ�داد  120.300دين�ارا لكل 100
دوالر .وكانت أسعار البيع والرشاء
يف مح�الت الصرفة كاآلتي :س�عر
بي�ع الدوالر بل�غ  120.500دينارا.
أم�ا س�عر رشاء ال�دوالر فس�جل
 119.500دينارا.

بغداد /الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املركزي
العراق�ي يف مزاد ،امس االثنن،
ووصلت اىل  210مليون دوالر يف
مزاد بي�ع العملة األجنبية ،بعد
ان س�جلت يف م�زاد امس 236
ملي�ون دوالر .من جهة اخرى،
نرش البن�ك املرك�زي العراقي،
امس ،جدوالً بأس�عار السبائك
واملسكوكات الذهبية لألسبوع
الحايل.
وأظهرت بيانات البنك املركزي
العراق�ي إن «إجم�ايل البي�ع
النق�دي منه�ا بل�غ  24مليون
دوالر ،و 920ال�ف دوالر.

أم�ا إجم�ايل البي�ع ألغ�راض
تعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج
(ح�واالت ،اعتمام�دات) ،فبلغ
وإجم�ايل
،185.420.532
املبيع�ات الكلي�ة س�جل
.210.340.532
ولفت اىل ان «س�عر بيع املبالغ
املحول�ة لحس�ابات املص�ارف
يف الخ�ارج { }1190دينار لكل
دوالر ،وهو سعر البيع النقدي
نفسه».
وق�ال املرك�زي إن املبيع�ات
املنفذة بم�زاد امس هي نتائج
نافذة بيع العملة األجنبية لليوم
الثالثاء املوافق .2020/3/3

البنك املركزي يبيع  210ماليني
دوالر يف مزاد العملة

العدد/371:ش2020/
التاريخ2020/3/1:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة
اعالن
مل�ا ج�اء بق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الش�طرة املؤرخ
 2020/3/1وال�ذي تضمن النرش يف صحيفت�ن محليتن بالدعوى
املرقم�ة (/371ش )2020/وموضوعها طلب الحكم بوفاة املفقود
(س�تار جاس�م محمد فرحان) فإذا كان املفقود اعاله حيا ً او من له
حق االعراض عىل موضوع الدعوى مراجعة املحكمة بنفسه او من
ين�وب عنه خالل مدة (ع�رشة) أيام من تاريخ الن�رش يف الصحيفة
اليومية ويف موعد املرافعة املصادف يف  2020/3/16وبعكسه سوف
تقوم املحكمة بإصدار قرار حكم بوفاة املفقود اعاله.
القايض
صباح خشن حنون

من املس�تثمرين غ�ر العراقين يف
السوق النظامي ( )54,080مليون
س�هم بقيمة بلغ�ت ()128,518
مليون دينار من خالل تنفيذ ()97
صفقة عىل اسهم  7رشكات .
وبلغ ع�دد االس�هم املش�راة من
املس�تثمرين غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق الثاني ( )760الف س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ( )1,824ملي�ون
دينار من خالل تنفيذ  10صفقات
عىل اسهم رشكة واحدة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة من
املس�تثمرين غ�ر العراقي�ن يف
الس�وق الثان�ي ( )2.960ملي�ون
س�هم بقيم�ة بلغ�ت ()5,036
ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 11
صفقة عىل اسهم رشكتن.
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق
املالي�ة اس�تخدم أنظم�ة التداول
االلكرون�ي واإلي�داع املركزي منذ
عام  ،2009ويسعى إلطالق نظام
التداول عرب االنرنت للمستثمرين،
وينظ�م خم�س جلس�ات ت�داول
أس�بوعيا ً من األح�د إىل الخميس,
ومدرج فيه  102رشكة مساهمة
عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراعة
والتأم�ن واالس�تثمار امل�ايل
والسياحة والفنادق.
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دعوات لدعم املصانع العراقية من خالل زيادة التخصيصات املالية
بغداد /الزوراء:
دع�ا عض�و املجل�س
االقتصادي العراقي ،غدير
العطار ،ام�س االثنن ،إىل
دعم املصانع العراقية من
خالل زيادة التخصيصات
املالي�ة والدع�م املعن�وي،
بالتزام�ن مع اإلج�راءات
الصحية ملكافحة فايروس
«كورونا».
وقال العطار يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه،
إن «املصان�ع العراقي�ة
الطبي�ة ،وخصوصا ً خالل
األيام القليلة التي مضت،
قام�ت بجه�ود جب�ارة يف
تصني�ع الكمام�ة الطبية
يف مصانع بغداد وسامراء
وباب�ل والنجف» .مش�يدا ً
ب�»الحس الوطني ملجابهة
األزم�ات الت�ي ت�رب
البالد» .وأضاف أن «حركة
املصان�ع العراقي�ة يف م�ا
يخ�ص إنت�اج الكمامات

الطبي�ة س�توفر تش�غيل
األي�دي العامل�ة وإيقاف
نزي�ف العمل�ة الصعبة يف
اس�تراد تل�ك الكمام�ات
م�ن الخ�ارج ،إضاف�ة إىل
تنش�يط حرك�ة الس�وق
الطبي�ة العراقي�ة» .مبينا ً
أن «املصان�ع العراقي�ة
بمختلف تش�كيالتها تعد
من املصانع ذات اإلنتاجية
والنوعي�ة العالي�ة الت�ي
تجعل ما تصنع ُه مضاهيا ً
للمنتوج األجنبي».
ولف�ت العط�ار ،إىل أن
«جه�ود جمي�ع الرشكات
التابع�ة ل�وزارة الصناعة
واملع�ادن ،ومنه�ا كذل�ك
الرشك�ة العام�ة لصناعة
ورشكات
الس�يارات
القطاع الخاص املتعاقدة،
تعم�ل ع�ىل وف�ق رؤى
اقتصادي�ة رغ�م بع�ض
العوائق الت�ي تقف بوجه
تلك الرشكات ومساندتهم

لل�وزارة يف األزم�ات التي
تم�ر عىل الب�الد من خالل
ع�دم توق�ف رشكاته�م
وش�دد
وتصنيعه�م».
العط�ار ع�ىل «رضورة
توزيع الكمامات املصنعة

محلي�ا ً بش�كل مجان�ي
للش�عب الذي لي�س لديه
إمكانيات ال�رشاء ،فضالً
ع�ن إعط�اء ال�دروس
للمراح�ل
والواجب�ات
األوىل م�ن خ�الل القنوات

التلفزيوني�ة واملراح�ل
املتقدم�ة والجامعات من
خ�الل االنرن�ت ك�ي ال
يخرسون الع�ام الدرايس،
وم�ن أج�ل الوقاي�ة م�ن
فروس كورونا».

الرياضي

أصفر وأمحر

فالريو :مررت بأسوأ أربعة أشهر يف
مسريتي التدريبية

بغداد /متابعة الزوراء
اكد الروماني ،تيتا فالرييو ،مدرب فريق امليناء بكرة القدم :ان الفرتة التي توقفت فيها
منافس�ات الدوري املمتاز هي األس�وأ يف رحلتي التدريبية؛ حي�ث عانينا من املجهول،
ً
فريقا جي ًدا وبدأنا بش�كل طيب ،ثم تم إيقاف ال�دوري ملدة تجاوزت االربعة
و أعددن�ا
أشهر.
ً
وأحيانا ن�رتك التدريبات وأخرى نخفف رتم
واض�اف :لقد كن�ا نرفع من رتم التدريب،
الوحدات التدريبية ،وهذا املوضوع أربكنا بش�كل كبري ،لكن باألخري تمكنا من تحضري
الفريق ،وتحقيق بداية جيدة ،وهذا األهم.
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باسم قاسم يستهدف الصدارة وخلدون إبراهيم يؤكد سعي فريقه إليقاف نزيف النقاط
بغداد /متابعة الزوراء
أوض�ح ،باس�م قاس�م ،م�درب
ال�زوراء ،أن فريق�ه س�يخوض
لق�اء الي�وم أم�ام أمان�ة بغداد،
بشعار الصدارة واملنافسة بقوة
ع�ىل قم�ة الرتتي�ب يف ال�دوري
املمتاز.
وقال قاس�م“ :ان فريقنا خاض
مبارات�ني فق�ط م�ن الج�والت
الث�الث ،وحقق العالم�ة الكاملة
بست نقاط”.
وأض�اف “يف مب�اراة الي�وم أمام
أمان�ة بغداد ،س�يكون ش�عارنا
النق�اط الثالث والقف�ز لصدارة
الرتتيب ،رغم أن فريقنا سيعاني
من غي�اب الالعب�ني أحمد جالل
وأحمد فاضل”.
وتاب�ع “أمان�ة بغ�داد مناف�س
رشس عىل ملعبه ،الخصم يبحث
ع�ن تصحي�ح مس�اره ،نعلم أن
جميع مباريات الدوري العراقي
صعبة ومهم�ة ،يف ظل الطريقة
املعتم�دة للمس�ابقة بمرحل�ة
واحدة”.
وأش�ار إىل “أن الغياب�ات تؤث�ر
عىل الزوراء كونه ال يملك ذخرية
كب�رية ع�ىل دكة الب�دالء بخالف
األندية األخرى”.
وم�ن جانبه ،ش�دد قائ�د أمانة
بغ�داد ،خل�دون إبراهي�م ،ع�ىل
رضورة خط�ف نق�اط مب�اراة
الي�وم أم�ام ال�زوراء ،يف إط�ار
الجول�ة الرابعة من عمر الدوري
املمت�از ،وإيق�اف حال�ة نزي�ف
النق�اط التي رافق�ت الفريق يف
الجوالت املاضية.
وقال خلدون إبراهيم “ان القرعة
وضعتن�ا يف مواجه�ات ملتهبة،
نح�ن أم�ام مس�ؤولية إيق�اف
إهدار النقاط”.
وأضاف “بع�د  3جوالت ،فريقنا
غائ�ب تمامً �ا عن االنتص�ارات،

سيف القصاب  :مشاركة األندية
العراقية بدوري أبطال آسيا يف خطر

بغ�داد/متابع�ةال�زوراء
حذر مدير الرتاخيص الس�ابق لالتحاد
العراق�ي لك�رة الق�دم ،س�يف ع�ادل
القصاب ،اتحاد الكرة من مسألة مهمة
جدا ً قد توثر يف مشاركة األندية العراقية
يف دوري ابطال آسيا املوسم املقبل.وقال
القصاب إنه “كما معمول به كل موسم
يجب ع�ىل مدي�ر دائ�رة الرتاخيص ان
يرس�ل الئحة الرتاخيص لبطولة دوري
ابطال اس�يا والئحة ال�دوري املحيل اىل
االتحاد االس�يوي خالل ش�هر ش�باط
او اذار كح�د اق�ى لكي تت�م املوافقة
عليه�ا واعتماده�ا يف نظ�ام ال�كالس
نظ�ام تراخي�ص االندي�ة االلكرتوني،
وه�ذا ل�م يحص�ل حت�ى اآلن ،اي ان

اليوم ..انطالق اجلولة الثامنة من
دوري الكرة الرديف

مب�اراة الي�وم أمام فري�ق كبري
بحجم ال�زوراء ،لكنن�ا عازمون
عىل خطف النقاط الثالث”.
وأوض�ح “يجب علينا اس�تثمار
عام�ل األرض بش�كل مث�ايل،
كون املب�اراة مق�ررة يف ملعبنا،
س�يختار الجهاز الفني ،بقيادة
عصام حم�د ،الطريق�ة املثالية

عباس عطية :الكهرباء قادر
على مواجهة كبار الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
أكد مدرب الكهرباء ،عباس عطية ،أن فريقه أمام مهمة إثبات الذات يف الدوري
املمتاز ،بعد حصد نقطة وحيدة من  3جوالت.وقال عطية :ان الجوالت املاضية
أكدت قدرة الكهرباء عىل مواجهة الفرق الكبرية”.وأضاف “رغم األداء الطيب،
لكن لألسف عىل مستوى النتائج ما زلنا نبحث عن الذات ،كون القرعة وضعتنا
يف بداية نارية بمواجهة النفط والرشطة والزوراء ،وسنغادر يف الجولة الرابعة
إىل النجف”.وتاب�ع “هذه املباري�ات تأتي بالتزامن مع تأخر انضمام منس�اه
وأبو كونيه ،ومع ذلك الفريق قدم مس�تويات فنية أش�اد بها الجميع”.وأشار
ً
منوها اىل “ ان التحاق املحرتفني منساه وأبو
إىل أن الفريق وصل ملدينة النجف،
كونيه جاء متأخرًا ،مس�ألة إرشاك الثنائي أمر صعب نظرًا لعدم انس�جامهما
حتى اآلن”.وأتم “الكهرباء يضم طاقات شبابية واعدة ستحل محل املحرتفني
يف مواجهة النجف ،يجب علينا أن نعود بالنقاط الثالث”.

احملرتف املوريتاني الفالني
يتألق يف ظهوره األول مع امليناء
بغداد /متابعة الزوراء
سجل املهاجم املوريتاني ،عيل الشيخ
الفالن�ي ،ظهورا الفتا يف أول لقاء له
مع فري�ق امليناء يف مباراة ودية ضد
سفوان تحضريا ملواجهة الرشطة يف
الجولة الرابعة من الدوري.
وانتهت املواجه�ة بفوز امليناء ،5-0
س�جل ثالث�ة منه�ا نج�م املنتخ�ب
املوريتان�ي الس�ابق ع�ىل الفالن�ي

الخط�وة االوىل واالساس�ية لبدء العمل
يف الرتاخيص قد فش�لت”.وأوضح “انه
يتوجب عىل االتحاد العراقي لكرة القدم
ان يتدارك الوقت يف تسمية مدير لدائرة
الرتاخيص مع اثنني او ثالثة اش�خاص
مس�اعدين ل�ه تتوفر به�م القدرة عىل
ايجاد اللغة االنكليزي�ة مع القدرة عىل
ان يجيد العمل عىل الحاسوب ،ويفضل
من بينهم ان يكون ش�خصا اختصاصا
يف االم�ور املالية واخ�ر يف القانونية الن
املعيار املايل يعد املعيار االس�اس واملهم
يف نظ�ام الرتاخيص”.تج�در اإلش�ارة
اىل ان القص�اب ق�دم اس�تقالته م�ن
منصبه قبل ان يعلن االتحاد اس�تقالته
الجماعية.

الذي انض�م إىل الفريق قبل يومني يف
صفقة انتقال حر ،يستمر بموجبها
الفالن�ي م�ع الفري�ق حت�ى نهاية
املوس�م.وكان الفالن�ي ق�د س�جل
أيضا مع فريق الطلبة قبل ش�هرين
يف االنطالق�ة األوىل لل�دوري املمتاز،
مما جعله يلفت انتباه أندية عراقية
أخرى ،اختار من بينها عرض فريق
امليناء.

احتاد بناء األجسام حيدد شهر حزيران
موعدا إلنطالق بطولة العراق
بغداد /متابعة الزوراء
أص�در االتحاد العراقي لبناء االجس�ام قرارا ً مهما ً بش�أن انطالق بطولة
الع�راق للمتقدمني .2020وقال املنس�ق االعالمي لالتحاد ،هش�ام الواني
انه “بعد اعالن االتحاد االس�يوي تأجيل بطولة اسيا اىل مطلع شهر تموز
الق�ادم ونقلها من الصني اىل البحرين ،قرر االتح�اد العراقي إصدار قرار
جدي�د بش�أن بطول�ة العراق”.واوض�ح ان “االتحاد العراقي ق�رر اقامة
بطول�ة الع�راق للمتقدمني للف�رتة من  ٢٠-١٩-١٨من ش�هر حزيران يف
محافظة السليمانية”.وتابع “بعد قرار تأجيل بطولة الفيزيك والكالسيك
بعد انتش�ار وباء فريوس الكورونا تق�رر اقامتها للفرتة من ٢٧-٢٦-٢٥
من ش�هر حزيران ايضا ً يف بغداد”.واكمل انه “من خالل البطولتني سيتم
ترش�يح اوائل االوزان واالطوال للمشاركة يف وفد املنتخب الوطني لبطولة
اسيا يف البحرين”.وأتم الواني انه “بالنسبة لبطولة قاعات العراق املؤجلة
ستتم اقامتها حال استقرار الوضع الصحي يف البالد”.

ملواجهة الزوراء ،أوراق الفريقني
باتت مكشوفة”.
وأش�ار إىل “أن أمان�ة بغ�داد
يفتقد خدم�ات املحرتف جيمس
واملهاج�م أيم�ن رزي�ج بس�بب
اإلصابة”.
يش�ار إىل أن أمان�ة بغ�داد يف
رصيده نقطة واحدة بعد التعادل

مع النفط ،والخسارة أمام نفط
الوسط والقوة الجوية.
ويفتت�ح فريقا ال�زوراء وامانة
بغ�داد ،اليوم الثالث�اء ،مباريات
الجولة الرابع�ة من دوري الكرة
املمتاز عندما يلتقيان عىل ملعب
امانة بغداد ،وتقام اليوم الثالثاء
ايض�ا مب�اراة ثاني�ة تجمع بني

النج�ف والكهرب�اء ع�ىل ملعب
االدارة املحلي�ة ،وتق�ام ي�وم غد
االربع�اء مبارات�ان ايضا ،يلتقي
يف االوىل النف�ط م�ع الحدود عىل
ملع�ب االول ،ويواج�ه يف الثانية
صاحب االرض والجمهور فريق
اربيل منافس�ه فريق الصناعات
الكهربائية ،وتقام يوم الخميس

املقب�ل مبارات�ان ايض�ا ،حي�ث
يلعب نفط الوس�ط ع�ىل ملعب
كربالء مع ضيفه نفط الجنوب،
ويضي�ف ملع�ب الش�عب الدويل
مواجهة مهمة تجمع بني الطلبة
ونفط ميسان ،وتقام يوم السبت
مباراة واح�دة طرفاها الرشطة
وامليناء.

بغ�داد  /متابعة الزورا :تنطل�ق اليوم الثالثاء الجولة الثامنة م�ن الدوري الرديف
ملجموعة بغداد االوىل ،حيث س�تكون هناك مباراتان ،االوىل تجمع فريقي الحسني
وامان�ة بغداد يف ملعب الوالء ،فيما يضيف ملع�ب البياع املباراة الثانية بني فريقي
املش�اهدة وبالدي ،وتم تأجيل مب�اراة النجدة والقوة الجوية بس�بب التزام االخري
بالبطول�ة العس�كرية ،فيما س�يبقى فريق�ا الخط�وط وجنوب بغ�داد باالنتظار
.وحددت لجنة املس�ابقات الدور التاس�ع من الدوري نفس�ه يوم الس�بت املقبل،
حيث س�يلتقي فريقا بالدي والحسني يف ملعب االمني ،فيما سيواجه فريق جنوب
بغداد فريق النجدة يف ملعب الغزالية ،وايضا تم تأجيل مباراة القوة الجوية وامانة
بغداد بس�بب ارتباط فريق القوة الجوية بالبطولة العسكرية ،عىل ان يبقى فريقا
املش�اهدة والخطوط يف حالة انتظار.

صفارة أمحد علي تقود مباريات السلة يف أوملبياد طوكيو
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن�ت اللجنة املنظم�ة ألوملبياد طوكيو
قائمة الحكام الذي سيقودون مباريات
مسابقة كرة السلة يف االوملبياد.
وقال امني رس اتحاد الس�لة ،خالد نجم:
إن “االتح�اد ال�دويل لكرة الس�لة ،ابلغنا

بأنه تم ترش�يح الحكم ال�دويل العراقي
احمد ع�يل ش�وييل لقي�ادة مباريات يف
االوملبياد”.
وأوض�ح ان “االس�تدعاء يع�د انج�ازا ً
لكرة الس�لة العراقية ،التي تشهد تطورا
ملحوظا يف اآلونة األخرية” .مشريا ً اىل أن

“ش�وييل س�بق ان خاض تجارب دولية
كثرية ،ونجح فيها”.
يذك�ر ان أوملبي�اد طوكي�و س�تنطلق يف
الصيف املقبل ،ولم يطرأ عليها أي تأجيل
بالرغم من مخاو-ف كورونا.

جسنت مريام يتعادل وعلي عدنان خيسر يف الدوري األمريكي
متابعة /متابعة الزوراء
تعادل نادي ريال س�ولت لي�ك امام ضيفه
ن�ادي اورالن�دو س�يتي س�لبيا ً يف افتت�اح
الجول�ة االوىل م�ن ال�دوري االمريك�ي
للمحرتف�ني ..النتيجة الس�لبية س�يطرت
عىل مجريات الش�وط االول ،فالفرص التي

س�نحت للفريق لم ترتج�م اىل اهداف ،ويف
الش�وط الثاني دفع كال املدربني بأوراقهم
الهجومي�ة ،إال ان النتيجة انتهت كما بدأت
ليتقاس�م الفريقان نقاط املباراة ..املباراة
ش�هدت الظه�ور الرس�مي االول لل�دويل
جس�تن م�ريام م�ع فريق�ه الجدي�د ريال

س�ولت ليك ،حيث اش�رتك بديال يف الدقيقة
ال�� ٧٠بمرك�ز الجن�اح االيرس.فيما خرس
فانكوفر وايتكابس ،ال�ذي يلعب لصفوفه
ال�دويل ع�يل عدن�ان ،مبارات�ه االفتتاحية
ل�دوري املحرتف�ني االمريكي الت�ي جمعته
بضيفه سبورتينغ كانساس سيتي بثالثية
مقاب�ل ه�دف وحي�د ..كانس�اس تقدم يف
الدقيق�ة  ١٧م�ن عم�ر اللقاء ع�ن طريق
املكسيكي آلن باليدو ليعدل بعدها جاكوب
نيفرينسكي النتيجة لوايتكابس يف الدقيقة
 ،٢٨لكن متوس�ط امليدان غ�ادي كندا اعاد
كانساس للمقدمة بتسجيله لثاني االهداف
يف الدقيقة  ٣٩من عمر الش�وط االول الذي
انتهى ملصلحة كانساس بنتيجة  ..١-٢عيل
عدنان ش�ارك اساسيا ً مع فريقه فانكوفر
ولعب طوال  90دقيقة.

من قبل داعش اإلرهابي يف عام .”2015
وكانت وزارة الش�باب والرياضة قد اعلنت
اع�ادة العم�ل بش�مروع ملع�ب االنب�ار
االوملبي.
وذكرت ال�وزارة يف بيان أن “ك�وادر الدائرة
الهندس�ية ،متمثلة باملرشف العام ملشاريع
االنبار ،وبتوجيه ومتابعة من وزير الشباب
والرياضة احمد رياض ،بارشت أعمال إزالة
االنق�اض وتنقي�ط االماكن امل�راد فحصها
من قبل املكتب االستش�اري لجامعة بغداد،
للتأكد من س�المة االس�س لغرض املبارشة
باالعمال يف مرشوع ملعب االنبار االوملبي”.
وقال مدير عام الدائرة الهندسية ،نجم عبد
الواح�د ،وفقا ً للبي�ان :ان “املالكات بارشت
بالتع�اون م�ع دائ�رة البلدي�ة يف املحافظة

م�ن اجل تهيئة االمور التي تس�بق الرشوع
بإعادة االعمال يف امل�رشوع التي من املقرر
ان تبدأ خالل الفرتة املقبلة”.
ويف س�ياق منفص�ل ،أعل�ن وزير الش�باب
والرياض�ة ،احمد ري�اض ،مفاجأة س�ارة
بش�أن م�رشوع “الس�نبلة” الري�ايض يف
محافظة الديوانية.
وذكر بي�ان عن مكتب ري�اض“ :ان الوزير
التق�ى محاف�ظ الديوانية زهري الش�عالن،
وبحث معه س�بل تفعيل التعاون املش�رتك
بني الطرفني يف مجايلّ الشباب والرياضة”.
وأك�د رياض ان “الوزارة تعمل بجهد حثيث
س�عيا ً إلع�ادة العم�ل يف جمي�ع املش�اريع
املتلكئة ،وبحث اس�باب توقف كل مرشوع
بش�كل منف�رد م�ن اج�ل تذلي�ل العقبات

بكلفة  122مليار دينار ..ملعب األنبار يبصر النور قريباً

بغداد /متابعة الزوراء
ق�ررت وزارة الش�باب والرياضة تخصيص
مبل�غ  112ملي�ار دين�ار إلع�ادة اعم�ار
واس�تئناف العم�ل بمرشوع ملع�ب االنبار
األوملبي يف مدينة الرمادي.
وكان تنظي�م داع�ش اإلرهاب�ي قد نس�ف
امللع�ب ع�ام  ،2015بعدم�ا وصلت نس�بة
إنجازه اىل .50%
وقال مدير مديرية رياضة وش�باب االنبار،
عم�اد املش�هداني :إن “وزي�ر الش�باب
والرياض�ة ،وض�ع الحجر األس�اس إلعادة
اعم�ار ملعب االنب�ار األوملب�ي يف منطقة ٧
كيلو غرب الرمادي”.
وأض�اف ان “كلف�ة إعادة اعم�ار املرشوع
بلغت  112ملي�ار دينار عراقي ،بعد تدمريه

وتجاوزها عرب حلول آنية ومس�تقبلية ،لذا
نج�د ان بع�ض املش�اريع عاد العم�ل فيها
وبعضها اآلخر ما زلنا نعمل لتهيئة الس�بل
الكفيلة إلعادتها للعمل”.
واوض�ح ان “م�رشوع مدين�ة الس�نبلة
الرياضي�ة ال�ذي يتمتع بخ�واص وصفات
ممي�زة ع�ن بقية املش�اريع ،س�تتم اعادة
العمل في�ه قريبا ً جداً ،عق�ب االتفاق الذي
التوصل اليه مع الرشكة املنفذة” .مضيفا ً
”انن�ا س�نكون ع�ىل الوع�د م�ع جماه�ري
املحافظ�ة ومحافظ�ات الع�راق كاف�ة
من اج�ل إتمام ه�ذه املش�اريع الش�بابية
والرياضية التي ستكون عالمة فارقة تميز
بلدن�ا الحبيب ع�ن بلدان املنطق�ة والرشق
واالوسط”.

م�ن جهته ،قدم الش�عالن ش�كره وتقديره
لوزير الشباب والرياضة عىل “سعيه الدائم
من أجل تذليل الصعاب امام مرشوع مدينة
الس�نبلة الرياضي�ة واملش�اريع االخ�رى،
وقال ان “املحافظة س�تعمل عىل التنس�يق
م�ع ال�وزارة من اجل تس�خري نس�بة %٥
م�ن االم�وال املخصصة ملش�اريع الش�باب
والرياضة بالش�كل االمث�ل لكي تتناغم مع
املشاريع االسرتاتيجية للوزارة”.
ً
قائ�ال“ :س�نعمل م�ع ال�وزارة من
وأردف
اجل التنس�يق أيضا ً إلدام�ة مرشوع املدينة
الرياضي�ة والحف�اظ علي�ه ع�رب فتح باب
االس�تثمار ،فضالً عن وجود خطة لضمان
تمويل االندية واملؤسسات الرياضية االخرى
يف املحافظة”.
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ريال مدريد يهزم برشلونة ويعود لصدارة الدوري االسباني
حس�م ريال مدريد الكالسيكو عىل حساب
ضيف�ه برش�لونة  0 - 2يف قم�ة مباري�ات
األسبوع الس�ادس والعرشين من مسابقة
الدوري اإلسباني لكرة القدم.
س�جل هديف املب�اراة فينيس�يوس جونيور
وماريانو دياز يف الدقيقتني  71و.92
وبهذا االنتصار رفع ريال مدريد رصيده إىل
 56نقط�ة يف صدارة الرتتي�ب ،بينما تجمد
رصيد برشلونة عند  55نقطة يف الوصافة.
وظهر واضحا ً استمرار معاناة ريال مدريد
م�ن غي�اب اله�داف يف الوقت الذي فش�ل
به برش�لونة يف اس�تثمار ف�رص التهديف
املحققة التي أتيحت له خاصة عرب الفرنيس
أنطوان غريزمان.
ودخل زيدان بتش�كيلة مش�ابهة لتلك التي
خاضت املب�اراة التي خرسه�ا ريال مدريد
أم�ام مانشس�رت س�يتي  1 - 2يف ذه�اب
ثم�ن نهائي دوري أبطال أوروبا باس�تثناء
االعتماد عىل كروس ومارسيلو من البداية،
فيم�ا أخ�ذ كيك�ي ق�رارا ً جريئ�ا ً ب�إرشاك
جوردي ألبا العائد من اإلصابة أساسياً.
وعانى ريال مدريد من أزمة نتائج بخسارته
يف مناس�بتني بآخر ثالث مباريات يف جميع
املنافسات رغم ّ
أنه لم يقدم أدا ًء سيئا ً جداً،
خاص�ة يف ال�دوري اإلس�باني ،وه�و األمر
الذي جعل مدربه زيدان يتعرض للكثري من
االنتقادات بسبب خياراته الفنية.
وكرس ريال مدريد أفضلية برش�لونة إذ لم
يفز امللكي يف آخ�ر  7مباريات يف الليغا ضد
برشلونة (ت 3خ.)4
وراهن زيدان مجددا ً عىل الربازييل مارسيلو
ال�ذي ق� ّدم مب�اراة جيدة ج�داً ،كم�ا أعاد
كروس إىل القائمة الرئيسية بعد غيابه عن
لقاء مانشسرت سيتي ،يف الوقت الذي ّ
فضل

به إرشاك فينيسيوس عىل حساب الويلزي
غاريث بيل.
كم�ا كان اس�تبعاد زي�دان ليوفيت�ش
ّ
محل انتقاد لك�ن ماريانو دخل
وخامي�س
كبديل وأضاف الهدف الثاني.

أول تهدي�د يف املب�اراة ،كان م�ن الفرن�يس
كريم بنزيم�ا ،يف الدقيق�ة  ،6حيث وصلت
له الكرة يف منطقة الجزاء وسدد بقوة أعىل
مرمى تري شتيجن.
وجاء أول رد من برش�لونة يف الدقيقة ،21

حيث تلق�ى أنطوان جريزمان كرة عرضية
أرضي�ة م�ن زميله جوردي ألب�ا يف منطقة
جزاء الريال ،لكنه سددها بقوة زائدة لتعلو
مرمى تيبو كورتوا.
وواص�ل ري�ال مدريد مح�اوالت التس�ديد
من خ�ارج املنطقة ،وهذه امل�رة عرب توني
كروس يف الدقيقة  ،28والذي تلقى تمريرة
من بنزيما وسدد أعىل مرمى تري شتيجن.
وتصدى كورتوا لتسديدة ضعيفة من مييس
يف الدقيقة .30
وتأل�ق كورت�وا يف التص�دي النف�راد م�ن
الربازي�يل آرث�ر ميلو يف الدقيق�ة  ،34حيث
تصدى للكرة وحولها إىل ركنية.
وأرس�ل الربازي�يل فينيس�يوس جوني�ور
مهاج�م ري�ال مدريد ،تس�ديدة م�ن داخل
منطق�ة الجزاء ،أمس�ك بها الح�ارس تري
شتيجن بسهولة يف الدقيقة .37
وكاد مي�يس أن يُس�جل ه�دف التق�دم
لربش�لونة يف الدقيقة  ،38بتس�ديدة قوية
من داخ�ل املنطقة ،لوال تألق الحارس تيبو
كورتوا.
وانته�ى الش�وط األول بالتع�ادل الس�لبي
بدون أهداف بني القطبني.
ومع بداية الش�وط الثاني ،حاول إيس�كو
تهدي�د مرم�ى الكتالوني�ني ،بتس�ديد
صاروخي�ة عىل حدود منطقة الجزاء ،تألق
الحارس األملاني تري شتيجن يف التصدي لها
وحولها إىل ركنية يف الدقيقة .55
وتأل�ق بيكيه يف إنقاذ برش�لونة من الهدف
األول ،حي�ث س�دد إيس�كو كرة رأس�ية يف
الدقيق�ة  ،60نج�ح بيكيه يف تش�تيتها من
عىل خط املرمى.
وأه�در بنزيم�ا فرص�ة خطرة للتس�جيل،
حي�ث تلقى عرضية من زميله ألبا ،وس�دد

اعالم الكرتوني

ع�ىل الطائر ،لك�ن مرت التس�ديدة بجانب
القائ�م األي�رس للح�ارس ت�ري ش�تيجن يف
الدقيقة .63
وقرر كيكي س�يتني املدير الفني لربشلونة،
الدفع بمارت�ن برايثوايت ب�دال من أرتورو
فيدال.
وم�ن أول كرة حصل عليه�ا البديل ،انطلق
وس�دد كرة قوية ،ولوال سريجيو راموس،
لوق�ع الدانماركي عىل أول أهدافه بقميص
البلوجرانا يف الدقيقة .70
ونجح فينيس�يوس جوني�ور مهاجم ريال
مدريد ،يف تس�جيل الهدف األول يف الدقيقة
 ،71حيث انطلق عىل الطرف األيرس وس�دد
كرة اصطدمت ببكيه وس�كنت ش�باك تري
شتيجن.
وواص�ل س�يتني تغيرياته ،ب�إرشاك إيفان
راكيتيتش وأنس�و فاتي بدال من آرثر ميلو
وجريزمان.
وح�اول بيكي�ه تس�جيل ه�دف التع�ادل
لربش�لونة ،حيث حصل برشلونة عىل ركلة
ح�رة غري مبارشة ،وصلت الكرة يف املنطقة
إىل بيكي�ه الذي س�دد بال�رأس أعىل مرمى
كورتوا يف الدقيقة .82
ودف�ع زين الدين زي�دان املدير الفني لريال
مدريد ،بأوىل أوراقه بإرشاك لوكا مودريتش
عىل حس�اب إيس�كو ،ثم لوكاس فاسكيز
ً
وأخ�ريا ماريانو دياز
ب�دال من فالف�ريدي،
بدال من بنزيما.
ونج�ح البدي�ل ماريان�و دي�از يف تس�جيل
اله�دف الثاني لريال مدري�د بعد ثواني من
مش�اركته يف الدقيقة  ،92حيث انطلق عىل
الط�رف األيم�ن ،وتوغل يف منطق�ة الجزاء
وسدد مبارشة يف شباك تري شتيجن ،ليؤمن
النقاط الثالث للمرينجي.

كأس االحتاد اإلفريقي

برياميدز يواصل تألقه الالفت وتعادل املصري مع نهضة بركان
حقق فريق برياميدز املرصي فوزا ً عريضا ً والفتا ً
عىل مستضيفه فريق زاناكو الزامبي قوامه ثالثة
أه�داف دون رد يف إطار ذهاب الدور ربع النهائي
م�ن البطولة ،يف املباراة الت�ي أقيمت يف العاصمة
الزامبي�ة لوس�اكا .وافتت�ح برياميدز التس�جيل
مبكرا ً يف الدقيقة  18عن طريق املدافع عيل جرب،
قب�ل أن يضيف محم�د فاروق اله�دف الثاني يف
الدقيقة  24ويف الدقيقة  68تمكن صانع األلعاب
عبد الس�عيد من إضافة اله�دف الثالث من ركلة
جزاء.
وضم�ن ذهاب الدور ذاته س�قط فري�ق إنييمبا
النيج�ريي يف ف�خ التع�ادل م�ع ضيف�ه حوري�ا
الغيني ( )1-1وافتتح أوغسطني توندى أوالديبو
التس�جيل ألصحاب األرض يف الدقيقة  18قبل أن

يتعادل بونيفايس هابا لحوريا يف الدقيقة .71
ُ
التعادل بهدفني ملثلهما عىل القمة العربية
وسيطر
التي جمعت املرصي البورسعيدي بضيفه نهضة
وصيف النسخة املاضية يف ذهاب
بركان املغربي
ِ
ربع نهائي كأس االتحاد اإلفريقي.
َ
أهداف اللقاء عرب مهاجمه
الضيف املغربي دشن
محس�ن ياجور قبل نهاية الوقت األصيل للشوط
األول بدقيقة لينتفض امل�رصي يف الثاني ويعدل
النتيجة ع�رب الليبي (مفتاح طقطق) يف الدقيقة
َ
َ
الهدف
يس�جل
األوىل م�ن هذا الش�وط ،قب�ل أن
الثان�ي عرب حارس ِ نهضة ب�ركان زهري لعروبي
بالخطأ يف مرماه.
وع�اد نجم نهضة بركان محس�ن ياجور وأحرز
َ
ه�دف التع�ادل يف الدقيق�ة الثاني�ة والثمان�ني،

ليتأج�ل الحس�م إىل لق�اء اإلي�اب يف املغ�رب.
ووضع َحس�نية أغادير قدما ً أوىل يف الدور نصف
النهائ�ي م�ن مس�ابق ِة كأس االتح�اد اإلفريقي
بعد اكتس�احه مض َي َفه النرص الليبي بخماس�ية
دون رد يف ذهاب ربع النهائي .نج ُم املبارا ِة كريم
َ
مطلع
بركاوي افتت�ح النتيجة للضي�ف املغربي
خمس
الدقيق�ة العارشة ،وعاد الالع�ب ذاته بعد
ِ
َ
َ
ليضاع�ف تق�د َم الحس�نية به�دف ثان
دقائ�ق
ثالثيته الش�خصية موقعا ثالثَ
َ
وأكمل الربكاوي
أهداف فريقه يف الدقيقة السادس�ة والخمسني.
ورفع ماليك سييس غلة َ الضيف املغربي إىل أربعة
أهداف يف الدقيقة الثامنة والسبعني قبل أن يعود
الالعب ذاته ليختت َم خماس�ية حسنية أغادير
يف الدقيقة السابعة والثمانني.

مانشسرت سييت يواصل هيمنته على كأس الرابطة اإلنكليزية

ُتوّج مانشس�رت س�يتي بلق�ب كأس الرابطة اإلنكليزي�ة لكرة القدم
للم�رة الثالث�ة توالي�ا ً والس�ابعة يف تاريخه عقب فوزه عىل أس�تون
في�ال ( )1 - 2يف املباراة النهائية .عىل ملعب ويمبيل البش�هري ،افتتح
القناص األرجنتيني سريخيو أغويرو باب التهديف للسيتيزنس ()20
قبل أن يع ّزز زميله اإلس�باني رودري األفضلية بالهدف الثاني (،)30
يف حني بصم مبوانا ساماتا عىل هدف أستون فيال الوحيد (ّ .)41
وأكد
س�يتي بتتويجه بلقب  2020هيمنته عىل هذه املس�ابقة يف السنوات
األخ�رية حيث رفع لقبها يف  2018بتغلبه الرصيح عىل أرس�نال (- 3
 )0و 2019عىل حس�اب تش�يليس بركالت الرتجيح عق�ب التعادل يف
الوقتني األصيل واإلضايف دون أهداف .ورفع سيتي عدد ألقابه يف كأس
الرابط�ة اىل س�بعة ( 1970و 1976و 2014و 2016و 2018و2019
و )2020وأصب�ح ع�ىل بع�د لقب من الرقم القيايس املس�جل باس�م
ليفربول ،يف حني فش�ل أس�تون فيال يف إحراز اللقب للمرة األوىل منذ
 .1996وترتدي هذه املس�ابقة أهمية معنوية كبرية بالنس�بة ملدرب

س�يتي اإلسباني جوسيب غوارديوال ألنه توج من خاللها بلقبه األول
مع س�يتي عام  2018قبل أن يتبعه بالدوري املمتاز ،ثم نجح
يف املوس�م الت�ايل العام امل�ايض باحراز ثالثي�ة الدوري
والكأس�ني .وبعد أن فقد األمل منطقيا يف نيل لقب
ال�دوري املمت�از للموس�م الثالث تواليا بس�بب
الف�ارق الكبري بينه وب�ني ليفربول الذي يتجه
بثب�ات الحراز لقب�ه األول منذ ع�ام ،1990
نجح سيتي يف مواصلة سريه نحو محاولة
الفوز بثالثة ألقاب أيضا هذا املوس�م بما
أن�ه تأه�ل اىل ال�دور الخامس ملس�ابقة
الكأس حي�ث يحل غ�دا األربعاء ضيفا
عىل شيفيلد ونسداي ،اىل جانب قطعه
ش�وطا كب�ريا نحو رب�ع نهائي دوري
أبط�ال أوروب�ا بفوزه يف ذه�اب ثمن
النهائي خارج ملعبه عىل ريال مدريد
و ع�ىل
اإلس�باني  1 - 2يف منتصف األسبوع.
واح�دة
الرغ�م م�ن ف�وزه بس�بع وتعادله يف
الي�وم)
من املواجه�ات الثماني األخرية (قبل
لس�يتي
مع أستون فيال ،فإن املواجهة األخرية
الرابط�ة
م�ع ال�”فيلين�ز” يف مس�ابقة كأس
ا لثا ل�ث
لم تنت�ه لصالحه ،إذ خرج من الدور
 2-4بعد
موس�م  2013 - 2012بخس�ارته
مصمم�ا
التمديد .لكن فري�ق غوارديوال كان
مما ث�ل
أول أمس األحد عىل تجنب سيناريو
سيتي اىل
ض�د فيال الذين يع�ود انتص�اره األخري عىل
أن املهم�ة
 28أيلول/سبتمرب  2 - 3( 2013يف الدوري) ،إال
لم تكن س�هلة إذ واجه ال�”س�يتيزينس” فريقا مشاكسا قاومه
كثريا الس�يما يف الدقائق األخرية حي�ث كان قريبا من جر املباراة
اىل شوطني إضافيني.

يوفنتوس يضع فريقه ملا دون  23سنة حتت احلجر الصحي

وضع ن�ادي يوفنتوس اإليط�ايل فريقه ملا دون
 23س�نة تحت الحجر الصحي بسبب مخاوف
من انتقال عدوى ف�ريوس كورونا لالعبيه بعد
مواجه�ة فري�ق بياني�زي الذي ت ّم تش�خيص
حاالت إصابة بني صفوفه.
ويأت�ي اتخ�اذ ه�ذه التداب�ري الوقائي�ة م�ن
يوفنت�وس بعد خوض فريقه ملا دون  23س�نة
ملواجه�ة ض�د فري�ق بياني�زي يف أليس�اندريا
لحس�اب دوري الدرج�ة الثالث�ة “ ”Serie Cيف
 23ش�باط/فرباير ،وإعالن الفريق التوسكاني
الق�ادم م�ن بيانكاس�تانياو ع�ن إصابة  4من
العبيه بالفريوس املستجد عاملياً ،والذي ظهر يف
مقاطعة هوبي الصينية نهاية العام املنقيض.
ويف أول بيان رس�مي له عقب ه�ذه اإلجراءات
ّ
أكد يوفنتوس ّأنه لم تظهر أية أعراض لإلصابة

بالف�ريوس بني العبيه مضيفاً“ :س�يتم إيقاف
كافة األنشطة والتدريبات لفريق دون  23عاما ً
وذلك بشكل مؤقت” .وأضاف ال�”بيانكونريي”

يف بيان�ه“ :بع�د س�تة أيام م�ن املواجهة
(ض�د بيانيزي) لم يظهر العبو يوفنتوس
أي أع�راض تؤك�د اإلصاب�ة بالف�ريوس
وه�م يخضع�ون حاليا ً ل�إلرشاف الطبي.
يوفنتوس عىل اتصال دائم برابطة الدوري
اإليطايل يف هذا الشأن”.
وأح�دث تفيش ف�ريوس كورونا يف األرايض
اإليطالي�ة حال�ة م�ن الف�وىض والف�زع
انعكس�ت عىل برمج�ة األح�داث الرياضية
املحلي�ة وال س�يما مباريات ك�رة القدم عىل
صعي�د ال�دوري اإليط�ايل وخصوص�ا ً قم�ة
املرحلة التي كانت س�تجمع يوفنتوس بضيفه
إنرت ميالن هذا أول أمس األحد لحساب املرحلة
السادس�ة والعرشين قبل أن يقع رس�ميا ً قرار
تأجيلها ،باإلضافة إىل خمس مباريات أخرى.
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فريوس أتالنتا يواصل ترهيب
أندية الكالتشيو

واصل أتاالنتا أداءه الهجومي امللفت بتس�جيله خمس�ة أهداف أو
أكثر للمرة الخامس�ة هذا املوسم ،وذلك باكتساحه مضيفه ليتيش
 2 - 7ضمن املرحلة السادسة والعرشين من الدوري اإليطايل لكرة
القدم .وهي املرة الثالثة هذا املوسم التي يسجل فيها أتاالنتا سبعة
أه�داف ،بع�د أن تغلب ع�ىل أوديني�زي  1 - 7يف  27ترشين األول/
أكتوبر يف املرحلة التاس�عة ،ثم ع�ىل تورينو - 7صفر يف  25كانون
الثاني/يناير يف املرحلة الحادية والعرشين.
ونج�ح فري�ق مدينة برغامو يف تس�جيل خمس�ة أه�داف أو أكثر
للمباراة الخامسة هذا املوسم ،والفريق األخري الذي حقق أكثر من
ذلك خالل موسم واحد كان ميالن يف  1959 - 1958بحسب شبكة
“أوبتا” لالحصاءات.
وكان�ت مب�اراة أتاالنت�ا وضيفه ليت�يش بني خمس فق�ط تقام يف
موعده�ا ،يف حني أرج�أت الخمس األخرى ،أبرزه�ا بني يوفنتوس
حام�ل اللق�ب وضيفه إنرت ميالن ،بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا
ما دفع الس�لطات إىل اتخاذ اجراءات احرتازية عىل مس�توى البالد
الس�يما يف مناطق الشمال .وبحس�ب األرقام األخرية ،أصيب 900
شخص بالفريوس يف ايطاليا وتويف  21منهم.
وع�زز أتاالنتا الذي رفع غلته من األهداف اىل س�بعني يف  25مباراة
حت�ى اآلن ،مرك�زه الرابع املؤه�ل إىل دوري أبط�ال أوروبا ،بعد أن
رف�ع رصيده إىل  48نقطة بف�ارق  6نقاط عن روما الخامس الذي
يلعب الحق�ا يف ضيافة كالياري ،علما أن فريق منطقة برغامو لم
يخ�ض مباراته يف املرحلة املاضية ضد ساس�وولو ،بس�بب تفيش
فريوس كورونا .وهو الفوز الرابع ألتاالنتا يف آخر خمس مباريات،
فيما هي الخس�ارة الثانية لليتيش عىل التوايل بعد ثالثة انتصارات
متتالية .افتتح جوليو دوناتي التسجيل ألتاالنتا بعد تسجيله هدفا
ع�ن طريق الخطأ يف مرم�ى فريقه ( ،)17ثم ضاع�ف الكولومبي
دوفان زاباتا النتيجة لفريقه بعد خمس دقائق ،برضبة رأسية من
داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية نفذها الس�لوفيني يوس�يب
يليش�يتش ( .)23وقلص ريكاردو س�ابونارا النتيجة إىل  ،1-2من
تسديدة بيمناه عىل يسار الحارس بيارلويجي غوليني (.)29
وعوّض دوناتي خطأه بتس�جيله هدف التعادل ( )39من تس�ديدة
من خارج املنطقة يف الزاوية األرضية اليرسى ملرمى أتاالنتا.
واس�تعاد الضيوف األفضلية مرة جديدة مع مطلع الشوط الثاني
عن طريق يليش�يتش الذي تقدم بالكرة وس�دد م�ن حدود نقطة
ركلة الج�زاء بيرساه يف قل�ب املرمى ( .)47وأض�اف زاباتا الهدف
الرابع لفريقه والثاني عىل الصعيد الش�خيص ،بتسديدة من قدمه
اليرسى من مس�افة قريبة عج�ز الحارس الربازي�يل غابريال عن
صده�ا ( .)54ورفع زاباتا حصيلته الش�خصية إىل ثالثة أهداف يف
الدقيقة  ،62بتس�ديدة بيمناه من مسافة قريبة أيضا بعد تمريرة
عرضية متقنة من يليش�يتش .ودخل البدي�الن الكولومبي لويس
مورييل واألوكراني روس�الن ماتلينكوفيسكي يف الئحة املسجلني،
بإحرازهما الهدفني الس�ادس والسابع تواليا ً ( )89و( .)90+1ويف
املباراة الثانية ،تغلب روما عىل مضيفه كالياري بش�ق األنفس - 4
 .3وبهذا الفوز ع ّزز روما رصيده يف املركز الخامس إىل  45نقطة يف
حني تجمّد رصيد كالياري عند  32نقطة يف املركز الحادي عرش.

هازارد يلجأ إىل اخليار الصعب مع الريال
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،امس اإلثنني ،عن تطور جديد يف
مل�ف إصابة البلجيكي إيدين ه�ازارد ،العب ريال مدريد،
التي تعرض لها يف الفرتة األخرية .وأصيب هازارد
بشق يف عظمة الشظية اليمنى خالل مباراة
ليفانتي ،األس�بوع املايض ،بالجولة 25
من الدوري اإلسباني .وبحسب إذاعة
“أوندا س�ريو” ،فإن هازارد قرر
إج�راء عملي�ة جراحية يوم
الخمي�س املقبل ،ملعالجة

اإلصابة التي تعرض لها ،مش�رية إىل أن الالعب سيسافر يف الساعات
املقبل�ة إىل الواليات املتحدة إلج�راء العملية .وأضاف�ت أن البلجيكي
س�يغيب عن املالعب لفرتة من شهرين إىل  3أشهر ،موضحة أنه عىل
األرجح س�يغيب حتى نهاية املوس�م ،فيما لم يُع�رف بعد ما إذا كان
س�يلحق بمباريات يورو  2020رفقة منتخب بالده أم ال .وتابعت أن
ق�رار إجراء العملية تم اتخاذه بعد تقيي�م خيارين يف األيام املاضية،
وهم�ا إم�ا أن يخض�ع الالعب لعملي�ة جراحية بوض�ع رشيحة من
التيتانيوم تغطي كامل مس�احة الكاحل ،أو اللجوء للعالج الطبيعي
وهو ما تم االعتماد عليه يف اإلصابة املاضية.

إلغاء جائزة قطر الكربى للموتو جي بي بسبب كورونا
إلغاء جائزة قطر الكربى للموتو جي بي بس�بب تعذر مش�اركة
تق� ّر ر
الدراجني اإليطاليني إثر حظر دولة قطر دخول القادمني
إيطاليا تخوفا ً من انتش�ار ف�ريوس كورونا .بيد
م�ن
الدويل أك�د يف املقابل ،بأن س�باقي موتو
أن االتحاد
س�يقامان يف موعدهما عىل حلبة
 2وموت�و 3
هو مقرر ،ألن الدراجني والفرق
لوس�يل كم�ا
قطر من�ذ األس�بوع املايض
موج�ودون يف
التجارب .وأكد االتحاد الدويل
م�ن أج�ل إجراء
“بس�بب قيام قطر بوضع قيود
يف بيان رس�مي أنه
مس�افرين م�ن إيطالي�ا (من بني
عىل السفر والذي طال
دول عدة اخرى) ،فان سائقي سباق الفئة االوىل (موتو جي بي) لن
يش�اركوا” .وأضاف“ :يف الوقت الحايل ،جميع القادمني إىل الدوحة من
رحالت مبارشة من إيطاليا أو قضوا آخر اس�بوعني يف ايطاليا ،يتم نقلهم
إىل حج�ر صحي م�دة أقلها  14يوماً” .وأوضح“ :تلع�ب إيطاليا دورا ً هاما ً يف
بطولة العالم ويف فئة موتو جي بي عىل أرضية الحلبة وخارجها ،ولهذا الس�بب
اتخذ القرار بإلغاء السباق الرئيس”.

مفكرة الزوراء
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الالمي حملمد عالوي  :شكرا على صدقك
وعدم قبولك املساومة

بغداد  /نينا:
اش�اد نقيب الصحفين العراقين مؤيد الامي بموقف رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق
عاوي وصدقه وعدم قبوله املساومة .
وقال الامي يف تغريدة  ”:ش�كرا محمد توفيق عاوي عىل صدقك وعدم قبولك املس�اومة ،
ش�كرا لك النك كش�فت اصحاب املصالح من الذين تكلموا كثرا عن الوطنية واالستقالية
وافروا عىل العراق وعىل شعبه وتضحيات ابنائه  ،خصوصا عىل عوائل الشهداء املظلومن
الحاملن بوطن خال من السارقن والفاشلن .

فرع النقابة يف الديوانية يشكل خلية
خاصة بفايروس كورونا

الديوانية/نينا:
ش�كل ف�رع نقاب�ة الصحفي�ن العراقي�ن يف الديوانية خلي�ة  /عيون الحقيق�ة  /الخاصة
بفايروس كورونا .
وق�ال مصدر يف النقابة  ”:ان الخلية واجبه�ا التوعية باملخاطر والوقاية من الفايروس ونقل
االخبار من مصادرها الرسمية  ،لتكون مصدرا لوسائل االعام ومواقع التواصل “.
واض�اف  ”:ان الخلي�ة تضم مدير اع�ام املحافظة ومدير متابعة مستش�فى الديوانية العام
ومنسق اعام قيادة رشطة املحافظة “.

في سياق تصعيد التوتّر بين أنقرة وموسكو

“سبوتنيك” الروسية ُتعلن توقيف رئيس
حترير موقعها يف تركيا
اسطنبول/أ ف ب:
أوقفت الرشطة يف اسطنبول رئيس تحرير موقع
اللغة الركية الخاص بشبكة “سبوتنيك” الروسية
املمولة م�ن الكرملن ،يف س�ياق تصعيد يف التوتر
بن أنقرة وموسكو ،وفق ما أعلنت الشبكة.
وأعلنت رئيسة التحرير العامة للمجموعة مرغريتا
س�يمونيان ع�ىل توي�ر ع�ن توقي�ف الصحفي،
يف خط�وة تأتي بع�د توقيف ثاث�ة متعاونن مع
الوكالة صباح اول امس األحد يف أنقرة.
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مؤسسات اإلعالم الرقمي يف سباق مع الوقت ملواكبة
تغري اهتمامات املستخدمني
أبوظبي/وكاالت:
أكد محمد الحمادي رئيس جمعية الصحفين
ّ
التغر املس�تمر ه�و أصعب ما
اإلماراتي�ة أن
يواجه�ه اإلع�ام الرقمي ،وهو تغير يش�مل
التكنولوجيا وأماكن تواجد املستخدمن.
وتن�اول الحم�ادي رئي�س تحري�ر صحيف�ة
الرؤية ،يف مح�ارضة بعنوان “اإلعام الرقمي
وتحديات املس�تقبل” ،نظمها مكتب ش�ؤون
املجال�س بدي�وان ويل عهد أبوظب�ي ،الوضع
الراهن للمؤسسات اإلعامية ،وأبرزها تحدي
الوقت ،والتغير املس�تمر ،واألخب�ار الكاذبة
وقوته�ا والتص�دي له�ا ،إضاف�ة إىل فق�دان
القيمة مقابل الرقم ،وغرها من التحديات.
وأوض�ح أن املتلق�ي يبح�ث ع�ن مص�ادره
اإلعامية عر محركات البحث أو عر وسائل
اإلعام التقليدية ،ثم باتت ش�بكات التواصل
االجتماع�ي جز ًءا مهما من طرق اكتش�افه،
مشرا إىل الوس�ائل الحديثة متغرة ،وظهور
مواقع إلكرونية وتطبيقات ذكية باستمرار،
فق�د ظه�ر فيس�بوك وتوير ،وم�ن ثم ظهر
إنس�تغرام وسناب ش�ات ،وبعد ذلك جاء تيك
توك.
وبات�ت صناع�ة عامة إعامي�ة رقمية قوية
تتطلب اس�تمرارا وثباتا مكلفا للجهد واملال،
إضاف�ة إىل التغي�ر املس�تمر والتنويع للفت
انتب�اه الزائ�ر ،عىل أم�ل أن يصبح االس�م يف
ذاكرة املستخدم ،وفقا لحمادي.
واحتلت اإلمارات املركز الثالث عامليا يف نسبة
االنتش�ار الرقمي لعام  ،2019وفقا لتصنيف
مؤسس�ة “آي.إن.ج�ي ميدي�ا” الريطانية.
حيث حصلت عىل  2.6باملئة من نسبة التداول
عر وس�ائل اإلعام الرقمي العاملي عىل مدار
.2019
وتفوّق�ت اإلمارات عىل الواليات املتحدة وكندا
وأس�راليا والصن وكل دول أوروبا .وجاءت
الياب�ان يف املرتب�ة األوىل ،وكوري�ا الجنوبي�ة
الثانية.
لك�ن ه�ذا التط�ور الرقم�ي يف�رض ب�دوره
تحدي�ات عديدة من أبرزها ،انتش�ار التضليل
واألخب�ار الكاذب�ة ،وق�ال الحم�ادي إن هذا
ّ
يتمثل فقط يف نرش األخبار الكاذبة،
التحدي ال

بل تع ّداه إىل أن األخبار الكاذبة تش�كل وجهة
نظر لدى املستخدمن ،وعند نرش ما يتعارض
مع وجه�ة النظر هذه تواجه وس�يلة اإلعام
هجوما مضادا ،فقوة األخبار الكاذبة والحرب
ّ
يتمثل فقط بكش�فها ،بل بالصمود
عليه�ا ال
أمام بقايا الرأي العام الذي تخلقه.
ّ
ويش�كل موق�ع فيس�بوك مص�در األخب�ار
ل� 25باملئة م�ن الجمهور يف اإلم�ارات ،فيما
ّ
يش�كل توير مص�در أخبار ل�� 12باملئة من
الجمهور ،يف حن استحوذت املواقع اإلخبارية
اإللكرونية عىل نسبة  8باملئة .بحسب دراسة
أع ّدها املجلس الوطني لإلعام يف أبوظبي.
ويبل�غ عدد الحس�ابات النش�طة عىل مواقع
التواص�ل االجتماعي يف اإلم�ارات نحو 19.3
مليون حساب بحس�ب تقرير حالة التواصل
االجتماعي الذي أعدته رشكة “كراود أناليزر”
بالرشاكة مع “هوتسوت”.
وأفاد التقرير بأن حس�ابات مواقع التواصل
االجتماعي النش�طة يف اإلمارات تتوزع بواقع
 8.5ملي�ون مس�تخدم عىل فيس�بوك ،و3.5
ملي�ون مس�تخدم نش�ط ع�ىل “لينك�د إن”
و 3.3ملي�ون مس�تخدم إلنس�تغرام ،إضافة

إىل مليوني مس�تخدم لتوير ،والعدد ذاته من
الحسابات عىل موقع سناب شات.
وتوزع�ت اهتمام�ات مس�تخدمي موق�ع
التواصل االجتماعي فيسبوك بن التسوّق 5.6
ملي�ون مس�تخدم واللياقة البدني�ة  3ماين
مس�تخدم واأللع�اب  4.5ملي�ون مس�تخدم
واألخب�ار  4ماي�ن مس�تخدم و 8.5ملي�ون
مستخدم للسفر.
وبلغت حصة موقع إنس�تغرام نحو  17باملئة
من الحسابات النش�طة عىل مواقع التواصل
االجتماعي الرئيسة يف اإلمارات.
وأش�ار الحمادي إىل أن عامل الوقت والرسعة
يف نق�ل املعلومة يع ّد مح�ورا مهما يف اإلعام،
حيث لم يعد املستخدم يصر أكثر من ثانيتن
إىل  3ثوان�ي فق�ط ك�ي يطلع ع�ىل املعلومة،
فإن لم تخطف انتباهه ،عاد ملا يتس�ىل به من
الخيارات الكث�رة ،كما أن الوق�ت الذي بقي
للمس�تخدمن م�ن أج�ل البحث ع�ن خر أو
معلومة ّ
أقل بكثر من السابق.
وتعكس مؤرشات س�وق اإلع�ان يف اإلمارات
قوة حض�ور اإلعام الرقم�ي وتعاظم تأثره
عىل الرأي العام املحي.

وأك�دت مؤسس�ة وطن�ي اإلم�ارات يف ورقة
بحثي�ة نرشته�ا يف يناي�ر املايض أن انتش�ار
التكنولوجي�ا الرقمية يف العالم وظهور تقنية
اإلعام اإللكروني ،وانتش�ار مواقع التواصل
وم�ا حققت�ه م�ن ش�عبية واس�عة جعل�ت
ال�رشكات واملؤسس�ات اإلعامي�ة العماقة،
ذات اإلمكانيات املادية الهائلة ،تفقد سلطتها
املطلق�ة ،كما هو الح�ال عندما كانت تحتكر
الرسائل اإلعامية إذ بات بمقدور الجميع أن
يؤثروا ويدلوا بآرائهم ،بل ويساهموا يف الكثر
من األحداث.
ويقول متابع�ون إن قواعد اللعب�ة اإلعامية
تغ�رت بع�د س�يطرة اإلعام الرقم�ي ،حيث
تحكم املنافس�ة املحتدمة مصر املؤسس�ات
اإلعامية مع املتغرات املتس�ارعة يف القطاع،
لتجع�ل م�ن الصع�ب عىل ه�ذه املؤسس�ات
االستمرار دون خطط اس�راتيجية للتطوير
والتحسن لضمان املنافسة يف صناعة اإلعام
الحديث.
ّ
وحذر الحم�ادي خال املحارضة من خطورة
املنافس�ة التي يفرضها العرص الرقمي ،قائا
“ال يمكن إغف�ال خطورة الذكاء االصطناعي
ع�ىل تغير ش�كل اإلع�ام الرقم�ي تماما ،إذ
م�ن املتوق�ع أن يدخل مس�تثمرون املجال ال
يأبهون بالحقيقة وال بأخاقيات املهنة ،بقدر
م�ا يبحثون ع�ن اإلبهار لجم�ع أكر عدد من
املستخدمن ثم الربح”.
ّ
وبن أنه يف زمن اإلعام الرقمي أصبحت تغلب
األرق�ام الج�ودة ،حي�ث إن الن�اس يتحدثون
ع�ن قصص نج�اح م�ن بوابة األرق�ام كعدد
املس�تخدمن أو وق�ت اس�تعمالهم ،ولم يعد
هناك ذك�ر حقيق�ي لقيمة ما يت�م تقديمه،
ضاربا ً املثل بمواد إعامية رصينة يف محتواها
قد ال تحقق مش�اهدات بقدر خر رسيع عن
أحد املشاهر ال تستغرق كتابته  3دقائق.
ولفت إىل أن املشاهدات والزيارات تعني دخا
قل هذا الدخل ،وبالتايل ّ
ماليا ،وكلما قلّت ّ
يقل
االس�تثمار يف املحتوى ،مضيفا أن املشكلة أن
املواضي�ع األهم تبدو ّ
أق�ل جذبا من مواضيع
كوميدية أو س�اخرة أو غر مفي�دة ،وبالتايل
ّ
األقل احراما لتقديم املعلومة املهمة.
يكسب

تأشرية الدخول “سالح” بيد بكني ضد الصحافة
بكن /أ .ف .ب:
اته�م “ن�ادي املراس�لن األجان�ب
يف الص�ن” الس�لطات الصيني�ة
باستخدام تأشرات الدخول للعمل
ك�”س�اح” ض�د وس�ائل اإلعام
الدولية ،مبد ًيا مخاوف من حصول
عمليات طرد جديدة لصحفين.
ذك�رت الجمعي�ة يف تقريره�ا
السنوي حول حرية الصحافة بأن
ً
مراس�ا اضط ّر إىل مغ�ادرة الصن
عام  2019ألنه لم يتم تجديد جواز
عمله.
تم طرد تشون هان وونغ الصحفي
الس�نغافوري بحك�م الواق�ع يف
ً
مقاال حول
أغس�طس ،بعدما نرش
أحد أقرب�اء الرئي�س يش جينبينغ
يف صحيف�ة وول س�ريت جورنال
األمركية.
كما ط�رد ثاثة صحفي�ن آخرين
م�ن “وول س�ريت جورن�ال”
يف األس�بوع امل�ايض بع�د ن�رش
افتتاحي�ة يف الصحيف�ة بعن�وان
أثار استياء بكن .وقالت الجمعية
إن “الس�لطات الصينية تس�تخدم

تأش�رات الدخ�ول كس�اح ض�د
الصحاف�ة األجنبي�ة أكث�ر من أي
وقت مىض”.
ويف حن أن املدة االعتيادية لبطاقة
الصحاف�ة التي تع� ّد بمثابة إجازة
عم�ل قابلة للتجديد س�نو ًيا كانت

سنة ،أصدرت بكن يف العام املايض
ع�د ًدا قياس� ًيا من إج�ازات العمل
“املجت�زأة” مل�دة س�تة أش�هر ،بل
حتى ثاثة يف بعض الحاالت.
وتلقى ما ال يقل عن  12صحف ًيا يف
العام املايض بطاقات صحافة ملدة

س�تة أش�هر أو أقل ،وهم يعملون
يف “نيوي�ورك تايم�ز” و”وول
س�ريت جورن�ال” و”بي بي يس”
و”تلغ�راف” و”غل�وب” و”مايل”
و”لوموند” و”س�انكي شيمبون”
و”صوت أمركا”.

أبدى النادي مخاوف من أن تكون
الصن “تس�تعد لط�رد صحفين
آخرين” ،مش ً
را إىل أنه “منذ مطلع
 2020تلقى مراس�ان ع�ىل األقل
تأشرات دخول مدة شهر واحد”.
أظه�ر التقرير أنه من�ذ  2013أي
مبارشة بعد وص�ول يش جينبينغ
إىل الس�لطة ،ت�م ط�رد تس�عة
صحفي�ن أجانب إما عن�د انتهاء
صاحية إج�ازة عملهم أو يف وقت
كانت ال تزال صالحة.
وبحسب نتائج التقرير الذي شمل
 186صحف ًيا ،بينهم  114أعضاء يف
الن�ادي ،فإن  55%من الصحفين
األجان�ب يرون أن ظ�روف عملهم
تراجعت يف العام املايض.
وأك�د  82%منهم ع�ىل األقل أنهم
تعرّض�وا لتدخ�ات ومضايق�ات
ً
وص�وال إىل أعم�ال عنف م�ن قبل
الس�لطات خال إعداد تقاريرهم.
كما ق�ال  % 70من الصحفين إنه
تم إلغ�اء مقابلة كان من املقرر أن
يجرونها مع محاور بعد تدخل من
قبل السلطة.

هل تنشر الصحافة اخلوف واهللع من كورونا ؟
لندن/متابعة الزوراء:
ه�ل تس�هم الصحاف�ة يف انتش�ار
الهل�ع م�ن ف�روس كورون�ا ،إث�ر
تغطيته�ا؟ تق�ول الباحث�ة ومديرة
تطوي�ر البح�وث والبيئ�ة يف كلي�ة
الصحافة بجامع�ة كارديف ،كارين
ويل يورجنس�ن ّ
إن ذل�ك صحيح .إذ
اش�تكت من تصاعد ن�رة التخويف
الت�ي تغ�رق الصحاف�ة العاملي�ة
بخصوص موضوع فروس كورونا
ً
مقارنة ذلك بتغطية باردة
املستجد،
لألنفلونزا املوسمية التي تقتل أكثر.
ونرشت يورجنس�ن مق�ال رأي عر
موقع “ذا كونفرسيش�ن” جاء فيه
أن الصحاف�ة تق�دم حال�ة من عدم
اليق�ن يف مواجهة ه�ذا الوباء الذي
يمكن أن يولد الخوف بسهولة.
ودرس�ت الباحث�ة خ�ال عق�د من
الزم�ن دور العواط�ف يف الصحافة،
بما يف ذلك تغطية الكوارث واألزمات.
وتلعب التغطية اإلعامية دورا ً رئيسا ً
يف تنظيم عواطف الناس ،بما يف ذلك
عاطفة الخوف.
وتفرض التغطية اإلعامية القضايا
الت�ي تس�تحق اهتم�ام الن�اس،
وأظه�رت األبح�اث باس�تمرار أن�ه
عندم�ا تتلق�ى القضاي�ا تغطي�ة
إعامي�ة واس�عة النط�اق وتحت�ل
مكان�ة بارزة يف األجن�دة اإلخبارية،

فإنه�ا تعتر أكث�ر أهمية م�ن قبل
الجمهور.
وكان التف�ي الح�ايل لف�روس
كورون�ا املس�تجد أكث�ر ب�روزا ً يف
التغطية اإلعامي�ة مقارنة باألوبئة

الحديث�ة األخ�رى مثل إيب�وال .عىل
سبيل املثال ،أظهرت دراسة أجرتها
مجلة “تايم” أن هناك  23ضعفا ً من
املق�االت يف األخبار باللغة اإلنكليزية
حول فروس كورونا يف شهره األول

مقارن�ة بالف�رة الزمني�ة نفس�ها
لوباء إيبوال يف عام .2018
ويشر بحث أجرته يورجنسن إىل أن
الخ�وف لعب دورا ً حيوي�ا ً يف تغطية
انتش�ار ف�روس كورون�ا .تتبع�ت

الباحث�ة تقاري�ر امل�رض الجديد يف
الصح�ف الناطق�ة باإلنكليزية ،من
 12يناير /كانون الثاني ،وحتى 13
فراير /ش�باط  ،2020باس�تخدام
قاع�دة بيان�ات .LexisNexis UK

ويش�مل ذل�ك م�ا يق�رب م�ن 100
صحيفة عالية االنتش�ار من جميع
أنحاء العالم ،والتي نرشت مجتمعة
 9387قصة عن تفي املرض.
وتوصلت الباحثة إىل أن من بن هذه
املق�االت ذك�رت  1066مقالة كلمة
“الخوف” أو الكلمات ذات الصلة.
وتس�تخدم مثل هذه القصص غالبا ً
لغة مخيفة أخرى .مثاً ،استخدمت
 50مقالة عبارة “الفروس القاتل”.
وكان�ت الصحف الش�عبية مثل “ذا
ص�ن” و”داي�ي ماي�ل” أكث�ر م�ن
اس�تخدم اللغة التي تسبب الخوف،
مثل استخدام عبارة “مرض فتاك”.
يف املقابل ،سعى عدد من القصص إىل
تهدئة املخاوف وتوف�ر الطمأنينة،
وأغلبها تص�در عن جهات حكوميّة
تق�ول “ال داعي للهلع” .عىل س�بيل
املث�الُ ،نق�ل ع�ن رئي�س ال�وزراء
السنغافوري ،حسن لونغ ،تحذيره
من الذعر“ :الخوف قد يجعلنا نشعر
بالذعر ،أو نفعل أش�ياء تزيد األمور
س�وءاً ،مث�ل تعميم الش�ائعات عر
اإلنرن�ت ،أو تخزي�ن أقنع�ة الوجه
أو الطع�ام ،أو إلق�اء الل�وم ع�ىل
مجموعات معينة يف تفي املرض”.
وتبن البحوث املتعلقة بتغطية تفي
أمراض س�ابقة تأكيدا ً عىل الخوف.
يف حالة وباء السارس يف عام ،2003

وجدت دراسة أجراها املؤرخ باتريك
والي�س واللغوية بريجي�ت نرليش
أن “االس�تعارة املفاهيمية الرئيسة
املستخدمة كانت السارس كقاتل”.
وع�ىل نف�س املن�وال ،فح�ص عاملا
اإلع�ام بي�ر فاس�ترمان وني�ل
روجروك تغطية وباء “إتش  1إن ”1
يف هولندا ،ووجدا أنها تميزت بالنرة
“املقلق�ة” مع ع�دم اليق�ن ،وتولد
الخوف والذعر.
يف املقاب�ل ،وعن�د مقارن�ة تغطي�ة
كورون�ا م�ع تغطي�ة األنفلون�زا
املوسمية التي تقدر منظمة الصحة
العاملية بأنها تقتل ما بن 290.000
و 650.000ش�خص يف جميع أنحاء
العالم كل عام ،تاح�ظ الباحثة أنه
منذ  12يناير /كانون الثاني ،2020
نرشت الصح�ف العاملية  488مقالة
فقط عن األنفلونزا املوسمية.
ويف تناقض حا ّد مع تغطية فروس
كورون�ا ،ذكر أقل م�ن واحد من كل
عرش قصص ع�ن األنفلونزا الخوف
أو عبارات مماثلة .وبحسب الباحثة،
يوح�ي ب�روز الخ�وف كموضوع يف
تقاري�ر كورون�ا إىل أن كث�را ً م�ن
تغطيات تفي املرض هي انعكاس
للخوف العام أكثر من كونها مصدرا ً
للمعلومات عما يح�دث بالفعل من
حيث انتشار الفروس.
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االغرتاب يف نوفيال حالة شجن
د.خالد محمد عبدالغني
قدمت قراءات نفس�ية لعدد من النوفيا
ب�دأت باللص وال�كاب لنجيب محفوظ
والعس�كري األس�ود ليوس�ف إدري�س
وش�ارع بس�ادة لس�يد الوكيل وغريها،
وتعتر النوفيا رسد قصري محكم البناء،
واقعي أو تهكمي النرة يف الغالب ،نشأت
يف إيطالي�ا يف العصور الوس�طى وكانت
ترتك�ز عىل أح�داث محلي�ة ذات طبيعة
هزلية أو سياس�ية أو عاطفية ،ويش�ري
خ�ريي دوم�ة إليه�ا بقول�ه» الظاه�رة
الافتة يف الخمسينيات والستينيات هي
ّ
بالنوفيا ب�ني الجمهور
تزاي�د االهتمام
والنارشين ،والرغبة املتجددة يف استخدام
املصطل�ح؛ فقد أُعلِن ً
ً
وداعا
مثا عن فلم
ّ
للنوفيا التي
كولومب�وس بأنه اقتب�اس
كتبه�ا روث بالعن�وان نفس�ه ،وتش�ري
األع�داد املتزاي�دة م�ن كتب املخت�ارات،
ودراس�ات النوع يف املعاه�د العلمية ،إىل
ّ
النوفي�ا باتت أكثر ش�عبية .غري أننا
أن
ولس�وء الح�ظ نس�تخدم مصطلح�ات
ّ
النوفي�ا ،والنوفيلّيت ،والرواية القصرية
بمعن�ى واح�د ،وه�ذا خلط س�يئ؛ ألن
َّ
مصغ�رة من
الرواي�ة القصرية نس�خة
َّ
املس�مى رواي�ة ،بينما
الن�وع القصيص
ّ
النوفي�ا ش�كل أدب�ي مختل�ف ،يتماثل
عر ً
َض�ا م�ع الرواية القص�رية يف طولها
فحس�ب .وألننا يف البل�دان التي تتحدث
اإلنجليزية نفتقر إىل مصطلح مس�تقرّ،
فإنن�ا نس�تخدم مصطلح�ات متع�ددة
وغامض�ة نش�ري به�ا إىل ه�ذا الش�كل
األدبي ،وال نميل كذلك إىل التفرقة بني ما
ّ
نوفيا ،وبني
ه�و قصة قصرية وما ه�و
ّ
نوفيا.
ما هو رواية قصرية وما هو
وعىل ذلك فحالة شجن ألحمد رجب

شلتوت يف رأيينا نوفيا واقعية سوداوية
وتهكمية يف كثري من أجزائها تكشف عن
اغ�راب أبطاله�ا عن الواق�ع واملجتمع،
ففيه�ا يحك�ي املؤل�ف عن ش�اب أنهى

تعليم�ه وخدمت�ه العس�كرية ولم يجد
عم�ا فس�افر لفرة قص�رية إىل الخليج
ول�م يحتم�ل معامل�ة الكفيل ل�ه فعاد
مل�رص ،واضطر ألن يعم�ل بائعا متجوال

ق
ص
ي
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ة

وحدي

أحمد الشطري
َّ
ولكن الكث َ
ري بداخي
وحدي
فرط ازدحامي أختنقْ
وأكا ُد من ِ
ال تطفأي جم َر القصائد يف دمي
ْ
أحرق
ّإني اذا انطفأ اش�تعايل
والشعر رسُّ نبوتي
انا يف الهوى
ِ
ْ
ُ
تنصعق
املسامع
وأمام معجزتي
حروف َميْت ٍة أحييتها
كم من
ٍ
ُ
ُ
ينبض بالحيا ِة اذا ُن ِطقْ
فالحرف
ٌ
ُ
واألرض واقفة معي
واقف
انا
ُّ
فكل يش ٍء ينطلقْ
فاذا ابتسمتِ
كعصفور ،هواكِ بنى ل ُه
قلبي
ٍ
ْ
سينعتق
قفصا ً من اآلمال كيف
ُ
فكأس حيات ِه
إن تبعدي عنه
ني ستندلقْ
حتما ً سيُكرسُ والسن ُ
َ
الطوفان كي ال يعتي
كوني ل ُه
سطح السفين ِة ،سوف ينجو ْ
َ
إن َغ ِر ْق

د .وليد جاسم الزبيدي
ُ
قرأت
يف ق�راء ٍة متأني� ٍة وباس�تمتاع
ُ
املوت هامشاً..؟)
ديوان (متى يكون
للش�اعر أنم�ار م�ردان ،طباع�ة
دار الف�رات للثقاف�ة واالع�ام-
باب�ل /الع�راق ،س�نة 2019م ،عدد
ً
ورق�ة ،و( )22نص�ا ً يف
أوراق�ه()90
النثرّ .
وأث ُ
ثت القراءة كاآلتي:
أوالً /عتبات ّ
النص :لعنوانات نصوص
ٌ
مزية يتفرّد بها عمّا س�واه
الدي�وان
م�ن دواوي�ن ،حيث احت�وى الديوان
نصاً ،فضاً
عىل ( )22عنوانا ً ل�(ّ )22
عن عنوان الديوان املستل عن عنوان
ن�ص  ،وهنا نج ُد الش�اع ُر قد هم َ
ّش،
َ
ّ
مقولة الناقد الفرنيس(روالن
وهش َم
ب�ارت) الت�ي تق�ول( :العن�وان ثريا
ّ
َ
يكون
الن�ص) ،فليس بال�رور ِة أن
الن�ص ،أو داالً
العن�وان داالً لفحوى ّ
ُ
ملت�ن القص�ة أو الرواي�ة ،فعنوانات
ُ
تس�وح بك وال تحيلك ملبتغى
الديوان
َ
ُ
ّ
تبحث يف
تجعلك
النص ومرماه ،ب�ل
ثناي�ا ّ
كل مقطع ،بل ي�كا ُد ّ
النص أن
ً
َ
ومضة أحياناً .ومن عنواناته:
يكون
ً
ُ
املوت هامش�ا؟)( ،النه ُر
(متى يكون
ُ
(الحرب عند رمق
الذي و ّدعني توّاً،).
(نصوص ملو ٌ
ٌ
ّثة جدا)..،
الثلج)،
ثاني�اً /صورة املوت يف الديوان :ما إن
َ
َ
َ
ودرابني الديوان تصطدمُ
كهوف
تلج
بص�ور امل�وت وايحاءات�ه يف معظ�م
نصوصه ،ب�د ًء م�ن عن�وان الديوان
حتى منته�اه ،بل لنقل م�ن الغاف
اىل الغاف ،وهو الشعور واالحساس
ال�ذي يظ�ل مس�يطرا ً علي�ك ،كي�ف
ال والش�اعر مس�تغرق يف حي�ا ٍة
ُ
ُ
ينت�ج إال املوت.
يبع�ث وال
وعال�م ال
ٍ
امل�وت متنا ً
ّ
ُ
يظ�ل
ب�د ًء من العن�وان
ُ
ُ
ُ
املوت
يكون
والحياة هامش�اً( ،متى
ً
هامش�ا؟) ،و صورة العب�ور للحياة
األخ�رى كم�ا يصوّره�ا يف عن�وان(
ُ
أحمل رصاط�ي املس�تقيم؟)،
مت�ى
ويأت�ي امل�وت بص�ورة ح�ذف الذات
يف قول�ه( بع� َد ح�ذيف) ،و ص�ورة
ّ
جندي مجهول (ال تكتبوا ش�يئا ً عىل
ً
صورة
ق�ري) ،ث�م يبتك� ُر الش�اع ُر
أخرى يأخذه�ا من حال�ة التصوّف،

يجوب األس�واق حاما «كرتونة» تحمل
بضاعته الرخيصة ،عمل شاق يستهلكه
ويعرض�ه ملخاط�ر أمني�ة باعتب�ار من
يمارسون مثل هذا العمل من املشبوهني
الذي�ن تتبعه�م الداخلي�ة وتقربه�م
أحيان�ا حني تصفهم بأنه�م جماعة من
املتس�ولني  ،ويح�دث أن يخل�ف موع�د
رجوع�ه اليومي ،فتوقع أهل�ه أن تكون
الرشطة قبض�ت عليه ،فالرشطة تقصد
األس�واق ،وكثريا ً ما تقب�ض عىل الباعة
الجائلني .فيهرع شقيقاه يف اليوم التايل
للبح�ث عنه يف كل األماكن التي ش�هدت
أسواقا يف اليوم الذي اختفى فيه ،يبحثان
يف األس�واق واملستش�فيات وأقس�ام
الرشط�ة وال يجدون أث�را له ،حتى يعود
داخل س�يارة ترحيات إىل قسم الرشطة
ال�ذي يتبعونه ،وال يس�تطيعون ضمانه
وإخراج�ه إال بوس�اطة نائ�ب مجل�س
الشعب عن دائرتهم.
فاألشخاص داخل النوفيا مأزومني
س�واء من تخرج م�ن الجامعة ولم يجد
عم�ا أو من يعم�ل ويف نفس الوقت من
املرتش�ني أو من الذين ال تكفي رواتبهم
لس�د حاجته�م أو الزوج�ات الخائن�ات
أو األصدق�اء غ�ري املتحقق�ني نفس�يا
واجتماعيا كمرعي أو الجشعني كالسائق
أو األبطال املنس�حقني كاألب الذي قىض
ش�بابه يف الجيش ه�و وأصدقائه وصار
حالهم س�يئا وال يجدون ما يسرون به
أرسهم حتى أولئ�ك الصبية من جماعة
التبلي�غ والدع�وة الذين يمتلك�ون فهمًا
ً
ً
ومش�وها عن اإلسام والدعوة
منقوصا
إلي�ه وهي تل�ك الجماع�ة الواف�دة إلينا
م�ن دول رشق أس�يا فكي�ف وج�دت
له�ا ً
أرضا خصب�ة يف هذا الوط�ن بهذه

الس�هولة ويشري املؤلف إىل إمكانية دعم
الدولة لذلك الفكر ما داموا ال يش�تغلون
بالسياسة فا خوف منهم .
وكدالل�ة ع�ىل واقعي�ة النوفيا فقد
خ�رت األماكن الت�ي توج�د يف النوفيا
وسكنت بعضها وزرت البعض اآلخر من
قلي�وب للقناطر للمن�ايش ملراكز الجيزة
واملنوفي�ة وبهتي�م إنها الق�رى وما بها
من ع�ادات وتقالي�د أحيانا م�ا لم يكن
غالب�ا معطلة فها ه�و االبن يتحدث مع
أم�ه أن أخوت�ه البن�ات لس�ن يف حاجة
لهداية مالي�ة يف املواس�م الدينية وليس
يف وس�عهم تلبية تلك الحاجات فيش�ري
الس�ارد إىل ذل�ك «كع�ادة إه�داء البنات
املتزوجات هداي�ا عينية غالبا تكون من
املأكوالت يف املناسبات الدينية اإلسامية
كشهر رجب وشعبان ورمضان وعيدي
الفطر واألضحى ،وكذلك عادة اإلفطار يف
أول أيام رمضان بلحم طري ،لذا يسمونه
بي�وم الرفراف�ة ،يف إش�ارة إىل رفرف�ة
الطيور الذبيحة».
وتظهر يف حالة ش�جن اللغة املكثفة
والرمزي�ة بالرغ�م من واقعي�ة األحداث
واألش�خاص والقضاي�ا املطروح�ة
ونس�تدل عىل ذلك بتلك الجملة املزدوجة
الداللة «ما غريب إال الش�يطان» جملة
قالها غري�ب وكأنها مفتاح ش�خصيته
فهو ذلك الش�اب الثاثين�ي الذي يرسق
املتعة مع زوج�ة صديق له كما يرسقها
م�ع أم صديق�ه اآلخ�ر ،ه�و باحث عن
املتع�ة وفق�ط ال يهم�ه إال أن تك�ون
يس�رية وبا ثم�ن ،هذه الجمل�ة امللغزة
ص� َد به�ا أن غريبا هو الش�يطان
ه�ل ُق ِ
نفس�ه  ،وليس كما يقول املثل الدارج يف
ثقافتنا الش�عبية أن الغري�ب يف عاقتنا

ُ
املوت يف املنتِ واهلامش!..

ومن حال�ة العش�ق الحاّجي حينما
ُ
يرصخ( أنا س�يّ ُد امل�وت) ،ثم يتحو ُّل
الش�اعر يف ص�ور ٍة رسيالية لريس�م
ٌ
ٌ
ُ
سمينة)،
بركة
فاملوت
املوت فيقول(
ويطوي الح�زن كما ه�و (الجوكر)
َ
لينرش الف�رح رغم كل األىس والدمار
وبرومانسية عاشق يدعونا فيقول(
ونزو ُر القبو َر بابتسام ٍة) ،هي أوج ٌه
ٌ
مختلفة يجعلنا الشاع ُر نستشعرها،
أس�لوب
وال يجعلها يف قالب واحد ،أو
ٍ
وألف�اظ مكرورةٍ ،ب�ل أحيانا ً يجعلنا
ٍ
ال ّ
نمل من مس�ايرته وسط تابوت أو
يف مق�رة ،صو ٌر تتج�ىل فيها صابة
الش�اعر وعدم خوفه باللقاء املحتوم
ّ
ّ
ويتغنى بأوجهه وصوره
يسطره
بل
التي ّ
شكلها .
ثالث�اً /الس�ؤال يف الدي�وان :الديوان
ٌّ
ن�ص
مزدح� ٌم باألس�ئلة ،ال يخل�و
من س�ؤال ،وقد قارب عدد األس�ئلة
ُ
ٌ
َ
أجوبة
واألس�ئلة لها
األربعني سؤاالً،
مفاتي�ح يف ذات املقطع أو ّ
ُ
النص،
أو
ٌ
أسئلة يُرا ُد بها
ولعل يف األغلب األعم،

اس�تفزاز املتلق�ي ،واط�اق صافرة
ٌ
أس�ئلة إنكارية ،أو
ان�ذار ،أو بعضها
ومعان
وأم�ور
الس�خرية،
ي�راد بها
ٍ
وضعه�ا الش�اعر ع�ن قص�د .فق�د
تكرّرت األس�ئلة باس�تخدام حروف
وأس�ماء االس�تفهام كما أحصيتها:
ْ
(م�ن 8 /مرات)،
(مت�ى  6 /مرات)،
(مل�اذا3 /م�رات)( ،م�ا 3 /م�رّات)،
(م�اذا 2 /مرّتان)(،هل 2 /مرتان)،
ّ
(أي 5 /مرات)( ،كم 1 /مرة واحدة)،
(أين 1 /مرة واحدة).
ُ
ْ
يع�زف
(م�ن
وم�ن ه�ذه األس�ئلة:
ٌ
طويل هذا العناقُ
بعدي؟)( ،ك ْم ه�و
سيدفع يل َ
القصري؟)ْ ،
ُ
ثمن ه ّزتي
(من
ُ
القديم�ة؟)( ،مل�اذا نض�ع اعان�ات
لألرض ٌ
ظل
املوت يف وجوهنا؟)( ،هل
ِ
نحيف؟)....
ّ
تتضخ ُم (أن�ا) املتنبي
رابعاً /األن�ا/
ْ
صاحبت
يف نص�وص الش�اعر ،فق�د
ُ
ُ
(أناه)
(أن�اه) ص�وره ومقاطع�ه،
الت�ي ين ّزهها عن اآلخر ،وعن الكون،
فيص� ّو ُر نفس�ه هو وال آخ�ر بعده(

وأن�ا أدو ُّن ّ
أي اخ�رار)( ،وأن�ا أرى
وجه�ي)( ،وأن�ا س� ّي ُد امل�وت)( ،أنا
نص ٌ
ٌ
رسالة ّ
ية لألمشاج)( ،أنا ضحي ُّة
الل� ِه القادم�ة) ،ث� ّم يص� ّو ُر (أناه)
ُ
الطهر والعري والرغب�ة والعذابات ،
ُ
(وأن�ا أراوده بطه�ارة)( ،وأنا أحاو ُر
ّ
ظ�ل النائم�ني)( ،وأنا
ال�دفء)( ،أنا
أتذي�ل ّ
ُ
لذت�ي ُعري�اً) ،وه�و الخط�أ
ّ
والج�وع( ،أن�ا كل أخط�اء األرض)،
ُ
أك�ر املط�ارات جوع�اً) ،وهو
( أن�ا
ُ
ُ
والش�هوة والح�رام( ،وأن�ا
الل�ذة
ٌ
ُ
رجل
أرغ�ب بقصيد ِة جس�مِها)( ،أنا
ٌ
مومس بزغت عمرها
مخم�ور)( ،أنا
يف نحتِ الحانات)( ،أنا يس ٌء مفقود)،
ُ
مدينة الح�رامُ املغلونة) ،وهكذا
(أنا
تتن�وع ال�(أنا) بالصورة التي يؤثثها
حس�ب موضوعة ّ
الن�ص أو املقطع،
ً
أقنعة لكل حال.
فريتدي
ّ
خامس�اً /املوروث يف الديوان :حش�د
الش�اع ُر يف نصوص�ه العدي� َد م�ن
النصوص واالش�ارات م�ن املوروث(
الق�رآن ،الحديث ،األش�عار ،األمثال،

هو الشيطان وأن القادم للبيت من أهله
وليس بغري�ب عنهم ،وغري�ب هو بطل
النوفيا الغائب الحارض يف طولها فجمال
األخ األكر يبح�ث عن غريب الذي يعمل
بائع متجول باألس�واق وغاب عن البيت
ولم يعد ليكتش�ف جم�ال أن أخاه كان
محتجزا بقس�م الرشط�ة ،وكأن البطل
الراجي�دي املأزوم غري�ب يف هذا الوطن
ليكتسب االسم نفس�ه داللة أخرى عىل
حالته النفسية من حيث الغرابة سواء يف
السلوك الشاذ عن أفراد أرسته أو الغريب
بمعنى االغ�راب والعزل�ة /املغرب عن
اآلخرين واملجتمع بس�بب ما يعانيه من
أزم�ات فأصبح مغرب�ا باملعنى النفيس
ولهؤالء صفات نفسية ظهرت يف حديثه
م�ع أخيه عن�د تري�ره الخيانة ورسقة
املتع�ة وهي صف�ات الش�عور بالدونية
والي�أس ونقص الهم�ة وقل�ة الدافعية
وتشيئ املشاعر واملعاني .
كما تماهت أزمات الوطن كالفس�اد
والرش�وة والفقر م�ع أزم�ات أصحاب
مش�اعر االغراب كما لدى بطل النوفيا
حت�ى أن املؤل�ف يقرر م�ن البداية أنها
نوفي�ا واقعية س�وداوية من�ذ العنوان
حالة شجن أي حالة حزن ووجد وكآبة،
ث�م يف اإله�داء يق�ول «إىل فج�ر أ ِث�ق ىف
طلوعه رغم س�طوة العتم�ة» ،يقرر لنا
أن الوط�ن مظل�م ولك�ن األم�ل موجود
وتأت�ي إش�ارة مل�كان وتاري�خ كتاب�ة
النوفي�ا ليقول «أبو النمرس من 5 -10
–  1999إىل  « 2000 – 3 -19لك�ي يعر
ع�ن أن الوطن يف تلك الف�رة يعاني من
تلك األزمات وليش�ري إىل منطقة شديدة
االلتصاق بتلك املشكات.
ثم يعقبه بأبيات شعرية تؤدي نفس
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املهام وتدعم فكرة أزمات الوطن فيقول
نقا ع�ن أحم�د عبداملعط�ي حجازي «
أرى بلدا ً غريباً /لم أش�اهد مثله منفى/
وال وطن����ا  /وال أعل�م كي�ف اتخذته
أمة س�كنا» .ليتأكد لدينا فكرة االغراب
ل�دى بط�ل النوفي�ا حت�ى أن حج�ازي
نفيس يؤك�د ذلك بقول�ه «بل�دا غريبا».
ويذكر الرواي كيف أنه قرأ واهتم وتبادل
رواي�ة «مائة ع�ام من العزل�ة « ملاركيز
ويف عنوان تل�ك الرواية أيضا ما يدل عىل
الوحدة واالغراب وأليست مفردة العزلة
دال�ة بذاته�ا عىل تل�ك الفك�رة املركزية
داخل النوفيا؟
وناحظ ذلك التماهي كذلك بني املؤلف
وجمال الذي ي�درس التجارة واالقتصاد
ويستش�هد بمق�والت اقتصادي�ة كثرية
ط�وال النوفيا وبني املؤل�ف الذي درس
االقتص�اد والتج�ارة أيض�ا يف جامع�ة
القاهرة وم�ا حدث لهما معا من تكوين
ثقايف وفكري واجتماع�ي أيام الجامعة
ويق�ول ال�راوي ال�ذي ينقل ع�ن كتاب
«ال�درب األخ�ر» لهرنان�دو دي س�وتو،
مقاط�ع يرصد فيها مي�اد التجارة غري
الرسمية ،التى تجرى أساسا ً ىف الشوارع
حي�ث تع�رف بالبي�ع املتج�ول ،إذ بدأت
األس�واق غ�ري الرس�مية عندما س�عى
الباعة العاملون ىف الشوارع إىل وضع حد
لحالة ع�دم األمان التى يعمل�ون فيها .
فاملؤسسات الرسمية فقدت مصداقيتها
حني كفت عن أن توفر الوس�ائل الازمة
لحك�م املجتم�ع والحياة في�ه» ليصبح
املؤلف ه�و جمال وهن�ا يتقاطع الذاتي
باملوضوع�ي والس�رية الذاتي�ة بالواقع
االجتماع�ي والس�يايس الذي ت�دور فيه
النوفيا.

ق
ص
ي
د
ة
الحك�م ،املأث�ور ،)...حي�ث تاع�ب
ّ
وغ�ري فيها وأبدل
باأللف�اظ ونحتها
ّ
وأحل ألفاظا ً عليها كي يستقيم النص
يف ذاته وفق ما يراه هو ،واس�تخدام
املوروث يعني وجود الكم من الخزين
ّ
يسخ ُ
ره يف
املعريف لدى الش�اعر الذي
بناء نصوصه ،ويترصّ ُف يف انتقاء ما
يري�د وفق موضوعه ،وه�اك مثاً( :
ُ
أيته�ا ّ
الرافضة أرجعي) وهي
النفس
إشارة اىل آية يف (س�ورة الفجر،89/
(بداية لنهاي ٍة َ
ٌ
أكل الده ُر
اآلية ،)27:و
ثلث جوعها وقفز ، ).وهي إشارة اىل
مث�ل (أكل الده ُر علي� ِه ورشب) ،و (
ُ
أراوده بطهارة) ،وهي اشارة اىل(
أنا
سورة يوسف ،12/اآلية  ،)23و ّ
(كل
ُ
ذائقة النوم) ،إشارة اىل (سورة
نفس
ٍ
آل عم�ران ،3/اآلي�ة( ،)185 :قب�لَ
حان ٍة وثلث) ،وهي مأخوذة من (قبل
ٌ
نفس
غاي�ة يف
س�اع ٍة وثلث) ،و (انا
ِ
صعل�وك) وه�ي اش�ارة اىل (س�ورة
ُ
قوله(لقلت
يوسف ،12 /اآلية ،)68و
لكِ ّ
إني بكِ  /بع َد الل ِه أعتص ُم  )...وهي
إش�ارة اىل قصي�دة (العلم) للش�اعر
جميل صدقي الزهاوي(عش هكذا يف
علو أيها العل�مُ ...،)...وهكذا الكثري،
ٍ
ُ
تج�ده مبثوث�ا ً يف نص�وص الديوان،
أضاف�ت للنص�وص جم�االً وتأويا
وفكرا ً .
ُ
ش�عر مائز ،يضيف
الخت�ام /ديوان
ٍ
للمش�هد الثق�ايف الح�ي باتج�اه
التجديد والحداثة ،ولم ُ
ينح الش�اعر
يف تقلي�د أو تك�رار تجرب� ٍة ،ب�ل نأى
ّ
َ
وظل متمردا ً عىل
ليكون هو،
بنفسه
اللغة والشكل واملعنى ،ومنح للموت
ً
ً
ص�ورا ً
متف�ردة ،وال تش�عر
جدي�دة
باملل�ل يف متابعت�ك صفحاته ،وكانت
لغته واس�تخدام اللف�ظ يف نصوصه
ً
ّ
ن�ص جمي�ل
متقن�ة ،ويف الدي�وان
ّ
ُ
أعتره (جمجمة الديوان) هو النص
ً
وقف�ة لوحده
األخ�ري ال�ذي يحت�اج
ٌ
رج�ل م�ن محن�ة الضوء)
بعن�وان(
ً
تحية اىل شاعرنا
س�أقف معه قريباً،
(رج�ل الضب�اب) حس�بن م�ردان..
شكرا لشاعرنا الجميل (أنمار) وهو
يتحفنا بجديده وابداعه.

يا وجعي القديم

ياسني خر سلمان
يا ً
ُ
تعرص
آهة لم تزل
بني طيات الحنني
يامن اليك أشدو
يا لذكراك التي.....
لم أزل ....فيها سجني
منذ آالف السنني
ً
شمعة ...كم حاولوا إطفاءها
يا
ُ
تزهو ....وتزهر رغم آفات املنون
يا وطني الجريح
ٌ
وآهات ودمعٌ
أل ٌم
ّ
بني طياتٍ دفني
وجعٌ تكاثر والتوى
وتعطشت تلك املآقي
يف بقاياها العيون
وأنينا ً راح يطفو
وحنينا ً راح يزهو
وزفريا ً
ُ
يحمل اآلهات فيها والشجون
بني طيات السكون
ُ
عطش الليايل يرتوي شوقا ً
ٌ
وطن سجني
بها
فأنهض فأنت يف ذكرى
بها طال الرحيل
َ
فدتك دموع الشوق يا وطني
انهض
فالنرص آتٍ وإن طال الرحيل .

الشاعر االسباني لوركا بني الفلسفة واألدب
د .عبد الهادي الجبوري
ترك الش�اعر اإلس�باني فيديريك�و غارثيا
ل�وركا ( )1936 - 1898إس�هامات يف أدب
ب�اده خاصة ،واألدب العاملي بش�كل عام،
لكن ماذا عن أثره يف الفنون األخرى ،ومنها
فن الفامنكو؟
بع�د انقض�اء أكثر م�ن ثمانني س�نة عىل
اختفائ�ه املأس�اوي ،هناك م�ن يحاول أن
يقيّم مسار الش�اعر يف عاقته بالفامنكو
باعتباره ش�اعرا ً ارتبطت كتابت�ه بالغناء.
هذا االرتباط يبدأ أث�ره منذ الطفولة ،حيث
قال لوركا يف إحدى املقابات معه“ :قضيت
طفولت�ي يف تعلّ�م األدب واملوس�يقى م�ع
والدتي”.
وكان الباح�ث ألفريديو أريبوال ،قد كتب يف
مجلّة “ريفيس�تا دي فامنكولوخيا” التي
ُتعنى بالدراسات حول فن الفامنكو“ :من
الروري معرفة البيئة اللوركوية اللتقاط
فكر الشاعر عن الفامنكو ،والذي ال يمكن
أب�دا ً اعتب�اره موضوع�ا ً خفيف�ا ً يف إنتاجه

الفني”.
ويضي�ف“ :إن الفامنك�و ،اس�تنادا ً إىل
ش�هادات ش�فوية ،كان حاضنة أوىل ،ولم
ينازع�ه الش�ك ق�ط يف عظمت�ه التاريخية
واالجتماعي�ة واألدبي�ة واملوس�يقية” .يف
هذه البيئ�ة تعرّف عىل ظاه�رة “الكانطي
خوندو” أي قصائد الغن�اء العميق ،ومنها
اس�تلهم ديوان�ه الش�هري “قصي�دة الغناء
العميق”.
أمّ �ا املحط�ة الثانية لهذه العاق�ة ،فكانت
بع�د  ،1915حي�ث ب�دأ ي�درس الفلس�فة
واآلداب ،ث�م القان�ون ،يف جامعة غرناطة.
وانضم إىل “مجموعة الرنكونس�يُّ و” ،حيث
التقى الفنان واملؤلف املوسيقي مانويل دي
فايا .وبني  1916و ،1917قام بسلسلة من
الرحات عر إسبانيا مع زمائه يف الدراسة،
وتع�رّف ش�خصيا ً إىل الش�اعر أنطوني�و
ماش�ادو .ويف  ،1919واص�ل دراس�ته يف
إقام�ة الط�اب بمدريد ،حي�ث اجتمع مع
جيل ّ
فن�ي متميز :لويس بونويل ،ورافائيل

ألبريت�ي ،وس�لفادور دايل ..ويف  ،1920عاد
إىل غرناطة.
ويش�ري أح�د ّ
كت�اب س�ريته ،كريس�توفر
ماوري�ر ،أن ل�وركا يف ه�ذه الف�رة اهت�م
بدراس�ة الفولكل�ور ،م�ن جوان�ب ع�دة:
م�رسح العرائ�س ،الكانط�ي خون�دو،
واألغنية الش�عبية ،أي من دوائر قريبة من
الفامنكو.
يف ُ ،1922دعي لوركا إىل مسابقة للكانطي
خوندو نظمتها بلدية غرناطة ،مع كل من
مانويل دي فايا وأغناسيو زولواغا وميغيل
ثريون .يشري إىل ذلك الكاتب يان جبسون يف
عمله “فيديريكو غارثيا لوركا من فوينطي
باك�ريوس إىل نيويورك”ّ ،
مؤك�دا ً أن لوركا
ودي فاي�ا كان�ا يح�ران بش�كل متواتر
أمسيات املسامرة برياض ألونسو كانو دي
فرناندو بيلش�يث ،وكثريا ً م�ا كان يُناقش
فيه�ا مواضيع حول الكانطي خوندو .كان
ً
قلق�ا من التوظيف التجاري
فايا يف البداية
للفولكل�ور ،مثل تأس�يس مق�ا ٍه للغناء أو

مس�ابقات الكانطي خون�دو .ولم يتجاوز
دي فاي�ا الردد األويل إال من خال الحماس
الشبابي للوركا ،وثريون أيضاً.
ّ
عر لوركا ع�ن افتتان�ه بالكانطي خوندو
أيض�ا ً يف العديد من املحارضات التي ألقاها
ب�دءا ً م�ن س�نة  1931يف إش�بيلية ،أو يف
س�انتياغو دي كومبوس�تيا أو س�لمنكة.
يق�ول ي�ان جبس�ون ع�ن ذل�ك“ :يف 12
ش�باط /فراي�ر  ،1922ق�ام ل�وركا بأول
قراءة ملحارضته “الكانطي خوندو ،الغناء
األندليس البدائي” يف املركز الفني بغرناطة.
يف تل�ك املح�ارضة ،اع�رف بما ه�و مدين
ب�ه ملانويل دي فاي�ا يف ما يتعل�ق باملعرفة
والتوثي�ق ألصل الجن�س ّ
الفن�ي وتطوّره.
إن لدى لوركا قناعة راس�خة بأن الكانطي
خون�دو وص�ل إىل “ش�كله النهائ�ي” من
خال العالم الغجري ،الذي كان عىل اتصال
به منذ طفولته .األس�ايسُّ هو العمق الذي
يرج�ع إىل املايض البعي�د؛ األغنية التي هي
رصخة أكثر منها حركة”.

كان ارتباط لوركا بفن الفامنكو ،كما تقول
مجلة “فامنكولوخيا” ،وخاصة بالكانطي
خوندو ،مثل نداء أثار انتباه ّ
مثقفي عرصه.
كان بذلك م�ع أصدقائه من أوائل املطالبني
بالحف�اظ ع�ىل موس�يقى وغناء الش�عب
األندليس ،بوصفها “أغنى موس�يقى أهلية
يف أوروب�ا” كما كان�وا يعترونها.لكن ،هل
كان ل�وركا ش�اعر فامنكو؟ هذا الس�ؤال
طرح�ه خ�وان دي ال باتا يف املجل�ة ذاتها.
وق�د كان جواب�ه كاآلت�ي“ :ال ،لق�د كان
أندلس�يا ً كامل األندلسية ،مليئا ً باالنسجام
والتناغم وباألصداء القديمة ( )...يف ديوان
“قصي�دة الغناء العميق” ،ال توجد س�مات
ورواس�م فامنكية ( )...لك�ن ثمة أندلس
من بكاء تسري حافية يف أشعاره”.
هك�ذا كان لوركا أق�رب إىل األندلس منه إىل
إس�بانيا كله�ا ،وإىل الكانط�ي خوندو منه
إىل الفامنك�و برمّ ته .يف محارضة له خال
افتتاح مس�ابقة ع�ام  ،1922أطلق لوركا
أغان جد خالصة
رصخة الدفاع“ ،من أجل
ٍ

وجد صادقة”.
بغ�رية املُ ِّ
ح�ب ،ق�ال“ :أيه�ا الس�ادة ،إن
الكانط�ي خوندو ،س�وا ًء من حي�ث اللحن
مثلم�ا من حي�ث القصائد ،ه�و أحد أقوى
اإلبداع�ات الفنية الش�عبية يف العالم ،وبني
أيديك�م أن تحافظ�وا علي�ه وأن تمنح�وه
املعنى لترشيف األندلس وشعبها” .ويف عام
 ،1931عندما تح ّدث عن هندسة الكانطي
خوندو ،قال إنه “يقرب من تغريد الطيور؛

إنه بس�يط رغ�م املتانة الت�ي يمثلها ِقدمه
وأ َ
ُ
س�لبته .ولذلك فهو عيّنة نادرة من أقدم
أشكال الغناء يف أوروبا”.
يف كت�اب “غارس�يا ل�وركا والفامنك�و”،
يقول الشاعر اإلس�باني فيليكس غراندي:
“رغم أن ديوان “قصيدة الغناء العميق” يف
حد ذاته مدهش ،إال أننا نعرف أن فيديريكو
ل�م يكن بأي حال من األحوال متخصصا ً يف
تاريخ هذه املوسيقى”.
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دراسات حديثة

كيف ختطط ملستقبلك وحتقق طموحاتك؟

تع ّد مرحلة التخطيط للمس�تقبل مرحلة محورية
يف الحي�اة ،بها تس�تطيع رس�م مالمح املس�تقبل
وتحدي�د أهداف لطاملا حلمت بها لتحقق واحد تلو
اآلخر .فلم يك�ن يوما ً التواكل وس�يلة للنجاح ،بل
دائما ً يقرتن التوكل عىل الله واألخذ باألس�باب مع
بلوغ الهدف ،الدكتورة سناء الجمل خبرة التنمية
البري�ة تقول إن هناك طريق�ة فعالة للتخطيط
للمس�تقبل وتحدي�د األه�داف وتحقي�ق طموحك
وشغفك يف الحياة.
يف البداي�ة علي�ك أن تس�أل نفس�ك مجموع�ة من
األس�ئلة الت�ي ُتمكن�ك من التع�رف ع�ىل املرحلة
الت�ي تعايش�ها اآلن ،وأي�ن هي بالنس�بة ألهدافك
املستقبلية؟.
ما الهدف الذي تسعى لتحقيقه؟
منذ متى وأنت تخطط لذلك الهدف؟
ه�ل لدي�ك خط�ة واضح�ة املعال�م لتحقي�ق ذل�ك
الهدف؟
يف ح�ال اإلخفاق يف بلوغ الهدف؛ هل وضعت خطة
بديلة لتحقيق هدفك؟
م�ا عليك إال التأكد م�ن القيام بالخط�وات التالية
لتتمكن من تحقيق أفضل مما تتمنى.
وألننا نس�عى لدعم ش�بابنا دائما ً لتحقيق أهدافه
وبل�وغ أحالم�ه أينم�ا كان�ت ،وضعن�ا ل�ك خطة
ُتمكنك م�ن التخطيط ملس�تقبلك وتحديد أهدافك،
وذل�ك بفاعلية وكفاءة تجعلك أقرب لتحقيقه مما
كن�ت عليه من قبل ،ما علي�ك إال التأكد من القيام
بالخطوات التالية؛ لتتمكن من تحقيق أفضل مما
تتمنى.
تعرف عىل نفس�ك وادرس شخصيتك :قبل أن تبدأ

يف تحديد هدفك البد من دراسة شخصيتك والتعرف
عليه�ا؛ لكي تتمكن من تحديد م�ا لديك من نقاط
قوة وتميز وكذلك نقاط الضعف واإلخفاق.
تخر املسار الذي سينمي نقاط القوة يف شخصيتك:
حي�ث يمكن�ك اختيار ما ينم�ي نقاط الق�وة لديك
وكذلك يطور ش�خصيتك ،بما يجعل�ك تحول نقاط
الضعف إىل نقاط قوة ،ويتم ذلك بالتعلم والدراس�ة
والقراءة وغرها من سبل التثقيف.
ق�م بتصني�ف هدفك للتع�رف عىل طبيعت�ه :حيث
تعم�ل تل�ك الخطوة ع�ىل تيس�ر طريق�ة تحقيق
الهدف وتوق�ع العقبات التي قد تقف عائقا ً يف ذلك،

مما يسهم يف حلها والتغلب عليها.
تجنب التشتيت الناتج عن كثرة األهداف :عليك أن
تح�دد القليل من األهداف؛ لك�ي تركز عىل تحقيق
كل منه�م ،وتجن�ب كث�رة األه�داف التي تش�تت
تركيزك عىل األهداف الرئيسة.
ترتيب األهداف بش�كل ما لخدمة الهدف األسايس:
وذلك حتى ال تفقد الشغف يف منتصف الطريق ،فلو
كان هدف�ك ً
مثال تقلد منصب ما؛ فعليك أن تس�عى
لتحقيق األهداف البس�يطة الت�ي تخدم ذلك الهدف
الرئييس ،مثل إتقان اللغات أو دراسة علوم الحاسب
أو الق�راءة والتعمق يف ذلك املج�ال ،كل هذا بجانب

دراسة التخصص املطلوب بكفاءة وإتقان.
علي�ك أن تض�ع خط�ة بديلة :ق�د تواجه�ك بعض
العقب�ات التي يس�تحيل حلها كعدم توف�ر القدرة
املالي�ة عىل الدراس�ة يف جامعة م�ا؛ ويف تلك الحالة
يجب وضع خطة بديلة تمكنك من استئناف تحقيق
النجاحات يف تلك الحياة ،كأن تتبع شغفك يف مجال
ما يُمكنك من بلوغ القمة.
االس�تفادة من تجارب اآلخرين :وذلك لتحصل عىل
الطاق�ة اإليجابي�ة الالزم�ة لالس�تمرار يف تحقيق
أهداف�ك؛ ولتس�تفيد م�ن نق�اط اإلخف�اق الت�ي
جعلته�م يتعثرون عن�د تحقيق م�ا يطمحون له،
وكذلك للتعرف ع�ىل أمثل الطرق التي مكنتهم من
التصدي لتلك اإلخفاقات.
اعم�ل بج�د لتحقيق أهداف�ك :عملك ال�دؤوب هو
س�بيلك لتحقيق أحالم�ك ،فقد يجعلك التس�ويف
والتباطؤ تفقد الشغف بحلمك ،مما يجعلك تتخىل
عنه بسهولة.
مراجع�ة أهدافك للتعرف ع�ىل موقعك من حلمك:
م�ن فرتة ألخرى يرج�ى مراجعة أهداف�ك وتقييم
حج�م التطورات التي ط�رأت عليها ،لتحديد ما إذا
كنت يف املس�ار الصحيح ،أم يج�ب تغيره والعمل
عىل تهيئته للمستجدات الحديثة.
اقتن�ص الفرص :دائما ً عليك أن تقتنص أي فرصة
تس�اعدك عىل تحقيق هدفك ،فالتكاس�ل يف انتهاز
تلك الفرص قد يكلفك الكثر من الوقت اإلضايف.
وبذلك س�تتمكن من تحدي�د أهداف�ك والتخطيط
ملس�تقبلك بطريق�ة فعالة ودقيق�ة؛ لتكون واحدا ً
من هؤالء الذين استطاعوا أن يثبتوا كفاءة وتميزا ً
يف مجاالت عدة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟
كش�ف الخراء أن اتباع نظام غذائي صحي يس�اعد ع�ىل إطالة العمر،
مؤكدي�ن أن هن�اك بعض األطعم�ة غر الصحية الت�ي تعمل عىل قرص
العمر ،وذلك ألنها ترض بخاليا الجسم ،وتسبب تلف الحمض النووي.
وأوضح�ت جامعة العلوم الصحية بوالية يوتا ،أن هذه األطعمة الضارة
ً
خل�ال يف خاليا الجس�م ،مم�ا ي�ؤدي إىل الوفاة ،نتيج�ة اإلصابة
تس�بب
بالعديد م�ن األمراض الخطرة مثل ،الرسطان وأمراض القلب واألوعية
الدموية.
هنالك أربعة أطعمة تعمل عىل تقصر العمر ،وهي:
 املي�اه الغازية ،حيث وجدت دراس�ة طبية حديثة أن تناول املروباتالغازي�ة يومي�ا ً ي�ؤدي إىل اإلصابة بالش�يخوخة املبكرة ،كم�ا أن تناول
الص�ودا الداي�ت يوميا ً يه�ددك بالخط�ر ،ألنها تس�بب اإلصابة بمرض
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 اللح�وم املصنعة ،فقد أكدت دراس�ة أجريت عام  2008وش�ارك فيها 840ش�خصا ،أن األش�خاص الذين يتناولون اللحوم املصنعة أسبوعيا ً
يعان�ون م�ن قرص العمر أكثر من األش�خاص الذي�ن ال يتناولونها عىل
اإلطالق.
 اللح�وم الحم�راء ،حذرت دراس�ة طبية م�ن أن تن�اول كميات كبرةمن اللح�وم الحمراء مثل الهامبوجر ي�ؤدي إىل اإلصابة بأمراض القلب
والرسطان ،ما يسبب الوفاة املبكرة.
 الكحول ،كشفت دراسة طبية أجريت عام  2010أن األشخاص الذينيتناول�ون الكح�ول براهة يعانون م�ن مرض الرسط�ان الذي يودي
بحياتهم يف وقت قصر.

نصائح طبية

بهذه الطرق ميكن لألفراد منع اإلصابة بفريوس (كورونا) املُستجد
قدم املدي�ر العام ملنظم�ة الصحة
العاملي�ة ،تي�دروس أدهان�وم
غيريس�وس ،االقرتاحات العرة
األساس�ية الوقائية ض�د فروس
(كورون�ا) الجدي�د بم�ا يف ذل�ك
التنظيف املنتظم لليدين وس�طوح
الرضوري�ات اليومي�ة ،وتجن�ب
السفر أثناء الحمى أو السعال .
وب�ني املدير الع�ام ملنظمة الصحة
العاملية االقرتاحات وهي:
أوالً :اغس�ل يدي�ك بانتظ�ام
باس�تخدام املطه�ر الخ�ايل م�ن
الكح�ول أو اغس�ل يدي�ك بامل�اء
والصابون ،يعتر أحد طرق انتشار
الفروس هي ملس األيدي بسطوح
الرضوري�ات اليومي�ة أو امل�رىض
امللوث�ني قبل ملس وجه�ك ،لذا فإن
تنظي�ف يديك ،يمك�ن أن يقلل من
خطر انتشار الفروس.
ثاني�اً :ق�م بتنظي�ف س�طوح
الرضوري�ات اليومية باس�تخدام
املطه�رات بانتظ�ام ،مثل طاوالت
املطبخ والكرايس واملكاتب.
ثالث�اً :تع�رف ع�ىل املعلومات عن
م�رض االلته�اب الرئ�وي الناجم
ع�ن ف�روس (كورون�ا) الجديد،
ولكن تأكد م�ن أن هذه املعلومات
تأت�ي م�ن مص�ادر موثوق�ة مثل
وكاالت الصحة العام�ة املحلية أو
الوطنية ،وموق�ع منظمة الصحة
العاملي�ة ،واملهني�ني الصحي�ني
املحليني ،بالنس�بة ملعظ�م الناس،

ف�إن األعراض األوىل بع�د اإلصابة
بف�روس (كورون�ا) الجدي�د هي
الحم�ى والس�عال الج�اف ،وليس
سيالن األنف ،معظم املصابني هم
خفيف�ون ،ويمك�ن أن يتحس�نوا
دون أي رعاية خاصة.
رابعاً :تجنب الس�فر أثناء الحمى
أو الس�عال ،وإذا كن�ت مريض�ا ً
أثناء الرحلة ،فعليك إخبار الطاقم
الطبي عىل الفور ،وإخبارهم أيضا ً
بمكان زيارتك.
خامس�اً :قم بتغطي�ة أنفك وفمك
بأكم�ام املالب�س أو املناش�ف
الورقية عند الس�عال أو العطاس،
وتخل�ص من املناش�ف الورقية يف
س�لة املهمالت املغلقة عىل الفور،
واغسل يديك.

سادس�اً :أولئ�ك الذي�ن تزي�د
أعمارهم ع�ن  60عام�ا ً أو لديهم
أم�راض أساس�ية مث�ل أم�راض
القلب واألوعي�ة الدموية وأمراض
الجهاز التنفيس ومرض الس�كري
وم�ا إىل ذل�ك ،ق�د يكون�ون أكث�ر
عرضة لإلصاب�ة بأمراض خطرة
بع�د اإلصابة بف�روس (كورونا)
الجدي�د ،فيج�ب أن يتخ�ذ ه�ؤالء
األش�خاص التداب�ر االحرتازي�ة
اإلضافي�ة ،مثل تجن�ب الذهاب إىل
األماك�ن املزدحمة أو األماكن التي
فيها احتكاك مع املرىض.
س�ابعاً :إذا كن�ت تش�عر بع�دم
االرتي�اح ،فق�م بالبق�اء يف املنزل
واتصل بالطبيب أو الطاقم الطبي
املحيل ،وسيس�ألك ع�ن أعراضك،

وأي م�كان ذهبت م�ن قبل ،ومن
مع�ك من قبل ،سيس�اعدك ذلك يف
الحصول عىل املش�ورة الصحيحة
أو اتب�اع اإلرش�ادات إىل مرف�ق
الرعاية الصحية املناس�ب ،ومنع
اإلصابة إىل اآلخرين.
ثامن�اً :ابق يف املن�زل عندما تكون
مريض�اً ،وتن�اول الطع�ام والنوم
بش�كل منفص�ل ع�ن عائلت�ك،
واستخدم أدوات األكل املختلفة.
تاسعاً :إذا حدث ضيق يف التنفس،
فاطل�ب الرعاي�ة الطبي�ة ع�ىل
الفور.
ع�ارشاً :م�ن الطبيعي أن تش�عر
بالقل�ق أثناء الوب�اء ،خاصة عند
العي�ش يف بل�د أو مجتم�ع متأثر
بالوب�اء ،والتع�رّف ع�ىل تداب�ر
املجتم�ع للوقاي�ة م�ن الوب�اء
والسيطرة عليه ،ومناقشة كيفية
ضمان الس�المة يف أماك�ن العمل
واملدارس ..وإلخ.
وأك�د تي�دروس أدهان�وم
غيريس�وس أيضا ً عىل أن منظمة
الصحة العاملية ،قدمت إرش�ادات
عام�ة ،ويجب ع�ىل األف�راد أيضا ً
اتباع اإلرش�ادات الخاصة ببلدهم،
والتش�اور مع املهني�ني الصحيني
املحليني.
ينتر الوب�اء يف الدول األخرى من
العال�م ،وم�ن امله�م االنتب�اه إليه
ووقايت�ه ،ونأمل أن يكون الجميع
بصحة جيدة وآمنة.

سلوك يومي يقوم به االنسان
قد يؤدي إىل الوفاة

ّ
حذرت دراس�ة علمية حديثة من س�لوك يومي نقوم به يمكن أن يتسبب يف
وفاة أي ش�خص .ونرت مجل�ة ذا بي إم جي الطبية املتخصصة ،دراس�ة
أكدت نتائجها أن الجلوس ألكثر من  9ساعات أو  9ساعات ونصف الساعة
يف اليوم الواحد ،يمكن أن يكون سببا ً يف وفاة اإلنسان.
وأش�ارت الدراس�ة إىل النش�اط البدني بصحة عامة حتى امل�ي أو الحركة
الخفيفة يمكن أن تقلل خطر الوفاة.
كما ّ
حذرت الدراس�ة م�ن هذا الس�لوك خصوصا ً لفئة الن�اس من منتصف
العمر ،أي يف عمر الثالثينيات واألربعينيات ،ألن هؤالء بس�بب الدراس�ة أكثر
عرضة لخطر الوفاة املبكرة .واعتمدت الدراسة يف أبحاثها عىل تحليل رشيحة
واس�عة من البيانات ،وفيها أن التمارين مهم�ا كانت خفيفة وإن اقترصت
عىل املي فهي قادرة عىل إحداث فارق يف خفض مخاطر الوفاة املبكرة.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن الحد األدنى ألي إنس�ان يحتاج إىل  150دقيقة من
التمارين الخفيفة أس�بوعيا ً كاملي ،ويحتاج أيضا ً نحو  75دقيقة أسبوعيا ً
من التمارين متوسطة الشدة.

املطبخ

قالب الدجاج باخلضار
املقادير:
 4رشائح توست أبيض
نص كيلو صدور دجاج بدون
عظم وجلد
كوب خضار مشكلة (جزر ،فلفل
أخرض ،بازيال) مقطعه مكعبات
صغرة.
ملعقة كبرة شبت
 3بيضات مخفوقة
 1/2ملعقة صغرة ملح
 1/2ملعقة صغرة فلفل أسود
طريقة التحضر:
 .1حمى الفرن وحمّيص التوست
حتى يصبح ذهبي ثم اطحنيه يف
الخالط.
 .2بطني قالب الكيك الطويل
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بالفويل وادهنيه بالزيت جيدا.
 .3ضعي الدجاج مع كل املكونات
ما عدا الخضار بالخالط الكهربائي
أو مطحنة اللحم
 .4أضيفي الخضار إىل خليط الدجاج
ثم ضعى الخليط يف القالب واخبزى
مدة ساعة ثم دعيه يرد  10دقائق
قبل إخراجه من القالب وتقطيعه.

طبيبك يف بيتك

خل التفاح الطبيعي
هو هدي�ة من هداي�ا الطبيعة
لإلنس�ان ،فهو غذاء فعال وغر
مكلف ويتمتع بفوائد ال يتمتع
به�ا أي غ�ذاء آخ�ر مجتمع�ة
مع�اً ،أهمها أنه يؤم�ن التوازن
بني حموض�ة وقلوية الجس�م
ويح�وي كمي�ات كب�رة م�ن
البوتاسيوم.
لن نتح�دث الي�وم ع�ن جميع
فوائ�د خ�ل التف�اح الصحي�ة
واس�تعماالته الطبي�ة الت�ي
ال تح�ى ب�ل س�نتحدث ع�ن
جزء بس�يط منها وهو املتعلق
بالب�رة والجل�د والش�عر
والرشاقة؛ أهمها:
 1تخفيض الوزن :أذيبي ملعقة
كب�رة من خل التف�اح يف كوب
ماء ،وارشبيه بع�د الطعام كي
يساعد عىل تخفيض الوزن.
2زيادة ال�وزن :اخلطي ملعقة
صغ�رة م�ن خ�ل التف�اح مع
ملعق�ة عس�ل صغ�رة م�ع
نقطت�ني م�ن س�ائل الي�ود
املستخرج من أعشاب البحر يف
كأس ماء وارشبيه مع الوجبات
كي يساعد عىل زيادة الوزن.
 3ع�الج حب الش�باب :امزجي
ج�زءا ً من خ�ل التف�اح مع 10
أجزاء م�اء يف زجاجة ،وضعيها
بجانب املغس�لة ،وبعد غس�يل

الوجه كل يوم ،ضعي طبقة من
محلول خ�ل التفاح بعي�دا ً عن
العينني ،لتعديل ال  PHيف الجلد
ومنع تشكل حب الشباب.
 4تنظي�ف الب�رة :يمك�ن

اس�تخدام خ�ل التف�اح ب�دالً
من التوني�ك لتنظي�ف البرة،
فيتعت�ر خ�ل التفاح م�ع املاء
منظفا ً جيدا ً للبرة ألنه يحافظ
ع�ىل الطبق�ة الحامضي�ة التي

تحمي الجلد .اغميس قطعة من
القط�ن يف محلول خ�ل التفاح
م�ع امل�اء ونظفي به�ا برتك
يومي�ا ً تمام�ا ً كما تس�تخدمي
التونيك.
 5تنعيم الجل�د :خل التفاح هو
أروع م�ادة للمحافظ�ة ع�ىل
نعومة املناطق املناطق املعرضة
للجف�اف يف الجي�م كالكوع�ني
والركبت�ني .ننصح�ك بوض�ع
كمي�ة من خل التف�اح يف بخاخ
لتستخدميه يوميا ً بسهولة.
 6عالج ق�رة ال�رأس :افركي
جلدة رأسك بخل التفاح الدافئ،
ثم قومي بتغطية شعرك بطاقية
االس�تحمام البالس�تيكية ملدة
ساعة عىل األقل ،ثم أزيليه عند
االس�تحمام وك�رري العملية 3
مرات يف األس�بوع حتى تختفي
القرة.
 7تقوية األظافر :ضعي ملعقة
كب�رة من خل التف�اح يف كأس
م�ن املاء ،واس�تخدمي املحلول
ليدي�ك وأظاف�رك  3م�رات يف
اليوم.
فوائد خل التفاح للبرة والشعر
والجل�د والجمال والرش�اقة ال
تحى ،لذلك ننصحك س�يدتي
باس�تغاللها للعناي�ة ببرت�ك
وشعرك وجمالك

لطلة ابهى....

طب االعشاب

احلبة السوداء

إلذابة الكوليسرتول يف الدم :
يؤخذ قدر ملعقة من طحني الحبة السوداء  ،وملعقة
من عشب األلف ورقة ( أخيليا ) معروف ألهل
الش�ام  ،ويعجنا يف فنجان عس�ل نحل وعىل
الريق يؤكل
ألمراض العيون:
يدهن بزيت الحبة الس�وداء األصداغ بجوار
العين�ني والجفنني � وذل�ك قبل النوم
م�ع رشب قطرات من الزيت عىل أي
م�روب س�اخن أو عص�ر جزر
عادي .
ألمراض الغدد واضطراباتها :
يؤخ�ذ لذل�ك الحب�ة الس�وداء
الناعمة  ،وتعجن يف عس�ل عليه
قطرات من غ�ذاء ملكات النحل
يوميا ً ملدة ش�هر  ،وبعدها سوف

ترى أن الغدد يف قمة االنضباط بال خمول وال إرساف  ،ألن ( كل يشء
بقدر ) فسبحان الله املبدع املهيمن .
الرتفاع ضغط الدم :
كلم�ا رشبت مروبا ً س�اخنا ً فعليك بقط�رات من دهن
الحب�ة الس�وداء  ،ويا حب�ذا لو تدهن جس�مك كله يف
حمام ش�مس بزيت الحبة السوداء  ،ولو كل أسبوع
مرة .
اللتهاب الكبد :
ه�ذا أم�ر يحتاج لص�ر ولكن م�ا بعد
الص�ر والحب�ة الس�وداء إال الفرج
 ،تؤخ�ذ لذل�ك ملعقة م�ن طحني
الحب�ة الس�وداء م�ع ق�در رب�ع
ملعق�ة م�ن الصر الس�قرطي ،
ويعجنا يف عس�ل وي�ؤكل كل ذلك
يومي�ا ً ع�ىل الري�ق ملدة ش�هرين
متتابعني .

احصلي على أفضل النتائج لشعر جذاب مع ماسك القهوة

هل أنت من عشاق القهوة؟؟...إذن تعايل نستفيد منها من ناحية
جمالي�ة وذلك ملا تتمتع به من مزايا لجمال ش�عرك؛ حيث يمكن
االس�تفادة منه ألخر رمق ،أي بعد رشب القهوة يمكن استخدام
البقايا الراس�بة كماسك للش�عر وكذلك للبرة والجسم ،ويقدم
ماسك القهوة للش�عر عددا ً من املزايا تظهر بمجرد غسل الشعر
وإزالة املاسك ،إليك خطوات وضع ماسك القهوة للشعر:
ال يحتاج ماسك القهوة للشعر ألي خطوات تحضرية ،فما عليك
إال استخدام رواسب فنجان القهوة الرتكية (أو القهوة األمريكية)
ووضعها عىل الشعر بداية من فروة الرأس وحتى األطراف.
• اجمعي ش�عرك ولفيه وثبتيه بربطة أو مش�بك ملدة  15دقيقة
عىل األقل.
• اشطفي الشعر باملاء جيدا ً ويمكن إضافة كوب من خل التفاح
مخفف بكوب ماء وإضافته عىل الشعر للتخلص من آثار القهوة
بشكل كامل وإضافة اللمعان والريق لشعرك.
• يغسل الشعر بالشامبو واملاء.
وأخراً ،جربي ماس�ك القهوة للشعر بأرسع وقت ودون تردد فال
يمكن لهذه الحبيبات الغنية بمضادات األكسدة أن تخذلك
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

مهني�اً :يجعل ه�ذا الي�وم التوظيفات واالس�تثمارات
ناجح�ة ومثمرة ،ويك�ون التعامل مع األم�ور الفنية أو
مع البورصة ناجحا ً
عاطفي�اً :عليك أن تميض وقتا ً أكثر م�ع الرشيك ليجتاز املحنة
التي يواجهها ،ووجودك إىل جانبه يساعده كثرا ً ويريحه
صحياً :قاوم رشاهتك عىل األكل الدس�م ،وحاول االكتفاء بالتي
تكثر فيها الخراوات

الثور

مهنياً :يش�ر هذا اليوم إىل ظ�روف جيدة والتخلص
من وسوء تفاهم ومناخ الفوىض واإلرباك
عاطفياً :عليك أن تخفف عصبيتك هذا اليوم وخصوصا ً
مع الرشي�ك ،فا تحاول أن تمي عليه م�ا يجب يفعل ألنك
قد تفقده
صحي�اً :تش�عر ّ
بأنك تمتلك الطاق�ة لتحقيق أهداف�ك الصحية،
ويؤدي األصدقاء واملقرّبون دورا ً يف مسارك

الجوزاء

مهني�اً :يمنح�ك ه�ذا الي�وم ثق�ة متزايدة بنفس�ك
والقدرة الكبرة عىل إنجاز املطلوب منك بامتياز
عاطفياً :ال ترت ّدد يف مصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك
تجاهه ،والتعبر عن حبك العميق له
صحياً :مناسبة اجتماعية تتعرف فيها إىل أصدقاء جدد يحثونك
عىل مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

السرطان

مهني�اً :يتناغم فينوس مع جوبيت�ر فيعدك بحدث
مميز ويس�اعدك ع�ىل معالجة املس�ائل املهنية بوعي
وحكمة ،وتتلقى مكافأة مالية يف املستقبل القريب
عاطفياً :عاقتك بالحبيب متينة جدا ً هذا اليوم ،وتعيش معه
استقرارا ً عاطفيا ً منقطع النظر
صحي�اًّ :
فك�ر يف كل خطوة تق�دم عليها عىل الصعي�د الصحي،
واسترش اصحاب االختصاص

األسد

مهني�اً :يضعك هذا الي�وم يف موقع تقدي�ر واحرتام
مميز ،وتكسب ثقة من كان يترصف بحذر معك ألنه
كان يجهلك
عاطفي�اً :صعود وهبوط موق�ت يف العاقة بالرشيك ،لكنك
تبادر إىل تصحيح الوضع قبل تفاقمه
صحياً :مارس بع�ض التمارين الرياضي�ة الصباحية للتخفيف
من الوزن الزائد

العذراء

مهني�اً :يحمل الي�ك هذا الي�وم ديناميكي�ة وعاقة
جيّدة بالزماء وتشعر بالتوازن والتناغم مع األجواء
واملناخات حولك
عاطفياً :يس�لّط الضوء عىل عاقاتك العاطفية وصداقاتك
التي تعرف تطوّرا ً س�عيداً ،ويكون لها دور ف ّعال يف إنجاح بعض
الخطط
صحي�اً :اح�ذر األخط�اء يف الحكم ع�ىل األمور وانتب�ه لصحّ تك
ولحسن خياراتك

الميزان

مهني�اً :تهتم بقضية أو بش�أن إح�دى الرشكات ،ثم
ترت�اح للتطورات اعتب�ارا ً من هذا الي�وم ،تتعاون مع
املحيطني بك ،وربما تتبع طريقة أحدهم
عاطفياً :ال تهمل الرشيك ّ
بأي شكل من األشكال ،فهو يكون
الداعم األول لك مهما تبدلت الظروف
صحي�اً :ال تنفذ كل ما يقوله اآلخرون ع�ن فائدة هذا النوع من
الرياضة أو ذاك ،استرش أخصائيا ً يصف لك النوع املائم

العقرب
مهني�اً :يتحدث هذا اليوم عن فرص ش�خصية تأتي
ع�ر األصدق�اء ،وتدخ�ل يف مفاوضات ش�اقة تحقق
النرص يف نهايتها ،مروك
عاطفياً :تس�عى لتعميق العاقة بالرشي�ك ،ونجاحك يف ذلك
رهن بمدى قدرتك عىل إقناعه بجديتك
صحياً :قد تش�عر بألم خفيف يف بعض املفاصل ،يكون الس�بب
الرطوبة املرتفعة والردَّ ،
توق

القوس

مهني�اً :يحمل هذا اليوم فرصة مالية معينة ويش�ر
إىل تحسن يف أوضاعك املهنية مهم جدا ً
عاطفياً :أطل�ق العنان لترصفات الحس�نة لتحافظ عىل
استقرار العاقة واهتمام الحبيب أو مودته لك
صحي�اً :اندفاعك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطلب م�ن اآلخرين
مشاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعا ً منك أنها خر عاج

الجدي

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة يف طريقها
إليك ،وال سيما عىل الصعيد الشخيص
ّ
التخي عن رأي ّ
معني لئا
عاطفياً :ال ترفض التساهل أو
تصطدم اآلراء وتعلو نرة الصوت وحدة النقاش
صحياً :عليك منح ذاتك أوقاتا ً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن
والقوة البدنية

الدلو

مهني�اً :يحمل إليك هذا اليوم فرصا ً جديدة لها عاقة
باتفاق�ات قديم�ة لك مع بعض املؤسس�ات أو رجال
األعمال
عاطفي�اً :تس�يطر الهواجس العاطفية ع�ىل تفكرك ،وقد
ّ
وتشكل بعض االضطراب العابر
تخرج قصة شخصية إىل العلن
ً
ً
صحياً :إحذر قد تصاب بأزمة غضب او تس�مع كاما مسيئا أو
تتعرض إلهانات وال تستطيع السكوت عنها

الحوت

مهنياً :يدعوك هذا اليوم إىل الهدوء واالبتسامة وبيرش
بعاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغرها
عاطفي�اً :بانتظ�ارك أج�واء عاطفية مرضي�ة ،ولو انك
تعي�ش تناقضا ً ب�ني خيارات�ك وحيات�ك العائلي�ة وأعمالك
ومسؤولياتك.
صحياً :ال تقدم عىل أي مرشوع ترفيهي كبر وحدك ،بل تشارك
به مع اآلخرين.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1956ص�دور قان�ون االنتخ�اب امل�رصي الذي
منحت فيه املرأة حق االنتخاب ألول مرة.
 1957انس�حاب ارسائي�ل م�ن قطاع غ�زة الذياحتلته يف حرب السويس
“العدوان الثاثي” عىل مرص.
 1980اول رحل�ة جوي�ة ب�ني القاه�رة وتل ابيبتنظمها رشكة “نفرتيتي”.
 1982فرنس�وا ميرتان يقوم ب�أول زيارة لرئيسدولة اوروبية إىل ارسائيل.
 1996رئي�س ال�وزراء االرسائيي ش�يمون بريزيعلن الحرب عىل حماس
ويعلق املحادثات مع منظمة التحرير الفلسطينية
بع�د هجوم يف القدس الغربية اس�فر عن س�قوط
عرشين قتيا.

 1996ف�وز الح�زب الش�عبي املحاف�ظ بزعامةخوس�يه ماريا اثن�ار يف االنتخاب�ات الترشيعية يف
اسبانيا.
 2002الس�ويرسيون يوافق�ون يف اس�تفتاء عىلاالنضمام إىل االمم املتحدة.
 2006وزارة الدف�اع االمركي�ة تن�رش اس�ماءوجنس�يات القس�م االك�ر م�ن  490معتق�ا يف
غوانتانامو للمرة االوىل
منذ فتح هذا املركز يف .2002
 - 2005افتتاح مصىل يهودي جديد جنوبي حائط
الراق لليه�ود املحافظ�ني ليكرس الس�يطرة عىل
املسجد األقىص.
 - 2006انتخ�اب س�الم الفاح�ات مراقب�ا ً عام�ا ً
اإلخوان املسلمون يف األردن.

اختبارات شخصية

انا البلياك كلبي اشما يدق يرد
ياباب الفرح والحزن مد الشوف
خايف ال يهب عايل الهوى وتنسد
يا اسود رمش هنيالو لون الليل
النه وي عينك دووووم يتودد
فضلك عالحسن انته اخر العنقود
وبستان الورد لوالك ما ورد
يلزفه عرس ضحكتك تايل الليل
ويا عني الصقر بالزعل من تحتد
عودني اعله بعدك وانته ابو الطيبات
بلكي اعىل الصر يمعود اتعود
والكلك اشوصف بيك؟ واشعدد؟
اشو ال مو حلو وما تشبه الغزالن
والريح القرنفل بيك لو ورد
وال عينك مسافه وبسمتك سلوان
وال كل ايل يشوفك تمر يتحدد
وال الله ابتاني واخالط الجيلني
وال عمري اعله رشبه ماي يتفرهد
وال تزهي ابشبابك ماخذك طغيان
وال انت العزيز البيك بس اركد
وال غاوي ولذيذ وتشبه النعناع
طيبه وطيبتك كل يوم تتجدد
وال طولك مصيبه ومثل كل الناس
حسنك موقبي وخدك مثل كل خد
يا اسهل من اسمي وصعب حد الغيض
وطاسم لو ردت وياي تتشدد
صقني احبك حب غريب الطور
واحب صرك عليه وما قلت الحد

F

من الفيسبوك

acebook

اخرت صورة لتعرف طريقك الستعادة السعادة
يمكن طرق اختبار الشخصية
املختلفة ان تساعد عىل كشف
الكث�ر م�ن ارسار الحي�اة
واملص�ر م�ن خ�ال بع�ض
االش�ارات وال�دالالت .وهو ما
يمك�ن التوص�ل الي�ه بط�رق
بس�يطة مث�ل اختي�ار رس�م
م�ن ضمن ع�دد من الرس�وم
وتحدي�د ما تتم رؤيته اوالً من
خال رسم مركب .ويف اختبار
ً
مث�ا يج�ب
الش�خصية ه�ذا
اختيار ص�ورة من  6من دون
التفك�ر لوق�ت طوي�ل .فهذا
يكشف صفة من املايض يجب
استعادتها وتعزيزها من اجل
تحقيق السعادة.
يف اختبار الش�خصية الس�هل
ه�ذا يج�ب النظر اىل الرس�وم
ال�� 6واختيار احده�ا ملعرفة
صف�ة يج�ب اس�تعادتها من
الحي�اة املاضية لتس�اعد عىل
تحقي�ق الس�عادة يف الحي�اة
الراهنة.
الصورة رقم 1
يش�ر اختيار هذه الصورة اىل
ان الحكمة والعقانية صفتان
م�ن املايض تم التخ�ي عنهما
ويج�ب اس�تعادتهما من اجل
تحقي�ق الس�عادة .ويدل عىل
ان ه�ذا يس�اعد ع�ىل التفكر
بطريق�ة مثم�رة وايجابي�ة
وعماني�ة وع�ىل التخطي�ط
وتحقي�ق النتائ�ج الت�ي يت�م
الس�عي اليه�ا من�ذ س�نوات.
كذل�ك يش�ر ه�ذا الخي�ار اىل
رضورة التمتع مجددا ً بالكرم
واظه�ار االس�تعداد للتعاطف
مع االشخاص الذين يعيشون
او يعمل�ون يف املحي�ط واىل
اهمية التفاعل مع كل املواقف
واالحداق بهدوء تام.
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الصورة رقم 2
يكش�ف ه�ذا االختي�ار ان
تحقي�ق الس�عادة والنجاح يف
الحياة الحالية يرتبط بالعودة
اىل لعب دور الوسيط االيجابي
يف الخاف�ات الت�ي تحدث بني
االشخاص املقربني .كما يعني
اهمية دراس�ة كل الترصفات
قبل القيام بها تماما ً كما كان
يحدث يف امل�ايض .ويدل ايضا ً
ع�ىل رضورة اس�تعادة صفة
املرون�ة واالس�تعداد ملحاورة
االش�خاص اآلخري�ن بعي�دا ً
عن العناد والتعنت والتمس�ك
باملواق�ف وان كان�ت غ�ر
صائبة.
الصورة رقم 3
اذا تم اختي�ار هذه الصورة يف
اختبار الشخصية السهل هذا،
فه�ذا يذك�ر بأهمي�ة الع�ودة
اىل االهتم�ام بالتفاصي�ل واىل
توخ�ي الدق�ة يف العمل كما يف
الحي�اة العائلية .فهذا ش�كل
يف امل�ايض ج�ز ًءا اساس�يا ً
وفريدا ً من صفات الشخصية

هـــــل تعلــــــم
ه�ل تعلم أن الصندوق األس�ود املس�تخدم يف الطائ�رات لونهبرتقايل ،وذلك لكي يظهر بوض�وح يف عمليات البحث ،وأطلقوا
عليه اسم الصندوق األسود بسبب ما يحتويه من معلومات عن
حوادث الطائرات املأساوية.
ه�ل تعلم أن�ه يمكنك أن توف�ر  30لرتا من امل�اء يوميا و ذلكبإغاق صنبور املياه أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة.
هل تعلم أن من يرتش�ح لجائزة أوسكار وال يحصل عليها يتممكافأته بمبلغ  48ألف دوالر كنوع من الرتضية.
هل تعلم أنه حتى منتصف القرن التاس�ع عرش لم يكن هناكح�ذاء أيمن و حذاء أيرس و لكن كانت قطعتي الحذاء متطابقة
و بإمكانك أن تلبسها يف أي من القدمني.
هل تعلم أن هناك نوعا من الضفادع تسمي الضفادع السهميةالسامة توجد يف أمركا الجنوبية والوسطى هي أش ّد الحيوانات
سميّة يف العالم.
هل تعلم أن امللكة إيزبا األوىل التي قتلت املس�لمني يف األندلسلم تس�تحم يف حياته�ا إال مرتني  ،ليس هذا فحس�ب بل قامت
بتدمر كل الحمامات املوجودة يف األندلس.
هل تعلم أن يف كوريا الش�مالية ممنوع اس�تخدام االنرتنت إالبترصيح ! ألنه ُيعتر حق من حقوق رئيس الدولة واس�تخدامه
بدون اذن جريمة يعاقب عليها القانون.
هل تعلم أن القرامطة رسقوا الحجر األس�ود من مكة املكرمةوأعادوه بعد  22عاما.

وم�ن املمك�ن االعتم�اد عليه
م�ن اج�ل بل�وغ الس�عادة
املنش�ودة وتحقي�ق النج�اح
ايا ً تكن املعوق�ات التي يمكن
مواجهتها.
الصورة رقم 4
يش�ر اختي�ار ه�ذه الصورة
من ضم�ن الصور ال�� 6التي
يش�ملها االختبار اىل انه يجب
امليل اىل حب املنافس�ة مجددا ً
والحرص عىل بذل الجهود من
اجل تحقي�ق التقدم بعيدا ً عن
االستكانة واالستسام اللذين
تم الشعور بهما مؤخراً .كذلك
ي�دل ه�ذا الخيار ع�ىل انه من
ال�روري ح�رص النفق�ات
بالطريقة التي كان يتم اللجوء
اليه�ا يف الس�ابق واالنتب�اه
اىل طريق�ة انف�اق امل�ال منعا ً
الرتكاب االخط�اء التي يمكن
ان تس�بب االف�اس ومن اجل
استعادة االمجاد السابقة.
الصورة رقم 5
م�ن اب�رز ما ي�دل علي�ه هذا
االختي�ار انه يجب االنكفاء اىل

الذات والتفكر بصمت مجدداً.
ويعن�ي انه يج�ب االبتعاد عن
اج�واء الضجي�ج وال�رصاخ
والحرص عىل التمتع بالهدوء.
فه�ذا يس�اعد ع�ىل التفك�ر
العقاني وع�ىل ايجاد الحلول
للمشاكل التي تمت مواجهتها
يف السنوات السابقة .كما يدل
ع�ىل اهمية االنفت�اح بعد ذلك
ع�ىل االقرتاحات الت�ي يمكن
ان يقدمه�ا اش�خاص يمك�ن
الوثوق بقدراته وطاقاتهم.
الصورة رقم 6
يمكن اختي�ار هذه الصورة يف
اختبار الش�خصية هذا .وهو
ما يدل عىل انه يجب اسرتجاع
الش�جاعة وع�دم الخوف من
املغامرة مع رضورة حس�اب
الخط�وات قب�ل القي�ام به�ا.
ويعن�ي ه�ذا ايضا ً الع�ودة اىل
الواقعي�ة والتخ�ي ع�ن عادة
تأجيل عمل الي�وم اىل الغد ألن
هذا يعت�ر من ابرز االس�باب
الت�ي يمك�ن ان تمن�ع بل�وغ
النجاح والسعادة يف الحياة.

عمودي
1جزيرة أكث�ر من  % 40من
كلمات لغته�ا عربية  oعراق
(مبعثرة)
2للهاتف (معكوس�ة)  oطر
لي�ي  oل�ه م�ن االس�ماء يف
العربية نحو  100اسم
3متش�ابهان  oعاب شخصا
يف غيابه  oوالد
4نص�اب  oن�دى أو مط�ر
خفيف  oثلثا منح
5يف املش�ورة ووجه�ة النظر
(معكوس�ة)  oاس�م خلي�ة
النحل بالفصحى
6قصائ�د ش�عر كتب�ت يف
الجاهلية بماء الذهب
7وال�دة  oثاث�ة ح�روف من
اوان
8أكر بركان يف العالم
9تجدها ب�ني البلدان  oورقة
من أوراق اللعب
10أول بل�د عرب�ي ع�رف
الطباع�ة  oأداة من الخش�ب
أو نحوه لصنع الكعك

الثالجة القاتلة

يذك�ر أن هن�اك ثاجة كبرة تابع�ة لرشكة لبيع امل�واد الغذائية… ويوم من
األيام دخل عامل إىل الثاجة…وكانت عبارة عن غرفة كبرة عماقة… دخل
العام�ل لكي يج�رد الصناديق التي بالداخل…فج�أة وبالخطأ أغلق عىل هذا
العامل الباب…
ط�رق الب�اب عدة مرات ول�م يفتح له أحد … وكان يف نهاي�ة الدوام ويف آخر
األس�بوع…حيث أن اليوم�ني القادم�ني عطل�ة… فعرف الرجل أنه س�وف
يهلك…ال أحد يس�مع طرقه للباب !! جلس
ينتظر مصره…وبعد يومني فتح املوظفون
ً
وفع�ا وج�دوا الرجل ق�د تويف…
الب�اب…
ووجدوا بجانبه ورقه…كتب فيها… ماكان
يشعر به قبل وفاته… وجدوه قد كتب :
(أن�ا اآلن محبوس يف ه�ذه الثاجة…أحس
بأط�رايف ب�دأت تتجمد…أش�عر بتنم�ل يف
أطرايف…أشعر أنني ال أستطيع أن أتحرك…
أش�عر أنن�ي أم�وت م�ن الرد…)وب�دأت
الكتاب�ة تضع�ف يشء فيشء حت�ى أصبح
الخ�ط ضعي�ف…اىل أن انقطع…العجي�ب
أن الثاج�ة كان�ت مطفأه ول�م تكن متصلة
بالكهرباء إطاقا ً !!برأيكم من الذي قتل هذا الرجل؟؟
لم يكن سوى (الوهم) الذي كان يعيشه… كان يعتقد بما أنه يف الثاجة إذن
الجو بارد جدا ً تحت الصفر…وأنه سوف يموت…واعتقاده هذا جعله يموت
حقيقة…!!لذلك (أرجوكم) ال تدعوا األفكار الس�لببية واإلعتقادات الخاطئه
عن أنفسنا أن تتحكم يف حياتنا…نجد كثر من الناس قد يحجم عن عمل ما
من أجل أنه يعتقد عن نفس�ه أنه ضعيف وغر قادر وغر س�عيد وغر واثق
من نفسه وغر....................
…وهو يف الحقيقة قد يكون عكس ذلك تماماً…

مشاكل وحلول
وحلول
مشاكل
متقاطعة
كلمات

فهم ذاتيفهم ذاتي

أفقي
1مواقع للقاء واملناقشة
عىل االنرتنت  oللتعريف
اس�تثناء  ،لذلك انا شخصية
والرششخصية
قاعدةلذلك انا
اس�تثناء ،
ان الخر
والرش
قاعدةمبدأ
اس�ر عىل
دائما ًالخر
دائما ً اس�ر عىل مبدأ ان
2الت�رصف يف عمل بدون
مش�كلتي  ..فالبعض
اآلخري�ن ..،وه�ذه
التواص�ل
منفتح�ةمعوأح�ب
فالبعض
معمش�كلتي
وه�ذه
اآلخري�ن ،
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل
تحضر  oأوىف االصدقاء
من الذكاء االجتماعي
ارى ان ه�ذا
منانني
رغم
للمرء ،
منقصة
للمرء ،ذل�ك
يعت�ر ذل�ك منقصةيعت�ر
االجتماعي
الذكاء
ه�ذا
ارى ان
رغم انني
3املدينة ذات األلف عمود
كلمة طيبة تش�جعني او
تش�جعني او
طيبةمن والدي
كلمةاج�د
يس�تحيل أن
أننيمن والدي
ومش�كلتياج�د
يس�تحيل أن
 ،ومش�كلتي أنني ،
أي�ام ق�وم ع�اد  oجملة
يرىامامي  ،وأبي ال يرى
تثنيال عي
يستحيل ،انوأبي
عي امامي
فأمي
ان..تثني
بداخي
يستحيل
الجمال
فأمي
تاحظ
تاحظ الجمال بداخي ..
موسيقية
ً
ً
خلقت للس�جادة واملطبخ
أنهاواملطبخ
للس�جادة
املرأة ويرى
خلقت
أنهافقه
س�وى
ش�يئاويرى
الحياةاملرأة
س�وى فقه
من الحياة ش�يئا من
4تصدر صوتا استخدمت
بالش�كيل يش�عرني بالش�ك
دعم والدي
يش�عرني
الطفولة وعدم
دعم والدي يل
وعدمجراح
الطفولةب�أن
لذلك اش�عر
! لذلك اش�عر ب�أن !جراح
يف الح�روب  oقاصدا عن
وادرك حقيقتها إىل حد
ذاتي حد
حقيقتها إىل
اتواصل مع
وادرك
فكيف
مع..ذاتي
نف�ي
اتواصل
حيال
فكيف
والضعف
والضعف حيال نف�ي ..
سبق ارصار
اإليمان بها ؟
اإليمان بها ؟
املوت
o
عطف
5حرف
النصائح والحلول :النصائح والحلول:
اب�و
o
االنط�اق
6جه�ة
األمورالع�رب يف هذه األمور
البنات
الكث�ريفمن
باخر
بش�كل أو
اعتقد
هذه
تتش�اركالع�رب
من البنات
الكث�ر
تتش�ارك
اعتقد بش�كل أو باخر
ش�خصية ان تؤمني انت
ومنانتجربة
الش�خيص
وبرايي
تؤمني انت
ش�خصية
تجربة
الش�طارةومن
ولكنالش�خيص
األب أو األمولكن الش�طارة وبرايي
الذاتبلال ياتي من اخرين بل
اخرين
بقيمة
ياتي من
والقناعة
الذات ال
ش�خيص
امر بقيمة
والقناعة
فاالبداع
ش�خيص
سياحيةامر بذاتك
اسبانيةفاالبداع
7مدينة بذاتك
الفينيقي�ون
وتكرر امامي ما تقولني
تقولني
سمعت
امامي ما
مرحلة انني
سمعت وتكرر
اننيواذكر يف
نفس�ها،
الذاتمرحلة
واذكر يف
اس�ماها من الذات نفس�ها ،من
مدينة “امللكة”
تفوقك وراحتك يعتمد
يعتمد
تجعي
وراحتك
قناعات فا
ه�ذهتفوقك
فاانتجعي
دوما
قناعات
ككنت ارد
ولك�نه�ذه
ولك�ن ككنت ارد دوما ان
الحماس
تدعي احد يقول لك ما
وال ما
يقول لك
الوالدين،
تدعيلواحد
والحتى
الغ�ر
الوالدين،
الثناء من
حتى لو
كلمات
الغ�ر
ع�ىل
الثناء من
خمودكلمات
8خض  oع�ىل
األم�ر ،ولهذا اوال اجعي
اجعي
يقرر
مناوال
ولهذا
فقط
األم�ر،
يقرروانت
منفانت
الحي�اة
ه�ذه فقط
فانت وانت
دورك يف
والحيوية دورك يف ه�ذه الحي�اة
عم�ان
9منتس�ب إىل
الر ثاني�ا /لوالديك الر
خارجي،
لوالديك
حافز
ثاني�ا/
خارجي،وليس
دافع ذات�ي
عىلحافز
وليس
مبني
ذات�ي
تقدم�ك
مبني oعىل دافع
تقدم�ك
للبحرين
القدي�م
الخر ،ويتمنيان لك الخر،
قدرتهما
وهذهلك
ويتمنيان
قدرتهماالجلك
وهذهما فعاه
والش�كر عىل
فعاه الجلك
والدعاء
االس�م والدعاء والش�كر عىل ما
وحضارتها
وما هو غر املناس�ب
املناس�ب
وبذكاءك
وبذكاءكانماتق�رري
بي�دك انت
ثالث�ا بي�دك انت ان ثالث�ا
املناس�ب
هوماغر
املناس�ب وما
تق�رري
لها
ليست
عربية
واخرتاق بعض الحواجز
االجتماع�ي
امر الذكاء
الذكاءاملبالغة يف
وخاص�ة عدم
الحواجز
واخرتاق بعض
االجتماع�ي
10دولة وخاص�ة عدم املبالغة يف امر
حدود برية o
مهاراتك واس�تغليها يف
واس�تغليها يف
ذكية واخرجي
مهاراتك
كون�ي
واخرجي
والتحرر،
ذكية
االنفتاح
بحج�ةكون�ي
شتماالنفتاح والتحرر،
بحج�ة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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“كورونا” يطيح بثروات أغنى 500
شخص في العالم

أشارت تقارير هولندية مؤخرا اىل أن رشكة أبل قد تضطر إلنتاج أجهزة
ببطاري�ات قابلة لإلزال�ة يف الدفعات املوجهة للس�وق األوروبية ،إذا تم
تقدي�م قواعد جديدة يف االتح�اد األوروبي بهذا الخص�وص .وتم اإلبالغ
عن مسودة الخطط املرسبة عىل موقع األعمال الهولندي » nHet Fina
 ،»cieele Dagbladلك�ن لم يتم االتفاق عليها من قبل االتحاد األوروبي
أو اإلعالن عنها بش�كل رسمي .ويف حال تقديم مثل هذا القانون ،سيتم
تطبيق�ه عىل أي رشك�ة تكنولوجيا ال توف�ر بطاريات قابل�ة لإلزالة يف
الهوات�ف أو األجهزة اللوحية أو حتى س�ماعات األذن الالس�لكية .ومن
املع�روف أن أبل تس�تخدم البطاريات غ�ر القابلة لإلزال�ة يف أجهزتها،
مما يتطلب من املس�تخدمني اللجوء إىل ورش�ة إص�الح متخصصة ،إذا
واجهوا مشكالت يف مزود الطاقة .وحذرت أبل من أن استبدال شواحنها
بشاحن عاملي مشرتك قد يكلف املستهلكني ما يصل إىل  1.5مليار دوالر،
وسيؤدي إىل حجم غر مسبوق من النفايات اإللكرتونية.

بسبب الصين ..عرائس  2020بدون
فساتين زفاف
ربما يش�هد  2020حفالت زفاف مختلفة بس�بب ف�روس كورونا،
ب�ات هذا االحتمال األقرب للحدوث بع�د أن أغلقت كثر من مصانع
الصني أبوابها بسبب تفىش عدوى «كورونا».
فهل تعلم أن الصني تنتج  % 80من فساتني العرائس حول العالم؟
إنها الحقيقة التي كش�فها خ�راء االقتصاد العامل�ى وفق ما نقلته
الب�ى بى ىس ،حيث تنترش يف معظم أرجاء وأزقة مدينة «سوتش�و»
الواقعة يف رشقى الصني ،ورش ومش�اغل فس�اتني الزفاف ،وحسب
اإلحصائي�ات تس�تحوذ ه�ذه املدين�ة بمفردها عىل نح�و  80%من
اإلنتاج العاملي لفساتني الزفاف .
وم�ع ازدهار ه�ذه الصناع�ة يف املدين�ة ،راجت فيها خ�الل األعوام
األخرة تجارة ذلك النوع من الفس�اتني عر شبكة اإلنرتنت ومواقع
التس�وق اإللكرتوني ،حيث تباع منتجاتها إىل زبائن يف مختلف أنحاء
العالم.
ونتيج�ة الرتف�اع وترة الطلب خ�الل الفرتة األخرة ع�ىل ما تنتجه
املدينة من فس�اتني ،أصبحت مشاغل الخياطة فيها تعمل عىل مدار
الساعة لتلبية الطلبات قبل موعد التسليم.

يوتيوب يختبر نظاما جديدا
يتيح لك بيع اإلعالنات بنفسك

أحمد فهمي يكشف حقيقة
خالفه مع معتصم النهار
يف مقابلة أجراها رّ
الفنان ،أحمد فهمي ،مع برنامج »ET
بالعرب�ي» ،كش�ف حقيقة خالفه مع رّ
الفنان الس�وري
معتص�م النهار ،وق�ال رّ
إن هناك عالق�ة صداقة تربطه
م�ع معتصم .وعن تلك التغريدة التي نرشها فهمي عر
«تويرت» ومسحها رسيعا ً وكان يقول خاللها« :هو أنت
ملا تطلع يف الرنامج ما تجبش سرتي هيفتكروك بطل
املسلس�ل مثالً حركات رخيصة ق�وي الرصاحة» ،قال
فهمي رّ
إنها «لم تتع ِّد امل ِزاح بني األصدقاء» .وأضاف فهمي
رّ
خالل اللقاء أن من وصفهم ب�«الصحافة الصفراء» هم
من تعمرّدوا الحديث عن التغريدة ووجود خالف ،وتركوا
الحدي�ث يف األس�اس عن املسلس�ل نفس�ه ،وأك� رّد عىل
عالقته َ
الط ِّيبة بنجوم س�وريا ،ومن ضمنهم تيم حسن
وباسل خياط وأيضا ً معتصم النهار .والجدير بالذكر أنرّ
رّ
الفنان الس�وري معتصم النهار كان ضيف برنامج ET
بالعربي منذ أيام ،وذكر أسماء النجوم الذين يشاركون
أمامه يف بطولة مسلس�ل «أس�ود فاتح» املُقررّر عرضه
يف رمض�ان املقبل وقال :رشيف س�المة وهيفاء وهبي
دون رّ
أن يذكر اسم أحمد فهمي ،وبررّر «النهار» ما حدث
رّ
رّ
تخطي اس�م فهم�ي؛ واألمر كله ال يتع رّدى
أنه لم يتعمرّد
السهو ،رّ
وأكد رّ
أن فهمي يعد أخا ً له.

كش�ف خراء التكنولوجيا عن أن
«يوتي�وب» يجرب صيغ�ة جديدة
لبيع اإلعالنات ،والتي من ش�أنها
أن تتي�ح لصن�اع املحت�وى البيع
مب�ارشة لرشكائه�م .وعن «توب
فل�رت» ال�ذي اكتش�ف االختب�ار،
يعت�ر برنام�ج يوتي�وب محدودا
ج�دا يف الوقت الحايل ،وال يس�مح
لصن�اع املحت�وى س�وى ببي�ع
اإلعالن�ات إىل العالم�ات التجارية
التي تربطهم بها عالقات سابقة.
إال أن النظ�ام الجديد الذي يختره
يوتي�وب ألول م�رة ،م�ن ش�أنه
أن يمن�ح صن�اع املحت�وى مزيدا
م�ن الحرية يف اختي�ار اإلعالنات،
ويعت�ر تح�وال جذري�ا يف كيفية
عمل املنصة .أن سياس�ة يوتيوب
الجديدة ستسمح لصناع املحتوى
بصياغ�ة اس�رتاتيجية إعالن�ات
خاصة به�م لقنواتهم عن طريق
جم�ع رشكائهم بأنفس�هم ،عىل

دخل مل�ف قضية محمد املوىس قتيل
في�ال نان�يس عجرم منعطف�ا جديدا،
بعد ترسيب معلومات قيل إنها مؤكدة
ع�ن ظهور أدل�ة جديدة لدع�م فرضية
القت�ل العمد وعدم وج�ود حالة دفاع عن
النفس ،ووجهت محامية املغدور رهاب
بيطار تحذيرا مش�ددا أكدت فيه أنها لن
تسمح باستخدام املال والنفوذ والشهرة
لطمس الحقيقة .نان�يس عجرم وزوجها
فادي الهاش�م طلبا انتظار ق�رار القضاء
اللبنان�ي ،املعلوم�ات الت�ي ت�م ترسيبه�ا
ع�ر الفريق القانوني املتطوع الس�تجالء
حقيق�ة مقت�ل محم�د امل�وىس ع�ىل ي�د
فادي الهاش�م زوج نان�يس عجرم ،أكد أن
الرصاصة القاتلة جاءت من خلف الراس،

وأن هن�اك إط�الق رصاص م�ن اتجاهني
أحدهما قريب واآلخر بعيد ،وهو ما ينفى
فرضي�ة القت�ل دفاعا عن النف�س ويؤكد
احتماالت القت�ل العمد .وأكد رامي هندي
عضو فري�ق الدفاع أنه ت�م إخراج خمس
رصاصات من جسد املغدور محمد موىس
ل�م يتم اإلفص�اح عنها س�ابقا ً يف التقرير
األول ،وتق�رر تس�ليمها لألدل�ة الجنائية
لفحصه�ا .إضاف�ة إىل «طلقة سادس�ة»
م�ن الخلف يف ال�رأس ،وهو ما ل�م يذكره
الطب الرشعي األول ،إضافة إىل اكتش�اف
رصاصة مفككة أي إنه كان هناك نوعان
من السالح تم اس�تخدامهما يف الجريمة،
كم�ا قال هندي أن ما جاء يف التقرير األول
لن يمر دون محاسبة.

يسرا تنفي هجومها على محمد رمضان

الفنانة يرسا جدال واس�عا ً بع�د اتهامها بالهج�وم عىل رّ
أث�ارت رّ
الفن�ان محمد رمضان،
رّ
بإح�دى حواراته�ا الصحافية ،إذ قال�ت« :إذا لم يُقدر الناس عملك وال يرونك أس�طورة
فلن تصبح أس�طورة مطلقاً» .ربط البعض بني حديث يرسا وبني لقب األسطورة ،الذي
أطلق�ه رمضان عىل نفس�ه ،وقالت خ�الل برنام�ج  The Insiderبالعربي »:وال يخطر
عىل بايل التفس�ر اليل بتقولوه ده ،أنا مش ممكن أقارن نفيس بأي حد ،ألني أنا حاجة
وغري حاجة ،وكل واحد عنده ش�خصيته» .وأضاف�ت« :أنا عمري ما كتبت عن نفيس
كب�ر
أس�طورة ،ولكن بيتكتب عني إني أس�طورة ،وده فرق
بينه�م» .يذكر أن ي�رسا تش�ارك يف دراما رمضان
املقبل بمسلس�ل «دهب عرة» ،وهو من تأليف
أحم�د عادل وتع�اون إنتاجي ب�ني الرشكة
املتح�دة للخدم�ات اإلعالمي�ة والع�دل
ج�روب ،ويش�ارك يف بطولت�ه بجان�ب
يرسا كل من حال شيحة ،بيومى فؤاد،
وجومان�ا م�راد ،وخالد أن�ور ،خالد
رسحان ،وهنادي مهني.

عادل إمام عن شائعة وفاته« :عايزني أموت ليه»
يف األيام القليلة املاضية ،انترشت أخبارا ً ُتفيد بمرض الزعيم عادل إمام ،بل وزاد األمر إىل شائعات
بوفات�ه ،األمر الذي دفع النجم لل�ر رّد من خالل اتصاالً هاتفيا ً م�ع اإلعالمي عمرو أديب
برنامج «الحكاية» عر فضائية .mbc
وطم�أن الفنان الكبر عادل إمام ،محبي�ه وجمهوره عىل صحته ،قائال»:برد عادي
جداً ،ومافيش حاجة ،عايزني أموت ليه ،لرد عليه اإلعالمي عمرو أديب»:ال طبعا
أنت فنان كبر إحنا عندنا كام عادل إمام».
وأضاف عادل إمام ،أنه متواجد يف منزله ،ويقرأ الجرائد ،كما يقوم بحل الكلمات
املتقاطعة ،مشرا ً إىل أنه انتهي من تصوير مسلسل،
والذي سيعرض يف رمضان املقبل .2020
ويف وقت س�ابق كش�ف املخرج رام�ى إمام عن
الحال�ة الصحي�ة لوالده عادل إم�ام بعد تردد
أخب�ار عن تده�ور صحته ،بأن�ه يعانى من
نزل�ة برد ش�ديدة ،وذل�ك خالل الكلم�ة التى
ألقاها رامى عقب تسلم جائزة والده ىف افتتاح
مهرجان املركز الكاثوليكى للسينما ىف دورته
ال��  ،68قائال« :أنا س�عيد جدا إن�ى موجود
وس�ط ممثلني كبار ،والحقيقة أستاذ عادل
إم�ام عن�ده برد ش�ديد جدا م�ش كورونا
الحمد لل�ه ،وهو كان نفس�ه
يكون موجود النهاردة
و بيش�كر كو ا
ع�ىل الحض�ور
وبيش�كر املركز
ا لكا ثو ليك�ى
ع�ىل
الجائزة».

سيرين عبد النور تفاجئ باميال
الكيك بإذاعة «صوت كل لبنان»

كان�ت النجمة باميال الكيك ضيفة برنامج «spot
 »onمع اإلعالم�ي رالف معت�وق ،وأثناء حديثها
ع�ن مش�اريعها رّ
الفنية فوجئت بدخ�ول النجمة
سرين عبد النور إىل اس�توديو إذاعة «صوت كل
لبنان».
وأرادت سرين عبد النور أن تلتقي بصديقتها عىل
اله�واء مبارشة ،ورسعان م�ا َعمرّت أجواء املحبرّة
ب�ني النجمتني .وقام�ت باميال الكيك بمش�اركة
عكس النظام التقليدي الذي اعتاد
فيه يوتيوب اختيار اإلعالنات التي
يتم عرضه�ا عىل مقاطع الفيديو
الخاص�ة به�م .وم�ع ذلك أش�ار
بعض الخراء إىل أن هذه السياسة
قد تخلق بعض مشاكل الشفافية
يف حال�ة قي�ام صان�ع املحت�وى
بمراجعة منتج تابع لرشكة يبيع
له�ا إعالن�ات ع�ىل س�بيل املثال،
وعنده�ا س�يكون ع�ىل صن�اع
املحت�وى كش�ف العالق�ة للجنة
التج�ارة الفيدرالي�ة ،وهو قانون
قد يك�ون إش�كاليا للمنصة .ولم
يتضح بع�د عدد صن�اع املحتوى
الذين يش�اركون يف االختبار ،وما
إذا كان يوتي�وب يخط�ط لط�رح
هذه امليزة عىل نطاق أوسع ،ولكن
الخراء يرجحون أن يتم اعتمادها
يف املس�تقبل نظرا لكثافة الجهود
الرامي�ة لتنويع س�بل زيادة دخل
صناع املحتوى.

وجاء يف بيان اإلعالن عن التأجيل« :نظرا ً للتعليمات
الص�ادرة م�ن املؤسس�ات الصحي�ة واملتضمن�ة
اج�راءات وقائي�ة واحرتازي�ة تمن�ع التجمع�ات
وبضمنه�ا اإلحتف�االت والحفالت الفني�ة ...تقرر
تأجيل حفل الفنانة إليس�ا املق�ام يف أربيل Galaxy
 Hallإىل تاريخ آخر يتم اإلعالن عنه الحقاً».

تطورات صادمة بقضية قتيل فيال
نانسي عجرم

بمقدار  444مليار دوالر

مشاكل جديدة تواجه (أبل) في أوروبا
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تس�بب انتش�ار ف�روس كورون�ا بتأجي�ل
حف�ل الفنان�ة ،إليس�ا ،الذي كان مق�ررا ً يف
إربيل /العراق بتاري�خ  20مارس ،إىل تاريخ
يتم االعالن عنه الحقاً ،بن�ا ًء عىل التوجيهات
الص�ادرة م�ن الحكومة الت�ي حالت دون
إقامته.

بمقدار  444مليار دوالر

شهد األسبوع املايض خسائر كبرة
ألغنى أغنياء العالم ،حيث تعرضت
ثروات أغنى  500شخص يف العالم
لخس�ائر بمقدار  444مليار دوالر.
فقد أدى انتشار فروس “كورونا”
إىل خل�ق حال�ة من الذع�ر رضبت
أس�واق األس�هم املالي�ة يف جمي�ع
أنحاء العالم .ليهبط مؤرش “داون
جونز” الصناع�ي بأكثر من  12يف
املئ�ة ،وال�ذي مثل أك�ر انخفاض
يف م�دة  5أي�ام ،من�ذ أي�ام األزمة
املالية ع�ام  .2008األمر الذي أدى
إىل خس�ارة املكاس�ب التي حققها

07810090003

«كورونا» ِّ
يؤجل حفل إليسا في أربيل

عـين على العالم

أغن�ى  500ش�خص يف العالم منذ
بداي�ة الع�ام والبالغ�ة قيمتها 78
مليار دوالر ،بحسب ما نرش مؤرش
“بلومرغ” األمريكي .وتكبد أغنى
 3أشخاص يف العالم أكر الخسائر،
لتنخفض ثرواتهم مجتمعة حوايل
 30ملي�ار دوالر .ووض�ع املوق�ع
األمريك�ي  80يف املئ�ة من أصحاب
امللي�ارات يف املنطق�ة الحم�راء يف
التصني�ف ،والتي ت�دل عىل تراجع
ثرواتهم ،ومنهم األش�خاص الذين
تعرض�وا لخس�ائر كب�رة بس�بب
انتشار “كورونا”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

جمهوره�ا ع�ر مواق�ع التواص�ل االجتماعي
هذه اللحظة ونرشت صورة ،ردت فيها سرين
قائلة« :بدي فوت حتى عالهوا وبوس�ك وبقول
للعالم أنا س�رين عبد الن�ور» .وأرفقت باميال
الفيدي�و بالتعلي�ق اآلت�ي« :تع�وا نحك�ي عن
الفن الصح والناس الحل�وة ،والصدق اليل الله
َ
بيحيطك يف ...هي�دي الحياة حلوة أنت قرر ما
رّ
تزيد الشدة فوق ال�«ي»...بحبك يا نجمة».

تغريدات

ستيفن هيكي
السفير البريطاني في العراق
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منمنمات

تأريخ تسمية شارع الرشيد
أعظم شوارع بغداد
طارق حرب
هو أول ش�وارع بغداد الحديثة وأهمها ،فهو أعظم ش�وارع بغداد ال تماثله
ش�وارع بغداد االخرى يف املوقع أو الطول أو ما موجود من بيوت ومنش�آت
وجوامع وحواني�ت ورشكات وحركة تجارية وتراثي�ات كونه يف قلب بغداد
والج�زء الرشقي منها ،وكان يمتد من ش�مال بغداد بداي�ة القرن العرشين
اىل جنوب منطقة الس�نك ،يعن�ي حتى منطقة الباب الرشق�ي جنوبا ً وباب
املعطم ش�ماالً ،لم يكن جزءا م�ن بغداد املدينة وانما خارجها يف زمن ش�ق
هذا الش�ارع سنة 1916م ،وكان هذا الشارع عند بداية فتحه يسمى شارع
(هندنرگ) ملا لهذا االس�م من مكانة لدى االملان الذين كانوا يف فيلق الجيش
العثماني أثناء شق هذا الشارع ،وخاصة القائد االملاني( ڤوندر گولج باشا)
الذي جاء اىل بغداد س�نة  1915لقيادة فيلق الجيش العثماني السادس الذي
كان�ت قيادته يف بغداد ووحداته منت�رشة تقاتل القوات االنگليزية يف الحرب
العاملي�ة االوىل ،حيث توىل االنگلر الدخول جنوبا ً يف البرصة منذ بداية الحرب
نهاي�ة س�نة  ،1914حيث كان للقائ�د االملاني الدور الكب�ر يف دحر الجيش
االنگليزي ،إذ كان يقود املعارك بنفسه يف الجبهة ،ولكن املرض أدركه فمات
ببغداد ودفن يف أرض مقرة األرمن الحالية يف س�احة الطران جنوب بغداد،
ويبدو ان اس�م هذا الشارع جا ًء بناء عىل رغبات االملان الذين كانوا يقاتلون
مع العثمانيني.
واالس�م االخر لهذا الش�ارع هو االس�م الذي منحه االنگليز للشارع ،إذ بعد
دخول االنگليز اىل بغداد س�موا هذا الشارع شارع النرص عندما استعرضوا
ب�االرسى من الجيش العثماني يف هذا الش�ارع كونه أعظم ش�وارع بغداد،
ولكي يتمكن االكثرية من أهل بغداد من س�ماع الن�رص االنگليزي واندحار
الحكام الس�ابقني العثمانيني ،إذ توىل االرسى السر يف الشارع من بدايته
اىل نهايت�ه اذالال للجيش العثماني ،خاصة ان القنصلخانة أو القنصلية
االنگليزية ،التي كانت بنايتها يف هذا الشارع وطبقا ً لألعراف االنگليزية
التي توجب االستعراض بعد تحقيق النرص .
واالس�م االخ�ر لهذا الش�ارع هو االس�م الحقيقي ل�ه ،وهو (خليل
باش�ا ،جادة يس) ،أي شارع خليل باشا وايل بغداد االخر العثماني
الذي ش�ق هذا الش�ارع واوج�ده يف بغداد يوم لم تأل�ف بغداد مثل
هذا الش�ارع ،وانما دروب وأزقة صغرة ،إذ ان كلمة (جادة) تعني
ش�ارعا ،وخليل باش�ا اس�م الوايل العثماني الذي افتتح هذا الشارع
وعمل�ه ،و(يس) تعن�ي ان م�ن عمل�ه بالدرج�ة الثالثة م�ن الدرجات
الوظيفي�ة ،إذ الدرج�ة االوىل تكون للس�لطان العثمان�ي والدرجة الثانية
تك�ون للصدر االعط�م ،أي رئيس ال�وزراء ومن يماثله كش�يخ الرشيعة
ورئيس مجلس الدولة ،والدرجة الثالثة تكون للوزير ومن بدرجته،
وكان وايل بغ�داد من الدرجة الثالثة الوزي�ر ،لذلك فإن وايل
بغداد يش�ار له بالوزير يف الكتب الرس�مية التي تصدر
من الدولة العثمانية ،وخليل باش�ا أثناء عمله كوايل
لبغداد ش�ق هذا الطريق ،ال س�يما ان خليل باش�ا
اس�تطاع أن يدفع يف بداي�ة الجيش االنگليزي من
س�لمان باك جنوب بغداد اىل الكوت وحارصهم،
وت�وىل أرس م�ا يق�ارب  15الف أس�ر انگليزي،
واس�تعرض ب�االرسى االنگليز يف بغ�داد ،ولكن
املوازين تغرت لصالح االنگليز ،لذلك فإن خليل
باش�ا رّ
غر لقبه اىل لقب الكوت نسبة اىل الكوت
التي حقق فيه�ا انتصاراته ،أي ان اس�م خليل
باشا جادة يس هو اسم عثماني .واالسم الرابع
لهذا الش�ارع هو الجادة ،وهو االس�م الذي تم
اس�تخدامه منذ تش�كيل أول حكوم�ة وطنية
ببغ�داد يف الش�هر العارش س�نة  ،1920ذلك ان
االس�م املتداول يف بغ�داد وقتها ان اس�م جادة
يعني شارعا ،وما زال هذا االسم مستخدما ً لدى
البعض لحد اآلن عندما يطلقون عىل الش�ارع
اسم جادة .واالسم الخامس لهذا الشارع هو
اسم ش�ارع الرشيد الذي قررته لجنة شكلت
يف زم�ن وزارة ن�وري باش�ا الس�عيد ،حيث
وضعت اس�ماء مس�تحدثة وتغير اسماء
الكث�ر من ش�وارع بغداد ،وأولها ش�ارع
الجادة الذي تم تغيره اىل شارع الرشيد،
وق�د علقت الالفتات باالس�ماء الجديدة
م�ن اس�ماء هذه الش�وارع ،وم�ن هذه
الش�وارع ش�ارع االكمكخانة اىل ش�ارع
املتنبي ،ومنها شوارع امللك فيصل وموىس
الكاظ�م واملنص�ور واملس�تنرص واملأمون
وأبو ن�واس والبدوي واملع�ري واملنصور،
وغره�ا ،وقد اس�تمر اس�م هذا الش�ارع
باس�مه ش�ارع الرش�يد ،وان كانت بعض
االس�ماء ت�م تغيره�ا بع�د قي�ام النظام
الجمهوري ،وهذا االس�م يرج�ع للخليفة
هارون الرش�يد ،الخليفة العب�ايس الرابع
الذي حكم بغداد من عام  170اىل  193ه�،
أي من سنة  786اىل  809م.

يضمن لك االنتشار االوسع

بعد مضي اكثر من ثالثة اشهر على استقالة رئيس الوزراء،
نتقاســم خيبة االمل مع العراقيني لفشل الربملان يف اختيار
رئيس وزراء جديد ..العراق حباجة ماسة ،واكثر من أي وقت
اخر ،اىل حكومة قوية قادرة على توفري االمن واالســتجابة
ملطالب املتظاهرين ،والتعامل مع فايروس كورونا.
على العائدين من الدول اليت انتشــر فيها فايروس كورونا
تسليم أنفسهم لسلطات الصحة يف العراق فورا ودون تردد،
ألن أغلب احلاالت اليت ُسجلت هي من املسافرين ،وجيب أن
يكونــوا حريصني بعدم اإلختالط مــع االخرين حفاظا على
عدم توسع رقعة اإلصابة.

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

