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بغداد/ الزوراء:
أك�د وزير النفط، ثام�ر الغضبان، امس 
الثالث�اء، أن الحكوم�ة العراقي�ة تعم�ل 
حالي�ا عىل إج�راءات اتص�االت مع دول 
تط�ورات  ملتابع�ة  “أوب�ك”،  منظم�ة 
العاملي�ة  النفطي�ة  الس�وق  وتقلب�ات 
واملتغ�رات التي تط�رأ عليه�ا، وأهمها 
االنهي�ار األخر يف االس�عار، فيما أعلنت 
رشكة تسويق النفط العراقية )سومو(، 
ام�س، تخفي�ض س�عر البيع الرس�مي 

لخام البرصة الخفيف يف نيسان آلسيا.
تلق�ت  بي�ان  يف  النف�ط  وزارة  وقال�ت 
“اثن�اء  ان�ه  من�ه  نس�خة  “ال�زوراء” 
حض�وره اجتم�اع التس�عرة يف رشك�ة 

تس�ويق النف�ط، بحضور نائ�ب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاقة، وزي�ر النفط، 
ثام�ر عب�اس الغضب�ان، اش�اد رئي�س 
الوزراء، عادل عبداملهدي، بآلية تسعرة 
النفط العراقي التي تنفذها وزارة النفط 
واعتمادها ع�ىل التحليل الفني والعلمي 
والواقع�ي م�ن خ�الل املتابع�ة الدقيقة 
لتط�ورات وتقلب�ات الس�وق النفطي�ة 
العاملي�ة واملتغ�رات التي تط�رأ عليها”. 
واكد الغضب�ان، خالل البي�ان: “حرص 
الحكوم�ة وال�وزارة عىل اعتم�اد آليات 
دقيقة يف تس�عرة النفط العراقي، وبما 

يضمن تحقيق اعىل االيرادات املالية”. 

بغداد/ الزوراء:
دع�ا زعي�م ائت�الف الوطنية، اي�اد عالوي، 
الس�فر الربيطاني لدى بغداد للتواصل مع 
املتظاهرين يف س�احات االحتج�اج بالبالد، 
اىل  املعتدي�ن عليه�م  ودع�م مل�ف إحال�ة 
املحكم�ة الجنائية.وق�ال مكت�ب عالوي يف 
بيان: إن االخر بحث مع السفر الربيطاني 
لدى العراق، ستيفن هيكي، مجمل تطورات 
االوض�اع محلياً واقليمياً، والس�بل الكفيلة 
بالوص�ول اىل حل�ول تس�هم يف الوصول اىل 
االستقرار والتنمية .وبحس�ب البيان، فقد 
طرح عالوي، خالل استقباله السيد هيكي 
يف مكتب�ه، رؤيته ملعالج�ة االوضاع الحالية 
وخارط�ة الطري�ق التي اقرتحه�ا إلصالح 
العملية السياسية، إذ أبدى السفر تجاوبه 

التام معها .ويف الس�ياق نفسه، دعا عالوي 
هيكي للتواصل مع املتظاهرين واالس�تماع 
لوجه�ة نظرهم، كما أكد رضورة مس�اندة 
الجهود الرامية إلحالة ملف املتورطني بقتل 
املتظاهرين عىل املحكمة الجنائية الدولية .

بغداد/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النف�ط، ام�س، بنح�و 
%8 لتتعاىف من الخس�ارة التي س�جلتها 
االثن�ني، حيث هبطت األس�عار مس�جلة 
أس�وأ أداء يومي يف نح�و 30 عاما.ويأتي 
ذلك يف وق�ت يتطلع فيه املس�تثمرون إىل 
تحفي�ز اقتصادي محتمل يف ظل توقعات 
بهبوط أس�عار النفط، وتباطؤ تس�جيل 
يف  بف�روس كورون�ا  إصاب�ات جدي�دة 
الصني.وق�ال الرئيس األمريك�ي، دونالد 
ترام�ب، إن�ه س�يتخذ خط�وات “كبرة” 
لدع�م االقتص�اد األمريك�ي يف مواجه�ة 

تأثر تف�ي فروس كورونا، وس�يبحث 
تخفيض�ات للرضائ�ب ع�ىل الرواتب مع 
الن�واب الجمهوريني يف الكونغرس، امس 
الثالثاء.وبحلول الس�اعة 06:05 بتوقيت 
غرينيت�ش، ارتفعت عق�ود خام “برنت” 
بنس�بة %8.3 إىل 37.21 دوالرا للربميل، 
بينما ربحت عقود الخام األمريكي “غرب 
إىل   7.9% بنس�بة  الوس�يط”  تكس�اس 
33.59 دوالرا للربميل.وج�اء االنخفاض 
الحايل بعدما فش�لت السعودية وروسيا، 
يوم الجمعة، يف التوصل إىل اتفاق لخفض 

إنتاج النفط لدعم أسواق النفط.

بكني/ متابعة الزوراء:
اعلن الرئيس الصيني، يش جني بينغ، أنه 
تمت السيطرة عمليا عىل تفي فروس 
“كورونا” يف خوباي بؤرة انتشاره،فيما 
تج�اوزت الحصيل�ة العاملي�ة للوفي�ات 
الناجمة ع�ن فروس كورونا املس�تجد 
4 آالف حال�ة وفاة.وق�ال  ال��  حاج�ز 
الرئي�س الصيني، يش ج�ني بينغ، امس 
الثالث�اء، إن س�لطات ب�الده نجح�ت يف 
الس�يطرة عمليا عىل فروس “كورونا” 

هوب�ي،  بمقاطع�ة  تفش�يه  ب�ؤرة  يف 
بحس�ب وكال�ة الصحاف�ة الفرنس�ية.

ووصل الرئيس، يش جني بينغ، إىل مدينة 
ووه�ان، ب�ؤرة تفي ف�روس كورونا، 
ام�س الثالثاء،وتفق�د الجه�ود املبذولة 
يف  العامل�ني  وزار  الع�دوى،  ملكافح�ة 
الخطوط األمامية مثل العاملني يف املجال 
الطبي.وبحس�ب وكالة أنباء “شينخوا” 
الصينية الرس�مية، من املقرر أن يتفقد 
جهود مكافحة تفي الفروس، ويزور 

العاملني يف الخط�وط األمامية ملكافحة 
املرض.وتع�د تلك زيارت�ه األوىل للمدينة 
من�ذ بدء الوب�اء يف التف�ي أواخر العام 
الصحي�ة  الس�لطات  املايض.واعلن�ت 
الصينية، امس، ارتفاع حصيلة الوفيات 
بف�روس كورونا املس�تجد داخل البالد 
إىل 3136 عق�ب تس�جيل 17 حالة وفاة 
جدي�دة خالل ال�� 24 الس�اعة املاضية، 
فيم�ا تج�اوزت اإلصاب�ات املؤك�دة 80 
ألفا و754 حالة، وش�فاء ما يقارب 60 

ألفا عق�ب معالجته�م.اىل ذلك تجاوزت 
الحصيلة العاملي�ة للوفيات الناجمة عن 
ف�روس كورونا املس�تجد حاج�ز ال� 4 
آالف حال�ة وف�اة، عىل وف�ق ما أحصت 
فران�س ب�رس، م�ع تس�جيل 17 وفاة 
جدي�دة يف الصني.ووصل�ت الحصيلة إىل 
4,011 حالة وف�اة جراء الفروس الذي 
ب�ات منت�را يف أكث�ر م�ن 100 دولة، 
وأصاب نحو 110 آالف ش�خص.وقالت 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، إن ف�روس 

كورونا بات أقرب من التس�بب يف وباء، 
لك�ن ال يزال م�ن املمكن الس�يطرة عىل 
تفي الفروس يف الدول من خالل الجمع 
بني إجراءات لالحت�واء والتخفيف.وقال 
املدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم 
جيربيس�وس، إن أربع دول، هي الصني 
وكوري�ا الجنوبي�ة وإيطالي�ا وإي�ران، 
س�جلت 93 باملئ�ة من نح�و 110 آالف 
حالة إصابة بالفروس أعلنتها أكثر من 

مئة دولة يف أنحاء العالم.

الزوراء / يوسف سلمان:
تواصل الكتل السياس�ية اجتماعاتها 
التداولية لحس�م ازمة ترشيح رئيس 
ال�وزراء املكل�ف بتش�كيل الحكوم�ة 
املؤقتة، فيما اك�دت اللجنة القانونية 
النيابي�ة ان العط�ل الرس�مية ترسي 
املق�ررة  الدس�تورية  املهل�ة  ضم�ن 
املكل�ف،  ال�وزراء  رئي�س  لرتش�يح 
واشارت اىل امكانية تمديد فرتة اختيار 
رئي�س الحكومة.وقال  عضو اللجنة، 

النائب حس�ني العقابي، ل�”الزوراء”: 
انه “م�ن الناحي�ة القانوني�ة ينبغي 
عدم احتساب ايام العطل واملناسبات 
خارج س�قف املهلة الدستورية ، عىل 
اعتبار ان الدستور هو قانون سيايس 
ولي�س تنظيمي�ا للهيئ�ات العام�ة”. 
مشرا اىل “ان املحكمة االتحادية يمكن 
ان يك�ون لها رأي آخ�ر بهذا الصدد”.
واض�اف ان “اي�ام العط�ل الرس�مية 
والجمع واملناس�بات أيا كانت، ترسي 

ضم�ن م�دة ال�� 15 يوم�ا للتكلي�ف 
الرس�مي بمنص�ب رئاس�ة ال�وزراء 
لتش�كيل الحكومة، الن الدستور غر 
معن�ي به�ذه املناس�بات”. مبين�ا ان 
“هن�اك رأيا بأن مهل�ة اختيار املكلف 
بمنص�ب رئي�س ال�وزراء، واملح�ددة 
م�ن قب�ل الدس�تور، ليس�ت قطعية، 
وباالم�كان ان يتم تمديده��ا قانونا 
“.يأتي ذلك حيث كشف تحالف الفتح 
عن تقدي�م اح�دى الكتل السياس�ية 

مقرتحا، قال انه حظي بقبول مبدئي 
من غالبي�ة الكتل الش�يعية، يتضمن 
ترشيح 7-6 شخصيات ملنصب رئيس 
ال�وزراء .وق�ال النائب ع�ن التحالف، 
محمد البلداوي ان “القوى السياسية 
الش�يعية الب�د له�ا م�ن التوافق عىل 
تس�مية مرش�ح جديد ملنصب رئاسة 
ترصي�ح  يف  الحكومة”.واض�اف، 
صحف�ي ان “احدى الكتل السياس�ية 
الش�يعية اقرتحت عىل الكتل والقوى 

السياس�ية الش�يعية املعنية تس�مية 
مرشح جديد لرئاسة الحكومة يقيض 
بع�رض س�ت اىل س�بع ش�خصيات 
سياسية غر جدلية، يف اجتماع يضم 
كل القوى السياسية الشيعية الختيار 
ش�خصية واح�دة”. مبين�ا أن “ه�ذا 
املق�رتح القى قب�وال مبدئيا”.واوضح 
ان “املق�رتح فيم�ا ل�و ت�م قبوله من 
الكتل السياس�ية، فستمرر الحكومة 

املقبلة بشكل سهل وسلس”.

القانونية النيابية لـ         : توجـه نيابي سياسي لتمديد مهلـة ترشيح رئيس الوزراء امُلكلف
مقرتح جديد لرتشيح شخصيات سياسية غري جدلية لرئاسة احلكومة املؤقتة  

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة ش�فاء 15 مصاباً بفروس كورونا 
املستجد غالبيتهم يف بغداد.وقال املتحدث الرسمي ل وزارة 
الصحة، سيف البدر، يف بيان: إن “مختربات دائرة الصحة 
العام�ة اكدت ش�فاء 15 حالة ملصابني س�ابقا ب فروس 
كورونا املس�تجد”.وأضاف أن املصاب�ني “توزعوا بني ١١ 

حال�ة يف محافظ�ة بغداد )٧ حاالت يف الك�رخ و ٤ حاالت 
يف جان�ب الرصافة(، واربع ح�االت يف محافظة كركوك”.

وأكد البدر “التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية 
للتعامل مع الحاالت املؤكدة واملش�تبه بإصابتها”. مشراً 
اىل أن�ه “ال يزال امل�رىض البقية يتلق�ون الرعاية الصحية 

املطلوبة يف مؤسسات الوزارة”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
قت�ل  الرتكي�ة  الدف�اع  وزارة  أعلن�ت 
خمس�ة من كبار أعضاء ح�زب العمال 
الكردس�تاني يف عملي�ة جوي�ة ش�مايل 
العراق.وجاء يف بيان الوزارة ان “خمسة 
م�ن ح�زب العم�ال الكردس�تاني كانوا 
يش�غلون مناص�ب قيادية ت�م قتلهم يف 
عملي�ة جوي�ة بجب�ال قنديل يف ش�مال 

العراق”.يش�ار إىل أن “الغ�ارة الجوي�ة 
نفذت بالتنسيق مع جهاز االستخبارات 
وزارة  وكان�ت  الرتكي�ة”.  الوطني�ة 
الدفاع الرتكية قد أعلنت، أواخر الش�هر 
املن�رصم، قي�ام س�الح الج�و الرتك�ي 
بش�ن سلس�لة م�ن الغ�ارات الجوية يف 
منطقة جبلية بش�مال العراق، أسفرت 
ع�ن قتل 6 م�ن أعض�اء ح�زب العمال 

الكردس�تاني “بي كا كا”.وتش�ن تركيا 
رضبات جوية بشكل متكرر عىل مواقع 
يف ش�مال الع�راق، وخاص�ة يف منطقة 
جب�ل قندي�ل، حي�ث تؤكد أن مس�لحي 
حزب العم�ال الكردس�تاني يتمركزون 
فيها، لكن الحمل�ة األخرة التي أطلقت 
عليه�ا “عملي�ة املخلب” ش�ملت قصفا 

باملدفعية، وعمليات برية أيضا.

روما/ متابعة الزوراء:
اعلن رئي�س الوزراء اإليط�ايل، جوزيبي 
كونت�ي، إغالق أنحاء الب�الد كافة،  فيما 
اغل�ق مق�ر األم�م املتح�دة يف نيويورك 
أبوابه أم�ام عامة الن�اس، وعلق جميع 
الجوالت يف ضوء تفي فروس كورونا.
وقال رئي�س الوزراء اإليط�ايل، جوزيبي 
كونت�ي، يف بي�ان ص�در عنه ان�ه “تقرر 
إغ�الق أنح�اء الب�الد كافة، م�ع فرض 
حظر كامل لجميع األنشطة واملناسبات 
العامة”.واضاف انه “تم فرض إجراءات 
الع�زل الطب�ي بجمي�ع امل�دن واألقاليم 
بسبب ارتفاع اإلصابات ب كورونا”. الفتا 
اىل انه “تم إلغاء جميع التجمعات العامة 
وإغالق جميع املدارس والجامعات حتى 
الش�هر املقب�ل”.ويف س�ياق اخ�ر، ق�ال 
املتحدث باس�م األمم املتحدة، س�تيفان 

دوياريك، يف بي�ان، إن مقر األمم املتحدة 
يف نيوي�ورك اغل�ق أبواب�ه أم�ام عام�ة 
الن�اس، وعل�ق جميع الج�والت يف ضوء 
تف�ي ف�روس كورونا املس�تجد.وذكر 
دوياري�ك “لزي�ادة الح�ذر، وبع�د قرار 
خف�ض ع�دد املوظف�ني املوجودي�ن يف 
األمانة العامة لألم�م املتحدة، فقد تقرر 
إغالق املق�ر أمام عامة الن�اس، وتعليق 
جميع جوالت الزيارة حتى إشعار آخر”.
ودخلت اإلجراءات الجديدة حيز التنفيذ، 
ام�س الثالث�اء، الس�اعة 8:00 مس�اء، 
بتوقيت رشق الوالي�ات املتحدة )12:00 
جرينتش(.وأض�اف  بتوقي�ت  صباح�ا 
دوجاري�ك: أن�ه ال توجد ح�االت مؤكدة 
لإلصاب�ة ب ف�روس كورون�ا الجدي�د يف 
صف�وف موظفي األمم املتحدة يف الوقت 

الحايل.

النصر لـ          : صاحل والكتل يتحمالن مسؤولية تأخري تشكيل احلكومة.. واحلكمة يستبعد تكليف عبد املهدي
تواصل مباحثات القوى السياسية الختيار مرشح لرئاسة الوزراء

الزوراء/ حسني فالح:
تتواصل القوى السياسية مباحثاتها 
لرئاس�ة  جدي�د  مرش�ح  الختي�ار 
الحكومة خلفا للمستقيل، عادل عبد 
امله�دي، وفيم�ا حّمل ائت�الف النرص 
رئيس الجمهورية والكتل السياس�ية 

مس�ؤولية تأخ�ر تش�كيل الحكومة 
الجدي�دة، مح�ذرا م�ن انته�اء امل�دة 
الدس�تورية دون االتفاق عىل مرشح 
جدي�د، اس�تبعد تيار الحكم�ة اعادة 
تكليف عبد املهدي لرئاسة الحكومة.

وق�ال النائ�ب ع�ن ائت�الف الن�رص، 

رش�يد عداي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: 
ان املدة الدس�تورية املح�ددة لرئيس 
الجمهوري�ة لغرض تكليف ش�خص 
جدي�د برئاس�ة ال�وزراء بع�د اعتذار 
محمد توفي�ق عالوي ه�ي 15 يوما. 
الفت�ا اىل: ان ه�ذه املدة ش�ارفت عىل 

االنتهاء دون تس�مية مرش�ح جديد.
واضاف: ان الكتل السياس�ية تواصل 
اجل  اجتماعاته�ا ومباحثاته�ا م�ن 
االتف�اق ع�ىل تمري�ر ش�خصية غر 
جدلية لتكليفها برئاس�ة الوزراء، إال 
انها ل�م تتوصل حت�ى اآلن اىل اتفاق. 
مؤكدا طرح اس�ماء عديدة مرش�حة 
لرئاسة الوزراء، واعادة بعض االسماء 
بالرف�ض. الت�ي جوبه�ت  القديم�ة 

واوضح: ان من بني االس�ماء اس�عد 
العيدان�ي ومحمد ش�ياع الس�وداني 
وقيص السهيل ومصطفى الكاظمي. 
مشرا اىل: ان قيص السهيل حظوظه 
قليلة بس�بب رفض سائرون، وكذلك 
الكاظم�ي، بس�بب رفض�ه م�ن قبل 
تحال�ف الفت�ح، إال انه يواج�ه دعما 
من قبل تي�ار الحكمة.ولف�ت اىل: ان 
العيدان�ي يحظ�ى بمقبولي�ة اغل�ب 
الكتل السياس�ية ويمكن طرح اسمه 
مرة اخرى للرتش�يح لرئاسة الوزراء. 
مبينا: انه تم طرح اسمه قبل تكليف 
ع�الوي، إال ان�ه ق�د ت�م رفض�ه من 
قب�ل رئي�س الجمهورية.وتاب�ع: انه 
يف حال ت�م طرح اس�م العيداني مرة 
اخ�رى فيمكن تكليفه من قبل رئيس 
الجمهوري�ة وتمري�ره داخل مجلس 
النواب. مشرا اىل: ان الربملان ال يتحمل 
مس�ؤولية تأخر تش�كيل الحكومة، 

والكت�ل  الجمهوري�ة  رئي�س  وانم�ا 
السياسية يتحمالن ذلك، النه بإمكان 
رئي�س الجمهورية تكليف ش�خصية 
السياس�ية  الكت�ل  اىل  الرج�وع  دون 
وفق�ا للمادة 76 من الدس�تور.واكد: 
ان الربملان ينتظ�ر رئيس الجمهورية 
لتكلي�ف ش�خصية جدي�دة لغ�رض 
اس�تبعد  عليها.ب�دوره،  التصوي�ت 
النائ�ب ع�ن تي�ار الحكم�ة، حس�ن 
الجنابي، اعادة تكليف رئيس الوزراء 
املستقيل عادل عبد املهدي مرة اخرى 
الجناب�ي  الحكومة.وق�ال  بتش�كيل 
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان حكوم�ة 
عادل عبد املهدي لم تس�تطع أن تفي 
بالتزامتها تجاه الش�عب العراقي من 
خ�الل برنامجه�ا الحكوم�ي، وتلبية 
مطالب املتظاهرين، واحتواء األزمة، 
فض�اًل عن ع�دم اتخ�اذ موقف حازم 
اتج�اه التواج�د األجنب�ي يف الع�راق. 
الفت�ًا إىل: أن ذل�ك أدى إىل ذهاب البالد 
نح�و الفوىض.واك�د اس�تمرار الكتل 
للتوصل  املباحثات  بإجراء  السياسية 
التفاق بش�أن حسم رئاس�ة الوزراء.

وأعلنت رئاس�ة الجمهورية، يف وقت 
س�ابق، ب�دء املش�اورات م�ع الكتل 
السياسية الختيار بديل لرئيس الوزراء 
بعد اعتذار محم�د توفيق عالوي عن 

التكليف بتشكيل الحكومة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلن محافظ النجف األرشف، لؤي اليارسي، اغالق 
املنافذ الحدودية للمحافظة بدءا من اليوم االربعاء 
الخارجية  السيطرات  وجه  فيما  اسبوع،  وملدة 
املتوىف.وذكر  مع  فقط  عجلتني  دخول  بسماح 
انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  اليارسي 
تقرر غلق املنافذ الحدودية ملحافظة النجف األرشف 
ايام  سبعة  وملدة  للمواطنني  األربعاء  اليوم  من 
باستثناء دخول البضائع وأبناء املحافظة.وأضاف: 
بدخول  بالسماح  الخارجية  السيطرات  وجه  أنه 
عن  العجلة  تزيد  ال  وأن  متوىف،  لكل  فقط  عجلتني 

خمسة ركاب.

الياسري يعلن إغالق النجف بدءا 
من اليوم األربعاء وملدة أسبوع

العراق جيري اتصاالت مكثفة مع “أوبك” 
ملتابعة تطورات وتقلبات السوق النفطية 

عالوي يدعو السفري الربيطاني يف 
بغداد للتواصل مع املتظاهرين

حتسن طفيف يف أسعار النفط بعد 
أكرب خسارة يومية يف 30 عاما

الصحة تعلن شفاء 15 مصاباً بفريوس “كورونا” 
غالبيتهم يف بغداد 

تركيا: قتل مخسة من كبار قادة العمال الكردستاني 
يف العراق

 بعد تفشي فريوس “كورونا” املستجد

رئيس الوزراء اإليطالي يعلن إغالق أحناء 
البالد كافة واألمم املتحدة تغلق أبوابها

شركة دواء امريكية تعلن توصلها لعالج حمتمل لفريوس كورونا املستجد

ص 4زين العراق تؤكد جاهزيتها إلطالق خدمات اجليل الرابع فور منحها الرخصة من اجلهات املعنية 

ص 3

 

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان 
ويصدر توجيهات للوقاية من كورونا

حث على جتنب السفر والتنقل بني احملافظات 

بغداد/ الزوراء:
اص�در مجلس الوزراء، خالل جلس�ته 
االعتيادية التي عق�دت، امس الثالثاء، 
برئاس�ة نائ�ب رئي�س ال�وزراء، ثامر 
الغضبان، عددا من التوجيهات للوقاية 
من فروس كورونا، فضال عن قرارات 
اخرى بقضايا مختلفة، وفيما حث عىل 
االلتزام بتوصيات خلية االزمة ملكافحة 
الف�روس، ش�دد ع�ىل رضورة تجنب 
الس�فر والتنقل ب�ني املحافظات.وذكر 
بيان لرئاس�ة ال�وزراء تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: ان »مجلس الوزراء يتابع 
بإهتم�ام آخر املس�تجدات واإلجراءات 
املتخذة م�ن قبل لجنة األم�ر الديواني 

وااللت�زام   ،  2020 لس�نة   55 رق�م 
بتطبيقه�ا م�ن قب�ل الجه�ات املعنية 
كافة.وثم�ن مجل�س ال�وزراء الجهود 
الكب�رة الت�ي تبذله�ا م�الكات وزارة 
الصحة والدوائر الرس�مية االخرى من 
أجل حماية املواطنني من االصابة بهذا 
الفايروس، كما ثّم�ن تعاون املواطنني 
مع تل�ك الجهات.واه�اب املجلس بما 

ييل:
١.االلت�زام بتوصيات وق�رارات اللجنة 
املختص�ة  الجه�ة  كونه�ا  املذك�ورة 
باملوض�وع واملتواصلة دولي�ا ملكافحة 

انتشار هذا الفايروس.

الرئيس الصيين يعلن السيطرة “عمليا” على تفشي “كورونا” بعد انتشاره يف أكثر من 100 دولة
احلصيلة العاملية لوفيات الفريوس جتاوزت 4 آالف حالة

بغداد/ الزوراء:
الالمي،  مؤيد  العرب،  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني،  الصحفيني  نقيب  أكد 
عدم  لضمان  الحدودية  واملنافذ  بغداد  مطار  يف  الصحي  الجهد  زيادة  رضورة 
قلة  رغم  تويرت:  عىل  تغريدة  يف  الالمي،  البالد.وقال  يف  كورونا  فروس  انتشار 
الرحالت وإنخفاض عدد املسافرين يف مطار بغداد، فقد الحظنا من خالل زيارة 
فحص  الرضوري  ومن  الصحي،  الجهد  من  ملزيد  بحاجة  اننا  للمطار  قصرة 
كورونا،  بفروس  الوفيات  ألن  مهمة  األمور  هذه  أن  الوافدين.وأضاف:  جميع 
مراقبة  ايضا  وعلينا  املطار،  قدموا عرب  انهم  اتضح  يف محافظتني،  التي حدثت 

املنافذ الحدودية بشكل فعال.

الالمي يؤكد ضرورة زيادة اجلهد الصحي يف املطار 
واملنافذ احلدودية لضمان عدم انتشار »كورونا« 

تفاصيل ص3   

نشر مفارز طبية يف سيطرات ذي قار للكشف عن “كورونا”
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حمافظة نينوى                                             العدد:6000
قسم العقود                                        التاريخ: 2020/3/5

م/ اعالن مناقصة عامة رقم B 2020/7 للمرة الثانية

حمافظة نينوى                                             العدد:5999
قسم العقود                                        التاريخ: 2020/3/5

B 2020/21 م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلُن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

تأهيل الشبكة الكهربائية وشبكة االنارة يف اقضية ونواحي )البعاج, 
مخمور, سنجار( )ضمن تخصيصات الخطة االستثمارية االضافية 
لعام 2019 ملحافظة نينوى( وبكلفة تخمينية )1,519,435,000 
دينار( )مليار وخمسمائة وتسعة عرش مليون واربعمائة وخمسة 

وثالثون  الف دينار عراقي( وبمدة تنفيذ )325يوم(.
املناقصة  بدخول  الراغبني  الرشكات  من  العطاءات  مقدمي  عىل 
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة )خالل اوقات الدوام الرسمي 
ليوم  الرسمي  الدوام  نهاية  االعالن ولغاية  تاريخ نرش  وابتداًء من 
2020/3/17 للحصول عىل نسخة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع  
قدره500,000 دينار فقط )خمسمائة الف دينار( غري قابلة للرد.

تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
العطاء وعنوانه  واسم مقدم  املناقصة  رقم  عليه  ومختوم ويكتب 
العقود  مرفقا معه  املوجود يف قسم  العطاءات  ويودع يف صندوق 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 18 /3/ 2020 الساعة الثانية عرشظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق  يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس  
املوافق 3/12 / 2020لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافظ نينوى

يعلُن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ
انشاء بناية مركز صيانة يف تلعفر مع املخازن )ضمن تخصيصات 
الخطة االستثمارية االضافية لعام 2019 ملحافظة نينوى( وبكلفة 
تخمينية )302,673,000 دينار( )ثالثمائة واثنان مليون وستمائة 

وثالثة وسبعون  الف دينار عراقي( وبمدة تنفيذ )200يوم(.
املناقصة  بدخول  الراغبني  الرشكات  من  العطاءات  مقدمي  عىل 
الدوام  اوقات  )خالل  املحافظة  ديوان  يف  العقود  قسم  مراجعة 
الرسمي وابتداًء من تاريخ نرش االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي 
مبلغ  لقاء  الوثائق  من  نسخة  عىل  للحصول   2020/3/17 ليوم 
مقطوع  قدره500,000 دينار فقط )خمسمائة الف دينار( غري 

قابلة للرد.
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق 
ومختوم ويكتب عليه رقم املناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه 
ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود  مرفقا معه 
الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ 
الغلق يوم املوافق 18 /3/ 2020 الساعة الثانية عرشظهرا وسوف 

ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ماقبل الغلق يف الساعة العارشة من صباح يوم الخميس 
املوافق 3/12 / 2020 لالجابة عىل االستفسارات يف العنوان املذكور 

يف وثيقة العطاء.
مع التقدير

نجم عبدالله عبد
   محافظ نينوى

وبالرشوط التالیة: -
1- يتُم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 

فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
2-  يلت�زم مقدم�و العطاء بملئ القس�م الرابع  من الوثيقة القياس�ية  والخاص  باس�تمارات العط�اء و الذي يكون بصيغة 
)word(  ثم تقدم ورقيا  بعد ختمها  بالختم الحي  الخاص بالرشكة املقدمة للعطاء مع الوثائق املكونة  للعطاء وبخالف عدم 

االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات.
3- يت�م بيع مواصفات الطلبية  بمبلغ 250000 )مئتان وخمس�ون الف ( دينار عراقي  غ�ري قابل للرد وتحويل ذلك املبلغ اىل 
املرصف الخاص لرشكتنا ) مرصف الرافدين (  الفرع الرئييس  ورقم الحساب هو 090956  اال يف حالة الغاء الطلبية من قبل 

رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله.
4- يت�م فت�ح العروض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حال مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل وباالمكان حضور ممثيل 

الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة )27( ادناه.
5- يتم تقديم االس�عار بعملة الدوالر – يورو – دينار عراقي  ))CIP واصل  بغداد / مخازن مصفى الدورة وتكون االس�عار 

نهائية وغري قابلة للتفاوض  ورشكتنا غري ملزمة  بقبول اوطأ االسعار .
6- يتم تقديم العرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة و عنوانها و تاريخ الغلق و موقع من قبل املدير العام او املدير املفوض 
مع تثبيت االس�م الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف اس�تعالمات  رشكتنا تقبل العروض التي ترس�ل مغلقة 

بالربيد او D.H.L  وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ  الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
7- يج�ب تحدي�د فرتة نفاذية  العرض وتثبيتها عىل الظرف الخاص  بالعرض وكذلك تحديد تاريخ نفاذية التأمينات االولية يف 

العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما(.
8- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات .

9- يتم تقديم تأمينات أولية من قبل مقدم العطاء او من احد املس�اهمني يف الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العروض 
عىل شكل  )خطاب ضمان أو صك مصدق أو سفتجة( نسخة اصلية صادرة من احد املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 
5 من الوثائق القياسية وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة يف العراق وترفق مع الوثيقة القياسية وتطلق هذه التأمينات 
يف ح�ال عدم احال�ة الطلبية عليكم وتهمل العروض التي لم ترفق بها  التأمينات االولية ترفض التأمينات االولية الصادرة من 
املصارف العراقية الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثائق القياسية ويجب ان تكون هذه التأمينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( 

يوما وتهمل العطاءات اذا كانت عىل شكل سويفت . 
10- تحديد فرتة التجهيز باأليام وال يجوز تثبيت عبارة )من – إىل(.

11- تف�رض غرام�ة تأخريية ع�ىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نس�بة 10 % من مبلغ عقد يف حالة ع�دم تجهيز املواد بفرتة 
التجهيز املثبتة يف العقد.

12- تقدم التامينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ )حرصا( للعقد بنس�بة (5%( خمسة من املئة  من مبلغ 
العقد من بعد التبليغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف صفحة رقم 5 من الوثيقة القياسية خالل 
م�دة ال تتج�اوز )14( يوما” ويف حالة التأخر، تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل لجن�ة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد 
او تمديده عند تمديد فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حس�ن االداء بعد 
اس�تالم املواد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه س�يتم مصادرتها 

من قبل رشكتنا .
13- الش�حن للمواد دفعة واحدة )يتم حجز نس�بة )10%( من قيمة العقد الكلية )للمبالغ املتحققة( ال تعاد اىل املجهز اال بعد 

جلب براءة ذمة من الهيئة العامة  للرضائب  وخالل 30 يوم من انجاز العمل  وبخالفه يتم  ارسالها  اىل الهيئة املذكورة( .

14- تستقطع نسبة )0٬003( من مبلغ العقد كرسم طابع .
15-  )للمواد الكيمياوية حرصا(. س�يتم اس�تقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من وزارة 

التجارة )الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية( .
16- االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد، فاتورة بيع ووثيقة التامني باسم املجهزين وتكون مصدقة من 

قبل امللحقية التجارية العراقية أو السفارة يف الخارج  سواء كان )بلد املنشأ او بلد املجهز ام يف   بلد الشحن(.
17- س�يتم اس�تقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة الصحة والبيئة )بالنس�بة 

لطلبيات املواد الكيمياوية(.
18- اليجوز ملقدم العطاء ش�طب اي بند من بنود مس�تندات املناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه . 

19- منش�أ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناش�ئ املطلوبة وثابت )لن يتغري ألي س�بب كان( مع تحديد 
طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول.

20- يقوم املجهز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة – املدينة – الش�ارع – البناية – العنوان الربيدي والهاتف( واس�م املدير العام 
للرشكة أو من يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض .

21- تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية يف 
بلد املنشأ )نسخة اصلية( وحسب التعليمات لطلبيات )تجهيز املواد املتخصصة( .

22- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها )150 دوالر(.
23- تطبي�ق القوان�ني والتعليم�ات املعمول به�ا يف العراق يف حالة وقوع منازع�ات أو يف كل ما لم يرد به ن�ص ويكون النزاع 
خاضعاً لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنه 1977  بأن املستحقات املالية ترتتب 

لرشكتنا بذمة الطرف األخر .
24- يف طلبي�ات امل�واد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العرض( وخالف ذلك لرشكتنا الحق يف اهماله 

.
25- يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملشاركة يف اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل 
الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن 

استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة وسيكون يوم   2020/3/31.
26- ان امل�واد س�وف تعترب غ�ري مطابقة للمواصفات عند ورود مس�تندات الش�حن غري مطابقة ل�رشوط العقد او لرشوط 

االعتماد يف حال عدم قبول الطرف االول للخالفات يف مستندات الشحن.
27- تاريخ الغلق الس�اعة )1( بعد الظهر ليوم 13 / 4 / 2020  .

28- كافة االجراءات لطلبيات الرشاء  خاضعة لتعليمات  العقود  الحكومية  رقم )2( لسنة 2014 و الضوابط والتعديالت .
29- استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغة بنسبة 20% فأكثر عن الكلفة التخمينية 

30- للرشكات العراقية سوف يتم اعتماد سعر الرصف )1182( دينار عراقي  لكل دوالر أمريكي
31- عىل الرشكات الراغبة  يف املش�اركة )اجنبية, عربية, عراقية( تقديم كافة املستمس�كات االصولية و القانونية  الخاصة  
بالرشكة )شهادة تأسيسية  حديثة ونافذة  ومصدقة حسب  االصول من السفارة او القنصلية او امللحقية التجارية العراقية  
يف بل�د الرشك�ة  من مس�جل الرشكات لل�رشكات العراقية - ب�راءة ذمة  صادرة م�ن الهيئة العامة للرضائ�ب تتضمن الرقم 
الرضيبي - املوقف املايل متمثل بحس�ابات ختامية  رابحة الخر س�نتني مالية  وان يكون الحد االدنى لرأس مال الرشكة )2( 
اثن�ان ملي�ار دينار عراقي- الهوية التجارية النافذة( م�ع تقديم االعمال املماثلة صادرة من قبل  جه�ات التعاقد املعنية قبل 

رشاء الطلبية او ترفق مع  العرض املقدم يف حالة عدم تقديمها  سابقا«.
 وبخصوص الرشكات  الغري عراقية  فيتطلب تقديم احدى  املستمسكانت التالية:- 

-نس�خة واضحة من ش�هادة تأس�يس الرشكة او املكتب مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية  يف بلد التأسيس مع 
نسخة مرتجمة  باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة و متخصصة.

-نسخة واضحة من قرار تسجيل فرع مكتب تمثيل الرشكة يف العراق صادرة عن دائرة تسجيل الرشكات )مصادق اصوليا(
- سيتم استقطاع )1000( دينار عراقي كرسم طابع  لبناء املدارس و رياض االطفال .

WWW.oil.gov.iq -: مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني
 www.mrc. oil.gov.iq                                                                                                                

مع التقدير
                                                                                                           زيد كاظم رشيف
                                                                                                             ع�. املدير العام

                                                                                                          رئيس مجلس االدارة

إعـالن رقـم )10-  14( لسنة 2020
تعلُن شركة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية ))وفقا للوثائق القياسية(( وكما مبني أدناه :-
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بعد يوم من إطالق “صواريخ بالستية”

زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة جديدة لـ”مدفعية بعيدة املدى”
سيول/أ ف ب:

 أف�ادت وكال�ة أنباء كورية ش�مالية 
أن الزعي�م كيم جونغ أون أرشف عىل 
من�اورة جدي�دة ل�”مدفعي�ة بعي�دة 
امل�دى”، بعد يوم م�ن إع�ان اليابان 
أن الدولة النووي�ة أطلقت مقذوقات 

رجحت أن تكون صواريخ بالستية.
وه�ذه ه�ي “املن�اورة” الثاني�ة التي 
تق�وم به�ا بيون�غ يان�غ يف غض�ون 
أس�بوع، ففي 2 آذار/مارس أطلقت 
كوري�ا الش�مالية مقذوف�ن ق�ّدرت 
سيول أن يكونا صاروخن باليستين 

قصريي املدى.
وتأتي هذه التجارب فيما املفاوضات 
بن واش�نطن وبيونغ ح�ول برنامج 
كوريا الش�مالية النووي والباليستي 
الش�مالية  متعث�رة. وأمهل�ت كوريا 
الوالي�ات املتح�دة حت�ى نهاي�ة عام 
2019 لتقدي�م مقرتحات جديدة بهذا 

الصدد.
الكوري�ة  املركزي�ة  الوكال�ة  وقال�ت 
الشمالية لألنباء إن كيم “قام بتوجيه 
من�اورة أخرى لرضبة ذات قوة نارية 
ملدفعي�ة بعي�دة امل�دى”، وان�ه أبدى 
املثالي�ة  للجاهزي�ة  كب�ريا  “تقدي�را 

للقتال”.
املش�رتكة  األركان  هيئ�ة  وأعلن�ت 
الكوري�ة الجنوبية “يب�دو أن )بيونغ 
يان�غ( أجرت عمليات إطاق ش�ملت 
أن�واع مختلفة من قاذف�ات صواريخ 
متعددة” االثنن، معربًة عن “األس�ف 

العميق” من هذا التحرك.
املش�رتكة  األركان  هيئ�ة  وأش�ارت 
الكوري�ة الجنوبي�ة يف مرحلة أوىل إىل 
إط�اق “ث�اث مقذوف�ات”، قب�ل أن 

تعلن عن عمليات إطاق “متعددة”.
وقال�ت إن ه�ذه العملي�ات أجري�ت 
يف منطق�ة س�وندوك ع�ىل الس�احل 
الرشق�ي لكوريا الش�مالية، وباتجاه 
ش�مال رشق�ي نح�و بح�ر الياب�ان، 

وقطع�ت مس�افة 200 كل�م بارتفاع 
أقىص وصل إىل 50 كلم. واملسافة التي 
قطعتها هذه الصواريخ أدنى من تلك 
الت�ي عربتها املقذوف�ات التي أطلقت 
يف 2 آذار/م�ارس، لكن ارتفاعها كان 

أعىل.
الدف�اع  أعلن�ت وزارة  م�ن جهته�ا، 
الياباني�ة االثنن أن كوريا الش�مالية 
“صواري�خ  أن�ه  يب�دو  م�ا  أطلق�ت 
باليس�تية”، وهو ما يخالف مقررات 

مجل�س األمن ال�دويل يف األمم املتحدة 
بهذا الصدد.

واعترب رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي يف كلم�ة أمام الربمل�ان “عمليات 
للمقذوف�ات  املتك�ررة  اإلط�اق 

مش�كلة  الباليس�تية  كالصواري�خ 
الدويل،  خط�رية بالنس�بة للمجتم�ع 

وبلدنا ضمناً”.
– “مرحلة جديدة” –

وخال مش�اركتهم يف اجتماع طارئ، 
ق�ال أعضاء م�ن الحكوم�ة الكورية 
الجنوبي�ة إن عمليات اإلطاق تلك “ال 

تسهم” يف جهود السام يف املنطقة.
وشهدت شبه الجزيرة الكورية يف عام 
2018 انفراجاً ملحوظاً تمّثل بلقاءات 
تاريخية بن الزعيم الكوري الش�مايل 
كي�م جون�غ أون والرئي�س األمريكي 

دونالد ترامب.
لكن مفاوضات نزع الس�اح النووي 
ق�د وصل�ت إىل طري�ق مس�دود بع�د 
القم�ة الثانية التي جمعت الرجلن يف 

شباط/فرباير 2019 يف هانوي.
وأج�رت بيونغ يانغ من�ذ نهاية العام 
سلس�لة عمليات إط�اق، آخرها كان 
يف ترشي�ن الثاني/نوفمرب، قالت إنها 
ش�ملت صواريخ باليس�تية وتجارب 
عىل “نظام إطاق متع�دد الصواريخ 
موجه ذي عيار كبري”. واختربت كذلك 

يف كانون األول/ديسمرب محركاً.
ويف أعق�اب ذل�ك، أعل�ن كي�م أواخر 
كان�ون األول/ديس�مرب ع�ن نهاي�ة 
النووي�ة وتج�اب  التج�ارب  تجمي�د 
العاب�رة  الباليس�تية  الصواري�خ 
للق�ارات. وه�دد كذلك بالكش�ف عن 

“ساح اسرتاتيجي جديد”.
وقد تشكل تجربة االثنن، إذا تم التأكد 
منها، عىل إطاق ثاث�ة صواريخ من 
وح�دة نق�ل ونص�ب وق�ذف واحدة، 
انطاقة ل�”مرحلة جديدة” يف برنامج 
الصواريخ البالس�تية قصرية املدى يف 

كوريا الش�مالية، كما أك�د يف تغريدة 
أنكي�ت بان�دا م�ن االتح�اد األمريكي 
للعلم�اء وهي منظمة غ�ري حكومية 
املرتبط�ة  املخاط�ر  بدراس�ة  تهت�م 

باألسلحة النووية.
وأش�ار من جهت�ه الباح�ث يف معهد 
ماساشوس�تس للعلوم فيبن نارانغ 
التج�ارب،  إج�راء  كي�م  “يواص�ل 

وتحسن قواته وتفعيلها”.
– “نباح كلب خائف” –

آذار/  2 يف  اإلط�اق  عملت�ي  وبع�د 
مارس، أفادت وس�ائل إع�ام كورية 
شمالية أن كيم جونغ أون أرشف عىل 

“إطاق مدفعية بعيدة املدى”.
كما ن�رشت صوراً لبطاري�ات إطاق 
صواري�خ متع�ددة، فض�ًا عن صور 

إطاق صاروخ بعيار كبري يف غابة.
ويف أعق�اب ذل�ك، اعت�ربت كي�م ي�و 
جونغ شقيقة كيم جونغ أون وأقرب 
مستش�اريه، احتجاجات سيول عىل 
تلك العمليات بانها “طائش�ة حقاً”. 
وشّبهت تلك االنتقادات ب�”نباح كلب 

خائف”.
وتتناق�ض ه�ذه الن�ربة الح�ادة مع 
رس�الة الدعم التي أرسلها كيم جونغ 
الكوري�ن  إىل  امل�ايض  أون األس�بوع 
الجنوبي�ن الذي�ن يكافحون انتش�ار 
ف�ريوس كورون�ا املس�تجد. وكوري�ا 
الجنوبي�ة ه�ي البل�د الثال�ث األكث�ر 
ت�رضراً من فريوس كورونا املس�تجد 

بعد الصن وإيطاليا.
يف املقاب�ل، لم تعلن كوريا الش�مالية 
واتخ�ذت  حدوده�ا  أغلق�ت  الت�ي 
إجراءات عزل قاس�ية، حتى اآلن عن 

أية حالة إصابة عىل أراضيها.

No: 7208 Wed 11 Mar 2020العدد: 7208 االربعاء - 11 اذار 2020

حث على جتنب السفر والتنقل بني احملافظات ملنع تفشي “كورونا”

الخرطوم/األناضول:
كانت العقوبات االقتصادية املفروضة عىل الس�ودان من 
جانب الوالي�ات املتحدة، حما ثقيا عىل كاهل االقتصاد 
املح�ي طيلة الس�نوات املاضي�ة، حتى بع�د اإلعان عن 

رفعها يف أكتوبر/ ترشين أول 2017.
ل�م يس�تطع االقتص�اد الس�وداني االس�تفادة من رفع 
العقوب�ات، التي أعلنها الرئي�س األمريكي دونالد ترامب 
حينه�ا وبقي الحال عىل ما هو عليه، بس�بب اس�تمرار 

وجود اسم السودان يف قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
وحرم�ت العقوبات االقتصادية املفروضة عىل الس�ودان 
من�ذ 1997، بس�بب دع�اوى إيوائه لإلره�اب، املصارف 
السودانية من استقبال أو إرسال أية تحويات خارجية، 

وفرضت عقوبات عىل املصارف املخالفة.
كذلك، لم يكن الس�ودان قادرا عىل اس�تقبال أية رشكات 
أوروبية أو أمريكية لاس�تثمار يف موارد الباد املختلفة، 
مم�ا أفقدها رؤوس أموال أجنبي�ة وتخارج أخرى كانت 

قائمة.
وأث�ار بي�ان ص�ادر ع�ن املركزي الس�وداني، األس�بوع 
امل�ايض، جدالً واس�عا يف األوس�اط االقتصادي�ة املحلية، 
بع�د أن أعل�ن محافظ املرك�زي، بدر الدين عب�د الرحيم 
عن تلقيه�م خطابا من مدي�ر مكتب العقوب�ات بوزارة 
الخارجي�ة األمريكي�ة، يفي�د برفع العقوب�ات عن 157 

مؤسسة عاملة يف الباد.
وق�ال املحاف�ظ يف بي�ان صحف�ي ص�ادر ع�ن املركزي 
الس�وداني، أن الق�رار األمريك�ي جاء بموج�ب األمرين 
التنفيذين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر/ 

ترشين األول 2017.
وأشار البيان: “بموجب إلغاء األمرين، تم رفع العقوبات 
عن 157 مؤسس�ة س�ودانية، ولم يتبق ضمن العقوبات 
س�وى بعض األفراد واملؤسس�ات املرتبطن باألحداث يف 

دارفور”.
لكن املحافظ، قال إن الخطاب أشار إىل عدم وجود عاقة 

بن العقوبات املرفوعة ومسألة التحويات البنكية.
وخال الفرتة املاضية، كثف البنك املركزي السوداني من 
مخاطبت�ه للمصارف العاملة يف الس�وق املحلية والبنوك 
املراس�لة، وبعض املص�ارف املركزي�ة بال�دول العربية، 
بتنش�يط عاقات املراس�لة املرصفية تعظيم�ًا للمنفعة 

املشرتكة.
يف املقابل أوضحت وزارة الخارجية األمريكية يف الخطاب 
ال�ذي تلقت�ه وزارة الخارجي�ة الس�ودانية، األربعاء، أن 
الوالي�ات املتحدة ألغت العقوبات فيما يتعلق بالس�ودان 
وحكوم�ة الس�ودان بتاري�خ 12 أكتوب�ر/ ترشين األول 

.2017
والشهر املايض، بعث وزير الدولة بالخارجية السوداني، 
عمر قم�ر الدين، خطاب�اً إىل الخارجي�ة األمريكية فيما 
يتعل�ق بالصعوب�ات الت�ي يواجهها الس�ودان، يف إجراء 
املعام�ات املالية املتعلقة ب� اس�تئجار طائرة لرحلة من 
جمهورية الصن الشعبية إلجاء الطاب السودانين من 

الصن عىل خلفية تفيش فريوس “كورونا”.
وأوضحت الخارجية األمريكية، أنها تتفهم أن املؤسسات 
املالي�ة والكيانات األخرى قد تكون لديها تحفظات حول 

هذا اإللغاء لبع�ض العقوبات، وأضافت: “نحن ندعمكم 
عىل مشاركة هذه املستندات املؤيدة لقرار رفع الحظر”.

وأح�دث خطاب الخارجي�ة األمريكية ارتباكا يف أس�واق 
العمات املوازية، وس�ط ارتفاع متصاعد ألس�عار رصف 

الجنيه السوداني أمام الدوالر.
ومنذ اإلعان عن تجديد رفع العقوبات األمريكية، أحجم 
ع�دد كبري من تج�ار العملة عن بيع ال�دوالر الذي وصل 
س�عره إىل 120 جنيها يف أس�واق العم�ات املوازية، فيما 

حدد املركزي السوداني السعر ب� 55 جنيها.
إال أن خرباء اقتصاد س�ودانيون، قللوا م�ن تأثري تجديد 
إعان الواليات املتحدة رفع العقوبات عن 157 مؤسسة، 
عىل مس�ار االقتص�اد القومي ال�ذي يعاني م�ن أزمات 

متجددة ووصفوه بالقرار القديم.
وقال�ت الصحفي�ة الس�ودانية املتخصص�ة يف ش�ؤون 
االقتص�اد، س�مية س�يد، إن خط�اب وزارة الخارجي�ة 
األمريكي�ة لم يأت بجديد، “فالعقوبات االقتصادية أعلن 

عن رفعها منذ 2017”.
وأكدت س�يد يف حديثها مع األناض�ول، أن القرار ال تأثري 
ل�ه ح�ال وجود اس�م الس�ودان يف قائمة ال�دول الراعية 
لإلره�اب.. “بينم�ا الوض�ع يف القطاع املرصيف س�يبقى 
دون تغيري ما لم يشطب اسمها من قائمة الدول الراعية 

لإلرهاب”.
ووضع�ت الوالي�ات املتح�دة الس�ودان يف قائم�ة الدول 

الراعية لإلرهاب منذ عام 1993.
وقال�ت الصحفي�ة الس�ودانية، إن “تجدي�د إع�ان رفع 
العقوب�ات م�ا ه�و إال ع�ىل رد الستفس�ار الخارجي�ة 
الس�ودانية، ع�ن املعام�ات املالية بخصوص اس�تئجار 

الطائرة الصينية”.
وقطع�ت ب�أن كل املؤسس�ات املالية العاملي�ة، لن يكون 
لديها رغبة يف التعامل االقتصادي مع الس�ودان، حال لم 

يشطب اسمه من قائمة الدول الراعية لإلرهاب.
ويتف�ق الخب�ري االقتص�ادي، هيث�م محم�د فتح�ي مع 
الصحفي�ة س�يد، يف أن إع�ان الوالي�ات املتح�دة برف�ع 

العقوبات، بأنه قديم.
ورهن فتحي الذي كان يتحدث لألناضول، عودة املعامات 
املرصفية بن السودان واملؤسسات الدولية بشطب اسمه 

من قائمة الدول الراعية لإلرهاب .
“وجود اسم السودان يف القائمة، حد من تعامل الدول مع 
الس�ودان رغم رفع العقوبات االقتصادي�ة منذ عامن.. 
كثري من ال�دول واملصارف العاملية تتخ�وف من التعامل 

مع السودان”.
وبسبب شح االس�تثمارات األجنبية يف السودان، تصاعد 
حدة أزمة ش�ح النقد األجنبي يف الس�وق املحلية، ما أدى 

الزدهار السوق املوازية )السوداء(.
الخب�ري االقتصادي، قال إن باده خ�ال املرحلة الحالية، 
مطالب�ة باالهتم�ام يف الص�ادرات الزراعي�ة، “إعتبارها 
املخرج الوحيد ألزمة ش�ح النقد األجنبي التي ينتج عنها 

األزمات األخرى”.
وأوض�ح أن الحكومة االنتقالي�ة، لم تعمل حتى اآلن عىل 
تحس�ن امليزان التجاري عرب زيادة الص�ادرات، وتجنب 

زيادة واردات السلع خاصة الكمالية منها.

بغداد/ الزوراء: 
أعرب االتحاد الع�ام للصحفين العرب 
عن إدانته الختط�اف الصحفي، توفيق 
التميم�ي، مطالب�ا الس�لطات األمني�ة 
باتخ�اذ إجراءات رسيع�ة للحفاظ عىل 
حيات�ه وإط�اق رساح�ه ع�ىل الف�ور 

والكشف عن الجناة.
وق�ال االتحاد يف بيان تلق�ت “الزوراء” 

نس�خة منه: إنه يدي�ن حادث اختطاف 
الصحف�ي العراق�ي، توفي�ق التميمي، 
الذي يعمل يف جري�دة الصباح العراقية 
وه�و يف طريقه إىل مق�ر عمله، مطالبا 
اإلرساع  ب�رضورة  األمني�ة  الس�لطات 
يف اتخ�اذ اإلج�راءات الازم�ة للحفاظ 
ع�ىل حيات�ه، وب�ذل جهوده�ا إلطاق 
رساحه عىل الفور، والكشف عن الجناة 

لتقديمهم للعدالة .
وأكد االتح�اد الع�ام للصحفين العرب 
تضامنه مع نقابة الصحفين العراقين 
بإدانة هذا الحاث املؤسف، والذي يتكرر 
بصف�ة ش�به دائم�ة. داعي�ا املنظمات 
الصحفي�ة الدولي�ة ومنظم�ات حقوق 
اإلنسان إلدانة هذا الحادث املؤسف الذي 

يتعارض مع القوانن الدولية كافة .

بغداد/ الزوراء:
اصدر مجلس الوزراء، خال جلس�ته 
االعتيادية التي عقدت، امس الثاثاء، 
برئاس�ة نائب رئي�س ال�وزراء، ثامر 
التوجيه�ات  م�ن  ع�ددا  الغضب�ان، 
للوقاي�ة م�ن ف�ريوس كورونا، فضا 
ع�ن قرارات اخ�رى بقضايا مختلفة، 
وفيم�ا حث ع�ىل االلت�زام بتوصيات 
خلية االزمة ملكافحة الفريوس، ش�دد 
ع�ىل رضورة تجن�ب الس�فر والتنقل 

بن املحافظات.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة ال�وزراء تلقت 
“الزوراء” نس�خة من�ه: ان “مجلس 
الوزراء يتابع بإهتمام آخر املستجدات 
واإلج�راءات املتخ�ذة م�ن قب�ل لجنة 
األمر الديواني رقم 55 لس�نة 2020 ، 
وااللتزام بتطبيقها م�ن قبل الجهات 

املعنية كافة.
وثمن مجلس الوزراء الجهود الكبرية 
الت�ي تبذله�ا م�اكات وزارة الصحة 
والدوائ�ر الرس�مية االخ�رى من أجل 
حماي�ة املواطن�ن من االصاب�ة بهذا 
الفايروس، كما ثّمن تعاون املواطنن 

مع تلك الجهات.
واهاب املجلس بما يي:

1.االلتزام بتوصي�ات وقرارات اللجنة 
املختص�ة  الجه�ة  كونه�ا  املذك�ورة 
باملوضوع واملتواصل�ة دوليا ملكافحة 

انتشار هذا الفايروس.
التجمع�ات  من�ع  ع�ىل  التأكي�د   2
بأشكالها كافة، ملا لها من دور رئييس 
يف نرش العدوى وزيادة املخاطر، وذلك 
حفاظا عىل صحة املواطنن وأرواحهم 

وسامة مدنهم.
 3.التعاون الجاد مع الجهات الصحية 
تص�در  الت�ي  االخ�رى  والحكومي�ة 
تعليماته�ا بش�أن الح�د من انتش�ار 

الفايروس.
4.توخ�ي الح�ذر يف تناق�ل املعلومات 
غري املوثقة، واالعتماد عىل املعلومات 
الجه�ات  تصدره�ا  الت�ي  املوثق�ة 

الرسمية والدولية.
بإالج�راءات  الكام�ل  5.االهتم�ام 
الوقائي�ة املعتم�دة علمي�ا، وفق�ا ملا 
تنرشه وزارة الصحة ومنظمة الصحة 

العاملية.

6.تجن�ب الس�فر اىل خ�ارج الع�راق 
والتنق�ل ب�ن املحافظ�ات يف الوق�ت 
الح�ارض، إال يف حاالت الرضورة للحد 
م�ن انتقال الع�دوى وتعزيز اجراءات 

السيطرة عىل انتشار الفايروس.
واضاف البيان: ان املجلس ناقش عمل 
خلي�ة األزم�ة املش�ّكلة بموجب األمر 
الديوان�ي ٥٥ لس�نة ٢٠٢٠ واجراءات 
مواجه�ة فايروس كورونا املس�تجد، 
وصدر ع�ن املجلس بيان حول ذلك تم 

نرشه ظهر اليوم )امس(.
وتاب�ع: كما ناقش املجل�س عددا من 
القضايا املعّدة لجدول االعمال، واصدر 
ع�ددا من الق�رارات، من بينه�ا إقرار 
توصي�ة املجل�س ال�وزاري للخدمات 
اإلس�رتاتيجية  وإق�رار  االجتماعي�ة 
الوطنية لإلدارة املتكامل�ة للسيط�رة 
عل�ى نواق�ل االمراض للمدة )2020� 
2024(، م�ع قي�ام الجه�ات املعني�ة 
بتنفيذ اإلس�رتاتيجية املذك�ورة آنًفا، 
حتى يف حال تغيري االشخاص املعنين 
إس�رتاتيجية  بوصفه�ا  بالتنفي�ذ، 
وطنية بعيدة املدى، وتنفيذها يساهم 

العام�ة  الصح�ة  ع�ىل  الحف�اظ  يف 
للعراقي�ن، بما يمنع  حدوث انتش�ار 

األوبئة باألمراض االنتقالية .
واش�ار اىل: ان مجل�س ال�وزراء أق�ر 
ايضا توصية املجلس الوزاري للطاقة 
بش�أن اعفاء رشكة ابن ماجد العامة 
PRJ- ( من الغرامات التأخريية للعقد

4126-10 (، تصميم وتجهيز ونصب 
خزان�ات نف�ط س�عة )58000( م3 
عدد )8( يف مس�تودع الف�او النفطي، 

للفرتات السابقة من تنفيذ العقد .
واك�د تمديد تنفيذ العق�د ملدة )201( 
يوم ) ب�دون غرام�ات تأخريية ( تبدأ 
بعد اطاق املستحقات املالية املذكورة 
 2019 لس�نة   )1( رق�م  الق�رار  يف 
املأخوذ يف الجلسة االعتيادية السابعة 
والعرشين للمجلس ال�وزاري للطاقة 
 ،29/7/2019 بتأري�خ  املنعق�دة 
باعتب�ار ان الرشكة املنفذة للمرشوع 
حكومية، ولحراجة املوقف النقدي يف 
اكمال انجاز الخزانات املتبقية، ونظراً 
ألهمي�ة امل�رشوع يف زي�ادة الطاق�ة 

الخزنية للبلد.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أك�دت رشك�ة إنوفي�و )Inovio( األم�ريكي�ة أنها 
توص�لت لتص�ميم لقاح الحمض الن�ووي للمصل 
العاجي لف��ريوس كورونا املس�تجد، والذي تمت 

.)INO-4800( �تسميته ب
وق�ال د. جوزيف كيم، رئيس رشكة إنوفيو واملدير 
التنفيذي لها، إن تج�ارب العقار ما قبل الرسيرية 

تجري حالًيا إذ تم إنتاج عينات أولية.
أم�ا التج�ارب الرسيري�ة فس�تبدأ بحل�ول أبريل/
نيسان املقبل داخل الواليات املتحدة، وبعدها الصن 
وكوري�ا الجنوبية حي�ث يصيب الف�ريوس أعداًدا 
كب�رية من األش�خاص، ع�ىل أن يتم إنت�اج مليون 
جرع�ة عاجية بحل�ول نهاية الع�ام الجاري،وفق 

رئيس الرشكة.
وفيما ي�ي الجدول الزمني للرشك�ة لتطور اللقاح 

املعالج ل كورونا:
علم�اء  عل�م   :2019 األول  ديس�مرب/كانون   31
الرشك�ة بظه�ور ف�ريوس كورونا املس�تجد الذي 
تسبب يف انتش�ار مرض يصيب الجهاز التنفيس يف 

مدينة ووهان، بؤرة تفيش الفريوس ب الصن.
الباحث�ون   :2020 الثان�ي  يناير/كان�ون   10
الصينيون يش�اركون التسلس�ل الجيني ل فريوس 

 inovio كورون�ا املس�تجد. وتصمم رشكة إنوفي�و
لقاح الحمض النووي INO-4800 يف ثاث ساعات 
بعد تلقيهم للتسلسل الجيني وباستخدام تقنيتها 
الخاصة بتكنولوجيا منصة أدوية الحمض النووي. 
وصم�م لقاح INO-4800 بحيث يماثل التسلس�ل 

الجيني للفريوس بشكل تام.
10-23 يناير/كانون الثاني 2020: يس�ابق علماء 
الرشكة الزمن لتصنيع لقاح INO-4800 ويبدؤون 

التجارب ما قبل الرسيرية.
23 يناير/كان�ون الثان�ي 2020: تس�تلم رشك�ة 
إنوفيو منحة تص�ل إىل 9 ماين دوالر أمريكي من 
 )CEPI( التحالف من أجل ابتكارات التأهب للوباء
لتمويل التجارب ما قبل الرسيرية الجارية والتطور 

الرسيري املبدئي للقاح.
فرباير/ش�باط   29 إىل  الثان�ي  يناير/كان�ون   23
2020: تس�تمر التج�ارب م�ا قب�ل الرسيرية، مع 
اس�تجابات املناع�ة التي تج�ري ع�ىل الحيوانات، 

وتطوير تصاميم التجارب الرسيرية عىل البرش.
مارس/آذار 2020: االس�تمرار يف التجارب ما قبل 
الرسيرية، واالنتهاء من تصميم التجارب الرسيرية 
البرشية، وتحض�ري أكثر من 3 آالف عينة تجريبية 
م�ن أج�ل التج�ارب الرسيري�ة بالوالي�ات املتحدة 

والصن وكوريا الجنوبية، باإلضافة لتطوير خطط 
التصنيع واسع النطاق.

أبريل/نيس�ان 2020: تبدأ التجارب الرسيرية عىل 
30 متطوع�ا س�ليما بالوالي�ات املتح�دة، وبعدها 
تب�دأ التج�ارب الرسيرية ف�ورا يف الص�ن وكوريا 

الجنوبية
خريف 2020: يتم تقديم نتائج التجارب الرسيرية 

ونرشها.
نهاي�ة 2020: يتم إنت�اج مليون جرع�ة من لقاح 
الحمض النووي INO-4800 لعاج فريوس كورونا 

.)COVID-19 ( -19كوفيد
ويف مطلع الش�هر الجاري، رصح مايك بنس نائب 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب بأن باده س�ترشع 
خال س�تة أس�ابيع يف إجراء تجارب مخربية عىل 
لق�اح لع�اج ف�ريوس كورون�ا، لكنه اس�تبعد أن 
يجهز اللقاح خال هذا املوس�م وإنما ربما بحلول 

الصيف.
وأض�اف بن�س، يف مقابلة م�ع قناة فوك�س نيوز 
األمريكي�ة، أن اإلدارة تعمل م�ع رشكات وباحثن 
م�ن أجل التوصل إىل عاج للف�ريوس الذي ظهر يف 
الصن نهاية العام املايض، وأودى بحياة أكثر من 4 

آالف شخص حول العالم معظمهم يف الصن.

االحتاد العام للصحفيني العرب يدين اختطاف 
الصحفي توفيق التميمي 

رفع العقوبات األمريكية عن السودان... قرار قديم جديد

ــته برئاسة الغضبان ويصدر  جملس الوزراء يعقد جلس
توجيهات للوقاية من كورونا

شركة دواء أمريكية تعلن توصلها لعالج حمتمل لفريوس 
“كورونا” املستجد

أكدت إنتاج مليون جرعة عالجية حبلول نهاية العام احلالي
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بغداد/ الزوراء:
كش�ف عضو لجنة الخدم�ات النيابية، عباس 
عوي�د، ام�س الثالثاء، ع�ن تفاصي�ل مرشوع 
مجاري سامراء ومرشوع مجاري بابل ومجمع 
الصالحي�ة يف بغ�داد، مؤك�دا أن تلك املش�اريع 
فتح�ت داخ�ل اللجن�ة لوجود ش�بهات فس�اد 
كبرية. فيما كش�ف عضو لجنة النفط والطاقة 
النيابية، مظفر اسماعيل الفضل، عن تفاصيل 
قضية رسقة ماليني الدوالرات املخصصة إلعادة 
اعم�ار الع�راق بتواط�ئ فاس�دين م�ع رشكة 

كويتية.
وقال عض�و لجنة الخدم�ات النيابي�ة، عباس 
عوي�د، يف ترصيح صحف�ي إن “ثالث�ة ملفات 
مهم�ة تع�ود ملرشوع مج�اري س�امراء وبابل 
الصالحي�ة فتحت داخ�ل اللجن�ة للتحقيق بها 

حول شبهات الفساد«.
وأضاف أن “هناك ملفات أخرى جديدة س�يتم 
العم�ل عىل فتحه�ا مع بدء الفص�ل الترشيعي 

الجديد”. مش�ريا إىل أن لجنته “ستش�مل لجنة 
مصغ�رة ملتابعة املش�اريع ونس�ب اإلنجاز مع 

دوائر البلدية “.

ولفت عوي�د إىل أن “التحقيق األويل يؤكد وجود 
شبهات كبرية للمشاريع املذكورة”. 

من جهتها، كش�ف عضو لجنة النفط والطاقة 

ام�س  الفض�ل،  اس�ماعيل  مظف�ر  النيابي�ة، 
الثالث�اء، ع�ن تفاصي�ل قضية رسق�ة ماليني 
ال�دوالرات املخصص�ة إلع�ادة اعم�ار الع�راق 

بتواطئ فاسدين مع رشكة كويتية.
وق�ال الفض�ل يف ترصيح صحف�ي إن “رشكة 
)الج�ي يس يس( الكويتية متهمة برسقة أموال 
أعم�ار الع�راق بتواط�ئ م�ع مس�ؤولني كبار 
فاسدين”. مبينا أن “االموال التي تمت رسقتها 

تقدر بمالين الدوالرات«.
بمس�ؤولني  مرتبط�ة  “الرشك�ة  أن  وأض�اف 
وش�خصيات عراقية بحتة”. مبين�ة أن “هذه 
الرشكة لديها نفوذ واس�ع داخل العراق ولديها 
تعام�الت تجارية اخ�رى م�ع رشكات نفطية 

هدفها رسقة اموال العراقيني«.
ولف�ت الفض�ل إىل أن “األيام القادمة ستش�هد 
كش�ف املزي�د ع�ن ه�ذه الرشك�ة، وكيفي�ة 
دخوله�ا العراق وعن حج�م االموال التي قامت 

برسقتها”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت العتبة العّباسية املقّدسة، امس 
الثالثاء، عن املبارشة بإنتاج الكّمامات 
الطّبي�ة م�ن أج�ل املس�اهمة يف س�ّد 
النقص الحاص�ل يف األس�واق املحلّية 
واملذاخ�ر والصيدلّي�ات، نتيج�ة كثرة 
الطلب عليه�ا يف اآلونة األخرية لغرض 
اس�تخدامها للوقاي�ة م�ن فاي�روس 
كورون�ا، وكانت حصيلة املرحلة األوىل 
من اإلنتاج أكثر من )10 آالف( كّمامة 
س�توّزع مّجاناً بني الزائري�ن وَخَدَمة 
املرقد الطاهر وفئات أخرى. من جانب 
متصل، أعلن مدير مصنع منسوجات 

ذي ق�ار، رزاق حس�ني الركاب�ي، عن 
مضاعفة انت�اج املعمل من الكمامات 

الصحية اىل 4 آالف كمامة يوميا.
وقال مسؤول شعبة الخياطة التابعة 
العتب�ة  يف  والن�ذور  الهداي�ا  لقس�م 
العّباس�ية املقّدس�ة، عبد الزهرة داود 
سلمان، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، إنه “إيماناً من العتبة العّباس�ية 
املقّدس�ة بتوحي�د املواق�ف ملواجه�ة 
املخاطر والش�عور العايل باملس�ؤولّية 
اتُِّخ�ذت  أبن�اء الوط�ن، فق�د  تج�اه 
إج�راءات احرتازّي�ة عدي�دة للوقاي�ة 
والحّد من انتش�ار فاي�روس كورونا، 

ألجل حماية الزائرين واملنتس�بني عىل 
حدٍّ س�واء، ومن جملة م�ا ُكلّفنا به يف 
ه�ذا الخصوص هو العم�ل عىل إنتاج 
الكّمام�ات الطبّي�ة التي ب�دأت ُتفقد 
وتفتق�ر إليها الس�وق، نتيجة الطلب 
املس�تمّر عليه�ا، وهذا ما ح�دا بنا أن 

نخطو هذه الخطوة«.
وأضاف س�لمان أن “املرحلة األوىل من 
إنت�اج ه�ذه الكّمامات بل�غ أكثر من 
)10 آالف( كّمام�ة، س�يتّم توزيُعه�ا 
بني منتسبي العتبة العّباسية املقّدسة 
التخّص�ي  الكفي�ل  ومستش�فى 
وزائ�ري مرق�د أب�ي الفض�ل العّباس 

)عليه السالم(، أّما املراحل األخرى من 
اإلنتاج فستش�مل فئاٍت أخرى«. وأّكد 
أن “القماش املس�تخدم قد تّم فحصه 
من ِقب�ل لجنٍة طّبي�ة متخّصصة من 
دائرة صّحة كربالء، وُفّصلت وخيطت 
الكّمام�ات بش�كٍل مالئ�م ومطاب�ق 

للكّمامات املستخدمة طبّياً”. 
من جانب متص�ل، أعلن مدير مصنع 
حس�ني  رزاق  ق�ار،  ذي  منس�وجات 
الركاب�ي، امس الثالثاء، عن مضاعفة 
انتاج املعمل من الكمامات الصحية اىل 

4 آالف كمامة يوميا.
وق�ال الركابي يف ترصيح صحفي إن” 

مصنع منس�وجات ذي قار كان ينتج 
الف�ي كمامة بش�كل رس�مي، واليوم 
ق�ام بمضاعف�ة االنت�اج ليص�ل اىل 4 

االف كمامة يوميا«.
واش�ار اىل أن “املصن�ع رشع بإنت�اج 
املذاخ�ر  الكمام�ات لغ�رض تجهي�ز 
واملستش�فيات وطرحها يف األس�واق، 
وبأسعار مناسبة قياسا بأسعار البيع 

 يف الصيدليات«.
وشهدت املستلزمات الطبية يف العراق 
إقباال غري مس�بوق عليه�ا، مما دفع 
ببعض اصحاب املذاخ�ر والصيدليات 

اىل رفع أسعار الكمامات اىل الضعف.

بغداد/ الزوراء:
 أطلقت زين العراق، إحدى رشكات مجموعة زين 
الرائ�دة يف خدم�ات االتصاالت والبيان�ات املتنّقلة 
يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط وإفريقي�ا، حملتها 
اإلعالني�ة الجدي�دة »اني زي�ن.. انت زي�ن؟« التي 
أكدت من خاللها ع�ىل جاهزيتها إلطالق خدمات 
الجي�ل الرابع 4G يف كاف�ة انحاء العراق وهي االن 
بانتظار منحها الرخصة من قبل الجهات املعنية.

وذك�رت الرشك�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: ان الحمل�ة الجدي�دة أتت بمش�اركة النجم 
س�يف نبيل والتي تضمنت عدة رسائل ملشرتكيها 
وخصوص�ا رشيح�ة الش�باب حيث اب�رزت زين 

التزامه�ا تجاههم باالس�تمرار بتوف�ري املنتجات 
والخدم�ات األكث�ر ابت�كاراُ يف قط�اع االتص�االت 
واالنرتن�ت والخدم�ات الرقمية باس�تخدام أحدث 
تكنولوجي�ا االتص�االت يف العال�م، باإلضاف�ة اىل 
اس�تثماراتها املتواصل�ة يف تطوير البن�ى التحتية 
وال�ذي عزز م�ن موقعها كأكرب مش�غل اتصاالت 

بالعراق.
وق�ال الرئي�س التنفيذي لرشكة زي�ن العراق عيل 
الزاه�د، بحس�ب البي�ان، ان«زين تنتظ�ر منحها 
الرخص�ة إلطالق خدمات الجي�ل الرابع يف العراق، 
ولق�د أتمت كافة االس�تعدادات من خ�الل بنيتها 
التحتي�ة املتطورة وش�بكتها الت�ي تغطي جميع 

املحافظ�ات. إط�الق الجي�ل الرابع س�يمكننا من 
تقديم املنتجات والخدمات األكثر ابتكاراً للمواطن 
يف مختل�ف القطاعات. وس�تدعم تقني�ات الجيل 
الراب�ع جه�ود زي�ن الع�راق يف رحلته�ا للتح�ّول 
الرقمي، وس�تواصل زين الع�راق يف بذل جهودها 
الداعمة لجيل الشباب والرياديني يف كافة املجاالت 

لبناٍء مستقبٍل أفضل للعراق.«
يذك�ر ان�ه رشكة زين ه�ي إحدى أكث�ر الرشكات 
الع�راق  يف  التكنولوجي�ة  الناحي�ة  م�ن  تقدم�اً 
واملنطقة. وتعمل الرشكة للوصول إىل كافة رشائح 
املجتمع ولتأمني الخدمة األفضل واألرسع لجميع 

املشرتكني.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير التجارة، محمد هاش�م العاني، امس 
الثالث�اء، انجازات ال�وزارة منذ تس�لمه الوزارة 
لغاي�ة اآلن، مبينا ان أبرزها اعتماد املنتج املحيل 
بتجهي�ز مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة ونجاح 

املوسم التسويقي ملحصويل الحنطة والشلب.
وقال العاني يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
ان »م�ن اهم االنج�ازات املتحققة لل�وزارة هو 
اس�تحداث مرشوع البطاقة الذكية االلكرتونية 
بالتنس�يق مع الربنامج الغ�ذاء العاملي، لغرض 
التغلب ع�ىل الس�لبيات واملعوقات الت�ي تواجه 
العم�ل بمل�ف البطاق�ة التمويني�ة، فض�ال عن 
إعف�اء العوائل النازح�ة نتيجة الوض�ع األمني 
من املبالغ املرتتبة بذمتهم عن تس�لمها الحصة 
الحص�ص  اقي�ام  م�ن  واعفائه�ا  التمويني�ة، 
التمويني�ة املرصوف�ة خالف�ا للتعليم�ات لعدم 

تمكنها من التسديد«.
وأض�اف أن »م�ن ب�ني االنش�طة ايض�ا انجاز 
منظوم�ة الكرتوني�ة إلصدار اج�ازات وهويات 
االس�ترياد تربط بكل االقس�ام، إضافة إىل إغاثة 
العوائل املترضرة خالل الس�يول من املحافظات 
واس�ط وميس�ان وص�الح الدين«. الفت�ا إىل ان 
»اعتماد ال�وزارة املنتج الوطني بنس�بة 87% يف 

تجهيز مفردات البطاقة التموينية«.
وأش�ار إىل، أن »الكمية املس�وقة م�ن محصول 
م�ادة الحنط�ة املحلي�ة لع�ام 2019 بلغت أعىل 
املس�تويات، فض�ال ع�ن تحقي�ق نس�ب انجاز 
متقدمة تختلف عن السنوات السابقة من حيث 
التجهيز والنوعية، واالهتمام االستثنائي لحملة 
تسويق الشلب املتواصلة يف ثماني محافظات«.

وم�ن االنج�ازات ايض�ا، ق�ال الوزي�ر العان�ي: 

»انتخاب ممثل العراق رئيسا دائما للجنة امللكية 
الفكرية ملنطقة التج�ارة الحرة العربية الكربى 
بالجامع�ة العربية، فضال عن دفع مس�تحقات 
الفالحني واملزارعني املسوقني ملحصويل الحنطة 
والش�لب لع�ام 2019 وبنس�بة 95%، حيث بلغ 
املبلغ امل�رصوف تريليونا وثالثة وعرشين مليارا 
وستمائة وثمانية وتس�عني ومليون واربعمائة 

وتسعة وتسعني ألف دينار«.
وتابع: »من االنشطة كذلك، توفري طاقات خزنية 
باس�تخدام الحواج�ز الكونكريتي�ة، وتخفيض 
نسبة رس�وم تسجيل الرشكات للش�باب الذين 
هم تحت سن ال�25 عاما«. الفتا إىل »العمل عىل 
انجاز مس�ودة مذكرات تفاه�م مع دول الجوار 
والعربية ودول أمريكا وتعاون س�المة الحبوب 

مع روسيا«.
ولفت اىل، أنه »تم ايضا تجهيز العوائل املشمولة 
بالرعاية االجتماعية بواقع )12( حصة س�نويا 
من م�ادة الطحني، فض�ال عن اقام�ة معارض 
معرض�ا   )51( بواق�ع  داخلي�ة  تخصصي�ة 
ش�مل قطاع�ات صناعي�ة وزراعي�ة وتجاري�ة 
وتكنولوجية واتصاالت وإعادة العمل باملشاريع 
االستثمارية املتوقفة بسبب عدم توفر السيولة 

املالية«.

جلنة النفط الربملانية تكشف عن فضيحة فساد مباليني الدوالرات

منسوجات ذي قار تعلن مضاعفة إنتاجها لـ 4 آالف يوميا

اخلدمات النيابية تفتح حتقيقا يف ثالثة مشاريع خدمية لوجود شبهات فساد

العتبة العباسية تشرع بتصنيع الكمامات الطبية وتوزيعها جمانًا

زين العراق تؤكد جاهزيتها إلطالق خدمات اجليل الرابع فور 
منحها الرخصة من اجلهات املعنية 

أعلن أبرز اإلجنازات املتحققة خالل فرتة تسلمه املنصبأطلقت محلتها اإلعالنية اجلديدة »اني زين.. أنت زين؟«

وزير التجارة: متكنا من جتهيز مفردات البطاقة التموينية 
باملنتج احمللي وجناح املوسم التسويقي

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، امس الثالثاء، ع�ن تمكن الس�لطة الكمركية يف مركز 

كمرك ام قرص الش�مايل بالتعاون مع جهاز االمن الوطني والجهات الس�اندة العاملة يف 

املنفذ، وحسب معلومات استباقية، من ضبط حاوية تحتوي عىل تبغ فل ومخفي خلفه 

س�كائر مس�تورد بلغاري املنش�أ منتهي الصالحية )من الحاويات املرتوكة( يف محاولة 

لتهريبها خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة .

وت�م  اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق املخالفة حس�ب قانون الكمارك رقم 2٣ لس�نة 

1984 النافذ.

يذك�ر ان الهيئ�ة العامة للكمارك تعلن بش�كل مس�تمر عن ضبط واع�ادة اصدار مواد 

مختلف�ة يت�م كش�فها يف مراكزها الكمركي�ة تمنع م�ن خاللها دخول امل�واد املخالفة 

لرشوط وضوابط االسترياد وخاصة كل ما يمس بحياة وسالمة املواطنني.

بغداد/ الزوراء:
واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أعلن�ت 
والبلديات، امس الثالثاء، عن اس�تئناف 
العم�ل بأكثر من ٣0 مرشوعا ش�هدت 
تلكؤا يف املدة املاضية ألس�باب متنوعة، 
بينم�ا اعلن�ت ان مرشوع م�اء البرصة 
الكب�ري بل�غ مراح�ل انج�از متقدم�ة 

تجاوزت نسبة ال�95 باملئة.
وق�ال مدير عام مديرية املاء يف الوزار،ة 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الحي�ايل،  نج�م 
واطلعت عليه »الزوراء«: ان “مديريته، 
وضم�ن جهوده�ا لرفع نس�بة تغطية 
املناطق باملياه، تنفذ عددا من مشاريع 
امل�اء بعموم البالد، وان هذه املش�اريع 
منه�ا  مرشوع�ا،   ٣6 عدده�ا  البال�غ 
مشاريع مستمرة واخرى شهدت توقفا 
او تلكؤا يف العمل ألسباب متنوعة خالل 

السنوات املاضية«.
وأضاف الحيايل أن “الوزارة استحصلت 
م�ع  بالتنس�يق  الالزم�ة  املوافق�ات 
ال�رشكات املنف�ذة، الس�تئناف العم�ل 
بعدد من مشاريع املاء املتوقفة، وكذلك 

تفعيل املشاريع املتلكئة، منها مرشوع 
ماء القيارة الذي حقق نس�بة انجاز 67 
باملئ�ة، وكذلك م�رشوع م�اء الفلوجة 
الذي اولته املديرية اهمية بالغة بس�بب 
حاج�ة املدين�ة اىل مزي�د من مش�اريع 

املاء«.
كم�ا ش�ملت املش�اريع “م�اء جدي�دة 
الش�ط، والس�ادة والجبور يف محافظة 
دي�اىل، اىل جان�ب مرشوع م�اء البرصة 
الكبري الذي حقق نسبة انجاز تجاوزت 
95 باملئ�ة بمراحل�ه االرب�ع، فضال عن 
مرشوعي ماء العم�ارة وكركوك اللذين 

سينجزان خالل الشهرين املقبلني«.
كم�ا تش�مل مش�اريع املياه، بحس�ب 
الحيايل، “مرشوع ماء كربالء ومرشوع 
ماء الهندية ومرشوع ماء الدجيل وماء 
واس�ط الذي س�يدخل الخدم�ة قريبا، 
اضاف�ة اىل مرشوع ماء الس�ماوة وماء 
تكري�ت يف صالح الدي�ن، ومرشوع ماء 
القادس�ية، اىل جان�ب اربعة مش�اريع 
اس�رتاتيجية يف مدينة الحلة بمحافظة 

بابل”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنْت مؤسسة الش�هداء فتح ثالث مقابر جماعية خالل الشهر الحايل يف محافظتي 
نين�وى واملثن�ى تضم رفات الش�هداء من ضحاي�ا النظام املب�اد وعصابات “داعش” 

اإلرهابي، فيما أكدت أنها تعمل عىل إضافة شهداء الحشد الشعبي وجرحاها.
وق�ال رئيس املؤسس�ة، كاظ�م عويد، يف ترصيح اطلع�ت عليه »ال�زوراء« إن “دائرة 
ش�ؤون املقاب�ر الجماعي�ة اس�تكملت جميع اإلج�راءات الخاصة بفت�ح مقربتني يف 
محافظ�ة نين�وى؛ احداهم�ا يف قضاء س�نجار واألخرى يف مرك�ز املحافظة، ومقربة 
أخرى يف محافظة املثنى”. مؤكداً ان “تلك املقابر خاصة بالشهداء الذين كانوا ضحايا 

إلجرام النظام املباد وعصابات داعش«.
وبنّي عويد “املؤسس�ة اكتشفت حتى اآلن 219 مقربة جماعية، استكملت االجراءات 
القانوني�ة لجزء منها من خ�الل مطابقة البصمة الوراثية ب�ني الضحايا وذويهم، يف 

حني بقي الجزء اآلخر من دون استكمال أي إجراء لها حتى اآلن«.
وأضاف عويد أن “املؤسس�ة تعمل اآلن عىل إعادة هيكلتها بما يتناسب مع تطورها، 
وانضم�ام ع�دد من الرشائح له�ا كضحايا العملي�ات االرهابية وجرحاهم وش�هداء 
الحشد الشعبي وجرحاهم، إضافة اىل شهداء النظام املباد، والذي يستوجب منا إعادة 
النظ�ر بهيكلية املؤسس�ة واختيار العنارص الكفوءة التي تدي�ر مثل هذا امللف الكبري 

واملهم«. 

الكمارك تضبط تبوغا وسكائر خمالفة 
يف أم قصر الشمالي

اإلعمار تستأنف العمل بأكثر من 30 
مشروعا متلكئا

مؤسسة الشهداء تعتزم إضافة شهداء 
وجرحى احلشد الشعيب إليها

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الداخلية، امس الثالثاء، عن 
جريم�ة قت�ل غامضة لش�خص يف املنصور 

ببغداد.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه ان »فري�ق عم�ل مختصا من 
مكت�ب املنصور يف مديري�ة مكافحة اجرام 
بغ�داد التابع�ة اىل وكال�ة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة يف وزارة الداخلية، تمكن من كشف 
جريم�ة قت�ل غامض�ة لش�خص، حيث تم 
إلق�اء القبض عىل ثالثة متهمني، من بينهم 

متهمة«. 
واضاف�ت انه »بعد اج�راء التحقيق االصويل 
معهم ومواجهته�م باالدلة اعرتفت املتهمة 
الرئيس�ة بح�ادث القتل، من خ�الل قيامها 
بس�كب مادة البانزين يف غرفة زوجها اثناء 
نوم�ه، وارضام الن�ريان فيها، مم�ا ادى اىل 
مقتل�ه يف الحال وتحويل�ه اىل جثة متفحمة 
للتمويه بأنه حادث انتحار بمس�اعدة ابنها 
ال�ذي اعرتف بقيامه برسق�ة مبلغ من املال 
قدره )140 مليون دينار عراقي( من غرفة 
والده، وباالتفاق معها ومع شخص تربطه 

عالقة مع زوجة املجنى عليه«.
وتابعت انه »ت�م عرض اوراقهم التحقيقية 
ع�ىل القايض املختص، فق�رر توقيفهم عىل 

وفق احكام املادة )406 ق.ع(«.

بغداد/ الزوراء:
صّدق�ت محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة املختصة 
بقضاي�ا النزاه�ة وغس�ل األم�وال والجريم�ة 
االقتصادية، امس الثالثاء،  اقوال ثالثة متهمني 
ح�ازوا عىل قطع أثرية وفقاً ألحكام املادة 44/ 
الش�ق االول من قانون اآلثار  وال�رتاث رقم 55 

لسنة 2002«. 
وق�ال مجل�س القض�اء االع�ىل يف بي�ان تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه ان »أح�د املتهمني تولد 
1958 من س�كنة منطقة املش�تل يف محافظة 
بغ�داد، ألق�ي القب�ض عليه م�ن  قب�ل القوات 
االمنية بالق�رب من محل س�كناه بعد ارشاف 

مبارش من قبل القايض املختص«. 
 وتحدث املته�م عن تفاصيل القضية »قبل أكثر 
م�ن عام ع�ىل  الحادثة فاتحني أح�د اصدقائي 
بوجود لوحة فنية للرس�ام العاملي )بيكاس�و( 
بح�وزة أح�د معارف�ه  وي�روم بيعه�ا، وح�ني 
توجهت اليه، وشاهدت اللوحة لم يحصل اتفاق 

عىل رشائها منه«.  

ويضي�ف املته�م أن�ه »قب�ل ش�هر اتص�ل بي 
الشخص نفسه مخرباً إياي بوجود قطع اثرية 
يف  محافظة واس�ط بح�وزة احد االش�خاص، 
حيث ي�روم بيعه�ا وطل�ب ايجاد مش�رٍت لها، 
وهي عبارة  عن تمثال ابيض اللون عىل ش�كل 
ام�رأة تجل�س متكئة عىل ج�دار أبيض حافية 
القدم�ني م�ع س�وار  دائري الش�كل مرس�وم 
عليه نقوش ورس�وم، كما يوج�د نقش لرأس 
رج�ل بني رأس�يهما ونق�ش  ل�وردة بينها من 
جه�ة الخلف برونزي الل�ون تقريبا، فضال عن 
تمث�ال المرأة ورأس قطة تقف  بصورة معتدلة 
ويدها اليرسى ع�ىل خارصتها مقطوعة الكف 
االيم�ن، وتوجد ع�ىل رقبتها قطعة  عىل ش�كل 
ورقة شجرة متجهة لالعىل، اضافة اىل تمثالني 

آخرين«.  
وتاب�ع املته�م »بعد االطالع ع�ىل كل التفاصيل 
الخاصة بالقط�ع االثرية اتصل�ت باملتهم )ل . 
 س(، وأخربت�ه بوجود قط�ع اثرية وتم التعرف 
عليه�ا بع�د ارس�ال الصور ل�كل قطع�ة، ليتم 

املوافقة  عىل التفاصيل كافة مع تحديد سعر كل 
قطعة والتي وص�ل اىل 40 الف دوالر امريكي«. 
مبينا  أن »املتهم ) ل . س( بدوره اتفق عىل بيع 
تلك االثار اىل شخصني من محافظة السليمانية 

يف  حال وصولها اىل مدينة بغداد«.  
وأش�ار إىل أن »االتف�اق يق�ي بجل�ب القطع 
االثري�ة اىل منطقة بغداد الجديدة من محافظة 
واسط  كي يقوم ببيعها بمعية املتهم )ل . س(، 
ويف حدود الس�اعة الثالثة وثالثني دقيقة ظهرا 
قمت  باالتصال باملتهمني إال انه لم يتم الرد عىل 
اتص�ايل، وعند الس�اعة العارشة مس�اًء اتصل 
املتهم   )ل . س(، واخربني ان حصتي من عملية 
بيع القطع االثرية موجودة لدى املتهم )ج . م(. 
بعد  ذلك قمت باالتصال به لغرض اخذ حصتي، 
وكان امل�كان املتف�ق عليه هو منطقة املش�تل 
وخ�الل  تواجدي يف الش�ارع العام القي القبض 
ع�يّل م�ن قبل الق�وات االمني�ة، وق�د تبني بأن 
املتهمني  املذكورين املشرتكني معه ألقي القبض 

عليهما وبحوزتهم القطع األثرية املضبوطة«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت أمانة بغ�داد، ام�س الثالثاء، 
عن انج�از أعمال التأهي�ل والصيانة 
م�اء  بم�رشوع  الخاص�ة  واإلدام�ة 
الدورة جنوب بغداد اس�تعداداً لفصل 
الصي�ف املقب�ل، مؤك�دة ان املرشوع 
ينت�ج 112 الف مرت مكع�ب من املاء 
الصايف يومي�ًا. من جانب اخر، أعلنت 
امانة بغداد، امس، عن منع أشخاص 
حاولوا تقطي�ع ارض زراعية وبيعها 

كقطع سكنية جنوب بغداد.
وقالت األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن “دائرة م�اء بغداد، 
احدى م�الكات أمانة بغ�داد، انجزت 
أعم�ال التأهي�ل واإلدام�ة الخاص�ة 
باملرشوع املذك�ور والذي تبلغ طاقته 
االنتاجي�ة 112500 م�رت مكعب من 
امل�اء الص�ايف يومي�اً، ويغ�ذي بعض 
احياء جنوب بغداد، وال س�يما احياء 

قاطع الدورة«.

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  وكان�ت 
والبلدي�ات أعلن�ت، يف وق�ت س�ابق، 
استئناف العمل بأكثر من ٣0 مرشوعا 
شهدت تلكؤا يف املدة املاضية ألسباب 
متنوع�ة، بينم�ا اعلن�ت ان م�رشوع 
ماء الب�رصة الكبري بلغ مراحل انجاز 
متقدمة تجاوزت نسبة ال�95 باملئة. 
من جان�ب اخر، أعلن�ت امانة بغداد، 
ام�س، ع�ن من�ع أش�خاص حاولوا 
تقطيع ارض زراعي�ة وبيعها كقطع 

سكنية جنوب بغداد.
وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه ان »بلدية ال�دورة احدى 
مالكات أمانة بغداد منعت اش�خاصاً 
حاول�وا تقطي�ع ارض زراعية ضمن 
منطقة ه�ور رج�ب، وبيعها كقطع 

أراٍض سكنية«. 
واضافت ان »كادر البلدية تحرك عىل 
الفور، وحجز اآلليات مع األش�خاص 

وتسليمهم اىل الجهات املختصة«.

الداخلية تكشف 
تفاصيل جرمية قتل 

غامضة يف املنصور

حتقيق الرصافة تضبط قطعا أثرية مثينة حبوزة تاجر يروم بيعها

أمانة بغداد تنجز أعمال التأهيل والصيانة ملشروع ماء الدورة
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أعلن ختفيض سعر البيع الرمسي خلام البصرة اخلفيف آلسيا

أعلن بيع 235 مليون دوالر يف مزاد العملة

الدوالر يشهد ارتفاعا طفيفا يف 
البورصة احمللية

الرافدين: اسرتجعنا حنو 600 مليون 
دينار من املتلكئني خالل شباط املاضي 

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر  رصف  اس�عار  ارتفع�ت 
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية، 
ام�س الثالث�اء، املواف�ق )10 اذار 
2020(. وس�جلت أس�عار بورصة 
الكف�اح يف بغ�داد 121.200 دينارا 

لكل 100 دوالر.
وكان�ت أس�عار البي�ع وال�راء يف 
محالت الصريفة كاآلتي: سعر بيع 
الدوالر سجل 121.750 دينارا. أما 
س�عر رشاء الدوالر فبلغ 120.750 

دينارا.

بغداد/ الزوراء:
الرافدي�ن حصيلة  اعل�ن م�رف 
املبال�غ الكلية التي تم اس�ردادها 
من قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن 
تس�ديد ما بذمتهم من اموال خالل 

شهر شباط املايض.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرف 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة 
من�ه ان “حصيل�ة االم�وال بلغ�ت 
مجموعها اكثر من 595,682,202 

وتس�عني  وخمس�ة  )خمس�مائة 
مليونا وس�تمائة واثن�ني وثمانني 
الفا ومئتني واثنني دينار الغريها”.

واض�اف ان “امل�رف مس�تمر يف 
اس�رجاع  يف  الحثيث�ة  اجراءات�ه 
اموال املرف م�ن املتلكئني الذين 
تخلفوا عن سداد االموال من سلف 
االس�اليب  كل  واتخ�اذ  وق�روض، 
القانوني�ة بحق كل م�ن يمتنع عن 

ذلك” .
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بغداد/ الزوراء:
أكد وزي�ر النفط، ثام�ر الغضبان، امس 
الثالثاء، أن الحكومة العراقية تعمل حاليا 
عىل إجراءات اتص�االت مع دول منظمة 
“أوبك”، ملتابعة تطورات وتقلبات السوق 
النفطي�ة العاملية واملتغ�ريات التي تطرأ 
عليها، وأهمها االنهيار األخري يف االسعار. 
من جانبها، أعلنت رشكة تسويق النفط 
العراقية )سومو(، امس، تخفيض سعر 
البيع الرس�مي لخام البرة الخفيف يف 

نيسان آلسيا.
تلق�ت  بي�ان  يف  النف�ط  وزارة  وقال�ت 
»الزوراء« نسخة منه انه »اثناء حضوره 
التس�عرية يف رشك�ة تس�ويق  اجتم�اع 
النف�ط، بحض�ور نائ�ب رئيس ال�وزراء 
لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر عباس 
الغضب�ان، اش�اد رئيس ال�وزراء، عادل 
عبداملهدي، بآلية تسعرية النفط العراقي 
التي تنفذها وزارة النفط واعتمادها عىل 
التحلي�ل الفن�ي والعلم�ي والواقعي من 
خالل املتابعة الدقيقة لتطورات وتقلبات 
الس�وق النفطية العاملية واملتغريات التي 

تطرأ عليها«. 
واك�د الغضب�ان، خالل البي�ان: »حرص 
الحكوم�ة وال�وزارة ع�ىل اعتم�اد آليات 
دقيقة يف تس�عرية النفط العراقي، وبما 

يضمن تحقيق اعىل االيرادات املالية«. 
وأض�اف ان »ال�وزارة تتعام�ل بواقعي�ة 
وحكمة مع املتغ�ريات، وتجري اتصاالت 
مع ال�دول االعضاء يف »اوبك« وخارجها، 
بهدف بحث اآلليات التي يمكن اعتمادها 
لوض�ع ح�د لتده�ور أس�عار النف�ط يف 

السوق العاملية ووضع معالجات مناسبة 
لذلك«. 

من جهته، قال مدير عام رشكة تسويق 
النفط، عالء اليارسي: ان »)سومو( تتابع 
باهتمام تطورات السوق النفطية، وانها 
تجري اتصاالت مكثفة مع املحافظني يف 

منظمة الدول املصدرة للنفط اوبك«. 
اك�د  العراق�ي،  النف�ط  تس�عرية  وع�ن 

الي�ارسي ان »الرك�ة تعتم�د عىل أدق 
املعايري التي تتناس�ب مع نوعية وكثافة 
النفوط العراقية«. مش�ريا اىل ان »العراق 
االس�واق  يف  متمي�زة  بمكان�ة  يحظ�ى 
النفطية، ويعمل عىل تعزيز ذلك وااليفاء 
بإلتزاماته تجاه الركات املتعاقدة معها 

يف السوق النفطية العاملية ». 
فيما اكد املتحدث الرسمي باسم الوزارة، 

عاصم جهاد: ان »اغراق الس�وق العاملية 
بالنف�ط هو ليس يف صالح الدول املنتجة 
وي�ر باقتصادياته�ا، وي�ؤدي اىل عدم 
االس�تقرار وينعكس سلبا عىل االقتصاد 
العراق�ي، باالضاف�ة انه يق�وّض فرص 

التنمية«. 
وتاب�ع ان »العراق يعمل عىل لعب دور يف 
تقري�ب وجهات النظر بني الدول املنتجة 

من اجل التوص�ل اىل اتفاق يعيد التوازن 
للس�وق النفطية واس�تقرارها«. مشريا 
اىل ان »أي حرب س�عرية لالستحواذ عىل 
اكرب حصة يف الس�وق ال تخ�دم مصالح 

الدول املنتجة«. 
م�ن جانبه�ا، أعلن�ت رشك�ة تس�ويق 
النفط العراقية )سومو(، امس الثالثاء، 
تخفي�ض س�عر البي�ع الرس�مي لخ�ام 
البرة الخفيف يف نيس�ان آلسيا بواقع 
خمس�ة دوالرات إىل خصم 3.20 دوالرات 
للربميل عن متوس�ط أسعار عمان/دبي 

املعروضة مقارنة مع الشهر املايض.
وقالت س�ومو يف بيان نرته “رويرز”، 
واطلعت عليه »الزوراء«: إنه جرى تسعري 
خ�ام الب�رة الثقي�ل آلس�يا يف الش�هر 
نفسه بخصم 5.30 دوالرات للربميل عن 

أسعار عمان/دبي املعروضة.
وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البرة 
أمري�كا  ألس�واق  نيس�ان  يف  الخفي�ف 
الشمالية والجنوبية عند مؤرش أرجوس 
للخام�ات عالية الكربي�ت منقوصا منه 
ع�ن  بانخف�اض  للربمي�ل،  دوالر   1.05
الشهر الس�ابق، ونزل سعر خام كركوك 
للواليات املتحدة إىل خصم 2.40 دوالرين 

للربميل عن أرجوس.
وبالنس�بة ألوروب�ا، ن�زل س�عر البي�ع 
الرسمي لخام البرة الخفيف يف أبريل/ 
نيسان بواقع خمسة دوالرات للربميل إىل 
س�عر برنت املؤرخ منقوص�ا منه 8.80 
دوالرات للربمي�ل، وهب�ط س�عر البي�ع 
الرس�مي لخام كركوك يف أبريل/ نيسان 

إىل خصم 6.85 دوالرات.

بغداد/ الزوراء:
 أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي تصميم 
املجّم�ع   اإلس�المي  للتموي�ل  برنام�ج 
}SIFP{. م�ن جان�ب اخر، أعل�ن البنك، 
امس، بيعه أكثر م�ن 235 مليون دوالر، 
وبمشاركة 33 مرفاً. وذكر بيان للبنك 
تلقت »الزوراء« نس�خة منه: »يف مسعى 
لتخفي�ض معدل البطال�ة وتقليل فجوة 
االس�تريادات م�ن خ�الل دعم املش�اريع 

ذات األث�ر اإليجاب�ي يف رفع مع�دل نمو 
الناتج املحيل اإلجمايل، قام البنك املركزي 
العراق�ي بتقدي�م مقارب�ة نقدية تجمع 
ب�ني منهجية السياس�ة النقدية النوعية 
وال�روط األساس�ية الخاص�ة بإقامة 
اقتصاديات الس�وق عرب تصميم برنامج 
 )SIFP( املجّم�ع  اإلس�المي  للتموي�ل 
يتيح خل�ق ف�رص للراك�ة يف التمويل 
ما ب�ني املص�ارف اإلس�المية واملصارف 

التقليدية عن طريق اس�تهداف املشاريع 
ذات األهمية االس�راتيجية«. وأضاف ان 
»ذل�ك يأتي يف وقت تش�هد في�ه املرحلة 
االقتصادي�ة الراهنة جملة من التحديات 
اإلنت�اج واالس�تهالك، وم�ن  يف س�وقّي 
اج�ل االط�الع ع�ىل الضواب�ط التنفيذية 
واملب�ادئ األساس�ية لربنام�ج التموي�ل 
اإلسالمي املجّمع«. من جانب اخر، أعلن 
البن�ك املرك�زي العراقي، ام�س الثالثاء، 

عن بيع�ه أكثر م�ن 235 ملي�ون دوالر، 
وبمش�اركة 33 مرف�اً. وش�هد البن�ك 
املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء 
العمالت األجنبية، امس، ارتفاعا نس�بيا 
يف مبيعات�ه لتص�ل إىل 235 مليوناً و835 
آالف دوالر غطاه�ا البن�ك بس�عر رصف 
أس�اس بل�غ 1190 دين�اراً ل�كل دوالر. 
وتوزع الطلب بواق�ع 211 مليوناً و115 
آالف دوالر لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل 

ش�كل حواالت واعتمادات، فيما توزعت 
البقية الباقية، والبالغة 24 مليوناً و720 
ألف دوالر عىل ش�كل بي�ع نقدي غطاها 
البن�ك بالكامل بس�عر رصف بلغ 1190 
دين�اراً ل�كل دوالر واحد. وس�جل اجمايل 
املبيع�ات الكلي�ة 235.835.367 مليون 
دوالر. فيم�ا ل�م تتقدم أي م�ن املصارف 
البالغ�ة 33 مرفاً يف م�زاد العملة بأية 

عروض لبيع الدوالر.

العراق جيري اتصاالت مكثفة مع دول »أوبك« وحيذر من تداعيات احلرب السعرية 

 )SIFP( البنك املركزي يصمم برناجماً للتمويل اإلسالمي اجملّمع

اىل املتهمني الغائبني املدرجة أس�مائهم أدناه والس�اكنني يف العناوين املؤرشة إزائهم ملا كنتم متهمني وفق املواد املبينة إزاء اس�م كل منكم من قانون العقوبات العس�كري وقانون العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 يف القضايا املؤرشة ازاء 
اسمائكم وبما ان محل إقامتكم مجهول لذا اقتىض تبليغكم يف الصحف املحلية عىل ان تحروا امام املحكمة العسكرية يف االنبار خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نر هذا اإلعالن يف الصحف وعند عدم حضوركم سوف تجري محاكمتكم 

غيابيا وإعطاء الحق للموظفني العموميني بإلقاء القبض عليكم وإلزام كل ش�خص يعلم بمحل اختفائكم ان يخرب الجهات العس�كرية بذلك اس�تنادا للمادة )81( من قانون أصول املحاكمات الجزائية العس�كرية رقم 30  لس�نة 2007 

وزارة الدفاع
اعالن صادر من دائرة املستشار القانوني العام/ احملكمة العسكرية السادسة

بغداد/ الزوراء:
أغلق س�وق العراق لألوراق املالية، امس 
الثالثاء، منخفضا بنس�بة )%0.5( عن 
الجلس�ة الس�ابقة.. وج�اءت مؤرشات 
ت�داول س�وق الع�راق ل�ألوراق املالي�ة 
لي�وم امس ع�ىل النحو اآلت�ي: بلغ عدد 
ال�ركات املدرج�ة 103 رشك�ة، وبل�غ 
رشك�ة،   27 املتداول�ة  ال�ركات  ع�دد 
املتداول�ة  االس�هم  ع�دد  بل�غ  بينم�ا 

)4.018.821.628( سهما، وبلغت قيمة 
دين�ارا.   )2.758.117.303( االس�هم 
واغلق مؤرش االسعارISX 60  يف جلسة 
امس ع�ىل )454.92( نقط�ة منخفضا 
بنس�بة )%0.5( عن اغالقه يف الجلس�ة 
الس�ابقة البال�غ )457.19( نقطة. وتم 
ت�داول اس�هم )27( رشك�ة م�ن اص�ل 
)103( رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الركات املتوقف�ة بقرار من هيئة 

االوراق املالي�ة لع�دم التزامها بتعليمات 
االفص�اح املايل )24( رشك�ة . وبلغ عدد 
االس�هم املش�راة من املس�تثمرين غري 
العراقيني يف السوق النظامي )53.870( 
ملي�ون س�هم بقيمة بلغ�ت )57.710( 
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )15( 
صفقة عىل اس�هم رشكت�ني.  بينما بلغ 
ع�دد االس�هم املباع�ة من املس�تثمرين 
غري العراقيني يف الس�وق النظامي )28( 

مليون سهم بقيمة بلغت )138( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )89( صفقة 
عىل اس�هم رشكتني . وبلغ عدد االسهم 
املشراة من املستثمرين غري العراقيني يف 
الس�وق الثاني )760( الف سهم بقيمة 
بلغ�ت )1,824( ملي�ون دينار من خالل 
تنفي�ذ 10 صفق�ات عىل اس�هم رشكة 

واحدة. 
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 

اس�تخدم أنظم�ة الت�داول االلكرون�ي 
واإليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�رب االنرن�ت 
للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
تداول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, 
ومدرج فيه 102 رشكة مساهمة عراقية 
تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتصاالت 
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق. 

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية 
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6 باسم قاسم: تأجيل الدوري قرار 
غري واقعي

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مدرب الزوراء، باسم قاسم، إن قرار تأجيل منافسات الدوري املمتاز غري واقعي.

وتابع قاسم: »ان قرار التأجيل أو اإللغاء ال يمت ألرض الواقع بأي يشء ال من الناحية 
الوقائية وال العالجية، وال حتى يناسب تعليمات الصحة العاملية«.

وزاد: »كورونا غري قاتل والوفيات تصل إىل 2% تقريبا، وال يحدث املوت بس�بب املرض 
نفسه، وإنما لسوء الحالة الصحية قبل اإلصابة بالفريوس«.

وأوض�ح: »ال�دوري بدون جمهور، وبالتايل فما املش�كلة يف ذهاب فريق مكون من 30 
شخصا مللعب«.

أصفر وأمحر

اختيار علي عدنان ضمن التشكيل املثالي للدوري األمريكي

عادل نعمة: اإلرهاق وراء خسارة الصناعات أمام الطلبة

بغداد/ متابعة الزوراء
نج�ح فري�ق نفط الوس�ط يف تحقيق الف�وز الثاني ع�ى التوايل، 
بتغلب�ه عى اربيل 0-1 يف املباراة التي اقيمت عى ملعب الش�عب 
الدويل لحساب االسبوع الخامس من الدوري املمتاز لكرة القدم.

ويف الدقيقة ال�41 نجح املحرتف العاجي فلورنت ديدر بتس�جيل 
هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء اثارت الكثري من الشكوك بعد 

احتسابها من قبل الحكم الدويل عيل صباح.
وكان م�ن املقرر ان تق�ام املباراة عى ملعب كرب�الء الدويل، لكن 
اج�راءات املحافظ�ة يف محارب�ة فاي�روس كورون�ا، حالت دون 

اقامتها ليتم نقلها فيما بعد اىل ملعب الشعب الدويل.
وارتق�ى عندلي�ب الفرات بهذا الف�وز اىل املرك�ز الثالث برصيد 9 
نق�اط، بينما توقف رصيد اربيل عند النقطة السادس�ة يف املركز 

الثامن.

بغداد/ متابعة الزوراء
 أكد عضو الهيئة اإلدارية لنادي 
الطلب�ة، حيدر عبد ال�رزاق، أن 
قرار تأجيل الدوري جاء تمهيداً  
إللغائ�ه نهائياً، مبيناً أن األندية 
هي صاحب�ة القرار، وبإمكانها 

تغيري املعادلة.
ال�رزاق إن “ق�رار  وق�ال عب�د 
االتحاد بوصاية وزارة الش�باب 
متأخ�راً  ج�اء  والرياض�ة 
يتوق�ف  ومل�اذا  ومس�تعجالً، 
ك�رة  بال�ذات  ومل�اذا  ال�دوري 
الق�دم، خصوص�اً ان املباريات 
تلعب بدون جمهور، ونحن نرى 
اماك�ن التجمع كله�ا مفتوحة 
والتجمعات يف الش�ارع ما الذي 
اس�تجد، وم�ن يضم�ن حقوق 
بع�د ه�ذا  والالعب�ن  املدرب�ن 

القرار”.
ال�دوري  “توق�ف  أن  واض�اف 
بالع�راق  الحي�اة  قت�ل  معن�اه 
ونحن مع استمرار الدوري لكن 
اعتقد ان الدوري سيلغى بنسبة 

100 % بعد قرار التأجيل وحتى 
موعد القرار غري مفهوم”.

وتابع: “برأيي ان وزير الشباب 
ودون  ق�رر  م�ن  ه�و  طامل�ا 
الع�ودة اىل االندي�ة، فعلي�ه هو 
ان يحل مس�ألة عقود الالعبن 
وان  املالي�ة،  واالس�تحقاقات 
يف�اوض ه�و الالعب�ن، ال�ذي 
اتخذ ه�ذا القرار عليه ان يعرف 
تبعاته وكيف س�نعاني من هذا 

املوضوع”.
واش�ار اىل ان “الالع�ب واملدرب 
م�ن  مت�ررون  واالدارة 
ت�رراً  واالكث�ر  الق�رار  ه�ذا 
يخ�ص  االدارة”.وفيم�ا  ه�ي 
استحقاقات الالعبن مع توقف 
الدوري، قال عبد الرزاق: “نحن 
لس�نا مع اعطاء العق�د كامالً، 
ممكن ان يتم دفع 50 باملئة من 
عقد الالعبن املحلين، والالعب 
املح�رتف ممك�ن اكثر بنس�بة 
70 باملئ�ة، الن الالع�ب املح�يل 

سيتفهم املوقف ووضع البلد”.

ضربة جزاء ترجح كفة نفط 
الوسط على أربيل يف الدوري

إدارة الطلبة: األندية والالعبون واملدربون 
األكثر تضررا من قرار إرجاء منافسات الدوري

سعد قيس: إما دوري بال مجهور أو إلغاء املسابقة نهائيًا

صاحل راضي: قرار تأجيل املنافسات احمللية غري مدروس

بغداد/ متابعة الزوراء
تواج�د نج�م املنتخ�ب الوطن�ي ونادي 
فانكوفر وايتكابس الكندي، عيل عدنان، 
ضمن التشكيل املثايل للجولة الثانية من 

.MLS الدوري االمريكي
عدن�ان تواجد ضمن التش�كيلة االفضل 

بس�بب ادائه يف مباراة فريقه امام لوس 
انجل�وس كالك�ي والتي انته�ت بفوز 

وايتكابس 1-0.
عدنان لعب 7+90 دقيقة كاملة وحصل 
عى ثان�ي اعى تقييم يف املب�اراة بمعدل 
7.9 م�ن 10 بعدم�ا صنع ه�دف اللقاء 

الوحيد يف الدقيقة 75.
وكانت ارقام عدنان كما ييل، االستحواذ: 
%5.5، نسبة التمريرات الناجحة: 78%، 
االلتحام�ات   ،2 الناجح�ة:  املراوغ�ات 
االلتحام�ات   ،2 الناجح�ة:  الهوائي�ة 

االرضية الناجحة: 2.

بغداد/ متابعة الزوراء
أرجع م�درب الصناعات الكهربائية، عادل نعمة، خس�ارة 
فريق�ه أم�ام الطلب�ة 3 � 1 يف الجول�ة الخامس�ة للدوري 
املمتاز، إىل اإلرهاق جراء الس�فر ال�ري من بغداد إىل مدينة 

أربيل.
وق�ال نعم�ة: “ان فريقنا عانى م�ن اإلرهاق بع�د الذهاب 
إىل أربي�ل وخ�وض مب�اراة كب�رية حس�مت ملصلحتنا بعد 
أداء ممي�ز، ولم نحصل عى الراحة الكافي�ة بعد العودة إىل 

بغداد”. 

وب�ن: “الطلب�ة اس�تغل يف الدقائ�ق األخ�رية االنخف�اض 
الواض�ح يف املس�توى البدني لنا بدلي�ل أن أهدافه جاءت يف 
آخ�ر 12 دقيق�ة، وس�عيت إلج�راء بعض التغي�ريات، لكن 
الب�دالء لم يوفقوا يف إنعاش الفريق ولم يظهروا باملس�توى 

املنتظر منهم”.
وأش�ار: “الطلبة فريق مميز ويضم العبن ش�بابا وجهازا 
فنيا مميزا كبريا لكننا أهدرنا هدفا قبل أن يهز ش�باكنا، لو 

سجل لتغري سيناريو املباراة”.
وحق�ق الطلبة الف�وز عى ضيف�ه الصناع�ات الكهربائية 

بثالثية مقابل هدف، بملعب الشعب الدويل لحساب الجولة 
الخامسة من الدوري.

س�جل أهداف الطلب�ة عيل كاظ�م يف الدقيق�ة 78 ومحمد 
جفال يف الدقيقة 80 ومظهر أحمد بالدقيقة 87، فيما أحرز 

للصناعات الكهربائية أوالبي يف الدقيقة 84.
ورف�ع الطلب�ة رصي�ده إىل النقط�ة الس�ابعة، بينما تجمد 

رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة السادسة.
ورغ�م أفضلية الطلبة يف الش�وط األول، لكنه عجز عن هز 
الش�باك، فردت العارضة أخطر فرصة عر تسديدة محمد 

جفال.
ويف الشوط الثاني بدأ الطلبة ضاغطا وفك البديل عيل كريم 
ش�فرة دفاع الصناعات برأسية يف الدقيقة 78 بتمريرة من 

محمد زامل.
وبع�د دقيقت�ن ع�زز محم�د جف�ال النتيجة بع�د تمريرة 
عرضي�ة من حيدر حس�ن، ورغم تقلي�ص النتيجة بهدف 
للصناعات يف الدقيقة 84 عر املحرتف النيجريي أوالبي، إال 
أن الطلبة استغل خطأ مدافع الصناعات الكهربائية أموري 

عيدان ليسجل مظهر أحمد هدفا ثالثا يف الدقيقة 87.

احتاد كرة القدم  واألندية يتفقان على تأجيل منافسات الدوري املمتاز ملدة أسبوعني
جلنة الشباب والرياضة: حياة املواطنني أهم

بغ�داد / متابعة ال�زوراء: ق�رر اتحاد 

الك�رة باجتماع�ه م�ع األندي�ة تأجيل 

ال�دوري مل�دة أس�بوعن فق�ط عى أن 

تع�ود منافس�اتها يف الثالث والعرشين 

من الشهر الجاري.

وعق�د االجتم�اع، صب�اح ي�وم ام�س 

الثالث�اء، يف نادي أمان�ة بغداد بحضور 

10 أندي�ة م�ع املكل�ف بإدارة ش�ؤون 

اتح�اد الك�رة احم�د عباس، وق�رر أن 

يطبق قرار تأجيل املباريات الذي دعا له 

وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي 

عى أن يس�تأنف يف الثال�ث والعرشين 

من هذا الشهر.

مح�دد  بموع�د  األندي�ة  وطالب�ت 

لالستئناف، ورفضت أن يكون التأجيل 

مبهما م�ن أجل التعامل م�ع الالعبن 

واألجه�زة الفنية التي تم التعاقد معها 

فلي�س من املعق�ول أن يبقى املوضوع 

مبهم�ا طيلة فرتة التأجيل مثلما حدث 

بالفرتة السابقة.

يشار إىل أن منافسات الدوري ستؤجل 

ابت�داًء م�ن يوم غ�د الخمي�س ولغاية 

الثالث والعرشين من الشهر الجاري.

وم�ن جانبه�ا، اك�دت لجنة الش�باب 

االلت�زام  اهمي�ة  النيابي�ة  والرياض�ة 

وتعلي�ق  األزم�ة  خلي�ة  بتعليم�ات 

النشاطات الرياضية اىل اشعار اخر .

وق�ال رئي�س اللجنة، عب�اس عليوي : 

اللجن�ة، والتزاما باالج�راءات الوقائية 

واالحرتازي�ة التي اتخذتها خلية االزمة 

املش�كلة بموج�ب االم�ر الديواني رقم 
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كورونا والحد من تفش�يه، اهابت بكل 

االتحادات واألندية الرياضية والشبابية 

تطبي�ق تعليمات خلي�ة األزمة وتعليق 

النشاطات الرياضية اىل اشعار اخر .

وح�ث عليوي املس�ؤولن يف االتحادات 

نجومه�م  اس�تثمار  ع�ى  الرياضي�ة 

وتوعي�ة  تثقي�ف  يف  فرقه�م  والعب�ي 

تجن�ب  رضورة  بش�أن  الجماه�ري 

التجمعات، وتطبيق تعليمات الصادرة 

من الجهات املختصة واتباع ارش�ادات 

الصح�ة العاملية يف مواجه�ة فايروس 

كورونا.

واوضح ان : لجنة الشباب والرياضة يف 

مجلس النواب ت�درك جيدا تأثري تعليق 

الرياضي�ة  والفعالي�ات  النش�اطات 

والش�بابية عى مجمل الواقع الريايض 

املواطن�ن  حي�اة  لك�ن  والش�بابي، 

وضمان صحتهم تتقدم عى اية اولوية 

اخ�رى من اجل تج�اوز االزمة، خاصة 

ان اجراءات الس�المة العامة يف املالعب 

ت�م  الرياضي�ة  النش�اطات  وتعلي�ق 

اتخاذها يف العديد من دول العالم.

الش�باب  وزي�ر  اك�د  جهت�ه،  وم�ن 

والرياض�ة احم�د ري�اض العبيدي  ان 

قرار تأجي�ل الدوري ج�اء حرصا عى 

سالمة الجميع.

وقال العبيدي ان  “اس�ئلة ومناش�دات 

ع�دة وصلتن�ي ع�ر جمي�ع وس�ائل 

التواصل تس�تفرس عن ج�دوى تأجيل 

دوري الك�رة وامللتقي�ات والنش�اطات 

الرياضي�ة طامل�ا ان تأثري وباء فريوس 

كورون�ا مازال مح�دوداً يف العراق وفق 

تصنيف منظمة الصحة العاملية”.

واض�اف “الحقيق�ة ان ه�ذا االج�راء 

ال�ذي أراه  رضوري�ا  كاح�رتاز فقط، 

لدوري الكرة ولفرتة دورين فقط، و ال 

اريد ان اث�ري الذعر يف نفوس مواطنينا 

وابناء شعبنا، مع علمنا ويقيننا بروح 

التحدي والشجاعة التي يتمتعون بها، 

ولكنن�ا وبتواصلن�ا م�ع خلي�ة االزمة 

واطالعن�ا ع�ى م�ا يحص�ل يف العالم 

واج�راءات املواجه�ة له�ذا الف�ريوس 

الخط�ري يف ايطالي�ا والص�ن وامريكا 

واملاني�ا ودول الخلي�ج، يجعل ترصفنا 

االق�رب اىل التحس�ب واخ�ذ الحيط�ة 

والحذر”.

واضاف انه “طاملا كانت وزارتكم وزارة 

الشباب والرياضة هي االكثر تماسا مع 

ابناء ش�عبنا، لذلك يجب ان نكون عى 

قدر املس�ؤولية يف الحف�اظ عى ارواح 

وس�المة الرياضين والجمهور معا، إذ 

ال توازي اية بطولة مهما كان حجمها 

فقدانن�ا ألي عراق�ي من ابناء ش�عبنا 

ن�رى فيه املس�تقبل واالمن والس�يادة 

معا، وال مساومة عى ذلك أبدا”. 

وتابع “لق�د وجهنا بهذا االجراء بدافع 

الس�المة، وعى اس�تعداد ان نتخذ أية 

خط�وات اخ�رى تضمن س�المة اهلنا 

جميعا”.

بغداد/ متابعة الزوراء
طالب النجم الدويل السابق، سعد قيس، االتحاد العراقي لكرة القدم، 
إما إقامة دوري بال جمهور او الغاء الدوري نهائياً.وكان اتحاد الكرة 
قد أعل�ن تأجيل دوري الكرة املمتاز ابتداء من اليوم االربعاء بس�بب 
اج�راءات خلية االزم�ة بمواجه�ة كورونا.وقال قي�س إن “األغلبية 
كانوا مع قرار اس�تمرار الدوري بدون حضور جماهريي، وربما هو 

خيار جيد بهذا الوضع الحايل إلبعاد الجمهور عن اي رضر”.وأضاف 
“طاملا الوضع يزداد س�وءاً فربم�ا أن التأجيل لفرتة معينة هو كذلك 
قرار صائب، ولكن قرار الغاء الدوري س�يكون اكثر حكمة، فالفرق 
س�تتدرب كل يوم ولن تجل�س الفرق بالبيوت”.وتاب�ع النجم الدويل 
“يتوج�ب عى اتح�اد الكرة ام�ا دوري بال جمهور او الغ�اء الدوري 

نهائيا، رغم ان بعض دول الجوار تلعب الدوري بال جمهور”.

بغداد/ متابعة الزوراء
 يرى، صالح رايض، مدير جهاز الكرة لنادي 
الرشط�ة، أن ق�رار تأجيل ال�دوري العراقي 
املمت�از في�ه ع�دم اح�رتام إلدارات االندي�ة، 
مؤك�داً أن الق�رار غري مدروس ول�م يهتم ملا 
س�تعاني من�ه الفرق.وق�ال رايض  أنه “بعد 
انتش�ار فريوس كورونا كن�ا نتوقع اي قرار 
ممك�ن، و ال نع�رف القرار كي�ف وأين صدر 
وم�ا الذي اس�تجد عن القرار الس�ابق )لعب 
املباري�ات ب�دون جمه�ور( وبس�بب غياب 
االتح�اد والف�وىض االخرية يف ك�رة القدم يف 
الب�الد أصبحن�ا نتوق�ع كل يشء”.واض�اف 
أن “الن�اس تتاب�ع ال�دوري والرياضي�ن يف 

حال اس�تمرار البطول�ة بالعكس الرياضين 
سيس�تمتعون بالبطول�ة من خ�الل التلفاز 
وال يجتمع�ون يف اماكن عام�ة، ونحن نعلم 
ان هناك مشجعن للدوري املمتاز يتنفسون 
كرة القدم”.وتابع أن “املس�ؤول يفكر فقط 
ان ال يتفىش املرض، وان ال يتحمل املسؤولية 
ولكنه�م ل�م يفك�روا باس�تحقاقات االندية 
والالعبن واملدربن وما س�تعاني منه االندية 
م�ن هذا القرار الذي فيه عدم احرتام الدارات 
االندية حيث ل�م يتم أخذ رأيه�م”. مبيناً أنه 
“ق�رار مت�رسع وارتجايل وس�ير باالندية 
بشكل كامل”.وبن أن “الالعب عليه كثري من 
الضغوط بس�بب القرارات املغايرة، فلمرتن 

انطل�ق الدوري وتوقف وهذا كله يغري برامج 
الالعب�ن وطبيع�ة حياتهم”. مش�رياً إىل أنه 
“اعى مرجع ه�و خلية االزمة والتي بدورها 
قال�ت اللعب ب�دون جمه�ور، إذن مل�اذا هذا 
الق�رار بتأجيل الدوري وملاذا ل�م يوقفوا كل 
الرياض�ات يف الع�راق ملاذا فقط ك�رة القدم، 

هل الرياضات االخرى ال تنقل املرض؟”.
واوضح أن “هذه القرارات س�تزيد املش�اكل 
باالندي�ة نفس�يا ورياضي�ا ومالي�ا، وهناك 
العبون لديهم اس�تحقاقات وه�ذه القرارات 
تؤثر يف الجان�ب االقتصادي لالعب، هذا قرار 
ظال�م بح�ق الالعب�ن، واتحدى اي�ة دولة يف 

العالم تتالعب بعقد الالعبن”.
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أعل�ن رئي�س ال�وزراء اإليطايل جوزيب�ي كونت�ي تعليق كل األنش�طة 
الرياضية يف البالد بسبب انتشار فريوس كورونا من ضمنها دوري كرة 
القدم “س�ريي آي” . وقال كونتي يف مؤتمر صحايف: “ال توجد أس�باب 
الس�تمرار املباريات واألحداث الرياضية وأنا أعني دوري كرة القدم. أنا 
آس�ف لكن يتعني ع�ى جميع أنصار اللعبة )تيف�وزي( أن يأخذوا علماً 
بذل�ك” من دون أن يتطرق إىل مصري املباريات التي س�تخوضها األندية 
اإليطالي�ة يف دوري أبط�ال أوروب�ا والدوري األوروب�ي )يوروبا ليغ( يف 
األس�ابيع املقبلة، وال إىل الرياضات األخرى. وأضاف: “سأقوم بالتوقيع 
عى مرس�وم يمكن تلخيصه بالتايل: “سأبقى يف املنزل. إيطاليا بأرسها 
ستكون منطقة محمية”. وجاء قرار الحكومة االيطالية بعد أن أوصت 
اللجنة األوملبية اإليطالية بتعليق “جميع االنشطة الرياضية عى جميع 
املس�تويات” حت�ى الثال�ث من نيس�ان/أبريل وس�ط التف�ي املتزايد 
لف�ريوس كورون�ا يف البالد وطلبت من الحكومة اصدار مرس�وم يف هذا 
الصدد. وأكدت اللجنة ب�أن “الوقاية الصحية هي عى رأس األولويات” 

وبالت�ايل فه�ي تطال�ب “بتعلي�ق جمي�ع 
األنش�طة الرياضية عى جميع املستويات 
حت�ى الثالث م�ن نيس�ان/ابريل 2020” 
مشرية اىل أن املس�ابقات الدولية ال تدخل 
ضم�ن اختصاصها القضائ�ي وبالتايل لن 
تتأثر املباراة املقررة بني يوفنتوس وليون 
الفرن�ي يف إياب ثم�ن النهائي من دوري 
أبط�ال أوروبا األس�بوع املقبل. ورسعان 
ما رد وزير الرياضة فيتش�نزو سبادافورا 

بالق�ول: “ب�دأت للت�و العمل لوضع مرس�وم 
يتعل�ق بالش�ؤون الرياضية وآمل أن يت�م التوقيع 
علي�ه اعتب�ارا من أم�س )الثالثاء(” قب�ل أن يؤكد 
رئي�س ال�وزراء تعلي�ق دوري كرة الق�دم االيطايل 
بعده�ا بقلي�ل. وكان س�بادافورا طال�ب بتعلي�ق 
ال�دوري االيطايل األحد املايض قب�ل دقائق معدودة 
م�ن انطالق مب�اراة بارما وس�بال وقبل س�اعات 
من اصدار املرس�وم الحكومي رس�ميا. ويأتي قرار 

الحكوم�ة االيطالية بع�د تدابري اس�تثنائية اتخذتها 
بفرض حجر صحي عى ماليني من اإليطاليني يف شمال 

الب�الد باالضافة إىل إج�راءات تقييدي�ة يف مختلف انحاء 
الب�الد يرسي مفعوله�ا حتى الثالث من نيس�ان/ابريل املقبل 

أيضا.وبموجب هذه اإلجراءات تم إجراء املنافس�ات الرياضية وراء 
أب�واب موصدة، لكن منذ األحد املايض، ظهرت أصوات عدة مطالبة 
بتعلي�ق املنافس�ات الرياضية وتحديدا الدوري االيطايل “س�ريي أ”. 
وأقيمت مباراة ساس�وولو مع بريش�يا يف ختام املرحلة السادس�ة 
والعرشين م�ن الدوري املحيل وباتت بالتايل آخ�ر مباراة تقام قبل 3 

نيسان/املقبل بحسب املرسوم الجديد.

ل�م يتدرب ألف�ارو مورات�ا مهاج�م أتلتيكو مدريد، بس�بب 
كدمة يف فخ�ذه تعرض لها يف مباراة فريقه األخرية يف الليجا 
أمام إش�بيلية، وتحوم الش�كوك حول مشاركته يف إياب ثمن 
نهائ�ي دوري أبط�ال أوروب�ا أم�ام ليفربول الي�وم األربعاء.
وعى النقي�ض انضم الربازييل رينان ل�ودي للمران الجماعي 
لألتلتي، بعدما تجاوز املشكالت العضلية التي أملت به 
مؤخرا. وترتكز األنظار عى موراتا )27 عاما(، 
الذي س�جل هدفا يف مبارة إش�بيلية، وهو 
هداف الفريق املدريدي هذا املوس�م 
ب��11 هدفا، قب�ل يومني 
املواجه�ة  م�ن 

س�مة  لحا ا
ع�ى ملع�ب أنفيل�د، التي 

يخوضها أتلتيك�و متفوقا عى خصمه 
اإلنجلي�زي بالهدف النظيف الذي س�جله يف 

لقاء الذه�اب عى ملع�ب وان�دا مرتوبوليتانو، 
يف 18 فرباير/ش�باط امل�ايض. كما أن مش�اركة 

توم�اس ليمار يف نفس اللقاء محل ش�كوك، فرغم 

انضمام�ه للمران الجماعي اليوم، لم يحص�ل بعد عى اإلذن الطبي 
بع�د، عقب غياب�ه عن اللعب ملدة أس�بوعني ونصف بس�بب إصابة 
عضلي�ة. إال أن رين�ان لودي اصب�ح متاحا أمام س�يموني، بعودته 
للتدريب بعدما غاب عن آخر مباراة للفريق كإجراء احرتازي بسبب 
متاعب عضلي�ة. وحال كان الالعبون الثالثة جاهزون للمش�اركة، 
ف�إن الفريق األول بكامل العبيه ال�23 س�يكون متاحا أمام املدرب 
األرجنتين�ي ليخت�ار م�ن يريد منهم للقائمة وللتش�كيل األس�ايس 
ملواجهة ليفربول. ولم يكن جميع العبي األتلتي متاحني، دون غياب 
إلصابة أو لعقوبة، ألي من اللقاءات ال�37 التي خاضها الفريق هذا 
املوس�م.من جهته أكد ساؤول نيجيز العب وسط أتلتيكو مدريد، أن 
فريقه يتعني عليه “محاولة تسجيل هدف والتحيل بروح الفوز”، يف 
إياب ثمن نهائ�ي دوري األبطال أمام ليفربول يف ملعب أنفيلد، رغم 
تق�دم فريقه به�دف يف الذهاب. وقال نيجيز: “نعرف أنها س�تكون 
مباراة رائعة، وقوية للغاية. أي احتكاك س�يكون حاس�ما يف س�ري 
اللقاء، ألن التفاصيل الصغ�رية يف النهاية هي التي تحدث الفارق 
خاصة أنه ينبغي علينا الس�عي لتس�جيل هدف ولع�ب املباراة”.
وأوض�ح: “ن�درك أن النتيج�ة يف صالحنا لكنها ليس�ت كبرية. لذا 
يجب أن نخوض اللقاء بعقلية الفوز”.وأضاف أن مواجهة متصدر 
ال�دوري اإلنجلي�زي وحامل لق�ب التش�امبيونزليج “مهمة جدا” 
لفريقه. وختم: “أتمنى أن يهتفوا بكل قوة ألنه من املهم أن نشعر 

أنهم بجوارنا، أن نكون واحدا وأن يدعمنا الجميع يف الديار”.

فرض فريوس كورونا حضوره مجدداً بعد 
أن كان س�بباً مب�ارشاً يف حرمان الجمهور 
من حض�ور مباراة باريس س�ان جريمان 

الفرني وبوروسيا دورتموند األملاني.
وق�ررت الس�لطات األمني�ة الفرنس�ية أن 
تقام مباراة باريس س�ان جريمان وضيفه 
بوروس�يا دورتمون�د يف إياب ثم�ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا دون جمهور.
وج�اء قرار الس�طات الفرنس�ية تحس�باً 
النتش�ار فريوس كورونا الذي أدى إىل إلغاء 
العدي�د م�ن األح�داث الرياضي�ة أو إقامة 

بعضها دون جمهور.
وأف�ادت الرشطة عرب حس�ابها عى موقع 
تويرت “فريوس كورونا: “التزاماً باإلجراءات 
التي أعلنت يف مجل�س الدفاع، قّررت دائرة 
الرشطة يف باريس أن املباراة )...( س�تقام 

خلف أبواب موصدة”.
وس�يحرم ه�ذا اإلج�راء س�ان جرمان من 
مش�جعيه ع�ى ملعبه “ب�ارك دي برانس” 
يف العاصم�ة الفرنس�ية، يف مب�اراة يأم�ل 
يف خالله�ا بقل�ب خس�ارته 2-1 ذهاب�اً يف 
أملاني�ا، وك�رس عق�دة الخروج م�ن الدور 
ثمن النهائي للمس�ابقة القارية يف املواسم 

الثالثة املاضية.
ويأتي هذا اإلجراء غداة إعالن وزير الصحة 
الفرني أوليفييه فريان إثر اجتماع مطّول 
ملجل�س الدفاع عقد يف ق�ر اإلليزيه، منع 
التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، 
بعدم�ا س�بق للس�لطات أن منع�ت حت�ى 
منتص�ف نيس�ان/أبريل، التجمع�ات التي 

تضم أكثر من خمسة آالف شخص.
وأعلن�ت فرنس�ا تس�جيل أكثر م�ن 1100 

إصابة ووفاة 19 شخصا بفريوس “كوفيد-
19”، بينما أعلنت أملانيا اإلثنني أيضاً تجاوز 

عتبة األلف إصابة.
وس�بق لرابطة الدوري الفرني أن أرجأت 
مباراة سان جرمان ومضيفه سرتاسبورغ 
الت�ي كان�ت مق�ررة يف نهاي�ة األس�بوع 
املنرم ضمن املرحل�ة الثامنة والعرشين 
من ال�دوري الفرني، وذلك بس�بب تفي 

الفريوس.

وأّث�ر تفي ف�ريوس “كوفي�د - 19” الذي 
أودى بنح�و أكثر من 3800 ش�خص حول 
العال�م، حت�ى صب�اح أول أم�س اإلثن�ني 
جمعته�ا وكالة فرانس ب�رس من مصادر 
رس�مية، س�لباً ع�ى العدي�د م�ن األحداث 
الرياضية، فدفع اىل إلغ�اء بعضها وإرجاء 
آخر، أو إقامتها خلف أبواب موصدة بوجه 

املشجعني.
هاالند: مبابي مثري للجنون

أثن�ى إيرلين�ج هاالن�د مهاج�م بوروس�يا 
دورتمون�د األملاني عى كيليان مبابي العب 
باريس سان جريمان قبل مباراة الفريقني، 
مس�اء الي�وم األربع�اء يف إي�اب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
وق�ال هاالن�د يف ح�وار أجرته مع�ه مجلة 
الفرنس�ية: “مباب�ي  “فران�س فوتب�ول” 
العب رائع، لقد واجهته ألول مرة يف مباراة 
الذه�اب ض�د ب�ي إس ج�ي، فه�و يتمتع 

بموهبة كبرية، ومزايا أخرى”.
وأض�اف الالعب النرويجي الواعد: “كيليان 
العب مذهل، كل ما حققه مقارنة بس�نه، 
وبالنظ�ر ملعدله التهديف�ي، فإنه أمر مثري 

للجنون، إنه العب رائع”.
وتطرق هاالند للحديث عن مباراة الذهاب، 
قائال: “نعم س�جلت هدفني، لكني ارتكبت 

العديد من األخطاء خالل املواجهة”.
وختم مهاجم دورتمون�د تريحاته: “لذا 
كان باإلمكان تقديم أفضل مما حققناه”.

وف�از الفري�ق األملان�ي ذهاب�ا ع�ى ملعبه 
س�يجنال إيدونا بارك بهدفني لهدف، علما 
بأن نيمار جونيور سجل هدف بي إس جي 

الوحيد.
من جه�ة أخرى، أثار كيلي�ان مبابي، نجم 
باريس س�ان جريم�ان الفرني، حالة من 
القلق داخل معس�كر الفري�ق، قبل املباراة 

املصريية أمام بوروسيا دورتموند.
ووفًقا لصحيفة “يل باريزيان” الفرنس�ية، 
ف�إن مبابي لم يتواج�د يف تدريبات باريس 
س�ان جريم�ان صب�اح أول أم�س اإلثنني، 

للتحضري ملباراة دورتموند.
وأش�ارت إىل أن س�بب غي�اب مبابي يرجع 
إىل معاناته م�ن آالم يف الحلق، موضحة أنه 
يجب أن يس�تأنف التدريبات أمس قبل يوم 

واحد من املباراة الحاسمة.
ولفت�ت الصحيف�ة إىل أن�ه رغم ذل�ك، فإن 
مش�اركة مباب�ي أم�ام بوروس�يا ليس�ت 
مضمون�ة، وهو م�ا يمثل رضب�ة موجعة 
لتوم�اس توخي�ل، املدي�ر الفن�ي للفري�ق 
الباريي، الذي يسعى للفوز والتأهل للدور 

ربع النهائي.

س�جل جمال موراي 21 نقطة لفريقه دنفر ناغتس ليلحق الخسارة 
الثالثة توالياً بضيفه ميلووكي باكس 109 - 95، يف الدوري األمريكي 

للمحرتفني بكرة السلة.
واس�تغل موراي غي�اب نجم باك�س اليوناني ياني�س انتيتوكونمبو 

املصاب، ليقود فريقه لفوزه الرقم 43 مقابل 21 خسارة. 
وكان م�وراي أحد س�تة العبني يف دنفر الذين س�جلوا أكثر من عرش 
نق�اط، فيما تألق زمياله بول ميلس�اب )20 نقط�ة و10 متابعات(، 

وجرييمي غرانت )19 نقطة(.
وح�اول باكس مجاراة مضيفه، لكنه تخلف يف الربع األول بفارق 15 
نقط�ة، ما صعب عليه املهمة، ورغ�م أن األفضلية يف الربعني التاليني 
كانت يف مصلحته )30 - 23 و17 - 14( إال أن أصحاب األرض حافظوا 

عى تقدمهم ووسعوا الفارق مجددا يف الربع األخري )33 - 24(.
ول�م تمن�ع النقاط ال��23 التي س�جلها البديل كاي�ل كورفر، أفضل 
مس�جل يف باكس، بإبعاد ش�بح الخس�ارة عن الفري�ق، وبدا واضحاً 
افتقاد الفريق نجم�ه اليوناني الذي تعرض الجمعة إلصابة يف ركبته 

اليرسى خالل الخسارة  أمام لوس أنجليس ليكرز.
كما غ�اب انتيتوكونمبو أيض�اً عن هزيمة ميلووك�ي أمام فينيكس 
صنز األحد. لم تؤثر الخسارة يف وضع ميلووكي الساعي ليكون ثالث 

فريق يف تاريخ البطولة يحقق 70 انتصاراً يف املوسم العادي.
ويتع�ني عى متص�در املنطقة الرشقي�ة، الذي ضم�ن بالفعل تأهله 
إىل األدوار االقصائي�ة “ب�الي أوف” الفوز يف مباريات�ه ال�17 املتبقية 
ليدخل التاريخ. من جانبه عزز دنفر حظوظه يف الحصول عى املركز 
الثان�ي يف املنطقة الغربية لينضم إىل لوس انجليس كليربز برصيد 43 

فوزاً.

ويتصدر لوس انجليس ليكرز ترتيب املنطقة الغربية ب�49 فوزاً.
وحق�ق حامل اللقب تورونتو رابتورز ف�وزاً هاماً عى يوتا جاز 101 

.92 -
وق�اد الكامريون�ي باس�كال س�ياكام والع�ب االرت�كاز الكونغويل-
اإلسباني سريج ايباكا هجوم رابتورز بتسجيل كل منهما 27 نقطة، 
باإلضاف�ة للم�وزع كايل الوري صاح�ب21 نقط�ة و5 متابعات و7 

تمريرات حاسمة. 
ول�م يقتر دور س�ياكام عى الهجوم، ب�ل قدم أيض�اً دوراً دفاعياً 

حاسماً، بعد 11 كرة مرتدة واالستيالء عى خمس كرات.
يف املقابل كان جو أنغلز أفضل مسجل لدى يوتا برصيد 20 نقطة. 

ويحتل تورونتو املركز الثاني يف املنطقة الرشقية وراء ميلووكي، مع 
46 فوزاً و 18 هزيمة. فيما يأتي يوتا يف املرتبة الرابعة يف الغرب خلف 

ليكرز وكليربز وناغتس.
واحتاج أتالنتا هوكس للتمديد مرتني للفوز عى تش�ارلوت هورنتس 

 .138 - 143
وه�و الفوز رقم 20 ألتالنت�ا مقابل 46 هزيمة، وكان العب هورنتس 
تريي روزير أفضل مس�جل يف املباراة بتس�جيل 40 نقطة، مقابل 31 

نقطة لرتاي يونغ من هوكس.
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ال تأثري لكورونا على األحداث 
الرياضية يف بريطانيا

كورتوا يفجر القلق داخل الربنابيو

اعالم الكرتوني مباراة باريس سان جريمان وبوروسيا دورمتوند بال مجهور

ميلووكي يواصل الرتاجع وخيسر للمرة الثالثة تواليًا

نف�ى وزي�ر الثقاف�ة واإلع�الم والرياض�ة الربيطان�ي أوليفري 
داودين إمكانية اتخاذ قرارات تقيض بتأجيل أحداث رياضية يف 
بريطانيا، أو حظر املش�اركات الجماهريية يف هذا التوقيت عى 

غرار دول أخرى يف أوروبا وبقية العالم.
وأشار يف تريحات لوسائِل إعالم محلية، إىل أنه من غري املرجح 
أن تتأث�ر مباريات ك�رة القدم واألح�داث الرياضية املختلفة يف 

اململكة املتحدة بفريوس كورونا يف املستقبل القريب.
ج�اء ذلك بعد اجتماع عقد بني مس�ؤولني حكوميني ورؤس�اء 
االتح�ادات الرياضي�ة والقن�وات التلفزيوني�ة الناقلة لألحداث 
الرياضية ملناقشة سبل الوقاية من الفريوس والحد من انتشاره 

وسيناريوهات تنظيم األحداث خلف أبواب مغلقة.

فجر البلجيك�ي تيبو كورتوا حارس مرمى ري�ال مدريد، حالة 
من القلق، بعد الهزيمة أمام ريال بيتيس.

وس�قط ريال مدريد يف فخ الهزيمة )2-1( خالل مواجهة ريال 
بيتيس، ضمن منافسات الجولة ال� 27 من عمر الليجا.

ووفًقا لصحيفة “ماركا”، فإن هناك املزيد من األخبار الس�يئة 
لريال مدريد، خاصة بعد الخسارة أمام بيتيس وفقدان الصدارة 
لصالح برش�لونة، باإلضافة إىل إصابة مارسيلو الظهري األيرس 
للمرينجي. وأضافت أن كورتوا شوهد وهو يغادر ملعب املباراة 

وهو يعرج، موضحة أنه يعاني من مشكلة عضلية.
وم�ن املقرر أن يخضع تيبو كورت�وا لفحوصات طبية، لتحديد 

مدى طبيعة وقوة اإلصابة.
ويس�تعد الفري�ق امللك�ي تحت قيادة زي�دان، لدخ�ول املرحلة 
الحاس�مة من املوسم، حيث أن ريال مدريد سيواجه مانشسرت 
س�يتي، يف إي�اب دور ال� 16 بدوري أبطال أوروبا، بعد أس�بوع 

واحد فقط.

شكوك حول حلاق موراتا بقمة ليفربول

إيقاف كل األنشطة الرياضية يف إيطاليا من ضمنها كرة القدم

ميلنر: نتطلع لليلة أوروبية ساحرة أمام أتلتيكو

مفكرة الزوراء

يتطلع جيمس ميلنر، متوسط ميدان ليفربول، 
لقيادة فريقه إىل عبور خصم�ه العنيد أتلتيكو 
مدريد اإلسباني يف إياب دور ال�16 من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا، الي�وم األربعاء عى ملعب 
األنفيلد.ويدخ�ل الري�دز اللقاء م�ن أجل الفوز 
بفارق هدفني، بحًثا عن تعويض هزيمة ذهابا 
به�دف دون رد يف العاصم�ة اإلس�بانية. وقال 
ميلنر يف تريحات للموقع الرسمي لليفربول: 
“الدخ�ول إىل تلك املواجهة بع�د تحقيق نتيجة 
إيجابي�ة )الفوز عى بورنموث يف الدوري(، هو 
أمر يسعدنا ويمنحنا ش�عوًرا جيًدا”. وأضاف: 
“س�تتواجد الجماه�ري خلفن�ا، س�تكون ليلة 
خاصة كم�ا هو املعت�اد، وبالت�ايل يتعلق األمر 
بن�ا لقل�ب تل�ك النتيج�ة الصعبة، ن�درك جيًدا 
حجم جودته�م )أتلتيكو مدريد(، ونعرف أيًضا 
حجم تنظيمهم، ونأمل أن نحظى بليلة خاصة 
أخرى يف األنفيلد”. وبعد التغلب عى بورنموث، 

حقق ليفربول رقًما قياسًيا يف عدد االنتصارات 
املتتالية ع�ى ملعبه بال�دوري، والذي وصل إىل 
22 انتص�ارا، وعن ذلك علق ميلن�ر: “أعتقد أن 
هذا امل�كان ال يصدق للعب ك�رة القدم، بفضل 
الجماهري وامللعب نفس�ه”. وتاب�ع: “تنظر إىل 

ال�وراء لتجد العديد من الف�رق الرائعة التي 
مرت ع�ى ليفرب�ول، وأن يتم اإلش�ارة إلينا 

باعتبارنا يف نفس املستوى، وأن نحقق األرقام 
القياس�ية، فهو أم�ر خاص لنا، ونس�عى 

ملواصلة تحقيقه”. وواصل ميلنر: 
كتاب�ة  ملواصل�ة  “نس�عى 

الن�ادي،  له�ذا  التاري�خ 
تاريًخ�ا  يمل�ك  فه�و 

يف  ونرغ�ب  كب�رًيا، 
إضافة املزيد، نشعر 
بالجوع تجاه املزيد، 
ونتطل�ع للتتوي�ج 
م�ن  باملزي�د 
وتحطيم  األلقاب 
ممكن  عدد  أكرب 
األرق�ام  م�ن 

القياسية”.
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الدوحة/وكاالت:
دعا إيمون غيلمور، ممثل االتحاد 
األوروبي لحقوق اإلنس�ان، قطر 
إىل إلغ�اء العدي�د م�ن القوان�ن 
الت�ي تح�د م�ن حري�ة التعبري، 
وق�ال “أن�ا قل�ق بش�أن بع�ض 
القوانن املتعلق�ة بحرية التعبري 

والصحافة”.
حقوقي�ة  منظم�ات  وتنتق�د 
الس�لطات القطرية لتش�جيعها 
النارشين  الذاتي�ة ب�ن  الرقاب�ة 
املثلي�ة  قضاي�ا  يف  خصوص�ا 
الجنس�ية واألم�ن التي س�لطت 
م�ع  العاملي�ة  األض�واء  عليه�ا 
استعداد قطر الستضافة بطولة 

كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأش�ار غيلمور، يف مؤتمر يدعو 
إىل حماية النش�طاء عىل وسائل 
التواصل االجتماع�ي يف الدوحة، 
إىل قان�ون الصحافة لعام 1979 
الذي يحك�م ترخيص املطبوعات 
بطل�ب  للمس�ؤولن  ويس�مح 

إدخال تصحيحات عىل األخبار.
وبموجب القان�ون يمكن تعليق 
ص�دور املطبوعات مل�دة تصل إىل 
ثالثة أشهر يف حال نرشت أخبار 
تعترب أنها تتعارض مع املصلحة 

العامة.

ورصح غيلم�ور بأن�ه أث�ار تلك 
املخ�اوف م�ع وزارة الخارجي�ة 
واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
يف قطر التي تعق�د مؤتمرا مدته 
يوم�ان تح�ت عن�وان “وس�ائل 
التحديات  االجتماع�ي:  التواصل 
وس�بل دع�م الحري�ات وحماية 

النشطاء”.
األوروب�ي  املس�ؤول  وأض�اف 

“حري�ة التعب�ري هي ج�زء مهم 
ج�دا م�ن الطريق�ة الت�ي ينظر 
فيها االتحاد األوروبي إىل حقوق 
اإلنسان. نحن نعلق أولوية بالغة 

عىل تلك الحرية”.
كما أث�ار وفد االتح�اد األوروبي 
من�ع  قان�ون  بش�أن  مخ�اوف 
الجرائ�م اإللكرتوني�ة الذي صدر 
يق�ي  وال�ذي   ،2014 ع�ام  يف 

بالس�جن ملدة ثالث س�نوات ألي 
يدان بتأس�يس منصة  ش�خص 
رقمية ل�“أخبار مزيفة”. إال أنه 
لم يت�م تعريف ما ه�ي “األخبار 

املزيف�ة” يف ذل�ك القان�ون.
وت�م تش�ديد ه�ذه العقوب�ة إىل 
خم�س س�نوات مؤخ�را يف حال 
ثبوت “سوء النية”. وقال غيلمور 
أو  أو تغي�ري  إىل تعدي�ل  “ندع�و 

س�حب تلك القوانن”. وتابع أنه 
تم اعتبار تلك القوانن إش�كالية 
خالل املراجعة الدورية الش�املة 
األح�دث لقط�ر، وه�ي عملي�ة 
التدقيق التي يجب أن تخضع لها 
جميع دول األم�م املتحدة البالغ 
عدده�ا 193 كل أرب�ع س�نوات 

تقريباً.
وحذر خرباء مس�تقلون يف األمم 
املتحدة يف الس�ابق من أن قوانن 
قط�ر “الصارم�ة” الت�ي تحظر 
عدم اح�رتام الحاكم أو غريه من 
املسؤولن وتنطوي عىل عقوبات 
إىل  ترق�ى  أن  يمك�ن  بالس�جن، 
مستوى االحتجاز التعسفي ألنها 

تنتهك حقوق حرية التعبري.
وقال الخرباء خالل زيارة عمل إىل 
قط�ر يف نوفمرب “يب�دو أنه نادراً 
م�ا يتم اس�تخدام ذل�ك القانون 
عملي�ا، إال أن مجموع�ة العم�ل 

تدعو إىل إلغاء الحكم”.
وخرباء األمم املتحدة مس�تقلون 
املنظم�ة  باس�م  يتحدث�ون  وال 
الدولي�ة، ولكن يمكن اس�تخدام 
إليه�ا  توصل�وا  الت�ي  النتائ�ج 
كتوصي�ة لعمل منظم�ات األمم 
مجل�س  ذل�ك  يف  بم�ا  املتح�دة 

الحقوق.
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ناشطون : مواقع التواصل تشكل صوتا االحتجاج

خبراء يحذرون من القوانين القطرية “الصارمة”

مشروع جزائري يواجه تعتيم اإلعالم حبفظ ذاكرة احلراك
تونس/وكاالت:

أطل�َق عدد م�ن الباحثن الش�باب 
مب�ادرة لجم�ع أرش�يف “الح�راك 
ع�ىل  منه�م  حرص�ا  الجزائ�ري”، 
الحف�اظ عىل أكرب ق�در ممكن من 
الك�م الهائ�ل م�ن املعلوم�ات التي 
املنص�ات  بفض�ل  للعل�ن  ظه�رت 
االجتماعية، يف ظل التعتيم اإلعالمي 

عىل الحراك.
ويتم جمع الصور ومقاطع الفيديو 
واإلعالن�ات  الصحفي�ة  والبيان�ات 
املنتج�ة من�ذ فرباي�ر 2019 تباع�ا 
م�ع تط�ور الحرك�ة االحتجاجية، 
خصوصا تلك املوجودة عىل شبكات 

التواصل االجتماعي.
“فيس�بوك”  صفح�ات  وتش�كل 
الخاص�ة بمنظم�ات مث�ل اللجن�ة 
الوطني�ة لإلفراج ع�ن املعتقلن أو 
صفح�ات مجهولة الهوية أو تابعة 
ملجموع�ات تم إنش�اؤها عىل عجل 
إلثارة النقاش، قاعدة بيانات لهؤالء 

الباحثن.
وتق�ول س�ارة عاج�ل، وه�ي م�ن 
مؤسيس مرشوع “الجزائر: مبادرة 
لألرشيف الجماعي” إنه “من خالل 
صور الش�عارات التي ت�م جمعها، 
يمكننا أن نالح�ظ تطور املطالب”. 
يف  الدكت�وراه  طالب�ة  وتضي�ف 

التاري�خ “إن تحرير الكلمة الذي تم 
التعب�ري عنه عىل ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي كان رائًع�ا”، وبالتايل، 
فإن هذا األرش�يف ضم�ان ضد أي 

“محاولة لتزوير التاريخ”.
ويه�دف املرشوع عىل املدى الطويل 
الوثائ�ق  ع�ىل  االط�الع  إتاح�ة  إىل 

للجزائرين، بحسب عاجل.
مواق�ع  أن  الناش�طون  ويؤك�د 
التواصل االجتماعي ش�كلت صوتا 
لحرك�ة االحتج�اج الش�عبي ض�د 
النظ�ام الجزائ�ري املتواصل�ة منذ 
س�نة، وس�اهمت يف حش�د التعبئة 
يف مواجهة خطاب رس�مي يتجاهل 
يمثله�ا  الت�ي  املعارض�ة  حج�م 

الحراك.
الجزائري�ة  الصحفي�ة  وتق�ول 
املس�تقلة زهرة رحموني “شبكات 
التواص�ل االجتماع�ي مكن�ت م�ن 
متابعة الحراك بش�كل مستمر ويف 
الوق�ت الفع�ي، يف أماك�ن مختلفة 
يف وق�ت واح�د”، و”كش�فت قمع 
األح�كام  وأس�قطت  الرشط�ة، 
املس�بقة وأحبطت خطاًب�ا” هدفه 
تقوي�ض التعبئة، كما س�اعدت يف 
بداية الحركة عىل حش�د التعبئة يف 

صفوف املتظاهرين.
ن�رشت  الفائ�ت،  الع�ام  وطيل�ة 

زهرة رحمون�ي معلومات مبارشة 
فيس�بوك  مواق�ع  ع�ىل  ملتابعيه�ا 
وتويرت وإنس�تغرام، اس�تقتها من 

هذه املنصات نفسها.
وكانت شبكات التواصل االجتماعي 
الت�ي ش�كلت فض�اء للتعب�ري عن 

االحتجاج مس�احة لت�داول نداءات 
التظاه�ر، ومختربات الش�عارات يف 
كل مس�رية أس�بوعية، والضامن�ة 

لسلمية الحراك.
 42 س�كانه  ع�دد  يبل�غ  بل�د  ويف 
مليون نسمة، 23 مليون مستخدم 

ينش�طون ع�ىل وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي، وفًق�ا لتقري�ر 2019 
التواص�ل  منص�ة  ع�ن  الص�ادر 
االجتماعي “هوتسويت”، والوكالة 

الرقمية “وي آر سوشل”.
 وانت�رشت ش�عارات عىل ش�بكات 

قبي�ل  م�ن  االجتماع�ي  التواص�ل 
الخامس�ة”،  )الوالية(  للعه�دة  “ال 
“تروح�و قاع” )ترحل�ون جميعا(، 
“جزائر حرة.. ديمقراطية”، “أنا من 
الحراك”، “الحراك مس�تمر”، “أنت 
لس�ت رئي�س”… وتجل�ت هتافات 
يف الش�ارع. وكما يف الش�ارع، فإن 
التعبئة يف العالم االفرتايض متباينة 
ومشتتة، دون قيادة، ولكن متنوعة 
األجي�ال، منتظمة ومرئية يف جميع 
أنحاء الوطن.  ويقول أستاذ العلوم 
السياسية يف جامعة الجزائر رشيف 
دريس “إذا كانت ش�بكات التواصل 
للجزائري�ن  س�محت  االجتماع�ي 
بالتعب�ري ع�ن ش�كل م�ن أش�كال 
املش�اركة السياس�ية املحظورة يف 
األماكن العامة، فقد أصبحت بديالً 
فعلًيا للفراغ الذي خلفته العديد من 

وسائل اإلعالم”.
ويف مواجهة تعتيم وسائل اإلعالم من 
قن�وات خاص�ة وتلفزيون حكومي 
التي تغاضت تقريًبا أو غطت بشكل 
محدود ج�دا التظاهرات التي عّمت 
التواصل  الجزائر، أصبحت شبكات 

االجتماعي مصدًرا للمعلومات.
وب�رأي رشيف دريس، ف�إن مواقع 
التواص�ل االجتماعي “ش�اركت يف 
إضف�اء رشعي�ة ع�ىل الح�راك ويف 

تفكيك الخطاب الرسمي” من خالل 
تقديم ص�ورة للواقع عىل األرض يف 

مناطق مختلفة من البالد.
املعلوم�ات  أن  م�ن  الرغ�م  وع�ىل 
املتواف�رة ع�ىل ش�بكات التواص�ل 
االجتماع�ي ملوثة بتضلي�ل هائل، 
إال أن م�ا ثبتت صحته يحمل ذاكرة 

جماعية للحراك.
من جانب السلطات، بعد محاوالت 
تعطي�ل اإلنرتن�ت خ�الل مس�ريات 
إنش�اء  ت�ّم  األوىل،  االحتج�اج 
حسابات موالية للنظام عىل مواقع 
ملهاجم�ة  و”توي�رت”  “فيس�بوك” 

الحسابات املعارضة.
ودف�ع العدي�د م�ن النش�طاء ثمن 
حرية التعبري عىل شبكات التواصل 
مالحقته�م  فتم�ت  االجتماع�ي، 
قضائيا بتهم مثل “املساس بوحدة 
الوط�ن أو املس�اس باألش�خاص” 
بسبب منش�ورات عىل “فيسبوك”، 

وفًقا للجنة اإلفراج عن املعتقلن.
ودان�ت منظم�ة “هيوم�ن رايتس 
ووت�ش ” مؤخ�را توجي�ه االته�ام 
إىل كات�ب روائ�ي ب�“إهان�ة رئيس 
بأم�ن  و”املس�اس  الجمهوري�ة” 
الدول�ة” بس�بب منش�وراته ع�ىل 
فيس�بوك التي تس�خر من الرئيس 

الجديد عبداملجيد تبون.

بغداد/نينا:
 قال نقيب الصحفين العراقين مؤيد الالمي، اننا نشعر ان البعض يريد ان يقلل من خطورة 

كورونا.
واض�اف الالمي يف تغريدة عىل توي�رت “: الحب يف زمن الكولريا رواية ماركيز تتكرر اآلن هناك 
ح�ب للحي�اة من مالين الناس حول العالم لكننا نش�عر ان البعض يريد أن يقلل من خطورة 

فريوس كورونا.
وتاب�ع “ ان ع�ىل الحكومات حماي�ة رعاياها انه خط�ر حقيقي وعىل املعني�ن يف العراق ان 

يعرفوا انه خطر داهم الفقراء الذين اليتمتعون بمناعة تقيهم منه”.

دبي/متابعة الزوراء:
نقلت إدارة قناة »الجزيرة« اإلعالمية األردنية عال فارس من قسم االخبار اىل قسم الربامج، إذ 

يجري التحضري حالياً إلعداد برنامج ُمسجل لم تتضح معامله بعد ستقدمه عال.
وعملت عال ألكثر من عرشة أعوام يف مجموعة »MBC«، وحازت خالل تلك الفرتة عىل شهرة 
واس�عة ما جعلها وجهاً إعالنيا لكربيات الرشكات العربية والعاملية ووكاالت اإلعالن يف دبي، 

خاصة يف منطقة الخليج العربي.

الرباط/متابعة الزوراء:
مرة أخرى، أبت بعض “الجهات املجهولة” إال أن تقحم جريدة هسربيس اإللكرتونية املغربية 
يف ترويج أخبار زائفة ال أساس لها من الصحة، من خالل نرش خرب يتعلق بوجود إصابة ثالثة 
مؤك�دة بف�ريوس كورونا. وللزيادة يف إيه�ام القراء واملتابعن بصدقية الخ�رب، لجأ هؤالء إىل 
وضع الهوية البرصية “لوغو” للجريدة اإللكرتونية هس�ربيس، غري أن املتفحصن واملرتيثن 

رسعان ما يدركون “املرامي الخبيثة” لرتويج مثل هذه األخبار.
وق�ررت جريدة هس�ربيس اإللكرتونية، أم�ام تكرار مثل هذه األفع�ال اإلجرامية، أن تلجأ إىل 
القض�اء ملعاقبة “آكي الث�وم بفم الصحيفة”، كما بارشت اتصاالتها مع موقع “فيس�بوك” 

وتطبيق “واتساب” العاملين للقيام بما يلزم يف هذا الشأن.
وكان�ت وزارة الداخلية حث�ت املواطنات واملواطن�ن عىل رضورة توخي الح�ذر أمام ترويج 

أخبار كاذبة ووهمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ جميع التدابري القانونية من طرف السلطات املختصة لتحديد 

هويات األشخاص املتورطن يف الرتويج لهذه االفرتاءات واملزاعم.

واشنطن/متابعة الزوراء:
ن�رش مجلس تحري�ر صحيفة “واش�نطن 
بوس�ت” األمريكية افتتاحية ق�ال فيها إن 
إدارة الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب قد 
تحدت القانون بش�كل متك�رر يف مقاومة 
جهود الكونغرس لفرض املس�اءلة بش�أن 
جريم�ة قت�ل الصحف�ي الس�عودي جمال 
يف  األخ�رية  الحال�ة  وج�اءت  خاش�قجي. 
الش�هر املايض، عندما اس�تجابت اإلدارة – 
بعد شهر واحد – لرشط يف قانون التفويض 
الدفاع�ي للعام املايض للحصول عىل تقرير 
غري مصنف رسياً يحدد أي شخص متورط 
يف “توجي�ه األدلة أو طلبه�ا أو العبث بها” 
يف حالة خاش�قجي، كات�ب العمود الذي تم 
تقطيع�ه من قب�ل فريق اغتيال رس�مي يف 
القنصلية السعودية يف اسطنبول يف ترشين 

األول / أكتوبر 2018.
وأضافت الصحيفة أن التقرير غري املصنف 
رسي�ًا الذي ت�م تس�ليمه إىل لجنتي مجلس 
الش�يوخ ومجل�س النواب يف 20 ش�باط / 
فرباير بواس�طة مكتب مدير االستخبارات 
الوطنية يتألف م�ن تأكيد بأنه لن يقدم أي 
معلوم�ات غ�ري رسي�ة. وقال بي�ان مكتب 
مدي�ر االس�تخبارات الوطنية إن�ه ال يمكن 
القي�ام بذل�ك م�ن دون “تعري�ض مصادر 
وأساليب االستخبارات للخطر” – وهو الرد 
الذي يتحدى تحديد اإلدارة الس�ابق للعقاب 
ومعاقبة األفراد الذين قالت إنهم مسؤولون 

عن مقتل خاشقجي.
كان السبب الحقيقي لعدم االمتثال واضحاً 
يف املرفق الرسي املصاحب للتقرير. لقد أخرب 
املس�ؤولون األمريكيون مراس�لة صحيفة 
“واشنطن بوست” إلن ناكشيما أن امللحق 

أكد أن ويل العهد السعودي األمري محمد بن 
سلمان قد لعب دوراً مبارشاً يف عملية القتل. 
سبق أن أطلعت مديرة وكالة االستخبارات 
املركزية األمريكية جينا هاسبيل الكونغرس 
عىل هذا االكتشاف، وكان ذلك بمثابة نهاية 
لتقرير علني صادر عن تحقيق أجرته األمم 
املتح�دة يف العام املايض. لك�ن لم يتم تأكيد 
ذل�ك من قبل اإلدارة األمريكية، التي تواصل 
وصف الحاكم السعودي بأنه حليف موثوق 

به.
تنته�ك  اإلدارة  أن  االفتتاحي�ة  وأضاف�ت 
املتطلب�ات القانوني�ة يف أكث�ر م�ن جانب. 
تش�رتط وزارة الخارجي�ة بموجب ترشيع 
حقوق اإلنس�ان معاقب�ة الجهات األجنبية 
التي تم تحديدها بش�كل موثوق باعتبارها 
مس�ؤولة عن جرائم حقوق اإلنس�ان. لقد 
اعرتف مكتب مدير االس�تخبارات الوطنية 

اآلن – وإن كان ذل�ك يف س�ياق رسي – بأن 
ويل العهد متورط يف جريمة بش�عة بش�كل 
خ�اص، وهو القت�ل العم�د للصحفي الذي 
كان مقيماً دائم�اً يف الواليات املتحدة. ومع 
ذلك ، بدالً من اتب�اع القانون، تواصل إدارة 
ترام�ب تغطي�ة الرج�ل النافذ الس�عودي، 
الذي ش�ملت جرائمه أيضاً تعذيب وس�جن 
ناش�طات حق�وق امل�رأة والطبي�ب ولي�د 

فتيحي، وهو مواطن أمريكي.
ع�ىل األق�ل هن�اك بع�ض ردود الفع�ل يف 
الكونغرس. يف األسبوع املايض، أرسل رئيس 
لجن�ة االس�تخبارات يف مجل�س الش�يوخ 
ريتش�ارد بور والعضو الديموقراطي مارك 
وارنر خطاباً إىل مدير االستخبارات باإلنابة، 
ريتشارد غرينيل، يطلبا منه إعادة النظر يف 
قرار ع�دم اإلفراج عن تقري�ر غري مصنف 
رسياً. جاء ذلك يف أعقاب رسالة مماثلة من 

النائب آدم شيف، رئيس لجنة االستخبارات 
يف مجل�س النواب، الذي ق�ال “إن اللجنة ال 
تتوق�ع أن أي رضر لألم�ن القومي س�وف 
ينج�م ع�ن رفع الرسي�ة ع�ن النتائج، مع 

التنقيحات حسب الرضورة”.
يخطط الس�ناتور رون وايدن التخاذ إجراء 
أكث�ر قوة. ويق�ول إن�ه س�يتذرع بقانون 
يس�مح للجن�ة االس�تخبارات بالتصوي�ت 
لإلفصاح عن معلوم�ات رسية يف حوزتها. 
ق�د يتطل�ب متابع�ة ذلك تصوي�ت مجلس 
الش�يوخ بالكام�ل، وه�و لن ينج�ح إذا لم 
يدعمه الجمهوريون. ويجب عليهم دعمه. 
إن ما هو عىل املحك ليس فقط ما إذا كانت 
اإلدارة ستكشف ما تعرفه عن القتل املروع 
ألح�د الصحفي�ن، ب�ل وأيض�اً م�ا إذا كان 
الكونغرس سيرص عىل االمتثال لتفويضاته 

القانونية.

ترامب مينع الكونغرس من املساءلة بشأن مقتل خاشقجي

مسؤول أوروبي قلق على حرية التعبري يف قطر

مؤيد الالمي: نشعر ان البعض يريد 
أن يقلل من خطورة فريوس كورونا

االعالمية عال الفارس إىل الربامج 
امُلسجلة يف “اجلزيرة”

هسربيس جتر مروجي األخبار 
الزائفة بشأن “كورونا” إىل القضاء
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لم تعرف البرشية، عنفاً كالذي شهده 
العال�م من�ذ الق�رن العرشي�ن ولغاية 
اآلن، فق�د زاد ع�دد ضحاياه يف الحرب 
العاملي�ة األوىل ع�ى 20 مليون إنس�ان 
وتعدى عددهم ال 60 مليون إنس�ان يف 
الح�رب العاملية الثانية، وكانت جريمة 
بالقنابل  قصف هريوشيما وناكازاكي 
الذري�ة، إح�دى أب�رز جرائ�م العرص، 
وه�و م�ا يدع�و إىل الق�ول إن العن�ف 
أصبح أشد بأساً وأوسع انتشاراً وأكثر 
إيالماً، ويمكن أن نطل�ق عليه »العنف 

الراديكايل«.
أم  أنظم�ة كث�رية محافظ�ة  وب�ررت 
تقدمية، رأس�مالية أم اش�راكية مثل 
ه�ذا العنف، العتب�ارات أيديولوجية أو 
قومية أو ديني�ة، وحاولت »رشعنته«، 
وإضف�اء عدالة ع�ى ممارس�ته، وإال 
كيف يمكن تفس�ري اللجوء إىل التطهري 
العرقي أو الديني وتعريض أتباع أعراق 
إب�ادة جماعي�ة  إىل عملي�ات  وأدي�ان 
واستخدام أس�لحة محرمة دولياً، بما 
فيه�ا األس�لحة الكيمياوي�ة واإلق�دام 
ع�ى عملي�ات قت�ل جماع�ي ض�د أي 
اش�تباه باملعارض�ة أو لف�رض نم�ط 
تفكري بالعنف عى الس�كان بالضد من 
الطبيعة البرشية، أو قتل قبائل لقبائل 

أخرى لدرجة اإلبادة بزعم تفوقها.
كل ذل�ك لم يك�ن عنف�اً اعتيادي�اً؛ بل 
تج�اوز ح�دود املأل�وف؛ إذ ل�م يك�ن 
ردة فع�ل إزاء س�لوك مع�ن أو موقف 
محدد؛ بل ارتقى ليكون خطة منهجية 
مربمج�ة إلزالة مجموعة م�ن الوجود 
أو إلغ�اء دورها وتصفي�ة تأثرياتها يف 
إطار تحضري مسبق، ومثل هذا العنف 
ينطوي عى نزعات أيديولوجية وعرقية 
ودينية وطائفية وسياسية واجتماعية 
الحقيق�ة  امت�الك  تزع�م  اس�تعالئية 
وتدعي أفضلية التفوق؛ بحيث تس�عى 
الجه�ة الت�ي تلج�أ إلي�ه إىل إكس�ابه 
»املرشوعي�ة«، كج�زء م�ربر لنظامها 
أو توجهه�ا، س�واء أكانت يف الس�لطة 
أم خارجه�ا، مث�ل تنظيم�ي »داعش« 

و»القاعدة« وأخواتهما اإلرهابية.
األيديولوج�ي بس�بب  املس�وغ  ولع�ل 
العرق أو الس�اللة أو الدي�ن أو املذهب 
أو اللغ�ة أو الل�ون أو الجنس أو األصل 
االجتماعي هو الذي يقف وراء تصنيف 
الناس إىل فئات مختلفة، فمنهم من هو 
أعى جدير بالحياة والتس�يد، وآخرون 
من هم أدنى وقد ال يستحقون العيش، 
ولذل�ك ف�إن الحرب ع�ى اآلخرين ذات 
»وجاهة« و»مقبولي�ة«، مثلما تذهب 
العنرصي�ة  األيديولوجي�ات  ذل�ك  إىل 
البيولوجية  الت�ي تف�رض األفضلي�ة 
والتف�وق العرقي أو الدين�ي أو غريه، 
بتهيئ�ة إعالمية ديماغوجية ومنهجية 

استعالئية ضد اآلخر.
ومث�ل هذا العن�ف الراديكايل ال يقترص 

ع�ى الرصاعات الداخلية فحس�ب؛ بل 
إن »أبلسة« أمم وشعوب ودول وأديان 
وج�دت طريقه�ا إىل بع�ض التي�ارات 
الشعبوية يف الغرب؛ حيث ترتفع وترية 
الكراهية لألجانب بشكل عام واملسلمن 
بشكل خاص، وقد استخدمت الواليات 
املتحدة ذلك يف حربها عى أفغانس�تان 
عام 2001، وكذل�ك يف احتاللها العراق 
دولت�ن  باعتبارهم�ا   ،2003 ع�ام 
مارقتن، وأن دينهما يحض عى العنف 

واإلرهاب.
وهك�ذا يتم اس�تخدام العنف بتوظيف 
»القانون الدويل« أو »القوانن الداخلية« 
االس�تهداف  الرشعي�ة ع�ى  إلضف�اء 

الجماعي ملجاميع ثقافية برشية.
وع�ى الرغ�م من وج�ود أس�باب عدة 
ملمارس�ة العن�ف بعضه�ا اجتماع�ي 
وآخ�ر نف�ي أو عن�رصي أو دين�ي، 
لكن تلك األس�باب وحده�ا غري كافية 
لتفسري هذه الظاهرة، فثمة منظومة 
أيديولوجية تربط بن الغاية والوسيلة، 
فالوس�يلة ج�زء من الغاي�ة وال يمكن 
فصله�ا عنه�ا، أم�ا حس�ب املهاتم�ا 
غاندي، فالوسيلة إىل الغاية مثل البذرة 
إىل الشجرة، األمر الذي يستوجب البحث 
عن جوه�ر ظاهرة العن�ف ودوافعها، 
بتفكي�ك مضمونها وش�بكة  الس�يما 
عالقاتها للتصدي لها وصوالً إىل مطمح 
الالعنف، س�واء عى املستوى اإلنساني 
الخاص، أو عى املس�توى الدويل العام، 
وبما يحكم عالقات األفراد وس�لوكهم 

وعالقات الدول وقوانينها.
ويف الظ�روف غ�ري االعتيادي�ة وانهيار 
س�لطة القان�ون، فثم�ة حق�ل جديد 
الحت�واء ظواهر العن�ف ومنع االنتقام 
والث�أر وتحقيق قدر م�ن العدالة وهو 
ما ُيطلق عليه »العدالة االنتقالية« التي 
هدفها الوصول إىل الحقيقة واملساءلة، 
دون كي�د أو حقد، وذل�ك بجرب الرضر 
وتعويضه�م  للضحاي�ا  االعتب�ار  ورد 
النظ�ام  وإص�الح  ومعنوي�اً  مادي�اً 
القانون�ي، واله�دف ه�و الوص�ول إىل 
املصالحة املجتمعية والتطهر من حالة 

العنف والعودة إىل السوية اإلنسانية.
وإذا كان العن�ف قديم�اً ِق�َدم البرشية 
وه�و القاع�دة ولي�س االس�تثناء، إال 
أنه اكتس�ب ُبعداً أكثر وحش�ية وهدماً 
وتط�ور  الحداث�ة  عه�د  يف  وه�الكاً 
وسائله، خصوصاً بعد أن تجاوز العنف 
الراديكايل »إنس�انية اإلنس�ان« لدرجة 
إىل  االضط�رار  ب�أن  علم�اً  التوح�ش، 
الدفاع عن النفس ورد العنف ال يندرج 
ضم�ن قاعدة ممارس�ة العنف؛ بل هو 
االس�تثناء أيضاً، س�واء عى املس�توى 
الف�ردي أو الجماعي، يف دف�ع ظلم أو 
لدفاع عن مظلوم أو يف مقاومة احتالل 
أو صد عدوان، وذلك يف مواجهة العنف 
الهادف للتس�يد والتفوق وإذالل اآلخر 
والقائم عى االستعالء والكراهية دون 
أي اكراث للجانب اإلنساني والحقوقي 

والقانوني.
ممارس�تهم  يف  املرتكب�ون  وينطل�ق 
للعنف من نزعات أيديولوجية مركزية 
شديدة الرصامة أو ما فوقها، أوجدتهم 
وصريته�م ع�ى نحو ال إنس�اني وغري 
مكرث بممارس�ة العنف، ال باعتباره 
عم�اًل مش�يناً أو غ�ري م�رشوع أو ال 
إنس�اني؛ بل بصفته عم�اًل عادالً ينبع 

من رشعية معتقدهم.

العزيز  عبد  السابق  الرئيس  حاول 
بوتفليقة تبني قضايا املرأة الجزائرية 
بسن  تأييدها،  كسب  عى  عمل  و 
التي  الترشيعات  و  القوانن  بعض 
يف  تصب  املجمل  يف  إنها  القول  يمكن 
و  الرجل،  مع  اختلفنا  إن  و  صالحها 
هنا قد يختلف معي الكثريون حولها.

الجزائر  يف  العام  اإلدراك  كان  لقد 
املعادالت  يف  وازنة  و  مؤثرة  املرأة  أن 
السياسية، و يمكن استغالل قضاياها 
مكاسب  و  أغراض  تحقيق  أجل  من 
معتربة، لذلك كانت معظم الجمعيات 
النسائية  واألنشطة  اإلتحادات  و 
تسويقية  شعبية  مهرجانات  بمثابة 
يف  خصوصا  الرئيس،  لسياسات 
نظام  حتى  و  االنتخابية،  املناسبات 
النساء  عدد  جعل  الذي  الكوطة 
 462 مجموع  من  نائبا   145 حوايل 
عددية  قيمته  كانت  الربملان  يف  نائبا 
عربيا  األوىل  باملناسبة  وهي  غري،  ال 
املقدر  العاملي  املعدل  حتى  تفوق  و 

لم  دورهن  ولكن   ،%20 بحوايل  حاليا 
أو  الترشيعية  الحياة  يف  مؤثرا  يكن 
السلطة  أحزاب  مثلن  بل  السياسية، 
ذات األغلبية الربملانية، و هو ما يفرس 
ما  رغم  الجزائرية  املرأة  دور  ضعف 

يجري تضخيمه ظاهريا.
قضايا  يعالج  لم  النظام  أن  الواقع 
املرأة بناء عى  رؤية اسراتيجية، بل 
مؤقتة  و  عرضية  سياسات  انتهج 
تحسن  أجل  من  عشوائية  أحيانا  و 
صورته محليا و دوليا ال غري، و رغم 
محاوالته كسب تأييدها إال أنه أغفل 
املجتمع  عماد  هي  املرأة  أن  حقيقة 
و  التضييق  سياسات  و  الجزائري، 
التهميش و الحقرة التي يمارسها لم 
أن كل ما وقع من رضر  تستثنها، و 
أدنى  دون  طالها  قد  املجتمع  عى 

شك.
لم يكن تواجد املرأة الجزائرية يف قلب 
العهدة  ضد   2019 فرباير   22 حراك 
املطالبن  مقدمة  يف  و  الخامسة 
من  و  اإلطالق،  عى  مفاجئا  بالتغيري 
جميع الرشائح : املثقفات و العامالت 
وزعن  الطالبات…  و  البيوت  ربات  و 
مستقبل  أجل  من  هتفن  و  الورود 
مطالب  مع  إنسجاما  للجزائر  أفضل 
الحراك التي رفعها، و قد شكلن كتلة 
كل  خرجت  حيث  الرجل،  مع  مؤثرة 
حتى  و  رجالها  و  بنسائها  العائالت 
حفظ  رئيي  سبب  هو  و  أطفالها 

لالنتفاضة سلميتها و ابتسامتها.
بداية  يف  النساء  خروج  كان  لقد 

الحراك كما الجميع من أجل إسقاط 
ضد  و  الخامسة  العهدة  مرشوع 
التغيري  أجل  من  و  الفساد  منظومة 
الشامل لجزائر أفضل لجميع أبنائها،  
و لم يكن الخروج من أجل قضاياهن 
التي عادة ما يراد حرصهن  الخاصة 
فيها. و لكن عندما بدأ الحراك يتشتت 
يتأدلج وتتعدد شعاراته و مطالبه  و 
و حتى أهدافه بعد أسابيع فقط من 

انطالقه، و مع محاولة جهات معينة 
حاولت  توجيهه،  و  عليه  السيطرة 
خاصة  مساحة  أخذ   النساء  بعض 
فئوية  شعارات  رفعن  و  بمطالبهن، 
تخص املرأة، و لكن كان يعتقد حينها 
سيرض  و  مناسب  غري  الوقت  أن 

بالحراك و يثنيه عن أهدافه العامة.
حارضة  فيمينيست  حركة  كانت 
عى  اإلعتداء  تم  لكن  و  الحراك،  يف 

بمحاولة  اتهمن  و  إليها،  ينتمن  من 
الجزائري بمطالب و  املجتمع  تغريب 

شعارات ال تمثل كل نسائه.
لقد تمحورت مطالبهن حول إسقاط 
من  مستمد  هو  و  األرسة  قانون 
الرشيعة اإلسالمية يف الجزائر، إضافة 
الرجل  بن  باملساواة  املطالبة  إىل 
أخذ  هنا  و  أخرى،  مطالب  و  واملرأة 
الحراك  يف  املرأة  حقوق  عن  الدفاع 

أيديولوجيات  مسارا مختلفا تتنازعه 
املجتمع  انقسم  مختلفة  انتماءات  و 

بأكمله حولها.
باملرأة  الخاصة  الجدلية  القوانن  إن 
و  اجتماعي  لنقاش  تخضع  أن  بد  ال 
سيايس عميق، حتى يتم تمكينها عى 
املعقول  غري  فمن  املستويات،  كافة 
و  شامل  تغيري  إحداث  إىل  نتطلع  أن 
أو  ال يمس من يمثلن نصف املجتمع 

أكثر.
رغم ما تحقق من قوانن و ترشيعات 
و مكتسبات من أجل تمكن املرأة، إال 
أنها ما تزال بحاجة لرقية و تطوير 
املرأة  أمام  تحد  أهم  لكن  و  أكثر، 
االجتماعية  القيود  هو  باعتقادنا 
تخضعها  التي  السائدة  الثقافة  و 
للعادات و التقاليد و تحد من مكانتها 
تتناسب مع كفاءتها  التي  املستحقة 
و رضورة مساهمتها يف عملية البناء 

املنشودة يف إطار “الجزائر الجديدة”.
و هنا أتذكر مثال حادثة اإلعتداء التي 
الجميع، عى سيدة ألنها  سمع عنها 
عامة،  حديقة  يف  الرياضة  تمارس 
وعندما اشتكت وجدت حتى الرشطة 
املثال  هذا  و  املعتدي،  مع  متعاطفة 
يظهر جانبا من العقلية املجتمعية و 

نظرتها إىل املرأة رغم تقدم القوانن.
العقلية  هذه  تغيري  إىل  بحاجة  نحن 
السائدة  الثقافية  البنية  و  املجتمعية 
تحرص  و  املرأة  شأن  من  تقلل  التي 
و  النمطية  القوالب  بعض  يف  دورها 
الوظائف املحدودة، وفقا السراتيجية 

متكاملة من الترشيعات بالتوازي مع 
عملية التوعية.

من  املرأة  إقصاء  يتم  أن  نخىش 
املشاركة الحقيقية يف املراحل املقبلة، 
تشارك  أن  التجارب  عودتنا  فقد 
النساء يف املحطات التاريخية  الهامة 
و  بالتهميش،  عليهن  القفز  يتم  ثم 
التي  الجزائرية  املرأة  أن  أستذكر  هنا 
الحرب  يف  السالح  رفع  يف  تردد  لم 
جنب  إىل  جنبا  الكربى  التحريرية 
الحياة  عن  تغييبها  تم  قد  الرجل، 
مبارشة  كيل  شبه  بشكل  السياسية 
وزيرة  امرأة  نر  لم  و  االستقالل،  بعد 
إال عام 1984 أي بعد ميض أكثر من 
رغم  االستقالل،  عى  عاما  عرشين 
رضورة  عى  يؤكد   1963 دستور  أن 
إرشاك املرأة يف الحياة العامة وإعطائها 
املحافظ  التيار  لكن  التعليم،  فرصة 
عى  يتحفظ  كان  الحكم  دواليب  يف 
السياسية  النساء خصوصا  مشاركة 

منها.
من جهة أخرى تقع املسؤولية األكرب 
و  موقعهن،  لتحسن  النساء  عى 
وحده  النظام  ألن  حقوقهن،  ضمان 
املهمة،  بهذه  التكفل  يستطيع  ال 
من  الحقيقي  نضالهن  يبدأ  أن  عى 
العمل امليداني الذي يتيح لهن فرصة 
اإلحتكاك بالواقع اليومي الذي تعيشه 
افتكاكا.  تفتك  فالحقوق  املرأة، 
دولة  بتأسيس  ذلك  كل  وسيتحقق 
جميع  حقوق  تضمن  التي  املواطنة 

مواطنيها دون استثناء.

مع  األمريكية  الحكومة  أبرمتها  التي  االتفاقية  إن 
قيادة طالبان األفغانية، وجرى توقعيها يف نهاية هذا 
األسبوع يف الدوحة، تمثل إنجاًزا دبلوماسًيا، وتضع 
أطول  من  األمريكية  القوات  لخروج  اسراتيجيًة 
حرب لها يف تاريخ البالد. ورغم ذلك، لم تبد واشنطن 
الواقع  ويزخر  االتفاقية.  بهذه  فرحتهما  وكابول 
لطالبان،  الحقيقية  النوايا  حول  بالشكوك  املحزن 
تصدي  واحتمالية  التخريبية،  الجهات  من  والعديد 

حكومة الرئيس أرشف غني لتنفيذ تلك االتفاقية.
األمريكي  والسفري  املفاوض  إىل  الفضل  ويعود 
السابق لدى أفغانستان زملاي خليل زاد، يف الوصول 
خط  إىل  األحيان  من  كثري  يف  الصعبة  باملفاوضات 
النهاية. ومنذ بدأت املفاوضات يف عام 2013 بافتتاح 
مكتب دبلومايس لطالبان يف قطر، تعثرت املفاوضات 
إطالق  وقف  بشأن  الوعود  نقض  بسبب  مرات  عدة 

الواليات  رأت  جانب.  لكل  األساسية  واملبادئ  النار، 
نحو  أوىل  خطوة  طالبان  مع  املحادثات  أن  املتحدة 
عملية سالم أكثر شموالً داخل أفغانستان، يف حن 
ركزت حركة طالبان عى انسحاب القوات األمريكية 
رفض  أو  كابول،  حكومة  مع  عالقاتها  لتصحيح 
من  آخر  ترامب  الرئيس  وكان  بالقاعدة.  عالقاتها 
التوقيع  حفل  إفشاله  بعد  االرتباك،  من  حالة  أثار 
عى االتفاقية يف عام 2019 مؤكًدا عى أنه املسؤول 
الحساسية  إىل  منه  وافتقاراً  األمر.  هذا  إفشال  عن 
أن  ترامب  اقرح  للدهشة،  يدعو  بشكل  السياسية 
الحادي  يف  املتحدة  الواليات  يف  طالبان  يستضيف 

عرش 11 من سبتمرب 2019.
يقيض  اتفاق  ثمة  اليوم  بات  الصعوبات،  ورغم 
األمريكية  القوات  ملعظم  التدريجي  باالنسحاب 
املتبقية يف البالد والبالغ عددها 12 ألف جندي. وقد 
املتحدة  الواليات  ترغبها  نتيجة  أفضل  هذا  يكون 
كأحد  ترامب  سيربزها  والتي  مصلحتها،  يف  وتصب 
التنفيذ  ويرتبط  القومي.  األمن  مجال  يف  إنجازاته 
الكامل لالتفاق بمعايري مختلفة، وقد تكون العقبة 
كابول  يف  غني  حكومة  رفض  هي  إلحاًحا  األكثر 
األمر  وهو  طالبان،  من  سجن  االف   5 عن  اإلفراج 
ويسعى  »بتسهيله«.  املتحدة  الواليات  تعهدت  الذي 
عن  املزيد  ملعرفة  جاهدين  والنقاد  السياسيون 
توضح  قد  والتي  االتفاقية،  لهذه  الرسية  امللحقات 
يف  األمريكية  القوات  فيها  تبقى  التي  الظروف 
الركيز  يجب  ذلك،  ورغم  محددة،  ملهام  أفغانستان 
عى مدى قدرة الجهات السياسية األفغانية عى دعم 

هذه العملية.
عى  االتفاقية  إىل  النظر  يجب  لطالبان،  وبالنسبة 

كالعب  رشعية  عليها  يضفي  كبري  نجاح  أنها 
الذي  الوحيد  األفغاني  الفاعل  باعتبارها  أسايس، 
األجنبية.  القوات  إخراج  يف  نجح  قد  يكون  ربما 
تخيله هو شعار حملة  يمكن  الذي  الوحيد  واألمر 
تحمي  وهي  البطولية  لطالبان  يروج  املستقبل  يف 
أن  البعض  ويعتقد  األفغانية.  السيادية  الحقوق 
ما  وإذا  السنن،  مر  عى  طالبان  أصاب  قد  الوهن 
أصبحت طالبان جزًءا من النظام السيايس الرسمي 
يف كابول، سواء كانت يف صفوف املعارضة أو حتى 
عى  حداثة  أكثر  سياسات  تتبنى  فقد  السلطة،  يف 
األمر  هذا  ويبقى  املرأة.  ووضع  التعليم  مستوى 
املجتمع  أنحاء  يف  سلبي  تفاعل  وهناك  مجهوالً، 
بسبب  طالبان  عنف  ضحايا  جانب  من  األفغاني 
الوضع الذي منحته الواليات املتحدة لحركة طالبان 

بموجب االتفاق معها.
وتشهد حكومة كابول، املجهدة بالفعل بعد املنافسة 
وعبدالله  غني  بن  الثانية  الرئاسية  االنتخابات 
االتفاقية.  حول  النظر  وجهات  يف  تباين  عبدالله، 
الواليات  أن  من  الشديد  استيائه  عن  غني  وعرب 
املتحدة، حليفته ظاهرًيا، قبلت برشوط طالبان وهي 
استبعاد املسؤولن الحكومين من املفاوضات. وقال 
إن  »يس  مراسل  زكريا  فريد  مع  له  حديٍث  يف  غني 
إن« اإلخبارية يف 1 مارس، ال يمكن لطالبان أن تميل 
رساح  إطالق  أن  غني  وأوضح  كابول.  عى  الرشوط 
السجناء، عى سبيل املثال، سيتطلب مرحلة طويلة 
إىل  بحاجة  تزال  ال  حكومته  وأن  املفاوضات،  من 
االقتناع بأن طالبان ستحرم الوقف الكامل إلطالق 
اإلرهابية  املنظمات  بجميع  عالقاتها  وتقطع  النار، 
وعصابات املخدرات، وتعلن دعمها لحقوق األفغانن 

يف  املربم  االتفاق  ينهار  وقد  ذلك.  من  وأكثر  املدنية، 
الدوحة بسبب حجم االختالفات بن كابول وطالبان 

يف جميع مسائل الحكم والقيم السياسية للدولة.
االتفاق  هذا  سمح  إذا  املتحدة،  للواليات  وبالنسبة 
مصادقة  تقتيض  التي  االتفاقات  من  غريه  دون   –
املنشود  باالنسحاب   – األمريكي  الشيوخ  مجلس 
للقوات األمريكية وقوات الناتو، فسيجد هذا االتفاق 
مكانه يف تراث األمن القومي كحرب أخرى لم تحقق 
تقريًبا  الحروب  جميع  فشلت  لقد  عسكرًيا.  نرًصا 
الخليج  حرب  باستثناء  الثانية،  العاملية  الحرب  منذ 
واضح،  عسكري  انتصار  تحقيق  يف   ،1991-1990
أفغانستان  وستنضم  مستدامة.  سياسية  وتسوية 
إىل فيتنام يف كونها حرب طويلة ومأساوية للواليات 
رؤية  إىل  املتحدة  الواليات  فيها  وافتقرت  املتحدة، 

واضحة.
مدار  عى  األمريكيون  السياسيون  الزعماء  وانساق 
من  ممتدة  مجموعة  وراء  عقدين  من  يقرب  ما 
األهداف السياسية والتي استمرت يف تغيري الرشوط 
يف  األمريكية.  املسلحة  القوات  مصلحة  يخدم  بما 
من  األمريكية  القوات  تمكنت   ،2001 عام  أواخر 
هزيمة القاعدة، وإزاحة طالبان عن السلطة، ولكن 
يف ظل هذا النجاح، سعى القادة األمريكيون لتحويل 
أفغانستان إىل مكان أكثر استقراًرا وحداثة، ولن يقع 

فريسة للتطرف مرة أخرى.
أن  هو  االتفاقية  هذه  من  املستفاد  والدرس 
أفغانستان – البلد شديد التأخر عن ركب الحضارة، 
التوازن  تحقق  أن  عليها   – اجتماعياً  واملحافظ 
العالقات  باتت  واليوم،  لها.  املناسب  السيايس 

األمريكية األفغانية يف مرحلة إعادة تقويم مثرية.
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كاتب عراقي

كاتبة جزائرية

عبد احلسني شعبان

د. لبنى شطاب

    

كاتبة امريكية

الني ليبسون

االتفاقية بني الواليات املتحدة وطالبان وآثارها اهلشة

العنف الراديكالي

تمثل نتائج اإلنتخابات الصهيونية الثالثة 
للكنيست  إنتكاسة بل فشال ذريعا مركبا 
لكل من نتنياهو وللرئيس األمريكي ترامب 
الذي عمد اىل إتخاذ سلسلة من القرارات 
واملتناقضة  االمريكية  للقيم  املخالفة 
األمن  برسيخ  املتحدة  االمم  اهداف  مع 
صفعة  طرح  وما  الدولين  واالستقرار 
خطة  الحال  واقع  يف  هي  التي   ” القرن 
لتصفية  نتنياهو  ورمزها   الصهيونية 
من  اسابيع  قبل  الفلسطينية”   القضية 
إجراء اإلنتخابات  والتي تعني  يف مجملها 
نتنياهو ولسياسته  الحرب  دعما  ملجرم 
العدوانية العنرصية يف جوالت اإلنتخابات 
الصهيوني  للكنيست  الثالث  املتتالية 
تكتله  تحقيق  من  تمكنه  أن  أمل  عى 
لتشكيل  تؤهله  أغلبية  املتطرف  اليميني 
حكومة توسعية تؤمن برسيخ االحتالل 
العسكري لالرايض الفلسطينية والعربية 
كما   1967 حزيران  عدوان  إثر  املحتلة 
ضاربة  الدويل  للمجتمع  بعدائها   تتسم 
املتحدة  األمم  بميثاق  الحائط   عرض 
وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها كما 
الدويل  للقانونن  صارخا  إنتهاكا  تمثل 
لحقوق  العاملي  ولإلعالن  واإلنساني 

اإلنسان وألسس الديمقراطية .
قدمه  الذي  املنحاز  األعمى  الدعم  هذا    
لحليفه  ترامب  الرئيس  يقدمه  زال  وما 

شبه الوحيد عى الساحة العاملية نتنياهو  
حكومة  تشكيل  من  تمكينه  بهدف  
القضاء  أمام  املثول  من  إنقاذه  وبالتايل 
رد  مرحلة  إىل  وصوال  الفساد  بتهم 
ترامب   باملساهمة يف دعم حملة  الجميل 

االنتخابية لدورة رئاسية ثانية.
يف  الوضع  مآالت  متابعة  يف  يهمنا  ما    
يف  يكمن  العنرصي  الصهيوني  الكيان 
تسفر  وما  النتائج  هذه  إنعكاس  مدى 
االئتالفية  الحكومة  وتركيبة  شكل  عن 

عى :
ببعدها  الفلسطينية  القضية   -—
امليض  حيث  من  والوطني  السيايس 
اليميني  التوسعي  العنرصي  بالنهج 
الشعب  حقوق  بإنكار  املقرون 
الفلسطيني املكفولة دوليا أم العودة عن 
تلك السياسة املنبوذة  دوليا والسري نحو 

اإللتزام بالقرارات الدولية وتنفيذها ؟
 —- مستقبل ” صفقة القرن ” املخالفة 
الدولية  وللرشعة  املتحدة  االمم  مليثاق 
فرضها  عى  العمل  استمرار  حيث  من 
النظر  دون  الواقع  األمر  سياسة  بحكم 
واالستقرار  أالمن  عى  ذلك  تداعيات  إىل 

اإلقليمي ؟
 —- قوة تأثري التمثيل العربي الفلسطيني 
بعد املكاسب االسراتيجية التي حققتها 
وإرتفاع  باالنتخابات  املشركة  القائمة 
مخطط  مع  مقعدا   15 إىل  مقاعده  عدد 
بالقرارات  التأثري  عى  بالقدرة  تهميشها 
والتوجهات  السياسية واألمنية ومختلف 
شؤون  الحياة و عى إلغاء ولجم إصدار 

قوانن عنرصية  من داخل  الكنيست ؟
الحكومة  تركيبة  سيناريوهات  أما    
اليميني  التيار  تنامي  ظل  يف  الصهيونية 
العنرصي العدواني يف املجتمع الصهيوني 
قراءتها  فيمكن  ويساره  ووسط  يمينه 

عى النحو التايل :
املتطرف  اليميني  التكتل  : حكومة  أوال    
يبدو  االحتمال  وهذا  نتنياهو  برئاسة 

كتل  من  أعضاء   3 ضم  لصعوبة  بعيدا 
أخرى.

الليكود  بن  إئتالفية  حكومة   : ثانيا    
وازرق أبيض وهذا  الخيار مستبعد ببقاء  
حال  يف  ممكنا  يبدو  قد  ولكن  نتنياهو 
قوى  من  بضغط  سواء  نتنياهو  إقصاء 
قانون  عى  املصادقة  عرب  أو  ليكودية 
بجريمة   اتهامه  يتم   من  عى  يحظر 
 ” الحكومة  برئاسة  تكليفه  جنائية 

ينطبق عى نتنياهو “.
  ثالثا :  حكومة تحالف تجمع بن )أزرق 
ابيض + كتلة العمل ( وإرسائيل بيتنا + 
يبقى  السيناريو  هذا  املشركة  القائمة 
األكثر إحتماال يف  حال إنصياع وتخيل كل 

من جانتس وفريقه وليربمان وفريقه :
للقائمة  وعدائهم  عنرصيتهم  عن   
العربية  للجماهري  تمثله  بما  املشركة 

الفلسطينية.
املشركة  القائمة  ملطالب  االستجابة 

العربية  الجماهري  حقوق  يخص  فيما 
والثقافية  السياسية  الفلسطينية 
والتعليمية  واالقتصادية  واالجتماعية 
وإلغاء القوانن العنرصية التي تستهدف 

هويتهم ووجودهم وغريها .
التي  القرن  صفقة  رفض  عى  املوافقة 

تستهدف :
نزع ” حقوق املواطنة ” عن مئات اآلالف 
خطوة  يف  الفلسطيني  الشعب  ابناء  من 
عنرصية تتناقض مع ميثاق األمم املتحدة 

واالتفاقيات الدولية .
تصفية القضية الفلسطينية عرب تقويض 
حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير 
اإلرسائييل  اإلحتالل  وإنهاء  املصري 
الفلسطينية  دولته  إقامة  من  وتمكينه 
حزيران  من  الرابع  حدود  عى  املستقلة 
وصوال  القدس  وعاصمتها   1967 لعام 
لتنفيذ باقي القرارات الدولية ذات الصلة 
املتاحة  فالخيارات  تقدم  ما  عى  بناء    .

السيئ واألسوء مما تتطلب  تتفاوت بن 
اإلعداد والعمل لحشد القوى الداعمة لحق 
الشعب الفلسطيني بالحرية واالستقالل 
املستقلة  دولته  وإقامة  املصري  وتقرير 
عريضة  جبهة  يف  القدس  وعاصمتها 
نواتها دول عربية لتشمل الدول اإلسالمية 
روسيا   ” والصديقة  اإلنحياز  عدم  ودول 
واليابان”.  والصن  االوربي  واإلتحاد 
القرارات  تنفيذ  متابعة  مسؤولية  تتوىل 
الفلسطينية  بالقضية  الخاصة  الدولية 
وفق جدول زمني محدد املدة وما تتطلبه 
اإلحتالل  دولة  عى  عقوبات  فرض  من 
اإلرسائييل ومن يدعمها ويمدها بعنارص 
القوة بأشكالها يف حال اإلمعان باستمرار 
العربية  األرايض  من  االنسحاب  رفضها 
والفلسطينية املحتلة منذ عدوان حزيران 
القرارات  جميع  لتنفيذ  تمهيدا   1967
والجمعية  األمن  مجلس  عن  الصادرة 

العامة لألمم املتحدة ذات الصلة.

االنتخابات الثالثة... انتكاسة للثنائي ترامب نتنياهو!

د. فوزي علي السمهوري

كاتب اردني

احلراك اجلزائري بنكهة نسائية
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أودى فريوس كورونا املستجد الذي 
ظهر مع نهاي�ة 2019 بحياة آالف 
األش�خاص كان أغلبه�م يف الصني، 
إضافة إىل عرشات اآلالف املصابني، 
واتضح بعد مرور أكثر من شهرين 
عىل انتش�ار امل�رض أن الرجال هم 
املس�تهدفون األب�رز مقارن�ة م�ع 

النساء.
هذه املقارنة أكدها علماء صينيون 
ملكافح�ة  الصين�ي  املرك�ز  م�ن   -
األم�راض - بعدم�ا أجروا دراس�ة 
حديثة انتهوا فيها بأن فرص نجاة 
النساء من فريوس كورونا املستجد 
أق�وى من الرجال، حيث كان معدل 
وفيات الرجال 2.8 % والنساء 1.7 

.%
واعتمد الباحثون يف دراس�تهم عىل 
تحلي�ل بيان�ات م�رىض يف مدين�ة 
ووه�ان، ب�ؤرة الفريوس املس�تجد 
وكب�ار  البالغ�ني  أن  له�م  وتب�ني 
الس�ن من الرجال ه�م األكثر تأثرا 
بكورون�ا، نظ�را ألن املناع�ة ل�دى 
النس�اء أثبتت نجاحه�ا يف مواجهة 
الفريوس القاتل أكثر مما هي عليه 

لدى الرجال.
ولتأكيد دراستهم الجديدة فقد قارن 
العلم�اء بحثه�م بآخر أج�ري عام 
2003، حي�ث أظهر األخري أيضا أن 
معدل الوفيات بني الرجال كان أكثر 
من %50 مما هو عليه عند النساء 
بني املصابني بمرض السارس، بعد 
أن فارق أكثر من %32 من الرجال 
املصابني بمتالزمة الرشق األوس�ط 

التنفس�ية، والتي تش�به أعراضها 
أعراض فريوس كورونا، فيما كانت 

نسبة النساء 25.8%.
وأوضحوا أيضا أن معدالت الوفيات 
م�ن الذكور أعىل من اإلناث بس�بب 
يف  ظه�ر  ال�ذي  األنفلون�زا  وب�اء 
ع�ام 1918، وه�ذا س�ببه أن هناك 
عوامل بيولوجية وس�لوكية ترتبط 
بمدى تأثر الرج�ال أكثر بمثل هذه 

الفريوسات من النساء.
وأكدت باحثة تدعى جانني كاليتون، 
أن هناك شيئا ما يف الجهاز املناعي 
لإلن�اث يجعله�ن أفض�ل؛ إذ تكون 
االستجابة املناعية لديهن أقوى بعد 

التطعيم.
وتضيف كاليتون أن لكل يشء ثمنا؛ 
إذ يتس�بب ذل�ك أحيان�ا يف تح�ول 
الجهاز املناعي إىل درجة مفرطة يف 
الحماية؛ ما يجعله يهاجم أنسجته 
ويؤدي إىل التهابات املفاصل وغريها 

من األمراض.
العوام�ل  بع�ض  هن�اك  أن  كم�ا 
البيولوجية لدى النساء؛ إذ يمتلكن 
هرمون األس�روجني، ال�ذي يلعب 
خاص�ة  املناع�ة،  يف  هام�ا  دورا 
 )X( وأنهن يمتلكن كروموسومات
والت�ي تحتوي عىل جين�ات ترتبط 

باملناعة.
وتوصل الباحثون أيضا إىل أن التأثر 
بالفريوسات يختلف حسب الجنس 
يف املجتمع�ات، والت�ي تختلف فيها 
الس�لوكيات الصحي�ة ب�ني الرجال 

والنساء.

القي�ادة واإلدارة ليس�ت مهم�ة س�هلة 
ع�ىل اإلط�الق، وإنما تحت�اج للكثري من 
الصف�ات  وحت�ى  والط�رق  األس�اليب 
لتحقي�ق التمي�ز اإلداري، فم�ن من�ا ال 
تطمح لألفضل وأن تكون إدارية ناجحة 
تحقق ما تريد وتبدع فيه ويكون كل من 
حوله�ا مس�تعد لبذل املزي�د... ليتم ذلك 

البد أن تستفيد من هذه نصائح:
كوني بشوشة:

م�ا  غالب�اً  لإلداري�ة  املرح�ة  فال�روح 
تك�ون مص�دراً كب�رياً لخل�ق وتدعي�م 
العزيم�ة ل�دى املرؤوس�ني؛ ألنها تحدث 
نف�س األث�ر عندهم، فه�ي تخل�ق جواً 
مالئم�ًا للفك�ر والتنفيذ، وم�ن املفاهيم 
الخاطئة أن ابتس�امة اإلدارية تقلل من 
كرامتها، ونحن ال نقصد هنا االبتس�امة 
التظاهري�ة وإنما االبتس�امة الحقيقية 
الت�ي تظهر م�ن قلب م�رح.. إذا جاءتك 
إحدى موظفاتك وأنت مشغولة بعمل وال 
يمك�ن أن تعطيها وقتك وطلبت منها أن 
تعود إليك بعد نصف ساعة، فهل تطلبني 
ذلك منها ببشاش�ة أم بشكل قاس وعىل 

وجهك عبوس وتقطيب؟؟
كوني هادئة

كل من�ا يح�ب التعام�ل م�ع الش�خص 
الهادئ؛ ألننا نعرف أنه يستطيع الرقابة 

عىل نفسه يف األوقات العصيبة.
كوني ثابتة املزاج

إن اإلداري�ة صاحبة املزاج الثابت ال تغري 

قراراتها حسب أهوائها، فمن الخطر أن 
تكون اإلدارية متش�ائمة اليوم متفائلة 
الغ�د... ألن ذل�ك يجع�ل املرؤوس�ني يف 
حرية من أمرهم ويشعرون هم أنفسهم 

بالتوتر والتقلب.
ال تكوني أنانية

إن املوظفات ال يثقن يف اإلدارية األنانية، 
خصوص�اً إذا كان�ت تس�عى للحص�ول 

عىل مكاس�ب نتيجة اقراحات أو أفكار 
تقدمت بها،

كوني صادقة:
إن الصدق لدى اإلدارية يولد الصدق لدى 
املوظف�ات، ف�كل الحقائق س�واء كانت 

مريرة أم سارة تكون عىل املنضدة.
ال تتخيل عن كرامتك

ليس�ت الكرام�ة مج�رد قن�اع تضع�ه 

اإلداري�ة ع�ىل ترصفاتها، وإنم�ا كرامة 
املنصب مس�تمدة من اتجاهات اإلدارية 
نحو وظيفته�ا، واحرامها ملس�ئوليتها 

وتقديرها ألهمية عملها.
كوني حسنة الترصف

ليس من حس�ن الترصف جرح ش�عور 
املوظف�ة أو كرامته�ا ب�أي ش�كل؛ ألن 
ذل�ك يخفض م�ن ال�روح املعنوي�ة لها 

ولزميالتها، وال يقصد بحس�ن الترصف 
تجنب املس�ائل غري الس�ارة يف العالقات 
مع اآلخري�ن، وإنما القدرة عىل االعتماد 
ع�ىل املزاج االيجابي للفرد مثل اإلخالص 

والواجب والعدالة.
كوني صبورة:

إن اإلداري�ة الت�ي ال تتمي�ز بالصرب تثري 
االنفع�ال يف التنظيم، فه�ي تطلب إتمام 
األعم�ال برسع�ة غ�ري معقول�ة، وهذا 
غالباً ما ي�ؤدي إىل الضياع واالرتباك فقد 
قيل )) إن أكرب جه�ل للطبقات املتعلمة 
هو جهله�م للجهل(( فبع�ض اإلداريني 
يتوقع�ون أكثر م�ن طاق�ة وإمكانيات 

موظفيهم.
كوني حازمًة

يج�ب ع�ىل اإلدارية أن تك�ون حازمة يف 
ترصفاتها ولك�ن برقة، والح�زم يظهر 
يف اس�تعداد اإلدارية لتحمل مسئولياتها 
ومقابلة مش�كالتها، وال يقصد بالحزم 

عدم اإلنصات للحقائق، فهذا عناد.
كوني دقيقة

يجب ع�ىل اإلداري�ة أن تتكل�م بدقة ويف 
املوضوع دون لّف أو دوران، وإذا لم يكن 
هن�اك يشء يق�ال فإنه م�ن الرضوري 
أال تق�ول أي يشء حت�ى ال يق�ال إنه )) 
ال يس�تحق اإلنص�ات (( ال تتكل�م أكثر 
من ال�الزم، وإذا تكلمت فمن الرضوري 
إعط�اء فرص�ة لل�كالم لك�ي ُيفهم من 

اآلخرين.

10واحة
كيف أكون إدارية ناجحة؟

حنو مستقبل افضل...هلالها

alzawraanews@yahoo.com

ُترس�ل أجس�امنا إش�ارات وعالم�ات ح�ول 
املشاكل واألمراض التي نعاني منها وال نعرف 
عنه�ا يف كث�ري م�ن األحي�ان، واللس�ان ليس 
استثناء؛ فهناك الكثري من األشياء التي يمكن 

أن نعرفها من النظر إىل اللسان.
- احمرار اللسان:

ق�د يكون مؤرًشا عىل عدم حصول الجس�م عىل 
الفيتامينات الكافي�ة، ونقص الحديد وفيتامني 
“ب”، م�ا ي�ؤدي إىل أن يصب�ح اللس�ان أكث�ر 

“نعومة”، ألن معظم براعم التذوق ستنطفئ.
ويف ه�ذه الحال�ة قد يكون هناك ألم ش�ديد عند 
تن�اول املرشوبات الس�اخنة، وتن�اول األطعمة 
الغنية بالتوابل، وتس�بب أيضا اإلصابة بالحمي 

القرمزية، ما يتطلب زيارة الطبيب فوًرا.
- اللسان باللون األسود أو البني:

قد يب�دو اللون األس�ود أو البني عىل اللس�ان 
مخيف إىل ح�د ما، ويف معظ�م األحيان يكون 
اللون البني أو األس�ود مجرد عالمة عىل سوء 
النظافة أو التدخني، أو تناول الكثري من القهوة 
والش�اي، وينتج عن ذلك رائحة الفم الكريهة 

وصعوبة التعرف عىل مذاق األطعمة.
- اللسان األبيض:

اللسان األبيض الذي يشبه إىل حد كبري الجبن، 
عالمة ع�ىل عدوى الخم�رية أو داء املبيضات، 
وتظه�ر هذه العالم�ة عندما تنم�و املبيضات 
البيضاء بشكل مفرط، وتحدث نتيجة أسباب 
مختلفة منها تناول املضادات الحيوية وأيًضا 
ملرىض الس�كر وضعف املناعة وارتفاع ضغط 

الدم.
- اللسان املجعد:

اللسان املجعد يمكن أن يكون ببساطة عالمة 
للش�يخوخة، ولك�ن إذا ل�م تنظ�ف األس�نان 
بالفرش�اة بش�كل كاف يتس�بب يف الع�دوى 

الفطرية وتتسبب يف ألم شديد وحرقان.
- بقع بيضاء عىل اللسان:

هذه البقع تح�دث نتيجة لنمو الخاليا يف الفم 
بش�كل مفرط، ما يؤدي إىل وجود بقع بيضاء 
ع�ىل اللس�ان ويمك�ن أن تك�ون ه�ذه البقع 
تمهيدا لإلصابة بالرسطان، لذا يجب استشارة 

الطبيب فوًرا.
- بقع حمراء وبثور:

ق�د تك�ون البق�ع الحم�راء والبث�ور الت�ي ال 
تختفي لفرات طويلة من الزمن، أحد أعراض 
مرض ش�ديد الخطورة وهو رسطان اللسان، 
ويف هذه الحالة يجب التوجه للطبيب املختص 

فوًرا.
- إحساس حارق باللسان:

وهو األكثر ش�يوًعا عند النساء الالئي يعانني 
م�ن انقط�اع الطم�ث ويتس�بب يف تغي�ريات 
هرموني�ة كبرية، خاصة بعد بدء س�ن اليأس 

مبارشة أو اإلصابة بحساسية األسنان.
- الحبوب:

حبوب اللس�ان، عبارة عن م�رض معِد يظهر 
عىل اللسان يف شكل حبوب بيضاء، ما يتسبب 
يف الكث�ري م�ن اآلالم للمنطق�ة املوج�ود بها، 
وتش�ري إىل وج�ود التهاب�ات يف املعدة وس�وء 
التغذي�ة وضع�ف الجه�از املناع�ي واإلصابة 

بفقر الدم وجفاف الفم.
- القروح املؤملة:

إذا كن�ت تعان�ي من تقرح�ات مؤمل�ة، فهذه 
عالمة عىل مرض القالع الفموي، وهو مرض 
ش�ائع لدى األطفال، ولكن %20 من البالغني 
يعان�ون منه أيضا، وتعترب القروح إش�ارة إىل 

اإلجهاد وضعف الجهاز املناعي.

نصائح طبية

احذر بعض األعراض يف لسانك النها تنذر بأمراض خطرية!

ج�زًءا  الجي�ب  م�رصوف  يع�ّد 
م�ن طق�وس التلمي�ذ اليومية. 
فع�ىل الرغ�م م�ن أن�ه وتحديًدا 
التلميذ الصغ�ري، تعطيه والدته 
ل�وح  الغذائي�ة  وجبت�ه  م�ع 
فإن�ه  والحل�وى،  الش�وكوالته 
يطالب بم�رصوف الجي�ب. أما 
فم�رصوف  املراه�ق  التلمي�ذ 
الجي�ب بالنس�بة إلي�ه ج�زء ال 
يتجزأ من نم�ط حياته اليومية، 
فه�و لم يعد يقب�ل أن تحرّض له 
والدته وجبته املدرسية، بل يريد 
أن يشريها بنفس�ه من مطعم 
املدرسة، فضالً عن أن مرصوفه 
ل�م يعد مقترًصا عىل الش�وكوال 
والحل�وى، وإنم�ا ص�ارت لديه 
حياته االجتماعية مع أصدقائه، 
فه�و يف عطل�ة األس�بوع مث�اًل 
يخرج مع أصدقائ�ه، إما اىل دار 
السينما أو للنزهة، وهذا يتطلب 

ميزانية. 
ويبقى السؤال: هل إعطاء األبناء 
م�رصوَف جي�ٍب أمر أس�ايس؟ 
جع�ل  األه�ل  إم�كان  يف  وه�ل 
ويعرفون  اقتصادي�ني  أبنائه�م 
كيفي�ة إدارة نقوده�م وإن كان 

املبلغ زهيًدا؟
ي�رى اختصاصي�و عل�م نف�س 
إعط�اء  أن  واملراه�ق  الطف�ل 
الجيب يساهم  الطفل مرصوف 
يف اكتس�ابه مه�ارة التعامل مع 
اآلخري�ن خ�ارج إط�ار العائلة، 
وتحّمل مس�ؤولية إدارة نقوده، 
والحس�اب. فه�و عندما يعطيه 
وال�ده أو والدته نق�وًدا، يأخذها 
مع�ه إىل املدرس�ة، حي�ث يقوم 
برشاء ما يري�ده وحده، وبالتايل 
سوف يتعامل مع البائع وحده، 
الرشائي�ة  القيم�ة  ويحتس�ب 
لل�يء ال�ذي يرغ�ب يف رشائ�ه 
املبل�غ  كان  إذا  م�ا  يف  ويفك�ر 
يش�عره  وه�ذا  ال،  أم  مناس�ًبا 
كيفي�ة  ويعلّم�ه  باملس�ؤولية، 

إدارة النقود.
كيف يمك�ن األهل البدء بإعطاء 

مرصوف الجيب؟
عندما يدخل الطفل إىل املدرسة، 
أي ب�دًءا م�ن س�ن السادس�ة، 
م�رصوف  إعط�اؤه  ويك�ون 
الجي�ب تدريًج�ا، أي يمكن األم 
األس�بوع  يف  م�رة  تعطي�ه  أن 

ث�م مرت�ني وهك�ذا... رشط أن 
يكون املبلغ مناس�ًبا لس�ّنه، إذ 
ال يج�وز إغراقه بالنق�ود، فهو 
يف النهاي�ة طف�ل وعندما يذهب 
إىل املدرس�ة، تك�ون والدت�ه قد 
حرّضت ل�ه كل ما يحت�اج إليه 
م�ن س�ناك وش�وكوال... . فهو 
يأخذ امل�رصوف يف حال رغب يف 
يشء يمكن�ه أن يش�ريه رشط 
أن يكون س�عره مناسًبا للمبلغ 

الذي يف حوزته. 
هل م�ن الجي�د مكاف�أة األبناء 
يف  املس�اعدة  ح�ال  يف  بالنق�ود 

األعمال املنزلية؟
ه�ذا يتوّق�ف ع�ىل م�ا يس�مى 
باألعم�ال املنزلي�ة. ففي األرسة 
ال�كل معن�ي باألعم�ال املنزلية 
اليومي�ة وفق س�ّنه وقدراته. إذ 
من املهم تعليم األبناء املش�اركة 
للعائل�ة  الجماعي�ة  الحي�اة  يف 

والعمل من دون مقابل.
ل�ذا يج�در التميي�ز ب�ني املهام 
اليومية املش�ركة بني  املنزلي�ة 
جميع أف�راد األرسة مثل ترتيب 
مائدة الطعام، غس�ل الصحون، 
رمي أكي�اس النفاي�ات، ترتيب 
م�ن  األعم�ال  فه�ذه  األرّسة، 
مهم�ة الجمي�ع. أم�ا املهم�ات 
االس�تثنائية مثل غس�ل سيارة 
يف  الوال�دة  مس�اعدة  أو  الوال�د 
توضيب الثي�اب الفصلية... فال 

ب�أس يف أن يكاف�أ االب�ن واالبنة 
عىل املساعدة.

من املالح�ظ أن األبناء يتذّمرون 
حني يكون هن�اك فارق يف قيمة 

مرصوف الجيب يف ما بينهم؟
م�ن الطبيعي أن يختل�ف املبلغ 
من ابن إىل آخر وفق الس�ن، إذ ال 
يمكن إعطاء ابن الس�ت سنوات 
املبلغ نفسه البن الحادية عرشة. 
وعىل األهل تفسري هذه املسألة.

أخ�وك يحص�ل ع�ىل م�رصوف 
جي�ب أكث�ر منك ألنه أكرب س�ًنا 
ولديه متطلب�ات مختلفة عنك، 
وعندما تكرب سوف تحصل مثله 

عىل مرصوف جيب أكرب.
فم�ن املع�روف أن املراهق اليوم 
يخرج مع أصدقائه إىل السينما، 
أو لتناول الغ�داء... فيما الطفل 
بمث�ل ه�ذه  الصغ�ري ال يق�وم 
األم�ور، إذ لي�س من الع�دل أن 
يك�ون مرصوف جيب�ه بالقيمة 

نفسها ملرصوف جيب املراهق.
املراهق�ني  أو  األطف�ال  بع�ض 
رد  ب�رضورة  أهله�م  يذّك�رون 
املبل�غ ال�ذي اقرض�وه منه�م؟ 
هل يح�ق لأله�ل أن يقولوا إنها 
نقودن�ا يف النهاي�ة ونح�ن م�ن 

أعطاك إياها؟
صحيح، ه�ذا طبيع�ي وجيد يف 
الوق�ت نفس�ه، أي ح�ني يذك�ر 
مث�اًل  أم�ه  أق�رض  أن�ه  االب�ن 

بعض النق�ود أثناء وجودهما يف 
الس�وبرماركت، فهذا مؤرش اىل 
أن�ه أصبح حريًص�ا عىل نقوده، 

ويعرف كيف يطالب بحقه.
ويف املقابل، ال يحق لألم أن تقول 
إنها هي من أعطته إياها، ألنه يف 
النهاية هذا حقه الذي اكتس�به 
منها. فمس�ألة مرصوف الجيب 
بالنس�بة إىل الطف�ل أو املراه�ق 
تش�به الرات�ب ال�ذي يتقاض�اه 

املوّظف.
بعض املراهقني يتذّمرون من أن 
مرصوف جيبهم غري كاف. فهل 

تجوز زيادته؟
يس�ألوا  أن  األه�ل  ع�ىل  هن�ا 
ابنه�م مل�اذا لم يع�د كافًي�ا، ما 
ه�ي املصاريف التي اس�تجّدت، 
ه�ل زادت م�رّات خروج�ه م�ع 
ينف�ق  م�اذا  ع�ىل  أصدقائ�ه؟ 
نق�وده؟ إذ ال يمك�ن أن يخضع 
األه�ل لرغبة االبن م�ن دون أن 
يتحقق�وا م�ن األس�باب الت�ي 
دفعته للمطالبة بزيادة مرصوف 

الجيب.
حت�ى وإن كان�ت ق�درات األهل 
املادية تسمح لهم بذلك، فعليهم 
أن يرّب�وا أبناءهم عىل أن املال ال 
يأتي بسهولة وأن عليه أن يتقيد 
بم�ا أعطي له. فم�ن الرضوري 
أن يتعلّم الطف�ل واملراهق كيف 

يّدخر نقوده للحاالت الطارئة.

سلوكيات

مصروف اجليب أول خطوة لتعلّم االدخار
ليس جديداً القول إن الفواكه أطعمة تحتاج إليها صحتك، ال س�ّيما أنها 
غني�ة بالفيتامين�ات واملاء. وه�ذا يعني أنها تس�اهم يف تنظيف أمعائك 
ويف من�ح جس�مك الطاقة. لكن املش�كلة تكمن يف أّن الكث�ري من الناس 
ال يعرف�ون كيف يس�تهلكون الفاكهة لكي يحصلوا ع�ىل فوائدها. وإذا 
كنت من هؤالء، إليك هذه القاعدة األساس�ية: يج�ب أن تتناويل الفواكه 

ومعدتك خاوية. ملاذا؟ إليك األسباب.
إعلم�ي أوالً أن عملية هضم الفواكه ال تت�م عادة يف املعدة، بل يف األمعاء 
الرفيع�ة. فه�ي تنتقل برسعة م�ن املعدة إىل تلك األمع�اء حيث تحّرر ما 
تحتوي عليه من س�ّكريات. ويف ح�ال أكلتها مبارشة بعد تناولك اللحوم 
أو البطاط�ا أو أي نوع من النش�ويات، فإن فاكهتك تق�ع يف الفخ وتبدأ 
بالتخّم�ر. والنتيجة؟ تش�عرين بثق�ل يف معدتك وبمذاق غ�ري محّبب يف 

فمك.  
أم�ا النصيحة األفضل فهي أن تتناويل الفاكه�ة قبل نحو 30 دقيقة من 

حلول موعد وجبتك الرئيسية، وذلك باتباعك الربنامج التايل:
يف فرة الظهر: الربتقال، املشمش، التفاح، املوز، العنب، اإلجاص...

يف املس�اء: التفاح، املش�مش، الدراق، اإلجاص، الك�رز. ومن األفضل أال 
تتناوليها بالتزامن مع استهالكك الخضار املسلوقة أو املشوية.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

هل تأكلني الفاكهة بعد الطعام؟ ال ترتكيب هذا اخلطأ بعد اليوم

دراسات حديثة

النساء يقاومن “كورونا” 
أكثر من الرجال

املقادير
البطاطس: 2 كيلو )مسلوقة(

لحم مفروم: 1 كيلو
البصل: 2 حبة )مفروم(

بهار مشكل: ملعقة صغرية
فلف�ل أس�ود: نص�ف ملعق�ة 

صغرية
هي�ل: نص�ف ملعق�ة صغرية 

)مطحون(
ملح: ملعقتان صغريتان

ك�وب  رب�ع  القرش�لة: 
)مطحونة(

حليب: نصف كوب )سائل(
لوز: ربع كوب )للتزيني(

الزيت النباتي: 3 مالعق كبرية 
)لقيل اللحم املفروم والبصل(

طريقة التحضري
1. يف مق�الة ع�ىل الن�ار نضع 
الزيت، ونضيف البصل املقطع 

ونركه حتى يذبل.

2. ث�م نضي�ف اللح�م املفروم 
والبهار وامللح والهيل والفلفل 
األس�ود ونح�رك حت�ى تنضج 

اللحمة تماماً.
3. نهرس البطاطس.

الس�ائل  الحلي�ب  نضي�ف   .4
للبطاط�س مع ملعقة صغرية 

من امللح.
5. نضع نصف كمية البطاطس 

املهروسة يف صينية الفرن.

6. ث�م نضي�ف اللح�م املفروم 
املطبوخ مع البصل.

كمي�ة  بباق�ي  ونغطيه�ا   .7
البطاطس املهروسة.

بالقرش�لة  نغطيه�ا   .8
بحب�ات  ونزينه�ا  املطحون�ة، 

اللوز.
دقيق�ة   15 م�دة  نركه�ا   .9
بالف�رن حتى تتحمر ونقدمها 

ساخنة.

صينية البطاطس احملشوة باللحم املفروم 
املطبخ
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ه�ل تعلمني أن�ه يمك�ن معرفة ش�خصيتك من 
خالل رن�ة هاتفك؟ بالفع�ل، فبإمكانك أن تعريف 
ش�خصيتك من خالل رنة هاتف�ك املحمول، وهذا 
هو ما نرشته إحدى املجالت األجنبية يف دراس�اٍت 
لتحلي�ل الش�خصية، اآلن تعريف عىل ش�خصيتك 

بتحديد رنة هاتفك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول عادية:

إذاً، فأن�ِت ش�خصية عملي�ة جداً، ولدي�ِك دوافع 
كثرية للحي�اة، وال تبوحني بأرسارك اإل للمقربني 
منِك، كما تتميزبن بأنِك مثقفة، طموحة، موثوق 
فيِك، كما أنِك تتميزين بعالقاتك الكثرية واملتعددة، 

وال تؤمنني بالحب من أول نظرة.
أما عن أهم عيوبك:

أنِك ال تمنحني قلبك مساحًة كبريًة يف حياتك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول كوميدية:

فأنِت ش�خصية إجتماعية، منفتحة، ُمقبلة عىل 
الحي�اة، محبوبة من الجميع، تبهرين من حولك، 

تحب�ي األصدقاء الُكث�ر من حولك، ولِك فلس�فة 
كوميدي�ة لألمور، كما أنِك مبدعة وصاحبة خيال 

واسع.
من أهم عيوبك:

تبدو ترصفاتك مترسعة ومتهورة.
• إذا كانت رنة هاتفك مميزة وقليلة االنتشار:

فأنِت شخصية مستقلة ومعتزة بنفسك، وقائدة 
بالفطرة , ولِك آرائك الخاصة , وهو ما يرتك بصمة 
قوية ل�دى اآلخرين ، كم�ا أنِك دوم�اً تبحثني عن 
التميز يف حياتك وسائر أعمالك، وتحبني املغامرة 
والتحدي�ات، وال تخاف�ني من مواجه�ة األزمات، 

وقد يصفك من ال يعرفونك بأنِك مغرورة.
من أهم عيوبك:

عدم اإلعرتاف بأخطائك بسهولة.
• إذا كنِت تخصصني نغمة لكل شخص:

وتراع�ني  صادق�ة،  ش�خصية  صاحب�ة  فأن�ِت 
مشاعر اآلخرين، ودائمة التفكري، تحبني النظام، 

وتكرهني الفوىض، رسيع�ة البديهة، ولديِك قدرة 
ع�ىل اس�تيعاب امله�ارات واملعلوم�ات الجدي�دة 
برسعة وصاحبة هذا األس�لوب إنس�انة صادقة , 
تراعي حقوق اآلخرين , كما أنِك متنوعة ومتجددة 

يف حياتك.
من أهم عيوبك:

أنه قد ال تهتمني بنفسك بقدر اهتمامك باآلخرين، 
وأنِت دائمة التفكري.

• إذا كنِت تغريي نغمة تليفونك بإستمرار:
فأنِت ش�خصية ملول�ة بطبعك، تحب�ني التجديد 
والتغي�ري، وتكره�ني الروت�ني، ق�د تك�ون لديِك 
معان�اة من الف�رغ، خصوصاً الف�راغ العاطفي، 
وتحب�ني املغام�رة، وتعش�قني الس�فر، متقلب�ة 
املزاج، وتغضبني بسهولة، وتميلني إىل التشجيع، 

وال تحبي النقد وتحبني الحركة.
من أهم عيوبك :

اإلهتمام باملظهر أكثر من الجوهر.

• إذا كن�ِت تس�تخدمني ش�خصية الذبذب�ات يف 
هاتفك:

فأنِت ش�خصية متواضعة، مس�ؤولة، مخلصة، 
محل ثقة، تفرضني احرتامك عىل اآلخرين، أسعد 
لحظات�ك حينم�ا تكونني محاط�ة بأرستك، كما 
أنه لديك طاق�ات إبداعية كبرية، ولديك قدرة عىل 
حل مشاكل من حولك، فأنت ِشخصية متعاونة، 

وتعشقني الهدوء، وتكرهني الضوضاء.

وهو من األمثال التي ترضب عىل ألسنة الحيوانات.
يرضب للش�خص تزول عنه قوته وشّدته ، ويفارقه 
بأس�ه ويذهب عنه س�لطانه وجاهه ، فيتجرأ عليه 
الس�فهاء ، وستخف به الرعاع واألوباش ، ويتطاول 

عليه السفلة والتافهون . 
أصله: 

كان األس�د يعيش يف إحدى الغابات عيش�ة س�عيدة 
، راضي�ة ، هانئ�ة . وكان يالزم�ه إب�ن آوى يخدمه 
ويقيض حوائجه ، ويتقّوت عىل ما يفضل من طعام 
األس�د مما يصيده من حيوانات الغابة . حتى مىض 
عىل ذل�ك وقت طويل ، أس�ّن خالله األس�د وأصابه 
اله�رم والضع�ف ، فلم يع�د قادرا ع�ىل الصيد ، كما 
كان يفع�ل يف أيام قوته وفتّوته . ويف ذات يوم أصبح 
األسد جائعا لعدم تمكنه من الصيد ، فجاع ابن آوى 

لجوعه ، فلما أضحى النهار لم ير ابن آوى بّدا من أن 
يخ�رج فيبحث عن الطعام بنفس�ه وإالّ مات جوعا 
. ف�رأى غزاال كبريا س�مينا ، يرد امل�اء يف ناحية من 
الغاب�ة . فعاد إىل األس�د مرسعا ، وقال ل�ه : )) أيها 
املل�ك .. لق�د وجدت غزاال كبريا س�مينا ي�رد املاء يف 
طرف الغابة .. وسأذهب آلتيك به .. فاحرص عىل أالّ 
يفلت منك . (( . فاستعّد األسد للقاء الغزال ، وذهب 
ابن آوى إىل الغزال ، فقال له : )) أسعدت صباحا أيها 
الغزال الجميل . أراك ترد املاء هنا , وقد تركت وراءك 
تل�ك املزرع�ة الكبرية التي تحتوي ع�ىل ما لذ وطاب 
من أنواع الخرض الطرية ، وأصناف الفاكهة الشهية 
، والبد أن�ك جائع كما أنت ظم�آن فلماذا ال تتفضل 
فتأت�ي معي إىل تلك املزرع�ة ، فتصيب مما فيها من 
الخرض والفاكهة ، تأكل منها ما تشاء ، وتأخذ منها 

معك لعش�ائك . (( فس�أله الغزال : )) وأين هي تلك 
املزرعة أيها األخ الشفيق الناصح ؟ (( فقال ابن آوى 
: )) إتبعن�ي ألدلك عليها . (( فتبع�ه الغزال ، فقاده 
ابن آوى إىل حيث يكمن األس�د . فلم�ا اقرتب الغزال 
م�ن مكمن األس�د ، وثب عليه األس�د وثبة رسيعة ، 
ورضبه رضبة ش�ديدة قىض بها عليه . ثم قال إلبن 
آوى : )) البد من غسل اليدين قبل الطعام ، فاجلس 
هنا لتحرس الغزال ، حتى أذهب فاغسل يدّي . وإياك 
أن تقرتب منه أثناء غيابي. (( وملا ذهب األس�د عمد 
اب�ن آوى إىل الغزال ، فأكل لس�انه ، وأذنيه ، وقلبه ، 

ودماغه . ثم جلس يف مكانه . 
ثم أن األس�د عاد بعد ذلك ، فس�أل ابن آوى : )) أين 
لس�ان الغزال ؟ (( فقال اب�ن آوى : )) موالنا امللك .. 
لعله كان أخرس . (( فسأله : وأين أذناه ؟ (( فقال : 

)) لعله كان أصّم (( . فقال : )) وأين قلبه ؟ (( فقال 
: )) لعل�ه كان أعم�ى القل�ب . (( فس�أله : )) وأين 
دماغ�ه ؟ (( ، فق�ال ابن آوى : )) موالن�ا امللك .. لو 
كان له�ذا الغزال دماغ .. أكان يصّدق ما قلته له عن 
وج�ود مزرعة كبرية تحوي أصن�اف الخرض وأنواع 
الفاكهة ، وه�و يعلم أننا نعيش يف ناحية من الغابة 
الجرداء ، ال ماء فيها وال ش�جر . (( فقال األسد : )) 
ولك أبو الويو .. دتش�وف اش�لون دتقش�مرني ؟ (( 
. )) لو جنت بأيام ش�بابي وقوت�ي .. جان تجرّست 
وقش�مرتني ؟ (( ثم هج�م عليه ، وقبض عىل عنقه 
، ول�م يرتكه حت�ى أصبح جثة هام�دة . ثم ذاع ذلك 
الحديث بني الناس ، فقالوا فيه )) الس�بع ملّا يشيب 

.. تقشمره الواوية ((. 
وذهب ذلك القول مثال 
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زوجان يذرفان الدموع على فراق أجربا عليه

مهني�اً: ي�وم خ�اّلق وإيجاب�ي يف األعم�ال ويف النجاحات 
والعالق�ات الجيدة باملحيط وال س�يما من كانت عالقتك به 

متوترة بعض اليشء 
عاطفي�اً: العراقيل التي يحاول الرشيك وضعها يف طريقك تش�كل 

لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكرب يف مجالك العاطفي. 
صحي�اً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح املقرّصبني منك 

به فرتيح نفسك نوعاً ما.

مهنياً: ف�رص جديدة تتلقاها وتكون املحرّك األس�ايس 
يف عملك بغية تحريك عجلة املش�اريع املجمدة يف األدراج 

منذ مدة طويلة 
عاطفي�اً: حان الوقت لالهتمام بمظه�رك الخارجي واالنفتاح 

عىل محيطك، فتنال إعجاب الرشيك وتلفت أنظاره 
صحياً: مهما يبلغ حجم املش�اغل اليومية، يبَق أمامك بعض الوقت 

ملمارسة الرياضة

مهنياً: يوم مناس�ب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عرب 
بعض الزمالء تجعلك س�عيداً وفرحاً ومطمئناً إىل أقىص 

حد 
عاطفياً: سارع إىل االعتذار إىل الرشيك فأنت حكمت عليه جزافاً 

بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك 
صحياً: ال تدع األفكار املتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، 

امليش هو أفضل الحلول للرتويح عن النفس

مهني�اً: يّبدد ه�ذا اليوم املخاوف التي ت�راودك منذ مدة، 
وتحصل عىل تطمني وضمانات بشأن مستقبلك املهني 

عاطفي�اً: إذا كن�ت تعم�ل مع الحبي�ب يف وظيفة مش�رتكة 
تحّقق�ان عم�اًل ناجح�اً يذهل الجمي�ع وتكون املكاف�أة ترقية 

ورحلة ترفيهية يف الخارج 
صحي�اً: القل�ق الدائم ليالً يرهق األعص�اب ويبقيك يف حال من عدم 

الرتكيز والرتنح نهاراً

مهني�اً: يحمل هذا الي�وم إليك لقاءات متعديدة يش�ّكل 
بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزاً ملتغريات أكثر تنوعاً 

عاطفياً: يلقي هذا اليوم الضوء عىل قضية زواج أو رشاكة 
أو خطبة وارتباط ويجعلها من األولويات 

صحي�اً: حاول تجّن�ب املغامرات الخطرة، ألن لها انعكاس�ات عىل 
صحتك

مهني�اً: يدع�وك هذا الي�وم إىل االنتش�ار واالنفتاح عىل 
األفكار الجديدة واملجتمعات الغريبة عنك 

عاطفي�اً: إن�ه يوم هادئ عموم�اً ويكون مالئم�اً للقاءات 
الرومانسية البعيدة عن األجواء الصاخبة 

صحياً: الس�ري يف مخطط ترفيهي يبقي األج�واء جميلة ويخّفف 
من ضغوط العمل

مهنياً: يخفف هذا اليوم األعب�اء، ويحمل إليك التفاؤل 
مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خرباً يتعلق بأحد 

الزمالء
عاطفي�اً: إذا أردت ال�زواج فهنيئ�اً ل�ك، رشط اختي�ار الوقت 
املناس�ب والرشيك املناس�ب، ومعرفة ما يجب القي�ام به إلنجاح 

العالقة مستقبلياً 
صحي�اً: ال تكثر من ال�رصاخ يف وجه من تقابله، م�ا يرفع ضغطك 

ويزيد من عصبيتك

مهنياً: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك املهنية، 
فاملرء ال يعرف ما يخبئه له القدر، وال يكون عىل استعداد 

ملواجهة كل طارئ 
عاطفي�اً: تتطور العالق�ة الزوجية وتميض وقت�اً رائعاً برفقة 

الرشيك وتبدو املشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة 
صحي�اً: الوض�ع الصح�ي بحاج�ة دائم�ة إىل عناية فائق�ة توازي 

االهتمام بكل يشء آخر

مهني�اً: تتمت�ع برسع�ة بديهة وبأف�كار ذكي�ة، كّثف 
اتصاالتك، وكّرر املحاوالت ومارس جميع صالحياتك 

عاطفياً: ربما تعيش أجواء عاطفية ترفضها وتتعارض مع 
كل القيم التي آمنت بها، وتس�ود س�ماءك أجواء غري مشّجعة 

عىل التعبري عن عواطفك 
صحياً: قرارات�ك الصائبة عىل الصعيد الصحي تكون دافعاً إىل جعل 

اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً

مهنياً: يحمل هذا اليوم معه فرصاً اس�تثنائية لدراس�ة 
أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمرشوع كبري يستفيد 

منه الجميع يف مجالك املهني 
عاطفي�اً: ل�ن يعرق�ل يشء الخط�وات العاطفي�ة وترّكز عىل 

عالقات شخصية تحصل يف محيطك وتعلق عليها أمالً كبرياً 
صحي�اً: انتب�ه لصحت�ك ولعالقاتك باآلخري�ن، وخذ األم�ور بروية 

وهدوء وحكمة

مهني�اً: يتس�بب بع�ض الزمالء بس�وء تفاه�م مع رب 
العمل، لكّن األوضاع اإليجابية رسعان ما تسود 

عاطفي�اً: ل�ن يخّي�ب الحبي�ب آمال�ك، لكّن�ك ق�د تصطدم 
بانفعاالته الشديدة وتتفهم األمور وتستوعبها 

صحياً: تبادر إىل تنظيم مرشوع ترفيهي يف أحضان الطبيعة يتضمن 
السري مسافات طويلة وتسلق بعض املرتفعات
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً ه�ذا اليوم نهاي�ة مرحلة وبداي�ة مرحلة أخرى 
يف حيات�ك املهنية، ويك�ون عنوان األي�ام املقبلة النجاح 

والتميز واإلبداع
عاطفي�اً: أي نتيج�ة إيجابي�ة تحصل عليها تج�ّر خلفها عدة 
إيجابي�ات، وأي ح�دث مالئ�م ملتطلبات�ك يحم�ل معه أحداث�اً أكثر 

مالءمة 
صحي�اً: تقرر االنط�الق يف رحلة العمر والقي�ام بجولة حول العالم 

للرتفيه والتخفيف من الضغوط

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ري من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعيل 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اعريف شخصيتك من رنة هاتفك

السبع ملّا يشيب .. تقشمره الواوية 

2004 - انفج�ار يف قط�ار إس�باني يف مدريد يودي 
بحياة 190 ش�خص وإصابة 1800، وهو من أسوأ 
األعمال اإلرهابية التي أصابت إسبانيا، وتحملت ما 
يس�مى “كتائب أبي الحفص املرصي” مس�ؤولية 
التفج�ري يف رس�الة إلكرتوني�ة إىل جري�دة القدس 
العرب�ي، ووج�دت الرشطة تس�جيل “ألب�و دجانة 

األفغاني” قريًبا من مكان اإلنفجار.
2009 -الرئي�س الفرني نيكوال س�اركوزي يعلن 
عودة فرنسا إىل قيادة حلف شمال األطلي/ الناتو 
بع�د أكث�ر من أربع�ة عقود م�ن الغياب إث�ر قيام 
الرئيس ش�ارل ديغول بسحب فرنس�ا من القيادة 
عام 1966 بحجة إن انتماءها للحلف يش�كل خرًقا 

للسيادة الفرنسية.
الحك�م ع�ىل صاح�ب عب�ارة الس�الم 98 ممدوح 
إس�ماعيل بالس�جن 7 س�نوات وذل�ك لتس�ببه يف 
القتل الغري متعمد ألكثر من 1,000 غريق يف البحر 

األحمر.
2010 - تنصيب سبيس�تيان بينريا رئيًس�ا لتشييل 

خلًفا مليشال باشييل.
2011 - زلزال قوي قبالة الس�واحل اليابانية بقوة 
8.9 درج�ة ع�ىل مقي�اس درجة الع�زم أدى إىل هز 
مبان�ي العاصمة طوكي�و، وص�دور تحذيرات من 
موج�ات تس�ونامي، وق�د أدى الزل�زال إىل حدوث 

ترسب نووي من مفاعل فوكوشيما.
2016 - اختتام مناورات رعد الش�مال العس�كرية 
عربي�ة  دول�ة   21 ق�ادة  بحض�ور  الس�عودية  يف 

وإسالمية.
2019 - الرئي�س الجزائ�ري عبد العزي�ز بوتفليقة 
�ح لِواليٍة خامس�ة وإرجاء  ُيعل�ن ُعُدوله عن الرتشُّ
االنتخابات الرئاسيَّة التي كانت ُمقرَّرة يف 18 نيسان 
)أبري�ل( 2019 بع�د أس�بوعني م�ن االحتجاجات 

حه. الشعبيَّة الرافضة لرِتشُّ

أفقي
1قائم يف الليل o حب شديد

2تتكون من اسكتلندا وانجلرتا وويلز
3سكني o القمر وقت اكتماله

4طري خرايف o بني جبلني )مبعثرة( o صفار
5عاصمة رومانيا

6عكس حزن o تدفع ألهل امليت
7فاكهة صفراء o وعاء

8أتباع
9يهبط به الجندي من الطائرة o رضس

10جبل راسخ o لبسه الناس أيام األتراك خصوصا
رأيس

1قذف بالكلمات o صاحب يشء ومسؤول عنه oمعنوياته 
يف الحضيض

2أكرب أهرامات مرص o حرف عطف
3يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

o تق�ال عن�د الش�عور بال�ربد o 4توض�ع فيه�ا الص�ور
متشابهان

5حارس o يتعاطاه بعض الرياضيني لتحقيق الفوز
6حيوان منقرض

o )اس�م مب�دأ يف الرياضيات )للقوة o 7تجرب وتكرب وظلم
قال كالما رصيحا

8موسيقى امريكية للسود o تلف يف دائرة
9سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان o نصف سويش

10قصة ممثلة أمام الجمهور o أصبح غري عاقل لألشياء حوله
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يلحبيت غريي وكلت بس وياك
ادري ارشاع غريي يطوفهه ابحارك
يلعشكك جذب وركه بخريف وطاح
ذبل حبك جفيت وخلص مشوارك
يلعفت النوارس عارشت خفاش
يلهندس ضواك وخافته انوارك

مالومك ابد طبعك يحب اليل
مو خيال بس الضلمه مضمارك

الذيب شما تشبعه يغدرك منيجوع
ما رابي بمضيف يجوع يتعارك

يا تمساح دمعك جذب جان يطيح
ونه مصدك غشيم بهمك اشارك

شلت حملك عمر جن نمله شالت فيل
وعيل تايل يوس�فه تكاطف حجارك

من تعطش كبل من عيني ارشبك ماي
ومن ضامي طحت سديتهه انهارك

جم امون بيك يريد رب يصري
ونه يوسف كلبت عقولهه احبارك

يلخيرب رصت وتحصنت بلسور
ال تعله عليه اقلعهن اسوارك

اشو للغري كلبك يفتحلهم باب
وسديته عيل بضلعي بسمارك

العناكب عشكتك مو حبا يصيدوك
غشيم وكيفت ومصدك انصارك

جرف من ينجرح بروجه يرجع شاب
وتجرحني وكوما ومسح اثارك
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

س�نغافورة  يف  العلم�اء  اكتش�ف 
أعراًضا جديدة ملرض يسببه فريوس 
كورونا يمكن أن يشتبه يف أن املريض 
يعاني حمى الضن�ك. وقال العلماء: 
املستش�فى  إىل  املري�ض  »يدخ�ل 
بأعراض حم�ى الضن�ك- ارتفاع يف 
درج�ة الح�رارة والطف�ح الجل�دي. 
وعالوة ع�ى ذلك، ه�و ال يعاني من 
 COVID-19 ل��  املعت�ادة  أع�راض 
)املرض الناج�م عن فريوس كورونا 
الجدي�د( - س�يالن األنف والس�عال 
والته�اب الحل�ق. ويف بعض األحيان 
، ق�د تظهر االختب�ارات يف املختربات 
»نتائ�ج إيجابية خاطئ�ة عى حمى 
الضن�ك««. وفق�ا له�م: »م�ن املهم 
للغاي�ة اآلن إجراء تش�خيص دقيق 
لف�ريوس كورون�ا، ألن الع�الج غري 
الس�ليم يمكن أن يكون خطريًا ليس 
فقط عى املري�ض، ولكن أيًضا عى 
اآلخرين«. يف اآلونة األخرية، س�جلت 
س�نغافورة،  يف  مماثلت�ان  حالت�ان 
عندما تم تش�خيص حمى الضنك يف 
البداي�ة، ولكن مع م�رور الوقت لم 
يتحس�ن الوضع وفقط بعد ذلك، تم 
إجراء االختب�ارات التي أكدت وجود 

ف�ريوس كورونا«. م�ن جانب اخر، 
ذكر باحث يف دراس�ة الفريوسات يف 
جامعة فودان )ش�انغهاي( ش�يبو 
جيانغ دعا دول العالم وس�كانها إىل 
البقاء عى جهوزية وعدم التهاون يف 
اإلج�راءات الوقائية مع حلول فصل 
الصيف، ريثما يتم التأكد من كيفية 
األح�وال  يف  الف�ريوس  »ت�رف« 
املناخي�ة غ�ري الب�اردة.  وأوضح يف 
مق�ال علم�ي أن�ه رغ�م أن فريوس 
س�ارس )2003-2002( وف�ريوس 
س�ارس-كوف2- ينتميان إىل النوع 
نفس�ه، إال أن األخري ينترش بش�كل 
أرسع وإن كان أقّل فتكاً.. لذلك فإن 
تراج�ع س�ارس مع حل�ول الصيف 
ليس بالرضورة أن ينطبق عى نشاط 
الفريوس الجديد يف األش�هر املقبلة، 
خالل الربيع والصيف املقبلني. يؤكد 
ذلك ما أعلنه املدير التنفيذي لربنامج 
الطوارئ الصحية يف منظمة الصحة 
العاملية ماي�كل ريان بأن »األمل بأن 
فريوس س�ارس- كوف2- سيتوّقف 
عن االنتشار مع حلول فصل الصيف 
ليس سوى أمل زائف، وال يوجد دليل 

يدعم هذه النظرية«.

املطلوب حكومة مؤقتة مبهمات استثنائية، تنظم انتخابات 
ــدين وقادرة على  ــة يف مواجهة القتلة والفاس مبكرة، قوي
ــا مينعهم من خوض  ــم على القضاء وحماكمتهم، مب إحالته
االنتخابات، ويبعدهم عن أداء أي دور سياسي جديد، ومبا 
حيد من التدخل اخلارجي، ففي هذه احلالة يتلمس وطننا 

االنفراج، ويسلك طريق التغيري.

ــن ترك مجيع  ــين و مواطن ــع العراقين من سياس ــى مجي عل
خالفاتهم وجتميدها ملواجهة وباء كورونا واالزمة االقتصادية، 

وعند نهايتها لكل حادث حديث.

 يب�دو أن فريوس »كورونا« قد قرر مؤخ�را الدخول يف بطولة 
املسلس�الت الرمضانية التي يجري تصويره�ا حاليا بدال من 
الفنانني أنفس�هم؛ إذ أصبح الوضع متأزما أكثر من ذي قبل. 
فمع انتش�ار الفريوس واتخاذ اإلجراءات الوقائية االحرتازية 
التي حددتها اململكة العربية الس�عودية مؤخرا، ومنها تعليق 
الس�فر م�ع عدد م�ن ال�دول، وم�ن ضمنها م�ر والكويت 
واإلمارات، دخل الفنانون الس�عوديون حتى املقيمون يف أزمة 
حقيقي�ة، وذلك لصعوب�ة التنقل عرب أي منف�ذ جوي أو بري 
أو حت�ى بحري، وهو إجراء صارم اتخذت�ه الجهات املعنية يف 
املنطق�ة بغية املحافظ�ة عى صحة املواطن�ني واملقيمني من 
اإلصابة ب�� »كورونا«، وذلك وفق مجلة »فوش�يا«.  وبدأ اآلن 
ع�دد من الفنانني املتواجدين س�واء يف اإلم�ارات أو يف الكويت 
بالتس�اؤل ع�ن كيفي�ة إمكاني�ة تنقله�م )م�ن وإىل( إلتمام 
أعماله�م العالق�ة؟، خاصة بع�د تفعيل القرار بمنع الس�فر 
ال�ذي ينطبق عى املواطن واملقيم. ومع رسعة اتخاذ إجراءات 
املن�ع، وقع بعض الفنانني يف الس�عودية واإلم�ارات والكويت 
يف مش�كلة كبرية، فمنهم من لن يستطيع دخول دبي ومنهم 
من لن يتمك�ن من مغادرة اململكة إلكم�ال تصوير أعماله يف 
لوكيش�نات جه�زت خصيصا للعم�ل، وأصب�ح التواصل مع 
س�فارات الدول مس�تمرا إليج�اد مخرج م�ن »الورطة« التي 
وقعوا فيها. ويف حال دخول أحد من النجوم للس�عودية، فإنه 
سيتطلب منه عزل نفسه ملدة ال تنقص عن 14 يوما، وهو ما 
يراه البعض س�ببا يف تأخري الكثري من املشاهد وربما األعمال. 
وتعاني أوس�اط الرتفيه أيضا مع إلغاء الكثري من املهرجانات 

واملناسبات والحفالت الغنائية، وال يقتر القلق 
عى الفنانني فقط، بل عى املخرجني واملنتجني 

الذي�ن يخش�ون أال يج�دوا طرفا يش�رتي 
أعمالهم. ويتواج�د يف دبي والكويت عدد 

من الفنان�ني الس�عوديني أمثال نارص 
القصبي وعبدالله الس�دحان وغريهم 
من الذين س�يعانون املشاكل بعد منع 
تنقالتهم. فالفنان عبداإلله السناني، 
املتواج�د حاليا يف الري�اض، أصبح ال 
يستطيع السفر لدبي إلكمال مشاهد 
التصوير يف مسلسل »ست كوم« الذي 

يقوم ببطولته إىل جانب »القصبي«، 
كما أن عددا من طواقم العمل من 

غ�ري الس�عوديني واملتواجدين 
يف بلدانه�م أصبح�وا يف عداد 

»اإلقام�ة الجربي�ة«. فهل 
ُتحل هذه املشكلة قريبا 

م�ن خالل اس�تبدال 
ت  لش�خصيا ا
األعم�ال  أن  أم 
بأكملها س�تنهار 
املوس�م  قب�ل 

الرمضاني؟

 
                 

سالطن القره قيونلو 
وحكم بغداد

دولة القره قيونلو، أي أصحاب الخروف االس�ود أو أصحاب الش�ياه السود، هي 
الدول�ة الرابع�ة التي حكمت بغداد منذ بنائها، إذ س�بقتها الدولة العباس�ية ثم 
الدولة االيلخاني�ة دولة هوالكو ثم الدولة الجالئرية، وبعدها حكمت بغداد دولة 
القره قيونلو هذه، وبما ان عاصمة هذه الدولة كان يف مدينة تربيز شمال ايران 
فقد توىل س�الطني هذه الدولة حكم بغداد مبارشة ملدة نحو ما فعل قره يوس�ف 
مؤس�س هذه الدولة واالمري اسكندر واالمري حسن عيل مريزا، وكذلك توىل حكم 
بغ�داد والة باس�م س�الطني دولة القره قيونل�و، وهؤالء االمراء هم األمري ش�اه 
محمد بن قرا يوسف الذي حكم بغداد من سنة 1411م اىل سنة 1432 م، واالمري 
اس�بان الذي حكم بغداد من هذه الس�نة اىل سنة 1444 واالمري فوالذ الذي حكم 
ملدة س�نتني اي اىل س�نة 1446 م واألم�ري محمد مريزا حكم ملدة س�نتني أيضاً، 
اي اىل س�نة 1448 م  واالم�ري بري بوداق الذي حكم لف�رتة أطول، إذ امتدت فرتة 
حكمه لبغداد من هذه الس�نة اىل س�نة 1466 م واالمري بري محمد الطوايش الذي 
اس�تمر حكم�ه لبغداد 1468 واالمري حس�ن عيل بن زينل ال�ذي حكم بغداد ملدة 
تقل عن السنة، وآحر حكام بغداد من امراء دولة القره قيونلو هو شاه منصور 
الذي حكم بغداد ألش�هر قليلة فقط، حيث انتهى حكم دولة القره قيونلو وابتدأ 
حك�م دولة اآلق قيونلو دولة أصحاب الخروف االبيض أو دولة اصحاب الش�ياه 

البيض.
وكان مؤس�س هذه الدولة قد امتلك بغداد س�نة 1403 م زمن الدولة الجالئرية، 
لكن تيمورلنك طرده منها، وكان هذا قد قدم املساعدة للسلطان أحمد الجالئري 
وت�زوج ابنت�ه، وهذا هو قره محمد والد قره يوس�ف الذي فتح بغداد بواس�طة 
ابنه شاه محمدن ويف فرتة حكمه حاول السلطان أويس بن الشاه ولد الجالئري 
مهاجمة بغداد، حيث اندفع اليها من مدينة تس�رت التي يحكمها، لكنه انسحب 
بس�بب وص�ول قوات لنجدة ش�اه محمد يف بغ�داد، وقد تعرضت بغ�داد يف هذه 
الفرتة للخراب والغالء والوب�اء حتى قيل ان الناس أكلت الكالب وامليتة، وهاجم 

االمري أسبان بغداد، واستوىل عليها وهرب شاه محمد اىل املوصل.
ولقد تدهور الوضع السيايس يف بغداد بعد احتالله بغداد ألن سلطة القره قيونلو 
تش�مل املراك�ز املهمة، وقد حصل تنافس عى أش�ده بعد وفاة قره يوس�ف بني 
ولديه، إذ سعى ولده اسبان اىل انتزاع بغداد وقد تمكن من تحقيق ذلك الحقاً، إذ 
تعرضت بغداد لهجوم واس�ع شنه اس�بان بن قره يوسف، وبعد معارك طاحنة 
تمكن من الس�يطرة عليها، وبعد وفاة أس�بان توىل حكم بغداد ابنه فوالذ، فقاد 
الس�لطان جيهان شاه وحارص بغداد س�تة أشهر تمكن يف نهايتها من دخول بغداد 
فخربها، وس�جن فوالذ الذي لم يلبث أن تويف يف س�جنه، وق�د ربطت بغداد مبارشة 
بعاصمة القره قيونلو مدينة تربيز، وتوىل ابنه االمري مممدي مربزا وبعده ابنه االخر 
بيو بوداق، ولقد ش�جع الراع بني والده جيهان ش�اه والتيموريني وانشغال والده 
يف املعارك بجهة جورجيا أن يتحرك لالستيالء عى تربيز، لكنه عاد ادراجه اىل بغداد، 
وبع�د ذلك قاد ب�ري بوداق حملة لضم شوش�رت اىل ملكه يف بغداد، ف�كان له ما أراد، 
وهاجم بعد فرتة مدينة أصفهان، وقد عرض عليه والده حكم مدينة شرياز بدالً من 
بغ�داد، لكنه رفض النه يطم�ع يف حكمهما معاً، لذلك نرى ان�ه جمع أرباب الحرف 
والصناع�ات من مدينة ش�رياز، وأخذهم اىل بغداد وقطع االموال التي يتم ارس�الها 
اىل أبيه، لذا فإن ابيه وصل بجيش�ه وفرض حصارا عى بغداد، حيث القى أهل بغداد 
األمرين من عنت وعناد املقاتلني وشهدت بغداد مجاعه، فاستسلم بري بوداق فلحقه 
أخ�وه محمد نريزا وقتل�ه، وبعد ذلك حصلت حرب بني جيهان ش�اه والقائد الجديد 

انتر عليه، لذا حرك االخري ل�آق قيونلو، الخراف البيض، حس�ن أوزون الذي 
حاميتها قوات�ه اىل بغداد بعد قتله جيهان ش�اه،  لكن 

بغ�داد قاوم�ت ولم تستس�لم، وآلت االمور  يف 
اىل األم�ري ب�ري محم�د الط�وايش 

الذي اش�رتك يف قت�ل بري بوداق 
وحكمه�ا ثالث س�نوات، ثم 

ت�وىل بغ�داد االمري حس�ن 
ع�يل ب�ن زينل مل�دة قليلة 
ث�م حكمها منصور الذي 
حك�م بغ�داد م�دة أقل، 
حكم  انتهى  وبمقتل�ه 

يف  قوينل�و  الق�ره 
بغ�داد، وب�دأ حكم 

اآلق قوينلو.

أثارت الفنانة، كارول س�ماحة، حالة من الجدل 
يف فرنس�ا، بس�بب تصويرها فيديو كليب جديدا 
ألغنيتها التي تحمل اس�م “مش هعيش”، وذلك 
بع�د تصوير أح�د مش�اهد الكليب وال�ذي يأتي 
يف إط�ار درامي للعم�ل الفني الذي تح�اول فيه 

“كارول” االنتحار من رشفة أحد املنازل.
وكش�ف املخرج، جاد ش�ويري، عن تفاصيل ما 
ح�دث يف إتصال هاتفي مع س�ارة املن�ذر ووائل 

منصور بربنامج “عيش�ها بانرجي”، عى راديو 
“إينرجي ٩٢.١”، أن مش�هد التصوير أثار الفزع 
ل�دى املارة عندم�ا وقف�ت “كارول” أعى رشفة 
منزل محاول�ة االنتحار ضمن الس�ياق الدرامي 
للكلي�ب، حيث اعتقد الناس أنه�ا تحاول بجدية 

االنتحار دون أن يعلموا بتصوير الكليب.
وتاب�ع: “الناس حاول�وا التدخ�ل إلقناعها بعدم 
االنتحار، إضاف�ة إىل تدخل الرشطة الفرنس�ية، 

حي�ث دخل أف�راد األمن للمن�زل من أجل 
التحقيق معها، إىل أن تم توضيح األمر”.

أغني�ة “م�ش هعي�ش” هي عم�ل جديد 
للفنانة اللبنانية كارول سماحة، باللهجة 
املرية، م�ن كلمات أمري طعيمة، ألحان 
إسالم زكي، وتوزيع ألكسندر ميساكيان، 
وانته�ت كارول من تس�جيلها منذ أيام يف 

مر، استعداداً لطرحها قريًبا.

دخلت مصمم�ة األزي�اء املغربية 
والفنانة الس�ابقة بسمة بوسيل 
عالم إخراج الكليبات، إذ كان أول 
أعماله�ا فيديو كليب أغنية »روق 

علين�ا« للفنان�ة عالي�ا، والتي تّم 
طرحها عرب »يوتيوب«.

وألح�ان  كلم�ات  م�ن  األغني�ة 
الش�افعي وتوزي�ع جالل  عزي�ز 
الحم�داوي، وق�د حققت نش�بة 
مش�اهدة عالية منذ طرحها يوم 
أل�ف  ال��600  أم�س، بتخطيه�ا 

مشاهدة يف أقل من 24 ساعة.
يذكر أن الفنان�ة عاليا قدمت من 
قب�ل دويت�و مع الفنان�ة املري 
تامر حسني زوج بوسيل يف أغنية 
»أطمن« والتي ص�درت يف ألبومه 

»اخرتت صح« سنة 2010.

بسمة بوسيل تدخل عالم إخراج 
الكليبات.. وهذه أول أعمالها

رقص�ت النجم�ة اللبناني�ة، 
هيفاء وهبي، داخل لوكيشن 
تصوي�ر مسلس�لها »أس�ود 
فات�ح«، يف لبنان ع�ى أنغام 
أغنية بن�ت الجريان، ملطربي 
املهرجانات حس�ن شاكوش 

وعمر كمال.
وح�رص عم�ر كم�ال ع�ى 

الفيديو عرب  إعادة ن�رش 
بموق�ع  حس�ابه 

 ، م ا نس�تجر ا
وعل�ق قائالً 

:« مل�ا بنت 
ن  لج�ريا ا
الحقيق�ة 

تغن�ي 
لنفسها«.

نرشت  فقد 
وهبي  هيفاء 

مقاط�ع فيدي�و 
عرب خاصية الستوريز 

عى حس�ابها عى انستغرام 
ظه�رت فيه لحظ�ة دخولها 
موقع تصوير مسلسل »أسود 
يفاجئه�ا  أن  قب�ل  فات�ح« 
بالبالونات والطبل  العاملون 

واغنية »هابي بريثداي«.
فيم�ا ظهرت هيف�اء وهبي، 
يف مقط�ع اخر، وهي ترقص 
عى قرع الطبل بني البالونات 
معربة ع�ن س�عادتها بهذه 

املفاجأة.
مسلسل »أسود فاتح« تأليف 
أمني جم�ال وإخ�راج كريم 
هيف�اء  وبطول�ة  الع�دل 
وس�المة  وهب�ي 
جين�ا  و ر و
وأحمد فهمي 
معتص�م  و
ر  لنه�ا ا
ي  ص�رب و
فواز وعمر 
لس�عيد  ا
س  ا ف�ر و
ورانيا  س�عيد 
منصور وحس�ام 
وحن�ان  الجن�دي 
ص�الح  ونان�ي  س�ليمان 
ون�ارص س�يف ونبي�ل ن�ور 
العمل  الدين، وتدور أح�داث 
يف إط�ار اجتماع�ي ال يخل�و 

من التشويق.

اعل�ن الفن�ان امل�ري، تامر 
حس�ني، تأجيل حفالت�ه التي 
كان�ت مق�ررة يف ش�هر اذار، 
وذلك بس�بب قرار مر بمنع 
الحف�الت والتجمع�ات حرصا 
ع�ى الس�المة، ومنع انتش�ار 

فريوس كورونا.
حس�ابه  ع�ى  تام�ر  وكت�ب 
مواق�ع  اح�د  ع�ى  الخ�اص 
التواص�ل االجتماعي: »حرصا 

عى الس�المة العامة للمجتمع 
االجرائ�ات  م�ع  تماش�ًيا  و 
االحرتازي�ة لجمهوري�ة مر 
العربي�ه بوق�ف كل الحف�الت 
كل  بش�كرهم  والتجمع�ات، 
الش�كر عى هذا القرار السليم 
حرصا عى مصلحة الناس فتم 
القادمه  الحفالت  تأجيل كافه 
ش�هر  م�ن  كل  يف  املح�ددة  و 

مارس وشهر ابريل ٢٠٢٠«.

يب�دو أن الدراما القصرية س�تكون محط 
اهتم�ام معظ�م نج�وم الوط�ن العرب�ي 
خالل الفرتة املقبل�ة؛ فبعد نجاح أكثر من 
تجربة عرب شاش�ات املنصات اإللكرتونية 
خالل الفرتة األخرية، تحّمس�ت الكثري من 
رشكات اإلنتاج إلعادة التجربة بعد املوسم 

ن�ي  مضا لر ا
املقبل.. 

نكش�ف عن منافس�ة جدي�دة تجمع بني 
نجوم الساحة الفنية عى شاشة املنصات 

اإللكرتونية.
ذك�ر أن رشك�ة املنت�ج ص�ادق الصب�اح 
لديه�ا خط�ة فني�ة قوي�ة ع�رب شاش�ة 
منصة »ش�اهد«، وذلك فور انتهاء املوسم 
الرمضاني ع�ى أن تضّم الخريطة 
املش�اريع  م�ن  مجموع�ة 
الدرامية لكل من تيم حس�ن 
ومعتصم النهار وقيص خويل، 
حي�ث سيش�ارك كل منه�م 
بم�رشوع درام�ي جديد 
ينتمي لنوعية الدراما 
القصرية عرب شاشة 
شاهد التابعة إلدارة 
محط�ة ال��أم ب�ي 

يس.
أعلن�ت  هن�ا،  إىل 

اإلعالمية لجني عم�ران تعاقدها األول مع 
رشكة ص�ادق الصباح لتخوض مش�اريع 
تمثيلية جديدة خالل عامي 2020 و2021، 
بدايًة من فيلم س�ينمائي سعودي ضخم، 

مروراَ بأكثر من مرشوع درامي.
ومن املفرتض أن تختار الرشكة فريق عمل 
مرشوعها الفن�ي األول خالل األيام املقبلة 

لبدء التحضريات األوىل للعمل.
ع�ى صعي�د آخر، ذك�ر أن رشك�ة صادق 
الصباح تحاول حالياً اإلتفاق عى مرشوع 
درام�ي ضخم م�ع النجم الس�وري قيص 
خويل لرمض�ان 2021 بع�د تعاونهما معاً 
ع�ى م�دار عام�ني بمسلس�يَل »خمس�ة 
املنتظ�ر  الرمضان�ي  ون�ص« ومسلس�له 
»2020« أم�ام نادي�ن نس�يب نجيم حيث 
يواصل تصوير مش�اهده تمهي�داً لعرضه 
عرب شاش�ة ال�أم بي يس وال�أل بي يس يف 

رمضان املقبل.

ظهور أعراض جديدة لفيروس 
»كورونا«

»هيفاء وهبي« تدخل عيد ميالدها 
بـ«زفة شعبية« 

محاولة انتحار كارول سماحة من شرفة أحد المنازل والشرطة تنقذها 

تيم حسن وقصي خولي ومعتصم النهار تحت شعار واحد

تامر حسني يؤجل حفالته

“كورونا” يصل إلى مواقع التصوير.. ويهدد أعمال الموسم الرمضاني

طارق حرب

منمنمات 

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

١- اكتب عى الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
٢- املكياج او واقي الش�مس او املرطبات أو الغس�ول  املعط�ر يقلل من تفكريك يف 

»مسح الوجه«. 
- اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول »رائحته« تذكرك بعدم »مسح الوجه«.

3- استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العني.
4- استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

5- اس�تخدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك كل ١5 دقيقة برضورة أال تمس�ح عى 
وجهك .

6- لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
7- اشياء تجنبك املسح :

- التس�تخدم ط�الء االظافر - اس�تخدم قطرة العني - اس�تخدم مرطب�ا للبرشة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية

احتفل عدد من أق�ارب الحاج، عارف 
عطي�ة الجداي�ة، يف بلدة صما ش�مال 
األردن، بعق�د قران الح�اج البالغ من 
العم�ر 103 أع�وام، لتك�ون الواقع�ة 
األوىل ملعم�ر يعقد قرانه به�ذا العمر، 
عى وفق أقاربه. وذكر أقارب الجداية 
أن الح�اج ع�ارف البال�غ م�ن العمر 
103 س�نوات أقدم عى خطبة س�يدة 
بعم�ر 49عام�ا، وذل�ك لتكم�ل مع�ه 
حياتها، عق�ب وفاة زوجته األوىل قبل 
عدة أش�هر. حاول أبناء الحاج، إقناع 

والده�م للعي�ش معه�م يف منازله�م 
عق�ب وفاة زوجته، إال أنه رفض ذلك، 
وأكد رغبته العيش بمنزل مستقل مع 
زوجت�ه. وبني أقارب جداية، أن الحاج 
يتمت�ع بصح�ة جيدة وبق�ي مواصال 
عمله يف التجارة حتى س�نوات قريبة، 
الفتني إىل أنه يتمتع بروح شبابية وهو 
ما دفعه لإلقدام عى خطوة الخطوبة. 
وأش�اروا إىل أنه عرّب عن سعادته لعقد 
قرانه، وتمنى أن ينعم بحياة مستقرة 

وهنيئة، برفقة زوجته الجديدة.

حذف�ت رشك�ة اإللكرتوني�ات 
»أب�ل«  العمالق�ة  األمريكي�ة 
عدداً م�ن التطبيقات املرتبطة 
كورون�ا  ف�ريوس  بانتش�ار 
م�ن   )19 )كوفي�د  املس�تجد 
»آب  اإللكرتون�ي  متجره�ا 
ستور« ألنها ال تتبع مؤسسات 
معتم�دة مث�ل الحكوم�ات أو 

املستشفيات.
وذكر أن هذه الخطوة تستهدف 
منع انتشار املعلومات املضللة 

أو الخطأ عن املرض.
ونق�ل عن أربعة م�ن مطوري 
أب�ل  إن  الق�ول  التطبيق�ات 
التي  رفضت ن�رش التطبيقات 
تعرض حالة انتشار الفريوس 
واملناط�ق  ال�دول  مختل�ف  يف 

وكذل�ك ال�دول املوج�ود فيه�ا 
إصاب�ات مؤك�دة بالف�ريوس. 
وتعتمد بعض هذه التطبيقات 
م�ن  مأخ�وذة  بيان�ات  ع�ى 
مص�ادر مثل منظم�ة الصحة 
العاملي�ة. وق�ال املط�ورون إن 
موظف�ي أبل قال�وا لهم إن أي 
يشء متعلق بف�ريوس كورونا 
املس�تجد يج�ب أن يصدر عن 
مؤسس�ات صحية معتمدة أو 
حكومي�ة. وق�ال مط�ور آخر 
مكتوب�اً  رداً  أرس�لت  أب�ل  إن 
الت�ي  »التطبيق�ات  إن  يق�ول 
تحت�وي عى معلومات بش�أن 
البيانات الطبية السارية يجب 
أن تقدمه�ا مؤسس�ة معرتف 

بها«.

معمر أردني بعمر 103 سنوات يحتفل 
بعقد قرانه  

 )آب ستور( يرفض التطبيقات الخاصة 
بـ«كورونا«


