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بغداد/ الزوراء:
اعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الص�در، ام�س الس�بت، ميث�اق “ث�ورة 
االصالح”، وفيما دع�ا اصحاب )القبعات 
الزرق( اىل االنس�حاب وتسليم امر حماية 
املتظاهرين السلميني والخيام بيد القوات 
االمني�ة، طالب ب�أن يكون ي�وم الجمعة 
يوم�ا لتظاه�رات عراقية حاش�دة.وقال 
السيد الصدر يف تغريدة له، تضمنت ميثاق 
“ثورة االصالح”، اطلعت عليها “الزوراء”: 
ان االس�تمرار ع�ى س�لمية التظاهرات، 
وه�ذا يعني ع�دم اجبار اي ش�خص عى 
وع�دم  مطلق�ا،  واالحتج�اج  التظاه�ر 
قط�ع الط�رق واالرضار بالحي�اة العامة 
وع�دم منع الدوام يف امل�دارس كافة، واما 
الجامعات وم�ا يعادلها فيكون اختيارية 
وم�ن دون اجبار عى الدوام وعدمه.ودعا 
السيد الصدر اىل “عدم التعدي عى األمالك 
الخاصة والعامة، وع�ى املرافق الخدمية 

ذل�ك مطلق�ا،  واملق�ار، وغ�ر  والص�ور 
واخالء مناط�ق االحتجاج واالعتصام من 
اي مظاه�ر التس�ليح.. وينطبق ذلك عى 
املولوت�وف والقاع�ات والع�ي وغره�ا 
مطلقا، وذلك بتسليمها للقوات االمنية”.

بغداد/ الزوراء:
تتأث�ر منطق�ة ال�رق األوس�ط بموجة 
برد قطبي�ة قارس�ة، وانخف�اض قيايس 
يف درج�ات الح�رارة، حس�بما ذكر موقع 
“طق�س العرب”.وتؤثر الكتلة القطبية يف 
عموم مناطق بالد الش�ام والعراق وصوال 
إىل الجزيرة العربية والخليج، وتشمل أكثر 
من 2.5 مليون كيلومرت مربع.وتغطي هذه 
الكتل�ة كال من تركيا، والعراق، وس�وريا، 
واألردن، وفلس�طني، ولبن�ان، والكوي�ت، 
وشمال ووسط اململكة العربية السعودية، 
وغرب�ي األرايض اإليراني�ة، باإلضاف�ة إىل 

األجزاء الش�مالية والوس�طى من منطقة 
الع�رب” وصول  الخليج.وتوق�ع “طقس 
درج�ات الح�رارة إىل مس�تويات خط�رة 
خالل اليومني املقبلني تصل إىل 10 درجات 
تحت الصفر، وبش�كل يه�دد حياة الناس 
إذا ل�م يتعامل�وا بجدية مع ه�ذه الحالة.
ويتوق�ع أن تنخفض درج�ات الحرارة يف 
العاصم�ة األردني�ة عم�ان، إىل 5 درجات 
دون الصف�ر، يف ح�ني يتوق�ع أن تك�ر 
العاصمة الس�ورية دمش�ق بعض األرقام 
القياس�ية املسجلة س�ابقا، واألمر ذاته يف 

العاصمة العراقية بغداد.

تايالند/ متابعة الزوراء:
أطل�ق جن�دي تايالن�دي النار عش�وائيا 
بهجوم قرب مركز تجاري ش�مال رشقي 
البالد، فقتل 17 شخصا عى األقل واحتمى 
داخل املركز، امس السبت.وقالت الرطة 
التايالندي�ة إن جنديا أقدم عى إطالق نار 
بصورة عش�وائية يف مدينة كورات، األمر 
الذي أس�فر عن مرصع 17 ش�خصا عى 
األقل، وإصابة آخرين، عى وفق ما قالت 
صحيفة “بانكوك بوست”.وقال املتحدث 

باسم الرطة، كريس�انا باتاناشاروين، 
يف ترصي�ح ل�”فرانس ب�رس”: إن هناك 
“أكثر من 10 قتى” والعديد من الجرحى. 
مشرا إىل أن السلطات اضطرت إىل إغالق 
مركز تجاري يف املدينة يف إطار مالحقتها 
للجندي القاتل.وكانت الرطة أعلنت، يف 
وقت سابق، أن الجندي “استخدم سالحا 
رشاش�ا، وأطلق النار عى ضحايا أبرياء، 
األم�ر ال�ذي أدى إىل س�قوط العدي�د من 

الجرحى والقتى”.

واشنطن/ طهران/ متابعة الزوراء:
ح�ذر تقري�ر ن�ره مرك�ز الدراس�ات 
 ،)CSIS( االسرتاتيجية والدولية األمركي
من أن إيران طورت قدراتها الصاروخية 
لتصبح “أكثر دقة”، وفيما أش�ار إىل أنها 
ربم�ا تمتلك القدرة ع�ى “تعطيل” عمل 
القواعد األمركية يف املنطقة، جدد الجيش 
اإليران�ي تأكي�ده أن الق�وات األمريكي�ة 
الهج�وم  يف  فادح�ة  خس�ائر  تكب�دت 
الصاروخي الذي ش�نته إيران عى قاعدة 

عني األس�د يف العراق، معتربا أن الواليات 
املتحدة س�تعرتف بذلك قريبا.وكتب إيان 
وليام�ز يف التقري�ر أن “الهج�وم ال�ذي 
قام�ت به إيران ضد قاعدة عني األس�د يف 
العراق، التي تضم قوات أمركية ردا عى 
مقتل قاس�م س�ليماني، كانت له تبعات 
أك�رب من مجرد هجوم ل�م يقصد إحداث 
رضر” بحس�ب ترصيح�ات املس�ؤولني 
األمركيني.ويشر الهجوم كذلك إىل مدى 
ق�درة أنظم�ة الصواري�خ اإليراني�ة عى 

“تعطيل” العمليات العس�كرية للواليات 
املتح�دة وحلفائه�ا يف الرق األوس�ط.

وكان الح�رس الث�وري اإليراني قد أطلق 
نحو 20 صوارخا باليس�تيا عى قاعدتي 
“ع�ني األس�د” يف األنب�ار و”حري�ر” يف 
أربي�ل بكردس�تان العراق، وعن�د وقوع 
الهج�وم كان معظم الجن�ود األمركيني 
ال�1500 يف قاعدة عني األسد قد تحصنوا 
داخ�ل مالج�ىء بع�د تلقيه�م تحذيرات 
م�ن رؤس�ائهم.ويف البداية، قال�ت وزارة 

الدف�اع إن “الهج�وم لم ي�ؤد إىل إصابات 
يف صف�وف الق�وات األمركي�ة وأح�دث 
أرضارا مح�دودة يف القاع�دة، ث�م أعلنت 
بعد ذلك تش�خيص 34 من أفراد الجيش 
بإصاب�ات يف الدم�اغ”. وليام�ز ق�ال يف 
تقري�ره إنه “علم من�ذ البداية أن أرضارا 
لحقت بالقوات األمركية”. مشرا إىل أن 
“64 عن�رصا يف القوات ت�م إخالؤهم من 
القاعدة وتلق�وا الرعاية الطبية إلصابات 
يف الدم�اغ، وه�ذا الرق�م ارتف�ع بم�رور 

الوقت، وال يزال مرش�حا لالرتفاع، وذلك 
ألن مثل ه�ذه األع�راض ال تظهر فورا”.

وتاب�ع الباحث ان “هذه اإلصابات وقعت 
ألن القوات لم تكن جميعها يف وضع آمن 
يف الغرف املحصنة تحت األرض، وتم نر 
بعض الجنود يف مواقع مكش�وفة للدفاع 
عن القاعدة يف ح�ال وقوع هجوم، بينما 
وقف البع�ض اآلخر فوق األرض ملواصلة 

تشغيل الطائرات من دون طيار.

الزوراء / يوسف سلمان:
م�ع اس�تمرار رئي�س ال�وزراء املكلف 
محمد عالوي بتداول مفاوضات تشكيل 
الحكوم�ة املؤقت�ة، ع�اد الحدي�ث عن 
فرص اجراء االنتخابات املبكرة  يشغل 
اروقة مجلس النواب باعتباره مفصال 
اساس�يا مهما يف توجيهات املرجعيات 
الدينية ومطالب املتظاهرين السلميني، 
حيث اك�د تحالف الفتح امكانية اجراء 
انتخاب�ات مبك�رة خالل م�دة اقصاها 
عام واحد، عى ان يتم استكمال قانون 

االنتخابات الجديد واس�تكمال هيكلية 
مفوضي�ة االنتخابات.وقال النائب عن 
التحال�ف، عامر الفايز،  ل��« الزوراء » 
: ان »اج�راء االنتخابات ل�ن تكون قبل 
خمس�ة او ستة اشهر، لكن من املمكن 
ان يت�م اجراؤها يف موع�د اقصاه عام 
واحد بحال استكمال جميع االجراءات 
القانوني�ة والفنية ». مبين�ا ان »هناك 
حاجة إلكم�ال قان�ون االنتخابات من 
خ�الل تحدي�د الدوائ�ر االنتخابية التي 
ت�م وضعه�ا يف القانون املص�وت عليه 

الب�رصة  محافظ�ة   « ان  ».واوض�ح 
حددت لها الدوائ�ر االنتخابية، لكنه لم 
يتم تحديد ع�دد الدوائر االنتخابية لها، 
وح�دود كل دائ�رة منها«.واض�اف ان 
»االمر يتعلق بمفوضية االنتخابات التي 
لم تكتمل هيكليتها حتى اللحظة، وهي 
بحاجة الس�تكمال الدوائ�ر االنتخابية 
لتوف�ر  املفوضي�ة  حينه�ا  لتتح�رك 
واملطبوعات  اللوجس�تية  املس�تلزمات 
لغرض اج�راء االنتخاب�ات«. مبينا انه 
» إذا ق�ام مجل�س النواب بحل نفس�ه 

س�تتحول الحكومة تلقائيا اىل حكومة 
ترصيف اعمال، لكن الدستور حدد مدة 
اقصاه�ا 60 يوم�ا إلج�راء االنتخابات 
بع�د ح�ل الربمل�ان لنفس�ه«. يأتي ذلك 
بعد ان اك�دت اللجنة القانونية النيابية 
ان اج�راء االنتخاب�ات املبك�رة يعتم�د 
عى ح�ل مجلس النواب لنفس�ه. وقال 
عضو اللجنة النائب، حس�ني العقابي، 
»اج�راء  ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
االنتخاب�ات املبكرة يحت�اج اىل عاملني 
اساس�يني، االول مخاطب�ة املفوضي�ة 

العليا لالنتخابات بش�أن اس�تعداداتها 
الفنية واللوجس�تية إلجراء االنتخابات 
».وأض�اف ان »العامل االخ�ر فإنه من 
الناحي�ة الدس�تورية ال يمك�ن اج�راء 
اي انتخابات مبك�رة إال بعد ان يصوت 
مجل�س الن�واب عى حل نفس�ه بثلثي 
أصوات أعضائه«. مبينا ان » س�تكون 
الحكومة حكومة ترصيف اعمال، وتتم 
الدعوة اىل اجراء انتخابات نيابية خالل 
60 يوماً من تأري�خ التصويت عى حل 

الربملان«.

الفتح لـ        : االنتخابات املبكرة تعتمد على استكمال قانون جديد وهيكلية املفوضية
خالل مدة أقصاها عام واحد أو حل الربملان نفسه بتصويت ثلثي أعضائه

بغداد/ الزوراء: 
ج�دد املتظاه�رون يف بغ�داد، وع�دة محافظ�ات، موقفهم 
الراف�ض لتكلي�ف محمد ع�الوي برئاس�ة الحكومة خلفا 
للمس�تقيل ع�ادل عبد امله�دي، مؤكدين اس�تمرارهم عى 
النهج الس�لمي، فيما ش�ددوا عى رضورة تشكيل حكومة 
فاعلة من وزراء مس�تقلني. وطال�ب املتظاهرون برضورة 
إلغاء نظام املحاصصة وتش�كيل حكومة انتقالية برعة، 
محذري�ن م�ن اس�تمرارا نه�ج التوافقية السياس�ية الذي 
جل�ب “الك�وارث” للبلد. كما دع�ا املتظاهرون، يف رس�الة 
وجهوه�ا إىل األم�ني العام لألم�م املتح�دة، بالتدخل لوقف 
العنف، الذي تس�بب بمقت�ل أكثر من 800 ش�خص وأكثر 
م�ن 25 ألف جري�ح، بحس�ب إحصائي�ة للمتظاهرين، يف 
حني أف�ادت مفوضية حقوق اإلنس�ان العراقية، أمس، إىل 
مقتل أكث�ر من 500 ش�خص.ويف محافظة باب�ل، تظاهر 
املئات وس�ط مدينة الحل�ة رفضاً لتكليف ع�الوي، يف حني 
شهدت محافظة القادس�ية أيضاً تظاهرات وهتافات ضد 
االحزاب، يف حني اس�تمرت التظاهرات يف محافظة ميسان. 

اىل ذلك، جدد املحتجون يف س�احة الحبوبي يف محافظة ذي 
قار رفضهم تكليف محم�د عالوي، هاتفني “محمد توفيق 
عالوي مرفوض باس�م السيستاني مرفوض”.ويف البرصة، 
تواصلت التظاهرات العش�ائرية الداعم�ة ملوقف املحتجني 
الرافضني لتكليف عالوي.وشهدت محافظتا النجف وكربالء 
تظاه�رات متواصلة، فيما تعهدت الق�وات األمنية بحماية 
س�احات التظاه�ر بع�د موجة صدام�ات دامية أس�فرت 
عن وق�وع قت�ى ومصابني خ�الل األيام املاضية. وتش�هد 
عدة محافظ�ات منذ األول تري�ن األول املايض تظاهرات 
للمطالب�ة بتحس�ني الوضع املعي�ي، ومكافحة الفس�اد 
والبطالة، لتتحول الحقاً إىل املطالبة بتغير النظام السيايس 
وتش�كيل حكوم�ة مس�تقلة بعيداً ع�ن األح�زاب، وإجراء 
انتخابات نيابية مبكرة.وتخللت تلك االحتجاجات الواسعة، 
الت�ي عمت العاصمة ومحافظ�ات الجنوب، محطات عنف 
متع�ددة، أدت إىل مقت�ل أكث�ر م�ن 550 متظاه�را، بينهم 
276 يف بغ�داد وحدها، منذ بداية التظاهرات، بحس�ب آخر 

إحصائية ملفوضية حقوق اإلنسان يف العراق.

بكني/ متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الصينية الرس�مية 
ارتف�اع حصيل�ة ضحاي�ا ف�روس” 
كورونا” يف البالد إىل 722 حالة وفاة، 
وأكث�ر من 34.5 أل�ف مصاب.وقالت 
)وزارة الصحة( امس السبت: “حتى 
منتص�ف اللي�ل م�ن ي�وم 7 فرباير، 
حصلت لجن�ة الصح�ة الوطنية عى 
بيانات م�ن 31 إقليم تفي�د بأن عدد 
املصاب�ني وص�ل إىل 34546 إصاب�ة، 
تت�م معالج�ة 31744 ش�خصا، من 
بينهم 6101 ش�خص بحالة حرجة، 
وف�ارق الحياة 722 ش�خصا، وتعاىف 
2050 شخصا من الفروس”.وأعلنت 
السلطات يف مقاطعة هوبي الصينية، 
ارتف�اع عدد ضحايا ف�روس كورونا 
يف املقاطع�ة إىل 699 ش�خصاً، كم�ا 
وصل عدد املصابني إىل 24.9 شخصاً.

وقال�ت وزارة الصح�ة يف املقاطع�ة 
يف بي�ان: “عدد الضحاي�ا يف مقاطعة 
هوبي ارتفع إىل 699 شخصاً، ووصل 
عدد املصابني إىل 24.9 ألف شخص”.
وأش�ار البيان إىل أن 1.1 ألف شخص 
غادروا املستش�فيات بع�د تعافيهم. 
وأعل�ن وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي، 
مايك بومبيو، مساء الجمعة، أن بالده 
مس�تعدة لتقديم 100 ملي�ون دوالر 
للص�ني والدول األخ�رى التي رضبها 
ف�روس “كورونا” الجدي�د ملكافحة 
الوب�اء.وكان الرئي�س الصين�ي، يش 
ج�ني بينغ، قد أعلن، يف وقت س�ابق، 
أن اإلجراءات التي اتخذتها س�لطات 
الف�روس  ع�ى  للس�يطرة  الب�الد 
التاجي، ومنع انتشاره، تحقق نتائج 

إيجابية.

سائرون لـ         : بعض القوى ترفض تشكيل حكومة مستقلة وتواصل ضغطها للحصول على حقائب وزارية 
القانونية النيابية: الكتل السياسية أمام مسؤولية تارخيية إلجناح حكومة عالوي

الزوراء/ حسني فالح:
كشف تحالف سائرون عن رفض بعض 
القوى السياسية تشكيل كابينة وزارية 
مستقلة، وفيما اكد انها تواصل ضغطها 
عى رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 
ع�الوي، للحصول عى حقائ�ب وزارية، 
اش�ارت اللجنة القانونية النيابية اىل ان 

الكتل السياسية امام مسؤولية تاريخية 
إلنجاح حكومة عالوي.

وقال النائب عن تحالف سائرون، صباح 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  العكي�ي، 
ترصيحات رئيس الوزراء املكلف واضحة 
بش�أن اختيار كابينت�ه الوزارية، إذ اكد 
عزمه تش�كيل كابينة وزارية مس�تقلة 

بعي�دة ع�ن االح�زاب، وتعه�د يف ح�ال 
ممارس�ة اي م�ن الكتل ضغطه�ا عليه 
سيتم كش�فها امام الرأي العام. مؤكدا: 
رغم ذلك فإن هناك ممارس�ات من قبل 
بع�ض الكت�ل السياس�ية ع�ى ع�الوي 
للحص�ول ع�ى مكاس�ب يف حكومت�ه 
الجديدة.واض�اف: ان هن�اك معلوم�ات 

تش�ر اىل رفض بعض القوى السياسية 
تش�كيل كابينة وزارية مستقلة وبعيدة 
ع�ن االح�زاب، وتح�اول الضغ�ط ع�ى 
عالوي م�ن اجل الحص�ول عى حقائب 
وزارية. مبينا: ان اب�رز هذه القوى هي 
الكتل الس�نية، إذ طالبت بالحصول عى 
مس�تحقاتها من الحكوم�ة، والبالغة 6 
وزارات.وشدد عى رضورة التزام عالوي 
بتعهدات�ه امام الش�عب العراقي، وعدم 
الرضوخ امام رغبات الكتل السياس�ية. 
مؤكدا اهمي�ة ان يكون رئي�س الوزراء 
املكلف اكثر قوة وش�جاعة ومكاش�فة 
م�ن اجل ضمان نجاح�ه يف ادارة البالد.
له�ا  السياس�ية  الكت�ل  ان  اىل:  واش�ار 
الحري�ة الكاملة بالتصوي�ت من عدمه 
ع�ى حكومة عالوي.ب�دوره، قال عضو 
اللجنة القانونية، النائب محمد الغزي، يف 
حدي�ث ل�”الزوراء”: انه يف الوقت الحايل 
فالكتل السياسية أمام مسؤولية مهمة 
وتاريخي�ة يف إنجاح تش�كيل الحكومة، 
وخصوصا ان البلد يمر بازمة سياسية، 
الس�يما وان ه�ذه الحكوم�ة تأت�ي بعد 
اس�تقالة حكوم�ة عبداملهدي.واضاف: 
يج�ب ان تبتع�د كل الكتل ع�ن مفهوم 
املحاصص�ة، وع�دم الضغط عى عالوي 
ليتس�نى ل�ه اختي�ار كابينت�ه الوزارية 
بكل حرية.وبحس�ب مصادر سياس�ية 
فإن بعض الكتل تحاول افشال حكومة 
ع�الوي من خ�الل التصويت ع�ى عدم 
منح الثقة له، ال س�يما بعد تأكيد رئيس 

الوزراء املكل�ف، محمد توفي�ق عالوي، 
ع�ى تش�كيل كابينة وزاري�ة بعيدة عن 
االحزاب، باالضافة اىل لقاءاته املستمرة 
م�ع املتظاهري�ن وبعض الش�خصيات 
“كتل�ة  ان  املص�ادر  الوطنية.وقال�ت 
سياس�ية داعمة لرئيس الوزراء املكلف، 
محم�د عالوي، تعتزم س�حب دعمها له 
بسبب لقاء عالوي عدداً من املتظاهرين 
ان  مبين�ة  العراقي�ني”.  والناش�طني 
“عالوي يتحرك رسيعاً مع فريق خاص 
غالبيته من مقربني منه، وثالثة أساتذة 
جامعي�ني عراقي�ني، أحده�م باح�ث يف 
مركز دراس�ات بريطاني معني بشؤون 
ال�رق األوس�ط، لعق�د اجتماعات مع 
ع�دد م�ن املتظاهرين والناش�طني، من 
الش�عبية  االحتجاج�ات  يف  املؤثري�ن 
للوصول اىل حلول سلمية تريض الجميع 
وتحقق مطالب املتظاهرين املروعة”.
السياس�يني  “بع�ض  ان  واضاف�ت 
ممتعض�ون م�ن لق�اءات ع�الوي م�ع 
الناش�طني واملتظاهري�ن”. الفتة اىل ان 
“سحب هذه الكتلة دعمها لعالوي يهدد 
بع�دم حصول حكومته عى ثقة مجلس 
الن�واب، خصوصاً مع وج�ود معارضة 
سياس�ية له من أطراف متعددة”.وكان 
النائب، امجد العقاب�ي، قد اكد، يف وقت 
سابق، أن رئيس الحكومة املكلف محمد 
توفي�ق ع�الوي يلتق�ي يومي�اً أربعة إىل 
خمس�ة وفود من املتظاهرين، مبيناً أن 

عالوي يريد اختيار حكومته بنفسه.

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:
تمديد  السبت،  امس  الوزراء،  رئيس  مكتب  اعلن 
امام  بغداد  وسط  الخرضاء  املنطقة  فتح  ساعات 
الفريق  الوزراء،  رئيس  سكرتر  املواطنني.وقال 
الركن محمد حميد البياتي، يف ترصيح صحفي: انه 
»تقرر تمديد ساعات فتح املنطقة الخرضاء وسط 
بغداد امام حركة سر املواطنني لتكون من السادسة 
الساعة  لغاية  كانت  بعدما  صباحا،  ال�11  لغاية 
ال�10 صباحا«.واضاف انه »تقرر ايضا تمديد فتح 
السابعة  لغاية  ظهرا  الثانية  الساعة  من  املنطقة 
الخامسة مساء«. مشرا  لغاية  بعدما كانت  مساء 

اىل ان »هذا التمديد بدأ ابتداًء من امس السبت«.

متديد ساعات فتح املنطقة 
اخلضراء وسط بغداد

السيد الصدر يعلن ميثاق ثورة اإلصالح 
ويدعو أصحاب “القبعات الزرق”  

لالنسحاب من ساحات التظاهر 

موجة برد قطبية شديدة تضرب دول 
الشرق األوسط بينها العراق

جندي تايالندي يقتل 17 شخصا برشاش

املتظاهرون يف بغداد واحملافظات يؤكدون استمرارهم 
على النهج السلمي 

ارتفاع حصيلة وفيات “كورونا” يف الصني 
إىل 722 وإصابة 34546 

شددوا على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة من وزراء مستقلني

الدفاع تدعو منتسبيها إىل أخذ دورهم احلازم جتاه من يعبث بأمن واستقرار البالد

ص 8هيئة اإلذاعة الربيطانية “بي.بي.سي” تواجه أزمة جديدة تهدد مصدر متويلها الرئيس

ص 4

 

احللبوسي: ندعم الشعب الفلسطيين وحقه يف دولة 
مستقلِة ونرفض التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي

االحتاد الربملاني العربي حيذر من املساس بالقدس

بغداد/ الزوراء: 
أك�د رئيس مجلس الن�واب، محمد الحلبويس، 
حي�ال  الالزم�ة  الق�راراِت  اتخ�اِذ  رضورة 
التحركاِت واألطماِع الصهيونيِة التي تسانُدها 
جهاٌت دوليٌة بش�كٍل غِر منصٍف يف فلسطني، 
مجددا وقوِف العراق مع الش�عِب الفلسطيني 
يف حِق�ِه بإقام�ِة دولِتِه املس�تقلِة ع�ى كامِل 
أراضيه ورفِض كِل أشكاِل التطبيع مع الكيان 
االرسائيي الغاصب، فيما حذر االتحاد الربملاني 
العرب�ي من املس�اس بالق�دس واالعرتاف بها 
عاصمة موحدة لدولة االحتالل تصعيد خطر 
يهدد أمن املنطقة ويرتكه�ا رهينة للمطامع، 

ويه�دد بافتعال ح�رب دينية تك�ون إرسائيل 
طرًفا أساس�ًيا فيها.وقال الحلبويس، يف كلمة 
الع�راق الت�ي ألقاه�ا خ�الل املؤتم�ر الثالثني 
الط�ارئ لالتحاد الربملاني العربي بش�أن دعم 
الفلسطينيني ومساندتهم يف قضيتهم العادلة: 
يف لحظ�ة تاريخي�ٍة فارق�ٍة ومهم�ٍة وخطرٍة 
وحساس�ة من حياة االمِة العربية واإلسالمية 
نلتق�ي الي�وم يف عّم�ان الهاش�ميِة العربية - 
صاحب�ِة الوصاي�ة الرعي�ِة والقانونية عى 
املقدس�اِت االس�الميِة واملس�يحية يف مدين�ِة 

القدس الريفة - .

تقرير أمريكي يقّيم الضربات على عني األسد ويؤكد: إيران قد تعطـّل عمل القواعد 
طهران: الواليات املتحدة ستعرتف خبسائرها بضربتنا ومستعدون للقضاء عليها 

فتح الطرق من ام الطبول اىل املهدية

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

اقرأ غدا يف »الزوراء«..
- »الزوراء« تفتح ملف الكهرباء الشائك وتكشف 
اسباب تراجع ساعات التجهيز واجلهات اليت تقف 

وراء تلكؤ امللف واملقرتحات إلنهاء االزمة.
- خبري اقتصادي يكشف انفاق العراق 50 مليار دوالر 

على ملف الطاقة الكهربائية خالل 16 عاما.
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سياسة

االحتاد الربملاني العربي: املساس بالقدس بافتعال حرب دينية 

بعد التحاقها قبل 5 سنوات بالتنظيم يف سوريا

احللبوسي: ندعم الشعب الفلسطيين وحقه يف دولة مستقلة ونرفض التطبيع مع الكيان االسرائيلي الغاصب

“عروس داعش” ختسر معركتها أمام القضاء الربيطاني

تقرير أمريكي يقّيم الضربات على عني األسد ويؤكد: إيران قد تعطل عمل القواعد األمريكية
طهران: الواليات املتحدة ستعرتف خبسائرها بضربتنا ومستعدون للقضاء عليها 

عالوي يدعو حملاكمة قتلة ومرتكيب 
اجلرائم حبق املتظاهرين السلميني 

السعودية تستأنف إنتاج النفط يف املنطقة 
احلدودية مع الكويت بعد توقفه 5 سنوات

بغداد/ الزوراء: 
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
حيال  الالزمة  القراراِت  اتخاِذ  رضورة 
التحركاِت واألطماِع الصهيونيِة التي تسانُدها 
دوليٌة بشكٍل غرِي منصٍف يف فلسطني،  جهاٌت 
الفلسطيني  الشعِب  مع  العراق  وقوِف  مجددا 
كامِل  عىل  املستقلِة  دولِتِه  بإقامِة  حِقِه  يف 
أراضيه ورفِض كِل أشكاِل التطبيع مع الكيان 
االرسائييل الغاصب، فيما حذر االتحاد الربملاني 
بها  واالعرتاف  بالقدس  املساس  من  العربي 
عاصمة موحدة لدولة االحتالل تصعيد خطري 
للمطامع  رهينة  ويرتكها  املنطقة  أمن  يهدد 
إرسائيل  تكون  دينية  حرب  بافتعال  ويهدد 

طرًفا أساسًيا فيها.
ألقاها  التي  العراق  كلمة  يف  الحلبويس،  وقال 
خالل املؤتمر الثالثني الطارئ لالتحاد الربملاني 
ومساندتهم  الفلسطينيني  دعم  بشأن  العربي 
فارقٍة  تاريخيٍة  لحظة  يف  العادلة:  قضيتهم  يف 
االمِة  حياة  من  وحساسة  وخطريٍة  ومهمٍة 
عّمان  يف  اليوم  نلتقي  واإلسالمية  العربية 
الهاشميِة العربية - صاحبِة الوصاية الرشعيِة 
والقانونية عىل املقدساِت االسالميِة واملسيحية 
كانت  والتي   - الرشيفة  القدس  مدينِة  يف 
 ومازالت مباِدرًة من خالل قيادِتها وحكوماِتها 

وشعِبها لدعِم القضيِة الفلسطينية .

اتخاِذ  مسؤوليِة  أمام  ونحن  اليوم   نلتقي 
واألطماِع  التحركاِت  حيال  الالزمة  القراراِت 
الصهيونيِة التي تسانُدها جهاٌت دوليٌة بشكٍل 
غرِي منصٍف وال قانوني خالًفا لقرارات الرشعيِة 
 ، عاماً  سبعني  من  اكثَر  مدى  عىل  الدولية 
فضالً عن اإلعتداءاِت املتكررِة ملئاِت املراِت عىل 

املقدساِت واملمتلكاِت واألرواح .
 وأضاف الحلبوس: إنني وانطالًقا من مسؤوليِة 
العربي  اللقاِء  هذا  يف  وشعبي  بلدي  تمثيِل 
التاريخي أؤكد املوقَف العراقي الثابَت واملبدئي 
اإلجراءاِت  وتحديداً  الفلسطينية  القضيِة  من 
تمرَر  أن  ُيراد  التي  الجانِب  أحاديَة  األخريَة 
الفلسطيني،  للحق  إجحافاً  بآخَر  أو  بشكٍل 
الشعِب  مع  العراق  وقوِف  عىل  وأشدد 
املستقلِة  دولِتِه  بإقامِة  حِقِه  يف  الفلسطيني 
عىل كامِل أراضيه ورفِض كِل أشكاِل التطبيع 
محاوالِت  وكِل  الغاصب  االرسائييل  الكيان  مع 
تمريرِها  ومحاوالِت  املنحازة  املشاريع  فرِض 

عرب سياسِة فرِض األمر الواقع .
بكِل  العراِق  كَل  العراَق  يمثل  موقٌف  وهو 
العراق  رجاِل  موقُف  إنه  وأطياِفه..  مكوناِته 
وهو  الشهداء  وقدموا  االرهاَب  واجهوا  الذين 
أللويِة  زغردن  الالئي  العراق  نساِء  موقُف 
حرِب  يف  للقتال  تغادُر  وهي  العراقي  الجيِش 
اىل  الزغاريُد  هذه  لتتحوَل  واألربعني،  الثمانيِة 

بسالٍة عراقيٍة يف معارِك جنني.
ومر  خطريًة  ظروفاً  العراُق  َل  تحمَّ لقد  وتابع: 
فإن  له  تعرض  ما  كِل  ومع  عصيبٍة  بمرحلٍة 
مواقَفه املبدئيَة الثابتَة نابعٌة من إيمان شعِبه 
الشعب  لحِق  الكامِل  ودعِمه  القضيِة  بهذه 
والكرامِة  والحريِة  الحياِة  يف  الفلسطيني 
وعىل  الهجينة،  املبادراِت  لكِل  التام  ورفِضه 
التي  القرن«  بـ»صفقة  ُيسمى  ما  رأِسها 
تتعارض مع حِق الشعِب الفلسطيني يف العودِة 
القدس،  وعاصمِتها  املستقلِة  دولِته  وإقامِة 

العراقي  شعِبنا  إيماِن  من  نابٌع  موقٌف  وهو 
بهذه القضية شأُنه يف ذلك شأُن جميِع الشعوِب 

العربية.
إىل  الحاجِة  بأمس  اليوم  إننا  بالقول:   وأكد 
الُجمِل  عن  بعيًدا  ورصيٍح  واضٍح  موقٍف 
فقوُة  للتأويل،  القابلِة  الفضفاضِة  الرماديِة 
العربي  التكاتِف  قوِة  ُتسَتمُد من  اليوم  املوقِف 
واإلخالِص والثباِت عليه وعدِم الرتدِد يف إعالِنه 
، فليس ثمَة عيٌب أو عاٌر يف أن يطالَب العربي 
بحِقه الرشعي والتاريخي، وكُل ذلك كي نقطَع 

الطريَق عىل أيِة آماٍل قد يبنيها للعدو االرسائييل 
عىل املناطِق الرخوِة يف املوقِف العربي.

وتابع: إننا يف هذه اللحظِة بحاجٍة اىل استعادِة 
روِح الكفاح العربي واألمِل العربي الذي يمنُحنا 
املسلوبِة  الرِضنا  واالستعادِة  بالعودِة  الثقَة 

وقدِسنا املغتصِب.
 وختم الحلبويس كلمته بالقول: اتقدم بالشكِر 
الجزيل  للمملكِة األردنيِة الهاشميِة وعىل رأِسها 
وحكومُة  وشعُب  الثاني  عبدالله  امللك  جاللُة 
املهندس  االخ  ومعايل  نواِبها  ومجلُس  اململكِة 
العربيِة  الضيافِة  حسِن  عىل  الطراونة  عاطف 
لدعم  الجاِد  والتواصِل  والتفاعِل  الهاشميِة 
اخوتي  واشكُر  كما  الفلسطينيِة،،  القضية 
الوفوِد  ورؤساَء  املعايل  اصحاَب  واخواتي 
الثالثني  الجلسِة  لحضوِر  العربيِة  الربملانيِة 
ملناقشِة  العربي  الربملاني  ملجلِس  االتحاِد 
عربٍي  موقٍف  واتخاِذ  الحساسِة  املستجداِت 

موحد.
الطارئ  لالجتماع  الختامي  البيان  أكد  ذلك  اىل 
كل  رفض  العربي،  الربملاني  لالتحاد  الثالثني 
مشدًدا  إرسائيل،  مع  العربي  التطبيع  أشكال 
عىل التمسك باملبادرة العربية للسالم يف 2002.

املجتمعون  يتمسك  الختامي:  البيان  وقال 
والعرشين  التاسع  أعمال  يف  املتخذ  بموقف 
أشكال  رفض   ،2019 عمان  يف  املجتمع 

التطبيع.
بمرجعيات  املجتمعون  يتمسك  وأضاف: 
يف  للسالم  العربية  واملبادرة  األممية  القرارات 

2002 التي مثلت توافًقا عربًيا.
وأكد البيان الختامي: أن أوىل الخطوات ملواجهة 
التأكيد  هو  بفلسطني،  تحيط  التي  املؤامرات 
لتشكل جبهة ضد  الفلسطينية  املصالحة  عىل 

من يحاول النيل بفلسطني.
وشدد أيًضا عىل أن املساس بالقدس واالعرتاف 
تصعيد  االحتالل  لدولة  موحدة  عاصمة  بها 
رهينة  ويرتكها  املنطقة  أمن  يهدد  خطري 
تكون  دينية  حرب  بافتعال  ويهدد  للمطامع، 

إرسائيل طرًفا أساسًيا فيها.
املقدسات  عىل  الهاشمية  الوصاية  أن  وتابع: 
تاريخي  حق  بالقدس  واملسيحية  اإلسالمية 
بالوضع  العبث  وإن  به  العالم  اعرتاف  ضمنه 
بموجب  مدان  قرار  هو  بالقدس  القانوني 
السلطة  ودعم  الدولية،  الرشعية  القرارات 
التي  الجهود  مقدمة  يف  لتظل  الفلسطينية 

تحمي الحقوق الفلسطينية.
تضع  قانونية  إجراءات  عن  البحث  أن  وأكد: 
حًدا لإلجراءات اإلرسائيلية غري القانونية وغري 
لتنظيم  العالم  حول  الشعوب  ودعا  الرشعية. 
الدولية  املؤسسات  أمام  احتجاجية  وقفات 

لتعرية وجه االحتالل.

لندن/ متابعة الزوراء:
بـ”عروس  املعروفة  بيغوم،  شميمة  خرست، 
داعش”، معركة جديدة أمام القضاء الربيطاني، 
من  بحرمانها  قراره  عىل  التأكيد  جدد  الذي 
باألمن  تتعلق  ألسباب  الربيطانية  الجنسية 

القومي.
القاضية،  برئاسة  االستئناف  محكمة  وأصدرت 
قرار  أن  عىل  مشددة  حكمها،  لينغ،  إليزابيث 
اتخذه  الذي  الربيطانية  الجنسية  من  حرمانها 
وزير الداخلية الربيطاني السابق، ساجد جاويد، 
الجنسية، حيث  لم يجعلها عديمة  بحق شميمة 
فإنها  وبالتايل  بنغالديشية،  أصول  من  أنها 
بموجب القانون البنغالدييش، ال يمكن أن تصبح 

بال جنسية.
وخلصت املحكمة إىل أن بيغوم “وضعت نفسها يف 
الخاصة، وألفعال  املوقف كنتيجة لخياراتها  هذا 
به  قامت  يشء  أي  بسبب  ليس  لكن  اآلخرين، 

وزارة الداخلية الربيطانية”.
ويف هذا السياق، نفت بنغالديش أن تكون شميمة 

قد طلبت الجنسية البنغالية.
من جهة أخرى، أعلن محاميها، دانيال فورنر، أن 
موكلته ستستأنف القرار “عىل سبيل االستعجال 
لشميمة  يمكن  “كيف  متسائال  االستثنائي”، 
قرار  وعادلة  معقولة  طريقة  بأي  تتحدى  أن 
حرمانها من جنسيتها، وهي امرأة شابة يف خطر 

شديد؟”.
عىل  الداخلية  وزارة  باسم  متحدث  علق  بدوره، 
أن  مؤكدا  شميمة،  بقضية  االستئناف  حكم 
وستعمل  بالحكم  ترحب  الربيطانية  الحكومة 
املتحدة  اململكة  وأمن  سالمة  ضمان  عىل  دائما 
كأولوية.ويف التفاصيل، خرست شميمة شكواها 

يف مرحلة االستئناف، أمس الجمعة، والتي كانت 
إثر سحب  الربيطانية  الحكومة  بها ضد  تقدمت 
يف  بالتنظيم  االلتحاق  أعقاب  يف  منها  الجنسية 
املكلفة  الخاصة  اإلجراءات  لجنة  سوريا.وقررت 
النظر يف شكاوى االستئناف املتعلقة بالهجرة أن 
الـ20 عاماً  ذات  الشابة  الحكومة ال يجعل  قرار 

بال جنسية، إذ إنها تنحدر من بنغالدش.
الحكم،  تالوته  أثناء  بلوم  دورون  القايض  وقال 
أنتجتها  وضعية  يف  نفسها  “وجدت  بيغوم  إن 
قراراتها الخاصة وأفعال آخرين، ولم ينتجها أي 

قرار صادر عن وزير الداخلية”.
موكلته  أن  فورنر  دانيال  محاميها  أعلن  حني  يف 

ستستأنف القرار.
يذكر أن الشابة الربيطانية من أصل بنغالدييش، 
برفقة   2015 عام  سوريا  إىل  سافرت  كانت 

زميلتي دراسة. وتزوجت بعمر 15 عاماً من شاب 
يف تنظيم داعش يكربها بثمانية أعوام من أصول 

هولندية.
شهدها  التي  املعارك  خالل  منه  فرارها  وبعد 
 2019 السوري، وصلت يف شباط/فرباير  الرشق 
إىل مخيم لالجئني السوريني حيث أنجبت مولوداً، 

لكنه تويف بعد أسابيع قليلة.
أنجبتهما  كانت  لها  آخران  مولودان  تويف  كما 

سابقاً يف سوريا.
منها  الجنسية  الربيطانية  السلطات  وسحبت 
ألسباب قالت إنها أمنية، واعتربت أّنه بمقدورها 
بنغالدش  أن  غري  بنغالديش،  سفر  جواز  طلب 

أعلنت أن الشابة لم تطلب أبداً الجنسية.
األول/أكتوبر،  ترشين  يف  استماع  جلسة  وخالل 
تعّد  “ال  موكلته  إّن  هيكمن  توم  محاميها  قال 

املحكمة  قرار  أّن  موضحاً  بنغالدشية”،  مواطنة 
“جعلها بال جنسية”.

املقبلة  املرحلة  خالل  القضاء  يقرر  أن  ويتوجب 
ما إذا كانت لدى الحكومة الربيطانية دواع أمنية 
اململكة  إىل  العودة  من  ملنعها  مرشوعة  قومية 

املتحدة.
مقابالت  يف  اعرتفت  كانت  شميمة  أن  إىل  يشار 
ما  رؤية  تتوقع  لم  وأنها  نادمة،  بأنها  سابقة 
وطلبت  الداعشية”،  الخالفة  “ظل  تحت  شهدته 

الرأفة والسماح لها بالعودة إىل بريطانيا.
لكن صحيفة “تلغراف” الربيطانية نقلت يف أبريل 
من العام املايض عن شهود عيان سوريني قولهم 
إن شميمة بيغوم كانت تعمل يف “رشطة األخالق” 

لداعش، أو ما يعرف بالحسبة.
يف  أكدت  الداعشية  العروس  أن  من  الرغم  وعىل 
يف  عنرصا  تكن  لم  أنها  معها  سابقة  مقابالت 
أكدت  العارفني  أن شهادات  إال  التنظيم،  صفوف 
يبدو،  ما  عىل  و”رشيرة”  ناشطة  كانت  أنها 
وأنها حاولت تجنيد فتيات أخريات لالنضمام إىل 

التنظيم.
حاملًة  تتجول  كانت  أنها  الشهود  كشف  كما 
“الرشطية  بـ  ولقبت  كتفها،  عىل  كالشينكوف 
القاسية” التي تحاول فرض قوانني التنظيم مثل 
التقيد بزي النساء، وغريها من الرشوط التي كان 

يفرضها التنظيم عىل السكان.
ثالث  من  واحدة  بيغوم  أن  إىل  اإلشارة،  تجدر 
 2015 العام  يف  سافرن  لندن  رشق  من  طالبات 
لالنضمام إىل تنظيم “داعش”، الذي عاشت تحت 
بالجهادي  3 سنوات، وتزوجت  حكمه ألكثر من 
الثالثة  أطفالها  ومات  ريدجك،  ياجو  الهولندي، 

هناك.

واشنطن/ طهران/ متابعة الزوراء:

الدراسات  مركز  نرشه  تقرير  حذر 

األمريكي  والدولية  االسرتاتيجية 

قدراتها  طورت  إيران  أن  من   ،)CSIS(

الصاروخية لتصبح “أكثر دقة”، وفيما 

عىل  القدرة  تمتلك  ربما  أنها  إىل  أشار 

يف  األمريكية  القواعد  عمل  “تعطيل” 

تأكيده،  اإليراني  الجيش  جدد  املنطقة، 

خسائر  تكبدت  األمريكية  القوات  أن 

الذي  الصاروخي  الهجوم  يف  فادحة 

يف  األسد  عني  قاعدة  عىل  إيران  شنته 

املتحدة  الواليات  أن  معتربا  العراق، 

ستعرتف بذلك قريبا.

أن  التقرير  يف  وليامز  إيان  وكتب 

ضد  إيران  به  قامت  الذي  “الهجوم 

تضم  التي  العراق  يف  األسد  عني  قاعدة 

قاسم  مقتل  عىل  ردا  أمريكية  قوات 

سليماني كانت له تبعات أكرب من مجرد 

هجوم لم يقصد إحداث رضر” بحسب 

ترصيحات املسؤولني األمريكيني.

قدرة  مدى  إىل  كذلك  الهجوم  ويشري 

أنظمة الصواريخ اإليرانية عىل “تعطيل” 

املتحدة  للواليات  العسكرية  العمليات 

وحلفائها يف الرشق األوسط.

وكان الحرس الثوري اإليراني قد أطلق 

نحو 20 صوارخا باليستيا عىل قاعدتي 

“عني األسد” يف األنبار و”حرير” يف أربيل 

بكردستان العراق، وعند وقوع الهجوم، 

كان معظم الجنود األمريكيني الـ1500 

داخل  قد تحصنوا  األسد  قاعدة عني  يف 

من  تحذيرات  تلقيهم  بعد  مالجىء 

رؤسائهم.

إن  الدفاع  وزارة  قالت  البداية،  ويف 

“الهجوم لم يؤد إىل إصابات يف صفوف 

أرضارا  وأحدث  األمريكية  القوات 

بعد  أعلنت  ثم  القاعدة،  يف  محدودة 

الجيش  أفراد  من   34 تشخيص  ذلك 

بإصابات يف الدماغ”.

منذ  “علم  إنه  تقريره  يف  قال  وليامز   

بالقوات  لحقت  أرضارا  أن  البداية 

األمريكية”، مشريا إىل أن “64 عنرصا يف 

القاعدة وتلقوا  القوات تم إخالئهم من 

الدماغ،  يف  إلصابات  الطبية  الرعاية 

وهذا الرقم ارتفع بمرور الوقت وال يزال 

هذه  مثل  ألن  وذلك  لالرتفاع  مرشحا 

األعراض ال تظهر فورا”.

وتابع الباحث ان “هذه اإلصابات وقعت 

وضع  يف  جميعها  تكن  لم  القوات  ألن 

األرض،  تحت  املحصنة  الغرف  يف  آمن 

مواقع  يف  الجنود  بعض  نرش  وتم 

حال  يف  القاعدة  عن  للدفاع  مكشوفة 

وقوع هجوم، بينما وقف البعض اآلخر 

الطائرات  تشغيل  ملواصلة  األرض  فوق 

من دون طيار.

عني  يف  “املالجئ  أن  إىل  الباحث  وأشار 

للحماية  فقط  صالحة  كانت  األسد 

الصواريخ  مثل  الصغرية  الرضبات  من 

العادية وقذائف الهاون، وليس صواريخ 

الكيلوغرامات  مئات  تحمل  باليستية 

أصابت  التي  تلك  مثل  املتفجرات  من 

القاعدة”.

بينهم  من  أمريكيان  ضابطان  وذكر 

األسد”  “عني  يف  األمريكية  القوات  قائد 

“ثني  يف  تسببت  اإليرانية  الرضبات  أن 

أبواب املالجئ”.

قد  إيران  “تكون  أن  الباحث  ويستبعد 

عمدت إىل تجنب وقوع خسائر برشية، 

يوجد  التي  القاعدة  استهدفت  فقد 

موضحا  للجنود”،  سكنية  أماكن  بها 

وقوع  تجنب  تريد  حقا  كانت  “إذا  انه 

خسائر برشية كان يمكن أن تستهدف 

دعم  ومنشآت  الطائرات  حظائر  فقط 

كانت موجودة”.

وأشار أيضا إىل أن “القواعد العسكرية 

األمريكية خارج األرايض األمريكية تعج 

بأنشطة 24 ساعة يوميا، لذلك ال يمكن 

توقع أن يكون هناك أي مكان بداخلها 

غري مأهول بأفراد”. 

إطالق  “تم  أنه  إىل  الكاتب  ولفت 

وهو  متباعدة،  فرتات  عىل  الصواريخ 

املهاجم  الطرف  يستخدمه  تكتيك 

القصف قد  بأن  انطباع خاطئ  إلعطاء 

انتهى، لتشجيع الجنود عىل الخروج من 

برضبات  القصف  استئناف  ثم  املالجئ 

أكثر فتكا”. 

القاعدة  يف  القوات  قائد  رصح  وقد 

كاف  وقت  مجرد  كان  “لقد  بالقول 

الهدف  كان  باألمان.  تشعر  ليجعلك 

إلحاق إصابات”.

الصواريخ  “دقة  أن  التقرير  واوضح 

درجة  حققت  األسد  عني  أصابت  التي 

باسم  يعرف  ما  مقياس  يف  عالية 

مقياس  وهو  املحتمل  الدائري  الخطأ 

لدرجة دقة الصواريخ يف رضب أهداف 

عسكرية، ما يشري إىل أن طهران لديها 

قدرة محتملة عىل تعطيل عمل القوات 

األمريكية يف املنطقة”.

وذكر الباحث أن “طيارا يف القاعد أبلغ 

الحربية  الرؤوس  أحد  بأن  صحفيا 

الجنود  اسرتاحات  أصابت  اإليرانية 

الطائرات  تشغيل  غرف  من  بالقرب 

داخل  االحتماء  عىل  الطيارين  أجرب  ما 

الغرف تحت األرض”.

الهجمات  “تلك  إنال  الباحث  وقال 

تظهر مدى الخطر الذي يشكله التقدم 

اإليرانية  الصواريخ  قدرات  يف  الحاصل 

الواليات  داعيا  األمريكية”،  القوات  عىل 

لتعزيز  إجراءات  “اتخاذ  إىل  املتحدة 

للهجمات  تعرضها  وتقليل  قواتها  أمن 

خالل  من  وذلك  والصاروخية،  الجوية 

رضبة  تحمل  عىل  املالجئ  قدرة  تعزيز 

مبارشة من فئة الصواريخ البالستية”.

إذا  النظر عما  انه “بغض  الكاتب  وبني 

خسائر  إلحاق  يف  ترغب  إيران  كانت 

برشية أو لم ترغب يف ذلك، فإن قيادتها 

يف  قتىل  وقوع  فرص  أن  تعرف  كانت 

كبرية  كانت  األمريكية  القوات  صفوف 

وكانت مستعدة للعمل عىل أي حال”.

الدفاعات  تأهب  “رفع  أن  إىل  وأشار 

العملية  أعقاب  يف  اإليرانية  الجوية 

بشكل  تجلت  أمريكي،  لرد  تحسبا 

الخطوط  طائرة  بإسقاط  مأساوي 

الجوية الدولية األوكرانية”.

بقتل  إيران  “مجازفة  أن  الكاتب  واكد 

أن  يعني  أمريكيني  عسكريني  أفراد 

الرضبة  فوائد  أن  تعتقد  كانت  قيادتها 

تفوق رد الفعل املحتمل، وقد يكون ذلك 

التفكري اإليراني”، الفتا إىل أن  تحوال يف 

“إيران كانت تشن هجماتها يف السابق 

خالل  من  األمريكية  املصالح  ضد 

مبارش  بشكل  ترصفت  ثم  وكالئها، 

نفط  منشآت  عىل  هجمات  وشنت 

ونفت  رسا  ذلك  فعلت  لكنها  سعودية 

األخرية،  الحالة  يف  لكن  مسؤوليتها، 

 10 ترصفت بشكل معلن وألقت حوايل 

آالف كيلوغرام من املتفجرات”.

اإليراني  الجيش  جدد  ذاته  السياق  ويف 

تكبدت  األمريكية  القوات  أن  تأكيده، 

الصاروخي  الهجوم  يف  فادحة  خسائر 

الذي شنته إيران عىل قاعدة عني األسد 

املتحدة  الواليات  أن  معتربا  العراق،  يف 

ستعرتف بذلك قريبا.

وقال املتحدث األعىل باسم هيئة األركان 

 العامة للقوات املسلحة اإليرانية، العميد 

أدىل  ترصيح  يف  شكارجي،  الفضل  أبو 

بهارستان  مدينة  يف  الجمعة  مساء  به 

رئيس  “أبلغنا  أصفهان:  محافظة  يف 

من  ساعة  ربع  قبل  العراقي  الوزراء 

قاعدة  عىل  الصاروخي  الهجوم  تنفيذ 

ولم  معتدين،  لسنا  ألننا  األسد  عني 

كانوا  لكنهم  األمريكيني،  اطالع  يتم 

انتقاما  هناك  أن  ويعرفون  مستعدين 

قادما”.

من  الرغم  “وعىل  شكارجي:  وأضاف 

وهم  فادحة،  خسائر  بهم  ألحقنا  ذلك 

الخسائر  بهذه  لالعرتاف  مضطرون 

يمكنهم  وال  املقبلة  األيام  خالل 

إخفاؤها”.

إليقاع  نسعى  ال  نحن  “بالطبع  وتابع: 

إىل  رسالة  إليصال  نسعى  وكنا  قتىل 

أمريكا مفادها أننا لسنا كبقية الدول، 

وأننا صامدون حتى القضاء عىل أمريكا 

بشكل نهائي وليس حتى الجلوس حول 

طاولة املفاوضات”.

 8 ليلة  اإليراني،  الثوري  الحرس  ونفذ 

يناير، هجوما صاروخيا واسعا، ردا عىل 

اغتيال قائد “فيلق القدس”، اللواء قاسم 

األمريكية  القوات  استهدف  سليماني، 

يف قاعدتي عني األسد يف محافظة األنبار 

أسفر،  مما  بالعراق،  أربيل  يف  وحرير 

إصابة  عن  البنتاغون،  رواية  حسب 

يف  بارتجاج  أمريكيا  عسكريا   60 نحو 

الدماغ.

بغداد/ الزوراء:
اياد  الوطنية  ائتالف  رئيس  دعا 
خاصة  محكمة  تشكيل  اىل  عالوي، 
بحق  الجرائم  مرتكبي  ملحاكمة 
املتظاهرين، فيما طالب بمحاكمتهم 

علنيا.
انه   : له  تغريدة  يف  عالوي  وقال 
ومرتكبي  قتلة  محاكمة  “يجب 
السلميني  املتظاهرين  الجرائم بحق 

علنيا”.

خاصة  محكمة  “تشكيل  اىل  ودعا 
ترتبط  جمهوري  بمرسوم  تصدر 
بعض  يرأسها  الجمهورية  برئاسة 
من  املتقاعدين  النزيهني  القضاة 

داخل او خارج العراق”.
شهدتها  التي  التظاهرات  ان  يذكر 
عدد من محافظات العراق للمطالبة 
الفساد،  عىل  والقضاء  بالخدمات 
اىل سقوط  ادت  تخللتها مصادمات 

املئات من الشهداء والجرحى.

الرياض/ متابعة الزوراء:

تعتزم السعودية استئناف استخراج النفط من حقل “الخفجي” يف املنطقة 

املقسومة الحدودية مع الكويت، االثنني.

وقد توقف إنتاج النفط من هذه املنطقة ملدة 5 سنوات بسبب خالفات مع 

الكويت.

حقلني  يف  اإلنتاج  استئناف  عىل  املايض  العام  والكويت  السعودية  واتفقت 

باملنطقة املقسومة يشارك البلدان يف إدارتهما، يمكنهما أن يضخا ما يصل 

إىل %0.5 من إمدادات النفط العاملية.

ونقلت وكالة “رويرتز” يف وقت سابق عن مسؤول كويتي يف قطاع النفط، 

فرباير،   25 يف  “الخفجي”  حقل  من  برميل  آالف   10 نحو  إنتاج  سيبدأ  أنه 

مضيفا أنها “كمية كافية الختبار كل املنشآت وكفاءتها التشغيلية”، وقال 

إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل يوميا بحلول أغسطس القادم.

وتابع أنه سيبدأ اإلنتاج من حقل الوفرة بواقع 10 آالف برميل يوميا يف أواخر 

مارس، ومن املتوقع أن يزيد اإلنتاج إىل 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد 

ستة أشهر من بدء اإلنتاج التجريبي.
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ستحدد مستقبل رئيس الوزراء ليو فاردكار

ارتفاع حاالت الوفاة يف الصني لـ)722( واإلصابات لـ)34546(
اإلمارات تسجل إصابتني جديدتني بفريوس كورونا

بكني - أبوظبي /د ب أ:
 أعلن�ِت الس�لطات الصيني�ة ام�س 
الس�بت ارتف�اع حصيل�ة الوفيات يف 
مختلف أرج�اء الصني جراء اإلصابة 
بفريوس كورونا إىل 722 حالة وفاة، 

بعد تس�جيل 86 حالة وفاة   جديدة.
كما أعلنت الس�لطات ام�س ارتفاع 
عدد حاالت اإلصابة املسجلة بمقدار 
3399 إصاب�ة جدي�دة خ�ال األربع 

والعرشين ساعة املاضية.
وقال�ت مفوضي�ة الصح�ة الصينية 
إن ه�ذا العدد الكبري يأتي عىل عكس 
الرتاج�ع الطفيف يف ع�دد اإلصابات 

املسجلة يف األيام  السابقة.
وأضافت املفوضية أن العدد اإلجمايل 
لح�االت اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا 
يف الص�ني يبلغ حالي�ا 34546 حالة. 
وأدى تفيش فريوس كورونا إىل إغاق 
م�دن بأكمله�ا يف مقاطع�ة هوبي، 
ع�اوة ع�ىل ق�رى وأحي�اء يف جميع 

أنحاء الباد.
ما انترش الفريوس يف حوايل 24 دولة 
من�ذ اكتش�افه ألول م�رة، مما دفع 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إىل إعان 

حالة طوارئ عاملية.
ولقي ش�خصان حتفهم�ا حتى اآلن 
خ�ارج الص�ني، أحدهم�ا يف هون�ج 

كونج واآلخر يف الفلبني.
ووضع�ت الس�لطات يف هونج كونج 

الي�وم الس�بت للم�رة األوىل ال�ركاب 
القادم�ني ع�ىل مت�ن رح�ات جوية 
م�ن الص�ني تح�ت الحج�ر الصحي 
إج�راءات  تش�دد  حي�ث  اإللزام�ي، 
الدخ�ول إىل املدين�ة لوق�ف انتش�ار 

الفريوس القاتل.
وتعني اإلجراءات الجديدة التي دخلت 

حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة 
أن املقيم�ني الذين وصل�وا عىل متن 
رحل�ة مؤجلة لرشكة ط�ريان هونج 
كونج م�ن بكني يف الس�اعة الواحدة 
من صب�اح امس الس�بت س�يجري 

عزلهم يف منازلهم ملدة 14 يوما.
الذي�ن  املواطن�ني  وسيس�مح لغ�ري 

يحملون تأش�ريات تزيد عن 14 يوما 
بالحجر الصحي يف الفنادق.

وقال�ت حكوم�ة هونج كون�ج إنها 
ستس�تخدم أس�اور التعق�ب، مث�ل 
تلك املس�تخدمة يف الوالي�ات املتحدة 
ك�رشط لإلف�راج بكفال�ة أو اإلفراج 
امل�رشوط، والت�ي تتص�ل بالهات�ف 

الذك�ي للش�خص املع�زول ملراقب�ة 
تحركاته.

وقد تص�ل عقوبة املخال�ف لرشوط 
الس�جن م�دة  إىل  الصح�ي  الحج�ر 
س�تة أش�هر وغرامة تصل إىل 3200 
دوالر. وش�هد يوم اول امس الجمعة 
زي�ادة كب�رية يف أع�داد القادمني من 
املعرب الحدودي يف ش�ينزينبي وجرس 
تشوهاى-ماكاو حيث هرع عرشات 

اآلالف للوفاء بموعد منتصف الليل.
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  وكان�ت 
ق�د أعلنت ي�وم الخمي�س املايض أن 
خ�رباء بارزي�ن يف ف�ريوس كورون�ا 
األس�بوع  جني�ف  يف  س�يجتمعون 
الجاري. وم�ن املتوقع أن يطرح هذا 
التجمع الذي س�يعقد يومي الثاثاء 
واألربع�اء املقبل�ني أح�دث املع�ارف 
والخ�ربات ح�ول الفريوس ملناقش�ة 
العاج�ات واللقاح�ات باإلضافة إىل 
النظ�ر يف املص�در املحتمل ملس�ببات 

املرض وكيفية انتشاره.
الحكوم�ات  م�ن  العدي�د  وقلص�ت 
الدخ�ول إىل الص�ني بس�بب تف�يش 
أو ح�ذرت مواطنيه�ا م�ن  امل�رض 
الس�فر إىل الب�اد. ويف اليابان، ظلت 
س�فينة س�ياحية ع�ىل متنه�ا آالف 
األش�خاص رهن الحج�ر الصحي يف 
مين�اء يوكوهام�ا للي�وم الرابع عىل 

التوايل.

وقال�ت وزارة الصحة اليابانية امس 
السبت إن ثاثة أشخاص آخرين عىل 
متن الس�فينة الس�ياحية “دياموند 
برينس�يس” تم التأكد من إصابتهم 
الجدي�د، لريتفع  بف�ريوس كورون�ا 
إجمايل عدد حاالت اإلصابة عىل متن 
الس�فينة إىل 64 حال�ة، م�ن بينه�م 

حالة حرجة.
األش�خاص  إن  ال�وزارة  وقال�ت 
الس�فينة،  مت�ن  ع�ىل  املوجودي�ن 
الت�ي تحمل ع�ىل متنها نح�و 3700 
م�ن ال�ركاب وأف�راد الطاق�م، قد ال 
يتمكنون من مغادرتها قبل التاس�ع 
عرش من شباط/فرباير الجاري عىل 
أق�رب تقدير، وفقا مل�ا ذكرته وكالة 

أنباء كيودو اليابانية.
واندلع ف�ريوس كورونا املس�تجد يف 
أح�د أس�واق املأك�والت البحري�ة يف 
مدينة ووهان، والذي أفادت التقارير 
أنه يبيع حيوانات غريبة لاس�تهاك 
– ع�ىل غ�رار م�ا ح�دث م�ع تفيش 
ف�ريوس متازم�ة االلته�اب الرئوي 

الحاد )سارس( .
وأصي�ب نح�و ثمانية آالف ش�خص 
بفريوس س�ارس ال�ذي أودى بحياة 
800 ش�خص عاملي�ا يف الف�رتة ب�ني 
ق�د  وكان   ،  2003 و   2002 عام�ي 
ب�دأ يف الص�ني أيض�ا. وكان فريوس 
س�ارس مرتبط�ا باس�تهاك قطط 

الزب�اد واللح�وم الغريب�ة األخ�رى. 
وينتم�ي ف�ريوس كورون�ا إىل نفس 

عائلة الفريوسات.
ويف السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة 
ووقاي�ة املجتم�ع باالم�ارات ام�س 
الس�بت تش�خيص حالتني جديدتني 
بأعراض ف�ريوس كورونا  مصابتني 

املتحور الجديد .
ويص�ل بذل�ك إجم�ايل ع�دد الحاالت 
املكتشفة يف اإلمارات إىل سبع حاالت 

منذ ظهور الفريوس.
وقالت ال�وزارة، يف بيان صحفي، إن 
املصابني من الص�ني والفلبني، وهما 
تح�ت املاحظ�ة والرعاي�ة الطبي�ة 
الازمة وف�ق أعىل املعاي�ري الصحية 

املعمول بها بالدولة.
وش�ددت الوزارة ع�ىل فاعلية نظام 
واس�تمرار  اإللكرتون�ي  التبلي�غ 
املنش�آت الصحي�ة يف التبليغ عن أي 
ح�االت اش�تباه جديدة تظه�ر وفق 
دليل إجراءات الرص�د واملراقبة التي 
تم تفعيلها يف كافة املنشآت الصحية 
بالدول�ة ملراقبة أي ع�ارض ألجل أي 

تدخل طبي للتعامل مع املرض.
وتابع البيان، تعمل الوزارة بالتنسيق 
مع كاف�ة قطاع�ات الدول�ة التخاذ 
جميع اإلجراءات االحرتازية والوقائية 
واس�تقرار  أم�ن  س�امة  لضم�ان 

املواطنني واملقيمني بالدولة. 
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طالب بأن يكون اجلمعة يوما لتظاهرات عراقية حاشدة

بعد شهادتهما ضده يف حماكمته أمام الكونغرس

 دبلن/أ ف ب:

 ش�هدت إيرلندا امس الس�بت انتخابات 

ترشيعية بدت صعبة س�تحدد مس�تقبل 

رئيس ال�وزراء ليو ف�اردكار، بعد حملة 

تقدم�ت فيه�ا القضاي�ا الداخلي�ة ع�ىل 

بريكست.

وب�دأ الناخب�ون التصويت عند الس�اعة 

وتوقي�ت  املح�ي  بالتوقي�ت  الس�ابعة 

نتائ�ج  تن�رش  أن  ويتوق�ع  غرينت�ش. 

اس�تطاع آلراء الناخبني عن�د مغادرتهم 

مراك�ز التصويت عند انته�اء االقرتاع يف 

الساعة 22,00.

لكن ف�رز األصوات ل�ن يبدأ قب�ل صباح 

اليوم األحد ويبدو أنه س�يطول خصوصا 

بسبب طريقة االقرتاع املعقدة جدا.

ويأت�ي ه�ذا االق�رتاع بع�د أس�بوع عىل 

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ما 

جعل إيرلندا وسكانها البالغ عددهم 4,9 

مايني نسمة يف خط املواجهة األول. وهي 

البلد الوحيد يف االتحاد األوروبي الذي لديه 

ح�دود برية مع الج�ارة الربيطانية الذي 

تربطه بها عاقات اقتصادية وثيقة.

ومع اقرتاب مفاوضات تجارية س�تكون 

نتائجه�ا كب�رية يف املب�ادالت يف جزي�رة 

إيرلندا، ش�دد ليو ف�اردكار خال الحملة 

عىل حل يتفادى إع�ادة حدود مادية بني 

اإليرلنديتني يف اتفاق بريكست.

وقال ايون اومايل األستاذ يف جامعة دبلن 

سيتي أن تركيزه عىل هذه الصورة خال 

الحملة االنتخابية جاء نتيجة “حسابات 

خاطئ�ة”. وأوض�ح أن “املش�كلة ملعظم 

الن�اس ه�ي أنه�م يحتاج�ون إىل وق�ت 

طويل يف وسائل النقل للوصول إىل مراكز 

أعماله�م، وال يملك�ون القدرة عىل رشاء 

مسكن ويتمكنون بالكاد من دفع إيجار 

السكن”.

وفارادكار )41 عام�ا( املولود ألب هندي 

وأم إيرلندية واملثي، يجس�د إيرلندا كانت 

كاثوليكي�ة ج�دا يف امل�ايض وتس�ري عىل 

طري�ق التحديث. وقد تراجعت ش�عبيته 

بعد ثاثة أعوام يف السلطة.

وكش�ف اس�تطاع لل�رأي ن�رش يف بداية 

األس�بوع أن حزب رئيس الوزراء “فيني 

غي�ل” )العائل�ة اإليرلندي�ة( س�يأتي يف 

املرتب�ة الثالث�ة بحصول�ه ع�ىل عرشين 

باملئ�ة م�ن نواي�ا التصويت. وس�يتقدم 

عليه خصم�ه الكبري حزب “فيانا فويل” 

)جنود املصري( اليميني أيضا.

يهيم�ن  ق�رن  قب�ل  االس�تقال  ومن�ذ 

هذان الحزبان عىل الس�احة السياس�ية 

اإليرلندي�ة. وهما يتناوبان عىل الحكم أو 

يحكمان معا يف إطار تحالفات.

وج�اءت املفاج�أة من حزب الش�ني فني 

الجمهوري  للجيش  السياس�ية  الواجهة 

اإليرلن�دي الذي أش�ار االس�تطاع إىل أنه 

س�يأتي يف الطليع�ة بحصول�ه ع�ىل 25 

باملئة من األصوات.

وتطال�ب زعيم�ة ه�ذا الحزب م�اري لو 

ماكدونال�د بإجراء اس�تفتاء عىل توحيد 

إيرلندا مع املقاطعة الربيطانية الشمالية 

خال خمس سنوات.

وتلق�ى اقرتاحاتها بناء مس�اكن، إحدى 

القضاي�ا األساس�ية يف الحمل�ة، ص�دى 

خصوصا لدى الناخبني الش�باب وسكان 

املدن.

لكن يف الواقع، فرص وصولها إىل السلطة 

تب�دو ضئيلة ج�دا بعد ه�ذه االنتخابات، 

إذ إن حزبها لم يقدم س�وى 42 مرش�حا 

ل�160 مقعدا يف مجلس النواب.

كم�ا أن الحزب�ني اليميني�ني املهيمن�ني 

يرفض�ان أي تحال�ف م�ع حزب يتس�م 

ماضي�ه بعاقاته مع الجيش الجمهوري 

العس�كرية  ش�به  املنظم�ة  اإليرلن�دي 

املعارض�ة للوج�ود الربيطان�ي يف إيرلندا 

الشمالية.

وبع�د إع�ان النتائج الرس�مية، س�تبدأ 

املش�اورات لتش�كيل حكومة تحالف إال 

إذا تمكن أح�د األحزاب من الحصول عىل 

ثمانني مقعدا، وهو احتمال غري مرجح.

ويف االنتخاب�ات الس�ابقة الت�ي جرت يف 

2016، احتاج الحزبان الكبريان لسبعني 

يوما من أجل تشكيل حكومة.

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن زعي�م التي�ار الص�دري، 

الس�يد مقت�دى الص�در، ام�س 

السبت، ميثاق “ثورة االصاح”، 

وفيما دع�ا اصح�اب )القبعات 

الزرق( اىل االنس�حاب وتس�ليم 

املتظاهري�ن  حماي�ة  ام�ر 

الس�لميني والخيام بي�د القوات 

االمني�ة، طالب بأن يك�ون يوم 

الجمعة يوما لتظاهرات عراقية 

حاشدة.

وقال السيد الصدر يف تغريدة له، 

تضمنت ميثاق “ثورة االصاح”، 

“ال�زوراء”:  عليه�ا  اطلع�ت 

س�لمية  ع�ىل  االس�تمرار  ان 

التظاه�رات، وه�ذا يعن�ي عدم 

اجبار اي ش�خص عىل التظاهر 

واالحتج�اج مطلقا، وعدم قطع 

الطرق واالرضار بالحياة العامة 

وع�دم من�ع ال�دوام يف املدارس 

وم�ا  الجامع�ات  وام�ا  كاف�ة، 

يعادلها فيك�ون اختيارية ومن 

دون اجبار عىل الدوام وعدمه.

ودع�ا الس�يد الص�در اىل “عدم 

التع�دي ع�ىل األم�اك الخاصة 

والعام�ة وعىل املراف�ق الخدمية 

ذل�ك  وغ�ري  واملق�ار،  والص�ور 

مطلقا، واخاء مناطق االحتجاج 

مظاه�ر  اي  م�ن  واالعتص�ام 

التس�ليح.. وينطب�ق ذل�ك ع�ىل 

والعيص  والقاع�ات  املولوت�وف 

وغريها مطلقا، وذلك بتسليمها 

للقوات االمنية”.

ادارة  “رضورة  الص�در  وأك�د 

الداخ�ل  م�ن  التظاه�رات 

والتخي ع�ن املتحكمني بها من 

الخارج مطلقا، وعدم تس�ييس 

التظاه�رات لجه�ات داخلية او 

خارجية حزبية كانت ام غريها، 

واع�ان ال�رباءة م�ن املندس�ني 

واملخرب�ني والت�ي اش�ارت له�ا 

القيادات  املرجعية وغريها م�ن 

الدينية والعشائرية وما شاكلها، 

املطال�ب  توحي�د  ع�ن  فض�ا 

وكتابتها بصورة موحدة لجميع 

تظاهرات العراق”.

ودع�ا الص�در اىل “العم�ل ع�ىل 

داخ�ل  م�ن  لج�ان  تش�كيل 

التظاه�رات م�ن اج�ل املطالبة 

املعتقل�ني  ع�ن  باالف�راج 

واملختطف�ني والتحقي�ق الجدي 

يف قضية ش�هداء االصاح الذين 

التظاه�رات،  خ�ال  س�قطوا 

رس�مي  ناط�ق  وايج�اد 

للتظاه�رات”. مطالب�اً ب�”عدم 

االمني�ة  الق�وات  التع�دي ع�ىل 

ومنه�ا )رشطة املرور( مطلقا.. 

وتقديم املعتدين سابقا او الحقا 

للقوات االمنية فورا”.

الص�در ع�ىل “مراع�اة  وش�دد 

واالجتماعية  الرشعي�ة  القواعد 

للبلد قدر االمكان، وعدم اختاط 

االعتص�ام  خي�ام  يف  الجنس�ني 

واخاء اماك�ن االحتجاجات من 

املس�كرات املمنوع�ة واملخدرات 

وانس�حاب  ش�اكلها،  وم�ا 

)القبع�ات الزرق( وتس�ليم امر 

الس�لميني(  املتظاهرين  حماية 

والخي�ام بي�د الق�وات االمني�ة 

املسلحة”.

وطال�ب زعي�م التي�ار الصدري 

التظاه�ر  اماك�ن  ب�”تحدي�د 

عموم�ا واالعتص�ام خصوص�ا 

وم�ن خ�ال موافقات رس�مية 

وبالتنس�يق مع الق�وات االمنية 

اىل  داعي�اً  مب�ارشة”.  بص�ورة 

“االلت�زام بتوجيه�ات املرجعية 

والقيادات الوطنية”.

ودع�ا اىل “ط�رد كل م�ن يث�ري 

الداخلية والطائفية وكل  الفتنة 

م�ن يعتدي ع�ىل ال�ذات اإللهية 

الدينية واالجتماعية  او االعراف 

وم�ا ش�اكل ذل�ك، ويك�ون يوم 

الجمعة يوما لتظاهرات عراقية 

حاش�دة من دون االعان عن أي 

انتم�اء لغري الع�راق، ومن دون 

التفرق�ة بهتاف او فعل او الفتة 

او ما شابه ذلك”.

ب�”التحقيق بحادثة  كما طالب 

)الوثبة( و )مرقد السيد الحكيم( 

الصدري�ن(  س�احة  و)حادث�ة 

النارصية وما شابهها  ومجزرة 

وع�دم  املحافظ�ات،  جمي�ع  يف 

ام�ور  يف  املتظاهري�ن  تدخ�ل 

ثانوي�ة كالتعيين�ات  سياس�ية 

ورفض بع�ض السياس�ات من 

هنا وهناك، فلذلك جهات خاصة 

تقوم بها، فضا عن غريها”.

واختتم الس�يد الص�در تغريدته 

الث�وار  زج  اىل “ع�دم  بالدع�وة 

يف تش�كيل الحكوم�ة املؤقت�ة.. 

الثورة  ففي�ه تش�ويه لس�معة 

اهمي�ة  واعط�اء  اإلصاحي�ة، 

لتجمع طلب�ة الجامعات، ففيه 

ن�رة لاص�اح وع�دم التعدي 

عليه�م او مضايقته�م ما داموا 

س�لميني.. واالس�تمرار بذلك اىل 

حني اجراء االنتخابات املبكرة”.

 واشنطن/بي.بي.يس:
طرد الرئيس األمريكي دونالد ترامب اثنني من املسؤولني كانا 

قد شهدا ضده يف محاكمة عزله أمام الكونغرس
وقال مبعوث الوالي�ات املتحدة لدى االتحاد األوروبي غوردون 
س�وندالند إنه “أُخطر بأن الرئيس ترامب س�يطلب استدعاءه 

فورا”.
وقبلها بس�اعات، طلب مس�ؤولو األمن يف البي�ت األبيض من 
الضابط الكس�ندر فيندمان، الخبري يف الشأن األوكراني، إخاء 

مكتبه ومغادرة البناية.
وكان مجل�س الش�يوخ األمريك�ي قد برأ الرئي�س ترامب من 

تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.
وكان محام�ي الضاب�ط فيندمان ال�ذي كان يعمل يف مجلس 
األمن القومي بالبيت األبيض قد قال إن “موكله تعرض للطرد 
من وظيفته بسبب ش�هادته ضد الرئيس دونالد ترامب خال 

محاكمته يف الكونغرس”.
وأوض�ح املحام�ي أن “فيندم�ان فوجئ بعد انتهاء جلس�ات 

املحاكم�ة بموظف�ي األم�ن يطلبون من�ه إخ�اء مكتبه فورا 
والخ�روج معهم من البيت األبيض، مؤكدين أنه ُنقل إىل وزارة 

الدفاع”.
وقال املحامي إن موكله “ُطرد من عمله ألنه قال الحقيقة”.

وأضاف لبي بي يس “اليوجد ش�ك يف ذهن أي مواطن أمريكي 

يف س�بب فقدان هذا الرج�ل وظيفته، وملاذا ق�ل عدد الضباط 
الذين يخدمون هذا البلد يف البيت األبيض ضابطا”.

وقال “فيندمان ُطرد من وظيفته ألنه قال الحقيقة، فقد أخاف 
رشفه والتزامه بقول الحقيقة األقوياء يف البيت األبيض”.

ماذا قال ترامب ومساعدوه؟
خ�ال توجهه إىل والية ن�ورث كارولينا قال ترامب “ال أش�عر 
بالسعادة بوجوده” وأردف قائا للصحفيني “هل تظنون أنني 

سأكون سعيدا يف ظل وجوده؟ ال أنا لست سعيدا بذلك”.
وأوضح متحدث باسم البنتاغون أن فيندمان سيعود إىل مكتب 

توزيع األفراد ليعمل هناك حتى بداية الصيف املقبل.
وحس�ب مصادر يف اليي�ت األبيض فق�دا كان فيندمان يتوقع 
ذلك فق�د كان يقول لزمائه ألس�ابيع إنه يتوق�ع أن يعود إىل 

وزارة الدفاع حيث اليزال يحتفظ برتبة عسكرية.
وكان وزير الدفاع مارك إسرب قد أوضح للصحفيني أن وزارته 
ترح�ب بعودة جميع أبنائه�ا الذين كانوا يعمل�ون يف مهمات 

مؤقتة يف أي مكان آخر.

انتخابات تشريعية تبدو صعبة
 يف إيرلندا

ــاح ويدعو أصحاب  ــن ميثاق ثورة اإلص ــيد الصدر يعل الس
“القبعات الزرق” لانسحاب من ساحات التظاهر 

الرئيس االمريكي يطرد دبلوماسيا وضابطا
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت وزارة الدفاع العراقية، امس السبت، بيانا 
حلول االحلداث التي يشلهدها البلاد، فيما دعت 
منتسلبيها كافة برضورة اخذ دورهلم الحقيقي 
والحازم تجاه من يريد العبث بأالمن واالستقرار.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
ان »بلدنلا العزيلز يمر خال هذه االيلام بظروف 
اسلتثنائية دقيقلة وحساسلة تتمثلل بالحلراك 
الشلعبي امللروع وملا رافقله من اعملال عنف 
مؤسلفة أدت اىل سلقوط ضحايلا وإصابلات بني 
املتظاهرين من جهة وبني القوات االمنية من جهه 
اخلرى، واىل تخريب يف املمتلكات العامة والخاصة 
وقطع الطرق وتوقف اللدوام يف املدارس والكليات 
ومؤسسات الدولة ،وتعطيل مصالح الناس، حيث 
تأثلرت بسلبب هلذا التعطيل رشائح واسلعة من 

الطبقة الفقرية«. 
واضافت ان »قطعات وزارة الدفاع املنترة يف كل 
قواطع العمليات، اضافة اىل قيادات االسللحة من 
القلوة الجوية والبحرية وطلريان الجيش والدفاع 
الجوي ومديريتي االسلتخبارات، تقوم بواجباتها 

يف تأملني املصلحة الوطنية العليا واملصالح العامة 
والبنى التحتية للدوللة والقضاء عىل بقايا تنظيم 
داعش اإلرهابي بشلكل مسلتمر ملع تأمني جزء 

كبري من الحدود العراقية«. 
وتابعلت انه » منذ انطاق التظاهرات يف ١ ترين 

االول لغايلة هلذا اليلوم تحللت قطعاتنلا بأقىص 
درجات ضبط النفس تجاه من يخرج عن سلمية 
التظاهلرات، وتحملت العلبء األكرب من الضغوط 
النفسية يف سبيل حقن دماء ابناء شعبنا العزيز.. 
ومازالت تتحمل االعباء واملسلؤوليات الجسليمة 

فلداًء للوطلن ومواطنيله وحقوقهلم املروعلة 
التي كفلها الدسلتور والقوانني النافذة يف الباد«. 
موضحة انله »برغلم كل الصعوبلات والتحديات 
التلي واجهتهلا اللوزارة واملعروفلة للدى جميلع 
الرفلاء منلذ بدء التظاهلرات ولحلد اآلن، فإنها 
بقيلت محافظلة عىل تماسلكها ووحلدة قرارها 
وانضباطهلا يف مواجهة تلك التحديات، وسلتبقى 
كذللك ايمانا منهلا بواجبها الوطنلي صمام امان 

للباد ومصالحها العليا«.
طاقاتهلا  وبلكل  تعملل،  »اللوزارة  ان  واكلدت 
وإمكانياتهلا، لحمايلة ابناء شلعبنا بشلكل عام 
والوقلوف علىل مسلافة واحلدة ملن الجميع من 
اجل املصلحة الوطنية وفقلا لتوجيهات املرجعية 
العليلا الرشليدة«. داعيلة » منتسلبيها كافة من 
الضباط واملراتب اىل رضورة اخذ دورهم الحقيقي 
والحلازم تجاه من يريلد العبث بأمن واسلتقرار 
الباد، وعليها مسلؤولية فلرض القانون والنظام 
علىل الجميع، وان تكون كما عهدها كل العراقيني 
حامية للدستور والعملية السياسية وصمام امان 

لحفظ تربة وطننا الكريم«.

بغداد/ الزوراء:
والشلؤون  العملِل  وزارة  أعلنلْت 
االجتماعية، امس السلبت، الدفعة الل 
١7 من املتقدمني للشمول براتب املعني 
املتفلرغ. من جانبه، أعلن مدير مكتب 
التشغيل املركزي يف محافظة البرصة، 
محملد العبلادي، املس السلبت، عن 
البدء بوضلع قاعدة بيانلات متكاملة 

للعاطلني عن العمل باملحافظة.
وقال رئيُس هيئلة رعاية ذوي اإلعاقة 
واالحتياجات الخاصة بالوزارة، عصام 
عبداللطيلف محمد، يف ترصيح أوردته 

صحيفة “الصباح” الرسمية، واطلعت 
عليله »اللزوراء«: إن “الهيئلة اعلنلت 
الدفعلة الل١7 من املتقدمني للشلمول 
براتب املعني املتفرغ«. مشلريا اىل »أنه 
تم اعانها عرب املوقع الرسلمي للهيئة 

والوزارة«.
وأضلاف محملد أن “الهيئلة بلارشت 
إعان أسلماء املتقدمني للشمول بذلك 
بواقع 70 مستفيدا ضمن هذه الدفعة 
فقط«. ودعا املستفيدين الذين وصلت 
»مراجعلة  اىل  نصيلة  اليهلم رسلائل 
اقسلام الهيئة بحسب املواعيد املحددة 

يف الرسائل، من اجل استكمال اجراءات 
شمولهم براتب املعني املتفرغ”. مبينا 
أن دائرتله “تلويل مللف ذوي االعاقلة 
اهتماملا كبلرياً، ملن حيث اسلتقبال 
اعلداد منهم ملن الراغبلني بتزويدهم 
بكتب تأييد تخص علددا من الوزارات 
التلي تدخلل يف إطار تقديلم الخدمات 

لذوي اإلعاقة«.
وتابلع أن “كتب التأييلد املمنوحة من 
دائرتله توجله علادة اىل دوائلر علدة، 
كالخطلوط الجويلة العراقيلة لغرض 
تخفيض أسلعار تذاكر السلفر طبقاً 

للقانلون رقم 38 لسلنة 20١3 املعني 
بلوزارة النقلل، وكذلك منلح الراغبني 
تأييلدا اىل وزارة التعليم العايل والبحث 
العلملي لتخصيص مقعد درايس واحد 
يف كل اختصاص للقبول يف الدراسلات 
العليا، ومنحهم تأييدا اىل وزارة الصحة 
لعمل االطراف الصناعيلة”. مؤكدا ان 
“الهيئة كثفت جهودها الفنية واالدارية 
من اجل انجاز املعامات برسعة ودقة 

لخدمة هذه الريحةاملترضرة”. 
من جانبه، أعلن مدير مكتب التشغيل 
املركلزي يف محافظة البلرصة، محمد 

العبادي، امس السبت، عن البدء بوضع 
قاعدة بيانات متكامللة للعاطلني عن 

العمل باملحافظة.
وقال العبلادي يف ترصيح صحفي إن” 
كوادر تشلغيل املحافظة بدأت بوضع 
قاعدة بيانات متكامللة للعاطلني عن 

العمل يف املحافظة«.
واضلاف “نعملل يف املرحللة القادملة 
عىل معرفلة التخصصات وما تحتاجه 
الركات والقطلاع الخاص من عمال 
وموظفني لزج العاطللني”. مبينا ان” 

نسبة البطالة باملحافظة يف تزايد«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العدِل، امس السلبت، عن إعداد 
أربعة نملاذج وكاالت بجلودة عالية ال يمكن 
تزويرهلا، مبينة أن حاالت التزوير انخفضت 
بشلكل كبري خال املدة املاضيلة يف الوكاالت 

العامة والخاصة.
وقال مدير عام دائرة الكتاب العدول بالوزارة، 
أمجلد محملد الصالحي، يف ترصيلح أوردته 
صحيفة “الصباح”، واطلعت عليه »الزوراء« 
خططهلا  تطويلر  اىل  تسلعى  “اللوزارة  إن 
وآلياتهلا بشلكل مسلتمر، بما ينسلجم مع 
التطلور التقني واملصلحة العامة للمواطنني، 
البيلع واللراء  السليما يف مجلال حقلوق 
والتمليك”. مبينلا أن دائرته “وبناًء عىل ذلك، 
عملت عىل تطويلر أربعة نماذج لوكاالت غري 

قابلة للتزوير«.
وأضلاف الصالحلي أن “اللوكاالت املطلورة 
التي تحوي عامات فسلفورية ومائية رسية 
ال يمكلن تزويرها، وتشلمل العاملة املطلقة 
والعاملة املخصوصلة بالعقلار، اضافلة اىل 
الخاصة، اىل جانب الخاصة بقيادة املركبات”. 
منبها اىل انه “تم اعداد استمارات ذات نوعية 
وجودة عالية، وال يمكن تزويرها لكونها ذات 

تسلسل واعداد خاصة لكل نوع منها«.
واشلار الصالحي اىل ان “اآللية املتبعة هي ان 
يتم تسلليم الوكاالت املذكلورة من قبل دائرة 
الكتلاب العلدول العامة اىل دائلرة كاتب عدل 
املحافظلة املعنيلة، باعتماد تسلسلل خاص 
وعلىل وفلق مسلتند يذكلر فيه التسلسلات 
املدرجة”. منوها بأن “االستمارة التي سلمت 
اىل دائلرة معينلة يف محافظلة ملا، ال يجلوز 

استخدامها يف دائرة غري التي سلمت لها«.
وأردف أن “تللك االسلتمارات تكون موجودة 
يف شلعبة االعام القانوني حرصا، وال تسللم 
إالّ للمواطن بحضوره شلخصيا أو من ينوب 
عنه قانونا، إذ يتم تثبيت ذلك يف سجل خاص 
يذكر فيه تسلسلل االسلتمارة ونوعها واسم 
امللوكل والوكيل”. مبينا ان “اتباع هذه االلية 
يضمن املصلحة العامة ويحافظ عىل حقوق 
املواطنلني التلي نص عليهلا قانلون الكتاب 

العدول النافذ رقم 37 لسنة ١998”.
واوضح مدير علام دائرة الكتلاب العدول ان 
“امللدة املاضية شلهدت انخفاضلا يف حاالت 
التزويلر بشلكل كبلري يف اللوكاالت العاملة 
والخاصلة”. مبينلا أن وزارتله “عمللت عىل 

تدريب موظفي دائرة الكتاب العدول  بمديرية 
األدللة الجنائية يف وزارة الداخلية إلكسلابهم 
الخلربات بمجلال كشلف  التزويلر، إذ تدرب 
املوظفلون علىل آليلات أسلهمت يف الحد من 
تمريلر الوثائق  املزورة املسلتخدمة يف إصدار 

الوكاالت”. 
واكد أن “اعتماد البطاقة املوحدة كمستمسك 
ثبوتي تعريفي لألشلخاص، أ سهم هو اآلخر 
يف منلع التزويلر«. مشلريا اىل »انه تلم تزويد 
عدد ملن دوائر الكتاب العلدول بجهاز  قارئ 
البطاقلة الوطنيلة”. كاشلفا علن أن دائرته 
“بصدد رشاء املزيد من األجهزة من  حسابها، 
وتوزيعهلا بني جميلع دوائرها خلال العام 
الحايل من اجل دعم عملها بشكل مستمر”.  

بغداد/ الزوراء:
أكلد مديلر قسلم تربيلة قضلاء الفلوجلة 
بمحافظة االنبار، امس السبت، وجود نقص 
كبري يف الكوادر التدريسية واالبنية املدرسية، 
مشلريا إىل الحاجلة لل2000 ملدرس ومعلم 
لسلد الشلواغر. من جهتها، اعلنلت مديرية 
تربية ذي قار، امس السلبت، منح اقسامها 
يف االقضيلة صاحيلة تكليلف ملدراء جلدد 

للمدراس التي احيل مدرائها للتقاعد.
وقلال مديلر قسلم تربيلة قضلاء الفلوجة 
بمحافظة االنبار، ضياء الحلبويس، يف ترصيح 
صحفي ان ” قسم تربية الفلوجة بحاجة اىل 
2000 معلم ومدرس لسد الشواغر التعليمية 
يف خطوة تهدف اىل االرتقاء بالواقع التعليمي 
يف القضلاء بالتزامن مع علودة معظم االرس 

النازحة اىل مناطق سكناها املحررة “.
واضاف ان “مدينة الفلوجة بحاجة اىل انشاء 
50 مدرسلة حديثة لكل املراحل للقضاء عىل 
اللدوام امللزدوج والثاثي”. مبينا ان “قسلم 
تربية الفلوجة يسعى لسد الشواغر ودرجات 
التعويضية الناجمة من احالة اكثر من 300 

معلم ومدرس عىل التقاعد«.
الفلوجلة  “تربيلة  أن  الحلبلويس  وأوضلح 
خاطبت الحكومة املحلية ملحاسبة الركات 
املتلكئة يف مهام عملها التي اسند اليها اعادة 

اعملار وتلأهيلل االبنية املدرسلية املترضرة 
جراء تفجريها من قبلل عنارص داعش ابان 

سيطرته عىل القضاء”. 
ملن جهتها، اعلنلت مديرية تربيلة ذي قار، 
املس السلبت، منلح اقسلامها يف االقضية 
صاحيلة تكليف مدراء جدد للملدراس التي 

احيل مدرائها للتقاعد.
وقال مدير تربية، رياض العمري، يف ترصيح 
صحفلي: إن”قرار املنلح والتكليف يأتي من 
اجل ديمومة اسلتمرار الدوام يف املدارس من 

خال اصدار األوامر االدارية الخاصة بتكليف 
مدراء امللدارس، وكذلك املر مبارشتهم بدال 

عن املحالني عىل التقاعد«.
وأضاف العمري ان “اوامر االصدار سلتكون 
لحلني  ماليلة،  مخصصلات  رصف  بلدون 
اسلتقرار الوضلع األمنلي وفتلح املديرية يف 

املحافظة«.
يشار اىل ان مديرية تربية ذي قار مغلقة منذ 
ثاثة اشلهر بسلبب االحداث التي تشلهدها 

املحافظة من احتجاجات”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس السلبت، ان االيام 
القليللة املقبلة ستشلهد املبلارشة بأعمال 
االكسلاء يف احد الشلوارع املهملة يف مدينة 
الصدر. بينما بينت رفع الكتل الكونكريتية 
من محيط شلارع جنوب العاصمة.وقالت 
األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إن “االيام املقبلة القليلة ستشلهد املبارشة 

املسلمى  االكسلاء يف شلارع 2١  بأعملال 
شلعبياً بشارع حسينية االنصار والذي يعد 
من الشلوارع املهمة كونه الطريق الخاص 
بمنطقلة جميللة الصناعيلة، باالضافة اىل 
كونله يفصل بلني املحلة 5١4 ملن جهة و 
5١6 من الجهلة األخرى«.وأضافت األمانة 
ان “االعملال سلتتضمن قشلط واكسلاء 
بطبقتلني من االسلفلت، وبمسلاحة تقدر 

بأكثر من 30 الف مرت مربع من االسفلت”. 
بينما أعلنت االمانة رفع الكتل الكونكريتية 
من محيط شلارع جنوب العاصمة. وبّينت 
األمانلة قيلام ماكاتهلا يف بلديلة اللدورة 
»برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 
الصحة ضمن منطقلة الدورة جنوب بغداد 
واملنصوبلة سلنة 2007 بعلد اسلتحصال 

املوافقات الازمة«. 

أكدت أن قطعاتها مستمرة يف مالحقة فلول داعش اإلرهابي

مكتب تشغيل البصرة يباشر وضع قاعدة بيانات للعاطلني

الدفاع تدعو منتسبيها إىل أخذ دورهم احلازم جتاه من يعبث 
بأمن واستقرار البالد

العمل تعلن إطالق الدفعة الـ 17 من املشمولني براتب املعني املتفرغ

ذي قار متنح أقسامها صالحية تكليف مدراء جدد للمدارسغري قابلة للتزوير.. العدل تطور وكاالت بعالمات فسفورية ومائية سرية  

تربية الفلوجة تكشف عن حاجتها لـ 2000 معلم ومدرس لسد الشواغر

أمانة بغداد تكشف قرب إكساء شارع مهم يف مدينة الصدر

بغداد/ الزوراء:

اعلنت قيادة رشطة محافظة دياىل، امس السلبت، عن تشكيل فريق مختص لتعقب 

ما اسمتها الصفحات الصفراء عىل منصات التواصل االجتماعي.

وقال مدير قسلم االعلام والعاقات يف قيادة رشطة دياىل، العميلد نهاد املهداوي، يف 

ترصيلح صحفي إن “قيلادة الرطة، وبناًء عىل توجيهات قائلد رشطة دياىل اللواء 

حامد الشمري، شكلت فريقا تقنيا مختصا لتعقب الصفحات الصفراء عىل منصات 

التواصلل االجتماعلي التي تبث اخبار مضلللة عن االمن يف املحافظلة والتي هدفها 

زعزعة االستقرار الداخيل«.

واضاف املهداوي ان “الفريق بارش مهامه من اجل كشف حقيقة من يقف وراء تلك 

الصفحات، واتخاذ كل االجراءات القانونية بحقهم«.

وأوضلح ان “فريقلا قانونيا سلريفع دعاوى قضائيلة بحق كل من يلروج لاخبار 

املضللة، خاصلة االمنية نظرا لخطورتها عىل املشلهد الداخيل”. مؤكدا أن “الرطة 

بدأت بخطوات كبرية يف مواجهة الشلائعات التي برزت بشكل الفت يف االونة االخرية 

ملن اجلل درء مخاطرها عىل املجتملع، وتوعية النخب املثقفة والشلبابية برضورة 

االباغ عنها«.

وشلهدت محافظة دياىل بروز العديد من املواقع والصفحات التي روجت ألخبار غري 

حقيقية، خاصة يف املشهد االمني وتسببت يف قلق لاهايل. 

بغداد/ الزوراء:
 أعلن وزير املوارد املائية، جمال العاديل، 
املس السلبت، سلامة جميلع سلدود 
العراق، مؤكدا لدى العلراق خزين مائي 

كاٍف لتأمني املياه لألرايض الزراعية.
وذكلر بيلان لللوزارة، تلقت »اللزوراء« 
نسلخة منه، إن »وزيلر امللوارد املائية، 
جملال العلاديل، زار ملع الوفلد املرافق، 
سدي خاصة جاي والعظيم يف محافظتي 

كركوك ودياىل«.
وأضاف البيان أن »الزيارة تأتي لاطاع 
عىل االجراءات التشغيلية املتخذة من قبل 
إدارة السدين واعمال التأهيل والصيانة 

يف سلد العظيلم إلصلاح االرضار التلي 
تعلرض لها بسلبب االعملال التخريبية 
االرهابيلة، وكذللك  داعلش  لعصابلات 
االطاع عىل الخزين املائي املتحقق للعام 

الحايل«.
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن »وضعية 
السلدود يف عملوم العراق بحاللة جيدة 
جلدا، ولدينا خزيلن مائلي كاٍف لتأمني 

املياه لكل االرايض الزراعية املروية«.
وتابع العاديل: »ومن املؤمل تحقيق انتاج 
زراعي يفوق ماتحقلق يف العام املايض، 
االسلرتاتيجية  املحاصيلل  يف  السليما 

الحنطة والشعري ومحصول الشلب«.

بغداد/ الزوراء:
أكلد وزير اإلعمار واإلسلكان، بنكني ريكاني، امس السلبت، أن مروع مجاري 

الهندية يف محافظة كرباء املقدسة سينجز خال شهرين.
وقلال ريكانلي يف ترصيح أوردتله وكالة األنبلاء العراقيلة )واع(، واطلعت عليه 
»اللزوراء«: إن “تنفيذ مشلاريع مجلاٍر يف محافظة كرباء ملن أولويات الوزارة 
ألنهلا تخدم املواطن وتحسلن البيئة والصحة”. مشلرياً اىل أن” مروع مجاري 

كرباء تمت املبارشة به منذ ١2 عاماً ولم يتم إنجازه«.
وأضلاف ريكانلي أن”املروع بلدأ العمل به يف العلام 20١9. الفتلاً اىل أن”هناك 
مشلاريع أخرى يف أقضيلة طويريج والهنديلة والحر باملحافظلة تمت املبارشة 

بها«.
وكان وزير اإلعمار واإلسكان والبلديات العامة، بنكني ريكاني، قد افتتح مروع 
مجلاري كرباء، الذي يعد أكلرب مروع ملعالجة مياه الرصف الصحي يف الرق 

األوسط بكلفة تصل اىل 400 مليار دينار عراقي. 

شرطة دياىل تشكل فريقا خمتصا 
لتعقب »الصفحات الصفراء«

املوارد املائية: مجيع السدود ساملة 
ولدينا خزين مائي كاٍف 

اإلعمار حتدد موعد افتتاح مشروع 
جماري اهلندية يف كربالء املقدسة

بغداد/ الزوراء:
دعلت عضلو لجنلة الصحلة والبيئلة النيابية، 
اكتفلاء الحسلناوي، املس السلبت، الحكومة 
التحلرك الفوري إليجاد حللول رسيعة للحد من 
ازديلاد حاالت الرسطان يف البلاد، فيما انتقدت 

إجراءات الطمر االشعاعي.
وقالت الحسناوي يف ترصيح صحفي إن “هناك 
ارتفاعلا كبلريا يف إصابلة العراقيلني بأملراض 
الرسطان دون إيجاد الحلول املناسلبة”. مبينة 
أن “إحدى أسباب اإلصابة بالرسطان هو الطمر 

غري الصحي«.
وعلّدت الحسلناوي أنه “ملن املعيلب ونحن يف 
علام 2020 والعلراق ملازال يعمل علىل الطمر 
اإلشلعاعي”. مشلرية إىل أنه “ملن املعيب حتى 
عىل الخرباء الذين يعملون يف املجال اإلشلعاعي 
ألنهلم لم يجدوا طريقة صحيحلة للتخلص من 

قضية الطمر اإلشعاعي«.
وكانلت لجنة الصحلة والبيئة النيابيلة أعلنت، 
يف وقت سلابق، وجلود ارتفاع كبلري يف الحاالت 
املحافظلات  املكتشلفة حديثلا يف  الرسطانيلة 

الجنوبية نتيجة املخلفات الحربية. 

بغداد/ الزوراء:
كشلف وزيلر الثقافة، عبلد األمري 
الحمداني، امس السبت، عن مساٍع 
لضلم مواقلع وملدن جديلدة عىل 

الئحة الرتاث العاملي.
وقال الحمداني يف ترصيح صحفي: 
»نهنئ العراقيني جميعاً بمناسلبة 
وزيلارة  العراقيلة،  النخللة  إدراج 
أربعينيلة اإلملام الحسلني )عليله 
السلام( وما رافقها ملن خدمات 
وضيافلة وفعاليلات، علىل الئحلة 
الرتاث العامللي للبرية يف منظمة 

اليونسكو«.
وأضاف أن »ذلك يعد تقديراً واعرتافاً 
بالنخلة العراقيلة، وبأهمية زيارة 

األربعني وملا ترافقها من فعاليات 
متكامللة  وخدملات  وضيافلة 
»هنلاك  أن  إىل  الفتلاً  للزائريلن«. 
قائمة تمهيدية تضم مجموعة من 

املواقع وامللدن واألحداث التاريخية 
يمكن انضمامها عىل الئحة الرتاث 
»القائملة  أن  العاملي«.وأوضلح 
تشلمل مقربة وادي السلام وبحر 

النجلف وبحلرية سلاوة ومدينلة 
واسط ومدينة نفر وقلعة العمادية 
وقلعة كركلوك، وكذلك قلعة هيت، 
باإلضافة اىل شاطئ دجلة وشارع 
الرشليد وطوق كرسى واالخيرض، 
فضاً علن طريق الحج الرابط بني 

الكوفة والديار املقدسة«.
وأشلار إىل أن »هنلاك قائمة أخرى 
تشلمل الرتاث غلري امللادي أو غري 
امللموس، وتضم عىل رأسها ملحمة 

كلكامش«.
وأصلدرت اليونسلكو، أمس األول، 
)النخللة(  تسلجيل  شلهادتي 
و)أربعينيلة األمام الحسلني( عىل 

الئحة الرتاث العاملي غري املادي.

الصحة النيابية تدعو إىل 
“حترك فوري” للحد من 

اإلصابات السرطانية
الثقافة تكشف عن مساع لضم مواقع ومدن جديدة على الئحة الرتاث العاملي

بعد النخلة وزيارة أربعينية اإلمام احلسني »ع«
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هيئة نينوى ختصص أراضي ملشاريع الشباب ومتنح قروضا لذلك الدوالر يواصل االستقرار يف 
البورصة احمللية

إعادة تأهيل ثالثة مشاريع نفطية 
كبرية يف نينوى

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1000 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ250 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان250 دينارقرنابيط

250 دينارشلغم 250 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

أم قصر يستقبل أكرب باخرة تدخل املياه اإلقليمية 
العراقية ألول مرة

جمهورية العراق                                                العدد:4446/ب/2019
مجلس القضاء االعىل                                          التاريخ:2020/2/5

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 
126 رشق�ي وخالل ثالثون  يوماً اعتب�ار من اليوم التايل للنرش واذا صادف 
يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش ظهراً يف قاع�ة محكمة البداءة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف 
املكان والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة %10 
بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% والنقبل املبالغ النقدية ان 

لم يكونوا من الرشكاء علماً ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم

االوصاف:
1-العقار عب�ارة عن بناية  مكون من ثالثة طوابق الطابق االريض يحتوي 
ع�ىل محالت عدد اربعة مع ب�اب حديد يؤدي اىل مدخل العقار اما الطابقني 
االخرين عبارة عن ثمان ش�قق كانت مغلقة س�اعة اجراء الكش�ف عموم 
العق�ار مبن�ي من الطاب�وق ومس�قف بالكونكري�ت وان درج�ة العمران 

متوسطة .
2-مساحة العقار 283,60م2.

3-القيمة املقدرة للعقار خمسمائة  مليون واربعمائة الف دينار فقط.

مديرية شؤون االحوال يف ذي قار       العدد:152                   
                                             التاريخ:2020/2/6

اعالن
بناءاً عىل طلب املدعي )محمد حس�ن شنيش�ل( 
والذي يطلب خالله تس�جيل لقبه من )فراغ( اىل 
)الس�عداوي( واس�تناداً الحكام املادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم )3( لس�نة 2016 
تق�رر ن�رش طلبه يف الجري�دة الرس�مية فمن له 
االحق االع�رتاض ع�ىل الطلب مراجع�ة املديرية 
خ�الل )10( عرشة ايام من تاريخ النرش وخالفه 

سينظر يف الطلب وفق القانون.
موقع العقيد
احمد  صالح هادي
مدير شؤون االحوال املدنية يف ذي قار

فقدان وصل
املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
1482685 يف 2017/1/3 الذي 
يح�وي مبل�غ ق�دره 240000 
فق�ط مائت�ان واربع�ون الف 
دينار الصادر من مديرية بلدية 
الجباي�ش العائد للس�يد )عيل 
جمعه حمود( فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق                                                                                                                                                 العدد: 97 
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ: 2020/2/5

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
رئاسة محكمة جنايات ذي قار 

اعالن
اىل/ املتهمني الهاربني املدرجة اسمائهم ادناه

كونكم مطلوبني لدى هذه املحكمة عن قضايا جنائية وفق احكام املواد املؤرشة ازاء اس�م كل واحد منكم وملجهولية محل اقامتكم يف 
الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املحاكمة املؤرشة ازاء اس�مائكم لتجيبوا 

عن التهمة املنسوبة اليكم وبعكسه ستجري محاكمتكم غيابيا وعلنا وفق القانون ..
 القايض 
 محمد محسن االبراهيمي 
 رئيس محكمة جنايات ذي قار الهيأة االوىل 

رقم الدعوى تأريخ املحاكمة املادة القانونية اسم االماسم املتهم ت

مبارك عيدان خماط حاجم الصبحي1
كريم كاطع صفوك ضيف الجوراني 

محسن جمعة كاطع صفوك الجوراني  

سهام كاطع 
رجيه جابر 

ساهره غازي 

406 عقوبات
406 عقوبات

406 عقوبات  

2020/3/10
2020/3/10
2020/3/10

526
526
526

10421 /42020/3 ارهاب حسنه فياض خري الله حسن زويد خلف الجنابي 2

10569 /4052020/3 عقوبات افراح جاسم احمد يارس خلف جوده 3

وكالة الوزارة لشؤون الرشطة               العدد:1464

مديرية رشطة محافظة ذي قار واملنشآت   التاريخ:2020/2/5   

قسم رشطة الشطرة

مركز الشطرة

 اعالن

تنفيذاً لقرار السيد قايض تحقيق الشطرة

ن�ود اعالمك�م بأن�ه بتأري�خ 2006/2/15 فق�د املواطن 

)يوس�ف كراس عط�ا الله غري�ب الس�عداوي تولد 1955 

يس�كن الشطرة –محلة الحمام( ولم يتم العثور عليه لحد 

االن وقرر الس�يد قايض تحقيق الشطرة االعالن عنه ضمن 

صحيفتني رس�ميتني راجني نرش االعالن عنه يف صحيفتني 

يوميتني وتزويدنا بنس�خه من العدد ال�ذي ينرش ينرش به 

املفقود واعالمنا مع التقدير.

املقدم

يحيى حميد كريم

ضابط املركز

جمهورية العراق                    العدد: 47 /ش/2020
مجلس القضاء االعىل             التاريخ : 2020/2/2

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكم االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ 

م / اعالن
اىل/ املدعى علية )شوقي مزهر صرب ( الذي يسكن 
ذي قار /الخميس�ات س�ابقا مجهول محل االقامة 

حاليا
اقامت املدعية )فاطمة عايد حمد( الدعوى تطلب فيها 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني ي�وم بموع�د املرافع�ة القادم 
املصادف 2020/2/26 ويف حال عدم حضورك سوف 

تجري بحقك املرافعة غيابيا وعلنا وفقا لالصول .
القايض 
عبد اللله صالح النايش 

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر يف  اس�تقرت أس�عار رصف 
املحلية،  الكف�اح واألس�واق  بورصة 
ام�س الس�بت، املواف�ق )8 ش�باط 

.)2020
وس�جلت أس�عار بورصة الكفاح يف 

 100 ل�كل  دين�اراً   121.050 بغ�داد 
دوالر. وكان�ت أس�عار البيع والرشاء 
يف محالت الصريفة كاآلتي: سعر بيع 
الدوالر س�جل 121.500 دين�ارا. أما 
سعر رشاء الدوالر فسجل 120.500 

دينارا.

 بغداد/ الزوراء:
ام�س  النف�ط،  وزارة  اعلن�ت 
ثالث�ة  تأهي�ل  اع�ادة  الس�بت، 
يف  كب�رية  نفطي�ة  مش�اريع 
نين�وى. وقال مدي�ر املنتوجات 
يف  املندي�ل،  ف�الح  النفطي�ة، 
»الكوادر  ان  ترصي�ح صحف�ي 
الهندسية، وبالتعاون مع الجهد 
الهنديس يف وزارة النفط، تمكنت 
من اعادة ثالثة مشاريع نفطية 

كب�رية يف املحافظ�ة«. واض�اف 
املنديل ان »نينوى تش�هد تنفيذ 
يف  للنف�ط  اكث�ر م�ن مصف�ى 
الجنوب�ي والرشقي،  املحوري�ن 
طري�ق الكلك، بع�د ان تم وضع 
الحج�ر األس�اس له�ا م�ن قبل 
وزي�ر النف�ط، ثام�ر الغضبان، 
الذي أكد دعم�ه الكامل لجميع 
مش�اريع املنتوج�ات النفطي�ة 

باملحافظة«.

No: 7185 Sun 9 Fab 2020العدد: 7185 االحد  - 9 شباط 2020

بغداد/ الزوراء:
اتهم�ت هيئ�ة اس�تثمار النج�ف، 
امس السبت، ادارة مطار املحافظة 
بالت�رصف فرديا، فيما اش�ارت اىل 
انها ترصف االموال دون موافقات 
اصولي�ة. من جهتها، رشعت هيئة 
استثمار نينوى، امس، بتخصيص 
أراض إلقامة عدة مشاريع للشباب 

يف املحافظة.
وقال رئيس هيئة استثمار النجف، 
رضغ�ام كيكو، يف بي�ان لها تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه »س�بق أن 
قمنا بمفاتح�ة ادارة مطار النجف 
بموج�ب كتبنا املرفق�ة طيا، بعدم 
االم�وال وتنفي�ذ مش�اريع  رصف 
املطار  مقاوالت واس�تثمار داخ�ل 
إال عىل وفق الس�ياقات االصولية«. 
مبينا ان »ادارة املطار مستمرين يف 

رصف االموال وتنفيذ منشآت دون 
موافقات اصولية«. 

واضاف ان »الغريب باالمر ان االدارة 
تق�وم بتجاه�ل كتبن�ا الص�ادرة، 
وعدم االجاب�ة عليها، خصوصا ان 
هيئة االس�تثمار لها ح�ق املتابعة 
عىل املطار النه مرشوع استثماري 
عىل وفق قانون االستثمار رقم 13 

لسنة 2006 املعدل«. 
نضط�ر  س�وف  »انن�ا  اىل  مش�ريا 
اس�فني اىل مفاتحة هيئ�ة النزاهة 
لغ�رض التحقي�ق معهم م�ن اجل 
الحفاظ عىل املال الع�ام، وتطبيقا 

للقانون وتحقيقا للعدالة«.
من جهتها، رشعت هيئة اس�تثمار 
نين�وى، امس الس�بت، بتخصيص 
مش�اريع  ع�دة   إلقام�ة  أراض 
للش�باب يف املحافظ�ة، مش�رية اىل 

من�ح ق�روض ت�رتاوح ب�ني 30 اىل 
50 ملي�ون دينار ملن يش�ارك بهذه 

املشاريع.
وق�ال رئيس الهيئة، ع�يل عواد، يف 
ترصيح صحفي ان »الهيئة رشعت 
ع�دة   إلقام�ة  أراض  بتخصي�ص 
مشاريع للشباب يف محافظة نينوى 

من اجل القضاء عىل البطالة«.
وأض�اف ع�واد أن »الق�روض التي 
ستمنح ترتاوح بني 30 اىل 50 مليون 
دين�ار مخصص�ة لش�باب نينوى 

الذين سيشرتكون بمرشوع«.
مبين�اً ان »املش�اريع التي تش�رتك 
فيها مجموعة من شباب املحافظة 
ستخضع اىل دراسة جدوى، عىل ان 
تتم االفادة م�ن املناطق الصناعية 
يف املحافظ�ات لاليف�اء بمتطلبات 

العمل«.

استثمار النجف تتهم إدارة مطار احملافظة بصرف األموال دون موافقات أصولية

النفط العاملي يغلق منخفضا لألسبوع اخلامس

رويرتز/ متابعة الزوراء:
أغلقت أس�عار النفط، امس السبت، 

عىل انخف�اض مع تراجع األس�عار 
لألسبوع الخامس عىل التوايل يف ظل 

تفيش فريوس كورونا، عىل الرغم من 
سعي منظمة أوبك خفض اإلنتاج.

وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 
48 س�نتاً أو ما يعادل %0.87 لتبلغ 
54.45 دوالراً للربميل عند التسوية، 

ونزل برنت 6.3 باملئة يف األسبوع.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 59 سنتاً 
أو 1.16 % إىل 50.36 دوالراً للربميل 
عند التسوية، وخرست 2.4 باملئة يف 

األسبوع.
وس�جلت أس�عار النف�ط انخفاضاً 
لألس�بوع الخامس ع�ىل التوايل، بعد 
تفيش فريوس كورونا يف الصني أكرب 
دولة مستوردة للنفط الخام، والذي 

أودى بحياة أكثر من 600 شخص.
وهذا األسبوع، اقرتحت لجنة تسدي 
املش�ورة ملنظم�ة البل�دان ملص�درة 
للب�رتول )أوب�ك( وحلفائه�ا بقيادة 

روس�يا، يف إطار ما يعرف بمجموعة 
أوبك+، هذا األس�بوع، خفضا مؤقتا 
لإلنت�اج بمق�دار 600 أل�ف برمي�ل 

يومياً.
فيما طالبت روسيا بمزيد من الوقت 
لتقيي�م املوقف، وقال وزي�ر الطاقة 
ي�وم  نوف�اك،  ألكس�ندر  ال�رويس، 
الجمعة، إن موس�كو تحت�اج مزيداً 

من الوقت لتقييم املوقف. 
وكانت منظمة أوب�ك+ قد زادت من 
تخفيضاتها بنحو 1.7 مليون برميل 
يومي�ا، أي قراب�ة اثن�ني باملئ�ة من 
الطل�ب العاملي، لكن األس�عار ظلت 

منخفضة .
ومن املقرر أن يجتمع منتجو أوبك+ 
ب فيين�ا يف الخام�س والس�ادس من 
آذار، لك�ن االجتماع قد يجري تقديم 
موع�ده بس�بب املخ�اوف املحيط�ة 

بالفريوس.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مس�ؤول حكوم�ي يف 
محافظة دياىل، امس السبت، 
صن�دوق  تخصي�ص  ع�ن 
 10 م�ن  اكث�ر  حكوم�ي 
مليارات لتمويل مش�اريع يف 
5 قطاعات حيوية ببعقوبة.

قض�اء  قائممق�ام  وق�ال 
بعقوب�ة، عبدالله الحيايل، يف 
حديث صحفي ان” صندوق 
اعم�ار املناطق املترضرة من 
االره�اب خص�ص اكثر من 
10 ملي�ارات دين�ار لتمويل 
مشاريع يف 5 قطاعات مهمة 
يف بعقوب�ة، ابرزه�ا الط�رق 
والكهرباء والرتبية، ش�ملت 
احياء وازق�ة متعددة ضمن 

حدود املدينة”.
الحيايل ان” بعقوبة  واضاف 
ت�رضرت كث�ريا م�ن توقف 
مرشيع االعم�ار والبناء بعد 
2014 بس�بب االضطراب�ات 

االمنية الت�ي خلقتها احداث 
حزي�ران”. مبين�ا أن “حجم 
م�ا يخص�ص للمدين�ة م�ن 
م�ع  يت�الءم  ال  مش�اريع 
وكثاف�ة  الفعلي�ة  حاجته�ا 
سكانها التي بلغت نحو 300 

الف نسمة”.
ويعد صندوق اعمار املناطق 
االره�اب  م�ن  املت�رضرة 
صندوق�ا حكومي�ا تأس�س 
قبل سنوات لتمويل مشاريع 

االعمار والبناء. 

ختصيص 10 مليارات دينار لتمويل مشاريع يف دياىل

بغداد/ الزوراء:
أعلن مدير عام موانئ العراق، 
صفاء املالكي، امس الس�بت، 
ع�ن اس�تقبال ام ق�رص اكرب 
باخ�رة تدخل املي�اه اإلقليمية 

العراقية ألول مرة.
ترصي�ح  يف  املالك�ي  وق�ال 
أوردته وكال�ة االنباء العراقية 
واطلع�ت  “واع”،  الرس�مية 
عليه »ال�زوراء«: إن “كوادرنا 
البحري�ة يف ام ق�رص تنج�ح 
باس�تقبال اك�رب باخرة تدخل 

املياه اإلقليمية العراقية«.
وأض�اف املالك�ي أن “الباخرة 
ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا الت�ي 
تدخل املياه اإلقليمية العراقية 

ألول مرة”. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلن�ت دول�ة الكويت، امس الس�بت، 
عزمها بناء أكرب جامع ومجمع سكني 
يف العراق، باإلضافة إىل تنظيم األوقاف 

الدينية الكويتية يف العراق
الجعفري�ة  األوق�اف  مدي�ر  وق�ال 
الكويتي�ة، أس�امة الصاي�غ، يف بيان، 
ان “هن�اك تفاهما كب�ريا بني الوقفني 
يف جمهورية العراق الش�قيق والوقف 
الجعفري بدولة الكوي�ت، وهو مبني 
عىل العمل الخريي بشكل عام، وبعض 
اوقاف الكويتيني يف العراق، وان ش�اء 

الله يف سعي دائم«.

واض�اف ان “لدين�ا اوقاف�ا يف كربالء 
ومش�اريع خريية يف النج�ف ووقفية 
نق�ل الجنائ�ز نس�عى اىل تنظيمه�ا، 
اضافة اىل بناء حس�ينية يف الكاظمية 
املقدس�ة، وهن�اك م�رشوع كب�ري يف 
مدين�ة العل�م عبارة عن بن�اء وحدات 
سكنية وقفية لطلبة الحوزة العلمية، 
باالضافة اىل بناء اكرب جامع وحسينية 
يف املنطق�ة يحت�وي عىل قاع�ة كبرية 
ومركز طب�ي للعمليات الصغرى، وان 
س�ماحة الس�يد رئيس الدي�وان يذلل 
طبق�ا   ويس�هلها،  الصع�اب  جمي�ع 
للوائح واالنظمة والقوانني العراقية”. 

الكويت تعتزم بناء أكرب جممع سكين يف العراق



بغداد/ متابعة الزوراء
خاض فريق الرشطة بكرة القدم، يوم 
امس الس�بت، اوىل وحدات�ه التدريبية 
عىل امللعب الثاني لنادي اربيل الريايض 
وذل�ك اس�تعدادا ملواجه�ة منافس�ه 
االس�تقالل االيران�ي يف تمام الس�اعة 
الخامس�ة والنص�ف من مس�اء يوم 
غد االثنني ضمن منافسات املجموعة 

االوىل لدوري ابطال اسيا.
ووص�ل وفد ن�ادي اس�تقالل طهران 
اإليران�ي، اىل مدين�ة أربيل اس�تعداداً 
أوىل مباريات�ه  الرشط�ة يف  ملواجه�ة 

بدوري ابطال آسيا 2020.
وس�تقام املباراة عىل ملعب “فرانسوا 
حريري” يف تمام الس�اعة الخامس�ة 
والنص�ف مس�اًء بتوقيت بغ�داد، غداً 

االثنني.
وتخل�ف ع�ن رحل�ة الفري�ق اإليراني 
ش�يخ  دياباته، وكذل�ك عارف غالمي 
وسياوش يزادني، وفرشيد اسماعييل 

بسبب اإلصابة
كم�ا وصل الطاق�م التحكيم�ي الذي 

س�يقود اللق�اء املذك�ور واملؤلف من  
االردن�ي احم�د فيص�ل محم�د العيل 
حكم�ا للس�احة، ومواطني�ه محمود 
محم�د، وعب�د الرحمن ناج�ي محمد 
عقي�ل مس�اعدين، واللبنان�ي محمد 
رض�ا حكم�ا رابع�ا، وفس�فا ناث�ان 
مقيم�ا  س�نغافورة  م�ن  كرش�نان 
للحكام، ومرشف املباراة ش�فيق عبد 
الخال�ق م�ن لبن�ان، واملنس�ق املحيل 
عمار عبد الرحمن رش�يد من العراق، 
واملنس�ق االعالم�ي ريب�ني رمزي من 

العراق ايضا”.
وأعل�ن ن�ادي الرشط�ة الري�ايض أن 
وزارة الداخلي�ة يف إقلي�م كردس�تان، 
ستسهل دخول جماهري النادي لدعم 

الفريق يف دوري ابطال آسيا 2020.
وس�يواجه الرشط�ة فريق اس�تقالل 
مباريات�ه  أوىل  يف  اإليران�ي  طه�ران 
بدوري ابطال آسيا يوم غٍد االثنني عىل 

ملعب فرانسوا حريري.
وذك�ر الن�ادي يف بي�ان ع�ر موقع�ه 
ادارة  اتص�ال  “بع�د  أن�ه  الرس�مي، 

نادي الرشطة بوزي�ر الداخلية إلقليم 
كوردس�تان وحض�ور قائ�د رشط�ة 
اربيل، العميد دلري نجاة نجار، اىل مقر 
إقام�ة نادي الرشطة ت�م االتفاق عىل 
كل الجوان�ب االمنية الخاصة باملباراة 
اىل جان�ب تس�هيل اج�راءات دخ�ول 
الجماه�ري الرشطاوي�ة اىل محافظ�ة 

أربيل”.
وكان الن�ادي ق�د أعل�ن أنه س�يقوم 
بتس�يري حافالت لنق�ل الجماهري من 

بغداد اىل أربيل.
الس�اعة  تم�ام  يف  س�تقام  املب�اراة 
الخامس�ة والنص�ف من مس�اء يوم 
غد االثنني، بإرشاف املرشف االسيوي 
وامل�رشف  ش�فيق،  بش�ري  اللبنان�ي 

االسيوي املحيل عمار عبد الرحمن.
وس�غيب نج�م فري�ق الرشط�ة كرار 
االس�تقالل  مواجه�ة  ع�ن  جاس�م 
اإليران�ي يف أوىل جوالت دوري األبطال 
التي ستقام يف استاد فرانسوا حريري 

يف اربيل.
وق�ال أم�ني رس نادي الرشط�ة، عالء 

بح�ر العل�وم: ان الدويل الس�ابق كرار 
جاس�م س�يغيب عن مواجهة يوم غد 
االثن�ني أم�ام االس�تقالل اإليران�ي يف 
أوىل جوالت دوري أبطاالس�يا بس�بب 
اإلصابة حيث يعاني كرار من اإلصابة 
الت�ي لحقت ب�ه قبل م�دة، ولم يلحق 

بمواجهة االستقالل اإليراني.
وب�ني: أن فري�ق الرشط�ة حصل عىل 
موافقة االتحاد اآلسيوي بتغيري موعد 
املباراة وتقديمه ساعتني بسبب برودة 
الطقس يف مدينة اربيل، حيث سيكون 
املوع�د الرس�مي الس�اعة الخامس�ة 

والنصف بدال من السابعة والنصف.
ثقته�ا  تض�ع  اإلدارة  أن  وأوض�ح: 
بالفريق يف تحقيق نتيجة طيبة. الفتا 
اىل: أن الفري�ق غ�ادر إىل أربي�ل بوقت 
مبك�ر، ونأمل أن تكون املب�اراة األوىل 

فاتحة خري عىل فريق الرشطة.
يش�ار إىل أن الرشط�ة يلع�ب ضم�ن 
املجموع�ة األوىل يف دوري األبط�ال إىل 
جانب أندية استقالل طهران والوحدة 

اإلماراتي واألهيل السعودي.

بغداد/ متابعة الزوراء
هن�أ وزير النق�ل املهندس، عبدالل�ه لعيبي،  
ن�ادي الخط�وط الجوي�ة الري�ايض إلحرازه 
نتائ�ج متمي�زة يف بطول�ة القوس والس�هم 
ضمن دورة االلعاب الخامسة لالندية العربية 
للس�يدات التي تنظمها مؤسس�ة الش�ارقة 

لرياضة املرأة يف االمارات.
حي�ث حص�دت الالعب�ة االوملبية رند س�عد 
الجوي�ة  الخط�وط  املش�هداني م�ن ن�ادي 
الري�ايض ذهبي�ة منافس�ة ال�دور التأهييل 
للق�وس االوملبي الفردي بع�د تحقيقها 557 
نقط�ة بال�دور االول والفضي�ة يف منافس�ة 

مسافة )18.م(.
فيما احرزت االوملبية فاطمة سعد املشهداني 
ذهبية القوس املركب ف�ردي بعد ان حققت 

567 نقطة.
يذكر ان هذا النرص يع�د منجزا مهما للمرأة 
العراقي�ة وه�ي ترفع اس�م الع�راق عالياً يف 

منصات التتويج.
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وفاة قائد منتخب كرة اليد السابق 
إياد محيد

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن االتحاد العراقي لكرة اليد وفاة اس�طورة كرة اليد وقائد املنتخب الوطني األس�بق، 
اياد حميد رش�يد.وذكر االتح�اد يف بيان عر موقعه الرس�مي، أن »االتحاد العراقي لكرة 
الي�د، يع�زي أرسة اليد العراقي�ة بوفاة املغفور له ب�إذن الله، الدكتور اياد حميد رش�يد، 
كابت�ن منتخبن�ا الوطني لك�رة اليد يف س�بعينيات القرن املايض، والحك�م الدويل وعضو 

االتحاد العراقي سابقا، والذي انتقل إىل جوار ربه قبل يومني«.
وأضاف »داعني العيل القدير ان يرحمه برحمته الواس�عة، ويسكنه فسيح جناته ويلهم 

اهله واصحابه الصر والسلوان«.

أصفر وأمحر

وزير النقل يهنئ رند وفاطمة سعد بعد فوزهن بذهبيتني يف دورة األلعاب العربية

اهلامشي: الطلبة سيشارك الشرطة خيوض أول تدريباته يف أربيل استعدادا للقاء االستقالل.. غدا
يف الدوري وصفحة 

الديون انطوت

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد املدرب املساعد ملنتخب االشبال، محمد عيل كريم، أن فريقه يمتلك 

نجوما مميزة بإمكانهم قيادة الكرة العراقية يف املستقبل.
وقال كريم إن “منتخب االش�بال يمتلك العبني مميزين كما أن الكادر 
التدريبي يعمل بما يريض الل،ه وال يبحث عن األموال والتزوير يف سبيل 
تحقيق املجد”.وأضاف ان “منتخب االش�بال يفتقد للدعم، فالجميع، 
وم�ن بينهم وس�ائل االع�الم، ال يدعم�ون املنتخب بالش�كل املطلوب 
فيما يختلف الحال بالنس�بة للمنتخبات األخرى”.تجدر اإلشارة اىل ان 

منتخب االشبال يضم العبني بأعمار حقيقة وبدون تزوير.

بغداد/ متابعة الزوراء
يواص�ل م�درب املنتخ�ب الوطني 
لكرة الس�لة، قيص حاتم، ارشافه 
الوطني  املنتخ�ب  تدريب�ات  ع�ىل 

باللعبة يف العاصمة بغداد.
للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  وق�ال 
الوطني، مهند العان:ي إن “مدرب 
منتخبنا الوطني قيص حاتم وصل 
اىل العاصم�ة بغ�داد قادم�اً م�ن 
قطر”.وأوض�ح أن “حاتم يرشف 
حاليا عىل تحضريات املنتخب قبيل 
مش�اركته يف بطولة امللك عبد الله 
املقامة يف العاصمة االردنية عمان 
م�ن 14-10 م�ن الش�هر الجاري 

استعداداً للتصفيات االسيوية”.

يذكر ان العراق س�يواجه س�وريا 
يف ال��11 م�ن ش�باط الج�اري يف 
وم�ن  بالبطول�ة.  األوىل  مبارات�ه 
جهة اخرى، رفض وزير الش�باب 
والرياض�ة، احم�د ري�اض، دع�م 
االتحاد العراقي لكرة السلة مالياً.

وق�ال مص�در مطل�ع إن “وزي�ر 
الش�باب والرياضة، احمد رياض، 
رفض منح اي مبلغ مايل اىل اتحاد 
اس�تحقاقاته  اج�ل  م�ن  الس�لة 
يف  “الس�بب  أن  املقبلة”.وأوض�ح 
عدم منح االتحاد السلوي يعود اىل 
عدم تقديم برنامج مقنع من قبل 

االتحاد السلوي لتطوير اللعبة”.

حممد علي كريم: مستقبل الكرة 
العراقية يف أمان ونفتقد للدعم

قصي حامت يشرف على تدريبات منتخب 
السلة حتضريا لبطولة امللك عبد اهلل

بغداد/ متابعة الزوراء

أكد نائ�ب رئيس الهيئة اإلدارية لن�ادي الطلبة، محمد 

الهاش�مي، ان فري�ق االني�ق لكرة القدم سيش�ارك يف 

الدوري املمتاز للموسم الحايل.

وقال الهاش�مي  إن “نادي الطلبة هو املستهدف فقط 

من مس�ألة الدي�ون، فجميع األندية مطالبة بتس�ديد 

الديون املرتتب�ة عليها وليس فقط الطلب�ة”. مبيناً ان 

“مسألة الديون صفحة وانطوت”.

وأوض�ح أن “لجنة املس�ابقات يف اتحاد الك�رة، اكدت 

مش�اركتنا يف املوس�م الح�ايل، ام�ا بالنس�بة لالتحاد 

االس�يوي، فهو االخر اك�د ان الديون املرتتبة عىل نادي 

الطلبة شأن داخيل”.

وكان�ت لجنة الرتاخيص يف اتحاد الكرة، رفعت توصية 

بع�دم ترخي�ص ن�ادي الطلب�ة بس�بب ع�دم تس�ديد 

الديون.

منتخب الشباب يعسكر يف الدمام ويواجه نظريه السعودي ودياً مرتني
حتضريا لبطولة العرب

بغداد/ الزوراء
يدخ�ل منتخبن�ا الش�بابي لك�رة 
القدم معس�كرا تدريبي�ا يف الدمام 
حت�ى  الثام�ن  م�ن  امل�دة  خ�الل 
الخام�س عرش من ش�هر ش�باط 
املنتخب السعودي  الحايل، ويواجه 
للش�باب يف مبارات�ني وديت�ني يوم 
١٠-٢ و ١٣-٢ ع�ىل اس�تاد االمري 
محم�د بن فه�د يف الدمام تحضرياً 
لبطولة كاس العرب التي س�تقام 
يف السابع عرش من الشهر الجاري 

يف اململكة العربية السعودية.
م�درب املنتخ�ب، قحط�ان جثري، 
الش�باب  منتخ�ب  وف�د  أن  أك�د 
توجه ظه�ر يوم امس الس�بت إىل 
معس�كر   يف  للدخ�ول  الس�عودية 
تدريبي يمتد عىل مدار س�بعة ايام 
نخوض من خالله مباراتني وديتني 
مع املنتخب السعودي للوقوف عىل 
جاهزية الالعب�ني البدنية والفنية 
قب�ل الدخ�ول يف مص�اف بطول�ة 
كاس العرب املقامة يف الس�عودية 
مبينا أن منتخبنا الش�بابي خاض 
مباري�ات ودي�ة عديدة م�ع اندية 
األس�ابيع  يف  املمت�از   ال�دوري 

املاضية.
وتمن�ى جثري تحقيق العبيه نتائج 
ايجابي�ة مفرحة يف ظ�ل الظروف 
الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب 
يتمتع�ون  العبين�ا  ان  مضيف�ا 
م�ن  تمكنه�م  جي�دة  بمؤه�الت 
تحقيق نتائ�ج إيجابية   يف بطولة 

كاس العرب.
: أن املباريات الودية القادمة  وب�نينّ
املنتخ�ب الس�عودية س�وف  م�ع 
تك�ون االخرية م�ن اج�ل الوقوف 
عىل مستويات العبينا وجاهزيتهم 
قبي�ل املش�اركة يف بطول�ة كاس 

العرب للشباب.
وض�م الوف�د عب�د الجلي�ل صالح 
مديراً اداريا، وقحطان جثري مدربا، 
ويس�اعده كل م�ن خال�د محم�د 
صبار ومويد جودي واحمد جمعة، 
مدرب�ا  جب�ار  حس�ني  والكابت�ن 
الساعدي  لحراس املرمى، وارش�د 
منس�قاً اعالميا، والدكت�ور بدران 

عبد الرزاق طبيبا للفريق، وخضري 
عباس ورياض حس�ني معالجني، 
وحميد محس�ن وعيل ب�در وعمار 
زه�ري اداري�ي الفريق، ولحراس�ة 
املرمى احمد ش�اكر ومحمد حسن 
وحس�ن حبي�ب، والالعبني كل من 
نه�اد محمد وعب�د الرزاق قاس�م 
ومنتظر عبد االمري  ومنتظر محمد 
وحس�ني جاس�م وزي�د تحس�ني 
ورضا فاضل وحس�ني زياد وكرار 
س�عد وعباس عيل مسلم وحسني 

عبدالل�ه الون�دي وعبدالل�ه محمد 
وام�ري غانم وحس�ني خل�ف وعيل 
شوقي وحس�ني حيدر ومصطفى 
س�عدون وعبدالل�ه خل�ف وع�يل 

جاسم ومحمد  منعم.
وأقيمت البطولة العربية يف خمس 
نسخ س�ابقة لهذه الفئة العمرية، 
األكث�ر  املغرب�ي  املنتخ�ب  ويع�د 
تتويجاً به�ا، وذلك يف مناس�بتني، 
الع�راق والس�عودية وتونس  يليه 

بواقع مرة واحدة لكل فريق.

وانطلق�ت البطولة ألول مرة تحت 
مسمى “كأس فلسطني للشباب” 

ثم تغري االسم إىل “كأس العرب”.
وأقيم�ت النس�خة األوىل يف ضيافة 
املغرب عام 1983، وحسم املنتخب 
العراقي اللقب لصالحه بعد الفوز 
عىل الس�عودية يف املباراة النهائية، 
ثان�ي  الجزائ�ر  احتضن�ت  بينم�ا 
نس�خ البطولة بعد عامني، وخرس 
منتخبه�ا املب�اراة النهائي�ة أم�ام 

شقيقه السعودي.

وبعد 4 س�نوات، استضاف العراق 
منافسات كأس العرب للمنتخبات 
تحت 20 عام�اً، ونجح منتخبنا يف 
بل�وغ النهائي قبل الخس�ارة أمام 

املغرب.
وتوقفت منافسات البطولة لفرتة 
 2011 ع�ام  يف  وع�ادت  طويل�ة، 
بالنس�خة التي أقيم�ت يف املغرب، 
ونج�ح خاللها أصح�اب األرض يف 
التتويج باللق�ب للمرة الثانية عىل 
التوايل بعد الفوز عىل السعودية يف 

الدور النهائي.
ويف العام اآلت�ي مبارشًة )2012(، 
أقيمت املس�ابقة يف ضيافة األردن، 
وبلغ منتخب�ا تونس والس�عودية 
املب�اراة النهائي�ة، غري أن نس�ور 
للم�رة  اللق�ب  حس�موا  قرط�اج 

األوىل.
يذك�ر ان  القرع�ة أوقعت منتخبنا 
لبطول�ة  االوىل  املجموع�ة  ضم�ن 
كاس الع�رب للش�باب إىل جان�ب 

تونس والكويت  وموريتانيا.

جبار : عمل جلنة املسابقات سينتهي 
فور تشكيل هيئة مؤقتة لالحتاد

كوركيس: ال يوجد فيتو ضد عودة 
ياسر قاسم للمنتخب الوطين

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د رئيس لجن�ة املس�ابقات يف 
االتحاد العراقي لكرة القدم، عيل 
جب�ار، أن عمل اللجن�ة واالتحاد 
بشكل عام سينتهي فور تشكيل 

هيئة مؤقتة جديدة.
وق�ال جب�ار إن “اعض�اء املكتب 
اس�تقالتهم  قدم�وا  التنفي�ذي 
وتمت املوافقة عليها من االتحاد 
بالعم�ل  واس�تمراري  ال�دويل، 
كرئيس للجنة املس�ابقات وليس 

النائ�ب االول يف االتح�اد، وعملنا 
هيئ�ة  تش�كيل  ف�ور  س�ينتهي 

موقتة لالتحاد”.
وأض�اف “نحن كتل�ة واحدة وال 
يمكن ان نف�رتق يوما من االيام، 
وبعض اعض�اء االتحاد كان لهم 
موقف مؤخرا بسبب عدم االلتزام 

باالتفاق عىل حد اعتقادهم”.
يذك�ر أن اندي�ة ال�دوري املمتاز 
املس�ابقات  لجن�ة  طالب�ت 

باالستمرار يف عملها.

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف املدي�ر اإلداري للمنتخب الوطني، باس�ل كوركيس، عن مصري 

العب نادي أربيل يارس قاسم مع اسود الرافدين.
وقال كروكيس إن “عودة الالعب يارس قاس�م للعب مجددا وهذه املرة 
م�ع نادي أربيل، ه�ي خطوة جي�دة، ونتمنى ان يعود الالعب لس�ابق 

عهده ومستواه”.
وأوضح بالقول “نتمنى ان يعود يارس قاس�م اىل مس�تواه املعهود من 
اج�ل عودت�ه اىل صف�وف املنتخب الوطن�ي، فهو العب ممي�ز ويمتلك 
مه�ارة عالية”. مبين�اً ان “ابواب املنتخب مفتوحة لقاس�م، وال يوجد 

ضده أي قرار اداري”.
يذك�ر أن نادي أربيل أعلن تعاقده مع يارس قاس�م حتى نهاية الدوري 

املمتاز.
ويرتقب مدرب املنتخب الوطني، كاتانيتش، استئناف الدوري العراقي 
املمت�از من اجل مراقبة أكر قدر ممكن من الالعبني لضمهم لصفوف 

املنتخب.
وب�ني كوركي�س إن “ال�دوري املمتاز عص�ب مهم للمنتخ�ب الوطني 
والكادر التدريبي يف غاية الس�عادة بعد اعالن استئناف الدوري املمتاز 

لرياقب الكثري من الالعبني”.
وأوض�ح أن “كاتانيت�ش يرتقب انطالق البطولة، ك�ون الدوري املمتاز 
تأخر اس�تئنافه بس�بب ظروف البل�د، ولكن نتمن�ى ان يكون الجميع 
مستعداً وعىل قدر املسؤولية إلثبات مستوياتهم من اجل تمثيل املنتخب 
الوطني يف قادم املواعيد”.وكان اتحاد الكرة قد أعلن ان الدوري املمتاز 

سينطلق يف ال�16 من شهر شباط الجاري.



نفى غوارديوال األنباء التي أش�ارت إىل اقرتاب مييس العب برشلونة اإلسباني 
من االنضمام إىل مانشسرت سيتي الصيف املقبل.

وقال غوارديوال يف ترصيحات نرشها حس�اب مانشس�رت سيتي الرسمي عرب 

توي�رت عىل اإلنرتنت: “مييس هو العب يف برش�لونة، هو س�يبقى هناك، هذه 
أمنيتي”.

وتداول�ت الكث�ر م�ن الصح�ف اإلنكليزية خ�ال اليوم�ن املاضي�ن أخباراً 
مفادها أّن مانشس�رت سيتي صاحب الحظ األوفر يف التوقيع مع األسطورة 

األرجنتيني�ة عق�ب الخافات الت�ي دارت بن األخ�ر والفرنيس أبيدال 
املدير الريايض يف برشلونة.

ووّج�ه أبي�دال اللوم لبعض العبي برش�لونة لع�دم بذلهم جهداً 
كب�راً يف فرتة اس�تام فالفردي قبل إقالت�ه، وهو األمر الذي 

رفضه مييس عىل العلن مطالباً أبيدال زميله السابق يف ذكر 
أسماء الاعبن والرتكيز عىل عمله وقراراته.

وتابع غوارديوال فيما يتعلق بخرب مييس: “لن أتحدث 
ع�ن العب�ن يف فري�ق آخ�ر، أعتق�د بأّنه س�ينهي 

مسرته هناك”.
وخرج برش�لونة من مس�ابقة كأس إس�بانيا 

الخمي�س املايض عقب الخس�ارة من أتلتيك 
بلباو بهدف نظيف يف ربع نهائي املسابقة.

نج�ح منتخ�ب الص�ن يف تحقي�ق الفوز عىل 
تاياند 6 - 1 عىل ستاد كامبلتاون يف سيدني، 
ضمن الجولة الثانية من منافسات املجموعة 
التصفي�ات  النهائ�ي م�ن  ال�دور  الثاني�ة يف 
اآلس�يوية للس�يدات يف دورة األلعاب األوملبية 

2020 يف طوكيو.
وس�جلت يل يين�غ )6 و66( وزهان�غ ج�ن 
)11( ووانغ شانش�ان )41( وتانغ جيايل )45 
و51( أهداف الصن، يف حن أحرزت سياوان 

اينتامي )81( هدف تاياند.

وكان�ت املب�اراة األوىل يف املجموعة أقيمت يوم 
االثنن، حيث تغلبت الصن تايبيه عىل تاياند 
1 - 0. وفاز منتخب أسرتاليا عىل الصن تايبيه 
7 - 0 عىل س�تاد كامبلتاون يف سيدني، ضمن 
الجولة الثانية من منافسات املجموعة الثانية 
يف ال�دور النهائ�ي م�ن التصفيات اآلس�يوية 
 2020 األوملبي�ة  األلع�اب  دورة  يف  للس�يدات 
يف طوكي�و. وس�جلت كايتل�ن ف�ورد )9 و24 
و38( وس�تيفاني كاتيل )31( وهاييل راس�و 
)54( والبديل�ة س�امانثا ك�ر )64( والبديلة 

ين�ا  تر غ�وري )2+90( كا
الفوز  للمنتخب األسرتايل.أه�داف 

وش�هدت املباراة الثانية ضمن ذات 
املجموعة، فوز أسرتاليا عىل الصن 

تايبيه 7 - 0 عىل ذات امللعب.
ترتي�ب  أس�رتاليا  وتص�درت 
املجموع�ة برصي�د 3 نقاط من 
مباراة واح�دة، بفارق األهداف 
تايبيه  أم�ام الص�ن والص�ن 
التي لعب�ت مبارات�ن، يف حن 
بق�ي رصيد تايان�د خالياً من 
النق�اط. وتقام الجولة الثالثة 
ي�وم غ�د االثنن حي�ث تلتقي 
الص�ن  م�ع  تايبي�ه  الص�ن 
وتاياند مع أس�رتاليا، عىل أن 
تقام مباراة أس�رتاليا والصن 
ي�وم  للمجموع�ة  الختامي�ة 
13 ش�باط/ املقبل  الخمي�س 

فرباي�ر. ويتأهل أول فريقن يف 
كل مجموعة إىل الدور الحاسم، 
الفريق�ن  تحدي�د  أج�ل  م�ن 

الحاصلن عىل بطاقتي التأهل 
إىل أوملبياد طوكيو.

مع بقاء يوم عىل انطاق دور املجموعات يف 
دوري أبطال آسيا 2020، سيكون تسجيل 
األه�داف طموح الجميع من أجل التقدم يف 

املنافسة ومحاولة الفوز باللقب.
ويق�وم التقرير الت�ايل بإلق�اء الضوء عىل 
10 هدافن يمتلكون القدرة عىل املنافس�ة 

للفوز بلقب الهداف يف البطولة هذا العام.
وكان الفرن�يس بافيتمب�ي غوميز مهاجم 
نادي الهال الس�عودي ت�وج بلقب الهداف 
الع�ام امل�ايض برصي�د 11 هداف�ا، يف حن 
تش�هد قوائم األندية يف البطول�ة هذا العام 
العديد من الاعبن القادرين عىل املنافس�ة 

للفوز بهذه الجائزة.
بغداد بو نجاح )السد(:

� ق�دم املهاج�م الجزائري بغ�داد بونجاح 
مس�تويات رائعة يف البطول�ة القارية عام 
2018، حي�ث س�جل 13 هدف�اً وقاد فريق 

السد إىل الدور قبل النهائي.
ورغ�م أن بونجاح لم يتمكن من تكرار هذا 
األمر العام املايض، إال أنه حافظ عىل أهمية 

دوره يف خط هجوم الفريق القطري. 
وهذا العام يدخل الاعب املنافس�ة القارية 
وهو يتص�در ترتيب هدايف الدوري القطري 

برصيد 13 هدفا يف 13 مباراة.
تروهيتو ناكاغاوا )يوكوهاما مارينوس(:

� س�يكون الس�ؤال األبرز لجماه�ر نادي 
يوكوهام�ا مارينوس اليابان�ي حول قدرة 
املهاج�م تروهيت�و ناكاغ�وا يف مواصل�ة 
التأل�ق ال�ذي قدمه الع�ام امل�ايض، بعدما 
حصل عىل جائزتي أفضل العب والهداف يف 
الدوري الياباني، وق�اد فريقه للفوز بلقب 

البطولة.
ال�دوري  يف  هدف�ا   15 ناكاغ�اوا  وس�جل 
الياباني املوس�م املايض، إىل جانب صناعة 
9 أه�داف، وهو يش�كل رشاكة خطرة مع 

ماركو جونيور.
شيخ دياباتي )االستقال(:

� سجل شيخ دياباتي بالفعل حضوره بقوة 
عىل املس�توى الق�اري بعدما س�جل ثاثة 
أه�داف يف مباراتن خال ال�دور التمهيدي 
من دوري أبطال آس�يا، وقد تكون رشاكته 
مع املهاجم مهدي قائ�دي مفتاح خطورة 

كبرة يف نادي االستقال.
املهاج�م امل�ايل طويل القامة لع�ب من قبل 
مع نادي ب�وردو الفرنيس، ولع�ب أيضاً يف 
تركي�ا وإيطاليا قب�ل االنتق�ال إىل إيران يف 
شهر تموز/يوليو املايض، وهو ينافس عىل 

جائزة هدايف الدوري اإليراني.
بل�و  سامس�ونغ  )س�وون  تاغ�ارت  آدم 

وينغز(:
� بات آدم تاغارت أول العب أسرتاليا يفوز 
بجائ�زة هداف ال�دوري الك�وري الجنوبي 
بعدم�ا س�جل 20 هدف�اً يف 33 مب�اراة مع 

نادي س�وون بلو وينغز، حيث قدم املوسم 
امل�ايض عروض�ًا قوية مع فريق�ه الكوري 

الجنوبي.
ويشكل تاغارت خطورة كبرة مع مواطنه 
تري انتونيس والاع�ب الكوري يوم كي-
هون، وهو يحمل مس�ؤولية كبرة إذا أراد 
سوون أن يتجاوز دور املجموعات يف دوري 

أبطال آسيا.
كوديو البا )العن(:

� ق�دم املهاجم التوغويل كوديو البا عروضاً 
رائع�ة منذ انضمامه إىل ن�ادي العن قادماً 
من نادي النهضة الربكاني�ة املغربي، وهو 
يناف�س حالي�اً بق�وة ع�ىل ص�دارة هدايف 

الدوري اإلماراتي.
وكان الع�ن عانى يف النس�خة املاضية من 
دوري أبط�ال آس�يا م�ن ع�دم قدرته عىل 
تس�جيل األه�داف، ولك�ن م�ع وج�ود البا 
ف�إن الفريق يمتلك قدرة كب�رة عىل عبور 

املنافسة بقوة.
تاليسكا )غوانغزهو ايفرغراند(:

البطول�ة  تاليس�كا يف  � عان�ت مش�اركة 
القاري�ة العام املايض م�ن اإلصابات، حيث 
س�جل أربعة أه�داف يف أول ثاث مباريات، 
ثم انتظر حتى الدور ربع النهائي ليس�جل 
ه�دف الفوز لفريقه أمام كاش�يما انتلرز 

الياباني.
ويمتاز تاليس�كا بالرسعة والقدرة العالية 
يف ألعاب الهواء، وس�بق له اللعب مع أندية 

بنفيكا وبشكتاش.
عمر السومة )األهيل السعودي(:

� يعترب املهاجم السوري عمر السوري من 
أفض�ل املهاجمن يف كرة القدم اآلس�يوية، 
وه�و يمت�از بالق�وة البدني�ة والخط�ورة 
الكب�رة أمام املرم�ى والق�درات العالية يف 

ألعاب الهواء إىل جانب الكرات الثابتة.
ويمتلك الس�ومة معدل تسجيل يقرتب من 

ه�دف يف كل مباراة، وذلك منذ انضمامه إىل 
نادي األهيل الس�عودي عام 2014، ويدخل 
هذه النسخة من دوري أبطال آسيا بطموح 

قيادة فريقه للفوز باللقب.
آدم لو فوندر )سيدني(:

� انضم آدم لو فوندر إىل نادي سيدني قادماً 
من بولتون وندررز ليحقق نجاحات كبرة 
م�ع الفري�ق ويق�وده إىل الف�وز يف نهائي 

الدوري األسرتايل 2018 - 2019.
ويواصل لو فوندر التألق هذا املوسم، حيث 
يتصدر ترتيب هدايف الدوري األسرتايل، وهو 
يستعد اآلن لخوض املشاركة األوىل يف دوري 

أبطال آسيا.
دراغان سران )باختاكور(:

� انضم دراغان س�ران إىل نادي باختاكور 
ع�ام 2018، واس�هم من خ�ال أهدافه يف 
قي�ادة باختاك�ور للتتويج بلق�ب الدوري 
األوزبكي للمرة األوىل منذ عام 2015 بعدما 
س�جل 23 هدف�اً توج م�ن خاله�ا بلقب 

الهداف.
وش�ارك املهاجم الرصبي األص�ل يف دوري 
أبط�ال آس�يا املوس�م امل�ايض، ونج�ح يف 
الوص�ول للمرم�ى، وه�و يع�ود للبطول�ة 

القارية هذا املوسم بطموحات أكرب.
بافيتمبي غوميز )الهال(:

� تنص�ب األع�ن ع�ىل املهاج�م الفرن�يس 
اله�ال  ن�ادي  نج�م  غومي�ز  بافيتمب�ي 
السعودي، الذي يتطلع ألن يصبح أول العب 
يفوز بجائزة اله�داف عامن عىل التوايل يف 

دوري أبطال آسيا.
ويواصل غوميز البال�غ من العمر 34 عاماً 
التألق ه�ذا املوس�م، حيث يتص�در ترتيب 
هدايف الدوري الس�عودي هذا املوسم، وهو 
يطمح للف�وز بلقب الدوري الس�عودي إىل 

جانب االحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا.

املوس�من  بط�ل  س�يتي،  مانشس�رت  يس�عى 
املاضين، إىل استعادة توازنه والتمسك بالوصافة 
حن يتواج�ه اليوم األحد مع ضيفه وس�ت هام 
يف املرحل�ة السادس�ة والعرشي�ن م�ن ال�دوري 

اإلنكليزي لكرة القدم.
وتق�ام يف عطلة نهاية األس�بوع أرب�ع مباريات 
فقط من أجل الس�ماح للفرق التقاط أنفاس�ها 
بع�د ازدحام روزنامة مباري�ات الدوري والكأس 
وكأس الرابط�ة م�ن ف�رتة عي�دي املي�اد ورأس 
السنة حتى اآلن، وستكون الفرصة قائمة بالتايل 
أمام سيتي لابتعاد عن ليسرت سيتي الثالث الذي 
ينتظ�ر حتى الجمع�ة املقبل لخ�وض مباراته يف 
هذه املرحلة ضد مضيفه الصعب ولفرهامبتون.
ويدخل فريق املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال 
الذي فقد األمل يف نيل اللقب للموسم الثالث توالياً 
بتخلف�ه بفارق 22 نقطة ع�ن ليفربول املتصدر 
ال�ذي يخ�وض مباراته يف ه�ذه املرحلة الس�بت 

املقب�ل )15 ش�باط/فرباير( بضياف�ة نوريتش 
س�يتي، لقاءه ووس�ت هام عىل خلفية هزيمتن 
عىل التوايل ضد جاره وضيفه مانشس�رت يونايتد 
)صف�ر- 1( يف نص�ف نهائ�ي كأس الرابطة من 
دون أن يمنع�ه ذلك من التأهل إىل النهائي لفوزه 
ذهاب�اً 3 - 1، ومضيف�ه توتنه�ام صف�ر- 2 يف 

املرحلة املاضية.
وترتدي مباراة اليوم األحد ضد وست هام، القابع 
يف املرك�ز الثامن ع�رش بعد فش�له يف تحقيق أّي 
فوز يف املراحل الخمس املاضية، أهمية مضاعفة 
لس�يتي الذي يغيب عنه رحيم س�ترلينغ بسبب 
اإلصاب�ة، ألنه مدع�و إىل مواجهة ليس�رت بالذات 
يف املرحل�ة املقبل�ة، والس�يما أنه يتق�دم بفارق 

نقطتن فقط عن األخر.
وع�ىل الرغم من املعنوي�ات املتدنية جراء الفارق 
الهائ�ل بين�ه وبن ليفرب�ول الذي يحت�اج إىل 18 

نقط�ة م�ن املباري�ات ال��13 املتبقي�ة له 

لحس�م لقب�ه األول منذ 1990 بغ�ض النظر عن 
نتائج سيتي أو ليس�رت )تعثر األخرين قد يقرب 
ال�”س�يتيزينس”  س�يكون  التتوي�ج(،  موع�د 
مرش�حن لتأكي�د تفوقهم التام عىل وس�ت هام 
يف األعوام األخرة وتحقيق فوزهم التاس�ع توالياً 

عىل الفريق اللندني يف جميع املسابقات.
ويدرك غواردي�وال أّن ال وقت للتخاذل أو الرتاخي 
ألّن فريقه يدخل يف فرتة هامة جداً من املوسم، إذ 
أنه، وبعد مواجهته مع ليس�رت، مدعو للسفر إىل 
إس�بانيا للقاء ريال مدريد اإلسباني يف 26 الشهر 
الح�ايل ضمن ذه�اب ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال 

أوروبا.
وال تزال الفرصة قائمة أيضاً أمام س�يتي الحراز 
لقب ال�كأس املحلية حيث يتواج�ه يف الدور ثمن 
النهائي مع مضيفه ش�يفيلد ونس�داي يف الرابع 

من الشهر املقبل.
ويلتقي اليوم األحد شيفيلد يونايتد وبورنموث.
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يويفا يعرتف باألخطاء التحكيمية 
يف مباراة أياكس وتشيلسي

يورغن كلوب يطّوع تأريخ 
الدوري املمتاز مرة جديدة

اعالم الكرتوني املرشحون للفوز جبائزة هداف دوري أبطال آسيا

سييت يبحث عن استعادة التوازن والتمسك بالوصافة

اعرتَف االتحاد األوروبي لكرة الق�دم بحدوث أخطاء تحكيمية 
يف املب�اراة الت�ي جمع�ت تش�يليس بضيف�ه أياك�س يف مرحلة 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وكان�ت املب�اراة املثرة الت�ي انتهت بالتع�ادل بأربع�ة أهداف 
لكل منهم�ا بعد أن كان أياكس متقدم�ا بأربعة أهداف لواحد، 
وش�هدت املواجهة ط�رد العبن من الفري�ق الهولندي يف ظرف 
ثوان فقط. وكش�فت تقارير إعامية أن اجتماع حكام اليويفا 
ال�ذي أقيم يف مايوركا ذك�ر أن الحكم اإليط�ايل جانلوكا روكي 

ارتكب أخطاء فادحة حرمت أياكس الفوز.
وعل�ق النجم الس�ابق والرئيس التنفيذي لن�ادي أياكس إدوين 
فان دير سار عىل هذه األنباء قائا إن تلك النتيجة أثرت بشكل 
كب�ر عىل ترتيب املجموعة النهائي وتس�ببت يف إقصاء الفريق 
م�ن البطولة، مضيفا أنهم لن يتخذوا أي إجراءات قضائية ضد 
اليويف�ا للمطالبة بتعويضات مالية بس�بب خروج الفريق من 

دوري األبطال.

تاب�َع األملان�ي يورغن كل�وب تطويع�ه ألرقام ال�دوري املمتاز 
التاريخية بتحقيق رقم جديٍد.

ون�ال كلوب م�درب ليفربول جائزة مدرب الش�هر )عن كانون 
الثاني/يناير( للمرة الخامس�ة هذا املوسم، ليصبح أول مدرب 

ينال الجائزة خمس مرات خال موسم واحد.
وفاز ليفربول تحت إمرة كلوب يف ش�هر يناير بخمس مباريات 

من ضمنها عىل توتنهام ومانشسرت يونايتد.
وتجاوز كلوب زميله اإلسباني بيب غوارديوال أحد أشهر مدربي 
الدوري املمت�از حالياً والذي حصد الجائزة س�بع مرات مقابل 
8 للرج�ل األملاني. ويتصدر ليفربول ال�دوري املمتاز بفارق 22 

نقطة عن أقرب منافسيه مانشسرت سيتي.

أغويرو حيطم رقماً قياسياً إثر تتوجيه 
جبائزة العب الشهر يف الدوري املمتاز

غوارديوال يعلّق على أنباء اقرتاب ميسي من مانشسرت سييت

التصفيات األوملبية للسيدات...الصني تهزم
 تايالند وفوز كبري ألسرتاليا على تايبيه

مفكرة الزوراء

No: 7185 Sun 9 Feb 2020العدد: 7185 االحد - 9 شباط 2020

أعلن�ْت رابطة الدوري اإلنكليزي املمتاز عن تس�مية 
األرجنتيني س�رجيو أغويرو كأفضل العب عن 

شهر كانون الثاني/يناير الفائت.
أغوي�رو مهاج�م مانشس�رت  وأصب�ح 
سيتي أكثر العب يتّوج بالجائزة عرب 

التاري�خ بفوزه بها س�بع مرات. وفّك أغوي�رو الرشاكة 
مع هاري كن وس�تيفن جرارد إذ ف�از كل واحد منهما 
بها س�ت مرات من قبل. وسّجل أغويرو ستة أهداف مع 
مانشس�رت س�يتي يف ال�دوري املمتاز يف ش�هر يناير من 

بينها ثاثية أمام أستون فيا )6 - 1(.
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إلغاء حوالي 450 وظيفة في أقسام التحرير خالل يناير 2020

يخشى مصير خاشقجي

 عمان/متابعة الزوراء:
نعى رئيس رابطة الكتاب األردنيني الش�اعر سعد الدين شاهني األديبة والباحثة واإلعالمية 

الدكتورة عايدة النجار التي وافتها املنية مساء األربعاء املايض عن عمر يناهز 80 عاماً.
وقال الشاعر شاهني لوكالة األنباء األردنية )برتا(، إن األديبة النجار عضو الرابطة عارصت 
أجي�االً يف الرتبي�ة والتعليم ولها بصم�ات واضحة بتأصيل ذكريات الوط�ن، كما كتبت عن 
عمان أجمل الذكريات إذ كانت تبادلها حبا وش�غفا وكانت تعتربها نبض قلبها وش�بابها، 
وأّرخت للحركة النس�ائية يف عمان كما أّرخت للحركة الطالبية ولديها أرشيف واسع يؤرخ 
للق�دس وعمان، ولها خربة واس�عة بالعم�ل االجتماعي والتنموي والثقايف، عىل املس�توى 
املح�ي واإلقليمي والدويل، كما أنها ناش�طة يف املج�االت االجتماعي�ة والثقافية والتنموية 

واإلعالمية وقضايا املرأة.
وتع�د الراحلة النجار املولودة يف قرية لفتا القريبة من القدس، وتابعت دراس�تها االبتدائية 
واالعدادية والثانوية يف عمان، علماً نسائياً بارزاً لها بصمات يف الكثري من املجاالت وخاصة 
يف االع�الم واالدب والحي�اة االكاديمية، إذ برزت وابدعت وتمكنت م�ن الحصول عىل العديد 

من الجوائز املهمة.
وعمل�ت الراحلة يف املجال االعالم�ي فكتب منذ صغرها يف مجلة “الجي�ل الجديد” الطالبية 
ويف صحيفة “الجهاد” املقدس�ية وراس�لت صحيفة الحوادث األسبوعية الصادرة يف عمان، 
كما عمل�ت يف وزارات اإلعالم الخارجية والزراعة والش�ؤون االجتماعية، ويف برنامج األمم 
املتح�دة للتنمية )UNDP( املكتب العربي يف نيويورك، وعدد من املواقع االخرى يف املنظمات 

الدولية.
كم�ا عملت مستش�ارة وخبرية يف معظم ال�دول العربية يف مجال االع�الم والتنمية وقضايا 
امل�رأة من خ�الل عملها مع منظمات األمم املتحدة، وأنتدبت للعم�ل لوكالة األنباء الكويتية 
)كونا( يف مرحلة التأس�يس، وأسست قس�م األبحاث فيها، وكتبت عمودا يوميا تحت اسم 

“ضوء” يف صحيفة الدستور اليومية.
والراحلة النجار اشهرت يف نيسان املايض أخر مؤلفاتها بعنوان “عمان بني الغزل والعمل”، 
الذي يعد كتابا يعنى بالتأريخ االجتماعي بما فيه من مكونات ومحطات تاريخية، حاصلة 
ع�ىل ش�هادة الدكت�وراة يف وس�ائل اإلعالم واالتص�ال من جامع�ة س�رياكيوز يف نيويورك 
واملاجستري يف الصحافة والعلوم االنسانية من جامعة كانسس يف الواليات املتحدة األمريكية 

يف الصحافة والعلوم االنسانية والبكالوريوس يف علم االجتماع من جامعة القاهرة.
وصدر لها “صحافة فلسطني والحركة الوطنية يف نصف قرن : 1900 - 1948” عام 2005 
والذي حاز عىل جائزة جامعة فيالدلفيا، )ألحسن كتاب يف العلوم اإلنسانية(، وجائزة أفضل 
كتاب عربي بمس�ابقة “األيام”، البحرين املصاحبة ملهرجان األيام الثقايف الثالث عرش عام 
2006، وجائ�زة تقدير من وزارة الثقاف�ة االردنية، و”بنات عمان أي�ام زمان”، و”القدس 
والبنت الش�لبية” و”عزوز يغني للحب : قصص فلس�طينية من ألف قصة وقصة” و”لفتا 

يا أصيلة : خريفية قرية”.
كما له�ا العديد من املنش�ورات العلمي�ة واالبحاث والدراس�ات واملق�االت املحكمة نرشت 
يف املج�الت املتخصص�ة والصحف املحلي�ة والعربية وأوراق عمل وأبح�اث ملؤتمرات محلية 
واقليمي�ة ودولي�ة ومنه�ا ” االتصال واالع�الم يف القرن العرشين”، ضم�ن مرشوع حصاد 
العرص, املنجزات العلمية واالنس�انية يف القرن العرشين، الصادر عن مؤسس�ة عبد الحميد 
ش�ومان واملؤسس�ة العربية للدراس�ات والن�رش 2007، وتأري�خ الصحافة الفلس�طينية، 
“املوس�وعة الفلسطينية “، أحمد املرعشي، 1984، دمش�ق، الطبعة األوىل )املجلد الثالث(، 

عالوة عىل مساهماتها االبداعية يف العديد من املجالت االدبية والثقافية يف االردن.

لندن / متابعة الزوراء:
تواج�ه هيئة اإلذاع�ة الربيطانية 
“بي.بي.يس” أزم�ة جديدة تهدد 
مص�در تمويله�ا الرئي�س، م�ع 
اتج�اه الحكومة إىل عدم مالحقة 
يدفع�ون  ال  الذي�ن  املواطن�ني 
الرسوم اإللزامية لإلعالم السمعي 

البرصي.
وأعلن�ت وزي�رة الثقاف�ة نيك�ي 
مورغ�ن أنه�ا ستس�تطلع اآلراء 
ح�ول ع�دم تجري�م التخلف عن 
الدف�ع، وإذا تم�ت املوافق�ة عىل 
اإلجراء س�يدخل حي�ز التنفيذ يف 

أبريل 2020.
ويفاقم هذا اإلجراء من مشكالت 
“بي.ب�ي.يس” التمويلي�ة، حيث 
فقدت فئة الش�باب وحرمت من 
التعرف�ة اإللزامي�ة بع�د إعف�اء 
الذي�ن تفوق أعماره�م 75 عاما 

من دفعها.
والش�هر امل�ايض عم�دت “ب�ي.

بي.يس” إىل إلغاء 450 وظيفة يف 
أقس�ام التحرير. وتمويل وسائل 
يف  البرصي�ة  الس�معية  اإلع�الم 
القطاع العام سيعرض عىل بساط 
البحث يف العام 2022 وسط توتر 

مع السلطات املحافظة.
وتعتزم الهيئة االعتماد أكثر عىل 
اإلع�الم الرقم�ي، وإلغ�اء العديد 
م�ن الربام�ج املكلف�ة، والرتكيز 

أكث�ر يف تغطياتها ع�ىل املواضيع 
وعال�م  والثقافي�ة  االجتماعي�ة 
احتفاظه�ا  م�ع  التكنولوجي�ا، 
بتغطية الشأن السيايس، لخفض 

النفقات.
وقال�ت نيكي مورغ�ن يف خطاب 
يف لن�دن إن ع�ىل “بي.ب�ي.يس” 
“التأقلم”، مش�رية إىل أن احتمال 
تغريم أو س�جن م�ن يتخلف عن 

س�داد مبل�غ ال��154.50 جنيها 
)183 يورو( سنويا لم يعد قائما 
الي�وم، لكنه�ا أق�رت ب�أن وقف 
املالحق�ات س�يؤدي “حتم�ا” إىل 

خفض إيرادات املؤسسة.
فيليب�ا  أعلن�ت  جهته�ا،  وم�ن 
تشايلدز رئيس�ة نقابة “بيكتو” 
يف مجموعة الس�معي – البرصي 
أن اإلج�راء “ال معنى له”. وقالت 

يف بي�ان “يبدو أن م�ا يقف وراء 
ذلك هو رغب�ة الحكومة الحالية 
يف ع�دم تفوي�ت الفرصة لرضب 

‘بي.بي.يس’”.
لهجم�ات  املؤسس�ة  وتعرض�ت 
م�ن اليم�ني واليس�ار لتغطيتها 
السياس�ية يف غم�رة بريكس�ت. 
خض�م  يف  نفس�ها  ووج�دت 
املع�ارك والحم�الت املتبادلة بني 

املعسكرين، كل منها يتهم اإلعالم 
بمحاباة املعسكر اآلخر والتقليل 
الش�عب  خي�ارات  أهمي�ة  م�ن 
الربيطاني بالخروج أو البقاء من 

االتحاد األوروبي.
االنتخاب�ات  حمل�ة  وخ�الل 
رف�ض  ديس�مرب  يف  الترشيعي�ة 
بوريس جونس�ون إجراء مقابلة 
“بي.ب�ي.يس”  يف  مراس�ل  م�ع 
معروف بأس�لوبه الالذع ولم يعد 
الربنام�ج  يف  يش�اركون  وزراؤه 
“ب�ي. إذاع�ة  ع�ىل  الصباح�ي 

بي.يس4”.
كما انتقد آالن راسربيدجر رئيس 
“الغاردي�ان”  صحيف�ة  تحري�ر 
الس�ابق يف مق�ال يف مجل�ة “نيو 
“ب�ي. تغطي�ة  ستاتس�مان” 

إن  قائ�ال  لربيكس�ت  ب�ي.يس” 
“الحي�اد ال يعن�ي االبتع�اد ع�ن 
وظيف�ة الصحافة وه�ي تكوين 

جمهور واع”.
وبدوره�ا، أعلنت تراي�ي برابن 
املتحدثة باس�م الح�زب العمايل، 
الرئي�ي،  املعارض�ة  ح�زب 
‘بي.ب�ي.يس’  “مس�تقبل  أن 
مه�دد فعال م�ن ه�ذه الحكومة 
“ع�دم  وأضاف�ت  املحافظ�ة”. 
تجريم التخلف عن سداد التعرفة 
اإللزامية سيحرم املؤسسة مبالغ 

مالية طائلة”.

 تونس/ متابعة الزوراء: 
للصحفي�ني  الوطني�ة  النقاب�ة  ع�ربت 
التونس�يني ع�ن صدمته�ا لرف�ض مكتب 
القنص�ل بس�فارة إيطالي�ا بتون�س طلب 
الحص�ول عىل تأش�رية تق�ّدم ب�ه الفريق 
الصحف�ي للربنامج األس�بوعي “الحقائق 
األرب�ع” الذي تبّث�ه قناة الح�وار التوني 

الخاصة، للقيام بمهمة صحفية.
وقال�ت النقاب�ة، يف بي�ان له�ا، إن فري�ق 
الربنام�ج قدم طل�ب تأش�رية بتاريخ 29 
يناي�ر امل�ايض للتنق�ل يف إيطالي�ا إلنجاز 
تقري�ر صحايف ح�ول “الوض�ع يف إيطاليا 
م�ا بع�د االنتخاب�ات اإليطالي�ة”، إال أن�ه 
تلقى إجاب�ة بالرفض بتعلّة “عدم وضوح 
املهم�ة”. رغ�م أن القانون ال�دويل يضمن 
ذلك، واعتربت أن هذا الرفض رضب لحرية 
التنقل والعمل الصحايف ويذّكر بممارس�ة 
األنظمة االس�تبدادية يف من�ع الصحافيني 

من ممارسة مهماتهم.
كما أبدت خشيتها من أن يعكس هذا القرار 
انحياز الس�فارة اإليطالية بتونس لصعود 
اليمني املتطّرف العنرصي يف إيطاليا والذي 
يمثل�ه رئي�س ال�وزراء جوزيب�ي كونتي، 

مش�رية إىل أنها وجهت مراس�لة إىل سفري 
جمهوري�ة إيطاليا بتونس عرّبت فيها عن 
استغرابها ودعته إىل التدارك العاجل لقرار 
“يعّد انتهاكا صارخا لجوهر حرية التنقل 

وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة”.
وكت�ب مق�دم الربنام�ج اإلعالم�ي حمزة 
البلومي تدوينة عىل صفحته يف فيس�بوك 
قال فيه�ا “إن الس�لطات اإليطالية قررت 
ع�دم من�ح التأش�رية لفريقن�ا الصحفي 
)الحاصل سابقا عىل عدة تأشريات لدخول 
إيطالي�ا( بعد أن أعلمناها بهدف زيارتنا”.

وأض�اف البلوم�ي “نتذكر قب�ل ذلك كيف 
منعت تونس فريقا تابعا للقناة الفرنسية 
الثاني�ة م�ن الدخ�ول للتصوي�ر يف تونس 
وماذا حصل عندها”. وتابع ”مع هذا منع 
السلطات اإليطالية لن يوقفنا عن متابعة 
حاالت الوفيات املستمرة يف حق التونسيني 
وال الترصف�ات العنرصية لليمني املتطرف 

فيها ضد الجالية التونسية”.
للحق�وق  التون�ي  املنت�دى  أن  يذك�ر 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة ع�رّب يف يناي�ر 
امل�ايض ع�ن تندي�ده ب�”تزاي�د سياس�ة 
املهاجري�ن  ض�د  والعدواني�ة  الكراهي�ة 

التونس�يني من قب�ل ‘اليم�ني املتطرف’ يف 
إيطاليا”.

وجاء يف بي�ان للمنتدى أن وزي�ر الداخلية 
اإليط�ايل األس�بق ماتيو س�الفيني وزعيم 
حزب الرابط�ة “أقدم ع�ىل حركة مفعمة 
بالكراهي�ة بع�د أن قام ب�رن جرس منزل 
مهاجر توني مقيم ببولونيا وس�أله عما 

إذا كان تاجر مخدرات أم ال؟”.
وقال املنتدى إن هذه الحركة االستعراضية 
الشعبوية تندرج يف سياق “تنامي كراهية 
التونس�يني منه�م يف  األجان�ب وتحدي�دا 
الخطاب�ات والسياس�ات الت�ي ينتهجه�ا 
أج�ل  م�ن  إيطالي�ا  يف  املتط�رف  اليم�ني 

التحشيد االنتخابي”.

لندن/بي بي يس:
الدي�ي تليغراف ن�رشت تقريرا ملراس�لة 
ش�ؤون الرشق األوس�ط جوزي إينسور 
س�اخر  س�عودي  “مع�ارض  بعن�وان 
يقول إن الس�عودية أصبحت مثل كوريا 
الش�مالية تح�ت حك�م ب�ن س�لمان”.

تق�ول إينس�ور إن املع�ارض الس�عودي 
واالعالمي الس�اخر غانم الدورسي تلقى 
عرض�ا لكتابة مقال أس�بوعي يف جريدة 
ليصب�ح  االمريكي�ة  بوس�ت  واش�نطن 
خليفة للصحفي السعودي الراحل جمال 

خاشقجي.
وتش�ري إينس�ور إىل أن ال�دورسي تمكن 
خالل الس�نوات املاضية من صنع اسمه 
بني املشاهدين يف العالم العربي لكنه كان 
يعان�ي يف الوصول إىل الجمه�ور الغربي 
لذلك كان الع�رض فرصة جيدة له، لكنه 
يف الوق�ت نفس�ه يخىش م�ن مصري آخر 
من ش�غل الوظيف�ة وقت�ل يف القنصلية 

السعودية يف اسطنبول قبل 16 شهرا.
وتنق�ل إينس�ور ع�ن ال�دورسي قول�ه 

“بالطبع أرغب يف ذل�ك لكن هناك العديد 
م�ن األم�ور الت�ي يج�ب التفك�ري فيها، 
فأن�ا أغامر بأن اكون جمال خاش�قجي 
وص�ل  الع�رض  أن  مضيف�ة  الثان�ي”، 
الدورسي يف نفس االس�بوع الذي ترددت 
فيه األخبار حول قرصنة حسابات مالك 
واشنطن بوست جيف بيزوس عىل تويرت 
وواتس آب ومنص�ات تواصل اجتماعية 

أخرى والتي توجه االتتهامات يف ارتكابها 
إىل ويل العهد السعودي محمد بن سلمان 

بنفسه.
وتضي�ف إينس�ور أن ال�دورسي لم يكن 
متفاجئ�ا به�ذه األخب�ار حي�ث تعرض 
لألمر نفس�ه بعد محاولة قرصنة هاتفه 
املحمول من قبل عمالء سعوديني يخوض 
ضدهم نزاعا قضائي�ا يف الوقت الحايل يف 

بريطانيا التي يقيم بها.
“املث�ري  قول�ه  ال�دورسي  ع�ن  وتنق�ل 
تم�ت يف  العملي�ات  أن ه�ذه  لالهتم�ام 
نفس الوقت تقريب�ا وهو النصف الثاني 
من عام 2018، قرصن�ة هاتفي وهاتف 
بي�زوس وحاس�ابات عمر عب�د العزيز- 
معارض سعودي يف كندا-واغتيال جمال 
خاش�قجي، وهذه ه�ي العملي�ات التي 

نعرف عنها فقط”.
وتضيف إينس�ور أن “الدورسي اشتبه يف 
قرصنة هاتفه عندما فشل عدة مرات يف 
تحدي�ث نظام “آي او إس”، فأرس�له إىل 
جامع�ة يف كندا لتحليل�ه يف نفس املخترب 
الذي حلل هاتف املعارض عمر عبدالعزيز 
وكانت النتيج�ة ان كال الهاتفني تعرضا 
لالخ�رتاق بواس�طة نوع�ني متش�ابهني 
من الفريوسات التجسس�ية تم زرعهما 
بواس�طة راب�ط مخادع لعملي�ة توصيل 
تابعة لرشكة )دي إتش إل( وتم إرس�اله 
م�ن نف�س الخ�ادم الرقم�ي يف اململك�ة 

العربية السعودية”.

أنقرة/وكاالت:
وّجهت محكمة تركية طلبا إىل موقع تويرت لحذف تغريدة 
لصحفي�ة أمريكية ن�رشت فيديو يتضم�ن ترصيحات 
للمتحدث باس�م الجي�ش الوطني الليب�ي العميد أحمد 
املسماري، حول ضلوع املخابرات الرتكية عرب منظمات 

غري حكومية يف جلب مرتزقة سوريني إىل ليبيا.
ون�رشت الصحفي�ة األمريكي�ة املتخصص�ة يف تغطي�ة 
األزمات اإلنس�انية والرصاعات لينديس س�ينل رس�الة 
وصلته�ا من إدارة توي�رت تعلمها فيه�ا أن املوقع تلقى 
أمرا من محكمة تركية بش�أن رابط نرش عىل حسابها، 

باعتباره ينتهك القوانني الرتكية.
وأوض�ح تويرت أن�ه لم يتخ�ذ بعد أي إج�راء بخصوص 

التغريدة التي نرشتها سينل، كنتيجة للطلب الرتكي.
ونقلت سينل، تفاصيل دقيقة عن تجنيد تركيا “مرتزقة 
س�وريني” للقت�ال يف ليبي�ا إىل جان�ب ق�وات حكوم�ة 

الوفاق.
وقالت لينديس، إن هؤالء املرتزقة أصبحوا غاضبني أكثر 
فأكثر، ونتيجة لذلك باتوا عىل استعداد لتقديم املعلومات 
واملقابالت والصور ومقاطع الفيديو التي تكش�ف حًقا 
ما يفعله نظام الرئي�س الرتكي رجب طيب أردوغان يف 

سوريا واآلن أيًضا يف ليبيا.
وأش�ارت الصحفية، إىل مقابلتها مع املرتزق الس�وري 
ال�ذي أوضح أن املرتزق�ة ينتقلون م�ن مناطق يف ريف 
حلب الغربي ويعيشون يف عفرين، ثم يعربون من هناك 

إىل إسطنبول للسفر منها إىل طرابلس.
وبش�أن املقابل املادي الذي يحصل عليه املرتزقة مقابل 
القت�ال يف ليبيا، نقلت الصحفية عن أح�د قادة الجيش 
السوري الحر قوله إن كل مقاتل يحصل عىل ألفي دوالر 
ش�هريا، كم�ا أن تركي�ا تمنحهم هوات�ف محمولة مع 
بطاق�ات محملة ب�300 لرية تركي�ة لتتمكن تركيا من 

مراقبة اتصاالتهم.
يذك�ر أنه س�بق لنظ�ام أردوغ�ان أن س�جن الصحفية 
األمريكية يف تركيا عام 2016، واتهمها بالعمالة لوكالة 
املخابرات املركزية األمريكية. وتؤكد الصحفية أن هناك 
أمريكيني مس�جونون يف تركيا من مزدوجي الجنس�ية 

بنفس التهمة.

واشنطن/وكاالت:
ش�ارك س�كان خاضع�ون للحج�ر الصح�ي يف مدينة 
ووهان الصيني�ة مقاطع فيديو ع�ىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي ملعركته�م ضد الحم�ى، لرف�ع معنويات 
اآلخري�ن، يف الوق�ت ال�ذي تح�ارب فيه الص�ني تفّش 

فريوس “كورونا” املتفاقم.
وُعرف�ت املدين�ة، وهي موط�ن لنحو 11 ملي�ون فرد، 
بكونها مركزا لتفش الف�ريوس القاتل، الذي انترش يف 
جميع أنح�اء العالم. وبهذا الصدد، تم إخبار الس�كان 
بالبقاء يف منازلهم بينما تبذل السلطات جهودا مكثفة 

للسيطرة عىل تفش املرض.
وكشف فيديو ُنرش يف تغريدة عىل تويرت أن أفضل دواء 
ه�و الغناء، حيث قام الس�كان بغناء النش�يد الوطني 
وهتفوا “ووهان، يمكنك تجاوزها )تخطي األزمة(!”، 

من رشفات منازلهم.
من جانب آخر، اس�تغل ناشطون عىل وسائل التواصل 
االجتماع�ي مخ�اوف الن�اس م�ن االنتش�ار الواس�ع 
لفريوس كورونا إلط�الق معلومات مضللة، األمر الذي 
دفع منص�ات التواصل للبحث عن س�بل ملكافحة هذا 

املحتوى اليء.
وتس�عي مواقع فيس�بوك وغوغل وتويرت جاهدة ملنع 
تفش ن�وع آخر م�ن األم�راض املتمث�ل يف موجة من 

األخبار املضللة حول املرض الفتاك.
ويكافح عمالقة وادي الس�يليكون الثالثة للتقليل من 
املعلوم�ات الصحية الخط�رية، بما يف ذلك املنش�ورات 
والصور ومقاطع الفيديو التي تسعى إىل إخافة الناس 
من اللقاحات. وتواجه الرشكات اختبارا كبري يف أعقاب 
وب�اء محتمل، اآلن بعد أن تس�بب ف�ريوس كورونا يف 
إصابة 4600 ش�خص يف الصني، مما أس�فر عن مقتل 

106 أشخاص عىل األقل.
ويحاول فيس�بوك وزمالؤه مقاوم�ة نظريات املؤامرة 
املنترشة، بما يف الخدعة التي تدعي خطأً أن املسؤولني 
الحكوميني األمريكيني قاموا رساً بالحصول عىل براءة 
للقاح يش�في م�ن هذا امل�رض. وانت�رشت املعلومات 
الخاطئة ع�رب مجموعات مغلقة عىل فيس�بوك، وهي 
قنوات يصعب عىل الباحثني مراقبتها يف الوقت الفعي. 
كم�ا انترشت نظرية أخرى تق�ول إن الصني وراء نرش 

املرض لتقليل عدد السكان.

م�ن جانبه، ب�دأ توي�رت االثنني يف توجيه املس�تخدمني 
األمريكي�ني الذي�ن يبحث�ون ع�ن عالم�ات التصني�ف 
املرتبط�ة بف�ريوس كورون�ا إىل مراكز الس�يطرة عىل 

األمراض والوقاية منها.
وق�ال موقع يوتي�وب اململوك لرشكة غوغ�ل إنه أطلق 

خوارزمية تجعل األولوية للمصادر األكثر مصداقية.
وم�ع ذل�ك، هناك ع�دد من مقاط�ع الفيدي�و تحظى 
بمش�اهدات قياس�ية، بما يف ذلك مقطع فيديو شوهد 
أكث�ر م�ن نصف ملي�ون م�رة يحتوي ع�ىل معلومات 
مش�كوك فيها حول أصل الفريوس ووس�ائل انتقاله.

ويق�ول خ�رباء إن تف�ّش األمراض بش�كل كبري يهدد 
ب�أن يك�ون بمثاب�ة أرض خصبة ملزيد م�ن املعلومات 

الضارة.
وقال أندي ستون املتحدث باسم فيسبوك يف بيان “هذا 
املوقف يتطور برسعة”. وأشار فرهاد شادلو، املتحدث 
باس�م موق�ع يوتي�وب، إن الرشكة “تس�تثمر بكثافة 
لرفع محت�وى موثوق به عىل موقعنا وتقليل انتش�ار 

املعلومات الخاطئة عىل موقع يوتيوب”.
وعىل تويرت، ش�ارك بعض املس�تخدمني الذي�ن لديهم 
متابعات كبرية مزاعم ال أس�اس لها من الصحة تؤكد 
أن كورونا قد انترش بسبب العادات الغذائية الصينية.

وق�ال الخرباء إن التغري�دات ومقاط�ع الفيديو -التي 
يوج�د آالف منه�ا ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماعي- 
تحاول ن�رش العنرصية ضد الصينيني، يف وقت لم يرش 

فيه العلماء بعد إىل أصل محدد للعدوى.
ورداً ع�ىل ذل�ك، أش�ارت املتحدثة باس�م توي�رت كاتي 
روس�ربوث إىل سياس�ات املوقع التي تمن�ع الناس من 

تنسيق الجهود لتضليل املستخدمني.

هيئة اإلذاعة الربيطانية “بي.بي.سي”  تواجه أزمة جديدة تهدد مصدر متويلها الرئيس

تنديد تونسي مبنع إيطاليا فريقا تلفزيونيا من مهمة صحفية

غامن الدوسري:السعودية أصبحت كوريا الشمالية يف عهد بن سلمان

املوت يغيب االعالمية واالديبة 
االردنية عايدة النجار

“حجر إلكرتوني” على األخبار 
املزيفة املرتبطة بفريوس كورونا
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تغريدات صحفية أمريكية عن سوريني يف ليبيا استنفرت نظام أردوغان



د. وليد جاسم الزبيدي.
الزوراء / خاص

بعد غياٍب طويل يف وسائل اإلعالم، 
العراق�ي  الّق�اص  علين�ا  يط�ّل 
قّصته  خض�ر(يف  األس�تاذ)محمد 
)الّصحف�ي( والت�ي ذّيله�ا بتاريخ 
الثاني 2020( واملنش�ورة  )كانون 
يف جريدة )املدى( العدد 4596 األحد 
26 كان�ون الثان�ي 2020 . تن�درُج 
القّصة يف أدب ثورة اكتوبر والظرف 

العراقي الراهن.
آ-الواق�ع  القّص�ة/  يف  الواقعي�ة 
املح�ي : يتمث�ُل بالزم�ن املرتب�ط 
والف�راغ  العام�ة،  باالحتجاج�ات 
رئي�س  واس�تقالة  الدس�توري، 
ال�وزراء، تف�كك مجل�س الن�ّواب، 
س�احة  االغتي�ال،  ف�رق  انتش�ار 
التحري�ر، م�رآب الس�يارات ال�ذي 
الجس�ور  املتظاه�رون،  ش�غلُه 
املقطوعة، حواجز الرشطة، ارضام 

النران يف اطارات السيارات.
ب-الواقع العاملي/ إشارات القاّص 
اىل شخصيات عاملية، اّتخذها قناعاً 
بل أقنعة للكتابة والّسد، ويف هذه 
اإلح�االت يريد )الق�اّص( أن يجعل 
املتلق�ي يتفاعل مع فك�رة القصة 
وهندس�ة  كتابته�ا  يف  وفلس�فته 
اإلح�االت  ه�ذه  وم�ن  بنائه�ا، 
استخدامه ايقونات منها شخصية 

)وليم غولدن�غ( الكاتب االنكليزي، 
الحائز ع�ى جائزة نوبل، واملعروف 
عى اسم احدى روايته) أمر الذباب، 
أو مل�ك الذب�اب، أو س�ّيد الّذباب(، 
وما بها ه�ذه الرواية من تداعيات 
يف رصاع فك�ري ثق�ايف، وااليقون�ة 
األخرى، املمث�ل األمريكي)خواكني 
جائ�زة  ع�ى  الحائ�ز  فينيك�س( 
غول�دن غل�وب، وهو بط�ل الفيلم 

املثر للجدل )الجوكر(.
اس�تخدَم الّقاصُّ اس�لوب الفالش 
باك يف هذه االش�ارات م�ن الواقع 
املعاش وهو يأخذنا نحو رصاع مع 
أقنعٍة، وش�ياطني، وذباب، وفزّاعة 
تظ�ّل ماثل�ًة للمتلق�ي م�ن بداي�ة 

القّصة اىل نهايتها.
أقنع�ة القص�ة/ يعترب)الصحفي( 
هو ال�راوي يف القص�ة، وكأنه أراَد 
بدًء أن يسد سرته أو يجعل الّنص 
السدي يف أدب السرة، لكّن هندسة 
القصة وبنيتها أخذت�ه نحو مكاٍن 
آخر، فتتلبس القّصة أقنعٌة مختلفٌة 
عّدة، منها اسم الجريدة) الضباب( 
عكس الوضوح، ينتحل)الصحفي( 
كني�ة )مل�ك الذب�اب( وه�و قناع 
الكات�ب  قن�اع  اىل  وإش�ارة  آخ�ر 
)ولي�م غولدن�غ وروايت�ه(، وقناع 
عب�د  التلفزيوني)أحم�د  املراس�ل 
س�احة  ش�اعر  وقن�اع  الصم�د(، 

األقنع�ة  ه�ذه  التحرير)س�ديم(. 
ترتديها شخوص القصة للدخول يف 

مسحها والصعود عى منصتها.
تاري�خ الع�راق الحدي�ث/ اج�رح 
الحدي�ث  الع�راق  تاري�خ  الق�اص 
للتورية، ولتأكي�د ثقافة العراقيني 
وفكره�م عى م�ّر العه�ود، فاّتخذ 
من )دار املس�ّنني( ص�ورة مصّغرة 
..م�ن   ( يق�وُل:  وش�عب،  لوط�ن 
ع�رشات تس�للوا م�ن ال�دار خالل 
الف�وىض األمني�ة( صورة لش�عٍب 
مرّشد مهّجر، وش�خصية الس�يدة 
الوحي�دة يف )دار املس�نني( نبيه�ة 
بن�ت حس�ن الكرخ�ي، س�يدة من 
الحاش�ية امللكية، وهناك إش�ارات 
تاريخية مهمة منها قرص الرحاب، 
يف  غازي)وماتعن�ي  املل�ك  س�يارة 
القضية االش�كالية يف سبب وفاته 
أو اغتيال�ه( ، مقت�ل املل�ك فيص�ل 

الثاني.

القّصة/  النه�ر/ مج�رى  مج�رى 
س�اح بنا الق�اّص العراق�ي املبدع 
وف�ق  خض�ر(  )محم�د  األس�تاذ 
اس�لوبه التنظري يف كتابة القّصة 
، وه�و يل�ّون فضاءاته�ا، ويفت�ح 
املكان والزمان نحو دالالت معرفية 
وفكري�ة، تعيد املتلق�ي اىل احضان 
م�اٍض في�ه الكث�ر م�ن التجن�ي 
واملؤام�رة، اىل ي�وٍم مثق�ل بأقنعٍة 
وفزّاع�ٍة ، يف زمن ط�وارئ، يف زمن 
اغتي�ال الكلمة الح�رة الرشيفة يف 
ش�خصية )الصحفي( الذي أراد أن 
يقول الحقيقة، وين�ر حياة ً كلها 
دخان ،وجسور مقطوعة ،وفوىض، 
واخت�رَص الكات�ُب املأس�اة كلها يف 
سطرين )بعد أياٍم من نرش مقابلة 
املرأة املس�نة، مع صورٍة مختلس�ٍة 
لها، عى الصفحة األوىل من جريدة 
»الضباب«، هوجم وكُر الصحفيني 

وأرضمِت الناُر فيه(.......!

سمر الخليل
الزوراء / خاص

اجمَل م�ا يف رواية )آلهة دخ�ان(، )الصادرة 
ع�ن دار مداد- كربالء الع�راق، 2019، ط2(، 
للق�اص والروائ�ي »أحم�د الجندي�ل« أنه�ا 
حقق�ت رص�داً تفصيلي�اً دقيق�اً مل�ا حققه 
رجال فقراء وضعفاء ومرعوبني من املاحول 
من تح�والت طبقية. لقد إنتش�لوا أنفس�هم 
م�ن واقع مري�ر إىل واقع آخر، واق�ع النخبة 
املتنفذة الت�ي تتحكم بعق�ول وأرزاق الكثرة 
الكاث�رة من الناس حينما اس�تثمروا بتجارة 
رابحة أكثر مما يتصورون، هي تجارة الدين 
واإلتج�ار بالغائي�ة العلوي�ة وثن�ي املقوالت 
الالهوتية واآليات البينات لكي تعمل لتطويع 
مصالح دنيوية هم خططوا لها وأعدوا العدة 

لتنفيذها. 
ولم يغفل املؤلف عن إبداء املالحظات الدقيقة 
التي تخص سايكولوجيات هذه الشخصيات، 
وإبرازها عى أنها تشوهات روحية وأخالقية، 
شجع عى افرازها مجتمع ميء بالتناقضات 
والعاه�ات النفس�ية، ش�خصيات طافية يف 
وعيه�ا الخاص، عائمة عى س�طوح متقلبة 
متبدلة دوماً، تستمد رموزيتها املزعومة من 
الغراب�ة العراقي�ة )والرشقية عموم�اً( التي 
تغرق بالفقر والجهل والشقاء والشيزوفرينا 

الفكرية واملعتقدية. 
فتكون الرواية من ساردين عدة بعدد فصول 
الرواي�ة وهي س�تة فصول، وكل س�ارد هو 
أح�د الفواعل يف الرواية، ولكل س�ارد حكاية 
خاص�ة، تلتقي يف نهاي�ة املط�اف )يف نهاية 
القراءة املنج�زة للرواية( يف مركز ثقل واحد، 
مركز مادي ومعنوي يلّم األش�تات والفرقاء 
يف موق�ع واحد، هو موقع الس�لطة املتكونة 
من نقاط س�لطوية متقابلة، وبذلك تش�تعل 
اإلحراب�ات عندما تتناف�س النقاط املدججة 
باإلمكانيات وامل�وارد: نقط�ة مقابل نقطة، 
مرك�ز مقابل مركز، س�لطة مقابل س�لطة، 
وعندما يشتعل فتيل األزمة تحرق كل النقاط 
واملراكز والس�لطات ويضي�ع كل يشء، ففي 
الف�وىض العارمة ال وجود للس�لطة الدينية، 
وال للس�لطة الزمنية، وال للمعارضة الهادئة، 
وال للمعارضة الراديكالية، وال للعس�كر، وال 
يشء  كل  ألن  يشء،  كل  يح�رق  للص�وص، 
يحتك�م مل�ا تقوله فوه�ات البن�ادق وقذائف 

املدافع ومشعلو الحرائق الغاضبون. 
إنَّ حكاي�ات الش�خصيات الخاصة بحياتهم 
وهي تحرق املراحل تنش�أ من تدفق املشاعر 

واالنطباع�ات ووجه�ات النظر الت�ي تحكم 
س�رهم الذاتية وهي تتس�لق س�لّم املرتبية 
الطبقية للوصول إىل قمة املغانم، ويكون هذا 
التدف�ق تدريجياً، ولكن ب�دون ترتيب وقتي- 
زمن�ي. وإن بني�ة هذا التدفق س�ايكولوجية 
وليس�ت كرونولوجي�ة، وم�ا يبقيه�م مع�اً 
ه�و صعودهم التس�لقي املتزام�ن واملتوازي 
الذي يدفع�ه التنافس االس�تكالبي وضغائن 
الفق�ر واله�وان والتهميش املاضوي�ة، لذلك 
م�ن  متتابع�ة  املش�بوه  صعوده�م  أنت�ج 
الص�ور والتمثي�الت غ�ر املرابط�ة ولكنها 
كامل�ة الحضور ألنه�ا تتش�ارك يف املوضوع 
يفوتن�ا  ال  ولك�ي  )الرمزي�ة(،  واألليغوري�ا 
التذكر ينبغي أن يعرف القارئ الفطن أنه ال 
توجد يف قصص الدجال�ني حبكة، ال يوجد يف 
قصص املدع�ني و)الديماغوجيني( والكذابني 
معنى، س�وى معنى واحد: نه�ب املال العام، 
وسوى حبكة واحدة: التفنن يف رسقة جيوب 
الفقراء واملريدين. والهدف األوحد لهذا املعنى 
ولتلك الحبك�ة هو التالعب بعق�ول الدهماء 
وقتل املزيد منهم قرابني لغنوصيات ش�بحية 
وهرمس�يات غامضة، متعطشة لرشب الدم 
الب�رشي، وأكل لحم بني آدم. ولنتابع ش�يئاً 
بس�يطاً م�ن تفوهات ه�ذه الرواي�ة الهامة 
ث�الث جم�ل  والخط�رة وق�د وضعناه�ا يف 

ثقافية: 
-الجمل�ة الثقافي�ة األوىل: ع�ن االس�تحقاق 

الوراثي. 

))وأدرت رأيس إىل الخل�ف فوق�ع نظري عى 
امل�وج الهادر من املش�يعني، قل�ت يف نفيس: 
ه�ؤالء رصي�دك الحقيق�ي يا مصطف�ى، لم 
تذهب جهود أبي يف مهب الريح، إس�تطاع أن 
يغ�رس يف نفوس رعيته أف�كاراً انقلبت فيما 
بع�د إىل طق�وس وتقاليد دقت كاملس�امر يف 
رؤوس�هم حتى وصلت إىل منطقة القداس�ة، 
وع�ّي املحافظة عليهم من خ�الل التوصيات 
الت�ي أخذتها م�ن أبي قب�ل ذهاب�ه إىل عالم 
الف�ردوس، أوصان�ي بالحفاظ ع�ى والئهم 
لن�ا((. )ص12 وم�ا بعده�ا(. ))ول�م أك�ن 
مهزوماً من الخارج يف تلك الس�اعة، خرجت 
إليه�م منتص�ب القام�ة يف إش�ارة واضح�ة 
للجميع بأن مصطفى الربهان وحده القادر 
عى قيادة الناس وتلبية ما يحتاجونه ووحده 
الق�ادر عى إنارة طريقه�م واألخذ بيدهم إىل 
جنان الخلد((. )ص8 وم�ا بعدها(. ))- أيها 
الن�اس، أم�ا والذي نفيس بي�ده، لقد قضيت 
مع أبي الشيخ الراحل ثالث ليال وهو يتوسل 
بمل�ك امل�وت أن يقبض روح�ه، إال أن ذلك لم 
يحص�ل، كان يزوره بني الح�ني والحني، ويف 
كل لق�اء أرى بري�ق الس�عادة يفي�ض م�ن 
عينيه، ووجهه يطف�ح بالرضا، ومن جبهته 
ينبثق ش�الل من نور، وجس�ده يعبق عطراً 
ما ش�ممت مثله من قبل، ومع حلول س�اعة 
املغادرة من هذه الدنيا الفانية أخربني بفرح 
ورسور بأن اللقاء س�يكون يف جنات النعيم، 
وعندم�ا خرج�ت روح�ه كنت أس�مع رفيف 

جناحيه�ا البيضاوين وه�ي تصعد إىل بارئها 
راضي�ة مرضية، قانع�ة مطمئنة، فهنيئاً ملن 
كان�ت الجنة م�ن نصيبه وس�حقاً ألصحاب 
الس�عر((. )ص16 وما بعده�ا(. ))ترحمت 
ع�ى روح أبي طيب الله ث�راه محاوراً نفيس 
ح�ول اس�تحقاق املرحل�ة الجدي�دة، وقمت 

بعدها إىل الصالة((. )ص20(. 
-الجملة الثقافية الثانية: عن مصادر القوة: 
))يف تل�ك الليل�ة التج�أت إىل م�ا جمعناه أنا 
وعي�ى من أم�وال طائلة، فتح�ت الحقائب 
الواح�دة تل�و األخ�رى، الصنادي�ق الصغرة 
املمتلئ�ة بالذه�ب والفض�ة، األوراق الحاملة 
معه�ا قيمة العق�ارات التي تح�ت ترصفنا، 
التج�أت إىل كل ه�ذا لع�ّي أج�د ع�زاًء يزيح 
الح�زن عن نفيس، ل�م أنجح يف ه�ذه اللعبة 
املاك�رة، التي طاملا كنت أعرف أنها لعبة، غر 
أنه�ا وضعتن�ي أم�ام حقيقة تق�ول: إنَّ من 
يمتلك املال والقوة يستطيع القبض عى عنق 
النرص من أقرص الطرق املوصلة إليه، ورحيل 
أخ�ي وما رافقه من تش�ييع مهيب وحضور 
كبر إضافا الينا قوة أخرى ال بد من الحفاظ 
عليها((. )ص35 وما بعدها(. ))يف أيام العطل 
نذه�ب إىل األجمة التي كن�ا نرتادها من قبل، 
نتنقل بني أش�جار الصفص�اف والحور التي 
باتت ذابلة، أنا أبحث عن الفراش�ات، وعيى 
يفتش ع�ن طائر الربهان، كان�ت مهارته يف 
الصيد تثر الدهشة يف نفس، يقتنص الطائر 
بسعة خاطفة، يفصل رأس�ه عن جس�ده، 
وينتف ريش�ه ويش�ق بطنه بس�كني صغر 
لينزع األمعاء عنه وبعدها يقوم بجمع بعض 
األشواك واألغصان اليابس�ة، يبارش بحرقها 
ويراقب ما قام به بنشوة كبرة وفرح غامر، 
كان مولعاً بأكل طائر الربهان ملوثاً بالرماد 
والدخ�ان، فخ�وراً بقدرته ع�ى الصيد، وقد 
دفعه هذا الفخر إىل الصاق لقب الربهان عى 
اس�مه فأصبح مالزماً له، وم�ع مرور الزمن 
تقدم الربهان ليحتل لقب العائلة، وبدأ الناس 
تطل�ق علينا عائل�ة الربه�ان دون أن تعرف 
شيئاً عن حقيقة هذا اللقب، هذه واحدة من 
حسنات الغربة فإنها تتيح لك فرصة اإلدعاء 
والخ�داع بيس ودون عناء، فبعدما كان لقب 
الربه�ان يعني الطائر ال�ذي يصطاده عيى 
بطريق�ة بدائي�ة أصب�ح اآلن يعن�ي الحج�ة 
الدامغة والدليل القاطع مّما جعلنا يف موضع 
احرام وتقدير يف عي�ون اآلخرين((. )ص39 

وما بعدها(. 
-الجمل�ة الثقافي�ة الثالثة: وق�د جاءت عى 

ألسنة الضحايا. 
))م�ن أي الخطاي�ا أتي�ت؟ ومت�ى يتوق�ف 
قط�ار العم�ر وأس�ريح؟ ما ع�دت أمّيز بني 
الحقيق�ة والوهم، الحقائ�ق جميعها أوهام 
عندم�ا يقذفها رحم يمته�ن صياغة التزوير 
والتخدير، واألوه�ام تصبح حقائق ال يقرب 
منها الش�ك بفعل التك�رار والتلقني، الجميع 
ينام عى فراش امل�ايض ويغفو عى حكاياته 
وأس�اطره، ويس�تيقظ عى صدى أكاذيبه، 
وأنا ما عدت أمّيز بني يومي وأميس، واألحداث 
تدفعني من نفق مظل�م إىل نفق أكثر ظالماً، 
تجتاحن�ي الرغب�ة باالنفج�ار إىل الثورة عى 
جروح�ي املغلقة ع�ى قيح قاتل، وأفش�ل يف 
تحقيق ما أريد واستسلم للبكاء. الحياة التي 
أعيشها عاهرة ترتدي ثوب التقوى وال يحلو 
لها قض�اء قيلولتها إال عى أبواب املس�اجد، 
فتختلط ال�رؤى، ولم أعد أف�ّرق بني الوجوه 
واألقنع�ة وأش�هق نح�و الس�ماء، وأرصخ: 
»الله�م إهدن�ا ال�رصاط املس�تقيم«. وترت�د 
ش�هقتي مجلل�ة بالهزيمة والخ�سان، فال 
املرجو يلتفت لصوتي، وال أنا قادرة عى الهرب 
من س�جون امل�ايض الذي يس�جد يف محرابه 
الجميع. كم تمنيت أن أكون مش�مولة بزمن 
وأد البنات، فذلك الزمن أكثر رحمة وعدالً من 
تقديم�ي زوج�ة إىل صعلوك عج�وز موقوف 
رأس�ه بني فخذي املرأة وممارسة الكذب عى 
الرجال((. )ص66 وما بعدها(. ))الفزع يدفع 
املغامرين م�ن املتهورين إىل الس�عي إلرتقاء 
سلّم العرش، ويمس�ك الحكماء والعقالء من 
قول الحق، ويفتح ش�هية الصغار لإلقتحام، 
وعندم�ا يجل�س الصغ�ر عى مقع�د الحكم 
واملش�يخة تحل الكارثة عى الجميع، ويكون 
الل�ه س�لّماً للمطام�ع السياس�ية واملناف�ع 
الش�خصية، والدي�ن أفضل فرص�ة لتحقيق 
األهداف، ورؤوس الفقراء أغى رأسمال لنيل 
املبتغ�ى((. )ص158(. ))- عندم�ا تتح�ول 
الخرافة إىل عقيدة يف رؤوس القوم فال بد من 

الخراب والدمار((. )ص161(. 
ول�م ين�َس املؤل�ف ب�ث تذك�رات مهم�ة يف 
روايته هذه، تؤرش إىل فقدان الثقة يف س�لطة 
الواق�ع املزي�ف ال�ذي يصنعه اله�ؤالء، فبعد 
أن كش�ف الغط�اء ع�ن ارتكاباتهم املش�ينة 
ل�م يع�د التس�ليم بش�فراتهم اإلجتماعي�ة 
والفكري�ة والقيمي�ة قائم�اً ومعق�والً، وإن 
املخ�اوف والرغائب والتمي�زات أخذت منحًى 
آخر عند األغلبية الصامتة، وقد باتت مس�ألة 
التعاطف مع الفرد املح�رّ بطهارته املنافقة 

تخفت تدريجياً، وس�تختفي يف يوم ما الفرد 
ال�ذي نصفه إله ونصفه الباقي وحش، الفرد 
املخ�ّول بالتفوه ب�كالم الس�ماء، الفرد الذي 
يس�نده ص�وت الوح�ي امل�دّوي، انكش�فت 
عورته، وفضح رسه، فهو يستلم التعليمات 
واألوام�ر والخط�ط من مراج�ع كولونيالية، 
ويدين بالوالء والعمالة إىل األعداء التأريخيني 
لألم�ة، وهكذا حاول املؤلف أن يبث إش�ارات 
ع�دة ال تخف�ى مداليله�ا ألنها جاءت باس�م 
العل�م: ))وق�د زاد األم�ر إحراجاً س�فر أمي 
املفاج�ئ إىل لن�دن بن�اًء عى طل�ب من خايل 
عص�ام املقي�م هن�اك((. )ص10(. ))وع�ّي 
امتش�اق س�يف املقاومة والدخول إىل ساحة 
القتال ما دام لدينا العديد من فرص النجاح، 
القتال جنب�اً إىل جنب مع ابن أخي مصطفى 
لك�ي يحتل املكانة الت�ي كان يتمتع بها أخي 
الراح�ل بعدم�ا غ�ادرت زوجت�ه املدين�ة إىل 
لن�دن((. )ص34(. ))عندم�ا قرر عصام ابن 
الش�يخ الراحل ابراهيم السفر إىل لندن بعدما 
جم�ع كل ما خلف�ه أبوه ت�اركاً البيت ألخته 

مريم((. )ص45(. 
ففي البداي�ة تنطلق الخطط م�ن هناك، من 
قلب املركز )امليروبويل(، ويتم تجنيد الوكالء 
لتنفيذه�ا، وعند اإلحس�اس بخط�ر النهاية 
القاضي�ة، يهربون م�ع أمواله�م إىل الهناك، 
ليهنئ�وا بحياة فردوس�ية أجنبي�ة فضلوها 
ع�ى الحياة هن�ا، بعد أن حول�وا ال�)هنا( إىل 

جحيم. 
وه�ذا تذكر آخ�ر، ح�اول »الجندي�ل« أن ال 
يهمله، ونح�ن بدورنا نثبته هنا حتى ال يلفه 
النس�يان ألن�ه يخ�ص قضية امل�رأة يف وطن 
مبت�ى بالتج�اوزات عى إنس�انية اإلنس�ان: 
))وم�ع م�رور األي�ام ب�دأت أخب�ار الش�يخ 
الجديد تردن�ي حول اهتمامه بالنس�اء، وأن 
بعض املوالني له عرضوا عليه بناتهم طلباً يف 
كس�ب الثواب وزيادة الربكة، ولم أكن مهتماً 
بم�ا يصلني فلدينا من النس�اء ما يكفينا وال 

نرغب باملزيد((. )ص93(. 
أما عن العنوان، فقد كان واضحاً، وكان بحق 
ثري�اً أضاءت الزوايا املعتمة من حياة العمالء 
واألدعياء، لقد كانت رواية )آلهة من دخان(، 
من أخطر الروايات التي صدرت منذ )1928( 
عام ص�دور أول رواية عراقي�ة )جالل خالد، 
ملحمود أحمد الس�يد(، وحتى اآلن يف تصديها 
ملوضوع�ة االتج�ار بالدين والغائي�ة العلوية 
فهنيئ�اً ألحم�د الجندي�ل إنج�ازه الج�ريء 

والشجاع، وقلوبنا معك أيها البار النجيب. 

كتابة / جيني ديبوروغ
ترجمة / أحمد فاضل

الزوراء / خاص
مارل�ني مون�رو ش�خصية بارزة 
يف عالم الس�ينما ، حيث أصبحت 
وفاته�ا  املأس�اوية  أس�طورة ،  
حتى  أن حياته�ا أوحت للمطرب 
اإلنكلي�زي الش�هر إلت�ون جون 
أن يهديها إح�دى أغانيه املعروفة  
»ش�معة يف مه�ب الري�ح« ، لكن 
الس�ؤال الذي ظل�ت االجابة عليه 
غر معروف�ة بعد وفاتها الحزينة 
تلك ، ملن تركت ثروتها وهي  التي 

كسبتها طيلة حياتها الفنية ؟
توفي�ت مارل�ني مون�رو بس�بب 
جرعة زائدة م�ن الباربيتورات  يف 
4 أغس�طس / آب 1962 ،  حي�ث  
يف  انتكاس�ة   املمثل�ة  واجه�ت  
صحته�ا  العقلي�ة  يف الس�نوات 
التي س�بقت وفاتها ، وقيل  أنه يف  
ليلة  وف�اة  مونرو ، طلب طبيبها 
الخ�اص  جرينس�ون م�ن مدبرة 
منزله�ا  البقاء  م�ع  مونرو  ألنه  
كان  يخ�ى  عليه�ا  م�ن  ع�دم 
الس�يطرة  ع�ى  نفس�ها ، وم�ع  
ذل�ك  يف  وقت متأخر من املس�اء 
، رأت  مدب�رة املن�زل أن الحم�ام 
كان مض�اءاً ومقفالً م�ن الداخل 

، وعندم�ا  ن�ادت  عليها من خلف 
بابه  لم تس�مع له�ا إجابة ، وتم  
الحك�م ع�ى وفاته�ا باالنتحار ، 
وع�ى الرغم  م�ن أن هناك الكثر 
م�ن  األقاوي�ل  الت�ي  قيلت  بحق 
وفاته�ا ، والت�ي أش�ارت  إىل أن 
أش�خاصاً مختلف�ني ربم�ا قتلوا 
مون�رو ،لك�ن التحقيق�ات أكدت 
عى عدم  وج�ود  أدلة تدعم هذه 
االدعاءات ، وقد صدم العالم  بخرب 
موتها  بهذه  الطريقة ،  وتناولت  

هذا  الخرب املروع    وسائل  اإلعالم 
،  ونرشت�ه  العديد  م�ن الصحف  
عى صفحاتها األوىل   ركز بعضها 
ع�ى الجوان�ب األكث�ر غراب�ة يف 

وفاتها .
وقد بلغ�ت القيمة الصافية لثروة 
مونرو ح�وايل 20 ملي�ون دوالر ، 
مع  امتالكها الكثر من  العقارات  
الت�ي  تقاس�متها  م�ع طليقه�ا 
الكاتب  املسحي  آرثر ميلر  ،  قبل  
10  أي�ام  م�ن    طالقها  بإرادتها 

، وت�م توثيقها بع�د 13 يوما  من 
وفاتها والتي عارضها أحد  مديري  
أعماله�ا  ع�ى الف�ور ، ولكن   تم  
تثبيته�ا   كإرادة أخ�رة صالح�ة 
وش�هادة بعد ذلك بفرة قصرة ، 
املفاجأة األخرى تم الكشف عنها 
حينم�ا  وجدت  ورقة  بخط  يدها  
تقول  بتقس�يم  أموالها  بني  عدد 
م�ن األش�خاص ،  حي�ث  يذهب 
مبلغ كبر إىل مرش�دها ومدربها 
يل سراس�برغ ، مع  وراثته  لكل  

أغراضها الشخصية   ومالبسها  ،  
باإلضاف�ة  إىل  75  يف  املائ�ة   من  
ممتلكاته�ا  املتبقي�ة  ، وتركه�ا  
كذلك  10،000  دوالر  ألختها  غر  
الش�قيقة برني مراكل ، واليشء 
لس�كرترها   بالنس�بة  نفس�ه 
الش�خيص ماي ريس ،كما تركت 
ألصدقائه�ا   دوالر  آالف  خمس�ة 
  ، روس�تن   وهي�دا   نورم�ان   
بينم�ا   تركت   أيضاً  مبلغاً  قدره 
100000  دوالر  لالحتف�اظ  به�ا  
كأمانة  توزع   بعدها   إىل غالديس 
بيكر ، وزينيا تش�يخوف  ، زوجة  
باإلناب�ة  ومدربه�ا  صديقه�ا    

مايكل تشيخوف .
أما  حس�اب  صن�دوق  التأمينات 
الصحي�ة فقد  ذه�ب إىل طبيبتها 
النفس�ية  يف  نيوي�ورك الدكتورة  

ماريان كريس  وفقاً إلرادتها 
الس�تخدامها من أجل تعزيز عمل 
مؤسس�ات أو مجموع�ات الطب 
النف�يس ، أما أرباحه�ا  من  طبع 
أفالمه�ا وصورها وكتب الس�رة 
التي  تصدر تباع�اً  بحفقها ، فال 
زالت مجهولة دون أن يطالب بها 

أحداً من ورثتها أو أقربائها . 
ع�ن / صحيف�ة ديي اكس�ربس 

الربيطانية

أين ذهبت ثروة مارلني مونرو ؟

)الصحفي( يف أدب ثورة أكتوبر العراقية..!
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ثقافية

قصيدة

عبد الهادي عباس
 

انَت َتجرُّ الَخطواِت بثقٍل ال يوصف..
وابتعَد الدرُب كثراً...

وتعثرَت تعثرَت..
ارتب�َك الغ�زُل هن�اَك بقي�َت تس�ُر اىل 

منفاَك وحيداً
وتدوُر تدوُر هناَك كناعوٍر..

والضفتاِن تباعدتا..
وبال افٍق كان نصيبَك يف الدوران..!!!!

اسألَك اآلن..
اّي مدارات الكوِن ستسلكها ؟؟

...!!!!!!!
والحقُل تقاسمُه الصّيادوَن..

والحرّاُس يغطوَن بسابِع خوف.....!!!

فهمي الصالح
 

1- ) ُحزن (
الَحالُِموَن ِباملَدَى الَياِبِس املَبُحوِح

وال  ِظ�الٍل  ُدوَن  األِخ�َرَة  َدَماراِته�ْم  َيكرَُع�وَن 
َمطْر.!

2- ) َحفلَة(
أَُرتُِّب أوَضاِعي عى اِنِكساَراٍت قاِصَمة

َوأَُصفُّ َقوَاريَر َنهِمي أََماَم الَعزاَءاِت
َوأَبَدأُ َحفلََة املَوِت ِبُكلِّ الُكؤوِس َواألَحباْب.!

3- ) ُسُطوع (
ُكنُت أزَرُع ِبُخْصلَِة َشعرَِك َورَدًة َبرِّيًَّة َصفرَاَء
ُتِثُر َحِفيظَة الُدنيا ُكلِّها َوأَنِت ُتغاِدِريَن املَراَيا

�ٍج َكيم�ا َيأُخ�َذِك ِنس�ياٌن ُدوَن أَْن  َنح�َو الَتوَهُّ
رِي َتَتَذكَّ

وَعِك يف َماِء  ُب ُس�طُ ُعم�رَِي الَغِريَب َكَقوٍس َيرَقَّ
َنهْر.!

4- ) إنذار (
لَِهؤالِء املَوَتى األَحَياْء

الِذيَن َيحِسُبوَن أَنَّ النَّهَر لَُهم ُدوِنَي أَُقوْل:
أَنا َمخُلوٌق ِمْن َماِء هذا النَّهِر

َقبَل ِميالِد أَجداِدُكْم يِف َهِذِه األَرِض
َقبَل َمِجيِئ آباِئُكْم إىل َهِذِه الِبالْد.!

5- ) اِقراح (
لَِم ال َنلَتِقي ِعنَد ُنقَطِة الِحرَماْن

َوُنعلُِن اِشِتَعالَنا الَفوَضويَّ ُدوَن اِحِتساْب
لَِنعرَِف لَحَظَتها َكْم َتحَتاُج َعيَناِك اىل أَصاِبِعي.؟

َوَكْم راِئَحُتِك ُمَتوَِغلٌَة يف َقلِبي.؟
َياِن أََماَم َبرِدي َوِشتاِئي.؟! َوَكْم َيداِك َتَتلظَّ

6- ) ُخُلود (
َقَتُلوَك يا »لوركا«

اِت َيا شاِعَر الَورِد َوالِعطِر واملَسامَّ
ِخيِّ بوا َكأَس الَحياِة من ُثَمالَِة َدِمَك السَّ ورَشِ

ِمْن ُثَمالَِة ُخُلوِدَك يف الَقصاِئِد ِعنَد آِخِر اإلعَداْم.!
7- ) لَوَحة (

اللَّوَحُة التي َرَسمُتها لِوَجهَي
ِفيها ُكلُّ َتقاِطيِعَك أَيُّها الٌحبُّ َوأَنَت َتُموْت.!

8- ) احِتشاد (
ِريْق َصِحيح .. لَيَس يِل أحٌد يِف الطَّ

ِل َظالَم الرِّحلَة.! لَِكنَّني ُمحَتِشٌد ِبِك ُمنُذ أَوَّ
9- )َثرَثرَة (

َجلَسنا يِف َمقهى الزِّحاِم
اِحَتَسْتنا َمرَاَرُة الَقهوَِة ِبُكلِّ ِغياٍب
َولَْم ُنكمْل َثرَثرََتنا َحوَل الُجُنوْن.!

10- ) اِقِتالع(
لَيَس َعيَّ أَن أَحَضَ

َوليَس َعليَك أن َتِغيَب
ُهروُبنا اِبِتالٌء

ُحُضوُرنا اِبِتالٌء
َواألَجدَى أَن َتأِتي إلِينا األُغِنَيُة

لتقَتلَِعنا ِمَن ُجُذوِر املَاء.!

الدرب البعيد

َهواِجٌس ضاِرَبة

رواية )آهلة من دخان( ورصد التشوهات الروحية واألخالقية
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يس�اعد الصيام عىل التخلص من 
الس�موم خارج الجس�م، ويقلل 
م�ن نس�بة الس�كريات يف ال�دم، 
كم�ا يعمل ع�ىل خف�ض تخزين 
ذل�ك،  إىل  وباإلضاف�ة  الده�ون. 
الغذائية  الع�ادات  الصيام  فيعزز 
الصحي�ة، كما يعم�ل عىل تقوية 
جه�از املناعة. وإلي�ك أهم فوائد 

الصيام الصحية.
الكوليس�رول وضغط الدم: مما 
ال ش�ك في�ه ف�إن االمتن�اع ع�ن 
الطعام يعمل أيضاً عىل تخفيض 
الكوليسرول وضغط الدم. وبعد 
االنتهاء من ف�رة الصوم، فعادة 
ما تك�ون هن�اك زي�ادة طفيفة 
يف مس�تواهما، لكن�ه ال يصل إىل 

القيم األولية.
الص�وم  يخف�ف  املزمن�ة:  اآلالم 
اضطراب�ات  م�ن  العدي�د  م�ن 
األل�م املزمن�ة، عىل س�بيل املثال 
املفاص�ل  )الته�اب  الروماتي�زم 

املزمن(.
إزالة الس�موم من الجس�م: عند 
الصوم تقل معالجة الكبد للكثري 

م�ن امل�واد الغذائي�ة املوجودة يف 
الطع�ام، ما يتي�ح إمكانية تعايف 
الكب�د، وخاص�ة الكب�د الدهني، 
وهو أكرب أعضاء الجسم املسؤولة 

عن التخلص من السموم.
الص�وم  خ�ال  املع�دة:  حج�م 
تنكمش املعدة املتمددة من جديد، 
كم�ا يتع�اىف الغش�اء املخاط�ي، 
تمام�اً كما هو الح�ال يف األمعاء 
أك�رب عضو يف جهاز املناعة. يغري 

الصوم أيضاً من انتش�ار الفلورا 
املعوي�ة أو ما ُيس�مى ب�� “نبيت 
جرثومي معوي” بشكل إيجابي.

راح�ة للبنكري�اس: يريح الصوم 
البنكرياس، إذ يقل معدل إنتاجه 
لألنس�ولني. كم�ا تصب�ح خاي�ا 
الجسم أكثر حساسية لألنسولني، 
وه�و م�ا ينعك�س إيجاب�اً ع�ىل 
صحة مرىض السكري من النوع 

الثاني.

الص�وم يقي م�ن الخ�رف: فهو 
الخاي�ا  تج�دد  ع�ىل  يش�جع 
العصبي�ة، باإلضافة إىل ذلك فإن 
االمتناع عن تناول الطعام ألوقات 
معينة يمكن أن يؤدي إىل تحسني 
الحال�ة املزاجي�ة، كم�ا أظهرت 

بعض الدراسات العلمية.
العض�ات: ق�د تع�ري البع�ض 
املخ�اوف م�ن أن الص�وم يقل�ل 
من حج�م عضات أجس�امهم. 
لك�ن ال تقلق، فإن ه�ذا الراجع 
يف حجمها أقل مم�ا هو متوقع. 
كم�ا أن االمتن�اع ع�ن الطع�ام 
بشكل معتدل والتمرين الريايض 
البس�يط يمكن أن يزي�د من أداء 

عضلة القلب عىل سبيل املثال.
الدموي�ة: يع�زز الصوم  ال�دورة 
التمثيل  الدموي�ة وعملية  الدورة 
إذ  الدهني�ة،  الغذائ�ي لألنس�جة 
تفت�ح الخاي�ا الدهني�ة، خاصًة 
تلك املوجودة تحت الجلد واملعدة، 
أقفالها وتبدأ بالذوبان. إذ تتحول 
إىل كيتون�ات  الده�ون  جزيئ�ات 

عالية الطاقة أثناء الصوم.

قد يش�عر بعضهم منا بالخوف أو التوتر حينما يس�مع أحد أفراد أرسته 
يتحدث يف أثناء نومه وكأنه مس�تيقظ تماًما. يف الواقع، فإن هذه الحالة 
لها تفس�ري علمي، وهناك س�بب معقول ملا يحدث مع الش�خص النائم 

ويدفعه للتحدث بصوت مسموع.
حينما نك�ون نائمني، هناك آلّية دماغّية من ش�أنها أن توقف النش�اط 
العصب�ي املُرتب�ط باألحام من إثارة حركات الجس�د وال�كام. لكن هذا 
النظام ليس مثاليًّا، وأحياًنا قد تمر بعض اإلشارات. هذا ُيمكن أن ُيؤدي 

إىل غمغمة وأحياًنا إىل الكام السليم )وحتى امليش أثناء النوم(.
ُيمك�ن أن يك�ون محتوى الحدي�ث أثناء الن�وم ُمعقًدا وغالًب�ا ما يكون 
صحيًحا نحوًيا. قد يتأثر النائم باألحداث األخرية يف حياته، لكن ُيمكن أن 
يكون غريًبا وغري منطقي. يف العادة يكون الكام أثناء النوم غري خطري، 
عىل الرغم من أن اإلجهاد واملش�اكل النفس�ّية األخرى ُيمكن أن تزيد من 

احتمال حدوثه.

 تنش�أ العدي�د م�ن الخاف�ات ب�ني األزواج، 
ولع�ل أهمه�ا تلك الخاف�ات التي تك�ون قبل 
املناس�بات مب�ارشة، فنجد بع�ض األرس قبل 
ذهابه�ا إىل حفل�ة أو عي�د مي�اد أو حتى قبل 
األعياد واملناسبات تدخل يف دوامة املشاجرات، 
وتتك�ون يف النهاية حالة من الخوف من قدوم 
أي مناس�بة، وقد تعّد قدوم أي مناسبة بمثابة 
ش�ؤم يتكرر كلما تكرر ذل�ك الحدث، وتتحول 
املناس�بات الس�عيدة إىل نوع م�ن أفام الرعب 

و”األكشن”.
يف ه�ذا املق�ال نقف ع�ىل بعض النق�اط التي 

تتسبب يف حدوث مثل تلك الخافات:
حب الكمال املطلق:

بع�ض الس�يدات تنتابه�ن حالة م�ن الذعر عند 
علمهن بقدوم أي مناسبة، فتجد املرأة تسعى بكل 
جهده�ا لكي تظهر بأفضل مظهر هي وأرستها، 
ويف األعي�اد تقل�ب املن�زل إىل غرف�ة عمليات بني 
التنظي�ف وال�راء والتنظيم، مم�ا يجعل أجواء 
املن�زل “مكهربة”، أم�ا إذا كانت ذاهب�ة للتنزه، 
فتظ�ل تطلق األوام�ر واملحظ�ورات واملمنوعات، 
مما يجع�ل من النزهة أمراً كئيب�اً، وهنا نرى أن 

ذلك الن�وع يفتقد إىل معرفة حقيقة املتعة، وهي 
التخلص من التزمت املطلق.

الغرية:
س�واء كانت من الزوج أو الزوجة، فإن الغرية 

الزائدة تنقلب دائماً إىل الضد، وهنا نجد أن ذلك 
النوع من الرجال والنساء يرى أن جميع الناس 
ينظ�رون إىل الريك أو أنه فاقد الثقة فيه، ويف 
كلتا الحالتني ال تخلو أي مناسبة من اتهامات 
األزواج  الن�وع م�ن  الش�ك واملراقب�ة، وذل�ك 
والزوج�ات بحاج�ة ماس�ة إىل االستش�ارات 

النفسية.
عدم السيطرة عىل األبناء:

إذا كان الوالدان فاقدين للسيطرة عىل أبنائهما، 
فذلك قد يقلب حياتهما رأس�اً عىل عقب، فهم 
كالحصان الجامح يمكن أن يتس�بب يف العديد 
من املشاكل، وبعض األطفال يقومون بتكسري 
األش�ياء وتخريبه�ا، والبعض اآلخ�ر قد يبكي 
طوال اليوم لغرض م�ا، وهناك الطفل العنيف 
الذي يتش�اجر مع الجميع، وهن�ا عىل األرسة 

العمل بحزم مع أبنائها.
ع�ىل الزوج�ني أن يق�درا بعضهم�ا البع�ض، 
فكاهما ع�ون لآلخر، ويجب يف بعض األوقات 
التن�ازل من أح�د الجانبني لكي تس�ري الحياة، 
فتارة يشد اللجام، وتارة يرخيه، وبذلك تكتمل 

املنظومة األرسية السليمة.
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حنو مستقبل افضل...هلملها
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تهت�م ربة املنزل دائما بنظاف�ة منزلها، وتبحث 
عن ط�رق رسيعة وفعالة للتخل�ص من األتربة 

والبكريا التي تراكم عىل جدران املنزل،
يف الس�طور اآلتي�ة نس�تعرض لكم أب�رز طرق 

تنظيف الحائط والجدران بجميع أنواعها .
1 -الطريقة التقليدية:- احرضي وعاء يحتوي 
ع�ىل م�اء دافئ�اً ث�م ضع�ي القليل من س�ائل 
التنظي�ف، ث�م اغم�ري االس�فنجة يف محل�ول 
التنظيف، وبرفق مرري االسفنجة عىل الجدران، 

بحركات دائرية من األسفل إىل األعىل.
- وباستخدام قطعة من القماش الجافة خففي 

الجدران،
معج�ون  باس�تخدام  الج�دران  -تنظي�ف   2

األسنان
يعد معجون األسنان الحل الفعال للتخلص من 

آثار يف الحرب عىل الجدران عن طريق:
-وضع القلي�ل من املعجون ع�ىل املنطقة املراد 

تنظيفها مدة 10 دقائق
-افركي املعجون بقطعة من القماش

 بح�ركات دائرية إلزال�ة الحرب من الج�دار، ثم 
امس�ِح املعجون بقطعة قم�اش مبللة لتتأكدي 

من عدم وجود آثار للحرب.
3 -صودا الخبز للتخلص من األتربة:-

وع�اء،  يف  الخب�ز  ص�ودا  م�ن  القلي�ل  ضع�ي 

وباس�تخدام اإلس�فنجة نظف�ي الج�دران من 
األتربة والغبار املراكم منذ فرة طويلة، وبحركة 
دائرية مرري اإلس�فنجة عىل الجدار، وافركيها 

برفق حتي تتخليص من األتربة نهائيا.
4 -تنظي�ف الج�دران بمعق�م اليدي�ن أو مزيل 

طاء األظافر-
 اح�ريص عىل ارت�داء قف�ازات مطاطي�ة أثناء 

استخدام تلك املواد، حتى ال تؤثر عىل جلدك.
-ض�ِع كمي�ة قليلة من تل�ك املواد م�ن منظف 

اليدين أو ط�اء األظافر عىل منطقة غري مرئية 
من الجدار؛ حتى تتأكدي من أن املواد ال تغري أو 

تفسد لون الدهان.
- ضعي قليل من مزيل طاء األظافر عىل قطعة 
من القطن، أو قماش�ة ناعمة ثم افركي القطن 

أو القماشة عىل الجدار برفق.
-وبع�د التأك�د م�ن إزال�ة الحرب، اح�ريص عىل 
تنظي�ف املنطق�ة باملي�اه إلزال�ة بقاي�ا امل�ادة 

الكيميائية من الجدار.

كشفت دراسة حديثة أن النساء 
الحوام�ل الاتي يب�دأ حملهن يف 
الربي�ع أو الصيف أكث�ر عرضة 

لإلصابة بتسمم الحمل.
وأجريت الدراس�ة ع�ىل 50 ألف 
ام�رأة يف الدنم�ارك، ووج�دن أن 
النس�اء الاتي حمل�ن بني يونيو 
وأغس�طس ك�ن أكث�ر عرض�ة 
ارتف�اع  لإلصاب�ة باضطراب�ات 

ضغط الدم.
ويعترب تس�مم الحمل، وهو من 
املضاعفات الت�ي تحدث ل� 6% 
م�ن ح�االت الحمل، والت�ي تبدأ 
ع�ادة بع�د 20 أس�بوعا، يف هذه 
الاتي  النس�اء  املرحلة، تص�اب 
يب�دأ حمله�ن يف الصي�ف ويمر 

عليه�ن معظ�م ف�رة الحمل يف 
الش�تاء بنق�ص بفيتام�ني )د(؛ 

بسبب نقص أشعة الشمس.
الباحث�ون  يعتق�د  لذل�ك 
الدنماركي�ون أن نقص فيتامني 
إىل ح�دوث تغ�ريات  ي�ؤدي  )د( 
إىل  يف املش�يمة؛ م�ا ق�د ي�ؤدي 
مقدمات االرتعاج، والذي يسبب 

تسمم الحمل.
ام�رأة   50665 البح�ث  وش�مل 
كن جزءا م�ن مجموعة آرهوس 
للوالدة، وتم تشخيص حوايل 8.5 
% من اضطرابات ارتفاع ضغط 
ال�دم أثن�اء الحمل، إم�ا ما قبل 
تس�مم الحم�ل أو ارتفاع ضغط 

الدم أثناء الحمل.
وخلصت الدراس�ة إىل أن النساء 
الائي حملن يف شهر يونيو أكثر 

عرض�ة بنس�بة 17 % لإلصابة 
بتسمم الحمل، فيما كانت الائي 

يل�دن  أو  أغس�طس،  يف  حمل�ن 
يف ماي�و، أكث�ر عرض�ة لإلصابة 

بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل 
بنسبة 35 %.

ويؤثر تسمم الحمل عىل 6 % من 
حاالت الحمل يف اململكة املتحدة 

و 8 % يف الواليات املتحدة.
ويش�كل ارتف�اع ضغ�ط ال�دم، 
ضغط�ا إضافي�ا ع�ىل األوعي�ة 
ويك�ّون  والقل�ب،  الدموي�ة 
الربوتني الزائ�د يف البول، ويعترب 
الس�بب الدقيق وراء حدوث ذلك 

غري معروف.
وارتفاع ضغط الدم الحميل، هو 
ضغ�ط دم أع�ىل م�ن 140/90 
يزي�د  أال  املف�رض  وم�ن  م�م 
ضغ�ط ال�دم املثايل ع�ن 120 / 

.80mmHg

نصائح طبية

تدبري منزلي

ال ختططي للحمل يف هذه الفصول

طرق فعالة لتنظيف جدران منزلك دون افساد الدهانات

يرت�ب ع�ىل الجمي�ع االلتزام 
يف  التح�ّدث  ب��”اتيكي�ت” 
الهاتف الثابت أو النقال، بهدف 
الحفاظ ع�ىل العاقات الطيبة 

بينهم.
خب�رية ال��”اتيكيت” الس�يدة 
نادين ضاهر تسلّط الضوء عىل 
أبرز الترصفات غري املستحبة يف 
أثناء التخابر، منعاً من اإلحراج 
وتسبب اإلزعاج لآلخرين، يف ما 

يأتي:
املتص�ل/ة  إبق�اء  يج�ب  ال   -
لف�رة  الهات�ف  ع�ىل  ينتظ�ر 

طويلة.
تع�ريّف إىل قواع�د “االتيكيت يف 

الجلوس”
- ينص�ح بالبع�د ع�ن وض�ع 
عوائق ب�ني املتصل/ ومتلقي/ 
االتص�ال، تح�ول دون تواصل 

الطرفني.
- يستحسن االمتناع عن اتخاذ 
موق�ف س�لبي ج�ارح، أثن�اء 

االتصال.

- يتوجب االمتناع عن استخدام 
أص�وات مزعج�ة تص�در من 
الفم أثن�اء املحادثة، كالصفري 
أو االس�تمرار يف تناول الطعام 

أو الراب.
- يمنع منعاً باتاً إقفال الهاتف 
يف وجه من يطلب التحدث إليك 

أو أثناء املحادثة معه .
من جهة ثانية، ال يجوز:

- االتصال باآلخرين قبل الثامنة 
صباح�اً أو بعد الخامس�ة بعد 
الظهر، يف ح�ال كان مضمون 

االتصال له عاقة بالعمل.
كذل�ك، ال يجوز االتص�ال بعد 
الحادي�ة ع�ر لي�ًا حتى بني 
يف  إال  املقرب�ني،  األصدق�اء 
الحاالت الطارئة التي ال تحتمل 

التأجيل لليوم اآلتي.
- اس�تخدام الهاتف للمكاملات 
يف  ال�دوام  أثن�اء  الش�خصية 
ال�رضورة  عن�د  إال  الوظيف�ة 
القصوى، مع تجنب اإلطالة يف 

الحديث.

االتكيت.. فن ..ذوق ..اناقة

ما الجيب فعله يف أثناء املكاملة!

طبيبك يف بيتك

عالج اآلالم املزمنة... كيف يشفي الصيام أجسامنا

تعان�ي الكثريات من مش�كلة الش�عر الرقيق 
ويس�عني إىل زيادة حجمه. وع�ادة ما يلجأن 
له�ذه الغاي�ة إىل طرق مختلف�ة منها األدوية 
الطبي�ة والصيدالنية. وم�ا ال يعرفنه هو أنه 
م�ن املمك�ن تحقيق الهدف نفس�ه من خال 
اعتماد أسلوب حياة متوازن عن طريق تناول 
الطع�ام الصحي ورشب كمية كافية من املاء 

والنوم ملا ال يقل عن 7 ساعات يومياً.
وم�ن املهم أيضاً االنتب�اه إىل بعض التعليمات 

املفيدة ومنها طريقة تجفيف الشعر.
فمن األفضل عدم املبالغة يف استخدام مجفف 
الش�عر وترك الش�عر يجف يف اله�واء الطلق 

بعض االستحمام.
أما يف حال رضورة استخدام املجفف فاألفضل 
فع�ل هذا عىل ح�رارة باردة مع قلب الش�عر 
إىل األمام عىل ش�كل ش�ال. وبعد ذلك يمكن 
ترسيحه إىل أس�فل قب�ل اس�تعادة الوضعية 

الطبيعية والترسيح مجدداً.
وينصح أيضاً باالعتم�اد عىل التدليك وهو ما 

يمكن فعله أثناء مشاهدة التلفزيون مثاً.
 ويف ه�ذه الحال�ة يوض�ع عىل ال�رأس القليل 

من زيت الزيت�ون أو زيت اللوز وتدلك الفروة 
بواس�طة أطراف األصابع وم�ن خال القيام 

بحركات دائرية لكن من دون فرك.
تب�دأ هذه العملية من الجب�ني وصوالً إىل قمة 

الرأس ثم خلفيته. فهذا ال يساعد عىل تكثيف 
الش�عر فقط من خال تس�هيل دفق الدم إىل 
البصي�ات فقط. ب�ل إنه يس�هم يف الحد من 

الشعور بالتوتر أيضاً.

لطلة ابهى....

شعرك خفيف.. إليك طرق جتفيفه بطريقة صحيحة

كل يوم معلومة

ملاذا يتحدث بعضهم يف أثناء النوم؟

 املقادير
- طماطم : 8 حبات )كبري الحجم(

- زيت الزيتون: 4 ماعق كبرية
- ريحان: 4 ماعق كبرية )أخرض / 

مفروم(
- ملح: رّشة

- فلفل أسود: رّشة
- الجبنة البيضاء: نصف كيلو

طريقة التحضري
تجفف. ثم  جيداً  الطماطم  اغسيل 

املنتصف حتى  الطماطم من  فرغي 
تكون جاهزة للحشو.

زيت  مع  البيضاء  الجبنة  اخلطي  
مع  املفروم  والريحان  الزيتون 

بعضهم جيداً.
املكون  بالخليط  الطماطم  احيش 
من الجبنة وزيت الزيتون والريحان 

ورصيها يف صينية.
توضع الصينية بداخل الفرن مدة ال 
تقديمها  ويتم  دقيقة   15 عن  تزيد 

ساخنة.

املطبخ
طماطم حمشية باجلنب 

والرحيان دايت
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صــــورة و حــــدث

هل تعلم أن جهاز كشف الكذب تم اخرتاعه يف عام 1921م.
هل تعلم أن الضوء األحمر لديه أعىل طول موجي.

هل تعلم أن أول عملة ورقية تم استخدامها يف الصني.
هيل تعليم أن االكسيجني والكربيون والهيدروجيني والنيرتوجني 

يشكلون 90 % من جسم اإلنسان.
هل تعلم أن الضوء هو عبارة عن موجة 

مغناطيسية.
هيل تعلم أن الزرافة لييس لديها حبال 

صوتية.
هل تعلم أن معظم الطيور تأكل ضعفي 

وزنها من الطعام يوميا.
هل تعليم أن عظام الحمامية تزن أقل 

من ريشها.
هيل تعلم أن الدييك ال يمكنه أن يصيح 

إال بتمديد رقبته.
هيل تعلم أن الدالفني يمكنها سيماع األصوات تحيت املاء عن بعد 

24 كيلومرت.
هل تعلم أنك تحرك 72 عضلة عندما تتحدث.

هل تعلم أن ليوناردو دافينيش استغرق 10 سنوات لرسم لوحة املوناليزا.
هل تعلم أن املرض األكثر إنتشارا هو تسّوس األسنان.

هيل تعليم أن األفوكادو تحتوي عىل سيعرات حرارية أكثر من أي 
فاكهة أخرى.

هيل تعلم أن األمريكيني يأكلون 18 مليار قطعة نقانق هوت دوغ 
كل عام.

11 مرفأ
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أبـــــــراج

كثرة التفكير وقلّة النوم تسيببان لك اإلرهاق 
والوهن، فحياول أن تتخلص من مخاوفك املبالغ 
فيها، وعش اليوم بيومه، فربما ما تخشياه لن يقع، 

ويحمل لك املستقبل أخبارا سارة

مهنيياً: ترتكز األنظار عىل قدراتك اإلبداعية يف 
مجالك املهني، وتفوز بجوائز تقديراً لجهودك

عاطفيياً: يوم مالئيم إلعادة النظر يف اسيتمرارية 
عزوبيتيك، وبانتظارك مرحلة مهّمية وديناميكة من 
حياتيك العاطفية.صحيياً: ال تضعيف أمام املشيكالت 

املهنية والعاطفية لئال تؤثر سلباً يف وضعك الصحي.

هل جربت من قبل التسوق مع أحد األصدقاء؟ 
إن لم تكن قمت بهيذه التجربة من قبل، عليك 
أن تقوم بها اآلن. التسيوق مع األصدقاء سيكون 
ممتعيا بيل وسيسياعدونك عيىل اختييار األغيراض 
املناسبة لك وملنزلك. ال تقلق بشأن وضعك املايل املتأزم، 

فكل يشء سيكون عىل ما يرام.

حبك لكل األشيخاص املحيطني بك سييجعلك 
أهيم شيخص يف حياتهيم. تتمييز بإخالصيك 
ألصدقائيك ودعميك لهيم يف وقيت الشيدائد حتى 
األصدقاء غر املخلصني ليك. كل فرد يقرتب منك اليوم 
مسيتعد أن ينفق كل أمواله من أجيل أن يكون صديقا 

مقربا لك.

لدييك نية الييوم لتطويير مهاراتيك يف العمل 
والسيعي للوصول إىل أعيىل منصب يف الرشكة 
التيي تعميل بها. خيالل األيام املقبلة، سيتالحظ 
تطورا غريبا يف شيخصيتك، ولكن ال داع للقلق فهذا 
التغير سييكون لألفضل. اهتيم بالنصائح التي يخربك 

بها زمالؤك حتى األصغر سنا منك.

تهتم اليوم ببعض األمور والقضايا الغامضة 
بطريقية غريبية. تبحيث عين مهنية جديدة 
يف ميكان بعيد عين أرستك. ابتعيادك عن األرسة 
لفرتات طويلة ليس سيهال. ستصلك رسالة غامضة 

من شخص ما غر معروف.

هيل فكرت من قبل يف تغيير وظيفتك أم هل 
كنيت تتمنى يوميا ما العمل يف ميكان معني؟ 
ربميا تتياح الفيرص أماميك وتتحقيق أحالميك 
بالكاميل اليوم. الييوم ميلء باملفاجيآت التي تتعلق 
بعمليك. ال تقلق من التغيرات التيي حدثت هذه الفرتة 

فمعظمها لصالحك.

شخص ما قريب منك سيشيجعك عىل تنمية 
مواهبك وتطوير مهاراتيك. ربما يقرتح عليك 
أيضيا ممارسية بعيض التماريين الرياضيية أو 
سييقرتح عليك املشياركة يف عمل تطوعي. قد تكتب 
قصييدة الييوم أو أغنية لصدييق ما أو ربما ترسيم له 

صورة أو تعد له طعامه املفضل.

اهتيم بصحتيك الييوم وال تجهيد نفسيك يف 
العمل. فعليت الكثر من أجيل اآلخرين الفرتة 
املاضية واآلن تسيتحق أيضا رعايتهم ال تستطيع 
أن ترفض أي طلب ألي شيخص فأنيت طيب القلب. 

اهتم بنفسك كما كنت تهتم باآلخرين.

حظك سيعيد هذا اليوم، فمن املتوقع سيماع 
أخبار سيارة جدا. قيد يتصل بك أحيد معارفك 
ليخربك بأنه سييزورك قريبا جيدا. ربما تجد أيضا 
أن عائلتك مسيتعدة للقيام برحلة قريبا بعدما كان هذا 
األمر شبه مستحيل. هذه األخبار واألحداث سرتفع من 

معنوياتك وستجعلك متفائال وإيجابيا.

يبدو الييوم أن أمامك أكثر مين طريق ولكنك 
لسيوء الحظ ال تعلم أيهميا األفضل! يف العمل، 
أنت األفضل بيني زمالئك عىل اإلطالق، فال ترتكب 
أي خطيأ يجعلك ترجيع خطوات عدييدة للخلف. ما 
رأيك يف قضاء إجازتك اليوم يف املنزل بني عائلتك؟ عائلتك 

ستكون سعيدة جدا بهذا القرار.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارا شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

تشيعر بالتوتير أحيانيا الييوم بسيبب كثرة 
الضغوط واملسيؤوليات. لسيت وحيدك الذي 
تشعر بهذا القلق فمعظم األشخاص يعانون من 
ذلك.مزاجيك متقلب بعض اليشء. حياول أن تكون 
هادئا وتحكم يف أعصابك. غدا سيكون أفضل. ال تقلق.

ييرب للرجل يصيبه من الخر ويناليه من العافية ما يجعله يعتقد ان 
الدنييا قد اصبحت ملكا له وان جاهة يطغيى عىل كل جاه وثرائه يفوق 
كل ثيراء- وهو من االمثال التي ترب عىل السينة الحيوانات واصله - 
ان جيرذا كان يعييش يف مخيزن احد القصور الكبيره وكان ينعم بما يف 
ذليك املخزن مين اطايب الطعام املخزونة فيه ويرتع باكل ما يشياء من 
اصنافها ولم يكن ينغص عليه عيشيه الهنئيئ احد اال القط فقد كان يف 
ذلك القير قط كبر وكان كثرا ما يتجول يف ذليك املخزن فكان الجرذ 
يخيى ان يصيده ذلك القط يوما فيأكله فكان شيديد الحذر يف خروجه 
من جحره متانيا يف سيره كثير التلفت عظيم االنتباه مليا يجري حوله 
ويف ذات ييوم جيء بربميل كبر مملوء بالرشاب املعتق ووضع من زاوية 
ذليك املخزن وخرج الجرذ يف اليوم التايل من جحره كعادته كل يوم فراى 
ذلك الربميل الكبر فلم يدر ما هو وال ما يحتوي عليه بداخله فخرج عن 
حذره الول مرة وارسع يف سيره نحيو الربميل فراى الهر امامه فاصابه 
الخوف وتملكه الذعر والفزع فقفز قفزة عظيمة من شدة خوفه فصار 
ىف اعىل الربميل وكان غطاء الربميل متحركا من مكانه فسيقط الجرذ يف 
الربميل واوشيك عىل الغرق وكان اثناء سبحه يعب من النبيذ جرعه بعد 
جرعه حتى ارتوى وامتال فشعر بقوه يف نفسه لم يعهدها من قبل فقفز 
من الربميل قفزه عظيمة وسيار وهو سيكران يرتنيح ذات اليمني وذات 
الشيمال متجهيا نحو بيته فوجد القيط نائما هناك وشياربه ممتد عىل 
االرض تسيد علييه الطريق اىل بيته فلم يلق باال لذليك ولم يهتم بالخطر 
املحيدق به فوطا شيارب القيط النائم يف طريقه من غير خوف او وجل 
فقيل يف ذلك ) الجريدى لو سيكر يمى عىل شوارب البزون (وذهب ذلك 

القول مثال.

دائماً اسير عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اسيتثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتحية وأحيب التواصيل مع اآلخريين ، وهيذه مشيكلتي .. فالبعض 
يعتيرب ذليك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان هيذا من الذكاء االجتماعي 
، ومشيكلتي أنني يسيتحيل أن اجيد من والدي كلمة طيبة تشيجعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة شييئاً سيوى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للسيجادة واملطبخ 
! لذلك اشيعر بيأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يشيعرني بالشيك 
والضعف حيال نفيي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بشيكل أو باخر تتشيارك الكثير من البنات العيرب يف هذه األمور 
ولكن الشيطارة وبرايي الشيخيص ومن تجربة شيخصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر شيخيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفسيها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولكين ككنت ارد دوما ان هيذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
عيىل كلمات الثناء من الغير حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف هيذه الحيياة فانت وانت فقط من يقرر األمير، ولهذا اوال اجعيل 
تقدميك مبني عىل دافع ذاتيي وليس حافز خارجي، ثانييا/ لوالديك الرب 
والدعاء والشيكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر، 
ثالثيا بييدك انت ان تقيرري وبذكاءك ما املناسيب وما هو غر املناسيب 
وخاصية عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماعيي واخرتاق بعض الحواجز 
بحجية االنفتاح والتحرر، كونيي ذكية واخرجي مهاراتك واسيتغليها يف 

دائماً اسير عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اسيتثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتحية وأحيب التواصيل مع اآلخريين ، وهيذه مشيكلتي .. فالبعض 
يعتيرب ذليك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان هيذا من الذكاء االجتماعي 
، ومشيكلتي أنني يسيتحيل أن اجيد من والدي كلمة طيبة تشيجعني او 
تالحظ الجمال بداخيل .. فأمي يستحيل ان تثني عيل امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة شييئاً سيوى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للسيجادة واملطبخ 
! لذلك اشيعر بيأن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يشيعرني بالشيك 
والضعف حيال نفيي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بشيكل أو باخر تتشيارك الكثير من البنات العيرب يف هذه األمور 
ولكن الشيطارة وبرايي الشيخيص ومن تجربة شيخصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر شيخيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفسيها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولكين ككنت ارد دوما ان هيذه قناعات فال تجعيل تفوقك وراحتك يعتمد 
عيىل كلمات الثناء من الغير حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف هيذه الحيياة فانت وانت فقط من يقرر األمير، ولهذا اوال اجعيل 
تقدميك مبني عىل دافع ذاتيي وليس حافز خارجي، ثانييا/ لوالديك الرب 
والدعاء والشيكر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخر، 
ثالثيا بييدك انت ان تقيرري وبذكاءك ما املناسيب وما هو غر املناسيب 
وخاصية عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماعيي واخرتاق بعض الحواجز 
بحجية االنفتاح والتحرر، كونيي ذكية واخرجي مهاراتك واسيتغليها يف 

اجلريدي لو سكر ميشي على 
شوارب البزون

فهم ذاتيفهم ذاتي

قصة مثل 

مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
ارد اسئل الصباغ هم تصبغ اكلوب
لصبغ دلييل عليك وحزن فرد نوب

*****
من كلبي خذلك نار جمل جهنم

واملا يعرف ينوح مني يتعلم
*****

صح وصدك عطاب تشتم الخشوم
من كلبي تطلع نار موش من الهدوم

*****
وج ونطفه الدالل يوم الضعن ساك
حنظل ولوجن بيه مر يوم الفراك

*****
آنا لك يالدالل أفرغ وجويك

لسه تحن لساه ال مروا عليك
*****

الدنيه ضاجت وضاج بعيوني الزمان
ومن ذكرتك صار بكليبي املجان

*****
كلبي من أمس واليوم مايل أهد بيه
مدري انشد الجران لو صوت عليه

*****
حيل أفرح أبملكاك يل مكبلك عيد
وصار الكلب بجفاك تنور اجاويد

acebook Fمن الفيسبوك

لتجنب االلم االبراج تكشيف لك الربج الذي 
عليك تجاهله كلياً وعدم اإلرتباط به.

الحميل 21- ميارس/آذار - 19 أبرييل /
نيسان

إن كان بيرج الحوت يحياول التقرب منك 
وكسيب قلبك علييك عدم فتيح املجال له. 
أنت عملية جداً للحوت.. كما أنه منفصلة 
أحيانياً عاطفيياً وال يمكنيك التعاميل مع 
برج حسياس كالحوت. نجاح العالقة بني 
هذين الربجيني يتطلب الكثير من الصرب 
والجهيود.. وانيت إمرأة غير صبورة عىل 
اإلطالق كما انيك تفضلني القيام بعرشات 
آالف االمور االخرى عوض إضاعة كل هذا 

الوقت والطاقة يف العالقات.
الثور 20 أبريل/ نيسان - 20 مايو/ أيار

يف حيال كان الجيوزاء يحاول كسيب ودك 
تجاهليه كليياً. الربج هذا صاخب وفويض 
احياناً وال يمكنك  التعامل معه. انت إمرأة 
تبحث عن الثبات واالستقرار يف العالقات. 

اميران ال يعيرف لهميا الجيوزاء معنيى. 
الجوزاء سيكون دائماً اكرب من قدرتك عىل 

التعامل معه.
الجيوزاء 21 ماييو / أييار - 21 يونييو/ 

حزيران
عليك عدم اإلستسالم إلغراء العذراء فأنتما 
ال يمكنكما إقامة أي نوع من العالقات مع 
بعضكما البعض سيواء كانت الصداقة او 
الحب.  العيذراء من االبراج املتحفظة التي 
ال تشارك مشياعرها وأفكارها و بالنسبة 
الييك هذا يعني امللل  النك تعيشيني حياتك 

وفق مبدأ التعبر عن االفكار واملشاعر.
الرسطان 22 يوينو/ حزيران - 22 يوليو/ 

تموز
الجدي ال يناسيبك عىل اإلطالق أيتها املرأة 
الرسطيان. االبراج تنصحيك بالتجاهل ثم 
التجاهل ثم التجاهل. الجدي بارد املشاعر 
احيانياً ويحتاج اىل الكثر مين الوقت كي 
يتمكين من خليق الروابط ميع من يحب، 

بينميا انت من النوع العاطفي الحسياس 
الذي يغدق الحب عىل كل شخص يف حياته. 
تحتاجيني اىل املشياعر الحسيية القويية، 
بينما الجدي ال يمكنه تقبل أو التفاعل مع 

هكذا مشاعر.
 22  - تميوز  يولييو/   23 األسيد  بيرج 

أغسطس/ آب  
يف حيال كان املييزان يحياول كسيب قلبك 
األفضل لو تقوميي بإبالغه فوراً بان االمر 
لين ينجح. أنت امرأة تعشيق االضواء كما 
انيك قائدة بالفطر ال تحبيني تلقي االوامر 
من أحد. املييزان هو النقيض كلياً فكل ما 
ينشيده هو التوازن. تحتاجني اىل شخص 
يمليك املشياعر واليرشارة التيي تجعليك 

تنبضني بالحياة.
العذراء 23 أغسيطس/ آب - 22 سبتمرب/

أيلول
تعشيقني  انيت  كالتيايل..  هيي  الصيورة 
وتنشيدين االسيتقرار والبقياء يف ميكان 
واحيد والقيوس ال يريد سيوى القفز من 
مكان الخير. يف الواقع إرتباطكما محكوم 
بالفشل قبل أن يبدأ الن احدكما، وهو انت، 
سيميض كل وقته يعمل، بينما االخر، وهو 
القوس، سييميض كل وقته هيو يمرح أو 

يخطط ملغامراته التالية.
املييزان 23 سيبتمرب/أيلول - 22 أكتوبر/ 

ترشين األول
الرسطيان وامليزان ال يمكنهميا االرتباط.. 
انيت تبحثني عين الجرعية املثالية من كل 
يشء بينميا الرسطيان يغيدق يف كل يشء. 
بالنسيبة اليك كميية العاطفة واملشياعر 
التي يرييد الرسطان منحيك اياها تجعلك 
تشعرين بعدم الراحة. االمر سيكون دائماً 
بانك تتلقني اكثر مما تمنحني ما سيجعلك 

تشعرين بالذنب.

الربج الذي عليك جتاهله كلياً وعدم االرتباط به

1984 - مؤتمير دول البحر املتوسيط يوافق عىل 
مرشوع مري باعتبار البحر املتوسيط منطقة 

منزوعة السالح النووي.
1991 - االعالن عن اسيتقالل طاجيكسيتان عن 

االتحاد السوفيتي.
1999 - اإلعيالن عين قييام االتحياد األفريقي يف 

مدينة رست الليبية.
2008 - آصيف عيل زرداري يؤدي اليمني رئيًسيا 

لباكستان.
2009 - حاكم إمارة دبي الشييخ محمد بن راشد 
آل مكتيوم يفتتح مرتو دبيي أول مرتو يف منطقة 

الخليج العربي.
2012 - سلسيلة من التفجيرات تطول عدد من 
املناطيق العراقية سيقط خاللها عيدد من القتىل 

والجرحى.
2013 - متحيف فيان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة 
الرسيام فينسينت فيان غيوخ املسيماة غيروب 

الشمس يف مونماجور أصلية.
2014 -تظاهرات لحركية ضنك يف عدد من املدن 
املريية احتجاجا عىل سيؤ األحوال املعيشيية، 

وإلقاء القبض عىل 60 من أعضائها.
لجماعية  احتجاجيات  9 متظاهريين يف  مقتيل 

الحوثيني يف العاصمة اليمنية صنعاء.
2015 - امللكية إليزابييث الثانيية تحطيم رقمياً 
قياسيياً يف اعتيالء عرش بريطانييا وذلك مدة 63 

سنة و7 أشهر و3 أيام.
2016 - كوريا الشيمالية تجري تجربتها النووية 

الخامسة، التي اعتربت األكرب حتى هذا التاريخ.

هـــــل تعلــــــم
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

فيروس »كورونا« يحصل على اسم 
رسمي خالل أيام

تقنية جديدة إلعادة الموتى في 
الواقع االفتراضي

عـين على العالم

يقول علم�اء إن فريوس »كورونا« ال�ذي يجتاح الصني، وينترش 
يف جمي�ع أنح�اء العالم، قد يكون عىل وش�ك الحصول عىل اس�م 

رسمي.
وأطلق عىل الفريوس اس�م nCoV-2019، ما يعني أنه نوع جديد 
م�ن فريوس »كورونا« اكُتش�ف ع�ام 2019، ولكنه مجرد اس�م 

مؤقت.
 وظهرت أسماء أخرى غري رسمية، ُيحتمل أن تكون غري دقيقة، 
بم�ا يف ذلك ف�ريوس »كورونا« الصيني وف�ريوس ووهان، وحتى 

»إنفلونزا الثعابني«.
 ،)ICTV( ولكن العلم�اء يف اللجنة الدولية لتصنيف الفريوس�ات
يقول�ون إنهم اختاروا اس�ما له�ذا الفريوس وقدم�وه للموافقة 
الرس�مية.. ولم يكشفوا عن االسم الذي اس�تقروا عليه، ولكنهم 

قالوا إنه يمكن اإلعالن عنه يف غضون أيام.
وقال�وا إن�ه يج�ب أال يحتوي ع�ىل جغرافيا أو أس�ماء برشية أو 
مراجع ثقافية، لتجنب رد الفعل التعسفي أو العنرصية املحتملة، 
كما يجب تجنب أسماء الحيوانات أو األطعمة ألنها قد تكون غري 
دقيقة. وتأتي أنباء تس�مية الفريوس مع ارتف�اع العدد اإلجمايل 
لألش�خاص املصاب�ني ح�ول العال�م، إىل أكثر من 28 أل�ف حالة، 
ووف�اة نح�و 565 مريضا. وتش�مل الكلمات األخ�رى التي يجب 
تجنبه�ا، كلمات مخيفة مثل »غري معروف« و«املوت« و«القاتل« 
و«الوباء«. وقال الباحثون إن األمر اس�تغرق أكثر من ش�هر، إىل 
حني التوصل إىل اس�م مناسب للفريوس، جزئيا، ألن هناك أشياء 
أكثر أهمية يجب القيام بها يف بداية تفيش املرض، مثل مس�اعدة 
الس�لطات الصحية عىل تحدي�د ما يجب فعله لوق�ف الفريوس، 

وفهم أعمق لكيفية انتشاره واألعراض التي تسببه.

تمكن�ت أم كورية من لقاء ابنتها 
املتوفية منذ أربع س�نوات بفضل 

تقنية الواقع االفرتايض.
الت�ي  وتوفي�ت الطفل�ة ناي�ون، 
كانت تبلغ من العمر 7 سنوات، يف 
عام 2016؛ بسبب مرض عضال، 
وبعد 3 س�نوات، تم جمع ش�مل 
األم الكوري�ة الجنوبي�ة »جان�ج 
جي س�ونج« مع ابنتها – يف عالم 
افرتايض تم إنشاؤه لفيلم وثائقي 

متلفز .
األوس�ط  ال�رشق  مرك�ز  وق�ام   
لإلذاع�ة بمش�اركة مقط�ع م�ن 
الخاص بعنوان  الوثائق�ي  الفيلم 
»لقد قابلتكم«، عىل صفحته عىل 
يوتي�وب ، م�ع لقط�ات متنوع�ة 
ب�ني »العال�م الحقيق�ي« والعالم 

االفرتايض.
وظه�رت جانج وهي تق�ف أمام 
شاش�ة خ�راء ضخم�ة بينم�ا 
وم�ا   VR رأس  س�ماعة  ترت�دي 
يبدو وكأن�ه نوع م�ن القفازات، 
وتتح�دث هي وابنتها وتتلمس�ها 

وتحاول احتضانها.
للغاي�ة،  عاطفي�ا  املوق�ف  وكان 

وأجهشت األم يف البكاء يف اللحظة 
التي ترى فيه�ا ابنتها ظاهريا، يف 
حني أن بقية أف�راد األرسة – والد 
نيون وشقيقها وشقيقتها، كانوا 
يش�اهدون ل�ّم الش�مل بتعبريات 

حزينة والدموع.
وقال�ت جان�غ ع�ن لم الش�مل يف 
الواقع االفرتايض، »قابلت نايون، 
لف�رتة  بابتس�امة،  رأتن�ي  الت�ي 
قص�رية للغاي�ة، لق�د كان وقت�ا 
سعيدا للغاية، أعتقد أنه كان لدي 

حلم طاملا كنت أرغب فيه«.
ق�ى فريق اإلنت�اج 8 أش�هر يف 
املرشوع، وقاموا بتصميم الحديقة 
االفرتاضي�ة بعد زي�ارة قامت بها 
األم وابنته�ا يف العال�م الحقيقي، 
واستخدموا تقنية التقاط الحركة 
لتسجيل حركات الطفلة يف الواقع 

االفرتايض الخاص بهم.
وق�ال فريق اإلنت�اج: »العملية قد 
ال تكون بس�يطة واملنتج النهائي 
ق�د ال يك�ون مثالياً، ولك�ن لدينا 
اآلن تقنية إلعادة املوتى يف الواقع 
االفرتايض – بش�كل مقنع بدرجة 

كافية«.

ــيد حممد عالوي سيكون  ــر النجاح االول للس مؤش
ــتطاع الصمود  باختيار  كابينته الوزارية، فإذا اس
ــاء  ــوزراء أكف ــاء ب ــية وج ــل السياس ــه الكت بوج
ــتقلني ويذهب  اىل الربملان للتصويت عليهم،  ومس
فقد جنح باالختبار االول. أما إذا خضع الشرتاطات 
ــيحاتها، فقد اختار  ــية وقبل ترش ــل السياس الكت

الفشل منذ البداية.

فادي الشمري

متى نعيش بسالم وامان وحب واحرتام وامل؟
متى نتعلم كعراقيني ان جنعل قلوبنا مدنا مجيلة، 

بيوتها احلّب، وطرقاتها التسامح؟
متى نتعلم ان أمجل هندسة يف احلياة هي ان نبين 

جسرا من األمل فوق حبور اليأس؟
ــر، ونتعلم انها أقصر  متى منأل حياتنا بعمل اخل

من أن تضيع بعمل الّشر؟

سيول/ متابعة الزوراء:
أث�ار ف�ريوس كورون�ا حال�ة م�ن  بعدم�ا 
“االس�تنفار” يف الص�ني وبع�ض دول العالم 
للس�يطرة عىل الفريوس املجه�ول، انترشت 
األقنع�ة الطبي�ة يف كل مكان وزم�ان، فبعد 
إىل  الواقي�ة  األقنع�ة  املستش�فيات وصل�ت 
الش�وارع واألماكن العامة واملحال التجارية 
وأماك�ن العم�ل وحت�ى إىل حف�الت الزفاف. 
فف�ي كوريا الجنوبية كان�ت األقنعة الطبية 
هي الضيف األسايس يف حفل زفاف جماعي، 
فيم�ا كانت اإلجراءات الوقائي�ة إلزامية لكل 
عري�س أو عروس أو مدعوي�ن، عىل وفق ما 

نقلته صحيفة “دييل ميل”.
ويف التفاصي�ل، قام�ت كنيس�ة رئيس�ية يف 
س�يول باتخاذ تدابري وقائية مشددة لضمان 
حف�ل  يف  والحارضي�ن  املش�اركني  س�المة 
الزفاف ليبدأوا حياة مشرتكة جديدة سواء يف 

الصحة أو يف املرض.
وأع�د موظف�و الكنيس�ة املطه�ر الي�دوي، 
ووزع�وا األقنع�ة الطبي�ة وفحص�وا درج�ة 
حرارة األزواج، وتجمع نحو 30 ألف شخص 
من جمي�ع أنح�اء العالم يف مركز تش�يونغ 
ش�يم للس�الم العامل�ي يف جابيون�غ، ش�مال 
رشقي سيول، ووفًقا للكنيسة كان من بينهم 
6000 من األزواج الجدد، بينما كان اآلخرون 

يجددون الوعود أو كانوا من الحارضين.

م�ن جانبه، قال العريس الك�وري الجنوبي، 
يل كوون س�يوك، أح�د املش�اركني يف الحفل 
الجماع�ي: “أن�ا س�عيد جداً لحض�ور حفل 
زفاف مشرتك، وبما أن فريوس كورونا يدور 
يف ه�ذه األي�ام، فق�د ارتديت قناع�اً لتوخي 

الحذر”.
يف املقاب�ل، قالت عروس من بنني نجيس�ان 
ميونجويت ولهيت: “لم أرتِد قناعاً ألنني أريد 

أن أكون جميلة لزوجي”.
فيم�ا ق�ال طال�ب جامعي م�ن الحارضين: 

“س�تكون كذبة إذا قلت إنني لسُت قلقاً عىل 
اإلط�الق بش�أن اإلصابة، لكنني أش�عر أنني 

سوف أكون محمياً من الفريوس اليوم”.
هذا وس�جلت كوريا الجنوبي�ة 24 حالة من 
اإلصابات املؤكدة بالفريوس، ومنعت سيئول 
دخول األجانب الذي�ن كانوا يف اآلونة األخرية 

يف ووهان، مركز انتشار الفريوس.
وت�م إلغ�اء املهرجان�ات وحف�الت التخ�رج 
وحفالت K-pop بس�بب املخاوف من انتقال 

كورونا.

الرويشد يحذف كاظم الساهر ورابح صقر من كروب »الواتسآب«

كوريا الجنوبية تشهد زفافا جماعيا في زمن “الكورونا”

ح�ل الفن�ان الكويت�ي، عبدالله الرويش�د، 
ضيف�اً ع�ىل املوس�م الجدي�د م�ن برنامج 

»كاربول كاريوكي«، مع اإلعالمي 
الهويش  هش�ام  السعودي 

يس«  ب�ي  »اس  قن�اة 
الس�عودية. وتح�دث 

ع�ن  الرويش�د 
ش�نبه  موض�وع 
ال�ذي اش�تهر به 
إنطالقت�ه  من�ذ 
 30 من�ذ  الفني�ة 

ورف�ض  عام�اً، 
أن  أو  يحلق�ه  أن 

يتخي�ل نفس�ه م�ن 
دونه، وق�ال إنه عندما 

خف�ف من�ه تعب نفس�ياً، 
مؤك�داً أنه ال يمكن أن يتخىل عنه 

ألنه »عبدالله ش�نب«. ورداً عىل سؤال عما 
إذا طلب منه أن ينش�ئ مجموعة من خالل 
تطبيق »واتساب«، من يدخل فيها 
من الفنانني، إختار الرويشد 
الفنان�ني فاي�ز الس�عيد 
املهن�دس  وماج�د 
ورابح صقر وكاظم 
وأح�الم  الس�اهر 
الكويتي�ة  ون�وال 
وحس�ني  وأصالة 
وعندما  الجسمي، 
طل�ب منه هش�ام 
أن يخ�رج إثنني من 
إخت�ار  املجموع�ة، 
وكاظ�م  صق�ر  راب�ح 
الس�اهر، ُمربراً أنهما قلييل 

الكالم: »كاظم ما يسولف«.

 
                 

رسالة إىل رئيس 
الوزراء املـُكلف 

يف البداي�ة أب�ارك لك�م تكليفكم تس�لم ه�ذا املنصب ال�ذي حتما 
سيحملكم مسؤولية كبرية وسط هذه الظروف املربكة.. وأنا عىل 
يقني انك�م أهل للمس�ؤولية، خاصة ان طروحاتك�م كانت محل 
اهتم�ام كل املثقفني من الصحفي�ني الذين يبتهلون اىل الباري عز 
وج�ل ان يوفقك�م يف مهامكم.. ارس�ل لكم س�يادة الرئيس هذه 
الرس�الة وأنا عىل يق�ني بأنها س�تكون مح�ط اهتمامكم، وهي 
ليس�ت أفكارا فلسفية بقدر ما هي خواطر مواطن عراقي يسعى 
اىل ان يحت�ل في�ه العراق دوره الري�ادي يف املنطق�ة.. وأقول بكل 

رصاحة: 
يخطئ من يظن ان الخالفات، وما يحدث يف الش�ارع العراقي من 
تظاهرات سلمية، يمكن حلها بلغة العنف، فالعالم املتحر بات 
ينظر للعنف نظرة اش�مئزاز ونفور كون العنف ال يولد غري العنف 
كرد فعل طبيعي جبل االنس�ان عليه منذ بدء الخليقة، وما يحدث 
يف الع�راق م�ن احتجاجات جماهريي�ة يمكن احتواؤه�ا بالحوار 
السلمي الهاديء الن استخدام هذا النهج هو الطريق االسلم لعودة 
االستقرار للبالد دون خسائر، خاصة ان االجواء باتت مهيئة لحل 
كل املشاكل والخالفات بني الجماهري من جهة والسلطة من جهة 
اخرى إلطفاء الحريق الذي إذا اس�تمر سيحرق االخر واليابس، 
عندها ال يمكن الس�يطرة عىل هذه النار االزلية وس�تمتد اوزارها 
امللتهب�ة لتص�ل اىل كل بيت عراق�ي حتى البيوت اآلمن�ة.. إذن ما 
الح�ل للخروج من االزم�ة الحالية؟.. الحل يكم�ن يف وجود ارادة 
وطنية لتغي�ري الواقع الحايل تغيريا جذريا، وه�ذا التغيري يبدأ اوال 
بإيجاد بؤرة للتفاهم إلجراء اصالحات يف بنية النظام، من ضمنها 
اختي�ار وزراء اكفاء من التكنوق�راط ال ينتمون اىل احزاب او كتل 
سياس�ية، واالبتعاد عن املحاصصة الطائفي�ة، وان يكون رئيس 
الوزراء بمستوى املس�ؤولية، يقود دفة السفينة قيادة أنموذجية 
تس�هم يف ايصالها اىل بر االمان دون خس�ائر.. رئيس وزراء يقف 
بصالبة بوجه الرساق ومحاس�بتهم عىل وفق س�ياقات القانون، 
واقام�ة نظام س�يايس مس�تقل يخ�دم مصالح الب�الد، وتنظيف 
جه�از الدول�ة االداري م�ن املرتزق�ة والوصولني، وف�رض نظام 
ديمقراطي يخدم مصالح الش�عب، وايجاد فرص عمل للش�باب، 
واس�تثمار وإقامة صناعة وطني�ة وزراعة تؤم�ن االمن الغذائي 
للمواطن�ني، وال�رشوع بإقامة نظ�ام خدمات متط�ور مع جعل 
التعليم والصحة متوفرة ومتطورة ومجانية ألبناء الش�عب كافة، 
مع توفري فرص عمل عن طريق اقامة نظام خدمة مدنية لتعيني 
الش�باب، نظام خدمة متطور بعيدا عن املحس�وبية واملنسوبية، 
واعادة فرض نظام الخدمة العسكرية بما يسهم يف إعداد الشباب 
إعدادا س�ليما، وإبعادهم عن امليوعة لبناء جيل املستقبل بصورة 
متحرة.. هذا هو االس�لوب الصحيح لبناء البالد وإرضاء العباد 
الذين أنهكه�م الجوع والحاجة إليجاد فرص م�ن التقدم ملجاراة 
التقدم الحاصل يف دول العالم بعيدا عن املهاترات ولغة التس�ويف 
والتزييف والتحريف والتجذيف خارج التيار الذي سيؤدي حتما اىل 
اغراق الس�فينة ومس�اءلة قبطانها الن السباحة ضد التيار عمل 
متعب، وال يؤدي اىل نتيجة، وغالبا ما يسهم اىل الوصول للهاوية.

»بركان« رامز جالل يثير الجدل مبكرا قبل رمضان
ب�دأ برنامج الفنان امل�رصي، رامز جالل، 
الجدي�د للمقال�ب، يف إثارة الجدل بش�أن 
فكرته ومضمونه، وذلك قبل شهرين من 

حلول شهر رمضان.
وذكرت تقارير صحفية أن رامز جالل بدأ 
يف رسية تامة، تصوي�ر الربنامج الجديد، 
وس�يحمل اس�م »بركان رامز«، وس�يتم 
تصوي�ره يف الفلبني، ويس�تغرق تصويره 

شهرا ونصف.
وعن فك�رة الربنامج الرئيس�ية، 
فس�تدور ح�ول التعاق�د م�ع 
الربنام�ج  ضحي�ة  الضي�ف 
مع إحدى الرشكات العاملية 
م�ن  الش�هرية، 

ج�ل  أ
ي�م  تقد
ملنتج  إع�الن 
جزي�رة  يف  ش�هري 

بالفلبني.
وتاب�ع املصدر أن�ه بعد وصول 
وب�دء  الجزي�رة  إىل  الضي�ف 
كل  يف  ب�ركان  س�يثور  التصوي�ر، 

م�كان حتى يش�عر الضي�ف بالرعب، إىل 
أن يظه�ر رام�ز يف نهاية املقل�ب، ويعلم 

الضيف حقيقة الربنامج.
ولف�ت أن امليزاني�ة الت�ى رصدته�ا إدارة 
»إم ب�ي يس« لتنفيذ الربامج ه�ذا العام، 
تع�د األكرب واألضخم عن جميع املواس�م 
الس�ابقة، موضح�ا أنه�ا تتج�اوز 150 

مليون جنيه.
لكن، كذبت تقاري�ر أخرى صحة تصوير 
رام�ز ج�الل الجديد للمقال�ب يف الفلبني، 
موضحة أنه يتعمد مع فريق عمله حاليا، 

لترسيب أخبار مغالطة حول الربنامج.

وأش�ارت إىل أن رام�ز جالل، ق�دم خالل 
ع�دة  للصحاف�ة،  املاضي�ة  الس�اعات 
معلومات تفيد بتصوير مقالب برنامجه 
الجديد يف الفلبني والسعودية، وغريها من 

األماكن لتشويق الضيوف والجمهور.
يش�ار إىل أن رام�ز جالل عرض يف ش�هر 
رمضان املايض، برنامج »رامز يف الشالل«، 
والذي يستقدم فيه أحد مشاهري الرياضة 
أو الف�ن أو اإلع�الم، واصطحابه إىل دولة 
إندونيسيا، ليتعرض ملغامرة صعبة وغري 
متوقع�ة، يف إح�دى الج�زر، لتب�دأ بعدها 

حركات اإلثارة والرعب يف الظهور.

كارول س�ماحة الفنان�ة وامل�رأة اللبناني�ة تفتتح 
برنامج »األحد منحكي« يف حلقته األوىل هذا األحد 

.MTV�الساعة 9:40 مساء عىل ال
»األحد منحكي« هو عنوان عودة جيسيكا عازار 
إىل شاش�ة ال�MTV يف تجرب�ة تلفزيونية جديدة 
وهادف�ة، س�يطول ال�كالم م�ع نجم�ة أض�اءت 
املس�ارح وغّنت الحب وغّنت إلخوتها يف اإلنس�انية 

ول� »أطفال العرب« ومعاناتهم. 
»األحد منحك�ي« حوار اجتماعي س�يايس هادف 
ورسيع الوترية والنبض تماماً مثل جيسيكا عازار، 
اإلعالمي�ة العائ�دة إىل الشاش�ة الت�ي انطلقت منها 

ونصب عينيها تحفيز املرأة اللبنانية وإظهار قدراتها 
وإنجازاتها. 

 ضيفات جيسيكا س�يدات ناجحات يف كافة املجاالت 
يشاركن تجاربهن مع اللبنانيني ليكّن مثاالً لكل فتاة 
لبنانية وعربية، مع عازار سيناقش�ن مسريتهن كما 

سيناقشن  أخبار الساعة االجتماعية والسياسية. 
الربنامج الرسيع النمط لن يقف عند حدود الحوار، بل 
يتخّطاه إىل قصص من واقعنا: سيدات صاحبات مهن 
حرة امتهّن عمل الرجال وملعن فيه، ويف الربنامج جولة 

عىل ملفات الس�اعة يف تفس�ري رسيع ومبّسط 
لها وتصوير ليوم يف حياة اللبنانيني.

تستعد النجمة، جنيفر لوبيز ،لدخول 
القفص مع خطيبها العب البيس�بول 

الس�ابق، أليكس رودريغيز، خالل فصل 
الصيف من هذا العام.

فقد أّكد  مصدر مق�رب من الزوجني وفقاً لعدد 
م�ن التقارير الصحافي�ة أنهما يخطط�ان إلقامة حفل 

زف�اف صيفي بامتياز، من دون ترسيب املزيد من املعلومات 
حول الحفل املنتظر.

وكان�ت النجم�ة العاملية جنيف�ر لوبيز، البالغة م�ن العمر 50 
عام�اً، ق�د أعلن�ت خطوبتها بالعب البيس�بول الس�ابق أليكس 

رودريغي�ز البالغ م�ن العمر 43 عاماً العام امل�ايض، بعد أياٍم عىل 
احتفالهما بمناسبة مرور عامني عىل عالقة حّبهما.

جنيفــر لوبيــز إلــى القفص 
الذهبي في الصيف

طرح الفّنان، ع�ايص الِحاّلني، أغنية جديدة 
بعن�وان »بوي�ا محم�د« وه�ي مس�توحاة 
م�ن الفلكل�ور العراق�ي، وذل�ك ع�رب موقع 
الفيديوهات اليوتيوب وهي من توزيع وإعداد 

طوني سابا، وماسرتينغ محمد املقهور.
ويش�ارك الفّن�ان ع�ايص الِحاّلن�ي يف لجنة 
تحكيم برنامج »ذا فويس كيدز«، بجانب كل 
من الفّن�ان محمد حماق�ي، والفّنانة نانيس 

عجرم.
يذك�ر أّن أغني�ة »اضحكي« َحّقق�ت نجاحاً 
كب�رياً يف الوس�ط الفّن�ي م�ن إنت�اج رشكة 

روتانا.

عاصي الحالني يطرح »بويا 
محمد« من الفلكلور العراقي

كارول سماحة تفتتح برنامج »األحد 
منحكي« في حلقته األولى

انضّمت املمثلة الس�ورية، أمل عرفة، قبل 
أّي�ام إىل صّناع املسلس�ل الدرامي الضخم 
»ش�ارع ش�يكاغو«، املنتظ�ر أن يناف�س 
بقوة عىل قائمة األعمال الرمضانية ملوسم 

رمضان 2020.
يف  تعم�ل  الت�ي  »س�ماهر«  بش�خصية 
ملهى لي�يل، تخوض أمل عرفة املنافس�ة 
الرمضانية املقبلة باملشاركة للمرة الثانية 
يف رمضان 2020 ببطول�ة العمل الدرامي 
الجدي�د »ش�ارع ش�يكاغو« أم�ام املمثلة 
الس�ورية س�الف فواخرج�ي، وق�د ب�دأ 

تصوير أوىل مشاهده قبل أسابيع.
 وتظهر أمل بشخصية جريئة حيث تعمل 
يف مله�ى وتتمرّد ع�ىل أرسته�ا التي تقع 
يف رصاع دائ�م معها بس�بب عملها، ولكن 
الغريب أن ش�قيقها الذي يعمل ضابطاً يف 
األمن الجنائي هو الوحيد الذي يس�اندها 

دائماً ويدعم موقفها ضد أرستها.
 الجدي�ر بالذك�ر أن أم�ل عرف�ة تش�ارك 
يف بطول�ة املسلس�ل التاريخ�ي »ح�ارس 
الق�دس« ال�ذي ي�روي الس�رية الذاتي�ة 

للمط�ران هي�الري كبوجي بش�خصية 
ام�رأة تدعى »ريم�ا«، واملق�ّرر عرض 

العمل ضمن الخريط�ة الرمضانية املقبل 
حيث نرشت أمل قبل أّيام الربومو الدعائي 
للمسلس�ل ع�رب صفحتها الرس�مية عىل 
موقع التواصل االجتماعي وتبادل الصور 
اإلنس�تقرام. ع�ىل خ�ّط آخر، كان�ت أمل 
عرفة قد رّصحت برأيها يف ارتباط طليقها 
عب�د املنعم عمايري بالفنانة اللبنانية دانا 

حلب�ي، مؤك�دًة أنه�ا ال تنش�غل 
بأمور حيات�ه الخاّصة، وكّل 

م�ا يعنيه�ا ه�و اهتمامه 
بابنتيهما فقط ال غري.

 الجدي�ر بالذك�ر أن أمل 
لديها مرشوع فّني آخر 
حالي�اً  بكتابت�ه  تق�وم 
تفاصيله  وتتكّت�م ع�ن 

لحني إنهائه.

أمل عرفة في صراع مع عائلتها بأضخم عمل 
درامي

 سعد حمسن خليل

كشفت املمثلة املرصية، رانيا يوسف، عن تعرضها ملواقف صادمة 
يف حياتها، لم تس�تطع مواجهتها والدفاع عن نفس�ها، مربرة 

ذلك بخجله�ا الزائد س�ابقا، قائلة: »كنت بخ�اف أقول ال، 
يمك�ن تربيتي يف مدارس راهب�ات، خلتني طالعة مؤدبة 
زي�ادة ع�ن اللزوم« . واضاف�ت ان ه�ذه املواقف جعلت 
من ش�خصيتها أقوى من قبل، قائل�ة لربنامج »أرسار 
النجوم«، الذي تقدمه اإلعالمية املرصية إنجي عيل، عرب 
إذاع�ة »نج�وم إف إم« »مكنتش بعرف أش�تم، دلوقتي 
اتعلمت ش�وية، وكنت بتكسف ملا حد يسألني، لكن لسه 

عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه«.

رانيا يوسف: تعرضت لمواقف صادمة في حياتي لم 
أستطع مواجهتها


