
تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء: 
حذر زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى 
الص�در، أم�س الثالث�اء، من اس�تمرار 
وجود ضغوط حزبية وطائفية لتشكيل 
الحكومة املؤقتة، مشددا عىل أن هذا قد 
يؤدي إىل اعالن “التربؤ منها شلع قلع”، 
فيما أعلن ح�ل “القبعات الزرق”. وقال 
الس�يد الصدر يف تغريدة ع�ىل موقعه يف 
“توي�ر”، وأطلع�ت عليها “ال�زوراء”: 
انن�ا نس�مع بضغوط حزبي�ة وطائفية 
لتش�كيل الحكومة املؤقتة.. فهذا يعني 
ازدي�اد ع�دم قناعتنا بها، ب�ل قد يؤدي 
إىل اعالن التربؤ منها ش�لع قلع، بعد أن 
اضطررنا للس�كوت عنها.. فإننا ما زلنا 
من املطالبني باإلصالح.وأضاف: حسب 

م�ا وصلني من الثقات.. أن الثورة بدأت 
تدريجياً بالعودة اىل مس�ارها األول عىل 
الرغ�م من وج�ود خروق�ات من بعض 

املخربني ودعاة العنف.

بغداد/ الزوراء:
تفاجأ سكان بغداد، فجر امس الثالثاء، بهطول 
الثل�وج بكثاف�ة إث�ر تع�رض البالد ملوج�ة برد 
شديدة، يف ظاهرة نادرة لم تألفها العاصمة من 
عقود.وغطت الثلوج شوارع العاصمة واالشجار 

والس�يارات، واس�تمتع اهايل العاصمة باملنظر 
اللطي�ف للثل�وج، والتق�اط الص�ور وارس�الها 
فيما بينهم، وعرب مواق�ع التواصل االجتماعي. 
وتع�رض العراق لكتل�ة هوائية قطبية املنش�أ، 
بلغت ذروتها، نهار امس الثالثاء، حيث اش�ارت 

توقع�ات الطقس إىل تمركز الكتلة فوق األرايض 
“طق�س  موق�ع  مبارشة.وبحس�ب  العراقي�ة 
الع�رب”، فإن ه�ذه الكتلة تس�بب هبوطا حادا 
يف درجات الح�رارة بأغلب املناطق العراقية.ولم 
يستبعد “طقس العرب” أن تمتد بعض الزخات 

الثلجي�ة أيضا إىل أج�زاء من دياىل والقادس�ية.
وكان�ت هيئ�ة “األن�واء الجوي�ة” العراقي�ة قد 
أكدت، األحد املايض، أن موجة برد قطبية شديدة 
قادمة من ش�مال رشق أوروبا، سترضب البالد 

خالل األسبوع الجاري.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ق�ال األمني العام لحلف ش�مال األطليس 
النات�و، ينس س�تولتنربغ، إن عمل بعثة 
الحل�ف يف الع�راق ال ي�زال معلق�ا من�ذ 
مطلع ش�هر يناير املايض.وأشار، خالل 
مؤتمر صحفي عش�ية اجتم�اع  لوزراء 
دفاع النات�و، إىل تواصل املش�اورات مع 
الحكوم�ة العراقية، الس�تئناف برنامج 
التدريب العسكري. وأضاف ستولتنربغ: 
أن التحالف ال�دويل والناتو علقا برنامج 

التدريب العس�كري يف العراق “ألس�باب 
أمنية، لكن أعمالهما ستستأنف يف أقرب 
وق�ت ممكن”.ولفت س�تولتنربغ إىل أن 
الحلف يتواصل باس�تمرار مع الحكومة 
العراقي�ة، مضيف�ا: “نعم�ل معه�ا عن 
كث�ب، ألنن�ا س�نبقى فق�ط، إن دعان�ا 
الجان�ب العراق�ي لذل�ك، فنح�ن نحرم 
سيادة العراق ووحدة أراضيه، وخرباؤنا 
موج�ودون هن�اك بن�اًء عىل دع�وة من 

الحكومة”.

واشنطن / متابعة الزوراء:
أعل�ن البنتاغ�ون أّن ع�دد العس�كريني 
األمريكي�ني الذي�ن أصيب�وا بارتج�اج يف 
الدم�اغ جرّاء الصواريخ البالس�تية التي 
أطلقته�ا إيران ع�ىل قاعدة عني األس�د 
يف غ�رب الع�راق مطلع كان�ون الثاني/

يناي�ر ارتف�ع إىل 109 جن�ود، أي بزيادة 
45 عس�كرياً عن الحصيل�ة التي أعلنها 
يف نهاي�ة الش�هر الفائت.وقال�ت وزارة 
الدفاع األمريكية، يف بي�ان، إّنه من أصل 
يعان�ون  الذي�ن  ال��109  العس�كريني 

جميع�اً من “ارتجاج خفي�ف”، عاد 76 
)نح�و %70( إىل الخدم�ة يف وحداته�م، 
بينه�م واحد فقط تعالج يف مستش�فى 
والبقي�ة  أملاني�ا  يف  أمريك�ي  عس�كري 
إىل  بالنس�بة  العراق.أم�ا  يف  تعالج�وا 
العس�كريني املتبّقني، فقد نقل 27 منهم 
إىل مستش�فى عسكري أمريكي يف أملانيا 
للع�الج أو إلجراء مزي�د من الفحوصات 
الطبية، يف حني أّن الس�بعة اآلخرين هم 

“يف طريق نقلهم من العراق إىل أملانيا”.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
عق�د الربمل�ان اللبناني، أم�س الثالثاء، 
جلس�ة بدون نص�اب بغي�ة التصويت 
ع�ىل منح الثقة للحكوم�ة، بينما تعهد 
رئي�س ال�وزراء املكلف حس�ان دياب، 
بالحف�اظ ع�ىل أم�وال الدول�ة، فيم�ا 
يس�تمر يعم الغضب الش�ارع اللبناني 
ال�ذي حاول من�ع النواب م�ن الوصول 

اىل الربمل�ان ع�رب اعراضه�م ورضبهم 
وحتى رش�قهم بالبي�ض. ووصل عدد 
من الن�واب وال�وزراء إىل مق�ر الربملان 
للمش�اركة يف الجلس�ة النيابية، أمس، 
ع�ىل الرغم من احتش�اد اآلالف واندالع 
مواجهات ب�ني املحتجني وق�وى األمن 
رفضا النعق�اده ومنح الثقة للحكومة.
حس�ان  الحكوم�ة،  رئي�س  ووص�ل 

دي�اب، إىل املجل�س، كم�ا وص�ل نواب 
التي�ار الوطني الح�ر إىل املبنى، يف حني 
اس�تخدمت القوى األمني�ة قنابل الغاز 
بكثافة وسط بريوت، لتفريق املحتجني 
من أجل ضم�ان عبور مواك�ب النواب 
إىل الربملان.وكان وزير األش�غال العامة 
والنقل، ميشال نجار، أول الواصلني إىل 
مجل�س النواب، إذ تمك�ن من الوصول 

عىل متن دراجة نارية، كما وصل نواب 
آخ�رون إىل املجل�س عرب س�يارة أجرة.

وتعرض بعض الن�واب إىل الرضب وإىل 
الرش�ق بالبيض، ومنهم من تم نقله إىل 
املستش�فى، وهو النائب سليم سعادة، 
بعد تعرضة للرضب وتكس�ري س�يارته 
من قب�ل املحتجني.باملقابل امتنع نواب 
آخ�رون م�ن حض�ور الجلس�ة منه�م 

م�روان حم�اده، قائ�ال: “ال حضور وال 
ثقة .. القضية ليس�ت قضي�ة حكومة 
بل عهد كس�اد وفس�اد وإنحراف، عهد 
أعل�ن  يرحل”.كم�ا  أن  يج�ب  موب�وء 
النائبان، فؤاد مخزومي ومحمد كبارة، 
عن حجبهما الثقة عن حكومة حس�ان 

دياب، باإلضافة إىل غريهم من النواب.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت محافظة بغ�داد ع�ن تفاصيل 
خططه�ا الخدمية للعام الح�ايل، وفيما 
اعلن�ت املب�ارشة ببن�اء اكث�ر م�ن 150 
مدرس�ة يف عم�وم العاصم�ة، اكدت ان 
ق�رار القض�اء االداري بش�أن منص�ب 
املحاف�ظ ل�ن يؤث�ر يف عم�ل املحافظ�ة 
وتنفي�ذ املش�اريع.وقال مدي�ر االع�الم 
يف املحافظ�ة، عدن�ان عب�د الحس�ن، يف 
حديث ل�”ال�زوراء”: ان محافظة بغداد 
ب�ارشت خططها الخدمية إلكس�اء عدد 
من الطرق الرئيس�ة التي خارج الحدود 
االداري�ة للمحافظ�ة. مؤك�دا اس�تمرار 
واملناط�ق  الط�رق  بتأهي�ل  املحافظ�ة 

املحيطة بالعاصمة، والتي خارج املركز.
واض�اف: انه من ضمن خطط املحافظة 
بناء اكثر من 150 مدرسة ستتم احالتها 
يف القريب العاجل، وقس�م كبري منها قد 
تم�ت احالته ع�ىل ال�ركات. مبينا: ان 
هذه املدارس سيتم توزيعها وفق حاجة 
مديري�ات الربي�ة يف عم�وم العاصم�ة.
واش�ار اىل: ان هن�اك خطط�ا للنه�وض 
انج�از  خ�الل  م�ن  الخدم�ي  بالواق�ع 
الصحي.  املج�اري وال�رف  مش�اريع 
مبينا: ان لدى املحافظة اربعة مش�اريع 
مج�اري اس�راتيجية تخ�ص مج�اري 
النهروان وابو غريب وس�بع البور وحي 
الوحدة.واوضح: ان تنفيذ تلك املش�اريع 

مرهون بتطبيق االتفاقية الصينية النها 
مش�اريع كبرية واس�راتيجية. الفتا اىل: 
ان املحافظ�ة تجري حاليا اعمال صيانة 
ملجمع�ات املاء التي عادة تجري يف فصل 
الش�تاء ملواجه�ة ش�ح املي�اه يف فص�ل 
الصيف.ولفت اىل: ان تأخر اقرار املوازنة 
العامة اثر، وبشكل كبري، يف تنفيذ الكثري 
من املش�اريع الخدمي�ة يف العاصمة، إال 
ان ذل�ك ال يمنع املحافظة م�ن مواصلة 
عملها يف تنفيذ املش�اريع الخدمية وفق 
االمكانات املتوف�رة. مبينا: ان املحافظة 
باملش�اريع  الخاص�ة  خطته�ا  اع�دت 
ورفعته�ا اىل الجه�ات العلي�ا، وبانتظار 
للمب�ارشة  واطالقه�ا  املوازن�ة  اق�رار 

بالتنفيذ.وبشان تعويض عائالت ضحايا 
االرهاب والعمليات العسكرية، قال عبد 
الحس�ن: ان مقر دائرة تعويض ضحايا 
االرهاب والعمليات العسكرية يف منطقة 
السنك وسط العاصمة، ونتيجة لالحداث 
االخرية واالحتجاجات، تم نقل موقعها يف 
داخل ديوان املحافظة. مؤكدا: ان الدائرة 
مس�تمرة باس�تقبال املواطن�ني النجاز 
معامالته�م داخل املحافظة.وبخصوص 
تأخ�ري رواتب موظفي مديريات الربية، 
اكد عبد الحس�ن: ان سبب التأخري يعود 
اىل وزارة املالي�ة ولي�س املحافظة. الفتا 
اىل: ان الحدي�ث ح�ول تأخر اطالقها من 
قبل املحافظة غ�ري صحيح.واضاف: ان 

املحافظ�ة عندما تحول له�ا االموال يتم 
تحويلها مبارشة اىل مديريات الربية لكي 
يتم الرف ع�ن طريق بطاقة املاس�ر 
كارد م�ن مريف الرافدين والرش�يد، إال 
ان يف الفرة االخ�رية حصل هناك تأخري 
يف اط�الق االموال من قب�ل وزارة املالية.
وح�ول قرار القض�اء االداري الذي صدر 
بش�أن عودة ف�الح الجزائ�ري محافظا 
لبغداد، ق�ال عبد الحس�ن: ان محافظة 
بغ�داد عمله�ا مؤسس�اتي، ف�ال تتأث�ر 
باالمور الت�ي تخص تغيري املحافظني او 
غريها. مؤكدا استمرار املحافظة بتنفيذ 
املش�اريع وتقديم الخدمات رغم صدور 

القرار القضائي.

حمافظة بغداد تعلن لـ         املباشرة ببناء أكثر من 150 مدرسة
أكدت استمرارها بتنفيذ املشاريع رغم قرار القضاء اإلداري

بغداد/ الزوراء:
اك�دت املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات س�عيها إلع�ادة ثقة 
الجمه�ور به�ا، وبالعملي�ة االنتخابية.وقال�ت املفوضية يف 
بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة من�ه: ان “املفوضي�ة هيئة 
مهنية مس�تقلة ومحايدة أعي�دت هيكليتها بموجب قانون 
رقم )31( لس�نة 2019 الذي تم في�ه إختيار أعضاء مجلس 
املفوضني من القضاة واملستشارين ضمانا النزاهة وشفافية 
العملي�ات االنتخابي�ة املقبلة، ودعم ركائ�ز الديمقراطية يف 
العراق”.واضافت ان “املجلس اجتمع يف جلس�ته االوىل التي 
عق�دت يف 13 كان�ون الثاني املايض، النتخ�اب رئيس ونائب 
رئيس مجلس املفوضني واملقرر ورئيس االدارة االنتخابية”. 
مبينة انه “عقد عددا من االجتماعات التخاذ السبل التطبيق 
قان�ون املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات من خالل 
إعداد نظ�ام داخيل وهيكيل للمفوضي�ة بالتعاون مع وزارة 
التخطي�ط لتعزي�ز وتطوي�ر أداء العامل�ني فيها إس�تعدادا 
لالس�تحقاق االنتخابي املقب�ل يف مختلف مراحل�ه بدءا من 

مرحل�ة تحدي�ث س�جل الناخبني وتوزي�ع بطاق�ة الناخب 
االلكرونية البايومرية وصوال اىل صندوق االقراع”.واكدت 
“سعيها اىل إعادة ثقة الجمهور بها وبالعملية االنتخابية من 
خالل االس�تقاللية يف األداء، وإجراء إصالح إنتخابي وتعزيز 
الحيادية والش�فافية والنزاهة، والدقة اس�تجابة املتطلبات 
وآم�ال املواطن�ني، ألن املجل�س الجديد الذي ش�كل بموجب 
القان�ون عىل يقني بان االصالح االنتخاب�ي اليظهر جلية اىل 
العي�ان، إال من خالل جهاز إداري جديد بنظام داخيل رصني 
وهيكلي�ة إدارية جديدة تمك�ن االدارة االنتخابية من تقديم 
خدماتها من خالله، وإدخال اس�راتيجيات جديدة يف العمل 
التعدي�ل إجراءاته�ا ووس�ائلها الفني�ة م�ن أج�ل النهوض 
بمس�ؤولياتها القانوني�ة، وتقديم عملها بنزاه�ة وكفاءة، 
وبم�ا يص�ب يف مصلحة املواط�ن عامة وجمه�ور الناخبني 
خاص�ة”. وتابعت الهيئ�ة ان “مجلس املفوض�ني يؤكد عىل 
إلتزامه بكل ما من شأنه أن يعيد الثقة بالعملية االنتخابية، 

وتحقيق أعىل نسبة ممكنه للمشاركة يف االنتخابات”.

بكني/ متابعة الزوراء:
الرس�مية  الصيني�ة  الس�لطات  أعلن�ت 
ف�ريوس”  ضحاي�ا  حصيل�ة  ارتف�اع 
كورون�ا” يف الب�الد إىل 1016 حال�ة وفاة، 
وأكث�ر م�ن 42638 أل�ف مص�اب، فيما 
قال الربوفيس�ور، غابرييل ليونغ، رئيس 
قس�م ط�ب الصح�ة العام�ة يف جامع�ة 
هون�غ كون�غ، يف تريح�ات لصحيف�ة 
الف�ريوس  إن  الربيطاني�ة،  “غاردي�ان” 
يه�دد نح�و 60 باملئة من س�كان العالم.

وقال�ت لجنة الصح�ة الوطنية بالصني يف 

بيان:”حت�ى منتص�ف الليل م�ن يوم 10 
فرباير، حصلت لجن�ة الصحة الوطنية يف 
الصني عىل بيانات من 31 إقليما تفيد بأن 
عدد املصابني بلغ 42638 إصابة مؤكدة، 
ووفاة 1016 شخصا”. وأكد البيان شفاء 
3996 مصابا بالفريوس. ومع اإلعالن عن 
ارتف�اع أعداد ضحايا ف�ريوس “كورونا” 
املس�تجد الذي ينتر برسعة كبرية داخل 
الصني وخارجه�ا، ت�زداد التحذيرات من 

تحول املرض إىل وباء يجتاح دول العالم.

الدميقراطي الكردستاني لـ         :لن نتنازل عن حصة األكراد يف احلكومة اليت سيشكلها عالوي 
حتالف الفتح حيذر : طلبات الكرد والسنة ستعّقد املشهد السياسي

الزوراء / يوسف سلم�ان:
مع بدء العد التن�ازيل النتهاء املوعد 
الدستوري لتقديم الكابينة الوزارية 
الن�واب،  مجل�س  ام�ام  الجدي�دة 
يواصل رئيس الوزراء املكلف، محمد 
ع�الوي، مهمة التفاوض لتش�كيل 
حكومت�ه املؤقتة، كم�ا تعقد الكتل 
السياسية اجتماعاتها لالتفاق عىل 

خارطة تمثيل الحقائب الوزارية. 
ورغم مرور الوقت، وتعدد سلسل�ة 
االجتماعات، لكن الكتل السياس�ية 
افصحت علنا عن مواقفها من ملف 
تشكيل الحكومة املؤقتة التي يعتزم 
رئي�س ال�وزراء املكل�ف تقديمه�ا 
اىل مجل�س الن�واب للحص�ول عىل 
منح الثق�ة، إذ اك�دت كتلة الحزب 
الكردستاني تمسكها  الديمقراطي 
تش�كيلة  يف  ال�وزاري  بالتمثي�ل 
الحكوم�ة االتحادي�ة الجديدة، كما 
تعه�دت بع�دم التنازل ع�ن حصة 
الك�رد يف الحكوم�ة املؤقت�ة الت�ي 
سيش�كلها رئيس ال�وزراء املكلف. 
وقال�ت، النائ�ب اخ�الص الدليمي، 
ل�”ال�زوراء“: ان “تمثي�ل الكرد يف 
التش�كيلة الحكومي�ة الجديدة باق 
بالنسبة املحددة، وال يمكن التنازل 

التمثي�ل   “ ان  اىل  مش�رية  عن�ه“. 
الك�ردي والس�ني مطل�ب ال يمكن 
الحياد عنه، والب�د من وجود تمثيل 

وزاري للمكون�ات اس�وة بالتمثيل 
الربملان�ي داخ�ل مجلس الن�واب“.

واضاف�ت ان”رئيس الوزراء املكلف 

محمد عالوي من املكون الش�يعي، 
وعليه يج�ب ان تحتف�ظ املكونات 
الحكوم�ة،  يف  بتمثيله�ا  االخ�رى 

وباق�ي مفاص�ل الدول�ة“. وع�ّدت 
ان” مس�ألة التمثيل الوزاري أمر ال 
يمكن التنازل عن�ه من قبل املكون 
تحال�ف  اك�د  الكردي“.باملقاب�ل، 
الفت�ح ان طلب�ات الكت�ل الكردية 
والس�نية من رئيس الوزراء املكلف 
املش�هد  س�تعّقد  ع�الوي  محم�د 
الس�يايس، وس�تنجر االم�ور إىل ما 
النائ�ب  عقباها.وق�ال  تحم�د  ال 
ع�ن التحال�ف، احم�د الكنان�ي، يف 
تريح صحف�ي ان “موقف الكتل 
الذي  الظ�رف  الش�يعية بمراعاتها 
يم�ر به البلد من حي�ث التظاهرات 
وامتعاض الشعب العراقي من اداء 
الفرة الس�ابقة، وكذل�ك مطالبات 
املرجعية، يحسب لها”.وأضاف انه 
“من املف�روض عىل الكتل الس�نية 
والكردس�تانية مراعاة م�ا يمر به 
البل�د م�ن أزم�ات، واملطل�وب من 
الجمي�ع ان يتخ�ىل م�ن مصالحه 
الشخصية والفئوية والطائفية من 
اجل مصلحة العراق”. مبينا ان “اذا 
اس�تمر الوض�ع عىل ما ه�و عليه، 
فإن طلبات الكرد والس�نة ستعّقد 
املش�هد، واألم�ور س�تنجر اىل ما ال 

يحمد عقباها”.

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:
بغداد،  يف  األجنبية  العملة  أسواق  سجلت   
رصف  بسعر  انخفاضاً  الثالثاء،  امس 
العراقي. الدينار  مقابل  األمريكي  الدوالر 

رشكات  الدوالر  ورشاء  بيع  أسعار  وجاءت 
الواحد  للدوالر  البيع  الصريفة، كاآلتي: سعر 
دينارا  و250  ألفاً   121 أي  ديناراً،   1212.5
للمائة دوالر. أما سعر الراء للدوالر فسجل 
ديناراً  و250  ألفاً   120 أي  ديناراً،   1202.5

للمائة دوالر.

الدوالر يسجل اخنفاضا 
طفيفا يف األسواق احمللية  

السيد الصدر يعلن حل
 “القبعات الزرق”

الناتو: عمل بعثتنا يف العراق 
ال يزال معلقا

البنتاغون: 109 جنود أمريكيني أصيبوا 
بارجتاج يف الدماغ بالقصف اإليراني

املفوضية تؤكد سعيها إلعادة ثقة اجلمهور بها وبالعملية االنتخابية
الغارديان الربيطانية: “كورونا” يهدد 

60 باملئة من سكان العامل

بعد ختطي الوفيات يف الصني حاجز األلف

أردوغان: احلكومة السورية ستدفع »مثنا باهظا للغاية« كلما اعتدوا على جنودنا

ص 6االحتاد الدولي لكرة القدم يقرر تشكيل هيئة مؤقتة إلدارة احتاد اللعبة 

ص 2

 

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة 
وزير النفط ويصدر قرارات عديدة

قرر صرف ١٥ مليون دينار ألصحاب األعمال اإلبداعية  

بغداد/ الزوراء:
جلس�ته  ال�وزراء  مجل�س  عق�د 
االعتيادية، برئاس�ة وزير النفط نائب 
رئيس ال�وزراء لش�ؤون الطاقة، ثامر 
الغضب�ان، وناقش العديد من القضايا 
املعّدة لج�دول اعمال�ه، فيما قرر عىل 
رصف مبلغ 15 مليون دينار ألصحاب 
االعم�ال االبداعية.وذك�ر بيان لرئيس 
ال�وزراء تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
ان مجلس الوزراء أقر يف جلسته، التي 
ترأس�ها نائب رئيس مجل�س الوزراء 
وزير النف�ط ثامر الغضب�ان، توصية 
اللجنة العليا للنظ�ر يف تقييم املبدعني 
يف ال�وزارات والجه�ات غ�ري املرتبطة 
بوزارة املؤلفة بموجب األمر الديواني: 
)3 لسنة 2017(، بشأن قبول االعمال 
االبداعي�ة البال�غ عدده�ا )41( عمال، 
املثب�ت تفاصيله�ا يف الج�دول املرافق 
ربط كتاب وزارة التعليم العايل والبحث 

العلم�ي ذي الع�دد: 11357 وامل�ؤرخ 
الفق�رة  وتعدي�ل   ،2019/12/3 يف 
)6( م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء املرقم 
)379( لس�نة 2016 بحس�ب اآلت�ي : 
ت�رف املكاف�أة م�ن موازن�ة الجهة 
املنس�وب اليها صاحب العمل اإلبداعي 
بالنس�بة اىل املوظ�ف الحكومي، ومن 
موازن�ة الجهة املس�تفيدة إذا كان من 
املكاف�أة  الخ�اص، وبمبل�غ  القط�اع 
)15( مليون دينار ل�كل عمل ابداعي. 
واضاف: تمت املوافقة عىل قيام وزارة 
الدف�اع بالتعاقد مع ال�ركات العامة 
املتخصص�ة يف وزارة التج�ارة ووزارة 
الصناع�ة واملع�ادن ووزارة الزراعة او 
أية جهة حكومية أخرى لغرض رصف 
االرزاق، وتجهي�ز مذاخ�ر التموي�ن يف 
وزارة الدف�اع، مم�ا يخدم منس�وبيها 

وتوفري املؤن لهم. 

النواب اللبنانيون يعقدون جلسة مثرية للجدل على وقع صدامات شديدة مع املتظاهرين 
تعرضوا للضرب ورشقوا بالبيض عند أبواب الربملان

بغداد/ الزوراء:
ُهدمت يف منح قروض  التي  الدار  االرض من  الرافدين قبوله قطعة  اعلن مرف 
»األخري  ان  له  بيان  يف  للمرف  االعالمي  املكتب  وقال  للبناء.  دينار  مليون   50
العقار  بقاء جنس  التي هدمت مع  املواطن  دار  ارض من  قبول قطعة  وافق عىل 
) دار سكن( يف منح قرض 50 مليون دينار للبناء«. واضاف ان »املرف اشرط 
عىل  تكون  وان  القرض،  صاحب  املواطن  باسم  السكنية  االرض  قطعة  تكون  ان 
وجه االستقالل او باالسم املشرك بموجب سند حديث اإلصدار، ومزودة بتأييد من 
دائرة التسجيل العقاري املختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح املرف«.

يذكر ان مرف الرافدين بارش، خالل الفرة املاضية، منح قروض وسلف مختلفة 
للموظفني واملواطنني عىل وفق آليات وضوابط معينة.

الرافدين: قبول قطعة األرض من الدار 
اليت ُهدمت ملنح قروض ٥0 مليونا

بغداد تشهد تساقطا للثلوج يف ظاهرة “نادرة” احلدوث 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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سياسة

قرر صرف ١٥ مليون دينار ألصحاب األعمال اإلبداعية  

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة وزير النفط ويصدر قرارات عديدة
أعلن حل “القبعات الزرق”

السيد الصدر: نسمع بضغوط حزبية 
وطائفية لتشكيل احلكومة املؤقتة 

وهذا قد يؤدي للتربؤ منها “شلع قلع”

النواب اللبنانيون يعقدون جلسة مثرية للجدل على وقع صدامات 
شديدة مع املتظاهرين 

أردوغان: احلكومة السورية ستدفع “مثنا باهظا للغاية” 

تعرضوا للضرب ورشقوا بالبيض عند أبواب الربملان

ساكو يؤكد : السالم سيكون للعراق 
وستحقق احلرية

البنتاغون: ١09 جنود أمريكيني أصيبوا 
بارجتاج يف الدماغ بالقصف اإليراني

بعد ختطي وفيات الفريوس يف الصني حاجز األلف

الغارديان الربيطانية: “كورونا” يهدد 60 باملئة 
من سكان العامل

بغداد/ الزوراء:
جلسته  الوزراء  مجلس  عقد 
النفط  وزير  برئاسة  االعتيادية، 
الطاقة  لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب 
من  العديد  وناقش  الغضبان  ثامر 
فيما  اعماله،  لجدول  املعّدة  القضايا 
قرر عىل رصف مبلغ 15 مليون دينار 

الصحاب االعمال االبداعية.
تلقت  الوزراء  لرئيس  بيان  وذكر 
مجلس  ان  منه:  نسخة  “الزوراء” 
ترأسها  التي  جلسته  يف  أقر  الوزراء 
وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب 
النفط ثامر الغضبان توصية اللجنة 
يف  املبدعني  تقييم  يف  للنظر  العليا 
املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات 

بوزارة املؤلفة بموجب األمر الديواني: 
قبول  بشأن   ،)2017 لسنة   3(
االعمال االبداعية البالغ عددها )41( 
الجدول  يف  تفاصيلها  املثبت  عمال، 
التعليم  وزارة  كتاب  ربط  املرافق 
العدد:  ذي  العلمي  والبحث  العايل 
 ،3/12/2019 يف  واملؤرخ   11357
وتعديل الفقرة )6( من قرار مجلس 
 2016 لسنة   )379( املرقم  الوزراء 
املكافأة  ترصف   -: اآلتي  بحسب 
اليها  املنسوب  الجهة  موازنة  من 
بالنسبة  اإلبداعي  العمل  صاحب 
موازنة  ومن  الحكومي،  املوظف  اىل 
الجهة املستفيدة اذا كان من القطاع 
 )15( املكافأة  وبمبلغ  الخاص، 

مليون دينار لكل عمل ابداعي.
قيام  عىل  املوافقة  تمت  واضاف: 
الرشكات  مع  بالتعاقد  الدفاع  وزارة 
التجارة  وزارة  يف  املتخصصة  العامة 
ووزارة  واملعادن  الصناعة  ووزارة 
أخرى  أية جهة حكومية  او  الزراعة 
لغرض رصف االرزاق وتجهيز مذاخر 
يخدم  مما  الدفاع  وزارة  يف  التموين 

منسوبيها وتوفري املؤن لهم. 
عىل  البيان،  بحسب  املجلس،  ووافق 
االستثناء الوارد بكتاب وزارة الزراعة 
من التعليمات الخاصة بتنفيذ العقود 
الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لغرض 
اجل  من  التعاقد  بعملية  اإلرساع 
للخدمة  واعادتها  الطائرات،  صيانة 

ومن مبالغ صندوق دعم املزارعني .
وتابع: كما تمت املوافقة عىل تعديل 
لسنة   350  (  : الوزراء  مجلس  قرار 

2019 (، ليصبح بحسب اآلتي :
1. املوافقة عىل منح السادة الوزراء 
توجيه  صالحيـة  واملحافظني 
الرشكات  اىل  املبارشة  الدعوات 
املقاولة املنفذة ملشاريع داخل العراق 
 /  3  ( املادة  أحكام  من  استثناًء 
خامساً ( من تعليمات تنفيذ العقود 
 ،  2014 لسنة   )2( رقم  الحكومية 
التخصص  توافر  مراعاة  رشيطة 
تلك  يف  واملالية  الفنية  واالمكانيات 
موضوع  املشاريع  لتنفيذ  الرشكات 
املالية  السنة  نهاية  ولغاية  البحث، 

توفر  من  التأكد  مع   ،2019  /
املذكورة  املايل للمشاريع  التخصيص 

آنفاً . 
اإلحالة  إجراءات  تدقيـق  يكون   .2
التخطيـط  وزارة  بإرشاف  الحقاً 
املالية  الرقابة  ديوان  مع  بالتنسيق 

االتحادي .  
تخويل  عىل  ايضا  املجلس  ووافق 
والبلديات  واالسكان  اإلعمار  وزير 
تمديد  صالحية  العامة  واالشغال 
للحاجة  اليوميني،  األجراء  تشغيل 
خرباتهم  عن  فضالً  خدماتهم،  اىل 
أشهر،   )  3  ( ملدة  عملهم  مجال  يف 
مجلس  قراري  من  استثناًء 

الوزراء:)315 و337 لسنة 2019( .

بغداد/ الزوراء: 
من  الثالثاء،  أمس  الصدر،  مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  حذر 
املؤقتة،  الحكومة  لتشكيل  وطائفية  حزبية  ضغوط  وجود  استمرار 
مشددا عىل أن هذا قد يؤدي إىل اعالن “التربؤ منها شلع قلع”، فيما أعلن 

حل “القبعات الزرق”. 
عليها  وأطلعت  “تويرت”،  يف  موقعه  عىل  تغريدة  يف  الصدر  السيد  وقال 
الحكومة  لتشكيل  وطائفية  حزبية  بضغوط  نسمع  اننا  “الزوراء”: 
املؤقتة.. فهذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها، بل قد يؤدي إىل اعالن التربؤ 
من  زلنا  ما  فإننا  عنها..  للسكوت  اضطررنا  أن  بعد  قلع،  شلع  منها 

املطالبني باإلصالح.
وأضاف: حسب ما وصلني من الثقات.. أن الثورة بدأت تدريجياً بالعودة 
املخربني  بعض  من  خروقات  وجود  من  الرغم  عىل  األول  مسارها  اىل 
ودعاة العنف.. وأميل بالثوار بأنهم سيعملون عىل إقصاء هؤالء بصورة 
أرىض  وال  الزرق،  القبعات  حل  أعلن  فإني  ومعه  وسلمية..  تدريجية 
وبهم  منهم  وصار  اندمج  إذا  إال  التظاهرات،  يف  بعنوانه  التيار  بتواجد 

بدون الترصيح بانتمائهم.
ويتحىل  املخاوف  يزيل  أن  استطاع  السلميني  الثوار  بعض  أن  وأوضح: 
بالشجاعة، ويعلن الرباءة من املخربني واملندسني.. فأنا أؤيد ذلك مطلقاً 
وادعو القوات األمنية لفرض االمن من جهة، وإبعاد املخربني ولحماية 
يل  ينتمون  من  كانوا  ولو  عليهم،  تعتدي  جهة  أية  من  السلميني  الثوار 

ظلماً وزوراً.
وتابع الصدر: ما زلت انتظر نتائج التحقيق يف حادثة ساحة الصدرين يف 

النجف األرشف ألقوم بواجبي الرشعي والوطني إزائهم.

بريوت/ متابعة الزوراء: 
الثالثاء،  أمس  اللبناني،  الربملان  عقد 
عىل  التصويت  بغية  نصاب  بدون  جلسة 
رئيس  تعهد  بينما  للحكومة،  الثقة  منح 
الوزراء املكلف حسان دياب، بالحفاظ عىل 
الغضب  يعم  يستمر  فيما  الدولة،  أموال 
النواب  منع  حاول  الذي  اللبناني  الشارع 
اعرتاضهم  عرب  الربملان  اىل  الوصول  من 

ورضبهم وحتى رشقهم بالبيض. 
مقر  إىل  والوزراء  النواب  من  عدد  ووصل 
النيابية،  الجلسة  يف  للمشاركة  الربملان 
اآلالف  احتشاد  من  الرغم  عىل  أمس، 
وقوى  املحتجني  بني  مواجهات  واندالع 
الثقة  ومنح  النعقاده  رفضا  األمن 

للحكومة.
إىل  دياب  حسان  الحكومة  رئيس  ووصل 
الوطني  التيار  نواب  وصل  كما  املجلس، 
الحر إىل املبنى، يف حني استخدمت القوى 
األمنية قنابل الغاز بكثافة وسط بريوت، 
عبور  ضمان  أجل  من  املحتجني  لتفريق 

مواكب النواب إىل الربملان.
وكان وزير األشغال العامة والنقل ميشال 
نجار، أول الواصلني إىل مجلس النواب، إذ 
تمكن من الوصل عىل متن دراجة نارية، 
عرب  املجلس  إىل  آخرون  نواب  وصل  كما 

سيارة أجرة.
وإىل  الرضب  إىل  النواب  بعض  وتعرض 
إىل  نقله  تم  من  ومنهم  بالبيض،  الرشق 
اىل  سعادة  سليم  النائب  وهو  املستشفى 
وتكسري  للرضب  تعرضة  بعد  املستشفى 

سيارته من قبل املحتجني.
حضور  من  آخرون  نواب  امتنع  باملقابل 
“ال  قائال:  حماده،  مروان  منهم  الجلسة 
ليست قضية  القضية   .. ثقة  حضور وال 
حكومة بل عهد كساد وفساد وإنحراف، 

عهد موبوء يجب أن يرحل”.

كما أعلن النائبان فؤاد مخزومي ومحمد 
حكومة  عن  الثقة  حجبهما  عن  كبارة 
من  غريهم  إىل  باإلضافة  دياب،  حسان 

النواب.
وحاول املحتجون مرارا قطع الطرق ملنع 
الربملان، ما  إىل مبنى  الوصول  النواب من 
الجيش عند  إىل تدافعهم مع عنارص  أدى 

مداخل الربملان، أسفر عن وقوع جرحى.
إىل  الشغب  مكافحة  رشطة  وعمدت 
الغاز  وقنابل  املياه  خراطيم  استخدام 
رشق  مع  بالتزامن  املحتجني  لتفريق 

املحتجني القوى األمنية بالحجارة.
الصليب  قال  املواجهات  هذه  وجراء   
األحمر: تم نقل 18 جريحا إىل املستشفيات 

وتقديم املساعدة الطبية لـ140 شخص.
إن  لبنانية:  إعالم  وسائل  قالت  ذلك  إىل 
املحتجني عمدوا إىل إزالة العوائق والجدار 
اإلسمنتي الذي تم بناؤه أمام مبنى فندق 
“النهار”  جريدة  ومبنى  غراي”  “لو 
األمنية  القوى  قامت  كما  بريوت،  وسط 
وقنابل  للدموع  املسيلة  القنابل  بإطالق 
الغاز لتفريق املتظاهرين املحتشدين أمام 

الربملان.
من جهتها طلبت قوى األمن الداخيل من 
املتظاهرين الحفاظ عىل سلمية التظاهر 
بأعمال شغب واالبتعاد عن  القيام  وعدم 
عىل  حفاظا  اإلسمنتي  والجدار  السياج 

سالمتهم.
وحذرت قوى األمن عرب بيان نرشته عىل 
الشغب  أعمال  من  “تويرت”  يف  حسابها 
والخاصة،  العامة  األمالك  عىل  والتعدي 
معتربة ذلك أنه يشوه املطالب وال يحققها 

وال يندرج يف خانة التعبري عن الرأي.
األمن  وقوى  الجيش  قيادتا  وكانت 
اتخاذها  يتّم  تدابري  عن  أعلنتا  الداخيل 
مواكبة للجلسة، يف محيط مجلس النواب 

املؤدية  والفرعية  الرئيسية  والطرقات 
إليه، وإخالء وإقفال شارع املصارف كليا 
طيلة فرتة انعقاد الجلسة وحتى انتهائها، 
داعية املواطنني إىل “التجاوب مع التدابري 
املتخذة وعدم اإلقدام عىل قطع الطرقات، 

حفاظاً عىل األمن واالستقرار”.
النائب  اللبنانية”  “الكتائب  حزب  رئيس 
سامي الجميل غرد عىل حسابه عرب موقع 
النواب  النقاش.  “حسم  فقال:  “تويرت”، 
الحضور  الئحة  عىل  أسماؤهم  املدرجة 
الجلسة.  بدء  بعد  القاعة  دخولهم  أّكدوا 
اكتمال  دون  من  بدأت  الجلسة  بالتايل 

النصاب وهي غري دستورية”.
من  الثقة  جلسة  افتتاح  الجميل:  اضاف 
وتحدٍّ  للديمقراطية  رضب  نصاب  غري 

للشباب املنتفض”.
الذي  االشرتاكي”،  “الحزب  كتلة  لكن 
لنوابها  أوعزت  جنبالط،  وليد  يتزعمه 
بالحضور، مما أّمن الحصول عىل النصاب 

الحقاً، أي بعد افتتاح الجلسة.
“تويرت”:  يف  حسابه  عىل  جنبالط  وكتب 
األصول  وفق  النصاب  تأمن  “ لقد 
الدستورية، بغض النظر عن املزايدات من 
قبل بعض األطراف واللقاء الديمقراطي له 
الواضحة وليس أسري تحالفات  سياسته 
ثالثية أو ثنائية”. وعاد واستبدل تغريدته 
تأمن  “لقد  فيها:  كتب  أخرى  بتغريدة 
واللقاء  الدستورية  األصول  النصاب وفق 
الديمقراطي موقفه واضح، ويسري وفق 
ولن  ثنائية  مزايدات  عن  بعيداً  قناعاته 
يكون يف أي حلف ثالثي أو غري إال إذا تأمن 
برنامج سيايس واقتصادي واضح املعالم 

والتوجهات”.
نبيه  النواب،  مجلس  رئيس  أكد  بدوره، 
 )128 أصل  )من  نائباً   67 حضور  بري، 

الجلسة مما يؤمن النصاب لها.

انقرة/ متابعة الزوراء:
اكد الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان إن 
الحكومة السورية “ستدفع ثمنا باهظا” 
والذي  األتراك  الجنود  الهجوم عىل  نتيجة 

أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين.
وأضاف أردوغان يف كلمة له امس الثالثاء: 
ثمنا  السوري(  )النظام  “سيدفعون 

باهظا كلما اعتدوا عىل جنودنا األتراك ..  
بأقىص  السوري  الجانب  عىل  بالرد  قمنا 
ال  هذا  ولكن  خسائر  وكبدناهم  درجة 

يكفي”.
وتابع قائال: “سنعلن غدا الخطوات التي 

سنتخذها يف إدلب”.
سياق  يف  تأتي  أردوغان  ترصيحات 

الشمال  يف  إدلب  يف  الحاصل  التصعيد 
السوري.

وكانت وزارة الدفاع الرتكية أعلنت مقتل 
السورية،  للقوات  بهجوم  أتراك  جنود   5
أمس االول االثنني، عىل موقع للمراقبة يف 
تفتناز بشمال سوريا، مضيفة أن القوات 

الرتكية ردت عىل الهجوم.

كركوك / نينا: 
العراق  يف  الكلدان  بطريرك  اكد 
للعراق  سيكون  السالم  ان  والعالم 
وستتحقق الحرية ولن تكون الكلمة 

االخرية للموت بل للحياة .
رفائيل  لويس  الكردينال  وقال 
بني  التقارب  أن  بيان،  يف  ساكو، 
سُيحدث  واملسلمني  املسيحيني 
عىل  يتعني  أنه  إىل  مشريا  تغيريًا، 
املسيحيني أن يسهلوا عملية التغيري 
بالخوف  يشعروا  أال  ويجب  هذه، 
السالم  عن  يتحدثوا  أن  عليهم  بل 
اآلخرين  حقوق  واحرتام  والحياة 

والتعددية، ألن الوطن هو للجميع.
يف  املشاركني  الشبان  إن  واوضح 

التظاهرات يدركون هذا األمر تماًما، 
جديدا،  عراقا  النوَر  سيبرص  ولذا 
وسيحّل  الدينية  الحرية  وستتحقق 
تكون  لن  األخرية  والكلمة  السالم، 

للموت، إنما للسالم وللحياة”.

واشنطن / متابعة الزوراء:
العسكريني  عدد  أّن  البنتاغون  أعلن 
األمريكيني الذين أصيبوا بارتجاج يف الدماغ 
أطلقتها  التي  البالستية  الصواريخ  جرّاء 
إيران عىل قاعدة عني األسد يف غرب العراق 
 109 إىل  ارتفع  الثاني/يناير  كانون  مطلع 
جنود، أي بزيادة 45 عسكرياً عن الحصيلة 

التي أعلنها يف نهاية الشهر الفائت.
إّنه  بيان  يف  األمريكية  الدفاع  وزارة  وقالت 
من أصل العسكريني الـ109 الذين يعانون 
جميعاً من “ارتجاج خفيف”، عاد 76 )حواىل 
%70( إىل الخدمة يف وحداتهم، بينهم واحد 
فقط تعالج يف مستشفى عسكري أمريكي 

يف أملانيا والبقية تعالجوا يف العراق.
فقد  املتبّقني،  العسكريني  إىل  بالنسبة  أما 
عسكري  مستشفى  إىل  منهم   27 نقل 
مزيد  إلجراء  أو  للعالج  أملانيا  يف  أمريكي 
من الفحوصات الطبية، يف حني أّن السبعة 
اآلخرين هم “يف طريق نقلهم من العراق إىل 

أملانيا”.
ومن أصل الذين نقلوا حتى اليوم إىل أملانيا 
واحد  تعايف  فقد  عسكرياً،   27 وعددهم 
نقل  بينما  العراق،  يف  للخدمة  وعاد  منهم 
املتحدة يف حني ال  الواليات  إىل  21 عسكرياً 
ملزيد من  الباقون يخضعون  الخمسة  يزال 

الفحوصات يف أملانيا.
أطلقت  الثاني/يناير،  كانون   8 وفجر 
طهران صواريخ بالستية عىل قاعدتي عني 

األسد )غرب( وأربيل )شمال( حيث يتمركز 
عددهم  البالغ  األمريكيني  الجنود  من  عدد 
الجنرال  اغتيال  عىل  رداً  العراق،  يف   5200
يف  أمريكية  بغارة  سليماني  قاسم  اإليراني 

بغداد.
الرئيس  ألّن  شائكة  املسألة  هذه  وتعترب 
غداة  رّصح  ترامب  دونالد  األمريكي 
تلك  أمريكّي” يف  أّي  ُيصب  “لم  أّنه  الهجوم 
خالل  ذلك  عن  سئل  وعندما  الرضبات. 
االقتصادي  دافوس  منتدى  يف  مشاركته 
الشهر الفائت، قلّل ترامب مجّدًدا من شأن 
عرشات  إصابة  عن  البنتاغون  أعلنه  ما 
“سمعت  وقال  دماغي،  بارتجاج  الجنود 
أّن )الجنود( لديهم صداعاً. أنا ال أعترب ذلك 

إصابة خطرة”.
لكّن خصوم الرئيس الديموقراطيني اّتهموه 
بالكذب عىل الشعب األمريكي وبالتقليل من 

احرتام الجنود الجرحى.
وقالت املتحّدثة باسم البنتاغون إليسا فرح 
طواقمنا  لجهود  ممتّنون  “نحن  البيان  يف 
الرعاية  لتوفري  بجّد  عملوا  الذين  الطبّية 
يف   70 مّكن  الذي  األمر  لجنودنا،  املناسبة 

املئة منهم من العودة إىل الخدمة”.
وأضافت “علينا أن نواصل ضمان صّحتهم 

الجسدية والعقلية”.
وكان البنتاغون عزا االرتفاع املّطرد يف أعداد 
الدماغي  االرتجاج  أعراض  أّن  إىل  املصابني 

غالباً ما تستغرق أّياًما عّدة قبل أن تظهر.

بكني/ متابعة الزوراء:
حصيلة  ارتفاع  الرسمية  الصينية  السلطات  أعلنت 
حالة   1016 إىل  البالد  يف  كورونا”  فريوس”  ضحايا 
قال  فيما  مصاب،   42638ألف  من  وأكثر  وفاة، 
الربوفيسور غابرييل ليونغ رئيس قسم طب الصحة 
العامة يف جامعة هونغ كونغ، يف ترصيحات لصحيفة 
 60 نحو  يهدد  الفريوس  إن  الربيطانية،  “غارديان” 

باملئة من سكان العالم.
وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصني يف بيان:”حتى 
لجنة  حصلت  فرباير،   10 يوم  من  الليل  منتصف 
الصحة الوطنية يف الصني عىل بيانات من 31 إقليما 
إصابة مؤكدة،   42638 بلغ  املصابني  عدد  بأن  تفيد 
 3996 شفاء  البيان  وأكد  شخصا”،   1016 ووفاة 
مصابا بالفريوس.مع اإلعالن عن ارتفاع أعداد ضحايا 
فريوس “كورونا” املستجد الذي ينترش برسعة كبرية 
التحذيرات من تحول  تزداد  الصني وخارجها،  داخل 
الثالثاء  العالم.وامس  دول  يجتاح  وباء  إىل  املرض 
أدهانوم  تيدروس  العاملية  الصحة  أكد مدير منظمة 
خطريا  “تهديدا  يشكل  الفريوس  أن  غيربيسوس، 
مؤتمر  افتتاح  لدى  غيربيسوس  للعالم.وذكر  جدا” 
جنيف:  يف  املرض  حول  العاملية  الصحة  منظمة 
“وجود 99 باملئة من الحاالت يف الصني سيبقي حالة 
تهديدا  يشكل  ذلك  لكن  البلد،  لهذا  كبرية  طوارئ 
ذاته،  السياق  العالم”.ويف  دول  لسائر  جدا  خطريا 
طب  قسم  رئيس  ليونغ  غابرييل  الربوفيسور  قال 

الصحة العامة يف جامعة هونغ كونغ، يف ترصيحات 
لصحيفة “غارديان” الربيطانية، إن الفريوس يهدد 
نحو 60 باملئة من سكان العالم.وأوضح الربوفيسور 
“معظم  أن  الصحة،  منظمة  اجتماع  حرض  الذي 
الخرباء يعتقدون أن كل شخص مصاب سيستمر يف 
نقل الفريوس إىل حوايل 2.5 شخص آخر. 60 باملائة 
من سكان العالم عدد كبري للغاية”.ويرتقب أن يقوم 
الوباء،  مكافحة  سائل  باستعراض  عالم   400 نحو 
العدوى  أساليب  إىل  وسيتطرقون  يومني،  خالي 
والعالجات املحتملة.وقال مدير املنظمة للمشاركني: 
وإنقاذ  الوباء  )انتشار(  وقف  هو  يهم  ما  “أكثر 
األرواح. بدعمكم، هذا ما يمكن أن نقوم به سويا”.

“التضامن”  إظهار  إىل  الدول  كل  غيربيسوس  ودعا 
“هذا  وقال:  تملكها،  التي  البيانات  مشاركة  عرب 
بالعينات  األمر  يتعلق  حينما  خاص  بشكل  صحيح 
والتسلسل الجيني للفريوس. ومن أجل االنتصار عىل 

هذا الوباء”.
هذا  يتوصل  أن  يف  أمله  عن  غيربيسوس  وأعرب 
التي  البحوث  بشأن  طريق”  “خارطة  إىل  االجتماع 
يعتمدوا  أن  املانحة  والجهات  للباحثني  “يمكن 
بهذا  شخص   42600 من  أكثر  عليها”.وأصيب 
الفريوس يف الصني، وتويف ما ال يقل عن 1016 منهم.
يف  األول  شخصني  الفريوس  قتل  الصني،  وخارج 
الفلبني والثاني يف هونغ كونغ، وتم تأكيد إصابة أكثر 

من 400 شخص يف حواىل 30 دولة.
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وزارة النقل                                                
العدد:  الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص      

التاريخ: 2020/2/6 قسم األمالك والعقارات    
إعالن رقم )١747(

لتأجري  علنية  مزايدة  اجراء  عن  الخاص  النقل  إلدارة  العامة  الرشكة  تعلُن 
الخطوط ادناه يف محافظة )نينوى( يف اليوم )الثالثني( تبدا من اليوم التايل لنرش 

االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل. 
 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( 

دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
)نينوى( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل 
)الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 
وتدفع  االصلية(  )النسخ  السكن  وبطاقة  املوحدة(  الوطنية  )البطاقة  او 
%20 مرضوباً يف عدد سنني العقد بصك مصدق  التأمينات القانونية البالغة 
يتحمل  وكذلك    2% بنسبة  خدمة  اجور  املزايدة  عليه  ترسو   من  ويتحمل  
الناكل  فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف حال  مصادفة  موعد املزايدة  عطلة 

رسمية  تجري املزايدة يف اليوم التايل .

مدة اإليجار ملدة سنة واحده ....... يدفع بدل اإليجار عىل شكل قسطني
                                                               كريم هاشم حسني الجابري 
                                                                      املدير العام
                                                                    رئيس مجلس االدارة
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النيابة العامة طالبت بعقوبة تصل لـ20 عاما

الجزائر/ميدل ايست اونالين:
عس�كرية  محكم�ة  قض�ت 
جزائرية مساء االثنني بالسجن 
ع�ى  االس�تئناف  يف  عام�ا   15
سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
الجزائ�ري الس�ابق عبدالعزي�ز 
بوتفليقة واثنني من املس�ؤولني 
األمنيني السابقني بتهمة التآمر 

عى الجيش والدولة.
وق�ال املحامي بوجمعة غش�ر 
وكي�ل املتهم�ة الرابع�ة يف هذه 
القضي�ة لوي�زا حن�ون األمينة 
العامة لحزب العمال “حكم عى 
سعيد بوتفليقة والجنرال بشر 
طرطاق والجن�رال محمد مدين 
بالس�جن 15 عام�ا. ت�م تأكيد 

الحكم األول”.
وأوضح أن حنون التي كان حكم 
عليه�ا بالس�جن 15 عاما أمام 
محكم�ة البداية، خفف حكمها 

إىل ثالثة أعوام و”ستخرج”.
وطالبت نيابة مجلس االستئناف 
العسكرية بتسليط عقوبة تصل 
ل��20 س�نة لش�قيق بوتفليقة 
مدي�ن  الس�ابقني  وللجنرال�ني 
توفي�ق(  بالجن�رال  )املع�روف 
وبش�ر طرطاق ولويزة حنون 
بس�لطة  “املس�اس  بتهمت�ي 
الجي�ش واملؤام�رة ضد س�لطة 

الدولة”، بحسب محامني.
وبدأت األح�د محاكمة املتهمني 
األربع�ة املس�جونني منذ مايو/

أياربعد قبول االستئناف بأحكام 
ص�درت  عام�ا   15 بالس�جن 
بحقه�م يف 25 س�بتمرب/ايلول 
2019 عن املحكمة العس�كرية 
العاصم�ة  جن�وب  بالبلي�دة 
طل�ب  واالثن�ني،  الجزائري�ة. 
محامو ثالث�ة متهمني حرضوا 
املحاكمة الرباءة ملوكليهم، فيما 
جرت املحاكمة يف جلسة مغلقة 
غاب عنه�ا الصحفيون وس�ط 

انتشار امني كثيف.
وكان املحامي فاروق قسنطيني 
قال قبل ذلك إن “املحكمة ستبدأ 
مداوالته�ا رسيع�ا”، مؤكدا أنه 
سيحمل امللف إىل املحكمة العليا 
يف ح�ال إدان�ة موكل�ه الفري�ق 
ال�ذي  املتقاع�د محم�د مدي�ن 
اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس 
السابق لدائرة االستعالم واألمن 
وهي التسمية التي كانت تطلق 
ع�ى االس�تخبارات ب�ني 1990 

و2015.
التي  ونظرا للصالحيات الكربى 
تمت�ع به�ا طيلة 25 س�نة من 
قيادته للجهاز كان البعض يرى 

أنه حول االستخبارات إىل “دولة 
داخل الدولة”.

االثن�ني  ام�س  اول  وصب�اح 
طلب�ت هيئ�ة الدف�اع بال�رباءة 
لرئيسة حزب العمال )اليساري 
ال�رباءة،  حن�ون  الرتوتس�كي( 
بحس�ب أحد محاميها التس�عة 

بوجمعة غشر.
توفي�ق  الجن�رال  جان�ب  واىل 
املته�م  مُث�ل  حن�ون  ولوي�زة 
الرئي�ي س�عيد بوتفليقة )62 
سنة( مستشار الرئيس السابق 
 1999 عبدالعزيز بوتفليقة منذ 
وال�ذي تحول إىل الرج�ل القوي 
الفع�ي يف القرص الرئايس بدون 
س�لطات دس�تورية خصوص�ا 

بعد تدهور صحة شقيقه.
وازدادت قوته إىل درجة اعتباره 
إصاب�ة  بع�د  ثاني�ا”  “رئيس�ا 
بجلط�ة  بوتفليق�ة  الرئي�س 
دماغية يف 2013 ش�ّلت حركته 

وأفقدته القدرة عى الكالم.
أم�ا املته�م الراب�ع فه�و اللواء 
املتقاعد مساعد الجنرال توفيق 
س�ابقا وخلف�ه يف املنصب بعد 
تنحيته يف 2015 بش�ر طرطاق 
منسق مصالح األمن بعد إعادة 
هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة 
الجمهورية. وق�د غادر منصبه 

بعد استقالة بوتفليقة.
ورف�ض طرط�اق املث�ول أمام 
املحكمة اول امس االثنني وكذلك 

محاموه، وفق قسنطيني.
وتم حب�س املتهم�ني األربعة يف 
مايو/ايار 2019 يف قضية تتعلّق 
باجتماع حرضه سعيد بوتفليقة 
ومدي�ن وطرطاق وحنون يف 27 
مارس/اذار 2019 لوضع خطة 
“لع�زل رئي�س األركان” املتوىف 
الفريق أحمد قاي�د صالح غداة 
مطالبته علنا باس�تقالة رئيس 
الجمهوري�ة للخروج من األزمة 
التي ب�دأت مع حركة االحتجاج 

يف 22 فرباير/شباط.
االته�ام  غرف�ة  وبحس�ب 
بوتفليق�ة طل�ب  ف�إن س�عيد 
السابقني  الرئيس�ني  مس�اعدة 
لالس�تخبارات م�ن أج�ل إقالة 
قاي�د صال�ح من منصب�ه الذي 
ش�غله من�ذ 2004 وظ�ل وفي�ا 

لبوتفليقة طيلة 15 سنة.
األركان  رئي�س  فع�ل  رد  وكان 
جمع كل قادة الجيش يف اجتماع 
بثه التلفزيون الحكومي ليطلب 
رحي�ل الرئي�س “ف�ورا”، وهو 
م�ا حص�ل يف 2 ابريل/نيس�ان 

املايض.
وبالنس�بة للعديد م�ن املراقبني 
ف�إن املتهم�ني األربع�ة ه�م يف 
الحقيقة الطرف الخارس يف رصاع 
طويل خالل حكم بوتفليقة، بني 
جهاز االستخبارات وبني رئاسة 

األركان.
واعرتفت لوي�زة حنون القريبة 
من رئيس االستخبارات األسبق 
وم�ن س�عيد بوتفليق�ة، بأنها 
شاركت يف االجتماع الذي حرضه 
الجن�رال توفي�ق يف 27 مارس/

رئي�س  مطالب�ة  غ�داة  اذار، 
أركان الجي�ش علنا باس�تقالة 
“رفض�ت  لكنه�ا  بوتفليق�ة، 
اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة”، 

بحسب محاميها.
وبع�د بضعة أيام م�ن الحادثة، 
اّتهمهم قايد صال�ح باالجتماع 
وبع�د  الجي�ش.  ض�ّد  للتآم�ر 
صدور األح�كام األولية وصفها 

ب�”الجزاء العادل”.
تتغ�ر  أن  املحام�ون  ويأم�ل 
“املعطي�ات” بع�د وف�اة قاي�د 
صال�ح يف 23 ديس�مرب/كانون 
األول وه�و الذي اعت�رب الحاكم 
ب�ني  الف�رتة  يف  للب�الد  الفع�ي 
اس�تقالة بوتفليق�ة وانتخ�اب 
الرئي�س عبداملجي�د تبون يف 12 

ديسمرب/كانون األول.

برلني/د ب أ:
 رغ�م كاف�ة مس�اعي تجن�ب التعاون 
م�ع ح�زب “البدي�ل م�ن أج�ل أملانيا” 
الش�عبوي، كش�ف اس�تطالع  اليميني 
لل�رأي أن 48 % من األملان يتوقعون أن 
يتمكن الحزب من املش�اركة يف تشكيل 
حكومة عى مس�توى الواليات أو حتى 
عى املس�توى االتحادي خالل السنوات 

العرشة املقبلة.
وأظهر االس�تطالع، الذي أج�راه معهد 
ال�رأي  لقي�اس م�ؤرشات  “يوج�وف” 
بتكلي�ف م�ن وكال�ة األنب�اء األملاني�ة 
)د.ب.أ(، أن 29 % فق�ط م�ن األملان ال 
يتوقعون وصول الحزب للسلطة بحلول 

عام 2030.
يأتي االستطالع عى خلفية الجدل الذي 
أُثر ح�ول تعامل األحزاب م�ع “البديل 
األملان�ي”، وذل�ك بعدم�ا فاز الس�يايس 
الح�ر،  الديمقراط�ي  املنتم�ي للح�زب 
امل�ايض  األس�بوع  كمري�ش،  توم�اس 
بمنصب رئيس حكومة والية تورينجن 
بدعم أص�وات نواب “ح�زب البديل” يف 
الربمل�ان املحي للوالي�ة وأصوات الحزب 
املسيحي الديمقراطي. وهذه املرة األوىل 
التي يت�م فيها انتخ�اب رئيس حكومة 

بدعم من أصوات “البديل األملاني”.
بعدم�ا  املفاج�ئ  التصوي�ت  وح�دث 
رف�ض الح�زب املس�يحي الديمقراطي 
والحزب الديمقراط�ي الحر دعم رئيس 
حكومة تورينجن املنتهية واليته، بودو 
راميلوف، يف مس�اعيه لتشكيل حكومة 
أقلية بقي�ادة حزب “اليس�ار”، وبدعم 
م�ن الح�زب االش�رتاكي الديمقراط�ي 

وحزب الخرض.
وبحس�ب االس�تطالع، ي�رى 26 % من 
األمل�ان أن مش�اركة “البديل األملاني” يف 
حكومة والية أمر سليم، كما ال يرى 19 
% من الذين شملهم االستطالع مشكلة 
يف أن يش�ارك الح�زب يف حكوم�ة ع�ى 

املستوى االتحادي أيضا.
ويف املقاب�ل، رف�ض 59 % م�ن األمل�ان 
مش�اركة الحزب اليميني يف تشكيل أي 

حكومة من األساس.
ومن ناحية أخرى، ذكر 54 % من األملان 
أن فضيح�ة تورينج�ن أث�رت بالس�لب 

ع�ى ثقته�م يف الديمقراطي�ة. وأع�رب 
34 % م�ن األمل�ان ع�ن اعتقادهم بأن 
املس�تفيد األول مما ح�دث يف تورينجن 
هو ح�زب “البديل من أج�ل أملانيا”، ثم 
حزب “اليس�ار” بحسب رأي 10 %، ثم 
الديمقراطي  باقي األحزاب “املس�يحي 
الديمقراطي والديمقراطي  واالشرتاكي 
الحر والخرض( بنس�بة ترتاوح بني 3 و 

.4%
ويف املقاب�ل، ي�رى 28 % م�ن األملان أن 
املت�رضر األك�رب م�ن ه�ذه الفضيح�ة 
الح�زب الديمقراطي الحر، ث�م الحزب 

املس�يحي الديمقراط�ي، املنتمي�ة إليه 
املستشارة أنجيال مركل، بنسبة 26 %، 
ثم حزب “البديل األملاني” بنس�بة 6 %، 
الديمقراطي  واالش�رتاكي  و”اليس�ار” 

والخرض بنسبة 2 % لكل منها.
شمل االس�تطالع 2740 أملانيا فوق 18 
عاما خالل الفرتة من 7 حتى 9 شباط/

فرباير الجاري.
وأج�ري االس�تطالع قبل إع�الن رئيس 
الحزب املسيحي الديمقراطي أنيجريت- 
كرام�ب كارنب�اور عزمه�ا التخ�ي عن 

رئاسة الحزب والرتشح للمستشارية.

هونغ كونغ /أ. ف. ب: 
تّم إجالء أكثر من مئة ش�خص امس الثالثاء من برج 
س�كني مؤل�ف من 35 طابق�ا يف هونغ كونغ بس�بب 
اكتش�اف إصاب�ة ثانية بف�روس كورونا املس�تجّد يف 
املبن�ى لك�ن يف طبقة مختلف�ة ما دفع الس�لطات إىل 
التس�اؤل حول احتم�ال انتق�ال العدوى ع�رب قنوات 
ال�رصف الصح�ي. وخ�الل اللي�ل ُدعي س�كان مبنى 
“هون�غ ماي ه�اوس” إىل مغ�ادرة هذا ال�ربج ضمن 
مجمع “ش�ونغ ه�ون اس�تايت” الواقع ع�ى جزيرة 
تس�ينغ يي يف ش�مال غرب جزيرة هونغ كونغ. وعمل 
أفراد من الطواقم الطبية مرتدين الزّي األبيض الكامل 
للوقاية امس الثالثاء ع�ى التحقق مما إذا كان الوباء 
تفىش أكثر يف املجمع الس�كني الذي يض�ّم ثالثة آالف 
ش�خص. وتبدو س�لطات هونغ كونغ متيقظة للغاية 
بش�أن اإلصابات الجديدة، بس�بب اكتظاظ السكان يف 
املدينة التي تضّم سبعة ماليني نسمة يقطن معظمهم 

يف أبراج يمكن أن تفوق الستني طبقة.
وبعد 17 عاما عى وباء فروس االلتهاب الرئوي الحاد 
)س�ارس(، ما زالت ذكرى مجمع أموي غاردن ماثلة 

يف أذهان س�كان هونغ كون�غ. يف املجمل، أُصيب 321 
شخصاً يف هذا املجمع السكني الواقع يف كاولون، تويف 

منهم 42.
وانت�رش املرض بع�د قدوم صيني يعاني من اإلس�هال 
لزي�ارة ش�قيقه يف احد اب�راج اموي غاردن�ز. وأظهر 
التحقي�ق حين�ذاك أن فروس س�ارس ينتقل بش�كل 
أفق�ي يف قن�وات الرصف الصح�ي للحمامات وينترش 

برسعة هائلة بني شقة وأخرى.
ونقل امل�رض مواطن صيني يعاني من اإلس�هال جاء 

ليزور شقيقه الذي يقطن يف أحد األبراج.
وأعلن�ت الس�لطات امس الثالث�اء أن إج�الء جزء من 
سكان مجمع “شونغ هون استايت” هو إجراء وقائي 
بعد اكتشاف إصابة جديدة يف الطبقة الثالثة من مبنى 
“هونغ ماي هاوس”، امرأة تبلغ 62 عاماً وهي الحالة 

ال�42 املسّجلة يف املدينة.
إال أن ش�قتها تق�ع ع�ى بعد عرش طبقات من ش�قة 
الرج�ل الذي ت�م تش�خيص إصابته يف الس�ابق وكان 

الحالة ال�12 املسّجلة يف املدينة.
وق�ال وون�غ كا-هينغ م�ن مرك�ز الوقاي�ة الصحية 
لصحفيني “نحن غ�ر متأكدين من طريقة العدوى”. 
وأض�اف “يمكن أن تك�ون حالة ع�دوى طبيعية عرب 

القطرات أو املالمسة”.
وكإج�راء اح�رتازي، ت�ّم إجالء س�كان كل الش�قق يف 
الربج الواقعة فوق وتحت منزيل الرجل واملرأة املصابني 

وُيفرتض أن يخضعوا للحجر الصحي ملدة 14 يوماً.
وقالت وزيرة الصحة يف املدينة صوفيا ش�ان أن أربعة 
من بني هؤالء الس�كان ُعزلوا يف مستشفى ألنهم كانوا 

ُيظهرون أعراض مشابهة ألعراض الرشح.

السجن 15 عاما لسعيد بوتفليقة وجنرالني سابقني
نصف األملان يتوقعون مشاركة “البديل األملاني” 

يف احلكومة حبلول 2030

إجالء سكان من برج يف هونغ كونغ مؤلف من 35 طابقا
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بعد اكتشاف اصابتني بكورونا

بعد مقتل زعيمه قاسم الرميي

هل يرتنح تنظيم القاعدة يف اليمن؟
صنعاء/األناضول:

 “بتعليمات من الرئيس دونالد ترمب، 
نف�ذت الواليات املتحدة عملية ضمن 
مكافح�ة اإلرهاب يف اليمن، ونجحت 
يف القضاء عى قاس�م الريمي، “قائد 

تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب”.
به�ذه العبارات أعل�ن البيت األبيض، 
يف بيان، مقتل الريمي، بعد أشهر من 
رصد واشنطن مكافأة عرشة ماليني 
دوالر ملن يديل بمعلومات عن مكانه.

لم يذك�ر البيان األمريك�ي املقتضب 
مكان مقتل الريمي، ما أثار تضارًبا.

أن  يمني�ة  إع�الم  وس�ائل  وذك�رت 
طائرة مسرة أمريكية نفذت، يف 31 
يناير/ كانون ثان�ي املايض، هجوًما 
ع�ى من�زل يتواجد في�ه عنارص من 
“القاع�دة” يف منطق�ة وادي عبي�دة 
رشق�ي محافظة م�أرب )رشق(؛ ما 

أدى إىل مقتل الريمي.
بينم�ا ذهبت تقاري�ر إعالمية أخرى 
إىل أن محافظة البيضاء جنوب رشق 
صنع�اء، ه�ي الت�ي ش�هدت مقت�ل 
الريمي، الذي توىل قي�ادة التنظيم يف 
يوني�و/ حزي�ران 2015، بعد مقتل 
سلفه نارص الوحييش، يف غارة جوية 
أمريكي�ة بمدين�ة امل�كال، عاصم�ة 

محافظ�ة حرضم�وت )رشق(.
رضبة قاسية

يعت�رب مراقب�ون أن التنظي�م، الذي 
يتخ�ذ من اليمن مق�رًا له، هو أخطر 
يف  يتخف�ى  إذ  ل�”القاع�دة”،  ذراع 
أماك�ن نائي�ة، ويتحص�ن يف مناطق 

وعرة يصعب اخرتاقها بسهولة.
وقال خبر يمني مختص، طلب عدم 
نرش اسمه ألسباب أمنية، إن “مقتل 
الريم�ي ه�و أقىس رضب�ة يمكن أن 
يتلقاه�ا التنظي�م، لكن�ه س�يواصل 

نشاطه ويختار بدياًل”.

أن  لألناض�ول  املص�در  وأض�اف 
“خطورة التنظيم ال تكمن يف قيادته 
فحس�ب، ب�ل يف األيديولوجي�ة التي 
يتم تغذية عنارصه بها، فهي تدفعه 

لالستمرار يف مسار حتى النهاية”.
“دولة” القاعدة

تهاوى حلم “القاع�دة” ببناء “دولة 
الخالف�ة”ف اليمن، فمن�ذ 5 أبريل/ 
التنظي�م  اس�تغّل   ،2015 نيس�ان 
الحرب ب�ني القوات املوالية للحكومة 
وجماعة “أنص�ار الله” )الحوثيني(، 
املدعوم�ة من إي�ران، واس�توىل عى 
امل�كال، أب�ني وش�بوه، ورشع يف بناء 

“دولته”.
لك�م لم تدم ه�ذه “الدويل�ة الثرية” 
نيس�ان  أبري�ل/   22 فف�ي  كث�ًرا، 
عس�كرية  عملي�ة  أطاح�ت   ،2016
واس�عة، قادتها اإلم�ارات، بالتنظيم 
من معقلة يف حرضموت، بمس�اندة 

قوات موالية للحكومة.

واإلم�ارات ه�ي أحد أعض�اء تحالف 
عس�كري عرب�ي تقوده الس�عودية، 
الق�وات   2015 ع�ام  من�ذ  ويدع�م 
املوالية للحكومة اليمنية، يف مواجهة 
الحوثيني، املسيطرين عى محافظات 

بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
ضعف غر مسبوق

ضعًف�ا  أكث�ر  التنظي�م  يك�ن  ل�م 
وانكش�اًفا منذ ظهوره يف اليمن قبل 
18 عاًم�ا كما هو اآلن، حيث س�قط 
أب�رز قيادات�ه واملئات م�ن عنارصه 
يف غ�ارات أمريكي�ة خالل الس�نوات 

األربعة املاضية.
يف 29 يناي�ر/ كان�ون ثان�ي 2017، 
هاجم جنود أمريكيون منزاًل يف قرية 
البيض�اء، يف أول  الغي�ل بمحافظ�ة 
عملي�ة عس�كرية خارجي�ة يصادق 
عليه�ا ترامب، يف األس�بوع األول من 

رئاسته.
اس�تهدف الهج�وم قري�ة تضم نحو 

ع�رشة من�ازل، بينه�ا من�زل عب�د 
الرؤوف الذهب، املشتبه بدعمه لقادة 
من “القاع�دة” يف مناط�ق خاضعة 

لنفوذ قبيلته.
أس�فرت العملّية عن مقتل “الذهب” 
مع ش�قيقه سلطان، بجانب 12 من 

عنارص “القاعدة” وجندي أمريكي.
وكان “الذهب”، وهو سليل عائلة من 
رجال القبيلة املؤثرين، ينفي انتمائه 
ل�”القاعدة”، لكّن التنظيم الذي يندر 
أن ينعى أحًدا م�ن غر أعضائه نعى 

“الذهب” بعد مقتله.
قبل ذل�ك ُقتل جالل بلعيدي يف رضبة 
جوية أمريكية، أثناء تنّقله يف سّيارة 
بمحافظة أبني، يف 4 فرباير/ ش�باط 

.2016
وكان بلعيدي يدير العملّيات القتالّية 
للتنظيم، ورصدت واش�نطن مكافأة 

خمسة ماليني دوالر مقابل قتله.
ويتواجد “تنظي�م القاعدة يف جزيرة 

مجموع�ات  ش�كل  ع�ى  الع�رب” 
مسلحة متخفية يف الجبال واملناطق 
النائية، التي ال تصل إليها الحكومة، 
وه�ي اس�رتاتيجّية قديمة بالنس�بة 

ل�”القاعدة”.
لكن وجود مخربين محليني وأجهزة 
استخبارات إقليمية سهل من عمليات 
اس�تهداف ق�ادة وعن�ارص التنظيم، 
إضاف�ة اىل ما تمتلكه واش�نطن من 

تكنولوجيا فائقة الكفاءة والدقة.
نشأة التنظيم

كانت بداي�ة تنظيم القاعدة يف اليمن 
م�ع ع�ودة قي�ادات متش�ددة م�ن 
الق�رن  تس�عينيات  يف  أفغانس�تان، 

املايض.
تداعى عدد من العائدين لتأسيس أول 
 ،1997 “تنظي�م ارهابي”، منتص�ف 
وهي فرتة سابقة إلعالن والدة تنظيم 

القاعدة، بزعامة أسامة بن الدن.
حمل هذا التنظيم اسم “جيش عدن- 
أب�ني اإلس�المي”، بقيادة أبو حس�ن 
املحض�ار، ودش�ن وج�وده بهجمات 
ض�د مناط�ق وتجمع�ات س�ياحية، 
واختطاف س�ائحني يف اليمن من دول 

غربية.
وردت الس�لطات بإعدام “املحضار”، 
فت�وىل قيادة التنظيم خالد عبد النبي، 
ودخل ع�ام 2003، يف مفاوضات مع 
نظام الرئي�س اليمني آنذاك، عي عبد 
الله صالح، ساهمت يف الحد من وترة 

الهجمات اإلرهابية.
 ،2009 ثان�ي  كان�ون  يناي�ر/  ويف 
أعل�ن فرعا تنظيم القاع�دة يف اليمن 
والس�عودية االندماج يف تنظيم واحد 
تحت اسم “تنظيم القاعدة يف جزيرة 

العرب”، واختار اليمن مقرًا له .
وبإعالن تأسيس التنظيم، تصاعدت 
وترة الهجم�ات ضد مصالح محلية 

والس�عودية،  اليم�ن  يف  ودولي�ة 
وأخطرها هي محاولة اغتيال األمر 
محمد بن نائف بن عبد العزيز، وكان 
حينه�ا وزي�رًا للداخلية الس�عودية، 
مكافح�ة  مل�ف  ع�ن  ومس�ؤواًل 

اإلرهاب.
كم�ا تبن�ى التنظي�م عملية فاش�لة 
رّكاب  طائ�رة  تفج�ر  اس�تهدفت 
م�ن  طريقه�ا  يف  كان�ت  أمريكي�ة، 
إىل  الهولندي�ة  امس�رتدام  مدين�ة 
مدينة ديرتويت األمريكية، بواس�طة 
النيجري عمر فاروق، يف ديمس�رب/ 

كانون أول 2009 .
“إمارات إسالمية”

الش�عبية  االنتفاض�ة  ان�دالع  َمّث�ل 
ض�د نظ�ام صال�ح، ال�ذي انش�غل 
ع�ن مكافح�ة اإلره�اب بمواجه�ة 
االحتجاج�ات، فرص�ة للتنظيم الذي 
اس�تفاد م�ن حالة عدم االس�تقرار، 
ليوس�ع حضوره يف مناطق مختلفة 

من اليمن.
وس�يطر التنظيم عى مناطق ومدن 
داخل محافظ�ات )زنجبار وجعار يف 
أبني، وعزان يف شبوة، واملكال حارضة 
“إم�ارات  وأعلنه�ا  حرضم�وت(، 

إسالمية”، ومارس فيها السلطة.
هذه التحركات لم تخل من “تشكيك” 
بدوافعها وتوقيتها، إذ اتهم سياسيون 
وقادة يف االحتجاجات الشعبية صالح 
بمن�ح “القاع�دة” الض�وء األخ�رض 
إلس�قاط تلك املناطق، بغ�رض إرباك 
أنظ�ار  ورصف  الس�يايس،  املش�هد 
العالم عن دعواتهم له إىل التنحي عن 
السلطة، التي يتشبث بها منذ 1978.

ش�ن   ،2015 نيس�ان  أبري�ل/  ويف 
التنظي�م هجوًما واس�ًعا عى املكال، 
انتهى بس�قوطها تماًم�ا يف قبضته، 
وانس�حاب وح�دات الجي�ش، تاركة 

أس�لحة ثقيل�ة وصواري�خ اغتنمها 
التنظيم.

وفرس مس�ؤولون ومص�ادر محلية 
يف امل�كال نجاح التنظيم يف الس�يطرة 
عى املدينة، بانشغال الجيش يف قتال 

الحوثيني يف عدن )جنوب(.
استمرت سيطرة القاعدة عى املكال، 
حت�ى أبريل/ نيس�ان 2016، عندما 
أعلن التحالف العربي انطالق عملية 
واس�عة بمش�اركة ق�وات محلي�ة، 

الستعادة املدينة.
بعد س�اعات، أعلن التحالف أنه بات 
يس�يطر تماًم�ا ع�ى املدين�ة. وقال 
س�ّكان محلي�ون إن التنظي�م غادر 
املكال إىل شبوة، مع بدء الهجوم، مع 

وقوع اشتباكات محدودة.
ويف أغس�طس/ آب 2016، اقتحمت 
قوات “النخبة الشبوانية”، املدعومة 
من اإلمارات، مدينة عزان يف محافظة 
ش�بوة النفطي�ة، واس�تعادتها م�ن 
“القاع�دة”، التي كانت قد اس�تولت 
عليه�ا يف فرباي�ر/ 2016، وأعلنته�ا 
“إم�ارة إس�المية”، وأنش�أت فيه�ا 

أضخم معسكر تدريبي ملقاتليها.
فقدان التوازن

تلك الرضبات املتالحقة ل�”القاعدة”، 
ق�درات  ش�لت  قادت�ه،  واصطي�اد 
التنظيم وأدخلته، وفق خرباء، مرحلة 

م�ن “الرتن�ح وفق�دان الت�وازن”.
ويس�تبعد ه�ؤالء ق�درة التنظيم عى 
وديناميكيت�ه  تكتيكات�ه  اس�تعادة 
املعهودة، يف امل�دى القريب عى األقل، 
خاصة مع استمرار العمليات ضده يف 

مناطق عديدة من اليمن.
لكنه�م ح�ذروا م�ن إمكاني�ة تنفيذ 
التنظي�م تفج�رات، وش�ن هجمات 
انتقامي�ة ض�د منش�آت ومصال�ح 

حيوية، كما اعتاد يف بدايته.
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بغداد/ الزوراء:
أك�د وزير التج�ارة، رئي�س لجنة التس�ويق 
العليا، محمد هاش�م العان�ي، امس الثالثاء، 
أن األس�واق املركزية أحيلت عىل االس�تثمار 
إلعادة الحركة التجارية فيها، فيما أش�ار إىل 
وجود خط�ط لتحقيق االكتفاء الذاتي ملعظم 

مواد البطاقة التموينية. 
وق�ال العان�ي لوكالة األنب�اء العراقية )واع( 
هيكيل�ة  »إع�ادة  إن  »ال�زوراء«:  تابعت�ه 
األس�واق املركزي�ة تحتاج اىل دع�م مايل كبري 
وتخصيص�ات غ�ري متوف�رة، لذل�ك لجأن�ا 
اىل إحال�ة بناي�ات األس�واق املركزي�ة ع�ىل 
االس�تثمار إلع�ادة الحرك�ة التجاري�ة فيها 
والنهوض بواقعها التجاري املهم بعد توقفها 

لسنوات«. 
وأش�ار إىل أن »وزارت�ه تس�عى جاه�دة اىل 
تخطي بعض العقبات التي تقف أمام حركة 

االستثماريف البالد.
وفيما يخص مرشوع البطاق�ة االلكرتونية، 

أوضح العاني أن »العمل جاٍر إلنجاز مرشوع 
البطاق�ة اإللكرتونية، وبالتعاون مع منظمة 
الغذاء العاملي، حي�ث افتتحت الوزارة مراكز 
ع�دة يف بع�ض املحافظات وقطعت ش�وطاً 

كبرياً يف هذا املجال«.
وأض�اف ان »م�رشوع البطاق�ة اإللكرتونية 
يحتاج اىل مدة س�نتني إلنج�ازه«. مؤكداً أن 
»املرشوع سيس�هم بش�كل كب�ري يف القضاء 

عىل الفساد«.
 ولفت وزير التجارة اىل أن »الوزارة اس�تغلت 
هب�وط بورصة األس�واق العاملية يف الس�نني 
املاضية، وحققت االكتفاء الذاتي من مادتي 
الس�كر والزي�ت، فض�اًل عن االس�تفادة من 
تخصيصات موازنة عام 2019، حيث حققنا 
االكتفاء الذاتي من مادة الطحني، وتم توزيع 

10 وجبات للعام املايض«.
وتابع أن »الوزارة تس�لمت كميات كبرية من 
محصول الشلب، حيث ستحقق هذه الكمية 
اكثر من 200 الف طن من مادة الرز، وستتم 

إضافته�ا اىل البطاق�ة التمويني�ة«. مبيناً أن 
»الوزارة بصدد وضع خط�ة لتحقيق اكتفاء 
ذات�ي ملعظ�م م�واد الحص�ة التمويني�ة من 

تخصيصات عام 2020«.

أما فيما يخص موضوع النافذة اإللكرتونية، 
فق�د ب�نينّ وزي�ر التج�ارة: أن�ه »ت�م توقيع 
اتفاقات عدة مع وزارة االتصاالت، وتش�كيل 
لجان مش�رتكة لغرض البث يف املجاالت التي 

سنعمل بها«.
ولف�ت اىل أن »الرشك�ة العامة لتج�ارة املواد 
اإلنشائية عقدت عدة عقود ترصيف لتجهيز 
بعض املواد اإلنش�ائية، وتوزيعها بني جهات 
القطاع العام والخاص، ومردود هذه املبالغ 

يرجع اىل املستثمر«.
اىل ذل�ك، أعلنت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
قيام الرشك�ة العامة للمع�ارض والخدمات 
التجارية العراقية بتقديم تس�هيالت جديدة 
ل�ذوي االحتياجات الخاصة للراغبني منحهم 

بمنح اجازات استرياد سيارات .
وق�ال مدير عام الرشكة، رسمد طه س�عيد، 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه، ان 
”اص�دار االجازات يس�هم يف مس�اعدة هذه 
الرشيحة املهمة من املواطنني، ومد يد العون 
لهم يف ه�ذا الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا 
العزيز، حيث يستفيد طالب االجازة من ذوي 
االحتياجات الخاصة باس�ترياد س�يارة نوع 
صال�ون أو استيش�ن )5 راك�ب( فم�ا دون، 

ويستثنى من دفع الكمرك والرضيبة ولوحة 
السيارة حس�ب قرار مجلس الوزراء رقم 10 

لسنة ″2012.
مش�دداً ع�ىل أن ” م�الكات الرشك�ة أخ�ذت 
ع�ىل عاتقه�ا تقدي�م كل التس�هيالت لهذه 
الرشيحة م�ن املواطنني من خالل االولوية يف 
انجاز معامالتهم واس�تثنائهم من تسلس�ل 
املراجعني، اضاف�ة اىل امكانية تهيئة موظف 
من م�الك الرشك�ة مكل�ف بانج�از معاملة 
اج�ازة االس�ترياد من بداي�ة دخوله�ا لحني 

تسليمها اىل صاحبها”.
واش�ار اىل أن “املواط�ن الذي ي�روم التقديم 
عىل اجازة استرياد لهذه الفئة عليه أن يقدم 
التقرير الطبي عىل أن يش�مل نسبة عجز من 
50% فما فوق، وارساله بغية التأكد من صحة 
صدور القرار ومستمسكات صاحب العالقة 
ومواصفات الس�يارة واجازة السوق، عىل ان 
يكون موديل السيارة من ضمن املسموح به 

للسنوات الثالث االخرية“.

بغداد/ الزوراء:
ن�وري  التخطي�ط،  وزي�ر  أعل�ن 
الدليم�ي، امس الثالث�اء، املصادقة 
مدين�ة  م�رشوع  ع�ىل  النهائي�ة 

الحبانية الجديدة.
وذكر بيان الوزارة، تلقت »الزوراء« 
ُيع�د  »امل�رشوع  أن  من�ه،  نس�خة 
أح�د أهم املش�اريع االس�رتاتيجية 
يف الع�راق، والت�ي س�تضم مصانع 
صديقة للبيئ�ة، وجامعات ومعاهد 
حديث�ة، ومراك�ز تدري�ب وتطوير 

متخصص�ة، وع�ددا م�ن الفن�ادق 
واملالع�ب  الرتفيهي�ة  واملراف�ق 

الرياضية«.
وأكد الدليمي خالل استقباله »جونغ 
م�ون« رئي�س مجموع�ة »ت�راك« 
الكوري�ة الجنوبية، »التنس�يق مع 
جميع الجه�ات ذات العالقة لتوفري 
الظ�روف الالزم�ة للعم�ل«. مبين�اً 
»ح�رص الحكوم�ة العراقي�ة ع�ىل 
دعم االستثمارات األجنبية، السيما 
لل�رشكات الت�ي تس�اهم يف تطوير 

القدرات الوطني�ة وتوفري املزيد من 
فرص العمل للش�باب، وذلك ضمن 
اس�رتاتيجية ال�وزارة الت�ي أعدتها 
يف إط�ار سياس�ة تحقي�ق التنمية 
املكانية؛ لتوفري بيئة اس�تثمارية يف 

عموم املحافظات«.
 11 امل�رشوع  »عم�ر  ان  إىل  الفت�ًا 
سنة، وس�يتكون من ثالث مراحل، 
األوىل منه س�تكون مدة إنجازها 5 
س�نوات وس�تتضمن إكم�ال البنى 
التحتية التي تشمل املاء والكهرباء 

والطرق واملراكز الصحية واملدارس، 
وربط املدين�ة بطريق رسيع ضمن 
الخط ال�دويل الرابط ب�ني العاصمة 
بغ�داد وغ�رب الع�راق، وبن�اء 14 
ألف وحدة سكنية قس�م منها بناء 
واط�ئ الكلف�ة، باإلضاف�ة إىل بناء 
مجمع صناعي ستشارك فيه مئات 
ال�رشكات املحلية، وس�يوفر اآلالف 
م�ن الفرص للفئ�ات الق�ادرة عىل 

العمل«.
م�ن جانب�ه، أع�رب »م�ون« ع�ن 

وزي�ر  لجه�ود  الع�ايل  »تقدي�ره 
التخطيط يف دعم الواقع االستثماري 
يف الع�راق ،وتوف�ري ظ�روف العمل 
العاملي�ة  لل�رشكات  املناس�بة 
املتخصص�ة والت�ي عززته�ا زيارة 
السيد الوزير لكوريا الجنوبية خالل 
ش�هر أيلول املايض، مؤك�داً إكمال 
رشكت�ه جميع االس�تعدادات للبدء 
الحبانية  بتنفي�ذ م�رشوع مدين�ة 
الجديدة، والذي من املؤمل ان ينطلق 

العمل فيه خالل الشهر املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئ�ة النزاهة االتحادي�ة تمكنها من 
ضبط س�يارات مع�دة للتهري�ب يف حاويات 
حديدية، يف ميناء أم قرص الشمايل بمحافظة 

البرصة.
وأش�ارت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسب 
بي�ان تلقت »ال�زوراء« نس�خة من�ه، إىل أن 
مالكات مديريَّة تحقيق البرصة قامت بتنفيذ 
عملي�ة ضب�ط يف مين�اء أم  قرص الش�مايل. 
مبين�ة أن فري�ق عم�ل املديريَّة ال�ذي انتقل  
ن من ضبط )6( حاويات تحتوي  للميناء تمكَّ
عىل )24( سيارًة دون املوديل معدًَّة للتهريب 
وممنوع دخولها للبالد. الفتة إىل أن املستورد 

كان يروم إدخالها عىل أنها مواد منزلية.
نت  وأضافت الدائ�رة ان مالكات املديريَّة تمكُّ
يف عمليَّ�ٍة أخ�رى م�ن ضبط جه�از مفراس 
الب�رصة   مستش�فى  يف  املنش�أ  أمريك�ي 
التعليمي، عاطل عن العمل منذ شهر ترشين 
الثان�ي م�ن ع�ام  2019، ولم يت�م تصليحه 
من قبل الرشك�ة املجهزة. موضحة أن العقد 
الذي أبرمته وزارة الصحة مع الرشكة ينصُّ 
ع�ىل قيامه�ا بإص�الح األعط�ال الت�ي تطرأ 

ع�ىل الجهاز ملدة خمس س�نوات م�ن تاريخ 
التعاقد، علماً أن ه�ذا األمر يف غاية األهمية؛ 
كون�ه جهاز املف�راس الوحيد ال�ذي يعمل يف 

املستشفى.
وأكدت الدائرة أنه تم تنظيم محرضي ضبٍط 
أصولي�ني باملضبوط�ات يف العمليت�ني اللتني 
نفَذت�ا بناًء ع�ىل مذكرتي ضب�ط قضائيتني، 
وعرضهم�ا ع�ىل ق�ايض محكم�ة التحقيق 
املختصة بقضاي�ا النزاهة يف البرصة؛ التخاذ 

اإلجراءات القانونيَّ�ة املناسبة.
اىل ذلك، أعلنت مديرية تحقيق بغداد يف هيئة 
النزاه�ة االتحادي�ة ع�ن تمكنه�ا من ضبط 

مسؤول يف الهيئة العامة لآلثار والرتاث رفقة 
متهم آخر، متلبس�ني بالجرم املش�هود أثناء 

تسلُّمهما مبلغ رشوة.
املديري�ة، ويف مع�رض حديثها ع�ن تفاصيل 
العملي�ة، أش�ارت إىل أن »مالكاته�ا تمكنت 
م�ن ضبط مدير القس�م القانون�ي يف الهيئة 
العامة لآلث�ار والرتاث بصحب�ة موظف آخر 
فيه�ا، بالج�رم املش�هود لتس�لُّمهما مبل�غ 
)12,000( دوالر أمريك�ي؛ لق�اء قيامهم�ا 
بتغيري الكش�ف الخاص بأحد املباني األثرية. 
مبين�ة أن املتهمني وافقا عىل تقديم كش�فٍ 
جديٍد؛ لغرض قيام الدائرة القانونية بسحب 
الش�كوى املُقدَّم�ة م�ن قبلها أم�ام محكمة 
غس�ل األموال والجريم�ة املنظمة بحقِّ مالك 

عقار املبنى األثري، وغلق التحقيق معه«.
وأضاف�ت املديري�ة إن�ه »ت�مَّ تنظيم محرض 
ضبط أصويل بمبلغ الرش�وة املضبوط املثبتة 
التحقيقي�ة،  ب�األوراق  وتفاصيل�ه  أرقام�ه 
وعرضه عىل الس�يد قايض محكمة التحقيق 
املختص�ة بقضايا النزاهة يف بغداد؛ الذي قرَّر 
توقيف املتهمني عىل وفق أحكام القرار )160 

لسنة 1983(«.

بغداد/ الزوراء:
الق�ت الق�وات االمني�ة القب�ض ع�ىل ع�دد من 
املطلوب�ني بقضاي�ا جنائي�ة مختلف�ة يف بغداد 

واملوصل والرطبة.
وذكر بيان إلعالم وزارة الداخلية تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، ان »مف�ارز مكت�ب املنص�ور يف 
مديرية مكافح�ة اجرام بغ�داد، التابعة لوكالة 
شؤون الرشطة يف وزارة الداخلية، ألقت القبض 
عىل عصابة مكونة من سبعة متهمني وبالجرم 
املش�هود، ش�مايل العاصم�ة بغ�داد، لقيامه�م 
املزيف�ة  الخ�ام  االوربي�ة  بالعمل�ة  باملتاج�رة 

اليورو«.
وأض�اف ان »ه�ذه العملي�ة جاءت أثن�اء قيام 
العصاب�ة باالتف�اق م�ع احد االش�خاص لبيعه 
العمل�ة، حي�ث ضب�ط بحوزته�م مبل�غ مزيف 
ق�دره اكثر من }س�بعمائة الف ي�ورو مزيف{، 
وقد عرض�ت اوراقهم التحقيقي�ة عىل القايض 
املختص فقرر توقيفهم وفق احكام املادة )281 

ق.ع(«.
اىل ذلك، ألقت قوة من مفارز وكالة االستخبارات 
والتحقيقات اإلتحادية يف وزارة الداخلية القبض 

عىل متهم يف بغداد.
وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه، 
ان املتهم »يقوم باملتاجرة برشائح السيم كارت 
مجهول�ة العائدي�ة والت�ي تس�تخدم يف قضايا 
االبتزاز والخطف والتهديد، وضبط بحوزته 100 
سيم كارت لرشكات متعددة جاء ذلك من خالل 
الجهد االس�تخباري املتواصل ومتابعة تحركات 

املتهم«.
وأش�ار اىل »اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحق 
املته�م وتس�ليمه م�ع املضبوط�ات اىل الجهات 

التحقيقية الخاصة«.
م�ن جهته، ألقت قوة أمنية القبض عىل ارهابي 

يف عصابات داعش يف العاصمة بغداد.

وذك�ر إعالم وزارة الداخلية، يف بيان، ان »مفارز 
استخبارات الرشطة االتحادية التابعة اىل وكالة 
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة، ألق�ت 
القب�ض ع�ىل ارهابي م�ن عصاب�ات داعش يف 
جان�ب الكرخ م�ن بغداد عمل ضمن مايس�مى 
والية ش�مال بغ�داد، ويع�د من اب�رز املطلوبني 
للقضاء«. وأشار اىل »اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقه أصولياً«.
اىل ذل�ك، ق�ال اع�الم ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نس�خة من�ه، إن »قوة مش�رتكة من 
ف�وج ط�وارئ الرشطة الس�ابع التاب�ع لقيادة 
رشط�ة نينوى ومديرية اس�تخبارات ومكافحة 
ارهاب نينوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات 
والتحقيق�ات االتحادية ل�وزارة الداخلية، وبناًء 
عىل معلومات اس�تخبارية دقيق�ة، تمكنت من 
القاء القبض عىل )اربعة( عنارص من عصابات 

داعش االرهابية«.
واض�اف أن »احده�م كان يعم�ل فيما يس�مى 
بالرشعي�ة، واالخ�ر كان يعم�ل فيم�ا يس�مى 

بالحس�بة، والبقية كانا يعم�الن بصفة مقاتل 
فيما يس�مى بديوان الجند خالل فرتة س�يطرة 
داع�ش عىل مدين�ة املوصل«.  مبين�اً أنه »قد تم 
القب�ض عليه�م يف مناط�ق واحي�اء )االنتصار 
وامليث�اق والق�دس( يف الجان�ب االي�ر ملدين�ة 

املوصل«.
االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت  جهت�ه،  م�ن 
العس�كرية القب�ض ع�ىل إرهاب�ي يف منطق�ة 

الكرمة.
وقالت املديرية، يف بيان، إن »مفارز االستخبارات 
العس�كرية يف الفرقة الع�ارشة، وبالتعاون مع 
استخبارات لواء املشاة 40 ، ويف ضوء معلومات 
اس�تخبارية دقيق�ة، الق�ت القب�ض ع�ىل احد 
االرهابيني يف منطقة الصبيحات بقضاء الكرمة 

باالنبار«.
واضافت: »هو احد العن�ارص التي قدمت دعما 
معلوماتي�ا لداع�ش، وم�ن املطلوب�ني للقضاء 
بموج�ب مذكرة قبض عىل وف�ق أحكام املادة 4 

إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:

الثالث�اء،  ام�س  الش�هداء،  مؤسس�ة  اعلن�ت 

تخصيص 50 مقعداً لذوي ش�هداء س�بايكر يف 

الحج املقبل.

وذكر بيان للمؤسس�ة تلقت »الزوراء« نس�خة 

من�ه، ان »رئي�س مؤسس�ة الش�هداء، عيل عبد 

الرحم�ن املربقع، التقى، يف مقر املؤسس�ة، وفد 

منظم�ة ضحايا س�بايكر يف الع�راق والذي ضم 

ممثليه�ا ع�ن كل املحافظ�ات، حي�ث اس�تمع 

املربق�ع اىل طلباته�م الت�ي تضمن�ت تخصيص 

درجات وظيفية لذوي ضحايا سبايكر، ومقاعد 

ح�ج لهم، اضاف�ة اىل حص�ة يف قط�ع االرايض 

السكنية«.

وأض�اف البيان: ان »املربقع وجه بوضع الحلول 

املناس�بة ملطالبه�م، كم�ا وج�ه دائ�رة ضحايا 

االرهاب بتخصيص 50 مقعد حج لذوي ضحايا 

س�بايكر ه�ذا الع�ام«. مؤك�دا ان »املؤسس�ة 

ساعية يف اس�تحصال كل الحقوق التي ضمنها 

القان�ون من اجل خدمة رشيحة ذوي الش�هداء 

الت�ي اعطت اعز ماتملك من اجل س�المة وعزة 

الوطن«.

أعلنت تسهيالت جديدة لذوي االحتياجات الراغبني باسترياد السيارات

التجارة: احلركة ستعود لألسواق املركزية وهناك خطط لتوفري مواد البطاقة حمليا

التخطيط تعلن املصادقة النهائية على مشروع مدينة احلبانية اجلديدة

النزاهة تضبط مسؤوالً يف هيئة اآلثار والرتاث متلبساً بالرشوة 
وحتبط حماولة لتهريب السيارات بالبصرة

اعتقال مطلوبني بقضايا خمتلفة يف ثالث حمافظات

ختصيص 50 مقعداً لذوي شهداء سبايكر يف احلج املقبل

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات 
العام�ة، امس الثالث�اء، فتح باب تقديم 
الراب�ع  الجري�ن  إلعم�ار  العط�اءات 

والخامس يف املوصل.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلقت »ال�زوراء« 
نسخة منه، ان »دائرة الطرق والجسور 
فتحت ب�اب التقديم للعطاءات الخاصة 
بإعمار الجر الرابع والجر الخامس 
بمدين�ة املوص�ل يف محافظ�ة نين�وى، 
بتمويل من ق�رض البنك ال�دويل إلعادة 

الق�رض   / املح�ررة  املناط�ق  اعم�ار 
الطارئ«.

وأض�اف ان�ه »س�يتم اج�راء املناقصة 
الخاص�ة باملرشوع�ني وفق�ًا لالجراءات 
القانوني�ة، ويحق لل�رشكات واملقاولني 
املؤهلني كافة تقديم العطاءات للتنافس 
عليها، حيث سيكون يوم الثالثاء املوافق 
2020/3/10 اخ�ر موع�د لتس�ليمها«. 
مش�رياً اىل ان »م�دة تنفي�ذ كل مرشوع 
تبلغ 15 شهراً من تاريخ االحالة بضمنها 

ايام االعياد والعطل الرسمية«.

بغداد/ الزوراء:
كش�فت محافظة بغداد، امس الثالثاء، حقيقة وقوع مش�اجرة ب�ني حمايات محافظ 

بغداد محمد جابر العطا، والعائد للمنصب بقرار قضائي، فالح الجزائري.
ونف�ت املحافظة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، »االنباء الت�ي تم تداولها من قبل 
بعض وس�ائل االع�الم، والتي تحدث�ت عن وقوع مش�اجرة داخل مبن�ى املحافظة بني 

الحمايات الشخصية ملحافظ بغداد الحايل والسابق عىل حد زعمهم«.
ودعت املحافظة »وس�ائل االعالم كافة اىل توخي الدقة يف نقل املعلومة واس�تقائها من 

مصادرها الرسمية، واالبتعاد عن االخبار الكاذبة«.

بغداد/ الزوراء:
باش��رت الرشكة العامة لصناعة الس�يارات واملعدات، اح�دى رشكات وزارة الصناعة 

واملعادن، تجميع سيارات )گريت وول( الصينية.
ونق�ل بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نس�خة منه، عن مدير ع�ام الرشكة، مظهر صادق 
التميم�ي، قوله ان »الكوادر الهندس�ية والفنية يف الرشكة رشعت بتجميع الوجبة األوىل 
من س�يارات )گريت وول( الصينية، وسيتم طرحها إىل السوق يف القريب العاجل بسعر 

)18( مليون دينار نقداً«.
وأشار اىل ان »هذه السيارة ذات مواصفات عاملية، ومجهزة بكل رشوط املتانة واألمان، 

وخاضعة للتقييس والسيطرة النوعية«.

حمافظة بغداد تكشف حقيقة وقوع 
مشاجرة بني محايات العطا واجلزائري

صناعة السيارات تطرح إنتاجا جديدا 
وتعلن السعر

اإلسكان تفتح باب تقديم العطاءات إلعمار 
اجلسرين الرابع واخلامس يف املوصل

بغداد/ الزوراء:

كش�َف محاف�ظ نين�وى، نج�م الجبوري، 

ام�س الثالث�اء، عن موافق�ة وزارة الصحة 

عىل مرشوع بناء مستش�فى جديد يف ايمن 

املوصل بكلفة 15 مليار دينار.

وق�ال الجبوري يف بي�ان إن “وزارة الصحة 

وافقت عىل مرشوع بناء مستش�فى حديث 

 50 بس�عة  االيم�ن  الجان�ب  يف  ومتط�ور 

رسيراً”.

وأض�اف الجبوري أن “كلف�ة املرشوع تبلغ 

نحو 15 مليار دينار، سيتم تخصيصها من 

ميزاني�ة وزارة الصحة”. مبينا انه “س�يتم 

تنفيذ املرشوع مطلع ش�هر اذار املقبل من 

العام الحايل، وبخربة وتصاميم مهندس�يني 

عراقيني”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجمارك، 
امس الثالثاء، إت�الف مواد غذائية 
)زيت الزيتون عالمة جبل عفرين( 
منتهية الصالحية يف مديرية كمرك 

املنطقة الوسطى.
واضاف�ت الهيئ�ة، يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه »أن عملية 
لجن�ة  قب�ل  م�ن  تم�ت  االت�الف 
مختص�ة ش�كلت له�ذا الغ�رض 
م�ع الجه�ات الس�اندة العاملة يف 

املديرية«.
اتخ�ذت  »انه�ا  الهيئ�ة  وأك�دت 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفة 
وفق امل�ادة 68 /ثانيا م�ن قانون 

الكم�ارك الناف�ذ رق�م 23 لس�نة 
1984 املعدل والتعليمات النافذة«.

العام�ة  الهيئ�ة  أعلن�ت  ذل�ك،  اىل 
الكمركية  السلطة  للكمارك تمكن 
الش�مايل،  ق�رص  ام  كم�رك  يف 
وبالتع�اون مع الجهات الس�اندة، 
دون  س�يارات   )8( ضب�ط   م�ن 
باس�ترياده  املس�موح  املودي�ل 
أخفيت داخل حاويتني حجم )40( 
قدم�ا يف محاولة لتهريبه�ا خالفاً 

للضوابط والتعليمات النافذة .
وأكدت الهيئ�ة يف بيان عىل »اتخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق السيارات 
الكمارك  املخالفة حس�ب قان�ون 

رقم 23 لسنة 1984 النافذ«.

الصحة توافق على بناء 
مستشفى يف املوصل بكلفة 

15 مليار دينار
اجلمارك: إتالف مواد غذائية يف مديرية املنطقة الوسطى

ضبط )٨( سيارات معدة للتهريب يف أم قصر الشمالي
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ثالث شركات روسية تسعى لزيادة استثماراتها يف قطاع الغاز 

ليكون أكثر مالئمة الحتياجات املشرتكني 

الزراعة النيابية تعلن ختصيص 
تريليون دينار قروضا لدعم الفالحني

مبيعات مزاد املركزي ترتاجع لـ 21 
مليون دوالر 

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية 
يف  املرقم�ة/2500034372 
2018/10/9 والصادرة من 
ثانوي�ة براثه االهلية  للبنات 
معنون�ة اىل/اعدادية الكوفة 
للبن�ات باس�م )طيب�ة عالء 
دايش( فع�ى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

اىل الرشيك )لبيب عيل محمد 
حض�ورك  اقت�ى  تق�ي( 
اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
اص�دار  لغ�رض  االرشف 
اجازة البناء للرشيك )عدنان 
للقطع�ة  احم�د(  ناه�ي 
يف  املرقم�ة/3/53531 

النجف حي النداء. 

فقدان هوية
فقدت الهوي�ة الصادرة 
املأم�ون  كلي�ة  م�ن 
الجامع�ة باس�م )طيبة 
ن�ارص باق�ر( فعى من 
اىل  يعثر عليها تسليمها 

جهة االصدار.
فقدان

فق�دْت مني الوثيقة املدرس�ية 
يف  املرقم�ة/163341 
م�ن  والص�ادرة   2005/3/7
اعدادية تج�ارة الغ�ري للبنات 
تربي�ة  اىل/مديري�ة  معنون�ة 
النجف باسم )صفاة محمد عيل 
صاحب( فعى م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدْت مني الهوية الصادرة 
املهندس�ن  نقاب�ة  م�ن 
العراقين املقر العام باسم 
)احمد عباس عزيز( فعى 
من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار.
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دائرة الكاتب العدل يف النارصية

م/اعالن

)مجهول محل االقامة(

نرف�ق لكم طياً االنذار املرقم )25045( يف 2019/9/16 والخاص 

بس�احب االنذار الس�يد رئيس جامع�ة ذي قار/اضافة لوظيفته  

وكيل�ه الحقوقي )اس�عد ج�الل س�لطان( والصادر م�ن دائرتنا  

ونظراً ملجهول محل اقامته املطلوب تبليغه الس�يد )رشكة صفاء 

النجم للتجارة واملقاوالت العامة/مديرها املفوض عادل نجم عبد 

الحسن/اضافة لوظيفته ورشكة نبع السالم للتجارة واملقاوالت 

العامة/مديرها املفوض س�الم كام�ل حمزة/اضافة لوظيفته( 

بع�د تعذر تبليغهما باإلن�ذار املرقم اعاله وبالط�رق القانونية لذا 

تقرر تبليغكم بواسطة الجريدتن الرسميتن لحضور هذه الدائرة 

خالل خمسة عرش يوم وبخالف ذلك سيعترب متبلغ رسمياً.

مع التقدير

عيل عبدالرزاق صالح الطائي

الكاتب العدل االول يف النارصية
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليه )فقار عيل محسن(
م/تبليغ

قامِت املدعية )شفق رياض محمد( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق للهجر 
الجس�دي وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصيفتن 
محليتن يوميتن بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2020/2/18 الس�اعة التاس�عة 
صباحاً وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
رافد مركز االعرجي

بغداد/ الزوراء:
الزراع�ة  لجن�ة  رئي�س  أعل�ن 
النيابية، س�الم  واملياه واالهوار 
الش�مري، ام�س الثالث�اء، ان�ه 
س�يتم تخصيص ترلي�ون دينار 

قروضا لدعم الفالحن.
وقال يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، إن لجنته “وضعت 
م�ع  تتناغ�م  متكامل�ة  خط�ة 
الق�رار النياب�ي بدع�م املنت�وج 
املح�يل وإيق�اف االس�ترياد لكل 
والث�روة  الزراعي�ة  املنتوج�ات 
الحيواني�ة”. مبين�ا أن “الخطة 
تتضم�ن توف�ري مبل�غ تريليون 
الزراعي  دينار عراقي للمرصف 
للبدء بإق�راض الفالحن وذوي 
املش�اريع  أرب�اب  االختص�اص 
الزراعية للمس�اهمة يف دعمهم 
بالزراع�ة  لالرتق�اء  ودعمه�م 

العراقية«.
املنت�وج  “حماي�ة  ان  واوض�ح 

والحيواني  والزراع�ي  الوطن�ي 
رضورة أساسية لتحقيق األمن 
قص�ارى  وس�نبذل  الغذائ�ي، 
جهدنا لالس�تمرار بدعم املنتوج 
االس�ترياد،  ومن�ع  الوطن�ي 
وباألخص بيض املائدة والدجاج 
الحي واملجمد واالس�ماك الحية 
واملجم�دة وامل�ربدة و27 م�ادة 
ان  الش�مري  وب�ننّ  أخ�رى«. 
“هناك خط�ة لتفعيل ما يقارب 
مليون دونم لالستثمار يف بادية 
األرشف  والنج�ف  الس�ماوة 
للتوسع يف املش�اريع الزراعية«. 
مش�ددا ع�ى النج�اح الكبري يف 
تحقي�ق االكتفاء الذات�ي لكثري 
م�ن املحاصي�ل الزراعي�ة، بعد 
أن كان يت�م اس�تريادها يف وقت 
س�ابق، ومنها الحنطة والشعري 
والدج�اج  والبي�ض  والتم�ور 
واالسماك، وغريها من املحاصيل 

االسرتاتيجية”. 

بغداد/ الزوراء:
ش�هدت مبيعات البن�ك املركزي 
العراق�ي انخفاض�ا ملحوض�ا، 
 21 اىل  وص�ل  الثالث�اء،  ام�س 
مليون دوالر يف مزاد بيع العملة 
األجنبية، بعد ان سجلت يف املزاد 

السابق 225 مليون دوالر.
وأظهرت بيان�ات البنك املركزي 

العراقي إن »إجمايل البيع النقدي 
منها بل�غ 21 مليوناً و950 الف 
دوالر. أما إجمايل املبيعات الكلية 
فسجل 21.950.000. ولفت اىل 
ان »س�عر بي�ع املبال�غ املحولة 
لحس�ابات املص�ارف يف الخارج 
}1190{ دين�ار لكل دوالر، وهو 

سعر البيع النقدي نفسه«.
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 بغداد/ الزوراء:
قال�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقية 
الع�راق  ان  الثالث�اء،  ام�س  )س�ومو(، 
خفض سعر البيع الرسمي لخام البرصة 
الخفيف إىل آس�يا يف مارس/ آذار بمقدار 
0.75 دوالر إىل 1.80 دوالر للربمي�ل فوق 
متوس�ط أس�عار عمان/دبي املعروضة 

مقارنة مع الشهر السابق.
وقالت سومو، يف بيان، إن سعر بيع خام 
البرصة الثقيل آلس�يا يف الش�هر نفس�ه 
تحدد عند خصم 1.30 دوالر للربميل عن 

متوسط أسعار عمان/دبي املعروضة.
أما س�عر البيع الرس�مي لخ�ام البرصة 
الخفي�ف إىل أس�واق أمري�كا الش�مالية 
والجنوبي�ة يف م�ارس/ آذار، فتحدد عند 
1.45 دوالر للربميل فوق مؤرش أرجوس 
للخامات عالية الكربيت، بانخفاض عن 
الش�هر الس�ابق، يف حن هبط سعر بيع 
خام كرك�وك للواليات املتح�دة إىل 0.60 

دوالر للربميل فوق أرجوس.
وبالنس�بة ألوروب�ا، ارتفع س�عر البيع 
يف  الخفي�ف  الب�رصة  لخ�ام  الرس�مي 
م�ارس/ آذار بواق�ع دوالري�ن للربمي�ل 
إىل س�عر برن�ت امل�ؤرخ منقوص�ا من�ه 
3.80 دوالر للربميل، وارتفع س�عر البيع 
الرس�مي لخام كركوك للشهر نفسه إىل 

2.35 دوالر دون برنت.
م�ن جان�ب اخ�ر، أعل�ن النائ�ب األول 
لرئي�س لجن�ة السياس�ة االقتصادية يف 
مجلس االتحاد الرويس، يوري فيدروف، 

تس�عى  الروس�ية  النف�ط  رشكات  أن 
لالستثمار يف قطاع الغاز العراقي.

ونقلت وكال�ة تاس الروس�ية، يف تقرير 
مرتج�م، ع�ن في�دروف، خ�الل لقائ�ه 
السفري العراقي يف موسكو عبد الرحمن 
النف�ط  ”رشكات  إن  قول�ه  الحس�يني، 
والغ�از الرائ�دة لدين�ا مث�ل ل�وك أوي�ل 
وباش�نفت وغازب�روم نيف�ت تعم�ل يف 

العراق«.
االس�تثمارات  “إجم�ايل  أن  واض�اف 
الروس�ية يف صناع�ة النف�ط العراقي�ة 

مبين�ا  دوالر”.  ملي�ارات   10 تتج�اوز 
“إننا نستكش�ف إمكانية تنويع أنشطة 
املش�غلن ال�روس، ال س�يما م�ن خالل 
ربطه�م بقطاع الغ�از، ووفقا للتوقعات 
األولية، فإن هذا االس�تثمار قد يضاعف 
اس�تثمارات رشكاتنا يف الع�راق إىل ثالثة 

أضعاف«.
 ” أن  اىل  ال�رويس  املس�ؤول  واش�ار 
رشكات اخ�رى مث�ل زاربزنف�ت وتانت 
نف�ت وروزنف�ت غ�از  أب�دت اهتمامها 
والغ�از  النف�ط  قط�اع  يف  باالس�تثمار 

العراق�ي”. مش�ددا ع�ى “انن�ا نعت�زم 
مس�اعدة األصدقاء العراقين عى إعادة 
بناء مرافق الطاق�ة الكهربائية يف أرسع 

وقت ممكن وتطويرها«.
وكان�ت الحكومة العراقية قد وافقت، يف 
كان�ون الثاني املايض، ع�ى إجراء جولة 
خامسة من العطاءات ملناقصة التنقيب 
عن الغاز يف محافظة دياىل برشق البالد، 
وتم اإلب�الغ يف وقت س�ابق عن مرشوع 
التنقيب – ال�ذي تتنافس عليه عدة دول 
– إلنت�اج 750 ملي�ون ق�دم مكعب من 

الغاز الطبيعي يف غضون 36 شهرًا.
م�ن جهتها، توقع�ت رشك�ة »غازبروم 
األوض�اع  اس�تقرار  الروس�ية  نف�ط« 
السياسية يف العراق واستئناف مناقصة 

تطوير حقل املنصورية يف العراق.
ووفقا لبيان الرشكة فأنها أجرت دراسة 
جدوى أولية، أكدت بنتيجتها مشاركتها 
يف املناقص�ة وجاء يف بي�ان الرشكة: »ما 
زلن�ا مهتم�ن بم�رشوع تطوي�ر حقل 
املنصورية للغاز، بناًء عى التقييم الفني 
واالقتصادي األويل للحقل، نعد مشاركتنا 
يف املناقصة لتطوير حقل غاز املنصورية 
جاهزة .« وتابع البيان: »نتوقع استقرار 
الوضع الس�يايس يف العراق، واس�تئناف 
املناقص�ة من قب�ل وزارة النفط لتطوير 
حق�ل املنصورية للغ�از. » ويف حزيران/ 
يوني�و املايض، أعربت رشك�ة »غازبروم 
نف�ط« ع�ن رغبته�ا بتوس�يع أعمالها 
لتطوي�ر حق�ول النفط العراقي�ة. وقال 
رئيس مجل�س إدارة الرشكة، ألكس�ندر 
إن:  الس�نوي  اإلجتم�اع  يف  ديك�وف، 
»الرشكة التي تق�وم فعال بتطوير حقل 
ب�درة النفط�ي ت�درس أيض�ا احتم�ال 
املشاركة يف تطوير حقل غاز املنصورية 
بالق�رب م�ن الح�دود اإليراني�ة«. يذكر 
أن الحق�ل يج�ري تطوي�ره حالي�ا م�ن 
قب�ل رشكات تابو بنس�بة 37.5 باملائة، 
النفطية بنسبة  ورشكة االستكش�افات 
25 %، ورشكة كوغاس بنسبة 22.5 %، 

ورشكة بيرتوناس بنسبة 15 %.

»سومو« ختفض سعر البيع الرمسي خلام البصرة اخلفيف آلسيا يف آذار

زين العراق تفتتح مركز رئيسيا معتمدا للخدمة يف حمافظة بابل 
مبوقعه اجلديد 

 بغداد/ الزوراء:
يف إطار اسرتاتيجيتها الهادفة لخدمة 
املش�رتكن بم�ا يلبنّ�ي احتياجاته�م 
ومتطلباته�م، وحرص�اً منها عى أن 
تك�ون قريب�ة م�ن مش�رتكيها أينما 
كان�وا، أعلن�ت رشك�ة زي�ن العراق، 
إح�دى رشكات مجموعة زين الرائدة 
والبيان�ات  االتص�االت  خدم�ات  يف 

ل�ة يف منطق�ة الرشق األوس�ط  املتنقنّ
وشمال إفريقيا، عن نقل موقع مركز 
خدماته�ا يف محافظ�ة باب�ل، الحلة، 
اىل ش�ارع ح�ي الطيارة ق�رب مقام 
رد الش�مس، علما ان س�اعات العمل 
هي من الساعة الثامنة صباحا حتى 
الرابع�ة عرصا طيل�ة أيام األس�بوع 
عدا ي�وم الجمعة. وقال رئيس اإلدارة 

التجارية يف زين العراق، محمد سمري: 
»انطالقاً من حرصنا الدائم عى توفري 
أعى معايري الخدمات واملنتجات التي 
ن مشرتكينا من البقاء عى تواصل  تمكنّ
مع العال�م، نجعل التواصل الدائم مع 
مش�رتكينا عى س�لنّم أولوياتنا، وألن 
اهتماماتنا تتمحور حول مشرتكينا، 
نعم�ل باس�تمرار ع�ى تطبي�ق هذه 
الثقاف�ة يف كل خطواتن�ا ب�دءا م�ن 
التخطي�ط وص�والً الفتت�اح مراك�ز 
للبي����ع والخدمة، مروراً بتزويدهم 
بأفض�ل وأرسع الخدمات، وس�يتيح 
املوقع الجديد ملركز الخدمة لنا فرصة 
تعزيز تجربة املشرتكن بالتزامن مع 
تلبي�ة احتياجاتهم. “ تجدر اإلش�ارة 
�ر  توفنّ الع�راق  زي�ن  رشك�ة  أن  إىل 
املئات من نق�اط املبيعات والخدمات 
واملنترشة يف مختل�ف املحافظات و3 
مراكز اتص�ال مجان�ي للتواصل مع 
املشرتك عى مدار الساعة، إضافة اىل 
موقعها اإللكرتون�ي وصفحاتها عى 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، حيث 
تضم صفحة زي�ن العراق عى موقع 

الفيس�بوك أكثر من 5 مالين متابع. 
وتندرج هذه الخطوة يف س�ياق سعي 
رشكة زين إىل التواصل مع مشرتكيها 
يف محافظات الع�راق كافة من خالل 
ش�بكة واس�عة من مراك�ز الخدمة، 
متطلباته�م  لتلبي�ة  البي�ع  ونق�اط 
وس�يتيح  طريق�ة،  وأرسع  بأفض�ل 
املركز لرونّاده إمكانية رشاء واستبدال 
الخطوط، وبطاقات الشحن وتسديد 
الفوات�ري، وخدمات زي�ن كاش وزين 
س�مارت، إضافة إىل التواصل بش�كل 
مب�ارش م�ع موظف�ي زين الع�راق. 
يذكر أن رشكة زين العراق هي إحدى 
أكث�ر ال�رشكات تقدماً م�ن الناحية 
التكنولوجية يف الع�راق، وهي تبحث 
باس�تمرار عن كيفية استقدام أحدث 
وتقديمه�ا  التكنولوجي�ة  الحل�ول 
الرشك�ة  تس�عى  كم�ا  ملش�رتكيها. 
للوص�ول إىل رشائ�ح املجتم�ع كافة، 
وتغطية كام�ل املحافظات يف العراق، 
من خ�الل مختلف مراكزه�ا ونقاط 
البي�ع التابع�ة له�ا لتضم�ن تأم�ن 

الخدمة األفضل واألرسع. 

 بغداد/ الزوراء:
أنهى املؤرش العام لبورصة العراق جلسة تداوالت، 
امس الثالثاء، عى انخفاض بنسبة 1.08 %، عند 

مستوى 460.41 نقطة.
وتم التداول عى أس�هم 32 رشكة، من أصل 104 
رشكة مقيدة يف السوق.. وسجلت قيمة التداوالت 
نح�و 842.788.327 دين�ارا، بينم�ا بلغ�ت عدد 
األسهم نحو 857.902.252 سهما.. واصبح عدد 
ال�رشكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق املالية 
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل 24 رشكة. 
وسجل عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقي�ن يف الس�وق النظامي 925  الف س�هم 
بقيم�ة بلغ�ت 23.780 ملي�ون دين�ار من خالل 

تنفيذ 5 صفقات، عى أسهم رشكتن.
وسجل عدد االس�هم املباعة من املستثمرين غري 
العراقي�ن يف الس�وق النظام�ي 99.593 مليون 
س�هم بقيمة بلغ�ت 121.534 ملي�ون دينار من 

خالل تنفيذ 116 صفقة، عى أسهم 5 رشكات.
وسجل عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقين يف السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة 
بلغ�ت 1.900 ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 10 

صفقات، عى أسهم رشكة واحدة.
وسجل عدد االس�هم املباعة من املستثمرين غري 
العراقين يف السوق الثاني 760 ألف سهم بقيمة 
بلغ�ت 1.900 ملي�ون دينار من خ�الل تنفيذ 10 

صفقات، عى أسهم رشكة واحدة.
يذكر أن س�وق العراق ل�أوراق املالية اس�تخدم 
أنظم�ة التداول االلكرتوني واإلي�داع املركزي منذ 
ع�ام 2009، ويس�عى إلطالق نظ�ام التداول عرب 
االنرتنت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
ت�داول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, ومدرج 
فيه 102 رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمن 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 

بورصة العراق تشهد هبوطا يف ختام تداوالت 
أمس

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

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار النفط حوايل واحد باملئة، امس 
الثالثاء، اقتداء بموجة صعود يف أسواق األسهم 
لك�ن القلق م�ازال يس�اور املس�تثمرين حيال 
ف�ريوس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف 

شخص يف الصن حتى اآلن.
وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان 
خ�ام برنت مرتفعا 53 س�نتا بم�ا يعادل نحو 
واح�د باملئ�ة إىل 53.80 دوالرا للربمي�ل، بعد أن 
صعد خ�الل الجلس�ة إىل 54.16 دوالرا. وتقدم 
الخ�ام األمريكي غرب تكس�اس الوس�يط 46 
س�نتا أو نحو واحد باملئة مسجال 50.18 دوالرا 

للربميل.

لك�ن كال الخام�ن م�ازال منخفض�ا أكثر من 
20 باملئ�ة عن أعى مس�تويات يناي�ر/ كانون 

الثاني.
وقال�ت، مارجري�ت يانج، محللة الس�وق لدى 
يس.ام.يس ماركت�س، متحدثة لرويرتز، ”يبدو 
أن معنويات إيجابية واس�عة النطاق يف ش�تى 
األس�واق اآلس�يوية ق�د رفع�ت أس�عار النفط 
الخ�ام.“ وتابع�ت ”التع�ايف فات�ر، وق�د يكون 
قص�ري األج�ل، إذ من املرج�ح أن يظ�ل الطلب 
الصيني ع�ى الطاقة ضعيف�ا يف األجل القريب 
بفع�ل تأثري الفريوس. س�يكون من الرضوري 
أن تخ�رج أوب�ك+ وروس�يا بخطة متماس�كة 

لخفض اإلنتاج من أجل دعم أسعار النفط.“

النفط العاملي ينتعش وسط تعاٍف ألسواق األسهم
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مهند علي ما زال يف الدوحة 
بانتظار فيزا الربتغال

بغداد/ متابعة الزوراء
نرش العب املنتخب الوطني بكرة القدم، مهند عيل، صورته 
مع نجم املنتخب الوطني، بشلار رسلن، خلال لقاهما يف 

الدوحة .
وبينت الصورة ان مهند عيل لم يسلافر لغاية هذه اللحظة 

إىل الربتغال لالتحاق بفريقه الجديد بسبب الفيزا.
وينتظر مهند عيل إصدار سمة الدخول إىل الربتغال من اجل 

املغادرة، وااللتحاق بناديه الجديد.

أصفر وأمحر

إليتش: التعادل ليس سيئا والوحدة ال يقل أهمية عن االستقالل 

عدنان درجال يؤكد أن النقاط الرئيسية التفاق أربيل مل تكتمل بعد

بغداد/ الزوراء
ألقى الخبري الريايض الدويل، الدكتور عبد القادر زينل، محارضة عن 
دور القانلون يف تنظيم العمليلة الرياضية،  وذلك يف كلية الرشطة يف 

قطر ملناسبة اليوم الريايض للباد.
وحلر املحارضة مدير الكلية، العميلد الدكتور محمد املحنا، وعدد 

كبري من املنتسبني واملهنيني بالشأن الريايض.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعلادل فريقا القلوة الجوية ونفط 
ميسلان بهلدف ملثله يف لقلاء ودي 
أقيم عىل ملعب نادي القوة الجوية 
ملسلابقة  تحضرياتهملا  ضملن 
اللدوري املمتاز والذي سلينطلق يف 
السادس عرش من الشهر الجاري.
نفط ميسان كان البادئ بالتسجيل 
عن طريق سلتار جبلار يف الدقيقة 
٤٩ ملن رضبلة جزاء، وبعد سلبع 
دقائق فقلط عادل املهاجلم امجد 
الجويون  النتيجة للصقور..  رايض 
لعبلوا بتشلكيلة ضملت لحراسلة 
املرمى امجلد رحيم وللدفاع محمد 
الباقر وعيل بهجلت وايهاب نارص 
ومصطفى محمد معن، وللوسلط 
عليل حصنلي وعليل سلتار وزاهر 
ميداني ومرتلى جمال، وللهجوم 
عباس جاسم وامجد رايض.وارشك 
امللاك التدريبلي يف الشلوط الثاني 
ميثلم جبار وحسلن رائد وحسلني 

محسن وكرار نبيل وابراهيم بايش 
وكرار عيل بري ومحمد قاسم ماجد 
وايمن حسني وحمادي احمد.يذكر 
أن الفريقلني سليلتقيان يوم األحد 
القلادم يف الجوللة األوىل من دوري 
الكرة املمتلاز عند السلاعة الثالثة 
عرصا علىل ملعب الشلعب الدويل.
وتغللب نلادي الزوراء بكلرة القدم 
علىل نلادي العدالة يف املبلاراة التي 
اقيملت بينهملا تحضلرياً النطاق 
اللدوري الكلروي املمتلاز، والتقى 
فريق اللزوراء فريلق العدالة، احد 
فلرق الدرجة االوىل، وانتهت املباراة 
بفلوز الزوراء بهدفلني دون مقابل 
سجلهما عبدالله عبد االمري واحمد 
نصلري. وسليلعب الفريلق مباراته 
الودية االخرية اليلوم االربعاء امام 
نادي النفلط عىل ملعب النفط قبل 
مواجهة الطلبلة يف افتتاح الدوري 
الكروي يف السلادس عرش من هذا 

الشهر.

بغداد/ متابعة الزوراء
اتفق ممثلو اندية اللدوري الكروي املمتاز 

عىل تقليص عقود الاعبني.
وقلال مصدر ان “االتفاق حصل بني ممثيل 

االنديلة علىل ان يقللص ٥٠ % ملن عقود 
الاعبني”.

واضلاف ان “جميع ممثليل االندية وافقوا 
عىل هلذا املقرتح وسليتم تطبيقه بسلبب 

قرص وقت املنافسة”.
وبلني ان “لجنة املسلابقات سلتوافق عىل 
القلرار بسلبب اتفلاق ممثليل االندية عىل 

ذلك”.

الدكتور عبد القادر زينل يلقي 
حماضرة يف كلية الشرطة القطرية 

القوة اجلوية ونفط ميسان 
يتعادالن بهدف ملثله وديا

مظفر جبار: سعيد بعودة الدوري واحلدود 
جاهز للقاء أربيل

ممثلو اندية الدوري يتفقون على تقليص عقود الالعبني

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى مدرب الرشطة، ألكسندر إليتش، قناعته 
بنتيجة مباراة فريقه أمام االستقال اإليراني 
يف افتتاح منافسلات املجموعلة األوىل، بدوري 
أبطال آسليا.وقال إلتيش، يف املؤتمر الصحفي 
بعد املباراة “كنلا نبحث عن الفوز يف مواجهة 
االسلتقال، لكلن نتيجلة التعلادل يف بدايلة 
: “يف  املشلوار اآلسليوي ليسلت سليئة”.وبنينّ
ظل ظروف اإلعداد التلي يعرفها الجميع فإن 
النتيجلة سلتكون نقطة انطلاق للبحث عن 

نتائج إيجابية لبلوغ الدور املقبل”.
وعرب امللدرب الرصبي عن رضاه، قائا “راض 
عن أداء الاعبني بعد أن طبقوا التكتيك الذي تم 
رسلمه للحد من خطورة واحد من أكرب الفرق 

اإليرانية املتمرسة يف مثل هذه البطولة”.
وأوضلح “طوينا صفحلة االسلتقال حاليا، 
ونتطللع ملواجهة الوحدة اللذي ال يقل أهمية 

عن الفريق االيراني”.
وافتتلح الرشطلة  مشلواره يف دوري أبطلال 
آسليا بالتعادل مع اسلتقال طهلران بهدف 
للكل منهملا، يف املباراة التلي أقيمت يف ملعب 
فرانسلوا حريلري يف أربيلل لحسلاب الجولة 

األوىل من املجموعة األوىل.
سلجل هدف االسلتقال الاعب حسام كاظم 
بالخطلأ يف مرملى فريقله يف الدقيقلة 23 ، 

وتعادل للرشطة عيل فائز يف الدقيقة 48.
وحصلد كل فريق نقطة يف بداية مشلوارهما 

باملجموعة األوىل.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكلد مدرب الحلدود، مظفر جبار، انه سلعيد 
بعودة منافسلات اللدوري املمتاز من الجديد، 
وان الاعبلني جاهلزون للمبلاراة االوىل، امام 
فريلق اربيلل حسلب القرعة التي سلحبت يف 
العاصملة بغلداد اليلوم، بمقلر االتحاد.وقال 
جبار “الفريق عىل أتم الجاهزية البدنية ملاقاة 
اربيل يف املباراة االوىل التي ستقام يوم الثاثاء، 

املصادف الثامن عرش من شهر شباط الجاري 
عىل ملعب فرانسلوا حريري بافتتاح مباريات 
الدوري”.وأضاف أن “الجاهزية الفنية للفريق 
عىل مسلتوى جيد بسبب االستمرار بالتدريب 
بالفرتة املاضية، حيث لم ينقطع الفريق كثرياً 
علن التمريلن مع خلوض عدد ملن املباريات 
الودية يف بغداد، كان آخرها أمام فرق الرشطة 

والزوراء ونفط ميسان.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد النجم الدويل السابق، عدنان درجال، ان النقاط 
الرئيسلية التفاقله ملع اتحلاد الكلرة يف أربيل لم 
تكتملل حتلى اآلن، فيما نفى االنبلاء التي تحدثت 
عن عدم نيته الرتشلح لانتخابات املقبلة يف اتحاد 

الكرة.
وقلال درجلال إن “كام التنصل علن االتفاق غري 
صحيلح باملرة، هنلاك اتفاقية مع اتحلاد الكرة يف 
أربيلل تألفت من سلبع نقلاط، ملن بينها خمس 

نقاط رئيسية لم تكتمل حتى اللحظة”.
وأضلاف أن “عدنان درجال نفذ حتلى اآلن ما هو 
مطلوب منه بشلكل سلليم، بل قام بأكثر مما هو 

مطلوب منه يف الوقت الحلارض، حيث تنازلت عن 
قضية تزوير انتخابات الكرة التي سجن عىل إثرها 

كل من ستار زوير وصباح رضا ووليد طربة”.
وتابع “قضية التنازل عن األشخاص املسجونني لم 
تكن موجودة ضمن االتفاق، لكني ذهبت شخصياً 
اىل املحكمة قبل سلفري ملن اجل إطاق رساحهم 
وتنازلت بشكل رسمي، وسليأخذون عفواً خاصاً 

من رئاسة الوزراء”.
وبلني بالقول “ملا زلت مسلتمراً بلكل الخطوات 
الخاصلة باتفاقي ملع اتحاد الكرة بشلكل دقيق 
%100 ، وباإلمكان ان تسألوا األشخاص الضامنني، 

ليس كل ما يثار يف االعام هو صحيح”.

واتم النجم الدويل السلابق أن “الحديث عن رفيض 
الرتشليح التحلاد الكرة غلري صحيح وانلا جاهز 
العراقيلة يف جميلع مفاصلل  الرياضلة  لخدملة 

الدولة”.
وتوجه رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم املستقيل 
عبد الخالق مسلعود، ونائبه عيل جبار اىل محكمة 
تحقيق الرصافة بشأن القضية التي رفعها درجال 

ضد اتحاد الكرة.
وقال مصلدر إن “وزير الشلباب والرياضة، احمد 
ريلاض، اصطحب رئيلس اتحاد الكرة املسلتقيل 
ونائبه اىل محكمة تحقيق الرصافة من اجل التقدم 

بطلب اطاق رساحهما بكفالة”.

وأوضلح أن “قلايض محكملة تحقيلق الرصافة 
وافق عىل اطاق رساح منح مسعود وجبار بتعهد 
شلخيص ملن املتهمني بالحضلور املام املحكمة 

املختصة يف حال استمرار الشكوى”.
وأضلاف املصلدر، اللذي فضلل عدم الكشلف عن 
اسلمه، أن “درجلال للم يتنلازل حتلى اآلن علن 
القضية، حيث ينتظر تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد 
كي يضمن عدم عودة أعضاء اتحاد الكرة الحاليني 

يف املستقبل”.
تجلدر اإلشلارة اىل درجال كان قد تقدم بشلكوى 
ضد االتحاد بتهمة تزوير النظام األسايس لاتحاد 

وتزوير االنتخابات.

االحتاد الدولي لكرة القدم يقرر تشكيل هيئة مؤقتة إلدارة احتاد اللعبة 
تتألف من مخسة أشخاص

بغداد/ متابعة الزوراء
وجله االتحلاد اللدويل لكلرة القلدم “فيفا” 
بتشكيل هيئة مؤقتة إلدارة االتحاد العراقي 

لكرة القدم ملدة 6 اشهر.
وأرسلل “فيفلا” اشلعاراً اىل اتحلاد الكلرة، 
بأن يتم تشلكيل هيئة مؤقتة تضم خمسلة 
اشخاص، يديرون اتحاد الكرة ملدة 6 أشهر، 
حيلث سليقوم “فيفا” بإرسلال وفلد يعقد 
علدة لقاءات ملع وزارة الشلباب والرياضة 
وعموميلة اتحلاد كلرة القلدم قبلل اختيار 

االسماء.
وبعلد انتهاء ملدة الهيئة املؤقتة، سلتجرى 
انتخابلات جديلدة لاتحلاد العراقلي لكرة 

القدم.
ويأتلي هلذا االجلراء ملن “فيفلا” بعدملا 
أرسلل االتحاد العراقي لكرة القدم استقالة 
جماعيلة اىل االتحلاد اللدويل ضملن اطلار 
االتفلاق امللربم ملع النجلم الدويل السلابق 

عدنان درجال.
وكان درجلال قلد اتفلق ملع اتحلاد الكرة 
بالتنلازل علن القضايلا التلي رفعهلا ضد 
االتحاد باملحاكلم املحليلة والدولية، مقابل 

استقالة جميع أعضاء اتحاد الكرة.
وارسلل االتحاد اللدويل لكرة القلدم “فيفا” 
رسلالة موقعلة ملن قبلل االملني العلام، 
فاطمة سلامورا، اىل االتحاد العراقي بشأن 
االستقالة تشكيل هيئة مؤقتة التحاد الكرة 
بعلد االسلتقالة الجماعية لجميلع أعضاء 

اتحاد الكرة.
وجاء يف نص الرسالة: “نكتب إليكم إلباغكم 
بأن حالة االتحاد العراقي لكرة القدم، قد تم 

.FIFA لفت انتباه مكتب مجلس
يف هذه املناسلبة، تم إباغ املكتب بالتفصيل 
بالحاللة يف العلراق علىل وجله الخصوص، 
أحاط املكتب علما بالتطورات التي تؤثر عىل 
اتحاد الكرة العراقي منذ ايلول 2019 والتي 
أدت يف النهايلة إىل اسلتقالة جميلع أعضاء 
اللجنلة التنفيذيلة التحلاد الكلرة العراقلي 
واألمني العام لاتحلاد كما تم تبليغ “فيفا” 
يف 21 كانلون الثانلي 2020. إذ تلم إبلاغ 
أعضلاء اتحاد الكرة باسلتقالة املسلؤولني 
املذكوريلن أعاه يف مؤتمر ُعقد يف 25 كانون 

الثاني 2020.
يف ظل هذه الظروف، ووفًقا للمادة 8 الفقرة 
2 من نظام “فيفا” األسايس، قرر املكتب يف 
10 شباط 2020 تعيني لجنة مؤقتة لاتحاد 

الكرة العراقي تشمل واليتها املهام اآلتية:
الكلرة  التحلاد  اليوميلة  الشلؤون  -إدارة 

العراقي.
-تحديلد النظلام األسلايس املعملول بله يف 
اتحاد الكرة العراقي، وإذا لزم األمر مراجعة 
اللوائح اتحاد الكرة، لضمان امتثالها لنظام 

“فيفا” األسايس ومتطلباته.
 -تنظيلم وإجراء انتخابات جديدة ملدة اربع 

سنوات للجنة التنفيذية التحاد الكرة.
وسلتتألف اللجنة املؤقتة ملن عدد كاٍف من 
األعضلاء تحددهم إدارة “فيفا”، بالتشلاور 
مع االتحلاد اآلسليوي وأصحلاب املصلحة 
أن  ملن  الرغلم  علىل  املعنيلني.  املحليلني 
األشلخاص الذين تم تحديدهم يف النهاية يف 
اللجنة املؤقتة، سليضطلعون بواجبهم عىل 

الفلور، يتعلني عىل جميلع أعضلاء اللجنة 
املؤقتة، اجتياز اختبار األهلية الذي يتعني أن 
تقوم به لجنة مراجعة “فيفا” وفًقا لقواعد 
حوكملة “فيفلا”، حيث سليكون تأكيدهم 
مرهوًنلا بنتيجة فحلص األهلية. عاوة عىل 
ذلك، تحتفلظ إدارة “فيفا”، بالتشلاور مع 
االتحاد اآلسليوي، بحق إلغلاء والية أي من 
أعضلاء اللجنلة املؤقتلة أو تعيلني أعضلاء 

آخرين يف أي وقت.
الكلرة  املؤقتلة التحلاد  اللجنلة  وسلتعمل 
العراقلي، كلجنلة انتخابية تكلون قراراتها 
نهائية وملزمة، ولن يكون أي من أعضائها 
يف  املفتوحلة  املناصلب  ملن  ألي  مؤهللني 
االنتخابلات تحلت أي ظرف ملن الظروف، 
بملا يف ذللك يف حاللة تفويضهلم كعضو يف 

اللجنلة إن تم إلغاء اللجنة أو أنها تسلتقيل 
من منصبها.

وسلتنتهي الفلرتة الزمنيلة املحلددة التلي 
تلؤدي فيها اللجنة املؤقتلة، مهامها بمجرد 
أن تنجلز جميلع مهامهلا، ولكلن يف موعد 
ال يتجاوز سلتة أشلهر بعلد أن يتلم تعيني 
أعضائها رسمًيا بواسطة فيفا، سيتم إباغ 
املوعلد املحلدد للجنلة التطبيع السلتكمال 
مهمتها من قبل إدارة “فيفا” بمجرد تحديد 

أعضائها.
أخريًا، يحتفظ “فيفا” بحقه يف إجراء تدقيق 
جنائي لحسلابات اتحاد الكلرة العراقي إذا 
لزم األمر، ونشلكركم علىل ماحظة ما ذكر 

أعاه”.
ومن جهته، أكد الخبلري القانوني واملحامي 

السلابق لاتحاد العراقي لكلرة القدم، نزار 
احملد، أن االتحلاد اللدويل “فيفلا” يشلك 
بمصادقة الهيئة العامة التحاد الكرة للنظام 

األسايس لاتحاد.
وقال احمد، يف بيان، إن “لجنة طوارئ فيفا، 
أصلدرت قراراً قبل قليل، بشلأن االسلتقالة 
الجماعية التحلاد الكرة والزيارة السلابقة 

للجنة تقيص الحقائق للعراق”.
وأوضح أن “فيفا اعتمد كليا بإصدار القرار 
عىل تقرير وحيد خال زيارته للعراق لتقيص 
الحقائق، ويشلك بمصادقلة الهيئة العامة 

عىل النظام االسايس لاتحاد”.
وأضاف ان “فيفا سليدقق الحسابات املالية 
لاتحلاد العراقلي لكلرة القلدم للسلنوات 

املاضية”.

احلكم السلوي أمحد علي يشارك 
يف أوملبياد طوكيو

قاضي حمكمة الرصافة يطلق 
سراح مسعود وجبار بكفالة 

بغداد/ متابعة الزوراء
قلرر االتحلاد الدويل لكرة السللة 
اناطلة مهملة قيلادة علدد ملن 
أوملبيلاد  بطوللة  يف  املباريلات 
طوكيو 2020 اىل الحكم العراقي، 

احمد عيل.
وقلال عليل إن “االتحلاد اللدويل 
للعبة اسلند ايل مهمة قيادة عدد 
ملن مباريات لعبة كرة السللة يف 
أوملبيلاد طوكيلو 2020 ، واملقرر 

اقامتها يف الصيف املقبل”.
وأوضلح بالقول “اشلعر بالفخر 
من هذه املهملة، وأتمنى ان امثل 
العلراق خلري تمثيلل يف املحفلل 
اللدويل األهلم، واللذي سليجذب 

جميع انظار العالم”.
أوملبيلاد  ان  اىل  اإلشلارة  تجلدر 
طوكيلو مهلددة بالتأجيلل ايضاً 
ملرض  خطلر  اسلتمر  حلال  يف 

“كورونا”.

بغداد/ متابعة الزوراء
توجله رئيلس االتحلاد العراقي لكلرة القدم املسلتقيل، عبلد الخالق 
مسعود، ونائبه عيل جبار، اىل محكمة تحقيق الرصافة بشأن القضية 

التي رفعها درجال ضد اتحاد الكرة.
وقلال مصلدر إن “وزير الشلباب والرياضة، احمد ريلاض، اصطحب 
رئيس اتحاد الكرة املسلتقيل ونائبه اىل محكملة تحقيق الرصافة من 

اجل التقدم بطلب اطاق رساحهما بكفالة”.
وأوضلح أن “قايض محكمة تحقيق الرصافلة وافق عىل اطاق رساح 
منلح مسلعود وجبلار بتعهد شلخيص ملن املتهمني بالحضلور امام 

املحكمة املختصة يف حال استمرار الشكوى”.
وأضلاف املصدر، الذي فضل عدم الكشلف عن اسلمه، أن “درجال لم 
يتنازل حتى اآلن عن القيض،ة حيث ينتظر تشكيل هيئة مؤقتة لاتحاد 

كي يضمن عدم عودة أعضاء اتحاد الكرة الحاليني يف املستقبل”.
تجلدر اإلشلارة اىل درجال كان قد تقدم بشلكوى ضلد االتحاد بتهمة 

تزوير النظام األسايس لاتحاد وتزوير االنتخابات.



منذ تويل اإليطايل كارلو أنشيلوتي تدريب إيفرتون االنكليزي يف 
كانون األول/ ديسمرب املايض، عقب إقالة سلفه ماركو سيلفا، 
حصل الفريق عىل نقاط أكثر من أي فريق آخر يف البطولة فيما 
عدا ليفرب�ول املنفرد بالص�دارة. وبس�بب 17 نقطة حصدها 
خ�ال ه�ذه الفرتة صعد إيفرت�ون إىل املركز الس�ابع بني فرق 
البطول�ة العرشين ما يعزز فرصت�ه يف التأهل للعب يف الدوري 
األوروبي بينما يتخلف بفارق خمس نقاط فقط عن تش�يليس 
صاحب املركز الرابع أخر املراكز املؤهلة لدوري األبطال.  وعند 
تعيني أنش�يلوتي عىل رأس الجهاز الفني شكك كثريون ومنهم 
عدد من مشجعي الفريق يف قدرة املدرب اإليطايل املخرضم عىل 
االضط�اع بهذه املهمة.  وقال هؤالء إنه رغم خربة أنش�يلوتي 
وف�وزه بلق�ب دوري األبط�ال ثاث م�رات، إال أن�ه حقق هذه 
األلق�اب مع ميان وري�ال مدريد وفاز ب�دوري إنكلرتا املمتاز 
مع تشيليس، وأنه بذلك أثبت نجاح قدراته التدريبية مع الفرق 
الكبرية الراس�خة ولي�س يف بناء الف�رق املتواضعة وتطويرها 
وقيادتها للنجاح.  لكن يف الواقع جاءت انطاقة أنش�يلوتي يف 

عال�م التدريب عندما حول ميان صاح�ب األداء املتواضع إىل 
بط�ل ألوروب�ا دون الكثري من التغيريات يف التش�كيلة وذلك 
عن طريق تطبيق أساليب ومبادئ تدريبية صحيحة نجحت 
يف إخ�راج أفضل ما يف جعبة التش�كيلة بص�ورة أفضل من 
س�ابقيه.  ومثلما فشل املدرب الرتكي فاتح تريم يف تحويل 
ميان إىل قوة فعالة فش�ل املدرب الربتغايل ماركو س�يلفا يف 

تحويل العبي جوديس�ون بارك إىل قوة قادرة عىل املنافسة بني 
أول ثماني�ة فرق يف دوري إنكل�رتا.  وحالياً إيفرتون موجود يف 
املكان الذي يفرتض أن يتواجد فيه تقريباً يف الدوري االنكليزي. 
وإذا ما تعاقد الفريق مع بعض اإلضافات املهمة خال الصيف 

فإن أنشيلوتي ربما يقوده لنجاحات أكرب.  ومن الدوحة 
ق�ال األس�رتايل تي�م كاهي�ل الع�ب إيفرتون 

)2012 - 2014(، واصفاً أنشيلوتي: 
“إن�ه رجل نبي�ل، احرتمه كثرياً، 

ولديه هال�ة عظيمة يف الوقت 
الحايل، يحلق إيفرتون وهو 

تح�ت قيادته. م�ن خال 
خربته ومعرفته”. وختم 
حديث�ه ح�ول إمكاني�ة 
إيفرت�ون  تحصي�ل 

ملركز مؤهل إىل دوري 
فقال  أوروبا  أبطال 
منتخ�ب  كابت�ن 

أسرتاليا السابق: 
“مع أنشيلوتي، 
يشء  كل 

ممكن”.

يبدو باريس س�ان جريمان مرش�ح لبلوغ 
الدور نصف النهائي ملس�ابقة كأس فرنسا 
يف كرة القدم التي تش�هد مواجهة قوية بني 

ليون وضيفه مرسيليا.
ويح�ل باري�س س�ان جريم�ان، متص�در 
ال�دوري وحامل لقب�ه يف العامني األخريين، 
ضيفاً ع�ىل ديجون الس�ابع عرش يف مهمة 
تب�دو يف املتناول بالنس�بة للفريق البارييس 
املنت�ي بانتصارات�ه الخمس�ة املتتالية يف 
الدوري آخرها عىل ضيفه ليون 4 - 2 األحد 

املايض يف ختام املرحلة الرابعة والعرشين.
وتأت�ي مواجه�ة ديج�ون قبل أس�بوع من 
حل�ول باري�س س�ان جريم�ان ضيفا عىل 
بوروس�يا دورتموند األملاني يف ذهاب الدور 
ثمن النهائي ملس�ابقة دوري أبطال أوروبا 
التي يلهث منذ مواس�م وراء الظفر بلقبها 

للمرة األوىل يف تاريخه.
وح�رص املدير الري�ايض لن�ادي العاصمة 
الربازي�ي ليوناردو عىل التأكي�د بأن فريقه 
“ال يخ�وض مب�اراة حي�اة أو م�وت ض�د 
بوروس�يا دورتمون�د” مش�رياً إىل أن�ه “إذا 

خرسنا، فسنحاول العام املقبل”.
وانتق�د ليون�اردو يف ترصي�ح لقن�اة “كنل 
بلوس” عق�ب الفوز عىل ليون “الس�لبية” 
التي يشعر بها “حول الفريق”، وقال: “علينا 

أن نتخلص من هذه السلبية. ليس ممنوعاً 
أن نكون س�عداء بما حققن�اه”، مذكرا أن 
النادي يتصدر الدوري بفارق 12 نقطة عن 
أقرب مطارديه مرسيليا وأنه حقق مشواراً 
رائع�اً يف دور املجموع�ات يف دوري األبطال 

)5 انتصارات وتعادل واحد(.
يذك�ر ان مش�وار باريس س�ان جريمان يف 
املس�ابقة القارية العريقة توقف عند الدور 
ثمن النهائي يف املواسم الثاثة األخرية، وهو 
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وتتج�ه األنظ�ار الي�وم األربع�اء إىل ملعب 
غروباما الخاص بنادي ليون حيث سيكون 
مرسحاً للقمة امللتهب�ة بني صاحب األرض 
وضيفه مرس�يليا صاحب املرك�ز الثاني يف 
الدوري. وكان ليون أعرب عن اس�تيائه من 
برمج�ة مواجهته ملرس�يليا يف الثاني عرش 
من الش�هر الح�ايل، وق�ال يف بي�ان: “هذه 

املب�اراة تأتي بعد ثاثة أيام فقط عىل رحلة 
صعب�ة للن�ادي إىل باريس يف إط�ار املرحلة 
الرابعة والعرشين من الدوري والتي تفرض 
عودة الفريق يف وقت متأخر من صباح أول 

أمس االثنني إىل ليون”.
وأضاف أن النادي “يش�عر بالضيق الشديد 
أكثر إزاء هذا القرار خصوصا أن مرس�يليا 
الذي يس�تقبل تولوز بعد ظهر يوم الس�بت 
املايض )8 ش�باط/فرباير( سيس�تفيد من 

يوم راحة إضايف”.
وتاب�ع أن الن�ادي “س�يخوض باملناس�بة 
مبارات�ه ال��11 يف 40 يوما من�ذ الرابع من 
كانون الثاني/يناير”، منددا “بعدم اتس�اق 
ه�ذا الق�رار ال�ذي تفرض�ه هيئ�ات الب�ث 

التلفزيوني”.
ولن تكون مهمة ليون سهلة امام مرسيليا 
ال�ذي ل�م يذق طع�م الخس�ارة يف مبارياته 
ال��13 األخ�رية يف ال�دوري وتحدي�دا من�ذ 
س�قوطه املذل أمام باريس س�ان جريمان 
صف�ر- 4 يف ب�ارك دي برانس يف 27 ترشين 
األول/أكتوب�ر امل�ايض، فيم�ا من�ي لي�ون 
بخس�ارتني يف مبارياته الثاث االخرية التي 

لم يذق فيها طعم الفوز يف الدوري.
وكان الربتغ�ايل أندريه في�اش بواش مدرب 
مرس�يليا أعرب عن ارتياحه عقب س�حب 

إىل لي�ون  القرع�ة واعت�رب رحل�ة فريق�ه 
ب�”الخرب الجيد والحافز الكبري لاعبني”.

وق�ال فياش بواش: “ال، إنها ليس�ت قرعة 
س�يئة، إنها فرص�ة كبرية لخ�وض مباراة 
كب�رية”، مضيفا الحافز موجود بالفعل، لو 
أوقعتن�ا القرعة ضد ديج�ون عىل أرضنا أو 
ض�د فريق آخر، فقد نواج�ه خطر الرتاخي 
قلي�ا، ولكن األمر لي�س كذلك ضد منافس 

كبري لليون لعرشات السنوات”.
وتاب�ع: “لقد قدمن�ا مب�اراة رائعة ضدهم 
يف فيل�ودروم )الف�وز 2 - 1 يف 10 ترشي�ن 
الثاني/نوفم�رب امل�ايض(، صحي�ح أنه من 
الصعب اللعب هناك )يف ليون(، ولكننا نملك 
كل يشء لتقديم مباراة رائعة يف كرة القدم. 
ليون اس�تعاد مس�تواه مع )مدربه( رودي 

غارسيا”.
ويختت�م ال�دور ربع النهائي غ�دا الخميس 
بلقاء إيبين�ال من الدرج�ة الوطنية الثانية 
مع ضيفه س�انت إتي�ان يف مب�اراة صعبة 
األرض  صاح�ب  وأن  خصوص�ًا  لألخ�ري 
مفاج�أة املس�ابقة أطاح بضيف�ه ليل من 

ثمن النهائي بالفوز عليه 2 - 1.
ويعان�ي س�انت إتي�ان محلي�اً حيث حقق 
فوزين يف مبارياته ال�11 األخرية )8 هزائم 

وتعادل واحد(.

تع�ادل نادي الوحدة اإلماراتي مع ضيفه األهي الس�عودي  1-1 عىل س�تاد 
آل نهي�ان يف أب�و ظبي، ضمن الجول�ة األوىل من منافس�ات املجموعة األوىل 
يف دوري أبطال آس�يا 2020. وتقدم األهي عرب هدف عبدالفتاح عس�ريي يف 
الدقيقة 60، قبل أن يدرك الوحدة التعادل يف الوقت القاتل عن طريق الكوري 

ريم تشانغ وو )90(.
وش�هدت املباراة الثانية ضم�ن ذات املجموعة تعادل الرشط�ة العراقي مع 

ضيفه االستقال اإليراني 1-1 عىل ستاد فرانسوا الحريري يف أربيل.
وتس�اوت أندية الوحدة واألهي والرشطة واالس�تقال برصيد نقطة واحدة 

من مباراة لكل منها بعد نهاية الجولة األوىل.
بحث الفريق الس�عودي عن مباغته مضيفه يف وقت مبكر من زمن الش�وط 
األول حينما استقبل س�لمان مورش كرة داخل منطقة الجزاء وسددها كما 
يج�ب لكن مدافع الوحدة ل�وكاس بيمينتا أنقذ املوقف وأبع�د الكرة قبل أن 
تتهادى يف الشباك )7(. رغم االمتداد املبكر لألهي نحو مناطق الوحدة إال أن 
األخري فرض حضوره بتس�ديدة قوية عن خميس إس�ماعيل كرة قوية من 
خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس األهي يارس املس�يليم بصعوبة إىل ركلة 
ركني�ة يف الدقيق�ة 11. وأكد إس�ماعيل مطر خطورة الوح�دة عندما إنربى 
لركلة حرة مبارشة عىل مش�ارف منطقة الجزاء علت العارضة )22(، أتبعه 
زميله املهاجم سيباس�تيان تيغايل بتس�ديدة قوية وجدت يارس املسيليم لها 
باملرصاد يف )24(. وتناوب الفريقان الس�يطرة عىل مجريات اللعب يف الربع 
س�اعة األخري من الشوط األول مع غياب الفرص الحقيقية للتسجيل لتأتي 

صافرة حكم اللقاء معلنة نهاية الحصة األوىل بالتعادل السلبي.
بعد مرور دقيقتني من بداية الش�وط الثاني كاد تيغايل أن يفتتح التس�جيل 

للوحدة لكن كرته الزاحفة تعامل معها املسيليم بنجاح.
ظهر األهي بصورة أفضل نس�بياً من ضيفه، وأرس�ل سلمان مورش تهديداً 
رصيحاً ملرمى الوحدة عندما أرس�ل كرة قوية تصدى لها محمد الش�اميس 
بنجاح )55(، لكن زميله عبدالفتاح عس�ريي أحسن استغال الفرصة التي 
سنحت له بعد أن توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مألت الشباك هدف 

التق�دم األول للضي�وف )60(. وكث�ف أصح�اب األرض من املح�اوالت أماً 
بالتعديل، واس�تقبل إس�ماعيل مطر كرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة 
كما يجب لكن املسيليم تألق يف إبعادها إىل ركلة ركنية )71(، كما ألغى حكم 
اللق�اء هدف�اً للكونغويل بول مبوكو )75( بس�بب التس�لل. ويف غمرة بحث 
الوحدة عن هدف التعادل، اس�تغل البديل سعيد املولد تقدم الدفاع اإلماراتي 
وانفرد يف املرمى لكن الش�اميس استبسل يف الذود عن مرماه وأبعد الكرة إىل 
ركل�ة ركني�ة )78(. ونجح الكوري رم تش�انغ وو يف ترجمة الضغط لفريق 
الوح�دة عندما اس�تغل الك�رة التي لم يحس�ن الدفاع األه�اوي يف إبعادها 
مس�دداً الك�رة بنجاح يف املرمى ه�دف التعادل الثم�ني يف الدقيقة )90( من 
عم�ر املباراة لتنتهي املواجهة بالتعادل اإليجاب�ي. وتقام الجولة الثانية من 
منافسات املجموعة يوم االثنني 17 شباط/فرباير، حيث يلتقي الرشطة مع 

الوحدة يف أربيل، واألهي مع االستقال يف الكويت.
ونج�ح ن�ادي الهال الس�عودي حامل اللق�ب يف تحقيق بداي�ة قوية بعدما 
تغلب عىل ش�هر خودرو اإليراني بهدفني نظيفني عىل س�تاد نادي الوصل يف 

دبي، ضمن الجولة األوىل من منافس�ات املجموعة الثانية يف 

دوري أبطال آس�يا 2020. وس�جل أندريه كاريل�و )45( وبافيتمبي غوميز 
)69( ه�ديف الفوز لصالح نادي الهال. وش�هدت املب�اراة الثانية ضمن ذات 
املجموعة فوز باختاكور األوزبكي عىل ضيفه ش�باب األهي دبي 2 - 1 عىل 
ستاد باختاكور يف طشقند. وتصدر الهال ترتيب املجموعة برصيد 3 نقاط 
من مباراة واحدة، بفارق األهداف أمام باختاكور، يف حني بقي رصيد شباب 
األهي وشهر خودرو خالياً من النقاط. وكان الهال توج بلقب البطولة العام 

املايض بعدما تغلب يف الدور النهائي عىل أوراوا ريد دايموندز الياباني.
وبادر الهال للهجوم من البداية وضغط عىل مرمى ش�هر خودرو بحثاً عن 

تسجيل هدف مبكر يريح يف األعصاب.
وس�نحت فرص�ة للفريق الس�عودي يف أول ربع س�اعة ع�رب محاولة يارس 
الش�هراني الذي اس�تلم تمريرة أندريه كاريللو وس�دد محاولة مرت خارج 
الخش�بات الثاث. واس�تمرت مح�اوالت حامل اللقب، فجرب سيباس�تيان 
جيوفينك�و حظه يف التس�ديد من خارج منطقة الج�زاء ولكن الكرة ذهبت 
خ�ارج املرم�ى، وعاد جيوفينكو ليس�دد كرة تألق الح�ارس اإليراني مهدي 

رحمتي يف التصدي لها.
وأثم�ر ضغط الهال عن تس�جيل هدف التق�دم يف الدقيقة 45 بعدما انطلق 
جيوفينك�و يف الجه�ة اليرسى وهيأ ك�رة متقنة عىل حاف�ة منطقة الجزاء 

وصلت أمام كاريللو ليسددها جميلة يف املرمى.
يف الشوط الثاني لم تتوقف هجمات الهال، ليسجل الهدف الثاني يف الدقيقة 
69 عندما استلم كاريللو تمريرة سالم الدورسي ومر من مدافع قبل أن يهئ 

الكرة أمام بافيتمبي غوميز ليحولها بسهولة يف الشباك.
وكانت أبرز محاوالت ش�هر خودرو يف املباراة قب�ل دقائق قليلة من صافرة 
النهاي�ة عرب تس�ديدة مياد س�ارالك التي تص�دى لها الحارس الس�عودي 
عبدالله املعيوف. وتقام الجولة الثانية من منافس�ات املجموعة يوم االثنني 
17 ش�باط/فرباير، حيث يلتقي شباب األهي مع الهال يف دبي، وباختاكور 
مع ش�هر خ�ودرو يف طشقند.ويش�ار إىل أن أول فريقني م�ن كل مجموعة 

يحصان عىل بطاقتي التأهل إىل دور ال�16.
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إميري ُيربر فشل جتربته مع آرسنال

سعر سانشو حيول أنظار ليفربول 
صوب جنم آخر بالبوندسليجا

اعالم الكرتوني كأس فرنسا... مارسيليا وسان جريمان مرشحان لبلوغ نصف النهائي

دوري أبطال آسيا...الوحدة يعادل األهلي يف الوقت القاتل وحامل اللقب يتفوق على شاهر خودرو 

كش�َف اإلس�باني أوناي إيمري املدير الفني الس�ابق آلرسنال، 
أسباب فش�ل تجربته مع املدفعجية التي اس�تمرت 18 شهرًا، 
قب�ل إقالت�ه يف نوفم�رب/ ترشين الثان�ي املايض، بعد سلس�لة 
اس�تمرت ل�7 مباري�ات بدون أي انتصار. وق�ال إيمري، خال 
حوار م�ع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنس�ية: “آرس�نال كان 
ن�اد عىل منحدر هبوطي مدة عامني قب�ل وصويل، وتوقفنا عن 
الس�قوط وبدأنا يف إعادة بناء الفريق والوصول لنهائي الدوري 
األوروب�ي واحت�ال املركز الخام�س يف الربيمريلي�ج، وبفارق 
نقطة وحي�دة عن توتنهام”. وأض�اف: “حاولنا التأهل لدوري 
أبطال أوروبا لكن األمور سارت بشكل سيئ يف النهاية، وكانت 
لدينا فرصة مواصلة التحس�ن”. وتابع: “فقدنا قادتنا األربعة 
كوتشيلني، بيرت تشيك، آرون رامزي، وناتشو مونريال، وبعض 
النجوم لم يكن س�لوكهم جيدا”. واختت�م: “مع أخذ كل ذلك يف 
االعتب�ار، كنا بحاج�ة إىل الوقت للنجاح يف انتقالنا إىل آرس�نال 

الجديد، والذي كنت أريده”.

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، الثاثاء، ع�ن تفكري ليفربول يف 
االنس�حاب من الرصاع عىل اإلنجليزي الش�اب جادون سانش�و، 

نجم بوروسيا دورتموند، يف فرتة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويعد سانش�و هدًفا للعديد م�ن األندية األوروبي�ة مثل ليفربول 
ومانشس�رت يونايتد وتشيليس، باإلضافة إىل ريال مدريد وباريس 
س�ان جريمان. وبحس�ب صحيف�ة “ذا ص�ن” الربيطانية، فإن 
ليفرب�ول مهت�م بالفع�ل بض�م سانش�و، إال أن املطال�ب املالية 
لدورتمون�د ق�د تجعله يرتاج�ع ع�ن الصفقة ويص�وب أنظاره 
تجاه نجم آخر من البوندس�ليجا. وأشار التقرير إىل أن دورتموند 
لن يقب�ل بأقل من 117 ملي�ون يورو، نظري بيع سانش�و. ويعد 
املهاج�م األملان�ي تيمو فرين�ر، مهاجم اليبزيج، هو االس�م الذي 
يلقى قبوال كبريا داخل ليفربول، خاصة من جانب يورجن كلوب، 
املدي�ر الفني للريدز. ويقدم فرينر مس�تويات ممي�زة للغاية مع 
اليبزيج هذا املوس�م، كما أن قيمته الس�وقية أقل بفارق ملحوظ 

عن سانشو، وهو ما يشجع كلوب عىل تفضيل املهاجم األملاني.

كوتينيو ال ميانع الرحيل صوب سان جريمان

ناجتس يعود من بعيد أمام سبريز

أنشيلوتي يقلب إيفرتون رأساً على عقب

نيمار يظهر بإطاللة غريبة

مفكرة الزوراء

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزية، الثاث�اء، أن ال�رصاع عىل 
الربازيي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة املعار إىل بايرن ميونخ، يف 

قوًي�ا للغاي�ة. وانتق�ل كوتيني�و إىل الصيف املقبل سيكون 
املوسم  مطلع  الج�اري عىل س�بيل اإلع�ارة من بايرن 
مع أحقية الرشاء مقابل برشلونة، مدة موسم 

الن�ادي البافاري ال 120 مليون يورو، لكن 
الاع�ب بهذا  الضخ�م.ينوي ض�م  املبل�غ 

وبحس�ب صحيف�ة “ديي إكس�ربيس” اإلنجليزية، ف�إن هناك فرق 
كربى يف إنجلرتا تسعى إلعادة كوتينيو إىل الربيمريليج، هي مانشسرت 
يونايتد، مانشسرت سيتي، توتنهام، آرسنال، إىل جانب ناديه السابق 
ليفرب�ول. باإلضافة، إىل ذلك، فإن هناك اهتماًما فرنس�ًيا من جانب 
باريس س�ان جريمان بضم الاعب. وأوضحت بحسب املحيطني من 
الاعب، أن عرض س�ان جريمان ربما يلقى قبوال أكثر من كوتينيو، 

الذي لعب يف جميع الدوريات األوروبية الكربى، عدا الفرنيس.

انتفَض دنفر ناجتس بعد التأخر بفارق 23 نقطة يف الربع الثالث، ليفوز 
127 - 120 عىل س�ان أنطونيو س�بريز يف دوري كرة السلة األمريكي 
للمحرتف�ني. وأحرز جامال موراي 26 نقطة وأضاف بول ميلس�اب 
22 نقط�ة، كما س�جل نيك�وال يوكيتش 19 نقطة وم�رر 13 كرة 
حاسمة واستحوذ عىل ثماني كرات مرتدة، ليحقق ناجتس فوزه 
الثال�ث عىل التوايل. كما أن هذا االنتصار الثامن لناجتس يف آخر 
عرش مباريات. وتصدر الماركوس ألدريدج العب سبريز قائمة 
املس�جلني برصيد 33 نقطة وأضاف ديري�ك وايت 15 نقطة، 
لكن الفريق خرس لخامس مرة عىل التوايل. واستمرت معاناة 
س�بريز بعدما خرس للمرة الثامنة يف عرش مباريات. هذه أول 
مواجه�ة بني الفريقني من�ذ املرحلة األوىل ل�ألدوار اإلقصائية 

للمسابقة يف 2019.
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فاجأ نيمار جونيور نجم باريس سان جريمان، متابعيه عىل مواقع 
لو  صحيفة  ونرشت  استثنائية.  بإطالة  االجتماعي  التواصل 

باريزيان صورة النجم الربازيي، وهو حليق الرأس تماما، ليظهر 
»عسكرية«  إطالة  يف 

الصحيفة. لتعبري  وفقا 
إقدام  كواليس  وكشفت 
نيمار عىل حاقة شعره 
فعل  أنه  مؤكدة  تماما، 

بعيد  احتفاله  قبل  ذلك 
فرباير/   5 يوم  مياده 

شباط املايض، لكنه ظهر يف 
العامة،  املناسبات  ويف  الحفل 

إىل  وأشارت  قبعة.  يرتدي  وهو 
شعره  لحاقة  اضطر  نيمار  أن 

تماما بسبب صبغة اللون الوردي التي ظهر بها خال مباراة مونبيلييه. 
ونقلت لو باريزيان عن خبري يف الصباغة، أن نيمار اضطر لثاث عمليات سحب 

للون شعره من أجل أن يصبغه بالوردي، الذي يتاىش بعد غسل الشعر 6 مرات.
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نتيجة لخفض دعمها المالي

“إعالميون من أجل األخوة اإلنسانية”.. تسويق خلطاب التسامح
أبوظبي/وكاالت: 

نظ�َم مجل�س حكم�اء املس�لمني التجم�ع 
اإلعالم�ي العرب�ي األول “إعالميون من أجل 
األخوة اإلنسانية” يف أبوظبي، إحياء للذكرى 
األوىل لتوقيع وثيقة األخوة اإلنسانية. ويؤكد 
التجم�ع ع�ى دور الصحفي�ني يف تس�ويق 
خطاب التس�امح وإغفال خطاب الكراهية 

والتفرقة.
وطالب سلطان فيصل الرميثي األمني العام 
ملجلس حكماء املسلمني الصحفيني يف العالم 
باحرتام املعايري املهني�ة املعروفة، لكن دون 
إنكار إنس�انيتهم، حتى ال يتحّولوا إىل مجرد 

آالت تنسخ بال مشاعر.
وقال الرميثي الذي كان يتحدث يف الجلس�ة 
اإلعالم�ي  التجم�ع  لفعالي�ات  االفتتاحي�ة 
العرب�ي “إع�الم من أج�ل اإلنس�انية” الذي 
ب�دأ أعماله، االثن�ني، بالعاصم�ة اإلماراتية 
أبوظب�ي بمناس�بة الذك�رى األوىل لتوقي�ع 
وثيق�ة األخوة اإلنس�انية بني ش�يخ األزهر 
أحمد الطيب والبابا فرنس�يس بابا الكنيسة 
اإلنس�انية  تك�ون  أن  “نري�د  الكاثوليكي�ة 
الصادق�ة يف دواخلهم مهمة أكثر من قواعد 
الكتابة، أو صناعة العناوين.. نريد أْن يكون 
خري اإلنسان بالنس�بة إليهم أثمن من َسْبق 

صحايف أو انفراد بمقابلة!”.
وانطلق�ت ، فعالي�ات “التجم�ع اإلعالم�ي 
العرب�ي م�ن أجل األخ�وة اإلنس�انية” الذي 
تس�تضيفه العاصم�ة اإلماراتي�ة أبوظب�ي 
تح�ت رعاي�ة مجل�س حكم�اء املس�لمني، 
بمش�اركة الش�يخ نهيان مب�ارك آل نهيان 
وزير التس�امح اإلماراتي وسلطان الرميثي 
األم�ني الع�ام للمجل�س واملستش�ار محمد 
عبدالس�الم أمني عام لجنة األخوة اإلنسانية 
ووزير إعالم الفاتيكان باولو روفيني وقيس 
الع�زاوي أمني عام مس�اعد جامع�ة الدول 

العربية و200 من قيادات اإلعالم العربي.

ترس�يخ  إىل  اإلعالم�ي  التجم�ع  ويه�دف 
مفه�وم األخ�وة اإلنس�انية ليك�ون واقع�ا 
ممارس�ا وملموس�ا يف الحضارة اإلنسانية، 
إىل جان�ب االتفاق عى إيج�اد ميثاق موحد. 
وتضمن املؤتمر عددا م�ن ورش العمل التي 
ش�اركت فيها قيادات إعالمية عربية بارزة، 
لبح�ث القضاي�ا اإلعالمي�ة املع�ارصة مثل 
انتش�ار خطاب الكراهية يف مواقع التواصل 
االجتماع�ي وكيفية مواجهتها، ومناقش�ة 
كيفية الوصول إىل لغة عربية موحدة خالية 

من التمييز والعنرصية والكراهية.

وألق�ى الش�يخ نهي�ان بن مب�ارك آل نهيان 
وزي�ر التس�امح اإلماراتي الكلمة الرئيس�ة 
للتجم�ع ق�ال فيه�ا إن “التجم�ع اإلعالمي 
العربي يسعى إىل التأكيد عى الدور املحوري 
ويف  اإلنس�ان،  توعي�ة  يف  العرب�ي  لإلع�الم 
تش�كيل الس�لوك العام لألفراد واملؤسسات، 
بما يس�هم يف تحقيق أهداف وثيقة أبوظبي 

لألخوة اإلنسانية”.
ودعا وزير التس�امح اإلعالميني إىل أن يكون 
نرش مب�ادئ التس�امح واألخوة اإلنس�انية 
ج�زءا مهما يف عمل وس�ائل اإلع�الم، معربا 

ع�ن تقديره ل�دور اإلعالم امله�م يف التعريف 
بوثيقة أبوظبي لألخوة اإلنسانية.

م�ن جانبه، ق�ال أمني عام مجل�س حكماء 
املسلمني “إنه بالرغم من أن مهنة الصحافة 
واإلعالم غالبا م�ا تحكمها قواعد مثل اكُتب 
وال َتكتب، وافع�ل وال تفعل، وكن حياديا أو 
مس�تقال، إال أنَّ األمر ليس بهذه الس�هولة، 
بالنظ�ر إىل أن الصحف�ي ه�و إنس�ان ل�ه 
مشاعر، ويف الوقت الذي ينبغي فيه أن تظل 
الصحافة مستقلة وموضوعية، فعلينا أيضا 
أن نح�ذر م�ن أن تتحول تل�ك القيم إىل وهم 

ومربر النعدام اإلنسانية.
وتاب�ع قائال “اإلع�الم يلعب دورا رئيس�ا يف 
الرتويج لخطاب أخوي قائم عى التس�اُمح 
والعيش املش�رتك، واح�رتام اآلخ�ر وتنوّعه 
الثقايف والحضاري، وشهدنا نماذج إعالمية، 
تنرش خطابا ال إنس�انيا ُيْش�ِعُل نار الفرقة 
وُيؤّجج الكراهّية، نحن هنا اليوم لنختار إىل 

أي جانب نقف!”.
م�ن جانب�ه، ع�رب وزي�ر إع�الم الفاتيكان 
باول�و روفيني، عن امتنان�ه ملجلس حكماء 
املسلمني لتنظيمه هذه االتفاقية حول رؤية 
مش�رتكة لإلخاء اإلنس�اني يف عالم اإلعالم. 
وتاب�ع “نع�رف جميعا مدى أهمّية وس�ائل 
اإلعالم يف بناء األخوة العاملية، وكيف يمكنها 
أيض�ا أن تك�ون الدرب لالس�تمرار يف تغذية 
س�وء التفاه�م واالس�تياء والع�داوة، هذه 
األم�ور الت�ي ولألس�ف قد عّق�دت حارضنا 

وهّددت مستقبلنا”.
وق�ال وزي�ر إع�الم الفاتي�كان إن “وثيق�ة 
األخ�وة اإلنس�انية الت�ي تّم توقيعها لس�نة 
�ل هذه  خل�ت ه�ي الت�ي تطل�ب من�ا تحمُّ
املس�ؤولية املش�رتكة، تطلب من�ا أن نعمل 
مع�ا، كأش�خاص ذوي إرادة صالح�ة، لكي 
يحمل العرص الرقمي، عرص وسائل اإلعالم، 
وع�رص التواص�ل، ثقافة االح�رتام املتبادل، 
فالوثيق�ة ج�ر، ونح�ن مدع�وون جميعا 

لعبور هذا الجر”.
م�ن جانبها أعرب�ت إيرينا بوكوف�ا، املديرة 
العام�ة الس�ابقة ملنظم�ة اليونس�كو، عن 
االحرتام والتقدي�ر للجهود التي تبذلها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف مجال التس�امح 
واالحرتام املتبادل ونرش رسالة سامية حول 

العالم.
وقالت ”إن ما يشهده العالم يف الوقت الحايل 
من أح�داث مؤس�فة يعت�رب بمثاب�ة إنذار، 
إذ يقلقن�ي خط�اب الكراهي�ة والرصاعات 

الدائ�رة وافتق�اد روح املحب�ة والتعاون بني 
الناس ، يف النهاية كلنا برش ننتمي إىل ديانات 
ومعتق�دات وإثنيات مختلف�ة ولكننا عائلة 
واح�دة نعيش عى نفس الكوكب وأعتقد أن 

هذه رسالة يف منتهى األهمية”.
من جانب�ه، ق�ال اإلعالمي يوس�ف الهوتي 
“نحن الس�بب يف الكث�ري من املش�اكل التي 
حدث�ت يف العال�م بس�بب طريق�ة التن�اول 
اإلعالم�ي”. وأض�اف “أصبحن�ا نتأثر بقتل 
الحي�وان، وال نتأث�ر بم�وت إنس�ان، فنجد 
القنوات الفضائية ال تهتم بقتى يف فلسطني 
والعراق وغريهما، ويجب أن تكون )الوثيقة( 
جزءا من املناهج يف املدارس يف الدول العربية 
واإلس�المية، وهذه الوثيقة هامة جدا وال بد 
أن تنترش يف كل رب�وع العالم مع العمل عى 
تطبيقها”. وأش�ار اإلعالمي عمرو الليثي إىل 
أن اإلعالم�ي ه�و األداة التي يمك�ن أن تنفذ 
املراد، “نحن مقرصون وال نعرب عن مشاكل 
الفقراء واملهمش�ني بالش�كل ال�كايف، هناك 

إشكالية ضمري إعالمي”.
وم�ن جانبه�ا، أوضحت اإلعالمي�ة كارولني 
فرج “نحن كإعالميني نعلم أن دساتري بالدنا 
أعطتنا نفس الحق، مسلم ومسيحي، ولكن 
البعض يتساءل باس�تخفاف إن كنا جميعا 

نحصل عى نفس الحقوق”.
وق�ال اإلعالم�ي طون�ي خليف�ة “اإلع�الم 
املرئي واملكتوب إىل زوال وما س�يتبقى إعالم 
السوش�يال ميديا، فالدولة هي التي فرضت 
“اإلعالم�ي  وأض�اف  للتعاي�ش”.  نظام�ا 
يت�رصف وف�ق سياس�ة الجهة الت�ي يعمل 

لصالحها، ال نمتلك حرية القرار”.
من جانبه ذكر األمني العام املساعد لجامعة 
الدول العربية، قيس العزاوي، أن نجاح هذه 
الجه�ود واملبادرات ره�ني بمواكبة إعالمية 
جي�دة ومهنية وقادرة عى مد الجس�ور بني 

صناع القرار.

واشنطن/أ ف ب:
 أعلنْت وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( عن نيتها إغالق النس�خة املطبوعة من صحيفتها 
اليومية “س�تارز آند س�رتايبس” التي يع�ود تاريخ الطبعة األوىل منه�ا إىل العام 1861 خالل 

الحرب األهلية األمريكية.
وأوضح�ت املديرة املالية يف البنتاغون إالين مكاس�كر خالل تقديمه�ا مرشوع امليزانية للعام 
2021 للبنتاغ�ون “قررن�ا أنه يف العرص الحديث، لم تعد الصح�ف الورقية هي الطريقة التي 
نتواص�ل من خاللها”. وقد أك�دت بذلك معلومات أوردتها صحيفة “وول س�رتيت جورنال” 
حول هذه الجريدة اليومية املتخصصة يف الش�ؤون العس�كرية واملمولة جزئيا من البنتاغون 
لكن بخط تحرير مس�تقل. وكانت صحيفة “وول سرتيت جورنال” نقلت عن وثيقة ميزانية 
صادرة عن البنتاغون أن الوزارة “تتطلع إىل خفض دعمها املايل ل�”ستارز آند سرتايبس” مع 
انتقال الجمهور من وسائل اإلعالم املطبوعة إىل وسائل إعالم يمكن الوصول إليها عى نطاق 
أوس�ع”. ويف تغريدة عى حس�ابها يف “تويرت”، دافعت صحيفة “س�تارز آند سرتايبس” عن 
استقالليتها التحريرية. وكتبت “مهمة +ستارز آند سرتايبس+ ليست إيصال رسائل الوزارة 

أو القيادة العسكرية، بل أن تكون منشورا مستقال  يف خدمة القوات املسلحة”.
وتصدر الصحيفة نس�خا ورقية مطبوعة يف أنحاء العالم بما يف ذلك اليابان وكوريا الجنوبية 

وأملانيا وإيطاليا حيث تملك الواليات املتحدة قواعد عسكرية مهمة.
ويتم توزيع حواىل 12 ألف نس�خة يوميا عى قواعد يكون الوصول إىل اإلنرتنت فيها صعبا أو 

محظورا ألسباب أمنية.

اوهايو/متابعة الزوراء:
أطل�َق مواط�ن أردني اول ام�س االثنني 
“أوهاي�و  صحفي�ة  م�ن  األول  الع�دد 
بالعرب�ي”، وه�ي أّول صحيفة عربية يف 

والية أوهايو األمريكية.
وأكد رئي�س تحرير الصحيف�ة األردني، 
عبد الله املبيض�ني، أنها “منّصة موجّهة 
للعرب، سواء كانوا مقيمني بشكل مؤقت 
للدراسة أو العمل أو مقيمني بشكل دائم 
)يف أوهاي�و( إضاف�ًة إىل أصدقائه�م من 

ُمحبي اللغة والثقافة العربية”.
وش�دد املبيضني عى أن “أوهايو بالعربي” التي س�تصدر ش�هرياً، “تهدف إىل تسهيل عملية 

التواصل بني الجاليات العربية وجريانهم من مختلف الثقافات”.
وأوض�ح املبيض�ني يف بي�ان صحفي أن الصحيف�ة “تأتي اس�تجابة لحاجة الع�رب املتزايدة 
يف الحص�ول عى املعلوم�ات والوصول إىل الخدم�ات املحلية، إضافة إىل البق�اء عى صلة مع 
ثقافته�م العربية األصيلة”. وأضاف أن الصحيفة س�تقدم إيضاحات حول الحياة والقوانني 
والف�رص التجارية والتعليمية يف أوهايو، إضاف�ة إىل “نرش قصص نجاح أبناء الدول العربية 
ومش�اريعهم الرائ�دة يف مختلف مدن ومقاطعات الوالية”. يذك�ر أن والية أوهايو، التي يبلغ 
عدد س�كانها نحو 12 مليون نس�مة، صنِّف�ت كثامن والية أمريكية من حيث عدد الس�كان 

العرب، حيث تأوي حوايل 200 ألف شخص من أصول عربية.

واشنطن/وكاالت:
 ق�ال مارت�ن س�وريل، ال�ذي بنى 
وكال�ة اإلعالن�ات دابلي�و بي.ب�ي 
الق�رن  م�ن  الثمانين�ات  يف   WPP
املايض بناء ع�ى “فكرة التلفزيون 
الكبرية” إن اإلعالنات أصبحت أكثر 
تحدي�ا بكث�ري م�ع ظه�ور “فريق 
املرعبني الخمسة” فيسبوك وغوغل 

وأمازون وعيل بابا وتنسينت.
وأك�د س�وريل أنن�ا دخلن�ا ع�رص 
“تخصي�ص اإلعالنات الش�خصية 

عى نطاق واسع اآلن بالفعل”.
ويعرّف سوريل “اإلعالن املخصص” 
بأن�ه “محتوى إعالني، ليس مثاليا 
حس�ب  مصم�م  عش�وائيا،  وال 
احتياج�ات املتلق�ي ويتم إرس�اله 
يف الوق�ت الذي يري�ده، عرب متابعة 

االختيارات التي يستجيب لها”.
وأنشأ سوريل رشكة إعالنية رقمية 
بحتة تحمل اس�م أس فور كابيتال 
تطبي�ق  أج�ل  م�ن   ،S4 Capital
لإلعالنات  الجدي�دة  االس�رتاتيجية 
املخصص�ة، ع�رب متابع�ة طريقة 

ونمط استخدام األفراد املختلفة.
وعى س�بيل املثال، اكتش�ف موقع 
الع�ادي  الش�خص  أن  فيس�بوك 
يقيض 1.7 ثانية تقريبا يف مشاهدة 
منش�ورات آخر األخبار “نيوزفيد” 
عى األجهزة املحمولة عن املنتجات 
املختلف�ة، لذلك اس�تخدمت رشكة 
أس ف�ور كابيت�ال تل�ك املعلومات 
يف إنش�اء إعالن�ات مس�تحرضات 
تجميل للعالمة التجارية الش�هرية 
لوريال L’Oréal مدتها ثانية واحدة 
فق�ط، اس�تجابة لنمط اس�تخدام 

الجمهور.
ويف نف�س اإلطار، س�اعدت رشكة 
األف�الم  منص�ة  أيض�ا  ف�ور.أس 
نتفليكس  اإللكرتونية  واملسلسالت 
يف الرتوي�ج ملسلس�لها  “ناركوس” 
إىل ملي�ون  ع�ن طري�ق تقطيع�ه 

مقطع قصري مختلف.
اإلعالن�ات  تق�وم  م�ا  وع�ادة 
املخصصة ع�ى مجموعة مرتابطة 

م�ن املالحظات، التي تدور يف حلقة 
واحدة، وتتس�بب طريقة تبنيها أو 
تكرارها يف معرف�ة امليول واألفكار 

الشخصية لفرد ما بعينه.
وي�رص س�وريل ع�ى أن الحيل�ة، 
يف  اإلعالن�ات  تل�ك  تتبعه�ا  الت�ي 
قراءة أفكار املس�تخدم تتمثل يف ما 
يسمى الثالوث املقدس، واملتمثل يف 
تخصيص االتصاالت، واتباع بيانات 
الرقم�ي  واملحت�وى  املس�تخدم، 
والربامج�ي املفضل، وكلها تدور يف 

حلقة مرتابطة.
س�رتيت  وول  صحيف�ة  ونقل�ت 
األمريكي�ة ع�ن س�وريل قول�ه إنه 
يمكن إط�الق مصطلح “الربمجة” 
عى هذه العملية، التي تعني الرشاء 
التلقائ�ي لإلعالن�ات م�ن مواق�ع 
مختلفة، حيث يتم عرض املحتوى 
واإلعالنات بناء عى سجل التصفح 
الخاص باملس�تخدم، وم�ن ثم يتم 
تعق�ب كل م�ا يش�اهده أو ينق�ر 
فوقه لتخصيص مجموعته التالية 
من اإلعالن�ات حتى -عى األقل من 
الناحية النظري�ة- يعرف الربنامج 

ما تريده بالضبط.

ورغ�م ه�ذا، ينصح س�وريل بعدم 
القلق، فه�ذه التكنولوجي�ا ال يزال 
أمامه�ا طري�ق طوي�ل لتص�ل إىل 
املثالية. فمعظم إعالنات فيسبوك ال 
تزال “تعرج بشدة” يف البدايات، كما 
يكره املس�تخدمون هذه اإلعالنات، 
خاصة اإلعالنات عن األش�ياء التي 
بحث�وا عنها مؤخرا، كم�ا أن كثريا 
منها يس�تمر يف العرض، حتى بعد 

رشاء املنتج املعلن عنه.
وم�ع ذل�ك، ف�إن ه�ذه اإلعالن�ات 
إىل ح�د م�ا،  تعم�ل بش�كل جي�د 
ويق�در س�وريل أن 60 باملئ�ة من 
إعالنات فيسبوك هي من الرشكات 
الصغرية واملتوسطة الحجم، وليس 
م�ن العالم�ات التجاري�ة الكربى، 
النوعي�ة م�ن  الت�ي ت�رى يف تل�ك 
اإلعالنات شيئا من التبذير واإلزعاج 

للمستخدمني.
وتثري اإلعالنات عالمات اس�تفهام 
كث�رية عن�د املدافعني ع�ن حقوق 
الخصوصي�ة، التي قد تنتهكها تلك 

الرشكات بشكل أو بآخر.
عام�ل  أن  س�وريل  ويعتق�د 
الخصوصية، خاصة يف ضوء قوانني 

الالئح�ة العام�ة لحماي�ة البيانات 
يف أوروب�ا، واإلصالح�ات الت�ي ت�م 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  إجراؤه�ا 
االجتماعي بعد االخ�رتاق والتدخل 
يف االنتخاب�ات، يعن�ي أن “ج�دران 
الحدائ�ق املس�ورة ق�د ارتفعت إىل 

أعى”.
ويقص�د س�وريل بذل�ك أن معايري 
الخصوصي�ة يف وس�ائل التواص�ل 
االجتماع�ي أصبحت أكثر تش�ددا، 
كم�ا ال يش�ارك الالعب�ون الكبار يف 
الفض�اء اإللكرتون�ي اآلن بياناتهم 
بنفس القدر كما كان الحال قديما.

وم�ن ه�ذا املنطل�ق، فأفض�ل حل 
ملكي�ة  املس�تخدمني  من�ح  ه�و 
بيان�ات االس�تخدام الخاصة بهم، 
مما يس�اعد عى تحس�ني إشارات 

األسعار للخدمات الرقمية.
ويبل�غ س�وق اإلعالن�ات الرقمي�ة 
م�ا يقرب من 500 ملي�ار، ويعتقد 
س�وريل أن غوغل تستحوذ عى ما 
يص�ل إىل 150 ملي�ار دوالر منه�ا، 
وفيسبوك 65 مليار دوالر، وعيل بابا 
وتينسنت 60 مليار دوالر وأمازون 
تق�رتب من نح�و 16 ملي�ار دوالر، 

ومايكروس�وفت تس�تحوذ ع�ى 7 
ملي�ارات دوالر، والباقي موزع عى 

عدة مواقع أخرى.
ومن بني الرشكات، التي يتوقع لها 
املنافس�ة برضاوة أيضا عى سوق 
اإلعالنات الرقمية، س�تكون رشكة 
باي�ت دان�س ByteDance، وه�ي 
الرشكة الصينية، التي تملك تطبيق 
الفيديوهات تيك توك، ومع دخولها 
الس�احة س�تتحول حرب البيانات 

بالتأكيد إىل معركة ملحمية.
واعتبارا من ش�هر نوفمرب املايض، 
ل�م تع�د رشك�ة نايك�ي للمالب�س 
ع�ى  مب�ارشة  تبي�ع  الرياضي�ة 
أمازون، حيث انضمت إىل العالمات 
التجارية: بريكنستوك ولوي فيتون 
ون�ورث في�س وباتاجوني�ا ورالف 
أند لوري�ن وروليكس وفانس ممن 
يرغب�ون يف امت�الك البيان�ات عرب 

منصاتهم الرقمية الخاصة.
ويف محاول�ة للتواصل م�ع العمالء 
مب�ارشة وجم�ع بياناته�م، قامت 
نسربيس�وببناء  نس�تلة  رشك�ة 
منص�ة تجاري�ة ضخم�ة تتعام�ل 
مع املس�تهلك مبارشة عرب توصيله 
التابعة لها،  باملتاجر والتطبيق�ات 
ودفعت ملقاهي ستاربكس ما يصل 
إىل 7 ملي�ارات دوالر، لتويل عمليات 
بي�ع القهوة والكبس�والت مبارشة 

آلالت نسربيسو.
أيض�ا، أصبحت خدمة البث املبارش 
م�ن ديزني بلس تص�ل مبارشة إىل 
املستهلك دون وس�يط، وذلك حتى 
تتمكن الرشكة م�ن امتالك جميع 

بيانات عمالئها.
ويف خط�وة أكث�ر جنون�ا، قام�ت 
رشك�ة بروكرت أن�د جامب�ل، وهي 
الجه�ة الت�ي تق�دم كل منتج�ات 
العناية بداية من بامربز إىل بانتني، 
ببناء قاعدة بيانات ألكثر من مليار 
مس�تهلك، أو ما يق�رب من نصف 
جميع البالغني عرب اإلنرتنت، لتضع 
العالم�ة  كل يشء تح�ت س�يطرة 

التجارية.

إعالنات املستقبل الرقمية تسبق تفكري البشر خبطوة
البنتاغون تنوي إغالق النسخة 

الورقية من صحيفتها

أردني يؤسس أّول صحيفة عربية
 يف أوهايو األمريكية

لندن/د ب أ:
 أعلن�ت هيئة اإلذاع�ة الربيطانية 
)ب�ي بي يس( عن خط�ط لتقديم 
سلسلة أفالم وثائقية عن ناشطة 
املن�اخ الس�ويدية الش�ابة جريتا 

تونربج.
وقالت وح�دة العل�وم يف “بي بي 
سلس�لة  س�تعرض  إنه�ا  يس” 
وثائقي�ة ع�ن “الحمل�ة الدولية” 
لوتنربج والتي ستضعها يف الخط 
األمامي لظاهرة التغري املناخي يف 
بعض م�ن األماك�ن األكثر غرابة 

عى وجه األرض.
اإلذاع�ة  هيئ�ة  وأوضح�ت 
جريت�ا  الربيطانية:”س�تلتقي 
أثناء س�فرها ليس فق�ط بكبار 

العلم�اء، ولك�ن أيض�ا بزعم�اء 
سياس�يني ورج�ال أعم�ال ذوي 
الستكش�اف  محاول�ة  يف  ثق�ل، 
األدل�ة العلمية معهم وحثهم عى 

التغيري”.
وأشارت “بي بي يس” إىل أن هذه 
السلس�لة م�ن األف�الم الوثائقية 
س�تحدد أيض�ا “رحل�ة تون�ربج 
البالغ�ة م�ن العم�ر 17 عاما اىل 
مرحل�ة البل�وغ مع اس�تمرارها 
يف مواجه�ة العواق�ب الحقيقي�ة 
إج�راءات  إتخاذ  للتقاع�س ع�ن 
حقيقية ملواجهة التغري املناخي”. 
وقال روب ليدل ، املنتج التنفيذي 
يف ” بي بي يس س�توديوز: “ربما 
يكون التغ�ري املناخي أهم قضية 

يف حياتن�ا، ل�ذا فقد ح�ان الوقت 
إلنتاج سلسلة موثوقة تستكشف 
ه�ذا  وراء  والعل�وم  الحقائ�ق 

املوضوع املعقد”.
وأضاف لي�دل:”أن نكون قادرين 
ع�ى تقدي�م ه�ذه السلس�لة مع 
جريتا هي ميزة استثنائية، حيث 
يساعدنا ذلك يف الغوص يف أعماق 
شخصية يمكن أن تصبح أيقونة 
عاملية وأحد أكثر الوجوه ش�هرة 

عى الكوكب”.
ولم تحدد “بي بي يس” موعد بدء 

بث هذه السلسلة الوثائقية.
وب�دأت الس�ويدية تونربج حركة 
عاملي�ة لج�ذب االنتب�اه إىل آث�ار 
تغ�ري املن�اخ م�ن خ�الل تغيبها 

ع�ن الذهاب إىل املدرس�ة كل يوم 
جمع�ة. وق�د ق�ادت أول إرضاب 

لطالب املدارس يف آب/أغس�طس 
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كاتبة تركية

جلدم أتاباي شانلي

ش�هد العال�م العرب�ي مؤخ�راً حرك�ة 
احتج�اج واس�عة س�لمية ومدني�ة من 
حي�ث التوج�ه واأله�داف واملمارس�ة، 
وعبثاً حاول�ت جهات مختلفة جرّها إىل 
العنف، وظلّت متمّسكة بسلميتها التي 
ه�ي أس�اس رشعيتها، وهك�ذا تمكنت 
من اإلطاح�ة بالرئيس الس�وداني عمر 
حسن البشري واضطّر الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة اإلقالع عن الرتشح 
لدورة خامس�ة كما استجاب لها رئيس 
الوزراء اللبناني س�عد الحريري بتقديم 
اس�تقالته، وأُجربت حكوم�ة عادل عبد 

املهدي عىل تقديم استقالتها.
ويف كل التجارب التاريخية فإن حركات 
التغي�ري تفّجر معها جمي�ع التناقضات 
أحدث�ت  س�واء  والس�لبية،  اإليجابي�ة 
التغيري املنشود أم لم تحدثه ، األمر الذي 
يثري رصاعات جديدة يف املستقبل، علماً 
بأن التغي�ريات ال تتحّق�ق دفعة واحدة 
وال تأتي ناج�زة أو كاملة أو نهائية، بل 
متدرج�ة وتراكمي�ة، وس�تواجهها عند 
كل منعط�ف تدافعاً ومطاول�ة بني من 
يريد إبقاء القديم عىل قدمه، وبني قوى 
التغي�ري ذاته�ا الت�ي س�ينفجر الرصاع 
داخله�ا أيضاً، بحكم تع�ارض املصالح 
ومحاولة كل فريق االس�تحواذ عىل أكرب 

قدر من النفوذ واالمتيازات للهيمنة.
وم�ن دون تف�اؤل ُمف�رط أو تش�اؤم 
ُمحبط، البّد من اإلش�ارة إىل أن حركات 
التغيري ليس�ت هندسة منجزة أو رسماً 
بياني�اً جاه�زاً أو خريط�ة طري�ق ذات 
خط�وط مس�تقيمة، كم�ا أنها ليس�ت 
وصفة س�حرية ألمراضن�ا االجتماعية 
دون منغصات أو أخطاء أو حتى خطايا، 
إنه�ا مثل كل عمل برشي معرّضة للنقد 
واملراجعة والتقصري، الس�ّيما إذا لجأت 
إىل العنف أو مارس�ته ك�رد فعل عىل ما 

تمارسه السلطات بحقها.
ويمك�ن الق�ول إن حرك�ة التغي�ري هي 
جزء من قانون التطور التاريخي ، الذي 
ل�ن يح�دث دون تراكم�ات، وهي حتى 
وإن ب�دت مفاجئ�ة، إاّل أّن ثمة أس�باباً 
موضوعي�ة وذاتية رضوري�ة الندالعها، 
وباستعادة مفهوم االنتفاضة يف » األدب 
املارك�ي«، فه�ي ظاه�رة خصوصي�ة 
يف كل مجتم�ع م�ع ما يمك�ن أن تفعله 
القوان�ني العام�ة، إْذ ال توج�د صيغ�ة 
جاه�زة يمكن اقتباس�ها أو تقليدها أو 
نس�خها، ألنه�ا تختلف م�ن مجتمع إىل 
آخ�ر باختالف درجة تط�وره التاريخي 
بطبقات�ه وأديان�ه وقوميات�ه ولغات�ه 

وهّوياته الثقافية املتعددة.
وإْن كانت ثمة س�مات عامة ومشرتكة 
بينها، تلك التي تجلت يف حركة االحتجاج 
»قياداته�ا«  غالبي�ة  أن  م�ن  األخ�رية 
واملش�اركني فيها هم من الشباب املتأّثر 

بالعومل�ة حيث لع�ب اإلع�الم والحداثة 
دورهم�ا يف تفج�ري طاقات�ه، والس�ّيما 
مواقع التواصل االجتماعي، كما أّن أبرز 
ش�عاراتها انصّب عىل الكرامة وتحسني 
األوضاع املعيشية ومحاربة الفساد، وإن 

عمقها الحقيقي هو الطبقة الوسطى.
لق�د ح�ار البع�ض يف تفس�ري انط�الق 
حركة االحتجاج وبهذا الحجم واالتساع 
الدع�اوى  تس�عفه  فل�م  واالمت�داد، 
اآليديولوجي�ة م�ن ع�دم وج�ود حامل 
اجتماع�ي أو قي�ادة معلوم�ة للحرك�ة 
محاوالً قياسها بمسطرة قديمة، لم تعد 
تصلح لعرص العوملة، واستسهل البعض 
اآلخ�ر اتهامه�ا بالخض�وع لتعليم�ات 
قوى مريب�ة وتدخ�الت خارجية، وهي 
موجودة بالفعل، ب�ل وحارضة عند كل 
متغرّي، تس�تطيع أن تحرش نفسها فيه 
رسيعاً، لكن هؤالء ينس�ون أو يتناسون 
املواطن�ة  وغي�اب  بالتميي�ز  الش�عور 
املتس�اوية وازدراء الكرام�ة اإلنس�انية 
التي ظلّت الس�لطات تمارس�ه لسنوات 

بحق املحكومني.
وثم�ة خصائ�ص مش�رتكة يف حرك�ة 
علنيته�ا  وه�ي  الجدي�دة،  االحتج�اج 
وعمومية شعاراتها وتش�ّبثها بهوّيتها 
الوطنية واس�تخدامها لشبكة التواصل 
االجتماع�ي، فلم يكن له�ا »عرّاب واحد 
» أو » أب قائ�د« أو »زعي�م مله�م«، وال 
حت�ى وجود«ح�زب ث�وري« يقوده�ا، 
ولي�س هن�اك »نظرية ثورية« كمرش�د 
للعمل كما يقال عادة بالنسبة للثورات، 
فقد رفضت الش�ابات والشبان »قفص 
الدجاج« الذي ُوضعوا فيه لسنوات تحت 
تأث�ري تخدي�رات اآليديولوجي�ا الغيبي�ة 
وغري الغيبي�ة وادعاء امت�الك الحقيقة 
والزع�م باألفضلية وتقديم ذريعة األمن 
ع�ىل الكرامة، وكل ه�ذه العوامل قادت 
إىل نض�وج »اللحظة الثوري�ة« بارتفاع 
نبض الوعي الوطني واليقظة اإلنسانية 
والتش�بث بفك�رة املواطن�ة، م�ع ميزة 
مذهلة هي قدرة الشابات والشبان عىل 
التمس�ك بس�لمية الحركة وال عنفيتها 
بصورة واقعية فائق�ة، بحيث أصبحت 
حرك�ة احتجاجهم »قوة ناعمة« جبارة 
وعقالنية حت�ى وإْن كانت تذّكر بعرص 

املداخن إبان الثورة الصناعية.
لع�ل ق�ول غرام�ي »القدي�م يحترض 
والجديد ل�م يولد بعد« ، ه�و ما ينطبق 
عىل تج�ارب التغيري جميعه�ا تلك التي 
عان�ت وتعاني من طول االنتظار وعرس 
ال�والدة وأحيان�اً ع�دم اكتم�ال املولود 
بس�بب ثقل املايض وامتداداته وتأثريات 
الق�وى املخلوع�ة أو التي ُي�راد خلعها، 
لك�ن التغي�ري إذا ما بدأ ف�ال يمكن وقف 
قط�اره حت�ى وإن انح�رف أو تعّثر أو 
تأخر أو تلكأ بفعل القوى املضادة، وهو 
ما توضح�ه التجرب�ة التاريخية بحكم 
وجود بيئة مشجعة له داخلياً وخارجياً، 
فض�اًل ع�ن مش�اركة وازنة م�ن املرأة 
ودور متمّيز ملؤسس�ات املجتمع املدني 
والتس�اوق مع روح الع�رص، وحتى لو 
كان الطري�ق وع�راً ومنعرجاته كثرية، 
ف�إن بق�اء األوض�اع عىل ما ه�ي عليه 
أصبح مس�تحيالً مثلما ه�ي العودة إىل 
املايض، واألمر ل�ه عالقة بإحياء الهوية 
الثقافي�ة واملعرفية لدى املحتجني الذين 

شعارهم بشكل عام » نريد وطناً«.

باحث ومفكر عراقي

عبد احلسني شعبان

سعدت باملشاركة يف العاصمة الكرواتية زغرب 
يف أش�غال أعم�ال مؤتم�ر »األخوة اإلنس�انية 
لتعزيز األمن والسالم« الذي نظمته رابطة العالم 
اإلس�المي بالتعاون مع املش�يخة اإلسالمية يف 
كرواتيا واألبرش�ية الكرواتية، برعاية الرئيسة 
الكرواتي�ة، وحضور رئي�س الحكومة ورئيس 
الربمل�ان وعم�دة زغرب، وحض�ور مفتيي دول 
البلقان ورؤساء املشيخات واملجالس اإلسالمية 
يف أوروبا الرشقية والفاتيكان ومش�اركني من 
العال�م ب�أرسه تحدثوا ح�ول مس�ألة العيش 

املشرتك يف النظام العاملي الحايل.
ومما أثار انتباه�ي يف هذا املؤتمر هو الحضور 

ال�وازن ملس�ؤويل دول�ة كرواتي�ا ويف مقدمتهم 
رئيس�ة الب�الد الت�ي أش�ارت يف تدخله�ا إىل أن 
الكرواتي�ني ال يمكنهم أن ينس�وا أرواح الجنود 
املس�لمني الذين دافعوا ع�ن كرواتيا يف حروبها 
الس�ابقة، داعي�ًة إىل حوار الثقاف�ات واألديان، 
حيث إن اإلس�الم له مكانت�ه الطبيعية اليوم يف 
حركة كرواتيا من أجل إحالل السلم االجتماعي 
واألمن املجتمعي. واملسلمون، وإن كانوا أقلية، 
فهم يعيش�ون باندماج وتناغم ووطنية عالية، 
فعدده�م يف كرواتي�ا 63 ألف�اً، أي 1,5% م�ن 
مجموع الس�كان، وقد ُقت�ل يف الحرب الوطنية 
1686 مسلماً يمثلون 12% من مجموع القتىل، 
وقت�ل يف الح�رب 15 ألف قتيل منه�م 10 آالف 
جن�دي و5 آالف مدني، ما يعط�ي انطباعاً عن 
حالة التعايش القوي بني املس�لمني وغريهم يف 
كرواتيا، كما أن الحروب العنرصية كانت حالة 

طارئة غري قابلة للتكرر.
الذي وق�ع يف كرواتيا، وينبغ�ي أن يقع يف كثري 
م�ن ال�دول األخ�رى، ه�و نج�اح الح�وار بني 
مختلف مكونات الشعب يف ظل الدولة الوطنية 
الجامعة، والحوار املطلوب ه�و الحوار املحايد 
ديني�اً وثقافي�اً وسياس�ياً واقتصادي�اً وعرقياً 
وجنس�ياً.. ح�وار اإلنس�ان لإلنس�ان وفق قيم 
محايدة وانطالقاً من القواسم املشرتكة وقواعد 
الفهم واالجته�اد والتأويل للمنطلقات الربانية 

اإلنسانية الجامعة.
ال نري�د حواراً لتنترص ثقافة بعينها عىل ثقافة 
أخ�رى، أو لتبس�ط دولة م�ا هيمنتها عىل دول 
أخرى، وال لتحقيق طموحات سياس�ية لطرف 
عىل حس�اب طموحات سياس�ية لطرف آخر.. 
نريد حواراً ينتظم به ومعه التنوع البرشي بكل 
أش�كاله ومصالحه. ليس الدي�ن هو ما يجمع 
ب�ني اإلرهابي�ني، ب�ل يجمعهم الجه�ل بالدين، 
كما ال يخفى عىل أحد أن العالم يعرف تحديات 
كثرية ومتنوعة، تس�تمد خطورتها من تحريف 
الرس�الة اإللهي�ة واس�تغاللها، وهن�اك قناعة 
مش�رتكة حول رضورة بناء األرسة اإلنس�انية 
الواح�دة والبيت املجتمعي املش�رتك، ألن القيم 
التي ترتك�ز عليها الديانات التوحيدية تس�هم 
يف ترش�يد النظام العاملي، ويف تحقيق املصالحة 

والتقارب بني مكوناته.
نريد إذن ح�واراً تنتظم به املفاهيم املش�رتكة، 
وتتوح�د مع�ه الغاي�ات املش�رتكة، ويصان به 
املصري اإلنساني املش�رتك.. حواراً مؤسساً عىل 
ثوابت االحرتام املتبادل.. حواراً ترتكز منهجيته 
الديني�ة  التع�رض للخصوصي�ات  ع�ىل ع�دم 
والثقافية واالجتماعي�ة، وعدم انتهاك رموزها 
ومقدس�اتها. نري�د حواراً تحش�د ب�ه طاقات 
وإمكان�ات التن�وع الب�رشي ب�كل انتماءات�ه 
ومضامين�ه ومس�مياته وطموحاته.. من أجل 

التعاون والعمل الصادق.
وكما أبرزت خالل تدخيل يف املؤتمر، فإن التنوع 
الديني والثقايف يف املجتمعات البرشية يستدعي 
إقام�ة رشاكة عادل�ة وتواص�ل إيجابي ضمن 
عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، يس�تثمر 
تع�دد الرؤى يف إثراء الحياة املدنية والحضارية، 
ويف تحقي�ق تنمي�ة ش�املة. والح�وار الهادف 
بني الجميع رضوري، ف�ال يتصور انطالقاً من 
الرؤى املرجعية والقواسم املشرتكة أن تتصارع 
الثقافات فيما بينها، بل يمكنها أن تتعايش عىل 
أس�اس التعارف واالعرتاف املتب�ادل باملصالح 
املختلف�ة واالهتمام�ات املتع�ددة واالنفص�ال 
القيم�ي واملفهوم�ي. ع�ىل كل ال�دول واألفراد 
والش�عوب والجماعات التأصيل لهذه القناعة 
الجتث�اث الجهل من جذوره وأصوله، ولتتكون 
من خالل كل النوايا الحسنة واملبادرات الدولية 
ش�جرة العدل والتسامح، ش�جرٌة أصلها ثابت 
وفرعها يف السماء، يس�تظل العقالء بأوراقها، 
وينهل�ون من ثماره�ا الش�افية، للقضاء عىل 
وب�اء اإلرهاب والغطرس�ة واألهواء الطائش�ة 
واالنطباعات الذاتية واملعلومات الش�ائعة التي 
ته�دم وال تبني. ثم إن التعايش الحضاري الذي 
ننش�ده جميع�اً هو تفهمن�ا لس�نة الخالق يف 
االخت�الف والتعدد والتنوع، ووج�وب التعايش 

والتعاون عىل ضوء هذا التفهم.

    

عبداحلق عزوزي

كاتب مغربي

التنوع الثقايف للمجتمعات

- قفص الدجاج - و - القوة الناعمة-!

هل س�يكون الح�ل يف ليبي�ا أفريقياً 
بعد فش�ل أغلب املس�ارات األوروبية 
م�ن باري�س 1 و2 وروم�ا وبرل�ني 
ال  الت�ي  األخ�رى،  جني�ف  وحت�ى 
يف  وتل�وح  مكانه�ا  ت�راوح  ت�زال 
األف�ق ب�وادر انضمامه�ا إىل قائم�ة 
تعنُّ�ت  أم�ام  خاص�ة  الفاش�لني، 
الط�رف امليليش�ياوي بعدم تس�ليم 
س�الحه للجي�ش الوطن�ي وتفكيك 
هذه الكيانات غ�ري الرشعية، بينما 
امليليش�يات الجيش  طال�ب ممثل�و 
بانسحاب مجاني من املدن واملناطق 
الت�ي حرَّرها من هيمنة ميليش�يات 

اإلسالم السيايس؟
الجديدة، ليست  األفريقية  الوساطة 
األوىل، ب�ل إنه�ا ب�دأت من�ذ انطالق 
حراك فرباير )ش�باط( 2011، حيث 
أرس�ل االتحاد وف�داً عايل املس�توى 
ضم رؤس�اء جنوب أفريقيا جاكوب 
زوم�ا وم�ايل أم�ادو تومان�ي توري 
وموريتاني�ا محم�د ولد عب�د العزيز 
والكونغ�و دنيس ساس�و نغيس�و، 
حيث ق�دم االتحاد األفريقي خريطة 
الطري�ق لحل األزم�ة يف ليبي�ا، التي 

تضمنت وقف إطالق النار وبدء حوار 
يمهد لفرتة انتقالية.

املثقلة بالهموم واملش�اكل  أفريقي�ا 
والح�روب وحت�ى املجاعة، تنش�غل 
بليبي�ا وهمومه�ا، وتخص�ص وقتاً 
لها، كيف وليبيا بلد مؤسس لالتحاد 
األفريقي، بعد أن كان مجرد منظمة 
خطاب�ي  بن�اٍد  أش�به  فعال�ة  غ�ري 
أفريق�ي، فتحول�ت إىل اتح�اد فعال 
يحاول مح�اكاة االتح�اد األوروبي، 
رست  يف  األفريق�ي  االتح�اد  فول�د 
الليبية يف تاريخ 9 - 9 - 1999 تاريخ 

منتقى بعناية.
الس�مراء  الق�ارة  تس�تعد  والي�وم 
واالتحاد األفريق�ي لخوض التجربة 
مج�دداً واملحاول�ة للح�ل يف األزم�ة 
الليبي�ة، برؤية واضح�ة مضمونها 
»أن األزم�ة يمك�ن أن ُتَح�َل إذا ل�م 
تكن هناك تدخ�الت خارجية، وكان 
هناك ح�وار ليبي - ليب�ي«. فالقمة 
العادي�ة الثالث�ة والثالث�ون لالتحاد 
األفريقي املنعقدة بأديس أبابا تحت 
عنوان »إسكات السالح بهدف تهيئة 
الظروف املواتية لتنمية أفريقيا« هل 
تستطيع بلورة رؤية حل تتمكن من 

إسكات السالح يف ليبيا؟
منذ س�نوات، قال رئي�س مفوضية 
االتحاد األفريقي موىس فكي محمد: 
»ال يشء بات يرض بجهودنا لتسوية 
األزم�ة الليبي�ة أكث�ر م�ن تض�ارب 
املتدخل�ني«.  وطروح�ات  أجن�دات 
لألزم�ة  الواضح�ة  الق�راءة  ه�ذه 
الليبي�ة منذ س�نوات كانت تتداول يف 
أروق�ة مفوضي�ة االتح�اد األفريقي 
بكل رصاحة وش�فافية، ك�ون ليبيا 

أصبح�ت الكعك�ة األفريقي�ة الت�ي 
يح�اول نهبه�ا الجمي�ع، واالتح�اد 
األوروب�ي ليس اس�تثناء، بل تنافس 
أعضائه ع�ىل حصصه�م يف الكعكة 
الليبية ومحاوالت بعضهم االستحواذ 
الكامل عليها دون اآلخرين هو سبب 
تأخر الحل يف ليبي�ا، فربيطانيا التي 
صنع�ت تنظيم »اإلخوان املس�لمني« 
وموَّلته قديماً واحتوته وآوته حديثاً، 
ال تخفي دعماً سياسياً رصيحاً لهذا 
التنظي�م يف طرابلس، وتظه�ر عداًء 
واضح�اً للجيش الليب�ي ليس آخره 
مرشوع قرارها يف مجلس األمن الذي 

واجهه فيتو رويس صيني.
فالتن�ازع ع�ىل الكعك�ة الليبية هو 
سبب األجندات املتعددة واملتضاربة، 

وهو ما أكدت عليه مفوضية االتحاد 
األفريقي، التي تحاول اليوم استعادة 
مب�ادرة الح�ل يف األزم�ة الليبية من 
خ�الل بي�ان القم�ة الثامن�ة للجنة 
رفيع�ة املس�توى لالتح�اد األفريقي 
ح�ول ليبي�ا يف برازافي�ل بجمهورية 
الكونغ�و يف ببي�ان ختام�ي، أك�دت 
التزامه�ا بدع�م حوار س�يايس ليبي 
ليب�ي، وطالب�ت ال�دول األعض�اء يف 
االتح�اد األفريق�ي »بن�رش مراقبني 
عس�كريني، يف حالة توافر الرشوط، 
مراقب�ة وق�ف  آلي�ة  يف  للمش�اركة 
إطالق الن�ار، وأن يكون�وا عىل صلة 

مع األطراف الليبية«.
التزام�ات  اح�رتام  ع�دم  وأدان�ت 
مؤتمر برلني، والنشاطات اإلرهابية 

األجان�ب  املقاتل�ني  واس�تخدام 
واملرتزقة، وجدَّدت دعوتها لألطراف 
الخارجية »بالوقف الفوري لتدخلها 
يف الش�ؤون الداخلية لليبيا، وتسليم 
باملرتزق�ة«،  واالس�تعانة  األس�لحة 
يف إش�ارة واضح�ة للتدخ�ل الرتكي 

املستفز والعابث باملشهد الليبي.
األفريق�ي، يتمت�ع  بالح�ل  القب�ول 
بأرضية مشرتكة اليوم، وقبول كبري 
يف الوس�ط الليبي، ع�ىل العكس من 
االتحاد األوروبي ال�ذي تتنازع دوله 
برشكاتها عىل النفط الليبي، وبالتايل 
النج�اح كب�رية ألي تح�رك  ف�رص 
أفريق�ي جاد رغ�م محدودية قدرته 
عىل إسكات البنادق عىل العكس من 

التحرك األوروبي املريب.

ليبيا وإمكانية احلل أفريقيًا

د. جربيل العبيدي

كاتب وباحث لييب
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مغامرات أردوغان تضع اقتصاد تركيا على مفرتق طرق

ح�زم البيان�ات املعلن�ة يف تركي�ا بدءا 
م�ن التضخ�م إىل النم�و، وم�ن ميزان 
املدفوعات إىل التوازن املايل تيضء جانبا 
مهم�ا من القصة ملتابع�ة املراحل التي 
وص�ل إليها االضط�راب االقتصادي ما 
بع�د أزمة س�عر الرصف يف أغس�طس 
2018، والتي كانت واحدة من األزمات 
االقتصادية التاريخية، وتحديد النقطة 
التي وصلنا إليها يف طريق عودة األمور 

إىل طبيعتها.
ومع ذلك، فإن طريق�ة إدارة االقتصاد 
الرتكي، وخصوصا يف العامني املاضيني، 
تتس�بب يف تناقض بني البيانات املعلنة 
القواع�د  تدم�ري  بس�بب  والحقائ�ق، 
الرضوري�ة للغاية يف نظ�ام اقتصادي 

يسعى إىل أن يكون ليرباليا.
وع�ىل س�بيل املث�ال، انخفض�ت قيمة 
اللرية بنس�بة 36 يف املئة ووصلت أزمة 
س�عر الرصف إىل ذروتها، ليصل إىل أقل 
م�ن 9 يف املئ�ة يف أكتوبر املايض، وهذه 
العملي�ة يمكن اعتباره�ا بمثابة قصة 
نج�اح ج�اءت نتيجة للجه�ود املكثفة 

ألي بنك مركزي “مستقل”.
لك�ن مقاوم�ة الرئي�س رج�ب طي�ب 

أردوغان للزيادة يف أسعار الفائدة رغم 
عالمات االحتباس الزائد، والتي ُسجلت 
يف األشهر التي سبقت اندالع أزمة سعر 
الرصف، كانت تمثل حقيقة ملحوظة.

وعندما خرجت األمور عن السيطرة يف 
النهاية تعني تحمل تكلفة أعىل بس�بب 
تأخ�ري خط�وات كان يج�ب اتخاذه�ا 
قبل عدة أش�هر، وشهدنا خفض معدل 
التضخ�م إىل رق�م واحد بس�بب زيادة 

كبرية يف سعر الفائدة.
إن إقال�ة محاف�ظ املرك�زي يف يولي�و 
2019 بسبب “مقاومته” لخفض سعر 
الفائ�دة، وتدخل أردوغان ش�خصيا يف 
األم�ر وزعم�ه أن “التضخ�م ينخفض 
إذا انخفض س�عر الفائ�دة” إىل جانب 
خف�ض س�عر الفائدة بمق�دار 1.275 
نقطة أس�اس يف غضون بضعة أش�هر 
فق�ط تزامنا م�ع تعيني رئي�س جديد 
تضخ�م  م�ؤرش  وارتف�اع  للمرك�زي، 
أس�عار املستهلك يف الفرتة املمتدة حتى 
يومن�ا هذا ف�وق 12 يف املئة بطريقة ال 
تفاجئ املختصني عىل اإلطالق؛ كل ذلك 
كان جزءا ال يتجزأ من أسلوب وطريقة 

اإلدارة االقتصادية الجديدة يف تركيا.
بعد ارتفاع أسعار الفائدة من أجل كبح 
س�عر رصف اللرية م�ن جديد، ومن ثمَّ 
منع حاالت اإلف�الس املتتابعة املتعلقة 
بأس�عار رصف العم�الت األجنبية فإن 
عجز الحس�اب الج�اري الذي تطور إىل 
مستوى الصفر يف 18 شهرا من حد 60 
ملي�ار دوالر تزامنا م�ع تقلص الطلب 
املحيل بش�كل حاد طوال العام املايض، 

يمثل موضوعا منفصال للنقاش.
ولو أننا لم نشهد ارتفاع معدل البطالة 
إىل ذروت�ه حيث بل�غ 15 باملئة يف هذه 

الفرتة، فربما كان من املمكن أن نصدق 
بأن هناك قصة والدة جديدة من حضن 
ه�ذا الرماد؛ إال أن مع�دل البطالة الذي 
ال ي�زال يف ح�دود 14 يف املئ�ة اليوم، ال 
يزال يجعل الجميع منتبهني ملدى تباين 

الحقائق.
وعىل حني تتحقق كل هذه التطورات، 
ال يزال يحوم يف األس�واق الرتكية اليوم 
ش�بح نجاح منع فقدان اللرية الرتكية 
قيمته�ا حت�ى ال ت�ؤدي إىل خس�ارة يف 
األص�وات االنتخابي�ة، والضغ�ط ع�ىل 
املستثمرين األجانب بحملة سوق لندن 
لعقود مبادلة األوراق املالية التي ترض 

بتلك العقول.
ومع أن تخفيضات مجلس االحتياطي 
تمن�ح  الفائ�دة  ألس�عار  الفي�درايل 
األس�واق الناش�ئة قبل�ة الحي�اة فإن 
جهود املس�تثمرين األجانب للتخيل عن 
سوق الس�ندات الرتكية بانتظام طيلة 
األشهر الخمسة املاضية هي وجه آخر 
فحسب ألزمة الثقة التي خلقتها إدارة 

االقتصاد.
أم�ا تخفي�ض البن�ك املركزي أس�عار 
الفائ�دة عىل الس�ندات ع�رب تدخله يف 
س�وق الس�ندات فإن�ه يعك�س م�دى 
هيمن�ة العجز الذي تعان�ي منه اإلدارة 

االقتصادية يف البالد.
وبعد التغايض عن االحتباس االقتصادي 
املفرط الذي يحفز أزمة س�عر الرصف 
فإن اس�تخدام أساليب مالية جديدة ال 
ُتعقل م�ن أجل دعم االقتص�اد الرتكي 
الذي اضط�ر لالنكماش يخلق مجاالت 
ألزم�ات جدي�دة، مم�ا يمث�ل إح�دى 
القضايا االقتصادية الالفتة لالنتباه يف 

الوقت الحايل.
إن االنخفاض يف نس�بة عج�ز املوازنة 
إىل النات�ج املحيل اإلجم�ايل، والذي كان 
مج�ال النجاح األكثر أهمي�ة بعد أزمة 
2001، ق�د انقل�ب إىل عكس�ه باملعنى 

التام.
ويف حني أن العجز أقل من واحد يف املئة 
وصل إىل 4 يف املئ�ة، فإن وزارة الخزانة 
الت�ي كان�ت تطم�ح يف م�وارد البن�ك 
املرك�زي، قد خلقت موارد جديدة أيضا 
ملواصل�ة اإلنفاق عرب إجرائها سلس�لة 

من التغيريات يف القواعد.
وم�ن خالل طرق ملتوي�ة تقوم الفرق 
الخاص�ة املش�كلة يف البن�وك العام�ة 
بالتدخ�ل يف س�وق ال�رصف األجنب�ي 
تعاونا م�ع البنك املرك�زي كلما تحرك 
س�عر اللرية الرتكية، وتجري محاوالت 
لإلبق�اء عىل اللرية الرتكي�ة دون حدود 
نفس�ية معين�ة م�ع زي�ادة التكلف�ة 

يوميا.
ويف الوق�ت ال�ذي تواص�ل في�ه البنوك 
الحكومي�ة توزي�ع القروض بأس�عار 
البن�وك  تضط�ر  منخفض�ة،  فائ�دة 
الخاصة إىل التنافس مع البنوك العامة 
مع تطبي�ق تدابري عقابي�ة. والنتيجة، 
لج�وء املودع�ني املحليني إىل حس�ابات 
األجنبي�ة بنس�ب متزاي�دة،  العم�الت 

وتهربهم من اللرية.
ال ُب�دَّ أن يع�رف الجمي�ع حقيق�ة أن 
ق�رارات اإلدارة االقتصادية، والس�يما 
خ�الل ال��18 ش�هرا املاضي�ة، وتغيري 
القواعد بش�كل متكرر م�ن أجل إيجاد 
حلول مؤقت�ة إلنقاذ املوق�ف، وتراجع 
النم�و االقتص�ادي إىل ما ب�ني 4 و5 يف 
املئ�ة، والخط�وات الت�ي ت�م اتخاذها 

مكلفة ومحفوفة باملخاطر.
ويتضح يف التقارير املعلنة، وعىل رأسها 
الواردة من املركزي، أن “الشجاعة” يف 
تحمل هذه املخاط�ر تنبع من حقيقة 
أن البن�وك املركزي�ة الك�ربى يج�ب أن 

تحافظ عىل ميزانياتها العمالقة بينما 
آالم النم�و االقتصادي العامل�ي ال تزال 
قائم�ة. ولكن مدى ضحال�ة الفرضية 
األساس�ية وتجاهل وق�وع املخاطر يف 
إطار ه�ذه الضحال�ة ال يكفي إلخفاء 
حقيق�ة أن االقتص�اد الرتك�ي يتحول 
م�ن جديد، وبش�كل رسي�ع، إىل قنبلة 

موقوتة.
وبينم�ا تتطور يف مناط�ق مجهولة لم 
ُتكتشف بعُد اإلدارة االقتصادية بفضل 
الصالحيات التي منحه�ا إياها النظام 
الرئ�ايس ف�إن تناق�ص الدع�م املوجه 
ألردوغ�ان وزيادة ح�االت الغموض يف 
الخارجية ينتهي�ان بتحول  السياس�ة 
االقتصاد لالنطواء عىل نفسه عىل نحو 

متزايد.
يجب أيضا التذكري بأنه حتى املمارسات 
التوس�عية للبنوك املركزي�ة الكبرية ال 
يمكنها القضاء ع�ىل املخاطر الناجمة 
ع�ن ق�رارات السياس�ة الخارجية من 

خالل العقوبات االقتصادية.
إن اقتصاد تركيا الذي يسعى إىل التقدم 
من�ذ س�نوات يف مج�ال التواف�ق املايل 
واالقتص�ادي م�ع العال�م الخارج�ي، 
والذي اس�تطاع تحقيق نمو اقتصادي 
الداخلي�ة  م�وارده  م�ن  الرغ�م  ع�ىل 
املحدودة يقف اآلن، ونحن يف بداية عام 

2020، يف مفرتق طرق خطري.
يف النهاية يوش�ك أسلوب وطريقة “أنا 
أعل�م وأنا أفعل، لق�د فعلت ونجح” أن 
تضط�ر االقتصاد الرتك�ي، وكل فرد يف 
هذه الس�فينة إىل أن يعيش لسنوات يف 
بيئ�ة منخفضة النم�و وعالية معدالت 
التضخم وكثرية األزم�ات، أي يف نظام 

اقتصادي شبه مغلق.



خلصت دراس�ة طبية حديثة إىل نتائج مفاجئة 
تتعلق بوج�ود ارتباط ب�ن #الوالدة_يف_الصيف 
وبن مخاطر اإلصابة بمشاكل يف #البرص عندما 
يكرب هؤالء األطف�ال الذين أبرصوا الحياة خالل 

الصيف.
كما وجدت دراسة أن إنفاق ساعات طويلة عىل 
مشاهدة التلفاز واستخدام األجهزة اإللكرتونية 
الذكي�ة من قب�ل أولئك املولودي�ن صيفا، يجعل 
قدراته�م اإلبصاري�ة أيض�ا أكث�ر عرض�ة م�ن 
غريهم عىل التأثر س�لباً باستخدام هذه األجهزة 

واألدوات اإللكرتونية.
يف  أجري�ت  الت�ي  الطبي�ة  الدراس�ة  ورص�دت 
العاصمة الربيطانية لندن ارتفاعاً عىل مستوى 
العالم يف مش�اكل و #أمراض_قرص_النظر التي 
يعان�ي منها الن�اس، وهو ربما يك�ون مرتبطاً 
باالستخدام املفرط للهواتف النقالة والحواسيب 

اللوحية والشاشات املختلفة.
وأوىص مدير الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة 
الدكتور كريستوفر هاموند، وهو باحث وأستاذ 
جامع�ي يف “كنجز كوليج لندن”، أوىص بأن يتم 

اس�تخدام األجهزة اإللكرتونية من قبل الجميع 
باعتدال، س�واء كانوا مولودين خالل الصيف أو 

يف أوقات أخرى من العام.
وق�ال هامون�د: “كما ه�و الح�ال دائم�اً، فان 
املطل�وب يف كل يشء هو اس�تخدامه باعتدال”، 
يضع�وا  أن  واألمه�ات  اآلب�اء  ع�ىل  أن  مؤك�داً 
قيوداً عىل اس�تخدام أطفاله�م للهواتف النقالة 

والحواسيب واألجهزة الذكية.
وبحسب الدراسة فإن االس�تخدام املعتدل لهذه 
األجه�زة يب�دو أكثر أهمي�ة بالنس�بة لألطفال 
املولودي�ن خالل فصل الصيف من غريهم، وذلك 
بس�بب كونه�م أكثر عرض�ة لإلصاب�ة بضعف 

النظر من غريهم.
وفرست الدراس�ة الس�بب يف أن املولودين صيفاً 
أكث�ر خط�راً م�ن غريه�م بالنس�بة للق�درات 
اإلبصارية، بالق�ول إن هؤالء األطفال يلتحقون 
باملدرس�ة يف س�ن مبك�رة نس�بياً مقارن�ة مع 
األطف�ال املولودين يف الش�تاء والذين يلتحقون 
باملدرس�ة وهم أكرب بعدة شهور، وهو ما يجعل 
األطف�ال املولودي�ن صيف�اً يتعرض�ون يف وقت 
مبك�ر الس�تخدام أعينه�م يف الق�راءة والكتابة 
والتميي�ز، األمر الذي يزيد من مخاطر إصابتهم 

بضعف يف البرص.
يش�ار إىل أّن ه�ذه هي امل�رة األوىل الت�ي يجري 
الرب�ط فيه�ا بن وقت ال�والدة للش�خص وبن 
مخاطر اإلصابة بمشاكل يف عيونه أو قدرته عىل 

اإلبصار يف وقت الحق من عمره.

مع تقلب�ات فصل الش�تاء وزيادة 
أخطار اإلصابة بأعراض اإلنفلونزا، 
ربما يجدر بنا االهتمام باستكشاف 
األع�راض بمج�رد ظهوره�ا وعدم 

التأخر يف معالجتها.
وبينم�ا يمكن للقاح�ات اإلنفلونزا 
أن تح�د م�ن خطر اإلصابة وش�دة 
فعاليته�ا  تتف�اوت  فق�د  امل�رض، 
م�ن عام آلخر، فض�ال عن أن هناك 
س�الالت مختلف�ة م�ن الف�ريوس 
ظه�رت يف وق�ت واحد ه�ذا العام، 
وه�و م�ا يزيد م�ن خط�ر اإلصابة 

باإلنفلونزا أكثر من مرة .
وعىل الرغم من خطورة هذا املرض، 
لك�ن الكثريي�ن ال يأخذون�ه ع�ىل 
محمل الجد، معتقدي�ن أنه بمجرد 
النوم يف الرسي�ر أو رشب قدر كاف 

من السوائل هي عالجات مناسبة.
وش�دد األطب�اء هنا ع�ىل أن فكرة 
الحص�ول عىل قس�ط م�ن الراحة 
واالكتفاء بطرق العالج التقليدية يف 
انتظار قي�ام الجهاز املناعي بدوره 
ملكافحة املرض، أم�ر قد ينتج عنه 
اس�تمرار املرض ملدة أطول وزيادة 
حدت�ه أو تحول�ه مل�رض مميت يف 

بعض األحيان.
وعل�ق عىل ذلك نورم�ان مور، وهو 
خب�ري يف مجال الفريوس�ات ومدير 
قس�م األمراض املعدية ل�دى مركز 
علين�ا  “يتع�ن  بقول�ه:   ،Abbott
جميع�ا أن نتذك�ر أن اإلنفلونزا قد 

تصري مرضا مميتا”.
وأضاف: “تش�ري تقدي�رات صادرة 
عن مراكز الس�يطرة عىل األمراض 

اإلنفلون�زا  أن  إىل  منه�ا  والوقاي�ة 
ربما تتس�بب يف دخول عدد يرتاوح 
م�ا ب�ن 140 ألف�ا إىل 810 آالف إىل 
املستش�فيات وقد ت�ؤدي لوفاة ما 

بن 12 ألفا و61 ألفا سنويا”.
ونوه الباحث�ون إىل أنه ال يكون من 
الس�هل دوما ع�ىل األطب�اء تحديد 
يعانيه�ا  الت�ي  اإلصاب�ة  نوعي�ة 
األش�خاص من مجرد النظر إليهم، 
ومن هنا تأتي أهمية إجراء اختبار 
لفحص العديد من الحاالت، وهو ما 
يمك�ن أن يس�اعد يف تضييق مجال 

االحتماالت بشكل كبري.
اإلنفلون�زا  الختب�ارات  ويمك�ن 
يف  األطب�اء  تس�اعد  أن  الرسيع�ة 
رسعة تحديد ما إن كان األشخاص 

مصابن باإلنفلونزا أم ال.
وشدد الباحثون بهذا الصدد عىل أن 
عالجات األنفلونزا تعد أكثر فعالية 
مم�ا يتصور كثري م�ن الناس، كما 
أن التدخل املبك�ر بالعالج يعد أكثر 
أنواع العالجات فعالية، وذلك بعدما 
اتض�ح م�ن الدراس�ات أن الع�الج 
يكون فعاال إذا تم تقديمه يف غضون 

48 ساعة من ظهور األعراض.
وأش�ار الباحثون إىل رضورة زيارة 

الطبيب يف الحاالت اآلتية:
- تج�اوز درجة حرارة الجس�م ال� 

38 درجة مؤوية.
- قشعريرة الربد

- اإلعياء
- آالم الجسم

- الصداع
- الغثيان أو القيء

ال�زواج الطويل األمد الذي ينتهي فجأة، 
ال تك�ون أس�باب االنفصال آنّي�ة، إنما 
يكون بس�بب تراكمات عرب سنوات من 
اإلهمال و الالمباالة. وإليِك 6 أرسار وراء 

االنفصال بعد زواج لسنوات طويلة..
- التوقف عن الفضول

عندم�ا تقض�ن الكثري م�ن الوقت مع 
ش�خص، تتولّد األلف�ة، وعىل الرغم من 
أنها شعور إيجابي، لكن لها آثار سلبية 

خطرية عندما ينجرف املرء معها.
فاأللف�ة يمك�ن أن تولّد املل�ل، وما يزيد 
األمر سوءاً هو أال يبذل الرشيك جهداً من 
أجل التعرف إىل كل جديد يطرأ عىل حياة 

رشيكه.
وم�ن أجل الحصول ع�ىل مميزات األلفة 
دون الوق�وع يف ف�خ املل�ل، احريص عىل 
االستمرار يف مشاركة زوجك بكل ما هو 
جديد، وطرح األسئلة عليه بشأن كل ما 
يخص حياته، اجعليه يش�عر باالهتمام 
والتقدي�ر، ال ألنه ش�خص موج�ود منذ 

سنوات يف حياتك وليس لديه أي جديد.

- التواصل املبالغ فيه
التواص�ل هو مفت�اح العالق�ة الصحية 
الناجح�ة، لكن بع�ض الن�اس يبالغون 
يف التواص�ل إىل درج�ة تس�بب ال�رر 

بالعالقة.
دائم�اً امنح�ي زوجك مس�احة للتفكري 

في�ِك، وم�ا يمك�ن أن تفعلي�ه يف ه�ذه 
اللحظة، وكيف يشعر تجاهك، فالتواصل 
املبالغ فيه يشعره بالضغط ال االهتمام.

- الجنس مصدر للضغط
من الطبيعي أن تكون العالقة الحميمة 
وسيلة قوية للتواصل، لكن عندما تطرأ 

املشاكل عىل العالقة دون محاولة إيجاد 
حل�ول، ف�إن الجن�س يصب�ح مص�دراً 
للضغ�ط النفيس، باإلضافة إىل أن وجود 
عالقة حميمة غري مرضية، أيضاً يجعل 

الجنس أداة إضافية للضغط النفيس.
والحل هو الحديث عن العالقة الحميمة 
البح�ث  م�ا يخصه�ا، ومحاول�ة  وكل 
عن حل�ول للوصول إىل عالق�ة مرضية 
للطرف�ن، لتصب�ح أداة لتقوية الزواج، 

ال هدمه.
- زيادة املشاكل املالية

ال�رصاع ح�ول األم�ور املالية م�ن أكثر 
األس�باب الش�ائعة للطالق، ويف دراسة 
أجري�ت عام 2013، وج�د الباحثون أن 
األزواج الذين يتعرضون لنقاشات حادة 
إزاء األم�ور املالية يف وقت مبكر للزواج، 

يكونون أكثر عرضة للطالق.
وع�ىل الزوج�ن محاولة ضب�ط النفس 
أثناء النقاش، واختيار الوقت املناس�ب، 
ومحاول�ة تفه�م وض�ع الط�رف اآلخر 

وأسباب الخالف.

- اختناق أحد الطرفن
حت�ى يف أكثر العالقات محبة وس�عادة، 
يحتاج كل طرف إىل قضاء وقت بمفرده، 
أو وقت خاص يفعل فيه ما يشاء، سواء 
الخ�روج م�ع األصدق�اء، أو الذه�اب يف 

نزهة منفرداً.
محاولة أحد الطرف�ن البقاء معاً دائماً 
إىل درجة التط�ّرف، يجعل الطرف اآلخر 

يختنق.
ع�ىل كل ط�رف من�ح اآلخ�ر مس�احة 
خاصة، ه�ذا ال يعني انخف�اض الحب، 

بل إنه يعمل عىل تقويته.
- الزواج لم يعد أولوية

م�ن األس�باب األكث�ر ش�يوعاً النته�اء 
الزواج، هو وجود العديد من االلتزامات 
األخ�رى الت�ي تنافس�ه، ب�ل وتنت�رص 
علي�ه يف األولوي�ة، مثل الحي�اة املهنية، 
االجتماعي�ة  الحي�اة  أو  األطف�ال،  أو 

املنفصلة.
نعم حياتك مش�غولة، لكن ال تس�محي 

بأن يصبح زواجك يف نهاية القائمة.
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كلم�ا ذهبت للبحث عن الكنوز 
يف متج�ر عتي�ق أو قديم، فكر 
ملًي�ا قبل رشاء بعض األش�ياء 
املس�تعملة مس�بًقا، قد تكون 
مزهرية الكريس�تال البسيطة 
غ�ري  األحذي�ة  م�ن  زوًج�ا  أو 
صحية بل وتش�كل خطرًا عىل 

الصحة.
وللحف�اظ عىل صحتن�ا، نقدم 
لكم قائمة ببعض األشياء التي 
قد تكون خط�رة عىل الصحة، 
حت�ى تكون حذًرا عن�د اختيار 
األش�ياء التي يمكن�ك رشاءها 

من املتاجر املستعملة.
1. الكريستال العتيق

القديم�ة  البلوري�ة  األوعي�ة 
جيدة، لكن ضع يف االعتبار أنها 
تم صنعها وفًقا ملعايري قديمة، 
حيث تحتوي ع�ىل ما يصل إىل 
30 ٪ من أكس�يد الرصاص،إن 
اس�تخدام مثل ه�ذه البلورات؛ 
لتقدي�م الطع�ام أو املرشوبات 
مش�اكل  يس�بب  أن  يمك�ن 

صحية.
2. أطباق قديمة

وفًق�ا ملرك�ز الصح�ة البيئي�ة 
األمريك�ي، يمك�ن أن تحت�وي 
الش�اي  وأك�واب  األطب�اق 
واألوعي�ة القديم�ة أيًض�ا عىل 
الكيميائية  وامل�واد  الرص�اص 
الخط�رة األخ�رى، ناهي�ك عن 
حقيقة أنك ال تعرف كيف كان 

ُيستخدم.
3. األحذية

م�ن  زوج  رشاء  املغ�ري  م�ن 
األحذية ذي تصميم كالس�يكي 
يف متجر اقتصادي، ولكن اعلم 
أن�ه إذا كن�ت تش�رتي أحذي�ة 
مس�تعملة، فس�تكون عرضة 
بالفطري�ات  اإلصاب�ة  لخط�ر 
أو غريه�ا م�ن أن�واع العدوى 
الجلدي�ة التي قد يك�ون املالك 

السابق قد أصيب بها.
إضاف�ة إىل ذلك، ف�إن األحذية 
قد اتخذت بالفعل ش�كل أقدام 
املالك الس�ابق، ما يجعلها غري 

مريحة لالرتداء.
4. املكانس الكهربائية

الغب�ار  يرتاك�م  أن  يمك�ن 
واألوس�اخ وحت�ى الب�ق، ليس 
فق�ط يف حقيبة الغب�ار، ولكن 
يف أصغ�ر الزوايا عىل املكنس�ة 

الكهربائية أيًضا.

ل�ذا ف�إن رشاء ه�ذه األداة من 
متج�ر التوف�ري يع�د نوًعا من 
“اليانصي�ب”، فأن�ت ال تعرف 
أب�ًدا أي ن�وع م�ن الجراثيم أو 
الحساسية التي تجلبها معها.

5. الدُّمية
إذا اش�رتيت دمي�ة )دب�دوب( 
يف  تض�ع  أن  فعلي�ك  لطفل�ك، 
يلم�س  الطف�ل  أن  اعتب�ارك 
اللعبة أو يحتضنها أو يمضغها 
باستمرار؛ لذلك يجب أن تكون 

معقمة للغاية.
غالًبا ما تكون الدباديب القديمة 
بمثابة تخزي�ن للجراثيم والبق 
وامل�واد  والعف�ن  والرباغي�ث 
وغس�ل  للحساس�ية،  املث�رية 
اللعبة باملاء الس�اخن ال يمكن 
ألن  دائًم�ا؛  علي�ه  االعتم�اد 
بعض الجراثي�م يمكنها تحمل 
درجات الحرارة الساخنة؛ لذلك 
لي�س من الجي�د رشاء األلعاب 
املس�تعملة إال إذا كنت تخطط 

لوضعها يف املتحف.
6. األجهزة الكهربائية

األجه�زة  تتس�بب  أن  يمك�ن 
انقطاع  القديمة يف  الكهربائية 
حت�ى  أو  الكهربائ�ي  التي�ار 
ح�دوث حري�ق، بس�بب تل�ف 
ال  وه�ذا  بداخله�ا،  األس�الك 
جمي�ع  أن  بال�رورة  يعن�ي 
األجه�زة الكهربائي�ة الجديدة 
أكثر موثوقي�ة، وعند رشاء أي 
أجهزة، قديم�ة أو جديدة، من 

األفض�ل دائًم�ا التحق�ق منها 
عىل الفور يف املتجر أو االتصال 

بإخصائي.
7. مواد البناء

األب�واب  تحت�وي  أن  يمك�ن 
والنوافذ ع�ىل النمل األبيض أو 
غريها من الحرشات أو أخطاء 

التصميم والتنفيذ.
وإذا تم تصنيعها أو رسمها قبل 
الثمانيني�ات، فقد تحتوي عىل 
الرصاص، وفًقا لوزارة الصحة 
يف مينيسوتا، وإذا وجدت إطاًرا 
تريده بالفع�ل، فيمكنك إجراء 
الرص�اص قبل  اختبار لط�الء 

نقله إىل املنزل.
8. املراتب

ع�ىل الرغ�م م�ن أنك ربم�ا لن 
تج�د مرات�ب يف متج�ر ع�ادي 
لبيع املس�تعمل، إال أنها ليست 
فكرة جيدة أن تش�رتي مرتبة 

مستعملة إذا رأيت واحدة.
قد تحر كل أن�واع الحرشات 
أو  الرباغي�ث  املن�زل، مث�ل  إىل 
العث أو الجراثيم األخرى، كما 
أن املراتب تحمل أيًضا س�وائل 
جسمانية ألصحابها السابقن 
)وحيواناته�م( ويمكنها أيًضا 

نقل العدوى.
يمكن أن يك�ون مظهر املراتب 
املستخدمة أنيًقا ونظيًفا، لكن 
ال توج�د طريق�ة ملعرفة ما إذا 

كانت آمنة من الداخل أم ال؟!.
9. أرّسة

حت�ى ل�و كان الرسي�ر نظيًفا 
أن  األفض�ل  فم�ن  وجدي�ًدا، 
تس�تثمر يف رسير آم�ن وجديد 
لطفل�ك منذ أن تغ�ريت معايري 
الس�المة بش�كل كب�ري خ�الل 

العقود القليلة املاضية.
10. الوسائد

تعرض املنسوجات املستخدمة 
للخطر بسبب غزو بق الفراش، 
حيث ذكر قسم العلوم الزراعية 
بجامع�ة  الطبيعي�ة  وامل�وارد 
والي�ة أوكالهوم�ا، أن�ه يمكن 
للب�ق البقاء ع�ىل قي�د الحياة 
ملدة ع�ام يف قطع منجدة، ومن 
ناحية أخ�رى، هناك مجموعة 
من الوسائد اللطيفة منخفضة 
املتاج�ر  ببع�ض  التكلف�ة 
املتخصصة يمكن أن تتناس�ب 
للتصمي�م  مخط�ط  أي  م�ع 

الداخيل.
11. أدوات املطابخ

قد تب�دو جميلة، لك�ن األواني 
الصدئ�ة واملقايل وأدوات املائدة 
وأدوات املطبخ األخرى ليس�ت 
آمن�ة من حيث طه�و الطعام. 
فيمكن أن تحتوي أواني الطهو 
التي تم اإلفراط يف استخدامها 
ع�ىل مع�ادن وم�واد كيميائية 
طعام�ك؛  يل�وث  م�ا  ض�ارة، 
لهذا الس�بب، م�ن اآلمن رشاء 
ل�وازم املطبخ العتيق�ة للزينة، 
ولك�ن ليس لتن�اول الطعام يف 

الخارج.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

تهدد حياتك باخلطر... 11 شيًئا احذر شراءها مستعملة

دراسات حديثة

دراسة مفاجئة... مواليد الصيف يواجهون خماطر ضعف البصر!

م�ن أوائ�ل األش�ياء الت�ي تعلمه�ا األمه�ات ألطفالهن: أغس�ل يديك 
بالصابون واملاء، غري أن الخرباء ش�أنهم يف ذلك ش�أن األمهات عندما 

يقولون إننا ال نفعل ذلك عىل نحٍو سليم.
َصِدق أو ال ُتصِدق، إن العادات الس�يئة لعدم غس�ل األيدي تعّد مشكلة 
كبرية، وخصوصاً يف املستش�فيات، عندما ال يقوم األطباء واملمرضات 

بغسل أيديهم بشكل صحيح يف نصف الحاالت.
عندما ينرش األطفال والكبار الجراثيم، فقد ُتفِكرأن أسوأ الحاالت هي 
اإلصاب�ة بنزالت ال�ربد، وهذا خطأ ألن الجراثي�م التي تنترش من خالل 
األيدي تتسبب يف مشاكل اإلسهال، وااللتهاب الرئوي والعدوى القاتلة، 

وخاصة يف املجتمعات التي تشح فيها املياه النظيفة والصابون.
وقالت عاملة األوبئة الدكتورة أنا باون العاملة يف مراكز الس�يطرة عىل 
األمراض والوقاية منها )CDC(،”إن أفضل الوس�ائل لحماية أنفس�نا 
واآلخري�ن م�ن اإلصاب�ة باألم�راض تكمن يف غس�ل اليدي�ن بطريقة 

صحيحة”.
وأضاف�ت: “إن بإمكاننا جميًعا عىل مس�توى العال�م، أن نقوم بعمل 

أفضل بالنسبة لغسل اليدين”.
وقد توصلت الدراسة التي أجرتها إىل أن غياب األطفال يف باكستان عن 
املدارس كان أقل ومس�توى استيعابهم للمواد كان أكثر بعد حصولهم 

عىل إرشادات ُمكثفة بخصوص غسل اليدين.
ه�ل أنت جاه�ز لتجعل والدتك فخورة بك أو حت�ى ملجرّد الحفاظ عىل 

صحتك؟ افعل ذلك من خالل الخطوات الست البسيطة التالية:
1 - ادعك يديك بمسح الكفن معاً .

2 - قم بتمرير الكف االيمن عىل ظهر اليد اليرسى، وبتشابك االصابع، 
واعمل ذلك بطريقة عكسية .

3 - ادعك الكف مع الكف، مع تشابك االصابع .
4 - ادعك خلف االصابع بكف اليد األخرى .

5 - امسك ابهام اليد اليمنى بالكف االيرس للدعك الدوراني واعمل ذلك 
بطريقة عكسية .

6 - باستخدام اطراف االصابع، قم بالدعك الدوراني للكف.

طبيبك يف بيتك

غسل اليدين حيمي من فريوس كورونا.. فقط اذا غسلتها بطريقة صحيحة

نصائح طبية

ملاذا يتوجب البدء يف عالج 
اإلنفلونزا خالل 48 ساعة؟

املكوّنات
لتحضري القاعدة:

بسكويت أوريو مطحون - 3 أكواب
زبدة مذوبة - 100 غرام

قرفة - رشة
لتحضري الحشوة:

جبن كريم فيالدلفيا أو كريي عىل حرارة 
الغرفة - 600 غرام

كريم�ة حامضة ع�ىل ح�رارة الغرفة - 
250 غرام

كريمة سائلة عىل حرارة الغرفة - كوب
بيض عىل حرارة الغرفة - 4

سكر - كوب
فانيليا - ملعقة كبرية

بسكويت أوريو مكرس - 8 حبات
لتحضري صلصة الشوكوالتة:

شوكوالتة مقطعة أو حبيبات هرييش - 
نصف كوب

كريمة سائلة - ربع كوب
فانيليا - ملعقة صغرية

للتزين:
كريم�ة مخفوق�ة دريم ويب - بحس�ب 

الرغبة
بسكويت أوريو - بحسب الرغبة

طريقة العمل
- حم�ي الفرن من االس�فل ع�ىل حرارة 
200 درج�ة مئوي�ة ث�م ثبتي الش�بك يف 
الوس�ط وضع�ي صيني�ة ممل�ؤة باملاء 

أسفل الشبك.
- لتحض�ري القاعدة: اخلطي بس�كويت 
االوري�و املطحون م�ع القرف�ة والزبدة 
املذوب�ة ث�م ريص املزيج يف قع�ر صينية 

التشيز كيك املتحركة. ضعيها جانباً.
- لتحضري الحشوة: اخفقي جبن الكريم 
م�ع الس�كر والكريم�ة الحامض�ة ملدة 

دقيقتن.

- أضيفي البي�ض، الواحدة تلو األخرى، 
مع الخلط بعد كل إضافة.

- زي�دي الكريم�ة الس�ائلة والفانيلي�ا 
واخلطي ث�م أضيفي بس�كويت االوريو 

املكرس.
- صبي الخليط ف�وق القاعدة ثم أدخيل 
الصيني�ة إىل الف�رن واخف�ي الحرارة 
إىل 150 درج�ة مئوي�ة. اتركي الكيكة يف 
الف�رن ملدة س�اعة و40 دقيقة من دون 

فتح الباب نهائياً.
- أطفئ�ي الف�رن وافتح�ي رب�ع الباب. 
أخرج�ي الكيكة بعد س�اعة م�ن الفرن 

وضعيها يف الثالجة لليلة كاملة.
- ذوب�ي قط�ع الش�وكوالتة والكريم�ة 
الس�ائلة يف حم�ام مائي.اترك�ي املزيج 

جانباً حتى تصبح دافئة.
- زين�ي الكيك�ة بصلص�ة الش�وكوالتة 
وحب�ات  املخفوق�ة  الكريم�ة  الدافئ�ة، 

االوريو ثم قدميها مبارشة؟
نصائح

لسعرات حرارية اقل حري تشيز كيك 
االوريو بمنتجات قليلة الدسم واستغني 

عن صلصة الشوكوالتة عىل الوجه.
للحص�ول ع�ىل أفض�ل تش�يز كيك عىل 
اإلطالق، اتركي القالب ملدة 24 س�اعة يف 

الثالجة قبل التقديم.
ال تس�تخدمي الفانيليا البودرة لتحضري 
يفس�د  ال  حت�ى  الش�وكوالتة  صلص�ة 

طعمها.
انتبه�ي عند فتح باب الف�رن ألن البخار 
س�يتصاعد برسعة، لذل�ك ابقي عىل بعد 

مسافة كافية عن الفرن!

حلى تشيز كيك االوريو بالفرن
املطبخ
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أبـــــــراج

املعلوم�ات  أو  األخب�ار  بع�ض  الي�وم  تتلق�ى 
الجديدة التي تدفعك وتحف�زك عىل معرفة املزيد 
ع�ن موضوع م�ا. تهتم الي�وم باس�تخدام مهاراتك 
وخربات�ك الجدي�دة يف مرشوع مع أح�د رشكائك. اتخذ 
القرارات التي تتعلق بوضعك املادي اآلن فهذا هو أنسب 

وقت.

للغاي�ة  ج�ذاب  ش�خص  الي�وم  أن�ك  يب�دو 
واألش�خاص الذين يأتون إليك لطلب النصيحة 
ل�ن تخذله�م أب�دا. تفك�رك س�ليم وتعاملك مع 
القضايا الخاصة باآلخرين مميز. تس�تطيع أن تفهم 
مش�اكل اآلخرين برسعة جدا. كن قويا وثق يف نفس�ك 

ويف أفكارك.

قد تؤجل اليوم بع�ض الخطط التى وضعتها 
للمج�ال املهن�ي، ولك�ن ه�ذا ال يعن�ي فقدان 
صالحياته�ا، أنت تق�وم حالًيا ببع�ض التغيرات 
التى تحس�ن من وضعك املهنى خالل الفرتة املقبلة. 
ال تكث�ر من تن�اول األطعمة الدهنية حت�ى ال تتعرض 

ملشكالت صحية.

تع�ود الي�وم من رحلة س�فر طويل�ة جدا. ال 
شك أن الس�فر سيغر سلوكيات البعض ويؤثر 
فيها ولكن يف حالتك أنت س�يؤثر فيك السفر تأثرا 
نفسيا عميقا. أنت مقبل عىل مرحلة صعبة جدا، حيث 
تواجه�ك العديد من املش�كالت. إذا كن�ت تحب التغير، 

فماذا تنتظر؟ ابدأ اآلن يف تغير حياتك.

هن�اك فرصة تنتظرك الي�وم ولكنك لن تكون 
مهتم�ا باغتنامه�ا. ربم�ا تك�ون خائف�ا من 
اغتنامه�ا اآلن، حي�ث تعتقد أنك س�تفقد العديد 
من الفرص بس�ببها بعد ذلك. ال تتوقع األس�وأ وكن 
متفائ�ال وانتهز هذه الفرص�ة اآلن. الفر ص لن تنتهي 

أبدا.

تبتس�م ل�ك الحياة الي�وم وتحم�ل إليك خربا 
س�ارا أو فرص�ة ممت�ازة أو تصحيحا لوضع 
آملك منذ مدة بس�بب أحد الزم�الء. قرر ابتداء من 
الي�وم النهوض باك�را ومرافقة األصدقاء يف س�اعة 

ميش قبل التوجه إىل العمل.

تحدث بعض املواقف التي تغر من وضعك يف 
مجال العمل. أنت س�عيد الحظ اليوم وقدرتك 
عىل التواصل والتفاع�ل تخدمك وتعمل لصالحك 
عىل مدار األش�هر املقبلة. ربم�ا تقرر اليوم أن تعمل 
لس�اعات إضافي�ة حت�ى تس�تطيع أن تكم�ل بع�ض 

املشاريع الجديدة.

عندما تتذوق طعم النجاح، ستنىس كل الجهد 
الذي بذلته خالل الش�هور السابقة. كن حذرا 
فربما يحدث يشء ما اليوم يجعلك تفقد الش�عور 
بالفرح�ة. ال تبال بتعليقات اآلخرين فهناك ش�خص 
ما يحقد عليك ويتمنى فقط أن يزعجك وينزع الفرحة 

من قلبك.

حت�ى تفه�م التغي�ر ال�ذي س�يحدث خالل 
الف�رتة القادم�ة، علي�ك أن تنظ�ر لألم�ور من 
أكث�ر من زاوية. عىل مدار األش�هر القليلة املقبلة، 
ستحاول جاهدا نسيان آالم وجروح املايض. ال تحزن 
إال وجدت أن عالقت�ك بأرستك تتدهور هذه األيام، فكل 

يشء سيكون عىل ما يرام قريبا.

ال تتوقع أن يحدث اليوم العديد من التغيرات 
يف حياتك. املهمة التي توليتها منذ ما يقرب من 
خمس�ة أش�هر قد تزداد صعوبتها الي�وم. عائلتك 
تنتظر التحدث معك اليوم فحاول أن تخصص جزءا من 

وقتك لالهتمام بشؤونهم واالستماع إىل أقوالهم.

يجب أن تس�تغل ذكاءك وإبداعك اليوم بشتى 
الط�رق. الفضول والتدخل يف ش�ؤون اآلخرين 
مطلوب�ان اليوم. اهتمامك باألف�كار العقالنية أو 
الروحانية س�يجعلك تتعرف عىل شخصيات بارزة يف 
مجتمعك. ستستمتع باملناقش�ة معهم جدا، ولكن كن 

حريصا واخرت كلماتك بعناية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يوم االربعاء ٢٨ يوليو سنة ١٩٧٦ 
اس�تيقظت بلدة يف الصني كاملة 
عىل وج�ود كالب بريه مفرتس�ة 
يف مدينتهم تنبح بشكل هستري 
غر طبيع�ي اطالقاً .. كالب بريه 
ومزعج�ة  ومرعب�ة  مفرتس�ة 

وكانت مشكلة كبرة ..
ل�م يك�ن أمامهم حل غ�ر اخالء 
املدينة من الس�كان لح�ني إنهاء 

ازمه الكالب .
٩٠ الف شخص رحلو من بيوتهم 

بسبب كالب بريه ..
هل انت�م تتخيل�ون ش�عور اهل 

البلدة ..
كان�و يتمن�ون ان تنش�ق االرض 
لتبتل�ع هذه ال�كالب املقرفة التي 

أربكت حياتهم...
وفع�ال هذا م�ا حدث خ�رج أهل 
البلدة خارج البلدة هربا من هذه 

الكالب املفرتسة ..
وبعد ساعات من خروج السكان 

حدث ما لم يكن يف الحسبان. ..
زل�زال كب�ر رضب البل�دة يقال 
ان�ه من أش�د الزالزل قوة وش�ده 
ش�هدته الصني دمر ابني�ة البلدة 

كلها ...
عرف اهل البلدة بعدها ان الكالب 
الربي�ة كانت تنبح النها احس�ت 

بالزلزال قبل وقوعه ..
ال�كالب حركها الل�ه بوقت معني 
كي تنقذ حياة ٩٠ الف من سكان 

البلدة من موت محقق..
كانو َي�َرْون ان وج�ود الكالب ف 
البلدة كارثة... لكنها كارثة عذاب 
يف باطنها رحم�ة يف حياتنا أيضا 
هنال�ك أحداث مثل هجوم الكالب 
وتنبح طوال الوقت إال أنها تأتينا 

بأشكال مختلفة...
منها ق�د تكون يف صوره زواج لم 
يتم ووظيفه لم نس�تطع اللحاق 
م�ال  وخس�اره  به�ا  والتعي�ني 
وحادثة س�يارة ومرض وصديق 
خائن وحديث عنك بسوء يف غيابك 

... وجميعها نراها عوائق..
قد تكون تنبيهات لتدفع عنا رضر 
اكرب فال يوجد افضل من التسليم 
إلرادة الل�ه هو قادر عىل تس�خر 
الك�ون كل�ه الس�عادك وراحت�ك 
وحمايتك م�ن كل رش الكون كله 

جنود مجندة من صنع الله.

تنبيهات

قـــــــصة 

هل تعرف..؟؟

اختبارا شخصية

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

قد يتسبب قضاء الوقت برفقة األصدقاء عىل 
اإلنرتنت يف إصابتك باإلرهاق واإلجهاد، حاول 
أن تقلل من الس�هر واحرص عىل النوم لساعات 
كافي�ة حتى تش�عر بالراح�ة. علي�ك أن تتوقف عن 
التفكر الس�لبي وثق بنفسك وتقدم إىل األمام، فهذا ما 

ينتظره منك الحبيب.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

 لو س�ألت احدا عن س�بب ارتداء االطباء 
لل�ون االخرض يف غرف العمليات؟ الجابك 
ان اللون االخرض لون السالم والطمأنينة 
وم�ا اىل ذل�ك ال ننك�ر هذا ولكن الس�بب 
مختلف تماما...  وقبل ان نوضح السبب 
فهناك معلومات يجب معرفتها عن عالم 
االل�وان ليس�هل الوص�ول اىل الس�بب يف 

ارتداء االطباء لهذا اللون :
اوال . هن�اك ال�وان اساس�ية ... وال�وان 
فرعي�ة ... والوان متوافق�ة وهي محور 
وال�وان  متناف�رة....  وال�وان  حديث�ي.. 

حارة....
والوان ب�اردة .االل�وان الت�ى تنطلق من 

قاعدة )) االلوان االساسية (( هي :
االحم�ر واالزرق واالصفر وه�ذه االلوان 

هي اللتي نخرج منها بجميع االلوان...
فعىل س�بيل املث�ال .. اذا اردن�ا الحصول 
ع�ىل اللون االخ�رض فاننا نم�زج اللونني 
االصفر واالزرق ..واذااردنا الحصول عىل 
اللون الربتقايل فاننا نمزج اللونني االحمر 

واالصفر..واذا اردن�ا الحصول عىل اللون 
البنفس�جي فاننا نم�زج اللونني االحمر 
واالزرق..ام�ا اللون�ان االس�ود واالبيض 
فهما لونان محايدان يس�تعمالن لتفتيح 
الل�ون وتقتيم�ه ..وحت�ى ال نبتعد كثرا 
ع�ن املوضوع... ف�ان ناتج خل�ط لونني 
اساسيني يتوافق مع الثالث وهذا التوافق 
يري�ح العني وهذا ما اردت الوصول اليه.. 
فالل�ون االخرضه�و ناتج م�زج اللونني 

االزرق واالصفر ..

اذاً فالل�ون االخرض الفرع�ي يتوافق مع 
اللون االحمر االسايس ..

وكيفي�ة التواف�ق ان الع�ني عندما تطيل 
النظ�ر للون معني فانها بع�د ذلك تبحث 

تلقائيا عن اللون املوافق له .
ولنقم بتجرب�ة عملية .. وه�ي ان نطيل 
النظ�ر لصحيف�ة بالل�ون االصف�ر مدة 
تقارب الدقيقتني .. ونالحظ ما هو اللون 
الذي سيلوح امام اعيننا اذا حولنا نظرنا 
اىل صحيفة بيضاء . قطعا سيكون اللون 
البنفس�جي ..!! وهذا بالنس�بة لنا ونحن 
لم نطيل النظ�ر ... فكيف بالطبيب الذي 
ينظراىل لون الدم االحمر بالساعات وعىل 
م�دى الس�نوات.. فعندما يرف�ع الطبيب 
نظ�ره ع�ن املري�ض يف غرف�ة العمليات 
تلقائيا س�تبحث عينه عن اللون االخرض 
.. وحتى تكون ع�ني الطبيب مرتاحة وال 
ينعكس ذلك س�لبا عىل نفسيته بفطرته 
البرشية البس�وه الل�ون االخرض النه هو 

املوافق مع اللون االحمر.

 تعرف�ني أّن خط�وط يدك تقول الكث�ر عن حيات�ك وحظك. لكّن 
لبع�ض هذه الخطوط خصوصي�ة تتمّيز بها عن غرها. فما الذي 
يكش�فه الخ�ط الظاه�ر يف الص�ورة، أو خ�ط القلب، م�ن أرسار  

شخصيتك؟ إليك املزيد يف هذا االختبار.
منذ آالف الس�نني جرى البحث ع�ن معاني خطوط اليد ودالالتها. 
وق�د أطلقت عىل تلك الخطوط تس�ميات مثل: خ�ط الرأس، خط 
الحي�اة وخط القلب. والخ�ط األخر هو الذي يكش�ف الكثر من 
معال�م حياتك الزوجي�ة والعاطفية. كم�ا يح�ّدد تفاصيل تتعلق 

بصحة قلبك.
وهذا الخط املميز ينطلق من وس�ط راحة ي�دك ويتجه إىل طرفها 
لينتهي ع�ىل مقربة من إصبع الخنرص. وإليك بعض ما يكش�فه 

من خفايا ترتبط بحياتك وشخصيتك.
1 -  إذا كان�ت هذه الصورة تمثل خط القلب لديك، فأنت ش�خص 
طموح إىل ح�ّد كبر جداً. كما أّنك تتمتعني بالذكاء واالس�تقاللية 

وق�وة الش�خصية. إال أّن هذا الش�كل يش�ر يف املقاب�ل إىل أّنك قد 
ُتظهرين بع�ض األنانية والرتكيز عىل ال�ذات والتصّنع والبعد عن 

العفوية أحياناً. فانتبهي...
2 - إذا كان ه�ذا الرس�م يع�ود إىل يدك، فأنت تحظ�ني دائماً بثقة 

اآلخري�ن. كم�ا أّنك تحصل�ني عىل تعاطفه�م ووده�م وتتمتعني 
بحلقة صداقات واس�عة. لكّن�ك ال تفكرين ملياً قب�ل أن تقويل أو 
تفعيل بعض األمور، ما يجعلك عرضة الرتكاب األخطاء. لذا، عليك 

أن تتوخي الحذر.
3 - إذا كانت مواصفات هذه اليد تنطبق عىل يدك. فإن خط القلب 
يعني يف هذه الحالة أّنك تتسمني بشخصية هادئة وبالثقة الكبرة 
بقدراتك. ويش�ر إىل أّنك تعتمدين عىل نفس�ك يف الكثر من األمور 
وال ت�وكيل أمر القي�ام باملهمات، أياً تكن، لش�خص آخر وإن كان 

رشيك حياتك.
4 - هل تناس�ب هذه الصورة راحة يدك؟ إذاً فإّن خط القلب لديك 
ي�دّل عىل أّنك تتحلني بالصرب والق�درة الكبرة عىل تحمل الصعاب 
واملش�كالت. كما يكش�ف موهبة الرتكيز التي تتمتعني بها وميلك 
إىل الوح�دة والرغب�ة يف االبتعاد عن ضجيج املجتمع. ويش�ر هذا 

الخط أيضاً إىل أّنك تظهرين تعاطفك مع كّل من يحتاج إىل ذلك. 

هل تعرف ملاذا يرتدي االطباء مالبس خضراء يف غرفة العمليات؟

أي شكل يشبه يدِك؟ حّددي واكتشفي خفايا وأسرار قلبك!

يكثر تسلم اصحاب الحوانيت 
النقود املعدنية من املش�رتين 
ويعيدون لهم بعضها، فتسود 
أصابعه�م وباط�ن كفوفهم. 
يف  ال�يشء  نف�س  ويحص�ل 
كف�وف  وباط�ن  أصاب�ع 
يكون�ون  عندم�ا  الرصاف�ني 
يف حوانيته�م أو ع�ىل قارعة 

الطري�ق فإنهم يضعون نقوداً معدنية من اكرب الحجوم ويحركونها من 
يد اىل يد وبرسعة فتنبعث من هذا التحريك أصوات متعاقبة تجلب انتباه 
املارة اىل وجودهم. كنوا عن النقود ب� )وس�خ دنيا( ووصفوها بالوسخ 

التساخ اصابع وباطن كفوف متسلميها، فقالوا هذا القول.

الفلوس وسخ دنيا
قصة مثل 

1502 - اإلس�بان يب�دأون بحمل�ة لتنص�ر كل 
املس�لمني يف غرناطة بعد انهيار الدولة اإلسالمية 

يف األندلس.
1934 - بدأ الحرب األهلية يف النمسا.

1941 - الق�وات األملانية تصل ش�مال أفريقيا يف 
الحرب العاملية الثانية.

1949 - اغتيال حسن البنا مؤسس حركة األخوان 
املسلمني عىل يد مجهول.

1953 - توقي�ع اتفاقي�ة الج�الء امل�رصي ع�ن 
السودان بني مرص والسودان.

1970 - الق�وات اإلرسائيلي�ة تقص�ف مصنعاً يف 
منطق�ة أبو زعبل املرصية به�دف تحطيم الروح 

املعنوية للمرصيني.
الرئي�س  محاكم�ة  بجلس�ات  الب�دء   -  2002

اليوغس�اليف س�لوبودان ميلوس�يفيتش يف مق�ر 
محكم�ة الع�دل الدولية يف اله�اي بتهمة إرتكاب 

جرائم حرب.
2007 - الحكم يف العراق عىل طه ياسني رمضان 
نائب رئيس الوزراء يف عهد املخلوع صدام حسني 

باالعدام شنقا.
2008 - تفجر س�يارة يف دمش�ق يؤدي إىل مقتل 

القيادي يف حزب الله اللبناني عماد مغنية.
..: املواليد :..

1728 - أوغس�تينو س�تيفاني، مؤلف موسيقي 
إيطايل.

1809 - ابراه�ام لينكون، رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية.

1809 - تشارلز داروين، صاحب نظرية التطور.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تغييرات كبرى في التطبيق األشهر 
في العالم )مايكروسوفت(

الصين تطور تطبيقا »يحذر« 
المستخدمين من »كورونا«

عـين على العالم

طرحت رشكة »مايكروسوفت« األمريكية تحديثا لتطبيقها األشهر 
يف العالم، بحيث يكون أرسع وأبس�ط عىل الهواتف الذكية.وحرصت 
»مايكروس�وفت« عىل أال تضيف ميزات جديدة معقدة إىل تطبيقها، 

حتى ال تؤثر يف رسعة وبساطة تشغيل التطبيق.
وسيكون التطبيق متوافقا للعمل عىل كل ملفات »أوفيس« بدءا من 
»وورد« و«إكس�يل« وحتى ملفات »باور بوينت«.وأش�ارت الرشكة 
األمريكية إىل أن تحديث »أوفيس« متاح حاليا عىل نظام تشغيل »آي 
أو إس« ع�ر هواتف »أندرويد«، ووعدت ب�أن تطرح تحديثا مرتقبا 

لنظام تشغيل »أندرويد«.
ويظهر يف تحدي�ث تطبيق »أوفيس« الجديد تصميم أبس�ط وأرسع 
وأجم�ل وأكثر اتس�اقا من واجهة تس�اعد ع�ىل تحرير املس�تندات 
برسع�ة عندما تكون بعي�دا عن مكتبك بصورة مش�ابهة لنس�خة 

سطح املكتب.
ولك�ن أضافت »مايكروس�وفت« فقط إىل ملفات »إكس�يل« أيقونة 
» XLOOKUP«، م�ن أج�ل متابعة وق�راءة التعليقات وال�رد عليها 
مب�ارشة عر الريد اإللكرتوني، م�ن دون الحاجة إىل فتح امللف عىل 

حاسبك الشخيص أو املحمول.

كشفت تقارير عمن أن تطبيقا 
جديدا طورته الحكومة الصينية 
بالتعاون مع رشكة تكنولوجية 
املس�تخدمني  لتحذي�ر  ُصم�م 
عندم�ا يكونون يف خطر التقاط 
ف�روس »كورونا« ال�ذي أودى 

بحياة أكثر من 900 شخص.
nXi وكال�ة  وأوضح�ت 
»كاش�ف  أن  الصيني�ة   hua
االتصال الوثي�ق« أصبح متاحا 
وال  الصيني�ني،  للمس�تخدمني 
يتطلب سوى أس�مائهم وأرقام 
التثبي�ت..  ومع�رف  هواتفه�م 
ث�م يتي�ح التطبيق للمس�تخدم 
اتص�ال  ع�ىل  كان  إن  معرف�ة 
بف�روس  مص�اب  بش�خص 

2019nnCoV الفتاك.
ع�ن  حديث�ة  دراس�ة  وذك�رت 
املروع�ة  االنتش�ار  طبيع�ة 
لفروس كورون�ا الجديد، حول 

العالم.
حيث كش�ف رسم بياني كيفية 
5 مالي�ني م�ن س�كان  تح�رك 
الصيني�ة، م�ن نقطة  ووه�ان 
تف�ي الف�روس قب�ل وض�ع 

املدينة يف الحجر الصحي.
وس�افر اآلالف جوا م�ع تحديد 
بيانات س�فرهم إىل 382 مدينة 
خ�ارج الص�ني، يف األي�ام الت�ي 

سبقت 23 يناير/ كانون الثاني 
تاريخ إغالق ووهان.

ويح�ذر فري�ق البح�ث م�ن أن 
غالبي�ة امل�دن كان�ت يف آس�يا، 
ولكن املراكز الرئيسية يف أوروبا 
وأس�رتاليا  املتح�دة  والوالي�ات 

برزت يف الدراسة.
وش�دد الباحثون ع�ىل رضورة 
فح�ص الواصل�ني له�ا يف املدن 
ذات الخطورة العالية قبل شهر 
أبريل/ نيس�ان املقبل، للحد من 
انتشار الفروس يف نطاق أبعد.

وس�افر العرشات من الصينيني 
املحتم�ل إصابته�م بالعدوى إىل 
تايالن�د والياب�ان وهونغ كونغ 
الجنوبي�ة  وكوري�ا  وتاي�وان 
وماليزي�ا  املتح�دة  والوالي�ات 
وأسرتاليا،  وفيتنام  وسنغافورة 
كم�ا انترشوا يف م�ر وجنوب 
واملغ�رب  وإثيوبي�ا  إفريقي�ا 

ونيجريا وكينيا.
وناش�د الخ�راء جمي�ع امل�دن 
الحت�واء  االس�تعداد  ب�رورة 

انتشار فروس كورونا القاتل.
وق�ال ج�ني دون�غ ي�ان، عالم 
الفروس�ات يف جامع�ة هون�غ 
كونغ: »لقد فات األوان. هناك 5 
ماليني خارج الصني يتجولون يف 

أماكن أخرى. هذا تحد كبر«.

ــف ملن  ــه لطي ــه وج ــض ل ــر األبي الزائ
ــر، وله  ــراش الوث ــقف والف ميلك الس
ــب على أهل اخليام الذين  ايضاً وجه كئي
ــردين يف  تصر احلكومة على بقائهم مش

وطنهم.
#احلكومة_ابرد_من_الصقيع.

لتكن دعواتنا للباري الكريم بعودة النازحني 
ــوا  ــردين اىل ديارهم ليعيش واملهجرين واملش
حبياة آمنة وطبيعية بعيدا عن الربد والثلوج 

اليت عصفت مبخيماتهم.
ــا، وكل من  ــى #داعش وارهابه ــة اهلل عل  لعن

تعاطف مع عصاباتها.

ساعات تفصل بني الجمهور وبني نجومهم يف 
ليلة العشاق أو يوم الحب العاملي الذي ينتظره 
الجمهور من عام آلخر للقاء بنجمهم املفّضل 
ع�ىل خش�بة امل�رسح.. ويب�دو أن الجمه�ور 
امل�ري لديه مكان�ة خاصة لخريط�ة الديفا 
هيفاء وهبي التي اختارت أحد فنادق القاهرة 
لتقديم حفل غنائي جديد يف ليلة عيد الحب 14 
فراي�ر، والذي تبدا أس�عار تذاك�ره من 1500 
حت�ى 5000 جنيه، عىل أن تعود بعدها رسيعاً 
إىل بروت الس�تكمال تصوير مشاهدها ضمن 

أحداث مسلسلها الرمضاني »أسود فاتح«.
ويف القاهرة أيضاً، تحي�ي أصالة نري حفل 

ليلة العش�اق هناك يف أحد أضخم الفنادق يوم 
الخميس 13 فراير املقبل، وقد طلب الجمهور 
م�ن نجمته املفّضلة نقل الحفل عر شاش�ات 
القنوات الفضائية املرية ملتابعته عىل الهواء 
مة  مبارشة، وهو األمر الذي تدرسه الجهة املنظِّ

للحفل مع إحدى املحطات الفضائية.
كذلك اختارت أنغام دار األوبرا املرية لتقابل 
به�ا جمهوره�ا يف حف�ل خاص ليل�ة يوم 12 
فراي�ر، حي�ث ُرفعت الفت�ة كامل الع�دد بعد 

اإلعالن عن الحفل بساعات قليلة.
ال�ذي  عالم�ة،  راغ�ب  س�تار،  الس�وبر  أم�ا 
يفّض�ل  الت�ي  امل�دن  أكث�ر  باري�س  ي�رى 

بالجالي�ة  للق�اء  اختاره�ا  فق�د  زيارته�ا، 
العربية هناك يف ليلة يوم الحب يف حفل غنائي 
ضخم عىل خش�بة م�رسح األوملبيا هناك، عىل 
أن يقّدم ليلة أخ�رى يف 15 فراير لجمهوره يف 

تونس يف فندق املوفينبك هناك.
وضم�ن فعالي�ات املهرجان الغنائي الس�نوي 
حس�ني  يحي�ي  الكوي�ت،  فراي�ر«-  »ه�ال 
الجسمي، وبلقيس ليلة يوم الحب هناك ضمن 
ليايل املهرج�ان يف حفل غنائي واحد يجمعهما 

بجمهور املهرجان.
أما س�رين عبد النور ووائل جسار، فيتشاركا 

ليلة غنائية يف األردن يوم 13 فراير املقبل.

ما حقيقة طالق تيم حسن ووفاء الكيالني؟

خيانة معتصم النهار تقتله في »أسود فاتح« 
مع هيفاء وهبي 

ليلة واحدة تجمع النجوم بجمهور الوطن العربي 
في« ليلة الحب«

يشهد املوسم الرمضاني القادم نهاية ملحمة 
درامي�ة ارتبط بها الجمه�ور عىل مدار أربعة 
مواس�م؛ فالج�زء الرابع من ملحم�ة الهيبة 
لتيم حسن س�ُتعلن نهايته يف رمضان 2020 
ويسَدل الستار عن الهيبة بكل أبطالها، ولكن 

ما الذي س�يفاجأ ب�ه الجمهور يف 
ما بعد؟

خ�اص  مص�در  أك�د 
مرشوع�اً  هن�اك  أن 

ضخم�اً،  درامي�اً 
التحض�ر  يت�م 
ب�ني  حالي�اً  ل�ه 
حسن  تيم  النجم 
ص�ادق  ورشك�ة 

ليخوض  الصّباح، 
املنافس�ة  ب�ه 

بع�د  الرمضاني�ة 
انتهاء الجزء الرابع من 

الهيب�ة ال�ذي س�ُيعرض يف 
رمضان 2020.

 ومن املق�رر أن يكون العم�ل منتمياً لنوعية 
الدراما الش�عبية؛ فهو أيضاً ملحمة ش�عبية 
ُتع�رض عىل أجزاء متتالية كمسلس�ل الهيبة 
الذي حقق نجاحاً جماهرياً، ما شّجع الجهة 

املنتجة لتقديم مرشوع آخر بأكثر من جزء.
وكان تيم حسن قد تصدر أعىل نسب املشاهدة 
عر شاش�ة املنص�ة اإللكرتونية ش�اهد بعد 
عرض أوىل حلقات مسلس�له الدرامي الجديد 
»العميد«، ال�ذي يخوض به هذه التجربة عر 

املنصات اإللكرتونية للمرة األوىل.
يف املقابل، وكم�ا كل فرتة تنترش 
الكث�ر من الش�ائعات حول 
حس�ن  تي�م  انفص�ال 
وخاص�ة  وزوجت�ه، 
بع�د نرش وفاء جلس�ة 
بدت  خاصة  تصويرية 
به�ا بنوع م�ن الجرأة 
الجمهور،  يعتده�ا  لم 
خاّصا  مص�درا  ولك�ْن 
يك�ون هن�اك  أن  نف�ى 
أّي خالف�ات ب�ني الثنائي، 
مؤكداً أن الجلسة الجديدة ما 
ه�ي إاّل نوع م�ن الدعاية إلحدى 
املاركات الجديدة للعدس�ات الالصقة، 
كم�ا تحّر حالي�اً مل�رشوع تلفزيوني جديد 
ع�ىل إح�دى شاش�ات املحط�ات الفضائية، 
وتتكت�م عن تفاصيله لح�ني إنهاء التعاقدات 

بينها وبني املحطة.

ب�دأت الديف�ا، هيف�اء وهب�ي، تصوي�ر أول 
مش�اهدها ضمن أحداث مسلسلها الدرامي 
ب�ه  تع�ود  ال�ذي  فات�ح«،  »أس�ود  الجدي�د 
للمنافس�ة الرمضانية هذا العام عر شاشة 
أم ب�ي يس يف أول تع�اون درام�ي بينها وبني 

رشكة الصّباح.
ذك�ر أن الديفا هيفاء وهبي، تجّس�د، ضمن 
األحداث، ش�خصية س�يدة أعم�ال متزوجة 
بشاب يدعى راغب، ويجسده معتصم النهار 
ال�ذي يظه�ر أيض�اً يف ث�وب رج�ل األعمال، 
ويعيش�ان حياًة هادئ�ة إىل أن تعلم بخيانته 
فتقتله، أما أحمد فهمي فيجس�د ش�خصية 
ش�قيقها الذي يدعمها دائماً. معتصم النهار 
يظه�ر يف 16 حلق�ة فق�ط ضم�ن األحداث، 

أن  إىل  العم�ل،  الج�زء األول م�ن  وه�ي 
تنتهي ش�خصيته، وتبدأ رحلة هيفاء يف 
محاول�ة الخروج من الس�جن يف الجزء 
الثاني من املسلس�ل. اعتمدت هيفاء يف 
ه�ذه التجربة الجدي�دة التي تخوضها 

للمرة األوىل، الشعر البني الغامق 
م�ا جعلها تلج�أ لباروكة 

ذات الش�عر القصر يف 
اللوك الخ�اص بها يف 

أما  األحداث،  نصف 
الثان�ي  النص�ف 

فس�تلجأ في�ه 
للش�عر 
الطويل.

برغم أن عودته للوقوف عىل خشبة املرسح 
كان�ت م�ن خ�الل حف�ل غنائ�ي ضخم 
يجمعهما مع�اً، لكن هناك العديد من 
الش�ائعات الت�ي ت�رددت ع�ن وجود 
خالف كبر يجمع بني مطرب )يا غزايل( 
س�عد ملجرد وبني ملكة امل�رسح مريام 
ف�ارس بعد حفلهما األخر معاً الذي كان 
قبل أس�ابيع يف اململكة العربية السعودية 

وتحديداً يف جدة.
هن�اك الكثر م�ن األخبار يف الوس�ط الفني 
تتح�دث عن خ�الف يجم�ع بني س�عد ملجرد 
ومري�ام ف�ارس بعد مش�اركتهما يف حفلني 
املاضي�ة،  الف�رتة  خ�الل  مع�اً  غنائي�ني 
والس�بب يعود لتأّخ�ر مريام يف فقرتها 
الفني�ة التي كانت تس�بق ملج�رد وفقاً 

لرتتيب الحفل.

ولك�ن حقيقة األم�ر أن ال خالف بينهم�ا؛ فقد اجتمعا 
مع�اً يف الحف�ل األخر وجمعتهما جلس�ة وّدية وتبادال 
األحاديث يف كل املواضيع الفنية يف الفرتة املاضية، كما 
أن�ه من املق�رر أن يجمعهما حفل غنائ�ي جديد خالل 
الف�رتة املقبلة، ولك�ن يتكّتم كّل منهما ع�ن تفاصيله 
مة  لحني إنه�اء املفاوض�ات بينهما وبني الجه�ة املنظِّ

للحفل يف إحدى الدول العربية.
الجدي�ر بالذكر أن مريام فارس تس�تعد لحفل غنائي 
ضخ�م يف اإلم�ارات ليل�ة عيد الح�ب ي�وم الجمعة 14 
فراير املقبل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الس�عادة 
يف رأس الخيم�ة، حيث ن�رشت الرومو الدعائي للحفل 
قبل أيام عر صفحتها الرسمية عىل اإلنستغرام لدعوة 

جمهورها لحضور الحفل.
أما سعد ملجرد، فيس�تعد لطرح أحدث أعماله الغنائية 
برفقة فري�ق الفناير التي صّورها عىل طريقة الفيديو 

كليب قبل فرتة، عىل أن يطرحها خالل األيام املقبلة.

 
                 

الصني ما بني الدوري 
وكورونا 

تم�ُر الصني منذ أيام بظروف صعب�ة ومعقدة بعد ظهور فروس 
“كورونا”، هذا الفروس الذي أث�ار الخوف والفزع يف العالم كله، 
وليس الصني فقط، حيث وصلت عدد الوفيات يف هذا البلد اىل اكثر 

من الف حالة، واصابة اكثر من أربعني الف أخرى.
ال�ذي يقرأ تاريخ الصني يجد ان هذا البلد قد تعرض منذ س�نوات 
اىل عدة كوارث، ومن هذه الكوارث هي “املجاعة العظمى” بسبب 
أمر الزعيم الشیوعى “ماو تيس تونج” بسنة 1958 ، شعبه بقتل 
جميع أنواع “طيور ال�دوري” أو )الدويري( ألنها تأكل املحاصيل 
وتقل�ل م�ن اإلنت�اج الزراع�ي، وكان الفالحون يقتل�ون عرشات 
اآلالف م�ن طيور الدوري، وكان م�ن يقتل أكر عدد يتلقى جوائز 

ومكاف�آت، ويعام�ل معامل�ة األبط�ال الوطني�ني. 
وتس�بب ھ�ذا القرار غ�ر امل�دروس بأك�ر كارثة بیئی�ة صنعھا 
اإلنس�ان ىف تاری�خ الب�رش، فقد ظ�ن الزعیم الش�یوعي أن طیور 
ال�دوري تأكل الكثیر من املحاصی�ل الزراعیة، وأن خیار قتلھا ھو 

خیار منطقي.
وحس�ب تصور م�او، فإن طی�ور الدوري تقف عقب�ة أمام تقدم 
الصین اإلقتصادى وتطور الس�كان، وتس�بب ھذا الحقاً بمجاعة 
حدثت بسبب سوء اإلدارة اإلقتصادیة، كارثة بیئیة بسبب القرار، 

وخطأ من النظام الشیوعى الحاكم.
بدأ الزعیم الش�یوعي الصیني، ماو، بالعدید من الحمالت لتطویر 
الصی�ن، حس�ب اعتق�اده، من بينه�ا حملة اآلف�ات األربع، وهي 
)الج�رذان، الذباب، البعوض، وطيور الدوري(، وكانت احدى ھذه 
الحم�الت والت�ي كانت بین 1958 وس�نة 1961 والت�ي قتل فيها 

مئات املالیین من طيور الدوري بشكل وحي محموم.
لقد تم دفع الس�كان لقتل ھذه الطیور املساملة “الدوري”، وحتى 
مالحقتھ�ا ومنعھ�ا من الھب�وط أو بن�اء األعش�اش، وإخافتھا 

وترویعھا باستخدام الطبول حتى تموت من اإلجھاد. 
ال توجد معلومات كافیة عن أعداد طيور الدوري يف الصین يف سنة 
1958، ولكن إذا حسبنا مقابل كل فرد من سكان الصین بحساب 
تقدی�ري لط�رق قتلھا، فقد كان ما یق�رب 600 ملیون من طيور 
ال�دوري، وانتھت الحملة بمقت�ل مئات املالیین م�ن ھذه الطيور 

املساملة، وأدى ھذا لكارثة يف السنة الالحقة. 
فقد الحظ الس�كان أن الحرشات التي كانت تتغذى عىل املحاصیل 
ق�د تضاعفت أعدادھا ع�رشات املرات، فقد كان�ت طيور الدوري 

تقتات عىل ھذه اآلفات كالجراد، وغیرھا من الحرشات. 
فكان�ت املحصلة أن الجراد قد فقد ما یأكل�ه ویتغذى علیه، وھذا 
یعن�ي أن قتل طيور ال�دوري أدى لتضاعف أعداد الجراد، مما أدى 
لتدمی�ر املحاصی�ل الزراعیة يف ع�رشات املحافظ�ات واملقاطعات 
الصینیة بش�كل رسیع، وأدى ھذا ألن تنفذ األغذیة بش�كل مرعب 

لیموت املالیین يف مجاعة مروعة. 
وحس�ب الروایة الرسمیة للنظام الش�یوعي الصیني حینھا، فقد 
كان�ت هذه أحد األس�باب الرئيس�ية ملجاعة الص�ني الكرى عام 
1961 والت�ي تس�ببت بوفاة 15 مليون إنس�ان بالج�وع!، ولكن 
الكثی�ر من الباحثین یرجحون أن ع�دد الوفیات یرتاوح بین 45 و 

78 ملیوناً.
لك�ن الوضع حالي�ا اختلف يف الصني بعد ظه�ور فروس كورونا، 
برغم ارتفاع حصيلة الوفيات واالصابات، إال ان الحكومة الصينية 
تب�ذل ما يف وس�عها للقضاء عىل هذا الفروس، من خالل انش�اء 
مستش�فى خاص وتوفر املس�تلزمات واالقنعة التي من ش�أنها 

منع او التقليل من انتشار الفروس.
ويف الخت�ام اقول إن التعامل مع االزمات والكوارث يف أي بلد يجب 
ان يك�ون بش�كل مدروس بدقة وعم�ق، الن أي ق�رار ال يصب يف 
مصلحة الش�عوب يفاقم االزمات، ويصعب حلها، وما يحدث اآلن 

يف بعض   البلدان  العربية  ليس ببعيد عنا.  

الصب�ان  اإلماراتي�ة، رؤى  املذيع�ة  أث�ارت 
الجدل، بعد ظهورها عر حس�ابها عىل 
»انس�تجرام« وه�ي تعرض ص�ورة لها 

بدت فيها بجسم ممتلئ.
وردت رؤى ع�ىل املنتقدين قائلة: »هدوا 

اللع�ب«، موضح�ة أنها ل�م تطلب منهم 
التعلي�ق، وطلب�ت أن يمنحوه�ا بع�ض 

الوقت لتخرس الوزن الزائد.
وأك�دت رؤى أنها لن تلج�أ لتكميم املعدة 

من أجل رضا املنتقدين.
ورأى البعض أن ما تعرضت له تنمر وتدخل 

يف شؤونها الخاصة، فيما نوه آخرون أنه عىل 
املش�اهر االهتم�ام بش�كلهم ألنهم ش�خصيات 

عامة.

واصلت الفّنانة، إليسا، انتقاد الوضع 
يف لبنان، وكيفية تعامل السياس�يني 
هناك مع األزمة التي يمر بها الشارع 

اللبناني.
وقالت عر حس�ابها عىل تويرت: »من 
وين بدكن نعطي ثقة ونحنا ما شفنا 
منك�ن إج�راء واح�د يس�اعد الناس 
باألزمة؟ م�ن وين بدكن ثق�ة وإنتو 
عم تثبتولنا كل ي�وم إنو مش ناويني 
تنه�زو م�ن محالتكن وإنو الس�لطة 
هي�ي هدفكن األول؟ م�ن وين بدكن 

ثقة وما تركتولنا يش بهالبلد؟«.
إليس�ا  تواص�ل  آخ�ر،  صعي�د  ع�ىل 
التحض�ر ألغني�ات ألبومه�ا الجديد 
املق�رر طرح�ه مطل�ع ع�ام 2020، 
بع�د أح�دث ألبوماته�ا »إىل كل ال�ي 

بيحبوني«.

إليسا للسياسيين: »من وين 
بدكن نعطيكم ثقة؟«

لم تتخيل الفنانة اليمنية، بلقي�س، أن الفيديو العفوي الذي نرشته 
عر »سناب شات«، سيفتح عليها باباً غر متوقع للهجوم.

نرشت بلقيس فيديو خالل قيامها بالتس�وق من 
أحد املراكز التجارية يف أمريكا، واستعرضت 

املس�تلزمات  م�ن  مجموع�ة  الفنان�ة 
الخاصة باالطفال.

وعلق�ت بلقي���س أن 
ملنتوج�������ات  ا
ف�ي  واالبتكارات 
أم�ركا كث�رة 
يب����ة  وغر
وف��ي غاية 

األهمي��ة، 
يمك�ن  وال 

أن تجده��ا 
م���كان  يف 

مته��������ا  قا إ
تعرض�ت  أنه�ا  إال  »اإلم�ارات«، 
بس�بب م�ا قالت�ه لهج�وم من 

متابعيها.
أن هذه  املتابع�ون  وأخره�ا 
املستلزمات موجودة يف عدة 
دول عربية، ولكنها ال تبحث 
عنها بشكل صحيح، أو ربما 

ال تبحث بنفسها عنها.
بأنه�ا  البع�ض  واتهمه�ا 
تس�تعرض فق�ط تس�وقها 
األم�ور  وُتضخ�م  بأمري�كا، 
م�ن خالل تقليل ش�أن الدول 
العربية، بينما دافع قلة عنها، 
مش�يدين بتواضعها الدائم مع 

الجمهور.

حييى الزيدي

يف املرآة

حقيقة الخالف بين سعد لمجرد وميريام فارس

رؤى الصبان تتحدى منتقديها بوزنها الزائد 

هجوم على بلقيس بسبب تعليقها 
على تسوقها لطفلها من أمريكا


