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بغداد/ الزوراء: 
طال�ب زعي�م التي�ار الص�دري، الس�يد 
مقتدى الصدر، أمس الس�بت، العراقيني 
بمس�اعدة جرح�ى االحتجاج�ات باملال 
والع�اج، فيم�ا حذر م�ن إث�ارة الفتنة 
املحرضة.وق�ال  الهتاف�ات  م�ن خ�ال 
الس�يد الص�در يف تغريدة ل�ه: أنه الحظ 
س�احات  يف  الخدمي�ة  املواك�ب  غي�اب 
االحتجاجات، لذلك فهو يطالب العراقيني 
الرشف�اء بمس�اعدة الجرح�ى باملال أو 
تقدي�م خدم�ات عاجي�ة لهم م�ن أجل 
اس�تمرار الصورة بمس�ارها الس�لمي.
وأض�اف: أن هناك م�ن يدع�ي االنتماء 

له، لكن�ه يقوم بإث�ارة الفتنة من خال 
الهتافات املحرضة، وهو ما ال أرضاه.

كركوك/ متابعة الزوراء: 
يف عام 2015 ُقتل 70 شخًصا عىل األقل 
يف غ�ارة جوي�ة ع�ىل مدين�ة الحويجة 
العراقي�ة، باس�تخدام قنبلة أس�قطتها 
طائرة هولندية، يف حني يقايض الضحايا 
اآلن الحكوم�ة الهولندي�ة للحصول عىل 
تعويضات.. فهل يمكن أن يش�كل األمر 

- إن حدث- سابقة فريدة من نوعها؟
يش�ر مخت�ار إىل مكان وج�ود الحفرة 
الت�ي نجمت عن إلقاء القنبلة الهولندية 
يف قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك.

 “نح�ن نكره هولندا بس�بب ما حدث”، 
كانت ه�ذه كلمات فاطم�ة داود والتي 

ت�رر 35 ش�خصا من أف�راد أرستها، 
ج�راء القنبل�ة الت�ي انفج�رت بمدينة 
يف  الحويج�ة، جن�وب غ�رب كرك�وك، 
يولي�و/ تم�وز من ع�ام 2015. وبرهن 
اإلعام الهولندي عىل أن طائرة هولندية 
أس�قطت القنبل�ة كج�زء م�ن عملي�ة 
التحال�ف ال�دويل ض�د داع�ش. يف قاعة 
باردة يف مبنى بلدية الحويجة الذي أعيد 
بناؤه جزئًيا، تجمع نحو 20 شخصاً من 
رجال ونس�اء، كانوا ضحايا بش�كل أو 
بآخر للغارة الجوية عىل مصنع للقنابل 

تابع لتنظيم داعش.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
اعل�ن قائد الجيش الليبي، خليفة حفرت، 
إن�ه ال رج�وع ع�ن تحري�ر العاصم�ة 
طرابل�س وبل�وغ اله�دف ال�ذي حددته 
القوات املسلحة، مضيفاً أن الحديث عن 
وقف دائم إلطاق النار وس�ام ال يمكن 
أن يأت�ي إال بعد القضاء عىل املليش�يات 
املس�لحة وط�رد املرتزقة.ج�اء ذل�ك يف 
خط�اب وجهه حف�رت، ع�ر الهاتف، إىل 
الليبيني الذين خرجوا، الجمعة، للتظاهر 
ض�د التدخ�ل الرتك�ي يف الباد بس�احة 
الكيش وسط مدينة بنغازي رشق الباد.

وأش�ار حفرت إىل أّن “الجيش أصبح عىل 

تخ�وم قل�ب العاصمة طرابل�س، وقاب 
قوس�ني أو أدن�ى م�ن تحريره�ا، ول�ن 
يرتاج�ع حتى ترج�ع طرابل�س لحضن 
الوطن، حتى لو استنجد الخونة بجميع 
مرتزق�ة العال�م”. مؤك�داً أّنه “ال س�لم 
املليش�يات  إال بن�زع س�اح عصاب�ات 
ومغ�ادرة املرتزق�ة”. مضيف�ا “هذا هو 
الس�ام الذي نم�د له أيدين�ا ونعلن معه 
وقف�ا دائما إلطاق النار”.وش�ّدد حفرت 
عىل أن ليبيا ستكون قريبا “مقرة” لكل 
املرتزقة الذين أرس�لهم الرئيس الرتكي، 
رج�ب طيب أردوغ�ان، “لحماية الخونة 

والعماء”، يف إشارة إىل حكومة الوفاق.

بكني/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الصيني�ة، امس 
الس�بت، ارتفاع عدد وفيات فروس 
كورونا املس�تجد بال�ر الصيني إىل 
1523، مشرة إىل ان عدد اإلصابات 
املؤك�دة بل�غ 66 ألف�ا و492 حالة،  
فيم�ا أك�د نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة 
الصيني، تش�انغ مين�غ، أنه يمكن 
الس�يطرة ع�ىل ف�روس كورون�ا، 
معلنا ش�فاء 8 آالف مصاب.وقالت 

لجن�ة الصح�ة الوطني�ة بالص�ني، 
يف بي�ان: “حت�ى منتص�ف لي�ل 14 
فراير، تلقت لجنة ش�ؤون الصحة، 
معلوم�ات م�ن 31 مقاطع�ة ع�ن 
إصابة 66 ألف�ا و492 حالة مؤكدة 
بفروس كورونا، )من بينها 11053 
يف حال�ة صحي�ة حرج�ة(، ووف�اة 
س�لطات  ش�خصا”.وكانت   1523
أعلن�ت،  الصين�ي،  هوب�ي  إقلي�م 
الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فروس 

كورونا املستجد يف اإلقليم إىل 1457 
شخصا، واملصابني إىل 54 ألفا و400 
حال�ة، وش�فاء نح�و 4774 حالة.
وأكدت منظمة الصح�ة العاملية أنه 
“م�ن املبكر ج�دا” اإلع�ان عن أي 
اس�تنتاجات بش�أن ذروة ف�روس 
كورون�ا، وع�ن أي�ة مراح�ل ي�دور 
املنظمة،  أكد مدي�ر  الحديث.بينم�ا 
غيريس�وس،  أدهان�وم  تي�دروس 
األس�بوع الحايل، أن فروس كورونا 

يشكل “تهديدا خطرا جدا” للعالم، 
ع�ىل الرغم من وجود 99 يف املئة من 
الح�االت يف الصني.وه�ذا األس�بوع 
غرت مقاطعة هوبي النظام املعتمد 
إذ بات�ت تحتس�ب  لرص�د الوب�اء، 
الح�االت “املش�خصة رسيريا”، أي 
أن ص�ورة ش�عاعية للرئت�ني باتت 
كافي�ة لتش�خيص اإلصابة، يف حني 
كان�ت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص 
الحم�ض النووي للف�روس لتأكيد 

اإلصابة به.يف غضون ذلك، أكد نائب 
وزي�ر الخارجي�ة الصيني، تش�انغ 
مين�غ، أن�ه يمك�ن الس�يطرة ع�ىل 
فروس كورونا، معلنا شفاء 8 آالف 
مصاب.وقال نائ�ب وزير الخارجية 
الصين�ي: “ف�روس كورون�ا يمكن 
الس�يطرة علي�ه والش�فاء من�ه... 
إجراءاتن�ا منع�ت انتش�اره خ�ارج 

الباد”.

الزوراء/ ليث جواد:
ماج�د  االقتص�ادي،  املحل�ل  رشح 
الص�وري، الطريق�ة التي لج�أت إليها 
الحكوم�ة إلدارة األم�ور املالية يف البلد 
بعد تأخر موازنة عام 2020، فيما أكد 
املحلل االقتصادي، يون�س الكعبي، أن 
املنه�اج املعتم�د يف هذه الحال�ة يعتمد 
ع�ىل مبدأ ال يخ�دم واقع البل�د، مؤكدا 
أن تع�ر املوازن�ة اصبح س�مة بارزة 
يف تاريخ العراق بعد ع�ام 2003.وقال 
املحل�ل االقتص�ادي، ماج�د الصوري، 
يف حدي�ث ل�«ال�زوراء«: إن الحكوم�ة 
لج�أت اآلن اىل نظ�ام 1/12 يف رصف 
االموال التش�غيلية بس�بب ع�دم اقرار 

موازنة ع�ام 2020 حتى هذه اللحظة، 
والتي قد تتأخر كثرا هذه املرة بس�بب 
ع�دم تش�كيل حكومة جدي�دة. مبينا: 
أن الع�راق منذ ع�ام 2003 لغاية اآلن، 
ويف كل س�نة مالي�ة، ندخ�ل يف دوام�ة 
املناقش�ات الخاصة باملوازنة، وتحدث 
زي�ادة يف النفق�ة التش�غيلية، يف ح�ني 
أن االنف�اق غ�ر االس�تثماري ال ينفع 
لوضع البلد.وأضاف الصوري: أن تأخر 
اق�رار املوازنة ليس بجديد، حيث حدث 
يف ع�ام 2014 ولم تق�ر املوازنة آنذاك، 
وبالت�ايل اعتمدت عىل نظ�ام 1/12 يف 
تس�ر امور البلد. مبين�ا: أن الحكومة 
الحالية منتهي�ة الصاحية او الجديدة 

ال تس�تطيع عم�ل اي يشء يف ظل عدم 
وجود رؤى واقعي�ة وصحيحة لعملية 
ادارة االم�وال العراق.وتاب�ع الصوري: 
أن الع�راق ال يمتل�ك هوي�ة اقتصادية 
واضحة رغم ان الدس�تور تحدث عنها 
بش�كل غر واض�ح يف معظم م�واده، 
واك�د فيه�ا ع�ىل رضورة اتب�اع طرق 
حديث�ة لتطوي�ر االقتص�اد الصناعي، 
باعتباره احد اهم اقتصاديات الس�وق 
الحديث.أما املحل�ل االقتصادي، يونس 
الكعب�ي، فقال يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
إن  املوازن�ة هي منهاج عمل الحكومة 
او الدول�ة بص�ورة عام�ة، وتعطيله�ا 
يعني  تعطيل جميع املشاريع والخطة 

أن  اىل:  الفت�ا  البل�د.  يف  االس�تثمارية 
رصف  يف   1/12 مب�دأ  ع�ىل  االعتم�اد 
االموال ال يخدم واقع البلد، الن هذا املبدأ 
يرصف االموال عىل االمور التش�غيلية 
فقط، يف حني ان املشاريع االستثمارية 
واالس�رتاتيجية تك�ون غائب�ة نهائيا.
واوضح الكعب�ي: أن تأخر الحكومة يف 
ارس�ال م�رشوع املوازنة ه�و من ادى 
اىل تأخ�ر اقرارها لغاي�ة اآلن، وموازنة 
ع�ام 2020 س�تنتظر لح�ني تش�كيل 
الحكوم�ة جديدة، لكي تقوم بدراس�ة 
املوازنة، وقد تكون لديها رؤى مغايرة 
لرؤي�ة الحكوم�ة الس�ابقة، وم�ن ثم 
ترس�لها اىل الرملان من اجل مناقشتها 

وابداء بع�ض املاحظات عليها، ولحني 
التصويت عليها وايصالها اىل الوزارات 
تكون الس�نة قد انتهت. وبنّي الكعبي: 
كان من املفرتض ان تقوم وزارة املالية 
والحكوم�ة بإقرار املوازن�ة قبل نهاية 
السنة بمدة، وارسالها اىل الرملان إلبداء 
ماحظات�ه عليها والتي عادة ما تكون 
بش�أن اضاف�ة بع�ض االم�ور املالي�ة 
ملحافظاته�م، ومن ثم التصويت عليها 
قبل دخولنا يف الس�نة الجديدة. مؤكدا: 
أن تأخ�ر اق�رار املوازن�ة اصبح س�مة 
بارزة يف تاريخ الع�راق بعد عام 2003 
، بحي�ث يف كل س�نة تك�ون والداته�ا 

عسرة.

حملالن اقتصاديان لـ            : تأخر املوازنة أصبح مسة بارزة ال ختدم واقع العراق 
شرحا طريقة تسيري األمور املالية للبلد يف الظرف الراهن 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية امل�رور العامة  ان يوم الس�بت 
دوام رسمي يف جميع مواقع التسجيل وإصدار 
االجازات حتى الرابعة عرصاً.وأصدرت مديرية 
امل�رور العام�ة، امس الس�بت، بيان�ا توضيحاً 
يخص إجازات الس�وق ومركبات الحائز الثالث 
ومركب�ات ذوي االحتياجات الخاصة، ورس�وم 
النارية.وقال�ت املديري�ة:  تس�جيل الدراج�ات 
إن “يوم الس�بت دوام رس�مي يف جميع مواقع 
التس�جيل وإص�دار االج�ازات حت�ى الرابع�ة 
ع�رصاً”. مبينًة أنه “بإمكان األش�خاص الذين 
أكملوا الس�ابعة عرشة من عمرهم أن يحصلوا 
خصويص”.وبخص�وص  س�وق  اج�ازة  ع�ىل 

الدراجات النارية، أشارت املديرية إىل أن “رسوم 
تس�جيل الدراجات الناري�ة ذات العجلتني 100 
ألف دينار، ورسوم الدراجات النارية ذات الثاث 
عجات 300 أل�ف دينار”.ويف س�ياق منفصل، 
بينت املديرية أن “املركبات دون املوديل املعاية 
الداخل�ة قب�ل 2016/12/31 املس�جلة وغ�ر 
املس�جلة بإم�كان مالكيه�ا املراجع�ة واكمال 
معاماتهم”.من جهة أخرى، لفتت املديرية إىل 
أن “مركبات الحائز الثالث ال تتحول إال بحضور 
مالكها االصيل او الحائز”.وبشأن مركبات ذوي 
االحتياجات الخاص�ة، أوضحت املديرية أن تلك 
املركب�ات “ ال تتحول إال بعد انتهاء مدة الحجز 

)خمس سنوات( بعدها تصبح املركبة حرة”.

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
كشفت شبكة “يس أن أن” عن معلومات وصفت بأنها 
“صادمة” حول حصيلة الجن�ود األمريكيني باملصابني 
يف عدة دول، بينها العراق. وأفاد تقرير أوردته الش�بكة 
ب�أن 350 ال�ف عن�رص يف صف�وف الجي�ش االمريكي 
يعانون من اصابات الدماغ واجهاد ما بعد الصدمة منذ 
عام 2000 حتى اآلن نتيجة الحروب والعدوان االمريكي 
يف العراق وافغانستان واماكن اخرى.وذكر التقرير: أن 
تل�ك االصابات التي ق�د ال تبدو ظاهرة للعي�ان، لكنها 
تتس�بب مس�تقبا ضع�ف النط�ق والص�داع النصفي 
وش�لا يف الوجه وال�دوار وفقدان الذاكرة ومش�اكل يف 
الرؤية، كما أن االرضار الجس�يمة للحروب الطويلة يف 
العراق وأفغانس�تان، غالبا ما تكون مستمرة وموهنة 

وتغ�ر الحياة، ويمك�ن أيضا أن تك�ون قاتلة.واضاف 
التقرير، نقا عن عاملة االبحاث واستاذة الرياضيات يف 
جامعة هارفارد، كيت باركر، قولها: إن اصابات الدماغ 
ليست مزحة، وقد تكون جحيما حيا، وقد تكون محفزا 
ألمراض الزهايمر ومرض لوغريج، ففي بعض االحيان 
ال يتم تشخيص تلك االصابات لدى االفراد حتى يبلغون 
الستني من العمر، اما البعض االخر فهم يشعرون بتلك 
االعراض يف الثاثين�ات من اعمارهم.وتابع: عىل الرغم 
من ترصيحات الرئيس االمريكي، دونالد ترامب، املقللة 
ألهمية االصابات بعد الربة الصاروخية االيرانية ردا 
عىل اغتيال الجنرال قاس�م س�ليماني، لك�ن املنظمات 
الخدمية غر الحزبية تعد ان اجهاد ما بعد الصدمة من 

اهم املشكات الصحية التي تواجه قدامى املحاربني.

           تكشف عن تسريبات تشكيلة حكومة رئيس الوزراء املـُكلف املرتقبة و”االعرتاضات” اليت تواجهها 
 وزارات ستشطر جمددا وكابينة وزارية منقوصة مخس منها لشخصيات نسوية 

الزوراء / يوسف سلم�ان:
من املتوقع ان يشهد االسبوع الحايل 
تطورات متس�ارعة من ش�أنها ان 
تف�ي اىل حس�م ملف من�ح الثقة 
لتش�كيل الحكومة املؤقتة، إذ يعتزم 

رئيس الوزراء املكلف، محمد عاوي، 
إع�ان كابينته الوزاري�ة منقوصة، 
حي�ث يواجه اعرتاض�ات من رئيس 
الرملان، محم�د الحلبويس، ورئيس 
الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني، 

مسعود بارزاني.
واطلعت “ ال�زوراء “ عىل مجموعة 
تريب�ات تداولتها اوس�اط نيابية،  
ال�وزراء  “رئي�س  ان  فيه�ا  قال�ت 
الس�اعات  خ�ال  اجتم�ع  املكل�ف 

املاضي�ة بعدد من الن�واب، وابلغهم 
بأن�ه س�يقدم كابين�ة وزارية تضم 
19 حقيب�ة منقوصة ث�اث حقائب 
مخصص�ة للمك�ون الك�ردي لحني 
انته�اء التفاوض معهم “. مش�رة 
اىل ان “امل�دة النهائي�ة، التي حددها 
عاوي مع الطرف الكردي، ستنتهي 
الح�ايل“. االس�بوع  م�ن  الثاث�اء 

“ع�اوي  ان  املص�ادر  واضاف�ت 
كش�ف للمجتمع�ني ع�ن أن رئيس 
مجلس الن�واب، محم�د الحلبويس، 
الكردس�تاني  الديمقراطي  والحزب 
برئاس�ة مس�عود البارزان�ي، هم�ا 
املعرتض�ان ع�ىل الكابين�ة الوزارية 
التي عرضه�ا“. مبين�ة ان “عاوي 
م�رص ع�ىل اع�ان الكابين�ة ي�وم 
االح�د، ويف اقىص األح�وال منتصف 
األس�بوع“.كما حصل�ت “الزوراء“ 
لتش�كيلة  اخ�رى  تريب�ات  ع�ىل 
الحكوم�ة املؤقتة التي يعتزم رئيس 
الوزراء املكل�ف تقديمها اىل الرملان 
الثق�ة. وعلمت “ال�زوراء“  ملنحه�ا 
ان “تش�كيلة الحكومة املؤقتة التي 
سيقدمها عاوي ستضم 23 حقيبة 
وزاري�ة ب�دال م�ن 15 حقيب�ة كان 
ع�اوي اقرتحه�ا س�ابقا اول اي�ام 
تكليف�ه“، فضا ع�ن “فصل بعض 
الحقائ�ب الوزاري�ة، منه�ا الصحة 

الع�ايل ع�ن  والتعلي�م  البيئ�ة  ع�ن 
العلوم والتكنولوجيا، والبلديات عن 
اإلسكان واإلعمار“.باملقابل رجحت 
تش�كيل  اكتم�ال  نيابي�ة  اوس�اط 
الحكوم�ة االنتقالي�ة الت�ي يعت�زم 
رئيس الوزراء املكلف، محمد عاوي، 
تقديم مرش�حيه�ا اىل الرملان خال 
االسبوع الحايل، للتصويت عىل منح 
الثق�ة للكابين�ة الجدي�دة واملنهاج 
الحكوم�ي املقتضب.وتش�ر بعض 
االوس�اط النيابي�ة اىل ان “الكابينة 
م�ن  وزي�را   ٢٢ س�تضم  الجدي�دة 
التكنوق�راط، بينه�م ٥ ش�خصيات 
نس�وية، قيل ان الكتل السياسية لم 
تتدخل يف تس�مية املرش�حني الجدد 
الوزارية، لك�ن اختيارهم  للحقائب 
ت�م بالتش�اور م�ع الن�واب والكتل 
اولئ�ك  يك�ون  أن  دون  السياس�ية 
ال�وزراء تابعني لألح�زاب”. اىل ذلك، 
ذك�رت مص�ادر اخ�رى ان “عاوي 
أكم�ل كابينته الوزارية عىل أس�اس 
املكون�ات وليس األح�زاب، وهو من 
اخت�ار مرش�حي حقائب ال�وزارات 
الس�يادية، أم�ا حقائ�ب ال�وزارات 
االخ�رى فق�د اختار رئي�س الوزراء 
املكلف مرشحني مستقلني قدمتهم 
الكتل السياس�ية، وق�د أبلغ رئييس 

الجمهورية والرملان بذلك“.

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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الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن املتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم 
املالكي،  تركي  الركن  العقيد  اليمن،  يف  الرشعية 
يف  الجوية  التحالف  طائرات  إحدى  سقوط 
االنباء  وكالة  اليمنية.ونقلت  الجوف  محافظة 
عند  إنه«  قوله:  املالكي  عن  »واس«  السعودية 
طائرة  سقطت  الجمعة،  مساء   ٢3:4٥ الساعة 
للقوات  تابعة  )تورنيدو(،  نوع  من  مقاتلة 
بمهمة  قيامها  أثناء  السعودية،  امللكية  الجوية 
للجيش  التابعة  للوحدات  قريب  جوي  إسناد 

الوطني اليمني«.

التحالف العربي يعلن سقوط 
إحدى طائراته يف اليمن

السيد الصدر يطالب مبساعدة 
جرحى االحتجاجات باملال والعالج 

عراقيون ضحايا للقنابل اهلولندية 
يطالبون أمسرتدام بتعويضات

حفرت: ال وقف للنار إال بتحرير 
طرابلس وطرد املرتزقة

املرور: السبت دوام رمسي حتى الرابعة 
عصرا يف مواقع التسجيل وإصدار اإلجازات 

تقرير يكشف عن حصيلة “صادمة” ألعداد مصابي 
اجليش األمريكي يف العراق ودول أخرى 

القضاء يوعز بإجراء حتقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب يف احلكومة  

ص 6اليوم.. الزوراء والطلبة يقصان شريط افتتاح مباريات الدوري املمتاز

ص 4

 عالوي: اقرتبنا من حتقيق إجناز تارخيي  
بإكمال كابينة وزارية مستقلة 

أمانة بغداد: األسبوع احلالي سيشهد 
إعادة فتح طريق حممد القاسم 

بغداد/ الزوراء:
أعلن رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 
ع�اوي، أمس الس�بت، االق�رتاب من من 
تحقيق ما وصفه بأن�ه »إنجاز تاريخي« 
يتمث�ل بإكم�ال كابينة وزارية مس�تقلة 
م�ن دون تدخ�ل أي طرف س�يايس.وقال 
عاوي يف تغري�د ة له عىل موقع »تويرت«: 
اقرتبنا من تحقي�ق إنجاز تاريخي يتمثل 
بإكم�ال كابين�ة وزاري�ة مس�تقلة م�ن 
األكف�اء والنزيه�ني م�ن دون تدخ�ل أي 
طرف س�يايس، وس�نطرح أس�ماء هذه 
الكابينة خال األس�بوع الحايل- إن ش�اء 

الله- بعي�داً عن الش�ائعات والتريبات.
وأض�اف: نأمل اس�تجابة أعضاء مجلس 
الن�واب والتصويت عليها م�ن أجل البدء 

بتنفيذ مطالب الشعب.

بغداد/ الزوراء:
ع�زت أمانة بغ�داد أن ع�دم إع�ادة افتتاح 
طري�ق محم�د القاس�م رغم إنج�از أعمال 
الصيان�ة إىل انتظ�ار تصل�ب الكونكري�ت، 
مبينًة أن األيام القليلة املقبلة من األس�بوع 
الحايل ستش�هد إعادة فت�ح الطريق.وقالت 
األمان�ة: إن تس�اؤالت ترده�ا ع�ن توق�ف 
أعمال الصيانة. موضحًة أن األعمال ليست 
متوقفة بل أنها أنج�زت بالكامل.وبينت أن 

»عدم إعادة فتح الطريق هو بسبب انتظار 
تصلب الكونكريت، ال سيما أن األيام املاضية 
ش�هدت انخفاضاً شديداً يف درجات الحرارة 
والذي من شأنه أن يؤخر تصلب الكونكريت 
ع�دة أيام«.وأش�ارت إىل أن »األي�ام القليلة 
املقبلة من األس�بوع الحايل ستشهد افتتاح 
الطريق املذكور أمام حركة الس�ر واملرور، 

بالتنسيق مع مديرية املرور العامة«.

الصني تؤكد اقرتابها من السيطرة على فريوس »كورونا« وتعلن شفاء 8 آالف مصاب 
بعد ارتفاع الوفيات إىل 1523 واإلصابات املؤكدة جتاوزت 66 ألفا

بغداد/ الزوراء: 
أعلن مدير الصحة العامة يف دائرة صحة بغداد/ الكرخ، نازك الفتاوي، أمي السبت، 
عن تخصيص فرق طبية جوالة ملتابعة العائات املشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا 
بعد مغادرتهم مستشفى القناة والفرات.وقال الفتاوي، يف ترصيح له: إن أول عائلة 
محتجزة يف مستشفى الفرات مشتبه بإصابتها بفايروس كورونا غادرت، يوم أمس 
الجمعة، دون ظهور أي عامة خطرة. الفتا إىل: ان العائلة مكونة من ستة أشخاص 
أن  أثار للمرض.وأضاف:  أي  املقررة ب�14 يوما، ولم تظهر عليها  الحجز  أكملت مدة 
صحة الكرخ خصصت فرقا طبية جوالة ستقوم بمعاينة العائات املشتبه بإصابتهم 
الحجز.  مدة  انتهاء  بعد  والقناة  الفرات  مستشفى  ستغادر  التي  كورونا  بفايروس 

مبينا: ان الفرق ستجري معاينة للعائات لكل ثاثة أيام أو يومني كإجراء احرتازي.

صحة الكرخ ختصص فرقا جوالة ملتابعة 
املشتبه بإصابتهم بـ»كورونا«

انتشار القوات األمنية على جسر السنك بعد اعادة افتتاحه

الربملان يرتقب أسبوعا ساخنا حلسم ملف تشكيل احلكومة املؤقتة

تفاصيل اخرى ص4   

تفاصيل اخرى ص3
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سياسة

العراق يدعو أرمينيا ملنح مسات الدخول للعراقيني من املنافذ احلدودية

على هامش مؤمتر ميونخ لألمن الدولي

ظريف: إيران وأمريكا كانتا على شفا حرب بعد اغتيال قائد فيلق القدس

احلكيم وأبو الغيط يبحثان مواجهة التحديات اليت تتعرض هلا الدول العربية

بومبيو وبارزاني يؤكدان ضرورة بقاء القوات األمريكية يف العراق

البيت األبيض يقلب تربيراته الغتيال اجلنرال قاسم سليماني رأسا على عقب

يف سابقة فريدة .. ضحايا عراقيون للقنابل اهلولندية يطالبون أمسرتدام بتعويضات

عالوي يدعو ”اجليش النظامي” 
لتحمل مسؤولية محاية املتظاهرين 

الكعيب يطالب حمافظة بغداد واملالية 
ببيان أسباب عدم التعاقد مع احملاضرين

الرافدين ينشر تعليمات قروض
الـ 50 مليونا للمواطنني املخصصة للبناء

بغداد/ الزوراء:

الحكيم،  عيل  محمد  الخارجّية،  وزير  بحث 

مع األمني العام لجامعة الدول العربّية، أحمد 

تتعرض  التي  التحديات  مواجهة  الغيط،  أبو 

نظريه  الحكيم  دعا  فيما  العربية،  الدول  لها 

منح  اىل  مناتساكانيان،  زوهراب  االرمني، 

سمات الدخول إىل املُواِطنني العراقّيني الراغبني 

العالج  لغرض  أرمينيا  جمهورّية  زيارة  يف 

والسياحة من املنافذ الُحُدودّية.

الجانبني  ان  بيان:  يف  الخارجية،  وزارة  وقال 

مؤتمر  اجتماعات  هامش  عىل  تشاورا،  

ميونيخ لألمن الدويلّ، حول التحضريات الالزمة 

املقرر   )31( الدورة  العربّية  القمة  النعقاد 

عقدها يف الجزائر.

املوضوعات  الجانبان  بحثا  كما  واضافت: 

القمة  يف  النقاش  طاولة  عىل  سُتعرَض  التي 

اخر  بحث  اىل  باإلضافة  العربية،  الخامسة 

التطورات عىل صعيد الوضع يف ليبيا والقضية 

الفلسطينية”.

الحكيم،  عيل  محمد  الخارجّية،  وزير  واكد 

مع  متينة  عالقات  إقامة  عىل  العراق  حرص 

املحاور،  سياسة  عن  واالبتعاد  الجوار،  دول 

أّي  عن  بالنفس  النأي  سياسة  واعتماد 

وكذلك  باملنطقة،  دولّية  أو  إقليمّية  رصاعات 

التأكيد عىل ان العراق سيبقى عىل تواصل دائم 

الجامعة  لجهود  وداعما  العرب،  اشقائه  مع 

العربية وامينها العام يف مساعي توحيد الكلمة 

واملوقف العربي.

محمد  الخارجية،  وزير  دعا  اخر،  سياق  ويف 

زوهراب  االرمني،  نظريه  الحكيم،  عيل 

إىل  الدخول  سمات  منح  اىل  مناتساكانيان، 

املُواِطنني العراقّيني الراغبني يف زيارة جمهورّية 

املنافذ  من  والسياحة  العالج  لغرض  أرمينيا 

الُحُدودّية أسوة ببعض الدول العربّية.

وقالت وزارة الخارجية، يف بيان: إن “وزيرها، 

السبت،  امس  التقى،  الحكيم  عيل  محمد 

زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجّية أرمينيا 

لألمن  ميونخ  مؤتمر  اجتماعات  هامش  عىل 

تعزيز  ُسُبل  بحث  اللقاء  يف  وجرى  الدويلّ، 

ُيحّقق  الثنائّي بما  التعاون  العالقات، وتفعيل 

مصالح الشعبني الصديقني”.

“العراق  إن  قوله:  الحكيم  عن  البيان  ونقل 

الثالثة  الدورة  اجتماعات  الستضافة  مستعد 

وحثَّ  املُشرتَكة،  العراقّية-األرمينّية  للجنة 

إىل  الدخول  األرمينّي عىل منح سمات  الجانب 

املُواِطنني العراقّيني الراغبني يف زيارة جمهورّية 

املنافذ  من  والسياحة  العالج  لغرض  أرمينيا 

الُحُدودّية أسوة ببعض الدول العربّية، لتشجيع 

داعياً  البلدين”.  التجارة والسياحة بني  حركة 

إعادة  يف  “املُساَهمة  اىل  األرمينّية  الرشكات 

إعمار املناطق املُحّررة”.

“أهّمية  اىل  البيان،  بحسب  الجانبان،  وتطّرق 

اإلرساع بتوقيع اتفاقّية إعفاء حاميل الجوازات 

الدخول  سمة  من  والخدمة  الدبلوماسّية 

للُمشاَورات  التفاهم  وُمذّكرة  البلدين،  بني 

السياسّية بني وزارتي خارجّية البلدين”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
مايك  األمريكي،  الخارجية  وزير  أكد 
إقليم  حكومة  ورئيس  بومبيو، 
بارزاني،  مرسور  العراق،  كردستان 
التواجد  عىل  الحفاظ  رضورة  عىل 
ضمن  العراق  يف  األمريكي  العسكري 

إطار التحالف الدويل.
كردستان،  إقليم  حكومة  وأعلنت 
وبومبيو،  بارزاني  أن  لها:  بيان  يف 
عىل  عقداه  اجتماع  أثناء  استعرضا، 

الدويل،  لألمن  ميونخ  مؤتمر  هامش 
العراق  يف  الوضع  مستجدات  مجمل 
سبل  بحث  إىل  باإلضافة  واملنطقة، 
كردستان  إقليم  بني  العالقات  تعزيز 
املجال  يف  والسيما  املتحدة،  والواليات 
“تم  البيان:  .وتابع  االقتصادي 
التنسيق  زيادة  أهمية  عىل  التأكيد 
وكذلك  اإلرهاب،  ملواجهة  املشرتك 
استقرار  رضورة  عىل  الجانبان  شدد 
يف  األمريكية  القوات  وبقاء  العراق، 

إطار التحالف الدويل ضد اإلرهاب”.
مساعي  أيضا،  االجتماع،  وتناول 
الجديدة  االتحادية  الحكومة  تشكيل 
عىل  بارزاني  شدد  حيث  العراق،  يف 
أو  تغريات  أي  تؤدي  أن  رضورة 
دستور  عىل  الحفاظ  إىل  تحوالت 

اإلقليم الكردي.
من جانبها، أكدت الخارجية األمريكية، 
أن بومبيو شكر بارزاني عىل “التزامه 
بضمان أمن املواقع والقوات األمريكية 

يف إقليم كردستان، وأعرب مرة أخرى 
الراسخ  املتحدة  الواليات  التزام  عن 
ومزدهر”. سيادة  وذي  قوي  بعراق 

العراق  حكومة  بومبيو  وطالب 
املطالب  تلبي  إصالحات  بـ”إجراء 
املرشوعة للحركة االحتجاجية، وتوفر 
إىل  واآلمنة  واملزدهرة  الكريمة  الحياة 

جميع العراقيني”.
قد  العراقي  النواب  مجلس  وكان 
فوض الحكومة، يف يناير املايض، إنهاء 

التواجد العسكري األمريكي يف أرايض 
الواليات  اغتيال  عىل  احتجاجا  البالد، 
املتحدة للجنرال اإليراني البارز، قاسم 

سليماني، يف بغداد.
عارضت  األمريكية  اإلدارة  أن  غري 
هذا الطلب، معتربة إياه “غري ملزم”، 
بغداد،  املقابل من حكومة  يف  وطلبت 
إذا أرصت عليه، تسديد أموال أنفقتها 
عسكرية  قواعد  بناء  عىل  واشنطن 

ومطارات وسفارتها يف العراق.

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن البيت األبيض أن الرئيس، دونالد ترامب، أمر 
الشهر  سليماني  قاسم  اإليراني  الجنرال  باغتيال 
مع  تناقض  يف  سابقة،  هجمات  عىل  ردا  املايض، 
تأكيداته السابقة بأن الرضبة كانت بسبب تهديد 
وشيك،  فيما كشف وزير الخارجية االيراني، محمد 
جواد ظريف، أن بالده كانت عىل شفا خوض حرب 
الجنرال قاسم سليماني  اغتيال  أمريكا عقب  مع 
الشهر املايض، معتربا أن دونالد ترامب هو املسبب 

الرئيس للتوتر.
الغتيال  ودفاعه  تربيراته  األبيض  البيت  وقلب 
سليماني يف مذكرة أرسلتها اإلدارة إىل الكونغرس 
التي  للرضبة  رسي  غري  كتربير  القانون  بموجب 
شنتها طائرة أمريكية مسرية يف الثاني من يناير 
يف  اإليراني  العسكري  القائد  موكب  عىل  املايض 

مطار بغداد.
“أمر  الكونغرس:  إىل  أرسل  الذي  التقرير،  وقال 
متصاعدة  سلسلة  عىل  ردا  التحرك  بهذا  الرئيس 
جانب  من  السابقة  الشهور  يف  الهجمات  من 
واملصالح  القوات  عىل  تدعمها  وميليشيات  إيران 

األمريكية يف منطقة الرشق األوسط”.
مجلس  يف  الخارجية  الشؤون  لجنة  ونرشت 
النواب املذكرة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ 
ترشيعا حاز عىل دعم نادر من الحزبني الجمهوري 
حرب  شن  عىل  ترامب  قدرة  يقيد  والديمقراطي 

عىل إيران.
حماية  كان  الهجوم  غرض  أن  التقرير  وادعى 
وإضعاف  إيران،  وردع  األمريكيني  العسكريني 
شن  عىل  طهران  تدعمها  التي  املليشيات  قدرة 
اإليراني  االسرتاتيجي  التصعيد  و”إنهاء  هجمات، 

يف الهجمات”.
وقال النائب الديمقراطي، إليوت إنجل، رئيس لجنة 
املذكرة  إن  النواب:  بمجلس  الخارجية  العالقات 
منعت  الرضبة  بأن  السابق  ترامب  تأكيد  تناقض 
هجوما وشيكا. مضيفا: أن املرشعني يحتاجون إىل 

املزيد من اإلجابات.
وأضاف يف بيان: “نريد أجوبة وشهادة، لذلك أتطلع 
أمام  بومبيو  )مايك(  الخارجية  وزير  شهادة  إىل 
اللجنة يف جلسة مفتوحة يوم 28 فرباير بخصوص 
السياسة تجاه إيران والعراق، بما يف ذلك الرضبة 

التي استهدفت سليماني وسلطات الحرب”.
وأكد مساعد باللجنة: أن بومبيو وافق عىل املثول 
أمامها يف 28 من فرباير، لكن لم يرد البيت األبيض 
علما  للتعقيب،  طلبات  عىل  الخارجية  وزارة  أو 
للجنة  سابقني  طلبني  رفض  قد  كان  بومبيو  أن 
جلسة  يف  بإيران  الخاصة  السياسة  ملناقشة 

مفتوحة.
االيراني،  الخارجية  وزير  كشف  ذلك،  غضون  يف 
شفا  عىل  كانت  بالده  أن  ظريف،  جواد  محمد 
الجنرال  اغتيال  عقب  أمريكا  مع  حرب  خوض 
دونالد  أن  معتربا  املايض،  الشهر  سليماني  قاسم 

ترامب هو املسبب الرئيس للتوتر.
ويف مقابلة أجرتها معه شبكة “أن بي يس نيوز” 
اإلخبارية، عّد ظريف أن أمريكا مضت بغطرستها 
حافة  من  جدا  قريبة  املنطقة  جعل  مسار  يف 

الهاوية. 
رسائل  تبادلتا  املتحدة  والواليات  إيران  إن  وقال: 
أعقبت  التي  األخرية  املواجهة  خالل  غاضبة 
مسرية،  بطائرات  األمريكية  اإلرهابية”  “العملية 
والتي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع 

وإن  سليماني،  قاسم  الفريق  الثوري،  للحرس 
الجانبني “اقرتبا جدا من شفا الحرب”.

املتحدة،  الواليات  “ألن  أسفه  عن  ظريف  وأعرب 
الجهل  إىل  تستند  مضللة  معلومات  عىل  وبناًء 
والغطرسة، انخرطت يف مسار جعل املنطقة قريبة 

جدا من حافة الهاوية”.
مايك  األمريكي  الخارجية  وزير  أن  إىل:  وأشار 
إيران”  إىل  للغاية  بومبيو كتب “رسالة غري الئقة 
اإليرانية  الخارجية  وأن  يناير،  يف  األزمة  ذروة  يف 
ردت عليها بلهجة شديدة للغاية تتناسب مع تلك 

الرسالة.
عىل  احتوت  بومبيو  رسالة  إن  ظريف:  وقال 
اإليرانية  الخارجية  “تهديدات”، وباملقابل كان رد 

قويا ومناسبا، لكنه لم يكن غري مهذب.
قال  مقصودة،  غري  حرب  خطر  عن  سؤاله  ولدى 
ظريف: حسنا، لقد رضبت الواليات املتحدة املكان 
وال  العواقب،  هي  وهذه  الخطأ،  الوقت  يف  الخطأ، 
يمكننا السيطرة عىل العواقب، والناس مسؤولون 
الذين  األشخاص  أن  أفعالهم، وأعتقد  عن عواقب 

بدأوا هذا، يحتاجون للعودة إىل رشدهم.

كركوك/ متابعة الزوراء: 
يف عام 2015 ُقتل 70 شخًصا عىل األقل 
الحويجة  مدينة  عىل  جوية  غارة  يف 
أسقطتها  قنبلة  باستخدام  العراقية، 
يقايض  حني  يف  هولندية،  طائرة 
الهولندية  الحكومة  اآلن  الضحايا 
يمكن  فهل  تعويضات.  عىل  للحصول 
سابقة  حدث-  إن   - األمر  يشكل  أن 

فريدة من نوعها؟
الحفرة  وجود  مكان  إىل  مختار  يشري 
القنبلة  إلقاء  عن  نجمت  التي 
جنوب  الحويجة  قضاء  يف  الهولندية 

غرب كركوك.
“نحن نكره هولندا بسبب ما حدث”، 
كانت هذه كلمات فاطمة داود والتي 
أرستها،  أفراد  من  شخصا   35 ترضر 
بمدينة  انفجرت  التي  القنبلة  جراء 
يف  كركوك،  غرب  جنوب  الحويجة، 
2015. وبرهن  يوليو/ تموز من عام 
طائرة  أن  عىل  الهولندي  اإلعالم 
من  كجزء  القنبلة  أسقطت  هولندية 

عملية التحالف الدويل ضد داعش. 
يف قاعة باردة يف مبنى بلدية الحويجة 
نحو  تجمع  جزئًيا،  بناؤه  أعيد  الذي 
كانوا  ونساء،  رجال  من  شخصاً   20
ضحايا بشكل أو بآخر للغارة الجوية 
لتنظيم  تابع  للقنابل  مصنع  عىل 
داعش. صحيح أنهم نجوا من الجحيم 
مدينتهم،  من  كبرياً  جزًء  دمر  الذي 
أرسهم  من  أفراداً  فقدوا  أيضاً  لكنهم 
فهم  ولذلك  ودخلهم..  ومنازلهم 
الحكومة  بتعويض من  اآلن  يطالبون 
من  أصابهم  ما  جراء  الهولندية 

أرضار.

وخالل اجتماعهم، أحرض هؤالء صوًرا 
الغارة،  يف  بها  أصيبوا  التي  للجراح 
يقول  الكارثية.  آثارها  عن  وتحدثوا 
“كنت  والديه:  فقد  الذي  خلف  محمد 
انهار  عندما  املنزل  سطح  عىل  نائما 
الطابق  يف  والداي  كان  جزئًيا..  بيتنا 

السفيل وُدفنا تحت األنقاض”.
يشعر  “اآلن  رمضان:  الله  عبد  يقول 
يرونه  يشء  أي  من  بالخوف  أطفايل 
يف  الهواء”،  يف  يحلق  يسمعونه  أو 
عمها  ابن  أن  كيف  امرأة  تصف  حني 
مسحوق  يأكل  “إنه  بالجنون:  أصيب 
الغسيل. صار لزاماً عليهم أن يقيدوه 

حتى اليؤذي نفسه أو اآلخرين”.
التأثريات  الناجني من  يشكو عدد من 
املزيج  عن  الناتجة  السيئة  الصحية 
الكيميائي الصادر عن القنبلة. فاطمة 
داود هي أم لفتاة مصابة بالرسطان. 
وال  دخل،  لدينا  “ليس  فاطمة:  تقول 

يمكننا دفع ثمن الدواء”.
مبنى  الهولندية  القنبلة  استهدفت 
كان يستخدمه تنظيم داعش كمصنع 
محاط  صناعي،  مجمع  يف  للقنابل 
سكنية  بأحياء  جهات  ثالث  من 
شاحنات  ثالث  هناك  كانت  للمدنيني. 
باملتفجرات  مليئة  صهاريج  بها 
الصناعي، وكان  املجمع  متوقفة عند 
من املنتظر استخدامها يف هجوم عىل 

مصفاة لتكرير النفط يف بيجي.
يف  القاتل  الكيميائي  املزيج  تسبب 
70 مدنياً.  حصد أوراح ما ال يقل عن 
من  كيلومرت  بعد  عىل  أشخاص  قتل 
التي  الصدمة  موجة  بسبب  املوقع 
يقول موىس  الهائل.  االنفجار  أعقبت 

جاسم، عمدة حي الريموك، الذي كان 
الناس  “كان  ترضراً:  األحياء  أشد 
الجو  الخارج بسبب حرارة  نائمني يف 
املرتفعة. وبسبب قوة االنفجار طارت 
أجساد بعضهم يف الهواء عدة أمتار”. 
منازل  تدمري  يف  االنفجار  تسبب 

ومتاجر ومدارس ومستشفيات.
يزال  ال  الغارة،  من  سنوات  أربع  بعد 
واضح.  غري  للضحايا  الدقيق  العدد 
هولندا  إىل  اآلن  الناجون  يتطلع 
الوقت  يف  تعويض،  عىل  للحصول 
العراقية  الحكومة  فيه  تقدم  ال  الذي 
دعماً كافياً للضحايا. لم يفقد الناس 

معيليهم  فقدوا  بل  فحسب؛  منازلهم 
نحو  تدمري  تم  دخلهم.  ومصادر 
إحدى  تقول  الهجوم.  يف  متجر   200
أبواب  نوافذ وال  لدي  السيدات: “ليس 
الحكومة  “عىل  وتضيف:  مال”.  وال 

الهولندية مساعدتنا”.

رئيس  نائب  محمود،  محمد  يقول، 
مثل  غربية  دولة  إن  الحويجة،  بلدية 
مسؤولية  تتحمل  أن  يجب  هولندا 
فإنك  ما،  خطأ  ارتكبت  “إذا  أفعالها. 
يف   ، العراق  يف  عنه.  التعويض  تحاول 
الشخص  عىل  رصاع،  أو  حادث  أي 

املسؤول أن يدفع الثمن”.

لهذا السبب قامت “منظمة الغد” غري 

بجمع  كركوك،  ومقرها  الحكومية، 
يف  الحارضين  جميع  من  معلومات 
اآلن،  حتى  البلدية.  بمبنى  القاعة 
حالة   50 توثيق  من  املنظمة  تمكنت 
االنفجار  من  ناٍج   300 نحو  بني  من 
التعويض، كما  تنطبق عليهم رشوط 
“تقدم  عوض:  توفان  مديرها،  يقول 
من  نتحقق  أن  علينا  لكن  كثريون، 
كل يشء. هذا ليس باألمر السهل، ألن 
عام  يف  اختفى.  قد  األدلة  من  الكثري 
مستشفيات  هناك  تكن  لم   ،2015
تكن  ولم  الحويجة،  يف  حكومية 

هناك أيضاً جهة محلية رسمية تتبع 
الحكومة”.

من  العراقيون  الضحايا  تمكن  إذا 
كسب قضيتهم ضد هولندا، فقد يخلق 

ذلك سابقة فريدة.
بأي  يسمح  داعش  تنظيم  يكن  لم 
بعد  ما  صور  فإن  لذلك  هواتف، 
“إن  عوض  ويقول  نادرة.  االنفجار 
حيث  الحاالت،  أصعب  هم  املصابني 
لم يكن لديهم مكان يذهبون إليه وال 
أن  يعتقدون  مستندات.  أي  يحملون 
ندوبهم يجب أن تكون دليالً كافياً عىل 
ليست  لكنها  االنفجار،  من  ترضرهم 

كذلك”.
وتعتزم منظمة “الغد” تسليم امللفات 
وهي  زيخفيلد،  ليزبث  مكتب  إىل 
محامية هولندية متخصصة يف قضايا 
تخطط  الحالة.  كهذه  التعويضات 
أكثر  زيخفيلد الستخدام قضيتني من 
ضد  دعوى  رفع  يف  إلحاحاً  القضايا 
للمساءلة.  الهولندية  الدفاع  وزارة 
فقدت  عائلة  الحاالت  إحدى  تتضمن 

أما وخمسة أطفال يف الهجوم.
الدفاع  وزيرة  أخربت  ذلك،  ومع 
بالدها  برملان  بيليفيلد  آنك  الهولندية 
العراقية  السلطات  أن  أمسرتدام  يف 
األرضار،  عن  التعويض  عن  مسؤولة 
للقدوم  التحالف  دعا  من  هي  ألنها 
“الدولة  تنظيم  ملحاربة  العراق  إىل 
أنها  أعلنت  الوزيرة  اإلسالمية”. 
ستتخذ قراًرا يف وقت قريب بشأن ما 
إذا كان سيتم فتح صندوق مساعدات 
الحويجة  انفجار  لضحايا  خاصة 

“كبادرة حسن نية”.

إن  الهولندية  الدفاع  وزيرة  تقول 
أشبه  “سيكون  الصندوق  هذا  إنشاء 
أن  يجب  بينما  التنموية،  باملساعدات 
املسؤولية  بتحمل  األمر متعلقاً  يكون 
وفًقا  أنه،  إىل  مشرية  األفعال”.  عن 
األعضاء  جميع  فإن  التحالف،  لقوات 
عن  نفسها  املسؤولية  يتحملون 

اإلصابات الناجمة عن العمليات.
الجويتني  الغارتني  عن  النظر  وبغض 
الحويجة  عىل  واحدة  الهولنديتني، 
من  فليس  املوصل،  عىل  وأخرى 
التابعة  الطائرات  من  أي  الواضح 
قد  التحالف  إىل  منضمة  أخرى  لدول 
الغارات  آالف  من  أي  شن  يف  شاركت 
لتنظيم  تابعة  أماكن  استهدفت  التي 
داعش. لكن الوزيرة توافق عىل أنه إذا 
ما تم الكشف عن تفاصيل التفجريات 
يمكن  الهولندية  اإلدانة  فإن  األخرى، 
تلهم  وربما  مهمة،  سابقة  تخلق  أن 
الحكومية  الصحفيني واملنظمات غري 
يف  املسؤولية  قضايا  وتناول  للتحقيق 
بلدان أخرى أيًضا شاركت يف التحالف 

ويف الغارات والعمليات العسكرية.
من جانبها، أعلنت السلطات الهولندية 
للمساءلة  تخضع  أن  يمكن  ال  أنها 
التي حدثت  الهائلة  أن األرضار  مادام 
دقيقة  غري  ملعلومات  كنتيجة  جاءت 

قدمتها لها جهات أخرى.
زيخفيلد:  الهولندية  املحامية  وتقول 
وجود  بسبب  خطأ  ارتكب  “إذا 
املتوقع  من  أكرب  متفجرات  كمية 
)يف  تقع  املسؤولية  فإن  استخدامها، 
الهولنديني..  عاتق  عىل  الحالة(  هذه 

هكذا يعمل القانون”.

بغداد/ الزوراء:
اياد  الوطنية،  ائتالف  رئيس  دعا   
عالوي، قوات الجيش النظامية لتحمل 
من  املتظاهرين  حماية  مسؤولية 
دعوة  وجه  فيما  امليليشيات،  هجمات 

للمتظاهرين بالصمود.
موقع  عىل  تغريدة  يف  عالوي،  وعزا 
املفرط”  “العنف  استخدام  )تويرت(، 
بحق املتظاهرين إىل “عجز أو تواطؤ” 
املتظاهرين،  بحماية  املكلفة  القوة 
فيما وجه دعوة إىل “الجيش النظامي” 

واملتظاهرين.
العنف  “استخدام  إن  عالوي:  وقال 
املفرط بحق املتظاهرين السلميني يؤكد 
أن القوة املكلفة بحمايتهم، عاجزة أو 
متواطئة، ومن الواضح ان الهدف هو 

محاولة تفريق التظاهرات”.

“أدعو  تغريدته:  يف  عالوي،  وأضاف 
لتحمل  النظامية  الجيش  قوات 
من  املتظاهرين  حماية  مسؤولية 
هجمات امليليشيات، وأدعو املتظاهرين 
التاريخ  تصنعون  فأنكم  الصمود،  اىل 

والنرص اآلن”.

بغداد/ الزوراء:
بغداد  الكعبي، محافظة  النواب، حسن  لرئيس مجلس  االول  النائب  طالب 

ووزارة املالية ببيان أسباب عدم التعاقد مع املحارضين.
وقال املكتب االعالمي لنائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إن األخري 
بغداد  يف  املحارضين  ممثيل  من  عددا  السبت،  امس  مكتبه،  يف  “استقبل 
خدمة  قدموا  الذين  املحارضين  دور  وثّمن  العبادي،  ستار  النائب  بحضور 
جلية لألرسة التعليمية، ولكل ابنائنا الطلبة بشكل طوعي وبدون اجر يذكر، 

وخالل ظروف صعبة مر بها بلدنا العزيز”.
وطالب الكعبي، بحسب البيان، بـ “تزويده باالوليات الخاصة باملحارضين 
املجانيني، وبيان اسباب عدم التعاقد معهم وفقا لقرار مجلس الوزراء ذي 
الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ ، والخطة املتبعة بشأنهم خالل املرحلة املقبلة قبل 
قانون  يف  بند  لوضع  النواب  مجلس  “سعي  مؤكدا   .”٢٠٢٠ موازنة  اقرار 
اىل  الوظيفية  الدرجات  يتضمن تخصيص نسبة مئوية من  املقبلة  املوازنة 

املحارضين”.
االساتذة  املوازنة بـ”خصوص تحويل  دائرة   - املالية  ايضا، وزارة  وطالب، 

املحارضين إىل عقود حسب قرار مجلس الوزراء آنف الذكر”.

بغداد/ الزوراء:
امس  الرافدين،  مرصف  أعلن 
مليون   50 السبت، منح قروض 
دينار للمواطنني للبناء يف قطعة 

ارض سكنية.
وقال املكتب االعالمي للمرصف، 
عىل  “الحصول  إن  بيان:  يف 
فروع  يف  يكون  البناء  قروض 
يف  واملنترشة  حرصاً،  املرصف 

بغداد واملحافظات”.
الخاصة  التعليمات  وجاءت 

بالقروض كاآلتي:
األعىل  حده  قرض  منح   1-
البناء  لغرض  دينار  مليون   50
قطعة  يمتلك  مواطن  لكل 
وجه  عىل  باسمه  سكنية  أرض 
املشرتك  باالسم  أو  االستقالل 
اإلصدار  حديث  سند  بموجب 
ومزود بتأييد من دائرة التسجيل 
وصحة  املختصة  العقاري 
صدور السند، ليتم رهنه لصالح 
األوىل،  الدرجة  من  املرصف 
ويشرتط تقديم خارطة وإجازة 
بناء باسمه ضمن املستمسكات 

التقديرية  القيمة  وأن  املطلوبة، 
مبلغ  عن  تقل  ال  األرض  لقطعة 

القرض + 20% .
-2 يرصف القرض بدفعتني:

أ - الدفعة االوىل 25 مليون دينار 
عند اكمال )البتلو(.

مليون   25 الثانية  الدفعة  ب - 
دينار عن التسقيف.

-3 قبول منح دفعة واحدة فقط 
طلب  حسب  القرض  مبلغ  من 
كاهل  من  للتخفيف  املقرتض 
القسط  تسديد  يف  املواطنني 
ويتم  القرض،  مبلغ  كامل  عىل 
والفوائد  االقساط  احتساب 

حسب مبلغ القرض املطلوب.
الدار  من  أرض  قطعة  قبول   4-
جنس  بقاء  مع  هدمه  تم  الذي 

العقار )دار سكن(.
راتب  كفاية  عدم  حالة  يف   5-
االستعانة  تتم  واحد،  موظف 
راتبهم  ليغطي  ثاٍن  بموظف 
القسط الشهري + الفائدة بغض 
النظر عن صلة القرابة )الزوج – 

االبن – االخ – االب(”.
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يراعي مصاحل مصر وإثيوبيا والسودان

القاهرة/متابعة الزوراء:
املصري،  الخارجيصة  توقصع وزيصر   
سامح شصكري، اتفاقا نهائيا وعادال 
حصول سصد النهضة، يراعصي مصالح 
مر ويحمي حقوقها املائية ويبعث 

برسالة طمأنة للشعب املري.
وقال شكري، يف حوار مع وكالة أنباء 
الرشق األوسصط، إن االتفاق النهائي 
إثيوبيصا  مصالصح  أيضصا  سصراعي 
والسودان”. وذلك بعد الجولة األخرة 
مصن املفاوضصات التى عقصدت يومي 
12 و13 فربايصر/ شصباط الجاري يف 

واشنطن.
“املفاوضصات  أن  شصكري،  وأضصاف 
القصادم،  األسصبوع  وخصال  انتهصت 
حسصبما أفصاد به الجانصب األمريكي، 
سصيطرح عصى الصدول الثصاث نصص 
الحكومصات  ليعصرض عصى  نهائصي، 
ورؤسصاء الصدول السصتخاص مصدى 

استعدادها لتوقيعه”.
وأردف، قائصا “لدينصا كل الثقة يف أن 
عاقصات الواليصات املتحصدة بالصدول 
االسصراتيجية  والروابصط  الثصاث 
القائمصة بينهصا وبني مر سصتجعل 
املخرج من الجانب األمريكي متوازنا 
وعصادال وموضوعيصا”، مثمنا اهتمام 
الجانصب األمريكي وخاصصة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، باالضافة إىل 
من كلف باملهمة وهصو أحد األقطاب 
الرئيسصة يف اإلدارة األمريكيصة وزيصر 
الخزانة سصتيفن منوشصني، إىل جانب 
اهتمام وزير الخارجية مايك بومبيو 
األمريكيصة  اإلدارة  اهتمصام  لتأكيصد 

بالتوصل التفاق”.
وبشصأن املوقصف السصوداني يف هصذه 
الجولصة من املفاوضات، قصال الوزير 
املصري إنصه “كان هنصاك تطابق يف 
موضوعات كثصرة يف املوقف املري 
والسصوداني وهصذا يشء متوقع نظرا 
للظروف املتماثلصة املرتبطة بكونهما 
إطصار  يف  وبالطبصع  مصصب  دولتصي 
العاقة الخاصة التي تربط بني مر 

والسودان”.
وأفصاد الوزير بأن “الجولة السصابقة 
من مفاوضات سد النهضة بواشنطن 
ركزت عى الجوانصب الفنية املرتبطة 
باالتفاق فيما يتعلق بملء وتشصغيل 
سصد النهضصة والقواعد التصي تحكم 
مجابهة الجفاف والسنني الشحيحة 
يف املاء، وكان هناك اتفاق عى أنه تم 
االنتهاء من هذا الجزء وأصبح مغلقا 

أمام املفاوضات”.
 وتابصع أن الجولصة الحاليصة، “ركزت 
عصى النواحصي القانونيصة املرتبطصة 
التعريفصات  ذلصك  يف  بمصا  باالتفصاق 

وآلية فض املنازعصات وهيئة التبادل 
املعلوماتى والتنسيق فيما بني الدول 
الثاث اتصاال بتنفيذ االتفاق وقواعد 
القانونية  امللء والتشصغيل والقضايا 
االتفصاق  عصى  كالتصديصق  األخصرى 
ودخوله حيصز النفصاذ وكيفية إجراء 

التعديل عليه”.
وأشار شصكري، إىل أنه “بعد التوصل 
إىل االتفصاق الفني، بصدا جليا أن هناك 
نظاما محكما يف إطار ملء وتشصغيل 
سد النهضة يأخذ يف االعتبار مصلحة 
مصر ويحمي مصالحهصا املائية ويف 
نفس الوقت يتيح إلثيوبيا االستفادة 
الكاملة االقتصادية من هذا املرشوع 

الضخم”.
وذكر أن “هناك نقاطا لها أهميتها لم 
يتفق حولها األطراف ولكنهم طرحوا 
رؤيتهصم إزائها واسصتمع لها الجانب 
األمريكي والبنك الدويل ولديهما رؤية 
يف كيفية صياغة هذه العنارص بشكل 
يصؤدي لتحقيصق التصوازن يف املصالح 
والواجبصات بالنسصبة للصدول الثصاث 
ويجصد الرشيصك األمريكصي أن هصذه 
الصيغة التي سصيقدمها هي الصيغة 
العادلة التي يجصب اعتمادها آخذا يف 

االعتبار مصالح الدول األطراف”.
املرتبطصة  األمصور  “كل  أن  وأضصاف 
بالنواحي الفنية، مثل ملء وتشصغيل 
السد، هي من النقاط التي اتفق عليها 
من الجولصة املاضية وأغلق التفاوض 
حولهصا، بينمصا كافة األمصور العالقة 
هصي أمصور قانونية مصا يخص فض 
املنازعصات وتشصكيل هيئة التنسصيق 
والتعريفصات املرتبطصة باملصطلحات 
الفنية والقانونية والتصديق ودخول 

االتفاق حيز النفاذ”.
وأوضح شصكري أن مفاوضات سصد 
النهضصة اسصتغرقت نحو 5 سصنوات 
تقريبصا حتصى اآلن وهي مصدة طويلة 
نظصرا لتنصاول قضية بهصذا القدر من 
األهميصة والتأثر عى شصعوب الدول 

الثصاث، لكصن يف هصذه املرحلصة نحن 
بصصدد تقييم االتفصاق النهائي، الفتا 
إىل أنصه “يف إطار صدور هصذا االتفاق 
عصى األطصراف أن ينظصروا إىل هذا يف 
ضوء املدة الطويلة التي اسصتغرقتها 
املفاوضصات والتى أتيح مصن خالها 
تنصاول كل القضايصا بدقصة وتحليصل 

واف”
وأكصد “أننصا وصلنصا لنقطصة نهائية 
يجصب أال تضيع من أيدينا ألنها تفتح 
مجصاالت ضخمصة لتحقيصق مصالح 
الشعوب الثاثة والتعاون فيما بينها 
وفتصح مجصاالت االندماج السصيايس 
واالقتصصادي بينهصا وتضصع معاير 
جديصدة يف التوصل إىل حلول سصلمية 
تراعصى مصالصح هذه الصدول بصورة 
متسصاوية وتصرىس قواعصد قانونيصة 

محددة يف هذا الصدد”.
وحصول توقيصع مصر بمفردها عى 
الصيغة األمريكيصة املقرحة ىف ختام 
الجولصة السصابقة قصال “إن هذا كان 
تعبرا عن اتفاقها مع ما تم التوصل 
إليصه بعصد التفصاوض عليصه وإقراره 
البصاب  فتصح  إلعصادة  قابصا  وليصس 
ملناقشته، وما زال مودعا لدى الطرف 
األمريكصي اتصاال بالشصق الفني من 

االتفاق”.
املريصة  الخارجيصة  وزارة  وكانصت 
أعلنصت اختتصام جصوالت مفاوضصات 
سصد النهضصة بصني وزراء الخارجية 
والصري يف مر والسصودان وأثيوبيا، 
بالعاصمصة األمريكية واشصنطن يوم 
توقيصع  مؤكصدة  املصايض،  الخميصس 
االتفاق النهائي بشأن سد قبل نهاية 

فرباير/ شباط الجاري.
فيمصا نقلت وكالصة األنبصاء اإلثيوبية 
“إنا” عن السفر اإلثيوبي يف الواليات 
املتحدة اإلفيتسوم أريغا، قوله: “هذه 
الجولصة مصن اللقصاءات بصني إثيوبيا 
والسصودان ومر حول سد النهضة 

انتهت أيضا دون اتفاق نهائي”.

 بروت/رويرز:
 اتهم رئيس الوزراء اللبناني 
السابق سعد الحريري يف أول 
خطاب رئيس له منذ تحوله 
اإلعصان  عقصب  للمعارضصة 
عن تشكيل حكومة جديدة، 
منافسيه بدفع الباد إىل شفا 
االنهيار كما شكك يف قدرتهم 

عى الفوز بدعم أجنبي.
وكشفت كلمة الحريري وهو 
أكرب سيايس سني بالباد عن 
انقسامات سياسية متنامية 
قد تعقد سصعي بروت لسن 
إصاحات مؤملة والتعايف من 
أسصوأ أزمصة اقتصاديصة منذ 
الحرب التي دارت رحاها بني 

عامي 1975 و1990.
ويتعني عى حكومة شكلتها 
جماعة حزب الله وحلفاؤها 
الشهر املايض مواجهة أزمة 
سيولة شصديدة وسداد ديون 
أقربها سصندات دولية بقيمة 
1.2 مليار دوالر تسصتحق يف 

التاسع من مارس آذار.
هصي  الجديصدة  والحكومصة 
األوىل منذ استقالة الحريري 
يف أكتوبر ترشين األول تحت 

وطأة االحتجاجات.
وانتزعصت الحكومة تصويتا 
بالثقة يف الربملان يوم الثاثاء 
املصايض لكصن عصدة أحصزاب 
رئيسصة منها تيار املستقبل 
الحريصري  يتزعمصه  الصذي 
اللبنانيصة  القصوات  وحصزب 
املسصيحي وحصزب الكتائصب 
والحزب التقدمي االشراكي 

أحجمت عن دعمها.
الذكرى  ويف كلمة بمناسصبة 
عرشة  الخامسصة  السصنوية 

رئيصس  والصده  الغتيصال 
رفيصق  السصابق  الصوزراء 
سصعد  هاجصم  الحريصري، 
الحريصري منافسصيه وقصال 
لإلصاحات  معارضتهصم  إن 
مسصؤولة إىل حصد كبصر عن 

األزمة الحالية.
”نظمنصا  الحريصري  وقصال 
مؤتمر ’سصيدر‘، وأمنا فيه 
11 مليصار دوالر لاقتصاد، 
بناء عصى إصاحصات نحن 
توافقنصا عليهصا ووعدنا أن 

ننفذها“ وذلك يف إشصارة إىل 
للمانحني  باريصس  مؤتمصر 
عصام 2018 مضيفصا ”لكن 
مصاذا يمكننصي أن أفعل إذا 
يلتصزم  ال  كان هنصاك مصن 

بكامه؟“.
وصب الحريري حليف عدد 
من الدول الغربية والعربية 
املعارضة إليران جام غضبه 
عى وزير الخارجية السابق 
جربان باسيل صهر الرئيس 
عصون  ميشصال  اللبنانصي 

ووصفصه بأنه رئيس ”ظل“ 
وأنصه دمر عمله وسصاعد يف 

دفع الباد نحو االنهيار.
وتشر التريحات إىل نهاية 
تحالف هش متعدد الطوائف 
أقامصه الحريصري مصع التيار 
الوطنصي الحصر الصذي ينتمي 
إليصه عصون وجماعصة حزب 
إيصران  املدعومصة مصن  اللصه 
وهصو تحالصف كان أساسصا 

لحكومتني سابقتني.
وأثار الحريري خال كلمته 
التسصاؤالت عن كيفية فوز 
التصي  الجديصدة،  الحكومصة 
ينظر إليها عى أنها تخضع 
لهيمنصة حصزب اللصه، بدعم 
مطلوب بشصدة من دول عى 
خاف مع إيران وهي عقبة 
أمام سصعي  أخرى  محتملة 

الباد للتعايف.
”هصل  الحريصري  وقصال 
نسصتطيع أن نعصرف كيصف 
نقيصم سصياحة بصا العصرب 
الخليجصي؟“  واملواطصن 
مضيفا ”أموال إيران الكاش 
تحل أزمة حصزب... لكنها ال 

تحل أزمة بلد“.

برلني/د ب أ:
 أعرب الحزب االشراكي الديمقراطي، 
يف  الحاكصم  االئتصاف  يف  الرشيصك 
أملانيا،عن معارضتصه لتعزيز التعاون 
بصني أملانيصا وفرنسصا يف مجصال الردع 

النووي.
وقال رئيصس الكتلة الربملانية للحزب، 
تريحصات  يف  موتسصنيش،  رولصف 
ت  لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( ُنرشرِ
امصس السصبت إنه يتعني عى فرنسصا 
أن تقطصع خطصوات نحصو التخلصص 
من ترسصانتها النووية، مشصرا إىل أن 
الرئيس الفرنيس أعلن من قبل عزمه 
العمصل للحد مصن التسصلح، والرقابة 
عصى األسصلحة. وأوضح موتسصنيش 
أنصه يتعصني “أن ينعكصس ذلصك أيضا 
عى السياسة الفرنسية خال الفرة 

املقبلة”.
وتأتصي تريحصات موتسصنيش عى 
خلفيصة اقصراح نائصب رئيصس الكتلة 
الربملانية للتحالف املسصيحي، يوهان 
فادبصول، بالتعصاون بصني أملانيصا مع 
فرنسا يف تأسيس ردع أوروبي مشرك 

بأسلحة نووية.
تجدر اإلشصارة إىل أن فرنسا أصبحت 

الدولصة الوحيدة يف االتحصاد األوروبي 
التصي تمتلصك أسصلحة نوويصة عقصب 

خروج  بريطانيا  من  التكتل.
ورفصض موتسصنيش هصذا االقصراح، 
وقال إن حزبه يريد تطبيق االتفاقات 
انتشصار  حظصر  بميثصاق  الخاصصة 
األسصلحة النووية، وقال: “ال نسصعى 

ألي أسصلحة نووية، ونريد املساهمة 
يف أن تتخى الدول التي تمتلك أسلحة 
نوويصة عن هصذه األسصلحة… إذا أراد 
التحالصف املسصيحي التحلصل من هذا 

امليثاق، فهذا شأنهم”.
املستشصارة  أن  إىل  اإلشصارة  تجصدر 
إىل  أنجيصا مصركل تنتمصي  األملانيصة 

التحالف املسيحي.
وطالبت فرنسا أوروبا من قبل بتعزيز 
سياسصة الدفاع املشصركة، وعرضت 
إطاعصا أكصرب عصى ردعهصا النصووي. 
ويطالصب ماكصرون منذ فصرة طويلة 
بأن تصبصح أوروبا مسصتقلة بصورة 

أكرب عن الواليات املتحدة.

شكري يتوقع اتفاقا نهائيا عادال بشأن
 “سد النهضة” األسبوع املقبل

سعد احلريري حيمل منافسيه السياسيني
 مسؤولية األزمة اللبنانية

اشرتاكيو أملانيا يعارضون التعاون النووي مع فرنسا

تقارير
www.alzawraapaper.com3

ختطت حصيلة وفيات الوباء السبت 1500 ضحية بالصني

كورونا يدخل أفريقيا بعد تسجيل إصابة يف مصر
بكني/متابعة الزوراء:

 تخطت حصيلة وفيصات فروس كورونا 
املستجد امّس السبت الص1500 شخص يف 
الصني بينما سصجلت إصابة يف مر هي 

األوىل يف إفريقيا.
وأعلنصت وزارة الصحة املرية اول امس 
الجمعة عن اكتشصاف أول إصابة مؤكدة 
بالفصروس يف القصارة األفريقية. ووضع 
املصصاب وهصو ليصس مريصاً، يف الحجر 

الصحي.
تصّم تسصجيل إصابصة أكثصر مصن 66 ألف 
شصخص يف الصني، بينهم مصا ال يقّل عن 
1716 حالة يف صفوف األطباء واملمرضني 
الذين يعملون بشكل مبارش مع املرىض، 

وفق ما أفادت لجنة الصحة الوطنية.
وأعلنت السصلطات وفاة سصّتة مصن أفراد 
الطواقم الطبية مشصرًة إىل املخاطر التي 
املكتظصة.  املستشصفيات  يف  يواجهونهصا 
ومعظم حاالت الوفاة يف صفوف العاملني 
يف القطصاع الطبصي حصلصت يف ووهصان، 
عاصمة مقاطعة هوبي يف وسصط الصني 
وبصؤرة الوباء الصذي أطلقت عليه منظمة 

الصخة العاملية تسمية كوفيد- 19.
يأتصي اإلعصان عصن عصدد اإلصابصات بني 
العاملني يف املستشفيات بعد أسبوع عى 
وفصاة طبيب حصاول تنبيه السصلطات إىل 
الوبصاء إال أن الرشطصة أسصكتته. وأثارت 
وفاتصه بالفصروس الغضصب عصى مواقع 

التواصل االجتماعي.
بسصبب تدفصق املصرىض إىل مستشصفيات 
واملابصس  األقنعصة  يف  والنقصص  هوبصي 
الواقية، يجد قسم من األطباء واملمرضني 

أنفسهم معرّضني بشكل كبر لإلصابة.
وأعلنصت لجنصة الصحصة يف هوبصي امس 
األربصع  السصاعات  خصال  أن  السصبت 
والعرشيصن الفائتصة حصد الوبصاء أرواح 
139 شصخصاً وأصيب به 2420 شصخصاً 
إضافياً، وهصي حصيلة تعادل نصف عدد 
الذين أصيبوا بالفروس يف اليوم السابق. 
وتبلصغ الحصيلصة اإلجماليصة للمصابصني 
الجدد يف الصصني القارية )من دون هونغ 

كونغ وماكاو( 2641 حالة.
إضافصة إىل ذلك، تم تسصجيل أربع حاالت 

وفاة خارج هوبي، ما يرفع عدد الوفيات 
املسصّجلة يف الصصني القارية منصذ ظهور 

الوباء، إىل 1523.
اختبار كبر للصني

تركز يف الصني 99,9 % من حاالت الوفاة 
املسصّجلة يف العالم جراء الوبصاء. وخارج 
الصني القارية، ُسصّجلت حتى اليوم ثاث 
وفيات فقصط بالفروس، أحدها يف هونغ 
كونصغ والثانيصة يف الفيليبصني والثالثة يف 

اليابان.
جينبينصغ  يش  الصينصي  الرئيصس  وأقصّر 
الجمعصة بصأن مواجهصة الوبصاء تشصّكل 
“اختبصاراً كبراً ملنظومصة الحكم يف الباد 
وقدرتها عى الحكم”. وقال يف تريحات 
أثناء اجتماع للحزب الشيوعي الصيني إن 
الوباء كشصف عن “أوجه قصور”، داعياً 

إىل تحسني النظام الصحي الوطني.
مصن الجانصب األمركصي، وبعدمصا هّنأت 
واشصنطن بكصني “لعملها املهنصي”، عرب 
البيصت األبيصض الخميصس عصن موقصف 

كبصر  كودلصو  الري  وأعلصن  مختلصف. 
للرئيصس  االقتصاديصني  املستشصارين 
األمركصي دونالد ترمب “نشصعر بالخيبة 
بعصض اليشء لقلة شصفافية الصينيني يف 
التعاطصي” مع هذا امللف. وأسصف لرفض 
بكني مقرحات واشصنطن ارسصال خرباء 

أمركيني إىل الصني.
ردا عى سصؤال حول هصذا املوضوع أعلن 
الصينيصة  الخارجيصة  باسصم  املتحصدث 
غينصغ شصوانغ الجمعصة أن بكصني تعتمد 
“الشصفافية” مع املجتمع الدويل منذ بدء 
تفصيش الفصروس. وأضصاف أن “الصصني 
تنتهج دائما تعاونا إيجابيا ومفتوحا مع 

الواليات املتحدة”.
منظمة الصحة العاملية تدافع عن الصني

دافعصت منظمة الصحصة العاملية الجمعة 
عن بكني مؤكصدة أن الحكومصة الصينية 
“تتعصاون معنصا وتدعصو خصرباء دوليصني 
وتتشارك السصاالت الجينية )للفروس( 

وتواصل العمل مع العالم الخارجي”.

وفاجصأت السصلطات الصحيصة يف هوبي 
الخميصس الجميع بإعانها عن توسصيع 
نطصاق تعريفهصا لألشصخاص املصابصني 

بفروس االلتهاب الرئوي كوفيد- 19.
فقصد غّرت النظام املعتمصد لرصد الوباء، 
إذ باتصت تحتسصب الحاالت “املشصّخصة 
رسيرياً”، أي أّن صورة شصعاعية للرئتني 
باتت كافية لتشصخيص اإلصابة، يف حني 
كانصت تنتظصر قبصل ذلصك إجصراء فحص 
الحمض النووي للفروس لتأكيد اإلصابة 

به.
وأدت هذه الوسصيلة الجديصدة إىل تضّخم 
عدد الوفيصات واإلصابات مع اإلعان عن 
زيصادة قدرهصا 15 ألفا يف عصدد اإلصابات 
الخميصس وحصواىل خمسصة آالف إصابصة 

جديدة الجمعة.
وقال املسؤول عن دائرة الحاالت الصحية 
الطارئة يف منظمة الصحة العاملية مايكل 
راين إن هذه األرقام تشصر إىل وضع أكثر 
خطصورة من الوضع الصذي كان ُيفاد عنه 

حتصى اآلن لكصن ذلصك “ال يشصكل تغيصراً 
ملموساً يف مسار الوباء”.

مقطوعتان عن العالم
ال تصزال مدينصة ووهصان حيصث ظهصر يف 
ديسمرب الفروس للمرة األوىل ومقاطعة 
هوبصي املحيطة بها، السصبت مقطوعتني 
عصن العالم من خال طوق صحي محكم 
سصاري املفعصول منصذ أكثصر مصن ثاثصة 

أسابيع.
وأُقيصل الخميصس املصايض املسصؤوالن يف 
هوبصي  يف  الحاكصم  الشصيوعي  الحصزب 
ووهصوان اللصذان تعرّضصا النتقصادات من 

الرأي العام إلدارتهما األزمة.
ويف سصائر دول العالم، ال تزال السصلطات 
الصحيصة يف حالة تأهب جصراء الوباء مع 
مئصات اإلصابصات املسصّجلة يف أكثصر من 

عرشين دولة.
للمراقبصة  األمركيصة  املراكصز  وأعلنصت 
والوقايصة من األمراض اول امس الجمعة 
أن األشخاص املصابني يف الواليات املتحدة 
ظهرت عليهم أعصراض زكام لكن بعد أن 
ُسصجلت نتائج الفحوص سصلبية للزكام، 
خضعصوا لفحصوص ملعرفصة مصا إذا كانوا 

مصابني بفروس كورونا املستجّد.
وال يصزال مركز اإلصابصات الرئيس خارج 
الصصني، سصفينة “دايموند برينسصيس” 
الخاضعصة للحجصر الصحصي يف اليابصان 
قرب يوكوهاما )رشق( مع تسجيل 218 

إصابة.
مصن جهتها، أعلنصت السصفارة األمركية 
لصدى طوكيو امصس السصبت أن الواليات 
املتحدة تنوي إرسصال طائرة األحد إلجاء 
األمركيصني املتواجدين عى متن سصفينة 

“دايموند برنسيس”.
وسصمحت السصلطات اليابانيصة الجمعة 
بإجصاء بعض الصركاب املسصنني أو الذين 
يعانصون مصن هشاشصة صحيصة، بعدمصا 
كشصفت االختبارات الجديدة أنهم ليسوا 

مصابني بالفروس.
األمركيصة  السصياحية  السصفينة  رسصت 
“ويسصردام” يف كمبوديا حيث سيتمكن 
ركابهصا من النزول منها. وكانت بقيت يف 
عصرض البحر ألكثر من عرشة أيام بعدما 

رفضت خمس موانئ آسصيوية السصماح 
لها بالرسو خشية الوباء.

يف فرنسصا، غادر اول امصس الجمعة 181 
شصخصاً تم إجاؤهم من ووهصان مركزاً 
حيصث  )جنصوب(  مارسصيليا  يف  صحيصاً 

خضعوا للحجر الصحي ملدة 14 يوماً.
هذا وكشفت مصادر طبية أن أول مصاب 
بفروس كورونصا الجديد، يف مر وقارة 

أفريقيا، يحمل الجنسية الصينية.
وقالصت مصصادر طبيصة بصوزارة الصحة 
املرية، إن أول مصاب بفروس كورونا 
الجديصد يف مر وقصارة أفريقيصا، يحمل 

الجنسية الصينية.
وأوضحت املصادر لص”إياف” أن الشخص 
األجنبصي املصاب بالفروس، تم الكشصف 
عليصه يف مطار القاهرة، أثنصاء قدومه إىل 
مر منصذ أيام، وأثبتصت الفحوصات أنه 

حامل للفروس.
وأضافصت أنصه تصم االشصتباه يف إصابتصه 
بالفصروس يف البداية، وبعد الحصول عى 
مسصحة من الحلصق، وتحليلهصا باملعامل 
املركزيصة بوزارة الصحة، جصاءت النتائج 
اليوم الجمعصة، إيجابية، لتؤكد أنه يحمل 

الفروس.
وتصم نقل املصصاب إىل الحجصر الصحي يف 
محافظصة مصرىس مطروح شصمال غرب 

مر.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان املرية، 
أنهصا اتخصذت إجصراءات وقائية مشصددة 
إيجابيصة  املخالطصني ألول حالصة  حيصال 
حاملة لفصروس كورونا املسصتجد داخل 

الباد لشخص “أجنبي”.
وقالصت الوزارة إنه جصرى إجراء التحاليل 
الازمة والتصي جاءت سصلبية للفروس، 
كمصا جرى عزلهم ذاتًيا يف أماكن إقامتهم 
كإجصراء احصرازي مصدة 14 يوًمصا “فرة 

حضانة املرض”.
قصال الدكتصور خالصد مجاهد املستشصار 
اإلعامصي لوزيرة الصحصة، يف بيان اليوم، 
إنه عى الفصور تم إبصاغ منظمة الصحة 
العاملية، كمصا تم اتخاذ كافصة اإلجراءات 
والتدابصر الوقائية للحالصة بالتعاون مع 
منظمصة الصحصة العاملية، حيصث تم نقل 

الحالة بإحدى سصيارات اإلسصعاف ذاتية 
التعقيم إىل املستشصفى لعزلصه ومتابعته 
صحًيصا واالطمئنصان عليصه، موضًحصا أن 
الحالة حاملصة للفروس وال يظهر عليها 

أي أعراض، وحالته مستقرة تماًما.
وقال إن الصوزارة اتخذت اجراءات وقائية 
مشددة حيال املخالطني للحالة من خال 
إجصراء التحاليصل الازمصة والتصي جاءت 
سصلبية للفروس، كمصا تم عزلهصم ذاتًيا 
يف أماكصن إقامتهم كإجصراء احرازي ملدة 
14 يوًما “فرة حضانة املرض”، الفًتا إىل 
متابعتهم دورًيا كل 8 ساعات وإعطائهم 
اإلرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما 
تصم تعقيصم املبنصى الصذي كانصت تقيم به 

الحالة واملخالطني لها.
واعلنت وزيصرة الصحة والسصكان، هالة 
زايصد، أن غرفصة إدارة األزمات، تعمل عى 
مدار الص24 سصاعة، و تضصم ممثلني من 
كافة الوزارات والجهصات املعنية، بديوان 
عصام الصوزارة، ملتابعصة موقصف فصروس 
“كورونا املسصتجد” داخل البصاد وخطة 
الوزارة الوقائية باملنافذ واملوانئ وجميع 

مديريات الصحة بالجمهورية.
كما أعلنصت وزيرة الصحصة رفع درجات 
االسصتعداد للقصصوى يف جميصع املنافصذ 

واملطارات عى مستوى الجمهورية.
ومن جانبه، أشصاد الدكتور جون جابور، 
ممثل منظمصة الصحصة العاملية، برسعة 
وشصفافية الحكومة املريصة يف التعامل 
مع املوقف، وحرصهصا عى إباغ املنظمة 

بالحالة فور االشتباه بها.
كما أشصاد جابصور باإلجصراءات الوقائية 
التصى اتخذتهصا وزارة الصحة والسصكان 

حيال الحالة املكتشفة واملخالطني لها.
وأكصد جابصور أن مصر من أوائصل الدول 
جيصدة  وقائيصة  خطصة  وضعصت  التصي 
للتصصدي لفصروس “كورونا املسصتجد” 
وكيفيصة التعامصل مصع الحصاالت املصابة 
حال اكتشصافها، كما أن مصر من أوئل 
الدول بإقليم رشق املتوسصط التى أمدتها 
املنظمصة بكواشصف دقيقة للكشصف عن 
املسصتجد.  املصابصني بفصروس كورونصا 

)املصدر/اياف(
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بغداد/ الزوراء:
أعلن الحشد الش�عبي، امس السبت، عن العثور 
ع�ى مضافات لفلول تنظيم “ داعش” االجرامي 
بعملية امني�ة رشق خانقني يف دياىل. من جهته، 
الش�عبي، محم�د  الحش�د  يف  القي�ادي  كش�ف 
التميم�ي، امس، عن لجوء الحش�د الش�عبي اىل 
اسرتاتيجية ملنع “ داعش” من استغالل املناخ يف 

اخرتاق بحرية حمرين شمال رشق دياىل.
وقال آمر اللواء ٢٣ للحشد الشعبي، بشري مزاحم 
العنبكي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن 
“قوة من اللواء واس�تخبارات قيادة قاطع دياىل 
للحش�د الش�عبي والفوج الثالث واس�تخبارات 
الل�واء وفوج مغاوير الفرقة الخامس�ة للجيش، 
نفذوا عملية أمني�ة ملالحقة فلول داعش يف قرى 

عيل السعدون ومحمد عباس رشق خانقني«.
وأضاف العنبكي أن “العملية اسفرت عن العثور 
عى عدد من املضافات لإلرهابيني تحوي عبوات 
ناس�فة ومواد ش�ديدة االنفجار”. مش�ريا إىل أن 
“العملي�ة جاءت بناًء عى معلومات اس�خبارية 
للقض�اء عى خالي�ا داعش وتأم�ني املنطقة من 

تعرضات داعش”. 
من جهته، كش�ف القيادي يف الحش�د الش�عبي 
محمد التميمي، امس الس�بت، عن لجوء الحشد 

الش�عبي اىل اس�رتاتيجية ملن�ع “ داع�ش” م�ن 
اس�تغالل املناخ يف اخرتاق بحرية حمرين ش�مال 

رشق دياىل.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحفي ان” س�وء 
االج�واء املناخي�ة املحيط�ة ببح�رية حمري�ن يف 
اقىص ش�مال رشق دياىل دفعت الحش�د الشعبي 
اىل اعتماد اسرتاتيجية مفارز الليل ملنع استغالل 
داعش االرهابي س�وء االج�واء يف تنفيذ عمليات 

تس�لل او هجم�ات تس�تهدف نق�اط املرابط�ة 
املتقدمة«.

واضاف التميمي ان “االسرتاتيجية اثبتت نجاحها 
يف من�ع حص�ول اي خروق�ات وامن�ت مناط�ق 
واس�عة، خاصة محيط بحرية حمرين الذي تقع 

قربه العديد من املناطق والقرى املحررة«.
وأوضح أن “الحش�د قطع الطري�ق امام داعش 
يف اس�تغالل س�وء االج�واء املناخي�ة م�ن خالل 

س�رتاتيجية مفارز اللي�ل التي تحمل�ت درجات 
الحرارة دون الصفر مئوية من اجل درء مخاطر 

االرهاب عن املناطق املحررة«.
ويمس�ك الحش�د الش�عبي، منذ اش�هر طويلة، 
املش�هد االمن�ي يف بح�رية حمري�ن ومحيطه�ا، 
واس�هم يف تقليل معدل االعمال االرهابية بنسبة 

تزيد عن %90. 
بينما اعلنت قي�ادة رشطة محافظة دياىل، امس 
الس�بت، عن انطالق عملية تمشيط جنوب بهرز 

لتعقب خاليا تنظيم “ داعش” االجرامي.
وق�ال مدي�ر اعالم رشط�ة دي�اىل، العمي�د نهاد 
املهداوي، يف ترصيح صحفي ان” قوة من طوارئ 
الرشط�ة ب�دأت عملية تمش�يط ملحي�ط جنوب 
ناحي�ة بهرز)14ك�م جن�وب بعقوب�ة( لتعقب 
تنظيم داعش الذي اس�تهدف يف س�اعة متأخرة، 
من مس�اء امس االول، نقط�ة مرابطة لطوارئ 
الرشطة بأس�لحة القنص ما ادى اىل استش�هاد 

اثنني من افرادها«.
واضاف املهداوي ان” العملة تأتي يف اطار تأمني 
نق�اط املرابطة، وانهاء وج�ود اي خاليا لتنظيم 
داعش تنشط يف القاطع داعيا االهايل اىل رضورة 
التع�اون االيجاب�ي مع الق�وى االمني�ة واالبالغ 

الفوري عن اية حاالت سلبية”.

بغداد/ الزوراء:
اىل  األع�ى  القض�اء  أوع�ز مجل�س 
بإج�راء  الك�رخ  تحقي�ق  محكم�ة 
التحقيق العاجل بخصوص ما رصح 
به الخبري السيايس واالمني، ابراهيم 
الصميدع�ي، بش�أن ع�رض أم�وال 
مقاب�ل ت�ويل مناص�ب يف الحكومة 

املزمع تشكيلها.

باس�م  الرس�مي  املتح�دث  ورصح 
مجل�س القض�اء االع�ى، الق�ايض 
عبد الس�تار بريق�دار ،يف بيان تلقت 
ان  من�ه،  ني�وز{ نس�خة  }الف�رات 
»رئيس مجل�س القضاء األعى أوعز 
باس�تدعاء ف�وري ل�كل م�ن يظهر 
يف وس�ائل اإلع�الم ويدع�ي حصول 
يف  مناص�ب  إلش�غال  مس�اومات 

الحكومة الجديدة«.
واض�اف ان�ه »يف ح�ال ك�ذب ه�ذا 
االدع�اء س�وف يعاقب م�ن يرصح 
خالفا للحقيقة عى وفق القانون«. 

من جهته، افاد الخبري القانوني، عيل 
التميمي، امس السبت، بأن القانون 
العراق�ي، عاق�ب يف امل�واد ٣07 وما 
بعدها، عى الرش�وة بعقوبات تصل 

س�بع سنوات سجن، وسدد القانون 
160 لسنة 198٣، بحيث اوصلها اىل 

ال�10 سنوات.
وقال التميمي، يف حديث صحفي: ان 
عقوبة السبع س�نوات تشمل ايضاً 
املوظف الذي اراد الحصول عى املال، 
دون القي�ام بالعم�ل، فإن�ه يعاقب 
بالعقوبة نفسها اعاله، حسب املادة 

٣10 من قان�ون العقوب�ات الرايش 
واملرتيش والوسيط. واضاف: انه تم 
انش�اء محكمة متخصصة لقضايا 

الفساد.
يف  التش�دد  ان  التميم�ي:  وي�رى 
العقوب�ة ورسعة حس�م االجراءات 
سيس�اعد كثريا عى الردع املهم جدا 

يف هذه املرحلة ضد الفساد. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة الط�رق والجس�ور يف كربالء 
املقدسة، امس السبت، املبارشة بإنشاء طريق 
السكة � مدرسة السبطني يف قضاء الحسينية 
بكلفة تجاوزت ٣50 مليون دينار. بينما اعلن 
قائممقام قض�اء الكرمة بمحافظ�ة االنبار، 
احم�د مخلف الحلبويس، ام�س، عن املبارشة 
بم�رشوع تأهيل ش�بكة الط�رق الرابطة بني 
مراكز املدن واملناطق الزراعية املترضرة جراء 

العمليات اإلرهابية.
الط�رق  املقي�م يف مديري�ة  املهن�دس  وق�ال 
والجس�ور يف كربالء املقدسة، وناس الدعمي، 
الط�رق  “مديري�ة  إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
والجس�ور ب�ارشت انش�اء طريق الس�كة � 
مدرس�ة الس�بطني ال�ذي يع�د من الش�وارع 
الحيوية يف قضاء الحس�ينية مل�ا يقع يف هذه 
املنطق�ة من كثافة س�كانية، باالضافة اىل ان 
س�يكون حلقة وصل لربط ش�ارع الحسينية 

بشارع بغداد«.
واض�اف الدعم�ي ان “الش�ارع يبل�غ طول�ه 
بلغ�ت ٣55  1800 م�رت، وبكلف�ة اجمالي�ة 
مليون�ا و410 ال�ف دينار، وضمن مش�اريع 

تخصيصات املحافظة«.
وأش�ار الدعمي اىل ان “العمل اآلن يشمل رفع 
تعارض�ات املاء والكهرب�اء واالتصاالت وفتح 
مس�ارات الش�ارع تمهي�دا لعملي�ة التعبي�د 

وغريها”. 
بينما اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة 

االنبار، احمد مخلف الحلبويس، امس السبت، 
عن املب�ارشة بمرشوع تأهيل ش�بكة الطرق 
الرابط�ة ب�ني مراكز املدن واملناط�ق الزراعية 

املترضرة جراء العمليات اإلرهابية.
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الحلب�ويس  وق�ال 
“حكوم�ة االنب�ار املحلي�ة اطلق�ت مرشوعا 
يضمن اع�ادة اعم�ار وتأهيل وانش�اء طرق 
جديدة تربط مراكز املدن باملناطق الزراعية، يف 
خطوة تهدف اىل املس�اهمة يف انتعاش الواقع 
الزراعي ليتس�نى للفالحني نق�ل محاصيلهم 

الزراعية بكل سهولة«.
واضاف ان” اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق 

الت�ي تربط مراكز املدن م�ع املناطق الزراعية 
تعد من اهم املشاريع الخدمية التي تهدف اىل 
مساعدة س�كان املناطق الزراعية عى التنقل 
من منطقة اىل اخرى، خاصة عند حلول فصل 
الشتاء، حيث يتعذر التنقل بسبب عدم وجود 

طرق مخدومة«.
وأوض�ح الحلب�ويس أن “الحكوم�ة املحلي�ة 
رصدت مبالغ مالية إلنجاح املرشوع وانش�اء 
ط�رق جديدة ترب�ط مراك�ز امل�دن باملناطق 
الزراعي�ة يف مرشوع ه�و االول من نوعه منذ 
ع�ودة االم�ن واالس�تقرار يف مناط�ق رشقي 

مدينة الفلوجة ومدن االنبار االخرى”. 

بغداد/ الزوراء:

أكدت أمانة بغداد، امس الس�بت، انجاز األعمال 

الخاصة بالطريق محمد القاس�م، مشرية إىل أن 

االفتتاح س�يكون خ�الل األيام القليل�ة املقبلة. 

من جهتها، أعلنت بلدية العمارة، امس، انطالق 

الحملة الوطنية الكربى بعنوان )ميسان نهضة 

وأمل(، للنظافة وتزيني األماكن العامة.

وقال�ت أمانة بغ�داد يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 

نس�خة من�ه، إن “تس�اؤالت تردها ع�ن توقف 

أعم�ال الصيانة، وهن�ا توضح أمان�ة بغداد ان 

األعمال ليست متوقفة، بل انها انجزت بالكامل 

وع�دم اع�ادة فتح الطري�ق هو بس�بب انتظار 

تصل�ب الكونكريت ال س�يما ان األي�ام املاضية 

ش�هدت انخفاضا ش�ديدا يف درج�ات الحرارة، 

وال�ذي من ش�أنه ان يؤخر تصل�ب الكونكريت 

عدة اّيام«.

وأض�اف البي�ان أن “األي�ام القليل�ة املقبلة من 

األس�بوع الج�اري ستش�هد افتت�اح الطري�ق 

املذكور أمام حركة السري واملرور بالتنسيق مع 

مديرية املرور العامة”. 

من جهتها، أعلنت بلدية العمارة، امس السبت، 

انطالق الحملة الوطنية الكربى بعنوان )ميسان 

نهضة وأم�ل(، للنظافة وتزيني األماكن العامة، 

مؤك�دة ان الحمل�ة برعاي�ة محافظ ميس�ان، 

عيل دواي الزم، ومس�اهمة ع�دد كبري من ابناء 

املحافظة والدوائر الحكومية.

وق�ال مدي�ر البلدي�ة، ن�ورس عب�د الرض�ا، يف 

بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، إن »الحملة 

تضمنت يف مراحلها االوىل جس�ور شمال مدينة 

العمارة ) الزهور، اليوغس�اليف ، املعلق («. مبينا 

ان »الفعاليات س�تكون )رفع النفايات وصيانة 

ش�بكات األن�ارة وغس�ل املحج�رات واألرصفة 

وصب�غ التش�وهات وتزي�ني الجس�ور باألعالم 

العراقية، فضالً عن فتح األنس�دادات يف شبكات 

األمطار(، وبمساهمة املالكات الفنية والخدمية 

والجهد اآليل للمديرية«.

وأضاف عبد الرضا ان »الحملة ستس�تمر لاليام 

القادمة لتشمل مناطق واسعة من مركز مدينة 

العمارة وبجهود اس�تثنائية«. مؤك�داً »تواصل 

حمالت التنظيف اليومية التي تقوم بها املالكات 

الخدمية ملديرية بلدية العمارة«.

يذكر ان قس�م االع�الم واإلتص�ال الحكومي يف 

دي�وان محافظ�ة ميس�ان، أعل�ن ع�ن انطالق 

الحملة برعاية املحافظ.

أطلق اسرتاتيجية جديدة ملنع التنظيم اإلرهابي من اخرتاق محرين

خبري قانوني: عقوبتها تصل إىل 7 سنوات

احلشد ينفذ عملية أمنية ويعثر على مضافات لـ”داعش” يف دياىل

القضاء يوعز بإجراء حتقيق بشأن عرض أموال للحصول على مناصب يف احلكومة  

كربالء تباشر إنشاء طريق حيوي يف قضاء احلسينية بكلفة 350 مليون دينار
بلدية العمارة تطلق محلة لتنظيف وتزيني األماكن العامةاألنبار تبدأ تأهيل الطرق الرابطة بني مراكز املدن واملناطق الزراعية

أمانة بغداد تكشف آخر التطورات بشأن صيانة طريق حممد القاسم

اني املواطن )هيثم عدنان( توجهت امس اىل محطة تعبئة ابو جعفر املنصور/ 

الس�اعه الحادي�ة ع�رش صباحا لتعبئ�ة س�يارتي بالبنزين املحس�ن، وقمت 

بتعبئته�ا بمبلغ ٣5،000 ال�ف دينار، وخرجت من املحط�ة وعند تقاطع 14 

رمضان / املنصور، توقفت س�يارتي فجأة، وحاولت تشغيلها ولم افلح، مما 

اضطرني لسحبها بواسطة كرين، فعلمت من صاحب الكرين ان  8  سيارات 

تعطلت لهذا اليوم قامت بالتعبئة من املحطة نفسها .. ولكم مني الشكر.

السائق

هيثم عدنان ذياب

077٢٣٢٢1915

بغداد/ الزوراء:
دعا محافظ ذي قار وكالة، اباذر العمر، امس الس�بت، االمانة العامة ملجلس الوزراء اىل 

شمول خريجي املعاهد التقنية بالدرجات الوظيفية  املخصصة للمحافظة. 
وق�ال العمر يف ترصيح صحفي إنه “نظرا للوضع الراهن الذي تمر به محافظة ذي قار 
من ظروف اس�تثنائية وتواصل  التظاهرات واالعتصامات، وبن�اًء عى الطلبات املقدمة 
الين�ا من اللجان املمثلة لخريجي املعاهد التقنية، خاطبنا االمانة العامة ملجلس  الوزراء 

لشمولهم بالتعيني”. 
وأض�اف العمر أن “دوائ�ر محافظة ذي قار بأمس الحاجة لخدم�ات هؤالء الخريجني، 
ورضورة اس�تيعاب الطاقات الش�بابية لخدمة املحافظة وتوفري  فرص العمل املناسبة 

لهم”  . 

بغداد/ الزوراء:
تمكن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، امس 
الس�بت، م�ن ضبط عجلة محمل�ة بمادة 
)االجبان( عالمة س�الم املنش�أ سعودي، 
ت�م التالعب ب�أوزان حمولتها بع�د إنجاز 
قب�ل مرك�ز  الجمركي�ة م�ن  معاملته�ا 
الجم�رك يف منف�ذ س�فوان الح�دودي يف 

محافظة البرصة.
وقال�ت الهيئ�ة، يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، انه »تم�ت عملي�ة الضبط 
من قبل ش�عبة البح�ث والتحري، وخارج 
الح�رم الجمرك�ي، وبعد تدقي�ق ومعاينة 

البضاع�ة املحملة تبني ترس�يم البضاعة 
بواقع )8طن( من مجمل الحمولة البالغة 
)19طن�ا( وتنزي�ل )11طن�ا( م�ن قب�ل 
موظف اإلجازات، مما س�بب ه�دراً باملال 

العام«.
واش�ارت الهيئة اىل انه »تمت إحالة ماتم 
ضبطه عى وفق مح�رض أصويل إىل مركز 
رشط�ة جمرك س�فوان لغ�رض عرضها 
أم�ام ق�ايض التحقيق إلتخ�اذ اإلجراءات 
القانونية الالزمة بحقها وبحق املقرصين 
من لجنة الكش�ف يف مركز جمرك سفوان 

وموظف اإلجازات«.

بغداد/ الزوراء:

وجه�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي، امس الس�بت، الجامع�ات كافة 

بتزويدها اسماء الخريجني الثالثة االوائل عى االقسام يف الكليات واملعاهد للدراسة 

الصباحية حرصا، ولالعوام ٢017/٢016 و٢017/ ٢018 و ٢018/٢019.

وبين�ت دائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابع�ة يف الوزارة، يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه ان »الوزارة وجهت الجامعات كافة تزويدها اس�ماء الخريجني الثالثة 

االوائ�ل عى االقس�ام يف الكي�ات واملعاه�د للدراس�ة الصباحية ممن ل�م يقبلوا يف 

الدراسات العليا وممن تعتذرت جامعاتهم عى تعيينهم مع بيان االسباب«.

ودع�ت الدائرة مس�ؤويل املوارد البرشي�ة يف الجامعات الحض�ور اىل »مركز الوزارة 

لغ�رض رشح اإلجراءات القانونية الخاصة بقانون تش�غيل الخريجني االوائل رقم 

)67( لسنة ٢017«.

ذي قار تدعو احلكومة لشمول خرجيي 
املعاهد التقنية بالتعيني

املنافذ احلدودية تضبط تالعبا 
بأوزان محولة يف منفذ سفوان

التعليم تطالب اجلامعات بأمساء 
خرجييها األوائل ألعوام دراسية سابقة

أمام أنظار شركة توزيع املنتجات النفطية

بغداد/ الزوراء:
قررت مديرية تربية محافظة واس�ط، امس السبت، 
الغاء جميع االوامر املدرسية الصادرة بفصل الطلبة 

لتجاوز غياباتهم الحد املقرر.
وقال مدي�ر االعالم الرتبوي، عقيل اش�هيب، يف بيان 
اطلعت عليه »الزوراء«: إن “املديرية اصدرت تعميما 
لجمي�ع ادارات امل�دارس االبتدائي�ة والثانوية يقيض 
بإلغ�اء جمي�ع االوامر املدرس�ية التي ص�درت بحق 
التالميذ والطلبة باعتبارهم راسبني لتجاوز غياباتهم 
الح�د املق�رر للع�ام ال�درايس الح�ايل ٢019 /٢0٢0 

بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها املحافظة«.
واضاف اش�هيب ان “مدير عام تربية واس�ط منعم 
ص�ادق اس�تقبل يف مكتبه ع�ددا من ممث�يل الطلبة 
املعتصمني يف س�احات التظاهر، إذ طالبوا برضورة 
عدم تكثيف املادة الدراسية للطلبة والتالميذ لخوض 
امتحان�ات نهاي�ة »الك�ورس« االول ونصف الس�نة 
الت�ي س�تجرى قريبا مع الس�ماح للطلب�ة الراغبني 
باالعتص�ام الطوع�ي يف س�احات التظاه�ر لح�ني 

تحقيق املطالب«.
واكد اشهيب ان “املديرية ابدت استعدادها وتعاونها 
م�ع املتظاهري�ن بم�ا يخ�دم العملي�ة الرتبوي�ة«. 
مش�ريا اىل »ان التظاهر الطالبي حق كفله الدس�تور 
رشط االلتزام بالس�لمية، وعدم التأثري س�لبا يف سري 
العملي�ة التعليمية يف املدارس االبتدائية واملتوس�طة 

واالعدادية”. 

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة املوارد املائية ع�دم وجود مخاوف 
من ح�دوث فيضانات نتيجة األمط�ار املتوقعة 
عى إي�ران األس�بوع القادم، والتي قد تتس�بب 
بذوب�ان الثل�وج وح�دوث بعض الس�يول. من 
جهته�ا، اكدت مديري�ة مرشوع م�اء البرصة، 
ام�س، اكمال العمل بش�كل نهائ�ي لالنهيارات 
التي حصلت يف مس�ار قناة البدع�ة عند الكيلو 

179  يف منطقة الرميلة شمال املحافظة. 
وقال املتحدث باس�م وزارة امل�وارد املائية، عون 
ذي�اب، يف ترصي�ح صحف�ي: إن ل�دى الع�راق 

مس�احات الس�تيعاب اإلطالقات املحتملة التي 
س�تصل م�ن إي�ران، وفراغات خزني�ة جيدة يف 
ه�ور الحويزة ك�ون مناس�يبه منخفضة ويتم 
الترصي�ف من نهر الس�ويب. كما أش�ار إىل أن 
ش�ط العرب قادر عى استيعاب تصاريف عالية 

من املياه.
من جهتها، اكدت مديرية مرشوع ماء البرصة، 
ام�س الس�بت، اكم�ال العم�ل بش�كل نهائ�ي 
لالنهي�ارات التي حصلت يف مس�ار قناة البدعة 
عن�د الكيل�و 179  يف منطق�ة الرميل�ة ش�مال 

املحافظة. 

وق�ال مدي�ر امل�رشوع، عقي�ل عبد الج�واد، يف 
ترصي�ح صحف�ي إن “امل�الكات الفني�ة لجهد 
م�اء البرصة، اكمل�ت اصالح االنهيار يف مس�ار 
 قناة البدع�ة الناقلة للمياه بمش�اركة الجهات 
الساندة من هيأة تش�غيل الرميلة ضمن رشكة 

نفط البرصة وهيأة صيانة املرشوع”. 
واض�اف عبد الجواد ان “االنهي�ار أثر يف كميات 
املياه الواصلة ملحط�ات  Rzero  يف ابي صخري”. 
مش�ريا اىل ان”كميات الضخ يف القناة  وصلت اىل 
6 مرت مكعب، والبدء بش�كل تدريجي يف الزيادة 

بغية وصول الحصة الكافية اىل املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة ذي قار، امس 
السبت، القاء القبض عى عصابة 
تتاج�ر باملواد املخ�درة، وضبطت 
كمية من املخدرات مختلفة االنواع 

واسلحة واعتدة باملحافظة.
بي�ان  يف  القي�ادة  اع�الم  وذك�ر 
تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه، 
إن�ه »ب�إرشاف ميدان�ي مب�ارش 
م�ن قائ�د رشط�ة محافظ�ة ذي 
قار واملنش�آت، العمي�د الحقوقي 
نارص لطيف االس�دي، ومن خالل 
جم�ع املعلومات وتكثي�ف العمل 

االس�تخباري، ومن خالل انتشار 
مفارزنا األمنية ومتابعة العنارص 
املنحرفة واملش�كوك بها، تمكنت 
قوة مكتب مكافح�ة املخدرات يف 
ذي قار مساء الجمعة من القبض 
ع�ى متاجري�ن بامل�واد املخ�درة، 
كمي�ات  بحوزته�م  وضبط�ت 
كبرية من املواد املخ�درة مختلفة 

االنواع«.
واض�اف ان�ه »ت�م القب�ض ع�ى 
ثالث�ة متهم�ني باملتاج�رة باملواد 
املخ�درة وضبط�ت م�ادة بيضاء 
بلورية الش�كل م�ن فصيلة مادة 

الكريس�تال املخدرة ومواد اخرى 
املخ�درات،  صناع�ة  يف  تدخ�ل 
باإلضاف�ة اىل عجين�ة ذات ل�ون 
الل�ون  ابي�ض  ب�ودر  و  ج�وزي 

وميزان إلكرتوني خاص«.
واوض�ح ان »تم ضبط  مس�دس 
ع�دد ) ٢ ( م�ع اعت�دة وبندقي�ة 
كرسية وبندقية نوع كالشنكوف 
وناضور ومطرقة واختام، وكمية 
من م�ادة ) الكريس�تال املخدرة( 
وضبط مادة اخرى ذات لون ابيض 
بل�وري داخ�ل حقيب�ة، فيما بلغ 
وزن املواد املخدرة التي تم ضبطها 

بح�وزة املتهم�ني ) ٢ كيل�و غرام 
و ٢59 غ�رام (، ودون�ت اقواله�م 
التحقيق  قضائي�ا وق�رر ق�ايض 
املختربي  للفح�ص  املواد  ارس�ال 
وتوقيفهم اس�تنادا إلحكام املادة 
)٢8 متاجرة( من قانون مكافحة 
املخدرات واملؤثرات العقلية إلكمال 

التحقيق اصوليا«.
وبنّي انه »نهيب بمواطنينا االعزاء 
ع�ن االب�الغ والتواص�ل معنا عن 
أية معلوم�ات بما يخص املتاجرة 
والتعاط�ي للح�د من ه�ذه االفة 

التي باتت تهدد املجتمع«.

واسط تلغي أوامر 
فصل الطلبة لتجاوز 
غياباتهم احلد املقرر

املوارد: ال خماوف من الفيضانات ولدينا مساحات الستيعاب اإلطالقات احملتملة

شرطة ذي قار تقبض على عصابة تتاجر باملخدرات

ماء البصرة تؤكد السيطرة على إنهيار بقناة البدعة
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مصر تؤكد رغبتها بتوسيع التعاون النفطي مع العراق

حبثـت مع شركة نفط الوسط جتهيزها بالقابلو الضوئي واحملوالت الكهربائية

الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة 
احمللية

ذي قار تربم اتفاقا حلفر 20 بئرا يف 
حقل الناصرية النفطي  

جمهورية العراق                                                              العدد:523/ت/2019
وزارة العدل                                                                      التاريخ:2020/2/13

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشطرة

اعالن
تبي�ُع مديري�ة تنفيذ الش�طرة العقار العائد اىل املدين محمد حس�ن هاش�م عبد 
تسلس�ل 12931/8 املستش�فى الواقع يف الش�طرة/محلة املستش�فى املحجوز 
لقاء طل�ب الدائن كاظ�م مكرود خرض الحفاظ�ي البال�غ 18,767,000 مليون 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة تبدأ خمسة عرش يوماً من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية 10% من القيمة املقدرة 

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات:

1- رقم العقار 12931/8/املستشفى.
2-موقعه/الشطرة.

3-جنسه ونوعه/دار سكن.
4-املشتمالت/غرفة نوم واستقبال ومطبخ وهول وصحيات طابقني.

5-القيمة املقدرة/خمسون مليون دينار.
6-درجة العمران/جيدة.

7-الشاغل/محمد حسن هاشم عبد
منفذ عدل الشطرة
محمد باقر عبد الرضا محمد

جمهورية العراق                              رقم االضبارة:2019/3000
وزارة  العدل                                     التاريخ:2020/2/11                                           

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اىل/املنفذ عليه
اىل/املدين: يحيى محمد موحان

لق�د تحقق لهذه املديرية من خ�الل كتاب مركز رشطة البطحاء 
العدد/3018 يف 2019/10/23 انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تناداً للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً 
ايقاع الحجر التقيدي عىل واردك و املورد الش�هري خالل خمسة 
ع�رش يوم�اً تبدأ من الي�وم التايل للنرش ويف حال�ة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ.
النارصي�ة  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار  القان�ون:  وف�ق  الج�ري 

العدد/2377/ن/2019 يف 2019/9/9
اوصاف املحرر:

قرار السيد املنفذ العدل املؤرخ يف 2020/2/11 
املنفذ العدل
اثري فائق الحميداوي

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف ال�دوالر يف بورصة الكف�اح واألس�واق املحلية، امس 

االسبت، املوافق )15 شباط 2020(. 
وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد 120.550 ديناراً لكل 100 دوالر.

وكانت أس�عار البي�ع والرشاء يف مح�الت الصريفة كاآلتي: س�عر بيع الدوالر 
سجل 121.000 دينارا. أما سعر رشاء الدوالر فبلغ 120.000 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
املتابع�ة يف  اك�د مدي�ر ش�عبة 
رشك�ة نف�ط ذي قار، نش�وان 
الخيكاني، امس السبت، االتفاق 
مع رشكة الحفر العراقية لحفر 
20 برئا نفطيا يف  حقل النارصية 

النفطي شمال املحافظة. 
ترصي�ح  يف  الخيكان�ي  وق�ال 
صحفي إن” نفط ذي قار ابرمت 
اتفاقا مع رشكة الحفر العراقية 
عىل حفر 20 برئا نفطية يف حقل 
 النارصي�ة، يتم تنفي�ذ 10 منها 
خ�الل الع�ام الح�ايل، وتحدي�دا 

خالل حزي�ران املقبل، بينما يتم 
حف�ر 10 آبار اخرى خالل العام 

املقبل 2021 . 
الجدي�دة  “اآلب�ار  ان  واض�اف 
ستضيف عىل اإلنتاج املحيل نحو 
40 أل�ف برميل من النفط الخام 
يومياً، واستثمار الغاز املصاحب 
بمعدل 20  مليون قدم مكعب”. 

واش�ار الخيكاني اىل ان “الهدف 
من حفر االبار الجديدة هو زيادة 
الطاق�ة االنتاجي�ة للحق�ل من 
النف�ط والغاز، وذل�ك باالعتماد 

عىل الجهد  الوطني فقط”.
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بغداد/ الزوراء:
أكد العراق واألردن، امس الس�بت، عىل 
أهمي�ة خل�ق رشاكات اقتصادّي�ة بني 
البلدي�ن. عىل صعيد متص�ل، اكد وزير 
النف�ط امل�رصي، ام�س، رغب�ة بالده 
بتنمي�ة وتوس�يع حجم التع�اون بني 
البلدي�ن ليش�مل مج�االت تخصصية 

عدة يف قطاع الطاقة والنفط.
وذك�رت وزارة الخارجي�ة العراقية، يف 
بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن 
»وزي�ر الخارجية محمد ع�يل الحكيم 
التق�ى وزي�ر الخارجي�ة األردني أيمن 

الصفدّي«.
ولف�ت البي�ان إىل أن »الجانب�ني أك�دا 
عىل التنس�يق إليجاد مواقف ُمشرتَكة 
يف املحاف�ل الدولّي�ة واإلقليمّي�ة ضمن 
املجموع�ة العربّية، خصوصاً موضوع 
القضية املركزية للعرب، وهي القضية 
الفلس�طينية والتط�ورات األخ�رية يف 
هذا امللف، باإلضاف�ة اىل دور العراق يف 
إدارة اجتماعات جامعة الدول العربية 
واملوقف الرصيح والقاطع بشأن رفض 
اي اتفاق يس�لب الش�عب الفلسطيني 

حقوقه وأرضه.
وب�ني أن »الجانب�ني تطرق�ا إىل اهمية 
خل�ق رشاكات اقتصادّية ب�ني البلدين 
ُوُص�والً إىل تحقيق التكامل االقتصاديِّ 
بما ينعكس إيجاباً عىل ُمجَمل العالقات 

الثنائّية«.
وأكد الوزير الحكيم »حرص العراق عىل 
إقامة عالقات متين�ة مع دول الجوار، 
واالبتعاد عن سياس�ة املحاور، والنأي 
ع�ن أّي رصاع�ات إقليمّي�ة ودولّية يف 

املنطقة«.
يف  ُقُدم�اً   ّ

املُ��يِ »أهمي�ة  إىل  وأش�ار 
َدت  تحقيق ُمق�رِّرات اللقاءات التي ُعقيِ
بني مس�وؤيل البلدين، والقمة الثالثية 

ب�ني الع�راق واألردن وم�رص؛ لتك�ون 
انموذجاً لبقّي�ة دول املنطقة يف كيفّية 
بناء عالق�ات اس�رتاتيجّية قائمة عىل 
املُش�رَتكة وُمواَجهة تحّديات  املصالح 
بم�ا  اإلقليمّي�ة  واألزم�ات  اإلره�اب، 
للس�الم  منظوم�ة  خل�ق  يف  م  ُيس�اهيِ

واالستقرار يف املنطقة«.
ع�ىل صعيد متص�ل، اكد وزي�ر النفط 
املرصي، ط�ارق امل�ال، امس الس�بت، 

رغب�ة ب�الده بتنمي�ة وتوس�يع حجم 
التعاون ب�ني البلدين ليش�مل مجاالت 
الطاق�ة  قط�اع  يف  ع�دة  تخصصي�ة 

والنفط.
ونقل املكت�ب االعالمي ل �وزارة النفط 
العراقي�ة ع�ن وزي�ر النف�ط املرصي، 
ط�ارق امل�ال، قول�ه: إن »العالقات مع 
العراق ش�هدت خالل السنوات األخرية 
أس�فر ع�ن توقي�ع  نم�وا مضط�رداً 

مذك�رات للتع�اون املش�رتك يف قط�اع 
النفط والغاز، فض�اًل عن التوقيع عىل 
اتف�اق توريد كمية 12 ملي�ون برميل 
س�نوياً، م�ع وج�ود رغب�ة مش�رتكة 
بتنمية وتوسيع حجم التعاون لتشمل 
قط�اع  يف  ع�دة  تخصصي�ة  مج�االت 

الطاقة والنفط«.
وأش�ار امل�ال اىل »أهمي�ة كل من مرص 
الس�يايس  الصعي�د  ع�ىل  والع�راق 
واالقتص�ادي«. موكداً عىل »التنس�يق 
والتواصل ح�ول القضايا ذات الش�أن 
املش�رتك، وان مرص ق�د حققت خالل 
الس�نوات املاضية تقدماً كبرياً يف انتاج 

الطاقة واستثمار الغاز«.
وثمن وزير البرتول املرصي »مشاركة 
العراق يف معرض ومؤتمر مرص للبرتول 
2020«. مع�راً ع�ن »س�عادته به�ذه 
املش�اركة نظ�رًا للمكانة الت�ي يتمتع 
بها العراق يف اس�واق الطاقة العاملية«. 
مؤك�دا أن »ال�رشكات املرصية ترغب 
يف زي�ادة حجم التعاون واملش�اركة يف 
تنفيذ املشاريع يف قطاع النفط والطاقة 

ب العراق ويف جميع املجاالت«.
يذكر ان وزارة النفط تشرتك يف معرض 
م�رص للنف�ط والطاق�ة 2020 بجناح 
يمث�ل ال�رشكات النفطي�ة الوطني�ة، 
وتضم قطاعات االستخراج والتصفية 

والتوزيع.

بغداد وعمان تؤكدان أهمية خلق شراكات اقتصادية بني البلدين

الصناعة: قرب االنتهاء من نصـب 8 خزانـات لتصدير اخلـام 
فـي البصرة 

النقل تؤكد: مشروع ميناء الفاو يسري بوتائر متصاعدة

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة ابن ماجد العامة، امس 
السبت، عن اقرتابها من اتمام العمل 
بتنفيذ املرشوع االسرتاتيجي إلنشاء 
8 خزان�ات لتصدي�ر الخ�ام ضم�ن 
مس�تودع الفاو النفط�ي بمحافظة 
البرصة والتي تزيد س�عتها الخزنية 
ع�ىل 460 ألف مرت مكعب. من جهة 
متصلة، بحث�ت رشكة دياىل العامة، 
ام�س، م�ع رشك�ة نفط الوس�ط، 
التعاون لتجهي�ز بمنتجاتها القابلو 

الضوئي واملحوالت الكهربائية.
وق��ال مدير عام رشك�ة ابن ماجد 
العام�ة التابع�ة ل�وزارة الصناع�ة 
واملع�ادن، حي�در طاهر جاس�م، يف 
بي�ان اطلع�ت علي�ه »ال�زوراء« إن 
رشكت�ه “انج�زت اعمال تش�ييد 6 
خزانات بالكامل من اصل 8، بس�عة 
خزني�ة تبل�غ 464 ألف م�رت مكعب 
بواقع 58 الف مرت مكعب لكل خزان 
بجمي�ع ملحقاتها، م�ع اتمام صب 

الركائز للخزانني املتبقيني«.
وأضاف جاس�م أنه “تم يف الس�ياق 
نفس�ه، اع�داد ملحق عق�د إلكمال 
االعم�ال امليكانيكي�ة، بغي�ة إنجاز 

امل�رشوع خ�الل م�دة 201 ي�وم”. 
مؤكدا ان “الرشكة استخدمت تقنية 
حديث�ة يف تنفيذه، وه�ي عبارة عن 
الخلط العميق نتيجة طبيعة االرض 

الرخوة يف قضاء الفاو«.
وعد جاسم املرشوع ب�”االسرتاتيجي 
والحي�وي للب�الد”. منوه�ا اىل أن�ه 
“ينف�ذ بتقني�ات واس�اليب حديثة 
تطب�ق للم�رة االوىل يف الب�الد، والتي 

اش�ار اىل انه�ا تتم بجه�ود وخرات 
م�الكات رشكت�ه، وبالتع�اون م�ع 
رشك�ة )باري�زا( االيطالية املختصة 

التي ترشف عىل املرشوع”.
م�ن جهة متصل�ة، بحث��ت رشكة 
دي�اىل العامة، إح�دى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، امس الس�بت، 
م�ع رشكة نف�ط الوس�ط، التعاون 
لتجهي�ز بمنتجاتها القابلو الضوئي 

واملحوالت الكهربائية.
وقال مدير عام الرشكة، عبد الرسول 
محمد عارف، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، إن »فريق�اً متخصصاً 
من قس�م االتصاالت يف رشكة نفط 
الوس�ط التابعة لوزارة النفط اجرى 
زي�ارة اىل الرشك�ة لغ�رض االطالع 
عىل منتجات معمل القابلو الضوئي 
وإمكانية االس�تفادة منها يف الربط 

بني حقول النفط«.
واضاف ع�ارف ان »الفريق الضيف 
القابل�و  معم�ل  يف  بجول�ة  ق�ام 
الضوئي، واطل�ع عىل جميع مراحل 
وأن�واع  الفح�ص  وط�رق  اإلنت�اج 
املنتج، وأبدى اعجابه الكبري باملعمل 
املنتج،  وخطوط�ه وط�رق فح�ص 
والرغبة بالتعاون مع الرشكة يف هذا 
املجال«. مشرياً اىل ان »الفريق أطلع 
أيض�اً عىل منتج�ات معمل محوالت 
الق�درة ومراح�ل اإلنت�اج وأنواعه، 
وطرق الفحص والسيطرة النوعية، 
وأع�رب ع�ن أمل�ه تعزي�ز التعاون 
ب�ني الرشكت�ني يف هذا املج�ال نظراً 
لحاج�ة الحقول النفطي�ة ملثل هذه 

املحوالت«.

بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة النق�ل، ام�س الس�بت، أن مرشوع 
ميناء الفاو الكبري يسري بوتائر متصاعدة تمهيدا 
إلنج�از مرحلته االوىل التي تش�مل البنى التحتية 

عىل وفق املدة املحددة البالغة ثالثة اعوام.
وقال مدير املرشوع، اس�عد عبد الرحيم الراشدي، 
يف ترصي�ح اوردته صحيفة “الصب�اح” واطلعت 
عليه »ال�زوراء«: إن “العمل يف ميناء الفاو الكبري 
ب�دأ عىل ش�كل مراحل، إذ تتضم�ن مرحلته االوىل 
كارس االمواج الرشقي والغربي والس�داد الخاصة 
بموق�ع خدمات امليناء والس�داد الصخرية ملواقع 
ارصف�ة الحاوي�ات الت�ي تبلغ مس�احتها 1750 
مرتاً، مع حف�ر حوض امليناء وقناته، وكذلك دفن 
موقع الخدم�ات وموقع االرصفة وانش�اء طرق 

مدخل املرشوع«.

وأضاف الراش�دي أن “املرحلة االوىل تش�مل ايضا 
انش�اء طريق ف�او � ام ق�رص الرابط ب�ني ميناء 
الف�او والطريق الرسيع يف س�فوان بطول 65كم، 
مع انش�اء نفق خور الزب�ري وتجهيز خدمات املاء 
والكهرباء واالبنية الخدمية، وكذلك تنفيذ ش�بكة 
الس�كك الداخلي�ة والربط م�ع الش�بكة الوطنية 
بطول 100 كم، اضافة اىل انشاء القاعدة البحرية 
ضم�ن هذه املرحل�ة التي ق�درت كلفته�ا ب� 4،4 

مليار يورو«.
ولفت الراش�دي اىل “انجاز كارس االمواج الرشقي 
والغرب�ي بنس�بة 100 باملئة قبل املوع�د املقرر«. 
مؤك�دا »ان م�رشوع مين�اء الف�او الكب�ري مه�م 
اقتصاديا، ويعد نقل�ة نوعية لربط العراق بالعالم 
م�ن ربطه ال�رشق بالغ�رب، وان تنفيذه س�يغري 

خارطة النقل البحرية العاملية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن س�وق العراق ل�أوراق املالية، امس 
السبت، عن تداول 7 مليارات سهم بقيمة 
تجاوزت 16 مليار دينار خالل األس�بوع 

املايض.
وق�ال الس�وق يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، إن »عدد الرشكات املتداولة 
أس�همها خالل األس�بوع املايض بلغ 47 
رشك�ة من أص�ل 104 رشك�ة مدرجة يف 

السوق«.
وأضاف السوق أن »عدد األسهم املتداولة 
بل�غ 7.372 ملي�ار س�هم بارتف�اع بل�غ 
%82.7 قياساً باألس�بوع املايض بقيمة 
مالية بلغت 16.078 مليار دينار بارتفاع 
بل�غ %300.3 قياس�ا باألس�بوع املايض 

تحققت من خالل 2317 صفقة«.
واش�ار إىل أن »م�ورش األس�عار املتداولة 
اغلق ع�ىل ISX60 ع�ىل 461.23 نقطة، 
مس�جالً انخفاض�اً بنس�بة %2.8 ع�ن 

إغالقه يف األسبوع املايض«.
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�أوراق املالية 
االلكرتون�ي  الت�داول  أنظم�ة  اس�تخدم 
واإليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
االنرتن�ت  الت�داول ع�ر  إلط�الق نظ�ام 
للمس�تثمرين، وينظ�م خمس جلس�ات 
ت�داول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس، 
ومدرجة فيه 104 رشكة مساهمة عراقية 
تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت 
والصناعة والزراعة والتأمني واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق.

سوق العراق لألوراق املالية يكشف أسهم 
وقيمة تداوالت األسبوع املاضي

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالرتقال750 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

إعمار املثنى يعلن وصول دفعة جديدة من صكوك بناء 
الوحدات السكنية

اقتصادي يدعو احلكومة إىل إعداد إسرتاتيجية صناعية 
وطنية

بغداد/ الزوراء:
أعلن فرع صندوق اإلس�كان العراق�ي يف املثنى، امس 
الس�بت، عن وصول دفعة جديدة من صكوك الخاصة 
باملقرتض�ني من الصندوق لبناء  الوحدات الس�كني يف 

املحافظة.  
وق�ال مدي�ر الصن�دوق، محم�د خلي�ل الحمداني، يف 
ترصي�ح صحف�ي إن” دائرت�ه أقرض�ت نح�و 1500 
إلكم�ال  برتوي�ج  املعام�الت  واالس�تمرار  مواط�ن، 
الوحدات الس�كنية يف املثن�ى”. مبينا ان�ه” تم تمويل 
مجمع إس�كان ال�دوح يف املحافظة وال�ذي يضم 270 

وحدة سكنية بمبلغ   35 مليون لكل وحدة”. 
واش�ار الحمداني اىل ان “مبلغ الق�رض يحدده مكان 
القطع�ة، حيث يتم رصف مبلغ 40 مليون دينار ملركز 
املدينة، و35 مليون دينار لأقضية  والنواحي، وبنسبة 

فائدة %3 تستقطع من أول دفعة من القرض، وبمدة 
تسديد 10 سنوات”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د عض�و املجل�س االقتصادي 
العراق�ي، غدي�ر العط�ار، ام�س 
الس�بت، رضورة عم�ل الحكومة 

الجدي�دة الحكوم�ة ع�ىل إع�داد 
اسرتاتيجية صناعية وطنية.

تلق�ت  بي�ان  يف  العط�ار  وق�ال 
إن  من�ه،  نس�خة  »ال�زوراء« 
القط�اع  مش�كالت  »معالج�ة 
الصناع�ي يف الع�راق تعتم�د عىل 
إعداد اس�رتاتيجية وطني�ة تهتم 
بالتوج�ه نح�و اس�تغالل املي�زة 
الصناع�ات  لبع�ض  النس�بية 
الرئيسة يف البلد وتطوير الطاقات 

اإلنتاجية«.
»االس�رتاتيجية  أن  وأض�اف 
معالج�ة  ع�ىل  تعم�ل  الوطني�ة 

مش�كالت القط�اع الصناعي من 
خالل تعزيز قدرات الرشكات عىل 
التصدي�ر، وإيجاد م�وارد جديدة 
بالعملة الصعبة، وتقديم قروض 
صناعية ميرسة للرشكات العاملة 

يف القطاع الصناعي«.
»العم�ل  أن  إىل  العط�ار،  وأش�ار 
بهذه االسرتاتيجية يضمن تغطية 
املختلف�ة، وبس�عر  احتياجاته�ا 
ف�رٍص  وإيج�اد  قلي�ل،  فائ�دة 
للرشاكة االقتصادية بني الرشكات 
الصناعي�ة الوطني�ة وال�رشكات 

الصناعية األجنبية«.
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حكيم شاكر يكسب دعوى قضائيـة 
مبليار دينار ضد احتاد الكرة 

بغداد / متابعة الزوراء
 اكد مدرب املنتخب الوطني الس�ابق، حكيم ش�اكر، انه كس�ب الدعوى التي 
رفعها بحق اتحاد الكرة العراقي بس�بب عدم تسديد مستحقاته املالية بشكل 

كامل.
وكتب ش�اكر عرب صفحته الشخصية يف موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي: 
»ان محكمة استئناف بغداد اصدرت حكما قضائيا بإلزام اتحاد الكرة العراقي 

بدفع مبلغ قدره مليار و34 مليون دينار للمدرب حكيم شاكر«.

أصفر وأمحر

الدكتور هادي عبد اهلل رئيسا للجنة الدورات والتدريب يف احتاد الصحافة الرياضية العربي 

بشار رسن: ما زلت أشعر حبالوة الديربي واخلسارة أمام الدحيل مؤملة

بغداد/ متابعة الزوراء
يواصل فريق الرشطة تدريباته يف محافظة اربيل اس�تعداًدا لخوض 
الجولة الثانية من دور املجموعات بدوري أبطال آس�يا أمام الوحدة 

اإلماراتي غدا اإلثنني عىل ملعب فرانسوا حريري. 
وقال، حس�ني عبد الواحد، املدرب املساعد للرشطة: إن الفريق بارش 

تدريباته يف أربيل، تحضريًا للقاء املرتقب أمام الوحدة.
وأض�اف: “نطمح للفوز ع�ىل الوحدة، من أجل املنافس�ة بقوة عىل 

بطاقتي التأهل للدور املقبل”.
وأوضح: أن كرار جاس�م سيغيب عن املباراة لعدم الجاهزية البدنية 

بسبب اإلصابة.
ونوه اىل: أن الرشطة يراهن عىل اس�تثمار عاميل األرض والجمهور، 

من أجل تجاوز عقبة الوحدة. 
يش�ار إىل أن الرشطة تعادل يف مباراته األوىل مع اس�تقالل طهران يف 

افتتاح دور املجموعات بالبطولة اآلسيوية.
وأعل�ن الجه�از الفني للوح�دة اإلماراتي، بقيادة اإلس�باني مانويل 
خيميني�ز، قائمة الفريق ملواجهة الرشطة العراقي، يف أربيل، يوم غد 

اإلثنني، ضمن مباريات دوري أبطال آسيا.
ويحل الوح�دة ضيفا عىل الرشطة، يف الجول�ة الثانية من املجموعة 
األوىل، بعدم�ا تع�ادل يف الجولة األوىل مع األه�يل )1-1(، فيما تعادل 

االستقالل مع الرشطة بالنتيجة نفسها.
وضمت القائمة 20 العبا، هم: حراس�ة املرمى: محمد الش�اميس - 
راش�د عيل - ه�زاع عمار.. الدفاع: فارس جمع�ة - لوكاس بيمنتا - 
ش�انج رم - خالد إبراهيم - حس�ني عباس - ماجد عب�د الله - عبد 
الله الكربي - إس�ماعيل الحربي.. الوس�ط: إس�ماعيل مطر - باول 
مبوكو - يل ميونج - خميس إسماعيل - منصور الحربي - إسماعيل 

الزعابي.. الهجوم: تيجايل - خليل إبراهيم - يحيى الغساني.
وغادرت بعثة الفريق، امس الس�بت، بطائرة خاصة إىل أربيل، وغاب 
عن القائمة كل من “عبد الله أنور ومحمد برغش وطحنون الزعابي؛ 

بسبب اإلصابة”.

كرار جاسم الغائب األبرز عن 
صفوف الشرطة يف لقاء الوحدة

عماد حمسن سعيد بهدفه األول مع اهلالل السوداني

بغداد/ الزوراء
تنفيذا لربامجه وأجندة نش�اطاته املقررة 
ضمن خطة العمل املسبقة، وتفعيال لدور 
الزمالء يف الوطن العرب�ي يف كل مواقعهم 
للتفاع�ل م�ع برام�ج وانش�طة االتح�اد 
نح�و تحقي�ق االه�داف املش�ركة، فق�د 
ق�رر االتحاد العرب�ي للصحافة الرياضية 
إشهار اللجان املساعدة الدائمة له، والتي 
ضمت العديد من الزميالت والزمالء الذين 

يمثلون معظم الدول العربية.
ع�ىل  التنفيذي�ة  اللجن�ة  حرص�ت  لق�د 
تش�كيل تلك اللجان الدائمة بعد التش�اور 
مع الزمالء رؤس�اء واعضاء تل�ك اللجان 
حتى يكون االداء وف�ق التصور املطلوب، 
لك�ي يتوافق مع اه�داف وبرامج وخطط 
االتح�اد الرامية اىل تحقي�ق النجاح ونرش 
النشاطات عىل س�ائر الوطن العربي، بما 
يحق�ق الفائ�دة ل�كل العامل�ني يف االعالم 

الريايض بوسائله كافة.

وتمن�ى الزميل محمد جمي�ل عبد القادر، 
رئي�س اإلتح�اد، ان تنج�ح تل�ك اللج�ان 
بعملها، وان نلمس نتاج اعمالها يف الوقت 
القري�ب، وج�اء تش�كيل اللجان حس�ب 
الناطق االعالمي، الزميل عوني فريج، عىل 

النحو اآلتي :
- لجنة اإلعالم والعالقات الدولية : د. تركي 
العواد )رئيس اللجن�ة(.. أعضاء اللجنة : 
عوني فريج، س�لطان املهوس، جودة أبو 
النور، مناور عوض املطريي، أرشف مطر، 

صفوان الهندي، حسني الغربي .
-لجنة التسويق : حسن خلف الله )رئيس 
اللجنة(.. أعضاء اللجنة: وائل الشيوخي، 

حسني اليامي، عبد الله عاشور .
- لجن�ة الدورات والتدري�ب: د. هادي عبد 
الل�ه )رئي�س اللجن�ة(.. أعض�اء اللجنة: 
توفيق العبي�دي، إيهاب ش�عبان، عاطف 
عس�اف، قس�م خال�د عم�ر، د. أحمد أبو 

السعيد، عماد درويش، حامد حمور.

-اللجنة القانوني�ة : يارس عائس )رئيس 
اللجنة(.. أعضاء اللجنة: املستشار محمد 
أب�و دف، املحام�ي ماهر الصمع�ي، أنور 
البكر، عيل محمد رسحان، رضا معوش .

- لجن�ة املصوري�ن: أحمد كري�م )رئيس 
اللجنة(.. أعض�اء  اللجنة: عصام الحاج، 
بس�ام أب�و عرة، رب�اب األط�رش، مختار 
محمد حس�ن املرشقي، دنيا حجاب، أمني 

مرجون .
- لجنة اإلس�تفتاء واملسابقات: بدر الدين 
اإلدرييس )رئيس اللجنة(.. أعضاء اللجنة: 
زه�ري الوريم�ي، حس�ني زناقي، س�يف 

املالكي، بدر الدين بخيت .
- لجنة املرأة : رجاء الس�عداني )رئيس�ة 
اللجنة(.. أعضاء اللجنة: مريفت حسنني، 
حن�ان الش�فاع، ليىل ب�ن فرح�ات، فرح 
سالم، عبري يوس�ف، ديما السايح، براءة 
الحس�ن وفاتن�ة عب�د العاط�ي )مق�ررة 

اللجنة(.

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د نجم املنتخب الوطني لك�رة القدم ونادي 
بريس�بوليس اإليراني، بشار رس�ن، أنه لم يَر 
شيئاً س�لبياً عن مالعب ايران خالل السنوات 

التي أمضاها مع فريقه.
وقال رس�ن، يف ترصيح نرشه املوقع الرسمي 
للنادي: “أنا س�عيد ألنني تمكنت من تسجيل 
ه�دف مه�م ل ربس�يبوليس يف الديرب�ي ام�ام 
اس�تقالل طه�ران، اله�دف م�ا زال ل�م يفقد 

حالوته”.
وعن خس�ارة بريس�بوليس م�ن الدحيل، اكد 

رس�ن أنه “من الصع�ب دائًما اللعب يف آس�يا 
لس�وء الحظ، يف الدقائق الخمس األوىل سجلنا 
بخط�أ خ�اص بنا، ول�م نتمكن م�ن تعويض 
ذل�ك، الدحي�ل فريق جي�د للغاي�ة، ويمتلك 5 

العبني أجانب”.
وتابع “يف الش�وط الثاني س�يطرنا عىل الكرة 
وامليدان، ولكن الخص�م كان يلعب، ردة فعلنا 
ل�م تكن كما يجب، انها كرة القدم، تربح يوًما 
وس�تخرس يوًم�ا، يج�ب أال نكون مس�تائني 
للغاي�ة، ل�م ينته يشء بع�د، ولدين�ا مباريات 
أخرى، آمل أن نتمكن من مصالحة جماهرينا 

بتعويض خس�ارة األس�بوع األول، وتحس�ني 
وضعنا عىل الرتيب”.

وقال رس�ن، عن وضع�ه منذ وص�ول املدرب 
يحي�ى غ�ول محم�دي واملوظف�ني التقني�ني 
الجدد: “كنت يف عطلة نصف املوسم عندما بدأ 
تدريب الفري�ق، وانضممت إىل الفريق متأخراً 
بعض اليشء، الس�يد يحيى م�درب جيد جدا، 
قبله الالعبون وأنصاره ألنه حقق نتائج جيدة 
يف فريق كار سيتي، أيا كان ما يعطيه الطاقم 
الفن�ي، أضعه وألعبه أينما أراد الس�يد يحيى، 
إن شاء الله، سنفوز بلقب الدوري هذا العام، 

ويف آسيا سنبلغ األدوار النهائية”.
وأوض�ح بالق�ول: “ذهبن�ا إىل نهائ�ي دوري 
أبط�اال ول�م نذك�ر أنن�ا تلقينا مس�اعدة من 
الحكم قبل موس�مني، لكننا استبعدنا ببعض 
األخط�اء يف املوس�م امل�ايض، يف رأي�ي ، ف�إن 
أخطاء الحكم ه�ذه موجودة يف كل مكان، وال 
يوجد وراءها أي قص�د، مباراتنا ضد الدحيل، 
أخطاؤنا جعلتنا نخرس، ويجب أال نركز كثريًا 
عىل قضايا التحكي�م، قد تحدث هذه األخطاء 
للف�رق العربي�ة أو الياباني�ة أيًض�ا، علينا أن 
نرك�ز اهتمامنا عىل أنفس�نا، ونقول إنه عمل 

شاق يف آسيا”.
وع�ن قرار االس�يوي بنق�ل املباري�ات خارج 
املالع�ب اإليرانية مؤقت�ًا، اكد رس�ن بالقول: 
“لم أر شيًئا س�لبًيا يف السنوات التي أمضيتها 
يف  ومريًح�ا  رائًع�ا  يشء  كل  كان  إي�ران،  يف 
طهران واملدن األخرى؛ حتى أخربني الالعبون 
القطريون، وبعض أصدقائي يف الفرق األخرى، 
أنن�ي كنت أتحدث عن الس�عادة يف إيران، ولم 
تكن هناك مش�كلة، آمل أن تحسن الجماهري 
صورتنا امام االتحاد االسيوي، كما هو الحال 

دائًما يف ملعب برسيبوليس فريدوم دائماً”.

اليوم.. الزوراء والطلبة يقصان شريط افتتاح مباريات الدوري املمتاز
حماولة فاشلة لعرقلة استئناف املنافسات

بغداد/ متابعة الزوراء
يق�ص فريق�ا ال�زوراء والطلب�ة، يف تمام 
الس�اعة الرابعة والنصف من مساء اليوم 
االح�د، رشي�ط منافس�ات دوري الك�رة 
املمت�از للموس�م الحايل، وبمش�اركة 15 

ناديا.
وحاول عدد م�ن األندية يف الدوري املمتاز 
املمت�از  الك�رة  دوري  اس�تئناف  عرقل�ة 

باجتماع رسي يوم امس السبت.
وعقدت عدد من األندية، امس، اجتماعاً يف 
فندق الرشيد وسط العاصمة بغداد بهدف 

عرقلة انطالق دوري الكرة املمتاز.
وق�د تدخل�ت لجن�ة املس�ابقات يف اتحاد 
الكرة، وأبلغت الفرق بأن الدوري سينطلق 
يف موع�ده املحدد، ولن يت�م تغيري آليته او 

تأجيله، وبالتايل اجهضت املحاولة.
املمت�از  ال�دوري  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
س�ينطلق ابتداًء م�ن اليوم االح�د بنظام 

الدوري العام.
وأكد، أحمد خلف، مدرب الطلبة، جاهزية 
فريق�ه ملواجه�ة الديرب�ي أمام ال�زوراء، 
اليوم األحد، يف افتتاح منافس�ات الدوري 

العراقي املمتاز.
وق�ال خل�ف: “ان مب�اراة الديرب�ي دائًما 
تكون حماس�ية، رغم أن الطلبة سيدخل 
املب�اراة بوجوه ش�بابية، ب�ل أن بعضهم 
ألول م�رة يلع�ب يف ملع�ب الش�عب، لكن 

الفريق مطالب بالظهور املميز”.
وأضاف “أن الطلبة س�يخوض منافسات 
ال�دوري العراق�ي بعن�ارص محلي�ة دون 
محرفني أجان�ب”. منوًها اىل “أن الالعب 
النيج�ريي خض�ع الختب�ار، ول�م يظه�ر 

باملستوى املطلوب.”
وأش�ار إىل “أن البداية مهمة يف منافسات 
ال�دوري، وبالتايل يبحثون عن بداية طيبة 

أمام الزوراء”.
وش�دد “نع�رف تماًم�ا أن املب�اراة كبرية 
وقوية، يجب تقديم مستويات تليق باسم 

الطلبة وإسعاد جماهري الفريق”.
وتنطل�ق، اليوم األحد، منافس�ات الدوري 
املمت�از، ال�ذي تق�رر أن يك�ون بمرحل�ة 
واح�دة دون اعتم�اد هب�وط أي فري�ق، 
وذلك بع�د تأجيالت وإلغاء وش�د وجذب، 
انتهى إىل انس�حاب 5 أندية من املش�اركة 

يف الدوري.
ورغم اآلراء املتعددة حول املس�ابقة، وما 

يمكن أن تشهده من منافسة أو معوقات 
ومش�اكل، إال أن األندي�ة املش�اركة أنهت 

استعداداتها بنسب متفاوتة.
وتف�اوت مس�توى املحرف�ني م�ن فريق 
آلخر سيلعب دورا واضحا يف املنافسة عىل 
اللقب، حيث جلبت بعض الفرق محرفيها 
مبك�را، وبالع�دد املس�موح )4 العب�ني(، 

علىوفق احتياجات األجهزة الفنية.
وم�ن املنتظ�ر أن يمثل ه�ؤالء املحرفون 
نقط�ة ق�وة ألنديته�م، وورق�ة رابحة يف 

طريق التتويج بالدوري.
التأجي�الت املس�تمرة والتوق�ف الدائم يف 
املس�ابقة وع�دم اتض�اح الرؤي�ة، خالل 

األش�هر األربع�ة املاضية، أربك حس�ابات 
األجهزة الفنية.

وهن�ا تظه�ر قيم�ة الجاهزي�ة البدني�ة 
لالعبني، وكي�ف تعاملت األجه�زة الفنية 
م�ع حالة التوق�ف االضط�راري للدوري، 
وبالت�ايل الحفاظ عىل جاهزي�ة الالعبني، 

وسط هذا اإلرباك.
وم�ن املنتظر أن يلعب العامل البدني دورا 
حقيقي�ا يف نتائج الف�رق، وخاصة خالل 

املباريات األوىل.
اختص�ار ال�دوري ملرحل�ة واح�دة، جعل 
كل فري�ق يخ�وض 14 مب�اراة فقط هذا 
املوسم، ما أدخل األندية يف دوامة التعامل 

مع العقود واملستحقات املالية لالعبني.
وسوف تظهر خالفات مالية كثرية، خالل 
األي�ام املقبلة، بعد مطالب�ة بعض األندية 
بتقليص العق�ود املالية لالعبني، بالتوازي 
م�ع تقليص عم�ر الدوري، وإع�راب عدد 

من الالعبني عن تذمرهم جراء املقرح.
وتلك التجاذبات بال شك سوف تؤثر بشكل 
كبري يف مسار املسابقة، حيث سيتميز ناٍد 
ع�ن آخر يف إذابة األزم�ة املالية، والحفاظ 
عىل اس�تقرار الفريق، وبال ش�ك فإن هذا 

األمر سينعكس عىل النتائج.
وس�يكون للقرعة دور كبري يف حسم لقب 
الدوري االس�تثنائي، بما أن�ه من مرحلة 

واحدة، حيث يخوض كل فريق 7 مباريات 
يف ملعبه، ومثلها خارجه.

وهنا لعب الحظ دوره يف توزيع املباريات، 
ففري�ق الرشط�ة س�يخوض 13 مب�اراة 
خ�ارج  واح�دة  ومب�اراة  بغ�داد  داخ�ل 
العاصمة )6 من املباريات الس�بع طرفها 

فريق بغدادي(.
وس�اعدت القرعة الرشطة بش�كل كبري، 
الجه�د  اخت�زال  الفري�ق  تمن�ح  حي�ث 
البدن�ي واملصاري�ف املالية جراء الس�فر 
والحج�وزات الفندقية، ع�ىل خالف أندية 
أخرى س�تضطر للسفر إىل أربيل والبرصة 

وميسان.

منتخب السلة يصل إىل لبنان حتضرياً ملواجهة 
أصحاب األرض يف التصفيات اآلسيوية

عدنان محد يصف انتقال مهند وصفاء 
للعب يف أوروبا باخلطوة املهمة

بغداد/ متابعة الزوراء
وصل وف�د املنتخب الوطني بكرة 
اللبناني�ة  العاصم�ة  اىل  الس�لة 
بريوت، تحضرياً ملواجهة أصحاب 
األرض يف أوىل مباريات التصفيات 
اس�ود  االسيوية.وس�يواصل 
الرافدي�ن التدريب�ات حتى موعد 
املب�اراة املرتقبة واملق�رر اقامتها 
يف ال�21 من شهر شباط الجاري.

وكان املنتخ�ب الوطن�ي قد انهى 
مش�اركته يف بطولة امللك عبد الله 
الودي�ة والتي انتهت منافس�اتها 

اول امس الجمعة.واحتل املنتخب 
الوطني املرك�ز الثالث يف البطولة 
لبن�ان  منتخب�ات  ضم�ت  الت�ي 
واألردن وسوريا والبحرين، بعدما 
انتصاري�ن ع�ىل س�وريا  حق�ق 
والبحرين، ومني بخسارتني امام 
ان  املؤم�ل  ولبنان.وم�ن  األردن 
يواج�ه املنتخ�ب الوطن�ي نظريه 
الش�عب يف  الهن�دي ع�ىل قاع�ة 
الثانية م�ن التصفيات  الجدول�ة 
ع�ىل قاع�ة الش�عب يف بغ�داد يف 

ال�24 من شباط الجاري.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف املدرب األس�بق للمنتخب الوطن�ي لكرة القدم، عدنان حمد، ان 
انتق�ال صفاء هادي ومهند عيل “ميم�ي” للعب يف أوروبا ب�”الخطوة 
املهمة”.وانتق�ل صف�اء ه�ادي للع�ب اىل صفوف ك ريليا س�وفيتوف 
الرويس، فيما انتقل “ميمي” للعب يف صفوف بورتيمونينيس الربتغايل.
وقال حمد يف تغريدة عىل “توير”: “خطوة مهمة جدا لالعبينا بانتقال 
مهند عيل وصف�اء هادي للعب يف الدوريات االوربية.. اتمنى أن تكون 
بداية لتوجه العبينا اىل السعي بشكل جدي للحصول عىل فرصة اللعب 
يف الدوريات القوية يف أوربا، مما س�ينعكس بش�كل ايجابي عىل كرة 
الق�دم العراقية.. بالتوفيق والنجاح ملهند وصفاء”.ويعد صفاء هادي 
ه�و اول الع�ب عراقي يلع�ب يف الدوري الرويس، فيم�ا يعد ميمي هو 

ثاني العب يلعب يف الربتغال بعد العراقي أسامة رشيد.

بغداد/ متابعة الزوراء
أثنى العراقي، عماد محسن، مهاجم الهالل السوداني، عىل زمالئه 

لدعمهم إياه إلحراز هدفه األول يف مسريته مع النادي األزرق.
وس�جل عماد محس�ن، الذي انتق�ل للهالل يف املريكاتو الش�توي 
األخ�ري، هدف�ه األول م�ع الفريق بع�د 5 مباريات، وذل�ك يف فوز 
فريق�ه، اول أمس الجمعة، عىل األه�يل عطربة )2-5(، يف الجولة 
الثالث�ة من ال�دور الثاني للدوري.وقال محس�ن: »أش�كر العبي 

اله�الل ألنهم كانوا متعاونني معي يف كل املباريات الس�ابقة التي 
خضتها مع الفريق، ولقد وعدتهم أنه بعد اكتمال لياقتي البدنية 
س�وف تكون حركتي يف امللعب أفض�ل وأكرب«.وأضاف »أتمنى أن 
يكون هدف السعد عيّل، وأن يساعدني عىل تقديم األفضل لفريق 
اله�الل وجماهريه«.يذكر أن عماد محس�ن لع�ب 5 مباريات مع 
اله�الل محلية وقاري�ة بمباراة الجمعة أم�ام األهيل عطربة، ولم 

يحرز أي هدف يف املباريات السابقة.



ح�رم االتح�اد األوروب�ي لك�رة الق�دم ن�ادي 
مانشس�ر س�يتي اإلنكلي�زي م�ن املش�اركة 
يف املس�ابقات األوروبي�ة للموس�من املقبل�ن 

وتغريمه ب�30 مليون يورو.
وأعل�ن االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم )يويفا( 
استبعاد نادي مانشس�ر سيتي اإلنكليزي عن 
املش�اركة يف املس�ابقات القاري�ة مل�دة عامن 
بس�بب “خروقات خطرية لقواع�د اللعب املايل 
النظي�ف”. وأضاف أّنه ت�م تغريم بطل الدوري 
اإلنكلي�زي يف املوس�من األخريي�ن 30 ملي�ون 
يورو، مش�رياً إىل أنه بإمكانه استئناف عقوبة 
غرفة التحكيم يف االتح�اد األوروبي للعبة أمام 

محكمة التحكيم الرياضية )كاس(.
أن�ه  س�يتي  مانشس�ر  أوض�ح  جهت�ه  م�ن 
سيس�تأنف أم�ام محكمة التحكي�م الرياضية 
يف  اإلنكلي�زي  ال�دوري  بط�ل  وذك�ر  )كاس(. 
العام�ن األخريي�ن يف بيان أّنه “مس�تاء ولكن 
غري متفاجئ من هذا الحكم املجحف” وسيلجأ 
اآلن “إىل حكم محاي�د” من خالل بدء اجراءات 
اللجوء إىل محكمة التحكيم الرياضية “يف أقرب 

فرصة ممكنة”.
واعتربت غرف�ة الحكم التابع�ة للجنة املراقبة 
املالي�ة لألندي�ة أّن الن�ادي ال�ذي ي�رف عىل 
تدريبه اإلس�باني جوس�يب غواردي�وال ارتكب 
“انته�اكات خط�رية” لقواعد اللع�ب النظيف 
امل�ايل، والت�ي تحظر ع�ىل األندية املش�اركة يف 
املس�ابقات األوروبية إنفاق أكثر مما تكس�ب 

وترف عن كثب عىل ضخ رساميل من 
مالكيه�ا. وأكدت أّن س�يتي عوقب عىل 

“املبالغة يف تقدير مداخيل عقود الرعاية، 
يف حساباته للفرة بن 2012 و2016.

وتابع�ت: “لذل�ك ق�رر االتح�اد األوروب�ي 
م�ن  س�يتي  مانشس�ر  “اس�تبعاد 

املس�ابقات القارية يف موسمي 2020 
- 2021 و2021 - 2022”.

وكان رئي�س غرف�ة الحك�م 
التابعة للجنة املراقبة املالية 

لألندي�ة رئي�س ال�وزراء 
الس�ابق  البلجيك�ي 
أوىص  لوت�ريم،  إي�ف 
باس�تبعاد مانشس�ر 
مس�ابقة  من  س�يتي 
أوروبا،  أبط�ال  دوري 
الذي أرس�ل  يف تقريره 

أيار/مايو املايض إىل  يف 
غرفة الحكم، وبحس�ب 

وسائل إعالم عديدة.

استعرض بوروس�يا دورتموند أمام ضيفه 
آينراخ�ت فرانكف�ورت وف�از علي�ه 4 - 0 
ضمن افتتاح األسبوع الثاني والعرين من 

مسابقة الدوري األملاني لكرة القدم.
وش�هدت املب�اراة دخول النرويج�ي هاالند 
التاريخ من أوس�ع أبوابه بعدما أصبح أول 
العب يس�جل ثمانية أه�داف يف أول خمس 

مباريات يخوضها يف البوندسليغا.
وتن�اوب عىل رباعي�ة بوروس�يا دورتموند 
العائد لس�كة االنتصارات بعد تعثرين أمام 
باير ليفرك�وزن يف الدوري وف�ريدر بريمن 
يف ال�كأس، كل من البولندي بيتش�يك )33( 
واإلنكلي�زي سانتش�و )49( وهاالند )54( 

والربتغايل رافاييل غوريرو )74(.
ورف�ع دورتمون�د رصي�ده إىل 42 نقطة يف 
وصافة الدوري األملاني بفارق األهداف عن 
اليبزي�غ وبفارق نقطة ع�ن بايرن ميونيخ 

املتصدر مع مباراة أقل لألخريين.
نظ�راً  ونتيجته�ا  املب�اراة  أهمي�ة  وتأت�ي 
الس�تقبال دورتموند لضيفه باريس س�ان 
جريم�ان الفرن�ي يف ذه�اب ثم�ن نهائي 

دوري أبطال أوروبا الثالثاء املقبل.
ليسر يهدر فرصة الضغط عىل السيتي

� أهدر ليس�ر س�يتي فرص�ة الضغط عىل 
مانشس�ر س�يتي الثان�ي وبط�ل العامن 
األخريي�ن بوقوع�ه يف ف�خ التع�ادل أم�ام 
يف  صفر-صف�ر  ولفرهامبت�ون  مضيف�ه 
املرحل�ة السادس�ة والعرين م�ن الدوري 

اإلنكليزي.
وهو التعادل الثاني عىل التوايل لليسر سيتي 

ال�ذي بقي ثالث�اً برصيد 50 نقط�ة بفارق 
نقطة واحدة خلف مانشسر سيتي.

يف املقاب�ل، فش�ل ولفرهامبت�ون يف الف�وز 
يف املب�اراة الثالث�ة عىل الت�وايل ووقع يف فخ 
التعادل للمرة الثانية توالياً رافعاً رصيده إىل 

36 نقطة وصعد إىل املركز السابع مؤقتاً.
وس�جل ولفرهامبت�ون هدف�اً يف الدقيق�ة 
44 ع�رب ال�دويل اإليف�واري ويلفري�د ب�ويل 
برضبة رأسية من مسافة قريبة عىل يسار 
الحارس الدويل الدنماركي كاس�رب شمايكل 
)44(، بي�د أّن الحك�م ألغاه بداعي التس�لل 
عىل الربتغايل دييغو جوتا بعد اللجوء لتقنية 

املساعدة بالفيديو “يف آيه آر”.
وتألق شمايكل يف املباراة بتصديه ألكثر من 

فرصة ألصحاب األرض خصوصاً تسديدتي 
جوتا )10( وريكاردو برييرا )50(.

ووجد ليس�ر سيتي نفس�ه بعرة العبن 
يف الدقيقة 76 إثر طرد العب وس�طه حمزة 
شوذري لتلقيه اإلنذار الثاني دون أن ينجح 

ولفرهامبتون يف استغالل النقص العددي.
أتلتيكو يفرط يف الفوز عىل فالنسيا

� ف�رّط أتلتيك�و مدري�د يف ف�وز يف املتناول 
وسقط يف فخ التعادل أمام مضيفه فالنسيا 
2-2، يف افتت�اح املرحل�ة الرابعة والعرين 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وتقدم أتلتيك�و مدريد مرتن عرب ماركوس 
بارت�ي  توم�اس  والغان�ي   )15( يورنت�ي 
للربازي�ي  بهدف�ن  فالنس�يا  ورد   ،)43(

غابريال باوليستا )40( والفرني جيوفري 
كوندوغبيا )59(.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إىل 40 نقطة يف 
املركز الرابع، مقابل 38 نقطة لفالنس�يا يف 

املركز السابع.
وكان الفريق�ان يمني�ان النف�س بتحقيق 
الفوز لتعويض خيبة الخروج من مسابقة 
كأس امللك.ويخوض أتلتيكو مدريد اختباراً 
صعباً الثالثاء املقبل عندما يستقبل ليفربول 
اإلنكلي�زي حامل اللقب يف ذهاب الدور ثمن 
النهائي لدوري أبط�ال أوروبا، يف حن يحّل 
فالنس�يا األربعاء املقبل ضيفاً عىل مفاجأة 

املسابقة أتاالنتا اإليطايل.
ورغم عودته للمشاركة يف تدريبات فريقه، 
غ�اب دييغو كوس�تا ع�ن التش�كيلة، فيما 
جل�س زميل�ه ألف�ارو موراتا ع�ىل مقاعد 
البدالء لعودته للتو من اإلصابة قبل أن يدفع 
به امل�درب األرجنتيني دييغو س�يميوني يف 

الدقيقة 66 دون جدوى.
ونج�ح الضيوف م�ن أول فرص�ة لهم بهز 
ش�باك فالنس�يا، بعدم�ا أخط�أ باوليس�تا 
بتش�تيت تمريرة األرجنيتين�ي أنخل مارتن 
كوريا العرضي�ة، لتصل إىل يورنتي فتابعها 
الح�ارس خاوم�ي  يم�ن  بتس�ديدة ع�ىل 

دومينيك الذي فشل بالتعامل معها )15(.
وع�ّوض باوليس�تا خط�أه بإح�راز ه�دف 
التعادل، برضبة رأس�ية من مسافة قريبة، 
مستفيداً من تمريرة املهاجم األوروغوياني 

ماكسميليانو غوميز )40(.
ول�م يهن�أ أصح�اب األرض كث�رياً به�دف 

التع�ادل، إذ من�ح بارت�ي التق�دم مج�دداً 
ألتلتيكو بعد مجهود ف�ردي تقدم عىل إثره 
إىل ح�دود املنطق�ة وس�دد بق�وة بيمناه يف 

املرمى )43(.
وأدرك كوندوغبيا التعادل بتس�جيله الهدف 
الثان�ي لفريق�ه بع�د تحويله ك�رة وصلته 
م�ن ركل�ة ح�رة نفذه�ا دان�ي باريخو إىل 
الش�باك )59(. وأنقذ حارس أتلتيكو الدويل 
الس�لوفيني يان أوب�الك مرم�اه من هدف 
محق�ق يف الثوان�ي األخ�رية بتص�دٍّ رائ�ع 
لتس�ديدة صاروخية لخوس�يه لويس غايا 

حولها إىل ركنية لم تثمر )90(.
سليماني يقود موناكو ملواصلة الصحوة

� ق�اد املهاج�م ال�دويل الجزائ�ري إس�الم 
مواصل�ة  إىل  موناك�و  فريق�ه  س�ليماني 
صحوته بتس�جيله هدف الفوز الثمن عىل 
ضيفه مونبلييه 1 -صفر يف افتتاح املرحلة 

الخامسة والعرين من الدوري الفرني.
وسجل س�ليماني الهدف الوحيد يف الدقيقة 
52 برضبة رأسية إثر ركلة ركنية انربى لها 

الدويل الرويس ألكسندر غولوفن.
وه�و الف�وز الثال�ث ع�ىل الت�وايل ملوناك�و 
والحادي عر هذا املوسم لريتقي إىل املركز 
الخام�س مؤقت�اً برصي�د 38 نقطة بفارق 
نقط�ة واح�دة أم�ام مونبليي�ه ال�ذي مني 
بخس�ارته الثامنة هذا املوس�م وتراجع إىل 

املركز السادس.
وبات مونبليي�ه مهدداً بالراج�ع إىل املركز 
الثام�ن يف ح�ال ف�وز سراس�بورغ ع�ىل 

مضيفه ليون اليوم األحد.

أك�د فران�ك المبارد مدرب تش�يلي أّنه معج�ب بقوة ش�خصية نجمه الجديد 
العب وس�ط أياكس أمس�ردام الهولندي الدويل املغربي حكيم زياش خصوصاً 
كيفية عدم انعكاس ظروفه الصعبة التي مّر بها يف طفولته عىل أدائه يف أرضية 

امللعب.
ونج�ح تش�يلي الخميس املايض يف التعاقد مع زي�اش مقابل 40 مليون يورو 

عىل أن يبدأ انضمامه الفعي للفريق اعتباراً من األول تموز/يوليو املقبل.
وم�ّر زياش بظ�روف صعبة عدة خالل طفولته، إذ فقد وال�ده عندما كان يبلغ 
عرة أعوام فقط، كما قىض اثنن من أشقائه األكرب سناً عقوبة السجن بجرم 
الرسقة، وعانى ش�خصياً مش�اكل متعلقة بتعاطي املخدرات والكحول عندما 

كان مراهقاً.
واعترب المبارد أّن زياش ترك ماضيه وراءه من خالل عروضه التي شاهدها بما 
يف ذلك يف س�تامفورد بريدج يف دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا هذا املوسم 

عندما التقى تشيلي مع أياكس أمسردام )4-4(.
وقال المبارد يف مؤتمر صحفي قبل ثالثة أيام عىل استضافة مانشسر يونايتد 
يف املرحل�ة السادس�ة والعرين من ال�دوري اإلنكليزي: “لقد ش�اهدته كثرياً، 
أعجبت به خالل مباراة توتنهام املوس�م املايض )يف الدور نصف النهائي لدوري 
األبطال(، نريد أن نجلب أشخاصاً جيدين وهو يحقق الكثري من النجاحات، أنا 

مرسور بذلك”.
وأض�اف: “لقد تحدثت إليه، أعرف قصته وتربيته وحياته األرسية، أود أن أقول 
عندما ترى ش�خصاً يمر بأوقات عصيبة، ويظهر جودته عىل أرض امللعب فإن 

هذا أمر جيد، أنا متحمس جداً للعمل معه”.
ويتواجه تش�يلي مع مانشسر يونايتد اإلثنن املقبل يف مباراة هامة للطرفن 
اللذين يبحثان عن مقعد بن الفرق األربعة األوىل املؤهلة إىل دوري أبطال أوروبا 

يف العام املقبل.
ويحتل تش�يلي املركز راب�ع برصيد 41 نقطة مقاب�ل 35 لليونايتد يف املركز 

الثامن.

وتمن�ى المب�ارد نجم خط وس�ط تش�يلي س�ابقاً أن يق�دم زياش اللمس�ة 
الحاسمة التي افتقدها الفريق يف الفرة األخرية، وقال: “لديه القدرة عىل تقديم 

التمريرات الحاسمة وتسجيل األهداف”.
وتاب�ع: “لق�د حصلن�ا ع�ىل الكثري م�ن الك�رات، لكن ب�دون اللمس�ة األخرية 
الحاس�مة، عىل أم�ل أن يتمكن )زياش( من القيام بذلك يف املوس�م املقبل )...( 
س�يتعن عليه أن يتأقل�م مع الطريقة التي نريد أن نلعب بها، وطبعاً مس�تواه 

سيساعده بذلك”.
من جهة أخرى، رفض المبارد اإلجابة عىل ما إذا كان حارس املرمى اإلس�باني 
كيبا أريس�اباالغا سيس�تعيد مكانه أساس�ياً بن الخش�بات الث�الث يف مباراة 

يونايتد.
وكان المبارد استبعد الحارس الدويل اإلسباني يف املباراة األخرية يف الدوري أمام 
ليس�ر س�يتي )2-2( مفضالً عليه املخ�رضم األرجنتيني ويلفري�دو كابايريو 

بسبب تراجع مستواه يف اآلونة األخرية.
وقال: “رد فعل )من أريساباالغا( كان جيداً، كما كنت أتوقع، لم أجر محادثات 
كث�رية معه، إّنه قرار عّي اتخاذه، أنا ال آخ�ذ بعن االعتبار األموال )التي دفعها 
تش�يلي مقابل كيبا(، ما يهمني هو التدريب” يف إش�ارة إىل رشائه من أتلتيك 

بلباو اإلسباني مقابل نحو 80 مليون يورو.
وأضاف: “أعرف كيف س�يكون ش�عوره، لقد مررت بذلك خالل مس�ريتي، إّنه 
جزء ال يتجزأ م�ن اللعبة، أنا أتعامل مع الالعبن بما اراه صحيحاً، 

أنا منفتح معهم”.
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الدوريات األوروبية لكرة القدم

الزمالك حيصد لقب السوبر األفريقي

جراحة حمتملة لرادونيتش 
جناح مرسيليا

اعالم الكرتوني

هاالند يصنع التأريخ و ليسرت يهدر فرصة الضغط على السييت

المبارد يشيد حبكيم زياش ويكشف أسباب ضمه إىل تشيلسي

واصَل الزمالك املرصي تعزيز أرقامه التاريخية بعدما صار ثاني 
أكثر فريق يرفع لقب السوبر األفريقي بأربع نسخ إثر انتصاره 
عىل الرجي التوني )3 - 1( يف املباراة التي استضافتها قطر.

وافتتح الزمالك التس�جيل برضبة رأس من يوس�ف أوباما مع 
الدقيق�ة الثانية فقط قبل أن يدرك الرجي التعادل بفضل ركلة 

جزاء نفذها الجزائري عبد الرؤوف بن غيث )54(.
ورف�ض املغرب�ي أرشف بن رشق�ي أن يخرج م�ن اللقاء دون 
كتابة اس�مه يف س�جالت تاريخ البطولة بعدما اخرق دفاعات 

الرجي وسّجل هدفاً رائعاً )58(.
وع�اد بن رشق�ي للتألق مضيفاً ه�دف قتل املب�اراة يف الدقيقة 

األوىل من الوقت بدل الضائع.
وواص�ل الحظ معاندته للرجي الذي خرس لقب الس�وبر للمرة 
الثانية توالياً والرابعة يف مسريته، فيما أصبح الزمالك ثاني أكثر 

فريق يتّوج باللقب )أربع مرات( خلف مواطنه األهي )ستة(.

ق�ْد يخض�ع الرصبي نيماني�ا رادونيتش جناح نادي مرس�يليا 
ثاني ال�دوري الفرني لكرة القدم لجراحة يف العضلة الضامة، 
بحس�ب ما ذكر مدربه أندريه فياش ب�واش، قبل مواجهة ليل 

املنتظرة اليوم األحد يف الدوري املحي.
وق�ال الربتغايل يف مؤتمر صحفي قب�ل يومن من املباراة ضمن 
املرحلة 25 من “ليغ 1”: “يعاني رادونيتش مش�كلة يف العضلة 
الضامة، س�نقرر ما إذا كان سيخضع لجراحة بعد املباراة. هو 

متوافر ملباراة ليل وسنرى بعدها ما إذا كنا سنستمر”.
تاب�ع املدرب أنه بحال تقررت الجراحة س�يغيب الالعب “ثالثة 
أس�ابيع” عن املالعب. ورأى فياش بواش أن رادونيتش “عانى 

غالبا من أوجاع بعد التمارين واملباريات”.
خ�رج الالعب البالغ 23 عام�ا متأملا من الش�وط الثاني ملباراة 
تولوز األخ�رية )1 -صفر( وغ�اب عن مواجهة لي�ون األربعاء 

املايض يف ربع نهائي الكأس.

أوباميانج يقرتب من الكالتشيو يويفا حيرم مانشسرت سييت من املشاركة باملسابقات األوروبية للمومسني املقبلني

توخيل متفائل بشأن جاهزية نيمار ملباراة دورمتوند

مفكرة الزوراء

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني عن تطور جديد بش�أن 
مس�تقبل الجابون�ي بي�ري إيمريي�ك أوباميان�ج، مهاجم 

ارسنال، الذي ينتهي عقده يف صيف 2021.
وس�بق أن ربطت تقارير صحفي�ة، أوباميانج باالنتقال 
إىل إن�ر ميالن، بناء ع�ىل رغبة أنطوني�و كونتي مدرب 
النرياتزوري، لتعويض الرحيل املنتظر لالوتارو مارتينيز 

صوب برشلونة.
ووفًق�ا لصحيف�ة م�ريور، ف�إن أوباميانج رف�ض عرًضا 
للتجديد من إدارة ارس�نال بقيمة 350 ألف جنيه إسرليني 
أسبوعًيا.وأش�ارت إىل أن رف�ض أوباميان�ج يعن�ي رحيل�ه يف 
الصيف املقبل، ألن إدارة ارسنال تخطط لبيع أي نجم يتبقى 

يف عقده موسم واحد، وال يوافق عىل التجديد.
يذكر أن أوباميانج يف حالة موافقته عىل عرض آرس�نال، 

س�يصبح صاحب الراتب األعىل يف الفريق اللندني بالتساوي مع 
زميله األملاني مسعود أوزيل.

وكانت تقارير إس�بانية قد أكدت أن برش�لونة س�يفعل الرط 
الجزائ�ي يف عقد الوتارو مع إنر، البالغ 111 مليون يورو، خالل 
الصيف املقبل. وارسنال يستضيف نيوكاسل يونايتد اليوم األحد 
القادم يف الجولة ال� 26 من الدوري اإلنجليزي املمتاز عىل استاد 
اإلمارات. وحقق أرس�نال فوز مهم عىل نيوكاس�ل يف الدور األول 

بهدف وحيد سجله املهاجم الجابوني أوباميانج.
الجانرز يس�عى لكرس سلس�لة التعادالت الت�ي الزمته يف آخر 4 
مباري�ات بالدوري، كذلك يعد االنتصار عىل نيوكاس�ل مهم النه 
يفض الراكة بن االثنن من حيث عدد النقاط. ويحتل ارسنال 
املركز العارش برصيد 31 نقطة، بينما نيوكاس�ل يف املركز ال� 12 

بنفس الرصيد لكن أرسنال متفوق بفارق األهداف.

أكد األملاني توماس توخيل أّنه متفائل بخصوص جاهزية نجمه 
الربازيي نيمار للمباراة ضد بوروسيا دورتموند األملاني الثالثاء 

املقبل يف ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
الدوري  متصدر  جريمان  سان  باريس  مدرب  توخيل  وقال 
أو لم  القدم الجمعة يف مؤتمر صحايف: »إذا لعب  الفرني لكرة 
متأكد  أنا  دورتموند،  يف  حارضاً  سيكون  السبت(،  )أمس  يلعب 
من ذلك، ولكن دون أن يكون يف أفضل مستوياته مثلما كان قبل 

أسبوعن، بيد أّنه سيساعدنا، أنا متأكد ومقتنع«.
بخصوص  املايض  األربعاء  متشائماً  كان  الذي  توخيل  وأضاف 

يف  إصابة  بسبب  املالعب  عن  الغائب  الربازيي  نجمه 
جميع  مع  وسنقرر  يوم،  كّل  ينقص  »الخطر  أضالعه: 
إىل  السفر  قبل  ال  أم  معنا  حضوره  بخصوص  األطباء« 

أملانيا.
املالعب منذ إصابته يف أضالعه قبيل  نيمار عن  ويغيب 
انتهاء الشوط األول من املباراة ضد مونبلييه )5-صفر( 
يف األول من شباط/فرباير الحايل، فغاب عن املباريات 
 )1-2( نانت  مضيفه  ضد  لفريقه  األخرية  الثالث 
ديجون  ومضيفه  الدوري،  يف   )2-4( ليون  وضيفه 

)6-1( يف مسابقة كأس فرنسا.
ورّد توخيل عىل سؤال عما إذا كان غياب نيمار ملدة 
أسبوعن يعترب مشكلة بالنسبة له، قائالً: »هل من 

املمكن أن يحدث هذا املوقف؟ نعم، هل من األفضل أال 
يصل إىل دورتموند دون أن يلعب؟ نعم«.

املسابقة  نهائي  ثمن  عن  املايض  املوسم  نيمار  وغاب 
القارية العريقة بسبب اإلصابة أيضاً.

يتعلق  الباريي  النادي  لجماهري  ساراً  نبأ  توخل  وزفَّ 
بعودة املدافع الربازيي ماركينيوس.

وأضاف أّن اإليطايل ماركو فرياتي والسنغايل إدريسا غي 
اللذين تعرضا ل� »كدمة« دون خطورة يف املباراة ضد ليون 
األحد املايض وغابا عن املباراة األخرية ضد ديجون، فيما 

سيغيب املدافع بريسنل كيمبيمبي ملعاناته من اإلصابة.
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في أحدث دراسة بريطانية

عن اإلذاعة... يف يومها العاملي!

عمر النخال
مذيع راديو سكاي نيوز 

 ال يمك�ن ألي حديث ع�ن اإلذاعة الخروج 
إىل التداول دون املرور عىل خصال مارسها 
كّل مس�تمع ويفّ له�ا أو حالم بممارس�ة 
هذه املهنة أو فضويل ساع إىل اكتشاف هذا 
العالم امليلء بس�حر بسيط خاص، قوامه 
الصوت فقط والكث�ر من اآلفاق الفكرية 

واإلبداعية الواسعة.
فما أن تطلب من أحد اإلذاعيني أو اإلذاعيات 
رواية بداي�ة العمل يف ه�ذا املجال أو رسد 
بعض الذكريات، تأتيك املعطيات متطابقة 
إىل ح�د كبر، حيث اس�تبدل أغلبهم جهاز 
امليكروفون بيشء من حوارض املطبخ مع 
إرساف كبر يف استهالك أرشطة الكاسيت 
لتس�جيل الفقرات الرتفيهية ومحفوظات 
املدرسة أو حتى الحوارات املنزلية العادية 
إىل حني ظه�ور أجهزة التس�جيل صغرة 

الحجم واملتميزة بوضوح الصوت.
والذكري�ات  الخص�ال  يف  التطاب�ق  ه�ذا 
يعطي صورة متطابق�ة أيضا عن الطباع 
اإلذاعي�ون  يتقاس�مها  الت�ي  املش�رتكة 

واإلذاعي�ات؛ إذ إن�ه لالنتقال م�ن مرحلة 
الهواية إىل مرحلة االلتحاق بالعمل اإلذاعي 
محط�ات واس�تحقاقات ال بد م�ن املرور 
بها ومعايش�ة لذتها وهفواتها، خاصة يف 
الن�رة اإلخباري�ة األوىل والربنامج األول 
واإلطالل�ة املب�ارشة األوىل، وكلّه�ا تبق�ى 
ذكري�ات محبب�ة يح�رص اإلذاعيون عىل 
اس�رتجاعها ملا تتميز به م�ن دفء مميز 
ومختل�ف ع�ن العم�ل يف وس�يلة إعالمية 

أخرى.
ورّبم�ا هذا لبق�اء هذه الهف�وات يف إطار 
عفوي طبيعي يس�هل مع�ه االعتذار دون 
الش�عور بارت�كاب جريم�ة أو كارثة، مع 
اإلش�ارة إىل أن املس�تمعني ليسوا جمهورا 
متس�امحا مع الخطأ إىل هذه الحدود لكن 
طبيع�ة مرورهم اليوم�ي عىل أصوات من 
يحبون تجعلهم قادرين عىل التعاطف مع 
اإلذاعي أو اإلذاعية، حت�ى أنهم مع مرور 
الزم�ن يصبحون قادرين أيضا عىل تحليل 
املزاج اليومي للمقدم أو املقدمة خاصة يف 

الفرتات املبارشة الصباحية واملسائية.
قب�ل مرحلة االحرتاف إًذا، ال يشء يش�جع 
اإلذاعي�ني ع�ىل أي خط�وة تظه�ر للناس 
وجوههم، فهم يكتفون فقط بأس�مائهم 
وببع�ض  هوي�ة  الصوتي�ة  وببصمته�م 
األخط�اء حاف�زا لتحس�ني أدائه�م بهدف 
الوص�ول إىل أول نرة خالية من األخطاء 
وأول مقابلة بال هفوات وأول فرتة مبارشة 
بعي�دة ع�ن االرتب�اك من ب�اب العمل عىل 
تثبي�ت الحض�ور حتى أن كب�ار اإلذاعيني 
مروا عىل املهنة تاركني بالكاد صورا نادرة 

ال توثق بالرضورة أعمالهم وإبداعاتهم.
ه�ذه األج�واء واكبته�ا اإلذاعة لس�نوات 
طويلة حامل�ة قناعة عني�دة مفادها أنه 

ال يشء ف�وق الع�ادة أو خارج عن املألوف 
س�يطرأ عىل العمل اإلذاع�ي لجهة تطوير 
املضام�ني أو تحس�ني تقني�ات الب�ث أو 
التفاع�ل م�ع الجمه�ور حت�ى أن وجود 
االنرتن�ت لم تس�تفد منه اإلذاع�ة يف بادئ 
األمر س�وى لتخصيص عناوين إلكرتونية 
لتحس�ني املراس�لة بينها وبني جمهورها 
مواق�ع  خل�ق  اإلذاع�ات  ق�ررت  وي�وم 
الكرتوني�ة لها عىل الش�بكة لم تراِع عامل 
الص�ورة ال لتجهيزاته�ا وال لفريق عملها 
فبقيت اإلذاعة بناسها عاملًا رسًيا لكثرين 

حتى كان التحول الكبر.
أس�ميه تح�والً، لي�س ألن�ه رّوج لإلذاعة 
أم�ام  وموجاته�ا وبرامجه�ا وضيوفه�ا 

املس�تمعني  جمه�ور ق�د ال يك�ون م�ن 
أص�اًل، بل ألن�ه تجرأ عىل كالس�يكية هي 
باألص�ل أس�اس الس�حر الذي بن�ت عليه 
اإلذاع�ة مجده�ا فأتح�دث يف ه�ذا املجال 
ع�ن “االنق�الب الرم�ادي” ال�ذي تعم�ل 
وسائل التواصل االجتماعي عىل مواصلته 
بصعوبة ض�د التيار اإلذاعي الكالس�يكي 
الراف�ض حت�ى الي�وم إظه�ار وجه�ه اىل 
مس�تمع رس�م يف مخيلته ألف وجه عّمن 

يهمس له ليل نهار داخل جهاز الراديو.
يعترب هذا التيار الكالسيكي أن حربا رشسة 
ُتمارس عىل خصوصيته عرب تلك الوسائل 
وتط�ور تقنياتها وتطبيقاته�ا حيث كان 
للحظ�ة وضع االذاعيني ص�ورا لهم خلف 

امليكروف�ون ع�ىل الفيس�بوك والحقا عىل 
تويرت وإنستغرام وقع مقلق عىل مستقبل 
اإلذاعة لجهة انكش�اف أصحاب األصوات 
الرخيم�ة وص�وال إىل تقنية الب�ث املبارش 
ال�ذي خ�ّول الجمه�ور اكتش�اف العم�ل 
اإلذاعي بالصوت والص�ورة وهو ما أوجد 
إش�كالية املوت أو البقاء لوس�يلة اعتادت 
التغريد خارج رسب التق�دم التكنولوجي 

متسلحة بأمجاد ماضيها.
البودكاس�ت  تقني�ة  تدخ�ل  والي�وم، 
لتع�زز قناع�ة بق�اء االذاع�ة ع�ىل الرغم 
م�ن إيح�اءات انتهائه�ا، حيث لبس�اطة 
الح�وارات التي تطبع نس�خ البودكاس�ت 
عرب وسائل التواصل االجتماعي داللة عىل 

حاجة الن�اس لها وتحديدا إىل مس�احات 
الفضفض�ة الت�ي ال توفره�ا أي وس�يلة 

أخرى إال بمساحات مقننة ومحدودة.
البودكاست قد يطبع صورة العمل اإلذاعي 
برّمت�ه مس�تقبالً، لكن�ه يمّده�ا بطاق�ة 
متجددة وقوية عىل طريق تعديل املحتوى 
وجعله عرصي�ا وأكثر رش�اقة يف مقاربة 

املوضوعات الحياتية العادية.
األجي�ال  رصاع  ص�ورة  ع�ىل  اش�كاالت 
تعيش�ه اإلذاع�ات داخ�ل أروقته�ا، تب�دأ 
برتاش�ق االتهام�ات برتاج�ع الثق�ة، تمر 
بدراس�ة جدوى تقديم املضم�ون اإلذاعي 
بالص�وت والص�ورة أم�ام جمه�ور قد ال 
يكون متابع�ا لإلذاع�ة، وال تنتهي بغصة 
االنهزام واالستسالم لنهر الصورة الجارف 
الذي قىض بحس�ب التيار الكالسيكي عىل 
مذهب إعالمي بحد ذات�ه فيما وّفر للتيار 
املُجدد فرصة الظهور يوما ما عىل الشاشة 
بعد إيجاد املناسبة لكشف مواصفات من 
هو خل�ف امليكروف�ون ش�كالً وصوتا ما 
يضّيق دائرة الخطر عىل اإلذاعة كمدرس�ة 
إعالمية يوًما بعد اليوم دون أن يخرق هذه 
الخطورة س�وى قناعات “مثالية” مرصة 
لج�راح  وبلس�ًما  دواًء  اس�تمرارها  ع�ىل 

الناس.
ه�و انقالب رم�ادي، ال أس�ود وال أبيض، 
ليس بقادر عىل تذويب اإلذاعة بالشاش�ة 
بشكل كامل وال يتجرأ يف الوقت نفسه عىل 
إغالق أبوابها ففي داخلها كبارها وكبارنا 
ومعه�م املجد امل�ايّس والذاكرة الس�معية 

والعصور الذهبية.
إنقالب يطالب بآخر همسات األثر، وأثر 
عليه إعادة االعتبار بش�عارات املظلومية، 

هذه هي املعركة!

بغداد/نينا:
 اس�تنكرت لجنة حقوق االنس�ان النيابية حادثة اغتيال املرف العام عىل قناة الرشيد نزار 

ذنون.
وعدت اللجنة يف بيان” الحادث بانه انتهاك خطر لحق االنسان العراقي، وهو وسيلة لتكميم 

االفواه مطالبة االجهزة االمنية برضورة الكشف عن الجناة واحالتهم اىل القضاء”.

واشنطن/أ ف ب:
 دان الس�ناتور األمرك�ي برن�ي س�اندرز هجم�ات اعتربه�ا “فضيح�ة” عىل خصمه 
الديمقراط�ي املثيل بيت بوتيدجيدج، صدرت عن مقدم برامج ش�هر قريب من الرئيس 

دونالد ترامب.
وكان راش ليمبو الذي يعد من شخصيات التيار املحافظ األمركي، سخر األربعاء املايض 
من رئيس بلدية س�اوث بيند )والية إنديانا( السابق بوصفه “هذا املثيل البالغ من العمر 
37 عاما الذي يقبَّل زوجه عىل املنصة”. ويف الواقع يبلغ بوتيدجيج من العمر 38 عاما.

وترتدي هذه الترصيحات أهمية خاصة ألنها جاءت بعد أيام من إش�ادة ترامب بليمبو. 
فخ�الل جلس�ة خطاب عن حال االتح�اد، منح ترامب أمام الكونغ�رس املجتمع بكامل 
أعضائه “وسام الحرية” أرفع وسام يف الواليات املتحدة لليمبو، وشكره عىل “عقود من 

التفاني من أجل بلدنا”.
ورد برن�ي س�اندرز قائال “كمرش�حني لدينا خالف�ات، لكن هجمات ش�خصية كهذه 
مرفوض�ة”. وأض�اف أن “التعليقات الت�ي تنم عن كراهية للمثلي�ني وصدرت عن راش 
ليمب�و ض�د بي�ت بوتيدجيدج فضيح�ة ومهين�ة”، مؤكدا “س�ننهي معا االنقس�امات 

والكراهية التي  زرعها دونالد  ترامب”.
وردا ع�ىل س�ؤال عما إذا كان يعتق�د أن األمركيني يمكن أن ينتخبوا رئيس�ا مثليا، قال 
الرئيس ترامب “نعم أعتقد ذلك”. واضاف يف برنامج إذاعي “أعتقد أن البعض ال يفعلون 

ذلك ولكنني صدقا لن أكون يف هذه املجموعة”.
وتابع ترامب “ال يبدو أن األمر يزعج بيت بوتيدجيدج”، مشرا يف الوقت نفه إىل أن ليمبو 

“محبوب من ماليني األمركيني”.
ولم يرد بوتيدجيدج عىل هجمات ليمبو بش�كل مبارش. واكتفى بالقول مساء الخميس 

خالل لقاء مع ناخبني يف الس فيغاس “أنا فخور بزواجي وفخور بزوجي”.

بغداد / نينا:
دان املرص�د العراق�ي للحري�ات 
الصحفي�ة يف نقاب�ة الصحفيني 
العراقي�ة العم�ل اإلرهاب�ي الذي 
أدى اىل مقت�ل امل�رف عىل قناة 
الرش�يد الفضائية الش�هيد نزار 

ذنون صباح الثالثاء.
وعرب املرص�د يف بيان عن يأس�ه 
الكام�ل م�ن أي إج�راء تقوم به 
العراقي�ة،  األمني�ة  الس�لطات 
وعجزه�ا الفاضح ع�ن مالحقة 

قتلة الصحفيني.
وق�ال عيل بابان مدي�ر عام قناة 
الرش�يد الفضائي�ة للمرصد إن : 
ذنون استشهد أمس الثالثاء بعد 
خروج�ه م�ن منزله مع س�ائقه 
عند الس�ابعة والنص�ف صباحا، 
حيث ج�رت مالحقتهما من قبل 

ش�خص يس�تقل دراج�ة نارية، 
وبع�د خروجهم�ا م�ن محط�ة 
وق�ود )م�ال حوي�ش( يف جان�ب 
الكرخ ترجل ذلك الش�خص الذي 
وأطل�ق  الوج�ه،  كان مكش�وف 
رصاص�ات عدي�دة عىل الش�هيد 
يصي�ب  أن  دون  م�ن  مب�ارشة 

السائق.
الجه�ات  ان:  املرص�د  واض�اف 
األمني�ة وكعادته�ا يف مث�ل هذه 
الح�وادث فإنه�ا تغ�ض الطرف، 
توضي�ح،  أي  منه�ا  واليص�در 
ع�ن  الع�ام  لل�رأي  والتكش�ف 
إجراءاتها بهذا الش�أن مايدل عن 
عجزها، وعدم قدرتها عىل القيام 
بواجباتها تجاه الصحفيني الذين 
قتل منه�م املئات منذ عام 2003 

وحتى اليوم.

 ابوظبي/متابعة الزوراء:
انتقل اإلعالمي االردني نارت بوران، النائب األول لرئيس 
ش�بكة الرق األوسط لإلرس�ال MBN األمركية والتي 
تضم قناتي الحرة والحرة عراق، إىل مقر إقامته السابق 
يف العاصمة اإلماراتية، أبوظبي، لقيادة مروع إعالمي 
عرب�ي كبر، بعي�داً عن املنصب الذي ش�غله س�ابقاً يف 

محطة سكاي نيوز عربية.
وع�اد ب�وران اىل أب�و ظبي ليك�ون ع�ىل رأس »الدولية 
nInternational Media I nلالس�تثمارات اإلعالمي�ة 

vestments« الرك�ة التابعة لرك�ة أبوظبي لإلعالم 

والت�ي تمتلك عدداً من املش�اريع اإلعالمي�ة، منها قناة 
س�كاي نيوز عربية، وصحيفة »ذا ناش�ونال« الناطقة 

باللغة اإلنجليزية.
وكان بوران قد غادر اإلمارات بعد سبع سنوات قضاها 
كرئي�س تنفي�ذي وج�زء رئييس م�ن الفريق املؤس�س 
ل�»س�كاي عربية« التي تم إطالقها بموجب اس�تثمار 
مشرتك مع رشكة س�كاي الربيطانية، ليلتحق يف العام 
2018 بالش�بكة التلفزيوني�ة املُمول�ة م�ن الحكوم�ة 
األمركي�ة، إلع�ادة قناتيه�ا »الحرة والحرة ع�راق« إىل 

الواجهة من جديد.

املرصد العراقي للحريات الصحفية: السلطات األمنية 
عاجزة بشكل فاضح عن مالحقة قتلة الصحفيني

نارت بوران يرتك “احلرة” ويعود اىل أبوظيب على رأس 
“الدولية لالستثمارات اإلعالمية”

حقوق اإلنسان النيابية تدين حادثة 
اغتيال املشرف العام على قناة الرشيد

بريني ساندرز يدين هجمات مقدم برامج 
قريب من ترامب على خصمه بوتيدجيدج

لندن/ميدل ايست اونالين:
 ذكرت دراس�ة نرت الجمعة أن “األخبار 
الكاذب�ة”، بما فيه�ا املعلوم�ات الخاطئة 
الس�ليمة ع�ىل وس�ائل  والنصائ�ح غ�ر 
التواص�ل االجتماع�ي، ق�د تجعل انتش�ار 

األمراض أسوأ.
ويف تحلي�ل ملدى تأثر املعلوم�ات الخاطئة 
عىل انتش�ار األمراض، قال علماء بجامعة 
إيست أنجليا “يو.إي.إيه” الربيطانية إن أي 
جه�ود تنجح يف منع الناس من نر أخبار 

كاذبة يمكن أن تس�هم يف إنقاذ أرواح.
وفيم�ا يتعل�ق بف�روس كورون�ا الجدي�د 
“كوفي�د-” املنت�ر يف الص�ني حالي�ا قال 
بول هنرت أس�تاذ الطب بجامعة يو.إي.إيه 
وأحد قادة فري�ق البحث “هناك الكثر من 
التكهن�ات واملعلومات الخاطئ�ة واألخبار 

الكاذب�ة ع�ىل اإلنرتنت.. عن كيفية نش�وء 
الفروس ومسبباته وكيفية انتشاره”.

وتاب�ع قائال “املعلوم�ات املغلوط�ة تعني 
إمكانية انتشار النصائح الخاطئة برسعة 

ش�ديدة، وه�ي يمك�ن أن تغ�ر الس�لوك 
الب�ري بم�ا يفتح املج�ال أم�ام مخاطر 

أكرب”.
وأض�اف “األخب�ار الكاذب�ة ُتختل�ق دون 
اك�رتاث بالدقة وتق�وم غالبا ع�ىل نظرية 

املؤامرة”.
ويف الدراسة التي نرت اول امس الجمعة 
يف دوري�ات تخض�ع للمراجعة م�ن نظراء 
يف نف�س املجال، ق�ام الباحث�ون بمحاكاة 
النوروف�روس  مث�ل  أم�راض  لتف�يش 

واإلنفلونزا  وجدري القرود.
ووجد الباحثون أن تقليال بنس�بة عرة يف 
املئة يف كم النصائح الض�ارة املتداولة يحد 
م�ن تفاقم تفيش امل�رض، وأن منع الناس 
من تداول تلك النصائح بنس�بة 20 يف املئة 

له نفس األثر اإليجابي.

األخبار الكاذبة حليف لألوبئة واألمراض
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مروة املتويل
الح�ب  بقص�ص  م�يء  الجمي�ل  الزم�ن 
والعش�اق التي اث�رت يف الجمهور بش�كل 
كبري، ما زال يرضب بها املثل حتى اآلن، ألن 
هذه القصص نتج عنها الكثري من األعمال 
الفني�ة يف الس�ينما والتليفزي�ون والغن�اء 
أيضا، مألت الس�ينما بمش�اهد رومانسية 
وكلمات أغاٍن س�تظل عالمة للتاريخ، ومن 
ضم�ن قصص الح�ب الكب�رية التي تحدث 
عنها الجمهور لسنوات هي قصة أحد أهم 
وأبرز ش�عراء العرص الحدي�ث أحمد رامي 
الذي تألق يف شعره باللغة العربية الفصحى 
بالسالس�ة،  ش�عره  وتمت�ع  والعامي�ة، 
وعذوبة األلفاظ ورقة األحاسيس، لكوكب 
الرشق وس�يدة الغناء »أم كلثوم« وبالرغم 
من انها قص�ة عذاب بالنس�بة لرامي ألنه 
أح�ب من طرف واحد إال أنها انتجت الكثري 

من األش�عار والقصائد الضخمة.
حب رامي ألم كلثوم مثال الحب النقي الذي 
ع�اش أكثر م�ن نصف ق�رن يف قلب رجل، 
ولم ين�ل منه أي يشء إال العذاب، وبس�بب 
القصائد العظيمة الت�ي كتبها أحمد رامي 
وغنتها كوكب الرشق ُلقب رامي ب�«شاعر 
الشباب« وكتب الكثري عن مشاعره اتجاه 
ام كلثوم التي ل�م تبادله اي عواطف حيث 
قال: »إنني أحب أم كلثوم كما أحب الهرم، 
ل�م أملس�ه، ول�م أصعد إلي�ه، لكني أش�عر 
بعظمت�ه وش�موخه، وكذل�ك ه�ي«، كما 
كتب له�اا ١٣٧ لم يتقاض مليما واحدا ألن 
األغني�ة عنده قطع�ة من نفس�ه وروحه 
وخياله، هذب معانيها وألفاظها، فلم يشأ 
أن ي�ري عليها نظ�ام الع�رض والطلب، 
فقالت له: »أن�ت مجنون ألنك ال تأخذ ثمن 
أغانيك« وقال لها: »نعم، أنا مجنون بحبك، 

واملجان�ن ال يتقاضون ثم�ن جنونهم، هل 
سمعت أن قيس أخذ من ليىل ثمن أشعاره 

التي تغنى بها«.
ون�رز يف ه�ذا املوض�وع تفاصي�ل القصة 
الت�ي عذب�ت أحم�د رامي وترصيح�ات أم 
كلث�وم التي جرحت�ه واالغني�ة التي كتبها 
له�ا وغنتها، حي�ث قال عن�ه الرئيس أنور 
الس�ادات، رقة وعذوبة ال مثيل لها، وقالت 
أم كلث�وم: »أح�ب يف رامي الش�اعر وليس 
الرج�ل« وجرح�ه ذل�ك، فكتب له�ا أغنية 
تق�ول: »ع�زة جمال�ك فن..من غ�ري ذليل 
يه�واك«، ويف م�رة اش�تد الخ�الف بينهما، 
فقال�ت ل�ه ب�ن العامل�ن: »ي�ا ريتني ما 
عرفت�ك ي�ا ش�يخ«، فح�زن، ث�م غض�ب، 
فانفج�ر وكتب: »من أنِت حتى تس�تبيحي 
كرامت�ي، فأهن في�ك كرامت�ي ودموعي، 
وأبيت ح�ران الجوان�ح صاديا أص�ىل بنار 

الوجد بن ضلوعي«، وبعدها كتب: »حريت 
قلب�ي مع�اك، حأفض�ل أحبك م�ن غري  ما 

أقولك«.
خص�ص رام�ي ي�وم أجازت�ه ألم كلث�وم 
ليعلمها اللغة العربية والفرنس�ية وعلمها 
األدب العربي والش�عر، لريشدها إىل الكتب 
التي تنم�ي ثقافتها، وخالل ه�ذه الفرتة، 
علمها اللغ�ة العربية أكثر من الفرنس�ية، 
كم�ا أن ش�قيقات احمد رام�ي علمن »أم 
كلث�وم« الحي�اة القاهرية، وكي�ف ترتدي 
املالب�س العرصية، وكيف تت�رصف كفتاة 
قاهري�ة ف�أم كلث�وم كانت تق�ي أوقاًتا 
كث�رية من حياتها يف منزل العائلة، الفًتا إىل 
أن وال�ده تفرغ ألم كلثوم ١2 س�نة قبل أن 
يتزوج، وظلت تزوره يف منزله، حتى تزوج 

يف العام ١9٣6.
كانت أم كلثوم تعرف كل اليقن أنه يحبها، 

وملا أحب�ت وتزوج�ت أم كلثوم، ق�ال: »أنا 
ش�ايف الدني�ا س�ودة، أش�جارها بتلطم، 
وأرضها بتبكي« ورفض أن ينظم القصيدة 
املطلوب�ة، وخاصمته أم كلث�وم، ووجد أن 
الزمن ف�ات منه، وأن االرتب�اط بأم كلثوم 
مس�تحيل، تزوج إح�دى قريبات�ه، وأبقى 
عىل شعلة حبه، يس�توحي منه كل أغانيه 
الجميلة، فكتب يقول: »أصون كرامتى من 
قبل حب�ي، فإن النفس عن�دى فوق قلبي، 
رضي�ت هوانها فيما تقايس، وما إذاللها ىف 
الحب دأبي«، وكانت زوجته تعلم أنه يحب 
أم كلث�وم، واع�رتف له�ا بذلك قائ�ال: »أنا 
أحبه�ا، وليس ذنبي«، وتأقلمت زوجته مع 
هذا الحال، ومع صورة كوكب الرشق التي 
وضعه�ا رامي يف بيت�ه، وكان بعض الناس 
يقولون لزوجته زوجك يحب ام كلثوم ترد: 

»وأنا أيضا أحبها«.

وعندم�ا توف�ت أم كلث�وم يف ١9٧5، دخ�ل 
رامي يف حالة اكتئاب ش�ديدة، وكتب أجمل 
الكلمات وأعذبها يف رثائها، ثم بعدها كر 
القل�م وهجر الش�عر، لك�ن عندم�ا طلبه 
الرئي�س الس�ادات يف حف�ل تأبينه�ا ع�ام 
١9٧6، ق�ال أجمل الكلم�ات يف رثائها: »ما 
ج�ال يف خاطري أني س�أرث�يها، بعد الذي 
ُصغُت من أشجى أغانيها، قد كنت أس�معها 

تش�دو فتطربني، واليوم أس��معني أبكي 
وأب�كيه��ا«، ويف هذا املش�هد ابكى الناس 

عليه وليس عىل رحيلها«.
وتويف رام�ي يف ١98١، وانتهت قصة الحب 
األس�طورية وتاريخ طويل وعظيم للشعر 
لم ينت�ه مهما جاءت األجي�ال ومر الزمن، 
فس�تظل م�ن العالم�ات الب�ارزة يف تاريخ 

مرص.

عي لفته سعيد
يس�عى الش�اعر عالء محمد زريفة يف مجموعته الش�عرية  
التي تحمل عنوان ) ش�يطان ( ويجنسها عىل الغالف بكلمة 
) ش�عر ( اىل إعطاء مفعولها الداليل عىل أن ما يكتبه ش�عرا 
وليس نصوصا نثرية.. وهو ما يعني محاولة ملعرفة القدرة 
االنتاجية له كش�اعر ومعرفة ما يمكن ان يحصده املتلقي 
م�ن التجنيس م�ا بعد القراءة.. التي تبدأ م�ن العنوان املثري 
وال�ذي ه�و البوابة الك�رى للدخ�ول اىل مع�رتك النصوص 
للبحث عن عملية الربط ما بن الجس�د الكي للنصوص وما 
بن الفح�وى والقصد والتأويل إلنتاج املدل�ول الذي يراد أن 

يكون وسيلًة ملعرفة الدال والعكس صحيح ايضا.
إن ه�ذه املجموع�ة  التي صدرت مطلع ع�ام 2020عن دار 
الدراويش يف بلغاريا ال تتميز بكونها ش�عرًا فقط، بل تتمّيز 
بقدرتها عىل إن ما تحمله من الشعر يولد الشاعرية املبثوثة 
ب�ن ثنايا عمليات التأويل الذي هو املس�توى األكثر فاعلية 
يف الش�عر.. ومن ثم تأتي املس�تويات األخرى كمساعد عىل 
بنائية النص يف عملية التدوين التي تميز الشاعر زريفة عن 
غريه ليس يف الش�كل الخارجي له�ذا البنية الكتابية بل من 
خ�الل تفعيل املس�تويات األخرى لكي يحاف�ظ التأويل عىل 

مكانته ملرموقة.
إن أغل�ب النص�وص إن ل�م نق�ل جميعه�ا هي عب�ارة عن 
مقاطع ش�عرية يربطها العنوان من رأس�ها مثلما يربطها 
املعن�ى املراد بّثه من الجهات األخرى لتكوين الجس�د الكّي 
للنص.. بمعنى إن نصوص زريفة ليست مقاطع عىل شكل 
رضب�ات متتالي�ة تنت�ج يف النهاية ع�دة تأوي�الت أو يمكن 

للمقط�ع الواحد أن ينيب عن املقاطع املتالحقة يف الحصول 
ع�ىل املس�تويات األخرى، س�واء ما يمكن اس�تحصاله من 
مس�توى قصدي أو تحليي أو فلس�في ألن�ه جعل نصوصه 
مرهون�ًة بالعنوان الرئيس املؤلف من كلمٍة واحدة لها داللة 
الحياة برّمتها يف رصاعاتها ومعاناتها ووجودها ومصائبها 
ومصاعبه�ا.. ول�ذا فإن النص�وص تبحث عن ه�ذا الرتابط 
الذي جعل الش�اعر يس�عى لتوليد طاق�ات تأويلية لها عدد 
من األقس�ام موّزعة عىل ش�كل مقاط�ع يف كّل نص يفصل 
بينه�ا نجمة لتك�ون عملية انتقال س�لّمي يف صعود قرائي 
للبحث عن عنارص الرتابط ما بن املقطع واآلخر الذي ينتج 

قصديات الشاعر.
إن اغل�ب النص�وص يمكن له�ا تتمحور كأف�كار عىل ثالث 
ثيم�ات مهمة.. االجتماع/.. السياس�ة/ الدي�ن.. ولكن كل 

ه�ذه القصديات يجمعهما رابط الح�ب والحياة ذاتها رغم 
أن الغ�الف بلوحته جاء للربط املعنى ) ش�يطان ( يف ذهنية 
املتلقي لكنه س�يتفاجأ ان الشاعر هنا ال يريد إغواء املتلقي 
بقدر ما يريد طوع التأويل اىل منطقة اإلغواء.. والتي يسعى 
الش�اعر من خالل الشعر اىل ان تكون قادرة عىل رسم حتى 
قبحه�ا بالجمال: ) أتش�اجر/ مع الرتاب / أغرز مس�امري 
قدمي/ أديمه اليابس/ أسيل دمه الفاسد/ رعاف الهداية/ 
أجف�ف ع�روق الفضيل�ة/  يف الوصايا / أفج�ر/  الطوفان 
ص2١ ( وه�ذا الن�ص الذي يحم�ل عنوان ) مخلوق نيش�ة 
املنتظ�ر ( يعر بقصدي�ة واضحة عن عملية التش�اجر مع 
اآلخ�ر للوص�ول اىل عملية االنتظار ليس لغ�ودو أو الخروج 
من معطف حتى األب، بل ألنه يريد بّث تلك العالقات الثنائية 
الت�ي تحمل تل�ك املعاناة مع ال�ذات، فيلجأ الش�اعر يف هذا 
النص والنصوص األخرى اىل تكرار كلمة محددة للتعبري عن 
القصدية، وهي هنا تتكّرر مفردة ) أتش�اجر (: ) أتش�اجر 
م�ع أب�ي/  أفس�ُد نش�وته األوىل... ص١8 ( ول�ذا نرى مثال 
ان الجان�ب االجتماع�ي يتكّرر يف املواجهة م�ع األب يف أكثر 
م�ن نص ليس باعتب�اره الغريم أو أنه نقط�ة الوصول مع 
العن�وان، بل ألنه الذي يمكن م�ن خالل االنعتاق من كل هو 
مرتاب�ط ولحظوي وم�ؤذي يف الحياة التي يريدها الش�عر.. 
ففي النص األخري )رس�الة اىل أب�ي ( يمكن قراءة القصدية 
ومن ثم الحصول عىل املستوى التأويي..) حافيا من اسمي 
/عاري�ا من صفات الوراث�ًة / والحثالة/ من دمي االدمي/ 
أدخ�ل ش�قائي املف�رد/ أعلن عدالة الش�اعر/ وأن�ا بكامل 
فحولتي/ ونرجس�يتي/ وكلبية االبن الع�اق/ رشيعة اآلب 

ص ١08(
إن هذه النصوص وهي تعلن مقدرة املس�توى التأويي عىل 
إنتاج العديد من املعاني والدوال فإنها ايضا تخبئ املس�توى 
الفلس�في تحت عباءته�ا.. فال نكاد نق�رأ مقطعا إاّل ونرى 
وراء أكّم�ة التأوي�ل ه�ذا املس�توى الذي يبحث ع�ن عملية 
تقش�ري ملعاني املفردات سواء تلك التي تحمل شعرا أو التي 
تحمل يف جملها ش�اعرية النص الذي يعطي التفرد مفعول 
التلق�ي: )ح�ارضا/ أتخفف م�ن نفيس/ أرح�ل إىل غريي/ 
أطري/ أمسح جبن لغتي برفق/ أتمثل أناي/ بها أستوضح 
الرماد/ يكس�و افق ايامي ص 99(.. ان هذا املقطع املأخوذ 
من نص ) إغواء اإلله امليت ( يفضح عن املعنى الفلسفي يف 
التأويل الذي يستحصل عليه املتلقي..  وعىل الرغم من وجود 
املس�توى التصويري الذي يعطي املعنى لرسم املفردة مثلما 
يعط�ي مدلولها املكاني فانه ايضا كمس�توى ظاهر للعيان 
من خالل التالعب بمعاني املفردات التي ال يريدها ان تكون 
مبارشة يف تراتبية االلف�اظ وداخل الثالثية التي أرشنا إليها 
التي تربط كل النصوص بالعنوان: )س�بحاني أنا / كيف لم 
يقتلني الحب/  حتى األن؟ سبحانها / كيف ترجع الفناء / 

مهد أمه رضيعاِه/  وتبدأ من ثديها  درب اللبن ص 96(
إن ه�ذه املجموعة لم تكن معنية بالش�يطان الذي جعله يف 
العن�وان غ�ري معرّف نازًعا عن�ه ال التعري�ف واملنطق فإنه 
أراد أن يمن�ح اللغة مواجهة ) ش�يطان ( الحياة وإعالء من 
) شيطان الشعر ( لريسم الجمالية، من خالل عملية إخفاء 
التأوي�ل بن تفاصي�ل التلّقي ومق�درة املتلّقي عىل مالحقة 

املعاني يف جسد كّل نّص شعري، مهما كان طول جسده. 

محمد قاسم أحمد
بمزي�ج من الكري�اء والثق�ة بالنفس 
واالعت�داد بما امتلك م�ن أدوات ثقافية 
متقنة، صنف جورج برناردش�و نفسه 
عظيم�اً، مبتعداً يف أدبه عن ش�خصنة 
أس�لوبه، ومضيفا ع�ىل منتوجه الفني 
واإلبداع�ي نكه�ة عام�ة ويتط�رق إىل 
مشاكل وهموم الناس واملجتمع ليكون 
نموذج�اً لألدي�ب املنفتح ع�ىل الحياة، 
املؤمن بالتط�ور املجتمعي وجاعالً من 
نفس�ه أديباً حقيقياً بعيداً عن األلفاظ 
املج�ردة، فيق�ول »ما دام ل�دي طموح 
فلدي سبب للحياة. القناعة تعني املوت« 
وهك�ذا لم يقن�ع برناردش�و باالكتفاء 
من الحياة وعاش أربعة وتس�عن عاماً 
كان�ت بمجمله�ا رحل�ة س�فر طويلة 
ومجهدة م�ع أنه كان يق�ول »قلة من 

الناس يفكرون أكثر من مرتن أو ثالث 
بالس�نة، أم�ا أن�ا فقد صنع�ت لنفيس 
ش�هرة عاملية وذل�ك بالتفك�ري مرة أو 
مرت�ن باألس�بوع« ومع ذل�ك ال يمكن 

ألحد اإلن�كار أن�ه قدم خالل مس�ريته 
واملرحي�ات  الرواي�ات  م�ن  العدي�د 
والقصص التي صنع جورج من خاللها 
هويت�ه األدبية الخاصة، ولم يش�به إال 

ذاته يف الطروحات التي قدمها، بل تمتع 
بسخرية لم يجدها أحد من بعده، وهو 
إذ كان س�اخراً يف أدب�ه فذل�ك انعكاس 
مل�رآة أمله الداخي، فعان�ى يف صغره ما 
يكفي ليجعل منه رمزاً لألدب الس�اخر 
اله�ادف إىل اس�تنفار ش�عب متخ�اذل 
لتغي�ري واقع�ه وإصالح أم�وره فكان 
يقول »لقد كس�بُت ش�هرتي بمثابرتي 
ع�ىل الكفاح ك�ي أحم�ل الجمهور عىل 
أن يعي�د النظر يف أخالقه... وحن أكتب 
مرحيات�ي أقص�د أن أحمل الش�عب 
ع�ىل أن يصلح ش�ؤونه وليس يف نفيس 
باعث آخر للكتابة إذ إنني أس�تطيع أن 
أحصل ع�ىل لقمتي من دونها« ويف ذلك 
خري دليل عىل أنه كان منغمس�ًا يف آالم 
مجتمع�ه ومكرس�اً أدبه لصن�ع عالم 

أفضل .

يمكن القول إن البيئة الحاضنة لطفولة 
برناردش�و تع�د س�بباً رئيس�اً إلبداعه 
األدبي، فقد تفتحت براعمه عام ١856 
يف إيرلن�دا ب�ن أبوين متزوجن ش�كلياً 
فق�ط، حال�ة االنفص�ال الداخ�ي التي 
طغ�ت ع�ىل عالق�ة والديه جعل�ت منه 
إنس�اناً يعتمد عىل نفسه باكراً يف كسب 
ال�رزق والعم�ل، وال�ده كان ذا نكتة ال 
تخفى عىل أح�د، وميله لل�رشب الدائم 
جعل�ه معتكفاً ع�ن االهتم�ام بأرسته 
والب�د أن ابنه ورث جزءاً كبرياً من خفة 
ال�دم والس�خرية الت�ي ش�كلت اإلطار 
العام إلنتاجه الفكري الحقاً، أما والدته 
فقد كانت تمتلك تمرداً إيرلندياً مش�وباً 
بعاطف�ة ب�اردة، وذات ميل موس�يقي 
أبعده�ا ع�ن التقالي�د، يف طفولته كان 
جورج يرافق والده يف تحصيل إيجارات 

املبان�ي الت�ي تملكها إح�دى الرشكات 
وذلك مقاب�ل مبلغ زهيد ج�داً ال يكفي 
قوت�ه، إال أنه باملقاب�ل يعتر تلك الفرتة 
من حياته أروع ما كسب، فقد استطاع 
أن يراق�ب الفق�راء وطريق�ة حياته�م 
جامعاً مش�اهد حقيقية لتكون أفكاراً 
لقصص رواياته املستقبلية. وألنه عاش 
فق�رياً وتردد ع�ىل أماكنهم فقد س�خر 
أدب�ه للدف�اع ع�ن حقوقهم امله�دورة، 
ومحارب�ة الجهل والتط�رف، عرف عن 
برناردش�و التقش�ف يف أس�لوب حياته 
ولباس�ه وطعامه إال يف إنتاجه الفكري، 
فقد أصدر عدداً ال يستهان به من روائع 
اآلداب كانت بمثابة ثروة فكرية حفظت 
اس�مه يف الصف األول ب�ن األدباء فهو 
كما يق�ول »ولدُت قارئ�اً وال أذكر زمناً 

كنت فيه من األميّن!!«.

اياد خضري  
أضاف الس�ارد حمي�د الربيع�ي لرصيده م�ن الكتب، 
مؤلف�ا جديدا )غيمة عط�ر ( متوالية قصصية تحتوي 
ع�ىل اثني عرشة قصة بواقع١02من الحجم املتوس�ط 

عن دار نينوى / سوريا. 
قص�ص ترصد الواق�ع وتمنح النص القص�ي مذاقاً 
ق�ادراً ع�ىل  الكش�ف عن لغ�ة واضحة املعاِن  تس�طر 
األحداث بوض�وح دون غموض، تلك األحداث التي تثري 
عن�د املتلقي جملة من التس�اؤالت عن ال�ذات املغرتبة 
لدى االنس�ان داخل بن�اء اجتماعي تجس�د الواقع من 
خالل اس�تخدام الس�ارد لغ�ة تصويري�ة، القصص يف 
املجموعة عبارة عن لوحات او رسوم لصور من الواقع 

االجتماعي، القصة االوىل) يوم آخر( .
مهن�ة صباغ�ة االحذي�ة الت�ي امتهنه�ا ع�ن ابيه ظل 
محافظ عىل الصندوق ال�ذي تصدع بمرور الزمن، ولم 
ينفع الرتقيق الذي مارس�ه ع�ىل صندوق العدة، تعلقه 
بمهن�ة صبغ االحذي�ة وانتقال املهن�ة اىل ابنه عليه ان 

يبذل جهد بتعليمة.
) ل�ن ين�ال افطارا هذا الصب�اح، س�يقلقه ان االبن لم 
يع�رف بعد صباغ�ة االحذية، والبد م�ن الجهد يف االيام 
التالية لتعليمه املهارات، كي يكون اهال ملهنة التصقت 
بعائلت�ه، منذ بناء هذه املدين�ة، مادام هؤالء االفراد لم 
يجدوا مجاال آخر للعيش اال تلميع وجه السور الرشقي 

الخ�رب ه�ذا ( ص9
قص�ص الربيعي امت�ازت بلغة عالي�ة، األحداث تظهر 
بوض�وح دون غم�وض تمنح القص�ص رسدا محكماً 
بارع�اً يف اقتناص الفرح والحزن مع�اً يف النفوس، ويف 

نهاية القصة يضع الحلول .
)ذلك الصندوق الذي امتلكت�ه جميع االجيال فوضعت 
فيه كل العاب الح�اوي، وصلني انا محمد بن رشهان، 
م�ن عنزة العث�رة، لكوني س�ليل االرسة االخرية، حيث 
كنت فعال بأمس الحاجة للصندوق ومحتوياته ألجايل 

زمني املتقلب، منذ االلفية الجديدة( ص١4
يقول بارت : )نحن ال نجد يف أي مكان يف العالم، ش�عباً 
بال قصص فلكل جماعة انس�انية قصصها التي غالباً 

ما تذوقها أناس تتفاوت � بل وتتعارض � مستوياتهم 
الثقافية(.

قصص الس�ارد حميد الربيعي يتذوقها كل قارئ مهما 
تك�ن مس�توياته الثقافية ه�ذا رأي خ�اص بي وليس 
مج�ر احد االخ�ذ ب�ه، ربما تأث�ري ش�خصية الربيعي 
وأعجاب�ي بكتابات�ه، أو م�ا يكتب�ه يكون مؤث�راً عىل 
احس�ايس، أو ربما متعاطفاً معه يمنحني ش�عور انه 

قريباً من شخصيتي.
الحوار الداخي او ما يس�مى مونولوج يف اغلب قصص 
املجموعة، الشخصية تكشف عن نفسها يف تحقيق االمل 
او االنكس�ار والخيب�ة، والحوار يف اغلبه�ا حوار داخي 
بضم�ري الغائ�ب فتالحظ الحوار ملتصق بالش�خصية، 
وك�ذاك الوصف، وامل�كان والزمان، كلها س�مات نجاح 

قصصه، يف النهاي�ة او الرضبة االخرية يجد لها الحلول 
اما تكون صادمة، او يرتك القارئ يتأملها.

قص�ة )غيمة( انع�كاس ألزمة االنس�ان يف الحياة وما 
يعانيه من جور وظلم وخوف عىل الفتيات من الخطف 
وتمنع من الخروج الن الوضع صعب وش�ائك والحرب 
امتدت لتش�مل الخطف واالغتص�اب، وصعوبة التقاء 
العش�اق، الوص�ف دقيق ك�ون الس�ارد مرهف الحس 
ساعده الرسم بالكلمات، قصة متكاملة البناء وكانت 

الخاتمة صادمة، مؤملة.
) ل�م تقو ع�ىل البقاء بعي�داً، هرولت نح�وه مرعة، 
حمل�ت ي�ده باتج�اه صدره�ا، عنده�ا ش�عر بنبض 
وارتج�ف وامني�ة غالي�ة، ق�د انتظرها زمن�ا وركض 
وراءه�ا، تابعاً ق�ول عرافة: ثمة فتاة س�تمنحك حياة 

جديدة، ما ان تالم�س نهدها، حيث يزول املرض عنك( 
ص46   

قصة ) رواٍس (
روايس اس�م يطل�ق ع�ىل الذك�ور يعن�ي جب�ال ثابتة 
وراسخة صاحبها يتسم بشخصية قوية وجريئة لديه 

قوة تحمل الصر واملسؤوليات. 
بدأت القصة بالبحث عن شخص ذو مواصفات.

) أبحث عن واحد، ال يشبه أحدا، ليس غليظا وال طويال 
يف استقامته، بل يمرق بل يمرق مثل سهم يشق عباب 
الفضاء فترق الدنيا ب�ه وتصهل، مارد مفتول كخيط 

القنب، وان يكون شديد املراس ال يشق له غبار ( 65 
هذا التس�اؤل الوج�ودي وه�ذا االنتظ�ار املقيت قصة 
تحكي تعرض االيزيدي�ون لهجمات متكررة من تنظيم 
داعش عىل منطقة س�نجار يف محافظة نينوى وانتهاك 
داعش االعراض وقاد نس�اء الطائف�ة االيزيدية جواري 
وعرضه�ن يف االس�واق للبيع انتهاك أجس�ادهن، قصة 
مؤمل�ة تطرق الس�ارد اىل عادات وتقاليد ونش�أت هذه 

الطائفة.
) ل�م تعد الصل�وات تغني ولم يس�مع االبته�ال، صار 
الجس�د وعاء للم�ارة، يفرغ�ون حمولته�م ويرتكون 
ش�حناتهم ويرحلون، بال شفقة تصحو كجثث النعاج 
التي أنكتها الذئاب ليالً، زمن رحلة االلم السادر يف التيه 

وراء حبيبها.( ص6٧     
الوصف جاء دقيقاً يكش�ف صور املكان والش�خصيات 
تزدح�م يف مخيل�ة القارئ الص�ور املؤملة ملش�اعر قوم 
يحلمون يف عيشة هانئة، تعالج قضية اجتماعية وانها 
بسيطة لكنها تحمل معان كثرية، القفلة للقصة كانت 

تناص مع القرآن الكريم قصة عيىس بن مريم .
) ارتكن�ت مكان�ا قصي�ا، اىل ال�رشق من آخر الس�هل 
انتبذت ركن�ا بعيدا، ألتقىص وجدي، ذل�ك الذي الصقه 
ب�ي امل�ارد يف ليلت�ه الوحي�دة، الت�ي مرت بعي�د الحلم 
س�لوتي وس�عادتي ان أهز جذع النخلة فيتساقط عي 
الرط�ب، آكل وأهنأ عىل الغائب يأتي، س�أطوق عنفه، 
اي�اه: خذن�ي بعيدا عن هذا الس�فح، لق�د انتهى زمن 

النذور.(ص٧0

املجموع�ة تط�ل عىل ناف�ذة الحي�اة ب�كل تناقضاتها 
وجمالياتها بمدلوالت أضاف�ة اىل املجموعة القصصية 

رسد جميل :��
&  ثيمة املوت حارضة يف قصة ) يوم آخر ( 

) االب باملقاب�ل كان قد مل املش�اجرة مع االبن وقرر,, 
امل�وت أفضل ،، لهذا تكرر موته ع�دة مرات، يف كل مرة 
ال يكتمل لس�بب ما، العل�ل يف معظمها من صنع االب، 
فهو كمن يضع رجال فب الظل واخر يف الش�مس، حاملا 
يموت يأخذ معه الصندوق، مما يعيق ميتته الحقيقية( 

ص١٣
   & هن�اك مي�ل واض�ح بالعبارات الجنس�ية بس�بب 

صعوبة الحياة كما يف قصة 
) س�واحل () تذكر أن دبيبا م�ا صعد اليها من أخمص 
القدم متوقفا عند بطة الس�اق حتى انها تسألت: ملاذا 
التوق�ف هنال�ك؟ فبقية لدنة الس�اق والفخ�ذ مازالت 
مغري�ة بتواصل الدبيب صاعدا اىل ملتقى فرنها الناري 

املشتعل فوق باستمرار!(ص٧4
   & تناص�ات قرآني�ة كما يف قص�ة ) رواٍس( أعطت يف 

مدلوله�ا اىل أث�ر ال�رد القرآن�ي يف لغ�ة القص�ة .
   & تمي�زت بع�ض القص�ص بلغ�ة التمن�ي، أس�لوباً 
يعتمد االفصاح عن رغبة الس�ارد يف الشفاء من مرض 
الرط�ان الذي أصاب الرئة كم�ا يف قصة عطر وقصة 
غيمة )ل�م ينقطع الحلم لديه البحث ع�ن حياة ثانية، 
من�ذ ان قالت العرافة العجوز، جعلني اهفو اىل لقاءها 
وعاجال سياتي الش�فاء من رسطان الرئة حاما ابرص 
منبت النهدين، س�اهنا وقتها بحياة جديدة، بعيدا عن 

االوجاع (ص٣٧ 
) قد انتظرها زمنا وركض وراءها، تابعا قول العرافة : 
ثمة فتاة س�تمنحك حياة جديدة، ما أن تالمس نهدها، 

حيث يزول املرض عنك (ص46     
 حميد الربيعي روائي وقاص متميز يف الرد باختياره 
لغة بس�يطة ومحكم�ة قصص�ه ذات بع�د اجتماعي 
وعاطفي وانس�اني، يرس�م بالكلمات ص�وراً مفرحة 

ومؤملة مؤثرة .

قصة عشق أمحد رامي ألم كلثوم.. 50 عاما مل ينل منها إال العذاب 
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ثقافية

قصيدة

فاضل ضامد
 

الَنهاُر َيشُم رائحَة الليِل
الُنجُم َمحسوُر الضوِء

َيّمُر بفاقٍة
الَنخُل َيلوُذ بظاللِه

َيخاُف عتمَة الَجرّاِد
الكوُز َينَتيش تمأل إناَءُه 

آهات العطِش
املصباُح ال َيسمُح للفراشاِت

أن تلقي ظالَل نعِشها 
عليها

العابرون َتوسدوا كوَع العاهِة
اب املسرُي ال يتوقف نحَو الررَّ

الَفيضاُن ينجو من ماِء الَحرِة
موعوداً بارتفاع َمناسيب الحب

الَقّسوَُة ُمَجرد ترهات 
قالتها آلُة حادٌة للطن

حتى الروح تمردت 
َجسُدها يحتاج التغيري
ُُق رسائلها املحطات َتررْ

والقطارات تتحزم لتنتحر
يف فصول الَجني

البيارق شاهقة تمُد رقابها
فتهرب الركائز

وانَت تندمُل من كثرِة الجراِح
فتبقى نديا طوال الرحلة

رحلة حلم منتهك

الرسم بالكلمات يف قصص غيمة عطر للقاص محيد الربيعي

صنعة التأويل وقصدية النص يف جمموعة )شيطان( للشاعر عالء حممد زريفة
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برناردشو ... السخرية النابضة باحلياة 



 عىل الرغم من أن املرشوبات الغازية ليست من أفضل املرشوبات الصحية، 
بل أن هناك الكثري من التحذيرات التي تؤكد عىل أرضارها الصحية، لكن 
هن�اك بع�ض االس�تخدامات األخرى الت�ي يمكن أن تك�ون مفيدة فيها 
وخصوصاً يف املنزل إلزالة البقع واألوس�اخ املختلفة. وكشف موقع طبي 
مختص بفوائ�د األغذية والعالجات الطبيعية ع�ر تقرير حديث له، عن 
بعض الحيل ىف التنظيف باس�تخدام 
و  الغازي�ة،  املرشوب�ات 

تشمل: 
املرشوب�ات   -  1

ي�ة  ز لغا ا
أث�ار  تنظ�ف 
والقدور  املق�ايل  حروق 
ضع قليالً من املرشوبات 
الغازية ع�ىل املكان الذى 
باملقالة  للح�رق  تع�رض 
واتركه�ا م�دة 10 دقائق 
دون حركة وتش�طف بعد 

ذلك.

 2 - املرشوب�ات الغازية تزيل البقع الدهنية من األقمش�ة للحصول عىل 
أفض�ل نتائج يمكن وضع املرشوبات الغازية مبارشة عىل البقع الدهنية 

الصعبة مدة 5 دقائق، ثم يتم غسل املالبس بعد ذلك. 
3 - املرشوب�ات الغازية تزيل الصدأ من األقمش�ة أو الس�رياميك توضع 
املرشوب�ات الغازية عىل األماكن التى به�ا الصدأ لفرتة من الوقت ثم يتم 

مسحها أو غسلها.
 4 - املرشوبات الغازية تزيل العلكة املعلقة بالش�عر أو األقمش�ة يمكنك 
اس�تخدام املرشوبات الغازية إلزالة العلكة “اللبانة” العالقة بالش�عر أو 
النس�يج، حيث يت�م وضع املرشوب�ات الغازية عىل املنطق�ة املعلقة بها 

العلكة وترتك مدة 5 دقائق أو أكثر قبل الغسيل أو الشطف.
 5 - املرشوب�ات الغازي�ة تزي�ل بقع ال�دم الصلب�ة أو بقع البيض 
من األقمش�ة يتم وض�ع املرشوبات الغازية ع�ىل املكان املراد 
تنظيف�ه من بقع الدم أو بقع البيض مدة 5 دقائق، ثم يتم 

غسله.
 6 - املرشوب�ات الغازي�ة تعيد تألق املعادن تنقع منش�فة 
ىف املرشوبات الغازية مدة 10 ثوانى ثم يتم اس�تخدامها ىف 

تلميع املجوهرات أو املعادن.
7 - املرشوبات الغازية تزيل األوساخ من الثغرات تطبق بعض 
املرشوبات الغازية عىل األماكن والثغرات املراد تنظيفها ملدة 5 

دقائق، ثم يتم مسح املنطقة بعد ذلك. 
8 - املرشوب�ات الغازية تطه�ر املرحاض وضع كمية كبرية من 
املرشوب�ات الغازي�ة ىف جميع أنحاء املرح�اض الداخلية وتركها 
مدة 10 دقائق، ثم يتم سكب املاء بعد ذلك للحصول عىل مرحاض 

ناصع ونظيف.

يف  الحديث�ة  األبح�اث  نجح�ت 
اس�تغالل املس�اح الضوئي ملس�ح 
بصم�ة اإلصب�ع ملعرفة م�ا تناوله 
الف�رد بل وقد تتمك�ن البصمة من 

معرفة جنس الشخص.
املاس�ح  أن  الباحث�ون،  وأوض�ح 
الضوئ�ي املتطور يمكنه الكش�ف 
عن الطع�ام وال�رشاب واملخدرات 
العالقة ببصمات األصابع بل يمكنه 
أيض�ا تحديد الجنس لتس�تعني به 
قوات الرشطة يف الكش�ف وتحديد 

هوية املجرمني.
التقني�ة  أن  األبح�اث  وأش�ارت 
الجديدة يمكنها مساعدة املحققني 
عىل معرفة ما تناوله ورشبه الجان 
فيي أثن�اء ارتكاب�ه الجريمة وهو 

ما قد ي�ؤدي إىل معرف�ة املزيد عن 
مالبسات الجريمة.

كما يمك�ن للتقنية الجديدة إخبار 
ه�ذه  تواج�دت  مت�ى  الرشط�ة 
الجريم�ة،  م�رح  يف  البصم�ات 
وتسمى هذه التكنولوجيا املجهرية 
بمس�اعدة اللي�زر التأثين�ي، حيث 
تقوم بتتبع آثار املخدرات ومنتجات 

التنظيف يف بصمات األصابع.

كش�ف أطباء عن األع�راض األوىل 
لرط�ان الكبد ، مش�ريين إىل أنه 
يف ح�ال تعرض�ك لها، يج�ب عليك 
مراجع�ة الطبي�ب املخت�ص ع�ىل 

الفور والقيام بالتحاليل الالزمة. 
من أحد أعراض رسطان الكبد هو 
األلم املتقط�ع يف املعدة أو يف الجزء 
العل�وي من البط�ن، كما يمكن أن 
يش�عر الش�خص بأل�م يف منطقة 
الكتف األيمن ويمكن أن ينترش إىل 
منطقة الظه�ر أو الجزء األس�فل 

واأليمن من الصدر.
وهذه األعراض ه�ي من األعراض 
األوىل الت�ي تش�ري إىل تط�ور أورام 
الكبد، ولكن باإلضافة إىل ذلك هناك 

عدد من األعراض األخرى. 
كما أن االنحف�اض الحاد يف الوزن 
يمكن أن يشري إىل اإلصابة برطان 
الكب�د باإلضافة إىل الغثيان املتكرر 
وفق�دان الش�هية وطاقة الجس�م 
وت�ورم البط�ن واصف�رار بي�اض 

العني والجلد، والشعور بالشبع بعد 
تناول كمية صغرية من الطعام. 

ع�ن  بالتخ�ي  األطب�اء  وي�ويص 
العادات الس�يئة، مث�ل اإلفراط يف 
تعاط�ي الكحول والتدخني، لتقليل 

خطر اإلصابة برطان الكبد.
 ويج�ب أن يحتوي النظام الغذائي 
عىل الفواكه والخرضوات واألسماك 
واللح�وم  والعس�ل  والحلي�ب 
والحبوب والزيوت النباتية وغريها 
م�ن املنتجات الصحي�ة، باإلضافة 

إىل ممارسة التمارين الرياضية.

  الجل�وس مع�اً، والتفاهم عىل األمور 
األساس�ية، الت�ي تحك�م عالقتهم�ا، 
هي الطريق�ة الفضىل للمحافظة عىل 
عالق�ة عاطفّي�ة طويلة األم�د. ولهذا 
الس�بب، يج�ب أن يفهم الرج�ل هذه 

األمور ويتفّهمها:
1. تويّل مهّمات عديدة يف الوقت نفسه

لسبب نجهله جميعاً، ُتجيد النساء تويّل 
مهّمات عديدة يف الوقت نفسه. ُيمكننا 
مشاهدة برنامجنا املفّضل والعمل من 
املن�زل وطالء أظافرنا خالل الدعايات، 
كلّها يف آن واحد. لذلك، ينبغي أن تفهم 
مدى ش�عورنا بالكآب�ة، عندما تكون 
عالق�اً أم�ام التلف�از، وأن�ت تش�اهد 
مباراة كرة قدم، م�ع عدم تمّكنك من 

مساعدتنا يف الواجبات املنزلية.
2 -نريدك أن تخطط ملش�اريع ش�ّيقة 

ومرحة
إّن باق�ات الزه�ور ه�ي بالطبع لفتة 
عاطفي�ة جميل�ة. ولكن�ك ال تعلم كم 
نقّدر عندما تخطط ملش�اريع ش�ّيقة 

ومرحة، ُيمكننا مزاولتها  معاً.

3 - قد نقس�و يف بع�د األحيان، ولكننا 
نحّب بعضنا

نقس�و ألنن�ا ال نتس�اهل أيض�اً م�ع 
أنفسنا. وعىل الرغم من أننا نمّر ببعض 

املش�احنات يف أوق�ات معّينة، ونطرح 
سلس�لة ال متناهية من األس�ئلة، وال 

أفهمك دائماً، إال أّنني مولعة بك.
4 - كّل ما نريده هو أذن مصغية

يف بع�ض األحيان، جّل ما نريده هو أن 
نعّر عن أنفس�نا. فف�ي حاالت نادرة، 
نأت�ي إليك بقّصة أو حدث حصل معنا 
يف العم�ل أو م�ع أصدقائنا، ال س�عياً 

للحص�ول عىل نصيح�ة من�ك أو ألّننا 
نش�عر بالحرية، بل ألّننا نعّد أنك تؤّمن 
لنا فس�حة من األمان وأنن�ا نثق بأنك 
لن تصدر أحكاماً ضدنا. ال رضر حتى 
إن غمرتنا أو طمأنتنا عند انتهائنا من 

القّصة.
5 - تشعر املرأة هي أيضاً بالخوف من 

االلتزام
النس�اء كالرج�ال يف  بالطب�ع، تق�ع 
الغرام، ويفتّن برجل األحالم والش�اب 
الوس�يم. ولكّنه�ن ال يتوّقع�ن أبداً أن 
يغمره�ّن ش�عور كه�ذا كّل ي�وم من 
حياتهّن. عىل الرّغم من أّن املجتمع قد 
ال يتوّقع ذلك، فإّن كثريات من النس�اء 
هّن اللواتي يواجهن مش�كالت تتعلّق 

بااللتزام.
6 -التواصل

وال  معه�ا،  التواص�ل  كيفّي�ة  تعل�م 
تت�ّرف بعدائّية س�لبّية؛ ف�إن كنت 
تواج�ه مش�كلة، فتكلّ�م عنه�ا ب�كّل 
رّس  ه�ي  الراح�ة  إّن  إذ  بس�اطة، 

الزيجة الناجحة.
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 تحدث تقرير عن أبرز األطعمة واملرشوبات التي يتجنب األطباء تناولها 
يف أغلب األحيان؛ وذلك بسبب خطورتها وأرضارها عىل صحة اإلنسان.

وفيما يي قائمة بأهم 5 أنواع من تلك األطعمة واملرشوبات .
1 - اللحوم املصنعة

يح�ذر األطب�اء من تن�اول اللح�وم املصنع�ة، مثل الرغر والسوس�يس 
والس�جق وغريها؛ وذلك بس�بب احتوائها عىل نس�بة عالية من الدهون 

والكوليسرتول والصوديوم إضافة إىل انخفاض قيمتها الغذائية.
وينصح�ون بإع�داد تل�ك اللح�وم يف املنزل م�ع إضافة البي�ض والجبن 

والخرضاوات إليها لزيادة العنارص الغذائية يف الوجبة.
2 - األطعمة امللونة

يح�ذر األطب�اء من أن األطعم�ة امللونة تحتوي عىل أل�وان صناعية مثل 
األحمر واألصفر واألزرق، والتي تزيد من مخاطر اإلصابة بالرطان مع 

مرور الزمن.
3 - املقليات

املقليات مثل أصابع البطاطس ورشائح الدجاج املقرمش�ة، تحتوي عىل 
نس�بة عالية من الدهون املش�بعة واملهدرجة الناتجة عن غليان الزيت، 
ما يتسبب يف ارتفاع الكوليس�رتول والدهون الثالثية واإلصابة بأمراض 

القلب؛ األمر الذي يحذر منه األطباء بشكل مستمر.
4 - املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة

تؤث�ر املرشوب�ات الغازي�ة يف عملية التمثي�ل الغذائي، وتزي�د من الوزن 
والس�منة، بس�بب احتوائه�ا عىل نس�بة عالية م�ن الس�كريات واملواد 

الكيميائية.

ويح�ذر األطباء من تناول تلك املرشوبات الحتوائها عىل كمية كبرية من 
الفركت�وز والكافيني، كم�ا يضاف إليها بعض املواد املصنعة إلكس�ابها 
نكه�ة ولوناً مميزا، وهو ما يمك�ن أن يؤثر عىل صحة القلب، وقد يؤدي 

إىل الوفاة املبكرة.
5 - الحليب خايل الدسم

يق�ول األطب�اء إن تن�اول الحليب الخايل من الدس�م أو قليل الدس�م من 
املرشوبات الجيدة، إال أن هذا النوع من الحليب يزيد الدهون يف الجسم.

ويؤك�د األطب�اء أن الحلي�ب خايل الدس�م يرفع الكوليس�رتول الس�يئ، 
ويفضل استبداله بالحليب ومنتجات األلبان الكاملة الدسم.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

مخسة أطعمة ومشروبات ال يتناوهلا األطباء نهائياً خلطورتها

بع�ض خط�وات روتين�ك الجمايل 
املاكي�اج ال تؤدي  ومس�تحرضات 
مهمته�ا كم�ا تتوقع�ني ب�ل ع�ىل 
برشت�ك  ش�وائب  ت�رز  العك�س 
وعيوبه�ا وتمنحها مظه�راً متعباً 
س�وء  بس�بب  وذل�ك  ومتلب�داً، 
ه�ذه  اعتم�دي  له�ا.  اس�تعمالك 
الحيل الذكية والبسيطة للتأكد من 
توظي�ف مس�تحرضاتك يف خدمة 

جمالك وليس العكس.
كريم األساس

مع التقّدم يف الس�ن، تميل برشتك 
أن  يستحس�ن  ل�ذا  الجف�اف.  إىل 
األس�اس  بكريم�ات  تس�تعيني 
الغني�ة بالزي�وت لتعزي�ز ترطيب 
برشتك طوال اليوم. ابسطي كريم 
األس�اس دائماً قبل خ�ايف العيوب 
لإلستفادة منه بإخفاء أويلّ للعيوب 

والتبقعات.
أحمر الخدود

الناضج�ة  الب�رشة  تتقب�ل  ال 
برتكيب�ة  املاكي�اج  مس�تحرضات 
ل�ذا  الش�ابة،  كالب�رشة  الب�ودرة 
ينصحك خراء التجميل باس�تبدال 
أحم�ر الخدين الب�ودرة بالكريمي 
أو الهالمي أو الس�ائل الذي يساعد 
عىل ترطيب البرشة ومنحها إطاللة 

ندّي�ة. ضعي كمي�ة قليلة منه عند 
عظمت�ي الخدي�ن وامزجيها جيداً 

إلرشاقة تحسدين عليها.
املستحرض التمهيدي

اس�تعيني باملس�تحرض التمهيدي 
قبل كريم األس�اس إذا كنت تعانني 
فه�و  الواس�عة،  املس�امات  م�ن 
يس�اعدك ع�ىل تضييقه�ا ومنحك 
س�حنة مصقول�ة مثالية لبس�ط 
كري�م األس�اس بحرفّي�ة وتثبيته 

طوال اليوم.
ملّمع الشفتني

كون�ي حذرة عند اس�تعمال ملمع 
الشفتني بعد الخمسني فهو سيف 

ذو حّدين! اس�تبديل ملمع الشفتني 
الدبق بالكريم�ي ملنع زحف املزيج 
إىل الخطوط الرفيعة حول الشفتني 

وإفساد إطاللتك.
املستحرض التمهيدي للعينني

تف�ادي اس�تخدام ظ�الل العين�ني 
لتكت�ل  منع�اً   الب�ودرة  برتكيب�ة 
املاكي�اج عند جفني�ك. وللحصول 
ع�ىل ماكياج ج�ذاب، اس�تخدمي 
للعين�ني  التمهي�دي  املس�تحرض 
قبل م�ّد ظ�الل العين�ني الكريمي 
ال�ذي يثب�ت ظالل العين�ني ويمنع 
تكتلها ويخلّصك من مظهر عينيك 

املتعب.

ظالل العينني
اختاري إلطاللت�ك الناضجة ظالل 
الرتابي�ة كالبني  باألل�وان  العينني 
والرمادي الداكن التي من دون شك 

تجّمل نظراتك وتزيد تألقها.
تحديد العينني

وزي�دي  عيني�ك  إرشاق�ة  ع�ززي 
مج�رى  تحدي�د  ع�ر  اتس�اعهما 
الدمع بقلم تحديد العينني العاجي 
أو البي�ج. فاألل�وان الفاتحة ترز 
بي�اض عيني�ك وتمنح�ك إطالل�ة 

متوّهجة.
البرشة الشاحبة

ال تعتم�دي ع�ىل البودرة املس�ّمرة 
صح�ي  إس�مرار  ع�ىل  للحص�ول 
وتف�ادي اللطخ�ات اللونّي�ة غ�ري 
الجذاب�ة. انتق�ي كريماً لألس�اس 
بلون أدكن درجتني من لون برشتك 
الطبيعي للحصول عىل لون متساو 
لسحنتك وبالتايل منحها دفئاً جذاباً 

وحيوية طبيعية.
تعزيز حجم الشفتني

مما ال ش�ّك فيه أن مس�تحرضات 
الشفتني املعززة للحجم هي مثالية 
بع�د الخمس�ني، ل�ذا تأك�دي م�ن 
وجودها يف حقيبت�ك دائما لتعزيز 
حجم شفتيك وامتالئهما يف ثوان. 

لطلة ابهى...

نصائح مجالية تتحّدى التقدم يف السن تدبري منزلي

استخدامات غريبة للمشروبات الغازية

أسباب الغرية 
جه�ل الوالدي�ن يف التعام�ل مع 
األطف�ال هو الس�بب يف تكريس 
الغرية، وخاصة عندما يفاجأ هذا 
الطف�ل ب�أن أمه توج�ه عنايتها 
إىل إخوت�ه األصغر من�ه وتهمله، 
فينتاب�ه اله�م والقل�ق مما يزيد 

األمر خطورة
مقارن�ة الطف�ل ب�أخ أو أخت يف 
التحصي�ل الدرايس أو يف القدرات 
العقلية أو يف املواقف الس�لوكية 
أو يف املظه�ر الخلق�ي، خاص�ة 
إذا كان�ت ه�ذه املقارن�ات تكرر 
وبش�كل مس�تمر، فإن ذلك يثري 
الغ�رية ب�ني األطفال ع�ىل الرغم 
م�ن أن اآلب�اء ال يقص�دون م�ن 
ذل�ك إيق�اع ال�رضر بأطفالهم. 
وهم بذلك ال يعلمون أن مثل تلك 
املقارنات تخلق مش�اكل نفسية 
لدى أطفالهم، مما يؤدي إىل عدم 
الثقة بالنفس ويؤثر يف توافقهم 
النفيس واالجتماعي داخل محيط 

األرسة وخارجه
وم�ن أهم أس�باب الغ�رية، التي 

تلع�ب دورها وبش�كل أس�ايس 
يف حي�اة الطف�ل تل�ك النزاع�ات 
والتوترات ب�ني األبوين، وخاصة 
إذا كان�ت تح�دث أم�ام األطفال 

مما ينعكس سلباً عىل حياتهم
وق�د يع�ر الطف�ل ع�ن غريت�ه 
الحي�ل  بع�ض  إىل  باللج�وء 
خالله�ا  م�ن  الت�ي  الدفاعي�ة، 
يع�وض م�ا فق�ده من ح�ب أو 
ثق�ة من أبوي�ه، ويظهر ذلك من 

أو  اإلرادي،  غ�ري  تبّول�ه  خ�الل 
إظهار تخوفه من أش�ياء معينة 
أو التمارض يف بعض األحيان، أو 
امتناعه ع�ن تناول الطعام، مما 
يؤدي إىل نقص يف الوزن وضعف 
يف الصح�ة، مما يقل�ق األهل إىل 

حد كبري
عالج الغرية عند األطفال 

تجن�ب االهتمام الزائ�د بالذكور 
عىل حساب اإلناث، وعدم إعطاء 

الذك�ور امتي�ازات، وتفضيله�م 
ع�ىل اإلناث، ألن ذل�ك يثري الغرية 
يف نفوس البنات، ويخلق شعوراً 
بأنها األضعف أو األقل حظاً عند 

والديها
تجنب املقارن�ة بني األبناء ومدح 
أحدهم عىل حساب اآلخر بسبب 
االختالف يف الهيئة الخلقية، أو يف 
التفوق املدريس أو الس�لوك أو يف 

الجنس
عدم املبالغ�ة يف توجيه املزيد من 
الرعاية للمولود الجديد، وإهمال 
الطفل األكر، فاملس�ألة مس�ألة 
موازنة، وإعط�اء كل طفل حقه 

من الرعاية واالهتمام
إذا يجب علينا أن ندرك أن األطفال 
هم اللبنة الت�ي يقوم عليها بناء 
املجتمع يف املستقبل فيجب علينا 
ونك�ّون  تربيته�م،  نحس�ن  أن 
ش�خصيتهم، ونغرس فيهم حب 
اآلخري�ن، والتعاون ضمن نطاق 
تكري�س  نتف�ادى  وأن  األرسة، 
املظاهر السلبية يف نفوسهم لكي 

يكونوا أوالداً صالحني.

سلوكيات

الغرية عند االطفال وكيفية التعامل معها

دراسات حديثة

نصائح طبية

دراسة: بصمة اإلصبع تكشف ما 
تناولته من طعام يف وجبة الغذاء

الكشف عن األعراض األوىل لسرطان 
الكبد.. إذا ظهرت راجع طبيبك فورًا

 املقاير
فخذ غنم وزنه 2 كلغ

50 غ م�ن رشائح األنش�وفة املعلبة يف 
زي�ت الزيتون، مصف�اة مع االحتفاظ 

بالزيت جانباً
4 فصوص ثوم، مقرشة ومفرومة

ملعقتا طعام من الكّبار، مشطوف
3 مالعق طعام من البقدونس املفروم 

خشناً
برش ليمونة واحدة

4 مالع�ق طعام من الكع�ك املطحون 
الطازج

عودان كبريان من إكليل الجبل
ملعقة طعام من زيت الزيتون

خل أحمر ومرقة غنم، للصلصة
1 - يحم�ى الف�رن لغاي�ة 220 درجة 
مئوية أو 425 درجة فهرنهايت. يحزز 
فخذ الغن�م وصوالً إىل العظ�م تقريباً، 
بمس�افات فاصلة من 2.5 سم. تفرم 
رشائ�ح األنش�وفة خش�ناً وتخلط يف 
وع�اء مع الث�وم والكب�ار والبقدونس 
وب�رش الليم�ون والكع�ك املطح�ون. 
يضاف زيت س�مك األنش�وفة ليتحول 
الخليط إىل معج�ون. يفرك فخذ الغنم 

بهذا املعجون.
2 - يوض�ع فخذ الغنم فوق طبقة من 
عي�دان إكلي�ل الجبل يف صيني�ة خبز. 
يس�كب فوقه زي�ت الزيت�ون، ويرش 

علي�ه البهار. يش�وى الفخ�ذ ملدة 20 
دقيق�ة، ثم تخف�ف ح�رارة الفرن إىل 
درج�ة   375 أو  مئوي�ة  درج�ة   190
فهرنهاي�ت، ويتاب�ع خب�ز الفخذ ملدة 
س�اعة وعرشين دقيق�ة. ينقل بعدها 
فخذ الغن�م إىل طب�ق التقديم ويغطى 
ب�ورق األملني�وم ويرتك جانب�ًا ملدة 10 

دقائق.
الصيني�ة  م�ن  الده�ن  يكش�ط   -  3
وتس�تخدم العصارات إلع�داد صلصة 
بمس�اعدة الخل األحمر ومرقة الغنم. 
تق�دم ه�ذه الصلصة مع فخ�ذ الغنم، 
وبع�ض البطاط�ا املش�وية، والج�زر 

واللفت والخضار الخرضاء.

فخذ الغنم املشوي
املطبخ
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كل ال�ي اعرفهم م�ن حويل يس�تصغرني 
يعن�ي اصدقائ�ي م�ع ان�ه مح�د يع�رف 
الثاني نهائيا يعاملوني بطريقه اس�تهزاء 
و س�خريه و كالم يج�رح يعن�ي ل�و كنت 
جالسه يف مجموعه صديقات وحده منهم 
يس�ولفون و ان�ا بطبعي هادي�ه جدا تبدا 
تحولن�ي نكته و تتحول لل�رب امامهم 
وانا م عي اال اني ابتس�م اتصنع الضحكه 
حاولت اقدر ابني ان�ي متضايقه لكن الرد 
ان�ه مزحه ما يضايق لكن اذا انا س�وييت 
نفس اليش ما يكلموني و مشكلتي الثانية 
ان�ي حساس�ه بزياده كل�ه اصيح عىل كل 

يش حتى املدح ما اقدر امسك نفيس.

النصائح واحللول:
اعتق�د ان األم�ر اكث�ر من حساس�ية بل 
هو تنم�ر عليك، واألمر االخ�ر ان ال تقبي 
التنمر عليك ابدا، واعلمي ان التنمر يعتمد 
ع�ىل ش�خصيتك، يج�ب ان تكون�ي قوية 
وتع�ريف كيف تدافع�ي عن نفس�ك، اريدك 
ان تعلمي ان من حق�ك تقوية ذاتك ورفع 
ثقت�ك بنفس�ك ومعرف�ة كي�ف تتعاملني 
م�ع االخرين ، وممنوع ان تس�محي الحد 
بالتجاوز عليك، ال تلعبي دور الضحية وال 

تش�عري بالش�فقة عىل نفسك وال تجلدي 
ذات�ك ب�ل يج�ب ان تب�داي ان�ت بالتغيري 
واملب�ادرة بالحدي�ث وتقويل ال مل�ن يؤذيك 
وان�ت تنظ�ري يف عينيه، وان ش�عرت انه 
تنّم�ر اريدك ان قال أحد اي امر فورا وبكل 
حزم وه�دوء ان ترفعي يدك وكانك تعطي 
اش�ارة توق�ف مثل رشطي امل�رور وتقويل 
بكل حزم وصوت مرتفع وواضح ليسمعه 
الجمي�ع لو س�محت توق�ف، ه�ذا الكالم 
يزعجني، وأيض�ا وانت تنظرين له وبحزم 

وبكل قوة، وعليك ان يكون ردك جاهز وال 
تجاديل فق�ط عربي عن مش�اعرك وبقوة 
وال تنه�اري وال تنفع�ي واجعي الحضور 
يعرف�ون ان الح�ق ل�ك. وبالطب�ع املوقع 
غن�ي بعدد كبري من املقاالت والفيديوهات 
عن املوضوع كل م�ا عليك فعله هو كتابة 
الكلمة التي تريدي�ن القراءة يف موضوعها 
عىل مح�رك البح�ث اعىل يس�ار الصفحة 
وس�تجدي م�ا يعجب�ك م�ن فيديوه�ات 

ومقاالت وربي يوفقك.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهني�اً: توقع الال متوقع، ربما يكون خرباً جيداً يتعلق بوضع 
مايل أو فرصاً مهنية جديدة، فاوض وناقش أعمالك وواجباتك، 

وقد تحصل عىل مكافأة لجهودك. 
عاطفياً: يتعزز وضع�ك العاطفي وتبدو س�عيداً بلقاءات وتطورات، 
يحالف�ك الح�ظ يف نش�اطات اجتماعي�ة وش�خصية، ح�ر نفس�ك 

لالستفادة من الفرص املقبلة إليك. 
صحياً: تخف الضغوط النفس�ية عليك هذا اليوم، فرتتاح أعصابك وتبدأ 

برؤية الحياة من منظار إيجابي ما ينعكس إيجاباً عىل صحتك.

مهنياً: تتأخر املعامالت وتستاء من تأجيل ملرشوع معنّي يف 
اللحظة األخرية، فتحاول أن  تسيطر عىل  انفعاالتك وتفقد 

السيطرة عىل أعصابك. 
عاطفياً: يتضح لك أنك وقعت أس�ري حب عاصف، مما يضطرك إىل 

اتخاذ قرار حاسم بشأنه، قد يكون إيجابياً .
صحياً: ال تلجأ إىل الطعام كوس�يلة لتخفيف الضغط عن نفس�ك، عليك 

إيجاد منفذ آخر كممارسة الرياضة والخروج إىل الهواء الطلق.

مهني�اً: يوم خال من الحماس�ة والطاق�ة، خفف عنك 
األعب�اء املهنية، لكن ال تهمل الواجبات حتى لو ش�عرت 

بالتعب والتوتر. 
عاطفي�اً: ُكن متحفظاً جداً يف حيات�ك العاطفية واالجتماعية، 

وال تتهرب من املسؤوليات  العائلية. 
صحي�اً: عليك الحفاظ ع�ىل حياتك الصحية من األم�راض املعدية، 

فأنت ال تنتبه إىل كثري من التفاصيل التي قد تؤذيك.

مهني�اً: يبدأ مرك�ور بالرتاجع، ما قد يعن�ي بعض التأجيل 
يف مش�اريع مالي�ة، وإمكاني�ة التعرّض لبع�ض النزاعات أو 

العدائية، وإيجاد نفسك أمام استحقاق مهم .
عاطفي�اً: تتمك�ن م�ن تحقيق العديد م�ن الرغبات واآلم�ال، كذلك 
تجد الرشيك أو الحبيب املناس�ب، وتتخذ قراراً مهماً بش�أن مس�تقبلك 

العاطفي. 
صحياً: إحذر الرتاجع الصّحي فأنت تبدو غري  قادر عىل  تحّمل األوجاع 

أو الخضوع لفحوص مخربية أو صور شعاعية.

مهنياً: ك�ن أكثر جدية وانفتاحاً م�ع الزمالء، وكثرة املزاح 
ترتك تأثريات سلبية إذا تخّطت الحدود. 

عاطفياً: س�وء التفاهم مع الرشي�ك يولد مضاعفات خطرية، 
ل�ذا، يفضل أن تأتي املعالجات هادئة وواضحة ومبنية عىل نقاط 

واضحة .
صحياً: تجنب قدر اإلمكان األش�خاص الذين يسعون إللحاق الرر بك 
وابتع�د عن أصح�اب النيات املبيتة الذين ال يريدون�ك أن تكون يف وضع 

صحي جيد.

مهنياً: تناقش موضوعاً تمويلياً أو مس�ألة تتعلق بإرث أو 
تأمني أو عقار، لّطف األجواء وحاول تقريب املس�افة بينك 

وبني اآلخرين 
عاطفي�اً: تك�ون الحظ�وظ قوية ومش�جعة واألجواء ناش�طة، 
م�ا يس�مح لك أن تطرح األس�ئلة  التي تريد،  وم�ن حقك  أن تعرف 

الحقيقة  وخفايا األمور. 
صحياً: توتر يف األعصاب، حاول االس�رتخاء أو خفف عنك الضغط قليالً 

يف العمل، وخذ فرتة من الراحة وال تحاول النظر إىل الوراء.

مهني�اً: ثق بقدرك أيها العذراء، واعل�م أن األيام املقبلة قد 
تكون اس�تثنائية يف حياتك، ربما يهب�ط عليك الحظ فجأة 

وترى أن حالً يطرأ لقضية اعتقدتها فاقدة األمل. 
عاطفي�اً: ضغ�وط العمل قد تؤثر س�لباً يف حيات�ك العاطفية، لذا 

اترك مشاكلك خارج البيت وأوِل الرشيك االهتمام الذي يستحقه. 
صحي�اً: إذا كنت تعاني ضغوطاً نفس�ية تراها تضمح�ل تدريجياً، هذا 
الي�وم يبدو اس�تثنائياً ويوفر لك فرص�ة ثمينة ج�داً لالهتمام بوضعك 

الصحي.

مهني�اً: ي�وم حافل بالنش�اطات املتعددة يفت�ح أمامك 
اآلفاق وتس�جل انقالب�ًا ملصلحتك، لذلك تجن�ب االرهاق 
واستنفاد طاقتك وال تستفز اآلخرين وُكن متحفظاً  وحذراً 
عاطفيا:ً تنظر إىل األمور من وجهة أوسع، قد تسافر بحثاً عن 

عالقة جديدة أو من أجل االستمتاع بعض اليشء. 
صحي�اً: ال تس�مح للقل�ق بالتأث�ري يف أدائ�ك، ابتع�د ع�ن االنفعال 

والقرارات االرتجالية، إنه يوم فارغ من اآلمال والتوقعات.

مهنياً: تميل إىل القرار الحاسم وال ترتدد يف إدخال تغيريات 
عىل روتين�ك اليومي، تس�تعيد التوازن، وتتوص�ل اىل حلول 

وقرارات بّناءة من خالل املباحثات والعمل الجماعي. 
عاطفي�ا:ً يصعب عليك تمال�ك األعصاب، لكن املطل�وب هواتخاذ 
القرار الحاسم بعدم الوقوع يف املشاكل والورطات، واالبتعاد عن األفكار 

السود.
صحي�اً: اإلصاب�ة بوعكة صحية فج�أة واردة يف كل لحظ�ة، عليك اخذ 

االحتياطات الالزمة لتتفادى التعرض لوعكة.

مهني�اً: احذر فخاخاً يف العمل وعروض�اً واهمة ومحاوالت 
العرقل�ة املحتمل�ة أيض�اً، ح�اول أن تس�رتيح بعي�داً ع�ن 

الضغوط 
عاطفياً: عالقة قديمة تلوح يف األفق، لكن من األفضل أن تتطلع إىل 

املستقبل، ألن التخلّص من الرشيك الحايل ليس سهالً.
صحياً: حاول أن تبتعد قدر املستطاع عن األماكن ذات الحرارة املرتفعة، 
فهذا أفضل لصحتك، قلّة النوم ستس�بب ل�ك الجهد والتعب، فحاول ان 

تعوّض ذلك بالتمارين الرياضية.

مهنياً: تعيش تجدداً وتتاح أمامك حرية الترصف كما تريد، 
ف�اوض بمهارة، قد يحمل إليك ه�ذا اليوم ربحاً او تقدماً او 

تكريماً وال تعرّض نفسك للفضائح. 
عاطفياً: مزاج الرشيك يف أفضل حاالته، فحاول أن تطرح معه كل 

املوضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود املناسبة.
صحياً: تهت�م بصحتك وتعتني بنوعية غذائك، وقد تش�كو من زيادة يف 
ال�وزن، فحاول القيام ببعض النش�اطات الرياضية إلبعاد التش�نجات 

عنك.
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بع�ض  يؤخ�ر  م�ا  بالرتاج�ع  مرك�ور  يب�دأ  مهني�اً: 
االس�تحقاقات، ويؤج�ل الحص�ول عىل العائ�دات كما 

العمليات االستثمارية. 
عاطفياً: يس�اورك قلق ما أو تضط�ر إىل التكيف مع ما يؤملك 

وما شابه من أمور صغرية تبلبل األفكار، لكنها ليست خطرية. 
صحياً:   يحافظ املاء عىل الجسد يف درجة الحرارة الصحيحة ويزيل 

السموم، لذا أكثر من رشب املياه لتبقى صحيحاً معاىف.

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي 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�يس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي 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�يس .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
خل نتعاتب حطني وحطك آنة لحبك ويكرهونك

غايب عندي مسجلك حارض حارض عدهم ويغيبونك
يلوياي أعيونك تبجي وبس وي غريي تضحك اسنونك

تدري أشگد سباني لسانك بگد ما مدحك ويسبونك
أجيت بحرگة وآخذ ثاري ومن الگيتك گلت أشلونك

ما متغري هاي أطباعي وأنت أتگي أتغري لونك
ال ما غري حتى أهدومي بس خاف انته مغري أعيونك
من رمل أجفوف الشايلتك بس أتهب ريح أيطيحونك

وجتفتك بمتوني وشلتك وما گدرو مني يذبونك
ومن ينهد حيي أترد ألهم وصعدهم فوك أمتونك
غايب عني وال مانايس وانته اليمهم ميذكرونك
أيذكرونك من تصافح بس أتهد جفهم ينسونك

تدري وياي أشگد مقرص بگد ما منطي وما ينطونك
بگد جف املاسح دمعاتك وگد مسحت جفهم ماعونك
أرضه أترد وشايل راسك وأرضه أترد وأرضه أيردونك

وأرضه أترد مكسور الخاطر بس لرتد مكسورة أعيونك

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

ه�و مؤرخ من ش�مال أفريقيا، تونيس املولد أندل�يس حرمي األصل. عاش 
بع�د تخرجه من جامعة الزيتونة يف مختلف مدن ش�مال أفريقيا، حيث رحل 
َه إىل م�رص، حيث أكرمه  إىل بس�كرة وغرناطة وبجاية وتلمس�ان، كم�ا َتوَجَّ
س�لطانها الظاهر برقوق، وَويِلَ فيها قض�اء املالكية، وظلَّ بها ما يناهز ربع 
قرن ، أرسة ابن خلدون أرسة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم يف طفولته، 
وكان أبوه هو معلمه األول، شغل أجداده يف األندلس وتونس مناصب سياسية 
ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من األندلس يف منتصف القرن 
السابع الهجري، وتوجهوا إىل تونس، وكان قدوم عائلته إىل تونس خالل حكم 
دولة الحفصيني. يتعقب ابن خلدون أصوله إىل حرموت وكان اسمه العائي 
َ عام 1406 عن عمر بلغ ستة وسبعني عاًما وُدِفَن قرب باب  الحرمي ، ُتُويفيِّ
النرص بشمال القاهرة تاركا تراثا ما زال تأثريه ممتدا حتى اليوم ويعترب ابُن 

َخلدون مؤسَس علم االجتماع الحديث ومن علماء التاريخ واالقتصاد.

كل من حولي يستصغرني وشخصييت حساسة

كان هناك توأمان أحدهما متفائل و اآلخر متشائم ويف يوم عيد ميالدهما 
أحر األبوين أفضل الهدايا وأغالها للمتشائم يف محاولة إلسعاده بينما 
أح�ر صندوق م�يء بالعلف للطف�ل اآلخر ودخ�ل كل منهما يف غرفة 
منفصلة كي يفتح الهدايا ونظر األبوين من بعيد لريوا ردة فعل كل طفل 

عىل ما تلقاه من هدايا ..
فتص�وروا كيف كان�ت ردة فعل 

كالً من التوأمني :
املتش�ائم سمعاه يشتكي بصوٍت 
ع�اٍل: “أن�ا ال أح�ب ل�ون ه�ذا 
الحاس�وب وأن�ا ع�ىل يق�ني أنه 
س�وف ينكرس...أن�ا ال أحب هذه 
اللعب�ة.. أنا أعرف ش�خصاً لديه 

سيارة لعبة أكرب من هذه..
ومىش الوالدان عىل أطراف أصابع 
ورأوا  النظ�ر،  واختلس�ا  الق�دم 

املتفائل الصغري وهو يلقي بالعلف 
يف الهواء بطريقة مرحة ومضحكة، ويضحك بصوت عال ويقول:

“إنكما ال تس�تطيعان خداعي، من أين لكما به�ذا العلف، ال بد أن يكون 
هناك حصان صغري يف انتظاري!”

الحكم�ة: من املمك�ن أن تمتلك كل يشء ولكن لن تش�عر بالس�عادة إال 
بالتف�اؤل يمكنك إس�عاد نفس�ك و إن كن�ت ال تملك إال القلي�ل تفاءلوا 

بالخري تجدوه.

املث�ل قيل عن الدابة التي تم تحميلها بالبضاعة اي الحمل الكبري 
ومن ثم أضافوا عليها س�لة صغرية يوضع بها فاكهة او خرة 
تعطى اىل صاحب البس�تان او تهدى اىل صديق.. والعالوه هي كل 

يش يزداد او يعلوا عىل القيمة او الزمن.
يرب لكل من يكلف بأمر ثم يزاد عليه بطلب أمر آخر

فوكـ احلمل تعالوه

 1723 - تنصي�ب لويس الخامس عرش ملكاً عىل 
فرنسا.

 1785 -  أنط�وان الفوازيي�ه ينجح يف تحليل املاء 
إىل أوكسجني وهيدروجني.

 1815 -   نابلي�ون بونابارت يغ�ادر إىل منفاه يف 
جزيرة إلبا.

 1863 -   الس�ويرسي هن�ري دون�ان يؤس�س 
اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 1918 -    منح االستقالل لليتوانيا.
1923 - ه�وارد كارت�ر يكتش�ف بمدينة األقرص 

املرصية مقربة توت عنخ أمون.
 1948 - اإلع�الن عن قيام الجمهورية الش�عبية 

الكورية الشمالية.
 1949 – اختيار مدينة سرتاسبورغ مقراً ملجلس 

أوروبا.
 1951 -   جوزي�ف س�تالني يتهم األم�م املتحدة 

بأنها أصبحت سالح للحرب العدوانية.
 1959 - العقي�د في�دل كاس�رتو يت�وىل زعام�ة 
لنف�ي  الكوبي�ة بع�د حمل�ة قاده�ا  الحكوم�ة 

الديكتاتور فولجنشيو باتيستا.
 1963 - رئيس مجلس األمة الكويتي عبد العزيز 

حمد الصقر يستقيل من رئاسة املجلس.
 1971 - الياب�ان تطل�ق قمره�ا الصناعي األول 

نانيس.
 1979 - زلزال قرب س�احل ب�ريو بقوة 6.9 عىل 

مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل 14 شخصا.
 1986 - ماريو سواريز يتوىل رئاسة الربتغال.

 2005 - اتفاقية كيوتو تصبح سارية املفعول.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

تحٍد غريب يجتاح مواقع التواصل 
االجتماعي.. و«ناسا« تتدخل

“كورونا” يضرب “فيسبوك” ويرعب 
طموحاته التسويقية

عـين على العالم

انترشت عىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي مئ�ات املقاط�ع 
تحت اسم »تحدي املكنسة«، 
حي�ث انت�رشت خ�الل األيام 
املاضي�ة فيديوه�ات يظه�ر 
ومشاهري  أش�خاص  خاللها 
بش�كل  املكان�س  بإيق�اف 
عم�ودي بمفرده�ا بزعم أن 
زادت يف  األرضي�ة  الجاذبي�ة 

توقيت معني .
»املرصد«،  صحيفة  وبحسب 
ب�ني  التح�دي  انت�رش  فق�د 
وكال�ة  أن  بزع�م  النش�طاء 
»ناس�ا« للفضاء ذك�رت أن، 
ي�وم اإلثنني امل�ايض، املوافق 
10 فرباير، ه�و اليوم الوحيد 
ال�ذي يمك�ن أن تق�ف في�ه 
األشياء بمفردها، بفضل قوة 
تزداد  التي  األرضية  الجاذبية 
يف ه�ذا اليوم بس�بب محاذاة 

الكواكب لبعضها.
ومع االنتشار الكبري للتحدي 
الغريب وتفاعل معه مشاهري 
قام�وا بنرش مقاط�ع فيديو 
له�م ع�رب حس�اباتهم وهم 
يقوم�ون بإيق�اف املكانس، 
وكال�ة  اضط�ر  م�ا  وه�و 
»ناسا« للكش�ف عن حقيقة 

ترصيحها عن الجاذبية .
وقالت وكالة الفضاء »ناسا« 
ع�رب حس�ابها ع�ىل موق�ع 
يع�دو  ال  األم�ر  »إن  توي�رت: 
كون�ه عملي�ة ت�وزان فقط، 
ويمكن أن تح�دث يف أي يوم 
من أيام الس�نة، وليس يف 10 
فرباير دون غريه، واستعانت 
بمقط�ع فيديو لرائ�د فضاء 
وعاملة وهما يقومان بإيقاف 
اآلت�ي  الي�وم  يف  املكنس�ة 

»الثالثاء«.

“فيس�بوك”  رشك�ة  ألغ�ت 
مؤتمره�ا التس�ويقي العاملي 
القادم، الذي كان مقررا عقده 
12 م�ارس املقب�ل  9 إىل  م�ن 
س�ان  يف  موس�كون  بمرك�ز 
 4000 بحضور  فرانسيس�كو 
شخص، وذلك خوفا من تفيش 

فريوس “كورونا”.
هاريس�ون،  أنتون�ي  وق�ال، 
الش�بكة  باس�م  املتح�دث 
رس�الة  ع�رب  االجتماعي�ة، 
بالربي�د اإللكرتون�ي: “ألغين�ا 
لدينا  العاملي�ة  التس�ويق  قمة 
الصحي�ة  املخاط�ر  بس�بب 
بفريوس  املرتبط�ة  املتط�ورة 
أح�د  كورون�ا”.ورصح 
باس�م “فيس�بوك”  املتحدثني 
يف بيان ملوق�ع ذا فريج التقني 
ه�ي  “أولويتن�ا   :The Verge
صح�ة وس�المة فريقن�ا، لذا 
بدافع من الحذر الشديد، قمنا 
بإلغاء قمة التس�ويق العاملية 
بسبب مخاطر الصحة العامة 
بفريوس  املرتبط�ة  املتط�ورة 

كورونا”.
يذك�ر أنه، يف وقت س�ابق من 
هذا األسبوع، تم إلغاء املؤتمر 
املتنقل�ة  لالتص�االت  العامل�ي 
االجتم�اع  وه�و   ،MWC(
الس�نوي لصناع�ة االتصاالت 
ن�زوح  بع�د  برش�لونة،  يف 

جماع�ي م�ن قب�ل العارضني 
بس�بب مخاوف م�ن فريوس 
“كورونا”، إذ انس�حبت كربى 
رشكات التكنولوجيا األمريكية 
 Ciscoبما فيها “فيس�بوك” و
م�ن   AT&Tو  Systems Inc
اضط�ر  ال�ذي  األم�ر   ،MWC
املنظم�ني التخاذ ق�رار بإلغاء 
نس�خة هذا الع�ام بالرغم من 
اإلج�راءات الوقائي�ة الت�ي تم 
تنفيذها للحفاظ عىل س�المة 

املشاركني.
وقد أسفر الفريوس، الذي ظهر 
يف مدينة ووهان الصينية، عن 
وفاة أكثر من 1500 ش�خص 
حت�ى اآلن، وإصاب�ة أكثر من 
اخري�ن يف  ال�ف ش�خص   66

الصني.

يذك�ر أن ف�ريوس “كورون�ا” 
ترك تأثريات عميقة عىل نطاق 
بم�ا  التكنولوجي�ا،  صناع�ة 
يف ذلك إغ�الق متاج�ر، نقص 

اإلنتاج، وتأخري التصنيع.
وأصبحت املؤتمرات التسويقية 
والتطويري�ة تس�تبعد دع�وة 
الصيني�ني إليها، مث�ل مؤتمر 
مطوري األلعاب، املزمع عقده 
يف الف�رتة م�ن 16 إىل 20 م�ن 
الشهر القادم، والذي سينعقد 

دون مشاركني صينيني.

ــر املباراة تقف عندها  عندما يدرك الفريق انه سيخس
ــترياتيجية واحدة .. اللعب  ــط املدربني ويعتمد اس خط
اخلشن وتعويق الالعب االبرز يف الفريق اخلصم حتى 

لو وصل االمر لكسر قدميه.
ــاراة كاملة وبعضها يعدل عمرا  بعض االهداف تعدل مب

كامال.
ــي دخل مرحلة التحطيم واملنافسة  وضع العراق السياس

اىل حد قطع العنق.

ــاني كبري  الوحدة بني الدول ومكوناتها مطلب انس
لتحقيق ما نصبوا اليه. العامل امجعه اليوم يعاني 
ــروره  من وباء الكورونا خلصنا اهلل عز وجل من ش
ــر من  وبتعاوننا نقضي عليه. أما إذا ظهر انه انتش
قبل خمابرات معينة لتصفيات سياسية وللسيطرة 
ــذه احلالة اننا امام  ــان وقيمه، ففي ه على االنس

ارهاب جديد!

وجه الفنان، كاظم الساهر، رسالة للمحتجني 
يف س�احات التظاه�ر بالع�راق، وذل�ك خ�الل 
اعتالئه خشبة املرسح أمام الجمهور السعودي 
يف مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن 
م�ع عيد الحب. وتداول مغردون مقطع فيديو 
قي�ل إنه أُخذ خالل الحفل، الذي أقيم يف مرسح 
مدين�ة عبد الل�ه االقتصادية، حي�ث ربط فيه 
الساهر كلمة للمحتجني يف العراق، بعيد الحب. 
وقال الساهر: »ومن خاللكم أقدم تحية لشباب 
العراق وهم يحتفلون بعيد الحب بس�احاتهم 
وإيمانهم.. بعطائه�م وبمطالبتهم بحقوقهم 

وبحقوق اآلخرين وحقوق األطفال«.
وخت�م الس�اهر كلمت�ه »الل�ه يحف�ظ بلدن�ا 

ويرعاه.. الله يحفظهم«.

كاظم الساهر يوجه كلمة إلى المتظاهرين في العراق

فاج�أت الفنان�ة، نج�وى ك�رم، 
اللبنانيني بعيد الحب عىل طريقتها. 
وقامت باس�تئجار طوافة حلّقت 
فوق س�احة الش�هداء ورمت من 
خاللها مناش�ري ُكت�ب عليها من 
جهة: »عيد حب س�عيد 2020!«، 
وم�ن الجه�ِة األخ�رى: »#لبنان_

بقلبن�ا نج�وى كرم«. ولق�د وّثق 
عدد م�ن املغرّدين لحظ�ة توزيع 
املناشري، وبينهم فرح التي نرشت 
اللقطة الحية عرب حسابها: ويبدو 
أن »كرم« اختارت بهذه الطريقة 
الرتوي�ج لعمله�ا الجدي�د »لبنان 
بقلبن�ا« ال�ذي أطلقت�ه بالتزامن 

م�ع عيد الح�ب، حيث غرّدت 
عرب حس�ابها الخاص عىل 

املقطع  ن�ارشة  »توي�رت« 
كلم�ات  م�ن  الش�عري 
ه�ذا  فرنس�يس:  ن�زار 
اللبناني�ون  وتفاع�ل 
مختلف  من  واملغرّدون 
م�ع  العربي�ة  ال�دول 
#لبنان_بقلبنا،  وس�م 
وشاركوها الصور عرب 
تعليقاته�م، وأعادت 
عرب  تغريده�ا  ك�رم 
الخاص�ة  صفحته�ا 

عىل »تويرت«.

توجه�ت الفّنانة )العراقي�ة- املغربية( 
مريم حسني عرب حسابها الرسمي عىل 
»انس�تغرام«، بالش�كر لدولة اإلمارات، 
بع�د ق�رار »العفو« واإلف�راج عنها، يف 
قضي�ة اس�تمرت فصوله�ا ألكثر من 
عام�ني، ُوّجه�ت فيه�ا الته�م إليه�ا ب� 
»هت�ك الع�رض بالرض�ا«، و«ن�رش مواد 

مخلة باآلداب العامة«.
ونرشت مريم بيان »ش�كر وتقدير« صادرا 
عن مكت�ب املحاماة ال�ذي ترافع عنها يف 
القضّي�ة، علقت عليه بالق�ول: »الحمد 
لل�ه وفضل�ه ت�م العف�و عن�ي بدولة 
الع�دل والقان�ون، فش�كرااً جزي�الاً 
لدولتي اإلم�ارات العربية املتحدة، 
زادها الله عزة وازدهار، وأخص 
وش�يوخنا  س�اداتنا  بالش�كر 
حكام الدولة، الذين أرسوا 
واملس�اواة  العدل  دعائ�م 
ب�ني كل م�ن ضم�ه هذا 
الغايل عىل قلوبنا،  الوطن 
لقد حصدت اليوم غراس 
العدل وأسال الله عز وجل 
أن يزيده�م فخ�رااً وعزة، 

عىل أمد الزمن«.
وكان�ت رشط�ة دب�ي قد 
اعتقل�ت حس�ني مطل�ع 

ش�باط/ فرباي�ر الج�اري، لتنفي�ذ حك�م فضائي 
صدر بحقها، يقيض بحبس�ها ملدة شهر، وإبعادها 
ع�ن دولة اإلم�ارات، عىل خلفي�ة اتهامها ب� »هتك 

العرض بالرضا«.
وب�دأت القصة قب�ل قرابة أكثر م�ن عامني حينما 
انترش ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، فيديو 
ملري�م وهي ترق�ص برفقة مغني ال�راب األمريكي 
»تايغ�ا«، يف إح�دى الحف�الت أواخر الع�ام 2017، 
وصفه اإلعالمي اإلماراتي صالح الجسمي ب� »غري 
الالئق«، ليتبادل االثنان الش�تائم عرب حس�اباتهما 
عىل »الس�ناب ش�ات«. ورفع الجسمي قضية عىل 
املمثلة الش�ابة، ُوّجهت فيها الته�م إليها ب� »هتك 
العرض بالرضا، ونرش مواد مخلة باآلداب، والسب 
والقذف«، يف حني قاضت األخ�رية اإلعالمي املدعي 
بتهمة »الس�ب والقذف«، أيضااً، وص�در حكم قبل 
ف�رتة بتغري�م الطرف�ني نتيج�ة التهم�ة األخرية، 
وإغالق حس�ابيهما ملدة ش�هر عىل موقع »س�ناب 

شات«.
فيما اس�تمرت محاكمة مريم حسني بتهمة »هتك 
الع�رض بالرضا«، إىل أن انته�ت بالحكم عليها ملدة 
ثالثة أش�هر م�ع اإلبعاد ع�ن دولة اإلم�ارات، وتم 
تخفيضه�ا لش�هر مع اإلبع�اد، واعتقاله�ا لتنفيذ 

اً. الحكم، قبل أن يصدر العفو عنها مؤخرا
وناش�دت مريم حسني املس�ؤولني ل� »النظر بعني 
الرحم�ة يف القضي�ة رأف�ة بابنتها« الت�ي تبلغ من 

اً. العمر 3 سنوات، وهو ما حدث أخريا

 
                 

نداء املرجعية.. إعادة 
األمن واألمان للعراق

من األمور البديهية، والتي ال جدال فيها، ان الس�الم ولغة الالعنف 
حال�ة ايجابية تس�عى املجتمع�ات املتمدنة اىل اعتمادها مس�لكا 
ومنهج�ا يف الحياة.. وهي الطريق االس�لم إلحق�اق الحقوق التي 
تن�ادي بها الش�عوب املضطهدة واملغلوبة ع�ىل امرها، وهي يف كل 
االح�وال مبدأ يف الحي�اة طاملا كانت ركنا م�ن اركان الدعوات التي 
تنادي لاللتزام بها الرشائع السماوية ودعوات الشخصيات الدينية 
املقدسة، ومن ضمنها مرجعيتنا الرشيدة يف مدينة النجف االرشف.. 
فالس�الم، وعىل وفق هذا النهج، ال يعني عدم وجود االضطرابات، 
فاالضطراب�ات مهم�ا كان�ت حدتها تبق�ى محص�ورة يف حيزها 
املكان�ي لتحقي�ق اهدافها متى م�ا التزمت بتوجيه�ات املرجعية 
الرش�يدة، وأي خ�روج عن ه�ذه التوجيهات يعد كف�را وإلحادا يف 
مب�ادئ وتعالي�م ديننا الحنيف ال�ذي هو يف كل االحوال دس�تورنا 
ال�ذي نس�ري عىل وفق نهج�ه، وقد ش�ّخصت مرجعيتنا الرش�يدة 
حدود التظاهرات الت�ي اجتاحت مدن العراق، وقالت ان املحافظة 
عىل س�لمية التظاه�رات، وخلوها م�ن اعمال العن�ف والتخريب، 
تحظى بأهمية بالغة، وهي مسؤولية تضامنية يتحملها الجميع، 
فإنه�ا مثلما تقع عىل عاتق القوات االمنية بأن تحمي املتظاهرين 
الس�لميني وتفس�ح املجال لهم للتعبري عن مطالباتهم بكل حرية، 
تقع عىل عاتق املتظاهرين انفس�هم بأن ال يسمحوا  للمخربني ان 
يتقمص�وا هذا العنوان، ويندس�وا يف صفوفهم، ويقوموا باالعتداء 
عىل قوى االمن او عىل املمتلكات العامة او الخاصة، ويتس�ببوا يف 
االرضار بمصال�ح املواطن�ني، وقالت املرجعية الرش�يدة يف خطبة 
الجمعة ان مس�اندة القوات االمنية يف حفظ االمن واجب الجميع، 
وأش�ادت املرجعي�ة يف خطب�ة الجمع�ة ب�دور رجال العش�ائر يف 
حف�ظ االمن، وأدان�ت يف خطبتها ما حصل من مواجهات وس�فك 
دماء مؤخرا، ودعت جميع املترضرين اىل س�لوك السبل القانونية 
يف املطالب�ة بحقوقه�م، وطالب�ت االجه�زة القضائية بمحاس�بة 
ومعاقب�ة كل من اقرتف فع�ال إجراميا من أي طرف كان عىل وفق 
ما يحدده القانون، وح�ذرت املرجعية من املرتبصني بالبلد والذين 
يس�تغلون الجماهري املطالبة باالصالح�ات لتحقيق اهداف معينة 
تن�ال م�ن املصالح العليا للش�عب العراقي، وال تنس�جم مع قيمة 
االصلي�ة، وقال�ت إنها ل�كل العراقيني بال اختالف ب�ني انتماءاتهم 
وتوجهاته�م، وتعمل عىل تأم�ني مصالحهم العامة.. بهذه 
الروحية الس�محة والحكيمة تخاطب املرجعية 
الرشيدة ابناء شعب العراق، وتأمل املرجعية، 
يف كل خطبها، ان يتم اختيار رئيس وزراء 
ضمن املدة الدستورية، ووفقا ملا يتطلع 
اليه ابناء ش�عب العراق، بعيدا عن أي 
تدخالت خارجية.. فهل يعي اصحاب 
القرار م�ا ورد يف خطب�ة الجمعة، 
ويلتفتوا بجدية لتحقيق امنياتها، 
واع�ادة االم�ن واالم�ان لش�عب 
الع�راق قبل وق�وع الكارثة؟!.. 
ع�ى أن تكون ه�ذه الخطبة 
برنامج عمل ملن لم يستوعب 

الدرس.. عى.. عى.

انضم ممثل�ون ومغنون من م�رص واململكة العربية الس�عودية، 
بينه�م أس�يل عمران ومحمد هني�دي، إىل قائمة املش�اهري العرب 
الذين يفتحون حسابات عىل »تيك توك« الخاص بمقاطع الفيديو 
القص�رية عىل الهواتف املتحركة، مع إط�الق التحدي الجديد الذي 

.TikTokValentine#  يركز عىل نرش الحب
هذا وانضمت إىل املنصة الش�هرية ستة وجوه جديدة من املشاهري 
خالل هذا األس�بوع، ليحتضن هذا التطبيق مجموعة متنوعة من 
املواهب يف منطقة الرشق األوس�ط.. وه�م إىل »هنيدي وعمران«، 
»أيتن عامر، هنا الزاهد، مي عمر، وساندي الذين بدأوا مشوارهم 
عىل املنصة بإلهام املعجبني للمش�اركة يف هذا التحدي عرب الوسم 
#TikTokValentine، وملش�اركة اآلراء بموض�وع الحب من خالل 

إرس�ال الرس�ائل ألصدقائهم وعائالته�م، واختيار 
الورود املفضلة لديهم، واألفالم األكثر رومانس�ية 
بنظرهم، وقد حصد التحدي مش�اهدات تزيد عن 

40 مليون منذ إطالقه.
وفيما ش�اركت مي عمر به�ذا التحدي، وأخربت 
املتابعني بل�ون الزهور املفضل لديه�ا، وأغنيتها 
م�ن  واح�دة  إىل  تحياته�ا  وأرس�لت  املفضل�ة، 
صديقاتها املقربات. كش�فت أس�يل عمران عن 
أكثر اسم تحبه )أحمد(، وعن فيلمها الرومانيس 
األكث�ر  واملدين�ة   ،The Notebook املفض�ل  

رومانسية بالنسبة لها: فلورانس، إيطاليا.

نجوى كرم ترمي مناشير الحب على 
ساحة الشهداء

من خالل فيديو كليب غنائي جريء، طرحت، 
بلقيس فتحي، قبل أيام أغنية جديدة بعنوان 
»أرج�وك« أهدته�ا لجمهوره�ا ع�رب قناتها 
الرس�مية ع�ىل اليوتيوب، لتحتل به�ا الرتيند 
العرب�ي بعد انطالقها بس�اعات، خاصة أنها 
تخ�وض من خالل فكرة الكلي�ب للمرة األوىل 
قصة عائلي�ة اجتماعية مختلفة. ومن خالل 
نواع�م، نكش�ف ع�ن ترصيح بلقي�س يف ما 
يتعلّ�ق بأح�دث أغنياته�ا الت�ي أث�ارت جدالاً 
واس�عااً فور ط�رح بعض املقاط�ع الصغرية 
منها عرب مواقع التواصل االجتماعي وتناقلها 

رواد السوشيال ميديا.
ترند السعودية

برغم انش�غالها بالتحض�ريات األوىل لحفلها 
الغنائ�ي الجدي�د ضم�ن فعالي�ات مهرجان 
»ه�ال فرباي�ر« يف الكوي�ت بعد غيابه�ا ثالثة 
أعوام عن املش�اركة يف ليايل املهرجان، تراقب 
بلقي�س فتح�ي ردود الفع�ل األوىل ألغنيته�ا 
الجدي�دة »أرجوك« التي احتلّت الرتند األول يف 
السعودية عرب تويرت، وأطلق رواد السوشيال 

ميديا هاشتاغ خاصا يحمل اسم األغنية عرب 
تويرت لعرض تجارب مشابهة لقصة األغنية.
وأكدت بلقيس أنها س�عيدة جدااً بردود الفعل 
تجاه األغنية، حيث ملس�تها برس�ائل خاصة 
من الجمهور فور عرضها، خاصة أنها قّدمت 
من خالل هذه األغنية رسالة مهمة للجمهور 
بلقي�س  ووع�دت  الصل�ح.  مب�ادرة  وه�ي 
جمهوره�ا أنها س�تعرض كواليس التصوير 
فور وصول نسبة مشاهدة األغنية إىل املليون، 
متمّنيةاً أن تس�هم برس�التها الفنية هذه ولو 
بنحو بس�يط يف إعاة العالقات املقطوعة بني 

األشقاء واألصدقاء أيضااً.
مشروع عالمي 

عىل صعيد آخر، توّجه�ت بلقيس فتحي قبل 
أيام إىل الواليات املتحدة األمريكية، تحديدااً إىل 
والية لوس أنجل�س، للتحضري ملرشوع عاملي 
ضخم تتكّتم ع�ن تفاصيله، حيث عادت قبل 
أيام من هناك الرتباطاتها الفنية، ومن املقرر 
اإلعالن عن املرشوع بكل تفاصيله لحني إنهاء 

تحضرياته كاملة.

بلقيس فتحي: أتمنى أن تصل رسالة »أرجوك«

 سعد حمسن خليل

دبي تعفو عن مريم حسين بعد الحكم 
بسجنها وإبعادها

ح�رضت املمثلة املرصية، دنيا س�مري غانم، 
ع�رض مرسحي�ة »ع�الء الدي�ن« للمخ�رج 
مج�دي اله�واري من بطول�ة املمثل املرصي 
أحم�د ع�ز، مس�اء أم�س االول، عىل مرسح 

»كايرو شو« يف مدينة السادس من أكتوبر.
ورح�ب أحمد عز بها أم�ام الحضور، وطلب 

منها الصعود إىل املرسح يف ختام املرسحية.
وكان�ت إدارة »كاي�رو ش�و« قدمت عرضني 
متتالي�ني م�ن املرسحي�ة، الجمع�ة، نظ�رااً 
لإلقب�ال الجماه�ريي املتزايد، وحقق�ا إيرادااً 

كبريااً قارب املليون جنيه مرصي.
ويش�ارك يف بطولة »عالء الدين«، تارا عماد، 
محمد جمعة، محمد ثروت، هشام إسماعيل، 

سامي مغاوري، وإسالم إبراهيم.

أحمد عز يشيد بدنيا سمير 
غانم في »عالء الدين«

مغّردو الوطن العربي يتفاعلون مع وسم #لبنان_بقلبنا

مع انضمامهما وجملة مشاهير إلى منصة »تيك توك«

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

E mail: alzawraanews@yahoo.com
موبايل العالقات واالعالنات:   07812930999

أسيل عمران ومي عمر تشاركان في التحدي لعيد الحب


