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بغداد/ الزوراء:
ادان االتحاد العام للصحفيني العرب 
بقوة اإلعتداء الغاشم لقوات اإلحتالل 
تلفزي�ون  طاق�م  ع�ى  الصهيون�ي 
فلس�طني أثناء إعدادهم تقريراً حول 
إغالق قري�ة دير نظام ش�مال غرب 
رام الله. وق�ال االتحاد يف بيان تلقت 
“الزوراء” نسخة منه: إن هذا العدوان 
م�ن جان�ب ق�وات اإلحت�الل يهدف 

اىل تنفي�ذ سياس�ة تكمي�م األف�واه، 
الفلس�طينيني من  الصحفيني  ومنع 
أداء واجبه�م، وهو م�ا يتنايف مع كل 
القوان�ني الدولية وحقوق اإلنس�ان.
واك�د االتح�اد تضامن�ه م�ع نقابة 
الصحفي�ني الفلس�طينيني، مطالب�ا 
املنظمات اإلعالمية الدولية ومنظمات 
حقوق اإلنس�ان كافة بإستنكار هذا 

العدوان الغاشم.

بغداد/ الزوراء:
العالق�ات  لجن�ة  رئيس�ة  أعلن�ت 
املحام�ني، ش�هد  نقاب�ة  العام�ة يف 
الدليم�ي، ص�دور تعميم م�ن وزارة 
العدل لتس�هيل مه�ام املحامني عند 
زيارته�م الس�جون، الفت�ة إىل تأمني 
لقائه�م بموكليه�م وفق�اً للقانون.

تلق�ت  بي�ان  يف  الدليم�ي،  وقال�ت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه: إن »دائ�رة 
االص�الح والس�جون التابع�ة لوزارة 
الع�دل اص�درت تعميما إىل االقس�ام 
اعم�ال  لتس�هيل  كاف�ة،  الس�جنية 
املحامني«.وأضاف�ت الدليم�ي، وهي 
عض�و مجلس نقاب�ة املحام�ني، أن 
»الكتاب جاء بناًء عى طلب من لجنة 
العلق�ات العامة يف نقاب�ة املحامني، 
ويتضم�ن تس�هيل أعم�ال املحامني 

عن�د مراجعتهم األقس�ام الس�جنية 
التابعة للمديرية، وتقديم التسهيالت 
الالزم�ة لهم وضمان نجاح عملهم«.
وشددت عى أن »اهمية تسهيل عمل 
املحام�ني عند مراجعتهم للس�جون، 
وتس�هيل اإلجراءات الخاصة بإكمال 
بموكليه�م«. اللق�اء  أو  وكاالته�م 
ولفتت إىل أحقية املحامي يف »دراسة 
أي�ة قضي�ة واللق�اء باملحكومني أو 
املتهمني املوقوفني )إن وجدوا(، حتى 
قب�ل التوكل إعماالً لنص املادة )٢٧/ 
أوالً( م�ن قان�ون املحام�اة النافذ«.
وأك�دت الدليمي أن »الطلب املقدم إىل 
دائ�رة االصالح والس�جون نص عى 
اس�تثناء املحام�ني م�ن أي مواعي�د 
للزيارات التي تضعها دوائر اإلصالح 

والسجون بالعادة«.

بكني/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الس�لطات الصيني�ة، ام�س 
االثن�ني، ارتفاع ع�دد وفيات فريوس 
كورونا املس�تجد إىل 1770 ش�خصا، 
واملصاب�ني إىل 70548 ألف ش�خص، 
من�ذ  حال�ة   9419 نح�و  وش�فاء 
اكتش�اف هذه امل�رض القاتل.وقالت 
لجن�ة الصح�ة الوطني�ة بالصني يف 
بي�ان: “تلقت لجنة ش�ؤون الصحة 
معلوم�ات م�ن 31 مقاطع�ة، تؤكد 
جدي�دة،  إصاب�ة   2048 تس�جيل 
 70548 إىل  املصاب�ني  لريتف�ع ع�دد 
ألف ش�خص، وفارق، األح�د، الحياة 
أيضا 105 أشخاص، لرتتفع حصيلة 
وفيات فريوس “كورونا” يف الصني إىل 
1770”.وأش�ارت السلطات الصحية 

بإقلي�م هوبي الصيني بؤرة انتش�ار 
ف�ريوس كورونا الجديد اىل أن اإلقليم 
س�جل 1933 حال�ة إصاب�ة جدي�دة 
خالل ال�24 س�اعة األخرية.هذا وأكد 
ممثل لجنة الصحة الوطنية الصينية، 
مي فنغ، األحد، تراجع وترية اإلصابة 
بفريوس كورونا، قائال إن هذا مؤرش 
ع�ى أن تأثري قي�ود الس�فر وغريها 
من التدابري القاس�ية آخذ يف الظهور 
أدهان�وم  تي�دروس  وق�ال،  أخ�ريا. 
جيربيس�وس، املدي�ر الع�ام ملنظمة 
الصح�ة العاملية: “إن من املس�تحيل 
تحديد أين سينترش الوباء”. مضيفا: 
“نشعر بالقلق إزاء التزايد املستمر يف 

عدد الحاالت بالصني”.

موسكو - دمشق / متابعة الزوراء:
أك�د األمني الع�ام الس�ابق لجامعة الدول 
العربية، وزير الخارجية املرصي األسبق، 
عمرو موىس، أن عودة سوريا إىل الجامعة 
العربية س�تكون قريب�ة، فيما أعلن وزير 
النقل الس�وري، عيل حمود، امس االثنني، 
إع�ادة تش�غيل مط�ار حل�ب ال�دويل بعد 
تس�ع س�نوات عى توقفه.وقال موىس يف 
ترصي�ح لوكالة “س�بوتنيك” الروس�ية، 
عى هامش منتدى “فالداي”، ان س�وريا 
دولة عربية وس�تعود يف املستقبل القريب 
إىل مقعده�ا يف الجامع�ة العربية.وش�دد 
وزير الخارجية املرصي األس�بق عى دور 
الجامعة العربية املهم، وقال: “ال يزال دور 
الجامعة مهما جدا، ولكن نحن هنا نتكلم 

ع�ن نظام عرب�ي جدي�د ونظ�ام إقليمي 
جدي�د، وإىل أن يت�م ذلك ال يمك�ن أن ندير 
ظهرن�ا للجامع�ة العربية، ألنه�ا املنتدى 
الوحي�د ال�ذي يجم�ع ال�دول العربي�ة”.
وأش�ار م�وىس إىل ال�دور ال�ذي يمكن أن 
تلعبه الجامعة يف حل املشاكل التي يعاني 
منه�ا العال�م العرب�ي، والخالف�ات ب�ني 
الدول العربية.وأض�اف: “يمكن للجامعة 
العربية أن تلعب دورا كبريا يف حل األزمات 
العربي�ة إن كان ع�ن طري�ق الوس�اطة 
أو االنضم�ام إىل الق�وى الدولي�ة األخرى 
الت�ي تتعامل م�ع ه�ذه األزمات”.ويعقد 
منت�دى “فال�داي” ال�دويل للح�وار دورته 
التاس�عة يف العاصمة الروس�ية موسكو، 
بالتعاون م�ع معهد االس�ترشاق الرويس 

تح�ت عن�وان “ال�رشق األوس�ط يف زمن 
التغريات نحو هندس�ة استقرار جديدة”.
ويبح�ث املؤتمر خالل يوم�ي عمله يف 17 
و18 فرباير يف موس�كو، وبمشاركة أكثر 
من 50 مسؤوال وخبريا من 20 دولة، أهم 
التحدي�ات والس�يناريوهات التي تحملها 

عرشينيات هذا الق�رن يف جعبتها ملنطقة 
الرشق األوسط.ويف سياق اخر، أعلن وزير 
النقل الس�وري، عيل حمود، إعادة تشغيل 
مطار حلب الدويل بعد تس�ع س�نوات عى 
الس�ورية  األنباء  توقفه.وبحس�ب وكالة 
“سانا”، فقد أش�ار الوزير السوري إىل أن 
املط�ار س�يبارش عمله غ�دا األربعاء، وأن 
أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق 
إىل حل�ب، مع برمجة رح�الت إىل القاهرة 
ودمش�ق يف األيام القليل�ة القادمة.وكان 
محافظ حلب، حس�ني دي�اب، قد أعلن يف 
أغسطس/ آب من العام املايض، أن املطار 
ال�دويل أصبح جاهزا، وأن إعادة تش�غيله 
س�تكون قريب�ة عند حل بعد اإلش�كاالت 
والظروف األمنية.وحرر الجيش الس�وري 

كام�ل مدينة حل�ب يف نهاية ع�ام 2016، 
فيما أطلق عملية عس�كرية لتحرير ريف 
حلب الشمايل الغربي وريف حماة الشمايل 
ومحافظ�ة إدل�ب يف الس�ادس من ش�هر 
ماي�و/ أيار امل�ايض، وتمكن م�ن تحرير 
عدد من البل�دات والقرى.واحتفلت مدينة 
حل�ب، األح�د  17 فرباير/ ش�باط 2020، 
بتحرير أغل�ب مناطق حل�ب وريفها من 
املجموعات اإلرهابية، مما ساهم يف إعادة 
األمن إىل املنطق�ة املحيطة باملطار الدويل.
واستطاعت وحدات من الجيش السوري، 
امس االثنني، التقدم يف ريف حلب الغربي، 
وس�يطرت عى مناطق وق�رى برسطون 
وحور وعنج�ارة، بعد مع�ارك عنيفة مع 

املجموعات اإلرهابية.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يرتقب مجل�س الن�واب تحديد موعد 
رس�مي لعق�د جلس�ة التصويت عى 
من�ح الثق�ة للكابين�ة الوزاري�ة التي 
يعت�زم رئيس ال�وزراء املكلف، محمد 
ع�الوي، تقديمه�ا امام الربمل�ان، بعد 
ان شهدت الساعات املاضية اجتماعا 
املكل�ف  ال�وزراء  لرئي�س  مش�رتكا 
وقادة الكتل السياس�ية لطرح اسماء 
املرش�حني الجدد للحقائ�ب الوزارية 
يف كابينت�ه املؤقت�ة.. وال ي�زال تحقق 
النصاب القانوني يف جلسة منح الثقة 
للكابينة الجديدة هو الهاجس االول يف 
اجتماعات ق�ادة الكتل، وذلك لضمان 
تمري�ر التصوي�ت بأغلبي�ة الثلثي��ن 
ع�ى  الن�واب  مجل�س  اعض�اء  م�ن 

مرش�حي الحكوم�ة املؤقتة برئاس�ة 
ع�الوي.. اىل ذل�ك، افصحت اوس�اط 
نيابي�ة ع�ن ترسيب�ات اولي�ة لبعض 
املرش�حني الجدد للحقائ�ب الوزارية 
يف تش�كيلة الحكوم�ة املؤقت�ة الت�ي 
يعت�زم رئيس الوزراء املكلف تقديمها 
اىل الربمل�ان خ�الل االس�بوع الح�ايل.
ومن ضمن املرش�حني الجدد، الفريق 
الركن عبد الوهاب الس�اعدي لحقيبة 
جمع�ة  والفري�ق  الداخلي�ة،  وزارة 
عن�اد لحقيب�ة وزارة الدفاع، وس�الم 
وزارة  لحقيب�ة  سميس�م مرش�ح�ة 
التعليم العايل، وعيل الدهوي مرش�حا 
واحم�د  االتص�االت،  وزارة  لحقيب�ة 
رايض مرشحا لحقيبة وزارة الشباب 
والرياضة، فيما اشارت مصادر اخرى 

اىل وجود حوارات حول ترشيح صفية 
الس�هيل او ص�الح التميم�ي لحقيبة 
ابلغ�ت  باملقاب�ل،  الخارجي�ة.  وزارة 
الكت�ل السياس�ية ممثليها يف مجلس 
النواب ان رئيس الوزراء املكلف بصدد 
عرض اس�ماء ع�دة مرش�حي�ن لكل 
حقيب�ة وزارية يف تش�كيلة الحكومة 
املؤقت�ة، لضم�ان التصوي�ت بالق�در 
املمكن عى منح الثق�ة لكابينته التي 
ال تزال منقوص�ة حتى اآلن.. وتعليقا 
ع�ى ذل�ك، اكدت كتل�ة بي�ارق الخري 
النيابية انتهاء رئي�س الوزراء املكلف 
محم�د ع�الوي م�ن إكم�ال كابينته 
الوزاري�ة، وترش�يح ال�وزراء الج�دد 
لشغل الحقائب الوزارية.  وقال رئيس 
الكتل�ة، النائ�ب محمد الخال�دي، ل�« 

الحكوم�ة  ان«تش�كيلة    :« ال�زوراء 
املؤقتة اكتملت وهي جاهزة للتصويت 
حالي�ا  ل�و ت�م عق�د جلس�ة برملانية 
». وبش�أن املعايري التي ت�م بموجبها 
اختي�ار  املرش�حني الج�دد للحقائب 
الوزارية، اوض�ح الخالدي ان« رئيس 
الوزراء املكل�ف، محمد عالوي، التقى 
بنح�و 100 ش�خصية م�ن مختل�ف 
األطي�اف واملكون�ات، واخت�ار منهم 
22 وزي�راً ع�دا بعض ال�وزارات التي 
وض�ع لها أكث�ر من خي�ار أو بديل يف 
حال لم يمِض املرش�ح أمام الربملان«. 
مبين�ا أن«ع�الوي لم يطل�ع أحداً من 
املقرب�ني  عى أي اس�م من األس�ماء 
التي اختارها لشغل املناصب الوزارية 
يف كابينت�ه الجدي�دة ».وكان رئي�س 

الوزراء املكلف، محمد عالوي، اجتمع 
م�ع ق�ادة الكت�ل السياس�ية لطرح 
اس�ماء املرش�حني الج�دد يف كابينته 
املؤقت�ة، ليتس�نى ألعض�اء مجل�س 
النواب معرفة الش�خصيات املرشحة 
للحقائ�ب الوزارية. وق�ال النائب عن 
يف  الالم�ي،  ع�يل  س�ائرون،  تحال�ف 
حديث صحفي: ان » عالوي س�يقدم 
19 مرش�حا لكابينته املؤقت�ة، عدا 3 
وزراء سيؤخر تقديمهم الحقا، وربما 
تكون وزارتا املالية والبلديات ووزارة 
أخ�رى ». مبين�ا ان » رئي�س الوزراء 
املكلف ل�م يخرت املتحزبني واألس�ماء 
الت�ي حاولت فرضها األحزاب عليه ». 
مرجحا امكانية تمرير كابينة عالوي 

خالل هذا االسبوع.

بيارق اخلري لـ           : تشكيلة احلكومة اجلديدة جاهزة للتصويت يف أقرب جلسة برملانية 
عالوي سيقدم عدة مرشحني لكل حقيبة وزارية وتأجيل عرض 3 حقائب

بروكسل/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الخارجية اإليطايل، لويجي دي مايو، أن 
االتحاد األوروبي واف�ق عى بدء مهمة ملنع دخول 
األس�لحة إىل ليبي�ا، عق�ب محادث�ات ب�ني وزراء 
خارجي�ة دول التكت�ل البال�غ عدده�ا 27 دولة يف 
بروكس�ل. وقال “االتحاد األوروب�ي ملتزم بمهمة 
جوي�ة وبحري�ة، وهناك ج�زء منها ع�ى األرض، 
لحظر األس�لحة ودخ�ول األس�لحة إىل ليبيا”.كما 
أوضح أن املهمة ليس�ت إحياء للعملية “صوفيا”، 
وسيتم نرشها عى الس�احل الرشقي لليبيا، حيث 
يج�ري تهريب الس�الح.ووافقت الدول األعضاء يف 
االتحاد عى تقديم س�بع طائرات وس�بعة زوارق 
للمهم�ة يف حال توفره�ا. وأتى ق�رار االتحاد عى 

الرغ�م من تخوف بعض الدول األوروبية من تدفق 
املهاجرين خالل عملي�ات املراقبة البحرية لعملية 
تدفق السالح إىل ليبيا، التي أضحت، بحسب تقرير 
سابق لألمم املتحدة، أكرب مخزون للسالح املتفلت.

ويف وقت سابق امس، أكد، جوزيف بوريل، منسق 
السياس�ة الخارجي�ة يف االتح�اد األوروب�ي، قبيل 
دخوله إىل االجتماع حول ليبيا، أن رس�الة املبعوث 
األممي إىل ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة إلطالق 
النار وحظر األسلحة.وأضاف: أن الوضع يف امليدان 
وعى األرض س�يئ ج�داً. محذراً من فش�ل الدول 
املجتمعة من االتفاق حول مسألة املراقبة البحرية 
لتدف�ق الس�الح إىل ليبي�ا، بس�بب توج�س بعض 

البلدان، وعى رأسها النمسا.

الزوراء/ خاص:
اك�د محافظ بغداد الس�ابق، ف�الح الجزائ�ري، ان 
القض�اء هو الفيص�ل بعودته اىل منص�ب املحافظ 
من جديد.وقال الجزائري يف حديث ل�”الزوراء”: انه 
بع�د صدور قرار القضاء االداري لعودتنا اىل منصب 
محافظ بغ�داد، ننتظر بعض االج�راءات القانونية 
للمب�ارشة بمهامنا فعليا. واض�اف: نحن احتكمنا 
اىل القضاء وهو الفيصل بعودتنا اىل املنصب. مؤكدا 
التزامه بأي قرار يصدر من القضاء بشأنه.واصدرت 
محكمة القضاء اإلداري، يف وقت سابق، قرارا بإعادة 
محافظ بغداد السابق، فالح الجزائري، اىل منصبه، 
وإلغ�اء قرار مجلس محافظة بغداد الخاص بقبول 
اس�تقالته.وكان مجلس محافظة بغداد قد صوّت، 

العام املايض، عى االس�تقالة التي قدمها املحافظ، 
فالح الجزائري، من منصبه، وصّوت املجلس بعدها 
عى انتخاب، حمد جابر العطا، محافظا جديدا بدال 

من املستقيل فالح الجزائري.

اخلارجية تكشف لـ            تفاصيل مشاركة العراق يف مؤمتر ميونخ وتعلن أبرز مباحثات احلكيم مع نظرائه 
حبثت خطة هرمز للسالم ورفع احلظر عن اخلطوط اجلوية العراقية يف أملانيا

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة الخارجية عن تفاصيل 
مشاركة العراق بمؤتمر ميونخ الدويل 

لالم�ن، وفيم�ا اعلنت اب�رز مباحثات 
وزي�ر الخارجية، محمد ع�يل الحكيم، 
م�ع نظرائ�ه بالعالم، اك�دت ان خطة 

ع�ن  الحظ�ر  ورف�ع  للس�الم  هرم�ز 
الخطوط الجوية العراقية يف املانيا اهم 

مباحثات العراق باملؤتمر.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، احمد 
الصح�اف، يف حديث ل�”ال�زوراء”: ان 
الع�راق ش�ارك بوف�د رفيع املس�توى 
برئاس�ة وزير الخارجي�ة، محمد عيل 
الحكي�م، ضمن اعم�ال مؤتمر ميونخ 
ال�دويل لالمن لدورته ال�� 56 من العام 
ج�دول  ان  مبين�ا:   .2020 الج�اري 
اعم�ال الوزي�ر يف املؤتم�ر احتوى عى 
اكث�ر من 20 لق�اًء ثنائيا م�ع نظرائه 
ومع ش�خصيات عاملي�ة. واوضح: ان 
امللف�ات الت�ي تباحثه�ا الحكي�م م�ع 
املس�ؤولني بدول العال�م تركزت حول 
االم�ن ومواجه�ة ايدلوجي�ة التطرف 
التكفريي، ومس�تقبل العراق بعالقاته 
مع الناتو، وكذلك دعم الجهود الثنائية 
عى املس�توى الس�يايس والدبلومايس 
بني الع�راق وكل رشكائ�ه واصدقائه، 
الع�راق  نظ�ر  وجه�ة  اىل  باالضاف�ة 
بم�ا يتعل�ق بأمن املالح�ة يف منطقتي 
الخليج وهرم�ز، وايضا بح�ث اهمية 
ب�ني  التصعي�د  خف�ض  ورضورة 
طه�ران وواش�نطن. وتاب�ع: كما اكد 
الحكيم، خالل مباحثاته، عى س�يادة 
الع�راق ورضورة احرتامه�ا م�ن قبل 
االط�راف كاف�ة، وتجنيب الع�راق بأن 
يك�ون منصة لل�رصاع او أرضا لتبادل 

الرصاع�ات والخالف�ات بأي مس�توى 
او ش�كل كان. واش�ار اىل: ان الوزي�ر 
الحكي�م التق�ى العدي�د م�ن نظرائ�ه 
العرب عى املستوى الكويتي والعماني 
وامل�رصي، وكذلك أمني ع�ام الجامعة 
العربي�ة، ام�ا  عى املس�توى االوروبي 
فقد التقى نظراءه االس�توني واالملاني 
واالرميني، ووزيرة الجيوش الفرنسية، 
وايضا مع ش�خصيات اوروبية اخرى، 
ام�ريكا.  م�ن  الس�يناتورات  وبع�ض 
مبين�ا: ان الحوارات كله�ا كانت تركز 
ع�ى مب�ادئ تعزي�ز الس�يادة واالمن  
،وتعزيز االستقرار والحث الدويل لدعم 
العراق يف مرحلة االس�تقرار واالعمار. 
ولف�ت اىل: ان الحكيم اكد عى رضورة 
احرتام سيادة العراق، ودعا املانيا لرفع 
الحظر عن الخطوط الجوية العراقية، 
وطل�ب ايض�ا دعما رس�ميا فرنس�يا 
م�ن نظ�ريه الفرن�ي للحف�اظ ع�ى 
مكتس�بات العراق، وايضا تباحث مع 
نظريه الكويتي وتبادال وجهات النظر، 
وكان االرسى واملفق�ودون الكويتيون 
عى رأس املباحثات، وتفعيل مخرجات 
مؤتمر الكويت لدعم العراق لالستقرار 

واالعمار.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7192    الثالثاء    18    شباط     2020 No: 7192   Tue    18     Feb    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:

للقوات  العام  القائد  باسم  الناطق  نفى 

خلف،  الكريم  عبد  الركن  اللواء  املسلحة، 

خلف  التظاهرات.وقال  إلنهاء  نوايا  أي  وجود 

كفله  حق  »التظاهر  إن  صحفي:  ترصيح  يف 

أي  »ال توجد  أنه  والقانون«.وأضاف  الدستور 

بعد  التظاهرات  إلنهاء  األمنية  للقوات  نوايا 

محمد  حكومة  عى  النواب  مجلس  تصويت 

توفيق عالوي«.

مكتب القائد العام: ال صحة 
لوجود نوايا إلنهاء التظاهرات

احتاد الصحفيني العرب يدين اإلعتداء 
اإلسرائيلي على طاقم تلفزيون فلسطني

العدل تصدر تعميما بتسهيل دخول 
احملامني إىل السجون

ارتفاع ضحايا كورونا إىل 1770 
وإصابة أكثر من 70 ألفا آخرين  

االحتاد األوروبي يوافق على بعثة تراقب 
تدفق السالح لليبيا

اجلزائري لـ        : القضاء هو الفيصل 
بعودتي إىل منصب حمافظ بغداد

صندوق اإلسكان يكشف عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنني

االخريةمبناسبة عيد نوروز.. إليسا حتيي حفال غنائيا يف العراق 

ص 5

األمم املتحدة تدين استخدام أسلحة  
الصيد ضد احملتجني يف العراق

بغداد/ الزوراء:
دانت مبعوثة األمني العام األمم املتحدة 
يف العراق، جنني بالس�خارت، استخدام 
أس�لحة الصيد ض�د املحتجني.وذكرت 
يف بي�ان صحف�ي »تواصل بعث�ة األمم 
املتحدة ملس�اعدة الع�راق تلقي مزاعم 
موثوق�ة عن املحتجني املس�املني الذين 
اس�تهدفوا ببنادق الصي�د عى الطريق 
والخيالن�ي يف  التحري�ر  ميدان�ي  ب�ني 
بغ�داد مس�اء 14 و 15 و 16 ش�باط/ 
االستخدام  ذلك  »أدى  فرباير«.وأضافت 
األق�ل،  ع�ى  ش�خصا   50 إصاب�ة  إىل 
وبحس�بما ورد، أصيب ع�دد من أفراد 
األمن، بما يف ذلك بواس�طة كريات من 
أس�لحة الصي�د أو الحج�ارة أو قناب�ل 
محافظ�ة  م�ن  ووردت  املولوت�وف، 
كرب�الء أيض�ا مزاع�م حول اس�تخدام 
املقذوفات الحركية املماثلة، مما تسبب 
يف إصاب�ة أكث�ر م�ن 150 محتج�ا يف 
ش�هر يناير وحده«.وقالت بالسخارت 
»ندين بش�دة اس�تخدام بن�ادق الصيد 
برصاص الطيور، والتي تس�ببت )مرة 
أخرى( يف أع�داد كبرية من اإلصابات يف 

االحتجاج�ات األخرية«.ودعت املبعوثة 
األممي�ة الس�لطات إىل منع اس�تخدام 
القوة، ومحاسبة املسؤولني عن إساءة 
اس�تخدام الق�وة. وبين�ت أن »النم�ط 
املس�تمر الس�تخدام القوة املفرطة مع 
وجود جماعات مس�لحة يتم تحديدها 
بش�كل غامض ووالءات غ�ري واضحة، 
يمثل مصدر قلق أمني خطري، يجب أن 
تتم معالجتها بش�كل عاجل وحاس�م، 
ويجب حماية املتظاهرين السلميني يف 

جميع األوقات«.

بعد 9 سنوات... إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يف الشمال السوري
عمرو موسى يؤكد أن عودة سوريا إىل اجلامعة العربية ستكون قريبة 

بغداد/ الزوراء:
اربيل  محافظة  يف  للصحفيني  املهنية  الكفاءة  اختبار  العراقيني  الصحفيني  نقابة  اجرت 
بإقليم كردستان.وذكرت النقابة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه جرت عى قاعة 
املتواجدين  املهنية للصحفيني  الكفاءة  اختبارات  االثنني،  اربيل، صباح امس  فندق بيست 
املكونة  املركزية  اللجنة  وبإرشاف  الدين،  وصالح  ونينوى  االنبار  محافظات  من  اربيل  يف 
من الدكتور هادي حسن عليوي، والدكتور يونس عباس، والزميل ماهر محمد، مسؤول 
اختبارات املصورين، والدكتور احمد الراشد )منسقا(. واضافت: انه شارك يف االختبار اكثر 
من خمسني صحفيا يعملون يف مختلف املؤسسات االعالمية يف اربيل واملحافظات الشمالية 
الذين يسعون  العراقيني، فضال عن  الصحفيني  نقابة  اىل  االنتساب  يرومون  االخرى ممن 
اىل تغيري صفة العضوية. وعرّب املشاركون يف االختبار، بحسب البيان، عن شكرهم لنقيب 

الصحفيني العراقيني، مؤيد الالمي، عى هذه االلتفاتة ورعايته للصحفيني يف كل مكان.

نقابة الصحفيني جتري اختبار الكفاءة 
املهنية للصحفيني يف أربيل

امانة بغداد تنظف الطريق من ساحة اخلالني باجتاه احلضرة القادرية
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سياسة

حبثت خطة هرمز للسالم ورفع احلظر عن اخلطوط اجلوية العراقية يف أملانيا

اخلارجية تكشف لـ          تفاصيل مشاركة العراق يف مؤمتر ميونخ 
وتعلن أبرز مباحثات احلكيم مع نظرائه 

العراقيون حيتلون املرتبة الرابعة باألكثر زيارة ملدينة بورصة الرتكية

املالكي يؤكد أهمية التهيئة إلجراء انتخابات 
وتشكيل حكومة حتظى بدعم اجلميع

موقع أمريكي: واشنطن نشرت 20 
ألف جندي يف الشرق األوسط منذ 

الربيع املاضي

الزوراء/ حسني فالح:

كشفت وزارة الخارجية عن تفاصيل مشاركة 

وفيما  لالمن،  الدويل  ميونخ  بمؤتمر  العراق 

الخارجية، محمد  ابرز مباحثات وزير  اعلنت 

ان  اكدت  بالعالم،  نظرائه  مع  الحكيم،  عيل 

خطة هرمز للسالم ورفع الحظر عن الخطوط 

الجوبية العراقية باملانيا اهم مباحثات العراق 

باملؤتمر .

وقال املتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، 

العراق شارك بوفد  ان  يف حديث لـ”الزوراء”: 

رفيع املستوى برئاسة وزير الخارجية، محمد 

ميونخ  مؤتمر  اعمال  ضمن  الحكيم،  عيل 

56 من العام الجاري  الدويل لالمن لدورته الـ 

يف  الوزير  اعمال  جدول  انه  مبينا:   .2020

املؤتمر احتوى عىل اكثر من 20 لقاًء ثنائيا مع 

نظرائه ومع شخصيات عاملية  .

الحكيم  تباحثها  التي  امللفات  ان  واوضح: 

حول  تركزت  العالم  بدول  املسؤولني  مع 

االمن ومواجهة ايدلوجية التطرف التكفريي، 

الناتو، وكذلك  العراق بعالقاته مع  ومستقبل 

السيايس  املستوى  عىل  الثنائية  الجهود  دعم 

رشكائه  وكل  العراق  بني  والدبلومايس 

العراق  نظر  وجهة  اىل  باالضافة  واصدقائه، 

الخليج  منطقتي  يف  املالحة  بأمن  يتعلق  بما 

وهرمز، وايضا بحث اهمية ورضورة خفض 

التصعيد بني طهران وواشنطن .

وتابع: كما اكد الحكيم، خالل مباحثاته، عىل 

قبل  من  احرتامها  ورضورة  العراق  سيادة 

يكون  بأن  العراق  وتجنيب  كافة،  االطراف 

الرصاعات  لتبادل  ارضا  او  للرصاع  منصة 

والخالفات بأي مستوى او شكل كان. 

واشار اىل: ان الوزير الحكيم التقى العديد من 

نظرائه العرب عىل املستوى الكويتي والعماني 

العربية،  الجامعة  واملرصي، وكذلك أمني عام 

التقى  فقد  االوروبي،  املستوى  عىل  اما  

نظراءه االستوني واالملاني واالرميني، ووزيرة 

شخصيات  مع  وايضا  الفرنسية،  الجيوش 

من  السيناتورات  وبعض  اخرى،  اوروبية 

تركز  كانت  كلها  الحوارات  ان  مبينا:  امريكا. 

وتعزيز  واالمن،  السيادة  تعزيز  مبادئ  عىل 

االستقرار والحث الدويل لدعم العراق يف مرحلة 

االستقرار واالعمار. 

ولفت اىل: ان الحكيم اكد عىل رضورة احرتام 

عن  الحظر  لرفع  املانيا  ودعا  العراق،  سيادة 

الخطوط الجوية العراقية، وطلب ايضا دعما 

للحفاظ  الفرنيس  نظريه  من  فرنسيا  رسميا 

مع  تباحث  وايضا  العراق،  مكتسبات  عىل 

النظر، وكان  وتبادال وجهات  الكويتي  نظريه 

رأس  عىل  الكويتيون  واملفقودون  االرسى 

الكويت  مؤتمر  مخرجات  وتفعيل  املباحثات، 

لدعم العراق لالستقرار واالعمار.

وزاد بالقول: ان الوزير ناقش ايضا مع جميع 

اللجان  مخرجات  التقاهم،  الذين  نظرائه، 

العراقية املشرتكة، حيث هناك اللجنة العراقية 

واللجنة  املرصية  العراقية  واللجنة  الكويتية 

العراقية الربيطانية واللجنة العراقية  االملانية 

وغري ذلك. مبينا: ان للعراق لجانا مشرتكة مع 

مختلف دول العالم من رشكائه واصدقائه.

هذه  جميع  مع  بحث  الوزير  ان  واوضح: 

ومخرجاتها،  اللجان  هذه  تفعيل  االطراف 

بالسري  عليه  ومتفق  عاجل  بشكل  والبدء 

وهو  للعراق،  منفعة  اكثر  تكون  صيغ  نحو 

االستقرار  مرحلة  وهي  الحالية،  مرحلته  يف 

والتنمية واالعمار. الفتا اىل: ان الوزير اكد عىل 

لدى  االمنية  الخربات  من  االستفادة  رضورة 

الدول املشاركة يف املؤتمر يف اطار دعم العراق 

له  يتعرض  ما  ازاء  وعاملي  عام  رأي  وخلق 

العراق من انتهاكات.

بمؤتمر  العراق  مشاركة  خالل  انه  وتابع: 

وزير  خالله  من  يؤكد  كان  والذي  ميونخ، 

تصب  وحوارات  صيغ  ايجاد  كيفية  الحكيم 

بدعم االمن واالستقرار بالعراق نتيجة ملا يمر 

به من ظروف. مبينا: ان الوزير قدم مقرتحات 

لبعض القضايا العالقة عىل مستوى املنطقة، 

افغانستان،  وكذلك  ولبنان،  سوريا  السيما 

املسمى  للسالم  ايران  ملقرتح  ايضا  وتطرق 

بخطة هرمز للسالم.

ركز  التي  املحاور  اهم  ان  الصحاف:  واكد 

عليها الوزير، خالل املؤتمر، هي عدم التدخل 

الدعم  وتقديم  للبلدان،  الداخلية  بالشؤون 

السيادة  يعزز  بشكل  واالستخباري  االمني 

لهذه  االمنية  القدرات  وبناء  الوطنية،  للدول 

اطراف  وتشجيع  االرهاب،  ملواجهة  الدول 

الخالف عىل الجلوس اىل طاولة الحوار، السيما 

يف سوريا وليبيا، وكذلك اليمن .

ولفت اىل: ان الوزير بنينّ موقف العراق بشأن 

العراق مع  ان  اكد  للسالم، حيث  خطة هرمز 

التوتر  خفض  عىل  لتنعكس  االمن  مساعي 

باملنطقة، وابعادها عن شبح الحرب، عىل ان 

جمعاء.  املنطقة  دول  يضم  تشاركيا  يكون 

مشريا اىل: ان املؤتمر شاركت فيه بعض الدول 

واالمارات  وبريطانيا  وفرنسا  امريكا  مثل 

نظرائه  مع  العراق  تناول  حيث  والسعودية، 

من هذه االطراف تعزيز االمن وسيادة العراق، 

وتبادل القدرات االمنية واالستخبارية.

واوضح: ان جملة اللقاءات تلخصت بالتأكيد 

ودعم  العراق،  سيادة  احرتام  رضورة  عىل 

جهود العراق ليكون عامل االستقرار والتوافق 

االرايض  الستخدام  السماح  وعدم  باملنطقة، 

العراقي ساحة للرصاعات، مشددا عىل التزام 

الدبلوماسية  للبعثات  الحماية  بتوفري  العراق 

بشكل  والعمل  الدبلوماسيني،  وحماية 

التوتر  حدة   تخفيض  عىل   وحقيقي  جاد 

باملنطقة.

انقرة/ متابعة الزوراء:

ان  الرتكية  االحصاء  هيئة  اعلنت 

العراقيني جاؤوا باملرتبة الرابعة بأكثر 

الرتكية  بورصة  ملدينة  زيارة  العرب 

خالل العام املايض 2019.

وقالت الهيئة، يف بيان لها، ان “والية 

العام  استقبلت  البالد،  بورصة غربي 

و231  ألف  و600  مليونا  املايض، 

سائحا، 400 ألف منهم من األجانب، 

الزوار  إجمايل  ربع  العرب  ل  شكنّ فيما 

ألف   150 نحو  أي  األجانب،  من 

زائر”.

واضافت الهيئة ان “مواطني الكويت 

األكثر  األجانب  الزوار  قائمة  تصدروا 

زيارة ل بورصة، وذلك بـ 64 ألفا و606 

زائرين، تالهم السينّاح السعوديون بـ 

36 ألفا و211 زائرا”.

“السوريني  ان  اىل  الهيئة  واشارت 

جاؤوا باملرتبة الثالثة بـ 9 االف و838 

العراقيون  السياح  تالهم  سائحا، 

و298  آالف   8 بعدد  الرابعة  باملرتبة 

القطريني  السواح  ثم  ومن  سائحا، 

بـ 7 االف و610 سائحني، ومن ثم 6 

االف و541 سائحا بحرينيا، و6 االف 

و533 سائحا اردنيا.

بغداد/ الزوراء:
القانون،  دولة  ائتالف  رئيس  اكد 
نوري املالكي، أهمية التهيئة إلجراء 
حكومة  تشكيل  اجل  من  انتخابات 
تحظى بدعم الجميع وتلبي مطالب 

الجماهري.
عقب  صدر  بيان  يف  املالكي،  وقال 
استقباله بمكتبه سفري اسبانيا لدى 
ايسكوبار،  خوسيه  خوان  العراق، 
تطورات  استعرضا  الجانبني  إن 
االوضاع السياسية واألمنية يف البالد 
بحثا  كما  عامة،  بصورة  واملنطقة 
بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  سبل 

البلدين الصديقني.
تضافر  أهمية  عىل  املالكي  واكد 
السياسية  القوى  بني  الجهود 
والشعبية لتجاوز التحديات والتهيئة 
تشكيل  اجل  من  انتخابات  إلجراء 
بدعم  تحظى  منتخبة  حكومة 
تقديم  عىل  قادرة  وتكون  الجميع، 
الجماهري  مطالب  وتلبي  الخدمات، 

لتحقيق االستقرار يف العراق .
ايسكوبار،  السفري،  أعرب  بدوره، 
الجهود  كل  لدعم  بالده  استعداد 
وإبعاد  األجواء،  لتهدئة  الرامية 

االزمات عن العراق واملنطقة .

واشنطن/ متابعة الزوراء: 
بأن  االثنني،  أمس  األمريكي،  ريزستنس”  “بوبيولر  ملوقع  تقرير  أفاد 
بمقدار  األوسط  الرشق  زادت عدد قواتها يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 

20 الف جندي منذ الربيع املايض مستغلة حالة العداء مع إيران.
من  املزيد  لتربير  الحروب  تستخدم  املتحدة  الواليات  إن  التقرير:  وذكر 
امريكا  امتالك  أن  إىل  مشريا  العالم.  أنحاء  جميع  يف  العسكرية  النزعة 
800 قاعدة تغطي جميع أنحاء العالم، وإذا كان التاريخ أي مؤرش، فمن 
املؤكد أن تؤدي الحرب األمريكية يف إيران إىل زيادة يف امليزانيات العسكرية 

اإلجمالية.
وأضاف التقرير: يف الواقع استخدمت الواليات املتحدة عداءها مع إيران 
 20 لتربير زيادة الوجود العسكري األمريكي يف الرشق األوسط بمقدار 

ألف جندي منذ الربيع املايض.
التواجد األمريكي  إنهاء  العراق يشهد حراكا سياسيا من أجل  يذكر أن 
يف أراضيه، فيما تؤكد اإلدارة األمريكية انها لن تسحب جيشها، عازية 
السبب إىل أنها مرتبطة باتفاقية مع الحكومة العراقية ووجود قواتها 

رضوري ملحاربة اإلرهاب. 
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نـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة  يرسُّ
.)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علماً ان ثمن مستندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون$ هو )1000000( مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار 
غري قابل للرد ويتحمل من سرتسو عليه املناقصة اجور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمال املماثلة مع العرض. اما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسبة 1% من قيمة 
العـرض تقـدم عىل شـكل خطاب ضمان نافذ ملدة سـنة كاملة وال يطلـق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكـة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصـدق او كفالة مرصفية ضامنة او 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علماً ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شـكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية 
او صك مصدق او مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفاً علماً ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحاً يوم الخميس 2020/3/12.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق, ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              إعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية



خمرج “الفخفاخ” حتى اخلميس

تونس/األناضول:
 ق�ال خب�ران تونس�يان إن�ه يمكن 
إلي�اس  لرئي�س الحكوم�ة املكلّ�ف، 
الفخفاخ، الخروج من أزمة تش�كيل 
الحكوم�ة، خالل ما تبق�ى من املهلة 
املس�موح به�ا ل�ه تنته�ي بع�د غ�ٍد 
الخمي�س، بإتب�اع جمل�ة خي�ارات، 
أهّمها س�حب أس�ماء م�ن تركيبته 
الحكومي�ة املقرتح�ة، وإرشاك حزب 

“قلب تونس” )ليربايل(.
وشدد الخبران، يف حديت لألناضول، 
ع�ى أن الفخف�اخ ال يمكن�ه تمري�ر 
حكومت�ه يف الربمل�ان بالرتكيبة التي 
أعلنها مس�اء الس�بت املايض، يف ظّل 
انسحاب حركة “النهضة” )إسالمية( 

منها، وقرارها عدم منحها الثقة.
وأعل�ن الفخفاخ أنه ق�ّرر مع رئيس 
الب�الد، قيس س�عّيد، بح�ث احتمال 
تعديل التشكيلة الحكومية املقرتحة، 
يف ض�وء ق�رار “النهض�ة” )54 نائًبا 
م�ن 217( االنس�حاب منه�ا، وعدم 

التصويت لها يف الربملان.
وتض�م تركيبة الفخف�اخ 30 حقيبة 
قب�ل  عليه�ا  االتف�اق  ت�م  وزاري�ة 
انس�حاب “النهض�ة”، التي تصدرت 
نتائج االنتخاب�ات الربملانية األخرة، 

يف أكتوبر/ ترشين األول املايض.
وأعلن�ت “النهض�ة”، قبيل الكش�ف 
عن تش�كيلة الحكومة، أنها لن تمنح 
الثق�ة لحكوم�ة الفخف�اخ؛ بس�بب 
إرصاره ع�ى رف�ض مطل�ب الحركة 
بتش�كيل “حكومة وح�دة وطنية ال 
تقيص أحًدا”، يف إشارة إىل عدم إرشاك 
ح�زب “قل�ب تون�س” )38 نائًبا( يف 

الحكومة.
تعديل الرتكيبة الحكومية

وق�ال كمال الش�ارني، كاتب ومحلل 
سيايس، لألناضول، إن “املّدة املتبقية 
أم�ام الفخف�اخ )تنته�ي الخميس( 
كافي�ة لتكوي�ن تش�كيلة حكومي�ة 

جديدة”.
ورأى أن “الح�ّل يكمن يف أن يس�حب 
الفخف�اخ بعض األس�ماء املقرتحة، 
الت�ي قّدمها عى أنها مس�تقلة بينما 
هي ليست كذلك، ويرشك قلب تونس 

يف الحكومة”.
وأض�اف أن “مش�كلة النهض�ة م�ع 
الفخفاخ تكمن يف أنه عّي عدًدا كبرًا 
من الوزراء املنتسبي إىل حزب التكتل 
وسّماهم شخصيات مستقلة، ومنهم 
الجريب�ي، وزي�رة تكنولوجيا  لبن�ى 

االتصال”.
الفخف�اخ  إىل  انتق�ادات  وُوّجه�ت 
ُمقرب�ي  وزراء  أس�ماء  الختي�اره 
م�ن حزبه “التكت�ل من أج�ل العمل 
مقع�د  أي  يمتل�ك  )ال  والحري�ات” 
برملان�ي(، ال�ذي اس�تقال من�ه بع�د 
تكليف�ه بتش�كيل الحكوم�ة، وم�ن 
ه�ذه األس�ماء وزي�ر املالي�ة، محمد 
نزار يعي�ش، ووزير الصناعة، صالح 
ب�ن يوس�ف، ووزي�رة تكنولوجيات 

االتصال.
وتابع الش�ارني أنه يوج�د “يف حدود 
10 وزراء مستقلي عّينهم الفخفاخ 
ليس�وا منتم�ي إىل أي ح�زب، ول�ن 

يجدوا من يصوّت لهم يف الربملان”.
وزاد بأن�ه “توجد أس�ماء أعلن عنها 

ش�بهات  حوله�ا  تح�وم  الفخف�اخ 
فس�اد، وهن�اك م�ن لديه�م قضاي�ا 
تتعلق بش�بهات فس�اد لدى املحاكم 

)لم يسّمهم(”.
يق�وم  أن  الفخف�اخ  “ع�ى  وأردف: 
بتسمية وزراء قريبي من حزب قلب 
تونس، وليس بالرضورة من قياداته، 

مثلما طلب الحزب سابًقا”.
ورأى أن “إدخ�ال ح�زب قلب تونس 
س�يضمن  الحكومي�ة  التش�كيلة  يف 
األغلبية، إذ يمكن تجميع أغلبية تفوق 
140 نائًبا للتصويت لصالح الحكومة 
وإلرساء الهيئات الدستورية )تتطلب 

أغلبية 145 نائًبا( مستقباًل”.
وأرجع الش�ارني “انسحاب النهضة 
م�ن حكوم�ة الفخف�اخ إىل خوفه�ا 
من أن يتكتل�وا ضّدها داخل الربملان، 
وليس لقلّة الوزارات املمنوحة لها )6 
وزارات(، وإذا تكّتلوا ضّدها يمكنهم 
)رئي�س  الغن�ويش  )راش�د(  إزاح�ة 

النهضة( من رئاسة الربملان”.
ويش�ر الشارني بحديثه عن احتمال 
التكتل ضد “النهضة” إىل أحزاب التيار 
الديمقراطي )اجتماعي ديمقراطي- 
22 نائًب�ا(، حرك�ة الش�عب )قومي 
نارصي- 15 نائًب�ا( و”تحيا تونس” 

)ليربايل- 14 نائًبا(.
ورأى أنه “ال يمك�ن تمرير الحكومة 
دون مش�اركة النهض�ة، فالحركة ال 
يمك�ن أن تك�ون يف املعارض�ة؛ ألنها 
عددًي�ا ه�ي الكتل�ة األوىل بالربمل�ان 
ومعه�ا ائتالف الكرام�ة )ثوري- 19 
نائًب�ا(، وس�تصبح بذل�ك املعارض�ة 

أقوى من الحكومة املقرتحة”.
واعت�رب أن “الخ�ط املواج�ه للنهضة 
تون�س(  وتحي�ا  والش�عب  )التي�ار 
ليس لهم قدرة ع�ى تجميع بعضهم 
البعض، وال يشء يجمع بينهم سوى 

اختالفهم مع النهضة”.
واس�تطرد أن “دعم أح�زاب “التيار” 
و”الشعب” و”تحيا تونس” لحكومة 
الفخف�اخ ال يكفي ملنحه�ا الثقة، يف 
ظل وجود ثالث كتل كبرة انس�حبت 
م�ن املش�اورات، وه�ي “النهضة”، 

“قلب تونس” و”ائتالف الكرامة”.
وأردف: “نحن يف أزمة حقيقية، لكن 
إب�داع التونس�يي يكم�ن يف قدرتهم 
ع�ى العث�ور عى ح�ّل يف الس�اعات 

األخرة”.
وتاب�ع قائاًل: “كما أنه ل�م يعد هناك 
السياس�ية؛  للمن�اورات  إمكاني�ة 
ف�ال أح�د يري�د إع�ادة االنتخاب�ات 
الترشيعي�ة، خوًفا م�ن حالة عزوف 
رهيبة )من الناخبي(، فبغض النظر 

عن كلف�ة االنتخاب�ات املادية، هناك 
كلفة اجتماعية وسياسية”.

“انقالب” ضد “النهضة”
العبي�دي، محل�ل  الل�ه  اعت�رب عب�د 
س�يايس، أنه “إذا انس�حبت النهضة 
وقلب تونس ومعهم ائتالف الكرامة، 
ف�ال يمك�ن تمري�ر الحكوم�ة؛ فهم 
112 مقع�ًدا، وبالت�ايل ال  يمتلك�ون 
يمكن ل�105 ن�واب تمرير الحكومة 

)منح الثقة يتطلب 109 نواب(.
أن  لألناض�ول،  العبي�دي،  وأض�اف 
“الفخف�اخ س�ُيعيد التف�اوض م�ع 
هذه األطراف الثالث�ة، ومطلوب منه 
مراجع�ة تركيبت�ه الحكومي�ة الت�ي 

أعلن عنها”.
وتابع أن “الفخفاخ اقرتح أسماء عى 
أنها مستقلة بينما هي ليست كذلك، 
مث�ل وزي�ر الدف�اع، عم�اد الحزقي، 
وه�و قريب من قيس س�عيد، ووزير 
الداخلية، هش�ام املشييش، الذي كان 
مستش�اًرا قانونًيا ل�دى رئيس البالد 

)سعّيد(”.
وأردف: “هناك ترسيبات ُتشر إىل أن 
الرئيس س�عّيد اشرتط عى الفخفاخ 
أن يمنح�ه 5 وزارات تابع�ة ل�ه، أي 
أن يقوم س�عّيد بتسمية 5 وزراء )لم 

يحددهم(”.
وم�ى قائ�اًل إن “النهضة ش�عرت 
بأن هن�اك انقالًبا يُعد ضّدها، وهناك 
تس�ميات وزارية معادية له�ا، لذلك 

انسحبت”.
ورأى العبيدي أنه “لم يبق من حّل إالّ 
مراجعة الفخفاخ للرتكيبة الحكومية 
املقرتح�ة أو تكليف ش�خصية أخرى 
بتشكيل الحكومة فيما تبقى من مّدة 
أربعة أش�هر التي يقرّها الدستور، أو 
ح�ّل الربمل�ان والذه�اب إىل انتخابات 

ترشيعية مبّكرة”.
م�ن   89 الفص�ل  أح�كام  وتن�ص 
الدستور أن “مهلة تشكيل الحكومة 
تس�تغرق 4 أشهر، انطالًقا من موعد 
التكلي�ف األول”، أي اعتب�اًرا من 15 
نوفمرب املايض، تاريخ تكليف الحبيب 
الجميل، ما يعني أن اآلجال الدستورية 
س�تنتهي 14 مارس املقب�ل، ليصبح 
م�ن ح�ق رئي�س الجمهوري�ة ح�ّل 

الربملان.
وبعد فش�ل تشكيلة حكومة الجميل، 
ال�ذي اقرتحت�ه “النهض�ة”، يف ني�ل 
ثق�ة الربمل�ان، يف 10 يناي�ر امل�ايض، 
كلّف س�عّيد، يف 20 من ذلك الش�هر، 
الفخف�اخ بتش�كيل حكوم�ة خ�الل 
مهلة ال تتجاوز الش�هر، وتنتهي بعد 

غٍد الخميس ، 20 الجاري.

 بكي/ أ. ف. ب:
 تخطى عدد اإلصابات بفروس 
كورونا املس�تجد يف الصي 70 
ألف إصاب�ة امس اإلثني، فيما 
ب�دأ خرباء دولي�ون اجتماعات 
مع نظرائهم الصينيي ملناقشة 
كيفي�ة التص�دي للوب�اء الذي 

يثر قلًقا عاملًيا.
وارتفع عدد الوفيات إىل 1765 
بع�د  الصين�ي  ال�رب  يف  حال�ة 
تس�جيل 100 وفاة يف مقاطعة 
هوب�ي، حيث ظه�ر الفروس 
للمرة األوىل يف ديس�مرب قبل أن 

ينترش يف الصي وخارجها.
س�جل عدد اإلصابات الجديدة 
األس�بوع  يف  كب�رة  زي�ادة 
املايض بعدما غّرت الس�لطات 
إحص�اء  معاي�ر  هوب�اي  يف 
اإلصابات لتش�مل األش�خاص 
الذي�ن يت�م تش�خيصهم م�ن 

خالل تصوير الرئتي.
تتزام�ن األرق�ام الجدي�دة مع 
إعالن منظم�ة الصحة العاملية 
أن خرباء دولي�ي ضمن مهمة 
املنظم�ة،  بقي�ادة  مش�رتكة 
وصل�وا إىل بك�ي وأج�روا أول 
له�م م�ع نظرائه�م  اجتم�اع 

الصينيي.
ملنظم�ة  الع�ام  املدي�ر  كت�ب 
تي�دروس  العاملي�ة  الصح�ة 
ع�ى  غيربيس�وس  أدهان�وم 
تويرت “نتطل�ع إىل هذا التعاون 
الحي�وي امله�م الذي يس�هم يف 
املعرف�ة الدولية بش�أن تفيش 

وباء كوفيد19-”.
وزارة  باس�م  املتح�دث  ق�ال 
الصح�ة الصيني�ة م�ي فين�غ 
إجراءات  أثر  “يمكننا مالحظة 
املراقب�ة والوقاي�ة يف مختل�ف 
الب�الد”. لك�ن تيدروس  أنحاء 
ح�ذر من أن�ه “من املس�تحيل 
التنب�ؤ ب�أي اتج�اه س�يتطور 
الوب�اء”. وطلبت هيئة الصحة 
الدولية م�ن الصي أيًضا مزيًدا 
م�ن التفاصي�ل ح�ول كيفي�ة 

تشخيص اإلصابات.
قيود عى الحركة

وسجل عدد اإلصابات الجديدة 
ارتفاًعا كب�ًرا الخميس بعدما 
هوب�اي  يف  الس�لطات  قام�ت 
إحص�اء  معاي�ر  بتعدي�ل 
أل�ف   14 وأضاف�ت  الح�االت، 

إصابة جديدة، يف يوم واحد.
الصيني�ة  الس�لطات  فرض�ت 
الحج�ر الصح�ي ع�ى قراب�ة 
56 مليون ش�خص يف هوباي، 
وعاصمته�ا ووه�ان، وعزل�ت 
فعلًيا املقاطعة عن باقي أنحاء 
البالد، يف مس�عى غر مسبوق 
إىل احت�واء الف�روس. وحت�ى 
مع إرصار الصي عى أنه تمت 
أعلنت  الوب�اء،  الس�يطرة عى 
األحد تشديد  س�لطات هوباي 
القي�ود ع�ى الحرك�ة يف أنحاء 

املقاطعة.
تش�مل تل�ك القي�ود تعليمات 
“ع�زل”  يت�م  ب�أن  واس�عة 
مجمعات س�كنية وق�رى عن 
زائرين غر رضوريي، وفرض 
“إدارة صارم�ة” ع�ى خ�روج 

األه�ايل من منازله�م. وطبقت 
أماك�ن  املحلي�ة يف  الس�لطات 
أخ�رى يف الصي تدابر ملحاولة 

وقف انتشار الفروس.
وقام�ت حكوم�ة بلدي�ة بكي 
ع�ى  يف�رض  ق�رار  بتفعي�ل 
الناس القادم�ي إىل العاصمة، 
الخض�وع لحجر صح�ي ذاتي 
ل�14 يوًما، وفق وس�ائل إعالم 

محلية.
القاري�ة، أفاد  خ�ارج الص�ي 
املس�ؤولون يف تايبي�ه عن أول 
وف�اة يف الجزي�رة بالف�روس 
األح�د، بع�د وفاة رج�ل عمره 
61 عاًما من وسط تايوان كان 
يعان�ي من مش�كالت صحية، 
ولكن�ه ل�م يس�افر أخ�ًرا إىل 
الخ�ارج، يف املستش�فى. وهي 

خامس حالة وف�اة خارج الرب 
إىل  بالفروس، إضافة  الصيني 
وفيات أخرى يف الفلبي وهونغ 

كونغ واليابان وفرنسا.
إجراءات الحجر الصحي األكرب 
خ�ارج الص�ي، فرض�ت ع�ى 
الس�فينة الس�ياحية دايمون�د 
قبال�ة  الراس�ية  برينس�س 
تأكيد  الياب�ان، وت�م  س�واحل 

355 إصابة عى متنها.
استقرار اجتماعي

وانت�رش الف�روس يف الش�هر 
امل�ايض م�ع س�فر املالي�ي يف 
أنحاء الص�ي لالحتفال بعطلة 
نهاية الس�نة القمرية التي تم 
تمديدها سعًيا إىل الحؤول دون 

مزيد من اإلصابات.
فش�يئا  ش�يئا  األه�ايل  ع�اد 
األس�بوعي  يف  أعماله�م  إىل 
املاضي�ي، علًما ان ع�دًدا كبرًا 
منه�م يزاول�ون أعماله�م من 
منازله�م، فيما ال تزال املدارس 
مغلقة. وفيما تواجه الحكومة 
إزاء طريقة  انتقادات  الصينية 
ق�ال  األزم�ة،  م�ع  تعاطيه�ا 
الرئيس الصين�ي يش جينبينغ 
“زي�ادة  الحكوم�ة  ع�ى  إن 
اس�تخدام قوة الرشطة” خالل 
األزم�ة. وج�اءت ترصيحات�ه 
3 فرباي�ر  بتاري�خ  يف خط�اب 
نرشته وسائل اإلعالم الرسمية 
م�ن  ع�دد  وأقي�ل  الس�بت. 
املسؤولي املحليي للتقصر يف 

تعاملهم مع األزمة.

ميونخ/د ب أ:
 ينتظ�ُر وزي�ر الخارجي�ة الس�عودي، 
األمر فيصل بن فرحان آل س�عود، من 
الحكوم�ة األملانية إنه�اء وقف تصدير 

أسلحة أملانية إىل بالده.
وقال الوزير يف مقابلة مع وكالة األنباء 
األملاني�ة )د.ب.أ( ُن�رشت امس االثني: 
“نأم�ل أن تفه�م أملانيا أنن�ا نحتاج إىل 
وس�ائل للدفاع عن أنفسنا”، مشرا إىل 
الهجم�ات الت�ي تعرضت لها منش�آت 
نفطي�ة يف الس�عودية الع�ام امل�ايض، 

محمال إيران مسؤوليتها.
اس�تمرار  أن  األم�ر فيص�ل  وأوض�ح 
الحكومة األملانية رغم ذلك يف عدم إصدار 
تصاريح بتوريد أسلحة للسعودية يعد 
أمرا غر مالئم يف إطار العالقات الجيدة 

التي تربط بي البلدين.
ُيذكر أن طريف االئتالف الحاكم األملاني، 
املكون من التحالف املس�يحي املنتمية 
إليه املستش�ارة أنجيال مركل والحزب 
االشرتاكي الديمقراطي، اتفقا يف آذار/

مارس ع�ام 2018 يف معاهدة االئتالف 
عى وقف تصدير أسلحة للدول املشاركة 
“بص�ورة مب�ارشة” يف ح�رب اليم�ن، 

والتي من بينها الس�عودية. ورغم ذلك 
ترك االتفاق العديد من األبواب الخلفية 
التي يمك�ن من خاللها توريد أس�لحة 

لهذه الدول.
ولم تتخذ الحكومة األملانية قرارا بوقف 
كامل لتصدير أس�لحة للسعودية – بما 
يف ذلك الصفقات التي أصدرت تصاريح 
بش�أنها – إال بعد ذلك بنحو ستة أشهر 
عقب مقتل الصحفي الس�عودي الناقد 
للمملكة يف قنصلية بالده بإس�طنبول، 

جم�ال خاش�قجي. وم�ددت الحكومة 
ه�ذا الوق�ف مرت�ي، وال�ذي ينتهي يف 
31 آذار/م�ارس املقبل. وهذا يعني أنه 
س�يتعي عى الحكوم�ة األملانية اتخاذ 
قرار جديد بش�أن التمدي�د أو اإللغاء يف 

غضون األسابيع الستة املقبلة.
وقال األم�ر فيصل: “نح�ن يف منطقة 
صعب�ة”، مضيف�ا أن�ه من امله�م لذلك 
أن تتمك�ن الس�عودية م�ن الدفاع عن 
نفسها، وقال: “نأمل أن تفهم الحكومة 

األملانية ذلك”، مشرا إىل أن هناك رشاكة 
اسرتاتيجية بي أملانيا والسعودية.

ُيذك�ر أن غارة جوية بطائرات مس�رة 
وصواري�خ ك�روز قصف�ت يف منتصف 
أيلول/سبتمرب املايض منشأتي للنفط 
تابعتي ملجموعة “أرامكو” السعودية، 
م�ا أدى إىل اضط�راب يف س�وق النفط 
لف�رتة قص�رة وتصعي�د التوت�رات يف 

النزاع الخليجي.
وأعلن�ت الوالي�ات املتح�دة يف أعق�اب 
الهج�وم تورط إيران في�ه. كما أعربت 
أملانيا وفرنسا وبريطانيا عن اعتقادها 

بأن إيران مسؤولة عن هذا الهجوم.
وأعل�ن املتم�ردون الحوثي�ون يف اليمن 
املدعومون من إيران رسيعا مسؤوليتهم 
عن الهجوم. ونفت طه�ران االتهامات 
األمريكية. ول�م يتمك�ن تحقيق لألمم 
املتح�دة م�ن إثب�ات ضل�وع إي�ران يف 
الهجوم. وأش�اد األمر فيصل بالجودة 
العالية لبضائع التسليح األملانية، وقال: 
“لكن هن�اك أيضا مصادر أخرى يمكن 
الحصول منه�ا عى مثل ه�ذه املواد… 
سنش�رتي ما نحتاج إليه حيثما يمكن 

أن نحصل عليه”.

أكثر من 70 ألف إصابة بكورونا املستجد يف الصنيتوزير “قلب تونس” لتعود “النهضة” للحكومة

وزير اخلارجية السعودي: ندعو برلني لرفع حظر تصدير أسلحة إلينا

تقارير
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مهمة خلرباء دوليني ملناقشة التصدي للوباء

أكد على احلاجة لوسائل دفاعية يف ضوء هجمات أرامكو

أنقرة أجربت الدوحة على وقف مباحثاتها مع الرياض

ماذا عن السيادة يف إبقاء أزمة قطر بقرار تركي؟
لندن/ميدل ايست اونالين:

تركي�ا  ان  مطلع�ة  مص�ادر  أك�دْت   
اجربت قطر عى ايقاف مباحثاتها مع 
الس�عودية النهاء املقاطع�ة، وذلك بعد 
الكشف عن زيارة رسية اجراهها وزير 
الخارجي�ة القط�ري للرياض دون علم 

انقرة.
وظهرت يف االشهر االخرة مؤرشات اىل 
مصالحة خليجية ممكنة، لكن مواقف 
املس�ؤولي يف الدوح�ة ب�دت متضاربة 
االطاح�ة  اىل  الحق�ا  وادت  ومرتبك�ة 

بالحكومة القطرية.
لك�ن تقري�را لصحيف�ة وول س�رتيت 
الثان�ي  نوفمرب/ترشي�ن  يف  جورن�ال 
كش�ف عن زيارة رسي�ة اجراها وزير 
الخارجي�ة القطري الش�يخ محمد بن 
اكتوبر/ترشي�ن االول  عبدالرحم�ن يف 
اىل الس�عودية للتف�اوض ع�ى اتف�اق 
ينهي حوايل ثالث سنوات من املقاطعة 

الخليجية لقطر.
ولم يكن االتراك عى علم بهذه الزيارة.

وقال موقع قطريليكس للترسيبات ان 
تركيا اجربت قطر عى وقف املفاوضات 
مع الس�عودية وحذرتها من االستمرار 
يف التق�ارب مع الري�اض دون ترتيبات 

مسبقة مع انقرة.
ومنذ بداية املقاطع�ة يف 2017، اعلنت 
تركي�ا دعمها الكامل لقطر يف مواجهة 
والبحري�ن،  واالم�ارات  الس�عودية 
باالضاف�ة اىل م�رص. ووس�عت انق�رة 
االف  وارس�لت  العس�كرية  قاعدته�ا 
الجنود اىل قطر ووقعت اتفاقيات امنية 

وعسكرية مع الدوحة.

وذك�ر متابع�ون عى مواق�ع التواصل 
ان حجم التأث�ر الرتكي عى القطريي 
يب�دو منس�جما مع م�ا قدمت�ه انقرة 
للدوح�ة يف األزمة مع جرانها، حتى لو 
كان االم�ر متص�ال بقرار س�يادي مثل 

انهاء املقاطعة.
وبحجة “السيادة” ترفض قطر مطالب 
الدول االربع إلنه�اء املقاطعة وتضعها 
يف سياق التدخل يف ش�ؤونها الداخلية. 
وتطال�ب ه�ذه ال�دول قط�ر خصوصا 
بوقف دع�م االرهاب والتق�ارب املريب 

مع ايران.
بمواق�ف  تدخل�ت  ان  ألنق�رة  وس�بق 

وقرارات رئيس�ة يف قط�ر، كان آخرها 
اقال�ة الش�يخ عبدالل�ه بن ن�ارص من 
رئاس�ة الحكوم�ة. والش�يخ عبدالل�ه 
من مؤيدي املصالح�ة الخليجية داخل 

االرسة القطرية الحاكمة.
وتؤك�د ترصيح�ات الش�يخ محمد بن 
عبدالرحمن السبت عى املحادثات التي 
بدأت بآمال عريضة وانتهت فجأة دون 

تحقيق اي تقدم.
وقال الوزير القطري يف مؤتمر ميونيخ 
لالمن “لألس�ف هذه الجه�ود لم تنجح 
وتم تعليقه�ا يف بداية كان�ون الثاني/

يناير”.

وقالت مصادر دبلوماس�ية يف الرياض 
ان الوفد القطري املفاوض لم يكن عى 
اس�تعداد لفتح اي م�ن ملفات الخالف 
القطري�ة  املواق�ف  الرئيس�ة. وظل�ت 

ترتاوح بي االرتباك والتضارب ايضا 
وال تري�د تركي�ا الوصول انه�اء األزمة 
حفاظا عى مصالحها يف املنطقة، وهي 
التي تتدخل عس�كريا يف س�وريا وليبيا 
وتدعم بدورها ايضا جماعات متطرفة 
ابرزه�ا االخ�وان املس�لمون املصنف�ة 
منظم�ة ارهابي�ة يف العديد م�ن الدول 

العربية.
اىل ذلك س�لطت وثائق مرسب�ة الضوء 

ع�ى مدى قوة التاث�ر الرتكي يف إزاحة 
رئيس الوزراء القطري الس�ابق الشيخ 
عبدالله ب�ن نارص ع�ن منصبه بهدف 
تمرير اتفاقية أمنية ش�املة تستهدف 
حماي�ة وتنظيم مس�ابقة كاس العالم 

.2022
وينظر اىل الشيخ عبدالله بن نارص عى 
انه م�ن مؤيدي املصالحة م�ع الخليج 
وم�ن غر الراض�ي عن تزاي�د التغلغل 
الرتك�ي يف ش�ؤون قط�ر م�ن موقعه 
سابقا كوزير للداخلية ايضا، خصوصا 

فيما يتعلق باملونديال القادم.
وكش�فت الوثائ�ق التي نرشه�ا موقع 
“نوردك مونيتور” االخباري عن فحوى 
االتفاقي�ة التي وقعت مؤخرا  يف انقرة، 
وتتضم�ن نرش وح�دات م�ن الرشطة 
الرتكية لحماية وتنظيم العرس الكروي 

العاملي.
وطبق�ا للوثيق�ة الت�ي كش�ف عنه�ا 
موقع نوردك مونيت�ور االخباري، فإن 
االتفاقية صالحة مدة خمس س�نوات 
قابل�ة للتجدي�د وتش�مل ايض�ا توفر 
الكبرة  الحماي�ة للفعالي�ات األخ�رى 

التي تنظمها قطر بعد املونديال. 
ومع وج�ود القاعدة الرتكية التي تضم 
االف الجن�ود وتم تعزيزها قبل اش�هر 
بق�وات بري�ة وبحرية وجوي�ة، يمكن 
للدوحة -بحس�ب االتفاقي�ة الجديدة- 
طلب املس�اعدة من انق�رة يف أي تهديد 

عسكري او امني قد تتعرض له.
وذكر معلق�ون عى مواقع التواصل ان 
تركي�ا ارادت اس�تبعاد رئي�س الوزراء 
القط�ري الس�ابق م�ن موقع�ه ايض�ا 

كوزي�ر للداخلية، وهو املس�ؤول االول 
عن تامي املونديال.

وقال�ت تقاري�ر ومص�ادر مقرب�ة من 
ازاح�ة  ان  قط�ر  يف  الحاكم�ة  االرسة 
الشيخ عبدالله مرتبطة اساسا بموقفه 
املس�اند النهاء املقاطعة العربية، وهو 
املوق�ف الذي ترفض�ه انق�رة وتعتربه 

خطرا عى مصالحها يف املنطقة.
لكن انقرة ايضا تري�د تمرير االتفاقية 
االمنية وحماية كأس العالم وتوس�يع 
نفوذها يف املنطقة من دون اية عوائق.

وس�ادت اجواء من التفاؤل قبل انعقاد 
الت�ي اس�تضافتها  الخليجي�ة  القم�ة 
الرياض قبل اشهر وشارك فيها الشيخ 
عبدالله ممثال لقطر وحظي باستقبال 
الفت من قب�ل العاهل الس�عودي امللك 

سلمان بن عبدالعزيز.
لك�ن رسعان ما انقل�ب موقف الدوحة 
باتج�اه تكري�س االزم�ة م�ع الخليج 
ألس�باب ذك�رت تقارير انه�ا مرتبطة 
برصاع�ات داخ�ل االرسة الحاكم�ة يف 

قطر.
الرس�مية،  الترصيح�ات  وبحس�ب 
ته�دف االتفاقي�ة الت�ي ابرم�ت نهاية 
اكتوبر/ترشي�ن االول يف انقرة اىل بناء 
“رشاكة اسرتاتيجية” يف تجهيز وتأمي 
املونديال. لكن االتفاقية ال تقترص عى 

املونديال وال تتوقف عنده.
االتفاقي�ة  ه�ذه  ان  مراقب�ون  وق�ال 
بمثابة “ف�رض حماية” من تركيا عى 
قط�ر املعزول�ة ع�ن محيطه�ا العربي 
وتمثل حصيلة الهرول�ة القطرية نحو 
تركيا منذ قطعت الس�عودية واالمارات 

والبحرين ومرص عالقاتها مع الدوحة 
قبل اكثر من سنتي.

والعالق�ات متأزم�ة ايض�ا ب�ي تركيا 
والدول االربع. ومن ش�أن تطبيق هذه 
االتفاقية ان تشحن املنطقة باملزيد من 
التوت�رات وتطرح تحدي�ات وتهديدات 

لألمن يف العالم العربي.
وفق�ا لالتفاقي�ة “يتع�اون البل�دان يف 
تداب�ر مكافح�ة الجريم�ة ومكافحة 
االرهاب واملش�اركة يف امله�ام امليدانية 
املتصلة بالفعاليات الكبرة”، باالضافة 
اىل “املش�اركة يف التنفي�ذ والتخطيط” 

لهذه الفعاليات.
وهذا يعني ان تركيا ستش�ارك فعال يف 
تنظيم مسابقة كاس العالم، التي طاملا 
رفض�ت قطر اي ش�كل من املش�اركة 

العربية يف تنظيمها.
ووق�ع االتفاقي�ة نائب وزي�ر الداخلية 
الرتك�ي محرتم انجي  ورئي�س اللجنة 
بتنظي�م  الخاص�ة  القطري�ة  األمني�ة 
املوندي�ال العميد ابراهيم خليل املهندي 

يف انقرة أواخر اكتوبر/ترشين الثاني.
املوالي�ة  الصب�اح  صحيف�ة  وكان�ت 
لحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان، 
قالت ان تركيا سرتس�ل جنودا اىل قطر 
من ق�وات التدخل العاج�ل والعمليات 
والقناب�ل  االلغ�ام  وازال�ة  الخاص�ة 
والحماي�ة م�ن التهدي�دات الكيميائية 

والبيولوجية واالشعاعية والنووية.
وكان “نوردك مونيتور” كشف يف تقرير 
س�ابق عن خط�ط الحكوم�ة الرتكية 
لتوسيع قاعدتها يف قطر لتشمل قوات 

بحرية ومنشآت جوية وجنود مشاة.
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بغداد/ الزوراء:
أفصح�ت هيئة النزاه�ة االتحادية عن مجمل 
عمليات الضبط التي نفذتها مديريات ومكاتب 
التحقيق التابعة لها، مشرية إىل تنفيذها )41( 
عملية ضبٍط يف بغداد واملحافظات خالل شهر 
كان�ون الثان�ي امل�ايض، فيم�ا اعلن�ت صدور 
الحكم بالس�جن 15 عام�ا بحق عضو مجلس 

محافظة نينوى االسبق.
يف  أش�ارت،  الهيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة 
بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه، إىل أن 
مديرياته�ا ومكات�ب التحقي�ق التابع�ة له�ا 
يف بغ�داد واملحافظ�ات نف�ذت )41( عملي�ة 
ضب�ط، بلغ�ت أقي�ام الفس�اد فيه�ا أكثر من 
)44,000,000,000( ملي�ار دين�ار، مبينة أن 
أبرزها عملية ضبط بدالة الس�لكية يف مديرية 
اتص�االت وبري�د البرصة ت�م رشاؤه�ا بأكثر 
م�ن )14,000,000,000( ملي�ار دينار ضمن 
برنامج تنمي�ة األقاليم لس�نة 2012، وبقيت 
مرتوكة يف مخ�ازن بريد الب�رصة، بالرغم من 
�زة ملس�تحقاتها املالية  تس�لُّم الرشك�ة املُجهِّ
كاف�ة، وضبط األوليات الخاص�ة برشاء )64( 
خزان�اً )تنك�راً( بمبل�غ )14,000,000,000( 

مليار دينار ملديرية ماء نينوى.
وأضاف�ت الدائرة ان من ب�ن العمليات ضبط 
أكثر م�ن )6,000,000,000( ملي�ارات دينار 

خاص�ة باإلي�رادات املحلية ملجل�س محافظة 
دياىل املنحل التي تم اس�تيفاؤها وجبايتها من 
)منفذ الصفرة( مودعة يف مرصف أهيل خالفاً 
لضواب�ط وتعليم�ات وزارة املالي�ة، إضافة إىل 
ضبط مس�تندات رصٍف وصك�وك رشاء )63( 
جه�ازاً طبياً ملستش�فيات دائ�رة صحة املثنى 
دين�ار،  ملي�اري   )2,453,000,000( بمبل�غ 
وضب�ط كتب ص�ادرة عن مرور ص�الح الدين 
بخصوص صحة صدور سنوياٍت تمَّ تنظيمها 

بصورٍة غري رسميٍة ومخالفٍة للقانون.
وبيَّ�ن�ت أن مديري�ة تحقي�ق الب�رصة نفذت 
)15( عملي�ة ضبط�ت خالله�ا )12( متهماً، 
فيما نفذت مديرية تحقيق نينوى )8( عمليات 
ضبط�ت خالله�ا )16( متهم�اً م�ن مجموع 
العملي�ات البال�غ عدده�ا )41( عملية، الفتة 
إىل أن تل�ك العمليات أس�فرت عن ضبط )41( 

متهماً.
ويف سياق اخر، كشفت هيئة النزاهة االتحادية 

عن صدور قرار حكم بس�جن عضو أس�بق يف 
مجل�س محافظ�ة نين�وى؛ لقيامه�ا برصف 

مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.
مع�رض  ويف  الهي�أة،  يف  التحقيق�ات  دائ�رة 
حديثها ع�ن القرار الصادر، أش�ارت إىل إقدام 
املدانة عضو مجلس محافظة نينوى األس�بق 
ب�رصف مبالغ مالي�ة خاصة بتنمي�ة األقاليم 
إىل جمعي�ة رعاية املحاربن وكلية الدراس�ات 
اإلس�المية خالفاً لتعليمات التعاقد املنصوص 
عليه�ا يف قان�ون العقود الحكومي�ة رقم )87 
لس�نة 2004(، فض�اًل عن عدم توف�ر ما يؤيد 

تسلُّم الجمعية والكلية لتلك املبالغ.
وأضاف�ت الدائرة إنَّ محكمة جنايات نينوى / 
لة  الهيئة الثالثة بعد اطالعها عىل األدلة املُتحصَّ
يف القضي�ة املتمثل�ة بتقريري دي�وان الرقابة 
املالي�ة وش�عبة التدقيق الخارج�ي وصلت إىل 

ة بمقرصيَّ�ة املدانة. القناعة التامَّ
وأوضحت أن املحكمة قرَّرت الحكم غيابياً عىل 
املدانة بالسجن ملدة خمس عرشة سنة، استناداً 
إىل أح�كام املادَّة )316( م�ن قانون العقوبات 
رق�م )111 لس�نة 1969(، فضالً ع�ن إصدار 
أمر قبض وتحرٍّ بحقه�ا، وتأييد حجز أموالها 
املنقولة وغري املنقولة، مع إعطاء الحق للجهة 
املت�ررة؛  للمطالبة بالتعويض أمام املحاكم 

املدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ النج�ف االرشف، لؤي 
اليارسي، امس االثنن، عن قرب انهاء 
األعم�ال الختامي�ة يف م�رشوع قرص 
الثقاف�ة، فيم�ا اش�ار اىل ان األعم�ال 
الهندسية عادت قبل أشهر قليلة وهي 
اآلن مس�تمرة، وهناك تصاعد بنس�ب 

االنجاز املتحققة.

وقال اليارسي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »األعم�ال الت�ي ت�م 
االنته�اء منه�ا هي منظوم�ة التدفئة 
والتربيد ومنظومة الصوتيات واإلنارة 
التي تم تش�غيلها بالكامل يف القاعتن 
الالتي يس�عن نحو 2100 زائر، فضال 
عن اكم�ال قاعة املؤتم�رات«. مؤكدا 
ان »الحكوم�ة املحلي�ة تتابع املرشوع 

ع�ن كثب وه�ي حريصة ع�ىل اكماله 
الخدمة«.  بالش�كل الصحيح إلدخاله 
موضح�ا »ان ق�رص الثقاف�ة يعد من 
الف�رات  يف  الثقافي�ة  األماك�ن  أك�رب 
االوسط، ويعد مركزا لكل أبناء النجف 
واحتضن ويحتضن يف املستقبل جميع 
الفعالي�ات واالنش�طة الثقافي�ة التي 
من ش�أنها ان تعكس مايض وحارض 

النجف االرشف«.
من جانبه، ب�ننّ رئيس دائرة املهندس 
مه�دي،  اس�عد  امل�رشوع،  يف  املقي�م 
ان »الك�وادر الهندس�ية يف املحافظ�ة 
تواصلت مع الرشكة املنفذة للحصول 
عىل التصاميم واملخططات التفصيلية 
للم�رشوع ملتابعة املش�اكل والعقبات 
والتع�اون إلصالح األخط�اء واألرضار 

التي لحق�ت باملرشوع خ�الل املرحلة 
السابقة«.

وأضاف ان »الرشكة استجابت وقامت 
بتجهيزن�ا به�ا م�ع تجهي�ز املرشوع 
باملعدات واألجهزة النقص والعاطلة«. 
مؤك�داً ان »الكوادر الهندس�ية تعمل 
عىل اكمال املرشوع ال�ذي من املتوقع 

اكماله خالل الشهرين القادمن«.

بغداد/عالء محمد:
صدنّقت محكم�ة تحقيق املوصل اق�وال اربعة 
متهمن أقدموا عىل قتل شابة يف مدينة املوصل، 
 فيما ألقي القبض عليهم بالتعاون بن محكمة 
تحقيق املوصل االيرس ومديرية اسايش دهوك، 
 ودون�ت اقوالهم وفقا ألح�كام املادة 1/406/أ 

من قانون العقوبات العراقي. 
ويقول ق�ايض محكمة تحقيق املوصل االيرس، 
ارشف صالح العبادي: »إن�ه بإرشاف ومتابعة 
 مبارشة م�ن قبله ألق�ي القبض ع�ىل عصابة 
إجرامي�ة قام�ت بذب�ح فت�اة ش�ابة يف مدينة 
املوص�ل،  اثنان منهما الق�ي القبض عليهما يف 
مدينة املوصل، فيما القي القبض عىل اآلخرين 
بمحافظ�ة  دهوك، وتتلخ�ص الجريمة بدخول 
دار املجن�ى عليه�ا )الفت�اة( كونها م�ن عائلة 

ثرية وقتلها ومن ثم  الرسقة«. 
)ع.ي(  أن«املتهم�ن  العب�ادي  وأض�اف 
و)ع.ي.ص( هم�ا العقل املدبر لهذه الجريمة، 
والذي�ن  اس�تعانا بمتهمن اخري�ن للتخطيط 
ودخ�ول املن�زل والقتل والرسق�ة«. الفتا إىل أن 
»املتهمن  ذهبوا إىل منطقة س�وق النبي يونس 
)علي�ه الس�الم(، وقام�وا برشاء مظ�الت عدد 
)3( مع ش�ناطات  عدد )10( مع رشاء قفازات 
وغطاء وجه عدد )2(، فضال عن رشاء س�كن 
م�ن منطق�ة  املجموعة الثقافي�ة للقيام بهذه 

الجريمة«. 

وتابع أن »املتهمن قاموا باستطالع دار املجني 
عليه�ا مرتن قبل الحادث بأس�بوعن ثم اتفق 
 املتهم�ون يف إح�دى الكافرتي�ات يف محافظ�ة 
دهوك ع�ىل موعد وزمان الجريمة، حيث قاموا 
 باس�تئجار س�يارة أجرة م�ن محافظة دهوك 
إىل مدين�ة املوصل، وبع�د وصولهم بالقرب من 
منزل  املجن�ى عليها أعطيت لهم ادوار مختلفة 
لتنفي�ذ ما ي�دور يف مخيلتهم، حي�ث ذهب احد 
املتهم�ن  ملراقبة وال�دة املجنى عليه�ا، وذهب 
الثان�ي ملراقبة ش�قيقتها يف مح�ل عملها، أما 
املتهم�ان اآلخران  فق�د ذهبا اىل من�زل املجنى 
عليه�ا حامل�ن الحقيب�ة الت�ي تح�وي ادوات 

الجريمة«. 
وأش�ار قايض محكمة تحقي�ق املوصل االيرس 
إىل أن »اثن�ن م�ن املتهمن دخ�ال منزل املجنى 
 ليتكف�ل املته�م )ع.ي( بقت�ل الفت�اة بطريقة 
بشعة بعد ذبحها بواسطة السكن، والذي قام 
بعد هذه  الجريمة بغس�ل يديه املتلطخة بدماء 
املجنى عليها، وبعدها توجها اىل الطابق الثاني 
لل�دار، وقاما  بكرس القاص�ة ورسقة مبلغ 35 
ال�ف دوالر أمريك�ي مع رسقة أجه�زة املوبايل 
العائ�دة للمجنى  عليها، ووضعا املبلغ املرسوق 
يف الحقيب�ة واخرجا املظالت لغ�رض التمويه، 
وخرج�ا م�ن دار  املجن�ى عليه�ا مش�يا وم�ن 
بعدها اس�تأجرا س�يارة أجرة وقاما بتغيريها، 
وذهب�ا اىل منطقة القوس�يات  التابع�ة لناحية 

تلكيف، حيث توجه�ا اىل مزرعة احد املتهمن، 
وقاما بدف�ن مواد الجريمة، القفازات  واالقنعة 
والشمس�يات والشناطات، والس�كن ومن ثم 
توجه�ا اىل محافظ�ة اربيل، واس�تبدال العملة 
 العراقية بال�دوالر االمريكي وعادا اىل محافظة 

دهوك وتقاسموا املبلغ«. 
ويؤك�د الق�ايض أن«عملية إلق�اء القبض عىل 
املتهم�ن جاءت بعد متابع�ة مبارشة من قبله 
 بالتع�اون م�ع الق�وات االمني�ة يف محافظ�ة 

دهوك«. مبين�ا أن »الكام�ريات املوضوعة عىل 
الط�رق  س�اعدهم بالوص�ول اىل الجن�اة ليتم 
تصديق اقوالهم وفق�ا ألحكام املادة 1/406/أ 

من قانون  العقوبات العراقي«. 
فيما يقول املتهم )ع( تولد 1966، الذي يسكن 
مدينة دهوك وعمله كاس�ب، إنه »خطط لهذه 
 العملية م�ع املته�م )ع.ي( كونهما يس�كنان 
يف املحافظ�ة نفس�ها، وتربطه عالق�ة به منذ 
عام 2015  بالتعاون م�ع متهمن اخرين، وتم 

التخطيط له�ذه الجريمة يف احدى الكافرتيات 
بمدين�ة دهوك،  وأخربهم انه يعرف عائلة ثرية 
تسكن مدينة املوصل ولديهم فتاة وهي طالبة، 
طارحا عليهم  فكرة قتلها ورسقة دارها، فتمت 
املوافق�ة من قبلهم«. مبينا أن�ه »بعد ذلك بدأنا 
نتب�ادل االفكار فيم�ا  بيننا ح�ول عملية القتل 
والرسق�ة ث�م توجهنا  اىل منطقة س�وق النبي 
يونس )عليه الس�الم( ل�رشاء  مظالت عدد )3( 
وش�ناطات عدد )10( وحقيب�ة وقفازات عدد 
)3( أزواج وغطاء وجه عدد )2(،  ورشاء سكن 
من منطقة املجموعة الثقافية يف مدينة املوصل، 

وكان ذلك قبل ارتكاب الجريمة  بأسبوع«. 
وأضاف املته�م )ع.ي.ص( أنه »ذهب وبرفقته 
املته�م )ع.ي( مرتن الس�تطالع محل الحادث 
 قب�ل تنفي�ذ الجريم�ة، وأصبح�ت ع�ىل اطالع 
كامل بمحل سكن املجنى عليها، وقبل الحادث 
 بأسبوعن تقريبا حر املتهم )ع.ي( يف إحدى 
حدائ�ق محافظ�ة دهوك منطق�ة كري بايص، 
و أخربه ان الظروف قد تهيأت الرتكاب الجريمة 
ثم ان�رصف، وبعد عدة اي�ام اتفقنا عىل موعد 
 الجريمة صباحا يف الس�اعة الس�ابعة وثالثن 
دقيق�ة، وقمنا باس�تئجار س�يارة اج�رة نوع 
نيسان )التيما(  وتوجهنا اىل منطقة القوسيات 
يف مدينة املوصل – مف�رق تلكيف، وطلبت من 
صاحب الس�يارة  صعود املته�م املدعو )ع.س( 
والذي كان دوره هو مراقبة والدة املجنى عليها 

والتي كانت  تعمل يف دائرة هندس�ة املشاريع«. 
ويب�ن املته�م )ع.ي.ص( أن�ه »ت�م االتص�ال 
بمتهم�ن اثن�ن ايضا  لغرض مراقبة ش�قيقة 
املجنى عليها، حي�ث ان املعلومات التي توفرت 
لديهم انها تخرج صباحا  اىل النادي الريايض يف 

منطقة حي البلديات«. 
وأش�ار إىل أن »كل االمور كان�ت مهيأة لدخول 
املن�زل برفق�ة املتهم )ع.ي.( وال�ذي قام بقتل 
 املجن�ى عليه�ا )الفتاة( بواس�طة س�كن بعد 
ذبحه�ا من رقبته�ا، وصعد بعده�ا اىل الطابق 
الثان�ي  داخ�ال اىل اح�دى غرف�ه ليق�وم بكرس 
القاصة املوجودة داخل الغرفة سارقا )35 الف 
دوالر  أمريكي(، وعند النزول اىل الطابق االريض 
طلب املتهم )ع.ي( البحث يف بقية الغرف، حيث 
 تم�ت رسقة موبايالت املجن�ى عليها عدد )2(، 
وبع�د ذلك قمن�ا بإخراج املظالت م�ن الحقيبة 
 والخ�روج من ال�دار تحت املظ�الت لنتوجه اىل 
منطقة البلديات عن طريق اس�تئجار س�يارة 
 وبعده�ا اىل منطق�ة ح�ي العربي ع�ن طريق 
س�يارة اجرة ثانية للتهرب من الكامريات التي 
كانت  موجودة يف الش�ارع، وبعدها تم الوصول 
اىل املزرع�ة الت�ي تع�ود اىل والد املته�م )ع.ي( 
 واخراج النقود وتوزيعه�ا فيما بيننا، والتوجه 
بعد ذل�ك اىل محافظة اربيل وم�ن ثم اىل دهوك 
التي  الق�ي القبض عىل اثنن من�ا، اما اآلخران 

فألقي القبض عليهما يف محافظة املوصل«.

أعلنت جممل نشاطاتها خالل الشهر املاضي

النزاهة: السجن 15 عاماً لعضوة يف جملس نينوى األسبق لقيامها 
بصرف مبلغ مالي خالفا للقانون

حمافظ النجف يعلن قرب إجناز مشروع قصر الثقافة

حتقيق املوصل تروي قصة إقدام متهمني على قتل شابة واالستيالء على 35 ألف دوالر من منزهلا

بغداد/ الزوراء:
أكد آمر اللواء 53 بالحش�د الش�عبي، عيل 
محم�د، امس االثن�ن، ان لواءه مس�تعد 
للتعام�ل م�ع أي طارئ يف قض�اء تلعفر، 
فيما أش�ار اىل نصب كام�ريا حرارية فوق 
قم�ة جبلي�ة للس�يطرة ع�ىل القضاء من 

أربعة جوانب.
وق�ال محم�د، يف ترصي�ح صحف�ي، ان 

الش�عبي مس�تعد  بالحش�د   53 “الل�واء 
للتعام�ل م�ع أي طارئ يف قض�اء تلعفر، 
غرب املوص�ل، ومتخذ جميع االحتياطات 

بهذا الشأن”.
وأضاف ان “قيادة عمليات نينوى سلمتنا 
كامريا حرارية قب�ل مدة، وتم نصبها عىل 
قمة جبل عالية للسيطرة عىل القضاء من 

أربعة جوانب”.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الداخلية، امس االثنن، اعتقال ش�خص يبيع االسلحة عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.

وقال�ت الوزارة يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، إن »مفارز اس�تخبارات 

الجريمة املنظمة العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية من خالل 

متابعة اح�دى صفحات التواصل االجتماعي لألح�د املتهمن والذي يروج بيها 

ببيع ورشاء األس�لحة، وبعد اس�تحصال املوافقات القضائي�ة، تم نصب كمن 

محك�م للمتهم أعاله، وإلقاء القب�ض عليه بالجرم املش�هود يف أحدى مناطق 

بغداد«.

واضافت: »حيث ضبط بحوزته 15 مسدساً نوع 9 ملم كوالبي املنشأ، ومسدس 

9ملم نوع كلوك اوس�رتيا املنش�أ، ورمانتن هجوميتن وعت�اد نوع 9ملم عدد 

)مائ�ة وخمس�ون اطالق�ة ( و7 مخ�ازن مس�دس مختلفة األن�واع وعرشين 

اطالق�ة BKC وعرشة اطالقات س�الح ن�وع )N4( وجهاز اتص�ال نوع هاتريا 

ونظارات تس�تخدم للتصوير الفديو تم ضبط املربزات عىل وفق محارض ضبط 

اصولية«. مشرية اىل أنه »تم توقيف املتهم عىل وفق احكام املادة 24 من  قانون 

األسلحة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية رشطة نج�دة بغداد، امس 
االثنن، ضبط 13 سيارة مطلوبة واعتقال 
ش�خص يحم�ل ادوي�ة غ�ري مرخصة يف 

مناطق متفرقة من العاصمة.
وذك�رت املديرية يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: إن » دوري�ات رشطة نجدة 
بغ�داد، تمكن�ت م�ن ضب�ط ع�دد م�ن 
السيارات املطلوبة  ضمن مناطق متفرقة 

من العاصمة بغداد عدد 13«.
واضاف�ت ان »ذل�ك ج�اء خ�الل إج�راء 
ممارس�ة أمنية ادت إىل ضب�ط  العجالت، 

وقد ت�م تس�ليمهم إىل الجه�ات املختصة 
إلكمال«.

واش�ارت اىل ان »دوري�ات رشط�ة نج�دة 
الزه�ور، وبالتعاون مع األجه�زة األمنية 
األخرى، القت القبض عىل ش�خص يحمل 
أدوية غ�ري مرخصة عدد 171 علبة أدوية 
ضمن منطقة الراش�دية وتحديدا سيطرة 

بوابة بغداد«.
وبينت املديري�ة ان »ذلك جاء خالل إجراء 
ممارس�ة أمني�ة ضمن املنطق�ة املذكورة 
أسفرت عن القبض عليه، وقد تم تسليمه 

إىل الجهات املختصة إلكمال التحقيق«.

بغداد/ الزوراء:
وافقت وزارة الرتبية عىل منح موظفي الخدمة الجامعية الحاصلن عىل اللقب »العلمي« 

تفرغاً ليوم واحد يف األسبوع.
واوض�ح مركز البحوث والدراس�ات الرتبوية يف الوزارة، وبحس�ب بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، أن »ه�ذا اإلجراء يأتي إلحداث تغي�ريات كمية ونوعي�ة يف الحركة العلمية 
والتقنية والثقافية، وتوجيه املؤسس�ات التعليمية والبحثية ملا يحقق التفاعل املس�تمر 
بن الفكر واملمارسة، باتجاه تحقيق األصالة والرصانة العلمية، والتفاعل مع التجارب 
والخربات اإلنس�انية، واعتم�اد معايري الجودة وصوال اىل بناء أجي�ال جديدة تحمل لواء 

العلم واملعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة يف املجتمع«.

اعتقال متهم يبيع األسلحة على مواقع 
التواصل االجتماعي

ضبط 13 سيارة مطلوبة واعتقال شخص 
حيمل أدوية غري مرخصة ببغداد

الرتبية متنح موظفي اخلدمة اجلامعية 
تفرغاً ليوم واحد يف األسبوع

احلشد يؤكد استعداده ألي طارئ
يف تلعفر

بغداد/ الزوراء:
شهدت محافظة كربالء املقدسة، امس االثنن، 
وضع حجر األساس إلنش�اء خط ناقل وشبكة 
مجاري جدي�دة ملنطقة ب�اب طويريج يف مركز 
املحافظة بكلفة مالية تجاوزت املليارين دينار.

وق�ال محاف�ظ كرب�الء، نصي�ف الخطاب�ي، يف 
ترصيح صحفي، إنه “تم وضع حجر االس�اس 
إلنش�اء خ�ط ناقل وش�بكة مج�اري جديدة يف 
منطقة باب طويريج بكلفة مالية بلغت مليارين 
و786 ملي�ون و475 ألف دينار من تخصيصات 

املحافظة ضمن تنمية االقاليم ملوازنة 2019”.
واض�اف الخطاب�ي “ان امل�رشوع، ال�ذي يبل�غ 
طول�ه )1884 مرت(، يضم أرب�ع نقاط ترصيف 
ألربعة أحياء أساس�ية حول ه�ذه املنطقة تبدأ 
م�ن حي العب�اس والهياب�ي إىل املناطق األخرى 
املجاورة ملنطقة باب طويريج، وسيس�هم بفك 
االختناق�ات الحاصلة عىل الش�بكة، وخاصة يف 

الزيارات املليونية”.
وأش�ار محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة اىل ان “مدة 
إنجاز املرشوع س�نة كاملة، ويت�م تنفيذه من 
قب�ل رشك�ة وادي النس�ور للمق�اوالت العامة 

املحدودة”.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات ميسان أحكاما عىل 
ثالثة مدانن بالس�جن سبع سنوات بحق كل 
واح�د منهم، مع غرامات مالي�ة عن جريمة 
حي�ازة املواد املخ�درة بقصد املتاج�رة فيها. 
بينما أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاما 
مختلفة بحق مدانن اثنن ضبطت بحوزتهم 

كمية من املواد املخدرة يف املحافظة .
القض�اء  ملجل�س  االعالم�ي  املرك�ز  وذك�ر 
األع�ىل، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: 
أن«محكم�ة جناي�ات ميس�ان نظ�رت ثالث 
قضايا تتعل�ق باملواد املخ�درة، وحكمت عىل 
كل مدان بالس�جن سبع سنوات مع غرامات 

مالية بحقهما مقدارها عرشة مالين دينار، 
ويف حال�ة ع�دم الدف�ع حبس�هما ملدة س�نة 

واحدة«.
وأوضح: أن«املدان�ن الثالثة اعرتفوا بتعاطي 
امل�واد املخ�درة املثي�ل امفيتام�ن واملتاجرة 
بها«. الفتا إىل أن«االحكام بحقهم تأتي وفقا 
ألح�كام املادة 28/ اوال م�ن قانون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017«. 
بينما أصدرت محكمة جنايات النجف أحكاما 
مختلفة بحق مدانن اثنن ضبطت بحوزتهم 

كمية من املواد املخدرة يف املحافظة .
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل يف 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن »مدانن 

باملتاجرة باملواد املخدرة تلقوا أحكاما عقابية 
من قبل محكمة جنايات النجف«. الفتا إىل أن 
»األول ت�م الحكم عليه بالس�جن ملدة ثماني 
س�نوات مع غرامة مالية مقدارها 15 مليون 
دين�ار بعدما ضب�ط بحوزت�ه  19 غراما من 

مادة املثيل امفيتامن وانبوالت تعاٍطي«.
وأض�اف أن »امل�دان الثان�ي حكم�ت علي�ه 
املحكم�ة بالس�جن مل�دة 6 س�نوات بعدم�ا 
ضب�ط داخل داره  246 قرصا طبيا من مادة 

االمفيتامن املخدرة«.
وتاب�ع أن »املحكم�ة ادان�ت املتهم�ن ع�ىل 
وف�ق أحكام امل�ادة 28 من قان�ون املخدرات 

واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017«.

بغداد/ الزوراء:
اكد مسؤول حكومي يف محافظة 
دي�اىل، ام�س االثن�ن، ان االب�ار 
االرتوازية انقذت 10 االف نس�مة 
قرب الح�دود العراقية- االيرانية 

رشق املحافظة.
وقال مدير ناحي�ة قزانية، مازن 
الخزاع�ي، يف ترصي�ح صحف�ي، 
ان” القرى قرب الحدود العراقية 
– االيراني�ة ضمن ح�دود قزانية 
م�رت بظروف عصيب�ة للغاية يف 
االخرية بس�بب تكرار  الس�نوات 
مواس�م الجفاف الحاد، ما اسهم 
يف زي�ادة االعتماد عىل حفر االبار 
االتوازي�ة واالعتماد ع�ىل مياهه 

سواء لالس�تخدامات البرشية او 
الزراعة”.

واض�اف الخزاع�ي ان “اكثر من 
10 آالف نس�مة يشكلون سكان 

الحدودية تعتمد بش�كل  الق�رى 
اس�ايس عىل مياه االبار كمصدر 
أس�ايس”. الفتا إىل أن “االبار هي 
من انق�ذت املوقف يف تلك القرى، 

ومنعت حص�ول هجرة واس�عة 
لالهايل بسبب مواسم الجفاف”.

واشار مدير ناحية قزانية اىل ان” 
القرى الحدودية مشمولة بخطة 
مركزي�ة لحفر االبار تتم س�نويا 
وفق مبدا الحاجة الفعلية«. الفتا 
اىل »ان انتاجي�ة االب�ار من املياه 
تختلف من منطقة اىل اخرى نظرا 

لعوامل مختلفة منها العمق”.
وتنت�رش قرب الح�دود العراقية- 
االيراني�ة الع�رشات م�ن الق�رى 
تاري�خ  يمت�د  والت�ي  الزراعي�ة 
انش�ائها اىل عق�ود يعتم�د اغلب 
س�كانها ع�ىل الزراعي�ة وتربية 

املوايش واالغنام.

كربالء تضع حجر األساس 
إلنشاء شبكة جماري جديدة 

ملنطقة باب طويريج

ميسان والنجف تصدران أحكاما خمتلفة حبق متاجرين باملخدرات

اآلبار تنقذ 10 آالف نسمة قرب احلدود العراقية - اإليرانية من 
العطش يف دياىل
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لتجاوز عجز املوازنة ومواجهة هبوط أسعار النفط العاملية

استقرار أسعار الدوالر يف البورصة 
احمللية

مبيعات مزاد املركزي تسجل 242 
مليون دوالر 

فقدان هوية
فق�دت هوي�ة وكال�ة 
مواد غذائية والصادرة 
التج�ارة  وزارة  م�ن 
عب�د  )عاي�د  بإس�م 
يعثر  سالم(، فعىل من 
عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

بغداد/ الزوراء:
  س�جلت أس�واق العمل�ة األجنبية يف بغ�داد، امس االثن�ن، املوافق 
17/2/2020، اس�تقراراً بس�عر رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل 

الدينار العراقي لألسبوع الثاني عىل التوايل.
وجاءت أس�عار بيع ورشاء الدوالر رشكات الصريفة، كاآلتي: س�عر 
البيع لل�دوالر الواحد 1210 دنانري، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة 
دوالر. أم�ا س�عر الرشاء لل�دوالر فبلغت 1200 دين�ار، أي 120 ألف 

دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
حافظت مبيع�ات البنك املركزي 
العراقي عىل ارتفاعها امللحوض، 
 242 اىل  وص�ل  االثن�ن،  ام�س 
مليون دوالر يف م�زاد بيع العملة 
األجنبية، بعد ان س�جلت يف املزاد 
الس�ابق 243,534,540 ملي�ون 
االح�د  ي�وم  يف  واملنف�ذ  دوالر، 

املايض.
وأظه�رت بيانات البن�ك املركزي 
العراقي إن »إجمايل البيع النقدي 
منه�ا بلغ 25 مليون�اً و290 الف 
دوالر. أم�ا إجمايل البيع ألغراض 

الخ�ارج  يف  االرص�دة  تعزي�ز 
)ح�واالت، اعتمام�دات(، فبل�غ 
216,715,206، وإجمايل املبيعات 

الكلية سجل 242,005,206.
ولفت اىل ان »س�عر بي�ع املبالغ 
املص�ارف  لحس�ابات  املحول�ة 
يف الخ�ارج }1190{ دين�ار ل�كل 
دوالر، وهو س�عر البي�ع النقدي 

نفسه«.
وقال املركزي إن املبيعات املنفذة 
بمزاد امس هي نتائج نافذة بيع 
العمل�ة األجنبي�ة للي�وم الثالثاء 

املوافق 2020/2/18.
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بغداد/ الزوراء:
 توّق�َع وزي�ر النفط األس�بق، ابراهيم 
بحر العلوم، ان ترتاوح اسعار النفوط 
العاملي�ة ب�ن 53 و54 دوالرا للربميل، 
وان تق�ِدم دول )اوبك( عىل اتخاذ قرار 
بتخفي�ض الكمي�ات املطروح�ة منها 
خ�الل اجتماعها الش�هر املقب�ل، وان 
تك�ون للعراق حصة به�ذا التخفيض، 
حاثا الحكومة املقبلة عىل تنفيذ جولة 
الرتاخيص الخامس�ة، وتطوير حقول 
كركوك والنارصية للنهوض بإنتاجها. 
من جهت�ه، اك�د الخب�ري االقتصادي، 
وس�ام التميم�ي، ام�س، ان القض�اء 
عىل عجز املوازنة مرهون برفع س�عر 

برميل النفط اىل 58 دوالرا.
وق�ال وزير النف�ط األس�بق، ابراهيم 
بح�ر العل�وم، يف ترصي�ح صحفي إن 
»اسعار النفوط بالسوق العاملية تشهد 
انخفاضا لس�ببن، االول تقلص النمو 
االقتص�ادي بالص�ن نتيج�ة فريوس 
كورونا، وهي حالة آنية س�تتجاوزها 
قريب�ا، والثان�ي زي�ادة انت�اج النفط 
»أن  اىل  منوه�ا  املتح�دة«.  للوالي�ات 
)اوب�ك(  دول  س�يضطران  الس�ببن 
باجتماعه�ا الش�هر املقب�ل لتخفيض 
االنتاج مرة ثاني�ة اكثر مما هو عليه، 

وسيتحمل العراق جزءا منه«.
واض�اف ان »اس�عار النف�ط العاملي�ة 

دوالرا   54 و   53 ب�ن  س�ترتاوح 
تدنيه�ا  »ع�دم  متمني�ا  للربمي�ل«. 
ألكث�ر م�ن ذل�ك، ك�ون االم�ر يعتمد 
ع�ىل الظروف )الجيوسياس�ية( للبالد 
واملنطقة، ال س�يما للعراق الذي تذهب 
معظم صادراته لالس�واق االس�يوية، 
ويف مقدمتها الص�ن، وبالتايل اي تأثر 
الص�ادرات، واالس�واق  س�تتأثر معه 

عموما«.
ان  الجي�د  »ان  العل�وم  بح�ر  واردف 
انتاج العراق النفطي اليوم، يتأتى من 
جانب�ن، االول الحق�ول الت�ي ترشف 
الرتاخي�ص،  ج�والت  رشكات  عليه�ا 
والثان�ي الحق�ول التي ت�رشف عليها 
ال�رشكات الوطني�ة، وبالت�ايل فإن أي 
تخفي�ض يط�رأ حاليا باالنت�اج بفعل 
)اوب�ك(، يح�اول الع�راق ان يع�وض 
ذلك من الحق�ول الوطنية، وعليه فإن 
وضع انتاج رشكات جوالت الرتاخيص 
مريح، ويك�ون االنت�اج املتأرجح من 
الحق�ول الوطني�ة، وحت�ى ل�و حدث 
تخفي�ض اخ�ر باالنت�اج ل�ن يؤثر يف 

وضع العراق«.
واش�ار اىل »ان املش�كلة التي ستواجه 
الع�راق بتدن�ي اس�عار النف�ط تكمن 
باملوازنة االتحادي�ة التي اعتمدت عىل 
س�عر 56 دوالرا للربمي�ل، وهذا صعب 
التحقي�ق ع�ىل اق�ل تقدي�ر بالنصف 

االول من هذا العام، إال يف حال حصول 
)الجيوسياس�ية(  التوت�رات  بع�ض 
بالخليج او مناطق اخرى«. مبينا »ان 
اس�عار النفط ق�د ترتف�ع، لكن ليس 
ملدة طويلة، لذلك س�يعاني العراق من 

الواردات النفطية.«
واكد وزير النفط السابق »رضورة ان 

تك�ون للعراق طاق�ة انتاجية اضافية 
م�ن النف�ط يمك�ن اس�تخدامها عند 
ح�دوث ازم�ات يف االس�واق، وممكن 
ان يطرحه�ا ويصبح مثل الس�عودية 
الت�ي تمتلك ثالث�ة مالي�ن برميل من 
الفائ�ض تس�تخدمها وق�ت االزمات، 
والعراق لديه بح�دود 500 الف برميل 

كفائض«. متمني�ا »ان تصل البالد اىل 
مليون او مليون�ي برميل من الفائض 
كي يك�ون ق�ادراً عىل تحدي�د مالمح 
الس�وق النفطية«. مش�ددا ع�ىل »أن 
الجه�ة الت�ي تح�دد مالمح الس�وق، 
هي القادرة الي�وم عىل االنتاج الكبري، 

ولديها فائض منه«.

وح�ث الحكوم�ة املقبل�ة ع�ىل تنفيذ 
إج�راءات للنه�وض بالقط�اع، اهمها 
امل�ي بجول�ة الرتاخيص الخامس�ة 
التي واف�ق عليها مجلس ال�وزراء، إذ 
تكم�ن اهميته�ا يف ان بع�ض الحقول 
التي دخلت حدودية ومهمة، ويجب ان 
تكون هناك رؤي�ة واضحة لتطويرها 
ب�ن الع�راق وجريان�ه لضم�ان ح�ق 

البالد.«
وتابع بحر العلوم »ان االمر االخر يقي 
بإع�ادة النظ�ر بإنت�اج حق�ل كركوك 
كون الدراس�ة التي اعدتها رشكة )بي 
بي( الربيطانية حوله�ا بينت امكانية 
زي�ادة انتاج�ه خ�الل اع�وام اىل 500 
ال�ف برميل يوميا، اضاف�ة اىل التفكري 
بشكل اساس بإيجاد منافذ تصديرية 
ع�رب تركي�ا، وه�و الخط ال�ذي تتبناه 
وزارة النفط من حديث�ة لجيهان عرب 
نينوى، النه يعطي مرونة للتصدير من 
الحق�ول الجنوبي�ة اىل جيهان، وكذلك 
الواع�دة  النارصي�ة  حق�ول  تطوي�ر 
لالس�هام بتحس�ن املس�توى املعايش 

ألبناء محافظة ذي قار«.
من جهت�ه، اك�د الخب�ري االقتصادي، 
التميم�ي، ام�س االثن�ن، ان  وس�ام 
القض�اء ع�ىل عج�ز املوازن�ة مرهون 
برفع سعر برميل النفط اىل 58 دوالرا، 
مبينا ان هذا املبلغ مع تدوير موازنات 

املحافظ�ات سيس�اهم بالقضاء عىل 
العجز املايل بشكل كبري.

وقال التميم�ي يف ترصيح صحفي ان 
“الكثري من املش�اريع بإمكانها تقليل 
عج�ز املوازن�ة ال�ذي ق�د يتج�اوز ال� 
50 تريلي�ون دين�ار، بع�د اطالق آالف 
التعيينات من قبل حكومة عبد املهدي 
امليزانية  املس�تقيلة، حي�ث س�تعاني 
التشغيلية من عجز بقيمة 10 تريليون 

دينار«.
وأضاف ان “افتت�اح املعامل املتوقفة، 
وتحويل األرايض الزراعية اىل س�كنية، 
س�تأتي للدولة بمردود م�ايل كبري من 
خالل الرس�وم التي س�تحصل عليها، 
إضاف�ة اىل تفعيل مرشوع الزائر دوالر 
يف العتب�ات املقدس�ة ال�ذي بإمكان�ه 
املس�اهمة بش�كل كبري يف رفد املوازنة 

بمبالغ كبرية«.
وأوض�ح ان “الع�راق يعتم�د يف اعداد 
موازنته عىل مردودات النفط، وبالتايل 
باإلمكان زيادة س�عر برميل النفط اىل 
58 دوالراً بدال من 56، ليحصل العراق 
شهريا عىل اكثر من 210 مليون دوالر، 
يف ح�ن ان العراق يبي�ع بأكثر من 60 
دوالرا للربمي�ل، باإلضافة اىل ان هناك 
ش�به اتفاق بن الدول املصدرة للنفط 
عىل تثبيت س�عر برمي�ل النفط خالل 

2020 مابن 70-60 دوالرا”. 

دعوات لتنفيذ جولة الرتاخيص اخلامسة وتطوير حقلي كركوك والناصرية

النفط العاملي يستقر وسط خماوف حيال الطلب بسبب 
»كورونا«

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ل�م يط�رأ تغري يذك�ر عىل أس�عار النفط، 
امس االثن�ن، حيث أبطل�ت املخاوف من 
تراجع الطلب عىل الوقود جراء التداعيات 
االقتصادي�ة لتفيش الف�ريوس التاجي يف 
الص�ن أث�ر التوقعات لخف�ض اإلمدادات 
م�ن كبار املنتجن بما س�يفي إىل ش�ح 

معروض الخام.
وبحلول الساعة 0541 بتوقيت جرينتش، 
كان خام برنت عند 57.27 دوالرا للربميل، 
منخفضا خمس�ة س�نتات بع�د صعوده 

5.2 باملئة األس�بوع املايض، يف أكرب زيادة 
أسبوعية منذ سبتمرب/ أيلول 2019.

وارتف�ع الخ�ام األمريكي غرب تكس�اس 
الوسيط ثمانية س�نتات إىل 52.13 دوالرا 
للربمي�ل، بع�د أن زاد 3.4 باملئة األس�بوع 

املايض.
وأعلنت اليابان، رابع أكرب مستهلك للنفط 
يف العال�م، انكماش�ا اقتصادي�ا بل�غ 6.3 
باملئة للفرتة من أكتوبر/ ترشين األول إىل 
ديس�مرب/ كانون الثاني، وثم�ة توقعات 
ملزي�د م�ن االنكم�اش يف ربع الس�نة بن 

يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بسبب 
امل�رض. وح�ذرت س�نغافورة، الت�ي يعد 
اقتصاده�ا املعتمد عىل التجارة مقياس�ا 
ألداء املنطق�ة، من رك�ود محتمل يف الربع 

الحايل بسبب تفيش الفريوس.
وق�ال، جيف�ري هايل، محلل الس�وق لدى 
م�ازال  ”النف�ط  س�نغافورة:  يف  أوان�دا 
منكش�فا انكش�افا بالغ�ا ع�ىل فائ�ض 
املعروض والتباطؤ االقتصادي الناتج عن 
الفريوس التاج�ي يف الصن وأجزاء أخرى 

من آسيا.“

بغداد/ الزوراء:
أنهى امل�ؤرش الع�ام لبورص�ة العراق جلس�ة 
ت�داوالت، ام�س االثن�ن، ع�ىل ارتفاع بنس�بة 
 459.26 مس�توى  عن�د  واغل�ق   ،)0.20%(
نقط�ة، مقارن�ة بالجلس�ة الس�ابقة البال�غ 
}458.35{ نقط�ة. وت�م الت�داول، ام�س، عىل 
رشك�ة   104 أص�ل  م�ن  رشك�ة،   26 أس�هم 
مقيدة يف الس�وق، وبلغ عدد االس�هم املتداولة 
}147.977.758{ س�هما .بينم�ا بلغ�ت قيمة 
االس�هم }147.977.758{ دين�ارا .  وأصب�ح 
عدد الرشكات املتوقفة بقرار من هيئة االوراق 
املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات االفصاح املايل 
}25{ رشك�ة. وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من 
املس�تثمرين غري العراقين يف السوق النظامي 
}6.988{ مليون س�هم بقيمة بلغت }2,643{ 
ملي�ون دينار من خ�الل تنفي�ذ صفقتن عىل 

اسهم رشكتن.
أما عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين غري 
العراقي�ن يف الس�وق الثاني فبل�غ }760{ الف 

س�هم بقيمة بلغت }1,900{ مليون دينار من 
خ�الل تنفي�ذ 10 صفق�ات عىل اس�هم رشكة 

واحدة.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املستثمرين 
غ�ري العراقين يف الس�وق الثان�ي }760{ الف 
س�هم بقيمة بلغت }1,900{ مليون دينار من 
خ�الل تنفي�ذ 10 صفق�ات عىل اس�هم رشكة 
واحدة. وتم تنفيذ امر متقابل عىل اسهم رشكة 
مرصف عرب العراق بعدد اسهم (800,2( مليار 

سهم وبقيمة (960,1 ( مليار دينار.
يذكر أن س�وق العراق لألوراق املالية استخدم 
أنظم�ة الت�داول االلكرتوني واإلي�داع املركزي 
منذ عام 2009، ويس�عى إلطالق نظام التداول 
ع�رب االنرتن�ت للمس�تثمرين، وينظ�م خمس 
جلسات تداول أسبوعياً من األحد إىل الخميس, 
وم�درج في�ه 102 رشك�ة مس�اهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 
والزراعة والتأمن واالس�تثمار املايل والسياحة 

والفنادق. 

أسعار الفواكه واخلضرارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1000 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارباقالء

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ250 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان250 دينارقرنابيط

250 دينارشلغم 250 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
كشف صندوق اإلس�كان، التابع لوزارة اإلعمار 
واإلسكان، عن إجراءاته لتسهيل منح القروض 
 12 بمن�ح  للمواطن�ن، ووج�ود مس�تهدفات 
أل�ف ق�رض لبن�اء الوح�دات الس�كنية ضمن 
خط�ة العام الح�ايل. وق�ال مع�اون مدير عام 
الصندوق، حسن عبد عيل العتبي، وفقا لوكالة 
األنب�اء العراقي�ة )واع(، إن أول اإلجراءات التي 
اتخذت ه�و التقدي�م اإللكرتوني ال�ذي وصلت 
نس�بة العمل فيه 60 باملائ�ة، وبارش املواطنون 
تقديم البيانات ورفع املستمس�كات الرس�مية 
ع�ىل املوق�ع اإللكرتوني للصن�دوق، والحصول 
عىل رق�م تسلس�يل يمكن م�ن خالل�ه متابعة 
معاملتهم. وأضاف حس�ن عبد عيل العتبي: أن 

عملية التوثي�ق اإللكرتوني تحفظ الخصوصية 
من جهة وتمنع االبتزاز والتالعب والقضاء عىل 
اإلج�راءات الروتينية، وتحف�ظ حقوق املواطن 
بالتسلسل واألرش�فة من جهة أخرى. وأوضح 
العتب�ي: أن الصندوق لديه خطة لتحويل جميع 
مفاص�ل العم�ل إىل إلكرتون�ي، والت�ي تش�مل 
األرش�فة والبصمة والصكك والكش�ف. مبيناً: 
أن الغرض من الكش�ف اإللكرتون�ي هو تجنب 
حدوث حاالت تالعب يف تحديد العقار املكشوف. 
وب�ّن: أن من بن اإلجراءات األخرى هي اعتماد 
تس�ديد الدفعات اإللكرتونية للقرض، من خالل 
إص�دار بطاق�ات »ماس�رت كارد وفي�زا كارد«، 
خاصة بصندوق اإلس�كان ويمكن استخدامها 
داخ�ل وخارج الع�راق. وأكد مع�اون مدير عام 

الصندوق: أن املواطن يس�تطيع أن يحصل عىل 
دفعات القرض وتس�ديد األقساط الشهرية عن 
طري�ق ه�ذه البطاقة، وكذلك متابع�ة ما تبقى 
من أقساط عن طريق الرابط اإللكرتوني. ولفت 
العتب�ي، إىل: أن خط�ة الصن�دوق للع�ام الحايل 
تتضم�ن من�ح 12 ألف ق�رض لبن�اء الوحدات 
الس�كنية. مش�رياً إىل »أنه ت�م تخصيص مبلغ 
575 ملي�ار دين�ار إلق�رار الف�ردي واملجمعات 
الس�كنية، إال أن وزارة املالية خاطبت الصندوق 
بكتاب رس�مي، وخصص�ت مبل�غ 690 ملياراً 
عىل أن يدرج باملوازنة التشغيلية للعام الحايل«. 
وكش�ف صندوق اإلس�كان العراقي عن رصف 
أكث�ر من 40 مليار دينار للقروض خالل ش�هر 

يناير/ كانون الثاني املايض.

صندوق اإلسكان يكشف عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنني

املعدن األصفر يرتاجع بفعل حتفيز بنك الصني املركزي
سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:

الذه�ب، امس  أس�عار  تراجع�ت 
االثن�ن، م�ن قرب أعىل مس�توى 
يف أس�بوعن، إذ أدى تدخ�ل ع�ىل 
النقدي�ة م�ن  السياس�ة  صعي�د 
البن�ك املركزي الصين�ي للحد من 
األثر االقتصادي النتش�ار فريوس 
املس�تثمرين،  لطمأن�ة  كورون�ا 
وع�زز الطلب عىل األص�ول عالية 

املخاطر.
ونزل الذهب يف املعامالت الفورية 
دوالرا   1580.27 إىل  باملئ�ة   0.3
لألوقي�ة )األونصة( عند الس�اعة 
جرينت�ش.  بتوقي�ت   1051

وتراجعت العقود األمريكية اآلجلة 
للذه�ب 0.2 باملئ�ة إىل 1583.30 

دوالرا.
س�ابق  وق�ت  يف  الذه�ب  وح�وم 
مس�توى  ح�ول  الجلس�ة  م�ن 
ي�وم الجمع�ة القريب م�ن ذروة 
أس�بوعن عن�د 1584.65 دوالرا، 
لكن مكاس�به تقلصت مع ارتفاع 
األس�هم العاملي�ة بعدم�ا خف�ض 
س�عر  الصين�ي  املرك�زي  البن�ك 
الفائ�دة ع�ىل قروضه متوس�طة 
المتص�اص  محاول�ة  يف  األج�ل 
الناجمة عن  االقتصادية  الصدمة 

تفيش الفريوس التاجي.

وح�وم ال�دوالر ق�رب ذروة أربعة 
الجلس�ة  يف  بلغه�ا  الت�ي  أش�هر 
السابقة، مما جعل الذهب باهظا 

نسبيا لحملة العمالت األخرى.
ووص�ل الذه�ب املق�وم بالي�ورو 
إىل ذروة قياس�ية عن�د 1463.98 
ي�ورو لألوقية يف وقت س�ابق من 

الجلسة.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنس�بة 
 1.9 البالدي�وم  ارتف�ع  األخ�رى، 
باملئة إىل 2477.26 دوالرا لألوقية. 
وصع�دت الفض�ة 0.2 باملئ�ة إىل 
17.76 دوالرا، بينما ارتفع البالتن 

0.6 باملئة إىل 969.11 دوالرا.



بغداد/ متابعة الزوراء
أخف�ق منتخب ش�باب الع�راق يف الحفاظ 
ع�ى تقدمه ام�ام نظ�ره التونيس ليخرس 
امام�ه بنتيجة 1-2 يف املب�اراة التي أقيمت 
عى ملعب سعود بن جلوي يف أوىل مبارياته 

بالبطولة العربية للشباب.
وتق�دم ليوث الرافدي�ن اوالً يف الدقيقة 42 
عن طري�ق الالعب عب�د الله محم�د، لكن 
20 دقيق�ة  انتفض�وا يف  افريقي�ا  ابط�ال 
ليقلب�وا النتيج�ة لصالحهم، حيث س�جل 
فاروق امليموني ه�دف التعديل يف الدقيقة 
70، قب�ل أن يضيف زميل�ه يانيس الصغر 
لتنته�ي   ،90 الدقيق�ة  الثان�ي يف  اله�دف 

املواجهة بفوز نسور قرطاج.
وسيواجه منتخب الشباب نظره الكويتي 

عى امللعب نفسه يوم الخميس املقبل.
واعل�ن رئي�س لجن�ة الش�باب والرياضة 
النيابية، عباس علي�وي، انه اجرى اتصاالً 
بالجه�ات التنفيذية لالهتم�ام بمنتخبات 

الفئات العمرية لكرة القدم.
وذك�ر بيان عن مكت�ب عليوي: “أن األخر 

أج�رى اتص�االً هاتفي�ا بم�درب منتخ�ب 
الشباب، قحطان جثر، ملتابعة استعدادات 
املشاركة ببطولة كاس العرب للشباب التي 
تستضيفها السعودية لفرتة من 17 شباط 
ولغاي�ة 2 اذار املقب�ل، وحثهم عى تحقيق 

الفوز يف مباريات املنتخب”.
وأع�رب امل�درب، قحط�ان جثر، بحس�ب 
البيان، عن “س�عادته للمكامل�ة الهاتفية، 
الفت�ا اىل اس�تعداد منتخ�ب الش�باب عى 
الرغ�م م�ن املش�اكل الت�ي مر به�ا، وقلة 
الس�يولة املالية، عى تقديم ص�ورة طيبة 
ع�ن الك�رة العراقي�ة، منوه�ا إىل الجهود 
التي بذلها وزير الش�باب لتذليل صعوبات 

واجهها الفريق يف مشاركته بالبطولة”.
ب�دوره، اك�د علي�وي ع�ى “تواصل�ه مع 
بالفئ�ات  لالهتم�ام  التنفيذي�ة  الجه�ات 
العمري�ة، ومنه�م منتخ�ب الش�باب الذي 
يعاني م�ن ضائقة مالية كبرة”. مش�ددا 
عى “ثق�ة الجماه�ر الرياضي�ة بقدرات 
منتخب الشباب الذي اثبت خالل مشاركاته 

االخرة قدراته الكبرة”.
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الفيصلي األردني يفسخ عقد 
الالعب فرحان شكور 

بغداد/ متابعة الزوراء
قررت إدارة نادي الفيصيل األردني فس�خ عقد املحرتف، فرحان ش�كور، دون توضيح 

األسباب.
وكان شكور قد انضم إىل الفيصيل يف االنتقاالت الشتوية األخرة، قبل نحو شهر.

ويم�ر الفيص�يل بأزمة حقيقية فيم�ا يتعلق بملف األجانب، حي�ث تعاقد مع عدد من 
املحرتفني، إال أنه فسخ التعاقد معهم بعد فرتة وحيزة.

ويس�تعد الفيصيل، بقيادة التونيس ش�هاب اللييل، ملواجهة مضيف�ه األنصار اللبناني، 
يوم 24 شباط الجاري، يف كأس االتحاد اآلسيوي.

أصفر وأمحر

منتخب ليوث الرافدين خيسر أمام تونس يف البطولة العربية

منتخبنا الوطين يواجه األردن بدال من فيتنام حتضريا للقاء هونغ كونغ

بغداد/ متابعة الزوراء
س�مت الهيئ�ة اإلدارية لنادي الحس�ني الريايض املدرب، ع�يل وهاب، مدرباً 
لفريقه�ا الك�روي تحضراً لل�دوري التأهييل.وق�ال املدي�ر اإلداري للنادي، 
فاضل زغر ان “اإلدارة أكملت االتفاق مع املدرب عيل وهاب لقيادة الفريق 
يف ال�دوري التأهي�يل للدوري املمتاز وفق منهاج مخطط تس�عى من خالله 
اإلدارة للعودة بفريقه�ا إىل مصاف دوري األضواء من جديد”.وأضاف زغر 
أن “ال�كادر املس�اعد للمدرب يتألف من زياد قاس�م وس�اجد جمعة مدرباً 
لح�راس املرمى، وط�ارق مصعب مدرب�ا للياقة البدنية وصبح�ي العزاوي 
مرشفاً واملتحدث مديراً إدارياً”.وأشار زغر إىل أن “اإلدارة حددت يوم االثنني 
املصادف 2020/2/23 موع�داً لتجمع الالعبني مع املدرب الجديد للنادي”.

ونوه اىل “ ان جميع الالعبني ممن مثلوا النادي يف املوسم السابق، ويرغبون 
يف العودة إىل صفوف الفريق الحضور يوم االثنني املقبل إىل مقر النادي”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب الطلبة، أحمد خلف، أن الحظ كان وراء خس�ارة فريقه أمام 

الزوراء، يف افتتاح الدوري املمتاز، رغم األفضلية الواضحة لفريقه.
وخطف ال�زوراء فوزا قاتال من الطلبة، بهدف نظي�ف، يف ديربي بغداد، 

بافتتاح الدوري املمتاز يف ملعب الشعب الدويل.
وقال خلف: “مباراة الزوراء أكدت لنا أن الطلبة استعاد جزًءا من بريقه 

وهيبته، كنا الطرف األفضل واألخطر، لكن الحظ لم يحالفنا”.
وأوضح “أن الطلبة أهدر بعض الفرص الس�انحة للتس�جيل، مثل كرة 
محم�د جفال الت�ي اصطدمت بالعارض�ة، وانفراد حيدر حس�ني أمام 
الحارس جالل حس�ن”.ونوه “حالة الطرد أثرت يف الفريق بعد أن تحرر 
حس�ني ع�يل ليصنع هدف الف�وز، كون الالعب كرار محم�د قد نجح يف 
الحد من خطورته”. وأش�ار إىل: أن الطلبة كسب ثقة الجماهر، وهناك 

ردود أفعال طيبة حول األداء الجماعي بشكل عام.

بفداد/ متابعة الزوراء
أب�دى، س�جاد رع�د، الع�ب نف�ط 
الوس�ط، س�عادته بف�وز فريقه يف 
الجول�ة األوىل بالدوري عى مضيفه 
أمانة بغ�داد، واصفا املب�اراة بأنها 
خطوة أوىل واثقة يف مسرة الفريق 

بالدوري املمتاز.
وقال رعد” إن حصد النقاط الثالث 
الجول�ة  املناف�س يف  وم�ن ملع�ب 
االفتتاحية من الدوري، ال ش�ك أنها 
ذات تأث�ر معن�وي كبر بالنس�بة 

لفريقه.
مصمم�ا  كان  “الجمي�ع  وأض�اف 
عى الخ�روج من املب�اراة بالنقاط 
الث�الث، ألنه�ا س�تكون مؤثرة عى 

روح الفري�ق يف الج�والت املقبلة”.
وأوض�ح رع�د “نفط الوس�ط قدم 
أداًء ممي�زا مع انضب�اط تكتيكي، 
أهدرن�ا فرصتني محققت�ني، لكننا 
نجحنا يف التسجيل وخطف النقاط 
الثالث، وه�ذا األهم”.وأش�ار العب 
نفط الوس�ط إىل: أن فريقه سيعود 
ملش�اهدة املب�اراة لتعزي�ز األداء يف 
الجول�ة املقبل�ة وتج�اوز األخطاء 
“املب�اراة  املباريات.وواص�ل  كل  يف 
املقبلة ستكون أمام امليناء يف ملعبنا 
املفرتض ملعب كربالء الدويل، وعلينا 
أن نع�زز الف�وز بانتص�ار جدي�د، 
فاملوسم الحايل يصعب تعويض أي 

خسارة فيه”.

تسمية علي وهاب مدرباً لفريق احلسني

مدرب حراس الزوراء ينهي اخلالف بني 
نور صربي وجالل حسن

أمحد خلف : الطلبة كان األفضل يف 
ديربي بغداد اجلماهريي

سجاد رعد : خطوة نفط الوسط األوىل واثقة

بغداد/ متابعة الزوراء
اعت�ذر االتح�اد العراق�ي لك�رة 
القدم ع�ن خوض املباراة الودية 
الت�ي كان م�ن املق�رر اقامته�ا 

ام�ام فيتن�ام ع�ى ارض األخر 
املزدوجة  للتصفي�ات  تحض�راً 
املؤهل�ة ل�كأس العامل�ي 2022 

وكأس آسيا 2023.

اتح�اد الك�رة فّض�ل ع�دم لعب 
املب�اراة فيتن�ام بس�بب تف�ي 
م�رض “كورون�ا” يف دول رشق 
آس�يا، حي�ث كان م�ن املق�رر 

اقامتها يف 26 آذار املقبل.
ويف السياق نفس�ه، اتفق اتحاد 
الك�رة م�ع نظ�ره األردني عى 
تأمني مباراة ودية بني املنتخبني 
يف ال��25 م�ن الش�هر املقبل يف 

العاصمة القطرية الدوحة.
تج�در اإلش�ارة اىل ان املنتخ�ب 
الوطني سيواجه منتخب هونغ 
كونغ ضمن التصفيات املزدوجة 

يف ال�31 من شهر آذار ملقبل.
وارتق�ى املنتخ�ب الوطني لكرة 
الق�دم مرك�زاً وح�داً يف تصنيف 
االتح�اد ل�دويل للعب�ة “فيف�ا” 
املق�رر صدوره نهاية األس�بوع 

الحايل.
واحت�ل منتخب اس�ود الرافدين 
املركز ال�69 يف التصنيف الجديد، 
برصيد 1344 نقطة، بعدم جاء 
يف املركز ال�70 بالتصنيف األخر 

الصادر نهاية العام املايض.
وج�اء املنتخب الوطني يف املركز 
الس�ابع آس�يوياً، بعد منتخبات 
اليابان وإيران وكوريا الجنوبية 

وأسرتاليا وقطر والسعودية.
ويف حال حق�ق املنتخب الوطني 
الفوز يف مبارات�ه الودية املقبلة 
امام فيتن�ام، وكذلك يف مواجهة 
بالتصفي�ات  كون�غ  هون�غ 
املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2022 وكأس آسيا 2023، 
فسرتفع تصنيفه عدة مراكز يف 

الشهر املقبل.

محادي أمحد يقود القوة اجلوية لتحقيق فوز مثني على نفط ميسان
امليناء حيسم ديربي اجلنوب

بغداد/ متابعة الزوراء
حق�ق فري�ق الق�وة الجوي�ة أول 
انتصاراته يف الدوري املمتاز بفوزه 
عى نف�ط ميس�ان 1-2 يف املباراة 
الت�ي أقيمت ع�ى ملعب الش�عب 

الدويل لحساب الجولة األوىل.
س�جل هديف القوة الجوية حمادي 
أحمد يف الدقيقت�ني 14 و62، فيما 
س�جل لنفط ميسان الالعب احمد 

سعيد يف الدقيقة 32 .
وفرض القوة الجوية سيطرته عى 
بداية املباراة، وس�جل هدفا مبكرا 
بأقدام حمادي أحمد يف الدقيقة 14 
بع�د أن تلقى تمري�رة عرضية من 
الالعب حس�ني محس�ن لروضها 

ويسددها داخل الشباك.
اله�دف حّف�ز نفط ميس�ان الذي 
مخاوف�ه  م�ن  التخل�ص  ح�اول 
وتمكن من تس�جيل ه�دف جميل 
برأس�ية أحمد س�عيد الذي استغل 
الخ�روج الخاطئ للح�ارس أمجد 
رحيم لرسل رأسية ساقطة خلف 
الحارس، معدال النتيجة يف الدقيقة 

.32
ويف الش�وط الثاني، ضغ�ط القوة 
الجوي�ة م�ن أج�ل حس�م نتيجة 
املباراة، فأضاع إبراهيم بايش كرة 
سهلة، ومرت رأسية أحمد إبراهيم 
ف�وق العارض�ة، قب�ل أن يتمك�ن 
حم�ادي أحمد من إضاف�ة الهدف 

الثاني يف الدقيقة 62.
وكاد البدي�ل محمد قاس�م نصيف 
النتيج�ة م�ن تس�ديدة  أن يع�زز 
أبعده�ا الحارس، لتنته�ي املباراة 
بفوز القوة الجوية بهدفني مقابل 

هدف، ويقتنص النقاط الثالث.
وخطف فري�ق امليناء نقاط ديربي 
البرصة بفوزه ع�ى نفط الجنوب 
الت�ي  املب�اراة  به�دف دون رد، يف 
أقيمت يف ملعب الفيحاء لحس�اب 

الجولة األوىل من الدوري املمتاز.
س�جل هدف امليناء الالعب عباس 

بديع يف الدقيقة 54.
اتس�م الش�وط األول بالح�ذر من 
الفريقني، وغابت الخطورة بسبب 
ل�ك مع بعض املح�اوالت الخجولة 

لينتهي بالتعادل السلبي.
ويف الش�وط الثان�ي، تمك�ن العب 
املين�اء عب�اس بدي�ع م�ن إح�راز 

الهدف الوحيد يف الدقيقة 54.
وحاف�ظ املين�اء عى تقدم�ه رغم 
املحاوالت الجادة من نفط الجنوب 
ليخ�رج بالنقاط الثالث، فيما بقي 

املنافس بال رصيد.
واس�تهل نادي النفط مش�واره يف 
الدوري املمتاز لكرة القدم، بالفوز 
رد  دون  بهدف�ني  الكهرب�اء  ع�ى 

يف املب�اراة الت�ي احتضنه�ا ملعب 
التاج�ي ضمن منافس�ات الجولة 

األوىل من البطولة.
ونج�ح محمد داود يف قيادة فريقه 
بتحقيق الفوز، حيث سجل هدفني 
ليه�دي  و46،   21 الدقيقت�ني  يف 
فريق�ه انتصارا مهم�اً يف البطولة 

التي تشهد مشاركة 15 فريقاً.
وبه�ذا الفوز اصب�ح رصيد النفط 
3 نق�اط، فيما بق�ي الكهرباء من 

دون نقاط.

وم�ن جهت�ه، أثنى حس�ن أحمد، 
م�درب فري�ق النج�ف، ع�ى أداء 
العبي�ه بعد الفوز ع�ى الصناعات 
يف  نظيف�ة  بثالثي�ة  الكهربائي�ة 

افتتاح الدوري املمتاز.
وقال أحمد: إن فريقه فاجأ ضيفه 
ب�أداء  الكهربائي�ة  الصناع�ات 
هجومي مميز، أسفر عن تسجيل 

3 أهداف رائعة.
وأضاف “سيطرنا عى املباراة منذ 
بدايتها، وسجلنا هدفا مبكرا، منح 

العبين�ا أريحية ونق�ل الضغط إىل 
العبي الصناعات، ما أثمر عن فوز 

كبر يستحقه العبو النجف”.
وأش�ار حس�ن إىل: أن النج�ف ل�م 
يتأثر بالغياب�ات رغم عدم اكتمال 
صفوف�ه. مضيًفا “حققن�ا الفوز 
ب�أداء جي�د تجاوزن�ا م�ن خالله 
كل املش�اكل الت�ي كان�ت تواج�ه 
الفري�ق قب�ل انطالق ال�دوري من 
تأخر للمس�تحقات، وعدم انتظام 
التدريبات، لكن الالعبني كانوا عى 

مستوى املسؤولية”.
يف  األوىل  الخط�وة  أن  وأوض�ح: 
ال�دوري مهمة، وتنعك�س إيجابيا 
ع�ى مس�ار الفري�ق يف الج�والت 
املش�وار  املقبل�ة، وهدفن�ا تكملة 

بالحماس نفسه.
وخت�م م�درب النج�ف “مباراتن�ا 
املقبلة أمام الطلبة ليس�ت سهلة، 
خصوص�ا وأنها س�تقام يف ملعب 
الش�عب، لكننا قادرون عى كسب 

النقاط الثالث”.

مهند قاسم يقود لقاء سامسونج 
وفيسيل كوبي يف دوري األبطال

الشرطة خيسر أمام الوحدة االماراتي 
بهدف متأخر يف دوري أبطال آسيا

بغداد/متابع�ة الزوراء: س�مى 
االتحاد االسيوي طاقما تحكيما 
عراقي�ا لقي�ادة مباراة س�وون 
الجنوبي  الك�وري  سامس�ونج 
ونادي فيس�يل كوب�ي الياباني 
ضم�ن الجولة الثانية من دوري 
أبط�ال اس�يا، واملق�ررة يوم غد 

األربعاء يف ملعب سواون بكوريا 
الجنوبية.

والطاق�م العراق�ي مؤل�ف من 
وس�ط،  حك�م  قاس�م  مهن�د 
يس�اعده الدكت�ور واث�ق مدلل 
وميثم خماط، فيما سيكون زيد 

ثامر حكما رابعا.

اربيل / متابعة الزوراء: 
نجح نادي الوحدة اإلماراتي يف تحقيق الفوز خارج ملعبه عى نادي 
الرشطة 0-1، امس االثنني، عى س�تاد فرانس�وا الحريري يف أربيل، 
ضمن الجولة الثانية من منافس�ات املجموعة األوىل يف دوري أبطال 

آسيا 2020.
وس�يطر التعادل السلبي عى نتيجة املباراة حتى الدقيقة 88 عندما 

خطف الوحدة هدف الفوز الثمني بواسطة بول خوسيه مبوكو.
وانفرد الوحدة مؤقتاً يف صدارة ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط من 

مباراتني، مقابل نقطة لكل من األهيل واالستقالل والرشطة.
وتقام الجولة الثالثة من منافس�ات املجموعة ي�وم االثنني 2 آذار/ 
م�ارس، حي�ث يلتق�ي األهيل م�ع الرشط�ة يف ج�دة، والوحدة مع 

االستقالل يف أبوظبي.

بغداد/ متابعة الزوراء
تدخل م�درب حراس مرم�ى نادي 
الزوراء، جليل زيدان، إلنهاء الخالف 
بني ح�ارس مرمى الن�وارس جالل 
حسن وحارس النجف نور صربي.

وتدخل مدرب ح�راس مرمى نادي 
الزوراء، جليل زيدان، إلنهاء الخالف 
ب�ني ج�الل حس�ن ون�ور صربي، 
بعدم�ا اث�ر بينهما من تش�نجات 

خالل الفرتة املاضية.
وقال مصدر: أن الصلح بني الطرفني 
هاتفًي�ا، وس�تكون هن�اك جلس�ة 
خاص�ة لص�ربي وحس�ن قريب�ا. 
مش�راً إىل: ان زيدان ه�و من بادر 

لهذا االمر كونه درب الحارسني.
يذك�ر أن األمور توترت بني حس�ن 

وصربي، الس�يما بعدما قام األخر 
بنرش منش�ور يلمح اىل استخفافه 
بجائزة األفضل التي نالها حسن يف 

احدى االستفتاءات.



أكد العب وس�ط أتلتيكو مدريد، س�اؤول نيجيز، أن عىل فريقه نزول امللعب من أجل التنافس، 
ومحاول�ة الفوز عىل ليفربول الي�وم الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا عىل 
ملع�ب )واندا مرتوبوليتانو(. ورصح س�اؤول يف ترصيحات ملوقع النادي اإلس�باني: “علينا 
أن نخ�رج للتناف�س وإعطاء ص�ورة جيدة، أث�ق يف أن لدينا الكثري م�ن اإلمكانيات لتخطي 

ليفربول، ألنني أثق يف فريقي”. وأضاف: “مررنا هذا املوس�م بأوقات صعبة ودائما ما حظينا 
بدع�م الجمهور، الذي يجعلنا نش�عر نحن الالعبون بأن لدينا قيمة خاصة، دائما ما س�اندونا يف 

األوقات الصعبة”. وتابع: “سنحاول دائما أن نكشف عن هويتنا يف األوقات الجيدة، أن نظهر 
أن لدين�ا الرغبة يف الفوز والتنافس وأننا نلع�ب كفريق واحد”.بينما أكد زميله، 

مارك�وس يورنتي: “الجمهور دائما ما يس�اعدنا كثريا، اليوم الثالثاء 
ستكون مباراة خاصة وبالتأكيد سيقف الجمهور معنا”. وتابع: 

“الرس لتحقيق الف�وز هو تحقيق أفضل ما لديك، كل الفرق 
لديها الجودة الكافية وعندما تتساوى الجودة، تقف الكفة 

إىل جانب الكثافة والرتكيز واللعب بشكل هجومي”.

تس�تأنف منافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا 
بعودة ليفربول إىل ملعب واندا مرتوبوليتانو، 
الذي ش�هد تتويجه باللقب املوس�م املايض، 
م�ن أج�ل مواجه�ة أتلتيكو مدري�د، ضمن 

منافسات مرحلة ذهاب دور ثمن النهائي.
ويح�ل ليفرب�ول الي�وم الثالث�اء ضيفا عىل 
أتلتيكو مدريد، بينما يس�تضيف بوروس�يا 
دورتمون�د يف نف�س الي�وم باري�س س�ان 
جريمان. واس�همت فرتة العطلة الش�توية 
يف وج�ود فاصل جي�د ب�ن دور املجموعات 

واألدوار النهائية يف البطولة القارية.
ودون أدن�ى هامش للخطأ، س�تلعب الفرق 
يف دور ال�16 وس�ط آمال بخ�وض النهائي 
املرتق�ب يف س�تاد أتاتورك األوملب�ي بمدينة 
مايو/آي�ار   30 ي�وم  الرتكي�ة  إس�طنبول 
املقبل.وع�ىل م�دار ش�هر، س�تقام ثمان�ي 
مباريات -ذهاب�ا وإيابا- موزعة عىل أربعة 
أس�ابيع، من أجل حس�م املتأهلن الثمانية 
لرب�ع النهائ�ي. وبل�غ دور الثماني�ة فق�ط 
ممثل�و الدوريات الخمس الك�رى يف القارة 

العتيقة.
ويش�هد هذا الدور حضور 4 فرق إس�بانية 
)ري�ال مدري�د وبرش�لونة وأتلتيك�و مدريد 
)ليفرب�ول  إنجليزي�ة  و4  وفالنس�يا(، 
ومانشس�رت س�يتي وتش�يليس وتوتنهام(، 
و3 إيطالية )يوفنتوس ونابويل وأتاالنتا( و3 
أملانية )بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند 
واليبزي�ج( وثنائ�ي فرنيس )باريس س�ان 

جريمان وليون(.
وان�دا  إىل  جدي�د  م�ن  ليفرب�ول  ويع�ود 
مرتوبوليتان�و، ال�ذي ف�از عىل أرض�ه أمام 

توتنهام يف نهائي العام املايض.
يورج�ن  األملان�ي  امل�درب  فري�ق  ويص�ل 
كل�وب، الذي تأهل إىل ال�دور النهائي يف آخر 

نس�ختن من التش�امبيونز لي�ج، إىل ملعب 
“الروخيبالنك�وس”، بينم�ا يتق�دم بخطى 
ثابتة لحسم لقب الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وتمك�ن “الري�دز” من تحقيق الف�وز دائما 
تح�ت إم�رة كل�وب يف تصفي�ات البطول�ة 

األوروبية التي تقام ذهابا وإيابا.
وع�ىل الجان�ب اآلخر، لم يخ�رس “األتلتي”، 
الذي تأهل مرتن إىل النهائي موسمي 2013 
- 14 و2015 - 16 س�وى م�رة واحدة عىل 
أرضه )أمام تش�يليس يف دور املجموعات يف 
موس�م 2017 - 2018( يف آخ�ر 25 مب�اراة 

أوروبية خاضها.
ويس�تقبل بوروس�يا الي�وم الثالث�اء أيضا، 
باريس س�ان جريمان عىل ملعب س�يجنال 
إيدونا بارك، حامال مرة أخرى لقب مرش�ح 

يرغب يف تحقيق حلمه العظيم.
ويمث�ل اللقاء عودة األملاني توماس توخيل، 
مدرب باريس س�ان جريمان، إىل دورتموند، 

الفري�ق ال�ذي كان مدرب�ه قب�ل عام�ن.

ويرغب الفرنس�يون واألملان يف تجنب اللعنة 
التي الحقتهم خالل املواسم األخرية.

فلم يتج�اوز باريس س�ان جريم�ان، الذي 
ي�زداد مرشوعه كل عام ق�وة، ثمن النهائي 
يف املواس�م الثالثة املاضية، كحال بوروسيا 
دورتمون�د صاحب األداء املتذبذب يف الدوري 
األملان�ي واملعزز مؤخ�را بالنرويجي إيرلينج 
هاالن�د. وم�ن ب�ن أكث�ر املواجه�ات التي 
يصعب التكه�ن بالفائز بها ت�رز املواجهة 
اللذي�ن  أتاالنت�ا وفالنس�يا،  املرتقب�ة ب�ن 
س�يلعبان مباراة الذهاب يوم غد األربعاء يف 
سان س�ريو، قبل حسم املتأهل منهما لربع 
النهائ�ي يف لقاء اإلياب عىل ملعب ميس�تايا 
بعد ثالثة أسابيع. وسيضع الفريق اإليطايل، 
الذي يقدم أداء جيدا يف “الس�ريي آ” الخصم 
اإلسباني يف اختبار كبري، بعدما احتل األخري 
املركز األول فيما وصف ب�”مجموعة املوت” 
يف دور املجموعات، وسط تطلع للوصول إىل 

الدور ربع النهائي ألول مرة منذ 13 عاما.

وغ�دا األربع�اء أيضا تق�ام يف لن�دن مباراة 
ب�ن وصيف نس�خة العام امل�ايض توتنهام 
وليبزي�ج؛ ال�ذي س�يخوض للم�رة األوىل يف 

تاريخه ثمن نهائي دوري األبطال.
ويخوض الفريق اللندني للمرة الثالثة تواليا 
ثمن نهائي البطول�ة، وهذه املرة تحت إمرة 
الرتغ�ايل جوزيه مورينيو، ال�ذي حل محل 
األرجنتيني ماوريس�يو بوكيتينيو، مهندس 
مرشوع ال�”س�بريز” للوص�ول إىل النهائي 

العام السابق.
وس�تقام باق�ي مباري�ات مرحل�ة الذهاب 
يومي الثالثاء واألربعاء من األسبوع املقبل.

ومن املق�رر أن يس�تقبل تش�يليس الثالثاء 
املقبل بايرن ميونيخ يف س�تامفورد بريدج، 
بينما س�يحل برشلونة ضيفا يف نفس اليوم 

عىل نابويل يف س�ان باولو.
وس�يلعب لي�ون عىل أرضه أم�ام يوفنتوس 
غدا األربعاء، بينما يستضيف ريال مدريد يف 
نفس اليوم مانشسرت س�يتي يف سانتياجو 

برنابيو.
توخيل غاضبا: ملاذا أخىش دورتموند؟

استنكر توماس توخيل مدرب باريس سان 
جريمان محاوالت وس�ائل اإلعالم الفرنسية 
تصدير القلق لفريقه قبل مواجهة بوروسيا 
دورتموند اليوم الثالثاء، يف ذهاب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
ق�ال توخيل يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
ل�و باريزي�ان الفرنس�ية: “مل�اذا أخاف من 
أن  تعتق�دون  ه�ل  دورتمون�د؟  مواجه�ة 
مس�توانا أم�ام أمي�ان س�يتكرر يف ملع�ب 

الفريق األملاني؟”.
وتاب�ع: “لس�ت قلق�ا أو خائفا، ب�ل أثق يف 
فريق�ي، وأعلم تمام�ا أس�باب التعادل مع 
أمي�ان 4 - 4، ما ح�دث يف ه�ذا اللقاء يظل 

واردا، وكان س�يناريو معق�د ألنن�ا تأخرنا 
بثالثة أهداف، لكني أثق يف فريقي”.

واسرتس�ل امل�درب األملان�ي: “ل�ن أنىس ما 
قدمناه يف 22 مباراة، وأكتفي فقط بمتابعة 

30 دقيقة أمام أميان ألقلق”.
وواص�ل م�درب س�ان جريم�ان حدته مع 
وس�ائل اإلع�الم: “ل�م أغضب عندم�ا تأخر 
فريق�ي بثالثية بل كن�ت غاضبا منذ الهدف 

األول، ال أحب اجتزاء األحداث”.
: “أحاول دائما أن أبقى هادئا كعادتي  وب�ننّ
يف كل املباريات املاضية، ألن الوضع مختلف 
قب�ل أيام قليل�ة من مب�اراة مهمة يف دوري 

األبطال”.
وبس�ؤاله عن انتظار سيناريو مختلف أمام 
دورتمون�د عن األداء اليسء أم�ام أميان، رد 
توخي�ل: “واآلن ه�ل من املف�رتض أن أفقد 
تركيزي؟ هذا جيد بالنسبة لكم، إثارة مزيد 

من الشكوك حول الفريق”.
وأكم�ل: “أدرك جي�دا ما هو الجه�د الذي ال 
يجب أن نخرسه، أما بالنسبة لوسائل اإلعالم 
فهي تنتظر أن يفوز باريس س�ان جريمان 
دائما دون أن يتلق�ى مرماه أي أهداف، هذا 
يبدو للكثريين سهال ألننا نملك أفضل فريق 

وأفضل العبن”.
واس�تطرد: “نصف س�اعة من عدم الرتكيز 
كان�ت نتيجته�ا ما ح�دث أمام أمي�ان، إنه 
وس�ائل  لك�ن  وقوت�ه،  الفرن�يس  ال�دوري 
اإلعالم تصنف األمر عىل أنه )مقلق ومزعج 
ومخي�ف( وباريس يعاني عدة مش�اكل، ال، 

ه�ذا وارد يف الحي�اة أو ك�رة الق�دم”.
وأتم: “إنها املرة األوىل التي نفقد فيها تركيزنا 
بهذا الش�كل بعد 22 مباراة، لم أتوقع الفوز 
ع�ىل أميان 5 - 1، لقد أظهرنا رد فعلنا، لكنه 

جاء متأخرا”.

أشعل بورتو رصاع صدارة الدوري الرتغايل، بعدما حقق فوزا ثمينا )2/1( 
عىل مضيفه فيتوريا جيماريش، يف املرحلة الحادية والعرشين للمسابقة.

وأسفرت باقي املباريات التي جرت يف نفس املرحلة، عن فوز ماريتيمو عىل 
ضيف�ه باكوس دي فرييرا )3/0(، وبيلينينس�يش عىل مضيفه بوافيش�تا 

.)2/1(
وارتف�ع رصيد بورتو، الذي حقق فوزه الراب�ع عىل التوايل، إىل 53 نقطة يف 
املركز الثان�ي، بفارق نقطة خلف غريمه التقلي�دي بنفيكا، يف حن تجمد 

فيتوريا جيماريش عند 28 نقطة، يف املركز الثامن.
وج�اء اله�دف األول لبورتو ع�ر الن�ريان الصديقة، حيث أح�رز الرازييل 
دوجالس جيس�وس حارس جيماريش، هدفا بالخط�أ يف مرماه بالدقيقة 

العارشة.
وأدرك برون�و دوارت�ي التع�ادل لجيماري�ش، يف الدقيقة 49، غ�ري أن املايل 

موىس ماريجا سجل هدف الفوز الثمن لبورتو، يف الدقيقة 60.
واس�تبدل املهاجم املايل موىس ماريجا، العب بورتو، نفس�ه بعد س�ماعه 
هتاف�ات عنرصي�ة ضده م�ن املدرجات، خالل ف�وز فريق�ه )1 - 2( عىل 
مضيف�ه فيتوري�ا جيماريش، يف املرحل�ة الحادية والعرشي�ن من الدوري 
الرتغايل. وس�جل صاحب ال�28 عاما هدف الفوز يف الدقيقة 60، واحتفل 
باإلش�ارة إىل ل�ون برشت�ه، ردا ع�ىل مجموعة م�ن الجماهري اس�تهدفته 
بهتافات مس�يئة طيلة املباراة. وحصل ماريجا عىل إنذار بس�بب رد فعله، 

وذهب يف نهاية املطاف إىل غرفة املالبس، مشريا بإصبعه اإلبهام إىل األسفل 
أم�ام الجماهري، رغ�م محاولة العب�ي الفريقن منعه من املغ�ادرة، فيما 

ذكرت بعض التقارير اإلخبارية أن مقعدا طار يف اتجاهه.
واضطر سريجيو كونسيس�او، مدرب بورتو، الستبدال ماريجا يف الدقيقة 
72.وع�ن ه�ذه الواقعة، قال كونسيس�او: “نحن أرسة، بغ�ض النظر عن 
الجنسية أو لون البرشة.. نحن أرسة واحدة، نحن برش ونستحق االحرتام”.

وتابع: “نش�عر باستياء ش�ديد، لقد أهانوا ماريجا منذ فرتة اإلحماء.. ما 
حدث هنا يشء مش�ن، أع�رف أن الجماه�ري هنا متحمس�ة للغاية تجاه 
ناديه�ا، والعدي�د م�ن املش�جعن ال تمثلهم ه�ذه املجموع�ة املوجودة يف 

املدرجات”.
وكتب ماريجا يف وقت الحق رسالة، عر حسابه عىل “إنستجرام”، واصفا 
الجماهري التي أهانته بأنها “حمقاء”. وأضاف: “أود أيضا أن أشكر الحكم 
ال�ذي ل�م يدافع عني، ومنحن�ي بطاقة صفراء ألنني كن�ت أدافع عن لون 
برشت�ي.. أتمن�ى أال أقابلك مرة أخ�رى يف امللعب، أنت وصم�ة عار”.ومن 
جانبه، قال فرانشيس�كو ماركيز، مدير االتصاالت يف بورتو، عر حس�ابه 
الش�خيص عىل توي�رت: “لم يعد ماريج�ا قادرا عىل التحمل وغ�ادر امللعب، 
واضطر بورتو إلجراء تغيريا بس�بب العنرصية”. وذكرت صحيفة “آبوال” 
الرتغالي�ة، أن العب�ي بورتو ل�م يتحدثوا إىل وس�ائل اإلعالم بع�د املباراة، 

تضامنا مع ماريجا.
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نسر التسيو يصطاد إنرت 
ويقبض على الوصافة

عقوبة مانشسرت سييت تثري 
اهتمام جريارد

اعالم الكرتوني ليفربول يف رحلة عسرية ... ودورمتوند يستقبل ضيفا ثقيال

بورتو يضيق اخلناق على بنفيكا وحدث عنصري يف املباراة

نجح التس�يو بالتغلب عىل ضيفه إنرت ميالن 2 - 1، بعد مباراة 
الهبة يف املرحلة 24 من الدوري اإليطايل لكرة القدم. وعىل الرغم 
من تق�دم الفري�ق الزائر مللع�ب األوملبيك�و يف العاصمة روما، 
بهدف لإلنكليزي آش�يل يونغ 44 مع نهاية الشوط األول. إال أن 
فريق املدرب س�يموني إنزاغي عاد بقوة يف الش�وط الثاني عر 
هدافه الفذ تش�ريو إيموبييل من ركلة جزاء 50، ثم هدف الفوز 
الغايل من الرصبي س�ريجي س�افيتش 69. بهذا االنتصار صار 
رصيد التسيو 56 بفارق نقطة واحدة عن يويف املتصدر، أما إنرت 
فس�قط للمركز الثالث برصيد متوقف عند 54. وجاءت املباراة 
سجاالً بن الفريقن، وإذا كان االستحواذ بنسبة كبرية لصالح 
أصح�اب االرض، فإن إن�رت ميالن اعتمد ع�ىل الهجمات املرتدة 
التي ش�كلت خطورة بفضل رسعة الثنائي األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو. ولم يخرس التسيو يف آخر 
19 مباراة. ويعود س�قوطه األخري إىل أيلول/سبتمر أمام إنرت 

تحديداً )صفر- 1(.

قاَل س�تيفن ج�ريارد قائد ليفربول الس�ابق، إنه س�يتابع عن 
كثب م�ا إذا كانت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز س�تعاقب 

مانشسرت سيتي عىل انتهاك لوائح اللعب النظيف املايل.
وقال جريارد مدرب رينجرز اإلسكتلندي الذي كان يرتدي شارة 
قي�ادة ليفربول خالل موس�م 2013 - 2014: “أن�ا مهتم حقا 

بذلك... ألسباب واضحة”.
وأض�اف: “من وجهة نظر اليويفا، إنه�ا عقوبة قوية حقا. أنا 
واث�ق أنهم س�يقدمون طعنا لذلك لننتظر ونرى ماذا س�تكون 

نتيجته”.
وق�ال اليويف�ا إن س�يتي ارتك�ب “انتهاكات خط�رية” للوائح 
ع�ن طريق تضخيم أرباحه من عقود الرعاية يف حس�اباته ويف 

البيانات التي قدمها لالتحاد األوروبي بن 2012 و2016.

سولسكاير يدحض الشائعات حول بوجبا

نسر التسيو يصطاد إنرت ويقبض على الوصافة

ساؤول: لدينا إمكانات عبور ليفربول

ريال مدريد يهدر نقطتني على أرضه أمام سيلتا فيغو 

مفكرة الزوراء

قاَل أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشس�رت يونايت�د، إن ابتعاد 
العب الوس�ط الفرنيس بول بوجبا ع�ن اللعب لفرتة طويلة يجعله 
يواج�ه تحديا حقيقيا حتى يكون جاهزا تماما ويعود للفريق. وال 
يزال بوجبا، الذي كان مس�تقبله يف الن�ادي مثار تكهنات عديدة، 
يتعاىف من إصابة يف الكاحل قلصت مش�اركاته إىل 8 مباريات مع 
يونايتد هذا املوسم. وكان آخر ظهور له خالل االنتصار 4 - 1 عىل 
نيوكاس�ل يونايتد يف نهاية/ ديس�مر كانون األول. ولم يكن بوجبا 
ضمن تش�كيلة يونايتد التي س�افرت إلس�بانيا من أجل املران خالل 
فرتة العطلة الشتوية لكن سولسكاير أكد أن الالعب البالغ من العمر 

26 عام�ا حصل عىل إذن بمواصل�ة عملية التعايف يف مكان آخر. وقال 
املدرب النرويجي: “بدأ يف الركض عىل األجهزة يف قاعة األلعاب حاليا، 
لذلك فإن عودته تقرتب”. وردا عىل س�ؤال عما إذا كان بوجبا سيلعب 
للنادي مج�ددا، قال سولس�كاير: “بالطبع، بمج�رد أن يتعاىف تماما 
س�يكون جيدا بم�ا يكفي للعب مع الفريق. أن�ا واثق أن بول حريص 
عىل اللعب مع يونايتد مرة أخرى”. ويتأخر يونايتد، الذي يحتل املركز 
التاس�ع يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز، بفارق 6 نقاط وراء تش�يليس 
صاحب املركز الرابع قبل أن يلتقي الفريقان عىل س�تاد س�تامفورد 

بريدج يف وقت الحق أمس اإلثنن.

نجَح التس�يو بالتغلب عىل ضيف�ه إنرت ميالن 2 - 1، 
بعد مباراة الهبة يف املرحلة 24 من الدوري اإليطايل 
لك�رة القدم. وعىل الرغم م�ن تقدم الفريق الزائر 
مللع�ب األوملبيك�و يف العاصم�ة روم�ا، به�دف 
لإلنكلي�زي آش�يل يونغ 44 مع نهاية الش�وط 
األول. إال أن فريق املدرب سيموني إنزاغي عاد 
بقوة يف الشوط الثاني عر هدافه الفذ تشريو 
إيموبي�يل من ركلة جزاء 50، ثم هدف الفوز 
الغايل من الرصبي س�ريجي س�افيتش 69. 

بهذا االنتصار صار رصيد التسيو 56 بفارق نقطة واحدة 
ع�ن يويف املتصدر، أما إنرت فس�قط للمركز الثالث برصيد 
متوق�ف عند 54. وجاءت املباراة س�جاالً ب�ن الفريقن، 
وإذا كان االس�تحواذ بنس�بة كب�رية لصال�ح أصح�اب 
االرض، فإن إنرت مي�الن اعتمد عىل الهجمات املرتدة التي 
شكلت خطورة بفضل رسعة الثنائي األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو. ولم يخرس التس�يو 
يف آخ�ر 19 مب�اراة. ويع�ود س�قوطه األخ�ري إىل أيلول/

سبتمر أمام إنرت تحديداً )صفر- 1(.

سيلتا  ضيفه  أمام   )2-2( التعادل  فخ  يف  مدريد  ريال  سقط 
فيجو، ضمن الجولة ال�24 من الليجا، عىل ملعب سانتياجو 
برنابيو. وسجل لريال مدريد كل من توني كروس يف الدقيقة 
بينما   ،65 الدقيقة  يف  جزاء  ركلة  من  راموس  وسريجيو   52
7، وسانتي  الدقيقة  يف  فيدور سمولوف  لسيلتا فيجو،  أحرز 
التعادل، رفع ريال مدريد رصيده  86. وبهذا  الدقيقة  مينا يف 
واحدة  نقطة  بفارق  الليجا،  ترتيب  صدارة  يف  نقطة،   53 إىل 
عن غريمه برشلونة الوصيف، وارتفع رصيد سيلتا فيجو إىل 
21 نقطة، يف املركز السابع عرش. وكرش الضيوف عن أنيابهم 
استقبل  عندما  الريال،  شباك  سمولوف  هز  حيث  رسيًعا، 
إياجو أسباس، وسدد عىل يسار  العمق من زميله  تمريرة يف 
تيبو كورتوا. وجاء أول رد من ريال مدريد يف الدقيقة 9، حيث 
إىل كاسيمريو  الطرف األيرس،  أرسل هازارد كرة عرضية من 
محاوالت  األيرس.وفشلت  القائم  بجانب  بالرأس  صوب  الذي 
فيجو،  لسيلتا  الدفاعية  التكتالت  كرس  يف  املريينجي،  العبي 
حيث لم ينجحوا خالل أول 30 دقيقة، يف تسديد أي كرة داخل 
إطار مرمى الحارس، روبن بالنكو. وسدد مارسيلو كرة عىل 
مرمى  أعىل  مرت  لكنها  الجزاء،  منطقة  خارج  من  الطائر، 
لكرة  التصدي  يف  وتألق كورتوا   .38 الدقيقة  يف  سيلتا فيجو، 
ركنية،  إىل  وحولها   ،43 الدقيقة  يف  أيدو،  الغاني  من  رأسية 

الهدف  من  فيجو  سيلتا  ليحرم 
الثاني،  الشوط  بداية  ومع  الثاني. 
التعادل،  هدف  مدريد  ريال  سجل 
الدقيقة  يف  راموس  سريجيو  عر 
48، لكن حكم املباراة ألغاه بداعي 
لتقنية  الرجوع  عقب  التسلل، 
يف  كروس  توني  ونجح  الفيديو. 
يف  امللكي،  للفريق  التعادل  إدراك 
52، حيث استلم عرضية  الدقيقة 
مارسيلو،  من  الجزاء  منطقة  يف 
سيلتا  حارس  يمن  أقىص  وسدد 

إيدين  البلجيكي  فيجو.وحصل 
عىل  مدريد،  ريال  جناح  هازارد، 
الحارس  من  إعاقة  إثر  جزاء،  ركلة 

القائد  لتنفيذها  وانرى  بالنكو. 
التقدم  ليمنح  راموس،  سريجيو 
وقرر   .65 الدقيقة  يف  للمريينجي 
زيدان،  الدين  زين  الريال،  مدرب 
بفينيسيوس  والدفع  هازارد  سحب 
جونيور، ثم أرشك مودريتش بدال من 
مكان  ميندي  وأخريًا  كروس،  توني 
أيرس. لجناح  مارسيلو  ليتحول  بيل، 
العب  مينا  سانتي  البديل  واقتنص 

سيلتا فيجو، هدف التعادل )2-2( 
تمريرة  مستغال   ،86 الدقيقة  يف 
رائعة يف العمق من دينيس سواريز، 

يف يف ظل خطأ دفاعي من كارفاخال 
الهدف  تسجيل  فرصة  بنزيما  وأهدر  التغطية. 
الثالث، يف الدقيقة 88، حيث استلم كرة عرضية 
من الطرف األيمن، لكنه سدد بقوة أعىل املرمى، 

لتنتهي املباراة بتعادل محبط لفريقه.
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بعد 10 أيام من صدور القرار

نموذج توزيع يواكب التغيرات

كشك متّجول للصحف يرضي اهتمامات القراء يف إيطاليا
ميالنو/وكاالت:

أكد اتحاد غرف التج�ارة اإليطالية أن 
البالد خرست بني عامي 2009 و2019 
ما يقرب من ربع متاجر بيع الصحف 
الت�ي تراجع عددها من 18 ألفا إىل 14 

ألف متجر.
وتتزاي�د ظاه�رة إغ�الق أكش�اك بيع 
الصح�ف يف إيطاليا، منذ س�نوات، ما 
دفع أحد أصحاب هذه األكشاك ليحول 
الكشك إىل عربة بثالث عجالت)تكتك( 
يركنها يف إحدى ساحات ميالنو فاتحا 
بابيه�ا لق�راء ي�زدادون تناقصا يوما 

بعد يوم.
وقد أتت أندريا كاربيني صاحبة الثانية 
والخمسني هذه الفكرة للتصدي لزوال 
أكش�اك بي�ع الصح�ف. ويتنق�ل من 
ش�ارع إىل آخ�ر مقرتحا ع�ى الزبائن 
بالبس�مة  متس�لحا  الصح�ف  رشاء 
والكلمة الطيب�ة كالباعة املتجولني يف 

املايض.
وتقول ماريا ريتش�ياردي )77 عاما( 
“آت�ي إىل هن�ا يوميا. الكش�ك أقفل يف 
يوليو لكن لحس�ن الح�ظ هذه العربة 
تأتينا منذ شهر ال أحب اإلنرتنت، رغم 
أنه ق�د يكون رضوري�ا إال أن الثقافة 
الحقيقية تكمن يف الكتب والصحف”.

عام�ا(   72( مالزان�ي  ماري�ا  وت�رى 
املولعة مع زوجها بقراءة الصحف أن 
ه�ذه املب�ادرة “مذهل�ة”، حيث كانت 
مضط�رة “للم�ي مس�افة طويلة” 

البتي�اع الصحف منذ إغالق الكش�ك يف 
الصيف املايض.

وخ�رست إيطالي�ا بني عام�ي 2009 

و2019 م�ا يق�رب م�ن رب�ع متاجر 
بي�ع الصحف التي تراج�ع عددها من 
18 ألف�ا إىل 14 ألف متجر، وفق اتحاد 

غرف التجارة اإليطالية.
ويصاح�ب هذا الرتاج�ع، تدهور كبري 
يف مبيع�ات الصح�ف إذ ل�م يع�د يباع 

يف إيطالي�ا س�وى ح�وايل 2.2 ملي�ون 
صحيف�ة يوميا يف مقاب�ل 5.5 مليون 

عام 2007 وفق هيئة متخصصة.

ويش�ري جوزيبي فرياوت�و املدير العام 
أن  إىل  إيديت�وره”  ملجموع�ة “كاي�رو 
هذا الرتاجع ليس ناجم�ا عن الطفرة 
يف الوس�ائط الرقمية وتقلص اهتمام 
الفئات الشابة بالصحافة فحسب، بل 
أيض�ا إىل “النقص يف نق�اط البيع”… 
ما يعن�ي وجود حلقة مفرغة. ويقول 
“من هذا املنطلق فإن مبادرة الكش�ك 
الج�وال أم�ر علين�ا نح�ن كنارشي�ن 

دعمها”.
وحتى اليوم، ال يعم�ل أندريا كاربيني 
الواف�د م�ن عالم املكتبات س�وى عى 
“خ�ط” واح�د م�ع أرب�ع محطات يف 
أحياء مختلفة قرب نقاط كانت تضم 
أكش�اكا أغلقت أبوابه�ا. إال أنه يحلم 
بتوس�يع نش�اطه. ويؤك�د كاربين�ي 
“م�ا أقوم ب�ه خطوة تحفيزي�ة وآمل 
أن يحذو ش�باب حذوي. رميت حجرا 
يف نط�اق لم يك�ن أحد يتح�رك فيه”.  
ويوض�ح “الن�اس يميل�ون للقول إن 
املعركة خارسة. لكني أعترب أن س�وق 
الصحف الورقية لها مس�تقبل أمامها 
رغم أنها آخذة يف االنحس�ار”، الفتا إىل 
أهمي�ة “الحفاظ عى حرية الصحافة 

واإلنتاج الثقايف”.
ويلفت كاربيني إىل أنه من خالل العمل 
اليومي واختيار األحياء التي يس�لكها 
بصورة جيدة، من املمكن كسب 1800 
يورو إىل 2000 ش�هريا. ونقطة القوة 
مقارنة م�ع األكش�اك العادية هي يف 

تف�ادي دف�ع تكالي�ف ثابت�ة باهظة 
وتركيز العمل عى ساعات محددة.

س�ن  ف�وق  ه�م  زبائن�ه  وأكثري�ة 
الخمس�ني لكن ثمة أيضا أش�خاصا 
يف الثالثينات أو األربعينات من العمر 
وكذلك أطفال يأتون بحثا عن صور 
من إنتاج رشكة “بانيني” اإليطالية 

الراعية للمرشوع.
وتس�تقطب هذه العرب�ة أنظار املارة. 
ويقول كاربيني إن ه�ذه املركبة “لها 
قيمة رمزية شديدة األهمية يف إيطاليا 
إذ تمث�ل الطف�رة االقتصادي�ة الت�ي 
شهدتها البالد يف خمسينات وستينات 

القرن العرشين”.
من جهت�ه، يقول دييغ�و أفرينا من 
اتح�اد النقابات العمالي�ة اإليطالية 
“قبل عرش س�نوات، كان هناك 650 
كش�كا يف ميالنو، أم�ا اليوم فلم يعد 
عدده�ا يتج�اوز ال��450، الفت�ا إىل 
أن كث�ريا من هذه األكش�اك “بالكاد 
تستطيع الصمود” بفضل بيع تذاكر 

النقل العام أو املأكوالت الخفيفة.
وه�ي  ساراس�ينو  ماريان�ا  وت�رى 
السادس�ة  يف  متقاع�دة  مدّرس�ة 
والستني من العمر أن “بائع الصحف 
هو صديق الح�ي. ال يمكن أن تزول 
األكش�اك هك�ذا ع�ى غ�رار املتاجر 
الصغ�رية. ه�ذا إفقار ع�ام للثقافة 
والعي�ش  االجتماع�ي  والتالق�ي 

املشرتك”.

القاهرة/متابعة الزوراء:
قالت جربدة “الدس�تور” املرصية، إن  الدكتور محمد الباز، رئيس مجليس اإلدارة والتحرير، 

انفرد بكشف تفاصيل أزمة مرتبات قناة الجزيرة القطرية.
وأوضح الباز، أن التقارير الدولية عن العمالة القطرية خالل األشهر املاضية، كشفت عن أن 
العاملني يف املنشآت الرياضية القطرية لم يتقاضوا مرتباتهم مدة 10 أشهر وبعضهم اضطر 

إلخراج أبنائه من املدارس، والبعض اآلخر استدان وهرب من قطر.
واستكمل الباز، أن األمر لم يقترص عى العاملني يف املنشآت الرياضية، بل وصل األمر إىل قناة 
الجزيرة القطرية، موضحا أن�ه وفقا ملعلومات من داخل القناة القطرية فإن العاملني بقناة 
الجزيرة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 3 أش�هر، بس�بب تدهور األوضاع املالية بالقناة، وهو ما 

دفع القناة لعمل خطة هيكلة جديدة كاملة.
واس�تكمل أنه وفقا لهذه الخطة سيتم ترسيح 600 عامل من قناة الجزيرة القطرية أغلبهم 
م�ن املرصيني قبل يوليو املقب�ل، وهؤالء من الذين اصطحبه�م اإلعالمي املرصي صالح نجم 

للعمل بالقناة قديما، ولكن أكدت القناة أنه سيتم ترسيحهم.

القاهرة/متابعة الزوراء:
املرصي�ة  “املفوضي�ة  قال�ت 
إن  والحري�ات”  للحق�وق 
قوات الرشط�ة أطلقت رساح 
الصحفي�ة آية حام�د، تنفيذاً 
الجناي�ات  محكم�ة  لق�رار 

بإخالء سبيلها.
جناي�ات  محكم�ة  وكان�ت 
القاه�رة ق�ررت، يف جلس�تها 
املنعق�دة بتاري�خ 4 فرباي�ر/

ش�باط الح�ايل، إخالء س�بيل 
آي�ة حام�د وآخري�ن بتداب�ري 
غرف�ة  وق�ررت  احرتازي�ة. 
املش�ورة يف محكم�ة جنايات 
القاهرة إخالء سبيل الصحفية 
ع�ى ذم�ة القضية رق�م 533 

لسنة 2019.
وتواجه آية حامد اتهامات بنرش أخبار كاذبة حول واقعة طالبة يف “جامعة األزهر” فرع 
أس�يوط، وإس�اءة اس�تخدام مواقع التواصل االجتماعي بغرض اإلخالل باألمن والسلم 

العام، ومشاركة جماعة إرهابية يف أغراضها.
وكان�ت قوات األم�ن اعتقلت الصحفية من منزلها يف اإلس�كندرية، يف م�ارس/آذار عام 
2019، بع�د نرشه�ا فيديوه�ات وأخب�اراً ع�ى موقع “فيس�بوك”، ح�ول واقعة خطف 

واغتصاب طالبة يف “جامعة األزهر”.
وتعرض�ت حامد لإلخفاء ق�رساً ليومني، قبل ظهورها يف نيابة أم�ن الدولة العليا، يف 27 
م�ارس/آذار عام 2019. وأدرج�ت يف القضية رقم 533 لع�ام 2019، ووجهت لها نيابة 
أمن الدولة العليا اتهامات بنرش أخبار كاذبة، واالنضمام إىل جماعة إرهابية، ومش�اركة 

جماعة أُسست عى خالف أحكام القانون والدستور لتحقيق أغراضها.  
ويف منتص�ف مايو/أيار عام 2019، أعلن املحام�ي املدافع عنها أنها أعلنت عن إرضابها 
عن الطعام احتجاجاً عى تجديد حبس�ها املتتايل، وأنها حولت للمستشفى بسبب تدهور 

حالتها الصحية.

 دمشق/متابعة الزوراء:
 ن�رش اإلعالمي الس�وري أحمد ال�درع فيديو 
جدي�د حول قضي�ة قتيل في�ال نانيس عجرم 
الش�اب الس�وري محمد امل�وىس، وأك�د فيه 
األخب�ار املتداولة ح�ول مطالبة أه�ل القتيل 
ترشي�ح جثة املغدور “كم�ا أطلق عليه”؛ ألن 
الق�ايض ل�م يقتن�ع بالتقرير الرشع�ي الذي 

صدر بعد الجريمة.
وأض�اف الدرع أنه حتى ه�ذه اللحظة لم يتم 
تأكي�د فيم�ا إذا كان س�يتم إع�ادة الترشيح 
ولي�س الفح�ص فق�ط، وأوضح عن س�بب 
رضورة إع�ادة الترشي�ح، قائ�ال إن الطبي�ب 
الرشعي الس�وري بس�ام املحمد رئيس هيئة 
الط�ب الرشع�ي يف محافظة حم�ص، أكد يف 
ح�ال وجود طلقة ثابتة ومس�تقرة يف جس�د 
القتي�ل، س�يلقي بتقري�ر الطب�ي اللبناني يف 

القمامة، بحسب ما نقلت مجلة “فوشيا”.
ويف وقت س�ابق كان الطبي�ب املحمد قد قال: 
“لقد ذكر يف التقري�ر املبدئي وجود 17 فوهة 

دخ�ول، وفوه�ة خ�روج واحدة ع�ى الفخذ، 
وه�ذا يعن�ي وج�ود 18 فوه�ة؛ م�ا يعني 9 
طلقات اخرتقت الجسد وخرجت، ووجود أي 
عدد م�ن املقاذيف املس�تقرة يف جثة املغدور، 
فهذا يعني زيادة عدد الطلقات، وبالتايل هناك 
فوهات ع�ى الجثة، لم يت�م مالحظتها وهذا 

عيب بالكشف عى الجثة”.
وأضاف املحمد: “كما أن املقاذيف املستخرجة 
قد تلعب دورا بتحديد هوية السالح، املقاذيف 
املس�تخرجة م�ن جث�ة املغ�دور يف ح�ال تم 
ترشيحه�ا، س�تلعب دورا أساس�يا يف تحديد 
هوي�ة الس�الح، وعموم�ا ع�دد الطلق�ات يف 
مرسح الجريمة والطلقات املستقرة يف الجثة 
مع عدد الطلق�ات التي بقيت يف املخزن يجب 
أن ال يتج�اوز العدد االفرتايض لس�عة مخزن 
املسدس املستخدم، وإذا فاق هذا العدد هناك 
احتماالن، االحتمال األول إما أن القاتل متعدد 
أو أن القاتل ق�ام بتبديل املخزن، وهنا أًصبح 
املوض�وع أكرب من موضوع دفاع عن النفس، 

وكلم�ا زاد ع�دد الطلق�ات املس�تقرة يختلف 
التفسري”.

وبالعودة إىل الدرع فقد استطرد بالقول حول 
القضي�ة: “الجدي�د يف املوض�وع أن محام�ي 
املغدور طعنوا بكل اإلجراءات التي تمت بملف 
القضية، قبل وصول امللف إىل قايض التحقيق 
تحت بند اإلدعاء عليهم أمام القضاء”، أردف: 
“امله�م جدا جدا تم تقديم طلب بإعادة تمثيل 
الجريمة م�ن قبل الدكتور فادي الهاش�م، يف 

فيال نانيس عجرم “مرسح الجريمة”.
وطال�ب الصحف�ي الس�وري بمطالبة قايض 
التحقيق باس�تخدام مادة اللومينول املشعة، 
التي تكشف مسار تحريك الجثة النازفة حتى 
لو تم تنظيف مرسح الجريمة” مؤكدا أن هذه 

املادة ستحل اللغز.
وأك�د الدرع يف نهاية الفيديو أنه ال يجرم أحدا 
ولي�س لديه موقف ض�د أحد، لك�ن يجب أن 
تظهر الحقيقة، بس�بب وج�ود بعض األمور 

املثرية للجدل.

 الجزائر/وكاالت:
 ق�ررت الس�لطات الجزائري�ة إنه�اء الوض�ع غ�ري القانوني 
للصحافة اإللكرتونية، وتس�وية مش�اكلها ليتم االعرتاف بها 
والتعامل معها أس�وة بوس�ائل اإلع�الم التقليدي�ة األخرى يف 

البالد، بعد أعوام من معاناة العاملني يف هذا القطاع.
وق�ال التلفزيون الرس�مي الجزائ�ري، إن عبداملجيد تبون أمر 
رئيس حكومته عبدالعزيز جراد، باإلرساع يف تس�وية األوضاع 
القانونية للصحف النشطة بامليدان. وأكد التلفزيون الحكومي 
أن “هذه الوس�ائل اإلعالمية س�تعامل كما تعام�ل الصحافة 

الوطنية املكتوبة يف تغطية النشاطات الوطنية والرسمية”.
وبموجب هذه التعليمات س�وف تتمت�ع الصحف اإللكرتونية 
بنف�س الحق�وق الت�ي تتمتع به�ا الصحف ووس�ائل اإلعالم 
األخ�رى يف تغطية األحداث الرس�مية عى املس�توى الوطني، 

وتستفيد أيضا من اإلعالنات العامة.
وش�هد القط�اع اإلعالم�ي يف الجزائر ث�ورة غري مس�بوقة يف 
الس�نوات األخرية مع انتش�ار املواقع اإلخبارية عى اإلنرتنت، 
لكنه�ا بقيت تبحث عن املكانة واالعرتاف، من قبل الس�لطات 
باعتبارها وسائل إعالم كاملة. حيث اشتكى نارشو الصحافة 
اإللكرتوني�ة مرارا م�ن عدم وج�ود إطار قانون�ي يحكم هذا 

النش�اط. ويؤك�د صحفي�ون أن املواقع اإللكرتوني�ة تعّد منذ 
2016 الوس�يلة األوىل التي يس�تخدمها الجزائريون للحصول 
ع�ى املعلومة. ومع ذل�ك، فاإلعالميون العامل�ون يف الصحف 
اإللكرتونية ال تعرتف بهم الس�لطات كصحفيني وال يحصلون 
ع�ى بطاقة الصحف�ي املهني التي تمكنهم م�ن أداء مهمتهم 

اإلعالمية.
واكتف�ى قان�ون اإلعالم لع�ام 2012 يف بعض م�واده بتحديد 
مفهوم الصحافة اإللكرتونية، حيث ذكر بأن املقصود بها هو 
خدم�ة اتصال مكتوب عرب اإلنرتن�ت موجهة للجمهور أو فئة 

منه، وينرش بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي 
يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم يف محتواها االفتتاحي.

كما نص القانون أن نش�اط الصحاف�ة املكتوبة عرب اإلنرتنت 
يتمثل يف إنتاج مضمون أصيل موجه إىل الصالح العام، ويجدد 
بصف�ة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة باألحداث وتكون 
موضوع معالجة ذات طابع صحفي. مشريا إىل أن املطبوعات 
الورقية ال تدخل ضمن هذا الصنف عندما تكون النس�خة عرب 

اإلنرتنت والنسخة األصلية متطابقتني.
ويق�ول متابعون إن قانون اإلعالم لعام 2012 تطرق يف بعض 
مواده للصحاف�ة اإللكرتونية، غري أنه بق�ي دون الطموحات 
كون�ه اكتفى بالعموميات واملفاهيم ولم يتطرق إىل التفاصيل 
التي من ش�أنها ضبط املهن�ة وحمايتها وترقيتها، كما أنه لم 

يتم إصدار نصوص تطبيقية لهذا القانون.
وأضاف�وا أن العامل�ني يف قط�اع اإلع�الم الرقم�ي ينتظ�رون 
اإلع�الن عن تفاصيل التعليمات الجدي�دة الخاصة بالصحافة 
اإللكرتونية، وس�تكون هذه التفاصيل هي االختبار الحقيقي 
لنج�اح الس�لطات يف تنظيم القطاع. وس�يتوىل وزي�ر اإلعالم 
الجزائري عمار بلحيمر، موافاة الحكومة بالوضعية الشاملة 

للمشهد اإلعالمي.

واشنطن/ميدل ايست اونالين:
 أعت�رب م�ارك زوكرب�رغ الرئي�س 
الف�رق  أن  للفيس�بوك  التنفي�ذي 
العاملة يف رشكته ترصد حس�ابات 
مزيفة خالل دقائق من التس�جيل، 
ويطال�ب بوض�ع قواع�د تنظيمية 
لعمل رشكات التواصل االجتماعي.

وق�ال زوكرب�رغ لزعم�اء عاملي�ني 
ووزراء األم�ن يف مؤتم�ر ميوني�خ 
السبت أن الفرق العاملة يف رشكته 
تعلق أكثر من مليون حساب مزيف 

يوميا. 
واعت�رب أن “األغلبية العظمى منها 
يت�م رصده�ا خ�الل دقائ�ق م�ن 

التسجيل”.  
وافاد زوكرب�رغ ان رشكته توظف 

مراجع�ة  مهمته�م  ألف�ا   35 اآلن 
املحت�وى ع�ى اإلنرتن�ت وتطبي�ق 

إجراءات أمنية.
واضاف مؤس�س الفيسبوك “يجب 
فرض قواع�د تنظيمي�ة للمحتوى 
عى اإلنرتنت مضيفا أن إطار العمل 
ال�ذي يج�ب معامل�ة رشكت�ه من 
خالله يجب أن يكون مزيجا بني ما 
يستخدم حاليا مع رشكات اإلعالم 

واالتصاالت”.
وق�ال زوكرب�رغ يف جلس�ة س�ؤال 
ميوني�خ  مؤتم�ر  خ�الل  وج�واب 
الفيس�بوك  إن  أملاني�ا  يف  لألم�ن 
ط�ور م�ن مكافحت�ه للتدخ�ل يف 
االنتخابات عرب اإلنرتنت ووسع من 
مطالباته الس�ابقة بوض�ع قواعد 

تنظيمي�ة لعم�ل رشكات التواصل 
االجتماعي.

وأض�اف “أعتقد بالفع�ل أنه يجب 
أن تك�ون هن�اك قواع�د تنظيمية 
ملكافح�ة املحتوى الض�ار... هناك 
تس�اؤل عن إطار العمل الذي يجب 

استخدامه يف هذا الشأن”.
وتابع قائال “أعتق�د أنه يوجد اآلن 
إط�ارا عم�ل لصناع�ات قائم�ة.. 
فهناك إطار مثال للصحف ووسائل 
آخ�ر  وهن�اك  املوج�ودة  اإلع�الم 
باالتص�االت.. وال�ذي تمر  يتعل�ق 
في�ه البيانات عربك لكنك لن تحّمل 
رشكة اتصاالت مس�ؤولية محتوى 

ضار يقوله شخص عرب الهاتف”.
وأضاف “أعتقد حقا أن اإلطار الذي 

يج�ب أن نكون فيه هو يشء يمزج 
بني االثنني”.

وتزاي�دت الضغ�وط ع�ى منصات 
التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك 

وتوي�رت وغوغ�ل للخ�روج بس�بل 
أفضل ملكافحة استخدام حكومات 
وجماع�ات سياس�ية له�م لن�رش 

معلومات خاطئة ومضللة.

إعالمي سوري ُيطالب بإعادة متثيل جرمية فيال نانسي 
عجرم باستخدام مادة “اللومينول”

السلطات اجلزائرية تعرتف بالصحافة اإللكرتونية

تعليق مليون حساب مزيف يوميا على الفيسبوك

“اجلزيرة” تستغين عن600 
عامل أغلبهم مصريون

إطالق سراح الصحفية املصرية آية حامد
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متابعات
  قصائد يواصل فيها الغوص يف أغوار النفس البرشية

جدي�د الش�اعر محمد الش�حات يف مع�رض القاه�رة الدويل 
للكت�اب ال�51 ديوان »رجفة املقامات« ، والذي صدر عن دار 
األدهم للنرش والتوزيع، وهو الديوان الثامن عرش يف مس�رة 
الشحات الشعرية التي تعود اىل عام 1974 حيث أصدر ديوانه 
األول ال�دوران حول ال�رأس الفارغ ع�ن دار الحرية للطباعة 

والنرش .
يق�ع الديوان يف 180 صفح�ة من القطع املتوس�ط ويضم 40 
قصيدة تتفاوت طولها وتعد قصيدة رجفة املقامات التي تحمل 
اس�م الديوان أطول القصائد حيث تتناول أحد عرش مقاما تبدأ 
باملقام، ث�م مقام الوجد، مقام العش�ق، مق�ام الخوف، مقام 
النادمني، مق�ام العارفني، مقام الواصلني، مقام الحزن، مقام 

النازفني، مقام الخائفني، وأخرا مقام املقام.

وتأت�ى أهمية ه�ذا الديوان بأن�ه يأتي عقب اص�دارة ديوانه 
الفريد » سيعود من بلد بعيد« والذي صدر العام املايض وخص 
جميع قصائده اىل ابنه املغرتب فكانت تجربة فريدة يف مس�رة 
الش�عر العربي كما أشار العديد من النقاد بأن يخصص شاعر 
ديوانا كامال البنه، ويطرق اىل قضية االغرتاب الداخيل عند االب 

والخارجي عند االبن.
تخلص الش�حات يف ديوانه الجدي�د رجفة املقامات من األجواء 
التي س�يطرت عليه يف س�يعود م�ن بلد بعيد وعاد الس�تكمال 
رحلت�ه الش�عرية، التي تغ�وص يف أغوار النف�س البرشية وما 
يتع�رض له االنس�ان املعارص م�ن ضغوط تح�ارصه من كل 
جانب، وتضغط عليه بكل الوس�ائل والط�رق، فبدأها بقصيدة 
طويلة »رجفة املقامات« التي يحاول فيها أن يجرد نفس�ه من 
كل ما علق بها، ويحلق يف عالم نوراني طالبا النجاة والخالص، 

والتجرد من كل ما هو دنياوي.

أما باقي قصائد الديوان فهي استكماال لبحث الشحات املستمر 
عن إجابات للكثر من األس�ئلة التي حرته عن ماهية الوجود 
وظلم االنسان ألخيه االنسان وعالقته الشديدة بوطنه، وحلمه 

وشوقة اىل وطن ينعم فيه بالحرية واألمان.

عادل فهد املشعل
يجب أن تك�ون الثقافة - بمفهومها العام - 
عنرصاً مهماً يف املجتمع لذا ال بد أن تقوم كل 
الجهات بدورها الرئيس يف تحقيق ذلك، بدءاً 
باألرسة م�روراً باملدرس�ة وانتهاء بوس�ائل 

اإلعالم املختلفة.
نع�م يج�ب أن تك�ون الثقاف�ة ح�ارضة يف 
حياتن�ا، لتصبح كرغيف الخبز، الذي نتناوله 
كل ي�وم، فم�ع كل لقم�ة غذائي�ة ال ب�د أن 
توازيه�ا لقمة ثقافية مهما كانت بس�يطة، 
خصوصاً أن وس�ائلها متع�ددة عرب الصحف 
أو  واإلذاع�ة  التلفزي�ون  ع�رب  أو  واملج�الت 
ع�رب الهواتف الذكي�ة، ناهيك ع�ن املعارض 
التشكيلية واألمسيات الشعرية واملوسيقية، 
وكذل�ك الندوات الفكرية واملس�ارح و غرها 

من األنشطة املختلفة.
نعم يجب أن تك�ون الثقافة حارضة ليعرف 
الجمه�ور الفنانني التش�كيليني، امثال أيوب 
حس�ني وبدر القطام�ي وعبدالل�ه القصار، 
اضاف�ة إىل الفنانني التش�كيليني املعارصين 
الذي�ن قدم�وا إبداع�ات يف الرس�م والنح�ت 

والخزف والتصوير.
نع�م يج�ب أن تك�ون الثقافة ح�ارضة، كي 
يع�رف أبناء الجي�ل الجدي�د رم�وز الثقافة 
الكويتي�ة، فلي�س م�ن املعق�ول أن يع�رف 
البعض منهم الش�اعر أحمد العدواني، الذي 
كتب النش�يد الوطني، لكنهم ال يعرفون عنه 
أي معلوم�ة أخ�رى، ولي�س م�ن املعقول أن 
منهم من ال يعرف عن الش�اعر محمد الفايز 
إال مذك�رات بح�ار التي ق�ام بتلحينها غنام 

الديكان وقام بغنائها الفنان ش�ادي الخليج 
ومعه س�ناء الخراز، بل إنني أستغرب من أن 
بعض املثقفني العرب ال يعرف صورته أو أي 

معلومات أخرى عنه.
وهن�اك ش�عراء كثر منه�م الدكت�ور خليفة 
الوقي�ان وعبدالل�ه العتيبي وأحمد الس�قاف 
ويعق�وب الس�بيعي، فهم يس�تحقون عمل 
برام�ج ثقافي�ة خاص�ة تب�ث باس�تمرار يف 
القن�وات كاف�ة، بل يج�ب أن يتم إه�داء تلك 
الربام�ج إىل بقي�ة القن�وات داخ�ل وخ�ارج 

الكويت.
وألن املجتم�ع ال يق�رأ كث�راً ف�ال ب�أس من 
اختي�ار رواي�ات كويتي�ة متمي�زة، لتصبح 
مسلس�اًل درامي�اً، وهذا أمر ش�ائع يف الكثر 
م�ن األعمال الس�ينمائية والدرامية املأخوذة 

م�ن الروايات، وهذا ليس عيباً فهو حارض يف 
الس�ينما األمركية واملرصي�ة ، وبالتايل نحن 
أمام فرص�ة ذهبية الختي�ار نصوص قوية، 
يف الوقت الذي يش�كو فيه أهل الفن من ندرة 

النصوص الجيدة.
ويف الكوي�ت هناك من يكتب الرواية بش�كل 
متمي�ز، ويف مقدمهم الراحل إس�ماعيل فهد 
إسماعيل والكتاب سليمان الشطي وسليمان 
الخليفي ووليد الرجيب وس�عود السنعويس، 
الذي حصل الجائزة العاملي�ة للرواية العربية 
لعام 2013م وتحولت اىل مسلس�ل تلفزيوني 

ناجح، وبالطبع هناك أسماء اخرى.
وهن�اك مؤسس�ات ثقافي�ة حكومي�ة مثل 
املجلس الوطن�ي للثقافة والفن�ون واآلداب، 
ال�ذي ال يمك�ن تجاه�ل دوره، رغ�م بعض 

القص�ور، وهناك مؤسس�ات ثقافي�ة وفنية 
لجمعيات النفع الع�ام، التي لها أداء متباين 
مث�ل الجمعي�ة الكويتية للفنون التش�كيلية 
ورابط�ة االدب�اء، وكل جه�ة له�ا أصدق�اء 

يحرصون عىل حضور أنشطتهم املختلفة.
وكم تمنيت عمل نشاط ثقايف يجمع بني الفن 
التش�كييل واالمس�ية الش�عرية واملوسيقية 
يف م�كان واحد، فتكون فرص�ة ألبناء األرسة 
الواحدة كي تحظى بأكثر من نش�اط ثقايف، 
وهذا أفضل من تنظيم أنشطة ثقافية عدة يف 
أماكن مختلفة ويف التوقيت نفسه، فيتشتت 
الجمه�ور الثق�ايف ومع�ه وس�ائل التغطي�ة 

اإلعالمية.
وال نن�ى دور وس�ائل اإلع�الم املختلف�ة يف 
تغطي�ة مختل�ف الفعالي�ات الثقافية، فهي 
حلق�ة الوصل بني تلك األنش�طة وبقية أفراد 
املجتم�ع الذين ال يس�تطيعون حض�ور تلك 
الفعاليات ألسباب مختلفة، وإن كانت تفتقد 
إىل النقد الهادف وتلك قضية بحاجة إىل مقالة 

منفرد سنتناولها يف املستقبل القريب.
بالطب�ع هن�اك أنش�طة ثقافي�ة كث�رة لم 
أتط�رق لها مث�ل امل�رح، وبعض أنش�طة 
جمعي�ات النف�ع الع�ام األخ�رى املهمة مثل 
رابط�ة االجتماعي�ني وجمعي�ة الخريج�ني، 
ولهم بصمة فكرية مميزة ال يمكن تجاهلها، 
وهن�اك األندية الرياضي�ة وبعض اإلدارات يف 
الدولة، خصوصاً وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ووزارة االوقاف والش�ؤون االسالمية 
وغرها م�ن الجهات، وكلها تقوم بأنش�طة 

أرجو أن تتطور نحو األفضل.

آالء أبو حديد
ُس�ّمي الغزل العذري بهذا االس�م الش�تهار قبيلة ُعْذرة به، وقد 
كت�ب كثر من الش�عراء س�واء م�ن قبيلة ع�ذرة أو غرها من 
القبائ�ل يف هذا الغرض وكتبوا قصائد م�ا زالت حّتى يومنا هذا 
مث�ااًل للحب الصادق، ومن ش�ّدة تعلّق ش�عراء الغ�زل العذري 

بمحبوباتهم فقد أصبح اسمهم مقرتًنا باسمها، ومنهم:
قي�س بن امللّوح: اس�مه قيس بن امللوح ولكّن�ه ُعرف بمجنون 
ليىل، من أهل نجد، تعلق بابنة عمه ليىل العامرية تعلًقا ش�ديًدا، 
فقد نش�أ معها وأحبها وكان متيًما بها، ولكن أهلها رفضوا أن 
يزوجوه إياها فجن بس�بب ذلك، وه�اَم عىل وجهه يف الصحراء 

وأصبح يلقي الشعر تغزاًّل بها. 
ب  جمي�ل بن معمر: هو جميل بن عبد الله بن معمر العذري، لقِّ
بجميل بثينة لش�دة حّب�ه وتعلقه بها، وكان�ت بثينة بنت عّمه 
وكان�ا يقيمان بوادي القرى قرب املدين�ة املنورة، وتروى قصة 
طريفة عن سبب حبه لها، فقد كان يوًما يسقي إبله من حوض 

ماء فم�ّرت بثين�ة ومعها جاري�ة فرضبت إبله فس�بها جميل 
فس�بته فأعجب بها وأحبها وكان وقتها فتى صغرًا وهي فتاة 
حديثة الس�ن، ولكّنه القى ما القاه غره من الشعراء العذريني 

فلم يتكلّل حبه بالزواج منه. 
كثرِّ بن عبد الرحمن بن األسود: شاعر عذري من قبيلة خزاعى، 
لّق�ب بكثّر عزة لش�ّدة حب�ه وتعلقه بها، من أه�ل املدينة تويف 
والده وهو صغر فكفله عّمه وكلّفه برعي اإلبل واش�تهر بحبه 
لعّزة بنت جميل من بني حاجب بن غّفار وهي كنانية النس�ب، 
كان يكّني عنها يف شعره بأم عمرو، تزّوجت وسافرت إىل مرص 
فلحقها وأقام عند صديق�ه يف مرص ولكنه تويف بالحجاز وكان 

وقتها من أشعر الناس. 
أبيات شعر عذري

كتب ش�عراء الغ�زل العذري قصائ�د كانت من أرّق م�ا ُكِتب يف 
الغزل والحب العفيف، فلم يعلم ش�عراء الغزل العذري الفحش 
والرذيل�ه، فق�د كان حبهم عفيًفا صادًقا ينب�ع من قلب املحب 

العاش�ق ملحبوبت�ه التي لم يع�رف غرها، وه�ذه بعض أبيات 
الغزل العذري لجميل بثينة يقول فيها: 

حلفت لكي تعلمن أني صادق          وللصدق خر يف األمور وأنجح
 لتكليم ي�وم من بثين�ة واحد             ورؤيته�ا عندي أل�ذ وأمل�ح

 من الدهر لو أخلو بكّن وإنما          أعالج قلب�ا طامحا حني يطمح
وبثن�ة قد قالت و كل حديثها          إلينا ولو قالت بس�وء ممل�ح 

رجال ونس�وان يودون أنني           وإياَك نخزى ياْبن عمي ونفضح 
وحويل نساء إن ُذِكرُْت بريبة         شمت�ن وما منهن إال سيف�رح

 أتقرح أكباد املحبي�ن كالذي          أرى كبدي من ح�ب بثنة يقرح
 فوالله ث�م الله إني لص�ادق            لذكرك يف قلب�ي أل�ذ وأمل�ح

هل الحائم العطشان مسًقى برشبة      من املزن تروي ما به فرتيح
 فقالت: فنخىش إن سقيناك رشبة       تخربِّ أع�دائ�ي به�ا فتب�وح
 إذن فأباحتني املن�اي�ا و قادني         إىل أجيل عضب السالح سفوح
أظل نه�اري ال أراه�ا وتلتقي        مع الليل روحي يف املنام وروحها
فهل يل يف كتمان حبي راحة؟        وهل تنفعني بوح�ة لو أب�وحه�ا

إلهام بورابة 
مل�اذا نق�رأ الّرواي�ات؟ لالس�تمتاع؟ لالس�تماع 
لحكاي�ا الّن�اس؟  نالمس حياته�م/ حيواتهم؟ 

نعرف أقدارهم؟ 
لنتأّم�ل ه�ذا الفض�ول ، هل له ج�دوى يف عالم 
افرتايض؟ من خ�الل رواية » ام�رأة افرتاضّية«  

للكاتبة والّنفسانّية ليىل عامر .
الكت�اب ب�نّي م�ن عنوان�ه/ ام�رأة افرتاضي�ة.  
وأوض�ح منه الغالف بل�ون أزرق يكتبها وحرف

f  الصغر رمز الفيس�بوك ، يقنعن�ا بأّن الّرواية 
تتحّدث عن عالم افرتايّض وقد س�بق ليىل عامر 
يف هذا كّت�اب عديدون فماذا تري�د ليىل إضافته 
إذاً؟اإلضافة هي العن�وان الفرعي حّتى لو كان 
من مس�تلزمات العنوان األصيل. فالبّد من اسم 
املس�تخدم لولوج ه�ذا العالم االف�رتايّض / دم 
ال�وردة. قد صار معروفا ب�ل مرجعا مهما رمز 
الوردة يف النقد األدبي ، فهناك اتفاق بإحالته إىل 
رواية » اس�م الوردة« ألمربتو إيكو، وعليه بنيت 
فرضيتي بأن موضوع الرواية » قاتل تسلسيل«  
ألن النقد فصل  بأن الوردة يف أي رواية  هي  عن 
قاتل تسلس�يل.  وال�وردة  يف النق�د الفني دائما 
كناي�ة  عن قدرة اإليذاء بدالل�ة الجزء عىل الكل 

/ الشوك.
فإذا كانت يف  الّتحليل الّنفيس الكناية  تعبر عن 
خس�ارة ، فإّن الكناي�ة يف البالغة هي تعبر عن 

يشء غائب. أو إقصاء.
الكناية هي تقليص أش�ياء متش�ابهة تتحّدد يف 
سلس�لة مع بعضه�ا ، فبدمج الّرؤية الّنفس�ية 

واألدبّية فنحن أيضا أمام قتل تسلسيل.
لنالحظ  االفرتاض الّتايل: اس�م املس�تخدم / دم 
ال�وردة ، وباخت�زال اس�م الوردة ، يص�ر لدينا 
دم املس�تخدم.بال ش�ك أنا أم�ام روايتني: رواية 
ظاه�رة ترتب�ط باس�م ال�وردة ، أي رواية قاتل 

تسلسيل ، ورواية ضمنية هي األصل.
يش�ر هذا االنقس�ام إىل ازدواج يف الّرؤية ، وكل 

ازدواج يدّل عىل انفصام أو تقّمص .

إذا موض�وع الّرواي�ة الحقيق�ّي ه�و الفصام . 
فصام اف�رتايض. وقبل أن أس�أل ليىل هل تفتح 
بهذا مجاال جديدا يش�تغل علي�ه الّنفس، أميض 
للّتأك�د من فرضّيت�ي. لكن اللّغ�ز يبقى يف » دم 
املس�تخدم«.  خاّص�ة وأّن لفظ املس�تخدم منه 
لف�ظ » دم«. دم ودم ، وال�ّدم رابطة  قرابة أكثر 
منه  نزف. فمن القريب الّذي سّبب األذى لليىل؟ 
امرأة افرتاضية قّدمها األس�تاذ مشعل العبادي 
باس�تفاضة بّين�ة ومش�وّقة ، لكّن�ي مضي�ت 
للّرواي�ة واثق�ة بفرضيتي وال أريد إالّ اكتش�اف 
اللّغة  الّتي تحمل كّل هذا الزّخم القصيص. وإذا 
منذ البداي�ة أتأّكد  من حالة الفصام . فأوىل من 
التقيت من الّشخصيات هي سمرة / إيمان ، يف 

مصّحة نفسّية . 
ثّم تأّكدت من موضوع قاتل تسلسيل من جملة 
قص�رة  ويف الّنّص الّتمهي�دي للّرواية . الجملة 
ه�ي : »ال أخربه ش�يئا عّما ارتكبت�ه / تصفية 

هؤالء األوغاد«.
من�ذ البداي�ة لم أجد دهش�تي ، ع�دا تأّكدي من 
فرضّيتي. فحالة سمرة / إيمان ، حالة معروفة 

يف الّتحلي�ل الّنف�يس وق�د كانت موض�وع عديد 
األفالم واملسلسالت ، أهّمها بالّنسبة يل املسلسل 
املرصي »حالة عش�ق«، فقد بكيت فيه ما شاء 
يل قلب�ي. ورّبم�ا ه�ذا خل�ق يفّ أخ�را اهتمام�ا 
بالّرواية ، تضامنا مع سمرة . فاشتّدت رغبتي 
ملعرف�ة الّدافع الّنفيس الختي�ار إيمان موضوع 
الّتقّم�ص. فف�ي ح�االت الّتقّمص يت�ّم اختيار 
الّش�خص املطل�وب بالّضب�ط. لك�ن األس�باب 
تختلف حس�ب األثر الّنفيس للّشخص البديل يف 
الشعور املس�تبِدل. يف حالة عشق مثال تقّمصت 
م�الك اختها  الّتوأم عش�ق الّتي ش�هدت قتلها 
خ�الل طفولتها األوىل. القات�ل كان األب. ولعدم 
اس�تطاعة عشق  الّتبليغ عن الجريمة ، التجأت 
للح�ّل الّنف�يس  املري�ح / الّتقّم�ص. فعاش�ت 
لنفسها ولش�قيقتها يف ش�خصّيتني. شخصية 
مس�تقيمة س�وّية / ش�خصّيتها ، وش�خصية 
شقيقتها الّتي تشبه سمرة األخرى يف رعونتها 
وإباحيتها ومغامراته�ا املنحرفة. ولهذا رضيت 
إتم�ام الّرواي�ة مس�تفيدة من س�ياحة ثقافّية 
جميل�ة يف منطقة من وطن�ي الكبر ال أعرفها. 

فعرف�ت تيهرت / اللب�ؤة ، تيهرت الرّس�تمية ، 
تيهرت الزّخ�م االجتماعي والعمراني وروح ابن 
خل�دون فيه�ا ، منطقة وطنية أجه�ل تاريخها 
الّنضايل . عرفت أكثر عيل معايش الّذي استعارت 
من�ه لي�ىل اس�مه لبطلته�ا / س�مرة معايش. 
أخجلن�ي جه�يل لتاريخه رغ�م جائ�زة وطنّية 
كبرة يف األدب باسمه ، فكنت سأسأل  هل هذه 
هي خس�ارة لي�ىل عامر؟ جائزة ع�يل معايش؟ 
لكّني رصفت نفيس معها لتحية البطل الّش�هيد 
، أحفظ معها قّصة نش�يد / أناس أماهو حّبي 
املختار ، أناس أماهو ، عزّي األكرب ، لو تسألوني 

نفرح و نبرش ونقول بالدي الجزائر.
ما أجمل مرشع الّصفا ، موطن س�مرة / ليىل ، 
تبعتها يف كّل طريق س�لكته ، كما تابعتها يف كّل 
طريقة س�تتم بها اس�تدراج الّضحّية إىل الوردة 
الحمراء، فعرفت أّن الفسيبوك لم يكن باألهّمية 
الّت�ي منحها له العنوان ، فال يعدو أن يكون غر 
جبه�ة من جبه�ات حياتها اليومي�ة ، جهاتها. 
وحّت�ى مضّيي بعيدا يف الّرواية لم أحّقق هديف يف 
معرفة الجواب عن س�ؤايل / ملاذا إيمان؟ وحّتى 

بع�د ظهور إيمان مع جالل، وحس�بتني فهمت 
حيلة س�مرة لتقّمص إيمان، تعويض خسارة 
عاطفي�ة وتحصيل موضوع تمنته لذاتها فكان 
إليم�ان / جالل. جاءتن�ي لي�ىل تفاجئني. فلم 
تك�ن كّل القصص الّتي تابعتها إالّ أوهاما. ليس 
يف الّرواية قاتل تسلس�يل بجنس أنثى/ سمرة ، 
ول�م تكن هناك إيمان ، وال جالل. كانت هالوس 
غيبوبة دخلتها س�مرة إثر مناوش�ة مع أخيها 
عىل الحاس�وب. وأس�مع ليىل توّبخن�ي: ولو يا 
إله�ام ، تتذاكني ع�يّل؟ أنا ليىل ، » يلْ. ال«، الّتي يف 
املث�ل العربي: ال يعرف حْي م�ن يلْ. فأركن إليها 
طالبة الّس�ماح، ش�اهدة لها بانتصار شخيّص 

وأدبّي. وأصّفق لها بحرارة. 
فرضيتي إذاً سفسطة، وقراءتي جعجعة، لكّني 

أواصل بما يحفظ يل ماء اجتهادي.
الّنهاية صادمة، و ليس�ت مدهشة. فاليعقل أن 
تح�دث كّل ه�ذه القصص املتناقض�ة املختلفة 
العدي�دة ، ويحدث قتل يف غيبوب�ة. ال يعقل أبدا 
حّتى لو كانت يف رواية. لكن مثل هذه الّنهايات 
أعرتف بها إنس�انيا. الّنهاية التي تقلب املوازين 
حّت�ى ولو كانت بال دهش�ة، نهاي�ة بأية ذريعة 
كانت ألّننا فقط يجب أن نغلق ملّفا وراءه أذى. 
عرفت مثلها يف رواية اكتش�اف الّشهوة للكاتبة 
فضيلة الفاروق. حيث االرتباك ليس من الّنهاية 
ولك�ن من أثر موضوعها يف ال�ّذوق العام. أّما يف 
رواية امرأة افرتاضية فتوجد » يلْ« وتريد الكاتبة 

إخفاءها دفعا لخطر ما. 
كدت أتخىّل عن فرضّيتي الخاّصة باس�م الوردة 
وأمربت�و إيكو. وأعلن إف�الس الّنقد. لوال إرصار 
الكاتبة عىل مفاج�أة أخرى يف الّصفحة األخرة 

فتكتب: 
املّتصل: جالل

» صباح الخر سمرة ، منذ أسبوعني وأنا أحاول 
الّتواصل معك ، أين أنت؟«

وصلن�ي طل�ب صداقة من حس�اب باس�م دم 
الوردة . فيه املعلومات نفسها الخاّصة بحسابك 

رحيق الوردة«.
ظه�ور جالل ، يف الرّس�ائل ، يرب�ك الّنهاية مرة 

أخرى . ويخلط كّل حساب.
دّوختني ليىل ، أنا اآلن أمام حالة فصام افرتايض. 

وأعود للبداية / امرأة افرتاضية .
وأعود ملقّدمة األس�تاذ مش�عل العب�ادي  ألّتفق 
معه عىل حالة انفصام نعيش�ها عرب الوس�ائط 
االجتماعي�ة. وه�ذا ه�و الجديد الّذي ناقش�ته 
الكاتب�ة لي�ىل عام�ر يف الّرواي�ة. م�ن منطل�ق 

تكوينها الّنفيس.
فل�م تعد حاالت الفصام نفس�ية ب�ل افرتاضية 
، وال حاالت التقّمص تس�تدعي ص�ورا ذهنية . 
قد أتاح الفيس�بوك ملتاعب الّنفس حلوال صحّية 
ومقبول�ة اجتماعيا وفكرّي�ا للّتمظهر وللّتعبر 

عن أوهامها وأحالمها العميقة. 
كانت حيل الّنفس ملعايشة األحالم  هي الهروب 
من الواقع إىل أعماقها، تأخذ ألحالمها استعارات 
وهمية يفرضها الالّش�عور فتحياها غر واعية 
إالّ بما تحّققه من انسجام غريزي مع أعماقها 
الّسحيقة حّتى لو بدا غر طبيعي وغر مفهوم، 
فظهر عل�م الّنف�س لألخذ به�ا إىل عالم صّحي 
كم�ا اّتفق عليه املهيمنون ع�ىل العالم . واليوم، 
ص�ارت الّنفوس تبح�ر عرب االف�رتاض يف حالة 
انفص�ام أيضا ع�ن الواقع، وتختار لها أس�ماء 
منتق�اة بدّق�ة وذكاء، وبأس�ماء مس�تعارة قد 
تكون عديدة ألج�ل تقّمص عديد الّش�خصيات 
الّت�ي تس�كنهم وكما أوردت الكاتب�ة يف الفصل 
الّثان�ي عن أمني معلوف: أستش�عر بداخيل عّدة 
أش�خاص ، أحده�م يضح�ك ..اآلخ�ر يبك�ي...
والّثال�ث ال يب�ايل ب�يء«، لكّنه فص�ام مقبول 
ومري�ح .ال أس�تطيع ق�ول كّل يشء ع�ن هذه 
الّرواي�ة لكن بقي يفّ إحس�اس عميق بخس�ارة 
كب�رة اجتهدت الكاتب�ة يف لّيها. وه�ي الّرواية 
الحقيقّية من امرأة افرتاضية/ الحياة الواقعّية 
للمس�تخدم. ش�كرا ليىل عامر للفسحة، للّذكاء 

الحقيقّي يف الكتابة و لألداء الّنفيس العارف .
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ثقافية

قصيدة

حسن املوسوي
 

ذات دهشة
حملت يف جعبتي املمزقة

رسائيل املشفرة 
اتلوها يف عيد القيامة 

عىل جبني العذارى 
رسالتي األوىل 

إىل شاعر صعلوك 
عاش مترشدا يف زوايا الليل 

زاهدا عن متاع الدنيا 
إال من كلمات يدور بها 

يف أزقة العدم 
أيها املبحر بني ثنايا الكلمات

ال تختبئ يف لجة األفكار 
فاملعاني مرايا عاكسة 

أيها املتأنق بجلبابك املهرتئ
أميض بكامل حزنك

وأترك خلفك أنني املفجوعني
لعلك تدرك يف غفلة من العمر

لحظاتك املروقة
رسالتي الثانية 

إىل جالد أحمق
وأنت تتوسد ذكرياتك 
ال تنس أن تخرب األيام 

بأرسارك الدفينة 
ساعة وقوفك 

عند مذبح الحقيقة 
ال تطل الوقوف 

عند منعطفات القلق
حتى ال تتبخر أحالم املغيبني

يف هجر األيام
أيها املمتلئ بآهات الطيور

من منحك سلطة ذبح النور 
حني يلبس الليل كل االمكنة

رسالتي الثالثة
إىل عاشق مخمور 

وانت تتصفح سنني عمرك 
ال تأمن من غدر الليايل 

فاأليام حبىل 
ولم تزل تمطر عليك

بالنكبات 
مذ ثالثني عاما ونيف 

أما زلت تمارس هوايتك يف صيد الليايل 
أما زلت تبحث يف دهاليز الزمن

عن فتاتك الذائبة يف كأسك األخر
رسالتي األخرة 

إىل الرب
وأنت تمنح بركاتك

إىل التائهني يف دروب الحرة
أيها الواهب بغر حدود
يا من تشق جدار الليل

إلنبالج فجر جديد
ملاذا لم تمنحني 

فرصة أخرة 
كي أكون نبيا

ألرمم كل ذلك الخراب

د. وليد جاسم الزبيدي
 

سالٌم عىل الُحِب يف اسِمِه..
عىل كل حرٍف عىل رسِمِه..
ويف كّل درٍب صدى خطوِه
ويف كّل شدٍو سنا نظمِه..

ويف كّل نبٍض نبْت آيٌة
تحّدْت وعادْت اىل رحِمِه..

وقْد باَت فينا اختالُف الهوى
نشيداً لحرٍب ويف سلِمِه..

عىل كّل ُجرٍح سما ُجرُحنا
ونابْت دمانا فدى صوِمِه..

وإْن شحَّ يوماً رفيُف الجوى
فُكيّل وبعيض ِقرى ِحلِمِه..

ففي كّل علٍم أتى غرُسُه
وعلُم الربايا ندى علِمِه..

وفيِه الّتقى والّنهى والُهدى
ويأتي بالًء عىل قوِمِه..

أيا ُحبُّ رفقاً فقد كدتني
وكادْت بَي الخلُق من ُظلِمِه..

تحّديُت فيَك املنايا الرزايا
وُكنُت املالماِت يف لوِمِه..

وإْن كاَن فينا بقايا سؤاٍل
فهْل من سبيٍل اىل فهِمِه..
ملاذا الطريُق الذي نقتفيِه
كشيٍخ توّحَد يف ُيتِمِه..؟!

رسائل مشفرة

بقايا سؤاٍل..؟!

مع جمالسة ليلى عامر يف رواية امرأة افرتاضية

رجفة املقامات جديد حممد الشحات

أهمية الثقافة يف اجملتمع
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ارتف�اع ضغط الدم م�ن األمراض الخط�رة والش�ائعة للغاية، وهو 
يصيب أكثر من مليار ش�خص عىل مس�توى العال�م، وهو ما يعرف 
باسم “القاتل الصامت”، نظراً لعدم وجود أعراض ظاهرة له ىف الكثر 
م�ن األحيان، وغالباً ما يتم اكتش�افه ىف وقت متأخر، بعد أن تتدهور 
صح�ة األوعي�ة الدموية، إال أن مريض ضغط ال�دم املرتفع يمكن أن 
يكثر من تناول بعض األطعمة التي قد تس�هم يف عالج ارتفاع ضغط 

الدم.
ومن األطعمة واملرشوبات التى تس�هم يف عالج ارتفاع ضغط الدم:

*اللبن منزوع الدس�م.. فهو غني بالكالس�يوم وفيتامني “د”، وهما 
يس�اهمان يف خفض الضغط الدموي بنس�ب ترتاوح بني 3 % إىل 10 
%، وكما يس�هم يف الحد من خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب واألوعية 

15 %.الدموية بنس�بة 
تتمي�ز *السبانخ..  و

بانخفاض سعراتها الحرارية، وهي غنية باأللياف الطبيعية، والعديد 
من العنارص املهمة مثل البوتاس�يوم وحمض الفوليك واملغنيسيوم، 

وهي كلها رضورية لخفض مؤرشات الضغط الدموي.
*ب�ذور عباد الش�مس.. وهي غني�ة جداً باملغنيس�يوم الذي يخفض 

ضغط الدم املرتفع بشكل جيد.
*البقولي�ات بمختل�ف أنواعه�ا.. مث�ل الفاصوليا والفول والبس�لة 
واملغنيس�يوم  األلي�اف  بعن�ارص  واللوبي�ا، وجميعه�ا غني�ة ج�داً 

والبوتاسيوم، وهي كما تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ.
البطاطس املسلوقة.. وهي غنية بعنرصي البوتاسيوم واملغنيسيوم، 
وهما يسهمان يف تعزيز تدفق الدم باألوعية الدموية، كما يعمالن عىل 

تنظيم مستوياته.
املوز.. وهو يس�هم ىف خفض الضغط الدم�وي ألنه غنى جداً بعنرص 

البوتاسيوم.
ف�ول الصويا.. وه�و م�ن األطعم�ة الرضورية ملرىض 

الضغط املرتفع، ألنه غني بالبوتاسيوم واملغنيسيوم.
*الشيكوالتة الداكنة.. حيث أكدت دراسة حديثة نرشت 
 Journal of the American Medical“ بدوري�ة 
Association” أن الشيكوالته السوداء تسهم يف 

خفض الضغط الدموي املرتفع.
ومن املرشوبات واألكالت التى أثبتت األبحاث 
فاعليته�ا يف خف�ض الضغ�ط الدموي 
املرتف�ع أيض�اً عص�ر البنغر 
وعص�ر الكركدي�ه املنقوع 

وبياض البيض.

 “تش�عر امل�رأة بالغضب كثراً، عندم�ا تجد أن زوجها 
ينظ�ر إلم�رأة أخ�رى، ولك�ن يف حقيق�ة األم�ر، أن�ِت 
مخطئة،عليِك أن تس�عدي بذلك، وأن تعلمي أن زوجك 

بصحة جيدة”.
حي�ث أكد “ج�وي جراين” خبر العالقات اإلنس�انية 
والس�لوك، أن نظر وميل الرجل إىل نس�اء أخريات غر 
زوجته، هو أس�اس إنجذابه له�ا، وهي عالمة صحية 

يجب أن تتقبلها الزوجات بمزيد من الحكمة.

وأض�اف:” فلو أن الرجل ال يميل لألنثى بوجه عام، لم 
يكن ليميل إىل زوجت�ه، بمعنى أنه إذا فقد الرجل ميله 
للنس�اء ولم ينظر إليهن، س�يفقد إنجذاب�ه، وميله إىل 

زوجته أيضاً.
وش�دد:”عىل الزوج�ة أال تج�ر زوجه�ا، أن يكف عن 
النظره إىل النس�اء، فهو بذل�ك ال يتعمد إهانتها، كونه 
ال يس�تطيع االس�تغناء عنها قبل كل يشء، محذراً من 

الحديث مع الزوج يف األمر، أو لفت إنتباهه.

10واحة
هلذا السبب ..ال تطليب من زوجك 

أن يكف النظر إىل النساء

حنو مستقبل افضل...هلالها

alzawraanews@yahoo.com

يف التقرير اآلت�ي قائمة بأبرز العادات 
الخاطئة التي ترض بالصحة، وكيفية 

الوقاية من مخاطرها:
1 -استخدام األواني البالستيكية

تحت�وي األوعي�ة البالس�تيكية ع�ىل 
 ،”BPA“ يس�مى  كيميائ�ي  مرك�ب 
الذي يختل�ط باألطعمة بفعل درجات 
الحرارة املرتفعة التي تؤدي إىل تحلله، 
مم�ا يه�دد الجس�م ببع�ض املخاطر 
الصحية، نتيجة تأثره عىل الهرمونات 
والجينات، فيتسبب يف إضعاف الجهاز 

املناعي، وإتالف خاليا لدماغ.
2 -تناول املحليات الصناعية

الرغ�م م�ن احت�واء املحلي�ات  ع�ىل 
الصناعية عىل كم قليل من الس�عرات 
الحرارية، وهو األمر الرئيس الستبدال 
الكثر من األشخاص السكر الطبيعي 
به�ا، إال أنها تزيد من خط�ر اإلصابة 
بارتفاع ضغط الدم، والشعور بالدوار، 
والرغبة يف الق�يء، وقد يصل األمر إىل 

حد اإلصابة بالسكتات الدماغية.
3 -ارتداء األحذية املتهالكة

تهالك نع�ال األحذية القدي�ة يفقدها 
الق�درة ع�ىل امتص�اص تأثر ضغط 
يع�رض  مم�ا  األرض،  ع�ىل  الق�دم 
الس�اقني لضغ�ط كب�ر، ق�د ي�ؤدي 
العضالت، والعظام، واألوتار،  إلصابة 

وتلف األنسجة.
لذا ينصح برضورة اس�تبدال األحذية 
كل س�تة أش�هر، أو ح�ني تهالكه�ا 

لتقليل خطر التعرض لإلصابات.
4 -استخدام فرشاة األسنان

االس�تخدام املتكرر لفرش�اة األسنان 

لفرتات طويلة دون تغيرها، يزيد من 
خطر اإلصابة باألمراض، نتيجة تراكم 
البكتري�ا الدقيقة عليه�ا، لذا ينصح 
ب�رضورة تغيره�ا كل ثالث�ة أش�هر 

لتفادي األرضار التي قد تسببها.
 5 -ترتيب املنزل

أثبت�ت الدراس�ات أن الجل�وس داخل 
الغرف املنظمة، من شأنه تحفيز قدرة 
الدماغ عىل االنتباه والرتكيز، والشعور 
بالحيوية والنش�اط، والتش�جيع عىل 

إنجاز املهمات، والعكس صحيح.
6 -العدسات الالصقة

عرض�ة  الالصق�ة  العدس�ات  تع�ّد 
للجراثي�م واألترب�ة نتيج�ة تعرضها 
للهواء الطلق، ل�ذا يجب الحرص عىل 
تنظيفه�ا جي�ًدا قب�ل ارتدائه�ا، م�ع 
مراع�اة تغيرها كل ثالثة أش�هر عىل 

األقل.
7 -املالبس القديمة

يمي�ل العدي�د م�ن األش�خاص الذين 

فقدوا أوزانهم إىل االحتفاظ بمالبسهم 
القديمة دون أس�باب، وتؤدي الرؤية 
املتك�ررة لتلك املالب�س إىل إثارة القلق 
والتوت�ر، لذا من األفض�ل الترع بها، 

والتمتع بالحياة الجديدة.
8 -األطعمة املطهية من قبل

تناول األطعم�ة املطهية من قبل دون 
حفظه�ا يف الثالج�ة، يه�دد الجس�م 
باإلصاب�ة ببعض األم�راض كالتهاب 
الس�حايا، وإجهاض الحوامل، بسبب 
نم�و بع�ض األن�واع م�ن البكتري�ا 
الضارة التي تسبب اإلصابة بالتسمم 

الغذائي.
9 -مستحرضات التجميل

وضع مستحرضات التجميل السائلة 
ع�ىل رم�وش العين�ني، يجعله�ا أكثر 
الجراثي�م، واإلصابة  عرضة النتق�ال 
باألم�راض، مما يفقده�ا القدرة عىل 
تأدي�ة وظيفته�ا الرئيس�ة يف حماية 

العينني.

10 -التوابل
لف�رتات  املخزن�ة  التواب�ل  إضاف�ة 
ف�رص  يزي�د  الوجب�ات  إىل  طويل�ة 
إصابة األش�خاص بمشكالت الجهاز 
تضي�ف  ل�ن  أنه�ا  كم�ا  الهضم�ي، 
النكه�ات املطلوبة لألطعمة، بس�بب 

فقدانها ملذاقها.
11 -الكريمات الواقية من الشمس

عىل الرغم من أن تلك املنتجات تحمي 
الجلد من حروق أش�عة الش�مس، إال 
أنها تزيد فرص تعرضه لإلصابة بحب 
الش�باب، والت�ورم، والطفح الجلدي، 

وظهور البثور.
12 -أصابع تلميع الشفاه

بمجرد فتح تل�ك األصابع وتعريضها 
للبكتري�ا  جاذب�ة  تك�ون  لله�واء، 
وامليكروب�ات، وعند اس�تخدامها عىل 
الش�فاه قد تؤدي لظه�ور البثور، لذا 
يج�ب الحرص عىل تغيرها كل س�تة 

أشهر.
13 -أجهزة تنقية الهواء

تعم�ل تلك األجهزة ع�ىل تنقية الهواء 
املحيط م�ن الجراثي�م، واألتربة، مما 
يقلل ف�رص إصابة الجه�از التنفيس 
باألم�راض الناتج�ة ع�ن استنش�اق 

الغبار واألتربة.
14 -اس�فنجة غس�ل  الصحون

أثبت�ت الدراس�ات أن تلك االس�فنجة 
تح�وي بداخله�ا عرشات األن�واع من 
الع�دوى،  تس�بب  الت�ي  البكتري�ا، 
وتعمل عىل إضع�اف الجهاز املناعي، 
لذا ينص�ح برضورة تغيرها بش�كل 

دوري.

ه�ل تعلم بأن هناك م�واد طبيعية 
لتفتيح لون الشعر  يف منزلك ؟ إنها 
طريق�ة تفتي�ح الش�عر بالليمون 
نع�م يمكن�ك باس�تخدام عص�ر 
الليمون تفتيح الش�عر فهو جيدة 
للون الش�عر وصح�ة الجلد  وهي 
تقني�ة طبيعي�ة  وممتعة ولكن قد 
ال تعط�ي تأثر قوي م�ع أصحاب 
الش�عر الداك�ن . وإلي�ك طريق�ة 
تفتي�ح ل�ون الش�عر بالليم�ون يف 

منزلك .
املكونات الت�ي تحتجينها ل� إتمام 

تفتيح الشعر بالليمون :
3 ثمرات ليمون كبر الحجم .
2 أكياس من شاي البانونج .

القرف�ة  م�ن  صغ�رة  معلق�ة   1
املطحونة .

1 معلق�ة كبرة من زي�ت اللوز أو 

زيت جوز الهند .
زجاجة رزاد فارغة .

خطوات تفتيح الشعر بالليمون :
أصبح لدين�ا األن الليمون،  معلقة 
م�ن زي�ت الل�وز،2 أكياس ش�اي 
م�ن  صغ�رة  ومعلق�ة  البانون�ج 

مسحوق القرفة .
العمل عيل غيل واحد كوب من املاء 
ع�يل الن�ار وإضافة أكياس ش�اي 
البانون�ج إليها وترك�ه عيل جانب 

لبضع دقائق .
بعده�ا، يت�م عرص الليم�ون حتى 
تحصل عيل 1/3 كوب  من العصر 
و  ال�رذاذ  زجاج�ة  إيل  وإضافت�ه 
الح�رص عيل عدم وج�ود أي بذور 

من عصر الليمون .
تحديد كمي�ات م�ن القرفة وزيت 
اللوز إلضافته�م إىل زجاجة الرذاذ 

إىل الش�اي والليمون وترك الخليط 
حتى يختمر قليالً ثم إغالق زجاجة 

الرذاذ كما هو موضح بالصورة .

ويف النهاية البدء  رش الخليط عىل 
الش�عر وخصوصاً يف املناطق التي 

ترغب يف تفتيحها .

مازالت الطرق التقليدية يف عالج الرسطان 
موضع جدل بسبب اآلثار الجانبية، ورغم 
ذلك يرى بع�ض الخراء أن هن�اك أغذية 
تمنع تش�كل األورام الخبيثة وانتش�ارها 

نذكر هنا بعضها.
الكركم

للكرك�م أهمي�ة عالية، ويعود الس�بب يف 
ذل�ك إىل مادة الكركم�ني املوجودة فيه، إذ 
أثبت بعض الدراسات أن هذه املادة تمنع 
تشكل ونمو وانتشار األورام الرسطانية، 
م�ا يجعله�ا م�ن التوابل املهم�ة يف عالج 
الرسط�ان والوقاية منه. علما أن للكركم 

تأثر فعال بالنسبة لرسطان الثدي.
الفلفل األسود

يحت�وي الفلفل األس�ود عىل عنرص فعال 
يعرف ب�”بيبرين البوليفينول”، ويعتقد 
أن ه�ذه امل�ادة تقي من رسط�ان الثدي، 
وذل�ك بمن�ع تش�كل الخالي�ا الرسطانية 
وإعادة تشكلها من الخاليا الرسطانية يف 
أنسجة الثدي. علما أن األدوية الكيميائية 
املس�تعملة يف ع�الج رسط�ان الث�دي قد 
تكون ذات تأثر سام. فضال عن أن هناك 
أبحاث جديدة أظهرت أن مادة بيبرين يف 
الفلفل يمكن أن تمنع انتشار أنواع أخرى 

من الرسطان.
الثوم

تعد مادة ال�”األليني”هي العنرص الفعال 

يف الثوم، ويتميز هذا العنرص بقدرته عىل 
من�ع نمو الخاليا الرسطاني�ة، إذ أظهرت 
االختب�ارات الت�ي أجري�ت ع�ىل الفرئان 
نتائج مذهلة لهذه املادة بالنسبة النتشار 

م�ادة  تبط�ئ  إذ  الروس�تاتا،  رسط�ان 
“األلي�ني” م�ن انتش�ار الرسط�ان وذلك 
بمنعه�ا لتش�كل مركب�ات نيرتوس�امني 

املسببة للرسطان.

الزنجبيل
يعك�ف العلماء حالي�ا عىل إيج�اد خلطة 
بالزنجبي�ل للوقاي�ة م�ن رسط�ان الجلد 
وعالج�ه أيض�ا. وتع�ود أهمي�ة الزنجبيل 
يف ع�الج الرسطان إىل م�ادة “جينجرول” 
املوج�ودة فيه، والت�ي يأمل العلم�اء بأن 
تثب�ت فعاليتها يف ع�الج رسطان القولون 
أيضا. علما أن مس�تخلص الزنجبيل أثبت 

نجاعته يف عالج الكثر من االلتهابات.
القرنفل

لم يعد القرنفل من التوابل املرتبطة بصنع 
املعجن�ات فحس�ب، ب�ل للقرنف�ل أهمية 
كبرة عندما يتعلق األمر بمرض الرسطان، 
فبفضل مادة “االوجينول” يمنع القرنفل 
تحول الخاليا السليمة إىل خبيثة عر املواد 
املرسطن�ة. كما أن القرنفل يقلل كثرا من 
خطر اإلصاب�ة برسطان الكب�د والقولون 

ويحد من انتشاره أيضا.
الفلفل الحار

م�ادة  ع�ىل  الح�ار  الفلف�ل  يحت�وي 
“الكابسايس�ني”، وه�ي م�ادة تق�ي من 
اإلصاب�ة بأمراض القلب وتحمي الجس�م 
من امل�واد الكيميائية املس�ببة للرسطان. 
الفلف�ل  أن  الدراس�ات  بع�ض  وأثبت�ت 
الح�ار يبطئ نم�و الخالي�ا الرسطانية يف 
الروس�تاتا. فضال عن قدرت�ه يف القضاء 
عليها. كما يمكن للفلفل الحار أن يساعد 

عىل الشفاء من الحرشفية وهي ثاني أكثر 
أنواع رسطان الجلد انتشارا، وذلك بقدرته 

عىل ترسيع قتل الخاليا الرسطانية.
الخردل

املرك�ب امله�م يف الخ�ردل وال�ذي يمل�ك 
خصائص مضادة للرسط�ان هو “األليل 
ثيوسيانات”، وحاليا يتم اختبار إمكانية 
ه�ذا املرك�ب كع�الج محتم�ل لرسط�ان 
املثان�ة، ليصب�ح بذلك الخردل م�ن املواد 

الغذائية املهمة للوقاية من الرسطان.
الزعفران

يعد الزعفران من أغ�ىل التوابل يف العالم، 
مرك�ب  إىل  الزعف�ران  أهمي�ة  وتع�ود 
الكروس�ني، وله�ذا املرك�ب دور فعال يف 
الوقاي�ة م�ن رسط�ان الجل�د، فضال عن 
الخالي�ا  انتش�ار  من�ع  يف  الفع�ال  دوره 

الرسطانية.
القرفة

من�ذ آالف الس�نني اس�تخدام الصينيون 
القرفة يف العالج. وتعود فائدتها العالجية 
إىل مس�تخلص القرفة املضاد لألكس�دة، 
م�ا يعن�ي أنه يحمي الجس�م م�ن التلف 
التأكس�دي الذي تس�ببه الج�ذور الحرة، 
واملس�ببة ملوت الخاليا رسيعا. فضال عن 
أن هناك دراس�ات أثبتت دور مستخلص 
القرف�ة الفع�ال يف ع�الج رسط�ان الغدد 

اللمفاوية ورسطان البنكرياس.

سر االعشاب..؟؟؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

لطلة ابهى....

تناول هذه التوابل قد يقي من السرطان

أبرزها ارتداء األحذية املتهالكة عادات خطرية منارسها يومًيا

تفتيح الشعر بالليمون

طبيبك يف بيتك

هذه األطعمة واملشروبات تعاجل ضغط الدم املرتفع

ماذا يفعل الش�تاء للجسم؟ سؤال يجب البحث 
عن اإلجابة الخاصة به، وقدمها التقرير مؤكدا 
أن خالل فصل الش�تاء  تنخفض درجة الحرارة 
الطق�س، وربم�ا ترتاك�م الثلوج وهن�ا يحدث 

العديد من املضاعفات الصحية ومنها: 
- تشقق الشفاه 

يع�د اإلف�راط يف لعق الش�فاه، وهذا يتس�بب يف 
ح�دوث رطوبة ش�ديد يف الش�فاه وأيض�ا يزيد 
من فرص اإلصابة بتش�قق الش�فاه، ولذا عليك 
توخ�ي الحذر من ه�ذا األمر، وعليك اس�تخدام 

الشفاه املرطبات. 
- ألم يف األسنان

أثبت العديد من الدراسات الطبية أن خالل فصل 
الشتاء يزداد فرص التعرض للشعور بألم شديد 
يف األس�نان، خاص�ة إذا كن�ت مصابا بأس�نان 
حساسة، وتشعر باأللم عند تناولك للمرشوبات 
الباردة، وأيضا عند استنشاق الهواء البارد، ولذا 

عليك التعرف عيل هذه األعراض.  
- ارتفاع نسبة السكر يف الدم

يق�ول دينيس جاج، دكت�وراه يف الغدد الصماء: 
“يج�ب أن يكون املرىض املصابون بداء الس�كر 
ب�رودة  ألن  الش�تاء،  فص�ل  خ�الل  حذري�ن  

الطقس تتس�بب يف زيادة إفراز الجسم لهرمون 
الكورتيزول الخ�اص بالتوتر والقلق، ولذا يزداد 

فرص ارتفاع نسبة السكر يف الدم. 
- زيادة الوزن

نتيج�ة لإلكث�ار واإلرساف يف تن�اول األطعم�ة 
املليئة بالده�ون، يزداد ف�رص التعرض لزيادة 
ال�وزن، ولذا علي�ك تجنب هذا األم�ر عن طريق 
االهتم�ام بتن�اول األطعم�ة الصحي�ة الت�ي ال 

تحتوي عىل س�عرات حرارية عالية، ولكن عليك 
تناول الغنية بالفيتامين�ات والعنارص الغذائية 

الهامة للجسم. 
بالص�داع  لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر  تصب�ح   -

النصفي
عدم الحصول عىل فيتامني “د” يتسبب يف زيادة 
الش�عور واإلصابة بالصداع النصفي، ولذا يجب 

محاولة منك أن تتعرض ألشعة الشمس.

نصائح طبية

أشياء غريبة حتدث جلسمك يف الشتاء أبرزها الصداع النصفي

املقادير:    
 1  كوب ماء دافئ 

١ ملعقة كبرة خمرة فورية
١ و٢/١  ملعقة صغرة سكر 

٣  كوب طحني )دقيق( 
١  ملعقة صغرة ملح

٣ ملعقة كبرة حليب بودرة
٢ ملعقة كبرة لبن )زبادي( 

عباد  أو  )ذرة  زيت  ٣/١كوب 
الشمس أو كانوال(

طريقة عمل عجينة البيتزا
السكر  مع  الدافئ  املاء  نخلط 
جانباً  نرتكها  الفورية.  والخمرة 
حتى تفور الخمرة. الخمرة عندما 
عىل  رغوية  طبقة  تشكل  تفور 
الخمرة  ان  يعني  املاء مما  سطح 
حية وبدأت بالنمو والتكاثر. إن لم 
غر  انها  يعني  فهذا  الخمرة  تفر 
تستعمليها.  ال  وبالتايل  صالحة 
حاراً  املاء  يكون  ال  أن  جداً  مهم 
لحرارة  مماثلة  حرارته  تكون  بل 
جسمنا أو أدىف منه بقليل حيث أن 
املاء الحار قد يقتل الخمرة، إقرئي 
مقايل طريقة عمل العجينة، الجزء 

األول ملعرفة أهمية هذه الخطوة.
يف وعاء كبر نخلط الطحني وامللح 

وحليب بودرة.
خليط  إىل  والزيت  اللبن  نضيف 
بدايًة  جيداً  ونخلطهم  الطحني، 

بامللعقة وثم بأصابعنا.
إىل  والخمرة  املاء  مزيج  نضيف 
جيداً.  ونخلطهم  الطحني  مزيج 
عىل  جيداً  العجني  نعجن  وبعدها 
سطح مستوي وبقوة ملدة ترتاوح 
نعجن  دقائق.  وعرش  خمس  بني 

طرية  عجينة  عىل  نحصل  حتى 
بأننا  لنتأكد  ومطاطية.  ولينة 
الكايف،  باملقدار  العجني  عجناً 
العجني  من  صغرة  قطعه  نقطع 
لعمل  العلكة  نمدد  كما  وُنمددها، 
برسعة  تقطعت  فإذا  بلون، 
بحاجة  العجينة  تكون  وبسهولة 
تمددت  إذا  أما  إضايف،  لعجن 
العجني  رقيقة من  وشكلت طبقة 

تكون العجينة جاهزة.
الزيت  من  بملعقة  الوعاء  ندهن 

ونضع العجينة داخل الوعاء.
قطنية  بمنشفة  الوعاء  نغطي 
برش  أقوم  العادة  يف  أنا  رطبة، 
املنشفة بأيد مبتلة حتى أرى نصف 
ثم  املاء.  بقطرات  مغطى  املنشفة 
نضع الوعاء يف مكان دافئ. إقرئي 
مقاليطريقة عمل العجينة، الجزء 
الثاني ملعرفة أهمية هذه الخطوة.

لتتخّمر  جانباً  العجينة  نرتك 
ويتضاعف حجمها. ويجب  إعطاء 
الخطوة  لهذه  كافياً  وقتاً  العجينة 
العجينة  كانت  إن  ملعرفة  املهمة. 
يف  إبهمنا  نغرس  تخمرت جيداً  قد 
الحفرة  يقيت  إذا  ونزيله،  العجني 
يعني  إبهمنا   من  تشكلت  التي 
ذلك أن العجينة أخذت الوقت الذي 

تحتاجه لتخمر.
وثم  دقيقة،  مدة  العجينة  نعجن 
لرتتاح  دافئ  مكان  يف  نرتكها 
مدة  وتكون  أخرى  مرة  وترتفع 

التخمر هذه املرة أقرص.
نرتك العجينة ترتاح للمرة الثانية. 
أو  البيتزا  بتحضر  نبدأ  ذلك  بعد 

املعجنات أو الفطائر.

املطبخ

عجينة البيتزا اهلشة
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كان هن�اك س�اقي اس�مه 
محم�د، يبي�ع امل�اء للناس 
وهو يتجول بجرته الطينية 
أحب�ه  وق�د  األس�واق،  يف 
كل الن�اس لحس�ن خلق�ه 

ولنظافته .
 ذات يوم س�مع املل�ك بهذا 
الساقي فقال لوزيره: اذهب 
و أحرض يل محمد الس�اقي. 
ذهب الوزي�ر ليبحث عنه يف 
األس�واق إىل أن وج�ده وأتى 
به امللك قال امللك ملحمد:  من 
الي�وم فصاع�دا ال عم�ل لك 
خارج هذا القرص س�تعمل 
هنا يف قرصي تسقي ضيويف 
وتجل�س بجانب�ي تحكي يل 
التي اشتهرت بها:  طرائفك 
قال محمد: السمع والطاعة 
ل�ك م�والي... ع�اد محم�د 
إىل زوجت�ه يبرشه�ا بالخرب 
السعيد وبالغنى القادم، ويف 
الغد لبس أحس�ن م�ا عنده 
وغس�ل جرت�ه وقصد قرص 
املل�ك، دخ�ل الدي�وان الذي 
كان مليئ�ا بالضي�وف وبدأ 
بتوزي�ع املاء عليه�م وكان 
حني ينته�ي يجلس بجانب 
املل�ك ليحكي ل�ه الحكايات 
ويف  املضحك�ة،  والطرائ�ف 
نهاي�ة الي�وم يقب�ض ثمن 

تعبه ويغادر إىل بيته.
 بق�ي الح�ال ع�ى م�ا هو 
عليه مدة م�ن الزمن، إىل أن 
جاء يوم ش�عر في�ه الوزير 
بالغ�رة من محمد، بس�بب 
املكان�ة التي احتله�ا بقلب 
املل�ك. ويف الغ�د ح�ني كان 
الس�اقي عائدا إىل بيته تبعه 
الوزي�ر وقال له: ي�ا محمد 
إن امللك يش�تكي من رائحة 

فمك الكريهة.
وس�أله:  الس�اقي  تفاج�أ 
وم�اذا أفعل حت�ى ال أؤذيه 

برائحة فمي

فقال الوزير: عليك أن تضع 
لثاما حول فمك عندما تأتي 

إىل القرص.
قال محمد: حسنا سأفعل.

عندما أرشق الصباح وضع 
الس�اقي لثام�ا ح�ول فمه 
إىل  واتج�ه  جرت�ه  وحم�ل 
القرص كعادته. فاس�تغرب 
املل�ك منه ذلك لكنه لم يعلق 
عليه، واستمر محمد يلبس 
اللث�ام يوما عن ي�وم إىل أن 
جاء يوم وس�أل امللك وزيره 
ع�ن س�بب وض�ع محم�د 
أخاف  الوزير:  للثام، فق�ال 
يا سيدي إن أخربتك قطعت 

رأيس.
 فقال املل�ك: لك مني األمان 

فقل ما عندك.
 ق�ال الوزي�ر: لقد اش�تكى 
محمد الس�اقي م�ن رائحة 

فمك الكريهة يا سيدي.
 أرعد امللك و أزبد وذهب عند 
زوجت�ه فأخربه�ا بالخ�رب، 
قالت: من س�ولت له نفسه 

ق�ول هذا غدا يقطع رأس�ه 
ويكون عربة لكل من سولت 

له نفسه االنتقاص منك.
قال لها: ونعم الرأي.

 ويف الغد استدعى امللك الجالد 
وقال له: من رأيته خرج من 
باب قرصي حامال باقة من 

الورد فاقطع رأسه.
 وح�رض الس�اقي كعادت�ه 
يف الصب�اح وق�ام بتوزي�ع 
امل�اء وح�ني حان�ت لحظة 
ذهابه أعطاه امللك باقة من 
الورد هدي�ة له، وعندما هم 
بالخ�روج إلتق�ى الس�اقي 
بالوزير فقال له الوزير: من 

أعطاك هذه الورود؟
قال محمد: امللك.

فق�ال ل�ه : أعطني إي�اه أنا 
أحق به منك.

الباق�ة   فأعط�اه الس�اقي 
وان�رصف، وعندم�ا خ�رج 
الوزي�ر رآه الج�الد حام�ال 

لباقة الورد فقطع رأسه.
الس�اقي  ح�رض  الغ�د  ويف 

كعادته دائم�ا ملثما حامال 
جرته وبدأ بتوزيع املاء عى 
الحارضين... استغرب امللك 
رؤيته لظنه أنه ميت،فنادى 
علي�ه وس�أله: م�ا حكايتك 

مع هذا اللثام؟
ق�ال محم�د: لق�د أخربني 
وزيرك يا سيدي أنك تشتكي 
من رائحة فم�ي الكريهة و 
أمرني بوضع لثام عى فمي 

كي ال تتأدى.
س�أله م�رة أخ�رى : وباقة 

الورد التي أعطيتك؟
قال محم�د : أخذها الوزير 
فقد ق�ال أنه ه�و أحق بها 

مني.
 فابتسم امللك وقال حقا هو 
أحق بها منك، و حسن النية 

مع الضغينة ال تلتقيان.
م�ن  نقي�اً  تك�ون  عندم�ا 
الداخل، يمنحك الله نوراً من 
حيث ال تعل�م، يحبك الناس 
م�ن حيث ال تعل�م، و تأتيك 

مطالبك من حيث ال تعلم! 

صــــورة و حــــدث
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مهنياً: تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها 
بالصرب وهدوء األعصاب وتلفت األنظار .

عاطفي�اً: ال تفّكر يف الطرف اآلخر هذه األيام ألنه ال يفكر 
فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إىل صوابه.

صحي�اً: األج�واء املس�تجّدة يف العمل ق�د ال تك�ون مريحة، 
وتسبب لك اإلرهاق، انتبه.

مهنياً: يحمل هذا اليوم تغيراً ايجابياً، ومن املمكن 
أن تتوص�ل إىل اتف�اق رسي وتوقع عق�داً بعيداً عن 

العيون.
عاطفي�اً: اذا لم تكن صادقاً مع الرشيك خرست كل يشء، 

بادر إىل مصارحته بمشاعرك تجاهه.
صحي�اً: ال ت�ردد يف تنفي�ذ تمارينك الرياضي�ة، فهي تفيدك 

كثراً من اجل املستقبل.

مهني�اً: إي�اك والوق�وع يف األعباء واملس�ؤوليات، 
ال تخالف اإلرش�ادات وال ترك عمل�ك ناقصاً، أنت 

معرّض للمحاسبة!
عاطفياً: كن صابراً مع الحبيب، فأنت لم تس�ئ االختيار 

يف عالقتك العاطفية، بالحكمة تعود األمور إىل طبيعتها
صحي�اً: ال تكن من أصحاب الرأي املتصلّب، لنّي األمور بعض 

اليشء وهدّئ من روعك.

مهني�اً: اخر الزمالء بالطريق�ة الصحيحة وابتعد 
عما يسبب لك االنزعاج ويعكر صفو خاطرك.

عاطفياً: تميض وقتاً مع الرشيك وتناقش معه أموركما 
الشخصية وتخططان للمستقبل.

صحياً: س�ر األمور عى ما ي�رام يف كل ما تقوم به، ينعكس 
إيجاباً عى وضعك الصحي.

مهنياً: ال تستخف بالنصيحة التي قد يقّدمها إليك 
الزمالء فهم يضطلعون ب�دور يف توجهاتك، وربما 

تشاركهم اهتمامات موحدة.
عاطفياً: الرشيك ينتظر منك معاملة مختلفة عما اعتاده 

منك لوضع األمور يف نصابها الصحيح.
صحياً: قد تشعر بأن تراكمات املايض بدأت تظهر اليوم وأنك 

تأخرت يف معالجة وضعك الصحي.

مهني�اً: أنج�ز أعمال�ك قب�ل أن تتكاس�ل وتفقد 
حيويت�ك واندفاعك وحماس�تك الزائ�دة، لقاء مع 
بع�ض رجال األعم�ال يك�ون ناجحاً ويحم�ل فرصاً 
جديدة إلي�ك. عاطفياً: قد تمّر بي�وم صعب مع الحبيب، 
صارح�ه لحل األمور العالقة بينكما قب�ل أن تصال إىل حائط 
مس�دود. صحياً: ال تنظر إىل الوراء، ما مىض قد مىض، واسع 

جاهداً إىل أن تبقي صحتك يف أفضل حاالتها.

مهني�اً: يثمر تعبك وجهدك نتيج�ة جيدة وتتلقى 
الثناء والتقدير من الرؤس�اء واملس�ؤولني، وتكون 

عى موعد للرقية.
عاطفي�اً: ال تتح�دَّ الحبي�ب وابتعد عن العن�اد فهو يزيد 
األم�ور تعقي�داً وتش�ابكاً، بل ح�اول أن تكون ل�نّي العريكة 
معه. صحياً: بادر رسيعاً إىل حّل املشاكل الصحية التي كانت 

تضايقك يف املدة األخرة.

مهنياً: ابح�ث عن حليف أو صديق ليلّطف االجواء 
وليم�أ بع�ض الف�راغ الحاص�ل يف العمل بس�بب 

الخالفات.
عاطفي�اً: تبحث يف ش�ؤون حياتية وعاطفية، وقد تنش�أ 

عالقة جديدة تبرص النور وتقودك إىل عالم آخر.
صحي�اً: االضط�راب الحاصل يف القلب س�ببه اإلرهاق العائد 

ملجهود ريايض أو إفراط جنيس.

مهنياً: تش�عر ببعض التعب وامللل، إال أنك رسعان 
ما تستعيد نشاطك وحيويتك.

عاطفي�اً: يحت�اج الرشي�ك إىل بعض الوق�ت للتفكر، 
أعطه ذلك وثق بأنه سيتخذ القرار املناسب.

صحي�اً: ال ب�أس من ممارس�ة رياضة خفيفة ال تس�بب لك 
اإلرهاق وتفيدك صحياً.

مهني�اً: تفيض حيوية وتتخلص من مش�كالت أزعجتك 
طوي�اًل، وتتلقى رس�الة تحم�ل يف طياتها خرباً س�اّراً أو 

دعوة إىل السفر للقاء شخص عزيز عى قلبك. 
عاطفي�اً: تب�ذل كل الجهد إلرضاء من تحب وجعل�ه أكثر تقرباً 

منك، وتستعيد دينامية حياتك العاطفية .
صحياً: تناول األطعمة الغنية باأللياف الغذائية ومضادات التأكسد، 

مثل الخرضاوات وبعض أنواع الفواكه.

مهنياً: قد تحصل عى عائدات غر متوقعة، وتزداد 
حماس�تك وتدفع�ك إىل الركيز عى م�رشوع واعد 

جّداً.
عاطفياً: تهتم بعالقة عاطفية جديدة تس�توجب دراسة 

متأنية، وتوقع بعض األخبار الجيدة.
صحياً: عليك استش�ارة اختصاصيي التغذية بش�أن البدانة 

التي أصبحت عبئاً ثقيالً يجب التخلص منه.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قصة مثل ش�عبي عراقي )جفيان رشرَ ُملَّه عليوي( يف احدى القرى 
العراقية جان اكو جام�ع وكل الناس تصيل بيه.. ماعدا واحد جان 
مايصيل بالجامع.. وأمام الجامع اسمه )عليوي( ..جان يضوج منه 
الن مايصيل بالجامع ..وكلما يرضب مثل عى ش�خص س�ئ يكول 
التصرون مثل فالن ايل مايصيل بالجامع . فمرة راد ذاك الش�خص 
يخط�ب فكالوله الزم االم�ام يكتب عقد زواجك وه�و يضوج منك 
الن ماتص�يل بالجام�ع فروح صيل حتى يكتب عق�د زواجك . فذاك 
الشخص ماظل عنده غر حل ..فراح للجامع ليصيل صالة الفجر.. 
فوكف داخ�ل الجامع وكال :”نويت ان اصيل ص�الة الفجر جفيان 
رش م�ال عليوي” فم�ن ذاك الوكت صار املثل ش�ائع وهو “جفيان 

رش مال عليوي”.

 جفيان َشر ُمَلّه عليوي

قـــــــصة 

قصة وعربة

مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

مهنياً: استعّد إلنجاز مرشوع مهم قد يغر حياتك 
ويعود عليك بأرباح طائلة تس�ثمرها يف املستقبل 

إلنشاء عمل خاص بك.
عاطفي�اً: ينش�غل الحبيب عنك هذا الي�وم، لكن ال تقلق 

فأنت دائماً يف عقله ويف قلبه.
صحي�اً: كن من الحرصاء عى صحتهم، وال تتش�به بكل من 

يستهر بها، فهم الخارسون.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
مو ذاك االعرفك انت من سنني 

اطباعك علية هواي مختلفة
 مدغرة املالمح بيك واالشواك 
وجياتك احس مابيها اي لهفة

 جنت تجرح كبل يومني عندي يطيب 
هسة الجرح منك ابد مايشفة 

وجنت توكف كبل والعني تحجي العني 
هسة شبيها عينك شو صفت صلفة 
كبل حجيك ذهب والناس تمدح بيك 

ومن تحجي عسل تتناثر الشفة 
هسة اختلف حجيك كلة ذم واعتاب 

وبكلمن يودك كمت تتشفة 
عى جتايف حملتك رست بيك دروب 

وبنار العشك جمدوب اتحفة 
مو تدري انة احبك وانت بية الروح 

اسهرلك ليايل وعيني ماتغفة

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

 النقاء من الداخل
هـــــــل تعلــــــم

-هل تعل�م أن ُفقدان الوع�ي يرَحُدث 
ف  بع�د ُم�دِّة 8 - 10 ث�واٍن م�ن توقُّ

ق الدم إىل الدماغ. ترَدفُّ
-هل تعل�م أن طول الحبل الش�وكي 
لإلنس�ان ُيساوي 45 س�م يف الرجال 

و43 سم يف النساء.
-ه�ل تعلم أن�ه يوج�د 195 دولة يف 
العالم حتى يومنا هذا، 54 دولة منهم 
يف أفريقيا، و48 دولة يف آس�يا، و44 
دولة يف أوروب�ا، و33 دولة يف أمريكا 
الالتيني�ة ومنطقة البح�ر الكاريبي، 

و14 دولة يف أوقيانوسيا، ويف أمريكا الشمالية توجد دولتان.
-ه�ل تعلم أن معظم ال�رشكات األكثر ُش�هرة يف العالم ذات أصل 
ياباني، مثل رشكة تويوتا، وهوندا، وس�وني، ونينتندو، وكانون، 

وباناسونيك، وتوشيبا، وشارب. 
-ه�ل تعلم أن علم الفيزياء هو علم يقوم بِدراس�ة املادة والطاقة 

والتفاُعالت املوجودة بينهم.
- ه�ل تعل�م أن علم الكيمي�اء هو علم يق�وم بدراس�ة املُركبات، 

وخصائص ومميزات املواد، والُبنية الركيبية للمواد.
-هل تعلم أن علم الفلك هو علم يقوم عى دراس�ة الكون املوجود 

بعد الغالف الجوي.
-ه�ل تعل�م أن علم الجيولوجيا هو علم يقوم عى دراس�ة نش�أة 
األرض وتاريخه�ا، وجمي�ع التغ�رات الفيزيائي�ة والكيميائي�ة 

رَّت بها. والبيولوجية التي مرَ

1913 - ريمون بوانكاريه يتوىل رئاسه فرنسا.
1920 - ص�دور العدد األول م�ن صحيفة فتى 
العرب الدمشقية التي أنش�أها األديب معروف 

األرناؤوط.
1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1965 - استقالل غامبيا عن اململكة املتحدة.
1978 - اغتي�ال وزير الثقاف�ة املرصي األديب 

يوسف السباعي يف قربص.
1985 - الجيش اإلرسائييل ينهي انس�حابه من 

مدينة صيدا اللبنانية.
2009 - السلطات املرصية تفرج عن السيايس 

املعارض أيمن نور وذلك لرضوفه الصحية.
2011 - ي�وم النرص يف م�رص ) جمعة النرص ( 

بعد سقوط نظام حسني مبارك.
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أفقي
1يمني o الج�زء الذي يؤكل من 
نبات قصب السكر )معكوسة(

2بي�ت ليس فيه نوافذ أو أبواب 
)كلمتان(

3ألغاها االس�الم وحرمها قبل 
14 قرنا

4حرف�ان من ش�اة o س�قاية 
الزرع

اماراتي�ة  نف�ط  5رشك�ة 
)معكوسة( o خصم

6يف وقت متأخر من هذا املساء 
o عضو يف الوجه

7يشء ترمي�ه يف البح�ر كلم�ا 
oنصف  إليه )كلمتان(  احتجت 

ساهر
8إجابة o مهم أو سار عى غر 

هدى o نصف مبني
9يوصل�ك م�ن بيت�ك إىل عملك 
وبالعكس دون أن يتحركo غى 

املاء
o - أش�ريه  10نص�ف فرق�ة 

بمايل و ال أدخله داري

رأيس
يف  ون�ور  توه�ج   o 1مي�زان 

الصباح
2فيض املاء o اللباس التقليدي 

الغربي
أب�و   o )معكوس�ة(  3ظ�الم 

االمراء
4كلم�ة م�ن 6 ح�روف ولكنها 
تجم�ع كل الح�روف o نص�ف 

راشد
5للتمني o الصوت الذي يصدره 

الحصان
6قش�طة o توزيع ماء الرشب 

عى الحجاج )معكوسة(.
7علي�ة القوم o س�ائل فيه رس 

الحياة
8نقط�ة ارتب�اط وانفصال األم 
ع�ن وليده�ا o الة موس�يقية 

جلدية o يف السلم املوسيقي
9يشء ال يس�ر إال إذا رضبت�ه 

عى رأسه عدة مرات
 - o 10إذا س�خنته كثرا تجمد

لها عني واحدة ولكنها ال ترى



األخيرة
للدخول إىل موقع 
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

»واتسآب« تعلق على رسالة غامضة حول »كورونا«

إبقاء قلب بصورة »حية« خارج الجسم 
24 ساعة

»مايكروسوفت« تجعل »الذكاء 
الصناعي« يتحكم في بريدك

عـين على العالم

انت�رت، خالل األيام القليلة املاضية، رس�الة »غامضة« عىل تطبيق الرتاس�ل 
الفوري األشهر »واتسآب«، والتي تتحدث عن عثور هيئة بحثية أخريا عىل عالج 
لفريوس »كورونا« الجديد. ويظهر يف تلك الرس�الة »الغامضة« ش�خص يقول: 
»أنب�اء جيدة من ووهان، ت�م العثور أخريا عىل عالج لف�ريوس كورونا الجديد، 
وه�و عبارة عن قدح واحد من الثوم املغيل يف املاء، والتي أثبت األطباء الصينيني 
الكب�ار دقة الع�الج وفعاليته عىل املرىض، وكل ما يحتاج الش�خص 8 فصوص 
من الثوم و7 أكواب من املياه واتركهم يغلوا بصورة جيدة ثم ارشب املاء وتناول 
الث�وم، لتش�فى تماما يف ليلة واحدة م�ن فريوس كورونا« . ولكن »واتس�آب«، 
حذرت من أن تلك الرس�الة الغامضة ليست إىل مجرد »سبام« أو رسالة الغرض 
منها اخرتاق هاتفك أو حس�ابك. وكانت البداية بتغريدة منشورة عرب »تويرت«، 
انت�رت كالنار يف الهش�يم عىل »واتس�آب«، ولك�ن عند نقر أح�د الروابط تبدأ 
الربمجي�ات الخبيثة يف غزو حس�ابك. ورد خدمة الصح�ة الوطنية يف بريطانيا 

بأنه »ال يوجد حتى اآلن أي عالج محدد لفريوس كورونا«.

يمك�ن أن تحم�ل تكنولوجي�ا حديثة 
قادرة عىل إبقاء القلب املتربع به، حيا 
م�دة 24 س�اعة، أمال كب�ريا للمرىض 
املحتاجني لزراعة األعضاء. ويف الوقت 
الح�ايل، يمك�ن للقلب املت�ربع به أمن 
يستمر يف العمل نحو 4 ساعات فقط، 
املحت�اج.  الش�خص  إىل  ُينق�ل  حي�ث 
ولك�ن م�ن خالل ض�خ الس�وائل عرب 
األوعي�ة الدموية، واس�تخدام نبضات 
األكس�جني التي تحاكي دقات القلب، 
تمكن العلماء م�ن الحفاظ عىل قلوب 
الخنازي�ر م�دة 24 س�اعة. وقالوا إن 
التكنولوجي�ا ه�ذه قد تصب�ح متاحة 
لإلنس�ان خالل سنة. موضحني: »ُنقل 
القل�ب األول من�ذ أكثر م�ن 50 عاما، 
عن طري�ق وضعه عىل الجلي�د، وبعد 
عدة عق�ود تجري العملي�ة بالطريقة 
نفس�ها. ولكن القدرة يف الحفاظ عىل 
اس�تمرار عمل القلب مدة 24 س�اعة، 
تعن�ي أن�ه يمك�ن نقل�ه يف أي م�كان 
ح�ول العال�م تقريبا، وه�ذا يمكن أن 
ينقذ حي�اة الكثريين«. ويتمثل مفتاح 

الحف�اظ ع�ىل القلوب لي�وم كامل، يف 
مح�اكاة الظروف يف جس�م اإلنس�ان 
قدر اإلمكان، وهذا يعني مسح محلول 
الحفظ عرب الرايني، ونقل 60 نبضة 
من األكس�جني يف دقيقة مثل نبضات 
القل�ب، ووضع القل�ب يف محلول عىل 
غ�رار وج�وده يف الجس�م، ملنع�ه من 
االنهيار تحت الضغ�ط. وحال حصلوا 
عىل املوافقة الرسمية يف املستشفيات، 
قال العلماء إن القلوب املحفوظة مدة 
24 س�اعة يمك�ن أن ُتمن�ح للناس يف 
غضون عام.كما يأملون يف اس�تخدام 
التكنولوجي�ا للحف�اظ ع�ىل األطراف 
املفق�ودة يف الح�رب أو حوادث الطرق 
أو الح�وادث الصناعية.وق�ال الدكتور 
ف�ريازا: »إن اليشء امله�م يف بحثنا هو 
مدى س�هولة اس�تخدام ه�ذا الجهاز. 
نأم�ل أن يوف�ر املزي�د م�ن األعضاء، 
والت�ي يمكن الحف�اظ عليها يف نوعية 
جي�دة، بحي�ث يكون هن�اك املزيد من 
التطابق�ات وع�دد أق�ل م�ن ح�االت 

الرفض«.

كش�فت تقارير صحفي�ة عن إضافة 
رشك�ة »مايكروس�وفت« األمريكي�ة 
لتقني�ة جدي�دة تعتم�د ع�ىل »الذكاء 
الصناع�ي« والت�ي يمكنه�ا التحك�م 
وأضاف�ت  اإللكرتون�ي.  بري�دك  يف 
»املسافات«  تقنية  »مايكروس�وفت« 
إىل تطبيق »أوت ل�وك« لتصفح الربيد 
املي�زة  لتل�ك  ويتمك�ن  اإللكرتون�ي. 
الجديدة من مايكروسوفت، أن تجمع 
املس�تندات ورسائل الربيد اإللكرتوني 
واألح�داث املرتبط�ة بتلك املس�تندات 
يف م�كان واح�د يمكن العث�ور عليها 
بمصطل�ح بح�ث واح�د. وتعتمد تلك 
التقني�ة عىل »ال�ذكاء الصناعي« من 
أجل العثور عىل العنارص، وتجميعها 

يف م�كان واح�د ع�رب تطبي�ق »أوت 
ل�وك« التاب�ع ملايكروس�وفت. وتتيح 
للمس�تخدمي  »املس�افات«  مي�زة 
تنظي�م رس�ائل الربي�ط اإللكرتون�ي 
التقوي�م  ومواعي�د  واالجتماع�ات 
وقوائم املهام واملالحظات واملستندات 
الخاصة مثال بمروع معني يف مكان 
واح�د س�هل املتابعة. وتابع�ت: »تلك 
املس�تندات  تجمي�ع  يمكنه�ا  املي�زة 
ورس�ائل الربيد اإللكرتوني واألحداث 
الخاص�ة بك باس�تخدام مصطلحات 
البح�ث الت�ي تقدمه�ا هنا، وس�يتم 
استخدام الذكاء الصناعي للمساعدة 
يف اكتش�اف عنارص العمل وتجميعها 

يف مكان واحد«.

ــة عربية  ــارات كأول دول ــا االم ــة جديدة وصلته حمط
ستبدأ يف تشغيل حمطات الطاقة النووية السلمية ... 
أصدرت الدولة اليوم الرخصة األوىل لتشغيل أوىل هذه 
ــتبدأ العمل قريباً.. تتواىل  احملطات يف براكة واليت س
اإلجنازات بسواعد أيدي أبناء اإلمارات .. وأبارك ألخي 

حممد بن زايد هذا اإلجناز التارخيي .

ــيعي  ــيعية ضد احلاكم الش ــم بأن الثورة ش ــن قال لك م
فقط؟!

من اخربكم بأن التحرير واحلبوبي خرجت ضد االحزاب 
الشيعية والفساد الشيعي فقط؟!

ــيعي  ــي الش ــاد السياس ــذه الثورة عراقية ضد الفس ه
ــص احلزبي  ــد طبقة التحاص ــي، وض والكوردي والس

كلها ! 
ال تتصيدوا باملاء العكر.

انتهى املوس�م الخامس م�ن برنامج املواهب 
الش�هري »ذا فويس« الذي ُعرض عىل شاش�ة 
MBC بفوز املش�رتك التونيس، مهدي عيايش، 

من فريق راغب عالمة.
وقال الفنان، راغب عالمة، إن مهدي يس�تحق 
ه�ذا اللقب، وهو راهن عليه من�ذ اليوم األول، 
وبالرغ�م من أن كل املدربني أرادوه يف فريقهم، 
لكن�ه اختار راغب عالمة ووثق به، وهي الثقة 

املتبادلة التي كانت يف محلها، وُكللت بالفوز.
من جهته�ا، نصحت الديفا، س�مرية س�عيد، 
املش�رتكني استغالل الشهرة التي نالوها جراء 
ظهوره�م يف الربنام�ج، وأن ُيحس�نوا اختيار 
األغني�ات. أما النجم محم�د حماقي، فوصف 
الظه�ور يف ذا فويس، وحت�ى الفوز باللقب يف 

بداية املشوار، ليس نهاية الطموح.
وفاج�أت مقدم�ة برنامج »ذا فوي�س كيدز« 
ناردي�ن ف�رج، التي ُتق�دِّم املوس�م الثالث من 
الربنام�ج  تقدي�م  ع�ن  بتوّقفه�ا  الربنام�ج، 

وحلقات املواجهة.
ع�ىل  حس�ابها  ع�رب  فيدي�و  يف  وتوّجه�ت 
»انستغرام« بالشكر إىل املتابعني الذين أطلقوا 

تعليقات إيجابية عىل حلقة املواجهة األوىل.
وكشفت عن أّنها قّررت عدم متابعة التصوير، 
ُمعلنة أّنها س�تظهر للمرة األخرية يوم السبت 

املقبل.
وتعليق�اً عىل الفيديو، قال�ت: »إعالن مهم عن 
ذا فوي�س كيدز. أنا فضلت أنك�م تعرفوا مني 

أنا. أنا مش هكون موجودة يف آخر حلقتني من 
ذا فويس كيدز. آخ�ر حلقة ليا هي اليل جاية. 
بتمنى التوفيق لكل العاملني يف املوس�م التالت 
م�ن ذا فوي�س كيدز. أن�ا بج�د بحبكم ومش 
حانىس كل الذكري�ات الحلوة اليل قديناها مع 

بعض«.

تس�تعد النجم�ة اللبنانية، إليس�ا، لحفل غنائي 
بمناس�بة عيد نوروز، يوم الجمعة املوافق 20 
م�ارس املقبل، يف مدينة أربيل ش�مال العراق، 
وم�ن املق�رر أن تق�دم إليس�ا عددا م�ن أبرز 
أغانيها، من بينها “إىل كل اليل بيحبوني”، 
و”كرهن�ي”، و”أنا وحيدة”، و”نفيس 
اقوله”، و”مكتوبة ليك”، وغريها 

من األغاني.
ق�د  إليس�ا  الفنان�ة  وكان�ت 
أحي�ت، الجمعة امل�ايض، حفال 
بمناسبة عيد الحب يف القرية العاملية 
بدبي، وقدمت إليس�ا، خالل حفلها 
الغنائ�ي، باقة متنوعة من أغانيها 
القديم�ة والحديث�ة، م�ن بينها: 
»س�لميل عليه، أس�عد وحدة، يا 
مرايتي، هخاف من ايه«، وغريها 
م�ن األغاني، وأطلت إليس�ا عىل 
جمهور حفلتها بفس�تان أخرض 

أني�ق، وقدم�ت وصلة غنائي�ة أمتعت به�ا جمهورها، 
الذين تفاعل�وا بالصيحات والتصفي�ق والرقص طوال 

فقرات الحفل.
ع�ىل صعيد آخر، انته�ت املطربة اللبنانية، إليس�ا، من 
تس�جيل أغنية جديدة بعنوان “ذكري�ات”، من كلمات 
وألح�ان رامي جم�ال، وتوزيع املوس�يقى وس�ام عبد 
املنعم، ومن املقرر طرحه�ا ضمن ألبومها الجديد الذى 
تعمل عىل اختيار وتسجيل أغانيه يف الوقت الحايل، ومن 
املق�رر طرحه يف عي�د الفطر املقبل، ويض�م 4 أغنيات 

لبنانية والباقي مرصي.
وطرحت إليس�ا، يف ش�هر ديس�مرب املايض، أغنية “عم 
ثور” تضامنا مع الش�عب اللبناني، من كلمات س�هام 
الشعش�اع، وألحان محم�د رحيم، وآخر أعمال إليس�ا 
فيديو كليب أغني�ة “كرهني”، إح�دى أغنيات ألبومها 
“إىل كل ال�يل بيحبوني”، م�ن كلمات عيل املوىل، وألحان 
فضل س�ليمان، وتوزيع كميل خوري ش�قيق إليس�ا، 

والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

يشمل محمد رمضان.. هاني شاكر ُيصدر 
قرارا بمنع مطربي المهرجانات من العمل 

أصدر نقيب املوسيقيني املرصيني، الفنان هاني 
ش�اكر، قراراً  وجهه إىل كل املنش�آت السياحية 
والبواخ�ر النيلية واملالهي الليلي�ة والكافيهات 
بعدم التعام�ل مع مطرب�ي املهرجانات. وكان 
ش�اكر أصدر بيانا جاء فيه:«إنه يف إطار الجدل 
املجتمعي الحاصل عىل الساحة املرصية ووجود 
ش�به اتفاق بني كل طوائف املجتمع عىل الحالة 
الس�يئة التي باتت تهدد الف�ن والثقافة العامة 
بسبب ما يسمى بأغاني املهرجانات، والتي هي 
نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات 
موحية ترس�خ لعادات وإيحاءات غري أخالقية 
يف كثرٍي منه�ا، وقد أفرزت ه�ذه املهرجانات ما 
يس�مى ب�«مس�تمعي الغريزة«، وأصبح مؤدي 
املهرج�ان هو األب الرعي لهذا االنحدار الفني 
واألخالقي، وقد أغ�رت حالة الرتدي هذه بعض 

نجوم الس�ينما يف املساهمة الفعالة والقوية يف 
هذا اإلس�فاف«. وأوضح نقيب املهن املوسيقية 
تصاري�ح  أو  عضوي�ة  رشوط  »أن  املرصي�ة 
النقابة بالغناء ليس�ت قوامها صالحية الصوت 
فق�ط، ولكن أيًضا هن�اك رشوط عامة يتوجب 
أن تتواف�ر يف طال�ب العضوي�ة أو الترصي�ح، 
وهي االلت�زام بالقيم العلي�ا للمجتمع والعرف 
األخالق�ي واختي�ار الكلم�ات الت�ي ال تح�ض 
ع�ىل رذيلة أو ع�ادات س�يئة، وأن لجنة اختبار 
األصوات مجرد مرحل�ة أوىل، ثم ينعقد املجلس 
للنظر يف باقي ال�روط«. وأكد طارق مرتىض، 
املتحدث باس�م نقابة املوسيقيني املرصيني »إن 
قرار منع مطربي املهرجانات من العمل يشمل 
محم�د رمضان«. وأضاف »إن النقابة لن تمنح 

رمضان ترصيحاً بالغناء مرة أخرى«.

أثب�ت الفن�ان اإلماراتي، حس�ني الجس�مي، أنه 
مح�رتف بمقايي�س احرتافية عاملي�ة يف حفلته 
الغنائي�ة يف ليل�ة ي�وم العش�اق يف مهرج�ان 
»فرباي�ر الكوي�ت 2020«، مقدِّم�اً مجموعة 
م�ن األعمال التي ش�كلت مفاجآت متعددة 
أم�ام املاليني من املش�اهدين ع�رب القنوات 
حي�ة  بطريق�ة  الناقل�ة  التلفزيوني�ة 
ومب�ارشة، وأم�ام الحارضي�ن املكتم�ل 
عدده�م يف م�رح مرك�ز األم�ري 
دول�ة  يف  الثق�ايف  األحم�د  جاب�ر 
الكوي�ت، ناق�اًل أج�واء املرح إىل 
العاملية واالحرتافية بأداء متكامل 
اس�تثنائي، مقّدماً األغنية الغربية 

Yesterday م�ن أغني�ات الفري�ق العاملي 
الش�هري The Beatles ، مشّكالً مفاجأة أمام 

الجمهور ال�ذي تعال�ت صيحاته فرح�اً وتفاعالً 
رومانس�ياً أثناء غنائ�ه األغنية العاملي�ة. وتصّدر 
اس�م حس�ني الجس�مي »ترند« املرك�ز األول عرب 
وس�ائل التواصل االجتماع�ي يف الكويت ليلة يوم 
العشاق. وقّدم يف الحفل، الذي شاركته فيه الفنانة 

من أش�هر بلقيس، مجموعة كبرية 
أغنياته، مختتماً إّياه 

التي باألغني�ة الوطنية 
بغنائه�ا  يعت�ز 

»املجد  دائم�اً 
هنا« .

 
                 

بني شجاعة الرأي 
ومنهج االستسالم

يف العال�م الثالث الذي بدأ ظهره ينحني م�ن كثرة الهزائم 
التي يعاني منها، وما زال لسانه يقذفنا بكل الترصيحات 
النارية التي تزيدنا قناعة كل صباح بأن السياس�يني لدينا 
عش�اق كالم، وهواة ترصيحات، وأصحاب بنوك يف البالغة 

القائمة عىل التفخيم والتعظيم.
يف ه�ذا العالم الذي يرى أن الخالف يف الرأي مروع قتال، 
والب�دء بمعرك�ة والبد أن يع�د لها كل مس�تلزمات النرص 
املب�ني من اجل البقاء عىل ع�رش الحكم، حتى لو كلفتهم 

معارك الخالف أنهارا من الدم.
يف عموم العالم الثال�ث حاضنة غريبة، ومن طراز عجيب 
تقلب ل�ك الهزائ�م اىل انتص�ارات، وتوهمَك ع�ىل انك أحد 
أبطالها واملس�اهمني يف صياغتها، ويف عموم هذه املنطقة 
املتخم�ة بش�تى االس�اطري والفوازير، يجل�دَك أهل الرأي 
بس�ياط اجتهاداتهم التي ال تعرف الصدق، وال تقرتب من 
الحق، وال شأن لها بالحكمة، ويحذرونَك من كشف املستور 
ال�ذي أوصل املنطقة اىل أس�فل س�افلني خوف�اً من اطالع 
األع�داء عىل حقيقة م�ا يجري، وأصحاب ال�رأي يدركون 
جيداً أن ما يحصل يف عموم املنطقة وصل الينا من مصانع 
االع�داء، فهم يخطط�ون وعلين�ا التنفيذ، وه�م يأمرون 
وعلين�ا الطاع�ة، وه�م يكذبون علين�ا وعلين�ا التصديق، 
وهم يش�هرون س�يوفهم ونح�ن نرقها م�ن قبضاتهم 
لنقاتل بها بعضنا البعض، وعندما تصل الفجيعة اىل أعىل 
مراحله�ا، يخرج أهل الرأي بنصائحه�م الذهبية املرصعة 
بياق�وت البالغة وزمرد الفخامة، وهم يهمس�ون يف آذاننا 
برضورة التحيل بالصمت خوفا من وصول أفعالنا املخزية 
اىل االعداء، وخوفا من شماتة العدو بنا، وإذا ما خرج أحد 
من هذا العالم، وواصَل ال�رصاخ، هّبت جحافل املصلحني 
لتضع�ه يف خندق االتهامات، وتس�دد له س�هام التخوين، 
وتدفع�ه اىل زاوية التهديد ، خوفا عىل املصلحة العامة من 

إصابتها بالزكام الفكري.
يف ه�ذا العالم، ال�ذي يطلق عليه منطقة الرق االوس�ط 
واالقىص واالدنى، وكثرت التس�ميات علي�ه، يكون العدو 
الصهيوني�ة  املتوحش�ة، وال  الل�دود ليس�ت االمربيالي�ة 
أو املاس�ونية، وال هيمن�ة الق�وى الك�ربى، وال الخيان�ة 
الت�ي توارثها البعض ع�ن أجدادهم، وال أصح�اب النفاق 
والشقاق، إنما العدو الحقيقي املرعب، الذي يفتك بمصري 
ه�ذه الش�عوب، ه�و الخ�وف من ق�ول الح�ق، والوقوف 
بش�جاعة بوجه الباط�ل، والتصدي الحازم ل�كل مظاهر 

الظلم واالنحراف.
م�ا تعانيه املنطق�ة برمتها ال يكمن يف وض�وح املنهج او 
ع�دم وضوحه، وإنم�ا يف غياب املنهج القادر عىل ش�حن 
الش�عوب بالق�وة لبناء مس�تقبلها، وتفضيل حي�اة الذل 
والخنوع واالستكانة عىل حياة النهوض باقتدار وشجاعة 
لبناء حياة قائمة عىل مبادئ العدل والصدق واالنصاف، 

وبعيدة عن مظاهر الدجل والكذب والتربير.
إىل اللقاء...

تص�ّدر النج�م الرتك�ي، كيفانش 
ب�«مهن�د«،  الش�هري  تاتليت�وغ، 
االجتماع�ي  التواص�ل  وس�ائل 
وترن�د تركيا من�ذ أن أطلق إعالنه 
الجدي�د إلح�دى م�اركات األزياء 
الش�هرية، حي�ث ُيع�د كيفان�ش 
وجهه�ا الدعائ�ي من�ذ س�نوات. 
وبتقديم�ه إعالن�ه الجدي�د ع�ىل 
طريق�ة »ال�راب«، ب�دأ كيفان�ش 
يتلّقى العديد من العروض لتقديم 

أوىل خطوات�ه يف عالم الغناء، التي 
أّجلها أكثر من مرة بس�بب رفض 
زوجت�ه عارض�ة األزي�اء باش�اك 
ديزي�ر. وق�د أعل�ن كيفان�ش، يف 
اإلعالمي�ة، بعض  لقاءاته  إح�دى 
أثارت  التي  الترصيحات الجريئ�ة 
جدالً واس�عاً عرب املواق�ع الرتكية 
اإللكرتوني�ة. وبمج�رد أن أطل�ق 
كيفان�ش إعالنه الجدي�د، وّجهت 
ه�ازال كاي�ا رشيكته يف »العش�ق 

املمنوع« رس�الة تهنئة عرب 
ع�ن  معلن�ًة  اإلنس�تغرام 

بصوته  الش�ديد  إعجابها 
أم�ا  اإلع�الن.  ضم�ن 
بريي�ن س�ات رشيكته 
يف »العش�ق املمن�وع« 
أيض�اً، فعند س�ؤالها 
م�ن قب�ل الصحفيني 
باإلع�الن  رأيه�ا  ع�ن 
أّكدت أنها لم تشاهده.

أطلق�ت الفنان�ة، زي�ن ع�وض، أغنيتها الجدي�دة »أهل 
الهوى«، يف اس�توديو الرس�الة يف القاهرة، بالتزامن مع 

االحتفال بيوم الحب.
وأبدت ع�وض س�عادتها بالعم�ل الذي يحم�ل مزيجاً 
من الطرب األصيل، ويأخذ املس�تمع يف رحلة إىل الزمن 

الجميل.
وقال�ت: »العمل يحم�ل يف طّياته الكثري م�ن املعاني، 
واأله�م م�ن ذل�ك أن�ه يذّكرن�ا بزم�ن الف�ن الجميل، 
وأغني�ات وردة وعب�د الوه�اب وبليغ حم�دي، ولكن 

بأسلوب جديد«.
وأشارت إىل أن العمل ُكتب خصيصاً لصوتها. موضحة 
أن امللح�ن »مدي�ن« أرّص ع�ىل أن يرف ع�ىل العمل 
بحي�ث يكون مصّمم�اً لخامة صوته�ا. ُيذكر أن زين 
عوض تس�تقر حالي�اً يف بلده�ا األردن، بعد أن أمضت 

خمس سنوات يف مدينة أبو ظبي يف دولة اإلمارات.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

E mail: alzawraanews@yahoo.com
موبايل العالقات واالعالنات:   07812930999

»ذا فويس« يختم موسمه متوجا مهدي عياشي من فريق راغب عالمة

بمناسبة عيد نوروز.. إليسا تحيي حفال 
غنائيا في العراق 

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

حسين الجسمي محترف بمقاييس عالمية في »فبراير الكويت«

أمل عرفة 
وشكران 

مرتجى معاً 
في أقوى 
مسلسالت 

رمضان

يب�دو أن املخرج، محمد عب�د العزيز، 
النجمت�ني،  ب�ني  الجم�ع  س�يعيد 
ش�كران مرتج�ى وأمل عرف�ة، وذلك 
بع�د التفس�ريات الت�ي خرجت عقب 
اس�تضافة شكران مرتجى يف برنامج 
»أكلناه�ا« م�ع املمثل باس�م ياخور، 
وتفضيله�ا املمثل�ة ماغ�ي بو غصن 
ع�ىل أمل عرفة عىل صعيد  الكوميديا. 
وفّر البعض يومها الترصيح تقرّب 
مرتجى م�ن بو غصن بس�بب رشكة 
املنت�ج جم�ال س�نان  زوج األخ�رية 
صاحب رشكة إيغ�ل فيلمز، وفيما لم 
تعلّق أمل عرفة عىل الترصيح مكتفية 
فقط بردود فعل املتابعني والقول إنها 

موهبة كوميديا ال ُيستهان بها، 
ُتع�رف كصديقة  وأن ش�كران 
مقرّبة من عرفة وأنها تّرعت 
يف إطالق اس�م ماغي بو غصن 
ب�دالً م�ن زميلته�ا. وعل�م أن 
ش�كران مرتج�ى حاول�ت من 
التعليقات  البداية االلتفاف عىل 
الت�ي ج�اءت ضده�ا واتصل�ت 
موضحة لعرفة موقفها وس�بب 
تش�ارك  ذل�ك،  إىل  ترصيحه�ا. 
الف�رتة  ه�ذه  مرتج�ى  ش�كران 
زميلتيها س�الف فواخرجي، وأمل 
عرفة يف مسلس�ل ُيقال إنه األقوى 

سورياً لرمضان 2020.   

بيرين سات تتجاهل كيفانش تاتليتوغ

زين عوض تعايد جمهورها بأغنية من 
الزمن الجميل


