
تونس/ متابعة الزوراء:
لوح الرئيس التونيس، قيس سعّيد، بأنه 
س�يمارس صالحياته الدستورية ويحل 
الربمل�ان، ويدع�و النتخاب�ات مبكرة، يف 
حال فش�لت حكوم�ة إلي�اس الفخفاخ 
املقرتحة يف نيل ثقة النواب، وذلك إلخراج 
البالد من “أس�وأ أزمة منذ اس�تقاللها” 
عىل ح�د وصفه.وقال س�عّيد، حس�بما 
أف�اد بي�ان للرئاس�ة: “إذا ل�م تحص�ل 
الحكومة التي سيتم تقديمها إىل الربملان 
عىل الثقة، فس�يقع حل الربملان واللجوء 
إىل الشعب فهو صاحب السيادة يمنحها 
مل�ن يش�اء ويس�حبها ممن يش�اء وله 
الكلمة الفصل”.ويمن�ح الفصل 89 من 
الدس�تور التونيس رئيس البالد صالحية 
حل الربملان والدع�وة النتخابات مبكرة. 

والس�بت املايض أعلن الفخفاخ تشكيلة 
حكومت�ه الت�ي رسع�ان م�ا اصطدمت 
بعقب�ة إعالن حركة النهضة رفضها لها 

وانسحابها منها.
تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

بغداد/ الزوراء:
نظرت املحكمة االتحادي�ة العليا دعوى 
الطعن بتش�كيل لجنة يف مجلس النواب 

لتعديل الدستور، وقضت الحكم بردها.
وقال املتحدث الرسمي للمحكمة، إياس 
الس�اموك: إن “املحكمة االتحادية العليا 
عقدت جلسة برئاس�ة، القايض مدحت 
املحم�ود، وحض�ور القض�اة االعض�اء 
كاف�ة، ونظ�رت دع�وى خاص�م املدعي 
فيه�ا رئي�س مجل�س الن�واب/ اضافة 
لوظيفته”.واضاف الساموك أن “املدعي 
طع�ن بق�رار مجلس الن�واب الصادر يف 

28/ 10/ 2019، املتضمن تشكيل لجنة 
إلجراء التعديالت الدس�تورية، ألس�باب 
ذكره�ا يف عريضة الدعوى”.وأش�ار إىل 
ان “املحكمة االتحادية العليا اس�تمعت 
إىل اق�وال وكالء املدع�ي ووكالء املدع�ي 
عليه، ووج�دت ان تش�كيل اللجنة جاء 
متفقاً مع احكام املادة )142/ أوالً( من 
الدس�تور”.وبّي الساموك أن “املحكمة، 
وبن�اًء عىل م�ا تقدم، وج�دت ان دعوى 
املدعي غري مستندة إىل سند من الدستور 
والقان�ون، وبن�اًء علي�ه ق�ررت الحكم 

بردها”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت االن�واء الجوية، امس الثالثاء، حالة 
الطق�س لغاي�ة يوم الس�بت املقب�ل، فيما 
اش�ارت اىل ان الطقس سيش�هد تس�اقط 
ارتف�اع  م�ع  رعدي�ة  وعواص�ف  امط�ار 
بدرجات الحرارة.وقال�ت الهيئة يف بيان ان 
“طقس اليوم االربعاء يف املنطقة الوسطى 
س�يكون غائما مع فرصة لتساقط زخات 
مط�ر خفيف�ة يف اماك�ن متع�ددة منه�ا، 
فيم�ا  قلي�ال،  ترتف�ع  الح�رارة  ودرج�ات 
سيكون باملنطقة الش�مالية غائما ممطرا 
م�ع فرص�ة لح�دوث عواص�ف رعدي�ة يف 
بع�ض االماكن منها وتس�اقط الثلوج عىل 

اقس�امها الجبلية”. مش�ريا اىل ان “طقس 
يوم غد يف املنطقة الجنوبية سيكون غائما 
جزئيا اىل غائم مع تس�اقط زخات مطر يف 
اماك�ن متعددة خ�الل الليل تك�ون رعدية 
احياناً”.ويف يوم الخميس، سيكون الطقس 
يف املنطق�ة الوس�طى غائم�ا م�ع فرص�ة 
لتس�اقط زخ�ات مط�ر خفيف�ة يف اماكن 
متع�ددة منها مع ح�دوث عواصف رعدية 
احيان�ا، ودرجات الح�رارة تنخفض بضع 
درج�ات.ويف املنطق�ة الش�مالية الطق�س 
سيكون غائما ممطرا مع حدوث عواصف 
رعدية احيانا، وال تغري يف درجات الحرارة.

طرابلس/ متابعة الزوراء:
أك�د العمي�د، خال�د املحج�وب، مدي�ر 
إدارة التوجي�ه املعنوي بالقيادة العامة 
للجي�ش الليب�ي، أن الجي�ش قص�ف، 
امس الثالثاء، س�فينة تركي�ة محملة 
إىل  لتس�ليمها  والذخائ�ر  باألس�لحة 
املليش�يات املس�لحة، بع�د وصولها إىل 

يف  البحري.وأوض�ح  طرابل�س  مين�اء 
ترصيح صحفي: أن استهداف السفينة 
جاء بعد التأك�د من حمولتها. مضيفا: 
أنه�ا قدمت من تركي�ا، يف خرق واضح 
التفاقيات حظر إرس�ال الس�الح نحو 
ليبي�ا، والجه�ود األممي�ة لتثبيت وقف 
إطالق الن�ار يف البالد.كما أعلن الجيش 

الوطن�ي الليب�ي، امس، تدمري س�فينة 
تركية يف ميناء طرابلس البحري تحمل 
عىل متنها أس�لحة وذخائر.وقال املركز 
اإلعالمي لغرفة عمليات الكرامة التابع 
للجيش: “ت�م تدمري الس�فينة الرتكية 
املحمل�ة باألس�لحة والذخائ�ر والت�ي 
رست، صباح امس، يف ميناء طرابلس”.

وكان مبع�وث األم�م املتح�دة إىل ليبيا، 
غس�ان س�المة، أعلن، يف وقت س�ابق، 
تعرض مين�اء طرابل�س لقصف، دون 
إعطاء مزيد من التفاصيل.يف حي نقلت 
وكالة رويرتز عن مصدر يف امليناء قوله 
“إن مس�تودعاً تعرض للقصف”.يأتي 
ذلك، بعد يوم واحد من موافقة االتحاد 

األوروب�ي عىل إرس�ال بعث�ة بحرية إىل 
البحر املتوس�ط للقيام بعملية مراقبة 
تمنع وصول الس�الح إىل ليبيا.وأظهرت 
ص�ور، متداولة ع�ىل مواق�ع التواصل 
اإلجتماع�ي، تصاعد أعمدة الدخان من 
املواقع التي استهدفها القصف يف ميناء 

طرابلس البحري.

الزوراء / يوسف سلم�ان
بالتزام�ن م�ع ترق�ب وص�ول الوفد 
الك�ردي اىل العاصم�ة بغ�داد، اليوم، 
لبحث ملف تشكيل الحكومة املؤقت�ة 
الت�ي يعتزم رئي�س ال�وزراء املكلف، 
محمد ع�الوي، تقديمها امام مجلس 
الن�واب ملنحه�ا الثقة، اعل�ن مجلس 
جلس�ة  لعق�د  اس�تعداده  الن�واب 
استثنائية ملنح الثقة اىل رئيس الوزراء 
املكل�ف وحكومته، يف حال تم االتفاق 
م�ع الكت�ل النيابي�ة، واالنته�اء من 

تسمية مرشحي الحقائب الوزارية.

لك�ن تحال�ف الفت�ح اك�د ان رئيس 
الوزراء املكلف، محمد عالوي، سرياعي 
يف توزيع تش�كيلته الوزارية املكونات 
وليس االستحقاق االنتخابي، كاشفا 
ع�ن مح�اوالت م�ن اط�راف مؤث�رة 
داخ�ل الربمل�ان لتعطيل عقد جلس�ة 
التصويت.وق�ال النائب عن التحالف، 
محم�د كريم البل�داوي، ل�«الزوراء«: 
ان » رئي�س ال�وزراء املكل�ف، محمد 
عالوي، يرى تحقيق العدالة يف توزيع 
املقاع�د الوزاري�ة لكابينت�ه الجديدة 
عىل أس�اس استحقاق املكون، وليس 

السياس�ية  الكت�ل  اس�تحقاق  ع�ىل 
انتخابي�ا«. مش�ددا ع�ىل :« رضورة 
املقبل�ة  الحكوم�ة  ق�رار  يك�ون  ان 
عراقي�ا خالص�ا بعي�دا ع�ن املؤثرات 
واض�اف:   .« الخارجي�ة  والضغ�وط 
»ان تحدي�د موع�د جلس�ة التصويت 
ع�ىل منح الثق�ة للحكوم�ة املقبلة ال 
يمك�ن التكهن به، ول�و ان عالوي قد 
انه�ى مهمت�ه بتحديد الش�خصيات 
التي ستس�ند لها الحقائ�ب الوزارية 
فإنها س�تعلن بأية لحظ�ة«. مبينا:« 
ان هن�اك اطراف�ا مؤث�رة يف مجل�س 

النواب تسع�ى لتعطيل عقد الجلسة، 
وذلك ملحاولتها فرض اس�ماء معينة 
لتمريره�ا يف كابين�ة ع�الوي«. وعّد 
ان » تل�ك االط�راف ل�م تع�د مخفية 
ع�ىل احد ».وقد اعل�ن مجلس النواب 
استعداده لعقد جلسة استثنائية ملنح 
الثقة لحكومة رئيس الوزراء املكلف، 
محم�د عالوي، يف حال تم االتفاق مع 
الكت�ل النيابية واالنتهاء من تس�مية 
الوزارية.واك�د  الحقائ�ب  مرش�حي 
نائ�ب رئيس مجل�س النواب، بش�ري 
الحداد، يف ترصيح صحفي،  »رضورة 

تمثي�ل املكون�ات وتحقي�ق الت�وازن 
يف الحكوم�ة الجدي�دة، مش�ريا اىل ان 
»الحكوم�ة الجديدة يجب أن تش�كل 
ضم�ن امل�دة الدس�تورية، وعليها ان 
تراعي حقوق جميع مكونات الشعب 
العراقي، وتلبي مطال�ب املتظاهرين 
وتس�تجيب  املدني�ي،  الس�لميي 
للمطالب املرشوعة يف محاربة الفساد 
وتحس�ي األوضاع، وتأمي الخدمات 
األساس�ية، وتكثي�ف العمل والجهود 
لعودة االس�تقرار إىل الشارع يف عموم 

محافظات العراق«.

حتالف الفتح لـ         : أطراف مؤثرة داخل الربملان تعرقل عقد جلسة التصويت لعالوي 
وفد كردي يف بغداد اليوم لبحث ملف تشكيل احلكومة وتسمية احلقائب الوزارية

بغداد / ليث جواد:
كش�ف مركز الدراس�ات الجمهوري االس�رتاتيجية تفاصيل 
خط�ة أمريكي�ة أوروبية لنق�ل اآلالف من عوائ�ل داعش من 
سوريا إىل العراق، الفتا إىل إبرام اتفاق رسي ينص عىل نقلهم 
بوجبات ووضعهم بمخيمات يف س�هل نينوى، فيما حذر من 
أن ذلك سيكون “كارثة قادمة” عىل مستقبل البلد وسيادته.

وقال مدير مركز الدراس�ات االس�رتاتيجية، معتز محيي عبد  
الحمي�د، يف حديث ل�”ال�زوراء”: هناك خط�ة موضوعة من 
قب�ل االتحادي�ن االورب�ي واالمريكي لجلب 32 الف ش�خص 
ب�ي طفل وام�رأة من عوائل داع�ش من مخي�م الهول الذي 
يتواجد فيه 73 الف شخص، ومن جنسيات مختلف.واوضح: 
أن الجان�ب العراقي سيتس�لم العراقيي فق�ط، ويضعهم يف 
مخيمات ستنشأ يف سهل نينوى بعد اتفاق الجانب االمريكي 
مع الحكومة بصورة رسية، وسيتم نقلهم عىل شكل وجبات 
م�ن قبل االم�م املتحدة بعد تدقي�ق ملفات تل�ك العوائل، الن 
اغلبهم من اطفال ونس�اء الدواعش الذين هربوا من املوصل 
بع�د تحريرها  .واوضح عبد  الحميد: أن نقل عوائل الدواعش 
اىل س�هل نينوى كارثة قادمة عىل مس�تقبل البلد وس�يادته، 
وس�تكون هن�اك مش�اكل سياس�ية واجتماعي�ة وارهابية، 

ونش�وء جيل خطر للغاية، وانتع�اش الفكر التكفريي .وبّي: 
أن االتحاد االوربي رفض اس�تقبال تلك العوائل، اضافة اىل ان 
الجانب االمريكي يريد انهاء هذا امللف، لذا اتفق مع الحكومة 
ع�ىل نقله�م اىل س�هل نينوى.أما املحل�ل االمن�ي، فاضل ابو 
رغيف، فقال يف حدي�ث ل�”الزوراء”: إن نقل عوائل الدواعش 
م�ن مخيم الهول يف س�وريا اىل العراق س�تكون ل�ه تداعيات 
كبرية وخطرية عىل مس�تقبل العراق إذا لم يتم التنس�يق مع 
الجهات االمنية وتدقيقهم من النواحي االمنية، الن الكثري من 
تلك العوائل مطلوبون للس�لطات القضائية. مبينا: ان عملية 
اس�تقبالهم تحت�اج اىل تهيئة مخيم�ات لهم، وه�ذا يتطلب 
تنس�يقا مع االم�م املتح�دة واملنظم�ات الدولي�ة الن عملية 
انش�اء املخيمات تحتاج اىل ام�وال كبرية .وأضاف ابو رغيف: 
أن اس�تقبال تلك العوائل س�تكون له ارت�دادت امنية خطرية 
عىل وضع البلد من الناحية االمنية، النه ال يزال  الوضع هشا 
ع�ىل الرغم من الجهود االس�تخباراتية التي تبذل من الجانب 
االستخباراتي. الفتا اىل: ان العراق استقبل، يف وقت سابق، الفا 
و500 شخص من مخيم الباغوز، وغالبيتهم كانوا مطلوبي 
للسلطات القضائية، وتمت محاكمتهم، والعراق لن يستقبل 

اي شخص اجنبي، وسيقترص االمر عىل العراقيي فقط.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أكد وزير اإلعالم الس�وداني، فيصل محمد 
صال�ح، أنه م�ن املمك�ن إرس�ال الرئيس 
الس�ابق عمر البش�ري إىل الهاي ملحاكمته 
أم�ام الجنائي�ة الدولي�ة أو أم�ام محكمة 
خاص�ة أو محكمة مختلطة يف الس�ودان،  
فيم�ا أكدت الحكوم�ة الس�ودانية أنها لم 
تتواص�ل حتى اآلن مع املحكم�ة الجنائية 
الدولية بشأن كيفية مثول الرئيس املعزول 

عمر البشري أمامها، مش�ددة عىل أن “كل 
الوزي�ر  مطروحة”.وق�ال  االحتم�االت 
“أح�د  إن  لوكال�ة “روي�رتز”،  يف حدي�ث 
االحتماالت ه�و أن تأتي املحكمة الجنائية 
الدولي�ة إىل هن�ا، وم�ن ث�م يمثل�ون أمام 
املحكم�ة الجنائية الدولي�ة يف الخرطوم أو 
أن تك�ون هناك ربم�ا محكمة مختلطة أو 

ربما يجري نقلهم إىل الهاي.. 

مستشار احللبوسي لـ        : عالوي لن يقدم برناجما حكوميا متكامال وإمنا سيمهد النتخابات مبكرة
أكد أن عجز املوازنة أبرز التحديات االقتصادية اليت ستواجهه

الزوراء/ حسي فالح:
الربمل�ان  اس�تبعد مستش�ار رئي�س 
الشماع،  االقتصادية، همام  للشؤون 
تقديم رئيس ال�وزراء املكلف، محمد 
توفي�ق ع�الوي، برنامج�ا حكومي�ا 

متكام�ال، وفيم�ا لف�ت اىل ان مهمة 
حكوم�ة عالوي تقترص ع�ىل التهيئة 
إلجراء انتخابات مبكرة، أكد ان عجز 
املوازنة اب�رز التحدي�ات االقتصادية 

التي ستواجهه.

وقال الش�ماع يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان رئي�س ال�وزراء املكل�ف، محم�د 
عالوي، لن تواجهه تحديات اقتصادية 
كبرية النه جاء بمهمة مؤقتة تقترص 
عىل التهيئة إلج�راء انتخابات مبكرة 

وفق�ا لتوجيه�ات املرجعي�ة الدينية 
واملتظاهري�ن. الفت�ا اىل: ان التح�دي 
الذي س�يواجه  الوحي�د  االقتص�ادي 
عالوي خالل حكومته هو العجز املايل 
الكبري يف املوازنة، بس�بب الوعود التي 
اطلقها رئيس الوزراء املستقيل، والتي 
حمل�ت املوازن�ة أعباًء مالي�ة كبرية.

واضاف: ان عالوي لن يقدم برنامجا 
حكوميا متكامال اىل الربملان، الن فرتة 
توليه قصرية ال تتجاوز ال� 9 اش�هر، 
كما ان حكومته ستقترص عىل مهمة 
محددة، وهي اجراء انتخابات مبكرة 
بطريقة نزيهة وشفافة تؤمن وصول 
الجدي�دة ملقاليد  النخ�ب السياس�ية 
املش�كالت  ان  اىل:  الس�لطة. مش�ريا 
االقتصادية االخرى ال يوجد وقت كاٍف 
ملعالجتها.واكد: ان�ه يف حال ضغطت 
الكت�ل عىل اكم�ال عالوي للس�نوات 
الثالث املقبلة، ربما ستخرج انتفاضة 
ش�عبية اكرب من الحالية قد تؤدي اىل 
اس�قاط ع�الوي، فال يمك�ن لرئيس 
ال�وزراء املكلف ان يج�ازف يف البقاء 
اطول.واوض�ح:  لف�رتة  الس�لطة  يف 
ان الوع�ود الت�ي اطلقها ع�الوي تدل 
ام�ا ان ع�الوي غ�ري م�درك لطبيعة 
املهم�ة املكلف بها والف�رتة القصرية 
املح�دد بها، او هناك ربم�ا تطمينات 
من الكتل لبقاء ع�الوي لفرتة اطول. 
مؤك�دا: ان عالوي لي�س له أية مهمة 

اقتصادية، وليس له ان يقدم تعهدات 
لتنوي�ع االقتص�اد العراق�ي وتغي�ري 
مس�اره، الن الفرتة التي سيتوىل فيها 
الحكوم�ة ف�رتة قصرية ج�دا، وتكاد 
تكون فرتة تسيري اعمال، وليس ادارة 
الدولة.بدوره�ا، كش�فت النائبة عن 
ائتالف دولة القان�ون، عالية نصيف، 
ع�ن ع�زم رئي�س ال�وزراء املكل�ف، 
محم�د توفيق ع�الوي، ارس�ال كتب 
رسمية اىل القوى السياسية ورئاسة 
الجمهوري�ة تض�م أس�ماء ال�وزراء 
املرش�حي الي�وم األربع�اء، مبينة أن 
نواب�ا طلب�وا 72 س�اعة لدراس�تها.
وقالت نصيف يف ترصيح صحفي: ان 
“رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 
ع�الوي، سريس�ل كتب�ا رس�مية اىل 
رئاسة الجمهورية والقوى السياسية 
تضم أسماء املرشحي للوزارات اليوم 
األربعاء”. مبينة ان “عالوي لديه عدد 
من األس�ماء البديلة يف حال رفض أي 
اسم مرشح لوزارة معينة”.وأضافت 
نصيف أن “القوى السياسية ستقوم 
بدورها حال تسلم أس�ماء الحكومة 
اىل أعضائه�ا من النواب لدراس�تها”. 
مبين�ة ان “أعض�اء مجل�س الن�واب 
طلبوا منحهم مدة 72 س�اعة للبحث 
والتدقي�ق باالس�ماء، مم�ا يعني أن 
بداي�ة  س�تعقد  التصوي�ت  جلس�ة 

األسبوع املقبل عىل اقل تقدير”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلن سكرتري رئيس الوزراء، الفريق الركن محمد حميد 
بغداد  وسط  الخرضاء  املنطقة  فتح  تمديد  البياتي، 
انه  صحفي:  حديث  يف  البياتي  املواطني.وقال  امام 
»تقرر تمديد فتح املنطقة الخرضاء وسط بغداد امام 
ستكون  الفتح  »ساعات  ان  مبينا  املواطني«.  حركة 
كانت  بعدما  ظهرا  ال�12  لغاية  صباحا  السادسة  من 
من السادسة لغاية ال�11 صباحا«.واضاف ان »الفتح 
الساعة  من  وهو  مؤخرا،  اعلن  كما  سيكون  مساًء 
الثانية ظهرا لغاية السابعة مساء«.وتابع ان »ذلك جاء 
بعد التعاطي بإيجابية مع مطالب املتظاهرين، والذي 

انعكس بشكل جيد يف الوضع االمني ببغداد«.

متديد فتح املنطقة 
اخلضراء أمام املواطنني

احملكمة االحتادية ترد دعوى الطعن 
بتشكيل جلنة تعديل الدستور

األنواء: أمطار وعواصف رعدية مع ارتفاع 
بدرجات احلرارة لغاية السبت املقبل

الرئيس التونسي يلوح حبل الربملان 
والدعوة النتخابات مبكرة 

مركز دراسات يكشف لـ           تفاصيل اتفاق “سري” 
لنقل عوائل داعش إىل سهل نينوى 

وزير اإلعالم السوداني: البشري قد حياكم 
أمام اجلنائية الدولية يف الهاي

حذر من “كارثة قادمة” على مستقبل العراق

وفاة حنو 1900 شخص واصابة اكثر من 72 ألفا اخرين بفايروس »كورونا« يف الصني

ص 4الداخلية تضبط خرقا ألحد األنابيب النفطية ميتد من البصرة إىل بغداد

ص 3

 

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة 
الغضبان ويتخذ قرارات عديدة 

أقر خطة كهرباء ذي قار للعام احلالي

بغداد/ الزوراء:
عقد مجل�س ال�وزراء جلس�ته االعتيادية، 
امس الثالثاء، برئاس�ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء، وزير النف�ط، ثامر الغضبان، فيما 
اتخذ عدة قرارات، ابرزها املوافقة عىل خطة 
كهرباء محافظة ذي قار للعام الحايل.وذكر 
مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان املجلس ق�رر املوافقة عىل 
اس�تمرار وزارة الهج�رة واملهجرين بالعمل 
بقرار مجلس الوزراء رقم 50 لس�نة 2019 
ليتس�نى تلبية احتياج�ات العوائل النازحة 
والعائدة من النزوح والتخفيف عن كاهلها 
لحي إقرار املوازنة العامة االتحادية لس�نة 

2020 .واض�اف: تمت املوافق�ة عىل اصدار 
نظام الكلية العس�كرية لسنة 2020، الذي 
دققه مجلس الدولة، استناداً اىل احكام املادة 
) 80/ البن�د ثالث�اً ( من الدس�تور ، واملادة 
)14( م�ن قانون جامعة الدفاع للدراس�ات 
العسكرية رقم )4( لسنة 2016 ، مع األخذ 
بعي االهتم�ام ملحوظات الدائرة القانونية 
يف األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء املثبتة يف 
مذكرته�ا ذات العدد: م د/ق/40/2/2 ل ق 
، املؤرخ�ة يف : 2020/1/27 ، ومالحظ�ات 
الس�ادة أعض�اء مجلس ال�وزراء من خالل 

جلسة االجتماع.

اجليش اللييب يعلن تدمري سفينة تركية حمملة باألسلحة يف ميناء طرابلس
بعد يوم من موافقة االحتاد األوروبي على مراقبة تدفق السالح

بغداد/ الزوراء:
اعلنت بعثة الناتو امتالكها خططا كثرية للفرتة القادمة خالل العمل يف العراق.وقالت وزارة 
الدفاع يف بيان لها : ان »رئيس اركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي التقى، امس 
الثالثاء، رئيس بعثة الناتو يف العراق الجنرال جيني كاردينيا«. مبينة ان »الجانبي أكدا عىل 
أهمية االتفاق الذي جرى بي الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهام البعثة وتوسيع 
سارت  السابقة  واالجتماعات  »اللقاءات  ان  الجيش  أركان  رئيس  العراق«.واكد  يف  عملها 
بشكل جيد وممتاز، وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة الستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو 
يف العراق وتوسيع العمل خاصًة يف مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، باإلضافة اىل زيادة 
املقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكرب عدد ممكن من الكوادر العراقية إلكسابها التجربة 
والخربات واالحتكاك مع الجيوش املتطورة«. فيما قال الجنرال جيني ان »بعثة الناتو تمتلك 

خططا كثرية للفرتة القادمة، والتي تهدف اىل توسيع وتطوير العمل يف العراق«.

الناتو: منتلك خططا كثرية للفرتة 
املقبلة يف العراق

بعد فتح سريع حممد القاسم .. مواطنون يأملون حل االختناقات املرورية 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

الرياض/ متابعة الزوراء:
تعرضت مناط�ق عدة يف اململك�ة العربية 
الس�عودية لهجوم أعداد كبرية من أرساب 
الجراد قادمة م�ن اليمن.وق�ال، الدكتور 
عبدالله أبا الخيل، املتحدث الرسمي باسم 
وزارة البيئ�ة واملياه والزراع�ة، إن الوزارة 

أنجزت أعمالها امليدانية ضد تكاثر الجراد 
الصحراوي باملوسمي الشتوي والربيعي، 
حي�ث كافح�ت 17000 هكت�ار، معلن�ة 
انته�اء أعمال املكافح�ة والتطهري بنهاية 

شهر فرباير الحايل يف عدة مناطق.

استنفار يف السعودية بعد غزو كبري 
ألسراب جراد قادمة من اليمن



                 

وزير مغرم حبب 
العراق

بعيدا عن منغصات الطائفية والقال والقيل التي اس�همت يف تعطيل 
التط�ور االقتص�ادي يف البالد ووس�ط الحراك الدائر داخل االوس�اط 
السياس�ية والح�راك الش�عبي املتأجج يف الش�ارع.. هي�ا بنا نبحث 
وبتج�رد بعيدا عن هوى النفس االمارة بالس�وء ع�ن املؤهل واالكفأ 
عىل ادارة مرحلة التطور االقتصادي يف حكومة محمد توفيق عالوي، 
رئيس الوزراء املكلف، وأنا اعتقد بحس�ب معلوماتي املتواضعة بأنه 
اليوجد اكفأ واصل�ح إلدارة وزارة املالية غري وزير املالية الحايل فواد 
حس�ن فهذه الش�خصية الكردية، ومن  خالل عمله امللموس خالل 
الفرتة املاضية قد اثب�ت كفاءته يف ادارة الوزارة ادارة متفتحة تنظر 
للع�راق كدولة متقدمة .. اعمال تس�تحق االش�ادة والتقدير من كل 
املنصفن، فقد اثبت م�ن خالل عمله املتواصل كفاءة فائقة يف ادارة  
وزارة لم تس�جل عليها أية ش�بهات مالية يف بلد احرتق فيه االخرض 
واليابس حس�ب املثل البغ�دادي ..  فقد كان ه�ذا الوزير ذو االصول 
الكردي�ة يعمل للع�راق كدولة تضم اطيافا مختلف�ة يف الحفاظ عىل 
امل�ال العام، معتربا اموال العراق ملكا للش�عب ب�كل فئاته وطوائفه 
.. وزي�ر تج�رد م�ن حب ال�ذات باتجاه ح�ب العراق ككتل�ة واحدة 
متجانس�ة .. ويذكرني هذا الوزير بالوزير ساس�ون حس�قيل الذي  
ظه�ر يف عهد النظ�ام امللكي، الذي كان رغم ديانت�ه اليهودية، يعمل 
بإخ�الص لخدمة العراق، ومن االمثل�ة والروايات التي تذكر عن هذا 
الوزير واخالصه وتفاني�ه يف الحفاظ عىل املال العام، يقال، والعهدة 
عىل الراوي، ان امللك فيصل االول كان يشكو ضائقة مالية بسبب ما 
كلفته فرتة العالج يف اوربا بس�بب مرضه املزمن، فقام احد املقربن 
من امللك باستدعاء الوزير حسقيل إلقناعه برصف مبلغ من املال من 
خزينة وزارة املالية ملس�اعدة امللك للتخفيف عن تكاليف عالجه، وملا 
مث�ل امام املل�ك اعتذر عن رصف اي مبلغ قائ�ال » ان مرض امللك لم 
يأِت جراء العمل، وان القانون يمنع تسليفه اي مبلغ، » وغضب امللك 
يف وقته�ا، لكنه عاد واقتنع بأمانة هذا الوزير الذي اش�تهرت نتيجة 
امانته كلمة » راح ايحس�قلها »، ووزير املالية فواد حس�ن يحسقل  
االمور املالية خدمة للعراق كونه عراقيا اصيال لم تهزه كل املغريات 
او تؤثر يف روحه السمحة نزعة التفرد يف اصدار القرارات التي اغلبها 
هي ق�رارات جمعية تخضع إلرادة كل االطراف املتخصصة يف االمور 
املالية التي تصب يف مصلحة كل العراقين بال استثناءات او امالءات 
سياس�ية التخدم املصلحة العامة.. فألف تحية لهذا الوزير الش�هم 
ال�ذي يعمل ملصلحة العراق ب�ال ضجيج اعالم�ي .. ونتمنى ان نراه 

متوجا بأكاليل العز، وان نراه شامخا يف وزارته إلكمال مشواره.
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سياسة

أقر خطة كهرباء ذي قار للعام احلالي

احلكومة السودانية تؤكد:  كل االحتماالت مطروحة

جملس الوزراء يعقد جلسته برئاسة الغضبان ويتخذ قرارات عديدة 

استنفار يف السعودية بعد غزو كبري 
ألسراب جراد قادمة من اليمن

األنواء: أمطار وعواصف رعدية مع ارتفاع 
بدرجات احلرارة لغاية السبت املقبل

استقالة مجاعية من حزب بيارق اخلري

رئيس املفوضية للسفري الكوري: نواجه حتديات داخلية وخارجية بشأن االنتخابات املبكرة

وزير اإلعالم السوداني: عمر البشري قد حياكم أمام اجلنائية الدولية يف الهاي

 عبد املهدي وعالوي يبحثان دعم جهود
تشكيل احلكومة واحلراك السلمي

احللبوسي واحلداد يبحثان إكمال 
القوانني املهمة

الكويت.. اإلفراج عن أقدم سجينني 
متعاونني مع غزو صدام حسني

بغداد/ الزوراء:
امس  االعتيادية،  جلسته  الوزراء  مجلس  عقد 
الوزراء،  مجلس  رئيس  نائب  برئاسة  الثالثاء، 
عدة  اتخذ  فيما  الغضبان،  ثامر  النفط،  وزير 
كهرباء  خطة  عىل  املوافقة  ابرزها  قرارات 

محافظة ذي قار للعام الحايل.
تلقت  بيان،  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
“الزوراء” نسخة منه: ان املجلس قرر املوافقة 
بالعمل  الهجرة واملهجرين  عىل استمرار وزارة 
 2019 لسنة   50 رقم  الوزراء  مجلس  بقرار 
النازحة  العوائل  احتياجات  تلبية  ليتسنى 
كاهلها  عن  والتخفيف  النزوح  من  والعائدة 
لسنة  االتحادية  العامة  املوازنة  إقرار  لحن 

. 2020
واضاف: تمت املوافقة عىل اصدار نظام الكلية 
مجلس  دققه  الذي   ،2020 لسنة  العسكرية 
البند   /80  ( املادة  احكام  اىل  استناداً  الدولة، 
قانون  من   )14( واملادة  الدستور،  من   ) ثالثاً 
رقم  العسكرية  للدراسات  الدفاع  جامعة 
االهتمام  بعن  األخذ  مع   ،2016 لسنة   )4(
العامة  األمانة  يف  القانونية  الدائرة  ملحوظات 
ملجلس الوزراء املثبتة يف مذكرتها ذات العدد: م 

د/ق/2/2/40 ل ق ، املؤرخة يف : 27/1/2020  
ومالحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء من 

خالل جلسة االجتماع .
وتابع: كما وافق مجلس الوزراء عىل ما يأتي:

1. زيادة النسبة املحددة يف احتياطي رأس املال 
املشار اليه يف البند )ثالًثا / 1( من املادة )11( 
لسنة   )22( رقم  العامة  الرشكات  قانون  من 
الصناعية  غري  العامة  للرشكات  املعدل،   1997

التابعة لوزارة النفط لتصبح بنسبة )30%( .
2. زيادة النسبة املحددة يف حساب االحتياطيات 
التابعة  العامة  الصناعي  القطاع  لرشكات 
 )2/ )ثالًثا  البند  يف  اليها  املشار  النفط  لوزارة 
من املادة املذكورة آنًفا، لتصبح بنسبة )55%(، 
مع تعديل تخصيصها )فيما يتعلق بالرشكات 

املذكورة( لتكون بالشكل اآلتي:
• نسبة )%95( منها لتأهيل وتطوير الصناعات 

االنتاجية .
السكنية  الوحدات  لبناء  منها   )5%( نسبة   •

وتطوير خدمات السكن الحالية للعاملن.
الربح  من  العامة  الخزينة  حصة  تخفيض   .3
املادة  من   )1  / )رابًعا  البند  يف  اليها  املشار 
العامة  الرشكات  أرباح  من  آنًفا،  املذكورة 

 ،)5%( بنسبة  لتصبح  النفط  لوزارة  التابعة 
من  املتبقية   )40%( ال�  نسبة  ترصف  أن  عىل 
الرشكات  أكثر من  أو  واحدة  الحصة عىل  هذه 
العامة التابعة لوزارة النفط ، بحسب ما يقرره 
وتطوير  تأهيل  لغرض  النفط،  وزير  السيد 
أو  مصانع  استحداث  أو  االنتاجية  مصانعها 

نشاطات جديدة .
الوزاري  املجلس  توصية  اقرار  تم  انه  واكد 
البخارية  الخريات  محطة  بشأن  للطاقة 
)4x350( ميكا واط رشكة هيونداي للهندسة 

واالنشاءات، بحسب اآلتي:
الخريات  محطة  مرشوع  إحالة  اقرتاح   .1
التجارية عىل ائتالف رشكتي هيونداي بحسب 
الطاقة  توفري  لغرض   ، الكهرباء  وزارة  طلب 

الكهربائية وضمان تشغيل مصفى كربالء.
2. قيام وزارتي ) املالية ، والكهرباء ( بتنضيج 
صيغة عقد التمويل الخاص باملرشوع موضوع 

البحث.
 ، الجديد  الوزراء  مجلس  اىل  املرشوع  إحالة   .3
تشغيل  واستدامة  الكهرباء  إنتاج  يف  ألهميته 

مصفى كربالء. 
4. قيام وزارتي ) النفط ، والكهرباء ( بمناقشة 

باالستئناس  للمرشوع  بديل  موقع  اختيار 
للهندسة  هيونداي  )رشكتي  املقاول  برأي 
انتاج  لغرض  للهندسة(  وهيونداي  االنشائية 
مادة )الجبسن(، ومما يتطلب توفري مساحات 
كبرية من األرايض، وأخذ اإلجراءات املالئمة من 
الجهات ذات العالقة، لغرض تخصيص األرض 

اصولياً .
توصية  اقر  الوزراء  مجلس  ان  اىل:  ولفت 
املجلس الوزاري للطاقة بشأن خطة عام 2020 

ملحافظة ذي قار، وبحسب اآلتي :
 2020 لعام  املطلوبة  الخطة  عىل  املصادقة   .1
يف  الكهربائية  الطاقة  وتوزيع  نقل  لقطاعي 
)نقل  العام  املدير  ومنح  قار  ذي  محافظة 
توفر  قبل  اإلعالن  صالحية  الجنوب(  وتوزيع 
التخصيص وتوقيع العقود لها بدءاً من تأريخ 
استحصال املوافقة بحسب توفر التخصيصات 
باملشاريع  واملبارشة  الوقت  إلستغالل  املالية 

واكمالها قبل صيف / 2020 .
الجنوب(  وتوزيع  )نقل  العام  املدير  منح   .2
صالحية مناقلة املواد واملبالغ للمشاريع الجديدة 
املشاريع  مكونات  ضمن   2020 لعام  املطلوبة 

املستمرة عن طريق الحذف واالستحداث .

الرياض/ متابعة الزوراء:
العربية  اململكة  يف  عدة  مناطق  تعرضت 
أرساب  من  كبرية  أعداد  لهجوم  السعودية 

الجراد قادمة من اليمن.
املتحدث  الخيل،  أبا  عبدالله  الدكتور  وقال، 
الرسمي باسم وزارة البيئة واملياه والزراعة، 
ضد  امليدانية  أعمالها  أنجزت  الوزارة  إن 
تكاثر الجراد الصحراوي باملوسمن الشتوي 
هكتار،   17000 كافحت  حيث  والربيعي، 
والتطهري  املكافحة  أعمال  انتهاء  معلنة 
مناطق،  عدة  يف  الحايل  فرباير  شهر  بنهاية 

بحسب موقع قناة “العربية” السعودية.
هجوم  شهدت  التي  املناطق  بن  ومن 
الجراد، مناطق الرياض، وحائل، والقصيم، 
لعدة  باملزارع  استقرت  حيث  والرشقية، 
الجنوبية،  الرياح  تأثري  نتيجة  ساعات 
للجراد،  االعتيادية  التكاثر  مناطق  وجفاف 
مما تسبب يف عدم استقرار يف حركة واتجاه 

األرساب.
املكافحة  أعمال  “انتهت  الخيل  أبا  وقال 
والتطهري بنهاية شهر فرباير الحايل يف الليث 
عسري  وساحل  املكرمة،  بمكة  والقنفذة 
وقلوه واملخواه بمنطقة الباحة، ومحافظات 

بيش والدرب والشقيق بمنطقة جازان”.
وأشار أبا الخيل إىل أن “وزارة البيئة ركزت 
تكاثر  ضد  املكافحة  أعمال  عرب  جهودها 
الجراد الصحراوي للحد من تشكل األرساب 
وذلك  السعودية،  داخل  من  واملجموعات 
آفة  من  القائم  الخطر  مستوى  لتقليل 
املجاورة،  الدول  بجميع  الصحراوي  الجراد 

بتشكل  تسمح  ولم  بالتكاثر  واملعنية 
نحو  لتنتقل  محلياً  واملجموعات  األرساب 

وسط وشمال السعودية”.
البيئة أن “حالة  املتحدث باسم وزارة  وأكد 
الجراد الصحراوي تأثرت بمتغريات مستمرة 
القادمة  األرساب  من  العنيف  الغزو  جراء 
من اليمن وعمان املتأثرة بدورها باألرساب 
القادمة من الحدود ما بن الهند وباكستان، 
من  مستمرا  غزوا  السعودية  شهدت  وقد 
الناحية  العالية من  الكثافات  األرساب ذات 
ونجران،  عسري  ملنطقتي  العابرة  الجنوبية 
السعودية،  وشمال  وسط  نحو  واملتوغلة 
فرباير  منتصف  حتى  املايض  ديسمرب  من 

الحايل”.
الجراد  لظروف  نظراً  “إنه  الخيل  أبا  وقال 
املتوقع  من  وكثافتها،  باليمن،  الصحراوي 
األيام  خالل  الغزو  من  املزيد  حدوث 

واألسابيع القادمة”.
الربيعية  األمطار  هطول  “مع  وتابع: 
املتوقعة خالل مطلع مارس القادم يف وسط 
االعتدال  لبداية  واملصاحبة  اململكة  وشمال 
يف  األرساب  تبدأ  سوف  الحرارة،  درجات  يف 

النضج والتزاوج كبداية للتكاثر الربيعي”.
وضع  يكون  أن  املتوقع  “من  أنه  وأضاف 
من  األول  األسبوع  نهاية  من  البيض 
نفسه،  الشهر  نهاية  الفقس  ويبدأ  مارس، 
القادم كفرصة  إبريل  الدبا مطلع  ويشاهد 
ذلك  وبعد  التكاثر،  من  واحد  جيل  لحدوث 
الصيفي  التكاثر  مواسم  نحو  الهجرة  تبدأ 

بالدول املجاورة”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت االنواء الجوية، امس الثالثاء، حالة الطقس لغاية 
سيشهد  الطقس  ان  اىل  اشارت  فيما  املقبل،  السبت  يوم 
بدرجات  ارتفاع  مع  رعدية  وعواصف  امطار  تساقط 

الحرارة.
وقالت الهيئة يف بيان ان “طقس اليوم االربعاء يف املنطقة 
الوسطى سيكون غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر 
الحرارة ترتفع  اماكن متعددة منها، ودرجات  خفيفة يف 
قليال، فيما سيكون باملنطقة الشمالية غائما ممطرا مع 
منها  االماكن  بعض  يف  رعدية  عواصف  لحدوث  فرصة 
ان  اىل  مشريا  الجبلية”.  اقسامها  عىل  الثلوج  وتساقط 
“طقس يوم غد يف املنطقة الجنوبية سيكون غائما جزئيا 
اىل غائم مع تساقط زخات مطر يف اماكن متعددة خالل 

الليل تكون رعدية احياناً”.
الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  الخميس، سيكون  يوم  ويف 
غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة يف اماكن 
متعددة منها مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات 
الشمالية  املنطقة  درجات.ويف  بضع  تنخفض  الحرارة 

الطقس سيكون غائما ممطرا مع حدوث عواصف رعدية 
احيانا، وال تغري يف درجات الحرارة.

 اما املنطقة الجنوبية، فالطقس غائم مع تساقط زخات 
مطر يف اماكن متعددة منها تكون رعدية احيانا، ودرجات 

الحرارة تنخفض عدة درجات.
سيكون  الوسطى  املنطقة  يف  الطقس  الجمعة،  يوم  ويف 
املنطقة  الحرارة.ويف  درجات  يف  تغري  وال  جزئيا  غائما 
زخات  لتساقط  فرصة  مع  غائم  فالطقس  الشمالية 
مطر خفيفة، وال تغري يف درجات الحرارة.اما يف املنطقة 
درجات  يف  تغري  وال  جزئي،  غائم  فالطقس  الجنوبية 

الحرارة.
ويف يوم السبت املقبل الطقس يف املنطقة الوسطى سيكون 
غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر يف بعض االماكن 
منها تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة ترتفع قليال.  
غائم ممطر مع حدوث  فالطقس  الشمالية  املنطقة  ويف 
عواصف رعدية، وال تغري يف درجات الحرارة. أاما املنطقة 
الجنوبية فالطقس فيها غائم ممطر مع حدوث عواصف 

رعدية، وال تغري يف درجات الحرارة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت النائبة، علية االمارة، استقالة 
الخري،  بيارق  حزب  من  جماعية 
ان  لرؤيتهم  جاء  ذلك  ان  مبينة 
ومطالب  طموحات  يلب  لم  الحزب 

العراقين.
وقالت االمارة يف بيان: ان “مجموعة 
العامة  األمانة  أعضاء  من 
الخري  بيارق  لحزب  واملستشارين 

إستقالتهم  الثالثاء،  امس  اعلنوا، 
الجماعية من الحزب”.

النائبان  بينهم  “من  ان  واضافت 
الحزب،  عام  ألمن  والثاني  األول 
الصفار”.  وليث  اإلمارة  علية 
لم  “الحزب  ان  اىل  السبب  عازية 
العراقين  ومطالب  طموحات  يلب 
التظاهر  ساحات  يف  والشامخن 
مع  وتضامناً  الخصوص،  وجه  عىل 

ومع  سالت،  عراقية  دم  قطرة  كل 
مطالب  أصيل  عراقي  صوت  كل 
“االستقالة  ان  بالحقوق”.وتابعت 

جاءت خدمة للصالح العام”.
يف   19 اصل  من  قيادياً   13 ان  يذكر 
 14 يف  اعلنوا،  الخري”  “بيارق  حزب 
جماعية،  استقالة   ،2019 تموز 
رئيس  استقالة  اىل  ذلك  عازين 

الحزب، خالد العبيدي.

بغداد/ الزوراء:
جليل  املفوضن،  مجلس  رئيس  اكد 
السفري  استقباله  خالل  عدنان، 
كيونغ  جانغ  الجنوبي،  الكوري 
تواجه  االنتخابات  مفوضية  ان  ووك، 
وعقبات  وخارجية  داخلية  تحديات 

بشأن االنتخابات املبكرة.
تلقت  بيان،  يف  املفوضية  وذكرت 
رئيس  ان   منه:  نسخة  “الزوراء” 
عدنان  جليل  املفوضن،  مجلس 
خلف، استقبل يف مكتبه سفري كوريا 
الجنوبية، جانغ كيونغ ووك، وتناول 
االنتخابات  اجراء  اهمية  الطرفان 
تهدئة  اىل  ستدفع  والتي  املبكرة 

االوضاع يف العراق.
واضافت: ان رئيس مجلس املفوضن 
الخطوات  الكوري  للسفري  رشح 
عملية  يف  الجديد  املجلس  اتبعها  التي 
والقانوني  االداري  والتجهيز  االعداد 

للمؤسسة وفقا للمعايري الدولية .
ان  البيان:  بحسب  جليل،  وقال 
التحديات  الكثري من  املؤسسة تواجه 
إال  والخارجية،  الداخلية  والعقبات 
اننا سنعمل جاهدين عىل حل جميع 
املؤسسات  مع  بالتعاون  املشاكل 

واملنظمات الدولية. 
الكوري  السفري  ابدى  جانبه،  من 
لتوطيد  غامرة  وسعادة  كبريا  تفهما 

عن  معربا  البلدين.  بن  العالقات 
استعداد كوريا الجنوبية يف االستمرار 
من  املفوضية  بمساعدة  والتواصل 
خالل الرشكة الكورية املجهزة ألجهزة 
االقرتاع االلكرتوني التي عملت عليها 

املؤسسة يف االنتخابات السابقة.
الجنوبية  كوريا  ان  كيونغ:  واضاف   
التجربة  لنقل  تام  استعداد  عىل 
التعاون  العراق من خالل  اىل  الكورية 

املثمر بن البلدين وتبادل الخربات .
زودت  قد  الجنوبية  كوريا  ان  يذكر 
العراق باجهزة العد والفرز االلكرتونية 
املتطورة  االجهزة  من  تعد  التي 

واملجربة عامليا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
فيصل  السوداني،  اإلعالم  وزير  أكد 
إرسال  املمكن  من  أنه  صالح،  محمد 
الرئيس السابق عمر البشري إىل الهاي 
ملحاكمته أمام الجنائية الدولية أو أمام 
مختلطة  محكمة  أو  خاصة  محكمة 
الحكومة  أكدت  فيما  السودان،   يف 
اآلن  حتى  تتواصل  لم  أنها  السودانية 
بشأن  الدولية  الجنائية  املحكمة  مع 
عمر  املعزول  الرئيس  مثول  كيفية 
“كل  أن  عىل  مشددة  أمامها،  البشري 

االحتماالت مطروحة”.
لوكالة  حديث  يف  الوزير  وقال 
“رويرتز”، إن “أحد االحتماالت هو أن 
تأتي املحكمة الجنائية الدولية إىل هنا، 
ومن ثم يمثلون أمام املحكمة الجنائية 
الدولية يف الخرطوم أو أن تكون هناك 
أو ربما يجري  ربما محكمة مختلطة 
نقلهم إىل الهاي.. هذا سيتم بحثه مع 

املحكمة الجنائية الدولية”.
الحسن  محمد  أشار  سابق،  وقت  ويف 
السوداني  الرئيس  محامي  األمن، 

ل� ترصيح  يف  البشري،  عمر  املعزول، 
للجنائية  البشري  “تسليم  أن  إىل   ،RT
خطرية  تداعيات  له  ستكون  الدولية 

عىل األمن القومي السوداني”.
يرفض  موكله  أن  عىل  األمن،  وشدد 
الدولية  الجنائية  املحكمة  التعامل مع 
سياسية”،  “محكمة  إياها  العتباره 
بمقدوره  السوداني  القضاء  وأن 

التعامل مع أي قضية.
 يف غضون ذلك

لم  أنها  السودانية  الحكومة  أكدت 
تتواصل حتى اآلن مع املحكمة الجنائية 
الرئيس  مثول  كيفية  بشأن  الدولية 
مشددة  أمامها،  البشري  عمر  املعزول 

عىل أن “كل االحتماالت مطروحة”.
الحكومة  باسم  املتحدث  وقال 
يف  صالح،  محمد  فيصل  السودانية، 
“األناضول”،  وكالة  مع  ترصيحات 
الرئيس  مثول  عىل  اتفاق  “هناك  إن 
املعزول البشري أمام املحكمة الجنائية 

الدولية”.
وتابع: “كل االحتماالت مطروحة حول 

التواصل حتى اآلن  هذا األمر، ولم يتم 
وطريقة  كيفية  بشأن  املحكمة  مع 
يف  الدولية  الجنائية  أمام  املثول 

الخرطوم أم الهاي )مقر املحكمة(”.
واردة  االحتماالت  “كل  قائال:  ومىض 
بمن  للجنائية،  املطلوبن  مثول  بشأن 
وال  العدالة،  لتحقيق  البشري،  فيهم 
زالت املشاورات مستمرة حول طريقة 

مثولهم”.
الحكومة  باسم  املتحدث  ولفت 

السودانية إىل أن وفد الحكومة املفاوض 
مع  املايض،  الثالثاء  جوبا،  يف  توافق 
يف  املسلحة  للحركات  املفاوض  الوفد 
دارفور عىل تسليم املطلوبن للمحكمة 

الجنائية الدولية.
اعتقال  مذكرتي  البشري  ويواجه 
الجنائية  املحكمة  بحقه  أصدرتهما 
الدولية عامي 2009 و2011 يف خمس 
اإلنسانية  ضد  جرائم  بارتكاب  تهم 
تهم  وثالث  حرب  بجرائم  وتهمتن 

يف  بالنزاع  صلة  عىل  جماعية،  إبادة 
إقليم دارفور.

نيسان  أبريل/  يف  به  اإلطاحة  ومنذ 
املايض، ظل البشري يف سجن بالعاصمة 
الفساد  بتهمة  الخرطوم  السودانية 
تهم  إىل  إضافة  املتظاهرين،  وقتل 
له  توجهها  حرب،  جرائم  بارتكاب 

املحكمة الجنائية الدولية.
 ،2003 يف  دارفور  يف  الرصاع  واندلع 
بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من 
العرب عىل حكومة الخرطوم. واتهمت 
حشدها  تم  وميليشيا  الحكومة  قوات 
وحشية  أعمال  بارتكاب  التمرد  لقمع 

واسعة النطاق.
الدولية  الجنائية  املحكمة  وتطالب 
يف  باإلرساع  السودانية  السلطات 
البشري،  عمر  املعزول،  الرئيس  تسليم 
محاكمته  أو  هولندا  يف  للمحكمة 
عن  مسؤوال  باعتباره  الخرطوم،  يف 
الجرائم التي ارتكبت يف إقليم دارفور، 
وذلك بناء عىل أمري اعتقال أصدرتهما 

يف 2009 و2010.

 بغداد/ الزوراء:
الوزراء  مجلس  رئيس  بحث 
مع  عبداملهدي،  عادل  املستقي،ل 
توفيق  محمد  املكلف،  الوزراء  رئيس 
عالوي، الحراك السلمي ودعم جهود 

تشكيل الحكومة .
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء 
اللقاء  خالل  “جرى  أنه  بيان:  يف 

البالد  التداول يف تطورات األوضاع يف 
جهود  ودعم  السلمي،  والحراك 

تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف البيان “أن عبد املهدي وعالوي 
أكدا عىل رضورة تعاون جميع القوى 
لتسهيل مهمة رئيس الوزراء املكلف 
يف اإلرساع بإختيار الكابينة الوزارية، 

وتعزيز عمل مؤسسات الدولة”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
كشف، حمد الدعيج، املحامي العام 
يف الكويت، أن العفو األمريي الصادر 
يشمل  الوطنية،  األعياد  بمناسبة 
قضيا  كانا  البالد،  يف  سجينن  أقدم 
بتهمة  عاما،   28 القضبان  وراء 

التعاون مع الغزو العراقي.
ونقلت صحيفة “الراي” عن الدعيج 
قوله إن “السجينن صادر بحقهما 
مع  املؤبد  بالحبس  نهائي  حكم 
تهمة  ثبات  بعد  والنفاذ،  الشغل 
حسن،  صدام  قوات  مع  تعاونهما 
الجيش  ألوية  ضمن  بها  وااللتحاق 
عىل  عثر  أن  بعد  العراقي،  الشعبي 
املتطوعن  كشوف  ضمن  اسميهما 
مع الجيش الشعبي، من قبل األمن 

الكويتي أول أيام تحرير الكويت”.
إىل  الكويتي  العام  املحامي  ولفت 

سيتمتعان  السجينن  هذين  “أن 
إىل  مشريا  برشط”.  األمريي  بالعفو 
العفو  رشط  يناالن  “املحكومن  أن 
الكويت  غادرا  إذا  فقط،  األمريي 
فورا، وهو ما تعهدت به أرستاهما، 
بريطانين  جوازين  تسلم  تم  حيث 
سيغادران  املحكومن  أن  أي  لهما، 
من أبواب السجن املركزي إىل مطار 
الكويت الدويل مبارشة، ليتم نقلهما 

اىل بريطانيا”.
 840 األخري  األمريي  العفو  وشمل 
واألجانب،  املواطنن  من  شخصا 
ينص  وهو  سيدة،   33 بينهم 
قضاء  من  اإلعفاء  عىل  أيضا 
للحبس،  “املقيدة  العقوبات  بقية 
يبلغ  فيما  العقوبة،  مدد  وتخفيض 
من  باإلعفاء  املشمولن  إجمايل 

الغرامات والكفاالت 569 شخصا.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، امس الثالثاء، مع  بشري حداد، 

النائب الثاني لرئيس املجلس، إكمال القوانن املهمة.
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  ان  الحلبويس:  ملكتب  بيان  وذكر 
مناقشة  اللقاء  خالل  وجرى  املجلس،  رئيس  نائب  حداد،  بشري  استقبل 
تطورات األوضاع السياسية يف البالد، والتأكيد عىل العمل املشرتك، وأهمية 
وتحمل  البالد  شؤون  إلدارة  واضحة  رؤية  السياسية  للقوى  تكون  أن 

املسؤوليات.
املرحلة  خالل  النواب  مجلس  عمل  أيضا  بحث  اللقاء  ان  البيان:  وأضاف 
بحياة  املبارش  التماس  ذات  املهمة  القوانن  إكمال  ورضورة  القادمة، 

املواطنن، وتلك التي تسهم بتحقيق اإلصالحات.
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وفاة مدير مستشفى يف ووهان بسبب إصابته بالفريوس

وزير النقل يعلن عن انطالق أول رحلة جوية اليوم األربعاء

حصيلة وفيات كورونا تقارب الـ 1900
بكني/متابعة الزوراء:

ح�ذرْت منظم�ة الحص�ة العاملية من 
املبالغ�ة يف اتخاذ اإلج�راءات ملكافحة 
انتش�ار ف�روس كورونا املس�تجد، يف 
وق�ت قارب�ت في�ه حصيل�ة الوفيات 
الص�ني  يف  الف�روس  ع�ن  الناجم�ة 

الثالثاء 1900 شخص.
وارتف�ع بم�وازاة ذلك ع�دد اإلصابات 
يف الص�ني القاري�ة إىل 72 ألف�ا و300 
ش�خص، وإىل 900 يف نح�و 30 دول�ة 

أخرى يف العالم.
وفاة مدير مستشفى يف ووهان

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني عن 
وفاة مدير مستش�فى رئيس يف مدينة 
ووهان،امس الثالثاء، بس�بب إصابته 

بفروس كورونا.
وق�ال املصدر إن لو ت�ي مينغ، املدير 
الع�ام ملستش�فى ووهان ووتش�انغ، 
تويف بس�بب إصابته بفروس كورونا 

املستجد، صباح امس الثالثاء.
وجاءت األنب�اء بعد خض�وع الطبيب 
الصيني لعمليات إنع�اش طارئة، بعد 
تدهور صحت�ه كثرا بس�بب اإلصابة 
بالف�روس، وفق�ا لحس�اب وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ملدي�ر من لجنة 

الصحة يف مقاطعة هوبي.
رغ�م ه�ذه األرق�ام، س�عت منظم�ة 
الصح�ة العاملي�ة االثن�ني إىل الطمأنة، 
مؤك�دة أنه خ�ارج مقاطع�ة هوباي 
يف وس�ط الص�ني، ل�م يص�ب فروس 
كوفيد19- س�وى “نسبة صغرة جداً 
م�ن الس�كان” ويبل�غ مع�دل وفياته 

حتى الساعة نحو 2 % فقط.
خارج الصني، يسجل أكرب عدد إصابات 
داخ�ل س�فينة “دايموند برينس�س” 
السياحية، املوضوعة قيد حجر صحي 
منذ مطلع فرباي�ر يف خليج يوكوهاما 

قرب طوكيو.
وتلق�ى ركابه�ا البال�غ عدده�م أكثر 
م�ن 3700 ش�خص أوام�ر بالبقاء يف 
حجراتهم ألسبوعني. لكن تلك التدابر 
لم تمن�ع الفروس م�ن التفي، فقد 

أصاب 454 شخصاً عىل متنها.

ب�دأت دول عدة بإج�الء مواطنيها من 
ع�ىل الس�فينة. وأجيل أكث�ر من 300 
أمركي ج�واً إىل الواليات املتحدة حيث 
عليه�م أن يقض�وا 14 يوماً يف الحجر، 

وهي املدة القصوى لحمل الفروس.
ووضع 13 أمركياً يعترب أنهم يشكلون 
“خطراً كبراً” يف العزل يف مستشفى يف 
والية نرباس�كا األمركية بعد إجالئهم 

من السفينة.
“إجراءات متناسبة”

سجلت إصابة ثانية بني أربعة فرنسيني 

عىل متن الس�فينة، كم�ا أعلنت وزارة 
الصحة الفرنس�ية اول ام�س االثنني، 
مؤكدًة أن السلطات الصحية اليابانية 

تتوىل معالجتهم.
يف األثن�اء، اعت�رب مدي�ر ع�ام منظمة 
الصح�ة العاملية أن من غر الرضوري 
تعلي�ق عم�ل كاف�ة الس�فن يف العالم 
ألي  معارضت�ه  ع�ن  معرب�اً  أجم�ع، 

“إجراء شامل” بمواجهة الفروس.
وأعلن تيدروس أدهانوم غيربيس�وس 
للصحافة “يج�ب أن تكون اإلجراءات 

متناس�بة م�ع الوض�ع، ومتخذة عىل 
أس�اس أدلة وعنارص مرتبطة الصحة 
العام�ة”. واضاف أن “انع�دام الخطر 

غر وارد”.
تأتي هذه الدعوة فيما تتعقب الرشكة 
املشغلة لسفينة “وسرتدام” السياحية 
األمركية أثر 1200 شخص كانوا عىل 
متنه�ا، س�مح له�م األس�بوع املايض 
بالن�زول يف كمبوديا رغم املخاوف من 

احتمال إصابتهم بالعدوى.
وشخصت السبت إصابة باملرض لدى 
أمركية يف الثالثة والثمانني من العمر 
كانت من ركاب الس�فينة ووصلت إىل 
ماليزيا. لكن عرشات الركاب اآلخرين 
قد غادروا كمبوديا وعادوا إىل بيوتهم، 
ما يزيد من مخاوف أن يتس�ببوا بنرش 

الفروس.
وأعلن مدير الطوارئ يف منظمة الصحة 
العاملية مايكل راي�ن “إذا كنا مجربين 
عىل وقف رحالت الس�فن حول العالم 
خش�ية من وج�ود إصاب�ات محتملة 

عىل متنها، فأين سنتوقف؟”.
“مبكر جداً”

وأض�اف يف مؤتمر صحف�ي يف جنيف 
“ه�ل يج�ب أن نوقف عم�ل الحافالت 

حول العالم؟”.
وكانت منظمة الصحة العاملية أعلنت 
من قب�ل معارضتها للقي�ود الصارمة 
عىل الس�فر مع من�ع الواليات املتحدة 
وأس�رتاليا ونيوزيلن�دا دخ�ول أجانب 

زاروا الصني مؤخراً إىل أراضيها.
وألغي�ت كذل�ك أو أرجئ�ت مؤتم�رات 

تجارية ومباريات رياضية وتجمعات 
ثقافي�ة، فيم�ا عل�ق ع�دد كب�ر من 
رشكات الط�ران الرح�الت إىل الصني 

القارية.
وبل�غ ع�دد الوفي�ات الثالث�اء 1868 
حالًة. وتويف مدير مستشفى يف مدينة 
ووهان جراء انتقال العدوى إليه، كما 

أعلنت قناة “يس يس تي يف” العامة.
وبحس�ب آخر حصيل�ة، أودى املرض 
ب�98 ش�خصاً خالل الس�اعات ال�24 
املاضي�ة، يف تراج�ع لراب�ع ي�وم ع�ىل 

التوايل لعدد الوفيات اليومية.
وبل�غ عدد اإلصابات الجدي�دة الثالثاء 
1886، وه�و أدنى عدد إصابات يومية 

منذ مطلع الشهر.
ويف مناطق أخرى يف العالم، تويف خمسة 
أشخاص حتى اآلن يف الفيليبني وهونغ 

كونغ واليابان وفرنسا وتايوان.
وخارج هوباي املغلق�ة بهدف احتواء 
الفروس، سجلت 79 حالة إضافية يف 
الصني القارية، علماً أن عدد اإلصابات 
اإلضافية اليومية خارج هوباي بلغ يف 

4 فرباير 890 إصابة.
تشاؤم رشكة آبل

رغ�م أن التوص�ل للق�اح ض�د املرض 
ال ي�زال بعي�د املن�ال، لكن الس�لطات 
الصيني�ة طلبت االثنني م�ن املتعافني 
بدمائه�م  الت�ربع  الف�روس  م�ن 
ونقله�ا  منه�ا  البالزم�ا  الس�تخراج 

للمرىض لعالجهم.
أجس�ام  ع�ىل  البالزم�ا  ويحت�وي 
مضادة قد تس�اعد عىل تخفيض عدد 

الفروسات ملن هم يف حال خطرة.
وبهدف مكافحة املرض بشكل أفضل، 
الثالث�اء  أعلن�ت الحكوم�ة الصيني�ة 
إعفاء بعض املعدات الطبية األمركية 
م�ن الرس�وم الجمركي�ة املفروضة يف 

إطار الحرب التجارية مع واشنطن.
وكش�فت الئحة نرشتها لجنة الرسوم 
مع�دات  أن  الحكوم�ة  يف  الجمركي�ة 
تستخدم لنقل الدم أو لقياس الضغط 
الرشياني ستعفى من رسوم جمركية 

اعتبارا من الثاني من مارس.
وتتخوف الرشكات العاملية الكربى من 
انخف�اض عىل الطل�ب. وأعلنت “آبل” 
االثن�ني أنها ال تنتظر تحقيق اإليرادات 
الت�ي توقعته�ا للفص�ل ال�ذي ينتهي 
يف م�ارس بس�بب انتش�ار الف�روس 
يف الص�ني، وه�و بلد أس�ايس للرشكة 

األمركية.
وتراجع�ت األس�واق اآلس�يوية امس 
الثالثاء مع تزايد املخاوف من انتش�ار 
الف�روس. وانخف�ض م�ؤرش نيك�ي 
اليابان�ي بنس�بة 1,4 % عند اإلغالق، 
وه�و رابع انخف�اض له ع�ىل التوايل. 
أم�ا مؤرش هون�غ كونغ، فق�د تراجع 
بنس�بة 1,3 %، م�ع إع�الن م�رف 
“إتش إس بي يس” عن تراجع بنس�بة 
33 % ألرباحه وخطت�ه إلغاء 35 ألف 
وظيفة.أم�ا م�ؤرش ش�نغهاي، فق�د 
تعاىف م�ن خس�ائره الس�ابقة وأغلق 
عىل انخفاض بنس�بة 0,1 %. وخرس 
مؤرش سنغافورة 0,4 %، وسيول 1,5 

% وتايبيه 1 %. )املصدر/ايالف(
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الشاهد يدعو إىل التسريع بالتوافق لتشكيل احلكومة

حماكمة ثالثة أشخاص التهامهم مبحاولة االطاحة باحلكومة الرتكية

دمشق/ميدل ايست اونالين:
 يس�تأنف مطار حل�ب الدويل الي�وم االربعاء 
توق�ف  بع�د  املدني�ة  الرح�الت  أوىل  تس�ير 
لس�نوات، يف خطوة تأتي إثر سيطرة الجيش 
الس�وري ع�ىل محيط مدين�ة حل�ب وإبعاد 
الفصائ�ل املعارضة عنها، وفق ما أعلنت عنه 

وزارة النقل.
ونقل�ت ال�وزارة عىل حس�ابها ع�ىل تطبيق 
تلغ�رام “وزي�ر النقل عيل حم�ود يعلن عودة 
تش�غيل مطار حلب ال�دويل”. وقالت إن “أول 
رحلة جوية من دمش�ق إىل حلب” س�تنطلق 
األربع�اء، كم�ا س�تتم “برمج�ة رح�الت إىل 
القليل�ة”  األي�ام  خ�الل  ودمش�ق  القاه�رة 

املقبلة.
وتوقف مطار حلب الدويل الواقع رشق املدينة 
ع�ن النق�ل املدني بش�كل كامل من�ذ 2012، 
حني سيطرت الفصائل املعارضة عىل األحياء 
الرشقية لحل�ب. وقال الجيش الس�وري اول 
ام�س االثنني إن�ه “فرض س�يطرته الكاملة 
ع�ىل عرشات البل�دات يف ريف حلب الش�مايل 
الغرب�ي وس�يواصل حملته للقض�اء عىل ما 
تبق�ى من تنظيمات إرهابي�ة أينما وجدت”.

ورغ�م س�يطرة الجيش الس�وري عىل كامل 
أحي�اء املدينة عام 2016، إثر معارك وحصار 
اس�تمر أش�هراً ع�دة للفصائ�ل املعارضة يف 
أحيائها الرشقية، بقيت املدينة هدفاً لقذائف 
مصدرها هيئة تحرير الشام )النرة سابقاً( 
والفصائ�ل املنت�رشة عن�د أطرافه�ا الغربية 
والشمالية ويف قرى وبلدات يف ريفها الغربي.

وبدأت أعمال تأهيل املط�ار تدريجياً يف العام 
2016، وانطلق�ت أول رحل�ة تجريبي�ة من�ه 
يف الع�ام 2017. وبعد اس�تعادتها األس�بوع 
املايض الس�يطرة ع�ىل كامل الطري�ق الدويل 
حلب-دمش�ق ال�ذي يصل املدين�ة من الجهة 
الجنوبي�ة الغربي�ة، تقّدم�ت ق�وات الجيش 
تدريجي�اً يف املناطق املحيطة بحلب ثاني أكرب 
املدن الس�ورية، والت�ي كانت ُتع�د العاصمة 
االقتصادية للبالد قبل اندالع النزاع. وتمكنت 
األحد املايض من السيطرة عىل كامل الرشيط 
املحيط باملدينة ومن إبعاد هيئة تحرير الشام 
والفصائ�ل األخرى عنها وضمان أمنها، وفق 
ما أف�اد اإلعالم الرس�مي واملرصد الس�وري 
لحقوق اإلنسان. ويأتي هذا التقدم يف حلب يف 
إطار هجوم واس�ع بدأته يف ديسمرب/كانون 
األول يف منطق�ة إدل�ب ومحيطها يف ش�مال 
غ�رب الب�الد. وتركز الهجوم ع�ىل ريف إدلب 
الجنوب�ي ث�م ريف حل�ب الغرب�ي والجنوبي 
الغربي املجاور، حيث يمر طريق ‘إم 5’ الدويل 
الذي يصل مدينة حلب بدمش�ق، ويعرب مدناً 
رئيس�ة عدة من حم�اة وحمص وص�والً إىل 

الحدود الجنوبية مع األردن.
واس�تعاد الجي�ش أج�زاء م�ن الطري�ق عرب 
هجم�ات ش�ّنها خ�الل الس�نوات املاضية يف 
جنوب ووس�ط البالد وقرب دمش�ق، قبل أن 
يرك�ز معاركه عىل محافظ�ة إدلب وجوارها 

ويستعيدها بالكامل.
وتسبب التصعيد بمقتل أكثر من 380 مدنياً، 
وف�ق املرص�د الس�وري، وبن�زوح  875 ألف 
شخص بحسب آخر آخر األرقام التي نرشتها 

األمم املتحدة االثنني.
ويبدو أن مكاسب الحكومة السورية قد أثرت 
عىل التعاون الهش بني أنقرة وموسكو اللتني 

تدعمان طرفني مختلفني يف الراع.
وب�دأت تركي�ا وروس�يا جول�ة جدي�دة م�ن 
املحادثات يف موس�كو االثن�ني بعد أن طالبت 
أنقرة مرارا برتاجع قوات األسد وتطبيق وقف 
إلطالق الن�ار. وقال وزي�ر الخارجية الرويس 
سرجي الفروف إن “هجمات املتشددين عىل 
قواعد روسية ومواقع سورية تواصلت “ومن 

غر املمكن أن يمر ذلك دون رد”.
وأض�اف “الق�وات م�ن روس�يا وتركيا عىل 
تواص�ل  ع�ىل  إدل�ب،  يف  س�وريا،  يف  األرض 
مس�تمر بش�أن التغيرات يف األوضاع. هناك 
تفاه�م كام�ل بينها”. لكن القوات املس�لحة 
الس�ورية قالت يف بيان إن الجيش س�يواصل 
ما وصفته بأنه “مهماته املقدسة والنبيلة يف 
القضاء عىل ما تبقى م�ن تنظيمات إرهابية 
أينما وجدت عىل امتداد الجغرافيا السورية”.

وع�زز التدخ�ل العس�كري الخارج�ي العنف 
يف س�وريا التي مزقتها الحرب منذ س�نوات، 
وتدع�م روس�يا وإي�ران وجماعة ح�زب الله 
اللبنان�ي جي�ش الرئي�س بش�ار األس�د من 
جه�ة، فيم�ا تدعم تركي�ا فصائ�ل املعارضة 
التي تشمل ميليش�يات متشددة كانت تابعة 
لتنظيم القاعدة سابقا. ويساور تركيا يف ظل 
تقدم الجيش الس�وري يف معارك حلب وإدلب 
القلق من أزمة الجئ�ني جديدة عىل حدودها، 
حي�ث أرس�لت آالف الجنود ومئ�ات القوافل 
م�ن العتاد العس�كري لتعزيز نق�اط املراقبة 
الت�ي أقامته�ا يف إدل�ب بموج�ب اتف�اق مع 
روس�يا عام 2018 لخف�ض التصعيد. وتتهم 
روسيا تركيا بنقض تعهداتها بموجب اتفاق 
سوتي الذي قىض بإنش�اء منطقة منزوعة 
الس�الح يف إدلب، لتجنب العنف يف املحافظة.

وقال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان إن 
“الجيش الرتكي سيطرد القوات السورية إذا 

لم تنسحب من إدلب بنهاية الشهر”.
والسبت املايض عّدل أردوغان هذه املهلة فيما 
يبدو قائال إن تركيا “ستتعامل مع ذلك” قبل 

نهاية الشهر ما لم يحدث االنسحاب.

تونس/د ب أ – االناضول: 
 قاَل الرئيس التونيس قيس س�عيد 
اىل  ويدع�و  الربمل�ان  س�يحل  إن�ه 
انتخاب�ات مبك�رة، إذا ل�م تحصل 
الحكومة املقرتح�ة من قبل رئيس 
الحكوم�ة املكلف الي�اس الفخفاخ 

عىل الثقة.
للتأوي�الت  ح�دا  س�عيد  ووض�ع 
تعث�ر  للدس�تور يف ظ�ل  املتع�ددة 
املفاوضات ح�ول تركيبة الحكومة 
بس�بب الخالف القائم ب�ني الياس 
الفخف�اخ وح�زب حرك�ة النهضة 
االس�المية، الفائ�ز يف االنتخاب�ات 
الترشيعي�ة الت�ي ج�رت يف ترشين 

األول/اكتوبر املايض.
برئي�يس  لقائ�ه  يف  س�عيد  وق�ال 
الربمل�ان وحكومة تريف األعمال 
الحالية “الدس�تور ه�و املرجع إذا 
ل�م تحص�ل الحكومة التي س�يتم 
تقديمه�ا اىل الربمل�ان ع�ىل الثق�ة 
واللج�وء  الربمل�ان  ح�ل  ،فس�يقع 
اىل الش�عب فهو صاحب الس�يادة 
يمنحها ملن يش�اء ويسحبها ممن 
يش�اء وله الكلمة الفصل”. وتبقت 
أيام مع�دودة أمام رئيس الحكومة 
املكل�ف تنتهي يوم 20 من الش�هر 
اىل  التوص�ل  ، م�ن أج�ل  الج�اري 
توافق مع األحزاب املكونة لالئتالف 
الحكومي وتحديد جلس�ة تصويت 
ملنح الثقة يف الربملان. وكانت حركة 
النهضة أعلنت يف وقت س�ابق أنها 
قد تضطر إىل اللجوء لحل دستوري 
آخ�ر يتضمن�ه الفص�ل 97 وه�و 

س�حب الثقة من حكومة تريف 
األعم�ال الحالي�ة ومن ث�م تكليف 
مرشح جديد لتويل تكوين حكومة.

والهدف من هذه الخطوة هو قطع 
الطري�ق ع�ىل الرئيس س�عيد لحل 
الربمل�ان يف حال فش�ل الفخفاخ يف 
مهماته. ولكن الرئيس سعيد وهو 
اس�تاذ قان�ون دس�توري متقاعد 
قال إن “س�حب الثقة من حكومة 
تري�ف األعمال هو خ�ارج إطار 
غ�ر  حكوم�ة  ألنه�ا  الدس�تور. 
مس�ؤولة انبثقت عن برملان سابق 
قبل االنتخابات األخ�رة”. وأعلنت 
حركة النهضة أنها ستلتزم بتأويل 
سعيد للدستور. وينظم الفصل 89 
اج�راءات تكوي�ن حكوم�ة جديدة 
بع�د االنتخابات. ويش�ر يف فقرته 
الرابع�ة إىل أن�ه للرئي�س أن يح�ل 
الربمل�ان يف آجال أربعة أش�هر منذ 
التكلي�ف األول – للحبي�ب الجم�يل 
15 ترشي�ن الثاني/نوفمرب-  ي�وم 

إذا م�ا فش�ل الفخف�اخ يف نيل ثقة 
الربملان لحكومته.

وقال س�عيد “الدس�تور واضح. ال 
مجال إال لتطبيق الفصل 89”.

والخالف مستحكم حتى اليوم بني 
الفخفاخ والنهضة حول اس�تبعاد 
حزب “قلب تونس”، الحزب الثاني 
يف الربمل�ان من الحكوم�ة املقرتحة 
فضال عن توزيع الحقائب الوزارية.

وتنتهي املهلة املحددة بش�هر واحد 
يف الدس�تور امام الفخفاح يوم 20 

من الشهر الجاري.
م�ن جهت�ه، دع�ا رئي�س حكومة 
تريف األعمال التونس�ية يوسف 
الشاهد، اول امس االثنني، األحزاب 
بإيج�اد  الترسي�ع  إىل  السياس�ية 
لتش�كيل  الرضوري�ة  التوافق�ات 
الحكوم�ة الجدي�دة. ج�اء ذل�ك يف 
تريحات إعالمية أدىل بها الشاهد 
عق�ب لقاء جمعه برئي�س الربملان 
الغن�ويش، بمقر املؤسس�ة  راش�د 

الترشيعية بالعاصمة تونس.
الش�اهد: “أدع�و األح�زاب  وق�ال 
بإيج�اد  الترسي�ع  إىل  السياس�ية 
لتش�كيل  الرضوري�ة  التوافق�ات 

الحكومة الجديدة”.
أزم�ة  أن  “أعتق�د  وأض�اف: 
تش�كيل الحكومة طال�ت أكثر من 
الل�زوم، اليوم م�رّت 4 أش�هر منذ 
االنتخاب�ات الترشيعية املقامة يف 6 

أكتوبر)ترشين األول( املايض”.
ولف�ت إىل أن “الغن�ويش واع بدق�ة 
الوضع وبرضورة الترسيع بتمرير 
)تش�كيل( الحكوم�ة”. معربا عن 
أمله يف أن “تكون هناك بوادر انفراج 
له�ذه األزم�ة )تش�كيل الحكومة( 
يف األي�ام القليل�ة القادم�ة، وقيام 
حكومة جديدة تأخذ بزمام األمور، 

وتقوم باإلصالحات الرضورية”.
وح�ذر الش�اهد م�ن أن “مؤرشات 
التحّسن الذي شهدته أوضاع البالد 
بالفرتة األخ�رة، يمكن أن ترتاجع 
إىل ال�وراء يف ظ�ل غي�اب حكوم�ة 
جدي�دة”، دون تفاصيل أكثر حول 

هذه الجزئية.
من جانبه، أوضح الربملان التونيس 
يف بيان تلقت األناضول نسخة منه، 
أن اللق�اء ب�ني الش�اهد والغنويش 
تناول “األزم�ة األخرة التي عّطلت 
الحكوم�ة  تش�كيل  مش�اورات 
الجديدة”، يف إشارة إىل عدم موافقة 
التش�كيلة  ع�ىل  النهض�ة  حرك�ة 
الحكومية املقرتحة من قبل رئيس 

الحكومة املكلف إلياس الفخفاخ.

وأض�اف بي�ان الربمل�ان أن�ه “ت�م 
التأكيد عىل رضورة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية، تجمع كافة األطياف 
السياس�ية ألّن األوض�اع ال تحتمل 

مزيدا من التأخر”.
والس�بت، أعلن الفخف�اخ أنه قّرر 
مع رئيس البالد قيس سعّيد، بحث 
احتمال تعديل التشكيلة الحكومية 
املقرتحة، يف ض�وء قرار “النهضة” 
217( االنس�حاب  )54 نائًب�ا م�ن 
يف  له�ا  التصوي�ت  وع�دم  منه�ا، 

الربملان.
وتضم تركيبة الفخفاخ 30 حقيبة 
وزاري�ة ت�م االتف�اق عليه�ا قب�ل 

انسحاب “النهضة”.
الكش�ف  “النهضة”، قبيل  وأعلنت 
ع�ن تش�كيلة الحكوم�ة، أنه�ا لن 
تمن�ح الثق�ة لحكوم�ة الفخفاخ، 
بس�بب إرصاره ع�ىل رفض مطلب 
الحرك�ة بتش�كيل “حكومة وحدة 
ال تق�ي أحًدا”، يف إش�ارة إىل عدم 
إرشاك ح�زب “قل�ب تون�س” )38 

نائًبا( يف الحكومة.
املهل�ة  تنته�ي  الخمي�س،  وغ�ٍد 
القانونية املس�موح به�ا للفخفاخ 
إلنه�اء مهم�ة تش�كيل الحكوم�ة 
وعرضه�ا عىل الرئيس الذي يحيلها 
إىل الربمل�ان للتصويت ع�ىل منحها 

الثقة من عدمها.
تحت�اج  الربمل�ان،  ثق�ة  ولحص�د 
الحكوم�ة الجدي�دة الحص�ول عىل 
أغلبي�ة ال��1+50 ص�وت أي 109 

صوتا من أصل 217.

مطار حلب يستأنف رحالته بعد 
دحر اجليش لفصائل املعارضة

الرئيس التونسي: إذا مل حتصل احلكومة املقرتحة على الثقة سنحل الربملان

اسطنبول/د ب أ:
 أفادْت مصادر أمنية تركية امس الثالثاء بأن 
االدعاء أصدر أوامر توقيف بحق 228 شخصا 
بش�بهة تورطهم يف دعم رجل الدين املقيم يف 

الواليات املتحدة فتح الله جولن.
ووفقا لوكالة “األناضول” الرتكية فقد أصدر 
االدعاء يف والية إزمر، عىل ساحل بحر إيجه، 
أوامر لتوقي�ف 101 عس�كري، برتبة رقيب، 
يف الخدم�ة، إىل جانب 56 جنديا س�ابقا كانوا 

تقاعدوا أو استقالوا أو تم فصلهم.
وقال�ت املص�ادر إن قوات مكافح�ة اإلرهاب 

بدأت عمليات متزامنة يف 43 والية.
ويف عملية منفصلة، أصدر االدعاء يف العاصمة 
أنقرة أوامر توقيف ل�71 مش�تبها بهم بينهم 
33 مس�ؤوال يف الخدمة بوزارة العدل لصلتهم 

بدعم جولن.
وتتهم الحكومة الرتكية جولن بالوقوف وراء 
املحاولة االنقالبية الفاشلة التي شهدتها البالد 
ع�ام .2016 كما تقول أنق�رة إن جولن يقود 

حركة للتغلغل يف أجهزة الدولة والجيش.
وتصنف أنقرة حركة جولن عىل أنها “منظمة 
إرهابي�ة”. وينف�ي جول�ن، الحليف الس�ابق 
للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه االتهامات.
ورصح وزي�ر الدفاع الرتك�ي خلويص آكار يف 

كانون األول/ديسمرب املايض بأنه جرى فصل 
نح�و 19 ألفا من الخدمة يف القوات املس�لحة 

الرتكية منذ املحاولة االنقالبية.
ومن�ذ املحاول�ة االنقالبية، ج�رى أيضا فصل 
عرشات اآلالف من موظفي الخدمة العامة يف 

تركيا من أعمالهم بتهمة دعم جولن.
اىل ذلك يواجه ثالثة أش�خاص عقوبة السجن 
م�دة الحي�اة التهامه�م بمحاول�ة االطاح�ة 

بالحكوم�ة الرتكي�ة خ�الل مظاه�رات م�ن 
أج�ل البيئة يف اس�طنبول ع�ام 2013، حيث 
ب�دأت املرافعة الختامي�ة يف محاكمتهم امس 
الثالث�اء. وم�ن املتوق�ع أن يطال�ب االدع�اء 
بتوقي�ع عقوبة الس�جن مدى الحي�اة بدون 
إط�الق رساح م�رشوط بح�ق رج�ل األعمال 
والناش�ط عثمان كافاال و يجيت اكسا أوغلو 

و املهندسة موجيال يابيجي.

ويش�ار إىل أن الثالث�ة متهم�ون ضم�ن 16 
يف  ملش�اركتهم  محاكمته�م  يج�رى  متهم�ا 
مظاهرات منذ س�بعة أع�وام لالحتجاج عىل 
خط�ط الحكوم�ة إلع�ادة تطوي�ر منطقة يف 
وسط اس�طنبول بالقرب من ميدان تقسيم، 
تشمل تدمر أحد أكرب املساحات الخرضاء يف 

املدينة يف منتزه جيزي.
وكان�ت الرشط�ة قد فرق�ت بص�ورة عنيفة 
اعتصاما سلميا ملنع تدمر منتزه جيزي، حيث 

كانت تريد الحكومة بناء مركز تجاري.
وأث�ار قم�ع املتظاهرين حرك�ة احتجاجات 
واس�عة مناهضة للحكومة، كم�ا مثلت أكرب 
حشد ضد رئيس الوزراء حني ذاك رجب طيب 

أردوغان.
ويش�ار إىل أن كافاال / 62 عاما/ هو الوحيد 

الذي مازال محتجزا.
وس�وف تعقد املحكمة يف س�جن س�يليفري 
ش�ديد الحراس�ة جلسة االس�تماع السادسة 
حزيران/يوني�و  يف  ب�دأت  الت�ي  للمحاكم�ة 
املايض.ويس�عى االدع�اء للمطالب�ة بعقوبة 
الس�جن مل�دة ترتاوح م�ا ب�ني 15 و 20 عاما 
بحق ستة آخرين، يف حني سوف يتم محاكمة 
س�بعة متهمني آخرين غ�ادروا البالد بصورة 

منفصلة.

أوامر توقيف حبق 228 شخصا بشبهة دعم جولن
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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة، ام�س الثالث�اء، ان 
رشط�ة نف�ط الوس�ط ضبطت خرق�ا ألحد 
األنابي�ب النفطية يمتد من محافظة البرصة 
إىل العاصم�ة بغداد. من جانب متصل، أعلنت 
هيئ�ة التفتي�ش يف رشك�ة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة، ام�س، ع�ن ضب�ط وك�ر لتهريب 
املنتجات النفطي�ة داخل معمل ثلج يف قضاء 

الكرمة يف االنبار.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الداخلي�ة  وزارة  وذك�رت 
»ال�زوراء«، ان�ه »تمكن�ت قوة م�ن مديرية 
رشط�ة نف�ط الوس�ط، وحس�ب معلومات 
اس�تخباراتية، م�ن ضب�ط خ�رق ع�ى أحد 
األنابي�ب النفطي�ة حزم�ة 10 عق�دة جنوب 
بغ�داد قاط�ع ف�وج رشط�ة نف�ط الكرخ يف 

منطقة العدوانية تحديداً«.
واضافت ان »الخرق انشئ حديًثا عى األنبوب 
ال�ذي يمتد من محافظة البرصة إىل محافظة 

بغداد ويصل إىل مصفى الدورة«. 

مبين�ًة ان »ه�ذا األنب�وب ال يحت�وي عى أي 
منت�وج نفطي كونه قي�د الصيانة، وقد تمت 
إزالة التجاوز بالتنس�يق مع قسم الصيانة يف 
رشكة الخطوط واألنابيب النفطية«. واشارت 

اىل ان�ه »تم فت�ح تحقيق ش�امل للوصول إىل 
الجناة، ومعرفتهم وتقديمهم إىل القضاء«.

م�ن جانب متص�ل، أعلن�ت هيئ�ة التفتيش 
يف رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة، امس 

الثالث�اء، عن ضب�ط وكر لتهري�ب املنتجات 
النفطية داخل معمل ثلج يف قضاء الكرمة يف 

االنبار.
وقالت الهيئة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه، »تمكن�ت الف�رق التفتيش�ية التابع�ة 
للهيئ�ة م�ن ضبط وك�ر لتهري�ب املنتوجات 
النفطية يف معمل ثلج مجاور ملحطة املرزوق 

يف قضاء الكرمة /محافظة االنبار«.
واضافت انه »تم ضبط خزان س�عة 45، عدد 
2 يحتوي احدهما عى منتوج نفطي مجهول 
الكمي�ه، والنوعي�ة )مخلفات تس�تعمل بعد 
خلطها مع النفط او الكاز كميتها ما يقارب 
30 أل�ف ل�ر(«. وبينت انه »ت�م ضبط خزان 
سعة 20 ألف لر، عدد3 ، يحتوي احدهما عى 

مادة الكاز كميتها ما يقارب 10ألف لر«.
وأكدت انه »تم ضبط )روبن مزود بعداد نوع 
س�مث(، وكذلك ت�م ضبط محط�ات متنقلة 
عدد 2 فارغ�ة من املنتوج، تحت�وي احدهما 

عى مضخة معدة للتهريب«.

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحادية، امس 
الثالثاء، عن تمكنها من ضبط محوالت 
هوائي�ة غ�ر مطابق�ة للمواصف�ات 
الفنية تم تجهيزها ملحافظة الديوانية، 
مبينة أن ذلك أدى لحصول هدر يف املال 

العام تجاوز املليار دينار.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهي�اة  وذك�رت 
»ال�زوراء« نس�خة من�ه، ان “قس�م 
العق�ود الحكومي�ة يف املحافظة أبرم 

عقداً م�ع الرشكة العام�ة للصناعات 
الكهربائي�ة التابعة ل�وزارة الصناعة 
لتجهيز املحافظ�ة ب�� )428( محولة 
هوائي�ة بقيم�ة إجمالي�ة وصل�ت إىل 

)5،992,000,000( مليارات دينار«.
وأض�اف البي�ان ان “الرشك�ة جهزت 
املحافظة ب�� )354( محول�ة كدفعة 
أوىل، يف حني اش�تملت الدفع�ة الثانية 
�زَت يف ش�هر  ع�ى )74( محول�ة ُجهِّ
بع�د  تبيَّ��ن   ،2019 األول  ترشي�ن 

إج�راء الفح�ص عليها فش�لها وعدم 
الفني�ة  للمواصف�ات  مطابقته�ا 
املعتم�دة م�ن قب�ل وزارة الكهرب�اء، 
ورفضت الجهة املس�تفيدة تس�لُّمها، 
مخ�ازن  يف  تخزينه�ا  ج�رى  حي�ث 
دائرة كهرب�اء الديواني�ة؛ مما أدى إىل 
إلحاق رضٍر بامل�ال العام بلغت قيمته 

)1,036,000,000( مليار دينار«.
ويف عملي�ٍة منفصل�ٍة، اك�دت الهي�اة 
مج�اري  دائ�رة  يف  موظ�ف  “ضب�ط 

الديواني�ة متلبس�اً بالج�رم املش�هود 
األج�راء  أح�د  روات�ب  باخت�الس 

اليوميني«.
وأوضح البيان ان “املتهم قام بتنظيم 
معامل�ة تعيني أجر يوم�ي )وهمية( 
يف الدائرة باس�م أحد األش�خاص دون 
علم�ه، ونظ�م قوائم خاص�ة برواتبه 
التي تس�لَّمها ملنفعته الشخصية، وتمَّ 
خ�الل العملي�ة ضبط قوائ�م الرواتب 
ومعامل�ة التعي�ني، وكتب االس�تمرار 

بالدوام مع األولي�ات املتعلقة باألجر 
كافة«.

تنظ�ي�م  “ت�م  أن�ه  البي�ان  واوض�ح 
محرضي ضب�طٍ أصوليَّ�ني باملرُبزات 
املضبوطة م�ع األوليَّ�ات يف العملّيتني 
َذت�ا؛ بن�اًء ع�ى مذكرت�ني  ُنفِّ اللت�ني 
قضائيَّتني، وعرضها عى السيد قايض 
ة  محكم�ة تحقي�ق الديواني�ة املُختصَّ
بقضاي�ا النزاه�ة؛ التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية املناسبة”. 

بغداد/ الزوراء:
دع�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة، ام�س 
لدعمه�ا  الرقابي�ة  الجه�ات  الثالث�اء، 

للقضاء عى مافيات الفساد.
وذكرت الهيئ�ة، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن »رئي�س هيئ�ة املنافذ 
الحدودية، عمر الوائيل، اس�تقبل، امس، 
الكالب�ي،  يوس�ف  النائ�ب  مكتب�ه،  يف 
عض�و لجن�ة النزاهة يف مجل�س النواب 

العراقي«.
وب�ني رئي�س الهيئ�ة »أهمي�ة التعاون 
املش�رك مع الجه�ات الرقابي�ة، ومنها 
لجنة النزاه�ة الربملانية لغ�رض تقويم 
العم�ل والوق�وف عى مكام�ن الخلل يف 

االداء ووضع الحلول املناسبة لها«.
لتعمي�ق  »الش�ديد  إىل حرص�ه  وأش�ار 
العالقة مع الجهات الرقابية، والحصول 
عى دعمها للقضاء عى مافيات الفساد 
م�ن خ�الل اعتم�اد منهجي�ة حديثة يف 
اإلج�راءات املتخ�ذة يف العم�ل الجمركي 
اإلج�راءات  اتمت�ة  نظ�ام  باعتم�اد 
الكروني�ا«. منوه�ا إىل »أهمي�ة الدع�م 

الحكوم�ي ممثل�ة بالحكوم�ة والربملان 
لدع�م خطط وتوجه�ات الهيئ�ة خالفا 

للسنوات السابقة«.
م�ن جهته، أكد النائب يوس�ف الكالبي، 
أن  الربملاني�ة:  النزاه�ة  لجن�ة  عض�و 
»االنطالقة الحقيقية لعم�ل الهيئة تبدأ 
م�ن اعتم�اد معي�ار النزاه�ة يف عملها 

والتعاون مع مؤسساتها«.
وأضاف أن »لجن�ة النزاهة داعمة لعمل 
الهيئة وخططها املستقبلية«. مؤكداً أن 
»هيئ�ة املنافذ الحدودي�ة معنية باألمن 
االقتصادي للبلد من خالل تطبيق قرارات 
املنع لبعض املنتج�ات التي تتقاطع مع 
حماي�ة املنتج املح�يل، وس�المة صحة 

املواطنني«.
ووجه الكالبي دعوة »الستضافة الهيئة 
لتقدي�م رؤيته�م يف  النزاه�ة  يف لجن�ة 
معرقالت العمل يف املنافذ، واالحتياجات 
الت�ي تع�زز عمله�م، وبي�ان األس�باب 
الحقيقية التي تقف وراء تدني مستوى 
اإليرادات يف املنافذ الحدودية، وان للقضاء 
الق�ول الفصل يف اتخاذ القرارات الالزمة 

ملحاربة الفساد وتجفيف منابعه«.
عى صعيد متص�ل، تمكنت هيأة املنافذ 
الحدودي�ة م�ن ضب�ط ش�احنة خارج 

الحرم الكمركي، يف منفذ منديل الحدودي، 
محملة بمادة السراميك وبوزن إجمايل 
)40,410(طنا، املنشأ إيراني، بعد إنجاز 

معاملتها الكمركية داخل املنفذ.
واضافت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، إنه »بعد الكشف والتدقيق 

عنها من قبل ش�عبة البحث والتحري/
هيأتنا، تبني أن البضاعة غر مستوفية 
ملواصف�ات الجه�از املرك�زي للتقييس 

والسيطرة النوعية«.
واك�دت: »نظ�م محرض ضب�ط، وتمت 
كم�رك  رشط�ة  مرك�ز  ع�ى  إحالته�ا 
القانونية  االج�راءات  منديل الس�تكمال 

بحقها«. 
بينما، تمكنت هيأة املنافذ الحدودية من 
ضبط حاوي�ة حجم 40 قدم�اً بداخلها 
ثالث عج�الت مع�دة للتهري�ب يف منفذ 
مين�اء أم ق�رص الش�مايل يف محافظ�ة 

البرصة.
وذك�ر بي�ان للمناف�ذ تلقت »ال�زوراء« 
نسخة منه ان »عملية الضبط تمت عى 
وفق معلومات مؤكدة لدى خلية مفرزة 
املخابرات، واس�تحصال موافقة قايض 
التحقي�ق، وت�م فت�ح الحاوي�ة وضبط 

محاولة التهريب«.
وأض�اف »تم�ت إحال�ة م�ا ت�م ضبطه 
ع�ى وف�ق مح�رض أص�ويل ع�ى مركز 
رشطة كمرك أم قرص إلتخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة بحقها«.
هي�أة  أعلن�ت  متص�ل،  جان�ب  م�ن   
الش�يب  منف�ذ  الحدودي�ة/  املناف�ذ 
ع�ن  ميس�ان  محافظ�ة  يف  الح�دودي 
ضب�ط مس�افر عراق�ي بحوزت�ه مبلغ 
دين�ار  ملي�ون   )27,435,000( يق�در 
عراق�ي لم يرصح ب�ه مخالفا الضوابط 

والتعليمات.
واضافت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه، إن »عملي�ة الضبط تمت 
من قب�ل رشطة الكم�ارك بالتعاون مع 
الش�عبة الفنية /هيأتنا، وكان املس�افر 
ي�روم إدخاله�ا إىل الع�راق مخالفا بذلك 
القوانني الخاصة ملكافحة غسيل األموال 
وتمويل اإلرهاب رقم )29( لسنة 2015 
ومخالفت�ه الترصي�ح عن األم�وال عند 

املغادرة والعودة عرب الحدود«.
وتابعت »تمت إحال�ة ما تم ضبطه عى 
وفق مح�رض أصويل ع�ى مركز رشطة 
الش�يب لغ�رض عرض�ه أم�ام ق�ايض 
التحقي�ق إلتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقه«. 

املنتجات النفطية متسك وكرا للتهريب يف األنبار

الداخلية تضبط خرقا ألحد األنابيب النفطية ميتد من البصرة إىل بغداد

النزاهة تضبـط 74 حمـولة خمالفة ومتهماً متلبساً باالختالس يف الديوانية

هيئة املنافذ تدعو اجلهات الرقابية لدعمها للقضاء على مافيات الفساد
ضبطت عجلة وحاوية ومسافرا خمالفني يف مندلي وأم قصر والشيب

بغداد/ الزوراء:
قضت محكم�ة جنايات الك�رخ باإلعدام 
شنقا حتى املوت بحق ارهابي عن جريمة 
نص�ب وتفج�ر عبوة ناس�فة عى جانب 
الطريق يف منطقة الجكوك ببغداد، ما أدى 

اىل استشهاد مواطنني اثنني.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن املرك�ز االعالمي 
ملجل�س القضاء األع�ى تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه إن “الهيئة الثالثة يف محكمة 
جناي�ات الكرخ نظرت قضي�ة مدان اقدم 
عى زرع عبوة ناس�فة يف منطقة الجكوك 
وتفجرها، ما أدى اىل استشهاد مواطنني 

اثنني احدهما )امرأة( لم تكمل السنة من 
زواجه�ا، وتحم�ل يف بطنه�ا جنينا بثالثة 

شهر«.
وأش�ار البي�ان إىل أن “االرهاب�ي اع�رف 
بتفاصي�ل الحادث�ة والتي ب�ني فيها بأنه 
كان يستهدف دورية تابعة ملديرية رشطة 
النفط نوع فورد، واثناء تفجرها ادت اىل 
استش�هاد املجنى عليهما خالل مرورهم 

بذلك الطريق”. 
وتاب�ع أن “الحك�م صدر بح�ق االرهابي 
اس�تنادا ألحكام امل�ادة الرابعة من قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

بغداد/ الزوراء:
اج�رى محافظ الب�رصة، امس الثالثاء، قرع�ة لتوزيع 5 آالف قطعة ارض س�كنية عبينى 
املواطنني، مبينا ان 6 آالف قطعة س�توزع بيت املوظفني واملس�تحقني وفقا للقانون. بينما 
اعلن�ت مديرية بلدي�ة النارصية، امس، عن االس�تعداد لتوزيع 20 الف قطعة س�كنية عى 
املواطن�ني يف مرك�ز محافظ�ة ذي قار . وق�ال محافظ البرصة، اس�عد العيدان�ي، يف مؤتمر 
صحف�ي ان ”املحافظ�ة والدوائر املختصة بذلت جهودا اس�تثنائية من اج�ل اكمال خرائط 
واملس�احات التي تم تخصيص يف قطع االرايض«.واضاف العيداني ان “الوجبة االوىل، والتي 
ش�ملت ذوي الش�هداء والعوائل الفقرة، ستكون 5 االف قطعة، فيما ستوزع 6 االف اخرى 
للموظفني واملس�تحقني ليكون العدد االجمايل 11 ال�ف قطعة«.واوضح العيداني ان “قطع 
االرايض املوازعة ستشملها كل الخدمات عى وفق خطة مدروسة ومعدة مسبقا مع الدوائر 
الخدمي�ة املختصة”.بينم�ا اعلن�ت مديرية بلدية النارصي�ة، امس الثالثاء، عن االس�تعداد 
لتوزيع 20 الف قطعة س�كنية عى املواطنني يف مركز محافظة ذي قار . وقال مدير البلدية، 
املهن�دس قحطان عدنان، يف ترصيح صحفي إن ”الكوادر تجري اآلن عملية فرز ملس�احات 
واسعة من  االرايض يف النارصية استعدادا لتوزيع 20 الف قطعة ارض سكنية بني املواطنني 
يف مركز محافظة ذي قار”. واش�ار اىل انه “لم يتبق إال اكمال التصاميم ليتم االعالن بعدها، 
واس�تقبال معامالت توزيع قطع االرايض من املواطنني”. مبينا أن “الحكومة  املحلية تعمل 

عى إكمال إفراز املساحات حسب االهمية واالكثر خدمية”.

بغداد/ الزوراء:
 اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، 
ام�س الثالث�اء، الق�اء القبض ع�ى ثالثة 
ارهابيني يف املوصل.وقالت املديرية يف بيان 
تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، ان »مفارز 
شعبة االس�تخبارات العسكرية يف الفرقة 
16 ، وبالتع�اون مع اس�تخبارات لواء 75 
، ألق�ت القب�ض ع�ى ثالث�ة ارهابي�ني يف 

منطقت�ي حي الش�فاء والعمل الش�عبي 
يف حم�ام العلي�ل باملوصل«.واضاف�ت ان 
»االرهابيني هم من العنارص التي شاركت 
بالقت�ال ض�د الق�وات االمني�ة وقدم�ت 
معلومات عن قطعاتنا األمنية واملتعاونني 
معه�ا، وم�ن املطلوبني للقض�اء بموجب 
مذك�رة قب�ض عى وف�ق أح�كام املادة 4 

إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الهجرة واملهجرين، امس الثالثاء، عن ش�مول 2600 عائلة عائدة بإطالق 
رصف الوجبة الخامس�ة من منحة العودة. وقال�ت مدير عام دائرة املعلومات والبحوث 
يف ال�وزارة، ايمان ناج�ي هندي، يف بيان تلقته »ال�زوراء«، ان »ال�وزارة اطلقت الوجبة 
الخامس�ة من املش�مولني بمنحة العودة من الن�زوح الطارئ، والبالغ�ة مليون ونصف 
امللي�ون دينار لكل عائل�ة عائدة«.الفتة اىل ان »الوزارة باش��رت إط�الق رصف الوجبة 

الخامسة من املشمولني بمنحة العودة يف بغداد ومحافظات البالد«.
واشارت هندي اىل ان »العوائل النازحة املشمولة باملنحة يمكنها تسلم املنحة املالية عن 
طريق البطاقة الذكية ابتداًء من اليوم، وسيتم إعالم املشمولني باملنحة من خالل رسائل 

نصية تصلهم عى أرقام هواتفهم املسجلة لدى الوزارة«.

البصرة جتري قرعة توزيع 5 آالف قطعة 
أرض وذي قار تستعد لـ 20 ألفا

االستخبارات العسكرية تقبض على 
إرهابيني يف املوصل 

اهلجرة تعلن مشول 2600 عائلة عائدة 
بالوجبة اخلامسة من منحة العودة

جنايات الكرخ تقضي بإعدام إرهابي 
فّجر عبوة يف منطقة اجلكوك

بغداد/ الزوراء:

نفذت قوة من اللواء 23 من الحش�د الش�عبي، 

ام�س الثالثاء، عملية ده�م وتفتيش يف قريتي 

بختياري وت�ازة بقضاء خانق�ني يف محافظة 

دياىل بعد هجوم مسلح مساء األمس. 

وكانت الق�وات األمنية أجرت، مس�اء األمس، 

عملي�ة تفتي�ش بحثا ع�ن عن�ارص ارهابية، 

تعرض�ت عى اللواء العرشين يف قضاء خانقني 

بمحافظة دياىل، مما ادى اىل استش�هاد مقاتل 

كمعلومات أولية عن الحادث.

من جهة متصلة، افاد مصدر أمني يف محافظة 

دي�اىل، امس الثالثاء، بأن قوة امنية مش�ركة 

بدأت عملية تمش�يط واسعة يف اطراف ناحية 

جلوالء شمال رشق املحافظة.

وقال املص�در يف حديث صحفي ان” قوة امنية 

مشركة بدأت عملية بحث وتمشيط واسعة يف 

االطراف الرشقية لناحية جلوالء)70كم شمال 

رشق بعقوب�ة( لتعقب تنظيم داعش االرهابي 

عقب هجوم ش�نه يف ساعة متأخرة من مساء 

يوم االمس، اس�تهدف نقط�ة مرابطة للجيش 

ما اسفر عن استشهاد جندي”.

واض�اف املص�در ان” العملي�ة تأت�ي لتأم�ني 

االحزم�ة االمني�ة يف اطراف جلوالء وتمش�يط 

الودي�ان والت�الل، ودرء مخاط�ر وج�ود اي�ة 

مضافات او اوكار رسي�ة لداعش والعمل عى 

انهائها بشكل كامل«.

وكان جندي�ا استش�هد يف س�اعة متأخرة من 

مس�اء ي�وم االم�س يف هج�وم ش�نه داع�ش 

االرهاب�ي ع�ى اط�راف ناحية جلوالء ش�مال 

رشق دياىل.

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات 
بغداد، ام�س الثالثاء، اع�ادة فتح 
ش�ارع مغلق من�ذ 2005  ش�مايل 
العاصم�ة. بينم�ت اعلن�ت امان�ة 
بغ�داد، ام�س، ع�ن موع�د افتتاح 

رسيع محمد القاسم يف العاصمة.

تلق�ت  بي�ان  يف  االمان�ة  وذك�رت 
»الزوراء« نس�خة منه، إن »الجهد 
اآليل والهنديس الخاص بأمانة بغداد 
وقي�ادة عمليات بغ�داد، وبمتابعة 
مكتب امني بغداد، قام برفع الكتل 
الكونكريتية عن ش�ارع 28 ضمن 

منطقة الشعب شمال بغداد«.

ب�ارشت  »مالكاتن�ا  ان  واضاف�ت 
حمل�ة لتنظي�ف وتأهيل الش�ارع 

املغلق منذ سنة 2005«.
بينمت اعلنت امان�ة بغداد، امس، 
ع�ن موع�د افتت�اح رسي�ع محمد 

القاسم يف العاصمة.
تلق�ت  بي�ان  يف  االمان�ة  وقال�ت 

»الزوراء« نس�خة من�ه ان »طريق 
رسيع محمد القاس�م ستتم اعادة 

افتتاحه الليلة«. 
واضاف�ت ان »ذلك ج�اء بعد إنجاز 
أعم�ال الصيانة، وتحق�ق التصلب 
األويل للكونكريت، وبالتنس�يق مع 

مديرية املرور العامة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت املديري�ة العامة للم�اء، التابع�ة لوزارة 
االعمار واالس�كان والبلديات، انج�از 90%  من 
م�رشوع م�اء منطقت�ي الس�ادة والجب�ور يف 

محافظة دياىل.
وقال مدير عام املديرية، نجم س�عيد الحيايل، يف 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه تم تحقيق 
90% من اعمال تجهيز املواد االسترادية ملرشوع 
ماء الس�ادة والجبور يف محافظ�ة دياىل، فضال 
عن االنته�اء من اعم�ال التنصيب له�ذه املواد 
االس�ترادية، وهي من مناشئ عاملية ورصينة. 
موضح�ا: ان املواد االس�ترادية ه�ي عبارة عن 
4 مول�دات قدرة انت�اج كل مولدة مي�كا وربع، 
منش�أ انكليزي و15 مضخة منه�ا 4 مضخات 
لدفع املاء و8 مضخات لسحب املاء و3مضخات 
لترصي�ف االطي�ان بطاق�ة 500م3بالس�اعة، 

وكلها من منشأ ايطايل.
واوضح: ان جميع هذه املواد منصوبة وجاهزة 
يف موق�ع امل�رشوع حالي�ا، فضال عن منش�آت 
املرشوع االخرى. مضيفا: ان املرشوع يعد ضمن 
املشاريع االستثمارية لوزارة االعمار واالسكان 

والبلديات العامة.
علي�ه  ت�رشف  امل�رشوع  ان  الحي�ايل:  وتاب�ع 
املديرية العام�ة للماء ومن تنفيذ رشكة القبس 
للمقاوالت، حيث يعمل املرشوع بطاقة انتاجية 
تبل�غ 2000م3بالس�اعة، ويغط�ي احتياجات 

قراب�ة 20 ال�ف وبكلف مالية تق�در 33 ونصف 
مليار دينار والذي سيس�هم بتوفر املاء الصالح 
لرشب للمواطنني، وهذه هي من صميم اهدافنا 

التي نسعى لها يف الوزارة . 
م�ن جهته، قال، عبد الكريم، مدير مرشوع ماء 
الس�ادة والجبور: ان املرشوع يعد من املشاريع 
املهم�ة يف محافظ�ة دي�اىل لحج�م خدمات�ه يف 
املحافظ�ة. مبينا: ان االهتم�ام الكبر من املدير 
الع�ام لهذا املرشوع وزيارت�ه االخرة للمرشوع 

ع�ززت عجل�ة التناف�س واالرساع بالعمل حتى 
وصلت نسبة االنجاز للمرشوع اىل 84 % .

واش�ار اىل: ان جمي�ع الخط�وط الناقل�ة للماء 
واملص�ادق عليه�ا ضم�ن التصاميم الرئيس�ية 
للمرشوع بطول 15 كم مجهزة ومنفذة بنس�بة 
100% للخط�وط الناقلة الرئيس�ية نوع دكتايل 
فرنس�ية املنش�أ 100%، وان االعم�ال اليومي�ة 
للم�رشوع جارية عى قدم وس�اق خدمة ألبناء 

املحافظة .

تنفيذ عمليتني أمنيتني 
يف ناحية جلوالء وقضاء 

خانقني بدياىل
أمانة بغداد تفتتح شارعا مغلقا منذ 2005 مشالي العاصمة

إجناز 90 % من مشروع ماء السادة واجلبور يف دياىل

أعلنت افتتاح سريع حممد القاسم
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إعالنك  
في 

أكد أن عجز املوازنة لن يؤثر يف رواتب املوظفني واملتقاعدين

أعلن تسجيل مبيعات مزاده 232 مليون دوالر 

الدوالر يواصل االستقرار يف البورصة 
احمللية  

خبري: العراق غين باملصادر املعطلة 
لرفد الدولة بإيرادات كبرية

لالستفسار:

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

االصدار.

بغداد/ الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف بغداد، امس الثالثاء، املوافق )18/2/2020(، 
استقراراً بسعر رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي لألسبوع الثاني 
عىل التوايل. وجاءت أس�عار بيع ورشاء الدوالر رشكات الصريفة، كاآلتي: سعر 
البيع للدوالر الواحد سجل 1210 دنانري، أي 121 ألفاً و100 دينار للمائة دوالر. 

أما سعر الرشاء للدوالر فبلغ 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أوضح الخبري االقتصادي، الدكت�ور صفوان قيص، امس الثالثاء، ان العراق يمتلك 
اكث�ر من خيار يمكن اللجوء إليه لتعويض عج�ز املوازنة، الفتا اىل ان وزارة املالية 
تمتل�ك اكثر من مص�در لتمويل البالد، إضافة اىل تقلي�ص النفقات والرواتب الذي 
يع�د اخر الحل�ول. وقال قيص يف ترصي�ح صحفي ان “العج�ز يف املوازنة يفرتض 
ان يكون غري حقيقي، خاصة إذا ماعلمنا ان س�عر برميل النفط بمعدل 60 – 70 
دوالراً، كما ان وزارة املالية تستطيع استثمار أموالها املعطلة، حيث باإلمكان بيعها 
للمواطن واالس�تفادة من أموالها«. وأض�اف ان “املوازنة تحتوي عىل نص رصيح 
يتيح لوزارة املالية بيع ممتلكات الدولة، وبإمكان القطاع الخاص اس�تغالل ذلك، 
وخاص�ة املصارف االهلية، التي س�تزود الدولة بايرادات كب�رية«. وبينّ ان “وزارة 
املالي�ة تمتلك القدرة عىل جدولة القروض التي بذم�ة العراق، كما بإمكان الوزارة 
إع�ادة ديون جوالت الرتاخيص النفطي�ة او عن طريق تعويض الرشكات النفطية 

باستثمارات إضافية«.
وأوض�ح ان “العراق غني بمجموعة ممتلكات معطلة م�ن املمكن ان ترفد الدولة 
باي�رادات كب�رية”. الفتا اىل ان “اللج�وء اىل تقليص رواتب املوظف�ي هو جزء من 
الحل�ول، لكنه ليس بالبدي�ل االنجع، لكنه حل أخري يمكن التوج�ه اليه يف حال لم 

تستطع الحكومة تأمي التزاماتها املالية”. 

No: 7193  Wed  19 Fab 2020العدد: 7193 االربعاء    - 19 شباط 2020

بغداد/ الزوراء:
اكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون 
املالي�ة، مظه�ر محم�د صال�ح، امس 
الثالثاء، أن العجز املايل الذي سيتضمنه 
قانون املوازنة العامة للسنة 2020 لن 
يؤثر يف روات�ب املوظفي واملتقاعدين، 
وان الحكوم�ة تتج�ه لتوف�ري مصادر 
داخلية لالي�رادات، لتأمي املخصصات 
ع�ن  يق�ل  ال  م�ا  لتش�غيل  املالي�ة 
نص�ف ملي�ون مواطن ضم�ن حزمة 

اإلصالحات.
وقال صالح يف ترصيح اوردته صحيفة 
“الصب�اح”، واطلعت علي�ه »الزوراء« 
إن�ه “وف�ق معطي�ات املوازن�ة، ف�إن 
جمي�ع الروات�ب مؤمن�ة، وهي ضمن 
الوظيفة االساسية للدولة وأولوياتها، 
وأن العج�ز املايل ضم�ن موازنة العام 
2020 ل�ن يؤث�ر يف روات�ب املوظف�ي 

واملتقاعدين«.
وأض�اف أن “م�ؤرشات رواتب االجور 
زادت بقيم�ة 10 اىل 11 ترلي�ون دينار 
بما ال يق�ل عن تش�غيل نصف مليون 
مواطن، ضمن حزمة االصالحات التي 
اطلقته�ا الحكومة نهاية العام املايض 
2019، منه�ا تش�غيل بع�ض العقود، 
واعادة املفس�وخة عقوده�م وهو ما 

شكل اضافة ملوازنة الرواتب«.

وأش�ار اىل “رضورة اع�ادة الهندس�ة 
املالي�ة للع�راق لخف�ض املرصوف�ات 
غ�ري الرضورية”. مش�ددا عىل “ايجاد 
مصادر داخلي�ة حقيقية وفعلية لرفد 
اللج�وء اىل  املوازن�ة باالي�رادات قب�ل 
االق�رتاض، الس�يما ان الدولة يف وضع 
مديوني�ة متوازنة يف الوق�ت الحارض، 

اي ان الحيز املايل جيد«.
ولفت صالح اىل “وجود اوعية متهربة 
م�ن الرضائ�ب، إذ ان دف�ع الرضيب�ة 
والرس�وم واالي�رادات تع�زز موازن�ة 
اىل  س�تذهب  بالت�ايل  وه�ي  الدول�ة، 
معيشة املجتمع، خصوصا ان املوظف 
مساهم مهم يف الدورة االقتصادية من 
خ�الل انفاق�ه، وهذه العملية تس�مى 
مضاعف�ة الدخ�ل بم�ا يح�رك عجلة 

االقتصاد«.
واوض�ح ان “االلتزام بدف�ع الرضائب 
يس�مى ح�ق العي�ش املش�رتك، وهي 
مس�اهمة حرة وطنية وليست جباية 
اقطاعية، وان تكون عادلة وبس�يطة 
وقابلة للدفع من دون ارهاق املواطن”. 
حاثا ع�ىل “تقوية االدارة املالية وادارة 
التحصي�ل لتوف�ري م�وارد تس�د به�ا 
النفق�ات، وهي عبارة ع�ن موارد من 

الجمارك والحدود والرسوم«.
وأكد املستشار “اهمية القدرة للتصدي 

للفس�اد والخروق�ات، اي الرصف من 
دون توف�ر مناف�ع، ورضورة التصدي 
للنفق�ات غ�ري الرضوري�ة يف املوازنة 
وتخفيضها، خصوصا ان هناك الكثري 
م�ن الثغ�رات يف ال�رصف”. حاثا عىل 
“البحث عن مص�ادر حقيقية تضمن 
العي�ش ملا اضيف من موظفي وتأمي 

رواتبهم، م�ن خالل توجهات حقيقية 
لتعظيم املوارد الداخلية«.

أم�ا ما يخص نفط العراق، ومس�اعي 
منظم�ة االوب�ك التي يعد الع�راق احد 
مؤسس�يها، اىل خف�ض اض�ايف إلنتاج 
النفط للمنتجي من داخلها وخارجها، 
مصلح�ة  “تع�د  انه�ا  صال�ح  فأك�د 

مش�رتكة ومتبادل�ة، وأن التخفي�ض 
بمق�دار  ولي�س  باالنت�اج  س�يكون 
الص�ادرات”. منوها ب�أن “التخفيض 
يس�هم يف تحفيز رفع وتحس�ي سعر 
برميل النفط، وه�و يصب يف مصلحة 
العراق، السيما ان العراق التزم بحصته 

من التخفيض السابق”.

املستشار املالي لرئيس الوزراء: اإلصالحات ستسهم بتشغيل نصف مليون شخص

بغداد/ الزوراء:
 أغل�ق س�وق العراق ل�ألوراق املالي�ة، امس 
بنس�بة )%0.05( ع�ن  الثالث�اء، مرتفع�اً 
الجلس�ة الس�ابقة، وجاءت مؤرشات تداول 
س�وق العراق لألوراق املالية ليوم امس عىل 
النح�و اآلت�ي: بلغ ع�دد ال�رشكات املدرجة 
104  رشك�ة، وبلغ عدد ال�رشكات املتداولة  
32 رشك�ة، بينما بلغ عدد االس�هم املتداولة 
)1,445,909,907( س�هم، وبلغ�ت قيم�ة 

االسهم )840,190,442(  دينارا .
واغل�ق م�ؤرش االس�عارISX 60  يف جلس�ة 
مرتفع�ا  نقط�ة   )459.47( ع�ىل  ام�س 
بنس�بة)%0.05( ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة 

السابقة البالغ )459.26( نقطة.

وت�م ت�داول اس�هم )32( رشك�ة م�ن اصل 
)104( رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، واصبح 
ع�دد ال�رشكات املتوقف�ة بقرار م�ن هيئة 
بتعليم�ات  التزامه�ا  لع�دم  املالي�ة  االوراق 

االفصاح املايل )25( رشكة .
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين 
غري العراقيي يف الس�وق النظامي )1,014( 
مليار سهم بقيمة بلغت )302,351( مليون 
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ )59( صفقة عىل 

اسهم رشكتي  .
بينما بلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
النظام�ي  الس�وق  يف  العراقي�ي  غ�ري 
بلغ�ت  )195,885( ملي�ون س�هم بقيم�ة 
)318,636( ملي�ون دينار م�ن خالل تنفيذ 

)70( صفقة عىل اسهم خمس رشكات .
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين 
غري العراقيي يف الس�وق الثاني )760( الف 
سهم بقيمة بلغت )1,824( مليون دينار من 
خالل تنفيذ صفقة واحدة عىل اسهم رشكة 
واحدة.  يذكر أن سوق العراق لألوراق املالية 
اس�تخدم أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع 
املرك�زي منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلطالق 
نظ�ام التداول ع�ر االنرتنت للمس�تثمرين، 
وينظم خمس جلس�ات تداول أس�بوعياً من 
األحد إىل الخميس, وم�درج فيه 102 رشكة 
مس�اهمة عراقية تمثل قطاع�ات املصارف 
واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتأمي 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعًا

البنك املركزي يوجه املصارف واملؤسسات 
املالية باستيفاء العموالت املقررة

جمهوري�ة الع�راق                                                الع�دد:1876/ب/2017

مجلس القضاء االعىل                                          التاريخ:2020/2/2

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة بداءة النارصية

اعالن

ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات  تسلسل 148/39 شامية و90/39 شامية و63 سويج و4/337 سويج و2/284 سويج 

375/110 جزيرة يف النارصية وخالل ثالثون  يوماً اعتبار من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة 

الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة البداءة النارصية فعىل الراغبي بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعيني مس�تصحبي معهم التأمينات القانونية بنس�بة 

10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علماً ان الداللية عىل املشرتي.

االوصاف:

العقار االول تسلسل 148/39 شامية

1-عبارة عن دار من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من ساحة امامية يف مقدمته واستقبال وهول وغرفة طعام وصالة ومطبخ وغرفتي ومجموعة صحية 

اما الطابق االول والثاني مشابه للطابق االريض من حيث املشتمالت باقل حداثه عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومسقف بالكونكريت املسلح.

2-مساحة 637م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره ثمانمائة وس�بعة وثالثون مليون دينار عراقي فقط.

4-الدار مشغولة  من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد البيع.

العقار الثاني تسلسل 90/39 شامية

1-العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.

2-مساحة 612م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره ستمائة واثنا عرش مليون دينار عراقي فقط.

العقار الثالث تسلسل 63 السويج

1-العقار عبارة عن محل مستغل لبيع املالبس الرياضية مجهز باملاء والكهرباء ودرحة العمران متوسطة.

2-مساحة 16م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره سبعون مليون دينار عراقي فقط.

4-املحل غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق.

العقار الرابع تسلسل 4/337 سويج

1-عبارة عن بناية مؤلفة من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من ثالث ابواب بالنس�بة اىل الباب االول  مس�تغل كمحل لبيع اجهزة املراقبة والبابي االخرين 

مستغلة كمحل واحد لبيع االجهزة الكهربائية اما الطابق االول عبارة عن شقة مكونة من غرفتي مع مجموعة صحية اما الطابق الثاني مشابه للطابق االول 

عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران جيدة.

2-مساحة العقار 60,43 م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره اربعمائة مليون دينار عراقي فقط.

4-العقار غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق.

العقار الخامس تسلسل 2/284 سويج

1-عب�ارة عن دار مفرزة بصورة غري رس�مية اىل محالت بثالث ابواب مخصص لبيع املواد املنزلي�ة ويف داخله من الخلف توجد غرفتي وصحيات متخذة جميعاً 

كمخزن عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه دون الوسط.

2-مساحة 127,15 م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.

4- العقار غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق.

العقار السادس تسلسل 375/110 جزيرة

1-العق�ار مؤل�ف م�ن طابقي الطابق االريض يتكون من ع�دد من املحالت مجموعها اربعة عرش محل متقابلة عىل ش�كل صفي ام�ا الطابق االول عبارة عن 

ش�قة س�كنية تتكون من غرفتي وهول ومطبخ وصحيات وس�طح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح ودرجة 

العمران متوسطة.

2-مساحة 173,45 م2.

3-القيمة املقدرة للعقار ارضاً وبناءاً مبلغ قدره ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.

4-العقار مش�غول من قبل الرشيك )احمد عبد الرضا( ويرغب بالبقاء كمس�تأجر بعد البيع.

القايض االول

عادل خلف جاسم

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجع�ت أس�عار النف�ط أكثر من 
واحد باملئ�ة، امس الثالثاء، مقتدية 
بخسائر أسواق املال بفعل استمرار 
بواعث القلق حيال األثر االقتصادي 
لتف�ي ف�ريوس كورون�ا يف الصي 
وتداعيات�ه بالنس�بة للطل�ب ع�ىل 

الخام.
وبحل�ول الس�اعة 0746 بتوقي�ت 
جرينت�ش، كان خ�ام برن�ت عن�د 
56.88 دوالرا للرميل، منخفضا 79 
س�نتا بما يعادل 1.4 باملئة، يف حي 
نزل الخام األمريكي غرب تكساس 
1.1 باملئ�ة  الوس�يط 57 س�نتا أو 

ليسجل 51.48 دوالرا للرميل.

وق�ال، إدوارد مويا، محلل الس�وق 
يف أوان�دا: ”أس�عار النف�ط مازالت 
متعامل�و  كان  ربم�ا  إذ  ُمرَهق�ة، 
الطاق�ة مغرق�ي يف تفاؤلهم حيال 
أث�ر ف�ريوس كورونا ع�ىل الطلب، 
إىل جانب ت�اليش التفاؤل بأن تتفق 
تخفيض�ات  تعمي�ق  ع�ىل  أوب�ك+ 

اإلنتاج يف مارس/ آذار«.
مبينا: ”التفاؤل بأن الصي ستشهد 
عودة أوض�اع الس�فر والتجارة إىل 
طبيعتها خالل الربع القادم ربما لم 
يكن يف محله... بقية العالم يتوخى 
الح�ذر ع�ىل صعي�د املخ�اوف من 
تفي الف�ريوس، وهو م�ا ليس يف 
صالح توقعات الطلب عىل الخام.“

بغداد/ الزوراء:
أشاد عضو املجلس االقتصادي العراقي، 
غدي�ر العطار، امس الثالث�اء، بالجهود 
املبذولة من قب�ل هيئة املنافذ الحدودية 
يف ضبط املواد املهرب�ة. وقال العطار يف 
بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة منه، إن 
»هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة تمكن�ت من 

ضبط حاوية حجم )40( قدما بداخلها 
عجالت عدد )3( معدة للتهريب يف منفذ 
مين�اء أم ق�رص الش�مايل يف محافظ�ة 
الب�رصة«. وأش�ار إىل أن »ه�ذه العملية 
الت�ي تم�ت بمعلومات دقيق�ة تدل عىل 
أن املنافذ الحدودية تدار بش�كل س�ليم 
ي�راد  الت�ي  وامل�واد  العج�الت  لضب�ط 

تهريبها م�ن الع�راق إىل دول الخارج«. 
ودع�ا العط�ار، إىل »اس�تمرار العمل يف 
مراقب�ة املناف�ذ الحدودي�ة يف البالد من 
أجل ع�دم الس�ماح لضعف�اء النفوس 
بإج�راء عمليات التهري�ب إىل الخارج«. 
مؤك�ًدا أن »هذا األمر س�يؤدي إىل تقليل 

الخسائر املالية يف االقتصاد العراقي«.

النفط العاملي يرتاجع إىل أكثر من واحد باملئة

اقتصادي يدعو لدعم املنافذ احلدودية لتقليل 
اخلسائر املالية

 
                 

الكفاءة واخلربة  يف 
حكومة عالوي 

ب�ات من املعروف ان رئيس ال�وزراء املكلف، محمد توفيق 
عالوي، اوش�ك عىل االنته�اء من إكمال كابينت�ه الوزارية 
والتي هي حسب ما ذكره  عالوي من املستقلي التكنوقراط 
والذين  لم يتس�لموا مناصب تنفيذية او ترشيعية سابقة، 
ولكن هن�اك ترسيبات إعالمية مفاده�ا ان بعض الوزراء 
الذي�ن أثبتوا كفاءة وجدارة بإدارة دفة وزاراتهم س�يكون 
لهم حظ�وظ يف البقاء يف مناصبه�م الوزارية، ومن هؤالء 
فؤاد حسي، نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية، وزير  
املالية  الحايل والذي أثبت جدارته وكفاءته يف ادارة شؤون 
ال�وزارة، حي�ث لم تؤرش علي�ه اية ملفات فس�اد او نهب 
للم�ال العام، ومن هذا الباب ربم�ا جاءت هذه الترسيبات 
اإلعالمية تأكي�دا لهذه االنباء بغية دع�م الحكومة املقبلة 
بعن�ارص تمتلك الخرة والكف�اءة والنزاه�ة.. املنا  كبري 
ان رئي�س الوزراء املكلف،  عالوي، س�ينظر له�ذه الحالة 
اإليجابية، ويجعل من وزارته املقبلة وزارة يكون وزراؤها 
اصحاب خرة وتجربة ميدانية مث�ل نائب رئيس الوزراء، 
وزي�ر املالية، فواد حس�ي، وكممثل  لألك�راد يف الحكومة 
املقبلة، فهو ش�خصية ناجح�ة يف كل املقاييس، خصوصا 
بعد ان اثبت جدارة ومهنية متميزة يف ادارة ش�ؤون وزارة 
املالية بعي�دا عن التأثريات والضغوط من الكتل واألحزاب، 
اضافة اىل ذل�ك فإنه أدار اجتماعات مجل�س الوزراء بدال 
عن رئيس الوزراء  املس�تقيل عادل عبد املهدي، وألكثر من 

اجتماع.
ربم�ا يك�ون ما نكتب�ه متأخرا ج�دا كون رئي�س الوزراء 
املكلف قد خطى خطوات كبرية يف إطار تش�كيل حكومته 
املقبل�ة، لك�ن يبق�ى يحدون�ا األمل ب�أن يكون لل�وزراء، 
اصح�اب الخ�رة واالختصاص من الناجح�ي بإدارة دفة 
وزاراتهم كش�خص الس�يد وزي�ر املالية الح�ايل، من باب 
إنص�اف من نراه مناس�با يف ه�ذا التوقي�ت، خصوصا أن 
مهم�ة الحكومة املقبل�ة هي مهمة صعبة، وس�تقع عىل 
عاتقه�ا اج�راء االنتخاب�ات املبك�رة وتقدي�م املوازنة اىل 
الرملان والتي هي عمود االقتصاد العراقي، فهل سنش�هد 
وزارات جديدة تضم بي دفتها وزراء يجمعون بي الخرة 
والكفاءة والنزاهة، أو ان عيص الكتل السياسية واألحزاب 
س�تقف حائال دون تمريرها يف الرملان  من باب كل يغني 
عىل لياله، وكل يسري وراء مصالحه، ويطلب إعادة تنصيب 
وزرائ�ه الذين كان�وا يف الحكومة الس�ابقة للنظر اىل قادم 
االي�ام بروح األم�ل والتفائل وإعط�اء كل ذي حق حقه؟.. 

وان غدا لناظره لقريب.

د. ناظم الربيعي

بغداد/ الزوراء:
وج�ه البن�ك املرك�زي العراق�ي، ام�س الثالثاء، 
املصارف واملؤسس�ات املالية بااللتزام باستيفاء 
العم�والت املقررة مس�بقاً بإعماماته. من جانب 
اخر، حافظت مبيعات البنك املركزي العراقي عىل 

ارتفاعها امللحوض.
وق�ال البن�ك املرك�زي العراق�ي يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نس�خة من�ه، إن »عىل جميع املصارف 
واملؤسس�ات املالية بااللتزام باستيفاء العموالت 

املقررة مسبقاً بإعماماته والتي تتمثل باآلتي:
-1 عمول�ة ال�رشاء ع�ن طري�ق نق�اط البي�ع : 

مجاناً.
2- عمول�ة الس�حب النق�دي م�ن خ�الل نقاط 
البي�ع )0,006 م�ن املبل�غ( ح�د ادن�ى )2,000 
دين�ار عراقي( أي 6,000 دينار لكل مليون دينار 
عراقي، ويف حال سحب مبلغ 333,000 دينار فما 
دون فتطب�ق اقل عمول�ة، وتبل�غ )2,000 دينار 

عراقي(.
3- عمول�ة الس�حب النقدي من خ�الل الرصاف 
اآليل : )0,004 م�ن املبلغ املس�حوب( اقل عمولة 

)1,000 دينار عراق�ي(، أي 4,000 دينار عراقي 
لكل مليون دينار، ويف حال سحب مبلغ 250,000 
دين�ار عراق�ي او اق�ل تطب�ق اقل عمول�ة وتبلغ 

)1,000 دينار عراقي(.
م�ن جانب اخر، حافظت مبيع�ات البنك املركزي 
العراق�ي عىل ارتفاعها امللح�وض، امس الثالثاء، 
وص�ل اىل 232 ملي�ون دوالر يف مزاد بي�ع العملة 
الس�ابق  امل�زاد  يف  س�جلت  ان  بع�د  األجنبي�ة، 
ي�وم  يف  واملنف�ذ  دوالر،  ملي�ون   242,005,206
االثن�ي املايض. وأظه�رت بيانات البن�ك املركزي 
العراق�ي إن »إجم�ايل البيع النق�دي منها بلغ 24 
ملي�ون دوالر. أما إجم�ايل البيع ألغ�راض تعزيز 
االرصدة يف الخ�ارج )حواالت، اعتمامدات(، فبلغ 
208,870,650، وإجم�ايل املبيعات الكلية س�جل 
232,870,650. ولف�ت اىل ان »س�عر بيع املبالغ 
املحولة لحس�ابات املص�ارف يف الخارج }1190{ 
دينار لكل دوالر، وهو سعر البيع النقدي نفسه«. 
وقال املركزي إن املبيعات املنفذة بمزاد امس هي 
نتائ�ج نافذة بيع العملة األجنبي�ة لليوم االربعاء 

املوافق 2020/2/19.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
أع�ىل  إىل  الذه�ب  أس�عار  ارتفع�ت 
مستوياتها يف أس�بوعي، امس الثالثاء، 
يحفزه�ا الطلب عىل امل�الذات اآلمنة بعد 
تحذي�ر من أب�ل بش�أن اإلي�رادات، مما 
س�لط الضوء عىل التداعيات املالية لوباء 

فريوس كورونا يف الصي.
بتوقي�ت   0717 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينتش، كان الس�عر الف�وري للذهب 
مرتفع�ا 0.4 باملئ�ة إىل 1586.93 دوالرا 
لألوقي�ة )األونص�ة(. ويف وق�ت س�ابق 
من الجلس�ة، الم�س املع�دن ذروته منذ 
الثالث من فراير/ شباط عند 1587.40 

دوالرا.
وتقدمت عق�ود الذهب األمريكية اآلجلة 

0.2 باملئة إىل 1590 دوالرا.
وقال�ت، مارجري�ت يان�ج ي�ان، محللة 
السوق لدى يس.إم.يس ماركتس: ”أسواق 
آس�يا واملحيط الهادي فتحت عىل تراجع 

واس�ع النطاق... املستثمرون يساروهم 
حاليا قل�ق بالغ حيال األث�ر االقتصادي 
لف�ريوس كورونا، فض�ال عن تأثريه عىل 

ثقة الرشكات والطلب االستهالكي.“
وخفض�ت أب�ل توقع�ات إي�رادات الربع 
األول من العام بفعل التعطيالت الصينية 
الناجمة عن الف�ريوس، وتقلص الطلب 
من الس�وق الصينية، مما أفىض بحسب 

مارجريت إىل عزوف عن املخاطرة.
وأب�ل م�ن أكر ال�رشكات الغربي�ة التي 

ستتأثر سلبا بتفي املرض.
ويف املع�ادن النفيس�ة األخ�رى، اس�تقر 
البالدي�وم عن�د 2522.79 دوالرا لألوقية 
يف املعام�الت الفورية بع�د أن اقرتب من 
ذروة ش�هر عند 2538.25 دوالرا يف وقت 

سابق من الجلسة.
 17.86 إىل  باملئ�ة   0.6 الفض�ة  وزادت 
دوالرا، يف ح�ي صعد البالت�ي 0.5 باملئة 

مسجال 973.49 دوالرا لألوقية.

تفشي »كورونا« يدفع املعدن األصفر 
للصعود جمددًا
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العب الوحدة االماراتي إمساعيل 
مطر ينتقد أرضية ملعب أربيل

بغداد/ متابعة الزوراء
انتق�د األس�طورة اإلماراتية، العب الوحدة االماراتي، اس�ماعيل مط�ر، ارضية ملعب 

فرانسوا حريري يف أربيل بصورة له عىل موقع االنستغرام.
ون�ر مطر صورة لحذاء اللعب الخاص به وهو مغطى بالطني بس�بب ارضية امللعب 

السيئة.
وفاز الوحدة عىل الرطة بهدف وحيد جاء يف الوقت القاتل من املباراة.

وظهرت ارضية ملعب فرانس�وا حريري بشكل يسء، ولم تساعد عىل تقديم الفريقني 
إلداء جيد.

أصفر وأمحر

رئيس جملس القضاء يبحث مع عليوي ومحودي تعزيز عمل اللجنة األوملبية

سالم شاكر ينضم إىل اجلهاز الفين لكرة األنيق اإلصابة تنهي موسم العب نفط الوسط زكريا اإلمساعيلي

بغداد/ متابعة الزوراء
اك�د مدرب منتخب الناش�ئني لك�رة القدم، عماد محم�د، ان فريقه 
يفتق�د للدعم امل�ادي، فيما اكد ان�ه تم القضاء عىل التزوير بنس�بة 

.90%
وق�ال محم�د إن “منتخب الش�باب يمتلك العبني رائع�ني، والبعض 
منهم أعمارهم اقل من السن املسموح بها، وهذا االمر ايضاً الحظه 

النجم الدويل السابق عدنان درجال خالل زيارته لنا أمس”.
وأوضح أن “الكادر التدريبي قىض عىل التزوير بنسبة %90، ال اريد 
ان�ا اق�ول %100 كي ال يتهمون�ي باملبالغة، لكني واثق من س�المة 

اعمار جميع الالعبني”.
يذكر ان منتخب الناش�ئني تم تش�كيله مجدداً بقيادة عماد محمد، 
بعد حل املنتخب الس�ابق وفضيحة التزوير التي طالته قبل اكثر من 

عام بسبب التزوير.

بغداد/ متابعة الزوراء
علق قائد نادي القوة الجوية، حمادي احمد، عىل فوز فريقه األول يف 

بطولة الدوري املمتاز لكرة القدم.
حم�ادي ق�اد الصقور للف�وز عىل نفط ميس�ان 1-2، بعدم س�جل 
ثنائية فريقه يف اللقاء الذي أقيم عىل ملعب الشعب الدويل، اول امس 
االثنني.وقال حمدي يف منش�ور عىل “فيس�بوك”: “جمهورنا العزيز 
عش�اق الوط�ن االزرق العري�ق.. الف مبارك هذا الف�وز الذي تحقق 
بفض�ل تكات�ف الجميع م�ن ادارة وكادر تدريب�ي والعبينا االبطال، 

وخلفهم عشاق رائعون كانوا خري سند لنا نحن الالعبني”.
وأض�اف أن “الالعبني قدموا اداًء طيباً طيل�ة دقائق املباراة، واخص 
بالذك�ر زمييل املبدع ايمن حس�ني الذي س�اعدني كث�رياً، وكان خري 
ع�ون يل داخل ارضي�ة امللعب.. مع بقي�ة الالعبني االبط�ال، ادعموا 

جميع الالعبني من اجل اإلنجاز”.

بغداد/ متابعة الزوراء
الس�ابق،  ال�دويل  النج�م  وص�ل 
عدنان درجال، اىل اململكة العربية 
السعودية لحضور كأس العرب.. 
الس�عودية  اىل  درج�ال  وذه�ب 
بدعوة من اللجنة املنظمة لكأس 

العرب تحت 20 عاما.
وعق�د درجال، خ�الل تواجده يف 
بغ�داد، اجتماعات م�ع عدد من 
اعض�اء الهيئ�ة العام�ة لكتل�ة 
زي�ارة  اىل  اضاف�ة  املعرتض�ني، 

منتخب الناشئني.

مدرب منتخب الناشئني: نفتقد للدعم 
وقضينا على التزوير بنسبة كبرية جدا

محادي أمحد يطالب مجهور الصقور 
بدعم الفريق لتحقيق لقب الدوري

عدنان درجال يصل إىل السعودية 
حلضور بطولة كأس العرب

سعد قيس: املليارات ال جتلب البطوالت 
للشرطة إن غاب التخطيط

بغداد/ متابعة الزوراء
بحث رئيس مجلس القض�اء األعىل، فائق 
زي�دان، مع النائب عب�اس عليوي ورئيس 
اللجنة االوملبية رعد حم�ودي ونائبه فالح 
حسن، تعزيز عمل اللجنة األوملبية ومسرية 

الرياضة العراقية.
وذكر بي�ان عن مكت�ب زي�دان: ان األخري 
“اس�تقبل، ام�س يف مكتبه، رئي�س لجنة 

الش�باب والرياضة الربملانية النائب عباس 
علي�وي، ورئيس اللجن�ة األوملبية العراقية 
الكابتن رعد حمودي، ونائب رئيس اللجنة 

األوملبية العراقية الكابتن فالح حسن”.
وأوضح أن “رئي�س مجلس القضاء األعىل 
الضي�وف تعزي�ز  بح�ث باالجتم�اع م�ع 
عم�ل اللجن�ة األوملبية، ومس�رية الرياضة 

العراقية”.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد النجم الدويل الس�ابق، س�عد قيس، ان 
امللي�ارات ال تجلب البط�والت يف حال غاب 

التخطيط والتنظيم.
وكان الرط�ة خرس  به�دف نظيف أمام 
الوح�دة اإلماراتي به�دف دون رد يف دوري 

ابطال اسيا.
وق�ال قي�س يف تغريدة ع�ىل “تويرت”: “ان 

َتخرس ث�الث مباريات وتتعادل بمباراة من 
اصل اربع مباريات رسمية، وتدخل مرماك 
تسعة أهداف وتسجل هدفا وحيدا، فهناك 

خلل ومشكلة كبرية تحتاج لحلول”. 
 وأض�اف ان “املليارات ال تجل�ب البطوالت 
إن غ�اب التنظيم والتخطي�ط واالحرتافية 
بمعناها الحقيقي.. املشكلة ادارية وفنية.. 

عن نادي الرطة أتكلم”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أنهت اإلصابة موسم محرتف نفط الوسط املغربي، 
زكري�ا اإلس�ماعييل، بع�د تعرض�ه لإلصاب�ة اثناء 
تسجيله لهدف يف مرمى أمانة بغداد يف الجولة األوىل 

للدوري.
وق�ال زكري�ا اإلس�ماعييل “تم تش�خيص اإلصابة 
بتمزق يف الوتر الخلفي يف منطقة الكاحل، والتقرير 
الطبي أكد غيابي ملدة أربعة أشهر، وبالتايل قد أغيب 

عن الفريق لنهاية املوسم”.
وتاب�ع: “كن�ت أطمح ملواصلة املس�رية مع زمالئي 

للمنافسة عىل اللقب، لكن اإلصابة قتلت حلمي”.
وبني أنه ش�عر باأللم بعد تسجيله الهدف يف املباراة 

االفتتاحية، مضيفا أنه كان حزينا ملغادرة اللقاء.
وأش�ار إىل أن�ه يتمنى التوفيق للفريق بمش�واره يف 
املوس�م الح�ايل، وأن يواصل انتصاراته واملنافس�ة 

بقوة عىل اللقب.
يشار إىل أن زكريا اإلسماعييل يمثل نفط الوسط منذ 

املوسم املايض، ويعد من الركائز املهمة بالفريق.

بغداد/ الزوراء
قررت الهيئة اإلدارية لن�ادي الطلبة الريايض إضافة 
العب املنتخب الوطني والطلبة السابق، الكابتن سالم 
ش�اكر، ضمن الجهاز الفني لفريق الكرة املشارك يف 

الدوري املمتاز .
وبارش نجم املنتخب الوطني السابق بعمله اىل جانب 
الكادر التدريبي للفريق الطالبي بقيادة الكابتن احمد 
خل�ف، وتعد اضاف�ة كابتن االنيق الس�ابق اىل الكادر 
التدريبي خطوة مهمة ومكس�با كون�ه من اصحاب 
الخ�ربة الكب�رية كالع�ب، ووض�ع الثقة ب�ه كمدرب 

مساعد ملا يمتلكه من رصيد يف املالعب .
يش�ار إىل ان النجم الدويل الس�ابق س�الم شاكر أعلن 
اعتزال�ه اللع�ب وانهاء مس�ريته الكروي�ة كالعب يف 
املوس�م الحايل، وس�يخوض اول تجرب�ة تدريبية مع 

ناديه الطالبي .
واق�رتب الالع�ب ال�دويل الس�ابق، ع�يل عب�اس، من 
االنضمام اىل صفوف نادي الطلبة لتمثيله يف املوس�م 

الحايل.
التدريب�ات  اىل  انض�م  عب�اس  أن  الن�ادي  وأوض�ح 

الجماعي�ة للفري�ق، حيث ي�رف ال�كادر التدريبي 
عىل مس�تواه لحسم مسألة انتقاله بشكل رسمي اىل 

صفوف الفريق.
يذك�ر ان عباس س�يعوض الالعب، س�يف س�لمان، 
الذي تم استبعاده من قبل املدرب احمد خلف ألسباب 

فنية.
ومن جهته�ا، أعرب�ت إدارة نادي الطلب�ة عن ثقتها 
بالكادر التدريبي والعبي االنيق يف املنافس�ة عىل لقب 

دوري الكرة املمتاز.
وق�ال عضو الهيئ�ة اإلدارية للن�ادي، وميض خرض: 
إن “نادي الطلبة بإمكانه املنافس�ة عىل لقب الدوري 
املمتاز بالرغم من الخس�ارة امام ال�زوراء يف الجوية 

األوىل من املسابقة”.
وأض�اف أن “إدارة نادي الطلبة تثق بالكادر التدريبي 
والالعب�ني لب�ذل املزيد من الجهود م�ن اجل مواصلة 
األداء الجي�د، وتحقي�ق النتائ�ج اإليجابي�ة يف ق�ادم 

املباريات”.
تجدر اإلش�ارة اىل ان ن�ادي الطلبة جدد ثقته بالكادر 

التدريبي احمد خلف، وجميع قراراته الفنية.

مهند علي: سأجتهد من أجل جناح جتربيت يف الربتغال وأطمح للعب يف الدوريات الكربى
صفاء هادي يلتحق مبعسكر فريقه يف اسبانيا

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد مهاجم املنتخب الوطني لكرة القدم 

ون�ادي بورتيمونين�ي الربتغايل، مهند 

ع�يل، ان فريقه الحايل س�يكون نافذته 

لالنتقال إىل فريق اكرب.

عيل س�يلعب يف صفوف بورتيمونيني 

عىل س�بيل اإلعارة حتى نهاية املوس�م 

مع أحقية الراء.

وقال مهند عيل، خالل تقديمه لوس�ائل 

اإلعالم الربتغالي�ة: “انتقلت إىل صفوف 

بورتيمونيني من اجل مساعدة الفريق 

واالرتقاء يف سلم الرتتيب”.

يمتل�ك  “بورتيمونين�ي،  ان  وأض�اف 

العب�ني مميزي�ن، ولديه جمه�ور رائع 

أتمنى ان يساند الفريق والالعبني”.

وأوض�ح ان “بورتيمونين�ي س�يكون 

نافذتي لالنتقال إىل فرق اكرب، اسأل الله 

التوفيق يف محطتي الجديدة”.

وق�دم ن�ادي بورتيمونين�ي الربتغايل 

نجم الكرة العراقية، مهند عيل، رسميا، 

بع�د انضمامه للفريق مع�ارا من نادي 

الدحيل القطري.

ويس�عى مهن�د ع�يل لخ�وض تجرب�ة 

أوروبي�ة ناجح�ة بعد مهمة ل�م يكتب 

له�ا النج�اح يف الدوري القط�ري، لقلة 

مشاركاته يف أغلب املباريات. 

م�ع  ع�يل  مهن�د  تجرب�ة  وس�تكون 

بورتيمونيني فرصة حقيقية لالنطالق 

نحو الدوريات األوروبية.

وكان الدحيل قد ضم مهند عيل يف صيف 

العام املايض من نادي الرطة العراقي، 

بعقد يمتد 5 سنوات.

وتضم قائمة الدحيل نجوما عدة يف خط 

الهج�وم عىل غ�رار الكرواتي املخرضم 

ماندزوكيت�ش، ونج�م منتخ�ب قط�ر 

املع�ز عيل، األمر الذي أثر كثريا يف فرص 

الالعب العراقي يف الفرتة املاضية.

الع�ب  اجت�از  منفص�ل،  س�ياق  ويف 

املنتخ�ب الوطن�ي بكرة الق�دم، صفاء 

هادي، الفحص الطب�ي لفريقه كريليا 

س�وفيتوف.. ه�ادي اجت�از الفح�ص 

الطب�ي  بنج�اح  يف روس�يا، وتوجه اىل 

اس�بانيا، لاللتح�اق بمعس�كر فريقه 

الجديد كريليا س�وفيتوف.كما سيقوم 

الفريق بتقديم الالعب  لوس�ائل االعالم 

بشكل رسمي. 

وحصل هادي عىل موافقة نادي الرطة 

وكتاب االستغناء من اجل االنضمام اىل 

صفوف س�وفيتوف الذي يحت�ل املركز 

الثالث عر بالدوري الرويس.

جثري: دفعنا مثن إهدار الفرص 
أمام تونس

أربيل يهزم احلدود يف الدوري املمتاز

بغداد/ متابعة الزوراء 
أكد مدرب منتخب ش�باب العراق، 
ال  فريق�ه  أن  جث�ري،  قحط�ان 
يستحق الخس�ارة أمام تونس، يف 
افتت�اح بطول�ة كأس العرب دون 

20 سنة.
وحقق منتخ�ب تونس الفوز عىل 
 ،1�2 منتخبن�ا الش�بابي بنتيجة 
يف الجول�ة األوىل للمجموعة األوىل 

للبطولة املقامة يف السعودية.
وقال جث�ري “منتخبنا قدم مباراة 
س�هلة  فرص�ا  وأضعن�ا  جي�دة، 
ودفعن�ا ثمنه�ا باس�تقبال هدف 

بوقت متأخر صعب تعويضه”.
وأض�اف: “منتخ�ب تون�س بطل 

إفريقي�ا ولي�س س�هال، م�ع ذلك 
كنا األفضل يف املباراة، ونس�تحق 
ع�ىل  التع�ادل  بنقط�ة  الخ�روج 

األقل”.
وتابع: “كأس العرب محطة إعداد 
مهمة لبطولة آس�يا، واملش�اركة 
يف مث�ل ه�ذه البطول�ة التي تضم 
منتخبات جي�دة، تع�ود بالفائدة 

عىل منتخبنا”.
وأردف: “س�نمنح جميع الالعبني 
فرصة املش�اركة من أجل تحضري 

الفريق لكأس آسيا”.
وختم: “لم نحظ بتحضري يناسب 
البطولة، رغم أن الفريق يمثل نواة 

حقيقية للمنتخبات الوطنية”.

بغداد/ الزوراء:
حقق نادي أربيل، امس الثالثاء، الفوز عىل نادي الحدود يف الجولة االوىل 

من الدوري الكروي املمتاز عىل ملعب فرانسوا حريري.
ويدين أربيل بهذا الفوز لالعبيه بارزان ش�ريزاد الذي سجل الهدف االول 
للقلعة الصفراء يف الدقيقة 18، فيما س�جل العب الجبل االس�ود داركو 

ماركوفيتش الهدف الثاني يف الدقيقة 78.
بينما سجل هدف الحدود الوحيد الالعب حسني نجم يف الدقيقة 28.



حرم مانشس�ر يونايتد مضيفه تش�يليس من االطمئنان عىل مركزه الرابع بعدما هزمه 2 - 0 يف األس�بوع 
السادس والعرشين من مسابقة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم. ورضب مانشسر يونايتد أكثر من عصفور 
بحجر واحد، بعدما خرج من نتائجه السلبية )حصد نقطة يف آخر ثالث مباريات(، وانفرد باملركز السابع 
وقلل فارق النقاط مع تش�يليس. ووّقع الفرنيس مارسيال عىل هدف مانشسر يونايتد األول برضبة رأس 

محكمة مرجماً عرضية بيس�اكا )45( فش�ل األرجنتيني كابايريو يف التعامل معها. ودفع تشيليس فاتورة 
إه�داره للفرص الس�هلة من خالل البلجيكي باتش�واي ليأت�ي الهدف الثاني عرب املداف�ع ماغواير )66( 

مس�تغالً كرة م�ن الوافد الجديد الربتغايل برونو فرينانديز. ول�م تنفع تبديالت المبارد 
ال�ذي زّج بالفرن�يس جريو )ألغي له هدف�اً بداعي التس�لل 77( ومونت الذي 

تصدى القائم لتس�ديدته القوي�ة )89( لتتواصل نتائ�ج الفريق اللندني 
السلبية بغيابه عن لغة االنتصارات للمباراة الرابعة توالياً يف املسابقة.
ورفع مانشسر يونايتد رصيده إىل 38 نقطة يف املركز السابع بفارق 

ثالث نقاط عن تش�يليس الرابع )41 نقط�ة(، تحت أنظار توتنهام 
الخامس )40( وشيفيلد يونايتد السادس )39(.

قل�ب نادي اله�الل الس�عودي حامل اللقب 
تأخ�ره ليحق�ق الف�وز خ�ارج ملعبه عىل 
شباب األهيل دبي اإلماراتي 2 - 1 عىل ستاد 
راش�د يف دب�ي، ضم�ن الجول�ة الثانية من 
منافسات املجموعة الثانية يف دوري أبطال 

آسيا 2020.
وتقدم شباب األهيل عرب هدف يوسف جابر 
يف الدقيق�ة 24، قبل أن ي�رد الهالل بهدفني 
ع�ن طري�ق املهاج�م الفرن�يس بافيتمب�ي 

غوميز )36 و72(.
وشهدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة 
ف�وز باختاكور األوزبكي عىل ضيفه ش�هر 
خودرو اإليراني 3 - 0 عىل س�تاد باختاكور 

يف طشقند.
وتص�در باختاكور ترتيب املجموعة برصيد 
6 من مباراتني، بفارق األهداف أمام الهالل، 
يف ح�ني بق�ي رصيد ش�باب األهيل وش�هر 

خودرو خالياً من النقاط.
غل�ف الح�ذر الرب�ع س�اعة األوىل من عمر 
اللق�اء وكان أب�رز م�ا في�ه افتق�اد الهالل 
لنجم�ه عبدالله عطيف الذي خ�رج بداعي 
اإلصاب�ة مبك�راً وحل بدالً عن�ه محمد كنو 
)16(. وكرس املهاج�م الفرنيس بافيتيمبي 
غومي�ز الصمت عندما تس�لم كرة عرضية 
زاحفة م�ن زميله سيباس�تيان جيوفينكو 
لكن�ه كرته مرت س�هلة إىل أحضان حارس 

شباب األهيل دبي ماجد نارص )23(.
لكن ش�باب األه�يل كان املبادر بالتس�جيل 
عندما نف�ذ األرجنتيني فيدريك�و كارتابيا 
ركل�ة ركنية متقنة عىل رأس يوس�ف جابر 
ال�ذي ارتقى فوق الجمي�ع وعكس الكرة يف 

الشباك هدفاً أوالً للفريق اإلماراتي )24(.
وكاد سالم الدورسي أن يأتي بهدف التعادل 
بع�د أن تس�لم كرة داخ�ل منطق�ة الجزاء 
وس�ددها يف منتص�ف املرم�ى لك�ن ماجد 
ن�ارص كان لها باملرصاد )28(، وعاد نارص 
وأنقذ فريقه من جديد بعد أن أبعد تسديدة 

جيوفنكو التي جاءت من ركلة حرة مبارشة 
يف الدقيقة )35(.

ومارس جيوفنكو هوايات�ه بإزعاج الدفاع 
اإلمارات�ي وعك�س كرة عرضي�ة عىل رأس 
ب�دوره يف  أس�كنها  ال�ذي  زملي�ه غومي�ز 
الش�باك هدف التع�ادل لله�الل يف الدقيقة 
37، لينته�ي الش�وط األول بالتع�ادل ب�ني 
الفريقني بهدف ملثله. بدأ شباب األهيل دبي 
مهاجماً يف الش�وط األول وح�اول كارتابيا 
مباغت�ة ح�ارس اله�الل عبدالل�ه املعيوف 
لكن تسديدته مرت بسالم خارج الخشبات 
الث�الث )55(، وبطريق�ة مماثل�ة ج�اء رد 

الهالل عن طريق جيوفينكو )60(.
ث�م دان�ت األفضلي�ة لله�الل ال�ذي بس�ط 
س�يطرته ع�ىل مجري�ات اللعب يف وس�ط 
امللع�ب وترج�م ذلك به�دف التق�دم الثاني 
عندما عكس أندري�ه كاريللو كرة عىل قدم 
غومي�ز ال�ذي س�ددها قوية مألت ش�باك 

الحارس ماجد نارص )72(.
كم�ا أكد جيوفنكو نجوميته يف املباراة وقاد 
هجمات الهالل التي توالت وكانت تسديدته 
أن تصيب مرمى شباب األهيل لكنها جاءت 

فوق العارضة بقليل )74(.

تحرر ش�باب األهيل م�ن مناطقه بحثاً عن 
هدف التع�ادل لكن حارس اله�الل عبدالله 
املعيوف أنقذ فريقه من هدف محقق عندما 
تص�دى النفراد حارب عبدالل�ه الذي انطلق 
رسيع�ًا وتج�اوز الدف�اع لكن�ه لم يحس�ن 

التعامل مع املوقف )84(.
واس�تمرت النتيجة عىل حالها حتى جاءت 
صاف�رة النهاية بفوز ثان مس�تحق للهالل 

وخسارة جديدة لفريق شباب األهيل.
منافس�ات  م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  وتق�ام 
املجموع�ة يوم الثالث�اء املص�ادف 3 آذار/ 
مارس، حيث يلتقي شباب األهيل مع شهر 
خ�ودرو يف دبي، فيما يواج�ه الهالل نظريه 

باختاكور يف الرياض.
وكانت الجولة األوىل شهدت فوز الهالل عىل 
ش�هر خودرو 2 - 0 وباختاكور عىل شباب 

األهيل دبي 2 - 1.
وحصد ن�ادي باختاك�ور األوزبك�ي الفوز 
الثان�ي عىل التوايل بعدم�ا تغلب عىل ضيفه 
ش�هر خ�ودرو اإليران�ي 3 - 0 ع�ىل س�تاد 
باختاكور يف طشقند، ضمن الجولة الثانية 
م�ن منافس�ات املجموعة الثاني�ة يف دوري 

أبطال آسيا 2020.

و59(   56( س�ريغييف  ايغ�ور  وس�جل 
وس�ريزود عظم�وف )87( أه�داف الف�وز 

لصالح باختاكور.
وفاز نادي األهيل الس�عودي عىل االستقالل 
اإليران�ي 2 - 1 ع�ىل س�تاد جاب�ر ال�دويل 
الثاني�ة م�ن  الجول�ة  الكوي�ت، ضم�ن  يف 
منافس�ات املجموع�ة األوىل يف دوري أبطال 

آسيا 2020.
وس�جل س�لمان امل�ؤرش )17 م�ن رضب�ة 
ج�زاء و30( هديف األهيل، يف حني أحرز أمري 

مطهري )22( هدف االستقالل.
وشهدت املباراة الثانية ضمن ذات املجموعة 
ف�وز الوح�دة اإلماراتي خ�ارج ملعبه عىل 
الرشطة العراقي 1 - 0 عىل س�تاد فرانسوا 

الحريري يف أربيل.
وتصدر األه�يل ترتيب املجموع�ة برصيد 4 
نق�اط من مبارات�ني، بفارق ع�دد األهداف 
املسجلة أمام الوحدة، مقابل نقطة لكل من 

االستقالل والرشطة.
ظهرت رغبة الفريقني بالتسجيل منذ وقت 
مبك�ر من عمر اللقاء حي�ث كانت الرسعة 
يف الوص�ول إىل املناط�ق األمامي�ة الظاهرة 
األبرز خالل الربع س�اعة األوىل، واس�تثمر 
ذلك األه�يل حينما تعرض العب�ه مازن أبو 
رشار للعرقلة احتسبها الحكم رضبة جزاء 

نفذها سلمان املؤرش بنجاح )17(.
لك�ن رد االس�تقالل ج�اء رسيع�اً بع�د أن 
ارتك�ب مداف�ع األه�يل حس�ني عبدالغن�ي 
خط�أ يف تش�تيت الك�رة ليس�تغله املهاجم 
أمري أرس�الن مطهري وتوغل داخل منطقة 
الجزاء مسدداً الكرة بإتقان يف القائم األيمن 

ثم تابعت سريها إىل داخل املرمى )22(.
عاد األهيل وامتلك زمام املبادرة ومرر حسني 
عبدالغني كرة طويل�ة للرسيع عبدالرحمن 
غري�ب الذي عكس�ها بدوره ع�ىل طبق من 
ذهب لس�لمان املؤرش ليودعها بس�هولة يف 
الش�باك هدف التقدم الثان�ي )29(. وتألق 

حارس األهيل يارس املس�يليم عندما تصدى 
لرضبة الجزاء التي نفذها العب االس�تقالل 
الفري�ق  ليخ�رج   )40( غف�وري  فاوري�ا 
الس�عودي متقدم�اً بالنتيج�ة م�ع إطالق 

صافرة نهاية الشوط األول من اللقاء.
واس�تمرت الندية مع بداية الش�وط الثاني 
عندم�ا تس�لم أراش رض�ا كرة م�ن خارج 
منطقة الجزاء تصدى لها املس�يليم بنجاح 
)53(، رد علي�ه ع�يل االس�مري مب�ارشة 
بالطريق�ة ذاته�ا لك�ن كرته ج�اءت فوق 

العارضة.
وف�رض س�يناريو تق�دم األه�يل بالنتيجة 
واقع�اً جدي�داً عىل اللق�اء تمث�ل بالضغط 
رأس�ية  وكادت  التع�ادل  إلدراك  اإليران�ي 
مس�عود ريكي أن تعانق ش�باك األهيل لوال 
تألق حارسه يارس املسيليم يف إبعاد الخطر 

إىل ركلة ركنية )58(.
ومرت الدقائق مرسعة عىل الفريق اإليراني 
ال�ذي حاول كثرياً الوصول إىل مرمى األهيل، 
وألغ�ى حكم اللق�اء هدفاً للفري�ق اإليراني 

بسبب التسلل قبل النهاية بثالث دقائق.
واس�تمر التفوق الس�عودي بالنتيجة رغم 
س�يطرة االس�تقالل عىل مجري�ات اللعب، 
وتصدى حارس حس�ني حس�يني لتسديدة 
س�لمان امل�ؤرش وأبعده�ا بنج�اح إىل ركلة 
ركني�ة يف )1+90( ليعل�ن الحك�م بعد ذلك 

صافرة النهاية.
منافس�ات  م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  وتق�ام 
املجموعة يوم االثنني 2 آذار/ مارس، حيث 
يلتق�ي األهيل مع الرشطة يف جدة، والوحدة 

مع االستقالل يف أبوظبي.
وكانت الجولة األوىل شهدت تعادل الرشطة 
مع االس�تقالل 1-1 يف أربي�ل، والوحدة مع 

األهيل 1-1 يف أبو ظبي.
ويش�ار إىل أن أول فريقني من كل مجموعة 
دور  إىل  التأه�ل  بطاقت�ي  ع�ىل  يحص�الن 

ال�16.

أّكد الحارس الدويل اإلسباني السابق إيكر كاسياس ترشحه رسمياً ملنصب 
رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم.

وأعلن كاس�ياس )38 عاماً( الذي انتقل من ريال مدريد إىل بورتو يف العام 
2015، عرب حس�ابه عىل “توير” ترش�حه ملنصب رئيس االتحاد اإلسباني 
لك�رة القدم مؤكدا أنه أخرب رئيس ناديه الح�ايل باألمر ولم يتم بعد تحديد 
موع�د االنتخابات، لكن الحارس الس�ابق لريال مدريد واملتوج مع منتخب 
بالده بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامي 2008 و2012، قال إّنه أبلغ 

ناديه الحايل برغبته، حيث يبدو أّن قرار اعتزاله النهائي بات وشيكاً.
وتوقف كاسياس )38 عاماً( عن خوض املباريات منذ تعرضه ألزمة قلبية 

خالل حصة تدريبية مع بورتو يف األول من أيار/مايو املايض.
وكتب كاس�ياس عرب حس�ابه عىل “توي�ر”: “نعم، س�أخوض انتخابات 
رئاس�ة االتحاد اإلس�باني لكرة القدم عندم�ا تتم الدعوة لذل�ك”، مضيفاً 

“سنضع معاً اتحادنا عىل قمة أفضل كرة قدم يف العالم، إّنها إسبانيا”.
وأّك�د أّن�ه نقل ه�ذه الرغب�ة إىل إدارة بورتو، معرب�اً عن امتنان�ه العميق 

حيالها.

وتّم ربط اس�م كاس�ياس ألش�هر خلت برئاس�ة االتحاد اإلس�باني، وهو 
املنص�ب الذي يش�غله حالياً لويس روبيالي�س. وكان األخري يف رصاع دائم 

مع خافيري تيباس، رئيس رابطة الدوري )“ليغا”( حول قضايا عدة، بما يف 
ذلك إقامة مباريات مساء االثنني والجمعة، ومباريات خارج البالد، وتأجيل 

“كالسيكو” برشلونة وريال مدريد يف ترشين األول/أكتوبر املايض.
وش�دد كاس�ياس عىل “إننا نعمل بأق�ى درجات االح�رام والتصميم يف 
ترش�يحنا )...( ينتظرنا أكثر م�ن 23000 ألف ناخ�ب يف انتخابات نزيهة 

وشفافة، أعضاء الجمعية البالغ عددهم 139 عضواً سيقررون”. 
ويعترب كاسياس أحد أعظم حراس املرمى يف جيله، وخاض 167 مباراة مع 
منتخب إس�بانيا، وساهم يف قيادته للفوز بمونديال جنوب إفريقيا 2010، 

وكأس أوروبا 2008 يف سويرسا والنمسا، و2012 يف بولندا وأوكرانيا.
وع�ىل صعيد األندية ف�از مع فريقه الس�ابق ريال مدريد بخمس�ة ألقاب 
من الدوري املحيل ورفع كأس مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا ثالث مرات، 

باإلضافة إىل بطولة الدوري الربتغايل مرة واحدة مع بورتو.
وبحس�ب القواعد يجب إقامة االنتخابات يف النص�ف الثاني من هذا العام 
بع�د أوملبياد طوكي�و ولكن روبيالي�س طالب بتقديم موعده�ا إىل ما قبل 

أوروب�ا  يف كرة القدم التي تسبق األوملبياد.كأس 
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ميسي وهاميلتون يتشاركان 
جائزة لوريوس

ميالن يتجاوز كبوة الديربي 
سريعاً ويهزم تورينو

اعالم الكرتوني دوري أبطال آسيا..اهلالل يقلب الطاولة على شباب أهلي دبي وباختاكور يتصدر اجملموعة األوىل

كاسياس يؤكد ترشحه رمسياً لرئاسة االحتاد اإلسباني

ن�ال األرجنتين�ي ليونيل مي�يس والربيطاني لوي�س هاميلتون 
جائزة لوريوس العاملية كأفضل ريايض.

وتقاس�م مي�يس قائ�د برش�لونة اإلس�باني وهاميلت�ون بطل 
الفورم�وال وان الجائ�زة الت�ي أعل�ن عنها خالل حف�ل أقيم يف 

العاصمة األملانية برلني.
ولحق مي�يس وهاميلتون بالعديد من األبطال الذين نالوا رشف 
الفوز بالجائزة من قبل وعىل رأس�هم تيغر وودز والس�ويرسي 

فيدرر والجامايكي أوساين بولت.
وقال مييس الذي لم يحرض الحفل: “أعتذر بسبب عدم تواجدي 
يف هذا الحدث الليلة، أردت حقاً أن أكون هناك ولكن لألس�ف لم 

أتمكن من ذلك”.

تجاوز ميالن كبوة الس�قوط أمام ج�اره إنر، وفاز عىل ضيفه 
تورين�و بهدف وحي�د يف املرحلة 24 من ال�دوري اإليطايل لكرة 

القدم.
ووقع ع�ىل اله�دف الوحيد الكروات�ي أنتي ريبيت�ش 25، حني 

استغل تمريرة اإلسباني صامويل كاستييخو.
مي�الن الذي خرس من ج�اره إنر 4 - 2 املرحل�ة املاضية، صار 

رصيده 35 نقطة يف املركز الثامن.
ب�دوره تجمد رصي�د تورينو عن�د النقطة 27 يف املرك�ز الرابع 

عرش.
يذك�ر أن الروس�ونريي خ�اض الخميس امل�ايض ذهاب نصف 
نهائ�ي كأس إيطاليا وتعادل م�ع يوفنتوس بهدف لكل منهما، 
بانتظ�ار ما ستس�فر عن�ه موقعه اإلي�اب يف الرابع م�ن آذار/ 
م�ارس القادم. لكن قبل ذلك عليه مقابله فيورنتينا وجنوى يف 

الدوري.

نيمار بعيد عن االتفاق مع سان جريمان

اليويفا يقلص زمن مراجعة تقنية الفيديو بدوري األبطال

مانشسرت يونايتد يزيد معاناة تشيلسي وينعش آمال املالحقني

غوارديوال باق يف مانشسرت سييت برغم اإليقاف

مفكرة الزوراء

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة فرنس�ية، أم�س 
الثالث�اء، أن الربازي�يل نيم�ار دا س�يلفا، نجم 
باريس س�ان جريمان، م�ا زال بعيًدا عن تمديد 
عق�ده مع ن�ادي العاصم�ة الفرنس�ية. وكان 
نيم�ار حريًص�ا ع�ىل مغ�ادرة باري�س س�ان 
جريمان الصيف املايض والعودة إىل برش�لونة، إال 
أن القيمة املالية الكبرية التي طلبها ناديه، عطلت 
الصفقة. وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، 

فإن س�ان جريمان لم يبدأ بعد مفاوضاته من أجل تمديد عقد 
نيمار. وأشارت إىل أن الربازييل ليوناردو، املدير الريايض لسان 
جريم�ان، لم يطلب بع�د االجتماع مع ممثيل نيم�ار، من أجل 
حت�ى مفاتحتهم يف التجديد، م�ا يوحي بأن النادي الفرنيس ال 
يفك�ر يف هذا األمر، عىل األقل خالل الفرة الحالية.وكان إيريك 
أبيدال، املدير الريايض لربشلونة، رصح يف وقٍت سابق بأن ناديه 
س�يكرر محاوالته يف الصيف الستعادة نيمار.جدير بالذكر أن 

عقد نيمار مع سان جريمان يمتد ملوسمني مقبلني.

قال االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم )اليويفا( إنه 
وف�ر 15 ثانية من معدل الزمن الذي يحتاجه 
حك�م الفيديو املس�اعد لتصحي�ح قرار يف 
دوري أبطال أوروبا هذا املوس�م ليراجع 

املعدل إىل 90 ثانية.
وع�رب روبرت�و روس�يتي رئي�س لجنة 
الحكام باليويفا عن سعادته بطريقة 
اس�تخدام تكنولوجي�ا حك�م الفيديو 
املس�اعد يف البطول�ة لكنه ش�دد عىل 

أنها لألخطاء “الواضحة”.
وأوضح اليويفا أنه يف 108 مباريات 
يف التصفيات ودور املجموعات حتى 
اآلن تم تصحيح 27 قرارا بواس�طة 
حك�م الفيديو املس�اعد بمعدل قرار 

واحد كل 4 مباريات.
وأضاف روسيتي: “هذا يوضح كفاءة 
أداء الحكام. باإلضافة إىل ذلك نشعر أن 
الزمن لتصحيح القرار مهم. حتى اآلن 
هذا املوسم بلغ املعدل 90 ثانية أي أقل 

بنحو 15 ثانية عن املوسم املايض”.
انتق�ادات لتكنولوجي�ا حكم  وُوجه�ت 
الفيديو املساعد يف بعض البطوالت املحلية 

خاص�ة يف الدوري اإلنجليزي مع اإلش�ارة إىل أن تأثري 
التقنية أصبح أكرب من الحكام عىل أرض امللعب.

وشدد عىل أن القرار األخري يجب أن يكون للحكم عىل 
أرض امللع�ب مضيفا: “يجب أن أش�دد مرة أخرى أنه 
وبالتوافق مع اللوائح فحكم الفيديو املساعد لألخطاء 

الواضحة فقط وليس للحاالت املثرية للجدل”.
وأك�د اليويف�ا اس�تخدام تكنولوجي�ا حك�م الفيديو 
املس�اعد بداية م�ن أدوار خ�روج املغل�وب يف الدوري 
األوروب�ي ألول م�رة ه�ذا املوس�م ويف امللح�ق املؤهل 
لبطولة أوروبا 2020 يف م�ارس/ آذار والبطولة ذاتها 

أيضا الصيف املقبل.

يعت�زم امل�درب االس�باني جوس�يب غواردي�وال البق�اء عىل 
رأس الجهاز الفني ملانشس�ر س�يتي حتى ولو خرس النادي 
االنكلي�زي االس�تئناف الذي تقدم به أم�ام محكمة التحكيم 
الرياضية »كاس« بشأن عقوبة إيقافه ملوسمني عن املشاركة 
يف مس�ابقات ك�رة الق�دم األوروبي�ة، وذلك وفق م�ا أفادت 
تقاري�ر صحافية محلي�ة. وأعلن االتحاد الق�اري )»ويفا«( 
اس�تبعاد بطل انكلرا يف املوس�مني املاضيني عن املشاركة يف 
مسابقاته مدة عامني بسبب »خروقات خطرية لقواعد اللعب 
املايل النظيف« بني عامي 2012 و2016، اضافة لتغريمه 30 
ملي�ون يورو، يف قرار س�ارع س�يتي لتأكيد اس�تئنافه أمام 
»كاس«. ونقل�ت صحيفة »ذي تايم�ز« عن غوارديوال إبالغه 
مجل�س ادارة النادي والالعبني أنه س�يبقى يف ملعب االتحاد 
رغم االيقاف والتقارير التي تتحدث عن رغبة يوفنتوس بطل 

ايطاليا يف املواسم الثمانية املاضية، التعاقد معه.
وأف�ادت الصحيف�ة أن غوارديوال املتواجد ع�ىل رأس الجهاز 

لسيتي منذ صيف 2016، أبلغ نواياه لالعبني خالل اجتماع.
ونقلت ش�بكة »س�كاي س�بورتس« عن امل�درب قوله لهم: 
»انظروا، مهما كانت البطولة التي س�ننافس فيها، سأكون 
هنا. حتى ول�و وضعونا يف +ليغ تو+ )أدنى الدرجات املحلية 

للمحرفني( سأكون هنا«.
وش�دد عىل أن�ه »هذا ه�و الوقت ال�ذي يج�ب أن نبقى فيه 

سويا«.
وس�بق لغواردي�وال ان أبدى ثقته ب�إدارة النادي 

اإلنكليزي وم�ن املتوقع أن يك�رر املوقف الذي 
أبلغ�ه لالعبني، عش�ية اللقاء مع وس�ت هام 
الي�وم األربع�اء ضم�ن منافس�ات املرحل�ة 
السادس�ة والعرشي�ن من ال�دوري املمتاز، 
وذلك بح�ال عق�د مؤتم�را صحافيا أمس 
كان  اذا  م�ا  بع�د  يتأك�د  ول�م  الثالث�اء. 
غوارديوال ومدرب وس�ت هام االسكتلندي 
ديفيد موي�ز س�يتحدثان للصحافيني قبل 
املباراة، نظرا ألنهما قاما بذلك قبل موعدها 
األس�ايس يف التاسع من شباط/فرباير، قبل 

ان ترجأ بسبب األحوال الجوية.
وأش�ارت صحيفة »ذي صن« اىل ان املدرب 
السابق لفريقي برشلونة اإلسباني وبايرن 
ميوني�خ األملاني أبلغ أصدقاءه أنه س�يبقى 

م�ع فريقه الح�ايل أقله اىل ح�ني انتهاء عقده 
مع سيتي عام 2021.

وقال مصدر مقرب م�ن غوارديوال لصحيفة »ذي 
تلغ�راف« إن األخري »ليس من النوع الذي تراوده 

أوال فكرة الرحيل عندما تسوء األمور«، مضيفا 
ان اإلسباني »هادئ« حيال قرار االيقاف.

وأح�رز ابن ال��47 عام�ا لقب�ني يف الدوري 
املمتاز، إضافة اىل كأس انكلرا يف مناس�بة 

واحدة وكأس الرابطة االنكليزية مرتني.
تقاري�ر  اإلنكليزي�ة  الصح�ف  وأوردت 
متضارب�ة بش�أن الالعب�ني. ففي حني 
أفاد بعضه�ا عن رغبته�م بالبقاء مع 
الفري�ق بغ�ض النظر ع�ن الظروف، 
أش�ار بعضها اآلخر اىل عكس ذلك يف 

حال خرس النادي االستئناف.
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“الشارع” تواجه حملة إخوانية

هيئة اإلذاعة البريطانية تواجه أزمة مالية جديدة

بني صنعاء وتعز:احلوثيون واإلخوان يتناوبون على انتهاك حرية الصحافة
تعز/اليمن:

تواجه صحيفة الشارع اليمنية التي عادت إىل 
الص�دور يف نوفمرب امل�ايض، اعتداءات متكررة 
ومنع�ا من دخ�ول تع�ز وم�أرب الخاضعتني 
لهيمن�ة حزب اإلص�اح اإلخوان�ي، إضافة إىل 
حمل�ة تحريض يف املناب�ر القطري�ة واليمنية 
اإلخوانية، مماثلة ملا تعرضت له يف صنعاء قبل 

سنوات وأدى إىل توقفها.
ومنعت قوة عس�كرية تابعة مليليشيات حزب 
اإلص�اح اليمن�ي صحيف�ة “الش�ارع” م�ن 
الوص�ول إىل مكتبات وأكش�اك بي�ع الصحف 
يف مدين�ة تع�ز، وص�ادرت األع�داد املخصصة 
للمدين�ة واعتدت عىل املوزع واحتجزت أوراقه 

الرسمية.
وعاودت صحيفة “الشارع” املستقلة الصدور 
يف ع�دن يف نوفم�رب امل�ايض، بع�د إغاقه�ا يف 
صنع�اء لس�نوات م�ن قب�ل الحوثي�ني الذين 
فرضوا عىل وس�ائل اإلعام يف العاصمة، الوالء 
أو اإلغ�اق، واضطر الكثري م�ن الصحفيني إىل 
مغادرة املدينة بس�بب االنتهاكات والتهديدات 

املتواصلة.
ورغ�م املدة القص�رية لعودته�ا إال أنها تواجه 
للمرة الثالثة املص�ادرة واحتجاز املوزعني من 
قب�ل حزب اإلص�اح اإلخواني يف تع�ز، إضافة 
إىل هجمات من قبل املناب�ر القطرية واليمنية 
املوالي�ة لإلخوان، بس�بب تغطيته�ا اإلخبارية 
مدين�ة  يف  العس�كرية  للقي�ادات  وانتقاده�ا 
تعز، م�ع أن انتقاداتها تط�ال جميع األطراف 

السياسية يف اليمن.
ونرشت الصحيفة تقارير وتحقيقات ميدانية 
تكش�ف فس�اد ق�ادة الجي�ش يف تع�ز الت�ي 
تخض�ع لهيمنة ح�زب اإلصاح، واس�تيائهم 
ع�ىل مرتب�ات اآلالف م�ن الجن�ود، ورعايتهم 

لعصاب�ات مكون�ة م�ن ضباط وجن�ود تقوم 
بأعمال إجرامية يف املدينة، بينها السيطرة عىل 
من�ازل، ونه�ب ممتل�كات وأراض تتبع املئات 

من املواطنني يف املدينة.

وأك�د نائ�ف حس�ان ن�ارش ورئي�س تحري�ر 
صحيفة الش�ارع، أن قيادة مح�ور تعز تمنع 

صحيفة “الشارع” من دخول مدينة تعز.
وأش�ار إىل أن جنود “نقطة الهنجر” يف املدخل 

الجنوبي ملدين�ة تعز، كانوا قد صادروا ُنس�خ 
صحيفة “الش�ارع” املخصص�ة ملدينة تعز، يف 
نوفمرب )بعد أيام قليلة عىل عودتها لإلصدار(، 
ع الصحيف�ة، زكريا اليارسي،  واختطفوا موزِّ

وإح�دى الدراجات النارية وس�ائقها س�امي 
حمود سيف، ونقلوهما إىل جهة غري معروفة، 
يعتق�د أنه�ا مقر قي�ادة املحور العس�كري يف 
تعز، مش�ريا إىل أنه وبعد احتجاز دام أكثر من 
24 س�اعة، تم اإلف�راج عنهم. ولفت حس�ان 
إىل أن�ه منذ ذل�ك التاريخ منعت ق�وات محور 
تعز العس�كري صحيفة “الشارع” من دخول 
مدينة تعز، حيث قام مس�لحون بلباس مدني 
بتهديد أصحاب مكاتب وأكش�اك بيع الصحف 
يف املدينة بإحراق أكشاكهم ومكتباتهم يف حال 

قاموا ببيع الصحيفة.
ونوه أن السلطات العسكرية واملدنية الحاكمة 
ملحافظ�ة مأرب، والتي ينتمي قادتها إىل حزب 
اإلصاح، تواصل منع الصحيفة من التوزيع يف 

مدينة مأرب، منذ نهاية العام املايض.
ووف�ق ما ذك�رت الصحيف�ة يف بي�ان نرشته، 
تتع�رض الصحيف�ة اليوم إىل حمل�ة تحريض 
ضده�ا، مماثل�ة مل�ا تعرض�ت ل�ه يف صنع�اء 
ع�ام 2016، م�ن قب�ل قياديني حوثي�ني، كما 
ت�م االعت�داء حينها عىل رئي�س التحرير نائف 
مم�ا  تهدي�دات  العامل�ون  وواج�ه  حس�ان، 

اضطرها للتوقف.
الصحاف�ة يف  أن  وذك�ر صحفي�ون يمني�ون 
الب�اد تواجه أوضاعا كارثي�ة، فيما الصحافة 
املس�تقلة ن�ادرة، وم�ا تتع�رض ل�ه صحيفة 
الش�ارع متوقع ألنها توجه االنتقادات لجميع 
األط�راف يف الحكومة الرشعية وس�لطة األمر 
الواق�ع الحوثي�ة يف صنع�اء، ونتيج�ة لذلك ال 

مصلحة ألحد بحمايتها.
ودان�ت صحيفة “الش�ارع” اس�تمرار القوات 
التابع�ة لحزب اإلصاح يف مصادرة الصحيفة، 
واالعت�داء الجدي�د الذي قامت ب�ه عىل املوزع، 
وتهديد أصحاب املكتبات واألكشاك من العودة 

مجددا إىل بيع الصحيفة.
واعت�ربت ذل�ك اس�تمرارا للجرائم املمارس�ة 
ضدها من ِقَبل حزب اإلصاح والقوات التابعة 
ل�ه؛ التي تم�ي يف انته�اك عدوان�ي ممنهج 

للدستور والقانون.
وحمل�ت ح�زب اإلص�اح، وقيادة مح�ور تعز 
العس�كري، مس�ؤولية هذه األعم�ال املعادية 
لحرية الصحافة، واملنتهكة للدستور والقانون، 
وحري�ة ال�رأي والتعب�ري، وح�ق اليمني�ني يف 

الحصول عىل املعلومات.
وطالبت رئاس�ة الجمهورية ورئاس�ة الوزراء 
ومحاف�ظ تع�ز بالتدخ�ل لوض�ع ح�د له�ذه 
الترصفات املنتهكة للدس�تور والقانون، التي 
تق�وم به�ا الق�وات املوالي�ة لح�زب اإلصاح، 

والتابعة ملحور تعز العسكري.
وأكدت أن قسم التوزيع يف الصحيفة سيواصل 
إرسالها بشكل يومي إىل مدينة تعز، دفاعا عن 
حري�ة الصحافة ورفضا لانتهاكات التي تريد 
إلغاء ه�ذا الحق الدس�توري، والحد من حرية 

الرأي والتعبري.
ومن جهتها، دانت نقابة الصحفيني اليمنيني، 
يف بي�ان له�ا، مص�ادرة الصحيف�ة واحتجاز 

موزعها.
وأك�دت النقاب�ة، يف البيان، ع�ىل أّن الصحيفة 
تتعرض ملمارس�ات مخالفة للقانون ولحرية 
الرأي والتعبري وح�ق الحصول عىل املعلومات، 
محملة السلطات العسكرية كامل املسؤولية.

وطالبت النقابة الحكومة الرشعية بالتحقيق 
يف ه�ذه الترصف�ات وإيقافها ومحاس�بة من 

يقفون وراءها.
وج�ددت دعوته�ا لكاف�ة األط�راف إىل احرتام 
حرية الرأي والتعبري، وإيقاف التعامل العدائي 

تجاه الصحافة والصحفيني.

نواكشوط/متابعة الزوراء:
انتقلْت اىل رحمة الله الس�يدة الس�الكة بنت اس�نيد، رئيسة ش�بكة الصحفيات املوريتانيات 
وزوجة الشاعر املوريتاني األكرب احمدو عبد القادر بعد ازمة مرضية طارئة، واحدثت وفاتها 
صدمة يف األوس�اط الصحفية والثقافية املوريتانية لش�بكة عاقاتها وانش�طتها الواس�عة، 
رحمه�ا الله واس�كنها فس�يح جناته، وت�م تقديم التع�ازي ألهلها وارسته�ا وزوجها املبدع 

واالرستني الصحفية والثقافية املوريتانية.

تونس/وكاالت:
ن�ّددْت نقاب�ة الصحفيني التونس�يني برفض مكتب القنصل بس�فارة إيطالي�ا بتونس طلب 

الحصول عىل تأشرية تقّدم به فريق برنامج “الحقائق األربع” للقيام بمهمة صحفية.
وعربت النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني عن صدمتها لرفض مكتب القنصل بس�فارة 
إيطالي�ا بتونس طلب الحصول عىل تأش�رية تقّدم به الفريق الصحفي للربنامج األس�بوعي 

“الحقائق األربع” الذي تبّثه قناة الحوار التونيس الخاصة، للقيام بمهمة صحفية.
وقال�ت النقابة، يف بي�ان لها، إن فريق الربنامج قدم طلب تأش�رية بتاري�خ 29 يناير املايض 

للتنقل يف إيطالي�ا إلنجاز تقرير 
صحفي حول “الوضع يف إيطاليا 
ما بعد االنتخابات اإليطالية”، إال 
أنه تلقى إجاب�ة بالرفض بتعلّة 
“ع�دم وض�وح املهم�ة”. رغ�م 
أن القان�ون ال�دويل يضمن ذلك، 
واعتربت أن ه�ذا الرفض رضب 
لحري�ة التنقل والعمل الصحفي 
األنظم�ة  بممارس�ة  ويذّك�ر 
االس�تبدادية يف منع الصحفيني 

من ممارسة مهماتهم.
أن  م�ن  خش�يتها  أب�دت  كم�ا 

يعكس هذا القرار انحياز السفارة 
اإليطالي�ة بتون�س لصعود اليمني املتطرّف العن�رصي يف إيطاليا والذي يمثل�ه رئيس الوزراء 
جوزيبي كونتي، مش�رية إىل أنها وجهت مراس�لة إىل س�فري جمهورية إيطاليا بتونس عرّبت 
فيها عن استغرابها ودعته إىل التدارك العاجل لقرار “يعّد انتهاكا صارخا لجوهر حرية التنقل 

وحقوق اإلنسان وحرية الصحافة”.
وكتب مقدم الربنامج اإلعامي حمزة البلومي تدوينة عىل صفحته يف فيسبوك قال فيها “إن 
الس�لطات اإليطالية قررت عدم منح التأش�رية لفريقنا الصحفي )الحاصل س�ابقا عىل عدة 

تأشريات لدخول إيطاليا( بعد أن أعلمناها بهدف زيارتنا”.
وأض�اف البلوم�ي “نتذكر قبل ذلك كيف منعت تون�س فريقا تابعا للقناة الفرنس�ية الثانية 
من الدخول للتصوير يف تونس وماذا حصل عندها”.وتابع ”مع هذا منع الس�لطات اإليطالية 
لن يوقفنا عن متابعة حاالت الوفيات املس�تمرة يف حق التونس�يني وال الترصفات العنرصية 

لليمني املتطرف فيها ضد الجالية التونسية”.
ويذك�ر أن املنتدى التونيس للحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية عرّب يف يناير املايض عن تنديده 
ب�”تزايد سياس�ة الكراهية والعدوانية ضد املهاجرين التونس�يني م�ن قبل ‘اليمني املتطرف’ 
يف إيطاليا”. وجاء يف بيان للمنتدى أن وزير الداخلية اإليطايل األس�بق ماتيو س�الفيني وزعيم 
حزب الرابطة “أقدم عىل حركة مفعمة بالكراهية بعد أن قام برن جرس منزل مهاجر تونيس 

مقيم ببولونيا وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم ال؟”.
وقال املنتدى إن هذه الحركة االستعراضية الشعبوية تندرج يف سياق “تنامي كراهية األجانب 
وتحديدا التونس�يني منهم يف الخطابات والسياسات التي ينتهجها اليمني املتطرف يف إيطاليا 

من أجل التحشيد االنتخابي”. 

لندن/وكاالت:
“ب�ي. الربيطاني�ة  اإلذاع�ة  تواج�ه هيئ�ة 

بي.يس” أزمة جديدة ته�دد مصدر تمويلها 
اتج�اه الحكوم�ة إىل ع�دم  الرئي�يس، م�ع 
ماحقة املواطنني الذين ال يدفعون الرس�وم 

اإللزامية لإلعام السمعي البرصي.
وأعلنت وزي�رة الثقافة نيك�ي مورغن أنها 
ستس�تطلع اآلراء حول عدم تجريم التخلف 
عن الدف�ع، وإذا تمت املوافق�ة عىل اإلجراء 

سيدخل حيز التنفيذ يف أبريل 2020.
ويفاق�م ه�ذا اإلجراء م�ن مش�كات “بي.

بي.يس” التمويلية، حيث فقدت فئة الشباب 
وحرم�ت من التعرف�ة اإللزامي�ة بعد إعفاء 

الذين تفوق أعمارهم 75 عاما من دفعها.
والشهر املايض عمدت “بي.بي.يس” إىل إلغاء 
450 وظيف�ة يف أقس�ام التحري�ر. وتموي�ل 
وسائل اإلعام السمعية البرصية يف القطاع 
العام س�يعرض عىل بس�اط البحث يف العام 

2022 وسط توتر مع السلطات املحافظة.
وتعت�زم الهيئ�ة االعتم�اد أكثر ع�ىل اإلعام 
الرقمي، وإلغ�اء العديد من الربامج املكلفة، 
والرتكي�ز أكث�ر يف تغطياتها ع�ىل املواضيع 
االجتماعي�ة والثقافية وعال�م التكنولوجيا، 
م�ع احتفاظها بتغطية الش�أن الس�يايس، 

لخفض النفقات.

وقال�ت نيكي مورغن يف خط�اب يف لندن إن 
ع�ىل “بي.ب�ي.يس” “التأقل�م”، مش�رية إىل 
أن احتم�ال تغريم أو س�جن من يتخلف عن 
س�داد مبلغ ال�154.50 جنيها )183 يورو( 
س�نويا لم يعد قائما اليوم، لكنها أقرت بأن 
وقف املاحقات س�يؤدي “حتما” إىل خفض 

إيرادات املؤسسة.

ومن جهتها، أعلنت فيليبا تش�ايلدز رئيسة 
نقاب�ة “بيكت�و” يف مجموع�ة الس�معي – 
البرصي أن اإلجراء “ال معنى له”. وقالت يف 
بي�ان “يبدو أن ما يق�ف وراء ذلك هو رغبة 
الحكوم�ة الحالية يف عدم تفوي�ت الفرصة 

لرضب ‘بي.بي.يس’”.
وتعرض�ت املؤسس�ة لهجم�ات م�ن اليمني 

غم�رة  يف  السياس�ية  لتغطيته�ا  واليس�ار 
خض�م  يف  نفس�ها  ووج�دت  بريكس�ت. 
املعارك والحمات املتبادلة بني املعس�كرين، 
كل منه�ا يته�م اإلع�ام بمحاباة املعس�كر 
اآلخ�ر والتقليل من أهمية خيارات الش�عب 
الربيطان�ي بالخروج أو البق�اء من االتحاد 

األوروبي.
الترشيعي�ة يف  االنتخاب�ات  وخ�ال حمل�ة 
ديس�مرب رف�ض بوري�س جونس�ون إجراء 
مقابلة مع مراسل يف “بي.بي.يس” معروف 
بأس�لوبه الاذع ولم يعد وزراؤه يش�اركون 
يف الربنام�ج الصباح�ي ع�ىل إذاع�ة “ب�ي.

بي.يس4”.
كم�ا انتقد آالن راس�ربيدجر رئي�س تحرير 
الس�ابق يف مق�ال  “الغاردي�ان”  صحيف�ة 
يف مجل�ة “نيو ستاتس�مان” تغطي�ة “بي.

بي.يس” لربيكست قائا إن “الحياد ال يعني 
االبتعاد عن وظيف�ة الصحافة وهي تكوين 

جمهور واع”.
وبدورها، أعلنت تراييس برابن املتحدثة باسم 
الحزب العمايل، حزب املعارضة الرئييس، أن 
“مس�تقبل ‘بي.بي.يس’ مهدد فعا من هذه 
الحكومة املحافظة”. وأضافت “عدم تجريم 
التخلف عن سداد التعرفة اإللزامية سيحرم 

املؤسسة مبالغ مالية طائلة”.

سان فرانسيسكو/وكاالت:
 دع�ت منظمات حقوقي�ة إىل وقف 
ماس�نجر  ش�فرة  تعزي�ز  خط�ط 
وض�ع  يت�م  حت�ى  وإنس�تغرام 
الضمان�ات الكافية لعدم اس�تغال 
هذه الخدمات يف اإلس�اءة الجنسية 

لألطفال.
120 منظم�ة  ووقع�ت أكث�ر م�ن 
حقوقية م�ن مختلف أنحاء العالم، 
ش�بكة  يدع�و  مفتوح�ا  خطاب�ا 
التواص�ل االجتماع�ي فيس�بوك إىل 
الرتاج�ع ع�ن خطتها لتعزي�ز قوة 
تش�فري خدمات املحادث�ة الفورية 
والرتاس�ل عىل الش�بكة بدعوى أن 
هذه الخطوة ستس�مح باالستغال 
الجن�يس لألطفال باس�تخدام هذه 

الخدمات دون رصد الفاعلني.
الرئي�س  وكان م�ارك زوكرب�ريغ، 
التنفي�ذي ومؤس�س فيس�بوك، قد 
كش�ف يف العام املايض ع�ن اعتزام 
حماي�ة  طبق�ة  إضاف�ة  الرشك�ة 
أمنية لخدمات املحادثات والرتاسل 
كجزء من خطة ستتيح ملستخدمي 
االجتماع�ي  التواص�ل  تطبيق�ات 
واتس�آب  وه�ي  له�ا،  التابع�ة 
بتب�ادل  وإنس�تغرام،  وماس�نجر 

الرسائل من خالها.
وبحس�ب الخط�ة ف�إن فيس�بوك 
ماسنجر وإنستغرام سيستخدمان 
تقني�ة  واتس�آب  تطبي�ق  مث�ل 
“التش�فري بني الطرفيات” وهو ما 
يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غري 
املرس�ل واملس�تقبل رؤية الرسالة، 

بما يف ذلك أجهزة إنفاذ القانون.

ال�ذي  املفت�وح  الخط�اب  ويق�ول 
وقعته 129 منظمة حقوقية بقيادة 
“الجمعي�ة الوطني�ة ملنع القس�وة 
ضد األطفال” إنه يجب وقف خطط 
تعزيز شفرة ماس�نجر وإنستغرام 
حتى يتم وض�ع الضمانات الكافية 
الت�ي تضم�ن ع�دم اس�تغال هذه 
الجنس�ية  اإلس�اءة  يف  الخدم�ات 

لألطفال.
وأض�اف الخط�اب أن�ه “يف الوق�ت 
ال�ذي كان يمكنن�ا في�ه أن نتطلع 
إىل االس�تفادة من املبادرات املعقدة 
عىل مدى سنوات )لحماية األطفال 
من االس�تغال( نرى اآلن فيسبوك 

تغمض عينها” عن القضية.
وذك�ر الخطاب أنه ال يجب تعريض 
األطف�ال للخط�ر س�واء كان ذل�ك 
نتيج�ة قرارات تجاري�ة أو خيارات 

تصميمية.
دوت  ن�ت  “يس  موق�ع  وبحس�ب 
ك�وم” املتخص�ص يف موضوع�ات 
املنظم�ات  ف�إن  التكنولوجي�ا 
إىل  فيس�بوك  دع�ت  الحقوقي�ة 
آمن�ة”  “إج�راءات  يف  االس�تثمار 
ش�فرة  تعزي�ز  ي�ؤدي  أال  تضم�ن 
إىل  واملحادث�ة  الرتاس�ل  خدم�ات 
اإلرضار بس�امة األطف�ال، وتبادل 
الحكوم�ة وخ�رباء  البيان�ات م�ع 

حماية األطفال.
من ناحيتها قالت رشكة فيس�بوك 
إن حماية األطفال أثناء استخدامهم 
لإلنرتنت ه�و “أمر بال�غ األهمية” 
بالنس�بة لخط�ط التش�فري وأنه�ا 
تعمل بش�كل وثيق م�ع الحكومات 

القانون  إنف�اذ  واملنظمات وأجهزة 
ورشكات التكنولوجي�ا األخرى من 
أجل املحافظة عىل سامة األطفال.

األطف�ال  املعت�دون ع�ىل  وأصب�ح 
الرتاس�ل  تطبيق�ات  يس�تخدمون 
بص�ورة متزايدة، بما يف ذلك تطبيق 
مس�نجر من فيس�بوك، وذلك بغية 
اس�تدراج الضحايا، وتبادل الصور 
واملقاط�ع اإلباحية. وقد ارتفع عدد 
صور االعتداء الجنيس عىل األطفال 
م�ن اآلالف إىل ع�رشات املاي�ني يف 

السنوات القليلة املاضية.
املس�اعد،  الع�ام  املدع�ي  وق�ال 
س�وجيت رامان، إن املركز الوطني 

لألطفال املفقودين واملس�تغلني قد 
تلق�ى أكثر م�ن 18 مليون معلومة 
بشأن االعتداء الجنيس عىل األطفال 
عرب اإلنرتنت العام املايض، أكثر من 

90 يف املئة منهم من فيسبوك.
وق�د أكد رامان أن ما يصل إىل 75 يف 
املئة من هذه املعلومات “س�تندثر” 
إن كانت رشكات وس�ائل التواصل 
االجتماعي، مثل فيس�بوك، س�وف 

تطبق خطة التشفري.
مجل�س  يف  جمهوري�ني  أن  يذك�ر 
الش�يوخ األمريك�ي يعكف�ون عىل 
إعداد مسودة مرشوع قانون لحظر 

خاصية تشفري الهواتف الذكية.

وكتب رئي�س اللجن�ة القضائية يف 
مجلس الش�يوخ، لينديس غراهام، 
مس�ودة مرشوع القان�ون بعنوان 
“قانون الحد من إساءة االستخدام 
بالتكنولوجي�ا  واالس�تخفاف 

التفاعلية”.
وسيش�كل امل�رشوع “لجنة وطنية 
ملنع استغال األطفال عرب اإلنرتنت” 
لوضع قواعد إليجاد وإزالة محتوى 

استغال األطفال.
ويقرتح مرشوع القانون ترك منفذ 
للس�لطات القانوني�ة للتمك�ن من 
التي  الخصوصية  إع�دادات  تخطي 

تضعها الرشكات.

إصالح نظام الرسوم يضاعف أزمة “بي.بي.سي” املالية

تشفري الرتاسل معركة فيسبوك املقبلة

رحيل رئيسة شبكة الصحفيات 
املوريتانيات السالكة بنت اسنيد

تنديد تونسي مبنع إيطاليا فريقا 
تلفزيونيا من مهمة صحفية
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مصائر  ترتبط  الشمولية  األنظمة  يف 
أم  كانت  حقيقية  بالرموز،  البالد 
الرؤية  تتضّبب  كما  دعائيا،  مصنوعة 
انتظارا لنوبة إلهام علوية، وال تناَقش 
تصفيق  يتبعها  التي  النوبات  هذه 
بمدفعية  تمهيد  ويسبقها  جاهز، 
كل  يسوّغون  َمن  يطلقها  إعالمية 
تناسب  نغمات  ويعزفون  سياسة، 
الفوري،  واألجر  واملقام  القامة 
ورائدهم يف هذا السلوك سائق التاكيس 
يذهب  وإنما  الطريق  يختار  ال  الذي 
األفق  ويف  الراكب.  يريد  حيث  إىل 
الستنساخ  يمهد  ه  توجُّ حاليا  املرصي 
وقد  الشمولية،  النظم  تمثيالت  أسوأ 
لها  صيغة  من  طرفا  مرص  يف  جربنا 
املايض، وسترتاوح  القرن  يف ستينيات 
واملأساة؛  املسخرة  بني  إنتاجها  إعادة 
اإلنجاز  غياب  يف  التجييش  الستنبات 
االجتماعي واالقتصادي يف عهد جمال 

عبدالنارص.
بدال من مناقشة املسؤولية عن تصحري 

وتجفيف  املرصية  السياسية  الحياة 
للبحث  التمهيد  اآلن  يجري  منابعها، 
عن عالج سلطوي فوقي لبناء ديكور 
تستهدف  جماهريية  بتعبئة  سيايس، 
حشد املزيد من املصفقني، واالستهانة 
وعود  عىل  وعيه  تفتح  جيل  بذاكرة 
ثورة 25 يناير 2011، وطمس طموحه 
املرشوع إىل الحرية وترهيبه باحتمال 
 ،2030 عام  الحكم  إىل  اإلخوان  عودة 
وإغراء هذا الجيل بالفتة صارت عنوانا 
االصطفاف  يزيله  لن  إلحباط عمومي 
أو  يوليو”   3 “طالئع  شعار  تحت 
عزل  تاريخ  وهو  يوليو”،   3 “حركة 

محمد مريس يف 3 يوليو 2013.
كل  ألن  “تصّحر”؛  ال  “تصحري”  قلت 
متعّمد  بقضم  له،  اإلعداد  جرى  يشء 
للمساحات املخصصة لألداء السيايس 
العقول  كانت  اإلفاقة  وعند  الطبيعي، 
املؤهلة للتغيري قد أُجربت عىل الصمت، 
الذين  األسوار صحبة  وراء  أخفيت  أو 
فّكروا يف تنافس يكفله دستور 2014. 
أول  بكونه  له  خ  الدستور سيؤرَّ ولكن 
قبل  تغيريه  يجري  اجتماعي  عقد 
دستورية  مواد  خرجت  إذ  اختباره، 
مدى  تجربة  قبل  املحو  إىل  الُعلبة  من 
 140 رقم  املادة  وكانت  صالحيتها.  
الجمهورية  رئيس  أن  عىل  تنص 
ميالدية..  سنوات  أربع  مدة  “ينتخب 
ملرة  إال  انتخابه  إعادة  يجوز  وال 
واحدة”، كان الدستور ينص عىل ذلك، 
بإضافة   2019 أبريل  يف  تعديله  وتم 
مادة تسمح ببقاء عبدالفتاح السييس 

مدة  “تنتهي  إذ   ،2030 عام  حتى 
بانقضاء  الحايل  الجمهورية  رئيس 
ست سنوات من تاريخ إعالن انتخابه 
ويجوز   ،2018 يف  للجمهورية  رئيسا 

إعادة انتخابه ملرة تالية”.
“شبيبة  حشد  التعديل  تمرير  قبل 
يف  يكتبون  ممن  مبارك”  حسني 
الصحف الحكومية والخاصة جهودهم 
يف اإللحاح عىل تعديل دستور ال يزال يف 

الحضانة.

الذي يخيف نظام حكم صعد عام  ما 
2013 من عدّوه اإلخواني عام 2030؟ 
أو مسؤول  أو حكومة  إذا فشل نظام 
كفاءة  إثبات  يف  رشكة  يف  صغري 
سياسية وإدارية خالل 17 عاما، فلن 
يغني التخويف من انقضاض املرتبص. 
أن ينجح اإلخوان يف العودة فهذا دليل 
فراغ سيايس يسمح ملن نبذهم الشعب 
بالعودة.   2013 عام  كربى  غضبة  يف 
باإلنصات  شعبه  يأمر  حاكم  يوجد  ال 

إليه وحده إال رسول يوحى إليه، ولكن 
السييس يريد ذلك ويعلنه ويكرره.

 3 بعد  السيايس  الخطاب  مع  تجربتنا 
يوليو 2013 ال تطْمنئ. يف تجربة تعديل 
السييس،  بإشارة  األمر  بدأ  الدستور 
دستور  أن  إىل   ،2015 سبتمرب   13 يف 
ال  “والدول  نية،  بحسن  كتب   2014
ولم  فقط”.  الحسنة  بالنوايا  تبنى 
التحذير  بمغامرة  أمني  ناصح  يتطّوع 
إىل  استنادا  دولة  ببناء  االنحراف  من 

أفضل  أن  وإيضاح  النية،  سوء  أوهام 
النية  حسن  هو  الدستور  سمات 
وبعد  القانون.  دولة  بناء  يف  والرغبة 
تحت  محللون  انطلق  السييس  إشارة 
الجاهزة  االحتياط  قوة  من  الطلب، 
للتطوع يف خدمة كل األنظمة، للدعوة 
مقدسا،  نّصا  ليس  الدستور  أن  إىل 
إال  الحكمة  وكأنهم لم يكتشفوا هذه 
اآلن  يرتدد  وما  الرئايس.  اإللهام  بعد 
ليس  الحكومية  الصحف  يف  وُيكتب 
اجتهادا شخصيا، فال بد من دّقة عىل 
خشبة املرسح لبدء عرض مزعج عىل 
من  اليأس  يؤكد  أولهما  مستويني. 
فال  املواطن؛  يحّصن  حقيقي  تغيري 
املواطن  الخصم.  إىل  اللجوء  يف  يفكر 
مشتعلة  سفينة  براكب  أشبه  هنا 
املوت  إىل  الحريق  من  يفّر  البحر،  يف 
اختيار  عىل  حريته  وتقترص  غرقا، 
اإلزعاج  وجوه  وثاني  النهاية.  نوع 
هو الشبح التاريخي لكيانات تأسست 
وأعضاؤها  استبدادية،  أنظمة  ظل  يف 
أحيانا،  وبدنيا  نفسيا  تدريبا  يتلقون 
يؤكد فكرة التمايز، ويؤدي إىل االنعزال 
أعىل.  عن محيطهم واعتبارهم طبقة 
تشكيالت  إىل  الفئة  هذه  تحولت  ثم 
قتالية هدفها حماية النظام ال الدولة. 
ولم يكتب ألي من تجارب “الشبيبة” 
طبائع  مع  لتناقضها  تعّمر،  أن 
التنافس السيايس. وبسقوط األنظمة 
واستثمرتها  الفكرة  اقرتحت  التي 
وبنهاية  الشبيبة،  ظاهرة  تنتهي 

النظام والظاهرة يبدأ بناء الوطن.

ينسف  التشكيالت  هذه  مثل  تبّني 
فكرة الحرية، ويقيض عىل حق املواطن 
الفرد الواحد األحد يف أن يكون مواطنا 
حصوله  الرتباط  أحدا،  واحدا  فردا 
غري  التعبوي،  باالنخراط  حقوقه  عىل 
الحزبي باملعنى السيايس لألحزاب، وال 
يكون الصعود إال عرب هذا الباب يسمح 

بمرور صفوة كاذبة تنمو كالفطر.
مرت   1953 عام  األحزاب  حظر  بعد 
الفراغ،  تسّد  لبدائل  بتجارب  مرص 
واالتحاد  القومي  االتحاد  فكان 
الطليعي  العربي، والتنظيم  االشرتاكي 
شبه الرسي لحماية النظام من أعدائه، 
وهي  االشرتاكي،  الشباب  منظمة  ثم 
وفقا لإلعالن عنها يف 21 يوليو 1966 
“تنظيم سيايس مستقل له ممثلون يف 
املستويات القيادية املماثلة يف االتحاد 
لها  توافرت  أن  بعد  العربي  االشرتاكي 
عضوية تزيد عىل 30 ألف شاب وفتاة 
أساسية بجميع  موزعني عىل وحدات 
وللمتأمل  الجمهورية”.  محافظات 
يحذر  أن  الهزائم  من  عقود  بعد  اليوم 
إىل  استنادا  دولة  ببناء  االنحراف  من 
سوء النية وتدبري شيطاني أن يتساءل: 

تنظيم مستقل عن ماذا؟
جدد،  مماليك  طبقة  تحتمل  ال  مرص 
اآلن  الرؤية  إن  قائال  بدأت كالمي  وقد 
بالتعبري  تفي  كلمة  أجد  ولم  تتضّبب، 
عن الخطر القادم أكثر من “تتضّبب”، 
وثقل  الكآبة  إليحاءات  تقطري  ففيها 
كلمة،  يف  تجتمع  حني  الحروف  ظل 

وتأبى أن يزول الضباب إال بجراحة.
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م�اذا يعني أن تتمس�ك حرك�ة النهضة 
بوزارة تكنولوجيا االتصاالت واالقتصاد 
الرقم�ي إىل حد االنس�حاب من املس�ار 
الحكومي؟ وماذا يعني أن يتمسك حزب 
التي�ار الديمقراطي بوزارت�ي الحوكمة 
ومقاومة الفس�اد وأمالك الدولة بعد أن 
كان م�رّصا عىل نيل حقيبت�ي الداخلية 
والع�دل قب�ل أن يقرر رئي�س الحكومة 
املكل�ف، إلي�اس الفخف�اخ، تحييدهما 
مس�تقلتني؟  لشخصيتني  وإس�نادهما 
وم�اذا يعن�ي أن يتواص�ل ال�رصاع عىل 
حقائب وزارية بعينها يف ظل الحكومات 
املتالحقة منذ عام 2011 تاريخ اإلطاحة 

بالنظام السابق؟
الواضح أن الديمقراطية التونسية التي 
دخلت منذ أسابيع عامها التاسع مازالت 
عاجزة عن توضيح جنس�ها وماهيتها، 
وهي تكاد تتحول إىل دكتاتورية أسوأ من 
تلك التي ُيتهم بها نظام دولة االستقالل، 
فقبل اإلطاحة بنظ�ام زين العابدين بن 
عيل كان املجتمع تحت غطاء الدولة، أما 
اليوم فإن الدول�ة تبدو خاضعة لنزوات 
األحزاب يف ظل غياب املؤسسات القادرة 
عىل تحصني املجتم�ع، وما يزيد الوضع 
س�وءا أن تلك األح�زاب فاق�دة الثقة يف 
بعضه�ا البع�ض، وكل منها يس�عى إىل 
وضع أجهزة الس�لطة تحت س�يطرته، 
لخدم�ة امل�رشوع ال�ذي يه�دف إليه، ال 

املرشوع الذي يخدم الدولة واملجتمع.
الجميع يشك يف الجميع، والجميع حذر 
من الجميع، والجميع يحاول أن يمسك 
بي�ده م�ا يدي�ن الجمي�ع، بينم�ا يزيد 
الوضع االقتص�ادي واالجتماعي ترديا، 
ويتم تزوي�ر الوقائع واألرق�ام وتزييف 
املعطيات إلقن�اع الداخ�ل والخارج بأن 
األوض�اع ع�ىل ما ي�رام، يف ح�ني تواجه 
الب�الد خط�ر انهي�ار حقيق�ي وخاصة 
يف مس�توى الخدم�ات، وخط�ر االنزالق 
إىل نفق س�يايس م�ن الصع�ب الخروج 
منه، وهو ما أش�ار إلي�ه الرئيس قيس 

س�عيد، وم�ا حذر من�ه أغل�ب املراقبني 
واملحللني السياس�يني، وما يتحدث عنه 
قادة األحزاب ولكن دون أي سعي منهم 
لتالفي�ه، والس�بب أن كال منه�م يدف�ع 
بتهم�ة الوق�وف وراء ذل�ك إىل األطراف 

األخرى.
تبدو تونس مفتوحة عىل كل االحتماالت، 
والس�بب الرئي�يس م�ا وص�ف س�ابقا 
بتحوله�ا إىل دولة هواة، وه�و ما يعني 
بصورة أخرى خضوعها لرغبات األفراد 
يف مس�توى القيادات الحزبية التي ترص 
دائما ع�ىل التأكيد عىل أم�ر واحد، وهو 
أن الديمقراطية تعني س�لطة األحزاب، 
لكنه�ا تتجاه�ل أن الديمقراطي�ة ه�ي 
غ�الف خارج�ي اله�دف من�ه الت�داول 
السلمي عىل الحكم مع ضمان الحريات 
العامة والخاص�ة، بينما تحافظ الدولة 
وصالب�ة  وس�يادتها  تماس�كها  ع�ىل 
قرارها وموقفها من خالل املؤسس�ات 
البعيدة عن الرصاع الحزبي والس�يايس، 
والت�ي تتدخل يف الوقت املناس�ب لوقف 
االنزالق�ات خوف�ا م�ن التده�ور نح�و 

الهاوية.
كان  س�نوات،  تس�ع  ومن�ذ  تون�س  يف 
ره�ان األحزاب هو اخ�رتاق الدولة بكل 
تفاصيلها والتحكم يف مفاصلها ألسباب 
قد تكون عقائدي�ة أو جهوية أو فئوية 
أو شخصية أو ملصالح عابرة للحدود أو 
مقرتنة بلوبي�ات بعينها، ما جعل األمن 
والقض�اء والحوكم�ة واإلع�الم وغريه 
مثار ش�ك وج�دال، وبات ال�رصاع عىل 
الحقائب الوزارية يعن�ي تحصينها من 
طرف لفائدة طرف آخر، حيث يتهم كل 
حزب الح�زب املقابل بأنه يحاول تجيري 
هذه الحقيب�ة أو تلك ملصلحته، ويف ذلك 

أكرب رضبة للمسار الديمقراطي.
إن ش�ك وتش�كيك األح�زاب يف بعضها، 
وتل�ك  اآلخ�ر،  م�ن  منه�ا  كل  وخ�وف 
االتهام�ات املتبادل�ة الت�ي ال تتمح�ور 
ح�ول الربامج السياس�ية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة والثقافي�ة وإنم�ا ح�ول 
التأث�ري يف عم�ق توجه�ات الدول�ة التي 
يفرتض أن تكون سقفا يغطي الجميع، 
يعني أن املس�ار خاط�ئ، والواقع مرتّد، 
والديمقراطية الناش�ئة مريضة بضعف 
أو ربم�ا بفق�دان املناع�ة، وأن تقدي�م 
مصلح�ة الدول�ة لم يع�د يث�ري اهتمام 
أي كان، خاص�ة أولئ�ك الذي�ن يرفعون 
الش�عارات الرباق�ة، دون أن يرتاجع�وا 
خط�وة إىل الوراء ملعرف�ة طبيعة املوقع 
ال�ذي يتمرك�زون فيه من واق�ع الدولة 

واملجتمع ووضعية الشعب املنهك.

كاتب تونسي

احلبيب األسود

 من�ذ أن أعلن�ت الص�ني ع�ن انتش�ار عدوى 
منش�أها فريوس »كورونا«، أحد الفريوسات 
الشائعة التي ُتس�بب عدوى الجهاز التنفيس 
العلوي، والجي�وب األنفية، والتهابات الحلق، 
تب�ني أنه م�ن فصيل�ة فريوس�ات »كورونا« 
املس�تجد، وقد ظهرت أغلب الحاالت يف مدينة 
ووه�ان الصيني�ة يف نهاي�ة ش�هر ديس�مرب 
)كان�ون األول( 2019 ع�ىل ص�ورة الته�اب 

رئوي حاد يصيب األشخاص.
كان هن�اك الكث�ري م�ن التقارير ح�ول عدد 
املصاب�ني بالفريوس وع�دد املتوف�ني.. هذه 

التقارير أعلنت عن نفسها بنفسها، واحتلت 
مساحة واسعة من اإلعالم ووسائله املتنوعة، 
فانطلق�ت وس�ائل اإلع�الم الغربي�ة لتهاجم 
الصني وتش�كك يف املعلومات الص�ادرة عنها 
حول مدى تفيش املرض وتحاول استغالل هذا 
الحدث لرضب الصني اقتصادياً والتش�كيك يف 

كل منتج صيني، مدعية أنه ناقل للفريوس.
بل وب�دأت مالم�ح مظاهر عنرصي�ة اتجاه 
الصيني�ني املقيمني يف بعض ال�دول األوروبية 
رغ�م أن غالبيته�م يحمل�ون جنس�ية هذه 
ال�دول، فم�ن الواضح أن الحم�الت اإلعالمية 
ضد الصني أخذت بعداً واس�عاً، وكأنها أشبه 
بح�رب ضد ثان�ي اقتصاد عامل�ي، فلماذا كل 
ه�ذا التحام�ل ع�ىل الصني م�ن منافس�يها 
اقتصادياً، رغم أنها قامت بإجراءات متقدمة 
جداً ملح�ارصة الف�ريوس واحتواء انتش�اره 

وتفشيه؟
ووص�ف الفيلس�وف االجتماع�ي األمريك�ي 
ج�ون دي�وي السياس�ة ذات م�رة بأنها ذلك 
»الظ�ل امللق�ى عىل عات�ق املجتمع م�ن قبل 
املؤسس�ات الضخمة«، مح�ذراً من أن توهني 
حدة هذا الظل وإضعافه لن يغري من الجوهر 
يف يشء، يف ح�ني أن اإلدارة السياس�ية تغطي 
جمي�ع مراحل هذه األزم�ة، إن صح التعبري، 

فقد قام الرئيس الصين�ي يش جينبينغ بأول 
زيارة ملستش�فى يف العاصمة لعالج املصابني 
بفريوس »كورونا« الجديد، ش�دد خاللها عىل 
أهمية ال�دور ال�ذي يلعبه مس�ؤولو الصحة 
خ�الل هذه األزمة، فقد قام�ت مؤخراً إحدى 
رشكات التكنولوجي�ا يف مقاطعة ش�نغهاي 
بتقني�ة  الع�زل  غ�رف  بطباع�ة  الصيني�ة، 
الطباع�ة الثالثية األبعاد، وتم ش�حن الغرف 
إىل مستشفى مدينة شيانينغ املركزي بهوبي 
لحل االحتياجات امللح�ة، وذلك وفق صحيفة 

»الشعب« الصينية.
وتبل�غ مس�احة غرف�ة العزل املطب�وع نحو 
10 أمت�ار مربعة وارتفاعه�ا 2.8 مرت، حيث 
يستخدم هيكل قذيفة ليجعل الغرفة مقاومة 
للري�اح وال�زالزل، كم�ا يمكن�ه الحفاظ عىل 
الحرارة. ويمكن إكم�ال طباعة عرشات مثل 
هذه الغرف خالل 24 س�اعة. يف هذه األثناء 
كلما تزاي�دت الحاالت اكتمل�ت الجهود، فقد 
أصبحت الصني تمتلك خربة هائلة حيال هذه 
األوبئ�ة، وه�ي من س�يقود العال�م للتصدي 
له�ذه الفريوس�ات وس�تكون العب�اً رئيس�اً 
بقطاع الصحة العام�ة، وخاصة بعد اإلعالن 
ع�ن كي�ف تعاملت الصني مع ه�ذا الفريوس 
باس�تخدام نظام صحي للط�وارئ ملثل هذه 

األحداث كنموذج مث�ايل وضخم ارتفعت معه 
االس�تعدادات لألزمات، وكي�ف واجهت أزمة 
فريوس »س�ارس« يف عام 2003 التي تعلمت 

دروساً منها.
ومثل هذه الك�وارث برغ�م تأثرياتها القوية 
ترف�ع م�ن جاهزية ق�رع نواقي�س الخطر، 
األم�ر الذي يدعو إىل افرتاض أن هذا الفريوس 
ح�ل يف دولة م�ن ال�دول، وعىل س�بيل املثال 
دول�ة أوروبية، كان من املمكن أن يتس�بب يف 
خس�ائر برشية كبرية ألنها ال تملك إمكانيات 
الص�ني، األمر اآلخ�ر أن املفوضي�ة األوروبية 
قالت: »إن انتش�ار فريوس كورونا املستجد، 
م�ع تداعياته ع�ىل الصحة العامة والنش�اط 
االقتص�ادي والتجاري، خصوص�اً يف الصني، 
يشكل خطراً جديداً س�لبياً« عىل االقتصاد يف 
دول االتحاد األوروبي. وأضافت أن »االفرتاض 
األس�ايس هو أن تف�يشّ املرض الذي يس�ببه 
الفريوس س�يبلغ ذروت�ه يف الرب�ع األول من 
العام مع تبعات عاملية محدودة نس�بياً. لكن 
كلما اس�تمر ملدة أط�ول، ازداد احتمال وجود 
تداعيات ثانوية«. وكانت االنتقادات متبادلة 
من الجانبني األوروبي واألمريكي ضد الصني، 
وهذا يبني أن األزمة تعزز مكانة الصني كإحد 

القوى العاملية.

    

مها حممد الشريف

كاتبة سعودية

مواجهة »كورونا« عززت مكانة الصني عامليًا

تونس بني نزوات األحزاب 
وغياب مؤسسات الدولة

تحّولت دعوة الرئيس األمريكي دونالد 
»اإلرسائيلي�ني«  املرّش�حني  ترام�ب 
ال�وزارة  رئاس�ة  لت�ويل  املتنافس�ني 
بنيام�ني نتنياه�و وبين�ي غانت�س، 
املقرتح�ة  خطت�ه  ع�ىل  إلطالعهم�ا 
للس�الم »اإلرسائييل«- الفلس�طيني، 
والتي ُعرف�ت ب »صفقة القرن«، إىل 
جدال وس�جال ورصاع سيايس داخل 
»إرسائي�ل« أيض�اً، وإْن كان مثل ذلك 
التج�اذب يختلف عّما هو عليه عربياً 
وإسالمياً، لكنه لم يمنع من االختالف 
حول توظيفها داخلياً، حيث اعترب ما 
ُيع�رف باليس�ار »اإلرسائييل« الدعوة 
بمثابة »مؤامرة« مزدوجة من جانب 
ترام�ب ونتنياهو إلنقاذ بعضهما من 
»املحاكم�ة« املنتظ�رة لكليهما، الفتاً 
النظر إىل الخفايا املريبة لتلك العملية، 
وهي عكس نظرة اليمني »اإلرسائييل« 
الذي يرى يف الدعوة »فرصة تاريخية 

ينبغي استغاللها وعدم تفويتها«.
يف  لتص�ب  ترام�ب  خط�ة  وج�اءت 
سلس�لة خطواته الس�تكمال صفقة 
الق�رن الح�ادي والعرشي�ن بع�د أن 
كان�ت صفق�ة الق�رن العرشي�ن قد 
ب�دأت ب»اتفاقية س�ايكس - بيكو« 
ع�ام 1916 ووليده�ا »وع�د بلفور« 
ع�ام 1917، لك�ن الصفق�ة الجديدة 

كان م�ن املفرتض إعالنها كاملة قبل 
نح�و ع�ام، وتأّجل�ت بس�بب األزمة 
السياس�ية »اإلرسائيلي�ة« والجوالت 
االنتخابية التي لم تثمر إعادة تكليف 
نتنياهو لتشكيل الحكومة، علماً بأن 
الرئي�س األمريكي قّدم مفرداتها عىل 

شكل جرعات:
األوىل - اعرتاف�ه بالق�دس عاصم�ة 
أبدي�ة ل »إرسائي�ل« وقيام�ه بنق�ل 

السفارة األمريكية إليها.
والثاني�ة - إهداؤه الجوالن الس�وري 
املحت�ل إىل »إرسائيل« بحجة االعرتاف 

ب »سياسة األمر الواقع«.
والثالث�ة - إعالنه أحقي�ة »إرسائيل« 
و»أمنها« يف ضم غور األردن وش�مال 

البحر امليت.
أما الرابعة فقد كانت التتويج العميل 
للجرع�ات الث�الث والخاص�ة بإعالن 
»يهودية الدولة« وفرضية »الس�الم« 

االستسالمية.
ولعّل جميع ه�ذه الخطوات مخالفة 
بش�كل رصيح وس�افر لق�رارات ما 
يسّمى ب »الرشعية الدولية« وميثاق 
األمم املتحدة وقواع�د القانون الدويل 

املعارص.
ويأتي التوقي�ت الحايل إلعالن املرحلة 
األخ�رية م�ن صفق�ة الق�رن خدمة 
املن�اورة،  يح�اول  ال�ذي  لنتنياه�و، 
حيث س�يحمل الصفق�ة إىل املجتمع 
»اإلرسائي�يل« ليق�ول ل�ه »إنن�ا عىل 
أعت�اب مرحل�ة جديدة«، األم�ر الذي 
املحاكمة،  يس�توجب ط�ّي صفح�ة 
وإع�ادة انتخابه ليس�تمر يف رئاس�ة 
الحكوم�ة التي تمنحه »حصانة« من 

املحاكمة.
لقد ب�ّددت الصفقة آخر ما تبقى من 
إمكانية إعالن دولة فلس�طينية وفقاً 
ملا يطلق عليه ب »الرشعية الدولية«، 

أو  لع�ام 1947  للق�رار 181  س�واء 
قرارات مجلس األمن الدويل 242 لعام 
لع�ام 1973 وق�رارات  1967 و338 
الجمعية العامة الخاصة بحق تقرير 
العربي الفلسطيني،  املصري للش�عب 
وم�ع ذل�ك وبس�بب الرف�ض العربي 
واإلس�المي وتعاطف جزء ال يستهان 
به من املجتمع الدويل، فإن »إرسائيل« 
الوق�ت م�ن خ�الل  تح�اول كس�ب 

سيناريوهات عديدة:
أوله�ا- أنها حالياً ال تقوى عىل اتخاذ 
أي إجراء عميل قبل موعد االنتخابات 
)آذار/ م�ارس/ 2020(،  الجدي�دة 
املوق�ف  إضع�اف  س�تحاول  لكنه�ا 
الرافض�ني  والفلس�طيني  العرب�ي 
للصفقة ومفرداته�ا، والظهور دولياً 
بمظهر الحرص عىل مناقشة »خطة 
واشنطن« مع الس�لطة الفلسطينية 
تحديداً بش�أن الخط�وات التي يمكن 

اتخاذه�ا بعد االنتخاب�ات، حتى وإْن 
اّتس�م املوقف الفلس�طيني بالرفض 
القاط�ع، لكن ترامب ل�ّوح بأن ورثة 
الرئي�س الفلس�طيني محمود عباس 
الخط�ة،  ه�ذه  يتقبل�وا  أن  يمك�ن 
وتلك رس�الة مهمة ال ب�ّد من التوّقف 

عندها.
وثانيه�ا - محاولته�ا اتخاذ خطوات 
تمهيدي�ة مع إبقاء ب�اب املفاوضات 
مفتوح�اً بالدعوة القتن�اص الفرصة 
م�ن  ش�املة  اس�رتاتيجية  التب�اع 
منظوره�ا للح�ل، بعيداً ع�ن مطلب 
»ح�ّل الدولت�ني«، وهو املوق�ف الذي 

تبّنته واشنطن نظرياً.
آحادي�ة  بخط�ة  ضّمه�ا  وثالثه�ا- 
»الصفق�ة«  يف  املقرتح�ة  ل�ألرايض 
لتك�ون »أم�راً واقع�اً« بع�د رف�ض 
الفلس�طينيني، واعتب�ار تل�ك فرصة 
جديدة لفرض رشوطها وإعالء سقف 

مطالبها.
الس�يناريوهات  ه�ذه  وتص�ّب 
األرايض  م�ن  املتبّق�ي  تقس�يم  يف 
»إرسائي�ل«  الفلس�طينية وس�يطرة 
تمام�اً عىل املداخل واملخ�ارج للكيان 
الفلسطيني »املوعود«، بحيث تحبس 
الشعب الفلس�طيني يف سجن صغري 
وتخضع�ه لحصار ش�امل للرضوخ، 
دول�ة  لقي�ام  محاول�ة  أي  وتمن�ع 
فلس�طينية حتى وإن كانت منزوعة 
الس�الح يف ح�دود ال 11% من أرايض 
فلس�طني التاريخية، وذلك من خالل 
زحف ه�ادئ لضّم معل�ن وفعيل قبل 
الضم الشامل، وستضغط عىل األردن 
لضعضعة العالقة األخوية األردنية - 
الفلسطينية والتلويح بالوطن البديل 
مس�تفيدة من عامل الوق�ت باعتبار 
تلك اإلج�راءات )معركة بني حربني ( 

حسب صحيفة »هآرتس«.

»الصفقة« من منظور الداخل »اإلسرائيلي«

عبد احلسني شعبان

كاتب عراقي
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تحملني بأن تستيقظي يف اليوم 
التلايل وقلد حصلت على بطن 

مسلطح وخلرت كل الدهون 
املرتاكمة لديك.  

ويبلدو أن هلذا الحللم للم يعد 
أن  يمكنلك  التحقيلق.  صعلب 
تلجئي لذللك إىل بعض املكونات 
الطبيعيلة، ولهلذا ننصحك بأن 
تصنعي عصري البابايا والقرفة، 
وتذكري أن البابايا تحتوي عى 
خصائلص طبيلة تسلاعد عى 
املناعلي وعى  تعزيلز جهلازك 

حمايتك من أمراض القلب.
العصلري  هلذا  ولتحضلري 
تحتاجلني إىل: نصلف كوب من 
قطلع البابايا، نصلف كوب من 
العصيلدة الخالية من الغلوتني، 
نصلف كلوب ملن امللاء أو من 

حليب اللوز وربع ملعقة طعام 
من القرفة.

جيلداً  املكونلات  كل  إمزجلي 
بواسلطة الخالط حتى تحصيل 
عى مزيج ناعلم جداً، ضعيه يف 
كلوب وأضيفي إليله القليل من 

العسل.
يمكنك أن ترشبلي هذا العصري 
كل صبلاح قبلل الفطلور. فهو 
يمنحك الطاقلة ويّرع عملية 
األيلض لديلك، كملا أنله يحّفز 
عملية حرق الدهون وخصوصاً 
وينظلف  البطلن  منطقلة  يف 

األمعاء من البقايا الضارة.

أكلدْت دراسلة يابانية حديثة ان إهملال عالج مشلكالت مرتبطة بالتنفس 
خلالل النوم، مثل الشلخري أو انقطاع النفس يزيد ملن خطر اإلصابة بأزمة 
قلبيلة أو جلطلة دماغيلة. ووجلد الباحثون أن امللرىض الذيلن أجريت لهم 
عمليلات توسليع األوعية التاجية وكانلوا يعانون من مشلكالت أثناء النوم 
تتعللق بالتنفس، قد زاد لديهلم احتمال اإلصابة بتوقف القلب أو أزمة قلبية 
أو جلطلة دماغية بمعدل الضعف.وأشلار الدكتور تورو مازاكي، من قسلم 
عالج القلب بمستشلفى كوبي املركزي باليابان وكبري الباحثني الذين أعدوا 
الدراسة، إىل أن فرتات انخفاض األوكسجني بشكل متقطع خالل النوم ربما 
تزيد من اإلجهاد أو تنشط الرد االلتهابي الذي يلحق الرضر بالقلب. وأشارت 
بعض األبحاث السابقة إىل ارتباط اضطرابات التنفس خالل النوم وال سيما 
انقطلاع النفس بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القللب أو الجلطة الدماغية. 
وقال الدكتور مازاكي إن “هناك إدراكا محدودا باملشكالت املتعلقة بالتنفس 
خلالل النوم بلني األطباء الذيلن يعالجون ملرىض مصابني بأزملة قلبية”، 
مضيفلا أنه “يجب عى األطبلاء واملرىض النظر يف دراسلات النوم يف أعقاب 
األزمات القلبية وتوسليع األوعية التاجية الستبعاد مشكالت التنفس خالل 
النوم أو اتخاذ االحتياطات الالزمة الستعادة التنفس الصحي خالل النوم”.

نعلم جميعا أن غسل اليدين يعّد من 
األمور البديهية لحماية أنفسلنا من 
الجراثيلم والبكترييا، لكن ما نجهله 
هلو أنله ليلس الطريقة املثلى ملنع 
انتشلار الجراثيلم والبكترييلا تحت 

األظافر.
اكتشلف الباحثون علام 1970، أن 
البكترييا تعاود الظهور رغم غسلل 
األظافلر  تحلت  وتتجملع  اليديلن، 
الرقيقة،  الكرياتني  وتسلمى بدروع 
ولهلذا فإن األظافر هي املأوى اآلمن 

للبكترييا.
جامعلة  يف  باحثلني  ثالثلة  وأعلّد 
“بنسلفانيا” التابعة لقسم األمراض 
سلنة  مسلحية  دراسلة  الجلديلة، 
1988، وراقبلوا أيلدي 26 متطوعلا 

ووجدوا أن تلك املنطقة تحت الظفر 
تعترب من أبرز املساحات الستقطاب 

البكترييا.
ويف هلذا الصدد، أثبلت الباحثون أن 
مئلات اآلالف من البكترييلا تختبئ 
يف اإلصبلع موعزيلن سلبب ذلك إىل 
الفلراغ الحاصل بني الجللد والظفر 
ما يخلق بيئة مثالية لنمو وانتشلار 

هذه الكائنات الدقيقة.

الزواج مؤسسة رائعة ُتبنى عى الحب 
والدعم ويف بعلض األحيان تتحول إىل 
اتحاد يقوم عى مشاركة املسؤوليات 
والواجبات. نحن نميل إىل نسليان ما 
اللذي يرمز إليله الزواج. فهلو يرمز 
إىل الحب والدعم، الصرب، املسلؤولية، 

والتفاهم. 
إذا كنت/كنلِت يف عالقة عاطفية ولم 
تتخذوا القرار بعد يف أخذ خطوة جادة، 
فإليكم قائمة بأهم األمور التي يجب 
عى املرأة والرجل أن يكونوا متأكدين 

منها قبل الزواج. 
١- ال تتزوجلوا قبلل أن تتأكلدوا من 
أنكم أصدقلاء مقربني قبل أن تكونوا 

أحباء!
٢- ال تتزوجلوا قبل أن تتأكدوا من أن 

بينكم درجة عالية من التفاهم.
٣- ال تتزوجلوا قبلل أن تتأكلدوا من 
أنكلم تحبون رشيك الحيلاة بالدرجة 
التلي ال تمانعون فيهلا التضحية من 
أجله بكل محبة ورضا ألنه يف النهاية 

سيقدر ذلك كثريا. 
٤-  ال تتزوجلوا قبلل أن تلروا هلذه 

اللمعلة يف عيلون من تحبلون عندما 
يراكم. 

٥- ال تتزوجلوا قبلل أن تتأكلدوا من 
أنكم ستتحملون الطريقة التي يأكل 
بها الحبيب! هناك الكثري من العادات 

املزعجلة التي ال نطيقهلا ونغفل عن 
االنتبلاه لها مع من نحب للذا تأكدوا 
من أنكم سلتتحملونها إن وجدت مع 

من تحبون. 
كل  يفهلم  أن  قبلل  تتزوجلوا  ال   -٦

منكلم الطريقة التلي يفضل أن يعرب 
بها اآلخلر عن حبه ومشلاعره. وإن 
رضيتلم بها اآلن ال يجب أن تشلتكوا 

منها بعد ذلك.
٧-  ال تتزوجوا إذا كنتم ال تستطيعون 
أن تكونوا أنفسلكم أملام من تحبون 
أو إن كنتم ال تنوون ترك له املسلاحة 

ليكون عى طبيعته أمامكم. 
٨- ال تتزوجوا من أجل املتعة. تزوجوا 
من أجل الحلب. فاللزواج املبني عى 

العواطف والحب يدوم طويال. 
تكونلوا  أن  قبلل  تتزوجلوا  ال   -٩
مسلتعدون للتعايلش معلا يف أوقات 
الفلرح والحزن ووسلط كل الظروف 

السعيدة منها والسيئة. 
تكونلوا  أن  قبلل  تتزوجلوا  ال   -١٠
املسلؤولية وأن  لتحملل  مسلتعدون 
رشيلك الحياة مسلتعد لتحمل نصف 

هذه املسؤولية. 
١١- ال تتزوجلوا قبلل أن تتأكدوا من 
أنكم ترغبون يف أطفلال تحمل نفس 

صفات من تحبون!
١٢- ال تتزوجوا قبل أن تتأكدوا من أن 

من تحبون سليقوم بمسح دموعكم 
أينما سلقطت وأنه سيساعدكم عى 
النهوض من جديد والخروج من هذه 

األزمة.
١٣- ال تتزوجوا إذا كان أحدكم يشعر 
بأنه أفضل من اآلخر أو أن اآلخر أفضل 
الطريقة سلتواجيهن  منله. فبهلذه 
دوما مشكلة التسلط والغرور يف حني 
أنله يجلب أن تكون عالقتكلم مبنية 

عى املساواة والتفاهم.
١٤- ال تتزوجلوا ألسلباب أخرى غري 
الحب أي بسلبب التقلدم يف العمر أو 

لعدم إيجاد شخص آخر مناسب.
الخالصة، الزواج ليس أمرا سهال ويف 
الوقت ذاتله ليس مهمة مسلتحيلة. 
هو فقلط يحتلاج منكلم الكثري من 
العملل والصلرب واإليملان والثقلة يف 
العيلش  تختلارون  اللذي  الشلخص 
أن  يمكنكلم  حياتكلم.  بقيلة  معله 
تقابلوا هذا الشلخص يف العرشينيات 
متلى  يهلم  ال  الخمسلينيات.  يف  أو 
طاملا سلتكونون متأكلدون من أنكم 

ستكونوا سعداء معه.  
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الكذب من أسوأ الصفات التي يمكن 
أن يكتسبها الطفل، فيصبح إنساناً 
غلري موثوق فيله، ويفقلد التقدير 
ملن اآلخريلن، وليلس هناك أشلد 
إحراجاً وال جرحاً لألبوين من رؤية 
طفلهملا وهو متملرس يف الكذب، 
التحايل وتزييف الحقائق،  ويعشق 
ليبقى السلؤال يؤرق الوالدين: ملاذا 

يكذب الطفل؟ وكيف يكذب؟
أن الكلذب عند األطفال له أسلباب 
متعددة؛ كونه نتيجة لعوامل بيئية 
وعوامل ذاتية داخلل نفس الطفل، 

والعوامل البيئية متعددة، منها:
يمتللك  ال  تكلذب  التلي  األرسة   .1

أبناؤها فضيلة الصدق.
2. املدرسلة، فعندما يكذب زمالؤه 
على املدرس خوفلًا ملن العقاب... 
وامللدرس على املديلر إذا تأخر عى 
الحصلة سلتنغرس هلذه الصورة، 

وتنطبع يف نفس الطفل.
3. املجتملع، وملا يلراه الطفلل يف 
الشلارع كالكذب يف األسلواق، وما 
يشلاهده يف التلفاز من مسلسلالت 
وقصلص كاذبة، إضافلة إىل غياب 
القلدوة الحسلنة التلي تحلث عى 

مكارم األخالق.
أنواع الكذب:

يجلب على األبويلن أن يتعرفا عى 
نوع الكذب الذي يمارسه طفلهما؛ 
حتلى يلدركا سلببه، ويتعرفا عى 
التعامل السلليم ملواجهته،  طريقة 

فللكذب عدة أنواع تتمثل يف ما ييل:
- الكذب الخيايل: وهذا يعرب عن نمو 
عقيل، وال يعاقب عليه الطفل، كأن 
يقول: رأيت أسلداً يسري يف الشارع، 
وهنا ال يفلرق الطفل بني الحقيقة 

يف  األرسة  دور  ويأتلي  والخيلال، 
توجيه الطفل للتفريق بني الحقيقة 

والخيال.
- الكذب االلتبلايس: قدرته العقلية 
للنملو  األوىل  املراحلل  يف  وذاكرتله 
يلتبلس فيهلا الواقلع ملع الخيال، 
بمعنلى أنه ملن املمكن أن يسلمع 
قصلة أسلطورية، أو أن يرى حلماً 

ويرويه عى أنه حقيقة.
- الكذب االدعائلي: يلجأ له الطفل 
عندملا يشلعر بنقلص أو حرمان؛ 

كادعلاء امللرض كلي ال يذهلب إىل 
لعبلة  رشاء  ادعلاء  أو  املدرسلة، 
رفلض األب رشاءها، وهلذا الكذب 
لله سلببان، وهملا: التباهلي أمام 
األصدقلاء، ولفلت االنتبلاه وطلب 

العطف.
- الكلذب االنتقاملي: يظهر عندما 
يشلعر الطفلل بعدم العدل، سلواء 
بمفاضللة  املدرسلة،  أو  األرسة  يف 
أحد إخوتله أو زمالئه عليه، فيقوم 
الطفلل بتوجيه االتهلام لغريه عند 

حدوث خطأ ما.
- الكلذب الوقائلي: هلو دفلاع عن 

النفس عندما يخاف من العقاب.
- كذب تعوييض: ينتج عن الشعور 
أو  الصحلة  يف  سلواء  بالنقلص 

الجمال.
- الكلذب التقليدي: هلو عبارة عن 
تقليلد من حوله حلني يكذبون عى 

أحد أمامه.
ال  دافلع  هلذا  امللريض:  الكلذب   -
داخلل  يتأصلل  حيلث  شلعوري، 
الطفلل نتيجلة فشلل أو اضطراب 
الشخصية، وال يسلتطيع أن يفرق 

بني الصدق والكذب.

سلوكيات

8 أنواع من الكذب ميارسها طفلك للتحايل عليك!

طبيبك يف بيتك

عصريغين مينحك بطناً مسطحاً وخيلصك من كل الدهون

تسلعى كّل عروس للتمتلع باللياقة يف حفل 
زفافها، وأن تختال بقوام رشليق يف فسلتان 
الزفاف. إن كنِت تستعدين للزواج، فالنصائح 
التالية تساعدك يف الحصول عى قوام رشيق 

يف زفافك..
-1 ابدئي مبكراً

بمجرّد تحديد موعد الزفاف، ابدئي بخطوات 
فقلدان اللوزن، البدايلة املبكرة تضملن لِك 

نتيجة جيدة ال تتغرّي حسلب الظروف.
-2 ابحثي عن فستان أحالمك

اختيار فسلتان الزفلاف أحلد العوامل التي 
تحفلزك على الوصلول إىل الوزن املثلايل، لذا 
اختلاري فسلتان أحالملك ليكلون ملهملاً 

ويشّجعك للوصول إىل اللياقة التي تليق به.
-3 أعدّي جدوالً

النظام يساعدك عى تحقيق أهدافك برعة، 
أعدّي جدوالً للتمارين ونظام الطعام والنوم، 
واإلجلراءات التي تنوين االلتزام بها من أجل 
تقليل التوتر، الجدول يسلاعدك عى تحقيق 
أهدافك، كما يحفزك ألنِك تشلعرين باإلنجاز 

كلما التزمِت به.
-4 ماريس الرياضة مع األصدقاء

األصدقلاء عامل تحفيلز لتحقيلق أهدافك، 
الوصلول  يف  صديقاتلك  ترغلب  بالتأكيلد 
إىل مسلتوى لياقلة جيلد قبلل حفلل زفاف 
صديقتهن، لذا فالتمرين معاً يشّجعكن عى 
تحقيق الهدف برعة، وااللتزام بالتمارين.

يمكنلك ممارسلة التماريلن الرياضية أيضاً 
مع خطيبك، ليشلّجع كّل منكملا اآلخر عى 
الوصول إىل الوزن املثايل، ولتقضيا وقتاً جيداً 

معاً يقلل من التوتر املصاحب لهذه الفرتة.
-5 إنشاء برنامج شخيص

الحصلول على برناملج شلخيص للتمارين 
الرياضيلة والحميلة الغذائيلة يسلاعدك يف 
الحصلول عى جسلم رشليق ومتناسلق يف 
أقل وقت وبأقل مجهود، فكل جسلم يختلف 
علن اآلخلر، ولكلن املهم هلو التنسليق مع 
ملدّرب خاص من أجل الحصول عى برنامج 

شخيص احرتايف.
-6 تخليص من التوتر

إحدى العقبات التي تمنعك من الحصول عى 
جسلم متناسلق هي التوتر، فالتوتر يفسلد 
خططك لاللتزام بالحمية الغذائية وممارسة 
الرياضلة، لذا ابحثي علن طرق التخلص من 

التوتر يف هذه الفرتة الصعبة.

-7 اختاري األطعمة الصّحية
التغذيلة الصّحيلة املتوازنلة لهلا دور كبلري 
يف الحصلول عى جسلم متناسلق، ومظهر 
صّحلي، لذا احريص عى اتباع حمية غذائية، 
واجعليل اختياراتك يف الطعلام صحية حتى 
ال تفقلدي جماللك ونضلارة برشتك وصحة 

شعرك.
-8 استمتعي

فرتة التحضري للزفاف تكون صعبة ومرهقة، 
فال تزيديها صعوبة بالتوتر وعدم االستمتاع، 
اسلتمتعي بهذه الفرتة عرب اختيلار تمارين 
رياضيلة ممتعلة بالنسلبة للِك، واختيارات 

 يواصل فلريوس كورونا الجديد إصابة النلاس بالعدوى يف العديد من مفّضلة يف الطعام الصّحي.
دول العاللم ،ويف هلذا الخصوص، ثمة سلؤال يطرحه كثريون بشلأن 
الوقاية من الفريوس القاتل وهو: “هل استخدام معقم اليدين وسيلة 

فعالة لقتل الفريوس؟”.
بالطبع يطرح الناس هذا السلؤال يف ظل عدم توافر لقاح ضد فريوس 
كورونا الجديد حاليا، ويف ظل دعوة مسلؤويل الصحة الناس ملمارسلة 
النظافلة الجيدة ملنع انتشلار الفريوس، خصوصلا وأن هذا الفريوس 
يدخل جسلم اإلنسلان من خالل العينني واألنف والفم، ويمكن لأليدي 
غري املغسلولة جيدا أن تسلاهم يف تلوث األطعملة واملرشوبات عندما 

يحرضونها أو يستهلكونها.
إن كل من مطهر اليدين وغسل اليدين جيدا يعتربان من الطرق الفعالة 

للحفاظ عى نظافة اليدين.
إن غسلل اليدين بامللاء والصابون جيدا، ثم التجفيلف بقطعة قماش 
نظيفة أو منشلفة ورقية هو املعيار الذهبلي لنظافة األيدي”، ويجب 
علدم ملس مقابض األبواب القذرة أو الصنابري أو غريها من األسلطح 

امللوثة، بعد عملية تنظيف وتعقيم اليدين.
لكلن عندما تكون خارج املنزل أو أثناء السلفر، وخاصة إذا كنت عى 
وشلك تناول الطعام، فقلد يكون املعقم واملطهر أكثلر عملية ويمكن 
الوصول إليها، كما أنها فعالة إذا ما اسلتخدمت بدقة.. وأيضا عى أن 
معقمات اليدين تعد طريقة جيدة وفعالة ملنع انتشار فريوس كورونا 

الجديد.
علادة ملا تحتوي املعقملات أو املطهلرات على اإليثانلول، وغالبا ما 
تحتلوي عى مضادات ميكروبات عامة مثلل كلوريد البنزالكونيوم أو 

الرتيكلوسان.
غري أن لسلوء الحظ، فلإن هذه املكونات األخلرية فعالة ضد البكترييا 
أكثر منها ضد الفريوسلات، ومن املحتمل أن يكون غسل اليدين فعاال 
بنفس القدر، خاصة مع الصابون الجيد.. وهذا من شأنه أن يساعد يف 

إزالة أي فريوسات وجدت طريقها إىل يدي الشخص.
من الطرق الشلائعة لنقل العدوى هي ملس األسلطح امللوثة، ثم مسح 
أنلف أو فرك العينلني أو تقريب اليد ملن الفم، عى سلبيل املثال، عند 

تناول الطعام.
وال تلزال هناك أدللة قليلة عى أن فريوس كورونلا الجديد، أو “كوفيد 
19” كملا بات يعرف، ينتقلل عن طريق الهواء، مملا يعني أنه يمكن 

للمرء التنفس بصورة طبيعية.

لطلة ابهى..

كل يوم معلومه

8 نصائح للحصول على قوام رشيق يف زفافك

معقم اليدين: هل يقي فعالً من فريوس كورونا؟

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

ضيق التنفس يف أثناء النوم يزيد خطر األمراض

انتبه... أظافرَك املأوى اآلمن للبكترييا!
املكّونات

دجاج كامل منّظف - 1
 3  - أربلاع  إىل  ثلوم مقلرّش ومقّسلم 

فصوص
بصل حجم صغري، مقرّش ومقّسلم إىل 

أرباع - 1
طرخون طازج - 3 عيدان

إكليل الجبل طازج - 4 عيدان
زعرت طازج - 3 عيدان

زيت زيتون - ملعقتان كبريتان
ملح - ملعقة صغرية

فلفل أسلود مطحون - نصلف ملعقة 
صغرية

لتحضري الخضار :
جزر مقرّش و مقّطع - 300 غرام

بصلل صغلري الحجلم مقلرّش - 500 
غرام

زيت نباتي - ملعقة   كبرية
ماء - بحسب الحاجة
ملح - ملعقة صغرية

طريقة العمل
- حّملي الفرن عى حلرارة 200 درجة 

مئوية.
والثلوم  بالبصلل  الدجاجلة  إحلي   -

والطرخون  وإكليل الجبل   والزعرت.
- أربطي أرجل الدجاجة بخيط املطبخ 

ثّم ضعيها يف صينية فرن.
- أسلكبي زيت الزيتون على الدجاجة 
ورّش عليها املللح والفلفل ثّم أدخليها 

إىل الفرن لحوايل 25 دقيقة.
- أقلبلي الدجاجة على الجهة األخرى 
دقيقلة   30 حلوايل  طهوهلا  وتابعلي 

إضافية أو حتى تنضج.
- ضعلي الدجاجلة جانبلاً لحلوايل 10 
دقائلق حتى تربد ثلّم إقطعلي الخيط 

وضعيها عى طبق التقديم.
- لتحضلري الخضلار: يف مقلالة، حّمي 
الزيت وقيّل رؤوس البصل حتى تشقّر.

- صّفيه من الزيلت عى محارم ورقّية 

ثلّم ضعيله على طبلق التقديلم حول 
الدجاجة.

- يف قدر الضغط، ضعي الجزر واسكبي 
فوقه املاء حتى يغلّفه بالكامل.

- نّكهي بامللح واتركلي املزيج يغيل ثّم 

إضغطي القلدر لحوايل 15 دقيقة حتى 
ينضج الجزر.

- صّفلي الجلزر املسللوق ملن امللاء 
وضعيله مع البصل حلول الدجاجة ثّم 

قّدمي الطبق ساخناً.

 طريقة إعداد الدجاج املشوي
املطبخ
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ُيق�ال إّن تاج�راً قد أرس�ل ابن�ه عند أحكم 
رجٍل يف العالم كي يعلمه رسَّ السعادة، سار 
الفتى مس�افًة طويل�ًة جداً، وبع�د أربعني 
يوم�اً وصل إىل ق�ٍر بهيٍّ مبن�يٍّ عىل قّمة 
جب�ل مرتفع، أخربه الناس أّن الحكيم الذي 
يبح�ث عنه يعي�ش يف هذا الق�ر، فدخل 
إلي�ه، ولكّن�ه وج�ده ممتلئ�اً بالكث�ر من 
األش�خاص الذين جاؤوا لطلب املشورة من 
الرجل الحكيم، فانتظر عّدة س�اعاٍت حتى 
ح�ان دوره. حني ج�اء دور الفت�ى ووقف 
بني يدي الحكيم يس�أله عن رس الس�عادة 
الحقيقي�ة أنصت إليه الحكي�م بانتباه، ثّم 
قال ل�ه: “إّن وقت�ي ال يّتس�ع اآلن لإلجابة 
عن س�ؤالك، ولذل�ك أرجو من�ك أن تتجّول 
يف الق�ر حت�ى أنتهي من عم�ي، وعد إيلّ 
بعد س�اعتني”، أضاف الحكيم بعد أن قّدم 
للفتى ملعق�ًة صغرًة تحت�وي عىل القليل 
من الّزيت: “أمسك هذه امللعقة يف يدك وأنت 
تتجول يف القر، وولكن احذر أن تس�كب 
الزيت يف أنحاء الق�ر!” بدأ الفتى يتجّول 
يف الق�ر، وظّل ط�وال هذا الوق�ت مركزاً 
ع�ىل امللعقة التي يف يديه خش�ية س�قوط 
الزي�ت منها حت�ى عاد كي يقاب�ل الحكيم 
سأله الحكيم، والذي بدأ بسؤاله: “هل رأيت 
التحف القديمة والثمين�ة التي أحتفظ بها 

يف غرف�ة جلويس؟ وهل رأي�ت األزهار التي 
ُتزّي�ن الحديقة الجميلة؟ وهل اس�توقفتك 
الكتب الثمينة التي أحتفظ بها يف مكتبتي؟ 
ش�عر الفت�ى باالرتب�اك والصدم�ة، وأخرب 
الحكي�م أّنه ُيعر ه�ذه األم�ور أّي اهتمام، 
فق�د كان مرك�زاً ع�ىل أاّل ينس�كب الزي�ت 
م�ن امللعقة الت�ي يده، فق�ال الحكيم: “ُعد 
وتج�ّول يف القر مرًّة أخ�رى”، عاد الفتى 
للتجول يف الق�ر، وأخذ ينظر إىل اللوحات 
الجميل�ة املُعلّق�ة عىل الجدران، واس�تمتع 
بمشهد الحديقة الجميلة والزّهور العطرة، 
وحني عاد إىل الحكيم روى له بالّتفصيل ما 

رأى يف القر، فس�أله الحكيم: “ولكن أين 
الزيت ال�ذي كان موجوداً يف امللعقة؟” نظر 
الفتى إىل امللعقة، فوجد أّنه قد انسكب دون 
أن ينتبه، فقال له الحكيم: “هذه الّنصيحة 
الت�ي أس�تطيع أن أس�ديها إلي�ك! إّن رّس 
الّسعادة هو أن تكون قادراً عىل االستمتاع 
بالحياة وجمالها دون أن تسكب الزيت من 
ملعقتك”. فهم الفتى مقصد الحكيم، فرّس 
السعادة هي بأن يستطيع اإلنسان املوازنة 
بني األمور، ويس�تمتع بحيات�ه مع االنتباه 
إىل صحته وعمله، واملحافظة عىل س�معته 

الطيبة.

إّن أروع م�ا قي�ل يف الحب ورد يف 
العديد من الكتاب�ات األدبية التي 
ع�ربَّ كاتبوها ع�ن مواقفهم من 
الحب، ورَوْوا بعض التجارب التي 
عايشت الحب، س�واء كانت هذه 
التجارب شخصية لهؤالء الكتاب، 
أو مّم�ا يحي�ط بهم م�ن تجارب 
أخرى، وفيما يأت�ي أروع ما قيل 

يف الحب منسوًبا إىل قائليه: 
جورج برنارد ش�و: أوىف حب لدى 

البرش هو حب الطعام. 
مولير: من يحب الش�جرة يحب 

األغصان. 
يصب�ح  إنس�ان  كل  أفالط�ون: 

شاعرًا إذا المس قلبه الحب. 
مربوي: حب الذات لدى املجانني 
ذوي  ل�دى  ال�ذات  ح�ب  يع�ذر 

العقول. 
غوت�ه: عندما يقع امل�رء يف الحب 

يتمنى أن تقيده السالسل. 
أرس�طو: أن يحب امل�رء يعني أنه 
يتمت�ع، يف حني أنه يتمتع إذا كان 
محبوًب�ا. فيكت�ور هوجو: الحب 
هو أجمل س�وء تقدير بني الرجل 

واملرأة. 
روي كروفت: أحب�ك ليس ملا أنت 
علي�ه، ولكن ملا أكون عليه عندما 
أك�ون مع�ك. أنطوان دي س�انت 
اكس�وبري: يبدأ الحب الحقيقي 
عندما ال نتوقع ش�يًئا يف املقابل. 
ج�ورج صان�د: كلم�ا ازداد حبنا 
تضاع�ف خوفنا من اإلس�اءة إىل 

من نحب. 
املهاتم�ا غان�دي: أينم�ا يتواج�د 

الحب، تتواجد الحياة. 
غوت�ه: عندم�ا تن�ام كل العيون، 
وحده�ا  الح�ب  عي�ون  تظ�ل 

ساهرة. 

الروشفوكو: يف الحب الذي يشفى 
أواًل هو الذي يشفى أفضل. 

بنجام�ني فرانكلني: م�ن يقع يف 
حب نفسه يأمن املنافقني. 

آرثر شوبنهاور: حب بال إخالص 
بناء بال أساس. 

النس�وة  بع�ض  كويل�و:  باول�و 
تق�ي كل يومه�ا وه�ي تحاول 
إيق�اف الزمن وتتحقق من وزنها 
ع�ىل الدوام ظنًّ�ا منه�ا أن الحب 

يتوقف عىل ذلك. 
يعش�ق  الرج�ل  إس�حق:  أدي�ب 

بعينيه واملرأة بأذنيها. 
أني�س منص�ور: َف�ْرٌق كبر بني 
وأن  جميل�ة،  ألنه�ا  تحبه�ا  أن 
تك�ون جميل�ة ألن�ك تحبها. عي 
الطنط�اوي: إذا ش�ئتم أن تذوقوا 
أجم�ل لذائذ الدني�ا، وأحىل أفراح 
القل�وب، فج�ودوا بالح�ب كم�ا 

تجودون باملال. 
ج�ربان خليل ج�ربان: إن النفس 
راح�ة  تج�د  املتأمل�ة  الحزين�ة 
أخ�رى  نف�س  إىل  بانضمامه�ا 
وتش�اركها  بالش�عور  تماثله�ا 
يس�تأنس  مثلم�ا  باإلحس�اس 
الغري�ب بالغري�ب يف أرض بعيدة 
التي  ع�ن وطنهم�ا... فالقل�وب 
تدنيها أوج�اع الكآبة بعضها من 
بع�ض ال تفرقها بهج�ة األفراح 
وبهرجته�ا، فرابطة الحزن أقوى 
يف النف�وس م�ن رواب�ط الغبطة 
وال�رسور، والح�ب الذي تغس�له 
بدموعه�ا يظ�ّل طاهرًا  العي�ون 

وجمياًل وخالًدا. 
مصطفى محم�ود: ال يوجد وهم 
يب�دو كأن�ه حقيقة مث�ل الحب، 
وال حقيق�ة نتعامل معها وكأنها 

الوهم مثل املوت.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

عليك االنتباه هذا اليوم للميزانية. تجنب إنفاق 
أموالك عىل أشياء لست بحاجة إليها ملجرد رغبتك 
يف اقتنائه�ا. انتظر بضعة أيام قبل رشائها فقد تغر 

رأيك! ال داع للتبذير.

االتص�االت املهني�ة الت�ي تجريه�ا يف الف�رة 
األخرة قد يك�ون لها نتائج إيجابية ومرضية. 
عىل الرغم من اهتمامك بعملك ومشاريعك مؤخرا، 
إال أنك تخصص وقتا كافيا كل يوم لالطالع عىل بعض 
املوضوعات املهمة وعىل رأسها القضايا النفسية. اهتم 

بتنمية مهاراتك يف الكتابة والرسم.

االنفصال عن ش�خص مع�ني اليوم قد يكون 
لعدة أس�باب، وأهمها اخت�الف وجهات النظر 
بينكما أو بمعنى آخر عدم التوافق الفكري. ربما 
يدعوك ش�خص ما لحفلة صغرة هذا املساء، ولكنك 
ترفض هذه الدعوة دون تفكر. االختالط مع أشخاص 

آخرين قد يكون السبيل الوحيد لنسيان أي مشاكل.

ترك�ز الي�وم ع�ىل معرف�ة أجدد التش�كيالت 
املالب�س  التجاري�ة م�ن  امل�والت  املوج�ودة يف 
واالكسس�وارات. املحادثات الطويلة يف موضوعات 
هادف�ة ومح�ددة س�يكون له�ا نتائ�ج إيجابي�ة جدا، 

وستكون مثمرة بالتأكيد.

ال تبخ�ل يف مس�اعدة غ�رك، إذا طل�ب أح�د 
األصدقاء منك مس�اعدته فال ترد وقّدم له ما 
تس�تطيع ولكن ك�ن حذرا فال تمد ي�دك لكل من 
تقاب�ل فبعضهم قد يتظاهر بحب�ك ويبذل أقىص ما 
عن�ده إلظهار ذلك، ولكن ما يخفيه من حقد عليك أكثر 

مما تتصوره.

التح�رك لبض�ع خط�وات للخل�ف ال يعن�ي 
بالرضورة ش�يئا سيئا. حينما ترغب بشدة يف 
القيام بترف ما، قد يكون التحدي األكرب واألهم 
يف رؤية قدرتك الحقيقية عىل التحكم يف نفس�ك، لذا 

عليك أن تسيطر عىل نفسك.

لدي�ك فرصة جي�دة لتزي�د دخلك هذا الش�هر. 
ربم�ا تتعرف عىل ش�خص يع�رض عليك عمال 
إضافيا أو يعرض عليك مشاركته يف مرشوع مميز. 
استثمار األموال يف العقارات واألرايض أمر مربح جدا. 
ربم�ا تحتاج اليوم إىل كتاب�ة بعض العقود أو التوقيع عىل 

اتفاقية ما، اقرأ بنودها جيدا قبل أن توقع عليها.

كل األمور س�تكون لصالح�ك هذا اليوم فأنت 
س�عيد الح�ظ. كل م�ا تري�د أن تفعل�ه اليوم 
س�يتحقق دون أن تح�رك س�اكنا! ك�ن حذرا من 
تعليقات بعض األش�خاص الذين يحاولون أن يثنوك 
ع�ن طريق النجاح. الوقت مناس�ب ملناقش�ة موضوع 

مهم مع الرشيك.

االهتمام برشاء التحف واألغراض الثمينة قد 
يجعلك تشعر أنك شخص مهم! البحث عن هذه 
القطع الثمينة قد يحتاج إىل وقت وجهد، فهل أنت 
مستعد؟ قد يراودك ش�عور باإلرهاق والتعب، ولكنك 

لن تمل من البحث عنها.

تهانين�ا لك! س�تحقق اليوم تقدم�ا ملحوظا 
يف العم�ل. إذا كن�ت تري�د أن أن تحق�ق حلمك، 
س�تكون لدي�ك الق�درة عىل تنفي�ذ ذلك الي�وم. إذا 
كنت تتمنى أن تش�ارك يف مرشوع جديد، ال تنتظر ولو 
حتى لحظة! ابدأ اآلن. العام املقبل س�يكون عاما مليئا 

باإلنجازات.

تش�عر أن�ك أصبت بم�رض الزهايم�ر عندما 
تكتش�ف أنك نس�يت أهم مفاتيح�ك اليوم أو 
بع�ض امللفات املهم�ة يف مكتب�ك أو عندما تنىس 
كي مالبس�ك الجديدة. من الصع�ب أن تبدأ أي مهمة 
جديدة يف هذه الظروف. ال تشغل نفسك بهذا األمر، فهو 

أمر عارض.

الحمل
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س�ابقا كان اكثر الن�اس فقراء واكله�م خايل من اللح�وم والدهن 
وعمل او الطبخ باس�تخدام الدهن واقصد به الدهن الحر الحيواني 
ولي�س النباتي او رشاء لية الخ�روف او رشاء اللحم والدجاج كانت 
يشء ن�ادر وال يس�تعمله اال العوائل التي حالته�ا املادية جيدة جدا 
اي ه�ي بالحقيقة معيار لغن�ى هذه العوائل وانا باملناس�بة اتذكر 
املرحوم وال�دي حينما يمرض احدنا ايام الطفول�ة بالبيت فيطلب 
من الوالدة عمل دجاجة له وهي تعّد من االكالت الدس�مة التي بها 
دهن فلهذا اذا دعي ش�خص من قبل ن�اس متمكنني او اغنياء عىل 
عزيمة كالغداء او العش�اء فنقول له ه�ذا املثل النه نحن متاكدون 

من انهم سيكرموه بأكل كله لحم ودسم.

اضرب عمي ايدك بالدهن

قـــــــصة 

قصة وعربة

مثل

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

تري�د أن تؤّم�ن وضع�ك املهني الي�وم. ربما 
تبح�ث ع�ن وظيف�ة مرموق�ة تنم�ي فيه�ا 
مهاراتك الفنية. من املهم جدا أن تبحث عن عيوب 
ومس�اوئ كل وظيفة. يجب أن تنظر للموضوع من 
كل الزوايا. ما تراه اليوم جيدا ومناسبا لك، قد تكتشف 

غدا أنه ال يناسبك عىل اإلطالق.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ر من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ر حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك 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 عىل مبدأ ان الخر قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�ي .. فكيف اتواصل مع ذاتي وادرك حقيقتها إىل حد 

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

اعتقد بش�كل أو باخر تتش�ارك الكث�ر من البنات الع�رب يف هذه األمور 
ولكن الش�طارة وبرايي الش�خيص ومن تجربة ش�خصية ان تؤمني انت 
بذاتك فاالبداع امر ش�خيص والقناعة بقيمة الذات ال ياتي من اخرين بل 
من الذات نفس�ها، واذكر يف مرحلة انني سمعت وتكرر امامي ما تقولني 
ولك�ن ككنت ارد دوما ان ه�ذه قناعات فال تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ر حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك 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
 شسولف من ****ك بية صار سنني 

ونار البية منك ابد ما تطفة 
شمسح من ذنوبك وانت شو كل يوم 

تجرح بالكلب وادكي ما اشفة
 طك صربي وخلص والدمع شح العني 

وهم البلكلب ماضن بعد يخفة
 من عندك نهوني صحبتي واخوان 

كالويل صحبتك بالهوى سعفة 
وكالويل اتركة ماية خابط طني 
لتضن بمحبتك يركد ويصفة 

كدامك بحر مكشوف بس من فوك 
لو تنذر عمر ماتكدر اتعرفة 

كدامك بحر مكشوف بس من فوك
والجوة البحر ماتكدر اتعرفة 

عاندت ومشيت وكلت رحلة شوك 
حطيت البلم وامواجك تحرفة

 حطيت البلم وامواجك تحرفة 

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

حقيقة السعادة

هـــــــل تعلــــــم
ه�ل تعل�م أن االكس�جني والكربون 
والهيدروجني والنيروجني يش�كلون 

90 % من جسم اإلنسان.
ه�ل تعلم أن جهاز كش�ف الكذب تم 

اخراعه يف عام 1921م.
ه�ل تعلم أن الضوء األحمر لديه أعىل 

طول موجي.
ه�ل تعل�م أن أول عمل�ة ورقي�ة تم 

استخدامها يف الصني.
ه�ل تعل�م أن الضوء هو عب�ارة عن 

موجة مغناطيسية.
ه�ل تعل�م أن الب�ارود يصن�ع بخل�ط الفح�م واملل�ح الصخ�ري 

والكربيت.
هل تعلم أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية.

هل تعلم أن معظم الطيور تأكل ضعفي وزنها من الطعام يوميا.
هل تعلم أن عظام الحمامة تزن أقل من ريشها.

هل تعلم أن الديك ال يمكنه أن يصيح إال بتمديد رقبته.
ه�ل تعلم أن الدالفني يمكنها س�ماع األصوات تح�ت املاء عن بعد 

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

هل تعلم أن ليوناردو دافينيش اس�تغرق 10 س�نوات لرسم لوحة 
املوناليزا.

هل تعلم أن املرض األكثر انتشارا هو تسّوس األسنان.

1942 - الرئي�س األمرك�ي فرانكل�ني روزفلت 
يوق�ع ع�ىل ق�رار يتي�ح للق�وات املس�لحة نقل 
األمركي�ني من أصل ياباني إىل معس�كرات عزل 

وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
1959 - إعالن جمهورية قربص.

املحط�ة  يطل�ق  الس�وفياتي  االتح�اد   -  1986
الفضائية “مر”.

1999 - اغتيال رجل الدين الشيعي آية الله محمد 
صادق الصدر واثنني من ابنائه يف النجف.

2003 - الحك�م يف املانيا بالس�جن 15 عاما عىل 
املغربي منر املتصدق اول متهم يحاكم يف العالم 

يف اطار هجمات 11 ايلول ,2001.
2008 - فيدل كاسرو يعلن استقالته من رئاسة 

كوبا بعد خمسة عقود من حكمها.

أفقي
1مدينة روس�ية تعرضت لكارثة 
نووي�ة o حيوان صغ�ر يتحمل 

العطش أكثر من الجمل
2له عالق�ة برأس الدولة o مكان 
ذو سقف خفيف التقاء الشمس

3دولة يف وس�ط آسيا فيها أطول 
سد يف العالم وأكثر من 80 % من 

سكانها مسلمون
4اختالط األمر يف موضزع ما

5خصلة حس�نة o توجد عادة يف 
الجام�ع والجامعة وأحيانا  بناء 

الربملان
6توقف يف امليناء o مادة تدخل يف 

بياض األبنية
7تجده�ا يف البح�ر وق�د تحتوي 

عىل ما يتخذ كمجوهرات
 o الطري�ق  جان�ب  يف  8ارتف�اع 

غشيم o عبودية
9ذو مكان�ة خاصة وذات احرام 

o متشابهان
10م�كان مفت�وح يح�وي حياة 

برية o قرص للمعلومات

رأيس
1عسكري يف سلك تنظيم حركة 

السيارات يف املدينة
2شخصية نس�ائية إجرامية يف 
السينما املرية o ياسني o من 

الخروف
3مدينة م�ن مدينتني يابانيتني 
قنبل�ة  أم�ركا  عليه�ا  الق�ت 

نووية
4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض 

ما o بداية ضوء النهار
5كتاب صغر )مبعثرة( o كثر 

o خاص بي
6ما يتس�ابق عليه العاملون يف 

صناعة اإلعالم
7معاتبة o اقعد

غ�ر  الح�واس  م�ن  8حاس�ة 
العادي�ة يف معرف�ة م�ا خل�ف 

األشياء الظاهرة
9للس�ؤال o مس�حوق متفجر 

استخدمه يف األصل الصينيون
 o 10ذات حركة خفيفة وجمال

فعل بمعنى تجعله قويا
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

»إنستغرام« يختبر خاصية جديدة حول طريقة 
عرض المشاركات

حفل زفاف لشقيقتين دون عريس
 في تركيا

فيلم مرعب تسبب بمقتل 86 شخصاً في 
اليابان

عـين على العالم

بدأ موق�ع التواصل االجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنس�تغرام 
اختبار خاصية جديدة تتيح للمس�تخدم الوصول إىل أحدث الفيديوهات 
والص�ور التي بثها األش�خاص الذي�ن يتابعهم حتى لو ل�م يتمكن من 
متابع�ة ذل�ك يف وقت البث. وأش�ار موق�ع »تك كران�ش« املتخصص يف 
موضوعات التكنولوجيا إىل أن خيار »آخر املشاركات« ستظهر يف صورة 
ناف�ذة تلقائية فوق نافذة املش�اركات الرئيس�ية، وتنقل املس�تخدم إىل 
مس�احة خاصة تعرض أحدث املحتويات التي بثها املستخدمون الذين 
يتابعه�م . يف الوقت نفس�ه، فإن هذا الخيار ال يش�به خي�ار »األحدث« 
ال�ذي يعك�س الرتتيب الزمن�ي للمش�اركات املعروضة ع�ى فيس بوك 
ال�ذي يمتلك موقع إنس�تغرام. وس�يتيح الخيار الجدي�د يف حال إطالقه 
مس�اعدة مستخدمي إنس�تغرام الذين يريدون التأكد من أنه لم تفتهم 

أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها.

ش�هدت مدينة يوري�ر بمحافظة 
أضنة الرتكية عرس�ا غر تقليدي، 
العروس�تني  زف�اف  في�ه  ت�م 
عام�ا(   42( س�مية  الش�قيقتني 
دون  م�ن  عام�ا(   47( وق�ادرة 
وجود عري�س ألي منهما. وأوردت 
وكالة »دوغ�ان« الرتكية أن مختار 
أحم�د  الدي�ن،  ص�الح  منطق�ة 
أكت�اش، نظ�م حف�ل زف�اف غر 
تقليدي للش�قيقتني اللتني تعتربان 
العقلي�ة  االحتياج�ات  ذوات  م�ن 
حق�ق  الع�رس  وبه�ذا  الخاص�ة. 
مختار املنطقة للعروسني حلمهما، 
وحصلت�ا ع�ى ع�رس »تقلي�دي« 
أم�ام منزلهم�ا. واحتفلت املنطقة 
بالعروس�ني ورقصت عى أصوات 
العثماني�ة  واملوس�يقى  الطب�ول، 
والحديث�ة، وكل ذل�ك دون وج�ود 

لعري�س يف هذا الع�رس الفريد من 
نوعه.  وحرضعمدة أضنة الحفل، 
باإلضافة إىل عم�دة مدينة كاراالر، 
ولفي�ف كبر من رؤس�اء البلديات 
ووصل�ت  أضن�ة.  محافظ�ة  يف 
العروس�ان إىل مكان حفل الزفاف، 
بمركب�ة خاص�ة مخصص�ة لزفة 
العروس�ني، وذلك إلش�عارهن بأن 
الحفل عى أكمل وجه. وقال عمدة 
منطقة صالح الدين أحمد أكتاش، 
إن املنطقة كافة تشعر بالسعادة، 
س�يما بعدما تعاونوا معا وحققوا 
حل�م الش�قيقتني س�مية وقادرة. 
وأك�د أن الجمي�ع وص�ل إىل هناك 
إلسعاد الش�قيقتني حتى تشعران 
وتواص�الن حياتهما،  بأهميتهم�ا 
بع�د أن حققتا حل�م الحصول عى 

حفل زفاف أسوة بكل الفتيات.

م�ن املنتظر أن ُيع�رض فيلم مرعب 
يعتق�د الكث�رون أنه كان س�بباً يف 
مقت�ل 86 ش�خصاً للم�رة األوىل يف 
اليابان هذا العام. ويروي فيلم أنرتوم 
األكث�ر دموي�ة ع�ى اإلط�الق قصة 
الشديد،  بالحزن  شقيقني يش�عران 
بعد أن تم قتل كلبهما األليف، لدرجة 
أنهم�ا كان�ا عازمني ع�ى الحفر إىل 
الجحيم الس�تعادة روح الكلب. لكن 
وفق�اً لصانعي الفيل�م ديفيد أميتو 
ومايكل اليسيني، هناك جزء »رسي« 
من الفيلم ال يمكن رؤيته إال من قبل 
بعض املش�اهدين، وإذا رأيت القسم 
امللع�ون من الفيلم، فم�ن املؤكد أنك 
س�تموت. ويف بداي�ة الفيلم، تومض 
عدة تحذيرات عى الشاش�ة، تخربنا 
كيف يمك�ن أن يثر الفيلم ش�عوراً 

بالقلق ل�دى املش�اهدين،إضافة إىل 
نوبات مرضية ونوبات فزع يمكن أن 
تؤدي إىل املوت. وخالل عرض الفيلم 
للس�ينما  بودابيس�ت  مهرج�ان  يف 
دار  يف  الن�ران  اش�تعلت   ،1988 يف 
للس�ينما، مما أس�فر عن مقتل 56 
شخصاً من الحضور. وعى ما يبدو، 
كان هناك عرض قاتل آخر يف س�ان 
فرانسيسكو يف 1993، ويقال إن 30 
مش�اهداً آخرين ُقتلوا بع�د انفجار 
املبنى خالل عرض الفيلم. وتم إنتاج 
فيل�م أن�رتوم يف س�بعينيات الق�رن 
امل�ايض، وتوق�ف عرض�ه لس�نوات 
طويلة، وسيبدأ عرض الفيلم يف دور 
الس�ينما اليابانية قريب�اً، حيث من 
املتوقع أن تمتد العروض طوال العام 

الحايل يف دول أخرى.

ــدد حبل الربملان يف حال  ــعيد، ه رئيس تونس، قيس س
ــع ذلك الربملان يف  ــر حكومة الفخفاخ، وض تعذر متري
ــتور والواقع السياسي بعيداً  زاوية ضيقة حيكمها  الدس
ــتور  عن اجملامالت، ملاذا تونس وقادتها يلتزمون بالدس
ــة  ــتور خدم ــون الدس ــته خيرق ــراق وساس ــادة الع وق

ملصاحلهم وكتلهم؟.. ثقافة الشعب هي السبب.

ــكراً لكم أيها السياسيني العظماء.. لقد غمرمت شعب  ش
لبنان وشبابه وأطفاله بكرمكم، الرؤيا السياسية للبناء 
والنمو واإلعمار والتقّدم مل يسبقكم عليها أحد! شكراً 
ــن ما زالوا يؤيدوكم! أصبح لبنان األول من اخللف يف  مل
ــيء، وهذا بفضل بطوالتكم التارخيية يف الدمار  كل ش

!.. ان شاء اهلل تكونوا مبسوطني. 

نرشت الفنانة، باس�مة، عى حس�ابها 
ع�ى »فيس�بوك« رس�الة كش�فت من 

خاللها قراراً فاجأ الكثر من محبيها.
وأشارت باسمة إىل أنها اعتزلت الفن من 
أجل التفرغ للحياة الدينية وكتبت: »أنا 
أعل�ن اعتزايل الفن أحبائ�ي ألخدم الرب 
من كل فكري وعقيل ونفيس وبحس�ب 
مش�يئته آمني«. ولم يع�د باإلمكان بعد 
ذل�ك الدخول إىل الحس�اب، وه�و ما قد 

يشر إىل أنها قامت بإلغائه.
ويأت�ي هذا الق�رار بعد م�رور نحو 22 
عام�اً ع�ى انطالقته�ا األوىل، علماً أنها 
أطلقت أوىل أغنياتها »وشوشني حبيبي 
وبع�دك  قرب�ك،  و«يف  كالم«  س�معني 

حياتي عشانك« يف العام 1998.

كما تعاون�ت مع امللحن اللبناني مروان 
خوري، ومن خالل أغنيات مثل »دوبني 
دوب« و«كاسك حبيبي« وألبومي«عندي 

س�ؤال« و«عين�ي ي�ا م�و« وحققت 
نجاحاً كبراً.

وغاب�ت بعد ذلك عن الس�احة الفنية 
من أج�ل التفرغ لعائلته�ا. وانطلقت 

ع�ى إث�ر إع�الن خ�رب االعت�زال ضجة 
كبرة، حيث تساءل الكثر من املتابعني 
عن سبب ذلك، وتذكروا الفنان اللبناني 
ربيع الخويل الذي ترك عالم الفن وتفرغ 
للمهمات الدينية قبل أن يرتكها بش�كل 
مفاج�ئ والفنان�ة أم�ل حج�ازي التي 
ارت�دت الحج�اب واعتزل�ت الغناء غر 

الديني

ال يكاد يمّر أس�بوع واحد إاّل ويذّكر بعض 
املمثل�ني اللبنانيني باألزم�ة التي يعانونها 

بسبب ما يسّمى الدراما العربية املشرتكة، 
الت�ي تفّضل عليهم املمثل الس�وري، فيما 
ح�راً تك�ون البطل�ة لبنانية، وه�ذا ما 
يجعل الهوّة تتس�ع ب�ني الفن�ان اللبناني 
والس�وري، خصوصاً أن معظ�م البطالت 
هّن م�ن املمثالت اللوات�ي ال يتأثرن بذلك، 
فيم�ا املمث�ل اللبناني ُيعّد مبع�داً عن هذه 

األعمال.
ويف ه�ذا الس�ياق، أعل�ن، يوس�ف الخال، 
يف تري�ح له، أن اس�م الدراما املش�رتكة 
يجب أن ُتعاد جدولته ألّن الدراما املشرتكة 

تقتر عى بعض املمثلني السوريني. 
يوسف الخال البعيد يف السنوات األخرة عن 

أدوار الدراما الرمضانية املحلية والعربية، 
لديه الي�وم مجموعة من الس�يناريوهات 
التي سيتخذ بشأنها قراراً، إن كان بإمكانه 

العودة إىل التمثيل هذا املوسم أو تأجيله.
ُيذكر أن يوسف الخال أثار جدالً واسعاً قبل 
أيام عندم�ا نرش فيديو وهو يحلق ش�عر 
رأس�ه نهائياً، وع�ّده البعض ج�رأة، لكن 
ذلك ال عالقة له بالحّرية التي دّونها الخال 
مع »البوست« الخاص بقص شعره، فيما 
ل�م تخُل بع�ض التعليقات م�ن نقد الخال 
وسؤاله عن مفهوم الحرية وعالقته بقرار 
كحلق ش�عره، فيما التزم الخ�ال الصمت 

تجاه ردود الفعل التي وصلته.

اعربت الفنانة، نجوى كرم، عن سعادتها بوصول متابعيها 
عرب موقع الصور انس�تقرام، ل��10 ماليني متابع. وقالت 
كرم عرب حسابها الخاص: »صارنا 10 مليون متابع، بس 
أنا بش�وفكم عدد ماله نهاية ألنك�م حقيقيون«. وتواصل 

ك�رم، ع�ى جانب آخ�ر، تصوير أوىل حلق�ات برنامج 
وتتك�ّون   .»The Voice Senior« املواه�ب  اكتش�اف 
أعضاء لجنة التحكيم من الفّنان هاني شاكر، وملحم 

زين، ونجوى كرم، وسمرة سعيد.

رامي عياش يفاجئ المشاهدين في رمضان 
2020

يطّل البوب س�تار، رام�ي عياش، عى جمهوره 
خالل املوس�م الرمضان�ي املقب�ل، ولكن بثوب 
فّني مختلف، حيث بدأ تصوير مش�اهده ضمن 
أحداث املسلس�ل الرمضان�ي 2020 أمام نادين 
نسيب نجيم وقيص خويل. وذكر أن ظهور رامي 
عياش سيكون يف بداية األحداث، أي يف الحلقات 
األوىل م�ن املسلس�ل املنتظر عرضه يف املوس�م 
الرمضان�ي املقب�ل. و رغم الرسي�ة التامة عى 
دور رام�ي عياش ضمن األح�داث، هناك أخبار 
تؤك�د أن عالقته س�تكون قوية ببطل�ة العمل 
ع  النقيب سما أو نادين نسيب نجيم؛ فمن املتوقَّ
أن يك�ون ش�قيقها الوحي�د، ولكن�ه يتع�رّض 
للقت�ل، وهو م�ا جعل ش�خصيته ضيف رشف 
ضم�ن األحداث. وقد أنه�ى رامي عياش معظم 
مشاهده ضمن العمل الرمضاني 2020 وحصل 

عى إج�ازة قص�رة إلحي�اء حفالت�ه الغنائية 
الخاصة يف احتفاالت يوم الحب، عى أن يواصل 
بقية مش�اهده األخرة خالل األسبوع الجاري. 
واملع�روف أن نادي�ن تجّس�د ضم�ن األح�داث 
ش�خصية قيادية ُتدعى النقيب سما، أما قيص 
فيجّس�د ش�خصية زعيم عصابة. أم�ا تجربته 
لة التي تعاقد عليها البوب س�تار  الدرامية املؤجَّ
قبل فرتة، فهي ليست قصرة، وتأّجلت أكثر من 
مرة النشغال رامي بنش�اطه الغنائي. لكن من 
املقرر مواصلة التحض�رات الخاصة بالتجربة 
الدرامي�ة الجدي�دة لرام�ي عي�اش م�ع رشكة 
صادق الصباح فور إنهاء شهر رمضان املقبل، 
عى أن يكون املسلسل باكورة األعمال الدرامية 
الطويل�ة للرشك�ة خ�ارج املوس�م الرمضاني، 

حيث تدور أحداثه يف إطار 60 حلقة.

يف فيديو مفاجىء، أعلنت اإلعالمية املرية، 
ناردين فرج، انسحابها من برنامج 

ذا فوي�س كي�دز، مش�رًة إىل 
أن حلق�ة الس�بت املقب�ل 

لها،  األخ�رة  س�تكون 
ع�ى أن تت�وىّل تقديم 
األخرتني  الحلقت�ني 
برام�ج  مقّدم�ة 
لتختت�م  أخ�رى 
املوس�م الثال�ث من 

الربنامج.
وقد رفضت ناردين يف 

الفيديو الذي نرشته عى 
صفحته�ا عى انس�تغرام 

تفاصي�ل،  أي  يف  الدخ�ول 
مش�رًة إىل أن األسباب ليست مهّمة 

عى اإلطالق، وش�ّددت ع�ى أن محطة أم بي 
يس ه�ي منزلها الثاني، حيث عملت 
معها ملدة سبع س�نوات، كما 
تمّنت التوفي�ق لكل فريق 

عمل ذا فويس كيدز.
وقد عل�م أن اإلعالمية 
أنابي�ال  اللبناني�ة، 
هالل، ستكون بديلة 
ناردين، حيث وّقعت 
عى عق�د انضمامها 
إىل شاش�ة ال��أم بي 
أن  دب�ي، ع�ى  يس يف 
تقّدم الحلقتني األخرتني 
من املوسم. وذكر اّن أنابياّل 
متحّمس�ة ج�داً لخ�وض هذه 
التجربة الجديدة م�ع األطفال. وكما 

ذكر، يف وقت سابق، أن كاّلً من أنابياّل 
ويارس السقاف سيتولّيان تقديم حلقات 

ذا فويس س�ينير املخّصص�ة ملواهب ما بعد 
الستني عاماً الذي سينطلق الشهر املقبل بعد 
انتهاء حلقات املوس�م الثالث م�ن ذا فويس 
كي�دز، ع�ى أن يخ�رج الربنام�ج م�ن دائرة 
التقلي�د يف أرب�ع حلقات ُتنّفذ للم�رة األوىل يف 
العالم العربي ومن خالل شاش�ة كل العرب، 
أّما لجنة التحكيم فس�تضّم ش�مس األغنية 

كرم،  نج�وى  يف�ا اللبنانية  لد ا
س�عيد  س�مرة 

ن  لفن�ا ا ،
ملحم زين، 
لفن�ان  وا
ن�ي  ها

شاكر.

انترشت ع�ى مواقع التواصل االجتماع�ي لقطة طريفة 
للفن�ان، وائ�ل كفوري، ال�ذي عرّب عن س�عادته باإلنجاز 
بطريق�ة ش�بابية ُملِفتة، ح�ني نجح بالتح�دي الخاص 
برم�ي الزجاجة. ويظه�ر »كف�وري« يف الفيديو القصر 
املتداول وهو يرمي قارورة املياه عى الرّف، فتصل واقفة 
وتثُبت دون وقوعها.. وهو ما أس�عده، وعرّب عنه بحركٍة 

احتفالية تلقائية بني مرافقيه.

 
                 

محى احلكومة املؤقتة 
تستعر

 م�ا ان بدأ العد التنازيل إلعالن حكوم�ة رئيس الوزراء املكلف، 
محم�د توفي�ق ع�الوي، حت�ى اس�تعرت حم�ى التريحات 

والتكهنات لشكل الحكومة املرتقبة.
حي�ث ب�دأت الزي�ارات املتبادل�ة لزعام�ات الكت�ل بعضه�م 
لبعض، س�واء أمام األنظ�ار أم من خل�ف الكواليس، وأخذت 
االحاديث تج�ري بينهم عى قدم وس�اق، يف الوقت الذي اعلن 
في�ه رئيس الوزراء املكلف ان حكومته مس�تقلة، ولن تخضع 
ألية مس�اومات او رغبات حزبية، وتلب�ي طلبات املتظاهرين 

السلميني لتخفيف التوتر واالحتقان يف البلد.
واملتابع للمشهد الس�يايس العراقي يجد وسائل االعالم كافة، 
املحلي�ة والعربي�ة والدولي�ة، ال تخلو من تس�ليط الضوء عى 
الش�أن العراق�ي، وتريح�ات السياس�يني واملحلل�ني وآراء 
الصحفيني تتصدر وسائل الصحافة واالعالم ومواقع التواصل 

االجتماعي، بشكل يومي ومستمر.
رئي�س الوزراء املكل�ف امام امتح�ان صعب للغاي�ة، ومهمة 
ش�اقة، ليس امام الش�عب العراقي فحس�ب، بل ام�ام العالم 
أجم�ع، ل�ذا يج�ب ان يك�ون اختي�ار كابينت�ه الوزراي�ة من 
الش�خصيات املستقلة حس�ب تريحاته، والكفوءة واملهنية 
واملؤثرة يف البلد، الس�يما ممن يمتلكون رصيد النزاهة والدقة 
يف س�لوكهم وعمله�م، فاملرحلة الحالي�ة ال تتحمل اخفاقات، 
أو أزم�ات، فاملناكف�ات السياس�ية والتجاذب�ات ل�ن تنتهي، 
مهما قدم رئيس الوزراء من وعود من ش�أنها تحقيق طموح 

الجميع.
يأت�ي هذا كله يف وقت تش�هد في�ه البالد أك�رب احتجاجات يف 
بغداد وأغلب املحافظات بعد االحتالل االمريكي، والتي تطالب 
باالصالح�ات والقض�اء ع�ى الفس�اد، وإيج�اد ف�رص عمل 

للخريجني والعاطلني عن العمل.  
 فاملحتجون الذين يرغبون بتحقيق مطالبهم، رغم اعرتاضهم 
عى تكليف رئيس الوزراء محمد توفيق عالوي، إال انهم يأملون 
إجراء انتخابات مبكرة من ش�أنها تغير الخارطة السياسية 

يف البلد، سواء عى مستوى الربملان او الحكومة.
القادم�ة،  املرحل�ة  التغي�ر يف  البل�د يتح�دث ع�ن  ال�كل يف 
فالسياس�يون واملتظاهرون واملواطنون كله�م يتحدثون عن 
التغي�ر، س�واء يف الصحاف�ة واالع�الم، أو يف مؤتمراته�م او 
بياناتهم الصحفية، وكأن التغير يعد ش�عارا، وليس برنامجا 

ملرحلة قادمة .
هن�ا ال ب�د ان نقف قليال عند التغير املزم�ع اجراؤه من خالل 
والدة الحكومة املؤقتة، فيجب ان يكون التغير لدى االوس�اط 
السياس�ية نح�و األفض�ل، الن  التغير هو التح�ول من حالة 
واقعي�ة نعيش�ها إىل حالة منش�ودة نريد الوص�ول إليها، وأن 
صناعة التغير لدى االنس�ان ليس�ت باألمر السهل يف بدايتها، 
لكن ما إن نضع أمام أعيننا األمور املراد تغيرها نحو األحسن، 

إال ويسهل القيام بها.
ُوا َما  ُ َم�ا ِبَقوٍْم َحتَّ�ٰى ُيَغررِّ يق�ول الل�ه تعاىل: )إِنَّ اللَّ�َه اَل ُيَغررِّ

ِبأَنُفِسِهْم(.. إذاً التغير من القوانني الكونية يف حياتنا .
أق�ول إن أي تح�ول يف البلد نح�و االفضل يجب ان يس�بقه 
تح�ول داخيل يف أعماق النفس، وكي نصل إىل تغير قراراتنا 
وترفاتن�ا وس�لوكياتنا وطريقتن�ا يف التعام�ل مع واقع 
الحياة عى مختلف األصعدة، البد أن نصنع تحوالت جذرية 
يف أعماقن�ا، وقد قي�ل: »إن أضخم معارك الحي�اة تلك التي 

تدور يف أعماق النفس«.
إذا أراد االنسان وأرص عى التغير نحو األفضل يف حياته، 
يج�ب أن يتخلص م�ن تراكمات وأف�كار املايض، وان 
يفكر بجدية يف صناعة التغير، س�واء يف السياس�ة 
ام يف غره�ا، لتحقيق الطموح�ات واألمنيات لديه 
ولآلخري�ن.. لك�ن الرغب�ة يف التغي�ر وحدها غر 

كافية، فيجب ان تصاحبها قوة اإلرادة.
يق�ول الزعيم الهندي غان�دي: » كن أنت التغير 

الذي تريد أن تراه يف العالم«.
ويف الخت�ام نق�ول اىل كل الذي�ن يتحدثون عن 
التغير وه�م غر جادين يف ذل�ك كما قال أبو 

األسود الدؤيل:
ي�ا أي�ها الرج�ل الُْمَع�لرِّ�ُم َغي�رَُه

َه���الَّ لِ�َنْفِس�ك َك�اَن َذا التَّْع�لِ��يُم
َنى �َقاِم َوِذي الضَّ َتِصُف الدََّواَء لِذِي السرِّ
َك�ْيَم�ا َيِصحَّ ِب�ِه َوأَْنَت َسق����ِ�ي�ُم

ونراَك تصل��ُح بالرش�اِد عقولن��ا
أبدا َوأَْنَت من الرشاِد عدي�����ُم
اب�ْ�َدأْ ِبَنْفِس�ك َفاْنَهَها َع��ْن َغيرِّهَ�ا

َفإَِذا اْنتَ�َهْت َع�ْنُه َف�أَْنَت َحِك����يُم
وللكالم بقية ... 

أحيا الفنان�ان »يارا وآدم »عي�د الحب مع عازفة 
الكمان ماريا يف حفل نظمته رشكة PGM ، وقدمه 

االعالمي رجا نارص الدين يف كازينو لبنان.
وقدم�ت يارا باقة من أغنياتها الرومانس�ية التي 
رددها معها الجمهور باإلضافة لعدد من األغنيات 
القديمة من الزمن الجميل. وكان للس�يدة فروز 
حصته�ا يف األغاني. فيما ق�ّدم آدم مجموعًة من 
أغنياته، باالضافًة إىل أغ�اٍن طربية مختلفة تابع 

بأدائها حتى ساعات الصباح األوىل.
يشار إىل أنها نفت منذ أيام الشائعات التي تحدثت 
عن ارتباطها برجل األعمال اللبناني فيليب زيادة، 

مؤك�دة يف حدي�ٍث خ�اص ع�رب 
»Trending«، أنه�ا لن ترتدد عند 
ارتباطه�ا بإع�الن الخرب رس�مياً 

 للمقرب�ني منه�ا أوال، ولجمهورها 
ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي. 

فيم�ا زفت ملحبيها خرب اس�تعدادها 
لطرح أغني�ة لبنانية بعنوان »غازلني 

زيادة« من كلمات الشاعر أحمد مايض، 
وتوزيع عم�ر  صباغ، وألح�ان طارق أبو 

جودة، مشرة إىل أنها سُتطرح بنمط جديد 
ومختلف.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

نجوى كرم تحتفل بـ10 ماليين متابع على 
انستغرام

أنابيال هالل بديلة ناردين فرج في برنامج ذا فويس كيدز

وائل كفوري ينجح بتحدي الزجاجة !

ميريام فارس تختتم 
مهرجان السعادة في 

رأس الخيمة

احتفل�ت ملك�ة امل�رسح، مريام 
فارس، بليلة يوم العشاق يف إمارة 
فعالي�ات  ضم�ن  الخيم�ة  رأس 
فأس�عدت  الس�عادة،  مهرج�ان 
قلوب الجمهور الذين حرضوا من 
مختلف اإلم�ارات والبلدان العربية 
لالحتف�ال معه�ا بهذه املناس�بة، 
الغنائية  وأرست قلوبهم بوصلتها 

الحماسية. 
الس�اعة  مري�ام غّن�ت ح�وايل 
والنصف وسط هتافات وتفاعل 
الجماه�ر الذي�ن رقص�وا وغّنوا 

معها طوال مدة وصلتها، وكعادتها 
أبدعت بأدائه�ا جميع اللهجات 

العربية  والرقص�ات 
املتنوعة.

على خطى أمل حجازي.. فنانة لبنانية 
تعتزل: سأخدم الرب

يوسف الخال: الدراما المشتركة تقتصر على بعض الممثلين السوريين

يارا تحيي عيد الحب وتكذب شائعات زواجها

حييى الزيدي

يف املرآة


