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الزوراء/ محمد مأمون:
اكيد الكابتين وميض منير، محلل قناة 
)اليكأس(، أن حظوظ الرشطية ال تزال 
موجيودة يف دوري أبطيال آسييا. وحول 
رأي نجم الكيرة العراقية، وميض منر، 
يف اقالية الرصبي ألكسيندر ايلتش، قال 
“ان  اليزوراء”:  ليي”  منير يف ترصييح 
املعيار الحقيقي لكل مدرب هو النتائج، 
خصوصيا إذا كان امليدرب يمتلك فريقا 
متكامال، فيه العبون يلعبون للمنتخبات 
العراقية”.وأضاف: “امليدرب األجنبي يف 
أكثر األحيان يدخيل عقل الالعب املحيل، 
لكين ال يدخيل اىل قلبيه، وهيذه نقطية 
مهمة”.وتابع: “أؤيد اقالة املدرب، ومع 
تسمية الكابتن عبدالغني شهد، األعرف 
بالكرة العراقية، ويعرف نادي الرشطة، 
والكثر من الالعبين املوجودين يف نادي 
الرشطة هم سيبق أن لعبيوا تحت قيادة 
شهد يف املنتخب األوملبي”.وأكد املونديايل 

ومييض منير: “ان حظيوظ الرشطية 
باقيية، ويمتلك مقوميات التأهل، وكان 
بإمكانيه الفوز يف املبياراة األخرة، لكن 
غيياب التوفييق جعيل الفرييق يخير 
أميام الوحيدة االماراتيي )1-0(، ولكن 
مع تغير امليدرب فأتوقع حدوث صدمة 
ايجابية للفريق تساعد عىل تقديم نتائج 
أفضيل”.ويف ختيام حديثيه، طالب نجم 
الكرة الطالبيية السيابق بتطبيق تقنية 
VAR الحكم الفيديو املسياعد يف دورينا، 
فقيال منر: “األمر ليس صعبا، يجب أن 
نسياعد الحكام لتقلييل األخطاء املؤثرة 
يف نتائج الدوري العراقي، كذلك حكامنا 
بحاجة لهذه التقنية من أجل تطويرهم، 
ولكيي ال يكونيوا بعيدين عميا يجري يف 
عاليم كيرة القدم”.وأكميل: “حكامنيا 
بحاجية اىل دورات تطوير وممارسية يف 
هذا الجانب، من أجل أن يكونوا جاهزين 

يف املحافل اآلسيوية والدولية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة مغادرة الجالية العراقية 
التيي أُجلييت من الصين بعد اسيتضافتهم 
ألسيبوعن يف إحدى مؤسسياتها الصحية يف 
بغداد. وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
والبيئة، سييف البيدر، يف بييان: إن “الجالية 
العراقية القادمة من مدينة ووهان الصينية 
غيادروا املؤسسية الصحيية بعيد أن أكملوا 
ميدة أسيبوعن كاملن يف احدى املؤسسيات 
الصحيية يف بغداد، وتّم التأكد من سيالمتهم 
مين األميراض االنتقاليية، سييما فايروس 
كورونا املستجد بعد معاينتهم من قبل لجنة 
طبيية متخصصة من أطباء استشيارين يف 

املجال”.وأضاف البييان أن “مغادرة الجالية 
تم بحضور معاون مدير عام الصحة العامة 
يف الوزارة أسيعد مهدي، وبيإرشاف ومتابعة 
الكوادر الطبيية والصحية املخصصة ملتابعة 
املسيتضافن يف املستشفى”.وأشيار البييان 
إىل أن “وزيير الصحة والبيئية، جعفر صادق 
عالوي، أعرب عن امتنانه للجهود التي بذلها 
املنتسيبون ملتابعة الحالة الصحيية للجالية 
العراقيية، واملركيز الصحيي يف مطيار بغداد 
اليدويل، ومستشيفى الفيرات يف دائرة صحة 
الكيرخ ودائرة مدينية الطيب، وكل من قدم 
الدعم واإلسيناد لهم يف جمييع دوائر الصحة 

يف بغداد واملحافظات.

انقرة/ متابعة الزوراء:
هيدد الرئييس الرتكيي، رجيب طيب 
أردوغيان، بإطيالق هجوم عسيكري 
“وشيك” يف إدلب بشمال غرب سوريا، 
حيث جيرت مواجهيات يف األسيابيع 
املاضية بن قوات أنقرة وقوات النظام 
السيوري، فيما رد الكرملين الرويس 
عيىل التهدييد اليذي وجهيه أردوغان 
للحكومة السورية، بشأن شن عملية 

عسيكرية يف إدلب، إذ عّدت روسييا أن 
هذا سيكون “أسوأ سيناريو”.وطالب 
أردوغان، يف خطاب ألقاه يف أنقرة، مرة 
جديدة النظام السيوري باالنسيحاب 
مين بعيض املواقيع يف إدليب بحليول 
نهاية الشيهر الحايل، قائال: “هذا آخر 
تحذيراتنا... بات شين عملية يف إدلب 

وشيكاً”.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
كشيف املستشار، عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب الليبي، عن خطة مكونة 
من 12 بنداً إلنهاء األزمة يف ليبيا.وأكد، 
خيالل كلمتيه التيي ألقاهيا يف افتتاح 
جلسية مجليس النيواب، عيىل الثوابت 
الوطنية ملجلس النواب والشعب الليبي 

والتي ال يمكن التنيازل عنها، للوصول 
إىل دولة املؤسسيات والقانون، ورفض 
السياسيية  املكتسيبات  يف  التفرييط 
والعسيكرية التي تحققيت يف مرشوع 
وطني ينهي األزمة التي تمر بها البالد.
وشيدد صالح عيىل رضورة مشياركة 
مجلس النواب يف املسيار السيايس الذي 

تعميل علييه األميم املتحيدة واملجتمع 
اليدويل وفقياً لهيذه الثوابيت الوطنية، 
مؤكدا أن املُشكل يف ليبيا أمني بالدرجة 
األوىل.وحيذر رئييس مجل النيواب من 
خطيورة تواجيد الجماعيات اإلرهابية 
السيورين  واملرتزقية  واملتطرفية 
بالعاصمة طرابليس .وأكد صالح عدم 

إمكانية عميل حكومة الوحدة الوطنية 
يف العاصمية يف ظل وقوعها تحت وطأة 
امليليشيات واملتطرفن واملرتزقة، معلنا 
أن الخطة املطروحة لحل األزمة مكونة 
مين 12 بندا.وتضمنيت الخطة تفكيك 
وامليليشييات  اإلرهابيية  الجماعيات 
املسيلحة والعصابيات املسييطرة عىل 

العاصمية، وللقييادة العامية صالحية 
الضيم والدميج وجميع السيالح، ميع 
التأكيد عىل أن القوات املسيلحة الليبية 
هي وحدهيا املوكل إليهيا تطهر البالد 
مين الجماعات اإلرهابية وامليليشييات 

والعصابات املسلحة.

الزوراء/ حسن فالح:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية تسلمها 
رسميا امللف االمني يف ست محافظات، 
وفيميا اوضحت اسيباب تحوييل امللف 
وزارة  اىل  املحافظيات  تليك  يف  االمنيي 
الداخليية، اكيدت اسيتمرار عملياتهيا 
االمنيية ملالحقية بقاييا تنظييم داعش 
االرهابي يف محافظة كركوك.وقال مدير 
اعالم قييادة الرشطة االتحادية، العميد 
انيور رضيا، يف حديث لي”اليزوراء”: ان 
وزارة الداخلية، واملتمثلة بقيادة الرشطة 
االتحادية، تسيلمت رسميا امللف االمني 
لسيت محافظات هي املثنى والديوانية 
وذي قار وبابل وواسيط والنجف، بينما 
محافظيات كربيالء والبيرصة وبغيداد 
قيادة  بقييادة  االمنيي  املليف  فيبقيى 

عملييات تليك املحافظيات، حيث هناك 
قيادة عمليات لبغداد وكربالء املقدسية 
باسيم قيادة عمليات الفرات االوسيط، 
البرصة.واوضح:  وكذلك قيادة عمليات 
ان املليف االمنيي يف املحافظات السيت 
سييكون بييد قائيد رشطية املحافظة، 
حيث سيأخذ دور قائد العمليات بحيث 
تكون تحت إمرته جميع االجهزة االمنية 
واالسيتخبارية ما عدا جهياز مكافحة 
االرهاب. الفتا اىل: ان اسيباب نقل امللف 
االمني اىل الداخلية هو استقرار الوضع 
االمنيي يف تليك املحافظات.واضاف: ان 
قيادات العمليات تشيكلت يف وقت كان 
الوضيع االمني غير مسيتقر يف البالد، 
مميا اضطير دخيول قيوات الجيش اىل 
املدن لفرض االمن، إال انه بعد اسيتقرار 

الوضع االمني عادت مهام امللف االمني 
ملسيؤولية وزارة الداخليية. مبينيا: انه 
يف بادئ االمر سيتكون ست محافظات 
ويف املسيتقبل ستتوسيع لتشمل جميع 
املحافظات باسيتثناء اقليم كردستان، 
وخروج الجيش اىل خارج املدن.وبشأن 
العملييات العسيكرية التيي تخوضهيا 
قطعات الرشطة االتحادية، قال العميد 
االتحاديية  ان قييادة الرشطية  رضيا: 
مسيتمرة بعملياتها العسكرية ملالحقة 
ميا تبقى مين تنظيم داعيش االرهابي 
سيواء يف عملييات ابطال العيراق او يف 
محافظية كركيوك. الفتيا اىل: ان قيادة 
الرشطية االتحادية، واملتمثلية بالفرقة 
الثالثية والخامسية والسادسية، فضال 
عين الفرقية اآلليية، تجيري عملييات 

ملالحقية  كركيوك  بمحافظية  يوميية 
خاليا داعش.اىل ذليك، أرجع قائد قوات 
الركين  الفرييق  االتحاديية،  الرشطية 
وزارة  تسيلم  تأخير  البطياط،  جعفير 
الداخليية للملف األمنيي يف املحافظات، 
إىل األوضاع الراهنة التي مرت بها البالد.
وقال البطياط يف ترصيح لوكالة األنباء 
العراقية )واع(، تابعتيه “الزوراء”: إنه 
“بموجيب الوصيف الوظيفيي يف وزارة 
الداخلية لتشيكيل قيادة قوات الرشطة 
االتحاديية، ينبغيي أن تتواجد الرشطة 
االتحاديية يف جمييع محافظات العراق 
باستثناء اقليم كردستان، وبتواجد لواء 
“خطية  أن  محافظة”.وأضياف  كل  يف 
وزارة الداخليية أن تتيوىل حفيظ األمن 
والنظام يف املحافظيات، ونحن بانتظار 

أوامر العمليات املشرتكة، ليأخذ الجيش 
دوره يف مناطيق نتواجيد بهيا اآلن، من 
أجل تطبيق خطة تسيلمنا امللف األمني 
يف محافظيات البالد، عير خطة إرجاع 
ليواء يف املوصيل وليواء يف صيالح الدين 
وليواء يف الرمادي وليواء يف دياىل، فضالً 
عن املحافظات الوسيطى والجنوبية”.
وقيرر مجلس األمين الوطنيي، يف وقت 
سيابق، نقل امللف األمني يف محافظات 
الوسيط والجنيوب اىل وزارة الداخليية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات 
املسلحة، اللواء الركن عبد الكريم خلف: 
إن “مجليس األمن الوطني اتخيذ قراراً 
بنقيل املليف االمني لقييادة الرشطة يف 
املحافظيات التيي ال يوجيد فيهيا مقر 

للعمليات”.

الشرطة االحتادية تعلن لـ         تسلمها امللف األمين لست حمافظات 
وتوضح أسباب حتويل امللف للداخلية

أكدت استمرار العمليات ملالحقة بقايا داعش يف كركوك

أديس أبابا/ متابعة الزوراء:
أكيد وزيير الخارجيية األمريكي، ماييك بومبيو، 
استعداد الواليات املتحدة لبدء التفاوض مع إيران 
فورا، لكن برشط، فيما أشيار اىل أن بالده تتطلع 
إىل القبض عيىل مهاجمي السيفارة األمركية يف 
بغداد.وقيال بومبيو للصحفيين، امس األربعاء، 
قبل مغادرتيه العاصمة اإلثيوبيية أديس أبابا إىل 
اململكة العربية السعودية: إن واشنطن مستعدة 
إلطيالق التفاوض مع طهران “يف أي وقت”، لكن 
ذلك سييتطلب من الجمهورية اإلسالمية “تغير 
سلوكها جذريا”.وشدد وزير الخارجية األمريكي 
عيىل أن إدارة الرئيس دوناليد ترامب ال تنوي عىل 
أي حال تخفييف إجراءاتها العقابية املتخذة ضد 
إيران، قائال، حسبما نقلت عنه وكالة “رويرتز”: 
ستسيتمر.  الضغيط  وحملية  نسيتعجل،  “ال 

الحدييث ال يدور فقيط عن عقوبيات اقتصادية 
بيل عن عزلهيا )إييران( دبلوماسييا أيضا”.كما 
أكد وزير الخارجية األمريكيي، مايك بومبيو، أن 
بيالده تتطلع إىل القبض عىل مهاجمي السيفارة 
األمركيية يف بغداد.وقيال بومبييو إن “الحكومة 
العراقيية عليهيا تحميل مسيؤولية الحفاظ عىل 
سيفارتنا ومنشآتنا العسيكرية وهم لم يتمكنوا 
مين تحقيق ذلك مراراً”.وأضاف “نتطلع إىل إلقاء 
القبض عيىل من قاميوا بالهجوم عىل السيفارة 
األمركية يف بغداد”.ولفت إىل أنه “يجب أن تكون 
هناك مسياءلة مرتبطة بالهجمات عىل املصالح 
األمركيية يف العراق”.وأوضيح بومبييو أنيه “ال 
يمكن أن يصبح من الطبيعي أن يقوم اإليرانيون 
عر وكالئهم يف العراق بتعريض حياة األمركين 

للخطر”.

بكن/ متابعة الزوراء:
ارتفيع عدد ضحايا فيروس “كورونا” إىل ألفي حالة 
وفاة يف الصن القارية بعدما سجلت مقاطعة هوبي، 
بيؤرة الوباء يف وسيط البيالد، 132 حالية وفاة خالل 
السياعات األربع والعرشيين األخرة، وبذليك يرتفع 
إجميايل عدد املصابن بالوباء يف الصن القارية إىل 74 
ألف شخص عىل األقل.وقالت لجنة الصحة يف هوبي، 

يف تحديثهيا اليوميي لحصيلية الوفييات واإلصابات، 
إنها سجلت باإلضافة إىل هذه الوفيات 1,693 إصابة 
جدييدة بالعدوى خالل السياعات األربيع والعرشين 
املاضيية، يف أدنيى حصيلية يوميية لإلصابيات خالل 
أسيبوع.وبذلك يرتفع إجمايل عدد املصابن بالوباء يف 

الصن القارية إىل 74 ألف شخص عىل األقل.

مأرب/ متابعة الزوراء:
نجيا وزير الدفياع اليمني، الفرييق الركن محمد عيل 
املقيديش، اميس األربعياء، مين محاولة اغتييال إثر 

انفجار لغم يف محافظة مأرب شمال رشقي اليمن.
وذكرت مصادر حكومية يمنية أن ستة جنود يمنين 

قتليوا جيراء انفجيار لغيم أريض عىل طرييق موكب 
لوزير الدفاع محمد عيل املقديش، امس األربعاء.وقال 
مسيؤوالن حكوميان، بحسيب وكالية “رويرتز”، إن 
سيتة جنود قتليوا وأصيب عدد آخر بجيروح، بعد أن 

دهس املوكب متفجرات مدفونة عىل الطريق.

ائتالف النصر لـ           : ننتظر الربنامج احلكومي اجلديد وسنكون إمـّا داعمني أو مصححني
جلنة مشرتكة لتقريب وجهات النظر مع عالوي قبل إعالن حكومته املؤقتة

الزوراء / يوسف سلميان:
اتفقت الكتل السياسية عىل تكليف 
لجنة مشيرتكة لتقرييب وجهات 
النظير مع رئيس اليوزراء املكلف، 
السينية  القيوى  لبحيث مطاليب 

الحكومية  تشيكيل  يف  والكرديية 
املؤقتة التي يعتزم عالوي تقديمها 

اىل مجلس النواب ملنحها الثقة.
نيابيية  اوسياط  وافصحيت 
لي”اليزوراء” عين بعيض نتائيج 

االجتماع الذي عقد يف منزل رئيس 
مجلس النيواب، محمد الحلبويس، 
مسياء اميس االول، واسيتمر إىل 
وقت متأخر، حيث انتهى االجتماع 
بطلب من القوى السنية والكردية، 

التيي لوحيت باملوافقة عيىل منح 
املكليف  اليوزراء  لرئييس  الثقية 
مقابيل تحدييد موعيد االنتخابات 
املبكيرة، وتكون ضمين الرنامج 
الحكوميي الجدييد .واضافيت انه 
“تيم االتفياق عيىل تشيكيل لجنة 
موحيدة لتقرييب وجهيات النظر 
بن ممثيل االكراد والسنة ورئيس 
ييزال  ال  املكليف، حييث  اليوزراء 
رئييس الوزراء املكليف يصير عىل 
عرض كابينتيه الوزارية خالل ٧٢ 
ساعة”. مبينة ان “القوى السنية 
منزعجة من طريقة تعامل رئيس 
الوزراء املكلف يف اختيار مرشحي 
الحقائيب الوزاريية يف الحكومية 
املؤقتية “.لكين تريبيات اخرى، 
اطلعت عليها “الزوراء”، قالت انه 
“تم االتفاق بن الكتل السياسيية 
عيىل ان يكون لها حيق االعرتاض 
عىل اي مرشح يف الكابينة الوزارية 
التي سيقدمها عالوي دون ترشيح 
احد، ولرئيس اليوزراء املكلف حق 
االختيار فقط للحقائب الوزارية”. 
مشيرة اىل ان “ االجتماع يف منزل 
الحلبويس ضم اعضاء من تحالف 
القيوى العراقيية، ورئييس تييار 
الحكمية عميار الحكييم ورئيس 
ائتالف دولة القانون نوري املالكي 

هيادي  الفتيح  تحاليف  ورئييس 
العامري، فضال عن احمد االسدي 
وعدنيان فيحان وحييدر الفوادي، 
وممثلين عين القوى السياسيية 
الكرديية “.وتعليقا عيىل ذلك، اكد 
ائتيالف النيرص، بزعامية رئييس 
الوزراء السابق حيدر العبادي، أن 
موقفيه يعتمد عىل طرح الرنامج 
الحكوميي لرئيس اليوزراء املكلف 
أميا نكون داعمين أو مصححن.
وقاليت املتحيدث باسيم االئتالف، 
ان  لي”اليزوراء”:  نيوري،  آييات 
الرنامج  النرص سينتظر  “ائتالف 
الحكوميي لرئيس اليوزراء املكلف 
محمد عيالوي، واختياره للكابينة 
الرمليان،  قبية  داخيل  الوزاريية 
وبعدها نعلين موقفنا “.وأضافت 
ان “ائتيالف النيرص يتعاميل ميع 
الواقيع، لذليك سيننتظر الرنامج 
الحكومي الذي سييقدمه عالوي، 
والتعهدات التي قام بطرحها أمام 
الرأي العيام، ويف حال توافقها مع 
معاير االئتالف سينكون داعمن، 
وبخالف ذلك سينعمل عيىل اآللية 
نفسيها التي اتبعناهيا مع رئيس 
عبيد  عيادل  املسيتقيل  اليوزراء 
املهدي، ونتخيذ جوانب التصحيح 

والتشخيص واملالحظة “.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
بغداد،  يف  األجنبية  العملة  أسواق  سجلت   
الدوالر  رصف  بسعر  استقراراً  األربعاء،  امس 
لألسبوع  العراقي  الدينار  مقابل  األمريكي 
ورشاء  بيع  أسعار  التوايل.وجاءت  عىل  الثاني 
البيع  سعر  كاآلتي:  الصرفة،  رشكات  الدوالر 
 1٢1 أي  دنانر،   1٢10 سجل  الواحد  للدوالر 
ألفاً و100 دينار للمائة دوالر. أما سعر الرشاء 
دينار  ألف  أي 1٢0  دينار،  فبلغ 1٢00  للدوالر 

للمائة دوالر.

الدوالر حيافظ على استقراره 
يف البورصة احمللية  

وميض منري لـ        : حظوظ الشرطة 
ال تزال موجودة يف البطولة اآلسيوية

الصحة تعلن مغادرة اجلالية العراقية اليت 
ُأجليت من الصني من مستشفى الفرات 

أردوغان يهدد بعملية تركية “وشيكة” يف 
إدلب والكرملني يرد على تهديداته 

بومبيو: نتطلع إىل القبض على مهامجي 
السفارة األمريكية يف بغداد

ارتفاع ضحايا “كورونا” يف الصني إىل 2000 
وإصابة 74 ألفا آخرين

جناة وزير الدفاع اليمين من حماولة اغتيال 
ومقتل 6 جنود من مرافقيه 

أكد استعداد واشنطن للتفاوض مع إيران 

عبد املهدي يدعو إىل تسهيل مهمة عالوي وجتاوز »العقبات اجلدية واملصطنعة« أمامه

االخريةابتكار جديد ملنع التجسس على احملادثات عرب اهلواتف واألجهزة الذكية

ص 2

 

عالوي: تضحيات العراقيني اجلسيمة غرّيت القواعد 
السياسية وأمثرت عن تشكيلة حكومية مستقلة 

دعا الربملان إىل االنعقاد االثنني املقبل ملنح حكومته الثقة 

بغداد/ الزوراء: 
أكيد رئييس اليوزراء املكليف، محميد توفيق 
عالوي، أمس األربعاء، أن تضحيات العراقين 
الجسييمة غرت القواعد السياسيية واثمرت 
عن تشيكيلة حكومية مستقلة ألول مرة منذ 
عقيود، داعيا الرملان إىل رضورة عقد جلسية 
اسيتثنائية مين اجيل التصويت عيىل منحها 
الثقة يوم االثنن املقبل، فيما تعهد باستعادة 
هيبية الدولة وإجيراء انتخابيات مبكرة حرة 
بثهيا  ليه  كلمية  يف  عيالوي،  ونزيهة.وقيال 
التلفزيون الرسمي، وخاطب فيها العراقين: 
إن معركتكم التأريخيية من اجل الوطن التي 
تحملتيم من اجلهيا اعباًء ثقيلية وتضحيات 
جسيمة قد غرت القواعد السياسية واثمرت 
عين تشيكيلة حكوميية مسيتقلة ألول ميرة 
منذ عقود بدون مشياركة مرشيحي االحزاب 
السياسيية.وأضاف: أن هيذه التشيكيلة قيد 
اختيرت ملا يتصف بيه أصحابها مين كفاءة 
ومؤهيالت، باإلضافة إىل ميا لديهم من برامج 
قابلية للتطبييق للعبيور بالبلد اىل بير األمان 
وخدمية املواطنين عىل اختيالف انتماءاتهم، 
هذه التشيكيلة سيتكون لجمييع العراقين، 
وسيتحظى بثقتهيم من خالل ما سيتنجزه، 
وبعيد ان يمنحها الرمليان ثقتيه، وهنا ادعو 
مجلس النيواب املوقر، رئاسية وأعضياًء، اىل 
عقيد جلسية اسيتثنائية من اجيل التصويت 
عىل منح الثقية للحكومة ييوم االثنن املقبل 

املوافق ٢4 شيباط. وأضاف: أتمنى من نوابنا 
الكيرام ان يثبتيوا للعراقين جميعياً رغبتهم 
باإلصيالح، وأن يتحملوا املسيؤولية الوطنية 
امللقياة عيىل عاتقهيم، وأن يفكيروا بحارض 
املصاليح  تمنعهيم  وال  ومسيتقبله،  العيراق 
الخاصية عن اتخاذ القيرار الصحيح فالعراق 
فيوق كل املصاليح، واسيمحوا يل ان اذكركم 
بأننا ال يمكننا التهرب من اإلصالح الحقيقي، 
فميا بعيد هيذه االحتجاجات لييس كما كان 
قبلهيا، وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها 
سيتعود يف أي وقت بشيكل اقوى وأوسع من 
الذي شهدناه، فالدماء الغالية التي أريقت لن 
تذهب سدى مهما كان الثمن، وهذا املوضوع 

بالذات سيكون من أولويات حكومتي.

رئيس جملس النواب اللييب يعلن خطة من 12 بندا حلل األزمة

بغداد/ الزوراء:
الطران  رشكات  رحالت  استئناف  االربعاء،  امس  لعيبي،  الله  عبد  النقل،  وزير  أعلن 
األملانية والفرنسية يف األجواء العراقية.وأكد لعيبي، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
عاودت  والفرنسية،  األملانية  ومنها  والعربية،  واألجنبية  األوربية  الطران  رشكات  ان 
التحليق يف سماء العراق من جديد بعد إلغاء توصية وكالة االتحاد األوربي ألمن الطران 
كون األجواء العراقية األكثر أمناً واستقرارا.وأضاف: أن وزارته تحرص عىل أمن وسيادة 
األجواء يف العراق واملنطقة، كما أنها تحرص أيضاً عىل توفر أفضل الخدمات املالحية 
للطائرات العابرة ألجواء العراق.ولفت إىل: أن الوزارة يف طور فتح ممرات جوية جديدة، 
وتقليل الفصل بن الطائرات الستيعاب الزخم الكبر الحاصل للطائرات العابرة سماء 
أن تجدد  استطاعت  املتخصصة،  بكوادرها  الجوية،  املالحة  أن رشكة  العراق. مؤكدا: 

كسب ثقة رشكات الطران األوربية ومعاودة تحليقها عر األجواء العراقية مجددا.

استئناف رحالت الطريان األملانية 
والفرنسية يف األجواء العراقية

قوات الشرطة االحتادية تساهم بتنظيف وصبغ جسر السنك

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   
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سياسة

وجه رسالة إىل الربملان حول تشكيل احلكومة القادمة

عبد املهدي يدعو إىل تسهيل مهمة عالوي وجتاوز “العقبات اجلدية 
واملصطنعة” أمامه

خالل استقباله السفري املصري لدى العراق

املالكي: اجلميع يرغب يف إجراء 
انتخابات مبكرة وتلبية مطالب اجلماهري

ت القواعد السياسية وأمثرت عن تشكيلة حكومية مستقلة  عالوي: تضحيات العراقيني اجلسيمة غريرّ

أردوغان يهدد بعملية تركية “وشيكة” يف إدلب 
والكرملني يرد على تهديداته 

رئيس جملس النواب اللييب يعلن خطة من 12 
بندا حلل األزمة

النجيفي يؤكد للسفري الرتكي ضرورة تسهيل 
إجراءات منح تأشريات الدخول للعراقيني

بغداد/ الزوراء:
املهدي،  عبد  عادل  املستقيل،  الوزراء  رئيس  وجه 
امس األربعاء، رسالة إىل مجلس النواب دعا فيها إىل 
تسهيل مهمة رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 
واملصطنعة”  الجدية  “العقبات  وتجاوز  عالوي، 
أمامه، وفيما حذر من خطر الدخول يف فراغ جديد 
الربملان  أبلغ  الحكومة،  تشكيل  “تسويف”  بسبب 
بعدم استمراره بتحمل املسؤوليات بعد الثاني من 

آذار املقبل.
وقال عبد املهدي يف رسالته: “قدمت استقالتي يف 29 
2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب   / 11  /
املوقر، وها نحن يف منتصف شباط 2020، اي بعد 
شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة... كان 
خالل  جديد  مرشح  تكليف  دستورياً  املفرتض  من 

15 يوماً من تاريخ االستقالة.
سوى  التكليف  يتم  ولم  كثرياً  املوعد  عن  تأخرنا 
توفيق  محمد  االستاذ  ُكلف  عندما  شباط  بداية  يف 
عالوي، مما يبني ازمة العملية السياسية، بل ازمة 
هذا  بها  املناط  الدستورية  واملؤسسات  القوى 

االمر”.
ونبذل  بالتكليف،  “تفاءلنا  املهدي:  عبد  وأضاف 

يف  للنجاح  ومساندته  لدعمه  جهدنا  قصارى 
املفتوحة  الرسالة  هذه  ذلك  يف  بما  مساعيه، 
السياسيني،  القادة  اىل  ابلغناها  التي  ومضامينها 
يواجهها  التي  الجمة  بالصعوبات  نعلم  ونحن 

يوماً  بـ30  املحددة  الدستورية  فاملهلة  الجميع... 
ملنح ثقة مجلس النواب اىل اعضاء الحكومة الجديدة 
لذلك   ...2020 اذار   2 يف  تنتهي  الوزاري  ومنهاجها 
الدستورية  املهلة  انتهاء  قبل  الرسالة  بهذه  اتوجه 

اىل اخواني واخواتي من نواب الشعب للتحذير من 
خطر الدخول يف فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل 
الجديدة، بدل االرساع بتشكيلها ليتسنى  الحكومة 
اجراء  ومنها  اليها،  املسندة  بمهامها  القيام  لها 

االنتخابات املبكرة يف اقرب فرصة ممكنة”.
ودعا عبد املهدي “الكتل السياسية ومجلس النواب 
والرأي العام واملؤثرين عىل صناعة القرار يف بالدنا 
اىل امليض قدماً يف تسهيل مهمة عالوي عىل تشكيل 
حكومته، وتجاوز العقبات الجدية واملصطنعة من 
امامه، الن عدم النجاح يف تحقيق ذلك، وعدم توصل 
 3 بعد  امللف  هذا  يف  حاسم  لحل  السياسية  القوى 
يعرض  قد  الحكومة،  استقالة  من  تقريباً  اشهر 

البالد ألزمة اخطر”.
من  “سيكون  املستقيل:  الوزراء  رئيس  وتابع 
بتحميل  االستمرار  املناسب  وغري  الصحيح  غري 
اجد  ولن   ،2020 اذار   2 تاريخ  بعد  املسؤوليات 
امامي سوى اللجوء اىل الحلول املنصوص عليها يف 
الدستور او النظام الداخيل ملجلس الوزراء... وهديف 
من ذلك كله املساعدة عىل انجاح الحكومة القادمة 
ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل بالضد من 

مصلحة البالد ونظامها الديمقراطي الدستوري”.

بغداد / نينا : 
القانون،  دولة  ائتالف  رئيس  اكد 
التي  االزمات  ان   ”: املالكي  نوري 
تعاونا  تتطلب  العراق  لها  يتعرض 
السياسية  القوى  كبريا بني جميع 

بهدف تجاوزها “.
استقباله  خالل  املالكي،  وقال 
عالء  العراق،  لدى  املرصي  السفري 
موىس، بمكتبه امس :” ان الجميع 
مبكرة  انتخابات  اجراء  يف  يرغب 
قادرة  منتخبة  حكومة  وتشكيل 

عىل تلبية مطالب الجماهري، وتعيد 
هيبة الدولة “.

بحسب  اللقاء،  خالل  وجرى، 
استعراض  املالكي،  ملكتب  بيان 
االقليمية  القضايا  مجمل 
والدولية، باالضافة اىل بحث عدد 
االهتمام  ذات  املوضوعات  من 

املشرتك .
دعم  موىس  السفري  اكد  جانبه،  من 
بالده الكامل ألمن واستقرار العراق، 

والحفاظ عىل وحدته ارًضا وشعًبا.

بغداد/ الزوراء: 
توفيق  محمد  املكلف،  الوزراء  رئيس  أكد 
تضحيات  أن  األربعاء،  أمس  عالوي، 
القواعد  غريت  الجسيمة  العراقيني 
واثمرت عن تشكيلة حكومية  السياسية 
مستقلة ألول مرة منذ عقود، داعيا الربملان 
إىل رضورة عقد جلسة استثنائية من اجل 
االثنني  يوم  الثقة  منحها  عىل  التصويت 
الدولة  املقبل، فيما تعهد باستعادة هيبة 

وإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة.
التلفزيون  بثها  له  كلمة  يف  وقال عالوي، 
إن  العراقيني:  فيها  وخاطب  الرسمي، 
معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي 
تحملتم من اجلها اعباًء ثقيلة وتضحيات 
السياسية  القواعد  غريت  قد  جسيمة 
مستقلة  حكومية  تشكيلة  عن  واثمرت 
مشاركة  بدون  عقود  منذ  مرة  ألول 

مرشحي االحزاب السياسية.
وأضاف: أن هذه التشكيلة قد اختريت ملا 
يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهالت، 
قابلة  برامج  من  لديهم  ما  إىل  باإلضافة 

األمان  بر  اىل  بالبلد  للعبور  للتطبيق 
وخدمة املواطنني عىل اختالف انتماءاتهم، 
العراقيني  لجميع  التشكيلة ستكون  هذه 
وستحظى بثقتهم من خالل ما ستنجزه، 
وبعد ان يمنحها الربملان ثقته، وهنا ادعو 
مجلس النواب املوقر، رئاسة وأعضاًء، اىل 
عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت 
االثنني  يوم  للحكومة  الثقة  منح  عىل 

املقبل املوافق 24 شباط.
وأضاف: أتمنى من نوابنا الكرام ان يثبتوا 
وأن  باإلصالح،  رغبتهم  جميعاً  للعراقيني 
عىل  امللقاة  الوطنية  املسؤولية  يتحملوا 
العراق  بحارض  يفكروا  وأن  عاتقهم، 
ومستقبله، وال تمنعهم املصالح الخاصة 
عن اتخاذ القرار الصحيح، فالعراق فوق 
كل املصالح ، واسمحوا يل ان اذكركم بأننا 
الحقيقي،  التهرب من اإلصالح  ال يمكننا 
فما بعد هذه االحتجاجات ليس كما كان 
التظاهرات  وترية  تراجعت  وان  قبلها، 
اقوى  بشكل  وقت  أي  يف  ستعود  فإنها 
وأوسع من الذي شهدناه، فالدماء الغالية 

كان  مهما  سدى  تذهب  لن  أريقت  التي 
سيكون  بالذات  املوضوع  وهذا  الثمن، 
منحها  فبمجرد  حكومتي،  أولويات  من 
الثقة ستبارش التحقيق حول كل ما وقع 
للشعب  والكشف  التظاهر،  ساحات  يف 
عىل  باالعتداء  قامت  التي  العنارص  عن 
ومالحقتهم  األمنية  والقوات  املتظاهرين 
وتقديمهم اىل العدالة مهما كانت مواقعهم 
واالفراج عن املتظاهرين السلميني، فنحن 
او  ظلماً  العراقيني  باعتقال  نسمح  لن 
عىل  وستعمل  رأيهم،  عن  تعبريهم  ملجرد 
استعادة هيبة الدولة والقيام باإلجراءات 
مبكرة  انتخابات  إلجراء  الرضورية 
املال  تأثريات  عن  بعيداً  ونزيهة  حرة 
وستعمل  الخارجية،  والتدخالت  والسالح 
املعيشية  الظروف  تحسني  عىل  ايضاً 
النازحني  واعادة  العراقيني،  لجميع 
لشعبنا  وسنعرض  وكرامة،  بعز  ملنازلهم 
كامل  بشكل  الحكومي  الربنامج  الكريم 

بالتوقيتات املحددة ..
وتابع: اما رسالتي اىل الشباب، إن كل ما 

تحقق كان نتيجة إلرصاركم وتضحياتكم، 
الذي  العظيم  الرشف  هذا  لكم  فهنيئاً 
هنيئاً  والتأريخ،  شعبكم  لكم  سيحفظه 
الشجاعة،  وهذه  الباسل  املجد  هذا  لكم 
تأريخ  يف  جديدة  ملرحلة  اسستم  فقد 
بجهودكم.. الله  بارك  فاستمروا  العراق، 

وأود أن اطلب منكم رغم ازمة الثقة تجاه 
نتيجة  السيايس  بالشأن  صلة  له  ما  كل 
الله  عىل  نتوكل  ان  السابقة  اإلخفاقات 
هذا  صفحات  من  جديدة  صفحة  ونبدأ 
البلد العظيم لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق 
الحكومة،  ُمررت  حال  يف  العراق  بإسم 
واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات ما 
األزمة من  استمرار  اجل  تعمل من  زالت 
خالل اإلرصار عىل عدم تنفيذ مطالبكم، 
املحاصصة  استمرار  عىل  كذلك  وتعمل 
فأنا  هذا  مع  ولكن  والفساد،  والطائفية 
كيل ثقة بالسادة النواب بأنهم سيكونون 
رسق  من  مع  يكونوا  ولن  شعبهم،  مع 
عىل  مؤتمنون  انهم  وخاصة  مقدراته، 

العراق.

انقرة/ متابعة الزوراء:
هدد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، بإطالق هجوم 
حيث  سوريا،  غرب  بشمال  إدلب  يف  “وشيك”  عسكري 
أنقرة  قوات  بني  املاضية  األسابيع  يف  مواجهات  جرت 
عىل  الرويس  الكرملني  رد  فيما  السوري،  النظام  وقوات 
بشأن  السورية،  للحكومة  أردوغان  وجهه  الذي  التهديد 
هذا  أن  روسيا  عّدت  إذ  إدلب،  يف  عسكرية  عملية  شن 
خطاب  يف  أردوغان،  سيناريو”.وطالب  “أسوأ  سيكون 
باالنسحاب  السوري  النظام  جديدة  مرة  أنقرة،  يف  ألقاه 
الحايل،  الشهر  نهاية  بحلول  إدلب  يف  املواقع  بعض  من 
إدلب  يف  عملية  شن  بات  تحذيراتنا...  آخر  “هذا  قائال: 
وشيكاً”.ونقل تلفزيون “تي.آر.تي” عربي عن أردوغان، 
يف كلمته التي ألقاها خالل اجتماع برملاني لحزب العدالة 
حتى  سوريا  قضية  “متابعة  عىل  إرصاره  والتنمية، 
العسكري  بالده  تدخل  الرتكي  الرئيس  النهاية”.ووصف 
ولينعم  حدودنا  لحماية  ملحمي  “رصاع  بأنه  سوريا  يف 
تعبريه.وأعلن  حد  عىل  منازلهم”،  يف  بالسالم  مواطنونا 
آمنة”. “منطقة  إىل  إدلب  تحويل  يف  يرغب  أنه  أردوغان 

وأشار إىل أن محادثات أنقرة مع روسيا حول الوضع يف 
إدلب “ستستمر”، نافيا التوصل إىل النتائج املرجوة حتى 
اآلن.يف غضون ذلك، رد الكرملني الرويس عىل التهديد الذي 
للحكومة  أردوغان  طيب  رجب  الرتكي  الرئيس  وجهه 
عّدت  إذ  إدلب،  يف  عسكرية  عملية  شن  بشأن  السورية، 

تعليق  أول  سيناريو”.ويف  “أسوأ  سيكون  هذا  أن  روسيا 
الناطق  التهديدات الرتكية، قال  الكرملني عىل  من جانب 
سيكون  “هذا  إن  بيسكوف:  ديمرتي  الرويس،  الرئايس 
أن موسكو عازمة عىل مواصلة  أسوأ سيناريو”. مؤكدا 
الوضع  بانزالق  تسمح  ال  “حتى  أنقرة  مع  االتصاالت 
قول  إىل  بيسكوف  تطرق  أكثر”.كما  املوقف  وتأجيج 
أردوغان إن بالده ليست راضية عن نتائج املحادثات مع 
موسكو بشأن إدلب، مشريا إىل أن روسيا لم تعد راضية 
عن خطوات تنفيذ اتفاق سوتيش، بعد هجمات املسلحني 
يف إدلب.ونوه املتحدث إىل أنه ال توجد خطط حاليا إلجراء 
محادثة هاتفية بني الرئيسني، لكنه لم يستبعد ذلك تماما، 
قائال: “يمكننا ترتيب ذلك رسيعا إذا دعت الحاجة”.وكانت 
ضغط  بممارسة  روسيا  إقناع  يف  الثالثاء،  فشلت،  أنقرة 
من  جيشه  لسحب  األسد،  بشار  السوري،  الرئيس  عىل 
إدلب الذي بدأ عمليات عسكرية الستعادتها من فصائل 
مدعومة من تركيا.وتنفذ القوات السورية، التي تدعمها 
حملة جوية روسية، هجوما يف أجزاء من محافظة إدلب 
بالقرب من تركيا، األمر الذي دفع آالف املدنيني للنزوح، 
النار.وتتهم موسكو  ودفع تركيا للمطالبة بوقف إطالق 
تركيا باالستخفاف باالتفاقات التي أبرمتها معها بشأن 
تتهمها  الدائرة منذ تسع سنوات يف سوريا، كما  الحرب 
قالت  الذين  إدلب،  يف  املتشددين  جماح  كبح  يف  بالفشل 

إنهم يشنون هجمات عىل القوات السورية والروسية.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
كشف املستشار، عقيلة صالح، رئيس 
مجلس النواب الليبي، عن خطة مكونة 

من 12 بنداً إلنهاء األزمة يف ليبيا.
وأكد، خالل كلمته التي ألقاها يف افتتاح 
الثوابت  عىل  النواب،  مجلس  جلسة 
الوطنية ملجلس النواب والشعب الليبي 
والتي ال يمكن التنازل عنها، للوصول 
إىل دولة املؤسسات والقانون، ورفض 
السياسية  املكتسبات  يف  التفريط 
مرشوع  يف  تحققت  التي  والعسكرية 
بها  تمر  التي  األزمة  ينهي  وطني 

البالد.
مشاركة  رضورة  عىل  صالح  وشدد 
مجلس النواب يف املسار السيايس الذي 
واملجتمع  املتحدة  األمم  عليه  تعمل 
الوطنية،  الثوابت  لهذه  وفقاً  الدويل 
مؤكدا أن املُشكل يف ليبيا أمني بالدرجة 

األوىل.
وحذر رئيس مجل النواب من خطورة 
الجماعات اإلرهابية واملتطرفة  تواجد 
بالعاصمة  السوريني  واملرتزقة 

طرابلس .
عمل  إمكانية  عدم  صالح  وأكد 
العاصمة  يف  الوطنية  الوحدة  حكومة 
يف ظل وقوعها تحت وطأة امليليشيات 
واملتطرفني واملرتزقة، معلنا أن الخطة 
 12 من  مكونة  األزمة  لحل  املطروحة 

بندا.
الجماعات  تفكيك  الخطة  وتضمنت 
املسلحة  وامليليشيات  اإلرهابية 

العاصمة،  عىل  املسيطرة  والعصابات 
الضم  صالحية  العامة  وللقيادة 
التأكيد  مع  السالح،  وجمع  والدمج 
هي  الليبية  املسلحة  القوات  أن  عىل 
من  البالد  تطهري  إليها  املوكل  وحدها 
وامليليشيات  اإلرهابية  الجماعات 
الحدود  والعصابات املسلحة، وحماية 
األمن  وضبط  الحيوية  واألهداف 

والنظام.
النواب  أن مجلس  الخطة عىل  ونصت 
هو الجسم الترشيعي الوحيد املنتخب 
أجسام  إقحام  يجوز  وال  ليبيا،  يف 
أخرى قبل االنتخابات الربملانية بهدف 
الليبيني،  إرادة  حساب  عىل  الرتضية 
رئايس  مجلس  بتشكيل  طالبت  كما 
األقاليم  عن  ونائبني ممثالً  من رئيس 
الثالثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
األقاليم  يف  ممثلة  ونائبني  برئيس 
عليها  املصادقة  اشرتاط  مع  الثالثة 

من مجلس النواب.
ضمانات  وضع  الخطة  وشملت 
بني  للثروة  عادل  لتوزيع  قانونية 
االتفاق  يف  ُتضمن  الثالثة  األقاليم 
السيايس، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة 
باملصالحة  مختصة  النواب  ملجلس 
الوطنية من رئيس ونائبني ممثلة من 

األقاليم الثالثة.
تعديل  رضورة  عن  الخطة  وكشفت 
يشكل  بحيث  الدستوري  اإلعالن 
دستور  لصياغة  لجنة  النواب  مجلس 
ومفكرين  مثقفني  تضم  للبالد 

من  الدستوري  القانون  يف  وأساتذة 
املحاصصة  عن  بعيداً  الثالثة  األقاليم 
فيها  يشارك  واالجتماعية،  الحزبية 
االختصاص  أهل  والعرب من  األجانب 
فرتة  خالل  عملها  بإنجاز  واملطالبة 
بدء  من  يوماً   90 عن  تزيد  ال  زمنية 
برملانية  انتخابات  تنظيم  مع  عملها، 
ورئاسية خالل مدة محددة من تاريخ 
الثقة  الوطنية  الوحدة  حكومة  منح 
اإلرشاف  يقبل  النواب،  مجلس  من 
الدويل عىل تنفيذ ما ذكر آنفاً، وبما ال 

يتعارض مع ما يتفق عليه.
مجلس  يقوم  أن  عىل  الخطة  ونصت 
النواب بدوره كامالً يف اختيار ممثليه 
وتبلغ بعثة األمم املتحدة بذلك عىل أال 
تحال قائمة بأسماء املمثلني إىل البعثة 
طبقاً ملا اتفق عليه يف اجتماع املجلس 
بمدينة بنغازي إال بعد تسلم رد البعثة 
يف  املتخذ  النواب  مجلس  قرار  عىل 
مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يكون 
يقع  الذين  النواب،  مجلس  ممثلو 
املجلس  عىل  بالرد  ملزمني  اختيارهم، 
يتحمل  أن  عىل  اتفاق  أي  توقيع  قبل 
التوقيع دون أخذ رأي  املخالف تبعات 

مجلس النواب.
اتصال  أي  أن  عىل  الخطة  وشددت 
املقاطعني  بالنواب  األممية  للبعثة 
يعيق  مواز،  نواب  مجلس  باعتبارهم 
عملية  يف  الرشعي  النواب  مجلس 
خلط  يف  ويتسبب  ممثليه،  اختيار 

األوراق وال يصب يف مصلحة الحوار.

بغداد/ نينا: 
االنقاذ  جبهة  رئيس  اكد 
النجيفي،  اسامة  والتنمية، 
منح  اجراءات  تسهيل  رضورة 
تأشريات  العراقيني  املواطنني 

الدخول اىل تركيا .
السفري  مع  النجيفي  وبحث 
يلدز،  فاتح  العراق،  يف  الرتكي 
مجموعة ملفات، أهمها الوضع 
تشكيل  وتطورات  السيايس 
جبهة  وموقف  عالوي،  حكومة 
هذه  من  والتنمية  اإلنقاذ 
التطورات، والعالقات بني العراق 
وتركيا، والدور الرتكي يف قضية 
فضال  املحررة،  املناطق  اعمار 

عن أمور ذات اهتمام مشرتك.
ملكتبه  بيان  حسب  واكد، 

االنقاذ  جبهة  ان   ”: االعالمي 
تشكيل  جهود  تدعم  والتنمية 
برئاسة  الجديدة  الحكومة 
وفق  عىل  عالوي  توفيق  محمد 
إىل  تتفق  وهي  معلنة،  رشوط 
التي  التعهدات  مع  كبري  حد 
أعلنها عالوي، وهي عىل العموم 
تنسجم مع مطالب املتظاهرين 
العادلة  واألهداف  السلميني 
التي ينادي بها الشعب ردا عىل 
وانسداد  والفساد،  االخفاق 
العملية السياسية واخفاقها “.

الرتكي  إلجانب  النجيفي  ودعا 
دعم  يف  واالرساع  االهتمام  إىل 
تعرضت  التي  املحررة  املناطق 
اإلرهاب  بسبب  الدمار  إىل 
مؤكدا  العسكرية،  والعمليات 

اعادة  تشكلها  التي  األهمية 
اعمار مطار املوصل، ورضورته 
الكبرية يف التخفيف من املصاعب 
يف  املواطنون  منها  يعاني  التي 

تنقلهم .
تسهيل  رضورة  اكد  كما 
اجراءات منح تأشريات الدخول 
إىل املواطنني العراقيني، وتقليص 
االجراءات  بعد  منحها  زمن 
ستعتمدها  التي  الجديدة 
نيسان  السفارة يف مطلع شهر 

القادم .
يلدز  فاتح  أكد  جانبه،  من 
يف  جادة  الرتكية  الحكومة  أن 
تبني  يف  واالسهام  العراق،  دعم 
حسب  االستثمارية،  املشاريع 

حاجات العراق.
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مع بدء مغادرة ركاب السفينة يف اليابان

البرتاء األردنية.. “أعجوبة” عاملية ختشى األيادي اإلسرائيلية
عمان/األناضول:

 جدل واس�ع فج�ره القان�ون املعدل 
الب�راء  إقلي�م  س�لطة  ل�”قان�ون 
التنموي الس�ياحي”، جنوبي األردن، 
يف مجلس الن�واب، تخوف�ا من تملك 
األجانب، خاص�ة اإلرسائيليني منهم، 

ألراض وعقارات يف اإلقليم.
وصوت أعضاء املجلس )الغرفة األوىل 
للربمل�ان( يف جلس�ة األح�د امل�ايض، 
الس�ياحة  لجن�ة  تعدي�ات  برف�ض 
واآلث�ار عىل القان�ون، وإعادته إليها 
إلجراء التعديات املناس�بة عليه ملنع 

امللكية األجنبية يف املدينة  األثرية.
التي  املقرح�ة  التعديات  وبموج�ب 
يس�مح  فإن�ه  املجل�س،  رفضه�ا 
لألش�خاص املعنويني بتمل�ك األموال 
منطق�ة  يف  الواقع�ة  املنقول�ة  غ�ر 
اإلقليم، رشيطة أن تكون نسبة تملك 

األردنيني فيها أكثر من 51 باملئة.
أطماع إرسائيلية

قل�ق نياب�ي لم ي�أت جزاف�اً، خاصة 
يف ظ�ل األطماع اإلرسائيلي�ة باملدينة 
األثري�ة الت�ي تعّده�ا إرسائيل إحدى 

وجهاتها السياحية.
ق�رر  امل�ايض،  آب  أغس�طس/  ويف 
فري�ق عم�ل الفيلم األردن�ي “جابر” 
إلغ�اء تصويره، عىل خلفي�ة ما أثاره 
م�ن ج�دل واس�ع لتضمن�ه م�ا قيل 
إنه�ا ادعاءات حول “ح�ق” اليهود يف 

فلسطني والبراء األردنية.
ويف الش�هر ذات�ه، ق�رر األردن إغاق 
مق�ام النبي ه�ارون، الواق�ع غربي 
مدينة البراء، بع�د أن تداولت مواقع 
إخباري�ة محلي�ة فيدي�و يظه�ر فيه 

ح�وايل 500 س�ائح إرسائي�ي وه�م 
يؤدون طقوًسا يهودية يف املقام.

وتع�د مدينة الب�راء األردني�ة إحدى 
عجائ�ب الدني�ا الس�بع الت�ي ج�رى 
اختياره�ا ع�ام 2007، بع�د عملي�ة 
أش�هر  اس�تمرت  تصوي�ت ش�عبية 
عديدة، وش�ارك فيها نحو 70 مليون 

شخص حول العالم.
“العربي هو املقصود”

لجن�ة  رئي�س  العجارم�ة،  حس�ن 
الس�ياحة واآلث�ار بمجل�س الن�واب 
األردن�ي، قال تعقيبا ع�ىل املوضوع: 

“أتفهم مخ�اوف الناس من مرشوع 
القانون املعدل إلقليم   البراء”.

وأضاف العجارمة يف حديث لألناضول، 
أن “القانون يف الوقت الحايل ال يتحدث 
بأي صفة عن املنطقة األثرية، وإنما 
يتح�دث ع�ن أرايض اإلقلي�م خ�ارج 

املنطقة األثرية”.
واس�تدرك: “من جه�ة ثانية، فالحق 
مرشوع أله�ل الب�راء ووادي موىس 
بأن يستفيدوا من أراضيهم باملناطق 
الس�ياحية  القانون الحايل ال يسمح 
ل�ألخ ببي�ع أخي�ه أو ألي أردني ثان، 

والبيع ممنوع قطعاً”.
ولف�ت إىل أن “هذا القانون جاء تحت 
بند االس�تثمار ألهايل الب�راء ووادي 
م�وىس، ولتعزي�ز العج�ز يف القطاع 
السياحي من فنادق ومرافق سياحية 
وصناع�ات حرفي�ة تس�هم يف إطالة 

فرة إقامة السياح”.
ويف توضيحه للبند املتعلق بتملّك غر 
األردنيني، أكد العجارمة أنه “لم تذكر 
كلمة &39#;أجنبي&39#; يف مرشوع 
القانون، وإنما تحدثنا عن الجنس�ية 
العربية ملن يريد االس�تثمار بمنطقة 

اإلقلي�م، رشيط�ة ع�دم حيازته ألي 
جنس�ية أخ�رى وبموافق�ة مجل�س 

الوزراء”.
الن�واب  زمائ�ه  موق�ف  وبش�أن 
م�ن رف�ض م�رشوع القان�ون، قال 
العجارم�ة: “امتثلن�ا للديمقراطي�ة، 
أن  املجل�س  يف  بالزم�اء  األوىل  وكان 
يناقشوا القانون، ويف النهاية املجلس 
س�يد نفس�ه، وله األحقي�ة يف تعديل 
القانون أو رده، وبالفعل تمت إعادته 
)إىل لجنة الس�ياحة واآلثار( ملزيد من 

الدراسة”.
وش�دد ع�ىل أن “)م�رشوع( القانون 
ج�اء بن�اًء ع�ىل مطل�ب م�ن أه�ايل 
املنطقة، وسنبدأ األربعاء االجتماعات 
مع املعنيني، وعندما ننتهي س�نعيده 
إىل األمان�ة العام�ة؛ لتحدي�د التوقيت 
املناسب بإعادة عرضه عىل املجلس”.

مرشوع صهيوني
ص�داح الحباش�نة، النائ�ب املعروف 
بمعارضت�ه لسياس�ات الحكوم�ات 
األردنية، قال يف حديثه لألناضول، إن 
“خطورة م�رشوع القانون تكمن يف 
إرصار الحكومة بعرضه عىل مجلس 

النواب للمرة السابعة”.
يروج�ون  “اإلرسائيلي�ون  وتاب�ع: 
للبراء عىل أنها واجهة سياحية لهم، 
ما يؤكد األطم�اع الصهيونية فيها”، 
الفت�ا إىل أن “الس�ماح بتمل�ك غ�ر 
األردنيني س�يفتح له�م املجال برشاء 

أرايض البراء”.
وبس�ؤاله ع�ن إمكاني�ة إضاف�ة بند 
يس�تثني اإلرسائيلي�ني، أك�د النائ�ب 
منه�م  “الكثري�ن  أن  املع�ارض 

جنس�يات  يملكون  )اإلرسائيلي�ون( 
غر إرسائيلية”.

ولف�ت إىل أن “م�ا ي�دور يف كوالي�س 
الن�واب هو أن هذه الخطوة هي جزء 
م�ن تطبي�ع م�ع إرسائي�ل، والكيان 

)اإلرسائيي( يضغط عىل األردن”.
وأضاف: “ال نريد أن يكون االستثمار 
شماعة وأن تباع البلد باسم االستثمار 
)..( باعوا البلد باس�م االستثمار ولم 

نَر شيئاً”.
وأردف يف ذات الس�ياق أن�ه “بإمكان 
الدولة أن تقيم االستثمارات الداخلية 
يف الب�راء، االس�تثمار عىل املس�توى 

الداخ�ي ولي�س   الخارج�ي”.
م�رشوع  “ه�ذا  بالق�ول:  وخت�م 
صهيون�ي بامتياز، وأح�ذر األردنيني 

منه، والخيار للشعب األردني”.
مسؤولية الجميع

ب�دوره، ق�ال رئيس مفويض س�لطة 
إقليم البراء، س�ليمان الفرجات، إن 
“البراء ه�ي واحدة من أه�م املعالم 
الس�ياحية يف األردن والعال�م، ولذلك، 
فإن الحف�اظ عليها مس�ؤولية تقع 

عىل عاتق الجميع”.
حدي�ث  يف  الفرج�ات،  وأوض�ح 
لألناضول، أن القطاع الس�ياحي من 
أهم رواف�د الخزينة األردنية، والبراء 
تس�تقطب السياح من مختلف أنحاء 
العالم، ولذلك جاء )مرشوع( القانون 
لرفع مس�توى الخدمات الس�ياحية 
وتعزي�ز املراف�ق؛ لج�ذب املزي�د من 

السياح”.
واعترب أن “القانون سيسهم يف تعزيز 
االس�تثمار يف إقلي�م الب�راء بش�كل 

ع�ام، والذي تبل�غ مس�احة أراضيه 
441 كيل�و مرا، منها 264 كم مربعا 
محمي�ة بموجب القان�ون وال يجوز 
الت�رف فيها ب�أي ح�ال، و89 كم 

مربًعا منطقة نطاق عازل”.
وح�ول مس�ألة تمل�ك غ�ر األردنيني 
الت�ي تناوله�ا مرشوع القان�ون، أكد 
الفرجات: “لم نتحدث يف يوم من األيام 
عن جنس�ية معينة، مرشوع القانون 
بيد مجلس النواب، السلطة الترشيعية 
صاحب�ة االختصاص، ونح�ن بدورنا 
س�نحرص عىل تطبي�ق القانون كما 
يصلنا بع�د إقراره بصورت�ه النهائية 

ودخوله حيز التنفيذ”.
ذات  يف  األردن�ي،  املس�ؤول  وش�دد 
الس�ياق، عىل أنه “ال مان�ع أن تكون 
الش�خصيات االعتبارية املش�ار إليها 
يف مقرح القانون أردنية 100 باملئة، 
وذلك لفتح املج�ال للرشكات األردنية 
ولتمك�ني  الب�راء،  يف  لاس�تثمار 
الجمعيات املحلي�ة من رشاء األرايض 
إلقامة مش�اريع عليها، مع العلم بأن 

ذلك مطلب مجتمعي”.
والدخل الس�ياحي يعد من أهم وأبرز 
م�وارد الحس�اب الج�اري يف اململكة 
)إي�رادات الخزين�ة العام�ة للدولة(، 
املدفوع�ات  ملي�زان  دعم�ا  ويش�كل 
ويعزز احتياطات األردن من العمات 

األجنبية.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك 
املرك�زي األردني، بلغت قيمة عائدات 
القطاع السياحي حتى نهاية يوليو/ 
تم�وز امل�ايض، 3.2 ملي�ارات دوالر، 

بإجمايل 2.9 مليون سائح.
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بوريطة: االقليم سيتحول اىل مركز لتعاون دول “جنوب جنوب”

 يوكوهاما/متابعة الزوراء:
 ب�دأ ركاب الس�فينة الس�ياحية “دايمون�د 
برينسيس” الخاضعة لحجر صحي والراسية 
يف مين�اء يوكوهاما الياباني بمغادرتها امس 
األربع�اء بعدم�ا تم تس�جيل أكثر م�ن 540 
إصابة بفروس كورونا املس�تجد عىل متنها، 
فيم�ا بلغ�ت حصيلة الوفي�ات يف الصني أكثر 

من ألفني.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة الياباني�ة أن ح�وايل 
500 راك�ب أثبت�ت الفحوص�ات الطبّية عدم 
إصابته�م بالع�دوى ول�م تظهر عليه�م أّية 
ع�وارض مرضي�ة، ول�م يحص�ل ع�ىل مدى 
األي�ام ال�14 األخ�رة أّي احتكاك بينهم وبني 
رّكاب مصاب�ني بالفروس، بدأوا بالنزول من 

السفينة.
قال أحد هؤالء ال�ركاب وهو ياباني يبلغ من 
العم�ر 77 عام�اً للصحفيني ل�دى نزوله من 

السفينة “أنا سعيد... أريد أن أخلد للراحة”.
وأضاف رّداً عىل س�ؤال ع�ن إقامته عىل متن 
الس�فينة “كانت مريحة... أش�عر بأنني عىل 
م�ا يرام”، مش�راً إىل أّنه سيس�تقّل وس�ائل 
النقل املش�رك للعودة إىل منزل�ه. وكان عدد 
كبر م�ن حافات مدينة يوكوهاما يف انتظار 
الركاب وكذلك سيارات أجرة لنقل الركاب اىل 

وجهاتهم.
تسجل السفينة الس�ياحية الراسية يف ميناء 
يوكوهام�ا يف ضاحي�ة طوكي�و من�ذ مطلع 
فرباير الجاري تزايداً مّطرداً يف أعداد املصابني 

عىل متنها بالفروس التنّفيس الخطر.
لغاي�ة اول ام�س الثاث�اء بل�غ ع�دد رّكاب 
“دايموند برينسيس” الذين أصيبوا بالفروس 
542 ش�خصاً عىل األقّل، ما ع�اد عىل اليابان 
بانتق�ادات ش�ديدة بس�بب طريق�ة فرضها 

الحجر الصّحي عىل السفينة.
الس�فينة الس�ياحية الت�ي أبح�رت يف رحلة 
آسيوية وعىل متنها 3711 شخصاً يتحّدرون 
م�ن 56 دول�ة رسعان م�ا تحّولت إىل س�جن 
عائم تس�وده مش�اعر الخوف م�ن اإلصابة 
بالع�دوى وامللل الناجم من املكوث يف حجرات 
صغ�رة، بعضه�ا ب�ا نواف�ذ، يف احتج�از ال 
تقطع ساعاته الطويلة إال نزهة قصرة عىل 

جرس السفينة.
املجهول

وبحس�ب الس�لطات الياباني�ة ف�إّن ن�زول 
ال�ركاب الس�املني من الس�فينة سيس�تغرق 
ثاث�ة أيام. كت�ب يارديل ووغ ال�ذي كان عىل 
متن الس�فينة مع ابنه البالغ من العمر ست 
س�نوات، يف تغريدة “مرة أخرة، كل امتناننا 
للطاقم والقبطان بسبب انتباههم الشديد لنا 

خال هذه األزمة”.
تلقى األش�خاص الذين لم تظه�ر عليهم أية 

عوارض وجاءت فحوصاتهم سلبية، شهادة 
رس�مية تفيد بأنه�م “ال يش�كلون أي خطر 
لاصابة بف�روس كورونا املس�تجد، كما إن 
الش�خص املعني لم تظهر علي�ه أية أعراض 

عند وقت الفحوصات”.
كت�ب الراكب الربيطاني ديفيد أبل الذي عرف 
برس�ائل الفيديو التي كان يرس�لها عند بدء 
فرة الحجر الصح�ي، ملخصا وضع الركاب 
“كان املجه�ول أق�ى أم�ر واجهن�اه وب�دأ 
يؤث�ر يف حالتن�ا النفس�ية”. ثم أعل�ن الحقا 
ان الفحوص�ات ع�ىل زوجت�ه س�ايل ج�اءت 

ايجابية.
وخ�ارج مقاطعة هوباي الصينية )وس�ط( 
فان “هذا الوباء يصي�ب رشيحة ضئيلة جدا 
من الس�كان” كما أعلن الطبيب مايكل ريان 
مدير الطوارئ ل�دى منظمة الصحة العاملية. 
وأعلن�ت الص�ني األربع�اء ع�ن 1749 إصابة 
جديدة، وه�و العدد االدنى للح�االت الجديدة 

هذا الشهر.
ارتفاع حصيلة الوفيات

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فروس 
كورونا املستجّد إىل ألفي حالة وفاة يف الصني 
القارية بعدما سّجلت مقاطعة هوباي، بؤرة 
الوباء يف وس�ط الباد، 132 حالة وفاة خال 

الساعات األربع والعرشين الفائتة.
وقال�ت لجن�ة الصّحة يف هوب�اي يف تحديثها 
اليوم�ي لحصيلة الوفي�ات واإلصاب�ات إّنها 
سّجلت إضافة إىل هذه الوفيات 1693 إصابة 
جدي�دة بالع�دوى خ�ال الس�اعات األرب�ع 
والعرشي�ن املاضية، يف أدن�ى حصيلة يومية 

لإلصابات خال أسبوع.
بذل�ك يرتفع إجمايل ع�دد املصابني بالوباء يف 
الصني القارّية إىل 74 ألف ش�خص عىل األقّل. 
وخ�ارج الص�ني القاري�ة بلغ ع�دد املصابني 
بالف�روس حت�ى اليوم حواىل 900 ش�خص 
يتوّزعون عىل 30 بلداً تقريباً، وتويّف خمس�ة 

منهم فقط.
واإلثن�ني أعل�ن املدي�ر العام ملنظم�ة الصحة 
العاملي�ة تي�دروس أدهانوم غيربيس�وس أّنه 
اس�تناداً إىل دراس�ة أجراها “املرك�ز الصيني 
ملراقب�ة األم�راض والوقاية منها” وش�ملت 
أكث�ر من 72 ألف مص�اب بمرض كوفيد19- 
الناجم من الفروس، فإّن أكثر من ثمانني يف 
املئة من املرىض مصابون بنوع حميد من هذا 

املرض.
كذل�ك، أظه�رت الدراس�ة أن نس�بة الوف�اة 
بف�روس كورونا املس�تجّد هي ج�ّد ضئيلة 
لدى من تق�ّل أعمارهم عن 40 عام�اً إذ إّنها 
ال تتج�اوز 0,2 يف املئة، ثم ت�زداد تدريجاً مع 

التقّدم يف العمر.
)املصدر/اياف(

الرباط/ميدل ايس�ت اوناين:
تتواص�ل الجه�ود املغربية يف دعم 
التنمي�ة باقلي�م الصح�راء وذلك 
يف اط�ار س�عي اململك�ة لتفويت 
الفرصة عىل كل االطراف التي تريد 
اس�تغال ادعاءات غياب التنمية 
يف االقليم لدع�م دعوات االنفصال 
جبه�ة  اساس�ا  تقوده�ا  الت�ي 

البوليساريو بدعم خارجي.
ويف هذا االطار قال وزير الخارجية 
املغرب�ي، نارص بوريطة، إن إقليم 
الصحراء باعتباره ملتقى تجاريا 
مهما بني باده وعمقه اإلفريقي، 
سيتحول إىل قطب )مركز( متميز 
للتع�اون ل�دول “جن�وب جنوب” 

)الدول النامية(. 
ج�اء ذل�ك يف تريح�ات أدىل بها 
الوزي�ر عق�ب مؤتم�ر صحف�ي 
التكام�ل  وزي�ر  م�ع  مش�رك، 
اإلفريق�ي واملغرب�ني اإليف�واري 
“عي كوليب�ايل”، بالعيون )كربى 
مدن إقليم الصحراء(، عىل هامش 
افتتاح قنصلي�ة لجمهورية كوت 

ديفوار، حسب بيان للوزارة.
واعترب بوريطة أن إقليم الصحراء 
املتنازع عليه ب�ني باده و”جبهة 
البوليس�اريو”، “ملتق�ى تجاري 
للتع�اون جن�وب  ه�ام، وقط�ب 
جنوب، فضا عىل أنه صلة الوصل 

بني املغرب وعمقه اإلفريقي”. 
أن  إىل  املغرب�ي  الوزي�ر  ولف�ت 
ه�ذا الواق�ع “تكرس بفت�ح عدة 
لبل�دان  دبلوماس�ية  تمثيلي�ات 

شقيقة وصديقة”. 
وكان�ت قنصلي�ة جمهورية كوت 
تمثيلي�ة  خام�س  تع�د  ديف�وار 
دبلوماسية يتم افتتاحها بالعيون، 
بعد قنصليات جزر القمر املتحدة، 
والغابون وساو تومي وبرنسيبي 

وجمهورية إفريقيا الوسطى. 
وبذلك خرست جبهة البوليساريو 
دبلوماس�ية وسياس�ية  معرك�ة 
عزلته�ا  تنام�ي  م�ع  جدي�دة 
دبلوماس�يا وانحس�ار خياراته�ا 
وتفكك دعاية التضليل التي كانت 
تروج له�ا يف املنابر الدولية وتآكل 
الدع�م واإلس�ناد الخارج�ي الذي 
كانت تحظ�ى به من بعض الدول 

اإلفريقية.
البوليس�اريو  جبه�ة  وحاول�ت 
اس�تغال الف�راغ االممي لتصعيد 
عزلته�ا  تنام�ي  م�ع  خطابه�ا 
حيث فال عبدالق�ادر طالب عمر 
ممثل البوليس�اريو ل�دى الجزائر 
األساس�ية  والحاضن�ة  الداعم�ة 
لانفصالي�ني أن�ه ل�م يع�د أمام 
الع�ودة  إال  خي�ار  م�ن  الجبه�ة 
لتبن�ي العمل املس�لح، مضيفا يف 
تريحات أدىل بها قبل اس�بوعني 
لوكالة األنباء الروسية ‘سبوتنيك’  
إّن “خي�ار الكفاح املس�لح يبقى 

قائم�ا والصحراوي�ون مطالبون 
بإع�داد قوته�م وتحضره�ا ألن 
خيار الكفاح املس�لح يبقى دائما 
مطروح�ا ويمكن اللجوء إليه عند 
الحاجة يف حال فش�ل كل الحلول 

السياسية”.
البوليس�ارو  م�ربرات  لك�ن 
للتصعيد انه�ارت بعد ان تحدث 
دبلوماس�يون االس�بوع املايض 
عن ق�رب تعيني وزير الخارجية 
اليتشاك  مروساف  السلوفيني 
مبعوثا خاصا لألم�م املتحدة اىل 
الصحراء املغربية بعد اس�تقالة 
الرئيس األملاني السابق هورست 
كوهل�ر من�ه ألس�باب صحي�ة 

نهاية مايو/ايار املايض.
البوليس�اريو  جبه�ة  وتعي�ش 
حال�ة من التخبط منذ ان أعلنت 
دول افريقية افتت�اح قنصليات 
يف األقالي�م الجنوبي�ة للمملك�ة 
وس�حب دول أخ�رى االع�راف 
بالكي�ان غر الرشعي املس�مى 

الصحراوية  العربية  الجمهورية 
يف وقت أعلن فيه املغرب توافقه 
مع االتحاد األوروبي عىل مسار 
الح�ل الس�لمي وفق�ا للجه�ود 
الس�يادة  األممية وضمن حدود 
املعلن�ة. الوطني�ة  والثواب�ت 

وتلوي�ح االنفصالي�ني بالع�ودة 
للح�رب يأت�ي ع�ىل وق�ع إنهاء 
الترشيعي�ة  للفراغ�ات  املغ�رب 
املتعلقة برسيم الحدود البحرية 
للمملك�ة بما يش�مل مجاالتها 

البحرية يف األقاليم الجنوبية.
انتهك�ت  أن  للجبه�ة  وس�بق 
يف  الن�ار  إط�اق  وق�ف  اتف�اق 
املنطقة العازلة كما أقدمت عىل 
خطوات تصعيدية بنقل مقرات 
انتهاكاتها  املنطقة وهي  لداخل 
تصدت لها الرباط حينها بتحرك 
دبلومايس ل�دى املنظمة األممية 
ومجل�س األمن الدويل، مؤكدة يف 
الوقت ذاته أن التزامها باملواثيق 
والقانون ال�دويل ال يعني ضعفا 

تل�ك  مواجه�ة  يف  تهاون�ا  أو 
الخروقات.

ويب�دو أن البوليس�اريو لم تجد 
من سبيل للتشويش عىل الجهود 
التي يبذلها املغرب إلحداث نقلة 
نوعي�ة يف صحرائ�ه م�ن خال 
حزم�ة مش�اريع تنموي�ة ع�ىل 
طريق تحويل األقاليم الجنوبية 
إىل قط�ب عاملي لاس�تثمار، إال 
بافتع�ال ضجي�ج امل�راد منه يف 
النهاي�ة تعطيل مس�ار التنمية. 
ياس�تغال حجة الفراغ االممي 
ال�ذي يب�دو انه س�ينتهي قريبا 
بتعيني الوزير السلوفيني وبالتايل 

تهاوي دعاوي البوليساريو.
وتتمس�ك البوليس�اريو بمطلب 
تقرير املصر فيما اقرح املغرب 
س�يادته  تح�ت  ذاتي�ا  حكم�ا 
وه�و اقراح لق�ي ترحيبا دوليا 
بوصف�ه ح�ا لألزم�ة وإنه�اء 

للنزاع املس�تمر منذ عقود.
وس�بق لوزير الخارجية املغربي 
الذات�ي  أن”الحك�م  أوض�ح  أن 
مطابق مائ�ة باملائة ملبدأ تقرير 
املص�ر وه�ذا األخ�ر ال يعن�ي 
قطعا االس�تفتاء أو االس�تقال 
وإنما يعني ح�ا يف إطار الحكم 

الذاتي”.
وأكد كذلك أن “الرشعية موجودة 
يف األقالي�م الجنوبي�ة للمملك�ة 
املغربي�ة ولي�س ف�وق األرايض 
الجزائري�ة ألن 80 باملائ�ة م�ن 
ساكنة الصحراء توجد بأقاليمنا 

الصحراوية”.
املغربي�ة  اململك�ة  ووح�دة 
وس�يادتها ع�ىل كل ش�رب م�ن 
أراضيها خط أحمر ومن الثوابت 
الوطني�ة غر قابلة للتفاوض أو 

املساومة. 

حصيلة كورونا يف الصني تتجاوز 
حتويل الصحراء املغربية إىل قطب متميز ينهي أوهام االنفصاليني2000 وفاة

نيودلهي/ متابعة الزوراء: 

اصدرت الهند، أمس األربعاء، تحذير سفر جديدا طلبت 

فيه من مواطنيها عدم زي�ارة اجزاء كبرة من العراق 

بالنظ�ر اىل م�ا اطلقت عليه تس�مية )تده�ور الوضع 

االمني(.

ونقلت صحيفة انديان توداي الهندية يف تقرير لها: أن 

وزارة الخارجي�ة الهندية طلبت يف نصيحة استش�اره 

من املواطنني الهنود تجنب الس�فر ع�ىل وجه التحديد 

اىل محافظ�ات نين�وى وص�اح الدين ودي�اىل واألنبار 

وكرك�وك، والت�ي ش�هدت تصاع�د التوت�ر يف أعق�اب 

الهجمات الجديدة التي شنها إرهابيو داعش، وباعتبار 

ان تلك املحافظات غر آمنة بسبب الوضع السائد.

واضاف�ت الصحيفة: أن ع�ىل املواطنني الهن�ود الذين 

يرغبون يف السفر للعمل، والذين لديهم بالفعل تصاريح 

عمل وتأش�رات مناس�بة، قد يعودون إىل وظائفهم يف 

املناطق اآلمنة يف العراق بخاف تلك املدرجة باعتبارها 

مناطق غر آمنة.

وتابعت: يجب عىل الهنود الذين يخططون لزيارة العراق 

إباغ الس�فارة الهندية يف بغداد أو القنصلية العامة يف 

أربي�ل قبل الس�فر إىل الباد، فيما س�محت للمواطنني 

الذين يرغبون يف السفر ألغراض دينية، ولديهم تأشرة 

دخول مناسبة وتذاكر سفر ذهاًبا وإياًبا، السفر أيًضا 

لزي�ارة األماكن املقدس�ة يف النجف وكرباء، برشط ان 

ال يذهبوا إىل س�وريا املجاورة للزيارة، وأال يسافروا برا 

من العراق إىل سوريا أو العكس.

وكان�ت الهند أص�درت نصيحة س�فر، يف 15 حزيران 

ع�ام 2014، ح�ذرت فيها املواطنني الهن�ود من تجنب 

زيارة العراق يف أعقاب الوضع غر املس�تقر ثم التطور 

يف الب�اد بع�د س�يطرة  “داعش” عىل قس�م كبر من 

االرايض العراقية.

طرابلس/ متابعة الزوراء:

أكد رئيس حكومة الوفاق اليبية، فايز الرساج، امس األربعاء، تعليق 

كل املفاوضات العس�كرية والسياس�ية واالقتصادي�ة التي ترعاها 

البعثة األممية مع قائد الجيش الليبي خليفة حفر.

وقال ال�رساج، مخاطبا الصحفيني يف مين�اء طرابلس الذي قصفه 

الجي�ش الليب�ي، إن “الحدي�ث عن اس�تئناف مفاوضات الس�ام، 

تجاوزت�ه األح�داث ع�ىل األرض، وس�ط القص�ف املتواص�ل م�ن 

امليليش�يات التي تحاول الس�يطرة ع�ىل طرابلس”، حس�ب وكالة 

“رويرز”.

وأض�اف: “أن�ه يجب أن تكون هن�اك أوال، رس�الة واضحة من كل 

األطراف الدولية التي تحاول أن تتحدث معنا”.

وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن، الثاثاء، تدمر سفينة تركية يف 

ميناء طرابلس البحري تحمل عىل متنها أسلحة وذخائر.

اهلن��د حتذر مواطنيها من الس��فر إىل مخس 
حمافظات عراقية

السراج يعلن تعليق املفاوضات 
العسكرية والسياسية 
واالقتصادية مع حفرت
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بغداد/ الزوراء:
حددْت محافظة بغداد االسبوع الحايل موعدا 
نهائي�ا لقي�ام مديري�ات الرتبي�ة بالتعاق�د 
مع املحارضي�ن املجانيني من اج�ل تثبيتهم 
عىل امل�اك الدائم، مؤك�دة أن املديريات التي 
ستتأخر يف عملية التعاقد، ستتحمل التبعات 
القانونية يف عرقلتها تنفيذ قرار حكومي. من 
جهتها، أعلن�ت مديرية تربية كركوك، امس، 
ع�ن رفع قائمة تضم 4 آالف محارض كدفعة 
ثانية م�ن أج�ل تحويلهم اىل عق�ود وزارية، 

مؤكدة أنها بانتظار املوافقات املالية.
محم�د  املهن�دس  بغ�داد،  محاف�ظ  وق�ال 
جاب�ر العط�ا، يف ترصيح صحف�ي واطلعت 
علي�ه »ال�زوراء« : إن “املحافظ�ة اولت ملف 
املحارضي�ن املجانيني اهمية بالغ�ة نظرا ملا 
قدموه من خدمات جليلة الس�تمرار العملية 
الرتبوي�ة، وبالت�ايل فإنها اتخ�ذت الازم من 

اجل حسمه بالرسعة املمكنة«.
وأض�اف العطا أن “املحافظ�ة تمكنت خال 
الع�ام املايض م�ن ش�مول عدد كب�ر منهم 
بالتعيين�ات الت�ي اطلقته�ا والبال�غ عددها 

13 الف درجة، كما اص�درت االوامر االدارية 
الازم�ة لتثبيتهم، بي�د ان مديري�ات الرتبية 
تأخ�رت يف التعاقد معه�م، وبالتايل فإن هذه 

االوامر االدارية بقيت با جدوى«.
وبنينّ العط�ا ان “املحافظة وجهت االس�بوع 
الح�ايل بأن يك�ون هناك موع�د نهائي لقيام 
مديري�ات الرتبي�ة الس�ت بالتعاق�د معه�م 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 315 الصادر 
نهاية العام املايض، والخاص بالتعاقد معهم 

من اجل تثبيتهم فعليا عىل املاك الدائم«.
ونبه اىل ان “املديريات التي ستتأخر يف التعاقد 
س�تتحمل جميع التبع�ات القانونية لعرقلة 
تنفيذ قرار حكومي كونه عقدا رسميا ترتتب 
عليه اجراءات مالية”. الفتا اىل ان “املحافظة 
خاطبت وزارة املالية رس�ميا من اجل تحديد 
مبلغ الراتب املخصص للمتعينني منهم عىل ان 
يك�ون راتبا مجزيا وقريبا من راتب املتعينني 
حديث�ا، بيد ان املالية لم ت�رد بأي جواب عىل 
هذه الكتب، وبالتايل فإن هذا االمر مرتوك اىل 

وزارة املالية للبت به«.
واوض�ح محاف�ظ بغ�داد ان “القرار يش�مل 

املحارضين بفئاتهم الثاث س�واء املستمرين 
او املنقطعني، وكذلك من تسلموا منحا مالية 
من املحافظة خال العام املايض بغض النظر 
عن مدة القاء املحارضات، واملبلغ املتسلم من 

قبلهم”. 
من جهته�ا، أعلن�ت مديرية تربي�ة كركوك، 

ام�س األربعاء، عن رف�ع قائمة تضم 4 آالف 
مح�ارض كدفعة ثانية من أج�ل تحويلهم اىل 
عقود وزارية، مؤكدة أنها بانتظار املوافقات 

املالية.
وق�ال مدي�ر قس�م امل�اك يف تربي�ة كركوك، 
حس�ني ع�ي رش�يد، يف بي�ان اطلع�ت عليه 

»ال�زوراء« إن “املديري�ة ووفق�ا للتعليم�ات 
الصادرة ع�ن وزارة الرتبية، قامت منذ بداية 
الع�ام ال�درايس بتنظيم االس�تمارة الخاصة 
لغرض ابرام العقود مع املحارضين العاملني 
باملجان بسنوات خدمة مختلفة يف املدارس«.
امل�دارس  ط�ادارات  »ان  اىل  رش�يد  واش�ار 
زودت املديري�ة بج�داول الحص�ص وجميع 
االولي�ات للوقوف ع�ىل الحاج�ة اىل املاكات 
واختصاصاته�ا يف كل مدرس�ة، وتم ارس�ال 
اوامره�م االداري�ة كمحارضين مس�تمرين 
بال�دوام اىل وزارة الرتبي�ة، وقام�ت بدوره�ا 
بمفاتح�ة وزارة املالية لرص�د التخصيصات 

ضمن املوازنة«.
واوض�ح رش�يد ان “الدفع�ة االوىل الت�ي ت�م 
ارسالها ضمت 5600 محارض تربوي، بينما 
ارسلت دفعة ثانية تشمل 4 االف محارض بعد 
صدور قانون التقاعد الجديد لس�د الشواغر 
الت�ي تنتج عن ذلك باختص�اص غر تربوي، 
اي خريج�ي املعاه�د والكلي�ات الس�اندة«. 
منوه�ا »أن املديري�ة بانتظ�ار ورود املوافقة 
املالي�ة اىل وزارة الرتبية بش�أن التخصيصات 

إلصدار اوامر ادارية بعقودهم«.
ولف�ت اىل ان “ش�مول ع�دد م�ن املدرس�ني 
واملعلمني بقانون التقاعد قد يس�بب شواغر 
بم�اكات املدارس، ل�ذا تعم�ل املديرية عىل 
س�دها بعد نتائج التعيينات املخصصة لها، 
الت�ي تس�تمر لجن�ة االعرتاضات املش�كلة 
املؤم�ل  وم�ن  بعمله�ا،  املذك�ور  للغ�رض 
انجازها خ�ال اليومني املقبل�ني بعد النظر 
بها وفق التعليمات والضوابط التي ستؤدي 
اىل اجراء تعديات يف النتائج وترفع اىل وزارة 

الرتبية«.
وذكر رش�يد ان “وزارة الرتبية خصصت قبل 
عام�ني 700 درج�ة بعناوي�ن كاتب وخدمي 
وحارس وحريف، ث�م الغيت منها 657 درجة، 
ويف ش�هر حزيران من العام 2019 اضيف اىل 
العناوي�ن مدرس ومعلم لس�د النقص الكبر 
الذي تعاني منه املدارس”. مبينا ان “املديرية، 
س�تتخذ  امل�دارس،  ادارات  م�ع  وبالتع�اون 
إج�راءات مؤقتة لس�د الش�واغر م�ع بداية 
النصف الثاني من العام الدرايس لحني ظهور 

نتائج التعيينات البالغة 2841درجة”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادية، 
امس األربعاء، عن تفاصيل إنجازاتها 
والقانونيَّ�ة  التحقيقيَّ�ة  وأعماله�ا 
والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام املنرصم 
2019، ُمس�لِّطًة الض�وء عىل إنجاز 
دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق 
التابعة لها يف عموم العراق عدا إقليم 

كردستان.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« 
“اس�تثمرت  إنه�ا  من�ه،  نس�خة 
عاقاته�ا التكاملي�ة م�ع منظومة 
ع�ىل  وعمله�ا  الرقابي�ة  األجه�زة 
وضع اس�رتاتيجية وطني�ة للنزاهة 

ومكافح�ة الفس�اد باملش�اركة مع 
املالي�ة االتح�ادي؛  الرقاب�ة  دي�وان 
تناغماً مع الخطط واالسرتاتيجيات 
الوطني�ة األخ�رى وخط�ط التنمية 
تش�خيصاً  �ن  تتضمَّ املس�تدامة، 
وتحلي�ًا لواق�ع الفس�اد يف الع�راق 
وأهداف�اً عام�ة؛ لتعزي�ز النزاه�ة، 
وش�مولها م�ؤرشاً وطني�اً لقي�اس 
سات الدولة  مستوى النزاهة يف ُمؤسَّ
ن  من خ�ال خط�ة تنفيذي�ة تتضمَّ
س�ات الرسميَّ�ة  توزيعاً ألدوار املؤسَّ
وغ�ر الرس�ميَّ�ة، إذ تعم�ل الهيئ�ة 
عىل تنفيذ ه�ذه الخطة خال العام 

الحايل 2020”.

ة   وأض�اف البي�ان أنَّ “األم�وال العامَّ
التي اْسرُتِْجَعت أو التي صدرت أحكاٌم 
قضائيٌَّة بردِّها والتي منعت وأوقفت 
ت إعادتها إىل  الهي�أة هدرها والتي تمَّ
حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها 
ترليون�ني،   )2,848,053,153,892(
وثمانمائ�ة وثماني�ة وأربعني ملياراً، 
ومائ�ة  مليون�اً،  وخمس�ني  وثاث�ة 
ألف�اً، وثمانمائة  وثاث�ة وخمس�ني 

واثنني وتسعني ديناراً عراقياً«.
م�ن جان�ب اخ�ر، أظهر اس�تطاٌع 
أجرته هيئ�ة النزاه�ة االتحادية أن 
تأخ�ر املوظف�ني إنج�از املعامات 
الروتينيَّة  بهدف االبتزاز واإلجراءات 

ان الس�ببني األبرزين  �دة، ُيَع�دَّ املُعقَّ
اللذي�ن يضط�ران املراجعني إىل دفع 

الرشوة.
التخطيط والبحوث  وأش�ارت دائرة 
تلق�ت  بي�ان  بحس�ب  الهيئ�ة،  يف 
»الزوراء« نس�خة من�ه، إىل “قيامها 
بإجراء استطاٍع للرأي؛ للوقوف عىل 
آراء املواطنني بش�أن األس�باب التي 
تؤدِّي بهم إىل دفع الرش�وة للموظف 
الحكوم�ي”. مبيِّنًة أنَّ “املس�تطلعة 
آراؤهم ذكروا س�ببني رئيس�ني لذلك 
تمثَّ��ا يف تأخ�ر املوظف�ني بإنجاز 
املعام�ات به�دف االبت�زاز، إضافة 
املعق�دة،  الروتيني�ة  لإلج�راءات 

وبنسبة )33،12%( لكلٍّ منهما«.
وأوضحت الدائرة أن “نسبة %17,09 
م�ن األش�خاص الذي�ن اس�تطلعت 
آراؤهم بيَّ�نوا أن س�بب دفع الرشوة 
هو لترسيع إنج�از املعاملة، يف حني 
بيَّ��ن )16,67%( منه�م أن الس�بب 
هو كون املعاملة املراد إنجازها غر 

أصولية«.
التعلي�م  “دائرت�ي  إن  وأضاف�ت 
�ة والعاق�ات مع  والعاق�ات العامَّ
م�ات غ�ر الحكوميَّ��ة، فضاً  املُنظَّ
ع�ن األكاديميَّ�ة العراقيَّ�ة ملكافحة 
الفس�اد ش�اركت بتنفيذ االستطاع 

ميدانياً”.

صاح الدين/ الزوراء:
أنج�زت الرشك�ة العامة لنق�ل الطاق�ة الكهربائية 
الشمالية بماكاتها الهندس�ية والفنية، فرع تنفيذ 
املش�اريع وفرع ش�بكة كهرب�اء ص�اح الدين، مع 
ارشاف اللج�ان التخصصي�ة يف مق�ر الرشك�ة م�ن 
ابط�ال قس�م الخط�وط، العمل عىل م�رشوع خط 

)صاح الدين الحرارية - غرب بغداد 400 ك.ف(.
وق�ال املدير الع�ام، املهن�دس خالد غ�زاي: انجزت 
امل�اكات الهندس�ية والفني�ة للرشك�ة العامة لنقل 
الطاقة الكهربائية الشمالية العمل عىل مرشوع خط 
)ص�اح الدي�ن الحرارية - غرب بغ�داد 400 ك.ف(، 
وتم ادخاله الخدمة، وألول مرة، منذ انتهاء عمليات 
التحري�ر بعد االنتهاء من اعمال تأهيل الخط القديم 
) بيجي - غرب بغداد(، والذي تم قطعه ليكون خط 
)ص�اح الدين الحراري�ة - غرب بغ�داد 400 ك.ف( 
والذي ترضر جراء العملي�ات االرهابية اثناء تحرير 

محافظة صاح الدين.
واضاف: تمت اعادة نصب االبراج الس�اقطة واعادة 
تس�ليك الخط وتعويض نقص الحدي�د لباقي ابراج 
الخ�ط، اضاف�ة اىل اس�تكمال نصب ابراج وتس�ليك 
الخ�ط الجديد الذي يرتبط به، وبأكثر من )27( برج 
جدي�د، وبطول )12( كم ليك�ون اجمايل طول الخط 
)123( كم، وبعدد )262( برجا، وبطاقة استيعابية 
)1000( مي�كا واط، ويم�ر الخط بمناط�ق زراعية 

ووديان من )س�امراء - االس�حاقي - س�بع البور - 
النباعي - الدجيل - بلد(، ويرتبط من )محطة صاح 
الدين الحراري�ة 400 ك.ف يف محافظة صاح الدين 

بمحطة غرب بغداد 400 ك.ف يف محافظة بغداد(.
: تكمن اهمية الخط يف ترصيف احمال محطة  وب�نينّ
صاح الدين الحرارية )الجالس�ية( للشبكة الوطنية 
لتعزيز الطاق�ة املجهزة ملحافظة بغ�داد، اضافة اىل 
زيادة الوثوقية واالس�تقرارية للش�بكة، وهو الخط 
االول ال�ذي يربط محطة ص�اح الدين الحرارية مع 

محطة غرب بغداد 400 ك.ف.

وذك�ر املدي�ر الع�ام: اكم�ال م�رشوع خ�ط صاح 
الدي�ن الحراري�ة - غرب بغ�داد، بجهود اس�تثنائية 
م�ن قبل كوادرن�ا البطلة وال�ذي كان ضمن خطتنا 
يف الع�ام املنرصم والذي يعد م�ن الخطوط الحيوية 
واملهم�ة ج�داً، حي�ث اكملنا انج�از الخ�ط بتاريخ 
12/1/2020، وت�م ادخاله الخدم�ة امس االربعاء، 
بعد ان انج�زت الرشكة الصينية اعمالها الفنية عىل 
محطة صاح الدين الحرارية، اضافة اىل استحصال 
املوافق�ات الفنية م�ن مقر الوزارة خدم�ة للصالح 

العام وألهالينا الكرام.«

بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار، عبد 
األمر الحمداني، امس األربعاء، طلباً رس�مياً إىل 
وزارت املالية والدفاع والرتبية والداخلية لشمول 
خريج�ي أقس�ام اآلث�ار يف الجامع�ات العراقية 
بالتعيين�ات ضمن ماك وزاراته�م. بينما أعلنت 
وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار، امس األربعاء، 
انج�از لوح�ات ضوئي�ة توض�ع ع�ىل ج�دران 

ومقرتبات مطار بغداد الدويل.
وج�اء يف ن�ص الكت�اب الرس�مي الص�ادر ع�ن 
مكت�ب الحمدان�ي إنه: “نظ�راً للتداخ�ل الكبر 
ب�ني علوم اآلث�ار ومختلف العل�وم يف الجامعات 
العراقي�ة، حيث تق�وم كليات وأقس�ام اآلثار يف 
الجامع�ات س�نوياً بتخري�ج دفع�ات كبرة من 
اآلثاريني، يرجى التفضل باملوافقة عىل تعيينهم 
يف وزاراتك�م املوق�رة واالس�تفادة م�ن الخربات 

العلمية، وإعامنا”. 
بينم�ا أعلن�ت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار، 
امس األربعاء، انجاز لوحات ضوئية توضع عىل 

جدران ومقرتبات مطار بغداد الدويل.
وقال وزير الثقافة والسياحة واآلثار، عبد االمر 
الحمداني، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، إن 
“االعمال تضمنت لوحات ضوئية جس�دت اآلثار 
العراقي�ة والحضارة الرافدينية منذ س�بعة آالف 
ع�ام”. مبينا أنها “س�توضع وتعلق عىل قاعات 
الدخ�ول واملغ�ادرة يف مطار بغ�داد ليتم اإلطاع 

عليها من قبل الوافدين العرب واألجانب«.

واضاف الحمداني ان “الغاية من انجاز اللوحات 
التعري�ف  ه�و  الوص�ول،  صال�ة  يف  الضوئي�ة 
بالحضارة العراقية والتشجيع عىل زيارة املتحف 
العراق�ي كأح�د الوجه�ات الس�ياحية ببغ�داد، 
باالضاف�ة اىل لوح�ات أخ�رى يف صال�ة املغادرة 
للحث ع�ىل رضورة الحفاظ عىل اآلث�ار والرتاث 
الثق�ايف العراقي، وعدم التورط يف رسقة اآلثار أو 

االتجار بها”. 
م�ن جهة اخرى، س�لم وزي�ر الخارجينّة، محمد 
عي الحكيم، وزير الثقافة، عبد األمر الحمداني، 
قطعاً أثرينّة كانت قد اس�رتدتها الوزارة من عدد 

من الدول.

وذك�ر بيان للخارجي�ة تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه، ان »هذه القطع قد اشتملت عىل 156 لوحاً 
مسمارينّاً تس�لنّمتها سفارتنا يف لندن من املتحف 
، وملفنّ يحتوي عىل 250 وثيقة تعود  الربيطان�ينّ
إىل القرن الثاني، وهو عبارة عن ُمراسات تخصنّ 
العائل�ة املالك�ة تس�لنّمتها س�فارتنا يف الرياض 
م�ن الهيئ�ة العامة للس�ياحة وال�رتاث الوطنينّ 

السعودينّة«.
وأشار اىل تسليم »قطعة أثرينّة تسلنّمتها سفارتنا 
يف س�يئول من شخص أملانينّ مأخوذة من زقورة 
أور، وقطعة أثرينّة تسلنّمتها سفارتنا يف برن من 

عائلة عراقينّة ُمِقيمة يف سويرسا«.

بغداد/ الزوراء:
 ألق�ت ق�وة أمني�ة القب�ض ع�ىل 
خمسة ارهابيني ينتمون لعصابات 
داع�ش يف الجان�ب األي�رس ملدينة 

املوصل مركز محافظة نينوى.
وذكر إعام وزارة الداخلية يف بيان 
تلقت »ال�زوراء« نس�خة منه، ان 

»قوة مش�رتكة من ف�وج طوارئ 
التاب�ع لقيادة  الس�ابع  الرشط�ة 
رشطة نينوى ومديرية استخبارات 
العاملة  نين�وى  ارهاب  ومكافحة 
االس�تخبارات  وكال�ة  ضم�ن 
ل�وزارة  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
الداخلي�ة، وبن�اًء ع�ىل معلومات 

اس�تخبارية دقيقة، ألقت القبض 
عىل خمس�ة عنارص من عصابات 
داعش االرهابي�ة احدهم الداعيش 
}م ب ح ح{ املكن�ى }أبو قندهار{ 
يس�مى  فيم�ا  يعم�ل  كان  ال�ذي 
لداع�ش،  والحواج�ز  بالدوري�ات 
والبقي�ة كان�وا يعمل�ون بصف�ة 

مقاتل فيما يس�مى بديوان الجند 
خ�ال ف�رتة س�يطرة داعش عىل 

مدينة املوصل«.
القب�ض  ت�م  »ق�د  ان�ه  وأض�اف 
عليه�م يف مناطق واحياء }القدس 
واالنتص�ار والوح�دة{ يف الجان�ب 

األيرس ملدينة املوصل«.

كركوك تنتظر املوافقات املالية لتحويل 4 آالف حماضر إىل عقود

يف استطالع هلا.. الروتني واالبتزاز يقودان إىل الرشوة

حمافظة بغداد توجه مديريات الرتبية بسرعة التعاقد مع احملاضرين اجملانيني

النزاهة متنع هدر قرابة ثالثة ترليونات دينار عراقي يف 2019

إدخال مشروع خط حمطة صالح الدين احلرارية - غرب بغداد إىل اخلدمة
الثقافة ختاطب أربع وزارات لشمول خرجيي اآلثار بالتعيينات

القبض على مخسة دواعش بينهم )أبو قندهار( يف املوصل  

أجنزت لوحات ضوئية يف مطار بغداد وتسلمت آثارا من اخلارج

بغداد/ الزوراء:
اعلنت مديرية امل�رور العامة، امس االربعاء، 
ع�ن اس�تثناء املركب�ات التي تحم�ل لوحات 
فحص مؤقت كركوك من قرار منع التجوال.

وقال�ت املديري�ة يف بي�ان مقتض�ب تابعت�ه 
»ال�زوراء« انه »تقرر اس�تثناء املركبات التي 
تحمل لوحات فحص مؤقت كركوك من قرار 

منع التجوال«. 
وق�ررت مديرية املرور العام�ة، االثنني، منع 
تج�وال مركب�ات الفح�ص املؤق�ت »اللوحة 
املخالف�ة،  املركب�ات  وحج�ز  الس�وداء«، 
داعي�ًة أصح�اب تل�ك املركب�ات إىل مراجعة 
مواقع التس�جيل إلكمال إج�راءات معامات 

مركباتهم.

 بغداد/ الزوراء:
 أعلن�ت هيئة رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة يف وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة موعد توزيع راتب املعني املتفرغ. بينما أعلنت الوزارة، امس، عزمها 

انشاء مطبعة للغة )برايل( للمكفوفني بالتنسيق مع املنظمات الدولية.
وقال مدير عام الدائرة االدارية واملالية والقانونية يف هيئة الرعاية، عادل الركابي، 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »توزيع راتب املعني املتفرغ بني املشمولني 
الذين تم منحهم قرارات طبية ضمن العام 2019 ، وتسلموا بطاقات املاسرت كارد 
ولم يتسلموا أية دفعة سيكون بعد اقرار موازنة العام 2020 وتوفر التخصيصات 

املالية«.
وأض�اف ان »الهدف من تنظيم بطاقات املاس�رت كارد له�م كان لغرض تهيئتهم 

للرصف لحني اقرار املوازنة االتحادية العامة«.
بينم�ا أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤوِن االجتماعية، امس االربعاء، عزمها انش�اء 

مطبعة للغة )برايل( للمكفوفني بالتنسيق مع املنظمات الدولية.
وق�ال رئيس هيئ�ة ذوي االعاقة بالوزارة، عص�ام عبد اللطي�ف، يف بيان اطلعت 
عليه »الزوراء« ان وزارته “تباحثت مع عدد من املنظمات الدولية الفاعلة بمجال 
رعاية املكفوفني من اجل انشاء مطبعة بلغة )برايل( التي ستخدم عددا كبرا من 

الرشيحة املذكورة«.
وأض�اف عبد اللطي�ف أن دائرته “كانت ق�د اعدت خطة لسياس�ة االندماج التي 

اقرتها االمانة العامة والخاصة بذوي االعاقة يف املجتمع«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية بلدية النجف االرشف، امس األربعاء، عن تحويل قرابة الثاثة آالف اجر 

يومي من ماكاتها اىل عقود دائمية.
وقال مدير اعام املديرية، بشار السوداني، يف ترصيح صحفي إن “البلدية اكملت جميع 
االجراءات الخاصة بتحويل االجراء اليوميني اىل عقود دائمية حيث رفعت قوائم اىل وزارة 

املالية باسماء الفني و690 موظف«.
واضاف الس�وداني ان “التحويل ش�مل االداريني واملهندسني الزراعني والعمال يف شعبة 
الحدائق واملتنزهات وعمال النظافة”. مشرا اىل انه “يجري العمل حاليا لتوطني رواتبهم 

خال االيام القليلة املقبلة”. 

العمل تعلن موعد توزيع راتب املعني 
املتفرغ للمشمولني يف ٢٠١٩

النجف تعلن حتويل 3000 أجري 
يومي إىل عقود دائمية

تعتزم إنشاء مطبعة خاصة بلغة )برايل( للمكفوفني

املرور تستثين مركبات كركوك املؤقتة 
من منع التجوال

بغداد/ الزوراء:
 أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس االربعاء، 
ضبط 12 س�يارة معدة للتهريب مع ش�فلني 

مفككني يف جمرك ام قرص الشمايل.
 وذك�رت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، ان »السلطة الجمركية يف جمرك 
ام ق�رص الش�مايل، وبالتع�اون م�ع الجهات 
الس�اندة تمكنت من ضبط )12( سيارة دون 
املودي�ل املس�موح باس�تراده أخفي�ت داخل 
س�ت حاويات مع شفلني مفككني يف محاولة 
لتهريبها خاف�ًا للضوابط والتعليمات النافذة 

.«
واض�اف ان »موظف�ي املركز املذك�ور تمكنوا 
م�ن ضبط حاوي�ة تحتوي عىل م�وز تالف يف 
رصيف 11 ». الفتا اىل انه »تم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق املخالف�ات حس�ب قان�ون 

الجمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة بغداد، امس االربعاء، عن ضبط 

مواد متفجرة وأسلحة يف احد الدور.
وق�ال مدي�ر اع�ام القي�ادة، الرائد عزي�ز نارص، يف 
بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه ان�ه »تنفي�ذا 
لتوجيه�ات وكي�ل الوزارة لش�ؤون الرشط�ة باتباع 
االس�اليب العلمية واملهنية يف تتبع الجريمة املنظمة 
واالرهابي�ني، وبمتابعة من قبل قائ�د رشطة بغداد، 
وبع�د ورود معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة قام�ت 
مف�ارز رشط�ة بغ�داد الرصاف�ة، وباالش�رتاك مع 
استخبارات الشعب والقوة املاسكة لارض اللواء 44 
جي�ش عراقي بمداهمة دار اح�د املتهمني يف منطقة 

الشعب«. 
واضاف ان »القوة عثرت عىل مواد متفجرة وبندقية 
م�ع رشي�ط عت�اد ورمانة هجومي�ة ع�دد 2 وقناع 
كيمي�اوي وصواعق عدد 4 م�ع قوالب مادة C4 عدد 

2 م�ع فتيل أمان مع رأس رمان�ة عدد 1، وتم ضبط 
املواد وتحريزها من قبل خبر الجهد الهنديس التابع 

لخلي�ة االس�تخبارات، وبمح�رض أص�ويل وربطه�ا 
باألوراق التحقيقية يف مركز رشطة الشعب«.

اجلمارك تضبط 12 
سيارة معدة للتهريب 
يف أم قصر الشمالي

شرطة بغداد تضبط مواد متفجرة وأسلحة بأحد الدور يف منطقة الشعب
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ضبطت وكراً لتهريب املشتقات يف األنبار تراجع مبيعات البنك املركزي لـ 230 
مليون دوالر 

شركات روسية تبدي استعدادها الستثمار 
معملي السرياميك والزجاج يف األنبار  

جمهورية العراق                  العدد:3397/ب/2019
مجلس القضاء االعىل            التاريخ:2020/2/18                       

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية.
محكمة بداءة النارصية

اعالن
اىل املدعى عليها )رشا عبد الرضا لجالج(

بن�اءاً عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من 
قبل املدعي�ة )رنا محيبس نعيم�ه( بخصوص مبلغ 
الدي�ن البالغ مليونني وثالثمائ�ة واربعون الف دينار 
عراقي وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني عىل موع�د املرافعة 
املواف�ق 2020/2/23 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق االصول .
القايض 
جواد حسني نايف 

جمهورية العراق                                          العدد:1105/ب/2019
مجلس القضاء االعىل                                    التاريخ:2019/9/23                                         

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طري�ق املزايدة العلنية العقار 
تسلس�ل 26064/110 جزيرة وخالل خمسة عرش يوماً اعتبار من 
اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الخامس عرش عطلة رسمية ففي 
اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة 
الب�داءة فعىل الراغب�ني بالرشاء الحضور يف امل�كان والزمان املعينني 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق 
مع رس�م تس�جيل العقار بنس�بة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

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

االوصاف:
1-العقارعبارة عن دار قديمة مكون من ثالث غرف وهول واستقبال 
ومطبخ وصحيات خارجية مبني من الطابوق والثرمستون والبلوك 

ومسقف بالشيلمان .
2-مساحة العقار 198 م2.

3-القيمة املقدرة للعقار مائة وعرشون مليون دينار فقط.

بغداد/ الزوراء:
تراجعت مبيعات البنك املرك�زي العراقي يف مزاد، امس االربعاء، 
ووصل�ت اىل 230 مليون دوالر يف مزاد بي�ع العملة األجنبية، بعد 
ان سجلت يف املزاد الس�ابق 232,870,650 مليون دوالر، واملنفذ 

يف يوم الثالثاء املايض.
وأظه�رت بيانات البنك املركزي العراقي إن »إجمايل البيع النقدي 
منه�ا بلغ 16 ملي�ون دوالر، و420 الف دوالر. أم�ا إجمايل البيع 
ألغراض تعزي�ز االرصدة يف الخارج )حواالت، اعتمامدات(، فبلغ 
213,625,621، وإجمايل املبيعات الكلية سجل 230,045,621.

ولف�ت اىل ان »س�عر بيع املبال�غ املحولة لحس�ابات املصارف يف 
الخ�ارج }1190{ دين�ار ل�كل دوالر، وه�و س�عر البي�ع النقدي 

نفسه«.
وق�ال املرك�زي إن املبيعات املنفذة بمزاد امس ه�ي نتائج نافذة 

بيع العملة األجنبية لليوم الخميس املوافق 2020/2/20.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن قائممق�ام قض�اء الرم�ادي بمحافظ�ة االنب�ار، ابراهيم 
الجناب�ي، امس االربعاء، وص�ول وفد يمثل ع�ددا من الرشكات 
والزج�اج يف مدين�ة  الس�راميك  الروس�ية الس�تثمار معم�ي 

الرمادي.
وق�ال الجناب�ي يف ترصي�ح صحف�ي إن “وف�دا يمثل ع�ددا من 
الرشكات االستثمارية الروسية وصل اىل مدينة الرمادي لالطالع 

عىل الفرص االستثمارية الخاصة بمعمي الرساميك والزجاج”.
 مبين�ا أن “الوف�د اب�دى اس�تعداده الس�تثمار املعمل�ني تمهيدا 

إلعادتهما اىل الخدمة بعد االنتهاء من االجراءات القانونية«.
وأض�اف أن “رغب�ة ال�رشكات االس�تثمارية املحلي�ة والعربي�ة 
واالجنبي�ة يف الحصول عىل فرص اس�تثمارية يف االنبار تأتي اثر 
اس�تقرار االوضاع االمنية يف عموم مدن املحافظة”. مشرا اىل ان 
“اعادة تش�غيل املعملني سوف تساهم يف تشغيل اعداد كبرة من 

العاطلني عن العمل”.
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة توزيع املنتجات النفطية، 
اح�دى تش�كيالت وزارة النف�ط، امس 
االربعاء، عن افتتاح محطة تعبئة وقود 
امليث�اق الحكومي�ة ش�مايل بغ�داد بعد 
اعادة تأهيلها، كاش�فة ع�ن امتالكها 
والوزارة خطة متكاملة إلعمار وتأهيل 
املنافذ التوزيعية يف العاصمة. من جانب 
اخ�ر، اعلن�ت هيئ�ة التفتي�ش التابعة 
لرشكة توزيع املنتجات النفطية، امس، 
ع�ن ضبطها وك�راً لتهريب املش�تقات 

النفطية يف محافظة األنبار.
وقالت رشكة توزيع املنتجات النفطية، 
يف بي�ان اطلع�ت علي�ه »ال�زوراء«: إن 
»وكي�ل وزارة النفط لش�ؤون التوزيع، 
كري�م حطاب جعف�ر، ورئيس مجلس 
ادارة الرشك�ة، حس�ني طال�ب عب�ود، 
افتتحا، ام�س االربع�اء، محطة تعبئة 
وق�ود امليث�اق الحكومي�ة يف منطق�ة 
الشعب شمايل بغداد بعد إعادة تأهيلها، 
بحضور عدد من مدراء الهيئات التابعة 

للرشكة«.
ونق�ل البي�ان عن رئيس مجل�س ادارة 
الرشكة، حس�ني طالب عبود، قوله: إن 
»املحط�ة أنجزت عىل وف�ق مواصفات 
فني�ة عالي�ة، وب�إرشاف هيئ�ة توزيع 
تجهي�ز  لغ�رض  وخصص�ت  بغ�داد 
املواطن�ني بمنتج�ات النف�ط األبي�ض 

والبنزين والكاز«.
موضحا أن »املحطة تحتوي عىل )10( 
مضخ�ات مزدوج�ة لتجهي�ز البنزي�ن 
املمت�از و)5( أخرى للبنزين املحس�ن، 
يف ح�ني ت�م تخصي�ص )4( مضخ�ات 
مزدوج�ة لتجهي�ز زيت الغ�از، وايضا 
تحتوي عىل منفذ لبيع زيوت املحركات 

املختلفة«.
م�ن جهته، كش�ف مدير هيئ�ة توزيع 
بغ�داد التابع�ة للرشكة، محمد ش�ر، 
ع�ن وج�ود »خط�ة متكامل�ة إلعمار 
وتأهي�ل املنافذ التوزيعية وجعلها تليق 

بمحافظة بغداد«.
مؤك�دا أن »وزارة النف�ط، وم�ن خالل 

التوزي�ع، عازم�ة ع�ىل فت�ح  رشك�ة 
وتأهيل محطات جديدة يف بغداد وباقي 

املحافظات«.
يش�ار اىل أن رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية إفتتحت العام املايض عددا من 
املحطات يف بغداد بعد تأهيلها كمحطة 
وال�دورة  والبي�اع  الزعفراني�ة  وق�ود 

والنرسيان وغرها، فضال عن محطتي 
اشنونا واملقدادية يف دياىل.

من جانب اخر، اعلن�ت هيئة التفتيش 
املنتج�ات  توزي�ع  لرشك�ة  التابع�ة 
النفطي�ة، امس االربع�اء، عن ضبطها 
وك�راً لتهري�ب املش�تقات النفطي�ة يف 
محافظ�ة األنب�ار، مبين�ة ان عمليات 
ضبط النف�ط  املهرب ج�رت بالتعاون 

مع مكتب التصاريح االمنية.
 وقال مدير هيئة التفتيش، عي السنيد، 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان 
»رشكة توزيع املنتجات النفطية، ومن 
خ�الل مالكاته�ا التفتيش�ية، ضبطت 
وك�راً لتهري�ب املش�تقات النفطي�ة يف 

محافظة«.
واض�اف ان »الرشك�ة، وع�ر كادره�ا 
التفتي�ي، ضبط�ت خزانني س�عة 45 
أل�ف لرت يحت�وي أحدهما ع�ىل منتوج 
نفطي مع مخلفات تستعمل يف خبطها 
مع النف�ط والكاز بما يق�ارب 30 ألف 

لرت«.
وبني ان »من بني املضبوطات 3 خزانات 
س�عة 20 أل�ف لرت يحت�وي أحدها عىل 
كمي�ة م�ن منتوج ال�كاز تق�در ب� 10 
آالف لرت، باإلضافة اىل محطات متنقلة 
ع�دد 2 و)روبن( مزود بعداد«. مش�راً 
اىل أن »الرشكة قامت بإشعار الجريمة 

اإلقتصادية بهذا املوضوع«.

املنتجات النفطية تكشف عن خطة لتأهيل املنافذ التوزيعية يف العاصمة

بغداد/ الزوراء:
قلص العراق استثماراته بسندات الخزانة 
األمريكية خالل ش�هر ديس�مر/ كانون 
األول 2019 ع�ىل أس�اس س�نوي؛ ولكنه 
رفع ملكيته م�ن أدوات الدي�ن األمريكية 
يف الش�هر ذاته ألعىل مس�توى منذ ش�هر 

أغسطس/ آب املايض.
وتراجع�ت ملكي�ة العراق، وفق�ا لبيانات 
وزارة الخزانة األمريكية الشهرية، بنسبة 
األول  كان�ون  ديس�مر/  يف  باملائ�ة   4.9

مقارنة بالشهر املماثل من العام 2018.
الس�ندات  م�ن  الع�راق  ملكي�ة  وبلغ�ت 

نهاي�ة  يف  دوالر  ملي�ار   32.9 األمريكي�ة 
ديس�مر/ كان�ون األول من ع�ام 2019، 
مقارن�ة ب�� 34.6 مليار دوالر يف الش�هر 

املماثل من العام السابق.
الع�راق  رف�ع  ش�هري،  أس�اس  وع�ىل 
اس�تثماراته بالس�ندات األمريكي�ة خالل 
ديس�مر/ كان�ون األول للش�هر الثان�ي 
ع�ىل التوايل؛ وبزي�ادة 1.9 مليار دوالر عن 

قيمتها يف شهر نوفمر/ ترشين الثاني.
بالس�ندات  الع�راق  ملكي�ة  وس�جلت 
األمريكية يف نهاية ديسمر/ كانون األول 
املايض أعىل مستوى منذ شهر أغسطس/ 

أيل�ول، والت�ي بلغ�ت خالل�ه 35.1 مليار 
دوالر.

وجاء الع�راق يف املرتب�ة الرابع�ة بقائمة 
الدول العربية املالكة للسندات األمريكية؛ 
خلف�ا للس�عودية باملرتب�ة األوىل بقيم�ة 
179.8 مليار دوالر، يليها الكويت ب�43.3 
ملي�ار دوالر، ثم اإلمارات ب�� 40.7 مليار 
املرتب�ة  ع�ىل  الياب�ان  وحافظ�ت  دوالر. 
األوىل عاملي�ا كأكر مس�تثمر يف الس�ندات 
األمريكي�ة بنهاي�ة ع�ام 2019؛ بإجمايل 
1.155 تريلي�ون دوالر، يليه�ا الص�ني ب� 

1.070 تريليون دوالر.

العراق يقلص استثماراته بالسندات األمريكية 
يف نهاية 2019

خبري: غياب العدالة وعدم التكافؤ 
وراء التدهور االجتماعي واالقتصادي 

سكاي نيوز/ الزوراء:
تماسكت أس�عار الذهب فوق املستوى 
املهم البالغ 1600 دوالر، امس األربعاء، 
يف الوق�ت ال�ذي ب�ددت في�ه مخ�اوف 
بشأن التأثر االقتصادي لوباء فروس 
كورون�ا أث�ر ارتف�اع يف األس�هم ناجم 
ع�ن انخف�اض يف عدد ح�االت اإلصابة 

الجديدة.
يف غضون ذل�ك، س�جل البالديوم الذي 
ُيستخدم يف التحفيز بصناعة السيارات 
ذروة قياس�ية أخ�رى بفعل اس�تمرار 

نقص يف اإلمدادات.
ول�م يطرأ ع�ىل الذهب تغ�ر ُيذكر عند 
)األونص�ة(  لألوقي�ة  دوالرا   1602.78

بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، 
بع�د أن ارتفع ألع�ىل مس�توياتها منذ 
الثامن م�ن يناير/ كان�ون الثاني عند 

1605.10 دوالرا يف الجلسة السابقة.
اآلجل�ة  األمريكي�ة  العق�ود  وصع�دت 

للذهب 0.1 باملئة إىل 1605.60 دوالرا.
وارتفع�ت األس�هم اآلس�يوية والعقود 
اآلجلة لألسهم األمريكية عىل نحو حذر 
يف الوقت الذي س�عى فيه املس�تثمرون 
بش�أن  املخ�اوف  جانب�ا  يزيح�وا  ألن 

الوباء.
وتباط�أ مع�دل الزيادة يف ع�دد حاالت 
اإلصاب�ة الجدي�دة بالف�روس يف إقليم 
هوب�ي يف الص�ني حتى يف الوق�ت الذي 

زاد في�ه مع�دل الوفي�ات إىل 132 ي�وم 
الثالثاء.

وح�وم مؤرش الدوالر، ال�ذي يتتبع أداء 
العملة األمريكية مقابل س�لة من ست 
عم�الت منافس�ة، بالق�رب م�ن أعىل 

مس�توى فيما يزيد عن أربعة أش�هر.
ويرتقب املس�تثمرون مح�ر اجتماع 
مجل�س االحتياط�ي االتح�ادي )البنك 
املرك�زي األمريكي( ال�ذي انعقد يومي 
28 و29 يناي�ر/ كان�ون الثاني بش�أن 
السياس�ات، واملق�رر ص�دوره بحلول 

الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.
ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة 
الفرصة البديل�ة لحيازة املعدن األصفر 

ال�ذي ال يدرا عائدا ويضغط عىل العملة 
األمريكية.

وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة األخرى، 
ارتفع البالديوم املتأثر سلبا بفعل عجز 
بنس�بة 4.1 باملئ�ة إىل 2743.31 دوالرا 
لألوقية، بعد أن سجل املستوى القيايس 
املرتف�ع البالغ 2757.50 دوالرا يف وقت 

سابق من الجلسة.
وارتف�ع البالدي�وم نح�و 54 باملئ�ة يف 
2019.. وصع�دت الفض�ة 0.6 باملئ�ة 
إىل 18.28 دوالرا، بينم�ا قف�ز البالت�ني 
1.1 باملئ�ة إىل 1002.08 دوالر. والمس 
املعدن�ان أع�ىل مس�توياتهما يف ثالث�ة 

أسابيع يف وقت سابق من الجلسة.

رويرتز/ الزوراء:
ارتفع�ت أس�عار النف�ط، ام�س 
األربعاء، وزاد خام برنت للجلسة 
الس�ابعة عىل التوايل وسط تفاؤل 
النط�اق يف ظ�ل تراج�ع  واس�ع 
حاالت اإلصابة الجديدة بفروس 
كورون�ا يف الص�ني للي�وم الثاني 
ومخ�اوف بش�أن املع�روض بعد 
تح�رك الواليات املتح�دة لخفض 
إمدادات الخام الفنزويي للس�وق 

أكثر.
وارتفع خام القياس العاملي برنت 
51 س�نتا أو 0.9 باملئة إىل 58.26 
دوالرا للرمي�ل بحل�ول الس�اعة 

0732 بتوقي�ت جرينت�ش، بينما 
زاد الخ�ام األمريكي 55 س�نتا ما 
يعادل 1.1 باملئة إىل 52.60 دوالرا 

للرميل.
وم�ا زال�ت الص�ني، ثان�ي أك�ر 
اقتصاد يف العالم، تواجه صعوبات 
يف استئناف اإلنتاج الصناعي بعد 
فرض عزل عىل مدن وقيود سفر 
صارم�ة الحتواء الف�روس الذي 
أودى حت�ى اآلن بحي�اة أكثر من 
ألفي ش�خص، ولكن املستثمرين 
م�ا زال�وا متفائل�ني ب�أن االث�ر 

االقتصادي لن يدوم طويال.
وقالت وكالة التصنيف س�تاندرد 

آن�د ب�ورز إنه�ا تتوق�ع أن يوجه 
امل�دى  ع�ىل  ”رضب�ة  الف�روس 
القص�ر“ للنم�و االقتص�ادي يف 

الصني يف الربع األول.
وارتف�ع برنت نحو ع�رشة باملئة 
من�ذ أن هوى يف األس�بوع املايض 
ألق�ل مس�توى من�ذ بداي�ة العام 
الج�اري، ولق�ي أح�دث دعم من 
ق�رار أمريك�ي، الثالث�اء، بإدراج 
وحدة تجارة تابعة لرشكة النفط 
الروس�ية روس�نفت ع�ىل قائمة 
الرئي�س  إدارة  وقال�ت  س�وداء، 
األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، إنها 
لحكوم�ة  مالي�ا  دعم�ا  تق�دم 

فنزيال.
وفرضت الواليات املتحدة عقوبات 
عىل روس�نفت تريدينج، ومقرها 

جنيف.
أيض�ا  الخ�ام  أس�عار  وتتلق�ى 
الدع�م م�ن آم�ال ب�أن منظم�ة 
البل�دان املصدرة للب�رتول )أوبك( 
تخفيضات  سرفعون  وحلفاءها 

اإلمدادات.
وتكبح ما ُتعرف بمجموعة أوبك+ 
اإلمدادات لدعم األسعار، وتجتمع 
الش�هر القادم التخاذ قرار بشأن 
الرد ع�ىل تراج�ع يف الطلب ناجم 

عن وباء فروس كورونا.

املعدن األصفر يتماسك فوق املستوى املهم

النفط يرتفع يف ظل تراجع حاالت اإلصابة بفريوس »كورونا«

 بغداد/ الزوراء:
املجل�س  عض�و  ش�ّخص   
االقتص�ادي العراق�ي، غدي�ر 
العطار، امس األربعاء، أسباب 
االجتماعي�ة  النقم�ة  إزدي�اد 

واالقتصادية يف البالد.
وأوضح العطار يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، أن »أبرز 
أس�باب النقم�ة اإلجتماعي�ة 
املس�تمرة يف بالدنا هي غياب 
العدالة وع�دم تكافؤ الفرص 

االقتصادية واملالية«.
وأش�ار العط�ار، إىل »أهمي�ة 
العم�ل،  قان�ون  تطبي�ق 

خصوًصا يف القط�اع الخاص 
كونه جيدا، اضاف�ة إىل إعادة 
النظر يف نظام التقاعد بشكل 
ع�ام، والرتكي�ز ع�ىل أهمي�ة 
الخاص�ة  ال�رشكات  قان�ون 
وتأسيس�ها وقانون الريبة 
ونافذة العملة يف البنك املركزي 
العراق�ي وقان�ون املص�ارف 

الخاصة«.
»الحكوم�ة  العط�ار  ودع�ا 
العراقي�ة إىل إع�ادة النظ�ر يف 
طريق�ة دراس�ة القوانني عن 
بفني�ني  االس�تعانة  طري�ق 

وخراء«.

بغداد/ الزوراء:
 أغل�ق س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية، 
امس االربعاء، املوافق )19/2/2020(، 
ع�ن   )0.07%( بنس�بة  منخفض�ا 
الس�ابقة، وجاءت مؤرشات  الجلس�ة 
ت�داول س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 
لي�وم امس عىل النحو اآلت�ي: بلغ عدد 
ال�رشكات املدرج�ة 104  رشكة، وبلغ 
ع�دد ال�رشكات املتداول�ة  30 رشكة، 
املتداول�ة  االس�هم  ع�دد  بل�غ  بينم�ا 
)444.539.461( سهما، وبلغت قيمة 

االسهم )370.663.875( دينارا .
يف    ISX 60االس�عار م�ؤرش  واغل�ق 
جلس�ة ام�س ع�ىل )459.15( نقطة 
منخفضا بنسبة )%0.07( عن اغالقه 
يف الجلسة الس�ابقة البالغ )459.47( 

نقطة.

وت�م ت�داول اس�هم )30( رشك�ة من 
اصل )104( رشكة مدرجة يف الس�وق، 
واصبح عدد ال�رشكات املتوقفة بقرار 
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل )25( رشكة .

م�ن  املش�رتاة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 
النظامي )5.700( مليون سهم بقيمة 
بلغ�ت )14.820( ملي�ون دين�ار م�ن 
خ�الل تنفيذ )11( صفقة عىل اس�هم 

رشكة واحدة  
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من 
املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 
س�هم  ملي�ون   )83,842( النظام�ي 
بقيمة بلغ�ت )56,846( مليون دينار 
م�ن خ�الل تنفي�ذ )52( صفق�ة عىل 

اسهم 11 رشكة .

م�ن  املش�رتاة  االس�هم  ع�دد  وبل�غ 
املس�تثمرين غر العراقيني يف الس�وق 
الثاني )760( الف س�هم بقيمة بلغت 
خ�الل  م�ن  دين�ار  ملي�ون   )1,824(
تنفيذ صفقة واحدة عىل اس�هم رشكة 

واحدة. 
يذكر أن س�وق العراق ل�ألوراق املالية 
اس�تخدم أنظم�ة الت�داول االلكرتوني 
 ،2009 ع�ام  من�ذ  املرك�زي  واإلي�داع 
ويس�عى إلط�الق نظ�ام الت�داول عر 
االنرتنت للمس�تثمرين، وينظم خمس 
جلس�ات تداول أس�بوعياً من األحد إىل 
الخمي�س, وم�درج في�ه 102 رشك�ة 
قطاع�ات  تمث�ل  عراقي�ة  مس�اهمة 
والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 
والزراع�ة والتأم�ني واالس�تثمار املايل 

والسياحة والفنادق. 

اخنفاض تداوالت سوق العراق لألوراق املالية



بغداد/رافد البدري
اختتمت، ي�وم امس االول، مباري�ات الجولة 
االوىل من الدوري الكروي املمتاز 2019/2020 
بمش�اركة 15 نادي�اً، حي�ث خاض�ت الفرق 
املتنافسة مبارياتها، باستثناء فريق الرشطة 
الذي وضعته القرعة بحالة االنتظار، وانتهت 
جميع املباريات بالفوز دون تحقيق اية حالة 

تعادل.
وحس�م فريق الزوراء نتيجة الدربي البغدادي 
ال�ذي جمعه مع فريق الطلبة لصالحه بهدف 
دون رد، يف املباراة التي ضيفها ملعب الشعب 
الدويل وانتهى شوطها االول بالتعادل السلبي 
ب�دون اه�داف، ق�دم الفريقان مب�اراة قوية 
وعىل م�دى ش�وطيها، م�ع افضلية نس�بية 
لفري�ق الطلبة يف الش�وط االول م�ن املباراة، 
بعدها س�يطر الفري�ق الزورائي ع�ىل اجواء 
املباراة سيطرة تامة، واخطر املرمى الطالبي 
يف هجم�ات متعاقب�ة، ويف الدقيق�ة االخ�رة 
م�ن الوقت االص�ي )د90(، تمك�ن مهند عبد 
الرحي�م م�ن تس�جيل ه�دف الف�وز الوحيد 
لفريق الزوراء، بع�د ان ارتقى للكرة امللعوبة 
من الجانب من حسني عي حسني، ووضعها 
داخل الهدف برأس�ية جميل�ة، لينتهي اللقاء 
بفوز فريق الزوراء باله�دف الوحيد واضافة 

اول 3 نقاط اىل رصيده.
وتمكن فريق نفط الوس�ط م�ن تحقيق فوز 
ثمني ع�ىل فريق امانة بغ�داد بهدف دون رد، 
يف املب�اراة الت�ي ضيفها فريق بغ�داد وانتهى 
شوطها االول بالتعادل السلبي بدون اهداف، 
ق�دم الفريق�ان مباراة متوس�طة املس�توى 
ومتكافئ�ة، مع افضلية نس�بية لفريق امانة 
بغ�داد يف الش�وط االول، لك�ن دون خط�ورة 
تذكر، ويف الش�وط الثاني بدأ الضيوف املباراة 
مهاجم�اً يف محاولة لتس�جيل هدف الس�بق، 
امل�درب  الت�ي اجراه�ا  التبدي�الت،  واثم�رت 
رايض شنيش�ل، ثمارها، وسجل هدف اللقاء 
الوحيد املحرتف املغربي زكريا االس�ماعيي يف 

الدقيقة 61 من املباراة، بعد ان استغل الخطأ 
الذي ارتكبه الح�ارس البغدادي ووضع الكرة 
برأس�ية متقن�ة يف الزاوي�ة اليمن�ى القريبة، 
لينته�ي اللقاء بف�وز نفط الوس�ط بالهدف 
الوحي�د، اضاف م�ن خالله�ا اول 3 نقاط اىل 

رصيده.
وحق�ق فري�ق النجف فوزاً كب�راً عىل ضيفه 
باك�ورة  يف  الكهربائي�ة  الصناع�ات  فري�ق 
بثالثي�ة  الك�رة  ممت�از  دوري  يف  مباريات�ه 
نظيفة، قدم الفريقان مباراة جيدة املس�توى 
م�ع افضلي�ة واضح�ة لفريق النج�ف، الذي 
س�يطر عىل اجواء املباراة يف ش�وطي املباراة، 
وتمكن من تس�جيل 3 اهداف ملعوبة خطف 
من خاللها نق�اط املباراة الثالث، بدأ اصحاب 
االرض املب�اراة مهاجماً يف محاولة لتس�جيل 
ه�دف مبك�ر، وق�د تحقق له�م م�ا أرادوا يف 
الدقيق�ة الثاني�ة من انط�الق وق�ت املباراة، 
حي�ث تمك�ن الالعب عي ابراهي�م صالل من 
تسجيل الهدف االول برأس�ية متقنة وضعها 
عىل يس�ار الحارس، واس�تمر اللعب س�جاالً 
بني الفريق�ني، مع افضلية واضح�ة للفريق 
النجف�ي، ويف الدقيق�ة 40 ع�زز الالع�ب عي 
ابراهيم الهدف االول بتسجيله الهدف الثاني، 
م�ن الك�رة الت�ي وضعه�ا زميله ع�ىل طبق 
م�ن ذهب مس�تغالً الخطأ الدفاع�ي، ولعبها 
به�دوء داخل املرم�ى، لينتهي الش�وط االول 
بتقدم النج�ف بهدفني نظيفني، حاول بعدها 
فريق الصناع�ات تقليص الف�ارق من خالل 
الهجم�ات املرتدة، لكن دون ج�دوى، لتنتهي 
املب�اراة بفوز الفريق النجفي بثالثية نظيفة، 

وثالث نقاط مهمة. 
وحق�ق فريق الق�وة الجوية ف�وزاً مهماً عىل 
ضيفه فريق نفط ميس�ان بهدفني لهدف، يف 
املباراة الت�ي احتضنها ملعب الش�عب الدويل 
وانته�ى ش�وطها االول بالتع�ادل االيجاب�ي 
به�دف ملثل�ه، وتقدم الصق�ور يف الدقيقة 13 
عن طريق املخرضم حمادي احمد، الذي سدد 

الكرة التي تس�لمها من الجان�ب بقوة داخل 
الهدف، وتمكن العب نفط ميس�ان احمد عبد 
الرزاق من تحقيق هدف التعادل يف الدقيقة 31 
بعد ان ارتقى عالياً للكرة امللعوبة من الجانب 
ووضعها داخل املرمى الخايل برأس�ية متقنة، 
االيجاب�ي  بالتع�ادل  االول  الش�وط  لينته�ي 
بهدف ملثله،ويف الش�وط الثاني ب�دأ الجويون 
الهج�وم مبك�راً يف محاول�ة لتس�جيل هدف 
الف�وز، واضاع الالعب ايمن حس�ني فرصتني 
ذهبيتني، حيث لم يحسن التعامل مع الكرة ، 
ويف الدقيقة 63 اضاف هداف الفريق حمادي 
احمد الهدف الثاني من تسديدة قوية وضعها 
يف الزاوي�ة اليمن�ى للحارس، لتنته�ي املباراة 

بفوز الفريق الجوي بهدفني لهدف.
واس�تطاع فري�ق املين�اء م�ن حس�م نتيجة 
الدربي البرصي ال�ذي جمعه مع جاره فريق 
نف�ط الجن�وب لصالح�ه به�دف دون رد، يف 
املباراة التي احتضنها ملعب الفيحاء وانتهى 
الش�وط االول منه�ا بالتعادل الس�لبي بدون 
اهداف، قدم الفريقان مباراة جيدة املس�توى 
م�ع افضلية نس�بية لفريق نف�ط الجنوب يف 
شوط املباراة االول، ومع بداية الشوط الثاني 
تمك�ن فريق امليناء من تس�جيل هدف الفوز 
الوحي�د يف الدقيق�ة 49 وال�ذي حم�ل امضاء 
الالع�ب عب�اس بدي�ع، لتنتهي املب�اراة بفوز 

امليناء بالهدف الوحيد.
وتفوق فري�ق اربيل عىل ضيفه فريق الحدود 
بهدف�ني لهدف يف املب�اراة التي جمعتهما عىل 
ملعب فرانس�وا حري�ري، وتمكن العب اربيل 
برزان ش�رزاد م�ن وضع فريق�ه يف املقدمة 
بتس�جيله اله�دف االول يف الدقيق�ة 18 م�ن 
املباراة، وعادل النتيجة لفريق الحدود الالعب 
حس�ني نجم يف الدقيقة 28 ، لينتهي الش�وط 
االول بالتعادل بهدف ملثله، ويف الشوط الثاني 
تصاعد اداء الفريقني قليالً، مع سيطرة شبه 
مطلق�ة لفريق اربي�ل، ويف الدقيقة 78 تمكن 
املح�رتف دارك�و ماركوفيت�ش من تس�جيل 

ه�دف اربي�ل الثان�ي، لتنته�ي املب�اراة بفوز 
اصحاب االرض بهدفني لهدف.

وتمك�ن فري�ق النفط م�ن الفوز ع�ىل فريق 
الكهرب�اء بهدف�ني نظيف�ني، يف املب�اراة التي 
الالع�ب  وتمك�ن  التاج�ي،  ملع�ب  ضيفه�ا 

املوهوب محمد داود من تس�جيل هديف الفوز 
لفريق�ه، لرتق�ي الفريق النفط�ي اىل املركز 
الثاني خلف فريق النجف املتصدر، وبالرصيد 
نفسه من النقاط، فيما خرج فريق الكهرباء 

خايل الوفاض من املباراة.
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6 مشرف امليناء: قدمنا اعرتاضا على 
حكم مباراة نفط اجلنوب

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن م�رشف فريق املين�اء لكرة الق�دم، جهاد طاه�ر، ان مباراة الفري�ق امام نفط 

الجنوب سهلة، وصعوبتها كانت فقط كون الفريقني من البرصة.
وذكر طاه�ر ان »امليناء قدم اداًء مرضيا، وبعض الالعب�ني التزموا بتوجيهات الجهاز 

الفني«.
وبنينّ ان »الحكم األول لم يكن مؤهالً لقيادة املباراة، وأخطاؤه كانت واضحة«.

وتابع ان »حالة الطرد التي تعرض لها املحرتف عبد املجيد بوبكر لم تكن صحيحة«.
واضاف طاهر »قدمنا اعرتاضا رسميا للجنة الحكام عىل حالة الطرد«.

أصفر وأمحر

الزوراء حيسم قمة الطلبة والنجف يتصدر ترتيب الدوري بانتهاء اجلولة األوىل 

منتخب املبارزة  على الكراسي يشارك يف كأس العامل

بغداد/ متابعة الزوراء
خاط�ب االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم “فيفا” االتحاد العراقي بش�أن 

إدارة شؤون االتحاد خالل الفرتة الحالية.
ويم�ر االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم بفرتة فراغ دس�توري بس�بب 

االستقالة الجماعية لرئيس االتحاد وجميع اعضائه.
ووج�ه “فيفا”، ع�ر االيميل، االتحاد العراقي لكرة القدم، بتس�مية 
ام�ني رس اتحاد الكرة األس�بق، احمد عباس، إلدارة ش�ؤون االتحاد 

العراقي لحني تشكيل هيئة مؤقتة.
ومن املؤمل ان يتم تش�كيل هيئة مؤقتة خ�الل الفرتة املقبلة إلدارة 

شؤون االتحاد قبل اجراء انتخابات جديدة.

بغداد/ الزوراء
تدخل مجلة )باراملبياد( الصادرة 
اللجن�ة  يف  االع�الم  ع�ن قس�م 
العراقي�ة  الوطني�ة  الباراملبي�ة 
عامها الرابع عىل التوايل بصدور 
عددها الش�هري ال� ) 37 ( لهذا 

الشهر شباط من عام 2020.
مجل�ة  تحري�ر  رئي�س  وق�ال 
باراملبي�اد املتخصصة بش�ؤون 
رياضة اللجنة الباراملبية، هشام 
الس�لمان “ان املجل�ة كان�ت قد 
صدرت ألول م�رة بعددها االول 
يف ش�هر ش�باط من عام 2017 
وواصل�ت الصدور ش�هريا دون 
نش�اطات  لتواك�ب  انقط�اع 

وفعاليات ومشاركات وانجازات 
يف  املعاق�ني  رياض�ة  ابط�ال 

العراق”.
الع�دد  “ان  الس�لمان  واض�اف 
الجدي�د م�ن املجلة ص�در بحلة 
جديدة ملناس�بة ايقاد الش�معة 
الرابع�ة ملس�رة باراملبي�اد التي 
حرصن�ا عىل ايصاله�ا اىل الدول 
العربي�ة والعاملي�ة ع�ن طري�ق 
املشاركات يف البطوالت املختلفة، 
كث�رة  احي�ان  يف  وص�درت 
خ�الل املدة املاضي�ة من عمرها 
باللغت�ني العربي�ة واالنكليزي�ة 
اثناء البطوالت االسيوية وكأس 

العالم”.

رمسياً.. أمحد عباس مديراً 
لشؤون احتاد الكرة العراقي

إيقاد الشمعة الرابعة جمللة باراملبياد

بغداد/ متابعة الزوراء
ذك�رت األمني العام للجنة الباراملبية، كوثر حس�ني، 
ان العراق سيش�ارك يف بطولة املبارزة عىل الكرايس 
التي تضيفها مدينة ساو باولو الرازيلية للمدة من 

التاسع حتى التاسع عرش من شهر آذار املقبل.
وقالت حس�ني ان “البطولة مؤهلة إىل دورة األلعاب 

الباراملبية التي ستقام يف العاصمة اليابانية طوكيو 
منتصف شهر آب املقبل”.

وأش�ارت اىل ان “الوف�د العراق�ي للمنتخب الوطني 
يتأل�ف من رئي�س اتح�اد اللعبة عي حميد رئيس�اً 
للوف�د العراقي، ورحيم فالح مدرباً، والالعبني عمار 
ه�ادي وزي�ن العابدين غي�الن وحيدر ن�ارص وعي 

سعدي”.
كما أعلنت األمانة العامة للجنة الباراملبية مشاركة 
منتخب تنس الطاولة يف بطولة النادي الوطني التي 

ستقام يف األردن.
وقالت األمني العام للجنة الباراملبية كوثر حسني ان 
“البطولة س�تقام يف اململكة األردنية الهاشمية من 

الثاني والعرشين لغاية السابع والعرشين من شهر 
آذار املقبل”.

وأضاف�ت ان “الوف�د العراقي يرأس�ه عض�و اتحاد 
اللعبة ذكاء صبار، إضافة إىل مدرب املنتخب الوطني 
جمال جالل، والالعبتني زينب حس�ن ونجلة عماد، 

والالعب عي عبد األمر”.

شهد: هدفنا احلفاظ على اللقب ومعيار اختيار التشكيلة هو العطاء داخل امللعب    
الطائي: راضي أوصى بإقالة اليتش

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد م�درب ن�ادي الرشط�ة، عبد 
الغني شهد، ان الحفاظ عىل لقب 
ال�دوري املمت�از هو اح�د اهداف 

الفريق يف املوسم الحايل.
وتعاقد ن�ادي الرشطة مع ش�هد 
للمق�ال  خلف�اً  موس�مني،  مل�دة 

الكسندر اليتش.
وقال ش�هد “الرشطة يركز حالياً 
عىل الدوري املمتاز، فالحفاظ عىل 
لقب الدوري يعد احد اهدافنا هذا 
املوس�م، ونطمح ايض�اً ان نظهر 
بمس�توى يليق بالطموح بدوري 

ابطال اسيا”.
وع�ن حاجة الفريق لالعبني جدد، 
أكد ش�هد أنه “ال نستطيع اضافة 
العب�ني ج�دد اآلن بس�بب اغ�الق 
سوق االنتقاالت، لكن يف املستقبل 
ضم�ن  م�ن  س�يكون  القري�ب 
اولوي�ات عملن�ا اضاف�ة العب�ني 

اخرين”.
واض�اف ان “الحدي�ث يكث�ر عن 
تواج�د نج�وم بالرشط�ة، النجم 
ان يك�ون بامللع�ب ولي�س فق�ط 
“النتائ�ج  ان  مبين�اً  كأس�ماء”. 
وح�ده،  امل�درب  يتحمله�ا  ال 
وانم�ا الفري�ق بأكمله م�ن إدارة 

والعبني”.
وبني أن “مفاوضات نادي الرشطة 
بدأت قبل يومني ولم اتردد بقبول 

العرض كونه يلبي طموحاتي”.
وأكمل ان “معيار اختيار الالعبني 
يف التش�كيلة األساس�ية، سيكون 
من خالل االجتهاد بامللعب، لألسف 
يس�تيقظون  ال  العبين�ا  اغل�ب 
مبك�را، ويتناولون وجب�ة واحدة 

قبل التدريب”.
ش�هد  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 
اس�تقطب معه ال�كادر التدريبي 

الخاص به يف املنتخب األوملبي.
وم�ن جانبه، ق�ال رئي�س الهيئة 
عب�د  الرشط�ة،  لن�ادي  اإلداري�ة 
الوهاب الطائي، إن فسخ التعاقد 
م�ع امل�درب الرصب�ي، ألكس�ندر 
إليت�ش، ال يرتتب علي�ه أي تبعات 

مالية.

وأوض�ح الطائ�ي: أن�ه تم فس�خ 
العقد بال�رتايض بني الطرفني، وال 
توجد أية مش�كلة، كم�ا أن هناك 

قناعة لدى املدرب بقرار اإلدارة.
وتابع: “العقد كان يتضمن يف أحد 
بن�وده فق�رة تتي�ح إلدارة النادي 
فس�خ التعاق�د يف ح�ال تراجعت 
يح�ق  وبالت�ايل  الفري�ق،  نتائ�ج 
ل�إدارة التعاقد مع م�درب بديل، 
ال س�يما أنه تم االتف�اق معه قبل 

لق�اء الوح�دة، عىل أن�ه الفرصة 
األخرة بالنسبة له”.

وواص�ل: “اإلدارة منح�ت املدرب 
أكث�ر م�ن فرص�ة، وق�د أخطأ يف 
إدارة املب�اراة بش�هادة الجمي�ع، 
ول�م يتمك�ن من تصحيح مس�ار 

الفريق”.
اخ�ر  ع�ن  الطائ�ي  وكش�ف 
مس�تجدات واخبار ملعب الفريق 
وكواليس التعاق�د مع املدرب عبد 

الغني شهد.
وقدم النادي مدرب�ه الجديد، عبد 
الغني ش�هد، رفقة رئيس النادي 
موف�ق عب�د الوه�اب، يف مؤتم�ر 

صحفي بفندق اوروك يف بغداد.
وتوق�ف العم�ل بن�ادي الرشط�ة 
منذ ف�رتة طويلة، بس�بب الديون 

املرتتبة عىل ذمة النادي.
وقال الطائي، يف املؤتمر الصحفي، 
إن “ملع�ب نادي الرشطة س�يتم 

حسم امر توقف العمل فيه خالل 
االس�بوعني املقبلني، سنجد حلوال 
الن وزارة الداخلي�ة حولت مبلغ 7 
مليارات اىل الرشكة املنفذة للملعب 
من اج�ل اس�تئناف العم�ل، لكن 

الرشكة تطالب بديون قديمة”.
وعن التعاقد مع شهد، اكد الطائي 
أن “العقد م�ع الكابتن عبد الغني 
ش�هد س�يمتد مل�دة موس�مني”. 
مبيناً ان “املدرب السابق الكسندر 

اليت�ش لم يك�ن ضحي�ة، املباراة 
االخ�رة كان�ت باالتف�اق يف حالة 

الخسارة ستتم اإلقالة”.
وأض�اف “تعرضنا لإح�راج امام 
الفريق االماراتي لعدم توفر مالعب 
للتمرين بس�بب االمطار”. مشراً 
إىل أن “قرار اقالة املدرب الس�ابق 
جاء بتوصية من املستشار الفني 
صالح رايض، واملستشار مستمر 

بعمله مع النادي”.

كوركيس : ننتظر تغيري مكان إقامة مباراة 
منتخبنا أمام نظريه هونغ كونغ

بغداد/ متابعة الزوراء
للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ر  أك�د   
باس�ل  الق�دم،  لك�رة  الوطن�ي 
كوركي�س، ان�ه ينتظر اش�عار 
واآلس�يوي  ال�دويل  االتحادي�ن 
بتغي�ر م�كان إقام�ة املواجهة 
املقبل�ة ألس�ود الرافدي�ن أم�ام 
هون�غ كون�غ املق�ررة يف ملعب 
تف�ي  خلفي�ة  ع�ىل  األخ�ر 
ف�ي��روس ك�ورون��ا، وع��دم 
وج��ود حلول رسيع�ة للقضاء 

عليه. 
ان  ك��ورك��ي��س  وق�����ال 
“خوض املب�اراة يف هونغ كونغ 
بات ش�به مس�تحيل كون البلد 
اآلس�يوي الواق�ع ع�ىل س�احل 
الصني الجنوبي ش�هد تس�جيل 
اصابات بهذا الفروس الخطر، 
باالضافة إىل االعالن رس�ميا عن 

أكثر من حالة وفاة”.
وأش���ار إل���ى “ان منتخبن�ا 
ف��ي  ي�ض��م  ال�وط�ن��ي 
كب�رة  مجموع�ة  صفوف�ه 
م�ن الالعب�ني املحرتف�ني الذين 
ينش�طون يف دوري�ات الرتغال 
والس�ويد وكندا، لذا فإن جميع 
بش�كل  س�رتفض  ال�دول  تل�ك 
قاطع سفر املقيمني فيها إىل أي 
بلد ينش�ط فيه الفروس تجنبا 

النتقال العدوى”.
وأش���ار ال���ى “ان ق�وان�ني 
ال��دول���ي  االت�ح�ادي��ن 
واآلس��ي�وي واضحة ورصيحة 
يف هذا املجال، كونها تعد سالمة 
ج�م�ي�ع أط���راف ال�ل�ع�ب�ة 
م���ن الع�ب��ني وج�م�ه��ور 
ومالكات  تحكيمي�ة  وط�واق�م 
ضم�ن  م�ن  وإداري��ة  فني�ة 
األولوي�ات القص�وى التي يجب 
ع�دم الته�اون فيه�ا اطالق�ا”. 
مبين�ا “ان�ه انطالقا م�ن ه�ذه 

املعطيات فيتوقع قريبا اص�دار 
قرار رسمي يقيض بتغير مكان 
اقامة اللق�اء يف بلد محايد وآمن 

تماما”.
ان  ال��ى  اإلش���ارة  ت�ج��در 
منتخبنا سيالقي ه�ون�غ كونغ 
آذار  يف الح�ادي والثالث�ني م�ن 
املقبل ضمن التصفيات املزدوجة 
املؤهلة إىل املرحلة الحاسمة من 
مونديال قطر 2022 وامم آس�يا 

الصني 2023.
وي�ت�ص��در الع�راق ج���دول 
امل�ج�م�وع��ة  ت�رت�ي��ب 
ال�ث�ال�ث��ة برصي�د 11 نقطة، 
متقدم�ا بف�ارق نقطت�ني ع�ىل 
ث��م  ال�وص�ي��ف،  البحري�ن 
ثالث�ا برصي�د س��ت  إي���ران 
ن�ق��اط، وهونغ كون�غ رابعا، 
نق�اط،  خم�س  جعبته�ا  ويف 
وتتذي�ل كمبوديا س�لم الرتتيب 

بنقطة يتيمة
املبارات�ني  يف  الف�وز  وس�يضع 
كون�غ  هون�غ  أم�ام  املقبلت�ني 
أس���ود  وك�م�ب�ودي��ا 
ب�ن�س��ب�ة  ال�راف�دي��ن 
ك�ب�ي�رة ف�ي خ�ان�ة املتأهلني 
إىل نهائي�ات الق�ارة الصف�راء، 
ويجنبنا خ�وض رحلة تصفيات 
جديدة، كما انه يؤهلنا إىل جانب 
للتناف�س  آخ��ر  منتخب�ا   11
عىل خمس�ة مقاع�د مؤهلة اىل 

مونديال الدوحة 2022.
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أعل�ن ن�ادي توتنهام اإلنكليزي غي�اب النجم الكوري الجنوبي س�ون هيونغ-
مني عدة أس�ابيع عن املالعب، بعد تعرضه إلصابة يف الذراع اليمنى س�تضطره 
للخضوع لعملية جراحية. وأصيب س�ون إثر احتكاك قاٍس مع إيزري كونس�ا 
الع�ب أس�تون فيال يف الدقيقة األوىل من املباراة بينهم�ا األحد املايض يف املرحلة 

السادس�ة والعرشي�ن من الدوري املمت�از، لكنه واصل اللعب وس�جل هدفني، 
أحدهما يف الوقت بدل الضائع منح فريقه الفوز بنتيجة 3 - 2.

وأوضح النادي يف بيان صحفي: “س�يخضع س�ون هيونغ-م�ني لجراحة هذا 
األس�بوع، بع�د الجراحة، س�يقوم فريقن�ا الطبي بمراجع�ة خيارات 

اإلدارة ملرحلة إعادة تأهيل سون حيث من املتوقع أن يغيب الالعب 
ألس�ابيع عدة. ويعد سون عنرصاً أساس�ياً يف تشكيلة املدرب 
الربتغ�ايل، وه�و نجح يف تس�جيل هدف عىل األق�ل يف كل من 
املباريات الخمس األخرية. لكن غيابه يش�كل رضبة قاسية 

لوصي�ف بطل دوري األبطال يف املوس�م املايض، اذ يتزامن 
مع تواصل غياب املهاجم هاري كاين والفرنيس موىس 

سيس�وكو من�ذ أس�ابيع، واملتوقع أن يس�تمر حتى 
نيسان/أبريل. ومع انتقال صانع األلعاب الدنماركي 
كريس�تيان إريكس�ن اىل إن�ر اإليط�ايل، تقلصت 
خي�ارات مورينيو يف خط املقدم�ة، وباتت قائمة 
بالدرجة األوىل عىل دييل أيل والربازييل لوكاس مورا 

واألرجنتيني أريك الميال والهولندي بريغوين.

ف�اَز ن�ادي الس�د القط�ري ع�ىل ضيف�ه 
س�يباهان اإليراني 3 - 0 عىل س�تاد جاسم 
بن حم�د يف الدوحة، ضمن الجول�ة الثانية 
من منافس�ات املجموع�ة الرابعة يف دوري 

أبطال آسيا 2020.
وسجل أكرم عفيف )51( وحسن الهيدوس 
)73 و79( أه�داف الف�وز الف�وز لصال�ح 

السد.
ذات  ضم�ن  الثاني�ة  املب�اراة  وش�هدت 
املجموعة، فوز النرص الس�عودي عىل العني 
اإلمارات�ي 2 - 1 عىل س�تاد هزاع بن زايد يف 

العني.
وتصدر الس�د ترتي�ب املجموع�ة برصيد 4 
نقاط م�ن مباراتني، بفارق األه�داف أمام 
النرص، مقابل 3 نقاط لس�يباهان، يف حني 

بقي رصيد العني خالياً من النقاط.
وج�اءت املباراة حافلة باإلث�ارة من البداية 
وحتى صافرة النهاية، حيث ش�هد الشوط 
األول العديد من الفرص لكال الفريقني دون 

أن ينجح املهاجمون يف طرق املرمى.
وكاد السد يفتتح التسجيل يف الدقيقة األوىل 
عندما م�رر بوعالم خوخي الك�رة إىل أكرم 
عفي�ف يف مواجهة املرم�ى، ولكن الحارس 

بايام نيازماند تألق يف إنقاذ مرماه.
يف  الخط�رية  الس�د  مح�اوالت  واس�تمرت 
الش�وط األول، يف حني كان�ت أخطر فرص 
الفري�ق اإليران�ي يف الش�وط األول عندم�ا 
أرس�ل محمد رضا حسيني تمريرة عرضية 
ارتقى لها محمد محبي ولعب كرة رأس�ية 

مرت قريبة بجوار املرمى.
الثان�ي،  الش�وط  الح�ال يف  ذات  واس�تمر 
ليخطف الس�د هدف التق�دم يف الدقيقة 51 
بعدم�ا مرر بغداد بونج�اح الكرة إىل عفيف 
يف مواجهة املرمى ليلعبها ساقطة من فوق 

الحارس نيازماند.
ثم أض�اف الفريق القطري الهدف الثاني يف 

الدقيق�ة 73 بعدما تبادل حس�ن الهيدوس 
التمرير مع بونجاح قبل أن يسدد يف املرمى.
وع�اد الهي�دوس ليس�جل اله�دف الثال�ث 
لصال�ح أصحاب األرض بعدما تابع تمريرة 

عفيف املتقنة داخل منطقة الجزاء )79(.
وقلب نادي النرص السعودي تأخره ليحقق 
الفوز خارج ملعبه عىل العني اإلماراتي 2 - 
1 عىل س�تاد هزاع بن زاي�د يف العني، ضمن 
الجول�ة الثاني�ة م�ن منافس�ات املجموعة 

الرابعة يف دوري أبطال آسيا 2020.
وتقدم العني يف الشوط األول عرب هدف عمر 
ياس�ني عند الدقيقة 18، قبل أن يرد النرص 
بهدفني خالل الشوط الثاني بواسطة مختار 

عيل )57( وعبدالرزاق حمدالله )81(.
وكانت الفرصة األوىل يف املباراة لصالح العني 
يف الدقيق�ة 11 حينما أرس�ل أحم�د برمان 
تمري�رة عرضي�ة خل�ف الدفاع الس�عودي 
وصل�ت إىل كودج�و الب�ا يف مواجهة املرمى 
ولكن�ه س�دد دون تركيز خارج الخش�بات 

الثالث.
وعاد الب�ا ليصنع ه�دف التق�دم ألصحاب 
األرض بع�د س�بع دقائ�ق؛ إذ راوغ الظهري 

األي�ر عبدالرحمن العبيد ث�م مرر إىل عمر 
ياسني ليحول الكرة يف الشباك )18(.

ث�م انطل�ق الن�رص نح�و الهجوم، فس�دد 
عبدال�رزاق حمدالل�ه محاولة م�رت خارج 
الخشبات الثالث، وسدد ذات الالعب رضبة 

حرة مبارشة مرت أيضاً خارج املرمى.
الش�وط  يف  الن�رص  مح�اوالت  واس�تمرت 
الثاني، ليس�جل هدف التعادل بالدقيقة 57 
عندم�ا نفذ ن�ور الدين مراب�ط رضبة حرة 
مب�ارشة وصلت أمام مختار ع�يل ليحولها 

بعيداً عن متناول الحارس خالد عيىس.
وكاد مرابط يس�جل اله�دف الثاني للفريق 
العبي�د  تمري�رة  تاب�ع  الس�عودي حينم�ا 
العرضية ليس�تلم الكرة عىل حافة منطقة 
الجزاء ويس�دد محاولة تألق الحارس خالد 

عيىس يف إبعادها )61(.
لكن النرص س�جل الهدف الثاني يف الدقيقة 
81 بعدما اس�تغل حمدالل�ه خطأ الحارس 
خالد عيىس ليخطف الكرة ويسددها متقنة 

من زاوية امللعب يف الشباط الخالية.
منافس�ات  م�ن  الثالث�ة  الجول�ة  وتق�ام 
املجموع�ة ي�وم الثالث�اء 3 مارس/فرباير، 

حي�ث يلتق�ي الع�ني م�ع الس�د يف الع�ني، 
وسيباهان مع النرص.

وكانت الجولة األوىل ش�هدت فوز سيباهان 
ع�ىل العني 4 - 0 يف العني وتعادل النرص مع 

السد 2-2 يف الرياض.
وحص�د ن�ادي التع�اون الس�عودي الف�وز 
الثاني عىل الت�وايل بعدما تغلب عىل الدحيل 
القط�ري 2 - 0 ع�ىل س�تاد مدين�ة املل�ك 
عبدالل�ه الرياضية يف بري�دة، ضمن الجولة 
الثانية من منافس�ات املجموع�ة الثالثة يف 
دوري أبط�ال آس�يا 2020. وس�جل محمد 
الس�هالوي )34( وعبداملجيد السواط )56( 

هديف الفوز لصالح التعاون.
ذات  ضم�ن  الثاني�ة  املب�اراة  وش�هدت 
املجموع�ة، تع�ادل الش�ارقة اإلماراتي مع 
ضيف�ه بريس�يبوليس اإليران�ي 2-2 ع�ىل 
ستاد نادي الشارقة. وانفرد التعاون ترتيب 
املجموع�ة برصي�د 6 نقاط م�ن مباراتني، 
مقاب�ل 3 نق�اط للدحي�ل ونقط�ة لكل من 

الشارقة وبريسيوليس.
تب�ادل الفريقان الس�يطرة ع�ىل مجريات 
اللع�ب وانح�رص األداء يف وس�ط امليدان يف 
أغلب فرات الش�وط األول الذي ش�هد ندرة 
يف الفرص خالل النصف س�اعة األوىل حتى 
جاءت الدقيقة )34( عندما سدد عبداملجيد 
الس�واط ك�رة ارت�دت م�ن ح�ارس مرمى 
الدحيل تابعها محمد الس�هالوي يف الشباك 

محرزاً هدف التقدم ألصحاب األرض.
ح�اول الدحيل الرد رسيعاً عرب أدميلس�ون 
جونيور الذي انفرد بحارس مرمى التعاون 
كاس�يو أندوس لكن األخري تصدى ملحاولته 
بنجاح يف الدقيق�ة )39( لتكون أبرز فرص 
الفريق القطري يف الشوط األول الذي انتهى 

للتعاون بهدف دون رد.
ب�دأ التع�اون الش�وط الثان�ي بق�وة وكاد 
مهاج�م منتخب بروندي س�يديريك أمييس 

أن يع�زز تقدم فريقه التع�اون لكن الدفاع 
تصدى لتسديدته )48(.

لك�ن الس�هالوي مرر ك�رة متقن�ة لزميله 
عبداملجيد الس�واط الذي سدد الكرة زاحفة 
أرضية عىل يمني الح�ارس أمني كلود هدفاً 

ثانياً للتعاون )55(.
وبس�ط الفري�ق الس�عودي س�يطرته عىل 
مجري�ات اللع�ب وس�ط تراج�ع معنويات 
الضي�وف، وأنق�ذ ح�ارس الدحي�ل مرمى 
فريقه من الهدف الثالث من املرة األوىل بعد 
أن تصدى لتسديدة سلطان مندش، ثم لعب 
امله�دي بنعطية الدور حينما أبعد تس�ديدة 
محم�د الس�هالوي م�ن ع�ىل خ�ط املرمى 

.)83(
وغاب�ت الخطورة ع�ن مح�اوالت الدحيل، 
ولم ت�أت دقائق املباراة األخ�رية بأي جديد 
عىل مس�توى النتيجة حت�ى أعلنت صافرة 
الحكم نهاية اللقاء بفوز مستحق للتعاون 
اعتىل به صدارة ترتيب املجموعة الثالثة عن 
جدارة. وتعادل نادي الشارقة اإلماراتي مع 
ضيفه بريسيبوليس اإليراني 2-2 عىل ستاد 
ن�ادي الش�ارقة، ضمن الجول�ة الثانية من 
منافسات املجموعة الثالثة يف دوري أبطال 
آس�يا 2020. وس�جل محمد خلف�ان )26( 
وري�ان مينديز )2+45( هديف الش�ارقة، يف 
ح�ني أح�رز ع�يل عليب�ور )10 و27( هديف 
الجول�ة  مباري�ات  وتق�ام  بريس�يبوليس. 
الثالثة من منافس�ات املجموعة يوم االثنني 
2 مارس/ش�باط حيث يلتق�ي الدحيل مع 
الش�ارقة يف الدوح�ة، وبريس�يبوليس م�ع 
التعاون. وكانت الجولة األوىل ش�هدت فوز 
الدحيل عىل بريس�يبوليس 2 - 0 يف الدوحة 

والتعاون عىل الشارقة 1 - 0 يف الشارقة.
ويش�ار إىل أن أول فريقني من كل مجموعة 
دور  إىل  التأه�ل  بطاقت�ي  ع�ىل  يحص�الن 

ال�16.

رف�ض مدرب ليفربول يورج�ن كلوب اعتبار املواجهة م�ع أتلتيكو مدريد 
منتهية، بعدما خر فريقه خارج أرضه بهدف نظيف، يف إياب ثمن نهائي 
مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا. وع�اد ليفربول إىل ملع�ب “مروبوليتانو” 
الذي شهد تتويجه بلقب املسابقة العام املايض، بيد أنه عانى كثريا الخراق 
الدف�اع املنظ�م ألتلتيكو مدريد. وقال كلوب يف ترصيحات لش�بكة )بي تي 
س�بورت( عقب اللق�اء: “ما حدث ل�م يتوجب حدوثه تمام�ا لكنه حدث، 
كان�ت القتالية واألجواء الت�ي توقعناها، لكنني أحببت أج�زاء عديدة من 
املب�اراة، نحن متخلف�ون فقط بهدف يف النص�ف األول، ويف النصف الثاني 
س�نلعب عىل ملعبنا”. وأضاف: “افتقدنا الفعالية يف الثلث األخري، ومع كل 
م�ا قدموه، كان دفاعهم داخل منطقة الجزاء مذهال، عندما تتخلف بهدف 
وحي�د أمام فريق كهذا ال يريد س�وى نتيجة كهذه، 0-0 ربما كانت نتيجة 
جي�دة بالنس�بة إليهم”. وأكد كلوب أن مهاجمه الس�نغايل س�اديو ماني، 
تع�رض لالس�تفزاز إلجباره عىل ارت�كاب األخطاء والحص�ول عىل بطاقة 
صف�راء، علما انه تم اس�تبداله بني الش�وطني. وزاد: “لقد تم اس�تهدافه، 
كان ذل�ك واضح�ا، أرادوا التأكد م�ن حصوله عىل بطاقة صف�راء، لم يمر 
سوى الش�وط األول، لكن كحكم عليك أن تكون قويا حقا يف هذه األجواء، 

ل�ن نلوم أح�دا، أنا عىل ما يرام”. واس�تطرد: “أمامنا أطول اس�راحة بني 
نصف�ي املواجهة وسنس�تغلها، مرحبا بكم يف أنفيلد، ل�م ينته األمر بعد”.
وحص�ل كل�وب عىل بطاق�ة صفراء يف اللق�اء، وعن ذلك ق�ال: “كان األمر 
مبالغا به، أنا متأكد جدا، هل كانت هناك رمية تماس لنا قبل الهدف؟ لكن 
ذلك ال يساعد عىل البقاء هادئا، كل البرش يرتكبون األخطاء”. هذا و أعرب 

دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن سعادته باالنتصار بهدف عىل 
ليفربول، يف ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال س�يميوني، يف ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلس�بانية: “لقد 
كان�ت املباراة التي توقعناها، ضد منافس ق�وي للغاية، والعبني يتمتعون 
بقوة جس�دية كبرية، ونحن اس�تجبنا بش�كل جيد ج�ًدا يف البداية، ولعبنا 
بالطريق�ة الت�ي اضطررنا للعب بها للحفاظ ع�ىل النتيجة، حتى يف بعض 
الهجم�ات املرت�دة كان بإمكاننا زيادة النتيجة”. وأض�اف: “الدفاع؟ نحن 
فريق يلعب بجماعية، ولو لم يش�ارك املهاجمون يف الدفاع ملا ظهر الفريق 
بهذا الش�كل، حيث ق�ام الجميع بمهمة جيدة، وكان�ت مباراة صعبة ضد 
مناف�س كبري، لكننا كنا نعرف الهدف الذي نريده”. وتابع: “ليفربول لعب 
بشكل جيد للغاية، فهم متخصصون يف رسقة األهداف، ولديهم الكثري من 
الرع�ة وأطراف تدخل للعم�ق”. وواصل: “بدأنا املب�اراة برغبة يف الفوز، 
وحني بدأنا الطريق نحو ملعب املباراة كان االستقبال رائًعا من الجماهري، 
ويف الس�نوات الثماني التي قضيتها يف النادي، لم أَر مثل هذا االس�تقبال”.

واختت�م: “مباراة اإلياب؟ التأهل مازال متاحا للفريقني، وس�نواجه فريقا 
قوًيا اعتاد عىل املباريات الكبرية يف ملعبه”.
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نيمار يعزز تفوقه على رونالدو ورونالدينيو

فيتسل: كنا األفضل واألخطر 
ضد سان جريمان

اعالم الكرتوني دوري أبطال آسيا...السد يهزم سيباهان والتعاون يفاجئ الدحيل وخسارة جديدة للعني 

كلوب: األمر مل ينته بعد... أهال بكم يف أنفيلد

عزز نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جريمان، تفوقه عىل 
أساطري الربازيل يف تاريخ دوري أبطال أوروبا.

فقد س�جل نيمار هدفا، خالل الهزيمة أمام مضيفه بوروس�يا 
دورتموند )2-1(، يف ذه�اب دور ال�16 للبطولة القارية، رافعا 

رصيده إىل هدفني فقط يف تشامبيونز ليج هذا املوسم.
لكن ش�بكة “س�كواكا” لالحصائيات، أب�رزت أن نيمار وصلت 
حصيلته اإلجمالية إىل 34 هدفا يف دوري األبطال، سواء بقميص 

بي إس جي أو برشلونة.
ولفت�ت إىل أن نيمار أح�رز يف هذه البطولة، أكث�ر من مجموع 
ما س�جله مواطناه، رونالدو الظاهرة )14 هدفا(، ورونالدينيو 

)18 هدفا(.
يذك�ر أن نيم�ار أحرز لق�ب دوري األبط�ال مع البارس�ا، عام 
2015، وس�بقه رونالديني�و مع نفس الفري�ق يف 2006، بينما 
عجز رونالدو عن التتويج بالكأس ذات األذنني طوال مسريته.

اعرف البلجيكي أليكس فيتسل، نجم بوروسيا دورتموند، بأن 
الفوز عىل ضيفه باريس س�ان جريمان )2 - 1(، يف ذهاب دور 

ال�16 لدوري أبطال أوروبا، لم يكن حاسما عىل اإلطالق.
وقال فيتس�ل، يف ترصيحات إعالمية بعد املب�اراة: “قدمنا أداء 
رائعا، لكن لس�وء الحظ اهتزت ش�باك الفريق بهدف.. أظهرنا 
تنظيم�ا مميزا خالل اللقاء”. وأردف: “كنا ندرك قبل املواجهة، 
أنه يتعني أال نرك أي مس�احات شاغرة أمام نيمار أو مبابي”.

وأضاف أن دورتموند كان “األفضل واألخطر عىل مدار اللقاء”، 
مشريا إىل أن الفوز منح فريقه األفضلية، لكنها ليست حاسمة 
قبل مباراة اإلياب يف فرنس�ا. وأش�اد فيتس�ل بزميل�ه الجديد، 
الش�اب إيرلين�ج هاالند )19 عاما(، الذي س�جل ه�ديف الفريق 
أمام س�ان جريمان. وقال إن هاالند ال يزال العبا شابا، ويمتلك 
موهبة رائعة، ما يجعله نجما بارزا للمستقبل، ألن لديه فرصة 

كبرية لتطوير مستواه.

فان دايك: هدف أتلتيكو مل يكن فرصة اإلصابة تبعد سون هيونغ مني أسابيع عديدة

رئيس بورتو يؤكد قرار كاسياس اعتزال كرة القدم

مفكرة الزوراء

أب�دى الهولندي فريجيل فان داي�ك مدافع ليفربول، 
اس�تياءه من الخس�ارة بهدف بال رد، أم�ام أتلتيكو 

مدريد، بذهاب دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
 ”BT Sport“ وقال ف�ان دي�اك، يف ترصيحاته لقن�اة
اإلنجليزية: “لقد استقبلنا هدفا من كرة ركنية، 
وكانت أول فرصة ألتلتيكو مدريد، وحتى 

لم تكن فرصة بل قليل من الحظ”.

وأضاف: “كانت الرسالة لنا يف الشوط الثاني، هي مواصلة 
اللع�ب، حيث اس�تحوذنا عىل الك�رة معظ�م الوقت، لكن 
لألس�ف لم نتمك�ن من خلق فرص كبرية، وم�ا زال أمامنا 

90 دقيقة أخرى، للقيام باألشياء بشكل صحيح”.
وختم: “الطريقة التي يلع�ب بها أتلتيكو مدريد، هي جزء 
من الكرة اإلس�بانية، ويجب أن نتكيف معها، لكننا نعرف 

ذلك، وأشعر أننا تعاملنا معهم بشكل جيد”.

أكد رئي�س نادي بورت�و خورخي 
نون�و بينت�و دا كوس�تا أن حارس 
مرمى الفري�ق الربتغايل املخرضم 
إيكر كاس�ياس أبلغه بنيته اعتزال 
كرة القدم، غ�داة إعالن األخري أنه 
سيخوض انتخابات رئاسة االتحاد 

اإلسباني للعبة.
وأعلن كاس�ياس )38 عام�اً( انه 
سيرش�ح للمنصب يف االنتخابات 

املتوق�ع إقامتها هذا الع�ام، علما 
أن�ه متوقف عن خ�وض املباريات 
من�ذ تعرضه ألزم�ة قلبي�ة خالل 
حص�ة تدريبي�ة يف األول من أيار/

مايو املايض.
الس�ائق  القائ�د  أن  رغ�م  وع�ىل 
للمنتخ�ب اإلس�باني ون�ادي ريال 
مدريد ل�م يرفق ه�ذا االعالن بأي 
تلميح بش�أن مس�ريته، أش�ار دا 

كوس�تا إىل أن�ه تبل�غ م�ن حارس 
املرم�ى املخرضم بأن�ه اتخذ قرار 

االعتزال.
وأوض�ح يف ترصيح�ات لوس�ائل 
إع�الم برتغالي�ة: “قب�ل أن يعل�ن 
كاس�ياس  إيك�ر  ج�اء  ترش�حه، 
إنه�اء  بق�راره  وأبلغن�ي  للقائ�ي 

مسريته”.
أضاف: “موقفه أّثر بي كثرياً. لقد 
كان مثرياً لإلعجاب طوال مسريته 
التي ش�ملت ناديني فق�ط، بورتو 
وريال مدريد” حيث نش�أ وأمىض 
ما يناهز 25 عاماً، قبل االنتقال إىل 

النادي الربتغايل يف العام 2015.
أعظ�م  أح�د  كاس�ياس  ويعت�رب 
ح�راس املرم�ى يف جيل�ه، وخاض 
167 مباراة مع منتخب إس�بانيا، 
وساهم يف قيادته للفوز بمونديال 
وكأس   ،2010 إفريقي�ا  جن�وب 
أوروبا 2008 يف سويرا والنمسا، 

و2012 يف بولندا وأوكرانيا.
وعىل صعيد األندية فاز مع فريقه 
السابق ريال مدريد بخمسة ألقاب 
م�ن ال�دوري املحيل ورف�ع كأس 
مسابقة دوري أبطال أوروبا ثالث 
مرات، باإلضافة إىل بطولة الدوري 

الربتغايل مرة واحدة مع بورتو.
موع�د  تحدي�د  بع�د  يت�م  ول�م 

رئاس�ة  انتخاب�ات 
اإلس�باني،  االتح�اد 
بحس�ب   - لك�ن 
املرعي�ة  القواع�د 

اإلجراء - يجب إقامتها 
يف النصف الثان�ي من هذا 

الع�ام بع�د أوملبياد طوكي�و )24 
تموز/يوني�و حت�ى التاس�ع من 

آب/أغسطس(.
لالتح�اد  الح�ايل  الرئي�س  ولك�ن 
لوي�س روبياليس طال�ب بتقديم 
موعده�ا إىل ما قب�ل كأس أوروبا 
التي تقام ب�ني 12 حزيران/يونيو 
و12 تموز/يوليو. وتم ربط اس�م 

كاس�ياس ألشهر خلت برئاسة 
وه�و  اإلس�باني،  االتح�اد 

املنص�ب الذي يش�غله حالياً 
روبياليس املعروف بتجاذبه 
الدائم م�ع خافيري تيباس، 
ال�دوري  رابط�ة  رئي�س 
)“ليغا”( حول قضايا عدة، 
بما يف ذل�ك إقامة مباريات 
والجمعة،  االثن�ني  مس�اء 
البالد،  خ�ارج  ومباري�ات 
“كالس�يكو”  وتأجي�ل 
برش�لونة وريال مدريد 

األول/ ترشي�ن  يف 
أكتوبر املايض. 
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نقابة الصحفيين تحّذر من التضييق على اإلعالميين

سببها التراجع الحاّد لإلعالنات

السلطات التونسية تستنطق فريق وثائقي “غرف سوداء”
 تونس/متابعة الزوراء:

 استنطقِت الجهات األمنية التونسية فريقا 
مكونا م�ن صحفيينْ ومخ�رج، عىل خلفية 
اعداده�م لفيل�م وثائقّي عن ع�ودة الجهاز 
الرسي لحركة النهضة االس�امية، وتم بثه 

تحت عنوان “غرف سوداء”.
وحظ�ي هذا الوثائقي ال�ذي بثته ايضا قناة 
“العربي�ة” باهتم�ام كبري يف تون�س، وأحيا 
مخاوف م�ن عودة “الجهاز الرسّي” لحركة 
النهض�ة وم�دى ارتباطه بوقائ�ع اغتياالت 
سياس�ية تمت تحت حكمها. كما تم عرض 
م�ا ورد يف هذا الوثائقي م�ن معلومات عىل 
مجلس نواب الشعب السابق وتقدم عرشات 
الن�واب حينها بدع�اوى قضائية ضّد حركة 
النهضة االس�امية بناء عىل ما تم تداوله يف 

هذا الوثائقي.
إىل  )ال�درك(  التون�ي  الح�رس  واس�تمع 
فريق عم�ل الوثائقي “غرف س�وداء” الذي 
بث�ه برنامج “نقطة اس�تفهام” ع�ىل قناة 
“تونسنا” الخاصة، وذلك عىل خلفية شكاية 
تقدم به�ا عون أمن تم ذكر هويته كاملة يف 

الوثائقي.
وتم اس�تنطاق مخرج الوثائقي أحمد نضال 
العازم، والصحفي محمد ياس�ي الجايص، 
بوصف�ه املرشف ع�ىل اعداد املحت�وى، كما 
تم اس�تنطاق كل من ش�هاب الغربي املمثل 
القانون�ي لقن�اة “تونس�نا”، باإلضاف�ة اىل 
الصحفي مراد السليمي مقدم برنامج نقطة 
اس�تفهام الذي ع�رض الوثائقي، وبحضور 
اس�تنطاق  تأجي�ل  م�ع  دفاعه�م،  لجن�ة 
الصحف�ي أحد نظيف لوج�وده خارج الباد 

حاليا.
ويق�ول الصحف�ي محمد ياس�ي الجايص 
لنقاب�ة  التنفي�ذي  املكت�ب  عض�و  وه�و 
اع�داد  يف  وش�ارك  التون�ي  الصحفي�ي 
الوثائق�ي ل�”إياف”، إّن ع�ون األمن تقدم 
ع�رض  إث�ر   ،2019 نوفم�ر  يف  بش�كاية 
الوثائق�ي الذي تضمن هويت�ه الكاملة دون 

حجبها أو اخفائها، معترا أن ذلك من شأنه 
أن يعرض�ه اىل تهديدات، ق�د تطاله، وتطال 

عائلته، وتمس من سمعته”.
وقب�ل ع�رض الفيل�م الوثائق�ي، ُنرشت يف 
تون�س تقاري�ر كث�رية ع�ن وج�ود “غرفة 
س�وداء” لطامل�ا أنك�رت حرك�ة “النهضة” 

االسامية وجودها بوزارة الداخلية.

وه�ذه الغرف�ة بحس�ب املزاع�م املتداول�ة، 
ه�ي عبارة ع�ن صندوق أس�ود يضم وثائق 
وتس�جيات دفنت فيه حركة النهضة أرسار 
االغتياالت السياس�ية يف الب�اد والتي طالت 
كا م�ن معارضينْها، ش�كري بلعيد ومحمد 
الراهم�ي، وجهازه�ا ال�رسي، وتقول ذات 
املزاعم إّن وجود هذه الغرفة الس�وداء صلب 
زارة الداخلي�ة التونس�ية، تزام�ن مع حكم 
حرك�ة النهضة للب�اد ب�ي 2012 و2013، 

قبل أن تقفل منذ ذلك التاريخ.
وتنف�ي حرك�ة النهض�ة كل تل�ك املزاع�م 
وزارة  تش�دد  فيم�ا  “كيدي�ة”،  وتعتره�ا 
الداخلي�ة دائم�ا ع�ىل ع�دم وج�ود “غ�رف 
س�وداء” يف مقرّه�ا، وأن أعوانها يخضعون 
للقان�ون والرتاتري�ب الجاري به�ا العمل يف 

حفظ املستندات واالرشيف واألدلة.
وكانت “هيئة الدفاع عن الش�هيدين شكري 
بلعي�د ومحم�د الراهم�ي” عرض�ت العام 
امل�ايض، مجموعة من الوثائ�ق تتعلق بدور 
ش�خص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة 
“إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط 

ذي طابع استخباراتي”.
وأضافت الهيئة التي تتوىل قضية املعارضي 
البارزي�ن الذي�ن قت�ا بالرص�اص يف العام 
2013، أن ج�زءا من هذه الوثائ�ق، التي تم 
العث�ور عليه�ا يف ديس�مر 2013 يف من�زل 
خذر )حكم عليه 8 س�نوات سجنا(، موجود 
حالي�ا يف ما وصفت�ه ب�”غرفة س�وداء” يف 
وزارة الداخلي�ة، داعية إىل فتح “هذه الغرفة 

وتمكينها من االطاع عىل ما أودع فيها”.
تف�رج  أن  رضورة  ع�ىل  الهيئ�ة  وش�ددت 

الداخلية ع�ن الوثائق املوج�ودة يف “الغرفة 
الس�وداء” ذات العاق�ة املب�ارشة بعمليتي 
اغتيال بلعيد والراهمي وترفع حمايتها عن 
التنظيم الخ�اص املتورط يف االغتيال، والذي 

كان تحت حماية النهضة يف 2013.
يذك�ر أن القطب القضائي ملكافحة االرهاب 
أعل�ن حينه�ا أن النياب�ة العمومي�ة أذن�ت 
بإجراء األبحاث الازمة وعهدت بامللف ألحد 
قضاة التحقي�ق بالقطب القضائي ملكافحة 

االرهاب.
ت�م اغتي�ال األمي الع�ام لحرك�ة الوطنيي 
الديمقراطي�ي املوحد، ش�كري بلعيد، أمام 
مقر س�كناه بالعاصمة تونس يوم 6 فراير 
2013. كما تعرض النائب باملجلس الوطني 
التأس�يي، محمد براهمي إىل اإلغتيال أمام 

منزله بالعاصمة، يوم 25 يوليو 2013.
وبخص�وص الش�كاية التي تق�دم بها عون 
األمن ضّد الفريق الذي أنجز الوثائقي، يقول 
محم�د ياس�ي الجايص املش�ارك يف اعداده 
ل�”إي�اف”: “هيئ�ة الدفاع عن الش�هيدين 
ش�كري بلعي�د ومحم�د الراهم�ي، نرشت 
مح�ر الحجز )ال�ذي يتضمن اس�م عون 
األمن لشاكي( دون اخفاء هوية عون األمن 
املذكور، خال املؤتمر الصحفي الذي عقدته 
بتاري�خ 2 أكتوبر 2018، وعملت عىل توزيع 
محت�واه عىل أكثر م�ن 600 صحف�ي، كما 
ت�م تداول ذات املحتوى يف جلس�ة املس�اءلة 
بمجل�س نواب الش�عب، ون�رشه، وتوزيعه 
ع�ىل العم�وم، ضمن وثيق�ة بعن�وان “ملاذا 
وكيف س�يكذب وزي�ر الداخلية”، يف نوفمر 
2018. علما أنه س�بق للمحكم�ة االبتدائية 

واالس�تئنافية بتون�س التداول يف ش�أن تلك 
الوثيق�ة خال الجلس�ات العلني�ة، وبالتايل 

انتفى عنها طابق الرسية”.
ويضيف الجايص: “الفصل 61 من املرسوم 
115 )ينظم عم�ل الصحافة( ال يحجر نرش 
وثائ�ق التحقي�ق إاّل قب�ل تاوتها يف جلس�ة 
علنية، وبالت�ايل، فان نرشها، بع�د تاوتها، 
وعرضه�ا، يف املحاكم�ات العلني�ة، أم�ر ال 

ُيجرّمه القانون”.
إىل ذلك، ساندت “النقابة الوطنية للصحفيي 
التونسيي” الصحفيي واملخرج املحالي عىل 
القضاء، وعّرت يف بي�ان لها تلقت “إياف” 
نس�خة من�ه عن دعمه�ا ومس�اندتها لهم، 
وذّكرت بأّن “نرش الوثائق القضائية يف عمل 
صحف�ي، بعد عرضها يف جلس�ات علنية، ال 
يمكن أن يكون مدخ�ا لتجريم التعامل مع 

تلك املعطيات اعاميا”.
وقال�ت النقابة إّن “لج�وء الفريق الصحفي 
اىل معطي�ات متداول�ة يف مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي، وسبق نرشها، يف مرات متعددة، 
يف عرشات وسائل االعام الوطنية، والدولية، 
ال يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة 
املركزي�ة الثالثة لألبح�اث بالحرس الوطني 

بالعوينة”.
أن  ع�ىل  بيانه�ا  يف  النقاب�ة  ش�ّددت  كم�ا 
“اس�تنطاق الصحفيي لدى الف�رق األمنية 
ممارس�ة تدخل يف خانة الهرس�لة املسلطة 
ع�ىل الصحفي�ي، وتربك ال�دور االجتماعي 
املحم�ول ع�ىل عات�ق الصحفيي ووس�ائل 
االع�ام يف ت�داول املعلوم�ات وان�ارة الرأي 

العام”. )املصدر/اياف(

بكي/أ ف ب:
 نددتنْ بكي امس األربعاء بقرار واش�نطن تش�ديد االجراءات بحق وس�ائل اإلعام الرس�مية 
الصيني�ة يف الوالي�ات املتح�دة وتصنيفه�ا كبعث�ات أجنبية معت�رة أنه “غ�ري مقبول وغري 
منطقي”. وقال الناطق باس�م وزارة الخارجية الصينية غينغ ش�وانغ يف ترصيح صحفي إن 
“الواليات املتحدة لطاملا نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل يف العمل املعتاد لوس�ائل اإلعام 

الصينية يف الواليات املتحدة وتعرقله” محذرا “نحتفظ بحق الرد عىل هذه املسألة”. 

بكي/أ. ف. ب:
أعلن�ِت الص�ي امس األربعاء أنها س�حبت بطاقات عمل ثاثة صحفي�ي من صحيفة “وول 
سرتيت جورنال” األمريكية بسبب عنوان الفتتاحية نرشت يف وقت سابق هذا الشهر واعترته 

“عنرصيا” فيما أكدت الصحيفة أنه ُطلب من صحفييها املغادرة خال خمسة أيام.
يأتي قرار الطرد الذي يعد من األقىس بحق وس�ائل إعام أجنبية يف السنوات القليلة املاضية، 
فيما نددت بكي أيضا بقرار واش�نطن تش�ديد القواني عىل وسائل اإلعام الرسمية الصينية 

يف الواليات املتحدة، معترة أنه “غري منطقي وغري مقبول”.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن االفتتاحية التي حملت عنوان “الصي 
هي الرجل املريض الفعيل يف آسيا” تنطوي عىل “تمييز عنرصي” و”إثارة”، وندد بالصحيفة 

ألنها لم تصدر اعتذارا رسميا.
وأض�اف غين�غ يف مؤتمر صحفي”لذلك قررت الصي اعتبارا من اليوم س�حب بطاقات ثاثة 

مراسلي لوول سرتيت جورنال يف بكي”.
وذكرت الصحيفة إن نائب مدير املكتب جوش ش�ي واملراسل تشاو دينغ، وكاهما مواطنان 
أمريكي�ان، وكذل�ك الصحفي فيليب وين وهو اس�رتايل، طلب منهم مغ�ادرة الباد يف غضون 

خمسة ايام.
املقال�ة الت�ي كتبها االس�تاذ يف جامعة بارد والرت راس�ل ميد، انتقدت أيض�ا تدابري الرد األوىل 
للحكوم�ة الصينية عىل أزمة فريوس كورونا املس�تجد - وصفت حكومة مدينة ووهان بؤرة 

الوباء بأنها “رسية وتخدم مصالحها” معترة الجهود الوطنية غري فعالة.
واملقالة التي نرشت يف 3 فراير “تشّهر بجهود الحكومة الصينية والشعب الصيني يف محاربة 
الوب�اء”. وأودى الوباء الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العاملية كوفيد19- بأكثر من 2000 
ش�خص يف الص�ي، وأصاب أكث�ر من 74 ألفا آخري�ن، وانتقل إىل أكثر من 20 دولة يف س�ائر 

أنحاء العالم. 

تونس/متابعة الزوراء:
تعي�ُش الصحاف�ة الورقي�ة التونس�ية أزمة 
مالي�ة خانق�ة دفعت الكثري م�ن الصحف إىل 
غلق أبوابها مثل الصحف اليومية “التونسية” 
و”الرصيح” واألسبوعية “أخبار الجمهورية” 
و”الضمري” و”األوىل التونسية”، وتجابه بقية 
الصحف الورقية ش�بح اإلقفال يف كل لحظة، 
خاص�ة أم�ام الصعوبات املالي�ة التي تجدها 
ه�ذه الصحف الت�ي تراجع عدده�ا من 255 

سنة 2010 إىل 50 منشورا سنة 2020.
يرجع مدير عام “س�يغما كونس�اي” املكتب 
املخت�ص يف الدراس�ات وس�ر اآلراء وقي�اس 
نسب االس�تماع واملشاهدة، حسن الزرقوني، 
س�بب األزم�ة املالي�ة الخانقة التي تعيش�ها 
الصحاف�ة الورقية يف تونس إىل الرتاجع الحاد 
ال�ذي عرفته اإلعان�ات التجارية يف الصحف؛ 
إذ كان يبل�غ حجم إجمايل األموال التي تدرها 
اإلعانات التجارية عىل الصحف الورقية سنة 
2010 م�ا يناهز 41 مليون دينار توني )19 
ملي�ون دوالر أمريكي بأس�عار العملة س�نة 
2010( ليرتاجع س�نة 2011 إىل 34.2 مليون 
دين�ار توني أي بانخفاض يزيد عن الس�تة 
مايي دينار توني، وهو رقم كبري. سلس�لة 
الرتاجع�ات التي عرفتها اإلعان�ات التجارية 
تواصلت س�نة 2012 لتص�ل إىل 32.7 مليون 
دينار توني، ليصب�ح عام 2013 كارثياً عىل 
الصحافة الورقية حي تراجع حجم اإلعانات 
بما يناه�ز عرشة مايي دينار، ليصل الحجم 

اإلجم�ايل لإلعان�ات التجاري�ة يف الصحاف�ة 
الورقي�ة يف تونس س�نة 2013 إىل م�ا يناهز 

22.4 مليون دينار توني.
عرف ه�ذا الرتاج�ع نس�قاً تصاعدي�اً لتصل 
نس�بة الرتاجع بي عام�ي 2010 و2015 إىل 
73 يف املائ�ة، وه�و رقم مفزع أيض�اً. لتكون 
ه�ذه األع�وام الخمس�ة أكثر س�نوات عرفت 
فيه�ا الصحافة الورقية أزم�ة خانقة أدت إىل 
غلق عدي�د الصح�ف وإحالة العامل�ي فيها 
إىل البطال�ة، ومنه�م العامل�ون يف صحيف�ة 
“التونس�ية” اليومية الذين قام�وا باعتصام 
يف مق�ر الصحيف�ة س�نة 2015 تواص�ل إىل 
أكث�ر م�ن ش�هر ونص�ف دون الوص�ول إىل 

حل�ول للصحيفة التي أغلقت أبوابها منذ ذلك 
التاريخ نهائياً.

عام 2019 املايض، قدرت “سيغما كونساي” 
حج�م اإلعانات التجارية يف الصحف الورقية 
التونس�ية ب��11.1 ملي�ون دين�ار وهو رقم 
وي�زداد   ،2010 بس�نة  قارن�اه  إذا  ضعي�ف 
ضعف�اً، إذ إّن الدينار التوني فقد من قيمته 
أمام الدوالر األمريكي بنسبة تعادل تقريباً 80 
يف املائة يف الف�رتة املرتاوحة بي عامي 2010 

و2019.
ال يع�ّد الرتاج�ع الح�اد يف اإلعانات الس�بب 
الوحيد يف أزمة الصحافة الورقية التونس�ية، 
إذ يضي�ف له رئيس جمعي�ة مديري الصحف 

التونس�ية، الطيب الزهار، تراجع عدد النسخ 
املقتناة م�ن الصح�ف الورقي�ة. وال يتجاوز 
عدد النس�خ التي يتم بيعها يومياً يف الس�وق 
التونسية 100 ألف نسخة، تضاف إىل كل ذلك 
املنافس�ة التي تعرفها الصحافة الورقية من 
قب�ل املواق�ع اإللكرتونية الت�ي ارتفع عددها 
بعد الثورة التونس�ية وارتفع�ت عائداتها من 
اإلعانات التجارية من 4 مايي دينار توني 
س�نة 2011 لتص�ل إىل أكث�ر م�ن 15 مليون 

دينار توني سنة 2019.
بعيًدا عن األرقام، يرى بعض املتابعي للشأن 
اإلعام�ي يف تون�س أن الصحاف�ة الورقي�ة 
ولضمان أكر حظوظ للنجاح واالستمرارية، 
وع�دم  التحريري�ة  خططه�ا  تغي�ري  عليه�ا 
االكتف�اء بن�رش األخب�ار التي تس�بقها فيها 
املواق�ع اإللكرتوني�ة والقن�وات التلفزيوني�ة 
واملحط�ات اإلذاعي�ة الت�ي تتمي�ز باآلني�ة يف 
املتابع�ة اإلخبارية، بل التوج�ه نحو صحافة 
التحليل واالس�تقصاء حتى تكون قادرة عىل 
جل�ب القراء إليه�ا والحفاظ ع�ىل ديمومتها 

وتايف االنهيار التام لها.
يطالب مالكو الصحافة الورقية وصحفيوها 
وموظفوه�ا، الحكوم�ة التونس�ية، بالتدخل 
إلنقاذه�م م�ن االنهي�ار واالندث�ار، وهو ما 
وع�دت به الحكوم�ات املتعاقبة بع�د الثورة، 
لكن حتى اآلن، لم يتم الرشوع عملياً يف توفري 
ضمانات فعلية الس�تمرارية قطاع الصحافة 

الورقية.

 القاهرة/متابعة الزوراء:
كتَب الصحفي صاح منت�رص مقاالً يف صحيفة “األهرام” 
بعنوان “مرصع الس�فاح”، وجاء فيه: “أخطاء الصحف ىف 
كل العالم إما مطبعية وهي قدرية وإما لغوية، وقد انترشت 
يف مرص نتيجة س�وء التعليم باللغ�ة، أما النوع الثالث فهو 
معريف أو معلوماتي عن اس�م ش�خص أو عاصمة دولة أو 
غري ذلك، إال أن الخطأ الذي خرجت به صحيفة األخبار يوم 
10 أبريل 1960 كان فريدا ىف نوعه وأدى إىل محارصة مبنى 
أخبار الي�وم بالدبابات وإعدام األع�داد املطبوعة، وقيل إن 
هذه الغلطة كان�ت وراء تأميم الصحافة املرصية بعد نحو 
الشهرين”. وتابع منترص: “يف ذلك الوقت كان الحديث يدور 
منذ شهور حول مجرم اس�مه محمود سليمان بدأ برسقة 
زمائ�ه يف مدرس�ة املنيا ث�م انتقل إىل رسق�ة البيوت حيث 
استقر يف اإلسكندرية وسجل أرقاما قياسية يف عدد الشقق 
التي تمكن من الوصول إليها عر املواسري ورسقتها. وكان 

ل�ه صديق محام يت�وىل الدفاع عن�ه يف جرائم�ه، ثم كانت 
الصدمة عندما اكتش�ف أن هذا املحامي يخونه مع زوجته 
فانقلب من لص إىل س�فاح وتعددت جرائمه بعد أن تمكن 
م�ن الهروب من الس�جن. وأصبح خر الس�فاح ومطاردة 
البولي�س ل�ه خرا ثابتا يف الصح�ف إىل أن جاء يوم 9 أبريل 

واتصل مندوب األخبار س�امي جوهر بالصحيفة يقول لها 
إن البوليس تمكن من محارصة السفاح يف مغارة يف حلوان 
واحتم�ال الوص�ول إليه خال س�اعات. وص�درت الطبعة 
األوىل م�ن أخبار يوم 10 ابري�ل وعنوانها الكبريعبد النارص 
يف باكس�تان، فق�د كان عب�د النارص ي�زور كراتيش يف هذا 

اليوم”.
واختت�م منت�رص مقال�ه قائ�ا: “يف الطبع�ة الثانية وصل 
الخ�ر بمقتل الس�فاح فت�م تغيري الطبع�ة برسعة وظهر 
الس�طر األول من عن�وان الصحيفة يق�ول بالخط األكر: 
م�رصع الس�فاح، وتحته مب�ارشة دون خ�ط فاصل كما 
ه�ي قواعد اإلخ�راج الصحف�ي: عبدالنارص ىف باكس�تان. 
تحمل مسؤولية الخطأ املرحوم عبد السام داوود سكرتري 
تحرير الجريدة وقد تم إيقافه س�تة أش�هر، ولم يدخل هذا 
الخط�أ يف أنواع األخطاء الثاث�ة املعروفة املطبعي واللغوي 

واملعلوماتي وأظنه القدري!”.

ابوظبي/متابعة الزوراء:
انتظ�ر متابع�و مذيع�ة “قن�اة العربي�ة” 
األردنية منتهى الرمحي أن تغرّد ش�يًئا أو 
تن�رش أمرًا عن نوبة الضحك الش�ديد التي 
انتابتها األح�د املايض عىل الهواء مبارشة، 

إال أنها لم تأت عىل ذكر ما حدث.
ففي مساء األحد 16 فراير الجاري، وبعد 
االنته�اء من بث تقري�ر ميداني عن مطار 
تقيمه اململكة العربية الس�عودية يف مأرب 
اليمنية، قدمه من هناك مراسل “العربية” 

يف اليم�ن محم�د الع�رب، ع�ادت عدس�ة 
كام�ريا اس�توديو “العربي�ة” إىل الرمحي 
لتتاب�ع الن�رشة وتختمه�ا، إال أنها دخلت 
يف نوبة من الضحك الهس�تريي، ما منعها 
من إتمام النرشة، والتذكري بعنوانيها، فمر 
رشي�ط العناوين م�ن دون أي تعليق، إنما 

سمع أحياًنا ضحك الرمحي يف الخلفية.
وتساءل بعضهم إن كان تقرير العرب هو 
س�بب ضحك الرمح�ي أم ثمة س�بب آخر 

دفعها إىل ذلك.

وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يحص�ل 
ه�ذا األمر. فف�ي ديس�مر 2017، قطعت 
“العربي�ة” البث املب�ارش لرنامج “صباح 
العربية” بس�بب ضحك مذيع�ي الرنامج 
عادل عي�دان ومروة فهمي حينما أمس�ك 
عي�دان بيد فهم�ي يف أثن�اء تقديمه إحدى 
فق�رات الرنامج بداًل من يد طفلة صغرية 
كان�ت فهمي تحمله�ا... فقالت له فهمي 
:”دي إي�دي أنا” ليدخا معا يف نوبة ضحك 

هيستريي أيًضا.)املصدر/اياف(

أزمة تعصف بالصحافة الورقية يف تونس

خرب “عبد الناصر” الكارثي الذي بسببه حوصرت “األخبار” 
بالدبابات ومت تأميم الصحافة املصرية! 

نوبة ضحك متنع مذيعة “العربية” من إمتام نشرة األخبار

بكني تندد باإلجراءات األمريكية حبق 
وسائل اإلعالم الرمسية الصينية

الصني تسحب بطاقات ثالثة صحفيني من 
“وول سرتيت جورنال”
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 محمد يونس
بع�د الطروح�ات املهم�ة الت�ي قدمه�ا ج�ان جاني�ه ازاء بنية 
الن�ص الخارجي للرواي�ة، والذي تمثل فيه العنون�ة امكانية أن 
تكون نص�ا بذاته من جهته الخارجية، ول�ه امكانية يف الجانب 
االش�اري اخباري�ا، ويف العالم�ة يؤكد حال�ة معين�ة، ويف البعد 
الداليل بخلق تأويالت من جه�ة التلقي، وهنا تخرج العنونة من 
البع�د العضوي، ع�ى أنها كلمات يف الغالف تمث�ل عنوان فقط، 
ورغ�م ان ذلك ام�ر تقليدي، وهنا رواية تهان�ي محمد – انتحار 
تكتيكي – قد تجاوزت ذل�ك الجانب التقليدي، وليس اال بفضاء 
م�ا بعد الحداثة، وقد تجاوزت هنا بعدها االش�هاري، حيث هي 
لي�س بجانب اجتماعي عام، بل ه�ي هنا ليس بذلك الجانب، بل 
اصبحت العنونة يف فضاء ادبي، وهنا س�تقبل ما بعد التفس�ر 
له�ا اي تأويل، وخرج�ت هنا من البعد االش�اري واملعنى العام، 
لتدخل يف معنى ادبي، ورصاح�ة عنونة رواية تهاني محمد هي 
لي�س جاءت بفط�رة ادبية، بل هناك وع�ي يتصاعد اىل وصل اىل 
تل�ك الكلم�ات االوىل والثاني�ة، وطبعا االوىل هي نفس�ية اىل حد 
بعي�د من الصعوب�ة اجتماعيا أن نصله، فه�و ابعد من تفكرنا 
ايض�ا، واما الكلم�ة الثانية فهي بعيدة ايضا، حيث هي ليس�ت 
بمعن�ى اجتماع�ي، ال حت�ى ببعد ادب�ي او فني، بل ه�ي تمثل 
بعد اس�راتيجي، لكن قبل الكلم�ة االوىل فزادها قيمة، برغم أن 
العنونة هنا صارت تمثل نفسها بنفسها اكثر من تميلها للمتن 
الروائي، وقد اكدت العنونة قيمة اعتبارية تسعى اىل عدم تحديد 
البع�د الجمايل، بل أن تكون تتجه الي�ه، ورصاحة هي هنا جرأة 

مقبولة اىل ذلك السعي .
مناصة الرؤيا بالهدف النيص –

هي قد س�بقت املتن الروائي كمناصة ذاتها كانت اش�به بوحدة 
زمن دائري، وهي تمثل حلم او رؤيا املؤلفة، لكن بمعناها تمثل 
الذات الواعية وليس الذات االجتماعية، وهي ال تحتاج اىل تفسر 
هن�ا، فهي تمثل حالة نوعية بها تفرس نفس�ها بنفس�ها، فهي 
رغ�م وجوده�ا الداخيل، فهي مث�ال خارجي لكن�ه يكون هناك 
بمعن�ى يؤثر ببنية املتن الروائي، ويكس�به معنى من املعاني يف 
الرواي�ة من الداخل، هو هنا بأس�باب عديدة وضع�ه يف املوقع، 
فه�و قد يؤكد عالقة بني حل�م املؤلفة واحد تفاصيل الرواية من 

جه�ة عالق�ة لغوية، وقد يك�ون هو احد افكار املؤلفة وس�عت 
وضع�ه هنا، لقيمة وح�دة الزمن، ولكنه هن�ا بزمنه هو خارج 
نس�ق الكتابة، واو يكون اش�به بش�فرة رس�الة خاصة للتلقي 
تني�ب عن الحس االدبي للمؤلفة، او يتكون هن يف تعبراتها هي 
الرمزية التي تعكس لذلك املتن، وماديا هي جزء من الكتابة لكنه 

بخصوصية يكون يف موقعه املحدد يف بنية الرواية املكتوبة. 
منصات متن التتابع واالنفصال –

وهي سلس�لة من االحداث املرابط�ة باملنطق الداخيل من جهة، 
ومن جهة اخرى تك�ون وحدات منفصلة، وكل حدث هنا يكمل 
نفس�ه وينتهي، لكن وحدة التاريخ غرت ذلك االنفصال الفني، 
حيث اصبح رغم هناك عالقة بني فصل س�ابق والحق به، وذلك 
االمر طبيعي يف الكتابة واالس�لوبية ايض�ا، لكن نأتي اىل التالزم 
العض�وي يف الرواية، وخالفه العضوي ايضا، حيث هناك فصول 
بتس�ميات واخرى بأرق�ام، وهنا نحرص فكرة م�ا بعد الحداثة 
والج�رأة االدبي�ة وهما قد ترجم�ت املؤلفة تل�ك التنويعات بني 
تس�مية فصول لتكون كنصوص، او ترقي�م بلغي فكرة النص، 
وق�د بدأت الرواي�ة بعنونة ثانوية، لكنها انته�ت برقيم الفصل 
االخر، وذلك ايضا يحتاج تفسر وليس فقط التفاصيل وابعادها 
فقط؛ إذ إن املؤلفة خرجت من السياقات الكتابية، وذلك بدوره 
سيخلق تطورا دالليا، وس�يدعم النصيات املتعالية ايضا يف عدم 

تسلسله، وايضا ستكسب الرواية متعة مختلفة .
مناصة لغة الرواية التتابع والتحليق –

برواية – انتحار تدريجي – كانت لغة تهاني محمد حيوية وحرة 
اىل ح�د كب�ر، وذلك من جهة حس�ها االدبي وش�عورها بأفكار 
الرواية، وهنا هذا الجانب بوحدة زمن تكن لغة الرواية متحركة 
ومتع�ددة، وهنا حس�ب التوصيف الزمني س�تكون ش�اقولية، 
ويف جان�ب اخ�ر تعاكس ذلك فهي س�تكون لغ�ة اجتماعية من 
جهة، ومن جهة اخرى ستكون ادبية بشكل عام، وهنا سرسم 
لن�ا فعل رسدي بنش�اطه البرشي يف الرواية، وهي س�تمثل واع 
الرواي�ة لغويا بالتعبرات واملعان�ي االجتماعية، وتعكس وجود 
ب�رشي بطبيعته املتع�ددة من الخ�ر وال�رش، وكان أن تيل لغة 
الع�ل الرسدي ما يس�د له�ا فراغات، حي�ث أن اللغ�ة الوصفية 
ق�د تمي�زت يف بني�ة الرواية، وق�د تصاعدت اللغ�ة الوصفية اىل 
الوجدان الروائي، وبثت يف املش�اعر لدى الش�خوص احاس�يس 
عميق�ة احيانا، واخ�رى قريبة للمعنى الع�ام، ووحدة الزمن يف 
اللغة الوصفي�ة كانت حيوية اإليقاع وبتن�وع جوهري خاصة، 
وكما اس�تفادت املؤلفة من النس�ق الش�اعري يف بناء االحداث، 
حيث تمثل هنا الوعي الروائي بأس�لوبيته اراد أن يؤكد مش�اعر 
مشركة بني الشخوص واملؤلفة، وصار هنا تقابل مشاعر فعل 

ومشرك .

عمر عبده
ربم�ا أفضل م�ا يمكن أن تص�ف زكريا 
تامر به، ه�و الوصف الذي اس�تخدمه 

إبراهيم الجرادي حني قال عنه؛
خش�ب  يف  مس�امر  تام�ر  »زكري�ا 

التوابيت«
فقد أرىس تامر دعائم القصة الس�ورية 
وثبتها يف ِخضم حركة األدب املضطربة 

آنذاك.
ال يمك�ن إهم�ال دور زكري�ا تام�ر يف 
القصة الس�ورية وتطوره�ا، وهو كما 
يق�ول عن�ه األدي�ب األملان�ي فولفنانغ 

فريك:
»أدب زكري�ا تام�ر هو محارب�ة الظلم 

والتخلف«.
لتوضي�ح البن�اء القصيص عن�د زكريا 
تامر سأطرح قصتني من أبرز ما نجده 
األدب�ّي؛ »رج�ال« و«ي�وم  يف موروث�ه 
أشهب«. تشّكل هاتان القصتان مدخالاً 

ا لقراءة املزيد له.  ألدبه وسبباًا وجيهاً
ُتعد قصة »رجال« من أهم وأبرز ما ترك 
زكري�ا تامر من إرث أدب�ّي؛ فعى صغر 
حجمه�ا إال أنه�ا تحم�ل يف مكنوناتها 
الكث�ر؛ فلو نظرن�ا إىل العنوان »رجال« 
ال�ذي أتى بصيغة الجم�ع مع أن البطل 
واحد هو عب�د الحليم املُر الذي يش�كل 
ضمنياً�ا مث�االاً ع�ى كل الرج�ال؛ فه�و 

رشقّي، مس�لم، أصبح مفهوم الرجولة 
عنده متقزم حّد التاليش، لم يعد له دور 
يعت�د به، أو إضافة يش�كلها حضوره؛ 
ليجد عبد الحليم نفسه وقد جرد من كل 
أس�لحة الرجل العربي املتعارف عليها، 

ولم يبق له منها إاّل »يمني الطالق«.
إىل جان�ب دالل�ة العن�وان ال�ذي لخص 
ا م�ن الغم�وض يف العمل  وف�رس ج�زءاً
الفني، جاءت داللة اسم عبد الحليم املر؛ 
الحلي�م الذي ال يرىض بالدنية أو الرذائل 
بعكس الشخصية الرئيسة التي حملت 
االسم، والتي لم يكن لها نصيب منه؛ لم 
يستطع عبد الحليم مواجهة املآزق التي 

وضعت أمامه أو وضع أمامها بحلم! 

زكري�ا تامر الس�اخر، انح�از للمرأة يف 
مواجه�ة عقلي�ة الرجل الرشق�ي، فقد 
هاج�م املجتم�ع الذك�وري الس�طحي 
الس�اذج الذي يكثر في�ه التلويح بيمني 
أتف�ه  ع�ى  الط�الق  ووق�وع  الط�الق 

األسباب.
باالنتق�ال إىل قصت�ه »ي�وم أش�هب«، 
الت�ي يمك�ن أن نعّده�ا »أقصوصة« أو 
مرسحي�ة م�ن ذوات الفص�ل الواح�د، 
تعتم�د عى اللم�ح والتكثي�ف والركيز 
دون تعدد الش�خصيات، سأبدأ الحديث 
من ط�رح البناء الع�ام للقصة وتحليل 
ا من شخصية شكري  الشخصيات؛ بدءاً
املبيض، التي أجاد زكريا تامر يف رس�م 

ووصف مالمح العنف التي تعرض إليها 
دون ذكرها بشكل مبارش، فاألقصوصة 
تعتمد عى حس�ن االختيارات وتسليط 
الضوء، وهذه الش�خصية تمثل املعادل 
املوضوعي للشخصية املتحركة، السائق 
هو الش�خصية الثابت�ة يف القصة ومن 
س�ماتها أن تك�ون مغايرة لش�خصية 

شكري املبيض. 
يف  ال�رصاع  تام�ر  زكري�ا  رس�م  لق�د 
القص�ة بص�ورة س�اخرة ع�ن طري�ق 
حرك�ة الش�خصية األوىل وكم�ا نعل�م 
أن األش�ياء تتمي�ز بضدها فش�خصية 
شكري تميزت لوجود شخصية السائق 
والتي تمثل الس�لطة. عن�ي زكريا تامر 
بتصوي�ر وتش�بيه الش�خصيات، فق�د 
أطلق الصفات املتحركة عى الشخصية 
الثابت�ة وأطل�ق الصف�ات الثابت�ة عى 
: )تم�رن،  الش�خصية املتحرك�ة؛ مث�الاً
م�ارس، أخطأت( وه�ي أفع�ال إرادية 
بدرت من ش�كري، يف املقاب�ل؛ )يواجه، 
س�أل( هي أفعال صدرت عن الس�ائق، 
ا من وراء ذلك إىل أن اإللحاح هو  مش�راً
من صفات ش�خصية الس�ائق وتحريك 

الثبوت عند شكري. 
الن�ّص إىل  عم�د زكري�ا تام�ر يف ه�ذا 
تصوير طباع الس�لطة املس�تبدة يف تلك 
الفرة، وما يتعرض له الس�جناء داخل 

ا من وراء ذلك إىل وصف  السجون، هادفاً
املجتمع والحي�اة االجتماعية ومعالجة 
آفة الجهل، والس�خرية م�ن ذلك الواقع 
ال�ذي ُقلبت فيه املوازي�ن ولم يعد ُينظر 

إىل الحقيقة بالصورة السليمة.
إن ف�ن زكري�ا تامر وبراعت�ه يف وصف 
عن�رص الحرك�ة والس�كون وتدرجه يف 
هذا الوصف كان يش�دنا يف تدرج نفيس 
التنق�ل  اس�تطاع  عاطف�ّي،  وإلح�اح 
بسالس�ة ب�ني الراجيدي�ا والكوميدي�ا 
مع املحافظة عى تلك الش�عرة بينهما، 
وبذلك تمّكن من تغييب الهدف األسايس 
ا:  لوهل�ة عن ذه�ن الق�ارئ. اق�رأ أيضاً
ا س�يحدث يف ه�ذه  »يشء خط�ر ج�داً

القرية«؛ قصة لم تنرش ملاركيز.
�ا أدبياً�ا يّتس�م  ق�ّدم زكري�ا تام�ر نصاً
بالبساطة، واعتمد عى اليرس واالنسياب 
دونما مغ�االة يف االس�تعارة أو اجتالب 
املحسنات البديعية؛ فالعبارة مألوفة ال 
يعريها نادر أو غريب يحد من تدفقها، 
وهذا هو قوام العمل القصيص الناجح.

تقوم طريق�ة زكريا تامر ع�ى مراعاة 
تسلس�ل الع�رض والت�درج بالقصص 
حت�ى يرس�م مالم�ح الش�خصية التي 
آث�ر اختيارها لتكون مح�وراًا ملوضوعه 
ا بذلك أداءاً فنياًا يميزه  األس�ايس؛ صانعاً

عن غره.

سعاد العنزي
الروائ�ي الدكت�ور يوس�ف زيدان أح�د األصوات 
التنويرية والفكري�ة واإلبداعية املهمة يف الوطن 
العرب�ي املتوغل�ة يف عمقها اإلبداع�ي والفكري، 
الش�اغلة حيزا ثقافيا مهم�ا يف الثقافة العربية. 
تنوي�ر وتثقيف املواطن العادي إحدى األنش�طة 
املضيئ�ة الت�ي يقوم بها يوس�ف زي�دان، لنرش 
املعرفة بطريقة سهلة وسلسلة ومربمجة، وفق 
خط�ة معينة ته�دف إىل تأس�يس ثقاف�ة بديلة 

للجهل املتسيد يف الساحة الثقافية العربية.
كروائي من الصف األول باملش�هد الثقايف العربي 
ل�ه العديد من الرواي�ات القيمة واملثرة ألس�ئلة 
فكرية مهمة اختزلتها الثقاف�ة العربية لعصور 
طويلة، من خالل التقاطع م�ع التاريخ العربي، 
وحفريات مهمة تفرس الس�لوك الثقايف الس�ائد 
واملت�وارث من�ذ القدم. عن�د االلتف�ات إىل روايته 
»النبط�ي«، س�نجدها التقاط�ة مهم�ة النتقالة 
نوعي�ة يف التاريخ العربي واإلس�المي، يف مدة ما 
قبل الدعوة اإلسالمية، راس�مة األجواء الثقافية 
واالجتماعية والفكرية والدينية يف الوطن العربي، 
والتي سأعرض لبعض أفكارها املهمة يف ما ييل.

الرواية بس�اردتها املرأة )مارية/ماوية( تنطلق 
أحداثها بالقرن السابع امليالدي، ومكانها يكون 
بني م�رص والجزيرة العربي�ة واالمتداد الجغرايف 
بينهما وما بعدهما بقليل حيث تصل إىل العراق. 
تت�زوج مارية القبطي�ة املرصية من رجل بدوي 
عربي نبطي يدعى سلومة بعد تأخر سن زواجها 
مقارنة بمن هن بس�نها وللمفارقة كان عمرها 
ال يتجاوز الس�ابعة عرشة عاما، وهذا، بالطبع، 
الثقاف�ة  يف  التص�ورات  يف  الفروق�ات  يكش�ف 
العربية يف امل�ايض، بحيث تحولت ه�ذه النظرة 

ليصبح سن العنوسة يف عمر الثالثني.

بع�د انتق�ال الس�اردة م�ع زوجه�ا إىل وطنه يف 
الجزي�رة، وبرحلة امتدت أش�هرا، عاش القارئ 
معه�ا صعوبة التنقل يف امل�ايض وآالمه املربحة، 
التي كانت تتطلب ص�ربا وثباتا، تصل إىل املرابع 
لتنق�ل لنا الرواية أيضا مرارة وصعوبة وش�قاء 
الحياة يف الصح�راء وقتها، برسد تفصييل دقيق 
عمد إىل توصيل ه�ذه املعاناة لقارئ هذا العرص 
الناع�م، برفاهية مختلفة كم�ا ونوعا ال تقارن 
باملايض. تعرض بعدها الرواية لتفاصيل معيشة 
مارية مع زوجها وأهله بمش�اعر مختلطة نحو 
زوجها، لتغر سلوكياته معها، وألنه لم يكن هو 
من يريض أفق توقعها وه�ي فتاة عذراء يف بيت 
أهلها، ب�دال من ذلك تقع يف غ�رام أخيه النبطي 

مدعي النبوة يف الرواية.
تتزامن أحداث الرواية مع فرة الدعوة املحمدية 

فتع�رض لتفاصيله�ا وتفاعل األنب�اط وغرهم 
من املكونات السياسية العربية معها، وصوال إىل 

إسالم الزوج ومارية.
بعد تحوالت عديدة يف املنطقة بش�كل عام، وعى 
حياة مارية، التي حرمت من اإلنجاب وكثر من 
حاالت الفق�د، ترحل مع أه�ل زوجها إىل مرص، 
ولك�ن تبقى النهاية مفتوحة بحيث ال نعلم: هل 
رحلت معهم أم ع�ادت إىل النبطي لتعيش معه؟ 

ليعودا بعد املوت هدهدين كما تختتم الرواية.
الرواي�ة مليئة بالتفاصيل املدهش�ة منها الفني 
ومنها الحكائ�ي، التي س�أعرض ألكثر ما لفت 

انتباهي فيها:
1- التش�ويق: حيث اعتمد املؤلف عى التشويق 
املتزاي�د للمتلق�ي من�ذ البداية، ف�كل حدث من 
األحداث الرئيسة يدعو املتلقي للمتابعة والرغبة 

امللح�ة يف متابعة املزي�د من األح�داث. فخطبة 
الس�اردة التي تمت بع�د أن تأخرت بالزواج عن 
بقية قريناتها ش�وقتنا ودفعتنا للتعاطف معها 
من خ�الل حديثه�ا ع�ن الخاطب�ني، القادمني 
بعد ف�رة انتظار وتش�ويق، وق�دوم الخاطبني 
ش�وقنا ملعرفة م�ن هو خاطبها، بع�د أن تقوم 
هي كساردة بفعل اإلرجاء الرسدي، حيث تلمح 
ليشء وتتح�دث عنه بتفاصيل�ه الحقا. ييل ذلك 
حادثة قدوم الفرس للقتال واشتداد األزمة عى 
أهل الكف�ر، بانتظارهم قدوم الفرس وجمعهم 
الدية واختبائهم جعلت الساردة تشعر، وأهمتنا 
نحن معها بأن الزواج لن يحدث، وفجأة تنفرج 
األمور ويأتي الخاطب ألخذها، وسلسلة طويلة 
م�ن تفاصيل التش�ويق ل�م تنته بعده�ا لرؤية 
الديار وطقوس الفرح وهك�ذا دواليك، بل حتى 
عن�د الوص�ول لنهاية الرواية فنح�ن ال نعلم ما 
إذا كانت س�تكمل مس�رتها مع أهل زوجها أم 

عادت إىل النبطي؟
التش�ويق، بخلق�ه نوع�ا م�ن الرغب�ة يف تحقق 
اللذة املعرفي�ة، أيضا مرتب�ط بقضية كرس أفق 
التوق�ع يف الرواية، مما يضفي الدهش�ة واملتعة 
املضاعفة عى عملية القراءة، فعى س�بيل املثال 
ال الحرص تحدثت الساردة عن شوقها لإلنجاب، 
ولم تنج�ب، تمن�ت وارتحل�ت بمخياله�ا كثرا 
لحياة زوجية مليئة بالحب والعاطفة ولم يحدث 
لها هذا مع س�لومة املخمور دوم�ا، الذي يأتيها 
كل ليل�ة برائحت�ه الكريه�ة وجس�ده املرن�ح، 
مم�ا جعلها تبحث ع�ن املتعة الرسدي�ة )الكالم 
ش�كل لديها متعة وأنس�ا( من خ�الل أم البنني، 
عمرو، لي�ى، وعندما رحلوا زاد مقدار إحباطها 
وتعاس�تها، فال الحب حدث وال االنجاب حصل، 
وال ما تمنت من أنس ان يقوم به زوجها قام به، 

فبدأت تطلب هذه املتعة من اآلخرين.. وال سيما 
قصته�ا مع ليى أخت زوجها التي ُملئت باألنس 
الحكائ�ي الكث�ر، ولكن هنا حذف�ا ملا حدث من 
تفاصي�ل ق�د تكون لواطي�ة بينهم�ا، ملحت لها 
الساردة ولم تذكرها عالنية، وقد يكون هذا أحد 
األس�ئلة املرجأة التي هي بحاجة ماس�ة إلجابة 
ح�ول هوي�ة امل�رأة، واملثلي�ني أيض�ا يف الرواية. 
كل ه�ذه التقنيات تعمل عى تش�ويق مس�تمر 
ومراجعة يقظة من القارئ باس�تمرار بحثا عن 
تفاصيل تسد فجوة توقعها لديه بسبب تفصيل 

رسدي سابق.
2- اللغة الس�ينمائية البرصي�ة تحققت يف دقة 
الكات�ب بالوص�ف اللغ�وي الت�ي كان�ت أش�به 
بكام�را نقلتنا من حيز املق�روء لفضاء املتابعة 
البرصي�ة الحي�ة لألح�داث. وه�ذا أم�ر مهم يف 
الرواي�ة، حينما ينتق�ل الكالم املكت�وب إىل حيز 
املرئ�ي واملنظور وهي لغة تقوم بنقل املش�اهد، 
كما ه�ي عليه تتي�ح للقارئ تخيله�ا والتحليق 
معها، وأن يتنقل بني املش�اهد البرصية بطريقة 

مدهشة وممتعة.
3- سجلت الرواية أدبيا جانبا كبرا من تفاصيل 
وعاداته�م  طقوس�هم  آن�ذاك..  الع�رب  حي�اة 
دعتن�ا  ج�دا،  عميق�ة  بطريق�ة  وتقاليده�م، 
نستكش�ف بع�ض األمور الت�ي تم�س الثقافة 
العربي�ة، ق�د ال نفل�ح بإدراكها س�ينمائيا، ألن 
الس�اردة كان�ت تعل�ق وتنتق�د، فكان�ت لغتها 
أش�به بتنبيه لنا ملا هو مأل�وف. وهذا يقودنا إىل 
قراءة ثقافية أعمق للثقافة العربية بش�كل عام 
وتعاملها مع املرأة بش�كل خاص، فما تم ذكره 
من تفاصي�ل حياة العرب يف امل�ايض، وقبل ألف 
وأربعمئ�ة ع�ام، ال ي�زال متوارث�ا وموج�ودا يف 
الفضاء العربي، فالع�ادات والتقاليد هي ذاتها، 

لم تتغر كثرا، وطريقة تعامل العرب مع املرأة، 
ونظرة املرأة العربية لنفس�ها لم تتغر كثرا، وال 

سيما الخليجية والبدوية.
4- الرواي�ة إض�اءة ثقافي�ة لتاريخ قه�ر املرأة 
اجتماعي�ا يف الوط�ن العرب�ي بص�ورة واضحة 
وصارخة، تس�تحق أن تقارب وفق هذا املنظور 
وتحلل نماذج القهر النس�ائي املتوارثة منذ آالف 
الس�نني، واألبرز من هذا هو س�لبية نظرة املرأة 
لنفسها. فهويتها من دون وجود الرجل تصبح ال 
يشء مما يفرض عليها أن تطيع زوجها وتتحمل 
الظل�م واألذى ك�ي ال تصب�ح م�ن دون رج�ل. 
مارية كطرف أجنبي بس�هولة تخلت عن اسمها 
لتصبح ماوية، ليتناسب وثقافة البدو السائدة، 
وهذا ال يش�رط أن يكون فقط خاصا باملرأة بل 
بالرج�ل أيضا، وه�ذا ال زال منطبقا عى الثقافة 
العربية ففي رواية »ساق البامبو« كشف سعود 
الس�نعويس هذا من خالل شخصيتني أجنبيتني، 
ش�خصية األم الفلبينية وعيىس/هوزيه، اللذين 
ت�م تغير اس�ميهما يف الكويت، كما تغر اس�م 
بط�ل رواي�ة »لي�ون األفريق�ي« ألم�ني معلوف 
يف األماك�ن الت�ي تنق�ل به�ا، وكأن املجتمع�ات 
العاملية تستس�هل صبغ اآلخر بهويتها وادراكها 
من خالل االس�م، أكثر من قب�ول ثقافته البادئة 
باس�مه الش�خيص، وباملقابل تربز فك�رة قدرة 
الغري�ب األجنب�ي مواجه�ة الثقاف�ة الس�ائدة 

بهويته الخاصة.
5- دينيا تقاطعت الرواي�ة مع األديان املوجودة 
واملتعايشة بسالم يف الوطن العربي سابقا، حيث 
ال�زواج يحدث بسالس�ة مع مختلف�ي األديان، 
بينم�ا يف وقتنا الح�ايل يعد إش�كالية كبرة مما 
يحي�ل إىل إن الع�رب كان�ت متس�امحة دينيا يف 

املايض أكثر من اآلن.
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قد غَر الشوُق لنا الوانا. 
 ِشخنا وذاَك الوجُد ال ينسانا. 

الحت كؤوُس العشِق يف االحداِق.
أزاحت الهمَّ من االعماِق.

قم واسقنيها رصفةاً ياساقي.
)مشتاقُة تسعى اىل مشتاِق(
عند التالقي نعزُف االلحانا..
 ……………………………

كتاُبنا ُموَثٌق بالطرِس.
ال تندْب الحَظ الذي باالمِس.
دع عنك ما قد فاَت يف زماٍن.

بل واتعْظ منُه عظيَم الدرِس.
ها واتخْذ من حكمِه تبيانا. 

.........................
لهفي عى نفيس من حميِم.
قد حوَل النجوى اىل سقيِم.
عهٌد جديٌد صاَر من قديِم.
فيِه من الخِر ومن نعيِم.
ينهُض يف ارواِحنا ولهانا. 

 ................…………
سلمِت بنَت الشعِر يا ثريا. 

فأورقي قداحُه نديا. 
وقربي مروجُه اليا. 

لنلتقي يا منيتي سويا. 
ما اروع الشعر الذي روَّانا. 

 ..........……………
حواُء ال تبديَن يف شجوِن.

هاِك ودادي واسكني عيوني. 
قومي انهيل من صدرَي الحنوِن.

قد صاَب عقيل فيِك من جنوِن.
ملا رآى االشواَق يف سمانا. 

 ………………………
ال ترضا من دنياَك بالقليِل.
واسعى ملن يهواَك يف دليِل.
داريِه يف قوٍل من الجميِل.
تبارَك الرحماُن من جليِل.

عن كِل قوٍل فاحٍش ينهانا. 
   ……………………

التنكريَن العهَد يف جحوِد.
وتبدلنِي القرَب بالصدوِد.

هيا اصدقيني الوعَد من وعوِد.
قد جاوَز الشوُق مدى الحدوِد.

وكاَن يف قلبي لِك نرانا.

أرشف قاسم 
 

للفرح باب
ولألحزان أبواب

غاب األىل عن سماء القلب 
ما غابوا
ال يشء ،

ما بيننا وهم وأسئلة
ورهط حزن بطهر القلب

يرتاب
يل من بالد الحكايا 

ألف سوسنة
وفوق روحي نما يف الليل

لبالب 
يل من أغاني الهوى 

ما قال يل قمر
ومن دموع الجوى 

أهل وأصحاب !!
من جب أرواحنا

تنمو مواجعنا 
ومن حكاياتنا 
التنهيد ينساب 

كنا عى موعد
والليل ثالثنا 

رصنا عى موعد
والجرح سياب
من ألف جرح

ونور الحلم يسكننا ،
من ألف حلم 

وهذا النور
كذاب !

هذي املراثي التي
بالدمع أكتبها 

قالت لهم :
إننا يف العشق

أغراب!

)عشٌق قديم(  أبواب
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معروف�ة  ع�ادة  املصافح�ة   
من�ذ الق�دم، ت�دّل ع�ى االحرتام 

والتقدير واملحبة. إال أنها تتطلّب 
ال��”اتيكي�ت”،  بقواع�د  اإلمل�ام 

التي يس�ّبب تجاوزه�ا اإلحراج! 
ل�ذا، نتطل�ع ع�ى اآلداب العامة 

للمصافحة، يف ما يأتي:
اىل  النظ�ر  ال�روري  م�ن   -
وج�ه الش�خص ال�ذي تودين 
االبتس�ام  م�ع  مصافحت�ه، 

بصورة رقيقة.
- يج�ب أن تك�ون املصافح�ة 
طبيعية بدون تكلّف، وُيضغط 
عى اليد بلطف ثم ترتك األخرية 

بسهولة.
م�دة  اختص�ار  يفّض�ل   -
املصافح�ة، وتجن�ب ه�ّز اليد 

أكثر من مرّات ثالث.
- يستحسن تجنب املصافحة، 

فيما اليد الثانية يف الجيب.

- يرتت�ب عى الش�خص األكرب 
شأناً أن يبادر إىل السالم.

- ال تجوز املصافحة فوق يدّي 
ش�خصني آخري�ن يتصافحان 

لتجنب تشابك األيدي.
- ال تجوز املصافحة، مع ارتداء 

القفازات.
- يجب تجن�ب املصافحة أثناء 
التدخني، إذ يدعو ال��”اتيكيت” 
قب�ل  الس�يجارة  إطف�اء  إىل 

املصافحة.
- يجب تجن�ب التدافع، بهدف 

مصافحة شخصية كبرية.
راع�ي  مصافح�ة  تكف�ي   -
الحف�ل وزوجته يف املناس�بات 

الخاصة.

 تعطى حفالت الزفاف غري الرسمية الحرية يف اختيار ألوان وأشكال املالبس، 
مث�ل حفالت الزفاف النهاري�ة أو املقامة ىف أماكن مفتوح�ة أو املقامة عى 
البحر،  بالنسبة للنساء يمكن ارتداء مالبس أنثوية أنيقة املظهر، مع تجنب 

اللون األسود واختيار األلوان املحايدة األخرى.
 ويمكن ارتداء مالبس ذات مطبوعات إذا لم تتس�بب يف تشتيت االنتباه؛ كما 

ال يفضل ارتداء فستان أصفر فاتح اللون، أو فوشيا وبرتقايل.
يمك�ن للرجال ارت�داء قميص مع بنطل�ون وجاكت، وأل�وان متطابقة مثل 
البن�ي والبيج، أو ارتداء بدلة س�وداء وربطة عنق متواضعة، خاصة إذا كان 

حفل زفاف بعد الساعة 6 مساًء.
اختي�ار مالبس مناس�بة لحضور حفل زف�اف ىف الش�تاءعند حضور حفل 
زفاف ىف فصل الشتاء يفضل ارتداء فستان مع شال أو سرتة و حذاء بكعب 
منخفض، أو ارتداء فستان أطول للشعور بالدفء، وبالنسبة للرجال يفضل 
ارتداء بنطلون مع سرتة أو معطف ريايض لحضور حفالت الزفاف املسائية، 
ويفض�ل اختي�ار مالبس ذات أل�وان داكنة مث�ل الزمرد والربق�وق واألحمر 

واألزرق الداكن .

أن الغالبية العظم�ى من الناس يريدون 
ال�زواج واالس�تقرار؛ ولذل�ك فه�م ق�د 
يقع�ون يف مطب�ات كثرية قب�ل تحقيق 
ه�ذه الغاية، فمنه�م من يفكر بش�كل 
خاط�ئ حول مفهوم الزواج، ومنهم من 
يتخ�ذ قرار الزواج من ش�خص ال يعرف 
عنه الكثري، إىل غري ذلك، ولكن مما الشك 
في�ه، أن املرأة تعّد الضحي�ة األكرب لهذه 
املطب�ات، عن�د الس�عي من أج�ل إيجاد 

رشيك مناسب.
ومن أجل اتخاذ القرار الصحيح للزواج، 
يجب أن تك�ون جميع األم�ور واضحة، 
واملعرف�ة بالرشي�ك كافي�ة ك�ي ي�دوم 
ال�زواج؛ فالزواج من أج�ل الزواج فقط، 
أو من أجل السمعة االجتماعية، وغريها 
من األس�باب غ�ري املنطقية، يتس�بب يف 
حدوث حالة ربما يندم عليها الشخص، 
ام�رأًة ورج�اًل، م�دى الحي�اة. أو ربم�ا 
تنتهي العالقة الزوجية بحدوث مأس�اة، 
فلم�اذا ال نفكر عميقاً ج�داً حينما نريد 

أن نتزوج؟
الرتكيز عى أمور ال معنى لها

إن ع�دداً كبرياً من الن�اس يتحدثون عن 
الرغب�ة يف ال�زواج، ولكنه�م ينتظ�رون 
حتى الوقوع يف الح�ب؛ من أجل تحقيق 
ذلك، ربما يكون هذا الوقوع رسيعاً جداً؛ 
ألن الرتكي�ز كان عى أمور س�طحية، ال 
معن�ى لها وإغفال ما ه�و أهم من أجل 
رابطة الزواج، فما هي األمور السطحية 
التي نفك�ر به�ا، والتي تجعلن�ا نقع يف 
زواج خاطئ ناجم عن اختيار الش�خص 

الخطأ؟
أوالً- الرتكي�ز ع�ى الجاذبي�ة أكث�ر من 

الشخصية
هناك رجال ونس�اء يركزون عى ناحية 
س�طحية، تتمح�ور ح�ول ش�عور كل 
منهم�ا بجاذبية لآلخ�ر، دون التفكري يف 
أمور أخرى تتعلق بالش�خصية، ويقول 
باحث�ون اجتماعي�ون إن الجاذبي�ة بني 
رج�ل وامرأة ال تعني وال بأي ش�كل من 

األشكال حباً حقيقياً يدوم وقتاً طويالً.
فالرتكي�ز عى هذه الجاذبية، يطغى عى 
جوانب أخرى كثرية تتعلق بالشخصية، 
فال�زواج يضع�ف ويضمحل بع�د مرور 
وق�ت قص�ري؛ ألن الجاذبي�ة املبنية عى 
حب ممارس�ة العالقة الحميمة فقط ال 

ت�دوم، فربما ترغب امرأة رجالً وس�يماً 
تنجذب إلي�ه، ولكنها تفقد تل�ك الرغبة 
بع�د ممارس�ات عدي�دة، وكذل�ك األمر 

بالنسبة للرجل.
ثانياً: القدرة عى التغيري

هن�اك من الرجال والنس�اء م�ن يقع يف 
ح�ب اآلخ�ر، بالرغم م�ن وج�ود نقاط 
ضعف كثرية يف الش�خصية، تعّد يف غاية 
الخط�ورة عى الرابط�ة الزوجية، ولكن 
م�ن يقررون الزواج م�ن مثل هذه الفئة 
يعتق�دون بأنه�م سيس�تطيعون تغيري 

اآلخر بعد الزواج.
صحي�ح عندم�ا نق�ول إن أم�وراً كثرية 
ربما تتغري بع�د الزواج بش�كل تلقائي، 
ولكن هناك جوانب من الصعب تغيريها 

يف اإلنس�ان إذا كانت متأصلة، واالعتقاد 
بأنه من الس�هولة تغيري إنس�ان بشكل 
عمي�ق بعد ال�زواج هو اعتق�اد خاطئ، 
فإذا كانت املرأة مث�اًل تحب رجالً، ولكن 
في�ه ع�ادات س�يئة للغاي�ة، كالك�ذب، 
والنفاق، وقلة األمانة، وعدم القدرة عى 
الوثوق ب�ه 100 %، فإن الزواج لن يغري 
كثرياً من هذه الس�يئات. ولذلك بحس�ب 
الدراس�ة، من الخطأ اإلقدام عى الزواج 

باالعتماد عى االحتماالت.
ثالث�اً: عدم فه�م االحتياجات الرئيس�ة 

للرجل أو املرأة
م�ن أجل أن يك�ون ال�زواج ناجحاً، فإن 
هناك رضورة ملحة، تتلخص يف رضورة 
لالحتياج�ات  وامل�رأة  الرج�ل  معرف�ة 
الرئيس�ة لكل منهما، م�ن املهم فهم أن 
طاق�ة امل�رأة تختلف عن طاق�ة الرجل، 
ومن املهم أيضاً فه�م الفروق العاطفية 
ب�ني الرجل واملرأة؛ ك�ي ال يتم الوقوع يف 

زواج خاطئ.
هناك جوانب كثرية يجب فهمها بش�كل 
عميق، فالرجل مث�اًل يريد أن يحرتم من 
قبل امل�رأة، ويجب عى الرج�ل أن يفهم 
بأنها بحاج�ة للش�عور بالحماية، ومن 
امله�م أيض�اً أن يكون هو ال�ذي يتحمل 

املسؤوليات، وعى املرأة أن تحرتم ذلك.
رابعا: اختيار ش�خص ييسء إىل مفاهيم 

وقيم اآلخر
إن ال�زواج من ش�خص ال يقدر مفاهيم 
وقيم الرشيك، تعّد مشكلة كبرية، فهناك 
ع�ى وج�ه الخص�وص رجال يس�يئون 

ملفاهي�م كثرية عند املرأة، وهذا يمكن أن 
يؤثر يف النواحي اآلتية:

- عدم شعورك باالستقرار العاطفي.
- جعل�ك تراقب�ني كلمات�ك بدق�ة، قب�ل 

الحديث معه.
- جعل�ك تمش�ني ع�ى بي�ض، دون أن 

تكرسيه.
- ال تشعرين باالرتياح مع نفسك؛ خوفاً 

من انتقاداته.
- مطالب�ه كث�رية، وهدفه التس�لط عى 

شخصيتك.
فكري بالنواحي التالية قبل اتخاذ قرارك 

يف الزواج:
- هل أس�تطيع أن أحرتم من س�أتزوج 

منه؟
- هل أس�تطيع أن أثق بالش�خص الذي 

سأتزوج منه؟
- هل أشعر بالحماية الكافية معه؟

- هل أس�تطيع أن أبني معه لغة تواصل 
جيدة؟

- ه�ل أس�تطيع أن أفتح مع�ه حوارات 
حول أمور الزواج بحرية؟

- هل أس�تطيع أن أعرب عن مشاعري له 
بحرية؟

- هل نستطيع أن نتشارك يف حل مشاكل 
الزواج العادية؟

به�ذه  التفك�ري  أن  الدراس�ة  وأضاف�ت 
األمور مهم للغاية؛ لعدم الوقوع يف زواج 
خاط�ئ، ف�ال تهمليه�ا عندم�ا تتخذين 
ق�رارك باالرتب�اط مع ش�خص يف زواج 

يدوم طويالً وطويالً.
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ما أسباب الوقوع يف الزواج اخلاطئ؟

حنو مستقبل افضل...هلملها
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بأن�ه  “ك”،  فيتام�ني  يع�رف   
الفيتام�ني املس�ؤول ع�ن تجل�ط 
الدم، وهو من الفيتامينات القابلة 
للذوبان يف الدهون، وله دور فعال 

يف الحفاظ عى صحة العظام.
يف التايل معلوم�ات عن الفيتامني، 
وأب�رز  الكب�د،  ينتج�ه  ال�ذي 

خصائصه:
يمكن أن تنتجه النباتات املوجودة 
األخ�ر،  أو  األحم�ر  العن�ب  يف 
الكرن�ب،  إىل  إضاف�ة  الربق�وق، 

والسبانخ، والربوكيل، والليمون.
فيتام�ني “ك 2”يمك�ن الحص�ول 
علي�ه م�ن األطعمة املخم�رة مثل 
السجق، والجبن، والدجاج، وصفار 

البيض، واألغذية الحيوانية.
وأب�رز 6 فوائ�د صحي�ة للحصول 

عى فيتامني “ك”:
1 - صحة العظام

أظهرت دراس�ات أن فيتامني “ك” 
يس�اعد يف الحف�اظ ع�ى عظ�ام 
قوية، ويقلل خطر الكس�ور، كما 
أن�ه يقل�ل م�ن هشاش�ة العظام 
املرتبط�ة بالعم�ر ويحاف�ظ ع�ى 

كثافة املعادن يف أسفل الظهر.
2 - مقاومة أمراض القلب

يمنع فيتامني “ك” تكلس األوعية 

الدموية، برواس�ب معدنية ترتاكم 
عى جدران الرشاي�ني واألوردة، يف 
بع�ض األحي�ان، ويس�هم يف الحد 
من خط�ر اإلصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
 3 - صحة الجهاز العصبي

وظيف�ة  “ك”  فيتام�ني  ي�ؤدي   
مهمة يف تحس�ني الجهاز العصبي 

املرك�زي، وتقول األبح�اث إن من 
يحصل�ون عى كمية مناس�بة من 
الفيتام�ني يتمتعون ب�أداء أفضل 

للذاكرة.
 4 - خفض السكر يف الدم

يحسن من حساس�ية اإلنسولني، 
الجلوك�وز،  تحم�ل  م�ن  ويزي�د 
وبالت�ايل فه�و يقل�ل م�ن خط�ر 
اإلصابة بمرض الس�كري بنس�بة 

51 يف املئة.
 5 - مقاومة األورام

يس�اهم فيتام�ني “ك” يف محاربة 
الخالي�ا  م�ن  والح�د  األورام، 
الرسطانية، كما يسهم يف املكافحة 

املبكرة لرسطان الربوستاتا.
 6 - صحة الجلد

 يسهم فيتامني “ك” يف تجلط الدم، 
ول�ه دور إيجابي يف التئام الجروح 
والكدمات والجروح بعد الجراحة.

كث�رت الدراس�ات املتعلق�ة بالبي�ض يف العقود 
املاضية وترك�زت معظمها عى أن البيض يرفع 
من مس�توى الكولسرتول الغذائي يف الدم. ولكن 
يف بداي�ات ه�ذا الع�ام، أعي�د النظ�ر بالخطوط 
العريضة لهذه الدراس�ات ولم يعد الكولس�رتول 
الغذائي يعّد مصدر خطر. ويعّد البيض أحد أهم 

األطعمة من ناحية احتوائه عى املغذيات.
إليكم بعض أهم خصائص البيض:

يحتوي البيض عى كمي�ة كبرية من الربوتينات 

مما يجعله مفيداً لخس�ارة الوزن وزيادة كمية 
العضالت يف الجسم والتخفيض من ضغط الدم. 
إىل جان�ب ذل�ك، يحتوي البيض ع�ى كافة أنواع 
األحم�اض األميني�ة الت�ي يحتاج إليها الجس�م 

البرشي. 
يسهم تناول البيض يف التقليل من خطر إصابتك 
بأم�راض القلب والذبحة وغريه�ا من األمراض 
ألنها غنية بالكولس�رتول املفيد الذي يحتاج إليه 

الجسم.

يحت�وي البي�ض أيضاً ع�ى مادة الكول�ني التي 
يستعملها الجس�م يف بناء جدار الخاليا ويسهم 
يف انتقال اإلش�ارات العصبية. ويس�اعد البيض 
أيض�اً يف التقليل من مس�توى الرتيغليس�رييد يف 
الدم مما يقلل بدوره من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب. يسهم البيض أيضاً يف الحفاظ عى صحة 
العين�ني بفضل احتوائه عى مضادات األكس�دة 
والفيتام�ني A. ل�ذا ف�إذا أردتم تحس�ني نوعية 

طعامكم فتناولوا املزيد من البيض. 

دراسات حديثة

طبيبك يف بيتك

هلذا السبب عليكم تناول املزيد من البيض

يقاوم األمراض... 6 فوائد لفيتامني “ك”

االتكيت.. فن ..ذوق ..اناقة

“اتيكيت” املصافحة

هذه قائم�ة بأكثر األماكن الت�ي تتواجد بها 
البكترييا والفريوسات، والتي تتضمن بعض 
األماكن التي ال يعتقد أن تكون أحد مسببات 

العدوى وانتشار األمراض.
وأش�ارت القائم�ة إىل إن�ه برغ�م االعتق�اد 
السائد بأن املراحيض هي أكثر األماكن نرشا 
للبكتريي�ا والجراثيم، لك�ن الحقيقة هي أن 
مقاب�ض األبواب ولوحة مفاتي�ح الكمبيوتر 
تحم�ل خط�ورة كامن�ة أكرب بكث�ري خاصة 
وأن الكثريي�ن يتجاهلون غس�يل األيدي بعد 

استخدامها.
وأك�دت ع�ى إن تجنب الزح�ام واالبتعاد عن 
املصابني بنزالت الربد، ليس�ت الطريقة املثى 
للحماية من البكترييا والفريوسات التي تزيد 
نس�بة تواجدها يف أماكن ال تخطر عى البال 

يف بيوتنا.
وفيم�ا ي�يل القائم�ة بأغ�رب أماك�ن تجمع 

الجراثيم يف بيتك:
- لوحة املفاتيح وفأرة الكمبيوتر:

يق�ول الخرباء إن البكتريي�ا الكامنة يف لوحة 
املفاتي�ح والف�أرة تزي�د ع�ن تل�ك املوجودة 
يف املراحي�ض، والس�يما أن معظ�م الن�اس 
يحرص�ون عى غس�ل أيديهم بعد اس�تخدام 
املرح�اض وه�و م�ا ال يحدث مع اس�تخدام 

لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
- أدوات التنظيف:

يحت�وي املطبخ عى الكثري م�ن البؤر الغنية 
تنظي�ف  وأدوات  ف�رش  ومنه�ا  بالبكتريي�ا 
األواني واألحواض، والتي يجب غس�لها جيدا 

وتركها تجف بعد كل استخدام.

- صنبور املياه :
فتح صنبور املياه ثم اس�تخدام اليد بعد ذلك 
مبارشة يف تن�اول أي أطعمة، يعمل عى نقل 
كل البكترييا املوج�ودة عى مقبض الصنبور 

لإلنسان.
- الثالجة:

يؤك�د الخ�رباء إن الثالجة من أكث�ر األماكن 
التي تحتوي عى نس�بة عالية م�ن البكرتيا، 
والت�ي قد تف�وق املوجودة يف املرح�اض، لذا 
يجب االهتمام بتنظيف كافة أركان املربد من 

الداخل والخارج.
- أدوات الرياضة املستعارة:

تع�د أحذي�ة التزل�ج ع�ى الجلي�د أو قف�از 
البولينج، مصدر لنقل الفريوسات والبكترييا 
بس�هولة، نظ�را الس�تخدامه من قب�ل عدة 

أشخاص.
- لوحة تقطيع اللحم والخروات:

يع�د اس�تخدام اللوح�ة الخش�بية لتقطي�ع 
الدج�اج واللح�م ث�م اس�تخدامها لتقطي�ع 
الفواك�ه من أكثر املس�ببات وراء نقل العديد 
م�ن الجراثيم للجس�م، ل�ذا فإن غس�ل هذه 
األدوات باملاء البارد ال يكفي وينصح الخرباء 
باستخدام املاء الساخن يف غسلها وتجفيفها 

جيدا بعد كل استخدام.

عادة ما تحتوي قرشة البيض عى بكترييا تس�مى “الساملونيال”، التي 
تسبب تسمما غذائيا لعرشات املاليني األشخاص كل عام وحتى يكون 
قات�ال يف بعض الحاالت، بحس�ب منظمة الصحة العاملي�ة، لهذا علينا 

االنتباه الشديد لكيفية حفظ البيض واستهالكه.
يحت�وي البي�ض ع�ى الفيتامينات واملع�ادن والربوتين�ات والعنارص 
الكيميائية األخرى الرورية لنمو الطيور، ويساعد هذا الوسط أيضا 

عى نمو البكترييا .
تتس�م قرشة البيض بوجود حوايل 17 ألف مسام عى سطحها وهذا ال 
يمنع دخول البكترييا ويجعلها غري مقاومة للماء، لذلك من الروري 
الحف�اظ ع�ى درجة حرارة منخفض�ة للبيض للحف�اظ عليه طازجا 

لفرتة أطول.
كيفي�ة تخزي�ن البي�ض يف الثالج�ة قال�ت وزارة الزراع�ة األمريكية 
“USDA” ال ينبغ�ي تخزي�ن البي�ض يف ب�اب الثالجة، حي�ث يتعرض 
البي�ض لدرجات ح�رارة متغ�رية عند فت�ح الباب وإغالق�ه، ويويص 
الخرباء بوضعه عى رف األكثر برودة، بحيث تكون درجة الحرارة أقل 

من 4 درجات مئوية.
كم�ا ال ينص�ح بإزال�ة البيض من الكرت�ون، فإذا تم وض�ع البيض يف 
مساحة أكرب سيقوم بفقد الرطوبة وإطالق ثاني أكسيد الكربون عرب 
املس�ام بشكل أرسع ويفس�د أرسع كما يفضل وضع البيض يف العلبة 

ونهايتها الحادة من األسفل.
ومن األفضل عدم غسل البيض فقد تحتوي القرشة عى البكترييا التي 

بالنتيجة ستخرق املسام وتؤدي إىل التسمم.
كيف يصاب اإلنس�ان ببكترييا الس�املونيال تعيش بكترييا الساملونيال 
يف أمع�اء الحيوانات، بما يف ذلك البرش، ويصاب اإلنس�ان بالعدوى عن 
طريق تناول طعام خام أو غري مطهو جيًدا أو عند رشب املياه امللوثة، 
أو مالمس�ة الحيوان�ات املصابة أو برازها، ووجودها ش�ائع بش�كل 

خاص يف الطيور، مثل الدجاج.

وم�ن املحتمل أن تك�ون البيضة مغط�اة برباز الدجاج�ة الذي يمكن 
أن يحت�وي عى البكترييا، ويس�بب ه�ذا النوع من البكتريي�ا التهاب 
املع�دة واألمعاء ويمكن أن يكون مميتا أحيانا واألطفال وكبار الس�ن 
واألش�خاص الذين يعانون من ضع�ف الجهاز املناعي عادة ما يكونوا 

أكثر عرضة لإلصابة.
ووفًق�ا إلدارة الغذاء والدواء األمريكي�ة )FDA(، ُينصح برشاء البيض 
م�ن األماك�ن التي يتم فيها تربيده. يف املنزل يج�ب أن يبقى يف الثالجة 
عن�د درجة حرارة أقل من 4 درج�ات مئوية، وإذا كان البيض لديه أي 

تشققات يجب التخلص منه.
بعض التوصيات الصحية املفيدةاحتفظ بالبيض املس�لوق يف الثالجة 
واس�تهلكه خالل أسبوع من الطبخ.يمكن تجميد البيض ملدة تصل إىل 
عام.يجب حفظ الطعام املتبقي املصنوع من البيض يف الثالجة وتناوله 
يف غضون 72 إىل 96 ساعة.اطهو البيض يف درجات حرارة تزيد عن 70 
درجة مئوية.عند تحضري األطعمة التي تحتوي عى البيض النيئ، مثل 
املايونيز، حاول القيام بذلك مع البيض املبسرت واملربد بشكل صحيح.

كل يوم معلومة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

أماكن غري متوقعة للعدوى يف منزلك

أسباب متنع حفظ البيض يف بوابة الثالجة

لطلة ابهى....

ما األلوان حلضور حفالت الزفاف!!

 املقادير:
1 باذنجان 
1 طماطم 

1 بصلة صغرية 
1 فلفل أخر 

نعناع 
كرفس 
ريحان 

دبس الرمان 
2 ملعقة كبرية زيت زيتون

الباذنجان  سلطة  عمل  طريقة 
العراقية :

رشائح  إىل  الباذنجان  قطعي   -  1
بالطول، اقليها ثم قطعيها رشائح 

طولية.

2 - قطعي البصل حلقات واقليه، 
قطعي الطماطم والفلفل إىل رشائح 
طولية وافرمي باقة الخضار فرماً 

ناعماً.
املكونات  اخلطي  وعاء،  يف   -  3
الزيتون،  زيت  امللح،  لها  وأضيفي 

دبس الرمان ثم قدميها

املطبخ

طريقة عمل سلطة
 الباذجنان العراقية
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حكم أح�د املل�وك عىل ش�خصني باإلعدام 
ملعارضتهم�ا له ، وحدد موعد تنفيذ الحكم 
بع�د ش�هر م�ن تاريخ إص�داره وق�د كان 
أحدهما مستسلما خانعا يائسا قد التصق 
بإح�دى زوايا الس�جن باكي�ا منتظرا يوم 
اإلع�دام... أما اآلخر فكان ذكيا ملاحا جلس 
يفك�ر يف طريقة م�ا لعلها تنجي�ه أو عىل 

األقل تبقيه حيا مدة أطول.
جل�س يف إحدى الليايل متأمال يف الس�لطان 
وع�ن مزاج�ه وم�اذا يح�ب وم�اذا يكره ، 
فتذك�ر مدى عش�قه لحصان عن�ده حيث 
كان يم�ي ج�ل أوقات�ه مصاحب�ا له�ذا 
الحص�ان يف ش�وارع البل�دة وخط�رت له 
فكرة خطرية فرصخ مناديا السجان طالبا 
مقابل�ة امللك ألمر خط�ري، يف البداية رفض 
السجان لكنه يف النهاية نقل الرسالة للملك 
ال�ذي وافق ظناً منه أنه س�ييش بأس�ماء 

باقي املعارضني.
سأله امللك : ما األمر الخطري؟

فقال له الس�جني إنه باستطاعته أن يعلم 
حصان�ه الط�ريان يف خالل الس�نة برشط 
تأجي�ل إعدام�ه م�دة س�نة ورسد قصصاً 
خيالي�ة عن ن�وع من الس�حر ون�وع من 
األنش�طة الخارقة للطبيع�ة فصدقه امللك، 
وواف�ق حي�ث تخي�ل نفس�ه راكب�ا ع�ىل 

الحص�ان الطائ�ر الوحيد يف العالم س�مع 
السجني اآلخر بالخرب واندهش للغاية.

عندما عاد الس�جني الجري ق�ال له زميله 
املستس�لم :  أن�ت تعلم أن الخي�ل ال يطري 
فكي�ف تتجرأ ع�ىل طرح مثل تل�ك الفكرة 

املجنونة؟!
ق�ال ل�ه الس�جني الج�ريء :  أعل�م ذلك ، 
ولكنن�ي منحت نفيس أربع فرص محتملة 

لنيل الحرية

أولها: أن يموت امللك خالل هذه السنة
وثانيه�ا: لربم�ا أن�ا أم�وت وتبق�ى ميتة 

الفراش أعز من اإلعدام
والثالثة: أن الحصان قد يموت

والرابع�ة: قد أس�تطيع أن أعل�م الحصان 
الطريان!!

الحكم�ة : ال تي�أس وم�ا دمت تس�تطيع 
إحياء األمل فلتعمل عىل ذلك، فالفشل بعد 

تجربة أفضل من الفشل من دونها.

صــــورة و حــــدث

-ه�ل تعل�م أّن الق�دس تّم احتالله�ا عىل م�دى الّتاريخ 24 
مرّة.

-هل تعلم أّن أّول من خاط الّثياب هو إدريس عليه الّسالم.
-هل تعلم أّن إسماعيل عليه السالم أّول من ركب الخيل.

- هل تعلم أّن أّول من بنى املس�جد الحرام واملسجد األقىص 
هو إبراهيم عليه الّسالم.

- هل تعلم أّن أّول من س�كن 
بابل ن�وح هو عليه الّس�الم، 

وذلك بعد الطوفان.
- ه�ل تعل�م أّن اس�بانيا تعّد 
أكثر دولة تحت�وي عىل لغات 

متداولة يف العالم.
- ه�ل تعلم أّن الج�زء األيمن 
م�ن الّدم�اغ يتحّكم بالش�ّق 
األيرس من الجس�م، والعكس 

صحيح.
األّم  ص�وت  أّن  تعل�م  ه�ل   -

من أّول األصوات التي يس�تطيع الّطف�ل تمييزها عن باقي 
األصوات.

- ه�ل تعل�م أّن عضل�ة الف�ّك ه�ي أق�وى عضلة يف جس�م 
اإلنسان.
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أبـــــــراج

مهنياً: تسهم حيويتك الدائمة يف إتمام مهماتك عىل 
أفضل وجه ويف الوقت املناسب

عاطفياً: تعاني قلق�اً دائماً، صارح الحبيب وقد يفاجئك 
بوقوفه إىل جانبك ومساعدته لك.

صحي�اً: تجّن�ب املواجه�ات والنقاش�ات الح�اّدة وال تبعث�ر 
طاقتك، املطلوب الهدوء يا عزيزي.

مهني�اً: ق�د ُتت�اح ل�ك فرصة النج�اح يف مج�ال اإلعالم 
والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة ساّرة 

وغري متوّقعة.
عاطفياً: قد ترتكز عليك أنظار الرشيك بس�بب غضب تظهره او 
اس�تياء او عدم رىض عّما يحصل معك، ثم تهدأ األمور وتصبح عىل 
خري ما يرام.صحياً: مهما بلغ حجم املش�اغل اليومية، يبقى أمامك 

بعض الوقت ملمارسة الرياضة.

مهني�اً: إذا كان عمل�ك يتطل�ب من�ك مجازفة أو 
يضع�ك أم�ام أخط�ار معين�ة، فإنن�ي أدع�وك إىل 

الحرص الشديد وإىل تجّنب املتاعب.
عاطفي�اً: مهم�ا تنوّع�ت اآلراء بينك وب�ني الرشيك، فإّن 
الرصاح�ة والش�فافية تبقيان األس�اس املتني له�ذه العالقة 
الناجح�ة. صحي�اً: أظه�ر قدرتك ع�ىل التحّمل يف م�ا يتعلق 

بالحمية التي تتبعها، البداية صعبة، لكن النهاية سعيدة.

مهني�اً: قد تش�كك يف نيات بعض الزم�الء، وتتخذ 
بعض األمور أهمية كربى بعدما أهملتها يف السابق 

أو تجاهلتها وخصوصاً إذا تعلقت برشاكة معينة.
عاطفياً: كن حاس�ماً يف بعض األم�ور ومتفهماً يف بعضها 
اآلخ�ر، وخصوصاً أن الرشيك ال يملك الق�درة عىل مواجهتك 
بكل الوس�ائل.صحياً: إنتبه إىل ضغط�ك نتيجة العمل املرهق 

الذي تقوم به يومياً حتى وقت متأخر.

مهنياً: تجّنب التدخل يف شؤون اآلخرين، قد تعرّض 
وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل، لكنك 

تستدرك األمر رسيعاً.
عاطفياً: تفاهم مع الرشيك يظهر لك حقيقته ويكش�ف 

أمامك شفافيته وإخالصه، فتبدو األمور أكثر وضوحاً.
صحي�اً: كثرة الضغوط التي تتعرض له�ا قد تنفجر وتحطم 

وضعك الصحي، انتبه.

مهنياً: تزداد مسؤولياتك هذا اليوم وتكون النتائج 
باهرة وتص�ب يف مصلحتك وتحّقق لك أرباحاً غري 

منتظرة.
عاطفي�اً: تجّن�ب املش�اكل العاطفية الت�ي وقعت فيها 

سابقاً وتعلّم منها خشية الوقوع فيها مجدداً .
صحياً: القلق والتوتر يس�ببان املشاكل الصحية، لكنها تزول 

قريباً وتستعيد هدوءك وعافيتك.

مهنياً: تميل إىل توسيع رقعة نشاطاتك فاملشاريع 
الكثرية والنشاط موجود، وبانتظارك أخبار بعيدة 

تحمل البهجة إليك.
عاطفي�اً: قد يط�رأ تطّور ل�م تتوقعه، وأح�داث فجائية 

تحرّك املشاعر وتحّثك عىل مضاعفة اهتمامك بالرشيك.
صحي�اً: ب�ادر ف�وراً إىل التخفيف من الس�هر حتى س�اعات 

متأخرة، واخلد إىل النوم مبكراً.

مهنياً: حاول أن تتجن�ب الجداالت العقيمة، ورّكز 
عىل املهّم من أجل إنتاج أفضل، رشط معرفة الوقت 

املناسب.
عاطفياً: إذا كنت تشعر بأن االستقرار مع الرشيك لم يعد 
ممكن�اً، فبادر إىل البحث عن األس�باب لئال تص�ل إىل النتائج 
الوخيمة. صحياً: يج�ب معالجة األمراض التي تظهر فجأة، 

وال ترتدد يف الذهاب إىل الطبيب برسعة.

مهني�اً: تواجهك صعوبات جّمة ه�ذا اليوم لكنها 
لن تحّد من نشاطك املعهود.

عاطفي�اً: ال يطل�ب منك الحبيب س�وى الثق�ة به ألنه 
يحبك وال يرىض عنك بديالً، حاول أن تفهم ذلك.

صحي�اً: أنت صاحب تصميم صلب عندم�ا تقرر اإلقدام عىل 
أمر م�ا، وهذا ما برهنت�ه حتى اآلن عىل صعي�د اتباع حمية 

صحية.

مهني�اً: تحقي�ق طموح�ات يحت�اج إىل مزي�د من 
الوق�ت، فكن صب�وراً حتى تضم�ن تحقيق أهدافك 

نهائياً وعىل نحو حاسم.
عاطفياً: جاذبيتك تضعك يف دائرة الضوء، وقوفك إىل جانب 

الرشيك يزيد اعجابه بك ويعزز الثقة بينكما.
صحياً: قد تس�عى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك يف حالة 

قلق وأرق دائمني.

مهني�اً: النقاش�ات غ�ري املجدية لن تك�ون عامالً 
إيجابياً لتبديل بعض األمور التي تلوح يف األفق.

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسني وضعك العاطفي، عليك 
بذل جهود أكرب لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحي�اً: يجب أن يكون الفراش والوس�ادة مدروس�ني طبياً 
بسبب آالم ظهرك ورقبتك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

حينما ينام اإلنس�ان فإن الحاس�ة الوحيدة الت�ي يمكن أن توقظه 
هي حاس�ة السمع ولذلك فإن أي إنسان يستطيع أن يتجول بجوار 
الش�خص النائم كما يشاء من دون أن يوقظه أو ينبهه إال إذا صدر 

منه صوت فإنه يكون كفيال أن يوقظ النائم.
واألذن هي أول حاسة تعمل منذ الوالدة، حتى أن الجنني عمر ثالثة 
أش�هر يملك حاس�ة س�مع كاملة، وقد أثبتت األبحاث أن الطفل يف 
بط�ن أم�ه يس�تطيع أن يمي�ز األصوات كم�ا أنه يتأث�ر باألصوات 
الخارجي�ة حتى أن رسع�ة دقات قلبه تتغري بحس�ب نوع الصوت 
وش�دته. وبذلك يولد الطفل بحاسة سمع كاملة عىل عكس حاسة 
النظ�ر الذي يولد بها الطفل ناقصة حتى أن الطفل مدة عدة أيام ال 
يرى ثم يبدأ يف الرؤية بدون ألوان )أي أبيض وأسود( ثم يتطور بعد 
ذل�ك. وتنام كل الح�واس ماعدا األذن، فإذا قربت يدك من ش�خص 
نائم فانه ال يس�تيقظ وإذا مألت الغرفة عطرا أو حتى غازا س�اما 
فانه يستنش�قه و يموت من دون أن يس�تيقظ، ولك�ن إذا أحدثت 

صوتا عاليا فانه يقوم من النوم.
واألذن هي الحاس�ة الوحيدة التي ال تستطيع أن تعطلها بإرادتك.. 
فأنت تس�تطيع أن تغمض عينيك أو تشيح بوجهك بعيدا إذا لم ترد 
رؤية ش�خص معني.. وتس�تطيع أن ال تأكل.... فال تت�ذوق... وأن 
تغل�ق أنف�ك عن رائحة معين�ه... أو ال تلمس ش�يئا معينا ال ترغب 
بلمس�ه... ولكن األذن ال تس�تطيع تعطيلها حت�ى لو وضعت يديك 

عليها... حتماً فسيصلك الصوت.

ي�روى أن كلبا كان قد نش�أ يف ق�رص أحد األثرياء، وكان�ت معه يف القرص قطة 
جميلة، فنشأت بينه وبينها ألفة ومودة، وصداقة ومحبة، فنظر الكلب يوما إىل 
القطة.. فرأى عينيها.. وما هما عليه من الكحل.. والحس�ن والجمال، فسألها: 

أرى عينيك جميلتني، فما رس جمالهما؟
فقالت القطة: لوجود هذا الكحل فيهما، فقال الكلب: ومن كحلها؟

فقالت له: ال أدري إنهما هكذا منذ خلقت، فأصابت الكلب غرية شديدة وقرر أن 
يكحل عينيه ببعض الكحل حتى تكون جميلتني كعيني القطة، فأحرض ش�يئا 
من الكحل، ووضعه عىل أصبعه، وأدخله يف عينيه ليكحلها، فدخل مخلب أصبعه 
يف عينه ففقأها، فتلفت عينه وذهب برصها، وذاع ذلك الخرب بني الناس، فقالوا 

فيه هذا املثل وعجبوا من سخف عمله وغفلته بالرغم من ذكائه ومهارته.

ما احلاسة اليت ينام 
االنسان وهي ال تنام؟؟

اجا يكحلها عماها

قـــــــصة 

قصة وعربة

مثل

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: إحذر غرية أح�د الزمالء، فقد يس�بّب لك 
مش�كلة تعّوق إنج�از مهماتك وتعي�دك إىل نقطة 

الصفر وتقي عىل طموحك.
عاطفي�اً: الس�عادة غالباً ما توفر لك مزي�داً من الراحة، 

فتفكر عىل نحو أكثر راحة إىل جانب الرشيك.
صحي�اً: مارس تنفي�ذ قرارك ال�ذي اتخذته بش�أن صحتك، 

والقايض بوضع حد لإلفراط يف الطعام.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
أحبابي شلون حالت��كم بعدنه
شبيدينه والزمن عن��كم بعدنه
اذا انتم نسيتوا اح���نا بعدنه
بذكركم كل صباح وكل مسيه

---
يطريوياك أخذ مرسال وص�له
وخربه الروح بس تريد وص�له

أخذ وياك من الكلب وص�له
بلكي يشوفها ويرجع ال�يه

-----
لغريك ماجرى دمعي واله�ل 
غاب الكمر من شافك والهل
مايل جار بهالديرة واله��ل
بس انت كطعت الوصل بيه

----
حبك زيد جروح�ي واالالم

كلبك مامرة عاتب�ني والالم
منك كليش ممج�مع والالم
غري هموم وأح�زان وأذيه

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

 اليأس أسوأ من اإلعدام

يف  املرتوبوليت�ان  متح�ف  افتت�اح   -  1872
نيويورك.

1911 - ص�دور الع�دد األخ�ري من تش�ينغ ياو 
الصينية وهي أق�دم صحيفة يف العالم كانت قد 

صدرت أول مرة عام 713.
1928 - إعرتفت إنجلرتا باس�تقالل إمارة رشق 
األردن وإحتفظت لنفسها باإلرشاف العسكري 

وبعض اإلرشاف املايل.
1948 - عصاب�ات الهاجان�اه اليهودية تقصف 

األحياء العربية يف حيفا بقذائف املورتار.
1963 - الق�وات العربية تنس�حب من الكويت 
بعد تسلم عبد السالم عارف حكم العراق واعدام 

عبد الكريم قاسم.
1969 - إرسائي�ل تنظ�م إىل معاهدة جنيف ملنع 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.
1971 - الل�واء عيدي أمني يعني نفس�ه رئيس�ا 
ألوغندا بعد أقل من شهر عىل إنقالبه العسكري 

عىل سلفه ميلتون أوبوتي.
1976 - حل حلف جنوب رشق آسيا - األسيان.

2002 - الن�ريان تلتهم قط�ار وتقتل 370 راكباً 
وتصيب 65 يف الرقاع الغربية بصعيد مرص.

2006 - مجلس األم�ة الكويتي يبايع باإلجماع 
الش�يخ ن�واف األحمد الصباح ولي�اً للعهد وذلك 

بعد تزكية األمري.

هـــــل تعلــــــم
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

ابتكار جديد لمنع التجسس على المحادثات عبر 
الهواتف واألجهزة الذكية

هاتف محمول بقرص دوار شبيه بفترة 
الثمانينات

روبوت األفعى يعبر التضاريس 
للمساعدة في الكوارث

عـين على العالم

ادع�ى باحثون من جامعة ش�يكاغو نجاحه�م يف تطوير أداة 
إلكرتوني�ة )س�وار( يمكنه�ا منع التجس�س ع�ى أجهزتهم 
الذكي�ة، بعد س�نوات من اتهامات للمس�اعدين الصوتني مثل 
»س�ري« املتواجد بأجهزة »أيف�ون« بالتنصت عى محادثات 

األشخاص.
ويمكن ل�«س�وار الصمت« منع التجس�س عى مالك األجهزة 
الذكية املزودة بميكروفونات، كونه مزود ب�23 سماعة تصدر 
إش�ارات ف�وق صوتي�ة يمكنها التش�ويش ع�ى أي حديث يف 

محيط من يرتدي السوار.
يف ح�ني أن ه�ذه اإلش�ارات باملوجات ف�وق الصوتية ال يمكن 
كش�فها لآلذان البرشية، فإنها تترسب إىل الطيف الصوتي بعد 
التقاطه بواس�طة امليكروفونات، متس�ببة يف تش�ويش دائرة 

امليكروفون وتعطيل عملية التسجيل الصوتي.

الهواتف  بعيداً عن تعقي�دات 
املع�ارصة، صنعت مهندس�ة 
محم�والً  هاتف�اً  أمركي�ة 
خاصاً بها بقرص دوار شبيه 
بالهوات�ف التقليدية األرضية 
الت�ي كانت تس�تخدم يف فرتة 

الثمانينات وما قبلها.
األم�ر زمن�اً  وق�د يس�تغرق 
أط�ول إلج�راء مكامل�ة بمثل 
ه�ذا الهات�ف، لكن بالنس�بة 
ف�إن  هاوب�ت،  لجوس�تني 
هاتفه�ا يتميز بمزايا حديثة، 
كعداد إشارة ومفتاح تشغيل، 
إضافة إىل أزرار اتصال رسيع، 
وشاشة ورق إلكرتونية تظهر 
املكاملات الص�ادرة أو الواردة 

بسهولة وال تستهلك طاقة.
كما استخدمت هاوبت لوحة 
دوائ�ر صينية لرب�ط مختلف 
مكونات الهاتف، ثم وضعتها 

يف غ�الف مصن�وع بطابع�ة 
ثالثية األبعاد.

ومع ذلك يبدو الهاتف مدمجاً، 
ومن الس�هل جداً استخدامه 

إلجراء مكاملات واستقبالها.
هن�اك  كان�ت  إذا  عم�ا  ورداً 
هات�ف  إىل  فعلي�ة  حاج�ة 
ج�وال بق�رص يف عرص ميلء 
بالهوات�ف الرقمي�ة الحديثة، 
أجاب�ت: »مل�اذا هات�ف جوال 
بقرص؟ ألنن�ا نعيش يف عالم 
صع�ب ومزعج م�يلء بأناس 
مرتابط�ني ببعضه�م بش�دة 
ع�ر هوات�ف ذات شاش�ات 
ملس ال س�يطرة لديهم عليها 
أو فهمها. أردت ش�يئاً يكون 
ملك�ي بالكام�ل، ش�خصياً، 
يمك�ن تحسس�ه، ويوف�ر يل 
ذريعة لعدم إرس�ال رس�ائل 

نصية«.

جامع�ة  يف  العلم�اء  ط�ّور 
جون�ز هوبكن�ز روبوًت�ا عى 
ش�كل أفعى يمكنه أن يتحرك 
بخطوات كبرة للمس�اعدة يف 
مه�ام البحث واإلنق�اذ، وذلك 
املهندس�ون  درس  أن  بع�د 
تح�رك  كيفي�ة  األمركي�ون 
الثعابني الواقعية، واستخدموا 
مالحظاتهم يف صنع الروبوت 
الثعب�ان ال�ذي يمكنه تس�لق 
األدراج الكب�رة. ويعتق�د أن 

روبوتات الثعابني قد تس�اعد 
استكش�اف  ع�ى  م�ا  يوم�ا 
يتع�ذر  الت�ي  التضاري�س 
الوصول إليها، كما هو الحال 
ع�ر ركام املبان�ي بعد وقوع 
الزلزال، ويستخدم هذا التطور 
نظاًم�ا  اآللي�ة  الهندس�ة  يف 
للتعليق يش�به نظام السيارة 
من أجل الحفاظ عى مستوى 
الروبوت املتحرك أثناء صعوده 

الساللم الصعبة.

االختالف بالرأي اليفسد للود قضية 
باستثناء العراق.

ــد الود ويفسد القضية ويفسد  االختالف يف الرأي يفس
معه كل شيء..

اذا مل تكن معي فأنت بالضرورة عدوي؟!
أي منطق هذا؟ 

وأي ختلف هذا؟

حكومة الرئيس املكّلف ستمضي بتأييد غالبية االطراف 
ــكاالت اجلانب  ــويته إلش ــية العراقية بعد تس السياس
ــبوع  ــت اقصاه منتصف االس ــرة يف توقي الكردي مباش

القادم او بدايته .

أي�ام قليل�ة تفص�ل ب�ني راني�ا يوس�ف وبني 
»صن�دوق  الجدي�د  الس�ينمائي  مرشوعه�ا 
الدنيا«، املقرَّر عرضه بداية األس�بوع املقبل يف 
دور العرض الس�ينمائية، بعد س�حب فيلمها 
الجديد »دماغ ش�يطان« من دور العرض بعد 
طرحه بأي�ام قليلة.. ولكن كيف واجهت رانيا 

يوسف هذا الفشل؟
يبدو أن رانيا ب�دأت بالتفكر يف تجربة خاصة 
تشارك بها جمهورها، ولكن بطريقة جديدة؛ 
حيث أنهت قب�ل أيام تصوير الرومو الدعائي 
لرنامجه�ا الجديد عر قناتها الرس�مية عى 
موقع اليوتيوب ال�ذي يحمل عنوان »وصفات 
راني�ا«، وه�و ينتم�ي لرام�ج الطب�خ الت�ي 

تخوضها رانيا يوسف للمرة األوىل.
وقد ب�دأت بعرض أوىل حلقات�ه عر صفحتها 
الرس�مية ع�ى موق�ع التواص�ل االجتماعي، 
وتب�ادل الصور اإلنس�تغرام يف ليلة يوم الحب، 
ع اس�تمراره للموس�م الرمضاني،  ومن املتوقَّ

خاصة أن رانيا لن تشارك يف الخريطة الدرامية 
الرمضانية ملوسم 2020.

وكانت رانيا قد قّدمت قبل أشهر أوىل تجاربها 
 all about« ع�ر اليوتيوب من خالل برنام�ج
rania« ال�ذي طرحت�ه عر قناتها الرس�مية، 
وحّق�ق نس�بة مش�اهدة عالي�ة، م�ا جعلها 

تتحمس لتقديم تجربتها الجديدة قبل أيام.
وم�ن املقرر أن تبدأ رانيا تصوير أوىل مش�اهد 

املوس�م الجدي�د م�ن مسلس�لها الدرام�ي 
الجديد »اآلنس�ة فرح« بعد انتهاء شهر 

رمضان املقبل، حيث ستصّور املوسم 
الثان�ي والثال�ث من العمل يف ش�هر 

حزيران/يونيو.
ه�ذا وتش�ارك رانيا يوس�ف ضمن 
املب�ادرة العربية التي أطلقتها دولة 

اإلم�ارات قب�ل أي�ام ع�ر املنصات 
اإللكرتوني�ة، وحملت هاش�تاغ يحمل عنوان 
»حارضين«، لتعلن اس�رتاتيجية عمل وطنية 

الجمه�ور  لطلب�ات  تلبي�ة  إعالمي�ة جدي�دة 
لتواك�ب التغّر املس�تمر يف املش�هد اإلعالمي، 

حيث ستنطلق اليوم 19 فراير.

للمرة األوىل، س�تغّني، س�مية الخشاب، أحدث 
أعماله�ا الغنائي�ة »عربي�ة أن�ا« عى خش�بة 
مرسح املعهد العربي يف باريس ضمن فعاليات 
مهرجان أيام القاه�رة للدراما العربية، حيث 
سيشارك فيه مجموعة كبرة من نجوم مرص 
والعال�م العرب�ي، يف مقّدمته�م يرسا 
وليى علوي وإلهام ش�اهني وعمرو 
يوس�ف وكن�دة عل�وش وراني�ا 
فريد ش�وقي، حي�ث حملت 
الراحل  الدورة اسم والدها 

فريد شوقي.
أغنية سمّية أطلقتها منذ 
وحّققت  قص�رة،  ف�رتة 
نس�بة مش�اهدة عالي�ة 

فور طرحها.
بالس�يف والخي�ل تظهر 
س�مية الخشاب يف كليبها 
الجدي�د »عربية  الغنائ�ي 
أنا« الذي أطلقته قبل أيام 
عر قناتها الرسمية عى 

اليوتي�وب لتخوض من خالله تجربة جريئة، حيث 
ترقص بالسيف ضمن مشاهد الكليب.

وقد أّكدت س�مية أنه�ا وافقت عى فك�رة تصوير 
الكلي�ب بعدما عرضته�ا عليها املخرج�ة اللبنانية 
رن�دىل قدي�ح؛ فالفك�رة جريئ�ة وتش�به كلم�ات 
األغنية، ولفتت إىل أن اختي�ار موقع التصوير كان 
أيضاً جريئاً بالنسبة إليها؛ فالتصوير تّم يف صحراء 

سورية وسط جبال سوداء لتتالءم مع األغنية.
والبعض ربط ب�ني األغنية الجدي�دة التي أطلقتها 
سمية الخشاب وبني أغنية »عربي أنا« التي أطلقها 
يوري مرقدي قبل س�نوات طويل�ة، وهذا ما أّكدته 
س�مية قائلة »أغنيتي برتد عليه«، مش�ّددة عى أن 
املرأة العربية تستحق مئة أغنية؛ فهي امرأة جميلة 
ومالمحه�ا خاصة واألغنية تع�رّ عن هذا بطريقة 

غنائية مختلفة.
ع�ى صعي�د آخ�ر، ع�ّرت س�مية ع�ن س�عادتها 
بوجوده�ا يف باريس ضمن فعالي�ات الدورة األوىل 
من مهرجان أي�ام القاهرة للدراما العربية وس�ط 
كل هؤالء النجوم وإحياء حفل االفتتاح؛ فسعادتها 

ال توصف بهذا التكريم.

ليلى علوي تعترف في برنامج »صاحبة السعادة«
أع�ادت اإلعالمي�ة املرصي�ة، إس�عاد يونس، 
ذكريات عرشين عاما مضت، بجمعها أبطال 
املسلس�ل املرصي »حديث الصباح واملساء«، 
خالل برنامجها الشهر »صاحبة السعادة«، 
املسلس�ل  ذكري�ات  إىل  بامل�ايض  والرج�وع 
وكواليس�ه التي مر عليها زم�ن طويل. وبدأ 
النج�م أحمد خلي�ل يف رسد الذكري�ات، التي 
م�ر عليه�ا 20 عام�ا، ذاك�را موقف�ا له مع 
النجم�ة، لي�ى عل�وي، خالل تصوي�ر إحدى 
لقطات املسلسل، وفور انتهاء التصوير، وجد 
»عل�وي« تج�ري قائلة: »يال برسعة عش�ان 
أحمد خلي�ل عنده أوردر تان�ي«، معترا أنها 
كانت عى درجة عالية جدا من الرقي والذوق 
يف التعامل. مدح »خليل« ل�«علوي«، فتح بابا 
من الغزل والرومانس�ية بينهما خالل اللقاء، 
حيث ردت عليه قائلة: »أقوم أبوسك دلوقتي 
وال أعم�ل فيك إيه«، ثم فاجأت�ه بقولها: »لو 
كن�ت قابلتك بدري ش�وية كن�ت اتجوزتك«. 

تجدر اإلشارة إىل أن مسلسل »حديث الصباح 
واملس�اء«، هو مسلس�ل درام�ي مرصي من 
إنتاج ع�ام 2001، وش�ارك يف بطولته النجم 
امل�رصي أحمد خلي�ل، والفنانة لي�ى علوي، 
وعبل�ة كام�ل، ودالل عب�د العزي�ز، وخال�د 
النب�وي، والكثر من النج�وم واملمثلني، ومن 
إخراج أحمد صق�ر. وكان مهرجان البحرين 
الس�ينمائي، ق�د اختار املمثل�ة املرصية ليى 
علوي لرئاس�ة لجنة تحكيم مسابقة األفالم 
الروائي�ة، يف أوىل دورات�ه التي تنطلق ش�هر 
مارس املقبل، حيث تضم اللجنة يف عضويتها 
املمثل الس�عودي إبراهيم الحس�اوي والناقد 

البحريني أمني صالح.
وقال�ت إدارة املهرج�ان يف بي�ان: إن اختي�ار 
لي�ى علوي )58 عاما( ج�اء ملا تتمتع به من 
خرة يف املجال السينمائي، إىل جانب رئاستها 
وعضويته�ا للعدي�د م�ن لج�ان التحكيم يف 

مهرجانات دولية وخليجية وعربية.

ُيحيي الفنانان، ناصيف زيتون، ويارا، حفالً ضمن أمسيات »هال باملجاز« يف إمارة 
الش�ارقة، بتاريخ 27 مارس املقبل، حيث س�يقّدم »زيتون« مجموعًة متنوعة 

م�ن أغانيه، ث�م ُتطُل »ي�ارا«، بأغنياتها املتنوعة. الجدي�ر ذكره أن هذا 
س�يقية املرسح استضاف مجموعًة متنوعة من املواهب  ملو ا

نجم�ا عى م�دار العام�ني املاضيني؛ بم�ن فيهم 
لي�و املوس�يقى، اليونانية يان�ي، والالتينية  خو

ب�ي إغليس�ياس، باإلضافة لنجوم الطرب  لعر ا
ل محم�د عب�ده ومارس�يل خليف�ة،  ون�وا

الكويتية والفنان اإلماراتي حسني 
الجس�مي، بلقيس، راغب عالمة، 
محم�د عس�اف، نبي�ل ش�عيل، 
نجوى ك�رم، وماج�د املهندس، 

وغرهم من النجوم.
ُيذك�ر أن املرسح يوفر بيئة آمنة 
للعائالت، وت�م تجّهيزه بخيارات 

تناسب الجمهور من ذوي اإلعاقة، 
حيث يتوّفر لهم أماكن مناسبة لركن 

السيارات، إىل جانب وجود فريق مدرب 
بش�كل احرتايف عى مس�اعدتهم 

ومرافقتهم فيما يتعلق 
الجل�وس،  بأماك�ن 
يتس�نى  كم�ا 
إمكانية  للجمهور 
رشاء تذاكر الحفل 
iPlat ع�ر  اآلن 

او   numlist.ae
عن طريق مرسح 
املجاز يف الشارقة.

 
                 

طريق شائك وبوصلة 
معطوبة 

االنج�رار األعم�ى وراء األح�داث يطي�ح بالخي�ط والعصفور، 
واالنحي�از للبوصل�ة الت�ي تأخ�ذك اىل مس�اراتها دون معرفة 
األس�باب والنتائج يعني الس�قوط يف لّجة امل�وج دون أن تتعلم 

قواعد السباحة.
يف عاملن�ا الي�وم ثمة س�يناريوهات معلبة وجاه�زة ومصّدرة، 
ومش�اريع خطرة أعلنها أصحابها عى مرأى ومس�مع العالم 
أجم�ع، وألن ما يحدث يحم�ل من الخطورة الكث�ر، فالبد من 

مواجهته بحذر ودراية وذكاء.
عاملن�ا الي�وم، بعد ان اتضح�ت الصورة أكثر، يق�ف عى فوهة 
بركان خامل، فإذا ما انفجر وتصاعدت حممه، فس�وف يحرق 
م�ا تبقى م�ن األخرض واليابس، وس�تكون الطبق�ات الفقرة 
املعدمة ش�هية لنرانه، ومن يرس�م صورة ملون�ة جميلة إنما 
يحاول إطالق زغرودة يف مأتم، ومن يريد رس�م صورة س�وداء 
معتم�ة م�ن خ�الل عواطفه إنم�ا يح�اول اط�الق موجة من 
النواح يف عرس بهيج، فالظاهرة السياس�ية ال تفرس عى وفق 
العواط�ف الس�اذجة، وال مجال للنوايا املضمرة واملكش�وفة يف 

معرفة أبعادها وتأثرها.
الرصاع�ات الدموي�ة يف البل�د الواح�د، والحروب ب�ني البلدان، 
والخالف�ات الت�ي انقلب�ت اىل مس�تنقعات لألحق�اد والثارات، 
والترصيح�ات الت�ي تخ�رج علين�ا كل صباح، والت�ي تتضمن 
التهدي�د والوعي�د والتلوي�ح بالعص�ا الغليظ�ة، جميعها تنذر 
بوقوع فجيعة يف هذه املنطقة، وسيكون الذين ال حول لهم وال 

قوة أول الضحايا لتداعيات ما يحدث.
ما يزي�د الطني بلة، والصورة عتمة يتلخص يف ان السياس�يني 
الذين يدفعون األحداث باتجاه الهزيمة، اعتمدوا عى الساذجني، 
وب�دال من ان ينروا الدرب له�م، ويضعوهم أمام ما يحدث، بدأ 
كل واح�د من هؤالء السياس�يني يطفئ ش�معته ويمارس مع 
هؤالء طقوس الظالم لكسب ودهم، ومسايرة عواطفهم، وهي 
ظاه�رة ربما تح�دث ألول م�رة يف التاريخ الس�يايس الحديث، 
وأصبح الجمهور العريض يش�كل س�ياجا للس�يايس، وهو ال 
يمي�ز بني ليى وب�ني االربعني حرام�ي، وبهذا ظه�رت خارطة 
سياس�ية جديدة قائمة عى رصاع االجنحة، يف فضاء س�يايس 
واس�ع يعتقد كل جناح فيه أنه القادر عى تحقيق االنتصارات 
الباه�رة وإلحاق الرضر الفادح باآلخرين، وانه القادر عى دفع 
الحياة اىل بر االمان، وبدأ الجميع يدخل اىل عالم الوهم من خالل 

هتاف وتصفيق األسيجة الرثة من الشعب.
املشهد السيايس لعموم املنطقة يعاني أزمات حادة، وتصدعات 
خط�رة نتيجة تغلي�ب الهويات الفرعية ع�ى الهوية األم، مما 
خل�ق املزيد من التخندقات واالصطفافات التي أبعدت الش�عب 
عن مسار املصلحة الحقيقية املتمثلة باملصلحة الوطنية، حيث 
ال توجد مصلحة أخرى أعى من مصلحة الوطن والشعب، وإذا 
ما اس�تمرت حاالت التقاطع هذه، وازدادت درجة س�خونة 
األح�داث داخل ه�ذه الحاضنة، فس�تكون الفجيعة قد 

حلت، والحياة اتجهت نحو املجهول.
إىل اللقاء...

أكدت وسائل إعالمية تركية أن النجمة، 
هاندا أرتشيل، وافقت عى طلب الزواج 
ال�ذي تقدم ب�ه حبيبها املغن�ي الرتكي 
م�راد دالكليت�ش، وذلك بع�د فرتة عى 

إثارتهما للجدل حول عالقتهما.
وبحس�ب األخبار، فإن الثنائي يعكفان 
حالياً عى التحضر لحفل زفافهما الذي 
لم يحدد بعد مكان إقامته وموعده، كما 
أنهم�ا لم يخ�ران أحدا به�ذا املوضوع 
س�وى أصدقائهما املقربني، ويستعدان 
فع�ال لالنتق�ال إىل اإلقام�ة يف منزلهما 

الزوجي.
يذك�ر أن الثنائي كانا قد احتفال 
بعي�د الحب معا، وس�ط أجواء 
م�ن الرومانس�ية، والتي بدت 
عليهم�ا واضح�ة م�ن خ�الل 
الصورة التي نرشها مراد عر 
صفحت�ه الخاص�ة ع�ى أحد 
مواقع التواص�ل اإلجتماعي، 
وعلق عليها بقوله: »كل يوم 
ه�و يومنا! كيف ال يمكن أن 

يكون«.

تحاول، حال ال�رتك، الخروج من األزم�ات التي تعرّضت 
لها أرستها خالل الفرتة املاضية، سواء بسبب الخالفات 
بني والدتها منى السابر وجدتها مها الرتك، خاصة بعد 
أن قّرر كّل من حال وأشقائها نقل إقامتهم مع والدهم 
املنت�ج البحرين�ي، محم�د ال�رتك، أو بس�بب األزم�ات 
القضائية التي تالحق زوجة والدها نجمة أراب آيدول دنيا 
بطم�ة خالل الفرتة األخ�رة والتي تتجاهله�ا حال نهائياً 
وترفض الحديث عنها. وانتهت حال الرتك من تسجيل أحدث 
أعماله�ا الغنائية وهي م�ن كلمات ف�راس الحبيب وألحان 
وتوزي�ع ميثم ع�الء الدين، وتحمل اس�م »إش تب�ي مني«، 
لتعود بها إىل جمهورها بعد غيابها الفرتة املاضية النشغالها 
بالع�ام ال�درايس الذي من املق�رر إنهاؤه يف ش�هر أيار/مايو 
املقب�ل لتواص�ل بعده�ا تصوير أعماله�ا الغنائي�ة الجديدة. 
وكان�ت حال قد ش�اركت يف الفرتة األخرة م�ع النجوم العرب 
يف حف�ل يوم امليث�اق الوطن�ي يف البحرين؛ وهي امل�رة الثانية 
التي تش�ارك يف هذا الحفل بعد مشاركتها فيه منذ عامني. كما 
أطلّت ضيفة ضمن الحلقات األوىل للموسم الجديد من الرنامج 
الش�هر »كاربول كاريوك�ي بالعربي« مع هش�ام الهويش عر 
الشاش�ة الس�عودية sbc برفقة الفنانة اليمنية أروى.  ورّصحت 
حال عن بع�ض اآلراء الخاصة بها للمرة األوىل خالل الحلقة، حيث 

رفضت نهائياً أن تتزوج برجل يستغلّها مادياً أو تنفق عليه.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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