
الزوراء / يوسف سلمان:
اكدت كتل�ة تحال�ف س�ائرون النيابية ان 
الحكومة املقبلة هي حكومة محددة بفرتة 
زمني�ة وواجب�ات معين�ة، اهمه�ا ترشيع 
قان�ون املوازنة العامة وتوفري البيئة االمنة 
إلج�راء انتخاب�ات مبك�رة. وق�ال النائ�ب 
ع�ن التحالف جم�ال فاخر ل�” ال�زوراء“: 
ان “ البح�ث ع�ن مصال�ح ضيق�ة يف ظل 
االجواء الحالية هو امر يحسب عىل جميع 
االطراف التي تتبنى هذا النهج”. مشريا اىل 

ان “املرحلة حرجة، وعلينا جميعا الوقوف 
اىل جانب الحكومة املقبلة لتحقيق مطالب 
الجماهري”.واض�اف ان “الجماه�ري قالت 
كلمته�ا يف رف�ض املحاصص�ة والفس�اد، 
ونح�ن كممثلني للش�عب يف مجلس النواب 
ملزم�ون بتلبي�ة مطالب الش�عب العراقي 
كونه مصدر السلطات جميعا “. مشددا عىل 
ان “جلس�ة الربملان اليوم ستكون الفيصل 
الحاسم ونتائجها س�تمثل ثمرة تضحيات 
وم�ن  التظاه�ر،  س�احات  يف  الجماه�ري 

يتغاىض عن تلك التضحي�ات ال يريد الخري 
للعراق وش�عبه”. داعيا القوى السياس�ية 
اىل التن�ازل عن مصالحه�ا الخاصة خدمة 
للصال�ح العام.مقابل ذلك، كش�ف ممثل�و 
املك�ون املس�يح�ي عن حقيق�ة الخالفات 
يف  الوزاري�ة  الحقائ�ب  مرش�ح�ي  ح�ول 
التشكيلة التي يعتزم رئيس الوزراء املكلف 
محمد عالوي تقديمها اليوم الخميس امام 

الربملان ملنحها الثق�ة.

بغداد/ الزوراء:
وجه زعيم التيار الصدري، الس�يد مقتدى الصدر، أمس األربعاء، انتقادا 
ش�ديد اللهجة للسياس�يني كافة، معتربا أن العراق ابتيل بثلة سياس�ية 
فاس�دة م�ن جميع الطوائف تدع�ي االنتماء له. وقال الس�يد الصدر، يف 
تغريدة له: الحق يقال كما أن الله تعاىل ابتىل شيعة العراق بثلة سياسية 
فاس�دة تدعي االنتماء لهم، فقد ابتىل سنة العراق بثلة مماثلة.واضاف: 
لكن ال فاسدو الشيعة يمثلون الشيعة وال فاسدو السنة يمثلون السنة،  
ب�ل ال يمثلهم إال الصالحون، كما أن االكراد كذلك.وتابع الس�يد الصدر: 
نحن كعراقيني، س�نة وش�يعة واكرادا، اخوة ال يفرقنا السياس�يون، ال 
بفسادهم وال بإرهابهم وال بمفخخاتهم وال بظلمهم وال بسلطتهم  وال 

بمحاصصتهم  وال بتبعيتهم، بل حب الوطن يجمعنا.

بغداد/ الزوراء:
اعلن س�كرتري رئيس الوزراء، الفريق الركن محم�د حميد البياتي، 
تمديدا جديدا لس�اعات فتح املنطقة الخرضاء امام املواطنني.وقال 
البيات�ي، يف حديث صحفي: انه “تقرر تمديد س�اعات فتح املنطقة 
الخرضاء وس�ط بغداد امام املواطنني”. واضاف ان “س�اعات فتح 
املنطقة س�تكون من الساعة السادسة صباحا ولغاية ال�12 ظهرا، 

ومن الساعة الثانية ظهرا ولغاية ال�10 مساء”.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
انته�ت، أمس األربعاء، مراس�م دف�ن الرئيس املرصي األس�بق، محمد 
حس�ني مبارك، الذي أجريت له جنازة عسكرية، ووري الثرى يف مقابر 
العائل�ة بمرص الجدي�دة رشق القاه�رة، فيما كش�فت وثيقة مرصية 
رس�مية س�بب الوفاة. وتم تش�ييع جثمان الرئيس األس�بق، يف جنازة 
عس�كرية، ام�س األربع�اء، من مس�جد املش�ري طنط�اوي يف القاهرة 

الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السييس.

بغداد/ الزوراء:
وجه�ت وزارة الخارجي�ة س�فارات الع�راق يف س�بع دول ع�ن 
ايقاف منح س�مات الدخول للوافدين.وقال املُتحّدث باسم وزارة 
الخارجّي�ة، أحم�د الصّح�اف، يف بيان لل�وزارة تلق�ت” الزوراء” 
نس�خة منه : إن”وزير الخارجية وجه سفارات العراق يف الصني 
وإي�ران وتايلند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا وس�نغافورة 
بإيق�اف من�ح س�مات دخ�ول للوافدين”.وأض�اف أن “الوزي�ر 
استثنى العراقيني الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيني 
العاملني يف البعثات الدبلوماس�ية، والوفود الرسمية، رشيطة أن 
يخضعوا إلج�راءات وزارة الصحة”.وتاب�ع أنه”بقدر تعلق األمر 
ب�وزارة الخارجي�ة، يف م�ا يخص مضم�ون ق�رارات لجنة األمر 
الديوان�ي رقم 55 لس�نة 2020 ، وج�ه وزي�ر الخارجّية بالعمل 
بم�ا جاء بالنقطة ثانياً من القرار، واس�تمرار تمديد إيقاف منح 
سمات الدخول للوافدين األجانب بصورة مبارشة أو غري مبارشة 
م�ن جمهورّيتي الصني وإيران إىل إش�عار آخر، والعمل بالنقطة 
ثالثاً بإيقاف منح س�مات الدخ�ول إىل الوافدين بصورة مبارشة 
أو غ�ري مبارشة من ال�دول )تايلند، وكوري�ا الجنوبّية، واليابان، 

وإيطاليا، وسنغافورة( وإىل إشعار آخر أيضاً”.

سائرون لـ         : احلكومة املقبلة حمددة بفرتة زمنية وواجبات معينة

السيد الصدر: العراق ابتلى بثلة 
سياسية فاسدة من مجيع الطوائف 

متديد ساعات فتح املنطقة 
اخلضراء أمام املواطنني

جثمان مبارك يوارى حبضور 
السيسي  

العراق يوجه مبنع منح 
تأشريات مسات الدخول 
للوافدين من سبع دول

استمرار اخلالفات حول املرشحيـن للكابينة الوزارية 

رئيس جملس االدارة 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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صفحة

السعر 500 دينار غري خمصصة للبيع

الزوراء/ حسني فالح:
من املؤمل ان يعقد مجلس النواب، ظهر اليوم 
الثقة  ملنح  االستثنائية  الجلسة  الخميس، 
لحكومة رئيس الوزراء املكلف محمد  توفيق 
السري  النواب  مجلس  تسلم  وفيما  عالوي، 
الذاتية ملرشحي الحقائب الوزارية يف تشكيلة 
الوزراء  رئيس  يعتزم  التي  املؤقتة  الحكومة 
الثقة  ملنحها  الربملان  امام  تقديمها  املكلف 
اسماء  بعض  عن  ترسيبات  كشفت  اليوم، 
انتقد  بينما  الوزارية،  الكابينة  مرشحي 
االتحاد الوطني الكردستاني املنهاج الوزاري 
تطرقه  لعدم  عالوي  توفيق  محمد  لحكومة 
واربيل.وكشفت  بغداد  بني  العالقة  للملفات 
الكابينة  مرشحي  ابرز  عن  مطلعة  مصادر 
الوزارية لرئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
جلسة  يف  الربملان  اىل  سيقدمها  الذي  عالوي 
التصويت.وقالت  لغرض  الخميس  اليوم 
الوزارية  الكابينة  ان  ل�”الزوراء”:  املصادر 
لحقيبة  البناء  الصاحب  عبد  زينب  ضمت 
العطار  االمري  عبد  وشاكر  االتصاالت، 
لحقيبة الزراعة، ويوسف محمود املشهداني 
عبد  وجاسب  واملعادن،  الصناعة  لحقيبة 
املصادر:  الكهرباء.واضافت  لحقيبة  الزهرة 
الدوري  وليد  احمد  ايضا  الكابينة ضمت  ان 
لحقيبة الشباب والرياضة، وخالد الجغيفي 
التخطيط،  لحقيبة  صالح  محمد  مظهر  او 
الصحة،  لحقيبة  الله  الخري  زكي  ومرض 
ومازن الحكيم لحقيبة الرتبية، بينما الثقافة 

الخياط  ومزاحم  الهاشمي،  واثق  للمرشح 
لحقيبة التعليم العايل والبحث العلمي، وباسم 
واملهجرين. الهجرة  لحقيبة  انطوان  جميل 
عبد  قيص  املرشح  ان  اىل:  املصادر  واشارت 
الجلبي  وحسني  الدفاع،  لحقيبة  املحسن 
الخزرجي  كاظم  ورياض  النفط،  لحقيبة 
حبيب  وجابر  واالعمار،  االسكان  لحقيبة 
جابر الحميداوي لحقيبة الخارجية، واحمد 

العمل  حقيبة  بينما  النقل،  لحقيبة  مكي 
سندس  للمرشحة  االجتماعية  والشؤون 
عمر البريقدار، واملوارد املائية للمرشح نظري 
نيابية  مصادر  االنصاري.وبحسب  عباس 
ملرشحي  الذاتية  السري  تسلم  الربملان  فإن 
عىل  الجديدة  للحكومة  الوزارية  الكابينة 
امل ان يتم التصويت عليها يف جلسة اليوم.
الكردستاني  الوطني  االتحاد  انتقد  بدوره، 

توفيق  محمد  لحكومة  الوزاري  املنهاج 
بني  العالقة  للملفات  تطرقه  لعدم  عالوي 
بغداد واربيل، فيما رجح عدم تمرير الكابينة 
النائب  وقال  الكتل.  اتفاق  لعدم  الحكومية 
شريوان  الكردستاني،  الوطني  االتحاد  عن 
مريزا، يف حديث ل�”الزوراء”: ان لدى بعض 
الكتل السياسية، السيما الكردية، مالحظات 
به  تقدم  الذي  الوزاري  املنهاج  حول  عدة 

توفيق عالوي.  املكلف محمد  الوزراء  رئيس 
الفتا اىل: ان املنهاج لم يتطرق حول املشاكل 
حكومتي  بني  العالقة  وامللفات  والخالفات 
اقليم كردستان واالتحادية.واضاف: كما ان 
االقليم  مستحقات  حول  يتطرق  لم  املنهاج 
املالية ومستحقات فالحي االقليم، وكذلك لم 
البيشمركة وتضحياتها ضد عصابات  يذكر 
داعش االرهابية، فضال عن املناطق املتنازع 
140 من الدستور. مؤكدا:  عليها وفق املادة 
ان رئيس الوزراء املكلف ربما غري مدرك تماما 
واالقليم،  املركز  بني  الخالفات  حجم  حول 
امللفات  تلك  إلنهاء  رؤية  لديه  وليست 
املبكرة  االنتخابات  ان  اىل:  العالقة.واشار 
بها  مطلب جماهريي وشعبي، حيث طالب 
املتظاهرون واملرجعية الدينية وحتى القوى 
السياسية، فال بد من رئيس الوزراء املكلف 
املناسبة  الظروف  لتهيئة  خطة  يضع  ان 
املفوضية  مع  والتنسيق  االنتخابات  إلجراء 
اجرائها. موعد  لتحديد  لالنتخابات  العليا 

السياسية  املكونات  اغلب  ان  مريزا:  واكد 
الكابينة  تشكيل  آلية  حول  مالحظات  لديها 
محمد  تكليف  آلية  حول  وكذلك  الحكومية، 
الكابينة  تمرير  توفيق عالوي. مرجحا عدم 
اليوم  جلسة  يف  الوزاري  واملنهاج  الوزارية 
بذلك،  سيايس  اتفاق  وجود  لعدم  الخميس 
عىل الرغم من ان هناك محاوالت ومفاوضات 
بني الكتل للوصول اىل توافق بشأن التصويت 

ملنح الثقة.

جلسة استثنائية اليوم للتصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء املـُكلف وحكومته 
جملس النواب يتسلم السري الذاتية ملرشحي الكابينة الوزارية وعالوي أمام اختبار صعب حتت قبة الربملان
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بكني/ متابعة الزوراء:
املصابني  ضحايا  حصيلة  ارتفاع  رغم 
عدد  أن  إال  الصني،  يف  “كورونا”  بفريوس 
اليومني  يف  تراجعا  شهد  اليومي  الوفيات 
األخريين مقارنة باأليام السابقة، حيث تم 
ال�24 ساعة،  52 حالة وفاة خالل  تسجيل 
فيما أعلنت منظمة الصحة العاملية تسجيل 

80980 إصابة بفريوس كورونا الجديد يف 33 
دولة حول العالم.وقالت السلطات الصينية، 
الكلية  الوفيات  حصيلة  إن  األربعاء،  امس 
ارتفعت  البالد  داخل  “كورونا”  بفريوس 
خالل ال�24 ساعة األخرية إىل 2715 شخصا، 
حالة. و64  78ألفا  املصابني  عدد  بلغ  فيما 
أنه  الوطنية بالصني،  وأعلنت لجنة الصحة 

وفقا للبيانات األخرية ل�31 إقليما، تم تأكيد 
“كورونا”،  بفريوس  جديدة  حالة   52 وفاة 
 2715 إىل  للوفيات  اإلجمايل  العدد  لريتفع 
إىل  املؤكدة  الجديدة  واإلصابات  شخصا، 
ألفا و745   29 ألفا و64 حالة، وشفاء   78

شخصا بعد معالجتهم”.

منظمة الصحة العاملية: 80 ألفا و980 إصابة بفريوس “كورونا” يف 33 دولة

ص 6علي عدنان: منتخب أسود الرافدين قادر على التأهل ملونديال قطراجلامعة العربية جتدد دعوتها إىل وقف العمليات العسكرية يف ليبيا ص 2

 

بغداد/ الزوراء:
ع�ّد رئيس ال�وزراء املكل�ف، محمد 
توفي�ق ع�الوي، اج�راء انتخاب�ات 
لتج�اوز  االمث�ل  الح�ل  مبك�رة 
مش�كالت البل�د، وفيم�ا اعل�ن أن 
التصويت عىل الكابين�ة الحكومية 
س�يكون اليوم الخميس، مشريا اىل 
ان البالد س�تطوي الي�وم »صفحة 
املحاصصة«.وكت�ب عالوي تغريدة 
تابعته�ا  »توي�رت«،  موق�ع  ع�ىل 
»الزوراء«: »اليوم الخميس بمشيئة 
الل�ه س�يكون التصوي�ت ع�ىل أول 
كابينة من مرشحني مستقلني أكفاء 
ونزيهني، س�يعيدون للشعب حقه 
وللع�راق هيبته«.واض�اف »الي�وم 
الخمي�س موعد إلتقاء الرشفاء من 
أعض�اء مجل�س الن�واب أصح�اب 
املواق�ف الوطني�ة الذي�ن صم�دوا 

أمام التحديات الكبرية مع الش�عب 
الذي قاوم القتل والقمع«، بحس�ب 
تعبريه.وتاب�ع عالوي قائال: »اليوم 
س�ويا، ش�عبا ونواب�ا ومرش�حني 
وقوى سياس�ية وطنية، س�نطوي 
صفح�ة املحاصص�ة، ونتطل�ع إىل 
ع�راق حر ق�وي وأبي«.ويف س�ياق 
اخ�ر، عق�د رئيس ال�وزراء املكلف، 
محمد توفي�ق عالوي، اجتماعا مع 
تحالف القوى العراقية.وقال مصدر 
سيايس: إن »عالوي حرض إجتماعاً 
مع تحال�ف القوى العراقي�ة، بناًء 
ع�ىل دع�وة القي�ادي يف التحال�ف 
أس�امة النجيفي« وأضاف املصدر: 
أن »رئي�س الوزراء املكل�ف يرى يف 
اقامة انتخابات مبكرة، الحل االمثل 
لتجاوز جميع املش�كالت التي تمر 

عىل البالد«.

أكد أن البالد ستطوي اليوم »صفحة احملاصصة«

عالوي: إجراء انتخابات مبكرة احلل 
األمثل لتجاوز مشكالت البلد

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت ثماني محافظات عراقية تعطيل الدوام يف املدارس لفرتات مختلفة، بسبب املخاوف من 
انتش�ار كورونا، بعد أن تم تش�خيص إصابة 4 أفراد بالفريوس يف يف كركوك.وقال مصدر: ان 
محافظات النجف وكركوك ودياىل وصالح الدين وأربيل ودهوك والس�ليمانية ونينوى، قررت 
تعطي�ل الدوام لف�رتات مختلفة عقب اإلعالن عن إصابات بف�ريوس كورونا يف العراق.ويأتي 
قرار تعليق الدوام لفرتات مختلفة، بعد إعالن وزارة الصحة العراقية تش�خيص إصابة أربعة 
مواطن�ني من عائل�ة واحدة عائدة من إيران بف�ريوس كورونا املس�تجد يف محافظة كركوك 
الواقع�ة يف ش�مال البالد.ووفقا لبيان ال�وزارة، فقد “تم تطبيق الحج�ر الصحي عىل العائلة 
والفحص الطبي من قبل األجهزة الطبية والصحية املختصة، وأظهرت نتائج التحليل إصابة 
تلك العائلة بفريوس كورونا املس�تجد”.بدوره، أعل�ن محافظ كركوك، راكان الجبوري، البدء 

بتنفيذ خطة طارئة بعد ظهور اإلصابات األربع، وأكد “اتخاذ التدابري كافة ملنع انتشاره”.

مثاني حمافظات عراقية توقف 
الدوام بسبب فريوس “كورونا”

تفاصيل ص 2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، حصول موافقة 
وزي�رة الرتبية، س�ها خلي�ل العيل بك، ع�ىل تمديد 
عطلة نصف السنة لتالميذ وطلبة محافظتي بغداد 
والبرصة ملدة اسبوع واحد.وقالت الوزارة، يف بيان: 
»حصل�ت موافقة وزيرة الرتبية، س�ها خليل العيل 
ب�ك، عىل تمديد عطلة نصف الس�نة لتالميذ وطلبة 
محافظت�ي بغ�داد والب�رصة مل�دة اس�بوع واحد.

وأوضحت أن »قرار التعطيل جاء كإجراء احرتازي 
وحفاظ�ا عىل صح�ة طلبتنا وتالميذن�ا االعزاء اثر 
تسجيل حاالت مؤكدة بفايروس كورونا يف البالد«.

الرتبية متدد عطلة نصف 
السنة يف بغداد والبصرة
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سياسة

استمرار اخلالفات حول املرشحيـن للكابينة الوزارية 

حتالف سائرون لـ         : احلكومة املقبلة حمددة بفرتة زمنية 
وواجبات معينة

اجلامعة العربية جتدد دعوتها إىل وقف العمليات العسكرية يف ليبيا 

حملالن سياسيان لـ         : عالوي وضع برناجما ذا “طموحات عالية” 

جثمان الرئيس املصري األسبق يوارى الثرى شرق القاهرة حبضور السيسي  
وثيقة رمسية تكشف سبب وفاة مبارك

عبداملهدي يبحث مع بالسخارت 
التطورات السياسية وجهود 

تشكيل احلكومة

البنتاغون: روسيا الدولة الوحيدة اليت متثل 
خطرا وجوديا على الواليات املتحدة

السودان يتخذ خطوة جديدة من 
أجل رفع امسه من “قائمة اإلرهاب”

حمافظ بغداد يؤكد خلو العاصمة 
من “كورونا”

عالوي: سنالحق قتلة املتظاهرين 
حتى تتم إحالتهم على حماكم علنية

الزوراء / يوسف سلمان:
النيابية  سائرون  تحالف  كتلة  اكدت 
حكومة  هي  املقبلة  الحكومة  ان 
محددة بفرتة زمنية وواجبات معينة، 
العامة  املوازنة  قانون  ترشيع  اهمها 
وتوفري البيئة االمنة إلجراء انتخابات 

مبكرة .
جمال  التحالف،  عن  النائب  وقال 
فاخر، لـ” الزوراء “: ان “البحث عن 
مصالح ضيقة يف ظل االجواء الحالية 
االطراف  جميع  عىل  يحسب  امر  هو 
اىل  مشريا  النهج”.  هذا  تتبنى  التي 
جميعا  وعلينا  حرجة،  “املرحلة  ان 
املقبلة  الحكومة  جانب  اىل  الوقوف 

لتحقيق مطالب الجماهري”.
كلمتها  قالت  “الجماهري  ان  واضاف 
يف رفض املحاصصة والفساد، ونحن 
النواب  مجلس  يف  للشعب  كممثلني 
الشعب  مطالب  بتلبية  ملزمون 
العراقي كونه مصدر السلطات جميعا 
“. مشددا عىل ان “جلسة الربملان اليوم 
ونتائجها  الحاسم،  الفيصل  ستكون 
يف  الجماهري  تضحيات  ثمرة  ستمثل 
عن  يتغاىض  ومن  التظاهر،  ساحات 
للعراق  الخري  اليريد  التضحيات  تلك 

اىل  السياسية  القوى  داعيا  وشعبه”. 
التنازل عن مصالحها الخاصة خدمة 

للصالح العام.
املكون  ممثلـو  كشف  ذلك،  مقابل 

الخالفات  حقيقة  عن  املسيحـي 
الوزارية يف  الحقائب  حول مرشحـي 
الوزراء  رئيس  يعتزم  التي  التشكيلة 
اليوم  تقديمها  عالوي  محمد  املكلف 

الخميس امام الربملان ملنحها الثقـة.
النائب  الرافدين،  كتلة  رئيس  وذكـر 
صحفي:  ترصيح  يف  كنا،  يونادم 
يلتزم  لم  املكلف  الوزراء  “رئيس  ان 

بأن  سابقا  تم  الذي  االويل  باالتفاق 
وزراء  تضم  محايدة  حكومته  تكون 
“عالوي  ان  اىل  مشريا  مستقلني”. 
عاميل  وفق  الجدد  مرشحيه  اختار 
الكتل  ونحن،  والنزاهة،  الكفاءة 
كونهم  برضورة  ابلغناه  السياسية، 

حياديني مستقلني ايضا “.
الرتشيحات  “اغلب  ان  واضاف 
املطروحة حاليا للحقائب الوزارية ال 
واملواصفات،  الرشوط  عليها  تنطبق 
بل  تماما  مستقلني  غري  فبعضهم 
متحزبني، واخرون يحملون جنسيات 
مزدوجة، وغريهم شخصيات فاشلة 
ضمن  سابقا  االنتخابات  خاضت 
قوائم حزبية”. مبينا ان “االجتماعات 
الحالية مع عالوي تحاول معالجة هذا 
الخلل برتشيح شخصيات مستقلـة، 
عىل  نصوت  لن  االمر  ينجح  لم  وإذا 

منح الثقة لهذه التشكيلة املؤقتة“.
واوضح ان “ عالوي يسعـى الن يقدم 
االنقسام  لكن  كاملة،  وزارية  كابينة 
واستمرار الحوارات مع الكتل الكردية 
باالتفاق  رهنا  االمر  يجعل  والسنية 

النهائي من عدمـه“.

القاهرة/ متابعة الزوراء:

رضورة  إىل  دعوتها  العربية  الدول  جامعة  جددت 

يف  العسكرية  للعمليات  دائم  وقف  إىل  التوصل 

ليبيا.

وثمنت الجامعة، يف بيان لها، ما تحقق من تقدم 

يف الجولة الثانية من املحادثات التي جرت بجنيف 

الطرفني  بني  املشرتكة  العسكرية  اللجنة  إطار  يف 

لوقف  رسمي  اتفاق  إىل  التوصل  مساعي  إطار  يف 

إطالق النار بني الجانبني، حسب “بوابة أفريقيا” 

اإلخبارية.

بإعالن  ترحيبها  عن  العربية  الجامعة  وعربت 

البعثة األممية يف ليبيا عن إعداد الطرفني الليبيني 

ملسودة  املشرتكة  العسكرية  اللجنة  يف  املشاركني 

اتفاق وقف إطالق النار، مطالبة برسعة استكمال 

املباحثات الدائرة إلقرارها، واالتفاق عىل ترتيبات 

النار  إطالق  وقف  ومراقبة  إلنفاذ  وشاملة  دائمة 

والتحقق من االلتزام به.

لجميع  العربية  الجامعة  “مساندة  البيان  وأكد 

املساعي الرامية لحلحلة األزمة الليبية بمساراتها 

واالقتصادية  والسياسية  واألمنية  العسكرية 

التي  برلني  قمة  يف  عليه  التوافق  تم  ما  وفق  عىل 

املايض”.  الثاني  كانون  يناير/   19 يوم  عقدت 

مخرجات  لتنفيذ  جهودها  “مواصلة  إىل  مشرية 

قمة برلني بما يف ذلك لجنة املتابعة الدولية والتي 

تستعد الجامعة لتويل رئاستها املشرتكة مع البعثة 

األممية واستضافة اجتماعها الثاني عىل مستوى 

كبار املسؤولني خالل أبريل/ نيسان املقبل”.

الوفاق  لحكومة  الرئايس  املجلس  رئيس  وكان 

عجز  من  “أمله  عن  أعرب  الرساج،  فايز  الليبية، 

العدوان  لبحث  جلسة  عقد  عن  العربية  الجامعة 

الذي يشنه خليفة حفرت عىل العاصمة طرابلس”.

الدولة،  مؤسسات  يف  حادا  انقساما  ليبيا  وتعاني 

والجيش  النواب  مجلس  يديره  الذي  الرشق  بني 

الغرب  املشري خليفة حفرت، وبني  بقيادة  الوطني 

برئاسة  الوفاق  لحكومة  الرئايس  املجلس  حيث 

فايز الرساج، وهي الحكومة املعرتف بها دوليا إال 

أنها لم تحظ بثقة الربملان.

ومحيطها،  طرابلس  الليبية  العاصمة  يف  وتدور 

املايض،  العام  من  نيسان  أبريل/  من  الرابع  منذ 

الليبي وقوات  الجيش  معارك متواصلة بني قوات 

تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتىل وآالف 

الجرحى.

بغداد / ليث جواد:

الغراوي،  قاسم  السيايس،  املحلل  رجح 

اىل  اليوم،  املقررة  الربملان  جلسة  تأجيل 

انقسام  إىل  السبب  عازيا  املقبل،  االسبوع 

التي  الوزارية  الكابينة  بشأن  الربملان 

يعتزم رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق 

فيما  عليها،  للتصويت  تقديمها  عالوي، 

ان  الكندي،  هاشم  السيايس،  املحلل  عّد 

الربنامج الحكومي الذي وضعه األخري فيه 

طموحات عالية بوعود غري ملزمة للتنفيذ، 

الفرتة  بقرص  يتذرع  قد  اخفاقه  حال  ويف 

الزمنية.

يف  الغراوي،  قاسم  السيايس،  املحلل  وقال 

حديث لـ”الزوراء”: من املرجح تأجيل جلسة 

الربملان املقررة اليوم، اىل االسبوع املقبل، ألن 

الكتل السياسية لغاية اآلن غري متفقة عىل 

ان  املفرتض  من  التي  الحكومية  التشكيلة 

يقدمها اليوم محمد توفيق عالوي. مبينا: أن 

الربملان منقسم بشأن كابينة عالوي، فقسم 

الحلبويس،  محمد  بقيادة  املحور،  كتلة  من 

الجانب  معه  ويتفق  للحكومة  معارضون 

الكردي، يف حني ان القوى الشيعية معظمها 

متفقة عىل تمريرها باألغلبية املريحة، كما 

اعلن عن ذلك هادي  العامري.

وأضاف الغراوي: أن التصويت عىل الحكومة 

اتفاق  لحني  املقبل  االسبوع  اىل  يؤجل  قد 

يعني  مما  بينها،  فيما  السياسية  الكتل 

عملية  حدد  الذي  للدستور  جديدا  خرقا 

يوما،   30 خالل  الوزارية  الكابينة  تشكيل 

وهي مهلة تنتهي بعد 48 ساعة من اليوم 

الخميس.

فقال  الكندي،  هاشم  السيايس،  املحلل  أما 

اليوم من  إن جلسة  لـ”الزوراء”:  يف حديث 

القسم  عىل  التصويت  تشهد  ان  املحتمل 

16-15 وزارة عىل  االكرب من الوزراء بواقع 

السيايس  الحراك  أن  مبينا:  تقدير.  ابعد  

وكواليس املفاوضات ستستمر لحني انتهاء 

من  ساعة   48 بعد  أي  الدستورية،  املهلة 

جلسة اليوم.

جمعه  اعلن   عالوي   أن  الكندي:  واوضح 

الوزارية  الكابينة  لتمرير  الكافية  االصوات 

التي ستمكنه من تمرير حكومته داخل قبة 

العديد  ان  اىل:  الفتا  الثقة.  ومنحها  الربملان 

املهلة  تجاوز  تريد  ال  السياسية  الكتل  من 

تجاوزها  الن  يوما   30 املحددة  الدستورية 

الكتل  قبل  من  عليه  السكوت  يمكن  ال 

ينافس  من  هناك  ان  خاصة  السياسية، 

ويطمع باملنصب، وهذا ما اشار اليه رئيس 

الوزراء املكلف بتغريدته األخرية.

مكونات  وبعض  الكردية،  الكتل  أن  وتابع: 

وغري  االنتخابي  استحقاقها  تريد  املحور، 

التي  الحالية  الحكومة  تشكيل  بآلية  راغبة 

املكوناتية،  املحاصصة  عىل  فيها  اعتمد 

تسعى  التي  السياسية  املحاصصة  وليس 

اليها تلك االطراف.

تريد  السياسية  الكتل  أن  الكندي:  وبنّي 

الحصول عىل االمتيازات نفسها التي حصلت 

عليها يف حكومة عادل عبد  املهدي او يشء 

سيواجه  الذي  االكرب  والتحدي  لها،  مقارب 

عالوي هو مدى تعاون الربملان مع حكومته 

الربنامج  ان  معتربا:  املقبلة.  املرحلة  يف 

الحكومي الذي وضعه فيه طموحات عالية 

بوعود غري ملزمة للتنفيذ، ويف حال اخفاقه 

بالتنفيذ قد يتذرع بقرص الفرتة الزمنية.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 

دفن  مراسم  األربعاء،  أمس  انتهت، 

الرئيس املرصي األسبق، محمد حسني 

مبارك، الذي أجريت له جنازة عسكرية، 

بمرص  العائلة  مقابر  يف  الثرى  ووري 

كشفت  فيما  القاهرة،  رشق  الجديدة 

وثيقة مرصية رسمية سبب الوفاة. 

األسبق،  الرئيس  جثمان  تشييع  وتم 

يف جنازة عسكرية، امس األربعاء، من 

القاهرة  يف  طنطاوي  املشري  مسجد 

الفتاح  عبد  الرئيس  بحضور  الجديدة، 

املسؤولني  من  كبري  وعدد  السييس، 

فيما  بالدولة،  والحاليني  السابقني 

للمشاركة  املرصيني  مئات  اصطف 

عدة  إطالق  وجرى  الدفن،  مراسم  يف 

قذائف مدفعية تكريما له. 

حسني  محمد  األسبق،  الرئيس  وُتويف 

الثالثاء،  االول  أمس  صباح  مبارك، 

عن عمر ناهز الـ92 عاًما، بعد رصاع 

طويل مع املرض

يف  الحداد  الجمهورية  رئاسة  وأعلنت 

ثالثة  ملدة  الجمهورية،  أنحاء  جميع 

أيام، اعتباًرا من امس األربعاء.

ترصيح  املرصية  السلطات  وأصدرت 

الدفن الخاص بالرئيس األسبق حسني 

عن  الثالثاء  املنية  وافته  الذي  مبارك 

لتشييع  تمهيدا  عاما   92 يناهز  عمر 

جثمانه ودفنه األربعاء.

أن  عن  الدفن  ترصيح  كشف  ذلك،  إىل 

الوفاة حدثت بسبب “قصور مزمن يف 

وأنه  القلب”،  يف  أذنية  ورفرفة  الكىل 

تويف يف مستشفى الجالء العسكري.

أن  الترصيح  بيانات  من  تبني  كما 

مبارك  سكرتري  هو  بالوفاة  أبلغ  الذي 

الخاص، حسني محمد عيل.

وكان قد أعلن عن وفاة الرئيس املرصي 

عن  الثالثاء،  مبارك،  حسني  األسبق 

عمر يناهز 92 عاماً.

العناية  يف  يرقد  األسبق  الرئيس  وكان 

املركزة وتدهورت حالته الصحية، فجر 

الثالثاء، وأبلغ األطباء األرسة أن حالته 

أجهزة  أغلب  توقف  بعد  جدا  حرجة 

الجسم الحيوية عن العمل، حتى لفظ 

أنفاسه األخرية.

مرص،  يف  الجمهورية  رئاسة  ونعت 

قادة  كأحد  لوطنه  قدمه  “ملا  مبارك، 

حيث  املجيدة،  أكتوبر  حرب  وأبطال 

توىل قيادة القوات الجوية أثناء الحرب 

لألمة  والعزة  الكرامة  أعادت  التي 

العربية”.

املرصية  املسلحة  القوات  نعت  كما 

“تنعى  فيه:  جاء  بيان،  يف  مبارك 

القيادة العامة للقوات املسلحة ابناً من 

أكتوبر  حرب  قادة  من  وقائداً  أبنائها 

لجمهورية  األسبق  الرئيس  املجيدة 

مبارك  حسني  محمد  العربية  مرص 

الذي وافته املنية صباح اليوم، وتتقدم 

املسلحة  القوات  ولضباط  ألرسته 

ولجنودها بخالص العزاء، وندعو املوىل 

بواسع  يتغمده  أن  وتعاىل  سبحانه 

رحمته”.

الرئيس  النواب  مجلس  نعى  بدوره، 

املرصي الراحل، واصفاً إياه كأحد قادة 

حرب أكتوبر، وكذلك مجلس الوزراء.

بغداد/ نينا :
لألمني  الخاصة  املمثلة  مع  عبداملهدي،  عادل  الوزراء،  مجلس  رئيس  بحث 
العام لألمم املتحدة يف العراق، جينني هينيس بالسخارت، التطورات السياسية 

وجهود تشكيل الحكومة.
السياسية  التطورات  الوزراء: ”انه جرى بحث  لرئيس  املكتب اإلعالمي  وذكر 
وجهود تشكيل الحكومة، اىل جانب تعزيز عالقات التعاون بني العراق ومنظمة 
االقتصادي  ونموه  واستقراره  العراق  ألمن  دعمها  وإستمرار  املتحدة،  األمم 

وتحقيق تطلعات شعبه”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
الجنرال  األمريكية،  املسلحة  للقوات  املشرتكة  األركان  هيئة  رئيس  رصح 
مارك مييل، بأن روسيا تعد الدولة الوحيدة يف العالم التي تمثل خطرا حقيقيا 

عىل وجود الواليات املتحدة.

امس  األمريكي،  النواب  مجلس  أمام  استماع  جلسة  خالل  مييل،  وقال، 
األربعاء: إن “روسيا تعد الدولة الوحيدة يف العالم التي تمثل خطرا حقيقيا 

وجديا عىل وجود الواليات املتحدة”.
وأشار إىل: أن روسيا قادرة عىل تدمري الواليات املتحدة، وأن الواليات املتحدة 
بدورها قادرة عىل تدمري روسيا. مضيفا: أن البلدين يعرفان ذلك، ويف ذلك 

يكمن سبب الردع املتبادل.
مضيفا:  برسعة،  تتطور  الصينية  النووية  القدرات  أن  إىل  مييل  لفت  كما 
“بالتايل يعد تحديث قواتنا النووية أساسا ألمن الواليات املتحدة يف السنوات 
القادمة... ونحن اآلن يف املرحلة التي نحتاج فيها إىل تحديث الثالثي النووي 
يف  أمننا  لضمان  االسرتاتيجية(،  والقاذفات  والغواصات  )الصواريخ  لدينا 

املستقبل”.
واعرتف الجنرال بأن هذا األمر باهظ الثمن، لكنه رضوري بالنسبة لضمان 

أمن الواليات املتحدة.

السودان/ متابعة الزوراء:
التفاوض  السودانية  الحكومة  أعلنت 
سفارتي  تفجريي  ضحايا  أرس  مع 
يف  وتنزانيا  كينيا  يف  املتحدة  الواليات 
معقول. تعويض  إىل  للتوصل   ،1998
الناطق  السوداني،  اإلعالم  وزير  وقال 
الحكومة، فيصل محمد صالح،  باسم 
إن “الخرطوم ستتبع النهج نفسه الذي 
ضحايا  أرس  قضية  معالجة  يف  اتبعته 
مع  للتفاوض  كول،  األمريكية  املدمرة 
أرس ضحايا تفجريي سفارتي الواليات 
السالم، بهدف  املتحدة يف نريوبي ودار 
تتمكن  معقول  تعويض  إىل  التوصل 
حكومة السودان من الوفاء به”، وذلك 
حسب وكالة األنباء السودانية “كونا”.
وشعبه  السودان  “أن  فيصل  وأضاف 
األحداث.  هذه  عن  مسؤولني  غري 
معها  تتعامل  الحكومة  أن  إىل  مشريا 
باعتبارها أمرا واقعا صدر من محكمة 
رشوط  من  واحدا  وأصبح  أمريكية، 
ميض  البالد.وأكد  عن  العقوبات  رفع 
أرس  مع  التفاوض  يف  قدما  الحكومة 
اتفاق  إىل  للتوصل  السفارتني،  ضحايا 
مع  تم  الذي  باالتفاق  شبيه  مناسب 
أرس ضحايا املدمرة األمريكية “كول”.

شهدت   ،1998 آب  أغسطس/  ويف 
من  كل  يف  املتحدة  الواليات  سفارتا 
دار السالم ونريوبي، تفجريات يف وقت 
السنوية  الذكرى  مع  بالتزامن  واحد، 

األمريكية  القوات  لقدوم  الثامنة 
املدمرة  تعرضت  السعودية.كما  إىل 
كول”،  إس  إس  “يوس  األمريكية 
تنظيم  قبل  من  انتحاري  لهجوم 
جنوبي  عدن  ميناء  ساحل  يف  القاعدة 
من   17 مقتل  عن  أسفر  ما  اليمن، 
 13 ويف  آخرين،   39 وجرح  طاقمها، 
فرباير/ شباط الجاري، أعلن السودان 
توقيع اتفاقية تسوية مع أرس ضحايا 
حادثة تفجري املدمرة “كول”، الستيفاء 
قائمة  من  البالد  اسم  إزالة  رشوط 
الدول الراعية لإلرهاب.ويف 28 يونيو/ 
2019، وافقت املحكمة العليا  حزيران 
تطالب  دعوى  نظر  عىل  األمريكية 
بعقوبة  تطالب  قضية  نظر  بإعادة 
4.3 مليارات  مالية عىل السودان تبلغ 
تفجريات  يف  تواطأ  أنه  بزعم  دوالر، 
 ،1998 عام  القاعدة  تنظيم  نفذها 
يف  واشنطن  سفارتي  استهدفت 
مقتل  عن  وأسفرت  وتنزانيا،  كينيا 
الرئيس  إدارة  ورفعت  شخصا،   224
األمريكي، دونالد ترامب، يف 6 أكتوبر/ 
ترشين األول 2017، عقوبات اقتصادية 
عىل  مفروضا  كان  تجاريا  وحظرا 

السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة 
 ،1993 منذ  عليها  املدرج  اإلرهاب، 
القاعدة  تنظيم  زعيم  الستضافته 

أسامة بن الدن.

بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ بغداد، محمد العطا، خلو العاصمة من فايروس كورونا، فيما دعا 
اىل توخي الدقة يف نقل االخبار .وقال العطار: ان “بغداد لم تسجل أية إصابة 
خطتها  تنفذ  الصحية  أن”املؤسسات  مضيفاً  اآلن”.  حتى  كورونا  بفريوس 
اإلجرائية والوقائية بانسيابية تامة”.ودعا العطا “وسائل اإلعالم واملدونني يف 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي اىل توخي الدقة يف نقل املعلومات واالبتعاد 

عن الشائعات التي من شأنها نرش الذعر يف صفوف املواطنني”.

بغداد/الزوراء: 
اياد  الوطنية،  ائتالف  زعيم  ابدى 
عالوي، استغرابه من صمت القوى 
عن  العراقية  والحكومة  األمنية 
بحق  الجرائم  مرتكبي  مالحقة 

املتظاهرين.
وقال عالوي يف تغريدة له عىل تويرت 
الحراك  وابارك  واحيي  ادعم   ”:
وصموده  الباسل،  السلمي  الطالبي 
إلرادة  املرتهنني  قتلتهم  بوجه 
الخارج بعد ان استشهد ثالثة منهم 
صمت  واستغرب  االول،  امس  يوم 
العراقية،  والحكومة  األمنية  القوى 

تلك  مرتكبي  قانونيا  وسنالحق 
عىل  احالتهم  تتم  حتى  الجرائم 

محاكم علنية “.
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ارتفاع عدد الوفيات جراء “كورونا” يف الصني إىل 2715 شخصا

جدد رفضه حضور مؤمتر”أيباك”

مرشح الرئاسة ساندرز يهاجم نتنياهو واللوبي اإلسرائيلي يف واشنطن
واشنطن/متابعة الزوراء:

 وج�ه الس�يناتور األمريك�ي، أق�وى 
يف  الديمقراط�ي  الح�زب  مرش�حي 
االنتخاب�ات الرئاس�ية املقبلة بريني 
ساندرز، انتقادات ش�ديدة إىل رئيس 
حكوم�ة االحتالل بنيام�ن نتنياهو، 
يف  اإلرسائي�ي  اللوب�ي  هاج�م  كم�ا 
واشنطن وجدد رفضه حضور مؤتمر 

“أيباك”.
وقال ساندرز، خالل املناظرة العارشة 
التي جرت، ليلة اول امس الثالثاء، بن 
س�بعة من املرش�حن الديمقراطين 
للرئاس�ة األمريكية، يف والية س�اوث 
كارولين�ا الت�ي ستش�هد االنتخابات 
الديمقراط�ي  للح�زب  التمهيدي�ة 
نتنياه�و  إّن  املقب�ل،  الس�بت  ي�وم 
“عنرصي”، مش�دداً عىل أّن املطلوب 
ه�و “حفظ كرام�ة الفلس�طينين” 

عرب حل الدولتن.
وتعه�د س�اندرز بالتفك�ري يف إعادة 
الس�فارة األمريكية من القدس إىل تل 
أبيب، يف حال انتخابه رئيساً للواليات 

املتحدة األمريكية.
ال  األمريكي�ة  “السياس�ة  أن  وأك�د 
يمكنها أن تكون مجرد سياسة نكون 
فيه�ا مؤيدي�ن إلرسائي�ل ونتجاه�ل 

احتياجات الشعب الفلسطيني”.
وكان الس�يناتور األمريكي س�اندرز، 
أعل�ن يف وقت س�ابق أن�ه لن يحرض 
العام�ة  الش�ؤون  لجن�ة  مؤتم�ر 

األمريكية اإلرسائيلية “أيباك”.
وقال س�اندرز يف تغريدة نرشها عىل 
صفحته الرس�مية بموق�ع “تويرت”، 
ليل�ة األحد-اإلثنن املاضي�ة، إنه قرر 

ع�دم حض�ور املؤتمر، الذي س�يعقد 
األس�بوع املقبل، ألن�ه “يوفر منصة 
للقادة الذي�ن يعربّون عن العنرصية، 
األساس�ية  الحق�وق  ويعارض�ون 

للفلسطينين”.
يف  الح�ق  “لإلرسائيلي�ن  وأض�اف: 
العيش بس�الم وأم�ن، وكذل�ك األمر 
بالنسبة للفلسطينين أيضا”، مؤكداً 
أنه “يف حال انتخابه رئيس�ًا للواليات 
املتحدة، فسوف يدعم كالً من حقوق 

اإلرسائيلين والفلسطينين، وسيبذل 
قصارى جهده إلحالل السالم واألمن 

يف الرشق األوسط”.
ويعقد مؤتمر “أيب�اك” يف 4-1 آذار/
ماررس املقب�ل، ويوصف املؤتمر بأنه 
أكرب تجم�ع لداعم�ي إرسائيل داخل 

الواليات املتحدة.
وما زال س�اندرز )78 عاما( املرشح 
األوفر حظا للفوز يف هذه االنتخابات 
التمهيدي�ة بع�د التصوي�ت يف ث�الث 

واليات إيوا ونيوهامبرش ونيفادا.
وق�د كش�ف تقدم�ه ال�رشخ داخ�ل 
الح�زب ب�ن أنص�ار الس�ناتور الذي 
يصف نفسه ب�”االشرتاكي” ومؤيدي 
خطاب أكثر اعتداال يفرتض أنه قادر 
ع�ىل جمع ع�دد أك�رب م�ن الناخبن 
إللح�اق الهزيم�ة بدونال�د ترامب يف 

الثالث من ترشين الثاني/نوفمرب.
وأك�د خصومه�م األكث�ر اعت�داال أن 
تموي�ل برنامج�ه الرادي�كايل جدا يف 

نظرهم، م�ا زال غامض�ا، خصوصا 
الصح�ي.  النظ�ام  إص�الح  بش�أن 
وه�ذا س�يمنح يف نظره�م الرئي�س 
الجمهوري املنتهية واليته نقطة قوة 
إذا كان منافسه يف االنتخابات بريني 

ساندرز.
وأك�د بي�ت بوتيدجيدج رئي�س بلدية 
س�اوث بيند السابق “أنا سأقول لكم 
ما هي فاتورة ذلك. الفاتورة هي بقاء 
دونالد ترامب أربع سنوات إضافية”.

التقدمي�ة  الس�ناتورة  وهاجم�ت 
إليزابي�ث وارن )70 عاما( التي تبدو 
يف وضع صعب بعد نتائجها الس�يئة 
يف ثالث واليات، بريني ساندرز بشأن 
هذه النقطة، معتربة أنها تمثل أفضل 

بديل لليسار.
ودع�ي الس�ناتور املس�تقل مج�ددا 
إىل توضي�ح م�ا كان يعني�ه عندم�ا 
رح�ب مؤخرا “بربنام�ج محو األمية 
الواس�ع” الذي أطلقه فيدل كاسرتو 
بع�د الث�ورة الكوبي�ة يف ثمانيني�ات 

القرن املايض.
ودافع عن نفسه بالتأكيد أن الرئيس 
الديموقراطي الس�ابق ب�اراك اوباما 
أن  قب�ل  مماثل�ة،  بترصيح�ات  أدىل 
يؤكد أنه يدين بال تحفظ كل األنظمة 

االستبدادية.
وأخذ نائب الرئيس السابق جو بايدن 
أيضا عىل ساندرز مواقفه من مسألة 
حي�ازة األس�لحة الناري�ة يف عمليات 

تصويت خالفية يف الكونغرس.
يف مواجهة هذا الزخم من الهجمات، 
أشار ساندرز إىل ان استطالعات الرأي 
ترجح فوزه عىل الرئيس الجمهوري.

وق�ال إن “الواق�ع أنه م�ن أجل دحر 
ترامب  نحتاج إىل مرشح يملك الطاقة 
والحم�اس”، مقدما نفس�ه عىل أنه 
املرش�ح الوحي�د الق�ادر ع�ىل أث�ارة 
حماس الشباب واألقليات وعىل إعادة 

“العمال إىل الحزب الديموقراطي”.
وأك�د أن مواقف�ه “ليس�ت متطرفة  
وموجودة يف كل دول العالم”، مشددا 

عىل أن “الصحة حق إنساني”.
وأش�ار أحد الذين يدي�رون الحوار إىل 
أن س�اندرز سيصبح، إذا انتخب، أول 

رئيس يهودي للواليات املتحدة.
وأكد س�اندرز من جهته “إنني فخور 
جدا بأن أكون يهوديا”، يف تلميح نادر 
إىل ديانت�ه. وقال “لكنن�ي أعتقد مع 
األسف، يف ارسائيل حاليا بوجود بيبي 
)بنيام�ن( نتانياه�و، يقود عنرصي 

رجعي هذا البلد”.
وبعد أس�بوع عىل ظهور فاش�ل جدا 
األس�بوع امل�ايض، واج�ه امللياردي�ر 
مايكل بلومربغ بح�زم أكرب هجمات 
املرشحن اآلخرين للس�باق إىل البيت 

األبيض.
وق�د داف�ع ع�ن نفس�ه يف مواجه�ة 
أس�اس  ع�ىل  بالتميي�ز  االتهام�ات 
الجنس وسياس�ات اعتربت تمييزية 

عندما كان رئيسا لبلدية نيويورك.
نيوي�ورك  بلدي�ة  رئي�س  وس�يدخل 
السابق الذي يبلغ من العمر 78 عاما 
السباق يف انتخابات “الثالثاء الكبري” 
بعدما اس�تخدم أكثر من 500 مليون 
دوالر م�ن ثروته الش�خصية لتمويل 

حملته.
وت�م ب�ث إعالنات�ه الدعائي�ة خ�الل 

االسرتاحات التي تخللت املناظرة.
وقال�ت إليزابي�ث وارن بش�أن ه�ذا 
الجمهوري الس�ابق “ال يهم كم يملك 
من املال. قلب الح�زب الديموقراطي 

لن يثق به أبدا”.
كما سعى جو بايدن )77 عاما( الذي 
يراهن كثريا ع�ىل انتخابات كاروالينا 
الجنوبي�ة، إىل أن يب�دو جريئا. وقال 
املساعد السابق للرئيس الديموقراطي 
باراك أوباما بعد النتائج السيئة التي 
س�جلها يف واليتي أي�وا ونيوهامبرش 

“سأفوز يف كاروالينا الجنوبية”.
وقد سجل تحسنا يف والية نيفادا لكنه 
أصبح يأمل أن تسمح له شعبيته بن 
الس�ود بالفوز يف كاروالينا الجنوبية 
حي�ث يمث�ل ه�ؤالء أكثر م�ن نصف 

الناخبن الديمقراطين.
ويف ه�ذه الوالية، تقل�ص الفارق بن 
باي�دن وخصوم�ه ال�ذي كان يبل�غ 
نحو 15 نقطة يف اس�تطالعات الرأي 
يف كاروالين�ا الجنوبية خالل أس�ابيع 
وأصب�ح يلي�ه ع�ىل الالئح�ة برين�ي 

ساندرز.
أما بوتيدجي�دج )38 عاما( فهو أول 
مث�ي يمتل�ك فرص�ة للحص�ول عىل 
ترش�يح بعد نتائج جيدة س�جلها يف 

االقرتاعن األولن.
وق�د ح�اول أن يقدم نفس�ه عىل أنه 
بديل م�ن أجل املس�تقبل يف مواجهة 
س�اندرز “ال�ذي يح�ن إىل الس�نوات 

الثورية يف ستينيات القرن املايض”.
لكن ينقص�ه دعم األقلي�ات وهذا ما 
يجعله يرتاجع يف اس�تطالعات الرأي 

يف كاروالينا الجنوبية.

اسطنبول/أ ف ب:
 يواج�ه الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
معضل�ة صعب�ة لتجّنب تحّول�ه إىل الخارس 
األكرب يف معركة إدل�ب يف ظل مواصلة قوات 
الجيش العربي الس�وري حملته العس�كرية 
ب�ال ه�وادة بينم�ا يتجّم�ع النازح�ون عند 
الحدود الرتكية فيما يبدو أن حليفه الرويس 

تخىّل عنه.
وُقت�ل ه�ذا الش�هر نح�و 17 جندي�ا تركيا 
ع�ىل أيدي ق�وات الجي�ش العربي الس�وري 
يف محافظ�ة إدل�ب بش�مال غ�رب س�وريا 
بينم�ا حورصت ع�دة نقاط مراقب�ة تركية 
يف املناط�ق التي اس�تعادتها ق�وات الجيش 
العربي السوري بعدما اعتقدت أنقرة أنها يف 
مأمن بموجب اتفاقاتها مع روسيا، الحليف 

األبرز لدمشق.
ويف محاول�ة ملن�ع انتص�ار ق�وات الجي�ش 
العرب�ي الس�وري وتجّن�ب تدف�ق مزيد من 
املعاب�ر  عن�د  يتجمع�ون  الذي�ن  الالجئ�ن 
الحدودية لبالده، هدد إردوغان بش�ن عملية 
ضد الجيش العربي الس�وري ما لم تنسحب 

بحلول نهاية شباط/فرباير.
لكن ع�ىل وقع توّت�ر العالقات م�ع الرئيس 
الرويس فالديمري بوتن إثر الخالفات بش�أن 
س�وريا، تحمل أي عملية عسكرية محتملة 
ضد ق�وات الجي�ش العربي الس�وري خطر 
إش�عال مواجهة مع موسكو، وهو أمر غري 

مطروح بالنسبة إلردوغان.
وّق�ع إردوغان ونظريه ال�رويس — الالعبان 
الدوليان الرئسيان يف النزاع السوري — عىل 
اتفاق يف سوتيش عام 2018 إلقامة “منطقة 
منزوع�ة الس�الح” تفص�ل ق�وات الجي�ش 
العربي الس�وري ع�ن تلك التابع�ة لفصائل 
املعارضة املسلحة واملجموعات الجهادية يف 

محافظة إدلب.
لكن االتفاق انهار قبل أسابيع بينما تبادلت 

أنقرة وموسكو االتهامات بإفشاله.
“مواجهة مبارشة”

وق�ال املحلل الس�يايس يف أنق�رة عي باكري 
لفران�س ب�رس “إذا فش�ل نظ�ام األس�د يف 
الرتاج�ع إىل الخط�وط الس�ابقة يف نهاي�ة 
الشهر وإذا فشلت تركيا وروسيا يف التوصل 
إىل اتفاق، فهناك فرصة كبرية بأننا سنشهد 

مواجهة مبارشة بن تركيا ونظام األسد”.
وأضاف أن “املش�كلة بالنسبة لرتكيا ليست 

النظام السوري، بل الروس”.
واستقبلت تركيا حتى اآلن 3,6 مالين الجئ 
س�وري وأك�دت أنه�ا غ�ري مس�تعدة لفتح 
حدودها أمام موجة جديدة من الهاربن من 

إدلب.
وم�ع تزايد التململ من الس�ورين يف تركيا، 

يخط�ط املس�ؤولون لتخفي�ف الع�بء عرب 
إع�ادة بعضهم إىل املناط�ق الخاضعة حاليا 
لس�يطرة الجي�ش الرتك�ي يف أعق�اب ثالث 

عمليات نّفذتها أنقرة منذ العام 2016.
وقال باكري إن “املوجة الجديدة من الالجئن 
الواصل�ن س�تمّثل أس�وأ س�يناريو ممكن 
مواجه�ة  يف  الدخ�ول  ال  لرتكي�ا،  بالنس�بة 

مبارشة مع نظام األسد”.
ويف حال فشلت تركيا وروسيا يف إعادة إحياء 
اتفاقي�ة س�وتيش، ف�إن خي�ارات إردوغان 

محدودة.
وأفاد باك�ري “أحد الس�يناريوهات املحتملة 
بالنسبة لرتكيا هو إقامة منطقة آمنة يف ما 
س�يتبقى من إدلب ولن ترب�ط هذه املنطقة 

أي اتفاقيات مع روسيا أو نظام األسد”.
ومن ش�أن منطقة كهذه أن تس�مح لرتكيا 
بإيواء األش�خاص الذين نزحوا داخليا هربا 

من القتال يف األرايض السورية.
“امتعاض شديد”

بدوره، أفاد الباحث لدى “ش�اتهام هاوس” 
حاي�د حايد فرانس برس أن “إردوغان يدرك 
االمتع�اض الش�ديد يف تركيا تج�اه الالجئن 

السورين”.
وأض�اف “لذل�ك تص�ّور )أنق�رة( عملياتها 
العس�كرية يف إدل�ب ع�ىل أنها وس�يلة ملنع 
عب�ور مزي�د من الالجئ�ن. س�يكون الثمن 
)الس�يايس( أع�ىل بالنس�بة إلي�ه إذا خرس 
العديد من الجنود يف س�وريا وفشل مع ذلك 

بمنع الالجئن من العبور إىل تركيا”.
وأوض�ح “لكن�ه ق�د يتمك�ن م�ن تحقي�ق 
مكاس�ب من األزمة إذا كان�ت نتيجة تدخله 

إيجابية”.
وي�رى حايد كذلك أن ش�ن تركيا عملية ضد 
ق�وات الجي�ش العرب�ي الس�وري “ال ي�زال 
محتمال” إذا ثبت أن املفاوضات السياس�ية 

بن أنقرة وموسكو غري مجدية.
وأضاف أن “السماح لألس�د بالسيطرة عىل 
إدلب لن يؤذي إردوغان داخليا فحس�ب، بل 
سيرض عىل األرجح بس�معة تركيا وقدرتها 

عىل فرض سلطتها”.
وبالنس�بة لحايد، لن تعني مواجهة من هذا 
النوع بال�رضورة انته�اء التحال�ف الرتكي 
ال�رويس نظرا لتوطد العالقات بن البلدين يف 
الس�نوات األخرية خصوصا يف مجايل الطاقة 

والدفاع.
وقال إن “التحالف الحايل بن تركيا وروسيا 

يتجاوز سوريا”.
وأض�اف “لهذا الس�بب ال يرغ�ب أي منهما 
عىل األقل يف الوق�ت الراهن بتقويضه. إدلب 
مهّمة بالنس�بة لرتكيا لكنها ليست املسألة 

الحاسمة يف العالقة بن الجنبن”.

بكن/ متابعة الزوراء:
ضحاي�ا  حصيل�ة  ارتف�اع  رغ�م 
بف�ريوس “كورون�ا” يف  املصاب�ن 
الصن، إال أن ع�دد الوفيات اليومي 
ش�هد تراجعا يف اليوم�ن األخريين 
مقارن�ة باأليام الس�ابقة، حيث تم 
تس�جيل 52 حالة وفاة خالل ال�24 
ساعة، فيما أعلنت منظمة الصحة 
إصاب�ة   80980 تس�جيل  العاملي�ة 
بفريوس كورونا الجديد يف 33 دولة 

حول العالم.
وقال�ت الس�لطات الصيني�ة، امس 
األربعاء، إن حصيلة الوفيات الكلية 
البالد  بف�ريوس “كورون�ا” داخ�ل 
ارتفعت خالل ال�24 ساعة األخرية 
إىل 2715 ش�خصا، فيم�ا بل�غ عدد 

املصابن 78ألفا و64 حالة.
وأعلن�ت لجن�ة الصح�ة الوطني�ة 
بالصن، أن�ه وفقا للبيانات األخرية 
ل��31 إقليم�ا، ت�م تأكيد وف�اة 52 
حال�ة جديدة بف�ريوس “كورونا”، 
لريتف�ع العدد اإلجم�ايل للوفيات إىل 
2715 شخصا، واإلصابات الجديدة 
حال�ة،  و64  ألف�ا   78 إىل  املؤك�دة 
وش�فاء 29 ألفا و745 شخصا بعد 

معالجتهم”.

ورصحت اللجنة، يف تحديثها اليومي 
لإلحصاءات املتعلقة بتفيش الوباء، 
أن عدد املصاب�ن الجدد بالفريوس 
خالل الس�اعات ال�24 املاضية بلغ 
406 أش�خاص، غالبيته�م )401( 
يقطن�ون يف مقاطع�ة هوبي، بؤرة 

الوباء يف وسط البالد.

يف غض�ون ذل�ك، أعلن�ت منظم�ة 
الصح�ة العاملي�ة تس�جيل 80980 
إصاب�ة بفريوس كورون�ا الجديد يف 

33 دولة حول العالم،
وق�ال مدير املكتب اإلقليم األوروبي 
التابع ملنظمة الصحة العاملية، هانز 
كليوغي: “اس�محوا يل أن أقدم لكم 

أحدث البيانات بش�أن الوضع حتى 
امس. س�جلنا 80980 حالة إصابة 
بفريوس كورونا الجديد يف 33 دولة 
ح�ول العالم”.وأض�اف أن “املرض 
أص�اب 13 دول�ة أوروبي�ة، و96.5 
يف املئ�ة م�ن اإلصابات مس�جلة يف 

الصن”.

من جانبه، حذر املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملي�ة، تيدروس أدهانوم 
اس�تخدام  أن  م�ن  غيربيس�وس، 
عب�ارة “وب�اء عامل�ي” دون مباالة 
لوصف فريوس “كورونا” املس�تجد 
املخ�اوف  زي�ادة  يف  يس�اهم  ق�د 
غ�ري امل�ربرة. مضيفا أن اس�تخدام 
عبارة “وباء عامل�ي” قد يوحي بأن 
الس�لطات الصحي�ة عاج�زة ع�ن 
احت�واء الفريوس، “وه�ذا أمر غري 
صحيح”.ولفت غيربيس�وس إىل أن 
الزيادة املفاجئ�ة يف حاالت اإلصابة 
إيطالي�ا  يف  “كورون�ا”  بف�ريوس 
وإي�ران وكوريا الجنوبي�ة “مقلقة 

للغاية”.
ق�د  الصيني�ة  الس�لطات  وكان�ت 
أبلغت، يف 31  ديسمرب/ كانون األول 
املايض، منظمة الصحة العاملية عن 
تفيش االلته�اب الرئوي الناجم عن 
فريوس )كورونا املستجد( يف مدينة 
ووه�ان، الواقعة يف الجزء األوس�ط 
من الب�الد، ومنذ ذلك الح�ن انتقل 
الف�ريوس للعديد من ال�دول، فيما 
وصنف�ت املنظم�ة الف�ريوس، عىل 
أنه “وب�اء”، وأعلنت “حالة طوارئ 

صحية ذات بعد دويل.

إردوغان أمام معضلة حفظ ماء 
منظم��ة الصح��ة العاملية: 80 ألف��ا و980 إصاب��ة بفريوس الوجه يف سوريا

“كورونا” يف 33 دولة

نيودلهي/ متابعة الزوراء:

أعلنت الهن�د مقتل 20 ش�خصا عىل األقل 

وإصاب�ة نح�و 200 يف العاصمة نيودلهي، 

بعد 3 أيام من اندالع أعمال عنف ومواجهات 

ع�ىل خلفي�ة طائفية، بالتزام�ن مع زيارة 

الرئيس األمريكي، دونالد ترامب.

وحس�ب حصيلة محدث�ة نرشتها الرشطة 

الهندي�ة، ام�س األربع�اء، فق�د بل�غ عدد 

املصاب�ن جراء املواجهات التي اندلعت بن 

حش�ود م�ن مواطنن هندوس ومس�لمن 

باس�تخدام األس�لحة النارية والسكاكن، 

189 شخصا، وتعد هذه الحصيلة مرشحة 

لالزدي�اد م�ع تواص�ل نق�ل املصاب�ن إىل 

املستشفيات املحلية.

وتع�ود ج�ذور أعم�ال العن�ف إىل قان�ون 

الجنس�ية الجدي�د املث�ري للج�دل، وال�ذي 

يس�مح بموجبه من�ح الجنس�ية الهندية 

أفغانس�تان وبنغالديش  للمهاجرين م�ن 

وباكس�تان رشيط�ة أال يكونوا مس�لمن، 

لكن الغم�وض ال يزال يلف أس�باب جولة 

العنف األخرية.

وش�هد الوضع ش�مال رشق�ي العاصمة، 

أم�س االول الثالث�اء، تصعيدا ح�ادا، حيث 

نقلت وكالة “أسوش�يتد برس” عن سكان 

محلين تحميلهم مجموعات من القومين 

الهن�دوس املس�ؤولية عن اقتح�ام منازل 

مسلمن وإرضام النار فيها، ما دفع هؤالء 

إىل الف�رار واالختب�اء داخل مس�جد محي، 

وذلك بالتزامن مع مغادرة ترامب نيودلهي 

يف انتهاء أول زيارة دولة له إىل الهند.

وقال، رؤوف خان، وهو أحد سكان منطقة 

مصطف�ى آب�اد ذات األغلبية املس�لمة: إن 

آالف الرج�ال املس�لمن خرج�وا لحماي�ة 

املسجد.

من جانبه، ذكر الش�اب محمد سمري )17 

عام�ا( أن�ه أصي�ب بالرص�اص يف منطقة 

الص�در، ام�س، بينما كان يق�ف عند باب 

منزل�ه لحظة دخ�ول جماع�ات القومين 

الهنود مصطفى آباد.

وأكد، شالن ميرتا، مستشار وزير الصحة 

يف حكومة العاصمة، أن سيارات اإلسعاف 

واجه�ت صعوبات كب�رية ل�دى محاولتها 

دخول األحياء عرب ش�وارعها الضيقة بعد 

أن أغلقها متطرفون. مشريا إىل أن الرشطة 

منعت فرق اإلطفاء من إجالء املصابن من 

مستش�فى محي مكت�ظ يف مصطفى آباد 

إىل مستشفى أكرب، بدعوى أنها ال تستطيع 

ضم�ان أم�ن رج�ال اإلس�عاف. ويف نهاية 

املطاف أصدرت املحكمة العليا يف العاصمة 

منتص�ف اللي�ل املايض أمرا يل�زم الرشطة 

بإجالء الجرحى.

واتهمت عوائل الضحايا املسلمن، الرشطة 

بالتقاعس عن التصدي ألعمال العنف التي 

اقرتفت عىل أيدي القومين الهنود.

اهلند.. عش��رات القتلى واجلرح��ى يف مواجهات بني هندوس 
ومسلمني بالتزامن مع زيارة ترامب
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بغداد/ الزوراء:
كش�فت خلي�ة االع�ام االمني ع�ن تفاصيل 
العملية العسكرية النوعية يف جبال الخانوكة 
بمحافظة ص�اح الدين، وفيم�ا اعلنت مقتل 
39 ارهابيا بينه�م قيادات مهمة، تعهد جهاز 
مكافح�ة االره�اب باس�تمرارية تعقب بقايا 

تنظيم داعش االرهابي.
وذك�ر بي�ان للخلية تلق�ت »الزوراء« نس�خة 
منه: ان قوات جه�از مكافحة االرهاب نفذت 
عملي�ات إن�زال متع�ددة يف جب�ال الخانوك�ة 
ضم�ن محافظة صاح الدين ، وفقاً ملعلومات 
اس�تخبارية عن وجود مجاميع ارهابية تتخذ 
من الجغرافية الصعب�ة يف هذه املنطقة ماًذا 

لها من خال األنفاق والكهوف.
واضاف: انه وبعد اش�تباك مع هذه العنارص 
اإلرهابي�ة اس�تمر اكث�ر من عرش س�اعات، 
اس�فرت عن  قت�ل 39 إرهابي�اً بينهم قيادات 
مهم�ة، وهم�ا ما يس�مى )املفت�ي الرشعي، 

واملسؤول العسكري(.

وتابع: فضا عن العثور عىل وكرين عبارة عن 
نفقني، االول مس�تودع لألسلحة يضم كميات 
وأع�دادا كبرية من األس�لحة واالعتدة، واآلخر 
ما يس�مى ديوان املال، ويضم معدات ووثائق 
وحاس�بات تخص املعامات املالية لعصابات 

داعش والجهات التي يتعاملون معها . 
واوض�ح: انه تم تدمري هذين الوكرين وجميع 
الق�درات الت�ي فيها بإس�ناد جوي م�ن قبل 
ط�ريان التحالف الدويل، كما جرح خال تنفيذ 

هذا الواجب ٤ من مقاتيل الجهاز.
واشار اىل: ان العملية النوعية لجهاز مكافحة 
االرهاب انتهت بتوجيه رضبة جديدة قاصمة 
ملا تبقى من هذه العصابات االرهابية التي لم 

ولن تجد مكاناً امناً يف أرض العراق املقدسة.
ويف الس�ياق نفس�ه، تعه�د جه�از مكافح�ة 
اإلرهاب باس�تمرارية تعقب بقاي�ا عصابات 
داعش اإلرهابية، مؤكداً مقتل املفتي الرشعي 
ص�اح  محافظ�ة  يف  اإلرهابي�ة  للعصاب�ات 

الدين.

وذكر بيان للجهاز: أن قوات العمليات الخاصة 
الثانية، احدى تشكيات قوات جهاز مكافحة 
اإلرهاب، نفذت عملية نوعية بإنزال جوي عىل 
أوكار اإلرهابيني، واش�تبكوا معهم يف معركة 

استمرت عدة ساعات.
وأض�اف: أن العملي�ة أس�فرت ع�ن قت�ل 39 
إرهابيا من عصابات داعش، بينهم ما يسمى 
املفتي الرشع�ي للتنظي�م يف املنطقة، واألمري 

العسكري مس�ؤول املفارز املسلحة ملا يسمى 
والية دجلة.

وتاب�ع: أنه، وبإس�ناد جوي كب�ري، تم تدمري 
نفق�ني كبريين، أحدهما مس�تودع لألس�لحة 

واألعتدة.
وأك�د الجه�از، بحس�ب البي�ان: اس�تمراره 
بعمليات�ه يف تعق�ب فل�ول اإلره�اب وبقاي�ا 

داعش.
اىل ذلك، كشف الخبري األمني، سعيد الجيايش، 
تفاصي�ل العملية النوعية الت�ي نفذتها قوات 
جه�از مكافحة اإلره�اب يف جب�ال الخانوكة 

بمحافظة صاح الدين.
وق�ال الجي�ايش يف ترصي�ح لوكال�ة األنب�اء 
العراقي�ة )واع(، تابعته »الزوراء«: إن العملية 
النوعي�ة التي نفذته�ا قوات جه�از مكافحة 
اإلرهاب يف منطقة جبال الخانوكة بمحافظة 
ص�اح الدي�ن تم�ت م�ن خ�ال املعلوم�ات 

االستخبارية الدقيقة.
املعلوم�ات  اكتم�ال  بع�د  أن�ه  وأض�اف: 

االستخبارية جرى التخطيط بشكل دقيق من 
قب�ل جهاز مكافح�ة اإلرهاب. مبين�اً: أنه تم 
إجراء انزاالت جوية متعددة يف منطقة الهدف 

واملناطق املحيطة بها.
وأوض�ح: أن العملي�ات الخاص�ة بمكافح�ة 
اإلرهاب تقدمت من عدة محاور عىل األهداف، 
وحصل�ت اش�تباكات، حي�ث كان االرهابيون 
لديه�م أس�لحة مؤث�رة، إالاّ أن ق�وات جه�از 

مكافحة اإلرهاب حسمت املوقف.
وتاب�ع: أن�ه يف فج�ر الثاثاء امل�ايض، وجدت 
نح�و 39 جث�ة إلرهابيي داعش، وت�م العثور 
أيضاً ع�ىل نفقني كبريين، أحدهما مس�تودع 
لألسلحة، وآخر يسمى »بيت املال« تستخدمه 

عصابات داعش اإلرهابية.
وع�داّ الخبري األمني العملي�ة النوعية من أكرب 
العملي�ات التي خاضه�ا الجهاز بع�د املعارك 
العس�كرية مع عصاب�ات داع�ش اإلرهابية، 
مؤك�داً أن هذه العمليات س�تكون لها نتائج 

كبرية يف اجهاض بقايا داعش االرهابي.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، ام�س األربعاء، 
ع�ن تمكنه�ا م�ن إع�ادة عقارعائ�د 
ملديري�ة الوق�ف الش�يعي يف محافظة 
كرب�اء إىل ملكيَّ�ة الدول�ة، مبين�ة أن 
قيم�ة العقار التقديري�ة تبلغ أكثر من 

)700,000,000( مليون دينار.
وقالت الهيئة يف بي�ان تلقت »الزوراء« 

نسخة منه: إن “ماكات مكتب تحقيق 
كرب�اء التاب�ع للهيئ�ة قام�ت بضبط 
األولي�ات الخاصة بالعق�ار يف جهازي 
الحاس�بة واملوبايل العائدي�ن للمجرم 
مدير التسجيل العقاري األوىل يف كرباء 
األسبق”. موضحة أن “ماكات املكتب 
قام�ت بعملي�ة بح�ث وتح�رٍّ، وجمع 
املعلومات واالنتقال إىل مديريتي الوقف 

الش�يعي والتس�جيل العقاري األوىل يف 
كرب�اء، وتبيَّ��ن ع�دم وج�ود أوليَّاٍت 

لديهم عن عائديَّ�ة العقار”.
وأض�اف البي�ان أنه “ت�مَّ االنتق�ال إىل 
العدي�د م�ن الجه�ات الرس�مية؛ بغية 
العثور عىل أولي�ات العقار، منها دائرة 
البح�وث يف مجل�س الن�واب والهيئ�ة 
العام�ة لآلثار يف وزارة الثقافة، إذ تبنيَّ 

أنه مس�جل )وقف صحي�ح خريي(”. 
الفت�ة إىل أنه “ت�مَّ إجراء الكش�ف عىل 
العق�ار ال�ذي يق�ع يف موق�ع ُمميَّز يف 
مرك�ز مدينة كرب�اء من قب�ل مكتب 
تحقيق الهيئة بداللة مس�احي مديرية 
التس�جيل العق�اري األوىل يف املحافظة 
و2  دون�م   2( مس�احته  تبل�غ  ال�ذي 
اول�ك( وتبلغ قيمته التقديرية أكثر من 

)700,000,000( مليون دينار”.
وأك�دت الهيئة “تنظي�م محرض ضبط 
أص�ويل بالعملية، وعرضه عىل الس�يد 
بقضاي�ا  املُخت�صِّ  التحقي�ق  ق�ايض 
النزاه�ة، الذي ق�رَّر تس�ليم العقار إىل 
مديري�ة الوق�ف الش�يعي يف املحافظة 
أصولياً. املديرية لم يكن لها علم نهائياً 

بعائديَّ�ة العقار إليها”.

بغداد/ الزوراء:
اس�تنفرت الرشكة العامة للصناعات النسيج 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  إح�دى  والجل�ود، 
واملع�ادن، امس األربع�اء، جمي�ع معاملها يف 
املحافظ�ات إلنتاج الكمام�ات، مؤكدة قدرتها 
املواطن�ني  احتياج�ات  جمي�ع  تغطي�ة  ع�ىل 

واملستشفيات من املستلزمات الطبية.
وقال املتحدث باس�م وزارة الصناعة، مرتىض 
الص�ايف، يف ترصي�ح لوكال�ة االنب�اء العراقية 
)واع( تابعت�ه »ال�زوراء«: إن »رشك�ة صناعة 
النس�يج والجلود ش�كلت خلية أزمة ووجهت 
بإيقاف عمل جميع معاملها لإلنتاج النمطي، 
والتوجه إلنتاج الكمامات وجميع املستلزمات 

الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة«.
وأض�اف أن »امل�واد االولي�ة يف مخ�ازن رشكة 
صناعة النسيج تكفي إلنتاج من 6 إىل 7 مايني 
كمام�ة يف الوقت الح�ايل، لحني اس�ترياد مواد 

أولية أخرى والتي ستتوفر تباعاً«.
وأوض�ح أن »ال�وزارة، وباالتف�اق م�ع وزارة 
الصح�ة، س�تقوم بتغطية جمي�ع احتياجات 
املستش�فيات والعي�ادات الطبي�ة بالكمامات 
ومختل�ف املس�تلزمات الطبي�ة، أم�ا مذاخ�ر 
االدوي�ة فالتوزي�ع يكون ع�ن طري�ق املنافذ 

التسويقية للرشكة«.

وأك�د أن »ال�وزارة تعم�ل عىل تغطي�ة جميع 
احتياجات املواطنني، وبأسعار زهيدة ال تتعدى 

مبلغ املواد األولية فقط«.
هذا وتوعدت وزارة الداخلية، اول أمس الثاثاء، 
باتخ�اذ إج�راءات بحق من يتاعب باألس�عار 
واحت�كار امل�واد الصحي�ة، فيما أك�دت وجود 

تنسيق عاٍل للحداّ من فريوس كورونا.

وق�ال مدير دائ�رة العاقات واإلع�ام يف وزارة 
ترصي�ح  يف  مع�ن،  س�عد  الل�واء  الداخلي�ة، 
صحف�ي، إن »وزارة الداخلي�ة بالتع�اون م�ع 
وزارة الصحة ش�كلت لجاناً ملتابع�ة ومراقبة 
املذاخر والصيدليات، وستعمل تلك اللجان عىل 
معاقبة م�ن يتاعب باألس�عار واحتكار املواد 

الصحية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة التوعي�ة واالعام يف وزارة الصحة 
والبيئة، امس األربع�اء، إعدادها، بالتعاون مع 
الوق�ف الش�يعي وامانات العتبات املقدس�ة يف 
العراق�ي، برنامج�اً احرتازياً وتوعوي�اً لعموم 

الزائرين اليها عن وباء كورونا.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة التوعي�ة واالعام يف 
بال�وزارة، ام�ري عيل الحس�ون، يف بي�ان تلقت 
»ال�زوراء« نس�خة منه: انه “ت�م امليض بتنفيذ 
التوعوي�ة  والخط�ب  االحرتازي�ة  االج�راءات 
للزائرين من خال التنسيق مع الوقف الشيعي، 
وكل امان�ات العتبات املقدس�ة يف العراق والتي 
تش�مل الت�زام الزائري�ن بمجموعة ارش�ادات 
صحية، منها الرتيث حاليا عن ممارسة املناسك 
املعتادة يف الزيارة مثل مس�ك وتقبيل االرضحة 
خوفاً م�ن ان تكون املزارات فرصة -ال س�مح 

الله - النتقال العدوى”.
واش�اد الحس�ون ب�”التعاون الجاد واالهتمام 
الكب�ري الذي ملس�ه م�ن ادارة الوقف الش�يعي 
وعموم العتبات املقدس�ة يف الكاظمية وكرباء 
والنجف وسامراء املقدسات، وتشمل االجراءات 
التوعوية استخدامات االذاعات الثابتة واملتنقلة 
والشاش�ات العماق�ة واملطبوع�ات واللوحات 
املقروءة وارش�ادات مطبوع�ة، داخل ومحيط 
العتبات، اضافة اىل الندوات التثقيفية للعاملني 
فيه�ا للممارس�ة دوره�م املطل�وب يف توعي�ة 

الزائرين”.

وأوض�ح أن “الهدف منها االلتزام باالرش�ادات 
الصحية التوعوية والحيلولة دون وقوع انتقال 
االصاب�ات يف داخ�ل ح�رم العتبات املقدس�ة”. 
مؤك�داً ان “االج�راءات املتخذة ه�ي االجراءات 
الدولية املعتمدة ملنظمة الصحة العاملية لتفادي 

العدوى للمصابني وغري املصابني”.
أعلن�ت صح�ة ص�اح  نفس�ه،  الس�ياق  ويف 
الدي�ن ن�رش مف�ارز طبية ب�ني زائ�ري العتبة 

العسكرية.
وقال رئيس قس�م الس�امة املهنية للصحة يف 
العتب�ة العس�كرية، أرش�د الغ�زايل: إن«العتبة 
العس�كرية، وبالتعاون مع دائرة صحة صاح 

الدي�ن، ن�رشت مف�ارز عدي�دة ب�ني الزائري�ن 
األجانب والعراقيني القادمني خال األس�بوعني 
املاضيني من الدول املصابة بالفايروس كورونا 

.«
وأوضح الغزايل أنه« يف حال الش�ك بأي شخص 
يحمل أع�راض فريوس كورونا تت�م إحالته إىل 
املستشفى الستكمال اإلجراءات التشخيصية«. 
مؤكداً أنه »لم يتم تشخيص أية حالة إىل اآلن«.

من جهتة، قال أحد الزائرين: إن«اللجان الطبية 
املنت�رشة يف العتب�ة تقوم بإج�راء الفحوصات 
عىل الزائرين حفاظاً عىل سامتهم من فريوس 

كورونا«.

جهاز مكافحة اإلرهاب يتعهد باستمرارية تعقب بقايا داعش

اإلعالم األمين تكشف تفاصيل العملية العسكرية يف جبال اخلانوكة وتعلن مقتل 39 إرهابيا بينهم قيادات مهمة

النزاهة تعيد عقاراً مبوقع متميز يف كربالء قيمته 700 مليون دينار

الصناعة تغطي حاجة املستشفيات والعيادات من الكمامات

الصحة: إعداد برنامج احرتازي مع العتبات املقدسة لتوعية 
الزائرين بشأن كورونا

بغداد/ الزوراء:
اكد مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار، 
احمد حنون، ام�س االربعاء، مواصلة 
أعم�ال  الصيان�ة،  مراك�ز  م�اكات 
إصاح االرضار التي لحقت  بالش�بكة 
الكهربائية جراء االمطار التي شهدتها 

املحافظة منذ الليلة املاضية . 
وق�ال حن�ون، يف ترصي�ح صحف�ي، 
جه�ودا  بذل�ت  الف�رع  “م�اكات  ان 
اس�تثنائية واصلت خالها العمل منذ 
الليل�ة املاضي�ة حت�ى ه�ذه  اللحظة، 
وتمكنت من إعادة معظم خطوط ال� 
11 و33 ك. ف التي خرجت عن العمل، 

والعم�ل ج�اٍر ع�ىل معالج�ة املتبقي 
منها”. 

واضاف ان “ماكات مراكز الصيانة ما 
زالت مستنفرة بش�كل كامل، وتعمل 
ع�ىل انجاز اص�اح باق�ي االرضار يف 
ش�بكات الضغط الواطئ  ع�ىل الرغم 
من قل�ة اإلمكانيات املتاح�ة ووعورة 

الطرق املؤدية اليها«.
واش�ار حن�ون اىل ان “األولوية كانت 
لتجهيز الطاقة الكهربائية إىل محطات 
ال�رصف الصح�ي من اجل اس�تيعاب 
كميات املياه التي قد تتجمع  جرائها، 

وبأرسع وقت ممكن”.

بغداد/ الزوراء:
تمكن فريق طبي يف مستش�فى جراحة الجملة العصبية، امس االربعاء، من رفع انزالق 

غرضويف ضاغط عىل جذور االعصاب عرب جهاز املايكروسكوب.
وقال مدير املستش�فى، الدكتور ولي�د الحيايل، يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
“استشارية املستشفى استقبلت مريض يعاني من انزالق غرضويف يف الفقرات القطنية 

٤، ه، ضاغط عىل جذور االعصاب”.
واض�اف الحي�ايل ان “االن�زالق تس�بب للمريض بآالم وخ�در وتنمل يف الطرف الس�فيل 
االيم�ن”. مبينا ان “فريق طبي برئاس�ة االختصايص، الدكت�ور مصطفى حميد، تمكن 

من رفع االنزالق وتكللت العملية بنجاح”.
م�ن جانبه، قال رئيس الفريق الطب�ي رديف املعاون الفني، الدكت�ور مصطفى حميد: 
انه”تم اجراء عملية للمربض رفع خالها االنزالق الغرضويف باستخدام املجهر الجراحي 

املايكروسكوب الحديث”.
واوضح ان “العملية اجريت بتداخل جراحي اليتجاوز 1 س�م، وتكللت بالنجاح وتمكني 
املريض من مزاولة اعماله اليومية يف اليوم الثاني من العملية بش�كل مبارش “. الفتا اىل 
ان “ه�ذا النوع من العمليات يع�د من العمليات املتطورة، وتجرى ملعالجه حاالت معينة 

من االنزالقات”.
وتاب�ع رئيس الفريق الطب�ي ان “العملية اجريت بالتعاون مع فريق طبي مكون من د. 
عيل عدن�ان اختصايص جملة عصبي�ة، و د.علياء كاظم مقيم�ة قدمى، واختصاصيي 

التخدير د. احمد عيل محروس و د. جنان، وعدد من املمرضني ومساعدي التخدير”.

اجلملة العصبية: رفع انزالق 
غضرويف باملايكروسكوب

كهرباء ذي قار تؤكد مواصلة إصالح 
أضرار الشبكة جراء األمطار

بغداد/ الزوراء:

اعلن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة دياىل، 

ام�س االربع�اء، ع�ن ال�رشوع ببن�اء اكرب 

مرشوع اس�كاني داخ�ل املحافظة منذ 17 

سنة.

وق�ال قائممقام قض�اء بعقوب�ة، عبدالله 

اح�د  ان”  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الحي�ايل، 

رشكات القط�اع الخاص رشعت ببناء اكرب 

م�رشوع اس�كاني يف دي�اىل ق�رب منطقة 

املرادي�ة )13كم جنوب غرب بعقوبة( قرب 

مجمع جامعة دي�اىل والذي يتألف من اكثر 

من 827 وحدة س�كنية مختلفة املساحات 

والط�رز املعماري�ة، بكلفة مالي�ة تصل اىل 

150 مليار دينار”.

واض�اف الحي�ايل ان” امل�رشوع عب�ارة عن 

مدين�ة حديث�ة تتوف�ر به�ا كل الخدم�ات، 

باالضاف�ة اىل اس�واق وماع�ب«. الفت�ا اىل 

»ان امل�رشوع يعد االكرب م�ن نوعه للقطاع 

الخاص، ويمثل بادرة مهمة نحو االستثمار 

االس�كاني الذي س�يؤمن ج�زءا من حاجة 

الس�وق  للوحدات، خاصة مع ازمة السكن 

املتفاقمة منذ سنوات طويلة”.

بغداد/ الزوراء:

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد محم�د العط�ا، ام�س 

األربعاء، خلو العاصمة م�ن فايروس كورونا، 

فيم�ا أك�د مدير اع�ام دائرة صح�ة محافظة 

االنب�ار، انس قيس العاني، امس االربعاء، عدم 

وج�ود حاالت اصابة بفريوس كورونا يف عموم 

مدن املحافظة ..

وذكرت محافظة بغداد يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه، أن »بغ�داد لم تس�جل أية إصابة 

مضيف�ة  اآلن«.  حت�ى  كورون�ا  بف�ريوس 

أن«املؤسسات الصحية تنفذ خطتها اإلجرائية 

والوقائية بانسيابية تامة«.

العط�ا »وس�ائل اإلع�ام واملدون�ني يف  ودع�ا 

اىل  االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع  صفح�ات 

توخ�ي الدقة يف نق�ل املعلوم�ات واالبتعاد عن 

الش�ائعات، الت�ي م�ن ش�أنها ن�رش الذعر يف 

صفوف املواطنني«.

اىل ذلك، أكد مدير اع�ام دائرة صحة محافظة 

االنب�ار، انس قيس العاني، امس االربعاء، عدم 

وج�ود حاالت اصابة بفريوس كورونا يف عموم 

مدن املحافظة .

وق�ال العاني، يف ترصيح صحف�ي: إن “االنباء 

التي تتحدث والتي تناقلتها من وس�ائل االعام 

وصفح�ات التواص�ل االجتماع�ي م�ن وجود 

حاالت اصابة بمرض فاي�روس كورونا عارية 

ع�ن الصح�ة، ول�م تس�جل كل املستش�فيات 

واملراكز الطبية يف عم�وم مدن االنبار أية حالة 

اصابة بهذا املرض “.

واض�اف ان “دائ�رة صحة االنب�ار، وبالتعاون 

والتنس�يق م�ع بقي�ة الدوائر املعني�ة، اتخذت 

اق�ى التداب�ري االحرتازية وكثف�ت من تواجد 

املفارز الطبية يف منف�ذي طربيل الحدودي مع 

االردن والقائم الحدودي مع سوريا، واخضعت 

جميع الوافدين من االردن وسوريا اىل الفحص 

الطبي قب�ل دخوله�م اىل االرايض العراقية من 

الجهة الغربية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ أربيل يف إقليم كردستان، امس األربعاء، عن تعليق احتفاالت اعياد “نوروز” ، 

ضمن إجراءات الوقاية من العدوى بفريوس كورونا.
وقال محافظ أربيل، فرس�ت صويف، خال مؤتمر صحف�ي: إنه تقرر تعليق احتفاالت اعياد 

“نوروز”، ضمن إجراءات الوقاية من العدوى بفريوس كورونا.
وأضاف صويف أن “تعطيل الدوام يف إقليم كردستان، ال يزال ضمن إطار الوقاية من اإلصابة 

بفريوس كورونا، وما زالت اإلجراءات مستمرة”.

بغداد/ الزوراء:

وج�ه محاف�ظ املثن�ى، أحم�د منف�ي ج�ودة، امس 

األربعاء، مدراء املؤسس�ات الحكومي�ة بإلغاء نظام 

البصم�ة واإلعتماد عىل التوقيع يف س�جات الحضور 

والغياب كإجراء احرتازي ضد فريوس كورونا.

وق�ال جودة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نس�خة منه، 

إن�ه “وجه مدراء املؤسس�ات الحكومية بإلغاء نظام 

البصم�ة واإلعتماد عىل التوقيع يف س�جات الحضور 

والغياب كإجراء وقائي”.

وع�زا ج�ودة ذل�ك إىل “الظ�روف االس�تثنائية الت�ي 

يمر به�ا العالم بش�كل عام والعراق بش�كل خاص، 

وحفاظا عىل صحة وس�امة ابن�اء املحافظة وحتى 

اشعار آخر”.

دياىل تعلن الشروع 
ببناء أكرب مشروع 

إسكاني منذ 17 سنة

بغداد واألنبار يعلنان عدم تسجيلهما أية إصابة بكورونا

حمافظ املثنى يوجه بإلغاء أربيل تعلق احتفاالت نوروز احرتازا من كورونا
نظام البصمة يف الدوائر
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النهرين اإلسالمي يعلن مشول منتسيب احلشد بالقروض وقبول كفالتهم الدوالر يسجل اخنفاضا يف البورصة 
احمللية

اقتصادي يدعو لتعقيم األوراق النقدية 
يف العراق

املركزي يبيع 232 مليون دوالر يف مزاد 
العملة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

750 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

750 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز750 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج750 دينارالفلفل

1000 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر500 دينارشجر

1500 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

2500 دينارالعنب750 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
األجنبي�ة  العمل�ة  أس�واق  س�جلت 
املواف�ق  األربع�اء،  يف بغ�داد، ام�س 
بس�عر  إنخفاض�اً   )26/2/2020(
رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار 

العراقي بعد استقرار دام ألسابيع.
وج�اءت أس�عار بي�ع ورشاء الدوالر 
رشكات الصريفة، كاآلتي: سعر البيع 

للدوالر الواحد سجل 1207.5 دنانري، 
للمائ�ة  أي 120 ألف�اً و750 دين�اراً 
دوالر. أما س�عر الرشاء للدوالر فبلغ 
1197.5 دين�ارا، أي 119 ألفاً و750 

ديناراً للمائة دوالر.
يذكر ان أسعار رصف الدوالر بالسوق 
العراقية سجلت اس�تقرارا ملحوضا 

خالل االسابيع االربعة املاضية.

بغداد/ الزوراء:
االقتص�ادي  املجل�س  عض�و  دع�ا 
ام�س  العط�ار،  غدي�ر  العراق�ي، 
االربعاء، إىل البدء بإجراءات احرتازية 
ع�ى العملة العراقي�ة واألجنبية ملنع 

انتقال فريوس »كورونا«.
وق�ال العط�ار يف حدي�ث صحفي إن 
»بنك الش�عب الصين�ي قام بإخضاع 
والحج�ر  للتعقي�م  النقدي�ة  األوراق 

ملحاربة فريوس كورونا«.
 وأش�ار العط�ار إىل أن »ع�ى البن�ك 
املرك�زي العراقي واملصارف العراقية 
ف�وق  األش�عة  باس�تخدام  العم�ل 
البنفس�جية أو درجات حرارة عالية 
ج�دا لتعقي�م األوراق النقدي�ة، قبل 
عزلها مل�دة ترتاوح ب�ن 7 و14 يوما 
ملن�ع انتش�ار ف�ريوس كورون�ا عرب 

األوراق النقدية«. 
اىل  العالق�ة  ذات  »الجه�ات  ودع�ا 
وصح�ة  س�المة  ع�ى  الحف�اظ 
يف  النقدي�ة  الس�يولة  مس�تخدمي 

العراق«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي، امس 
االربع�اء، ع�ن بيعه أكث�ر من 224 
 28 وبمش�اركة  دوالر،  ملي�ون 

مرصفاً. 
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  وش�هد 
خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبية، ام�س االربعاء، انخفاضاً 
ملحوضا يف مبيعاته لتصل إىل 224 
مليون�اً و590 أل�ف دوالر غطاه�ا 
البن�ك بس�عر رصف أس�اس بل�غ 
1190 دين�اراً ل�كل دوالر، مقارن�ة 
بيوم الثالث�اء التي بلغ�ت املبيعات 
فيها 232 مليوناً و080 ألف دوالر.

وت�وزع الطلب بواق�ع 207 مالين 
و560 أل�ف دوالر لتعزي�ز األرصدة 

ح�واالت  ش�كل  ع�ى  الخ�ارج  يف 
واعتم�ادات، فيما بلغ اجمايل البيع 
النقدي 17 مليوناً و030 ألف دوالر 
عى ش�كل بيع نقدي غطاها البنك 
بالكامل بس�عر رصف بل�غ 1190 
ديناراً ل�كل دوالر واحد. أما اجمايل 
 224 فس�جلت  الكلي�ة  املبيع�ات 

مليونا و590 ألفا و700 دوالر.
فيم�ا لم تتق�دم أي م�ن املصارف، 
البالغ�ة 28 مرصفاً يف مزاد العملة، 

بأية عروض لبيع الدوالر.
يج�ري  املرك�زي  البن�ك  أن  يذك�ر 
ورشاء  لبي�ع  يومي�ة  جلس�ات 
العم�الت األجنبي�ة ما ع�دا العطل 
الرس�مية الت�ي يتوق�ف البنك عن 

هذه املزادات.
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بغداد/ الزوراء:
فروع�ه  الرافدي�ن  م�رصف  وج�ه 
كاف�ة باس�تئناف تروي�ج معام�الت 
القروض بأنواعها كافة والتسهيالت 
املالي�ة، اضافة اىل قروض املش�اريع 
االس�تثمارية ع�ى ان يتم اس�تكمال 
وانجاز كل املوافقات الواردة س�ابقا. 
م�ن جهت�ه، أعل�ن م�رصف النهرين 
االس�المي ش�مول منتس�بي الحشد 

الشعبي بالقروض وقبول كفالتهم.
مل�رصف  اإلعالم�ي  املكت�ب  ودع�ا 
الرافدين، امس األربعاء، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، »فروع املرصف 
ب�رورة  واملحافظ�ات  بغ�داد  يف 
االس�تثمارية  الف�رص  اكتش�اف 
ودراس�تها بشكل ش�امل للمشاريع 
الجدي�دة والق�روض التجاري�ة التي 
يمك�ن اقامتها عى ان تتم ارش�فتها 
النش�اط  ومتابع�ة  س�ليم  بش�كل 

االئتماني لدى فروع املرصف«.
وح�ث امل�رصف دوائ�ر ومؤسس�ات 
الدولة عى »إلزام موظفيهم لتس�ديد 
م�ا بذمته�م م�ن دي�ون واس�رتداد 
حق�وق امل�رصف املتأخ�رة واملرتتبة 
بذمة املوظف�ن واملواطنن املتخلفن 
عن تس�ديد م�ا بذمتهم م�ن األموال 
لتجنيبه�م التبعات القانونية بس�بب 

إلحاقهم الرر باملال العام«.
م�ن جهت�ه، أعل�ن م�رصف النهرين 
االس�المي، امس األربعاء، عن شمول 
الش�عبي بالقروض  منتسبي الحشد 
وقبول كفالتهم، فيما أكد اس�تعداده 
لقب�ول طلب�ات تموي�ل اع�ادة بن�اء 

الوحدات السكنية باملناطق املحررة.
وق�ال مدي�ر امل�رصف التابع ل�وزارة 
املالية، محمد س�مري عباس الزبيدي، 
يف ترصيح اوردته صحيفة “الصباح”، 
واطلعت عليه »الزوراء« إن “املرصف 
اعد ضم�ن اولويات عمله، االس�هام 
بدع�م القط�اع الس�كني للتخفي�ف 
م�ن الصعوب�ات التي كانت تش�وب 
التعليمات، ومن بينها تمديد التسديد 
العن�وان  ه�ذا  تح�ت  للمس�تفيدين 
من ع�رشة اع�وام اىل 15 و20 عاما، 
واالبقاء عى نس�بة املرابح�ة بمبالغ 

ترتاوح بن 50 و150 مليون دينار”.
واض�اف الزبي�دي أن “مدة التس�ديد 

ملرابح�ة العق�ار تص�ل اىل 15 عام�ا 
بدون توطن مرتبات، وعليه يشملون 
بمبل�غ يصل اىل 100 ملي�ون دينار”. 
منوه�ا ب�أن “املبلغ يؤه�ل للحصول 
ع�ى وح�دة وبأقس�اط تق�ل عن اي 
ايجار س�ائد يس�دده، وللزبون حرية 
اختيار الوحدة، بينما يرس�ل املرصف 
كش�فا لتقيي�م العق�ار بالتعاون مع 
التس�جيل العقاري ومعرف�ة القيمة 
الحقيقي�ة والتأك�د م�ن خل�وه م�ن 
اش�ارات الحجز والرهن واملصادرة«. 
االخ�رى  االج�راءات  »أن  اىل  منوه�ا 
تتعل�ق بجدية الزب�ون يف حال تأخري 

انجاز املعاملة”.

وافصح الزبيدي عن “امتالك املرصف 
االرشف  والنج�ف  ببغ�داد  فروع�ا 
البنك  والبرصة، واس�تحصل موافقة 
املرك�زي الفتت�اح اخ�رى يف الف�رات 
االوسط والجنوب، وهي بمحافظات: 
باب�ل وكربالء املقدس�ة وميس�ان”. 
مبينا ان “خطته للعام الحايل تتضمن 
الغربي�ة  باملنطق�ة  ف�روع  افتت�اح 
ومحافظة نينوى، وهن�اك موافقات 

بهذا الشأن”.
تل�ك  افتت�اح  “ولح�ن  أن�ه  واردف 
الفروع، تم�ت معالجة تقديم طلبات 
تموي�ل الوح�دات الس�كنية يف فروع 
العاصم�ة، لتش�جيع عملي�ات البناء 

املت�ررة  املناط�ق  تأهي�ل  واع�ادة 
من عب�ث ارهابي�ي داع�ش”. مبديا 
“اس�تعداد امل�رصف للموافق�ة ع�ى 
اي طلب مق�دم كإضافة بناء ورشاء 

وتمويل مشاريع”.
ان  النهري�ن  م�رصف  مدي�ر  وذك�ر 
دائرته “ابرمت مؤخرا عقدا مع وزارة 
الداخلي�ة لتوطن رواتب منتس�بيها، 
وم�ن املؤمل ان يص�ل عددهم ال� 50 
الفا، اضافة اىل ابرام عقد مع وزارتي 
الصح�ة والكهرب�اء، وبحس�ب رغبة 
املوظ�ف ووف�ق الع�روض املقدمة”. 
كاش�فا ع�ن “قب�ول كفال�ة جمي�ع 
منتس�بي االجه�زة االمني�ة بجمي�ع 
منتس�بو  وبضمنه�ا  تس�مياتها، 
الحشد الش�عبي، اضافة اىل شمولهم 
بالق�روض، عرفان�ا بال�دور البطويل 
له�ذه الرشيحة التي قدمت تضحيات 
ظالمي�ي  ض�د  حربه�ا  يف  جليل�ة 

داعش”.
واك�د أن “أية خدمة يج�ب أن يكون 
له�ا س�قف ائتمان�ي، وان يوف�ر لها 
تخصي�ص، وان يك�ون من الس�يولة 
املتوف�رة، التي يعان�ي منها املرصف 
بس�بب قلة االيداعات التي يتم العمل 
عى توس�يعها وفق تعليمات الودائع 
االس�تثمارية، اضاف�ة اىل العمل عى 
زي�ادة رأس امل�ال، إذ تم�ت مفاتحة 
وزارة املالي�ة موخ�را والبنك املركزي 
لدعم ه�ذا التوجه”. مبين�ا ان “رأس 
مال�ه يبل�غ 150 ملي�ار دين�ار، وهو 
بحاجة لزيادته اىل 250 مليارا او اكثر 

ليتوسع يف نشاطه اكثر من ذلك”.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط، امس األربعاء، 
مع رشاء مس�تثمرين الخام لتغطية 
مراك�ز مدينة بعدما ُمنيت بخس�ائر 
عى مدى ثالث جلسات، يف حن تتجه 
األنظار الحتمال خفض اإلمدادات يف 
الوقت الذي تتنامى فيه املخاوف من 

وباء فريوس كورونا.

وارتفع خام برنت 33 سنتا ما يعادل 
0.6 باملئ�ة إىل 55.28 دوالرا للربمي�ل 
بتوقي�ت   0513 الس�اعة  بحل�ول 
غ�رب  خ�ام  زاد  بينم�ا  جرينت�ش، 
تكساس الوسيط األمريكي 41 سنتا 
ما يوازي 0.8 باملئة إىل 50.31 دوالرا 
للربميل. لكن األسعار تظل منخفضة 
نح�و س�بعة باملئ�ة منذ إغ�الق يوم 

الخميس.
وتصاع�دت املخاوف من وب�اء فيما 
تكاف�ح الس�لطات ح�ول العالم ملنع 
انتشار فريوس كورونا الذي اُكتشف 

يف حوايل 30 دولة.
ام�س  اآلس�يوية،  األس�هم  ونزل�ت 
األربع�اء، ووجهت الوالي�ات املتحدة 
األمريكية تحذي�را ملواطنيها للتأهب 

الحتمال تح�ول ف�ريوس كورونا إىل 
وب�اء، ما دفع وول س�رتيت للهبوط 
الخزان�ة  س�ندات  عائ�دات  ونزل�ت 
آمن�ا  م�الذا  ُتع�د  الت�ي  األمريكي�ة 

ملستويات متدنية قياسية.
وتراج�ع إنتاج ليبيا النفطي بش�كل 
ح�اد من�ذ 18 يناير/ كان�ون الثاني 
بس�بب إغالق موانئ وحقول نفطية 

م�ن جان�ب ق�وات موالي�ة للقائ�د 
خليف�ة  ليبي�ا  رشق  يف  العس�كري 

حفرت.
ومن املقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها 
وم�ن بينه�م روس�يا، فيم�ا يع�رف 
بمجموع�ة بأوب�ك+، يف فيين�ا يومي 
الخام�س والس�ادس م�ن م�ارس/ 

آذار.

الرافدين يستأنف ترويج معامالت القروض والتسهيالت املالية بأنواعها كافة 

النفط يرتفع بفضل احتمالية خفض إمدادات أوبك+
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رئاسة محكمة النجف االتحادية  
محكمة بداءة النجف 

م/ اعالن 
اىل املدعى عليه )جعفر كاظم حمزة (

اص�درْت هذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 632/ب2020/3 يف 26 
/2020/2  و املتضمن الحكم بابطال قيد العقار تسلسل 76139 
/3 م4 جزي�رة النج�ف حي الس�الم املس�جل بالع�دد 285/ك1 
/2001  مجلد 944  باسم املدعى عليه الثاني جعفر كاظم حمزة 
و االبق�اء عى قيد العقار  املس�جل بالع�دد 217 / ايلول /2000  
مجلد 887  باس�م مديري�ة بلدية النجف ثاب�ت الحكم ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك   حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي   كون 
العنوان وهميا  لذا تقرر تبليغك اعالن بالقرار املذكور بصحيفتن  
محليت�ن يوميتن ولك الح�ق الطعن  القرار املذك�ور خالل املدة 
القانونية بكافة طرق الطعن املقررة و بعكسه  سيكتسب القرار 

املذكور درجة الثبات وفق االصول. 
القايض 
خالد جابر عبيد 

فقدان
فق�دْت من�ي الوثيقة املدرس�ية 
املرقم�ة/30181 بالعدد/31 يف 
م�ن  والص�ادرة   2020/1/22
اعدادية النجف  املهنية  معنونه 
للم�زارات  العام�ة  اىل/االمان�ة 
الش�يعية  باس�م/ ماجد حميد 
عبد الزهرة  فعى من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان
فقدْت مني الوثيقة املدرس�ية 
املرقمة/1292380 بالعدد/71  
والص�ادرة   2018/11/4 يف 
من ثانوية الكوث�ر النموذجية 
باس�م/ابراهيم  للبنن  االهلية 
رس�ول محم�د عب�د فعى من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الوثيق�ة  من�ي  فق�دْت 
املدرس�ية املرقمة/130 يف 
والص�ادرة   1989/9/19
م�ن اعدادي�ة خول�ة بنت 
باس�م/انتصار  االزور  
حس�ن عبد االمري فعى من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.
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مجلس القضاء االعى                   التاريخ:2020/2/25                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليه/ عالء عبد الحسن موىس

م/تبليغ

قام�ِت املدعي�ة )جمانة حليم هاش�م( الدع�وى الرشعية 

املرقمة اع�اله والتي تطل�ب فيها الحك�م بتصديق الطالق  

وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م 

بالتبلي�غ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن 

بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 

2020/3/9  الس�اعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك 

او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً 

و وفقاً للقانون.

القايض

حسن شبيب عايد

جمهورية العراق           العدد: 820
مجلس القضاء االعى    التاريخ : 2020/2/19

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

م/اعالن
قدَم طالب حجة الوفاة  )حمودي هادي سلمان 
( طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة  يروم فيه  اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدعو )نوال حم�ودي هادي 
س�لمان ( قررت املحكم�ة  تبليغ�ك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام 
من تاري�خ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون . 
القايض 
حسن جواد الحبيب 

جمهورية العراق                                           العدد: 638/ب2020/3
مجلس القضاء األعى                                   التاريخ : 2020/2/26                                                                     

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

اىل/ االشخاص الثالثة )رجمان مصطفى حسن و كاظم عبيد 
كاظم(

اق�اَم املدعي )الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله و التي يطلب فيها الحكم )بإبطال كافة القيود 
العقار املرقم 76141 /3 حي الس�الم و اعادة تس�جيله باس�م دائرة 
املدعي مدير بلدية النجف و قد قررت املحكمة ادخالكم اشخاصا ثالثة 
اكماال للخصوم�ة( و ملجهولية محل اقامتكما كون العنوان وهميا و 
اس�تنادا لكتاب مكتب معلومات النجف بالعدد 490 يف 2020/2/24 
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكما اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2020/3/2 و 
عند عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا و علنا وفق االصول. 
القايض 
 خالد جابر عبيد

جمهورية العراق                                العدد:819                                             

مجلس القضاء االعى        التاريخ:2020/2/19                                         

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف

م/اعالن

ق�دَم طالب حج�ة الوفاة حمودي هادي س�لمان 

طلب�اً اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة 

وف�اة بحق املدعو )هيفاء حم�ودي هادي( قررت 

املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 

أمامه�ا خالل عرشة أيام م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.

القايض

حسن جواد الحبيب 

جمهورية العراق                                         العدد684/ب/2018
مجلس القضاء االعى               التاريخ:2020/2/24                                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
س�تبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات ذات التسلس�الت) 1/357 و28و29و30و31 س�ويج(  وخالل خمس�ة عرش يوماً اعتباراً من اليوم التايل للنرش واذا 
ص�ادف ي�وم الخام�س عرش عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً يف قاعة محكمة الب�داءة  فعى الراغبن بالرشاء الحض�ور يف املكان والزمان املعينن 

مستصحبن معهم التأمينات القانونية بنسبة 10% بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علماً ان الداللية عى املشرتي.
القايض االول
حسن عبد حاتم

االوصاف:
العقار االول 357/1 سويج

1-عب�ارة ع�ن ارض خالي�ة من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية خلفي عى ش�ارع تجاري م�ع توفر كافة الخدمات.2-مس�احة العقار 3,94,24 م2.3-القيم�ة املقدرة للعقار 
274,000,000مائتان واربعة وسبعون مليون دينار فقط.

العقار الثاني 30 سويج
1-عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية  عى ش�ارع تجاري مع توفر كافة الخدمات.2-مس�احة 24,24م2 .3-القيمة املقدرة للعقار 22,000,000 اثنان 

وعرشون مليون دينار فقط.
العقار الثالث 31 سويج

1-عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية عى ش�ارع تجاري مع توفر كافة الخدمات.2-مس�احة 20,35م2. 3-القيمة املقدرة للعقار 19,000,000تس�عة 
عرش مليون دينار فقط.
العقار الرابع 29سويج

1-عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية عى ش�ارع تجاري مع توفر كافة الخدمات. 2-مس�احة العقار 10,80م2. 3-القيمة املقدرة للعقار 9,000,000 
تسعة مالين دينار فقط.
العقار الخامس 28سويج

1-عب�ارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية  عى ش�ارع تجاري مع توفر كافة الخدمات. 2-مس�احة العقار 9,73م2. 3-القيم�ة املقدرة للعقار8,000,000 
ثمانية مالين دينار فقط.

بغداد/ الزوراء:
اغل�ق مؤرش االس�عار ISX 60 يف جلس�ة، امس 
االربع�اء، عى )464.52( نقطة مرتفعا بنس�بة 
)%0.38( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ 

نقطة )462.76(.
وبلغ ع�دد االس�هم املتداول�ة )581.488.896( 
االس�هم  قيم�ة  بلغ�ت  بينم�ا  س�هما، 

)997.383.174( دينارا.
وت�م ت�داول اس�هم 35 رشك�ة م�ن اص�ل 103 
رشكات مدرجة يف السوق، واصبح عدد الرشكات 
املتوقف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة االوراق املالية لعدم 

التزامها بتعليمات االفصاح املايل 24 رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين غري 
العراقين يف الس�وق النظامي )10.335( مليون 
س�هم بقيمة بلغ�ت )377.381( ملي�ون دينار 
من خ�الل تنفي�ذ 13 صفق�ة عى اس�هم ثالث 

رشكات.
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غ�ري العراقين يف الس�وق النظام�ي )775,18( 

ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت )70,329( مليون 
دينار من خالل تنفيذ 57 صفقة عى اسهم ثالث 

رشكات.
أما عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غري 
العراقين يف السوق الثاني فبلغ )760( الف سهم 
بقيم�ة بلغ�ت )1,824( مليون دين�ار من خالل 

تنفيذ 10 صفقات عى اسهم رشكة واحدة.
بينما بلغ عدد االسهم املش�رتاة من املستثمرين 
غ�ري العراقين يف الس�وق الثان�ي )785( مليون 
س�هم بقيمة بلغ�ت )1,884( ملي�ون دينار من 
خالل تنفيذ 11 صفقة عى اسهم رشكة واحدة. 
يذكر أن س�وق الع�راق لألوراق املالية اس�تخدم 
أنظمة التداول االلكرتون�ي واإليداع املركزي منذ 
عام 2009، ويس�عى إلطالق نظ�ام التداول عرب 
االنرتنت للمس�تثمرين، وينظم خمس جلس�ات 
تداول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, ومدرج 
فيه 102 رشكة مساهمة عراقية تمثل قطاعات 
والزراع�ة  والصناع�ة  واالتص�االت  املص�ارف 

والتأمن واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية
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6 بسبب كورونا.. احتاد بناء األجسام يؤجل 
بطولة القاعات األهلية

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن االتح�اد العراقي لبناء االجس�ام تأجيل بطولة القاعات االهلية بس�بب فاي�روس كورونا.وقال 
املنسق اإلعالمي لالتحاد، هشام الواني: إن “االتحاد العراقي لبناء االجسام قرر تأجيل بطولة القاعات 
االهلية والكروس فيت والفيزيك والكالس�يك اىل اش�عار اخر من اجل عدم اختالط الالعبني والجمهور 
والرياضيني بصورة عامة، وحرصاً منا عىل س�المة الالعبني من فايروس كورونا”.وأوضح أن “القرار 
جاء نظراً للظروف الصحية التي تمر بها املنطقة والبلد بصورة خاصة، وبدء انتشار مرض ما يسمى 
بفاي�روس كورونا يف البالد، واكتش�اف عدة ح�االت بدأت تظهر يف املحافظات امث�ال النجف وكركوك 

وغريها، وبعد عدة مناشدات من قبل ابناء املحافظات وابناء بغداد من العبني ومدربني وحكام”.

أصفر وأمحر

علي عدنان: منتخب أسود الرافدين قادر على التأهل ملونديال قطر

احتاد الكرة: الدوري سيقام حبضور اجلماهري حتى تسلم كتاب رمسي

بغداد/ متابعة الزوراء
حقق نفط الوس�ط ف�وزا مهما عىل الرشطة يف الجول�ة الثالثة  من 
دوري ك�رة الص�االت املمتاز، بثالثي�ة مقابل هدف واح�د يف املباراة 
التي أقيمت يف صالة نادي الش�باب بالعاصمة بغداد.ورغم السيطرة 
الواضحة من قبل نفط الوس�ط، إال أن الشوط األول شهد إهدار عدد 
من الفرص عرب وليد خالد وس�الم فيص�ل، واملحرتف اإليراني حميد 
رضا.ويف الش�وط الثاني، اس�تثمر نفط الوس�ط ركلة ح�رة نفذها 
س�الم فيصل لتس�تقر بالش�باك، وحاول الرشطة الع�ودة للمباراة 
وتمكن التعديل عرب العبه كريم حسن.لكن نفط الوسط عاد للتقدم 
بهدف ثاني عرب العبه املحرتف حميد رضا، واس�تثمر نفط الوس�ط 
النق�ص الع�ددي بعد تع�رض أحد العب�ي الرشطة للط�رد، وواصل 

الضغط ليتمكن وليد خالد من تسجيل الهدف الثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء
ح�ارس  طال�ب،  فه�د  يغي�ب، 
الزوراء، عن مواجهة اليوم أمام 
الكهرب�اء، ع�ىل ملعب الش�عب 
ال�دويل، يف الجول�ة الثالث�ة م�ن 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
وقال، عبد الرحمن رشيد، عضو 
الهيئ�ة اإلداري�ة للن�ادي: ”فهد 
طالب أصيب مجدًدا خالل ملحق 
وننتظ�ر  آس�يا،  أبط�ال  دوري 
م�دة  ملعرف�ة  الطب�ي  التقري�ر 
غيابه عن املالعب وموعد عودته 
مجدًدا”.وأضاف “الحارس جالل 
حس�ن س�يكون جاه�زًا للقاء، 
والفري�ق بحال�ة بدني�ة جيدة، 

وس�نركز ع�ىل رضورة خط�ف 
النقاط الثالث كون الفريق كان 
يف حالة انتظار بالجولة الثانية، 
بالت�ايل الف�وز س�يمنح العبينا 
الثقة للتقدم يف الرتتيب”.وشدد 
اح�رتام  “رضورة  ع�ىل  رش�يد 
فري�ق الكهرب�اء، ال�ذي تطغى 
علي�ه الصبغة الش�بابية، ويعد 
فريًق�ا حيوًيا وممي�زًا، وبالتايل 
الجدي�ة يف التعام�ل م�ع هك�ذا 
فريق هي السبيل لتخطف نقاط 
الفوز”.يذك�ر أن الزوراء خاض 
مباراة واحدة وتمكن من الفوز 
عىل الطلبة يف افتتاح منافسات 

الدوري.

بغداد/ متابعة الزوراء
د، يحيى علوان، مدرب النفط، أنَّه يس�عى  أكَّ
إللح�اق الهزيم�ة األوىل باملين�اء يف املوس�م 
الحايل، خ�الل مواجهتهما الي�وم الخميس، 
الب�رة،  بمدين�ة  الفيح�اء  ملع�ب  ع�ىل 
لحساب الجولة الثالثة من الدوري العراقي.
وقال عل�وان: “ان مب�اراة اليوم س�تمنحنا 
دافًع�ا ملواجهة فريق مناف�س عىل الصدارة 
بالجولتني املاضيتني بعد تحقيقه انتصارين 
متتاليني”.وأوضح “نسعى إللحاق الهزيمة 
األوىل بفري�ق عني�د مث�ل املين�اء، حي�ث إن 

ش�عارنا يف املباراة التعوي�ض بعد التعادل يف 
الجولة املاضية”.وأض�اف “الكم الهائل من 
الف�رص الضائعة يف الجول�ة املاضية أفقدنا 
نقطتني أم�ام أمانة بغداد. نح�ن مطالبون 
بالتعوي�ض أمام املين�اء، ورغ�م أن املباراة 
س�تكون يف ملعبهم وب�ني جمهورهم، لكننا 
عازمون عىل النقاط الثالث”.وختم “الفريق 
جاه�ز نفس�ًيا وبدنًي�ا للمب�اراة، وخضن�ا 
تدريباتن�ا ب�روح عالية، ونأم�ل أن نوفق يف 
املباراة، وع�دم تكرار إهدار الفرص من أجل 

الظفر بنتيجة املباراة”.

نفط الوسط يهزم الشرطة يف 
قمة دوري أندية الصاالت

فهد طالب يغيب عن صفوف النوارس 
يف لقاء اليوم أمام الكهرباء

حييى علوان: النفط يتطلع إلحلاق 
اهلزمية األوىل بامليناء

العراق يطلب رمسياً نقل مباراته أمام هونغ كونغ يف تصفيات املونديال

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد نجم املنتخب الوطني ونادي فانكوفر 
واي�ت كاب�س الكن�دي، ع�ي عدن�ان، أن 
منتخب اس�ود الرافدين قادر عىل التأهل 

لكأس العالم 2022 يف قطر.
وق�ال عدن�ان إن “كل يشء يس�ري ع�ىل 
م�ا ي�رام يف التصفيات املزدوج�ة املؤهلة 
 ،2023 آس�يا  وكأس   2022 ملوندي�ال 
كفريق واحد، نحن نعيش لحظات جيدة، 
لدين�ا اآلن ثالث مباري�ات متبقية يف هذه 
املرحلة الثانية، وآمل أنه بعد ذلك، سنتخذ 

خطوة أخرى أقرب إىل كأس العالم”.
وأضاف “لقد تأهل العراق إىل كأس العالم 
م�رة واح�دة فق�ط ع�ام 1986، لكنن�ي 
أعتق�د أنن�ا وصلن�ا اآلن إىل لحظة التأهل 
م�رة أخرى، لدين�ا الالعب�ون واالمكانات 

والدعم م�ن بلدنا، لدين�ا كل ما نحتاجه، 
لهذا الس�بب أعتقد أننا س�نكون هناك يف 

قطر يف عام 2022”.
وأوض�ح أن “هن�اك ام�را دائًما م�ا أفكر 
في�ه عندما ألع�ب مع املنتخ�ب الوطني: 
وهو كيف يمكنني أن أسعد هؤالء الناس 
)يقصد الجماهري(، لهذا الس�بب شعرت 
بحال�ة جي�دة بعد الف�وز إيران، الش�عب 
العراق�ي يحب كرة الق�دم، يف الفرتة التي 
س�بقت مباراة ايران، ت�م إغالق كل يشء 
- املتاج�ر واملدارس - حتى يتمكن الناس 

من مشاهدة املباراة”.
وأض�اف “لق�د كن�ت ألعب م�ع املنتخب 
الوطن�ي لفرتة طويل�ة، وبالنس�بة يل ما 
زال األفض�ل بالنس�بة يل، هن�اك ش�عور 
مختل�ف عن اللع�ب يف نادي�ك، يمكنك أن 

تشعر بماليني األشخاص الذين يتطلعون 
إلي�ك ويرغبون يف الف�وز، وهذا أمر مميز 

للغاية”.
ارض�ه،  ع�ىل  الع�راق  لع�ب  “إذا  وب�ني 
فس�نكون قادري�ن ع�ىل التأه�ل ل�كأس 
العالم كل أربع سنوات أنا متأكد من ذلك، 
نحص�ل ع�ىل الكثري م�ن الدع�م، وبغض 
النظر عن الفريق الذي نلعب امامه سواء 
كان كب�رًيا أو صغ�رًيا، فنحن نحصل عىل 
دع�م ملع�ب كام�ل يض�م 60 إىل 70 الف 

شخص هناك”.
وتابع “من املؤك�د أن اللعب أفضل بكثري 
يف الع�راق، حي�ث يمك�ن ألف�رادك هناك 
وعائلتك أن يروك وانت تلعب، آمل حًقا أن 
تكون لدينا الكثري من املباريات يف العراق، 

وأن نستمر يف جعل الناس سعداء”.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد االتحاد العراقي لكرة القدم إقامة مباريات 
الجولة الثالثة من ال�دوري املمتاز لكرة القدم 
حتى يتم تسلم كتاب رسمي من وزارة الصحة 

بشان مكافحة فايروس كورونا.
وذك�ر االتحاد، يف بي�ان، أن “مباري�ات الدور 
الثال�ث لدوري الكرة املمتاز، تس�تمر بحضور 

الجمهور اىل املالعب”.
وأضاف ان “املباريات ستتس�مر لحني وصول 
كتاب رس�مي م�ن الدوائ�ر ذات العالقة يبني 
املوقف، والترف املطلوب يف ضوء املستجدات 
الالحق�ة، وحم�ى الل�ه بلدنا وش�عبنا من كل 

سوء”.
وكان اتحاد الكرة، قد أعلن ان مباريات الجولة 
املقبل�ة من ال�دوري املمتاز س�تقام من دون 

جمهور بناًء عىل توجيهات وزارة الصحة.
وم�ن جهته�ا، أك�دت ادارة ن�ادي الجوية انه 
النائ�ب االول للرئي�س، ولي�د  بمب�ادرة م�ن 
الزيدي، فإن مباري�ات الجولة الثالثة للدوري 

املمتاز ستقام بحضور الجمهور.
وذكر املكتب االعالمي لنادي القوة الجوية انه 
“بمبادرة م�ن الزيدي وافق اتح�اد الكرة عىل 
اقامة مباري�ات الجولة الثالثة للدوري املمتاز 

بحضور الجمهور”.

وذكر ان “الزيدي زار مقر اتحاد الكرة والتقى 
احمد عباس، الذي يدير إدارة ش�ؤون االتحاد 
العراق�ي، وتحدث معه ح�ول تواجد الجمهور 

يف مباريات الدوري املمتاز”.
وأضاف املكتب االعالم�ي أن “الزيدي اكد عىل 
تواج�د جمه�ور الصق�ور ومؤازرت�ه لفريقه 
كونه الالعب رقم )12( يف كل مباراة يحرضها 
والت�ي تش�هد دعم�ا كب�ريا لل�كادر التدريبي 
والالعبني من اجل تحقيق الفوز يف كل مواجهة 
يخوضها الفري�ق، والتي لوال هذا الجمهور ملا 

تحققت االلقاب”.

جثري: مصممون على اجتياز مصر والذهاب بعيدا يف بطولة كأس العرب
الليوث يتوشحون باألخضر أمام الفراعنة

الخ�رب/ موفد االتح�اد العراق�ي للصحافة 
الرياضية

يش�هد ملعب االمري محمد ب�ن فهد بمدينة 
الدم�ام  الس�عودية نهائي�ا مبك�را لبطولة 
كاس العرب للش�باب تحت 20 عاماً، حيث 
يلتق�ي منتخبنا الش�بابي نظ�ريه املري 
بالس�اعة )6,30( مس�اء الي�وم الخمي�س 
بربع نهائي البطول�ة التي تتواصل لغاية 5 

اذار / مارس املقبل.
ويسعى منتخبنا الش�بابي ملواصلة نتائجه 
املباري�ات  املتصاع�د يف  وادائ�ه  االيجابي�ة 
االخرية بالبطولة العربية والس�عي لحس�م 
املب�اراة املقبل�ة والوص�ول اىل نصف نهائي 
ان  م�ن  بالرغ�م  للش�باب  الع�رب  كاس 
منافس�ه املري ق�وي، ويمل�ك العبني تم 
اعدادهم بشكل متميز للبطوالت الخارجية، 
ويملك�ون اجس�اما كب�رية تدل ع�ىل انهم 
اكرب من اعماره�م الحقيقية، لكن االرصار 
والعزيمة واالمل سالح العبينا يف لقاء اليوم 
الخميس من اجل رفع اس�م العراق عالياً يف 

املحافل الرياضية العربية .

جثري: العبونا جاهزون ملباراة القمة
واكد مدرب منتخبنا الش�بابي لكرة القدم، 
قحط�ان جثري، ان الفري�ق يف اتم الجاهزية 
م�ع  الحاس�مة  املب�اراة  لخ�وض  الفني�ة 
املنتخ�ب امل�ري الق�وي ضم�ن دور ربع 
نهائي البطولة العربية التي س�تجري اليوم 

الخميس .
واضاف جثري “ان الوحدة التدريبية االخرية 
الت�ي جرت ع�ىل مالع�ب التدري�ب بالخرب 
تطبي�ق  ش�هدت  االربع�اء،  ام�س  مس�اء 
مف�ردات خط�ة اللع�ب التي س�يواجه بها 
املنتخ�ب امل�ري والتأكي�د ع�ىل الجوانب 
االنضباطية والتكتيكية خالل ال�90 دقيقة 
م�ن زمن املب�اراة ، وهي الكفيل�ة بالتواجد 
بنصف النهائ�ي إذا نجح الفريق باجتيازها 

ومواصلة مشواره بالبطولة ان شاء الله .
واش�اد جثري بترفات الالعبني وسلوكهم 
األخالق�ى والريايض املثايل خ�الل البطولة، 
ألنهم وضع�وا نصب أعينهم أنه�م يلعبون 
باس�م العراق، والبد أن يظهروا باملس�توى 
األخالقي والفني العايل والذي يتناس�ب مع 
قيم�ة هذا البل�د الكب�ري، وانه�م نجحوا يف 
تطبيق املواثيق االخالقي�ة التي يؤكد عليها 
الفيف�ا واالتح�اد االس�يوي والعرب�ي م�ن 
خالل االلتزام داخل وخارج امللعب واحرتام 

القان�ون والح�كام والف�رق املنافس�ة له ، 
وان الالعب�ني مصممون ع�ىل تقديم مباراة 
جيدة تليق بهم، ويأملون اس�عاد الجماهري 
العراقي�ة من خالل مواصلة تحقيق النتائج 

االيجابية بالبطولة الحالية.

مدرب مصر : نستعد ملباراة العراق بشكل 
خمتلف

واك�د م�درب منتخب مر للش�باب، ربيع 
ياس�ني، ان الفريق يستعد بش�كل مختلف 
وجدي ملباراته ام�ام العراقي يف ربع نهائي 

البطولة العربية للشباب بالسعودية.
واض�اف ربي�ع “ ان البطول�ة اف�رزت فرقا 
قوي�ة وتعد أفض�ل إعداد للفري�ق املري، 
وانن�ا نبحث عن التجارب واملباريات القوية 
من أجل التعرف عىل نقاط القوة والضعف يف 

صفوف فريقنا استعداداً لخوض التصفيات 
املؤهلة لبطولة كاس أفريقيا للش�باب التي 

تستضيفها موريتانيا العام املقبل.
 وأش�اد ياسني باملستويات والنتائج املميزة 
التي قدمها الفريق أمام الجزائر والسعودية 
وفلسطني، وانه يستعد بشكل جيد ملواجهة 
الع�راق يف لق�اء مصريي يف ظل التش�ابه يف 
األم�ور البدني�ة والفني�ة، ونأم�ل ان يكون 

الفوز حليفنا فيها”.
ومن جهت�ه، اكد املنس�ق اإلعالمي ملنتخب 
الشباب� ارش�د الساعدي، ان ليوث الرافدين 
س�ريتدون اللون األخرض يف مواجهة مر 

بربع نهائي البطولة العربية.
وقال الس�اعدي: ان�ه جرى ام�س االربعاء 
املؤتم�ر التنس�يقي ملب�اراة الع�راق ومر 

ضمن دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 
للمنتخب�ات الش�باب. موضح�ا: ان العراق 
س�يلعب املباراة بال�زي األخرض يف مواجهة 
نظريه املري الذي سريتدي اللون األحمر،

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 
للشباب حتت 20 عامًا

حددت اللجنة املنظمة لبطولة كأس العرب 
تح�ت 20 عاماً واملقامة حاليا بالس�عودية 
النهائ�ي  رب�ع  ال�دور  مباري�ات  مواعي�د 
للبطول�ة، وتنطل�ق مواجه�ات ال�دور ربع 
النهائى للبطولة يوم�ي الخميس والجمعة 

وعىل النحو اآلتي:

مباريات اليوم اخلميس 27 شباط / فرباير
يلتقي منتخب شباب تونس أول املجموعة 
األوىل نظ�ريه الجزائ�ري ثان�ي املجموعة 

الثالث�ة يف الس�اعة )2,45( ع�راً ع�ىل 
ملع�ب االمري محمد ب�ن فه�د يف الدمام، 
وبعده�ا تقام مب�اراة منتخبنا الش�بابي 
ثان�ي املجموع�ة األوىل ونظ�ريه املري 
أول املجموعة الثالثة يف الس�اعة )6,30( 

مساًء عىل امللعب نفسه.

مباريات اجلمعة 28 شباط / فرباير
ويواج�ه منتخ�ب املغ�رب أول املجموعة 
الثاني�ة نظ�ريه الليب�ي ثان�ي املجموع�ة 
الرابع�ة يف الس�اعة )2,45( ع�راً ع�ىل 
ملع�ب االمري فيص�ل بن فه�د بالرياض، 
بعدها تقام مباراة السنغال أول املجموعة 
الرابع�ة أم�ام البحري�ن ثان�ي املجموعة 
الثاني�ة يف الس�اعة )6,30( مس�اًء ع�ىل 

امللعب نفسه.

الشرطة حيقق فوزه األول يف 
الدوري املمتاز

ترشيح 14 شخصية للعمل يف 
مؤقتة احتاد الكرة

بغداد/ متابعة الزوراء
نجح فريق الرشطة يف مصالحة جماهريه بتحقيق الفوز االول يف دوري الكرة 
املمتاز للموسم الحايل، بتغلبه عىل امانة بغداد 1-3 يف اللقاء، الذي اقيم امس 
االربعاء، عىل ملعب الش�عب ضمن الجولة الثالثة من املسابقة.وافتتح فريق 
القيثارة الخرضاء التسجيل اوال عن طريق عالء عبد الزهرة يف الدقيقة الثالثة، 
قب�ل ان يضيف مروان حس�ني اله�دف الثاني يف الدقيقة 22 لينتهي الش�وط 
االول عىل هذه النتيجة.ويف الشوط الثاني، نجح امانة بغداد يف تقليص الفارق 
اىل هدف بعدما سجل الالعب تيدي جيمس هدف ابناء العاصمة يف الدقيقة 77 
ليعود مروان حسني ويسجل الثالث للرشطة والثاني له يف الدقيقة 82. وبهذه 
النتيج�ة وصل الرشط�ة اىل النقطة الرابع�ة يف املركز الخام�س، فيما توقف 

رصيد بغداد عند النقطة الواحدة يف املركز الثاني عرش.

بغداد/ متابعة الزوراء
رش�ح االتح�اد ال�دويل لك�رة القدم 
“فيفا” 14 ش�خصية لقيادة الهيئة 

املؤقتة لالتحاد العراقي لكرة القدم.
وبحسب مصدر يف إتحاد الكرة، فإن 
“14 شخصاً س�يتم املفاضلة بينهم 
لقيادة الكرة العراقية خالل االش�هر 
الس�تة املقبل�ة، حيث س�تغادر هذه 
الش�خصيات اىل اح�دى دول الجوار 
كي تلتق�ي اللجنة املش�كلة من قبل 

فيفا”.
واوضح املص�در أن “االتح�اد الدويل 
رشح كل من أحمد عباس، إياد بنيان، 
أحم�د رايض، رشار حي�در، ش�امل 
كامل، حسن الحسناوي، اسعد الزم، 

عالء عبد القادر، باسم جمال، موفق 
عبد الوهاب، احمد عي كامل، عباس 
زوين�ي، حس�ني الربيع�ي، رافد عبد 
االمري، لقيادة الهيئ�ة املؤقتة التحاد 

الكرة العراقي”.
 5 س�يختار  “فيف�ا  أن  واض�اف 
اش�خاص إلدارة الهيئ�ة املؤقتة التي 
س�تدير العمل يف اتح�اد الكرة ملدة 6 
اشهر، بعدها سيتم اجراء انتخابات 
جدي�دة  اداري�ة  هيئ�ة  لتش�كيل 

لالتحاد”.
تج�در االش�ارة اىل ان م�ن يعم�ل يف 
الهيئ�ة املؤقتة لن يحق له الرتش�يح 
النتخابات اتحاد الكرة املقبلة حسب 

قرار فيفا.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدير شؤون االتحاد العراقي لكرة القدم، احمد عباس، ان 
االتحاد طالب االتحاد الدويل »فيفا« نقل مباراته رس�مياً امام 
هون�غ كون�غ يف التصفيات املزدوجة املؤهل�ة لنهائيات كأس 

العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ومن املقرر ان تقام املباراة عىل ارض هونغ كونغ يف ال�31 من 
شهر اذار املقبل لحساب الجولة الثامنة للتصفيات املزدوجة.

وق�ال مدير ش�ؤون اتحاد الك�رة، احمد عب�اس: إن »االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم خاط�ب نظريه ال�دويل من اج�ل نقل 

مب�اراة املنتخب الوطني من ارض هونغ كونغ بس�بب مرض 
كورونا«.

وأوضح أن »االتحاد الدويل حتى اللحظة لم يغري مكان املباراة، 
بالت�ايل بادرنا نحن وبلغناه رس�مياً كي تكون املباراة يف ارض 
أخ�رى، خاص�ة ان هونغ كونغ م�ن الدول الت�ي ينترش فيها 

مرض كورونا بشكل كبري«.
وتق�ول الس�لطات يف هون�غ كونغ إنه�ا س�جلت 69 إصابة 
مؤك�دة بالفريوس يف هونغ كونغ، إضاف�ًة إىل موت ضحيتني 

حتى اآلن.
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انتقد س�رجيو بوس�كيتس العب خط وس�ط 
برش�لونة، إدارة نادي�ه عقب التع�ادل 1-1 مع 
ناب�ويل، يف ذه�اب ثم�ن نهائ�ي دوري أبط�ال 
أوروب�ا، بس�بب ما وصف�ه بس�وء التخطيط.
وق�ال بوس�كيتس خ�ال ترصيح�ات نقلته�ا 
صحيفة م�اركا: “كان من الصعب علينا إيجاد 
املس�احات، حي�ث واجهنا خطا يتك�ون من 4 
العبني يف الوسط، وخلفه خط دفاعي مكون من 

6 العبني، ورغم ذلك حاولنا”. وأضاف: “الهدف 
الذي اس�تقبلناه جاء بس�وء حظ لم نستحقه، 
حي�ث اس�تفادوا م�ن خط�أ فربو وس�جلوا، 
وبعده�ا وجدنا املزيد من املس�احات وتراجعوا 
”.وتاب�ع: “نح�ن مجموع�ة قليل�ة العدد  قليااً
 ، حالياًا، يجب علينا إعادة اكتشاف أنفسنا قليااً
كن�ا نريد أن ندخل إىل العم�ق وهذا كلفنا كثراًا، 
يج�ب علين�ا أن ننض�ج يف املباريات”.وواصل: 

“العديد من اإلصابات قبل العودة؟ كنت 
أنا وسيميدو يف حالة تأهب وكنا نواجه 
خطر الغياب، ثم تلق�ى فيدال البطاقة 

الحمراء، وأصيب بيكي�ه، نأمل أال نتأثر 
يف العودة”.واختتم: “ع�دد الفريق القليل 

يف القائمة بس�بب س�وء تخطي�ط النادي، 
لدينا خسائر كبرة، كننا سنقاتل 

يف البطولة”.

انتهِت مباراة نابويل اإليطايل وضيفه برشلونة 
اإلس�باني بالتعادل 1-1 يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وافتتح البلجيكي دريس مرتينس التس�جيل 
م�ع الدقيق�ة الثاث�ني بينم�ا أدرك الفرنيس 

أنطوان غريزمان التعادل )57(.
ولع�ب نابويل بتحف�ظ كبر وكان متماس�كااً 
ط�وال الش�وط األول بس�بب تمرك�ز العبي�ه 
مرتين�س  إصاب�ة  أّن  إال  دفاعي�ااً،  املمت�از 
وخروج�ه يف الدقيق�ة )54( س�اعد الفري�ق 
الضيف عىل التحرر وإدراك التعادل بعد تطبيق 

سيئ ملصيدة التسلل.
ويحتاج برشلونة للفوز بأي نتيجة أو التعادل 
ب�ا أهداف يف لقاء العودة حتى يضمن التأهل 
إىل رب�ع النهائي، لكنه س�يفتقد لخدمات كّل 
من التش�ييل فيدال بسبب طرده وبوسكيتس 

بسبب اإلنذارات.
ا يف رب�ع نهائي  ووض�ع باي�رن ميوني�خ قدماً
دوري أبط�ال أوروب�ا، بع�د االنتص�ار الكبر 
ع�ىل مضيفه تش�يليس )3 - 0(، ع�ىل ملعب 

ستامفورد بريدج، يف ذهاب دور ال�16.
وسجل ثاثية بايرن كل من، سرجي جنابري 
 ،)76( ليفاندوفس�كي  وروب�رت  و54(   51(
ليامس العماق البافاري دور ال�8 قبل مباراة 

اإلياب، التي س�يخوضها ع�ىل ملعبه أليانتس 
أرينا، يوم 18 مارس/آذار املقبل.

وش�كل بايرن الخط�ورة األوىل يف املباراة، عرب 
توماس مولر يف الدقيقة األوىل، الذي س�دد من 

عىل حدود منطقة الجزاء بني يدي كابايرو.
وأت�ى الرد م�ن خال مونت، ال�ذي انطلق من 
الجانب األيمن ملنطقة الجزاء، وسدد إىل جوار 

القائم يف الدقيقة التاسعة.

وانفرد ليفاندوفس�كي بكاباي�رو يف الدقيقة 
15، بع�د بيني�ة ممي�زة م�ن تياج�و رضبت 
دفاعات تش�يليس، إال أن الحارس األرجنتيني 
تألق أمام تس�ديدة املهاجم البولندي، وأخرج 

الكرة إىل ركلة ركنية.
وم�ن جديد تأل�ق كابايرو، بعدم�ا مرر مولر 
كرة س�حرية جعل�ت ليفاندوفس�كي منفردا 
يف الدقيق�ة 27، إال أن ح�ارس البل�وز تصدى 

للقناص البافاري. وواصل بايرن زحفه تجاه 
مرم�ى البل�وز، بتس�ديدة رائعة م�ن مولر يف 

الدقيقة 29، مرت بقليل إىل جوار القائم.
وارتق�ى مول�ر يف الدقيق�ة 35 لك�رة عرضية 
ا رأس�ية متقنة  م�ن ليفاندوفس�كي، مس�دداً

اصطدمت بالعارضة.
وتاعب ألونسو ببافارد يف الدقيقة 43، وسدد 
ك�رة أرضية تصدى لها نوي�ر بنجاح، لينتهي 

الشوط األول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، وتحديداًا يف الدقيقة 
48، انف�رد مونت بنوير، وس�دد كرة ضعيفة 
تص�دى لها الحارس األملان�ي، وتابعها باركيل 

بتصويبة قوية أبعدها نوير من جديد.
وافتتح باي�رن ميونيخ التس�جيل يف الدقيقة 
51، بعدما مرر جنابري الكرة لليفاندوفسكي 
يف الجانب األيرس من منطقة الجزاء، ليعيدها 
املهاج�م البولن�دي إلي�ه م�ن جديد، ليس�دد 

األملاني مبارشة يف الشباك الخالية.
وانهار تشيليس بعدها، حيث تمكن بايرن من 
تعزي�ز تقدمه بلقطة مش�ابهة للهدف األول، 
بعما تبادل جنابري الكرة مع ليفاندوفس�كي 
من جدي�د، لينطلق األملان�ي يف الجانب األيرس 
من منطقة الجزاء، ويس�دد كرة أرضية فشل 

كابايرو يف التصدي لها، يف الدقيقة 54.

وكان جنابري قريبا من تس�جيل الهاتريك، يف 
الدقيق�ة 59، بعدما تلق�ى عرضية من مولر، 

ليسدد كرة مبارشة بيمناه علت العارضة.
وتدخل المبارد يف الدقيقة 61، بإجراء تبديلني 
دفعة واحدة، بن�زول كل من أبراهام وويليان 
ع�ىل حس�اب ج�رو وب�اركيل ، وتبع�ه فليك 
بالتبدي�ل األول لبايرن، يف الدقيقة 66، بدخول 

كوتينيو بدال من كومان املصاب.
ودفع المبارد بورقت�ه األخرة يف الدقيقة 73، 

بنزول بيدرو عىل حساب أزبلكويتا.
وأض�اف بايرن الهدف الثال�ث يف الدقيقة 76، 
بع�د انطاقة ممي�زة م�ن ديفي�ز يف الجانب 
األي�رس، تاعب خالها بكريستينس�ن، ليمرر 
كرة س�حرية لليفاندوفس�كي أم�ام املرمى، 

ليطلق األخر رصاصة الرحمة.
وازدادت معان�اة تش�يليس بط�رد ألونس�و يف 
الدقيقة 83، بعد رجوع حكم املباراة إىل تقنية 
الف�ار، التي أظه�رت اعتداءه ب�دون كرة عىل 
ليفاندوفس�كي، وبعده�ا دفع م�درب بايرن 

بتوليسو عىل حساب جنابري.
ويف الدقيق�ة 90 أج�رى فليك التبدي�ل الثالث، 
بن�زول جوريتس�كا مح�ل تياج�و، لينته�ي 
اللقاء بعدها بفوز العم�اق البافاري بثاثية 

نظيفة.

ف�از نادي الرفاع البحريني خ�ارج ملعبه عىل الجزيرة األردني 2 - 0 عىل س�تاد 
عم�ان ال�دويل يف عمان، ضمن الجولة الثانية من منافس�ات املجموعة الس�ابعة 
يف كأس االتحاد اآلس�يوي 2020. وس�جل عيل حرام )7( ومحمد صالح )90+2( 
ه�ديف الفوز لصالح الرف�اع. وتأجلت املباراة الثاني�ة يف املجموعة والتي كان من 
املقرر أن تجمع بني القادس�ية الكويتي وظفار العماني عىل س�تاد جابر األحمد 
الدويل يف الكويت، وذلك بس�بب إيقاف األنش�طة الرياضية يف الكويت يف مواجهة 
انتش�ار فايروس كورونا العاملي. ويتصدر القادس�ية ترتيب املجموعة برصيد 3 
نقاط من مب�اراة واحد بفارق املواجهات املبارشة واألهداف أمام الرفاع وظفار، 
يف حني بقي رصيد الجزيرة خاليااً من النقاط. فرض الرفاع أس�لوبه عىل الفريق 
املضي�ف منذ بداية الش�وط األول وكان األكثر تنظيمااً وانتش�ارااً وهو ما تجس�د 
باله�دف األول للفريق البحريني عندم�ا تابع عيل حرم الكرة املرتدة من الحارس 
نور بني عطية وأكملها برأس�ه يف الش�باك )7(. وكاد محم�د مرهون أن يضيف 
اله�دف الثان�ي للرفاع بعد أن ارتق�ى لكرة عرضية ولعبها برأس�ه لكن الحارس 
بني عطية أبعدها بنجاح إىل ركلة ركنية )18(. وتحس�ن أداء الجزيرة قليااً لكن 
با خطورة عىل مرمى ضيفه، كما لم يش�هد الش�وط أي فرصة تذكر للفريقني 
وانحرصت األلعاب يف منتصف امللعب حتى صافرة جاءت النهاية. حاول الجزيرة 
املبادرة مع بداية الشوط الثاني ووصل إىل مناطق الرفاع يف أكثر من مناسبة كان 
أخطرها التسديدة القوية من خارج منطقة الجزاء لاعبه أحمد عبدالحليم لكن 
حارس الرفاع س�يد شرب علوي )59(. وانربى محمد مرهون لركلة حرة مبارشة 
عىل مش�ارف منطقة الجزاء لك�ن كرته مرت بجوار القائ�م األيرس د)71(، كما 
نجح بني عطية يف التصدي لتسديدة كميل األسود )73(.وأضاع نجم اللقاء محمد 
مرهون فرصة تعزيز النتيجة عندما تجاوز الحارس لكنه س�دد الكرة يف الشباك 
م�ن الخ�ارج )78(. ويف غمرة بحث الجزي�رة عن التعديل، توغ�ل مهاجم الرفاع 

محمد صالح داخل منطقة الجزاء وس�دد كرة اصطدمت بأحد املدافعني وتابعت 
طريقها إىل الش�باك ه�دف التقدم الثان�ي يف الدقيق�ة )2+90( لتنتهي املواجهة 
بفوز بحريني ثمني. وتقام مباريات الجولة الثالثة من منافس�ات املجموعة يوم 
االثنني 9 آذار/مارس، حيث يلتقي الرفاع مع ظفار يف مدينة عيىس، والقادس�ية 
مع الجزيرة يف الكويت. وكانت الجولة األوىل ش�هدت فوز القادس�ية عىل الرفاع 
2 - 1 يف املنام�ة، وظفار عىل الجزي�رة 1 - 0 يف صالة. ونجح نادي هوتيش منه 
الفيتنام�ي يف تحقيق الفوز خ�ارج ملعبه عىل هوغانغ يونايتد الس�نغافوري 3 
- 2 عىل س�تاد جاالن بيس�ار يف س�نغافورة، ضمن الجولة الثانية من منافسات 
املجموع�ة السادس�ة ملنطقة آس�يان يف كأس االتحاد اآلس�يوي 2020. وس�جل 
نغوي�ن كونغ فونغ )15( وأميدو بال�دي )45 و59( أهداف هوتيش منه، يف حني 
أحرز س�تيب بازيبات )77 و79( هديف هوغانغ يونايتد. وشهدت املباراة الثانية 

ضم�ن ذات املجموعة فوز يانغون يونايتد من ميانمار عىل ضيفه الو تويوتا من 
الوس 3 - 2 ع�ىل س�تاد ثوونا يف يانغون. وتصدر هوتيش من�ه ويانغون يونايتد 
ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتني لكل منهما، مقابل 3 نقاط لهوغانغ 
يونايتد، يف حني بقي رصيد الو تويوتا خاليااً من النقاط. وتقام الجولة الثالثة من 
منافس�ات املجموعة ي�وم الثاثاء 10 آذار/مارس، حي�ث يلتقي يانغون يونايتد 
م�ع هوغان�غ يونايت�د يف يانغون، وهوتيش من�ه مع الو تويوت�ا يف هوتيش منه. 
وكانت الجولة األوىل شهدت فوز هوغانغ يونايتد عىل الو تويوتا 3 - 1 يف فينتيان 
وتع�ادل يانغون يونايتد مع هوتيش من�ه 1-1 يف يانغون. ويتأهل إىل قبل نهائي 
منطقة آسيان صاحب املركز األول يف كل مجموعة إىل جانب أفضل فريق يحصل 
عىل املركز الثاني يف املجموعات الثاث. وفاز نادي برياه خان ريتش سفاي رينغ 
الكمب�ودي عىل ضيفه ب�ايل يونايتد اإلندونييس 2 - 1 الس�تاد الوطني األوملبي يف 
فنوم بينه، ضمن الجولة الثانية من منافسات املجموعة السابعة ملنطقة آسيان 
يف كأس االتحاد اآلس�يوي 2020. وسجل هوي فالني )12( وجان بيفولو مبارغا 
)19( ه�ديف س�فاي رين�غ، يف حني أحرز ايلي�ا سباس�وجيفيش )59( هدف بايل 
يونايتد.وش�هدت املب�اراة الثانية ضم�ن ذات املجموعة، تعادل س�ريز نيغروس 
الفلبيني مع ضيفه ثان كوانغ نينه الفيتنامي 2-2 عىل ستاد ريزال ميموريال يف 
مانيا. وحافظ سريز نيغروس عىل صدارة ترتيب املجموعة برصيد 4 نقاط من 
مباراتني، مقابل 3 نقاط لكل من س�فاي رينغ وبايل يونايتد، ونقطة لثان كوانغ 
نينه. وتقام الجولة الثالثة من منافس�ات املجموعة يوم األربعاء 11 آذار/مارس 
املقبل، حيث يلتقي س�ريز نيغروس مع بايل يونايتد يف مانيا، وسفاي رينغ مع 

ثان كوانغ نينه يف فنوم بينه.
 وكان�ت الجولة األوىل ش�هدت فوز س�ريز نيغروس عىل س�فاي رين�غ 4 - 0 يف 

مانيا، وبايل يونايتد عىل ثان كوانغ نينه 4 - 1 يف بايل.
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دوري أبطال أوروبا
أليماو: مارادونا مل جيد دعًما 

مثل ميسي

إنسيين: استحقينا نتيجة أفضل

اعالم الكرتوني

برشلونة يعادل نابولي قبل الكالسيكو وبايرن يقرتب من ربع النهائي 

الرفاع يتفوق على اجلزيرة وفوز هوتشي منه على هوغانغ يونايتد

قال أليماو، العب وسط نابويل اإليطايل سابقا، إن ليونيل مييس 
ال يمك�ن مقارنت�ه بمواطن�ه األرجنتين�ي، األس�طورة دييجو 

مارادونا، ألن “فريق برشلونة بأكمله يلعب من أجله”.
وأض�اف أليماو، يف ترصيحات إلذاعة “ماركا” اإلس�بانية “من 
املس�تحيل وصف ش�عور اللعب بجوار مارادونا”، الذي وصفه 

بأنه “كان عبقريا.. مجرد ظهوره كان يحل أي مشكلة”.
وأوض�ح: “مييس العب ظاهرة.. م�ن الصعب جدا إيقافه، لكن 
مارادونا كان حقا عبقريا، لقد فعل أكثر بكثر مما فعله مييس 
عىل املستوى الدويل، وهذا األمر ينبغي أن يؤخذ يف الحسبان عند 

إجراء مقارنة”.
وختم بالقول: “مييس لديه فريق بالكامل يلعب من أجله، وهذا 
األمر يظه�ر جليا عندما يذهب للعب م�ع منتخب باده، بدون 

شبكة دعمه”.

اعترَب لورينزو إنس�يني، نجم نابويل، أن فريقه اس�تحق نتيجة 
أفضل من التعادل )1-1( أمام ضيفه برش�لونة، يف ذهاب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال إنسيني، يف ترصيحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “هذه 
ا مريراًا، ألننا لعبنا عىل قدم املس�اواة )مع  النتيجة ترتك لنا مذاقاً
برش�لونة( وأظهرنا التضحيات.. اآلن علينا التفكر يف مباريات 

الدوري اإليطايل، وأن نحافظ عىل أدائنا الجيد”.
وح�ول غي�اب بوس�كيتس وفيدال عن مب�اراة اإلي�اب، أجاب: 
“برش�لونة يمتلك العب�ني أقوياء آخري�ن، علين�ا أن نركز عىل 
الذه�اب إىل هن�اك ولعب مب�اراة رائعة، من أج�ل التأهل للدور 

التايل”.
وواصل الدويل اإليطايل: “لقد طلبت الحصول عىل قميص مييس 

قبل بدء املباراة.. إنه لرشف يل أن أحصل عليه وأرتديه”.
وختم بقوله: “كان عاطفياًا أن نلعب ضد برشلونة ومييس ألول 
مرة.. أش�عر فقط أنه كان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل أمام 

جماهرنا، خاصة مع الفرص التي سنحت لنا”.

فليك يعدد مزايا العبيه يف ليلة قهر تشيلسي بوسكيتس يتهم إدارة برشلونة بسوء التخطيط

مفكرة الزوراءسيتني: النتيجة عادلة .. وجاتوزو يشعر باإلحباط وخيبة األمل

أغدق هانز فليك، مدرب بايرن ميونيخ، املديح عىل العبيه بعد إس�قاط تش�يليس يف عقر 
داره )3 - 0(، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وخال مقابلة مع شبكة “سكاي 
س�بورت أملانيا” عقب املب�اراة، قال فليك: “توماس مولر ق�ام بالضبط بما كنا نحتاجه 

الليلة، حيث استخدم املساحات جيداًا وجعل املهمة صعبة عىل منافسنا”.
وأكم�ل: “لقد ق�ام بتمريرات صحيحة خلف الدف�اع، وكان أداء مميزاًا م�ن كافة أفراد 
الفريق، ونحن س�عداء للغاية بذلك”. وأثنى املدرب األملاني عىل الروح الجماعية التي 
تح�ىل بها مهاجمه روب�رت ليفاندوفس�كي بصناعته هدفني لزميله س�رجي 
جنابري. وعن ذلك، قال: “كرة القدم لعبة جماعية، كما أنه لم يكن لديه 

أدنى شك يف قدرته عىل هز الشباك يف األدوار االقصائية”.

أبدى كيكي سيتني، املدير الفني لربشلونة، رضاه عن التعادل بهدف 
ملثله، أمام مضيفه نابويل يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال سيتني، خال ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلسبانية: 
“النتيجة اليوم جيدة، بالنظر إىل أننا لدينا مباراة أخرى يف ملعبنا”.
وأض�اف: “ناب�ويل دافع ب�10 العب�ني قريبني جداًا م�ن منطقتهم، 
وصحيح أننا لم نصنع الفرص يف الشوط األول، لكن كنا نعرف أنها 

مسألة صرب، وباإلرصار وجدنا املساحات”.
وتاب�ع: “بوس�كيتس تلقى البطاق�ة الصفراء الثالث�ة، وال يمكننا 
االعتم�اد عليه، ونفس األمر مع فيدال.. بيكيه يعاني من مش�كلة 
يف الكاحل، وس�نبحث عن حلول”. وعن طرد في�دال، أجاب: “كان 
علي�ه أن يك�ون ذكياًا، خ�ال املباراة ق�دم أداءاً جيداًا، وك�ون ثنائياًا 
ا يف الدفاع..  مميزاًا مع س�يميدو يف العمل الهجومي، وس�اعدنا أيضاً
طرده كان قاس�ياًا بعض اليشء”. وأردف: “كانت مباراة متقاربة، 
والنتيجة أعتربها عادلة.. فرغم س�يطرتنا عىل اللقاء، دافع نابويل 
جيداًا، واس�تفادوا من الفرصة الوحيدة الت�ي حصلوا عليها بخطأ 
دفاعي”. وواصل سيتني: “يف اإلياب عىل أرضنا، سيكون لدينا املزيد 
من الخيارات، حيث ستكون األمور صعبة عىل نابويل، للدفاع ضدنا 
بمثل هذه الطريقة”. واس�تكمل: “يمكننا الف�وز بدوري األبطال، 
رغ�م وجود عدد كبر م�ن اإلصابات، حيث فقدن�ا العبني مهمني، 
لكنناسنس�رتد العبني آخرين مثل جوردي ألبا وسرجي روبرتو.. 

وعلينا أن ننظر لألمور بتفاؤل، ونفكر بشكل إيجابي”.
وح�ول موقف بيكيه، أج�اب: “دعونا ننتظ�ر الفحوصات الطبية، 
فمن الس�ابق ألوانه معرفة موقفه”. وعن أنس�و فاتي، قال: “كنا 

بحاجة له، لكن جريزمان كان جيداًا يف امللعب، وساعدنا 
يف أش�ياء كثرة.. ويف النهاية قررنا الدفع بفاتي، وكان 

يمكن أن يغادر جريزمان يف وقت مبكر”.
وأض�اف مدرب البارس�ا: “جريزمان كان يس�اعدنا يف 
الدفاع، وعىل املستوى الهجومي يف إرهاق دفاع الخصم 

وخلق املساحات”.
وبخصوص القائمة املحدودة للغاية بسبب اإلصابات، 
رد س�يتني بقوله: “كنا ندرك هذا األمر مسبقا، لكن 
ال يمكنن�ا فع�ل يشء حيال�ه.. س�نعاني يف مباراة 

اإلياب من الغيابات، لكننا سنجد الحلول”.
جاتوزو يشعر باإلحباط وخيبة األمل

عرب جين�ارو جات�وزو، املدير الفن�ي لنابويل، عن 
ش�عوره باإلحب�اط بع�د التع�ادل مع برش�لونة 
)1-1(، يف املب�اراة التي جمعتهما بملعب س�ان 
باول�و، يف ذه�اب دور ال�16 م�ن دوري أبطال 

أوروبا.
وقال جاتوزو يف ترصيحات لش�بكة “سكاي 
س�بورت إيطالي�ا”: “كان بإمكانن�ا القيام 
بعمل أفضل يف بعض املرتدات التي س�نحت 
لن�ا، لك�ن الفريق فعل ما يج�ب عليه فعله، 

ولم نسمح لربشلونة بصناعة الفرص”.
وأضاف: “أشعر بخيبة أمل بسيطة ألننا لم نخلق 

الكثر من اللعب من الخلف واالس�تحواذ عىل الكرة، 
لكن القليل من التعب يحدث عندما تلعب بجد وقوة 
طوال الوقت، لسوء الحظ، ال يمكنك ارتكاب خطأ 
واحد ضد برشلونة”. وتابع: “التأهل مفتوح عىل 
مرصاعيه، سيكون هناك وقت للتحضر ملباراة 
اإلياب، ونعلم أن برشلونة سيفتقد لبوسكيتس 
وفي�دال لإليقاف، لكن علين�ا الذهاب إىل هناك 
ونلعب م�ن أجل التأهل، ناب�ويل لديه عنارص 
قوية وبرش�لونة لديه أكثر م�ن ذلك، لكن إذا 
لعبن�ا م�ع الرتكيز فيمك�ن أن تك�ون لدينا 
الفرص”. وع�ن هدف التع�ادل لجريزمان، 

علق جاتوزو “الخطأ يف الهدف الذي استقبلناه 
كان كرس ماريو روي لخط التس�لل، لم نتمكن 

من العودة للدفاع، وتركنا فجوة”.
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حماكمة حرية الرأي والكلمة واملوقف االنساني...جوليان اسانج.. إمنوذجا

مزهر جرب الساعدي
كاتب عراقي

املتح�دة  الوالي�ات  ان  في�ه؛  الش�ك  مم�ا 
االمريكي�ة من اكثر الق�وى الدولية الكربى 
ب�ل أكثره�ا تف�ردا، بتحوي�ط سياس�تها 
الخارجي�ة، بحائط الكتم�ان الفوالذي من 
الرسية، )والنقصد هنا؛ السياسة املتعارف 
عليه�ا يف العالقات الدولي�ة..( او بلغة هي 
األقرب اىل فعله�ا يف الواقع أو األدق تعريفا 
له�ا؛ ه�ي سياس�ة يتغاي�ر الظاه�ر منها 
أو يختل�ف اختالف�ا كليا، مع الك�م الهائل 
الغاطس منها، يف دهلي�ز متبناتها الكونية 
او مخططته�ا الكوني�ة. الوالي�ات املتحدة 
االمريكية، يف اغلب ممارس�تها السياس�ية 
والعس�كرية وحت�ى الدبلوماس�ية؛ التعري 
اية اهمية لس�المة الدول واح�رام كيانها 
وحي�اة  الس�يايس  نظامه�ا  أو  الس�يايس 
ش�عوب ه�ذه ال�دول الت�ى تس�تهدفها يف 
سياس�تها، فهي ويف سياس�تها هذه وحني 
تقتيض الرضورة لها أو حني يجربها الواقع 
وتنغل�ق جميع الطرق امام تحقيق ما تريد 
من اهداف واطماع غري مرشوعة، بالتأكيد 
يف تل�ك ال�دول والش�عوب، ت�رضب عرض 
الحائط القانون واالنسانية واألخالق، وهنا 
نقص�د الغ�زو او التدخل س�واء املبارش او 
غري املبارش يف ش�ؤون ال�دول االخرى وعىل 
وج�ه الخص�وص دول العال�م الثال�ث، لذا 
تظ�ل اغلب هذه االعم�ال محاطة بالرسية 
التام�ة وتجري خلف االب�واب املغلقة ومن 

الطبيعي بالستر والتعاون مع الحكومات 
العميلة،) دول الخلي�ج العربي وغريها من 
دول املنطق�ة العربي�ة( او الحكومات التى 
يجربها وضعها الس�يايس اله�ش او البنية 
الهيكلي�ة لنظامه�ا الس�يايس، ال�ذي فيه 
الكث�ري من الهشاش�ة وربم�ا املخرقة من 
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة او من القوى 
الدولي�ة واالقليمي�ة، اصال؛ عىل الس�كوت 
والصم�ت، مج�ربًة ع�ىل جرائ�م الوالي�ات 

املتحدة بحق ابناء شعبها.
الواليات املتحدة االمريكية تسوق سياستها 
تل�ك عىل انه�ا هي السياس�ة الت�ى تحمي 
حق�وق االنس�ان وحري�ة الكلم�ة وال�رأي 
والديمقراطي�ة يف مختل�ف دول العال�م، يف 
مخاتل�ة واضح�ة يف االلتف�اف ع�ىل ه�ذه 
الحقيق�ة  بإخف�اء  االنس�انية،  القضاي�ا 
التى تجس�دها سياس�تها يف قهر الشعوب 
ومص�ادرة حري�ة الش�عب والدول�ة مع�ا، 
وجعل تل�ك الدول والش�عوب، التي، حظها 
العاثر، جعل منها، ميدانا لسياسة الواليات 
املتحدة االمريكية، لتبعية حكامها لسياسة 

الواليات املتحدة االمريكية.
وباالتفاق معهم عىل ظلم الناس وارهابهم 
حتى يستمروا يف الحكم. وكي تصل اىل هذا 
او ك�ي يكون يف امكانها بس�ط الس�يطرة 
ع�ىل دول العالم مع توف�ري الضمانات عىل 
ديمومته�ا؛ تعم�ل وبكل بقوة ع�ىل اخفاء 
تحركاتها ه�ذه، ودفنه�ا يف ادراج محكمة 
االغ�الق. إمريكا وع�ىل الرغم م�ن ادعائها 
يف ال�زور والبهت�ان؛ م�ن انها تح�رم حق 
االنسان يف الحياة والحرية وحرية الوصول 
اىل املعلومة وهنا ويف الجملة االخرية؛ نقصد 
الصحافة االستقصائية وكتاب الرأي، فأنها 
تعاقب باش�د ما عندها او ما يف امكانياتها 
م�ن العقوب�ة واحيانا وحس�ب ج�رم من 
يتطاول ويكشف املخفي من هذه السياسة 
العدوانية والظاملة، بأقىس العقوبات وربما 

االعدام او السجن مدى الحياة.
وأك�رب مثل عىل ه�ذه السياس�ة ما تعرض 
وما سوف يتعرض له؛ جوليان اسانج الذي 

تع�رض للقهر واملط�اردة والظل�م والحقا 
السجن يف لندن وربما سوف ويف القادم من 
االيام، يجري تسليمه اىل السلطات االمريكية 
بالتواطئ او االتفاق مع بريطانيا. جوليان 
اس�انج لم يكن عميال ألي دول�ة، ولكنه يف 
الوقت عينه، كان عميال ألنسانيته ومحبته 
للن�اس ويف جميع اركان الكرة االرضية من 
الذي�ن تعرض�وا اىل ظل�م الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة، وقس�وة جنوده�ا وأجرامه�م 
يف تعامله�م م�ع اصحاب البلد ال�ذي غزته 

وأحتلته، دولتهم ودمرته.
يف ه�ذا الس�ياق األخ�ري من هذه الس�طور 
املتواضعة، نرك جانبا جميع ما جاء به او 
ما كش�فه، جوليان من رس�ائل واتصاالت 
وكان�ت يف اغلبه�ا؛ تعك�س التأم�ر الخفي 
واملس�تر مع الحكومات العميلة او التابعة 

بمف�ردة اخف ثقال م�ن االوىل أو لنقل، مع 
حكومات مناطق النفوذ االمريكية، لنجعل 
منها،أكثر تهذيب�ا وخفة يف توصيف عالقة 
املتح�دة  الوالي�ات  الحكوم�ات م�ع  ه�ذه 
االمريكي�ة؛ ولنأخذ الجريمة البش�عة التى 
ارتبكتها، مروحية امريكية، قبل انسحابهم 
م�ن العراق أو بالش�كل األكثر تمثال ملجرى 
الواقع، أجبارهم عىل األنسحاب، فقد قامت 
املروحية االمريكية، يف قلب بغداد العاصمة 
ويف وض�ح النه�ار بأط�الق الرص�اص عىل 
مجموعة من املدنيني الع�زل وكان عددهم  
18 وق�د تم قتلهم من قب�ل طيار املروحية، 
بعق�ل بارد وب�روح مات الحس االنس�اني 
فيه�ا، موت�ا كامال وتام�ا. م�ع أن الطيار 
كان ق�د تس�لم اتص�اال، ُبل�َغ في�ه، من ان 
هؤالء الناس ليس�وا م�ن االرهابيني بل هم 

عراقي�ون مدني�ون، لكن�ه ع�ىل الرغم من 
هذا، وجه الرصاص عىل هذه املجموعة من 
العراقيني العزل اال من الكرامة وعزة النفس 
وح�ب العراق؛ لتتنارش جثثهم عىل س�طح 
الش�ارع. كانت هذه الحادثة وما جرى من 
مكاملة مع الطيار، مخفية عن االعالم وعن 
الناس يف املعمورة، لكن ش�جاعة وانسانية 
جوليان اس�انج، كش�فتها اىل ال�راي العام 
العراقي واىل الراي الع�ام العربي واىل الراي 

العام االقليمي واىل الراي العام الدويل.
ونحن نكتب هذا السطور املتواضعة، تجري 
ويف ه�ذه االيام، محاكمة جوليان اس�انج، 
محاكمة االنسان او تجري محاكمة انسانية 
االنس�ان، أي االنسان العاملي، بمعنى ان ما 
فيه من انسانية، عابرة للحدود والجنسيات، 
تماما كما هي الرشكات االمربيالية العابرة 

للحدود والجنس�يات او رأس املال العابر يف 
العلومة، للحدود، الف�رق بني االثنني؛ االول 
يدافع عن انس�انية االنس�ان م�ن جربوت 
الثانية وظلمها وتوحش�ها؛ كي يحميه من 
قس�وتها ورشاس�تها بتعرية وكشف هذه 
القس�وة والرشاسة. يتوقف مصري جوليان 
االنس�ان ع�ىل ق�رار املحكم�ة الربيطانية 
ان  نعتق�د  التس�ليم.  بع�دم  او  بالتس�ليم 
املحكم�ة وتحت الضغط االمريكي وطبيعة 
العالقة االمريكي�ة الربيطانية، من املحتمل 
ج�دا، ان يتم تس�ليمه اىل الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة. محام�ي جوليان اس�انج، اكد 
للمحكمة من ان موكله ربما ينتحر بس�بب 
حالته النفس�ية..ويف الس�ياق نب�ه او اثار 
امامها؛  خوفه عىل حي�اة موكله ان قررت 
املحكمة تس�ليمه اىل الواليات املتحدة، فهو 
س�وف، ربما يتم اعدام�ه او يف اقل احتمال 
وتقدير، سوف يس�جن مدى الحياة. نعتقد 
نح�ن، يف هذه الس�طور املتواضعة؛ من انه 

ويف الخاتمة، سوف يسجن مدى الحياة.
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة الت�ى تصدع 
رؤوس�نا او االص�ح، انها صدعت رؤوس�نا 
خ�الل عق�ود وعق�ود، بحديثه�ا اململ عن 
الحري�ة وكرام�ة الن�اس وع�ن حقوقه�م 
االنسانية وعن حقهم يف الحياة االفضل لهم 
كب�رش، تمارس مع من يتجرأ ويكش�ف اىل 
ال�راي العام االمريكي والدويل، ابش�ع انواع 
العقوبات بل اقساها يف العرف االمريكي او 
يف القان�ون االمريكي، كم�ا هو الوضع مع 
جوليان اس�انج، حتى تجعل منه او ترسل 
رس�الة اىل جميع الصحافة االس�تقصائية 
الكش�ف  الحري�ة يف  لك�م كل  ورجالته�ا؛ 
والتن�اول ويف املوضوعات كاف�ة برشط ان 
ال تصل�وا او تحاول�وا الوص�ول اىل املدفون 
يف ادراجن�ا م�ن ذوات الرسية الفائقة اي ال 
تقرب�وا من الخط�وط الحم�ر واال فان ما 
ينتظرك�م م�ن مصري اليختل�ف عن مصري 
جولي�ان اس�انج ال�ذي تج�رأ واق�رب من 
الخ�ط االحمر وكش�ف املخف�ي او الذي يف 

الدرج فائق الرسية.

هل تحظى الصحف الجزائرية بدعم غير مشروط؟

 كربالء / نينا:
 ش�هدْت س�احة االعتص�ام الس�لمي يف محافظ�ة كربالء املقدس�ة عودة أنش�طة خيمة 

الصحفيني العراقيني ملواصلة دعمها للمتظاهرين .
وقال املرشف عىل أنش�طة الخيمة الزميل طارق الطريف ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقية 
لإلنباء / نينا / بان األرسة الصحفية يف كربالء عززت من وجودها يف التظاهرات الس�لمية 
مع عودة نصب الخيمة من جديد بعد تعرضها للحرق يف إثناء إعمال التخريب التي شهدتها 

الساحة خالل الفرة املاضية .
وأضاف : ان الخيمة تعّد مقراً للزمالء ملمارسة عملهم يف إجراء اللقاءات الصحفية وتغطية 
الفعاليات وإقامة الندوات واالمايس وورش العمل التي تختص بالعمل اإلعالمي. من جانبه 
ق�ال رئيس فرع النقابة يف كرب�الء الزميل توفيق الحبايل بان نقي�ب الصحفيني العراقيني 
مؤيد الالمي يتابع ش�خصيا أحوال الزمالء وكل الجوانب التي لها مس�اس مبارش بعملهم 

السيما أماكن تواجدهم يف ساحات التظاهر .

 بريوت/متابعة الزوراء:
 عاَد مقّدم الربامج “طوني بارود” ليضفي جواً من الفرح والبهجة يف صفوف املش�اهدين 
عام�ًة واللبنانيني خاصة حيث ظهر عرب شاش�ة ال� MTV ب�أوىل حلقات برنامجه الجديد 

“كمشتك”.
وافتت�ح الحلقة األوىل مع الضيوف من داخل الوس�ط الفني واإلعالمي وهم طوني عيىس، 
وسام صليبا، أرزة الشدياق، ساشا دحدوح، اديل جمال الدين وفريد حبيش حيث أضافوا 
الكث�ري م�ن األجواء املرحة من خ�الل األلعاب التي أعدها طوني له�م والتي أثارت إعجاب 

املشاهدين.
“كمش�تك” برنامج ترفيهي بامتياز م�يء بمحتوى جميل. حيث يتم اخراق خصوصيات 
الضيوف عرب كش�ف محتوي�ات هواتفهم الخلوية، يف جٍو من املرح والتس�لية، وهو تحت 

إرشاف املنتج ميشال سنان، واملنتجة املنفذة ناي نفاع، واخراج كميل طانيوس.
ُيذكر أن الربنامج ُيقّدم أسبوعياً كل ليلة جمعة عرب قناة “لنا” من خالل برنامج “محلولة” 

امليء باملواد الرفيهية والفنية وهو يحقق نجاحاً كبرياً يف العالم العربي. 
)املصدر/ايالف(

الجزائر/وكاالت:
 رّصح وزي�ر االتص�ال، الناط�ق 
الجزائري�ة،  للحكوم�ة  الرس�مي 
عم�ار بلحيم�ر، أنه س�يتم إعادة 
النظر يف عدد من القوانني املتعلّقة 
بقط�اع الصحافة واإلع�الم، عىل 

غرار قانون اإلعالن.
وأشار بلحيمر عىل هامش جلسة 
علنية باملجلس الش�عبي الوطني 
ومناقش�ة  لع�رض  خصص�ت 
أن  الحكوم�ة،  عم�ل  مخط�ط 
للصحاف�ة  الوطن�ي  “املجل�س 
سيعوّض سلطة ضبط الصحافة 
املكتوبة وس�يتوىّل مهم�ة اعتماد 
البطاقة املهنية للصحفي، ويراقب 
عملية توزيع اإلعالن، ويسهر عىل 

احرام أخالقيات املهنة”.
ويعترب الصحفيون يف الجزائر منذ 
عه�د الرئيس الس�ابق عبدالعزيز 
وس�يلة  اإلع�الن  أن  بوتفليق�ة 
الس�لطة للضغط عىل املؤسسات 
الصحفية، حيث تحتكره املؤسسة 
الوطني�ة للنرش واإلش�هار، ويتم 
إجب�ار كل املؤسس�ات العمومية 
وال�وزارات والهيئ�ات ع�ىل من�ح 

إعالناتها إىل هذه املؤسسة.
ويع�ّد س�وق اإلع�الن يف القط�اع 
الخ�اص ضئي�ال ج�دا، يف حني أن 
وس�ائل اإلع�الم يف أم�سّ الحاجة 
إعالني�ة  وصفح�ات  إلعالن�ات 
عمومي�ة ك�ي تس�تمر، ومن هنا 
تأت�ي أهمي�ة تنظيم هذا الس�وق 
ووض�ع أس�س واضح�ة للتعامل 
اإلعالمي�ة دون  املؤسس�ات  م�ع 

كس�الح  اإلعالن�ات  اس�تعمال 
غ�ري  كعقوب�ة  من�ه  وحرمانه�ا 

معلنة.
ون�ّوه عم�ار بلحيم�ر أنه س�يتم 
تنظي�م سلس�لة م�ن الورش�ات 
منظوم�ة  مراجع�ة  إىل  ته�دف 
الخ�رباء  بمش�اركة  االتص�ال 
الفاعلني  ومختل�ف  واألكاديميني 
يف القط�اع، مؤك�دا إع�ادة النظر 
يف ع�دد م�ن القوان�ني م�ن بينها 

“قانون اإلعالن”.
وش�ّدد عىل “أهمية انتهاج حوار 
ج�اّد يجم�ع املهني�ني والخ�رباء 
نقابة  إىل  واألكاديميني، باإلضافة 

الصحفي�ني وجمي�ع الفاعلني يف 
قطاع االتصال”. وأشار بلحيمر إىل 
أن قطاعه “يتبّنى مقاربة جامعة 
ال تقيص أي طرف وهذا يتّم بعيدا 

عن أي تصفية حسابات”.
وتختل�ف ردود فع�ل الصحفي�ني 
الجزائريني عىل هذه الترصيحات، 
إذ اعت�رب البعض منه�م أن وعود 
املس�ؤولني الحكوميني اس�تمرت 
نتائ�ج  تحقي�ق  دون  لس�نوات 
فعلي�ة، فيم�ا يرّقب آخ�رون ما 

ستسفر عنه هذه الوعود.
واعت�رب األس�تاذ الجامع�ي العيد 
زغالمي، أن الوزي�ر بلحيمر يملك 

مؤه�الت أكاديمي�ة، ق�د تح�دث 
الف�ارق يف نجاح هذه الورش�ات، 
الذي�ن  اإلع�الم  وزراء  عك�س 
سبقوه. لكنه نّوه برضورة إرشاك 
الجامعي�ني  والطلب�ة  األس�اتذة 
واملجتم�ع املدني والسياس�يني يف 
هذه الورش�ات وعدم الركيز عىل 
اإلعالميني فق�ط، من أجل تجاوز 
الفس�اد ال�ذي تعرف�ه املنظوم�ة 
اإلعالمي�ة، فم�ن غ�ري املنطق�ي 
االس�تمرار يف منح اإلعالن لبعض 

الجرائد التي ال تنتج.
وأض�اف أن�ه م�ن يج�ب إنش�اء 
س�لطة ضبط خاصة بالصحافة 

املكتوبة، مع توزيع عادل لإلعالن 
العموم�ي، باإلضاف�ة إىل تفعي�ل 
حري�ة  تك�رّس  الت�ي  القوان�ني 
التعبري وحق املواطن يف املعلومة.

وم�ع وصول عبداملجب�د تبون إىل 
رئاس�ة الجمهورية، أطلق وعودا 
بإصالح قطاع اإلعالم والصحافة 
يف الجزائ�ر، وتعه�د بتقدي�م كل 
الالزم�ني  والتحفي�ز  “الدع�م 
إعالمي�ة  ملمارس�ة  للتوص�ل 
مس�ؤولة يف كنف الحرية التي ال 
يحدها س�وى القان�ون واألخالق 
واآلداب العام�ة، إىل جانب تعزيز 
ودور  واإلب�داع  اإلع�الم  حري�ة 

الصحف اإللكرونية”.
وت�م اإلع�الن عن الب�دء يف ضبط 
القانوني�ة  الوضعي�ة  وتس�وية 
للصحف اإللكروني�ة يف الجزائر، 
ليت�م التعام�ل معها كم�ا تعامل 
املكتوب�ة  الوطني�ة  الصحاف�ة 
يف تغطي�ة النش�اطات الوطني�ة 
والرسمية، واالستفادة من اإلعالن 
العمومي “يف حدود ما يس�مح به 

القانون وأخالقيات املهنة”.
وأش�ار بلحيمر بأن الورشة األوىل 
لتنظيم قطاع اإلعالم ستكون حول 
املواقع اإللكرونية.  وس�تحتضن 
الورشة املدرس�ة العليا للصحافة 
يف 20 فرباي�ر الجاري، بمش�اركة 
الخرباء واألكاديميني والفاعلني يف 
القطاع ملناقشة مضمون مرشوع 
قانون متعلّق باملواقع اإللكرونية 
قبل عرضه عىل املصادقة من قبل 

الجهات املختصة.

لندن /متابعة الزوراء:
تتعّقب الحكومة الصينية األش�خاص عىل 
“ويتس�ات”  مث�ل  االجتماعي�ة  املنص�ات 
و”توي�ر”، الذي�ن ين�رشون م�ا تعتربه�ا 
الس�لطات معلوم�ات س�لبية ع�ن تف�ي 

فريوس كورونا. 
وزاد انتش�ار ف�ريوس كورون�ا م�ن حن�ق 
املواطن�ني يف الص�ني، األمر ال�ذي ظهر عرب 
مواق�ع التواص�ل املحلية، بينم�ا أدت وفاة 
كاش�ف الفريوس يل وي�ن ليان�غ، إىل ردود 

فعل غاضبة عىل هذه املنصات.
وانترشت عبارة “أري�د حرية التعبري” عىل 
موقع التواصل االجتماعي الصيني “ويبو” 
يف الس�اعات الت�ي أعقب�ت وف�اة يل، ونرش 
مليونا منش�ور تمت إزالتها يف اليوم التايل، 
بحس�ب ما ذكرته اإلذاعة العامة األمريكية 

NPR، قبل أسبوعني.
 ، األمريكي�ة  “فاي�س”  مجل�ة  وكش�فت 

أّن اإلج�راءات الصارم�ة ب�دأت ترك�ز عىل 
الحمي�دة  وأحيان�اً  الفردي�ة  املنش�ورات 

تمام�اً، ب�دالً م�ن الح�ركات الجماهريي�ة 
األك�رب حجم�ًا. وق�ال رجل صين�ي يقيض 

عطلت�ه يف كاليفورني�ا، ل�”فاي�س”، إن�ه 
يحاول مش�اركة املعلوم�ات حول فريوس 
كورونا مع العائل�ة يف مدينة ووهان مركز 
تفي كورونا عرب “ويتس�ات”، معرباً عن 
اعتقاده ب�أّن الحكومة الصينية كانت وراء 
استفس�ار أصدقائ�ه يف الصني ع�ن مكان 
وج�وده يف الواليات املتحدة، إذ تلقى تحذيراً 
من أّن ش�خصاً ما يف شنغهاي كان يحاول 

الوصول إىل حسابه.
ونقلت املجلة عن رجل آخر مقيم يف الصني، 
قوله إّن مسؤولني زاروه يف منزله يف دونغوان 
بعد أن رد ع�ىل تغريدة عىل “توير”، تنتقد 
كيفية تعامل الحكومة الصينية مع انتشار 
ف�ريوس كورون�ا. وأخ�ربه املس�ؤولون أن 
تغريدت�ه هي بمثابة هج�وم عىل الحكومة 
الصيني�ة، وتم�ت مصادرة هاتف�ه، وأُرغم 
ع�ىل توقي�ع بيان يق�ول فيه إنه ل�ن يكرر 

التهديد املزعوم.

وعود حكومية بتنظيم “سالح” اإلعالن يف اجلزائر

الصني تستغل “ويتسات” و”تويرت” ملالحقة ناشري أخبار كورونا وإسكاتهم

عودة خيمة صاحبة اجلاللة اىل ساحة 
االعتصام يف كربالء

طوني بارود يعود إىل الـ mtv بـ”كمشتك”
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القاص والروائي حممد علوان جرب يف ضيافة ثقافية الزوراء

إعداد: فاتن صبح
ق�د تختل�ف اآلراء الت�ي تنس�ب جملة »لق�د خرجنا 
جميع�اً م�ن تحت معط�ف غوغ�ول!« ب�ن فيودور 
دويستويفس�كي وإيف�ان تورغينيف، لك�ن أياً كان 

قائلها، فقد أصاب بال أدنى شك.
إن�ه وصف ينطبق ع�ى كاتب يلّخص س�حر موهبة 
األدبي�ة  املس�تويات  بمختل�ف  الروس�ية  الكتاب�ة 
والرمزية، يف آٍن معاً. تش�كل قص�ة »املعطف«، التي 
تع�ّد أفضل الرواي�ات اإلبداع�ات األدبي�ة، القصرية، 
وأكثرها تأثرياً ربما يف األدب الرويس، ركيزة الواقعية 

الروسية للقرن التاسع عرش.
معطف البطل

ينطلق غوغول يف رس�م صورة غري مؤثرة عن أكاكي 
أكاكيفيتش باشماشكن، ويخترب عرب فصول القصة 
قدرتنا عى التعاطف مع شخصية املوظف الحكومي 
البس�يط، الذي يجمع ب�ن قدرة االنتب�اه للتفاصيل 
والح�ّس االجتماع�ي الس�اخر ال�الذع للبريوقراطية 

التافهة الرشيرة.
ب�دا أكاكي، بطل غوغول، غامض�اً وأثريياً، وحقيقياً 
عى نحو مثري للشفقة بمعطفه الرث يف رواية تمتزج 
فيها غرابة األطوار بمصداقية رعناء، وبسبب القذارة 
بالطموح الفك�ري الجامح، وش�خصيات تقفز من 

الصفحات بعد بضع جمل.
تخ�رب قص�ة »املعطف«ع�ن حي�اة وم�وت أكاك�ي 
أكاكيفيت�ش باشماش�كن الت�ي ارتأت أن تس�ميته 
ستكون قدره املحتوم، ويعني أولها »الرباز« وآخرها 
»الح�ذاء«. إنه مج�رد موظف عادي مثري للش�فقة، 
وه�و يف الواقع كاتب يف متوس�ط العمر ومستش�ار 
فخري يف مؤسس�ة ما من مؤسسات الخدمة املدنية 
يف روسيا. وال يظهر أكاكي بالرغم من دناءة املوضع 
وتعليقات زمالء العمل الس�اخرة م�ن معطفه البايل 

الرقيق.
أي اس�تياء من حالته، بل يطيب له العمل فيما يعّده 
عامل�ه الخ�اص املمت�ع. إال أنه يج�د عامل�ه ذاك وقد 
أصابه االضط�راب حن يدرك حتمي�ة رشاء معطف 
جدي�د، وبتكلفة تفوق قدراته بأش�واط. وعى الرغم 
من اس�تيائه املبدئي، لكنه رسعان ما يجد يف مسعى 
االدخار وتصميم املعطف الجديد هدفاً أسمى، وفكرة 

تسبب له االرتياح.
يحّل يوم تلقي املعطف ليكون األسعد يف حياته، لكن 

م�ا يلبث أن يرسق�ه منه اللص�وص يف طريق العودة 
من االحتفال باقتنائه، وتتواىل األحداث التي تذهب به 
إىل توس�ل شخصية مهمة ترفض مساعدته، فيموت 

بحرقة املعطف.
انتقام الشبح

لكن القصة ال تنتهي هنا إذ يبدأ ش�بح أكاكي يطارد 
أهايل س�انت بطرس�ربغ ويرسق معاطف املارة، وال 
يه�دأ له بال إال حن يس�تويل عى معطف ش�خصية 

املسؤول الهام.
وق�د أم�اط غوغ�ول يف روايت�ه اللث�ام عن ع�دد من 
القصص الرتاجيدية والنكات املثرية للسخرية بتخيل 
مجموعة واس�عة م�ن األدوار التي يمك�ن أن يؤديها 
معط�ف يف مجتم�ع مضَطِه�د بريوقراط�ي غارق يف 
املادي�ات. وأظهر للق�ارئ بأس�لوب ال يفتقر إطالقاً 
لحس الفكاهة تصورات متعددة ملعطف قادر أن يمثل 
ببس�اطة أحد رضورات الحي�اة الكريمة، وموضوع 
مادة تحظى بوافر االح�رتام، ورابط هّش يجمع بن 

اإلنسان و»أخيه«، وكان األسوأ ربما تصوير املعطف 
بأنه مثار غضب األشباح.

ونج�ح غوغ�ول ع�ى امت�داد املش�هديات املبال�غ يف 
تصويرها بتحويل املعطف إىل حافز يعرّب عن مخاوف 
حقيقية لصيقة برفاه اإلنس�انية، وبالتايل يكش�ف 
ع�ن هواج�س تتمّيز ع�ن س�واها م�ن املوضوعات 

الكوميدية املدرجة يف القصة.
ويمّهد غوغول للنربة الرتاجيدية يف روايته بأن يطالع 
القارئ بش�خصية الراوي بلسان الغائب الذي يعاين 
املتوازي�ات القائمة بن أكاك�ي أكاكيفيتش، املوظف 
املع�دم، ومعطفه املهرتئ الذي غالباً ما يمثل صورته 

يف املجتمع.
حرفية عالية

وقد حملت قصة غوغول بالرغم من بساطة الحبكة 
والبنيان رس�ائل أخالقية تتسم بعمق يتخطى املكان 
والزمان. وأبرزها ثيمة الرجل الحقري لفقري معدم ال 
يحظى باحرتام أصحاب املراتب األعى ش�أناً وتدفعه 
ظروف الحياة إىل حافة الي�أس واالنهيار. ويعي هذا 
الن�وع االجتماع�ي النف�ي م�ن األش�خاص انعدام 
أهميته عى نحو مثري للش�فقة، لك�ن غالباً ما تتولد 
ظ�روف يجرؤ فيها ع�ى التحدي يف وض�ع ينقلب يف 

نهاية املطاف إىل خاتمة قاتلة لصاحبها.
وتجعل اللمس�ات التي يضفيها غوغ�ول من قراءته 
تجربًة مبارشة ومحفزة. وترقى استعادته لذكريات 
املشهد واملكان، السيما لسانت بطرسربغ إىل مصاف 
أج�ود أمثلة الكتاب�ة الوصفي�ة يف األدب الرويس. أما 
رس�م املس�افة بينه وبن ش�خصياته، بحي�ث يبدو 
الراوي واملؤلف وكأنهما شخصان مختلفان، فيتسم 
بحرفي�ة عالي�ة تبل�ورت أكث�ر فأكث�ر وتنّمقت عى 

امتداد مسرية غوغول املهنية.
بطاقة تعريف

وتمث�ل هذه الرائع�ة قيمة إبداعية رفيعة املس�توى 
للكاتب الشهري نيكوالي فاسيليفيتش غوغول، الذي 
ولد عام 1809، يف مدينة سوروتش�ينتي األوكرانية 

التي كانت حينها جزءاً من روسيا القيرصية.
وع�اش هن�اك حت�ى التاس�عة ع�رشة م�ن عمره، 
قب�ل أن ينتقل للعيش يف س�انت بطرس�ربغ عاصمة 
اإلمرباطوري�ة. وأمىض غوغ�ول فيما بع�د عدداً من 
س�نوات حيات�ه متنقالً بن كل من أملانيا وس�ويرسا 

وفرنسا قبل أن يستقر يف نهاية املطاف يف إيطاليا.

الزوراء / خاص
�  محم�د عل�وان جرب ق�اص وروائ�ي عراقي 
/ ين�رش يف الصح�ف العراقي�ة والعربي�ة منذ 
س�بعينيات القرن املايض/عضو االتحاد العام 
لألدب�اء والكتاب يف العراق ورئيس  نادي الرسد 
يف االتح�اد الع�ام لألدب�اء والكت�اب يف الع�راق 

للفرتة من 2011 اىل 2016 .
اس�هم محارضا عن القص�ة والرواية يف اغلب 
املهرجان�ات التي عقدت يف بغ�داد واملحافظات 
وعضو هيئة تحري�ر مجلة إمضاء املعنية بفن 
القص حرصا و مسؤول القسم الثقايف يف مجلة 

السينما واملرسح للفرتة من 2005 اىل 2008 .
يكت�ب عم�ود أدب�ي اس�بوعي ثاب�ت يف ثقافية 
جري�دة   �  طري�ق الش�عب .. كذل�ك أعم�دة 
سينمائية وادبية يف صحف عديدة  وعمود ادبي 

اسبوعي ثابت يف ثقافية �  البينة الجديدة  .
االصدارات 

* تماثي�ل تم�ي .. تماثي�ل تع�ود .. قصص 
اصدارعام 2000  بغداد دار املنصور .

 * تفاح�ة س�قراط قص�ص ... اصدارعن دار 
الشؤون الثقافية  �  بغداد � عام 2005 .

 *رشق بعي�د   قص�ص ... بطبعتن االوىل  عن 
دار الشؤون الثقافية  2009

الطبعة الثانية  عن دار رند دمشق 2010
 * ذاكرة أرانجا ..  رواية ... عن دار فضاءات » 

عمان »  عام 2013 
 * تراتي�ل الع�كاز االخ�ري ...قص�ص ع�ن دار 

ومكتبة عدنان للطباعة والنرش عام 2015 .
 * سيدة االثر .. رواية نرشت بعض فصولها يف 

مجلة الثقافة الجديدة .
 * ملاذا تكرهن ريمارك ؟ ..  رواية صدرت  عن 

دار الحكمة يف لندن ..2018
 *   خط�وات الكنغ�ر  �  مجموع�ة قصصي�ة 

جديدة  �  قيد الطبع 
 *  الرحل�ة العجيب�ة للس�يد »  مي�م »  عن دار 

نينوى �  دمشق  �  2019
*   كت�اب بجزأين  يف النقد الس�ينمائي ...  قيد 

االنجاز. 
ثقاف�ة الزوراء دخل�ت بيدر الق�اص والروائي 

محمد علوان جرب وخرجت منه بهذا العطاء :
 *  يق�ال إن عرصن�ا عرص الرواي�ة ،  وما عاد 
الش�عر يحت�ل مكانت�ه الس�ابقة عندم�ا كان 
الش�اعر لس�ان القبيلة والش�عر ديوان العرب 

فماذا تقول ؟ 
�  حقا أن ما يش�هده العالم من  رواج  للرواية  
وتسيدها  للمش�هد الثقايف يف العالم ،  يؤكد أن 
عرصنا ، يعد بامتياز عرص الرواية ،  والس�بب 
كما اعتق�د يعود اىل االحداث الكبرية التي مرت 

به�ا البرشية منذ الح�رب العاملي�ة الثانية وما 
رافقه�ا من تبع�ات وتفاصيل حولت االنس�ان 
اىل ضحي�ة وج�الد يف أن واح�د ..  فالح�روب 
�  ه�ذا الخطأ الكب�ري الذي ارتكبت�ه وما زالت 
ترتكبه البرشية � استطاعت أن  تضفي هاتن 
الصفتن عى االنس�ان ، وهذا م�ا جعل الكثري 
من رومانسية القرون الوسطى والقرون التي 
س�بقتها التي اعتمدت الشعر وس�يلة للتعبري 
ع�ن م�ا يج�ري حينها م�ن تفاصي�ل صغرية 
اذا م�ا قارناه�ا باأله�وال الكب�رية التي تجري 
حولن�ا، فض�ال ع�ن أن الرواي�ة تع�د » س�يدة 
الفن�ون االبداعية » التي تضم بن دفتيها اغلب 
الفنون من تشكيل وموسيقى وصورة وتاريخ 
وتفاصي�ل جغرافي�ة،  ولك�ن رغ�م أن العرص 
ه�و عرص الرواي�ة،  يبقى للش�عر اثره الكبري 
ع�ى املخيلة والتحليق به�ا بعيدا ضمن رشوط 
تفرضها الحداثة الشعرية التي تعتمد الصورة 
السلس�ة القائمة عى البس�اطة والخروج من 
أنماط ل�م تعد تستس�يغها الذائق�ة املعارصة  
، وه�ذا يعيدن�ا اىل ما يمكن أن نس�ميه ش�عر 
التفاصي�ل اليومي�ة الت�ي تق�رتب كث�ريا م�ن 

الرسد.
 * ه�ل تتبل�ور ثيم�ة القص�ة القص�رية بكل 

تفصيالتها لديك قبل كتابتها ؟
القص�ة القص�رية �  أعدها من اصع�ب الفنون 
انه�ا تعم�ل يف  �  ال ل�يء  س�وى  الرسدي�ة 
املنطق�ة الهالمي�ة الفاصلة بن الش�عر والنثر 

.. وبالنس�بة يل ..  يف البدء ،  أمس�ك الثيمة التي 
تتصاعد تدريجيا حينها ابدأ برسمها عى الورق 
كخط�وط عام�ة ، إذ  ال يمك�ن أن تتبل�ور كل 
تفصيالت القصة يف ذهن الكاتب قبل كتابتها ..  
ألن م�ا يجري للكاتب وهو يقف بمواجهة نصه 
وجها لوجه سيجد نفسه ازاء الكثري مما يمكن 
أن يضاف ومثل�ه الكثري مما يمكن أن يحذف ..  
لهذا فالقصة القصرية ه�ي مرشوع يتم بناءه 
بالتدريج وببطء احيانا ويف احيان اخرى يمكن 
أن يكت�ب دفع�ة واحدة ،  ولكن بمج�رد العودة 
اىل الن�ص ال�ذي كتب ،  س�يجد الكات�ب الكثري 
من الهن�ات والزوائد التي يجب أن يضعها تحت 

مرقابه الفني الفاحص للنص .
 *  ما الذي يدهشك يف الرواية الناجحة ؟

ليس�ت الدهش�ة ،  ب�ل يمكن أن نطل�ق عليها 
االنغم�ار ال�كيل والكام�ل م�ع الرواي�ة الت�ي 
تس�تطيع أن تمس�ك بي من البداية ،  االنغمار 
التام والكامل أو ما أسميته أنت بالدهشة يأتي 
بس�بب طريق�ة الكتاب�ة ..  اللغ�ة ..  الثيمة ..  
التفاصي�ل الصغرية التي يض�ع عليها الروائي 
كش�افاته لتظه�ر بكل م�ا فيها م�ن جمال أو 
بشاعة ..  تلك التفاصيل الصغرية التي ربما نمر 
عليها مرورا كريما ال نس�تطيع أن نتخيل انها 
يمكن أن تحمل كل ما قاله الروائي يف روايته ..  
فض�ال عن التجديد ..  انحاز اىل الجديد والبحث 
عن اس�اليب يف كتابة الرواية  ل�م يطرقها أحد 
وهذا وحده يمكن أن يثري ما يمكن أن يس�مى 

دهشة القراءة .
  * هن�اك  روائ�ي وهناك كات�ب رواية والفرق 

بينهما كبري فماذا تقول ؟
عزي�زي...  الرواي�ة ف�ن كبري وعميق وش�امل 
..  وصع�ب،  م�ن الصعب أن يقنع�ك روائي يف 
روايته إذا ل�م يمتلك الرشوط الجمالية والفنية 
التي تعني كل يشء...  الحدث والقصص كثرية 
تجده�ا يف كل م�كان... يف الش�ارع واملقه�ى 
والطائ�رات...   والقط�ارات  والحان�ة  والبي�ت 
والس�فن...  الكثري من القصص تجدها امامك 
،  ولك�ن كي�ف يمكن كتابة ه�ذه القصص او 
توظيف االحداث الهامة والفارقة وتحويلها اىل 
عمل روائي اذا لم يكن الروائي او من يدعي انه 
يكتب رواية اىل فن يستحق لقب » رواية«  التي 
اعده�ا �  س�يدة الفنون كلها �  وال يس�تطيع 
أن يسطر مجرد تسطري احداث دون اخضاعها 
اىل رشوط هذه الس�يدة الكبرية والجميلة التي 

اسمها �  الرواية � .
  * ه�ل لديك طق�وس خاصة عندم�ا تمارس 

الكتابة؟ 
كال إطالق�ا،  ال طق�وس مح�ددة ، ربم�ا ه�ي 
اش�رتاطات بس�يطة ال تتع�دى الحص�ول عى 
القلي�ل من اله�دوء والعزلة الت�ي ال تتحقق إال 
يف أخ�ر اللي�ل،  فأنت تع�رف بيوتن�ا املزدحمة 
بن�ا .. ربم�ا أق�رأ قليال من الش�عر أو اس�مع 
بع�ض املقطوعات املوس�يقية الخال�دة،  أقول 
ربم�ا ، ولك�ن �  وه�ذا ال يحدث دائم�ا �  ألني 

مولع بالس�ينما ،  اشعر برغبة قوية يف الكتابة 
والتواصل معها بعد االنتهاء من مشاهدة  فيلم 
جميل يح�رك الكثري مما يمكن أن يكون كامنا 

يف اعماقي .
 * يقال أن االدب الكالسيكي يبقى خالدا ، فهل 

تعتقد بهذا القول ؟ 
وه�ل هن�اك أجم�ل وأل�ذ مم�ا اس�ميته أنت » 
ب�األدب الكالس�يكي«  فه�ل يمك�ن أن نن�ى 
روائع دوستويفس�كي او تشيخوف أو بلزاك او 
فيكت�ور هيجو او روائع شكس�بري ،  هل يمكن 
أن نن�ى ما تعلمناه من كاف�كا وريمارك وهم 
يحول�ون العال�م امامن�ا اىل ش�خصيات تعيش 
معن�ا ..  نعرفه�ا وتعرفنا ،  االمريمش�كن يف » 
االبله« أو راس�كلينكوف يف »الجريمة والعقاب« 
أو » اليوش�ا« و » ديمرتي« و » ايفان« يف االخوة 
اح�دب  او  او عطي�ل  او هامل�ت  كارام�ازوف 
نوتردام .. او الشخصيات املسحوقة التي قدمها 
لنا بلزاك وديكنز وش�تاينبك او سفر البحث عن 
الزمن املفقود...  او صخب فوكنر وعنفه . حقا 

سيبقى خالدا ما خلدت البرشية .  
* كي�ف تنظ�ر اىل موض�وع الجوائز ال�ذي بدأ 

الكثري يركض وراءها ؟
عزيزي .. ال أس�تطيع أن أج�زم أن كل االعمال 
التي تحص�د الجوائز هي رديئة أو ال تس�تحق 
..  لكني اس�تطيع القول إن أغلب االعمال التي 
تصل اىل القوائم القصرية والطويلة وربما تفوز 
..  ال تستحق،  إذن املوضوع هنا نسيبي ال يمكن 

اط�الق حكم ثابت في�ه...  وحتما هناك الكثري 
من الفس�اد الثقايف واالدبي وخ�راب يف الذائقة 
التي تقودها االيديولوجيا واالجندات السياسية 
، وس�أخربك برس تس�تطيع أن تكتشفه أذا ما 
تس�نى لك رؤية االفالم التي رشحت لألوسكار 
..  تص�ور أن يحص�د  الت�ي ف�ازت  واالف�الم 
الفيل�م الكوري » الطفي�يل« بأربع جوائز وهو 
ال يس�تحق اكث�ر م�ن جائ�زة واح�دة ..  إذن 
الفساد وصل اىل جائزة االوس�كار السينمائية 
الت�ي عرفناها ط�وال اعمارن�ا رصينة وتعتمد 

املقاييس السينمائية الصعبة . 
  * م�ا رأيك بحركة االبداع بع�د التطور الهائل 

الذي حصل بوسائل االتصال ؟  
أث�ر كب�ري ،  ليس عى حركة االب�داع والتواصل 
مع العالم عرب وس�ائل االتص�ال التي تعد بحق 
ثورة معلوماتية هائلة قربت البعيد ...واتاحت 
الكثري مما كان مس�تحيال �  خاصة بالنس�بة 
لجيلن�ا �  اذ كنا نحلم بق�راءة االعمال العاملية 
الت�ي لم ترتجم .. وكان�ت معلوماتنا تقوم عى 
م�ا نحص�ل عليه م�ن كت�ب تجود به�ا قرائح 
وجهود مرتجمن استطاعوا أن يجعلوا من ذلك 
الجه�د الجبار جرسا بيننا وبن العالم،  يف حن 
الي�وم كل يشء متاح بمجرد أن تضغط عى زر 
الكوكل تس�تطيع أن تتصفح املجالت والجرائد 
العاملية بع�د صدورها مب�ارشة يف أي مكان يف 
العال�م،  فضال عن تحميل امه�ات الكتب بكل 

يرس وسهولة ..  
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ثقافية

من أدب الرحالت

عيل مجبل املليفي
  

هل تكفي نافذٌة واحدٌة ألرى وجهي
ُخذ مثالً )س�وَق الش�يوِخ ( إنه�ا تقوُدني إىل 

شباِك اآللهة
ُقبالَة املغيِب ظلَّ الُغباُر ُيلّغُم اللغَة باألخطاء

لكن الشاعَر تنبَّأ بالرذاِذ ليمسَح أياَمُه
أصدقائ�ي الذي�َن ل�م يتذك�روا

أرادوا ان يتهّجوا الطريَق باإلصغاء
لكنهم إنخرطوا باملعنى بال بياٍض

كنُت أعرُِّش عى سفِح العالِم من ليِل الهاويِة
وكنُت أُ هرُِّب الري�اَح ألمل�سَ القل�َق املفت�ون

مازال�ت بروق�ي تبح�ُث ع�ن ناف�ذٍة
أيتها الطفوالُت الصارخُة عى ساحِل الجسِد

إني أختنُق يف رقيِم الحزِن كجمرٍة
ياس�يدي دخلْت الينابيُع املس�لَة
فحملُت رأيس أللقي به تماماً

كان الشارُع يسافُر من النافذِة
ليُدَس أصابعُه يف الحكمِة

لكنها الكلماُت هي وحَدها التي وصلْت
اىل سماٍء بساٍق واحدٍة . أي بال رُشفٍة

فحملُت رأيس ألهدَِّم أنقاَضُه

ماجد الحجامي
انتهى الحفل الغنائي الذي حرضه 
حش�د كبري من الكندين يف مبنى 
)كونفينش�ن  املؤتم�رات  مرك�ز 
س�نرت( الذي يق�ع يف مركز مدينة 
) وينيب�ك( وكن�ت أح�د س�ائقي 
األجرة الذين هرعوا اىل ذلك املكان 
لنقل الحارضين إىل منازلهم . كان 
املكان مكتظا بأع�داد الحارضين 
الذي�ن كان�وا يتس�ابقون عندم�ا 
تص�ل أحد س�يارات األجرة اليهم. 
انطلقت بأحدهم إىل جنوب املدينة 
’ رجع�ت مرسعا ألحظ�ى برحلة 
أخ�رى , وصلت بعد قرابة س�اعة 
ألج�د املكان خال تم�ام إذ الوجود 
ألي مخل�وق س�وى رج�ل األم�ن 
ال�ذي كان يقف أم�ام بوابة املبنى 
األمامية. خ�رج أحد أعضاء فرقة 
املوس�يقى قب�ل أن أغ�ادر املكان 
يس�ري بعجالة إىل سيارتي، فتحت 
الخلف�ي  الس�يارة  صن�دوق  ل�ه 
ليضع حقيبة كبرية سوداء، اغلق 
الصن�دوق وبق�ي ماس�كا طب�ال 
صغ�ريا بي�ده، جل�س يف املقع�د 
فخذي�ه،  ب�ن  والطب�ل  االمام�ي 
اتجهن�ا كم�ا أراد غرب�ا، س�ألته 

قائال:
-هل تش�عر باالرتي�اح يف مقعدك 
أرى أن الطبل يس�بب لك الضيق يف 

جلستك.
- بالعك�س ي�ا بن�ي ال يضايقني 

تماما،  
- طبل جميل حقا .

- جم�ال الهيئ�ة ال يعن�ي ش�يئا، 
إنه جمي�ل بإيقاعات�ه ولن تكون 
برباع�ة  إال  جميل�ة  ايقاعات�ه 
أصابع�ي، ق�د يظ�ن البع�ض أن 
الطبل هو أس�هل آالت املوس�يقى 
إداء لكن له عاملا مختلفا عن باقي 
االدوات . ال يظهر جمال املوسيقى 
إال إذا رافقه صوت الطبل، تصمت 
جميع آالت املوسيقى أحيانا حتى 

ينج�ز الطب�ل مهمت�ه ث�م تنطق 
آالته�م بعد أن ي�أذن الطب�ل لهم 
بذل�ك . يرافقني ه�ذا الطبل ألكثر 
من عرشين عاما، بفضله أس�كن 
منزال كب�ريا ولدي س�يارة فاخرة 

وعندي ما يكفي من املال.
- يب�دوا أن�ك تع�رف العدي�د م�ن 
اىل  اس�تمعت  ه�ل  اإليقاع�ات 

االيقاعات العربية .
رائع�ة  ايقاع�ات  بالتأكي�د،   -

وتعلمت العديد منها  .
- ما رأيك أن اسمعك ايقاعا عربيا 

من العراق.
 - البأس، بكل رسور .

 أس�معته أغنية ألحد املطربن من 
جنوب العراق وما إن سمع صوت 
اإليق�اع الريف�ي حتى فت�ح فمه 
ونظر ايل مندهش�ا ثم عاد بنظره 

إىل حيث يدور القرص قائال :
- يا إلهي م�اذا يفعل هذا املجنون 
كي�ف ألصابع�ه أن تتح�رك بهذه 
الرسع�ة والرباع�ة. ما اس�م هذا 

املحرتف ؟
- عبود بدن، يوجد ايضا إس�كندر 
اب�و القرن�ن وهاش�م األطرقجي 
وكثريي�ن  الن�ارصي  وعب�اس 

غريهم.
- أع�رتف ل�ك بأنن�ي ل�ن أصل اىل 

مهارتهم وخفة حركاتهم، 
- بل أنت األفضل سيدي .

- عجب�ا ! كيف حكمت بذلك وأنت 
لم تسمع إيقاعي بعد .

- ألنك أصبحت م�ن األغنياء وهم 
جميعا ماتوا فقراء .

هل تكفي !!؟

اعداد / خلود العبيدي
رواي�ة »اإلخ�وة كارام�ازوف« لألدي�ب الرويس 
فن�ي  أدب�ي  عم�ل  دوستويفس�كي  في�ودور 
كامل، ون�ص أدبي حن نضع�ه يف خانة الرتاث 
اإلنس�اني، من ضمن األعمال اإلنسانية الخالدة 
مث�ل كوميدي�ا دانت�ي و»الف�ردوس املفق�ود« 
مللتون وتراجيديات شكسبري و»الحرب والسلم« 

لتولستوي.
منذ إصداره�ا، رحب جمي�ع املفكرين يف أنحاء 
العال�م بهذا العمل؛ كس�يجموند فرويد، وألربت 

إينشتاين، ومارتن هايدجر، وبينيدكت السادس 
عرش باعتبارها رواي�ة من اإلنجازات الكربى يف 

األدب العاملي.
الناقد الرويس ألكس�ندر سولدفييف، حن كتب 
يف تقدي�م إلح�دى طبع�ات ه�ذه الرواي�ة قال: 
»لق�د أعطانا دوستويفس�كي يف رواية )اإلخوة 

كارامازوف( خالصة أدبه وفنه.
فف�ي هذه الرواية نجد التع�ارض الذي رأيناه يف 
رواية )املراهق ب�ن األب واالبن(، ونجد الرصاع 
ال�ذي رأين�اه يف رواية )الش�ياطن ب�ن اإليمان 

والكفر(، ونجد هيكل ما رأيناه يف رواية )األبله( 
من شخوص ومن تنافس بن غريمن: وقد كان 
اسم اليوشا يف مسودة )اإلخوة كارامازوف(، يف 
)األبله( وجروش�نكا يف الرواية تذكر بآناستازيا 

يف )األبله( أيضاً.
يف السينما العاملية / 1958

التبني الس�ينمائي لرواية »اإلخوة كارامازوف« 
كان مغام�رة ش�اقة نج�ح يف إنجازه�ا كفيلم 
ب�روك  ريش�ارد  األمريك�ي  املخ�رج  س�نمائي 
1958 بس�بب تعقد تركيبها وتعدد شخصياتها 

الرئيس�ة، وكل ش�خصية يف تعقده�ا وعامله�ا 
الخ�اص واملختل�ف، م�ن كل نواح�ي تكوي�ن 
الش�خصية اإلنسانية يف تشابكها املرير وبالتايل 

قدرها اإلنساني.
وتمك�ن م�ن تكثي�ف الرواي�ة الطويل�ة ج�داً 
واختصارها بش�كل س�ينمائي ذك�ي وملخص 
لفك�رة املؤل�ف، وهو م�ن قلة املخرج�ن الذين 
تخصص�وا يف نق�ل األعم�ال األدبي�ة الرائعة إىل 
الشاش�ة، والفيل�م م�ن بطولة املمث�ل الرويس 

األصل يول براينر.

يف السينما العربية 1974
»اإلخ�وة األع�داء« فيلم مرصي م�ن إنتاج عام 
1974، مقتبس من »اإلخوة كارامازوف«، وهو 
من بطولة نادية لطفي، حس�ن فهمي، مريفت 
آمن، نور الرشيف، ومحي إسماعيل، الذي لعب 
دور ش�اب مص�اب بال�رصع، ويف حادث�ة غري 
مسبوقة تمكن الوجه الجديد من انتزاع الجائزة 
من نجوم الس�ينما املرصية حيث نال 11 جائزة 
من بينها جائزة مهرجان طش�قند الس�ينمائي 

الدويل.

»اإلخوة كارامازوف« عمل أدبي خالد

»معطف« غوغول.. رسائل أخالقية يف قالب أدبي ساخر
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الطبال



أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية األيض، 
وكلم�ا تقدم املرء يف العم�ر، أصبح األمر أكثر 
وضوح�ا، فبمجرد بلوغ س�ن األربعني يصبح 
كان  مم�ا  أصع�ب  الده�ون  م�ن  التخل�ص 
عليه الح�ال قبل بضع س�نوات، ولذلك يحذر 

املختص�ون م�ن تن�اول بعض األطعم�ة قبل 
النوم، والتي قد تس�بب زيادة كبرية يف الوزن، 

ومنها:
رقائق البطاطس

تع�ّد رقائ�ق البطاط�س من األطعم�ة الغنية 

بالدهون والس�عرات الحراري�ة غري الصحية، 
ولذلك يتعني عىل املرء عدم تناول هذه الرقائق 
يف املس�اء عند محاول�ة الحفاظ عىل الوزن أو 

حتى إنقاص الوزن.
اآليس كريم

من األفضل عدم تناول اآليس كريم قبل النوم 
بسبب احتوائه عىل نسبة عالية من السعرات 
الحراري�ة وكمي�ة كب�رية م�ن الس�كر، التي 

يصعب حرقها يف املساء.
الشوكوالتة

تحت�وي الش�وكوالتة ع�ىل نس�بة عالية من 
الس�كر والدهون والس�عرات الحرارية، وهي 

عنارص يتم تحلويها يف الجسم إىل دهون.
املخبوزات اململحة

يعتمد البعض عىل املخب�وزات اململحة كبديل 
لألطعم�ة الحل�وة أو الدهنية، لك�ن يف الواقع 
هذه األطعمة ال تفيد الجسم يف يشء، كما أنها 

تزيد من نسبة السكر واألنسولني يف الدم.

األكث�ر  االضطراب�ات  م�ن  واح�دة 
ش�يوعاً هي فقر الدم، ويحدث عند 
نق�ص خاليا ال�دم الحم�راء أو قلة 
الدم،  الهيموجلوب�ني يف  امتص�اص 
والهيموجلوب�ني ه�و املس�ؤول عن 
نقل األكس�جني م�ن الرئتني لجميع 

أجزاء الجسم.
وهناك عدد من األسباب التي تسبب 
فقر ال�دم وتش�مل نق�ص الحديد، 
 B12 وحام�ض الفولي�ك، وفيتامني
األس�باب  م�ن  بع�ض  تع�د  وه�ي 
الرئيس�ة لبداية اإلصابة بفقر الدم، 
كم�ا أن اإلن�اث األكثر عرض�ة لهذا 

االضطراب.
لذل�ك نق�دم لك�م نوع�ني م�ن أبرز 
األطعمة التي يمكنها عالج مشكلة 

فقر الدم باعتدال.
- البيض

لتخزي�ن كمية عالية م�ن مضادات 
األكسدة، والربوتينات، والفيتامينات 
يف الجس�م، يج�ب دم�ج البي�ض يف 
حي�ث  اليوم�ي،  الغذائ�ي  نظام�ك 

أوض�ح الخرباء أن بيض�ة يمكن أن 
تعط�ى 1 مجم من الحديد، فبجانب 
عالجه لفقر ال�دم، فهو يجعل أيضا 

العظام والعضالت أقوى. 
- الفول

عندما يتعلق األمر باألطعمة الغنية 
بالحدي�د فك�وب واح�د م�ن الفول 
يمك�ن أن يعطى 5 ملج من الحديد، 
وم�ع ذلك، فم�ن ال�رورى طهيه 

بشكل صحيح للتمتع بفوائده.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، يحت�وى الفول 
أيضاً عىل نس�بة عالية من الربوتني 
ومنخفض الدهون، وهو ما ثبت أنه 

فعال يف الحماية من فقر الدم.

ب�رة  ع�ىل  الحص�ول  أج�ل  م�ن 
موحدة تمام�اً مثل ب�رة األطفال 
بعد تطبيق املكي�اج تلجأ الكثري من 
النساء الكوريات إىل اعتماد طريقة 
 .jamsu سهلة جداً يطلق عليها اسم
وتس�تند هذه الطريقة عىل عدد من 
الخطوات التي يمك�ن القيام بها يف 

دقائق قليلة يف املنزل .
1 يت�م أوالً تنظي�ف الب�رة جي�داً 
لتنقيته�ا من كل األوس�اخ والبقايا 

والجزئيات الضارة.
2 يجب بعد ذلك ترطيبها باستخدام 

الكريم املناسب.
كري�م   BB��ال عليه�ا  يطب�ق   3
ومستحر إخفاء الهاالت السوداء 

تحت العينني.
4 تجري أيضاً تغطية الوجه بطبقة 

من البودرة البيضاء.
5 يغم�س بعد ذلك يف حوض يحتوي 
عىل املاء النظيف ملدة ال تزيد عن 30 

ثانية.
6 ولتجفيفه�ا قليالً يج�ب الرتبيت 
عىل البرة بواسطة منشفة ناعمة 

ونظيفة.
7 وأخرياً يمكن وضع ملسات املكياج 
النهائي�ة م�ن خ�الل رس�م العينني 
والف�م. وهكذا يمك�ن الحصول عىل 
برة وج�ه نقية تمام�اً وذات لون 
موح�د. وه�و م�ا يظهر م�ن خالل 

إطالالت النساء الكوريات.

امل�رأة بع�د األربع�ني تحت�اج إىل الرتكي�ز عىل بعض 
األم�ور لزي�ادة تأنقه�ا منه�ا االهتم�ام بصحته�ا 
وجمالها بشكل خاص، عن طريق اتباع نظام غذائي 
صحي، وروتني يومي للعناي�ة بمظهرها الخارجي، 
لذل�ك خب�رية التجميل من�ى اليماني تس�تعرض لك 
نصائ�ح لزيادة جمال امل�رأة، والحفاظ عىل صحتها 

بعد األربعني.
أهمية الكوالجني

إن الب�رة بع�د س�ن األربع�ني ينخف�ض إنتاجه�ا 
للكوالج�ني، املس�ؤول ع�ن تجدي�د خالي�ا الب�رة، 
ويؤدي ذلك إىل فقد مرونتها وشحوب الجلد، وظهور 
الخط�وط الرفيعة والتجاعيد، لذلك نس�تعرض لكم 

نصائح للحفاظ عىل جمال وشباب البرة.
جلسات الليزر

1 - إذ كن�ِت تعانني من الخطوط الرفيعة والتجاعيد 
علي�ِك التخلص منها عن طريق الخضوع لجلس�ات 

ليزر، أو حقن الفيلر والبوتوكس.
2 - لزيادة إنتاج الكوالجني يف البرة، والحصول عىل 
برة ناعمة وصحية، احرِص عىل الخضوع لتقنية 
العالج بالبالزما، عن طريق سحب كمية مناسبة من 
الدم الخاص بِك، وبعد ذلك يعالج هذا الدم باستخدام 
أجه�زة خاص�ة، يتم فيها فص�ل البالزما ع�ن الدم، 
وتتمي�ز بالزما الدم باحتوائها عىل نس�بة عالية من 
الخاليا الجذعية املس�ؤولة ع�ىل تجديد خاليا البرة 

وزيادة إنتاج الكوالجني.
ترطيب البرة

3 - االهتمام برتطيب البرة، واختيار كريم مناسب 
لكل نوع برة، فعىل س�بيل املثال، إذ كنِت من ذوات 
البرة الدهنية، يجب اختيار كريم مرطب مخصص 

لها، وخاٍل من الزيوت.
4 - اتباع روتني يومي، ففي الصباح اغس�ي برتك 
جيداً بالغس�ول املناسب لها، ثم وضع التونر )سائل 

خفي�ف يعمل عىل قبض املس�ام الواس�عة، وحماية 
الب�رة م�ن عوام�ل الج�و الخارجي�ة( وبع�د ذلك 
ب��10 دقائق ضعي الكريم املرط�ب، وكريم العيون، 
ثم ضعي واقي الش�مس، ويف املس�اء كرري ذلك مع 

االستغناء عن واقي الشمس.
مساج للبرة

5 - احرِص عىل عمل مساج للبرة والجسم بشكل 
يومي، لتقوية عضالت الوجه، وش�د الجلد، والتقليل 
من ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد. وإزالة بقايا 

الخاليا امليتة.
6 - اهتِم�ي باإلكث�ار من رشب امل�اء، واحرص عىل 
رشب الديتوك�س مرت�ني يف األس�بوع، للتخلص من 

سموم البرة.

النوم الكايف
7 - احرِص عىل أخذ قس�ط كاٍف من النوم، إذ تعترب 
قلة النوم من األس�باب التي تؤدي لظهور التجاعيد، 
ويفضل أال تقل عدد س�اعات اليوم عن 8 س�اعات، 

وتغري مالءة الرسير كل يومني.
8 - يفض�ل عمل تقش�ري عميق للب�رة مرة واحدة 
يف الشهر، واستخدام مقر البرة السطحي مرتني 
يف األس�بوع، مع الحرص عىل عمل مسكات مناسبة 

لنوع البرة.
السريوم واملاكياج

9 - يفضل وضع الس�ريوم قبل وض�ع املكياج وقبل 
الخل�ود للنوم، واس�تخدام زيت الني�م الحتوائه عىل 
نس�بة عالية من األحم�اض الدهنية غري املش�بعة، 

ووض�ع فيتام�ني c وفيتامني E، مرتني يف األس�بوع 
قبل النوم.

10 - استخدمي املاء الفاتر عند غسل البرة، ثم املاء 
الب�ارد، لتنظيف البرة ومنع الرته�الت، وحمايتها 

من الجفاف.
نصائح النظام الغذائي الصحي 

1 - الح�رص عىل ممارس�ة الرياضة بش�كل يومي، 
وامليش نصف س�اعة عىل األقل يومي�ًا، للتخلص من 

سموم الجسم، والتمتع بالصحة والرشاقة.
2 - تجن�ب تن�اول األطعمة الدس�مة وتقلي�ل تناول 
اللح�وم الحم�راء، وتن�اول الخراوات واألس�ماك 

وخاصة املشوية.
3 - يفضل تناول وجبات صغرية يف أوقات متفاوتة، 
وتناول 6 وجبات خفيفة عىل مدار اليوم، مع الحرص 
ع�ىل اختيار األطعمة الصحية املفي�دة، والتقليل من 

الدهون الحيوانية والنباتية واأللبان كاملة الدسم.
4 - اح�رِص عىل تناول وجبة اإلفطار قبل الس�اعة 
الع�ارشة صباح�اً، وأن يك�ون آخ�ر موع�د لتن�اول 
الطعام يف الس�اعة التاس�عة مس�اًء، وتجنب تناول 
الطع�ام والنوم مبارشة، وعدم تناول يشء قبل النوم 

ب�3 ساعات.
5 - للحف�اظ عىل صحة العظام، يجب الحصول عىل 
الكالسيوم والفيتامني »D« بش�كل يومي، واالبتعاد 
عن التدخني، مع محاولة الحفاظ عىل بيئة صحية.

الرسيع�ة،  الوجب�ات  تن�اول  ع�ن  االبتع�اد   -  6
والس�كريات، ويفضل رشب العصائر الطبيعية دون 

إضافة سكر.
7 - ح�اوِل التقليل من الس�كر وامللح ق�در اإلمكان، 

للوقاية من األمراض.
8 - الح�رص عىل عمل فحوصات ش�املة كل س�تة 
أش�هر، وزي�ارة الطبي�ب عن�د الش�عور بأع�راض 

مستمرة لفرتة طويلة.

10واحة
ماذا حتتاج املرأة بعد األربعني لزيادة تأنقها واالهتمام بصحتها ومجاهلا ؟
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 العناد س�لوك قد يهدد األرسة أحيانا ويقودها 
نحو طريق مس�دود، فاآلب�اء واألمهات يبذلون 
ما بوس�عهم لتنش�ئة ورعاي�ة أطفالهم، إال أن 
إخفاقهم يف إيجاد حلول مناسبة لعناد أطفالهم 
يسبب مشاكل عديدة. فما العمل حني يصطدم 

الوالدان بعناد ورفض االطفال؟؟
القمع والسيطرة واالنقياد قد تؤدي إىل العناد

يعرف علماء النفس العن�اد بأنه موقف نظري 
أو ترصف تجاه مس�ألة أو موقف معني، بحيث 
يك�ون الش�خص املعاند يف موق�ع املعارضة أو 
الرف�ض، وهذا يعني أن العناد س�لوك إنس�اني 
س�وي، ألننا يف الحياة اليومي�ة قد نتخذ موقف 
الرفض تج�اه عدة أمور. ف�إذا كان رفضا غري 
مرغوب فيه من ش�خص آخر أو مضادا ملوقف 
شخيص أو أنه رأي وسلوك مخالف فإننا نكون 
أمام رصاع ب�ني س�لوكني أو باألحرى موقفني 
متقابل�ني والتمس�ك الش�ديد بأحدهم�ا يطلق 

عليه العناد.
وللتمسك الشديد به عند األطفال أسباب عديدة 
منها عدم قبولهم الوضع القائم، ورفضه يعني 
اإلرصار عىل تحقيق وضع آخر يراه الطفل أكثر 
مناس�بة وراحة. ومن أس�باب العناد أن يعتقد 
الطفل أن الرأي أو وجهة نظر قديمة مس�تمدة 
من بع�ض االعتقادات األس�طورية. فقد يرص 
الطفل عىل مخالفة جدت�ه كلما نصحته بعمل 
يشء ويأبى االنصياع لتعليمها بناء عىل اعتقاد 
بأن معلومات�ه قديمة وال تواكب العرص، ومثل 
ه�ذه املواق�ف تنطبق ع�ىل مواق�ف عامة من 

شخص أو مجموعة أشخاص.
معالجة تربوية :

يؤك�د علم�اء النف�س وعلم�اء االجتم�اع عىل 
رضورة التعام�ل م�ع الطف�ل العني�د بطريقة 
االس�تجابة لترصف�ه، أي ال نق�وم بال�رصاخ 
أكثر إذا كان يرصخ، وأال نبدي س�خطا أشد إن 
كان الطف�ل ي حالة من الس�خط وأال نوجه له 
عب�ارات جارحة ك�رد عىل اس�تخدامه عبارات 
عنيف�ة، ب�ل يجب اللج�وء إىل ال�كالم والحديث 
الذي يناسب الحوار واملوقف لنقل الطفل املعاند 

م�ن حالة الفع�ل إىل االنفعال، تنقل�ه من حالة 
الهجوم إىل حالة الدفاع. نحن بذلك نقوم بتغيري 
حالته الس�لوكية والفكرية ما يساعد عىل فتح 
حوار معه ملعرفة األس�اس الذي بني عليه رأيه 

أو موقفه املعاند لنقرر ماذا يجب فعله .
أحيان�ا قد يكون الطفل عىل حق يف عناده ، وقد 
يكتش�ف الوالدان ذلك، وإذا ما كان الطفل عىل 
حق عليهم أن يرتاجع�وا عن رأيهم أو موقفهم 
وأن يرصحوا باألسباب التي بنوا عليها قناعتهم 

التامة.
يف ه�ذه الحالة س�يكون الكبار ق�دوة للرتاجع 
عن موق�ف العن�اد يف حياة الطف�ل، ويجب أن 
يبدأ اآلب�اء واألمهات يف ذلك منذ س�ن الطفولة 
املبك�رة، أما بالنس�بة لألطفال الذي�ن هم أكرب 
س�نا فيجب أن نميز بني العناد السلبي والعناد 
اإليجابي لديه�م، فكثريا ما يك�ون العناد نوعا 
من ط�رق التعبري عن الوج�ود، أو تأكيد وجود 
الذات تجاه األخر ألنه أحد الطرق الس�هلة لفت 

النظر.
عناد الطفل وواقع الشخصية :

يج�ب أن يع�رف الكب�ار أن للطف�ل حقوق�ا ال 
تختلف عن حقوق البالغني وإنها ليست حقوقا 
م�ع وقف التنفي�ذ أي أنها مؤجل�ة حتى يكرب، 
فكثري م�ن األمور الت�ي يصنفها الكب�ار بأنها 
حالة عناد من الصغار تكون بس�بب سياس�ة 
القمع والسيطرة واالنقياد التي تربوا عليها، أو 
التي يظنون أنها م�ن مقومات الرتبية األفضل 

أو األخالق والتهذيب.

سلوكيات

العناد عند األطفال

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

ما األطعمة اليت جيب احلذر من تناوهلا قبل النوم؟

يؤدي نمط الحياة املستقر والروتني 
الخال من أي نشاط بدني وحركي 
الرتفاع معدالت اإلصابة باألمراض 

واإلعاقات الحركية واملوت املبكر.
واالس�تمرار  النش�اط،  ع�دم  إن 
يف الحي�اة الخالي�ة م�ن الحرك�ة 
واألنش�طة، يؤديان لإلصابة بعدة 

أمراض خطرية.
املرحلة الثانية من السكري

يمكن لألش�خاص وقاية أنفسهم 
م�ن اإلصابة باملرحل�ة الثانية من 
مرض الس�كري عن طريق اعتماد 
الحرك�ة واألنش�طة البدنية خالل 
اليوم. وأك�دت العديد من األبحاث 
النش�اط  أن  الطبي�ة  والدراس�ات 
الحركي يسهم بتنظيم مستويات 
الس�كر يف الدم والده�ون وضغط 

الدم.
أمراض السمنة 

ي�ؤدي تناول العديد من الس�عرات 
م�ن  كب�رية  وكمي�ات  الحراري�ة 
الطع�ام مع قلة النش�اط الحركي 
إىل ضع�ف رسعة الحرق، فيحولها 
الجسم لدهون، وبالتال تراكمها ما 
يسبب الس�منة، وما يرتتب عليها 
من أمراض خطرية مثل: السكتات 
الدماغية، وأمراض القلب، وتوقف 

النفس أثناء النوم.
ضغط الدم املرتفع 

تؤك�د الدراس�ات أنه بحل�ول عام 

2025 س�ريتفع نس�بة املصاب�ني 
بمرض ضغ�ط الدم املرتفع إىل 60 
%، حيث تؤدي قلة النشاط البدني 
الرتف�اع مس�تويات ضغ�ط الدم، 
وممارس�ة تمري�ن واح�د بش�كل 
منتظ�م يقل�ل م�ن ضغ�ط ال�دم 

االنقبايض واالنبساطي.
أمراض القلب 

يؤدي ضعف وقلة النش�اط البدني 
لرتاك�م الدهون الزائ�دة يف األوعية 
الدموي�ة، وبالت�ال انخفاض ضخ 
الدم بش�كل سليم للقلب، ما يؤدي 
لإلصابة بأمراض القلب التي تصل 

خطورتها للوفاة.
األرق 

الحرك�ي  النش�اط  قل�ة  ت�ؤدي 
األش�خاص  إلصاب�ة  والبدن�ي 
النوم، وأثبتت  باألرق واضطرابات 
الدراس�ات الطبي�ة أن التمرين�ات 
تنش�يط  ش�أنها  م�ن  الرياضي�ة 
األرق وصعوبات  الجس�م وع�الج 
إع�ادة  الن�وم ألنه�ا تعم�ل ع�ىل 
الس�اعة البيولوجي�ة للجس�م إىل 

معدالتها الطبيعية.
هشاشة العظام 

يساعد النشاط البدني عىل الوقاية 

من أم�راض العظام كالهشاش�ة، 
الت�ي تعد أحد األس�باب الرئيس�ة 
ويس�اعد  العال�م،  ح�ول  للوف�اة 
النشاط الحركي عىل وقاية العظام 
م�ن التع�رض للك�رس بس�هولة، 

ويضمن نموًا صحًيا وسليًما.
االكتئاب 

تؤك�د دراس�ات وأبح�اث جدي�دة 
الحركي�ة  األنش�طة  إدراج  أن 
والتمرين�ات الرياضي�ة يف نظامنا 
اليومي يساهم بشكل كبري بعالج 
القل�ق واالكتئ�اب النات�ج عن قلة 

الحركة والخمول. 

نصائح طبية

منط احلياة املستقر يصيبك بهذه األمراض اخلطرية
يفض�ل العدي�د م�ن الفتي�ات ارت�داء الحذاء 
األبيض يومًيا، حيث إن�ه يمنح مظهرًا جذاًبا، 
لكن بعض فرتة يتس�خ بسهولة ويتغري لونه، 

ويحتار الكثرييات يف تنظيفه.
ل�ذا نقدم ل�ك بع�ض الط�رق البس�يطة التي 
يمكن أن تختارين من بينها، لتنظيف األحذية 

البيضاء من البقع.
- بداي�ة يج�ب عليك ن�زع رباط الح�ذاء أوال، 

لتستطيع تنظيفه من الداخل.
- يمكن�ك تنظي�ف الحذاء األبي�ض عن طريق 
مس�حه بلطف باستخدام فرشاة أسنان مبللة 

باملاء والصابون إلزالة البقع من عليه.
- اغم�ي قطع�ة مبلل�ة يف الخ�ل األبيض، ثم 

افركيها مكان البقعة.
- مزج كمية كافية من بيكربونات الصوديوم 
أو مس�حوق الغس�يل والخل األبيض يف كوب، 
ثم يتم ف�رك الحذاء بهذا املعجون باس�تخدام 
فرش�اة أس�نان قديمة، ثم يتم ش�طفه باملاء 

الفاتر.
- امزج�ي كمية قليلة من ص�ودا الخبز واملياه 

يف كوب، ثم افركي البقعة باس�تخدام فرش�اة 
األسنان بشكل دائري، ثم غسله باملاء الفاتر.

- اس�تخدمي معج�ون أس�نان ع�ىل فرش�اة 
قديم�ة وبحرك�ة دائرية، ث�م اتركيه�ا دقائق 

وافركي البقعة.

- يجب غسل الحذاء جيًدا باملياه الفاتر، لتجنب 
آثار وجود الصابون عىل قماش الحذاء.

- للتجفيف، اس�تخدمي قطعة قماش نظيفة 
غري مبلل�ة، أو منش�فة وامس�حي برفق عىل 

الحذاء، واتركيها يف مكان جيد التهوية. 

تدبري منزلي

مبعجون أسنان أو خل.. سبع طرق بسيطة لتنظيف حذائك األبيض

طبيبك يف بيتك

لطلة ابهى..

البيض والفول أفضل األطعمة 
لعالج فقر الدم

لبشرة بلون موحد متاماً بعد املكياج 
جربي طريقة املاء البارد الكورية

مقادير الوصفة  
6قطع باذنجان رفيع

كفتة 500 جرام 
2حبة كبرية طماطم مفروم

2ملعقة كبرية زيت زيتون
6قرن فلفل اخر

1كوب ماء
1ملعقة صغرية ملح
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اسود
1ملعقة صغرية بهار مشكل
2ملعقة كبرية عصري ليمون

طريقة التحضري
لدرج�ة  الف�رن  س�خني   .1
ح�رارة 180م، أحري طبق 

فرن متوسط الحجم
2. وزع�ي الطماط�م والفلفل 
انثري  الفرن،  االخريف طبق 

امللح، الفلفل والبهار
3. باس�تعمال س�كني اعمي 
شق بالطول بحبات الباذنجان 

دون ان تقطعيها
4. شكي الكفتة بني كفيك اىل 

اصابع
5. اح�يش حب�ات الباذنج�ان 

بالكفتة
6. ضع�ي الباذنج�ان املحيش 

بعضه�ا  بجان�ب  بالكفت�ة 
البعض يف طبق الفرن

7. وزعي عصري الليمون، زيت 
الزيتون واملاء

8.   ادخ�ي الطب�ق اىل الف�رن 
م�دة 30دقيق�ة اىل ان تنضج 

الكفتة
9. اخرجي الطب�ق من الفرن 

وقدميه

كفتة بالباذجنان
املطبخ
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حي�ث يحكى يف الرتاث الش�عبي أن هناك س�ارقا وقاطع طريق يف 
البرصة واسمه معيط. 

كل الن�اس تعرف وتلعن معيط لعنا ش�ديدا ألنه كان يرسق أكفان 
املوتى الذين ُيجلبون من الدول فُيدفنون يف البرصة باس�م الوديعة 
لحني نقلها بالقوارب التي تسمى الكلك إىل الكوفة، عرب شط العرب 
ونهر الفرات، ومن ثم إىل النجف حيث مس�تقرها األخري. فلما مات 
معي�ط ارتاح الناس م�ن رشه فصاروا يلعنون معي�ط أمدا طويال 
لريتبط اس�م معي�ط باللع�ن. لكن معي�ط وقبل أن يتوف�اه األجل 
أوىص ابن�ه ش�عيط بإن اليدخر جهدا برفع اللع�ن عن أبيه معيط. 
فكر شعيط كثريا باألمر فتوصل إىل حل وحيد يقوم به لريفع اللعن 
عن اس�م أبيه، وذلك بالقيام بفعل أكثر شناعة من فعل أبيه، وذلك 
لينىس الناس أبيه ويلعنوه هو بدال عن أبيه. وعىل هذا األساس قام 
شعيط برسقة أكفان املوتى كما كان يفعل أبيه لكنه لم يكتف بذلك 
فق�ام بوضع خازوق او قازوق بمؤخرات هؤالء املوتى ممثال بهم. 

فلم�ا عرف الناس صاروا يرددون رح�م الله معيط الذي كان فقط 
يرسق أكفان املوتى ولعنة الله عىل شعيط الذي يقوم بالتمثيل بها. 

وبهذه الحيلة رفع شعيط اللعن عن أبيه معيط بذكاء شيطاني
طبعا جرار الخيط هنا تعني رساق الكفن او قد تعني انه كالسلسله 
الطويل�ه ال تنقطع فبعد س�نوات من رسقة األكف�ان من قبل األب 
معي�ط هذه املره بعد وفاته اتى ابنه ش�عيط ليكمل الس�بحه كما 

يقولون اي يواصل مسرية ابيه
ويف تف�رس آخر”ملل�وم اي جم�ع م�ن األش�خاص كلهم م�ا بيهم 

فائده”
الش�غله صارت شعيط ومعيط يترصف بيها اي الزين واملوزين بدأ 
يعط�ي رأيه والكل تتدخل باملوضوع وبالتفس�ري واالجابه دون ان 
يطلب احد منهم ذلك وأما جرار الخيط فهو نسبة للعبة جر الحبل 
اي مره هذه املجموعه تجر الحبل باتجاههم ومره اخرى يضعفون 

والفريق االخر هو الذي يكون اقوى ويجر االخرين.

اإلسكندر األكرب هو أحد ملوك مقدونيا،ُولد 
اإلس�كندر األك�رب يف منطقة بي�ال بمملكٍة 
مقدوني�ٍة اليونانية القديم�ة يف 20 يوليو 
356 ق.م، كان وال�ده املل�ك فيلي�ب الثاني 
مل�ك مقدونية وأم�ه امللك�ة أوليمبيا ابنة 

امللك نيوبتوليموس.
عنينّ امللك فيليب الثاني الفيلسوف أرسطو 
لتدريس اإلس�كندر يف عام 343، فدرنّس�ه 
والش�عر  الفلس�فة  أصدقائ�ه  وبع�ض 
والدراما والعلوم والسياسة، وبسبب حبنّه 
الش�ديد لإللياذة صنع له أرس�طو نسخًة 
مخت�رصًة منها ليحملها مع�ه يف حمالته 

العسكرية. 
يف 336 ق.م كان اإلس�كندر ق�د بلغ عامه 
ج  العرشي�ن 20 عندم�ا اُغتي�ل وال�ده وتونّ
مل�ًكا ع�ىل مقدوني�ٍة، يف ذل�ك الوقت كان 
اإلس�كندر قد أصبح قائًدا متمرًسا فقىض 
عىل منافس�يه قبل أن يتمكنوا من تحدنّيه، 
وقم�ع املتمردين يف ش�مال اليونان، وتابع 

عىل خطى أبيه للسيطرة عىل العالم.  
وقد كان اإلس�كندر األكرب قائداً عس�كرينّاً 
ناجحاً اس�تطاع أن يسيطر عىل مساحاٍت 
كبريٍة م�ن بالد العالم، حيث إننّه عندما أتم 
الثالث�ني عاماً كان قد أس�س أعظم وأكرب 

إمرباطوري�ة عرفها التاري�خ القديم، فقد 
اس�توىل عىل الحكم بعد وفاة والده فيليب 
الثان�ي ع�ام 336 قب�ل املي�الد، وق�د كان 
اإلس�كندر يس�عى للوصول يف مملكته إىل 
نهاي�ة العال�م والبح�ر الخارج�ي الكبري، 
وقد تعلنّم اإلس�كندر يف بداية حياته الكثري 
م�ن العلوم ع�ىل يد الفيلس�وف أرس�طو 
مثل األدب والش�عر والتاري�خ والجغرافيا 
والط�ب والكيمي�اء، باإلضاف�ة إىل فن�ون 
القت�ال التي ترعرع عليه�ا يف بيته، فوالده 
فيليب الثاني كان مشهوراً بكثرة الحروب 
التي يخرجها. لقد امتاز اإلسكندر بالذكاء 
والحكمة والحنكة وه�و طفٌل صغرٌي كما 
كان محب�اً للعلم والعلم�اء فقد كان دائماً 
يحيط نفس�ه بالعلماء والش�عراء. بعد أن 
اس�توىل عىل الحكم بعد وفاة أبيه استطاع 
أن يدخل الكثري من البالد حول العالم، وقد 
نرش الحضارة اليونانينّة يف هذه البالد التي 

فتحها وذلك بسبب حبه الشديد لها. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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عالقت�ك برشي�ك الحي�اة تب�دو متقلب�ة ه�ذه 
الف�رتة. ح�اول أن تكون أكث�ر هدوءا م�ن ذلك، 
وأعط له املس�احة الكافية كى يعرب لك عن مشاعره 
الحقيقية. ال تجربه عىل بعض الترصفات حتى تستطع 

حماية عالقتكما من أي أزمات متوقعة.

تش�عر بالش�وق والحن�ني إىل أح�د أصدقائك 
أو ربم�ا إىل حبيب قاطعته منذ ف�رتة ما. ربما 
تق�رتح ع�ىل أحده�م الذه�اب إىل م�كان ه�ادئ 
لتناقش�ه يف بعض القضايا. إذا كنت تريد أن تبعد عن 
العال�م كل�ه وتظل مع هذا الش�خص فق�ط، فعليك أن 

تلغي كل مواعيد وتذهب للمكان الذي تحبه.

رأي�ت بع�ض األح�الم يف منامك ولك�ن عليك 
أن تهتم بتفس�ريها فربم�ا تتعلق هذه األحالم 
بمهمة أو عمل تسعى لتنفيذه. ننصحك بأن تقوم 
بعمل قائمة باألش�خاص الذين ش�اهدتهم يف الحلم 
وأن تفرسه�ا بدقة. من املحتمل أن تكش�ف لك أحالمك 

عما يدور حولك يف هذه األيام.

تمر بمش�اكل م�ع الحبيب مما يهدد بفش�ل 
العالقة، حاول أن تهدأ للتفكري يف حلول لرجوع 
األم�ور إىل طبيعته�ا، فأن�ت تعل�م أن عالقة الحب 

املوجودة بينكما من النادر أن تتكرر مرة أخرى.

الضغوط التي تشعر بها يف العمل اليوم ناتجة 
عن كثرة املس�ؤوليات التي تتحملها واملواعيد 
التي ألزمت نفسك بها. عىل الرغم من كل هذا، لن 
تفكر أبدا يف اتخاذ قسط من الراحة لكي تعيد ترتيب 
أمورك. من الرضوري جدا أن تعلم أنك إذا حاولت تنفيذ 

كل هذه األمور اليوم سرتهق نفسك بشدة.

ليس كل ما تتمناه ستحصل عليه. لن يمكنك 
أب�دا أن تحص�ل عىل م�ا تري�ده بالضبط من 
الرشيك. ه�ذا ال يعنى أال تقدر جهود الرشيك من 
أج�ل إس�عادك وطريقته الخاص�ة يف التعبري لك عن 
حب�ه. حاول أن تتفهم ذلك وتق�در أي تفاصيل صغرية 

يفعلها الرشيك.

أوضاع�ك الصحي�ة يف الف�رتة املاضي�ة كان�ت غ�ري 
مس�تقرة، ولك�ن مؤخرا حاولت أن تهت�م بها. عليك 
أن تحص�ل عىل قس�ط كاف من الن�وم، وعليك بالطعام 
الصح�ى ال�ذى يحت�وي ع�ىل الفيتامين�ات الالزم�ة لبناء 
جسمك. عىل الرغم من أن هناك الكثري من الظروف السيئة التي 
س�تمر بها الفرتة املقبلة، إال أنه مع مرور األيام ستتغري أحوالك 
كث�ريا إىل األفضل. كن متفائ�ال حتى تس�تطع أن تتجاوز كافة 

املشاكل واألزمات التي ستمر بها.

الهدف ال�ذي كنت تحاول تحقيق�ه منذ فرتة 
طويل�ة ربم�ا يك�ون ح�ان وقت�ه ألن يصبح 
حقيق�ة. ق�د تك�ون بحالة جي�دة وربم�ا يتزايد 
ش�عورك بالثقة يف النفس والهدوء. يجب أن تس�تمر 
يف عملك وتحقق مزيدا من النجاحات. ركز يف عملك من 

اآلن وبالتأكيد سيكون مستقبلك أفضل.

تب�دو الي�وم جذاب�ا ومتألق�ا بس�بب تطور 
مهارات�ك وخاص�ة الت�ي تتعل�ق بعالقاتك مع 
اآلخري�ن. قد تكش�ف الي�وم بع�ض حواراتك عن 
الحب والرومانس�ية مع أصدقائك سمات وخصائص 

يف شخصيتك لم تعرفها من قبل فلم ال تستغلها؟

ربما تجم�ع بعض الصور م�ن بعض املواقع 
الخاص�ة بالديك�ور واملوضة وتفك�ر بطريقة 
فعلي�ة يف تطبيق هذه األفكار يف منزلك. لن تتحدث 
عن أي يشء اليوم سوى الديكور وتغيري األثاث وأسعار 
املنازل والفيالت. اس�تعن بالحبيب ليس�اعدك يف القيام 

بعملك.

س�تكون مشغوال اليوم طوال الوقت. تفكر يف 
االبتعاد عن أجواء العمل قليال لكتابة قصة أو 
قصيدة ولكن لألس�ف ال توج�د فرصة لذلك. تريد 
أن تثبت لآلخرين أن حققت شيئا مختلفا عن زمالئك 
يف العم�ل. التواصل مع من نحبه�م أمر رضوري حتى 

نشعر عىل األقل باألمان.
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ُيحكى أنه كان لرجل اسمه ضبنّة 
ابن�ان، هما س�عُد وُس�عْيد، وقد 
فق�دت ألبيهم�ا إبل تح�ت جنح 
الليل، فأرسل ابنيه للبحث عنها، 
فذهب كل منهما إىل جهة يبحثان 

عنها، فوجدها سعد وردنّها.
لك�ن س�عيد ظ�ل يبح�ث عنها، 
فلقيه الحارث ب�ن كعب فطالبه 

بالرُبدين )الرداء( اللذين كانا عليه، 
فامتنع سعيد عن ذلك، فقتله وسلبه الربدين. 

فح�زن األب عليه، ثم قرر الحج بع�د مدة، وإذ هو يف عكاظ لقي الحارث بن 
كع�ب، ورأى عليه بردي ابنه س�عيد، فعرفهما، وطل�ب منه أن يخربه قصة 
الربدين، فقال: لقيت غالماً وهما عليه، فطلبتهما فأبى عيلنّ فقتلته، وأخذت 

برديه هذين. 
فقال له ضبه: بسيفك هذا؟ قال: نعم! 

فقال: فاعطنيه أنظر إليه فإني أظنه صارماً، فأعطاه الحارث س�يفه، فلما 
أخذه من يده هزنّه ثم رضبه به حتى قتله.

فلما ش�هد منه الناس ذلك، قالوا له: أيف الشهر الحرام يا ضبنّة؟ فقال: سبق 
السيُف الَعَذل!...أي سبق السيف اللوم ألن له ثأراً.

هذه قصة مثل س�بق الس�يف العذل.. وهي قصة تكش�ف ع�ن أهمية عدم 
تباهي اإلنسان بجرائمة وأخطائه.

قـــــــصة 

قصة مثل 

شخصيات من التاريخ 
وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مناعت�ك الضعيف�ة تنعك�س ع�ىل صحت�ك، فقد 
تعرض�ت يف الفرتة األخ�رية لكثري من نزالت الربد� 
التي كانت الس�بب يف إفس�اد الكثري من األيام املهمة 
لك، ولكن صحتك بدأت يف التحسن كثريا، فحاول أن تهتم 
بمثل هذه التفاصيل البسيطة، خصوصا إذا كان األمر يتعلق 

بصحتك. ممارستك للرياضة هي رس لياقتك.

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�ي .. 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�ي .. 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 سودوكـــو

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
ليلة بال وجودك مر طعمها يصري 

وما احسبها جي غايب ضوه الكمره 
واحس ميت برد واني بحظن تموز
ثلج فركاك ما يدىف بحضن جمره

رصت كلمة تعال بحنجرة مشتاك 
كلما تعىل كلبك ينكلب صخره 

تعال احفر بصدري وكيل شنهو تشوف
راح تشوف ميت يحفر بكربه 

جرح البيه منك مو جرح سجني 
جرح كلمة اروح انساني باملره 

لذالك جرحي ميت والجفن مشكوك
كل ما ارد اخيطه يكرس االبره 

كبل من تعمى عيني تبرص بملكاك 
هسه انته اجيت وعيني ما تشوفك 

جانت تجوي جيتك تحرك االحساس 
هسه احسايس مات بلزمت جفوفك

جنت املدرسه والكتب واالقالم 
كتبت ذكرى حبنا بوحشة صفوفك 
هسه انته وكعت وانهارت الحيطان 

وبقايه حروف اسمي تداوي بحروفك 
فهمتك الحب الينترص ع الخوف 

ما كتلك عليه تسلهن سيوفك 
احبك والله احبك والعشك مجنون
واني اول محب مغرم باليغدره 

واذا جان الغدر عندك محبه يصري 
جا حبك اليه يصري هلكربه

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

شعيط ومعيط وجرار اخليط

اإلسكندر األكرب 
سبق السيف العذل

1976 - اإلع�الن ع�ن قيام الجمهوري�ة العربية 
الصحراوي�ة الديمقراطية يف الصح�راء الغربية 

والتي تقول املغرب إنها أرايض تابعة لها.
1977 - الحاخ�ام األكرب إس�حاق نس�يم يوجه 
ن�داء ب�أن حائط املبك�ى يبتدأ من ب�اب املغاربة 
ويمت�د حتى باب الغوانم�ة وإىل أن يصل إىل باب 
األس�باط وم�ن ثم إىل ب�اب خلدة، ويق�ول إنهم 
يريدون تنظيف املنطق�ة من جميع املباني التي 
ألصقت بقصد وبإقرار رؤس�اء الدين املس�لمني 

املتعاقبني.
الرئي�س  أرمل�ة  القب�ض ع�ىل  إلق�اء   -  1981
الباكس�تاني األسبق ذو الفقار عيل بوتو نرصت 

بوتو.
1983 - ب�دء العمل يف جرس امللك فهد الذي يربط 

السعودية بالبحرين.
1990 - إعادة انتخاب توش�يكي كايفو رئيًس�ا 

لوزراء اليابان.

1991 -الرئي�س األمريك�ي جورج ب�وش يعلن 
رس�مًيا أن دولة الكويت قد تحررت من االحتالل 

العراقي.
رفع علم الكوي�ت الحرة وذلك يف احتفال أقيم يف 
وس�ط العاصمة إيذاًنا بعودة الس�لطة الرشعية 

إىل الكويت.
2004 - الق�وات اإلرسائيلي�ة تقتح�م املس�جد 
األقىص خالل صالة الجمعة مما يؤدي إىل إصابة 

24 شخًصا بينهم نساء.
2010 - وقوع زلزال يف تش�ييل بقوة 8.8 حسب 

مقياس العزم الزلزايل.
2011 -الوزي�ر التون�ي األول محم�د الغنويش 
يستقيل من منصبه، ورئيس الجمهورية املؤقت 
فؤاد املبزع يكلف الباجي قائد الس�بي برئاسة 

الحكومة.
إنش�اء املجلس الوطني االنتقايل يف ليبيا عىل إثر 

إندالع ثورة 17 فرباير.

أفقي
o صوتها مالئكي  1انصت 

ولحنها رحباني
 o 2ش�اعر لبناني مهجري

فوق العني )معكوسة(
لالسهاب  3كلمة تستخدم 
يف املعن�ى o لقب اجتماعي 
انجلي�زي o زه�ر يذكر يف 

تحية الصباح
4حيوان بحري يصنف من 
أذك�ى املخلوق�ات o وحدة 

العملة اللبنانية
5متشابهان o حب

 o 6ما يئس وما استس�لم
الجن o طرف

7سهل يف لبنان o يسحب
8مخيم فلس�طيني شهري 

يف لبنان
بمعن�ى  مؤن�ث  9اس�م 
الخفيف�ة اللين�ة الهادئ�ة 
o مدين�ة أثري�ة يف البق�اع 

اللبناني مهمة
10دولة عربية اصل اسمها 
اللب�ن لكثرة  بمعنى ل�ون 
الثلوج يف جبالها o قرية يف 

قضاء املتن بجبل لبنان

عمودي
1وص�ل درج�ة عالي�ة من 
 o حس�ن األداء أو الصناعة

نصف صابر o ثلثا جبل
2بمعن�ى طريق أو وس�يلة 
أو ألج�ل يشء م�ا o حال�ة 
اإلصابة بمكروب أو عفونة 

يف الجسم
3عكس حلو o مطرب راحل 

صاحب اغنية بنات املكال
اللبنانية  املصايف  4عروس 
o – قري�ة لبناني�ة وقع�ت 

ضحية غدر املحتل
5اس�م ح�رف م�ن حروف 
اللغ�ة o – ط�اف يف امل�كان 

وبحث بنظره
6غري متزوج

7يضعون شيئا مكان يشء 
آخر o متشابهات

 o ثلثا س�يد o 8ه�ز وخض
يقرأ لنفسه أو لآلخرين

o يش�بك  9كث�ري وفائ�ض 
األشياء ببعضها

10قري�ة وقض�اء يف البقاع 
o اللبناني عن�د جبل صنني

متشابهان o هجم
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تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

فالح المشعل

»النخلة والجيران« ضمن أفضل 100 رواية عربية.. تسأل:

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

»هواوي« تقتحم أسواق الموبايالت بجهاز 
جديد قابل للطي

»كورونا« يؤخر إصدار آيفون الجديد

أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي تبحر 
في الخليج الشتاء المقبل

بعد ثمانية تحاليل سليمة.. صينية تتفاجأ بإصابتها 
بفيروس »كورونا«

عـين على العالم

أعلن�ت رشكة »ه�واوي« الصينية منتجه�ا الجديد املط�ور من موبايل 
»مي�ت إكس إس« مع شاش�ة أفض�ل وأنظمة محدثة. وبحس�ب مدير 
املبيعات يف الرشكة، ريتش�ارد يو، فالهاتف س�يطرح يف األسواق الشهر 
املقبل بس�عر 2499 يورو )2709.67 دوالرا أمريكيا( وسيباع يف جميع 
أنحاء العالم . ويصل حجم الشاش�ة بعد الفت�ح إىل 8 بوصات، وهو ما 
يمك�ن حامل الجهاز من اقتناء هاتف وتابليت يف وقت واحد. وبحس�ب 
الرشك�ة، لم يت�م يغيري حجم الشاش�ة عن اإلص�دار الس�ابق، لكن تم 
تطويرها وتطوير تقنيات حركتها لتصبح أكثر متانه. ومن املش�كالت 
التي س�يواجهها حامل الهاتف هو عدم وجود نظام التش�غيل أندرويد 
بنس�خته الرسمية يف الجهاز، بس�بب العقوبات األمريكية املطبقة عىل 
الرشكة، لكن هواوي وفرت ضمن أجهزتها آليه تجعل جميع تطبيقات 

أندرويد تعمل بشكل آمن وبدون عقبات.

قال املحلل، دانييل إيفيس، ان إقفال املصانع املنتجة بدأ يؤدي إىل إبطاء 
عجلة اإلنتاج، وخاصة بعد تأجيل إنتاج سلسلة »آي فون 9« و«آي فون 
12«. وبحسب إيفيس، إن تأخري إنتاج السلسلتني سيستغرق شهراً كامالً 
عىل األقل، بس�بب تعطي�ل الرشكات التي تزود آبل بالقطع األساس�ية، 
الت�ي من غري الواضح بعد موعد عودته�ا إىل طاقتها اإلنتاجية الكاملة، 
كما كانت قبل انتشار الفريوس. خسائر باملليارات ل�«فيسبوك« و«آبل« 
و«أمازون« بس�بب كورونا , كما يش�ري إيفيس إىل أنه حتى لو تحسنت 
األمور بالنسبة لرشكة آبل، فلن تعود إىل طاقتها اإلنتاجية الكاملة حتى 
ش�هر أبريل/ نيسان عىل األقل. وقال إفيس أن استمرار انتشار فريوس 
كورونا سيتس�بب يف إضعاف مستوى اإلنتاج فيهاً، وقد تضطر لتأجيل 
إصدار هواتف جديدة إىل سبتمرب/ ايلول القادم. وأكد مينغ أنه إذا عادت 
سلس�لة إمدادات آب�ل إىل وضعها الطبيعي بحلول أبريل/ نيس�ان، فقد 
يكون آيفون 9 هو ضحية التأخري الوحيدة، يف حني سيتم طرح طرازات 
آيف�ون الت�ي تدعم »5G« يف الوقت املحدد يف س�بتمرب/ أيل�ول. ويتوقع 
املحلل�ون أن تعود عملية التوريد الخاصة برشكة »Apple« إىل طبيعتها 
بحل�ول أواخر أبريل/ نيس�ان أو أوائل مايو/ أيار، وف�ق ما نقل موقع 

»فون أرينا اإللكرتوني«.

إبح�ار   Aida رشك�ة  أعلن�ت 
sAida Co »السفينة السياحية 

ma« يف منطق�ة الخلي�ج خ�الل 
 ،2021/2022 الش�تاء  موس�م 
والتي تعترب ثاني باخرة سياحية 
تعم�ل بالغ�از الطبيعي املس�ال 
)LNG( يف أسطول رشكة املالحة 
البحرية، وتبدأ الرحالت السياحية 

من دبي أو أبوظبي.
وأوضح�ت الرشكة أن الس�فينة 
 »Aida Cosma« الس�ياحية 
األول  املوس�م  خ�الل  س�تبحر 
له�ا يف صي�ف 2021 م�ن مدينة 
كي�ل األملاني�ة إىل النرويج وبحر 
البلطي�ق، وتض�م ه�ذه الباخرة 
الس�ياحية 2600 كابينة، وتعترب 
الش�قيقة  الس�فينة  بمثاب�ة 
الت�ي   ،»Aida Nova« للباخ�رة 

تعت�رب أول باخ�رة تعم�ل بالغاز 
الطبيع�ي املس�ال، وم�ن املق�رر 
تعم�ل  ثالث�ة  س�فينة  تدش�ني 
بالغ�از الطبيع�ي املس�ال خالل 
عام 2023، ألنه يعترب أقل رضرا 

بالبيئة مقارنة بالنفط الثقيل.
 Aida« وتمتاز السفينة السياحية
Cosma« بوج�ود 17 مطعم و23 
بار، باإلضاف�ة إىل إمكانية تناول 
الوجب�ات الصيفي�ة الخفيفة يف 
مطع�م »Beach House« وتذوق 
الش�هرية  اإليطالي�ة  األطب�اق 
 ،»Mamma Mia« مطع�م  يف 
كم�ا توج�د منطق�ة ترفيهية يف 
مؤخ�رة الس�فينة تض�م حم�ام 
سباحة لألطفال وزالجات مائية 
مزدوج�ة، والعديد من األنش�طة 

الرتفيهية األخرى.

أكدت صحيفة »هوانكيو شيباو« 
الصيني�ة أن�ه ت�م تأكي�د إصابة 
يف  سيتش�وان  مدين�ة  يف  ام�رأة 
الصني، بع�د أن أجريت اختبارات 
سلبية عىل الحمض النووي لديها 
8 مرات، وكلها أثبتت أنها سليمة 
تماما من املرض. وتبلغ الس�يدة 
تانغ م�ن العم�ر 56 عاًما، وهي 
م�ن مقاطع�ة أني�و، وتعمل منذ 
ف�رتة طويل�ة كعامل�ة مطبخ يف 
فندق يف تشونغتش�ينغ، وبعد أن 
تم تسجيل حالة إصابة بفريوس 
كورونا عند أحد موظفي الفندق، 
أرس�لت إدارته�ا طلًب�ا لفح�ص 

باقي عمال الفندق يف 2 ش�باط/ 
فرباير الحايل، وتم تطبيق الحجر 
الصح�ي ع�ىل جمي�ع املوظفني 
وكانت تانغ واحدة منهم، وأخذت 
عينات م�ن جهازه�ا التنفيس 8 
م�رات، ونفذت اختب�ارات لجان 
الفح�ص الطب�ي لتحدي�د وجود 
املرض بواسطة الحمض النووي، 
 . س�لبية  كان�ت  النتائ�ج  وكل 
ولك�ن تم تش�خيص حالتها عىل 
أنه�ا مصاب�ة بف�ريوس كورونا 
ي�وم االثنني 24 ش�باط/ فرباير، 
ع�ىل أس�اس التحالي�ل املخربية 

واألعراض الرسيرية.

إذا متكنت فعال يا سيد عالوي من إنهاء احملاصصة احلزبية 
العرقطائفية ستكون بطال عراقيا يف زمن املستحيل.. غدا 

سيكون الرهان !

ظاهرة متدنية اخللق اإلنساني من بعض أصحاب الصيدليات 
واملذاخر الطبية بقيامهم بإخفاء الكمامات الطبية الواقية 
ــو وزارة الصحة  ــا عن املواطنني.. أدع ــن #فريوس_كورون م
ــبة هؤالء، ألن من  ــة الصيادلة ملتابعة املوضوع وحماس ونقاب
ــتحق االحرتام.. مع تقديرنا ملن فتح  ــتغل الناس ال يس يس

صيدليته وساعد الناس.

قدم النجم الكبري الراحل، نور الرشيف، مسلسال 
إذاعيا جسد فيه شخصية الرئيس محمد 

حس�ني مب�ارك بعن�وان »س�رية 
ومس�رية«، وقدمت ش�خصية 

سوزان مبارك الفنانة مريفت 
أمني، وأذيع الجزء األول منه 
للم�رة األوىل يف عي�د مي�الد 
الثاني والس�بعني،  مب�ارك 
 2000 ماي�و  يف  بالتحدي�د 

ع�ىل موجة الربنام�ج العام 
عىل مدار شهر كامل.

السيناريس�ت  كتب�ه  املسلس�ل 
أيمن سالمة، وأخرجه محمد مشعل، 

وش�ارك يف بطولته أيض�ا النجم أحمد 
عب�د العزي�ز والفنان�ون ط�ارق 

دسوقى وأحمد خليل وصربي 
عب�د املنع�م  باالش�رتاك مع 
الفن�ان القدير عبد الرحمن 

ابو زهرة .
أما عىل الشاشة فلم يظهر 

فيل�م » الرضب�ة الجوي�ة » 
السيناريس�ت  ال�ذي كتب�ه  

عاطف بش�اي، وتعاقد املخرج 
عيل عبدالخالق، مع جهاز السينما 

برئاسة ممدوح الليثي وقتها، وذلك قبل 
أح�داث 25 يناي�ر، لصنع فيلم بعن�وان »حدث 
يف أكتوب�ر«، يتن�اول الفرتة التي س�بقت حرب 
أكتوب�ر 1973، وخط�ة الخداع االس�رتاتيجي، 
وخط�وات تضلي�ل الع�دو بأّن مرص ل�ن تدخل 

الحرب.
اإلع�داد له�ذا الفيل�م لم يك�ن له عالق�ة بحلم 
الفنان أحمد زكي بش�أن تجس�يده ش�خصية 

مب�ارك أس�وة ب�«الس�ادات« و«عبدالن�ارص«، 
خصوًص�ا أنَّ االس�تعدادات للفيلم كانت 

بعد وفاة زكي.
وقدم الفنان أحمد ش�اكر عبد 
الرئيس  ش�خصية  اللطي�ف 
مب�ارك  حس�ني  الراح�ل 
أيضا يف فيلم س�ينمائي لم 
ُيعرض بعد وقلده أكثر من 
مرة يف ع�دة برامج ويمتلك 
ه�و اآلخ�ر حلم�ا لتقدي�م 
فن�ي  عم�ل  يف  ش�خصيته 
مس�تقبال، يكون مبارك فيه هو 

محور األحداث.
كم�ا قل�ده الفن�ان محم�د صبح�ي 
يف مرسحي�ة » مام�ا أمري�كا »، 
وجس�د حركاته ونربة صوته 
أثن�اء مؤتمر صحفي وقلده 
برنامج�ه  يف  أخ�رى  م�رة 
الش�هري » مفيش مش�كلة 
خال�ص » يف أحد مش�اهد 

الربنامج التمثيلية .
وبعيدا عمن قلدوه وجسدوه 
يف  الراح�ل  الرئي�س  ظه�ر 
الس�ينما يف ف�رتة ما قب�ل حكمه 
حي�ث   ،1981 يف  ب�دأت  والت�ي  مل�رص، 
ظهر يف ع�دد من األفالم، يقدم فيها ش�خصية 
كم�ال  للفن�ان  وكان  العس�كري،  الضاب�ط 
الش�ناوي نصيب التعاون معه يف عملني، األول 
يف ع�ام 1956؛ حيث ظهر مب�ارك كقائد رسب 
طريان يعطي التعليمات للطيارين، ومن بينهم 
كمال الش�ناوي، وذلك يف فيلم »وداع يف الفجر« 
للمخرج حس�ن اإلمام، ويعد هو الظهور األبرز 

الذي تحدث عنه الكثريون.
كما ظه�ر مبارك كقائد ي�رشح للضباط خطة 
الهجوم ع�ىل العدو يف أحد األعمال  والذي جرى 
تصوي�ره يف محافظة الرشقية بمط�ار بلبيس 
وظه�ر مبارك ملدة ث�وان يف فيلم »ليل�ة الحنة« 
بطول�ة كم�ال الش�ناوي وال�ذي أخرج�ه أنور 
وج�دي ع�ام 1953، إضافة إىل ظه�وره كقائد 
ط�ريان يف فيلم »العمر لحظ�ة« للمخرج محمد 
رايض عام 1978، بطولة ماجدة وأحمد مظهر 

وناهد الرشيف ومحمد خريي ونبيلة عبيد.
يذكر أن الرئيس األس�بق محمد حس�ني مبارك 
تويف ظهر يوم الثالثاء املوافق 25 فرباير 2020، 
ع�ن عمر ناهز ال�� 92 عاًما، عق�ب رصاع مع 

املرض.

تع�د رواي�ة »النخل�ة والج�ريان« 
للكات�ب العراق�ي غائ�ب طعم�ة 
فرم�ان والت�ي ص�درت طبعته�ا 
األوىل يف ع�ام 1965 واح�دة م�ن 
الروايات العربية املهمة عىل الرغم 
من كونها غري مش�هورة، بسبب 
كتابته�ا باللهج�ة العراقية، ومع 
ذلك ت�م اختيارها م�ن قبل اتحاد 
الكتاب الع�رب ضمن أفضل 100 

رواية عربية.
وبني�ت أح�داث رواي�ة »النخل�ة 
العراق�ي  ل�لروائ�ي  والج�ريان« 
غائ�ب طعمة فرم�ان عىل خلفية 
آث�ار الح�رب العاملي�ة الثاني�ة يف 
الع�راق، إذ صي�غ نظ�ام الحي�اة 
ض�وء  يف  لش�خصياتها  اليومي�ة 
تداعي�ات تل�ك الح�رب يف بغ�داد، 
فظهرت منزوعة اإلرادة، ومجرّدة 
ع�ن أي فع�ل إيجابي، وم�ا لبثت 
أن مضت يف ح�ال يكتنفها اليأس 
إىل نهاي�ات مقفلة أّدت بها إما إىل 

املوت أو القتل أو الغياب.
وطرح�ت الرواية قضي�ة التاريخ 

الراكد لألمة، حي�ث يتالىش األمل 
تراج�ع  بالتغي�ري، ف�كل يشء يف 
معظ�م  تستس�لم  إذ  مّط�رد، 
الش�خصيات لي�أس ع�ام يخّي�م 
عليها من كل جانب، وتذوى النخلة 
الوحي�دة، وتب�اع ال�دار، ويه�دم 
اإلسطبل، وتكاد الحواري الطينية 
الضيقة تخلو من الحركة، وتبدو 
مش�لولة،  االجتماعية  املش�اركة 
ب�ل معّطل�ة، فقد انس�دت اآلفاق 
أمام ش�خصيات مهّمش�ة جرى 
تقييد إرادته�ا من طرف غامض، 
النسيان، فرشعت  وأصبحت طي 
يف االقتصاص من بعضها بالطمع 

والقتل والخداع.
والرواي�ة عميق�ة املعن�ى تزخ�م 
والش�خصيات سلس�ة  باألحداث 
اللهجة  األس�لوب زاده�ا جم�اال 
العراقي�ة الت�ي تش�عرك وكأن�ك 

بقلب القصة تعيشها.
وتناق�ش دخول اإلنكلي�ز للعراق 
الكثري بهم، والتس�ليم  واندهاش 
ال�كيل والتبجي�ل للحكوم�ة التي 

الزمتها جملة »الحكومة س�لمها 
الله« حت�ى اصبحت تع�رف بها، 
وتسأل كيف اُستبدل القديم )خبز 

سليمه( بصامون اإلنكليز.
كت�ب عنه�ا رائ�د الح�واري: »ما 
يميز ه�ذا العم�ل الروائ�ي اللغة 
املحكي�ة الت�ي كتب به�ا، وكأنها 
كتب�ت لتذك�ري العراق�ي بأهمية 
اللغة العراقية املحكية، وكما أنها 
تتح�دث عن أش�خاص بس�طاء، 
»حس�ني وزوج�ة أبي�ه س�ليمة، 
أم حس�ني« فهن�اك وص�ف دقيق 

للحي�اة الت�ي يعيش�ها العراق�ي 
البس�يط، الفقر والش�قاء، الحلم 
بحي�اة كريم�ة، العم�ل والك�دح 
للحص�ول ع�ىل ابس�ط متطلبات 
الجش�عني  اس�تغالل  الحي�اة، 
»مصطف�ى« حالة الفق�ر لهؤالء 
البس�طاء، والس�طو عىل مجهود 

سنني طوال.
والكات�ب غائ�ب طعم�ة فرمان، 
روائ�ي عراقي، ول�د يف بغداد عام 
1927 وت�ويف يف موس�كو يف ع�ام 

.1990

 
                 

احلكومة اجلديدة قاب 
قوسني أو أدنى من الظهور

م�ع بدء العد التنازيل النتهاء املدة املقررة لرئيس الحكومة املكلف، محمد 
توفيق عالوي، ترتفع األصوات بني املعارضة واملواالة، ومع حدة ارتفاعها 
يرتق�ب الجميع، اليوم، لحظة والدة حكومة عالوي الجديدة التي طرحت 
منهاج عمله�ا بوضوح تحت قبة الربملان، وقالت إنها حكومة مس�تقلة 
بعيدة عن كل أش�كال املحاصصة والتبعية، وان اختيارها من قبل رئيس 
الوزراء املكلف بعيدا عن تأثريات القوى السياس�ية التي ساهمت يف حكم 

العراق خالل السنوات العجاف التي مرت عليه.
املتظاه�رون واملحتج�ون الرافض�ون لتكليف عالوي يطالب�ون بالتغيري 
واالصالح الجذري الش�امل، ومطالبهم تتس�م بالوض�وح كونها وضعت 
تحت الشمس، والسياس�يون يطالبون باإلصالح والتغيري تحت الشمس 
م�رة وتحت جن�ح الظالم م�رّات، واالجتهادات تفرعت واآلراء تش�ابكت 
واملسرية ألقت نفسها يف منطقة يكتنفها الضباب وتدور الشكوك حولها، 
وتلعب فيها الترصيحات والخطابات، والشعب ينظر من ثقب الباب وهو 
يتطلع لوالدة حكومة تأخذ بيده نحو االمن واالمان واالستقرار، وتوفر له 

الحياة الحرة الكريمة كبقية شعوب االرض.
أم�ا املحلل�ون السياس�يون فيعتق�دون ان م�ا ورد يف منه�اج الحكومة 
املقبل�ة يلبي الكثري من طموح�ات املتظاهرين ومطالبه�م التي رددوها 
يف س�احات االعتصام، والقواس�م املش�رتكة كثرية، من أهمه�ا إبعاد كل 
اشكال املحاصصة، ومعاقبة من اعتدى عىل املتظاهرين، وإنزال العقاب 
الصارم بالقتلة، وإطالق رساح املعتقلني من املحتجني، ومحاربة الفساد 
ومعالجة البطالة، والس�عي اىل توفري فرص العمل، فضال عن االستثمار، 
ولعل مطلب إجراء انتخابات مبكرة يقف يف مقدمة القواس�م املش�رتكة 

بني ما يريده الشعب وبني ما رصح به رئيس الوزراء املُكلف.
القواس�م املش�رتكة كثرية، ونقاط االخت�الف كثرية أيض�ا، ولعل عنرص 
التش�كيك بع�دم ق�درة الحكومة الجديدة ع�ىل اإليف�اء بإلتزاماتها يقف 
يف قم�ة الخ�الف واالختالف، وان هن�اك حالة من ع�دم الثقة تفصل بني 
الطرف�ني، وهي حالة لها ما يربره�ا إذا ما أدركنا ان ال هذه الحكومة وال 
غريها تس�تطيع التخلص م�ن هيمنة الكتل السياس�ية، وال يمكن لهذه 
الحكوم�ة أو غريه�ا التخلص م�ن التدخ�ل الخارجي يف ش�ؤون العراق 

الداخلية.
الجمي�ع يعرتف بأن ثمة أزمة حادة بني الحكومة الجديدة وبني الش�عب 
الثائ�ر، س�ببها كث�رة الوع�ود، واملماطلة والتس�ويف التي ملس�ها طيلة 

السنوات املنرصمة.
أمام هذا املش�هد املحتقن بكل صنوف االحتماالت، يبقى الش�عب ينتظر 
س�اعة الوالدة، وينتظر رؤية الوليد، البعض يتمنى موته ساعة خروجه، 
والبعض اآلخر يتمنى خروجه مشوها، والفريق الثالث يدعو له بالسالمة 

وتمتعه بالصحة والعافية.
الحكومة إذا ما توفرت لها فرصة الخروج، فستواجه معركة رشسة بينها 

وبني الفساد وأصحاب الوالء املزدوج، وهي معركة ليست بالسهلة.
نرتقب س�اعة ال�والدة، وال نريد تقدي�م العربة عىل الحص�ان، وال نتمنى 
خس�ارة اضافي�ة اىل مجم�ل الخس�ارات التي لحق�ت بالش�عب، وعلينا 
االنتظ�ار ما دامت الحكومة قاب قوس�ني او أدنى م�ن الظهور، وعندها 

سيكون لكل حادث حديث.

احتّل اس�م أصالة  وس�ائل البحث عرب غوغل خالل 
الس�اعات املاضي�ة بعدم�ا ظه�رت يف أح�دث طلّة 
تلفزيونية لها أثناء وجودها يف العاصمة الفرنس�ية 
باريس لتعلن عن تعرّضها ألزمة نفس�ية قوية بعد 
انفصاله�ا ولجوئها إىل طبيب نف�يس ليعالجها منذ 
فرتة وحت�ى اآلن للتخلص من آالم تجربة انفصالها 

عن املخرج طارق العريان.
وذكر أن أصالة لجأت إىل طبيب تجميل ش�هري أثناء 
وجوده�ا يف جدة باململك�ة العربية الس�عودية قبل 
ف�رتة إلحياء أح�دث حفالتها الغنائي�ة هناك لتتفق 
مع�ه عىل إج�راء عملي�ة تجميل جدي�دة يف منطقة 
الفك؛ وه�ي املنطقة الت�ي تزعج أصال�ة كثرياً منذ 

فرتة.
وكان�ت ق�د أج�رت عملية تجمي�ل يف تل�ك املنطقة 
تحديداً قبل فرتة ولكنها فش�لت، فأعادت الكرّة بعد 

االستماع لنصيحة املقرّبني منها.
ولجأت مرّة أخرى إىل اعتماد الش�عر الطويل بعدما 
أطلّ�ت خالل الفرتة املاضية بالش�عر األحمر الداكن 

القصري يف معظم حفالتها الغنائية.
هذا وس�افرت أصال�ة لتزور ش�قيقتها ريم نرصي 
برفق�ة أوالدها وتق�ي إجازة عائلي�ة قصرية قبل 
الع�ودة مج�دداً إىل م�رص الس�تئناف تحضرياته�ا 
األوىل أللبومه�ا الغنائي الجديد ال�ذي يحمل الطابع 
الخليج�ي، ع�ىل أن تبدأ اختي�ار األغني�ات الخاصة 

باأللب�وم بداية الش�هر املقبل؛ 
وه�و األلب�وم ال�ذي يجمعها 
مج�دداً م�ع رشك�ة روتان�ا 

للصوتيات واملرئيات.
ع�ىل خ�ط آخ�ر، احتل�ت 
املرتب�ة  ن�رصي  أصال�ة 
االوىل بني النجمات األكثر 
غن�اًء يف حف�الت اململكة 
حيث  السعودية،  العربية 

أحي�ت م�ا يق�رب م�ن 18 
حفالً غنائياً، بينما حلّت أنغام  يف 

املرتبة الثانية ب�15 حفالً غنائياً فقط.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

أبرزهم نور الشريف.. فنانون جسدوا الرئيس الراحل حسني 
مبارك وقلدوه

لماذا استسلم العراق الحتالل اإلنكليز ؟

أصالة تتناسى جروحها وتتفوق على أنغام

حييى الزيدي

يف املرآة

ديان�ا  األردني�ة،  الفنان�ة  أعلن�ت 
ك�رازون، موع�د عق�د قرانه�ا، عىل 
إعالمي شهري، وذلك بعد األنباء، التي 

ترددت مؤخرا حوار ارتباطها.
 ك�رزون قالت خالل مداخلة هاتفية 
بإح�دى اإلذاع�ات األردني�ة، أن عقد 
قرانها ع�ىل اإلعالم�ي األردني معاذ 
الجمع�ة  ي�وم  س�يكون  العم�ري، 

املقبل.

وقال�ت الفنانة األردني�ة، إنها كانت 
قد قررت اإلعالن ع�ن األمر بعد عقد 
القران، مضيف�ة: »لكن مع ترسيب 
الخرب من الكثري من املحبني، لم تجد 

مفرا من أن تعلن عنه اآلن«.
وأضاف العمري، خالل مشاركته يف، 
املقابل�ة، الت�ي بثتها إذاع�ة »أردنية 
نيوز«: »أنت ش�خص كت�ري عظيم.. 
وربن�ا رزقني فيكي، ومبس�وط أنك 

هتكوني رشيكة حياتي«.
وتاب�ع: »أنتي ح�د مختل�ف، ما حد 
بيعرف�ك إال إذا كان فعال قريب منك، 
وبيع�رف ق�د إيه أنتي إنس�انة نقية 
وبتمنى أقولك: الله يتمم لنا عىل خري 
وتك�ون أيامنا كلها خ�ري«، بينما 

ردت ديان�ا كرزون: »إن ش�اء 
الله تبقى س�ندي وزوجي 

وكل شئ بحياتي«.

ديانا كرزون تعلن 
خطوبتها من 

اإلعالمي األردني 
معاذ العمري


