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بغداد/ الزوراء:
خصص مجلس ال�وزراء، امس الثالثاء، 
جلسته ملناقشة جهود مكافحة فريوس 
كورونا يف العراق، فيما اكد دعمه لوزارة 
الصحة والبيئة ملواجهة الفريوس.وذكر 
املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء، 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: أن 
“املجلس اس�تضاف لجنة األمر الديواني 
)٥٥ لسنة ٢٠٢٠(، وناقش املجلس سبل 
مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف 
عموم العراق، واتخاذ القرارات االحرتازية 
الالزمة للحد من خطورته، بحضور عدد 

م�ن املحافظني يف املحافظات الحدودية، 
يف  العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  وممث�ل 
العراق”.وأك�د املجلس، بحس�ب البيان: 
“دعم�ه ل�وزارة الصحة والبيئ�ة، وأثنى 
ع�ى جه�ود لجنة األم�ر الديوان�ي )٥٥ 
لس�نة ٢٠٢٠(”.وعرض وزي�ر الصحة، 
جعف�ر صادق ع�الوي، بحس�ب البيان، 
الس�يطرة  وجه�ود  التط�ورات  “آخ�ر 
الصحي�ة والتوعوية واملقرتحات الالزمة 
لزيادة فعالية عمل اللجنة، والتعاون مع 
لتنفي�ذ مقررات  الوزارات واملؤسس�ات 

لجنة األمر الديواني”.

بغداد/متابعة الزوراء:
نف�ت وزارت�ا الرتبي�ة والتعليم الع�ايل، امس 
الثالثاء، إنهاء الع�ام الدرايس الحايل للمراحل 
غ�ري املُنتهي�ة، واعتب�اره س�نة عبور.وق�ال 
املتحدث باس�م وزارة الرتبي�ة، حيدر فاروق، 
تابعت�ه  )واع(،  العراقي�ة  االنب�اء  لوكال�ة 

“ال�زوراء”: إن “م�ا ت�م تداول�ه ع�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ب�أن مجلس ال�وزراء، 
وبالتنسيق مع وزارتي الرتبية والتعليم العايل، 
ق�َررا إنهاء العام الدرايس الحايل للمراحل غري 
املُنتهية، وُتعد س�نة عبور، عار عن الصحة”.

باريس/ متابعة الزوراء”
اتهم وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف 
لو دري�ان، تركيا باس�تغالل املهاجرين 
البت�زاز أوروب�ا. وق�ال: إن ع�ى أنق�رة 
اح�رتام اتفاقها م�ع االتح�اد األوروبي 
فيم�ا يتعلق بالتعامل م�ع الالجئني عى 
أراضيها.وق�ال ل�و دريان أم�ام أعضاء 
الربملان: “غري مقبول أن تستخدم تركيا 
قضية املهاجري�ن للضغط عى أوروبا”، 
وذلك بحس�ب وكالة “رويرتز”.وأضاف: 
أن أوروب�ا احرتمت عى مدى الس�نوات 
األرب�ع املاضي�ة االتف�اق ال�ذي أُب�رم يف 

مارس/ آذار 2016 بني االتحاد األوروبي 
وتركيا، بما يشمل التزامات مالية كربى، 
وأن ع�ى أنق�رة القي�ام باملثل.وكان�ت 
رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية، أورس�وال 
فون دير الين، قد أعلنت، يف وقت سابق، 
أن االتحاد األوروب�ي يمكنه تقديم دعم 
م�ايل لليون�ان بقيم�ة 700 مليون يورو 
لحل أزم�ة املهاجرين، مؤكدة أن االتحاد 
املخ�اوف  اليون�ان  يش�ارك  األوروب�ي 
نفس�ها بش�أن الوضع عى الحدود، بعد 
فتح تركيا الحدود من جانبها أمام آالف 

املهاجرين للعبور إىل أوروبا.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
يس�تمر ف�ريوس كورون�ا بالتم�دد يف 
مختل�ف الق�ارات، مس�ببا ذع�را غري 
مس�بوق يف العالم، وأرغ�م الدول عى 
اتخاذ إجراءات صارمة لكبح انتشاره، 
بع�د أن أودى حت�ى اآلن بحي�اة أكث�ر 
من ثالث�ة آالف، معظمه�م يف الصني، 
فيما أعلن�ت منظمة الصح�ة العاملية 
أن ف�ريوس كورونا انتق�ل من الصني 

إىل 64 دولة حت�ى اآلن.وقالت املنظمة 
الصحة العاملية يف بيان: “إن عدد حاالت 
اإلصاب�ة املؤك�د ارتفع خ�ارج الصني 
دول�ة”.  64 يف   8774 إىل   1598 م�ن 
وأشار البيان إىل أن عدد قتى الفريوس 
خارج األرايض الصينية ارتفع إىل 128 
شخصا، منهم 24 شخصا خالل ال�24 
العال�م  س�اعة األخرية.وتس�عى دول 
جاه�دة لتطبي�ق إج�راءات احرتازية 

لوقف انتشار فريوس كورونا املستجد 
ال�ذي يواص�ل تفش�يه.هذا وب�ادرت 
الكثري من الدولة بإجالء مواطنيها من 
الص�ني مركز انتش�ار الفريوس، ومن 
إي�ران وإيطاليا، حيث س�جلت إصابة 
ع�دد كبري م�ن الح�االت، ومنعت دول 
أخرى دخول أراضيها بس�بب فريوس 

كورونا.

الزوراء / يوس�ف س�لم�ان:
ال ي�زال اق�رار قانون املوازن�ة العامة 
االتحادية 2020 ينتظ�ر حس�م ازمة 
من�ح الثق�ة لرئي�س ال�وزراء املكلف 
الجديد بتش�كيل الحكوم�ة املؤقت�ة، 
بع�د اعت�ذار محم�د عالوي رس�مي�ا 
عن مهم�ة التكليف لع�دم تمكنه من 
اقن�اع الربمل�ان بمنح الثقة لتش�كيل 
الكابين�ة الوزاري�ة الجدي�دة.  وم�ع 
اعالن االمان�ة العامة ملجلس الوزراء، 
مؤخ�را، أن م�روع قان�ون املوازنة 
العامة االتحادية للسنة املالية 2020، 
ال يزال بعه�دة وزارة املالية، اقرتحت 

اللجنة املالية النيابية مجموعة حلول 
لتخفي�ف مع�دل العج�ز الحاص�ل يف 
املوازن�ة العام�ة لع�ام 2020.وق�ال 
عض�و اللجن�ة، النائب حن�ني القدو، 
العام�ة  “املوازن�ة  ان  ل�”ال�زوراء”: 
تواج�ه تحدي�ات ك�ربى ما ل�م تضع 
الحكومة مخرجات حقيقية”. مشريا 
اىل أن “السيطرة عى املنافذ الحدودية، 
فض�اًل ع�ن جباي�ة اج�ور الكهرب�اء 
واملاء، يمكن أن يدعم املوازنة ويخفف 
م�ن العجز الحاصل فيه�ا الن العراق 
يخ�ر مبال�غ كب�رية بس�بب ع�دم 
الس�يطرة ع�ى مداخل تل�ك املنافذ”.

واضاف ان “عج�ز املوازنة تجاوز 50 
تريليون دينار، وهذه األرقام تخمينية 
وليس�ت أرقاماً حقيقي�ة، وباإلمكان 
التقلي�ل  او  املوازن�ة  عج�ز  تغطي�ة 
منها من خالل ايج�اد مصادر تمويل 
داخ�ي”. مبين�ا أن “هن�اك نحو 162 
مروعاً عمالقا متوقفاً بس�بب عدم 
وج�ود الرقابة الالزمة ع�ى املقاولني 
“اللجن�ة  ان  املتعاقدين”.واوض�ح 
النيابي�ة تعمل عى إيج�اد مخرجات 
للمش�اريع املتلكئ�ة ومل�ف البطاقة 
اللجن�ة  عض�و  ودع�ا  التمويني�ة”. 
املالي�ة النيابية اىل “اإلرساع بتش�كيل 

الحكوم�ة م�ن أج�ل دراس�ة املوازنة 
وارس�الها إىل هيئ�ة الرئاس�ة، وم�ن 
ثم إىل اللجنة املالي�ة لبحث مخرجات 
املتلكئ�ة،  املش�اريع  لبع�ض  مالي�ة 
فضالً عن موضوع الجانب التشغيي، 
وخاصة الرواتب والتزامات الحكومة 
تج�اه الكثري من املصاري�ف الحاكمة 
والنف�ط  التمويني�ة  البطاق�ة  مث�ل 
والغاز”.وكانت اللجنة املالية النيابية 
اعلنت ان قيم�ة العجز يف موازنة عام 
2020 بلغت 51 تريليون دينار.وقالت 
عضو اللجنة، النائب ماجدة التميمي، 
يف ترصيح صحفي: ان “اللجنة املالية 

النيابي�ة تس�عى ملعالجة تأخ�ر اقرار 
املوازن�ة العام�ة بخطوات اس�تباقية 
ملن�ع تأثريها يف اقتص�اد البلد ورواتب 
املوظفني”.واضافت ان “االيام املقبلة 
ستشهد تحديا كبريا يف ظل عدم تمرير 
الحكومة من جهة، وانخفاض اسعار 
النف�ط والعجز امل�ايل م�ع امكانيات 
وزارة الصحة البسيطة امام فايروس 
كورون�ا مقارنة بال�دول االخرى التي 
س�جلت اصابات باملرض”. مشرية اىل 
عق�د اجتماع مرتقب مع وزارة املالية 
ملناقشة املوازنة، ومعدل العجز الكبري 

مقارنة بانخفاض اسعار النفط.

املالية النيابية لـ         : لدينا جمموعة حلول لتخفيف معدل العجز يف املوازنة العامة 2020
وصـل إىل 51 تريليون دينار ومشروع القانون ال يزال بعهدة وزارة املالية

بغداد/ الزوراء:
اوعز وزير النقل، عب�د الله لعيبي، بتقليص الدوام 
الرسمي بنسبة %50 ملنسوبي الوزارة وتشكيالتها 
من مجم�وع ال�كادر بالتناوب، وحس�ب الحاجة، 
للحد من انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، وحفاظا عى 
س�المة املوظفني.وقال لعيبي يف بيان: ان “تقليص 
الدوام بالوزارة بنس�بة %50 جاء استنادا اىل بيان 
لجن�ة االمر الديواني رقم 55 لس�نة 2020 ، وعمال 
بأح�كام امل�ادة 46 م�ن قانون الصح�ة العام رقم 
88 لس�نة 1981، حيث تقرر اتخ�اذ عدة اجراءات 
احرتازية للوقاية من انتش�ار فاي�روس كورونا”.

واوضح لعيبي انه “تم ايقاف العمل بنظام البصمة 
مؤقت�ا، والتأكيد عى من�ع الت�زاور واملراجعة بني 
اقس�ام الوزارة واعتماد الربيد االلكرتوني بدال عن 
ذل�ك، كذلك وجهنا بإيقاف عق�د املؤتمرات وورش 
العمل، واالس�تعانة عنها بالربامج واملواد املكتوبة 
وتوزيعه�ا ب�ني املعني�ني “.واك�د: عى “االقس�ام 
املعنية رضورة نر التوعية واالرش�اد باس�تخدام 
امل�واد املعقمة واملس�تلزمات الطبية والوقائية لكل 
املوظف�ني ل�زرع روح الثقافة العام�ة يف التعامل، 
وأخ�ذ الحيط�ة والح�ذر م�ن تفاق�م انتش�ار هذا 

املرض”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد  غلق متنزهات ومدن ألعاب ونوادي 
ترفيهي�ة يف بغداد حفاظاً عى س�المة املواطنني من 
م�رض “كورونا”.وقالت أمانة بغ�داد، يف بيان: إنها 
وجهت “دوائرها كافة، وبمتابعة مكتب امني بغداد، 

بغلق املرافق الرتفيهية والسياحية واملتنزهات، حتى 
ال� 7 من آذار الجاري” .واضافت : “انها ستحاس�ب 
املخال�ف، وتحميل�ه التبع�ات القانوني�ة، متمن�ني 

الصحة والسالمة لعراقنا الحبيب”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن نائ�ب الرئي�س األمريكي، ماي�ك بنس، 
أن ع�الج ف�ريوس كورون�ا املس�تجد، ال�ذي 
راح ضحيت�ه أكث�ر م�ن ثالثة آالف ش�خص 
ح�ول العالم، قد يكون باإلم�كان التوصل اىل 
عق�ار لع�الج كورونا بحلول ه�ذا الصيف أو 
الخريف.وق�ال بنس، خ�الل مؤتمر صحفي 
إن “اللق�اح ق�د ال يتوف�ر حتى نهاي�ة العام 
أو الع�ام الت�ايل، لك�ن الع�الج لتخفي�ف آالم 
األش�خاص الذي�ن يلتقط�ون الف�ريوس قد 
يصب�ح متوف�راً بحل�ول الصي�ف أو بداي�ة 
الخريف”.ج�اء ذل�ك خ�الل اجتم�اع عق�ده 
الرئي�س األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، ونائبه 
مايك بن�س، مع امل�دراء التنفيذيني لركات 
األدوية لبحث إنتاج لقاح ضد الفريوس الذي 
س�جلت إصابات ب�ه يف 64 بلدا.وأعلن ترامب 
أنه يدرس فرض قيود جديدة عى الدول التي 

تش�هد حاالت إصابة ب فريوس كورونا.وعقد 
االجتم�اع بعد وقت قصري م�ن إعالن وفاة 6 
أش�خاص يف الواليات املتحدة بسبب فريوس 
كورونا املستجد.ترامب حث، خالل االجتماع، 
الذي عقد يف البي�ت األبيض وأذيع عى الهواء 
مبارشة، امل�دراء التنفيذيني لركات األدوية 
ع�ى اإلرساع يف إنتاج لق�اح للفريوس.وتعهد 
امل�دراء، الذين حرضوا االجتم�اع، عى العمل 
برعة م�ن أجل إنتاج لق�اح، ومن ثم إنتاج 
مئات املاليني من جرعات هذا اللقاح س�نويا 
ف�ور التمك�ن من تطوي�ره، كم�ا أعربوا عن 
اس�تعدادهم لتقاس�م نتائج أبحاثهم بغض 
النظر عن كونهم يمثلون مختربات منافسة.
ورحب بن�س “بالراكة مع رشكات األدوية 
للتوص�ل إىل العالج واللقاح ض�د الفريوس”. 
مضيفا “أن صحة وسالمة الشعب األمريكي 

هي من أولويات الرئيس”.

خبري قانوني لـ          : حيق لرئيس اجلمهورية إدارة الدولة والدعوة حلل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة
القانونية النيابية: غياب رئيس الوزراء سيدخل البلد يف فراغ إداري 

الزوراء/ حسني فالح:
رأى خب�ري قانون�ي انه يحق دس�توريا 
لرئيس الجمهورية، برهم صالح، ادارة 
الحكوم�ة خلفا لعبد امله�دي، والدعوة 
لحل الربملان واج�راء انتخابات مبكرة، 
وفيما حذرت اللجنة القانونية النيابية 
من دخول البلد يف فراغ اداري بعد الغياب 

الطوع�ي لرئي�س ال�وزراء املس�تقيل، 
اكدت ان الوقت املقرتح لالنتخابات غري 
كاٍف لع�دم اكتم�ال االج�راءات الفنية 

والقانونية.
وق�ال الخبري القانوني، ع�ي التميمي، 
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان املادة )64( 
م�ن الدس�تور تن�ص عى ح�ل الربملان 

بطريقت�ني إما بطلب م�ن ثلث اعضاء 
الربمل�ان م�ع موافقة االغلبي�ة املطلقة 
ملجلس النواب، او طلب من رئيس مجلس 
ال�وزراء وموافقة رئي�س الجمهورية. 
مبينا: ان الحالة االوىل يمكن ان تتحقق، 
لكن الحالة الثانية معلقة النه لم تطبق 
امل�ادة )81( الخاص�ة بخل�و املنص�ب، 

وبقي عب�د امله�دي بمنصبه كترصيف 
ع�ى  املف�روض  كان  اعمال.واض�اف: 
وف�ق مفهوم االس�تقالة وخلو املنصب 
رئي�س  اىل  الب�الد  ادارة  تتح�ول  ان 
الجمهورية، لو حصل ذلك لجمع رئيس 
الجمهورية املنصبني معا، واستطاع ان 
يحل الربملان. الفتا اىل: انه يف ظل الرصاع 
القائ�م واختالف وجه�ات النظر يجب 
اللج�وء اىل املحكم�ة االتحادي�ة لبي�ان 
رأيها باملوضوع وحس�م االمور.وتابع: 
إذا قالت املحكمة ان الصالحيات تنتقل 
اىل رئي�س الجمهوري�ة هنا يس�تطيع 
رئي�س الجمهوري�ة ان يح�ل الربمل�ان 
وينه�ي املش�كلة، ويدع�و النتخاب�ات 
مبكرة النه س�يجمع الصالحيتني معا. 
مش�ريا اىل: ان الفقرة خامسا من املادة 
)76( تقول إذا اخفق املرش�ح االخر او 
الجديد يقوم رئيس الجمهورية بتكليف 
مرش�ح آخر.واش�ار اىل: ان هناك رأيني 
بشأن املرش�ح، البعض يرى انه يرشح 
م�ن الكتل�ة االك�رب، او يكون مرش�حا 
مس�تقال، واالخ�ر يذه�ب باتج�اه ان 
يكون ل�دى رئي�س الجمهورية الحرية 
الكاملة باختيار املرشح املقبل، والخيار 
الثان�ي ربم�ا االفض�ل لك�ون الكتل�ة 
االكرب اخفق�ت ألكثر من م�رة بتقديم 
املرش�حني.ولفت اىل: ان ع�دم اكتم�ال 
االم�ور  وبع�ض  االنتخاب�ات،  قان�ون 
الفنية ملفوضية االنتخابات، تعد احدى 
العقبات التي تواجه رئيس الجمهورية، 

إال ان الدس�تور يف املادة )73( يقول ان 
القانون عندما يرع يرس�ل اىل رئاسة 
الجمهوري�ة، وبعد 15 يوم�ا يعد نافذا. 
مبين�ا: إذا كان الربمل�ان املعرقل إلقرار 
الجمهوري�ة  رئي�س  فع�ى  القان�ون 
ان يت�رصف إم�ا بإقام�ة الدعوى عى 
يف  او  االتحادي�ة  املحكم�ة  يف  الربمل�ان 
محكم�ة التحقيق.ب�دوره، حذر عضو 
ش�ريوان  النائ�ب  القانوني�ة،  اللجن�ة 
م�ريزا، من دخ�ول البلد يف ف�راغ اداري 
بع�د اع�الن رئيس ال�وزراء املس�تقيل 
لجوئه اىل الغي�اب الطوعي.وقال مريزا 
يف حديث ل�”الزوراء”: انه بحسب بيان 
عبد امله�دي االخري فإن االمور اليومية، 
وكذلك االمنية، ستسري بشكل طبيعي، 
إال ان غيابه سيجعل البلد يدخل يف فراغ 
اداري. الفت�ا اىل: ان ق�رار عب�د املهدي 
جاء للضغط عى الكتل السياس�ية من 
اجل االرساع بحس�م رئاسة الحكومة.

واض�اف: ان املق�رتح ال�ذي قدمه عبد 
املهدي بش�أن اج�راء االنتخاب�ات ربما 
الوق�ت غ�ري كاف ل�ه لكونن�ا حاليا يف 
شهر اذار وباقي نحو اقل من 9 اشهر، 
وه�ذه املدة غ�ري كافية إلكم�ال قانون 
االم�ور  بع�ض  واكم�ال  االنتخاب�ات، 
الفنية واللوجس�تية من قبل مفوضية 
االنتخابات.واش�ار اىل: ان موعد اجراء 
االنتخاب�ات راجع اىل املفوضي�ة العليا 
لالنتخاب�ات لكونها مهتم�ة بالقضايا 
الفنية واللوجستية إلجراء االنتخابات.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
مصاب  شخص  أي  وفاة  الصحة  وزارة  نفت 
باسم  املتحدث  البالد.وقال  يف  كورونا  بفايروس 
التي  »االنباء  ان   : بيان  يف  البدر،  سيف  الوزارة، 
بفايروس  املصابني  احد  وفاة  حول  تداولها  تم 
»جميع  ان  واضاف  الصحة«.  عن  عارية  كورونا 
يتابعون  املحافظات،  وباقي  بغداد،  يف  املصابني 
وهم  الصحة،  لوزارة  التابعة  املؤسسات  قبل  من 
محجورون يف املراكز املخصصة، واغلبهم حالتهم 
الذين  جيدة«. مشريا اىل ان »كبار السن املصابني 

يعانون من مشاكل صحية نتابع حالتهم اكثر«.

الصحة تنفي وفاة أي 
شخص مصاب بكورونا

جملس الوزراء يؤكد دعمه لوزارة 
الصحة ملواجهة فريوس “كورونا”

الرتبية والتعليم تنفيان إنهاء العام 
الدراسي احلالي واعتباره سنة عبور

فرنسا: استغالل تركيا للمهاجرين 
البتزاز أوروبا غري مقبول   

النقل تقلص الدوام الرمسي بنسبة 50 % بسبب كورونا

غلق متنزهات ومدن ألعاب يف بغداد حتى
الـ7 من آذار احلالي

نائب الرئيس األمريكي يعلن موعد توفر 
عالج فريوس “كورونا”

الدوحة حتتضن اجتماعا طارئا لنقل ملعب مباراة العراق وهونغ كونغ يف تصفيات املونديال

ص 10املقعد اجملاور للنافذة بالطائرة األكثر أماناً لتجنب انتقال فريوس “كورونا”

ص 6

 

بالسخارت تدعو إلجراء انتخابات 
»عادلة ونزيهة« يف العراق 

وصفت الصورة األمنية يف البلد بـ»املعقدة«

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
الع�ام  لألم�ني  الخاص�ة  املمثل�ة  ع�ّدت 
لألم�م املتحدة يف الع�راق، جينني هينيس 
بالس�خارت، أم�س الثالث�اء، أن الصورة 
األمني�ة يف الش�وارع العراقي�ة معق�دة، 
انتخاب�ات  إىل  الع�راق  حاج�ة  مؤك�دة 
عادل�ة ونزيه�ة، فيم�ا دع�ت إىل رضورة 
االنته�اء من قان�ون االنتخاب�ات املعلق.

وقال�ت بالس�خارت، يف كلم�ة له�ا أمام 
جلس�ة مجل�س األمن الخاص�ة بالعراق: 
إن الص�ورة األمنية يف الش�وارع العراقية 
معقدة، وهناك صعوبة يف إداراتها. مؤكدة 
أن العراق يش�هد تواجد كيانات مس�لحة 
ذات جماع�ات غ�ري محددة، وتس�تخدم 
أفراداً لتشويش الوضع يف البالد والتسبب 
الجماع�ات  أن  بالخس�ائر.وأضافت: 

تمن�ع  الدول�ة  نط�اق  خ�ارج  املس�لحة 
اس�تمرار الحياة يف الع�راق، وهذا األمر ال 
يج�ب ان يخفيه القادة السياس�يون، بل 
يجب تفكيك ه�ذه الجماعات. موضحة: 
أن ه�ذه الجماعات املدعوم�ة من خارج 
الع�راق تح�اول تقوي�ض نظ�ام الدولة.

وتابع�ت: أن العراق بحاج�ة اىل انتخابات 
عادل�ة ونزيهة. مش�رية اىل أهمية ضبط 
العملي�ة االنتخابي�ة، لك�ن االص�الح عى 
مس�توى املنظوم�ة رضوري، فضالً عن 
الحاج�ة اىل لجن�ة مس�تقلة تعم�ل ع�ى 
مبادئ االس�تقاللية.وبّينت بالس�خارت: 
أن الربملان العراقي يجب ان يبت يف قانون 
االنتخاب�ات املعل�ق. مش�رية إىل رضورة 
جع�ل املمثل�ني يف االنتخاب�ات خاضع�ني 

للمساءلة.

سيئول تعلن “احلرب” على الفريوس الفتاك والقلق يعّم أرجاء العامل 
الصحة العاملية: انتقال “كورونا” من الصني إىل 64 دولة 

بغداد/ الزوراء:
وجه مجلس القضاء االعى رئاسات االستئناف االتحادية كافة باتخاذ االجراء املناسب 
الذي يكفل تقليل زخم املراجعني، وحسب ظروف عمل كل محكمة، فيما نفذت خلية االزمة 
القضاء  مجلس  املجلس.وقال  ملبنى  والتعقيم  التعفري  حملة  كورونا  بفايروس  الخاصة 
االعى، يف بيان: إن »املجلس اوعز اىل رئاسات االستئناف االتحادية كافة برضورة اتخاذ 
االجراءات املناسبة التي تكفل الحد من زخم املراجعني، وحسب ظروف عمل كل محكمة 
ملواجهة مخاطر انتشار فايروس كورونا«.وأضاف أن »كوادر الدفاع املدني والفرق الطبية 
بارشت أعمال تعفري وتعقيم مبنى املجلس بمادة الفاركون وهايبو كاربونات الصوديوم، 
فضال عن فحص املوظفني للتأكد من سالمتهم الصحية«. الفتا اىل ان »هذا االجراء يأتي 

كإجراء وقائي واحرتاز اتخذه املجلس لوقاية من فايروس كورونا«.

القضاء يوجه رئاسات االستئناف باختاذ اإلجراء 
املناسب لتقليل زخم املراجعني يف احملاكم

امانة بغداد تنظف جسر السنك بعد اعادة افتتاحه امس

تفاصيل ص2   
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سياسة

طارق حرب لـ         : الكتل السياسية أّخرت املوازنة من أجل 
حتويلها إىل دعاية انتخابية  

سيئول تعلن “احلرب” على الفريوس الفتاك والقلق يعّم أرجاء العامل 
الصحة العاملية: انتقال “كورونا” من الصني إىل 64 دولة 

عبد املهدي: القائد العام صفة لصيقة 
برئيس الوزراء غري قابلة للتخويل

الرتبية والتعليم تنفيان إنهاء العام 
الدراسي احلالي واعتباره سنة عبور

الزوراء/ ليث جواد:
عّد الخبري القانوني، طارق حرب، أن 
تأخري اقرار موازنة هذا العام حصل 
تحويلها  تريد  السياسية  الكتل  ألن 
الخبري  أكد  انتخابية، فيما  اىل دعاية 
االقتصادي، ماجد  الصوري، أن عدم 
اقرار املوازنة أمر مستغرب، وسيكون 

تأثريه واضحا عىل املشاريع. 
حرب  طارق  القانوني  الخبري  وقال 
الحكومة  إن  لـ”الزوراء”:  حديث  يف 

تستند يف رصف التخصيصات املالية 
حاليا عىل قانون اإلدارة العامة لسنة 
 .1/12 نسبة  عىل  واالعتماد   ،2004
هذا  موازنة  اقرار  تأخري  أن  مبينا: 
السياسية  الكتل  ألن  حصل  العام 
انتخابية  دعاية  اىل  تحويلها  تريد 
عىل  الشعبية  قواعدها  ود  لتكسب 
دون  بأكمله  البلد  مستقبل  حساب 
والنتائج  املايل،  البلد  وضع  مراعاة 

السلبية املرتتبة عىل تأخر إقرارها.

الكتل  أو  النواب  أن  حرب:  وأضاف 
التكلم  عليهم  املفروض  السياسية 
وليس  للبلد،  العامة  املصلحة  عن  
القومية  او  الفئوية  املصالح  بنطاق 
يمثلون  املوازنة، النهم  مناقشة  عند 

العراق بأكمله.
االوىل  املرة  ليست  هذه  أن  مبينا:   
إذ  املوازنة،  اقرار  فيها  يتأخر  التي 
ايضا،   2014 عام  يف  املوازنة  تقر  لم 
محرج  موقف  يف  اآلن  والحكومة 

بسبب تأخرها. 
ماجد   االقتصادي،  الخبري  أما 
حديث  يف  فقال  الصوري، 
عدم  من  نستغرب  لـ”الزوراء”: 
كونها  من  بالرغم  املوازنة  اقرار 
السابقة  األعوام  ملوازنات  مشابهة 
وال  املالية،  التخصيصات  حيث  من 
يوجد فيها يشء مختلف عن االعوام 
تتأثر  ال  الدولة  أن  مبينا:  السابقة. 
رصف  حيث  من  اقرارها  بتأخر 

عىل  ستعتمد  النها  املوظفني  رواتب 
يمكن  والتخصيصات   ،1/12 نسبة 
ولكن  سلف،  شكل  عىل  ترصف  ان 
التأثري سيكون واضحا عىل املشاريع 
التي املفروض ان ترصف اموالها عىل 
قانون  عىل  باالعتماد  قروض  شكل 

املوازنة.
واوضح الصوري: أن البلد بحاجة اىل 
الواقع  لتحسني  رشيدة  مالية  إدارة 

االقتصادي للبلد.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
مختلف  يف  بالتمدد  كورونا  فريوس  يستمر 
القارات، مسببا ذعرا غري مسبوق يف العالم، وأرغم 
الدول عىل اتخاذ إجراءات صارمة لكبح انتشاره، 
بعد أن أودى حتى اآلن بحياة أكثر من ثالثة آالف، 
معظمهم يف الصني، فيما أعلنت منظمة الصحة 
العاملية أن فريوس كورونا انتقل من الصني إىل 64 

دولة حتى اآلن.
وقالت املنظمة الصحة العاملية يف بيان: “إن عدد 
من  الصني  خارج  ارتفع  املؤكد  اإلصابة  حاالت 

1598 إىل 8774 يف 64 دولة”.
خارج  الفريوس  قتىل  عدد  أن  إىل  البيان  وأشار 
منهم  شخصا،   128 إىل  ارتفع  الصينية  األرايض 

24 شخصا خالل الـ24 ساعة األخرية.
إجراءات  لتطبيق  جاهدة  العالم  دول  وتسعى 
املستجد  انتشار فريوس كورونا  لوقف  احرتازية 

الذي يواصل تفشيه.
مواطنيها  بإجالء  الدولة  من  الكثري  وبادرت  هذا 
إيران  ومن  الفريوس،  انتشار  مركز  الصني  من 
من  كبري  عدد  إصابة  سجلت  حيث  وإيطاليا، 
أراضيها  دخول  أخرى  دول  ومنعت  الحاالت، 

بسبب فريوس كورونا.
وبخصوص آخر تطورات الفريوس الفتاك، قالت 
اللجنة الوطنية للصحة يف الصني، أمس الثالثاء، 
إن الرب الرئييس الصيني سجل 125 حالة إصابة 
بفريوس كورونا املستجد، بينما كان العدد 202 
حالة يف اليوم السابق، وبذلك يصل إجمايل حاالت 
حالة،   80151 إىل  اآلن  حتى  الصني  يف  اإلصابة 

أمس  نهاية،  بحلول  فيها  الوفيات  عدد  بلغ  وقد 
عن  وفاة  حالة   31 بزيادة  وذلك   ،2943 االثنني، 
بإقليم  كلها  الجديدة  والوفيات  السابق،  اليوم 

هوبي بؤرة تفيش الفريوس.
“يف  بالده  إن  فقال  الجنوبية،  كوريا  رئيس  أما 

حرب” مع فريوس كورونا الجديد.
جاي،  مون  أن،  لألنباء  بلومربغ  وكالة  وذكرت   
طلب يف اجتماع ملجلس الوزراء من جميع الهيئات 
الحكومية العمل وفق “نظام طوارئ” عىل مدار 

الساعة ملراقبة الوضع.
للشعب  اعتذاره  الجنوبي  الكوري  الرئيس  وقدم 

لعدم توافر إمدادات كافية من الكمامات الطبية. 
يواجه  الجنوبي  الكوري  االقتصاد  إن  وقال 
االستثمارات  تراجع  إىل  مشريا  “خطريا”.  وضعا 

واالستهالك واألنشطة الصناعية.
جديدة  إصابة   477 الجنوبية  كوريا  وسجلت 
بفريوس كورونا لريتفع إجمايل عدد اإلصابات يف 

البالد إىل 4812، يف حني بلغ عدد الوفيات 28.
كاريا  بودي  اإلندونييس،  النقل  وزير  أعلن  كما 
الرحالت  حظر  تدرس  الحكومة  أن  سومادي، 
وإيران  الجنوبية  وكوريا  اليابان  من  الجوية 

وإيطاليا للحد من تأثري فريوس كورونا الجديد.

الرحالت  بالفعل  أوقفت  إندونيسيا  أن  إىل  يشار 
بسبب  للصني  الرئييس  الرب  وإىل  من  الجوية 

فريوس كورونا.
ويف باكستان، أعلن وزير الصحة، امس الثالثاء، 
حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا ليصل إجمايل 

اإلصابات إىل خمس منذ األسبوع املايض.
ومقلقا  متسارعا  انتشارا  إيران  تشهد  ذلك،  اىل 
لفريوس كورونا رغم اإلجراءات الوقائية املعلنة، 

التي تشمل تعليق الدراسة يف الجامعات.
كما   ،66 إىل  الوفيات  إجمايل  ارتفع  اآلن  وحتى 
إىل  اإلجمايل  لريتفع  جديدة  إصابة   523 ُسجلت 

1501 مصاب.
ومن بني الذين توفوا يف الساعات األخرية بإيران، 
محمد  النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  عضو 
يف  الحياة  فارق  الذي  عاما(،   71( محمدي  مري 
مستشفى بطهران، وأصيب باملرض مسؤولون، 

وخمسة نواب بالربملان تويف أحدهم.
ويف بيان مشرتك، أعلنت فرنسا وبريطانيا وأملانيا 
أنها عرضت تقديم دعم إليران بقيمة 5.6 ماليني 
عىل  ملساعدتها  طبية  مستلزمات  يشمل  دوالر، 
احتواء املرض، وستقدم هذه املساعدة عن طريق 

منظمة الصحة العاملية ووكاالت دولية أخرى.
إىل  العاملية  الصحة  منظمة  من  فريق  وصل  كما 
طهران عىل متن طائرة تحمل مستلزمات طبية 

ملساعدة السلطات عىل التصدي لتفيش املرض.
ويف املنطقة العربية، اتسع انتشار املرض، وأعلنت 
وإجراءات  جديدة  إصابات  الدول  من  العديد 

احرتازية.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء املستقيل، 
ان  الثالثاء،  املهدي، امس  عادل عبد 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  صفة 
بصفة  لصيقة  حرصية  مسؤولية 
قابلة  غري  الوزراء  مجلس  رئيس 
رئيس  ملكتب  بيان  وذكر  للتخويل. 
الوزراء، تلقت “الزوراء” نسخة منه: 
ان مجلس االمن الوطني عقد جلسته 
برئاسة  الثالثاء،  امس  الدورية، 
العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس 
عبداملهدي،  عادل  املسلحة،  للقوات 
الجلسة. وقال  الذي رأس جانبا من 

عبد املهدي، بحسب البيان: ان صفة 
رئيسا  بصفته  لصيقة  العام  القائد 
املادة ٧٨ من  الوزراء حسب  ملجلس 
حرصية  مسؤولية  وهي  الدستور، 

غري قابلة للتخويل.
واضاف البيان: ان عبد املهدي رشح 
األوضاع يف البالد، ومضامني رسالته 
ومجلس  الجمهورية  رئاسة  اىل 
الجلسة،  غادر  وبعدها  النواب، 
نائب رئيس مجلس  حيث طلب من 
حسني،  فؤاد  املالية،  وزير  الوزراء، 
حسب  عنه  نيابة  الجلسة  إدارة 

جدول األعمال املقرتح.

متابعة/ الزوراء:
نفت وزارتا الرتبية والتعليم العايل، امس الثالثاء، إنهاء العام الدرايس الحايل 

للمراحل غري املُنتهية، واعتباره سنة عبور.
العراقية  االنباء  لوكالة  فاروق،  حيدر  الرتبية،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
)واع(، تابعته “الزوراء”: إن “ما تم تداوله عىل مواقع التواصل االجتماعي 
قَررا  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارتي  مع  وبالتنسيق  الوزراء،  مجلس  بأن 
إنهاء العام الدرايس الحايل للمراحل غري املُنتهية، وُتعد سنة عبور، عار عن 

الصحة”.
واضاف: ان “وزارة الرتبية مستمرة يف الدوام الرسمي للمدارس، لكن حدث 
وايقاف  الربيعية،  العطلة  وتمديد  الخارجية  التمهيدية  لالمتحانات  تأجيل 

املدارس يف املحافظات املنتظمة”.
بأن  للوزارة  العامة  املديريات  عىل  تعميما  اصدرت  “الرتبية  أن  اىل  واشار 
يكون الدوام فيها للموظفني بنسبة  % 50”. داعيا وسائل االعالم اىل “توخي 

الدقة  يف نقل االخبار واالعتماد عىل املصادر الرسمية”. 
من جانبه، اكد املتحدث باسم وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عدنان 
العربي: ان “االخبار املتداولة بشأن إنهاء العام الدرايس الحايل للمراحل غري 

املُنتهية عار عن الصحة”. 
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الصني تعلن ارتفاع وفيات ضحايا كورونا القاتل إىل 2945

عواصم/وكاالت:
أعلنت الصني ارتف�اع عدد الوفيات يف 
البالد ج�راء اإلصابة بفريوس كورونا 

الجديد إىل ألفني و945 حالة.
وأوضح�ت اللجنة الوطني�ة الصينية 
للصح�ة، يف بيان لها، ام�س الثالثاء، 
أن 31 ش�خصا فقدوا أرواحهم خالل 
جان�ب  إىل  املاضي�ة،  س�اعة  ال��24 
تس�جيل 125 حال�ة إصاب�ة جدي�دة 

بالفريوس.
وأضاف�ت أن مجم�وع الوفيات حتى 
اليوم ج�راء اإلصابة بالف�ريوس بلغ 
ألف�ني و945 حال�ة، بينه�ا اثنتان يف 

منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.
وأش�ارت إىل وص�ول ع�دد اإلصابات 
إىل 80 ألًف�ا و151 حال�ة، من بينها 6 
آالف و806 يف حال�ة خط�رة، فض�اًل 
ع�ن االش�تباه بإصابة 587 ش�خًصا 

بالفريوس.
وأفادت برتاجع عدد املوضوعني تحت 
املراقب�ة إىل 40 ألًف�ا و651 ش�خًصا، 
م�ن  تعاف�وا  الذي�ن  ع�دد  وارتف�اع 
إصابتهم إىل 47 ألًفا و204 أشخاص.

وبل�غ ع�دد اإلصاب�ات بالف�ريوس يف 
بي�ان  بحس�ب   ،100 كون�غ  هون�غ 

اللجنة.
وظهر الفريوس يف مدينة ووهان وسط 
الص�ني ألول م�رة، يف 12 ديس�مرب/

كان�ون األول 2019، وانترش الحقا يف 
71 دول�ة، بينه�ا 11 دول عربية هي 

الكويت، البحري�ن، اإلمارات، العراق، 
عم�ان، لبنان، م�ر، الجزائر، قطر، 

األردن وتونس.
ب�دوره ق�ال رئيس كوري�ا الجنوبية، 
إن  الثالث�اء  ام�س  إن،  ج�اي  م�ون 
بالده “يف حرب” م�ع فريوس كورونا 

الجديد.
وذك�رت وكال�ة بلومربج لألنب�اء أن 
مون طلب يف اجتم�اع ملجلس الوزراء 
من جميع الهيئ�ات الحكومية العمل 
وف�ق “نظ�ام ط�وارئ” ع�ى م�دار 

الساعة ملراقبة الوضع.
الجنوب�ي  الك�وري  الرئي�س  وق�دم 
اعتذاره للش�عب لعدم توافر إمدادات 

كافية من الكمامات الطبية.

وق�ال إن االقتصاد الك�وري الجنوبي 
يواج�ه وضع�ا “خطريا”، مش�ريا إىل 
واالس�تهالك  االس�تثمارات  تراج�ع 

واألنشطة الصناعية.
وسجلت كوريا الجنوبية 477 إصابة 
لريتف�ع  كورون�ا  بف�ريوس  جدي�دة 
إجم�ايل ع�دد اإلصاب�ات يف الب�الد إىل 

 .4812
وذكرت مراكز السيطرة عى األمراض 
أن إجمايل عدد الوفيات يف البالد نتيجة 

اإلصابة بالفريوس بلغ 28 شخصا.
ويف سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع 
املصاب�ني  الجن�ود  ع�دد  إجم�ايل  أن 
 31 إىل  ارتف�ع  الب�الد  يف  بالف�ريوس 

جنديا بعد تسجيل إصابة 3 جنود.

تونس/رويرتز:
أعل�َن مبعوث األمم املتحدة الخاص بليبيا غس�ان س�المة 
اول امس االثنني أنه استقال بسبب شعوره باإلجهاد وذلك 
بعد أيام من فش�ل أحدث جهوده الرامية إلحالل السالم يف 

تحقيق انفراجه يف الراع.
وكتب سالمة عى تويرت أنه سعى ”لعامني ونيف للم شمل 
الليبي�ني وكبح تدخ�ل الخارج وصون وح�دة البالد“، لكن 

”صحتي لم تعد تسمح بهذه الوترية من اإلجهاد“.
وجم�ع س�المة األس�بوع املايض ب�ني ممثلني ع�ن طريف 
الراع الرئيسني يف ليبيا يف جنيف إلجراء محادثات سالم، 

لكن ممثلني رئيسني علقوا مشاركتهم يف املحادثات.
وبحلول نهاية األس�بوع املايض، تج�دد القصف املكثف يف 
طرابلس ليصبح من أعنف ما شهدته العاصمة منذ توسط 

سالمة يف وقف إلطالق النار يف 12 يناير كانون الثاني.
وتواج�ه ليبيا رصاع�ا داخليا من�ذ انتفاض�ة 2011 التي 
أطاح�ت بمعم�ر الق�ذايف الذي حك�م البالد لوق�ت طويل، 
وب�دأت أحدث جول�ة من العنف العام امل�ايض عندما بدأت 

قوات من رشق ليبيا الزحف إىل العاصمة طرابلس.
وتم تعيني س�المة يف منتص�ف 2017 م�كان الدبلومايس 
األملان�ي مارت�ن كوبل�ر بعد عملي�ة بحث طويل�ة ومثرية 

للخالف بشكل غري عادي عن مرشح لشغل هذا املنصب.
وأعط�ى تعيني س�المة الذي يحظ�ى باحرتام واس�ع من 
الدبلوماس�يني حاف�زا جدي�دا لجهود الس�الم ع�ى الرغم 

من تعثر محاوالت مبكرة للتوس�ط يف اتفاق س�يايس بني 
األطراف املتناحرة.

وبعد أن أدى استمرار العنف والطريق املسدود بني برملانني 
متناحري�ن إىل تعطي�ل خط�ة إلج�راء انتخاب�ات يف نهاية 
2018 رك�ز س�المة عى عمل األم�م املتحدة بش�أن إعداد 

مؤتمر وطني يعتمد عى اجتماعات مفتوحة عرب ليبيا.
ولك�ن قبل عرشة أي�ام من املوع�د املقرر لعق�ده يف أبريل 
ق�وات رشق  قائ�د  2019 ش�ن خليف�ة حف�رت  نيس�ان 
ليبيا)الجيش الوطني الليبي( هجوما عى طرابلس ليحبط 

تلك الخطط.
وأوق�ف القتال أيضا التق�دم يف خطط إعادة عمليات األمم 

املتحدة من تونس إىل طرابلس.
واع�رتض س�المة يف اآلون�ة األخ�رية ع�ى تزاي�د التدخل 
الخارج�ي يف الوقت الذي واصل في�ه حفرت هجومه وحث 
ال�دول األجنبي�ة ع�ى اح�رتام حظر التس�لح ال�ذي جرى 
انتهاكه بش�كل روتيني وحاول توحيد املجتمع الدويل وراء 

هدنة.
ولكن تلك املحاوالت ذهبت س�دى إىل حد كبري، مع تنافس 
ق�وى من بينها دولة اإلمارات وتركيا وروس�يا عى النفوذ 

وتضاؤل التدخل الغربي.
ولم يتس�ن الحصول ع�ى تعليق من املتحدث باس�م بعثة 
األم�م املتحدة للدعم يف ليبي�ا أو من املتحدثة باس�م األمم 

املتحدة يف جنيف.

رام الله/األناضول:
 ال تتوق�ف “لجنة التواصل مع 
املجتم�ع اإلرسائي�ي”، التابعة 
الفلس�طينية،  التحرير  ملنظمة 
ع�ن إث�ارة الج�دل يف صف�وف 
م�ن  فمنه�م  الفلس�طينيني 
يرفض أنش�طتها ويعّدها نوعا 
م�ن “التطبيع املجان�ي”، فيما 
ي�رى آخ�رون أن اللجنة “جزء 
م�ن املنظوم�ة الفدائي�ة الت�ي 
ته�دف إىل حش�د ال�رأي العام 
يف إرسائي�ل لدع�م خي�ار ح�ل 

الدولتني وتحقيق السالم”.
فلس�طينيا  الج�دل  وتصاع�د 
اللجن�ة، عقب  أنش�طة  ح�ول 
لق�اء نظمت�ه يف ت�ل أبي�ب، يف 
امل�ايض،  ش�باط  فرباي�ر/   14
بمش�اركة وزراء فلس�طينيني 
بلدي�ات  وأعض�اء  س�ابقني، 
وممثل�ني  الغربي�ة،  بالضف�ة 
عن أح�زاب إرسائيلية وأعضاء 
إرسائيليني  ووزراء  بالكنيست، 

سابقني.
ودار النقاش يف اللقاء، بحسب 
بيان صادر ع�ن لجنة التواصل 
م�ع املجتم�ع اإلرسائيي، حول 
األمريكي�ة  الق�رن”  “صفق�ة 
املزعومة، وس�بل التصدي لها، 

ودعم حل الدولتني.
وبع�د يوم�ني من اللق�اء يف تل 
أبي�ب، نظم�ت لجن�ة التواصل 
اجتماعا آخر يف رام الله، وسط 
الضفة، ش�ارك فيه صحفيون 
ونش�طاء إرسائيلي�ون، للحوار 
مع قي�ادات فلس�طينية حول 

حل الدولتني وتحقيق السالم.
األح�زاب  غالبي�ة  وع�ربت 
الفلس�طينية إضافة لنش�طاء 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى 
االجتماعي، ع�ن رفضهم لعقد 
اللقائني وطالب�وا بحل اللجنة، 
فيم�ا ب�ررت حرك�ة “فت�ح”، 
كربى فصائل منظمة التحرير، 
بأنهم�ا  اللقاءي�ن  تنظي�م 
املجتم�ع  الخ�رتاق  “محاول�ة 
أصوات  واستقطاب  اإلرسائيي 

تساند الحق الفلسطيني”.
يذك�ر أن لجن�ة التواص�ل م�ع 
ش�كلت  اإلرسائي�ي  املجتم�ع 
بقرار من الرئيس الفلس�طيني 
محم�ود عب�اس، ع�ام 2012، 
منظم�ة  دوائ�ر  م�ن  وتعت�رب 
كم�ا  ومهمته�ا  التحري�ر، 
تق�ول “التواصل م�ع املجتمع 
االرسائي�ي بهدف نق�ل املوقف 

الفلسطيني لهم”.
ورقة خطرية

مقاطع�ة  حرك�ة  وتق�ول 
إرسائيل وبضائع املس�توطنات 
)BDS(، إن “التطبيع الرس�مي 
خط�رية  ورق�ة  الفلس�طيني 

لتمرير وتربير التطبيع الرسمي 
العربي”.

ويف بي�ان س�ابق لها، ش�ّددت 
حرك�ة املقاطع�ة الدولية، عى 
أن “مناهض�ة التطبي�ع بما يف 
ذلك لجن�ة التواصل التطبيعية، 
تع�ّد رضورة نضالي�ة لحماية 

قضيتنا وثوابتها”.
الل�ه،  رام  مدين�ة  وش�هدت 
فرباير املايض، مس�رية نظمها 
شارك  فلس�طينيون،  نش�طاء 
فيها الع�رشات ورفعوا خاللها 
ش�عارات ترف�ض التطبيع مع 
إرسائي�ل وتطال�ب بح�ل لجنة 

التواصل.
كما تعرض مطعم فلس�طيني 
وس�ط رام الله، للرشق بعبوات 
حارق�ة، يف 17 فرباي�ر، عق�ب 
قض�اة  ق�ايض  جم�ع  لق�اء 
فلسطني، محمود الهباش، مع 

وفد صحفي إرسائيي.
التوج�ه  تخ�دم  ال  اللجن�ة 

الشعبي
الديمقراط�ي  التجم�ع  عض�و 
الفلس�طيني )يض�م 5 فصائل 
يسارية وشخصيات مستقلة(، 
ملراس�ل  ق�ال  عس�اف،  عم�ر 
األناض�ول، إن “املطل�وب ح�ل 
لجن�ة التواصل ألنه�ا عمليا ال 
تخدم التوجه والنبض الشعبي 

الفلسطيني”.
وأضاف عساف: “املشاركون يف 
لقاءات مع إرسائيليني يخدمون 
بش�كل أو آخر التوجهات التي 
ويدعم�ون  ش�عبنا،  تع�ادي 

صفقة القرن”.
قط�ع  رضورة  ع�ى  وش�دد 
العالق�ة م�ع االحت�الل، تنفيذا 
املرك�زي  املجل�س  لق�رارات 

ملنظمة التحرير”.
أكتوب�ر/ ترشين األول  ونهاية 
2018، ق�رر املجل�س املركزي، 
تعليق االعرتاف بدولة إرسائيل، 
لح�ني اع�رتاف تل أبي�ب بدولة 
 1967 ح�دود  ع�ى  فلس�طني 

وعاصمتها القدس الرشقية.
كما قرر املجلس وقف التنسيق 
األمن�ي م�ع إرسائي�ل، ووقف 

العالقات االقتصادية معها.
عس�اف:  ق�ال  الس�ياق،  ويف 
“من الواض�ح عدم وجود إرادة 
أو نواي�ا إلنه�اء عمل�ة لجن�ة 
التواص�ل، يف ظل الخطاب الذي 
قدم�ه الرئي�س )الفلس�طيني 
مجل�س  يف  عب�اس  محم�ود( 
الع�ودة  ومحاول�ة  األم�ن، 
للتفاوض مع إرسائيل”. وشدد 
عى أن هن�اك توجها لفعاليات 
احتجاجي�ة قادم�ة، وللضغط 
نحو املطالبة بإنهاء عمل اللجنة 
الديمقراطي،  والتجمع  وحلها. 
تحال�ف يضم خمس�ة فصائل 
ه�ي:  فلس�طينية  يس�ارية 
والجبه�ة  الش�عبية،  الجبه�ة 
واملب�ادرة  الديمقراطي�ة، 
الش�عب،  وح�زب  الوطني�ة، 
وف�دا، إىل جان�ب مجموعة من 
الشخصيات الوطنية املستقلة.

لقاءات لن تقدم شيئا.
وجه�ة النظ�ر ذاته�ا يتبناه�ا 
الثاني  النائب  حسن خريش�ة، 
الترشيع�ي  املجل�س  لرئي�س 
)الربمل�ان( املحل�ول، فه�و يعّد 
أن “اللقاءات م�ع اإلرسائيليني 
لن تقدم ش�يئا للحل السيايس 
تج�اه  انطباعه�م  تغ�ري  ول�ن 

الفلسطينيني”.
وأص�اف خريش�ة، لألناضول: 
يف  واألح�زاب  األطي�اف  “كل 
إرسائي�ل، عى اختالفها متفقة 
عى املرشوع الصهيوني القائم 
واالس�تيطان  االحت�الل  ع�ى 
الفلس�طينيني  ومناهض�ة 
والعرب واملسلمني، والكل يعلم 
أن مرشوعهم نقيض للمرشوع 

العربي واإلسالمي”.
وتاب�ع: “اللق�اءات ال ج�دوى 
الرئي�س عباس  له�ا، وغط�اء 
يناق�ض  ألم�ر  تكري�س  له�ا 
مصلحة الجمهور الفلسطيني، 

وحتى قي�ادات وازنة يف اللجنة 
التحري�ر  ملنظم�ة  التنفيذي�ة 

ترفض تلك اللقاءات”.
“األَْوىل  أن  خريش�ة،  واعت�رب 
توطي�د العالق�ات مع الش�عب 
غ�زة  قط�اع  يف  الفلس�طيني 
والشتات، ال مع اإلرسائيليني”.

حشد الرأي العام اإلرسائيي
لكن صالح الحكواتي، مس�اعد 
رئي�س لجن�ة التواص�ل، اعترب 
أن “اللقاءات مع اإلرسائيليني، 
الع�ام  ال�رأي  لحش�د  ته�دف 
اإلرسائيي، لدع�م حل الدولتني 
واإلق�رار  الس�الم،  وتحقي�ق 

بالحقوق الفلسطينية”.
لألناضول،  الحكوات�ي  وأضاف 
أن “اللجنة نجحت عرب لقاءاتها 
املتع�ددة م�ع اإلرسائيلي�ني، يف 
إث�ارة النق�اش ح�ول الس�الم 
وتج�اوز  االحت�الل،  وإنه�اء 
داخ�ل  املتطرف�ة  األص�وات 

املجتمع اإلرسائيي”.
“املش�اركني  أن  وذك�ر 
اإلرسائيليني يف اللقاءات، هم يف 
العادة وزراء سابقون ونشطاء 
س�الم وصحفي�ون، وغالبا ما 
تلتق�ي وجه�ات النظ�ر ح�ول 

رفض االحتالل واالستيطان”.
وأردف: “هذه اللقاءات ليس�ت 
تطبيعا، فنحن ال نتس�اوق مع 

الرأي اآلخر وال نسلّم به”.
“فدائيون”

متوافقا م�ع الحكواتي، وصف 
“فت�ح”،  حرك�ة  يف  القي�ادي 
عبد الل�ه عبد الله، املش�اركني 
يف تل�ك اللق�اءات م�ن الجانب 

الفلسطيني ب�”الفدائيني”.
ملراس�ل  الل�ه،  عب�د  وق�ال 
انط�الق  “من�ذ  األناض�ول: 
أحد  الفلس�طينية، كان  الثورة 
نشاطاتنا اخرتاق جبهة العدو، 
ونجحن�ا يف اس�تقطاب العديد 
اليهودي�ة،  الش�خصيات  م�ن 
ومنهم إرسائيلي�ون، وأصبحوا 
يقفون مواق�ف مبدئية مؤيدة 

للحق الفلسطيني”.
وتاب�ع: “م�ن أبرز م�ن نجحنا 
امل�ؤرخ  مواقف�ه،  كس�ب  يف 
واألكاديم�ي اإلرسائي�ي إي�الن 
بابيه، الذي كرس جهده وفكره 
االحت�الل،  فك�رة  لتقوي�ض 
وغ�ريه  ممارس�اته،  وفض�ح 

الكثري”.
القي�ادي يف “فت�ح”،  ورف�ض 
اللق�اءات  تل�ك  وص�ف 
“التطبيع  قائال:  ب�”التطبيع”، 
هو عندما تس�اير العدو، ولكن 
مواجهته بالكلم�ة أو العقل أو 

السالح ليس تطبيعا”.
ويف 26 فرباير/ش�باط املايض، 
وعقب تصاعد االنتقاد الداخي 
لعمل لجنة التواصل وأعضائها، 
استقبل الرئيس عباس أعضاء 
اللجنة يف مقره بمدينة رام الله، 
واصفا أنش�طتهم بأنها “عمل 

وطني بكل املقاييس”.
وأردف عب�اس، خ�الل اللق�اء: 
” يج�ب علين�ا كلن�ا أن نعرف 
أن ه�ذا العم�ل ق�د ال يفهم�ه 
يأخ�ذون  فه�م  اآلخ�رون، 
القشور وال يأخذون الحقيقة، 
ه�ذه  مث�ل  يترف�ون  لذل�ك 

الترفات”.
وتاب�ع مخاطبا أعضاء اللجنة: 
م�ن  بق�رار  تعمل�ون  “أنت�م 
القيادة، وألن هذه اللقاءات تتم 
بأوامر، فأنتم ال تذهبون بشكل 
منف�رد.. لذل�ك ع�ى الجمي�ع 
تقديم كل االحرتام لكم، ونرفع 

لكم القبعة”.
التناغ�م مع املس�ارات األخرى 

مطلوب
من جهته، رأى الكاتب واملحلل 
الس�يايس الفلس�طيني، جهاد 
حرب، أن أنشطة لجنة التواصل 
مع املجتم�ع اإلرسائيي، “جزء 
من مس�ارات العمل الوطني يف 

مواجهة االحتالل اإلرسائيي”.
لألناض�ول:  “ح�رب”،  وق�ال 
“ال ب�د م�ن تجنيد تأيي�د داخل 
إرسائيل لحقوقن�ا، يف مواجهة 
إدارة احتاللية تقوم عى احتالل 

األرايض الفلسطينية”.
لكنه اس�تدرك بالق�ول: “األمر 
بحاجة إىل التناغم مع املسارات 
املواجه�ة،  األخ�رى يف عملي�ة 
الش�عبية  املقاومة  املتمثل�ة يف 
واملقاطعة االقتصادية والدولية 
إلرسائيل، واملسار السيايس عى 

مستوى دويل وقانوني”.
وأض�اف ح�رب: “ليس س�هال 
اخرتاق مجتم�ع ارسائيي بهذا 
الحج�م، مم�ا يتطل�ب عملي�ة 
تناغم وإيجاد خطط ومحددات 
كل  م�ع  للتعام�ل  واضح�ة، 

املعطيات”.

رئيس كوريا اجلنوبية يؤكد: حنن يف حالة حرب مع الفريوس

املبعوث األممي اخلاص بليبيا غسان سالمة يعلن استقالته

جلنة التواصل الفلسطينية مع إسرائيل.. “تطبيع” أم “عمل فدائي”؟

تركيا رفضت مساعدة أوروبية بقيمة مليار يورو إلبقاء املهاجرين 

أردوغان يأمل التوصل مع بوتني إىل اتفاق لوقف إطالق النار يف إدلب
 انقرة/أ ف ب:

 ح�ّذَر الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب 
إردوغ�ان م�ن أن “مالي�ني” املهاجرين 
والالجئني سيتوّجهون قريبا إىل أوروبا، 
مث�ريا ردودا ح�ادة م�ن ق�ادة االتحاد 
ممارس�ة  محاوالت�ه  إزاء  األوروب�ي 
ضغوط عليه�م للحصول عى مزيد من 

املساعدات يف النزاع السوري.
ومن�ذ أن قامت تركيا “بفت�ح أبوابها” 
الالجئ�ني  أم�ام  امل�ايض  الجمع�ة 
واملهاجرين للتوجه إىل االتحاد األوروبي، 
يحتش�د االالف عى الح�دود الرتكية ما 
يثري املخاوف م�ن موجة هجرة جديدة 

كما حدث يف عام 2015.
كم�ا عتربت املستش�ارة أنغي�ال مريكل 
مقبول�ة”  “غ�ري  الرتكي�ة  الخط�وة 
فيم�ا ق�ال مف�وض االتح�اد األوروبي 
للهج�رة مرغريتيس س�خيناس أنه “ال 
يمك�ن ألح�د أن يبتز أو يرّه�ب االتحاد 

األوروبي”.
لك�ن تركيا الت�ي تس�تقبل 3,5 ماليني 
الجئ تس�عى ملنع موجة لج�وء جديدة 
م�ن س�وريا حيث تقوم ق�وات الجيش 
العرب�ي الس�وري، مدعوم�ة بالطريان 
الحربي الرويس، بش�ن عملية عسكرية 

الستعادة إدلب آخر معاقل املقاتلني.
وق�ال إردوغ�ان إن�ه يأم�ل يف التوصل 
لوق�ف إط�الق ن�ار يف س�وريا عندم�ا 
يلتقي نظ�ريه ال�رويس فالديمري بوتني 
هذا األس�بوع. وحذر من أن عى اوروبا 
تحمل حصتها من أزمة الالجئني. وقال 
“بعدما فتحنا أبوابنا، وردتنا العديد من 
االتصاالت، قالوا لن�ا “أغلقوا األبواب”. 
لكنني قلت لهم “لق�د تم األمر، انتهى. 
أن  اآلن  وعليك�م  مفتوح�ة.  األب�واب 

تتحملوا نصيبكم من العبء”.
وق�ال إردوغ�ان إن أع�داد املهاجري�ن 
عى الح�دود اليوناني�ة، وبينهم أفغان 
بكث�ري  أكث�ر  وعراقي�ون،  وس�وريون 
م�ن األرق�ام الت�ي أعلنها املس�ؤولون 
والصحفي�ون، مضيفا أن األرقام هناك 

وصلت إىل “مئات اآلالف” هناك.

واضاف “سيتزايد العدد قريبا و سيصل 
اىل املاليني”.

تق�ول اليون�ان انه�ا منع�ت نح�و 10 
آالف ش�خص م�ن دخ�ول أراضيه�ا يف 
اليوم�ني املاضيني. ووقع�ت مواجهات 
فيم�ا أطلق�ت الرشط�ة الغاز املس�يل 
للدموع عى الالجئني الذين ردوا برش�ق 

الحجارة.
وأظه�ر تس�جيل فيديو تش�ارك نرشه 
مس�ؤول ترك�ي ول�م يمك�ن باالمكان 
التأك�د منه من مصدر مس�تقل، مركبا 
يتعرض�ون  وه�م  باملهاجري�ن  مليئ�ا 
إلط�الق ن�ار ومضايق�ات م�ن عنارص 

خفر السواحل اليونانيون.
يف محاول�ة يائس�ة س�عى العدي�د من 
املهاجري�ن اىل الس�ري يف ط�رق بديل�ة، 

وقالت رشطة املوانئ اليونانية ان صبيا 
قىض عندما انقلب قارب قبالة س�احل 

جزيرة ليسبوس.
وأعلن�ت اثين�ا ع�ن تعزي�ز دورياته�ا 
وتعلي�ق طلبات اللجوء الت�ي تقدم بها 
االش�خاص الذي�ن دخلوا البالد بش�كل 
غ�ري قانوني ه�ذه الخط�وة التي نددت 
به�ا مفوضي�ة الالجئني التابع�ة لألمم 
املتحدة معتربة أنها “تفتقر إىل أس�اس 

قانوني”.
من�ع  ع�ى   2016 يف  تركي�ا  ووافق�ت 
الالجئ�ني من التوج�ه إىل أوروبا مقابل 
الحص�ول ع�ى ملي�ارات الي�ورو م�ن 
املس�اعدات، وي�ر االتح�اد األوروبي 

عى أن تلتزم تركيا باالتفاق.
– وقف اطالق نار يف ادلب-

تأت�ي مس�ألة الالجئ�ني يف وقت تش�ن 
تركيا عملية عس�كرية يف ادلب ش�مال 
غرب سوريا، يف مسعى للتصدي لهجوم 

قوات الجيش العربي السوري.
وأرغ�م م�ا يق�رب من مليون ش�خص 
عى الفرار من العملية العس�كرية التي 
يشنها الجيش العربي السوري، يف أكرب 
موجة نزوح من نوعها يف النزاع املستمر 
منذ تس�ع س�نوات، لكن ال ُيسمح لهم 

بدخول االرايض الرتكية.
ورغم أن تركيا تدعم بعض املجموعات 
املعارض�ة، مقابل دع�م رويس للجيش 
السوري، لكن الطرفني يسعيان لتجنب 
أي اشتباك مبارش يهدد عالقات التجارة 

والدفاع األوسع بينهما.
وأك�د إردوغ�ان خالل خط�اب يف أنقرة 

اول امس اإلثنني “آمل أن يتخذ )بوتني( 
التداب�ري الرضوري�ة مث�ل وقف إلطالق 

النار وأن نجد حالً لهذه املسألة”.
بدوره ق�ال الكرمل�ني ان التع�اون مع 

تركيا أولوية قصوى.
وق�ال متحدث “جيوش�نا ع�ى تواصل 
مستمر. عس�كريونا عى تواصل دائم. 
األهم هو أننا نتج�ه اآلن إىل مفاوضات 

بني بوتني وإردوغان”.
تدع�م تركيا بعض الفصائ�ل املعارضة 
يف إدلب وأقام�ت نقاط مراقبة بموجب 
كان   2018 اتف�اق م�ع روس�يا ع�ام 
من املف�رتض أن يمنع هجوما ش�امال 

للجيش السوري.
لك�ن الجي�ش العربي الس�وري يحقق 
األول/ديس�مرب،  كان�ون  من�ذ  تقدم�ا 

واالثن�ني اس�تعاد الس�يطرة ع�ى بلدة 
الس�وري  املرص�د  بحس�ب  رساق�ب، 
لحق�وق اإلنس�ان. وتفاق�م التوتر بني 
تركيا وس�وريا األس�بوع املايض عندما 
قت�ل 34 جندي�ا تركي�ا يف رضبة جوية 
أك�رب حصيل�ة  إىل دمش�ق، يف  نس�بت 

تكبدتها تركيا منذ تدخلها يف النزاع.
وقال املحلل لدى فرييس�ك ميبلكروفت 
أنطوني سكينر إن “الرضبات الجوية … 
نفذها عى األرجح س�الح الجو الرويس 
إذ أن الطائ�رات الحربي�ة الس�ورية ال 

تقوم بطلعات جوية ليال”.
وأضاف “ومع هذا، فإن كال من موسكو 
أنق�رة قررتا توجيه اصاب�ع االتهام إىل 
الرئيس الس�وري بشاراألسد، ما يشري 
إىل ع�دم وجود رغبة لديهما يف مزيد من 

املواجهات املبارشة”.
وردت تركيا بعملية تم خاللها إس�قاط 
طائرت�ني س�وريتني حربيت�ني األح�د، 
فيما قتل 19 جنديا سوريا عى األقل يف 

رضبات طائرات مسرية.
وق�ال إردوغ�ان اإلثن�ني إن الخس�ائر 
السورية ليست “س�وى البداية” ما لم 
تنس�حب خل�ف الح�دود املتف�ق عليها 

بموجب اتفاق 2018.
وردت دمش�ق بتأكيد عزمها “التصدي 
للع�دوان الرتك�ي الس�افر ب�كل الحزم 
ووضع ح�د لكاف�ة التدخ�الت الرتكية 
حفاظ�اً عى س�المة ووح�دة األرايض 

السورية”.
اىل ذلك أكد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
إردوغ�ان اول ام�س اإلثن�ني أنه رفض 
مساعدة أوروبية إضافية بقيمة مليار 
ي�ورو إلبق�اء املهاجري�ن يف ب�الده، يف 
وقت يتدف�ق آالف املهاجرين إىل الحدود 

اليونانية.
صحف�ي  مؤتم�ر  يف  إردوغ�ان  وق�ال 
مش�رتك مع رئي�س ال�وزراء البلغاري 
بويك�و بوريس�وف يف أنق�رة “نتحدث 
معه�م فيقول�ون سنرس�ل لك�م مليار 
ي�ورو. من تحاول�ون خداع�ه؟ ال نريد 

هذه األموال”.

وتأت�ي تريح�ات الرئي�س الرتكي يف 
وق�ت يث�ري تدّف�ق آالف املهاجري�ن إىل 
الح�دود اليوناني�ة قلق�ا متزاي�دا لدى 
االتح�اد األوروبي، بعدم�ا أعلنت تركيا 

أنها “فتحت األبواب” نحو أوروبا.
وانتق�د إردوغ�ان عدم وج�ود نية لدى 
االتحاد األوروبي “للمش�اركة يف تحمل 
العبء” م�ع تركيا التي تس�تقبل نحو 
أربع�ة مالي�ني ش�خص ب�ني مهاج�ر 
والجئ غالبيتهم من السوريني الفارين 
من الن�زاع املدمر الذي تش�هده بالدهم 

منذ العام 2011.
ووقع�ت تركي�ا يف الع�ام 2016 اتفاقا 
م�ع االتح�اد األوروبي ين�ص عى منع 
الالجئ�ني املتواجدين ع�ى أراضيها من 
التوجه إىل أوروب�ا مقابل الحصول عى 

مساعدات قدرها ستة مليارات يورو.
وكرر إردوغان اّته�ام االتحاد األوروبي 
بأن�ه لم يقّدم إال ج�زءا صغريا من هذه 
املس�اعدة، وهو م�ا ينفيه مس�ؤولون 
أوروبيون. وتزام�ن القرار الذي اّتخذته 
تركي�ا الجمع�ة بفت�ح حدوده�ا م�ع 
أوروبا مع عملية عسكرية ضد النظام 
الس�وري تق�وم به�ا ي س�وريا حيث 
تشتبك مع النظام السوري املدعوم من 
روس�يا. واّتخذت اليونان تدابري جذرية 
ملن�ع دخول أراضيها بعدم�ا تدّفق آالف 

األشخاص نحو حدودها.
وأطلق�ت الق�وات اليوناني�ة املنت�رشة 
عى الحدود االثنني النار والغاز املس�يل 
للدم�وع واس�تخدمت خراطي�م املي�اه 
لتفريق املتجمعني، وفق ما أفاد مراسلو 

وكالة فرانس برس.
واّتهم إردوغان “العسكريني اليونانيني” 
ب�”قتل مهاجرين اثنني” وإصابة ثالث 
بج�روح خطرة، م�ن دون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وكان املتحدث باسم الحكومة اليونانية 
أدرج اول ام�س اإلثنني تس�جيل فيديو 
يظهر بحس�ب نارشيه، مهاجرا سوريا 
قتل بي�د الس�لطات اليوناني�ة يف خانة 

“األخبار املضللة”.
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بغداد/ الزوراء:
اطلقلت قيادتلا عمليلات كربلاء والفرات 
االوسلط للحشلد الشلعبي، امس الثاثاء، 
عملية واسلعة لتفتيش الصحلراء باتجاه 
قضلاء علن التملر والرحاليلة والنخيلب، 
وفيما نفذت قوات الحشلد الشعبي تفتيشا 
غرب االنبار، رفعت قوات الحشد 820 عبوة 

ناسفة رشقي مدينة املوصل.
وقال قائد عمليات الفرات االوسط للحشد، 
اللواء علي الحمدانلي، يف ترصيح صحفي 
إن “القوات املشرتكة من الجيش والرشطة 
وطريان الجيش والحشلد الشعبي اشرتكت 
يف العملية التلي انطلقت لتفتيش الصحراء 

باتجاه عن التمر والرحالية والنخيب«.
واضلاف الحمدانلي ان “العمليلة انطلقت 
على وفق معلومات اسلتخباراتية لتفتيش 
املنطقلة ملن الجيلوب ودرء االخطلار عن 

محافظتي كرباء والنجف”.
بينملا نفذت قوة من حشلد االنبلار، امس 
الثاثلاء، عمليلة دهلم وتفتيلش ملنطقلة 

مخلازن حديثلة وقريتلي األخلر غلرب 
املحافظة.

وذكر بيلان إلعام الحشلد الشلعبي تلقت 
»الزوراء« نسلخة منه، أن “قوة من حشلد 
االنبار فلوج حديثة نفذ، امس، عملية دهم 

وتفتيلش لتطهلري منطقة مخلازن حديثة 
وقريتلي األخر ومصادر حجلان )غرب 

االنبار(”.
وأضلاف البيان أن “العمليلة تمت بناًء عى 
معلوملات اسلتخبارية تؤكلد نيلة العلدو 

التسلل للمنطقة واستغالها”. 
ملن جهتها، طهرت هندسلة امليلدان للواء 
30 يف الحشلد الشعبي، امس الثاثاء، قرية 
ترجلة رشق املوصل، فيما رفعت 820 عبوة 

ناسفة من مخلفات “ داعش«.
وذكر بيلان إلعام الحشلد الشلعبي تلقت 
»الزوراء« نسلخة منه، انه “استجابة لنداء 
األهايل رشق املوصل، رشعت فرق هندسلة 
امليدان للواء 30 بعملية تطهري قرية ترجلة 
ملن املخلفلات الحربية التابعلة لداعش “. 
الفتا اىل ان “العملية اسلفرت عن رفع 820 

عبوة ناسفة وتأمن القرية بشكل كامل«.
وأضاف البيان ان “األهايل تقدموا بالشلكر 
والثناء ملقاتي الحشد الشعبي عى ما بذلوا 
ملن جهلود كبلرية يف تطهلري قريتهم من 

املخلفات الحربية لداعش«.
الجديلر بالذكلر ان فرق املنظملات الدولية 
املعنية بإزاللة املتفجرات وضعت إشلارات 
حملراء دالة عى الخطلر، ورحلت دون أية 

معالجة لتلك األلغام يف القرية. 

بغداد/ الزوراء:
اقلرتح عضو لجنلة الصحلة النيابية، 
جواد املوسوي، تمديد العطلة الربيعية 
لحن السليطرة عى فايلروس كورونا 
يف البلاد. من جهتهلا، خصصت خلية 
األزملة رقلم هاتلف مجانيلا لإلبلاغ 
والتواصلل من أجل الحلد من فايروس 

كورونا.
وقلال عضلو لجنلة الصحلة النيابية، 

جواد املوسوي، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه »بسلبب اكتشاف عدد من 
الحاالت الجديدة املشلخصة واملشكوك 
فيهلا من ملرض الكورونلا الفايروس 
املسلتجد يف بغداد وعدد من محافظات 
العراق، اقرتح عى خلية االزمة ووزارة 
الرتبية تمديد العطللة الربيعية للطلبة 
اىل 2١ ملن شلهر اذار الحلايل ولحلن 
السيطرة عى هذا املرض وتقيم الوضع 

واستقراره«.
ملن جهتها، خصصلت خليلة األزمة، 
رقم هاتلف مجانيا لإلبلاغ والتواصل 

من أجل الحد من فايروس كورونا.
وخصصت وزارة الصحة الرقم }١23{ 
املجاني من جميع الشباك أجل التواصل 

مع الوزارة للحد من فريوس كورونا.
وكانلت وزارة الصحلة والبيئلة أعلنت 
مصابلة  مؤكلدة  حاللة   27 تسلجيل 

بفايروس كورونا يف عموم العراق.
الصحلة  وزارة  أكلدت  جانبهلا،  ملن 
إطلاق خمسلة مايلن دوالر ملواجهة 
فلريوس كورونا. وقال مدير عام دائرة 
الصحة العامة يف اللوزارة، رياض عبد 
األملري، يف ترصيح أوردته وكالة األنباء 
العراقية، واطلعلت عليه »الزوراء«: إن 
»وزارة املاليلة أطلقت خمسلة ماين 
دوالر لتأمن أجهلزة متطورة ملواجهة 

فايلروس كورونا«. الفتلاً إىل أن »املبلغ 
تلم توزيعه بلن املحافظات وبحسلب 
حجمهلا والكثافة السلكانية ونسلب 

الحاالت املصابة بالفريوس«.
وأضاف أن »خلية األزمة طالبت رئاسة 
اللوزراء بتأملن مبللغ للرشاء أجهزة 
طبيلة حديثة ومعلدات ومسلتلزمات 
حمايلة ووقايلة ملن امللرض يف بغداد 

واملحافظات«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنلت دائرة التحقيقلات يف هيئلة النزاهة 
االتحاديلة قيامهلا بتنفيلذ عمليلة ضبلط 
حاللة تاعب وتزوير يف أحلد العقارات ونقل 
أن  مبينلة  البلرصة،  محافظلة  يف  ملكيتله 
قيملة العقلار العائلد ألحلد املواطنن تصل 
دينلار.  مليلارات   )3,000,000,000( إىل 
عى صعيلد متصل، أفصحت دائلرة الوقاية 
يف هيئلة النزاهلة االتحاديلة علن تفاصيل 
تقريرهلا بخصوص مزاعلم وجود تاعب يف 
أموال اللجنة األوملبيلة الوطنية العراقية من 

قبل لجنة القرار )١40(.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، إن “فريق عمل مديريَّة تحقيق البرصة، 
الذي انتقل إىل ماحظية التسلجيل العقاري 
يف أبلي الخصيلب، تمكن من ضبلط تاعب 
وتزوير يف أحد العقارات عرب تزوير القسلام 
الرشعي ملالك العقار املتويف، ونقل ملكيته إىل 

أحد املواطنن بصورة مخالفة للقانون«.
وأوضحت الهيئة أن “التاعب بالعقار البالغة 
مساحته )١6( دونماً تم بالتعاون مع بعض 
موظفي ماحظية التسجيل العقاري يف أبي 

الخصيب«.
وأضلاف البيلان أنله “تلم تنظيلم محلر 
ضبٍط أصويل بالعمليلة، وعرضه عى قايض 
ة بقضايا النزاهة  محكمة التحقيلق املُختصِّ
اإلجلراءات  البلرصة؛ التخلاذ  يف محافظلة 

القانونية املناسبة”.
عى صعيلد متصل، أفصحت دائلرة الوقاية 
يف هيئلة النزاهلة االتحاديلة علن تفاصيل 
تقريرهلا بخصلوص مزاعلم وجلود تاعب 
يف أموال اللجنلة األوملبية الوطنيلة العراقية 
)١40( وقيامهلا  القلرار  لجنلة  قبلل  ملن 
بلرصف مبالغ ماليلة لرتميم بنايلة ال تعود 
ملكيتها لها ومنح مكافآت، داعية إىل إحالة 
األوليلات الخاصة بقرارات اللجنة عى دائرة 
التحقيقلات يف الهيئلة؛ التخلاذ اإلجلراءات 

املناسبة.
وأوصلت الدائرة، يف تقريٍر لهلا عن الزيارات 
التلي قلام بهلا فريقهلا إىل وزارة الشلباب 
والرياضة واللجنة األوملبية الوطنية العراقية، 
بمفاتحة مكتلب وزير الشلباب والرياضة؛ 
لغرض إنهلاء التداخل الحاصلل بينها وبن 
اللجنلة األوملبية، وذلك لصدور قانون اللجنة 

األوملبيلة الوطنيلة العراقية رقم )29 لسلنة 
.)20١9

وأوضلح التقريلر، املُرسللة نسلخٌة منه إىل 
مكتب وزير الشباب والرياضة، إىل أن رصف 
صة للجنلة األوملبيَّة يتمُّ  املنح املاليلة املُخصَّ
عرب لجنة القرار )١40 لسنة 20١9( يف وزارة 

مة(  الشلباب والرياضلة، وأن البنايلة )املُرمَّ
بطلب ملن اللجنلة االوملبية مسلتأجرة من 
وزارة الشباب والرياضة التي تولَّت ترميمها 
دون األخلذ بماحظلات املكتلب الهنديس يف 
اللجنة األوملبية، الفتاً إىل أن الكلفة التخمينية 
لرتميم البناية بلغت )248,285,000( مليون 

دينلار، علملاً أن دائرة الشلؤون الهندسلية 
والفنيلة يف وزارة الشلباب والرياضلة تولت 
عملية الرتميم، التي لم تتم بصورة صحيحة 

بحسب تقرير اللجنة االوملبية.
التقريلر بنَّ أنله تم تأليف لجنلة ثاثية من 
ممثلي وزارة الشلباب والرياضلة واللجنلة 
األوملبيلة وديلوان الرقابلة املاليَّلة االتحادي 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )60 لسنة 
صة للجنة  20١9( تتوىل إدارة املنحلة املُخصَّ
األوملبية اللواردة يف قانون املوازنة االتحادية 
لعام 20١9، مشلرية إىل أنه تم تعديل القرار 
أعاه بموجب القلرار )١40( املتضمن قيام 
وزير الشباب والرياضة بتأليف لجنة برئاسة 
ممثل عن الوزارة وعضوين من وزارة املالية 
ورئيس اللجنة األوملبية ومعاون املدير العام 
للشلؤون املاليلة يف األمانلة العاملة ملجلس 
الوزراء، تتوىلَّ متابعة ضوابط وآليات رصف 
املنحة املخصصة يف قانون املوازنة، وُتعرَُض 
عى رئيلس اللوزراء؛ للمصادقلة عليها بما 

يخدم الرياضة العراقية.
وأضلاف إنه تلم تأليف لجنة برئاسلة وكيل 
وزارة الشلباب والرياضلة وعضويلة ديوان 

املاليلة  ووزارة  االتحلادي  املاليلة  الرقابلة 
واألمانلة العاملة ملجللس اللوزراء ورئيس 
اللجنلة األوملبيلة قاملت بمراجعلة وضلع 
ضوابط وآليات رصف منحة اللجنة األوملبيَّة 

صة يف قانون املوازنة. املُخصَّ
صة  ت إدارة املنحلة املُخصَّ وأشلار إىل أنه تمَّ
للجنلة األوملبيلة اللواردة يف موازنلة 20١9 
ملن قبل اللجنة املؤلفلة بموجب القرار )60 
لسلنة 20١9( املُعلدَّل بلجنلة القلرار)١40 
لسلنة 20١9( التي اتخذت )26( قراراً، وبلغ 
مجملوع املباللغ املرصوفة للجنلة األوملبية 
 )4,453,275,000( قبلهلا  ملن  الوطنيلة 
مليارات دينار، علماً أنه لم تتم تسوية أعداد 
كبرية من السللف املرصوفة من قبل اللجنة، 

رغم انتهاء السنة املالية. 
واختتملت الدائلرة تقريرهلا بالتأكيلد عى 
أهميلة قيلام وزارتلي الشلباب والرياضلة 
واملالية بتحديد اآلليات املائمة لتقديم املنحة 
الحكومية لاتحادات الرياضية مبارشًة بعد 
قيام مجللس اللوزراء بإصدار القلرار )24 
لسلنة 2020(، اللذي ألغى بموجبله اللجنة 

املؤلفة بالقرار )١40 لسنة 20١9(.

احلشد ينفذ تفتيشا غرب األنبار ويرفع 820 عبوة ناسفة شرق املوصل

خلية األزمة ختصص رقماً جمانياً للتواصل بشأن الفريوس  

عمليات الفرات األوسط تعلن إنطالق عملية أمنية واسعة يف صحراء كربالء

الصحة النيابية تقرتح متديد العطلة الربيعية بسبب “كورونا“

النزاهة تضبط تالعباً وتزويراً مبلكية عقار بقيمة 3 مليارات دينار يف البصرة
كشفت عن تقريرها حول مزاعم التالعب بأموال اللجنة األوملبية 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت امانة بغداد استنفار جهودها للتعاون مع الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة 
للوقاية من فريوس كورونا. من جانب اخر، أعلنت االمانة، امس، عن فتح شارع مغلق 
منذ سلنة 2004 غربي العاصملة، بينما أعلنت أمانة بغداد قطلع مجرس الزهور غرب 

بغداد ألغراض الصيانة.
وذكرت االمانة يف بيان لها أنها »تعتذر عن استقبال املراجعن لدوائرها كافة عدا طلبات 
الشكاوى املتعلقة بالشأن الخدمي حفاظا عى سامة املواطنن من فايروس كورونا«.
واغلقت االمانة »املتحف البغدادي واملسلابح واملتنزهات ومدن االلعاب التابعة لها عما 

بالتوجيهات املركزية للوقاية من فريوس كورونا«.
من جانب اخر، أعلنت امانة بغداد، امس الثاثاء، عن فتح شارع مغلق منذ سنة 2004 

غربي العاصمة.
وقاللت األمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسلخة منه، إن “الجهلد الهنديس واآليل الخاص 
بأمانة بغداد، وبمتابعة مكتب امن بغداد، بارش رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشلارع 
اللذي يربلط الطريق الرسيلع صاح الدين من جهلة تقاطع مركز رشطلة حي العامل 

بشارع مسلم بن عقيل ) الشارع الرئييس لحي الجهاد (”.
وأضلاف البيان أن “املاكات البلديلة والخدمية قامت بحملة لتنظيلف وتأهيل املنطقة 

املحيطة بالشارع املغلق منذ ١6 سنة”. 
بينملا أعلنت أمانلة بغداد قطع مجرس الزهلور غرب بغداد ألغلراض الصيانة. وذكرت 
االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسلخة منه، ان »دائرة املشاريع، احدى ماكات االمانة، 
بارشت امس الثاثلاء، بقطع مجرس الزهور، ولجانب واحد }تحديداً جانب الذهاب من 

شارع ١4 رمضان باتجاه منطقة االسكان{«.
وبينلت ان »العمل يتضمن صيانة مفاصل التمدد العرضيلة مع تعويض املفقود منها، 
وتحشية اسلفل وجانبي املفصل بااليبوكيس مع تقوية املناطق الضعيفة، واعادة صب 
املناطق املتررة وبنوبات عمل تستمر عى مدار الساعة، وبالتنسيق مع مديرية املرور 

العامة«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنلت وزارة الداخلية، امس الثاثاء، عن 
اعتقال متهملن بقتل احد منتسلبيها يف 

بغداد.
وقاللت اللوزارة يف بيان تلقلت »الزوراء« 
نسلخة منه: ان »قلوة من مكتلب البياع 
يف مديريلة مكافحة اجرام بغلداد التابعة 
اىل وكاللة اللوزارة لشلؤون الرشطلة يف 
وزارة الداخليلة، تمكنت من إلقاء القبض 
على متهمن اثنلن يف جانلب الكرخ من 
العاصملة بغلداد، لقيامهلم بقتلل احلد 
منسلوبي مديريلة املن وسلامة وزارة 

الداخلية«. 
واضافت انه »بعد التعمق معهما بالتحقيق 
اعرتفلا بإطاق النار من سلاح مسلدس 
كاتم للصلوت بدافع جنائلي، عندما كانا 
يستقان دراجة نارية وبمساعدة شخص 
يسلتقل عجلة نوع شوفرليت قامت بنقل 
الجنلاة اىل دارهلم بعلد تنفيلذ جريمتهم 
النكراء، حيث ضبط عدة اسللحة واعتدة 
وملواد مختلفلة يف دار القتلله تلم عرض 
اوراقهم التحقيقية عى القايض املختص، 
فقلرر توقيفهم عى وفق احكام املادة ) 4 

ارهاب («.

بغداد/ الزوراء:
اعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، امس الثاثاء، اسلتمرار تنفيذ اعمال التعقيم والتعفيري 
لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار فريوس كورونا والحفاظ عى سامة ركابها .

واوضلح: اسلتنادا للبيان الصادر من لجنلة االمر الديواني رقم 55 لسلنة 2020 وعما 
بأحلكام امللادة 46 من قانلون الصحة العام رقم 88 لسلنة ١98١، تلم تنفيذ اجراءات 

وقائية مشددة عى طائرات الناقل الوطني حفاظا عى سامة وارواح مسافرينا .
واشلار اىل: ان هذه االجراءات تشلمل تعقيم جسم الطائرات من الداخل والخارج بما يف 
ذلك قمرة القيادة ومقاعد الركاب والجيوب وأنظمة الرتفيه بالطائرة ومنظومة التكييف 
والتهويلة تعفرياً عميقاً، وذلك عى وفق االسلس واللوائح الصحيلة العاملية، وبإرشاف 

كادر تخصيص لضمان سامة املسافرين للوقائية من انتشار فريوس كورونا. 
يذكر ان وزارة النقل شلكلت خلية ازمة طارئة لبحث واتخاذ سلسلة اجراءات احرتازية 

تفاديا ألية مشاكل ومخاطر تقع يف الفرتة القادمة.

أمانة بغداد تغلق املتحف البغدادي 
واملسابح واملتنزهات بسبب »كورونا«

الداخلية تلقي القبض على متهمني 
بقتل أحد منتسبيها يف بغداد

النقل: استمرار تعقيم طائرات 
اخلطوط اجلوية إحرتازاً من “ كورونا “

بغداد/ الزوراء:

اعلن مدير شبكة الحماية االجتماعية يف ذي 

قار، رعد عزيز اليارسي، امس الثاثاء، عن 

اطاق الدفعة االوىل من راتب املعن املتفرغ 

 ضمن عام 2020 للمستفيدين باملحافظة. 

وقال اليارسي يف ترصيح صحفي إن “هيئة 

رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات الخاصة يف 

وزارة العمل والشلوؤن االجتماعية  اطلقت 

رصف رواتلب املعن املتفرغ للمسلتفيدين 

املتسللمن سلابقا لشلهري كانون الثاني 

وشباط كدفعة اوىل ضمن العام 2020”. 

 واشلار اىل انه “بإمكان املسلتفيدين تسلم 

مسلتحقاتهم املاليلة علن طريق املاسلرت 

كارد من خال مصارف الرافدين والرشليد 

 وآشور”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مؤسسلة الشلهداء، امس الثاثاء، التوصل 
اىل مواقلع ملقابر جماعية تعود للكرد الفيلين. من 
جانبه، كشف مكتب حقوق االنسان يف دياىل، امس 
الثاثاء، عن انطاق عملية جديدة للبحث عن املقابر 

الجماعية لضحايا االرهاب داخل املحافظة.
وذكر بيلان ملؤسسلة الشلهداء تلقت »اللزوراء« 
نسلخة منه: »بعد جهد جهيد، اسلتطاعت كوادر 
دائرة شلؤون وحمايلة املقابر الجماعيلة التابعة 
ملؤسسلة الشلهداء، تحليل بعض الصلور الجوية 
ومقاطعتهلا ملع معلومات متوفلرة لديها، حيث 
تلم التوصل إىل علدة مواقع ملقابلر جماعية تعود 
لضحايلا الكلرد الفيليلن وضحايلا جرائم حزب 

البعث«.
وأضاف »بتوجيه مبارش من قبل رئيس املؤسسة، 
كاظم عويد، تم تشلكيل فريق برئاسلة مدير عام 
دائرة املقابر، ضياء كريم الساعدي، وكوادر الدائرة 

إلعداد املخططات واملرتسمات وتثبيت االحداثيات 
الخاصة بتلك املواقع«.

وبن انه »سليتم إدخال هذه املواقع ضمن خطط 
الدائلرة لفتحهلا يف أرسع وقت ممكلن حال توفر 

التخصيصات املالية الازمة لذلك«.
البيلان اىل ان »دائلرة املقابلر وفريقهلا،  ولفلت 
اكتشلفوا عددا كبلريا من املقابلر الجماعية خال 
السلنوات السابقة واىل اآلن، حيث تعود اىل ضحايا 
جرائلم النظلام الصداملي، واخريلات ارتكبتهلا 

عصابات القاعدة وداعش االرهابيين«.
من جانبه، كشلف مكتب حقوق االنسان يف دياىل، 
املس الثاثاء، علن انطاق عمليلة جديدة للبحث 
علن املقابلر الجماعيلة لضحايلا االرهلاب داخل 

املحافظة.
وقال مدير مكتب حقوق االنسلان يف دياىل، صاح 
مهلدي، يف ترصيلح صحفلي ان” مكتلب حقوق 
االنسلان بالتنسليق مع مؤسسة الشلهداء اطلق 

عملية بحث عن املقابر الجماعية لضحايا االرهاب 
ضمن خطة ممنهجة تهدف لبيان مصري العرشات 
من املفقودين الذين اليزال مصريهم مجهوال حتى 

اآلن«.
واضاف مهلدي ان” العملية سلتعمل عى متابعة 
ملف املقابر الجماعية التي حددت مسبقا او التي 
تتوفر معلومات عن وجودها لدى االجهزة االمنية، 
باالضافلة اىل دعلوة االهايل يف املناطلق التي كانت 
ملتهبة يف االباغ عن أيلة معلومات متوفرة يمكن 
ملن خالها اسلتدالل علن اماكن مقابلر جديدة 
تعطلي فكرة اكرب عن مصري العرشات ممن فقدوا 
يف دواملة االضطرابات االمنية خاصلة التي برزت 

بعد 2006 او 20١4.
يذكلر ان العلرشات ملن اهايل ديلاىل فقلد اثرهم 
يف االضطرابلات االمنية خلال السلنوات املاضية 
بعضهلم تم االسلتدالل عليله يف مقابلر جماعية 

والبعض االخر اليزال مصريه مجهوال.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية، 
امس الثاثاء، القبض عى احد أعضاء 
عصابة تتاجر باملخلدرات يف محافظة 
االنبلار. ملن جهلة متصللة، أصدرت 
محكملة جنايلات النجلف االتحاديلة 
أحكاملا مختلفلة بحق مدانلن اثنن 
عن جريمة املتاجلرة باملواد املخدرة يف 

قضاء الكوفة .
وذكرت مديرية االستخبارات العسكرية 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، أن 

»مفارز شعبة االستخبارات العسكرية 
يف الفرقلة السلابعة، وبالتعلاون ملع 
اسلتخبارات الفوج الثالث لواء املشاة 
29 ومكتب التحقيق القضائي ملحكمة 
تحقيلق هيلت، تمكنلت ملن اخرتاق 

عصابة تتاجر بالحبوب املخدرة«.
وأضاف أن »املفلارز القت القبض عى 
جميع افلراد العصابلة يف منطقة حي 
العمال بقضاء هيت -االنبار، وضبطت 
بحوزتهلم كمية من الحبلوب املخدرة، 
وقلد تملت احالتهم للقضلاء بموجب 

املادة ١4 مخدرات«.
من جهلة متصللة، أصلدرت محكمة 
جنايلات النجلف االتحاديلة أحكاملا 
مختلفة بحق مدانن اثنن عن جريمة 
قضلاء  يف  املخلدرة  بامللواد  املتاجلرة 

الكوفة .
وذكلر بيلان ملجللس القضلاء األعلى 
“امللدان  أن  منله،  »اللزوراء« نسلخة 
بعدملا  املؤبلد  بالسلجن  أديلن  األول 
ضبطلت بحوزتله عى 38 كيللو غرام 
من ملادة االمفيتامن املخدرة، إضافة 

إىل 226 قرصلا طبيا تحتوي عى مادة 
االمفيتامن املخدرة«.

وأضاف ان “املدان الثاني أدين بالسجن 
ملدة 8 سلنوات بعدما ضبطت بحوزته 
١90 غراما من ملادة املثيل امفيتامن 

املخدرة “.
وأشلار البيلان إىل أن “املحكمة وجدت 
األدللة كافيلة لتجريلم املدانلن وفقا 
ألحكام املادة 28 ملن قانون املخدرات 
لسلنة   50 رقلم  العقليلة  واملؤثلرات 

 .”20١7

ذي قار  تطلق رواتب 
املعني املتفرغ ألكثر من 

11 ألف مستفيد 
مؤسسة الشهداء تعلن التوصل ملواقع مقابر مجاعية للكرد الفيليني  

االستخبارات خترتق عصابة تتاجر باملخدرات وتعتقل أفرادها يف األنبار

دياىل تبدأ عملية للبحث عن مقابر ضحايا اإلرهاب 

جنايات النجف تسجن مدانني باملواد املخدرة
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مؤشرات مواجهة أزمة اقتصادية كبرية  الدوالر يسجل صعودا طفيفا يف 
البورصة احمللية  

البنك املركزي يبيع 216 مليون دوالر 
يف مزاد العملة 

بغداد/ الزوراء:
س�جلت أس�واق العمل�ة األجنبي�ة 
يف بغ�داد، ام�س الثالث�اء، املواف�ق 
بس�عر  ارتفاع�اً   ،)3/3/2020(
مقاب�ل  األمريك�ي  ال�دوالر  رصف 
الدينار العراقي. وجاءت أسعار بيع 

ورشاء ال�دوالر رشكات الصريف�ة، 
كاآلتي: س�عر البيع للدوالر الواحد 
1210 دنان�ري، أي 121 أل�ف دينار 
للمائ�ة دوالر. أم�ا س�عر ال�راء 
لل�دوالر فس�جل 1200 دين�ار، أي 

120 ألف دينار للمائة دوالر.

بغداد/ الزوراء:
واصلت مبيعات البنك املركزي 
بالرتاج�ع،  العراق�ي يف م�زاد 
امس الثالثاء، ووصلت اىل 216 
مليون دوالر يف مزاد بيع العملة 
األجنبي�ة، بع�د ان س�جلت يف 

مزاد امس 210 مليون دوالر.
وأظهرت بيانات البنك املركزي 
البي�ع  »إجم�ايل  إن  العراق�ي 
النق�دي منها بل�غ 24 مليون 
دوالر.  ال�ف  و720  دوالر، 
أم�ا إجم�ايل البي�ع ألغ�راض 
الخ�ارج  يف  االرص�دة  تعزي�ز 

اعتمام�دات(، فبلغ  )حواالت، 
وإجم�ايل   ،191.675.877
س�جل  الكلي�ة  املبيع�ات 

.216.395.877
ولفت اىل ان »س�عر بيع املبالغ 
املصارف  لحس�ابات  املحول�ة 
يف الخ�ارج }1190{ دينار لكل 
دوالر، وهو سعر البيع النقدي 
إن  املرك�زي  وق�ال  نفس�ه«. 
املبيع�ات املنفذة بم�زاد امس 
ه�ي نتائج نافذة بي�ع العملة 
األجنبية لليوم االربعاء املوافق 
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اندبندنت عربية/ متابعة الزوراء:
س�يكون عىل رئيس ال�وزراء املقبل يف 
العراق مواجهة أزمة اقتصادية كبرية، 
بس�بب العجز املقل�ق يف واردات البالد 
املالي�ة عن تغطي�ة النفق�ات املتوقعة 
أن  ومعل�وم  الج�اري..  الع�ام  خ�الل 
االقتص�اد العراق�ي يعتمد ع�ىل النفط 
بشكل أسايس، إذ تشّكل عوائد البرتول 
نح�و 95 يف املئ�ة م�ن قيم�ة اإلنف�اق 

الحكومي السنوي.
وعىل الرغ�م من انقضاء ش�هرين من 
ع�ام 2020، ف�إن الربمل�ان ل�م يصّدق 
حتى اآلن عىل موازنة البالد الس�نوية، 
م�ا يعن�ي أن اإلنف�اق الحكومي يجب 
أن يك�ون مقّيداً، لكن ه�ذا األمر ليس 
مؤكد الحدوث يف ظ�ل فوىض القوانني 
وتداخ�ل الصالحيات وغي�اب الرقيب. 
وكش�فت وثيقة حكومي�ة صادرة عن 
وزارة املالية العراقية، الش�هر املايض، 
عن »وجود عج�ز كبري«، يصل إىل نحو 
45 مليار دوالر أمريكي يف موازنة العام 

الحايل »ال يمكن تغطيته«.
وقف فوري ألية عالوات

الوثيقة الت�ي اّطلعت عليها »اندبندنت 
م�ن  ع�دد  إىل  واملوجه�ة  عربي�ة«، 
مؤسس�ات الدولة، تقرتح وقفاً فورياً 
املوظف�ني،  روات�ب  يف  ع�الوات  ألي�ة 
وتجمي�د جمي�ع معام�الت تعوي�ض 
املترضري�ن ألي س�بب كان، وه�و ما 
أثار مخاوف بشأن قدرة الحكومة عىل 

اإليفاء بالتزاماتها املالية.
كم�ا تق�رتح الوثيق�ة أيض�اً »تجميد 
جمي�ع الع�الوات والرتفيعات يف جميع 
مفاص�ل الدول�ة«، ب�دًءا م�ن مطل�ع 

العام الح�ايل، وهي بقيمة نحو ثمانية 
ملي�ارات دوالر، و«اعتب�ار أي إج�راء 
بالتعاق�د باط�اًل، م�ا ل�م يغ�ّط بقرار 
م�ن مجلس ال�وزراء، وإيق�اف جميع 
إجراءات تعويض املفصولني سياسياً يف 

مؤسسات الدولة املدنية والعسكرية.
إجراءات حكومية غري مدروسة

الت�ي  األس�باب  الوثيق�ة  ت�رح  وال 
دعت إىل زي�ادة اإلنفاق الحكومي نحو 
املس�توى الذي يش�ّكل مثل هذا العجز 
املخي�ف، لكن متخّصص�ني يف مجاالت 
اقتصادية يلومون إج�راءات حكومية 

غري مدروس�ة، نجم عنها تشغيل آالف 
العاطلني يف إطار خطة عاجلة الحتواء 
االحتجاجات الش�عبية الواس�عة التي 
انطلقت يف البالد من�ذ أكتوبر )ترين 

األول( املايض، وتستمر حتى اآلن.
خاص�ة  حكومي�ة  مص�ادر  وأبلغ�ت 
ب�أن  بغ�داد  يف  عربي�ة«  »اندبندن�ت 
املس�تقيل،  ال�وزراء  رئي�س  حكوم�ة 
عادل عبد املهدي، س�ارعت إىل توظيف 
ح�وايل نصف مليون عاط�ل عن العمل 
خالل األش�هر الثالثة التي تلت انطالق 
االحتجاج�ات، من دون وج�ود حاجة 

فعلية لخدماتهم يف مؤسس�ات الدولة، 
وال تخصيصات تكفي تغطية رواتبهم 
يف الخزين�ة العام�ة. ويف الع�ادة تدور 
املوازنات الس�نوية للعراق يف أجواء ال� 
100 ملي�ار دوالر كل ع�ام، م�ا يعن�ي 
أن قيمة العج�ز يف موازنة 2020 يصل 
إىل ح�وايل نص�ف ال�واردات، وه�و أمر 
ل�م يس�بق حدوثه حت�ى خ�الل أزمة 
انخفاض أس�عار النفط خ�الل عامي 

2015 و2016.
مرع�ون يف الربملان العراق�ي اّطلعوا 
عىل الوثيق�ة، طالبوا الحكومة بتجنب 

املس�اس بروات�ب املوظفني، الت�ي ُتعدُّ 
الركن األس�ايس لالستقرار االقتصادي 

يف الداخل.
العجلة املحركة لالقتصاد

ومع وجود حوايل سبعة ماليني شخص 
بني موظف مدني وعسكري ومتقاعد، 
ومس�تفيد ألن�ه عاطل أو عاج�ز، ُتعد 
الروات�ب التي تدفعها الحكومة العجلة 
املحّركة لالقتصاد الداخيل يف البالد، وأي 
مساس بها، قد يؤدي إىل هزات ال ُتحمد 
عقباها.. وعندما احتسبت وزارة املالية 
القيمة النهائية لرواتب املوظفني، تبني 
أنه�ا تبل�غ ح�وايل 48 ملي�ار دوالر يف 
العام، ما يعكس حجم الرتّهل الكبري يف 
الجهاز الوظيفي للدولة، مقابل س�وء 

الخدمات التي يقدمها.
دول�ة  ائت�الف  ع�ن  النائ�ب  وطال�ب 
القانون، محمد شياع السوداني، وزارة 
املالية بالبحث ع�ن أبواب إنفاق أخرى 
لس�ّدها، بعي�داً من روات�ب املوظفني، 
مح�ذراً م�ن مغبة أي »إجح�اف« يقع 

عىل هذه الريحة.
وال تقف مخ�اوف الحكوم�ة العراقية 
عند حد اآلثار التي تسّبب بها التشغيل 
العش�وائي للعاطل�ني به�دف احت�واء 
التظاه�رات، بل تمتد لتش�مل األرضار 
التي س�يرتكها فريوس »كورونا« عىل 
الص�ني التي تغطي بغ�داد حوايل 30 يف 
املئة% من حاجاتها البرتولية. ويتوقع 
مس�ؤولون يف وزارة النفط العراقية أن 
تنخفض ص�ادرات الب�الد النفطية اىل 
الصني بمع�دل مليون برميل يومياً، ما 
قد يعّمق حالة نقص الواردات، ويفاقم 

عجز املوازنة.

عجز هائل يف املوازنة العراقية وتراجع عوائد النفط وخماوف من آثار »كورونا«

بغداد/ الزوراء:
رشك�ة  قريب�ا  ت���ب���اش����ر 
االمل��ان��ي���ة  س��ي�م�ن�س 
ش���ب��ك��ات  ن�ص��ب 
ف���ي  ال�ذك�ي��ة  ال��ت��وزي���ع 
ع����دد م���ن امل��ن��اط���ق ف�ي 
ل�ل�ت�ق�ل�ي��ل  امل��ح��اف��ظ���ات 
م�ن ال�ط�اق�ة امل��ه��دورة، حسبما 
وق���ت  يف  الكهرب�اء،  وزارة  اعلن�ت 
ب�اش�رت ف�ي�ه م�الك�ات ال���وزارة 
تنفي�ذ م�ش��روع مل�د 36 خ��ط���ا 
موثوقي�ة  ل�ت�ع�زي��ز  ج��دي���دا 
شبكات النقل. وقال ال�ن�اط�ق ب�اس�م 
وزارة ال�كه�رب�اء، احم�د العبادي، إن 
»الوزارة، وبعد نجاحه�ا بالتعامل مع 
قطاع االنتاج من خ�الل اضافة طاقات 

جديدة، توجب عليها ان تقوم بالتوازي 
بالنه�وض بقطاع�ي النق�ل والتوزيع 
بالتزام�ن مع قط�اع االنت�اج باعتبار 
ه�ذه املفاصل يكمل احدهم�ا االخر«. 
ال�ن�ق��ل  »ق�ط�اع��ي  أن  وأض�اف 
وال�ت�وزي�ع عانيا م��ن االه��م��ال 
ال�ك�ب�ي��ر ل�ع�ق�ود ط�وي�ل�ة، م�ا 
دف��ع ال��وزارة اىل ال�روع بإع�ادة 
بس�بب  ذاتي�ة،  بجه�ود  تأهيلهم�ا 
محدودي�ة تمويل تلك املش�اريع م��ن 
ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة وق��ل��ة 
ال�ت�خ�ص�ي�ص��ات املالية«. وأش�ار 
الع�ب��ادي، إىل أن »ال���وزارة تمكنت 
م�ن اع�ادة تأهي�ل الخط�وط املدمرة 
يف عم�وم الب�الد واملب�ارشة بإضاف�ة 
خط�وط جديدة، من املقرر ان ت�دخ�ل 

ال�خ�دم��ة خ��الل امل���دة القليل�ة 
املقبلة لتسهم بفك االختناقات واملناورة 
يف توزيع الطاق�ة بعموم ال�ع�راق بما 
يضم�ن ع�دال�ة يف التوزي�ع«. واك��د 
ان »امل�الك��ات نجح�ت اي�ض�ا ف�ي 
اىل معظ�م  ايص�ال مغذي�ات جدي�دة 
املناط�ق والت�ي كان ابرزه�ا يف جانب 
الك�رخ، ال�ذي ارتفع م�ن 880 مغذي 
طاق�ة، اىل 1180 مغذيا، كما تم نصب 
44 محطة ثانوي�ة يف قاطع الرصافة، 
بينما اض�اف�ت نصب 23 محطة ف�ي 
قاطع كهرباء الصدر«. مؤكدا »ان هذه 
املش�اريع تأتي ضمن خط�ة ال�وزارة 
لتطوير قطاعي النقل والتوزيع ملواكبة 
الزي�ادة يف انتاج الطاقة وزيادة الطلب 
والنمو السكاني يف عموم البالد السيما 

وك��ش���ف  بغ�داد«.  العاصم�ة  يف 
ال��ع��ب��ادي ع��ن ان »م��ن ب��ني 
ال�خ�ط��ط املوضوع�ة لتطوير هذين 
القطاعني، االتفاق مع رشكة سيمنس 
االملاني�ة إلدخ��ال ش�بكات ت�وزي�ع 
ذك�ي��ة ل�ع�م�وم امل�ن�اط�ق، إذ ت�م 
ان�ت�خ��اب م�ن�اط��ق م��ن ق�ب�ل 
لنص�ب  امل��ذك���ورة  ال�ش��رك�ة 
ش�بكات ت�وزي�ع ذكي�ة ف�ي البرصة 
وميسان، للحد من الضائعات وخفض 
استهالك الطاقة«. واش����ار ال���ى 
ك����ان  االج������راء  »ه����ذا  ان 
م�ن�اط��ا ب�ش��رك�ات ال�خ�دم��ة 
اآلن  ه��ي  وال�ت��ي  وال�ج�ب�اي��ة 
إذ  ال�ت�ق�ي�ي��م،  ط���ور  ف���ي 
اق��دم���ت ال�����وزارة عىل فس�خ 

ال�ش��رك�ات،  بع�ض  م��ع  العق�ود 
وت�م ‘ل�زام ش��رك��ات ب�ت�ن�ف�ي�ذ 
ال��ش���روط، اب��رزه���ا ت�ق�ن�ني 
ال��ط��اق���ة  اس���ت��ه��الك 
ال�ض�ائ�ع��ات  م���ن  وال��ح���د 
وال��ت���ي ت�ب�ل�غ ف���ي ب��غ��داد 

وح��ده��ا ن�س�ب�ة 58 باملئة«.
واش�ار اىل ان »توجه الوزارة يركز عىل 
تقليل االعتم�اد عىل املوازنة، من خالل 
وض�ع آليات وح��ل���ول ج��ذري��ة 
ت�ت�م�ث�ل ف��ي اب���رز ج�وان�ب�ه�ا 
التعاقد م�ع ش��رك�ات عاملية رصينة 
لتطوي�ر قط�اع التوزيع واس�تحصال 
اجور االس�تهالك بعد حل االش�كاالت 
الت�ي رافق�ت تجرب�ة عق�ود الخدمة 

والجباية«.

الكهرباء تباشر نصب شبكات التوزيع الذكية يف احملافظات العراقية

بغداد/ الزوراء:
اعلن م�رصف الرافدي�ن ان عدد 
للمواطنني  املفتوحة  الحس�ابات 
وفئات اخ�رى يف فروع�ه ببغداد 
الثاني  واملحافظات خالل كانون 
توف�ري  حس�اب   1822 بلغ�ت 

وجاٍر.
وق�ال املكتب االعالمي للمرصف، 
يف بيان، تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: ان عدد الحس�ابات الجارية 
التي تم فتحها للمواطنني وفئات 

اخرى وصلت اىل 353 حس�ابا، يف 
حني بل�غ عدد حس�ابات التوفري 

للمواطنني اىل 1469 حسابا«.
مش�ريا اىل ان” املرصف مس�تمر 
يف فت�ح الحس�ابات للمواطن�ني 
يف  امواله�م  اي�داع  يف  الراغب�ني 
املرصف، والحص�ول عىل الفوائد 
وف�ق رشوط وضواب�ط وضعت، 
وبإم�كان زبائن امل�رصف زيارة 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  فروع�ه 

لالطالع عليها”.

بغداد/ الزوراء:
 أغلق س�وق العراق ل�أوراق املالية، امس 
الثالث�اء، مرتفع�ا بنس�بة )%0.11( عن 
الجلسة السابقة، وجاءت مؤرشات تداول 
سوق العراق لأوراق املالية ليوم امس عىل 
النحو اآلت�ي: بلغ عدد ال�ركات املدرجة 
103 رشكة، وبلغ ع�دد الركات املتداولة 
37 رشكة، بينما بلغ عدد االسهم املتداولة 
)2.143.152.754( س�هما، وبلغت قيمة 
االسهم )1.503.043.212( دينارا. واغلق 
م�ؤرش االس�عارISX 60  يف جلس�ة امس 
ع�ىل )467.02( نقط�ة مرتفع�ا بنس�بة 
)%0.11( عن اغالقه يف الجلس�ة السابقة 
البالغ )466.51( نقطة. وتم تداول اسهم 

)103( رشك�ة  اص�ل  )37( رشك�ة م�ن 
مدرجة يف الس�وق، واصبح عدد الركات 
املتوقف�ة بقرار م�ن هيئ�ة االوراق املالية 
لع�دم التزامه�ا بتعليمات االفص�اح املايل 
)24( رشكة . وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة 
من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 
النظامي )466.850( مليون سهم بقيمة 
دين�ار  ملي�ون   )157.282.380( بلغ�ت 
من خ�الل تنفيذ )31( صفقة عىل اس�هم 
رشك�ة رشكاتني.   بينما بلغ عدد االس�هم 
املباعة من املس�تثمرين غ�ري العراقيني يف 
الس�وق النظامي )46,419( مليون سهم 
بقيمة بلغت )129,525( مليون دينار من 
خالل تنفيذ )103( صفقات عىل اس�هم 6 

رشكات . وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من 
املستثمرين غري العراقيني يف السوق الثاني 
)760( الف س�هم بقيم�ة بلغت )1,824( 
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ صفقة 
واح�دة عىل اس�هم رشك�ة واح�دة. يذكر 
أن س�وق العراق لأوراق املالية اس�تخدم 
أنظمة التداول االلكرتوني واإليداع املركزي 
منذ ع�ام 2009، ويس�عى إلط�الق نظام 
التداول عرب االنرتنت للمستثمرين، وينظم 
خمس جلسات تداول أس�بوعياً من األحد 
إىل الخمي�س, وم�درج في�ه 102 رشك�ة 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناع�ة والزراعة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 

الرافدين: حسابات التوفري واجلاري 
للمودعني بلغت 1822 يف كانون الثاني

ارتفاع تداوالت سوق العراق لألوراق املالية

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتفعت أس�عار الذهب، ام�س الثالثاء، 
مع تنامي التوقعات بش�أن تيسري بنوك 
مركزية كربى للسياس�ات النقدية للحد 
م�ن اآلثار االقتصادية النتش�ار فريوس 

كورونا.
بتوقي�ت   0520 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينتش، ارتفع الس�عر الفوري للذهب 
0.5 باملئ�ة إىل 1598.59 دوالرا لأوقي�ة 
)األونص�ة( بع�د أن صع�د 0.4 باملئ�ة 
االثنني. وصعدت عقود الذهب األمريكية 

اآلجلة 0.4 باملئة إىل 1600.90 دوالرا.
وملح رئيس مجلس االحتياطي االتحادي 

ج�ريوم  األمريك�ي(،  املرك�زي  )البن�ك 
باول، ورئيس�ة البنك املركزي األوروبي، 
كريس�تني الج�ارد، إىل احتم�ال اتخ�اذ 

إجراءات يف األيام املاضية.
وعول املتعاملون يف األس�واق، االثني،ن 
عىل رهانات بأن يطبق املركزي األمريكي 
سياس�ات تحفيزي�ة قوية اعتب�ارا من 
الش�هر الجاري وس�ط تنامي املخاوف 

من األثر االقتصادي لتفيش املرض.
وُتقلص أسعار الفائدة املنخفضة تكلفة 
الفرص�ة البديلة لحي�ازة املعدن األصفر 

الذي ال يدر عائدا.
وق�ال، جيف�ري ه�ايل، محل�ل الس�وق 

ل�دى أوان�دا: إن الذه�ب يتب�ع حرك�ة 
األس�هم حاليا يف الوقت ال�ذي يعيد فيه 
املس�تثمرون تكوين مراكز بعد تسييلها 
لتغطية مراكز رشاء بالهامش يف أصول 
أخ�رى. مضيف�ا: أن انخف�اض عائدات 
أدوات الخزان�ة األمريكي�ة يدع�م أيضا 

أسعار املعدن األصفر.
وبالنس�بة للمع�ادن النفيس�ة األخرى، 
صعد البالدي�وم 0.9 باملئة إىل 2544.79 
دوالرا لأوقي�ة، وزاد البالت�ني 1.2 باملئة 
ارتفع�ت  ح�ني  يف  دوالرا،   871.01 إىل 
الفضة 1.1 باملئة مسجلة 16.91 دوالرا 

لأوقية.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
واص�ل النف�ط مكاس�به، ام�س الثالث�اء، 
بفض�ل توقع�ات بتبني بن�وك مركزية عىل 
األرجح إج�راءات تحفيز م�ايل ملواجهة أثر 
تفيش ف�ريوس كورون�ا، والتف�اؤل املتزايد 
حي�ال تخفيض�ات أك�رب إلنتاج أوب�ك هذا 
األس�بوع. وزاد خام برنت 56 سنتا للربميل 
للربمي�ل  دوالرا   52.46 إىل  باملئ�ة   1.1 أو 
بحلول الس�اعة 0756 بتوقي�ت جرينتش. 
الوس�يط  تكس�اس  غ�رب  خ�ام  وصع�د 

األمريكي 71 س�نتا ما يع�ادل 1.5 باملئة إىل 
47.46 دوالرا للربمي�ل. وارتفع�ت العق�ود 
اآلجلة للخامني أكثر من ثالثة باملئة يف وقت 
سابق من الجلس�ة. وتعاىف الخامان إىل حد 
م�ا خ�الل اليومني الس�ابقني بعد خس�ائر 
تجاوزت 20 باملئة من ذروة 2020 يف يناير/ 
كان�ون الثان�ي جراء م�ؤرشات عىل ضعف 
الطلب عىل الوقود بس�بب فريوس كورونا. 
ومع اس�تمرار املخاوف بش�أن الطلب عىل 
الخام، يدرس عدد من األعضاء الرئيس�يني 

يف أوب�ك خفض�ا أك�رب لإلنتاج ربم�ا بواقع 
مليون برميل يوميا. وكان االقرتاح السابق 

بخفض إضايف 600 ألف برميل يوميا.
وم�ن املتوق�ع أن تعل�ن أوب�ك وحلفاؤه�ا، 
فيم�ا يعرف بمجموعة أوب�ك+، تخفيضات 
أعم�ق لإلنتاج يف اجتماعهم يومي الخامس 
والسادس من مارس/ آذار يف فيينا. وكانت 
اإلنت�اج  اتفق�ت ع�ىل خف�ض  املجموع�ة 
بواقع 1.7 ملي�ون برميل يوميا حتى نهاية 

مارس/ آذار.

الذهب يرتفع بفضل رهانات على حتفيز نقدي عاملي

النفط يواصل مكاسبه وسط تفاؤل جبهود منسقة 
ملكافحة »كورونا«

جمهورية العراق                    العدد:1131/ش/2020
مجلس القضاء االعىل             التاريخ:2020/3/2                                   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليها )شيماء خورشيد شاكر(
م/تبليغ

قاَم املدعي )حس�ام ثجيل حس�ني( الدع�وى الرعية 
املرقمة اعاله والذي يطل�ب فيها الحكم بتفريق الطالق 
الرجع�ي وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
املرافعة املوافق 2020/3/11 الس�اعة التاسعة صباحاً 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
سمري نارص محيسن

جمهورية العراق                    العدد:1087/ش/2020
مجلس القضاء االعىل             التاريخ:2020/3/2                                        

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليه )عباس ابراهيم يارس(

م/تبليغ
قام�ت املدعية )اثم�ار حامد يارس( الدع�وى الرعية 
املرقم�ه اع�اله والت�ي تطل�ب فيه�ا الحك�م بالتفريق 
القضائي  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
املرافعة املوافق 2020/3/11 الس�اعة التاسعة صباحاً 
وعن�د عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
باسم فريد حسن

جمهورية العراق                                                                                                              العدد: 684/ب/2018
مجلس القضاء االعىل                                                                                                       التاريخ 24 / 2 /2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

اعالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية  وعن طريق  املزايدة العلنية  العقارات  ذات التسلسالت )1/357 و28 و29 و30 
و31 سويج( وخالل خمسة عر يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر واذا صادف يوم الخامس عر عطلة رسمية  
ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عر ظهرا يف قاعة  محكمة  البداءة فعىل الراغبني بالراء الحضور  
يف املكان  والزمان املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق مع رس�م تسجيل  

العقاري بنسبة 3% وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الركاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
حسني عبد حاتم

االوصاف:
العقار االول 357/1 سويج:

)1( عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية خلفي عىل شارع تجاري مع توفر كافة 
الخدمات. 2( مس�احة العق�ار  3.94.24م2 )3( القيمة املقدرة للعقار 274,000,000 مائتان واربعة وس�بعون 

مليون دينار فقط.
العقار الثاني 30 سويج:

 )1( عب�ارة ع�ن ارض خالي�ة من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية عىل ش�ارع تج�اري مع توفر كافة 
الخدمات. )2( مس�احة العقار 24,24 م 2 .)3( القيمة املقدرة للعقار22,000,000 اثنان وعرون مليون دينار 

فقط. 
العقار الثالث 31 سويج:

)1( عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة 
الخدم�ات. )2( مس�اح العق�ار 20,35 م2. )3( القيم�ة املقدرة للعقار 19,000,000 تس�عة ع�ر مليون دينار 

فقط. 
العقار الرابع29 سويج:

)1( عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة 
الخدمات. )2( مساحة العقار 10,80 م 2. )3( القيمة املقدرة للعقار 9,000,000 تسعة ماليني دينار فقط. 

العقار الخامس 28  سويج:
)1( عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة 
الخدمات. )2( مساحة العقار 9,73 م 2. )3( القيمة املقدرة للعقار8,000,000 ثمانية ماليني دينار فقط. 
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عفو رئاسي عن صباح رضا 
وستار زوير

بغداد/ متابعة الزوراء
أصدر رئيس الجمهورية، برهم صالح، مرسوماً جمهورياً إلعفاء عضوين من االتحاد 

املستقيل لكرة القدم، بعدما أصدر القضاء حكماً بحبسهما ملدة عام ونصف العام.
وكان القضاء قد أصدر قراراً بس�جن أمني رس اتحاد الكرة صباح رضا، ورئيس لجنة 
االستئناف ستار زوير، بتهمة تزوير أوراق ترشح النجم الدويل السابق عدنان درجال، 

وتزوير أوراق تخص انتخابات اتحاد الكرة.
وج�اء العف�و بعد اتفاق ب�ني كتلة املعرتضني واتح�اد الكرة عىل تقدي�م العفو مقابل 

استقالة اعضاء االتحاد.

أصفر وأمحر

منتخب األشبال يتفوق على مشروع البطل األومليب خبماسية وديا 

عودة: منحة الرياضيني األبطال والرواد لن تتأخر جمدداعلي عبد اجلبار: اجلماهري ملح الدوري ولكن حياة الناس أهم

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف مدرب النفط، يحيى علوان، عن سعيه للرتبع عىل عرش صدارة 
ال�دوري عندم�ا يالقي الح�دود اليوم األربع�اء يف الجول�ة الرابعة من 
املس�ابقة.وقال علوان: “ان عن�وان مباراتنا أمام الح�دود هو صدارة 
الدوري يف ظل انتظار فريق القوة الجوية صاحب القمة حاليا، وبالتايل 
فرصتنا قائمة بخطف نقاط مواجهة اليوم”.وبني: “الالعبون يدركون 
أهمية املباراة وتحدثنا عن قيمتها ونقاطها الثالث التي ستمنح النفط 
فرصة تصدر الئحة الرتتيب، وجميع الالعبني متحفزون لتقديم مباراة 
تليق باس�م النادي وتوازي طموحنا”.وأش�ار: “الحدود ليس بالفريق 
السهل بل عىل العكس فهو خصم عنيد وقادم من فوز ثمني عىل نفط 
الوس�ط، ويف رصيده 6 نق�اط، لكننا نراهن عىل ملعبنا حيث س�تقام 
املباراة، وعىل طموحنا واندفاع العبينا لتقديم مواجهة مهمة س�تغري 
م�ن ترتيبن�ا يف الالئحة”.يذكر إىل أن النفط يمتل�ك 7 نقاط من فوزين 
وتعادل، خلف الق�وة الجوية املتصدر بفارق نقطتني.ومن جانبه، أكد 
مساعد مدرب فريق الحدود، مسلم كريم، ان الجهاز الفني راض تمام 
الرض�ا ع�ىل اداء الفريق يف املباريات الثالث الس�ابقة من عمر الدوري 
املمتاز.وقال كريم إن “النقاط الست التي حققها الفريق من مباراتني 
ام�ام نفط الجنوب ونفط الوس�ط جاء فيها الفوز بش�كل متتاٍل تعد 
عام�ال ايجابيا للفريق، وس�تكون خري دافع معنوي نب�دأ فيه الدوري 
ه�ذا العام”.واضاف ان “الفريق جاه�ز ملباراة اليوم امام فريق النفط 
البغ�دادي يف املباراة التي س�تكون ضمن منافس�ات الجول�ة الرابعة، 
وه�ي تلعب عىل ملعب النفط، لكن فريقنا جاه�ز لهذه املباراة لتأكيد 

ان النتائج التي تحققت ليست محل املصادفة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد، عادل نعمة، مدرب الصناعات 
الكهربائي�ة، أنَّ مواجه�ة الي�وم 
أم�ام أربي�ل ال تقبل األع�ذار، بعد 
أن تجاوز الفريق البداية البطيئة، 
البدن�ي،  الجان�ب  اكتم�ال  بع�د 
والفري�ق مطالب بنتيج�ة جيدة.

وقال نعمة: “مواجهة أربيل مهمة 
لنا، وال توج�د أعذار بعدما طوينا 
البداية املرتبكة، التي كان مربرها 
عدم جاهزية الفري�ق بدنًيا، لكن 
بع�د م�رور 3 جوالت ب�ات وضع 
نس�بًيا”.وأضاف  جي�د  الفري�ق 
“الف�وز يف املب�اراة املاضي�ة عىل 

نفط ميسان، منح الالعبني دفعة 
معنوية ملواصل�ة النتائج الطيبة، 
وبالت�ايل مب�اراة أربي�ل تح�ٍد لنا 
ملواصلة النتائج الجيدة، واالرتقاء 
يف الئح�ة الرتتيب”.وأش�ار إىل أن 
“املب�اراة ال تخل�و م�ن الصعوبة 
حيث س�يلعب أربيل بملعبه، كما 
يض�م الفري�ق مجموع�ة جي�دة 
م�ن الالعبني، وتع�رض يف الجولة 
املاضي�ة للخس�ارة، لذلك يس�عى 
لن  املب�اراة  للتعوي�ض، وبالت�ايل 
تك�ون س�هلة”.يذكر أن أربيل يف 
رصيده 6 نقاط، فيما يبلغ رصيد 

الصناعات الكهربائية 3 نقاط.

مدرب النفط: مباراة اليوم أمام 
احلدود عنوانها الصدارة

التظاهرات وراء توقف العمل مبشروع 
ملعب الناصرية األومليب

عادل نعمة: ال أعذار للصناعات 
يف مواجهة أربيل

بغداد / الزوراء
احتض�ن ملع�ب م�روع البط�ل االوملب�ي 
املب�اراة التجريبي�ة ب�ني منتخ�ب االش�بال 
واكاديمي�ة م�روع البط�ل، حي�ث تفوق 
منتخ�ب االش�بال بنتيج�ة خمس�ة اهداف 
مقابل هدفني، وجاءت االهداف بإمضاء كل 
من عبدالل�ه احمد وحس�ني فاهم، بهدفني 
ل�كل واح�د منهم�ا، ومحمد حي�در بهدف 
واحد. وأرشك الجهاز الفني للمنتخب اغلب 
الالعب�ني من اج�ل االطالع عىل مس�تواهم 
وتحضرياته�م اىل املباري�ات املقبل�ة، فضال 

عن الوح�دات التدريبية املنتظمة خالل ايام 
االسبوع.وقدم املدرب، حسن كمال، شكره 
وتقدي�ره اىل جميع الالعب�ني عىل ما بذلوه 
م�ن جهد كب�ري يف املباراة، فض�الً عن االداء 
والنتيج�ة. وقال: همنا لي�س النتيجة بقدر 
م�ا نفكر بكيفية بناء جيل ملس�تقبل الكرة 
العراقية، نعم لدينا مواهب وطاقات واعدة، 
وتهيئته�م  بصقله�م  نس�تمر  ان  ويج�ب 
بالش�كل الصحي�ح، م�ا يحتاج�ه املنتخب 
خ�الل الفرتة املقبل�ة هو الدع�م واالهتمام 

بهذه الفئة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أك�د مدي�ر ع�ام دائرة الش�ؤون الهندس�ية 
والفني�ة يف وزارة الش�باب والرياض�ة، نجم 
عبد الواحد، أن معوق�ات إدارية وأمنية أدت 
إىل توقف العمل بملعب النارصية األوملبي، إذ 
أحالت الوزارة املروع لركة »س�ار اورو« 
الفرنسية، واستؤنف العمل به العام املايض.

وق�ال عب�د الواحد يف بي�ان ل وزارة الش�باب 
والرياض�ة إن »الرك�ة أوقف�ت العم�ل يف 
امل�روع يف األول من تري�ن األول من عام 
٢٠١٩، بس�بب عدم إكمال األمور اإلدارية يف 

قس�م العقود لتوقيع ملح�ق العقد، وبالتايل 
ال ب�د أن تكمل الركة اإلج�راءات القانونية 
ليتم اس�تئناف العمل«.وأضاف أن »ما مرت 
به محافظ�ة ذي قار من أوض�اع أمنية غري 
مس�تقرة وقطع الطرق بس�بب التظاهرات 
أس�هم أيضاً بتوقف امل�روع«. موضحاً أن 
»ال�وزارة تس�عى، ومن خ�الل متابعة وزير 
الش�باب والرياضة، إىل تجاوز هذه العقبات 
واستئناف العمل باملروع خالل املدة املقبلة 
ليك�ون امللعب عىل أت�م الجاهزي�ة تحضريا 

لالستحقاقات الرياضية«.

بغداد/ متابعة الزوراء 
علق املدرب املس�اعد لنادي القوة 
الجوي�ة، ع�ي عب�د الجب�ار، عىل 
ق�رار من�ع دخ�ول الجماهري اىل 
املالعب للحد من انتش�ار فريوس 
كورونا. مبين�اً: أن الجماهري هي 

ملح الدوري والالعب رقم واحد.
وق�ال عبد الجب�ار إن “الجماهري 
مل�ح الدوري والالع�ب رقم واحد 
ولكن حياة املواطنني اهم، وهناك 
ربم�ا حلول اخر،ى مثال املباريات 
الجماهريية تكون بال جمهور النه 

سيكون هناك احتكاك قوي”.
واض�اف: “لك�ن م�ن املمك�ن ان 
لفري�ق  تك�ون هن�اك مباري�ات 

جماه�ريي م�ع فري�ق مغم�ور 
وادخ�ال الجماه�ري خالله�ا ل�ن 
يكون مؤث�راً يف الصحة من خالل 
اتخاذ اج�راءات تعقيمية وتباعد 

يف صفوف الجماهري”.
وبني أن “عىل املؤسس�ات املعنية 
وضع الحل�ول املناس�بة بدالً من 
الجماهري بش�كل نهائي”.  من�ع 
ظه�ر  “عندم�ا  ان�ه  إىل  مش�رياً 
الف�ريوس لم يك�ن لل�وزارة دور 
دور  هن�اك  وكان  لالتح�اد،  وال 
بخصوص  للتثقي�ف  للرياضي�ني 
هذا املوض�وع، ولك�ن يوجد دور 
يجب ان تختص به وزارة الشباب 
ون�زوالً  واالتح�اد  والرياض�ة 

باالندية واداراته�ا ألجل مواجهة 
الفريوس”.

وتاب�ع أن “القرار خص الجمهور 
فقط، ولكن هن�اك يجب ايضاً ان 
تكون اجراءات بخصوص الالعبني 
واالندية، وكذلك الرياضات االخرى 

ليست كرة القدم فقط”.
واوضح أنه “ال يوجد أي تنس�يق 
ل�وزارة الش�باب والرياض�ة م�ع 
وزارة الصحة بش�أن الوقاية من 
ف�ريوس كورونا”. مبين�اً أنه “ال 
يج�ب تهويل ما يج�ري يف العراق 
بسبب كورونا، ما حصل يف الصني 
وإيران لم يحصل يف العراق، يجب 

فقط أن ال نهول األمر”

بفداد/ متابعة الزوراء
اك�د مدير عام الدائ�رة االدارية 
ب�وزارة  والقانوني�ة  واملالي�ة 
ش�اكر  والرياض�ة،  الش�باب 
محمد عودة، ان تأخرنا برصف 
املنح للرياضيني االبطال والرواد 
يع�ود باالس�اس اىل اج�راءات 
عن�د  ويحص�ل  املالي�ة،  وزارة 
بداية كل عام بسبب عدم اقرار 
املوازنة، ويتم الرصف بنسبة ) 
1 اىل 12 ( لح�ني اق�رار املوازنة  
وهذا االجراء يوقعنا بمش�اكل 
كثرية بسبب محدودية الرصف 
وع�دم وجود س�لف تش�غيلية 
وزارة  ان  اىل:  مق�ررة. مش�ريا 

الشباب والرياضة شكلت لجنة 
خاص�ة بداية  الش�هر الحايل يف 
الدائ�رة املالي�ة س�تتوىل جميع 
باالبطال  الخاص�ة  االج�راءات 
وال�رواد، وس�يتم معها رصف 
املن�ح  يف الي�وم نفس�ه ال�ذي 

ترصف فيه رواتب املوظفني . 
وتاب�ع بالق�ول: تم�ت حلحلة 
الكث�ري م�ن االش�كاالت نتيجة 
وزارة  م�ع  املس�تمر  الح�وار 
املالي�ة، واف�ى ذل�ك اىل انهاء 
هذه االزمة. منوها: ان القوائم 
كان�ت تع�د ألكث�ر م�ن 3000 
املنح�ة  يف  مش�مول  ش�خص 
داخ�ل دائ�رة الرتبي�ة البدني�ة 

وتدقق يف الدائرة املالية بس�بب 
عىل  املستحقة  االس�تقطاعات 
الرائ�د الري�ايض الت�ي اقرته�ا 
املن�ح  وش�مول  املالي�ة  وزارة 
بنظام االستقطاع ايضاً، وهذه 
االج�راءات كانت تؤخ�ر العمل 
لع�رة اي�ام او اق�ل، وان هذه 
االلي�ة تغ�ريت تماما الي�وم، إذ 
ستتوىل اللجنة الخاصة بالدائرة 
املالية التعامل مع ملف االبطال 
والرواد، ولن يكون هناك تأخري 
حت�ى ان كانت هن�اك اضافات 
ألشخاص جدد سيتم ادراجهم 
بقوائم مفردة، ولن تكون هناك 
اي معوقات تأخريية مستقبالً.

الدوحة حتتضن اجتماعا طارئا لنقل ملعب مباراة العراق وهونغ كونغ يف تصفيات املونديال 
تأجيل بطوليت غرب آسيا للشباب والناشئني

بغداد/ متابعة الزوراء

القطري�ة  العاصم�ة  تحتض�ن 

الدوح�ة اجتماعاً طارئاً بش�أن 

الت�ي  املباري�ات  نق�ل وتأجي�ل 

تحتضنها بلدان تعاني من تفيش 

فايروس كورونا.

وق�ال املدي�ر اإلداري للمنتخ�ب 

الوطن�ي، باس�ل كوركي�س إن 

“العاصم�ة القطري�ة الدوح�ة، 

طارئ�اً  اجتماع�اً  س�تحتضن 

الخاصة  املباري�ات  حول تأجيل 

رشق  يف  واألندي�ة  باملنتخب�ات 

آسيا”.

وأوض�ح أن “االجتماع س�يعقد 

بحض�ور األمانة العام�ة وإدارة 

املس�ابقات باالتح�اد االس�يوي 

اتح�ادات  ممث�ي  وبحض�ور 

العراق والسعودية وقطر وايران 

واوزبكستان واالمارات”.

وأضاف بالقول “سأتوجه رفقة 

مدير ش�ؤون اتحاد الكرة احمد 

عب�اس اىل العاصم�ة القطري�ة 

لحضور االجتم�اع املزمع عقده 

الح�ايل،  آذار  م�ن  الس�ادس  يف 

من اجل معرفة الق�رار النهائي 

بشأن نقل مباراة العراق وهونغ 

كون�غ يف التصفي�ات املزدوج�ة 

املؤهل�ة ملوندي�ال قط�ر وكأس 

اسيا يف الصني”.

مب�اراة  ان  اىل  اإلش�ارة  تج�در 

العراق وهون�غ كونغ من املقرر 

اقامتها يف ال�31 من ش�هر آذار 

أن  إال  األول،  الح�ايل ع�ىل أرض 

تف�يش م�رض كورون�ا يف البالد 

سيدفع االتحاد اآلسيوي إىل نقل 

املباراة مللعب محايد.

وم�ن جهة اخ�رى، ق�رر اتحاد 

غ�رب آس�يا لكرة الق�دم تأجيل 

بطولة الشباب الثانية التي كان 

أن تس�تضيفها مدين�ة  مق�رراً 

العقبة يف جن�وب األردن اعتباراً 

الج�اري، وكذل�ك  آذار  م�ن ١٧ 

الثامنة املقرر  الناش�ئني  بطولة 

إقامتها يف الس�عودية من ١٤ إىل 

٢٣ نيسان املقبل، وحتى إشعار 

آخر. 

وج�اء التأجي�ل نظ�راً للظروف 

الراهنة والقي�ود املفروضة عىل 

الس�فر، وحفاظ�اً عىل س�المة 

أعضاء وفود املنتخبات والحكام 

واإلداري�ني والجماه�ري وجميع 

من له صلة بالبطولتني.

كم�ا ش�مل التأجي�ل االجتم�اع 

الذي كان س�يعقد ي�وم ٢١ آذار 

الجاري ملس�ؤويل دوائ�ر الحكام 

يف االتحادات األهلية عىل هامش 

بطولة الشباب يف العقبة. 

وس�بق وس�حبت يف مقر اتحاد 

غرب آس�يا يف العاصمة األردنية 

عّمان قرعة بطولة الشباب التي 

املنتخبات  أس�فرت عن توزي�ع 

ال� 6 املشاركة عىل مجموعتني، 

ضمت األوىل: اإلمارات، فلسطني 

والعراق، فيما الثانية: البحرين، 

لبنان والسعودية.

كم�ا كان�ت ٤ منتخب�ات أكدت 

مش�اركتها يف بطولة الناش�ئني 

)املستضيف(،  الس�عودية  وهي 

العراق، فلسطني والبحرين.

ويف سياق منفصل، اصدر اتحاد 

العربي�ة  الرياضي�ة  االتح�ادات 

تعميما يعلن م�ن خالله تأجيل 

العربي�ة،  الرياضي�ة  األنش�طة 

بسبب انتشار فريوس كورونا.

ب�أن  االتح�اد  كت�اب  يف  وج�اء 

انتشار فريوس كورونا يف العديد 

م�ن دول العالم ولخط�ورة هذا 

الفريوس، وحفاظا عىل س�المة 

والرياضي�ني  عام�ة  املواطن�ني 

بصف�ة خاص�ة، ف�إن االتح�اد 

يأم�ل تأجيل جميع املنافس�ات 

العربي�ة حت�ى ش�هر  أي�ار عىل 

األقل، حسب أهمية كل مناسبة 

وأعداد املشاركني فيها.

وكان النتش�ار ف�ريوس كورونا 

الجدي�د )كوفي�د 19( القات�ل يف 

العديد من الدول تأثري واضح عىل 

عال�م الرياضة، وأث�ار املخاوف 

لدى الرياضيني واملسؤولني حول 

العالم.

وكان االتح�اد اآلس�يوي لك�رة 

الق�دم أعلن تأجي�ل مباريات يف 

دوري أبطال آسيا وكأس االتحاد 

غ�رب  منطقت�ي  يف  اآلس�يوي 

آس�يا، وكذل�ك مباريات  ورشق 

يف التصفيات األوملبية للسيدات، 

الجمعي�ة  اجتم�اع  وتأجي�ل 

العمومية ال�ذي كان مقررا يوم 

16 نيسان 2020.

الزوراء يتعادل أمام أمانة بغداد 
والنجف يقفز للوصافة بالدوري

فاحل موسى: مل نستغل أموال فيفا 
بتوفري أراض ٍ للمشاريع الرياضية

بغداد/ متابعة الزوراء
تع�ادل فريق الزوراء مع مضيفه 
امانة بغداد سلبيا من دون اهداف 
ضمن منافس�ات الجولة الرابعة 

من دوري الكرة املمتاز.
وحق�ق نادي النجف ف�وزاً مهماً 
لحس�اب   2-0 الكهرب�اء  ع�ىل 
مباري�ات األس�بوع الراب�ع م�ن 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
املب�اراة الت�ي اقيمت ع�ىل ملعب 

اإلدارة املحلية جاء هدفها الوحيد 
ع�ن طري�ق الالع�ب ع�ي صالل 
يف الدقيق�ة الخامس�ة م�ن عمر 

املواجهة.
الف�وز من�ح النجف ث�الث نقاط 
ثمين�ة، ارتق�ى به�ا اىل وصاف�ة 
الرتتي�ب مؤقتاً برصي�د 7 نقاط، 
بينم�ا توقف رصيد الكهرباء عند 
النقطة الواح�دة يف املركز الرابع 

عر.

بغداد/ متابعة الزوراء
اكد عضو االتحاد العراقي لكرة القدم املستقيل، فالح موىس، أن االتحاد لم 
يستغل األموال التي يمنحها االتحاد الدويل “فيفا”، بتوفري أراض للمشاريع 
الرياضية.وق�ال موىس إن “فيفا يمن�ح االموال للجان يف االتحادات مقابل 
نشاطات معينة، ويف حال لم تتحقق النشاطات تعاد االموال ل فيفا”. مبيناً 
ان “االتح�اد الدويل يوفر ام�واالً من اجل بناء مش�اريع رياضية، لكننا لم 
نوفر ارايض الس�تغالل األموال”.وتابع أن “هناك اشخاصا حاولوا اسقاط 
االتحاد بشتى الطرق”. مبيناً بالقول “ال يوجد سبب لتقديم استقالتنا غري 
الخوف عىل رئيس االتحاد عبد الخالق مس�عود ونائبه عي جبار”.وأضاف 
“سأرفض العودة يف حال اتصل بي مدير شؤون اتحاد الكرة احمد عباس، 
وكذل�ك ال يح�ق يل الع�ودة للجنة ألني مس�تقيل”. مش�رياً إىل أن “أعضاء 

االتحاد جميعهم قدموا االستقالة، وال يعملون يف أية لجنة اآلن”.



أع�رَب هانز يواكي�م فاتس�كه، الرئيس التنفي�ذي لنادي 
بوروس�يا دورتموند، ع�ن ثقته املفرط�ة يف بقاء املهاجم 
اإلنجلي�زي جادون سانش�و لف�رة طويلة داخ�ل ملعب 
س�يجنال إيدونا بارك. وخالل ترصيحات أبرزتها صحيفة 
“س�بورت بيلد”، قال فاتس�كه: “يف رأيي، ج�ادون ال يريد 
الرحي�ل، ألن�ي أعتقد أنه يش�عر ب�أن النادي 
لديه مستقبل متميز”. وأكد فاتسكه عىل 

س�عادة الدويل اإلنجليزي مع أسود الفيس�تيفال، مشريًا إىل وجود 
عالق�ة خاصة بينه وبني وكيله والن�ادي. ورغم اهتمام أكرب أندية 
أوروب�ا بضم صاحب ال��19 عاًما، قال فاتس�كه: “األمر ال يتعلق 
بامل�ال، فنحن لدينا األم�وال الكافية، ونريد الف�وز باأللقاب، لكن 
الفريق يملك مقومات أكثر بوجود جادون”. وارتبط سانشو بعدد 
كبري من األندية اإلنجليزية، عىل رأسها تشيليس، مانشسر يونايتد 

وليفربول، باإلضافة للعمالق الفرنيس باريس سان جريمان.

جاَن ميش�يل أوالس رئيس نادي ليون قال إنه ال يس�تبعد إقامة 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس عىل ملعب 
محاي�د . أوالس أض�اف أن اللع�ب يف تورينو ب�ات محفوفا 
باملخاطر، فقد طرأت عوامل جديدة منها الحجر عىل فريِق 
الش�باب يف اليويف. وأض�اف رئيس ليون أن�ه ينتظر قرار 
االتحاد األوروبي الذي سيحدد أين ستقام املباراة. وأكد  
أوالس أنه يتمنى أن تتحسن األوضاع ولكن ال يمكن 

استبعاد خوض اإلياب يف ملعب محايد.

ق�دم املغربي معاذ حجي اس�تقالته م�ن منصب األمني الع�ام لالتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم “كاف” ألسباب شخصية، وذلك بحسب ما أعلن 
االتحاد القاري. وقال االتحاد اإلفريقي يف موقعه الرسمي: “تقدم السيد 
معاذ حجي، األمني العام، باستقالته اليوم إىل رئيس االتحاد اإلفريقي 

لكرة القدم )أحمد أحمد(، وقد قبلها. سوف يدعو الرئيس للجنة طوارئ 
م�ن أجل تعيني أمني ع�ام بالنيابة”. وتابع البيان: “معلالً قراره بأس�باب 

ش�خصية، ومش�رياً إىل رضورة العودة إىل املغرب يف أقرب وقت ممكن، طلب 
الس�يد معاذ حجي اختصار إشعار االستقالة، وقد وافق عىل ذلك الرئيس”.
وتف�رض قوان�ني االتحاد القاري يف حاالت االس�تقالة أو التعي�ني، أن يقدم 
الطلب إىل أعضاء اللجنة التنفيذية بحسب ما أشار البيان، مضيفاً: “ولذلك، 
أعلن رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارئ س�ُتعَقد يف أقرب 
وقت ممكن لتعيني أمني عام باإلنابة”. واستلم حجي هذا املنصب يف نيسان/

يل  بر أ
بع�د   2019

عم�ر  امل�رصي  إقال�ة 
فهم�ي “الذي تويف منذ أي�ام قليلة”، 

وهو “ش�خصية معروفة يف عالم كرة القدم. خدم 
من قبل يف عدة مهام بالجامعة امللكية املغربية لكرة 

الق�دم من بينها املدي�ر اإلداري للمنتخب�ات الوطنية 
واملنس�ق الع�ام املس�ؤول ع�ن العالق�ات الدولية من 

2014 إىل 2018”، بحس�ب ما ُذِكر يف بيان تعيينه. وقد 
ش�غل حاجي منصب نائب مدي�ر اللجنة املحلية املنظمة 
لبطول�ة كأس العالم لألندية التي اس�تضافتها املغرب يف 
2014. ونقل موقع االتحاد اإلفريقي عن حجي قوله: “أود 

أن أش�كر الرئيس أحمد أحمد بحرارة عىل إتاحة الفرصة يل 
لخدم�ة كرة القدم يف قارتنا عىل هذا املس�توى من املس�ؤولية. 

تس�تمر اإلصالحات العديدة التي ب�دأت يف الخطط الرياضية 
واإلداري�ة من�ذ ع�ام 2017 يف م�روع أؤمن ب�ه وما زلت 

أؤي�ده. ليس لدي أدنى ش�ك بأن الرئيس س�يواصل العمل 
من أجل التطوير الجيد ألجمل رياضة ممكنة”.

فينيس�يوس  الربازي�ي  املهاج�م  أنع�ش 
جونيور فريقه ريال مدريد وأعاد له الحياة 
بعد فرة صعبة ج�داً، مخففاً الضغط عن 

مدربه الفرنيس زين الدين زيدان.
وكان جوني�ور صاحب الهدف الذي أس�س 
النتص�ار امللكي يف مرم�ى الغريم التقليدي 
برش�لونة، ليعي�د ري�ال مدري�د إىل صدارة 
الدوري اإلس�باني لكرة القدم بعد أس�بوع 
عىل تنازله عنها لصالح ضيفه الكاتالوني.

وبعد أن كان الفريقان يف طريقهما لتكرار 
سيناريو لقاء الذهاب يف “كامب نو” وطي 
صفح�ة كالس�يكو ال�دوري لهذا املوس�م 
بتعادل�ني للم�رة األوىل منذ موس�م 2002 
- 2003 )صفر-صف�ر و1-1 يف حينه�ا(، 
رضب فينيسيوس بتس�جيله هدف التقدم 
يف الدقيق�ة 71، ممهداً الطريق أمام فريقه 
للف�وز عىل غريمه الكاتالون�ي للمرة األوىل 
يف الدوري ع�ىل ملعبه من�ذ 2014، قبل أن 
يحس�م ماريانو دياز النقاط الثالث بهدف 
يف الدقيق�ة الثانية من الوق�ت بدل الضائع 

بعد خمسني ثانية فقط عىل دخوله.
وب�دا ريال فريق�اً مختلفاً ع�ن الذي واجه 
مانشس�ر س�يتي أو ال�ذي خ�ر أم�ام 
ليفانتي، والس�يما يف الش�وط الثاني الذي 
ف�رض فيه أفضليت�ه امليداني�ة حتى نجح 
يف ترجمتها إىل هدف أول عرب فينيس�يوس 
الذي أصبح عن 19 عاماً و233 يوماً أصغر 
العب يسجل يف مباراة الكالسيكو يف الدوري 

خالل القرن الح�ادي والعري�ن، متفوقاً 
عىل نجم برش�لونة ليونيل مييس الذي كان 

يبلغ 19 عاماً و259 يوماً.
الربازي�ي  أّن  “س�بورت”  صحيف�ة  ورأت 
“كان مح�رك الهجوم املدري�دي”، مضيفًة 
“صحي�ح أّنه لم يق�م دائم�اً بالتمريرة أو 
التس�ديدة الصحيح�ة، لكن�ه أظه�ر رغبة 

هائلة”.
أما مدربه زيدان، فقال: “لقد س�جل هدفاً 

مهماً يف مب�اراة مهمة، أنا س�عيد جداً من 
أجله، لق�د قام بجه�ود هجومية ودفاعية 

أيضاً”.
وب�دوره، اعت�رب الربازيي أّن مب�اراة األحد 
كانت األفضل له كالعب يف ريال “بالتأكيد، 
أعم�ل بجهد كبري وكن�ت أدرك ب�أّن وقتي 
س�يحني، يتوجب علينا مواصلة العمل عىل 
ه�ذا املنوال م�ن أجل مش�جعينا... أريد أن 

أجعل املشجعني سعداء عىل الدوام”.

حس�م  يف  بوض�وح  فينيس�يوس  ونج�ح 
املواجه�ة الت�ي جمعت�ه بالظه�ري األيمن 
الربتغايل نيلسون سيميدو حتى وإن انتظر 
حتى الدقائق العرين األخرية ليرجم هذه 
األفضلي�ة ويس�جل هدفه الثان�ي فقط يف 

الدوري هذا املوسم.
ومن املؤكد أّن الفوز ع�ىل الغريم التقليدي 
واس�تعادة صدارة الدوري أعادت البس�مة 
إىل زي�دان ألّن ذل�ك: “يعي�د إلين�ا ال�روح 
املعنوية، هذا أمر مؤكد” بحس�ب ما أش�ار 
امل�درب الفرنيس، مضيفاً: “قل�ت بأّن هذه 
املباراة س�تعطينا فرصة العودة إىل املس�ار 
الصحي�ح، ويف نهاي�ة املط�اف نجحن�ا يف 

اإليفاء بوعدنا”.
وبعد خس�ارة مباراة األربع�اء املايض ضد 
أساس�ياً،  بمش�اركته  مانشس�ر س�يتي 
اعتق�د الكث�ريون أّن زي�دان س�يتخىل عن 
فينيس�يوس يف موقعة األحد املايض، إال أّن 
امل�درب الفرنيس جّدد ثقته بالعبه الربازيي 

الشاب، وقد أعطى هذا األمر ثماره.
“م�اركا”  صحيف�ة  مدي�ر  نائ�ب  وش�اء 
الرياضية كارلوس كاربيو أن يوجه رسالة 
إىل املشككني بخيارات زيدان، كاتباً: “لنرى 
اآلن م�ن سيش�كك بعملي�ة امل�داورة غ�ري 

القابلة للتشفري التي يقوم بها زيدان”.
ولم تكن مش�اركة فينيس�يوس أساس�ياً 
الرضبة الناجحة الوحيدة لزيدان يف موقعة 
الكالس�يكو، ب�ل نجح أيض�اً يف رهانه عىل 

ماريانو دياز الذي وجه القاضية لربشلونة 
بتس�جيله اله�دف الثان�ي يف الوق�ت ب�دل 
الضائ�ع بعد خمس�ني ثانية ع�ىل دخوله، 
ليصب�ح الدومنيكاني - اإلس�باني صاحب 
أرسع ه�دف لالع�ب بدي�ل يف الكالس�يكو 
خ�الل القرن الح�ادي والعرين بحس�ب 

شبكة “أوبتا”.
يف  ال��26 عام�اً  اب�ن  وج�اءت مش�اركة 
الكالس�يكو بع�د أن اكتف�ى ه�ذا املوس�م 
بأربع�ني دقيق�ة يف أرضي�ة امللع�ب خ�الل 

مباراتني يف مسابقة الكأس.
بالنس�بة للمدرب الفرنيس، فإّن “الرس�الة 
الت�ي نبعثها، ه�و أّن الجمي�ع مهم )حتى 
الذي�ن ال يلعب�ون كثرياً(، ألنهم أش�خاص 
يعمل�ون بجه�د كبري م�ن أج�ل التواجد يف 

التشكيلة”.
وبع�د إنج�از مهم�ة الكالس�يكو بنجاح، 
ينص�ب تركيز ريال اآلن ع�ىل محاولة قلب 
الطاول�ة عىل مانشس�ر س�يتي حني يحّل 
ضيف�اً عىل حام�ل لقب ال�دوري املمتاز يف 

املوسمني املاضيني يف 17 الشهر الحايل.
صحي�ح أّن املهم�ة ل�ن تكون س�هلة عىل 
اإلط�الق، لكن وجود زي�دان بجانب امللعب 
يعطي النادي امللكي األمل باإلنجاز، والسيما 
أّنه لم يس�بق للفرنيس أن خرج خارساً من 
مواجهة إقصائية ضمن املس�ابقة القارية 
األم التي تّوج بها ثالثة مواسم متتالية مع 

النادي امللكي بني 2016 و2018.

أعلن االتحاد األس�يوي لكرة الق�دم أن ممثلني عن االتح�ادات الوطنية 
األعضاء واألندية يف منطقة رشق آس�يا اتفق�وا يف كواالملبور عىل تحديد 
مواعي�د جديدة ملباري�ات األدوار اإلقصائي�ة يف دوري األبطال، وذلك من 
أجل إتاحة املجال أمام اس�تكمال املباريات املؤجلة من دور املجموعات 

يف املسابقة بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
وأرخى انتش�ار فريوس كورونا الذي أّثر س�لبا عىل أحداث رياضية عدة 
حول العالم والسيما يف قارتي آسيا حيث ظهر الفريوس بداية يف الصني 
قب�ل ان يتم�دد اىل دول مثل كوري�ا الجنوبية واليابان إي�ران والبحرين 
والكوي�ت وغريها، وصوال اىل أوروبا حيث تع�د إيطاليا من الدول األكثر 

ترضرا.
وأدى الف�ريوس اىل تأجيل والغاء عدد من املباريات القارية باإلضافة اىل 
الجمعي�ة العمومية لالتحاد القاري والتي كانت مقررة 16 يف نيس�ان/

أبريل املقبل يف كواالملبور.
وأوض�ح االتح�اد القاري ان�ه تم االتفاق ع�ىل تحديد مواعي�د مباريات 
دور املجموع�ات لتق�ام أي�ام 19 و20 أيار/مايو )الجول�ة الثالثة(، 26 
و27 أيار/ماي�و )الجول�ة الرابع�ة(، 16 و17 حزيران/يوني�و )الجولة 

الخامسة(، 23 و24 حزيران/يونيو )الجولة السادسة(.
وأضاف أنه يف حالة االتفاق بني الناديني املتنافس�ني عىل إقامة املباريات 

بينهما قي التاريخ املحدد أصال، فإنها ستقام وفق ما هو مقرر، وسيتم 
اإلعالن عن القائم�ة الكاملة للمباريات بعد االتف�اق مع كافة األطراف 
وبع�د التأكيد من االتح�ادات الوطنية واألندية بحل�ول 16 آذار/مارس 

.2020
وتابع أنه يف حالة اس�تمرار الظروف االستثنائية الحالية، فإن املباريات 
التي تضم أندية من غري اليابان يمكن أن تقام يف شهر تموز/يوليو، عىل 
أن تس�تكمل جميع املباريات التي لم تقم يف الجولتني األوىل والثانية قبل 

شهر آب/أغسطس 2020.
وبن�اء عىل ذل�ك ف�إن مباري�ات دور ال�16 س�تقام أي�ام11 و12 آب/
أغس�طس ذهاب�ا و25 و26 منه إيابا، عىل أن يقام ذه�اب ربع النهائي 

يومي 15 و16 أيلول/سبتمرب، واإلياب يومي 29 و30 منه.
ويقام الدور نصف النهائي يف 20 و21 ترين األول/أكتوبر ذهابا و27 
و28 من�ه إيابا، يف ح�ني يبقى موعد ال�دور النهائ�ي دون تغيري أي 22 
تري�ن الثاني/نوفمرب ذهاب�ا يف الرق، و28 تري�ن الثاني/نوفمرب 

إيابا يف الغرب.
وقال االمني العام لالتحاد االسيوي داتو ويندسور جون عقب االجتماع: 
“ه�ذه ظروف صعبة وحافلة بالتحديات، االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم 
كما أكد رئيسه الشيخ سلمان بن ابراهيم ال خليفة، لن يعرض أي أحد 
للخط�ر يف هذه الظروف التي تش�هد مخاطر كبرية ع�ىل الصحة، ولهذا 

قمنا باتخاذ قرارات منطقية لتأجيل املباريات واألحداث”.
وأض�اف: “يأم�ل االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم أن يكون هن�اك نهاية 
رسيع�ة وآمنة لهذا الوضع الح�ايل، وأن تعود األمور لطبيعتها كي تقوم 
ك�رة الق�دم بدورها يف جلب املتعة والرفيه يف حي�اة الناس، وكل دعمنا 
وتضامنا للمجتمعات املتأثرة”. وس�يعقد اجتماع طارئ ملمثي منطقة 

غرب آسيا السبت املقبل يف دبي.
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دوري أبطال آسيا

كورونا يفرض شروطه على قمة 
الكأس بني يوفنتوس وميالن

يويفا يدرس إمكانية إقامة بعض مباريات 
دوري أبطال أوروبا بال مجهور

اعالم الكرتوني فينيسيوس ينعش ريال مدريد وخيفف الضغط عن مدربه زيدان

فرق شرق القارة تتفق على مواعيد جديدة بسبب كورونا

أعلَن يوفنت�وس أّن مباراة اإلياب يف الدور نصف النهائي لكأس 
إيطالي�ا م�ع ضيفه مي�الن س�تكون مغلقة بوجه املش�جعني 
القادمني من املناطق األكث�ر ترضرا من تفىش فريوس كورونا 

املستجد.
وب�ّرر يوفنت�وس يف بيان ل�ه قراره بمرس�وم تبّنت�ه الحكومة 
اإليطالي�ة حول إجراءآت مكافحة الفريوس الذي يحظر التنقل 
املنظم ملش�جعني من لومبارديا وفينيتو وإميليا رومانيا وكذلك 
م�ن مقاطعات س�افونا وبيس�ارو وأوربينو حت�ى الثامن من 

آذار/مارس.
ولفت بي�ان النادي إىل أنه س�ُيطلب من جمي�ع حامي التذاكر 
إبراز وثيقة هوية تشري بوضوح إىل املكان الذي يعيشون فيه. 

وأشار إىل انه يف حال كانت للمنظمني شكوك حول مكان إقامة 
املشجعني الفعلية، فسوف ُيحرمون من دخول امللعب.

وطل�ب البي�ان من الجماه�ري الحض�ور باكراً لتس�هيل تنفيذ 
اإلجراءآت االحرازية يف امللعب.

وكان الفريقان تعادال يف مباراة الذهاب يف س�ان س�ريو بهدف 
ملثله يف 13 شباط/فرباير املنرصم.

أكَد الس�لوفيني ألكس�ندر تش�يفريين رئيس االتحاد األوروبي 
لكرة القدم يف اجتماع اللجنة التنفيذية يف أمسردام أن مباريات 

دوري األبطال ستقام يف موعدها.
رئي�س الويفا أملح يف الوقت ذاته إىل إمكانية إقامة بعضها دون 
جمهور خصوص�اً مباراة يوفنتوس أمام ليون وباريس س�ان 
جريم�ان ضد بوروس�يا دورتموند وذل�ك وفقاً للق�رارات التي 

تتخذها السلطات املحلية يف إيطاليا وفرنسا.

رئيس دورمتوند حيسم مستقبل سانشو

أوالس ال يستبعد مواجهة يوفنتوس على ملعب حمايد

أمني عام كاف يستقيل من منصبه

تشديد العقوبة على ستوريدج خلرقه قوانني املراهنات

مفكرة الزوراء

أوق�ف املهاجم الس�ابق لنادي ليفرب�ول اإلنكليزي دانيال س�توريدج 
ألربعة أش�هر عن أي نش�اط ك�روي، وذلك لخرقه قوان�ني املراهنات.
وج�اءت ه�ذه العقوبة بعدما نج�ح االتحاد اإلنكليزي لك�رة القدم يف 
اس�تئنافه قراراً س�ابقاً بإيقاف املهاج�م البالغ 30 عاماً ألس�بوعني 
فقط مع تغريمه مبلغ 75 ألف جنيه اس�رليني من قبل لجنة تحكيم 
مس�تقلة. ورأى االتحاد اإلنكليزي أن هذه العقوبة لم تكن قاسية بما 
في�ه الكفاية بحق الالعب املتهم بتزويد ش�قيقه بمعلومات للمراهنة 
عىل انتقاله املحتمل إىل إش�بيلية اإلسباني مع افتتاح سوق االنتقاالت 
يف كان�ون الثاني/يناي�ر 2018. وق�ال االتح�اد اإلنكلي�زي يف بيانه يف 
اليوم الذي قرر فيه طرابزون سبور الركي فسخ عقده مع ستوريدج 

بالرايض بعد أن وقع له يف آب/أغسطس املايض، أنه “تم إيقاف 
دانيال س�توريدج ع�ن كل ما له عالق�ة بكرة القدم واألنش�طة 
الكروي�ة م�ن الي�وم حت�ى 17 حزيران/يوني�و 2020”. وتابع: 

“يف م�ا يتعلق بالعقوبة، توافق مجلس االس�تئناف مع اتحاد كرة 
القدم عىل أن العقوبة التي فرضت س�ابقاً عىل الس�يد ستوريدج 
كانت مخففة بش�كل غري م�ربر، وبالتايل رفع�ت عقوبة ايقافه 
ع�ن اللعب م�ن أس�بوعني اىل أربعة أش�هر”. وأف�اد االتحاد بأن 

“مجلس االستئناف ضاعف أيضاً الغرامة لتصل اىل 150 ألف جنيه 
اسرليني”. وبدأ ستوريدج الذي دافع عن ألوان املنتخب اإلنكليزي 26 

مرة لكن آخرها يعود إىل عام 2017، مس�ريته الكروية مع مانشسر 
س�يتي قبل االنتقال غىل تش�يليس عام 2009، لكنه أمىض أفضل 

أيام�ه الكروي�ة مع ليفرب�ول بع�د انضمام�ه إىل “الحمر” 
ع�ام 2013. وغ�ادر س�توريدج ليفرب�ول والتحق 

بطرابزون سبور مع انتهاء عقده نهاية 
حزيران/يونيو املايض، بعدما كان 

أعري يف منتصف موس�م 2017 
- 2018 اىل وست بروميتش 

فش�ل  إث�ر  ألبي�ون 
إىل  انتقاله  صفقة 

إشبيلية.
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بعد مسيرة دامت 85 عاما

تعلن الحرب على اإلعالم

النهضة تالحق صحفيني تونسيني فتحوا ملف جهازها السري
تونس/وكاالت:

تفاج�أ الفريق الصحفي ال�ذي أعد الفيلم 
الوثائقي “غرف س�وداء.. ع�ودة التنظيم 
النهضة”التونس�ية  لحرك�ة  ال�ري 
باستدعائه للتحقيق، بعد أشهر من عرض 
الفيل�م يف قن�اة “تونس�نا” املحلي�ة وقناة 
“العربي�ة”، لك�ن البعض وجده�ا فرصة 

إلعادة فتح امللف وتنوير الرأي العام.
وأك�د الصحفي أحم�د نظيف املش�ارك يف 
اس�تقصائي  تلفزيون�ي  برنام�ج  إع�داد 
بعن�وان “غ�رف س�وداء.. ع�ودة التنظيم 
ال�ري لحرك�ة النهض�ة”، التونس�ية أن 
فريق الربنام�ج تلقى اس�تدعاء للتحقيق 
من قب�ل إحدى الف�رق األمني�ة يف تونس، 
واعت�رب أنه�ا فرص�ة إلع�ادة فت�ح مل�ف 
الجه�از الري للنهضة أم�ام الرأي العام 

وأمام القضاء.
وأوضح نظيف ، “اشتغلنا عىل ملف موجود 
ونعتق�د أنه مهم ومدّعم بالوثائق الالزمة، 
وهو الجه�از الخاص للحركة اإلس�المية 
يف تون�س وانقالب 1987، ش�خصيا كنت 
عمل�ت عىل ملف الجه�از الخاص للنهضة 
يف الثمانين�ات يف كت�اب نرشت�ه يف الع�ام 

.”2017
وأضاف “لكن النهضة لديها هوس وخوف 
م�ن تاريخه�ا وتحاول جاه�دة عرقلة كل 
من يقرتب من هذه امللفات بكل الوس�ائل، 
وأتمن�ى أن يقترص األمر عىل املحاكمة وال 

يصل إىل اإليذاء الجسدي”.
ويتح�دث الفيل�م الوثائقي ال�ذي عرضته 
قناة “تونس�نا” يف يونيو امل�ايض، ثم قناة 
“العربية” يف س�بتمرب امل�ايض، عن تورط 
26 ش�خصية م�ن وزراء وأمنيني ومدنيني 

وقيادات يف حركة ”النهضة”.
ويكش�ف الفيل�م “مس�تندات رّسية ومن 
خّطط ونّفذ اغتيال الزعيمني السياس�يني 

ش�كري بلعي�د ومحم�د الرباهيم�ي إّبان 
حك�م الرتوي�كا بقي�ادة حرك�ة النهض�ة 
اإلس�المية يف تونس..، وكيف سعت حركة 
النهضة إىل عرقل�ة التحقيق وقتها”. وبني 
أن “أف�رادا م�ن حرك�ة أنص�ار الرشيع�ة 
الت�ي كان�ت متحالفة مع حرك�ة النهضة 
اعرتف�وا بتنفيذ االغتيال�ني.. ومع ذلك، لم 
يع�رف الط�رف الذي أم�ر وخّط�ط ملقتل 
أن  وخصوص�ا  السياس�يني،  الزعيم�ني 
اليس�اري شكري بلعيد كان من أشّد أعداء 
الحركة اإلسالمّية، وقبلها بعام، تم صدفة 
اكتش�اف مخزن كبري من وثائق مروقة 
م�ن وزارة الداخلي�ة التونس�ية وأجه�زة 
تجسس وتنّصت، وكمبيوتر تضّمن تقارير 

أمنّية خطرية”.
ومن�ذ أكتوبر 2018، تطال�ب هيئة الدفاع 
بالكش�ف ع�ن ت�ورط جه�از رسي تاب�ع 
ل�”النهضة” يف ملف االغتياالت السياسية 

بعد الثورة عام 2011.
وبع�د أن عرض�ت قن�اة العربي�ة الفيل�م 
الوثائقي يف س�بتمرب امل�ايض، قالت حركة 
القن�اة  مقاض�اة  ق�ررت  إنه�ا  الّنهض�ة 
الفيل�م، ون�رشت  بثه�ا  إث�ر  الس�عودية، 
فري�دة العبي�دي عض�و حرك�ة النهض�ة 
فيديو ع�ىل الصفحة الرّس�مية للحركة يف 
فيس�بوك قالت فيه إن “النهضة ممثلة يف 
مكتبها القانون�ي، قررت اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة من أجل مقاض�اة قناة العربية 

بع�د بثه�ا وثائقيا ح�ول التنظي�م الري 
املزعوم”. وأضافت “النهضة تعترب ما ورد 
يف الوثائقي كذبا وافرتاء وتدخال يف الّش�أن 

الداخيل لتونس..”.
ب�ث  أخ�رى  تونس�ية  قن�وات  ورفض�ت 
الفيل�م، فيم�ا رّجحت مص�ادر مطلعة أن 
ه�ذه القن�وات تخ�ى مالحق�ة النهضة 
واملضايقات التي ق�د تتعرض لها من قبل 
أنص�ار الحرك�ة، خصوص�ا أن العديد من 
الصحافيني التونس�يني تعرضوا لتهديدات 
ومضايقات بس�بب مواقفهم وتقاريرهم 
ضد النهضة، وقد تحدثت نقابة الصحفيني 

مرارا عن هذه التهديدات.
وأكد نظيف، أن النهضة تقوم ومنذ س�نوات 

باس�تخدام سياس�ة الرتهيب والرتغيب مع 
وس�ائل اإلعالم وم�ع الصحفيني، “الرتهيب 
باملالحق�ة والس�جن، والرتغي�ب بالعطاي�ا 
والنفوذ”. وباإلضافة إىل نظيف تم استدعاء 
كل م�ن الصحفيني مراد الس�ليمي ومحمد 
الع�ازم  الج�اليص وأحم�د نض�ال  ياس�ني 
ومخرج الربنامج، للتحقيق معهم يوم ال�17 
من فرباير الجاري. وأكد عدد من الناش�طني 
الصحفي�ني  نقاب�ة  وممث�يل  الحقوقي�ني 
التونس�يني أنه�م س�ينضّمون للصحفي�ني 
ملس�اندتهم يف التحقي�ق ع�ىل خلفية قضية 
جزائي�ة ما يتعارض م�ع حقوقهم وما ورد 
يف املرس�وم 115، معربني عن رفضهم لهذه 
املمارس�ات الرامية لعرقلة العمل الصحفي 
والتحري�ض ضده�م  الصحفي�ني  وتهدي�د 
ملنعه�م من كش�ف الحقائق وإط�الع الرأي 

العام عىل القضايا الخطرية.
كما نرش الصحفي مهدي الجاليص تدوينة 
ع�ىل صفحته يف فيس�بوك، ق�ال فيها “تم 
استدعائي مع فريق إعداد الفيلم الوثائقي 
‘غرف س�وداء’ الصديقني الع�ازم ونظيف 
للتحقيق لدى فرق�ة العوينة االثنني ال�17 
من فرباير املايض. وال نعلم من قدم يف حقنا 
الش�كاية لكنه�ا تتعلق بالفيل�م الوثائقي 
الذي ي�روي قصة الغرفة الس�وداء بوزارة 

الداخلية والتي أثبت القضاء وجودها”.
وأضاف “لكن هل يعق�ل يف هذه الدولة أن 
يت�م اعتبار اثنني م�ن الصحفيني ومخرج 
ذوي ش�بهة ألنهم اش�تغلوا فيلم�ا!؟ هذا 
الفيل�م ت�م إع�داده يف 2019 م�ع رشك�ة 
‘أفروميد ميديا’ لإلنتاج اإلعالمي لصاحبها 
ماه�ر عبدالرحمان”. ون�ّوه قائال “تلقينا 
االس�تدعاء منذ يومني ولم أكن ألعلم بهذا 

لوال أن بعض األصدقاء نرشوا الخرب”.
وس�بق أن أص�درت حركة النهض�ة بيانا 
أعلنت في�ه اعتزامها رفع دعاوى قضائية 

ضد صحفيني، وقال�ت فيه إّن القرار يأتي 
“أمام تتايل الحمالت التش�ويهية املمنهجة 
ضد حرك�ة النهضة، وأم�ام تمادي بعض 
الته�م  إلح�اق  يف  اإلعالمي�ة  األص�وات 
الباطل�ة والتعريض بالحرك�ة والتحريض 
ع�ىل قياداته�ا والش�حن ض�د أعضائه�ا 

وأنصارها”.
وأضاف أّن املكتب التنفيذي “كلف مكتبْي 
الشؤون القانونية واإلعالم واالتصال بإعداد 
امللف�ات والقي�ام باإلج�راءات الالزم�ة”، 
النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني  واعت�ربت 
النهض�ة  بي�ان حرك�ة  أن يف  التونس�يني 
“تصعيداً يف لغة الخطاب السيايس تحاول 
فيه جر الصحفيني إىل ساحة معركة ليسوا 
معنيني بها وتم�ي إىل التلويح باملالحقة 
القضائي�ة للمخالف�ني له�ا يف اتجاه خلق 
واالصطفاف�ات”.  االحتق�ان  م�ن  من�اخ 
وأضاف�ت النقابة، “إّن تهدي�د الصحفيني 
والتحريض ضدهم وتخويفهم باملالحقات 
القضائّية ال يصّب سوى يف دائرة الرتهيب 
وتكميم األفواه والح�ّد من هوامش حرية 
التعب�ري والصحاف�ة خاص�ة، وق�د أكدت 
التجربة التونسّية أكثر من مرة أّن صحافة 
ح�رة تق�ّوم أخطاءها وإخالالته�ا أفضل 
بكثري م�ن صحاف�ة التعليم�ات والتعتيم 
والربوباغندا، وأّن نق�اش الفعل الصحفي 
مكانه وسائل اإلعالم والفضاء العام وليس 

ساحات املحاكم”.
النقاب�ة “رفضه�ا أّي ضغ�وط  وج�ددت 
ع�ىل الصحفي�ني أو الهيئ�ات املهنية، من 
أّي ط�رف كان”. وأوضح�ت أنه�ا “معنّية 
بالدفاع عن حري�ة التعبري وحرية اإلعالم، 
ال فق�ط كمب�ادئ دس�تورية، ب�ل كإطار 
مجتمع�ي فع�يّل للح�وار والنق�اش العام 
يستفيد منه كل أطراف الساحة السياسية 

واملجتمعية”.

سيدني/د ب أ:
 أعلنت وكالة “أسوش�يتد برس األسرتالية”، 
وهي وكال�ة األنباء الوطني�ة يف البالد، امس 
الثالثاء، أنها ستتوقف عن العمل بعد مسرية 
دام�ت 85 عاما، لتصبح الب�الد بدون وكالة 
أنب�اء. وق�ال رئيس تحري�ر الوكال�ة، توني 
جيلي�س، يف تغريدة عرب تويرت امس الثالثاء: 
“إن�ه أتع�س ي�وم، س�يتم إغالق أسوش�يتد 
برس األس�رتالية بعد 85 عام�ا من التميز يف 

الصحافة. سنفتقد أرسة الوكالة بشدة”.
وأبلغ بروس ديفيدس�ون ، الرئيس التنفيذي 
س�يدني  يف  بمقره�م  املوظف�ني  للوكال�ة، 
أن الوكال�ة س�تتوقف ع�ن العم�ل يف نهاية 

حزيران/يونيو.
وق�ال ديفيدس�ون إن العمل لم يع�د مجديا 
يف مواجه�ة زي�ادة املحت�وى املجان�ي ع�ىل 
اإلنرتنت.وس�تتوقف األعمال األخرى التابعة 
للوكالة أيضا. وكانت وكالة األنباء قد أغلقت 

خدمتها اإلخبارية يف نيوزيلندا عام 2018. 
يشار إىل أن وسائل اإلعالم األسرتالية خضعت 

لضغوط مالية ضخمة خالل األعوام القالئل 
املاضية بس�ب تراجع االش�رتاكات املدفوعة 
لعمالق�ي  املجان�ي  واملحت�وى  واإلي�رادات 

اإلنرتنت جوجل وفيسبوك.
وب�دأت الوكال�ة عمله�ا ع�ام 1935 عىل يد 
النارش الصحفي كيث موردوخ، والد مؤسس 

نيوز كورب، روبرت مردوخ.
واملس�اهمون الحاليون هم “ني�وز كورب” 
و”ناين” و”سفن ويست مديا” و”أسرتاليان 
كميونيتي مديا”.وق�ال رئيس مجلس إدارة 
الوكالة ، كامبل ريد ، وهو أيضا مدير تنفيذي 
يف ني�وز كورب ، إن ق�رار اإلغالق كان صعبا 
ولكن لم يتبق أمام املساهمني سوى خيارات 
قليلة.وأضاف أن “عدد املنظمات التي تختار 
ع�دم االعتماد ع�ىل خدمة أسوش�يتد برس 

األسرتالية، جعل العمل غري مستدام”.
وتوظف الوكالة أكثر من 180 ش�خصا ولها 
مكات�ب يف ثماني واليات وأراض أس�رتالية، 
كم�ا أن له�ا مكات�ب خارجي�ة يف دول مثل 

نيوزيلندا وبريطانيا والواليات املتحدة.

يش�كر قس�م التصوير يف نقابة الصحفيني العراقيني، رئيسا ومالكا، املبادرة 
الكريم�ة التي أقدم عليها الس�يد نقيب الصحفيني العراقيني، األس�تاذ مؤيد 
الالمي، لتفقده الدائم للحال�ة الصحية الصعبة والحرجة التي يمر بها رئيس 
القسم، جبار فرج، من خالل توفري العالج الالزم له شهريا، وتخصيص مبلغ 
مايل لهذا الغرض مع تفقده وضعه الصحي وتوفري احتياجاته كافة، فله منا 

كل آيات الشكر والعرفان ملوقفه اإلنساني النبيل واملتميز.

 واشنطن/متابعة الزوراء:
قالت رشك�ة “فيس�بوك” إنها أغلقت ش�بكتي 
حس�ابات زائفة مرتبطة بثالث رشكات تسويق 
رقم�ي يف مرص والهن�د بعد اس�تخدامها يف بث 
دعاي�ة ملصلح�ة أو ض�د دول يف الخلي�ج ع�ىل 

منصتي الرشكة “فيسبوك” و”إنستغرام”.
وقال�ت الرشكة إن الحس�ابات املرتبطة برشكة 
التس�ويق الرقم�ي الهندي�ة “أري�ب غلوب�ال” 
كانت تنرش إش�ادة بقطر وانتقادات للسعودية 
واإلم�ارات. وأضاف�ت أن رشكت�ني يف مرص هما 

“نيو ويفز” و”فليكسيل” كانتا تستخدمان الحسابات الزائفة يف نرش انتقادات لقطر.
يذكر أن هذه ليس�ت املرة األوىل التي تعلن فيها “فيس�بوك” عن إقفال حس�ابات وش�بكات 
مرتبط�ة ببث دعاي�ة لصالح دول خليجية. بل يف أكتوبر/ترشي�ن األول املايض قالت الرشكة 
إنها حذفت صفحات ومجموعات وحسابات عىل منصتها للتواصل االجتماعي عىل اإلنرتنت، 

النخراطها يف “سلوك زائف منسق” منشؤه اإلمارات العربية املتحدة ومرص ونيجرييا.
ويف مطلع أغس�طس/آب املايض أعلنت الرشكة أن أش�خاصاً مرتبطني بحكومة الس�عودية 
أداروا ش�بكة من الحس�ابات والصفحات املزيفة عىل املوقع الشهري، للرتويج لدعاية الدولة، 

ومهاجمة الخصوم يف املنطقة.
وقالت “فيس�بوك” يف بيان رس�مي وقتها، إنها أغلقت أكثر من 350 حس�اباً وصفحة عليها 
جميعاً نحو 1.4 مليون متابع، يف أحدث حملة ضمن جهود مستمرة ملحاربة “السلوك الزائف 

املنسق” عىل منصتها، ويف أول نشاط من نوعه تربطه الرشكة بالحكومة السعودية.

نابلس/متابعة الزوراء:
اعتقل األمن الفلسطيني، اول امس االثنني، 
الصحف�ي أيم�ن قواريق، وهو من س�كان 
قرية عورت�ا جنوب نابلس ش�مال الضفة 
الغربي�ة، خالل وج�وده يف عمل�ه يف إحدى 
مدارس بلدة بيتا القريبة منها، رغم حديثه 
ألكث�ر من مرة يف األي�ام املاضية عىل موقع 
“فيسبوك” عن محاوالت األمن الفلسطيني 
اعتقاله، مناش�داً الجهات الرسمية ونقابة 

الصحفيني التدخل ملنع ذلك.
ويأتي اعتقال قواريق بعد أقل من أس�بوع 
للصحف�ي  ذات�ه  الجه�از  اعتق�ال  ع�ىل 
الفلس�طيني، محم�د من�ى، م�ن مدين�ة 
نابل�س، الذي أف�رج عنه بع�د تدخل نقابة 

الصحفيني.
وقال ش�هود عي�ان، إن “عنارص من جهاز 
األم�ن الوقائ�ي اعتقلوا قواري�ق من داخل 
املدرس�ة التي يعمل بها معلماً يف بلدة بيتا، 
م�ا أثار غضب�اً يف صفوف زمالئ�ه املعلمني 

والطلبة، ولم يستكملوا يومهم الدرايس”.
وس�بق أن اقتح�م عن�ارص م�ن الوقائ�ي، 
الخمي�س املايض، منزل قواري�ق يف عورتا، 
يف محاول�ة العتقاله، حيث لم يكن موجوداً 
في�ه، ب�ل كان يغّط�ي اعتداء املس�توطنني 
عىل ممتلكات الفلس�طينيني يف بلدة حوارة 

القريبة.
وف�ور عودت�ه م�ن تغطيته لألح�داث نرش 
قواري�ق ع�ىل صفحت�ه رس�الة وجهها إىل 
رئيس الحكومة املتكفل بحرية الرأي محمد 
اش�تية )رئيس الوزراء الفلسطيني الحايل( 

وإىل جهاز األمن الوقائي.
ل�م  أنن�ي  “يؤس�فني  الرس�الة  يف  وج�اء 
أك�ن موج�وداً يف بيتي بقري�ة عورتا خالل 
محاولتكم املس�تغربة العتق�ايل قبل حوايل 
نصف س�اعة، وذلك نظ�راً لوجودي يف بلدة 
ح�وارة املج�اورة بع�د رؤيت�ي اس�تغاثات 
عىل فيس�بوك من أهلنا فيها، عقب هجوم 

ملستوطني االحتالل عليها”.
وتابع: “س�معت اآلن أن هناك هجوماً آخر 
للمس�توطنني عليها وهي التي ال تبعد عن 
منزيل س�وى 3 كيلوم�رتات، لذلك س�أعود 
إليه�ا مجدداً ف�ور انتهائي م�ن كتابة هذا 
املنش�ور، بإمكانك�م اعتق�ايل إن أردتم من 
حوارة بعد انتهاء هجوم املس�توطنني، وإن 
لم تس�تطيعوا املج�يء فبإمكانكم اعتقايل 
من منطقة جب�ل العرمة صب�اح الجمعة، 
حيث س�أكون هناك م�ع أهلنا يف بلدة بيتا، 
من أجل الوقوف بوجه هجمة االحتالل عىل 

أرضنا هناك”.
م�ن جانب�ه، أك�د عض�و األمان�ة العام�ة 
لنقاب�ة الصحفي�ني الفلس�طينيني، عم�ر 
ن�زال، رفضه ملالحق�ة األمن الفلس�طيني 
للصحفي�ني، خاص�ة يف ظل م�ا يتعرضون 
ل�ه من مضايقات واعت�داءات من االحتالل 
اإلرسائي�يل، واعتق�ال بعضه�م وخضوعه 

للمحاكمة عىل خلفية عمله الصحفي.
وقال نزال: “نحن يف النقابة يف كل اجتماعاتنا 
مع األجهزة األمنية الفلس�طينية نطالبهم 
بتس�هيل مهمة الزمالء يف امليدان وإبعادهم 
ع�ن أي حس�ابات أخ�رى، ورضورة إعالم 

النقاب�ة وحضور ممثل عنه�ا حال توقيف 
أي زميل، لكنهم ال يلتزمون بذلك”.

وب�نّي ن�زال أن أي صحفي حت�ى لو أخّل يف 
أص�ول العم�ل الصحف�ي، فهن�اك جهات 
اختص�اص ومرجعيات ُتعال�ج قضايا من 
هذا النوع، أساسها النقابة ثم وزارة اإلعالم 

ومن ثم القضاء.
م�ن جهت�ه، قال عض�و لجن�ة الحريات يف 
الضف�ة خليل عس�اف: “إن م�ا تعرض له 
قواريق يندرج يف إطار االعتقاالت السياسية 
الت�ي تنفذه�ا األجهزة األمني�ة، التي يجب 

وقفها فورا”.
وتاب�ع، “لن أس�كت عن ه�ذه االعتقاالت، 
التي أراها جريمة أخالقية، وطنية، قانونية 

وإنسانية، والسكوت عنها خيانة”.
وكان فريق “محامون من أجل العدالة” قد 

أطلق نداًء عاجاًل لوقف مالحقة الصحفي، 
أيم�ن قواري�ق، وأك�د يف بي�ان س�ابق أن�ه 
متفاج�ئ م�ن مالحق�ة الوقائ�ي لقواريق 
خ�الل قيام�ه بعمل�ه الصحف�ي لتغطي�ة 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف بلدة حوارة من 

املستوطنني.
واعترب الفري�ق هذه املالحقة تج�اوزاً لكل 
االتفاقي�ات واملعاهدات الت�ي وقعت عليها 
دولة فلسطني مؤخراً، وتجاوزاً لالتفاقيات 
املوقعة م�ا بني نقابة الصحفي�ني والنيابة 
العام�ة الت�ي تس�توجب إج�راءات معينة 

الستدعاء الصحفيني ال مالحقتهم.
وأض�اف “أن ما قامت ب�ه األجهزة األمنية 
م�ن مالحق�ة للصحف�ي قواري�ق يعت�رب 
مخالفة لقانون املطبوع�ات والنرش النافذ 

يف فلسطني يف املادتني الثانية والثالثة”.

واشنطن/وكاالت:
األمريك�ي”،  “القل�م  ن�ادي  طال�ب   
الس�لطات الرتكي�ة بإس�قاط جميع 
الته�م املوجه�ة إىل الكاتبة الصحفية 
والروائي�ة الرتكي�ة أس�يل أردوغ�ان 
الحائزة عىل جوائز عاملية قبل الجلسة 

التالية يف املحاكمة ضدها.
وطال�ب االدعاء العام الرتكي بإصدار 
حكم بالس�جن م�دة تصل إىل تس�ع 
س�نوات وأربعة أش�هر عىل أردوغان، 
بتهمة الدعاي�ة اإلرهابية أثناء العمل 
لصال�ح “أوزغ�ور غوندي�م”، وه�ي 

إحدى الصحف املؤيدة لألكراد.
كارلي�كار  دويت�ش  كاري�ن  وقال�ت 
الصحاف�ة”  “حري�ة  قس�م  مدي�رة 
بمنظمة فري�دوم هاوس، “إننا نحث 
السلطات الرتكية عىل إسقاط جميع 
الته�م املوجهة ض�د أس�يل أردوغان 
وجميع الكتاب والصحفيني اآلخرين، 
يجب أن يتمتعوا بحرية التحدث علناً 
ضد املظالم يف بلدهم”. وبعد اعتقالها 
يف أغس�طس 2016، أمضت أردوغان 
136 يوًم�ا ره�ن االحتج�از الس�ابق 
للمحاكمة بس�بب تعليقاتها يف عمود 
كتبت�ه للصحيفة، وهي اآلن تعيش يف 

أملانيا.
وقال�ت كارلي�كار “الته�م املوجه�ة 

إىل أس�يل أردوغ�ان ال أس�اس لها من 
حك�م  بإص�دار  والتهدي�د  الصح�ة، 
بالسجن لس�نوات بعد هذه املحاكمة 
الطويلة غري العادلة عىل أسس واهية 

كهذه، مدمر”.
وتق�ول الحكومة الرتكية إن صحيفة 
“أوزغ�ور غوندي�م” كان�ت مرتبطة 
املس�لحة  الكردي�ة  بالجماع�ات 

املحظ�ورة الت�ي ناضل�ت م�ن أج�ل 
الحك�م الذات�ي الك�ردي يف تركيا منذ 
الصحيف�ة  وأغلق�ت   .1984 ع�ام 
بش�كل دائم بموجب مرسوم تنفيذي 
يف أكتوب�ر 2016 خ�الل ف�رتة حك�م 
الط�وارئ يف أعقاب محاول�ة انقالب 

فاشلة يف يوليو 2016.
وأب�دت الكاتب�ة الرتكي�ة املنفي�ة يف 

أملاني�ا أس�يل أردوغ�ان قلقه�ا ع�ىل 
مس�تقبل بالده�ا يف ظ�ّل حكم رجب 
طي�ب أردوغان، وتص�ف تركيا بأنها 
أش�به ما تكون بأملانيا قبل أن يش�تّد 
فيها حكم النازيني يف األربعينيات من 

القرن املايض.
وقال�ت الكاتب�ة )الت�ي ال تربطها أّي 
صل�ة قرب�ى بالرئي�س الرتكي رجب 

طي�ب أردوغ�ان( إّن “الطريق�ة التي 
تسري بها األمور يف تركيا تشبه أملانيا 

النازية”.
وأضاف�ت أردوغان، البالغة من العمر 
51 عام�ا، “أعتق�د أنن�ا أم�ام نظام 
فايش، ال أقول إننا يف ما يش�به أملانيا 
يف األربعيني�ات، ولكن يف الثالثينيات” 

قبل أن يشتّد حكم النازيني.
وت�رى أن “غي�اب النظ�ام القضائي 
يشّكل عامال حاسما” يف ترّدي تركيا. 
وتق�ول إن س�جون بلده�ا مكتظة، 
والتحقيق�ات ت�وكل لقضاة ش�باب 
ليست لديهم أّي خربة، لكنهم موالون 
للسلطة، وقد حلّوا مكان أولئك الذين 
أقص�وا م�ن مهماتهم بع�د االنقالب 

الفاشل يف يوليو من العام 2016.
وأطل�ق رساح أس�يل أردوغ�ان م�ن 
السجون الرتكية يف ديسمرب من العام 
2016، ويف س�بتمرب 2017 استعادت 
جواز الس�فر وغ�ادرت الب�الد فورا، 
ع�ىل غ�رار ع�دد كب�ري م�ن املثقفني 
والفنان�ني. وه�ي تعي�ش من�ذ ذل�ك 
الح�ني يف فرانكفورت مس�تفيدة من 
برنام�ج يدع�م الكّت�اب الفاّرين من 
املالحق�ات. ونالت العديد من الجوائز 
بس�بب كتاباتها عن حرية الصحافة 

وحقوق املرأة يف أملانيا.

األمن الفلسطيين يعتقل الصحفي أمين قواريق

منظمات دولية تطالب بإسقاط تهم اإلرهاب عن صحفية تركية

وكالة أسوشيتد برس األسرتالية 
تتوقف عن العمل

شكر وعرفان 

“فيسبوك” تغلق شبكيت حسابات زائفة 
مرتبطة بثالث شركات يف مصر واهلند
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ه�ذا خ�ر صاع�ق: يف كل خم�س ثواٍن 
يتح�ول ش�خص يف العال�م إىل مكفوف. 
ويف كل دقيقة يتح�ول طفل يف العالم إىل 
مكف�وف. يبلغ ع�دد املكفوفني يف العالم 
حالي�اً نح�و 39 مليون ش�خص، وعدد 
ضعاف الب�ر، أي الذي�ن لديهم درجة 
الرؤي�ة محدودة يف إح�دى العينني، 285 
ملي�ون ش�خص، و90% م�ن املكفوفني 
وضع�اف الب�ر يعيش�ون يف البل�دان 
النامي�ة ذات الدخل املنخف�ض؛ الهند يف 
املقدم�ة تليها أفريقيا ث�م العالم العربي 
والصني. هذه األرقام من مصادر مهتمة 
بهذا املوضوع من بينه�ا االتحاد العاملي 

للمكفوفني.
وهذا خر مبهج: 80% من ضعف البر 
يمكن تجنبه عن طريق الوقاية والعالج. 
أي أن األرق�ام املؤملة الس�ابقة يمكن أن 

ترتاجع مستقبالً مع تقدم العلم.
 600 اآلن  هن�اك  تص�دق:  ال  أو  ص�دق 
منظم�ة يف 158 دولة منتمية إىل االتحاد 
العاملي للمكفوفني وضعاف البر الذي 
انبثق�ت عنه الوكالة الدولية للوقاية من 
العمى. واالتحاد ليس منظمة سياس�ية 
أو دينية أو حكومي�ة أو ربحية، ومقره 

يف تورونتو بكندا.
الق�راءة م�ن  براي�ل يف  وتع�د طريق�ة 
أعظ�م االخرتاعات التي عرفها اإلنس�ان 
لخدم�ة املكفوف�ني. لقد فق�د الفرنيس 
لوي�س براي�ل إح�دى عينيه ح�ني كان 
طف�اًل يف الثالث�ة من عم�ره، ولذلك قرر 
أن يبتك�ر ش�يئاً مفي�داً للمكفوفني غري 
العصا. وهكذا ابتكر نظام كتابة وقراءة 
بتمري�ر األصابع ع�ى حروف ب�ارزة يف 
كل منه�ا نت�وءات م�ن واح�د إىل س�تة 
نتوءات، مس�تفيداً من هوايته يف العزف 
ع�ى األرغ�ن. وعرفت فرنس�ا ق�در هذا 
الرج�ل فدفنت�ه بعد وفاته بالس�ل وهو 
يف الثالث�ة واألربعني من عمره، يف مقرة 
العظم�اء يف الح�ي الالتين�ي يف باريس، 
أمث�ال ج�ان ج�اك روس�و الفيلس�وف 
وامللحن والكاتب صاحب الكتاب الشهري 
»العق�د االجتماع�ي«، واألدي�ب فيكتور 
هوغو مؤلف رواية »البؤساء«، والكاتب 
واألديب إمي�ل زوال )ُدفن هوغو وزوال يف 
رسداب واح�د(، والعالم لويس باس�تور 
مكتشف الجراثيم، والعاملة ماري كوري 
الت�ي تحمل جائزتي نوب�ل، األوىل يف عام 
1903 يف الفيزياء واألخرى يف عام 1911 
يف الكيمياء، وهي املرأة الوحيدة املدفونة 
مع العظماء، واألديب والناشط السيايس 
أندري�ه مالرو ال�ذي كان صديقاً للعرب، 
واألدي�ب ألكس�ندر دوم�اس األب مؤلف 
رواية »كس�ارة البن�دق« التي تحولت إىل 
اس�تعراض الباليه الشهري من موسيقى 
تشايكوفس�كي. وأنا أذكر هذه األسماء 
العظيم�ة للدالل�ة ع�ى عظم�ة لوي�س 
برايل باخرتاعه الذي فتح آفاقاً واس�عة 
أم�ام املكفوف�ني يف كل العالم وبمختلف 

اللغات.
أريد أن أصل بهذا الكالم إىل أن املكفوفني 
ل�م يع�ودوا وحيدي�ن أو منعزل�ني م�ع 
العصا البيض�اء التي تعد رمزاً لهم، فقد 
أقرّت األمم املتحدة مجموعة من املواثيق 
لالعرتاف بحقوقهم اإلنسانية كاملة غري 
منقوصة، بل تضاف إليهم حقوق أخرى 
لتيس�ري حياته�م كالرك�وب مجان�اً يف 
القطارات ووس�ائل النقل العام ودخول 
الن�وادي واملكتب�ات والحدائ�ق ومالعب 
األطفال مجان�ًا أيض�اً، وتوفري خدمات 
منزلي�ة مجانية ملن ال أح�د يعيش معه 
من أهله. وقرأت قبل س�نوات عن إقامة 
حف�الت زواج جماعية ترعاها جمعيات 
مكفوف�ني  عرس�ان  لتزوي�ج  خريي�ة 

لعرائس يبرن، والعكس أيضاً.
وهناك خر مف�رح من مر: بدأت منذ 
ف�رتة قريب�ة مؤسس�ة »أخب�ار اليوم« 
الصحافية إصدار مجلة فصلية مطبوعة 
بح�روف براي�ل، ربم�ا ه�ي أول مبادرة 
عربية يف ه�ذا املجال الفريد الذي تدعمه 
الدول�ة. وهذه املجلة ال توزع يف أكش�اك 
الصح�ف وإنم�ا ُترس�ل إىل الجمعي�ات 
العام�ة واملدارس.  الخريي�ة واملكتب�ات 
وكان�ت هن�اك محاوالت فردية س�ابقة 
يف م�ر إلص�دار مطبوع�ات لألطف�ال 
املكفوف�ني بطريقة براي�ل تكون الصور 

فيها ذات مالمح ملموسة.
ولم تكتِف مر باملجلة، فاستضافت دار 
األوبرا املرية يف ش�هر فراير )شباط( 
املايض الفنانة اليابانية س�اتو يل خبرية 
تعلي�م املكفوف�ني الرس�م والتصوير يف 
ورش�ة عم�ل عقدتها مؤسس�ة اليابان 

لتبادل الثقافات.
ويف اململكة العربية السعودية ابتكر فريق 
عم�ل س�عودي أول مصح�ف إلكرتوني 
للمكفوف�ني يف العالم. وهو جهاز لوحي 
يخ�زن الق�رآن الكري�م كام�اًل، وُيحول 
أح�رف برايل الثابت�ة إىل أحرف متحركة 

تتشكل حسب الحرف والصفحة.
وم�ن املج�الت العاملي�ة الش�هرية الت�ي 
أص�درت نس�خة دوري�ة خاص�ة لذوي 
االحتياج�ات البري�ة مجل�ة »ري�درز 

املتخصص�ة  األمريكي�ة  دايجس�ت« 
واألح�داث  الش�خصية  بالقص�ص 
الغريب�ة والتج�ارب اإلنس�انية، ومجلة 
»س�فنتني« املوّجهة للشباب والشابات، 
ومجلة للن�كات والطرائ�ف. ولصحيفة 
»نيوي�ورك تايمز« تجرب�ة مهمة يف هذا 
املج�ال. وأف�ردت مجلة »تاي�م« يف عدد 
18 يونيو )حزي�ران( عام 2001 غالفها 
ألح�د متس�لقي قمة إيفرس�ت يف جبال 

الهيمااليا، وكان مكفوف البر!
ربم�ا كانت الواليات املتح�دة وبريطانيا 
مج�الت  فيهم�ا  تص�در  دولت�ني  أك�ر 
للمكفوف�ني وه�ي تض�م تش�كيلة من 
واألعم�ار،  االختصاص�ات  مختل�ف 
منه�ا مج�الت لألطفال تحت تس�ميات 
الصغ�رية«  و»اآلنس�ة  »االنط�الق« 
و»النق�اء«، وهذه األخ�رية للمراهقات 
بني سن 16 و19 سنة تتناول موضوعات 
الف�ن واألزي�اء والصحة والجم�ال. ويف 
مج�ال العل�وم والتقنيات هن�اك مجلتا 
»تكنولوجيا املعلومات« و»الحاس�وب«. 
واالس�تثمار  واألعم�ال  امل�ال  ولرج�ال 
املكفوفني مجلة اسمها »شؤون مالية« 
 ،)CD( وهي متوفرة أيضاً عى أسطوانة
ولهواة التس�وق م�ن املكفوف�ني مجلة 
»الفاترين�ة«،  وتعن�ي  ون�دو«  »ش�وب 
وتقدم أفض�ل الع�روض والهدايا، وهي 
متوفرة ع�ى )CD(، ولهواة الش�طرنج 
مجل�ة خاص�ة لتعلي�م مه�ارات وخدع 
الش�طرنج للمبتدئ�ني واملحرتف�ني م�ن 
املكفوف�ني. ويف نفس املج�ال ثمة مجلة 
اس�مها »اللغ�ز« متخصص�ة يف األلعاب 
الفكري�ة واأللغاز والكلم�ات املتقاطعة 
براي�ل  مج�الت  وإح�دى  والس�ودوكو. 
اس�مها »َتَق�دُّم« متخصص�ة يف الطبخ، 
خصوصاً أن هناك قناعة لدى الطباخني 
ب�أن املكفوف�ني أفضل م�ن املبرين يف 
التذوق، ألن كثرياً من املبرين يتذوقون 
بعيونهم األل�وان والتزوي�ق بينما يهتم 

املكفوفون بالطعام مبارشة!
وكم�ا يف بلدانن�ا العربية ف�إن كثرياً من 
املوسيقيني األجانب مكفوفون، وألجلهم 
تم إصدار عدة مجالت متخصصة يف هذا 
املجال منها »املوس�يقى بطريقة برايل« 
للموس�يقيني الهواة واملحرتفني. ومجلة 
»املتفائ�ل« عن موس�يقى الجاز والروك 

والبوب، ومجلة »نغمات البيانو«.
وأن�ا أستش�هد بمج�الت براي�ل ألق�ول 
إن املكفوف�ني ب�دأوا »يب�رون« الدنيا 
حوله�م. وال ب�د م�ن دع�م كل الجه�ود 
الفردي�ة أو املؤسس�اتية أو الحكومي�ة 
لتوفري ما يحتاج إليه املكفوفون والّصم 
والُبكم وذوو االحتياجات الخاصة، مثلما 
تفعل املجتمعات املتقدمة. أتمنى أن أقرأ 
خراً عن تعيني وزير كفيف مثلما فعلت 
م�ر قبل س�بعني عاماً ح�ني اختارت 
األديب الكفيف الشهري طه حسني وزيراً 
للمعارف يف حكوم�ة مصطفى النحاس 

قبل ثورة 23 يوليو )تموز( 1952.
لق�د كان بني املكفوف�ني العرب يف صدر 
اإلس�الم قدوة حسنة الصحابي عبد الله 
بن أم مكت�وم الذي نزلت فيه آية »َعَبَس 
َوَت�َوىلىَّ * أَْن َجاَءُه األْعَم�ى* َوَما ُيْدِريَك 
ُر َفَتْنَفَعُه الذِّْكرَى«،  �ى* أَْو َيذىَّكىَّ لََعلىَُّه َيزىَّكىَّ
والصحاب�ي حس�ان ب�ن ثاب�ت ش�اعر 
النب�ي محمد )ص�ى الله عليه وس�لم(، 
والصحاب�ي العباس ب�ن عبد املطلب عم 
النب�ي، والصحاب�ي عبد الل�ه بن عباس 
أحد كب�ار مفرسي الق�رآن الكريم وابن 
عم النب�ي، والصحابي أبو س�فيان والد 
الخليف�ة معاوية وقد فق�د إحدى عينيه 
يف غزوة الطائف مع النبي وعينه األخرى 
يف معرك�ة الريموك، والصحابية أس�ماء 
بنت أب�ي بك�ر الصديق املعروف�ة بذات 
أواخ�ر  يف  بالعم�ى  أُصيب�ت  النطاق�ني 
حياته�ا، والصحابية زنرة الرومية التي 
عميت تح�ت التعذيب إلرغامها عى ترك 
اإلسالم، فاشرتاها الخليفة الراشدي أبو 

بكر الصديق وحررها.
وب�ني الش�عراء العرب املكفوفني بش�ار 
بن ُبرد وأبو العالء املعرّي. ومن ش�عراء 
األس�اطري اإلغريق هومريوس الذي ألّف 
ملحمتي »اإللياذة« و»األوديس�ا«. ومن 
األديب�ات األمريكي�ات هيل�ني كيلر التي 
توفي�ت يف الس�تينات من الق�رن املايض 
وكان�ت كفيفة وصّم�اء. وم�ن إنجلرتا 
الش�اعر ج�ون ميلت�ون ال�ذي أُصي�ب 

بالعمى يف أواخر عمره.
ومن املوس�يقيني الكبار أندريا بوتش�ي 
املغني واملنتج املوس�يقي اإليطايل، ومن 
املوس�يقيني العرب الكبار س�يد مكاوي 
وعمار الرشيعي اللذان قّدما للموسيقى 

العربية ألحاناً خالدة.
وروت الس�ينما املري�ة قصص بعض 
املكفوف�ني مثل »أم�ري الظ�الم« بطولة 
عادل إمام، و»الشموع السوداء« بطولة 
العب ك�رة الق�دم الراحل صالح س�ليم 
ونج�اة الصغرية، و»الكيت كات« بطولة 
محمود عب�د العزيز، و»جرس الخالدين« 
بطولة س�مرية أحمد وشكري رسحان، 
ويروي هذا الفيل�م معاناة فتاة رضيرة 

اعتمدت عى نفسها يف الحياة.
كان قارئ التواش�يح واملناق�ب النبوية 
ومجال�س التعزي�ة العراق�ي املميز عبد 
الس�تار الطي�ار رج�اًل كفيف�اً ضاحكاً 
خمس�ينات  يف  يجل�س  وكان  س�اخراً. 
القرن املايض باستمرار عى رصيف أحد 
مقاهي بغداد الشعبية يف منطقة ساحة 
الخالن�ي ويطلب م�ن صب�ي املقهى أن 
ينبه�ه حني تمر من أمام�ه فتاة جميلة 
ترتدي العباءة السوداء البغدادية ليقول 
بصوت مس�موع: تب�ارك الخال�ق فيما 

خلق.

الدكت�ور عي الوردي، رحم�ه الله، من أبرز 
علماء االجتماع العرب.

علي�ه ه�ذا  مقابل�ة صحفي�ة ط�رح  ويف 
السؤال:

يف أح�د كتبك�م؛ قلت�م إن ابن س�عود كان 
واقعياً، وامللك حس�ني بن ع�ي كان مثالياً، 
فنج�ح األول وفش�ل الثان�ي، فم�ا رأيك يف 
تطبيق ذلك ع�ى واقعنا الس�يايس العربي 

الحايل؟
فأجاب�ه: يف ه�ذه املرحل�ة التي نعيش�ها 
نطم�ح إىل أن يك�ون سياس�يونا م�ن هذا 
الن�وع العبقري، كما نريد اآلن من الناحية 
العملي�ة سياس�يني يس�ريون بن�ا يف ه�ذا 
العالم املضطرب، فالسيايس يجب أن يكون 
واقعياً بالدرجة األوىل، ألن املثايل مصريه إىل 
الفش�ل، لكنه يف الوقت نفس�ه ال يجوز أن 
يك�ون واقعياً إىل أبع�د الحدود؛ بل يجب أن 
يكون أحد جوانب ش�خصيته االتجاه نحو 
تحقي�ق املثل األعى اإلنس�اني قدر اإلمكان 
- وه�ذا هو م�ا كان يفعله )ابن س�عود( - 

يقصد امللك عبد العزيز - انتهى.

وبعيداً عن السياسة ومشتقاتها؛ تحرضني 
اآلن حادث�ة معروف�ة، أوقع�ت القض�اة يف 
ح�رية بكيفّي�ة حلها. وخالصته�ا أن رجالً 
ارتقى نخلة ليخرفه�ا - أي يجني ثمرها - 
وكان هناك رجل آخر جالساً تحتها، واختل 
ت�وازن الرجل يف األعى فس�قط عى الرجل 
الجال�س، فإذا ليس بعينه قط�رة واحدة - 
يعني م�ات - واعت�ر القض�اة أن الحادث 
قضاء وقدر، وأت�وا بزوجة املتوىف يعرضون 
عليها )الدّية(، غري أنها رفضت وأرصت عى 
)القصاص(، وأصيبوا بإحراج واضطروا إىل 

أن يرفعوا األمر للملك عبد العزيز.
فاس�تدعى امللك امل�رأة وح�اول أن يقنعها 
عى أساس أن الحادث ليس متعمداً، ولكنه 
قض�اء وقدر، غري أن رأس�ها وألف س�يف، 

أنها ال تريد إال )القصاص(.
فقال لها: من حقك أن تطلبي ذلك وس�وف 

نلبي�ه، ولكن م�ن حقي أن�ا أن أختار األداة 
التي ينفذ بها الحد؛ هل توافقني؟! فوافقته 
عى ذلك، فقال له�ا: إذن أريد أن ينفذ الحد 
بالطريقة نفسها التي مات بها زوجك - أي 
أن ترتقي أنت النخلة، وس�وف نربط الرجل 
بالحبال تحتها، وعليك أنت أن تقذيف بنفسك 
عليه وتقتليه. وال أس�تبعد أنه طرح عليها 

تلك الفكرة ك�)بالون اختبار(.
وم�ا إن س�معت امل�رأة ذلك حت�ى صعقت 
متخيلة نفس�ها ته�وي من ف�وق النخلة، 
فرتاجع�ت ف�وراً ووافق�ت ع�ى أن تأخ�ذ 
الدّي�ة، وف�وق ذل�ك تكّف�ل - رحم�ه الله - 
بها وبأبنائها ط�وال حياتهم، وبعد أن كر 
األبناء أصبحوا من رجاله، وأحفادهم اليوم 

درسوا وحصلوا عى أرقى الشهادات.
وهذه الحادثة تدل عى ذكاء ابن س�عود - 

رحمه الله - وحكمته وإنسانيته كذلك.
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مشعل السديري

الذكاء واحلكمة واإلنسانية

للمكفوفني وجهة نظر

يف  الرتك�ي  التوغ�ل  او  االحت�الل   
بفش�ل  ُمن�يىَّ  الس�ورية  األرايض 
س�يايس وعس�كري ع�ى الصعي�د 
ال�دويل واإلقليم�ي والرتكي، وأفىض 

اىل النتائج التالية:
دع�م  يف  الرتك�ي  ال�دور  فض�َح   –
اإلرهابي�ة  الجماع�ات  وتس�ليح 
يف س�وريا و يف خ�ارج س�وريا، و 
م�ن  مش�اة  و  وح�دات  مش�اركة 
الجيش الرتكي بالقتال مع صفوف 
االرهابيني، وهذه املعلومات ليس�ت 
فقط م�ن منش�ورات او توجيهات 
الدعاي�ة الروس�ية او الس�ورية او 
اإليراني�ة، وانّم�ا حقائ�ق ووقائ�ع 
موثّقة لدى األجهزة االس�تخباراتية 
األمريكية و الغربية، و عى اساسها 
والعتب�ارات أخرى يتبن�ى  الرئيس 
االمريك�ي موقف�ه تجاه توس�اّلت 
اوردغ�ان بدع�م أمريكي عس�كري 
رسي�ع، خاص�ة يف بي�ع او إع�ارة 

منظومة الباتريوت الدفاعية.
 – خ�رَس الرئي�س اوردغ�ان ثق�ة 
الجميع ، األصدقاء و الخصوم، خرِسَ 
ثقة الرئيس ترام�ب كما خرِسَ ثقة 
الرئيس بوتني، ادرَك جميع الرؤساء 
األوربيني استغالل وتوظيف الرئيس 

اوردغ�ان مللف الالجئني الس�وريني 
، ومحاولت�ه ابتزازه�م بمصائب و 
معان�اة الالجئ�ني، و ل�وال االحتالل 
الرتك�ي لألرايض الس�ورية، والدعم 
املس�لحة  للجماع�ات  الالمح�دود 
واإلرهابية وجبهة النّرة ملا سادت 
الف�وىض و انعدام االمن  والنظام يف 
منطقة أدل�ب، وملا اضطر املواطنني 
السوريني اىل اللجوء هرباً من الحرب 

والقصف والقتال .
– فقَد الرئي�س اوردغان الكثري ِمْن 
و  الس�يايس،  و  الش�عبي  رصي�ده 
ظُه�َر عجزه عن الوف�اء بالتزاماته 
وتهديدات�ه العس�كرية ح�ني أمهَل 
زمني�ة  ُم�ّدة  الس�وري  الجي�ش 
لالنسحاب من املناطق التي حرررها 
،تنته�ي امل�دة الي�وم 29/2/2020 
، حي�ث س�ارَعت القيادة الروس�ية 
بتوجيه رضبات جوّية قاسية ،أدت 
اىل قت�ل العرشات من الجنود األتراك 
، والذي�ن كان�وا يقاتل�ون جنب�اً اىل 
جنب مع اإلرهابني، و حسب البيان 
الرس�مي ال�رويس. القصف الرويس 
كاَن بمثابة إن�ذار للرئيس اوردغان 
قبل نهاية املدة ، ونعتقد بأنىَّ الرئيس 
اوردغان قد اس�تلَم الرسالة و فِهَم 
املقصود ، والس�يما لم يتلْق الرئيس 
اوردغان دعماً سياسياً او عسكرياً 
ال من امري�كا و ال م�ن حلفاءه او 
رشكاءه يف النات�و، غري تريحات 

يف املواساة و التضامن.
تس�ليم  ع�ى  امري�كا  تق�دم  ه�ل 

الباتريوت اىل تركيا؟
ل�ن تّس�لم امريكا الس�الح املطلوب 
اىل تركي�ا، بالرغ�م م�ن االتص�االت 
الت�ي جرْت بني الرئي�س اوردغان و 
الرئيس ترامب ، حيث رفض الرئيس 

ترامب بيع او اإلعارة من اجل البيع 
. س�ببان يفرسان او يرران املوقف 

االمريكي:
األول ه�و ألمري�كا رشوط ،ينبغ�ي 
االلتزام بها او االمتثال اليها من قبل 
تركي�ا، ويف مقدم�ة ه�ذه الرشوط 
التخ�ي عن الس�الح ال�رويس و عن 
التفاهم ال�رويس اإليراني، ومن بني 
ال�رشوط أيض�اً ترطي�ب او تطييب 
األجواء مع حلفاء امريكا يف املنطقة 
وه�م اململك�ة العربي�ة الس�عودية 
و م�ر و ارسائي�ل، و األس�هل و 
املمك�ن لرتكي�ا هو ارسائي�ل طبعاً. 
والس�بب الثاني هو قناع�ة امريكا 
بعق�م ال�دور الرتك�ي يف س�وريا ، 
امري�كا ال تّع�ول كث�رياً ع�ى الدور 
دوراً  وتعت�ره  س�وريا  يف  الرتك�ي 
فاش�اًل لعالقته الوثيق�ة باإلرهاب، 

ولقرِه وعدم فاعليته تجاه الدور 
ال�رويس واإليران�ي، ولتصادمه مع 

املوقف الكردي ، املدعوم امريكياً .
ه�ل س�يقدم النات�و عى الس�ماح 
لرتكيا بن�رش بطاري�ات  الباتريوت 
الت�ي تعود إلس�بانيا و املتواجد عى 

األرايض الرتكية؟
لن يوافق الناتو عى السماح لرتكيا 
بنرش بطاريات الباتريوت املتواجدة 
عى اراضية والتي تعود اىل اس�بانيا 
، رغم الطلب الرس�مي الرتكي بذلك 
. قرار الناتو ال يمكن ان يكون دون 

موافقة امريكية.
يس�عى اآلن الرئي�س اوردغ�ان اىل 
الحصول ع�ى منظومة دفاع جوي 
م�ن أوكراني�ا ، و ال نعتق�د بنج�اح 

مسعاه .
ل�ن ينفذ الرئيس اوردغ�ان تهديده 

و ُيقدْم عى ش�ِن هج�وم كبري عى 
الجيش الس�وري ، مل�ا مرىَّ ذكره من 
اسباب ، و لفش�له يف تأمني الغطاء 

الجوي لقواته .
سيضطر الرئيس اوردغان اىل العودة 
اىل الخصم الصديق الرويس ، سيجد 
يف كفوف الرئيس بوتني ماءاً يمسَح 
به غب�ار و عار أدلب.    س�يفرض، 
وبلياقة دبلوماس�ية، الرئيس بوتني 
رشوطه عى اوردغ�ان، ويف مقدمة 
هذه الرشوط تسليم تركي بلزومية 
الس�ورية  األرايض  كام�ل  تحري�ر 
و بس�ط الدول�ة الس�ورية نفوذها 
أراضيه�ا،  كام�ل  ع�ى  وس�يادتها 
وانه�اء تواجد الجماعات املس�لحة 
و الع�ودة اىل اتفاقي�ة أظنة لضمان 
االم�ن القوم�ي الرتك�ي و اح�رتام 

السيادة السورية .

الرئ�ايس  املرش�ح  وترع�رع  ول�د 
برين�ي  الس�ناتور  الديموقراط�ي 
س�اندرز  يف حي بروكلني يف نيويورك 
ألبوي�ن يهودي�ني، واش�تهر كقائ�د 
قضاي�ا  يف  بإصالح�ات  يطال�ب 
مجتمعي�ة أمريكي�ة هام�ة تتعل�ق 
والرعاي�ة  الدخ�ل،  يف  باملس�اواة 
الصحي�ة العامة، وإج�ازات الرعاية 
الوالدي�ة، وتغ�ري املن�اخ، والحريات 
والحق�وق املدنية، ويعد من منتقدي 
السياسة الخارجية األمريكية، وكان 
من املعارضني للحرب يف العراق، وهو 
السيايس األمريكي واملرشح الرئايس 
الوحي�د الذي ينتقد علنا ممارس�ات 
اليمني اإلرسائيي املتطرف وسياسات 
نتنياهو الرافضة للس�الم، ويعارض 
االحتالل واالس�تيطان وممارس�ات 
إرسائيل العنرية، ويتفهم مأس�اة 
الشعب الفلسطيني ويتعاطف معه، 
ويدعم حل الدولتني لتحقيق الس�الم 

يف املنطقة.
فمنذ أن بدأ حملته االنتخابية للفوز 
برتش�يح الح�زب الديموقراط�ي له 
لالنتخابات الرئاسية األمريكية التي 
س�تجرى يف بداية ش�هر نوفمر من 
ه�ذا العام، ل�م يتوقف ع�ن انتقاده 
للسياس�ة الخارجية لبالده، خاصة 
تلك املتعلقة بإرسائيل وعملية السالم 
يف الرشق األوس�ط، وكرر القول أكثر 
م�ن م�رة ان ع�ى الوالي�ات املتحدة 

األمريكي�ة أن تك�ون وس�يطا نزيها 
لحل ال�راع العربي اإلرسائيي، وأن 
الفلس�طينيني واإلرسائيليني  تحرض 
إىل طاول�ة املفاوض�ات تحت ش�عار 
التحي�ز  ع�ن  وبعي�دا   ” العدال�ة   ”
األعم�ى إلرسائي�ل، وق�ال ” يمكننا 
أن نفع�ل ذل�ك، لدينا الث�روة للقيام 
بذل�ك. ال يمك�ن أن نؤي�د إرسائي�ل 
فق�ط ونتجاهل احتياجات الش�عب 

الفلسطيني”.
وبالرغ�م م�ن الخالف�ات يف وجهات 
النظ�ر بني س�اندرز وق�ادة ” أيباك 
“، وجه�ت ل�ه إدارة اللوب�ي الدعوة 
املنظم�ة  مؤتم�ر  أعم�ال  لحض�ور 
الس�نوي ال�ذي يعقد يف  واش�نطن، 
لكن�ه رف�ض الدع�وة وق�ال إنه لن 
يح�رض مش�ريا إىل قلق�ه م�ن تحيز 
املؤتم�ر إلرسائيل وان�كاره للحقوق 
وق�ال  األساس�ية،  الفلس�طينية 
” الش�عب اإلرسائي�ي ل�ه الح�ق يف 
العيش بسالم وأمان، وكذلك الشعب 
الفلس�طيني، وم�ا زلت قلقا بش�أن 

املنص�ة الت�ي توفرها أيب�اك للقادة 
الذين يظهرون التعصب ويعارضون 
الفلس�طينية األساس�ية،  الحق�وق 
مؤتمره�م…  أح�رض  ل�ن  ولذل�ك 
كرئيس س�وف أدعم حقوق كل من 
اإلرسائيلي�ني والفلس�طينيني وأفعل 
م�ا يمكن إلح�الل الس�الم واألمن يف 

املنطقة.”
أيباك  مقاطعت�ه س�اندرز ملؤتم�ر” 
” الس�نوي ال�ذي يمثل أك�ر تجمع 
ب�دأ  وال�ذي  إلرسائي�ل،  للمؤيدي�ن 
انعقاده يف واش�نطن ي�وم األحد 1/ 
3/ 2020 ويس�تمر م�دة ثالثة أيام 
بحضور 18000 من قادة الصهاينة 
واملتعاطفني م�ع إرسائيل يف أمريكا 
ودول العال�م، وتريحات�ه املتكّررة 
املنتقدة لسياس�ات إرسائيل واملؤيدة 
لحل الدولتني أث�ارت حفيظة ورعب 
ق�ادة ” أيب�اك ” م�ن أن ت�ؤدي إىل 
كش�ف الكثري م�ن الحقائق املتعلقة 
إرسائي�ل  وممارس�ات  باالحت�الل 
التوس�عية العنرية، وم�ن ثم يتم 

إيصالها للمواطن األمريكي العادي، 
مم�ا س�يكون له تأث�ريا س�يئا عى 
التأيي�د ال�ذي تحظى ب�ه إرسائيل يف 

الواليات املتحدة؛
املنظم�ة  ق�ادة ه�ذه  يق�وم  وله�ذا 
أمري�كا  يف  وأنصاره�م  الصهيوني�ة 
وإرسائي�ل بش�ن حملة ش�عواء ضد 
ساندرز تركز عل اتهامه بأنه يساري 
اش�رتاكي متطرف، ومعاد للس�امية 
وإرسائيل يف محاولة لتشويه سمعته 
برتش�يح  للف�وز  جه�وده  وافش�ال 
الحزب الديموقراطي له يف االنتخابات 
الرئاسية؛ فقد وصف وزير الخارجية 
اإلرسائيلية يرسائيل كاتس تريحاته 
بأنه�ا ” مروع�ة “، وقالت صحيفة ” 
جريوزاليم بوست ” إنه من السخافة 
أن يقاطع املؤتمر الذي يحرضه معظم 
الساسة األمريكيني؛ وهاجمه اليميني 
املتطرف جون بولتون مستشار األمن 
القومي األمريكي الس�ابق بالقول ان 
أمريكا ستحصل عى جرعة زائدة من 
التطرف إذا فاز بالرئاسة، وأضاف إنه 

املرش�ح الرئايس الوحي�د الذي يمجد 
كوب�ا، ويتهم قادة “أيب�اك ” واليمني 
اإلرسائيي بالعنرية والعمل إلفشال 
ح�ل الدولت�ني، وأض�اف .. متهكما .. 
انه، أي  ساندرز، س�يعني الهان عمر 
املعروفة  الكونغرس املس�لمة  عضوة 
ومعارضتها  للفلس�طينيني  بدعمه�ا 
لسياس�ات اإلدارة األمريكي�ة الحالية 

وزيرة للخارجية إذا انتخب رئيسا!
حمل�ة ” إيباك ” الرشس�ة لتش�ويه 
س�معة س�اندرز وإفش�اله ليس�ت 
مس�تغربة، ب�ل متوقع�ة م�ن هذه 
املنظمة التي تضم يف صفوفها أعتى 
وأغن�ى الصهاينة األمريكيني املوالني 
إلرسائيل، والذين يستغلون نفوذهم 
يف عال�م امل�ال واألعمال والسياس�ة 
واإلعالم للتأثري عى صناعه القرار يف 
البيت األبيض والكونجرس ووزارتي 
يف  وتس�خريه  والدف�اع  الخارجي�ة 
خدمة إرسائيل. فهل ستنجح ” إيباك 
” يف إفشال ساندرز وإبقاء ترامب يف 

البيت األبيض؟
من املرجح أن تنحر املنافسة عى 
اختيار مرش�ح الح�زب الجمهوري 
للرئاس�ة ب�ني بريني س�اندرز وجو 
بايدن، وإن أحدهما سيواجه ترامب 
األمريكية  الرئاس�ية  االنتخاب�ات  يف 
القادمة التي ستجرى يف بداية شهر 
نوفم�ر من ه�ذا الع�ام؛ وبناء عى 
املعطيات الحالي�ة فإنه من الصعب 
التنب�ؤ بم�ن س�يفوز يف االنتخابات 
الرئاس�ية األمريكي�ة، لكننا نأمل أن 
يفش�ل ترام�ب، وأن يفوز س�اندرز 
ع�ن  يختل�ف  فكالهم�ا  باي�دن  أو 
ترام�ب الذي يتحكم بقراراته الرشق 
أوسطية اللوبي الصهيوني وكوشنر 
ونتنياه�و، وكالهما يعرف مناورات 
وأالعي�ب وأه�داف ” أيب�اك ” ونوايا 
إرسائيل التوس�عية، وقد يلعب دورا 
مهم�ا يف إيج�اد حل س�لمي للراع 
العربي اإلرسائيي الذي يزداد تعقيدا 

يوما بعد يوم!.

َمْن سينقذ الرئيس اردوغان من ورطته يف أدلب.. امريكا ام روسيا؟

املرشح الرئاسي األمريكي السناتور بريني ساندرز واللوبي الصهيوني “أيباك”

د . جواد اهلنداوي

د. كاظم ناصر
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 ه�ل تالحظني أّن برشة اليابانيات مش�دودة 
جداً حتى يف س�ّن متقدمة؟ اليوم، سنكشف 
لك رّس جمال هذه الب�رشة وهو تدليك برشة 
الوج�ه بش�كل يوم�ي. ه�ذا التدلي�ك يمنح 
البرشة مظهراً أصغر بعرش سنوات مما هي 
عليه. يطلق عىل هذا التدليك اس�م “تاناكت” 

وهو من ابتكار خبري تجميل ياباني.
يحمل هذا النوع من التدليك عدداً من الفوائد 
للب�رشة، فه�و يعي�د إحي�اء دوران ال�دم يف 
البرشة، ويخفف من السموم املرتاكمة فيها، 
ويس�هم يف إرخ�اء مالم�ح الوجه املش�دودة 
ويساعد عىل ش�ّد البرشة. يف ما ييل خطوات 

للقيام بهذا التدليك الذي يساعد عىل الظهور 
أصغر بعرش سنوات:

ضع�ي القلي�ل م�ن زي�ت ب�ذر الكت�ان عىل 
األصاب�ع األخ�رية الث�الث من يدي�ك ومن ثم 
قوم�ي بتدلي�ك منطقة الجبهة فيها بش�كل 

دائري من ٣ اىل ٦ مرات.
دلّك�ي األن�ف من األعىل اىل األس�فل من ٤ اىل 

٦ مرات.
بعد ذلك، دلّكي منطقة الذقن من الداخل نحو 

الخارج أي من نصف الذقن نحو الخدين.
قومي بحركات دائرية عىل خديك من األسفل 
حتى األعىل واس�تمري به�ذه الحركات حتى 
الوصول اىل الجبني. ك�رري هذه الخطوة ١٠ 

مرات.
دلّك�ي منطق�ة العي�ون ابتداًء م�ن منطقة 
الحاجب�ني م�ن الداخ�ل والج�زء العلوي من 
الوجنتني وصوالً اىل أس�فل العين�ني. أعيدي 

هذه الخطوة ٦ مرات.
اضغطي ع�ىل منطقة أس�فل العينني ببطء 
مع تمرير يديك عليها من الخارج اىل الداخل. 

كرري التدليك ٦ مرات.

تح�رص رّب�ات املن�زل ع�ىل تقديم 
إىل  فيس�عني  لعائالته�ّن.  األفض�ل 
الحفاظ عىل صحة العائلة وسالمتها 
من خ�الل تقدي�م الغ�ذاء الصحي، 
الطازج والس�ليم. إن كن�ت تريدين 
الحفاظ عىل سالمة عائلتك، نحّذرك 
التالي�ة يف  م�ن تس�خني األطعم�ة 
امليكروويف، ألّنها قد نصبح س�امة 
وم�ّرة كم�ا قد تس�بب املش�اكل 

الصحية لك ولعائلتك:
•الحليب ومشتقاته: هل كنت تعلمني 
أن تس�خني الحلي�ب ومش�تقاته يف 
امليكروييف مثل الجبنة عىل أنواعها 
وغريه�ا م�ن األطعم�ة ق�د ي�ؤّدي 
إىل التس�مم الغذائ�ي؟ فق�د أثبت�ت 
الدراس�ات أن تركيب�ة الحلي�ب ق�د 
تتغرّي عند تس�خينه يف امليكروويف، 
فيصبح ساّماً وقد يؤّدي إىل اإلصابة 

بالرسطان عىل املدى الطويل.
أثبت�ت  ومش�تقاتها:  •الحب�وب 
الحب�وب  تس�خني  أن  الدراس�ات 
ومشتقاتها منها الخبز عىل أنواعه، 
يف املكرووي�ف قد تحّولها إىل أطعمة 

ساّمة، مّرة للصحة.

•الفاكهة والخضار: إن محاولة سلق 
الفاكه�ة والخض�ار يف امليكروويف، 
م�ن  كلّي�اً  األطعم�ة  ه�ذه  يج�رّد 
مكّمالته�ا الغذائي�ة والفيتامينات، 
كم�ا قد يحوله�ا إىل أطعمة س�امة 

ومرسطنة.
•اللح�وم الجاه�زة: إياك وتس�خني 
اللحوم الجاهزة يف امليكروويف ألّنها 

قد تصبح مؤذية وساّمة.
•األطعم�ة املثلّجة: ال تحاويل تذويب 
األطعمة املثلّج�ة يف امليكروويف ألن 
هذه العملية قد تحّول هذه األطعمة، 
إىل أطعمة س�اّمة ومّرة. ننصحك 
بتذوي�ب هذه األطعم�ة طبيعياً من 
خالل وضعها خارج الثالجة مّدة 15 

دقيقة أو وضعها يف املاء الساخن.

تحتوي العبوة من املرشوبات الغازية 
عىل حوايل 11 ملعقة س�كر، ويدخل 
الس�كر والفركت�وز ورشاب الذرة يف 
مكونات كثري من املنتجات الغذائية 

التي ال تعترب من الحلويات. 
وُيعتق�د أن اإلنس�ان حالي�اً يتناول 
ح�وايل 17 ملعق�ة س�كر كل ي�وم، 
ويع�ادل ذل�ك 290 س�عرة حرارية 
فارغة، ال تحتوي عىل أية فيتامينات 
أو معادن، كما أن هذه الكمية قد ال 
يقابلها نش�اط بدني مبذول ليحرق 

هذه السعرات.
تعرّف�وا يف م�ا ييل إىل أه�م العالمات 
الكث�ري م�ن  إىل تن�اول  الت�ي ت�دل 

السكر:
امل�رّبرة،  غ�ري  الهض�م  مش�اكل   *

وحركة األمعاء غري املنتظمة.
* ظهور حب الشباب.

نوب�ات  وتك�رار  امل�زاج،  تقلّ�ب   *
االكتئاب.

* الرغب�ة يف أكل الحلوى بعد تناول 
وجبة العشاء.

* صعوبة النوم.
* ظهور تجاعيد مبكرة.

* تسوس األسنان.
* تجدد الشعور بالجوع برسعة.

* صعوبة إنقاص الوزن.

* انتفاخ البطن املستمر.
امل�ربر،  غ�ري  العض�الت  ضع�ف   *

واإلحساس بالضعف.
الحم�اس  وع�دم  للكس�ل  املي�ل   *

ملمارسة تمارين رياضية.

 انت�رشت الصداق�ة اإللكرتوني�ة ع�ن 
طري�ق اإلنرتن�ت مع انتش�ار وس�ائل 
االتص�االت الرسيع�ة واملتوف�رة، هذه 
الصداق�ة فيها إيجابي�ات، منها إقامة 
صداق�ات بس�هولة مع الش�خصيات 
واملثقف�ني  والسياس�ية  االجتماعي�ة 
والنخ�ب  والق�رار  ال�رأي  وأصح�اب 

االجتماعية.
إن التواص�ل م�ع ه�ؤالء للتع�رف عىل 
واإلف�ادة  ونش�اطاتهم  أخباره�م 
منه�م، بما يخدم الف�رد واملجتمع. أما 
س�لبيات هذه الصداق�ة فقد تكون لها 
أهداف ونوايا س�يئة تس�بب مش�اكل. 
أن  النف�ي  الط�ب  خ�رباء  ويؤك�د 
برامج املحادث�ات اإللكرتونية، والربيد 
اإللكرتون�ي عب�ارة ع�ن ج�واز مرور 
للتواصل ع�رب عالم اإلنرتنت مع العالم 
كله بال ح�دود، أو معوق�ات، ويتوقف 
التعام�ل م�ع ه�ذا العال�م الجديد عىل 
م�دى الوعي الش�خيص، فربما ينخدع 
الشباب يف هذه الخدمات املجانية؛ مما 
يدفعه�م لإلقب�ال عليه�ا دونما خوف 
أو محاذير.. وتك�ون النتيجة التعرض 
ملخاطر نفسية عديدة أبرزها ما يعرف 
“بإدم�ان اإلنرتنت” نتيجة قضاء وقت 
أمام األجهزة دونما كلل أو ملل إلرسال 
كم هائ�ل من الرس�ائل اإللكرتونية أو 
الدردش�ة مع أصدقائهم اإللكرتونيني. 
كذلك أن اإلنرتنت قد سبب أمراضاً عدة 

من أهمها:

• أمراض االغرتاب االجتماعي.
• فتور العالقات بني األشخاص.

• تفاق�م الخطورة مع الش�باب الذين 
يعانون م�ن الف�راغ، فتصب�ح برامج 
الدردش�ة، أو اإلنرتنت عموماً هي الهم 

األول يف حياتهم.
م�ن الناحي�ة املثالية ينبغ�ي أال تتوقع 
الصداق�ة من األش�خاص الذين تدخل 
معهم يف دردش�ة ع�ىل اإلنرتن�ت، فما 
ال�ذي يضم�ن ل�ك أن الش�خص ال�ذي 
تتحدث معه يتمتع بأس�لوبك نفسه يف 

التفكري وعقائدك يف حياتك؟
فالدردش�ة النصية أو حتى املسموعة 
واملرئي�ة، ال يمك�ن أن تح�دد أي يشء 
ع�ن الش�خص، ف�إن داف�ع أي غريب 
يري�د صداقتك ع�ىل اإلنرتن�ت ال يعني 
بال�رورة أن ه�ذه عالق�ة صداق�ة، 
إذا كن�ِت فت�اة، فالب�د وأن  والس�يما 
تعلم�ي أن طلب الصداقة م�ن الغرباء 

يحمل وراءه أغراضاً وخيمة.
وإذا كنت تستخدم املواقع االجتماعية 
بهدف تكوين الصداق�ات، فإن إضافة 

م�ن  تمكين�ه  يعن�ي  الش�خص  ه�ذا 
الوصول إىل جمي�ع التفاصيل الخاصة 
بك، وإذا كان ش�خصاً ليس جيداً فإنه 
سيس�تخدم بياناتك الشخصية لدوافع 

خبيثة.
الصداق�ات  تنم�و  الح�االت  أن�در  يف 
ع�رب اإلنرتنت، والش�خص ال�ذي قمت 
أن يصب�ح صدي�ق  بإضافت�ه يمك�ن 

عمرك فيما بعد.
ويف حال�ة ما إذا كن�ت تعيش بعيداً عن 
بل�دك، فإن صداق�ات اإلنرتن�ت يمكن 

أن تك�ون مص�دراً جي�داً للدع�م؛ ألنه 
س�يمّكنك م�ن التغل�ب عىل الش�عور 
بالوحدة.فهذا سيعلمك درساً أو اثنني؛ 
وه�و أن تتفاع�ل م�ع هذا الش�خص 
األش�ياء  م�ن  الكث�ري  وتتع�رف ع�ىل 
الجديدة، ولكن ضع يف اعتبارك النقاط 
ال�واردة أدناه من أج�ل تجربة ناجحة 

للصداقة عرب اإلنرتنت.
عندما تب�دأ يف محادثة مع ش�خص ال 
تعرفه، فال تتحدث كثرياً عن نفس�ك يف 
األيام األوىل، أعط نفس�ك فرصة لفهم 
هذا الش�خص، وإذا وج�دت أنه يمكن 
الثقة به والتقت روحاكما معاً، فيمكنك 

هنا مشاركته أفكارك ومشاعرك.
أيضاً احذر من إعطائه بيانات االتصال 
الخاص�ة ب�ك كالعنوان ورق�م الهاتف 
املحمول عند الدخول معه يف دردش�ة، 
وعند التحدث مع ش�خص عرب املواقع 
االجتماعية، تأكد أنه ال يمكن الوصول 

إىل بياناتك وصورك.
وأخرياً البد من اإلشارة إىل أن العالقات 
الجان�ب  إىل  تفتق�ر  اإلنرتن�ت  ع�ىل 
العاطف�ي، وكل ش�خص لديه تعريفه 

الخاص عن صداقة اإلنرتنت.
ف�إذا كن�ت تبح�ث فقط عن ش�خص 
تش�اركه أف�كارك، وتزي�د ب�ه قائم�ة 
أصدقائك، فصداقات اإلنرتنت س�تكون 
يف صالح�ك، ولك�ن ال تتوقع أن تحظى 
بصداقة طويلة املدى من شخص غريب 

عىل اإلنرتنت.

10واحة
صداقات االنرتنت جيدة ولكن هلا سلبيات أيضاً 

حنو مستقبل افضل...هلملها

alzawraanews@yahoo.com

لم يب�ق إالّ أيام قليل�ة حتى بدء 
جدي�د.  م�ن  الدراس�ية  الس�نة 
لكن هن�اك الكثري م�ن األطفال 
الذين ينتابهم الش�عور بالخوف 
والرع�ب م�ن العودة للمدرس�ة 
لس�بٍب أو آلخ�ر. فكي�ف يمكن 

التغلّب عىل ذلك؟ 
تتعّدد كثريًا الخطوات التي يمكن 
لألم أن تّتبعها من أجل مساعدة 
الطفل ع�ىل القضاء عىل الخوف 
من املدرس�ة. أما م�ن أبرز هذه 

الخطوات وأهمها فهي:
•أخ�ذ الطفل لجولة يف املدرس�ة 
قبل بدء الس�نة الدراس�ية إذ إن 
ه�ذه الخط�وة ستس�اعد ع�ىل 

التغلّب من الرهبة من املدرسة.
•تع�رّف الطف�ل ع�ىل زمالئه يف 
الص�ف والتكلّم مع�ه عن األمور 

الت�ي يمكنه�م القيام به�ا معا 
أثناء املدرسة.

•تذك�ري الطفل بأن األم موجودة 

إىل جانبه ملس�اعدته يف الواجبات 
املدرسية وأن ال داٍع للخوف منها. 
فه�ذه الخط�وة س�رتيح الطفل 

كثريًا وتزيل عنه عبًئا كبريًا.
•إخبار األم الطف�ل عن التجربة 
الت�ي م�رّت به�ا عندم�ا كان�ت 
بعم�ره وإخب�اره بأنه�ا تتفّهم 

وضعه.
•تعويد الطفل عىل فكرة املدرسة 
س�يناريو  تمثي�ل  خ�الل  م�ن 

املدرسة يف املنزل.
•تربية الطفل عىل القيام ببعض 
األمور وحده ومن دون مساعدة 
أح�د. فهذه الطريقة س�تتيح له 
القيام بما ُيتوّقع منه يف املدرسة 

وستخّفف بالتايل من مخاوفه.
•عدم االظهار للطفل مدى توتر 
األم وقلقه�ا عليه وما س�يكون 
عليه وضعه يف املدرسة الجديدة. 
فإحساس الصغار بخوف األهل 

ينعكس سلباً عليهم.

سلوكيات

أبرز اخلطوات للقضاء على اخلوف من العودة للمدرسة!

لطلة ابهى....

اكتشفي سّر مجال بشرة اليابانيات

قال خ�رباء من جامع�ة إيموري 
األمريكي�ة إن امل�كان األكثر أماناً 
عىل مت�ن طائرة لتجن�ب انتقال 
ف�ريوس “كورون�ا” الجديد إليك 
م�ن مس�افر آخ�ر مص�اب، هو 

املقعد املجاور للنافذة.
صم�م الخ�رباء نموذج�اً لحركة 
الركاب يف الطائ�رة إلظهار كيف 
يمك�ن أن تنت�رش الفريوس�ات، 
الذي�ن  األش�خاص  أن  ووج�دوا 
يجلس�ون يف املم�رات ه�م أكث�ر 
عرضة لتلقي العدوى من الركاب 

املصابني.
ورصح الخرباء للصحيفة قائلني 
يش�عرون  الذي�ن  ال�ركاب  إن 
بالقل�ق م�ن اإلصاب�ة بف�ريوس 
كورون�ا يج�ب عليه�م أن يبقوا 
يف مقاعده�م، وأك�دوا أنه “كلما 
انتقل�ت يف أنحاء الطائ�رة، كلما 
زاد احتمال وج�ودك بالقرب من 

شخص مصاب بالفريوس”.
الخ�رباء “أيض�ا، كلما  وأض�اف 
طال�ت مدة تواصلك مع مس�افر 
مصاب وكلما طالت مدة جلوسك 
انتق�ال  فرص�ة  زادت  بج�واره، 

العدوى إليك”.
ودرس الخرباء س�لوك املسافرين 
عىل رح�الت جوية ترتاوح مدتها 
س�اعات،  وخم�س  ث�الث  ب�ني 
ووجدوا أن 38 يف املائة من ركاب 
الطائرات غادروا مقاعدهم  هذه 
مرة واحدة و24 يف املائة غادروها 

أكثر من مرة.
إال أنهم أكدوا أن الركاب الجالسني 
بج�وار النواف�ذ بال�كاد يرتكون 

مقاعدهم، األمر الذي جعلهم أقل 
اتصاال بالركاب اآلخرين مقارنة 

بالجالسني بالقرب من املمرات.
ونص�ح الفري�ق الركاب بش�كل 
عام ب�رورة اس�تخدام مطهر 
أثن�اء وجودهم  األي�دي بانتظام 
مل�س  وتجن�ب  بالطائ�رات، 
وجوهه�م وع�دم التواص�ل م�ع 
ال�ركاب املصابني بالس�عال قدر 

اإلمكان.

يذكر أن بع�ض رشكات الطريان 
العاملية علقت رحالتها إىل الصني 
تحس�با النتش�ار عدوى فريوس 
كورون�ا، ال�ذي أودى بحياة ما ال 
يقّل عن 170 شخصاً، وتتقدمها 
»بريتي�ش إيروي�ز« الربيطاني�ة 
و”لوفتهانزا” األملانية. يف املقابل، 
ق�ررت رشكات أخ�رى تقلي�ص 
تع�دل  ل�م  وأخ�رى  رحالته�ا، 

برنامجها بعد.

نصائح طبية

املقعد اجملاور للنافذة بالطائرة األكثر أماناً لتجنب انتقال فريوس “كورونا”
هذه بعض النصائح التي ُيمكن أن ُتس�اعدك 

للقضاء عىل النحافة املفرطة:
أوالً: زي�ادة الس�عرات الحراري�ة اليومي�ة يف 
النظ�ام الغذائي، ح�اويل ان تقوم�ي بتحليل 
متطلبات�ك م�ن الطاقة لحس�اب احتياجاتك 
اليومي�ة م�ن الس�عرات الحراري�ة وذلك من 
خالل معرفة القي�م الغذائية ملا تتناولينه من 

اطعمة.
ثاني�اً: احتياج�ات الش�خص النحي�ف تزي�د 
م�ن االطعم�ة الغذائي�ة بمختل�ف انواعه�ا: 
الربوتين�ات، الفيتامين�ات، املع�ادن. تذكري 
دائم�اً ان االطعمة التي تحتوي عىل س�عرات 
حراري�ة زائفة ه�ي الحلوى واملي�اه الغازية، 
رقائ�ق البطاطس. ام�ا الحلوي�ات فهي تمد 
الجس�م بكم كب�ري م�ن الس�عرات الحرارية 

لكنها تفتقد اىل القيمة الغذائية.
ثالث�اً: يحتاج جس�مك اىل نظ�ام غذائي غني 
بالربوتين�ات الع�ادة بن�اء انس�جة الجس�م 
وعضالت�ه وعظام�ه وال�دم والخالي�ا، فه�و 
يخلق انس�جة جديدة للجس�م وليست مجرد 

كيلوجرامات من الدهون.
رابع�اً: الطعام الغني بالده�ون يضيف قيمة 
من الطاقة للنظ�ام الغذائي، فيجب أن يبقى 
اجم�ايل الده�ون اقل م�ن 35 % م�ن اجمايل 
الس�عرات الحرارية املس�تهلكة يومياً، والكم 
االكرب منها ينبغ�ي ان يكون من الدهون غري 

املشبعة.
خامس�اً: فيتامني )ا( مع فيتامني )ب( يرفع 

م�ن مع�دالت الش�هية ويحفزك ع�ىل تناول 
الطعام بشكل اكرب.

سادس�اً: عندم�ا تع�دي قائم�ة طعام�ك ال 
والص�وص،  الصلص�ات  تن�اول  م�ن  مان�ع 
توابل الس�لطة، الحبوب، املكرسات، الفاكهة 
املجفف�ة، الخبز من الطح�ني الخالص، اللبن 
كام�ل الدس�م وعصائ�ر الفاكه�ة افضل من 

القهوة و الشاي واملاء فقط.

سابعاً: عىل الرغم من ان اللحوم والجبنة من 
االطعمة الغذائي�ة الهامة، لكنها تحتوي عىل 
نس�بة عالية من الدهون فتؤدي اىل اش�باعك 
وبالت�ايل س�ُتبعد عن�ارص غذائي�ة اخرى من 

قائمة اطعمتك.
ثامناً: من االفضل أنتتناويل كميات ضئيلة من 
اطعمة متعددة افضل م�ن كميات كبرية من 

نوع واحد .

طبيبك يف بيتك

كيف تزيدين وزنك؟

كل يوم معلومة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

أطعمة تصبح سامة إذا سخنتها 
يف امليكروويف

هذه العالمات تؤكد أّنك ُتكثر 
من السكر

مقادير الوصفة  
6قطع باذنجان رفيع

كفتة 500 جرام 
2حبة كبرية طماطم مفروم

2ملعقة كبرية زيت زيتون
6قرن فلفل اخر

1كوب ماء
1ملعقة صغرية ملح

صغريةفلف�ل  ملعق�ة   1/4

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 اعميل 
شق بالطول بحبات الباذنجان 

دون ان تقطعيها
4. شكيل الكفتة بني كفيك اىل 

اصابع
5. اح�ي حب�ات الباذنج�ان 

بالكفتة
6. ضع�ي الباذنج�ان املحي 

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

7. وزعي عصري الليمون، زيت 
الزيتون واملاء

8.   ادخ�يل الطب�ق اىل الف�رن 
مل�دة 30دقيق�ة اىل ان تنضج 

الكفتة
9. اخرجي الطب�ق من الفرن 

وقدميه

اللمسة السرية لفنجان القهوة الرتكية
املطبخ
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ه�ل  تس�ألت توقع�ت يوم�اً بأن 
شعرك يمكن أن يقدم لك عالمات 
عن شخصتك سواء كانت جيدة أم 
س�يئة؟ تبني األبحاث بأن ملمس 
وشكل أو س�مك الشعر أو الشعر 
أو  الش�عر  تس�اقط  الضعي�ف، 
لون الشعر تكش�ف عن أشياء يف 
شخصيتك فليس وجهك فقط هو 
الذي يخربك عن شخصيتك ويذكر 
خبري ق�راءة الوجه ج�ان هنر أن 
هن�اك مجموع�ة م�ن العالم�ات  
مس�تمدة من الطب الصيني التي 
يمكنك إكتش�افها عن شخصيتك 

من شعرك وهي كاألتي:
الشعر األحمر:

بخ�الف  األخ�رى  الش�عر  أل�وان 
األحم�ر تعن�ي ب�أن الش�خصية 
الش�عر األحم�ر  ملتزم�ة ولك�ن 
أو صب�غ الش�عر بالل�ون األحمر 
الش�خصية  ه�ذه  أن  ع�ي  ي�دل 
محب�ة للمتع�ة والضح�ك وتكره 
امللل ولديهم ش�عور جي�د بالهزل 
وتريد األم�ور الخفيف�ة . كما أن 
هذه الش�خصية يمك�ن أن تكون 
العالق�ات  ويحب�ون  متقلب�ة يف 
مرحلة االفتنان بالحب، يمكن أن 
تكون ش�خصية خجولة وخائفة 
من رفض الناس لها عند التعامل 

مع األخرين.
الشعر املجعد :

يدل الش�عر املجعد ع�ي أن  لديك 
ش�خصية محبة للمتعة، حنونة، 
تقوم بجميع  األمور بشكل أرسع 
م�ن األخري�ن .  فه�ي ش�خصية 
والح�ب  القي�ادة  تح�ب  ناري�ة 
والعاطفة والحدس والعقل . كما 
أن هذه الش�خصية لديها صعوبة 
تركي�ز يف يشء واحد لفرتة طويلة 

وتفضل الدراما .

الشعر املموج والسميك :
تتمي�ز ه�ذه الش�خصية بالتألق 
حياته�ا  يف  واإلب�داع  واإلبت�كار 
ولديها طاقة عالية، قوية اإلرادة، 
عاطف�ة عميقة . أحياناً ما يكون 
لديه�ا صعوب�ة يف الحدي�ث ع�ن 
نفسها وتفضل الصمت  وإذا كان 
لديك ش�عر مم�وج ورقي�ق فهذا 
يعن�ي أن ش�خصيتك تحت�اج إيل 

الحفاظ عىل طاقتك .
الشعر الكثيف:

إذا كان لديك ش�عر كثيف وسميك 
يعن�ي  كثيف�ة  حواج�ب  ولدي�ك 
بأن لديك ش�خصية قوي�ة اإلرادة  
والطاق�ة أيض�اً ش�خصية عنيدة 
للغاية. يف حني إذا كان لديك شعر 
رقيق يدل عي أن لديك ش�خصية 

حساسة وحنونة .
الشعر املفرود :

ي�دل الش�عر املف�رود ع�ي أن�ك 
تس�تمتع بحيات�ك جي�داً  ولدي�ك 
وتتمت�ع  بالرض�اء  ش�عور 
باإليجابي�ة العالي�ة . كم�ا توجد 
العديد من األم�ور التي تعمل عىل 

جذب إنتباهك .
إذا كان لديك شعر مموج وتريدي 

أن يكون مفرود :
فهذا يعني ب�أن حياتك توجد بها 

املزيد من الف�وىض، وتحتاج منك 
املزيد من الرتتي�ب . ويذكر الطب 
الصين�ي ب�أن ه�ذه الش�خصية 
يف  الت�وازن  تحقي�ق  إيل  تس�عي 
حياتها .لذلك فأنتي بحاجة إىل أن 

تشعر بالهدوء .
متوس�ط  ش�عر  لدي�ك  كان  إذا 

الطول:
التفك�ري  تمتل�ك  أن  ع�ىل  ي�دل 
املنطق�ي  وتق�در املنطق فوق أي 
يشء أخ�ر. فالنس�اء الذين لديهم 
هذه الترسيح�ة لديهم حس عال 
وعاطفة قوية وأيضاً لديهم رغبة 

يف إنجاز املهمات بصورة أرسع .
الشعر املتوسط الطول وترغب يف 

غسله كثرياً :
ي�دل ذل�ك ع�ىل أن تري�د اإلتصال 
بمش�اعرك والتع�رف ع�ىل ذات�ك 

أكثر .
إذا قمت�ي بعم�ل ترسيحة ش�عر 

مرتفعة :
ي�دل ذلك ع�ىل أنك�ي  تقلقي من 
النق�د الذاتي ألن ه�ذه الترسيحة 
أُثن�اء  الوق�ت  املزي�د  تحت�اج 
تصفيفه�ا وذلك يمك�ن أن يعني 
أمري�ن أوالً : أنك قلق جداً بش�أن 
التفاصيل  أكثر من الالزم . ثانياً، 
انكي شخصية تحب لفت االنتباه 

وتتجنب حدوث النقد الذاتي لها . 
عمل الضفائر الفوضوية :

تعني بأن هذه الشخصية ال تهتم 
بنفس�ها وترغ�ب يف إنجاز األمور 

رسيعاً .
الرجل األصلع :

عندما يختار الرجل حلق الش�عر 
تمام�اً فذلك ي�دل ع�ىل املزيد من 
الرومانس�ية والحني�ة والعاطفة 
بش�خصية  وتتمت�ع  الزائ�دة 

متألقة.
إذا اخ�رتت ترسيح�ة ش�عر غ�ري 

تقليدية :
النس�اء الالوتي يخ�رتن ترسيحة 
ش�عر غري تقليدية فإن هذه املرأة 
عادة م�ا تفكر خ�ارج الصندوق 
وتح�ب املرح وتري�د إنجاز األمور 

املختلفة يف حياتك .
إذا قم�ت بعمل قصة ش�عر حادة 

وعملية :
فأنت عىل األرج�ح تفضل املنطق 
والعق�ل وتحدد أهداف�ك ويتطلب 

ذلك منك املزيد من الجهد .
عمل ترسيحة الطبقات:

الشعر املتدرج يجعلك تبدو أفضل  
وترغبي الكمال يف كل ش�ئ حتي 

الشعر .
فرق الش�عر من املنتصف :

عند فرق الش�عر م�ن املنبت فهذا 
يدل ع�ي أن ش�خصيتك ترغب يف 
ك�رس القواع�د ومتم�رد بطبعها 
وتتح�دي النظام لكي تحدث تغري 

إيجابي يف حياتك.
إذا كان لدي�ك منب�ت ش�عر غ�ري 

منتظم:
ي�دل عي والدتك ) أو أي ش�خص 
أك�رب منك (  ليس له�ا تأثري قوي 
علي�ك ويدل ع�ي أن�ك تعاني من 

فرتة مراهقة صعبة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

مهنياً: مفاج�أة مادية صغرية تفرح�ك وتدفعك قدماً 
نحو تطوير أدائك يف العمل.

عاطفي�اً: أنت رومان�ي إىل أبعد الحدود، تج�ذب عاطفتك 
الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.

صحياً: اسرتح هذا اليوم وال تقم بجهود إضافية، وحاول الرتفيه 
عن نفسك قدر اإلمكان.

مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشف شيئاً وتلتقي 
أفرق�اء للمرة األوىل وتربح أمواالً وتنفتح أمامك آفاق، 

لذلك تشعر باألمان.
عاطفياً: ال تكن كثري العتاب واال ابتعد الحبيب عنك، الظروف 
متاحة امامك لتخطي الكثري م�ن الحواجز التي أعاقت مالقاته 
أو مصالحته.صحياً: يوم مهّم للمش�اركة يف مختلف األنش�طة 

وعدم رفض تلبية الدعوات بغّض النظر عن مضمونها.

مهنياً: يطرأ ما قد يثري مش�اكل مع أحد املصارف او 
سوء تفاهم مادياً مع رشيك ما شخيص أو مهني.

عاطفي�اً: تس�تجد قضية لها عالق�ة بالرشيك وتتوّضح 
الرؤية بالنس�بة إىل موضوع كان غامضاً، وتالحق فكرة أو 

قضية رسية.
صحي�اً: ال بأس من النهوض باك�راً والتوجه إىل الربية والتنزه يف 

أرجائها قبل الذهاب إىل العمل.

مهنياً: تلجأ إىل بعض الزمالء وتحاول توضيح بعض 
األمور، قد تتأخر مواعيد وتتأجل استحقاقات.

عاطفي�اً: ال تعامل الرشيك بفظاظ�ة، فللصرب حدود، وقد 
بدأ ينفر منك ش�يئاً فش�يئاً، وربما ينتهي األمر بالفراق، خذ 

حذرك.
صحياً: من املفيد استش�ارة الطبيب بش�أن م�ا ينتابك من أرق 

ليالً، فهو قادر عىل وصف العالج املناسب.

مهني�اً: بعض األمور املس�تجدة تدفع�ك إىل إعادة 
حساباتك، وهذا طبيعي بني الزمالء.

عاطفي�اً: ق�د تضط�ّر إىل الدف�اع عن نفس�ك أو تمّر 
بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض النزاعات.

صحياً: بادر إىل ممارس�ة امليش واس�تفد من كل لحظة فراغ 
للقيام بالتمارين الرياضية املفيدة.

مهنياً: احذر غرية بعض الزمالء منك، فقد يضعونك 
يف مش�اكل أو يحاولون تش�ويه صورتك أمام أرباب 

العمل.
عاطفي�اً: ال تثر غ�رية الحبيب فأنت ال تع�رف ما ينتظرك، 

فتجنب حصول األسوأ وعامله باللني والحنان.
صحي�اً: ق�د يصاب أحد األش�خاص األع�زّاء عىل قلب�ك بمرض 

رسعان من يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظراً إىل تعلقك به.

مهني�اً: راق�ب جّي�داً ما ي�دور حولك فقد تكتش�ف 
حقائق حريتك طويالً يف اآلونة األخرية.

عاطفي�اً: يف الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل 
واالنكسار انتصار، فماذا تنتظر؟

صحياً: كثرة الخالفات والضغوط التي تكون عرضة لها تس�بب 
لك تعباً جسدياً ونفسياً، انتبه لصحتك.

مهنياً: يسعى أحدهم لتوريطك يف صفقات مشبوهة 
أو رّبما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، ال تقلق!

عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز املواقف 
وتدفع إىل الخالف وال سيما يف األيام املقبلة.

صحي�اً: أح�ذرك م�ن االف�راط يف االت�كال ع�ىل قوت�ك وطاقتك 
وأنصحك أن تعرف قدرتك عىل االحتمال فال تتجاوزها.

مهني�اً: يحّذر ه�ذا اليوم من بعض االش�كاالت عىل 
الصعيد املهني، لكن عليك عدم القلق.

عاطفياً: ال تقّرر ارتباطاً ه�ذا اليوم، وُكن منتبهاً إىل أدّق 
التفاصيل الشخصية.

صحي�اً: املطل�وب منك أم�ر واحد: اإلق�الع عن التدخ�ني نهائياً 
واالنتباه إىل صحتك.

مهنياً: حاول أن تبح�ث عن الهدوء والراحة، لتنطلق 
مجدداً نحو غ�ِد أكثر ارشاقاً وانس�جاماً مع اآلخرين.

عاطفياً: أفكار جيدة للمستقبل، والرشيك يساعدك إىل حد 
كبري لتحديد الخطوات وفقاً لألولويات املحددة.

صحياً: ق�د تالم عىل إفراط�ك يف تناول املأك�والت املرضة، وأنت 
وحدك ستتحمل النتائج.

مهنياً: أوضاع مالي�ة وترتيبات ُتفرض عليك وبعض 
املفاوض�ات املهم�ة ج�دًّا، والت�ي تتعلّ�ق بممتلكاتك 

ومكتسباتك
عاطفي�اً: ُتبدي اهتمام�اً كبريًا بالرشي�ك وتّطلع عىل بعض 

االمور التي قد تبقي العالقة عىل أفضل ما يكون
صحي�اً: ال تت�رسع يف املوافق�ة عىل اتب�اع نظام غذائ�ي قبل أن 

تدرسه من جوانبه كافة، ألن الندم قد ال يفيدك الحقاً

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

وقع حم�ار رجل يف هاوية عميقة. فيأس م�ن إخراجه منها، ولذلك قرر 
دفنه حياً.

وبدأ يس�كب ال�رتاب عىل الحمار م�ن فوق فينفضه الحمار عن نفس�ه، 
ويقف عليه، وكلما ارتفع منس�وب الرتاب عال الحمار، وهكذا قبل نهاية 
اليوم، كان الحمار يرعى يف املراعي الخرضاء بعد نفض املشاكل والتغلب 

عليها.
العربة: السعادة ال تتحقق يف غياب املشاكل، بل يف االرتقاء عليها. 

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهنياً: ال ترتك العصبية تؤثر يف أعمالك، تحلَّ بالهدوء 
وسعة الصدر والحكمة.

عاطفياً: تش�عر برغب�ة يف التقرّب م�ن الحبيب وتعزيز 
عالقتك به بعدما تيّقنت من حبه لك.

صحياً: حاول التخفيف من حاالت التوتر التي قد تنعكس س�لباً 
عىل وضعك الصحي.

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�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 تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

دائماً اس�ري عىل مبدأ ان الخري قاعدة والرش اس�تثناء ، لذلك انا شخصية 
منفتح�ة وأح�ب التواص�ل مع اآلخري�ن ، وه�ذه مش�كلتي .. فالبعض 
يعت�رب ذل�ك منقصة للمرء ، رغم انني ارى ان ه�ذا من الذكاء االجتماعي 
، ومش�كلتي أنني يس�تحيل أن اج�د من والدي كلمة طيبة تش�جعني او 
تالحظ الجمال بداخي .. فأمي يستحيل ان تثني عي امامي ، وأبي ال يرى 
من الحياة ش�يئاً س�وى فقه املرأة ويرى أنها خلقت للس�جادة واملطبخ 
! لذلك اش�عر ب�أن جراح الطفولة وعدم دعم والدي يل يش�عرني بالش�ك 
والضعف حيال نف�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 تجعي تفوقك وراحتك يعتمد 
ع�ىل كلمات الثناء من الغ�ري حتى لو الوالدين، وال تدعي احد يقول لك ما 
دورك يف ه�ذه الحي�اة فانت وانت فقط من يقرر األم�ر، ولهذا اوال اجعي 
تقدم�ك مبني عىل دافع ذات�ي وليس حافز خارجي، ثاني�ا/ لوالديك الرب 
والدعاء والش�كر عىل ما فعاله الجلك وهذه قدرتهما ويتمنيان لك الخري، 
ثالث�ا بي�دك انت ان تق�رري وبذكاءك ما املناس�ب وما هو غري املناس�ب 
وخاص�ة عدم املبالغة يف امر الذكاء االجتماع�ي واخرتاق بعض الحواجز 
بحج�ة االنفتاح والتحرر، كون�ي ذكية واخرجي مهاراتك واس�تغليها يف 

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي
أحبك لويش����يب الراس 

وباملشية انحنى ظهري 
أحبك لو يظل يومي���ن 
أم����وت وينتهي أمري
أحبك لو أص���ري تراب 
جوا الكاع ص�ار أمري 
حبيبي وهْم ترد روحي 
إذااااااا مريت من كربي
أحبك لو تصري جروح 
أحبك لو تصري أحزان 

أحبك لوتص�����ري الليل 
وانا أتوس�������لك نعسان 

أحبك لو تص����ري املاي 
وانا أتوسلك عطش����ان 

أحبك لو تصري املوت 
والت���������ابوت والدفان 

أحبك ما أحب غي���رك 
وحق من أنزل الق��رآن

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

ماذا يقول شعرك عن شخصيتك وصحتك؟
التخلص من مشاكلك

هـــــــل تعلــــــم
ه�ل تعل�م أن�ك تح�رك 72 

عضلة عندما تتحدث.
عمل�ة  أول  أن  تعل�م  ه�ل 
ورقي�ة ت�م اس�تخدامها يف 

الصني.
االكس�جني  أن  تعل�م  ه�ل 
والهيدروج�ني  والكرب�ون 
 90 يش�كلون  والنيرتوجني 

% من جسم اإلنسان.
هل تعلم أن الضوء هو عبارة 

عن موجة مغناطيسية.
هل تعل�م أن البارود يصنع 

بخلط الفحم وامللح الصخري والكربيت.
هل تعلم أن الزرافة ليس لديها حبال صوتية.

هل تعلم أن معظ�م الطيور تأكل ضعفي وزنها من الطعام 
يوميا.

هل تعلم أن عظام الحمامة تزن أقل من ريشها.
هل تعلم أن الديك ال يمكنه أن يصيح إال بتمديد رقبته.

هل تعلم أن الدالفني يمكنها س�ماع األصوات تحت املاء عن 
بعد 24 كيلومرت. 

هل تعلم أن طول عظمة الس�اعد لدى أي ش�خص يتساوى 
دائماً مع طول قدمه. 

ه�ل تعلم أن النحل�ة ترفرف بجناحيها بمع�دل 350 مرة يف 
الثانية الواحدة. 

1789 - يف مدين�ة نيوي�ورك، يعق�د املؤتم�ر األول 
للوالي�ات املتحدة ، لوضع دس�تور الواليات املتحدة 

حيز التنفيذ.
1800 - إدخال تربية الغنم إىل أسرتاليا.

1813 - القوات الروسية التي كانت تحارب جيش 
نابليون بونابرت تصل إىل برلني األملانية، وإنسحاب 

الفرنسيني منها بدون قتال.
1880 - بدء ظهور أول صورة يف الصحف.

1933 - املستش�ار النمس�اوي إنغل�ربت دولفوس 
يعلن حل الربملان واإلنفراد بالسلطة.

1949 - ص�دور ق�رار من مجلس األم�ن يعلن فيه 
قبول إرسائيل عضوًا كاماًل يف األمم املتحدة.

1979 -بدء انسحاب القوات الصينية من فيتنام.
اجتم�اع ط�ارئ ملجلس جامع�ة ال�دول العربية يف 
الكوي�ت لبحث ع�دوان اليمن الجنوب�ي عىل اليمن 

الشمايل.
1991 - ويل عهد ورئيس الوزراء الكويتي والحاكم 
العريف العام الشيخ سعد العبد الله الصباح يعود إىل 
الكويت بعد تحريرها وس�ط اس�تقبال شعبي من 

املواطنني الصامدين.
1995 - حاكم إمارة دبي الش�يخ مكتوم بن راشد 

آل مكت�وم يصدر قراًرا عني بموجبه أخيه الش�يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم ولًيا للعهد وأخيه الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائًبا لحاكم اإلمارة.
2004 - مصادر صحفية فلس�طينية تكش�ف عن 
رشوع جمعي�ة ألع�اد االس�تيطانية يف بناء مجمع 
س�ياحي وتج�اري يف الس�احة الخارجي�ة لب�اب 

املغاربة.
2009 - املحكم�ة الجنائية الدولي�ة تصدر مذكرة 
توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشري بتهمة 
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية يف إقليم 

دارفور.
2012 - إج�راء االنتخاب�ات الرئاس�ية يف روس�يا، 

وكانت نتيجتها فوز فالديمري بوتني بالرئاسة.
2015 - اإلعالن عن اكتشاف مجمع للمقابر يرجع 
للع�ر الحدي�دي يف مدينة الفو يف إقلي�م األوب يف 

فرنسا.
2018 -فيلم ش�كل امل�اء يفوز بجائزة األوس�كار 
ألفض�ل فيلم خ�الل حفل توزيع جوائز األوس�كار 

التسعني.
اكتشاف حطام حاملة الطائرات األمريكية يو أس 

أس ليكسينغتون )CV-2( يف بحر املرجان

أفقي
 o 1من بغداد طاف بكل البالد

سب وشتم
2األدوات لتحقيق هدف ما

3حرك شيئا داخل فمه o ملل 
o فائدة محرمة

4فك�رة ح�ول موض�وع ما 
)معكوسة( o نبات ذو زهرة 
صفراء له استخدامات طبية

5تسبب يف حدوث تيار هوائي 
 o قروض مستحقة o لطيف

نصف تامر
6اشفط الس�ائل قليال قليال 
من ك�وب أو نحوه o س�ائل 

الحياة األحمر
7قوام o يطلب برجاء شديد

8مدين�ة الس�ندباد o جه�ة 
اليمني )معكوسة(

9الش�خص الذي يراقب سري 
العم�ل يف مصلحة ما oاس�م 

اجنبي بمعنى يوحنا
 o متش�ابهة  10ثالث�ة 
الطق�س  أح�وال  مجموع�ة 

خالل سنة

رأيس
1أبو االنبياء عليه السالم 

)معكوسة(
 o 2نتعاون بشكل وطيد
نات�ج املحصول يف نهاية 

يوم عمل
3تمهيد يف بداية أي عمل

 o 4ق�وة وقدرة واحتمال
لباس وطني يف الخليج

5األكثر هيافة o لولو
م�ن  لع�ب  6قط�ع 
الخش�ب  أو  البالس�تيك 
من  مجموع�ات  عليه�ا 
النقاط o عضو يف الوجه

7ع�زف غ�ري موجه عىل 
العود

8زورق o فاكهة تشتهر 
بها الهند ومر

عل�و   o الذئ�ب  9ان�اث 
وأنفة

تراثي�ة  10ش�خصية 
ارتبط�ت  عربي�ة 

بالفانوس السحري
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بمقدار 444 مليار دوالر 

»فيسبوك« تغير تطبيق »ماسنجر« 
كليا على هواتف »آيفون«

طبيب: »كورونا« لن يختفي وقد 
يصبح »دائميا« أو »موسميا«

عـين على العالم

كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية 
أن رشك�ة »فيس�بوك« قررت 

تغيري ش�كل وتصميم 
»ماسنجر«  تطبيق 

للدردشة بصورة 
كلية عىل نظام 
تشغيل »آي أو 
العام�ل  إس« 
هوات�ف  ع�ىل 

 . » ن يف�و آ «
ي�������ث  تحد

 » س�نجر ما «
سيغري شكل وتصميم 

تطبي�ق الدردش�ة م�ن األلف 
إىل الياء، واملن�درج تحت مرشوع 
أطلق�ت علي�ه »فيس�بوك« اس�م 
»الي�ت س�بيد«. ويوف�ر تحدي�ث 
تش�غيل  الجدي�د  »ماس�نجر« 
أرسع وأس�هل لتطبيق الدردش�ة 
م�ع مختل�ف رسع�ات اإلنرتنت. 
وأشارت »فيسبوك« إىل أن تحديث 
»ماسنجر« سيكون أرسع مرتني 
تقريب�ا مم�ا كان علي�ه، كما أنه 
الذاك�رة  م�ن  مس�احة  س�يأخذ 
تقل عن ربع مس�احتها السابقة 
تقريبا. ولجأت »فيسبوك« إىل ذلك 
التغيري، ألنها أدركت أن املستخدم 
يفتح التطبي�ق بصورة أكرب كلما 
كان التطبي�ق أرسع يف التحمي�ل. 
»فيس�بوك«  مربمج�ي  أن  كم�ا 

دعم�وا تحديث »ماس�نجر« بعدد 
كبري من امليزات غري املتوفرة 
يف اإلص�دار الس�ابق. 
أب�رز  وس�تكون 
املي�زات  تل�ك 
لتقارير  وفق 
 ، بقة س�ا
إدخ�����ال 
ك  فيسب���و
)روبوت���ات 
الدردش�����ة 
بي������ة(  لكتا ا
إىل   »ChatBot«
لجع�ل  مراس�لتها،  منص�ة 
التطبيق أسهل وأرسع.  استخدام 
كما ستختفي األلعاب من تطبيق 
»فيس�بوك ماسنجر« عىل هواتف 
»آيف�ون«، والت�ي تبط�ئ رسعته 
بصورة كبرية، وستكون متواجدة 
وس�يتميز  منفص�ل.  تطبي�ق  يف 
ماس�نجر«  »فيس�بوك  تصمي�م 
قائم�ة  ع�ىل  برتكي�زه  الجدي�د 
جهات االتصال املنظمة، للرتويج 
لجهات االتصال األكثر استخداما 

املوجودة عىل اإلنرتنت.
ولم تعلن »فيس�بوك« بع�د إذا ما 
كانت ستدعم تطبيق »ماسنجر« 
عىل نظ�ام تش�غيل »أندرويد« أو 
س�طح املكتب بتحديثات مماثلة 

يف القريب العاجل أم ال.

بسبب مخاوف من تفيش فريوس 
»كورونا« املس�تجد، أم�رت إدارة 
موق�ع »تويرت« عم�اق التواصل 
االجتماع�ي، موظفيها يف كل من 
الياب�ان وهون�غ كون�غ وكوري�ا 
إىل  الحض�ور  بع�دم  الجنوبي�ة، 
املكاتب والعمل من املنزل. »تويرت« 
وجه األمر ملوظفيه بسبب القيود 
الت�ي فرضته�ا س�لطات ال�دول 
املذك�ورة س�لفا، يف محاول�ة ملنع 
انتشار أكرب للفريوس. وقال مدير 
املوارد البرشي�ة يف »تويرت«، الذي 
يوظ�ف نح�و 4 آالف ش�خص يف 
أكثر من 35 دولة، إنه يشجعه كل 

موظفيه عىل العمل من منازلهم. 
م�ن  الح�د  »هدفن�ا  وأض�اف: 
انتش�ار محتمل ل كورون�ا. نعمل 
بحذر وتف�ان للحفاظ عىل صحة 
موظفين�ا«. تاب�ع املوظف الكبري 
للموظفني  »بالنس�بة  بالرشك�ة: 
الذي�ن يفضلون العم�ل يف املكتب 
أو الذي�ن تتطل�ب وظائفهم ذلك، 
ف�إن املكات�ب س�تظل مفتوح�ة 
ف�ريوس  وكان  أوجهه�م«.  يف 
»كورونا« ظهر يف أواخر ديس�مرب 
امل�ايض بمدينة ووه�ان عاصمة 
مقاطع�ة خوب�ي وس�ط الصني، 

قبل أن ينترش يف نحو 60 بلدا.

م�ع ارتف�اع وترية املخ�اوف من 
ل�«كورون�ا«  الكب�ري  االنتش�ار 
ح�ول العالم، ح�ذر علماء من أن 
الف�ريوس املس�تجد ق�د يصب�ح 
»دائم�ا« أو »موس�ميا«، أي أن�ه 
لن يختفي عىل اإلطاق. وتصيب 
هذه األمراض، عىل س�بيل املثال، 
أعدادا أكرب من البرش كل ش�تاء، 
وال يمك�ن التص�دي لها بش�كل 
ت�ام، كم�ا أن أجهزتن�ا املناعي�ة 
ألن  إيقافه�ا  يف  أحيان�ا  تفش�ل 
الفريوس�ات املس�ببة لها أحيانا 
ما تغ�ري أش�كالها وخصائصها. 
ف�ريوس  أن  علم�اء  ويعتق�د 
»كورونا« املس�تجد قد يسري عىل 
الخطى نفس�ها، ويصبح مرضا 
»موس�ميا«. وقال، الربوفيس�ور 
ج�ون أوكس�فورد، م�ن جامعة 
امللكة م�اري يف لن�دن، لصحيفة 
»تلغراف« الربيطانية: »إذا نظرت 
إىل الفريوسات األخرى من عائلة 

كورونا نفس�ها، وهي فريوسات 
تنفسية عرفنا عنها الكثري خال 
الخمس�ني عاما األخ�رية، فإنها 

موسمية«.
أمراض�ا  »إنه�ا تس�بب  وتاب�ع: 
تش�به الربد املعت�اد، عىل األرجح 
هن�اك بضع�ة آالف مصابون به 
خال ه�ذه اللحظ�ة يف إنكلرتا«. 
وأضاف أوكس�فورد: »ملعرفة ما 
إذا كان كورونا س�وف يسري عىل 
النهج نفسه أم ال علينا االنتظار، 
لكنني أعتقد أنه س�يفعل«. ومن 
الدكت�ور،  أخ�رى، رج�ح  جه�ة 
أدالج�ا، خب�ري األمراض  أمي�ش 
بجامعة جون هوبكينز األمريكية 
يف مدينة بالتيم�ور، أن »فريوس 
كورون�ا س�يبقى معن�ا لبع�ض 
الوقت«. ولف�ت يف ترصيح ملوقع 
»بزنس إنس�ايدر« اىل إنه »مرض 
مزم�ن للب�رش، ول�ن ينتهي من 

دون اكتشاف لقاح له«.

ــيادات  ال يرى بالعني اجملردة، يتجول عرب احلدود، خيرتق الس
كافة.

ــه دكتاتورية كم جونغ اون  ــور العظيم ومل متنع مل يوقفه الس
وال عنجهية ترامب وال حرمل ايران .

أذلَّ البشرية مجيعها، واثبت ان ما أوتينا من العلم قليال.
#كورونا

اللهم احفظ #العراق من كل مكروه، خصوصا من #فريوس_كورونا، 
بعد ان خذلنا من الذي كنا نعتقد انهم سيقومو ا بإنقاذ العراقيني 
ــل تهمهم مصاحلهم.. اللهم  ــم كذابون واليهمهم اي عراقي ب انه
ــريك من األفاقني  ــاج لك وليس لغ ــا لكل فقري وكل حمت ــن عون ك

والكذابني.. الفريوس يلتهم ابناء بلدنا هل من ينقذ ألهلنا.

طرح�ت الفنان�ة املرصية »رحم�ة« كليب 
جدي�دا بطريق�ة اللريك�س فيدي�و ألغنية 
»ان�ا يصعب عليا »عىل قناتها عىل موقع 

 .YouTube الفيديوهات
ويأتي طرح هذه األغنية بعد انفصالها 
ع�ن زوجها رج�ل األعم�ال العربي 
يف باري�س، ورجوعه�ا إىل م�رص، 
حيث قررت الرتكيز التام يف عملها 
الفن�ي، ونف�ذت حت�ى اآلن س�ت 

أغني�ات. علم�اً أن فكرة كليبه�ا الجديد تدور حول 
فك�رة ُبع�د الحبيب ع�ن حبيبته رغم تمس�كها به 
وقس�وة قلب الرجل وبرودة مشاعره تجاه الجنس 
اللطي�ف، حي�ث تق�ول كلماته�ا: أنا يصع�ب عليا 
تش�وفك عنيا ومام�دش أيديا وأس�لم عليك.. بقى 
بع�د اليل بنا يرضيك يبقى حالن�ا بعدنا و خصامنا 
ما تشوف حل فيك.. إزاي عايزني أشوفك.. وأداري 
عن�ي طيف�ك.. ده أن�ا كل حاج�ة في�ا.. بتفكرني 

بيك«.
 

                 

تفاقم األزمات السياسية 
والصحية يف بالدنا

إن ما يمر به بلدنا العراق من ظروف صعبة، ويف جوانب متعددة، أبرزها 
»السياس�ية« و»الصحي�ة« التي تمثل تحدي�اً كبرياً لهذا البل�د، يف يومنا 
ه�ذا، وهي بالتأكيد ليس�ت ظروفاً طبيعية.. وإنما ه�ي أزمات تفاقمت 
م�ع مرور االيام دون حلول ناجع�ة، فضا عن دخول فريوس كورونا اىل 
البل�د، هذا الفريوس املدمر والقاتل الذي عجز االطباء عن الوصول لعاج 

يقيض عليه.
منذ ش�هور واملش�هد السيايس يف العراق يش�هد تطورا الفتا، السيما بعد 
م�رور اكثر من خمس�ة ش�هور عىل خ�روج التظاهرات يف بغ�داد وعدة 

محافظات أخر، والتي راح ضحيتها مئات الشهداء وآالف الجرحى. 
وال يخف�ى ع�ىل أحد منكم ان املش�هد الس�يايس اآلن ش�ائك ومعقد، وال 
حل�ول ناجع�ة يف الوق�ت القريب، بل ع�ىل العكس من هذا، الس�يما بعد 
اعتذار رئيس الوزراء املكلف، محمد توفيق عاوي، عن تشكيل الحكومة 
وانتهاء مدته الدس�تورية، وبهذا قد عدنا اىل نقطة البداية بعد اس�تقالة 
رئي�س الوزراء، عادل عبد املهدي، وعادت الك�رة اآلن من جديد اىل ملعب 

رئيس الجمهورية، برهم صالح. 
املتظاه�رون، ومن خال ضغطهم الجماهريي، حققوا بعض املكاس�ب، 
منه�ا تغي�ري املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لانتخاب�ات، وتعدي�ل قانون 

االنتخابات، واستقالة الحكومة.
ه�ذه التظاهرات التي انطلقت لم ترفع راية إال “العلم العراقي”، مطالبة 
باالص�اح  الس�يايس الحقيقي والتغيري امللموس، والدع�وة اىل انتخابات 
مبكرة والقضاء عىل الفس�اد واملحاصص�ة، وتخصيص درجات وظيفية 
للخريج�ني وفرص عم�ل للعاطلني، كل هذا وغريه يع�د من املطالب التي 
ما زال املتظاهرون يتمس�كون بها رغم طول فرتة خروجهم اىل ساحات 

التظاهر. 
املحتجون يف هذه املرة ال يريدون وعوداً من الحكومة قد تسوف فيما بعد، 
وال يري�دون حلوال ترقيعية “ال تس�من وال تغني” م�ن جوع، بل يريدون 

حلوال واقعية تلبي طموح ابناء البلد، وتقف عىل أبرز معاناته.
ول�م تنتِه هذه االزم�ة السياس�ية الخانقة حتى دخ�ل علينا وباء 
قاتل، هو فريوس “كورونا” الذي عجز اطباء العالم لغاية يومنا 
ه�ذا عن ايجاد عاج له أو القضاء علي�ه، واصبح ازمة صحية 

اخرى تهدد البلد وأبناءه.
هذا الفريوس الذي انترش يف أكثر من ستني دولة عربية واجنبية، 
االمر ال�ذي دعا اغلب الدول اىل غلق حدوده�ا ومطاراتها خوفا 

من تفيش هذا الوباء يف بلدانهم.
وملواجهة ه�ذا الخطر البد من وج�ود ارادة حقيقية لدى الدولة 

تواجهه وتوقفه، ومن ثم القضاء عليه.
إذاً »القوة«، وأبرز ما يمثل دعائم ركائزها »االنسان«.. وقوة 
االنسان الحقيقية ال تقترص عىل القوة الجسدية فقط، بل 
الق�وة الحقيقية هي التي تتمثل باإلرادة، ومكمن الحياة، 
التي ال يهزها يشء، والتي ال تقهر، فليست القوة بمعاداة 
الحي�اة، بل الق�وة الحقيقية هي املقدرة ع�ىل العيش فيها، 

ومواجهة ازماتها، وتحقيق الغاية التي خلقنا الله من أجلها.
نع�م، بلدنا بحاجة ماس�ة اىل رئيس وزراء ق�وي، ومثايل، 
يستطيع ان يواجه ويصد بحزم الظروف الصعبة، 
ويق�ف عند كل حالة، ويض�ع املفاهيم والرؤى 
تفاق�م  بع�د  لتجاوزه�ا، الس�يما  الحقيقي�ة 

االزمات عىل أصعدة عديدة. 
قد يحدث انكسار يف موضوع معني، وانعطاف 
يف آخ�ر، لكنهم�ا ال يش�كان محط�ة للوقوف 
واليأس يف البلد إذا امتلكنا القوة والثقة بالنفس، 
للوص�ول اىل بلد ق�وي، يس�تطيع تذليلهما، كي 
يوص�ل رس�الته اىل من يري�د ضعف�ه والقضاء 

عليه.
ويف الختام اقول: برداً وس�اماً عليك عراقنا الغايل 
يف جمي�ع االزمات.. وحفظك الل�ه من كل مكروه 

وسوء.

عربت  الفنانة، هنا الزاهد، عن غضبها من بعض 
رواد السوش�يال، بس�بب اس�تخدامهم الخاطئ 

لوسائل التواصل االجتماعي.
ونرشت هنا الزاهد عرب حسابها بموقع التواصل 
االجتماعي للص�ور والفيديوهات “إنس�تجرام” 
ص�ورة، محتواه�ا “الن�اس بتاع�ت، عين�ك عىل 
االستوري.. استوري بنات فقط، نفيس أشوفكم 
هن�ا  تعلي�ق  وح�از  هفجرك�م”.  الحقيق�ة  يف 
الزاهد ع�ىل إعجاب عدد كبري م�ن متابعيها عرب 
انستجرام. وكان آخر أعمال هنا الزاهد االشرتاك 
مع احمد فهمي مسلس�ل “الواد سيد الشحات” 

تألي�ف مصطفى صق�ر ومحمد عز 
وكريم يوس�ف وإبراهي�م خطاب، 
وم�ن  الجن�دى،  أحم�د  ويخرج�ه 
إنتاج رشكة س�ينرجى، ويش�ارك 
ىف بطولت�ه محم�د عب�د الرحمن 
“ال�واد س�يد  “توت�ا«. مسلس�ل 
الش�حات” ت�دور أحداث�ه ح�ول 
سيد الشحات، وهو شاب محدود 
ال�ذكاء مت�زوج م�ن فت�اة غني�ة 
ويعيش عالة ع�ىل أهلها، ويحاول 

كسب قوت يومه.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

تع�رض الفنان الكويتي، عي�ى املرزوق، 
قيام�ه  بع�د  االنتق�ادات  م�ن  للكث�ري 
باستعراض كمامته الفاخرة من »فندي« 
التي اشرتاها للوقاية من فريوس »كورونا« 
ع�رب نرشه فيديو قصري عىل حس�ابه عىل 

»سناب شات«.
وقال عيى يف الفيديو »إن أحداً لم يصدقه 
عندما قال يف وقت سابق إنه سيفعل ذلك«. 

الفت�ًا إىل »أنها تحت�اج إىل بعض التعديات 
لتناسب مقاس وجهه«.

وتبني أن سعر الكمامة يصل إىل 190 دوالر 
وه�و ما أح�دث ضج�ة كبرية يف أوس�اط 
متابع�ي الحس�ابات الت�ي أع�ادت ن�رش 
املقطع عىل تطبيق الص�ور والفيديوهات 
»إنس�تغرام«، حي�ث حقق ع�ىل أحدها ما 

يزيد عن 27 ألف مشاهدة.

ش�اركت الفنان�ة، نرم�ني ماه�ر، جمهوره�ا بصورة جدي�دة لها 
عرب حس�ابها بموق�ع التواص�ل االجتماعي للص�ور والفيديوهات 

إنستجرام.
وظهرت نرمني ماه�ر بإطالة جذابة بارتدائها تي ش�ريت باللون 
األسود ونسقت معه بنطلونا وكوتش رياضيا، واعتمدت عىل وضع 
ميك�ب خفيف عىل وجهها مع مناس�ب لبرشتها.ولم تتكلف نرمني 
ماهر بوضع اإلكسسوارات املكلفة، واعتمدت عىل مظهرها الجذاب 

مع أحمر الشفاه الذي يربز أنوثتها.

يواجه، حسام حبيب، زوج الفنانة، شريين 
عبد الوهاب، عقوبة السجن ملدة 

ع�ام، يف تهم�ة ال�رشوع يف 
القت�ل. وذك�ر أن محكمة 

القاهرة الجديدة أصدرت 
الفنان  بمعاقب�ة  حكما 
بالحبس  حبيب،  حسام 
مل�دة ع�ام، يف القضي�ة 

املتهم فيه�ا بالرشوع يف 
قت�ل املنت�ج ي�ارس خليل، 

أم�ام منزل�ه. حي�ث أش�هر 
حبي�ب الس�اح الن�اري يف وج�ه 

ي�ارس خليل، وهو م�ا ورد يف دع�وى رقم 
16202 لسنة 2019، جنح التجمع األول.

للمحام�اة  »أوب�را  رشك�ة  وقال�ت 

واالستشارات القانونية«، التي تولت الدفاع 
عن يارس خليل، أن موكلها كان 
تق�دم بب�اغ رس�مي ض�د 
حسام حبيب، خال شهر 
ديس�مرب/ كانون األول 

املايض.
تقدي�م  »ت�م  وتاب�ع: 
توج�ه  بعدم�ا  الب�اغ، 
وآخرون  حبيب  حس�ام 
إىل ي�ارس خلي�ل، والتعدي 
وتوجي�ه  بال�رب  علي�ه 

الساح، ما تسبب يف إصابته.
 التحقيقات أس�فرت عن معاقبة حس�ام 
الدين حبيب، بالحبس ملدة عام، والتعويض 

بقيمة 10 آالف جنيه.

كمامة بـ190 دوالرا للحماية من »كورونا« 
تضع عيسى المرزوق بموقف محرج

حبس حسام حبيب زوج الفنانة 
شيرين بتهمة »الشروع في القتل«

ع�ىل الرغم من تراجع مجموع الحف�ات داخل اململكة 
العربية الس�عودية بس�بب ف�ريوس كورون�ا، يبدو أّن 
مس�اعي حثيثة كش�فت ع�ن إمكانية تعبي�د الطريق 
أمام إليسا والنش�اط الفني داخل اململكة بعدما ُفرض 
ما هو أش�به بحظر عىل إحياء صاحبة »عبايل حبيبي« 
للمهرجان�ات الت�ي طاف�ت أرجاء اململك�ة وكذلك منع 

إليسا من الظهور يف اإلعام التابع للسعودية.
ولك�ن يبدو أن ه�ذه العقدة يف طريقه�ا إىل الحّل بعدما 
ج�رت مفاوض�ات ب�ني إليس�ا ونافذين داخ�ل اململكة 
ب�رورة رف�ع الحظ�ر؛ خصوص�اً أن الفنان�ة تب�دي 
محّبتها دائماً للشعب السعودي، وكذلك تكّن كل احرتام 
للمملكة. وربما س�يأتي القرار بذل�ك قبل صدور ألبوم 
إليسا املتوقع أن يكون جاهزاً قبل عيد الفطر، أي خال 

ستني يوماً.
يف السياق، علمنا أن إليسا موجودة هذه األيام يف بريوت 
وقّدم�ت قبل أيام العزاء لخبري التجميل اللبناني بس�ام 
فت�وح وأرست�ه لوف�اة والدته، فيم�ا تح�اول إنهاء ما 
بقي من تس�جيات خاصة باأللبوم الجديد بمس�اعدة 

املايسرتو نارص األسعد.
م�ن جهة أخرى، لم تعِط إليس�ا موافقته�ا عىل أّي ترت 
ملسلسات رمضان هذه السنة، فيما ُحكي عن إمكانية 

غنائها ملسلسل مرصي. 

عىل مدار يومني من التصوير يف مدينة دبي، دارت كامريا املخرج 
اللبنان�ي بس�ام الرتك لتصوي�ر أح�دث أغنيات »س�فري األغنية 
الكويتي�ة« الفنان القدير عبد الله الرويش�د »س�ولف عيّل« التي 
ُعرض�ت أخرياً عرب قناة روتانا عىل موق�ع يوتيوب، بعد أن أنهى 
الرتك عملي�ة املونتاج واإلخ�راج ُمظِهراً العمل بمس�توى راٍق يف 
جميع جوانبه، حيث جاءت األغنية من ألحان عبد الله الرويش�د 
نفس�ه، والكلمات للش�اعر مطيع العوني، وتوزيع جورج قلته، 
ومكس وماس�رت األوديو للمهندس إيهاب نبيل. وقد أبدى املخرج 
بس�ام الرتك س�عادته بتجديد التعاون مع الفنان الرويشد للمرة 

 ، ني�ة لثا ش�اكراً ع�ىل الثق�ة ال�ذي منحه ا
 ، ه�ا ّيا حيث ق�ال: »الفن�ان عبد إ

س�فري  الرويش�د  الل�ه 
الكويتي�ة  األغني�ة 
والخليجي�ة، فن�ان ذو 
للف�ن  كب�رية  قيم�ة 
والعربي،  الخليج�ي 
يتمي�ز باحرتام�ه 
لعمل�ه  الش�ديد 
وهذا ما أظهره 
خال تصوير 
غني�ة  أل ا
ع�ىل مدار 
م�ني  يو
كوجوده 

يف موق�ع التصوير باك�راً وحت�ى نهاية اليوم 
كأكثر من 12 س�اعة يومي�اً عكس الكثري من 

النج�وم يف الوقت الحايل مع احرتامي للجميع«. 
اإلج�راءات  كل  الرويش�د  »ويراع�ي  مضيف�اً: 
باحرتام ش�ديد، إنه فعاً فن�ان يحرتم جمهوره 
وفن�ه وصورت�ه«، وأض�اف: »يزيدن�ي فخ�راً 
واعت�زازاً أن أكون معه يف أح�د أعماله الغنائية 

يف 2020«. وأوضح أن�ه تابع من أول يوم بدء 
التحض�ري للكليب القصة املكان التحضري 

املاب�س وكل يشء وه�و أمر ج�داً مهم 
إلخ�راج ص�ورة قوي�ة الفت�ة للعم�ل. 
وأظهر بسام الرتك أن كل عمل إخراجي 
خلف�ه فريق عمل يبذل جهداً من حيث 
التحضري والتصوير وما بعد ذلك، كما 
يعمل عىل م�دار عرشين يوماً أو أكثر 

من التحضري املحرتف، شاكراً فريق 
عمل�ه م�ن رشك�ة A2B لإلنتاج، 
ك�رم  س�مري  التصوي�ر  ومدي�ر 

ومونتاج وألوان لهمام غزال. 
هذا وم�ن الافت بعد طرح أغنية 

»س�ولف عيل« أنه�ا تخّطت حاجز 
املليون مش�اهدة خال فرتة قصرية 

جداً، وهذا ما يؤكد نجاح العمل صوتاً 
وصورة.

هل تحل عقدة إليسا أخيرا ؟

تويتر توجه دعوة لموظفيها في العالم 
للعمل من المنزل

عبد الله رويشد يصور »سولف علّي« مع المخرج 
بسام الترك

بسبب تفشي »كورونا« 

الفنانة المصرية رحمة تطرح كليب 
»أنا يصعب عليا«

هنا الزاهد توجه رسالة للفضوليين 

حييى الزيدي

يف املرآة

نرمين ماهر تتألق في أحدث 
ظهور لها 


