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بغداد/ الزوراء:
أكد محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 
الس�يطرة عىل انتشار فريوس كورونا 
كل  قي�ام  اىل  مش�رياً  العاصم�ة،  يف 
الدوائ�ر ذات العالقة باتخاذ االجراءات 
والتداب�ري الوقائي�ة من خ�الل تعفري 
االبني�ة الحكومية واالهلية، فيما أعلن 
انط�الق الحمل�ة الوطني�ة التوعوي�ة 
والتش�غيلية للش�باب العاطل�ن ع�ن 
العمل.وقالت املحافظة يف بيان، تلقت 
“ الزوراء” نس�خة من�ه، إن “محافظ 
بغ�داد، محم�د جاب�ر العط�ا، ت�رأس 
اجتماعاً موسعاً ملناقشة االستعدادات 
الالزم�ة للح�د م�ن انتش�ار ف�ريوس 
كورونا”.ونقل البيان عن العطا قوله: 

إن “ه�ذا االجتم�اع مهم ج�دا ملواكبة 
التفاع�ل حول هذا الفريوس الذي بات 
ينترش يف عم�وم البل�دان”. مؤكدا انه 
“تمت الس�يطرة عليه يف العاصمة بعد 
الكش�ف عن الح�االت املش�تبه بها”.
واض�اف ان “محافظة بغ�داد ووزارة 
الصح�ة والدوائ�ر االخرى مس�تنفرة 
بجهودها ومالكاتها كافة ملواجهة أية 
ازمة او مخاطر للحد من انتش�ار هذا 
الفريوس الخطري”. الفتا اىل “قيام كل 
الدوائ�ر ذات العالقة باتخاذ االجراءات 
والتداب�ري الوقائي�ة من خ�الل تعفري 
الحكومي�ة واالهلي�ة، وكذلك  االبني�ة 

التوعية االعالمية للمواطنن”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية ترحيل 82 طفالً 
أمهاته�م  إذربيج�ان مودع�ن م�ع  إىل 
املنتمي�ات لداعش.وقال املتحدث باس�م 
وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف 
يف بيان، إن “وزارة الخارجية شاركت يف 
ترحيل 82 طفالً إىل جمهورية آذربيجان 
كانوا مودعن م�ع أمهاتهم املحكومات 
بالس�جن م�ن قب�ل القض�اء العراق�ي؛ 
النتمائهن إىل تنظي�م داعش اإلرهابي”.
واض�اف البيان أن “ع�دد املرحلن وصل 
إىل 828 طفال من مختلف الجنس�يات”.
وكانت وزارة الخارجية، أعلنت، الثالثاء 
)15 ترشي�ن األول 2019(، ترحي�ل 64 
طف�اًل أوزبكي األصل م�ن أبناء عنارص 
بي�ان  يف  الخارجي�ة،  داعش.وذك�رت 
له�ا، أن “وزارة الخارجّية ش�اركت مع 

مجلس القض�اء األع�ىل، ووزارة العدل، 
واألجهزة األمنّية، وبالتعاون مع منظمة 
األمم املتح�دة للطفولة )اليونيس�يف(، 
ومنظم�ة بواب�ة العدال�ة، يف ترحيل 64 
طفالً من الجنسّية األوزبكّية، وسلمتهم 
إىل الجهات الرسمية األوزبكّية”.وأضاف 
البي�ان أن “الحكومة س�بق أن س�لّمت 
أطف�االً يعودون آلباء من تنظيم داعش، 
وبإنجاز عملّية الرتحيل هذه يكون عدد 
أطف�ال الدواع�ش املُرّحلن م�ن العراق 
)537( طفالً”.ودع�ت وزارة الخارجي�ة 
“جميع الدول التي لديها رعايا ُمنضّمون 
إىل تنظي�م داعش اإلرهاب�ّي من األطفال 
املُوَدعن ل�دى دائرة اإلص�الح العراقّية، 
أن  ُم�ّدة محكوميته�م،  انته�ت  الذي�ن 
ُتنّس�ق مع الع�راق عن طري�ق القنوات 

الدبلوماسّية ألجل تسلّمهم”. 

أوكرانيا/ متابعة الزوراء:
ام�س  األوكران�ي،  الربمل�ان  ص�ّوت 
األربع�اء، ع�ىل إقال�ة رئيس ال�وزراء،  
أليكيس غونتش�اروك.وصوّت “الربملان 
األوكران�ي يف جلس�ته غ�ري العادي�ة،  
ام�س، عىل إقالة غونتش�اروك، بعد أن 
أي�د اإلقالة 353 عضوا، يف حن أن عدد 

األصوات املطل�وب إلقالة الحكومة هو 
226 عض�واً”.. وأنه “بموجب القانون 
األوكران�ي، تق�دم الحكوم�ة بأكملها 
ال�وزراء”.  اس�تقالتها برحي�ل رئيس 
مبين�ة أن “الحكوم�ة س�تواصل أداء 
واجباته�ا حت�ى ب�دء عم�ل الحكومة 

الجديدة”.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
تتوسع دائرة انتشار فريوس “كورونا” 
الفت�اك دون ه�وادة، محقق�ا قف�زة 
وصفها مختصون بأنها “هائلة” بعد 
تفشيه يف 80 دولة، مخلفا ضحايا جدد 
عىل نحو متسارع، فيما خلصت دراسة 
مختصة إىل أن الفريوس فاجأ العلماء 
بتطوره إىل نوعن، أحدهما “عدواني”.

وتؤكد التقارير الدولية وصول إجمايل 
 93,455 العال�م  يف  اإلصاب�ات  ع�دد 
حالة، فيما وصل عدد الوفيات 3,198 
حالة وفاة نتيجة امل�رض، بينما تعاىف 
العالم.عربيا  50,690 ش�خصا ح�ول 
قام�ت دولة اإلم�ارات العربية املتحدة 
باستقبال رعايا الدول الصديقة الذين 
ج�رى إجالؤهم م�ن مقاطع�ة هوبي 

الصينية معقل تفيش املرض، وقال ويل 
عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، إنهم سيحظون برعاية صحية 
ش�املة للتأك�د م�ن س�المتهم قب�ل 
عودتهم إىل بلدانهم.ولليوم الثاني عىل 
التوايل، أعلن�ت وزارة الصحة الكويتية 
عدم تسجيل أية إصابات جديدة خالل 
ال�24 س�اعة األخرية، وبه�ذا اإلعالن، 

يبق�ى إجمايل عدد الح�االت املصابة يف 
الكوي�ت عن�د 56.كما تس�تعد الصن 
إلغالق مستشفيات مؤقتة بعد تسجيل 
انخف�اض يف ع�دد الح�االت الجدي�دة 
املصابة يف البالد.آسيويا، أعلنت الصن 
تس�جيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة 
ع�ن الف�ريوس، لك�ن ع�دد اإلصابات 
الجدي�دة بالفريوس س�جل انخفاضا 

للي�وم الثالث توالي�ا، ووصلت حصيلة 
الوفيات عىل مس�توى البالد إىل 2981 
وف�ق لجن�ة الصحة الوطني�ة، إضافة 
إىل نح�و 80200 مصاب.كما كش�فت 
إصاب�ة   516 ع�ن  الجنوبي�ة  كوري�ا 
جديدة، فيما ينتظر آالف املرىض دخول 

املستشفيات يف دايغو.

الزوراء/ ليث جواد:
مظه�ر  االقتص�ادي،  الخب�ري  كش�ف 
محم�د صالح، عن أن كردس�تان مدان 
للحكوم�ة املركزي�ة بنح�و 50 ملي�ار 
دوالر، مشريا إىل وجود مبالغة تستدعي 
التدقيق يف نسبة موظفي اإلقليم، فيما 
حذر من أن تأخ�ر املوازنة له مردودات 
سلبية عىل البلد داخليا وخارجيا. وقال 
صال�ح يف حدي�ث ل�«الزوراء«: حس�ب 
املعلومات االولية التي تشري اىل ان إقليم 
كردس�تان م�دان للحكوم�ة املركزي�ة 
بما اليقل ع�ن 50 ملي�ار دوالر. مبينا: 
أن ه�ذه املبال�غ تخ�ص واردات نف�ط 

كركوك واملناف�ذ والجمارك والرضائب، 
وه�ي بحاج�ة لتس�وية م�ع االقلي�م.

واض�اف صال�ح: أن موظف�ي االقلي�م 
يش�كلون ما نس�بته 25% من موظفي 
الحكومة، وهذا الرقم كبري جدا قياس�ا 
مع نسبتهم يف املوازنة، والتي ال تتجاوز 
12 %. مبين�ا: أن االرقام يجب ان تدقق 
بعناي�ة من قب�ل ديوان الرقاب�ة املالية 
م�ن خالل س�جالت املوظف�ن واالمور 
املالية.واوضح: أن نس�بة املوظفن، إن 
صحت، ف�إن ذلك يعني ان هناك س�وء 
ادارة من قبل حكومة االقليم يف مسألة 
التعيينات، الن هذا العدد يفوق النس�بة 

التش�غيلية لإلقلي�م. موضحا: أن هناك 
دائرة للس�كك الحديد يف االقليم، وفيها 
ع�دد من املوظفن، يف حن أن االقليم ال 
يمتل�ك أي قطار يذكر.وبّن: أن العالقة 
املالية بن املركز واالقليم يجب أن تبنى 
ع�ىل العدال�ة والكف�اءة، ويج�ب إزالة 
العوائ�ق وإع�ادة الحق�وق اىل وضعها 
الطبيع�ي م�ن خ�الل تطبي�ق نظ�ام 
الحوكم�ة العادلة. الفت�ا اىل: ان االقليم 
يف الفرتة الس�ابقة وق�ع يف خطأ فادح 
عندما فتح باب التعيينات.وبخصوص 
املوازنة، قال صالح: إن الحكومة تقوم 
حاليا ب�رف النفق�ات باالعتماد عىل 

ما نس�بته 12/1 من مروفات العام 
امل�ايض للمش�اريع  املس�تمرة، ولك�ن 
الخدم�ات الجدي�دة س�تكون متوقفة 
لحن اقرار املوازنة، مما يعني أن النمو 
االقتصادي للبلد س�يكون معطال، هذا 
ع�ىل الصعيد الداخيل، أم�ا عىل الصعيد 
الخارجي، ف�إن العراق لدي�ه التزامات 
االط�راف،  متع�ددة  خارجي�ة  مالي�ة 
وخصوصا صن�دوق النقد الدويل والبنك 
ال�دويل، واتفاقهم�ا ين�ص ع�ىل وجود 
موازنة س�نوية بسقوف زمنية محددة 
عىل وف�ق التخطيط املايل، مما يعني أن 
تأخر اقرار املوازنة له مؤرشات سلبية.

مظهر حممد صاحل لـ          : أربيل ُمدانة بنحو 50 مليار دوالر لبغداد 
ونسبة موظفي كردستان مبالغ فيها 

حذر من تعرض العراق لتأثريات داخلية وخارجية بسبب تأخر املوازنة

الزوراء / يوسف سلم�ان:
فيما يواصل رئيس الجمهورية مش�اوراته 
مع الكتل السياس�ية لحس�م ملف تشكيل 
الحكومة الجديدة، كشف مجلس النواب عن 
قائمة الشخصيات املرشح�ة ملنصب رئيس 
ال�وزراء املكلف بتش�كيل الحكومة املؤقتة، 
ب�دال ع�ن محمد ع�الوي الذي ق�دم اعتذارا 
رس�ميا لعدم تمكن�ه من تش�كيل الكابينة 
الجدي�دة .وتداول نواب عن كت�ل مختلف�ة 
اسماء مجموعة مرشحن للتكليف الجديد، 
اطلع�ت عليها “ال�زوراء”، منهم مصطفى 
الكاظم�ي، رئيس جه�از املخاب�رات، الذي 
يبدو ه�و االوفر حظا واالقرب للمنصب، اىل 
جانب اعادة طرح ترش�يح اسعد العيداني، 
الذي اعت�ذر رئيس الجمهورية س�ابقا عن 
تكليفه قبل محمد عالوي، وقيص الس�هيل 

الزرف��ي  وعدن�ان  الس�وداني،  ومحم�د 
وفالح الفي�اض وعيل الش�كري، لكن نوابا 
اخري��ن قال�وا ان “هناك مقرتح�ا لرئيس 
الجمهوري�ة، برهم صالح، ب�أن يقدم أكثر 
م�ن مرش�ح لرئاس�ة الحكوم�ة الجديدة، 
ويت�م اختي�ار أحدهم م�ن قب�ل الزعامات 
الوطني�ة، وم�ن ذوي الخربة”.وتعليقا عىل 
ذلك، أملح�ت كتلة تحالف س�ائرون النيابية 
اىل امكاني��ة ح��ل مجلس الن�واب يف حال 
فش�له بمنح الثق�ة للحكوم�ة املؤقتة مرة 
اخرى .وق�ال النائب ع�ن التحالف، رياض 
املس�عودي، ل�”الزوراء”: انه “يف حال فشل 
مجلس النواب يف املرة اآلتية بالتصويت عىل 
الكابين�ة الحكومي�ة الجديدة، س�يتم حلّه 

وإجراء انتخابات مبكرة “.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الداخلية الس�عودية، ام�س األربعاء، 
يف  واملقيم�ن  للمواطن�ن  مؤقت�ا  العم�رة  تعلي�ق 
اململكة، عىل أن تتم مراجعة القرار بش�كل مس�تمر 
وإيق�اف العمل ب�ه متى م�ا انتفت األس�باب.وأكد 
مص�در يف ال�وزارة أن “القرار الوقائ�ي يأتي ضمن 
التداب�ري االحرتازية التي دأب�ت حكومة اململكة عىل 
اتخاذه�ا للحد من انتش�ار كورون�ا، ومنع وصوله 

إىل الحرم�ن الرشيفن اللذين يش�هدان تدفقا دائما 
وكثيفا للحش�ود البرشي�ة، مما يجعل من مس�ألة 
تأم�ن تل�ك الحش�ود أهمي�ة قصوى”.وأش�ار إىل 
أن�ه “يأتي اتس�اقا م�ع اإلج�راءات االحرتازية التي 
تتخذها السلطات الس�عودية ملنع انتشار الفريوس 
يف اململك�ة، واس�تكماال للجهود التي ت�م اتخاذها، 
والرامي�ة إىل توفري أقىص درجات الحماية لس�المة 

املواطنن واملقيمن”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
تلقى البن�ك املركزي يف الس�ودان 
خطابا من مدير مكتب العقوبات 
يفي�د  األمريكي�ة،  الخارجي�ة  يف 
العقوب�ات  جمي�ع  بإنه�اء 

االقتصادية املطبقة عىل السودان.
وأعل�ن محاف�ظ البن�ك املرك�زي 
الس�وداني، بدر الدين عبدالرحيم 
إبراهي�م، يف بي�ان صحف�ي، نرش 
جمي�ع  إنه�اء  االربع�اء،  ام�س 

املفروضة  العقوب�ات االقتصادية 
ع�ىل الس�ودان، بموج�ب األمرين 
 ،13412 و   13067 التنفيذي�ن 
الصادرين منذ 12 أكتوبر/ترشين 

األول 2017م.

سائرون يكشف لـ           تفاصيل لقاء صاحل بالزعامات السياسية ويعلن حتديد معيارين لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء
البناء يستبعد متديد فرتة حكومة تصريف األعمال

الزوراء/ حسن فالح:
كشف تحالف سائرون عن تفاصيل لقاء 
رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، مع 
بع�ض الزعامات السياس�ية، وفيما اكد 
ان صالح حدد معيارين لتكليف مرش�ح 
جديد لرئاس�ة الوزراء، اس�تبعد تحالف 
البن�اء تمدي�د ف�رتة حكوم�ة تري�ف 
االعم�ال برئاس�ة ع�ادل عب�د امله�دي، 
مرجحا حس�م مل�ف رئاس�ة الحكومة 

خالل االيام القليلة املقبلة.
وقال النائب عن تحالف سائرون، رياض 
املس�عودي، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 
الجمي�ع يعلم الظ�روف التي حالت دون 
تمرير كابين�ة محمد توفيق عالوي التي 
كان فيها توجه عام بعدم عقد جلس�ة، 
وبالت�ايل الدافع الس�يايس، وليس املهني 
كان حارضا بإفش�ال الجلسة. مبينا: ان 
رئيس الجمهورية خالل املدة الدستورية 

املكلف بها، والتي ه�ي 15 يوما، يحاول 
م�ن خ�الل لقاءاته بش�كل منف�رد مع 
جميع القوى السياس�ية بشكل متتابع، 
تف�ادي ع�دم تمرير الش�خصية املكلفة 
باملرحل�ة القادم�ة .وتاب�ع: ان رئي�س 
للقب�ول  معياري�ن  ح�دد  الجمهوري�ة 
بمرشح رئاس�ة الوزراء لغرض تكليفه، 
بمقبولبي�ة  املرش�ح  يحظ�ى  ان  وه�و 
شعبية، باالضافة اىل املقبولية السياسية 

لدى الكتل. مؤكدا: انه بعد ان يس�تكمل 
م�ع  املش�اورات  الجمهوري�ة   رئي�س 
الق�وى الس�نية والكردي�ة والرتكم�ان، 
حينه�ا يك�ون رئي�س الجمهوري�ة عىل 
اطالع كامل بمطاليب القوى السياسية، 
وبالتايل يميض بالتكلي�ف بموجب املادة 
76 الفق�رة الرابع�ة لك�ي يع�رض عىل 
الق�وى  ان  اىل:  النواب.واش�ار  مجل�س 
السياسية ال تس�تطيع ان تعرقل تمرير 
هذه الحكومة النها تصبح امام الش�عب 
العراقي بموقف مح�رج جدا، فضال عن 
ذلك القوى الشيعية املكلفة لتبني رئيس 
الحكوم�ة ايضا ه�ي يف موق�ف صعب، 
وبالت�ايل س�تميض ه�ذه االي�ام بتكليف 
ش�خصية تحظى عىل اعىل ق�در ممكن 
م�ن املقبولي�ة السياس�ية الفاعل�ة عىل 
الس�احة العراقي�ة .واكد: ان�ه اىل اآلن ال 
يوجد طرح لالس�ماء، وانما اس�تعراض 
ب�ن رئي�س الجمهوري�ة والق�وى التي 
يط�رح عليه�ا املوض�وع ح�ول معايري 
واس�باب ع�دم التوفيق لرئي�س الوزراء 
املكل�ف بامليض بالحكوم�ة، لذلك رئيس 
الجمهوري�ة بهذه املرة س�وف يعمد عىل 
اختي�ار ش�خصية تحظ�ى باملقبولي�ة.
واوض�ح: ان عالوي عندما تم ترش�يحه 
كان ق�د حظ�ي بموافقة جمي�ع القوى 
 80 تق�ل ع�ن  ال  السياس�ية، وبنس�بة 
باملئة، إال ان املش�كلة بدأت بعد تش�كيل 
الحكوم�ة. مؤكدا: ان ه�ذه املرة يحاول 
رئي�س الجمهوري�ة ان يوض�ح للق�وى 

السياسية بأنه ال بد من اختيار شخصية 
سياس�ية قوية، وبالوقت نفس�ه يكون 
املسؤول عن اختيار الشخصيات الوزارية 
الن بعض القوى السياس�ية، وخصوصا 
تحالف سائرون، من اآلن قد حدد موقفه 
بأن�ه يرفض أي ش�خصية تكون خارج 
الس�ياقات االس�تقاللية، ع�ىل ان تكون 
الحكومة غري متحزبة، وال يتم اختيارها 
من قبل القوى السياسية، وانما من قبل 
الحكومة.ب�دوره، اس�تبعد النائ�ب ع�ن 
تحالف البناء، فاض�ل الفتالوي، التمديد 
لحكومة تريف االعمال برئاس�ة عادل 
عبد املهدي، مؤكدا ميض الكتل السياسية 
الختيار املرشح البديل بعد اعتذار محمد 
توفيق عالوي.وق�ال الفتالوي، يف حديث 
اىل  السياس�ية  الكت�ل  ان  ل�”ال�زوراء”: 
اآلن لم تطرح االس�ماء املرشحة لرئاسة 
ال�وزراء، وكل م�ا يت�م تداول�ه يف بعض 
وس�ائل االعالم غ�ري صحي�ح. الفتا اىل: 
ان رئيس الجمهورية ع�ازم عىل تكليف 
ش�خصية جديدة خالل املدة الدستورية 
15 يوما.واض�اف: ان الوض�ع  املق�ررة 
الراه�ن ضاغ�ط ع�ىل الجميع، الس�يما 
تأخ�ر اق�رار املوازن�ة والتهيئ�ة إلجراء 
انتخابات مبكرة، مما يس�تدعي االرساع 
بتس�مية رئي�س وزراء جدي�د. مرجحا 
حس�م امللف خالل االيام القليلة املقبلة.
وش�دد ع�ىل رضورة: ان يكون املرش�ح 
سياس�يا، لكنه مس�تقل وغ�ري متحزب 

إلدارة البلد يف املرحلة املقبلة.

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:
الفريق  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  سكرتري  أعلن 
جديداً  تمديداً  األربعاء،  امس  البياتي،  محمد  الركن 
اليوم،  من  ابتداًء  الخرضاء  املنطقة  فتح  لساعات 
العارشة  السادسة صباحاً حتى  الساعة  ليصبح من 
البياتي، يف حديث صحفي:  ليالً بشكل مستمر.وقال 
الخامس من  املوافق  الخميس،  اليوم  »ابتداًء من  انه 
بغداد  وسط  الخرضاء  املنطقة  ستفتح  الحايل،  آذار 
لغاية  صباحا  السادسة  الساعة  من  باستمرارية 
العرشة مساء«. واضاف ان »ذلك جاء لفك االختناقات 

املرورية، ولتسهيل حركة تنقل املواطن العراقي«.

متديد ساعات فتح املنطقة 
اخلضراء أمام املواطنني

حمافظ بغداد يؤكد السيطرة على 
انتشار فريوس “كورونا” يف العاصمة

أعلن انطالق الربنامج الوطين لتشغيل العاطلني عن العمل

العراق: ترحيل 82 طفالً من 
“داعش” إىل اذربيجان

الربملان األوكراني يقيل رئيس 
الوزراء

تسريبات نيابية ألكثر من سبعة مرشحني يتنافسون 
على منصب رئيس الوزراء املـُكلف

للحد من انتشار فريوس “كورونا”

السعودية تعلـّق العمرة مؤقتا للمواطنني واملقيمني يف اململكة

أمريكا تنهي مجيع العقوبات االقتصادية املطبقة على السودان

إجراءات جديدة للقوات األمريكية يف العراق و»الباتريوت« على وشك الوصول لعني األسد

ص 6خمتصون لـ »الزوراء« : أفضل احللول تتمثل بإقامة منافسات الدوري من دون مجاهري

ص 2

بعد تسجيلها أول حالة وفاة بـ»كورونا« 
السليمانية تعلـّق إقامة صالة اجلمعة والصحة 
تسجل ثالث إصابات جديدة يف دياىل والنجف

بغداد / متابعة الزوراء:
قرر علماء الدين يف محافظة السليمانية، 
ام�س االربع�اء، تعلي�ق اداء اقامة صالة 
الجمع�ة، وذل�ك بع�د تس�جيل اول حالة 
اصابت�ه  لرج�ل س�بعيني ج�راء  وف�اة 
بف�ريوس كورون�ا، وفيما اعلن�ت وزارة 
الصحة تس�جيل ث�الث اصاب�ات جديدة 
أك�دت  والنج�ف،  دي�اىل  محافظت�ي  يف 
مديري�ة صحة بغ�داد الكرخ أن خمس�ة 
م�ن املصابن بفريوس كورون�ا تجاوزوا 
اع�الم  وس�ائل  الخطر.وقال�ت  مرحل�ة 
كردي�ة إن اتحاد علماء الدين االس�المي 
يف اقليم كردس�تان قرر، ام�س االربعاء، 
يف  املقبل�ة  الجمع�ة  ص�الة  اداء  تعلي�ق 
محافظة الس�ليمانية، وذلك بعد تسجيل 
اول حال�ة وفاة ملصابة ب فريوس كورونا. 
مشرية اىل أن االجراء يأتي يف اطار التدابري 
الفريوس.وكانت  انتش�ار  ملن�ع  الوقائية 
اللجنة العليا للفتوى يف اقليم كردس�تان 
اعلن�ت، يف وق�ت س�ابق، تعلي�ق ص�الة 
الجمع�ة يف االماكن التي تش�خصت فيها 
اصابات ب ف�ريوس كورونا.واعلنت دائرة 
صحة الس�ليمانية، يف وقت سابق، امس 
االربعاء، تسجيل اول حالة وفاة ب فريوس 
كورونا ملصاب كبري بالس�ن، مش�رية اىل 
املت�ويف إمام مس�جد يبلغ م�ن العمر 70 
عاماً.وتع�د حال�ة االصابة الت�ي اعلنت، 

امس االربعاء، هي السادس�ة املكتش�فة 
يف اقليم كردستان، وجميعها يف محافظة 
الس�ليمانية ألش�خاص كان�وا يف اي�ران.
يف غض�ون ذل�ك، أعلن�ت وزارة الصحة، 
تس�جيل ث�الث ح�االت جدي�دة مصاب�ة 
بف�ريوس كورونا.وأوضح�ت ال�وزارة يف 
بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة منه، ان 
»إصابتن وقعتا يف محافظة دياىل والثالثة 
يف محافظة النجف األرشف، مؤكدة حجر 
وزارة  واملالمسن.وكش�فت  املصاب�ن 
الصحة، ارتفاع ع�دد اإلصابات بفريوس 
كورون�ا يف البالد إىل 35 حالة.ويف س�ياق 
اخر، اكد مدير عام صحة الكرخ، جاسب 
لطيف: إن »املصابن الخمس�ة بفريوس 
النس�اء،  م�ن  اثنت�ان  وبينه�م  كورن�ا، 
تجاوزوا مرحلة الخطر ويتمتعون بصحة 
جي�دة، حي�ث رق�دوا يف رده�ات خاصة 
بالحجر الصحي«.وقال لطيف انه »تمت 
تهيئ�ة رده�ات كب�ري مخصص�ة للعزل 
ملعالج�ة املصاب�ن بف�ريوس كورون�ا«. 
مبيناً أن »الوضع الصحي مس�يطر عليه 
يف مديريتنا«.وأوض�ح أن »صح�ة الكرخ 
لديه�ا اإلمكاني�ة يف اس�تقبال املصاب�ن 
بفريوس كورونا«.وس�جل العراق اصابة 
32 ش�خصا منذ تسجيل أول حالة يف 24 
ش�باط املايض، جميعها ألشخاص كانوا 

يف ايران.

فريوس “كورونا” يضرب العامل دون هوادة وينتشر يف 80 دولة 
العلماء يتفاجأون بتطوره لنوعني أحدهما “عدواني”  

بغداد/ الزوراء:
وّجه وزير الداخلية، ياسن طاهر اليارسي، بتشكيل لجنة لحسم ملف تحويل املنتسبن 
العسكرين من حملة الشهادات إىل املالك املدني استجابة لطلباتهم، وتحويلهم إىل املالك 
املدني يف داخل الوزارة أو النقل إىل وزارات أخرى.وذكر بيان لوزارة الداخيلة  ان »اليارسي 
داود،  حبيب  طاهر  اللواء  برئاسة،  لجنة  بتشكيل  واملهني  اإلداري  التفتيش  مدير  أمر 
الوزير، عىل  والعالقات، ومكتب  القانونية  والدائرة  البرشية  املوارد  وعضوية ممثلن من 
بإجراء جرد ألعداد  اللجنة  »الوزير وجه  أن  أيام«.وأضاف  أعمالها خالل سبعة  تنجز  أن 
األول  جدولن،  شكل  وعىل  االختصاصات،  بمختلف  الشهادات  يحملون  الذين  املنتسبن 
للحاصلن عىل الشهادة قبل التعين، واآلخر للحاصلن عليها بعد التعين«.وأكد اليارسي، 
بحسب البيان، عىل »أهمية تقديم مقرتح إىل مجلس النواب من خالل مجلس الوزراء إللزام 

وزارة الداخلية والوزارات األخرى بتحويلهم من املالك العسكري إىل املالك املدني«.

وزير الداخلية يوجه حبسم ملف التحويل 
املدني حلاملي الشهادات من املنتسبني

صحة دياىل تتابع ميدانياً االجراءات االحرتازية للوقاية من “كورونا” يف منفذ مندلي

تفاصيل ص2   
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تسريبات نيابية ألكثر من سبعة مرشحني يتنافسون على منصب رئيس الوزراء امُلكلف

حتالف سائرون لـ          : سيتم حـل جملس النواب إذا فشل مبنح 
الثقة للحكومة املؤقتة مرة أخرى

إجراءات جديدة للقوات األمريكية 
يف العراق و”الباتريوت” على وشك 

الوصول لعني األسد

أعلن انطالق الربنامج الوطين لتشغيل العاطلني عن العمل

حمافظ بغداد يؤكد السيطرة على 
انتشار فريوس “كورونا” يف العاصمة

فريوس “كورونا” يضرب العامل دون هوادة وينتشر يف 80 دولة 
العلماء يتفاجأون بتطوره لنوعني أحدهما “عدواني”  

العبادي يطرح رؤيته للحل: 
حكومة مستقلة بإشراك الناشطني 

وجلان إشراف مشرتكة

الكهرباء: أمريكا توافق على إعفاء العراق 
من العقوبات اإليرانية ملدة 45 يوما

العراق يعزز مبيعاته النفطية إىل الصني 

الزوراء / يوسف سلمـان:
الجمهورية  رئيس  يواصل  فيما 
مشاوراته مع الكتل السياسية لحسم 
ملف تشكيل الحكومة الجديدة، كشف 
مجلس النواب عن قائمة الشخصيات 
املرشحـة ملنصب رئيس الوزراء املكلف 
عن  بدال  املؤقتة،  الحكومة  بتشكيل 
محمد عالوي الذي قدم اعتذارا رسميا 
الكابينة  تشكيل  من  تمكنه  لعدم 

الجديدة .
وتداول نواب عن كتل مختلفـة اسماء 
الجديد،  للتكليف  مرشحني  مجموعة 
منهم  “الزوراء”،  عليها  اطلعت 
جهاز  رئيس  الكاظمي،  مصطفى 
حظا  االوفر  هو  يبدو  الذي  املخابرات، 
واالقرب للمنصب، اىل جانب اعادة طرح 
اعتذر  الذي  العيداني،  اسعد  ترشيح 
تكليفه  عن  سابقا  الجمهورية  رئيس 
السهيل  وقيص  عالوي،  محمد  قبل 
الزرفـي  وعدنان  السوداني،  ومحمد 
لكن  الشكري،  وعيل  الفياض  وفالح 
نوابا اخريـن قالوا ان “هناك مقرتحا 
صالح،  برهم  الجمهورية،  لرئيس 
لرئاسة  مرشح  من  أكثر  يقدم  بأن 
الحكومة الجديدة، ويتم اختيار أحدهم 
من قبل الزعامات الوطنية، ومن ذوي 

الخربة”.

وتعليقا عىل ذلك، أملحـت كتلة تحالف 
حـل  امكانيـة  اىل  النيابية  سائرون 
بمنح  فشله  حال  يف  النواب  مجلس 

الثقة للحكومة املؤقتة مرة اخرى .
رياض  التحالف،  عن  النائب  وقال 
حال  “يف  انه  لـ”الزوراء”:  املسعودي، 

اآلتية  املرة  يف  النواب  مجلس  فشل 
الحكومية  الكابينة  عىل  بالتصويت 
الجديدة، سيتم حلّه وإجراء انتخابات 

مبكرة “.
واضاف ان “الدستور مـنـح رئـيـس 
للتكليف  يوماً   15 مهلة  الجمهورية 

الـحـكـومـة  عــرض  فـشـل  بعد 
النواب”.  مجلس  عىل  الـسـابـقـة 
املرة  التصويت  عدم  حال  “يف  مبينا 
الـحـكـومـيـة،  الكابينة  عىل  اآلتية 
سيتم حـل مجلس الـنـواب، وإجــراء 
انتخابات مبكرة، لتكون هذه الخطوة 

آخر فرصة للربملان الحايل “.
اىل  سيؤدي  األمر  “هذا  ان  واوضح 
وصول العملية السياسية لنفق مسدود 
يتضمن تعطيل الربملان والـدولـة، ألن 
ترصيف  حكومة  الحالية  الحكومة 
“الظرف  أن  إىل  مشريا  أعمال”. 
بـإطـالـة  يـسـمـح  ال  الـحـالـي 

أمــد األزمــة”.
الكتل  داخل  نيابية  اوساط  وكانت 
مجريات  عن  افصحت  السياسية 
الجمهورية،  رئيس  اجتماعات 
برهم صالح، مع القادة والزعامات 
لبحث  السالم،  قرص  يف  السياسية 
رئيس  تسمية  بحسم  االرساع 
الحكومة  بتشكيل  املكلف  الوزراء 

املؤقتة .
مختلفة  كتل  من  نواب  وتداول 
التي  االجتماعات  تلك  عن  ترسيبات 
ترشيحات  طرح  تضمنت  انها  قيل 
املتداولة  االسماء  قائمة  ضمن  جديدة 
الوزراء،  رئاسة  منصب  لشغل  حاليا 
حيدر  السابق،  الوزراء  رئيس  منهم 
الوطني،  االمن  ومستشار  العبادي، 
كبري  الشكري،  وعيل  الفياض،  فالح 
والذي  الجمهورية،  رئيس  مستشاري 
حرض اغلب تلك االجتماعات مع قادة 

الكتل الذين التقاهم برهم صالـح .

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشف مصدر امني عن ان القوات االمريكية 
االمركية  للقوات  جديدة  اجراءات  اتخذت 
ان  اىل  اشار  فيما  العراق،  يف  بقواعدها 
اىل  الوصول  وشك  عىل  الباتريوت  منظومة 

قاعدة عني االسد.
يف  األمريكية  “القوات  ان  املصدر  وقال 
مع  التعاون  ألغت  العراقية  املعسكرات 
كانوا  خدمات  ومزودي  محلية  رشكات 
يضطلعون ببعض عمليات التأهيل والتجهيز 
مناطيد  رفعت  كما  ملعسكراتها،  الخدماتية 
القيادات  وصول  وحّددت  جديدة،  مراقبٍة 

العسكرية إىل داخل مناطق تواجدها”.
الجوي  الدفاع  “منظومة  ان  واضاف 
الوصول  وشك  عىل  )باتريوت(  الصاروخي 
اىل  مشريا  األسد”.  عني  إىل  وتحديداً  للعراق 
القاعدة  هذه  داخل  تجري  أعماالً  “هناك  ان 
كما  املنظومة،  بنصب  ارتباطها  إىل  تشري 
داخل  مالجئ  تأهيل  أعادوا  األمريكيني  أن 
أو  يفكرون  بأنهم  يوحي  ال  القاعدة، بشكل 

يخططون لالنسحاب”.
املُسرّي  األمريكي  “الطريان  أن  املصدر  وتابع 
القواعد  محيط  يف  للتحليق  مجدداً  عاد 
قوات  فيها  تتواجد  التي  العراقية  العسكرية 
السفارة األمريكية  أمريكية، وأيضاً يف أجواء 

يف بغداد، لكن عىل ارتفاعات يصعب رصدها 
خالل  “اإلعالن،  مرجحا  املجردة”.  بالعني 
جديدة  خطوات  عن  رسمياً  املقبلة،  الفرتة 
يف  األمريكية  القوات  تواجد  إلغاء  مثل 
محافظة  يف  وبلد  ب بغداد  التاجي  معسكرات 
صالح الدين، ليقترص وجودها الرئييس عىل 
قاعدتي عني األسد يف األنبار وحرير يف أربيل 
املوصل  يف  الرئاسية  والقصور  بغداد  ومطار 

وقاعدة الحبانية، رشقي الرمادي”.
املنطقة  يف  يعمل  مسؤول  مصدر  أكد  فيما 
بغداد،  يف  الحكومي  املجمع  وهي  الخرضاء، 
العامة  واألمانة  الربملان  مبنى  يضم  الذي 
أبلغت  “واشنطن  أن  الوزراء:  ل مجلس 
تغيريات  العراق  يف  قواتها  إجراء  الحكومة 
كما  املعسكرات،  وحتى  واملالجئ،  باملواقع 
طرأ بعض التغيري من جانب املهمات الخاصة 
بعد  سيما  ال  األمني،  والتواجد  بالقوات 

التصعيد االخري تجاه التواجد األمريكي”.
ولفت املصدر إىل أن “القوات األمريكية تعمل 
عىل حماية نفسها بصواريخ باتريوت التي 
“أن  إىل  املصدر  أشار  كذلك  قريباً”.  ستصل 
التفاصيل  بعض  ذكر  استثنت  واشنطن 
بشأن  بغداد  أبلغت  حني  العسكرية، 
التطورات عىل صعيد العمل امليداني وانتشار 

قواتها”.

بغداد/ الزوراء:
عىل  السيطرة  العطا،  جابر  محمد  بغداد،  محافظ  أكد 
انتشار فريوس كورونا يف العاصمة، مشرياً اىل قيام كل 
الدوائر ذات العالقة باتخاذ االجراءات والتدابري الوقائية 
من خالل تعفري االبنية الحكومية واالهلية، فيما أعلن 
للشباب  التوعوية والتشغيلية  الوطنية  الحملة  انطالق 

العاطلني عن العمل.
وقالت املحافظة يف بيان، تلقت “ الزوراء” نسخة منه، 
إن “محافظ بغداد، محمد جابر العطا، ترأس اجتماعاً 
ملناقشة االستعدادات الالزمة للحد من انتشار  موسعاً 

فريوس كورونا”.
ونقل البيان عن العطا قوله: إن “هذا االجتماع مهم جدا 
ينترش  بات  الذي  الفريوس  هذا  حول  التفاعل  ملواكبة 
يف  عليه  السيطرة  “تمت  انه  البلدان”. مؤكدا  يف عموم 

العاصمة بعد الكشف عن الحاالت املشتبه بها”.
والدوائر  الصحة  ووزارة  بغداد  “محافظة  ان  واضاف 
ملواجهة  كافة  ومالكاتها  بجهودها  مستنفرة  االخرى 
الفريوس  هذا  انتشار  من  للحد  مخاطر  او  ازمة  أية 
العالقة  ذات  الدوائر  كل  “قيام  اىل  الفتا  الخطري”. 
تعفري  خالل  من  الوقائية  والتدابري  االجراءات  باتخاذ 
االعالمية  التوعية  وكذلك  واالهلية،  الحكومية  االبنية 

للمواطنني”.
واشار العطا اىل “قرب حلول الزيارة الرجبية ورضورة 
والتوجيهات  بالتعليمات  الكرام  املواطنني  التزام 
الوقائية”. مشددا عىل “رضورة التقليل من التجمعات 

واالزدحامات البرشية واستخدام املعقمات، فضال عن 
املقاهي  ارتياد  بعدم  ألبنائهم  العراقية  العوائل  توجيه 

واملنتديات”.
من جانبه، قال مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، 
يف  “الوضع  ان  البيان:  بحسب  الساعدي،  الغني  عبد 
يف  حالة   32 اكتشاف  تم  إذ  عليه،  مسيطر  العاصمة 
اربع  توجد  حيث  بغداد،  يف  حالة   15 منها  العراق، 
حاالت يف جانب الرصافة”. الفتا اىل ان “الحالة املرضية 
العالجية  املتطلبات  كل  توفري  مع  مستقرة  للمصابني 

والوقائية”.
كما أعلن محافظ بغداد، محمد العطا، انطالق الحملة 
عن  العاطلني  للشباب  والتشغيلية  التوعوية  الوطنية 

العمل.
وقال العطا يف بيان: إن “هذا املرشوع الوطني سيسهم 
بتشغيل أعداد كبرية من رشيحة الشباب العاطلني عن 
العمل”. مؤكداً “اننا بصدد تشغيل األيادي العاملة من 
خالل إدخالهم يف املشاريع، فضالً عن تمليكهم مشاريع 

مصغرة يف املستقبل”.
قبل  من  متبن  الوطني  املرشوع  “أن  املحافظ  وأوضح 
لتشغيل  االتحادية  الحكومة  ومن  املركزي،  البنك 
املستثمرين  ودعم  مساعدة  نفسه  وبالوقت  الشباب، 
والشباب  املستثمر  بني  مشرتكة  تعاون  أجواء  لخلق 
عىل  للقضاء  املجتمع  يف  وعاملة  فاعلة  طبقة  وإنشاء 
البطالة من جانب، ورفد السوق املحيل باملنتج الوطني 

من جانب آخر”.

بغداد/ متابعة الزوراء:

تتوسع دائرة انتشار فريوس “كورونا” 

الفتاك دون هوادة، محققا قفزة وصفها 

مختصون بأنها “هائلة” بعد تفشيه يف 

80 دولة، مخلفا ضحايا جدد عىل نحو 

متسارع، فيما خلصت دراسة مختصة 

إىل أن الفريوس فاجأ العلماء بتطوره إىل 

نوعني، أحدهما “عدواني”.

إجمايل  وصول  الدولية  التقارير  وتؤكد 

93,455 حالة،  العالم  عدد اإلصابات يف 

حالة   3,198 الوفيات  عدد  وصل  فيما 

وفاة نتيجة املرض، بينما تعاىف 50,690 

شخصا حول العالم.

العربية  اإلمارات  دولة  قامت  عربيا 

املتحدة باستقبال رعايا الدول الصديقة 

الذين جرى إجالؤهم من مقاطعة هوبي 

املرض، وقال ويل  الصينية معقل تفيش 

آل  أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد  عهد 

صحية  برعاية  سيحظون  إنهم  نهيان، 

شاملة للتأكد من سالمتهم قبل عودتهم 

إىل بلدانهم.

وزارة  أعلنت  التوايل،  عىل  الثاني  ولليوم 

أية  تسجيل  عدم  الكويتية  الصحة 

ساعة  الـ24  خالل  جديدة  إصابات 

األخرية، وبهذا اإلعالن، يبقى إجمايل عدد 

الحاالت املصابة يف الكويت عند 56.

مستشفيات  إلغالق  الصني  تستعد  كما 

عدد  يف  انخفاض  تسجيل  بعد  مؤقتة 

الحاالت الجديدة املصابة يف البالد.

آسيويا، أعلنت الصني تسجيل 38 حالة 

وفاة جديدة ناجمة عن الفريوس، لكن 

عدد اإلصابات الجديدة بالفريوس سجل 

ووصلت  تواليا،  الثالث  لليوم  انخفاضا 

البالد  مستوى  عىل  الوفيات  حصيلة 

الوطنية،  الصحة  لجنة  وفق   2981 إىل 

إضافة إىل نحو 80200 مصاب.

 516 عن  الجنوبية  كوريا  كشفت  كما 

إصابة جديدة، فيما ينتظر آالف املرىض 

املدينة  دايغو،  يف  املستشفيات  دخول 

للفريوس  تفش  أسوأ  شهدت  التي 

بلغ  حني  يف  الرئييس،  الصني  بر  خارج 

32 حالة،  الفريوس  الوفيات جراء  عدد 

وفقا ملا ذكرته املراكز الكورية ملكافحة 

األمراض والوقاية منها.

وينتظر آالف املرىض دخول املستشفيات 

يف دايجو، املدينة التي شهدت أسوأ تفٍش 

الرئييس.  الصني  بر  خارج  للفريوس 

وحول  داخل  الحاالت  غالبية  وكانت 

دايجو، رابع أكرب مدينة يف البالد، والتي 

انترش فيها الفريوس برسعة.

ويتوقع مسؤولو الصحة أن يرتفع عدد 

املستقبل  يف  الجديدة  اإلصابة  حاالت 

أكثر  فحص  استكملوا  بعدما  القريب 

من 200 ألف من أفراد الطائفة، إضافة 

من  بها  املشتبه  الحاالت  من  آالف  إىل 

طوائف أصغر.

2300 مريض ال  دايغو، هناك نحو  ويف 

يجدون مكانا للعالج داخل مستشفيات، 

مرافق  يف  الرعاية  لتلقي  يدفعهم  مما 

يف  لرسير  انتظارهم  أثناء  أخرى 

مستشفى.

إيران  عىل  إيطاليا  تفوقت  أوروبيا، 

مؤخرا، حيث باتت صاحبة أكرب عدد من 

حالة   79 بإجمايل  الصني،  بعد  الوفيات 

وفاة حتى أمس األول الثالثاء.

“أنسا”  اإليطالية  األنباء  وكالة  وذكرت 

املدارس  إغالق  قررت  الحكومة  أن 

حتى  البالد  أنحاء  سائر  يف  والجامعات 

جهود  أحدث  يف  مارس،  آذار/  منتصف 

الحتواء أسوأ انتشار لفريوس كورونا يف 

أوروبا.

يف  والكليات  املدارس  الحكومة  وأغلقت 

البالد  شمال  يف  ترضرا  األكثر  املناطق 

قبل نحو 10 أيام، وفرضت حجرا صحيا 

عىل عدة بلدات يف بؤرة التفيش.

لكن العدوى واصلت االنتشار، حيث بلغ 

إىل  إضافة  األقل،  عىل   79 الوفيات  عدد 

إصابة أكثر من 2500 شخص.

ويف اململكة املتحدة، حذر رئيس الوزراء، 

املرض،  تفيش  من  جونسون،  بوريس 

وكشف النقاب عن خطة من 25 صفحة 

للسيناريو األسوأ، حيث سيتم استدعاء 

للعمل،  متقاعدين  وممرضات  أطباء 

يف  التحقيق  عن  الرشطة  تتوقف  وقد 

التعامل  البسيطة للمساعدة يف  الجرائم 

مع تفيش املرض.

أعلن  األملاني، من جانبه،  الصحة  وزير 

فريوس  انتشار  بشأن  جديدة  تفاصيل 

بعد  يصل  لم  الوباء  أن  مؤكدا  كورونا، 

انتقال  أن  وأوضح  أملانيا،  يف  ذروته  إىل 

كورونا من بلدان كإيران وإيطاليا جعل 

بالنسبة  مفهومة  غري  العدوى  سلسة 

للسلطات الصحية األملانية.

ينس  األملاني،  الصحة  وزير  وقال 

انتشار  حول  حكومي  بيان  يف  شبان، 

أمام  الجديد  املستجد  كوالونا  فريوس 

األوضاع  إن  )بوندستاغ(:  الربملان 

وقع  فإن  املثال،  سبيل  فعىل  تختلف، 

شمال  والية  هاينسبريغ  يف  الفريوس 

عليه  هو  مما  أكرب  وويستفاليا  الراين 

ـ  مكلنبورغ  بوالية  روستوك  يف  الحال 

فوربومرن.

املستجد  الفريوس  شبان  ووصف 

هناك  أن  مؤكدا  العاملي”،  بـ”الوباء 

حالياً 240 حالة مؤكدة يف أملانيا. ودافع 

ملواجهة  الحكومة  سياسة  عن  الوزير 

إجراءات  أن  مؤكدا  الفريوس،  تفيش 

منع  عىل  قادرة  كانت  الصحي  الحجر 

انتشار الفريوس الجديد ألسابيع.

أدهانوم  تيدروس  قال،  ذلك،  إىل 

الصحة  منظمة  رئيس  غيربيسوس، 

يف  تسبب  الفريوس  أن  رغم  العاملية: 

حاالت إصابة ووفاة بشكل أكثر خطورة 

من اإلنفلونزا، فإن البيانات تشري إىل أنه 

ليس من السهل السيطرة عليه.

خالل  تسجيل  إىل  املنظمة  ولفتت 

إصابة   1792 األخرية  ساعة  الـ24 

األرايض  جديدة بفريوس كورونا خارج 

املصابني  عدد  يصل  وبهذا  الصينية، 

الوفيات  وعدد  دولة،   72 يف   10566

خالل  وفاة  حالة   )37(  166 إىل  ارتفع 

الـ24 ساعة األخرية.

يخوصه  الذي  السباق  خضم  ويف 

اجل  من  الزمن  مع  املتخصصون 

بتطور  دراسة  أفادت  الوباء،  محارصة 

رئيسيني،  نوعني  إىل  كورونا  فريوس 

اختالف  مع  العدوانية  شديد  أحدهما 

والتوزيع  املرض  انتقال  معدالت 

“ناشيونال  ملجلة  وفقا  الجغرايف، 

ساينس ريفيو”.

الصينيني  العلماء  من  وحللت مجموعة 

وحددت  الفريوس،  جينات  من   103

طفرات يف 149 موقعا عرب السالالت.

وتبني أن الفريوس من نوع )إل( انترش 

البداية  يف  )إس(  الثاني  النوع  من  أكثر 

يف ووهان الصينية، لكن اإلجراءات التي 

فأصبح  منه،  حدت  الحكومة  اتخذتها 

خطورة  أكثر  )إس(  الثاني  النوع 

وانتشارا يف العالم.

وذكر التقرير أن اإلجراءات البرشية بعد 

املرض  تفىش  اكتشاف  من  قصري  وقت 

عىل  قدرته  من  غريت  ربما  ديسمرب  يف 

االنتشار.

إلجراء  حاجة  هناك  إن  الباحثون  وقال 

أفضل  فهم  لتكوين  متابعة  دراسات 

لتطور الفريوس وانتشاره.

وقال فريق الخرباء من بكني وشانغهاى 

إن 70 يف املائة من األشخاص مصابون 

بالساللة األكثر عدوانية من الفريوس.

الفريوس  تحول  الدراسة  وحذرت 

أنواع قد يجعل من الصعب  إىل  وتطوره 

له،  فعال  عالج  عىل  العثور  أو  تتبعه 

تعافوا  الذين  املرىض  أن  احتمال  ويثري 

يمكنوا أن يصبحوا مصابني مرة أخرى.

وخلصت الدراسة أن الرباز والبول يمكن 

أن ينقال العدوى أيضا، بعد أن تم العثور 

عىل آثار لفريوس كورونا يف عينات من 

الرباز للمرىض.

والغازات  بالبول  امللوث  الرباز  وبات 

جديدة  انتقال  طرق  ورذاذها  املوضعية 

عىل وفق العلماء، إذ يتحول إىل جزيئات 

يف  حملها  ليتم  كافية  بدرجة  صغرية 

الهواء.

ووصل عدد وفيات فريوس كورونا حول 

 3100 إىل  الثالثاء،  مساء  حتى  العالم، 

حالة، فيما ارتفع عدد املصابني إىل أكثر 

من 90 ألفا.

نهاية  العاملية،  الصحة  منظمة  وأعلنت 

يناير املايض، حالة الطوارئ عىل نطاق 

دويل ملواجهة تفيش الفريوس القاتل.

بغداد/ الزوراء:
حيدر  النرص،  ائتالف  رئيس  طرح 
الراهنة  االزمة  العبادي، مبادرة لحل 
حكومة  تشكيل  اىل  داعيا  البالد،  يف 
مستقلة “مصغرة” اليتجاوز عمرها 
الناشطني،  بإرشاك  واحدة  سنة 
فضال عن تشكيل لجان مشرتكة من 

“املتظاهرين ويونامي والحكومة”.
“نطالب  بيان:  يف  العبادي،  وقال 
تضامنية  بحلول  االطراف  جميع 
وبرضورة  ازمتها،  من  البالد  تخرج 
التسوية  وروح  بالحكمة  التحيل 
بعيدا عن املصالح الضيقة والسقوف 
املغامرات”.وطرح  ومجازفة  العالية 
الثقة  ازمة  العبادي “مبادرة لتجاوز 
وفراغ السلطة”، موضحا أن املبادرة 
تتضمن “أن يكلّف رئيس الجمهورية 
وقوية  كفوءة  مستقلة  شخصية 
يوما”.  15 خالل  الحكومة  لرئاسة 
ضمن  ايضا  العبادي،  واقرتح 
مصغرة  حكومة  “تشكيل  مبادرته، 
ال  ان  عىل  االنتقالية  املرحلة  إلدارة 
من  واحدة  سنة  عمرها  يتجاوز 
مشريا  املسؤولية”.  تسنمها  تاريخ 
االساس  الحكومة  “مهام  أن  اىل 
نزيهة  مبكرة  انتخابات  اجراء  هي 
اقصاه  وبتاريخ  اليونامي،  برشاكة 
االمن،  وضبط   ،2020/12/31
وتقديم  الدولة،  بيد  السالح  وحرص 

الجناة بحق املتظاهرين وقوات االمن 
الوطني”. القرار  وحياد  العدالة،  اىل 
رئيس  “إلزام  عىل  العبادي  واكد 
الوزراء املكلّف بتشكيل حكومة بعيدا 
مع  املقيتة  الحزبية  املحاصصة  عن 
الحفاظ عىل تمثيل التنوع املجتمعي 
الوطني”. الفتا اىل “ارشاك الكفاءات 
بالحكومة،  الناشطني  ومن  املهنية 
الوزراء  لرئيس  مستشار  وتعيني 
لشؤون املطالب الجماهريية، لضمان 
املرحلة  بإدارة  الجمهور  ارشاك 
االنتقالية”.ودعا العبادي اىل “تشكيل 
من  االطراف(  )ثالثية  خاصة  لجان 
واملتظاهرين،  واليونامي  الحكومة 
لالرشاف عىل مهام اجراء االنتخابات، 
بقتل  الخاصة  التحقيق  ولجان 
واعادة  االمن،  وقوات  املتظاهرين 

بسط االمن باملحافظات العراقية”.

بغداد/  متابعة الزوراء:
اعلنت وزارة الكهرباء موافقة الجانب األمريكي عىل إعفاء العراق من العقوبات 
لغرض استرياد الغاز اإليراني ملدة 45 يوما.وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء، 
أحمد موىس، يف حديث صحفي: إن “الواليات املتحدة قررت تمديد إعفاء العراق 
من العقوبات املتعلقة باسترياد الغاز والكهرباء من إيران ملدة 45 يوما”. مشريا 
قدمها  التي  والتوضيحات  االمور  من  مجموعة  عىل  بناًء  جاء  “االعفاء  ان  اىل 
العراق”.وأوضح أن “التمديد يكون ملدة 45 يوما ابتداًء من تاريخ انتهاء املهلة”. 
أن تنتهي مدة  15 يوما عىل بدء االعفاء”.وكان من املفرتض  اىل “ميض  الفتا 
عراقيا  أن مسؤوال  إال  املايض،  الشهر  منتصف  للعراق  املمنوح  األخري  اإلعفاء 
قال لوكالة الصحافة الفرنسية: “لم ُترِد واشنطن )حينها( التضييق عىل رئيس 
الطاقة  قطاع  مع  يتعامل  كيان  أي  عالوي”.ويتعرض  محمد  املكلف  الوزراء 
السوداء األمريكية، لعقوبات  الالئحة  املدرجني عىل  املركزي  اإليراني واملرصف 
ما  مماثلة،  عقوبات  من  العراق  حماية  إىل  األمريكي  اإلعفاء  ثانوية.ويسمح 
سمح له بمواصلة استرياد نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء، و28 مليون مرت 

مكعب )988 مليون قدم مكعبة( من الغاز من إيران.

بغداد/ الزوراء: 
كشفت وكالة بلومبريغ الربيطانية 
منتج  اكرب  ثاني  العراق،  ان  عن 
صدر  اوبك،  منظمة  يف  للنفط 
النفط  من  برميل  مليون   1.32
املايض،  شباط  شهر  خالل  يوميا 
اربع  خالل  االكرب  الشحنات  وهي 
التقرير:  االقل.وذكر  عىل  سنوات 
التي  السفن  تتبع  بيانات  أن  
جمعت بينت أن الزيادة يف شحنات 
لتعويض  اكثر  اصبحت  العراق 

انخفاض الصادرات من أكرب ثالثة 
وهم  آخرين،  خليجيني  موردين 
واإلمارات.  والكويت  السعودية 
وقال املستشار يف ابوظبي، جعفر 
يف  الزيادة  اسباب  إن  الطائي: 
والتي  العراقية،  النفط  صادرات 
يوميا،  برميل  الف   315 بلغت 
ليست واضحة، عىل الرغم من أن 
الزيادة الحاصلة يف االنتاج يف اقليم 
كردستان وحقول النفط الجنوبية 

تعد من العوامل املساهمة.
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بايدن يتوعد: سنهزم ترامب

واشنطن-هيوستن/أ ف ب - د ب أ:
أظهرت استطالعات وسائل اإلعالم 
ف�وز  األربع�اء  ام�س  األمريكي�ة 
الس�ناتور املس�تقل بريني ساندرز 
يف االنتخاب�ات التمهيدي�ة للح�زب 

الديمقراطي يف والية يوتا.
وكان الس�ناتور “االش�راكي” ق�د 
يف  وكول�ورادو  فريمون�ت  يف  ف�از 
انتخابات الثالثاء الكبري التي تشمل 
14 والي�ة. وقد فاز منافس�ه نائب 
الرئيس الس�ابق جو بايدن يف سبع 
واليات، وال تزال نتائج أربع واليات 

مرتقبة.
بدوره قال جو بايدن، نائب الرئيس 
األمريكي السابق، إن حملته ستهزم 
الرئيس دونالد ترامب يف االنتخابات 
العام�ة املقبل�ة، بع�د أن أظه�رت 
استطالعات لوس�ائل إعالم محلية 
باالنتخاب�ات  والي�ات   8 يف  ف�وزه 

التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وأضاف بايدن خالل تجمع يف لوس 
أنجلي�س: “إنها ليلة طيب�ة ويبدو 

أنها تتجه إىل األفضل”.
14 والية تختار يف “الثالثاء الكبري” 
للبي�ت  الديمقراط�ي  مرش�حها 

األبيض بني بايدن وس�اندرز
هذا وب�دأ الديمقراطيون اول امس 
الثالث�اء التصويت يف ي�وم “الثالثاء 
الكب�ري” يف مرحل�ة حاس�مة م�ن 
الختي�ار  التمهيدي�ة  االنتخاب�ات 
مرش�ح الحزب للبي�ت األبيض من 
بني نائب الرئيس األمريكي السابق 
جو بايدن الذي تمكن من اس�تمالة 
الناخبني املعتدلني واملرش�ح األوفر 

حظا بريني س�اندرز.
ال�ذي  الكب�ري”  “الثالث�اء  وش�هد 
أختارت خالله 14 والية مرش�حها 
ملواجه�ة الرئيس دونال�د ترامب يف 
الثاني/نوفمرب،  انتخابات ترشي�ن 
دخ�ول امللياردي�ر ماي�كل بلومربغ 
السباق بعدما اضطّر إىل العدول عن 
خ�وض أول أربع ج�والت انتخابية 

بسبب ترشيحه املتأخر.
وأعل�ن ج�و بايدن عرب توي�ر “إنه 
يوم الحسم”، لدى فتح أبواب مراكز 
االق�راع يف الوالي�ات الت�ي لها ثقل 
من حيث ع�دد كبار الناخبني الذين 
يمثلونها مثل كاليفورنا وتكساس 

وكاروالينا الشمالية أو فريجينيا.
وانتعش�ت حمل�ة نائ�ب الرئي�س 
الس�ابق ب�اراك أوباما خ�الل األيام 
األخرية، م�ع تحقيقه فوزا كبريا يف 
والي�ة كاروالينا الجنوبية الس�بت، 
وحيازت�ه ع�ى أص�وات الناخب�ني 

السود.
وتال ذل�ك اإلثنني املايض انس�حاب 
ثالثة مرشحني من السباق ودعمهم 
له، هم الس�ناتورة إيمي كلوبوشار 
وبيت�و أورورك من تكس�اس وبيت 
أصغ�ر  كان  ال�ذي  بوتيدجي�دج 

املرشحني الديمقراطيني سنا.

ويأم�ل الثالثة أن يتيح انس�حابهم 
لج�و بايدن أن يش�كل س�دا بوجه 
ع�ن  الس�ناتور  س�اندرز  برين�ي 
فريمونت الذي يتصدر السباق حتى 
اآلن، غ�ري أن طروحاته اليس�ارية 
تث�ري مخ�اوف قس�م م�ن الح�زب 

الديمقراطي.
وق�ال باي�دن البالغ م�ن العمر 77 
عاماً بصوت يمأله االنفعال مس�اء 
االثن�ني خ�الل تجم�ع انتخاب�ي يف 
داالس يف تكس�اس “س�واء كنت�م 
انصار بي�ت أو إيمي أو بيتو، أو أي 
مرشح آخر، اعرفوا أن لكم مكاناً يف 

هذه الحملة”.
 24( تش�ادويل  جيس�يكا  وقال�ت 
عاما( م�ن بورلينغت�ون التي كان 
س�اندرز رئيس بلدية له�ا يف والية 
فريمون�ت “لطاملا واجه بريني هذه 
املعركة الشاقة. وإذا فاز بالرشيح، 

سيكون األمر هائال”.
– بلومربغ يف املرصاد –

لكن قبل أن تتحول معركة الرشيح 
الديمقراطي إىل مب�ارزة بني بايدن 
وساندرز، السبعينيني ذوي املواقف 
املتباين�ة ج�داً، يتحت�م ع�ى نائب 
الرئي�س الس�ابق أن يواجه الثالثاء 

مرشحا ثالثا هو مايك بلومربغ.
فبعدم�ا أنفق أكثر من نصف مليار 
دوالر م�ن ثروته الخاص�ة لتمويل 
حمل�ة إعالن�ات انتخابي�ة، يواجه 
رج�ل األعم�ال للم�رة األوىل حك�م 
الناخب�ني. وأبدى بلومربغ الذي يعد 
م�ن أك�رب ع�رش ث�روات يف العالم، 
ج�رأة باعتم�اده تكتي�كا انتخابيا 
أول  فاس�تثنى  مس�بوق،  غ�ري 
أربع والي�ات يف مس�ار االنتخابات 
التمهيدي�ة الديموقراطية وهي أيوا 
وكاروالينا  ونيف�ادا  ونيوهامش�ري 

الجنوبية.
مناظ�رة  أول  يف  إخفاق�ه  وبع�د 
تلفزيوني�ة ش�ارك فيه�ا وأداء غري 
مقنع يف الثانية، تراجعت حظوظه 
يف اس�تطالعات ال�رأي، غ�ري أنه ال 
يزال يف املرتبة الثالثة خلف ساندرز 

وبايدن.
اس�تحقاق  يف  فش�له  ح�ال  ويف 
الثالث�اء، س�يكون الب�اب مرشع�ا 
لبايدن أمام الوس�ط، إذ سيظهر يف 
موقع الحاج�ز املعتدل الوحيد أمام 

“االشراكي” ساندرز يف بلد ال تزال 
هذه الصف�ة تذكر بحقب�ة الحرب 

الباردة والشيوعية.
– واليات شاسعة –

تمت�د انتخاب�ات “الثالث�اء الكبري” 
م�ن أق�ى ش�مال رشق الواليات 
املتحدة إىل وس�ط املحي�ط الهادئ، 
مع مشاركة 14 والية وجزر ساموا 
األمريكية والناخبني الديموقراطيني 

املقيمني يف الخارج.
كاليفورني�ا  لوالي�ة  وس�يكون 
التقدمية التي تعد 40 مليون نسمة 
الوزن األكرب يف هذا اليوم االنتخابي، 
كم�ا أن والية تكس�اس البالغ عدد 
س�كانها 30 مليون نسمة ستكون 
نقط�ة االرتكاز الثانية التي س�يتم 

تتبع نتائجها.
لكن ما يجعل من انتخابات الثالثاء 
محطة أساس�ية يف مس�ار السباق 
الرئايس ال يقترص عى عدد الناخبني 
املشاركني فيها، بل ينجم خصوصا 
عى أنها تشهد توزيع ثلث املندوبني 

دفعة واحدة.
فريمون�ت  س�ناتور  ويتص�در 
اس�تطالعات الرأي لي�وم “الثالثاء 
الكبري” بفارق كبري عن منافس�يه، 
كاليفورني�ا  يف  الطليع�ة  يف  وه�و 
وتكساس وفرجينيا، وهي ثالث من 
الواليات األربع التي تؤمن أكرب عدد 
من املندوبني للمؤتمر الديموقراطي 
الذي س�يقرر يف نهاية تموز/يوليو 

مرشح الحزب يف السباق الرئايس.
يف  س�اندرز  يتص�در  كذل�ك 
ماساتشوستس، يف حني أن هزيمة 
وارن يف ه�ذه  إليزابي�ث  املرش�حة 

الوالية قد تحسم نهاية حملتها.
أم�ا كاروالينا الش�مالية، فتميل إىل 
باي�دن. واختار ترام�ب هذه الوالية 
لعق�د تجم�ع عش�ية االنتخاب�ات 
الديمقراطي�ة، فظه�ر  التمهيدي�ة 
وس�ط مد م�ن القبع�ات الحمراء، 
إن�زال  متعه�دا  حملت�ه،  قبع�ات 
الهزيمة بمن يسميهم “االشراكيني 

الراديكاليني”.
وكت�ب صب�اح الثالثاء ع�ى توير 
متهجماً عى بلوم�ربغ الذي اتهمه 
“بالعج�ز يف املناقش�ات” وق�ال إن 
“ج�و النائم لم يعد يع�رف أين هو 

وال ماذا يفعل”.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
آخ�رون  وأصي�ب  الج�ئ  قت�ل 
برصاص الجيش اليوناني، امس 
األربع�اء، خ�الل تجم�ع اآلالف 
من املهاجري�ن عى الحدود من 
أج�ل التوج�ه إىل أوروب�ا، فيما 
أطلق الرئي�س الركي انتقادات 

الذعة ألثينا.
“األناض�ول”  وكال�ة  وذك�رت 
أن الجن�ود اليوناني�ني أطلق�وا 
الن�ار ع�ى املهاجري�ن عندم�ا 
كان�وا ينتظرون ق�رب املنطقة 
الحدودي�ة العازل�ة ب�ني تركيا 

واليونان.
وأض�اف أن رص�اص الجي�ش 
اليونان�ي أدى إىل مقتل مهاجر، 
وإصاب�ة ع�دد م�ن املهاجرين 
بج�روح، حي�ث ت�م نقله�م إىل 

املشايف بسيارات اإلسعاف.
الرئي�س  ذّك�ر  جهت�ه،  م�ن 
الرك�ي، رجب طي�ب أردوغان، 
الس�وريني  بإي�واء  اليوناني�ني 
لهم بع�د فرارهم من الهجمات 
النازي�ة، وأض�اف: “ق�د يكون 
رئيس ال�وزراء اليوناني حفيداً 

ألحدهم”.
وع�رض أردوغان صورة قديمة 
تق�دم  كان�ت  الت�ي  للرعاي�ة 
لالجئني يونانيني يف تلك الحقبة، 

األوروب�ي  االتح�اد  أن  مؤك�داً 
يتعامل بازدواجية معايري يف ما 

يتعلق باملهاجرين.
وأوضح أن بالده فتحت أبوابها 
يري�دون  الذي�ن  للمهاجري�ن 
الذه�اب إىل أوروب�ا، “وه�و ما 

يتوافق مع القانون الدويل”.
ع�دد  بل�غ  متص�ل،  س�ياق  يف 
املهاجرين غري النظاميني الذين 
عربوا األرايض الركية إىل اليونان 
حتى صباح امس األربعاء، 135 

ألفاً و844 مهاجراً.
وق�ال وزي�ر الداخلي�ة الركي، 

سليمان صويلو، يف تغريدة عى 
“توي�ر”: “اعتب�اراً من صباح 
األربعاء، وصل ع�دد املهاجرين 
غ�ري النظامي�ني، الذي�ن عربوا 
األرايض الركية إىل اليونان 135 

ألفاً و844 مهاجراً”.
والس�بت املايض، أعلن الرئيس 
الرك�ي، رجب طي�ب أردوغان، 
أبوابه�ا  س�تبقي  ب�الده  أن 
مفتوحة أمام الالجئني الراغبني 
بالتوج�ه إىل أوروب�ا، مؤكداً أن 
تركي�ا ال طاقة لها باس�تيعاب 

موجة هجرة جديدة.

بدوره، قال رئيس دائرة االتصال 
بالرئاس�ة الركي�ة، فخر الدين 
ألطون، االثنني، إن أنقرة تواصل 
منح الحماية املؤقتة للسوريني 
الراغبني بالبقاء، لكنها لن تمنع 

من يرغب بمغادرة البالد..
إىل  املهاجري�ن  تدف�ق  وب�دأ 
الح�دود الغربي�ة لركي�ا من�ذ 
مس�اء الخميس امل�ايض، عقب 
تداول أخب�ار ع�ن أن أنقرة لن 
تعيق حرك�ة املهاجرين باتجاه 
أوروب�ا، بع�د مقت�ل نح�و 40 
جندي�اً تركيا يف هج�وم لقوات 

النظام السوري يف إدلب.
الكثري  وعقد االتح�اد األوروبي 
من القمم واملؤتمرات، خصوصاً 
بعد عام 2016؛ للوقوف عى ما 
تصفه قيادات�ه بخطورة قدوم 
ه�ؤالء الالجئ�ني إىل املجتمعات 

األوروبية.
الالجئ�ني  أع�داد  أن  ورغ�م 
تضاءلت إىل الح�د األدنى خالل 
املاضي�ة، فإن  األربعة  األع�وام 
عرشات آالف الالجئ�ني توافدوا 
إىل الحدود الركي�ة مع اليونان 
فرباي�ر   27 )من�ذ  وبلغاري�ا 
2020(، قاصدين الدول الغربية 
األوروب�ي؛  االتح�اد  يف  الغني�ة 
مث�ل أملاني�ا والنمس�ا وهولندا 

والنرويج والسويد.
وأعلنت تركيا أنها لن تستطيع 
والالجئ�ني  املهاجري�ن  ضب�ط 
إىل  الذه�اب  يري�دون  الذي�ن 
أوروب�ا، وذل�ك بعد اس�تهداف 
جنوده�ا يف إدلب عى يد النظام 
 33 ملقت�ل  أدى  م�ا  الس�وري، 
جندياً تركي�اً، وإصابة نحو 36 
آخرين، ما دفعها للرد بقس�وة 
ع�ى النظ�ام املدعوم م�ن قبل 
روس�يا وإيران، وإيقاع خسائر 
باملئات، باإلضافة  برشية تقدر 

لخسائر مادية هائلة.

 ريحانيل/رويرز:
 ق�ال مس�ؤول ع�ن اإلغاث�ة باألمم 
املتح�دة إن االحتياج�ات طغت عى 
امل�وارد يف عملي�ات اإلغاث�ة لتلبي�ة 
احتياجات نحو مليون شخص فروا 
من القتال األخ�ري يف محافظة إدلب 
بش�مال غرب سوريا يف حني تعهدت 
الوالي�ات املتحدة وبريطانيا بتكثيف 

جهود اإلغاثة.
الحكوم�ة  ق�وات  تقات�ل  وبينم�ا 
الس�ورية معارض�ني مدعومني من 
تركي�ا يف إدل�ب، زار مس�ؤولون من 
األمم املتحدة والواليات املتحدة إقليم 
خط�اي الرك�ي الح�دودي ملتابع�ة 
جه�ود التعامل مع واح�دة من أكرب 
األزمات اإلنس�انية يف الحرب الدائرة 

يف سوريا منذ   تسع سنوات.
ونرش مدي�را برنامج األغذية العاملي 
ومنظم�ة األم�م املتح�دة للطفول�ة 
توي�ر  ع�ى  ص�ورا  )يونيس�يف( 
لزيارتهم�ا لعائالت يف منطقة بريف 
إدلب يوم اول امس الثالثاء وصفاها 
بأنه�ا ع�ى بع�د 30 كيلوم�را م�ن 

خطوط الجبهة يف الرصاع.
وقال مارك لوكوك وكيل األمني العام 
لألمم املتحدة للش�ؤون اإلنسانية إن 
املنظم�ة الدولي�ة تزيد مس�اعداتها 
بعد أن اتفقت مع السلطات الركية 

عى مضاعفة عدد الش�احنات التي 
ترس�لها عرب الحدود إىل مئة شاحنة 
يومي�ا. وق�ال لوك�وك للصحفي�ني 
عن�د نقط�ة ش�حن إم�دادات األمم 
املتحدة يف منطق�ة ريحانيل الركية 
”االحتياج�ات طغ�ت عى امل�وارد يف 
عملي�ة اإلغاثة هذه، نحت�اج للمزيد 
امل�ال“.  يشء  وأول  يشء.  كل  م�ن 
وأضاف أن ع�دد النازحني ارتفع إىل 
980 ألف ش�خص أكثر من نصفهم 
م�ن األطفال الذي�ن يعانون اآلن من 
االفتقار للمأوى والرصف الصحي يف 

مناطق قرب الحدود الركية.

وق�ال لوكوك إن هن�اك حاجة ملليار 
دوالر س�نويا لإلبق�اء ع�ى عمليات 
اإلغاث�ة لنح�و مليون�ي ش�خص يف 
نق�ص  إىل  مش�ريا  إدل�ب  منطق�ة 

الخيام.
الس�فرية  كراف�ت  كي�يل  وأعلن�ت 
األمريكي�ة لدى األم�م املتحدة والتي 
تتفق�د كذل�ك جهود اإلغاث�ة تقديم 
108 مالي�ني دوالر إضافي�ة لتمويل 

العمليات.
”املس�اعدات  للصحفي�ني  وقال�ت 
اإلنسانية مجرد استجابة لكن الحل 

هو وقف فوري إلطالق   النار“.

وق�ال وزي�ر الخارجي�ة الربيطاني 
دوميني�ك راب خ�الل زي�ارة ألنقرة 
إن بالده س�تقدم مساعدات إضافية 
لس�وريا بقيم�ة 89 ملي�ون جني�ه 
اس�رليني )114 مليون دوالر( جزء 

منها إلدلب.
وتصاع�د القت�ال يف إدل�ب يف األي�ام 
القليلة املاضية مع تكثيف العمليات 
العس�كرية الركية به�دف التصدي 
لتق�دم القوات الحكومية الس�ورية 
املدعوم�ة من روس�يا يف آخر معقل 

للمعارضني بشمال غرب البالد.
وقال كرافت ”هذا ليس ش�يئا حدث 
فحس�ب. نظام األسد خطط لذلك... 

إنه )نظام( قاس ووحيش“.
وتستضيف تركيا، التي أرسلت آالف 
الق�وات والعتاد العس�كري إىل إدلب 
ملواجه�ة ق�وات األس�د، 3.6 مليون 
س�وري وأغلقت حدودها قائلة إنها 
ال تس�تطيع اس�تيعاب املزي�د م�ن 
املهاجري�ن. وأعلنت أنق�رة قبل أيام 
أنه�ا لن تتمس�ك بع�د ذل�ك باتفاق 
أبرمت�ه م�ع االتح�اد األورب�ي عام 
2016 إلبق�اء الالجئني عى أراضيها 
مقاب�ل الحص�ول عى مس�اعدات، 
مم�ا أدى إىل تدف�ق آالف املهاجري�ن 
إىل ح�دود تركي�ا مع اليونان س�عيا 

لدخولها.

ساندرز يفوز بوالية يوتا يف االنتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطي
اليون��ان تواجه املهاجرين بالرص��اص احلي.. واردوغان 

يرد: االحتاد األوروبي يتعامل بازدواجية

مسؤول باألمم املتحدة: االحتياجات طغت على املوارد يف عملية اإلغاثة بإدلب

ترامب يؤكد للرئيس املصري استمرار الوساطة األمريكية

بعد رفض إثيوبيا حتذيرالقاهرة...السيسي يرتأس اجتماعا موسعا لقيادات اجليش
القاهرة/متابعة الزوراء:

 ت�رأس الرئي�س امل�رصي عبدالفتاح 
الس�ييس، اجتماعا موس�عا لقيادات 
الجي�ش بمقر األمان�ة العامة لوزارة 

الدفاع.
ج�اء ذلك وفق�ا لترصيح�ات نرشها 
السفري بس�ام رايض، املتحدث باسم 
رئاس�ة الجمهورية عرب صفحته عى 

“فيسبوك”.
وأوض�ح رايض أن االجتم�اع حرضه 
“الفريق أول محمد زكي القائد العام 
للقوات املسلحة وزير الدفاع واإلنتاج 
الحربي، والفري�ق محمد فريد رئيس 

أركان حرب القوات املسلحة”.
وأض�اف أن “الرئي�س اطلّ�ع خ�الل 
االجتم�اع عى مجمل األوضاع األمنية 
عى كافة االتجاهات اإلسراتيجية يف 
أنحاء الجمهورية، والتدابري والخطط 
األمنية التي تنفذها القوات املس�لحة 
العن�ارص  ع�ى  والقب�ض  ملالحق�ة 
زعزع�ة  تس�تهدف  الت�ي  اإلرهابي�ة 
ش�مال  يف  خاص�ة  الب�الد  اس�تقرار 

سيناء”.
رضورة  ع�ى  الس�ييس  أك�د  كم�ا 
“االس�تمرار يف التح�يل بأعى درجات 
القتايل  الحيطة والح�ذر واالس�تعداد 
والجاهزية لتنفيذ أي�ة مهام لحماية 
أمن م�رص القومي يف ظ�ل التحديات 

الراهنة التي تموج بها املنطقة”.
يأت�ي االجتم�اع بالتزامن م�ع إعالن 
إثيوبي�ا، اول ام�س الثالث�اء، رفضها 
“تحذي�را” مرصيا بش�أن بناء “س�د 
“تج�اوز”  وانتقاده�ا  النهض�ة”، 

الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة لدورها 
كمراق�ب يف املفاوض�ات ب�ني كل من 

أديس أبابا والقاهرة والخرطوم.
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشرك 
ل�كل م�ن وزي�ر الخارجي�ة اإلثيوبي 
غدو أندرجاتش�او ووزير املياه والري 
والطاق�ة اإلثيوب�ي س�لييش بي�كيل، 
بش�أن آخر تطورات ملف الس�د )قيد 

اإلنش�اء عى نهر الني�ل(، وفق وكالة 
األنباء اإلثيوبية الرسمية.

وق�ال أندرجاتش�او إن إثيوبيا تتمتع 
بالحقوق الكاملة الستخدام مواردها 
الطبيعي�ة النتش�ال مواطنيه�ا م�ن 
براثن الفقر، وتبني الس�د بطريقة ال 
تسبب أي رضر لدولتي املصب )مرص 

والسودان(.

ومن�ذ 9 س�نوات، يتس�بب م�رشوع 
السد يف خالفات، وال سيما بني إثيوبيا 
وم�رص؛ حي�ث تتخ�وف القاهرة من 
تأثري س�لبي محتمل للس�د عى تدفق 
حصتها الس�نوية من مياه نهر النيل 
البالغة 55.5 مليار مر مكعب، بينما 

يحصل السودان عى 18.5 مليارا.
فيم�ا أعلن�ت الرئاس�ة املرصي�ة أن 

الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب أكد 
لنظريه املرصي عبد الفتاح الس�ييس 
أن واش�نطن مس�تمرة يف وس�اطتها 
يف املفاوضات حول س�د النهضة الذي 
تش�يده إثيوبيا عى نهر النيل، وصوال 

إىل توقيع اتفاق.
وتسبب الس�د الضخم الذي سيصبح 
للطاق�ة  مص�در  أك�رب  أُنج�ز  مت�ى 

الكهرمائي�ة يف إفريقي�ا، بتوت�ر ب�ني 
أديس أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا 

بالعمل عى تشييده يف 2011.
والع�ام املايض دخل�ت وزارة الخزانة 
األمريكية عى الخط لتسهيل املحادثات 
بني إثيوبيا ومرص والس�ودان، الواقع 
كذلك عند مصب نهر النيل، بعدما دعا 

السييس حليفه ترامب للتدخل.
وجاء يف بيان للرئاس�ة املرصية “أكد 
اإلدارة  اس�تمرار  ترام�ب  الرئي�س 
األمريكي�ة يف ب�ذل الجه�ود الدؤوب�ة 
والس�ودان  م�رص  م�ع  والتنس�يق 
وإثيوبي�ا بش�أن هذا املل�ف الحيوي، 
وص�والً إىل انته�اء ال�دول الثالث من 
التوقي�ع عى اتف�اق س�د النهضة”، 
وذلك يف اتصال هاتفي تلقاه السييس 

من ترامب.
وأش�ار البيان إىل أن الرئيس األمريكي 
ابدى “تقديره لقي�ام مرص بالتوقيع 
باألح�رف األوىل ع�ى االتف�اق ال�ذي 
أسفرت عنه جوالت املفاوضات حول 
س�د النهضة بواشنطن خالل األشهر 
املاضية”.م�ن جهت�ه أك�د الس�ييس 
“استمرار مرص يف إيالء هذا املوضوع 
أقى درجات االهتمام يف إطار الدفاع 
عن مصالح الشعب املرصي ومقدراته 

ومستقبله”.
وأبدى الرئيس املرصي “بالغ التقدير 
للدور ال�ذي تقوم به اإلدارة األمريكية 
يف رعاية املفاوضات الثالثية الخاصة 
بس�د النهضة، واالهتمام الكبري الذي 

يوليه الرئيس ترامب يف هذا الصدد”.
وزارة  أص�درت  امل�ايض  واألس�بوع 

الخزان�ة األمريكي�ة بيان�ا أعلنت فيه 
التوص�ل إىل اتفاق، داعي�ة إثيوبيا إىل 

توقيعه “يف أرسع وقت ممكن”.
ونفت اثيوبي�ا، التي تغّيبت عن جولة 
املحادثات األخرية، التوصل اىل اتفاق، 
أمله�ا” م�ن  وأعرب�ت ع�ن “خيب�ة 
البيان األمريك�ي. والثالثاء أعلن وزير 
الخارجية اإلثيوبي غيدو اندارغاتشو 
أن إثيوبيا ستستمر يف املحادثات التي 
تج�ري بوس�اطة أمريكي�ة، إال أنه�ا 
حذرت واش�نطن من ترسيع العملية 

أو محاولة التأثري عى نتائجها.
وق�ال “نعتق�د أن البي�ان األمريك�ي 

األخري غري دبلومايس”.
املعني�ة  الث�الث  ال�دول  ب�ني  وم�ن 
باملفاوض�ات، وحده�ا م�رص أب�دت 
تأييده�ا لالتف�اق، واصفة إي�اه بأنه 

“عادل ومتوازن”.
وت�رى إثيوبيا أن الس�د رضوري من 
وعملي�ة  الكهرب�اء  تزويده�ا  أج�ل 
التنمي�ة بينم�ا تخىش م�رص أن يؤثر 
امل�رشوع يف إمداداتها م�ن النيل الذي 
يوّفر 90 يف املئة من املياه التي تحتاج 

اليها للرشب والري.
وتع�د تعبئة خ�زّان الس�د القادر عى 
اس�تيعاب 74 مليون م�ر مكّعب من 

املياه بني أبرز النقاط العالقة.
وتخىش القاهرة أن ترّسع أديس أبابا 
عملي�ة ملء الخزّان، ما من ش�أنه أن 

يخفض تدفق املياه إىل مصب النهر.
ويلتقي النيل األبيض والنيل األزرق يف 
الخرطوم ويتابع النهر تدّفقه شماالً 

إىل مرص ويصب يف البحر املتوسط.
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اىل/ صحيفة الزوراء
م/ اجابة

نهديكم اطيب تحياتنا ...
 ونش�ر اىل الشكوى املنش�ورة يف صحيفتكم بالع�دد )7003( يف 2019/5/7 
تحت عنوان )مناشدة أمام أنظار معايل الوزير املحرتم(، ونود ان نبني ان السيد 
الوزي�ر وجه بإحالة املوضوع عىل الدائرة القانونية لالجابة عنه، حيث اجابت 

الدائرة املذكورة، وبعد االستفسار من دائرة التسجيل العقاري، بما ييل :- 
1. تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مكتب املفتش العام يف الوزارة للتحقيق 
يف الشك�وى، وقد اوصت اللجنة املذكورة بإفهام صاحبة  الشكوى باللجوء اىل 

القضاء لبيان صحة ادعائها من عدمه.
2. أقام�ت املواطنة دعوى لدى محكمة ب�داءة الكرخ، وقد قضت املحكمة برد 
الدعوى، وصّدقت محكم�ة التمييز االتحادية عىل قرار رد الدعوى، حيث ثبت 
للمحكم�ة ان عق�د املساطح�ة سجل يف دائ�رة التسجيل العق�اري املختصة، 
وبالت�ايل ال يح�ق للمواطن�ة طل�ب إبطال�ه كون إج�راءات تسجيل�ه أصولية 
وصحيحة، ولعدم وجود اسباب توجب إبطال العقد، فيتعذر االستجابة لطلب 

املواطنة صاحبة الشكوى. 
    شاكرين تعاونكم معنا ...راجني نرش اإلجابة 
      .. مع التقدير

مصطفى وليد عبد الحميد
                                                        معاون مدير قسم اإلعالم
2020/2/ 9
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بغداد/ الزوراء:
كشف�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هيئ�ة النزاهة، 
ام�س األربعاء، ع�ن تمكنها م�ن ضبط حاالت 
ه�در للمال العام يف عق�د تجهيز مديرية توزيع 
كهرباء ميسان بمنظومات إنارة تعمل بالطاقة 
الشمسي�ة، مبينة أن قيمة العقد تصل إىل قرابة 
ثالث�ة ملي�ارات دينار. م�ن جانب اخ�ر، أعلنت 
دائ�رة التحقيق�ات يف هيئة النزاه�ة االتحادية، 
ع�ن قيامها بتنفي�ذ عملية ضب�ط حالة تالعب 
وتزوي�ر يف أح�د العقارات، واستي�الء عىل عقار 

اخر يف محافظتي البرصة وكركوك.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة 
منه، إن “الفريق ق�ام بضبط األوليات الخاصة 
كهرب�اء  مديري�ة  تجهي�ز  ومناقص�ة  بعق�د 
محافظ�ة ميسان ب�� )1000( منظوم�ة إنارة 
متكامل�ة تعمل بالطاق�ة الشمسية”. مبينة أن 
“كلف�ة امل�رشوع ال�ذي يدخل ضم�ن مشاريع 
إعمار ميس�ان بلغت )2,850,000,000( مليار 

دينار«.
وأض�اف البي�ان أن “دائ�رة الش�ؤون الفنية يف 
املديري�ة العامة لتوزيع كهرب�اء الجنوب قامت 
بتجمي�ع األلواح التي تعمل بالطاقة الشمسية، 
وتسليمه�ا إىل املخازن، فضالً عن قيامها بإزالة 
الهياكل الحديدية املتصلة بها، األمر الذي أدَّى إىل 
إلحاق الرضر باملال العام”. الفتة إىل أن “العملية 
أسفرت أيضاً عن ضبط مستندات تسلُّم األلواح 

وإدخالها مخزنياً ومستندات إرجاعها«.
وأوضحت الهيئة أن�ه »تم تنظيم محرض ضبٍط 
أص�ويل بالعملية، وعرض�ه، عىل قايض محكمة 
�ة بقضاي�ا النزاه�ة؛  تحقي�ق ميس�ان املُختصِّ

التخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة”.
من جانب اخر، أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة 
النزاه�ة االتحادية، امس األربع�اء، عن قيامها 
بتنفيذ عملية ضبط حالة تالعب وتزوير يف أحد 
العق�ارات ونق�ل ملكيته يف محافظ�ة البرصة، 
مبين�ة أن قيم�ة العق�ار العائد ألح�د املواطنني 

تصل إىل )3,000,000,000( مليارات دينار.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة 
من�ه، إن “فريق عمل مديريَّ�ة تحقيق البرصة، 
ال�ذي انتقل إىل مالحظية التسجي�ل العقاري يف 
أبي الخصيب، تمكن من ضبط تالعب وتزوير يف 
أحد العق�ارات عرب تزوير القسام الرشعي ملالك 
العقار املت�وىف، ونقل ملكيت�ه إىل أحد املواطنني 

بصورة مخالفة للقانون«.
وأض�اف البي�ان أن “التالع�ب بالعق�ار البالغة 
مساحت�ه )16( دونماً تم بالتع�اون مع بعض 
موظف�ي مالحظي�ة التسجيل العق�اري يف أبي 

الخصيب«.

وأوضحت الهيئ�ة أنه “تم تنظيم محرض ضبٍط 
أص�ويل بالعملي�ة، وعرض�ه عىل السي�د قايض 
�ة بقضايا النزاهة يف  محكم�ة التحقيق املُختصِّ
محافظة البرصة؛ التخاذ اإلج�راءات القانونية 

املناسبة”. 
من جان�ب متصل، أعلنت دائ�رة التحقيقات يف 
هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، ام�س األربعاء، عن 
قيامها بتنفي�ذ عملية ضبط مته�م باالستيالء 
عىل أحد العق�ارات العائدة للدول�ة يف محافظة 
كرك�وك، مبين�ة أن قيم�ة العق�ار ُتق�دَُّر ب��� 

)27,000,000,000( مليار دينار.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة 
منه، إن “فريق عمل من مالكات مكتب تحقيق 
كركوك التابع للهيئة، تمكن من ضبط متهم قام 
باالستيالء ع�ىل عقار تعود ملكيت�ه إىل مديرية 
بلدية كركوك واستغالله ملصلحته الشخصية«.

وأضاف البيان أن “املتهم استغل العقار البالغة 
مساحت�ه )228( دونماً، وق�ام بتشييد محالت 
تجارية عليه بص�ورة مخالفة للقانون«. الفتة 
إىل »أن ذلك تم بتواطؤ من الجهات املعنية بإزالة 

التجاوز«.
وأوضحت الهيئ�ة أنه “تم تنظيم محرض ضبٍط 
أص�ويل بالعملي�ة، وعرض�ه، رفق�ة املتهم عىل 
ة  السيد قايض محكم�ة تحقيق كركوك املُختصِّ
بقضاي�ا النزاه�ة؛ الذي قرَّر توقي�ف املتهم عىل 

وفق أحكام القرار )154 لسنة 2001(”. 

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت قي�ادة رشط�ة دي�اىل، ام�س 

األربعاء، إغالق منفذي املنذرية ومنديل 

الحدودين مع إيران غلقا تاما كإجراء 

احرتازي للوقاية م�ن فروس كورونا 

املستج�د، فيم�ا أك�دت دائ�رة صحة 

املحافظة حجر ش�خصني لالش�تباه 

بإصابتهم�ا بالف�روس كورون�ا. من 

جهت�ه، وجه محافظ واس�ط، محمد 

املياح�ي، امس، بغلق منف�ذ زرباطية 

الحدودي ملدة 15 يوما.

وق�ال قائد رشطة دي�اىل، اللواء الركن 

حامد الشمري، خالل مؤتمر صحفي 

مشرتك مع مدير عام صحة دياىل عيل 

»الزوراء«:  التميمي، وتابعت�ه  حسني 

إنه “وفق�ا ملطالبات وتوجيهات دائرة 

صحة دياىل جرى غلق منفذي املنذرية 

ومن�ديل غلقا تام�ا، باإلضافة اىل منع 

التجمعات واملقاهي«.

من جهته، قال مدير عام صحة دياىل، 

ع�يل حس�ني التميمي، خ�الل املؤتمر 

الصحف�ي: إن “الدائرة ل�م تسجل اىل 

هذه اللحظ�ة حالة مؤك�دة باملرض، 

وانم�ا لديه�ا اش�تباه بحالتني جرى 

وضعهم�ا يف الحج�ر الصح�ي لح�ني 

ظه�ور التحاليل والتأك�د من االصابة 

او عدمها«.

واش�ار التميمي إىل أن “الدائرة طبقت 

االج�راءات كاف�ة الت�ي م�ن ش�أنها 

مكافح�ة امل�رض ومن�ع انتش�اره”. 

السل�ع  است�راد  “ايق�اف  اىل  داعي�ا 

كون الفاي�روس يمكنه ان يعيش عىل 

االسط�ح، مم�ا ق�د ي�ؤدي اىل دخوله 

عرب البضائ�ع املست�وردة وانتشاره، 

باإلضاف�ة اىل تقلي�ل التجمعات وغلق 

املقاهي، وارتداء املوظفني واملراجعني 

عدة الوقاية “الكمامة والكفوف«.

من جهته، وجه محافظ واسط، محمد 

املياح�ي، ام�س االربع�اء، بغلق منفذ 

زرباطية الحدودي ملدة 15 يوما.

وجاء ذلك به�دف اتخاذ كل االجراءات 

االستباقي�ة للوقاية من انتقال عدوى 

مرض فايروس كورونا عرب املسافرين 

الوافدي�ن، والحركة التجارية للحفاظ 

عىل صحة وسالمة ابناء املحافظة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئ�ة رعايِة ذوِي االعاق�ِة واالحتياجاِت 
والش�ؤون  العم�ل  ل�وزارة  التابع�ة  الخاص�ِة 
االجتماعي�ة، ام�س االربعاء، انه�ا بدأت رصف 
رات�ب املعني املتف�رغ للمتسلم�ني سابقا ضمن 
كاف�ة،  الب�الد  ومحافظ�ات  بغ�داد  العاصم�ة 
والخاصة بشهري كانون الثاني وشباط كدفعة 

اوىل ضمن العام الحايل 2020.
وق�ال رئيس الهيئة، عص�ام عبد اللطيف محمد، 
يف بي�ان اطلع�ت عليه »ال�زوراء«: ان�ه “بإمكان 
املستفيدي�ن من حام�يل بطاقة )املاس�رت كارد( 
الص�ادرة م�ن م�رصيف الرش�يد واش�ور، تسلم 
مستحقاتهم املالية ابتداًء من يوم الثالثاء”. مبينا 
أن�ه “بالنسب�ة للمستفيدين من مرصف اش�ور 
ممن لم يكمل�وا اجراءات تسل�م )املاسرت كارد( 
الخ�اص بهم، فبإمكانهم تسلمها من املنافذ عن 

طريق املستمسكات االصليه للمستفيد«.
املستفيدي�ن  “بإمك�ان  أن�ه  محم�د  وأض�اف 
ممن ش�ملوا بالدفع�ة الحالية م�ن راتب املعني 
املتفرغ، تسل�م مستحقاتهم املالي�ة عن طريق 
)املاس�رت ك�ارد( من خ�الل مص�ارف الرافدين 

واش�ور والرش�يد ابتداًء من االسبوع الحايل، أما 
املستفي�دون ممن لم يغروا جه�ة تسلمهم من 
مرصيف الرافدين والرش�يد، فسيكون بإمكانهم 
التسل�م منهم�ا له�ذه الدفعة، ام�ا الذين غروا 
سيك�ون  آش�ور  م�رصف  اىل  تسلمه�م  جه�ة 

تسلمهم منه«.

وكشف محم�د عن ان “الهيئة نسقت مع وزارة 
النقل لتنفيذ بنود سياسة ادماج ذوي االعاقة«. 
مبينا »انه ت�م تحديد الخطة االسرتاتيجية وآلية 
تنفيذها بحس�ب االمكانيات املتوفرة لدى وزارة 
النق�ل لتقديم افضل الخدمات لالش�خاص ذوي 
االعاق�ة”. منوه�ا بأنه “تم التع�اون مع تجمع 

االم�ل ل�ذوي االعاق�ة واملعني املتف�رغ، ملناقشة 
مواد قان�ون رقم 38 لسنة 2013 وآلية الشمول 
بامتيازات�ه وتبسي�ط االج�راءات املقدم�ة م�ن 

الهيئة لخدمة هذه الرشيحة”. 
من جانبه�ا، نفت دائرة الرعاي�ة االجتماعية يف 
ذي قار، ام�س األربعاء، وجود أي تسجيل جديد 
يخص منحة الطوارئ للعاطلني، وكذلك ال يوجد 
أي فتح  ألية استم�ارة للتعديل او التصحيح بما 

يتعلق باملنحة . 
وقال مدير رعاية ذي ق�ار، رعد عزيز اليارسي، 
يف ترصي�ح صحف�ي إن�ه “ال يوج�د أي تقدي�م 
ملنح�ة العاطل�ني الطارئة، وكذل�ك ال  يوجد فتح 
اي�ة استم�ارة خاص�ة بالتعدي�ل او التصحيح، 
وان الثالثة أش�هر قد انتهت وبإنتظار تعليمات 

الوزارة«.
واشار اليارسي اىل أن “اكثر من 50 الف شخص 
تسلم منحة الطوارئ يف ذي قار لالش�هر الثالثة 

املاضية، وال يوجد أي تمديد  التسلم«.
وحذر الي�ارسي املواطنني من” املكاتب الخاصة 
باإلنرتن�ت يف األس�واق الت�ي تدع�و املواطن�ني 

للتقديم عىل منحة الطوارئ”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، امس 
األربعاء، عن تنفيذها عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق 
يف ناحي�ة االسحاق�ي جنوب مدينة سام�راء ضمن قاطع 

املسؤولية.
وذكر بيان إلعالم الحش�د الشعبي تلقت »الزوراء« نسخة 

منه، إن “معلوم�ات استخباراتية دقيق�ة وردت إىل اللواء 
315 اف�ادت بتواج�د عن�ارص إرهابي�ة تابع�ة لتنظي�م 
داع�ش اإلجرام�ي يف مناط�ق )العذي�ة والرواش�د ودغرة 

والشطيط«(.
وأض�اف أن “قوة من فوج طوارئ الل�واء واالختصاصات 
الده�م والتفتي�ش لتفوي�ت  العسكري�ة نف�ذت عملي�ة 

الفرص�ة عىل العدو الداعيش ومنعه م�ن التسلل اىل قاطع 
املسؤولية«.

وتنف�ذ قي�ادة قاطع عملي�ات سامراء بني الح�ني واآلخر 
عملي�ات ده�م وتفتيش لتأم�ني املناطق الت�ي تقع داخل 
وخارج قاطع مسؤوليتها يف مدينة سامراء وتطهرها من 

بقايا عنارص التنظيم اإلرهابي. 

ضبطت هدراً ُيقدَّر بـ 3 مليارات دينار بعقد كهرباء يف ميسان 

النزاهة تضبط تزويراً واستيالًء بعقارين بقيمة 30 مليار دينار 
يف البصرة وكركوك

إغالق منافذ مندلي واملنذرية وزرباطية احلدودية بسبب »كورونا«

رعاية ذي قار تنفي وجود تسجيل جديد ملنحة الطوارئ

العمل تصرف الدفعة األوىل من راتب املعني املتفرغ للمستفيدين السابقني

احلشد ينفذ عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق جنوب سامراء

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العامة للجمارك، ام�س االربعاء، عن تمكن السلط�ة الكمركية يف 
محط�ة كمرك بواب�ة البرصة، وبالتعاون م�ع الجهات الساندة له�ا يف املنفذ من 
ضب�ط حاوية حجم 40 قدما )م�ن الحاويات املرتوكة ( تحتوي عىل )4( سيارات 
دون املوديل املسموح باستراده ودراجتني ناريتني مخفية خلف أدوات احتياطية 
للسي�ارات يف محاولة لتهريبها خالف�ًا للضوابط والتعليم�ات النافذة .من جانب 
متص�ل، أعلنت الهيئ�ة العامة للجم�ارك، امس، ات�الف مواد مختلف�ة تستخدم 

بالغش الصناعي يف مطار النجف.
وأكدت الهيئة، يف بيان لها، »اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املواد املخالفة حسب 

قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ«. 
م�ن جانب متص�ل، أعلنت الهيئ�ة العامة للجم�ارك، امس االربع�اء، اتالف مواد 

مختلفة تستخدم بالغش الصناعي يف مطار النجف.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »السلطات الجمركية اتلفت 
م�واد مختلفة )أغلفة أدوية ومبيدات زراعية واكياس أسمنت تستخدم يف عملية 

الغش الصناعي( يف جمرك مطار النجف األرشف«.
واضاف�ت أن »عملي�ة االتالف تمت من قب�ل لجنة مختصة ش�كلت لهذا الغرض 
مع الجه�ات الساندة العاملة يف املطار املذكور«. مؤك�دة انها »اتخذت اإلجراءات 
القانوني�ة بحق املخالفة عىل وفق املادة 68 /ثانيا من قانون الجمارك النافذ رقم 

23 لسنة 1984 املعدل والتعليمات النافذة«.
واشارت الهيئة اىل ان »هذا االجراء جاء ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الجمارك 
يف كل مراكزه�ا الجمركي�ة للح�د من دخول امل�واد املخالفة لضواب�ط وتعليمات 

االستراد والتي تمس حياة املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت دائ�رة البيط�رة، ام�س األربعاء، 
عن قي�ام خلية األزمة املشكل�ة يف الدائرة 
بتشديد حاالت الرص�د والتحري واإلخبار 
عن الح�االت غر الطبيعي�ة يف الحيوانات 

األليفة.
وقال مدير عام الدائرة وكالًة، ثامر حبيب 
حم�زة، يف بيان تلق�ت »ال�زوراء« نسخة 
منه، إن »اجتماع خلية األزمة طلب تشديد 
إج�راءات الرص�د والتحري ع�ن املرض يف 
الحيوانات األليف�ة يف البؤر واملناطق التي 

سجلت إصابات برشية فيها«.
وأضاف حم�زة أن »هذه اإلج�راءات هي 
نتيجة عزم الدائرة عىل بذل أقىص الجهود 
واستنف�ار كل الطاقات يف سبيل الحد من 
انتش�ار امل�رض، واملحافظ�ة ع�ىل صحة 

اإلنسان والثروة الحيوانية« .
يذك�ر أن فاي�روس كورون�ا املستج�د قد 
تف�ى يف دول عديدة، يف حني سجلت عدد 
م�ن ح�االت اإلصاب�ة يف الع�راق، ويعتقد 
أن الفاي�روس انتق�ل م�ن الحيوان�ات إىل 

االنسان.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت امانة بغداد، امس األربعاء، عن منع تقطي�ع ارض زراعية وتحويلها اىل سكنية 

جنوب رشقي العاصمة.
وقال�ت األمان�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخ�ة منه، إن “بلدية الك�رادة احدى مالكات 
أمان�ة بغ�داد، وبالتنسيق مع الق�وات األمنية، منعت اش�خاصاً حاول�وا تقطيع ارض 
زراعية تقدر مساحتها باكثر من 20 دونماً بغية تحويلها اىل قطع أراٍض سكنية ضمن 

منطقة الزعفرانية جنوب رشق العاصمة«.
وحذرت األمانة من “ضعاف النفوس الذين يقومون بتجريف األرايض الزراعية وتحويلها 

اىل سكنية، وتبني اتخاذها اإلجراءات الالزمة بحقهم”. 

اجلمارك تضبط سيارات خمالفة وتتلف مواد 
خمتلفة يف بوابة البصرة ومطار النجف 

البيطرة تشدد إجراءات الفحص والتحري 
عن فريوس »كورونا« يف احليوانات

أمانة بغداد متنع تقطيع أرض زراعية 
وحتويلها لسكنية جنوب العاصمة

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت مديرية االستخب�ارات العسكرية 

القبض ع�ىل املتخصص بنص�ب العبوات 

الناسفة لداعش االرهابي يف القائم .

وقالت املديري�ة يف بيان تلق�ت »الزوراء« 

ش�عبة  »مف�ارز  إن  من�ه،  نسخ�ة 

االستخب�ارات العسكري�ة يف الفرق�ة 8 ، 

وبالتع�اون م�ع استخبارات ل�واء املشاة 

30 ، القت القب�ض عىل احد االرهابيني يف 

قضاء القائم باالنب�ار وهو احد العنارص 

التي ش�اركت بالقتال ضد قواتنا األمنية، 

وأحد املتخصصني بزرع العبوات الناسفة 

قبل وبعد التحرير«.

وبينت أنه »من املطلوبني للقضاء بموجب 

مذك�رة قبض عىل وف�ق أحك�ام املادة 4 

إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:
أنج�زْت وزارة االعمار واالسك�ان والبلديات 
العامة، امس االربعاء، املخططات االساسية 
ملدين�ة الط�ارق السكني�ة الثاني�ة يف بغداد، 
الت�ي ستوفر اكثر م�ن 38 الف قطعة ارض 
ووح�دة سكن عمودي�ة، مبين�ة أنها بصدد 
توف�ر ما يقرب من ستة االف وحدة سكنية 
يف املحافظ�ات ضم�ن خطته�ا االستثمارية 

للعام املايض.
وق�ال مصدر مسؤول بال�وزارة ان »الوزارة 
اعدت الخطط الالزمة إلنشاء املدن السكنية 
يف عموم الب�الد من خالل انش�اء التصاميم 
بالش�كل االمثل واالعتماد ع�ىل تقنيات بناء 

حديثة للقضاء عىل ازمة السكن«.
واض�اف أّن »وزارت�ه انج�زت به�ذا الشأن 
الط�ارق  ملدين�ة  االساسي�ة  املخطط�ات 
السكني�ة الثانية يف منطق�ة ابو غريب قرب 
ناحية النرص والسالم ببغداد«. كاش�فا عن 
انه�ا »ستوف�ر 38 ألف�ا و333 قطعة ارض 
ووح�دة سك�ن عم�ودي، اىل جان�ب قط�ع 
اراض بمساح�ات 200 و300 و400 و600 

م�رت مربع«. واش�ار املص�در اىل ان »املدينة 
والتجاري�ة  الرتبوي�ة  الخدم�ات  ستوف�ر 
والخدمية كافة، ف�ض�ال الشبكات الخدمية 
ال����ى ج��ان���ب  الخ�رض  واملساح�ات 
ت�رف�ي�ه�ي�ة  م��ن��اط���ق  ان��ش���اء 
ت�ح�ت��وي  ب�ي�ن�م��ا  م�ف�ت�وح��ة، 
اي��ض��ا عىل العديد من الفرص االستثمارية 
الكب�رة«. م��ؤك���دا ان »ه��ذه امل���دن 
ال�س�ك�ن�ي�ة ت�أت�ي ضمن اطار الربنامج 
الحكومي واملبادرة الوطنية للسكن الع��داد 
تصامي�م م�دن ت�رت�ق��ي ب�م�ع�اي�ي��ر 

ال�س�ك�ن ال�ح�ض�ري«.
وافص�ح عن »ان اع�داد تصاميم هذه املدن 
وتنفيذه�ا ج��اءا بتوجيه�ات تخطيطي�ة 
وال�ت��ي  ح�دي�ث��ة  وع�م�ران�ي��ة 
ف���ي  ن�وع�ي��ة  نقل�ة  س�ت�ك��ون 
ازم���ة  ل�ح��ل  امل����دن  ت�خ�ط�ي��ط 
االراض�����ي  وت��وف��ي���ر  ال�س�ك��ن 
ال�س�ك�ن�ي��ة لفئ�ات املجتم�ع املختلف�ة 

وبأنماط سكنية متنوعة«.
واوضح املصدر بالشأن نفسه ان »ال��وزارة 

ب�ص��دد توف�ر خمس�ة االف و734 وحدة 
سكني�ة، بواق�ع خمسة االف و269 ش�قة 
سكني�ة، و465 داراً سكني�ة ضمن خطتها 
ك��رب���الء  بمحافظ�ات:  االستثماري�ة 
امل��ق��دس��ة وال��ن��ج��ف االش���رف 
ودي��ال���ى  وال�دي�وان�ي��ة  وواس���ط 
انج�از  وبنس�ب  ق�ار  وذي  وال�ب�ص��رة 
متفاوت�ة، ومنه�ا م�ا ش�ارفت اعماله عىل 

االنتهاء«.
 ون�ب�ه ف��ي ال�س�ي��اق نفس��ه ال���ى 
ال��ت��اب��ع��ة  ان »دائ��رة االس��ك��ان 
ل���ل����وزارة، ت��واص���ل ج�ه�وده��ا 
م�ع  امل�ن�اس�ب��ة  ال�ح�ل��ول  إلي�ج��اد 
ال�ش�رك�ات امل�ن�ف�ذة للمشاريع السكنية 
ع��دد  زي���ادة  اج��ل  م��ن  االخ���رى 
ال�وح�دات السكنية فيها انطالقا من هدف 
ال�وزارة بتأم�ني السكن الالئ�ق للمواطنني، 
وث�ي�ق��ة  اط����الق  ب�ع��د  السيم�ا 
ال�وط�ن�ي��ة  االس�ك��ان  س�ي�اس��ة 
ال��ى   2010 ال�ع��ام  م��ن  ل��الع��وام 

.»2016

االستخبارات تعتقل 
املتخصص بالعبوات 

الناسفة لداعش يف القائم  

اإلعمار تنجز املخططات األساسية لبناء 44 ألف وحدة سكنية يف بغداد واحملافظات

حق الرد

الزوراء تنشر نص حق الرد من وزارة العدل / قسم اإلعالم
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إعالنك  في 

ضمن مشاريع مبادرة دوم 2025 اإلسرتاتيجية  الدوالر يسجل استقراراً يف البورصة 
احمللية

املركزي يبيع 198 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

الرافدين يعلن اسرتداد أكثر من 450 
مليون دينار من املتلكئني عن التسديد

لالستفسار:

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1000 دينارالربتقال750 دينارالطماطة

1000 ديناراللنكي750 دينارالخيار

750 دينارالتفاح750 دينارالبطاطا

1000 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1000 دينارالفلفل

1500 دينارليمون2000 دينارلوبيا

500 ديناررقي500 دينارخس

500 ديناربطيخ500 دينارشمندر

750 دينارجزر750 دينارشجر

1250 ديناررمان500 دينارقرنابيط

500 دينارشلغم 500 دينار لهانة

3000 دينارالعنب1000 دينارالبصل

بغداد/ الزوراء:
اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر يف 
بورصة الكفاح واألس�واق املحلية، 
اذار   4( املواف�ق  األربع�اء،  ام�س 

.)2020
وسجلت أس�عار بورصة الكفاح يف 

بغ�داد 120.500 دين�ارا لكل 100 
دوالر. وكانت أسعار البيع والرشاء 
يف مح�ات الصريفة كاآلتي: س�عر 
 121.000 س�جل  ال�دوالر  بي�ع 
دينارا. أما س�عر رشاء الدوالر فبلغ 

120.000 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
ام�س األربعاء، عن بيع�ه أكثر من 
وبمش�اركة  دوالر،  ملي�ون   198
28 مرصف�ًا. وش�هد البنك املركزي 
العراق�ي خال م�زاده لبيع ورشاء 
العمات األجنبية، امس، انخفاضاً 
يف مبيعات�ه لتص�ل إىل 198 مليوناً 
البن�ك  غطاه�ا  دوالر  آالف  و407 
بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1190 
ديناراً ل�كل دوالر، مقارن�ة باليوم 
الس�ابق التي بلغ�ت املبيعات فيها 

216 مليوناً و395 االف دوالر.
وت�وزع الطلب بواق�ع 181 مليوناً 
و707 آالف دوالر لتعزي�ز األرصدة 
ح�واالت  ش�كل  ع�ى  الخ�ارج  يف 
البقية  واعتم�ادات، فيما توزع�ت 
الباقي�ة والبالغ�ة 16 مليوناً و700 
أل�ف دوالر ع�ى ش�كل بي�ع نقدي 
غطاها البنك بالكامل بسعر رصف 

بلغ 1190 ديناراً لكل دوالر واحد.
فيما ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف 
البالغة 28 مرصف�ًا يف مزاد العملة 

بأية عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ام�س األربع�اء، ع�ن 
حصيلة املبالغ الكلية التي تم اسرتدادها من قبل 
املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من 

اموال خال شهر كانون الثاني املايض.
وق�ال املكتب االعام�ي للمرصف يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، إن “حصيلة االموال بلغت 
مجموعه�ا اكثر م�ن 453,783,629 ) اربعمائة 
وثاث�ة وخمس�ني ملي�ون وس�بعمائة وثاث�ة 
وثمانني الف وس�تمائة وتسعة وعرشين دينار ال 

غريها “.
وأضاف البيان أن “املرصف مس�تمر يف اجراءاته 
الحثيثة يف اس�رتجاع اموال املرصف من املتلكئني 
الذي�ن تخلف�وا ع�ن س�داد االم�وال م�ن س�لف 
وقروض، واتخاذ كل االساليب القانونية بحق كل 

من يمتنع عن ذلك”. 
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بغداد/ الزوراء:
بحث�ت هيئ�ة االع�ام واالتص�االت 
م�ع البنك املرك�زي العراق�ي، امس 
االربع�اء، عق�د مذك�رة تفاه�م يتم 
عى اساسها تطوير النظام املرصف 
استش�ارات  وتقدي�م  اإللكرتون�ي، 
تقنية ضمن مش�اريع مب�ادرة دوم 

2025 االسرتاتيجية. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وذك�رت 
»الزوراء« نس�خة من�ه، ان »الهيئة، 
وبحض�ور رئيس الجه�از التنفيذي 
عيل نارص الخويلدي، وعضو مجلس 
االمن�اء س�الم مش�كور، واملع�اون 
الفن�ي وم�دراء دائرة تنظي�م املرئي 
واملس�موع ودائرة الخدمة الش�املة 
ودائ�رة تنظيم االتصاالت، بحثت مع 
محافظ البنك املرك�زي، عيل العاق، 
وأعضاء م�ن مجلس االدارة، مبادرة 
2025 االس�رتاتيجية، وضع�ت  دوم 
ضمن أولوياتها تطوير القطاع املايل 
واملرصيف واملس�اهمة يف التحول نحو 
الت�داول امل�ايل الرقم�ي، فض�ا عن 
برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية 
بمس�اعدة االتحاد الدويل لاتصاالت 

.« ITU
واوض�ح الخويلدي، بحس�ب البيان، 
ان »الهيئة حريص�ة يف التواصل مع 

جميع املؤسس�ات والبنك املركزي يف 
مقدمتها باعتباره الركيزة األساسية 

للدولة«.
واق�رتح الخويل�دي »تش�كيل فريق 
مش�رتك يأخ�ذ ع�ى عاتق�ه وض�ع 
مذك�رة تفاه�م ب�ني الهيئ�ة والبنك 

املرك�زي لتنفيذ برام�ج تكنولوجية 
تس�تفيد  ان  يمك�ن  اس�رتاتيجية 
منه�ا بقية القطاعات مث�ل الزراعة 
والرتبي�ة  والصح�ة  واالقتص�اد 

والتعليم«.
وم�ن جانب�ه، ش�دد الع�اق عى ان 

ه�و  وامل�ايل  االقتص�ادي  »الجان�ب 
األكث�ر تحدي�ا يف الع�راق، والتح�ول 
االلكرتوني املرصيف سيسهم يف نموه، 
خصوصا مع وجود 70 مرصفا اهليا 
ومئات رشكة الرصافة«. معربا »عن 
ترحيبه بمب�ادرة الهيئة عقد مذكرة 

تفاه�م للتع�اون املش�رتك يف تنفيذ 
برامج حيوية عى مس�توى العراق« 

.
ب�دوره، أش�ار عضو مجل�س امناء 
الهيئة، س�الم مش�كور، إىل »أهمية 
امل�رصيف  الوع�ي  ن�رش  يف  االع�ام 
االلكرتون�ي، والتعام�ل مع وس�ائل 
االع�ام بصورة ش�فافية لرتس�يخ 
ثقاف�ة مرصفي�ة رصين�ة بص�ورة 
الضبابي�ة«.  ع�ن  بعي�دة  واضح�ة 
»رعاي�ة  إىل  املرك�زي  البن�ك  داعي�ا 
حمات اعامية هدفه�ا نرش الوعي 
االقتص�ادي، واهمية التكنولوجيا يف 

تطويره«.
واش�ار البي�ان اىل ان�ه »ت�م التداول 
ايضا يف البنود االولية ملذكرة التفاهم 
والت�ي اش�تملت عى تطوي�ر برامج 
وتطبيقات للنظام املرصيف والتحويل 
إلدارته�ا،  الك�وادر  وتدري�ب  امل�ايل 
اضاف�ة مش�اريع تكنولوجية لدعم 
ومؤسس�ات  األخ�رى  القطاع�ات 
الدول�ة بش�كل ع�ام، كم�ا تضمنت 
االتفاقية إقامة مش�اريع يف األرياف 
واملناط�ق النائي�ة تتمث�ل يف إيصال 
خدم�ات االتصاالت، وبن�اء مدارس 
خدمي�ة  ومش�اريع  ومستش�فيات 

اخرى«.

هيئة االتصاالت والبنك املركزي يتفقان على تفعيل النظام املصريف االلكرتوني

بغداد/ الزوراء:
 أغل�ق س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة، امس 
االربعاء، مرتفعا بنسبة )%0.47( عن الجلسة 
السابقة، وجاءت مؤرشات تداول سوق العراق 
لأوراق املالية ليوم امس عى النحو اآلتي: بلغ 
عدد الرشكات املدرج�ة 103 رشكة، وبلغ عدد 
ال�رشكات املتداولة 36 رشك�ة، بينما بلغ عدد 
االس�هم املتداولة )1.926.956.818( س�هما، 
 )1.016.273.794( االس�هم  قيم�ة  وبلغ�ت 

دينارا.
االس�عارISX 60  يف جلس�ة  واغل�ق م�ؤرش 
ام�س ع�ى )469.21( نقطة مرتفعا بنس�بة 
)%0.47( ع�ن اغاق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة 

البالغ )467.02( نقطة.

وت�م ت�داول اس�هم )36( رشك�ة م�ن اص�ل 
)103( رشكة مدرجة يف الس�وق، واصبح عدد 
ال�رشكات املتوقف�ة بق�رار من هيئ�ة االوراق 
املالية لعدم التزامه�ا بتعليمات االفصاح املايل 

)24( رشكة .
وبل�غ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين 
غري العراقيني يف السوق النظامي )101.750( 
مليون س�هم بقيمة بلغ�ت )36.991( مليون 
دينار من خال تنفيذ )21( صفقة عى اسهم 

3 رشكات.  
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املستثمرين 
غ�ري العراقيني يف الس�وق النظام�ي )4,526( 
مليون س�هم بقيم�ة بلغ�ت )6,723( مليون 
دينار من خال تنفيذ )12( صفقة عى اسهم 

4 رشكات .
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني يف الس�وق الثاني )760( الف س�هم 
بقيمة بلغ�ت )1,824( مليون دينار من خال 

تنفيذ 10 صفقات عى اسهم رشكة واحدة. 
يذكر أن س�وق العراق لأوراق املالية استخدم 
أنظم�ة الت�داول االلكرتوني واإلي�داع املركزي 
منذ عام 2009، ويسعى إلطاق نظام التداول 
ع�رب االنرتن�ت للمس�تثمرين، وينظ�م خمس 
جلسات تداول أسبوعياً من األحد إىل الخميس, 
وم�درج في�ه 102 رشك�ة مس�اهمة عراقية 
تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 
والزراعة والتأمني واالس�تثمار املايل والسياحة 

والفنادق. 

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
صعدت أس�عار الذهب، امس األربعاء، لتواصل 
مكاسبها بعد أن س�جلت ارتفاعا بنسبة ثاثة 
باملئة يف الجلسة السابقة يف الوقت الذي خفض 
فيه مجلس االحتياطي االتحادي )البنك املركزي 
األمريك�ي( أس�عار الفائدة للتح�وط من األثر 
االقتصادي لفريوس كورونا الرسيع االنتش�ار. 
ورب�ح الذهب يف التعام�ات الفورية 0.1 باملئة 
إىل 1641.08 دوالرا لأوقي�ة )األونصة( بحلول 
الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل 
أكرب مكسب بالنس�بة املئوية يف يوم واحد منذ 
2016 ي�وم الثاثاء. وتراج�ع الذهب يف العقود 
األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة إىل 1642.50 دوالرا 

لأوقية.
وقل�ص املرك�زي األمريك�ي أس�عار الفائ�دة 

بمق�دار 50 نقطة أس�اس، الثاث�اء، يف تحرك 
ط�ارئ لحماية أكرب اقتص�اد يف العالم من أثر 

الوباء.
وقال�ت، مارجريت يان�ج يان، محللة الس�وق 
ل�دى يس.إم.يس: ”زخم الليل�ة املاضية ما زال 
موج�ودا يف الجلس�ة اآلس�يوية. لك�ن خفض 
الفائ�دة جرى وضعه يف الحس�بان عى األرجح 
بشكل كبري... لذا فاالتجاه الصعودي )للذهب( 

محدود يف الوقت الحايل«.
وخفض الفائدة أول تح�رك من جانب مجلس 
اجتماع�ات  خ�ارج  األمريك�ي  االحتياط�ي 
السياسة النقدية االعتيادية املقررة، وذلك منذ 

2008 حني كانت األزمة املالية يف ذروتها.
ل�م يه�دئ مخ�اوف  الط�ارئ  التح�رك  لك�ن 
األس�هم  م�ؤرشات  أغلق�ت  إذ  املس�تثمرين، 

األمريكية منخفضة ثاثة باملئة تقريبا الثاثاء، 
بينما س�جلت األسهم اآلس�يوية امس األربعاء 
تقلبا.. ويقلص انخفاض أسعار الفائدة تكلفة 
الفرصة البديلة لحي�ازة املعدن األصفر الذي ال 

يدر عائدا.
وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة األخ�رى، تراجع 
دوالرا   2490.70 إىل  باملئ�ة   0.4 البادي�وم 
لأوقي�ة، بينم�ا ارتف�ع البات�ني 0.7 باملئة إىل 
880.71 دوالرا. وصع�دت الفضة 0.2 باملئة إىل 

17.22 دوالرا لأوقية.
وقال املجلس العاملي الستثمار الباتني إن طلب 
قطاع السيارات عى الباتني سريتفع هذا العام 
للم�رة األوىل منذ 2016 ، لكن�ه لن يكون كافيا 
لتعويض انخفاض يف الرشاء بغرض االستثمار، 

مما يرتك فائضا يف السوق العاملية مجددا.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

الذهب يصعد مع خفض املركزي األمريكي ألسعار الفائدة

بغداد/ الزوراء:
بني الخب�ري االقتصادي، صال�ح الهماش، امس 
األربعاء، ان العراق سيعاني ماليا بشكل كبري يف 
موازنة 2021، وخاصة إذا لم يتم التصويت عى 
موازنة العام الجاري، الفتا اىل ان عدد السكان يف 

تزايد واضافة اىل زيادة البطالة.
وق�ال الهماش يف ترصيح صحف�ي ان “املوازنة 
س�تكون مش�كلة كبرية ألي�ة حكوم�ة مقبلة، 
خاص�ة ان الحكوم�ات الس�ابقة بالغ�ت كثريا 
باالنفاق والتعيينات والتخصيصات واالمتيازات، 
رغ�م ان ه�ذا االنفاق يس�مى بالضائ�ع الذي ال 
يأتي بمردود مادي«. وأضاف ان “موازنة العراق 
وصل�ت اىل مرحلة اليمكن فيها زي�ادة االنفاق، 
وه�و مادف�ع وزارة املالي�ة اىل إيق�اف العاوات 
والرتفيعات، خاصة مع تخفيض اإلنتاج النفطي 
ع�ى وفق ما دع�ت اليه أوبك، حيث س�يخفض 
اكثر من 50 الف برميل يوميا، كما ان العراق لم 

يصل بإنتاجه اىل 3.8 مليون برميل يوميا«.
وب�نينّ ان “موازن�ة 2021 س�تكون اصع�ب من 
س�ابقتها بس�بب النم�و الس�كاني ال�ذي يبلغ 
%3 س�نويا أي بمعدل 800 الف نس�مة سنويا 
وبمع�دل 400 ال�ف ي�د عامل�ة تدخ�ل الس�وق 
العراقية من الخريج�ني، وخاصة الذين يبلغون 

السن القانوني للعمل«.
ولفت اىل أهمية “العمل الرسيع للحكومة إلتخاذ 
قرارات من ش�أنها املحافظة عى نفقات 2020 
و2021 ، خاص�ة ان الجه�ات القارض�ة لم يعد 
بإمكانها اقراض العراق، بعد ان وصلت قروضة 
اىل مس�توى )B+( ، وأي ق�رض س�تكون عليه 
فوائد كبرية ولم تعد ميرسة كما كانت يف األعوام 

الست املاضية«.
وش�دد ع�ى رضورة “زرع الثقة ب�ني الحكومة 
واملجتم�ع ال�دويل واملواط�ن أيض�ا، والح�د من 

الفساد والهدر باملال العام”. 

اقتصادي: العراق سيعاني ماليا يف موازنة 
2021

جمهورية العراق                                                                     العدد:2019/2298                                       
وزارة العدل                                                                             التاريخ:2020/2/25                                 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعان
تبيع مديرية تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل 4775/30 ش�امية 2/1 العقار الواقع 
يف النارصية الش�امية العائد للمدين )أيمان محمد نارص( املحجوز لقاء طلب الدائن 
)احم�د جبار زوير( البالغ 152,500,000مليون دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خال مدة ثاثني يوماً تبدأ من اليوم للنرش مس�تصحباً معه التأمينات 
القانونية عرشة من املئة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

املواصفات:
1-موقعه ورقمه: النارصية/الشامية/الشموخ قرب جرس املشاة.

2-جنسه ونوعه: عقار سكن.
3-ح�دوده واوصاف�ه: عقار يتك�ون من طابقني االريض اس�تقبال وه�ول ومطبخ 
وغرفة نوم وصحيات الطابق العلوي غرفتي نوم وهول ومطبخ وصحيات وبيتونة.

4-مشتماته:
5-مساحته: 150 م2 .

6-درجة العمران: جيد جداً.
7-الشاغل: أيمان محمد نارص.

8-القيم�ة املقدرة: 173,280,000 مائة وثاثة وس�بعون ملي�ون ومائتني وثمانون 
الف.

جمهورية العراق               العدد: 8805/ ش/ 2020

مجلس القضاء االعى        التاريخ : 2020/3/4                      

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

املدعى عليه )حيدر كاظم جرب(

م/ تبليغ حكم غيابي 

بتأريخ 2020/1/7 وبالعدد االضبارة 8805 /ش/2020 

اص�درت هذه املحكم�ة حكما غيابيا اقت�ى )تصديق 

طاق خلعي(  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك يف الوقت 

الحارض حس�ب رشح املبلغ القضائي )املفوض حسني 

ع�يل نعيم( علي�ه تق�رر تبليغك يف صحيفت�ني يوميتني 

بالحك�م املذك�ور اعاه وبامكانك االع�رتاض خال مدة 

عرش ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش االعام . 

القايض

مرتى سليم خصاف

وزارة العدل               نموذج رقم )30( تسجيل عقاري
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف قلعة سكر                                                 
اعان

قرار تثبيت عائدة عقار مجدد
بناًء عى صدور تثبيت العائدية )تمام العقار( 

)منهما من اعتبار منهما( 
تسلسل 4096  محلة الرساي القايض بتثبيت امللكية اىل )عيل عطا عبد(

بالتسجيل باسم البلدية
 بموجب قرار تثبيت العائدية املؤرخ 2020/3/1 الصادر من لجنة تثبيت 

امللكية واستنادا اىل احكام املادة 48 من قانون التسجيل العقاري .
نعل�ن هذا القرار مدة ثاثني يوما وع�ى كل من لديه اعرتاض عى القرار 
املذكور الطعن به لدى  محكمة االس�تئناف اعتبارا من اليوم التايل لنرش 
هذا االعان وعند انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة االستئناف 
بوقوع الطعن عى القرار لديها خال املدة املذكورة س�تبارش مدة الدائرة 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائدية.
القايض
جاسم محمد عبيس
رئيس اللجنة تثبيت الحدود
قايض البداءة يف محكمة قلعة سكر

فقدان هوية
املرقم�ة  الهوي�ة  فق�دت 
م�ن  الص�ادرة   )03882(
والرياض�ة  الش�باب  وزارة 
العائدة للسيد )فاح هادي 
عب�د( ذي ق�ار فم�ن يعثر 
عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.
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إدارة القوة اجلوية متنع دخول 
اجلماهري لتدريبات الفريق

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئة اإلدارية لنادي القوة الجوية الريايض أنه�ا قررت منع دخول الجماهري 

لتدريبات فريق الصقور بكرة القدم.
وكان�ت خلي�ة األزمة ق�ررت إقامة مباري�ات دوري الك�رة املمتاز م�ن دون جمهور، 

استجابة لقرار خلية األزمة يف مواجهة فايروس كورونا.
وذكر النادي، يف بيان عرب موقعه الرسمي، أنه »حفاظاً علی سالمة جماهري الصقور، 
إدارة ن�ادي القوة الجوية تمنع دخول الجماه�ري يف التمارين واملباريات الودية حسب 

توجيهات خلية األزمة يف بالد«.

أصفر وأمحر

منتخب السلة حيافظ على مركزه يف تصنيف فيبا اجلديد

أمحد دحام: النقاط الثالث شعارنا اليوم مبواجهة الطلبة

بغداد/ متابعة الزوراء
استكمل�ت مباريات ال�دوري املمتاز لكرة الق�دم، امس األربعاء، 

بإقامة مواجهتني يف بغداد واربيل.
ويف املواجهة األوىل نجح فريق النفط يف تحقيق الفوز عىل الحدود 
0-1 يف املب�اراة الت�ي أقيمت عىل ملعب النف�ط، حيث جاء هدف 
اللق�اء الوحيد ع�ن طريق الالعب محم�د داود، لينف�رد بصدارة 

هدايف الدوري املمتاز برصيد 5 اهداف.
الف�وز منح النفط ثالث نقاط وضعت�ه يف صدارة الرتتيب برصيد 

10 نقاط، بينما توقف رصيد الحدود عند النقطة 6.
ويف مب�اراة اخرى، نجح فريق الصناع�ات الكهربائية يف مواصلة 
توهج�ه بتغلبه ع�ىل مضيفه أربيل 2-3 يف اللق�اء الذي أقيم عىل 

ملعب فرانسوا حريري لحساب الجولة نفسها.
وسجل اه�داف الصناع�ات الكهربائية كل من اي�اد خلف د )3( 
وان�س مالك د )63( والبديل ذو الفقار عايد د )72(، بينما سجل 
ثنائي�ة أربي�ل كل من حيدر قارم�ان د )19( وحسني عبد الواحد 

د )58(.
وبهذا الفوز ارتقى الصناعات الكهربائية اىل املركز الثامن برصيد 
6 نق�اط، بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة السادسة يف املركز 

السادس.
وش�هدت املب�اراة دخول جماهري أربيل اىل امللع�ب رغم قرار منع 
الحض�ور بسبب إجراءات محاربة فايروس كورونا، فيما حاولوا 
االعت�داء عىل حكم املباراة، لكن االداري�ني وعددا من العبي أربيل 

منعوهم من ذلك.

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف مدير ش�ؤون االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، احمد 
ال�دويل  االتح�اد  ان  عب�اس، 
بمصاريف  سيتكف�ل  “فيفا” 
الوفد املتوجه اىل قطر الختيار 
الكرة  هيئ�ة مؤقت�ة لقي�ادة 

العراقية.
مؤتم�ر  يف  عب�اس،  وق�ال 
صحفي بمقر اتحاد الكرة: إن 
“االتح�اد الدويل لك�رة القدم، 

ابلغن�ا بأن�ه سيتكفل بجميع 
مصاريف سفر الوفد العراقي 
هيئ�ة  الختي�ار  الدوح�ة  اىل 

مؤقتة التحاد الكرة”.
وأوضح أن “بع�ض اللجان يف 
االتح�اد العراق�ي تغيبت عن 
ال�دوام منذ استقال�ة االتحاد 
“االم�ر  ان  مبين�اً  الساب�ق”. 
دفع االتح�اد اىل تسمية لجان 
جدي�دة دون تحدي�د رؤس�اء 

لها”.

النفط يعرب احلدود والصناعات 
ُيسقط أربيل يف عقر داره

أمحد عباس: فيفا سيتكفل 
مبصاريف الوفد املسافر إىل قطر

مدرب أمانة بغداد: نقطة التعادل مع الزوراء مثينة

مدرب النجف: ننافس بشراسة على صدارة الدوري 

بغداد/ متابعة الزوراء

حاف�ظ املنتخب الوطني بكرة السلة عىل 

مركزه يف التصنيف الجديد لالتحاد الدويل 

)فيبا(.

وخ�ر املنتخ�ب الوطن�ي يف التصفيات 

اآلسيوي�ة أم�ام لبن�ان والهن�د، ليتذيل 

ترتيب مجموعته.

وجاء اسود الرافدين يف املركز 79 برصيد 

.109.9

واحت�ل املنتخب الوطن�ي املركز 14 عىل 

مست�وى منتخب�ات آسي�ا بع�د كل من 

والص�ني  ونيوزلن�دا  واي�ران  اسرتالي�ا 

واالردن  والفلب�ني  الجنوبي�ة  وكوري�ا 

والياب�ان ولبن�ان والص�ني تايبيه وقطر 

والهند وكازخستان.

أوض�ح  ال�زوراء:  متابع�ة  بغ�داد/ 

م�درب نفط ميسان أن فريقه يتطلع 

لتحقي�ق الف�وز يف مواجه�ة الطلب�ة 

الي�وم الخميس بالجول�ة الرابعة من 

ال�دوري لوض�ع ح�د للهزائ�م الت�ي 

تعرض له�ا الفريق يف الجوالت الثالث 

املاضية .

وقال احمد دحام “ان الفريق دفع ثمن 

تهاون�ه يف املباري�ات املاضية، وكذلك 

تعدد اإلصابات بالفريق، وبالتايل بات 

لزاما أن نض�ع حدا للهزائم من خالل 

مواجهة الطلبة يف الجولة الرابعة من 

الدوري”.

وبني “أن فري�ق الطلبة منافس عنيد 

وواحد من الفرق الجماهريية الكبرية 

نكن له االحرتام، لكن وضعنا ال يتحمل 

خس�ارة جدي�دة، وبالت�ايل سيك�ون 

شعارنا النقاط الثالث دون غريها من 

أجل استعادة توازن الفريق”.

وأشار إىل: أن الفريق سيفتقد خدمات 

املحم�دي  ن�ارص  اليمن�ي  املح�رتف 

والالعب�ني ع�ي حل�و واحم�د سعيد 

وباس�ل سع�د، باإلضاف�ة إىل الالعب 

سج�اد احم�د، ورغ�م تل�ك الغيابات 

الكثرية، لكننا نبحث عن نتيجة الفوز 

ألنها ستعي�د توازن الفري�ق النفيس 

قبل االرتقاء بالئحة الرتتيب.

يشار إىل أن فريق نفط ميسان يتذيل 

الئحة الرتتيب بثالث هزائم يف الجوالت 

املاضية.

خمتصون لـ        : أفضل احللول تتمثل بإقامة منافسات الدوري من دون مجاهري
حملاربة فريوس “كورونا” 

بغداد: حارث النعيمي
 اليزال ش�بح متالزم�ة الرشق األوسط 
التنفسي�ة او بم�ا يسم�ى )فاي�روس 
كورون�ا( ه�و حدي�ث العال�م بش�كل 
عام وحدي�ث الش�ارع العراقي بشكل 
خ�اص، ال سيم�ا الفئة األكث�ر تجمعاً 
وانتشاراً فيه هي الفئة الرياضية ملا له 
م�ن تأثري واضح عىل حي�اة املواطنني، 
حي�ث يمث�ل فايروس كورون�ا فصيلة 
كبرية من الفايروس�ات التي يمكن أن 
تسبب أمراضا تهدد بشكل خطري حياة 

البرش.
وللحدي�ث أكث�ر عن هذا الوب�اء ومدى 
خطورت�ه، ارت�أت صحيف�ة )الزوراء( 
األخ�ذ ب�آراء مجموعة م�ن املختصني 
للحديث عن إبقاء ال�دوري العراقي أو 

الغاءه.
وقفتن�ا األوىل كان�ت م�ع نج�م الكرة 
عدن�ان  الكابت�ن  الساب�ق،  العراقي�ة 
درج�ال، ال�ذي أك�د: بالتأكي�د ان�ا مع 
ابق�اء ال�دوري وبش�دة يف ح�ال كانت 
األم�ور الصحي�ة تس�ري بش�كل سليم 
وال تؤث�ر خطورة عىل حياة الجماهري، 
لك�ن يف ح�ال تط�ور األمور وش�كلت 
عامالً خط�رياً فبالتأكيد ال يوجد خيار 
اَخ�ر أو مجازف�ة ب�أرواح الالعب�ني أو 
املدرب�ني أو اإلداري�ني، فالح�ل الوحيد 
ه�و توقف الدوري خشي�ًة من تعرض 
حياة الجماه�ري العراقي�ة اىل خطورة 
قد ته�دد أرواحهم وحياتهم عىل الرغم 
من سعينا الدائ�م عىل اسعادهم وعدم 
إىل  الحض�ور  متع�ة  م�ن  حرمانه�م 
ال�دوري، لكن بالتايل نح�ن أوالً وأخرياً 
نحرص ونهتم يف الوقت الحايل بسالمة 

جماهرينا من هذا الوباء القاتل.
أما وقفتن�ا الثانية فكان�ت مع رئيس 
نقاب�ة الرياضيني العراقي�ني، الكابتن 
احم�د رايض، متحدث�اً بذل�ك: بالتأكيد 
أنا مع إبقاء ال�دور،ي لكن رشط دون 
حض�ور الجماهري إىل مدرجات املالعب 
اوالً حفاظ�ًا ع�ىل سالمته�م من خطر 
هذا الفايروس، وثاني�اً كإجراء وقائي 
لعدم انتشاره، وما هي إال ثقافة عاملية 
ق�د ال تعجب الجماه�ري، ولكن سالمة 
كل ش�خص منهم بالنسبة يل هي اهم 
م�ن الدوري بأكمل�ه، ومحبتي لجميع 

الجماهري، وأخرياً عليكم االلتزام لفرتة 
بسيطة والوقاية الدائمة ألنكم بالنسبة 
يل اهم من الدوري بكل متعته ونتاجه.

أما النجم ال�دويل السابق، نشأت أكرم، 
فقال: نعم أنا مع إبقاء الدوري املحي. 
الجماه�ري  الوق�ت نفس�ه  يف  مح�ذراً 
العراقية من انتشار )فايروس كورونا( 
بسبب رسعة انتشاره وخطورته، معلالً 
األسباب بفشل الحكومة العراقية عىل 
ت�دارك مثل هكذا أم�ور بشكل سلمي، 
لك�ن لألسف الشدي�د ال حكومة يف ظل 
وج�ود ثلة م�ن الفاسدي�ن املتواجدين 

بكثرة فايروس كورونا.
وب�دوره، كان للنج�م ال�دويل السابق، 
يون�س عب�د ع�ي، تعقي�ب ح�ول هذا 

املوضوع، قائالً: نعم مع إبقاء الدوري 
بالرغ�م م�ن أن ال طع�م وال ل�ون وال 
رائح�ة في�ه، لكن أن�ا أؤي�د استمراره 
يف  الوطني�ة  منتخباتن�ا  أج�ل  م�ن 
االستحقاقات الخارجية، وأقرتح بعدم 
تواجد الجمهور يف املالعب حفاظاً عىل 

سالمتهم.
أم�ا املحل�ل الك�روي، الكابت�ن بس�ام 
رؤوف، فأوضح: أنا م�ع الغاء الدوري 
العام لكرة القدم بسبب انتفاء األهداف 
الفني�ة التطويري�ة والجماهريية، كما 
أن الوب�اء الفريويس لكورونا قد ينترش 
بص�ورة أو بأخرى أوس�ع مما يسبب 
كارث�ه إنسانية ال يمك�ن احتواؤها يف 
وقت يم�ر البلد بأزمات من كل املحاور 

واالقتصادي�ة،  والقومي�ة  الحكومي�ة 
وهو نذير بتضخم واحتدام الرصاعات 
ال�دوري  أم�ا  والخارجي�ة،  الداخلي�ة 
واملست�وى  تنفي�ذه  وآلي�ة  فوالدت�ه 
الفني دليل ع�ىل تدني التهيئ�ة الفنية 
واإلدارية، وهو ولي�د الفوىض العارمة 
يف الرياضة العراقي�ة، فهو ال طعم وال 

لون وال رائحة.
وب�دوره، تحدث مدرب فري�ق الزوراء،  
باس�م قاس�م، قائ�اًل: ب�كل تأكي�د أنا 
م�ع إقام�ة ال�دوري ب�أي ش�كل م�ن 
األشكال وحسب الظروف الراهنة للبلد 
للحفاظ عىل جاهزية الالعبني واألندية 
وبم�ا ينسج�م للمشارك�ة الالئق�ة يف 
االستحقاقات الخارجية، أما بخصوص 

الجماهري ب�كل تأكيد لهم الدور الكبري 
يف رف�ع روح املنافسة واإلثارة واملتعة، 
حي�ث تعد الجماهري عن�رصا مساهما 
وفع�اال يف رف�ع مست�وى االداء الع�ام 
ودافع�ا نفسيا للفرق، لك�ن سالمتهم 

اهم من كل يشء.
وم�ن جهت�ه، تح�دث الحك�م ال�دويل 
السابق، نجاح رحم، قائالً: نعم أنا مع 
بقاء الدوري رشط النظر بعني االعتبار 
خطورة هذا الفايروس املعدي مع أخذ 
التداب�ري االحرتازي�ة والوقائية الالزمة 
لتجن�ب انتشاره ملا له م�ن خطر كبري 
يه�دد حي�اة الكثري م�ن العال�م. واكد 
رحم ع�دم حضور الجماهري الرياضية 
إىل املالع�ب ك�ون التجمع�ات البرشية 

سبباً رئيسياً يف انتشار هذا الفايروس. 
ع�ىل  باملحافظ�ة  الجماه�ري  ونص�ح 
النظافة واالستمرار باستخدام وسائل 
التعقيم مع االهتمام بتعليمات الصحة 
التوعي�ة  برام�ج  ومتابع�ة  العاملي�ة 
العلمي�ة, أم�ا ع�ن حض�ور الجماهري 
فينبغ�ي مشاه�دة مباري�ات ال�دوري 
فقط عرب شاش�ات التلف�از تالفياً ألي 

طارئ يحصل.
ومن جانبه، اوض�ح الصحفي، جعفر 
العلوجي: انا مع بقاء الدوري باعتباره 
املتنف�س الوحيد يف الرياض�ة العراقية 
حت�ى ل�و كان�ت متابعت�ه م�ن خالل 
وسائل اإلع�الم, وحضور الجماهري إىل 
املالع�ب فيه مخاطرة كب�رية ويصعب 

التكهن بنتائجها، االفضل عدم حضور 
الجماهري مع اتباع اإلرش�ادات الطبية 

والصحية وقاية من هذا الفايروس.
واخريا، اك�د أالعالمي، عي جميل: نعم 
أنا مع بق�اء استمرار الدوري رشط أن 
تقام املباري�ات دون حضور الجماهري 
إىل املالع�ب، علماً أن غي�اب الجماهري 
بعدم الحض�ور ملشاهدة الدوري داخل 
املالع�ب العراقي�ة ل�ه تأث�ري سلبي يف 
الدوري ومتعته، لكن للرضورة أحكام، 
الصح�ة  بتوجيه�ات  االلت�زام  علين�ا 
والسالم�ة من خ�الل لب�س الكمامات 
واستخ�دام أدوات التعقيم، وما هي إال 
وسائل مهمة لغ�رض الوقاية من هذا 

الفايروس الخطري.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصف مدرب أمانة بغداد، عصام حمد، النقطة التي حصل عليها 

فريقه من مواجهة الزوراء ب�«الثمينة«.
وتعادل أمانة بغداد، سلبيا، مع الزوراء، عىل ملعب بغداد، ضمن 

منافسات الجولة الرابعة بالدوري املمتاز.
وق�ال حمد  »نقطة التعادل من فريق بحجم الزوراء تعد مكسبا 
حقيقيا لفريقنا، رغم أننا كنا نطمح يف تحقيق النقاط الثالث«.

وأش�ار إىل “أن الالعبني قدموا مب�اراة تكتيكية انضباطية عالية 

املست�وى، وتمكنا من إيقاف مفاتيح لعب الزوراء، وحصلنا عىل 
فرص لو استثمرناها لخرجنا بالفوز«.

وأض�اف: »الفريق بدأ يستق�ر فنيا عىل خالف مب�اراة االفتتاح؛ 
نتيج�ة الكتم�ال الجان�ب البدن�ي«. معت�ربا أن »الالعب�ني بدأوا 
يدخل�ون يف ج�و املنافسة، وبالت�ايل نعول عىل جم�ع النقاط يف 

الجوالت املقبلة«.
ورف�ع الزوراء رصيده للنقطة السابعة، بينما حصل أمانة بغداد 

عىل نقطته الثانية، بعد خوض 4 مباريات.

بغداد/ متابعة الزوراء
أوض�ح م�درب النج�ف، حسن أحم�د، أن 
فريقه ينافس برشاسة عىل صدارة الدوري 
املمت�از، بعد الف�وز عىل نظ�ريه الكهرباء، 

ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وق�ال أحم�د “نجحن�ا يف خط�ف 3 نق�اط 

م�ن فريق رشس مثل الكهرب�اء الذي يضم 
مجموعة مميزة من الالعبني”.

الف�رق  م�ن  سيك�ون  “النج�ف  وأض�اف 
املنافسة برشاسة عىل صدارة الرتتيب، بعد 
أن رفعنا رصيدنا إىل 7 نقاط من 4 مباريات 

خاضها الفريق”.

وأوضح “مب�اراة الكهرباء ع�ززت موقعنا 
يف الئح�ة الرتتيب، جمع النقاط مهم يف ظل 
النظ�ام املعتمد للموسم الح�ايل بدوري من 

مرحلة واحدة”. 
يشار إىل أن النجف فاز  عىل نظريه الكهرباء، 

بهدف دون رد، من توقيع عي صالل.



كشف تقرير صحفي إسباني، امس 
األربع�اء، عن الخيار األول للكرواتي 
إيف�ان راكيتيت�ش، نجم برش�لونة، 
يف ف�رة االنتقاالت الصيفي�ة املقبلة.
وينتهي عقد راكيتيتش مع برشلونة 
وارتب�ط  املقب�ل،  املوس�م  بنهاي�ة 
اس�مه باالنتقال إىل أكث�ر من ناٍد، بعد 

ابتعاده عن املش�اركة أساس�ًيا مع الفريق 
الكتالون�ي. وبحس�ب صحيف�ة “م�اركا” 
املدريدية، فإن الخيار األول لراكيتيتش هو 
البقاء يف إس�بانيا، حيث يعّد هدًفا ألتلتيكو 
مدريد الذي كان يس�عى لضمه قبل انطالق 
هذا املوس�م. لكن لو لم تت�م هذه الصفقة، 
فال مان�ع لدى نجم إش�بيلية الس�ابق من 

اس�تكمال عق�ده م�ع الن�ادي الكتالوني، 
أن  بالذك�ر  املص�در. جدي�ر  ذات  بحس�ب 
راكيتيتش كان عنرًصا أساسًيا يف برشلونة، 
منذ انضمامه من إشبيلية عام 2015، قبل 
أن يبتعد عن التش�كيل األس�ايس يف معظم 
ف�رات ه�ذا املوس�م، لصالح الثنائ�ي آرثر 

ميلو وفرينكي دي يونج.

شدَّد املدافع الدويل اليوناني سقراطيس عىل أنه سيرك فريقه أرسنال 
قبل انتهاء عقده معه، إن لم يمنحه مدرب املدفعجية اإلس�باني 
ميكي�ل أرتيت�ا فرصة املش�اركة يف عدد أكرب م�ن املباريات.
ومن�ح باباس�تاثوبولوس التقدم ألرس�نال يف املباراة التي 
تغلب فيها عىل مضيفه بورتسموث )2 -صفر( يف الدور 
الخامس ملس�ابقة كأس إنكلرا، والتي لعبها 
اليوناني أساس�ياً عىل غري العادة ألن أرتيتا 
يفض�ل عليه الربازييل دافي�د لويز واألملاني 
مرك�زي  يف  مصطف�ي  ش�كودران 

قطبي الدفاع اللندني.

طال�ب انت�ي ميليس�يتش م�درب منتخب 
الفري�ق  العب�ات  للس�يدات،  أس�راليا 
باالس�تفادة م�ن ميزة اللع�ب عىل أرضهن 
عندما يتقابل�ن مع فيتنام يف ذهاب امللحق 
الحاس�م من التصفيات اآلسيوية للسيدات 

لدورة األلعاب األوملبية 2020 يف طوكيو.
وتوقع ميليسيتش أن يعتمد منتخب فيتنام 
ع�ىل طريقة دفاعي�ة يف املباراة، مش�رياً يف 
ذات الوق�ت إىل أهمي�ة أن يس�تغل فريق�ه 
الفرص التي تس�نح له أمام املرمى، وكذلك 

عدم تلقي أي أهداف يف مباراة الذهاب.
وقال امل�درب قبل خوض مباراتي الحس�م 
لبل�وغ طوكي�و: “منتخب فيتنام تحس�ن 
كث�رياً يف الس�نوات األخرية، وه�م جيدون 

للغاية من الناحية الفنية”.
وأض�اف: “م�ن خ�الل مش�اهدة أرشط�ة 
مباري�ات منتخ�ب فيتنام مؤخ�راً، فإنهم 
يقوم�ون ببن�اء حائ�ط دفاع�ي، وس�وف 
يحاولون اس�تفزازنا وربما شن الهجمات 

املرتدة”.

وأوضح: “لهذا فإنه من الرضوري أن نلتزم 
بأس�لوب لعبن�ا وخط�ة املب�اراة املاضية، 
ويجب أن نك�ون صبورين وننتظر الفرص 
املناسبة”. ويدخل منتخب أسراليا املصنف 
س�ابعاً ع�ىل العالم املب�اراة وهو مرش�ح 
لتحقي�ق الفوز أم�ام فيتن�ام املصنفة 32 
عاملياً، ولكن ميليس�يتش ش�دد عىل أنه ال 
يوجد أي مجال لألخط�اء. وأردف بالقول: 
“مب�اراة الذهاب س�وف تقام ع�ىل أرضنا، 
ولهذا يج�ب أن نقوم بعمل جيد خالل هذه 
املباراة، حيث ال نتلقى أي أهداف ونس�تغل 

الفرص التي نصنعها”.
وتاب�ع: “نحن ن�درك أن الخصم س�يكون 
صعب�اً، ويف ذات الوق�ت نح�ن نرك�ز ع�ىل 
جاه�زات  س�يكن  الالعب�ات  أنفس�نا.. 
ويمتلكن الثقة أم�ام الدعم الجماهريي يف 

نيوكاسل”.
وس�يخوض منتخب أس�راليا املباراة عىل 
ستاد مكدونالد جونز يف نيوكاسل، وذلك يف 
أعقاب الع�روض القوية التي قدمها خالل 

الدور الثالث يف سيدني.
يف  األس�رايل  املنتخ�ب  نج�ح  فق�د 
تحقي�ق الفوز عىل الص�ن تايبيه 7 
- 0 وع�ىل تايالن�د 6 - 0 ثم نجح يف 
العودة بالوق�ت القاتل ليتعادل مع 
الص�ن 1-1 ليحص�ل ع�ىل صدارة 

املجموعة الثانية.

أس�فرت قرعة دوري األم�م األوروبية التي 
س�حبت عن مجموعات متفاوتة الصعوبة 
ضمن املس�تويات األربعة من املس�ابقة يف 

نسختها الثانية.
وكش�فت قرعة دوري األم�م األوروبية عن 
مباري�ات منتظ�رة خاص�ة فرنس�ا بطلة 
العالم ووصيفتها كرواتيا، والربتغال بطلة 

أوروبا ووصيفتها فرنسا.
وتوزع�ت املنتخبات املش�اركة ع�ىل أربعة 
م�ن  مس�توى  كل  ض�م  إذ  مس�تويات 
املس�تويات الثالثة األوىل 16 منتخباً، حيث 
ت�ّم توزيع هذه املنتخبات ال��16 عىل أربع 

مجموعات.
وفيما يتعلق باملس�توى الرابع فضم سبعة 
منتخبات انقسمت عىل مجموعتن ضمت 
واح�دة منه�ا أربع�ة منتخب�ات والثاني�ة 

ثالثة.
وفازت الربتغ�ال بلقب النس�خة األوىل من 

البطولة عقب تخطي هولندا يف النهائي.
ويتأهل أبطال مجموعات املستوى األول إىل 

نصف النهائي.
وقال مدرب فرنس�ا ديدييه ديش�ان: “كان 
باإلمكان، عىل ال�ورق، أن نواجه منتخبات 
أقل ق�وة من الت�ي أوقعتنا القرع�ة معها، 
لكن هذه املس�ابقة موجودة أيضاً إلحداث 
الفرق مقارنة باملباريات الودية، س�تكون 
هناك مباريات قوية، حتى لو ذلك ال يشغل 

ب�ايل، ألّن األهم بالنس�بة يل الي�وم بالتأكيد 
هي مباري�ات آذار/مارس )الودية( وكأس 
أوروب�ا، لكنن�ا نع�رف أّن�ه يف خري�ف عام 
2020، س�يكون لدين�ا خص�وم متميزون 

يف منافس�ة ش�يقة جداً عىل غرار النسخة 
األوىل”.

وعلق م�درب كرواتي�ا زالك�و داليتش عىل 
س�قوط منتخب ب�الده يف مجموعة واحدة 

مع فرنس�ا: “إّنها ليس�ت مواجه�ة ثأرية 
ألنه�ا مس�ابقة مختلف�ة، ولكنه�ا تبق�ى 

مباراة صعبة”.
أما مدرب الس�ويد يانه أندرس�ون، فقال: 
“بقلي�ل م�ن الح�ظ، يمكنن�ا تك�رار م�ع 
حققناه يف مباراتن�ا )يف تصفيات مونديال 
2018(” يف إش�ارة إىل الفوز عىل فرنس�ا 2 

-  1 يف سولنا يف حزيران/يونيو 2017.
وأض�اف: “كن�ا جيدي�ن ج�داً يف باري�س 
وس�توكهولم، احرامنا كبري لفرنسا ولكن 

حظوظنا جميعاً متساوية”.
ويقام دور املجموعات يف البطولة يف أيلول/
األول/أكتوب�ر وترشين  س�بتمرب وترشين 
الثاني/نوفمرب 2020، ع�ىل أن يقام الدور 

النهائي بن 2 و6 حزيران/يونيو 2021.
وتهبط املنتخب�ات صاحبة املركز األخري يف 
الدوري�ن األول والثاني إىل ال�دوري األدنى 
تصنيف�اً يف النس�خة الثالثة موس�م 2022 
- 2023، فيم�ا يصع�د أبط�ال الدوري�ات 
الثاني والثالث والراب�ع اىل الدوريات األعىل 

تصنيفاً.
وجاءت نتائج القرعة عىل النحو اآلتي:

املستوى األول:
املجموعة األوىل: هولندا وإيطاليا والبوسنة 

وبولندا.
وبلجي�كا  إنكل�را  الثاني�ة:  املجموع�ة 

والدنمارك وإيسلندا.

املجموعة الثالثة: الربتغال وفرنسا والسويد 
وكرواتيا.

وإس�بانيا  س�ويرسا  الرابع�ة:  املجموع�ة 
وأوكرانيا وأملانيا.

املستوى الثاني:
املجموعة األوىل: النمسا والنرويج وإيرلندا 

الشمالية ورومانيا.
واس�كتلندا  تش�يكيا  الثاني�ة:  املجموع�ة 

وسلوفاكيا وإرسائيل.
املجموع�ة الثالثة: روس�يا ورصبيا وتركيا 

واملجر.
املجموعة الرابعة: ويلز وفنلندا وجمهورية 

إيرلندا وبلغاريا.
املستوى الثالث:

املجموع�ة األوىل: أذربيجان ولوكس�مبورغ 
وقربص ومونتينيغرو. 

وإس�تونيا  أرميني�ا  الثاني�ة:  املجموع�ة 
ومقدونيا الشمالية وجورجيا.

املجموع�ة الثالث�ة: مولدافي�ا وس�لوفينيا 
وكوسوفو واليونان. 

املجموع�ة الرابع�ة: كازخس�تان وليتوانيا 
وبيالروسيا وألبانيا. 

املستوى الرابع:
املجموع�ة األوىل: مالط�ا وأن�دورا والتفي�ا 

وجزر فارو.
مارين�و  س�ان  الثاني�ة:  املجموع�ة 

وليشتنشتاين وجبل طارق.

أعل�ن االتحاد اإلفريقي لكرة الق�دم “كاف” تعين املغربي عبد املنعم 
ب�ا أمين�ا عاما لالتح�اد القاري بالوكال�ة خلفاً ملواطن�ه معاذ حجي 

املستقيل من منصبه ألسباب شخصية.
وق�ال االتح�اد اإلفريق�ي يف بيان له: “بع�د مناقش�ات أجرتها لجنة 
الطوارئ باالتح�اد اإلفريقي لكرة القدم )3 مارس 2020(، تم تعين 

املدير التجاري عبد املنعم با أميناً عاماً باإلجماع”.
وأض�اف: “بناء عىل طلب الرئي�س، قامت لجنة الط�وارئ بتعين با 
باإلجم�اع بمنصب األم�ن العام لالتح�اد، بعد قبول اس�تقالة معاذ 

حجي الذي تخىل عن منصبه )اإلثنن املايض(”.
وتاب�ع: “يثق األعضاء ثقة تامة يف با الذي أظه�ر قدراته العالية منذ 
انضمام�ه إىل االتحاد اإلفريق�ي وخاصة خالل نهائي�ات كأس األمم 

اإلفريقية التي استضافتها مرص عام 2019”.
وخت�م االتحاد الق�اري بيانه قائالً: “س�يتوىل مهماته بصورة فورية 
وحت�ى االجتماع الت�ايل للجنة التنفيذية لالتح�اد االفريقي. يف الوقت 
نفسه، سيستمر با يف شغل منصب املدير التجاري، وهو املنصب الذي 

يشغله منذ حزيران/يونيو 2018”.
وكان االتحاد اإلفريقي أعلن عىل موقعه الرسمي: “تقدم السيد معاذ 
حجي، األمن العام، باستقالته اىل رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم 
)أحمد أحمد(، وقد قبلها. سوف يدعو الرئيس للجنة طوارئ من أجل 

تعين أمن عام بالنيابة”.
وتابع البيان: “معلالً قراره بأس�باب ش�خصية، ومش�رياً اىل رضورة 
الع�ودة اىل املغ�رب يف أق�رب وق�ت ممكن، طلب الس�يد مع�اذ حجي 

اختصار إشعار االستقالة، وقد وافق عىل ذلك الرئيس”.
وتف�رض قوانن االتحاد الق�اري يف حاالت االس�تقالة أو التعين، أن 

يقدم الطلب إىل أعضاء اللجنة التنفيذية بحسب ما أشار 
الي�ه البي�ان، مضيفا: “ولذلك، أعل�ن رئيس االتحاد 

اإلفريقي لكرة القدم أن لجنة الطوارئ س�ُتعَقد يف أقرب وقت ممكن 
لتعين أمن عام باإلنابة”. واستلم حجي هذا املنصب يف نيسان/أبريل 
2019 بع�د إقال�ة املرصي عم�ر فهمي، وهو “ش�خصية معروفة يف 
عالم كرة القدم. خدم من قبل يف عدة مهام بالجامعة امللكية املغربية 
لكرة القدم من بينها املدير اإلداري للمنتخبات الوطنية واملنسق العام 
املس�ؤول عن العالقات الدولية من 2014 إىل 2018”، بحسب ما ُذِكر 
يف بي�ان تعيينه. وقد ش�غل حجي منصب نائب مدي�ر اللجنة املحلية 
املنظم�ة لبطول�ة كأس العال�م لألندية الت�ي اس�تضافتها املغرب يف 
2014. ونقل موقع االتحاد اإلفريقي اإلثنن عن حجي قوله: “أود أن 
أش�كر الرئيس أحمد أحمد بحرارة عىل إتاحة الفرصة يل لخدمة كرة 
القدم يف قارتنا عىل هذا املس�توى من املس�ؤولية. تستمر اإلصالحات 
العدي�دة التي بدأت يف الخطط الرياضي�ة واإلدارية منذ عام 2017 يف 
م�رشوع أؤم�ن به وما زلت أؤي�ده. ليس لدي أدنى ش�ك بأن الرئيس 

سيواصل العمل من أجل التطوير الجيد ألجمل رياضة ممكنة”.
وب�دوره أعرب أحمد عن امتنانه لحجي بحس�ب م�ا نقل املوقع عن 
امللغ�ايش، قائ�ال: “كان عمل�ه ثمين�ا يف قي�ادة إصالحات املؤسس�ة 
)االتح�اد(، عىل غ�رار كرة الق�دم اإلفريقي�ة، منذ تعيين�ه”، محيي 
الش�خص الكروي امللتزم واملخلص والش�غوف بكرة القدم قبل أي 

يشء آخر.
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قرعة دوري األمم األوروبية 

دورمتوند يلغي جولته الصيفية 
اآلسيوية بسبب كورونا

نيمار يستعني بالفيفا للعودة إىل برشلونة

اعالم الكرتوني

الربتغال يف اجملموعة األوىل مع فرنسا واجملموعة الرابعة جتمع أملانيا واسبانيا

تعيني املغربي با أميناً عاماً لالحتاد اإلفريقي بالوكالة

ألغ�ى ن�ادي بوروس�يا دورتموند األملان�ي لكرة الق�دم جولته 
الصيفية اآلسيوية تخوفاً من فريوس كورونا املستجد. ونقلت 
مجلة “س�بورت بيلد” عىل موقعها عىل اإلنرنت عن كارس�تن 
كريم�ر، أحد كب�ار املس�ؤولن التنفيذين لوصي�ف بطل أملانيا 
قوله: “نحن آس�فون حقاً، ألننا نعرف مدى ترقب الناس هناك 
لتواجدنا قريبن منهم”. ولفت كريمر إىل أّن اإلدارة تدرس أكثر 
م�ن عرض ت�ّم تقديمه، دون اس�تبعاد إمكاني�ة القيام بجولة 
يف الوالي�ات املتح�دة كم�ا يف الصي�ف املايض، لك�ن رشط توفر 
ضمان�ات األمان وقال: “إذا قمنا بجدولة رحلة، يجب أن تكون 
آمن�ة 100 باملئة لجميع املش�اركن”. ولم يكن دورتموند أعلن 

بعد عن تفاصيل هذه الجولة امللغاة.

دا  نيم�ار  الربازي�يل  يتمس�ك 
س�ان  باري�س  نج�م  س�يلفا، 
الع�ودة  يف  برغبت�ه  جريم�ان، 
املقب�ل،  الصي�ف  برش�لونة  إىل 
وفقا لتقري�ر صحفي كتالوني.

“مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
أن  نيم�ار  ي�رى  ديبورتيف�و”، 
العالقة مع مواطن�ه ليوناردو، 
املدير الريايض لس�ان جريمان، 
ال يمك�ن تحملها. وه�ذا بعدما 
رف�ض ليوناردو التف�اوض مع 

برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق 
عندما كان الئًقا، وبالتايل لم يظهر بمستوى جيد أمام دورتموند 

بدوري األبطال، عندما انهزم الفريق البارييس )2 - 1(.
وأش�ار التقرير إىل أن نيمار، س�يحاول الضغط عىل إدارة سان 
جريمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إىل برش�لونة، معتمًدا عىل 
لوائ�ح االتح�اد الدويل )فيف�ا(، والتي س�تقف يف صفه الصيف 
املقبل، عىل عكس الصيف املايض، الذي كان فيه س�ان جريمان 
سيد قراره. وينوي نيمار االعتماد عىل الئحة الفيفا، التي تمنح 
الالعب حق الرحيل عن ناديه، بعد مرور 3 مواسم أو 3 سنوات 
من عق�ده األول، دون أن يقوم بتجدي�ده، مقابل دفع تعويض 
يتحدد بناًء عىل سعر رشائه )222 مليون يورو(، والراتب الذي 
يحصل عليه. وم�ن املتوقع تحديد قيمة النجم الربازييل ب�180 
ملي�ون ي�ورو، وهو الس�عر الذي يمك�ن أن يك�ون يف متناول 
برش�لونة. باإلضاف�ة إىل ذلك، يف حالة عودة نيمار إىل البارس�ا، 
س�يتقاىض قيم�ة العق�د املنصوص علي�ه يف عام�ه الرابع مع 
البلوجران�ا قبل رحيله، حيث تق�اىض يف األول 18 مليون يورو، 
ويف الثان�ي 20 مليون يورو، ويف الثالث 22 مليون يورو، أي أنه 

سيحصل يف أول موسم بعد عودته عىل 24 مليون يورو.

راكيتيتش خيتار وجهته املقبلة

املدافع سقراطيس يلمح إىل إمكانية تركه أرسنال

انيت ميليسيتش: جيب أن نستغل الفرص أمام املرمى

تشيلسي يقصي ليفربول من كأس اجنلرتا وتأهل نيوكاسل وشيفيلد

مفكرة الزوراء

أنهى تشيليس مش�وار ضيفه ليفربول يف كأس االتحاد اإلنكليزي 
بفوزه عليه 2 - 0 عىل أرض ملعب ستامفورد بريدج ضمن الدور 
الخامس من املس�ابقة. ووصل تش�يليس إىل رب�ع نهائي البطولة 
ليلحق بجاره أرس�نال الذي تأهل بتجاوزه عقبة بورتس�موث 2 - 
0. وس�ّجل الربازييل ويليان هدف تشيليس األول من تسديدة قوية 
)13( قبل أن يضيف روس باركيل الهدف الثاني بعد مجهود فردي 
مميز )64(. وعاد تش�يليس إىل توازنه عقب فش�له بالفوز يف آخر 
مبارات�ن )خرس من بايرن ميوني�خ األملاني 3 - 0 يف دوري أبطال 
أوروبا وتعادل مع بورنموث 2-2 يف الدوري املمتاز(، محققاً فوزه 
الثاني يف آخر ست مباريات. وازدادت الضغوط عىل األملاني يورغن 
كلوب م�درب ليفربول بعد تلق�ي فريقه خس�ارته الثالثة يف آخر 
أربع مباريات يف جميع املسابقات، حيث خرس من أتلتيكو مدريد 
اإلس�باني يف دوري األبطال ومن واتفورد يف ال�دوري املمتاز وفاز 

بن املباراتن عىل وست هام يونايتد بصعوبة 3 - 2 يف الدوري.

ولعب ليفربول مباراته مع تش�يليس بتش�كيلة قوية 
إىل حّد م�ا، إذ اقترصت الغيابات عىل املرصي محمد 
صالح )شارك يف الدقيقة 80( وعىل الربازييل فريمينيو 
)ش�ارك قبل 20 دقيقة من النهاية( والربازييل اآلخر 
أليس�ون الذي كان خ�ارج القائم�ة. وكان واتفورد 

أنهى سلسلة مباريات ليفربول بال هزيمة يف الدوري 
املمتاز هذا املوس�م، يوم الس�بت املايض بفوزه 3 - 0، 

وتنتظ�ر الريدز حامل لقب أبط�ال أوروبا مباراة مهمة 
أم�ام ضيفه أتلتيكو مدري�د يوم األربع�اء املقبل يف إياب 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبلغ نيوكاس�ل يونايتد 

رب�ع نهائ�ي كأس االتح�اد اإلنكليزي لك�رة القدم 
بف�وزه عىل مضيفه وس�ت بروميتش ألبيون 

بثالثة أهداف لهدف�ن يف الدور الخامس 
من املسابقة املحلية.

وسّجل للفائز كل من الباراغوياني 
و)45(   )33( أمل�ريون  ميغي�ل 

الزارو  فالنتين�و  والنمس�اوي 
)47( يف حن وّقع االسكتلندي 
 )74( فيليب�س  ماثي�و 
والدنمارك�ي كينيث زهوري 
)90( ه�ديف الخ�ارس. كم�ا 
تأهل شيفيلد يونايتد خارج 
الدي�ار إىل ذات ال�دور عىل 
حس�اب ريدينغ بهدفن 

لهدف بعد التمديد.
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انقرة/متابعة الزوراء:
طالبلت وسلائل إعلام مقربة من 
الحكومة الرتكيلة بإغاق صحيفة 
“بريجون” بعد أن نرشت موضوعا 
مثريا تحت عنوان، “الحرب تسقط 
الفقراء شهداء بينما تدر عىل صهر 

أردوغان مايني الدوالرات”.
وأفلادت صحيفة “زملان” الرتكية 
بأن صحيفة “بريجون” ذات التوجه 
اليسلاري تطرقت يف تقريلر لها إىل 
“ضخ وزارة الدفاع 36 مليون دوالر 
لرشكة مملوكة لصهر الرئيس رجب 
طيلب أردوغلان زوج ابنته سلمية 
أردوغلان”. ونقللت الصحيفة عن 
وزير الدفاع الرتكي السلابق فكري 
إيشليك، إقلراره ضمنيلا “بتحويل 
أردوغلان 36 مليون و77 ألف دوالر 
املسلاهمة  “بايلكار”  رشكلة  إىل 
لصناعلة املاكينلات والتجارة، التي 
يرتأسلها صهره سللجوق بايركتار 

للحصول عىل 6 طائرات مسرية”.
ورأت الصحيفلة يف تعليقها عىل ما 
ترسب ملن معلوملات حول رشكة 
الرئيلس  “حلروب  أن  “بايلكار”، 
أردوغان تصنع من الفقراء شهداء 

وتصنع من آخرين أثرياء”.
هذا التقرير أثار غضب وسائل إعام 
موالية للحكومة، وطالبت قناة 24 
يف إحلدى برامجها النيابة العامة يف 
البلاد بإغاق صحيفلة “بريجون” 

و”عدم إضاعة الوقت”!
وبرر إعاميان يعمان يف هذه القناة 
التلفزيونيلة تحويل تللك املايني إىل 
رشكلة “بايكار” للرشاء 6 طائرات 
مسلرية قائلني: “بالتأكيد سلننفق 
املسلرية  الطائلرات  علىل  النقلود 
محلية الصنع التلي ننتجها عوضا 
عن إنفاقها عىل الطائرات املسلرية 
األجنبية اململوكة للقلوى املتعاونة 

مع العنارص اإلرهابية”.
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تطبيق يرسخ مكانة فيسبوك

واتساب امرباطورية إعالمية تنال ثقة ملياري مستخدم حلصانتها
نيويورك/وكاالت:

 تصاعلدْت شلعبية واتسلاب برسعلة كبرية 
ليثبلت هيمنة فيسلبوك علىل عاللم التواصل 
االجتماعي بملياري مسلتخدم، حيث نجحت 
يف تقديمه كوسليلة يسلرية االستخدام يسهل 
التعامل معها عرب الهاتف يف أي مكان، وتقدم 
جميع املزايا التي يحتاجها املسلتخدم بأقىص 

درجات الحماية.
اململلوك  أعللن تطبيلق واتسلاب للمراسللة 
لفيسلبوك أن عدد مسلتخدميه حلول العالم 
تخطى حاجز املليارين، لكنه أشلار إىل أن هذا 
النملو يربز تحديلات كبرية تطرحهلا حماية 

البيانات الخاصة بهذا العدد من املشرتكني.
وقالت الرشكة يف رسالة عىل مدونتها الرسمية 
“يرّسنا إعامكم بأن عدد مستخدمي واتساب 
يف العاللم تخطلى ملياريلن”، مضيفة “نحن 
ندرك أننا كلملا ازدادت درجة اتصالنا ازدادت 

معها رضورة حماية” البيانات.
وتدرك رشكة فيسبوك املالكة للتطبيق أن أحد 
األسلباب الرئيسلة يف زيادة عدد مستخدمني 
هلو خاصية التشلفري التي تمنلع طرفا ثالثا 
غري املرسل واملتلقي من االطاع عىل مضمون 

املحادثات والرسائل.
وقلد نملت شلعبية واتسلاب برسعلة كبرية 
ليصبح أحد أكثر التطبيقات نجاحا يف “عائلة” 
فيسلبوك التي اشلرتت التطبيق يف 2014، مع 
بسلاطة اسلتخدامه وسلهولة التعاملل معه 
يف أي ملكان وشلعبيته بلني جميلع الرشائح 

االجتماعية والعمرية.
وبات واتساب بمثابة شبكة إعامية متكاملة 
تتضمن كل ما يحتاجه املسلتخدم، من أخبار 
ومعلومات وصور وتسجيات صوت ومقاطع 
فيديلو وملفلات علىل اختلاف أنواعهلا، مع 
إمكانية تبادلها مع مشرتكني آخرين ببساطة 
وسهولة عرب الهاتف، إضافة إىل إمكان التخابر 
بالصوت أو بالفيديو، وهو يؤمن درجة عالية 
ملن الحماية للرسلائل، دون التعرض إلزعاج 

اإلعانات.
فلإن  “لهلذا  رسلالتها  يف  الرشكلة  وذكلرت 
كل رسلالة خاصلة ُيبعلث بها عرب واتسلاب 

تكلون مرملزة حكملا بتقنية التشلفري التام 
بلني الطرفلني. فالتشلفري القوي يلؤدي دور 
قفلل إلكرتوني غلري قابل للكلرس بما يضمن 
واتسلاب  علرب  املرسللة  املعلوملات  سلامة 
ويحمي املسلتخدمني من قراصنة املعلوماتية 

واملجرمني”.
وأضافلت الرشكلة “نبلدي راهنلا التصميلم 
عينله كما كنا منذ انطاقنا، عىل املسلاعدة يف 
توفري القلدرة عىل التواصلل الخاص وحماية 
االتصاالت الشلخصية مللياري مستخدم حول 

العالم”.
علدد  حسلبت  كيلف  الرشكلة  تحلدد  وللم 
املسلتخدمني، لكنها ذكلرت يف 2014 أن لديها 
500 مليون مشلرتك، عندما اشرتت فيسبوك 
التطبيلق يف صفقلة قيمتهلا 19 مليلار دوالر 

لتعزيز شلعبيتها والسليما بني املسلتخدمني 
األصغر سنا.

ونجلح التطبيلق يف التحلول إىل امرباطوريلة 
تضم مستخدمني من أنحاء العالم وهو األكثر 
شلعبية يف العالم العربي، وقد لعب دورا بارزا 
يف تحريلك احتجاجلات لبنان، عندملا أعلنت 
الحكومة اللبنانية يف 17 أكتوبر عزمها فرض 
رسم مايل عىل االتصاالت املجانية التي تتم عرب 

تطبيقات املراسلة اإللكرتونية مثل واتساب.
وفّجر ذللك غضلب اللبنانيني الذيلن نزلوا إىل 
الشلوارع تعبريا عن رفضهم لهذه اإلجراءات، 
مرددين عبارة “الشعب يريد إسقاط النظام”، 
وتراجعت الحكومة بعد ذلك عن فرض الرسم 
املايل، لكن آالف اللبنانيني واصلوا احتجاجهم.

وأصبح تطبيق واتسلاب هو األكثر استخداما 

بني الناشلطني واملتظاهرين يف لبنان والعراق 
لتنظيلم تحركاتهلم ونشلاطاتهم حيلث تلم 
إنشاء مجموعات عرب التطبيق تضم ناشطني 

وصحفيني.
وإىل جانلب اللدور التنظيمي، يلعب واتسلاب 
دورا إعاميلا من خال تداول األخبار والصور 
باالحتجاجلات.  املتعلقلة  والفيديوهلات 
فالكثري من املعلومات التي تنترش عىل مواقع 
التواصل مثل تويرت وفيسبوك ووسائل اإلعام 
التقليدية، يكون مصدرها األسلايس واتساب 

قبل انتقالها إىل تلك املواقع.
كما شلكل واتساب وسيلة تعبري ألشخاص ال 
يريدون الظهور بمواقف سياسلية علنية عىل 
منصات التواصل االجتماعي نتيجة الخوف أو 

ألسباب شخصية أخرى.

خلال  يعتملدون  أنهلم  ناشلطون  وأكلد 
االحتجاجلات بشلكل رئيس عىل واتسلاب يف 
تنسليق الحراك ومتابعة األحلداث حيث تنقل 
املعلومات بطريقة غري انتقائية عرب واتسلاب 
ويمكلن العودة إليهلا بسلهولة تامة بعكس 
بعض مواقع التواصلل االجتماعي التي تعمل 
بخوارزميات معقلدة ال تتيح للمتتبع االطاع 

عىل كافة املعلومات املنترشة عليها.
ويقلرتب عدد مسلتخدمي واتسلاب من عدد 
مستخدمي فيسبوك الذين وصلوا إىل مليارين 
ونصلف املليلار وفق آخلر إحصائيلة نرشتها 
فيسبوك يف بداية العام الحايل، ومن املرجح أن 
ينجلح التطبيق يف اللحاق باملوقع، حيث زادت 
الرشكلة درجة ترميز املحادثلات عرب الخدمة 
واملعروفة باسلم “التشلفري بلني الطرفيات” 
بصلورة كبرية بما يسلاعد املسلتخدمني عىل 
التواصلل برسية وعدم فك تشلفري الرسلائل 
إال من خال مسلتقبلها الحقيقي. ولكن هذه 
التقنيلة أصبحت محلل انتقلادات من جانب 
الحكومات وسلطات إنفاذ القانون يف الواليات 
املتحلدة والعاللم لزيادة القلدرة عىل اعرتاض 
البيانلات. بدعلوى أنهلا تتيح للمسلتخدمني 
الخارجلني علىل القانلون اإلفات ملن رقابة 

أجهزة األمن.
ويف مقدملة التحديلات التي تواجله التطبيق، 
تربز مسلألة التأقلم مع السياسات والقوانني 
يف الدول التي تسمح له بتقديم خدماته فيها، 
ففي السعودية، ظل تطبيق واتساب محظورا 
لفلرتة طويلة، قبلل أن تقرر السللطات رفع 

الحظر عنه.
ونجلح التطبيلق يف القيلام بلدور إيجابلي يف 
مناطلق عديدة من العالم، وتحول إىل وسليلة 
للتصلدي للدعايلة االرهابية يف بللد مثل مايل 
حيلث انترشت الدعاية االرهابيلة فيها كالنار 
يف الهشيم خصوصا يف مناطق الريف البعيدة، 
ومع إمكانية بلوغ الناس بسلهولة شلبكات 

الهاتف املحمول واإلنرتنت.
ولم يسلتطع املناهضلون لارهابيني الظهور 
علنلا خشلية التعلرض لانتقلام، فوجدوا يف 
واتسلاب وسليلة مثاليلة للتوجله إىل النلاس 

والشباب عىل وجه الخصوص. وفرض تطبيق 
واتساب، الذي يسمح بتوجيه رسائل صوتية، 

نفسه بديا عن “راديو الساحل”.
التسلامح  إىل  الداعلني  رسلائل  وأصبحلت 
والوسلطية تنتقل عرب تطبيق واتسلاب، وهم 

متوارون عن األنظار.
وأظهرت دراسلة أجرتها مؤسسلة “ديجيتال 
نيلوز ريبلورت” أن تطبيلق واتسلاب أصبح 
واحدا من أكثر الوسلائل السائدة لاطاع عىل 

األخبار ومناقشتها.
وذكرت أن تبادل األخبار ومناقشلة تفاصيلها 
كان أكثلر ملا تناولله مسلتخدمو تطبيقات 

املراسات الفورية، والسيما واتساب.
ويعلد واتسلاب اآلن هلو ثاني أكلرب منصات 
التواصل االجتماعي انتشلارا يف الحصول عىل 
األخبار يف تسع دول من بني 36 موقعا، وثالث 

أكرب منصة شيوعا يف خمس دول أخرى.
وقلال معلدو الدراسلة إن هناك عدة أسلباب 
منهلا خاصيلة  واتسلاب،  الرتفلاع شلعبية 
التشفري الكيل للرسائل، ما يعني أنه ال يتمكن 
من رؤية الرسائل سوى مرسلها ومستقبلها، 
وهو ما يوفر  حماية تامة للمسلتخدمني من 

مراقبة السلطات.
ملن ناحية أخلرى، يواجله تطبيق واتسلاب 
منافسلة رشسلة يف عالم يتطور تقنيا بشكل 
متسلارع، فهو بحاجلة إىل ابتلكار املزيد من 
الخدملات للحفلاظ عىل نموه ومسلتخدميه، 
التلي يواجههلا مطلورو  الصعوبلات  وملن 
التطبيق، إدراج الخدمات والسللع التي يمكن 
خدملة  باسلتخدام  رشاؤهلا  للمسلتخدمني 
التحويلل املرتقبة، ومن هلذه الخدمات، دفع 

الفواتري ورشاء تذاكر السينما واملواصات.
التنفيلذي  الرئيلس  وكان ملارك زوكربلريغ 
ومؤسلس فيسبوك قد كشلف يف العام املايض 
عن اعتزام الرشكة إضافة طبقة حماية أمنية 
لخدملات املحادثات والرتاسلل عرب ماسلنجر 
فيسلبوك كجزء من خطة ستتيح ملستخدمي 
تطبيقلات التواصلل االجتماعلي التابعة لها 
وهي واتسلاب وماسنجر وإنسلتغرام بتبادل 

الرسائل بني التطبيقات الثاثة.

نيويورك/أ ف ب:
 أعللن املذيلع التلفزيوني األمريكي كريلس ماثيوز اعتزاله 
علىل الهلواء مبلارشة واعتلذر عن سللوكه بعلد ادعاءات 
بالتحلرش الجنلي وردود الفعلل الشلعبية التلي أثارتها 

تغطيته لانتخابات.
وقد أمىض ماثيوز عقودا يف اسلتجواب القادة السياسليني 
يف برنامجه الحواري السيايس اللييل “هاردبول” لكنه وجد 
نفسله يف دائرة الضوء بعدما اتهمته ضيفة سلابقة بإدالء 

ماحظات غري الئقة بشكل منتظم.
وكتبت الكاتبة السياسية لورا باسيت يف مقال ورد يف مجلة 
“جي كيو” األسلبوع امللايض أن سللوك املضيف “قوض” 

قدرة الضيفة عىل أداء وظيفتها.
وسلجلت باسيت العديد من مزاعم املضايقات التي وجهت 
إىل ماثيوز عىل مر السنوات بما يف ذلك التوبيخ الذي وجهته 
إليله إدارة “إم إس إن بس يس” التلي يعمل فيها قبل ثاث 

سلنوات بسلبب تعليقات غري الئقة عن زميللة له يف العام 
.1999

وقال ماثيوز قبلل بداية برنامجه االثنني املايض “قررت أن 
الليلة ستكون آخر حلقة من برنامج “هاردبول”.

وأضلاف مقلدم الربامج البالغ من العملر 74 عاما “بعض 
الرجلال، بمن فيهم أنا، يظنلون أن املجامات حول مظهر 
املرأة ال بأس بها لكنها لم تكن كذلك أبدا… أنا أعتذر إلدالئي 

بتعليقات مماثلة يف املايض”.
وغادر ماثيوز موقع التصوير خال فرتة اسلرتاحة إعانية 

تاركا ما تبقى من الربنامج ليقدمه زميل له.
وقلد أجلرب املذيع علىل االعتذار أخلريا بعد مقارنلة النرص 
االويل الذي حققه املرشح الديموقراطي للرئاسة األمريكية 
بريني سلاندرز بالغزو النازي لفرنسا خال الحرب العاملية 

الثانية.
كما انتقد األسبوع املايض لسؤاله إليزابيث وورين عن سبب 

اعتقادهلا أن املرأة اتهمت زميلها املرشلح مايك بلومربغ 
بالضغلط عليها للخضوع لاجهاض. ونفلى بلومربغ هذا 

االدعاء.

واشنطن/متابعة الزوراء:
الرئيلس  انتخلاب  إعلادة  حمللة  رفعلْت 
األمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضّد 
صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الثاثاء، 
تتهمها بالتشهري، عىل خلفية مقالتي رأي 
اعتربتهما تلميحاً غلري الئق إىل العاقة بني 
الحمللة وروسليا ملن جهلة، وبينها وبني 

كوريا الشمالية من جهة ثانية.

وكانلت الحملة نفسلها قد رفعلت دعوى 
تشلهري منفصلة ضد صحيفلة “نيويورك 
تايمز”، األسبوع املايض، بسبب مقالة رأي 
قاللت إنها زعملت خطأ وجلود محادثات 
بني املسلؤولني الروس وحمللة ترامب عام 
2016. القضيتلان تصعلدان ملن معركلة 
الرئيس األمريكي طويلة األمد ضّد وسلائل 
اإلعلام التلي يتهمها بالتحيلز ضده ونرش 

األخبار الكاذبة، وبينها شبكتا “يس إن إن” 
و”إم إس إن بي يس”.

وتسلعى حملة ترامبلص إىل الحصول عىل 
تعويضلات بمايني اللدوالرات األمريكية يف 

القضيتني.
علقت نائبة رئيس االتصاالت يف “واشنطن 
بوسلت”، كريسلتني كوراّتلي كيليل، علىل 
الدعوى، قائلة: “من املؤسلف أن نرى لجنة 

حمللة الرئيلس تلجلأ إىل هلذه التكتيكات، 
وسندافع بقوة عن موقفنا”.

تجدر اإلشارة إىل أن ترامب يسعى إىل إعادة 
انتخابله يف الثاللث ملن نوفمرب/ترشيلن 
الثاني املقبل، ويهاجم أحياناً وسائل اإلعام 
يف مسلريات الحملة االنتخابية حيث تؤدي 
تعليقاتله غالباً إىل التصفيلق، بينما يتهكم 

مؤيدوه عىل الصحفيني يف بعض األحيان.

مذيع تلفزيوني شهري يقدم استقالته على اهلواء مباشرة

بعد “نيويورك تايمز”..

محلة ترامب تقاضي “واشنطن بوست” بزعم التشهري

دعوة إلغالق صحيفة تركية رأت أن احلرب “جتعل الفقراء 
شهداء وتدر املاليني على صهر أردوغان”!

مصر.. صدمة يف األوساط  االعالمية والثقافية بعد 
ترحيل الناشرة الفلسطينية بيسان العدوان

بلكل فخلر واعتزاز وباسلمي شلخصياً بوصفلي احلد رواد الصحافة 
العراقية وباسلم أحبتي من األرسة الصحفية العراقية وباألخص منهم 
أولئلك الذين تابعو حالتي الصحية وملا زالوا يتابعون يرسني ان أتقدم 
للجميع بخالص التقدير واالحرتام وعىل رأسلهم األخ نقيب الصحفيني 
العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب االستاذ مؤيد الامي  شاكراً له 
ولهم جميل ما صنعوه يل سواء ممن أعانني مادياً أو معنوياً وأنا أواجه 
محنة مرض عسلري جنبني منله الله جلت قدرته بفضلل دعاء االحبة 

وبفضل منه فله الحمد الف الحمد ولكم أحبتي كل املحبة والتقدير.
جبار فرج
رئيس قسم التصوير يف نقابة الصحفيني العراقيني

شكر وامتنان اىل نقيب الصحفيني 
العراقيني
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
 رّحلت السللطات املرصية االعامية األديبة 
والنارشة الفلسطينية بيسلان العدوان من 
مرص، بعلد احتجازهلا مدة أسلبوع داخل 
أحد أقسلام الرشطة، مما سلبب صدمة يف 

األوساط الثقافية واألدبية.
ولم يتسلن الوقلوف علىل أسلباب اعتقال 
أن  غلري  الفلسلطينية،  الاجئلة  وترحيلل 
حقوقيني مقربني ملن األديبة أملحوا لوجود 
وشلايات بحقهلا دون اتهلام محلدد، وفق 

“الجزيرة”.
وتقيم بيسان يف مرص منذ طفولتها، وتدير 
دار ابن رشلد للطباعلة والنرش، كما كرّمها 
اتحلاد كتلاب مرص قبلل أسلبوعني ضمن 

فعاليات عن األدب الرقمي.
وقاللت بيسلان يف منشلور علىل صفحتها 
يف موقلع فيسلبوك “شلكرا للكل أصحابي 
وكل شلخص وقلف معي يف املحنة، شلكرا 
ألهيل املرصيلني والفلسلطينيني وحتفضل 
)ستظل( مرص بلدي زي )مثل( ما فلسطني 

بلدي”.

يف  تعيلش  بيسلان  أن  ناشلطون  وأكلد 
ملرص منلذ ملدة طويللة وال يوجد سلبب 
حقيقلي لرتحيلهلا، وأنه تلم القبض عليها 
واحتجازها عقب توجههلا لتجديد إقامتها 
يف مرص األسلبوع امللايض. وانتقد مثقفون 
وحقوقيلون وصحفيلون مرصيلون الخرب 
علرب مواقلع التواصل االجتماعلي، معربني 

عن استيائهم الشديد من ترحيل بيسان.



الناقد العراقي عبد اهلادي الزعر يف ضيافة ثقافة الزوراء

محمد يونس
مفارقة نص بال مالمح - شكلت السخرية أنماطا 
عدي�دة وس�ياقات مختلف�ة يف تمثيله�ا كعنونة، 
س�يان كان�ت مرتبط�ة أو غ�ر مرتبط�ة باملت�ن 
النيص، وطبعا أغلب الوجوه هو وجه السخرية – 
الكوم�و تراجيدي – الطابع، حيث هو يتقابل مع 
ش�كل ومضمون واقعنا الحايل بشكل تام، وربما 
االستس�قاء من القهر الذي يث�ر الغرابة والتندر 
متنا ال يتناس�ب مع حيثيات الواقع، وأيضا كذلك 
ش�كلت العنونة توجهات خارج التوصيفات التي 
تمثل بها واقعنا املرير سياسيا وإنسانيا وعقائديا 

واجتماعيا.
للرمز تبعيات يف وجوه عدة، بتمثله للمتن النيص 
كدال بالواجهة، وتلك الوج�وه هي أمثلة متعددة 
ل�ه، وتلك م�ن التوصيفات األس�اس للرمز، حيث 
ه�و مجموع�ة احتماالت كله�ا ت�ؤدي إىل نتيجة 
واحدة، وتلك النتيجة ال تعينها تلك االحتماالت، بل 
كل احتم�ال يعرب عن ذاته، وه�ذا البعد الوظيفي 
يتي�ح أن ياخذ الرم�ز اصطالحات ع�دة، وما من 
حقيقة ثابتة تحيل إليها رمزية العنونة، بل هناك 
احتماالت تتجدد باس�تمرار، وكل تصور مستجد 
يلغ�ي التص�ور الس�ابق، فتحيل لنا هن�ا حقيقة 
الرمز ع�ى أنها افرتاضية، وكذلك قد بدت العنونة 
جدلية البعد بشكل واضح، رغم أن العنونة دعمت 
التبئر الذي س�عى اليه املنظور، فكانت تخفي اىل 
ح�د ما فلس�فة معينة، تس�عى به�ا اىل أن يكون 
امل�دار االش�عاري ليس افقي�ا ومدركا م�ن االفق 
الع�ام، بل اتجهت العنون�ة اىل قلب فكرة عامة اىل 
وج�ه خاص, ليس يف�ر اال بعد التأمل من جهة 

التلق�ي العام للعنون�ة، وهنا اك�دت العنونة أنها 
ن�ص حيوي هو ب�ال مالمح، ونج�د املالمح داخل 
املت�ن الروائ�ي, وتل�ك الجملة العنونية ليس�ت اال 
خارج التفس�ر تكون, وال يمكن أن نضع لها من 

جهة التلقي مالمح، فنحن هنا اقرص من ذلك . 
فائ�ض املعنى واملعن�ى الروائي –   كان واضحا يف 

بن�اء الرواي�ة وج�ود معن�ى ع�ام، 
يتح�رك نحو فائض له ليعطيه ال�دور نيابة عنه، 
وق�د يحتم�ل الفائض النوع�ي يف كون�ه نصيات 
متعالي�ة، لكن هي غ�ر ثابت�ة بتفاصيلها، وهنا 
اول م�ا يب�دأ املعنى العام، ومن ث�م يمحيه معنى 
جدي�د النف�س، وهذا ايضا يأتي معن�ى او ما بعد 
املعن�ى ليحل بديل لذلك املعنى الحركي، والفائض 
هو االخر، فهو ليس من تولد من الفعل الردي، 
ب�ل والدته ابعد من التفس�ر املنطقي، وهذا الذي 
م�ا بع�د املعنى والد مل�ا ليس لغته افقي�ة، بل تلك 
اللغة راس�ية، وهي بوحدة زمنية ال تتكر نفسها، 
ب�ل تخل�ق معاني م�ن الس�ياق العام اغ�رب من 
الريالية، لكن تتوسع معانيه، ومن ثم ترجع اىل 
االف�ق العام، وبعد جملة او اكث�ر تتخيل عنه، وال 
تكون هنا تتج�ه اىل نتيجة واقعية، بل تكون ابعد 
من اي فك�رة يف تفكرنا يف التلقي، بل هي احيانا 
تحاول ليس أن تناور بالش�كل العام للمناورة، بل 
تخلق لنا بالغة مقلوبة يف تفسرها، حيث ان حتى 
االرقام التي وضع�ت للداللة يف القراءة، ال تحتمل 
م�ن انتج من فائض املعن�ى، والذي هو ليس عى 
الب�ال، ل�ذا كان الخط�اب الروائي اش�به بأيقونة 
متعددة الوج�وه، ولن تجد لذلك الخطاب س�ياق 
يف�ر، ب�ل تج�د مضمون لذل�ك الخطاب اش�به 

بالط�ن املعج�ون بعدة ال�وان، وكل ل�ون يحيلك 
اىل صف�ة رمزي�ة له، لك�ن بعد ذلك يتخ�ى عنها، 
ففي رس�م اللوحة، لعب الروائي عى االلوان، وقد 
صدمنا بالذبابة الحقيقية، وافادنا بان السلطة ال 
تقبل بذلك التفس�ر، وهنا قد ابتع�د عنا بالصيغ 
الخطابية الجامدة التي ندركها بشكل مبارش وقد 
الفناه يف الحياة البش�عة، وقد الغى الصدق العام 

يف تلك الفكرة الجانبية، وبدله بتصورات غريبة .
فلس�فة الزم�ن املائ�ل – قدمت رواية - مكنس�ة 
الجنة - بعدا اس�تثنائيا يف مس�الة مس�ار الزمن 
الروائ�ي، حي�ث يف جمل متع�ددة تج�د ان وحدة 
الزم�ن م�االت بعد اح�د الجم�ل اىل الع�دم، لنبدأ 
من جدي�د بتحديد مس�ار وحدة الزم�ن املرتبطة 
بالشخصية االساس، والتي هي من جهة واقعية, 
وم�ن جهة اخ�رى هي ورقي�ة, وه�ي ايضا ذات 
توصيف جديل يف نش�اطها الواسع واملتعدد, وهي 
التي حققت لنا ذلك الزمن املائل، حيث الشخصية 
بش�كلها املتوازن تفر لنا وح�دات زمن واقعية, 
رغم أن تلك الواقعية وهمية, لكن يكون هنا ادراك 
حيوي, يف مجاالت تستثمر حقائق بيانية, لكن يف 
الوجه�ة املقابل هن�اك ابعد من ذل�ك حيث يلعب 
الوصف هنا الدور االس�اس، والذي يجعل الوحدة 
الزمني�ة تميل, ففي دور املرتج�م هو ورقيا كان، 
وليس بالش�كل الع�ام، وال هو يتح�رك من جهة 
عام�ة، بل حركته هن�ا تتصاعد ومن ثم ترجع اىل 
افقه�ا، وهكذا تكون الحركة، حيث ما بعد املعنى 
هو يمثل س�لما للش�خصية، وهبوطها من خالل 

ميل الزمن اىل العدم، وانعدام التفسر االفقي .
املائ�ل، وتغ�رت  الزم�ن  تع�ددت دورات وح�دة 

االفكار هنا ايضا فكل فكرة هي تتعدى التفس�ر 
الع�ام, لتؤك�د أن بني�ة رواي�ة – مكنس�ة الجنة 
– ملرت�ى كزار ه�ي لوحات زمني�ة يف مضامن 
بعضه�ا مقبول�ة واخ�رى تحت�اج اىل خصوصية 
نوعي�ة، وتدخل يف مدار مابعد املعنى، وقد تناولت 
الش�خصية الورقية ما يدعم تطور افقها وتطور 
مدارها, حيث الخطاب هنا يكون بالوان متعددة، 
والطروحات احيانا تحتم�ل القبح ايضا، حيث يف 
ص 107 , هناك تفس�ر نوعي للقبح، فبعد رسم 
ص�ور للتربز تطورت فكرة الش�خصية اىل التوغل 
اكث�ر- وكن�ت ع�ى وش�ك تفحص االم�ر بنفيس 
ح�ول ما يق�ال أنه عبد مخيص ممل�وكا لصاحب 
السينما – وهنا رصاخ تومان قد الغى وحدة زمن 
حسية، وابعد النتيجة ايضا عن سعي الشخصية, 
وبذلك انتهت النتيجة اىل أن تكون دخلت يف العدم, 
وطبيعي من الجانب الورقي للش�خصية بالسعي 
اىل اب�دال معاني بأخرى، وادخاله�ا يف البعد الذي 
هو ما بعد املعنى، لتكون نهايات الفصول املرقمة 

تحقق نتائج حيوية .

نصر الشيخ
-- ) تبق�ى اختالف�ات حيوي�ة باعث�ة عى 
النش�اط، بدال من تماس�ك مصطنع باعث 

عى البالدة منبع جاذبية أي حضارة.(
  ه�ذا منط�وق افتتاح�ي لكت�اب صدر عن 
سلس�لة عال�م املعرف�ة بعنوان}الحضارات 
يف السياس�ة العاملية- وجهات نظر جمعية 
وتعددية{/تحرير- بيرتجي كاتزنش�تاين/

ترجمة-فاضل جتكر.
احتوى الكتاب املؤلف من}376{صفحة من 
القطع املتوسط عى مدخل وثماني فصول.
وهو بحسب محرره نتاج طاولة مستديرة 
وندوة نقاش عقدتا عى التوايل يف اجتماعي 
العل�وم  لرابط�ة  الحولي�ن  2007و2008 
السياسية األمريكية، منطلقا من مذكرة قد 
أعدها للمشاركة االنتقال من مرحلة الكالم 
ع�ن نقاط معينة اىل مرحل�ة كتابة مقاالت 
مطورة،وعى األثر بادرت اىل تجنيد مؤلفن 
إضافين لتوسيع القاعدة التجريبية ملنظور 

الكتاب التحلييل.
فص�ول الكت�اب هذا تحل�ل أمري�كا، أوربا، 
الصن، اليابان الهند، اإلسالم، وتوفر تأييدا 
قويا له�ذه النظرة الجمعي�ة والتعددية اىل 
الحض�ارات، وع�ى الرغ�م م�ن ان املؤلفن 
يظه�رون أوج�ه تباينه�م ح�ول ع�دد من 
املس�ائل النظرية، فأن تحليالتهم تشر عى 
نحوكاسح إىل التعددية الداخلية للحضارات 

واىل تعايش جمع من الحضارات.
كثرا مات�رد كلمة)الحضارة(بصيغة املفرد 
يف النقاشات العامة عى النقيض من ارصار 
ه�ذا الكت�اب ع�ى الحدي�ث ع�ن حضارات 
تع�دد دي�ة وجمعية، فف�ي امري�كا وأوربا 

مث�ال كث�را ماتت�م اإلش�ارة اىل الحضارات 
بوصفها رؤية ش�املة للغ�رب كله، صيغة 
قابلي�ة كم�ال كوني�ة جوهرية مس�توعبة 
اىل نم�و  العال�م مس�تندة  لجمي�ع أج�زاء 
العق�ل الغربي، وهذه النظ�رة اىل الحضارة 
بصيغ�ة املفرد ليس�ت حك�را ع�ى الغرب. 
فه�ي تميزايض�ا الخطاب الع�ام لعدد كبر 
من أجزاء العال�م غر الغربية..ففي اليابان 
أوال والص�ن اآلن وربم�ا الهن�د قريبا باتت 
األص�وات املعلنة لب�زوغ فجر تفوق اس�يا 
الحض�اري يف الش�ؤون العاملية اعى، ومثله 
مث�ل األس�ترشاق يعان�ي االس�تغراب م�ن 

إلباس))الرشق((و))الغرب((ثوب املفرد.
ي�رى جيمس ك�ورت أنه)خالل ج�زء كبر 
من القرن العرشين، ادعت الواليات املتحدة 
األمريكية قيادة الحض�ارة الغربية والدفاع 
عنه�ا والحق�ا يف أوقات أق�رب راحت تزعم 
انه�ا زعيم�ة العومل�ة، او حض�ارة كوكبية 
جديدة،واملدافع�ة عنها...هذا املبحث الثاني 
للكتاب والذي ناقش أيضا جملة التصورات 
األمريكي�ة لهات�ن الحضارت�ن املتعاقبتن 
ول�دور الواليات املتحدة فيه�ا، وعند القيام 
بهذه املهمة ستتم معاينة أنواع مختلفة من 
الحضارات والس�يما ماأطلق عليه شموئيل 
آيزنشتادت وآخرون اسم حضارات))عرص 
محوري((من جهة حضارات))حديثة((من 
الجهة املقابلة..سيكون الرتكيز االستثنائي 

عى:
لجمل�ة  املتعاقب�ن  والتح�ول  1-التط�ور 
الحضارات الكالسيكية واملسيحية والغربية 

والكوكبية املعارصة.
2-صع�ود الوالي�ات املتح�دة اىل عرش دور 

الدولة القيادية لحضارت�ي العرص الحديث 
والحضارة الغربية أوال والحضارة الكوكبية 

اآلن.
وجاء املبحث الثالث بقلم الكاتب)ايمانويل 
الحض�ارات  ب�)فك�رة  آدلر(ماوصف�ه 
وأفرهابوصفه�ا أرس ممارس�ة، واطرح 
فرضية ان من شأن اوروبا حن يكون األمر 
متعلقا بحل مشكالت دولية،ان تكون واقعيا 
داخل�ة يف مرحل�ة مابع�د الحداثة،مرحل�ة 

منتمية اىل حقبة مابعد الحداثة.
وبتقدي�م موجزملرحلته�ا املعياري�ة لي�س 
بوصفها مفهوما فقط، بل للكيان السيايس 
الحضاري املابعد حداثي مع أرسة املمارسة، 
كذلك أش�ر بايجاز اىل تفاع�الت أوروبا مع 
املتح�دة  والوالي�ات  اإلس�المية  الحض�ارة 
لتس�ليط الض�وء ع�ى التناف�س الج�اري 
ب�ن اوربا سياس�ة مابعد الس�لطة والعالم 

الفوضوي الحديث.
ويتساءل)ديفد يس كانغ(يف مبحث الفصل 
الراب�ع عن..)ماكان دور الحضارة يف أس�يا 
الرشقي�ة الحديثة؟بوصفه�ا مهيمن�ة كان 
للصن ولفلس�فتها األم: الكونفوشيوسية- 
تأثر قوي يف السياس�تن الداخلية والدولية 
لبقية أس�يا الرشقية،وان ظل ماكان يعنيه 
االتص�اف بالصف�ة الصيني�ة وأفضل طرق 
تنظي�م املجتم�ع والحك�م عرض�ة للتعديل 
والج�دل الدائم�ن داخ�ل الص�ن نفس�ها 
بوصفها حضارة الدولة األقوى يف املنطقة، 
كان�ت الص�ن محط�ة إجباري�ة، وبقي�ت 
أكثرية الدول واملجتمع�ات ملزمة بالتعامل 

مع الصن بطريقتها الخاصة.
)مب�ادرة الس�اموراي اىل نج�دة هنتغتون- 

اليابان عاكفة عى تأمل دورها(هو مبحث 
الفصل الخامس من الكتاب، والذي اختص 
بقراءة التجربة اليابانية بوصفها دولة/أمة 
غر غربية كانت قد اكتسبت صفة الحداثة 
برع�ة، ولكنه�ا حافظ�ت ع�ى ثقافته�ا 
التقليدية وهي تفع�ل ذلك...فالحفاظ عى 
الهوي�ات الثقافية الخاص�ة حتى يف زحمة 
عملي�ة العومل�ة ه�و م�ن األه�داف املقيمة 

الدائمة للبلدان األقل نموا وتطورا.
وجاء املبحث الس�ادس تح�ت عنوان)أربع 
الهندي�ة( اوتارالحض�ارة  ع�ى  تنويع�ات 

ق�راءة  هويربرودلْف{وه�و  بقلم}س�وزان 
الخط�اب  ال�ذي مارس�ه  لل�دور  فاحص�ة 
الحض�اري يف فهم الهند، ذلك ان الحضارات 
وصيغه�ا الحياتي�ة الس�ائلة واملتغرة هي 
م�ن صنع عوامل تاريخية وليس�ت كيانات 
موضوعي�ة ذات حدود ومواصف�ات يمكن 

تدوينها يف أحد املعاجم الجغرافية.
اوراس�يا/حضارة   – آف�رو  يف  )اإلس�الم 
الس�ابع  املبح�ث  عن�وان  جرية(ه�و 
يقول)تق�وم  لورن�س{اذ  يل  بقلم}ب�روس 
الحض�ارة اإلس�المية باس�تحضار ش�بكة 
جغرافي�ة- ثقافي�ة أوس�ع م�ن ان يمك�ن 
تحديده بمجرد الوالء لآلسالم دينا وطقوسا 
ورشيعة..مبك�را وكث�را م�ا أصب�ح الدين 
مربوط�ا بالثقافة بوصفه صانعا حاس�ما 
للحضارة، وجرى وضع الحضارات السائدة 
صيني�ة/ هندية/هندوس�ية،  خان�ات  يف 

ايرانية- عربية/إسالمية  كونفوشيوس�ية، 
وغربية/يهودية- مسيحية. 

وقد ضم اإلس�الم مس�ارات عرقية لغوية 
وثقافية كثرة تجاوزت الرشق األوسط.

تاديوس جاكس�ون(والذي  ويرى)باتريك 
كانت ورقت�ه املبحث الثام�ن واألخر من 
الكت�اب، وال�ذي ش�كل خالصة ل�أوراق 
الحلق�ة  ه�ذه  يف  املطروح�ة  واملباح�ث 
النقاش�ية،مكتفيا بالقول)س�وف انف�ق 
بع�ض الوق�ت يف تنظيم وتش�كيل جملة 
ه�ذه  يف  املتاح�ة  املختلف�ة  الخي�ارات 

املناقشة البحثية – األكاديمية. 
وال اعتق�د ان هن�اك نوع�ا م�ن موق�ف 
اإلجماع الضمني عى الحضارات،إجماعا 
قابع�ا يف م�كان م�ا خل�ف مس�اهمات 
الكتاب املختلفن املجموعن يف هذا املجلد، 
وس�أكون عنيف�ا يف مقاومة أي محاوالت 

هادفة إىل فرض أي إجماع كهذا.
لع�ل ال�يء الوحيد الذي يجم�ع مختلف 
الفص�ول- ع�دا توافقه�ا الغام�ض عى 
أطروح�ة ان الحض�ارات وديناميكياته�ا 
ذات أهمي�ة يف دراس�ة السياس�ة العاملية 
املع�ارص ه�و اختالفه�ا ح�ول األش�ياء 

نفسها تقريبا.

الزوراء / خاص
الناق�د العراق�ي عب�د اله�ادي الزع�ر 
يق�رأ بصمت ويكتب بصمت وينس�اب 
س�حر قلم�ه اىل رؤوس املتلق�ن وهو 
يحم�ل نكه�ة االب�داع األصي�ل ، يحمل 
قلماً مرتعاً بصن�وف العافية بعيدا عن 
التزلف والفوازير ، ناقد يأخذ النص من 
رقبت�ه ويتوغل اىل عمق�ه ويكتب بلغة 
نقدي�ة ال تع�رف الوع�ورة والتصحر ، 
مارس الكتابة من الس�بعينيات واهتم 
بالشعر وتخصص بشعر املتنبي ، كتب 
عن الكثر من النق�اد واملبدعن الكبار 
) ياس�ن النص�ر ، عب�د عيل حس�ن ، 
محمد خضر ، محمد صالح عبد الرضا 
وغره�م ( ون�رش الكث�ر يف الصح�ف 
العراقية والعربية ، عضو اتحاد االدباء 
والكت�اب يف الع�راق وعض�و يف رابط�ة 
مصطفى جمال الدي�ن االدبية ، حصل 
ع�ى ع�دة جوائ�ز ودروع وش�هادات 
تقديرية ، شارك يف العديد من املؤتمرات 
والن�دوات  الثقافية ، أصدر كتابه االول 
عام 2014 ) أس�ماء بحجم املدن ( ويف 
ع�ام 2015 وص�ل الينا كتاب�ه النقدي 
) ع�ى حاف�ة النق�د ( ويف ع�ام 2017 
ج�اء كتابه الثالث ) تح�ت خط النقد ( 
ث�م كتابه الرابع ) فض�اءات جمالية يف 

الرد والشعر (عام 2019 .
الناق�د  ال�زوراء دخل�ت بي�در  ثقاف�ة 
العراق�ي عب�د الهادي الزع�ر وخرجت 

منه بهذا العطاء .
* يقال ان عرصنا عرص رواية وما عاد 
الش�عر يحتل مكانه القديم عندما كان 
الش�اعر فارس القبيلة والش�عر ديوان 

العرب فما هو تعليقك عى هذا ؟
مبه�ران  عامل�ان  والش�عر  الرواي�ة   �
مش�عان ؛ حن يطل�ق الق�اص خياله 
يصنع الدهشة املغموسة بالجمال تلك 

حقيق�ة ال ج�دال فيه�ا ف�رتى القارئ 
النابه يس�يح بوهاٍد وسهوٍب واّفاق لم 
يدركها من ذي قب�ل فالرواية الناجحة 
ال تعرف التخ�وم والعقبات ولهذا كتب 
له�ا الخل�ود ، وكذلك الش�اعر املطبوع 
صاح�ب الصنع�ة املاه�ر فك�م رددن�ا 
وال زلن�ا نتغنى بأبياٍت قيل�ت من زمٍن   

غابر-
يف عرشيني�ات الق�رن امل�ايض أهمل�ت 
القص�ة يف الع�راق ألس�باٍب سياس�ية 
بحت�ة وب�دت ي�د الش�عر ه�ي الطوىل 
لكونه�ا تحف�ز الهمم وتلهب املش�اعر 
والبص�ر  الرص�ايف  اش�عار  فظه�رت 
والجواه�ري ولك�ن ظه�ور القص�ص 
اإليقاضي�ة الطالئعية فتحت الباب عى 
مرصاعيه بعدم�ا نضجت تجربة جالل 
خال�د ملحم�ود احمد الس�يد ورسديات 
غائب طعمة فرمان فقد س�جال قصب 
الس�بق وبثا الحياة يف هذا الفن الجميل 
بعد ما اوش�ك عى الهالك ، بعدهما ملع 

نجم عرشات  املبدعن -
 * ه�ل اس�تطاع االب�داع النق�دى م�ن 
الوق�وف ام�ام ه�ذا الك�م الكب�ر من 

العط�اء االبداع�ي ؟
� ميادي�ن االبداع كث�رة ومنوعة ففيه 
الرواي�ة والقص�ة والقص�ة القص�رة 
والقص�رة ج�دا والومضة اما الش�عر 
فقصي�دة العمود وه�ي االم والتفعيلة 
ضوابط�ه  ل�ه  كل  النث�ر  والش�عر 

ومرجعياته وفرسانه -
حركة النقد اليوم واس�عة ونش�طة -- 
مظهرياً -- ترى النقاد يف املحافل االدبية 
العراقي�ة يتزاحم�ون باملناكب يعملون 
عى قدم وس�اق منهم م�ن يصيب كبد 
الحقيقة وهم القلة ! ومنهم املتناقدون 
قليل�و الخ�ربة يجامل�ون ويمس�حون 
االكت�اف تقرباً وزلف�ى مدفوعن بحب 

الظهور ونيل التكريم   الزائف -
بح�وره  معرف�ة  الش�عر  نق�اد  ع�ى 
الفراهيدي�ة الس�تة عرش و م�ا اإليقاع 

ومامعنى ال�وزن وما ه�و النرب وكيف 
يوزن البيت ؟

أن�ا ش�خصياً مازال�ت معجب�اً بمنهج 
االس�اتذة : ع�يل جواد الطاه�ر -- عى 
عب�اس عل�وان -- عبد الجب�ار عباس 
-- فاض�ل ثام�ر -- عن�اد غ�زوان -- 
سمر الخليل -- ياسن النصر وبعض 
األكاديمي�ن الذي�ن أحتل�وا الصدارة يف 

مجموعة شعراء املتنبي -
كل واح�د من ه�ؤالء ال�ذوات مؤهالته 
النقدي�ة ورؤاه وأدواته منهم من أتخذ 
االنطباعي�ة ديدن�اً ومنه�م م�ن حبب 
التفكيكي�ة واّخ�ر م�ن فض�ل املعن�ى 
ع�ى الش�كل س�بباً للمعالج�ة وس�رب 
أغوار النصوص فالنق�د يتطلب ثقافًة 

موسوعية واملاما شامال -
يش�رتط عى ناقد الي�وم االملام بالرتاث 
اوالً قبل معرفة بارت وسوس�ر لكون 
النق�د مع�رتكاً جدلي�اً يب�دأ بالق�راءة 

وينتهي  بالتحليل -

وج�ب ع�ى الناق�د الحدي�ث االحاطة 
بمفاهيم الجرجاني والجاحظ واالّمدي 
وقدامة بن جعفر فأن لم يمتلك ذخرة 
ثقافي�ة تؤهل�ه لدخ�ول مع�رتك النقد 
كلوامس ومجسات باشطة ال يستطيع 

الولوج لهذا املعرتك الصعب -
يتطلب من الناق�د الناجح إملاماً باللغة 
ونحوه�ا  وبالغته�ا  بديعه�ا  العربي�ة 
ورصفه�ا وان يك�ون عارف�اً باملج�از 

واملغايرة والجناس -
 * يق�ال ان االدب الكالس�يكي يمتل�ك 
صيغ�ة الخل�ود فم�اذا تق�ول بصفتك 

ناقداً ؟
رأي�ك  م�ا  العارف�ن  ألح�د  قي�ل   �
بالكالس�يكيات م�ا زلت تحبه�ا ؟ قال 
ال  فأن�ا  القدام�ي  أصدقائ�ي  تقص�د 
أس�تطيع التخ�يل عنهم مطلق�اً أكحل 
عينّي يومياً بهم - تولس�توي -- بلزاك 
-- فولب�ر -- دستوفس�كي -- نجيب 
محف�وظ -- طه حس�ن -- برخت -- 

رسفانتس -- كافكا -- أحمد شوقي -- 
الفراهيدي -- الش�عر الصويف -املعتزلة 
-- ع�ى ال�وردي -- االب الكرم�يل -- 

مصطفى جواد -- أخوان الصفا-
صدقن�ي انن�ي ق�اريء ومتاب�ع من�ذ 
خمسن سنة وما زلت يف اول الطريق-
* ما الذي يدهش�ك بالرواية الناجحة ؟

الرواي�ة الناجحة ال تدهش�نى أال وهي 
رصينة بلغته�ا وحبكتها ومقصدياتها 
النمطي�ن  غ�ر  وش�خوصها  النبيل�ة 
وحت�ى ال أطي�ل علي�ك فأني ق�رأت يف 
2019 رواي�ات وقص�ص ناضجة فنيا 

وكتبت عنها بأريحية :
شارع باتا -- زيد الشهيد \ زيد النار - 
جيم جديد - جابر خليفة جابر \ ارابخا 
- س�عد الس�مرمد \ االرسة وخ�ارصة 
التف�اح - محم�ود جاس�م النعيمي \ 
بريد االّلهة - ميثم الخزرجي \ عزازيل 
-يوس�ف زيدان \ دابادا - حسن مطلك 
\ الطائ�رة الورقية - لي�ى عبد الواحد 

امرباطوري�ة   \ املغ�رب   -- املران�ي 
الثعاب�ن - احمد الجنديل \ يف الالأين - 
طه الش�بيب \ اوالد كلب - عبد الزهرة 
عى \ مجموعة عى السباعي كاملة \ 

الخبز الحايف  ملحمد شكري -
احياناً أتفاجأ ببعض النصوص اجدها 
منفتح�ة ع�ى أكث�ر من صعي�د و غر 
نمطية متمردة بنياتها تحتمل ما وراء 
ال�رد وفيه�ا اكثر من ص�وت وتمتاز 
باالنفتاح الداليل واللغوي مما يدلل عى 

ان تجارب كتابنا نضجت -
 * ما خصائص القصيدة الناجحة؟

الش�عر بوح إنس�اني خالق ي�دور بن 
مرس�ل ومتلق�ى - - م�ذ وج�د وه�و 
يحم�ل رس جماله وهيبته فمنذ العرص 
الش�فاهي واملعجب�ون تتناقله بال كلل 

وحن حّل عرص التدوين زاد شيوعاً -
م�ا رأيك ل�و ذكرت ل�ك ابيات�اً قيلت يف 
الع�رص العب�ايس للمع�رى وك�م ه�ي 

عميقة املعنى :
) خفف الوطء م�ا أظن أديم االرض إال 

من هذه االجس�اد
رب لحٍد قد صار لحداً مراراً - - ضاحٍك 

من تزاحم األضداد(
لنتأمل هذه     األبيات

فاألنس�ان خل�ق م�ن ت�راب وس�يعود 
للرتاب ش�اء ام ابى وما اديم االرض إال 
أجساداً برشية مصنوعة من طن الزب 

واالديم هو اّدم كما يقول اللغويون -
وه�و كذل�ك مصطل�ح مع�رىف وظف�ه 
الشاعر الفيلس�وف لخلق حالة غايتها 
التأمل الفكري - ودفن عى بقايا دفن 
- اىل ان ي�رث الل�ه االرض وم�ن عليها 
والوط�أ ي�رتاوح ب�ن الخف�ة والش�دة 
اس�تعار الش�اعر مصطلحات متضادة 
بن التنافر والتزاحم والشدة والخفة ىف 

اجمل ابيات خالدة.
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ثقافية

قصيدة
قصص قصرية جدا

كاظم نارص السعدي
 

رأيس يستغيُث من القلق
مثل شجرٍة مثقلٍة بالكمثرى

كلما تهزُه ريُح النكبات
تشتعُل ذاكرة االيام

أيها الغ�����د
ال ُتْمعن يف صّدك عني
انت َمن يقرّش الحزَن

عن تفاحة روحي
أطُل بكامل االمل
ألَشهَد سطوعك

فيجذُبني الخريف
اىل شحوبه

أرجوك ال ُتْمعن يف صّدك عني
فانا ال أسرتيح

إالّ يف نعمة الصباح
ال اهدأ إالّ اذا قضيُت الليل متنزهاً

يف حديقة النجوم
آٍه...

ذهبت السبعون ُجفاًء
كزََبد البحر

مّعفرة باتربة األوهام
تاركة ًالهديَل يف شفق الجلّنار

تبعثرْت السبعون
كغيمٍة تشاكسها الريح بالصفر

مضت تلوك مراراتها
كأغنيٍة عى وتر ٍ جريح

بعد أن أمطرْت عيّل غيابها
املحرّض عى البكاء

عى تضاريسها
َنَمت فسائل الخوف من املجهول

عرّشت الذكريات الصادمة
تلك التي تطاردني بهراوات االنكسار

حن اقيس مكابدات الفصول
بأنوائها املستبدة

أهبط من شاهق املحنة
اىل أشد الوجع

مثل فيل يدوس زهرة بريئة
داسني الزمن بغلظته

ش�وك  ع�ى  حب�ت  الت�ي  طفولت�ي 
الحرمان

تسكن معي يف ردهة الوحشة
ُترى كيف أرتب احالمي

فوق يباس الوقت

الزوراء / خاص
عيل أحمد عبده قاسم 

  انصهار 
لم تمنحه سوى األنن 

ارتفعت شهقات احتضاره؛ ماتت فيه.

 حضور 
سألت  أين يكون ؟ 
أتعبها البحث عنه 
ارتعاشات تعزوها 

وجدته  بجنبها األير.

 غفلة 
تاه  يف  متاهاتها 

أيقنوا  بضالله؛ ولم يدركوا أنها الهداية.

 وهم 
تأمل وطنه بعمق بحيث 

ع�ادت  عين�اه كليلة من عظم اتس�اعه؛ 
ناسيا  أنه يف سجن.

 ظلم 
وضعها عى  ميزان قلبه 

ت�وازت فيه  كفتا محبتها؛. عندها تطفف 
نبضها.

هزمية 
تفّوق حزني عى بياض الورق، ولم يكرتث 
إللحاح القل�م بأنه رأس فقط  وقلبي  من 

ينحني.

تباريح

فائض املعنى والرتاخي الزمين
رواية مكنسة اجلنة ملرتضى كزار 

 عرض كتاب
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» هوليوود اليت ال تنام«
صدر عن دار الورشة الثقافية  للطباعة والنرش 
يف بغداد كت�اب  » هوليوود التي ال تنام : نجوم 
وحكاي�ات وأف�الم » ، يحتوي ع�ى العديد من 
قصص نجوم هوليوود وأفالمهم قديماً وحديثاً 

/ قام بالرتجمة االديب واملرتجم أحمد فاضل 

اصدارات



غالب�ا ما يمضغ امل�رء العلك�ة أو اللبان، كما 
يش�ار إليها يف بعض ال�دول العربية، من أجل 
تحسني التنفس، لكن ال ينصح بمضغها مرارا 
وتك�رارا. والنص�ح بعدم مض�غ العلكة كثريا 
إنما ألنها قد تتس�بب بمش�كالت صحية أكثر 

بدال من أن تكون وسيلة لتحسني التنفس.
عىل س�بيل املث�ال، تزيد عملية مض�غ العلكة 

م�ن إفراز العص�ارة يف املع�دة، وبالتايل، ليس 
من ال�روري عىل اإلطالق مضغ العلكة قبل 
تناول الوجبات، فهي يف هذه الحالة س�تعمل 
عىل اإلرضار بصحة املعدة، وقد ينجم عن ذلك 

اإلصابة بالتهاب يف املعدة أو حتى تقرحها.
أض�ف إىل ذل�ك أن مض�غ العلكة قد يتس�بب 
يف بع�ض األحي�ان ب�آالم يف املع�دة، واإلصابة 

باالنتف�اخ والغازات يف البط�ن، ناهيك عن أن 
العلكة الخالية من الس�كر قد تسبب بحاالت 

إسهال للبعض.
ليس هذا فحسب، بل إن من أرضارها املحتملة 
أيضا، تآكل األس�نان وطبقة املين�ا والتيجان 
والجسور، وقد يتس�بب أيضاً تكون بقع عىل 

األسنان أو خدوش.
غري أن م�ا هو غري متوقع أكث�ر من ذلك كله 
ه�و التأثري الس�لبي عىل الذاك�رة ، عىل الرغم 
م�ن أن هذا ينطبق فقط ع�ىل الذاكرة قصرية 

املدى.
كم�ا إن املضغ املتكرر للعلكة وباس�تمرار قد 
يؤدي إىل تش�نج وتضخ�م يف عضالت الفكني، 
وق�د تبق�ى العض�الت منقبض�ة حت�ى بعد 

التوقف عن املضغ.
لكن يف املقابل، سبق أن نرشت جامعة واسيدا 
اليابانية دراس�ة حول العلكة، أش�ارت إىل أن 
مضغها أثناء امليش يساعد عىل الحركة برسعة 
أك�ر، ويزي�د من ح�رق الس�عرات الحرارية، 
ومض�غ العلكة أثناء امل�يش يرفع معدل نبض 

القلب، وهو أمر مفيد لخسارة الوزن . 

ذك�رت دراس�ة أملاني�ة حديث�ة أن 
املوسيقى تخفض الش�عور باأللم 

بنسبة 50 %.
ويف رحل�ة البح�ث، وض�ع علم�اء 
املعرفي�ة  للعل�وم  بالن�ك  ماك�س 
والعصبية بأملانيا منظومة جيمني 
املوس�يقية الرياضي�ة، التي تبعث 
نغمات موسيقية مختلفة تتناسب 

مع وتائر حركة الريايض.
واس�تنتج العلماء أن هذه الطريقة 
يف تنفيذ التمارين تخفض من حدة 
الش�عور باأللم بع�د 10 دقائق من 
التدريب بنسبة 50 % كحد أقىص.

املوس�يقى  تؤث�ر  الخالص�ة،  ويف 
بش�كل كب�ري يف الجه�از العصب�ي 
والجهاز القلبي الدوراني لإلنسان، 
إذ تمل�ك فاعلي�ة كبرية يف تنش�يط 
إف�راز مركب�ات طبيعي�ة اس�مها 
تركيبه�ا  يف  تش�به  األندورفين�ات 
عق�ار املورفني املض�اد لأللم، وفق 

العلماء.
ويف دراسة مشابهة أكد باحثون أن 
أشخاصاً خضعوا لعمليات جراحية 
نتيج�ة إصابات يف الظهر عانوا من 

آالم أقل عند سماع املوسيقى.
جعل�ت  املوس�يقى،  عجائ�ب 
منه�ا إح�دى العالج�ات الرائدة يف 
املستشفيات. فمن معالجة أمراض 
كالزهايم�ر واالكتئ�اب واألمراض 
املوس�يقى  أصبح�ت  النفس�ية، 
الرتي�اق الطبيعي األكثر ش�هرة يف 

عالم الطب.

يعد زيت جوز الهند بمثابة إكسري 
الجمال للشعر، إذ يعمل عىل زيادة 
نم�وه وتقوي�ة بنيته م�ن ناحية، 
ويمنحه ملعاناً وبريق�ًا من ناحية 

أخرى.
أن زيت جوز الهن�د غني باملعادن 
والبوتاس�يوم،  الحدي�د،  مث�ل 
وحمض اللوريك املضاد للبكترييا، 
ويزخ�ر بمضادات األكس�دة، التي 
تحمي الش�عر من املؤثرات البيئة، 
 Free وما يع�رف بالج�ذور الحرة
Radicals، م�ا يعم�ل ع�ىل تغذية 
الشعر وتقوية بنيته وحمايته من 

التساقط.
وأضاف�ت املجلة املعني�ة باملوضة 
الهن�د  والجم�ال، أن زي�ت ج�وز 
يعم�ل أيضاً ع�ىل ترطيب الش�عر 
حتى الج�ذور، وع�ىل تهدئة فروة 

الرأس املتهيجة، ما يحمي الش�عر 
من الجفاف والتقصف وُيعيد إليه 

ملعانه وبريقه.
ولالس�تفادة املرج�وة تنصح “إن 
س�تايل” بالعناي�ة بالش�عر بزيت 
يف  مرت�ني  بمع�دل  الهن�د  ج�وز 
األس�بوع، م�ع مراعاة اس�تعمال 
نوع عضوي ومعصور عىل البارد، 
املغذية  العن�ارص  ليحتف�ظ ب�كل 

املهمة. 

 ال ش�ك أن االح�رتام هو حاجة نفس�ية يحتاج 
إليه�ا جميع البرش؛ حيث إن�ه دليل واضح عىل 
الحب واالهتمام والتقدير، وال س�يما يف العالقة 
الزوجية، والب�رش بفطرتهم يميلون ملجالس�ة 
االح�رتام  له�م  يظه�رون  الذي�ن  األش�خاص 

والتقدير.
فيما ي�ي أهم العالم�ات التي تدل ع�ىل احرتام 

الزوج لزوجته.
عطاء الزوجة بحب

م�ن أه�م أرسار اح�رتام ال�زوج لزوجت�ه، هو 
عط�اء الزوجة لزوجها بح�ب وتقدير، وقيامها 
بواجباته�ا الزوجية مع مراع�اة الخالق يف ذلك؛ 
فاملحب�ة تس�اعد ع�ىل إخفاء جميع املس�اوئ، 

وتفرض عىل الزوج االحرتام.
ثقة املرأة بنفسها وإظهارها للسعادة

جميع دوائ�ر االهتمام تلتق�ي يف نقطة مهمة، 
أال وه�ي ثق�ة امل�رأة بنفس�ها، وقدرته�ا ع�ىل 
إظهار الس�عادة، التفاؤل، لني الجانب، التعاون 
والتصالح م�ع الذات؛ فالرج�ل غالًبا ما يحرتم 
امل�رأة الواثق�ة التي يس�تطيع ش�ق طريقه يف 

الحياة برفقتها، وتربية أبنائه معها بسهولة.
احتواء   الزوجة

بأن يس�توعب ال�زوج زوجته، ويتس�ع صدره 
لجميع املفارقات التي تحدث بينه وبينها، وذلك 
يش�مل النفقة عليها، تبادل األف�كار والحديث 
معه�ا، االهتمام بمش�اعرها واالس�تجابة لها، 
س�واء أكانت مش�اعر فرح أو حزن، االستماع 

ملش�اكلها م�ع محاولة حلها، االعت�ذار لها عند 
الخطأ بحقها، وما إىل ذلك.

التالمس الجسدي
فهو وس�يلة فعالة للتعبري عن املشاعر وإظهار 
الح�ب واالح�رتام ب�ني الزوج�ني، كأن يحرص 

الزوج عىل الجلوس بجانب زوجته يف املناسبات 
االجتماعية أو تشابك أيديهما يف أثناء السري.

مشاركة الزوجة يف القرارات العائلية
فطلب رأي الزوجة، من أهم األشياء التي تجعل 
الزوج�ة ترتب�ط بزوجه�ا أكثر، لذل�ك يجب أن 

يس�تمع ال�زوج لزوجته بإصغ�اء ومحبة وود، 
ويأخذ رأيها ليس فقط يف األش�ياء الفرعية؛ بل 
وحت�ى يف الق�رارات املصريية العائلي�ة، عندها 
ستشعر بقيمتها عند زوجها، وستكون مقدرة 

له وحريصة عىل عالقتها الزوجية.

10واحة
أحبك زوجي... عاملين باحرتام

حنو مستقبل افضل...لهلها

alzawraanews@yahoo.com

 يعكف أطباء يف الصني عىل دراسة 
قدرات “فيتامني يس” عىل مكافحة 
فريوس “كورونا” املس�تجد، الذي 
انت�رش يف ع�رشات ال�دول وأصاب 
أكثر من 80 ألف ش�خص وقتل ما 

ال يقل عن 3 آالف شخص.
وينف�ق العالم أكثر م�ن 1.1 مليار 
“فيتام�ني  مكم�الت  ع�ىل  دوالر 
يس”، وم�ن املتوق�ع أن يص�ل هذا 
الرق�م إىل 1.4 ملي�ار دوالر بحلول 
ع�ام 2024 .ويع�رف ه�ذا الن�وع 
من الفيتامين�ات بفوائده الصحية 
ن�زالت  يح�ارب  حي�ث  الكث�رية، 
ال�رد ويعزز الذاك�رة ويقيض عىل 
التس�مم ويقوي الصح�ة العقلية، 
كما أنه مفي�د للتصدي لاللتهابات 
والفريوسات مثل اإلنفلونزا، حيث 
يعزز االس�تجابة املناعية ويس�هم 

يف إنتاج كريات الدم البيضاء، التي 
تكافح األمراض.

وتج�ري حالي�ا دراس�ة يف الصني، 
الجرع�ات  كان�ت  إذا  م�ا  ملعرف�ة 
العالي�ة من “فيتام�ني يس” يمكن 
أن تساعد عىل محاربة “كورونا”.

مستش�فى  يف  باحث�ون  ويخت�ر 

تش�ونغنان بجامعة ووهان، حيث 
ظهر املرض أول م�رة أواخر العام 
امل�ايض، آث�اره ع�ىل 120 مريض�ا 
مصاب�ا بالف�ريوس، فيما لم تنرش 

النتائج بعد.
وقال مايك سكينر عالم الفريوسات 
يف جامعة إمريال كوليدج يف لندن: 

“ال نع�رف حالي�ا ق�درة فيتام�ني 
يس عىل محارب�ة كورون�ا. دعونا 
نكتشف نتائج الدراسة التي يقوم 
به�ا الصيني�ون. إنه�م يقوم�ون 

بتجربة مثرية”.
العالم الزمن الكتش�اف  ويس�ابق 
ع�الج فع�ال ض�د امل�رض القاتل، 
فيما قالت رشكة “فايزر” املصنعة 
للعقاق�ري الطبي�ة، االثن�ني، إنه�ا 
ح�ددت بع�ض املركب�ات املضادة 
للفريوس�ات التي طورتها الرشكة 

ومن املمكن أن تثبط “كورونا”.
وأوضح�ت الرشك�ة إنه�ا تأمل أن 
تحصل عىل نتائج الفحص بنهاية 
مارس، ومعرفة ما إذا كان أي من 
املركب�ات ينجح، وتأم�ل “فايزر” 
يف إج�راء اختبارات ع�ىل املركبات 

بحلول نهاية العام. 

طبيبك يف بيتك

هل ميكن لفيتامني “سي” هزمية فريوس كورونا؟

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

احذر هذه العادة... متى يكون مضغ العلكة خطراً على حياتك؟

 من األس�باب الخاطئة يف الرتبية 
الزائدة، ويقابلها كذلك  القس�وة 
ال�رتف وال�دالل الزائ�د، فالرتبية 
السليمة تقوم عىل الشد والرخاء 
يف آن واح�د، واالب�ن بحاج�ة إىل 
الش�دة يف بع�ض األوق�ات لك�ي 
يتعل�م الصواب والخط�أ، وكذلك 
بحاجة إىل الح�ب واالهتمام لكي 
يش�عر باحتوائ�ك ل�ه، ولكن أن 
يكون ال�دالل هو الس�ائد، فذلك 
س�وف يفس�د األبناء، وتش�تكي 
بع�ض األمهات م�ن أن أزواجهن 
يلبون جميع رغبات أبنائهم، مما 
ق�د يعرضه�م لالنح�راف وطلب 

املزيد.
ويف م�ا ي�ي نقدم بع�ض النقاط 

الهامة بخصوص هذا املوضوع:
كي�ف  بب�ذخ  األم�وال  ينف�ق 

تترصفني؟
نع�م، لقد واجهت بعض القضايا 
م�ن ذل�ك الن�وع، فبع�ض اآلباء 
يعوضون انش�غالهم عن أبنائهم 
بإغداقه�م باألموال دون كش�ف 
إنفاقهم، وهنا  حساب ملصاريف 
أنص�ح األم دائماً ب�أن تطلب من 

الش�ؤون  التدخ�ل يف  األب ع�دم 
املالية بش�كل حاس�م، وبدالً من 
ذلك أن يحاول قضاء وقت معهم 
بش�كل أكر ونصحه�م؛ حفاظاً 

عىل مستقبلهم.
تحمل املس�ؤولية وأعباء الحياة: 
من واجب�ات األب أن يعلم أبناءه 
فنون الحي�اة، وكيفي�ة التعامل 
معه�ا، ولك�ن أن يك�ون هو من 
يق�وم ب�كل يشء، فذل�ك س�وف 

يخرج جيالً ال يس�تطيع االعتماد 
عىل نفس�ه يف يشء، وسوف يقع 
يف دوام�ة الحي�اة، فواجب�ك كأم 
أخذ موقف حاسم، والبدء بتغيري 
ذل�ك األس�لوب، وتوكي�ل أبنائ�ك 
بمهام تجعله�م يتعلمون تحمل 

املسؤولية.
أساليب مهمة للرتبية السليمة:

- الرتكي�ز ع�ىل مب�ادئ الرتبي�ة 
وأساسيات التهذيب.

- التدري�ب عىل ق�ول كلمة “ال” 
وكي�ف  تق�ال؟  مت�ى  للطف�ل، 

تقال؟
- وض�ع دس�تور ل�ألرسة يطبق 
ع�ىل الجميع، ويحتوي عىل آداب 
وأخالقي�ات األرسة، متى النوم؟ 

ومتى االستيقاظ؟
- التع�اون مع املرب�ني من حول 
الطف�ل، والتنس�يق بينه�م عىل 
ثواب�ت تربوي�ة، مثل: التنس�يق 
م�ع الخادم�ة واملرش�د الطالبي 

ومحفظ الطفل.
- ال بد أن يكون هناك فاصل بني 
الحنان والحب والدالل، وهذا يتم 
من خ�الل قراءة موجه�ة لآلباء 
واألمه�ات واملمارس�ة والتدريب 

واالستشارات املتخصصة.
أبن�اءك يف  أن تس�اعدي  وعلي�ك 
البحث عن وس�ائل مفيدة تشغل 
أوقاته�م، كم�ا أن من املناس�ب 
ج�داً أن يفهم األبن�اء أداء بعض 
الواجب�ات املنزلي�ة، وال تنيس أن 
وظيفت�ك ه�ي تنش�ئة أطفال�ك 
حت�ى يس�لكوا طريقهم بيرس يف 

الحياة.

سلوكيات

زوجي يدلل األبناء ببذخ.. كيف أكون حامسة؟
ذكر تقريراً اس�باني أّن العيون ذات اللون البني هي األكثر ش�يوعا، حيث 
إن حوايل 70 % من سكان العالم يف جميع القارات، من أسرتاليا إىل أمريكا 

الشمالية والجنوبية، لون أعينهم بني.
ولفت�ت املجل�ة إىل أّنن�ا نالحظ أن ح�وايل 95 % من اليابانيني والش�عوب 
األصلي�ة يف الص�ني والرشق األوس�ط وأم�ريكا الجنوبية وجن�وب أوروبا 
وأوقيانوس�يا، أعينه�م بنية. ويف الواليات املتح�دة، يملك ما يقارب نصف 

السكان أعينا بنية.
كم�ا ان ذوي العي�ون الزرقاء هم األكثر ش�مال أوروب�ا، 89 % منهم من 
سكان إستونيا والدانمارك وفنلندا، وحوايل 75 % منهم من سكان أملانيا، 

وتقريبا 50 % من سكان اململكة املتحدة.
يف املقابل، يمثل أصحاب العيون الخراء حوايل 2 % من سكان الكوكب. 
ويعد هذا اللون شائعا يف صفوف سكان إسبانيا وإيرلندا وروسيا والرازيل 

وآيسلندا وباكستان.
وال يعل�م الجميع أن الكثري م�ن العوامل، بما يف ذل�ك الطعام والعواطف، 

يمكن أن تغري لون القزحية.
فما األسباب التي تجعل لون عينيك يتغرّي؟

-املزاج
عند الشعور بفرح قوي للغاية أو الغضب الشديد، ال يتغري معدل رضبات 
القلب فحس�ب أو يتس�ارع التنفس، بل يحدث أيضا تغري ملحوظ يف لون 
القزحي�ة التي يمكن أن تصبح أكثر تش�ّبعا، أو داكنة، أو فاتحة يف بعض 
األحيان. وربما لوحظ أن الذين يواجهون لحظات س�عيدة غالبا ما يكون 

لون أعينهم أكثر وضوحا وصفاء، بحسب تقرير املجلة اإلسبانية.
-السن

إذا ُول�د الطفل بعينني لونهم�ا رمادي أزرق، فمن املحتمل أن يتغري بمرور 
الوقت. يكمن الرس يف كون مثل هذه العيون تحتوي عىل نسبة ضئيلة من 
امليالنني بالقزحية، ناهيك عن أن كثافة األلياف اللحمية تكون منخفضة 
يف العني، مما يجعل لونها يبدو قريبا من األزرق لدى معظم األطفال الذين 
ت�رتاوح أعماره�م بني ثالثة و18 ش�هرا. وقد يكون لون الع�ني أغمق إذا 

تراكمت الخاليا الصباغية يف القزحية.
وس�كان املناطق الجبلية غالبا ما يتحول اللون األزرق يف أعينهم إىل البني 

الخشبي. 

ويعتمد ذلك إىل حد كبري عىل لون أعني الوالدين. ويف بعض األحيان، يتطور 
اللون تماما عند بلوغ الشخص سن العارشة أو سن 12.

أم�ا الرضع الذين يول�دون بأعني بنية فإن هذا الل�ون يظل كما هو طول 
حياته�م. ونظرا الرتفاع نس�بة امليالن�ني لديهم، فإن الطبق�ة الخارجية 

للقزحية تمتص الضوء وتعكسه، وبهذه الطريقة يتكون اللون البني.
كما يتمتع ذوو العيون البنية بميزة خاصة، حيث يعانون بنسبة أقل من 

أمراض العيون، لكن من الروري ارتداء النظارات الشمسية.
-الغذاء

وفقا للدكتور روبرت مورس، فإن وف�رة الفواكه والخراوات الطازجة 
يف النظ�ام الغذائ�ي يمك�ن أن تغري لون العينني بش�كل ملح�وظ، بحيث 

تصبحان أكثر حيوية.
ويف ما يتعلق باألطعمة، يقول د. مورس “الس�بانخ تس�اعد عىل الحفاظ 
ع�ىل مظهر العين�ني وتمنحهما اللمعان، ويجعل العس�ل لونهما أفتح، يف 
ح�ني تجع�ل املأكوالت البحرية ل�ون العينني أكثر حيوي�ة. كما يؤثر زيت 
الزيت�ون والبصل واملك�رسات املختلفة ع�ىل لون العني”. وذك�رت املجلة 
أن ل�ون العينني يتغ�ري أحيانا لدى البعض. ورغم أنه ال دراس�ة بعد لهذه 
الظاهرة غري العادية، فإن العلماء اتفقوا عىل أن هذه الحالة ليست مرضا 
لكنه�ا س�مة فريدة م�ن نوعها خاصة ببع�ض األش�خاص. ويظهر هذا 
بوضوح أكر لدى الذين يكون لون أعينهم أخر يميل إىل األزرق أو بندقيا 
يميل إىل األخر. وأكد األطباء أن هؤالء ال يواجهون أي مش�اكل متعلقة 

بالرؤية، كما ال يوجد أي تأكيد عىل أن هذه “امليزة” تنتقل وراثيا.

كل يوم معلومة

ما األشياء اليت  ميكنها تغريرّ لون عينيك؟

دراسات حديثة

لطلة ابهى..

من عجائب املوسيقى... عالج 
األمراض أيضًا

تعرف على فوائد
 زيت جوز اهلند للشعر

املكوّنات
بيض حجم كبري – 8

ريحان مفروم – ربع كوب
بطاطس مقّطعة إىل مكعبات 

صغرية – 500 غرام
فطر طازج مقّطع إىل رشائح 

– كوب
إىل  فليفل�ة حم�راء مقّطع�ة 

رشائح – نصف كوب
بازالء – كوب

بصل مقّطع إىل رشائح – 1

ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – رشة

 – مبش�ور  موزاري�ال  جب�ن 
كوب

بصل أخر مفروم للتقديم – 
بحسب الرغبة

زيت – ملعقتان كبريتان
طريقة العمل

-أخفقي البيض مع الريحان، 
رشة ملح ورش�ة فلفل أسود 

يف وعاء كبرية.

-حّمي نصف كمي�ة الزيت يف 
مق�الة مقاومة لحرارة الفرن 
عىل ح�رارة متوس�طة وقلّبي 

فيه البطاطس حتى تتحّمر.
-إرفعي البطاطس من املقالة، 
أضيف�ي إليه�ا باق�ي كمي�ة 
الزي�ت وقلّب�ي فيه�ا البص�ل 

حتى يذبل.
والب�ازالء  الفليفل�ة  -زي�دي 

وقلّبي ل�5 دقائق إضافية.
واس�كبي  البطاطس  -أعيدي 

مزيج البيض فوق املكوّنات.
الن�ار  ع�ن  املق�الة  -إرفع�ي 
محّم�ى  ف�رن  إىل  وأدخليه�ا 
مس�بقاً عىل حرارة متوّسطة 

ل�5 دقائق.
-أخرجي الصينية من الفرن، 
أضيفي الجني ع�ىل الوجه ثّم 
أعيديه�ا إىل الفرن حتى يذوب 

الجبن وتتحمّر.
-قّدم�ي العجة مب�ارشًة عىل 

سفرتك. 

طريقة عمل العجة بالفرن
املطبخ
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إليك إختبار قصري يساعدك يف 
تحدي�د إذا كن�ت تفكر بالعقل 

أم بالقلب :
لكل جملة قم بتحديد إذا كنت 
وإعط�اء  ال  أم  معه�ا  تتف�ق 
ل�كل  واح�دة  نقط�ة  نفس�ك 

سؤال:
ه�ل تمي�ل إىل اإلعتم�اد ع�ى 
الح�دس )املش�اعر( ب�دالَ من 

املنطق عند إتخاذ أي قرار .
 ه�ل تمي�ل إىل أن تك�ون أكثر 

عاطفة .
يف  كث�رياً  املناقش�ة  تح�ب 
العالقات االجتماعية وتوضيح 

مشاعرك.
بأنك  ه�ل يصف�ك أصدق�اؤك 

ودود وتتميز بالحنان ؟
 هل تستمتع باملشاكل الفكرية 

الصعبة ؟
بمس�اعدة  تس�تمتع  ه�ل 

الناس؟
تحدي�د إذا كانت ه�ذه الجمل 

تتفق معك أم ال :
أنا أميل إىل اإلعتماد عيل املنطق 

بدالً من مش�اعري عند إتخاذ 
القرارات .

أحص�ل عى أع�ى الدرجات يف 
الدراسة عن األخرين .

 أس�تطيع اإلجابة ع�ى الكثري 
من أم�ور املعرف�ة العامة عن 

أصدقائي .
لدي القدرة عى انتقاد شخص 

ما إذا كان يستحق ذلك .
 أن�ا غالباً ال أض�ع عواطفي يف 

االعتبار.

يصفن�ي أصدقائ�ي ب�أن لدي 
شخصية مثقفة.

إذا كنت النتائج إيجابية فأنت 
تفك�ر بقلب�ك  وم�ن املحتمل 
أن تفض�ل أن الصداق�ة، تهتم 
ع�ى  والعواط�ف،  بالح�دس 
األرح�ج تتجن�ب املواجهة من 
خ�الل اإلتف�اق م�ع الن�اس، 
يك�ون لديك مي�ل إىل أن تكون 
أكثر تفاعل عاطفي يف املواقف 
العصبية، األخبار السيئة تؤثر 

يف أدائك يف العمل .
إذا كانت النتائج س�لبية فأنت 
بالقي�ام  وتس�تمتع  تفك�ر، 
بامله�ام الفكرية مث�ل القراءة 
واإلطالع عى الثقافات املختلفة 
. وتس�تخدم عقل�ك إلتخاذ أي 
قرار ب�دالً من عاطفتك، تتميز 
بش�خصية غامضة . تميل إىل 
أن تج�ادل األف�راد اآلخرين يف 
بع�ض الح�االت وتناق�ش كل 

التفاصيل بجدية .

رج�ل من تج�ار الحب�وب يف بغ�داد كان 
ذا ول�ع عظيم برتبي�ة الخي�ل واقتنائها 
. ف�كان يب�ذل الغ�ايل والنفي�س يف رشاء 
مايعجب�ه من الخي�ول العربية األصيلة . 
وكان الرجل يتاجر بالحنطة والش�عري ، 
فيأخذ منها مايقدر عليه يف كل س�نة إىل 
بعض املدن العراقية ، فيبيعه فريبح منه 
اليشء الكثري ، ويعود إىل بغداد يف كل مرة 

ساملا غانما . 
ويف إحدى السنني ، أخذ الرجل مقدارا عظيما 
من الحنطة والش�عري، عى عادته ، فسافر 
بها إىل مدينة املوصل الحدباء. فوجد س�وق 
الحب�وب فيها كاس�دة يف تلك الس�نة، فباع 

الحنطة بثمن بخ�س. وأخذ املال وذهب إىل 
أح�د الخانات ليق�ي فيه ليلت�ه، فرأى يف 
الخان رجال من تجار الخيول، معه حصان 
أصيل، عظيم الشأن، معروف النسب، يريد 
بيعه، فس�اومه عى الثمن حتى اتفق معه 
عى أن يش�رتي منه الحصان بمبلغ يعادل 
ثمن الحنطة التي باعها يف صباح ذلك اليوم 
، وذل�ك من ش�دة اعجاب�ه بذل�ك الحصان 

وتعلّقه به. 
وبقي الرج�ل ينتظر بيع الش�عري ليعود 
إىل مدينته. ولكن س�وق الش�عري أصابه 
من الكس�اد ما أص�اب س�وق الحنطة، 
فانخف�ض س�عره إىل النص�ف، أو الثلث 

عّما كان يتوّق�ع أن يبيعه. فبقي الرجل 
ينتظر تحس�ن حالة الس�وق، وهو خايل 
الوف�اض م�ن امل�ال. فأضط�ر أن يقّدم 
لحصانه بعض الش�عري كل يوم ليتقّوت 
به. واس�تمر الح�ال هكذا أيام�ا طويلة 
، حت�ى قضم الحص�ان كل م�ا كان مع 
الرجل من الشعري. وكان للرجل مسبحة 
كهرم�ان غالي�ة الثم�ن، فباعه�ا وقّرر 
الرجوع إىل بغداد خائبا، مفلس�ا، حريانا 
، أس�فا. وتناق�ل الكث�ريون م�ن الناس 
قّصت�ه مل�ا فيها من عظ�ات وعرب. وقيل 
فيه ))إلْما يعرف تدابريه... حنطته تاكل 

شعريه((.

صــــورة و حــــدث

* هل تعلم أن الَجمل يس�تطيع أن ُيخ�زن ما مقداره 113 لرتا 
من املاء خالل 13 دقيقة.

* هل تعلم أن املعدن الوحيد الذي يكون يف الحالة الس�ائلة عى 
درجة حرارة الُغرفة هو الزئبق.

* هل تعلم أن األخطبوط لديه ثالثة قلوب، وتسعة أدمغة، وأن 
دمه أزرق.

ال�دم  خلي�ة  أن  تعل�م  ه�ل   *
الفردي�ة تس�تغرق ح�وايل 60 
لت�دور دورة كامل�ة يف  ثاني�ة 

الجسم.
* هل تعلم أن الشخص العادي 
يم�يش ط�وال عم�ره مس�افة 
تعادل امليش خمس مرات حول 

العالم.
* هل تعلم أن هناك 100 مليار 
خلية عصبية يف دماغ اإلنسان.

* ه�ل تعل�م أن امل�اء يتجم�د 
بشكل أرسع عندما يكون دافئا وليس باردا.

* هل تعلم أن اإلنس�ان يس�تطيع أن يعيش حوايل شهر بدون 
طعام، لكنه يستطيع أن يعيش أسبوع واحد فقط دون ماء.

* ه�ل تعل�م أن القطط تعيش يف املتوس�ط لح�وايل 12 إىل 15 
سنة.
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أبـــــــراج

مهني�اً: ما تواجهه اليوم هو مجرد تراكمات قديمة لن 
تؤثر يف محيطك املهني، وتتجاوز ذلك براحة تامة

عاطفياً: يفرتض أن تفكر يف االستقرار جدّياً، وخصوصاً أن 
الرشيك املناسب لذلك موجود إىل جانبك

صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إىل تناول كميات كبرية 
من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

مهنياً: تمتاز بأفكار خالقة ج�داً، وتكّثف اتصاالتك، 
وتكّرر املحاوالت وتمارس جميع صالحياتك.

عاطفي�اً: ي�وم خ�اِل م�ن الظ�روف الضاغطة، وتس�ود 
سماءك مع الرشيك أجواء لطيفة ومشّجعة عى التعبري عن 

عواطفك الدفينة.
صحياً: قراراتك الصائبة صحياً تكون دافعاً إىل حث اآلخرين عى 

مجاراتك يف كل ما تقوم به رياضياً.

مهنياً: تت�اح أمامك فرصة ذهبي�ة ال تهدرها بقرار 
طائش ألنك قد تندم الحقاً.

عاطفياً: حان الوقت ملصارحة الحبيب بحقيقة مشاعرك 
فهو يستحق، وينتظر إعالن ذلك عى أحّر من الجمر.

صحي�اً: خّص�ص بع�ض الوقت للرياض�ة عى الرغ�م من كثرة 
انشغاالتك، فأنت بحاجة إليها.

مهنياً: يح�اول بعضهم نصب بع�ض الفخاخ، احذر 
فه�ذا اليوم قد يهّدد برتاجع أو بنزاع وصدام، أو بجدال 

بسبب منافسة أو غرية.
عاطفياً: ال يوّفر لك هذا اليوم األوقات العاطفية التي تتوخى، 
م�ا قد يجع�ل بعض العالق�ات الش�خصية معّق�دة ومتوترة يف 
بعض األحيان. صحياً: استغل الطقس عندما يكون جيداً للقيام 

بالتمارين الرياضية يف الهواء الطلق.

مهنياً: ق�د تخرس رهاناً أو صفق�ة أو عرضاً مغرياً، 
م�ن الواض�ح أن هنالك تعب�اً وإرهاقاً ومس�ؤوليات 

مرتاكمة ومتتالية.
عاطفي�اً: اذا رغب�ت يف ت�رك الرشي�ك، علي�ك ان تصارح�ه 
باألس�باب والدوافع لذلك مراعاة لش�عوره، لكنك لن ترتكه ألنك 
تعشقه. صحياً: إذا كنت تتعثر كثرياً يف خطوات وتخطو خطوات 

ناقصة فاخضع الختبار ترقق العظام.

مهني�اً: يك�ون الجّو إيجابي�اً فأنت تتمّت�ع بقدرات 
معنوي�ة هائلة وش�جاعة وحماس�ة، م�ا يجعل كل 

امورك تتقّدم بخطوات جّبارة
عاطفي�اً: ما زل�ت متهوراً واألق�وال تخرج من�ك من دون 

تفكري ما يزعج الرشيك، فيحاول تجّنبك قدر املستطاع، حذار
صحي�اً: ال تق�م بالعم�ل أكثر م�ن طاقتك، فالجس�م يحتاج إىل 

الراحة والتمدد والنوم بعض اليشء.

مهني�اً: ال تمي�ل  إىل االستس�الم وال تفق�د العزيم�ة 
القوية التي تمّيزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي 

يشّدد عى أهمية الدّقة يف املواعيد.
عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تس�تعيد ح�الوة األيام األوىل من 

العالقة وتعيش أجواء ال تنتىس.
صحي�اً: تكون الظ�روف مالئمة جداً ويرافق النش�اط خطواتك 

وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.

مهنياً: تعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات 
ممي�زة، ف�ال تضي�ع فرص�ة التالق�ي والتفاه�م م�ع 
اآلخرين، وخصوص�ًا بعدما كانت أفكارك مشوش�ة وغري 
متزنة. عاطفياً: عليك تسهيل األمور والتخلّص من العقد بدل 
تأزيمها، واستدراك املواقف الحرجة واإلرساع إىل املعالجة وتلطيف 
األج�واء بدالً ع�ن إثارة الفت�ن والخالفات. صحياً: كث�رة اإلرهاق 
تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت عى نفسك سوف تنهار.

مهنياً: اعتم�د عى ذكائك وحرفيت�ك، الحظ حليفك 
ويفتح أمامك أبواب النجاح والربح املادي.

عاطفي�اً: ش�كوكك يف الحبيب ليس�ت يف محلّه�ا، إمنحه 
بعض الثقة ألنه أهل لها وسيفاجئك يف أمور كثرية.

صحي�اً: قد تجد ح�اًل ملش�كلتك الصحية إذا عرفت كي�ف تتقّيد 
باإلرشادات الطبية املطلوبة منك.

مهني�اً: هذا اليوم قد يهّدد برتاجع أو بنزاع وصدام أو 
بجدال بسبب منافسة او غرية.

عاطفي�اً: تع�رف أوقات�اً عاطفي�ة جميلة واس�تثنائية، 
وتعرف بعض العالقات تحسناً ملموساً.

صحي�اً: أن�ت مفع�م نش�اطاً وحيوي�ة، والفضل يف ذل�ك كثرة 
التمارين الرياضية التي تمارسها.

مهنياً: قد تس�تفيد من حياة مهنية صاخبة اللتقاط 
فرص معينة تفتح أمامك بعض األبواب.

عاطفياً: تطرح مواضيع ش�ائكة تتسبب بجرح مشاعر 
الرشي�ك، وربما يحاول النيل من س�معتك وتش�ويهها أمام 

اآلخرين.
صحي�اً: خف�ف ق�در اإلم�كان م�ن س�اعات العم�ل اإلضافية، 

وخصص املزيد من الوقت لنشاطاتك الرتفيهية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

 ه�و أب�و علم الوراث�ة، وعالم نبات وراهب نمس�اوي أج�رى الكثري 
م�ن التجارب واكتش�ف القوان�ني األساس�ية للوراث�ة. أدت تجاربه 
يف تكاث�ر نب�ات الب�ازالء إىل تطور عل�م الوراثة وكان�ت تجاربه هي 

األس�اس لعل�م الوراث�ة ال�ذي 
يش�هد تقدماً يف عالم اليوم. 
ن�رشت نتائج بح�وث مندل 
وخالص�ة تجارب�ه يف عل�وم 
الوراث�ة ع�ام 1860م إال أن 
أحداً لم يتنبه بسبب اهتمام 
يف  دارون  بنظري�ة  العلم�اء 
حينه�ا إىل أن عثر علماء عى 
التقري�ر ع�ام 1900م وهنا 
عرف فض�ل أبحاثه عى علم 

الوراثة.
كان والداه مزارعني فقريين، 
وكان من�دل طالب�اً فاش�اًل 
مرت�ني  وتق�دم  بالدراس�ة، 

المتح�ان يؤهل�ه لتدري�س الثانوية لكنه فش�ل. ومل�ا كان كثري من 
املدرسني آنذاك كهنة، دخل مندل عام 1843م دير القديس توماس يف 
برون بالنمسا -)برنو اآلن يف تشيكيا(- وعمره يف ذلك الوقت كان25 

عاماً، وأصبح قسيساً.
كان الدير يف ذلك الوقت، مركزاً علمياً باإلضافة إىل كونه مركزاً دينياً؛ 
فالتق�ى مندل بالعديد من العلماء البارزي�ن هناك. ويف عام 1851م، 

ابتعثه الدير لدراسة العلوم والرياضيات يف جامعة فيينا الشهرية.
يف ع�ام 1853م وع�اد إىل الدي�ر، ودّرس عل�م األحي�اء والرياضي�ات 
يف مدرس�ة عليا محلية مدة 14 س�نة. وجاءت ش�هرة مندل العاملية 
م�ن بحوثه الصغرية يف حديق�ة الدير عى نباتات الب�ازالء وزهورها 

وبذورها. انتخب مندل عام 1868م رئيساً للدير.

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

قصة مثل

جناح

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: اح�ذر س�وء التفاه�م او الرتاج�ع املعنوي، 
األجواء معاكس�ة والخصم قوي، ال تخالف القانون 

فقد تثار قضايا مالية دقيقة مع بعض الجهات
عاطفي�اً: توضح أمراً مهم�اً للحبيب كنت تخاف الترصيح 

به، وتفتح أوراقاً أردتها مستورة.
صحي�اً: تعالج مش�كلة صحي�ة طارئة، ويطلب إلي�ك أن تكون 

صاحب إرادة قوية.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
سهله اشلون عندك تجفي االحباب
وتعوف املوده وتنكر …. العرشه

وتسويها بزعل ما نعرف .. االسباب
وخاطرنه عليك تزعله … وتكدره
بطلنه العتب لن ما يفيد … عتاب
الن تنكر بساع وحجيك ….. تغريه
روح وداعة الله وال تدك …. الباب
وغيابك نعرفه بيوم …… ونفرسه

اوديلك رساله ويه الهوى الهاب
وارسملك كلب مجروح من .. قهره
عرفتك ما تحب وبالعشك … جذاب
وكالم الشوك تختاره …. وتسطره
يا خايب ال تأمن للوكت … دوالب
يجيك اليحرك كليبك ….. يحريه

وتجيني ودمعك من الندم …. سجاب
بس الخان كلبي ما ……. اعذره
واليغدرني مره بالية …… اسباب
اسد بيبان كلبي وما ….. اقدره

وال افسح مجال واسمع ….. عتاب
اخاف يلني كلبي وينسه …. غدره
واحلفلك كليبي من السهر … تاب
بعد ما الوم كلبي وال … واسهره

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اخترب نفسك: هل أنت تفكر بقلبك أو بعقلك؟

ا يعرف تدابريه... حنطته تاكل شعريه  إلمْ

العامل مندل
 )الطالب الفاشل(

1903 - توقي�ع االتف�اق النهائ�ي ب�ني الس�لطنة 
العثماني�ة واملاني�ا ملن�ح مجموعة م�ن الرشكات 
امتي�ازا مدته 99 عام�ا ملد خط الحدي�د بني بغداد 

واسطنبول.
روزفل�ت  فرانكل�ني  االمريك�ي  الرئي�س   -  1933
يفرض عى املصارف عطل�ة مدتها اربعة ايام ملنع 
االمريكيني من س�حب امواله�م يف اجواء من الهلع 

بعد انهيار عدد من املصارف.
1946 - رئيس الوزراء الربيطاني ونستون ترششل 
يدي�ن الش�يوعية ويس�تخدم للم�رة االوىل عب�ارة 

“الستار الحديدي”.
1953 - اس�تقالل كمبوديا املحمية الفرنسية منذ 
1863 يف اطار مستعمرة الهند الصينية الفرنسية.

1970 - دخ�ول اتفاقي�ة حظر انتش�ار االس�لحة 
النووية التي وقعتها 178 دولة حيز التنفيذ.

1975 - منظمة الدول املصدرة للنفط )اوبك( تعقد 
اول قمة لها.

1991 - م�رص وس�وريا ودول مجل�س التع�اون 
الخليجي تقر “اعالن دمش�ق” ال�ذي ينص عى ان 
تشكل القوات املرصية والسورية “نواة قوة عربية 
لحف�ظ الس�الم يف الخليج بع�د انس�حاب القوات 

االجنبية منه”.
1991 - العراق يلغي كل االجراءات والقوانني التي 

تتعلق بضم الكويت.
الش�مالية  الكوريت�ني  ب�ني  مفاوض�ات   -  1997

والجنوبية للمرة االوىل منذ 25 عاما.

هـــــل تعلــــــم
أفقي

1نهايات أبيات الشعر o ملس
2منتسب للصحراء o عصا تدق يف األرض لتثبيت يشء

3مسابقات o نصف عامل
4فرق�ة موس�يقية غربي�ة س�ويدية كان�ت نش�طة يف 

السبعينيات o ضجيج
5“إىل...” مع ضمري الغائب o اسم علم يشبه اسم بلد

6حار o عاصمة حرضموت يف اليمن
7مرتفع o عكس اشرتى

8نصف موعد o ذنوب o نصف داخل
9ثالثة حروف من أديب o ثلثا ثوب o كالم

10متقدم يف العمر o واسع
 رأيس

1ال يسمع o أغرى وقرب
2من أفالم عبد الحليم وشادية

3اضحيات o بحر واسع
4وىف بما وعده o نصف باهر

5من قبائل العرب يف املدينة املنورة o سباق طويل
6يفيض خريه وكرمه o أظهر عيوبا

7تراءت له أشياء لم توجد
8معاناة يف الحياة o صاف وأصيل

9متوازن o صوت مرتفع يصم اآلذان
10إما كذا أو كذا o أعى قمم أوروبا
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بمقدار 444 مليار دوالر 

بمقدار 444 مليار دوالر 

أصحاب آيفون قد يحصلون على 
نصف مليار دوالر

عـين على العالم

معلومة طبية

مالك�ي  بع�ض  يحص�ل  ق�د 
هواتف »آيفون« عىل 25 دوالر 
من رشك�ة »أب�ل« األمريكية، 
دف�ع  ع�ىل  وافق�ت  أن  بع�د 
تسويات مالية تصل إىل نصف 
»أب�ل«  أب�دت  دوالر.  ملي�ار 
اس�تعدادها لدف�ع تعويضات 
ت�راوح م�ن 310 ملي�ون إىل 
500 ملي�ون دوالر، م�ن أجل 
إغ�اق مل�ف القضي�ة، الت�ي 
تع�ود إىل ع�ام 2017، املتهمة 
فيه�ا بتعم�د إبط�اء نم�اذج 
قديمة من هوات�ف »آيفون«، 
لكي تج�ر عمائها عىل رشاء 
وتحقي�ق  حديث�ة،  ط�رازات 
املكاس�ب. وما دفع »عماقة 
عىل  األمريكية«  التكنولوجي�ا 
دف�ع تل�ك التس�ويات املالي�ة 
الضخمة، بعدما اضطر العديد 
م�ن مس�تخدميها إىل إنف�اق 
مئات الدوالرات، لرشاء هواتف 
»آيفون« جديدة، يف الوقت الذي 
لم تكش�ف »أبل« رصاحة عن 
الس�بب وراء إبطاء بطاريات 

وق�ال  القديم�ة.  الهوات�ف 
املستخدمون وقتها، يف قضية 
»تعمد إبطاء البطاريات«، إنه 
ل�و كان�ت »أب�ل« أبلغتهم أن 
الحل ملشكلتهم يكمن يف رشاء 
بطاري�ات جدي�دة، مل�ا كانوا 

اشروا هواتف جديدة.
وس�يحصل أصح�اب هواتف 
»آيفون«، الذين تم تس�ميتهم 
يف الدع�وى الجماعي�ة، ع�ىل 
3500 دوالر  م�ا يق�رب م�ن 
لكل واحد منهم، بينما س�يتم 
توزي�ع م�ا تبق�ى م�ن أموال 
التس�وية عىل مالكي طرازات 
هواتف »آيف�ون 6« و«آيفون 
6 إس« و«آيفون 7« و«آيفون 
يس�توفون  الذي�ن  إي«،  إس 
رشوط األهلية املتعلقة بنظام 
التش�غيل لديه�م. ويمكن أن 
يزيد أو ينقص مبلغ 25 دوالر، 
اعتم�ادا ع�ىل ع�دد املطالبات 
رس�وم  وأي  املرفوع�ة، 
ومرصوف�ات قانونية إضافية 

أقرتها املحكمة.

 RSA 2020 مؤتم�ر  خ�ال 
التقن�ي كش�ف خ�راء م�ن 
املتخصص�ة   ESET رشك�ة 
املعلومات ع�ن وجود  بأم�ن 
ته�دد  ق�د  برمجي�ة  ثغ�رة 
ماي�ن  وأم�ان  خصوصي�ة 
األجه�زة اإللكروني�ة ح�ول 

العالم.
وأش�ار الخ�راء إىل أن الثغرة 
الت�ي أطلق�وا عليه�ا  اس�م 
Kr00k ق�د تس�تغل من قبل 
ماي�ن  الخ�راق  الهاك�رز 
اللوحية  والحواسب  الهواتف 
م�ن  بمعالج�ات  امل�زودة 
yC و  Broadcom  رشكت�ي

press، وق�د تس�اعدهم عىل 
التجس�س عىل بيانات حركة 
اإلنرنت من وإىل تلك األجهزة 
 WiyFi عند اتصالها بشبكات
. وتتضمن البيانات معلومات 
اإللكروني�ة  املواق�ع  ع�ن 
أو يتصفحها  الت�ي يزوره�ا 
ومعلوم�ات  املس�تخدمون، 
ع�ن رس�ائلهم اإللكروني�ة، 

واالتص�االت الت�ي يجرونه�ا 
عر التطبيقات أو املواقع.

خب�ر يحذر م�ن اس�تخدام 
املنزلي�ة  املس�اعدات 
إىل  الخ�راء  الذكية!ويش�ر 
أن الثغ�رة املذكورة تؤثر عىل 
األجه�زة املتصل�ة بش�بكات 
WiyFi التي تستخدم تقنيات  
WPA2yو WPA2yPersonal

ويمك�ن   ،Enterprise WiFi
األجهزة  الخراق  اس�تغالها 
يف حال املخرق متصا بنفس 
بجه�از  املتصل�ة  الش�بكة 

الضحية.
وم�ن أبرز األجه�زة املعرضة 
لخط�ر Kr00k ه�ي أجه�زة 
 iPhone مث�ل  آب�ل  رشك�ة 
إضاف�ة   ،Macو  iPadو
التي تطلقها   Nexus لهواتف 
Galaxy من  غوغل، وهواتف 
yX وهوات�ف  سامس�ونغ، 

ومس�اعدات   ،aomi Redmi
م�ن  الذكي�ة  املنزلي�ة   Echo

.Amazon رشكة

ــا  ضعيف ..ومنهارين ..وكتري  ــع يلي ّعم منرق فيه كلنا أملن بهالوض
من أحالمنا تكّسرت قدام عيونا...بس برغم كل الظروف الزم نالقي 
ــرق حتى يبقوا والدنا معلقني بالوطن )اكيد مش الزعماء( ...ناس  ط
ــس بيبقى الوطن.. ــي إلو وقت وبيخلص.. ب بتجي وبرتوح.. وكل ش

حننا خسرنا بلكي هين بيكسبوا.

ــلطة  ــط صراعات الس ــخارت  )العراق الدولة( يغيب وس ــر بالس تقري
ــراء احلرب،  ــت، وتغّول أم ــالح املنفل ــوذ، وخيتنق يف موج الس والنف
ــن عملوا لتحويل  ــي الدول، وكل الذي ــي، وعّراب ــة املال السياس وَخَزَن

العراق لدولة فاشلة.
العراق على طاولة اجملتمع الدولي

وهذا الصمت لن يطول..
وامنا هو اهلدوء تتبعه العاصفة..

فاجأ الفنان، عايص الحاني، الجمهور بالحديث 
عن أصوله غ�ر اللبنانية خال حديثه يف برنامج 
»ه�ذا أن�ا« ال�ذي ُيعرض عىل شاش�ة قن�اة »أبو 
ظب�ي«.. حي�ث أوضح رداً عىل س�ؤال عن س�بب 
حبه الكبر للفلكل�ور العراقي، وإظهاره له يف عدد 
م�ن أعماله، أنه قّدم يف بداي�ة حياته الفنية 

يف أوائل التس�عينات اللون العراقي، وتعاون مع ش�عراء 
عراقين وغنى اللهجة العراقية ألنه نش�أ يف منزٍل يحب 

هذا اللون. 
وحن اس�تفرس عن تعلّق عائلته بهذا اللون، تم إخباره 
ب�أن عائلة الحاني تع�ود يف أصولها إىل الع�راق قبل أن 

تنتقل للعيش يف لبنان.

 
                 

أما آن وقت التغيري

عر تاريخنا الطويل، وعىل صفحاته املغس�ولة بالدماء والرماح 
والس�يوف، وقراءة رسيعة ملس�رة املئات من السنن وما رافقها 
من إزهاق لألرواح، يقف املرء تكتنفه الحرة والدهشة، وينتصب 
السؤال كبرا عىل شفتيه مستفرسا عن رس التاريخ الدموي الذي 

توارثناه جيا بعد جيل، ومرحلة بعد مرحلة.
يطل�ق املرء بع�د كل هذا ال�ركام الهائ�ل من املوت س�ؤاال بريئا 
س�اذجا: أما آن األوان أن نس�تبدل لعبة امل�وت بلعبة الحياة؟ أما 
آن األوان أن نزي�ح الرم�ح الرديني ونضع مكانه باقة من الورد؟ 
ألم يحن الوقت الستبدال منظومتنا الفكرية القائمة عىل األحقاد 
والضغائ�ن والدس�ائس بمنظومة أخرى قوامه�ا األلفة واملحبة 
والتعاون املش�رك؟ أليس من الغباء التمس�ك بنهج الدم وكل ما 
أفرزه هذا النه�ج من املصائب والويات التي طالت الجميع، وما 
تمخ�ض عن هذا الدرب امليلء بالعث�رات اىل منهج آخر لم نجربه 
يوما؟ ملاذا كل هذا الكره للحياة وعر مس�رة تاريخية استمرت 
آالف السنن؟ ملاذا يكون االعتقاد بأن الحياة ال تخرج إال من رحم 

الحروب؟
أطفالن�ا يتعلمون ثقافة الحرب، والكب�ار يصفقون اىل أطفالهم 
إذا م�ا أنش�د أحدهم قصيدة لعنرة العبيس وهو يش�هر س�يفه 
امللط�خ بنزيف الثأر ويحصد الرق�اب، دون ان نعلم أطفالنا يوما 

قصائد العواطف النقية وشعر النوايا العاشقة للخر.
كنا نس�مع من الكبار بأن الرجولة تفق�د قيمتها إذا تنصلت من 
معانقة الخنجر، وأن الش�جاعة تمس�خ اىل ذل وهوان إذا فارقت 
الطلق�ة، وإذا لم تكن ذئبا أكلت�ك الذئاب، وعىل وفق هذه الثقافة 
املدمرة، خرج األطفال قابضن عىل الساح، وهرول الرجال وهم 
يطلق�ون الرصاص ابتهاجا بالتمس�ك برجولتهم واملفاخرة بها، 
وم�ع اس�تمرار هذه اللعبة الس�مجة بقينا ننظ�ر اىل الحياة 
م�ن فوهة البندقية، ال من خال أبواب املعرفة الواس�عة، 
والس�عي الحثيث يف مجال العلوم، وأصبح كل واحد منا 
يس�عى اىل اس�تيعاب أخاق وصفات الذئب وتطبيقها 
عىل س�لوكه اليومي خوفا من أن تأكله الذئاب فيكون 

بذلك عارا عىل أهله وعشرته.
من يخاف من االقراب اىل التاريخ البعيد، عليه االقراب 
من التاريخ الحديث، وينطلق من الحرب الكونية األوىل، 
ويحيص ع�دد الحروب التي خضناه�ا يف عموم املنطقة، 
وكم أكل�ت هذه الحروب م�ن رجالنا وش�بابنا وأطفالنا، 

وكم خلفت من األيتام واألرامل واملعاقن.
أتحدث هنا عن تاريخ، وعن قوم ينتمون اىل أرض ولغة 
ومشركات، وعن رضورة الخروج من طريق 
اىل طري�ق، والقف�ز م�ن حال�ة اىل حالة 
أخ�رى، فاالس�تمرار يف دفن رؤوس�نا 
بال�راب ال يمنحنا فرص�ة الوقوف، 
وال يوصلن�ا اىل قل�ب الحي�اة، وال 
يجعلن�ا نفك�ر بطريق�ة تختلف 
عن تفك�ر الذئ�اب، فالذئاب ال 
تخلق حياة ح�رة كريمة قائمة 

عىل العدل واالنصاف.
إىل اللقاء...

نرشت الفنانة، ش�مس الكويتية، صورة جديدة لها 
باملقل�وب، وعلقت كاتبة: »ش�يزوفرينيا إس�أل كل 
يش معك�وس كل يش مقل�وب الالبوم املرصي فعاً 

مفاجأة سنافري وحشتوني  من غر كورونا«.
وتناق�ل رواد مواق�ع التواص�ل الص�ورة »املقلوبة« 
ليكتشفوا أن الفنانة شمس تروج ألغنيتها الجديدة 
والت�ي تحمل عنوان »ش�يزوفرينيا« ع�ىل طريقتها 

الخاصة، وذلك عر حسابها عىل انستغرام.
وأثارت ش�مس الجدل من جدي�د بفيديو نرشته مع 
شاب عراقي باألحضان وتبادل القبات أمام املاين، 
األم�ر الذي ع�ّده الكثر من النش�طاء تج�اوزا غر 

مقبول لفتاة كويتية من مجتمع محافظ.
حيث أحدثت الفنانة ش�مس الكويتية ضّجة عارمة 
قب�ل مغادرتها الع�راق،  بعد إتمام حفله�ا الغنائي 
هناك، إْذ كان يف وداعها خبر التجميل عىل إسماعيل 
ال�ذي عم�ل عىل تصمي�م إطالتها يف الحف�ل، وكان 
بينهم�ا حف�اوة يف مقابلتهم�ا، إضاف�ة إىل القبات 

واألحض�ان بينهم�ا، م�ا أوق�ع ش�مس الكويتية يف 
مرمى االنتقادات من قبل جمهورها.

وأظه�ر مقطع فيدي�و تداولت�ه الحس�ابات الفنية 
املهتمة باملش�اهر تواجد ش�مس الكويتية برفقة 

خب�ر التجميل يضمه�ا بن يدي�ه ويقبلها قبل 
أن يتب�ادال كلمات املعاتبة ث�م وصفها بعدها 
بكلم�ة »حيات�ي«، فيما قالت ل�ه »حبيبي«، 

وتواعدا بلقاء آخر.
وعادة ما يتس�بب سلوك شمس الكويتية يف 
إثارة الج�دل يف كل مرة تظهر فيها حتى لو 
كان لقاء تلفزيوني، وق�ال املتابعون إنه لو 
كان زوجه�ا ملا فعلت ذلك، فيما قال البعض 
إنه�ا س�تخرج بفتوى ت�رر لها م�ا فعلته، 

فج�اء يف تعلي�ق أحدهم كما لس�ع الدبور ما 
نصه:«بك�را تنزل فتوى بأن�ه ليس هناك دليل 

واحد من القرآن يحرم ض�م الرجل الغريب، يا 
هاتويل دليل بالنص والحرف الواحد أتحداكم«.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

رّدت النجمة ياسمن عبد العزيز عىل شقيقها 
وائ�ل عبد العزي�ز بعد مهاجمتها عر حس�ابه 
الش�خيص ع�ىل »فيس�بوك«، بس�بب صوره�ا 
والعاقة التي تجمعه�ا بالفنان أحمد العويض.
ون�رشت ياس�من صورة جدي�دة عر حس�ابها 
الشخيص عىل »انس�تقرام« تجمعها بالفنان أحمد 
الع�ويض، وعلقت عليه�ا قائلة: »بحب�ك يا أحمد«، 
فيما قام أيًضا العويض بنرش الصورة نفسها وعلّق 
عليه�ا ب�«بحب�ك يا ياس�من«.. ما فعل�ه العويض 
وياس�من ه�و رّد اعتب�ار لهما بعد حديث ش�قيق 
األخرة، كم�ا أنه اعراًفا رس�مًيا باالرتباط بينهما 
بعد حال�ة الجدل خال الف�رة املاضية. وكان وائل 
عبد العزيز، ش�قيق الفنانة ياس�من عب�د العزيز، 

أغلق حسابه الرسمي عىل »فيسبوك«، بعد الهجوم 
القايس الذي ناله عقب رسالته لياسمن والتي جاء 

فيها: »بيص يا ياس�من يا عب�د العزيز 
ي�ا أخت�ي، أن�ا معاك�ي ويف ضهرك 

من وأنتي صغرة ش�يلت مشاكل 
كت�ًر بس�ببك من وأنت�ي عيلة 

صغ�رة، بداية من مش�اكلك 
م�ع الش�اعر وب�رادة وأنت�ي 
عارفة إن أنا أتأذيت فيها إزاي 

وقضي�ة الش�غاالت مؤخرًا غر 
قضي�ة الرضب ال�يل كانت بينك 

وبن بنت هشام سليم املمثلة اليل 
لبستيها التورتة يف وشها«.

لإلنت�اج  »العن�ود«  رشك�ة  احتفل�ت 
الفن�ي، يف صاالت »فوكس س�ينما« يف 
»النخيل م�ول« جزي�رة النخلة- بدبي 
بافتت�اح فيلمه�ا الكومي�دي املنتظ�ر 
نج�وم  بحض�ور  الخمي�س«،  »بع�د 
وأبط�ال الفيلم ونخبة م�ن أبرز نجوم 
الفن واإلعام يف الوط�ن العربي بينهم 
س�وزان نج�م الدي�ن، ماه�ر صليبي، 
م�ازن الناط�ور، رنا األبي�ض، عبدالله 
الجمري، عيل التميمي، أوتار، ش�يخة 

البحريني�ة وملك�ة جم�ال الس�ياحة 
»مريام السويدي«، وملكة جمال العرب 
»فريال الزياري وملكة جمال اإلمارات 
الجزائرية  الشاميس«، واملمثلة  »فطيم 
»أمينة وسام، أما اإلعاميون »ميسون 
أب�و ع�زام«، »حس�ن الش�يخ وعمار 
ش�هاب، ونقيب املحامي�ن االماراتين 
املستشار زايد الشامي، ورجل االعمال 
صهيب الش�يخ، وآخرين م�ن الوجوه 

املعروفة. 

ياسمين عبد 
العزيز وأحمد 

العوضي يعلنان 
حبهما

»بعد الخميس« ينطلق في السينما 
اإلماراتية والسعودية

شوّقت الفنانة، لطيفة التونسية ،الجمهور ألغنيتها الجديدة 
»كن جميا« من البومها الجديد »أقوى واحدة«.

وكتبت لطيفة عىل حسابها الخاص عىل احد مواقع التواصل 
االجتماع�ي: »كن جمياً ت�رى الوچود جميا اس�تنوا اغنية 
كن چميا من البوم أقوى واحدة بكرة الس�اعة ٥ عىل قناتي 
الرسمية عىل اليوتيوب كلمات الشاعر إيليا ابو مايض الحان 

وتوزيع اسام صري«.
يش�ار إىل أن األلب�وم يض�م 14 أغنية تعاون�ت فيها مع عدد 
كب�ر من الش�عراء وامللحنن واملوزعن م�ن أجيال مختلفة، 
وم�ن أبرز األس�ماء التى تعاونت معها لطيفة عىل مس�توى 
التلح�ن والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد 
س�عد، مدين، مونتى، إسام صرى، حسام سعيد ومحمدى، 

ومحمود أنور، إضافة إىل مهندس الصوت يارس أنور.

ضجت مواقع التواصل االجتماعي بفيديو 
م�ن إح�دى حف�ات الفنان�ة اللبنانية، 
هيف�اء وهبي، يظهر في�ه أحد املعجبن 
به�ا وهو يجثو عىل ركبتي�ه أمامها عىل 
املرسح، حيث أنه وق�ف أمامها وأهداها 
وردة، ث�م جذبها من ذراعها، فس�محت 

له بالصع�ود إىل املرسح، رغ�م اعراضه 
م�ن قب رجال األمن، إال أنها حن بادرت 
بالسؤال عن اس�مه، لم ُيجبها، فعلقت: 
»نسيت إسمك«؟.. لكنه احتضنها وركع 
عىل ركبتيه أمامها، فشكرته عىل الوردة 
الت�ي قدمها له�ا، وطلبت من�ه مغادرة 

املرسح برفق، دون أن تسمح له 
بحمل املذي�اع الذي طلبه ليقول 
ش�يئاً بق�ي يف رّسه، إال أن رواد 

مواق�ع التواصل ف�رسوا ركوعه 
أمامه�ا بأنه كان يريد طلب يدها 

للزواج أمام العلن.

ثغرة تهدد خصوصية ماليين الهواتف 
حول العالم

لطيفة تشوق الجمهور 
لـ«كن جميال«

يجمع نخبة من النجوم العرب

عاصي الحالني يفاجئ الجمهور بأصوله 
العراقية

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

شمس تروج ألغنيتها الجديدة »شيزوفرينيا« 
بالمقلوب 

معجب يجثو أمام هيفاء وهبي على المسرح

سجلت الفنانة، روبي، ثاث أغنيات 
رومانسية س�تقدمها تباعاً بشكٍل 
منفرد، وهي تفاضل بينها لطرح 
إحداها خال عي�د الربيع املقبل. 
علم�اً أنها ق�ررت ط�رح أغنيات 
منف�ردة عىل ف�رات متباعدة بداًل 

من تقديم ألبوم كامل
ويف التمثي�ل، تس�تمر روب�ي بتصوي�ر 
دورها خال أحداث فيلم »كرة والجن« 
املأخ�وذ ع�ن رواي�ة للكات�ب أحم�د م�راد تحمل 
اإلسم نفسه، والذي ُتجّس�د فيه دور زوجة كريم 
عبدالعزي�ز، وتتع�رض ألزم�ة كبرة ستكش�ف 
تباع�اً مع أح�داث الفيل�م ال�ذي يجمعهما يف 
بطولته مع أحمد عز. علماً أنها تعاقدت عىل 
فيلم�ن جديدي�ن تتكتم ع�ىل تفاصيلهما 

حتى الساعة.

روبي تسجل ثالث أغنيات 
لتقديمهن منفردات


