
بغداد/ الزوراء:
علي  محملد  الخارجيلة،  وزيلر  اعللن 
الحكيم، امس السبت، أن نظريه املرصي، 
سلامح شلكري، سليزور بغلداد اليوم 
االحد.وقلال الحكيلم يف تغريلدة له عىل 
تويرت، “نسلتقبل الوزير سامح شكري، 

وزير خارجية جمهورية مرص العربية، 
اليوم يف بغداد حامال رسلالة من الرئيس 
عبلد الفتلاح السلييس اىل الرئيس برهم 
صالح”.وأضلاف “نجري معه مباحثات 
ثنائية حلول تطوير العالقلات العراقية 

املرصية وشؤون املنطقة”.

بغداد/ الزوراء:
دعلت مديرية املرور العامة املواطنني اىل 
مراجعة مواقع التسجيل لتسلم لوحات 
املركبات والسنويات فقط املنجزة منها.

وقاللت املديرية، يف بيان: “عىل املواطنني 
لغلرض  التسلجيل  مواقلع  مراجعلة 
املركبلات او سلنويات  تسللم لوحلات 
املركبات فقلط واملنجزة منهلا يف بغداد 

واملحالفظات”.وشلددت املديريلة علىل 
وارتلداء  التحوطلات  “اخلذ  رضورة 
الكماملات والكفلوف، وعلدم التسلبب 
بأي زخم حفاظا عىل سلالمة الجميع”.

واعلنت مديرية امللرور العامة، يف الل29 
ملن شلباط امللايض، تعليلق العملل يف 
مواقع التسجيل يف عموم العراق للوقاية 

من “فريوس كورونا”.

عمان/ الزوراء:
نفلت رشكة الخطوط الجوية امللكية 
األردنيلة األنباء التلي نرشتها بعض 
املواقع اإلخباريلة والتي تحدثت عن 
تعليق الرشكلة لرحالتها الجوية بني 
عملان وبغداد.وقال مديلر امللكية يف 
العلراق، عبدالله الزيلود، يف بيان: ان 
“رحلالت الرشكلة بلني العاصمتلني 
األردنية والعراقية ال تزال مستمرة”. 
خلالل  يجلري  “ملا  أن  إىل  مشلريا 
هلذه الفرتة هلو فقط إلغلاء لبعض 

الرحلالت الجوية إىل بغلداد وعدد من 
الوجهلات األخلرى ألسلباب تتعللق 
بضعلف الطلب من قبل املسلافرين، 
وتراجع حركة السفر اقليميا ودوليا 
يف ضوء انتشلار فايلروس كورونا”.
ودعا الزيود “الرشكات واملسلافرين 
الراغبلني باالستفسلار علن حركلة 
النقل الجوي بني االردن والعراق ،واىل 
مختلف املطارات العاملية األخرى، اىل 
مراجعة اي ملن مكاتبها املنترشة يف 

العراق”.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلنلت إيران اغتيلال القيادي يف الحرس 
يف  دبرييلان،  فرهلاد  العميلد  الثلوري، 
بالعاصملة  زينلب  السليدة  منطقلة 
السورية دمشق.ووفقا ملا نرشته وكالة 
أنبلاء “فلارس” اإليرانيلة، تلم اغتيلال 
دبرييان دون ذكر أي تفاصيل عن عملية 

االغتيلال أو الجهلة املسؤولة.وأشلارت 
الوكالة إىل أن دبرييان كان مسلؤوال عن 
منطقة السيدة زينب بدمشق، كما كان 
مسلؤوال عن قيادة العمليات العسكرية 
يف مدينلة تدمر السلورية أثنلاء معارك 
الجيش السلوري الستعادتها من تنظيم 

“داعش”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تجاوزعدد املصابلني بفريوس كورونا 
حلول العالم املئلة ألف شلخص، وتم 
تسلجيل أكثر3400 حاللة وفاة يف 92 
دولة ومنطقة، فيما سلجلت أسلواق 
املال العاملية يف نيويورك وفرانكفورت 
ولنلدن  وميالنلو  ومدريلد  وباريلس 
اآلسليوية،  نظرياتهلا  كملا  تراجعلا، 

املصابلني  تجلاوز علدد  تزامنلا ملع 
بفلريوس كورونلا املسلتجد املئة ألف 
شلخص، ما يؤكد الخشية من عواقب 
اقتصادية علىل املدى الطويل يف جميع 
أنحلاء العالم.وأعلنلت الصلني، امس 
السلبت، 28 حاللة وفاة جديلدة جراء 
الفلريوس ليصل إجمايل علدد الوفّيات 
إىل 3070 يف البلالد، ملع ارتفاع يف عدد 

مقاطعلة  خلارج  الجديلدة  الحلاالت 
هوباي )وسلط( حيث ظهر الفريوس 
للمرة األوىل يف كانون األول/ديسلمرب.

وال يمكلن تفلادي تفلي امللرض، إال 
أنه تلّم احتواؤه يف الصلني يف مقاطعة 
هوبلاي بؤرة امللرض، بفضلل فرض 
حجلر صحلي علىل نحلو 56 مليلون 
شلخص منلذ أواخلر كانلون الثاني/

يناير.ومنلذ أسلابيع علدة، ينخفلض 
املسلّجلة  الجديلدة  اإلصابلات  علدد 
يومياً. وُسلّجلت 74 إصابلة جديدة يف 
هوباي يف السلاعات األربع والعرشين 
األخلرية، وهو العلدد األدنى منذ اتخاذ 
تدابلري الحجلر يف املقاطعة، بحسلب 
هوبلاي  يف  الصينية.لكلن  السللطات 
هناك 24 شلخصاً انتقلل إليهم املرض 

خارج املقاطعة، ما يثري الخشلية من 
احتمال ارتفلاع جديد يف عدد املصابني 
يف الصني.وأملحت الحكومة إىل احتمال 
إعلادة فتلح املنطقلة يف وقلت يواجه 
احتجلاج  الشليوعي موجلة  النظلام 
غري اعتيادية علىل خلفية نقص املواد 

الغذائية لدى السكان املعزولني.

الزوراء / يوسف سلملان
يواصلل رئيلس الجمهورية، برهم 
الكتلل  ملع  مشلاوراته  صاللح، 
السياسلية لحسلم مللف تشلكيل 
الحكوملة الجديدة، بدال عن محمد 
علالوي الذي قلدم اعتذارا رسلميا 
لعلدم تمكنه من تشلكيل الكابينة 
الوزارية الجديدة، فيما اكد تحالف 
الفتح اسلتمرار الحوارات لالتفاق 
علىل ترشليح شلخصية مضمونة 
التصويلت داخلل الربمللان ملنصب 
رئيلس اللوزراء املكللف بتشلكيل 
الحكومة. وقال النائب عن التحالف، 

فاضل الفتلالوي، لل« الزوراء »: ان  
» الكتلل السياسلية مازالت تجري 
حواراتهلا ويجري اآلن االتفاق عىل 
شلخصية معينة من اجل تقديمها 
اىل رئيلس الجمهوريلة ملن اجلل 
تكليفها ». مشلريا اىل ان  » التوافق 
سليحصل من جميع األطراف قبل 
الجمهورية  لرئاسة  املرشح  تقديم 
».وأضلاف ان » القلوى الشليعية 
املوقلف،  صعوبلة  تلدرك  عموملا 
خاصة ان عدم تمرير عالوي شكل 
منعطفا خطريا، وعىل اثر ذلك فإن 
الكتل ستعرض مرشحها عىل باقي 

األطراف السنية والكردية من اجل 
االتفاق عىل تسلمه منصب رئاسة 
اللوزراء ». مبينلا ان » الشلخصية 
التلي سلتأتي خلفا لعالوي سليتم 
ترشيحها من بني الشخصيات التي 
طرحلت سلابقا، اضافلة اىل ادراج 
بعلض األسلماء الجديلدة التي لم 
تطرح سابقا للرتشيح ».واوضح » 
ما زالت الحوارات متواصلة لالتفاق 
عىل شلخصية مضمونة التصويت 
داخلل الربمللان لحسلم امرها قبل 
انقضلاء املهلة الدسلتورية الل 15 
يوما ».لكن  كتلة تحالف سلائرون 

النيابيلة ، قالت ان األسماء التي يتم 
تداولها حاليا للرتشليح اىل منصب 
رئيس اللوزراء لن تكلف بتشلكيل 
الحكومة املؤقتة. وذكر النائب عن 
التحالف، محمد الغزي، يف ترصيح 
صحفللي ان » املفاوضات مازالت 
قائمة بني الكتل السياسية ورئيس 
الجمهوريلة، برهم صالح، الختيار 
شلخصيلة غلري جدليلة تحظلى 
باملقبولية الوطنية وتحقق مطالب 
املتظاهرين ». مشلريا اىل استمرار 
االجتماعات املشرتكة لقادة وممثي 
اختيلار  السياسلية حلول  الكتلل 

املرشح االفضل.واضاف ان » اغلب 
األسلماء التي يتلم تداولهلا حاليا 
للرتشيح ملنصب رئاسة الوزراء، لن 
تكلف بتشلكيل الحكومة املؤقتة». 
مبينلا ان » رئيلس اللوزراء املكلف 
يجب ان يكون  مستقال وبعيدا عن 
األحزاب السياسية، ويعد بالتهيئة 
إلجلراء انتخابلات مبكلرة، وكذلك 
قلادرا علىل فلرض األمن وسللطة 
القانلون يف البللد، وتلبيلة مطالب 
اصالحلات  بتحقيلق  املتظاهريلن 

جذرية حقيقية ».

الفتح لـ          : مجيع األطراف ستتوافق على تسمية رئيس الوزراء املـُكلف 
قبل تقدميـه لرئاسة اجلمهورية

سائرون يلّوح برتشيح شخصية جديدة غري األمساء املتداولة حاليـا

الرياض/ متابعة الزوراء:
احتجلزت السلعودية اثنلني ملن كبلار أفلراد األرسة 
الحاكمة، وهملا األمري أحمد بن عبد العزيز، الشلقيق 
األصغلر للملك سللمان، واألملري محمد بلن نايف، ابن 
شلقيق العاهل السلعودي، وذلك حسبما قال مصدران 
مطلعان عىل األمر.وأفاد تقرير نرشته وكالة “رويرتز”، 
بأن امللك سلمان بن عبد العزيز، وقع شخصيا عىل أمر 
اعتقال األمريين محمد بن نايف وأحمد بن عبد العزيز، 
اللذين اتهمتهما السللطات السعودية بالخيانة.ونقلت 
الوكاللة عن مصلدر إقليمي قولله إن ويل العهد محمد 
بن سلمان “اتهم املعتقلني الثالثة، األمري أحمد بن عبد 
العزيز واألمري محمد بن نايف ونجله، بإجراء اتصاالت 

ملع القوى األجنبيلة، بما يف ذللك األمريكيني وغريهم، 
للقيلام بانقالب”.وأضاف املصدر أن بن سللمان “عزز 
بهذه االعتقاالت، قبضته الكاملة عىل السلطة، وانتهى 
من التطهري”. مشلريا إىل أنه لن يسلتمر أي منافسلني 
يف تحدي نجاحله للوصول إىل العرش.ونقلت “رويرتز” 
عن مصادر قولها، يف وقت سلابق، إن األمري أحمد كان 
واحلدا من ثالثة أعضاء فقلط يف مجلس املبايعة، الذي 
يتألف من كبار أفراد عائلة آل سعود، من الذين عارضوا 
أن يصبح محمد بن سللمان وليا للعهد يف 2017.ولفت 
املصدر اإلقليمي إىل أن امللك سلمان وافق عىل االعتقاالت 
األخرية، وقلال إن “امللك وقع عىل االعتقاالت”. مضيفا 

أن “امللك يف حالة عقلية وبدنية سليمة”.

بغداد/ الزوراء:
وصللت اىل مدينلة السلليمانية اجهلزة متطلورة 
للكشلف املبكر عن فريوس كورونا، فيما اصدرت 
محافظلة اربيلل قلرارات جديلدة للوقايلة ملن 
الفريوس.وقال ممثل مؤسسة صحة البيشمركة، 
دلشلاد كمال، يف ترصيح صحفي: ان غرفة تجارة 
بتوفلري اجهلزة  السلليمانية اسلتجابت لطلبنلا 
الكشلف املبكر عن كورونا. موضحلا: ان االجهزة 
وصلت من املانيا وتسلتطيع الكشف عن فايروس 
كورونا خالل مدة قصرية بشكل ال يحتاج اىل ابقاء 
املشلتبه بإصابته بكورونلا يف الحجر الصحي ملدة 
14 يوما.واضلاف: ان تكلفلة الجهلاز الواحد 80 

دوالرا. مؤكلدا: ان الفحلص علرب الجهلاز الجديد 
سليبدأ ملن اليلوم االحد.ويف سلياق اخلر، اعلنت 
محافظلة اربيل اصدار قلرارات علدة للوقاية من 
فلريوس كورونا.وذكرت املحافظلة، يف بيان تلقت 
“الزوراء” نسلخة منه: ان القرارت تتضمن اغالق 
كلل الصالونات النسائية ومراكز التجميل واماكن 
تناول املرشوبات الكحولية “ البارات”، فضلال عن 
اغالق كل اماكن العاب اآلطفال والقاعات املغاقة 
“ان  ايضاً”.واضافلت  واملوالت  العامة  والحدائق 
مدة االغالق من 8/3/2020 ولغايلة 1/4/2020 
، ويمكن تمديد القلرار اذا اقتىض االمر ، داعية اىل 

االلتزام بالتعليمات”.

البناء لـ          : أمساء عديدة طرحت لرئاسة احلكومة.. واجلماعة اإلسالمية ترجح مترير امُلكلف املقبل
حراك نيابي للضغط على القادة السياسيني الختيار مرشح شاب لرئاسة الوزراء

الزوراء/ حسني فالح:
كشلف تحالف البنلاء عن وجلود حراك 
نيابلي داخلل مجللس النلواب للضغط 
عىل القادة السياسليني الختيار مرشلح 
شاب لرئاسة الوزراء، وفيما اعلن طرح 
اسماء عديدة لرئاسة الحكومة، رجحت 
كتلة الجماعة االسلالمية الكردسلتانية 
تمرير املكلف املقبلل بسهولة يف الربملان 

عىل عكس محمد توفيق عالوي.
وقال النائلب عن تحالف البنلاء، محمد 
البلداوي، يف حديث لل”الزوراء”: ان هناك 
مجموعة من النواب الشباب تبنوا تشكيل 
شبه جبهة داخل مجلس النواب للضغط 
عىل القادة السياسليني من اجل ترشيح 
شلخصية من الشباب لرئاسلة الوزراء. 
الفتا اىل: ان هلؤالء النواب اجروا لقاءات 

عديدة ملع بعض الزعامات السياسلية 
الكتلل  ان  فكرتهم.واضلاف:  إليصلال 
السياسلية تواصل لقاءاتها ومباحثاتها 
من اجلل حسم منصب رئاسلة الوزراء. 
مؤكلدا طلرح مجموعلة ملن االسلماء 
املرشلحة ال يتبناهلا أحلد، وإنملا تعرب 
عن وجهلة نظر كل كتلة.واشلار اىل: ان 
الكرة اصبحت يف ملعب الكتل السياسية 

والقيادات بأن يجب ان تكون شلخصية 
رئيلس اللوزراء مستقلة وغلري جدلية، 
تتوافلق ملع مطاللب املرجعيلة الدينية 
وسلاحات التظاهر والقوى السياسلية، 
لضملان تمريرها بسهولة داخل مجلس 
النواب.واكلد: ان هناك حراكا سياسليا 
بلني الكتلل املختلفلة لبللورة وجهلات 
نظر موحلدة يمكن من خاللهلا اختيار 
شخصية متفق عليها لتكليفها برئاسة 
الوزراء خالل امللدة املقررة.بدوره، رجح 
النائلب علن كتللة الجماعة االسلالمية 
تمريلر  كوجلر،  جملال  الكردسلتانية، 
مرشلح رئاسلة الوزراء املقبل بسهولة 
داخلل مجلس النواب علىل عكس رئيس 
اللوزراء املكللف محمد توفيلق عالوي.
وقال، كوجلر، يف حديث لل”الزوراء”: ان 
موضلوع حسم رئاسلة اللوزراء تكون 
داخل البيت الشيعي، وللم تتدخل الكتل 
االخلرى بهذا املوضلوع. مبينا: ان الكتل 
الكرديلة والسنية تنتظر بفلارغ الصرب 
تكليلف شلخصية جديلدة تستطيع ان 
تتجلاوز االزمة التي يمر بله البلد حاليا، 
ال سيما انتشار فريوس كورونا الذي من 
املتوقلع ان ينترش يف عموم البالد، بسبب 
االجراءات الصحية املتخذة ضعيفة جدا.
واستبعد كوجر ان يواجه رئيس الوزراء 
الجديلد التحديات نفسهلا التي واجهها 
محملد توفيلق علالوي داخلل مجللس 
النلواب، الفتلا اىل: ان علالوي قد هّمش 
الكتل السياسلية واالحلزاب واملكونات، 

لذللك لم يستطع املقاوملة امام الجميع 
فسقط.اىل ذللك، كشفت كتللة الحكمة 
النيابية عن وجلود حراك نيابي للضغط 
عىل القادة السياسيني لرتشيح شخصية 
من الشباب لرئاسلة الوزراء.وقال عضو 
الكتللة، النائب حسلن فدعم، يف ترصيح 
صحفلي: إن”هناك حراكلاً جديداً داخل 
مجلس النواب من نواب شباب من الكتل 
الشيعية للضغط عىل قادة كتلهم لغرض 
أن تكون مواصفات رئيس الوزراء املكلف 
مختلفة تماماً عن الذي سبقه”. موضحاً 
أن”املواصفلات تتضمن أن يكون شلاباً 
وضملن الخدمة الوظيفية حسب قانون 
التقاعلد، وأن يكلون ملن أبنلاء الداخل 
وليست لديه أية جنسية مزدوجة، وكذلك 
لم يطرح اسمه كمرشح يف السابق، وأال 
يكلون مرفوضاً أو جدليلاً، باإلضافة إىل 
املواصفات األخرى”.وأشار إىل أن”هؤالء 
النلواب الشباب شلكلوا أشلبه بالجبهة 
داخلل الربملان، وبلدأ عملهلم، الجمعة، 
بلقاء القادة السياسيني الشيعة إليصال 
فكرة بأن أي مرشح ال تنطبق عليه هذه 
املواصفات سليجابه بالرفض من قبلهم 
داخل الربملان، بغض النظر عن كتلهم”. 
الفتلًا إىل أن “االجتماعلات مستمرة بني 
القلادة السياسليني منذ اعتلذار محمد 
عالوي عن التكليف برئاسة الوزراء وإىل 
اليوم، وتم طرح أسلماء عديدة، بعضها 
اسلتبعدت، والبعض اآلخر قيد الدراسلة 

من األطراف السياسية”.

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:
املسافرين  قطارات  حركة  إيقاف  النقل  وزارة  أعلنت 
من  ابتداًء  برصة   - بغداد  لرحالت  والنازلة  الصاعدة 
فايروس  من  للوقاية  آخر،  إشعار  حتى  السبت  امس 
يف  العراق،  حديد  لسكك  العامة  الرشكة  كورونا.وقالت 
بيان: إنه تم »إيقاف حركة قطارات املسافرين الصاعدة 
والنازلة من بغداد إىل البرصة، وبالعكس ابتداًء من امس 
السبت حتى إشعار آخر«.وأوضحت أن »هذا القرار جاء 
ضمن اتخاذ التدابري الوقائية الالزمة وتفادي تداعيات 
انتشار مرض فايروس كورونا، وذلك حرصاً عىل سالمة 

املواطنني الوافدين واملغادرين عرب قطارات السكك«.

النقل: إيقاف حركة القطارات 
لرحالت بغداد - بصرة 

وزير اخلارجية املصري يزور 
بغداد اليوم

املرور تدعو املواطنني إىل مراجعة مواقع 
التسجيل لتسلم لوحات املركبات والسنويات 

اخلطوط امللكية األردنية تنفي تعليق 
رحالتها اجلوية إىل بغداد

إيران تعلن اغتيال قائد كبري 
باحلرس الثوري يف سوريا

السعودية حتتجز اثنني من كبار أفراد األسرة 
احلاكمة أحدهما شقيق امللك سلمان

السليمانية تعلن وصول أجهزة متطورة 
للكشف املبكر عن “كورونا”

امللك وقع شخصيا على أمر اعتقاهلما  أربيل تصدر قرارات جديدة للوقاية من الفريوس

الكويت توقف حركة الطريان مع 7 دول جديدة منها 3 دول عربية

ص 6امليناء يقتنص نقطة مثينة من الشرطة يف ختام اجلولة الرابعة بالدوري

ص 2

أكدت وفاة أربعة منهم ومتاثل اثنني للشفاء 
الصحة: حصيلة املصابني بفريوس »كورونا« 

يف عموم العراق بلغت 54 حالة 

املثنى: غلق مجيع املزارات الدينية يف 
احملافظة ملدة 15 يوما

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة العراقية، امس السبت، 
يف  كورونلا  بفايلروس  املصابلني  حصيللة 
العراق.وقال املتحدث باسلم الوزارة، سليف 
املصابلني  »حصيللة  ان   : بيلان  يف  البلدر، 
بفايلروس كورونا يف عموم العراق بلغت 54 
حالة اصابة«.واضاف ان »اربعة منهم توفوا 
فيما تماثل اثنلان للشفاء«.واوضح: انه تم 
تأكيلد تشخيص 8 حلاالت جديلدة مصابة 
بكورونا، 7 منها يف بغداد، وواحدة يف النجف.

ولفلت البلدر اىل انه »تلم اتخلاذ اإلجراءات 
املطلوبة للتعامل ملع االصابات واملالمسني 
وحسلب اللوائح الصحيلة الدولية«. مشددا 
عىل رضورة »تنفيذ املقررات التي من شأنها 
منع انتقال االصابات«.ودعا البدر » الجهات 

املعنية كافة اىل متابعة اإلجراءات ومحاسبة 
املخالفلني«. مؤكدا » االلتلزام بسبل الوقاية 
الشخصية والعامة منعلا النتقال العدوى«.
وكانلت وزارة الصحة، قلد اعلنت، الجمعة، 
تأكيلد تشخيص 8 حلاالت جديلدة مصابة 
بكورونا، مبينلة ان 5 منهم يف بغداد، واثنني 
بالسليمانيلة والحاللة الثامنة مللرأة توفيت 
يف كربالء.وقلال البلدر، يف بيلان: انله »تلم 
تأكيد تشخيص 8 حلاالت جديدة يف العراق، 
خمس اصابات يف بغلداد وتأكيد اصابتني يف 
السليمانيلة، ملن ضمنها الرجلل الذي تويف 
سلابقا، وكان مشتبها بإصابتله، واالصابة 
الثامنة لسيدة من كربالء تعاني عدة امراض 
مزمنة، وخضعت مؤخلرا لعمليات جراحية 

وتوفيت الحقا.

بغداد/ الزوراء:
قلررت خليلة األزملة يف املثنلى، املس 
السبلت، غلق جميع امللزارات الدينية يف 
املحافظة ملدة 15 يوملًا، وحرص دخول 
املحافظلة ملن سليطرة  إىل  الوافديلن 
الوركلاء، كإجراء احلرتازي للوقاية من 

فايروس كورونا.وقالت الخلية، يف بيان 
لهلا: إنها »قلررت غلق جميلع املزارات 
الدينية يف املحافظلة ملدة 15 يوماً«.كما 
قررت الخلية »حرص دخول الوافدين إىل 
املحافظة من سيطرة الوركاء والخروج 

من عدة منافذ«.

حصيلة املصابني بـ”كورونا” حول العامل تتجاوز الـ100 ألف شخص وأسواق املال ترتاجع
بعد تسجيل أكثر من 3400 حالة وفاة يف 92 دولة ومنطقة

بغداد/ الزوراء: 
رضوري  إجراء  أنه  مؤكدة  أسبوع،  ملدة  عملها  إيقاف  العراقيني  الصحفيني  نقابة  قررت 
للحفاظ عىل سالمة الصحفيني يف ظل انتشار فريوس »كورونا« القاتل.وقال رئيس اتحاد 
الصحفيني العرب، نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي، يف تغريدة له عىل موقع تويرت«: 
عىل  انتشار فريوس »كورونا«، وحفاظاً  العراق بسبب  الصحية يف عموم  للظروف  نتيجة 
سالمة الصحفيني العراقيني وعوائلهم، قررت النقابة إيقاف أعمالها ابتداًء من اليوم االحد، 
املوافق الثامن من شهر اذار الحايل، وملدة أسبوع.وأعرب الالمي عن امنياته لجميع العراقيني 

بالصحة والسالمة، مؤكدا بالقول: اللهم احفظ العراق وأهله، وشعوب العالم أجمع.

نقابة الصحفيني العراقيني توقف عملها 
أسبوعا حفاظا على سالمة الصحفيني 

يف ظل انتشار فريوس »كورونا« القاتل

مطار بغداد يواصل تشديد الفحص الوقائي لفريوس “كورونا”

تفاصيل ص2   
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سياسة

نائبة مستقلة عّدت األمر “تشبثا باملغامن” 

بعد تسجيل أكثر من 3400 حالة وفاة يف 92 دولة ومنطقة

اجلماعة اإلسالمية الكردستانية لـ         : إعادة الثقة بعبد املهدي واردة قانونيا لكن وفق شروط 

حصيلة املصابني بـ”كورونا” حول العامل تتجاوز الـ100 ألف شخص وأسواق املال ترتاجع

الصحة العاملية تشيد بإجراءات مواجهة فريوس كورونا يف العراق

الصني متنح العراق مستلزمات طبية متطورة ملواجهة كورونا

الكويت توقف حركة الطريان مع 7 دول جديدة منها 3 دول عربية

الزوراء/ ليث جواد:
عّدت الجماعة اإلسالمية الكردستانية 
الوزراء  برئيس  الثقة  إعادة  أن 
وارد  أمر  املهدي،  عبد  عادل  املستقيل، 
أن  موضحة  القانونية،  الناحية  من 
الحصول عىل وفق رشوط  ذلك ممكن 
محددة، فيما أشارت النائبة املستقلة، 
التي  الكتل  أن  إىل  جودت،  شاكر  ندى 
تحاول  بذلك  رغبتها  عن  تتحدث 

“التشبث بمغانمها”، مبينة ان الجانب 
املهدي   عبد   حكومة  يصف  الكردي 

بأنها “عرص ذهبي”.
االسالمية،  الجماعة  عن  النائب  وقال 
لـ”الزوراء”:  حديث  يف  كوجر،  جمال 
قانونية  الناحية  من  الثقة  اعادة  إن 
امر وارد، ولكن ليس باالسماء نفسها، 
الناحية  بأسماء جديدة هذا من  وانما 
غري  امر  فإنه  الواقعية  أما  القانونية، 

بذلك.  يسمح  لن  الشارع  الن  ممكن 
يف  املهدي  عبد  سيقدم  ماذا  متسائال: 
الذي  الجديد  ما  الثقة،  تجديد  حال 
الزجاجة  عنق  من  للخروج  سيقدمه 
الذي تعيشه الكتل السياسية يف الظرف 

الراهن؟.
الكتل  كانت  إذا  كوجر:  وأوضح 
جديد،  بمرشح  تقبل  ال  السياسية 
مرشح  يرفض  االخر  هو  والشارع 

بمنح  بأس  ال  فإنه  السياسية،  الكتل 
عىل  لكن  املهدي،  عبد   لعادل  الثقة 
تهيئة  أهمها  محددة،  رشوط  وفق 
أجواء لالنتخابات املبكرة، واعادة هيبة 

الدولة، ومواجهة فايروس كورونا.
شاكر  ندى  املستقلة،  النائبة  أما 
لـ”الزوراء”:  فقالت يف حديث  جودت، 
إن الحديث عن عودة منح الثقة لعادل 
التي  املغانم  ينم عن حجم  املهدي  عبد 

حصلت عليها الكتل السياسية يف زمنه، 
اىل  اعادته  عن  بالحديث  بدأت  وبالتايل 
الحكومة من جديد خشية من خسارة 
التي  الكتل  أن  مبينة:  املغانم.  تلك 
تتحدث عن رغبتها بإعادة عبد املهدي 
من جديد تحاول بشتى الطرق التشبث 
الكردي  الجانب  السيما  املغانم،  بتلك 
الذي يعد حكومة عبد  املهدي “عرصا 

ذهبيا”.

حكومة  أن  اىل:  جودت  وأشارت 
كونها  للرشعية  فاقدة  املهدي  عبد 
اعادتها  يمكن  ال  وبالتايل  مستقيلة، 
كان.  سبب  ألي  جديد  من  السلطة  اىل 
ما  عىل  السياسية  الكتل  أن  مؤكدة: 
يبدو تريد ابقاء املحاصصة السياسية 
طريق  عن  سواء  عليها  حصلت  التي 
استحقاق  مسمى  تحت  الضغوط 
البيع  عمليات  طريق  عن  أو  انتخابي 

والرشاء للمناصب.
بالقول: ال يمكن تخيل شكل  وشددت 
البلد كيف ستكون يف حال بقائها، وبأي 
وجه ستواجه الكتل السياسية الشعب 
املتظاهر منذ اكثر من ستة اشهر رغم 
يطالبون  وهم  والوباء،  والربد  الحر 
مستقلة  بحكومة  حقوقهم  بأسبط 
او  السياسية  املحاصصة  عن  بعيدة 

القومية. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
كورونا  بفريوس  املصابني  تجاوزعدد 
وتم  شخص،  ألف  املئة  العالم  حول 
 92 يف  وفاة  حالة  أكثر3400  تسجيل 
أسواق  سجلت  فيما  ومنطقة،  دولة 
وفرانكفورت  نيويورك  يف  العاملية  املال 
وباريس ومدريد وميالنو ولندن تراجعا، 
مع  تزامنا  اآلسيوية،  نظرياتها  كما 
كورونا  بفريوس  املصابني  عدد  تجاوز 
يؤكد  ما  شخص،  ألف  املئة  املستجد 
الخشية من عواقب اقتصادية عىل املدى 

الطويل يف جميع أنحاء العالم.
حالة   28 السبت،  امس  الصني،  وأعلنت 
ليصل  الفريوس  جراء  جديدة  وفاة 
البالد،  3070 يف  إىل  الوفّيات  إجمايل عدد 
الجديدة  الحاالت  عدد  يف  ارتفاع  مع 
حيث  )وسط(  هوباي  مقاطعة  خارج 
كانون  يف  األوىل  للمرة  الفريوس  ظهر 

األول/ديسمرب.
أنه  إال  املرض،  تفيش  تفادي  يمكن  وال 
تّم احتواؤه يف الصني يف مقاطعة هوباي 
بؤرة املرض، بفضل فرض حجر صحي 
أواخر  56 مليون شخص منذ  عىل نحو 

كانون الثاني/يناير.
عدد  ينخفض  عدة،  أسابيع  ومنذ 
يومياً.  املسّجلة  الجديدة  اإلصابات 
74 إصابة جديدة يف هوباي يف  وُسّجلت 
الساعات األربع والعرشين األخرية، وهو 
اتخاذ تدابري الحجر يف  العدد األدنى منذ 

املقاطعة، بحسب السلطات الصينية.
انتقل  شخصاً   24 هناك  هوباي  يف  لكن 
يثري  ما  املقاطعة،  خارج  املرض  إليهم 
الخشية من احتمال ارتفاع جديد يف عدد 

املصابني يف الصني.

وأملحت الحكومة إىل احتمال إعادة فتح 
املنطقة يف وقت يواجه النظام الشيوعي 
موجة احتجاج غري اعتيادية عىل خلفية 
السكان  لدى  الغذائية  املواد  نقص 

املعزولني.
دولة   13 أغلقت  الصني،  وخارج 
 300 نحو  وبات  التعليمية،  مؤسساتها 
من  محرومني  العالم  يف  تلميذ  مليون 

الذهاب إىل املدارس ألسابيع عدة.
وبعد الصني، الدول األكثر تأثراً باملرض، 
وإيطاليا  وإيران  الجنوبية  كوريا  هي 

وفرنسا.
وعّدت منظمة الصحة العاملية أن انتشار 
املجمل،  يف  جداً”.  “مقلق  الفريوس 
بفريوس  إصابات  دولة   92 سجلت 
أكثر  بحياة  أودى  الذي  املستجد  كورونا 
من 3500 شخص، وأصاب أكثر من مئة 

ألف شخص.
تشخيص  تّم  املتحدة،  الواليات  ويف 
شخصاً   21 لدى  بالفريوس  إصابات 
برنسيس”  “غراند  سفينة  متن  عىل 
كاليفورنيا،  ساحل  قبالة  السياحّية 
بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب 
أفراد  بعض  ولدى   3533 عددهم  البالغ 
الطاقم، عىل وفق ما أعلن نائب الرئيس 
األمريكي، مايك بنس، الذي ينّسق جهود 

مكافحة الفريوس يف الواليات املتحدة.
وبعد أّيام عىل تنظيمه مؤتمره السنوي 
“آيباك”  لوبي  أعلن  واشنطن،  يف  الكبري 
اثنني  أّن  الجمعة،  إلرسائيل،  املؤّيد 
مصابان  بمؤتمره  شاركوا  الذين  من 

بالفريوس.
الفلسطينية  األرايض  سّجلت  والجمعة، 
والبريو  وسلوفاكيا  والفاتيكان  ورصبيا 

عىل  اإلصابات  أوىل  وبوتان،  وتوغو 
أراضيها.

باآلثار  املرتبط  الخوف  وبسبب 
أسعار  تراجعت  للوباء،  االقتصادية 
الجمعة،  باملئة،  بأكثر من تسعة  النفط 
عىل خلفية إخفاق املحادثات بني منظمة 
وروسيا  )أوبك(  للنفط  املصدرة  الدول 
انخفاض  ردا عىل  اإلنتاج  بشأن خفض 

الطلب بسبب كورونا املستجد.
وانخفض سعر خام برنت بحر الشمال 
إىل 46,12 دوالرا للربميل وغرب تكساس 
تراجع  وهو  دوالرا،   42,30 إىل  الوسيط 

بنسبة 7,5 باملئة مقارنة بالخميس.
تراجع  إغالق بورصة طوكيو عىل  وبعد 

البورصات  كل  سّجلت   ،2,72% بنسبة 
 4% نسبته  بلغت  انخفاضا  األوروبية 
يف  و3,60  لندن  يف  و3,23%  باريس،  يف 

فرانكفورت.
تراجع  عىل  سرتيت  وول  فتحت  كذلك، 
شديد، فسجل مؤرش داو جونز الصناعي 
سّجل  كما   ،2,63% بنسبة  انخفاضاً 
أسهم  عليه  تغلب  الذي  ناسداك  مؤرش 
بنسبة  تراجعا  التكنولوجيا  رشكات 

.3,08%
االئتماني  التصنيف  وكالة  وحذرت 
أن  من  الجمعة،  بورز”،  اند  “ستاندرد 
منطقة  اقتصادات  يكلّف  قد  الوباء 
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مليار دوالر، وقد يخفض نموها إىل أدنى 
مستوياته منذ أكثر من عرش سنوات.

العاملية  السياحة  منظمة  توقعت  كما 
عام  العالم  يف  السياح  عدد  انخفاض 
و3%،   1% بني  ترتاوح  بنسبة   2020
مليار   50 إىل   30“ بني  يعني خسارة  ما 

دوالر”.
وأوضحت املفوضة العليا يف األمم املتحدة 
باشليه،  ميشال  اإلنسان،  لحقوق 
ملكافحة  املتخذة  التدابري  أن  الجمعة، 
الوباء ينبغي أن تحرتم حقوق اإلنسان، 
الخطر  مع  “متناسبة  تكون  وأن 

املقّدر”.
كوفيد19-  فريوس  إن  باشليه  وقالت 

“اختباٌر ملجتمعاتنا”، مطالبة بدعم مايل 
باستطاعتهم  يعد  لم  الذين  لألشخاص 
أولئك  خصوصا  الوباء،  بسبب  العمل 

الذين يخضعون للعزل أو الحجر.
يتسبب  الذي  الوباء،  يؤدي  وقد 
عدد  يف  اليومية  الحياة  باضطرابات 
متزايد من الدول، إىل توتر العالقات بني 
الدول بدءا من اليابان وكوريا الجنوبية.

حجر  تدابري  عىل  بالرد  سيول  وهّددت 
عىل  طوكيو  تفرضها  منطقية”  “غري 
األشخاص الوافدين من كوريا الجنوبية، 
دوافع  لديها  بأن  اليابان  واتهمت 

سياسية خفية.
منع  إجراءات  البلدان  من  العديد  وتتخذ 
عىل  صحي  حجر  فرض  أو  الدخول  من 
متأثرة  بلدان  من  اآلتني  املسافرين 
بالفعل  دولة   36 فرضت  وقد  بالوباء. 
من  الواصلني  دخول  عىل  تاماً  حظراً 
الجنوبية، وفًقا لسيول، واتخذت  كوريا 
حجر  فرض  إجراءات  أخرى  دولة   22

صحي.
وأعلنت روسيا، الجمعة، إغالق حدودها 
بهدف  إيران،  من  اآلتني  املسافرين  أمام 

الحد من انتشار الفريوس.
وُسّجلت أول إصابة يف الفاتيكان، وكذلك 
فرنيّس  لدى  الكامريون  يف  إصابة  أول 
شباط/فرباير.   24 يف  ياوندي  إىل  وصل 
لرجل  إصابة  أول  عن  أُبلغ  رصبيا،  ويف 
زار املجر. أما يف سلوفاكيا، فاملصاب هو 

رجل قادم من البندقية.
تسجيل  السلطات  أعلنت  مرص،  ويف 
سفينة  طاقم  أفراد  بني  من  إصابة   12

سياحية يف النيل.
واقية  أقنعة  لرشاء  األشخاص  يهرع 

بزة  حتى  أو  وقفازات  معقمة  ومواد 
واقية، إذ إنها الوسائل الوحيدة الحامية 
ولضمان  لقاح.  غياب  يف  الفريوس  من 
الكثري من  إمدادات كافية، لجأت  وجود 
تصدير  ملنع  مراسيم  إصدار  إىل  الدول 

اللوازم الطبية.
األنظمة  يف  ثغرات  الوباء  ويكشف 
سلطت  املتحدة،  الواليات  ففي  الطبية.. 
نقابة املمرضني الضوء عىل حالة العديد 
ملواجهة  املستعدة  املستشفيات غري  من 
نقص  إزاء  القلق  عن  وعربت  الوباء، 
يف  العاملني  لدى  واملعلومات  املعدات 
عىل  حصولهم  وعدم  الصحية،  الرعاية 

التدريب الالزم.
تقريًبا عىل  باإلجماع  الكونغرس  ووافق 
دوالر  مليارات   8,3 بقيمة  طارئة  خطة 
الذي  الفريوس  مكافحة  جهود  لتمويل 
أصاب أكثر من 180 شخًصا، وخلف 12 

وفاة عىل األقل يف البالد.
وأقر نائب الرئيس، مايك بنس، املسؤول 
عن تنسيق االستجابة للوباء، بأن البالد 
اختبارات  من  يكفي  ما  لديها  ليس 
معظم  الوباء.واتخذت  لتشخيص 
تدابري  بالوباء  املتأثرة  الدول  حكومات 
إلغاء  أو  إرجاء  مثل  أخرى،  وقائية 
أحداث واسعة النطاق.وتتأثر املسابقات 
بسبب  األخرى  تلو  الواحدة  الرياضية 
الدراجات  سباقات  كان  وآخرها  الوباء، 

اإليطالية.
جوائز  توزيع  حفل  بوليوود  وأرجأت 
للسينما  الدولية  الهندية  األكاديمية 
كان  والذي  الفريوس،  انتشار  بسبب 
يف  آذار/مارس   27 يف  يقام  أن  ُيفرتض 

إندور يف وسط الهند.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أشادت منظمة الصحة العاملية بإجراءات العراق 
نسبة  أن  مؤكدة  كورونا  فريوس  مواجهة  يف 

الشفاء عالية جداً.
العراق،  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ممثل  وقال 
إن”اإلجراءات  )واع(:  لوكالة  اسماعيل،  أدهم 
الصحة  معايري  مع  متوافقة  العراق  من  املتخذة 
اتخذتها  التي  القرارات   “ أن  إىل  العاملية”. مشرياً 
بعد  خاصة  الشعب  ملصلحة  هي  األزمة  خلية 

انتقال املرض من عراقي إىل آخر”.
املصابة  الحاالت  أن”معظم  اسماعيل  وأضاف 
ومتوسطة  خفيفة  العراق  يف  كورونا  بفريوس 

أن”املخاوف  مبيناً  جداً”.  عالية  شفائها  ونسبة 
تنصب عىل كبار السن، وعىل من يعانون أمراضا 
فإن  والرسطان،  والقلب  السكري  مثل  أخرى 

إصابتهم بالفريوس قد تودي إىل الوفاة”.
اهتماماً  تويل  العاملية  الصحة  أن”منظمة  وتابع 
االكفاء  الخرباء  من   6 وسرتسل  العراق  يف  كبرياً 
منتصف هذا األسبوع ملتابعة اإلجراءات يف املنافذ 
أن”شحنة  إىل  الفتاً  واملطارات”.  واملستشفيات 
من األجهزة واملعدات والكمامات الطبية ستصل 
اليوم األحد، وأن هناك شحنات أخرى  العراق  اىل 

ستصل تباعاً”.
وأشاد اسماعيل”بدور املرجعيات الدينية يف نرش 

الوعي بني املواطنني للتعامل مع هذا الفريوس”.
وكانت خلية اإلعالم الحكومي قد أصدرت قرارات 

عديدة ملواجهة فريوس كورونا.
الديواني  األمر  لجنة  أن  بيان:  يف  الخلية،  وذكرت 
رقم )55( لسنة 2020 ، أصدرت يف أثناء جلستها 
املنعقدة أمس الجمعة ببغداد، جملة من القرارات 
بقانون  والتزاماً  املواطنني  أرواح  عىل  للحفاظ 

الصحة العاملية رقم 89 لسنة 1981.
الحاقاً  جاءت  اللجنة  قرارات  أن  وأضافت 
توصيات  مع  وانسجاماً  السابقة،  بمقرراتها 
اللجنة املؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

64 لسنة 2020 .

بغداد/ الزوراء: 

وصول  قرب  النقل  وزارة  أعلنت 

طبية  كشف  وأجهزة  مواد 

جمعية  من  مقدمة  متطورة، 

إىل  الصينية   - العراقية  الصداقة 

العراق . 

أنه”بتوجيه   : للوزارة  بيان  وذكر 

لعيبي،  عبدالله  النقل،  وزير  من 

العراق يف بكني  وبإرشاف سفارة 

ومكتب الخطوط الجوية العراقية 

وبجهود  الصني،  جمهورية  يف 

الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة 

البلدين  حكومة  بني  التنسيق  تّم 

ومستلزمات  مواد  إرسال  عىل 

طبي  كادر  مع  كشف  وأجهزة 

صيني متخصص عىل متن طائرة 

الخطوط الجوية العراقية برحلة 

خاصة إىل العراق “. 

أعرب  الوزير  أن  إىل  البيان  وأشار 

عن شكره لجمهورية الصني، وكل 

اإلجراءات،  إكمال  يف  أسهم  من 

للمواطن  خدمة  وتسهيلها 

تخطي  يف  واملساعدة  العراقي، 

هذه املرحلة الحرجة بسالمة.

الكويت/ متابعة الزوراء:

اجتماعه  يف  الكویتي،  الوزراء  مجلس  قرر 

االستثنائي، وقف حركة الطیران ملدة أسبوع 

مع 7 دول جديدة، منها 3 دول عربية .

الوزراء،  مجلس  عن  الصادر  للبیان  ووفقا 

من  الطیران  رحالت  جمیع  وقف  تقرر  فقد 

رسیالنكا-  الھند-  الفلبین-  بنغالدیش-  وإىل 

سوریا- لبنان- مرص، ملدة أسبوع.

إىل  القادمین  دخول  سیمنع  البیان  وبحسب 

الكويت، من أية جنسیة، من حملة اإلقامات 

الصالحة أو سمات الدخول السابقة، وكذلك 

كانوا  ممن  أخرى،  مطارات  من  املحولین 

األسبوعین  خالل  الدول  تلك  يف  متواجدین 

الكویت  ملواطني  یسمح  أن  عىل  املاضیین، 

عىل  للبالد،  الدخول  الدول  تلك  من  القادمین 

الصحي  الحجر  إجراءات  علیھم  تطبق  أن 

الالزمة.

وأفادت وكالة األنباء الكويتية بأن ذلك يأتي 

لحمایة  املتخذة  اإلحرتازیة  اإلجراءات  ضمن 

فیروس  انتشار  من  واملقیمین  املواطنین 

كورونا املستجد )كوفید 19(.

وتأتي ھذه الخطوة إلحاقا بالتعامیم الصادرة 

جمیع  إىل  املدني  للطیران  العامة  اإلدارة  من 

الكویت  مطار  يف  العاملة  الطیران  رشكات 

بإیقاف  واملتعلقة  الوباء  ظھور  منذ  الدويل 

الرحالت الجویة من وإىل كل من الصین- ھونغ 

تایالند-  الجنوبیة-  كوریا  إیران-   - كونغ 

إیطالیا- سنغافورة- الیابان-العراق.

يف  الصحة  وزارة  أعلنت  ذلك،  غضون  يف 

اإلمارات عن شفاء حالتني جديدتني ملصابني 

عاما   38 العمر  من  إحداهما  تبلغ  بكورونا، 

والثانية لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا.

أول عائلة  اكتمال شفاء  الوزارة  وبذلك تعلن 

ليصبح  الدولة،  يف  بالفريوس  تشخيصها  تم 

إجمايل الحاالت املتعافية 7 حاالت.

عن  اليوم  سابق  وقت  يف  الوزارة  أعلنت  كما 

بالفريوس،  15 حالة جديدة مصابة  رصدها 

 45 تشخيصها  تم  التي  الحاالت  عدد  ليبلغ 

حالة.
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١. تقديـم براءة ذمـة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية األحوال املدنية وشـهادة الجنسـية 
العراقية وبطاقة السكن . 

٢. تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسـتاجر تسـديد بدل االيجار وكافة املصاريف 
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4.اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجلة مع عوده كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد. 
٥.تكـون أمانات دخول املزايدة الشـاغلني للعقار) ٥٠%(من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السـيد 

املحافظ املرقم )٣٠( يف ١/٣/٢٠١6 
6. للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل إعالن املزايدة. 
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صدامات على احلدود الرتكية اليونانية

حمطات تأرخيية صعبة

احلرم املكي يف زمن األزمات واألوبئة
 الرياض/األناضول:

 ق�رار الس�لطات الس�عودية إغالق 
الحرم املكي أمام املعتمرين، يف إجراء 
اح�رازي ض�د ف�روس “كورونا”، 
ال يع�ّد األول م�ن نوعه، بل س�بقته 
محط�ات صعب�ة كث�رة ع�ى م�ر 

األزمنة.
وع�ر حقب تاريخية متعاقبة، مرّت 
الكعب�ة املرشفة من�ذ بنائها يف عهد 
النبي إبراهيم عليه الس�الم بأحداث 
جس�يمة لم تقت�ر فق�ط عى ما 
يخص أداء ش�عائر الح�ج والعمرة، 
بل أغلق الحرم املكي بس�بب أحداث 
تتعلق إما باألوبئة أو الحروب والفتن 

الدائرة عر التاريخ.
والخميس، أعلنت الس�عودية إغالق 
ب�ن صالت�ي  الرشيف�ن  الحرم�ن 
العشاء والفجر، ضمن ما قالت إنها 
“إج�راءات احرازية ملن�ع العدوى”، 
وذلك بعد تس�جيل الب�الد 5 إصابات 

بفروس “كورونا” حت�ى الجمع�ة.
كم�ا تم بن�اء س�اتر ح�ول الكعبة، 
يف إج�راء وقائي ملن�ع الطائفن من 
والحج�ر  الكعب�ة  س�تار  مالمس�ة 

األسود ومقام إبراهيم.
وحت�ى إحص�اءات الجمع�ة، أصاب 
“كورون�ا” أكثر م�ن 100 ألف حول 
 3500 العال�م، ت�ويف منه�م قراب�ة 
غالبيتهم يف الصن وكوريا الجنوبية 
وإي�ران وإيطاليا، م�ا أدى إىل تعليق 
العم�رة، وتأجي�ل أو إلغ�اء فعاليات 
واقتصادي�ة  وسياس�ية  رياضي�ة 
حول العالم، وسط جهود متسارعة 

الحتواء الوباء.
مشهد نادر

وكان وق�ع الص�ور املتداول�ة لخلو 
صح�ن الكعب�ة املرشف�ة يف الح�رم 
املك�ي، ع�ى املغردي�ن م�ن مختلف 
أنحاء العالم اإلسالمي، بمثابة حدث 
هام جداً، نظراً لندرة املش�هد، حيث 

شهدت 
هذه الص�ور ت�داوالً كثيف�اً، مرفقاً 
الح�زن  ب�ن  تفاوت�ت  بتعليق�ات 
والخوف من بعض املغردين، وترير 
األم�ر وتبس�يطة م�ن قب�ل البعض 

اآلخر.
وكتبت مغردة تدع�ى حصة تغريدة 
قالت فيها: “منظر الكعبة وما فيها 
أحد مريب، نستودع الله بيته الحرام، 

وأهله وزّواره وُخّدامه وُعّماره”.
أما مازن الجبايل فغرد قائال: “عجبت 
من قوم يحزن�ون لفراغ الصحن وال 
يحزن�ون لس�فك دماء املس�لمن يف 
العالم كله وحبس�هم وتعذيبهم وقد 
ج�اء يف الحديث }لهدم الكعبة حجرًا 

حجرًا، أهون من قتل املسلم{”.
وكت�ب حام�د الريك قائ�ال: “إخالء 
الط�واف من أج�ل بناء س�اتر حول 
الكعب�ة املرشف�ة حت�ى ال يلمس�ها 
أي مص�اب فتنتقل الع�دوى… األمر 
بس�يط وبعد انتهاء الساتر سيفتح 

املطاف والحمدلله”
محطات تاريخية إلغالق الحرم

وكما أسلفنا، فإن حدث إغالق الكعبة 
لم يكن األول نوعه، إال أنه األول الذي 
يراف�ق م�ع الطف�رة التكنولوجية، 
الت�ي س�محت بانتق�ال ص�ور خلو 
الحرم من الطائفن واملصلن للعالم 
بأرسه، املش�هد الذي وصفه البعض 

ب� “املهيب”.

وكان إغ�الق الح�رم املكي، بس�بب 
أح�داث تتعل�ق إم�ا بس�بب األوبئة، 
أو الح�روب والفتن الت�ي دارت عر 

التاريخ.
هجوم أبرهة الحبيش

حدث يف عام الفيل، حن توجه أبرهة 
الحب�يش إىل مك�ة املكرم�ة بغ�رض 
ه�دم الكعب�ة، وتق�ول الروايات إنه 
كان حينه�ا حاكم�اً ململكة أكس�وم 

)الحبشة(.
وبحس�ب الروايات متعددة املصادر، 
فإن أبرهة الحبيش جهز جيشاً كبراً، 
ضم عددا م�ن الفيلة اإلفريقية التي 
كان العرب حينه�ا يفتقرون آلليات 
التعامل معها، مما أثار فزع الناس، 

ليركوا الح�رم املك�ي ويختبئون يف 
الجبال القريبة.

تاري�خ  ح�ول  الرواي�ات  وتختل�ف 
يعتق�د  إذ  الواقع�ة،  ه�ذه  ح�دوث 
مؤرخون وقوعها عام 570 ميالدي، 
فيم�ا يذه�ب آخ�رون إىل االعتق�اد 
بأنها حدثت ب�ن عامي 568 و 569 

ميالدي.
القرامطة ومنع الحج 10 سنوات

وقعت حادث�ة القرامط�ة عام 317 
هجري )املوافق لعام 930 ميالدي(.

والقرامط�ة ه�م فرق�ة م�ن ف�رق 
“الش�يعة” وسموا بالقرامطة نسبة 
للدول�ة القرمطية التي انش�قت عن 
الدولة الفاطمي�ة )909 - 1171م(، 

ومؤسسها حمدان بن األشعث الذي 
كان يلقب ب� “قرمط” لقر قامته 

وساقيه.
القرامط�ة  واقع�ة  أح�داث  وت�دور 
قبيل ع�ام 317 هج�ري، حيث كان 
القرامطة يعمدون إىل ش�ن هجمات 
مس�تمرة عى أطراف مك�ة، وطرق 
الح�ج القادمة م�ن الش�ام واليمن 
وغره�ا، مم�ا أدى إىل تناقص أعداد 
الحج�اج عاماً بعد ع�ام، حتى أفتى 
علم�اء املس�لمن ع�ام 317 هجري 
بجواز ع�دم الح�ج، حماية لألنفس 

واألعراض.
ويف العام ذاته، وخالل موسم الحج، 
قرر زعيم القرامطة آنذاك أبو طاهر 
اقتح�ام مك�ة والتنكيل  القرمط�ي 
بالحجاج، مما خلف أعداداً كبرة من 
القتى، تقدرها الرواي�ات التاريخية 

بعرشات اآلالف.
كما ي�روي املؤرخ�ون أن القرامطة 
منع�وا الحج ألكثر من 10 س�نوات، 
واعت�روه عادة جاهلي�ة مثل عبادة 

األوثان.
وقب�ل رحي�ل القرامط�ة ع�ن مكة، 
رسقوا باب الكعبة والحجر األس�ود 
آن�ذاك  إىل عاصمته�م  واصطحب�وه 
هجر )مدين�ة القطيف حاليا رشقي 
الس�عودية(، وبقي يف حوزتهم مدة 
20 عام�اً، قب�ل أن تتمك�ن الدول�ة 
 337 إعادت�ه ع�ام  العباس�ية م�ن 
دين�ار  أل�ف   120 هج�ري، مقاب�ل 

ذهبي.
تفيش الطاعون

8 آالف  1814، م�ات نح�و  يف ع�ام 
شخص جراء تفيش الطاعون يف بالد 
الحج�از، ما أدى إىل توق�ف الحج يف 
س�نة الطاعون. كما تفّشت األوبئة 
الح�ج،  ف�رة  خ�الل   1837 س�نة 
واستمرت حتى 1892، وشهدت تلك 
الفرة موت ألف من الحجاج يومًيا.

حادثة جهيمان العتيبي
 20 يف  جهيم�ان  حادث�ة  وقع�ت 
 ،1979 الثان�ي  نوفمر/ترشي�ن 
املوافق ل� 1 محرم 1400، وتعّد أكثر 

الحوادث شهرة يف التاريخ املعارص.
وأدت الحادثة إىل إغالق كامل للحرم 
جهيم�ان  س�يطر  أن  بع�د  املك�ي، 
وأتباع�ه )يقدر عددهم باملئات( عى 
املس�جد الحرام مدة أس�بوعن، قبل 
أن تتمكن الس�لطات الس�عودية، يف 
عملية واسعة، من دخول الحرم يوم 

4 ديسمر 1979.
مواط�ن  ه�و  العتيب�ي  وجهيم�ان 
“الجماع�ة  يف  انخ�رط  س�عودي، 
الس�لفية املحتس�بة”، اشتهر اسمه 
بعد حادثة اقتحامه للمسجد الحرام 
مع مئات من أتباعه، إبان عهد امللك 

خالد بن عبد العزيز.
وطالبت “جماع�ة جهيمان” البيعة 
ملحمد بن عب�د الله القحطاني صهر 

جهيمان بزعم أنه املهدي املنتظر.
ويف 9 يناير/كانون الثاني 1980، تم 
تنفيذ حكم اإلعدام حدا بالسيف بحق 
املدانن يف هذه الواقعة حسب أحكام 
القض�اء الرشعي الس�عودي، حيث 
أعدم 61 مدانا يف مقدمتهم جهيمان 

العتيبي وسجن 19 آخرون.
وتتفاوت أعداد القتى من املعتمرين 
واملصل�ن الذي�ن كان�وا محارصين 
داخل املس�جد الحرام، إث�ر عمليات 
إط�الق النار بن مس�لحي جهيمان 
والق�وات الس�عودية، والت�ي انتهت 
بع�د  املس�جد  إىل  األخ�رة  بدخ�ول 
االس�تعانة بق�وات االن�زال وامله�ام 

الخاصة “كوماندوز”.
وتقول الس�لطات الس�عودية إن 26 
حاجاً قتلوا يف تل�ك األحداث، إضافة 
إىل 127 م�ن قواتها و117 مس�لحاً، 
فيما تقدر مصادر أخرى عدد القتى 

باآلالف.

قبل مواجهة حمتملة مع روسيا

 تونس/ميدل ايست اونالين:
 اعرف املحامي ورئيس كتلة ائتالف الكرامة 
س�يف الدين مخلوف بان�ه كان محاميا ألحد 
اإلرهابي�ن الذين فجرا نفس�يهما اول امس 
الجمعة قرب الس�فارة األمركية يف العاصمة 

التونسية.
وقال مخلوف يف تري�ح للقناة الوطنية انه 
ناب يف املحاكم عن اإلرهابي “خبيب لعقة” يف 
احد القضايا املتعلقة باإلرهاب واالنضمام اىل 

التنظيمات اإلرهابية.
ورغم ما اقرف�ه االنتحاري من جريمة بحق 
االمن القومي التونيس ح�اول مخلوف ترير 
تش�دده بان�ه تع�رض ملظلمة قضائي�ة وانه 
س�جن س�نة مع املراقب�ة اإلداري�ة “فقط” 
فيه�ا  مج�د  فايس�بوكية  تدوين�ة  بس�بب 

التنظيمات املتطرفة.
وقال مخلوف ان االنتحاري كان يف سن صغر 
عندم�ا تبنى االفكار املتش�ددة  وان الدولة لم 
تقم بما يلزم ملنع انزالقه نحو التطرف وانها 

تعاملت معه امنيا فقط. 
واس�تمر مخل�وف يف الدف�اع ع�ن االنتحاري 
بالق�ول انه ضحية وانه كان باالمكان إنقاذه 
وانتش�اله من الفك�ر املتط�رف وبالتايل منع 
الجريم�ة اإلرهابي�ة محم�ال اجه�زة الدولة 
املسؤولية.ويعتر ائتالف الكرامة الذي تحصل 
ع�ى 21 مقعدا يف االنتخابات الترشيعية التي 
أجري�ت يف الس�ادس م�ن أكتوب�ر/ ترشي�ن 
االول قبل اس�تقالة 3 اعض�اء منه من الكتل 
السياس�ية املتهمة بالتطرف واملوالية لحركة 
النهضة.ويوص�ف االئت�الف بان�ه عى يمن 
الحرك�ة االخواني�ة حيث دعمه�ا يف كثر من 
الق�رارات والسياس�ات وش�ارك بفعالي�ة يف 
مش�اورات تش�كيل حكومة الحبيب الجميل 
قبل سقوطها واليوم يعارض حكومة الياس 
الفخفاخ.وأطلق تونس�يون عبارة “ محامي 
اإلرهابي�ن “ ع�ى مخل�وف ال�ذي اختص يف 
الدفاع عن املتش�ددين يف القضاي�ا اإلرهابية 
لكن األخر دائما ما يرفض الوصف ويعترها 
محاول�ة للتأث�ر ع�ى القضاء. واثار س�يف 
الدي�ن مخلوف جدال واس�عا الس�نة املاضية 
بعد دفاعه عن املس�ؤولن يف قضية اغتصاب 
اطف�ال يف املدرس�ة القراني�ة بالرق�اب م�ن 
محافظة س�يدي بوزيد حي�ث وجه مخلوف 

تهدي�دات لقايض التحقي�ق املتعهد بالقضية 
ليتض�ح يف النهاية تورط عدد من املس�ؤولن 
يف جرائ�م اخالقي�ة اضافة اىل ن�رش التطرف 

واإلرهاب بن القر.
والجمع�ة قتل عنران إرهابيان ورشطي يف 
تفجر انتحاري قرب مقر السفارة األمركية 

فيما أصيب عدد آخر من األمنين.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية ان شخصن 
هجوم�اً  نف�ذا  ب�”االرهابي�ن”  وصفتهم�ا 
انتحارياً مس�تهدفن قوات االمن القريبة من 
مق�ر الس�فارة األمركي�ة بالعاصمة تونس 
وق�د قت�ال خ�الل العملي�ة فيما جرح س�تة 
آخرون بينما أف�ادت إذاعتان محليتان بوفاة 
عنر أمن�ي برتبة مالزم متأث�را بجراحه يف 
املستش�فى بع�د أن خضع لعملي�ة جراحية 
عاجل�ة. وتقاتل تون�س جماعات متش�ددة 
تنش�ط يف مناط�ق نائي�ة ق�رب الح�دود مع 
الجزائر منذ االنتفاضة التي أطاحت بالرئيس 
األس�بق زين العابدي�ن بن عيل ع�ام 2011. 
كما أذكى ارتف�اع معدل البطالة التوتر خالل 

السنوات املاضية.
وتعرضت تونس لعدة اعتداءات إرهابية كان 
أخطره�ا يف 2015 و2016 ح�ن اس�تهدف 
تنظيم الدولة اإلس�المية سياحا أجانب يف كل 
من سوس�ة الساحلية )رشق البالد( ومتحف 
ب�اردو وس�ط العاصمة، أس�فرت عن مقتل 
الع�رشات معظمه�م م�ن الس�ياح األجانب 

وتبنى الهجمات تنظيم الدولة اإلسالمية.
 2015 الثان�ي  نوفمر/ترشي�ن   24 ويف 
استهدف هجوم انتحاري حافلة تقل عنارص 
من ح�رس الرئاس�ة التونس�ية يف العاصمة 
أسفر عن مقتل 12 من أمن الرئاسة وإصابة 
16 آخري�ن. ويف فج�ر الس�ابع م�ن مارس/

2016 نف�ذ تنظي�م الدول�ة اإلس�المية  اذار 
اإلرهابي أكر هجوم اس�تهدف ع�زل مدينة 
بنق�ردان بالجنوب التونيس ع�ى الحدود مع 
ليبي�ا القامة امارة اس�المية وف�ق ما أعلنت 
الس�لطات التونس�ية حينها. وأسفر الهجوم 
ع�ن مقت�ل 55 إرهابيا و13 من أف�راد قوات 
األمن والجيش وس�بعة مدنين بينهم طفلة.

وال تزال حالة الطوارئ سارية يف البالد بالرغم 
من أن الوضع األمني تحس�ن وفقا للسلطات 

التي تدعو دائما إىل اليقظة.

بازاركويل/أ ف ب:
 اندلع�ت صدامات جدي�دة لفرة 
اليوناني�ة  وجي�زة ع�ى الح�دود 
الركي�ة ب�ن الرشط�ة اليونانية 
الت�ي أطلقت قنابل الغاز املس�يل 
الذين رشقوا  للدموع واملهاجرين 
عنارصها بالحجارة، يف وقت حّذر 
االتح�اد األوروبي الالجئن من أن 

أبوابه مغلقة.
بعد هذه املناوش�ات، تجمع مئات 
املهاجري�ن أمام مرك�ز بازاركويل 
الحدودي واس�مه كاستانييس يف 
الجان�ب اليوناني، وه�م يهتفون 
و”افتح�وا  و”س�الم”  “حري�ة” 
البواب�ات”، وفق ما ذكر مصور يف 

وكالة فرانس برس.
الس�ياج  ف�وق  بعضه�م  ورف�ع 
الش�ائك الفتات كتب عليها “نريد 

أن نعيش بسالم”.
وق�ال أمر مس�عود وه�و إيراني 
الجنس�ية كان يرتدي قناعاً واقياً 
ع�ى وجه�ه لالحتماء م�ن الغاز 
املس�يل للدم�وع، لفران�س برس 
أفض�ل،  ببس�اطة حي�اة  “نري�د 

وضعاً أفضل، العيش بحرية”.
بعد أن أعل�ن الرئيس رجب طيب 
إردوغان يف 28 شباط/فراير فتح 
الح�دود مع اليون�ان، توجه آالف 
املهاجري�ن إليها معيدين لألذهان 
ما حدث خ�الل أزمة الهجرة التي 
ش�هدتها الق�ارة األوروبي�ة عام 

.2015
وأج�رى إردوغان مكامل�ة هاتفية 
الجمعة م�ع املستش�ارة األملانية 
أنغيال مركل. وقادت هذه األخرة 
املفاوض�ات التي توصلت يف آذار/

مث�ر  اتف�اق  إىل   2016 م�ارس 
للجدل تعّهدت بموجبه أنقرة منع 
العبور غر القانوني نحو اليونان 

مقابل مساعدة مالية.
وأشار إردوغان خالل االتصال إىل 
أن “اآللي�ات املوجودة بن االتحاد 
األوروب�ي وتركيا بش�أن الهجرة 
ال تعم�ل وأنه يجب اع�ادة النظر 
فيه�ا”، وف�ق ما ذكرت الرئاس�ة 
الركية. ومس�اء الجمع�ة، اعتر 
رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس 
ب�ن  االتف�اق  أّن  ميتس�وتاكيس 

االتح�اد األوروب�ي وتركي�ا ب�ات 
“ميت�ا”. وأض�اف “لق�د مات ألن 
بالكام�ل  خرق�ه  ق�ررت  تركي�ا 
بس�بب ما حدث يف سوريا”، وذلك 
يف حدي�ث إىل ش�بكة “يس إن إن” 

األمركية.
الجمعة  األوروبي  االتح�اد  ووّجه 
رس�الة إىل املهاجري�ن ته�دف إىل 
ثنيه�م ع�ن التوج�ه إىل الح�دود 

الركية اليونانية.
االتح�اد  خارجي�ة  وزي�ر  وق�ال 
األوروب�ي جوزي�ب بوري�ل بع�د 
اجتم�اع لوزراء خارجي�ة االتحاد 
يف زغ�رب “أود أن أوص�ل رس�الة 
واضح�ة: ال تتوجه�وا إىل الحدود. 

الحدود ليست مفتوحة”.
– إدانات يف ليسبوس –

اتهمت السلطات اليونانية القوات 
الركية بإطالق قنابل الغاز املسيل 
الدخانية عى  للدم�وع والقناب�ل 
الجانب اليوناني من الحدود. وقال 
مس�ؤول يونان�ي “كان�ت هن�اك 

هجمات منسقة هذا الصباح”.
وتؤكد أثينا أن الس�لطات الركية 
توزع أيضاً أدوات لقطع األس�الك 
التي تمنع املهاجري�ن من العبور 

إىل الجانب اليوناني.
وأمام هذه الح�دود الرية املغلقة 
بإح�كام، نجح مئ�ات املهاجرين 
يف الوص�ول إىل ج�زر يف بحر إيجه 
بعد عبورهم البحر منذ األس�بوع 

املايض.
ويف س�ياق من التوتر االستثنائي 
خ�الل األس�ابيع األخ�رة، حي�ث 
بن�اء  الج�زر  س�كان  يع�ارض 
مخيم�ات جديدة لالجئ�ن، فّجر 
الغضب  وص�ول مهاجرين ج�دد 
تجاه العاملن يف املجال اإلنس�اني 

والصحفين خصوصا.
مواطن�ان  دي�ن  ليس�بوس،  يف 
الجمعة بالس�جن ثالثة أشهر مع 
وق�ف التنفيذ الرتكابهم�ا أعمال 

عنف يف نهاية األسبوع املايض.
املهاجري�ن  آالف  أن  ح�ن  ويف 
الح�دود  ع�ى  حالي�اً  عالق�ون 
اليونانية الركية، أُقيمت مخيمات 

موقتة يف الجانب الركي.
– استغالل –

ع�ن  الجمع�ة  بعضه�م  وع�ّر 
ش�عورهم املتزايد باإلحباط حيال 
الس�لطات  أن  معتري�ن  أنق�رة 
الركية خدعته�م عندما جعلتهم 
عب�ور  بإمكانه�م  أن  يعتق�دون 

الحدود بسهولة.
وقال س�ينا وه�و إيراني لفرانس 
برس “قال�وا لنا: +إم�ا أن تعروا 
بطريقة غر رشعية أو أن ترحلوا 
م�ن هن�ا+. لكنن�ا لم ن�أِت لنعر 

حدود بطريقة غر رشعية”.
وأض�اف “نح�ن هن�ا ألن تركي�ا 

سمحت لنا بذلك”.
يف  متوقف�ة  حاف�الت  وكان�ت 
مكان قريب م�ن مركز بازاركويل 
الح�دودي الجمع�ة تق�رح نق�ل 
املهاجري�ن نح�و نه�ر ماريتس�ا 
)إيفروس باليونانية( الذي يفصل 

بن تركيا واليونان.
الس�تغالل  كام�ل  نظ�ام  وأُقي�م 
باع�ة  ب�ات  الذي�ن  املهاجري�ن 
يبيعونه�م  أت�راك  متجول�ون 
أو  الطع�ام  أو  املي�اه  زجاج�ات 
بع�رشة  خي�ام  لصن�ع  مع�دات 

أضعاف اثمانها.
تأت�ي املواجه�ات الحدودية غداة 
التوقي�ع يف موس�كو، ع�ى اتفاق 
لوق�ف إط�الق الن�ار يف منطق�ة 
إدل�ب يف ش�مال غ�رب س�وريا، 
ب�ن إردوغ�ان والرئي�س الرويس 

فالديمر بوتن.

حليف للنهضة حمامي النتحاري 
االحتاد األوروبي حياول ثين املهاجرين عن عبور حدودهحاول استهداف السفارة االمريكية

نيويورك/رويرز:
 طلب�ت بريطانيا م�ن األمم املتحدة تقدي�م معلومات أكثر 
تفصي�ال إىل مجلس األمن عن الجماعات التي ال تس�تطيع 
الوص�ول إليه�ا باملس�اعدات اإلنس�انية يف س�وريا، وذلك 
قب�ل جلس�ة يقول دبلوماس�يون إنه�ا ستش�هد مواجهة 
أخرى محتملة بن الدول الغربية وروس�يا حول ش�حنات 

املساعدات عر الحدود.
ويف خطاب إىل مارك لوكوك مس�ؤول املس�اعدات اإلنسانية 
باألمم املتحدة اطلعت علي�ه رويرز يوم اول امس الجمعة 
طلبت كارين برس س�فرة بريطانيا يف األمم املتحدة أيضا 
معلومات عن ”أنواع ش�حنات املس�اعدات الت�ي يتعن أن 
تطل�ب األمم املتح�دة الحصول عى موافقات بش�أنها من 

السلطات يف دمشق.
وكتب�ت ب�رس يف الخطاب ال�ذي يحمل تاري�خ الثالث من 

مارس آذار تقول ”مجلس األمن وكذلك املانحون واملجتمع 
الدويل يحتاجون ملعرفة من يتسلم املساعدات وما إذا كانت 

هناك عمليات اعراض للوصول اآلمن واملستمر للمساعدات 
للناس األكثر ضعفا...“.

يأتي طلب ب�رس إحالة تقارير األمم املتحدة املفصلة بهذا 
الش�أن إىل مجلس األمن، الذي يضم 15 دولة، بعد أن سمح 
املجلس يف يناير كانون الثاني باس�تمرار عملية قائمة منذ 
س�ت س�نوات لنقل املس�اعدات عر الحدود من معرين يف 
تركيا لكن�ه أوقف نقلها عر حدود العراق واألردن بس�بب 

اعراض روسيا والصن.
وقال دبلوماس�يون غربي�ون إن إغالق معر العراق خفض 

املساعدات الطبية لشمال رشق سوريا بنسبة 40 يف املئة.
واس�تنكر سفر روس�يا يف األمم املتحدة فاس�ييل نيبينزيا 
املخاوف م�ن خفض عمليات نقل املس�اعدات عر الحدود 
وق�ال إن الوضع عى األرض تغر وإن املس�اعدات تصل إىل 

املناطق املحتاجة من داخل سوريا.

بريطانيا تطلب تفاصيل عن املساعدات اإلنسانية لسوريا
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بغداد/ الزوراء:
اص�در محاف�ظ كرب�اء نصي�ف جاس�م الخطابي، 
امس السبت، االجراءات املتعبة للوقاية من فايروس 
كورونا، وفيما اكد ان« الوضع يف املحافظة مس�يطر 
علي�ه، اعلن�ت هيئة االعام واالتص�االت وضع خطة 

عاجلة ملواجهة فريوس كورونا. 
وق�ال املكت�ب اإلعام�ي للمحاف�ظ يف بي�ان تلق�ت 
»الزوراء« نسخة منه، إن » محافظ كرباء املقدسة، 
جاسم الخطابي، ترأس اجتماع خلية االزمة املركزية 
الخاص�ة بفاي�روس كورون�ا، وبحض�ور قاض عن 
محكم�ة اس�تئناف كرب�اء وقائ�د عملي�ات كرباء 
املقدس�ة وقائد رشط�ة كرباء، ومدير ع�ام الصحة 
ومدراء االجهزة االمنية والجنسية والجوازات والدوائر 
الس�اندة، ورابطة اصحاب الفن�ادق والرشكات، وتم 
مناقش�ة االجراءات االحرتازية التي تقوم بها الفرق 
الصحي�ة والقوات االمني�ة يف الس�يطرات الخارجية 

وداخل املحافظة«.
واض�اف البيان أنه »تم خ�ال االجتم�اع اتخاذ عدد 
من القرارات نتيجة وفاة مواطنة قادمة من سفرها 
م�ن جمهورية اي�ران االس�امية نتيجة قل�ة الوعي 
الصحي، وع�دم إباغ الدوائر الصحي�ة بقدومها من 
دولة فيها وباء لفاي�روس كورونا، مما اضطررنا اىل 

حجر الكادر الصحي الذي قام بمعالجتها«.
واش�ار البيان اىل انه«تم اتخاذ قرار باس�تضافة كل 
العوائل القادمة من الس�فر ملدة 14 يوما يف فنادق تم 
تخصيصه�ا من قبل الحكومة املحلي�ة يف املحافظة، 
كم�ا تم اتخاذ قرار بإحالة اي مواطن عىل القضاء يف 

حالة اخفائه معلومات عن س�فره، الن ذلك يش�كل 
خطرا عىل س�امته وس�امة عائلت�ه واملجتمع، وقد 

تصل مدة الحكم اىل 5 سنوات«.
ولف�ت البي�ان أن »املجتمعني ق�رروا تش�كيل لجان 
فرعي�ة يف الوح�دات االداري�ة للس�يطرة والتنس�يق 
بشكل اكرب ما بني الجهات االمنية والصحية ورؤساء 

الوحدات االدارية«.
ويف س�ياق اخ�ر، أعلنت هيئ�ة اإلع�ام واالتصاالت، 
امس السبت، تشكيل لجنة خاصة تأخذ عىل عاتقها 
وضع خط�ة عاجل�ة للتعام�ل مع ف�ريوس كورونا 

ومواجهته.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه، 
إنها “وانطاقاً من املس�ؤولية الوطنية، واستباقاً ملا 
س�تؤول إلي�ه األوضاع الصحية يف الب�اد، فيما لو لم 
تتخذ إج�راءات وقائية من قبل املواطنني وملس�اعدة 
الجه�ات ذات العاقة، ويف مقدمته�ا وزارة الصحة، 
ش�كلت لجن�ة خاص�ة مكون�ة م�ن رئي�س الجهاز 
التنفي�ذي ورئيس وأعض�اء مجلس األمن�اء ومدراء 
الدوائر وعدد من املوظفني، أخذت عىل عاتقها وضع 

خطة عاجلة«.
وأض�اف البي�ان أن “الخط�ة تتضم�ن ع�دة مراحل 
لن�رش الوعي الصحي، وترس�يخ رشوط الوقاية لدى 

املواطن، إضافة إىل تحذير املؤسس�ات اإلعامية عىل 
توخي الحذر يف نرش األخبار الخاصة بانتشار فريوس 
كورونا يف العراق، وما قد تسببه من حالة هلع وفزع، 
والتأكي�د عىل رضورة دعم اإلعام للجهود الحكومية 
يف التوعي�ة والوقاي�ة من ه�ذا الف�ريوس، ومواجهة 
األخبار الكاذبة واملزيفة، وتفنيد الشائعات التي تريد 

إرباك الوضع العام ونرش الرعب بني املواطنني«.
وأش�ار البي�ان إىل أن “الخط�ة تضمن�ت أيض�اً نرش 
املرئي�ة  اإلع�ام  وس�ائل  يف  وفيديوه�ات  إعان�ات 
واملسموعة لتوعية املواطنني، والوقاية من هذا الوباء 
الخط�ري، وتخصيص الرقم املجاني املخترص )123(، 
لغ�رض تواصل املواطنني م�ع وزارة الصحة والبيئة، 
وكذلك إرس�ال رس�ائل )SMS( اىل جمي�ع املواطنني 

للغرض نفسه”. 
وكان�ت خلية اإلع�ام الحكومي قد أص�درت قرارات 

عدة ملواجهة فريوس كورونا.
وذكرت الخلي�ة يف بيان أن لجنة األم�ر الديواني رقم 
)55( لسنة 2020 ، أصدرت يف أثناء جلستها املنعقدة 
أمس الجمعة ببغداد جملة من القرارات للحفاظ عىل 
أرواح املواطنني والتزاماً بقانون الصحة العاملية رقم 

89 لسنة 1981.
وأضافت أن ق�رارات اللجنة جاءت الحاقاً بمقرراتها 
الس�ابقة وانس�جاماً مع توصي�ات اللجن�ة املؤلفة 

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2020 .
وتابع البيان أن »الوضع مس�يطر عليه ولكن تش�دد 
االج�راءات الوقائي�ة واالحرتازية حفاظ�ا عىل ابناء 

محافظة كرباء . 

بغداد/ الزوراء:

والش�ؤوِن  العم�ِل  وزارة  تعت�زُم 

االجتماعي�ِة اط�اَق ملح�ٍق لراتب 

تظه�ر  ل�م  مل�ن  املتف�رغ  املع�ني 

اس�ماؤهم ضمن الدفعة االوىل التي 

جرى اطاقها يوم امس االول .

وق�ال رئي�س هيئ�ة رعاي�ة ذوي 

الخاص�ة  واالحتياج�ات  االعاق�ة 

بال�وزارة، عصام عب�د اللطيف، يف 

ترصيح اوردته صحيفة “الصباح” 

الرس�مية، واطلعت عليه »الزوراء« 

إن “الهيئ�ة بص�دد اط�اق ملح�ق 

خ�اص لراتب املع�ني املتف�رغ بني 

املستفيدين الذين لم تطلق رواتبهم 

ضم�ن الدفع�ة االوىل الت�ي اطلقت 

االمس االول«.

وأض�اف عب�د اللطي�ف أن “الهيئة 

عقدت اجتماع موس�عا بهذا الصدد 

م�ن اجل ش�مول املس�تفيدين من 

بياناته�م  س�جلت  مم�ن  الرات�ب 

الهيئ�ة”.  بيان�ات  قاع�دة  ضم�ن 

مبينا أنه “تم تش�خيص املشكات 

الت�ي رافقت عملي�ة رصف الدفعة 

االوىل من راتب املعني املتفرغ للعام 

2020، وتم اعداد بعض املاحظات 

التي تم تش�خيصها من قبل قس�م 

تكنولوجي�ا املعلوم�ات م�ن اج�ل 

مناقش�ة الصعوب�ات التي واجهت 

الحل�ول  ووض�ع  الدفع�ة،  رصف 

العاجلة من اجل تايف االخطاء التي 

رافقت رصف الرواتب«.

واردف أن “الهيئ�ة اعلن�ت تأجي�ل 

عم�ل اللج�ان الطبي�ة العامل�ة يف 

الهيئة ملدة اس�بوعني قابلة للتمديد 

املراجع�ني  س�امة  ع�ىل  حفاظ�ا 

بفاي�روس  االصاب�ة  خط�ر  م�ن 

)كورونا(”. مشريا اىل انه “سيكون 

عم�ل اللج�ان الطبي�ة العامل�ة يف 

املستشفيات، وذلك لوجود اجراءات 

وقائية بهذا الصدد«.

وطالب الجه�ات الصحية واللجان 

االج�راءات  ب�”تبس�يط  الطبي�ة 

لخدمة االش�خاص ذوي االعاقة«. 

داعيا بالوقت نفسه اىل »زيادة عدد 

الخاصة بالفحص  الطبي�ة  اللجان 

ع�دد  اكث�ر  الس�تيعاب  الطب�ي 

ممك�ن م�ن املش�مولني بامتيازات 

قانون ذوي االعاقة رقم 38 لس�نة 

2013 واخت�زال الوق�ت يف املواعيد 

البعيدة”. 

بغداد/ جيهان الطائي:
اس�تعرض مدير مطار بغ�داد الدويل، 
املهن�دس ع�ي محم�د تق�ي، خ�ال 
مؤتم�ر صحفي أقيم يف مط�ار بغداد 
صالة نينوى، أهم اإلج�راءات املتبعة 
لغرض الوقاي�ة من ڤايروس  كورونا 
وآخ�ر مس�تجداته، بحض�ور مدي�ر 
املركز الصحي يف املطار، الدكتور ليث 

اللبان .
وأكد الس�يد مدير املط�ار: »أن الهدف 
من عقد هذا املؤتمر هو اإلحاطة بكل 
مس�تجدات امل�رض والتوضيح للرأي 
العام ع�ن االلتزام التام بق�رار لجنة 
األم�ر الديوان�ي املرقم ) 55 ( لس�نة 
) 2020 ( وال�ذي تضم�ن منع س�فر 
املواطن�ني إىل ال�دول الت�ي انترش بها 
الڤاي�روس، وكذلك العمل والتنس�يق 
العايل م�ع الجهات املعنية والس�اندة 
العامل�ة يف املط�ار م�ن اج�ل تطبيق 

جميع اإلجراءات الصحية للمسافرين 
القادمني إىل الباد« . 

: »ان وزارة الصح�ة العراقي�ة  وب�نينّ
س�لطة  م�ع  وبالتنس�يق  س�تتبنى، 
مهم�ة  العراق�ي،  املدن�ي  الط�ريان 
القي�ام باإلجراءات الصحي�ة الازمة 

تجاه جميع الوافدي�ن العراقيني من 
العراقي�ة،  االرايض  اىل  البل�دان  تل�ك 
وذلك للح�د من خطورة انتش�ار هذا 

الڤايروس املستجد« . 
املرك�ز  مدي�ر  أش�اد  جانب�ه،  م�ن 
اللب�ان،  لي�ث  الدكت�ور  املط�ار،  يف 

بالخطوات العملي�ة املتبعة قبل إدارة 
املط�ار، والتع�اون املس�تمر مع فرق 
نص�ب  خ�ال  م�ن  الصح�ة،  وزارة 
جهازين للكش�ف الحراري يف صالتي 
) نين�وى وباب�ل(، اضاف�ة اىل القيام 
بحملة تعفري لصاالت املطار، وخاصة 
زي�ادة  اج�ل  الق�دوم، م�ن  ص�االت 
إجراءات الوقاية والس�امة للوافدين 
من خارج العراق بهدف الحفاظ عىل 

االمن الصحي يف البلد«.
الجدي�ر بالذك�ر ان ال�دول املش�مولة 
بالحظر هي) الصني، اليابان، إيطاليا، 
الكويت، البحرين، تاياند، سنغافورة، 
كوري�ا الجنوبية، اي�ران (، إذ تم منع 
املواطن�ني العراقي�ني من الس�فر إىل 
هذه الدول، ومنع دخول الوافدين من 
الكويت، والبحرين، وايران، باستثناء 
من يحملون الجنسية العراقية، وذلك 

بعد خضوعهم للفحص الطبي.  

نينوى/ الزوراء:
افتت�ح مدير ع�ام الرشكة العام�ة لنقل الطاقة 
الكهربائي�ة الش�مالية، املهن�دس خال�د غزاي، 
الخميس املوافق 2020/3/5، مبنى فرع تنفيذ 
املش�اريع الجديد يف محافظة نينوى، وبحضور 
معاون املدير العام لش�ؤون املشاريع، املهندس 
صالح عبدالله، ومدير قسم االعام السيد محمد 

خالد، وعدد من القنوات الفضائية.
 وكان يف اس�تقبالهم املهن�دس عطي�ة حس�ن، 
األقس�ام  رؤس�اء  م�ن  وع�دد  الف�رع،  مدي�ر 
واملنتسبني، حيث تم عقد اجتماع برئاسة املدير 
الع�ام وبحضور الجميع لاطاع عىل املش�اريع 
قيد االنج�از ومناقش�ة تنفيذ مش�اريع 2020 
للرشك�ة، بعده�ا التق�ى ع�ددا من املنتس�بني، 
واس�تمع اىل مش�اكلهم وأم�ر بتذليله�ا وايجاد 
الحلول لها عىل الفور، بعدها تجول املدير العام 
يف اروقة البناية املش�يدة حديثاً، وب�ارك للكادر 
موقعه�م الجدي�د، وأكد ع�ىل تقدي�م كل الدعم 
ال�ازم وتوفري احتياجاتهم كونه�م من الكوادر 
الكفوءة والتي عملت بأصعب الظروف، وعملت 
عىل اعادة املش�اريع املدم�رة، وتطوير واضافة 

مشاريع جديدة يف واقع منظومة الطاقة .
برطل�ة  محط�ة  انش�اء  م�رشوع  زار  بعده�ا 
الثانوية 132 ك.ف ضمن قرض  )GE( يف ناحية 
برطل�ة، واطل�ع ع�ىل نس�بة االنج�از املتحقق، 
ووج�ه ب�رورة االرساع بوت�رية العمل لغرض 
ادخالها العمل يف اقرب وقت ممكن، حيث تكمن 
اهمي�ة املحطة يف زي�ادة اس�تقرارية املنظومة 
الكهربائي�ة، اضافة اىل فك االختناقات الحاصلة 
عىل الش�بكة يف مناطق س�هل نين�وى، وتغذية 

محطات )بعش�يقة، الزيت�ون، برطلة الرشقية، 
برطلة القديمة( جهد 33ك.ف .

 132 الثانوي�ة  يارمج�ة  محط�ة  زار  بعده�ا   
ك.ف، واطل�ع عىل س�ري العم�ل فيه�ا، والتقى 
كادر املحط�ة، واس�تمع من املراقبني عىل س�ري 
العمل يف املحطة، واس�تمع اىل احتياجاتهم وأمر 
بتذليلها. كما زار مرشوع انش�اء محطة جنوب 
 )GE( املوصل الجدي�دة 132 ك.ف ضمن قرض
االمريكي والتي ستخفف االحمال عن عدد كبري 
من مشاريع واحياء الجانب االيمن مثل مناطق 
)س�ايلو املوص�ل واملنتجات النفطي�ة وموصل 
الجدي�دة والصناعة القديمة(، واطلع عىل س�ري 
العمل واس�تمع اىل كل االحتياج�ات ومتطلبات 

العمل وأمر بتذليلها .

 وق�ال املدير الع�ام: »افتتحنا الي�وم فرع تنفيذ 
والت�ي  رشكتن�ا  تش�كيات  اح�دى  املش�اريع 
انش�ئت حديث�اً والتي تع�د من ركائ�ز رشكتنا 
يف  الزي�ادة  وان  الجدي�دة،  املش�اريع  لتنفي�ذ 
الكثافة السكانية حتمت علينا اضافة مشاريع 
ومحط�ات جدي�دة، ونعم�ل جاهدي�ن لتذليلها 
يف س�بيل تطوير عمل رشكتن�ا واالرتقاء بواقع 

منظومة الطاقة اىل افضل املستويات«.
مضيف�ا: »كم�ا زرن�ا محطات برطل�ة وجنوب 
املوص�ل قي�د اإلنش�اء والتي تعد م�ن املحطات 
املهم�ة والحيوية، فبعد اكمالها وادخالها العمل 
س�تخفف االحمال عن منظوم�ة الطاقة يف تلك 
املناطق، وتمنع حاالت االطفاء وتدعم اس�تقرار 

الطاقة« .

اإلعالم واالتصاالت تضع خطة عاجلة ملواجهة الفريوس

حمافظ كربالء يصدر إجراءات جديدة للوقاية من كورونا.. ويؤكد: الوضع حتت السيطرة

العمل تعتزم إطالق ملحق ملن مل تظهر أمساؤهم بالدفعة األوىل للمعني املتفرغ

مدير مطار بغداد الدولي يستعرض أهم اإلجراءات 
املتبعة للوقاية من »كورونا«

الطاقة الكهربائية الشمالية تفتتح فرعها لتنفيذ 
املشاريع يف نينوى 

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية الصقور االستخبارية يف النجف، 
ام�س الس�بت، اعتقال عصاب�ة رسقت 15 
س�يارة حكومية، مبينة ان العصابة مكونة 

من 12 متهما.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه انه »تم الق�اء القبض ع�ىل 12 متهما 

رسقوا 15 سيارة حكومية«.
العج�ات  ف�إن  الخلي�ة،  بي�ان  وبحس�ب 
املرسوق�ة هي:  رسق�ة عجلة ن�وع بيك اب 
حكومي�ة بيضاء اللون تابع�ة ل وزارة املوارد 

املائي�ة ق�رب مستش�فى الحكي�م، رسق�ة 
عجل�ة نوع بي�ك اب حكومية بيض�اء اللون 
يف منطق�ة حي املعلمني، رسق�ة عجلة نوع 
بي�ك اب حكومي�ة تابع�ة ل�وزارة البلديات 
واالشغال يف منطقة حي النداء، رسقة عجلة 
نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة البلديات 
واالشغال يف منطقة حي النداء، رسقة عجلة 
نوع بيك اب حكومية تابعة لوزارة الرتبية يف 
منطقة الجديدات، رسقة عجلة نوع بيك اب 
حكومية تابعة ل �وزارة الصناعة واملعادن يف 

منطقة الكوفة -حي كندة.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك، امس الس�بت، ضبط لح�وم بقر مس�توردة منتهية 

الصاحية يف ام قرص الشمايل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »السلطة الجمركية يف مركز جمرك 
ام قرص الشمايل، بالتعاون مع الجهات الساندة العاملة يف املنفذ، تمكنت من ضبط براد 
يحتوي عىل لحم بقري مس�تورد بولندي املنش�أ منتهي الصاحي�ة يف محاولة لتهريبها 

خافاً للضوابط والتعليمات النافذة« . 
واضاف�ت انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حس�ب قانون الجمارك رقم 

23 لسنة 1984 النافذ ».
ويف س�ياق اخ�ر، تمكنت هي�أة املنافذ الحدودية م�ن ضبط حاوييتن حج�م )40( قدم 
بداخله�ا عج�ات ع�دد )7( دون املودي�ل يف منفذ مين�اء أم قرص الش�مايل يف محافظة 

البرصة.
واضاف�ت الهي�أة يف ب�ني ، إن »عملية الضب�ط تمت بع�د  معلومات مؤكدة من ش�بعة 
الرتاخيص واس�تخبارات امليناء، تم تش�كيل فريق عمل من الكمرك املدني والعس�كري 
وضباط ش�بعة الرتاخيص واالس�تخبارات، وتب�ني ان الحاويت�ني بداخلها عجات دون 

املوديل غري املسموح بدخولها إىل العراق«.
وبين�ت أنه »ت�م إحالة ما ت�م ضبطه وفق محر أص�ويل إلتخاذ اإلج�راءات القانونية 

الازمة بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت امانة بغداد، امس السبت، املبارشة 
بصيانة ثاث�ة مجرسات مهم�ة وحيوية 

خال الفرتة املقبلة.
وقال�ت األمانة يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه، أن “دائرة املش�اريع احدى 
م�اكات أمان�ة بغ�داد، انج�زت، يف وقت 
س�ابق، صيان�ة أربعة مج�رسات حيوية 
ه�ي )ملع�ب الش�عب وس�احة قحطان 

والع�دل والزهور(، واألعم�ال جارية يف ما 
يخص صيانة مجرس ساحة بريوت، حيث 

حققت فيه نسب انجاز متقدمة”.
وأضاف البيان أن “الفرتة املقبلة ستشهد 
املب�ارشة بأعم�ال صيان�ة وتأهي�ل ثاثة 
االمان�ة  ح�ي  مج�رس  ه�ي  مج�رسات 
ومجرس ش�ارع الربيعي ومجرس س�احة 
املستنرصية، وحسب التخصيصات املالية 

املتوفرة”. 

بغداد/ الزوراء:
وج�ه وزير الهج�رة واملهجرين، نوفل بهاء، امس الس�بت، كل الدوائ�ر املعنية يف وزارة 
الصحة ومديرية الدفاع املدني لتعفري وتعقيم كل مخيمات النازحني لدرء اإلصابة عنهم 

من فريوس كورونا  .
وقال بهاء، عقب اجتماع عقدته خلية األزمة الوزارية ولجنة األمر الديواني )55( لسنة 
2020 ملواجهة فريوس كورونا، وبحس�ب بيان ملكتبه االعامي، تلقت »الزوراء« نسخة 
من�ه، أنه عىل » كل الدوائر املعنية يف وزارة الصحة ومديرية الدفاع املدني تعفري وتعقيم 

مخيمات النازحني كافة لدرء اإلصابة عنهم من فريوس كورونا ».
واضاف ان »االجتماع اكد ايضا عىل توفري الدعم املادي إىل هذه الفرق«. 

اجلمارك تضبط حلوما بقرية منتهية 
الصالحية يف أم قصر الشمالي

أمانة بغداد تباشر صيانة ثالثة 
جمسرات مهمة وحيوية

اهلجرة توجه بتعفري وتعقيم خميمات 
النازحني للوقاية من خطر »كورونا«

القبض على عصابة سرقت 15 سيارة 
حكومية يف النجف  

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنة الخدمات النيابية، امس السبت، أن مبادرة 
رئيس الوزراء املس�تقيل، ع�ادل عبد املهدي، الخاصة 
بالس�كن وتوزي�ع األرايض بني املواطن�ني »قائمة اىل 

اآلن«، وستكون من أولويات الحكومة املقبلة.
وق�ال عضو اللجن�ة، مر االزيرج�اوي، يف ترصيح 
صحف�ي إن »املب�ادرة ما زال�ت قائم�ة، وإن اللجنة 
أخذت عىل عاتقها أن يكون هذا املرشوع من أولويات 

الحكومة املقبلة«.
وأض�اف االزيرجاوي أنه »كان م�ن املؤمل أن تكتمل 
مب�ادرة عب�د امله�دي الخاصة بالس�كن خ�ال هذه 
الفرتة، ولكن بسبب االحداث األخرية تأخرت، ولكنها 
ما زال�ت قائمة، وما زالت اللجنة مس�تمرة يف عملها 
م�ن أج�ل أن يب�رص ه�ذا امل�رشوع الن�ور«. مؤك�داً 
»سنشهد توزيعا لألرايض يف جميع محافظات العراق 
خ�ال الف�رتات املقبل�ة ب�دءاً باملش�مولني بالرعاية 

االجتماعية«.
»ت��أخ���ر  ان  االزي���رج����اوي  وأض�����اف 
ه��ذه امل��ب��ادرة ل��ه ع��اق��ة ب�ال�ح�ك�وم�ة 
وت�ش��ك�ي�ل�ه�ا، ب��رغ��م م��ن امل�س��وح�ات 
الت�ي حدثت يف املحافظ�ات ل�ألرايض، إذ اب��ت��دأت 
ب�ال�ب�ص�رة وت��م ت�وزي�ع�ه�ا، وسيتم التوزيع يف 
باقي املحافظات، ول�ك�ن االم��ر مرتبط بالحكومة 

التي تحتاج اىل قرار إلطاق األرايض«.
وأك����د ان���ه »ال ي�م�ك��ن أن ت�ل�غ��ى ه��ذه 
امل��ب���ادرة ألن��� ل�ه��ا ع��اق���ة ب�أب�س��ط 
ش��ري�ح�ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع، وح�ت��ى ل��و لم 
ترصي�ف  ف�ح�ك�وم��ة  ح�ك�وم��ة،  ت�ش��ك�ل 
يف  ن�ف�س��ه  ال����دور  س��ت�أخ�ذ  االع��م���ال 

توزيعها«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة االعم�اِر واالس�كاِن 
والبلدي�اِت العامِة، امس الس�بت، 
نين�وى  محافظ�ة  م�َع  اتفاقه�ا 
للمخط�ط  مس�ح  إج�راء  ع�ىل 
حاج�ة  مؤك�دة  للمدين�ة،  الع�ام 
مدين�ة املوص�ل اىل ميزانية خاصة 

العمارها.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة االعم�ار 
الهنديس، وكالة يف الوزارة، حس�ن 
م�دب مجح�م، يف ترصي�ح اوردته 
صحيفة “الصباح” ، واطلعت عليه 
»ال�زوراء« إن “محافظ�ة نين�وى 
بحاج�ة اىل ث�ورة عمراني�ة كبرية 

نتيج�ة للدمار الهائل الذي س�ببته 
االرهابي�ة  داع�ش«   « عصاب�ات 
خال س�طوتها االثمة عىل املدينة 
ومع�ارك تحريره�ا، م�ا يس�تلزم 
تضافر الجهود من جميع الوزارات 
م�ع وضع مخط�ط ع�ام للمدينة 
وتحديد أولويات املشاريع التي يتم 

بها برامج التنفيذ«.
وأض�اف مجح�م أنه “م�ن وخال 
زيارة نفذته�ا اىل محافظة نينوى، 
اج�راءات  اتخ�اذ  ع�ىل  اتفق�ت 
للمب�ارشة بنواة عمرانية بس�يطة 
للمحافظ�ة، إذ ان ال�وزارة قدم�ت 
رؤي�ة بش�أن التصمي�م األس�اس 
ملدينة املوص�ل وإمكانية تطويرها 
والرشوع بتنفيذ مش�اريع متعددة 
يف مجاالت البنى التحتية واإلسكان 

والطرق والجسور«.
يف الس�ياق نفس�ه، اب�دى مجح�م 
ملس�ح  “الت�ام  وزارت�ه  اس�تعداد 
املخط�ط الع�ام للمدين�ة وإع�داد 
وغ�ري  مس�عرة  كمي�ات  ج�داول 
مس�عرة من أجل ان تك�ون اعمال 
خط�ة  وضم�ن  متكامل�ة  البن�اء 
موضوع�ة ومرس�ومة”. منبها اىل 
“امكانية اش�رتاك أكث�ر من وزارة 
بعد ع�رض املوض�وع عىل مجلس 
املوافق�ات  واس�تحصال  ال�وزراء 
الازم�ة، اىل جان�ب الس�عي لعقد 
مؤتمر خاص بمدين�ة املوصل من 
اجل مساهمة دول العالم املختلفة 

يف بنائها”.

اخلدمات النيابية: 
مبادرة توزيع األراضي 
السكنية ما زالت قائمة 

اإلعمار تستعد إلجراء مسح ختطيطي ملدينة املوصل
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إعالنك  في 

أكد أن عدم التوصل التفاق خفض جديد لإلنتاج ليس نهاية املطاف 

بعد زيادة إنتاجه للرز 13 ضعفا 

الدوالر يسجل ارتفاعا نسبيا يف 
البورصة احمللية

الرافدين يعاود افتتاح فرع يف األنبار 
لتقديم اخلدمات املصرفية

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:
رصف  أس�عار  ش�هدت   
الدوالر، امس الس�بت، املوافق 
7/3/2020، إرتفاعاً نسبياً يف 
االسواق املحلية يف بغداد وعدد 

من املحافظات.
وافتتح سعر الرصف، امس، يف 

بغداد يف بورصة الكفاح بسعر 
120,900 لكل مائة دوالر.

وكانت أسعار البيع والرشاء يف 
محالت الصريفة كاآلتي: سعر 
بي�ع الدوالر س�جل 121.500 
دينارا. أما س�عر رشاء الدوالر 

فبلغ 120.500 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
الرافدي�ن،  م�رصف  اعل�ن 
ام�س الس�بت، اع�ادة افتتاح 
ف�رع )عنه( يف االنب�ار لتقديم 
الخدمات املرصفية للمواطنني. 
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه، انه “تمت اع�ادة افتتاح 
ف�رع )عنه( بحض�ور مندوب 
مس�ؤولني  الغربي�ة  املنطق�ة 

وموظف�ني وش�يوخ ووجهاء 
املحافظة«.

أن “افتت�اح  البي�ان  وأض�اف 
الفرع سيس�هم بش�كل كبري 
يف انع�اش الحركة االقتصادية 
وتخفيف العبء عن املوظفني 
كم�ا  رواتبه�م،  تس�لم  عن�د 
الس�يولة  بتوف�ري  سيس�هم 
املعامالت  النقدية وترويج كل 
املرصفية االخرى للمواطنني”. 
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بغداد/ الزوراء:
 أك�دت وزارة النفط أن العراق يس�عى 
اىل تقريب وجهات النظر إلعادة حركة 
النش�اط االقتص�ادي العامل�ي لزي�ادة 
الطلب عىل النف�ط الخام، واعتربت أن 
عدم التوص�ل إىل اتف�اق خفض جديد 

“ليس نهاية املطاف”.
وق�ال رئي�س الوف�د العراق�ي، وكي�ل 
وزارة النفط، حام�د يونس، يف اختتام 
الثام�ن ألعض�اء  ال�وزاري  االجتم�اع 
منظم�ة أوب�ك واملتحالف�ني معه�ا يف 
فيين�ا، بحس�ب بي�ان ل�وزارة النفط، 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »بعض 
األعض�اء يطالبون منحه�م مزيداً من 
الوقت لتقييم تداعيات فايروس كورونا 
عىل الس�وق النفطية العاملية، وتأجيل 

عملية الخفض اإلضايف لإلنتاج«.
وأضاف يونس انه »لدى األعضاء بعض 
الوق�ت إىل نهاية الش�هر الحايل لتقييم 
أوضاع السوق النفطية من قبل اللجنة 
الفني�ة الوزارية ملراقب�ة اإلنتاج، وهي 
نهاي�ة املدة املقررة لالتفاق الس�ابق«. 
معرب�اً ع�ن أمل�ه »تقري�ب وجه�ات 
النظر بني األعض�اء يف منظمة )أوبك( 
واملتحالفني معها م�ن خارجها بهدف 
التوص�ل إىل اتف�اق ي�ريض الجمي�ع، 
للس�وق  الت�وازن  إع�ادة  يف  ويس�هم 

النفطية«.
وتابع بالقول »لدينا الثقة يف أن تتجاوز 
هذه ال�دول األزم�ة والس�يطرة عليها 
خالل الفرتة املقبلة، والعودة بالنشاط 

االقتص�ادي أكثر مما كان�ت عليه قبل 
ظهور كورونا«.

وأشار أنه التقى »عدداً من وزراء النفط 
والطاق�ة يف كل م�ن اململك�ة العربي�ة 

السعودية وجمهورية إيران اإلسالمية، 
والجزائ�ر، ودول�ة اإلم�ارات العربي�ة، 
فض�اًل عن األمني الع�ام ملنظمة الدولة 
املص�درة للنف�ط، محم�د باريكن�دو، 

وبحث معه�م أهمية التوصل إىل اتفاق 
يسهم يف تحقيق أهداف املنتجني، وهي 
مس�ؤولية مش�رتكة وتضامني�ة، من 
أج�ل الحف�اظ عىل ت�وازن واس�تقرار 

األسواق النفطية«.
مشدداً عىل »الجهود االستثنائية للوفد 
العراق�ي يف تقري�ب وجه�ات النظ�ر، 
وص�والً إىل اتفاق مناس�ب يعيد حركة 
النش�اط االقتص�ادي العامل�ي، وزيادة 

الطلب عىل النفط الخام«.
الجدير بالذكر ان اتفاقا اس�تمر لثالث 
س�نوات ب�ني أوب�ك وروس�يا تح�ول، 
الجمعة، إىل اختالف بعد رفض موسكو 
دعم تخفيضات نفطية أعمق للتعامل 
مع تف�ي فريوس كورون�ا، ورد أوبك 

بإلغاء جميع القيود عىل إنتاجها.
وقال وزي�ر الطاقة الرويس ألكس�ندر 
نوفاك، الجمعة، إنه لم يعد هناك اتفاق 
إلنت�اج النفط ب�ني روس�يا وحلفائها 
وأعض�اء منظم�ة أوب�ك، مضيف�ا أن 
دول مجموعة أوبك+ ستواصل مراقبة 

الوضع يف السوق.
وقال نوف�اك ”بالنظر إىل القرار املُتخذ، 
ابتداًء من أول أبريل )نيس�ان(، لم يعد 
مطلوب منا أو من أي من دول أوبك أو 
ال�دول غري األعض�اء يف املنظمة القيام 

بتخفيضات إنتاج )نفط(“.

العراق يسعى إلعادة حركة النشاط االقتصادي العاملي وزيادة الطلب 
على النفط اخلام  

بغداد/ الزوراء:
كش�ف مستش�ار رئيس ال�وزراء للش�ؤون االقتصادي�ة، عبد 
الحس�ني الهنني، امس الس�بت، عن ارتف�اع تصنيف العراق يف 
مجل�س الحب�وب العاملي بعد ارتف�اع انتاجه لل�رز 13 ضعفا، 
فيم�ا اش�ار إىل ان هناك جهدا كبريا لتش�غيل مصان�ع الدولة. 
وق�ال الهنني يف ترصيح صحفي إن “هن�اك تقارير أظهرت أن 
الحكوم�ة حققت خالل س�تة اش�هر من عمله�ا أكثر من 79 
باملئ�ة من هذه الربامج، بينما حقق�ت 72 باملئة خالل النصف 
الثان�ي م�ن عامها االول، رغ�م االحداث التي م�رت بالعراق”. 
مش�ريا اىل أن “هذه النس�ب تعد متقدمة، وتظهر االنتقال من 
حالة الصفر اىل حالة اإلنجاز«. وأضاف الهنني أن “هناك تقدما 
يف انتاج القطاعني الزراعي والصناعي، فعىل س�بيل املثال فإن 

انت�اج الحنطة املحلية تجاوز خمس�ة ماليني ط�ن، وهو رقم 
قي�ايس لم يتحقق س�ابقا، كما ارتف�ع انتاج ال�رز بواقع 13 
ضعف�ا، فقد ت�م حصد نح�و 660 أل�ف دونم، وه�ذه االرقام 
موثق�ة يف وزارتي التخطيط والزراعة واملنظمات الدولية التي 
رفع�ت تصنيف العراق يف مجلس الحبوب العاملي«. واش�ار إىل 
أن “ العراق اقرتب من تحقيق االكتفاء الذاتي من الخرضاوات 
والش�عري، ولم يعد يس�تورد القمح أو الرز إال بكميات قليلة، 
وتنفي�ذا لتعاق�دات س�ابقة”. مؤك�دا أن “هناك جه�دا كبريا 
لتش�غيل مصانع الدولة، وهن�اك مصانع تم تش�غيلها فعال، 
ورشكات تابعة ل�وزارة الصناعة تحولت اىل رشكات رابحة أو 
اصبح�ت رشكات متعادل�ة، بعد أن كانت خ�ارسة، وتم ايضا 

انتاج مواد غذائية، واعادتها اىل السوق العراقية”. 

ارتفاع تصنيف العراق يف جملس احلبوب العاملي 

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة 
واملهجري�ن يف مجل�س الن�واب، امس الس�بت، عن 
تخصي�ص 200 ملي�ون دوالر للمش�اريع الصغرية 

املدرة للدخل للرشائح املترضرة.
وق�ال نائب رئيس اللجنة، حس�ني عرب، يف ترصيح 
صحفي إن “هناك مبالغ س�تخصص ضمن برامج 
وزارت�ي العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة والهج�رة 
واملهجري�ن للمش�اريع الصغ�رية والكب�رية امل�درة 
للدخ�ل، لتش�جيع ع�ودة النازح�ني اىل مناطقهم، 
ودع�م االس�تقرار من ق�رض البنك ال�دويل الطارئ 
بقيمة 200 مليون دوالر الذي سيطلق خالل املرحلة 

املقبلة«.
وأضاف عرب أنه “س�يتم تخصيص نحو 80 مليون 
دوالر إلقامة املش�اريع الصغرية ع�ىل هيئة قروض 
ت�رتاوح قيمته�ا ب�ني 8 � 20 مليون دين�ار للفئات 
املش�مولة يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، يف 

ح�ني يخصص نحو 70 ملي�ون دوالر ضمن املنهاج 
الحكوم�ي ل�وزارة الهجرة ضم�ن برنام�ج “النقد 
اىل  العائ�دون  العم�ل” س�ُيمنح بموجب�ه  مقاب�ل 
مناطقه�م 11 دوالرا يومي�اً ملدة ع�ام كامل مقابل 

القيام بأعمال يومية كالتنظيف مثالً«.
واوضح أن “5 ماليني دوالر أخرى ستخصص للدعم 
النف�ي للنازحني العائدي�ن اىل مناطق س�كناهم، 
ومبالغ بس�يطة اخرى س�تخصص ملشاريع ضمن 
قاط�ع مس�ؤوليات املحافظ�ات الت�ي ح�ررت من 
عصاب�ات “ داع�ش” االرهابي�ة كاالنب�ار ونين�وى 
ودياىل وكركوك وصالح الدين، وجزء من محافظتي 

بغداد وبابل«.
ولف�ت ع�رب اىل ان “اللجن�ة تتف�اوض حالي�اً عىل 
بع�ض املقرتحات الت�ي يمكن ان تجعل م�ن الوارد 
املادي مستمراً ألكثر من عام، بدالً من توجيه املبلغ 
مل�دة عام يعود بع�ده النازحون عاطل�ني عن العمل 

مرة أخرى”. 

العمل واهلجرة النيابية تكشف ختصيص 
200 مليون دوالر للمشاريع الصغرية

تنويه
نرشت جريدة الزوراء بالعدد 7203 
يف 2020/3/4 االعالن املرقم 684/
ب/2018 يف 2018/2/24 الص�ادر 
م�ن محكمة ب�داءة النارصية حيث 
س�قط س�هواً املالحظ�ة الن�رش يف 
صحيفتني محليتني علماً ان املحكمة 
س�وف تجري املزايدة لكل عقار عىل 

حدة.. لذا اقتىض التنويه. 

جمهورية العراق                                     العدد:216/ب/2020
مجلس القضاء االعىل                               التاريخ:2020/3/5                                 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

إعالن
اىل املدعى عليه�م )ارساء عبد الجبار عبد الواحد وعبدالله وطالل 
وف�رح وهبة وه�دى ومنال وصفاء وش�كران ون�دى اوالد حميد 

صالح(
بناءاً عىل الدع�وى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل 
املدع�ي )حس�ن عالوي كاظ�م( بخصوص )ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م 10/118 مقاطعة 44 ش�امية( وملجهولية محل اقامتكم 
تق�رر تبليغكم اعالناً بواس�طة صحيفتني محليت�ني عبىل موعد 
املرافعة املوافق 2020/3/17 ويف حالة عدم حضوركم او ارسال 
م�ن ينوب عنكم قانوناً س�تجري املرافعة بحقك�م غيابياً و وفق 

االصول.
القايض
جواد حسني نايف

جمهورية العراق                                                                     العدد: 28٩4/ب / 201٩ 
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة بداءة النارصية

إعالن
ستبيُع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل 6447/110  
جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة 
رس�مية فف�ي اليوم ال�ذي يليه ويف تمام الس�اعة الثانية عرش ظه�را يف قاعة محكمة 
الب�داءة فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية بنس�بة 10% بصك مصدق مع رس�م تسجيل العقار بنسبة 3% وال 

نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشرتي. 
القايض االول
عادل خلف جاسم

األوصاف :
1� العق�ار عب�ارة عن دار مكونة من باحة خارجية ديوانية واس�تقبال وصالة وغرفة 
ومطب�خ ومجموع�ة صحية مف�روش بالكايش ام�ا الطابق العلوي مك�ون من غرفة 
واحدة وس�طح مفروش باالش�تايكر عم�وم العقار مجهز بامل�اء والكهرباء مبني من 
الطاب�وق ومس�قف بالكونكريت ويوجد ع�ىل جانبي العقار بابان يط�الن عىل العقار 

بمساحة وبناء اليصلح للسكن.
2- مساحة العقار 337,5 م2

3- القيمة املقدرة للعقار مائة وثالثون مليون دينار فقط .
مالحظة:-

النرش يف صحيفتني محليتني.

جمهورية العراق                                        العدد:2145/201٩                                                     
وزارة العدل                                                 التأريخ: 2020/3/3

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعالن
تبي�ُع مديرية تنفيذ النارصية الس�يارة املرقمة ) 1666٩/أ ( ذي 
ق�ار حمل/ نوع كيا بيك أب موديل 2015 لونها أبيض غري محدد 
العائد اىل املدين ورثة املتويف  فالح رش�يد س�اير لقاء طلب الدائن 
طالب كاظم وسيط البالغ 36000000 مليون دينار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة ....... تب�دأ من اليوم 
التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية 10% من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التحصيل والداللية 

عىل املشرتي .
املواصفات 

الس�يارة نوع كيا حم�ل موديل 2015 بيك أب بيض�اء اللون براد 
تعمل بالديزل

املنفذ العدل
عباس  جاسم دبيان

جمهورية العراق                 العدد:1355/ش/2020
مجلس القضاء االعىل           التاريخ:2020/2/25                                   

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اىل/املدعى عليه )صدام كاظم حسوني(

م/تبليغ
قام�ت املدعية )وهران عبد الخ�رض رايض( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي تطلب فيه�ا الحكم 
بنفق�ة ع�دة وتعس�ف وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صب�اح يوم املرافعة املواف�ق 2020/3/15 
الس�اعة التاس�عة صباح�اً وعند عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً و وفقاً للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

اعالن 
بتأري�خ 2020/4/2 س�تقوم لجن�ة االرايض و 
االرشف   النج�ف  محافظ�ة  يف  االوىل  االس�تيالء 
بتثبي�ت  عائدية القطعة 125و126و128و12٩

150مقاطع�ة  و132و133و134و148و14٩و 
32/الدعاري�ة  الرشقية  وفق�ا لقانون االصالح 
الزراع�ي  رق�م 117 لس�نة 1٩70 و لتعليماتهم 
وعىل من لديه ادعاء بح�ق الترصف او اعرتاض 
الحض�ور يف الزمان  و امل�كان املحددين باالعالن 
و بخالفه  س�تقوم اللجنة بإجراءاتها لذا اقتىض 

التنويه.
املشاور القانوني 
عون حسني عبادي 
رئيس لجنة االرايض و االستيالء االوىل 

إعالن
اىل الرشيكة )سهريه نوري كاظم( اقتىض 
حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف 
حي الغدير يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافقة عىل قي�ام رشيكك )عماد جواد 
كاظ�م( بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف 
القطعة املرقمه )3/40412( حي الوفاء 
يف النج�ف ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تس�ليفه ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة 
اقصاها خمس�ة عرش يوماً داخل العراق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبالً.

اىل الرشي�ك )من�ال باس�م 
اقت�ىض  جل�وب(  محم�د 
حض�ورك اىل مديرية بلدية 
لغ�رض  االرشف  النج�ف 
البن�اء  اج�ازة  اص�دار 
رفي�ق  )نج�الء  للرشي�ك 
حس�ون( للقطع�ة املرقمة 
)3/35750( يف النجف حي 

العدالة مقاطعة 4.

اىل الرشي�ك )عب�د األمري 
عبادي( اقتىض حضورك 
اىل مديري�ة بلدية النجف 
االرشف لغ�رض اص�دار 
للرشي�ك  البن�اء  اج�ازة 
عب�د  س�الم  )فري�ال 
املرقمة  للقطع�ة  دوش( 
النج�ف  يف   )3/52040(

حي النداء مقاطعة 4.

محكمة البداءة يف غماس       العدد/4 40/ ب /201٩
                                                   التاريخ 2020/2/27 

اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف الدع�وى املرقم�ة 404/ب 
/201٩ واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملتضم�ن ازالة ش�يوع 
العقار املرقم )1٩/570الغرب( بيع�ا واملدرجة اوصافه ادناه لذا 
تق�رر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الثان�ي للنرش فعىل من يرغب املش�اركة يف املزايدة الخاصه ببيع 
العق�ار مراجعة هذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا من 
الي�وم الثالثني ملدة النرش لالش�رتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب 
بالرشاء تأمينات ال تقل عن 10% من قيمة العقار اذا كان من غري 
الرشكاء مستصحبني معهم املستمسكات التي تثبت شخصيتهم 

علما ان اجور النرش والداللية يف االعالن يتحملها املشرتي 
االوصاف

1- العق�ار املرق�م 1٩/570 الغرب جنس�ه داران مفرزه بصورة 
غري رسمية يحتوي كل دار عىل غرفتني ومطبخ وصحيات 

2- القيم�ة التقديري�ة للعق�ار املرق�م اعاله اربعة ع�رش مليون 
دينار 

3- مساحة العقار )2 اولك و 50( مرت يقع يف غماس الغرب 
القايض
ماهر صاحب  شاكر

جمهورية العراق                                                          التاريخ: 2020/3/2
وزارة العدل                                                            رقم االضبارة: 1424 / 200٩

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف 

إىل /املنفذ علية املدين/ حاكم فدغان عبود
لق�ْد تحقق لهذه املديرة من خالل رشح املبلغ بورق�ت التكليف بالحظور وكذلك 
اش�عار مخت�ار ناحي�ة الحيدرية املخت�ار مطرش مه�دي البديري ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم أو موق�ت أو مختار، يمكن إج�راء التبليغ 
علي�ة ،واس�تنادا للمادة )27( من قان�ون التنفيد تقرر تبليغ�ك إعالنا بالحضور 
يف مديري�ة التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون . 
املنفذ العدل 
احمد مسافر عبدالحسني الخالدي 

اوصاف املحرر: 
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد 4050 /ش/200٩ يف 23 /8/ 
200٩ يتضم�ن الحك�م بال�زام املدعى عليه حاك�م فدغان عب�ود بتادية املدعية 
نعيمه غ�ازي رضيوي االثاث الزوجه وكذلك قرار نفس املحكمة بالعدد 4051 / 
ش2 /201٩ يف 8/11/ 201٩املتضم�ن الزام املدع�ى عليه اعاله بتادية للمدعية 
اعاله نفقه ماضيه اربعمائة وثمانون الف دينار ونفقه مس�تمره لها خمس�ون 

الف دينار شهريا من تاريخ15/٩/ 200٩.
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العب سلة األخضر حسان علي 
يهاجم حكام مباراة امليناء

بغداد/ متابعة الزوراء
هاجم العب نادي الرشطة لكرة الس�لة، حسان عيل، حكام مباراة فريقه أمم امليناء يف 

نصف نهائي الدوري السلوي املمتاز 2020.
وق�ال عيل: »إن اول مهمة للحكم يف الس�احة هي حماية الالع�ب، لكن ما حدث معي 

خالل مباراة امليناء اثبت عكس ذلك، فالحكام لم يقوموا بحمايتي”.
وأض�اف “تعرضت لكرس باألنف بعد تدخل العب امليناء، يف املقابل الحكم اكتفى بمنح 
مخالفة للرشطة دون طرد الالعب”. مبيناً ان “مثل هذه الحاالت من املمكن ان تنهي 

مسرية أي العب”.تجدر اإلشارة اىل ان الرشطة تغلب عىل امليناء بنتيجة 83-91.

أصفر وأمحر

األسبوع املقبل.. إعالن اهليئة املؤقتة الحتاد الكرة

محد: اإلصابات تربك أمانة بغداد قبل مواجهة النجف

بغداد/ متابعة الزوراء
ع�ر املدرب املس�اعد لفريق الق�وة الجوية، لؤي صالح، ع�ن قلقه من 
أرضي�ة ملعب التاجي، الذي س�يحتضن مب�اراة فريقه م�ع الكهرباء، 
اليوم األحد، يف الجولة الخامسة بالدوري املمتاز.وقال صالح  “جاهزون 
للمب�اراة، والفريق يمر بحالة بدني�ة ممتازة، لكن ما يقلقنا هو أرضية 
ملع�ب التاج�ي التي س�تضعف من رت�م املباراة، والش�ك أنها س�تؤثر 
بالجانب الفن�ي يف الفريقني”.وأضاف: “الكهرباء فريق عنيد، ومنافس 
ليس بالهني، لكننا نس�عى الس�تعادة الصدارة بعدم�ا فقدناها الجولة 
املاضي�ة، بس�بب حالة االنتظ�ار التي فرضته�ا علينا قرع�ة الدوري”.

وزاد: “الجهاز الفني وضع بحساباته كل املشاكل التي يمكن أن تواجه 
الفري�ق، وخصوص�ا ملعب املباراة، وبالتايل س�يكون هن�اك تركيز عىل 
الكرات الثابتة؛ ألنها قد تحس�م املباراة بش�كل كبري”.ومن جهته، عاود 
العب خط وسط القوة الجوية، محمد عيل عبود، تدريباته الفردية، بعد 
تماثله للش�فاء من اإلصابة التي لحقت به، عىل مستوى األنف.ويسعى 
نجم القوة الجوية الس�رداد عافيته بش�كل تام، قبل املشاركة يف املران 
الجماعي.وتلق�ى عب�ود تحذيرات م�ن االحتكاك خالل الف�رة الحالية، 
ل�ذا اقت�ر عىل التدريب�ات الفردية؛ للحف�اظ عىل الجان�ب البدني من 
أجل الع�ودة التدريجية للمالعب.وتعرض عبود لك�رس يف األنف بمباراة 
الصناع�ات الكهربائي�ة، وخضع لتدخ�ل جراحي بع�د مغادرته امللعب 
بشكل مبارش.يشار إىل أن القوة الجوية حقق العالمة الكاملة ب�9 نقاط 

من 3 مباريات، فيما يبلغ رصيد الكهرباء نقطة واحد من 4 مباريات.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب نفط الوس�ط، رايض 
شنيش�ل، أن الفوز الذي تحقق 
عىل حس�اب نف�ط الجنوب، لن 
يغط�ي ع�ىل الك�م الهائ�ل من 
الضائعة لفريقه خالل  الفرص 

اللقاء.
ف�وزا  الوس�ط  نف�ط  وحق�ق 
أم�ام  نظي�ف  به�دف  عصيب�ا 
نفط الجن�وب، يف املب�اراة التي 
أقيم�ت عىل ملعب كربالء الدويل 
لحس�اب الجول�ة الرابع�ة م�ن 

الدوري املمتاز.
وقال شنيشل “الالعبون قدموا 
املب�اراة،  يف  كب�رية  مجه�ودات 
ووصلن�ا  س�يطرتنا  فرضن�ا 

منطقة ج�زاء الخصم أكثر من 
مرة”.

وأض�اف “رغ�م اله�دف املبكر 
ال�ذي أحرزه املحرف الس�نغايل 
ديمب�ا، إال أن الفري�ق أه�در ما 

يقارب 6 أهداف محققة”.
وتاب�ع “الف�وز مه�م والنقاط 
الكب�وة  ظ�ل  يف  أه�م  الث�الث 
الفري�ق يف  الت�ي تع�رض له�ا 
الس�ابقتني، لكن هذا  املباراتني 
ال يعن�ي التغايض ع�ن الفرص 

الضائعة”.
ونوه اىل “أن الجهاز الفني يعمل 
بش�كل مكث�ف م�ع الالعبني يف 
الش�ق الهجومي، من أجل تاليف 

تكرار الهجمات الضائعة”.

لؤي صالح: ملعب التاجي يعقـّد 
مواجهة الكهرباء

راضي شنيشل غاضب من الفرص 
الضائعة أمام نفط اجلنوب

سردار حممد ينفي إصابة الثنائي حسام 
كاظم وفيصل جاسم

جنم األومليب علي احلمداني يعود من اإلصابة ويستعد للتحدي مع سوانزي

بغداد/ متابعة الزوراء
أنهت اللجنة، املكلفة من قبل االتحادين 
ال�دويل واآلس�يوي، مقابل�ة 13 متقدما 
للعمل بالهيئ�ة املؤقتة لالتحاد العراقي، 

يف العاصمة القطرية الدوحة.
وق�ال مص�در مطل�ع إن املقابلة جرت 

بشكل منفرد عىل مدى يومني.
وأضاف أنها انحرت يف معرفة الس�ري 
الذاتي�ة، وبع�ض األس�ئلة الت�ي تخص 
الكرة العراقية، وعمل االتحاد الس�ابق، 
وأس�ئلة أخ�رى ح�ول اإلع�الم الريايض 
العراق�ي، ومدى تأثرياته يف عمل االتحاد 

املستقيل.
وأش�ار املصدر إىل أن اللجنة، املوفدة من 
قب�ل االتحادين الدويل واآلس�يوي، باتت 
تملك فكرة كاملة عن الش�خصيات التي 

تمت مقابلتها.
وم�ن املؤم�ل أن يتم اإلعالن ع�ن الهيئة 
املؤقتة، التي ستدير االتحاد العراقي ملدة 

ستة أشهر، خالل األسبوع املقبل.
يش�ار إىل أن رئي�س ن�ادي الكرخ، رشار 
حي�در، هو الوحيد الذي تخلف عن الوفد 
املغ�ادر للدوح�ة، العراضه ع�ىل إجراء 

املقابالت هناك، وليس يف العراق.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب م�درب أمانة بغ�داد، عصام حمد، 
عن قلقه من اإلصابات التي رضبت عددا 
من العبي�ه، قبل مواجهة النج�ف، اليوم 

األحد، يف الجولة الخامسة بالدوري.
مس�تمرة  “التحض�ريات  حم�د  وق�ال 
ملالقاة النجف، لكن م�ا يعكر الصفو هو 

اإلصابات الكثرية”.
وأض�اف: “س�يغيب أيمن رزي�ج وميالد 

ف�الح ومحمد س�الم ومهيمن س�ليم عن 
املباراة؛ بس�بب اإلصاب�ات املختلفة التي 

لحقت بهم”.
وزاد: “اإلصاب�ات لن تضع�ف من عزيمة 

الالعبني عىل تحقيق النقاط الثالث”.
وعن ق�وة النج�ف: أوض�ح: “فريق جيد 
ولديه عنارص مميزة، ويسعى للمنافسة 
عىل املراك�ز األوىل، لكننا باملقابل نس�عى 
لتحقي�ق أول انتصاراتنا، بعد أن وضعتنا 

الف�رق  م�ع  ناري�ة  بداي�ة  يف  القرع�ة 
الكبرية”.

وأردف: “املوسم الحايل يشهد تقاربا كبريا 
يف املستوى، ومن يملك بدالء عىل مستوى 
ع�ال س�يكون من الف�رق املنافس�ة عىل 
املراكز األوىل، وطموحن�ا التقدم يف الئحة 

الرتيب خالل املباريات املقبلة”.
يش�ار إىل أن أمانة بغ�داد يمتلك نقطتني 

من الجوالت األربع املاضية.

امليناء يقتنص نقطة مثينة من الشرطة يف ختام اجلولة الرابعة بالدوري
اليوم.. انطالق اجلولة اخلامسة 

بغداد/ متابعة الزوراء
تنطل�ق، الي�وم االح�د، منافس�ات الجولة 
الخامس�ة من منافس�ات ال�دوري املمتاز 
بإقامة مباراتني، حيث تجمع االوىل فريقي 
النج�ف وامان�ة بغ�داد عىل ملع�ب االدارة 
ويضي�ف  النج�ف،  محافظ�ة  يف  املحلي�ة 
يف الثاني�ة ملع�ب ن�ادي التاج�ي الريايض 
مب�اراة فريق�ي الكهرباء والق�وة الجوية، 
وتتواصل منافسات الجولة الخامسة ايام 
االثنني والثالثاء واالربعاء والخميس، حيث 
تق�ام يوم غد االثنني مب�اراة واحدة تجمع 
ب�ني الطلب�ة والصناع�ات الكهربائية عىل 
ملعب الش�عب الدويل، وتقام ي�وم الثالثاء 
املقب�ل مبارات�ان، االوىل بني نفط الوس�ط 
واربيل عىل ملعب كربالء الدويل، ويلتقي يف 
اللقاء الثاني فريق�ا نفط الجنوب والنفط 
عىل ملع�ب الفيح�اء بمحافظ�ة البرة، 
وتقام ي�وم االربعاء مب�اراة واحدة يلتقي 
فيها فريق�ا الحدود والرشط�ة عىل ملعب 
نادي التاجي الريايض، وتختتم منافس�ات 
الجولة الخامس�ة ي�وم الخمي�س بإقامة 
مباراة واح�دة تجمع بني املين�اء والزوراء 

عىل ملعب الفيحاء بمحافظة البرة.
وخرس نادي الرشطة نقطتني بعدما تعادل 
ام�ام مضيفه املين�اء 1-1 يف املب�اراة التي 
اقيمت، امس الس�بت، عىل ملعب الش�عب 
الدويل لحس�اب االسبوع الرابع من الدوري 

العراقي املمتاز لكرة القدم.
وبدأ السفانة التسجيل يف املباراة، إذ سجل 
عبد املجيد ابو بكر الهدف االول يف الدقيقة 
69، قب�ل ان يتمكن س�عد عب�د االمري من 
تعديل الكفة للقيثارة الخرضاء يف الدقيقة 

75 من عمر املباراة.
وبه�ذا التع�ادل وص�ل رصي�د الرشطة اىل 
النقط�ة 5 يف املرك�ز الع�ارش، فيما اصبح 

رصيد امليناء 7 نقاط يف املركز الخامس.
وقل�ب فريق الطلبة تأخ�ره إىل فوز )2-1( 
ع�ىل ضيف�ه نف�ط ميس�ان،  ع�ىل ملعب 
الش�عب الدويل، لحس�اب الجول�ة الرابعة 

بالدوري.
وس�جل للطلبة محمد زامل يف الدقيقة 50 
وحيدر حس�ني يف الدقيقة 66، فيما سجل 
وسام س�عدون لنفط ميس�ان يف الدقيقة 

.30
بدأ نفط ميسان ضاغطا بقوة، وأهدر فرصا 
كثرية، بدأها ك�رار عيل الذي تجاوز حارس 

الطلبة ومرر عرضية، لكن الدفاع شتتها.
وأنق�ذ عيل ياس�ني ك�رة خطرية برأس�ية 
وس�ام س�عدون ال�ذي نج�ح بالتعويض، 
 ،30 الدقيق�ة  يف  التق�دم  ه�دف  وس�جل 
مستغال كرة عرضية أكملها داخل الشباك، 
لينتهي الش�وط األول بتقدم نفط ميسان 

بهدف دون رد.
ويف الش�وط الثاني، أجرى م�درب الطلبة، 
أحم�د خل�ف، ع�دة تبدي�الت أثم�رت عن 
تس�جيل هدف التعادل ع�ر البديل محمد 
زام�ل، ال�ذي أطلق ك�رة قوية م�ن خارج 

منطقة الجزاء يف الدقيقة 50.

وواصل الطلبة ضغطه عىل نفط ميس�ان، 
ليس�جل حيدر حس�ني اله�دف الثاني من 

رأسية يف الدقيقة 66.
وحاول نفط ميسان العودة للمباراة، لكنه 
أهدر فرصتني خطريتني ع�ن طريق أحمد 
عبد ال�رزاق وأحمد كون�ي، لتنتهي املباراة 

بفوز الطلبة )2-1(.
وبه�ذا الف�وز، رف�ع الطلب�ة رصي�ده إىل 
النقط�ة الرابعة، فيما بقي نفط ميس�ان 

دون نقاط.
وقاد، محمد داود، مهاج�م النفط، فريقه 
لص�دارة ال�دوري املمتاز، بتس�جيله هدف 

الف�وز يف مرمى الحدود، خالل املباراة التي 
أقيم�ت بملع�ب النف�ط، لحس�اب الجولة 

الرابعة والتي انتهت بهدف دون رد.
الهدف جاء ع�ن طريق الالعب محمد داود 
يف الدقيق�ة األوىل م�ن املب�اراة، واس�تطاع 
فريقه أن يحافظ ع�ىل تقدمه حتى نهاية 

اللقاء.
باغ�ت محم�د داود الضي�وف بع�د تلقيه 
ك�رة طويلة من املدافع أحم�د عبد الرضا، 
ليخطفها من مدافع الحدود ويسجل منها 

هدف التقدم.
غاي�ة  يف  فرصت�ني  داود  محم�د  وأض�اع 

الخط�ورة ملضاعف�ة التق�دم، ورد للحدود 
عباس عيل بإضاعة فرصة خطرية لينتهي 

الشوط األول بتقدم النفط )1-0(.
ويف الشوط الثاني أضاع أرشف عبد الكريم 
فرصة للحدود، كما أهدر وليد كريم فرصة 

سانحة ملعادلة النتيجة.
وع�اد محم�د داود ليضيع انف�رادا رصيح 
ابالحارس ليس�دد الكرة بجس�مه وتنتهي 

املباراة بفوز النفط )1-0(.
وقفز النف�ط لصدارة الرتي�ب برصيد 10 
نق�اط، فيما تجم�د رصيد الح�دود عند 6 

نقاط يف املركز الخامس.

وزارة الشباب: ال يوجد حجب ملنحة 
أي احتاد رياضي

رسن: أسعى خلوض جتربة 
احرتافية يف أوربا

أك�دت  ال�زوراء:  بغداد/متابع�ة 
أن  والرياض�ة  الش�باب  وزارة 
املنح املالية م�ن املمكن تعزيزها 
واس�نادها، فض�اًل ع�ن تأمينها 

بشكل كامل.
واوض�ح بي�ان لل�وزارة “تؤك�د 
وزارة الشباب والرياضة أن ما تم 
طرحه من خط�وط عريضة عىل 
لس�ان وزير الش�باب والرياضة، 
الدكت�ور احم�د ري�اض، بش�أن 
املن�ح املالي�ة الخاص�ة بجمي�ع 
االتحادات ستكون مؤمنة بشكل 
م�ن  الكث�ري  وتتج�اوز  كام�ل، 
املش�اكل االدارية بأطر صحيحة 

ومعتمدة”.
وأض�اف البي�ان “ل�ن يتم حجب 
ب�ل  ري�ايض،  اتح�اد  أي  حص�ة 
العكس ه�و الصحيح من املمكن 

تعزيز واسناد هذه املنح “.
وأهاب�ت ال�وزارة، خ�الل بيانها، 
واإلعالمية  املؤسساتية  بالجهات 
“توخي الح�ذر من أي تريح ال 

ينطوي ع�ن فه�م او مصداقية، 
وسيكون حق الرد مكفول قانونا 
لوزارة الش�باب والرياضة لوقف 

اي تجاوزات او افراءات”.
وم�ن جهة اخرى، ح�ددت وزارة 
الشباب والرياضة موعد االجتماع 
األوملبي�ة  غ�ري  االتح�ادات  م�ع 
ملناقش�ة آلي�ة رصف املنح املالية 

املخصصة لالتحادات.
ان  بي�ان،  يف  ال�وزارة،  وذك�رت 
“وزارة الش�باب والرياضة تدعو 
اىل  االوملبي�ة  غ�ري  االتح�ادات 
الذي س�تعقده  حضور االجتماع 
الوزارة يف الساعة الحادية عرشة 
من صباح يوم غد االثنني يف قاعة 
االجتماعات بدائرة الربية البدنية 

والرياضة”.
يأت�ي  “االجتم�اع  أن  ووضح�ت 
ملناقش�ة آلي�ة رصف املنح املالية 
املخصصة لالتحادات لعام 2020، 
وسيكون االجتماع تشاورياً بدون 

حضور وسائل االعالم”.

بغداد/ متابعة الزوراء
 كش�ف الالعب املحرف يف نادي بريسبولس اإليراني، بشار رسن، 

عن مستقبله مع النادي.
وقال رس�ن “عودتي من اي�ران بعد إيقاف النش�اطات الرياضية 

هناك بسبب انتشار فايروس كورونا”.
وأضاف “تسلمت %5 فقط من استحقاقاتي من العقد مع النادي 
االيران�ي، ووعدتنا االدارة بتس�ليم 50 اىل %60 من العقد يف أعياد 

نوروز 21 آذار الجاري”.
وأوضح رس�ن ان “بقائي مع النادي متصدر الدوري االيراني من 
عدم�ه أمر س�ابق ألوانه، ول�دي رغبة يف تجرب�ة احرافية أخرى، 

ولدي عروض خليجية واوروبية، ولكن ليست رسمية”.

بغداد/ متابعة الزوراء
نف�ى م�درب اللياق�ة البدني�ة للرشط�ة، 
رسدار محم�د، وج�ود إصاب�ات لالعب�ي 
الفري�ق، حس�ام كاظم وفيصل جاس�م، 

مؤكدا جاهزيتهما لخوض املباريات.
وقال محم�د “ان الالعبني حس�ام كاظم 
وفيصل جاسم لم يتعرضا إلصابات بالغة 
مثلم�ا أش�يع، ب�ل أنهم�ا يف حال�ة جيدة 
ويمكن أن يشاركا يف املباريات املقبلة من 

الدوري«.
وأوض�ح: »حس�ام كاظم تع�رض لجهد 
ع�ايل، وفضلنا منحه راحة وهو قادر عىل 

خ�وض املباريات يف أي وق�ت، أما فيصل 
جاس�م فتعرض لكدمة بسيطة يف املباراة 
املايض،ة وسيكون جاهزا لخوض املباراة 

اعتبارا من الجولة املقبلة«.
وأكم�ل: »الالع�ب املنضم حديث�ا للفريق 
أي�ام   10 إىل  يحت�اج  ناظ�م  مصطف�ى 
لخ�وض  ت�ام  بش�كل  جاه�زًا  ليك�ون 
مباريات الدوري، حيث دخل يف التدريبات 
الجماعي�ة، لك�ن انقطاع�ه ع�ن اللع�ب 
بالفرة املاضية أث�ر يف جاهزيته البدنية، 
ونعمل معه بشكل شخيص ليكون جاهزًا 

يف األيام املقبلة«.

بغداد/ متابعة الزوراء
ع�اد نج�م املنتخب األوملبي لك�رة القدم، عيل الحم�ادي، من اإلصابة 
ويس�تعد للتحدي مجدداً مع فريقه سوانزي س�يتيي الريطاني.ولم 
يتمكن الحمادي من املش�اركة يف بطولة آس�يا تحت 23 عاماً بسبب 
اصابته يف أوتار الركبة خالل مباراة كأس االتحاد اإلنجليزي للش�باب 
تحت 18 عاماً ضد مانشسر سيتي يف كانون األول.وقال الحمادي يف 
تريح نرشه املوقع الرس�مي للنادي “اعتقد أن عميل الشاق قد أتى 
ثماره هذا العام، لذلك يجب أن أستمر يف ذلك للتحسن”.وأضاف “لقد 
تغريت بش�كل كبري كالع�ب لألفضل، وآمل أن أتمكن من االس�تمرار 

يف ذل�ك اآلن، م�ن الواضح أنه لي�س من املثايل أن تبق�ى خارج امللعب 
ملدة ثالثة أش�هر تقريباً”.وتاب�ع “ال أريد أن أكون خارج امللعب وعدم 
تس�جيل األهداف، ينتابك هذا الش�عور عندما تك�ون مصاباً”.وأكمل 
“عدت إىل التمرينات مجدداً، أنا اآلن بحاجة ملحاولة تس�جيل األهداف 
ومس�اعدة زمالئي م�رة أخرى”.وس�جل املهاجم العراق�ي املولود يف 
العراق، وال�ذي بلغ الثامنة عرشة من العمر، ظهوره التاس�ع لفريق 
الش�باب يف سوانزي س�يتي هذا املوسم، حيث لعب يف الدقيقة 76 من 
املب�اراة التي خرسها أمام وس�ت بروميتش ألبي�ون يف دوري الدرجة 

الثانية يف الدوري اإلنجليزي.



تعادل فالنس�يا 1-1 مع مضيفه ديبورتيف�و أالفيس يف افتتاح 
املرحلة السابعة والعرشين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وكان فالنس�يا يمني النف�س بأن يحقق فوزاً يرف�ع معنوياته 
قب�ل مباراته املرتقبة عىل ملعبه “ميس�تايا” يف اياب الدور ثمن 
النهائ�ي من دوري أبط�ال أوروبا أمام أتاالنت�ا اإليطايل الثالثاء 
املقب�ل يف مهمة س�تكون صعبة ج�داً بعد فوز األخ�ر 4 - 1 يف 

لقاء الذهاب.
وافتتح داني باريخو التسجيل من ركلة حرة متقنة بعدما 
اس�تقرت الكرة يف الزاوية اليمن�ى ملرمى الحارس 

فرناندو باتشيكو )34(.
النتيج�ة  مندي�ز  ادغ�ار  وع�ادل 
لديبورتيفو أالفيس بعدما وصلت 
الكرة إىل فيكتور الغوارديا داخل 

املنطقة من ركلة حرة، مررها األخر برأس�ه إىل اإلس�باني الذي 
تابعها بينماه يف شباك الحارس الهولندي ياسرب سيلني )74(. أع�رب خوس�يه موريس، املدي�ر الفني 

لفري�ق تش�ونبوك هيون�داي موتورز، 
بخيب�ة أم�ل بس�بب فش�ل فريق�ه يف 
الحص�ول ع�ىل النق�اط الث�الث عق�ب 
تعادله أمام مضيفه س�يدني األسرتايل 
2-2 ع�ىل س�تاد جوبي�ي يف س�يدني، 
ضمن املجموعة الثامنة يف دوري أبطال 

آسيا 2020.
وس�جل ترين�ت بوهاغي�ار )56( وآدم 
ل�و فوندر )77 من رضب�ة جزاء( هديف 
سيدني، يف حني أحرز العب سيدني لوك 
برات�ان )50 بالخط�أ يف مرمى فريقه( 
وهان كيو-وون )89( هديف تش�ونبوك 

موتورز.
وأكمل تشونبوك موتورز املباراة بعرشة 
العبني عق�ب طرد املدافع تش�وي بو-

كيون�غ يف الدقيق�ة 75 نتيجة حصوله 
عىل اإلنذار الثاني.

وتأجل�ت املب�اراة الثاني�ة ضم�ن ذات 
املجموع�ة ب�ني يوكوهام�ا مارين�وس 
اليابان�ي وش�نغهاي اس آي ب�ي ج�ي 
الصيني، وذلك بس�بب انتشار فايروس 

كورونا.
ويتص�در يوكوهاما مارين�وس ترتيب 
املجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل نقطة 
لكل من تش�ونبوك موتورز وسيدني، يف 
حني ما زال رصيد ش�نغهاي اس آي بي 
ج�ي الصيني الذي لم يلع�ب أي مباراة 

خالياً من النقاط.
وقال موري�س: “أود أن أق�ول إنه كان 
لدينا الكث�ر من الف�رص، فقد صنعنا 
فرص�اً من أج�ل الحصول ع�ىل نتيجة 
مختلفة. كرة القدم تدور حول أن تكون 
فّعاالً أمام املرم�ى. لقد تفوقنا أيضاً يف 

االستحواذ لكننا لم نستغل ذلك”.

وأوضح: “س�يدني فريق يتمتع بخربة 
جيدة، حي�ث يهاجم الالعبني بذكاء من 
خالل استغالل املس�احات خلف الدفاع 
ووراء الخطوط. لم نكن فعالني بما فيه 
الكفاية يف الخط الهجومي وكذلك األمر 

يف الدفاع”.
وأض�اف: “ما زلنا نح�اول إيجاد أفضل 
ش�كل لدينا، وأعتقد أننا نسر يف اتجاه 
جي�د. م�ن الناحي�ة الهجومي�ة تمكنا 
من تس�جيل هدف�ني، لك�ن النتيجة لم 
تكن حقاً اله�دف الذي نريده ألننا أردنا 

املزيد”. 
وتاب�ع: “كان بإمكانن�ا الحص�ول عىل 
النقاط الثالث يف هذا اللقاء، ولم نحصل 
عليه�ا، لكن علينا أن نواصل العمل وأن 
نتطلع إىل املباراة التالية، لكننا ال نعرف 

متى ستكون”.
ووض�ع ط�رد تش�وي الكوري�ني تحت 
ضغط إض�ايف، ولكن مع بق�اء دقيقة، 
س�جل ه�ان ه�دف فريقه الثان�ي بعد 
أن ارتدت تس�ديدة موريلو م�ن القائم 
بينما استمر تشونبوك يف الضغط حتى 

النهاية. وقال موريس: 
“لس�ت مندهشاً من 

عدنا  التي  الطريقة 
بها يف املباراة، ألن 
الروح  ه�ي  هذه 
لدين�ا كل  الت�ي 
يوم. ه�ذه هي 
الت�ي  ال�روح 
جعلتنا أبطاالً 
كوري�ا  يف 
الجنوبي�ة، 
ال  ألن�ه 
أن  يمكن 
ن  تك�و

بطالً يف 
ا كوريا  ذ إ

تك�ن ل�م 
لديك هذه 
 ، ح و ل�ر ا
يشء  إن�ه 

طبيعي.”

يرتق�ب أن تك�ون نهاي�ة األس�بوع تح�ت 
صفيح ساخن يف الدوري األملاني لكرة القدم 
بعدما أعلنت مجموعات ألرتاس املشجعني 
يف البوندس�ليغا اس�تمرار حربها املفتوحة 
م�ع االتحاد األملان�ي للعب�ة بإعالنها نيتها 
مواصل�ة عملياته�ا االحتجاجي�ة وإيقاف 

مباريات املرحلة الخامسة والعرشين.
وقال�ت مجموعة األل�رتاس “فانزتس�ينن 
دويتش�الند” يف بيان: “س�نقوم بإيقافات 
جدي�دة للمباري�ات” يف إش�ارة للتوقف�ات 
مبارات�ي  يف  به�ا  تس�ببت  الت�ي  املؤقت�ة 
هوفنهاي�م مع باي�رن ميوني�خ، وأونيون 
برل�ني م�ع فولفس�بورغ نهاية األس�بوع 

املايض.
واضط�ر الحكام إىل وقف املباراتني بس�بب 
رف�ع الجماه�ر الفتات مهين�ة بحق مالك 
هوفنهايم امللياردير ديتمار هوب ووالدته.

ويشكل هوب موضع انتقاد مجموعات من 
مشجعي كرة القدم األملانية الذين ينتقدون 
ملكيته ألكثر من 50 باملئة من النادي، وهو 
ما يعد مخالفة للقوانني املحلية. واس�تثمر 
الث�ري األملاني مئ�ات ماليني ال�دوالرات يف 
هوفنهايم، واس�هم يف صعوده من الدرجة 

السادسة إىل األوىل.
ويتع�ني عىل الحكام يف ح�ال رفعت الفتات 
تس�تهدف ش�خصاً كما يف حالة الصيحات 
العنرصي�ة، تقييم م�ا إذا كان األمر يتعلق 
بإهان�ات علني�ة. وإذا كان األم�ر كذل�ك، 
فلديه�م تعليمات بوقف املب�اراة. ويف حال 
توقفت الهتافات املهينة أو سحبت الالفتات 
املس�يئة، يمكن اس�تئناف املباراة. لكن إذا 

توقفت للمرة الثالث�ة، فإنها تتوقف نهائياً 
وه�و ما ل�م يح�دث حت�ى اآلن يف الدوري 

األملاني.
وكان�ت الرشارة التي أش�علت فتيل الحرب 
ب�ني الجماه�ر واالتح�اد األملان�ي وزادت 
من االحتجاجات بح�ق األخر وهوب، هي 

ق�رار االتحاد قبل نحو ثالثة أس�ابيع، منع 
مش�جعي بوروس�يا دورتموند من حضور 
مباري�ات فريقهم ع�ىل ملع�ب هوفنهايم 
ملوس�مني، عىل خلفية رفع الفتات مسيئة 
له�وب، وفرض غرام�ة مالية ع�ىل النادي 

بقيمة 50 ألف يورو.

فاألل�رتاس  إديولوج�ي.  الن�زاع  مص�در 
“التقليدي�ون” األمل�ان يرفض�ون امت�الك 
املس�تثمرين الكبار ألندية الدوري، وبالتايل 
ب�ات هوب عدوا للجماهر عىل غرار رشكة 

ريد بول املالكة لفريق اليبزيغ.
ولخ�ص هولغر كايه، ممث�ل ألرتاس فريق 
أونيون برلني: “يجد البعض يف أملانيا أنه من 
الجيد أن يقوم شخص ما لديه موارد مالية 
ال محدودة رشاء فريق يف البوندسليغا. لكن 
املش�جعني ال يج�دون ذلك جي�داً، هذا هو 
أصل املش�كلة. هذه األندية ال تلعب بنفس 

اإلمكانيات مع األندية األخرى”.
وتش�اطر رابط�ة ال�دوري األملاني أس�اس 
ه�ذا الرأي، حتى إنها قام�ت يف عام 1998 
بإنش�اء قاعدته�ا الش�هرة “1+50” التي 
تمن�ع أي ش�خص م�ن امت�الك األغلبي�ة 

املطلقة لألسهم يف أحد األندية.
لك�ن، خوفاً ع�ىل مداخيلها، ب�دت الرابطة 
أيض�اً براغماتي�ة يف معالجة املس�ألة، ألن 
فريق�ي فولفس�بورغ وليفرك�وزن، ع�ىل 
سبيل املثال، كانا مملوكني منذ تأسيسهما 
م�ن قب�ل رشكت�ي فولكس�فاغن وباي�ر 
للمنتج�ات الكيميائية. وتم�ت إضافة بند 
استثنائي يسمح للمستثمر بامتالك أغلبية 
األس�هم يف النادي يف حال استمر يف تمويله 

مدة 20 سنة عىل األقل.
هذا هو الحال بالفعل مع ديتمار هوب. لكن 
مؤيدي التقليد ي�رون يف نموذج هوفنهايم 

هجوماً عىل “ثقافة املشجعني”.
ألن ك�رة الق�دم األملاني�ة قب�ل أن تك�ون 
فرجة، فهي نش�اط اجتماع�ي ومواطني. 

يمل�ك أعضاء األندية الح�ق يف التصويت يف 
الجمعيات العمومية ويش�اركون باإلدارة. 
ويمل�ك بايرن ميونيخ م�ا ال يقل عن 293 
ألف عضو، وبوروس�يا دورتموند وشالكه 
ما ال يقل عن 155 ألف عضو لكل منهما! 

وأوضح عضو منظمة وطنية للمش�جعني 
ميكايل غابريال أن “املشجعني يف هوفنهايم 
واليبزي�غ ليس لديهم أي س�لطة يف اإلدارة 
املش�رتكة”، يف حني أن رابطات املش�جعني 
هي التي تقوم بتنشيط املالعب وتجعل من 

البوندسليغا بطولة شعبية حقاً.
واعت�رب زيغ تس�يلت وهو ناش�ط أيضاً يف 
أوني�ون برل�ني أن “املش�كلة جوهري�ة”، 
مش�راً إىل “أن الس�لطات ترى املش�جعني 
فقط كمتفرج�ني، وال تعرتف بأنهم طرف 
أسايس يف الحياة الكروية ويرغبون أيضاً يف 

املشاركة يف القرارات”.
يتعني عىل “الس�لطات”، الرابطة واالتحاد 
إيجاد طريقة للخ�روج من األزمة من قبل 

األندية التي تحتاج إىل جماهرها.
وأك�د املدي�ر التنفي�ذي لنادي آوغس�بورغ 
املباري�ات  “توق�ف  أن  روي�رت  س�تيفان 
والعقوب�ات الجماعي�ة ال يمك�ن أن تكون 
حالً”، مضيفاً: “نحن بحاجة إىل حوار عادل، 

تكون فيه جميع األطراف مسؤولة”.
لك�ن ال يب�دو أن األل�رتاس ع�ىل اس�تعداد 
للرتاج�ع حي�ث اتهم�وا يف بيانه�م االتحاد 
األملان�ي بأن�ه “أظه�ر وجه�ه الحقيق�ي 
بإعالنه عقوبات جماعية لحماية امللياردير 
)هوب(”، مضيف�ني: “يتعلق األمر بهجوم 

عىل ثقافتنا وقيمنا ال أكثر وال أقل”.

اعرتف أليكس ويلكينس�ون قائد فريق س�يدني أن عدم ق�درة فريقه عىل 
حس�م النتيجة أمام تش�ونبوك هيونداي موتورز الذي أكم�ل املباراة ب�10 
العب�ني، كلف الفريق األس�رتايل ثالث نق�اط بعد أن أح�رز الفريق الكوري 
الجنوبي هدف التعادل 2-2 يف وقت متأخر من اللقاء بواس�طة هان كيو-

وون، يوم األربعاء املايض.
وس�جل ترينت بوهاغيار )56( وآدم لو فوندر )77 من رضبة جزاء( هديف 
س�يدني، يف ح�ني أحرز العب س�يدني لوك برات�ان )50 بالخط�أ يف مرمى 
فريقه( وهان كيو-وون )89( هديف تشونبوك موتورز، يف اللقاء الذي أقيم 
عىل ستاد جوبيي يف سيدني، ضمن املجموعة الثامنة يف دوري أبطال آسيا 
2020. وأكمل تش�ونبوك موتورز املباراة بع�رشة العبني عقب طرد املدافع 

تشوي بو-كيونغ يف الدقيقة 75 نتيجة حصوله عىل اإلنذار الثاني.
وقال ويلكينسون، وهو مدافع سابق لفريق تشونبوك: “هذا التعادل ليس 
جي�داً بما يكف�ي. لقد أكملوا املب�اراة بعرشة العبني، لذل�ك كان ُيمكننا أن 

نخرج من املباراة بشكل أفضل”.
وأوض�ح: “لق�د فقدنا الكرة كث�راً، ومنحن�ا املنافس فرصة االس�تحواذ، 
وبالتايل فقد حصلوا عىل نتيجة جيدة بالنسبة لهم، فطاملا منحناهم الفرص 
والحيازة بس�هولة يف املناطق الخطرة، فإنه يمكن أن تحدث هذه األش�ياء 

وهو ما كلفنا إهدار الفوز”. بعد أن خرس س�يدني املباراة االفتتاحية أمام 
البطل الياباني يوكوهاما مارينوس يف الجولة األوىل، ُيدرك ويلكينسون أنها 

كانت فرصة ذهبية لنيل ثالث نقاط هامة عىل أرضهم.
وقال: “هذه املباريات ع�ىل أرضنا يف دوري أبطال 

آس�يا مهمة. اللعب خارج أرضنا س�يكون صعباً وبالتايل أشعر بخيبة أمل 
كبرة بنتيجة التعادل”.

وتابع: “هذه الفرق التي نواجهها يف آسيا هي فرق قوية. لديهم الكثر من 
الكفاءة، فإذا أعطيتهم فرصة االس�تحواذ عىل الكرة فسوف يرضونك. من 
املمكن أننا اس�تغلينا حظنا يف بداية الشوط الثاني، ولكننا، لم نحافظ عىل 

ذلك ولم نأخذ زمام املبادرة”.
وأردف: “لكن عندما ُيطرد العب من الفريق املنافس، يجب أن نكون أفضل، 

وعلينا اآلن أن نراجع املباراة”.
وواص�ل: “لو خرجن�ا بفوز 2 - 1 يف هذه املباراة، س�تكون قصة مختلفة. 
س�نبقى نس�ر إىل األمام؛ لدينا مباراة هامة أمام ملبورن يف الدوري املحي 

يوم أمس السبت، لذلك أن نتعاىف ونستعد لذلك.
وتأجل�ت املب�اراة الثاني�ة ضمن ذات املجموع�ة بني يوكوهام�ا مارينوس 
الياباني وش�نغهاي اس آي بي جي الصيني، وذلك بسبب انتشار فايروس 
كورون�ا. ويتصدر يوكوهاما مارينوس ترتي�ب املجموعة برصيد 6 نقاط، 
مقابل نقطة لكل من تش�ونبوك موتورز وس�يدني، يف ح�ني ما زال رصيد 
ش�نغهاي اس آي ب�ي ج�ي الصيني ال�ذي لم يلع�ب أي مب�اراة خالياً من 

النقاط.
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حرب تهدد الدوري األملاني 

تييت يسّمي تشكيلة الربازيل

اعالم الكرتوني

جمموعات ألرتاس املشجعني يف البوندسليغا تستمر يف حربها املفتوحة مع االحتاد األملاني لكرة القدم.

يبة لآلمال  ويلكينسون: لعبنا مباراة مخُ

أعلن م�درب املنتخب الربازيي لكرة القدم تيتي تش�كيلته لخوض 
املبارات�ني املقبلت�ني يف تصفيات أمركا الجنوبي�ة املؤهلة ملونديال 
قط�ر 2020 ض�د بوليفيا والب�رو يف أواخر آذار/م�ارس، وضمت 

للمرة األوىل العب وسط ليون الفرنيس برونو غيمارايس.
وجاء اس�تدعاء ابن ال�22 عاما لتش�كيلة “سيليس�او” بعد األداء 
املمي�ز الذي قدمه مع ليون منذ قدومه اليه يف كانون الثاني/يناير 
خ�الل فرتة االنتق�االت الش�توية، اىل جانب األداء ال�ذي قدمه مع 
منتخب شباب الربازيل حيث اختر أفضل العب يف تصفيات القارة 

املؤهلة ألوملبياد طوكيو 2020.
ورأى تيت�ي خالل اعالن�ه عن التش�كيلة: أن غيمارايس “قدم أداء 
كبرا يف الدوري الربازيي العام املايض مع أتلتيكو باراناينيس، وقد 

أكد مستواه العايل مع منتخب الشباب وليون”.
وس�يعتمد تيت�ي يف املبارات�ني املقررت�ني ض�د الضيف�ة بوليفي�ا 
واملضيف�ة البرو يف 26 و31 آذار/م�ارس ضمن الجولتني األوليني 
م�ن تصفيات موندي�ال 2020، ع�ىل ثالثي باريس س�ان جرمان 
الفرن�يس نيمار وماركينيوس وتياغو س�يلفا، يف حني كان الغائب 
األبرز حارس ليفربول اإلنكليزي أليس�ون بيكر، ما سيفتح املجال 
أمام منافسه يف الدوري املمتاز حارس مانشسرت سيتي إيدرسون 

للدفاع عن عرين أبطال العالم خمس مرات.
وض�مَّ تيتي ثالثة العبني من فالمنغو، حامل لقب الدوري الربازيي 
وبط�ل مس�ابقة كوبا ليربتادوري�س، هم العب الوس�ط إيفرتون 

ريبرو واملهاجمان غابريال باربوزا وبرونو هنريكي.
وعىل الرغم من انتش�ار فروس كورونا املستجد يف إيطاليا وتأثره 
ع�ىل مدين�ة تورينو، ق�رر تيتي االعتم�اد عىل ظه�ري يوفنتوس 

أليكس ساندرو ودانيلو.
ونق�ل االتح�اد الربازي�ي يف املؤتم�ر الصحايف عن طبي�ب املنتخب 
رودريغ�و الس�مار تأكيده: “نحن ع�ىل تواصل دائم م�ع الطواقم 
الطبية لألندية ومع وزارة الصحة من أجل اتخاذ اإلجراءآت املناسبة 
لضمان س�المة الالعبني والطاق�م”. ويأمل املنتخ�ب الربازيي أن 
تك�ون بدايته يف تصفيات مونديال قطر 2022 أفضل من تصفيات 
روسيا 2018 التي استهلها بسلسلة من النتائج املتواضعة قبل أن 

ينتفض بعد وصول تيتي بتحقيقه تسعة انتصارات متتالية.
وهنا التشكيلة:

للمرم�ى: إيدرس�ون )مانشس�رت س�يتي اإلنكلي�زي(، فيفرتون 
)باملراس(، وإيفان )بونتي بريتا(.

للدفاع: داني ألفيش )س�او باول�و(، ماركينيوس وتياغو س�يلفا 
)باري�س س�ان جرم�ان الفرن�يس(، أليك�س س�اندرو ودانيل�و 
)يوفنتوس اإليطايل(، إيدر ميليتاو )ريال مدريد اإلس�باني(، رينان 

لودي وفيليبي )أتلتيكو مدريد اإلسباني(.
للوس�ط: كاس�يمرو )ريال مدريد(، أرثر )برش�لونة اإلس�باني(، 
وفيليب�ي كوتيني�و )بايرن ميوني�خ األملاني(، وبرون�و غيمارايس 
)لي�ون الفرنيس(، إيفرتون ريبرو )فالمنغو(، وفابينيو )ليفربول 

اإلنكليزي(.
للهج�وم: نيم�ار )باري�س س�ان جرم�ان(، غابري�ال جي�زوس 
)مانشسرت سيتي(، ريشارليس�ون )إيفرتون اإلنكليزي(، روبرتو 
فرمين�و )ليفربول(، برونو هنريكه وغابريال باربوزا )فالمنغو(، 

وإيفرتون )غريميو(.

ديبورتيفو أالفيس جيرب فالنسيا على اقتسام النقاط

موريس يعرب عن خيبة عقب تعادل تشونبوك مع سيدني

دي خيا يعود لطاولة ريال مدريد

مفكرة الزوراء

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، الس�بت، 
تطوًرا جديًدا بش�أن مس�تقبل اإلس�باني 

دافيد دي خيا، حارس مانشسرت يونايتد.
 ووفًق�ا لصحيف�ة “ذا ص�ن” الربيطانية، 
فإن زي�ن الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، 
ال يزال من أشد املعجبني بدي خيا، ويريده 
يف  للمرنج�ي  األول  الح�ارس  يصب�ح  أن 
املوس�م املقب�ل ب�داًل م�ن تيب�و كورت�وا. 

وأش�ارت إىل أن ري�ال مدريد ين�وي تقديم 
ع�رض جديد ل�دي خيا يف الصي�ف املقبل، 
ولك�ن يونايت�د سيش�رتط الحص�ول عىل 
70 ملي�ون إس�رتليني، للس�ماح برحي�ل 
الحارس اإلس�باني. ويرتب�ط دي خيا مع 
الشياطني الحمر بعقد حتى صيف 2023، 
م�ع إمكانية تجدي�ده من جان�ب يونايتد 
ملوس�م آخر. وأوضحت الصحيفة أن ريال 

مدري�د من األندي�ة القليل�ة التي 
تس�تطيع تحم�ل رات�ب دي خيا 
وقيمة الصفقة، كما أن الحارس 
يري�د الرحي�ل بعدما عل�م بتجدد 
رغبة املرنج�ي يف ضمه. يذكر أن 
دي خيا كان عىل أعتاب االنتقال إىل 
ريال مدريد يف صيف 2015، قبل أن 
تفشل الصفقة يف اللحظات األخرة.
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بغداد/ الزوراء:

الصحفيين  نقييب  أشياد 

اتحياد  رئييس  العراقيين، 

مؤييد  العيرب،  الصحفيين 

الالميي، بيأداء ومهنيية نقابة 

الصحفيين فرع البرصة، فيما 

حيدد ضوابط تجدييد الهويات 

وتخصيص االرايض.

وذكر بيان لنقابية الصحفين 

“اليزوراء”  تلقيت  العراقيين، 

نسخة منه: ان نقيب الصحفين 

العراقين، مؤيد الالمي، التقى، 

يف مقر مجليس النقابة، رئيس 

فرع النقابة يف البرصة، عباس 

الفيياض، وعيددا مين اعضاء 

الهيئة االدارية والعامة.

واكيد الالمي، بحسيب البيان 

عيى “تقديمه الدعيم الكامل 

ألعضاء فيرع نقابية البرصة 

لالرتقاء بيأداء عملهم املهني 

بما ينسجم والتطور الحاصل 

يف مجال االعيالم”. مثنيا عى 

اداء رئاسية الفرع وما قامت 

بيه مين نشياطات تطويرية 

فضال  ألعضائهيا،  وتدريبيية 

املكاتيب  يف  العاملين  عين 

الدولة  االعالمية ومؤسسيات 

يف املحافظة .

الصحفيين  نقييب  واصيدر 

قيرارات عدييدة، ووضيع آلية 

جديدة بهيدف التنظيم االداري 

مابين الفرع ومجلس النقابة، 

بعيد ان قيدم رئييس الفيرع، 

الفيياض، مقرتحيات  عبياس 

بالواجيب  للنهيوض  واراء 

املهني واالداري، منها تسيهيل 

عمل تجدييد واصيدار هويات 

يخيول  “ان  مبينيا  االعضياء، 

راغبين  اعضياء  خمسية  كل 

الزمييل  عضويتهيم  بتجدييد 

رئيس الفيرع، وبيدوره يخول 

احيد الزميالء مين ادارة الفرع 

او احيد اعضاء الهيئية العامة 

مين رؤسياء اللجيان يف فيرع 

البرصة بوكالة )خاصة لتجديد 

عنهيم  وينيوب  االشيرتاك(، 

ملراجعة املركيز العام لتخفيف 

العيبء عنهم، برشط ان يكون 

مستوفيا للرشوط املطلوبة  يف 

التجديد.

وتابع: اىل جانب املوافقة عى 

الخاصية  املعاميالت  تقدييم 

واملشيمولن  للمسيتحقن 

بتوزيع قطيع االرايض ضمن 

الضوابيط التي اقرهيا املركز 

العيام، ورفعهيا اىل الجهيات 

املعنية يف املحافظة لشمولهم 

ان  مؤكيدا:  بالتخصييص. 

للزميالء  املراجعيات  جمييع 

اعضاء الفرع اىل املركز العام 

تكيون عين طرييق رئاسية 

الفرع يف املحافظية او بتأييد 

منها من دون اسيتثناء احد، 

وذلك إلتبياع السيبل االدارية 

التسلسيل  وحسيب  واملهنية 

االداري.

اللقاء عضيو مجلس  وحير 

النقابة، حسن العبودي، مرشف 

الفروع يف جنوب العراق.
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غوغل تفاوض وسائل اإلعالم لنشر األخبار بال مقابل مالي
 سان فرانسيسكو/وكاالت:

 دخلت رشكة غوغل يف مفاوضات للتوّصل 
إىل اتفاقات ترخيص ميع نارشي الصحف 
للحّد من االنتقيادات التي تتهمها بتحقيق 
أرباح من خيالل األخبار عى محرّك البحث 
الخياص بهيا، وفق ميا أفادت بيه مصادر 

مطلعة عى امللف.
وال تيزال املفاوضيات بين محيرّك البحث 
ومؤّسسيات إعالميية يف بدايتهيا، علما أن 
النارشين املعنين هم يف معظمهم يف فرنسا 
للمصيادر  وفقيا  أخيرى،  أوروبيية  ودول 

نفسها.
وستشّكل أي عملية دفع لقاء الحصول عى 
املعلوميات بمثابة تحّول كبري بالنسيبة إىل 
الرشكة العمالقة التيي تعرّضت لنقد كبري 
من وسيائل اإلعالم خالل السنوات املاضية 
بسيبب نيرش املحتيوى يف نتائيج البحيث 
وكسيب إييرادات اإلعالنيات املرتبطية بها 
مين دون إقامة أي اعتبيار لنارش املحتوى 

األسايس.
وأشيارت غوغيل إىل أنها تبحيث عن طرق 

جديدة ملساعدة النارشين.
وقال نائب رئيس غوغل ريتشارد غنغراس 
يف بييان “نرييد مسياعدة النياس إليجياد 
صحافية نوعيية، وهيو أمير مهيم لبنياء 
ديمقراطيية مطلعية، ويسياعد عيى دعم 

اإلعالم بطريقة مستدامة”.
وتابيع “نويل هيذا املوضيوع أهمية كبرية، 
ونبحيث  رشكائنيا  ميع  نناقيش  ونحين 
عن وسيائل جدييدة لتوسييع تعاوننا مع 
النارشيين”. ولطاملا رفضت غوغل دفع أي 
مسيتحقات لقياء نرشها روابيط املقاالت 
التي تظهر يف نتائيج البحث عى محرّكها، 

وهيي لم تغرّي موقفها مين هذا األمر، وفق 
ما أفادت به مصادر مطلعة.

وتقول الرشكة األمريكية إنها توّفر املزيد من 
الزيارات ملواقع األخبار، وتساعد النارشين 

عى كسب إيرادات من اإلعالنات.
ويعميل عميالق البحث ميع النارشين من 
خيالل برنامج “غوغيل نيوز إنيشيياتف” 

عيى تحفيز جمهور زائري مواقع وسيائل 
اإلعالم واملشرتكن فيها.

ورّدا عى انتقيادات مماثلة، أطلقت رشكة 
فيسبوك يف أكتوبر املايض صفحة إخبارية 
مخّصصة للصحافة “النوعية” بهدف دعم 
الصحافة ووقف تدّفق املعلومات الخاطئة 

واملضلّلة.

وأشيار رئيس الرشكة ميارك زوكربريغ إىل 
أن بعض وسائل اإلعالم الرشيكة ستحصل 
عى إيرادات من هذه العملية، لكن من دون 

تحديد نسبتها وشكلها.
وتأتيي املفاوضات التيي أطلقتها غوغل يف 
وقت تتعرّض فيه الرشكة لضغوط لاللتزام 
بقرار أوروبيي حول “الحقيوق املجاورة” 

التي تشبه حقوق النرش، لصالح النارشين 
ووكاالت األنباء.

وأّكدت غوغيل العام املايض أنهيا لن تدفع 
لوسائل اإلعالم األوروبية لقاء استخدامها 
يف  وفيديوهاتهيم  وصورهيم  مقاالتهيم 
فرنسيا، وهو البلد األول اليذي صادق عى 
القيرار األوروبي الجديد، ما قد يفتح الباب 
أمام اتخياذ إجراءات قانونيية ضّد عمالق 

التكنولوجيا.
وتقيّدم عيدد مين املؤّسسيات اإلعالميية، 
بشيكاوى ضّد غوغل باالستناد إىل القانون 
اليذي أقرّتيه بارييس والذي ينشيئ “حقا 
مجياورا” لحقيوق املؤليف يسيتفيد منيه 
نارشو الصحف واملجيالت ووكاالت األنباء 
لدى “سيلطة املنافسة”، وهي هيئة إدارية 
مسيتقلة يف فرنسيا تنظير يف املخالفيات 
بقطاع التنافس ولها حق فرض العقوبات، 
ويفرتض أن تصدر قرارها يف مارس املقبل.

والقانون اليذي ظل لفيرتة طويلة موضع 
جدل بن عمالقة التكنولوجيا والحكومات 
األوروبية يهدف إىل مساعدة وسائل اإلعالم 
عى الحصول عى عائيدات مالّية من املواد 
التي يتم نرشها عيى املنّصات اإللكرتونية 
وشيبكات التواصل االجتماعي وذلك بهدف 
تعوييض االنهيار يف إيراداتها من اإلعالنات 
التقليديية، يف وقت يسيتحوذ فييه عمالقة 
املواقيع الرقمية، مثيل فيسيبوك وغوغل، 
عى حّصة األسد من عائدات اإلعالنات عرب 

اإلنرتنت.
وبموجيب هيذه القواعيد، سييتعّن عيى 
محيّرري الصحافية املقيمين يف أوروبا أن 
يقّرروا، بشيكل فردي، ميا إذا كانت أجزاء 
من موادهيم اإلخبارية )نصوص ومقاطع 

فيدييو…( واملسيّماة بي“مقتطفيات”، أو 
الصيور الصغيرية األخيرى وتسيّمى أيضا 
بي“الصور املصّغرة” ستسيتمّر يف الظهور 
بجوار روابط تنقيل املتصفحن املوجودين 

يف فرنسا إىل مواقعهم.
يذكر أن رشكة غوغل جنت 4.7 مليار دوالر 
عام 2018 باعتمادها عى األخبار كمصدر 
السيتقطاب املسيتخدمن بفضل املحتوى 
اليذي يقدمه نيارشو األخبار، وتسيتثمره 
املنصية دون الدفع للنارشين، بحسيب ما 
أكدته دراسية حديثية لي”تحالف وسيائل 

اإلعالم”.
وكشفت دراسة نرشتها املنصة اإللكرتونية 
لتحالف وسيائل اإلعالم، أن األخبار ترتاوح 
نسيبتها بين 16 و40 يف املئية مين نتائج 
بحيث محيرّك غوغيل، حيث توصليت بعد 
جمع تحليالت خرباء من رشكة كيسيتون 
االقتصاديية  لالستشيارات  اسيرتاتيجي 
واالسيرتاتيجية، إىل نظرة عامة نوعية عن 
استخدام رشكة غوغل للمحتوى اإلخباري 

املتوفر عى الشبكة.
كما شيملت تحليال لنسيبة هذا املحتوى يف 
نتائيج بحث غوغل وخدمية أخباره، لتقّدر 
اإلييرادات التي تتحصيل عليها الرشكة من 

هذا املجال.
وقيال ديفييد شيافرين املديير التنفييذي 
لتحاليف وسيائل اإلعيالم “يحتياج نارشو 
األخبار إىل مواصلة االسيتثمار يف الصحافة 
ذات الجيودة الجيدة، ولين يمكنهم ذلك إذا 
أخيذت املنصات ما ترييده دون أن تدفع يف 
املقابل. نريد أن تكيون املعلومات مجانية، 
تقيايض  إىل  الصحفييون  يحتياج  لكين 

أجورهم”.

اسطنبول/أ ف ب:

 أوقفيت السيلطات الرتكيية صحفين 

تركين قيد يواجهيان عقوبة السيجن 

تسيع سينوات لنرشهميا تقرييراً عين 

جنازة يزعيم أّنها لعنرص اسيتخبارات 

قتل يف ليبيا، وفق ما ذكرت وسائل إعالم 

الخميس املايض.

وأبقيت محكمية يف اسيطنبول األربعاء 

باريش ترك اوغلو وهوليا كيلينتش قيد 

التوقيف املوقيت بعدما نرشا عرب موقع 

“اودا-تي يف” فيديو يقوالن إّنه ملراسيم 

الدفن التيي جرت بشيكل متكتم، وفق 

وكالة أنباء األناضول الرسمية.

وهما يالحقان لكشيفهما هوية عنرص 

االستخبارات. ونرش املوقع اسم العنرص 

املزعوم والحرف األول من اسمه العائيل، 

مضيفا أّنه دفن يف غرب تركيا.

غيري أّن املوقيع أوضيح أّنه لم يكشيف 

االسيم ألّن هوية العنرص الذي يزعم أّنه 

قتيل يف ليبيا كشيف عنها نائيب تركي 

معارض.

وانتقيد وزير الداخلية الرتكي سيليمان 

صويلو نرش التقرير. وقال يف مقابلة مع 

قناة محليية إّن “أرسار الدولة، األرسار 

املتعلقة باألمن القومي، موجودة”.

ونرشت تركيا عسيكرين يف ليبيا خالل 

“تدرييب”  بهيدف  األخيرية  األسيابيع 

القوات التابعية لحكومة طرابلس التي 

تعرتف بها األمم املتحدة وتواجه هجوماً 

يقوده رجل الرشق الليبي النافذ املشيري 

خليفة حفرت.

وتتهم منظمات غري حكومية السلطات 

الرتكيية باسيتمرار بأّنهيا تعتيدي عى 

حريية الصحافية مين خيالل توقييف 

صحفيين وإغالق وسيائل إعالم.وتحّل 

تركييا يف املرتبة 157 مين أصل 180 يف 

تصنيف حريية الصحافة اليذي تنرشه 

منظمة مراسلون بال حدود.

بغداد / نينا:
 حيذر نقيب الصحفيين العراقين رئيس اتحاد الصحفين العيرب مؤيد الالمي من خطر 

كورونا عى البالد ان بقت االجراءات البطيئة وغري املؤثرة.
وقيال يف تغرييدة له ان : الصحية العراقية اعلنت عن اكتشياف 3 حياالت جديدة ملصابن 
بفيريوس #كورونيا، اثنتيان يف ديياىل والثالثة يف النجيف لريتفع العدد اليكيل للمصابن يف 

#العراق اىل 35اصابة.
واضياف الالمي : السيؤال منذ عدة اييام .. وهناك اصابات مسيتمرة ، مما يعني ان خطرا 

محدقا / السمح الله / سيصيب بلدنا ان ابقينا االجراءات البطيئة وغري املؤثرة.
كميا قال نقيب الالمي “ بعد غياب السيابيع ظهر رئيس اليوزراء عادل عبد املهدي مرتديا 

الكمامات الطبية الواقية وهو يتفقد مطار بغداد الدويل ومنافذ البرصة الحدودية .
واضياف الالميي يف تغريدة عى “ توييرت اول امس الجمعة, بعد غياب السيابيع عادل عبد 
املهيدي يظهير مرتديا الكماميات الطبية الواقية وهيو يتفقد مطار بغداد اليدويل ومنافذ 
البيرصة الحدوديية لالطالع عى االجيراءات املتبعة بفحص الوافديين اىل العراق بغية منع 

دخول املصابن بفريوس كورورنا “.
وابتهل الالمي ، اىل الله ان يمن بالرحمة والنعمة بالصحة للجميع بعد شيفاء اول مريض 

مصاب بفريوس كورونا.
وقيال الالميي يف تغريدة عيى / توييرت / :” شيفاء اول مريض مصاب بفيريوس كورونا 
وخروجه من مستشيفى الفرات يف بغداد ومدير صحة الكرخ يلتقط السلفي معه ابتهاجا 

بذلك ، رحم الله الجميع وانعم عليهم بالصحة واالمان.
فيميا تسياءل نقيب الصحفين ، عن اسيباب عدم غلق املوالت عى مدى ٢٤ سياعة لحن 

تحسن الوضع.
وقال الالمي يف تغريدة عى تويرت :” اعلن يف بغداد عن اغالق نسيبي للموالت وابقاء فتحها 
لثالث ساعات يوميا بسبب  فريوس كورونا .. اقول ملاذا ال تغلق عى مدى ٢٤ ساعة لحن 
تحسن الوضع ،خاصة ان روادها مثل اعداد املدارس والجامعات .. املواطنون يسألون هل 

هي عائدة لشخصيات متنفذة او ملسؤولن نافذين .. حياة الناس اهم من اصحابها.
ودعيا الالميي اىل اغالق املوالت فورا اسيوة بالجامعات النها تشيكل خطرا عيى العراقين 

جميعا”.
وقيال الالمي يف تغريدة عى تويرت “ سيمعنا بإغالق املوالت بسيبب كورونا وإبقاء فتحها 
لثالث سياعات يوميا، اتضح جميعها تعود لسياسين متنفذين وتجار ذات نفوذ ورشكاء 
مع سياسيين معروفن ، عى الجهات الرسيمية اغالقها فورا کما اغلقتم الجامعات النها 
تشيكل خطيرا عيى العراقين جميعا علميا ان اصحاب تليك املوالت وعوائلهيم هم خارج 

العراق”.

الرباط/متابعة الزوراء:
االبتدائيية  املحكمية  أدخليت 
الزجريية بعن السيبع يف الدار 
الصحفيي  مليف  البيضياء 
عمير اليرايض، املتابع بسيبب 
“تغرييدة” تفاعيل فيهيا ميع 
حيق  يف  الصيادرة  األحيكام 
معتقييل “حيراك الرييف”، إىل 
املداولة من أجل النطق بالحكم 

الخميس املقبل.
وعرفت الجلسة، التي حرها 
الزميل الرايض وهيو متابع يف 
حالة رساح، تأكيد املتهم بكون 
ما صدر عنيه لم يكن انتقاصا 
ليه،  وانتقيادا  القيايض  مين 
وإنما انتقادا للحكم القضائي 
الصادر يف حق معتقيل الحراك 
الذين أدين قياديوهم بعرشين 

سنة سجنا.
وشدد الصحفي الرايض، خالل 
األخيرية مين  الكلمية  منحيه 
طرف القايض قبل إدخال امللف 
إىل املداولية، عى أنه سييذهب 
اليرأس،  مرفيوع  مصيريه  إىل 
أكيون  أن  أرييد  “ال  مضيفيا: 
وصمة عيار يف ِحْقَبِتيي وألزم 
الصمت أميام الظلم، وهذا هو 
ميا عربت عنه يف تدوينتي ألني 

مؤمن بأني غري مذنب”.

ولفيت الصحفيي إىل أنيه عرّب، 
التيي  التغرييدة  خيالل  مين 
نرشها عيى “توتري” وتم جره 
بهيا إىل القضاء، عين تضامنه 
مع املعتقلن الذيين “تعرضوا 
للظلم” وفق تعبريه، مؤكدا أنه 
خالل كتابته هذه التغريدة “لم 
أكن منفعال، بيل كنت واضحا 
جدا، وعيربت مين خاللها عن 
أتقاسيمه ميع رشائح  غضب 
كبرية مين املجتمع التي تعترب 
تلك األحكام كانت جائرة بعدما 

كان يجب أن يتم إنصافهم”.
وأكيد دفياع الصحفيي، عيى 
لسان املحامي محمد بوعوين، 
أن التغرييدة التيي بنييت عى 
أساسيها املتابعية “تنيم عين 
شعور للصحفي وتعاطف مع 
املجتمع، إذ لم يسيتوعب عقله 
وشيعوره األحيكام الصيادرة، 
وفرضت عليه مهنة الصحافة 
استنكارها؛ وبالتايل فمن حقه 

أن ينرش ذلك”.
ولفيت الدفياع إىل أن املتابعية 
قانيون  وفيق  تتيم  أن  يجيب 
الصحافة والنيرش وليس وفق 
الجنائي؛  القانيون  مجموعية 
“وهيذه سيبة لكيون النيابية 
العامية ال تيزال تتابيع وفيق 

الجنائي”،  القانون  مقتضيات 
مشيددا عى أن “سياق متابعة 

الرايض ليس بريئا”.
أن  الصحفيي  دفياع  وأكيد 
“التغريدة مفتوحة عى جميع 
املتوقع  التأوييالت، ومن غيري 
املتابعة لكونها جاءت انفعالية 
يف حق معتقيل الريف”، معتربا 
أن مثل هيذه املتابعية “تورط 
الحكومة املغربية، حيث غدا قد 

تصدر تقارير دولية حولها”.
وكانيت النيابية العامة قررت 
متابعة الصحفي عمر الرايض، 
اليذي يكتب باللغة الفرنسيية 
بشيكل مسيتقل يف عيدد مين 
حالية  يف  اإلعالميية،  املنابير 
اعتقيال، بتهمة إهانية الهيئة 
القضائية من خالل “تغريدة” 
التواصيل  موقيع  عيى  ليه 
االجتماعيي “توييرت”، قبل أن 

يتيم اإلفراج عنيه ومتابعته يف 
حالة رساح.

ويواجه الصحفي عمر الرايض 
تتعلق أساسا  تهمة “جنائية” 
بإهانة الهيئة القضائية، والتي 
ُيَعاَقيُب عليهيا، طبقيا للمادة 
263 مين القانيون الجنائيي، 
بي”الحبس من شيهر إىل سنة، 
وغرامة مائتن وخمسين ألف 

درهم”.

القضاء املغربي يدخل ملف الصحفي الراضي للمداولة

الالمي يشيد بأداء نقابة الصحفيني فرع البصرة وحيدد 
ضوابط جتديد اهلويات وختصيص األراضي

توقيف صحفيني تركيني لنشرهما تقريرا عن 
مقتل عنصر استخبارات يف ليبيا

نقيب الصحفيني : كورونا خطر على البالد 
ان بقت االجراءات بطيئة وغري مؤثرة

أكد ان حياة الناس أهم من أصحاب املوالت
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تفاصيل صغرية عن الشاعر الكبري حممود درويش

اعداد / سهيلة الهنداوي
النبي )1923( أشهر كتب جربان كتبه باإلنجليزية 
وترجم إىل أكثر من خمس�ن لغ�ة، وهو يعّد بحق 
رائعة ج�ربان العاملية، مضمون�ه اجتماعي، مثايل 
وتأميل فلسفي، وهو يحوي خالصة اآلراء الجربانية 
يف الح�ب والزواج واألوالد والبي�وت والثياب والبيع 
وال�راء والحري�ة والقان�ون والرحم�ة والعقاب 
والدين واألخ�الق والحياة وامل�وت واللذة والجمال 
والك�رم والرائع وغريها، وقد وردت عىل لس�ان 
نبي س�مي »املصطف�ى« ورس�الة النبي رس�الة 
املتص�وف املؤم�ن بوح�دة الوج�ود، وب�أن الروح 
تتعط�ش للعودة إىل مصدره�ا، وبأن الحب جوهر 
الحي�اة. ويف كت�اب النبي يعرب ج�ربان عن آرائه يف 
الحي�اة عن طري�ق معالجته للعالقات اإلنس�انية 

التي تربط اإلنسان باإلنسان.
حم�ل ج�ربان ب�ذور ه�ذا الكت�اب يف كيان�ه منذ 
طفولته. وكان قد غ�ري عنوانه أربع مرات قبل أن 
يب�دأ بكتابت�ه. ويف ترين الثان�ي 1918، كتب إىل 
»مي زي�ادة« يقول »ه�ذا الكتاب فك�رت بكتابته 
من�ذ ألف عام..«. ومن ع�ام 1919 إىل عام 1923، 
كرس جربان ج�ل وقته لهذا العم�ل، الذي اعتربه 
حيات�ه و »والدت�ه الثانية«. وس�اعدته »مريي« يف 
التصحيح�ات، إىل أن وجد ع�ام 1923 أن عمله قد 
اكتم�ل، فدفعه إىل الن�ر، ليظه�ر يف أيلول نفس 

العام.
»النبي« كتاب متميز جداً من حيث أسلوبه وبنيته 
ونغمي�ة جمل�ه، وهو غن�ي بالص�ور التلميحية، 
واألمثال، والجمل االستفهامية الحاضة عىل تأكيد 
الفكرة نفسها، من يستطيع أن يفصل إيمانه عن 
أعماله، وعقيدته عن مهنته؟، أو ليس الخوف من 

الحاجة هو الحاجة بعينها؟.
أمك�ن أيض�اً إيجاد تش�ابه بن »النب�ي« و »هكذا 
تكل�م زرادش�ت« ل�نيتش�ه. من املؤك�د أن جربان 
قرأ كت�اب املفكر األملان�ي، وثّمنه. اخت�ار كالهما 
حكيم�اً ليك�ون لس�ان حال�ه. املوضوع�ات التي 
تطرقا إليها يف كتابيهما متش�ابهة أحياناً: الزواج، 
واألبن�اء، والصداقة، والحرية، واملوت.... كما نعثر 
عىل بع�ض الصور نفس�ها يف العمل�ن، كالقوس 
والس�هم، والتائ�ه.... م�ع ذلك، ففي حن تتس�م 
الكتاب�ة النيتش�وية برمزي�ة ش�ديدة وفصاح�ة 
تفخيمية، تمتاز كتابة »النبي« بالبساطة والجالء 

وبنفحة رشقية ال يداخلها ضعف. ونيتش�ه أقرب 
بكثري إىل التحليل الفلس�في من جربان، الذي يؤثر 

قول األشياء ببساطة.
»النب�ي« هو كت�اب يف التفاؤل واألم�ل. وبطريقة 
ش�اعرية، وأس�لوب س�لس، يقدم لنا ج�ربان فيه 
برس�الة روحية تدعونا إىل تفت�ح الذات و«إىل ظمأ 

أعمق للحياة«.
م�اذا يق�ول لن�ا ج�ربان يف »النب�ي« ع�ىل لس�ان 
حكيم�ه؟. عندما طلبت منه املطرة، املرأة العرافة، 
خطبة يف املحبة، قال: »املحبة ال تعطي إال نفسها، 
وال تأخذ إال من نفس�ها. املحبة ال تملك ش�يئاً، وال 
تري�د أن يملكها أحد، ألن املحبة مكتفية باملحبة«. 
ومل�ا طلبت رأيه يف الزواج، أج�اب: »قد ولدتم معاً، 
وس�تظلون مع�اً إىل األبد. وس�تكونون معاً عندما 
تبدد أيامكم أجنحة املوت البيضاء.. أحبوا بعضكم 
بعض�اً، ولكن ال تقيدوا املحب�ة بالقيود.. قفوا معاً 
ولكن ال يقرب أحدكم من اآلخر كثرياً: ألن عمودي 
الهيكل يقفان منفصلن، والس�نديانة والرسوة ال 
تنم�و الواحدة منهما يف ظل رفيقتها«. ويف األبناء، 
يقول: أوالدكم ليس�وا أوالداً لكم. إنهم أبناء وبنات 
الحياة املش�تاقة إىل نفس�ها، بكم يأتون إىل العالم 
ولكن ليس منكم. ومع أنهم يعيش�ون معكم فهم 
ليس�وا ملكاً لكم«. ويف العمل: »قد طاملا أُخربتم أن 
العمل لعنة، والشغل نكبة ومصيبة. أما أنا فأقول 
لك�م إنكم بالعمل تحققون ج�زءاً من حلم األرض 
البعيد، ج�زءاً خصص لكم عند مي�الد ذلك الحلم. 
فإذا واظبتم ع�ىل العمل الناف�ع تفتحون قلوبكم 
بالحقيق�ة ملحب�ة الحي�اة. ألن م�ن أح�ب الحياة 
بالعم�ل الناف�ع تفتح له الحي�اة أعماقها، وتدنيه 

من أبعد أرسارها«.

فاضل ضامد

همس كأنه سكون يعتليه الصدأ
ورجاء يبارك االفاقن عند املغفرة
وروح تتسحب ببطء شديد خجلة
لتذهب عن جسد منقوع بالحزن 

عن واربة تشم ضوءها وهي باكية
يدان شاردتان توهمتا أن الجسد مجرة ال فضاء بها.. 

خطوات واهنة و الريح تطاردها
لتمحو ما تطبعه من أثر

نظرات يستحلبها الشوق لذاكرة مغلقة تختفي بدوامة سوداء...
اسئلة مرتاكمة متجذرة واجوبتها ثمار اكل نصفها عفن البالهة..

الشجرة تنئ والنهر اختلف.. جرفاه جناحان من ريش..
هو ذا البلبل غرد عىل جسدها حزنا يقرأ ما تبقي من صوته لرتحل بهدوء

للخيبة التصاق كتمثال يف متحف الروح ..
الحرسات خسارة رئتن وهواء بلون الطن...

ال عودة لألفق مازالت نفوس املدى تزدحم بالتأوهات...
ال نغادر نحن مطرقة ومسمار وجسد

جاسم الصايف
كل غائ�ب ل�ه يوما ما يع�ود، لكن ماذا ل�و عاد بال 
جس�د؟  لق�د حرض الرف�اق ... كل الرف�اق ... ولم 
يتخلف منهم سوى من هاجر او من رسقه يف غفلة 

ملك الغياب.
كرب الذي تربى عىل االنتظار والخيبات ... كرُب األمل 
... بع�د ان رتق�ت أحالمه أكاذي�ب واكاذيب وتدثر 
جرحه بأغطية الشوق والحنن، ها هو اليوم يحبل 
بالعذابات ويتفجر منه االنن، جاء بعد طول غياب 
... جاء بالحقيقة التي ال تساورها الشكوك، ليهدم 
حلم تغنى باألمل ... لكن كيف جاء؟ هل تس�معون 
ما خلف هذا الصمت، لن تستطيعوا سماع ما ليس 
فيك�م , اال بعد ان تتعدون عتب�ة االنتظار والرتقب 
هناك س�تجدون محرق لشوق مس�تدام ... بطول 
االيام التي ال تقاس بالوقت بل باالنتظار، فيها قلب 
ي�راوح مثل ذئب جريح اس�تنفذ كل الحيل ليخرج 
من مدفن األمس ، صورا تتناس�ل برسعة االحرتاق 

, تصط�ف مع اصوات لتتحدى الع�دم الذي افرغها 
من الزمن، هل يمك�ن ان نتحدى العدم ونوقف كل 
ما يبعث من تلك االجداث , سألها صوت املوت : هل 

هو ابنك يا حاجة ؟
يظنون أنه�ا لن تتعرف عىل كومة من بقاياه لفت 
بكيس اس�ود , كيف نىس الجمي�ع معنى ان تكون 
أم�اً , تلك التي حملت�ه وهنا عىل وه�ن ولم ترىض 
فصال�ه بعد كل ه�ذا الغياب , بقيت تعد بأنفاس�ه 
ليعيش , قلبها بنبض مرسعا ال يتوقف فهو ينبض 
عوضا عن قلبن، ال هي لم تقطع عنه حبل حنينها 
ال�ذي ما يزال ممت�دا من رستها حت�ى اخر العمر، 
تحتفظ بتلك االيام التي يداولها الناس كلما شاهدو 
ش�بحها , عن رجولته وكرمة وشهامته حتى صار 
ذلك الفتى الش�هي ألفئدة النس�اء، هي امه تعرف 
تضاريس�ه م�ن اخمص قدمه حتى أش�دها رسية 
فال حاج�ة لحمض نووي يكش�ف بقاياه , تعرفه 
من عطر س�تار ووكر رشيك أنفاس�ها،  فقد تربع 

اىل ه�ذا اليوم بن طيات مالبس�ه حتى حواس�ها , 
منتظرا اللحظ�ة التي يقفز فيها م�ن مرقده مثل 
قط مش�اكس ليمزق روحها بمخال�ب الذكريات , 
فيوزع الحنن عىل كل االمكنة لينتهي اىل آخرا وداع 
ل�ه , كل يشء ما زال كما هو ينتظ�ر بدء االحتفال 
بعودت�ه , ع�ود البخ�ور ل�م ينطفئ بعد، وطاس�ة 
املاء كما كانت ممتلئة بالتهليل والتس�بيح ودموع 

تفيض من شدة الفراق. 
هي مازالت هنا تحتجزها الذكريات بأشياء واشياء 
... ه�ي هنا تبقى االمس متق�د لكنه بعيد كالحلم، 
له�ذا لم يتغري م�ن غرفته يشء، مطفأة الس�كائر 
ممتلئ بأعقاب قديمة... سجائر مارلبورو، واخرى 
ضاع اس�مها يف القدم دفنه رماد التعازي، س�ألها 

ذلك الضابط مرة أخرى: هل هذا ابنك يا حاجة؟
كان لغ�ط الش�هود يتكاث�ر ب��: لعل�ه... وكأنه... 
وأظنه... وينسون أنها أمه نعم امه ... املالك الوحيد 
لفيض ذكرياته، هي من يس�تطيع سحق ظنونهم 

وتدمري ادعاءاتهم عن الحب والفراق ، صحيح انهم 
احباءه واصدقاءه الذين يمتلكون معه ش�يئاً من 
الذكريات، لكنهم ال يمتلكون اغلب ما لديها، فكيف 
ال تعرفه؟ تكرر نفس الس�ؤال بصوت يشبه رصير 
باب�ا ص�دئ، افزع رسب س�كونها وك�رس صمتها 

حتى رصخت به بصوت ينذر بالوعيد: 
-اسمعك والله أسمعععك ... 

ثم انحنت عىل كيس بقاياه وخفت صوتها وكأنها 
تهمس له 

-... واسمعه أكثر من سؤالك الذي يسد عيل الطريق 
اليه ، لقد سبقني واخذ دوري كان يفرتض ان اكون 

انا ... اطال عمري يف غروب�ا يتعك�ز باالنتظ�ار...
ث�م راحت تش�م ذل�ك الكيس امل�يلء بالعظ�ام ... 
وحاول�ت فتحه لتبحث فيه بال ج�دوى، عن فم او 
جبن يتس�ع لقبله�ا، أخ�ذت تلملم ذاكرته�ا التي 
فرقه�ا املكان وترمم تك�رسات الصور وهي تتقفز 
م�ن ظالم االمس ع�ىل وجوه الحارضي�ن، رقرقت 

عيناه�ا بالدم�ع حن ش�عرت بفقد أم�ل رجوعه 
، وب�دأت بالنواح ع�ىل طريق�ة املفجوعن يف هذه 
الب�الد، بع�د ان رفعت بقاياه اىل صدرها والمس�ت 
بخده�ا املتع�رج ب�االىس نعومة ودفئ ذك�راه، ثم 
اغمض�ت عينيها وكأنها تتخيل حضوره مجس�دا 
أمامها وانشدت.دللو يا الولد يبني رجعت ما خاب 

ظني...  
دللو يا الولد يبني وين بعدت وين بعدت عني

وشهقت باخر نفس لتكمل الغياب.

الزوراء / خاص/موىس بن حداد
وظف�ت آمال ش�تيوي أس�لوب التصوير 
مجموعته�ا  يف  كث�رًيا  التش�خييص 
القصصية القصرية جًدا »قاب جرحن«، 
حي�ث ونحن نقرأ ومضاته�ا نالحظ ذلك 
بس�هولة تام�ة، إذ أغلبه�ا تزخ�ر به�ذا 
النوع، إضافة إىل حضور الرمز والوصف 
والتخييل وفق هندس�ة مدروس�ة بدقة، 
وإيقاع متناغم ومتوافق لتش�كيل البناء 
الفني، وعك�س الصور الداللي�ة املكونة 

ملواضيعها.
نصوصه�ا  تكت�ب  وه�ي  املبدع�ة  إن 
استعانت بتقنية التشخيص وأخضعتها 
لخصوصية الجن�س القصيص الوميض، 
إذ انطب�ق عليه م�ا انطبق عىل غريه من 
حيث الصياغة املكثفة والتجيل السماتي. 
لق�د مثلت بع�ض ومضاتها م�ن بدايتها 
إىل نهايته�ا تمثيالت زاخرة بالتش�خيص 
إذ  والرتمي�ز، تش�ع فعالي�ة ودينامي�ة، 
طفحت متونها باالس�تعارات واملجازات 
الش�اعرية  بمس�وح  املطعم�ة  الت�ي 

والجمال.
إن املبدع�ة وهي تش�كلن عاملها الرسدي 
القائ�م عىل اإليج�از املضغوط واملتش�ح 
بأردي�ة اإليح�اء عمل�ت ع�ىل التنويع يف 
صيغها التشخيصية بن املادية واملعنوية 
والزمني�ة. كما وظف�ت الحذف والوصف 

والتشخيص بكثرة لتهندس مدلوالتها يف 
تراكيب تعبريية تفيض بالرمزية واإليقاع 
الشعري، مضافا إليها اللقطات الصورية 
املرتاوح�ة ب�ن القريب�ة ج�ًدا والبعي�دة 
والبطيئة والرسيع�ة، والقائمة عىل املزج 
بن امل�ادي واملعنوي والتخيي�يل والعوالم 
الداخلي�ة لألبط�ال وحت�ى الش�خصيات 

الثانوية يف بعض األحيان.
كم�ا مزج�ت يف نص�وص ومضي�ة ب�ن 
متواليات من الصور الحسية )البرصية( 
واملعنوية، إذ  جعلت منها نصوصا موغلة 
التعب�ري  التكثي�ف واالخت�زال بفع�ل   يف 
التشخييص الذي يختزل يف مضانه الكثري 
م�ن ال�دالالت الثاوي�ة خل�ف امللفوظات 

الرمزية الظاهرة.
ث�م إننا ونحن نق�رأ بعضا م�ن ومضات 
املجموعة نقف ع�ىل خصوصية الرتكيب 
ب�ن  طيات�ه  يف  يجم�ع  ال�ذي  املده�ش 
املتآلفة واملتناقض�ة، والحذف  العن�ارص 
والوصف، والتخييل الدينامي والتشخيص 
االس�تعاري، واملج�ازي والتصوير البالغ 

الصف�اء والجودة، كما يجمع بن الحيس 
واملعنوي لتش�كيل نص�وص ومضية من 
ن�وع مختل�ف عما ه�و مأل�وف يعكس 
بالغة نثرية رسدية ومضية عىل مستوى 
التكوين والس�مات نابعة من خصوصية 

النوع واالنتماء الجنيس.
نج�د  جرح�ن«  »ق�اب  مجموع�ة  ويف 
القاصة تش�تغل يف رسد مضامينها وفق 
آلية تصويري�ة متعددة األبعاد والطبقات 
والس�مات، معتم�دة ع�ىل فعالي�ة الرمز 
وسالس�ة التش�خيص ومرونة التجسيد 
بنس�بة كبرية، إذ تحولت إىل ظواهر بفعل 
تركيزه�ا عليه�ا مطعم�ة إياه�ا بعب�ق 
التخيي�ل، ودينامي�ة اإليق�اع املتغاير من 
صورة ألخرى ومن مش�هد ألخر معتمدة 
صيغا منوعًة لتعك�س دالالت أكثر إيحاًء 
وذات تأث�ري فع�ال يمتد عميًق�ا يف نفس 
املتلق�ي، إذ تثري لديه ش�عور االس�تفزاز 
مم�ا يدفعه إىل بذل جه�ود مضاعفة من 
أج�ل فه�م آلية عمله�ا، وفك ش�يفراتها 
واستخالص مضامينها. هذا التوظيف من 

ل�دن القاصة يركز كثريًا عىل صور البيان 
خاص�ة منها: االس�تعارية )التش�خيص 
والتجس�يم(، وعىل إيحاء الرمز وكثافته. 
ولع�ل نوعي�ة املواضي�ع الت�ي طرقته�ا 
واملفردات الت�ي انتقتها بعناية خري دليل 

عىل وعي املبدعة وذوقها املميز.
إن املبدع�ة »آمال ش�تيوي« وه�ي تنوع 
يف إيق�اع األنس�نة وتش�خيص الكائنات 
واألشياء واألصوات يف مجموعتها، تؤسس 
لدينامي�ة الص�ورة الرسدي�ة القصصية 
املقطعي�ة الجزئية والكلي�ة القائمة عىل 
مثريات الصور الحسية السمعية واملحفزة 
للفعل البرصي والقرائ�ي معا مما يؤدي 
إىل تفعيل الطاقة املش�هدية املنفتحة عىل 
كافة اآلفاق واملس�تويات. ه�ذا التوظيف 
البوليفوني واملعتمد عىل بالغة التفاصيل 
يجعلن�ا نحس وكأنه يحدث أمام عدس�ة 
كام�ريا املتلق�ي التخييلية ب�كل جزئياته 

التصويرية الشكلية والداللية.
 يف األخري نق�ول: إن للمبدعة ذوًقا خاًصا 
)التش�خيص  تقنيت�ي  ب�ن  جمعه�ا  يف 

والتجس�يم( مع�ا إىل جان�ب الرم�ز وهو 
م�ا يجعل من نص�وص ه�ذه املجموعة 
مدون�ات أكثر كثافة وترمي�زًا وإيحائية، 
وأكث�ر اس�تفزاًزا ملخيل�ة الق�ارئ، حتى 
ليب�دو وه�و يقرأ ه�ذه النص�وص كأنه 
برصي�ة  ش�عرية  مقطوع�ات  أم�ام 
والث�راء  بالرمزي�ة،  تطف�ح  ممش�هدة 
ال�داليل، والدينامية، والجمالية، والتخييل 

التصويري. 
 إن هذه السمات املذكورة آنًفا ما هي إال 
نتيجة لفاعلية الرؤية التخييلية، ودينامية 
اللغة،  التش�كيلية، وبوليفونية  الهندسة 
والرتاس�ل التقنيات�ي واألجنايس، ونضج 
الوع�ي الفني ل�دى القاصة، مم�ا يحيل 
ضمًن�ا وظاه�رًا إىل تل�ك املق�درات الت�ي 
تمتلكها من دون شك يف مؤهالتها، ونحن 
نعدها فارس�ة ميدان القصة الومضية يف 
الجزائر بل وحتى يف الوطن العربي؛ ألن يف 

كتاباتها ما يرشحها لذلك.

موىس بن حداد: باحث أكاديمي

د. عبد القادر فارس 
 حاولت أن أجمع بعض التفاصيل » الصغرية 
» للش�اعر الكب�ري، دون أن نغف�ل أو نن�ىس 
أن دروي�ش كان ش�اعرا يمتلك لغ�ة فارهة، 
ويجرتح صورا ش�عرية » طازجة« يف كل مرة 
، وكان مس�كونا ب��� » التجري�ب« والبح�ث 
عن الجدي�د والتجديد املده�ش والحداثة لغة 
ومضمونا، وكان كل ديوان له يتضمن تجربة 
مغاي�رة لس�ابقتها، فهو كان ي�رى دائما أن 
أجمل قصي�دة هي القصيدة الت�ي لم يكتبها 

بعد.
 م�ن أرسار وطرائف محم�ود درويش التي ال 
يعلمه�ا الكث�ري من الق�راء حول�ه، أنه تزوج 
مرتن، لكنه عايش حي�اة العازب، كان يحب 
أن يطهو الطعام بنفسه، لكنه يكره الكزبرة 
يف الطع�ام، واش�تهر بولع�ه يف رشب القهوة 
، وله طق�وس خاصة لها، فه�و يعدها بيده 
ويتفنن يف إعدادها عىل مهل وعىل نار هادئة، 
وال يربها إال يف فنجان أبيض، وباتت القهوة 
دليل�ه إىل ع�ادات الن�اس وتفاصي�ل حياتهم 
، فمث�ال إذا أراد تن�اول قه�وة ذات رائح�ة ما 
التقطتها من يشء آخر، فهذا يعني أن س�يدة 
البي�ت مهملة، وبيتها غ�ري مرتب، ومطبخها 

نهب للفوىض وهكذا دواليك باقي األشياء.
 كان محم�ود دروي�ش يقرأ كث�ريا يف التاريخ 
، ويف التاريخ االنس�اني ع�ىل وجه الخصوص 
وهو قارئ ش�غوف لألساطري الكونية ، وكان 
عىل اطالع واسع عىل تجارب الشعوب وآدابها 

، مث�ل الهن�ود الحمر وخطبه�م ونصوصهم 
االنس�انية.   اعت�اد محمود دروي�ش الكتابة 

بقلم الحرب السائل، وخطه جميل وأنيق، وهو 
بدون الكتابة به�ذا النوع من االقالم ال يحس 

بالكتاب�ة، أو يرى أن الن�ص الذي يكتبه بقلم 
ل�م يتعود الكتابة به ن�ص ليس جميال وليس 
ناضج�ا، فالح�رب الس�ائل يجعله يث�ق فيما 
يكتب. وهذا يذكرني بح�وار صحفي أجريته 
مع الروائي الجزائري الكبري الدكتور واسيني 
األعرج الذي قال يل » أنا ال أكتب إال بقلم الحرب 
الس�ائل، وباللون األسود تحديدا، ألنني أشعر 
أنني أكتب بمداد دمي، وال يمكن أن ))اش�عر 
بالكتاب�ة ع�ىل اآلل�ة الكاتب�ة أو الكمبيوتر ، 

بأنني أكتب نصا أدبيا من دواخيل(( .  
 ومحم�ود درويش كان مبدع�ا يف كتابة النثر 
بالدرج�ة نفس�ها التي أب�دع فيها بالش�عر، 
فلغته النثرية أنيق�ة وعميقة ومرقة دائما 
، وعندم�ا نقرأ »الرس�ائل« الت�ي تبادلها مع 
شاعرنا الكبري سميح القاسم، نكتشف عمق 
اللغ�ة وحالوته�ا، حي�ث ال ف�رق تقريبا بن 
الشعر والنثر. لقد كان محمود درويش يحب 
التأمل، فكان يميش متأمال يف » حديقة« مثال 
، فامل�يش وحيدا وهادئا يجعله يقتنص صورا 
جديدة، ويش�عل في�ه ال�رارة األوىل للكتابة 

الزاخرة بالحياة واألمل والحياة . 
 امل�رأة يف حي�اة دروي�ش ه�ي األم، الحبيبة، 
الجمال، الدفء، الحل�م، كانت حارضة دائما 
يف ش�عره، وكت�ب فيه�ا أع�ذب النص�وص، 
وأكثرها جماال، ونالت شهرة وانتشارا كبريا، 
وحظوة عند املتلقي. فأمه السيدة » حورية« 
ظلت حارضة اسما رصيحا، وصفات ورائحة 
وذك�رى، وذاع�ت كث�ريا م�ن قصائ�ده التي 

تغني فيها بأمه طويال وعميقا، ومن ال يذكر 
قصيدته الش�هرية » أحن إىل خبز أمي« ، التي 
غناها الفنان اللبناني املبدع وامللتزم مارسيل 
خليف�ة ، والتي يحفظه�ا الكثريون عن ظهر 

قلب . 
 املرأة / الزوجة يف حياة محمد درويش : كانت 
مح�ض وجود رسي�ع ال�زوال ، ربما بس�بب 
عصبيت�ه املفرط�ة وغضبه الرسي�ع ، فضال 
عن قلق�ه الدائم » وهي صف�ة دائمة للمبدع 

الحقيقي«.
 ت�زوج دروي�ش مرت�ن يف حيات�ه، األوىل من 
الكاتبة الس�ورية رنا صباح قباني وهي ابنة 
شقيق الش�اعر الس�وري الكبري نزار قباني، 
لك�ن زواجه ذلك مني بالفش�ل، ولم يس�تمر 
طوي�ال ، وقالت مطلقته الس�يدة الدمش�قية 
: »إن محم�ود ل�م يخل�ق ليك�ون زوجا ورب 
أرسة وأبا، فهو ش�اعر رائ�ع ، لكنه يف الوقت 
نفس�ه زوج فاش�ل«. أما الزواج الثاني فكان 
م�ن الفنانة واملرتجمة املرصي�ة حياة الهيني 

واستمر لعدة أشهر فقط وانفصال بعدها.
 كان محم�ود دروي�ش ال يؤم�ن بالفوىض يف 
حياته، وال بالصعلكة الفارغة ، وال بجلس�ات 
املقاهي، حيث انتاج الثرثرة والتنظري العقيم 
وه�در الوق�ت. فوق�ت ش�اعر كب�ري بقام�ة 
محمود دروي�ش ثمن للغاي�ة، ولهذا حرص 
أن يس�تثمره بطريق�ة منظم�ة، وبأس�لوب 
حياة منضبط، فه�و يقرأ يف موعد، ويكتب يف 
موعد ، وال يس�تقبل يف بيته أح�دا، إال إذا كان 

صديقا حميما جدا. ينه�ض يف الصباح باكرا 
، وح�ن يع�ود للبيت يطهو طعامه بنفس�ه، 
ومن طرائ�ف درويش يف الطع�ام أنه ال يحب 
طعاما تدخل فيه » الكزبرة« فهو يضيق ذرعا 
برائحته�ا. وكان درويش يخل�د للقيلولة ملدة 
نصف س�اعة تحديدا، فنصف الساعة هذه – 
يف رأيه – تكفي الس�تعادة الحيوية والنشاط 
، أم�ا إذا زاد وق�ت القيلول�ة عن ذل�ك ، فإنه 

يستحيل مرضا وخموال   
 وارتب�ط اس�م محم�ود دروي�ش بالقضي�ة 
الفلس�طينية ارتباطا عميقا، األمر الذي دفع 
الكثري من حساده إىل إرجاع شهرته العريضة 
والطاغي�ة، إىل »القضية«، وليس إىل ما يتمتع 
به من ش�اعرية حقه، وموهبة فذة، وثقافة 
غنية، وح�س مرهف، وهو ما جعل الش�اعر 
العراقي الكبري س�عدي يوس�ف يرفع الصوت 
عاليا، لرفع الظلم الفادح الذي لحق بمحمود 
درويش، اطلق رصخته الشهرية قائال:»ليس 
محم�ود دروي�ش م�ن يتك�ئ ع�ىل القضية 
الفلس�طينية، إنم�ا القضية ه�ي التي تتكئ 
ع�ىل الش�اعر محم�ود دروي�ش« . ودرويش 
ض�اق ذرع�ا من ح�ره ح�را يف قائمة ما 
يس�مى » شعراء املقاومة«، فرصخ هو اآلخر 
رصخت�ه املدوي�ة » ارحمونا من ه�ذا الحب« 
، رافض�ا املدائ�ح التمجيدي�ة التي يس�كبها 
النقاد والكتاب والشعراء العرب عىل الشعراء 
الفلس�طينين بوصفهم » ش�عراء مقاومة« 

يستحقون التأييد واملساندة . 
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ثقافية

قصيدة

اسماعيل خوشناو
 

ولِدُت وَبرصي
غاَب َعنُه الْوَعُي
ُمْنُذ أيَّاِم ِصَغري

الْوَحَشُة
َعَتمْت ناِفَذَة  اأْلمِل

ْت عىل كراماٍت  أنياٌب  عضَّ
ُشيَِّدْت لِوَطني

ُمْنُذ الَْبدِء و اأْلَزِل
عُد يف ُجملٍة  لَْم يبَق السَّ

ِة َترُسُد لِلَْمرَسَّ

ِورداً ِمَن  الَخرَبِ
لِْم و الِْفَتِن  َكفُّ الَْغدِر والظُّ

َمَسحُت َفَم ُكلِّ َنْبٍع
ما عاَد لُه آيٌة ِمَن اأْلثِر

ُه بَذَر الَْقحُل يف اأْلرِض ُسمَّ
الَْجفاُف َمرَسُح َمأساٍة
ماِء عارَجٌة األيادي للسَّ

َترُجو ُهُطوَل الَْمَطِر
َكرِهُت كلَّ غٍد 

يحمُل عىل كاهلِه أُمنيتي
كلُّ غٍد لوطني

كِذٌب و َزيٌف
وعهٌد ِمَن  الْوَثِن

لَْمَة حتَّى النَّهاُر يضُع الظُّ
ي و مائدتي عىل كفِّ

والْليُل َيعزُمني عىل الُْبكاِء
ولَْوٍح ِمَن الِْمَحِن
أُِحْبُ ِمثَل غريي

أْن تغازلني فرحُة وطني
ُزهوٌر ترُقُص مع الْكلماِت

وجنٌَّة تنِسُج ُبيوَت ُخلٍد
ال مثيَل لها ِمَن الُْمُدِن

ُكلُّ يوٍم
َتعرتُض عىل  الْقادِم  أسئلتي

يوماً أسرٌي 
ويوماً أحتمي ِبالرُتِس 

وِبالِْمَجِن
َقْد َخدَّرُت عمداً

ُكلَّ سياحٍة ألجنحتي
الْعُن يف ُعزلٍة

والْقلُب صاَم عن اإْلشتهاِء 
ِمْن  ريحٍة نتنٍة
َحلَّْت عىل قلبي

وعىل الْوطِن
رِي لْن أتوقَف عِن السَّ
َرغَم ُجرِح أْجنحتي

فإنَّ مَع الُْعرِس ُيرساً 
وحتماً هناك مخرٌج 

يأتينا من الْقدِر

 صرخُة وطين 

النيب أشهر كتب جربان خليل جربان 

عاد بال جسد
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تزداد فرص تكّون حصوات الكىل، بس�بب نقص 
مستوى السوائل يف الجسم، الذي يؤدي إىل اإلصابة 
بالجفاف. وتنتقل تلك الحصوات إىل الحالب، األمر 
الذي يتس�بب يف الشعور بآالم ش�ديدة يف منطقة 
الخرص، ويصاحبها بعض األعراض، منها ارتفاع 
درجة حرارة الجس�م، والغثيان، والرغبة املتكررة 
يف القيء. وهناك بعض املرشوبات التي تساعد يف 
التخلص من الحصوات، بدال من التدخل الجراحي 

للتخلص من تلك الحصوات.
وأض�اف التقرير أن تن�اول كميات مناس�بة من 
امل�اء، وبع�ض األنواع م�ن النباتات يس�اعد عىل 
تفتي�ت الحص�وات، وتخفي�ف ح�دة اآلالم الت�ي 
تس�ببها، وتس�هيل عملي�ة خروجها م�ع البول، 

وأبرز هذه املرشوبات هي:
1 - املاء

بجب تناول م�ا ال يقل عن ثماني�ة أكواب يوميا، 
لتفتيت حصوات الكىل، ألن املاء يساعد عىل إذابة 

األمالح املعدنية املكونة لها.
2 - عصري الليمون

حمض الس�ريك املوجود يف الليم�ون، يعمل عىل 
تكس�ري رواس�ب الكالسيوم املش�ركة يف تكوين 
الحص�وات، ل�ذا يعد عصري الليم�ون عالًجا فعاال 

للتخلص من الحصوات.
3 - خل التفاح

باإلضاف�ة إىل الليم�ون، فإن خل التف�اج يحتوي 
أيضا عىل حمض الس�ريك، الذي يفتت رواس�ب 

الكىل، ويتم تناوله عن طريق خلط القليل منه مع 
ملعقة من عس�ل النحل يف كوب م�ن املاء الدافئ 

للحصول عىل النتائج املطلوبة.
4 - الكرفس

م�رشوب الكرف�س املغ�ي، ينق�ي الجس�م م�ن 
الس�موم، وتخفيف ح�دة اآلالم املصاحبة لتكون 
رواس�ب وحص�وات الكىل، ع�ن طري�ق تفتيتها، 

وإخراجها عن طريق البول.
5 - عصري الرمان

يعمل ع�ىل تحفيز عم�ل الكىل، ورف�ع كفاءتها، 
إلتمام وظائفها األساس�ية، بس�بب احتوائه عىل 
نس�بة عالية من مضادات األكسدة، التي تساعد 

يف تفتيت رواسب الكىل.
6 - الريحان

م�رشوب الريح�ان املغي أو مضغ بع�ض أوراقه 
يفت�ت حص�وات ال�كىل، وإخراجه�ا ع�ن طريق 

البول.

تغليف األطعمة بأكياس بالستيكية 
هو يشء جيد لحفظ الطعام، ولكن 
هل تعرف أن لألكياس البالستيكية 
اس�تخدامات مختلف�ة غ�ري الت�ي 

اعتدناها يف حياتنا اليوم؟
يف التايل نقدم 12 استخداًما مختلًفا 
يمك�ن  البالس�تيكية،  لألكي�اس 

االعتماد عليها.
- حفظ املوز طازًجا:

طازًج�ا،  امل�وز  ع�ىل  للحف�اظ 
باألكي�اس  امل�وز  س�يقان  ل�ف 
البالس�تيكية، ما يس�اعد يف إبقائه 
طازًج�ا، والحفاظ عىل لونه ألطول 

فرة ممكنة.
- يستخدم كعالج جمايل:

بع�د وض�ع الكري�م أو املاس�كات، 
باألكي�اس  االس�تعانة  يمكن�ك 
البالس�تيكية، ووضعها عىل الوجه 
لتنظيف الوجه بشكل أكثر فاعلية.

- تجن�ب انس�كاب األك�واب ع�ىل 
األثاث:

لتجن�ب انس�كاب املرشوب�ات عىل 
األث�اث يمكنك اس�تخدام األكياس 
البالس�تيكية من خالل ل�ف فوهة 

الكوب بهذه األكياس.
- وسيلة ممتعة لألطفال:

يمكن استخدامه كوس�يلة ممتعة 
لألطف�ال للعب بألوان الطالء، حتى 
ال تتس�خ أيديهم، من خالل تغليف 

األلوان باألكياس البالستيكية.
- التخلص من ذباب املنزل:

للتخلص من ذباب املنزل، من خالل 
الفاكه�ة ووضعها  تقطيع بع�ض 
يف وع�اء ث�م تغلي�ف الوع�اء بهذه 
األكي�اس، ث�م عمل فتح�ة صغرية 
الس�كينة عىل س�طح  باس�تخدام 
الكيس البالس�تيك، ما يس�اعد عىل 

التخلص من الذباب.
- الحفاظ عىل الزهور:

يمكن�ك الحفاظ ع�ىل باقي الزهور 
الجدي�دة ألطول ف�رة ممكنة، من 
خالل وضع سيقان الزهور بقطعة 
قماش مبللة، ثم لفها بطبقة أخرى 

من األكياس البالستيكية.
- الحفاظ عىل معدات املنزل:

محتوي�ات  ع�ىل  الحف�اظ  يمك�ن 

املنزل عند انتقال إىل منزل آخر، من 
خ�الل لفها بطبقات م�ن األكياس 
البالس�تيكية وبه�ذه الطريق�ة لم 

يتلف أي يشء.
- صنع البيض املسلوق:

تس�تطيع صن�ع البيض املس�لوق 
ومختلف�ة  بس�يطة  بطريق�ة 
باس�تخدام األكياس البالس�تيكية، 
من خالل تفريغ محتويات البيضة 
يف كي�س، ولفه جيدا ث�م وضعه يف 

املاء املغي مدة ٣ دقائق.
- تزيني املنزل:

إذا كن�ت مش�غوال بتزي�ني املن�زل، 
وتحت�اج ألخذ قس�ط م�ن الراحة، 
ولكن�ك ال تريد أن تجف أس�طوانة 
الط�الء، يمكن�ك تغطيته�ا ولفه�ا 

باألكياس البالستيكية.
- إلبقاء الثالجة نظيفة:

الثالج�ة  نظاف�ة  ع�ىل  حاف�ظ 
البالس�تيكية  األكياس  باس�تخدام 
م�ن خ�الل تغطي�ة الرف�وف بهذه 
األكياس، التي يمكن عند اتساخها 

إزالتها واستبدالها يف أي وقت.
العناي�ة  أدوات  ت�رب  ملن�ع   -

الشخصية:
يقلق الجميع من ترب الش�امبو 
والس�وائل األخ�رى م�ن العب�وات، 
ويمكنك منع ذل�ك من خالل وضع 
األكياس البالستيكية أسفل أغطية 

الزجاجات.
النبات�ات ع�ىل  - مس�اعدة ب�ذور 

النمو:
ملس�اعدة بذور النبات�ات عىل النمو 
باس�تخدام األكياس البالس�تيكية، 
به�ذه  األوعي�ة  تغطي�ة  يمك�ن 
األكياس، ما يمنع الربة والنباتات 
م�ن الجفاف ويس�مح له�ا بالنمو 

بشكل أرسع.

 الش�كَّ أنَّ الوق�ت بالنِّس�بة للمرأة 
العامل�ة ه�و الحي�اة، لك�ن هناك 
حولن�ا،  م�ن  للوق�ت  لص�وص 
والثَّوان�ي،  للدَّقائ�ق  ومضيع�ات 
ة أنَّ انش�غاالت املرأة متعددة  خاصَّ
ما بني العم�ل وواجباته�ا املنزليَّة 
ومس�ؤوليَّات العناي�ة الش�خصيَّة 

بنفسها.
ندع�وِك للتعرُّف إىل لصوص وقتِك، يف 
ما يأتي، حتى يمكنِك التَّعامل معهم 
بإيجابيَّ�ة، وحت�ى ال تس�محي لهم 

بالنَّيل من وقتِك الثمني:
1. املماطلة والتَّأجيل:

اللص األكثر ش�هرة وتأثريًا، فمعظم 
البرش يعش�قون التَّأجيل واملماطلة، 
واخت�الق األعذار لتأجي�ل عمل اليوم 
إىل الغ�د، والغري�ب أنَّ امل�رء يك�ون 
قادًرا عىل اإلتي�ان بالعمل املكلَّف به 
وإنهائ�ه، لكنَّ�ه يرّص وبش�كل مثري 
للدَّهش�ة ع�ىل التَّأجي�ل، ويف الواقع 

للتَّأجيل عدَّة أسباب أهمها:
�خص يهرب من  * اإلرغ�ام، فالشَّ

العمل املكلَّف به مرغًما.
* ع�دم توافر الحم�اس، ما يدفع 

املرء لتأجيل العمل.
* الخ�وف م�ن الفش�ل وس�خرية 

اآلخرين.

2. الخلط بني أهميَّة األمور:
كثري من الب�رش ال يعرف أولويَّاته، 
ر؟ وبأّي  أي ماذا يقدِّم؟ وماذا يؤخِّ
األعمال يبدأ؟ وهذا اللص ال يخفى 
ع�ىل صاحب العني البصرية، فكثري 

م�ا نتفاعل مع األم�ور التَّافهة وال 
نلقي لعظيم األمور باالً.

كيز: 3. عدم الرَّ
عندم�ا تبدئ�ني بعم�ل يشء ما، ثم 
ف�ني عن�ه للقي�ام بمكاملة أو  تتوقَّ

عم�ل يشء آخ�ر، فه�ذا األم�ر من 
ش�أنه تش�تيت االنتب�اه وتضيي�ع 

الوقت.
4. عدم قدرتِك عىل قول ال:

�خص الذي يستحي من رفض  الشَّ

واملحادث�ات  والدَّع�وات  الزِّي�ارات 
الت�ي لي�س لها موعد س�ابق، يجد 
نفس�ه غري قادر عىل امتالك زمام 

األمور.
5. املقاطعات املفاجئة:

مث�ل مكاملة طارئ�ة، أو صديق بال 
موعد.

6. املجهود املكرر:
ب�أن تكون�ي منهمك�ة يف عمل ما، 
ث�م تركينه لتفعي ش�يًئا آخر، ثم 
تعودين مرَّة أخ�رى لتفعي اليشء 
نفس�ه، هذا األم�ر يجعل�ِك تبذلني 
جهًدا مضاعًفا ملا يجب أن تنجزيه 

من عمل.
7. التخطيط غري الواقعي:

م أمورنا بش�كل  أن نخط�ط وننظِّ
غري منضبط، فاألم�ر الذي يحتاج 
أو  يوًم�ا  نعطي�ه  أي�ام  لخمس�ة 
يوم�ني، واألمر الذي يحتاج ليومني 
نخص�ص له أربعة أي�ام، فهذا من 
ش�أنه أن يشيع الفوىض يف حياتِك، 

ويستهلك وقًتا أطول.
8. عدم النِّظام:

أوراق مبعثرة، حاجات مهملة، دائًما 
تبحث�ني ع�ن حاجات�ِك ومفاتيح�ِك 
ائعة، هذه كلُّها أش�ياء بسيطة،  الضَّ

لكنَّها تضيع الوقت وتقتله.

10واحة
لصوص الوقت... هل تعرفينهم؟

حنو مستقبل افضل...هلالها

alzawraanews@yahoo.com

اتضح للعلماء ان الجو الحار أش�د خطورة عىل 
اإلنسان بخمس مرات من الجو البارد. 

 أجرى علماء جامعة هارفرد األمريكية دراس�ة 
علمية هدفها تحديد ايهما أخطر عىل اإلنس�ان: 

الجو الحار أم الجو البارد.
يق�ول العلماء ان الصقيع يؤثر بصورة ايجابية 
يف جل�د اإلنس�ان. كما ان�ه يف درج�ات الحرارة 
املنخفضة والس�البة ال تنت�رش البكريا املرضة 
وتقوى منظومة مناعة الجسم. وأنه يف درجات 
5 درج�ة مئوي�ة”  الح�رارة املنخفض�ة “دون 
ينخفض جدا شعور اإلنسان باأللم، وهذا مفيد 
خاص�ة يف حاالت الصداع. كم�ا ان الهواء البارد 
يفيد املصابني بأمراض القلب واألوعية الدموية. 
لذل�ك ينصح الخرباء ب�رضورة التجوال يف الجو 
البارد، ولكن بعيدا عن طرق وسائط النقل حيث 

الهواء املتلوث.
كم�ا بين�ت نتائ�ج تج�ارب مخربي�ة اجرته�ا 
مجموع�ة علماء م�ن جنيف عىل الف�ران، بأن 

الربد يساعد يف التخلص من الوزن الزائد.
ولك�ن وم�ع كل هذا يش�كل الربد نوع�ا ما من 

الخط�ورة عىل صح�ة اإلنس�ان، وقبل كل يشء 
فإن الربد الش�ديد “الصقيع” قد يس�بب تجمد 
األط�راف وتس�اقط الش�عر، لذل�ك يج�ب عند 
انخفاض درجات الحرارة دون 5 درجات مئوية 
تغطية ال�رأس وارتداء مالبس داخلية ش�تائية 

ووضع كريم خاص عىل الوجه واليدين للوقاية 
من االنجماد.

كم�ا ال ينص�ح بالخ�روج اىل الش�ارع مب�ارش 
بع�د تجفيف الش�عر املبلل بواس�طة مجففات 

الشعر.

دراسات حديثة

الربد أقل خطورة على الصحة من احلر نصائح طبية

ختلص من حصوات الكلى بـ6 مشروبات

 ل�ن يع�ود الك�رش املزع�ج مصدراً 
للقلق بع�د قراءتكم لهذا املقال الذي 
يعرض لكم رجيم الكرش وهو رجيم 
مخصص لحرق الدهون املراكمة يف 
الكرش وحول الخرص ولشّد البطن، 
كما أنه يس�تطيع أن ينقص وزنكم 
بنح�و ٥ كيلوغرام�ات إىل ٦ يف ف�رة 
ال تتع�ّدى األس�بوعني أي ١٤ يوم�ًا 
فقط. وإليكم تفاصيل رجيم الكرش 

الّسحري.
وجبة اإلفط�ار املوّحدة خالل ال� ١٤ 

يوماً 
- ٣ أكواب ماء عي الريق 

- رغيف خبز  
- قطع�ة جبن قري�ش أو ١٠ مالعق 
فول مع القليل م�ن الزيت والليمون 

أو بيضة مسلوقة 
- قطعة أنان�اس أو كوب من عصري 

الغريب فروت 
- فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة 
الس�كر ويفض�ل فصله ع�ن وجبة 

اإلفطار  لنحو ساعتني
اليوم األول

الغداء:
- ربع رغيف من الخبز  

- بيضتان مسلوقتان جّيداً 
مكّون�ة  خض�ار  ش�وربة  طب�ق   -
م�ن الج�زر والفاصولي�اء والبازالء 

والكوسا أو طبق سبانخ
- ك�وب من الش�اي أو القهوة بدون 

إضافة السكر
العشاء:

- صدر دجاج مش�وي بدون جلد أو 

مسلوق 
- ٥ ثمرات من الطماطم 

- ٥ حبات جزر
- يمك�ن تن�اول ثمرة غري�ب فروت 

قبل النوم
اليوم الثاني

الغداء:
- طبق من سلطة الفواكه الطازجة

العشاء:
- ربع رغيف 

- ربع كيلو من السمك املشوي 
- طبق س�لطة مكّون من الطماطم 

والخيار والكرفس 
- فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة 

السكر
اليوم الثالث

الغداء:

- طبق من سلطة الفواكه الطازجة 
العشاء:

- ربع رغيف خبز بلدي 
- بيضتان مسلوقتان جّيداً 

- طبق سلطة خرضاء 
- فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة 

السكر
اليوم الرابع

الغداء:
- صدر دجاجة مش�وّية أو مسلوقة 

حسب الرغبة لكن بدون الجلد 
- رشائح الطماطم 

- ثمرة غريب فروت ويمكن تناولها 
كوجب�ة خفيفة بني وجبت�ي الغداء 

والعشاء 
العشاء:

- ربع كيلو سمك مشوي 

- طبق سلطة خرضاء 
- فنجان شاي أو قهوة بدون سكر

اليوم الخامس
الغداء:

- طبق من سلطة الفواكه الطازجة
العشاء:

- نصف رغيف خبز 
- بيضتان مسلوقتان 
- قطعة جبن قريش 

- رشائح الطماطم 
- فنجان قهوة أو شاي بدون إضافة 

السكر
اليوم السادس

الغداء:
- ربع رغيف 

- بيضتان مسلوقتان 
- طبق سلطة خرضاء

العشاء:
- رب�ع كيلوغ�رام لحمة مش�وّية أو 

مسلوقة 
- طبق سلطة خرضاء 

- فنجان قهوة أو شاي بدون سكر
اليوم السابع

الغداء:
- بيضتان مسلوقتان 

- طب�ق س�بانخ أو ش�وربة خضار 
والب�ازالء  الكوس�ا  م�ن  مكّون�ة 

والفاصولياء والجزر حسب الرغبة
العشاء:

- ربع رغيف خبز 
- ربع كيلو سمك مشوي 

- ثمرة غريب فروت للتحلية ويفضل 
تناولها قبل النوم.

لطلة ابهى....

وداعاً للكرش يف 14 يوما فقط
ينصح األطباء باالهتمام بالنظافة 
الش�خصية للوقاي�ة م�ن فريوس 
كورون�ا، ويف نف�س الوقت ال يجب 
إغف�ال نظاف�ة املنزل ال�ذي يلعب 
دوراً كب�رياً يف الحفاظ عىل صحتنا 

ووقايتنا من األمراض.
وفيما يي مجموع�ة من النصائح 
للحفاظ عىل نظافة وتعقيم املنزل 
خالل أزم�ة فريوس كورون�ا التي 

تجتاح العالم.
1 - اغسل يديك من الفريوس

اغس�ل يديك بعد الع�ودة إىل املنزل 
 20 بقض�اء  وينص�ح  مب�ارشة، 
ثاني�ة ع�ىل األق�ل يف غس�ل يدي�ك 
بالصابون وامل�اء الدافئ. تأكد من 
غس�ل راحة ي�دك، وب�ني األصابع 
واألط�راف والناحي�ة الخلفية من 

يديك واإلبهام واملعصمني.
2 - نظف هاتفك

يمكن أن تعيش الفريوس�ات أيضاً 
عىل الس�طوح الصلبة لساعات أو 
حت�ى أي�ام، لذلك يمك�ن أن يحمل 
الفريوس�ات وامليكروبات  هاتف�ك 
مع�ك إىل املن�زل، وم�ن الرضوري 

تنظيفه وتعقيمه بشكل منتظم.
3 - ال تلمس وجهك

ق�د تذه�ب كل جه�ودك يف حماية 
نفس�ك من الف�ريوس س�دى بعد 
س�اعات من ارتداء القن�اع الواقي 

خارج املن�زل، إذا قمت بمالمس�ة 
وجهك قب�ل أن تنظف وتعقم يديك 

بشكل جيد عند العودة إىل املنزل.
4 - عقم مقابض األبواب

مقاب�ض األب�واب هي مرت�ع آخر 
للفريوس�ات، لذل�ك ينصح بوضع 
مض�ادة  معقم�ة  منادي�ل  علب�ة 
للفريوسات بجوار الباب للتأكد من 
أنك تمسحها وتعقمها بانتظام. أو 
استخدام زجاجة من رذاذ الكحول 
لتطهري املقابض بانتظام، وينطبق 
ه�ذا األم�ر ع�ىل مفاتي�ح الض�وء 

وأجهزة التحكم عن بعد.
5 - تنقية الهواء

تكيي�ف  وح�دات  أن  ح�ني  يف 
اله�واء الحديثة غالب�اً ما تتضمن 
مرش�حات ملنع البكتريي�ا وحبوب 
اللق�اح والعف�ن والتل�وث، إال أنها 
ال تس�تطيع أن تتخل�ص م�ن كل 
امللوث�ات، لذل�ك يمك�ن التفكري يف 
إضاف�ة مرش�حات األش�عة فوق 
البنفسجية إىل وحدة تكييف الهواء 
الخاصة بك أو االس�تثمار يف جهاز 

تنقية خاص للهواء.
6 - التنظيف باملبيض

ينص�ح بتطه�ري من�زل بمحل�ول 
مبي�ض مخفف بنس�بة ج�زء من 
املبيض مقابل 99 ج�زءاً من املاء، 
مع الحرص عىل تنظيف األس�طح 

التي تستخدم بشكل متكرر.
7 - تنظيف املرحاض

ظهرت عالم�ات يف اآلون�ة األخرية 
بأن فريوس كورونا يمكن أن ينتقل 
ع�رب املخلف�ات البرشي�ة وأنابيب 
يج�ب  لذل�ك  الصح�ي،  ال�رصف 
تنظي�ف وتعقيم املرحاض بش�كل 
منتظ�م، وإغ�الق األغطية بش�كل 
جيد بعد كل استخدام، والتأكد من 
عمل نظام التهوية بشكل جديد يف 

الحمامات.
8 - تنظيف املطبخ

املطب�خ ه�و م�كان آخ�ر محتمل 
يمك�ن لفريوس كورون�ا أن ينتقل 
عربه، ويمكن ألي س�طح تلمس�ه 
أثن�اء تحض�ري الطع�ام أن ينق�ل 

الف�ريوس إىل أفراد أرستك، لذا تأكد 
م�ن تنظيف جميع أس�طح العمل 
بانتظ�ام بمطه�ر قادر ع�ىل قتل 

الفريوسات.
9 - غسل املالبس بانتظام

ترتديه�ا  الت�ي  املالب�س  ت�رك  ال 
بش�كل يومي تراكم، ب�ل احرص 
عىل غسلها بانتظام، للتخلص من 
أي فريوس�ات أو جراثيم مس�ببة 

لألمراض عالقة بها.
10 - اترك حذاءك عند الباب

تنق�ل  أن  أيض�اً  لألحذي�ة  يمك�ن 
الفريوس�ات، لذلك يفض�ل خلعها 
عن�د الباب وع�دم الدخ�ول بها إىل 
غرف املنزل، وغس�ل اليدين بشكل 

جيد بعد مالمستها.

كل يوم معلومة

نصائح للحفاظ على نظافة منزلك ضد كورونا

تدبري منزلي

  12 استخداما خمتلفا لألكياس 
البالستيكية مبنزلك

 الغربية: من أفضل الحلوّيات 
الّسهلة، والبسيطة، والّلذيذة 
يف  تقديمه�ا  يمك�ن  الّت�ي 
املناس�بات واألعي�اد، ولهذا 
س�وف نعرض لك�م طريقة 

عمل الغريبة . 
املقادير

كوب�ان م�ن الس�ّكر ناع�م 
كوب�ان زبدة لّين�ة 5 أكواب 

دقيق 
جمي�ع  نعاي�ر  مالحظ�ه: 

املقادير بنفس الكأس . 
طريقة التحضري

بخل�ط  نق�وم  البداي�ة  يف   
الس�ّكر والزّب�دة مع�اً جّيداً 
إّما بالخاّلط  لتصبح ملساء 
أو يدوّياً، ث�ّم نقوم بإضافة 
الّطح�ني تدريجّياً وعىل عدة 

مراحل، ونخلطه جّيداً حّتى 
تصبح عجينة ناعمة وطرّية 
. بعده�ا نق�وم بتش�كيلها 
بالّش�كل الذي نري�ده، ومن 
املمكن أن نق�وم بتكويرها، 
ووض�ع حّبة فس�تق حلبي 
بش�كل  نلّفه�ا  أو  عليه�ا، 
ع�ىل  أو  صغ�رية،  أصاب�ع 
ش�كل حرف s، ومن املمكن 

وأش�كال  قوالب  اس�تخدام 
لعمل الشكل الّذي نريده . 

طريقة الخبز 
نحّمرها بالفرن من األسفل 
فق�ط ع�ىل درج�ة ح�رارة 
متوّس�طة، ونركه�ا حّت�ى 
ت�ربد، وم�ن ث�ّم نضعها يف 
صحن التقديم؛ ألّنها تتكّر 

إذا لم تربد.

طريقة عمل حلويات الغربية من مطبخ منال العامل
املطبخ
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 تختل�ف طرق رب�ات البي�وت يف إدارة املنزل من 
حي�ث التخطي�ط امل�ايل س�واء رشاء الطعام أو 
األدوات الكهربائية، وكذلك إيجاد حلول مختلفة 
للتغلب عىل مش�اكل النظافة، وقد ال تس�تطيع 

بعض النساء الترصف بمختلف أمور املنزل.
وق�د يعتق�د البع�ض أن ذلك يع�ود إىل صفات 
األب�راج الفلكية، ولذلك نتع�رف ىف هذا التقرير 
عىل ترصف املرأة بش�ؤون املنزل وفقاً لصفات 

األبراج الفلكية.
ب�رج الدل�و )م�ن 20 يناي�ر إىل 18 فرباي�ر(

ليس لديها مش�كلة يف القيام باألعمال املنزلية 
بح�د ذاته�ا، لكنها أحياناً تهمل ش�ؤون املنزل 
بس�بب تفكريها ىف م�روع أو فك�رة جديدة 

خاصة بعملها.
ب�رج الح�وت )19 فرباي�ر - 20 م�ارس(

ال تج�د امرأة برج الحوت مش�كلة عند حدوث 
بع�ض الفوىض بمنزلها، ولك�ن ذلك ليس دليل 
عىل ع�دم اهتمامها بالنظافة، ولكنها تش�عر 

بالراحة عند رؤية أشياء عشوائية ىف املنزل.
برج الحمل )21 مارس - 19 أبريل(

تش�عر امرأة ب�رج الحمل بامللل والتش�تت عند 
تنظي�ف املنزل، لذل�ك قد تتج�ه لتنظيف غرفة 
الن�وم ث�م تتذك�ر أنها يج�ب أن تغس�ل بعض 
املالب�س، فت�رك الغرفة وتتجه للغس�يل، لذلك 
تحت�اج لوضع خطة مس�بقة لتنظي�ف املنزل 

حتى تشعر بالراحة.
برج الثور )من 20 أبريل إىل 20 مايو(

تضع امرأة برج الثور خطة مسبقة قبل تنظيف 
املن�زل، لكنه�ا تفض�ل ىف الكث�ري م�ن األحيان 

التكاسل واالسرخاء بدالً من التنظيف.
ب�رج الج�وزاء )21 ماي�و - 20 يوني�و(

تهتم ام�رأة برج الجوزاء بنظاف�ة املنزل، لذلك 
تهت�م بالتق�اط أى فتات ع�ىل األرض وتنظيف 
األترب�ة والغب�ار ع�ىل أرف�ف وأس�طح املنزل، 
وتعطى وقته�ا لذلك حتى إنها قد تغلق الهاتف 

املحمول، لركز ىف أمور املنزل.

برج الرسطان )21 يونيو - 22 يوليو(
يوجد بمن�زل امرأة الرسط�ان بعض الفوىض، 
بس�بب احتفاظه�ا ببع�ض األش�ياء القديمة 
املتعلق�ة بأه�م ذكري�ات حياته�ا، والت�ى من 
الصعب أن تتخل�ص منها، لكنها تهتم ىف نفس 

الوقت برتيب املنزل وطهى الطعام بنفسها.
برج األسد )من 23 يوليو إىل 22 أغسطس(

تفضل امرأة برج األسد االهتمام بنظافة املنزل 
خاصة غرفة املعيش�ة حتى ال تش�عر بالحرج 

أمام أصدقائها، كما تحرص عىل تجديد ديكور 
الغرف بني الحني واآلخر.

 22 إىل  أغس�طس   23 )م�ن  الع�ذراء  ب�رج 
سبتمرب(

تح�رص مرأة الع�ذراء عىل ترتيب غ�رف املنزل 
واالهتم�ام بنظافة التفاصي�ل الصغرية بقطع 

األثاث.
برج امليزان )من 23 سبتمرب إىل 22 أكتوبر(

تهت�م امرأة ب�رج املي�زان برتيب غ�رف املنزل 
بشكل متناس�ق من حيث الحجم واأللوان، مع 
إضاف�ة بعض اللوح�ات الفنية إلضاف�ة أناقة 

وجاذبية للغرفة.
ب�رج العق�رب )23 أكتوب�ر إىل 21 نوفم�رب(

ال تس�تطيع ام�رأة ب�رج العق�رب أن تش�عر 
بالتقص�ري تجاه أم�ور النظافة باملن�زل، لذلك 
تق�وم بتنظيف املن�زل عدة مرات حتى تش�عر 

بالرضا عن نفسها.
برج القوس )22 نوفمرب - 21 ديس�مرب(

تنظيف املنزل بالنس�بة مل�رأة القوس ليس من 
أولوياتها القصوى، لذلك تبحث عن أى طريقة 
تجعل مهمتها أسهل وتفضل استخدام األجهزة 
الكهربائي�ة املختلفة لتس�اعدها ع�ىل تنظيف 

املنزل دون الشعور بأى جهد أو تعب.
برج الجدي )من 22 ديسمرب إىل 19 يناير(

تهتم مرأة الجدى بتنظيم األوراق عىل املكتب و 
كذلك ترتيب قطع أثاث املنزل، كما أنها تحرص 

عىل وضع خطة زمنية لتحقيق ذلك.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

حب..رغبتك يف الروع يف رحلة الحب من املرجح أن تتحقق اليوم. 
إذا كنت تخطط ملوعد مع رشيكك يجب عليك أن تكون مبدًعا وذواقاً 
يف انتقاء املكان ألن رشيكك ال يحب األماكن التقليدية، ابحث عن مكان 
غري مألوف. مهنة..أنت يف مكان جيد اليوم حماسك و أدائك الرائع سيعجل 
حياتك املهنية تنمو وتنهض إىل األفضل، كما أن العقبات الصغرية ستزول من 
أمامك. الصحة...قد تتعرض ملرض بس�يط اليوم ربما بسبب اإلجهاد املرتبط 
بالعمل لذا يجب اتخاذ اإلجراءات الوقائية ووضع بعني االعتبار أن الصحة ال 

تقل أولوية عن العمل حاول أن توفق بني االثنني. 

حب..اليوم س�تجلس مع رشيك حياتك وتتذكر األيام األوىل لعالقتك 
عندم�ا كان كل يشء جدي�ًدا ومثريًا. عالقتك ال ت�زال ممتعة ، لكنك 
الي�وم تنظ�ر إىل األي�ام املاضي�ة بما فيها من  الش�عور املبك�ر بالحب 
والفتنة، س�تتذكرها باعتزاز.مهنة..اليوم س�وف تجد أن وظيفتك تتطلب 
منك االس�تفادة من مواهبك اإلبداعية. ال تخف من تجربة أفكار جديدة حيث 
أن يشء ما س�يعمل بش�كل جيد بالنس�بة لك. س�يتمكن زمالؤك ورؤس�اؤك من 
اإلعجاب بإبداعك وس�يقدرون مساهمتك يف املروع ككل.الصحة..اليوم هو يوم 
من الهدوء والثقة. س�وف تش�عر بالصحة واللياقة والثقة بالنفس. سوف تشعر  

كل خاص بالهدوء العاطفي، كما أنك جسديا اًل تعاني من أي أمراض .

حب..اليوم. إذا كنت يف خضم املناقش�ات املتعلقة بالزواج، فقد 
تجد أن هذه املناقش�ات ال تس�ري يف املس�ار الذي كنت تأمل به. 
من املحتمل أن تواجه بعض العقبات   سيس�اعدك ش�خص مقرب 
يف فض النقاش والوصول إىل الحل..مهنة..يتقدم العمل بسالسة حيث 
يتم حل بعض املشاكل القديمة. و االنتهاء من عملك املعلق برسعة. أغتنم 
هذه الفرصة إلنهاء جميع العوائ�ق يف مهنتك والبدء من جديد.الصحة.ثقتك 
بنفس�ك اليوم ترتفع والبعض اآلخر من حولك يالحظ التغيري اإليجابي فيك. 

إن الثقة العالية بالنفس تجذب اآلخرين إليك ، لذا استمر وستكون بخري.

حب..اب�ذل بعض الجهود الجادة للحف�اظ عىل حبك الحقيقي. 
عش�اء رومانيس عىل ضوء الش�موع مع رشيكك يجعل األمس�ية 
مثالي�ة ومش�وقة . اإلث�ارة يف العالق�ة تمنحه�ا روح الح�ب واملرح 
.مهن�ة..إذا كن�ت مديرًا فأن�ت بحاجة إىل توف�ري بيئة مجزي�ة يف العمل 
ملوظفيك اليوم. حاول أن تبني بيئة يكون فيها الجميع حراً يف تطبيق أفكاره  
وتقديم اقراحات  لتحسني أحوال املؤسسة..الصحة..قد يصيبك صداع اليوم 
، بس�بب كثرة الضغوط�ات يف العمل واملنزل، اتبع  اليوغ�ا للحد من اإلجهاد. 

وإذا استمر الصداع لديك استر طبيًبا.

حب..إذا كنت تشعر بأنك ستكون غري مخلص لريك حياتك ، تأكد 
م�ن أن تقرر أوالً إذا كنت عىل اس�تعداد النتهاء العالقة . اليوم تأكد 
م�ن أنك صادق مع رشيك حياتك وحاول  إيجاد حل  للمش�اكل قبل أن 
تخ�رج عن نطاق س�يطرتك.مهنة..قدرتك عىل اله�دوء تحت الضغط تثري 
إعجاب زمالئك وتساعدك يف عملك. إن مهارات التواصل واالتصال الخاصة بك 
تؤتي ثمارها ، فس�وف تؤدي صفاتك اإليجابية إىل تقدم حياتك املهنية  عىل املدى 
الطويل.الصحة..هذا هو الوقت املناس�ب للركيز عىل الصحة الجيدة وممارس�ة 

الرياضة. يجب عليك االستفادة من هذه الفرة لصالحك واالستمرار يف التمرن .

حب..حاول أال تجلب مشاكل عملك إىل املنزل معك وإال ستعرض عالقتك 
مع زوجك أو رشيك حياتك للخطر، تعلم أن تفصل بني مشاكلك يف العمل 
ومشاكلك الش�خصية. مهنة..تقدم مهني جيد خالل هذه الفرة. لذلك ، إذا 
كنت تنتظرخرب ما س�يأتيك اليوم من قبل صديق أو زميل مقرب قد تحصل عىل 
زي�ادة، أو ترقية، أو تل�ك الوظيفة الجديدة التي كنت قد  تنتظرها بالفعل. الصحة.
للحف�اظ ع�ىل النظ�رة االيجابية للحياة يج�ب عليك  إرشاك نفس�ك يف بعض أنش�طة 
الخدم�ات االجتماعي�ة التي تس�اعد املحتاجني. ه�ذا لن يجعلك تدرك أهمية مس�اعدة 

اآلخرين فحسب، بل تمكنك أيًضا من االستمتاع بشعور من السعادة املتزايدة.

حب..خ�ذ الوق�ت الكايف للتحدث م�ع رشيكك وتأكد م�ن توضيح رغباتك 
لتجنب أي سوء فهم ال داعي له. فسوف تجد أن رشيكك متجاوًبا جًدا معك 
وس�يتم التخطي�ط ملروع جديد بينكما .مهنة..س�وف تج�د أن أعباء عملك 
تزداد مما يعني املزيد من الدخل املحتمل ولكنك غري قادر عىل الحصول عىل جميع 
النتائ�ج التي كنت تأمل فيها. س�وف تحتاج إىل املثابرة عىل املش�اريع واملس�ؤوليات 
الخاصة بك من أجل إحراز تقدم بالرسعة التي تريدها.الصحة..اليوم تشعر بامللل والتعب 
إىل حد ما . عليك أن تخرج نفسك من هذه الحالة عن طريق إجبار نفسك عىل الخروج من 
الرسير وممارس�ة التمارين الرياضية. س�يؤدي التدريب الجيد إىل رفع مس�تويات الطاقة 

لديك وتجعلك تشعر بالحماس مرة أخرى. هذه الفرة من الخمول ستمر.

حب..ك�ن حذًرا جًدا اليوم إذا وجدت نفس�ك يف موقف حس�اس مع 
ش�خص متزوج أو إذا كنت متورًطا مع أكثر من شخص واحد. فكر 
بعناية شديدة ، وقم باختيارات سليمة. كن واقعيا جدا يف قراراتك اليوم 
ال تورط نفسك بأمور ستندم عليها الحقاً .مهنة..سوف تحصل عىل الدعم 
يف الوقت املناس�ب من زمالئك. لذلك ، سيكون من مصلحتك الحفاظ عىل روح 
الفري�ق من أجل تحقي�ق األهداف العليا للمنظمة. ال تأخذ ق�رارات منفردة اليوم 
.الصحة..أن�ت تش�عر بحيوية وصحة جيدة ألنك ركزت بش�كل جي�د عىل عادات 
األكل الصحية يف اآلونة األخرية. ولكن ال تنَس التمرين وتجنب امليل نحو الكسل .

ح�ب..إذا تلقي�ت مؤخ�رًا اقراًحا مفاجًئ�ا من صدي�ق ، فخذ الوقت 
للتفكري يف هذا االقراح بعناية شديدة. ال تجعل قراراتك مترسعة، كما 
يمكنك مناقشة األمر مع أصدقائك وعائلتك.مهنة..أنت يف القمة اليوم،  كل 
يشء تحت س�يطرتك، استمر يف هذا الطريق وسيكون كل يشء  صالحك. ومع 
ذلك ، س�يكون من الحكمة  أن تتحقق من كل خيار من الخيارات املتاحة أمامك من 
ح�ني آلخر.الصحة..من املحتمل أن ترى اليوم فائ�دة الركيز عىل األفكار اإليجابية. 
ضع يف اعتبارك أن األفكار الذهنية التي نخلقها ال تمكننا فقط من تحقيق تطلعاتنا 

بل تؤثر أيًضا عىل صحتنا. لذلك ، فكر بشكل إيجابي لتحقيق نتائج مفيدة.

حب..إذا كنت تتحدث مع رشيكك بش�أن عالقة حساس�ة ، فتوخي 
الحذر بش�أن كيفية مناقش�تها حتى ال يكون هناك أي سوء فهم ال 
لزوم له. اخر كلماتك بعناية واستمع عن كثب إىل ما يقوله لك رشيكك.

مهنة..تحتاج إىل اعتماد نهج ديناميكي ملتابعة طموحاتك املهنية. س�وف 
يمنحك تفكريك اإليجابي مصحوًبا بتفانيك النجاح املستحق. حاول االستفادة 
م�ن ق�وة التفكري اإليجاب�ي حيث أن موقفك املتج�دد واملتفائل يف العمل  س�يرك 
انطباًعا إيجابًيا ومن املؤكد أنه س�يؤتي ثماره عىل امل�دى الطويل.الصحة..حاول 
تقلي�ل التوتر غري الرضوري اليوم س�يكون له تأثري ع�ىل صحتك. اإلجهاد املفرط 

يضعف جهاز املناعة لديك، حاول أن تأخذ قسطاً من الراحة .

حب..الي�وم علي�ك أن تكون ح�ذرا يف عالقتك م�ع الريك  ألنه 
يش�ار إىل بعض الحجج واملشاحنات فقد يكون رشيكك يف حالة 
مزاجية سيئة، ال تجعل األمور أسوأ كن لطيًفا وصبوراً معه .مهنة..

يعتم�د نجاحك املهني عىل جهودك اليوم. تحتاج إىل الحفاظ عىل الفهم 
الجيد لعملك  وتركيز انتباهك باس�تمرار. يجب عليك توضيح وتحديد نقاط 
قوتك لتحق�ق أهدافك املهنية .الصحة..قد تقلق بش�أن صحة حبيبك اليوم , 
لكن  سيكون مؤقتا رشيطة أن تتخذ التدابري املناسبة، كما أن وجودك بقربه 

ودعمه معنوياً، سيجعله يشعر باملزيد من الحنان واألمان العاطفي.
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السرطان

العقرب

الحوت

يرضب املثل للرجل الذي يستعجل األمور ، فيعيقه عائق اکرب اثراً مما 
لو تأتي يف تلک األمور . ان فالحاً کان له ولد يرسله يف قضاء حاجاته 

يف املدين�ة و کان الولد عند 
حس�ن ظن ابيه دائم�اً . و 
اب�وه  ارس�له  ذات ي�وم  يف 
ليحرض له بعض مايحتاج 
من املدينة . فتأّخر الولد ثم 
ع�اد و هو يعوج ، فس�أله 
أبوه :» ها - اوليدي شبيک 
؟« فق�ال الول�د :» والله يا 
بابا انفصخت رجيل « فقال 

األب : اشلون ؟؟
فقال الولد : شفت بطريقي 
نهر... ردت اطفره فوگعت 

و اتعورت. الوکت مايساعد و لو ماريد اطفر چان الزم اميش مسافة 
طويلة و خفت يتأّخر وکت الحصاد .

فقال األب : وليدي هس�ه مّن�ا ملّا تطيب رکبتک الحص�اد راح يتأخر 
أکثر .... و مرة اآلخر دير بالک » اميش ش�هر و التطفر نهر « فذهب 

قوله مثالً.. 

» امشي شهر و التطفر نهر «

قـــــــصة 

اختبارات شخصية

مثل

حدث يف مثل 
هذا اليوم

حب..ح�اول الحف�اظ ع�ىل الس�الم يف عالقت�ك م�ع الري�ك  
ومناقش�ة األم�ور املثرية للج�دل خلف األب�واب املغلق�ة. وإذا 
كن�ت مت�زوج حاول أن تحم�ي أطفالك من أي غضب أو اس�تياء 
يحدث بينك وب�ني زوجك أو زوجتك.مهنة.ق�د تتلقى اقراح ملروع 
تجاري  س�يركك مرتبًكا. لكن القرار الذي  س�تأخذه  بعد تفكري عميق 
سيكون القرار الصحيح ولن يكون هناك أي ندم، إنها فرصة عظيمة للمهنة  
أو الدراس�ة.الصحة..أنماط الحي�اة الصحية س�تخفف من مش�اكل الهضم 
األخ�رية ، لذا خذ هذا الوق�ت لتطوير عادات غذائي�ة إيجابية والحصول عىل 

بعض الهواء النقي وممارسة الرياضة. سرى النتائج اإليجابية.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
نمت لييل وكمت اشوف اح�الم 
وك�ل حلم يخلص كبل ال يبدي

واصعب حلم شفته بيوم الفراك 
كرس كلبي وضل يطعن بجب��دي

خفت اليتبدى كاسك والزمته حيل 
لكيت الكاس بايدي وعمري متب�دي
رشد اكلك من رحت عني بعي���د 
املسيح من انصلب ما رصخ ابكدي

*غزل بس ياغزل وحرويف داخت بيك
شلون اتريد اوصفك واجمع الفكره

اذا رمشك قصيده وعينك الديوان
والحاجب اضن سيابنه يسطره

اسد حلكي من اشوفك هو كلبي يصيح
اضحك والريده اليوم الك يجره

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

حلواء... عالقتك باملهام املنزلية حسب برجك

هـــــــل تعلــــــم؟
-أّن ص�وت األّم م�ن أّول األصوات التي يس�تطيع الّطفل تمييزها 

عن باقي األصوات.
- أّن عضلة الفّك هي أقوى عضلة يف جسم اإلنسان.

- أّن عضلة األلوية الكربى هي أكرب عضلة يف جسم اإلنسان.
- أّن يف كل ع�ام يتحّطم أكثر من عرة آالف منقار طائر بس�بب 

اصطدامها بزجاج الّنوافذ.
- أّن يف بنج�الدش ُيحكم ع�ىل طلبة املدارس بالّس�جن إذا اّتهموا 

بالغّش يف االمتحان الّنهائي.
-أّن أّول من خاط الّثياب هو إدريس عليه الّسالم.

- اليوم الواحد يف كوكب بلوتو يساوي أسبوعا يف كوكب األرض. 
- غالبية فيتامني »C« املوجودة يف الربتقال تركز يف القشور.

-اول حيوان سار عىل قدميه يف التاريخ هو الديناصور 
-السالحف ليس لها اسنان 

-اغلب الطيور ال تمتلك حاسة الشم

1957 - مرص تعيد فتح قناة الس�ويس وذلك بعد 
إكم�ال انس�حاب الق�وات اإلرسائيلية من س�يناء 

وقطاع غزة.
1963 - ح�زب البع�ث العرب�ي االش�راكي يقوم 
بانقالب عىل الحكومة الس�ورية فيما يعرف باسم 

ثورة الثامن من آذار ويتوىل السلطة يف سوريا.
1971 - املالك�م ج�و فري�زر يهزم البط�ل العاملي 

محمد عيل كالي.
1974 - تدشني مطار شارل ديغول يف باريس.

1977 - الجمعي�ة العامة لألمم املتحدة تختار هذا 
التاريخ لالحتفال باليوم الدويل للمرأة.

2000 - الس�لطات اإلرسائيلية توقف فتاة يهودية 
يف منطق�ة باب السلس�لة )الق�دس( القديمة بعد 
أن حاول�ت أداء الصالة يف مدخل املس�جد األقىص، 
ويعتقد أن هذه الفتاة تنتمي إىل تنظيم أمناء جبل 

الهيكل.
اإلس�المي  املفك�ر  تغت�ال  إرسائي�ل   -  2003

الفلسطيني إبراهيم املقادمة.
2004 - وضع دس�تور جديد ومؤقت للعراق وقعه 

مجلس الحكم العراقي.
2005 - مئات اآلالف من حلفاء النظام السوري يف 

لبن�ان يتظاهرون ضد التدخل األجنبي يف التحقيق 
باغتي�ال رئي�س ال�وزراء اللبنان�ي األس�بق رفيق 
الحريري، وتقديم الش�كر لس�وريا عىل ما قدمته 

يف لبنان.
2009 - انتحاري بحزام ناس�ف عىل دراجة نارية 
يفجر نفسه وسط حشود من املتطوعني لدى أحد 
مراكز الرطة يف العاصمة العراقية بغداد ويودي 

بحياة 28 ويصيب 57 بجروح.
2010 - وق�وع زلزال يف تركيا بقوة 6.2 درجة عىل 
مقياس ريخر يتسبب يف مقتل 51 شخًصا وجرح 

34 آخرين.
2014 - اختف�اء طائرة ماليزية م�ن طراز بوينغ 
777 والتي أقلعت م�ن كواالملبور متجهة إىل بكني 
وكانت تحمل عىل متنها 239 شخص من ضمنهم 

طاقم الطائرة.
2017 -ُهجوٌم ُمس�لَّح عىل ُمستشفى رسدار داود 
خ�ان يف مدين�ة كاُبل عاصم�ة أفغانس�تان يودي 
ِبحي�اة 49 ش�خًصا ويتس�بب ِبج�رح 63 آخرين، 

وتنظيم داعش يتبنَّى العمليَّة.
انهيار ناف�ذة أزور، وهي إحدى املعال�م الطبيعيَّة 

املُميزة لِجزيرة مالطا، جرَّاء عاصفٍة هوجاء.
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بمقدار 444 مليار دوالر 

روبوت إلطفاء الحرائق في اإلمارات

عـين على العالم

يف عام 2020، تتابع الروبوتات 
مس�رتها يف ن�زع العديد من 
الوظائف من الب�ر، ويف هذا 
اإلط�ار ينضّم الروب�وت رجل 
املطاف�ئ إىل الئح�ة الوظائف 
الت�ي ب�ات بإم�كان اآلل�ة أن 
تقوم به�ا، إذ ب�دأت اإلمارات 
ع�ى  اختباراته�ا  بإج�راء 
TAF35، الروب�وت اإلطفائ�ي 
الجدي�د، ال�ذي س�يغّر حياة 

كثرين.
يتحرَّك الروبوت بمفرده، بعيًدا 
ه�ه، وعى س�يوره،  ع�ن موجِّ
حتَّى مس�افة 300 مرت، وهو 
املدف�ع  يش�به  بم�ا  ممس�ك 
ة عرب مروحة  لض�خِّ املاء بق�وَّ
داخليَّ�ة، وذل�ك بع�د تحدي�د 
االرتف�اع والزاوية املناس�بني، 

م عن بعد. عرب املتحكِّ
يس�تطيع الروب�وت الدخ�ول 
إىل األنف�اق الضيِّقة واألماكن 
الت�ي يصع�ب ع�ى اإلطفائي 
وممارس�ة  إليه�ا،  الوص�ول 
عمله، بدون املخاطرة بفقدان 
حيات�ه. وُيق�دِّم الروبوت أمًل 
كبرًا لتقليل خس�ائر الحرائق 

الكب�رة، والس�يطرة بش�كل 
أكثر رسعًة عى الحرائق التي 
يصعب الوص�ول إليها، بدون 
أقنعة التنّفس. يعمل الروبوت 
عى وف�ق تقنيَّة جدي�دة؛ هو 
يصن�ع ضباًبا كثيًف�ا من املاء 
عرب »توربني« تفتيت بخاري. 
يفتِّ�ت هذا األخ�ر ذرَّات املاء، 
فتخ�رج من قن�اة الضخ عى 
ش�كل كوم�ة ضب�اب كبرة، 
لتنره�ا املروح�ة الضخم�ة 
املوج�ودة قرب نهاي�ة القناة. 
تقوم كوم�ة الضباب الكثيفة 
بخفض حرارة املكان برسعة، 
وبإبع�اد الحرارة ع�ن مصدر 
نظ�ام  ل  يش�كِّ بينم�ا  الن�ار، 
�م عن بع�د حاجز أمان  التحكُّ
للب�ر املرف�ني ع�ى عمليَّة 
اإلطفاء عى بعد 300 مرت من 
اتج�اه النران. وم�ن ُمميِّزات 
الروب�وت: رف�ع نس�بة أمان 
طاق�م اإلطفائي�ني العامل�ني 
يف مج�ال الح�وادث، وتقلي�ل 
املخاطر واألماكن املميتة التي 
كان�وا يج�ربون ع�ى الدخول 

إليها ملحاربة النران.

يعاني أكثر م�ن مليار هاتف 
وجه�از لوحي يعم�ل بنظام 
“أندرويد” من خطر القرصنة 
ورسق�ة املعلومات، بحس�ب 
دراس�ة قام�ت به�ا رشك�ة 

مختصة.
فبحسب تقرير نرته رشكة 
بمراقبة  املهتمة   ،”?Which“
املس�تهلك، وج�دت أن 40 يف 
املئة من مستخدمي الهواتف 
الذكي�ة واألجه�زة اللوحي�ة، 
يعتم�دون عى نس�خ قديمة 

من “أندرويد”.
كما أوضح البح�ث بأن أكثر 
للخط�ر  عرض�ة  الهوات�ف 
ه�ي تل�ك التي تعم�ل بنظام 
تشغيل “أندرويد 4” أو أقدم، 
رغ�م أن مس�تخدمي أجهزة 
 Android 7.0 تعمل بنس�خة
أو أح�دث، وال تحص�ل ع�ى 
تحديث�ات، يجب أن يش�عروا 

بالقلق.
وأكد البحث رضورة استخدام 
نظم تش�غيل أح�دث لتجنب 

عملي�ات القرصن�ة ورسق�ة 
البيان�ات، كما قدرت الركة 
يف تقريره�ا، بوج�ود مليني 
الهواتف يف بريطانيا معرضة 

لخطر رسقة البيانات.
هذا وقامت الرك�ة بإجراء 
تجارب عى الهواتف، شملت 
mSa Motorola X و  هواتف

 Sonyو  sung Galaxy S3
 ،.Nexus 5و  Xperia Z2
وتوصلت لنتيجة بأن عمليات 
القرصن�ة نجحت يف التس�لل 
اىل األجه�زة م�رة واحدة عى 
األقل، يف ح�ني أصابت بعض 
األنواع أكثر من مرة، بحسب 
م�ا ن�رت صحيف�ة “دييل 

ميل” الربيطانية.
وأضاف التقرير أي ش�خص 
يس�تخدم هات�ف “أندرويد” 
من إنتاج عام 2012 أو أبكر، 
وهذا يش�مل طرازات شهرة 
مثل Samsung Galaxy S3 و

Sony Xperia S، معرض عى 
نحو خاص لخطر االخرتاق.

ــق لالرتقاء بالعقل.. ــماء.. وهي الطري ــالة من الس اقرأ هي أول رس
ــراءة العربي يثبت أن  ــة.. حتدي الق ــرع للتنمي ــيلة األس وهي الوس
ــاريع معرفية ثقافية ضخمة معاً.. دولنا العربية قادرة على إجنار مش
كل الشكر لوزراء الرتبية العرب.. وللمشرفني .. واملنسقني.. ونبارك 

لطالبنا العرب أينما كانوا هذا اإلجناز.

خطأ فادح اقدمت عليه خلية األزمة بفتح املوالت وحمال التسوق 
ــاعات فقط، ألنها سوف تشهد ازدحاما شديدا للمتبضعني  لثالث س
ــاعد على انتشار الفايروس واملرض؟!.. ينبغي أن تناط مهمة  يس

اخللية بشخصيات أكثر دراية بأمور احلياة اليومية للناس .

احتفل�ت نجمة س�تار أكاديمي، ش�ذى حس�ون، 
بعيد ميلدها برفقة أصدقائها عى ش�اطىء دبي، 
ويف ليل�ة عيده�ا أطلقت أح�دث أعماله�ا الغنائية 
»مكتف�ي بيك« حرصياً عرب تطبي�ق أنغامي، حيث 
أطلّت بلوك مختلف تماماً وهو اللوك األش�قر. ابنة 
الرافدين شذى حسون تختار حالياً أغنيات ألبومها 
الغنائي الجديد التي تحاول طرحه قبل نهاية العام 
الح�ايل، تحدي�داً بعد ش�هر رمضان املقب�ل. كذلك 
لديها م�روع غنائي جديد يجمعه�ا بنجم عربي 
خلل الفرتة املقبلة، حيث تتكتم شذى عن تفاصيل 
املروع لحني إنهاء التحضرات كافة الخاصة به.

ونف�ى مصدر مقرب أن يكون لدى ش�ذى مروع 
تمثي�يل جدي�د خ�لل الف�رتة املقبلة، خاص�ة أنها 
ظهرت يف الكليب وهي تؤدي مشاهد تمثيلية بصدق 

وعفوية. وكان سعد ملجرد أّول من أرسل لشذى 
حسون رسالة تهنئة بعيد ميلدها عرب خاصية 

اإلنستغرام،  س�توري عى 
حي�ث أع�ادت ش�ذى 

عرب  الرس�الة  نر 
س�توري الخاص 
بها ليكون سعد 
أول م�ن هّنأها 

ه�ا  د بميل
ب�ني  م�ن 

أصدقائها 
م�ن 

الوسط 
الفني.

 
                 

حرب جرثومية قادمة

ع�ى وف�ق مب�دأ الهيمنة والس�يطرة ع�ى الش�عوب، كل يشء جائز يف 
الح�روب  ما دام االم�ر يبتعد عن مخاف�ة الله.. فل يوج�د خط فاصل 
يف اس�تخدام كل االمكانيات املتاحة لكس�ب الحرب وتحقيق النرص عى 
االعداء املفرتضني، فل يوجد يف الحروب حد فاصل بني االيمان وااللحاد، 
م�ا دام هن�اك عدو مطل�وب تركيع�ه عى وف�ق ارادة املنت�رص.. وعى 
مدى العقود املاضية ش�هدت س�احات الحروب استخدام مختلف انواع 
االس�لحة، بدأت بالحج�ارة  والعيص حتى وصلت اىل اس�تخدام القنابل 
الهيدروجيني�ة مثلما حصل يف الحرب العاملية الثانية عندما اس�تهدفت 
الواليات املتحدة االمريكي�ة اليابان بقنبلتني قتل فيهما آالف اليابانيني، 
وبع�د التج�ارب املريرة التي خاضتها ه�ذه الدول  املعتدي�ة يف الحروب 
التقليدي�ة، وبع�د الخس�ائر البرية الكب�رة التي لحق�ت بها، حددت 
هذه القوى اس�لوب التعامل م�ع الدول التي اطلق عليه�ا النامية دون 
اس�تخدام النار والدخان، واول تطبيقات هذا االسلوب هو اتباع اسلوب 
الحرب باالنابة من خلل احتضان عنارص او مجاميع مس�لحة مرتزقة 
وتدريبه�ا وتس�ليحها، وزجه�ا يف ح�روب ق�ذرة ترتكب فيه�ا املجازر 
واملذابح، وهي حروب بعيدة عن الش�بهات تستخدم فيها هذه العنارص 
جرائم مروعة كونه�ا قوات غر نظامية تخوض حروبا محددة مثل ما 
حص�ل من قبل عن�ارص القاعدة وداعش ومن لف لفه�م من املنظمات 
غ�ر النظامية، وكان�ت الهجمات الت�ي تعرضت لها م�دن عراقية من 
ضم�ن هذه التطبيقات يف هذه الحروب الق�ذرة، وبعد ان الحت علمات 
فش�ل استخدام هذا النوع من الحروب من خلل املقاومة الرسة التي 
شنتها قوات الحشد الشعبي.. بدأت امريكا، ومن لف لفها من الدول، 
جاهدة لتغير هذا النمط من املواجهة باستخدام تكنولوجيا الحرب 
الجرثومي�ة عى ال�دول التي لها مواق�ف معادية للوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة يف محاول�ة لرتكيعها عى وف�ق ارادتها الغاش�مة مثلما 
حص�ل يف الص�ني مؤخرا بعد نر وانتش�ار وباء كورونا،  واش�ارت 
اتهام�ات غر مؤكدة بضلوع امريكا يف نر هذا الوباء، وبحس�ب 
خب�ر بيولوجي رويس ق�ال ان كورونا س�لح جرثومي امريكي 
يس�تهدف دوال يف اشارة اىل الصني وايران، واعلن الخبر الرويس، 
ايغ�ور نيكول�ني،  وج�ود )٢٥( مخت�ربا امريكي�ا رسي�ا إلنتاج 
االس�لحة الجرثومية تحيط بالصني.. وإن صح�ت هذه الرواية، 
فإن حربا بايولوجي�ة قد بدأت ضد دول لها 
مواقف عدائي�ة مع امريكا، ويف ضوء 
ذلك اصبح العالم عى ش�فا كارثة 
كونية تؤرش وجود نوايا لتعميق 
الفجوة يف ترسيخ الهيمنة عى 
الش�عوب وتركيعه�ا 
الق�وى  إلرادة 
يطل�ق  الت�ي 

عليه�ا 
العظمى.

أطلق�ت الفّنان�ة، بانة، أغنيته�ا املُنف�ردة الجديدة 
 Universal« عكس ال�ي« بالتع�اون مع رشك�ة«
Music MENA« وهي أغنية عربّية رشقّية مع ملسة 
من املوس�يقى الغربّية. عن هذه األغنية قالت بانة: 
»ُيمكنك أن تناقض نفسك، فيأتي ما تقوله »عكس 
الي« الذي سبق أن قلته، لكّنك ال تستطيع أن تمحو 
ما فعلته وأن تع�ود بالوقت إىل الوراء«.. لذا، تتناول 
أغني�ة »عك�س ال�ي« مواضي�ع الخيان�ة والغّش 
وع�دم الوفاء بالوعود. ورس�الة األغنية األساس�ّية 

ه�ي أّن األفعال ال األقوال هي دليل املش�اعر 
الصادق�ة.  م�ن جهتها، حرص�ت بانة من 
خلل هذه األغنية عى أن تبقى صادقة مع 

نفسها وتحافظ عى هوّيتها، كما أرادت 
أن تعك�س حالة يمّر بها الكثرون.  عى 

صعي�د آخ�ر، ُتحّض بان�ة لعمل جديد 
وموضوع ُمختل�ف تطرحه من خلل 

عم�ل ُيتوّقع ص�دوره يف ف�رتة عيد 
الفطر السعيد.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

تطل الفنانة، نانيس عجرم، عرب شاشة 
يف  األوىل  للم�رة  كممثل�ة  التلفزي�ون 

مسلسل »نساء من دهب« لنبيلة 
الجن�دي،  ونادي�ة  عبي�د 

يف  عرض�ه  واملق�رر 
 .2020 رمض�ان 

نان�يس  وبظه�ور 
كضيف�ة رشف يف 
تكون  املسلس�ل، 
املش�اركة  ه�ذه 

األوىل لها يف مجال 
وس�تقدم  التمثيل. 

عجرم أغنية املسلسل، 
وهي م�ن كلم�ات تامر 

حس�ني وألح�ان وليد س�عد، 
وتوزي�ع أحم�د إبراهيم، وستش�اركها 
بطلت العمل يف الغناء. املسلسل مأخوذ 

م�ن النس�خة األمريكي�ة الت�ي ت�دور 
أحداثها حول سيدتني تشرتيان فيل من 
أحد األشخاص، وعندما تذهبان 
أنهم�ا  تج�دان  لتس�لمها 
اش�رتتا الفيل نفسها، 
للنص�ب  وتعرضت�ا 
صاحبه�ا،  م�ن 
وتجدان نفسيهما 
ت�ني  مضطر
مع�ا  لإلقام�ة 
يف  وتدخ�لن 
كب�رة،  رصاع�ات 
إال أنهم�ا م�ع م�رور 
الوق�ت تتعرضان للعديد 
من األزمات واملواقف الصعبة 
الت�ي تجعلهما تتعاملن م�ع بعضهما 

وتصبح العلقة أفضل بينهما.

نانسي عجرم تفاجئ جمهورها 
وتتجه نحو التمثيل

أعل�ن املنتج الفني، صادق الصّباح، خوض اإلعلمية 
السعودية، لجني عمران، مجال التمثيل.

وغ�رد الصّب�اح ع�رب حس�ابه ع�ى موق�ع )تويرت( 
للتواص�ل االجتماع�ي، أن�ه تم توقي�ع عقد حرصي 
م�ع لج�ني عم�ران لدخوله�ا الدرام�ا الس�ينمائية 
والتلفزيونية الس�عودية خلل الع�ام الجاري 2020 

والعام القادم 2021.
وكتب: بعونه تع�اىل وبالراكة بني رايتكس لإلنتاج 
وس�يدرز آرت )صّب�اح إخ�وان( ت�م توقي�ع عق�د 
حرصي مع اإلعلمية لج�ني عمران لدخولها الدراما 
الس�ينمائية والتلفزيوني�ة الس�عودية خ�لل العام 
الج�اري 2020 والع�ام الق�ادم 2021 ع�ى ان تعلن 

تفاصيل هذه االعمال قريباً.
وأشار إىل أنه سيتم اإلعلن عن تفاصيل هذه األعمال 

الفنية قريبا.
م�ن جانبه�ا، علقت لجني عمران ع�ى تعاقدها عى 
أول أعماله�ا يف مج�ال التمثيل: »الفخر يل وإن ش�اء 

الله بداية تعاون مثمر للجميع«.

رغ�م أنها ما زالت قي�د التحقيق، تحاول 
نجم�ة أراب آي�دول، دنيا بطم�ة،    إثارة 
الج�دل وإثب�ات براءتها بالط�رق كافة، 
حي�ث طرحت قب�ل أيام أح�دث أعمالها 
الغنائي�ة الت�ي تحمل عنوان »كش�كول 
مغرب�ي«، وهي من ال�رتاث املغربي، عرب 
قناته�ا الخاصة ع�ى موق�ع اليوتيوب، 
كما نرته عرب صفحتها عى إنستغرام، 
وأغلق�ت خاصية التعليق، ل�رتد عى كل 
م�ن يهاجمه�ا عرب وس�ائل السوش�يال 
ميديا، متحّدي�ًة حم�لت املقاطعة التي 
واجهتها منذ توّرطها يف قضية الحساب 
الشهر »حمزة مون بيبي«، وحققت من 
خلله�ا املليون األول للمش�اهدة. وّكلت 

دني�ا بطمة مكتب املحام�اة الخاص بها 
برفع دع�اوى قضائية تس�تهدف بعض 
صفح�ات  وبع�ض  اليوتي�وب  قن�وات 
اإلنس�تغرام التي ش�ّهرت به�ا وهّددتها 
خلل أزمتها املاضية. كما أنها ستقايض 
إحدى الصحفيات التي تعرّضت لها أيضاً 
بالس�ب والق�ذف خلل األي�ام األوىل من 
أزمته�ا، ومن املقرر عقد مؤتمر صحفي 
ليلة الس�بت املقبلة للكش�ف عن الكثر 
م�ن األرسار والحقائ�ق الخاصة بقضية 

»حمزة مون بيبي«.
عى صعيد آخ�ر، نجحت بطمة يف تصّدر 
الرتند املغربي خلل األيام املاضية، وذلك 
ف�ور طرحها أح�دث كليباته�ا الغنائية 

»كش�كول مغربي« حي�ث احتلت املركز 
الثاني يف ترند اليوتيوب يف مراكش.

وال تزال دنيا بطمة وش�قيقتها إبتس�ام 
بطم�ة ممنوعت�ني م�ن مغ�ادرة املغرب 
لحني إنهاء التحقيقات يف قضية »حمزة 

مون بيبي«.

أكثر من مليار هاتف يعمل بنظام 
“أندرويد” معرض للقرصنة 

لجين عمران تدخل عالم 
التمثيل للمرة األولى 

شذى حسون تعود بعد غياب

 سعد حمسن خليل

معلومة طبيةبمقدار 444 مليار دوالر 

بانــــة تطلــق أغنيتهـــا الجديـدة »عكس الشي«

دنيا بطمة 
تواجه 
حمالت 

المقاطعة 
بمليون

تحتفل STARZPLAY، خدمة مش�اهدة الفيديو حس�ب الطلب الرائدة يف الرق 
األوس�ط وشمال أفريقيا، باليوم العاملي للمرأة عرب مجموعة مختارة من األفلم 
واملسلسلت التي تحتفي بالنساء وأدوارهن االستثنائية يف مجاالت الحياة كافة. 
وكانت املنصة قد ش�هدت منذ أواخر العام امل�ايض 2019 نمواً ملحوظاً يف أعداد 
املش�رتكات من النس�اء، ما يعكس عمق الت�زام STARZPLAY بتقديم محتوى 
ترفيهي متميز يناس�ب جميع رشائح املش�رتكني، ويف مقدمتهم النساء.  ويمثل 
فيل�م بيتش برفيكت 3 احتفالية بما يمكن للنس�اء تحقيقه عندما يتعاونَّ عى 
تحقيق هدف محدد. وتعود الشابات يف هذا الجزء إلظهار مواهبهن الرائعة للمرة 
األخ�رة بأس�لوب جديد ومفاج�ئ.  وننتق�ل إىل عوالم »ديزني« املليئة بالس�حر 
والغرائ�ب املذهلة مع فيلم ماليفيس�نت الذي يروي قصة س�احرة جميلة. ومن 
الكاتبة واملخرجة الحائزة جائزة األوس�كار س�وفيا كوبوال، يمكن للمش�رتكات 
االستمتاع بمشاهدة الدراما التاريخية »ماري أنطوانيت«. أما املشرتكات اللواتي 
يفّضلن أمس�يات يتابعن فيها حلقات متواصلة من املسلس�لت املفّضلة لديهن، 

فبإمكانهن االختيار من بني مجموعة واس�عة من 
األعمال التي تركز عى شخصيات نسائية قوية، 
ب�دءاً من املغام�رات الخارقة ل�«س�وبر غرل«، 

وم�روراً بالدرام�ا الرومانس�ية التاريخية »ذا 
وايت كوي�ن« من إنتاج�ات STARZ األصلية 
يمك�ن  األصلي�ة   STARZ إنتاج�ات  وم�ن 

للمش�رتكات االس�تمتاع بمش�اهدة املوسمني 
األول والثان�ي من املسلس�ل الش�هر »فيدا«، 
الذي يروي قصة شقيقتني أمركيتني من أصل 
مكس�يكي تضط�ران بالرغم م�ن اختلفهما 

الش�ديد للع�ودة إىل موطنهم�ا األص�يل م�ن جديد 
ملواجه�ة حقيقة كانت والدتهم�ا تخفيها عنهما. 
أما »سويت برت« فهو مسلسل درامي يرافق شابة 

ترك�ت حياتها القديم�ة وراءها لتتع�رف إىل عالم جديد 
مختل�ف. وبعد وصولها إىل نيوي�ورك، تحصل عى وظيفة يف 

أحد املطاعم الفاخرة يف نيويورك، وتدرك أن حياتها يف الس�ابق كانت 
ممل�ة للغاية. ويتوفر املوس�مان األول والثاني حالياً ع�ى STARZPLAY.  يذكر 
أن خدمة STARZPLAY متوفرة يف 20 دولة يف الرق األوس�ط وش�مال أفريقيا 
وباكس�تان، وتقّدم للمشرتكني محتوى يضم أكثر من 10 آالف ساعة من األفلم 
واملسلسلت العربية والرتكية واألعمال الحرصية. وتحتل املنصة املرتبة األوىل من 

حيث عدد املشرتكني عى مستوى منطقة الرق األوسط وشمال أفريقيا. 

محتوى موجه للنساء على STARZPLAY في اليوم العالمي للمرأة


