
الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف اح�د ممثيل متظاهري س�احة 
التحري�ر ع�ن مب�ادرة تجم�ع رئي�س 
الجمهورية، برهم صالح، باملتظاهرين 
يف خيمة عىل جرس الجمهورية، مؤكدا 
توجيه دعوة رس�مية اليوم الثالثاء اىل 
رئي�س الجمهورية لغ�رض الحضور، 
وفيم�ا اك�د محل�ل س�يايس ان ازمتي 
كورونا وانهيار اسعار النفط تتطلبان 
تواصل املحتجني مع املس�ؤولني، لفت 
اىل ان املتظاهري�ن اصبحوا جزءا فاعال 

يف املش�هد الس�يايس.وقال، عبد الرزاق 
الس�اعدي، احد ممث�يل املتظاهرين يف 
ساحة التحرير، يف حديث ل�«الزوراء«: 
ان هن�اك مبادرة اطلقه�ا املتظاهرون 
للخروج م�ن االزم�ة الراهن�ة. مبينا: 
رئي�س  دع�وة  تتضم�ن  املب�ادرة  ان 
للقائ�ه  صال�ح،  بره�م  الجمهوري�ة، 
وه�و  محاي�د  م�كان  يف  املتظاهري�ن 
ج�رس الجمهوري�ة، للتف�اوض مع�ه 
بش�أن ملفات عدة، منها حسم رئاسة 
املتظاهرين.واضاف:  ومطالب  الوزراء 

ان اللقاء س�يكون يف خيمة تنصب عىل 
جرس الجمهوري�ة، وتوفر لها الحماية 
الكاملة من قبل الق�وات االمنية. الفتا 
اىل: ان الدعوة ستوجه رسميا اىل رئيس 
الجمهوري�ة الي�وم الثالث�اء م�ن اجل 
تحديد موعد لحض�ور اللقاء.واوضح: 
مكان�ا  س�تكون  الخيم�ة  ه�ذه  ان 
للتفاوض ما ب�ني املتظاهرين ورئيس 
الجمهوري�ة للتوص�ل اىل ورقة نهائية 

من املطالب.
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بغداد/ الزوراء:
أعربت نقابة الصحفيني العراقيني، أمس 
االثنني، عن اس�تنكارها لحادث اختطاف 
مطالب�ة  التميم�ي،  توفي�ق  الصحف�ي، 
الجه�ات املختص�ة باتخ�اذ موق�ف جاد 
وحاس�م إليقاف مسلس�ل قت�ل وتهديد 
واختط�اف الصحفي�ني، فيم�ا تعه�دت 
بالعم�ل ع�ىل كش�ف مص�ره، وإط�الق 
رساحه.وقال�ت النقاب�ة يف بي�ان تلق�ت 
“ال�زوراء” نس�خة من�ه: إنها تس�تنكر 
توفي�ق  الصحف�ي،  اختط�اف  ح�ادث 
التميم�ي، الذي يعمل يف جري�دة الصباح 
اثناء توجهه اىل مقر عمله صباح امس يف 
منطقة ح�ي أو.، محملة الجهات االمنية 
مس�ؤولية الحفاظ عىل حيات�ه، والعمل 
الجاد والفوري إلطالق رساحه، والكشف 
ع�ن الجناة من اجل تقديمهم اىل العدالة. 

وطالبت النقابة الجهات املختصة باتخاذ 
موقف جاد وحاسم إليقاف مسلسل قتل 
وتهديد واختطاف الصحفيني واإلعالميني 
الذين ي�ؤدون واجبهم املهن�ي والوطني، 
والك�ف عن املضايق�ات والتهديدات التي 
تتعرض لها وس�ائل االعالم التي تمارس 
عملها وف�ق ما تملي�ه وقائ�ع األحداث. 
مؤكدة رضورة توفر بيئة ومناخات آمنة 
للعم�ل الصحفي واإلعالمي م�ن اجل ان 
يؤدي الصحف�ي دوره بكل حرية وامان.

وأوضحت: أن الخلية املش�كلة يف النقابة، 
التي تتابع استهداف الصحفيني ووسائل 
االعالم، بدأت اتصاالته�ا ومتابعاتها مع 
الجهات ذات العالقة للكش�ف عن  مصر 
الصحفي توفيق التميمي من اجل إطالق 

رساحه.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت دائرة صحة الكرخ ش�فاء جميع 
املصابني بفايروس كورونا يف مستش�فى 
الف�رات، وفيما قدم مدير الدائرة ش�كره 
لكل املنتسبني الذين واصلوا الليل بالنهار 
يف خدمة املرىض، اعل�ن محافظ البرصة، 
اس�عد العيداني، تس�جيل اول حالة وفاة 
بف�روس كورونا.وق�ال مدي�ر الدائ�رة، 
جاس�ب الحجامي، يف بي�ان: انه ظهرت، 
املختربي�ة  الفحوص�ات  نتائ�ج  ام�س، 
التوكيدية للحالتني املتبقيتني يف مستشفى 

الف�رات الع�ام، وكان�ت النتيجة س�البة 
وس�يغادران املستش�فى. مبين�ا “بذل�ك 
يكون جميع املرىض السبعة يف مستشفى 
الفرات العام تم ش�فاؤهم بصورة تامة، 
ول�م يتب�ق منه�م أح�د مريض”.وق�دم 
الحجامي ش�كره ل�”كل املنتسبني الذين 
واصل�وا اللي�ل بالنهار يف خدم�ة املرىض، 
وكل م�ن قدم الدعم واإلس�ناد لنا من كل 
الجه�ات واألف�راد وكل الجهات اإلعالمية 

التي وقفت معنا باستمرار”. 

بروت/ متابعة الزوراء:
أّج�ل رئي�س مجل�س الن�واب اللبناني، 
نبي�ه ب�ري، اجتم�اع األربع�اء النيابي، 
واجتماع�ات اللج�ان النيابي�ة، إلغ�الق 
مبنى مكاتب الن�واب بغية إجراء عملية 
التعقيم الالزمة ملدة أسبوع من تاريخه.
وأص�درت األمان�ة ملجلس الن�واب بياناً، 
أش�ارت في�ه إىل أن�ه “نظ�را للظ�روف 
الصحي�ة العام�ة، وم�ن ب�اب الحرص 

الكام�ل عىل الس�ادة الن�واب وزوارهم، 
وبناًء عىل توجيهات رئيس املجلس نبيه 
بري، تقرر تأجيل اجتماع األربعاء املقبل 
يف مق�ر الرئاس�ة الثانية يف ع�ني التينة، 
وتأجيل اجتماعات اللجان عىل اختالفها 
ملدة اس�بوع من تاريخ�ه، وإغالق مبنى 
مكاتب السادة النواب بنية إجراء عملية 
التعقي�م الالزم�ة للمبن�ى، وذل�ك مل�دة 

أسبوع من تاريخه”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
الس�وداني،  الحكوم�ة  رئي�س  نج�ا 
عبدالل�ه حم�دوك، ام�س االثنني، من 
محاولة اغتيال عرب تفجر اس�تهدف 
الخرطوم.ووصف�ت  يف  موكب�ه 
الذي  الهج�وم،  الس�ودانية  الحكومة 
تع�رض ل�ه موك�ب رئي�س ال�وزراء 

عب�د الل�ه حم�دوك، بال�”إرهاب�ي”، 
موضحة أن هذا الهجوم تخلله تفجر 
وإط�الق رصاص.وق�ال وزير اإلعالم 
الس�وداني، فيص�ل محم�د صال�ح، 
االثن�ني:  ام�س  الحكوم�ة،  بي�ان  يف 
“تع�رض موك�ب رئيس ال�وزراء عبد 
الل�ه حم�دوك لهجوم إرهاب�ي تخلله 

تفج�ر وإط�الق رص�اص”. مش�را 
إىل أن “األم�ن بدأ التحقي�ق يف حادثة 
محاولة االغتيال”، وذلك حسب وكالة 
األنب�اء الس�ودانية “س�ونا”.وأوضح 
صال�ح أن حم�دوك “لم يص�ب بأذى 
عدا أحد أفراد الترشيفه أصيب بشكل 
بسيط لسقوطه من دراجته”. مشددا 

أنه “سيتم التعامل بالحسم الالزم مع 
كل املح�اوالت اإلرهابي�ة والتخريبية 
وامليض قدما يف تفكي�ك ركائز النظام 
القدي�م وتنفي�ذ الثورة”.م�ن جهته، 
طمأن حمدوك الش�عب السوداني من 
خالل تدوينة عىل صفحته بفيس�بوك 
جاء فيها: “أطمنئ الشعب السوداني 

أنني بخر وصح�ة تامة. ما حدث لن 
يوقف مس�رة التغير ول�ن يكون إال 
دفقة إضافي�ة يف موج الثورة العاتي، 
فهذه الثورة محمية بس�لميتها وكان 
مهرها دم�اء غالية بذلت من أجل غٍد 

أفضل وسالم مستدام”.

مصدر يف ساحة التحرير يكشف لـ          عن مبادرة جتمع صاحل 
باملتظاهرين يف خيمة على جسر اجلمهورية

متظاهرون يوجهون اليوم دعوة رمسية لرئيس اجلمهورية

الزوراء / يوسف سلم�ان:
تواصل الكتل السياسية مشاوراتها املكثف�ة 
لحسم ازمة االتفاق عىل ترشيح رئيس الوزراء 
املكلف بتش�كيل الحكومة املؤقت�ة، بالتزامن 
مع انطالق جلسات الفصل الترشيعي الجديد 
الت�ي لم يح�دد موعدها رس�ميا حت�ى اآلن.

وازاء ذلك قررت رئاس�ة مجلس النواب اتخاذ 
سلس�لة اجراءات وقائي��ة ملواجهة مخاطر 
تف�ي ح�االت االصاب�ة بف�روس كورون�ا، 
اوله��ا من�ع دخ�ول الزائري�ن والصحفي�ني 
إىل مبن�ى الربمل�ان.كم�ا تق�رر تقليص دوام 
املوظف�ني بنس�بة %50، وتوزي�ع الكف�وف 
وارتداء الكمام�ات الطبية للمكلفني املخولني 
بالدوام الرسمي، مع استمرار حمالت التعفر 
والتعقي�م اليومي�ة املكثف�ة ألروق��ة املبنى 

ومق�رات الكت�ل واللج�ان النيابي�ة ومكاتب 
رئاس�ة مجلس النواب.وبدأت الف�رق الفنية 
املختص�ة م�ن وزارة الصحة ومديرية الدفاع 
املدني، منذ االس�بوع املايض، حمالت  يومية 
مكثف�ة لتعقيم وتعفر اروق�ة مبنى مجلس 
الن�واب، ضم�ن االج�راءات الوقائي��ة الت�ي 
اوص�ت به�ا خلي�ة االزمة ملواجه�ة مخاطر 
تف�ي ح�االت االصاب�ة بف�روس كورون�ا 
التعف�ر  اج�راءات  ان  “ال�زوراء”  .وعلم�ت 
ش�ملت قاع�ة الجلس�ات الرس�مية وقاعات 
االجتماعات، ومكاتب رئاسة الربملان ومقرات 
الكت�ل السياس�ية واللجان النيابي�ة الدائمة، 
بالتزامن مع االس�تعداد لبدء جلسات الفصل 

الترشيعي الجديد.

الرياض/ متابعة الزوراء:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة الس�عودية 
تعلي�ق س�فر املواطن�ني واملقيم�ني 
مؤقتا من وإىل عدد م�ن الدول للحد 
من انتش�ار ف�روس كورون�ا، فيما 
اكدت وزارة الصحة السعودية، امس 
االثنني، تس�جيل أربع حاالت إصابة 
جدي�دة بف�روس كورون�ا الجدي�د 
األنباء  )كوفيد19-(.وبحسب وكالة 

الس�عودية، فقد تم قرص الدخول إىل 
السعودية مؤقتا للقادمني من دول: 
“اإلم�ارات العربية املتحدة، الكويت، 
املناف�ذ  ع�ىل  البحري�ن”  ومملك�ة 
الجوية فقط.وأكد مصدر مس�ؤول 
يف وزارة الداخلي�ة الس�عودية، أن�ه 
تم تعليق س�فر املواطنني واملقيمني 
مؤقتا إىل كل م�ن )اإلمارات العربية 
املتح�دة، الكويت، البحري�ن، لبنان، 

س�وريا، كوري�ا الجنوبي�ة، م�رص، 
إيطاليا، وجمهورية العراق(، وكذلك 
تعلي�ق دخ�ول القادم�ني م�ن تل�ك 
الدول، أو دخول من كان موجودا بها 
خالل ال� 14 يوما السابقة لقدومه.
كما ق�ررت اململكة إيق�اف الرحالت 
الجوية والبحرية بني اململكة والدول 

املذكورة.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان، امس االثنني، إصابة 11 
عنرصاً أمنياً جراء استهدافهم باملولوتوف والحجارة يف 
الخالني.وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي، يف بيان: 
إن “11 عن�رصاً أمنياً أصيبوا نتيج�ة رميهم بالحجارة 
والقنان�ي الزجاجي�ة وقناب�ل امللوت�وف م�ن ع�دد من 

األشخاص غر السلميني يف ساحة الخالني”.يف غضون 
ذلك أفاد مصدر أمني، بتس�جيل 17 حالة اختناق قرب 
س�احة الخالني.وقال املصدر : إن “مصادمات حصلت 
بني متظاهرين والقوات االمنية ضمن مقرتبات ساحة 
الخالني وسط العاصمة بغداد”.وأضاف أن “املصادمات 

أسفرت عن إصابة 17 شخصاً بحالة اختناق”.

عرب          .. خمتصون حيذرون من “كارثة اقتصادية” وحيددون ثالث طرق للخروج من األزمة
كورونا يهوي بأسعار النفط ويهدد العراق بعجز مالي يتجاوز الـ 78 تريليون دينار

الزوراء/ ليث جواد:
بع�د تفي فروس كورونا يف عدد كبر 
من دول العالم، تراجع الطلب عىل النفط 
يف االس�واق العاملية، م�ا ادى اىل انهيار 
االس�عار اىل 30 دوالرا للربمي�ل، وفيما 
حذر خرباء ومختصون يف الش�أن املايل 
اقتصادية”  واالقتصادي م�ن “كارث�ة 
قد تحل بالبلد يف حال اس�تمرار االنهيار 

ظ�ل  يف  النف�ط،  ب�أس�عار  الحاص�ل 
اعتماد املوازنة االتحادية شبه كليا عىل 
االي�رادات النفطية، الفتني اىل ان هبوط 
اسعار البرتول س�يزيد العجز باملوازنة 
اىل 78 تريليون دينار، حددوا ثالث طرق 

للخروج من االزمة املالية .
وقال عضو اللجنة املالية النيابية، احمد 
حم�ة رش�يد، يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 

إن انهيار اس�عار النف�ط نتيجة تفي 
ف�روس كورون�ا س�يؤثر يف االقتصاد 
العراقي املعتمد شبه كليا عىل االيرادات 
النفطي�ة. مبين�ا: ان انخف�اض دوالر 
واحد م�ن النفط يعني فق�دان املوازنة 
نحو مليار و200 مليون دوالر، وبالتايل 
وق�د  تدريجي�ا،  االي�رادات  تنخف�ض 
تجعل املوازن�ة لتغطي�ة الرواتب فقط 

دون املش�اريع الخدمية واالستثمارية.
واضاف: ان االقتصاد العراقي س�يكون 
يف حالة انكماش تام، وإذا لم يتم تدارك 
االمر من قبل املختصني فسيكون العراق 
ع�ىل حاف�ة االنهيار االقتص�ادي. الفتا 
اىل: ان الحل�ول ملعالج�ة هذه  املش�كلة 
قد  تكون من خالل تعديل سعر العملة 
او ف�رض رضائب جديدة او التقش�ف.

ب�دوره، ذكر الخب�ر االقتصادي، ماجد 
الصوري، ان هناك مخالفات دستورية 
يف مرشوع املوازنة العامة للعام الحايل، 
إذ تق�در نس�بة العجز فيه�ا بنحو 48 
تريليون دينار، يف حني ان قانون االدارة 
املالية س�مح بعج�ز مايل بح�دود 3% 
فق�ط م�ن مجم�ل  النات�ج  املحيل، أي  
بحدود من 7-6 تريليونات دينار، وهذه 
واضحة.واض�اف  قانوني�ة  مخالف�ة 
الصوري، يف حديث ل�”الزوراء”: ان كل 
انخفاض يف س�عر برمي�ل النفط بنحو 
دوالر واح�د يعن�ي  اضاف�ة عجز مايل 
جديد عىل املوازنة بح�دود مليار و250 
ملي�ون س�نويا.واوضح  الص�وري: ان 
املوازنة الحالية بنيت عىل اس�اس سعر 
الربمي�ل ب�� 52 دوالرا يف ح�ني وص�ل 
س�عر الربميل النف�ط اىل 32 دوالرا، أي 
اضافة جدي�دة للعجز الس�ابق بحدود 
30 تريلي�ون دينار، باالضافة اىل العجز 
الس�ابق 48 تريليون�ا، فيك�ون اجمايل 
العج�ز بح�دود 78 تريلي�ون دينار، يف 
ح�ال نج�ح الع�راق بتصدي�ر مليونني 
و800 الف برميل يوميا.وتابع: ستكون 

هناك كارثة يف حال انخفاض الصادرات 
النفطي�ة اىل اقل من 2.8 مليون برميل، 
عىل اعتبار ان املستورد الرئييس للنفط 
العراق�ي ه�و الص�ني والهن�د، اي ان 
االنخفاض س�يؤدي اىل انهي�ار كبر يف 
االقتص�اد العراقي. الفت�ا اىل: ان هناك 
ثالث ط�رق ق�د تلج�أ إليه�ا الحكومة 
للخ�روج م�ن االزم�ة املالي�ة املحدقة، 
وه�ي تخفي�ض النفق�ات التش�غيلية 
يف املوازن�ة، الس�يماوان حكوم�ة عب�د 
املهدي اضاف�ت نحو 12 تريليون دينار 
كنفقات رواتب للمعينني الجدد، ما ادى 
اىل زي�ادة النفقات بح�دود 70 تريليون 
دين�ار، وهذا مبلغ كب�ر، وحتى املوارد 
النفطي�ة ال تس�تطيع تغطيته.واش�ار 
اىل: ان نحو %70-60 من هذه النفقات 
تذهب اىل مخصصات ومنافع ألصحاب 
الدرج�ات العليا من مع�اون مدير عام 
فم�ا فوق، وه�ي تكلف الدول�ة بحدود 
45-44 تريلي�ون دين�ار. مبين�ا: انه يف 
ح�ال تخفيض ه�ذه النفق�ات بحدود 
%50 فس�نوفر م�ن 22 24- تريلي�ون 
دينار.واوض�ح: ان الطريق�ة الثانية يف 
الوق�ت الراه�ن تكون من خ�الل زيادة 
نس�بة الرضائب، بينما الطريقة الثالثة 
هي االس�تدانة من الخارج، وهذه فيها 
ع�بء س�رحل اىل االجي�ال املقبلة.هذا 
وانخفضت اس�عار النفط اىل 30 دوالرا 
للربمي�ل، وهو ادنى س�عر يصل له منذ 
عام 1991 بس�بب فش�ل صفقة اوبك 

ومخاوف من تفي فروس كورونا.

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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اربيل/ متابعة الزوراء:
اعلن املجلس االعىل ملواجهة كورونا، يف اجتماع، ان 
مجلس وزراء اقليم كردستان قرر ان يكون يوم 11 
جميع  يف  رسمية  عطلة   2020 اذار   26 حتى  اذار 
الداخلية  قوات  عدا  كردستان،  ومؤسسات  دوائر 
إن  االقليم:  حكومة  عن  صدر  بيان  والصحة.وقال 
اللجنة الحكومية العليا املشكلة ملكافحة فايروس 
كورونا، قررت تعطيل الدوام الرسمي يف املؤسسات 
الحكومية، باستثناء املؤسسات الصحية واألمنية، 
للفرتة من 12 آذار الجاري اىل 26 من الشهر نفسه، 
البيان:  كورونا.وأضاف  فايروس  تفي  ملنع  وذلك 

أن الدوام سيستأنف يف 29 من الشهر الحايل.

كردستان تعلن تعطيل الدوام 
لغاية ٢٦ من الشهر احلالي

نقابة الصحفيني تستنكر اختطاف 
الصحفي توفيق التميمي وحتمل 
اجلهات األمنية مسؤولية سالمته 

صحة الكرخ: شفاء مجيع املصابني بـ”كورونا” 
والبصرة تسجل أول حالة وفاة 

إقفال مكاتب جملس النواب اللبناني 
بسبب “كورونا”

الصحـة النيابية لـ         : قدمنا طلبا لعقد جلسة طارئة 
حبضور رئيس الوزراء ملعرفة إجراءات مواجهة كورونا

السعودية تعلّق سفر املواطنني واملقيمني إىل 9 دول بينها العراق

إصابة 11 عنصرا أمنيا باملولوتوف واحلجارة
وتسجيل ١٧ حالة اختناق يف اخلالني

محالت تعفري مكثفـة للربملان ومنع دخول الضيوف والصحفيني

الكعيب يدعو احلكومة لتوفري احلماية لإلعالميني والصحفيني وإيقاف سلسلة التهديدات

ص 3البنتاغون: مقتل جنديني أمريكيني خالل مهمة ضد »داعش« يف العراق

ص 2

صاحل وبالسخارت يؤكدان دعم املنظمة  
األممية جلهود تشكيل احلكومة اجلديدة

بغداد/ الزوراء:

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

م�ع املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم 

املتحدة يف العراق، جينني بالس�خارت، 

التعاون املشرتك ملواجهة وباء كورونا، 

فيما اكد الجانبان دعم املنظمة األممية 

لجه�ود تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة.

وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية، تلقت 

أن«رئي�س  من�ه:  نس�خة  »ال�زوراء« 

الجمهورية، برهم صالح، اس�تقبل يف 

قرص الس�الم ببغ�داد، املمثلة الخاصة 

لألم�ني العام لألمم املتح�دة يف العراق، 

جين�ني هيني�س بالس�خارت، وجرى 

خ�الل اللق�اء بحث تط�ورات األوضاع 

العام�ة والح�راك الس�لمي يف الب�الد، 

والتأكي�د ع�ىل دع�م املنظم�ة األممية 

لجه�ود تش�كيل حكومة جدي�دة تعرب 

ع�ن إرادة العراقيني، وتلب�ي مطالبهم 

وتطلعاته�م نحو حياة ح�رة كريمة«.

وأضاف البيان: أن«الجانبني بحثا أيضا 

سبل تعزيز التنسيق والتعاون املشرتك 

ب�ني الع�راق واألمم املتح�دة من خالل 

إسناد عمل مؤسس�ات الدولة، خاصة 

الصحية ملواجهة وب�اء كورونا، فضالً 

ع�ن ترس�يخ ثقاف�ة حقوق اإلنس�ان 

وضمان حرية الرأي والتعبر«.

جناة رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل محدوك من حماولة اغتيال يف اخلرطوم
السودان يكشف تفاصيل احلادث ويهدد باحلسم وتفكيك النظام القديم

بغداد/ الزوراء:
عقدت وزيرة الرتبية، سها خليل العيل، اجتماعا، امس االثنني، لبحث اجراءات الوزارة اثر 
التعطيل االضطراري للدوام، كإجراء احرتازي للوقاية من فايروس كورونا، فيما تم الرتكيز 
الرتبوي.وقال  التلفزيون  سيطلقها  التي  االلكرتونية  التعليمية  نيوتن  منصة  اهمية  عىل 
املكتب االعالمي للوزارة يف بيان : عقدت هيئة الرأي يف الوزارة برئاسة وزيرة  الرتبية، سها 
خليل العيل بك، اجتماعا ملناقشة الوضع الدرايس للطلبة والتالميذ اثر التعطيل االضطراري 
أن  املكتب  كورونا«.وأضاف  فايروس  من  للوقاية  احرتازي  كإجراء  جاء  والذي  للدوام، 
»االجتماع بحث العالجات املمكنة لتجاوز هذا الظرف، فضال عن الرتكيز عىل اهمية منصة 
نيوتن التعليمية االلكرتونية التي سيطلقها التلفزيون الرتبوي بالتعاون مع بعض القنوات 

الفضائية«. مؤكدا أن »االجتماع ناقش مجمل املواضيع الرتبوية وعمل املديريات«. 

الرتبية تعقد اجتماعاً لبحث إجراءات 
التعطيل االضطراري للدوام

وصول املصابني حبادث السري يف سوريا اىل العراق

تفاصيل ص2   

تفاصيل اخرى ص8   
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سياسة

متظاهرون يوجهون اليوم دعوة رمسية لرئيس اجلمهورية

محالت تعفيـر يوميـة مكثفـة ملبنى الربملان ومنع دخول الضيوف والصحفييـن

مصدر يف ساحة التحرير يكشف لـ          عن مبادرة جتمع صاحل 
باملتظاهرين يف خيمة على جسر اجلمهورية

الصحـة النيابية لـ           : قدمنا طلبا لعقد جلسة طارئة حبضور رئيس 
الوزراء ملعرفة إجراءات مواجهة كورونا

سجلت 4 إصابات جديدة بفريوس “كورونا”السودان يكشف تفاصيل احلادث ويهدد باحلسم وتفكيك النظام القديم

السعودية تعلّق سفر املواطنني واملقيمني إىل 9 جناة رئيس الوزراء السوداني عبد اهلل محدوك من حماولة اغتيال يف اخلرطوم
دول بينها العراق

رؤساء النقابات واالحتادات يؤكدون 
أهمية اختيار الشخصيات الكفوءة من 
النقابات يف تشكيلة احلكومة املقبلـة

الكعيب يدعو احلكومة لتوفري احلماية لإلعالميني 
والصحفيني وإيقاف سلسلة التهديدات

جملس النواب ينفي إصابة 10 من أعضائه 
بفريوس كورونا 

أشرف غين يؤدي اليمني رئيسا ألفغانستان ومنافسه 
يقيم مراسم تنصيب موازية

صحة الكرخ : شفاء مجيع املصابني 
بـ”كورونا” والبصرة تسجل أول حالة وفاة 

الزوراء/ حسني فالح:
ساحة  متظاهري  ممثيل  احد  كشف 
رئيس  تجمع  مبادرة  عن  التحرير 
الجمهورية، برهم صالح، باملتظاهرين 
يف خيمة عىل جرس الجمهورية، مؤكدا 
اىل  الثالثاء  اليوم  رسمية  دعوة  توجيه 
الحضور،  لغرض  الجمهورية  رئيس 
ازمتي  ان  سيايس  محلل  اكد  وفيما 
كورونا وانهيار اسعار النفط تتطلبان 
لفت  املسؤولني،  مع  املحتجني  تواصل 
اىل ان املتظاهرين اصبحوا جزءا فاعال 

يف املشهد السيايس.
وقال، عبد الرزاق الساعدي، احد ممثيل 
يف  التحرير،  ساحة  يف  املتظاهرين 
مبادرة  هناك  ان  لـ”الزوراء”:  حديث 
اطلقها املتظاهرون للخروج من االزمة 
تتضمن  املبادرة  ان  مبينا:  الراهنة. 
دعوة رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
محايد  مكان  يف  املتظاهرين  للقائه 
وهو جرس الجمهورية، للتفاوض معه 
بشأن ملفات عدة، منها حسم رئاسة 

الوزراء ومطالب املتظاهرين.
خيمة  يف  سيكون  اللقاء  ان  واضاف: 
وتوفر  الجمهورية،  جرس  عىل  تنصب 
القوات  قبل  من  الكاملة  الحماية  لها 
ستوجه  الدعوة  ان  اىل:  الفتا  االمنية. 
اليوم  الجمهورية  رئيس  اىل  رسميا 
الثالثاء من اجل تحديد موعد لحضور 

اللقاء.
واوضح: ان هذه الخيمة ستكون مكانا 
ورئيس  املتظاهرين  بني  ما  للتفاوض 
نهائية  ورقة  اىل  للتوصل  الجمهورية 
هذه  ان  اىل  باالضافة  املطالب،  من 
يدعي  ملن  الطريق  لقطع  تأتي  املبادرة 
بعض  ويلتقي  املتظاهرين،  يمثل  انه 

املسؤولني.
عصام  السيايس،  املحلل  اشاد  بدوره، 
للقائهم  املتظاهرين  بمبادرة  الفييل، 
االزمة  لحلحلة  الجمهورية  رئيس 
من  البلد  يشهده  ما  ظل  يف  الراهنة، 
ازمات عدة، منها تفيش فريوس كورونا 
والتي  وغريها،  النفط  اسعار  وانهيار 

تتطلب من الجميع التواصل والتنسيق 
لخروج البالد من هذه االزمات.

لـ”الزوراء”:  حديث  يف  الفييل  وقال 
رئيس  بني  املفاوضات  طبيعة  ان 
وليدة  ليست  واملتظاهرين  الجمهورية 
 45 من  اكثر  قبل  انه  حيث  اللحظة، 
عىل  الجمهورية  رئيس  انفتح  يوما 

يسمع  بأن  يرغب  النه  املتظاهرين، 
منهم، كونهم اآلن اصبحوا جزءا فاعال 
حضور  ولهم  السيايس،  املشهد  يف 
وحتى  جماهريي،  وتأييد  وبصمة 
تأييد من قبل املرجعيات الدينية يف هذا 

االطار.
تكون  ربما  املبادرة  هذه  ان  واضاف: 
االزمة. حلحلة  اسرتاتيجية  من  جزءا 
اىل  بحاجة  املوضوع  هذا  ان  مؤكدا: 
تنسيق وموقف موحد متبلور من قبل 
كل ساحات التظاهر يف العراق من اجل 
مع  خاصة  االزمة،  عنق  من  الخروج 
حيث  من  العراق  به  يمر  الذي  الظرف 
الوباء الذي يهدد البلد، اضافة اىل انهيار 

اسعار النفط.
متظاهرين  كانوا  سواء  الجميع  ودعا 
اىل  والتواصل  التفاهم  اىل  او مسؤولني 
نقاط متقاربة من اجل حلحلة االزمة 
جميع  تريض  بمحصلة  والخروج 
طرف  اي  امالءات  عن  بعيدا  االطراف 
تفضيل  االخر مع  الطرف  عىل حساب 

املصلحة الوطنية العراقية.
وتابع: كذلك يتطلب من الجميع ايضا 
تاريخ  من  الحرجة  املرحلة  هذه  تفهم 
العراق السيايس بأن يكون هناك شكل 
من اشكال التواصل والتفاهم من اجل 
الخروج بمحصلة تريض جميع االطراف 

بعيدا عن مزيد من االحتقانات.

الزوراء / يوسف سلمـان:
املكثفـة  مشاوراتها  السياسية  الكتل  تواصل 
لحسم ازمة االتفاق عىل ترشيح رئيس الوزراء 
املكلف بتشكيل الحكومة املؤقتة، بالتزامن مع 
انطالق جلسات الفصل الترشيعي الجديد التي 

لم يحدد موعدها رسميا حتى اآلن.
اتخاذ  النواب  مجلس  رئاسة  قررت  ذلك  وازاء 
مخاطر  ملواجهة  وقائيـة  اجراءات  سلسلة 
تفيش حاالت االصابة بفريوس كورونا، اولهـا 
مبنى  إىل  والصحفيني  الزائرين  دخول  منع 

الربملـان.
بنسبة  املوظفني  دوام  تقليص  تقرر  كما 
الكمامات  وارتداء  الكفوف  وتوزيع   ،50%
الرسمي،  بالدوام  املخولني  للمكلفني  الطبية 
مع استمرار حمالت التعفري والتعقيم اليومية 
واللجان  الكتل  املبنى ومقرات  املكثفة ألروقـة 

النيابية ومكاتب رئاسة مجلس النواب.
وبدأت الفرق الفنية املختصـة من وزارة الصحة 
املايض،  االسبوع  منذ  املدني،  الدفاع  ومديرية 
اروقة  وتعفري  لتعقيم  مكثفة  يومية  حمالت  
مبنى مجلس النواب، ضمن االجراءات الوقائيـة 
التي اوصت بهـا خلية االزمة ملواجهة مخاطر 

تفيش حاالت االصابة بفريوس كورونا .
شملت  التعفري  اجراءات  ان  “الزوراء”  وعلمت 
قاعـة الجلسات الرسمية وقاعات االجتماعات، 
الكتل  ومقرات  الربملان  رئاسة  ومكاتب 
بالتزامن  الدائمة،  النيابية  واللجان  السياسية 
الترشيعي  الفصل  جلسات  لبدء  االستعداد  مع 

الجديد.
النيابية  البيئة  وشؤون  الصحة  لجنة  لكن 
استثنائية  اىل عقد جلسة  النواب  دعت مجلس 
الصحة  ووزراء  الوزراء  رئيس  بحضور  طارئة 

املتخذة  اجراءاتهم  ملعرفة  واملالية  والداخلية 
ملواجهة تفيش فايروس كورونا، مع تخصيص 

ميزانية طارئة ملواجهة هذا املرض الخطري.
املوسوي،  جواد  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
زيارة  اجرت  النيابية  “اللجنة  ان  لـ”الزوراء”: 
تفقدية للمنافذ الحدودية يف محافظات واسط 
يف  ضعفا  ووجدت  مؤخـرا،  والبرصة  وميسان 
االجراءات الالزمة ملنع دخول فايروس كورونا 
املستجد اىل داخل العراق، وخصوصا عرب التبادل 
املنافذ  بإغالق  الحكومة  مطالبا  التجاري”. 

الحدودية لفرتة شهر واحد عىل االقل.
قدموا  مختلفة  كتل  من  “نوابا  ان  واضاف 
طلبا رسميا اىل رئاسة مجلس النواب لتشكيل 
لجنة تحقيقية عليا حول االجراءات الحكومية 
املتخذة ملواجهة مخاطر تفيش فريوس كورونا 
وجهت  الربملان  “رئاسة  ان  مبينا  املستجـد”. 

عىل  نائبـا   54 قبل  من  املوقع  الطلب  بإحالة 
اللجان  مع  للتنسيق  النيابية  الصحة  لجنة 

النيابية االخرى املعنية”.
استئناف  توقعت  اإلمارة،  علّية  النائب،  وكانت 

مجلس النواب لجلساته السبت املقبل.
“كان  إنه  صحفي:  ترصيح  يف  اإلمارة،  وقالت 
أعماله  النواب  مجلس  يستأنف  أن  يفرتض 
األزمة  خلية  توصيات  أن  إاّل  األيام،  هذه  خالل 
بشأن فريوس كورونا حالت دون ذلك”. مشرية 
املقبل موعداً  آذار   14 الربملان حدد يوم  اىل ان” 
النتهاء العطلة الترشيعية وانعقاد أول جلسات 

املجلس”.
واضافت  أن”سبب عدم انعقاد جلسة استثنائية 
طارئة بشأن كورونا، يرجع إىل عمليات التعقيم 
والتعفري التي تجري داخل مبنى املجلس، فضالً 

عن تقليص دوام موظفي الربملان اىل 50 %”.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
عبدالله  السوداني،  الحكومة  رئيس  نجا 
اغتيال  محاولة  من  االثنني،  امس  حمدوك، 

عرب تفجري استهدف موكبه يف الخرطوم.
ووصفت الحكومة السودانية الهجوم، الذي 
الله  عبد  الوزراء  رئيس  موكب  له  تعرض 
هذا  أن  موضحة  بالـ”إرهابي”،  حمدوك، 

الهجوم تخلله تفجري وإطالق رصاص.
السوداني، فيصل محمد  اإلعالم  وقال وزير 
االثنني:  امس  الحكومة،  بيان  يف  صالح، 
الله  عبد  الوزراء  رئيس  موكب  “تعرض 
تفجري  تخلله  إرهابي  لهجوم  حمدوك 
بدأ  “األمن  أن  إىل  مشريا  رصاص”.  وإطالق 
التحقيق يف حادثة محاولة االغتيال”، وذلك 

حسب وكالة األنباء السودانية “سونا”.
بأذى  يصب  “لم  حمدوك  أن  وأوضح صالح 
عدا أحد أفراد الترشيفه أصيب بشكل بسيط 
“سيتم  أنه  مشددا  دراجته”.  من  لسقوطه 
املحاوالت  كل  مع  الالزم  بالحسم  التعامل 
اإلرهابية والتخريبية وامليض قدما يف تفكيك 

ركائز النظام القديم وتنفيذ الثورة”.
من جهته، طمأن حمدوك الشعب السوداني 
بفيسبوك  صفحته  عىل  تدوينة  خالل  من 
أنني  السوداني  الشعب  “أطمنئ  فيها:  جاء 

يوقف  لن  حدث  ما  تامة.  وصحة  بخري 
التغيري ولن يكون إال دفقة إضافية  مسرية 
يف موج الثورة العاتي، فهذه الثورة محمية 
بسلميتها وكان مهرها دماء غالية بذلت من 

أجل غٍد أفضل وسالم مستدام”.
ُنقل  حمدوك  أن  السوداني  التلفزيون  وأكد 
إىل مكان آمن. بدوره، طمأن مجلس الوزراء 
رئيس  بأن  والعالم  “الشعب  السوداني 

الوزراء بخري”.
وقام األمن السوداني بتطويق موقع محاولة 
التفجري.  يف  التحقيق  وبدء  حمدوك،  اغتيال 
وأكد التلفزيون السوداني أن جميع القوات 
اغتيال  بمحاولة  تحقق  املعنية  األمنية 

حمدوك.
يف  رباعي  دفع  سيارتي  صور  وأظهرت 
بهما أرضار. كما  لحقت  الشوارع وقد  أحد 

ترضرت سيارة أخرى بشدة يف االنفجار. ولم 
تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهتها، قالت اإلذاعة السودانية الرسمية 
“راديو أم درمان”: “تعرض رئيس الوزراء، 
اغتيال،  ملحاولة  حمدوك،  الله  عبد  الدكتور 
وتفجري،  نار  إلطالق  موكبه  تعرض  حيث 

وتم نقل حمدوك إىل املستشفى”.
مقر  إىل  منزله  من  متوجها  حمدوك  وكان 
عمله عند محاولة االغتيال، حسب ما أكده 
أي  أن  أضاف  الذي  السوداني،  التلفزيون 
عند  الوزراء  رئيس  يرافق  يكن  لم  مسؤول 
وقوع محاولة االغتيال. ووقع التفجري حوايل 
الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت املحيل يف 
الذي يتجه فيه حمدوك ملكتبه عادة،  املوعد 

حسب وكالة األنباء السودانية.
من جانبه، أصدر مجلس الوزراء السوداني 
الوزارء  رئيس  نجاة  بشأن  عاجال،  بيانا 
كان  اغتيال  محاولة  من  حمدوك  الله  عبد 
الخرطوم،  يف  اليوم  صباح  لها  تعرض  قد 
بأن  والعالم  “السودانيني  املجلس  وطمأن 
االنفجار  يف  بأذى  يصب  ولم  بخري  حمدوك 
كل  “إلغاء  مؤكدا  موكبه”،  استهدف  الذي 
حمدوك  الله  عبد  الوزراء  رئيس  لقاءات 

املجدولة اليوم”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
السعودية  الداخلية  وزارة  اعلنت 
واملقيمني  املواطنني  سفر  تعليق 
مؤقتا من وإىل عدد من الدول للحد 
فيما  كورونا،  فريوس  انتشار  من 
السعودية،  الصحة  وزارة  اكدت 
أربع حاالت  امس االثنني، تسجيل 
كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 

الجديد )كوفيد19-(.
السعودية،  األنباء  وكالة  وبحسب 
فقد تم قرص الدخول إىل السعودية 
مؤقتا للقادمني من دول: “اإلمارات 
الكويت، ومملكة  املتحدة،  العربية 
الجوية  املنافذ  عىل  البحرين” 

فقط.
وزارة  يف  مسؤول  مصدر  وأكد 
تعليق  تم  أنه  السعودية،  الداخلية 
سفر املواطنني واملقيمني مؤقتا إىل 
كل من )اإلمارات العربية املتحدة، 
سوريا،  لبنان،  البحرين،  الكويت، 

إيطاليا،  مرص،  الجنوبية،  كوريا 
وجمهورية العراق(، وكذلك تعليق 
دخول القادمني من تلك الدول، أو 
دخول من كان موجودا بها خالل 

الـ 14 يوما السابقة لقدومه.
كما قررت اململكة إيقاف الرحالت 
اململكة  بني  والبحرية  الجوية 

والدول املذكورة.
رحالت  ذلك  من  املصدر  واستثنى 
والتجارة،  والشحن  اإلجالء 
الالزمة  االحتياطات  اتخاذ  مع 
املصدر  وأضاف  والرضورية. 
والصحة  الداخلية  لوزارتي  أن 
الحاالت  مع  للتعامل  التنسيق 

اإلنسانية واالستثنائية.
الصحة  وزارة  أعلنت  كما 
أربع  تسجيل  امس،  السعودية، 
بفريوس  جديدة  إصابة  حاالت 

كورونا الجديد )كوفيد19-(.
إن  بيان،  يف  الصحة،  وزارة  وقالت 

مخالط  ملواطن  هي  األوىل  الحالة 
لحالة سابقة يف محافظة القطيف، 
يف  املستشفى  يف  معزول  وهو 
لوكالة  وفقا  القطيف،  محافظة 

األنباء السعودية “واس”.
الحالتني  أن  الوزارة  وأضافت 
من  لسيدتني  هما  والثالثة  الثانية 
من  قادمتني  البحرينية  الجنسية 
العراق يف طريقهما إىل البحرين، تم 
املستشفى يف محافظة  عزلهما يف 

القطيف.
هي  الرابعة،  الحالة  أن  وذكرت 
ملقيم أمريكي عائد من السفر، ومر 
قبل وصوله  وإيطاليا  الفلبني  عىل 
إىل اململكة، وتم نقله إىل مستشفى 

معد للعزل بمدينة الرياض.
عدد  إجمايل  أن  الوزارة  وأوضحت 
الحاالت املسجلة لإلصابة بفريوس 
كورونا الجديد )كوفيد19-( بلغت 

15 حالة.

بغداد/ الزوراء:
اكد رؤساء النقابات واالتحادات اهمية اختيار شخصيات كفوءة من النقابات يف 

التشكيلة الحكومية املقبلة.
وعقد رؤساء النقابات واالتحادات املهنية، بحضور نقيب الصحفيني العراقيني، 
رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، اجتماعا ملناقشة االوضاع الراهنة 

وتشكيل الحكومة املقبلة.
وشدد املجتمعون عىل رضورة اعتماد املكلف برئاسة الحكومة املقبلة عىل اختيار 
معالجة  يف  تسهم  والتي  املهنية  واالتحادات  النقابات  من  الكفوءة  الشخصيات 

األزمات التي يمر بها العراق .

بغداد/ الزوراء:
مجلس  لرئيس  االول  النائب  دعا 
امس  الكعبي،  حسن  النواب، 
الحماية  توفري  اىل  الحكومة  االثنني، 
وايقاف  والصحفيني  لالعالميني 

سلسلة التهديدات.
ملكتبه  بيان  بحسب  الكعبي  وطالب 
تلقت “الزوراء” نسخة منه، الجهات 
االمنية واالستخبارية بتكثيف الجهود 
الكاتب  رساح  اطالق  يف  لالرساع 
صحيفة  يف  يعمل  الذي  والصحفي 
والكشف  التميمي،  توفيق  الصباح 
عن العصابات املجرمة التي اختطفته 

صباح االمس، وتقديمهم للعدالة .
ودعا الكعبي الحكومة اىل العمل الجاد 
والصحفيني  االعالميني  حماية  عىل 
واالبتزاز  التهديدات  سلسلة  وايقاف 
تطالهم  التي  والقتل  واالختطاف 
الصحفيني  ان  مؤكدا  باستمرار، 
سلطة رابعة يف البالد، وعلينا الوقوف 

بقوة مع قضاياهم وحمايتهم. واشار 
دور  لها  كانت  الرشيحة  هذه  ان:  اىل 
مميز وفاعل يف بناء الدولة واملجتمع، 
وتضحياتهم  بصماتهم  عن  فضال 
النرص  اىل  للوصول  تنىس  ال  التي 
الناجز يف كل معارك الرشف والكرامة 
دورهم  اىل  باالضافة  االرهاب،  ضد 
مشاكل  وحل  الوقائع  نقل  يف  الكبري 

املواطنني بكل مهنية ومصداقية.

بغداد/ الزوراء: 
اعضائه  10 من  إصابة  النواب  نفى مجلس 
أن االخبار  املستجد، مؤكدا  بفايروس كرونا 
من  لها  اساس  ال  الشأن  بهذا  املتداولة 

الصحة
بيان  يف  للمجلس  اإلعالمية  الدائرة  وقالت 
مقتضب، تلقت “الزوراء” نسخة منه: تداولت 
بعض وسائل االعالم املحلية والدولية، أمس، 
خرباً مفاده اصابة )١٠( من اعضاء مجلس 

النواب العراقي بفايروس كرونا املستجد.
تلك  قاطعا  نفياً  ننفي  بدورنا  وأضافت: 
من  لها  اساس  ال  والتي  املتداولة  االخبار 
اىل  كافة  االعالم  وسائل  داعية  الصحة. 
توخي الدقة واملوضوعية يف نقل االخبار من 

مصادرها الرسمية.

إعالم، نقلت عن مصدر  وكانت عدة وسائل 
بفريوس  نواب   10 إصابة  تأكد  قوله:  طبي 
فحوصات  نتائج  جاءت  حيث  كورونا، 
املركزي،  الصحة  مختربية أجريت يف مخترب 
اإلصابة  عىل  يدل  ما  موجبة،  بغداد  يف 

بالفريوس.
من جانبه، رجح نائب من الربملان لم يكشف 
عن اسمه، إصابة أعضاء من الربملان بفريوس 
من  مقربني  بينهم  من  أن  السيما  كورونا، 

فصائل وشخصيات موالية إليران.
معلومات  إىل  بارز  حقوقي  مصدر  أملح  كما 
بفريوس  الربملان،  من  نواب  إصابة  عن 
أو  تأكيد  أي  يتوفر  ال   “ أنه  مبينا  كورونا، 

إعالن رسمي بذلك”.

كابول/ متابعة الزوراء:
أدى الرئيس األفغاني، أرشف غني، 
امس  ثانية،  رئاسية  لوالية  اليمني 
املنصب  عىل  منافسه  لكن  االثنني، 
رفض االعرتاف بذلك، وأقام مراسم 

تنصيب موازية.
غني  تلفزيونية  لقطات  وأظهرت 
وهو يؤدي اليمني يف القرص الرئايس 
عدد  حرضها  مراسم  يف  كابول  يف 
من  األجانب،  الدبلوماسيني  من 
الخاص،  األمريكي  املبعوث  بينهم 

زملاي خليل زاد.
املرشح  الله،  عبد  الله  عبد  وأقام، 
ينازعه  الذي  غني  وخصم  الرئايس 
مراسمه  االنتخابات،  نتيجة  عىل 

الخاصة يف الوقت نفسه بما يشري 
إىل أن محادثات بني الجانبني توسط 

لتسوية  للتوصل  زاد  خليل  فيه 
لألزمة باءت بالفشل.

بغداد/ الزوراء:

اعلنت دائرة صحة الكرخ شفاء جميع املصابني بفايروس كورونا يف 

مستشفى الفرات، وفيما قدم مدير الدائرة شكره لكل املنتسبني الذين 

اسعد  البرصة،  محافظ  اعلن  املرىض،  خدمة  يف  بالنهار  الليل  واصلوا 

العيداني، تسجيل اول حالة وفاة بفريوس كورونا.

وقال مدير الدائرة، جاسب الحجامي، يف بيان: انه ظهرت، امس، نتائج 

مستشفى  يف  املتبقيتني  للحالتني  التوكيدية  املختربية  الفحوصات 

مبينا  املستشفى.  وسيغادران  سالبة  النتيجة  وكانت  العام،  الفرات 

تم  العام  الفرات  مستشفى  يف  السبعة  املرىض  جميع  يكون  “بذلك 

شفاؤهم بصورة تامة، ولم يتبق منهم أحد مريض”.

وقدم الحجامي شكره لـ”كل املنتسبني الذين واصلوا الليل بالنهار يف 

خدمة املرىض، وكل من قدم الدعم واإلسناد لنا من كل الجهات واألفراد 

وكل الجهات اإلعالمية التي وقفت معنا باستمرار”. 

أول  تسجيل  العيداني،  أسعد  البرصة،  محافظ  أعلن  اخر،  سياق  ويف 

حالة وفاة ملصاب بفريوس كورونا.

وقال العيداني يف ترصيح تابعته “الزوراء”: إن”البرصة شهدت تسجيل 

رحلة  قادم من  لرجل مسن  بفريوس كورونا  وفاة ملصاب  أول حالة 

عالج يف إيران”.

وأكد العيداني أنه قرر تعطيل الدوام الرسمي ملؤسسات الدولة كافة 

عدا الدوائر الصحية واألمنية لغاية يوم 3/22.

يذكر ان دائرة صحة الكرخ ببغداد اعلنت، يف وقت سابق، مغادرة اربعة 

مصابني بفايروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء.
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كيف أوحى ُأمراء من العائلة وجود “انقالب” ِضد ولي العهد؟

ماذا يعين ُظهور امللك سلمان ناِفياً شائعة وفاته مع أنباء اعتقال شقيقه؟
عمان/متابعة الزوراء:

َيرُق�ب الجميع دوائ�ر القرار الرس�مّية 
يف العربّي�ة الس�عودّية، ووكال�ة أنبائها 
ووس�ائل إعالمه�ا املحلّي�ة، علّه�ا تورد 
حديث�اً ع�ن ليلة القب�ض ع�ى األمراء، 
لكّنها حتى كتابة هذه السطور اختارت 
الّصم�ت ولعلّ�ه صم�ٌت بأوام�ر ُعلي�ا، 
بينم�ا العالم ينش�غل باعتق�ال األمراء 
وأبرزه�م األم�ر أحم�د بن عب�د العزيز 
ش�قيق امللك، وويلّ العهد الس�ابق األمر 
محم�د بن نايف، فأنب�اء القبض ال تزال 
تقاري�ر صحفّية غربّي�ة، دون تأكيٍد أو 
نفٍي رس�مّي من الس�لطات ُهناك، ال بل 
حت�ى أّن الّتهمة وفق تل�ك التقارير هي 
الخيان�ة، والتي تقول وكال�ة “رويرتز” 
إّنه�ا خيانة االنقالب تحدي�داً عى األمر 

محمد بن سلمان.
املش�هد القادم من اململك�ة، ُيوحي بأّن 
ويل العهد الس�عودّي، قد أطبق سيطرته 
بالفع�ل عى جميع أركان الدولة، وأخراً 
بالقب�ض عى عّمه الرافض لسياس�اته 
األم�ر أحمد بن عب�د العزيز، وويل العهد 
الس�ابق األمر محمد بن نايف، وينضم 
أخراً إىل الرجل�ن البارزين، األمر نايف 
بن أحمد بن عبد العزيز الذي يرأس هيئة 
اس�تخبارات وأمن الق�وّات الربّية، وهو 
بحس�ب املوقع الربيطاني “ميدل إيست 
آي” أرف�ع ضاب�ط بالق�ّوات املس�لحة 
السعودّية، جرى اعتقاله بحسب املوقع، 
إىل جان�ب عرشين أمراً جرى اعتقالهم، 
ترّدد أن يكون بينهم األمر عبد العزيز بن 

سعود بن نايف وزير الداخلّية الحايل.
يف أوس�اط العائلة الحاكمة، أو ما تبّقى 
من أمراء خارج القضبان، لم يصدر عن 
األمراء تعليقات واضحة حول االعتقاالت، 
لكن تغريدات ش�ملت الدع�اء واملُبايعة 
ص�درت عن ثالثة منهم من بينهم األمر 
عب�د الله ب�ن س�لطان آل س�عود، الذي 
علّق عى “حس�ابه” يف “توي�رت” ُمرفٍق 
صورتّي امللك س�لمان، ونجله محمد بن 
سلمان قائالً: “من ساملهم ساملناه، ومن 
عاداه�م عاديناه، هذا أم�ر بايعنا عليه، 

وعاهدن�ا الله به”، وه�ي تغريدة الفتة، 
ُيق�رأ من خل�ف ُس�طورها، أن ثّمة من 
أعلن الع�داء و”خان” امللك أو ويل عهده، 
يف س�ياق حدي�ث األم�ر عب�د الل�ه عن 
املُبايعة، وُمس�املة وُمع�اداة من بايعهم 

وعاداهم.
تفس�رات االعتقال، انحرصت يف تراجع 
صّحة العاهل الس�عودي امللك س�لمان، 
أو وفات�ه، أو تحض�ر انق�الب، دفع�ت 
باألم�ر محم�د ب�ن س�لمان إىل اعتقال 
األم�راء البارزي�ن، ولعّل تحلي�الت وفاة 
امللك سلمان، قد نس�فها ُظهوره األخر 
خ�الل اس�تقباله س�فرين س�عودين 
ُمعّين�ن ل�دى أوكراني�ا، واألوروغ�واي 
وّثقته قناة “اإلخبارّية”، ظهر ُمصافحاً 
أحدهم�ا، س�بقه آخ�ر ُظه�ور علني له 
وّثقت�ه وكالة األنباء الس�عودّية “واس” 

يف الخامس من الش�هر الج�اري، خالل 
بريطاني�ا،  خارجّي�ة  وزي�ر  اس�تقباله 
وُظهور امللك بصّح�ٍة جّيدة، ُيرّجح رّبما 
فرضّي�ة “الِخيان�ة” والّتحضر النقالب 
ُمفرَتض، رفض�ًا لوص�ول األمر محمد 
بن س�لمان لعرش اململكة، وهو ما دفع 
األخر الس�تباقه باالعتق�ال، لكن ُهناك 
تساؤل آخر تفرضه صّحة امللك الجّيدة، 
وهو هل كان االنقالب يستهدف العاهل 
الس�عودي نفس�ه، خاّصًة أن التحليالت 
افرتضت وفات�ه، لوقوع االنقالب، وبُكل 
األحوال يبقى تعريف الخيانة فضفاضاً، 
يف ظل عدم وجود تأكيدات رس�مّية ُتفيد 
بوجود االعتقاالت من أساسها، للخوض 
املُعتقل�ن،  املُوّجه�ة لألم�راء  الّته�م  يف 

وحقيقة أسبابها.
ويف تزام�ٍن الف�ت مع أنب�اء االعتقاالت، 

انشغل السعوديون صباح األحد، بإعالن 
وزارة الدفاع السعودّية، افتتاحها أبواب 
بال�وزارة،  الجي�ش  أذرع  يف  التس�جيل 
للرج�ال  العس�كرّية،  الرت�ب  وبكاّف�ة 
والنس�اء تبدأ من جن�دي إىل رتبة رقيب، 
وملن ترتاوح أعمارهم من 17 - 40، ولم 
ُتح�ّدد الدفاع، موعد التس�جيل النهائي، 
وقرنته باكتمال العدد املطلوب للتجنيد، 
يف الق�ّوات البحرّية، والجوّي�ة، والربّية، 
والخدم�ات الطبّية، ووح�دة الصواريخ 
االس�رتاتيجّية، والدف�اع الج�ّوي، وه�و 
الع�دد ال�ذي ل�م ُتح�ّدده ال�وزارة أيضاً، 
ويفتح باب التس�اؤالت حول�ه إذا كانت 
ُتري�ده كب�راً، ع�ى األق�ل حت�ى يتبّن 
اكتمال�ه للُمتقّدمن من عدم�ه، والذين 
عرّبوا عن اس�تيائهم م�ن تعّطل الرابط 
الخاص بالتسجيل فور الدخول إليه مع 

اإلقبال الكبر والرغبة بااللتحاق.
ع�دداً  الس�عودّية،  “الدف�اع”  وح�ّددت 
م�ن ال�رشوط للتجنيد، وه�ي أال يكون 
مفص�والً م�ن الخدم�ة، وال يق�ل طوله 
ع�ن 160، وال يقل عمره ع�ن 17 عاماً، 
وال يزي�د عن أربع�ن عام�اً، وأال يكون 
متزوج من غر سعودّية، وحسن السر 
والسلوك، أّما بالنس�بة للنساء التي يعد 
فتح ب�اب تجنيدها بكاّفة فروع الجيش 
الربّية، البحرّية، والجوّية، غر مس�بوقاً 
مع دخ�ول عرص االنفت�اح، مع رشطّي 
أال يق�ل طوله�ا ع�ن 155، وأن ال تكون 

متزوجة من غر سعودي.
وس�يطر إع�الن “الدف�اع” الس�عودّية، 
ع�ى األجواء التواصلّي�ة، وتصّدر الرابط 
بتقدي�م طلب�ات  الخ�اص  اإللكرتون�ي 
التجني�د املنّصات والوس�وم، وأخذ حّيزاً 

واس�عاً من اهتمام الس�عودين، والذي 
بدا أنه طغى عى جدل االعتقاالت ألمراء 
أّن الس�لطات  بارزي�ن، وُيوح�ي رّبم�ا 
الس�عودّية ال تنت�وي اإلع�الن رس�مّياً، 
وترغب باالنش�غال الش�عبي عن األمر، 
رّبم�ا لحساس�ّية مكانة الش�خصّيات، 
وانتمائه�م للعائل�ة الحاكم�ة، وتحديداً 
األرفع بينهم األمر أحمد بن عبد العزيز، 
آخ�ر أبن�اء امللك املُؤّس�س، فيم�ا يتبّنى 
األم�ر محم�د ب�ن س�لمان روح ّج�ده 
املُؤّس�س، وتعود ص�وره إىل الواجهات، 
مع الرتكيز اإلعالم�ي املحّل، عى مقدار 
الّتشابه الُخلقي بينه وبن جّده الراحل.

وم�ع اعتق�ال ع�دد كب�ر م�ن ضب�اط 
الجيش الس�عودي، وانشغال اآلخرين يف 
الحرب عى الحد الجنوبي مع الحوثين، 
وُس�قوط القت�ى بينه�م، قد يب�دو من 
املنطقي يف أوس�اط املراقبن، التس�اؤل 
ح�ول األع�داد الت�ي ترغ�ب به�ا الدفاع 
الس�عودّية هذه املرّة، وإذا ما كان األمر 
محم�د ب�ن س�لمان يرغب يف تأس�يس 
جيش جديد من كاّفة الرتب العس�كرّية 
تبدأ أعماره كما ورد يف إعالن التس�جيل 
م�ن 17 عام�اً، وهؤالء تحدي�داً ال يزالوا 
يف ُعم�ر الزه�ور، واس�تفافوا عى عهد 
االنفتاح والتغير، واملرحلة التي يقودها 
األم�ر الش�اب، إضاف�ًة إىل رغبة األخر 
بضمان الوالء حن ُصعوده عى العرش، 
ولعلّه غر راٍض عن أداء الجيش الحايل، 
وإعالن�ه يف أكث�ر م�ن ُظه�ور اهتمامه 
بتطوير تس�ليحه، وتخصيص ميزانّيات 
لها، فهل يكون الشباب الُجدد ُهم عماد 
الخّط�ة الجدي�دة، إضاف�ًة إىل العن�رص 
النس�ائي الذي س�ُتفتح له كاّفة صنوف 
االنتس�اب للجيش ورتبه العس�كرّية يف 
حضوٍر غر مس�بوق لهن، ش�أنه شأن 

الجيش األمريكي، تساؤٌل مطروح.
االعتق�االت ل�م تقت�رص ع�ى الّتهدي�د 
األم�راء  باعتق�ال  املُتمّث�ل  الس�يايس 
البارزين، بل امتد كما أش�ارت التقارير 
أرف�ع  اعتق�ال  إىل  الغربّي�ة  الصحفّي�ة 
ضابط س�عودي وه�و األم�ر نايف بن 

أحمد، الذي كان يرأس هيئة استخبارات 
وأم�ن الق�ّوات الربّية، وهو م�ا قد ُيعّزز 
فرضّي�ة الحاجة إىل ضخ أرواح ش�بابّية 
جدي�دة يف الجيش، وتحدي�داً الربّية التي 
كان يرأس�ها األمر نايف ب�ن أحمد قبل 
اعتقاله، وال يرتبط والءها بقادة املايض 
املُعتقلن العسكرين، واحتمال تشكيلهم 
تهديداً، وتواصلهم مع القيادة السياسّية 
التي ُتش�ّكل خطراً ع�ى عرش األمر بن 
س�لمان، وع�ى رأس�هم األم�ر املُعتقل 
أحمد بن عبد العزيز، مع التس�ليم بعادة 
فتح الجيش السعودي باب التجنيد كان 
آخره�ا )املرحلة الرابع�ة( العام 2019، 
لك�ن تكم�ن أهمّية فتح باب التس�جيل 
الح�ايل )املرحل�ة السادس�ة(، بتوقيته، 
والظروف الداخلّية والخارجّية التي تمر 
بها البالد، وكم األعداد التي ترغب الدفاع 

بتجنيدها هذه املرّة.
وبالرغم من انخفاض نس�بة البطالة يف 
اململكة بنس�بة 12 باملئة يف الربع الثاني 
م�ن الع�ام 2019 بفع�ل عوام�ل خّطة 
الّتوطن والّسعودة، تبدو ُفرص االلتحاق 
بالجيش السعودي للجميع، ودون رشط 
املُؤّه�ل الجامعي، ع�ى اختالف صنوف 
عمله، فرصًة كبرًة وبديلًة للس�عودين 
عن س�وق العمل املدن�ي الخاص، حيث 
ُتواج�ه األس�واق رك�وداً اقتصادّي�اً عى 
جميع األصعدة، وهو ما عرّب عنه العديد 
م�ن التّجار املحلي�ن، وأصحاب األعمال 
تطبي�ق  م�ع  واملُتوّس�طة،  الصغ�رة، 
رؤي�ة 2030، وُه�روب رؤوس األم�وال 
من الس�وق الس�عودي، ويبدو ذلك جلّياً 
م�ن حال�ة اإلقبال ع�ى االلتح�اق، كما 
وتساؤالت البعض عن الوظائف اإلدارّية 
والفنّي�ة، بحث�اً ع�ن الرات�ب الش�هري 
الثاب�ت، وتجّنب�اً للوق�وف ع�ى جبه�ة 
الح�د الجنوبي مع الحوثين، فيما جرى 
توجي�ه انتق�ادات ملوق�ع وزارة الدفاع، 
مع عدم ُقدرته عى اس�تيعاب الطلبات، 
وس�خر أحد املُعلّقن السعودين بالقول 
إنها وزارة الدف�اع الصومالّية.)املصدر/ 

رأي اليوم(

No: 7207 Tue 10 Mar 2020العدد: 7207 الثالثاء - 10 اذار 2020

بعد مضي عام على الثورة

 كاراجاج/ميدل ايستاونالين:
تواج�ه تركي�ا صعوب�ات مضاعفة 
يف مواصلة مقايض�ة دعمها بإيواء 
الالجئ�ن الس�ورين الفاري�ن م�ن 
بالده�م إىل أراضيها بس�بب تصعيد 
املس�لحة  املعارض�ة  ب�ن  القت�ال 
املدعومة من أنق�رة وقوات الجيش 
الس�وري، بعد أن كشفت جنسيات 
املهاجري�ن الذين فتح�ت أنقرة لهم 
األب�واب للتدفق نحو ح�دود اليونان 
والعب�ور ألوروبا، أن أغلبهم ليس�وا 
من جنس�يات سورية بل مقيمن يف 

تركيا.
وبعد أس�ابيع من تهديدات الرئيس 
الرتكي رجب طيب أردوغان وانتقاده 
وسياس�اته  األوروب�ي  لالتح�اد 
الحص�ول  يف  أم�ال  علي�ه  للضغ�ط 
عى دع�م للعملية العس�كرية التي 
يشنها جيش بالده يف محافظة إدلب 
الس�ورية م�ع فصائ�ل املعارض�ة، 
اليونانية نفسها  الس�لطات  وجدت 
أم�ام س�يل هائ�ل م�ن املهاجري�ن 
والباكستانين  الس�ورين واألفغان 

وحتى األفارقة.
ويح�اول ألوف املهاجري�ن الوصول 
إىل اليون�ان من�ذ قال�ت تركيا يف 28 
تح�اول  ل�ن  إنه�ا  فرباير/ش�باط 
إبقاءه�م يف أراضيها تنفيذا لالتفاق 
ال�ذي توصل�ت إلي�ه م�ع االتح�اد 
األوروبي يف 2016 مقابل مساعدات 

أوروبية بمليارات اليوروهات.
وقالت تركيا إنه ل�م يعد بمقدورها 
احتواء مئ�ات اآلالف من املهاجرين 
الذي تس�تضيفهم وخاصة يف ضوء 
احتم�ال تدف�ق املزيد م�ن الالجئن 
الفاري�ن م�ن اش�تباكات عنيفة يف 
شمال غرب س�وريا غر أن اليونان 
تحاول منع املهاجرين الذين توافدوا 

باآلالف من دخول أراضيها.
والس�بت أكد وزير الداخلية الرتكي 
س�ليمان صويلو أن التدف�ق الحايل 
آلالف املهاجري�ن الذي�ن يحاول�ون 
العبور إىل اليونان عرب الحدود الرتكية 
س�وف يرتفع بش�كل كب�ر قريبا.
وق�ال صويلو يف مؤتم�ر صحفي يف 
مدين�ة أالزيغ برشق تركي�ا إن عدد 
املهاجرين الذي�ن دخلوا اليونان بلغ 

أكثر من 143 ألف شخص.
وقررت أنقرة يف 28 ش�باط/فرباير 
فتح حدودها، مستخدمة املهاجرين 
بحس�ب  س�يايس”،  “كس�الح 
أثين�ا. وبالنتيج�ة، تجّم�ع 13 ألف 
شخص خالل 48 س�اعة عى معرب 

كاستانييس الحدودي بن البلدين.
وعندما اندلعت صدامات جديدة بن 
املهاجرين وعن�ارص رشطة الحدود 
خف�ر  إردوغ�ان  أم�ر  اليوناني�ن، 

السواحل يف بالده بمنعهم من عبور 
بح�ر إيج�ه. كما اتهمت الس�لطات 
العن�ف  باس�تخدام  أثين�ا  الرتكي�ة 
ضد املهاجرين يف وقت أرس�لت فيه 
الخمي�س قوات خاص�ة تتكون من 

1000 جندي للحدود ملنع عودتهم.
وأفاد خفر السواحل األتراك يف تغريدة 
الجمع�ة أنه “بأمر م�ن الرئيس  لن 
ُيعط�ى أي إذن للمهاجري�ن بعب�ور 
بحر إيجه بس�بب م�ا يتضمنه ذلك 

من مخاطر”.
لكن الالفت أن الالجئن الذين فتحت 
تركيا أبوابها وشجعتهم عى التوجه 
نح�و حدودها م�ع اليونان، ليس�وا 
م�ن الس�ورين فقط ب�ل ضاعفت 
أنقرة املأساة وأججت األوضاع أكثر 
لدى س�ماحها لجنسيات أخرى من 
املهاجرين املقيمن فيها أيضا لتحن 

الفرصة والتسلل نحو أوروبا.
تزي�د ه�ذه  أن  ويرج�ح مراقب�ون 
الخطوة التوتر بن االتحاد األوروبي 
الساعية لتجديد  الرتكية  والحكومة 
مارس�تها  الت�ي  االبت�زاز  عملي�ة 
أوروب�ا  أغرق�ت  عندم�ا   2015 يف 
باملهاجري�ن وتحمل�ت أملانيا العبء 

األكرب من تبعات ذلك.
لحق�وق  الس�وري  املرص�د  وق�ال 
املُتواجدي�ن  الالجئ�ن  إّن  اإلنس�ان 
الح�دود  ع�ى  اآلالف  بع�رشات 
م�ن  ليس�وا  الرتكي�ة،  اليوناني�ة- 
الذين تّم ترشيده�م من إدلب خالل 
األس�ابيع واألش�هر املاضية، بل هم 
يف األساس ُيقيمون يف تركيا، كما أّن 
الغالبية الس�احقة منهم ليسوا من 

الجنسية السورية.
ويعتقد الس�وريون املتكدسون عى 
الح�دود أن آماله�م يف العث�ور ع�ى 
مالذ يف االتح�اد األوروبي تقع تحت 
رحم�ة أل�وف املهاجري�ن اآلخري�ن 
الواقف�ن عى الح�دود ولهم أوطان 

آمنة نسبيا.
وتفوق أعداد األفغان والباكستانين 
عى الح�دود اليوناني�ة الرتكية عدد 

الس�ورين الذين نزحوا عن بيوتهم 
هربا م�ن الحرب األهلي�ة الطويلة. 
ويقول الس�وريون إن أغلب رفاقهم 
م�ن املهاجرين ركبوا موجة الهجرة 
ألسباب اقتصادية ويدعون بعد ذلك 

أنهم سوريون.
عام�ا(   20( رئي�س  يحي�ى  وق�ال 
الت�ي ش�هدت  الق�ادم م�ن حل�ب 
بعضا من أعنف االش�تباكات خالل 
الح�رب “أش�عر بالغض�ب عندم�ا 
أقابل أشخاصا من القارة اإلفريقية 

وباكستان وحتى أفغانستان”.
وأض�اف “لو أن هنا ألف�ن أو ثالثة 
آالف س�وري فق�ط فربم�ا كان�ت 
اليونان توافق عى فتح الحدود. فهم 

يعرفون أننا الجئون حقيقيون”.
ويش�عر لبيب مرغ�ي صديق رئيس 
بنفس العداء الذي يشعر به صديقه 

تجاه املهاجرين اآلخرين.
ال  إن�ه  عام�ا(   16( مرغ�ي  وق�ال 
توجد حرب يف بلدانهم مش�را إىل أن 
“حتى يف أفغانس�تان الوضع أفضل 
من س�وريا. اضطررن�ا للرحيل ألن 
حكومتن�ا تريد أن تقتلنا أو تخرجنا 

من بيوتنا”.
وخ�رج رئي�س ومرغي م�ن املخيم 
الحدودي لش�حن هاتفيهما وتناول 
اإلفط�ار يف مقه�ى بس�يط يف قرية 
كاراج�اج حي�ث يلعب بع�ض كبار 

السن الورق.
ويف كش�ك مج�اور ق�ال مهاجرون 
من ش�مال أفريقيا إنهم ج�اءوا إىل 
الح�دود دون وثائ�ق هوي�ة حت�ى 
يمكنهم ادعاء أنهم سوريون لتعزيز 
ف�رص حصوله�م عى ح�ق اللجوء 
إذا اس�تطاعوا الوص�ول إىل االتحاد 

األوروبي.
وقال بدر عب�ايس املغربي “زعماؤنا 
فاس�دون ولذلك ال توج�د لنا فرصة 
يف حياة كريمة. إذا اس�تطعت بإذن 
الل�ه الوص�ول إىل االتح�اد األوروبي 
فسأقول إنني من سوريا وإال فإنهم 

سيعيدونني”.

 الخرطوم/أ ف ب:
 تشكو الناشطات السودانيات 
اللوات�ي أّدي�ن دورا رئيس�ا يف 
تحرّكات احتجاجية أس�قطت 
قبل نحو عام الرئيس السوداني 
عمر البش�ر، من بطء التقّدم 

يف قضايا حقوق املرأة.
وللتعب�ر ع�ن اس�تيائهن من 
قوان�ن يعت�ربن أنه�ا تش�ّكل 
نّظم�ت  لحقوقه�ن  انته�اكا 
تح�ركا  النس�اء  ع�رشات 
احتجاجي�ا أم�ام وزارة العدل 
اول امس األحد، وذلك بمناسبة 

اليوم العاملي للمرأة.
ال�وزارة  إىل  رس�الة  وقّدم�ن 
طالب�ن فيه�ا بتعدي�ل قوانن 
تعد تمييزية ضد النس�اء، وفق 
ما أفاد مراس�ل لوكالة فرانس 

برس.
بدر  الناش�طة زين�ب  وتق�ول 
وكال�ة  التقته�ا  الت�ي  الدي�ن 
فرانس برس يف بيتها املتواضع 
يف مدينة أم درمان عى الضفة 
الغربية لنه�ر النيل “لم تحدث 

أي خطوة تريض النساء”.
وش�اركت بدر الدي�ن يف تنظيم 
التح�ركات االحتجاجي�ة من�ذ 
بداية الثورة، وقد عاودت العمل 
كمعلم�ة بعد ثالث�ن عاما عى 
ترسيحها من وظيفتها بسبب 

“أفكارها التقدمية”.

ع�ى  الناش�طة  مآخ�ذ  وأول 
ضع�ف  الجدي�دة  الس�لطات 
يف  النس�ائية  املش�اركة 
الحكومة، وذلك عى الرغم من 
تعين عبد الله حمدوك، رئيس 
الوزراء ال�ذي توىل منصبه قبل 
س�تة أش�هر، أربع وزي�رات يف 
حكومت�ه التي تضم 17 وزيرا، 
بينهن اس�ماء محمد عبد الله، 
أول وزي�رة للخارجية يف تاريخ 

البالد.
الحكوم�ة  رئي�س  كم�ا ع�ن 
نعمات محمد عبد الله رئيس�ة 
للسلطة القضائية لتكون بذلك 
أول ام�رأة تتوىل ه�ذا املنصب، 
علما أن مجلس الس�يادة الذي 
مه�ام  الحكوم�ة  م�ع  يت�وىل 
عض�وا   11 ويض�م  الترشي�ع 
هم خمس�ة عس�كرين وستة 

مدنين، يضم امرأتن.
وتعه�د حم�دوك عند تش�كيل 
حكومته تحس�ن أوضاع املرأة 
االقتصادية  الصعوب�ات  رغ�م 
الت�ي تش�هدها  واالجتماعي�ة 
الب�الد. وتق�ول ب�در الدين إن 
“تمثيلنا يف الحكومة ليس أكثر 
من 22 % وحتى هذا التمثيل لم 
يكن برىض الجماعات النسوية 
املعارضة”. وتش�ر إىل أنه “لو 
صار عدد النس�اء يف الحكومة 
أكرب، لكان سمح بوجود نساء 

مهتمات بقضايا املرأة بصورة 
أكرب”.

– قوانن تمييزية سارية –
وبعدم�ا طبع�ت عهد البش�ر 
الذي استمر ثالثن عاما قوانن 
“تكرس التمييز ضد النس�اء”، 
يف  الجدي�دة  الحكوم�ة  الغ�ت 
ترشي�ن الثاني/نوفمرب 2019 
قانون�ا يعرف بقان�ون النظام 
الع�ام واآلداب العامة كان يحد 

من حرية املرأة وحقوقها.
وس�مح ه�ذا القان�ون يف عهد 
البشر بجلد العديد من النساء 
أو سجنهّن لشتى األسباب مثل 
أو  ارت�داء مالبس “فاضح�ة” 

استهالك الكحول.
غر أن قوان�ن أخرى مجحفة 
ويف  س�ارية،  ت�زال  ال  للم�رأة 
األح�وال  قان�ون  طليعته�ا 
العائد  للمس�لمن  الش�خصية 
إىل الع�ام 1991 والذي يختص 
إىل  إضاف�ة  األرسة،  بقضاي�ا 
املادتن 152 و153 من القانون 
ب�”الزي  املتعلقت�ن  الجنائ�ي 
أي  تص�در  ول�م  الفاض�ح”، 

ترشيعات جديدة لحمايتهن.
وتبدي بدر الدين أس�فها لعدم 
وج�ود قانون يج�رّم التحرش 
الجن�ي، علم�ا أن النص�وص 
القانونية ترتك للقايض الحرية 
ليق�رر إن كانت امرأة تعرضت 

يمك�ن  م�ا  ال،  أم  لالغتص�اب 
الح�االت  بع�ض  يف  يق�ود  أن 
إىل مالحق�ة ضحاي�ا تعدي�ات 

جنسية بتهمة الزنى.
– قانون موضع تنديد –

وتعليق�ا ع�ى قان�ون األحوال 
الش�خصية للمس�لمن، تقول 
النسائية  والناش�طة  املحامية 
ال�زي  مرتدي�ة  عتي�ق  انع�ام 
السوداني التقليدي األبيض إنه 
“س�بب معاناة آالف النساء يف 

كل السودان”.
وتش�ر عتي�ق إىل ان القان�ون 
يجي�ز زواج الق�ارصات، كم�ا 
يش�رتط الويل لل�زواج بدون أن 

يشرتط رضا املرأة.
وتؤك�د أن “تعديل ه�ذا النص 
القي�ام  ويمك�ن  عاج�ل  أم�ر 
بذل�ك ب�دون املس�اس بمبادئ 
الرشيع�ة”. كم�ا تلف�ت إىل أن 
م�ن  و153   152 “املادت�ن 
تتحدثان عن  الجنائي  القانون 
الزي الفاضح ب�دون ان تعرّف 
ما ه�و وترتكه لتقدي�ر الجهة 
القان�ون”. وتقول  التي تطبق 
من جه�ة أخ�رى إن “املحاكم 
الرشعي�ة ال تع�رتف حتى االن 
الن�ووي يف  الحم�ض  بتحلي�ل 
تحديد النس�ب رغم ان املحاكم 
الس�ودانية االخ�رى تأخ�ذ به 
ال�دول  اغل�ب  ان  اىل  اضاف�ة 

االس�المية تاخذ ب�ه”، معتربة 
أن موق�ف املحاك�م الرشعي�ة 
الس�ودانين  للعدي�د من  يتيح 
عدم االع�رتاف بأوالدهم، وهذا 

ما يزيد من معاناة النساء.
وتندد عتيق كذلك بالتمييز بحق 
السفر  النس�اء بموجب الئحة 
اىل الخارج الت�ي تطبقها ادارة 
والهجرة،  والجنسية  الجوازات 
موضح�ة “إن كنت مس�افرة، 
ع�ّل ان آتي بموافق�ة مكتوبة 
م�ن ويل أم�ري، وه�ذا الويل قد 
يكون أخي األصغر الذي ربيته 
او ابن�ي حت�ى”، مضيف�ة أن 
اصطح�اب  ارادت  اذا  “امل�رأة 
ابنه�ا او ابنتها اىل خارج البالد 
ال ب�د م�ن ان تح�ر موافقة 
مكتوب�ة م�ن والده�ا حتى لو 
كان ه�ذا الوال�د ال عالق�ة ل�ه 
بارست�ه”. وتضي�ف “ال بد من 
وأعتق�د  حاس�مة  إج�راءات 
والحكوم�ة  الع�دل  وزي�ر  أن 
متفهم�ان لقضي�ة امل�رأة وانا 
متفائلة باننا نس�تطيع القيام 
بخطوات يف االتجاه الصحيح”.
م�ن جهته�ا تق�ول الناش�طة 
منال عبد الحلي�م إن “القضية 
النس�وية اولوي�ة” مس�تغربة 
“خروج أص�وات بينها أصوات 
نس�ائية تق�ول إن ه�ذا لي�س 

وقته”.

أردوغان يطوق اليونان مبهاجرين من أفغانستان وباكستان وإفريقيا

السودانيات يشكني من البطء يف حتقيق مطالبهن

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن البنتاغون مقتل جندين أمريكين اثنن بنران 
معادية خالل تنفيذ مهمة مشرتكة مع قوات األمن 

العراقية ضد تنظيم “داعش” شمال العراق.
وأف�ادت قي�ادة الق�وات املش�رتكة لعملي�ة “العزم 
الصلب”، التي ينفذها التحالف الدويل ضد “داعش” 
بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة، يف بي�ان، نرشت�ه امس 
االثن�ن: “قت�ل اثنان من أف�راد الخدم�ة األمريكية 
عى أيدي قوات العدو أثناء تقديم املشورة ومرافقة 
قوات األمن العراقية خالل مهمة للقضاء عى معقل 
داع�ش اإلرهابي يف منطقة جبلية يف ش�مال العراق 

يوم 8 مارس”.
وأض�اف البي�ان “أن�ه لم يتم الكش�ف عن اس�مي 
الجندي�ن القتيلن إىل حن إش�عار أقربائهما وفقا 
لسياس�ة وزارة الدف�اع األمريكي�ة، دون ذك�ر أي 

تفاصيل أخرى حول الحادث”.
وتق�ود الواليات املتحدة، منذ العام 2014 ، التحالف 

الدويل ضد “داعش” والذي نفذ عمليات ضد التنظيم 
يف الع�راق بدع�وة الحكوم�ة املحلي�ة ويف األرايض 
السورية دون موافقة سلطات البالد، حيث تعاونت 

مع “قوات سوريا الديمقراطية”.
ويف ي�وم 9 ديس�مرب 2017 أعل�ن رئي�س ال�وزراء 
العراق�ي الس�ابق، حي�در العب�ادي، الن�رص ع�ى 
“داعش” يف أرايض بالده كافة، حيث شارك يف القتال 

ضده القوات الحكومية والحش�د الش�عبي والحشد 
العش�ائري و”البيش�مركة” الكردية، باإلضافة إىل 
التحال�ف ال�دويل، إال أن العملي�ات العس�كرية ضد 

“الخاليا النائمة” للتنظيم ال تزال مستمرة.
وكان الربمل�ان العراق�ي، ق�د صوّت، ي�وم 5 كانون 
الثاني/يناي�ر امل�ايض، بإل�زام الحكوم�ة بإخ�راج 
الق�وات األجنبية م�ن البالد وإلغ�اء االتفاق األمني 
مع الواليات املتحدة، وكذلك طلب مساعدة التحالف 

الدويل بقيادة واشنطن يف محاربة اإلرهاب.
وج�اء قرار الربمل�ان العراق�ي عى خلفي�ة تصاعد 
التوت�ر بن واش�نطن وطه�ران عقب إع�الن وزارة 
الدفاع األمريكية )البنتاغون(، فجر ال�3 من الشهر 
املايض، تنفيذ رضبة جوية بالقرب من مطار بغداد 
الدويل، أس�فرت عن اغتيال قائد فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، باإلضافة 
إىل نائ�ب رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي أبو مهدي 

املهندس، وآخرين.

البنتاغييون: مقتل جنديني أمريكيييني خالل مهمة ضد 
“داعش” يف العراق
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بغداد/ الزوراء:
وجه�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
ام�س االثن�ن، دوائرها يف بغ�داد واملحافظات 
كاف�ة باعتم�اد النظ�ام االلكرتون�ي النج�از 
املعام�ات. م�ن جهة اخ�رى، أص�درت وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعية، ام�س، تنويها 

حول صفحات وهمية تدعي ارتباطها بها.
وق�ال وزي�ر العم�ل، باس�م عب�د الزم�ان، يف 
ترصيح أوردت�ه صحيفة “الصباح” ، واطلعت 
عليه »الزوراء«: انه “ت�م توجيه دوائر الوزارة 
يف املحافظ�ات كاف�ة برضورة اعتم�اد النظام 
االلكرتوني من اجل انجاز معامات املواطنن، 
فضا ع�ن اعتم�اده يف العم�ل االداري لدوائر 

الوزارة وهيئاتها«.
وأوض�ح عبد الزم�ان ان�ه “تم توجي�ه املركز 
الوطن�ي للصح�ة والس�امة املهني�ة ومرك�ز 
تكنولوجي�ا املعلومات برضورة العمل بالنظام 
املواطن�ن  االلكرتون�ي بم�ا يضم�ن س�امة 

املراجعن للوزارة والعاملن عىل حد س�واء من 
انتقال فريوس )كورونا(«.

وأضاف عبد الزم�ان أن “العمل بدوائر الوزارة 
س�يتم عىل وفق رؤية مهنية تضمن الس�امة 

للجميع م�ن خال اعتماد النظ�ام االلكرتوني 
الخ�اص بانجاز معام�ات املواطن�ن، واعداد 
اس�تمارات الكرتونية خاصة لهذا الغرض، عىل 
ان يتم اعتم�اده ضمن املراجعات اليومية عرب 

برامجيات حديثة اعدت بهذا الصدد”.  
من جهة اخرى، أصدرت وزارة العمل والشؤون 
االجتماعي�ة، ام�س، تنويه�ا ح�ول صفحات 

وهمية تدعي ارتباطها بها.
وذكر بيان للوزارة، تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
إن »وزارة العمل والشؤون االجتماعية رصدت 
العديد من صفحات التواصل االجتماعي تنتحل 
اسمها وصفتها توهم املواطنن بأنها صفحات 
رس�مية والت�ي تدع�ي م�ن خاله�ا ارتباطها 
بالوزارة وتقوم بن�ر املعلومات واالخبار عرب 

موقع )الفيسبوك(«.
وأك�د أن »وزارة العم�ل تنف�ي عائدي�ة ه�ذه 
الصفح�ات له�ا، وتدع�و املواطن�ن اىل تلق�ي 
االخب�ار واملعلوم�ات م�ن مصادره�ا املعتمدة 
وصفحاته�ا  االلكرتون�ي  بموقعه�ا  املتمثل�ة 
الرس�مية ع�رب مواق�ع التواص�ل االجتماعي، 
وتؤكد أنها ستقوم باإلجراءات القانونية تجاه 

كل من ينتحل اسمها، لذا اقتىض التنويه«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن جه�از مكافحة اإلرهاب، امس 
االثنن، تنفيذ انزال جوي عىل اهداف 
مهم�ة لبقاي�ا “داع�ش” يف جب�ال 
مكحول ضمن قاطع عمليات صاح 

الدين.
وقال الجهاز يف بيان تلقت »الزوراء« 

نس�خة منه، إن�ه “وفق�اً ملعلومات 
اس�تخبارية، نف�ذ أبط�ال العمليات 
الخاصة يف جه�از مكافحة اإلرهاب 
عملي�ات إنزال عىل أهداف مهمة من 
بقايا عصابات داع�ش االرهابية، يف 
جب�ال مكحول ضمن قاطع عمليات 

صاح الدين«.

واعلنت خلية اإلع�ام األمني، امس، 
مقت�ل 25 ارهابي�ا وتدم�ري تس�عة 
انف�اق يف مخم�ور. وقال�ت الخلي�ة 
يف بيانه�ا: ان »الرج�ال االبط�ال يف 
جهاز مكافحة االرهاب مس�تمرون 
يف تعق�ب فل�ول عصاب�ات داع�ش 
االرهابي أينما فروا، حيث ال تمنعهم 

ع�ن ه�ذه املاحق�ة جب�ال او تال 
صحارى او وديان«.

واضاف انه »بعد العمليات الناجحة 
يف منطق�ة الخانوكة بت�ال حمرين 
يس�تمر ابط�ال الجه�از يف ماحقة 
عصاب�ات داع�ش االرهاب�ي، نفذت 
قوة م�ن ابطال الجهاز وبالتنس�يق 

مع ط�ريان التحالف ال�دويل، عملية 
ان�زال ج�وي يف منطق�ة جب�ال قرة 

جوغ جنوب قضاء مخمور«. 
اس�فرت  »االش�تباكات  ان  واك�دت 
العملي�ة ع�ن مقت�ل )25( إرهابي�اً 
ع�ن  فض�ا  انف�اق،   )٩( وتدم�ري 

معسكر للتدريب«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت دائرة عقارات الدولة، امس االثنن، 

توفري خمس�ة ماين قطعة ارض سكنية 

ستوزع بن املواطنن يف بغداد ومحافظات 

الباد كاف�ة ضمن مبادرة الس�كن املعلنة 

من رئاسة الوزراء، مؤكدة احالة هذا امللف 

ع�ىل وزارة االعم�ار واالس�كان والبلديات 

العامة من اجل استكمال مخططاتها بغية 

املبارشة بعملية توزيعها بأرسع وقت.

وقال مدي�ر الدائرة التابعة ل�وزارة املالية، 

احمد الربيعي، يف ترصيح اوردته صحيفة 

علي�ه  واطلع�ت  الرس�مية،  “الصب�اح” 

»الزوراء«: إن دائرته “قامت وفقا للربنامج 

الحكومي املرسوم من قبل رئيس الوزراء، 

ومنذ الع�ام املايض، بتهيئة جميع االرايض 

الازم�ة لتوزيعها بن الرائح املش�مولة 

بقرار مجلس ال�وزراء، اخذت عىل عاتقها 

السري باتجاهن، االول فرز جميع العقارات 

التابعة لوزارة املالية، إذ تمت زيارة جميع 

املحافظات يف وسط الباد وجنوبها«.

وأض�اف الربيع�ي أن “االعمال س�ائرة يف 

محافظت�ي االنب�ار ودي�اىل به�ذا االتجاه، 

وبصدد فرز تلك االرايض، إذ تم اس�تحصال 

موافق�ة وزي�ر املالي�ة وحس�ب التوجي�ه 

»االتف�اق م�ع  املب�ارش«. مفصح�ا ع�ن 

املحافظ�ن من اجل فرز االرايض والتوزيع 

بن الرائح املش�مولة بهذه املبادرة«.

وتاب�ع أن “الدائرة تحركت ايض�ا باتجاه 

الكش�ف عىل العقارات املشمولة بالقانون 

80 واحال�ة االف الدونم�ات الت�ي ادخلت 

ضم�ن التصميم االس�اس للدوائ�ر البلدية 

الت�ي تم�ت احالته�ا ع�ىل وزارة االعم�ار 

واالسكان من اجل فرزها، وبناء مجمعات 

س�كنية واطئة الكلفة، وتك�ون مخدومة 

بش�كل كام�ل م�ن قب�ل ال�وزارة لغرض 

شمولها ايضا بمبادرة السكن«.

واك�د ان دائرت�ه “هي�أت يف بغ�داد ارايض 

شاسعة لهذا الغرض يف مناطق: الحسينية 

والنه�روان واب�و غريب، وت�م تحويلها اىل 

االس�كان والبلدي�ات وف�ق القان�ون م�ن 

اجل بن�اء وحدات س�كنية«. مفصحا عن 

»ان حج�م قط�ع االرايض التي ت�م فرزها 

لجمي�ع  يكف�ي  للمب�ادرة  وتخصيصه�ا 

خمس�ة  اعداده�ا  وتتج�اوز  العراقي�ن 

ماين«.

واش�ار مدير دائرة عق�ارات الدولة اىل انه 

“ت�م فرز اراض شاس�عة وكب�رية، ضاربا 

املثل بمحافظ�ة الديوانية التي فرزت فيها 

اراض تكف�ي لبن�اء محافظ�ة جدي�دة”. 

“بغ�داد  ان  اىل  الش�أن نفس�ه  يف  مش�ريا 

الدوان�م يف منطقت�ي  ش�هدت ف�رز االف 

الحس�ينية ومعس�كر ط�ارق يف ابو غريب 

ومنطق�ة النهروان، إذ تم نقله�ا اىل وزارة 

االسكان والبلديات من اجل بناء مجمعات 

س�كنية، اضافة اىل ذلك فإن هذه املناطق 

من العاصمة شهدت فرز االرايض ليتسنى 

توزيعها بن املواطنن«.

وذك�ر ان “قط�ع االرايض التي ت�م فرزها 

بواقع 200 مرت مربع لذوي الدخل املحدود 

واملش�مولن بالرعاي�ة االجتماعية، و300 

مرت مربع والتي س�تباع للمواطنن بسعر 

75 ال�ف دين�ار للم�رت تس�تحصل كأجور 

خدمات من اجل ايصاله�ا، اضافة اىل فرز 

قط�ع بمس�احة 400 م�رت مرب�ع والت�ي 

س�تباع اىل املواطنن بالسعر السائد يف تلك 

املناط�ق مل�ن يرغب بذلك، اضاف�ة اىل ذوي 

الدخل امليس�ور”. مؤكدا يف الش�أن نفسه 

ان دائرت�ه “انج�زت مهامه�ا به�ذا امللف، 

واملوضوع حاليا عىل عات�ق وزارة االعمار 

واالس�كان من اجل اس�تكمال املخططات 

بغي�ة املب�ارشة بتوزيعه�ا ب�ن املواطنن 

بأرسع وقت”. 

أصدرت تنويها حول صفحات وهمية تدعي ارتباطها بها

مقتل 25 إرهابيا وتدمري تسعة أنفاق يف خممور

العمل توجه دوائرها باعتماد النظام االلكرتوني إلجناز معامالت املراجعني

مكافحة اإلرهاب ينفذ إنزاال جويا على أهداف مهمة لداعش يف جبال مكحول

عقارات الدولة تعلن توفري 5 ماليني قطعة أرض لتوزيعها بني املواطنني

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن، امس االثن�ن، البدء بتعقيم مخيم�ات الجدعة، 
واقام�ة حم�ات توعوية ب�ن النازحن للوقاية م�ن فايروس كورون�ا يف املخيمات 

التابعة ملحافظة نينوى.
وق�ال مس�ؤول فرع ال�وزارة يف محافظة نين�وى، خالد عبد الكري�م، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه، إن »الفريق امليداني التابع للفرع، وبالتنس�يق والتعاون مع 
وزارة الصحة، بارش، ام�س، تعقيم مخيمات الجدعة جنوبي املوصل من فايروس،  
covid_1٩ اضاف�ة اىل البدء بحمات توعوية للنازحن داخل املخيمات بالتعاون مع 
منظمة )  RNVDO (  للوقاية من الفايروس وتوجيه الجهات املسؤولة عن بوابات 
املخيم�ات ملنع الزيارات من خارج املخيمات بش�كل مؤقت كإجراء وقائي للحفاظ 

عىل سامة االرس النازحة«.
واض�اف عبد الكريم ان »فرق الوزارة امليدانية يف مخيمات حمام العليل والس�امية 
وجب�ل س�نجار، بالتنس�يق مع الهيئ�ة الطبية الدولي�ة ومنظم�ة pui ، عملت عىل 
تثقي�ف املجتمع داخل املخيمات بطرق الوقاية م�ن فايروس كورونا للحيلولة دون 

انتشاره«.

بغداد/ الزوراء:
دعا جهاز االم�ن الوطني، ام�س االثنن، 
املواطنن ووس�ائل االعام إىل توخي الدقة 
بف�ريوس  املتعلق�ة  األخب�ار  إس�تقاء  يف 
كورون�ا، فيما ح�ذر مطلقي الش�ائعات 
ومروجي األخب�ار الكاذب�ة بتقديمهم اىل 

القضاء.
وق�ال الجه�از يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة من�ه ان »ع�ىل وس�ائل اإلع�ام 
ومنص�ات التواص�ل االجتماعي اس�تقاء 
األخب�ار املتعلق�ة ب ف�ريوس كورون�ا من 

مصادره�ا الرس�مية«. داعي�ا اىل »توخي 
الدق�ة والح�ذر يف التعامل م�ع مثل هذه 
االخبار واالبتع�اد عن اإلحصاءات املضللة 
التي تهدف اىل خلق فوىض يس�تفيد منها 
اصحاب النف�وس الضعيفة لزرع الخوف 

والهلع يف نفوس املواطنن«. 
واك�د الجه�از »ع�ىل رضورة التعاون مع 
املاكات املختص�ة وااللتزام باالرش�ادات 
الصحية للحيلولة دون انتشار الفريوس«. 
مح�ذرا »مطلق�ي الش�ائعات ومروج�ي 

األخبار الكاذبة بتقديمهم اىل القضاء«.

بغداد/ الزوراء:
افتت�ح وزير اإلعمار يف حكومة ترصيف األعمال بنك�ن ريكاني، امس االثنن، مروع 

تأهيل جرس »تحويلة سامراء« ومقرتباته بمحافظة صاح الدين.
وق�ال املكت�ب اإلعامي للوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه، إن »وزير اإلعمار 
واإلس�كان والبلدي�ات واألش�غال العامة، بنك�ن ريكاني، افتتح م�روع تأهيل جرس 

تحويلة سامراء ومقرتباته بمحافظة صاح الدين بطول كيل يبلغ نحو 2500مرت«.
ونق�ل البيان عن ريكان�ي قوله إن »هذا املروع ُنفذ ضمن ق�رض البنك الدويل الطارئ 
للمناط�ق املت�رضرة من اإلرهاب، وبكلفة إجمالية تبلغ نح�و ٩ ماين دوالر«. مبيناً أن 
»الجرس ُنفذ بإرشاف دائرة الطرق والجس�ور التابعة لل�وزارة، ويعد الجرس الرابط بن 

املحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية عرب مدينة سامراء«.

اهلجرة تبدأ تعقيم املخيمات من 
فريوس »كورونا« يف نينوى

األمن الوطين يدعو لتوخي الدقة يف 
إستقاء األخبار املتعلقة بـ«كورونا«

اإلعمار تفتتح مشروع تأهيل جسر 
»حتويلة سامراء«

بغداد/ الزوراء:

كش�فت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة 

ن ماكاتها  االتحادية، امس االثنن، عن تمكُّ

يف محافظ�ة صاح الدين م�ن تنفيذ عملية 

ضبط بحق مدي�ر محطة وق�ود حكومية، 

بعد أن ثبت وجود فروقات بالقياس يف عدد 

من املضخات يف املحطة.

وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« 

نس�خة منه، إن “فريقاً ميدانياً من ماكات 

مكت�ب تحقيق صاح الدي�ن التابع للهيئة، 

انتقل إىل محطة تكريت القديمة الحكومية، 

وق�ام بضبط مدي�ر املحط�ة بع�د أن تبننَّ 

وجود فروقات خارج املس�موح يف عدد من 

املضخات يف املحط�ة«. موضحة »أن وحدة 

القياس واملعايرة املرك�زي يف رشكة توزيع 

املنتجات النفطية – فرع صاح الدين أثبتت 

وج�ود الفروقات بعد قيامه�ا ب�� )تكييل( 

املضخات يف املحطة«.

�يم محرض  وأض�اف البي�ان أن�ه “ت�م تنظنَّ

ضبٍط أصويل باملرُبزات املضبوطة يف العملية 

�ت؛ بن�اًء ع�ىل مذك�رة قضائي�ة،  الت�ي تمنَّ

وعرضه�ا بصحبة املُتنَّهم عىل الس�يد قايض 

ة  محكم�ة تحقي�ق ص�اح الدي�ن املُختصنَّ

بقضاي�ا النزاه�ة، الذي ق�رنَّر توقيف املتهم 

وفق�اً ألح�كام امل�ادة )33٩(  م�ن قان�ون 

العقوبات”. 

بغداد/ الزوراء:
تفتت�ح محافظة بغ�داد نهاية االس�بوع الحايل، 
مجرس ساحة سلمان باك يف قضاء املدائن للتقليل 
من االزدحام املروري، وتحقيق انسيابية بالحركة 

يف الطريق املؤدي اىل منطقة س�لمان باك.
وقال محافظ بغ�داد، محمد جابر العطا، يف بيان 
اطلعت عليه »الزوراء«: إن “املحافظة نفذت منذ 
اعوام عدة مروعا لتأهيل مجرس ساحة سلمان 
ب�اك يف قضاء املدائن بع�د تعرضه للتخريب جراء 
س�يارات الحم�ل الكب�رية”. مبين�اً ان “املروع 
واجهته اش�كاالت ادارية وفني�ة ومالية عدة، ما 
ادى اىل تأخر تنفيذه، بيد ان املحافظة نسقت مع 
جمي�ع الجهات ذات العاقة م�ن اجل حل جميع 

تلك اإلشكاالت«.
وأض�اف العط�ا ان “مروع مج�رس املدائن من 
املش�اريع املهمة كونه يربط مف�رتق الطرق بن 
املدائ�ن والطريق املتج�ه اىل الجنوب واملحافظات 
الجنوبي�ة م�ن واس�ط اىل البرصة”. الفت�ا اىل ان 
“االج�راءات الت�ي اتخذتها املحافظة أس�همت يف 
حل االش�كاالت ك�ون تأخر انجازه س�ّبب ارباكا 
كبريا يف انس�يابية الحركة للعج�ات واملركبات«. 
مؤك�دا »ان امل�روع س�يفتتح نهاية االس�بوع 

الحايل«.
واوض�ح العط�ا ان “اعمال املجرس ش�ملت رفع 
االسفلت املترضر من الش�ارع وتأهيل املقرتبات 
واكس�اء مس�احة تتجاوز 1500 م�رت مربع، اىل 

جانب رف�ع االجزاء املترضرة من الجرس”. منبها 
ع�ىل أن “الرضر ال�ذي اصاب الج�رس كان جراء 
مرور االحم�ال الزائدة للمركب�ات الطويلة عليه، 
بي�د ان مديري�ة امل�رور العامة، وبالتنس�يق مع 
املحافظ�ة، ح�ددت اوقات مرور املركب�ات عليه، 

ملنع حدوث تخسفات عليه«.
ونوه ان “املحافظة، وبعد افتتاحه، ستبدأ بحملة 
لتطوير وتأهيل املقرتبات الخاصة بالجرس، فضا 
ع�ن القيام بحملة اكس�اء، الس�يما ان املحافظة 
تنف�ذ اآلن هذه الحملة يف عدد من مناطق اطراف 
العاصم�ة، من ضمنها اكس�اء وتطوير الش�ارع 

امل�ؤدي اىل املدائن باالعتماد ع�ىل ماكاتها الفنية 
والهندسية للمحافظة«.

واوض�ح محافظ بغ�داد ان “اعم�ال الكونكريت 
والص�ب ش�ملت الج�رس البالغ طول�ه 117 مرتاً 
وبعرض س�بعة امت�ار، إذ تمت تهيئت�ه بطريقة 
تمكن املركب�ات ذات الحموالت الكبرية من املرور 
م�ن دون ح�دوث اي ارضار”. مؤكدا أن “املرحلة 
املقبلة ستش�هد انه�اء الزخم املروري يف س�احة 
سلمان باك، وتحقيق انسيابية لحركة السيارات 
الصغ�رية، اىل جانب تس�هيل حركة نقل البضائع 

واملسافرين بن بغداد واملحافظات الجنوبية”. 

بغداد/ الزوراء:
صّدقت محكمة التحقيق املركزية يف رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف بغداد الرصافة االتحادية، 
ام�س االثن�ن، اق�وال اربع�ة متهم�ن ع�ن 
جريمة ابتزاز صاحب مول زيونة، اضافة اىل 
مواطنن ميسوري الحال واجبارهم عىل دفع 

مبالغ مالية لهم.
وق�ال مجلس القض�اء االعىل يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نس�خة من�ه إن »املتهمن االربعة 
صدق�ت اقوالهم م�ن قبل الق�ايض املختص 
بعدم�ا اعرتفوا بأنهم كانوا يدعون انتماءهم 
اىل هيئ�ة الحش�د الش�عبي، وان املبالغ التي 
تجمع توزع كتربعات لعوائل ش�هداء الحشد 
العس�كرية  العملي�ات  دع�م  واىل  الش�عبي 
ك�راء امل�واد الغذائي�ة وغريه�ا، ويف ح�ال 

عدم موافقته�م يتم اس�تهدافهم عن طريق 
التهديد بالقتل او اس�تهداف محل عملهم او 

منازلهم«. 
وأضاف أن »عملية القاء القبض عىل املتهمن 
تم�ت م�ن قب�ل مديرية ام�ن هيئة الحش�د 
الشعبي عن طريق شكوى تقدم بها املشتكي 
)صاحب م�ول زيونة( بعدما طلبوا منه دفع 
خمس�ة ماي�ن دينار ش�هرياً لدع�م عوائل 
الشهداء والجرحى«. مشريا إىل أنه »بعد فرتة 
حصل خاف مع صاحب املول، مطالبن منه 
دفع مبلغ ثاثة مليارات دينار، ويف حالة عدم 

الدفع سيتم استهداف املول وحرقه«.
وتاب�ع أن »املحكم�ة صدقت اقواله�م وفقا 
ألحكام املادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت مديرية امل�وارد املائية يف محافظ�ة دياىل، امس 
االثن�ن، ان خزينه�ا املائ�ي زاد بمق�دار 100 مليون م 
بس�بب الس�يول واالمطار.وقال مدير امل�وارد املائية يف 
دي�اىل، مهن�د املعم�وري، يف حديث صحف�ي ان” خزين 
س�دود دياىل الخمس�ة والتي ابرزها حمرين زاد بمقدار 
100 ملي�ون م مكعب بس�بب الس�يول واالمطار خال 
املوس�م الش�توي، وه�ي كمي�ة مح�دودة جدا قياس�ا 
باالرقام التي س�جلت العام املايض والتي كانت مرتفعة 
جدا واسهمت يف امتاء كل السدود«.واضاف املعموري” 
لدين�ا تف�اؤل بزيادة الخزي�ن بمعدالت اكرب يف ش�هري 
اذار ونيسان مع خال االمطار وذوبان الثلوج يف منابع 
االنهر التي تمر بدياىل«. مؤكدا »ان الخزين املائي املتوفر 
حاليا يف املحافظ�ة جيدا، ولدينا فراغ�ات خزنية كبرية 

قادرة عىل استيعاب اي مموجات سيول قادمة«.

النزاهة تضبط مدير حمطة 
وقود حكومية يف صالح الدين 

بعد تالعبه بقياس املضخات

حمافظة بغداد: نهاية األسبوع احلالي سيشهد افتتاح جمسر ساحة سلمان باك

استئناف الرصافة تصّدق أقوال أربعة 
متهمني بالتهديد واالبتزاز 

دياىل تعلن زيادة خزينها 
املائي بسبب السيول واألمطار
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليها )عذراء عارف مجيل(

م/تبليغ

اقاَم املدعي )عيل س�ام جلب( الدع�وى الرعية املرقمة اعاه والتي 

يطل�ب  فيه�ا تصديق طاق رجع�ي وبالنظر ملجهولي�ة محل اقامتك 

حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 

يوميت�ن بالحض�ور امام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املوافق 

2020/3/15 الس�اعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او ارسال 

من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً ووفقاً للقانون.

القايض

مرتىض سليم خصاف
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خبري نفطي يرجح استمرار اخنفاض أسعار النفط العاملية

أغلق قاعة املستثمرين لغاية 21 آذار بسبب “كورونا”

أكدت حتقيق إيرادات جتاوزت مليار دينار شهريًا

الدوالر يشهد استقرارا يف البورصة 
احمللية

الرافدين يطلق وجبة جديدة من 
سلف 25 مليون دينار للموظفني  

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:
ال�دوالر  رصف  اس�عار  اس�تقرت 
ببورصة الكفاح واالسواق املحلية، 
اذار   9( املواف�ق  االثن�ن،  ام�س 

.)2020
وسجلت أس�عار بورصة الكفاح يف 

بغ�داد 120.950 دين�ارا لكل 100 
دوالر. وكانت أسعار البيع والرشاء 
يف مح�ات الصريفة كاآلتي: س�عر 
 121.500 س�جل  ال�دوالر  بي�ع 
دينارا. أما س�عر رشاء الدوالر فبلغ 

120.500 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن م�رف الرافدي�ن، ام�س 
االثنن، عن اط�اق وجبة جديدة 
من س�لفة موظفي دوائر الدولة  
الت�ي ترتواح مابن ) 5 ، 10 ، 15، 
20، 25 ( مليون دينار عن طريق 

بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وق�ال املكت�ب االعامي للمرف 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه، انه “تم رصف دفعة جديدة 
من س�لف موظفي دوائ�ر الدولة 
م�ن  موظ�ف   700 م�ن  ألكث�ر 

الذي�ن تم توط�ن رواتبه�م لدى 
امل�رف، وحصلوا ع�ى البطاقة 

االلكرتونية«.
وأوض�ح البي�ان ان “رصف تل�ك 
الس�لفة ت�م ع�ن طري�ق بصمة 
الزب�ون ث�م اب�اغ املوظ�ف ع�رب 
إرس�اله رس�الة نصي�ة تخط�ره 
بمنح�ه الس�لفة، وذل�ك بع�د ان 
القانونية  استكمل كل اإلجراءات 
ملنح�ه اياها ورصفه�ا عن طريق 
أدوات الدف�ع االلكرتون�ي والت�ي 

تمت تعبئة الرصيد املايل اليها”. 
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بغداد/ الزوراء:
أك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
جمال كوجر، امس االثنن، أن العراق 
مقبل ع�ى كارثة مالي�ة واقتصادية 
النف�ط  أس�عار  هب�وط  اس�تمر  إذا 
املرتب�ط بفايروس كورونا املس�تجد، 
واإلج�راءات الس�عودية األخرية. من 
جهته، رجح الخب�ري النفطي، حمزة 
الجواهري، امس، استمرار انخفاض 
أس�عار النفط العاملية اىل ما دون 20 
دوالرا بعد الهبوط الكبري الذي سجلته 

فجر امس.
وق�ال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية، 
جمال كوجر، امس االثنن، يف تريح 
إقلي�م  يف  »املواطن�ن  إن  صحف�ي: 
كردس�تان وعموم العراق سيدفعون 
ثم�ن ه�ذه الكارث�ة، ألن الحكوم�ة 
تعتمد بدرجة كبرية عى النفط، وهي 
تحت�اج لجلس�ة مكاش�فة لتطم�ن 
الناس بعد انتش�ار الذعر والخوف يف 

صفوفهم«.
وأض�اف أن »هب�وط دوالر واح�د يف 
س�عر برمي�ل النف�ط يعني خس�ارة 
الع�راق قراب�ة املليار ونص�ف املليار 
دين�ار يومي�اً«. مش�رياً إىل أن »األمل 
الوحيد لعدم وقوعنا بأزمة اقتصادية 
ح�ادة أكرب م�ن التي مررن�ا بها عام 
2016، هو اختفاء فايروس كورونا، 

وعودة اسعار النفط لطبيعتها«.
وأك�د أن »الحكوم�ة عليه�ا القي�ام 

بمجموع�ة م�ن الخط�وات، واهمها 
ال�وزارات  يف  النفق�ات  تقلي�ل 
ورضب  املحلي�ة،  والحكوم�ات 
الفاسدين بيد من حديد، وهذه فرصة 
تاريخي�ة ألن الش�عب س�يقف معها 
وكذلك مصارحة الش�عب بالحقيقة، 
ألنه ال يمكن بهذه الظروف املصادقة 

ع�ى التعيين�ات وزي�ادة الروات�ب«. 
بتش�كيل  »اإلرساع  رضورة  مؤك�داً 
الحكوم�ة الجديدة أو إع�ادة تكليف 
رئي�س الوزراء املس�تقيل ع�ادل عبد 

املهدي«.
وش�هدت أس�عار النفط، فجر، امس 
اإلثنن )09 آذار 2020(، هبوطاً حاداً 

تجاوز ال� %20 من أس�عار الس�ائل 
ليوم األمس، بعد أن قررت السعودية 
تخفيض السعر، إثر فشل محادثاتها 

لخفض االنتاج مع روس�يا.
من جهت�ه، رج�ح الخب�ري النفطي، 
االثن�ن،  ام�س  الجواه�ري،  حم�زة 
اس�تمرار انخف�اض أس�عار النف�ط 

العاملي�ة اىل م�ا دون 20 دوالرا بع�د 
الهب�وط الكب�ري ال�ذي س�جلته فجر 
امس، حي�ث وصل س�عر الربميل اىل 
32 دوالرا، مش�ريا إىل أن الهب�وط قد 

يستمر ملدة طويلة.
وقال الجواه�ري يف تريح صحفي 
ان “العراق البلد املنتج للنفط الوحيد 
الذي س�يتأثر اقتصاديا وماليا بشكل 
كبري بس�بب اعتماده فق�ط عى بيع 
النفط ألس�باب ع�دة، منه�ا اهماله 
والزراعي�ة  الصناعي�ة  للقطاع�ات 
النفطي�ة،  والصناع�ات  والخدم�ات 
فض�ا عن ارسافه بمنح مبالغ كبرية 
م�ن الراوت�ب وعدم جدي�ة الحكومة 

بمكافحة ومحاسبة الفاسدين« .
وأضاف ان “أس�عار النفط ستستمر 
وه�ذه  دوالرا،   20 اىل  بالهب�وط 
ستس�بب كارثة اقتصادي�ة كبرية”. 
داعي�ا الحكوم�ة اىل “وض�ع خط�ط 
رسيع�ة وعاجل�ة، منها رفع س�قف 
اإلنتاج والسيطرة الكاملة عى املوارد 
ع�ن  بعي�دا  الخزين�ة  اىل  وايصاله�ا 

الفاسدين«.
بروات�ب  النظ�ر  “إع�ادة  ان  وتاب�ع 
املس�ؤولن الكب�ار، وم�ا دونهم، من 
درج�ات وظيفي�ة خاص�ة وروات�ب 
الهيئ�ات العالي�ة وضب�اط الجي�ش 
والداخلية  يف الدولة”. مؤكدا ان “ازمة 
انهيار األس�عار ليس�ت ازمة مؤقتة، 

حيث انها ستستمر لوقت طويل”. 

املالية النيابية حتذر من »كارثة اقتصادية« مقبلة على العراق

بغداد/ الزوراء:
أغلق س�وق العراق ل�أوراق املالية، امس 
االثنن، منخفضا بنس�بة )%1.41( عن 
الجلسة الس�ابقة. من جهة اخرى، اعلن 
الس�وق، امس، اغاق قاعة املس�تثمرين 

لغاية 21 اذار ملنع تفيش أي فايروس.
 وج�اءت م�ؤرشات تداول س�وق العراق 
ل�أوراق املالي�ة لي�وم امس ع�ى النحو 
اآلت�ي: بلغ ع�دد ال�رشكات املدرجة 103 
رشكة، وبلغ عدد ال�رشكات املتداولة 33 
رشكة، بينم�ا بلغ عدد االس�هم املتداولة 
)1.044.715.949( سهما، وبلغت قيمة 

االسهم )932.486.049( دينارا.

واغلق مؤرش االس�عارISX 60  يف جلسة 
ام�س ع�ى )457.19( نقط�ة منخفضا 
بنس�بة )%1.41( عن اغاقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )463.73( نقطة.
وتم ت�داول اس�هم )33( رشكة من اصل 
)103( رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد ال�رشكات املتوقفة بق�رار من هيئة 
االوراق املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )24( رشكة .
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غري العراقين يف السوق النظامي )225( 
ملي�ون س�هم بقيم�ة بلغ�ت )66.250( 
مليون دينار من خال تنفيذ )9( صفقات 

عى اسهم رشكة واحدة.  
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن 
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف الس�وق 
النظامي )43,310( مليون س�هم بقيمة 
بلغت )142,396( مليون دينار من خال 

تنفيذ )90( صفقة عى اسهم رشكتن .
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من املستثمرين 
غري العراقي�ن يف الس�وق الثاني )760( 
الف س�هم بقيمة بلغت )1,824( مليون 
دين�ار من خال تنفي�ذ 10 صفقات عى 
اس�هم رشك�ة واح�دة.  يذكر أن س�وق 
الع�راق ل�أوراق املالية اس�تخدم أنظمة 
التداول االلكرتون�ي واإليداع املركزي منذ 

عام 2009، ويسعى إلطاق نظام التداول 
وينظ�م  للمس�تثمرين،  االنرتن�ت  ع�رب 
خمس جلس�ات تداول أسبوعياً من األحد 
إىل الخمي�س, وم�درج في�ه 102 رشك�ة 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتأمن 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق. 
م�ن جه�ة اخ�رى، اعل�ن س�وق العراق 
ل�اوراق املالي�ة، ام�س ، اغ�اق قاع�ة 
املس�تثمرين لغاية 21 اذار ملنع تفيش أي 

فايروس.
وق�ال الس�وق يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« 
نس�خة منه، إنه »امتثاال لق�رارات خلية 

االزم�ة، ومن اجل التع�اون يف منع تفيش 
اي فاي�روس او م�رض، وبن�اًء عى قرار 
مجلس املحافظن يف الس�وق، فإنه تقرر 
غل�ق قاعة املس�تثمرين فق�ط لغاية 21 
اذار 2020 او اي موعد الحق تقرره خلية 

االزمة حفاظا عى صحة الجميع ».
واض�اف ان »جلس�ات التداول مس�تمرة 
م�ن خال ش�بكة الت�داول ع�ن ُبعد عرب 
املنظومة االلكرتونية من مقرات رشكات 
الوس�اطة املرخص�ة البال�غ عدده�ا 42 
رشكة وس�اطة«. مبينا انه »يقوم بشكل 
دوري بتعقي�م القاعات واالقس�ام يوميا 

لضمان اكرب درجة من النظافة«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت الرشكة العامة للصناع�ات التعدينية، 
ام�س االثنن، ع�ن خطة الفتت�اح 11 مصنعا 
انتاجيا يف املحافظات، مؤكدة تحقيق ايرادات 
تج�اوزت ملي�ار دين�ار ش�هرياً م�ن تصدير 
منتجاتها االسفلتية. وق�ال مدير عام الرشكة 
التابعة ل�وزارة الصناعة واملعادن، راف�د عب�د 
الجلي�ل جب�ار، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: 
إن “الرشكة تمتلك مصنعاً للمنتجات االنشائية 
ببغداد ينتج انواعاً عدة من االس�فلتيات منها 
الربايم كوت والكات باك وقري االكس�اء املطور 

والربايمر، فضاً عن مصانع اخرى لاسفلتيات 
بمحافظت�ي الب�رة واالنب�ار«. وافص�ح عن 
“خط�ة إلنش�اء 11 مصنع�اً اخ�ر باملحافظات 
لكث�رة الحاجة املحلية لهذه املنتجات فضاً عن 
طلبات التصدير”. منوه�ا بأن “الرشكة تدرس 
حالي�اً ع�دداً م�ن طلب�ات التجهي�ز للمنتجات 
االس�فلتية إليج�اد االلي�ة املناس�بة لتأمينه�ا 
وتعزيز موارد الرشكة، الس�يما انها تتحمل 20 
باملئ�ة من روات�ب موظفيه�ا ووضعت الخطط 
لزيادة هذه النس�بة نهاي�ة 2020”. واكد جبار 
ان رشكته “استوعبت خال العام الحايل بحدود 

1000 ش�خص م�ن الطاقات الش�ابة، وقامت 
بتش�كيل لج�ان لتوزيعهم بن مواق�ع الرشكة 
وتدريبهم، واكس�ابهم الخ�ربة واملهارة الازمة 
لتمكينهم من العمل ومواصلة املسرية للنهوض 

بالرشكة«.
وأض�اف أنها ”نجحت أيضاً بتأمن كامل حاجة 
رشك�ة )هانوا( من أن�واع املنتجات االس�فلتية 
مل�رشوع تأهي�ل وتطوي�ر القاع�دة الجوي�ة يف 
الصوي�رة، بعد ان اثبتت هذه املنتجات فاعليتها 
حج�زت  إذ  العالي�ة،  وجودته�ا  ومواصفاته�ا 

الرشكة الكورية كامل تلك الكميات “. 

للجنس�ية  بلومين�ا  رشك�ة  تواص�ل 
الدائمة تنفيذ اس�رتاتيجيتها  واإلقامة 
ترس�يخ  اىل  ته�دف  الت�ي  التوس�عية 
وجودها بش�كل أك�رب يف املنطقة، عن 
طريق توّس�عها يف مكتبه�ا املوجود يف 
مدين�ة أربيل عاصمة إقليم كردس�تان 
العراق، حي�ث قامت الرشكة باإلنتقال 
اىل مكات�ب جديدة بحج�م أكرب وزيادة 
ع�دد فريقه�ا املك�ّون م�ن مجموع�ة 
م�ن الخ�رباء واملستش�ارين املحرتفن 
الجنس�ية  قط�اع  يف  املتخصص�ن 
واإلقام�ة الدائم�ة، الذين س�يقومون 

ع�ى  والوق�ت  اإلج�راءات  بتس�هيل 
املس�تثمرين ورجال األعم�ال يف مدينة 
أربيل، حيث تس�عى بلومينا اىل توسيع 
نطاق خدماتها والتسهيل عى الراغبن 
يف التوس�ع يف تجارته�م وأعمالهم عرب 
الحصول عى جواز سفر ثاني وجنسية 
ثانية تس�اعدهم يف استكمال اعمالهم 
التجاري�ة ومن دون الحاجة اىل التنازل 

عن جنسيتهم الحالية أو األصلية.
ويف هذه املناس�بة، أّكد الس�يد وس�يم 
داؤود، املؤس�س والرئي�س التنفي�ذي 
لرشك�ة بلومين�ا للجنس�ية واإلقام�ة 

الدائمة أن هذا التوسع للرشكة يف دولة 
الع�راق جاء لتلبية الحاج�ات املتزايدة 
املستثمرين واألفراد يف السوق العراقي، 
والس�اعين اىل الس�فر ح�ول العال�م 
بحرّية وضمان مس�تقبلهم ومستقبل 
أبنائهم, تقدم رشكة بلومينا للجنسية 
جنس�ية  برام�ج  الدائم�ة  واإلقام�ة 
مقابل االستثمار وجواز السفر الثاني 
وتق�دم  الدائم�ة  اإلقام�ة  وخدم�ات 
للعائات واألفراد واملس�تثمرين أفضل 
واإلقام�ة  الجنس�ية  برام�ج  وأرسع 
الدائم�ة املُصممة حس�ب احتياجاتهم 

جميعه�ا  تتمي�ز  والت�ي  الخاص�ة، 
ل�دول  وش�فافة،  سلس�ة  بعملي�ات 
الكاريبي منها س�انت كيتس ونيفيس 
ودوميني�كا وفانواتو وس�انت لوس�يا 
وغرينن�ادا وانتيغ�وا وبرب�ودا وكذل�ك 
لل�دول األوروبي�ة كمالط�ا والربتغ�ال 
واليونان وقربص و تركيا ومونتينغرو 
للوالي�ات  كارد  الجري�ن  وبرنام�ج 
املتح�دة األمريكية. بلومينا للجنس�ية 
واإلقام�ة الدائمة ترس�م االتجاهات يف 
مج�ال حلول الجنس�ية واإلقامة نظراً 
للعاق�ات القوية التي أقامتها الرشكة 

مع الحكومات يف جمي�ع أنحاء العالم 
وهي ُتعترب وكيل تسويق دويل لكل من 
سانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا، 
وهي عض�و فخور يف مجل�س الهجرة 
باالس�تثمار. وبوجود 7 مكاتب عاملية 
يف منطق�ة ال�رشق األوس�ط وش�مال 
أفريقي�ا وأكثر من 15 برنامج مختلف 
للجنس�ية واإلقام�ة، أصبحت الرشكة 
قادرة بشكل أفضل عى تزويد عمائها 
بأكثر الس�ُبل كفاءة وفعالية من حيث 
التكلف�ة نحو مس�تقبل أكث�ر إرشاقاً 

وأكثر عاملية.

املعدن األصفر يرتاجع بفعل 
خماوف تفشي فريوس »كورونا« سوق العراق لألوراق املالية يغلق تداوالته منخفضا

الصناعة تعلن خطة إلفتتاح 11 مصنعا لإلسفلت يف احملافظات

شركة بلومينا للجنسية واإلقامة الدائمة تواصل تنفيذ اسرتاتيجيتها التوسعية وتنتقل إىل مكاتب أكرب يف العراق

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن البنك املرك�زي العراقي، ام�س االثنن، عن 
بيعه أكثر من 219 مليون دوالر، وبمش�اركة 28 
مرفاً. وشهد البنك املركزي العراقي خال مزاده 
لبي�ع ورشاء العم�ات األجنبية، ام�س، ارتفاعا 
طفيف�ا يف مبيعاته لتص�ل إىل 219 مليوناً و564 
آالف دوالر غطاها البنك بس�عر رصف أساس بلغ 

1190 ديناراً لكل دوالر.
وتوزع الطلب بواقع 196 مليوناً و594 آالف دوالر 
لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج عى ش�كل حواالت 
واعتمادات، فيما توزعت البقية الباقية، والبالغة 
22 مليوناً و970 ألف دوالر عى ش�كل بيع نقدي 
غطاه�ا البن�ك بالكامل بس�عر رصف بلغ 1190 
ديناراً ل�كل دوالر واحد. وس�جل اجمايل املبيعات 

الكلية 219.564.128 مليون دوالر.
فيما لم تتقدم أي من املصارف البالغة 28 مرفاً 

يف مزاد العملة بأية عروض لبيع الدوالر.

املركزي يبيع 219 مليون دوالر يف مزاد 
العملة

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أس�عار الذه�ب واحدا 
باملئ�ة، ام�س االثنن، م�ع بيع 
املستثمرين املعدن األصفر لجني 
أرباح، بعد أن ارتفع املعدن فوق 
لأوقي�ة  دوالر   1700 مس�توى 
)األونص�ة( للم�رة األوىل يف أكثر 
من سبع سنوات بفعل مخاوف 
بشأن تفاقم التبعات االقتصادية 

لتفيش فريوس كورونا.
ونزل الذهب يف املعامات الفورية 
1663.35 دوالرا  إىل  باملئ�ة   0.6
لأوقي�ة بحلول الس�اعة 0553 
بتوقيت جرينتش، بعد أن المس 
أعى مس�توياته منذ ديس�مرب/ 
عن�د   2012 األول  كان�ون 
1702.56 دوالرا يف وقت سابق. 
األمريكي�ة  العق�ود  وتراجع�ت 
إىل  باملئ�ة   0.4 للذه�ب  اآلجل�ة 
1665.30 دوالرا. ويرج�ع البيع 
إىل عوامل فنية أكثر من أي يشء 
آخر. وقال، أفتار س�اندو، مدير 
السلع األولية لدى فيليب للعقود 
اآلجل�ة: إن املتعامل�ن وضع�وا 
1700 دوالر كسعر )مستهدف( 
لهم، ل�ذا فإن هن�اك الكثري من 
جن�ي األرب�اح بمج�رد الوصول 
إىل اله�دف. لكن�ه ق�ال إن البيع 
مؤقت، مضيفا: أن جزءا من ذلك 
يرج�ع إىل تغطي�ة مراكز رشاء 

بالهامش يف الوقت الذي أدى فيه 
االنتش�ار الرسي�ع للفريوس إىل 
تراجع حاد يف األس�هم العاملية. 
العاملي�ة،  األس�هم  وتراجع�ت 
بينم�ا انخفض�ت العقود اآلجلة 
لأسهم خمس�ة باملئة يف الوقت 
الذي س�عى فيه املستثمرون إىل 
رشاء األص�ول الت�ي تعترب ماذا 
آمن�ا. وقفز الن ألعى مس�توى 
فيم�ا يزي�د ع�ن ثاث س�نوات 
مقابل الدوالر، وانخفضت عوائد 
الخزانة األمريكية ألجل  سندات 
عرش سنوات إىل مستوى قيايس 
مت�دن. وق�ال، جيف�ري ه�ايل، 
املحل�ل ل�دى أوان�دا: إن أس�عار 
الذهب قفزت 1.7 باملئة يف وقت 
س�ابق من الجلسة بسبب إقبال 
كب�ري ع�ى امل�اذات اآلمن�ة، إذ 
ج�اءت نتائج التج�ارة الصينية 
أسوأ من املتوقع، وقامت إيطاليا 
باحتجاز ربع سكانها يف الحجر 
الصحي بس�بب فريوس كورونا 
األس�هم.  أس�واق  وانخفض�ت 
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنس�بة 
األخ�رى، تراجع�ت الفضة 3.9 
باملئ�ة إىل 16.63 دوالرا لأوقية، 
وتراج�ع البادي�وم أربعة باملئة 
إىل 2463 دوالرا لأوقي�ة، بينم�ا 
هب�ط البات�ن ثاث�ة باملئة إىل 

873.50 دوالرا لأوقية.
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لؤي صالح: حالة الطرد اليت تعرضت 
هلا غري مستحقة

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد املدرب املس�اعد لفريق القوة الجوية بكرة القدم، لؤي صالح، أن حالة الطرد التي تعرض 
لها امام فريق الكهرباء كانت غري مس�تحقة.وقال صالح، يف بيان للنادي: إنه “يس�تغرب من 
اش�هار البطاقة الحمراء بوجهه كونه مع املدرب ايوب اوديش�و والالعبني وجميع املتواجدين 
عىل دكة البدالء اعرتضوا عىل الحكم املساعد عندما اعطى رضبة زاوية لفريق الكهرباء والتي 
ش�اهدها الجميع بأنه�ا ارتطمت بالالعب الخصم”.وأش�ار إىل أن “الحكم محمد طارق احمد 
ش�اهده وهو يعرتض عىل هذه الحال�ة والتي كانت يف وقت حرج خ�الل الدقائق األخرية من 

املباراة األمر التي كلفته حالة الطرد والذي كان مجحفا وغري مستحق بحقه”.

أصفر وأمحر

وزير الشباب : نفتخر بإجنازات عدد من االحتادات والبعض اآلخر ميأل الدنيا ضجيجا 

عباس عطية ينتقد حكم مباراة فريقه الكهرباء مع القوة اجلوية

بغداد/ متابعة الزوراء
نجح فري�ق الطلبة يف تأكيد صحوته بتغلبه ع�ىل الصناعات الكهربائية 
1-3 يف املب�اراة التي أقيمت عىل ملعب الش�عب الدويل لحس�اب مباريات 
الجولة الخامس�ة من دوري الكرة املمتاز.. وافتتح االنيق التس�جيل عن 
طري�ق عيل كري�م يف الدقيقة 78 ث�م اضاف زميله محم�د جفال الهدف 
الثان�ي يف الدقيق�ة 80.. حاول الصناعات العودة يف املباراة بعدما س�جل 
رحيم اوالبي هدف تقليص الفارق يف الدقيقة 87، لكن االنيق اعاد الفارق 
لهدف�ني بعدما س�جل اله�دف الثال�ث يف الدقيقة 87 ع�ن طريق مظهر 
احمد..الف�وز منح االنيق ثالث نقاط وضعته يف املركز الخامس برصيد 7 

نقاط، بينما توقف رصيد الصناعات عند النقطة 6 يف املركز العارش.

بغداد/ متابعة الزوراء
برش�لونة  مدين�ة  يف  اختتم�ت 
الدولية  اسبانيا  االسبانية بطولة 
بتنس الطاول�ة املؤهلة اىل الدورة 
الياب�ان. يف  املقبل�ة  الباراملبي�ة 

وش�ارك الع�راق يف البطولة بوفد 
ترأس�ه رئيس اتحاد اللعبة سمري 
امل�درب  وبمعي�ة  لطي�ف،  ع�يل 
جم�ال ج�الل والالعبت�ني زين�ب 
حس�ن ونجلة عماد، وبمشاركة 
وافريقي�ا  اس�يا  م�ن  دول�ة   34
وامريكا وأوروبا.وتمكنت الالعبة 
العراقي�ة، نجلة عم�اد، التي تعد 
الالعب�ة االصغ�ر يف البطولة، من 
بع�د  الربون�زي  الوس�ام  اح�راز 
منافس�ات قوي�ة ام�ام العب�ات 

اك�رب منه�ا عمرا.وجاء الوس�ام 
الربون�زي ليض�ع الالعب�ة نجلة 
عماد عىل مقربة كبرية من التأهل 
اىل نهائي�ات ال�دورة الباراملبية يف 
طوكي�و الصيف املقبل، وهي اآلن 
بحاج�ة اىل املش�اركة يف بطول�ة 
التأهل  تأهيلي�ة واحدة لضم�ان 
اتحاد تنس  رس�ميا.وقدم رئيس 
اللجن�ة  اىل  التهان�ي  الطاول�ة 
التنفي�ذي  ومكتبه�ا  الباراملبي�ة 
برئاس�ة الدكت�ور عقي�ل حميد، 
وايض�ا ش�كر الجالي�ة العراقية 
املتواج�دة يف اس�بانيا والدكتورة 
الوف�د  س�اعدت  الت�ي  باه�رة 
العراق�ي، ووفرت ل�ه الكثري من 

مستلزمات الراحة لالعبتني.

الطلبة يهزم الصناعات 
الكهربائية بثالثية

برونزي للعراق يف بطولة 
اسبانيا الدولية بتنس الطاولة

بغداد/ الزوراء
اكد وزي�ر الش�باب والرياض�ة، الدكت�ور احمد 
ري�اض، ان ما يقف عائقا امام االنجاز الريايض 
املنتظر لالتحادات الرياضية يف البطوالت الكبرية 
ه�و انع�دام الثق�ة بالوف�ود الرياضي�ة والريبة 
والتش�كيك بج�دوى املش�اركات الت�ي ال تلب�ي 
الطموح بني اعضاء االتحاد الواحد دونما تعيني، 

فهناك من يعمل وينتج والعكس صحيح.
جاء ذل�ك خالل رعايت�ه، يف قاعة دائ�رة الرتبية 
البدنية والرياضة، اجتماعا ملناقش�ة آلية رصف 
االم�وال اىل االتح�ادات الرياضي�ة غ�ري األوملبية 
بحضور رؤس�اء االتحادات وممثليهم، وقدم له 
وأداره مع�اون مدي�ر عام دائرة الرتبي�ة البدنية 
والرياضة لش�ؤون االندية واالتحادات، الدكتور 

موفق عبد الوهاب .
واوض�ح الدكتور احم�د ري�اض: ان الهدف من 
االجتم�اع هو الطالع جميع االتحادات الرياضية 
ع�ىل املتغريات التي حصلت يف آلية الرصف عقب 
موافق�ة رئيس مجلس ال�وزراء عىل اعتماد آلية 
مفاده�ا فتح حس�اب رئي�ي لوزارة الش�باب 
والرياضة تودع فيه املنحة الحكومية املخصصة 
لالتح�ادات األوملبية وغ�ري االوملبي�ة املنتمية اىل 
االتحادات الدولية املعرتف بها وتمنح االتحادات 
املرونة الكاملة لتغطية نش�اطاتها عىل ان تقدم 
خطة متكاملة ومنهاجا س�نويا يتضمن جميع 
الداخلي�ة  الخارجي�ة والنش�اطات  املش�اركات 
بص�ورة واضح�ة، ويج�ري مراقبتها م�ن قبل 
ال�وزارة وعرضه�ا عىل لجن�ة الخ�رباء، بصورة 
تضمن اس�تقاللية االتح�اد املعني والش�فافية 
بعمل�ه، ال لب�س فيها تتج�اوز االط�ر التقليدية 
القديمة التي لم توصلن�ا اىل نتيجة تذكر. مبينا: 
ان النظ�ر اىل االتح�ادات الرياضية وش�خوصها 
اليمكن ان تك�ون بدرجة واح�دة وتقييم واحد، 
فهن�اك من نفخ�ر بانجازه وعمل�ه الذي يجري 
بصمت، وهن�اك من يمأل الدنيا ضجيجا دون ان 

نرى له اية اضافة .
واش�ار ري�اض اىل: ان الحل�ول الت�ي تجل�ب لنا 

االنجاز ويطلبها الجمهور بأيديكم انتم املعنيني 
بش�ؤون اللعب�ة اوال واخ�ريا. واس�تطرد بمث�ل 
وحال�ة معمول بها يف بل�دان الخليج: ان االنجاز 
الريايض املتحقق طاملا كان باسم البلد وسمعته 
فهو ال يتحمل املجاملة أبدا وطاملا كنا امناء عىل 
اموال البالد، فسوف لن تكون لاللية القديمة اية 
ج�دوى، فما نزفته رياضتن�ا حتى اآلن من جهد 

واموال مهدورة اليمكن االستمرار عليه .
مشددا عىل: ان العملية ستكون مرنة وموضوعية 
وان تعام�ل االتحادات وفق خطته�م املوضوعة 
سيكون بتماس مع لجنة الخرباء واللجنة الفنية 
يف قس�م االندي�ة واالتحادات بجمي�ع موظفيها 
من اصح�اب الخربات املرتاكمة، وس�تكون عىل 
اس�تعداد للتعام�ل م�ع اي تغي�ريات تحصل يف 
الخطة السنوية، وهذا الشأن يتعلق بعمل وزارة 
الش�باب والرياض�ة. منوه�ا: ان ال�وزارة راعية 
فقط ومنظمة لتس�هيالت الحصول عىل االموال 
لالتح�ادات وال يح�ق لها اب�دا س�حب أي مبلغ 
مايل لالتحادات كم�ا ان تواجد معاون مدير عام 
دائرة الرتبية البدنية لشؤون االندية واالتحادات 
الدكت�ور موف�ق عب�د الوهاب، وبحك�م اطالعه 
كري�ايض والع�ب س�ابق واكاديم�ي، س�تكون 

اضافة لهذا التعامل الذي ننشده .
واك�د ري�اض: ان العملي�ة الجدي�دة س�تكون 
سلس�ة بعد اقرار امليزانية لعام 2020 وستؤمن 
العدال�ة واملوضوعي�ة يف التعامل م�ع االتحادات 
بدافع النهوض برياض�ة االنجاز وليس لدينا أي 
تقاطعات شخصية مع أية شخص وما نهتم به 
ونس�عى اليه هو س�معة ورياضة العراق..  قدم 
بع�د ذلك رؤس�اء اتح�ادات البليارد والس�نوكر 
والرياض�ة  الجامعي�ة  والرياض�ة  والبولين�غ 
للجميع والقوة البدنية وبناء األجس�ام والجوي 
والدراج�ات النارية، فض�اًل عن اتح�اد الرحالة 
ال�ذي ال يمتل�ك اي�ة مرجعي�ة عربي�ة او قارية 
ودولي�ة، مقرتحاته�م ومداخالته�م وتضمن�ت 
اس�ئلة واستفس�ارات تتعلق بجوان�ب عدة من 
مفاص�ل العم�ل، منه�ا مايتعل�ق بقل�ة االموال 

املخصصة واملطالبة بقاعات وبنى تحتية تواكب 
اللعب�ة، واخ�رى تتعل�ق بالدور املن�وط باللجنة 
االوملبية وتجاوز عق�دة الروتني االداري ومرونة 
التعامل مع املتغريات وف�ق مواصفات االلعاب، 
وزيادة املنح لبعض االتحادات بما يتناس�ب مع 

انجازاتهم.
رؤي�ة  ع�ن  بوض�وح  ري�اض  الدكت�ور  وع�رب 
حكومي�ة ثاقب�ة تكمن يف منظوم�ة موحدة من 
العمل القانوني بعد اقرار قانون وزارة الش�باب 
والرياض�ة واللجن�ة االوملبي�ة، ويج�ري حالي�ا 
صياغة قانوني االندية واالتحادات بتعاون مثمر 
من لجنة الشباب والرياضة الربملانية، ويقينا ان 
املنظومة الجديدة املنتظرة التي سرتى النور بعد 
اوملبياد طوكيو ستؤس�س ملسار صحيح للعمل 

الريايض املستقبيل الذي سيواكب العالم اجمع .
وفيما يتعلق بعمل اللجنة االوملبية وتداخلها مع 
وزارة الش�باب والرياض�ة، اش�ار اىل: ان العمل 
املن�وط باالوملبية واملتعارف علي�ه بجميع بلدان 
العالم ال ش�أن له باالتحادات واموالها فمواثيق 
العم�ل االوملبي تخت�ص بأمور اخ�رى تنظيمية 
وحركية فيم�ا يتعلق باملنش�طات واملحظورات 
والقوان�ني الرياضي�ة والتثقيف ولي�س املراقبة 
ورصف االموال لالتحادات، ويجب ان يكون ذلك 

واضحا جليا للجميع.
وتاب�ع بالق�ول: جماهرينا الرياضي�ة تتطلع اىل 
ان يك�ون الع�راق مركزا رياضي�ا جاذبا بإقامة 
البطوالت الدولي�ة بمختلف االلعاب، ونطمح ان 
نستضيف بطولة اسيوية كربى مع تنامي البنى 

التحتي�ة الرياضي�ة بق�وة وفاعلي�ة تؤهلن�ا اىل 
ذل�ك، وما البطولة العربية الت�ي نطمح ان تقام 
عىل اكمل وج�ه العام املقبل إال اختبارا لبطوالت 
مقبلة اكرب واهم، وبذلك نريد لالوضاع الرياضية 
الت�ي نعدها طبيعية وتنظم عم�ل االتحادات ان 
تأخذ مس�ارها الصحيح لكي نلتف�ت اىل ما هو 
اهم واكثر تأثريا. وكرر وزير الش�باب والرياضة 
اقرتاحه ال�ذي طرحه ع�ىل االتح�ادات االوملبية 
بتش�كيل لجنة متابعة من االتحادات الرياضية 
مهمته�ا التواصل مع ال�وزارة ومراقب�ة العمل 
واع�داد التوصي�ات والتدخل املب�ارش مع الوزير 
ان اقتض�ت الحاج�ة. مؤكدا: ان وزارة الش�باب 
والرياضة لن تتهاون أبدا مع أي تقصري وس�يتم 
ط�رح مواق�ع الكرتونية وبريد س�اخن للتعامل 

مع اية حالة تستدعي الوقوف تجاهها.

بغداد/ متابعة الزوراء
أب�دى م�درب فري�ق الكهرباء بك�رة الق�دم، عباس 
عطية، استغرابه من مربرات الطاقم التحكيمي الذي 
أدار مب�اراة فريق�ه أم�ام القوة الجوية، نظ�رًا لعدم 
احتس�اب ركلة جزاء واضحة لصالحهم.وقال عطية 
“تربي�رات الحكم الراب�ع لعدم احتس�اب ركلة جزاء 
لفريقنا بعدما ملس�ت الكرة يد مداف�ع القوة الجوية 

أحمد إبراهيم، تثري الس�خرية”.وأضاف “الحكم برر 
عدم احتساب ركلة الجزاء بأن الحدث جاء يف الدقيقة 
األوىل من املباراة، هل الدقيقة األوىل غري محتسبة من 
وق�ت املباراة العام ليتم التغايض عن احتس�اب ركلة 
جزاء واضح�ة تناقلتها عدس�ات الكامريات ويمكن 
للجن�ة الح�كام مراجعته�ا ألكثر م�ن مرة”.وطالب 
عطي�ة االتح�اد العراق�ي ب�رورة تطبي�ق تقني�ة 

الفيدي�و وإنه�اء الجدل الدائ�م حول الق�رارات التي 
تؤثر يف نتائج الدوري املحيل. وحس�م التعادل السلبي 
مباراة الكهرباء والقوة الجوية، التي أقيمت يف ملعب 
التاجي، لحس�اب الجولة الخامس�ة من منافس�ات 
ال�دوري املمتاز،ولم ترتق املباراة للمس�توى املقبول، 
وغابت الخط�ورة عن املرميني، وبخاصة يف الش�وط 
األول، الذي انحرص اللع�ب خالله يف منتصف امللعب، 

وكث�رت الكرات املقطوعة.ويف الش�وط الثاني، الحت 
ف�رص خجول�ة للقوة الجوي�ة، منها تس�ديدة أيمن 
حس�ني التي علت العارض�ة، وفرصة أخ�رى لالعب 
عيل حصني اصط�دت بقدم املداف�ع؛ لتنتهي املباراة 

بالتعادل السلبي.
ورفع القوة الجوية رصيده إىل النقطة العارشة، فيما 

حصد الكهرباء نقطته الثانية.

ابتداًء من الغد... تأجيل مباريات الدوري املمتاز بسبب فريوس “كورونا”
إرجاء مباراة العراق وهونغ كونغ إىل إشعار آخر

بغداد/ متابعة الزوراء

اعل�ن االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم 

تأجيل مباريات الدوري املمتاز بس�بب 

محارب�ة  يف  االزم�ة  خلي�ة  اج�راءات 

فايروس كورونا.

وذك�ر اتح�اد الك�رة يف بي�ان “بالنظر 

لصدور اوامر م�ن خلية االزمة لبعض 

املحافظ�ات يف م�ا يتعل�ق بتط�ورات 

فاي�روس كورون�ا، وم�ا ترت�ب عليها 

م�ن ق�رارات بمن�ع اقام�ة الفعاليات 

بضمنه�ا  املختلف�ة،  الجماهريي�ة 

مباريات كرة الق�دم، فقد قام االتحاد 

باالتصال بوزير الشباب والرياضة كي 

يبلغه بتلك التطورات”.

واض�اف ان “الوزي�ر وع�د باالتص�ال 

بخلية االزم�ة الحكومي�ة للوصول اىل 

قرار ينس�جم مع الواق�ع الحايل، وبما 

يحق�ق االه�داف الت�ي تعم�ل عليه�ا 

للحفاظ عىل سالمة املواطنني، والوقاية 

من هذا الفايروس اللعني، ونتيجًة لتلك 

االتص�االت، فق�د وجه وزير الش�باب 

والرياضة بتأجيل الدوري املمتاز ابتداًء 

من يوم االربعاء، املوافق 11/3/2020 

، ويش�مل ذلك مباراة املين�اء والزوراء 

الت�ي كان مق�رراً اقامته�ا يف البرصة 

ي�وم الخمي�س12/3/2020 ، وكذلك 

مب�اراة الح�دود والرشط�ة الت�ي كان 

مقررا اقامتها يف بغداد بالتأريخ نفسه 

اعاله”.

اص�دار  الحق�اً  “س�يتم  ان�ه  وب�ني 

توجيه�ات اخ�رى بخص�وص الدوري 

استناداً اىل قرارات خلية االزمه.. ندعو 

الل�ه أن يحفظ الجمي�ع، ويدفع عنهم 

رش الوب�اء والب�الء، انه ع�ىل كل يشء 

قدير”.

وقررت لجنة املسابقات يف اتحاد الكرة 

نقل مباراة نفط الوس�ط واربيل والتي 

كانت مق�ررة  يف كرب�الء إىل العاصمة 

وبالزم�ان  الش�عب  ملع�ب  يف  بغ�داد 

نفسه.

كرب�الء  إىل  س�افر  ق�د  اربي�ل  وكان 

وفوجئ بعدم الس�ماح له�م بالدخول 

إىل مدين�ة كرب�الء والتي ق�ررت خلية 

أزم�ة مكافحة فاي�روس كورونا غلق 

املدينة أمام الوافدين من املدن األخرى 

ما تس�بب بع�ودة وفد ن�ادي اربيل إىل 

العاصمة بغ�داد، واتخاذ ق�رار رسيع 

م�ن لجن�ة املس�ابقات بنق�ل املباراة 

للعاصمة بغداد.

م�ن جانبه، أب�دى نادي نفط الوس�ط 

موافقت�ه ع�ىل نق�ل املب�اراة وتكف�ل 

بتكالي�ف عودة وف�د ن�ادي اربيل من 

كربالء إىل العاصمة بغداد، ووصل وفد 

نفط الوس�ط ه�و االخ�ر إىل العاصمة 

عىل أمل خوض املباراة اليوم الثالثاء يف 

ملعب الشعب الدويل.

ويتعام�ل املكلف بإدارة اتح�اد الكرة، 

احم�د عب�اس، م�ع متغ�ريات الوضع 

الع�ام وبالتواف�ق مع مق�ررات خلية 

أزمة مكافحة فاي�روس كورونا لحني 

اإلعالن عن أسماء الهيئة املؤقتة إلدارة 

االتح�اد من قب�ل االتحاد ال�دويل، بعد 

أن تمت مقابلة 13 مرتش�حا للعمل يف 

الهيئة املؤقتة.

ومن جهة اخرى، تلقى االتحاد العراقي 

لكرة القدم إش�عارا رسميا من االتحاد 

ال�دويل لك�رة الق�دم “فيف�ا” يق�ي 

بتأجيل التصفيات اآلس�يوية املزدوجة 

املؤهل�ة ل�كأس العال�م 2022 وكأس 

آسيا 2023 بسبب فريوس كورونا.

وق�ال، أحم�د عب�اس، املكلف ب�إدارة 

االتح�اد العراقي: إن االتح�اد العراقي 

تلقى خطابا رسميا بتأجيل التصفيات 

بعد دخول هونج كونج يف حالة طوارئ 

وكذلك النتشار الفريوس بشكل رسيع 

يف مختلف الدول اآلسيوية.

وأض�اف “االتحاد أبلغ الجه�از الفني 

للمنتخ�ب بق�رار االتحاد ال�دويل الذي 

يق�ي بتأجيل املباري�ات لتكون لديه 

رؤي�ة يف تغي�ري منهاج�ه التحض�ريي 

للمنتخب حسب املتغريات”.

يش�ار إىل أن املنتخ�ب العراقي يتصدر 

املجموع�ة الثالث�ة برصي�د 11 نقطة 

متقدم�ا بفارق نقطتني ع�ن البحرين 

الوصيف بعد مرور 5 جوالت.

وقرر االتحادان الدويل واآلس�يوي لكرة 

الق�دم رس�مياً تأجي�ل كل مباري�ات 

التصفيات اآلس�يوية املشرتكة املؤهلة 

 2022 العال�م  كأس  نهائي�ات  إىل 

ونهائيات كأس آسيا 2023 التي كانت 

مقررة يف ش�هري اذار وحزيران 2020 

وذلك حتى إشعار آخر.

وكان م�ن املق�رر أن يواج�ه املنتخ�ب 

الوطن�ي نظ�ريه منتخب هون�غ كونغ 

يف ال��31 من ش�هر اذار الحايل، وكذلك 

مواجه�ة كمبودي�ا وإي�ران يف الراب�ع 

والتاسع من شهر حزيران املقبل.

وح�دد االتح�اد الق�اري ي�وم 13 آذار 

الحايل موعداً نهائياً لتقديم طلب إقامة 

املباري�ات املق�ررة يف اذار يف موعده�ا 

عىل أن يحتوي الطل�ب اتفاقية خطية 

ب�ني االتحادين املعني�ني للموافقة عىل 

لعب املباريات، وتأريخ 3 ايار لتس�ليم 

الطل�ب نفس�ه فيما يتعل�ق بمباريات 

شهر حزيران”.

وسيقوم االتحاد اآلسيوي رفقة االتحاد 

ال�دويل لك�رة الق�دم بمتابع�ة الوضع 

الصح�ي الراه�ن وإط�الع االتح�ادات 

األعضاء بأي مستجدات فورية، أو أي 

تعديل عىل الق�رار املعل�ن، مؤكداً عىل 

أولوية الصحة العامة وس�المة جميع 

أفراد املجتمع الريايض.



أض�اف بايرن ميوني�خ حامل اللق�ب واملتصدر ف�وزاً جديداً إىل 
رصيده هذا املوسم، لكنه جاء بصعوبة عىل ضيفه آوغسبورغ 2 

-صفر يف املرحلة الخامسة والعرشين من الدوري األملاني.
ويدي�ن النادي البافاري بف�وزه الرابع ع�رش يف مبارياته ال�15 
األخرية ضمن جميع املس�ابقات واإلبقاء عىل س�جله الخايل من 
الهزائم منذ س�قوطه أمام بوروسيا مونشنغالدباخ يف 7 كانون 
األول/ديس�مرب امل�ايض )2-1 يف ال�دوري(، إىل توم�اس مول�ر 
والبديل ليون غوريتس�كا اللذين س�جالً الهدفني بغياب الهداف 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي لإلصابة.
وال يبدو أن أحداً باس�تطاعته الوقوف ب�ني بايرن ولقبه الثامن 
توالي�اً يف ظل الع�روض التي يقدمها فريق امل�درب هانزي فليك 
إن كان محلياً، عىل صعيدي الدوري والكأس، أو يف دوري أبطال 
أوروب�ا حيث قط�ع أكثر من نص�ف الطريق نحو رب�ع النهائي 

بفوزه ذهاباً خارج ملعبه عىل تشيليس اإلنكليزي 3 -صفر.
ووس�ع النادي البافاري الفارق الذي يفصله عن أقرب مالحقيه 
من ثالث إىل أرب�ع نقاط بعد تعثر اليبزيغ للمرحلة الثانية توالياً 

بتعادله مع فولس�بورغ صفر-صفر 
الس�بت املايض، م�ا تس�بب بتنازله 

بوروس�يا  لصال�ح  الوصاف�ة  ع�ن 
دورتموند الفائز عىل مضيفه بوروسيا 

مونشنغالدباخ 2 - 1 السبت أيضاً.
ودخ�ل باي�رن اللق�اء بمعنوي�ات مرتفع�ة 

بعد بلوغ�ه الثالثاء املايض ال�دور نصف النهائي 
ملس�ابقة الكأس بفوزه خ�ارج قواعده عىل ش�الكه 

بهدف سجله جوشوا كيميش.
وع�ىل الرغم م�ن الفوارق الفني�ة وأفضلية اللع�ب عىل أرضه 
وبني جمهوره، لم يقدم بايرن شيئاً يذكر يف الشوط األول الذي 

عكست نتيجته السلبية أداء الفريقني.
إال أن أداء النادي البافاري تحسن كثرياً يف الشوط الثاني ونجح 
يف الوص�ول إىل الش�باك يف الدقيقة 53 ع�رب مولر الذي انقض 
ع�ىل الك�رة وحولها “طائ�رة” يف املرمى بعد تمري�رة طويلة 
متقنة من جريوم بواتنغ، مس�جالً هدفه السادس يف الدوري 

هذا املوسم والعارش باملجمل ضمن جميع املسابقات.
وتحس�ن أداء رجال فليك بعد اله�دف وكانوا قريبني جداً من 
تعزيز النتيجة يف أكثر من مناسبة، السيما يف الدقيقة 71 عرب 
س�ريج غنابري الذي وجد نفس�ه يف مواجه�ة الحارس لكنه 

سدد الكرة بجوار القائم األيمن.
وتوالت الفرص البافارية، الس�يما عرب غنابري، لكن النتيجة 
بقيت ع�ىل حالها، وكاد فريق فليك أن يدفع الثمن يف الدقيقة 
80 ل�وال تألق الحارس مانويل نوي�ر يف وجه محاولة فلوريان 
نيدرليش�نر ال�ذي ع�ادت إلي�ه الكرة وه�و يف موقع مناس�ب 

للتسجيل، لكنه سددها بجانب القائم األيمن.
وخطف�ت أنفاس جماه�ري الن�ادي البافاري يف 

الدقيقة 89 حني وصل نيدرليشنر إىل الشباك، 
إال أن الحك�م ألغى الهدف بداعي التس�لل، 
ث�م تنفس�ت الصع�داء حني وج�ه البديل 
غوريتس�كا الرضب�ة القاضي�ة للضيوف 
إث�ر لعبة جماعية وتب�ادل رائع للكرة مع 

غنابري )1+90(.

أكد يوفنتوس تفوقه عىل غريمه وضيفه 
إنرت ميالن واستعاد الصدارة من التسيو 
بف�وزه علي�ه 2 -صفر ع�ىل ملعب 
“أليان�ز أرين�ا” أم�ام مدرجات 
خالية م�ن الجمهور، وذلك 
يف املرحلة 26 من الدوري 

الذي  تعلي�ق اإليط�ايل  نح�و  يس�ري 
بحسب  مطالبة وزير الرياضة مبارياته 

تف�ي  كورون�ا بس�بب  ف�ريوس 
. ملس�تجد أرون ا الويلزي  سجل 
واألرجنتين�ي باول�و رام�يس )55( 

ثنائي�ة   )67( ديب�اال 
يوفنت�وس، فيم�ا لم يقدم 
إن�رت مس�توى جي�داً واكتف�ى ببع�ض املحاوالت 
ع�اد  الف�وز  به�ذا  األول.  الش�وط  يف  الخجول�ة 
يوفنتوس إىل صدارة الدوري اإليطايل برصيد 63 
نقط�ة بفارق نقط�ة أمام التس�يو، فيما بقي 
إنرت ثالثاً ب� 54 نقطة مع مباراة مؤجلة. وكان 
من املقّرر أن تقام املباراة يف األول من الش�هر 
الح�ايل، لكنها أرجئ�ت إىل أول أمس، عىل غرار 
مبارات�ي يوفنتوس مع ميالن وإنرت مع نابويل 

يف إي�اب نصف نهائ�ي الكأس، وذلك بس�بب تف�ي فريوس 
“كوفيد- 19” الذي أودى بحياة 366 ش�خصاً يف إيطاليا حتى 
اآلن. ودع�ا وزير الرياضة اإليطايل فينتش�نزو س�بادافورا إىل 
تعلي�ق “فوري” ملنافس�ات ك�رة القدم املحلية التي ش�هدت 
س�قوط ميالن عىل أرضه أم�ام جنوى 2-1، وذلك عىل خلفية 
تفي الفريوس الذي فرض عزالً إلزامياً عىل مناطق واس�عة. 
وتوقف مسلس�ل أهداف النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
وعج�ز عن االنف�راد بالرقم القيايس من حي�ث عدد املباريات 
املتتالية التي سجل فيها )11( والذي يتشاركه مع األرجنتيني 

غابريال باتيستوتا )1995( وفابيو كوالياريال )2019(.

تنطلق مباريات اإلياب ضمن دوري أبطال 
أوروبا اليوم الثالثاء يف فالنس�يا واليبزيج 
أتاالنت�ا  الخفافي�ش  يس�تضيف  حي�ث 
اإليطايل، يف حني سيحل توتنهام ضيفا عىل 

الفريق األملاني.
وبعي�دا ع�ن ف�ريوس كورونا ال�ذي يؤثر 
بش�كل كب�ري يف إيطالي�ا، س�يذهب ممثل 
ه�ذا البل�د، أتاالنتا ملعق�ل فالنس�يا اليوم 
الثالثاء ويف رصيده 4 أهداف س�جلها عىل 
ملعب س�ان س�ريو ذهاب�ا مقاب�ل هدف 
واحد للخصم، ويف مباراة اإلياب عىل ملعب 
ميس�تايا، سيس�عى لحس�م تأهله للدور 

التايل.
أما اليبزيج األملاني فسيستقبل توتنهام يف 
نفس اليوم عىل ملعب ريد بول أرينا حيث 
سيسعى للحصول عىل بطاقة عبوره لربع 
النهائي مستفيدا من تقدمه بهدف نظيف 

سجله خارج الديار يف مباراة الذهاب.
وس�يضاعف الوضع الدقيق الذي يعيش�ه 
األوروب�ي،  األبط�ال  دوري  لق�ب  حام�ل 
ليفربول، من حالة الرتقب يف أوىل مباريات 
إي�اب ثم�ن النهائي، يف دور يش�هد وضعا 
اس�تثنائيا بس�بب املخ�اوف الناتج�ة عن 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا، داخ�ل القارة 

العجوز.
وسُتحس�م أوىل بطاقات التأهل لدور ربع 

النهائي يومي الثالث�اء واألربعاء املقبلني، 
عىل مالع�ب ميس�تايا وأنفيل�د وريد بول 

آرينا وحديقة األمراء.

ويخيم ف�ريوس كورونا املس�تجد بظالله 
عىل املس�ابقة األوروبية، حيث س�يتوجه 
أتاالنت�ا لزي�ارة ملع�ب ميس�تايا، معق�ل 

فالنسيا، يف مباراة بدون جماهري.
ب�دوره، ل�م يلع�ب باريس س�ان جريمان 
مباراة الدوري الفرنيس التي كانت مقررة 

الس�بت املايض عىل ملعب سرتاس�بورج، 
بعدما تم تأجيلها بسبب الفريوس.

لك�ن بعيدا عن تأث�ري الوباء الذي تس�بب 
يف تأجي�ل عدة مباري�ات أو إقامتها بدون 
جماه�ري يف بع�ض ال�دول األوروبية وعىل 
رأس�ها إيطالي�ا الت�ي تعد األكث�ر ترضرا 
من هذه األزم�ة الصحية بالقارة العجوز، 
س�ترتكز األنظار هذا األس�بوع عىل حامل 
اللق�ب ال�ذي س�قط ذهابا أم�ام مضيفه 

أتلتيكو مدريد بهدف نظيف.
أك�د اليبزيج األملان�ي، إقام�ة مباراته مع 
توتنه�ام اإلنجلي�زي، يف إطار دور الس�تة 
عرش ل�دوري أبط�ال أوروب�ا، يف موعدها 

املقرر اليوم الثالثاء بحضور الجمهور.
وقال النادي عرب “تويرت”: “ال نزال نتبادل 
اآلراء بشكل مكثف مع السلطات الصحية، 
وحس�ب املوق�ف الراهن، فلي�س هناك ما 
يهدد إقامة املباراة بحضور جمهور اليوم 

الثالثاء”.
وم�ن املتوقع أن يحرض أكث�ر من 40 ألف 

شخص املباراة.
ويأتي ذلك رغم أن وزي�ر الصحة األملاني، 
كان ق�د نصح يف وقت س�ابق م�ن اليوم، 
بإلغاء أي فعاليات يزيد عدد املشاركني بها 
عىل ألف ش�خص، يف ظل انتش�ار فريوس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.

انترَص مانشسرت يونايتد عىل جاره اللدود مانشسرت سيتي 2 -صفر يف 
الجولة 29 من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

ويحت�ل مانشس�رت س�يتي وصافة ال�دوري ب��57 نقطة فيم�ا يأتي 
ال�”يونايتد” يف املركز الخامس ب�45 نقطة. 

ومن�ي فريق املدرب االس�باني بيب غوارديوال بطل املوس�مني املاضيني 
بهزيمته الس�ابعة هذا املوس�م يف الدوري وبقي يف املركز الثاني بفارق 

25 نقطة عن ليفربول املتصدر، إال أنه يملك مباراة مؤجلة.
أنطون�ي مارس�يال )30( واإلس�كتلندي س�كوت  الفرن�يس  وس�جل 
ماكتوميناي )6+90( هديف أصحاب األرض الذين حققوا فوزهم الثاني 

عرش هذا املوسم يف ال� “برمري ليغ”.
وبادر س�يتي إىل تهدي�د مرمى أصحاب األرض بداي�ة عن طريق رحيم 
س�تريلينغ الذي س�دد كرة من داخ�ل املنطقة تألق الحارس االس�باني 
دافيد دي خيا يف التصدي لها حيث كانت التس�ديدة الوحيدة لس�يتي يف 

الشوط األول من اللقاء )10(.
رفع بعدها يونايتد أداءه ووصلت الكرة إىل الويلزي دانيال جيمس داخل 

املنطقة، فسددها قوية تصدى لها الحارس الربازييل ايدرسون )16(.
واص�ل يونايتد، الذي بلغ الخميس رب�ع نهائي الكأس بثالثية يف مرمى 
درب�ي كاونت�ي، ضغطه عندما وصل�ت الكرة إىل مارس�يال عىل الجهة 
اليرسى فانطلق منفرداً إىل داخل املنطقة قبل أن يس�دد كرة اس�تقرت 

بني يدي ايدرسون )27(.
وافتت�ح الطرف األحمر يف مانشس�رت التس�جيل بعد أن رف�ع الربتغايل 

برون�و فرناندي�ش الكرة م�ن ركلة حرة ب�ذكاء “لوب” ف�وق الالعبني 
وصلت إىل مارسيال داخل املنطقة تابعها بيمناه يف أسفل 

الزاوي�ة اليمن�ى )30(. وب�ات الفرن�يس أول الع�ب يف 

يونايتد يسجل يف مرمى سيتي ذهاباً وإيابا يف الدوري املمتاز منذ النجم 
الربتغايل كريستيانو رونالدو يف موسم 2006 - 2007.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز يونايتد عىل ملعب جاره 2 - 1.
دخل س�يتي إىل الش�وط الثان�ي بعزيمة أك�رب وهدد باك�راً عندما مرر 
س�تريلينغ كرة بينية إىل األرجنتيني سريخيو أغويرو تابعها يف الشباك، 
اال أن الحكم رفع رايته مش�رياً إىل تس�لل قبل أن تؤكد تقنية املس�اعدة 

بالفيديوVAR  صحة قراره )48(.
وكاد أن يرتك�ب ايدرس�ون خطأ فادحاً عندما فش�ل يف الس�يطرة عىل 
كرة كاد أن يستغلها مارسيال عىل باب املرمى قبل أن يصحح الربازييل 

خطأه )49(.
واصل س�يتي ضغطه وس�دد فيل فودن كرة قوية م�ن خارج املنطقة 
تص�دى له�ا دي خيا )56(، قب�ل أن تعلو رأس�ية األرجنتيني نيكوالس 

أوتامن�دي العارض�ة )61(.
وأتيح�ت الفرص�ة لجيمس من أج�ل اضافة الهدف الثاني للش�ياطني 
الحم�ر عندما انطلق عىل الجه�ة اليمنى إىل داخل املنطقة وس�دد كرة 

صاروخية تصدى لها ايدرسون برباعة )70(.
وتألق دي خيا يف التصدي لتسديدة البديل الربازييل غابريال جيزوس من 

مسافة قريبة داخل املنطقة )75(. 
وس�جل ماكتوميناي اله�دف الثاني عندما رمى ايدرس�ون الكرة نحو 
منتص�ف امللعب مح�اوالً اطالق هجم�ة، وصلت إىل االس�كتلندي الذي 

تابعها من مسافة بعيدة جداً يف املرمى الخايل )90+6(.
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اياب مثن نهائي دوري أبطال أوروبا

صافرة إسبانية تضبط موقعة 
اليبزيج وتوتنهام

مالطة تضع يوفنتوس يف ورطة

اعالم الكرتوني

اليبزيج يستقبل توتنهام وأتالنتا بضيافة فالنسيا

ايديرسون يتسبب خبسارة السييت أمام مانشسرت يونايتد

يدي�ر الحك�م الروماني أوفيديو هاتس�يجان، مباراة فالنس�يا 
اإلس�باني وأتاالنتا اإليط�ايل، اليوم الثالثاء يف إي�اب ثمن نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا. يف حني س�يتوىل اإلس�باني كارلوس ديل 
س�ريو جراندي إدارة مواجهة اليبزيج وتوتنهام، وفقا ملا أعلنه 
االتحاد األوروبي )يويفا(. وسبق لهاتسيجان، الذي درس الطب 
ويحك�م دولي�ا منذ ع�ام 2008، التحكيم لفالنس�يا يف الدوري 
األوروبي، حني أدار مواجهة س�يلتيك جالس�كو بموسم 2018 
- 2019 يف دور ال�32 من البطولة. وسيس�تقبل فالنسيا، الذي 
س�قط ذهابا )4-1( عىل ملعب سان س�ريو، منافسه اإليطايل 
الثالث�اء بدون جماهري، كإجراء احرتازي ملنع انتش�ار فريوس 
كورون�ا. م�ن جانب�ه، س�يدير كارل�وس ديل س�ريو مواجهة 
اليبزيج أمام توتنهام هوتسبري الذي سقط ذهابا بهدف نظيف 
عىل أرضه. وبدأ اإلس�باني التحكيم الدويل منذ عام 2013 وأدار 

بالفعل هذا املوسم 4 مباريات بالتشامبيونزليج.

يعي�ش يوفنت�وس يف ورطة حقيقية قب�ل مباراة اإلي�اب أمام 
أوملبيك ليون الفرنيس، املقرر لها يوم 17 مارس/ آذار املقبل.

ويحاول مس�ؤولو النادي اإليطايل إقامة مباراة اإلياب بحضور 
جماهريي، أمال يف تعويض الخسارة ذهابا بهدف يف فرنسا.

إال أن تف�ي ف�ريوس “كورون�ا” يح�ول دون إقام�ة اللق�اء 
بجمهور، ويهدد بتأجيله، ليفكر مس�ؤولو البيانكونريي يف حل 

بديل.
ويف هذا الش�أن أعلن اتح�اد الكرة يف مالطة ببيان رس�مي، أن 
هناك مش�اورات غري رس�مية تمت من جانب نادي يوفنتوس 

إلقامة هذا اللقاء يف مالطة.
وأضاف البيان: “عىل أي حال، فإن فرضية استضافة الجماهري 

اإليطالية مستحيلة، احرتاما لقرار الجهات املسؤولة”.
وأكد البيان أيضا رفض اتحاد الكرة يف مالطة استضافة اللقاء، 
يف انتظار بيان رس�مي م�ن يوفنتوس واتحاد الك�رة األوروبي 

“يويفا” بشأن هذه املباراة املعنية.

يوفنتوس يهزم إنرت ويستعيد الصدارة

بايرن يبتعد يف الصدارة

بنزميا يورط ريال مدريد للمرة األوىل

مفكرة الزوراء

ارتك�ب ال�دويل الفرنيس، كري�م بنزيما، 
مهاجم ري�ال مدريد خطأ أدى إىل هدف، 
خالل مواجهة فريقه أمام ريال بيتيس، 
األحد، ضمن مباريات الجولة 27 للدوري 

اإلسباني.
وخرس ري�ال مدريد أمام بيتيس بهدفني 
مقاب�ل ه�دف، ليفق�د ص�دارة الليج�ا 
بع�د جول�ة واحدة فقط م�ن الفوز عىل 
“أوبت�ا”  ش�بكة  برشلونة.وبحس�ب 

لإلحصائي�ات، فق�د ارتك�ب بنزيما أول 
خط�أ له أس�فر ع�ن هدف خ�الل 338 

مباراة بقميص ريال مدريد يف الليجا.
وارتك�ب بنزيم�ا خط�أه يف الدقيقة 82 
ليس�تفيد من�ه كريس�تيان تي�و، ال�ذي 
س�جل هدف الف�وز لفريق�ه.يف املقابل، 
وبحس�ب ش�بكة “أوبتا” لإلحصائيات، 
ف�إن بنزيما بهدفه س�جل ال��9 ركالت 
جزاء التي حص�ل عليها مع ريال مدريد 

يف مختل�ف املس�ابقات، حي�ث كانت 
8 منه�ا يف بطول�ة الليجا.وبهذه 

الخس�ارة تجم�د رصي�د ريال 
مدري�د عن�د 56 نقطة وعاد 

بينم�ا  الثان�ي،  للمرك�ز 
استعاد برشلونة الصدارة 
برصيد 58 نقطة، حيث 
فاز الس�بت ع�ىل ريال 

سوسيداد.
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ميونخ/وكاالت:
فيس�بوك  رشك�ة  مؤس�س  ق�ال   
ومديرها التنفيذي مارك زوكربريغ 
إنه يتعني عىل الرشكة قبول ش�كل 
ما من أش�كال التنظي�م الحكومي، 
كم�زّود  بوضعه�ا  االع�راف  م�ع 
محتوى يف مكان وسط بني الصحف 

ورشكات االتصاالت.
االنتخاب�ات  حقب�ة  أن  وزع�م 
الديمقراطية النظيف�ة الخالية من 
تدخل الحكومات األجنبية، أصبحت 
“ممكن�ة” بالنظر إىل أن فيس�بوك 
توظف اآلن أكثر من 35000 موظف 
املحت�وى،  مراقب�ة  ع�ىل  يعمل�ون 

واألمان.
فيس�بوك  أن  زوكرب�ريغ  واع�رف 
كانت بطيئة يف فهم حجم مش�كلة 
التدخ�ل األجنب�ي. كم�ا داف�ع عن 
رشكت�ه من االدع�اءات بأنها تؤدي 
إىل االستقطاب السيايس، قائال “إن 
الغرض من الشبكة االجتماعية هو 

الجمع بني املجتمعات”.
وأثن�اء حديث�ه يف مؤتم�ر ميون�خ 
األمن�ي -وهو تجمع س�نوي رفيع 
املستوى للسياسيني والدبلوماسيني 
واملتخصصني يف مجال األمن- سعى 
زوكربريغ إىل تبديد فكرة أن رشكته 
قّوض�ت الديمقراطي�ة، أو أضعفت 
النس�يج االجتماعي، أو اسهمت يف 
“إضع�اف الغرب” م�ن خالل نرش 
انعدام الثقة. وقال “إنه يدعم لوائح 
ال�دول يف أربع�ة مج�االت تش�مل: 
الس�يايس،  والخطاب  االنتخاب�ات، 

والخصوصية، ونقل البيانات”.
ورغ�م أن العال�م مش�غول برشكة 
فيسبوك التي تدار من “الدكتاتور” 
زوكربريغ كما وصفه مس�تثمرون 
تؤم�ن  منص�ة  وه�ي  بالرشك�ة، 
باالحتكار وال تقبل املنافس�ة، تبدو 
القضي�ة يف العالم العربي ال تش�غل 

أحدا.
وقد ش�هد املؤتمر مش�اركة عربية 

رفيع�ة املس�توى، خليجية خاصة، 
أس�ئلة  ط�رح  يس�جل  ل�م  لكن�ه 
موق�ع  تعام�ل  ح�ول  “عربي�ة” 
فيسبوك مع املستخدمني يف املنطقة 
العربية الت�ي تواجه تحديات كبرية 
وقودها يف أحيان كثرية أخبار كاذبة 
تغذي الرصاع�ات العربية بمختلف 

أشكالها.
10 ش�باب  9 م�ن كل  ويس�تخدم 
عرب منص�ة اجتماعية واحدة عىل 
األقل يوميا. ويقول نصف الش�باب 
العربي إنهم يحصلون عىل أخبارهم 
مم�ا ينرش ع�ىل موق�ع فيس�بوك 
يوميا. وتعّد النس�بة هائلة مقارنة 
بتلك التي تش�مل الذي�ن يتوجهون 
إىل املواق�ع االجتماعية األخرى )39 
يف املئ�ة(، والتلفزيون )34 يف املئة(، 

والصحف )4 يف املئة(.
ش�بكة  أك�ر  فيس�بوك  وتعت�ر 
العال�م  يف  مس�تخدمة  اجتماعي�ة 
العربي وتضم أكثر من 187 مليون 
وتجم�ع  املنطق�ة.  يف  مس�تخدم 

مرص أكر نس�بة يف الرشق األوسط 
وش�مال أفريقيا، فه�ي موطن 38 
مليون مستخدم يوميا و40 مليون 

مستخدم شهريا.
نفس�ها  فيس�بوك  رشك�ة  وتج�د 
املنطق�ة  يف  واس�ع  تح�ت ضغ�ط 
العربي�ة، فعدد م�ن األنظمة رأت يف 
هذا املوقع تهدي�دا كبريا لوجودها، 
خاص�ة أن�ه لع�ب دورا حاس�ما يف 
الحش�د الجماه�ريي خ�الل ف�رة 
“ث�ورة فيس�بوك” التي اس�توحي 
اس�مها م�ن ح�ركات االحتجاج يف 
العال�م العرب�ي الت�ي مكن�ت م�ن 
اإلطاح�ة بأنظمة سياس�ية عربية 
عام 2011، لذلك وبدال من محاولة 
إغالق�ه، اس�تخدمته ه�ي األخرى 
ملصالحها الخاصة، ليس فقط عر 
تقوية حضورها يف اإلعالم الدعائي 
الذي بات يس�تنجد بآخر التطورات 
التكنولوجية، أو تش�جيع املحتوى 
لحص�ار  كذل�ك  ولك�ن  الزائ�ف، 

األصوات املعارضة.

يقول مراقبون إن فيس�بوك تحول 
م�ن أداة للتواص�ل االجتماعي بني 
الن�اس إىل أداة لن�رش أخب�ار زائفة 

تستخدمها أنظمة سلطوية.
وأعلن فيس�بوك يف مرات عديدة عن 
وجود سلوك مزيف منسق مصدره 
بلدان عربية ألجل أهداف سياس�ية 

إما داخلية أو إقليمية.
الحس�ابات  أن  املتتبع�ون  وي�درك 
الوهمي�ة املضلّل�ة انترشت بش�كل 
واس�ع يف املنطقة العربي�ة. ويؤكد 
مراقب�ون أن الجمه�ور املتابع لهذا 
املحت�وى املضلل واس�ع ج�دا. وقد 
إىل  املنص�ات  إدارات  تدقي�ق  أدى 
إغالق مئات الحس�ابات يف املنطقة 
العربية عام 2019 بسبب استخدام 
الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة 

وكذلك الجماعات اإلرهابية لها.
ولك�ن رغم ذل�ك يؤكد مس�تخدمو 
فيسبوك يف املنطقة العربية قدرتهم 
عىل الحش�د وقل�ب املوازي�ن يف كل 
مرة تجددت “ثورة فيس�بوك” عام 

2019؛ خاص�ة يف الع�راق ولبن�ان 
وبالفعل تمخض�ت التظاهرات عن 
استقالة رئيسني اثنني للحكومة يف 

البلدين.
ومن�ذ أكتوب�ر انطلق�ت مظاهرات 
ضخم�ة ِس�لمية يف لبن�ان وأخرى 
ش�ديدة الدموي�ة يف الع�راق ب�دأ يف 
الحش�د لها أوال عىل موقع فيسبوك 
إلكروني�ة  جي�وش  أّي  متحدي�ة 
مأجورة ومتمرس�ة يف توجيه الرأي 

العام.
م�ن جان�ب آخ�ر، ق�ال زوكربريغ 
ال�دول  “إن  ميون�خ  مؤتم�ر  يف 
االس�تبدادية تقدم أش�كاال شديدة 
حري�ة  تقي�د  باإلنرن�ت  التحك�م 
التعب�ري”. وأض�اف خ�الل جلس�ة 
أسئلة وأجوبة خالل الحدث “أعتقد 
أن�ه يجب أن يكون هن�اك تنظيم يف 
الغ�رب بش�أن املحت�وى الض�ار… 
ولكن يبقى السؤال عن اإلطار الذي 

تستخدمه لهذا الغرض”.
الن�اس  ل�دى  أن  “أعتق�د  وتاب�ع 
حاليا إطاري�ن للصناعات الحالية، 
هن�اك الصح�ف ووس�ائل اإلع�الم 
املوجودة، ثم هناك النموذج الشبيه 
باالتص�االت، وهو “البيان�ات التي 
تتدفق فقط م�ن خاللك”، لكنك لن 
ل رشكة االتصاالت املس�ؤولية  ُتحمِّ
إْن قال شخٌص شيئا ضارا عىل خط 
الهاتف. يف الواق�ع، أعتقد أنه يجب 

أن نكون يف مكان ما بينهما”.
وأشار زوكربريغ إىل أن مستخدمي 
فيس�بوك يش�اركون يومي�ا أكث�ر 
م�ن 100 ملي�ار منش�ور، مضيفا 
“ببس�اطة يستحيل أن يكون هناك 
محرر برشي مس�ؤول عن التحقق 
من كل منها”. وباإلش�ارة إىل أن ما 
تفعله فيس�بوك إلعطاء املشركني 
املعلومات التي يتفقون عليها معها 
فق�ط؛ أدى إىل زي�ادة التحيز، وقال 
“نح�اول أن نظهر بعض التوازن يف 

وجهات النظر”.
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بعد تدفق الالجئين عليها

الممارسة ال تتطابق مع شعاراتها

المرصد العراقي للحريات الصحفية يطالب بسرعة البحث لمعرفة مصيره

مؤمترات قطر عن حرية التعبري شيء وممارستها شيء آخر
الدوحة/وكاالت:

 طالب يونس مجاهد، رئيس الفيدرالية 
الدولي�ة للصحفيني، قط�ر بتطبيق ما 
تنظمه م�ن مؤتمرات ح�ول الحريات، 
لتنفي�ذ  الس�ّباقة  ه�ي  تك�ون  وأن 
التوصي�ات التي تصدر عنها بخصوص 
حماية حري�ة التعبري، قب�ل أن تطالب 

اآلخرين بذلك.
يف  ألقاه�ا  كلم�ة  خ�الل  ذل�ك  وج�اء 
املؤتم�ر الدويل حول “وس�ائل التواصل 
التحدي�ات وس�بل دع�م  االجتماع�ي: 
ال�ذي  النش�طاء”  الحري�ات وحماي�ة 
احتضنت�ه الدوح�ة، يف 16 و17 فراير 
2020. وق�ال مجاه�د “نتطل�ع إىل أن 
تك�ون الخالص�ات التي س�نصل إليها 
مفي�دة للبلد الذي يحتضن هذا امللتقى، 
ليتقّدم يف احرام حرية الصحافة والحق 
يف التعب�ري، ويض�ع قواع�د الحري�ات 
والش�فافية،  والفردي�ة  الجماعي�ة 
ومؤسس�اته،  قوانين�ه  يف  ويطبقه�ا 
ويق�ّدم املثال قب�ل اآلخري�ن يف تطبيق 

هذه التوصيات”.
وتط�ّرق يف كلمت�ه إىل أس�اليب الدعاية 
والتضلي�ل الت�ي تنتهجه�ا الحكومات 
للتأثري عىل الرأي العام ومهاجمة الدول 
األخرى، قائ�ال إنه باإلضاف�ة إىل لجوء 
بع�ض الحكوم�ات ألس�اليب التضييق 
والقمع، للحد من قوة وانتشار األخبار 
واألف�كار املناقض�ة لسياس�تها، ف�إن 

“العدي�د م�ن الحكوم�ات ومجموعات 
الضغط واملصال�ح أصبحت تلجأ كذلك 
ألس�اليب أخ�رى يف اس�تعمال س�لبي 
لحرية التعبري عر الوس�ائط الرقمية، 
وذلك بتمويالت ضخمة لتمرير دعايتها، 
ع�ر اس�تعمال العدي�د م�ن التقنيات 
لتضلي�ل ال�رأي العام وإغ�راق الفضاء 
الرقم�ي بالدعاي�ة واإلش�اعة، وأحيانا 
مهاجمة املعارضني، باستعمال مكّثف 
لهويات مزيف�ة وللجيوش اإللكرونية 
والروب�وت وغريها من وس�ائل التأثري 

االصطناعي”.
وأض�اف “املنصات وال�رشكات الكرى 
يف مج�االت التواص�ل الرقمي، أصبحت 
تنت�ج مختلف الوس�ائل لتس�هيل هذه 
العمليات، وال يهمها س�وى ما تحققه 

من أرباح”.
ويتوافق ما ذكره مجاهد مع العديد من 
التقارير لوس�ائل إعالم غربية تحدثت 
ع�ن الدعاي�ة والتضلي�ل عر وس�ائل 
اإلع�الم ومواقع التواص�ل االجتماعي، 
حيث كش�فت مجل�ة “إنرناش�يونال 
يف  األمريكي�ة،  دايجس�ت”  بولي�ي 
سبتمر املايض، عن تكتيكات تضليلية 

تستخدمها قطر ملهاجمة خصومها.
وج�اء يف مق�ال نرشته املجل�ة للكاتب 
جوي�س توليدان�و أن “التوت�رات ب�ني 
قطر وجريانها مستمرة منذ عام 2017 
بس�بب دعم الدوحة لإلره�اب، الفتاً إىل 

إق�رار قط�ر بأنها قّدمت بع�ض الدعم 
للجماع�ات اإلس�المية، وه�ي جماعة 

اإلخوان املسلمني”.
وتابعت املجلة أن “التكتل الداعم لقطر 
اس�تخدم التضلي�ل ع�ىل نطاٍق واس�ع 
إىل جان�ب التكتيكات األخرى لوس�ائل 
اإلعالم، وذلك من أجل تشكيل الروايات 

يف املنطقة يف مختلف امليادين، بينما لم 
تخ�ش قطر أبدا من ممارس�ة نفوذها 
اإلعالمي عر قن�اة الجزيرة التي تّدعي 

أنها نزيهة”.
وأوض�ح مجاهد أن ث�ورة التكنولوجيا 
فتح�ت إمكانيات كب�رية لتطور حرية 
التعب�ري، وس�محت لكل م�ن يرغب يف 

املشاركة بالنرش والتعليق ونقل األخبار 
واألحداث واملواقف، ولذلك شّكلت فتحا 
هائ�ال لصالح الناش�طني السياس�يني 
الحقوقي�ني وغريهم من الذين يرغبون 
يف التعب�ري ع�ن أفكاره�م وترصيفها، 
ورغم التحديات التي خلقتها للصحافة 
الكالسيكية، فإنها أتاحت لها إمكانيات 

جديدة يف وسائل وطرق عملها.
لكن هذا الوضع س�مح بتطور األخبار 
الكاذبة واملحتويات املس�يئة يف التعبري 
والن�رش والب�ث، كما تم اس�تغالل هذا 
الرقمي�ة،  التكنولوجي�ات  يف  التط�ور 
م�ن ط�رف الجماع�ات املتطرفة لنرش 
خط�اب الكراهي�ة والعنرصية وغريها 
م�ن املضام�ني الت�ي تناق�ض حري�ة 
ال�رأي والح�ق يف االخت�الف والتعددية 

واملساواة.
وأض�اف أنن�ا نتطل�ع ألن يك�ون ه�ذا 
النق�اش خ�الل امللتقى، الذي نش�ارك 
في�ه، غنّي�ا ونس�تفيد جميع�ا بأفكار 
يف  الح�ق  لحماي�ة  واقراح�ات  وآراء 
التعب�ري، واس�تعمال الث�ورة الرقمي�ة 
والش�فافية  الديمقراطي�ة  لخدم�ة 
والوص�ول للمعطيات وفضح الفس�اد 
والظل�م والتس�لط، ولي�س جعلها أداة 
لخدمة املصال�ح الضيقة لبعض الدول 

والرشكات الكرى.
وعلّ�ق متابعون عىل انعقاد هذا املؤتمر 
يف قطر، أن الدوحة تحاول لفت االنتباه 
مجددا، والتسويق ملبادئ حرية التعبري 
ودعم حريات الصحافة، بعد أن أغلقت 
املركز ال�ذي كان يقوم به�ذه املهمة يف 

أبريل 2019.
وأوق�ف مرك�ز الدوحة لحري�ة التعبري 
جمي�ع نش�اطاته بص�ورة مفاجئ�ة، 
وألغى حس�اباته عىل مواق�ع التواصل 

االجتماعي، دون توضيح األسباب، رغم 
أن�ه كان ي�رّوج منذ إطالق�ه يف أكتوبر 
2008، بأن�ه “املرك�ز ال�دويل األول من 
نوعه الذي يتأسس يف دولة غري غربية، 
ويعمل لخدمة حرية الصحافة والتعبري 
يف قطر والرشق األوسط والعالم وتأمني 
م�الذ للصحفيني املهدَّدي�ن”. لكنه من 

النادر أن غّطى أخبار قطر.
وذكرت تقارير سابقة لوزارة الخارجية 
األمريكية أّن الصحافة القطرية تمارس 
الرقاب�ة الذاتية بص�ورة روتينية، لذلك 
عمل املركز يف بيئة منافية عملّيا لحرية 

التعبري والصحافة.
وي�درك غالبي�ة الكّت�اب والصحفي�ني 
القطري�ني الهامش الضّي�ق املتاح لهم 
بنق�د الس�لطات والعم�ل الحكوم�ي، 
دون امل�سّ باألرسة الحاكمة والفس�اد 
ب�أي طريقة نقد بّناء من أجل مصلحة 
الصحف�ي  أن عوق�ب  الب�الد. وس�بق 
القطري فرج مزهر الش�مري، املرشح 
السابق للمجلس البلدي، عىل معارضته 
للس�لطات بتجريده من الجنسية ومن 
وكان  الب�الد.  خ�ارج  ونفي�ه  أمالك�ه 
الش�مري كت�ب مق�اال بعن�وان “عني 
عذارى” يطالب فيه بتخفيض الرسوم 
والرضائ�ب ع�ىل القطري�ني، وذل�ك يف 
عم�وده الصحف�ي ال�ذي كان يحم�ل 
عنوان “الُبعد الرابع”، يف صحيفة الراية 

القطرية.

بريوت/متابعة الزوراء:
ب�ث التلفزيون الرويس تقريرا ع�ن مدة انتظار الرئيس الركي رجب طيب اردوغان امام باب 
القاعة التي كان من املقرر ان يس�تقبله به�ا الرئيس الرويس فالديمر بوتني، حيث ظهر عىل 

الفريق املرافق للرئيس اردوغان عالمات االحراج.
وظهر بالتقرير ان الرئيس الركي انتظر خارج القاعة مدة دقيقتني قبل ان يسمح له والوفد 
املرافق له بالدخول، اضطر خاللها الرئيس اردوغان للجلوس، حسب عداد الوقت الذي وضعه 

التقرير عىل الشاشة.
وكانت الكامريات الروس�ية ترص�د وجوه الوفد الركي حيث كان رئيس االس�تخبارات يلهو 

بورقة بيده، بينما كان ينظر وزير الخارجية تشاويش اوغلو للسقف.

لندن/ بي .بي .يس:
نرشت صحيفة صنداي تلغراف نطالع تقريرا لكيتي فالون من جزيرة لسبوس اليونانية 

بعنوان “الصحفيون وموظفو اإلغاثة ضحايا غضب أهل الجزيرة بعد تدفق الالجئني”.
وتقول الكاتبة إنها تبدو للوهلة األوىل قرية صغرية مشمس�ة تطل عىل بحر إيجه، كتلك 
القرى الس�احلية التي يقصدها السياح، ولكن عن قرب يتضح أنه ال يوجد ما هو هادئ 
أو جمي�ل يف ميناء تريمي يف جزيرة لس�بوس، حيث تعرض صحفي أملاني للرضب املرح 

من قبل عدد من اليونانيني امللثمني.
وتق�ول الكاتب�ة إن مايكل ترامر، 25 عام�ا، كان يصور االش�تباكات بني الجئني وصلوا 
للتو عىل متن مركب من تركيا إىل لسبوس ومجموعة من سكان الجزيرة الذي يحاولون 

منعهم من الهبوط عىل أرضها.
وأثن�اء تصوي�ر املواجهات أحاط عدد من الرجال بمايكل وانهالوا عليه رضبا وأوس�عوه 
ركال. وتق�ول الكاتبة إنه أثناء الهج�وم فقد آلة تصويره التي ألقاها مهاجموه يف البحر، 

وأنه غادر الجزيرة يف اليوم التايل خشية التعرض للمزيد من األذى.
وتق�ول الكاتب�ة إن الهجوم ال�ذي تعرض له ماي�كل هو واحد فقط ضمن سلس�لة من 
الهجم�ات الت�ي تعرض له�ا الصحفيون وعم�ال اإلغاثة يف لس�بوس، التي ل�م يبق من 
ترشحها لجائزة نوبل للسالم عام 2016 لتعاملها الهادئ مع أزمة الالجئني سوى ذكرى 

نائية. 

بغداد/نينا:
 اس�تنكرت نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني 
حادث اختط�اف الصحفي توفيق التميمي 
الذي يعمل يف جريدة الصباح يف اثناء توجهه 
اىل مقر عمله صباح امس االثنني يف منطقة 
ح�ي اور ش�مال رشق�ي بغ�داد. وحمل�ت 
النقابة يف بيان ، الجهات االمنية مس�ؤولية 
الحفاظ عىل حياته والعمل الجاد والفوري 
الط�الق رساحه والكش�ف ع�ن الجناة من 

اجل تقديمهم اىل العدالة .
وطالبت النقابة الجه�ات املختصة باتخاذ 
موقف جاد و حاس�م اليقاف مسلسل قتل 
وتهديد واختط�اف الصحفيني واالعالميني 
الذين ي�ؤدون واجبه�م املهن�ي والوطني ، 
والكف ع�ن املضايق�ات والتهدي�دات التي 
تتع�رض لها وس�ائل االعالم الت�ي تمارس 

عملها وفق ما تمليه وقائع االحداث .
واكدت نقابة الصحفيني العراقيني رضورة 
توفري بيئة ومناخات آمنة للعمل الصحفي 
واالعالمي من اجل ان يؤدي الصحفي دوره 

بكل حرية وامان .
واوضحت :” ان الخلية املش�كلة يف النقابة 
التي تتابع اس�تهداف الصحفيني ووس�ائل 
االع�الم ب�دأت اتصاالته�ا ومتابعاته�ا مع 
الجه�ات ذات العالق�ة للكش�ف عن مصري 

الصحف�ي توفيق التميمي م�ن اجل اطالق 
رساحه “. 

للحري�ات  العراق�ي  املرص�د  طال�ب  كم�ا 
الصحفي�ة يف نقابة الصحفي�ني العراقيني 
السلطات الرسمية العراقية برسعة البحث 

والتحري ملعرفة مص�ري الصحفي والكاتب 
ومدي�ر التحري�ر يف جري�دة الصباح ش�به 
الرسمية توفيق التميمي الذي اختطف اثناء 
توجهه اىل عمل�ه يف الجريدة قادما من حي 
الش�عب الذي يسكن فيه ش�مايل العاصمة 

بغداد صباح امس االثنني.
وذك�ر بي�ان للمرص�د :” ان صحفي�ني يف 
جريدة الصب�اح رفضوا اإلدالء بأي ترصيح 
للمرص�د، ول�م يبين�وا تفاصيل باس�تثناء 
معلومات رش�حت من مقرب للتميمي اكد 
فيها ان مسلحني مجهولني اوقفوا السيارة 
الت�ي تق�ل التميم�ي وانزلوه منه�ا عنوة، 
واقتادوه اىل جهة مجهولة، بينما س�محوا 

للسائق باملغادرة “.
واوض�ح املرص�د :” ان التميم�ي نرش قبل 
يومني تغريدة تساءل فيها عن مصري مازن 
لطي�ف الصحف�ي والنارش ال�ذي يعمل مع 
التميمي يف ش�بكة االع�الم العراقي، والذي 
اختط�ف قبل 37 يوما، ول�م يعرف مصريه 

حتى اللحظة”.

نقابة الصحفيني تستنكر حادث اختطاف الصحفي توفيق التميمي

زوكربريغ يقبل “وصاية” احلكومات على فيسبوك

التلفزيون الروسي يبث تقرير إحراج أردوغان ووفده يف أثناء 
انتظارهم أمام باب القاعة للقاء الرئيس الروسي يف موسكو

الصحفيون وموظفو اإلغاثة ضحايا غضب 
أهل جزيرة لسبوس اليونانية
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محمد يونس
االس�تعارة واالغرتاب – لق�د جهدت رواي�ة - +15- للمغرتب 
ياس�ن غالب، ووضعن�ا مفردة تش�ر اىل غربة املؤل�ف، التي 
ه�ي تقابل وجه�ة النظر الداخلية يف بني�ة روايته، ولك منهما 
فه�م جدي�د يف بيئة االغرتاب، وق�د تقاربت االفه�ام بالتدريج 
يف املت�ن الروائي، وقد اس�تعار املؤلف واق�ع ايروكي التحتمله 
البيئ�ة االصلي�ة للمؤل�ف، وطبعا م�ا قدمه املت�ن الروائي من 
افاع�ل ايروكي�ة، ليس ه�و عرض لوض�ع بيئ�ة مختلفة، بل 
هناك احساس برشي، وقد قدم لنا املؤلف عدة اصوات داخلية 
مختلف�ة املرجعي�ات يف تل�ك البيئة املس�تعارة، فهن�اك حتى 
يشاركهم امر افغاني، وتلك االستعارة قد سبقت بهم انساني، 
حيث فرست لنا الرواية هم الغربة العام املش�رتك، وكذلك الهم 
الخاص واحساس�ه باالغرتاب نفس�يا عىل وج�ه الخصوص، 
وهن�ا س�يكون وح�دة زم�ن مرتبط�ة بحركة الش�خصية يف 
التفاصي�ل وبناء حدث معن، وهي وحدة زمن واقعية، وتمثل 
زم�ن وحدة الوجود، وهناك وحدة زمن تقابلها، وهي مختلفة 
بنس�ب متعددة، حيث أن  بعد االغرتاب يتفاقم، وهذا ما يجعل 
وح�دات الزمن تتحرك وتتبدل ايضا، و احيانا يكون هروب من 
ذل�ك البعد االغرتابي خارجيا وداخليا، حيث تبتعد الش�خصية 
اىل  هروب اش�د من االغرتاب، حيث تقر الش�خصية بأن – لن 
تجدي الكحول بأعىل تركيز لها وال الحشيش�ة وال الله يتدخل 
ليمح�و القلق من تالفي�ف رأيس – وهذا يعني ان الش�خصية 
ستكون يف احساس برشي مرير، وهم اغرتابي يكون مختلف، 
وقد تنوعت ايقاعات االغرتاب من حالة اىل اخرى، وتغرت من 
اف�ق اىل اخر، وهذا زاد من قيمة الرواية وجعلها امتع ، بعد ان 
وسع الروائي ياس�ن غالب التفاصيل بن وجود البيئة، والتي 
هي تعك�س االغ�رتاب الخارجي، وبن االحس�اس والش�عور 
باالغ�رتاب الروحي، وقد وزان بن اغرتاب�ه الخارجي واغرتابه 
الداخ�ي، رغم ان الرواية س�عت اكث�ر اىل املعايش�ة املكتوبة، 
واضاف�ت الرواي�ة بع�ض االيقونات، والت�ي منه�ا بالطبيعة 

املختلف�ة، وبعضها من الحرية النوعية، حيث وصف لنا بعض 
الغرب�ان عىل غص�ن متجمد وطران بوم�ة ايضا، والصف هو 
اش�ارة لنم�ط تل�ك البيئ�ة املختلفة، كي يش�عر املتلق�ي بها، 
وه�ذا جعلت تنوع اج�واء الرواية احد القي�م التي تفصل بن 
االحساس والواقع, وتزيد من تفاصيل الرواية، ويتوازن الواقع 
الذي يمثل العالم، وما هو شعور انساني ذاتي للشخصية التي 
تمثل ذات املؤلف وعيا وشخصيا ايضا، وهنا صار هناك تناغم 

ايقاعي بن جوانب مختلفة .
ايروكيا س�ادية مس�تعارة – بداية أن نش�ر اىل أن الرواية قد 
توفقت بصياغة ظروف االغرتاب الخارجي املتعددة واملختلفة، 
ورس�مت لنا صور برشي�ة للعوز والتقص من ع�دة حاجات، 
والف�ار الكبر ب�ن الفرد من البيئ�ة، والفرد الخ�ارج من تلك 
البيئ�ة، وال�ذي يعيش ع�ىل هامش اىل ح�د اليملك نق�د اجرة 
الصعود اىل السيارة العامة، بل ان التنازل اىل الحق االجتماعي، 
واىل ح�د أن هناك ليس هناك ت�وازن يف الجانب الجنيس، حيث 
احد الش�خوص انزلت امرأة ملكانه ووضعت يف جيبه 20 يورو, 
حت�ى حار كيف يفرسه�ا، وقد تصاعد جان�ب الجنس اىل حد 

غ�ر ثابت، ب�ل تنوع�ت ايقاع�ات، واختلف التعام�ل الجنيس 
بن الرحة او يكون الش�خصية ضحي�ة، تعاملت الرواية بتلك 
التفس�رات الغريبة، لتضعنا امام تل�ك البيئة من كل وجوها، 
واك�دت لن�ا هناك تفاوت كب�ر، واكدت لن�ا الرواية يف صفحة 
117 – ملا التحاسب مروان إنه يضاجع الرجال مقابل بيتزا أو 
حتى كأس برة- وهذا الهم االنساني راعت الرواية، وسعت اىل 
عكس صور بشعة عن االغرتاب الرهيب، وصاعد العوز القايس  
، والذي يضع البرش يف ظروف جنس�ية اشبه بتوصيف سادي، 
كم�ا كان�ت يف مضاجعة رجل يف الخمس�ن لكنه يش�عر بانه 
طفل جميل، وكان ذلك من اجل املال ليس اال، وتلك صورة غر 
موضوعي�ة قدمت لن�ا الرواية، ولتعكس لن�ا ليس هناك جوع 
بتلك الصورة املريرة، بل هي لتتيح لنمط االغرتاب الخارجي أن 

يلغ مداه، وكذلك ليتطور نفسيا االغرتاب الداخي ايضا .
 قدمت تفاصيل رواية – + 15 – لياسن غالب مشاهد ايروكية 
مختلفة ذات حرية نوعية لكنها قاس�ية، وهي تدل عىل الفعل 
االيروكي الذي هو استعار بيئة تتيح لها بحرية مفتوحة كليا، 
واعتق�د الش�خصية يف غربته تحت�اج اىل تلك الحري�ة يف اطار 
الرسد االيروكي كمحتوى واحاس�يس ومشاعر وجانب نفيس 
ايض�ا، واس�اليب يمكن أن نعتبها س�ادية، حي�ث ليس هناك 
توازن منطقي بن ش�خصية من البيئة، وشخصية من خارج 
البيئة، وغرابة اكثر املواقف تؤكد ذلك اشبه بالتعذيب النفيس، 
ورغم حساس�ية  وبش�اعة ذلك الفعل الجنيس املرسود، لكنه 
اك�دت الرواية جرأة متفوق�ة ، وتجىل بها واق�ع تباين طبقي 
قبل ان يكون جنس�يا، وهنا ايضا الحرية قد الغت مثلث تدور 
ح�ول املعطيات الفكرية يف الرواية ، وهو الجنس – املجتمع – 
الدين يف البيئة االصلية، ورغم غياب التنصيص عىل ان تحتوي 
السرة الذاتية للش�خصيات تلك االبعاد الثالثة، دون االفصاح 
املب�ارش عن االحس�اس بتلك القي�م الثالثية، والت�ي يف الغربة 
تغ�رت كثرا، حيث اكدت لنا الرواية أن حرية الجنس يف البيئة 

املستعارة فوىض اخالقية يف تفسرها مضمونيا.

اعداد/ نرسين األسدي
الرواي�ة القوطية رضب من الرواي�ة الرومانتيكية املبكرة يتمي�ز بأجواء الرعب 
والغموض التي تس�وده وبعنرص التشويق الذي يهيمن عليه. ازدهرت يف إنكلرتا 
خ�الل النصف الثاني من القرن الثامن عرش ومطالع القرن التاس�ع عرش ولدت 
 Castle of Otranto ) مع رواية للكاتب اإلنكليزي هوراس وولبول )قرص أوترانيو
)عام 1765( ومن أش�هر من خاض غمار الرواي�ة القوطية بعد وولبول الكاتبة 
 The ) اإلنكليزي�ة آن رادكلي�ف وبخاص�ة يف روايته�ا الش�هرة )أرسار أودولفو
Mysteries of Udolpho )ع�ام 1794( وإنم�ا أطلق عىل هذا الرضب من الرواية 
اسم )الرواية القوطية( ألن أصحابها اتخذوا من القصور واألديرة الوسيطية من 
الف�ن القوطي )بما تحفل به من ممرات تح�ت األرض subterranean ورشفات 
ُمَفرِّج�ة مظلمة battlements وأب�واب مس�حورة trap doors( إطاراً ألعمالهم 

الحابسة ألنفاس القراء.
ومن أعالم هذه املدرسة ادجار اآلن بو / هوارد فيليبس الفكرافت  / ماري شيي 

/ شارلز ماتورين/ برام ستوكر
لق�د درج�ت اإلبداعات األدبية القوطي�ة عىل توظيف عن�ارص الطبيعة الجامحة 
والدال�ة عىل الح�زن والكآبة والس�وداوية، وذلك م�ن قبيل العواص�ف واألمطار 
والرياح العاتية والربق والرعد... من أجل تأثيث السياق العام لألحداث الكابوسية 

ُها الشخصيات. التي َتْخربرِ
غ�ر أن ه�ذه اإلبداعات ال تكتف�ي بما هو طبيعي فقط، بل تتج�اوزه إىل كل ما 
هو غر طبيعي؛ أو باألحرى ما فوق الطبيعة؛ ومثال ذلك األساطر الغريبة التي 
ترتبط باألش�باح والعائدين ومصايص الدم�اء... والتعاويذ واللعنات التي تصدر 
عن بعض األشخاص، ناهيك عن األحداث غر القابلة للتفسر كتحرُّك الجماد أو 

تكلُّم امليت واالحرتاق بدون نار...
كل ه�ذه العوامل تثر مش�اعر الش�ك وعدم القدرة عىل الوص�ول إىل اليقن لدى 
الش�خصية، خاص�ة يف كل ما هو روحان�ي وخارق للطبيع�ة أو متجاوز للقدرة 

اإلنسانية.

أهم روايات الرعب
رواي�ة القل�ب الوايش ه�ذه الرواية م�ن تأليف ادج�ار االن بو، وه�ى من أفضل  
الرواي�ات قص�رة و تعد من أساس�يات قص�ص الرعب وقد تحول�ت إىل عرشات 

األفالم .
كاري و هي من تأليف ستيفن كينج و تعد من الروايات النموذجية يف أدب الرعب 
املع�ارص، ألنها تحتوي عىل اغل�ب العنارص املوجودة يف قصص الرعب األخرى، و 

هي تتميز بأسلوبها السهل الذي يجذب من يقرأها.
كريس�تن و هي م�ن تأليف الكاتب س�تيفن كينج و هو واحد من أش�هر كتاب 
قص�ص الرعب، حتى أن أكثر رواياته تحولت بعد ذلك إىل أفالم، حيث أن أس�لوبه 
يتميز باألسلوب السهل للقراء و هذه الرواية من أشهر رواياته و أكثرها تميزا.

دراكوال املؤلف برام س�توكر و هي تتحدث عن شخصية مصاص الدماء، و اغلب 
أح�داث القصة اس�توحت م�ن قصة حقيقي�ة، و مع الوقت اش�تهرت القصة و 

أصبح اسم دراكوال معروف لدي أكثر الناس باختالف مستوي ثقافتهم.

هناء سيد عي

اجلدي والراعي
كان الراع�ي يف أحد االيام يق�وم برعي األغنام 
كاملعت�اد إال  أن�ه كان هن�اك ج�دي رشد ع�ن 
القطيع فبدأ يف محاولة لفت انتباهه واستدعائه 
بالطرق املعتادة ع�ن طريق التصفر أو النفخ 
يف البوق املوجود معه، ولكن ال حياة ملن تنادي 
لم يلتفت الجدي الش�ارد إىل الراعي أو يعود إىل 
القطي�ع كما كان، فغضب الراعي فقام بإلقاء 
حج�ر لتنبي�ه الج�دي لكنه كرس ق�رن الجدي 
فخاف الراعي كثرًا، وبدأ  يف استعطاف الجدي 
وه�و يطلب منه أن ال يخرب صاح�ب الغنم أنه 

ه�و من كرس قرنه فضح�ك الجدي وهو يخرب 
الراعي ) أيها السخيف أنا لن أخربه يشء ولكن 

القرن املكسور سيحكي عن حاله (.

الظيب املريض
اصي�ب الظبي ببعض امل�رض مما جعله يبقى 
مس�تلقيا يف أحد االركان وال يستطيع الحركة، 
فق�ام رفاقه بزيارت�ه وكان�ت أعدادهم كبرة 
وكل م�ن حرض اخذ قدًرا م�ن الطعام الخاص 
به�ذا الظب�ي املريض، وبع�د وق�ت قليل مات 
الظبي ولكنه لم يمت بسبب املرض ولكن مات 
بسبب ما فعله رفاقه، فالرفقة السيئة رضرها 

اكثر من نفعها.

فاطمة بن محمود  
ع�ن دار الورش�ة الثقافي�ة للطباعة والنرش ص�در ديوان 
» ختف�ي يف الضوء« للش�اعر عي لفتة س�عيد، وقد اختار 
تنزي�ل ه�ذه القصائد تح�ت عنوان » نصوص ش�عرية«. 
وقّس�م هذه النصوص اىل قس�من، القس�م األول بعنوان 
»أحدثك عن الضوء« يضم 25 نصا ش�عريا والقسم الثاني 

بعنوان »يختفي يف الحلم« يضم 19 نصا شعريا.
عتبة العنوان:

يجمع العنوان بن لفظن متضادين هما التخفي والضوء، 
إن كان التخّفي يعني أن يتوارى ويسترت عن األنظار، فان 
الضوء بما هو كتلة مشّعة أقوى وأسطع من النور، يرتبط 
عادة بضوء الش�مس، كما ينسب اىل النار. يصوغ الشاعر 
فع�ل التخّفي يف الضوء وبذلك يضع قارئه يف منزلق يجمع 
فيه متضادين التس�رت واالنكش�اف يوحي بأنه سيختفي 
ويت�وارى ع�ن األنظ�ار ويف الحقيقة ف�ان ه�ذا االختفاء 
س�يكون داخل الضوء بما يعني ان الش�اعر س�يتحول اىل 

كتلة ضوء مشعة.
لعل من خالل عتبة العنوان نتمّثل بش�كل ما تصّور سعيد 
للشعر من حيث له قدرة عىل التكثيف داخل اللغة فيجعله 
يضيئ عتمة الذات ويكش�ف عمقه�ا وأبعادها. من خالل 
العن�وان نالحظ ان س�عيدا ُيدخل قارئ�ه مبارشة يف صلب 
العملية الش�عرية بما هي لعبة التخفي واالنكشاف داخل 

اللغة أو لعبة الظالل و الضوء يف الشعر. 
عتب�ة اإله�داء: )إىل إم�رأة أحببته�ا /قاس�متني الحياة/

وألهمتني الشعر/وتركتني وحيدا معها(. 
    لع�ل خصوصي�ة اإله�داء ان�ه يواص�ل لعب�ة التخف�ي 
واالنكشاف فهو يهدي قصائده اىل امرأة دون أن يسميها، 
ويف�رس عالقته بها دون أن يكش�فها، كم�ا يتحدث عنها 
بوصفها ملهمته بم�ا يعني انها جدا قريبة منه ويف نفس 
اللحظة يش�ر أنها بعيدا عنه بل تركت�ه وحيدا. لعل هذه 
الثنائية التي تحمل عنارص التضاد تكشف عن خصوصية 
ال�ذات الش�اعرة يف عالقتها بذاته�ا وبالعالم م�ن حولها، 
مم�ا يجعلها تعيش وضعيات قصوى ومتناقضة تكش�ف 
هشاشتها وعمقها يف آن واحد. لعل هذه الثنائية هي التي 
تمث�ل خيط ناظم يف قصائد الديوان والتي يمكن تمثلها يف 

مستوين: املرأة والوطن وأيضا الحرب والسلم.
الكتابة عن الحب: ثنائية املرأة والوطن 1 /

   يب�دو ان الحداث�ة الش�عرية ق�د منحت للم�رأة صورا 
متع�ددة فحافظ�ت ع�ىل الص�ورة التقليدي�ة له�ا التي 
تختزلها كجس�د وحرصتها يف دور الحبيبة فأضافت لها 

ما يفيد أنها عنرصا مشاركا يف الوجود. 
أ - املرأة / الجسد: 

يف املجموع�ة هناك نص�وص عديدة ينطلق فيها الش�اعر 
بمخاطب�ة امل�رأة )قصائ�د: »برشت�كرِ بس�واي« ص 17/ 
»ش�هقة الس�ؤال« ص 19/ »تراتي�ل« ص 27/«فاتح�ة 
الغزل« ص 9/«قيامة الورد« ص33 الخ( صيغة املخاطبة 
بم�ا هي جزء من نظام داليل يرتبط بالعالقات االجتماعية 
تفيد املس�اواة بن املرأة والرجل فهو يخاطبها بما هي ندًّا 
ل�ه، ويعّدها كائن�ا مميزا لها قدرة عىل العط�اء  بل يمنح 
الش�اعر يف هذه القصائد س�لطة اعتبارية للمرأة فتصبح 
الحبيبة املُلهمة التي يهيم بعشقها من ذلك قصيدة »قيامة 
الورد« ص 33 )يكفي أنى أرنو اليك /وأنت تمارسن دورك 
يف إرض�اء حرويف/حتى اذا أغم�ض الفجر عينيه/أرشقت 

عيناك عىل الخرضة(
تب�دو املرأة يف بعده�ا االيروتيكي تض�ج بالرغبة فيتحول 
القصي�د اىل لحظة مفعمة بالجنس يبوح الش�اعر ببعض 
م�ن ذلك التوهج الجنيس مث�ال يف قصيد »يختفي فيه«ص 
59: )عثرت عليك.. أقّبل البياض/ مستال سيف وضوئي/

ما عليك سوى إيقاد جذوتي(
ه�ذا البعد اإليروتيكي الذي يبدو ظاه�را يذهب بالقصيدة 
إىل أق�ايص الرغب�ة وه�و يف ذلك ال يهت�م بالوعي الس�ائد 
املرتبص بالجس�د وال يحفل بالعالئق التي تشده إىل النظم 
االجتماعية ولعله بذلك يكشف عن طبيعة الشاعر بما هو 
غر ملزم بالوعي الس�ائد وضوابط�ه األخالقية. يختار أن 
يحتفل باملرأة يف بعدها االيروتيكي يف منطقة وس�طى بن 
التكّتم واإلباحية فهو ال يكتب قصيدته مطموس العينن، 
فتولد قصيدته مكبوتة تخىش النظر للجسد كما ال يفتحها 
بكل وقاحة عىل الجسد العاري فيكتب قصيدة فجة تبتذل 
الجسد لذلك هو ال يتعفف يف قصيدته وال يسقط يف البورنو 
الش�عري. يختار أن يكتب القصيدة التي تحتفي بالجس�د 
من خالل لغة شفافة ويختار لها صورا أنيقة تحافظ عىل 

شاعرية اللحظة وشعرية القصيدة.
وال اعتقد انه كان يقصد اس�تعراض جرأته بل يتحّدث عن 
جس�د املرأة بوصف�ه حقال دالليا ثريا يفت�ح عىل التجربة 
االنسانية بما يجعل من الجسد أداة تواصل وطريقة تعبر 
ع�ن بعد حيوي لإلنس�ان يف املطلق، بمعن�ى إنه يجعل من 
الجسد شاشة العالم تس�توعب التمثل الشعري، فالجسد 
يصب�ح جرس عبوٍر لآلخر، وه�ذا ما يجعله رشط وجود ملا 
يس�مى فلس�فيا بالتذاوت. بهذا املعنى يعود بنا اىل القول 
الش�عري القديم لدى الع�رب حيث كان الجس�د ال يغطى 
بالتمث�الت االجتماعي�ة وال يختب�ئ خل�ف س�تائر الوعي 

السائد بل يفصح عنه يف القصائد كما هو يف الواقع.
   لذا تبدو املرأة ذات أبعاد مختلفة حس�ية ترتبط بالرغبة 
وروحي�ة تتحول اىل آلهة كما تتح�ول اىل طاقة إلهام وهذا 
التع�دد يجعلها املوضوع األهم لدى الش�اعر، بل يمكن ان 
نق�ول انها تكتس�ب قيمة تجعله�ا رشط وجوده، فهو يف 
حاج�ة للمرأة ليثب�ت كيانه و ه�ذا ما يجع�ل منها  ليس 
مجرد كائٍن بيولوجي، بل تتحّول اىل عنرص رضوري يثبت 
من خاللها وجودها و لذلك تتحول املرأة اىل فكرة قد تشر 

اىل القصيدة او الحقيقة او الحرية.
يقول يف قصيد »من قوايف املس�اء« ص 52: )سأخرجك من 

حقيبتي/من بن دفاتري
أو ربم�ا من س�فر العمر/أو ب�ن نبضتن ل�م تربحا باب 

القلب(
ب - املرأة / الوطن:

     إن امل�رأة تتماه�ى وفك�رة الوط�ن اىل ح�د التم�ازج. 
وألن العراق وطن الش�اعر تعيش واحدة من أش�د املحن 
الت�ي جعلته�ا تفق�د الكثر م�ن عنفوانه�ا وتحولت اىل 

وط�ن للحروب وه�و ما يجعل�ه يتألّم بش�دة.. يقول يف 
قصيدة »وطن ورايات التوابيت« ص 65:0)كل األس�باب 
تعددت/ وم�ازال الزقاق ي�ن عىل عجائ�زه النائحات/
ومازال�ت أصاب�ع املتقاعدين/تبحث عن خرز املس�بحة 
التي انفرط�ت بعتيق أدعيتها /ماذا تري�د من الرايات.. 
تل�ك التي لم ترتفع عىل تلة للعيان/ رصنا نخفي توابيت 

العمر للمقابر كي يطول بنا املقام(
     ألن الوط�ن يمث�ل لدى املبدع عامة و الش�اعر خاصة 
كون�ا يف ذات�ه ويش�ر اىل مجموعة م�ن القي�م املطلقة 
بحيث يصبح الوطن هو الهدف والوس�يلة يقول الشاعر 
يف قصيد »أب�اء كثرون«ص 68: )أنا ابن�ك ايتها البالد/
وجهي يش�به الط�ن/وكل ما دّونه األج�داد يجري مثل 

أنهار عطىش(
     ان كان الش�اعر الكبر محمود درويش يجعل من املرأة 
هي الوطن والوطن هو املرأة بما هما موضوعن مقدسن 
فان الشاعر سعيد بدوره يزاوج بن املرأة والوطن ويتحدث 
ع�ن الحبيبة يخفي اس�مها ويصف رغبت�ه املتوهجة لها 
ويتحدث عن الوطن فال يس�ميه ويكشف حرقته الشديدة 
عليه ويدين الحروب التي تمر به فتحصد بواس�طة املوت 
العنيف أرواح البرش كما تنرش البش�اعة فتش�وه الجمال 
يف الطبيع�ة وتتحول املدن اىل مقابر جماعية تنرش الخوف 
والقل�ق.. لذل�ك ل�م أتفاجئ ان الش�اعر ال يقدم أي اس�م 
لحبيبته كان يمكنه ان يخرتع أي اسم لكنه اختار ان تظل 
مجهول�ة غامضة ال نعرف من هي ولكن نعرف ماذا تمثل 
للش�اعر وايضا لم يذكر قط يف ديوانه اسم العراق فكأنها 
معروف�ة ال يحتاج اىل ذكرها أو اإلش�ارة إليها ومرة أخرى 
بن إخفاء اس�مي الحبيبة والبالد مع التأكيد عىل املساحة 
القيمية التي تمثالنها بالنس�بة إليه فيواصل الشاعر لعبة 
االخفاء والكش�ف التي تبدو احدى التقنيات التي يختارها 
يف ه�ذا الدي�وان وهو م�ا يؤك�د حرصه عىل اللع�ب داخل 

اللغة.
2 / ثنائية الحرب و السالم 

    ألن الشعراء ال يطلعون مثل الفطر بل انهم أبناء اللحظة 
التي يعيشونها لذلك كان الشاعر مرتبطا بواقعه ملتصقا 
باألرض التي نش�أ عليها وألن العراق اليوم تتنفس الحرب 
وتحلم بالسالم.. ويبدو تأّثر الشاعر شديدا بأجواء الحرب 
لذلك تنترش الش�ظايا يف الكثر من القصائد وهذا ما يجعل 
م�ن اللغة التي يكتبها عنيفة فيها الكثر من األلم والتوتر 
واالرتب�اك ومن الصور الش�عرية مضّمخة بال�دم، وينقل 
أج�واء الحرب التي تدور حول�ه فينقلها إىل داخله وتصبح 

الجث�ث مرتاكمة يف أعماقه ولذلك يكتب عن املوت فيضيف 
إليه�ا الكثر م�ن مش�اعره املختلط�ة )الحن�ن، الغناء، 
الب�وح...(. يق�ول يف قصيد »و ما ج�ّن« ص42:)أجمل ما 
يف الوطن/إذا ما جّن الحنن إليه/غنيت كثرا /مهجة من 

روح/ونشيدا من دماء(
3 / تقنية املواربة والتخفي:

ب�دءا من العن�وان و م�رورا باإله�داء وانته�اء بالقصائد 
نكتش�ف ان�ه يعتمد تقني�ة الظاه�ر والباط�ن يف الكتابة 
الش�عرية، فهو يقول يشء و يقصد آخ�ر، لعله بذلك يبدو 
الش�اعر متماهيا  مع اللعبة اإلبداعية عموما فهي لعبة ال 
تحرتم انتظار الوعي السائد وال تلتزم بما هو مألوف، لذلك 
يس�تعمل الش�اعر هذه تقنية املوارب�ة والتخفي طريقة 
ملواجهة س�لطة الس�ائد وتفادي أحكام�ه الجاهزة، وهي 
م�ن الطرق التي يعتمدها املبدع�ون لالنفالت من األنظمة 
الدكتاتورية والسلطة االستبدادية للمجتمع، ولعل أهم ما 
يف لعبة الظاهر والباطن أن الشاعر يتفّنن يف اإليقاع بقارئه 
وارباك�ه ع�ىل الدوام من خ�الل تقنية الكش�ف واإلخفاء، 
وهو بذلك يكشف عن قدرته عىل التخّيل وفتح أفاق أرحب 
للمعنى املمكن.. يق�ول يف قصيد »أحدثك وما حدثتك« ص 

75: )هي الضوء الذي خبأ ظلك (
لعله بذل�ك يتجاوز رشط اإلبداع بتجاوز ما هو مكش�وف 
يف اللفظ ومألوف يف املعنى، ويخلق معنى يتجاوز الس�ائد 
وأعتق�د، انه بذلك يطرح قضيًة مهمة يف الش�عر هو قدرة 
املتخّي�ل عىل تج�اوز دالالت الواقع، ولعل هذا ما يكس�ب 
الجملة الش�عرية لدي�ه عمق�ا جماليا يف الرتكي�ب الفني 

والتخيل.
جمالية الصورة الشعرية:

م�ن جهة أخ�رى فإن الش�اعر لم يلت�زم بتقني�ة املواربة 
والتخفي فقط، بل أجده اهتم بالصورة الشعرية وجعلها 
إح�دى الخصائص الجمالي�ة لقصائده.. ويق�ول مثال يف 
قصيدة تيه ص73: )أبحث ع�ن النقطة/عن الحرف الذي 
يحملها/ع�ن الجملة التي تن�وء بحملها/وترسي بها من 

معناها إىل أقىص الضوء(
بمثل هذه الصور الش�عرية يكشف عن قدراته يف تطويع 
اللغ�ة وبالت�ايل ع�ن امكانيات�ه اإليحائية الت�ي تجعل من 
ال�دالالت متاح�ة للق�ارئ م�ن خ�الل توظي�ف التش�بيه 
واالس�تعارة واملجاز كل ذلك وفق أف�كار جميلة، هذا يعرب 
بش�كل م�ا عن جان�ب م�ن حداث�ة الش�اعر وقدرته عىل 
التعاط�ي مع اللغة من أج�ل توظيفها لنق�ل مواقفه من 

املرأة وعالقته بالوطن ونظرته للحياة.
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ثقافية

قصيدة

عالوي كاظم كشيش
 

ال تزدني وضوحا
تقول القصيدة وهي تف�ّر مّني إىل الغبش 

الفجري
تسحب آخر حلم وترتكني للهديل

ال تزدني افتتانا بَك
يتعبني هذا الحب والوجد

وال تعطني ما ال استحق من الجمال
يل صخوري وأشواكي

وأنا أسأم الورد حن يكون طوقا
إبتعْد كثرا ألعثر عليك

كن مفاجأتي
أتحاىش الخلود ألذبل

فارعًة باأللم
القصائد قادمة وأنا عىل رحيل

لسُت شجرًة، فأنا قصيدٌة
ال تدّوني مثل نهر أو ضفرة

وال تمنحني قلب عاشقة
ال تصّدْق شاعرا يزرع قصيدته يف الورق

ال تزدني وضوحا
فأن�ا قصي�دة تنب�ض األبدي�ة والغياب يف 

مياهي

ال تزدني وضوحا

 

نامق عبد ذيب
 

لن يكرسوَك
لسَت غصًنا يابًسا

وال شجرًة ُمرًّة
لسَت شحيًحا

أنَت نهٌر كلمات
وما ال يعرفوَن من عذوبة

وهم أكذوبة
هم ممتلؤون كأكياسرِ رمٍل

وبدينون كدرِببة
تضيُق بهم الكرايس
ويزحموَن فضاَءَك

ولكّنَك وأنَت تهوُِّم أماَمهم
يف ملكوٍت لم يرودوه

ُتقلُق أحالَمهم الباردة
يحدِّقوَن بَك

عيوُنهم تغرورُق بالحَسد
هم تخمُش الريح وأكفُّ

ال عليك

ابَق هناَك يف الغيمةرِ
واْتُل ما بدا لَك من املطر

هم سيعودون إىل زوجاترِهم
مسحوريَن بما لم يجرّبوُه :

الدهشة
غف والشَّ
والّسْحر

أّما هّن - أقصُد زوجاترِهم -
عَج�ٍل  ع�ىل  م�ّر  إلًه�ا  أنَّ  سيكتش�ْفَن 

بأرواحهم
ومنحها ما لم ترَُه منذ كانْت حائرًة

بن املاءرِ والّطن
وسيسألَْنهم عن الكلماترِ التي سحرْتهم

بينما هم يفغروَن أفواَههم
محّدقَن يف ما ال ُيرى

االستعارة وسلطة االغرتاب.. رواية +15 لياسني غالبالّساحر
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لفتت الدكتورة زيبيل�ه غورليتزنوفاكوفيتش 
إىل أن “نمو الشعر بكثافة يف وجه املرأة، يعترب 
أكثر من مش�كلة جمالية، إذ يشري إىل مشكلة 

صحية خطرية”.
وأوضح�ت طبيبة أمراض النس�اء األملانية أن 
“نم�و الش�عر بكثافة يف وجه املرأة يش�ري إىل 
متالزمة تكيس املبايض، التي تؤدي إىل إفراط  

يف إنتاج هرمون الذكورة أندروجني”.
ومن األعراض األخرى ملتالزمة تكيس املبايض 
اضطرابات الطمث، وآالم يف الحوض، واعتالل 

املزاج.

وأش�ارت نوفاكوفيتش إىل أن “خطر اإلصابة 
بمتالزمة تكيس املبايض يرتفع بني البدينات 

خاصًة، وإىل أنها قد تؤدي إىل العقم”.
كذلك، يرجع نمو الشعر بكثافة يف وجه املرأة 
إىل بداي�ة انقط�اع الطمث املعروف  ب�”س�ن 
الي�أس”، إذ يتس�بب تراجع إنت�اج هرمونات 
يف  والربوجس�تريون،  اإلس�روجني،  األنوث�ة 

زيادة نمو الشعر يف الوجه.
ولذلك يجب استش�ارة طبيب أمراض النساء 
لتحدي�د س�بب هذا النم�و وعالج�ه يف الوقت 

املناسب.

مع اكتشاف النار، تعلمت البرشية 
تقني�ة طب�خ الطعام مث�ل اللحوم 
والخ�راوات، لي�س فق�ط ألنه�ا 
تجع�ل الطع�ام ألذ طعم�اً، بل ألنه 
أفضل صحياً وأس�هل لالس�تهالك، 
ورغم أننا نتناول الكثري من األطعمة 
دون طبخ مث�ل الخيار والطماطم، 
وكث�ري م�ن أن�واع الس�الطة، لكن 
ليست كل الخراوات غري املطهوة 

آمنة لالستهالك.
ويرص�د التقري�ر س�تة أن�واع من 
صح�ة  ت�ر  أن  يمك�ن  الطع�ام 
اإلنسان إن أكلها دون طهي، وهي:

* البطاطس
تناول البطاطس دون طبخها يسبب 
انتف�اخ البطن بالغ�ازات، وأمراضاً 
باإلضاف�ة  الهضم�ي،  الجه�از  يف 
والغثي�ان؛  بالص�داع  اإلصاب�ة  إىل 
ألن البطاط�س غ�ري املطبوخ�ة قد 
تحتوي عىل الس�م املعروف باس�م 
س�والنني، وطبخ البطاطس أفضل 

الطرق لتناولها.
* الفاصوليا

تناول الفاصوليا دون طهي، يمكن 
أن يسبب الغثيان والقيء ومشاكل 
واإلس�هال؛  الهضم�ي  الجه�از  يف 
بس�بب وجود أحد اإلنزيم�ات التي 
تر الجهاز الهضمي، كما يفضل 
وضع الفاصولي�ا يف املاء لفرة من 
الوق�ت قب�ل الطه�ي، لجعلها آمنة 

تماماً.
* الربوكيل

ع�ىل  الني�ئ  ال�ربوكيل  يحت�وي 

سكريات صعبة الهضم، ويمكن أن 
تسبب مشاكل يف الجهاز الهضمي، 
وطب�خ الربوكيل يس�اعد عىل جعل 

هذه السكريات أسهل للهضم.
* الزيتون

نتن�اول الزيتون ع�ادة بعد حفظه 
بطريق�ة التخليل، أما أكله مبارشة 
م�ن الش�جرة، فق�د يك�ون ض�اراً 
بالصح�ة، حي�ث إنه يحت�وي عىل 
مركب معروف باس�م أوليوروبني، 
وال�ذي يمك�ن أن يس�بب تس�مماً 

غذائياً حاداً.
* عيش الغراب

أصبح عي�ش الغراب الغذاء املفضل 
لدى كثري من الناس اآلن، ويستخدم 
إلع�داد عدد م�ن األطباق الش�هية، 
ويتم تناول عيش الغراب بأمان بعد 
الطهي، أما عيش الغراب الخام فهو 
غ�ري آمن لالس�تهالك؛ ألن�ه مكون 
من فطري�ات، ويمك�ن أن يحتوي 
عىل ميكروبات تس�بب مش�اكل يف 
الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي.

* البيض
يتن�اول معظ�م الن�اس البيض إما 
مس�لوقاً أو مقلياً، وم�ع ذلك، فإن 
بعض الن�اس لديهم ع�ادة إضافة 
صف�ار البيض الني�ئ إىل أطباقهم، 
إلضاف�ة نكه�ة فري�دة، لك�ن ذلك 
ق�د يؤثر ع�ىل صحة اإلنس�ان؛ ألن 
صف�ار البي�ض يمك�ن أن يحتوي 
عىل بكترييا الساملونيال وغريها من 
البكتريي�ا، والتي يمكن أن تس�بب 

عدداً من األمراض.

الحب مشاعر فياضة، سلوك سوي 
منضبط، الحب أفع�ال صادقة عىل 
أرض الواق�ع، الح�ب ه�و املفه�وم 
األوسع لحس�ن الخلق والتعامل مع 
النف�س واآلخري�ن يف جميع جوانب 
الحي�اة، فحب الله ورس�وله، الحب 
األخ�وي الص�ادق يف الل�ه بح�دوده 
الرشعية، ح�ب الوطن والوالء، حب 
بينهم�ا،  املتب�ادل  وال�رب  الوالدي�ن 
ح�ب النفس بال غ�رور وال تكرب وال 
انحراص�ف، ح�ب األزواج لبعضهم 
البعض، العطاء واإليثار، التس�امح 
الك�رم  ح�ب  والصف�ح،  والعف�و 
والجود، حب الوفاء واإلخالص، حب 

الجمال والطبيعة.
كله�ا ص�ور متنوعة للح�ب، ولكن 
يج�ب الحذرم�ن الوق�وع يف ص�ور 
أخرى لجانب مظلم ونقطة س�وداء 
يف عالم الحب...وهو حينما تس�تبد 
العاطف�ة بالناس تراه�م يبتعدون 
ع�ن مواط�ن الص�واب يف املحب�ة، 
ويجنح�ون إىل الحب الس�لبي، الذي 
ي�ر أكث�ر مم�ا ينف�ع م�ع أنه يف 
الحقيقة ل�ن يدوم، وك�م من حياة 
جميل�ة دمرت به�ذا الخطأ، وتظهر 
نتائج�ه عكس م�ا يأم�ل املحبون، 

ومن أمثلة وصور الحب السلبي:

- الح�ب األعم�ى: التم�اس الع�ذر 
للمحب�وب يف جميع األح�وال، كأنه 
معص�وم أب�د الده�ر ال يخطئ عىل 
اإلط�الق، فتجد املحب مدافعاً دفاعاً 
أعمى عن الشخص الذي يحبه، سواء 
بح�ق، أو بباطل؛ ألن�ه وقع يف الهوة 

الت�ي تجعل�ه ال يميز ب�ني الصواب 
والخطأ أحياناً من فرط املحبة أو ما 

يسمى ب�”الحب األعمى”.
- التن�ازل بال ح�دود: الوقوع يف فخ 
التن�ازل عن أساس�يات وطموحات 
ومعتق�دات فكري�ة راس�خة ألجل 

الحبي�ب، فالتن�ازل عن تل�ك األمور 
م�ن قبل أي طرف س�يجعله يتنازل 
فيما بعد عن ش�خصيته بالتدريج، 
وهنا الب�د أن تنهض يف ي�وم داخله 
مش�اكل دفينة، خاص�ة إذا وجد أن 
الرشيك أو الطرف اآلخر لم يقدر تلك 

التضحيات والتنازالت.
- ع�دم التكاف�ؤ: إن إيج�اد الرشيك 
املتطاب�ق بالكام�ل أمر مس�تحيل، 
ولكن التكافؤ يف األساسيات ال يقارن 
والثانوي�ة  الصغ�رية  بالتفاصي�ل 
كالطباع البسيطة أو صفات ال تؤثر 
بعمق ش�خصية الرشي�ك بعيداً عن 
كثرة الل�وم والعتاب، وكثرة التأنيب 
والتحق�ري، كل ذل�ك ال يحق�ق قرباً 
بينهما، بل تزيد الفجوة، وتشعرهما 

باالستعالء والوصاية.
ال�دالل  إن  الح�ب:  دالل  ف�رط   -
املبال�غ فيه باس�م الحب س�يأتي 
بثمار عكس�ية، وكم�ا يقول املثل: 
“زوجك عىل م�ا تعوديه وابنك عىل 
م�ا تربي�ه”، فالحب أخ�ذ وعطاء، 
ولي�س عط�اء بالكام�ل أو أخ�ذاً 
مستمراً، وإال تحول األمر إىل أنانية 
وتمل�ك من ط�رف للط�رف اآلخر، 
وهذا م�ا يحدث أيضاً عن�د انعدام 
تربية الصغار باس�م املحبة، فرى 
الكث�ري م�ن اآلب�اء واألمه�ات ق�د 
أهمل�وا تربي�ة أبنائه�م، ودللوهم 
غاي�ة التدلي�ل املف�ي إىل الف�راغ 
النفيس، فيفقدون منظومة القيم 
واألخالق؛ بسبب هذا الدالل الناتج 

عن الحب املفرط.
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تظه�ر يومي�اً يف أنح�اء العالم 
إصابات جديدة باملرض الناتج 
ع�ن ع�دوى ف�ريوس كورونا 
املس�تجد. وفيم�ا تعلن بعض 
ح�االت الوفاة ف�إن الكثري من 

املرىض يتماثلون إىل الشفاء.
ويطرح الكثريون الس�ؤال عن 

م�دى احتمال االصاب�ة مجدداً 
بعد الشفاء. 

ويف هذا الصدد نقل عن فلوريان 
األم�راض  طبي�ب  كرام�ر، 
 Icahn School يف  الجرثومي�ة 
 of Medicine at Mount Sinai
يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 

قوله: “ال أقول إن تكرار اإلصابة 
بالع�دوى ال يمك�ن أن تح�دث. 
لك�ن االحتم�ال يبق�ى ضعيف�اً 
بعد الش�فاء بمدة قصرية. حتى 
العدوات الخفيفة ترك شيئاً من 
املناعة يف أجس�ام املصابني بعد 

الشفاء” .

دراس�ة  أش�ارت  املقاب�ل  ويف 
دوري�ة يف  نتائجه�ا  ن�رشت 

 Journal of the American
أن  إىل   Medical Association
4 مصاب�ني بالفريوس أظهروا 
بعد شفائهم ومغادرتهم مكان 
الحجر الصحي يف املستش�فى 
اختباراً إيجابياً بعد مرور مدة 
تراوحت بني 5 أيام و13 يوماً.

الصح�ة  منظم�ة  أن  ويذك�ر 
العاملي�ة قدم�ت سلس�لة م�ن 
اإلرش�ادات الت�ي تس�اعد عىل 
الف�ريوس ومنها  الحماية من 
رضورة غس�ل اليدي�ن م�رات 
عدة يومياً والعطس أو السعال 
مع تغطية األنف والفم وتجنب 
التحية ع�ن طريقة املصافحة 
واس�تخدام  االحتض�ان  أو 
املح�ارم الورقية مل�رة واحدة، 
فض�اًل ع�ن وض�ع الكمامة يف 

حالة املرض.

دراسات حديثة

هل ميكن اإلصابة جمدداً بفريوس كورونا بعد الشفاء منه؟

لطلة ابهى..

هذه األسباب لنمو شعر وجه املرأة بكثافة

برغم أهميته�ا يف هضم الطعام، 
تس�بب أحماض املعدة الزائدة أو 
االرتج�اع الحمي مصدر إزعاج 
لكثري م�ن الناس وش�عور بعدم 
الراح�ة، فض�اًل ع�ن آالم الصدر 

والتهابات الحلق.
املعدة،  وتتعدد أس�باب حموضة 
فالبع�ض يعان�ي منه�ا بس�بب 
التدخ�ني، أو اإلف�راط يف تن�اول 
الوجبات الرسيع�ة، بينما يعاني 
منها آخرون بسبب النوم مبارشة 
بع�د تناول الطع�ام أو اإلفراط يف 
تن�اول األطعمة الغني�ة بالتوابل 
والبه�ارات وغريها من األس�باب 
التي تدفع املعدة إلفراز املزيد من 
العصارة الهضمية مسببة حرقة 

يف جدار املعدة.
ف�إذا كن�ت مم�ن يعان�ون م�ن 
حموضة املعدة بعد كل وجبة، إذاً 
يتعني علي�ك إدراج هذه األطعمة 
ضم�ن نظام�ك الغذائ�ي اليومي 

للتخلص منها، وهي كاآلتي:
- الحليب

الحلي�ب ع�ىل كمي�ات  يحت�وي 
كبرية من الكالسيوم، وهو معدن 
يعمل عىل تهدئة حموضة املعدة، 
لذل�ك علي�ك وض�ع زجاج�ة من 
الحليب يف ثالجة منزلك باستمرار 
ح�االت  ع�الج  يف  الس�تخدامها 

الحموضة الطارئة.
وكل م�ا علي�ك فعله ه�و تناول 
ك�وب م�ن الحلي�ب الب�ارد فور 

شعورك بالحموضة املزعجة.
- األعشاب

يعترب تناول األعش�اب كالريحان 

األخ�ر  والش�اي  والينس�ون 
م�ن أفضل وس�ائل التخلص من 
حموض�ة املع�دة، ويك�ون ذل�ك 
بغليه�ا وتناوله�ا بع�د أن ت�ربد 

قليالً.
- الزنجبيل

املض�ادة  خصائص�ه  بفض�ل 
لاللتهابات وقدرته عىل تحس�ني 
مش�اكل الجهاز الهضمي، يعترب 
الزنجبيل وس�يلة رائع�ة لتهدئة 

حموضة املعدة فوراً.
كل م�ا عليك ه�و محاولة مضغ 
قطع�ة م�ن الزنجبيل الخ�ام أو 
تن�اول ش�اي الزنجبي�ل، يف املرة 
القادم�ة الت�ي تعان�ي فيها من 
حموضة املعدة وستالحظ الفرق 

بنفسك.
- التفاح وخل التفاح

يعت�رب خل التف�اح والتف�اح من 
لحموض�ة  الفعال�ة  العالج�ات 
املعدة، فعىل الرغم من أن التفاح 
حمي بطبيعت�ه إال أنه يحتوي 

عىل أحماض وإنزيمات تساعد يف 
تحييد الحموضة الزائدة للمعدة.

- عصائر الخراوات
خ�راء  الخ�راوات  تحت�وي 
اللون عىل مغذيات ومواد مضادة 
لألكسدة تس�اعد يف التخلص من 
حموض�ة املعدة برسع�ة فائقة، 
وتس�اعد عىل كبح االلتهابات يف 
الجسم وتحس�ن عملية الهضم، 
العصائ�ر  بتن�اول  ينص�ح  ل�ذا 

الخراء قبل تناول الطعام.
- الشوفان

يع�د الش�وفان مص�درا ممت�ازا 
لأللي�اف الت�ي تمت�ص أحماض 
املعدة الزائ�دة وتقلل من أعراض 
الحموض�ة، هذا فض�ال عن دور 
األلياف يف تقليل اإلمساك، وتعزيز 
صح�ة األمع�اء، واملحافظة عىل 
صح�ة الجس�م الكام�ل بش�كل 

عام.
- الصبار

يعم�ل الصب�ار كم�ربد طبيع�ي 

لعالج حرق�ة املعدة، ل�ذا ينصح 
بتناول�ه كعصري قب�ل الطعام أو 
إضافت�ه إىل الطع�ام ملن�ع زيادة 

حموضة املعدة من األساس.
- السلطة

يتمي�ز صح�ن الس�لطة بالعديد 
م�ن املزايا فيم�ا يتعل�ق بعملية 
الهض�م، فه�و يمن�ع االلته�اب 
الزائ�د ألحماض املعدة،  واإلفراز 
وذل�ك ألن الس�لطة تتك�ون من 
والج�زر  الورقي�ة  الخ�راوات 
والهلي�ون  والكرف�س  والخي�ار 
والخ�س، والتي تعد من األطعمة 
الغني�ة بمضادات األكس�دة، هذا 
فض�اًل ع�ن احتوائها عىل نس�بة 
عالية من األلياف التي تساعد يف 
الهضمية  العص�ارات  امتصاص 
القادمة من املع�دة، لتتمكن من 

هضم الوجبات الثقيلة.
- زيت الزيتون

اس�تبدال زي�ت الكان�وال والفول 
النباتي�ة  والزي�وت  الس�وداني 
األخ�رى بزي�ت الزيت�ون، حي�ث 
يع�د من أفضل الوس�ائل الفعالة 
يف القض�اء عىل حموض�ة املعدة، 
وذلك بفض�ل خصائصة املضادة 

لاللتهابات.
- الدجاج

يحت�وي الدج�اج ع�ىل بروتينات 
من ش�أنها أن تس�اعد يف الوقاية 
من حموضة املع�دة، لكن ينصح 
بتن�اول الدجاج املش�وي وتجنب 
إضاف�ة الكث�ري من التواب�ل التي 
يمك�ن أن تزي�د م�ن حموض�ة 

املعدة.

طبيبك يف بيتك

بهذه األطعمة تتخلص من محوضة املعدة!
أثبتت الدراس�ات بأن الهواتف 
الجوالة عادة ما تكون موبوءة 
بالجراثي�م والفريوس�ات التي 
تظ�ل عالقة بها ألي�ام، وربما 

حتى ألسابيع.
تف�ي  خط�ر  ارتف�اع  وم�ع 
ف�ريوس كورونا ح�ول العالم، 
ظه�رت العدي�د م�ن النصائح 
الوقائية، أهمها غس�ل اليدين 
بكث�رة وتطهري األش�ياء التي 
تلمسها اليدان باستمرار، ومن 

أبرزها الهاتف املحمول. 
املث�ىل  الطريق�ة  ي�يل  وفيم�ا 

لتنظيف هاتفك:
- ال بد من إطفاء الهاتف.

تنظي�ف  قط�ع  اس�تخدم   -
ملم�س  يف  تؤث�ر  ال  ناعم�ة 
الهات�ف، وقادرة ع�ىل التقاط 
أكرب عدد من الجراثيم. استغل 
الج�زء الج�اف م�ن القطع�ة 
م�ن  وتأك�د  التنطي�ف،  عن�د 
غس�لها قبل إعادة استخدامها 

مستقبال.
- استخدم كحول التنظيف. تأكد 

أن املحل�ول مخف�ف، وال تض�ع 
الكح�ول عىل الهات�ف مبارشة، 
بل ض�ع قلي�ال منها ع�ىل جزء 
جاف م�ن قطع�ة التنظيف، ثم 

ابدأ بتنظيف الهاتف بلني.
يمكنك أيضا استخدام الصابون 

واملاء لتنظيف الهاتف.
واملحالي�ل  امل�واد  اح�ذر   -
الكاش�طة الت�ي ق�د تؤث�ر يف 
ملم�س هاتف�ك مث�ل منظف 
النواف�ذ والخ�ل أو بريوكس�يد 
الهيدروج�ني، ألنه�ا ق�د تزيل 

الطبقة الالمعة من الهاتف.
حاف�ظ عىل هاتفك نظيفا قدر 
اإلم�كان، خاص�ة يف األماك�ن 
املليئة بالجراثيم مثل املراحيض 
العام�ة. وعق�م الجهاز مرتني 

يوميا عىل األقل.

كل يوم معلومة

هكذا تعقمون هواتفكم لتجنب “كورونا”

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

اعتدنا على تناوهلا..6 أنواع من الطعام 
ال تضعها بفمك أبداً من دون طبخها

مقادير السحلب
٣ كوب حليب

س�حلب  ب�ودرة  ملعق�ة   ٢
)متواف�ر عن�د العط�ار أو يف 

السوبرماركت(
اختي�ارك  م�ن  مك�رسات 
ف�ول  بن�دق،  )سمس�م، 

س�وداني، جوزهند... إلخ(
اس�تبدالها  )يمكن�ك  قرف�ة 

ببودرة الشوكوالتة(
٢ أو ٣ مالعق س�كر حس�ب 

الرغبة
طريقة عمل السحلب:

١- ضعي الحليب يف قدر عىل 
النار حتى الغليان.

ب�ودرة  بإذاب�ة  قوم�ي   -٢
السحلب يف قليل من املاء قبل 

إضافتها للحليب.

٣- قلب�ي الحليب مع البودرة 
جي�داً واضيف�ي الس�كر ث�م 
هادئ�ة  ن�ار  ع�ىل  اتركيه�م 
م�ع التقليب املس�تمر إىل أن 
تحصيل ع�ىل الس�مك املثايل. 
يمكن�ك اس�تخدام الخفاق�ة 
اليدوية للتخلص من تكتالت 

نشا السحلب.
٤- ارفعي الس�حلب من عىل 

الن�ار ووزعي�ه يف األكواب ثم 
انثري املك�رسات مع القرفة 

عىل السطح وقدمي.
ملحوظ�ة: يمكنك اس�تخدام 
الفانيليا أو قطرات ماء الورد 
إلضافة نكهة خاصة للسحلب 
بدال م�ن القرفة، األمر يعتمد 
عىل تفضيلك الشخيص لطعم 

كوب السحلب.

طريقة عمل السحلب بالقرفة
املطبخ
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هن�اك الكثري من االختبارات التي تعتمد عىل 
مبدأ الرم�وز.. والتي كل واح�د منها يمكنه 
أن يتوقع مستقبل الشخص. بطبيعة الحال 
أول س�ؤال قد يخط�ر عىل ب�ال أي كان هو 
كيف يمكن ذلك؟ االجابة بسيطة الرمز الذي 
يت�م إختياره يكش�ف الكثري عن ش�خصية 
الف�رد ونم�ط تفكريه وأس�لوب تعاطيه مع 
االمور الحياتية وبالتايل يمكن من خالل هذه 

املعلومات توقع مسار السنوات القادمة.
الرمز رقم ٥

االم�ور تتحرك برسعة وح�ان الوقت لوضع 
مجموعة جدي�دة من االهداف. حياتك كانت 
تس�ري برسعة خرافية مؤخراً وهناك الكثري 

من الركض خلف كل يشء.
االيام املقبلة تحمل لك ما ال تملكينه حالياً.. 
الس�عادة. محاولة القيام بكل يشء واللحاق 
ب�كل يشء ل�م ت�رك ال الوق�ت وال الطاق�ة 
وبالت�ايل ل�م يك�ن هن�اك الح�د االدن�ى من 
التفك�ري بالنف�س وبالتايل الس�عادة فقدت 

خالل محاولة القيام بكل يشء.
ولك�ن ولحس�ن الح�ظ هذا لن يس�تمر عىل 
ما هو عليه وس�تجدين نفس�ك تس�تعيدين 
انفاس�ك وخالفاً للمراحل السابقة هذه املرة 
ستدركني بانك مهمة ايضاً وبانك تستحقني 

كل االهتم�ام.. وبالت�ايل س�تعملني من اجل 
ضمان سعادتك.

الرمز رقم ٦
تركزي�ن كث�رياً ع�ىل الخ�ارج وال تمنح�ني 

الداخل الحد االدنى من االهتمام.
يف اعماق قلبك وعقلك هناك االجابات عن كل 
االس�ئلة التي تطرحينها ولكنك ال تستمعني 

أو ال يمكنك سماعها.
خالل الفرة القادمة ستتمكني من االستماع 
اىل االجابات ولكن رشط تمكنك من التخلص 
من كل تلك االمور التي تشغل بالك والوصول 
اىل مرحلة الصفاء الذهني، حينها ستحصلني 

عىل كل اإلجابات لكل األسئلة.
س�تجدين نفس�ك تتعاملني براحة تامة مع 
املواقف القادمة والتي س�تتطلب منك حسم 
بعض القرارات املهمة والس�بب هو الصفاء 
الذهن�ي ال�ذي س�يمكنك م�ن الوص�ول اىل 

مرحلة كبرية من الوعي.
هناك الكث�ري من الوض�وح يف الفرة املقبلة 
وسيكون هناك تناغم كبري مع كل ما يحدث 
م�ن حولك. تناغم كان يف حده االدنى مؤخراً 
ولك�ن كل الف�وىض الحالي�ة يف طريقها اىل 

الزوال.
الرمز رقم ٧

تعمل�ني بجه�د من�ذ ف�رة طويل�ة وهن�اك 
التع�ب واإلنهاك واالس�تنزاف. الفرة املقبلة 
س�تكون فرة راحة ومرح وهدوء. سيكون 
هناك متسع من الوقت للخروج واالستمتاع 
باالم�ور البس�يطة بالحي�اة والتمك�ن م�ن 

الضحك من القلب مجدداً.
هناك الكثري الذي س�تتعلمينه أيضاً ولكنها 
كله�ا س�تكون يف إطار الس�عادة واملرح. قد 
تس�افرين يف رحل�ة اىل خ�ارج الب�الد خالل 

الفرة املقبلة.
الش�عور بالذنب الذي تختربين�ه حالياً حني 
تهتمني بنفس�ك أو تخصصني بعض الوقت 
لنفس�ك س�يزول، النك س�تصلني اىل مرحلة 

تدركني فيها بانك تستحقني هذه االهتمام.
العالق�ة م�ع العائلة واالصدقاء س�تكون يف 
افض�ل مراحله�ا وكل يشء س�يبدو مرشقاً 
وس�عيداً. الفرح س�يكون يف كل مكان وانت 

بالتأكيد تستحقني ذلك.
الرمز رقم ٨

العزل�ة واالنفص�ال عن املحي�ط هما واقعك 
الحايل املع�اش. الصورة كلها عىل وش�ك ان 
تتبدل بش�كل جذري. ستجدين نفسك خالل 
الفرة املقبلة تتواصلني م�ع الطبيعة وهذه 
الفرة ستكون مرحلة إعادة تقييم وتفكري. 

ومن الطبيعة ستس�تمدين القوة وستجدين 
نفسك تخططني للمراحل القادمة.

كل ما كان يف إطار النظريات س�يتحول اىل 
واقع ملموس يف املستقبل القريب. املشاكل 
يف العم�ل يف طريقها اىل الزوال وكذلك االمر 
بالنس�بة اىل كل املجاالت االخرى يف حياتك. 
ولك�ن ه�ذه الحل�ول مرتبطة بأم�ر واحد 
فق�ط.. قدرتك عىل التواص�ل مع االخرين. 
يج�ب التخل�ص م�ن اإلنفص�ال الكيل عن 
املحي�ط الن ما يحدث هو انك تعيش�ني يف 
عزلة تامة تؤثر وبش�كل س�لبي يف حياتك 

ومستقبلك.
الرمز رقم ٩

املس�تقبل هو مرحلة قطف الثم�ار. لقد تم 

القيام بكل ما يج�ب القيام به وحان الوقت 
والت�ي  بالنتائ�ج  واالس�تمتاع  لالس�رخاء 

ستكون مثالية.
الف�رة املقبل�ة س�تمكنك م�ن القي�ام بما 
تربعني بالقيام به بشكل فطري وهو تعليم 

االخرين، سواء يف محيطك أو يف العمل.
هن�اك هدي�ة من نوع م�ا يف طريقه�ا اليك، 
وهذه الهدية بالتأكيد ليس�ت مادية ولكنها 

س�تكون هامة جداً وتأثريها كبري.
هناك الكثري من السعادة والنمو والحب يف 
املستقبل. ستتعلمني بانه ال يوجد مقاربة 
صحيحة أو خاطئة بل مقاربات تتناس�ب 
مع الش�خص ومع اللحظة ومن هناك كل 

يشء سيسري كما ينبغي له ان يسري.

كان هن�اك ام�رأة تصن�ع الخبز ألرسته�ا وكان�ت يوميا تصنع 
رغي�ف خبز اض�ايف ألي عابر س�بيل جائع وكان�ت دائما تضع 
الرغي�ف األضايف ع�ىل رشفة النافذة كي يأخ�ذه أي محتاج يمر 

من هناك.
وبعد ف�رة بدأ رجل فقري أحدب يم�ر يف كل يوم ويأخذ الرغيف 
وبدال م�ن اظهار امتنانه ألهل البي�ت كان يدمدم بالكلمات ..” 
الرش الذي تقدمه يبقى معك، والخري الذي تقدمه يعود اليك!”...

كل ي�وم كان األح�دب يم�ر فيه ويأخ�ذ رغيف الخب�ز ويدمدم 
بنفس الكلمات .

امل�رأة ب�دأت يف الش�عور بالضيق لع�دم اظهار الرج�ل للعرفان 
بالجمي�ل واملع�روف ال�ذي تصنعه وه�ذا ما حدثت به نفس�ها 
كل ي�وم .. “كل ي�وم يمر ه�ذا األحدب ويردد جملت�ه الغامضة 

وينرصف، ترى ماذا يقصد؟”
يف ي�وم ما امتلكها ش�عور س�لبي كبري وزاد م�ن توترها قلقها 
ع�ىل ابنها ، فقررت أن تنهي هذه القصة مع هذا الرجل األحدب 

بش�كل غاية يف الس�لبية وهو “التخلص تماماً م�ن هذا الرجل 
العجوز األحدب”.

ترى ماذا فعلت؟؟..
لقد أضافت بعض السم اىل رغيف الخبز الذي صنعته له وكانت 
عىل وشك وضعه عىل النافذة حينما بدأت يداها يف األرتجاف ..” 
ما هذا الذي أفعله؟!” ... قالت لنفسها فورا وهي تلقي بالرغيف 
ليح�رق يف الن�ار وقامت بصنع رغيف خبز اخ�ر ووضعته عىل 

النافذة.
وكم�ا هي الع�ادة جاء األحدب وأخ�ذ الرغيف وه�و يدمدم ..” 
الرش الذي تقدمه يبقى معك، والخري الذي تقدمه يعود اليك!”...

وانرصف اىل سبيله وهو غري مدرك للرصاع املستعر يف عقل املرأة 
ومصريه الذي كاد أن يلقاه لوال ترددها يف النهاية. 

كل يوم كانت املرأة تصنع فيه الخبز كانت تقوم بالدعاء لولدها 
الذي غاب بعيدا وطويال بحثا عن مس�تقبله ولشهور عديدة لم 
تصلها اي انباء عنه ، وكانت دائمة الدعاء بعودته لها ساملا... يف 

ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف الخبز املس�موم دق باب 
البيت مس�اء وحينما فتحته وجدت – لدهش�تها – ابنها واقفا 

بالباب.
كان ش�احبا متعبا ومالبسه شبه ممزقة، وكان جائعا ومرهقا 
وبمجرد أن رأى أمه قال :” انها ملعجزة وجودي هنا، عىل مسافة 
اميال من هذا البيت كنت مجهدا ومتعبا وأشعر باألعياء لدرجة 
االنهي�ار يف الطريق وكدت أن أموت ل�وال مرور رجل أحدب بي ، 
رجوته ان يعطيني اي طعام معه وكان الرجل طيبا بالقدر الذي 

اعطاني فيه رغيف خبز كامل ألكله.”
وأضاف االبن شارحاً : “ وأثناء اعطائه يل قال إن هذا هو طعامه 
كل يوم واليوم سيعطيه يل ألن حاجتي اكرب بكثري من حاجته”

بمجرد ان سمعت األم هذا الكالم شحبت ودمعت عيناها عندما 
تذكرت الرغيف املسموم الذي صنعته اليوم صباحا...لو لم تقم 
بالتخل�ص منه يف النار لكان ولدها هو الذي أكله ولكان قد فقد 

حياته!

ولحظتها ادركت معنى كالم األحدب ..” الرش الذي تقدمه يبقى 
معك، والخري الذي تقدمه يعود اليك!”

املغزى من القصة:
عند فعل الخري ال تنتظر اعراف الشخص املقابل به فأنت فعلياً 
تقوم به لنفسك ال من أجله فقط ، وعندما تكون بوضع يجعلك 
متضايقاً من ردة فع�ل أحدهم عىل عمل خري تقوم به فال تلجأ 

لفعل الرش لكن توقف عن عمل الخري. 

صــــورة و حــــدث

-هل تعلم أن عدد عظام اإلنسان عند الوالدة هو 270 عظمة، 
ثم تلتح�م بعضها فيصبح عددها 206 عظمة عند اإلنس�ان 

البالغ.
-ه�ل تعل�م أن أول م�ن حصل ع�ىل ب�راءة اخ�راع للهاتف 

الكهربائ�ي ه�و ألكس�اندر 
غراه�ام، وأطلق عليه جهاز 

الخطاب الكهربائي. 
املخ�رع  أن  تعل�م  -ه�ل 
للِمصب�اح  األس�ايس 
الكهربائي هو العالم توماس 

أديسون. 
-هل تعلم أن عقار البنسيلن 
لوح�ظ ألول م�رة م�ن قبل 
ألكسندر  االسكتلندي  العالم 

فليمنغ يف العام 1928م. 
-هل تعلم أن عالم الحاسوب 
لوران�س روبرتس ه�و أول 

من اخرع شبكة اإلنرنت.
-هل تعلم أنه تم اخراع إشارات املرور قبل السيارات.

-هل تعلم أن استخدام املُطهرات املُضادة للبكترييا أقل كفاءة 
من استخدام املاء والصابون يف قتل الجراثيم.
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االبتعاد عن املش�كالت يس�اعدك عىل الركي�ز أفضل، فحافظ 
عىل هذه الوترية بعض الترصفات الصبيانية لن يكون ملصلحتك، 
وقد يزعج الرشيك كثرة الضغوط س�يئة ج�داً، والبحث عن الراحة 
ه�و الحل األنس�ب لذلك، ويف االخر ه�و يعترب يوما جي�دا للتواصل من 
خالل�ه نجاحاتك يف العمل، ت�زداد محبتك و جاذبيتك للرشيك وال تدقق يف 

كل كلمة او ترصف يقوم به الحبيب.

أخب�ار س�اّرة وانفراج�ات مهّم�ة تط�ال الوض�ع املهني يف 
الدرجة األوىل. تتحّمس ل�كل ما هو جديد وجريء ترّصفاتك 
استفزازية، بحيث ال تعجبك إطالًقا تحركات الحبيب وال تقتنع 
باألعذار التي ُيقّدمها بعض النش�اط  الفكري أو الجسدي بني يوم 
وآخ�ر ال ينعك�س إال إيجاباً عىل نفس�يتك وصحتك، حاول ان تحس�ن 
من صورتك امام رؤس�ائك يف العمل، الناحية العاطفية فهي حرجة جدا 

واألفضل أن ال ترى حبيبك قبل غد.

التفرّد يف الرأي مس�ألة خط�رية وذات أبعاد، وال س�يما إذا 
كان ذلك س�ينعكس س�لباً ع�ىل طبيعة العالقة م�ع الزمالء 
الفكرة التي تكّونت عن�د الرشيك، قد تدفعه إىل القيام بخطوات 
غري مدروس�ة، فس�ارع إىل توضيح األمورالتخفيف قدر املس�تطاع 
من س�اعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب ،تمر بيوم 
هادئ جدا و روتيني يش�عرك بامللل ،يف املس�اء ال يفضل إصالح األوضاع 

مع من تحب، فالفلك ال يدعمك يف هذه الناحية.

ال يس�مح هذا الي�وم بارتكاب األخط�اء ألّنك بذل�ك تعرّض 
نفس�ك لخس�ارة الف�رص الثمين�ة املقبل�ة. لذلك ح�اول قدر 
اإلمكان إنجاز كل ما عليك انجازه عىل نحو صحيح وسليم أطلب 
املس�اعدة إذا ش�ئت، وضع كربياءك جانباً ! تس�عى لرسيخ العالقة 
بالرشي�ك، ونجاح�ك يف تحقيق ذل�ك مرتبط بم�دى قدرتك ع�ىل إقناعه 

بجديتك ال تتهاون يف بعض املسائل الصحية، وحّكم عقلك يف حلها .

أخلق الظروف املناسبة يف حياتك، لكن سيطر عىل انفعاالتك 
وغضب�ك وترسع�ك تس�يطر الغ�رية واملناكف�ات العاطفية 
وتخاف عىل عالقة م�ا من االنهيار بادر إىل اختيار مكان صالح 
للقيام بساعة ميش فيه صباحاً، يوم يتميز بالعديد من الضغوطات 
التى تزعجك فلن تجد اليوم الوقت الكايف للراحة عاطفيا: انت رومانيس 
اىل ح�د كب�ري كن اكث�ر واقعية، اهتم اكثر بمش�اعر من تح�ب و ال تكن 

قاسيا معه.

ب�ادر اىل تكثي�ف التح�ركات االجتماعي�ة، فهو ي�وم ممّيز 
يس�لّط األضواء ع�ىل قدرات�ك اإلبداعية واإلنس�انية، ولعلك 
تن�ال جوائ�ز أو ميداليات تقديراً لجه�ودك إذا كنت عازًبا أعترب 
هذا اليوم مالئماً إلعادة النظر يف اس�تمرارية عزوبيتك. فأنَت مقبل 
ع�ىل مرحلة مهّمة وديناميكة من حياتك ال تكن من أصحاب القرارات 

الضعيفة، وال سيما حني يتعلق األمر بوضعك الصحي .

تراكم املشكالت يف العمل قد يؤدي اىل مواجهة مع اآلخرين، 
فس�ارع إىل تخّطي ذلك لرتاح أكثر قد تمّر العالقة بالرشيك 
بفرة اختبار غ�ري معلنة، فكن أكثر حذراً وخصوصاً أن الخطأ 
حالياً ممنوع انتب�ه إىل نوعية أكلك، واحرص عىل تناول الخايل من 
الدس�م والدهون والنشويات ،حاول ان تستغل وضعك بشكل جيد مع 

رؤسائك يف العمل ،امورك العاطفية يف تحسن مستمر.

التفاؤل وااليجابية يفتحان الكثري من االبواب، وهذا يضمن 
لك مس�تقبالً زاهراً الرشيك يبحث عن املستقبل، فيما تكتفي 
بالتس�لية وهنا يظهر س�بب الخالف الراحة رضورية بني وقت 
وآخر، فحاول ان تجد الوقت املناسب لذلك، تحاول ان تسريح اليوم 
م�ن اعباء و ضغوط العمل عاطفيا: رصاحتك الزائدة تزعج الحبيب منك 
كن اكثر دبلوماس�ية، ال تكن منفردا بقراراتك و حاول ان تش�اور طاقم 

العمل بكل قرار تتخذه.

مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، فإّنهم لن يتمكنوا من 
ذلك، فرصي�دك الكبرييحرمهم تحقي�ق مبتغاهم قد تخرس 
الرهان مع الرشيك، لكن عليك الريث ثم انتظار عبور العاصفة 
لتنه�ض مجدداً وتنطل�ق نحو األفضل كن عنيداً ومتش�بثاً بكل ما 
يعود بالفائدة الصحية، وبرهن للجميع حس�ن قرارات، تشعر ان العمل 
و املس�ؤوليات ال تنتهي و ترغب يف اخ�ذ اجازة طويلة، ال تنفعل عىل من 

تحب و عامله بلطف اكثر.

تكون الحركة كبرية، وتكون مس�تعداً ألخذ املبادرة وخوض 
تجربة جديدة. تبدو األمور واضحة وش�فافة، ويسهل عليك 
اتخ�اذ الق�رار ال تضع�ف أمام بعض املش�كالت الصغ�رية التي 
يثريها األعداء يف وجهك واجههم وتغلب عىل نياتهم الس�يئة وضعك 
الصح�ي بني الجيد وغري الجي�د، الحل بيدك أنت وح�دك، عليك ان تكون 
اكثر حذرا فيما يتعلق بأمورك املادية، ال تدخل يف اي نقاش مع من تحب 

اليوم.

ق�د ترب�ح قضي�ة أو جائ�زة، وربم�ا تحصل ع�ىل تقديرأو 
ومكاف�أة. تحص�ل ع�ىل منص�ب جدي�د أو رشوط أفضل يف 
العمل أو عروض مهمة أو عقد يجعلك فخوراً بنفسك قد تعيش 
مخ�اوف من عدم القدرة عىل إنجاح  عالقت�ك العاطفية. تبدو قلقاً 
أو تضطر اىل مسايرة الرشيك، وربما تجابهه رافضاً ترصفاته معك ترّدد 
املراجع املؤثرة يف دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبري وتواجه 

بعض االضطرابات الصحية .
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اختبارات شخصية

قصة وعربة

حدث يف مثل 
هذا اليوم

تمي�ل اىل توس�يع رقع�ة نش�اطاتك فاملش�اريع الكث�رية 
والنش�اط موجود. خالف�ات حول مرياث ق�د تتطور. أخبار 
بعيدة تحمل البهجة لألرسة عالقتك العاطفية س�تكون مميزة 
، السفر سيكون مرشوعك املفضل بحيث ستندفع نحو أفٍق جديدة 
لتوس�يع أعمالك انتبه إىل صحتك وال تجعل كل يشء يراكم عليك بصورة 
مفاجئة ،لديك طموح كبري و لكنك لس�ت يف املكان املناس�ب لتحققه ،ال 

تخبئ مشاعرك اكثر من هذا و اعرف للحبيب.

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول

غزل عراقي
نص الكلب معلول ونطيته لهواك

عمري لحبيبي انذور ولومتت لبالك
*****

البيده زف هواه كلبه اشكواته
ال عله بانت بيه وال عكله فاته

*****
كون الكلب بيه باب واتشوفه العيون
جان أعذرتني الناس حته الّيلومون

*****
شنهي اشبعد تردين هدمتي حييل

أتكالب آويه الظيم كطع دلييل
*****

ريت الله الينطيك يلصحت باسمه
فرفرت العصفور كلبي شيلزمه

*****
دك دكتني أرداف كلبي وسكت ليش

أحرك دم البيه ينبض بعد بيش
*****

لسمج يبعد اجالي فدوتج آنه
لو كلبي مادك يوم انِت أبمجانه

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

الرمز الذي ختتارينه يكشف لك مستقبلك

ملاذا نعمل اخلري؟

1910 - إلغاء الرق يف الصني.
1983 - إلق�اء القب�ض ع�ىل مجموع�ة يهودي�ة 
متطرف�ة حاولت اقتحام املس�جد األق�ى يف الليل 
من طرفه الجنوبي واالس�تيطان فيه، وكان بعض 
أف�راد املجموعة مدججني بالس�الح ويرتدون الزي 
العس�كري اإلرسائي�يل ويحملون مع�اول وأكياس 
مليئة باملتفجرات، وقد ذكر أن هؤالء من مستوطني 
كريات أربع وطالب مدرس�تها الدينية وهم أعضاء 

يف حركة كاخ التي يتزعمها مائري كاهانا.
1996 - أمري الكويت الش�يخ جابر األحمد الصباح 
ورئي�س فنلندا مارت�ي أهتيس�آري يفتتحان برج 

التحرير يف مدينة الكويت.

2004 - مجلس النواب الفرنيس يوافق عىل مرشوع 
قرار يحظر ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية أخرى 

يف املدارس واملؤسسات الحكومية.
ا جديًدا  2016 - اختيار أحمد أب�و الغيط أميًنا عامًّ
لجامع�ة الدول العربية خلفاً لنبي�ل العربي اعتباًرا 

من أول يوليو.
2017 - تون�س تعل�ن عن عثوره�ا عىل ملخطوطة 

نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عرش.
2017 - املحكم�ة الدس�توريَّة يف كوري�ا الجنوبيَّة 
تؤي�د عزل رئيس�ة الب�الد ب�اك غن هي، ويتس�لم 
الرئاس�ة باإلنابة رئيس ال�وزراء هوانغ غيو أن إىل 

حني إجراء انتخابات جديدة.

هـــــل تعلــــــم
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3.مرضوب به املثل يف جمع املال يف القران الكريم )م(/ 
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بناء قرص الحمراء يف طليطلة )م(
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بمقدار 444 مليار دوالر 

خطر يهدد أكثر من مليار هاتف 
“أندرويد”

عـين على العالم

كش�فت تقارير صحفي�ة عاملية عن 
خط�ر يه�دد أكثر م�ن ملي�ار هاتف 
“أندرويد” ح�ول العالم. وذكر ان كل 
الهواتف الذكية والحاس�بات اللوحية 
العامل�ة بنظام تش�غيل “أندرويد 4” 
وم�ا هو أق�دم، وكل الهواتف العاملة 
بنظام تش�غيل “أندروي�د 7” التي لم 
تحص�ل عىل تحديث�ات أمنية. وأرجع 
التقري�ر الخط�ر إىل أن “تلك األنظمة 
بات�ت ال تحصل ع�ىل تحديثات أمنية 
من أندرويد”. وأظهرت الدراسة التي 
أجرتها مؤسس�ة متعاونة مع رشكة 
“غوغ�ل” األمريكية إن “اثنني من كل 
خمسة من مس�تخدم أجهزة أندرويد 
التحديث�ات  يتلق�ون  العال�م  ح�ول 
األمنية الهامة، ولكن الباقي سيكون 
عرضة للخط�ر األك�ر، خاصة لعدم 
توف�ر األم�ان”. وقالت الدراس�ة إنه 
“م�ن دواع�ي القل�ق الش�ديد هو أن 
عدد كبري من أجه�زة أندرويد باهظة 

الثم�ن، لديها ف�رة صالحية قصرية 
األمد، قبل أن تفق�د الدعم األمني، ما 
يجعل املالي�ني عرضة لخطر العواقب 
الوخيمة وأن يكونوا ضحية للمتسللني 
والهاك�رز”. وطالبت الدراس�ة غوغل 
ورشكات تصنيع الهواتف الذكية بأن 
يكون�وا رصيح�ني بش�أن التحديثات 
األمنية بصورة واضح�ة، وحول املدة 
الت�ي سيس�تمرون فيه�ا بدع�م تلك 
الهوات�ف. وس�تكون أب�رز الهوات�ف 
هوات�ف  للخط�ر  املعرض�ة  الذكي�ة 
شهرية مثل “سامسونغ غالكيس إس 
3”، و”سوني إكسبرييا إس”.  وتحذر 
الدراس�ة اي هات�ف “أندرويد” عمره 
أكث�ر م�ن عامني، م�ن رضورة تفقد 
إذا م�ا كان يصدر تحديث�ات أمنية أم 

توقفت أندرويد عن دعمه.
ويف حال�ة توق�ف “أندرويد” عن دعم 
الهاتف بتحديث�ات أمنية، فهذا يعني 

أن هاتفك معرضا لخطر االخراق.

كش�ف باحث�ون يف أم�ن املعلومات 
يمك�ن  ال  خط�رية  أمني�ة  ثغ�رة 
إصالحه�ا يف رقائ�ق ذاك�رة القراءة 
“آر.أو.إم” التي تنتجها رشكة أشباه 
املوص�الت األمريكي�ة إنت�ل، وهو ما 
يجعل كل األجه�زة التي تعمل بهذه 
الجي�ل  الرقائ�ق باس�تثناء رقائ�ق 
الع�ارش عرض�ة لالخ�راق. وأش�ار 
التقرير الذي أع�ده مارك إيرمولوف 
م�ن رشكة “بوزيتي�ف تكنولوجيز” 
ألم�ن املعلوم�ات إىل وج�ود خطأ يف 
مل�ف ب�دء تش�غيل الرقائ�ق يجعل 
كل جه�از به ه�ذه الرقائ�ق عرضة 
للقرصنة بحسب )لبنان 24(. وقال 
إيرمولوف إنه “تم اكتشاف الثغرة يف 
رقائق ذاكرة القراءة فقط يف محرك 
إنتل لألمن واإلدارة املتقاربة، وهو ما 
يهدد كل ما تقوم به رشكة إنتل لبناء 
جذور الثقة ويضع أساس أمن قويا 
ملنص�ات الرشكة”. ولفت إيرمولوف 

إىل أن “املش�كلة ليس�ت فقط يف أنه 
من املس�تحيل إصالح األخطاء التي 
يصع�ب تش�فريها م�ن خ�الل م�ا 
يس�مى قناع ذاكرة القراءة فقط، يف 
املعالجات الصغرية والرقائق، وإنما 
الخطر األكر هو أن�ه نظراً ألن هذه 
الثغرة تسمح بالتساهل عىل مستوى 
أم�ن املع�دات فإنه�ا تدمر سلس�لة 
الثقة يف املنصة ككل”. وتقول رشكة 
“بوزيتي�ف تكنولوجي�ز” إن “ه�ذه 
الثغرة تهدد كل رقائق إنتل باستثناء 
أحدث منتجاته�ا وهي رقائق الجيل 
العارش”، مش�رية إىل أنها “تعتقد أن 
هناك طرقاً عديدة الس�تغالل الثغرة 
يف رقائ�ق ذاكرة القراءة فقط، ولكن 
بعضه�ا يحت�اج إىل الوص�ول املحيل 
إىل الجه�از املس�تهدف م�ن خ�الل 
برام�ج التجس�س، وبعضها يحتاج 
إىل الوص�ول الفع�يل إىل الكمبيوت�ر 

املستهدف”.

دائم�ا م�ا يخت�ار مح�رك البح�ث 
األمريكي “غوغل” طريقة مبتكرة 
لالحتف�ال بيوم امل�رأة العاملي، يف 8 
م�ارس/ آذار م�ن كل ع�ام. وهذا 
العام، غريرّ “غوغل” شعاره الشهري، 
بمقط�ع مصور، يظهر نس�اء من 
بل�دان وثقافات مختلف�ة، يتقلدن 
وظائف متع�ددة. وتؤكد “غوغل” 

م�ن خالل ه�ذا املقطع أن النس�اء 
أصبح�ن يزاولن مهام�ا مختلفة، 
واستطعن الوصول إىل كل مناصب 
املسؤولية. كما أن حساب “غوغل” 
بالعربية عىل موقع “توير”، طلب 
من كل متابع له أن يس�لط الضوء 
ع�ىل املرأة التي أث�رت بحياته، وأن 

يشاركه اسمها 

#منخفض #التنني #اجلوي
هل هناك منخفض جوي شرس سيضرب الشرق االوسط مبافيه إيران 
وتركيا، وسيول تأتي من إيران وعواصف ترابية خالل آذار اجلاري؟ 

جمرد سؤال.

ــون امريكي وموت ٥٠٠  ــيناريو اصابة ٩٦ ملي يف امريكا مت وضع س
الف منهم ومت االستعداد هلذا السيناريو!
يف العراق ما السيناريو الذي مت وضعه ؟!

هل يوجد سيناريو أسوأ او افضل اصال؟!
#ارجوك_ديربالك

يف يوم املرأة العاملي، وتقديراً للمرأة وإنجازاتها 
يف مختلف القطاعات، مرشوع مليونري العرب 
ُيكرِّم امل�رأة األم واألخت والزوج�ة والحاكمة، 
ها بفلر خاص يحيي من خالله نس�اء  ويخصرّ

عربيات قويات وُمؤثِّرات يف العالم العربي.
خط�وة فري�دة م�ن نوعها ل�م يس�بقه إليها 
أح�د، مليونري العرب هو أورّل رشكة ناش�ئة يف 
 »AR« املنطقة تس�تخدم تقنية الواق�ع املعزز
عىل انس�تغرام لتكريم امل�رأة الحارضة محلياً 
وعاملي�ًا، ع�ىل رأس عمله�ا س�واء يف األدب، يف 
الفن، يف الهندس�ة، يف الحقوق، أو حتى يف فعل 
الخري. وابت�داًء من هذه اللحظ�ة، بإمكان كلرّ 
زورّار صفح�ة مليون�ري العرب عىل انس�تغرام 

اختيار املرأة القويِّة التي يتماهون معها.
مرشوع مليونري العرب اختار 13 امرأة عربية 
م�ن مختلف املجاالت، ولهنرّ منرّا ألف تحية عىل 

نضالهنرّ إلعالء ش�أن املرأة أينم�ا حللن، وهنرّ 
من دون أي ترتيب:

-1 السيدة فريوز.
-2 جاللة امللكة األردنية رانيا العبد الله.

-3 الكاتبة والروائية املرصية نوال السعداوي.
-4 العاملة والباحثة السعودية  حياة سندي.

-5 الباحث�ة القانونية الفلس�طينية األمريكية 
الناش�طة يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان، ن�ورا 

عريقات.
-6 السياس�ية واملحامية األمريكية من أصول 

فلسطينية، رشيدة طليب.
-7 املحامية والناش�طة الحقوقية اإلنجليزية 

من أصل لبناني، أمل علم الدين.
-8 النجم�ة اإلماراتية، أح�الم، صاحبة لقب 

امللكة.
-9 املخرجة اللبنانية، نادين لبكي .

-10 النجمة اللبنانية، نادين نسيب نجيم .
-11 خب�رية التجمي�ل األمريكي�ة من أصل 

ان  عراقي هدى قطرّ
مة األزياء الفلسطينية واملدافعة  -12 ُمصمرّ

عن حقوق املرأة، ياسمني مجايل .
-13 املهندسة املعمارية الريطانية من أصول 

عراقية، زها حديد.

 
                 

19 رئيساً جمللس النواب يف بغداد 
و36 دورة انتخابية يف العهد امللكي

الس�لطة الترشيعية يف العهد امللكي منوطة بمجلس األمة الذي يتألف من مجلس�ني، 
مجل�س االعيان، ويق�وم عىل تعيني وج�وه البلد ومدته 8 س�نوات، ومجل�س النواب 
ويقوم عىل االنتخاب ومدته 4 س�نوات، كما قرر الدس�تور امللك�ي ذلك. وقد كانت عدد 
دورات مجل�س النواب امللك�ي 36 دورة انتخابية كانت الدورة االوىل يف 16 تموز 1925، 
وكان رئي�س محلس النواب فيها رش�يد عايل الگيالني الذي اس�تمر رئيس�اً حتى حل 
املجل�س واجراء انتخابات جدي�دة، ومجلس نواب جديد يف20 أيار 1926 ، وكان رئيس 
مجل�س الن�واب الثاني حكمت س�ليمان وكانت دورة مجلس الن�واب امللكي االخرية يف 
10 أيار 1958 ولم يس�تمر سوى أكثر من شهرين بقليل، حيث حصل انقالب 14 تموز 
واقامة النظام الجمهوري الذي ألغى قانون االنتخابات ومجلس النواب، وحيث ان عدد 
الدورات االنتخابية 36 دورة انتخابية وعمر الرملان 35 سنة منقوصاً منها مدد زمنية 
طويل�ة ه�ي الفرة الواقعة بني حل املجل�س وبني اجراء انتخاب�ات جديدة، وهي فرة 
زمنية ليس�ت قليلة بما فيها التهيئة لالنتخابات الجديدة، لذلك نجد انعدام اكمال دورة 
انتخابية للمدة املقررة بموجب الدس�تور، فكانت ال�دورات االنتخابية ال�36 بأجمعها 
لم تس�تطع أية دورة انتخابية اربع س�نوات، ال بل ان بعض الدورات ألش�هر فقط ولم 
تصل اية دورة انتخابية ملدة س�نة أحياناً، ال بل ان احدى الدورات االنتخابية كانت ملدة 
أقل من ش�هر، وه�ي الدورة االنتخابيه الع�ارشة التي كان فيها رئي�س الرملان جعفر 
العسكري، حيث ابتدأت يف اليوم االول من شهر ترشين الثاني 1931 وانتهت قبل نهاية 
هذا الش�هر بيوم، حيث تم حل مجلس النواب يف الثالثني من الش�هر والسنة نفسهما، 
واحياناً تس�تمر الدورة االنتخابية ملدة ش�هر، وايام قليله تقل عن الشهر، مثاله الدورة 
االنتخابية السادس�ة عرشة والتي كان رئيس مجلس النواب فيها عيل جودت االيوبي، 
حيث بدأت يف الخامس من آذار 1935 وانتهت يف التاسع من نيسان من السنه نفسها، 
فكانت مدتها شهرا واحدا وأربعة أيام، والدورة االنتخابيه الثالثة التي لم تستمر سوى 
عرشين يوماً فقط من االول من ترشين الثاني 1926 وانتهت يف الحادي والعرشين من 
الشهر نفسه، وكان رئيس مجلس النواب فيها رشيد عايل الگيالني. ومن الدورات التي 
تجاوزت الس�نة الدورة ال�20، إذ كانت بدايتها يف ش�هر حزيران 1939 وانتهت يف شهر 
ترشين األول 1941، والدورة الحادية والعرشون التي بدأت يف شهر ترشين الثاني 1941 
وانتهت يف حزيران  1943. وكان أكثر من شغل منصب رئيس مجلس النواب امللكي هو 
عبد الوهاب مرجان، حيث انتخب رئيس�اً ملجلس النواب س�بع مرات، حيث كانت املرة 
االوىل يف س�نة 1948 والثانية يف س�نة 1951 والثالثة يف سنة 1953 والرابعة والخامسة 
يف س�نة 1954 والسادس�ة يف س�نة 1957 واملره الس�ابعه واالخرية التي كان فيها عبد 
الوهاب مرجان رئيس�اً ملجلس النواب يف  العارش من ش�هر أيار 1958 ، حيث استمرت 
لغاية الرابع عرش من تموز 1958 ، حيث اعلنت الجمهورية. وإذا أردنا أن نجعل معدل 
عام عمر دورات مجلس النواب امللكي، فإننا نجد ان املعدل هو أقل من س�نة، إذ كانت 
هنالك 33 سنة لعمر مجلس النواب بدأت سنة 1925 بالدورة االوىل وانتهى عمر املجلس 
سنة 1958 بحصول االنقالب واعالن الجمهورية، يف حني ان عدد دورات مجلس النواب 
كانت 36 دوره مقابل 33 س�نة عم�ر املجلس بأجمعه، وجمي�ع دورات املجلس كانت 
نهايتها الحل وفقاً للدستور امللكي )القانون االسايس( باستثناء الدورة االخرية ملجلس 
النواب، حيث كانت نهايتها الحل باالنقالب العس�كري واعالن الجمهورية. وقد أش�غل 
رئاس�ة مجلس النواب 11 رئيساً أشغلوا منصب رئيس الوزراء هم رشيد عايل الگيالني 
وحكمت س�ليمان وعبد املحسن السعدون وتوفيق السويدي وجعفر العسكري وجميل 
املدفعي ورشيد الخوجه وعيل جودت االيوبي وحمدي الباجه چي وعبد الوهاب مرجان 
ومحمد فاصل الجمايل، ويالحظ ان نوري باشا السعيد الذي أشغل منصب رئيس وزراء 
15 م�رة، اخرها رئيس وزراء االتحاد العربي العراق�ي االردني ولم يتوَل منصب رئيس 
مجلس  النواب . ويالحظ ان واحداً فقط من رؤساء مجلس النواب أشغل منصب رئيس 
مجلس االعيان هو جميل املدفعي، فلقد أشغل منصب رئيس مجلس النواب 
ثالث مرات سنة 1930 والثانية 1931 والثالثة سنة 1932 ، وقد 
أش�غل منصب رئيس مجل�س االعيان س�نة 1943 والثانية 
س�نة 1949 والثالثة سنة 1955، وحتى اعالن الجمهوريه 
س�نة 1958 ، والعجيب ان جميل املدفعي وإن كان الوحيد 
الذي كان رئيس�اً ملجليس النواب، فإنه الوحيد الذي أضاف 
لهذين املنصبني منصب رئيس الوزراء، حيث توىل منصب 
رئيس ال�وزراء اربع مرات، االوىل س�نة 1933 والثانيه 
س�نة 1934 والثالثة سنة 1935 والرابعة سنة 1937 
، وبذلك كان الوحيد الذي أش�غل مناصب الرئاس�ات 
الث�الث، الن�واب واالعيان وال�وزراء، يض�اف اىل ذلك 
رئاسته ملجلس االمة، إذ ان رئيس مجلس االعيان 
يع�د رئيس�اً ملجلس االم�ه بحكم الدس�تور، 
وبالتايل فإنه العراقي الوحيد الذي أش�غل 
الرئاس�ات االربع، االم�ة والوزراء 

والنواب واالعيان.
أما رؤساء مجلس النواب امللكي 
الذين لم يش�غلوا واح�داً من هذه 
املناص�ب، أي اقترص دورهم عىل رئاس�ة 
مجل�س الن�واب دون أن يش�غل رئيس�اً 
لل�وزراء أو رئيس�اً ملجل�س االعي�ان أو 
رئيس�اً ملجل�س االمة، هم عب�د العزيز 
القص�اب الذي أش�غل منص�ب رئيس 
مجل�س الن�واب ملرت�ني س�نة 1928 
وس�نة 1947 وس�لمان ال�راك ال�ذي 
أش�غل منصب رئيس مجل�س النواب 
ملرتني االوىل س�نة 1934 والثانية سنة 
مجل�س  رئي�س  زك�ي  ومحم�د   ،1943
الن�واب مل�رة واحدة س�نة 1935، وفخ�ري جميل رئيس 
مجلس الن�واب ملرة واحدة س�نة1937 ومولود مخلص 
رئيس مجلس النواب ملرة واحدة س�نة 1939، ومحمد 
رضا الش�بيبي رئيس مجلس النواب ملرة واحدة سنة 
1944 ، ومحمد حسن كبه رئيس مجلس النواب ملرة 

واحدة سنة 1944 أيضاً.

بع�د الكث�ري من االخب�ار املؤك�دة وغ�ري املؤكدة عن 
غناء الفنانة، اليس�ا، شارة مسلس�ل دانتال للممثلة 
سريين عبد النور علم انه االمر اصبح حقيقية وبدأت 

التحضريات لالغنية التي ستغنيها اليسا للمسلسل.
“دانتي�ل” م�ن إنتاج رشك�ة إيغل فيلم�ز، لصاحبها 
املنت�ج جمال س�نان، من بطولة س�ريين عبد النور، 

محمود نرص، وسام فارس، سارة أبي كنعان وسلوم 
ح�داد، س�يناريو وحوار س�ماء عبد الخال�ق وإنجي 

القاسم وإخراج املثنى صبح.
وكانت اليس�ا ق�د حققت نجاحات كث�رية من خالل 
االغني�ات التي قدمتها باملسلس�الت مث�ل “لو” و”يا 

ريت” و”عشت وشفت”.

اعالنك يف           يضمن لك االنتشار االوسع

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

ظه�ر الفنرّ�ان، معتص�م النه�ار، 
درج�ات  فح�ص  يح�اول  وه�و 
حرارة زميالت�ه قبل بدء التصوير 
ُمس�تخدماً جهاز ُمتطوِّراً لقياس 
ح�رارة الجس�د ع�ن بع�د. وجاء 
ف »النهار« خوفاً من تفشرّ  ت�رصرّ
فريوس كورون�ا يف موقع تصوير 
الج�زء الثان�ي من مسلس�ل »ما 
أمس�ك  التفاصي�ل،  ويف  في�ي«. 
معتصم النهار بجهاز قياس حرارة 
الجسم عن بعد، ويقوم بفحصهنرّ 
قبل دخ�ول موقع التصوير، وبعد 
االنته�اء ق�ام بفح�ص النج�وم 
 ، ل ج�ا لر ا

نفس�ه  بفح�ص  ق�ام  وبعده�ا 
أنرّ  بالذك�ر  الجدي�ر  بالجه�از. 
مسلس�ل »ما فيي«، يش�ارك فيه 
عدد م�ن النجوم بج�وار معتصم 
النه�ار منهم: فالريي أبو ش�قرا، 
أحم�د الزين، نادين الخوري، بيار 
داغ�ر، نادي�ن الخوري وناتاش�ا 
ش�وفاني وكارمن لبس. وُتحاكي 
قص�ة  املسلس�ل  ه�ذا  أح�داث 
املسلس�ل الركي الشهري »جسور 
والجميل�ة« ال�ذي ق�ام ببطولت�ه 
النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة 
توب�ا بويوكس�تون وُع�رض عام 

.2016

معتصم النهار يفحص زمالءه قبل 
بدء التصوير خوفا من “كورونا”

نان�يس  الفنان�ة،  تعرض�ت 
عج�رم، لهج�وم م�ن 

رواد  بع�ض  قب�ل 
مواق�ع التواصل 
 ، ع�ي جتما ال ا
اي من�ذ انتهاء 
برنامج  حلق�ة 
ذا فوي�س كيدز 

لهذا املوسم، وفوز 
يف  السورية  املوهبة 

فريقه�ا باللق�ب محمد 
اس�الم رمي�ح. وبالتفاصي�ل 
فإن اصابع االتهام غري عادلة 
وجه�ت اليه�ا واىل الرنام�ج 

بأن�ه تم االتفاق عىل فوزه بعد 
االزم�ة الت�ي واجهتها 
مؤخرا مع الش�عب 
بع�د  الس�وري 
الش�اب  مقت�ل 
الس�وري ال�ذي 
منزلها،  اقتح�م 
ل�ة  و محا و
عالقتها  تصلي�ح 
ول�و بطريق�ة غ�ري 

مبارشة مع السوريني.
يذكر أن ثالث مواهب تنافست 
يف ذا فويس كيدز انتهت بفوز 

محمد اسالم باللقب.

طرح الفن�ان العراقي، ماجد املهندس، فيديو كليب 
أغنيته الجديدة “شهد الحروف” عر “يوتيوب” 
والتي تحمل عن�وان ألبومه الجديد، وهي من 
كلمات الش�اعر بدر بن عبداملحسن، وألحان 
املوسيقار طالل، ومن إخراج سعيد املاروق.

ويتضمن األلب�وم 10 أغنيات، وهي: قايض 
غرامي ، يكفي غياب ، عيد ميالد ، املس�ألة 

فيها إن ، بنام ، شهد الحروف ، جفن الليل ، شمسك 
غايب�ة، يال�يل احبك م�وت ، لحظة ه�واي ، وتعاون 
املهن�دس يف هذا األلبوم مع عدد من الش�عراء، وهم 
: ب�در ب�ن عبداملحس�ن ، س�عود بن عبدالل�ه ، خالد 
املريخ�ي، يوس�ف الش�طي ، فهد ب�ن خال�د ، دايم 
الس�يف ، وتوزيع حس�ام كامل ، زيد عادل ، مدحت 

خميس ، خالد عز ، سريوس.

ع املوس�يقي،  حالة م�ن الجدل أثارها املوزرّ
أحم�د براهي�م، زوج الفنرّان�ة أنغ�ام، بعد 
أن نرش ص�ورة ألم أبنائه ياس�مني عيىس، 
ه لها رس�الة يف الي�وم العاملي للمرأة،  ووجرّ
الفتاً إىل أنرّه عرف قيمة ابنة األصول زوجته 
ياس�مني. وبعد الجدل الذي أثري خاصة مع 
حذف أنغام أحمد إبراهيم كالهما اآلخر عر 
حساباتهما الش�خصية عىل “انستقرام”، 
ع املوسيقي رسالة ألنغام، ونرش  كتب املوزرّ
ص�ورة تجمعه به�ا كاتباً: “الس�ت دي أنا 
بحبها والكل يعلم وال اقبل اي إساءة لها أو 
املزايدة عىل حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا 
سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احرامكم 
خصوصياتنا وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا 
وحتى ه�ذه اللحظة بتحللوا وتق�رروا لنا، 
اتهام ليا وافراء بالسعي للشهرة واملبتدئ 
واته�ام لها بخ�راب بيت�ي زورا”. وأضاف: 
“النه�اردة مس�تحيل اس�تفزها أو أك�ون 
ط�رف ضده�ا أو ضد مصلحته�ا، وكالمي 
ع�ن امتناني وتقدي�ري ألم أوالدي ودورها 

معاه�م كررت�ه يف أكر من لق�اء مش أول 
مرة ومس�تعد أبنيلها تمث�ال لتحملها هي 
األخرى ضغوط رهيبة، وده ال ييسء ألنغام 
بالعكس ه�ي تحرم ده فيا”. واس�تكمل: 
“أن�ا وأنغام كنا س�عداء آلخ�ر لحظة رغم 
قس�وتكم وكنت ومازلت بشوفها األجمل، 
ونجحنا نجاح ساحق يف العمل كنت أتمنى 
تك�راره، لو قدرنا البع�د فا مش هيغري من 
مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحرامي 
له�ا محف�وظ”. واختت�م: “أك�ر م�ن ١٧ 
ع�ام مميز يف عميل مح�دش عرفني إال بعد 
زواجي منها ألنها نجمة عظيمة لن تتكرر 
وجمهوره�ا س�ندني كت�ري.. أتمن�ى ربنا 
يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اليل 
أوله البعد عني لالسف لكنه مش هيغري من 

مشاعري وهعيش عىل ذكرياتنا الحلوة”.
ع املوس�يقي حم�د إبراهيم عر  كان امل�وزرّ
حس�ابه عىل موق�ع “انس�تقرام” قد نرش 
عي�ىس،  ياس�مني  األوىل  لزوجت�ه  ص�ورة 
م�ع ابنيهما، وأرفقه�ا بالتعلي�ق: »يف يوم 

امل�رأة العامل�ي ِتحيرّة للعظيم�ة األمينة اليل 
صان�ت بيت�ي يف غيابي، عرف�ت قيمة والد 
األصول مرات�ي وأم والدي«. وذهبت العديد 
�ح انفصال أحمد  ن�ات التي ُترجِّ م�ن الَتَكهُّ
إبراهي�م وأنغام بعد هذا األمر، حيث انترش 
أنرّ هن�اك خالفات ب�ني الثنائي نت�ج عنها 
إلغاء كل منهم�ا متابعته لآلخر عر موقع 
التواص�ل االجتماع�ي انس�تغرام، بعد أن 
كتب أحمد إبراهيم هذه الرس�الة لزوجته 
األوىل، كان م�ا زال ُيتاِبع أنغام ولكن تمرّ 

إلغاء املتابعة .
لك�ن إبراهيم ن�رش بياناً ق�ال خالله: 

�ح، انفصلت ع�ن أمرّ  »»أِح�ب أوضِّ
)نيس�ان(  أبري�ل  يف  أوالدي 

2019 احرام�ًا لرغبتها، ثم 
لذمت�ي  غياب�ي  رجعته�ا 

من ماي�و )أيار( 2019، 
اس�تقرار  عىل  ِحفاظاً 

ومس�تحيل  أوالدي، 
أستغنى عنهم مهما 
لضغ�ط  تعررّض�ت 
كلرّفني  ل�و  حت�ى 

األمر البعد«.

ثغرة أمنية في رقائق )إنتل(

)جوجل( يطلب اسم المرأة التي 
أثرت في حياتك

نانسي عجرم تتعرض لهجوم غير 
مبرر بعد نتائج “ذا فويس كيدز”

معلومة طبيةبمقدار 444 مليار دوالر 

رسميا.. إليسا تغني شارة مسلسل سيرين عبد النور

أحمد إبراهيم يعلن انفصاله عن أنغام

ماجد المهندس يطرح كليب أغنيته الجديدة “شهد الحروف”

صداع حادصداع بسيط

حرارة عالية جداً حرارة عالية قليال

قشعريرة قويةقشعريرة نادرة

آالم جسم حادةآالم جسم خفيفة

*انسداد االنف ورشح
*عطاس مستمر
*سعال مع بلغم
* التهاب الحلق

*ال انسداد او رشح
*عطاس نادر
*سعال جاف

* ال التهاب يف الحلق

كورونااإلنفلونزا العادية

»مليونير العرب« يكّرم 13 امرأة ُمؤثِّرة 
في العالم العربي

طارق حرب

منمنمات 


