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بغداد/ الزوراء: 
وجه زعي�م التيار الصدري، الس�يد مقتدى 
الص�در، أمس األربعاء، انتقادا حادا اللهجة 
للرئي�س األمريك�ي، دونال�د ترام�ب، ع�ى 
خلفي�ة حدي�ث األخ�ر ع�ن دور ب�اده يف 
مواجه�ة فروس كورون�ا، معتربا أنه نرش 
هذا املرض بسبب سياسته “الرعناء”.وقال 
الص�در يف تغري�دة له عى موق�ع “تويرت”:  
ق�ول  اس�توقفني   .. األرب�اب  رب  بس�م 
)ترام�ب( نقوم بعمل عظي�م ضد فايروس 
كورونا.. والوضع كان س�يصبح أسوأ لوال 
تدخلن�ا. يا ترامب.. أن�ت وأمثالك متهمون 
بنرش ه�ذا امل�رض وال س�يما ان أغلب من 
يعاني منه هم معارضون ألمريكا.وأضاف: 
ي�ا ترام�ب.. باألم�س تدع�ي ان أمريكا قد 
أس�قطت االمرباطوريات العظيمة وقمعت 
االرهاب.. واليوم أنت تحارب )فايروس( ال 
ي�رى بالعني املجردة أال تخجل من نفس�ك. 
يا ترامب .. قد مألتم العالم حروباً واحتاالً 
وفقراً ورصاعات واليوم تدعي أنك املعالج.. 

وما انترش هذا املرض إال بس�بب سياساتك  
الرعناء.وتاب�ع: يا ترام�ب.. إذا كنت ملحداً 
وتظن بنفسك معالجاً.. فنحن ال نلجأ إال اىل 
الله تع�اىل.. يا ترام�ب.. ان أي عاج يصدر 
منك وم�ن رشكاتك املوب�وءة.. فا نرتضيه 
وال نري�ده فأنت لس�ت عدو الله فحس�ب، 
ب�ل عدو الش�عوب وفايروس الس�ام الذي 
ينرش الحروب واآلفات.وختم السيد الصدر 

تغريدته بهاشتاغ “#ال¬-ملجأ –إال- لله”.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاسة 
اس�تئناف بغداد الرصاف�ة االتحادية، امس 
االربعاء، حكماً بالس�جن ملدة س�ت سنوات 
اطب�اء قام�وا بمعالج�ة مصاب�ي  لثاث�ة 
“داع�ش” يف بيجي.وق�ال مجل�س القضاء 
االعى يف بيان : إن “املدانني اعرتفوا يف مرحلة 

التحقي�ق االويل واالبتدائ�ي بأنه�م اطب�اء 
وعملوا م�ع عصاب�ات داع�ش االرهابي يف 
معالجة االرهابيني يف احد املنازل يف بيجي”.

وأض�اف أن “املحكمة وج�دت االدلة كافية 
للحكم عليهم بالس�جن ملدة س�ت س�نوات 
وفق�ا ألحكام املادة الرابع�ة / 2 من قانون 

مكافحة اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

بروت- انقرة / متابعة الزوراء:
اعلنت وسائل اعامية لبنانية تسجيل حالة 
وف�اة ثانية يف لبنان بس�بب كورون�ا، فيما 
أعلن وزير الصحة الرتكي، فخر الدين قوجا، 
إصاب�ة مواط�ن ترك�ي بف�روس كورونا.

وذك�رت ال�� LBCI ان�ه “تم تس�جيل حالة 
وف�اة ثانية بفروس كورونا يف مستش�فى 
الحريري لش�خص عمره 55 سنة، ولم يكن 
يعاني مش�اكل صحية”. واضافت “تبني أن 
جهاز مناعته ضعيف، وهو لم يكن مسافراً 
وقد انتقل�ت اليه العدوى من احد تامذته”.

فيم�ا أعل�ن املدي�ر الع�ام يف وزارة الصحة 
العام�ة، ولي�د عم�ار، تس�جيل 8 إصاب�ات 
جدي�دة بفروس كورونا املس�تجد. وعلمت 
“الوكالة الوطنية لاعام” أن “أربع إصابات 

س�جلت يف س�يدة املعونات، وأربع إصابات 
أخرى س�جلت يف مستش�فى اوتي�ل ديو”. 
مش�رة اىل ان “هذه اإلصاب�ات ترفع العدد 
حتى تاريخه إىل 59 إصابة”.ويف سياق اخر، 
أعلن وزير الصحة الرتكي، فخر الدين قوجا، 
إصابة مواطن تركي بفروس كورونا.وقال 
قوجا يف ترصيح�ات نقلتها قناة “تي آر تي 
عربي”: “إن املصاب بفروس كورونا حالته 
الصحية العام�ة جيدة، ولقد تم وضع أفراد 
عائلت�ه وكل املحيطني ب�ه تحت املاحظة”.
وأض�اف زي�ر الصح�ة الرتك�ي: أن�ه يحذر 
املواطن�ني من الس�فر للخارج، م�ا لم تكن 
هن�اك رضورة لذلك، ويطالبه�م باتباع كل 
ط�رق الحماية م�ن فروس كورون�ا املعلن 

عنها من قبل الوزارة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
يف ظل انتشار فروس كورونا وتوسعه 
يف أكث�ر م�ن 114 بل�دا ح�ول العالم، 
تحاول مؤسس�ات إعامي�ة ووكاالت 
دولي�ة املوازن�ة ب�ني الحاج�ة امللحة 
لتغطي�ة األخبار العاملي�ة، وخصوصا 
املتعلقة بمستجدات انتشار الفروس، 
وبني املحافظة عى سامة موظفيها.

وقالت صحيفة “واش�نطن بوس�ت” 
إنها تش�جع موظفيها عى العمل من 
منازله�م حتى نهاية الش�هر، يف وقت 
تقوم صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” 
بتقييد الس�فر الجوي ملراسليها حول 

العالم.وت�درس املنظم�ات اإلخباري�ة 
خيارات مختلفة تج�اه املوقف، حيث 
تقوم شبكة “يس أن أن” بتقييد السفر 
للموظف�ني، لكنه�ا تم�ي قدم�ا يف 
خططها لتغطية االنتخابات التمهيدية 
املدير  األمركية.وق�ال، فري�د ري�ان، 
التنفيذي لواشنطن بوست، إن املذكرة 
بالعم�ل م�ن املن�زل ليس�ت إلزامية، 
ولكنها مطبق�ة عى األقل حتى نهاية 
الشهر، للموظفني القادرين عى العمل 
م�ن منازلهم.وقال ريان إن الصحيفة 
س�تواصل العمل “عى نطاق واس�ع” 
ع�ى الرغم م�ن تش�تت املوظفني بني 

الصحيفة.ووفقا ملنظمة  املنزل ومقر 
الصح�ة العاملي�ة، يتع�اىف املصاب�ون 
أس�بوعني  غض�ون  يف  بالف�روس 
تقريب�ا، بينما قد يس�تغرق بعض من 
لدي�ه أمراض مزمنة أكثر من ثاثة إىل 
ستة أس�ابيع للتعايف.وذكرت صحيفة 
“لوس أنجلوس تايمز” أنها س�توقف 
الس�فر للموظفني، إال يف الحاالت التي 
تكون فيها “مطلوبة” للوظيفة، وذلك 
وفقا ملذكرة أرس�لها املحرر التنفيذي، 
نورمان برلستني، وقال إن من يتعني 
عليهم الس�فر س�يطلب منهم العمل 

من املنزل ملدة أسبوعني بعد رحلتهم.

ومن املحتمل أن تش�مل االس�تثناءات 
تغطية املناسبات الرياضية أو تغطية 
الحملة الرئاس�ية األمركي�ة، وفقا ملا 
ذكره أحد كبار املحررين يف الصحيفة، 
الذي تحدث رشيطة عدم الكش�ف عن 
هويته، وق�ال املحرر إن�ه من املرجح 
أن تت�م تغطية النق�اش يف نهاية هذا 
األس�بوع ع�ى شاش�ات التلفزي�ون 
املوقع.وقال�ت  يف  ب�دال م�ن مراس�ل 
صحيفة لوس أنجل�وس تايمز إنه تم 
منح املوظفني خي�ار العمل من املنزل 
إن أمك�ن ذل�ك، وذلك رهن�ا بموافقة 
 NBC مديرهم.م�ن جهتها، ل�م تذكر

News خيار العمل عن ُبعد، بل اكتفت 
باإلش�ارة اىل تطهر مكاتبها، وتوفر 
للموظف�ني. املطه�رات  م�ن  املزي�د 

وقال�ت “بلوم�ربغ ني�وز” إنها تطلب 
من موظفيه�ا يف الصني وهونغ كونغ 
وكوريا الجنوبي�ة وإيطاليا العمل من 
املنزل، والتوصي�ة بأن يقوم العاملون 
يف س�ياتل بواش�نطن بالقيام باليشء 
نفسه.وكالة “أسوشيتيد برس” قالت 
إنها تتوقع أن يتابع موظفوها العمل 
م�ن مكاتبهم، لك�ن الوكال�ة الدولية 
س�تتعامل مع املخ�اوف الفردية عى 

أساس كل حالة عى حدة.

الزوراء / يوسف سلم�ان:
كشفت اوساط نيابية عن وصول رسالة 
من رئي�س الجمهورية، بره�م صالح، 
اىل قادة الكتل الش�يعية، يدعوهم فيها 
اىل حس�م موقفهم برتش�يح شخصية 
جديدة ملنصب رئيس الوزراء املكلف قبل 
ي�وم االثنني املقبل ١٦ آذار، وقبل انتهاء 
.وبحس�ب  للتكلي�ف  الرس�مية  املهل�ة 
ترسيبات اطلعت عليها “الزوراء”، فإن 
الرس�الة التي تسلم نس�خة منها ايضا 
رئيس الربملان، محمد الحلبويس، دفعت 
ممثيل الكتل الشيعية يف اللجنة السباعية 

املكلفة بحس�م ترش�يح رئيس الوزراء 
املكلف، اىل حص�ر الخيارات املطروحة، 
واستبعاد بعض االس�ماء التي طرحت 
س�ابقا ملنصب رئي�س ال�وزراء املكلف 
بتش�كيل الحكومة املؤقت�ة .وازاء ذلك، 
اكد ائتاف النص�ر أن جهات سياس�ية 
رش�حت رئيس االئتاف حي�در العبادي 
للعودة اىل منصب رئاسة الوزراء، مشرا 
اىل ان العب�ادي لم يبلغ اعض�اء ائتافه  
حت�ى اآلن برغبت�ه للرتش�يح للمنصب 
املؤقت  .وقال النائب عن التحالف، فالح 
الزيادي، ل�”ال�زوراء”: ان “العبادي لم 

يجتم�ع بأعض�اء ائت�اف النرص حتى 
اآلن، لحس�م موضوعة ترشيحه ملنصب 
رئاس�ة الحكوم�ة الجدي�دة، م�ن أجل 
دعمه”.واض�اف ان “ ترش�يح العبادي 
ملنص�ب رئيس الوزراء، ج�اء من خارج 
ائت�اف الن�رص، من قبل بع�ض القوى 
السياسية )لم يسمها(”. مبينا ان “أية 
شخصية مرشحة ملنصب رئيس الوزراء 
املقبل يجب ان تحظى بمقبولية وتوافق 
القوى السياس�ية للعبور اىل بر االمان، 
وتنفيذ مطالب املتظاهرين وتطلعاتهم 
الصادق�ون  كتل�ة  دع�ت  “.باملقاب�ل، 

النيابية القوى السياسية للنظر بجدية 
اىل الوضع الحايل، والعمل بش�كل رسيع 
عى إيجاد ش�خصية غر جدلية ملنصب 
رئاس�ة الحكوم�ة املؤقتة تنس�جم مع 
تطلع�ات العراقيني.وق�ال النائب احمد 
ان  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الكنان�ي، 
“الحوارات واللقاءات ما زالت مستمرة 
بغي�ة الوصول اىل مرش�ح توافقي غر 
جديل ينس�جم مع التطلع�ات العامة”. 
مش�را اىل ان “البل�د يم�ر بالعديد من 
التحدي�ات يف عدة ميادين، منها صحية 
بانتش�ار فايروس كورونا، واقتصادية 

يف ظ�ل انخفاض اس�عار النفط عامليا، 
اضافة اىل مش�اكل وتحديات سياسية 
واجتماعي�ة وامنية”.واض�اف الكناني 
ان “الخاف�ات ما زالت مس�تمرة حول 
الش�خصية املرش�حة، وه�ل س�تكون 
مس�تقلة او م�ن القضاة او االس�اتذة 
سياس�ية”.  ش�خصية  او  الجامعي�ني 
“ت�رك  اىل  السياس�ية  الكت�ل  داعي�ا 
الخاف�ات جانبا، وتكثيف املش�اورات 
مع اق�رتاب امل�دة الدس�تورية املحددة 
للتكلي�ف يف الس�ابع عرش من الش�هر 

الحايل”.

ائتالف النصـر لـ          : جهات سياسية رشحت العبادي لرتؤس احلكومة املؤقتة
اللجنة السباعية لرتشيح رئيس الوزراء امُلكلف تستبعد األمساء املطروحة سابقا للمنصب

الزوراء/ ليث جواد:
أكد النائب عن تحالف القوى، محمد الكربويل، 
أن تغي�ر نظ�ام الحكم يف العراق م�ن برملاني 
إىل رئ�ايس بحاج�ة اىل تعديل دس�توري، وهو 
يأت�ي يف إطار مطالبات اعامي�ة فقط، وفيما 
ع�ّد ائتاف دولة القان�ون أن الوضع يف البلد ال 
يشجع عى هذا التحول، حذر نائب كردستاني 
من ان القوى الكردية ترفض تماما العودة اىل 
النظ�ام الرئ�ايس كونه يهدد البلد بالتقس�يم.

وقال الكربويل يف حديث ل�”الزوراء”: إن الدعوة 
إىل تغي�ر نظ�ام الحكم يف العراق م�ن برملاني 
إىل رئ�ايس تحت�اج  اوال اىل تعدي�ل الدس�تور، 
والتعديل يف الوقت الحارض اش�به باملس�تحيل 

بس�بب صعوب�ة االلي�ات الخاص�ة بالتعديل. 
مبين�ا: ان التح�ول اىل النظ�ام الرئ�ايس ليس 
بالجدي�د، وتمت املطالبة به س�ابقا، ولم تكن 
س�وى دعوات لم تتخط حدود اإلعام.وأضاف 
الكرب�ويل: أن النظ�ام الربملاني ه�و من افضل 
االنظمة الديمقراطية يف الرشق االوس�ط، لكن 
ع�دم وجود جهة رقابية تراقب عمل الحكومة 
وغي�اب دور املعارض�ة هو ما افش�ل النظام 
الربملاني يف العراق. مبينا: أن هناك جسورا بني 
الس�لطة التنفيذية والترشيعية، لكنها ليست 
تكميلية بقدر ما هي جسور إلخفاء اخفاقات 

الحكومة مقابل اخفاقات الربملان.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وكالة األنباء الكويتية ق�رار تعليق رحات الطران 
التجاري�ة م�ن وإىل مط�ار الكويت ال�دويل ابت�داًء من غدا 
الجمعة، موضحة أن القرار يس�تثني الرحات التي تحمل 
مواطنني والش�حن الجوي.وقررت الكويت، امس األربعاء، 

تعطي�ل الدوام الرس�مي ابت�داًء من الي�وم الخميس حتى 
نهاية الشهر الحايل، يف سياق اإلجراءات املتخذة للوقاية من 
فروس كورونا املستجد “كوفيد19-”.كما منعت القرارات 

التواجد داخل املطاعم واملقاهي ومراكز التسوق. 

لندن/ متابعة الزوراء:
أعلنت الحكومة الربيطانية إصابة وزيرة الدولة لشؤون 
الصح�ة، نادين دوري�س، بفروس كورونا املس�تجد، 
لتصبح أول وزير يف بريطانيا يصاب بالفروس القاتل.

وأثبتت الفحوص والتحاليل الطبية إصابة وزيرة الدولة 
الربيطانية لش�ؤون الصحة، نادي�ن دوريس، بفروس 

“كورونا”، وقد تم إخضاعها للعزل الصحي الذاتي.

املالية النيابية لـ        : ال مساس برواتب املوظفني واملتقاعدين وهبوط أسعار النفط لن يدوم طويال
ضغط النفقات غري الضرورية يوفر 36 مليار دوالر للموازنة

الزوراء/ حسني فالح:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  طمأن�ت 
املوظفني واملتقاعدين بعدم املساس 
برواتبه�م، وفيم�ا رجح�ت ارتف�اع 
العاملية،  النف�ط باالس�واق  اس�عار 
وج�ود  ع�ن  س�ابق  نائ�ب  كش�ف 
فضائي�ني ونفق�ات غ�ر رضورية 

تق�در ب�� 36 ملي�ار دوالر، الفتا اىل 
ان ع�دد الفضائي�ني يقدر ب�� 750 
الف فضائي ت�رصف لهم رواتب من 

املوازنة.
وق�ال عض�و اللجنة املالي�ة، النائب 
عب�د اله�ادي الس�عداوي، يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان انخف�اض اس�عار 

النف�ط لن يس�تمر طوي�ا. مؤكدا: 
ان�ه يف ح�ال توصل�ت دول االعضاء 
بمنظم�ة اوبك اىل حلول فستس�قر 
اس�عار النفط.واض�اف: ان املوازنة 
االتحادي�ة العام�ة تش�ر اىل وجود 
عج�ز م�ايل يص�ل اىل 50 تريلي�ون 
دينار، وهذا الرقم كبر جدا، بس�بب 

السياس�ة املالي�ة املتخ�ذة م�ن قبل 
الحكوم�ة وترصف�ات وزي�ر املالية 
غ�ر القانونية. الفت�ا اىل: ان رواتب 
املوظفني واملتقاعدين مؤمنة بشكل 
كام�ل، ولن تتأث�ر بتقلبات اس�عار 
النف�ط او باالزمة املالية.واش�ار اىل: 
ان اللجن�ة املالي�ة حريص�ة عى ان 
تكون روات�ب املوظفني واملتقاعدين 
خطوط�ا حمراء.ب�دوره، اكد زميله 
يف اللجن�ة، احم�د حم�ة رش�يد، ان 
النفقات الواجبة التس�ديد للحكومة 
يف املوازنة تقدر ب�� 70 مليار دوالر، 
الفتا اىل ان االيرادات املالية عى وفق 
س�عر النفط الح�ايل ال تتج�اوز 50 
ملي�ار دوالر.وق�ال رش�يد يف حديث 
ل�”ال�زوراء”: ان الع�راق يحتاج اىل 
نفقات واجبة التس�ديد له�ذا العام، 
وهي 40 ملي�ار دوالر للرواتب، و12 
ملي�ار دوالر لدف�ع الق�روض، و11 
الرتاخي�ص،  لج�والت  دوالر  ملي�ار 
فض�ا ع�ن ملي�اري دوالر للبطاقة 
التموينية، و5 مليارات دوالر لتيسر 
عمل الحكومة. الفتا اىل: ان املجموع 
يص�ل اىل 70 ملي�ار دوالر.واض�اف: 
ان االيرادات املالية عى وفق اس�عار 
النفط الحالية ال تتجاوز ال� 50 مليار 
دوالر، م�ا يعني وجود عجز حقيقي 
20 ملي�ار دوالر.م�ن  يتج�اوز ال�� 
جهته، رأى النائب السابق يف اللجنة 
املالية، رحيم الدراجي، ان اس�تمرار 

س�يولد  النف�ط  اس�عار  انخف�اض 
ازم�ة اقتصادية حقيقي�ة يف العراق 
يف ظ�ل وج�ود الفس�اد املس�ترشي 
بدوائ�ر الدول�ة وس�وء االدارة، الفتا 
اىل ان الحكومة باس�تطاعتها تجنب 
االزمة من خال ضغط النفقات غر 
الرضورية.واضاف الدراجي يف حديث 
ل�� “ال�زوراء”: ان هن�اك 11 حق�ا 
يف املوازن�ة يقدر ب�� 36 مليار دوالر 
غ�ر رضوري�ة ويمك�ن ضغطها او 
الغاؤه�ا، باالضافة اىل التخصيصات 
االس�تثمارية الت�ي اغلبه�ا تذه�ب 
التابعة ألحزاب الس�لطة،  للرشكات 
فيمك�ن ايضا الغاؤه�ا يف هذا العام.
واش�ار اىل: ان الرشكات النفطية قد 
اطلق لها العنان، فهي تقوم بعمليات 
زيادة االنتاج، إال ان االنتاج املتحقق 
غر قادر العراق عى بيعه يف االسواق 
العاملية يف ظل الظروف الراهنة، لكن 
ال�رشكات تأخذ فائدة عن كل برميل 
اض�ايف ينت�ج، باالضاف�ة اىل اج�ور 
خدماته�م. مبين�ا: ان تخصيص�ات 
جوالت الرتاخيص يف املوازنة تقدر ب� 
12 مليار دوالر.واكد وجود فضائيني 
يف الدولة ترصف لهم رواتب يقدرون 
ب�� 750 الف فضائ�ي، باالضافة اىل 
االس�ماء الوهمية املسجلة بشبكات 
الرعاي�ة االجتماعي�ة. مبين�ا: انه يف 
حال القضاء عى الفساد والفضائيني 

يمكن توفر اموال كبرة للدولة.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
قدمت املحكمة االتحادية العليا، امس االربعاء، اعتذارا 
رسميا اىل مجلس القضاء االعى عما بدر من ترصفات 
شخصية  غر مسؤولة من بعض موظفي املحكمة.
وقالت املحكمة يف بيان: انها »تود ان تقدم اعتذارها اىل 
مجلس القضاء األعى عما بدر من ترصفات شخصية  
بنرش  املحكمة  موظفي  بعض  من  مسؤولة  غر 
القضاء  مجلس  رئيس  اىل  مسيئة  وصور  شائعات 
ورموزه  العراق  شهداء  واىل  التمييز  ومحكمة  األعى 
الترصفات ال تمثل  ان »هذه  البيان  الدينية«.واضاف 

وجهة نظر املحكمة االتحادية العليا«.

احملكمة االحتادية تعتذر رمسيا 
إىل جملس القضاء األعلى 

السيد الصدر لرتامب: فريوس كورونا انتشر بسبب 
سياساتك الرعناء.. وال نريد أي عالج منك

السجن ٦ سنوات لثالثة أطباء قدموا 
مساعدة طبية لـ” داعش” يف بيجي

لبنان تسجل ثاني حالة وفاة بـ”كورونا” 
وتركيا تكتشف أول إصابة بالفريوس

احتاد القوى يعّده أمرا “إعالميا” والكرد 
يعتربونه إيذانا بـ”تقسيم العراق” 

الكويت تعلّق رحالت الطريان وتعطل الدوام 20 
يوماً بسبب “كورونا”

إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة الربيطانية 
بفريوس “كورونا” وخضوعها للعزل الصحي

التحول إىل النظام الرئاسي مطلٌب للمتظاهرين جيابه برد سياسي

احلكومة السعودية توجه أرامكو بزيادة طاقتها اإلنتاجية ملليون برميل يوميا

االخريةالفنانة العراقية آالء حسني جتري عملية جراحية مستعجلة بسبب ورم نادر

ص 2

املنافذ تنفي دخول عراقيني مصابني  
بكورونا عرب منفذ الشالجمة

إعادة فتح شارع الزيتون باجتاه ساحة 
االحتفاالت وبالعكس

بغداد/ الزوراء:
كش�فت هيئة املنافذ الحدودية، امس 
االربعاء، عن حقيقة مقطع فيديو نرش 
عى مواقع التواصل االجتماعي بشأن 
دخ�ول عراقي�ني مصاب�ني بفايروس 
كورونا عرب منفذ الشامجة الحدودي.
وقالت الهيئ�ة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان�ه التزام�ا بمق�ررات 
اللجنة 55 لعام 2020 ، والتي أصدرت 
جملة م�ن الق�رارات امللزم�ة لحماية 
أبناء ش�عبنا من خطر تفيش فايروس 
كورونا من خال اإلج�راءات الوقائية 
املتخذة من قبل هيئة املنافذ الحدودية 
واملف�ارز الطبية العامل�ة داخل املنافذ 

والس�ماح لدخول العراقي�ني الوافدين 
ع�رب املنافذ كافة لغاية ١5 أذار. مبينا: 
انه بع�د ه�ذا التأريخ س�تغلق املنافذ 
الحدودي�ة الربي�ة كاف�ة م�ع الجارة 
إي�ران والكويت، وتك�ون منافذ مطار 
بغ�داد والب�رصة النج�ف واربي�ل هي 
الجهة الوحيدة للعودة ودخول العراق. 
وأضاف�ت الهيئة: ان م�ا تم نرشه من 
مقط�ع فيدي�و ع�ى مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي، مفاده دخ�ول الوافدين 
عراقي�ني مصابني بفاي�روس كورونا 
الح�دودي يف  الش�امجة  ع�رب منف�ذ 

محافظة البرصة، عاٍر عن الصحة. 

بغداد/ الزوراء:
اعل�ن س�كرتر القائ�د الع�ام للق�وات 
املس�لحة، الفري�ق الرك�ن محمد حميد 
البيات�ي، اع�ادة فت�ح ش�ارع الزيتون 
باتجاه س�احة االحتف�االت وبالعكس 
ابتداًء م�ن اليوم الخميس.وقال البياتي 
يف حدي�ث صحف�ي: ان�ه »س�يتم رفع 

)الي�وم(  وغ�دا  الكونكريتي�ة،  الكت�ل 
سيفتح شارع الزيتون لفك االختناقات 
املروري�ة«. واض�اف »ان اع�ادة فت�ح 
الش�ارع س�يكون م�ن مع�رض بغداد 
ال�دويل ذهاب�ا واياب�ا باتج�اه س�احة 
االحتفاالت اىل مجرس الكندي وصوال اىل 

ساحة النسور«.

مؤسسات إعالمية دولية تتخذ إجراءات قاسية بعد انتشار “كورونا” يف أكثر من 114 دولة
عمل من املنزل ووقف للسفر والتغطيات 

بغداد/ الزوراء:
أكد مدير دائرة الصحة يف الكرخ ببغداد، جاسب لطيف الحجامي، أن كل املحجورين 
من عوائل املصابني بفايروس كورونا بالدائرة أنهوا مدة الحجر املطلوبة، ولم تظهر 
فيما نصح  لهم،  العدوى  انتقال  عدم  يدل عى  ما  املرض،  منهم عامات  اي  عى 
املواطنني بعدم التنقل بني جانبي الكرخ والرصافة إال للرضورة.وقال الحجامي يف 
بيان : إن »الخرب السعيد هو ان كل املحجورين من عوائل املصابني يف دائرة صحة 
الكرخ أنهوا مدة الحجر املطلوبة ولم تظهر عى اي منهم عامات املرض، وهذا يدل 
عى عدم انتقال العدوى لهم«.وأضاف الحجامي »نتمنى االلتزام بعدم الخروج من 
املنزل إال للرضورة القصوى مع االلتزام بالتوصيات الازمة للوقاية من املرض«. 

مشددا بالقول »انصح بعدم التنقل ما بني الكرخ والرصافة إال للرضورة«.

مدير صحة الكرخ ينصح بعدم التنقل 
بني جانيب بغداد إال للضرورة

جلنة االمر الديواني تشدد على تنفيذ قراراتها بشأن اغالق املوالت واملقاهي واملطاعم والنوادي

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
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سياسة

خالل ترؤسه اجتماعا حول املوازنة واخنفاض أسعار النفط ومواجهة كورونا

التحول إىل النظام الرئاسي مطلٌب للمتظاهرين جيابه برد سياسي

عبد املهدي يوجه بسلسلة من اإلجراءات لتخفيف اآلثار السلبية 
على االقتصاد واملواطن

احتاد القوى يعّده أمرا “إعالميا” والكرد يعتربونه إيذانا بـ”تقسيم 
العراق” ودولة القانون يؤكد: الوضع ال يشجع عليه 

املنافذ تنفي دخول عراقيني مصابني بكورونا عرب منفذ الشالجمة

احلكومة السعودية توجه أرامكو بزيادة طاقتها اإلنتاجية 
ملليون برميل يوميا

إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة الربيطانية بفريوس “كورونا” وخضوعها للعزل الصحي
التقت املئات يف الربملان وحضرت استقباال مع جونسون

صاحل يبحث مع السفري الفرنسي 
لدى العراق التعاون املشرتك

اجمللس الوزاري لالقتصاد يناقش آليات تقليل 
أزمة اخنفاض أسعار النفط على العراق

بغداد/ الزوراء:
“املستقيل” عادل  الوزراء  رئيس  وجه 
االجراءات  من  بسلسلة  املهدي،  عبد 
االقتصاد  عىل  السلبية  األثار  لتخفيف 

واملواطن.
بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  وذكر 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان رئيس 
ترأس،  املهدي،  عبد  عادل  الوزراء، 
حول  خاصا  اجتماعا  االربعاء،  امس 
انخفاض  وتداعيات  العامة  املوازنة 
ومواجهة  العاملية  النفط  اسعار 
الحالة  ولتشخيص  كورونا،  فريوس 
تخفيف  وكيفية  الراهنة  االقتصادية 
حركة  وتنشيط  املوازنة  عىل  األعباء 

االقتصاد .

خالل  وجه،  املهدي  عبد  ان  واضاف: 
االجراءات  من  بسلسلة  االجتماع، 
االقتصاد  عىل  السلبية  اآلثار  لتخفيف 
واملواطن، مؤكدا ثقته بقدرة العراق عىل 
تجاوز التحديات والبناء عىل النجاحات 
املتحققة،  والصحية  االقتصادية 
القضايا  مناقشة  جرت  انه  اىل  الفتا 
وصالحيات  اليها  املشار  األساسية 
قانون  بخصوص  الحالية  الحكومة 
أمور  ترصيف  حكومة  كونها  املوازنة 

يومية .
وزراء  حرضه  االجتماع  ان  وتابع: 
ومحافظ  والتخطيط  والنفط  املالية 
الوكالء  من  وعدد  املركزي،  البنك 

واملستشارين والخرباء االقتصاديني .

الزوراء/ ليث جواد:
الكربويل،  محمد  القوى،  تحالف  عن  النائب  أكد 
إىل  برملاني  من  العراق  يف  الحكم  نظام  تغيري  أن 
رئايس بحاجة اىل تعديل دستوري، وهو يأتي يف 
ائتالف  عّد  اعالمية فقط، وفيما  إطار مطالبات 
عىل  يشجع  ال  البلد  يف  الوضع  أن  القانون  دولة 
هذا التحول، حذر نائب كردستاني من ان القوى 
الكردية ترفض تماما العودة اىل النظام الرئايس 

كونه يهدد البلد بالتقسيم.
الدعوة  إن  لـ”الزوراء”:  الكربويل يف حديث  وقال 
إىل  برملاني  من  العراق  يف  الحكم  نظام  تغيري  إىل 
رئايس تحتاج  اوال اىل تعديل الدستور، والتعديل 
يف الوقت الحارض اشبه باملستحيل بسبب صعوبة 
اىل  التحول  ان  مبينا:  بالتعديل.  الخاصة  االليات 

النظام الرئايس ليس بالجديد، وتمت املطالبة به 
حدود  تتخط  لم  دعوات  سوى  تكن  ولم  سابقا، 

اإلعالم.
من  هو  الربملاني  النظام  أن  الكربويل:  وأضاف 
االوسط،  الرشق  الديمقراطية يف  االنظمة  افضل 
عمل  تراقب  رقابية  جهة  وجود  عدم  لكن 
افشل  ما  هو  املعارضة  دور  وغياب  الحكومة 
النظام الربملاني يف العراق. مبينا: أن هناك جسورا 
بني السلطة التنفيذية والترشيعية، لكنها ليست 
اخفاقات  إلخفاء  جسور  هي  ما  بقدر  تكميلية 

الحكومة مقابل اخفاقات الربملان.
احمد  القانون،  دولة  ائتالف  يف  القيادي  أما 
البدري، فقال يف حديث لـ”الزوراء”: إن مطالب 
الرئايس  النظام  اىل  بالتحول  املتظاهرين  بعض 

تحتاج  اىل تعديل دستوري اوال، ومن ثم  اجراء 
ونحن  الرئايس،  النظام  عىل  شعبي  استفتاء 
ال  حاليا  الوضع  لكن  الشارع،  ملطالب  داعمون 
النظام   أن  موضحا:  التحول.  ذلك  عىل  يشجع 
الربملاني معمول به يف جميع بلدان  العالم وهو 
أن  كما  استخدامه،  العراق ايسء  يف  لكن  ناجح، 
بعض االحزاب عملت عىل إضعاف هذه املؤسسة 

عىل الرغم من كونها سلطة رقابية ترشيعية.
أما القيادي يف الجماعة االسالمية الكردستانية، 
زانا سعيد خرض، فقال يف حديث لـ”الزوراء”: إن 
الدعوات التي تطالب بالعودة اىل النظام  الرئايس 
اثبتت  والتي  املركزية من جديد  اىل  العودة  تعني 
فشلها يف الحقبة السابقة. مشريا إىل عدم وجود 
يسلموا  الشعب حتى  بني مكونات  متبادلة  ثقة 

خطرية،  صالحيات  يمتلك  رئيس  اىل  امورهم 
االتحادي  النظام  هو  للعراق  االنسب  فإن  لذا 
الربملاني حيث تستطيع جميع املكونات املشاركة 
وبما  السياسية،  الحياة  ويف  القرار،  صناعة  يف 

يضمن حقوقها الدستورية.
واشار خرض اىل: ان القوى السياسية يف كردستان 
الرئايس،  النظام  اىل  العودة  تاما  رفضا  ترفض 
االحزاب  االقل  وعىل  بالتقسيم،  البلد  يهدد  كونه 
الكردستانية لن تبقى ضمن دولة يحكمها نظام 
اىل  برملاني  من  النظام  تغيري  أن  مؤكدا:  رئايس. 
الذي ينص يف  الدستور  اىل تعديل  رئايس بحاجة 
نظام  هو  العراق  يف  النظام  ان  عىل  االوىل  مادته 
يمكن  ال  الدستور  تعديل  دون  وبالتايل  برملاني، 

تغيري النظام اطالقا.

بغداد/ الزوراء:
الحدودية،  املنافذ  هيئة  كشفت 
مقطع  حقيقة  عن  االربعاء،  امس 
التواصل  مواقع  عىل  نرش  فيديو 
عراقيني  دخول  بشأن  االجتماعي 
مصابني بفايروس كورونا عرب منفذ 

الشالمجة الحدودي.
تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
التزاما  انه  منه:  نسخة  “الزوراء” 

 ،  2020 لعام   55 اللجنة  بمقررات 
القرارات  من  جملة  أصدرت  والتي 
من  شعبنا  أبناء  لحماية  امللزمة 
من  كورونا  فايروس  تفيش  خطر 
املتخذة  الوقائية  اإلجراءات  خالل 
الحدودية  املنافذ  هيئة  قبل  من 
واملفارز الطبية العاملة داخل املنافذ 
والسماح لدخول العراقيني الوافدين 
أذار.   15 لغاية  كافة  املنافذ  عرب 

ستغلق  التأريخ  هذا  بعد  انه  مبينا: 
مع  كافة  الربية  الحدودية  املنافذ 
الجارة إيران والكويت، وتكون منافذ 
مطار بغداد والبرصة النجف واربيل 
ودخول  للعودة  الوحيدة  الجهة  هي 

العراق.
وأضافت الهيئة: ان ما تم نرشه من 
التواصل  مواقع  عىل  فيديو  مقطع 
الوافدين  دخول  مفاده  االجتماعي، 

كورونا  بفايروس  مصابني  عراقيني 
يف  الحدودي  الشالمجة  منفذ  عرب 
الصحة.  البرصة، عاٍر عن  محافظة 
مقطع  يف  ظهر  “ما  ان  اىل  مشريا 
مواطنا   )23( دخول  هو  الفيديو 
بالتنسيق  إيران  من  قادماً  عراقيا 
اتخاذ  وتم  الجانبني،  بني  املشرتك 
يف  الرضورية  االحرتازية  اإلجراءات 
الفحص األويل من قبل املفارز الطبية 

منفذ  داخل  املتواجدة  العراقية 
الفحص  نتائج  وكانت  الشالمجة، 

إيجابية”.
واوضحت انه “تم االتصال بمحافظ 
ودائرة  األمنية  والقيادات  البرصة 
تم  ذلك  إثر  وعىل  البرصة،  صحة 
فوري  إسعاف  عجالت  إرسال 
الوافدين  لنقل  عجلة   )13( بعدد 
بإرسالهم  األمر  ذلك  وتم  العراقيني، 

إىل املستشفى الجمهوري يف البرصة 
اإلصابة  من  سالمتهم  من  للتأكد 
الالزم،  واجري  كورونا،  ب فريوس 
من  العراقيني  الوافدين  خلو  وتبني 
املستشفى  ومغادرتهم  اإلصابة 

معافني”.
اإلجراءات  “تلك  ان  وتابعت 
الحرص  بدافع  جاءت  الصارمة 
شعبنا  أبناء  صحة  عىل  الشديد 

ان  اىل  مشرية  وسالمتهم”.  العزيز 
يحاولون  النفوس  ضعاف  “بعض 
مواقع  عرب  املغرضة  الشائعات  بث 
التواصل االجتماعي لتحقيق مأربهم 

الدنيئة”.
ودعت الهيئة اىل “استنباط املعلومات 
الرئيسة  مصادرها  من  املؤكدة 
الحقائق  تشويه  لتجنب  واملعتمدة 

خدمة للصالح العام”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت رشكة أرامكو السعودية، امس األربعاء، تلقيها 
برفع طاقتها  السعودية  الطاقة  توجيهات من وزارة 
القصوى املستدامة إلنتاج النفط إىل 13 مليون برميل 

يوميا.
أنها  أرامكو  رشكة  “تعلن  الرشكة:  بيان  يف  وجاء 
حصلت عىل توجيهات من وزارة الطاقة بزيادة الطاقة 
اإلنتاجية القصوى من 12 مليون إىل 13 مليون برميل 

يوميا”.
الطاقة  مستوى  فإن  البيان،  يف  جاء  ما  وبحسب 
الدولة،  قبل  من  يحدد  املستدامة  القصوى  اإلنتاجية 
يف  به  املعمول  الهيدروكربونية  املواد  لنظام  وفًقا 

البالد.
رشكة  أعلنت  املالية،  للبيانات  “أرقام”  ملوقع  ووفًقا 
مليون  بـ12.3  عمالئها  بتزويد  ستقوم  أنها  أرامكو، 
برميل يوميا يف شهر أبريل/ نيسان، بزيادة 300 ألف 
البالغة  املستدامة  القصوى  الطاقة  عن  يوميا  برميل 

12 مليون برميل يوميا.
“برنت”  من  النفط  أسعار  انتعشت  سابق،  وقت  ويف 

بعد  املئة  يف   2.5 عىل  تزيد  بنسبة  تكساس”  و”غرب 
إىل  أدى  والذي  الجاري،  األسبوع  بداية  الحاد  الهبوط 

أكرب خسارة يف األسواق يف نحو 30 عاما.
غلوبال  آند  “فيجن  معهد  مدير  قال  جانبه،  من 
تيبرييو  التحليلية،  للدراسات  الدويل  اإليطايل  تريندز” 
غراتسياني، إن قرار اململكة العربية السعودية زيادة 
النفط، وهو أمر مفيد  اإلنتاج تسبب يف خفض سعر 

للواليات املتحدة ويجعل سوق النفط أكثر فوضوية.
وقال غراتسياني لوكالة “سبوتنيك”: “أعتقد أن قرار 
كان حيلة  النفط  بتخفيض سعر  األحادي  السعودية 

تكتيكية كانت موجهة بشكل أسايس ضد روسيا”.
مصادر  من  نوع  بأي  األمر  يتعلق  “عندما  وأضاف: 
التكنولوجيا  تطوير  نظر  وجهة  من  سواء  الطاقة، 
الحال  هو  كما  أو  التحتية  البنية  يف  التحسينات  أو 
املعامالت  أو  السوق  نظر  وجهة  من  الحالة،  هذه  يف 
سياق  يف  ال،  أو  بوعي  دائما،  تترصفون  فإنكم  فيها، 
بعد  له  السعودية  قرار  فإن  لذلك،  جيوسيايس. 

جيوسيايس واضح”.
التصدي  عىل  الرياض  سلوك  يساعد  “قد  وتابع: 
األوسط  الرشق  يف  جهودها  تعزيز  روسيا  ملحاوالت 

وشمال أفريقيا”.
وأوضح غراتسياني: “يف الوقت الحايل، تخدم “رضبة 
فهي  املتحدة،  الواليات  مصلحة  السعودية  الرأس” 
للصني،  مبارشة  غري  مشاكل  وتنشئ  روسيا،  تعاقب 
أعلنت  التي  والصني،  روسيا  دولتني،  ترضب  أنها  أي 

إدارة ترامب حربا تجارية معها منذ زمن بعيد”.

لندن/ متابعة الزوراء:
إصابة  الربيطانية  الحكومة  أعلنت 
نادين  الصحة،  لشؤون  الدولة  وزيرة 
املستجد،  كورونا  بفريوس  دوريس، 
يصاب  بريطانيا  يف  وزير  أول  لتصبح 

بالفريوس القاتل.
الطبية  والتحاليل  الفحوص  وأثبتت 
إصابة وزيرة الدولة الربيطانية لشؤون 
بفريوس  دوريس،  نادين  الصحة، 
للعزل  إخضاعها  تم  وقد  “كورونا”، 

الصحي الذاتي.
وقالت دوريس يف بيان إنها اتخذت “كل 
االحتياطات املوىص بها” بمجرد إبالغها 

بنتيجة التشخيص.
الربيطاني،  الصحة  وزير  أعلن  بدوره، 
يشعر  أنه  تويرت”  عىل”  هانكوك،  مات 

التشخيص  لسماع  بالغ”  “بأسف 
إىل  مشريا  دوريس.  بحالة  الخاص 
يف  نفسها  بعزل  الصواب  “فعلت  أنها 

املنزل”.
وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن دوريس 
الربملان  يف  األشخاص  مئات  التقت 
األسبوع املايض، كما حرضت استقباال 

مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
بريطانيا  يف  الصحة  مسؤولو  وكان 
عدد  ارتفاع  املايض،  الثالثاء  أعلنوا، 
الوفيات يف البالد جراء اإلصابة بفريوس 

“كورونا” إىل 6 حاالت.
عدد  إن  أيضا،  الصحة،  وزارة  وقالت 
الفحوص  أثبتت  الذين  األشخاص 
إصابتهم بالفريوس ارتفع من 319 إىل 

373 شخصا.

الربيطانية  الخارجية  وزارة  ونصحت 
من  عدد  إىل  السفر  بعدم  مواطنيها 
بشكل  املترضرة  اإليطالية  املقاطعات 
العائدين من  واسع من الفريوس، لكن 
إلجراءات  يتعرضون  ال  األوروبي  البلد 

صارمة.
من  مترضر  بلد  ثاني  هي  وإيطاليا 
عدد  وتجاوز  الصني،  بعد  الفريوس 
املصابني بالعدوى 7 آالف شخص، فيما 

لقي 366 مرصعهم من جراء املرض.
يف  سادس  شخص  تويف  والثالثاء، 
لحاالت  اإلجمايل  العدد  وبلغ  بريطانيا، 
 54 بزيادة  حالة   382 املؤكدة  اإلصابة 

عن اليوم األخري.
فإن  “إندبندنت”،  صحيفة  وبحسب 
بريطانية  مطارات  يف  نزلوا  ممن  عددا 

فوجئوا  مؤخرا،  إيطاليا،  من  قادمني 
حراري،  فحص  ألي  إخضاعهم  بعدم 
حالة  رغم  عادي  بشكل  ودخلوا 

االستنفار العاملية إزاء املرض.

بغداد/ الزوراء:
بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
مع السفري الفرنيس لدى العراق، برونو 
أوبري، سبل تعزيز التعاون املشرتك بني 

البلدين.
لرئاسة  االعالمي  املكتب  وقال 
الجمهورية يف بيان: إن “الرئيس صالح 
استقبل يف قرص السالم ببغداد، السفري 
أوبري،  برونو  العراق،  لدى  الفرنيس 
عالقات  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى، 
تطويرها  وسبل  البلدين  بني  الصداقة 

استمرار  وأهمية  كافة،  املجاالت  يف 
وفرنسا،  العراق  بني  املشرتك  التعاون 
بما يخدم مصلحة الشعبني الصديقني، 
والتأكيد عىل وجوب احرتام إرادة العراق 
يف قراره الوطني املستقل، وحماية أمنه 
أنه  اىل  وسيادته”.ولفت  واستقراره 
التطورات واملستجدات  “تمت مناقشة 
الصعيدين  عىل  واألمنية  السياسية 
تعزيز  ورضورة  والدويل،  اإلقليمي 
فرص السالم من خالل اعتماد الحوار 

الجاد يف معالجة األزمات باملنطقة”.

بغداد/ الزوراء:
أسعار  انخفاض  أزمة  لتقليل  الكفيلة  اآلليات  لالقتصاد  الوزاري  املجلس  بحث 
النفط عىل الوضع االقتصادي واالجتماعي يف العراق.وقال املكتب اإلعالمي لنائب 
املجلس  إن “املجلس   : بيان  املالية، يف  االقتصادية، وزير  للشؤون  الوزراء  رئيس 
الوزاري لالقتصاد عقد جلسة طارئة، امس االربعاء، برئاسة نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية، وزير املالية، وبعضوية وزراء التخطيط والتجارة والزراعة 
والعمل والشؤون االجتماعية واألمني العام ملجلس الوزراء ومحافظ البنك املركزي 
ورئيس الهيئة الوطنية لالستثمار وكالة، ووكالء وزارات النفط واملالية والتخطيط 
ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون املالية واالقتصادية واالسرتاتيجية”.وأضاف 
أن “املجلس استضاف سالم الجلبي، مستشار رئيس الوزراء، وعبد الكريم حسني 
رئيس هيئة املستشارين، ومدير عام رشكة تسويق النفط، وكمال البرصي عضو 
اللجنة العليا لالصالح اإلداري ومدير عام دائرة الدين العام يف وزارة املالية”.ولفت 
البيان أن “املجلس تدارس اآلليات الكفيلة لتقليل أزمة انخفاض أسعار النفط يف 
التدابري  واتخاذ  العراق،  يف  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  عىل  العاملية  األسواق 
الكفيلة بحماية املستوى املعايش للمواطنني وتوفري اإلمكانيات املتاحة للتصدي 
لفايروس كورونا”. مشرياً اىل أن “املجلس سيستمر بعقد جلساته يف األيام املقبلة 

للوصول إىل حلول مناسبة إلدارة األزمة”.
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وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية



تونس/سكاي نيوز:
اتهم�ت النائبة التونس�ية عن الحزب 
الدس�توري الحر، عبري موىس، حركة 
“النهضة” بإدخال اإلرهاب إىل تونس.
وقال�ت عب�ري م�وىس خ�ال مداخلة 
اإلره�اب  إن  التون�ي،  الربمل�ان  يف 
دخل الب�اد مع رئيس الربملان راش�د 
إىل  “النهض�ة”  ووص�ول  الغن�ويش، 
الحكم سنة 2011. واعتربت موىس يف 
معرض حديثها عن التفجري اإلرهابي 
الذي طال دورية أمنية أمام الس�فارة 
األمريكي�ة يف تون�س الجمعة املايض، 
أن اإلره�اب وص�ل تون�س “ب�إرادة 
ممنهجة وظهر منذ حكم )الرتويكا( 
التي قادتها النهضة”. وأشارت موىس 
إىل أن قان�ون العف�و الع�ام الص�ادر 
يف فرباي�ر 2011، ش�جع اإلره�اب يف 
تونس، حيث استفاد منه متهمون يف 
قضايا إرهابية، رفعوا س�احهم بعد 

اإلفراج عنهم ضد الدولة وأجهزتها.
ولفت�ت النائب�ة إىل أن إص�دار قانون 
رافق�ه “تهمي�ش ممنه�ج”  العف�و 
لوزارة الداخلية وأجهزة االستخبارات، 
وذلك عرب عدد من اإلقاالت التي طالت 

كفاءات عاملة يف املؤسستني.
وتطرق�ت م�وىس لس�وداوية الفرتة 
التي قادتها “النهضة” التي ش�جعت 
الخطاب التحرييض، ودعت شخصيات 
مصنفة عىل قوائ�م اإلرهاب من عدة 
ش�عبية،  اجتماع�ات  لحض�ور  دول 
باإلضاف�ة إىل االغتي�االت السياس�ية 
الت�ي ش�هدتها تون�س، ولم يكش�ف 
عمن يق�ف وراءه�ا. وكان�ت موىس 
قد تعرض�ت ، إىل التكف�ري العلني من 

قبل أحد زمائها، أثناء جلس�ة علنية 
للربمل�ان، األم�ر ال�ذي أثار اس�تياًء يف 

الشارع التوني.
“الكرام�ة”  كتل�ة  ع�ن  نائ�ب  وكان 
السلفي املتشدد، قد كّفر، عبري موىس، 
الت�ي تتزع�م ح�زب، كتل�ة “الح�زب 
الدس�توري الح�ر”، قائ�ا “إنها من 

أعداء اإلسام”.
وح�دث ذل�ك أثن�اء مناقش�ة أعضاء 
ع�ىل  املقرتح�ة  التعدي�ات  الربمل�ان 
القان�ون االنتخاب�ي يف تون�س، حيث 
أخ�ذ النواب يبدون وجه�ة نظرهم يف 
التعدي�ات تبعا، إىل نط�ق أحد النواب 
ردا تعليق موىس بما لم يتم حسبانه: 
“لقد تعودنا عىل هذا الكام من أعداء 
اإلس�ام”. وأثارت ه�ذه العبارة ردود 
فع�ل غاضب�ة داخل قب�ة الربملان ويف 
أيضا، واس�تنكار  التون�ي  الش�ارع 
واس�عا ملا بدى تكفريا واضحا للنائبة 
م�وىس. وقال�ت النائب�ة إن مداخل�ة 
للنظ�ام  مخالف�ة  الس�لفي  النائ�ب 

الداخيل ملجلس الن�واب، مؤكدة “أنها 
تجييش وتحريض عىل اغتيالها داعية 
الرأي العام واملجتمع املدني إىل الدفاع 

عن مدنية الدولة”.
وأضاف�ت أنها تحمل حرك�ة النهضة 
اإلخوانية مس�ؤولية ما حدث، مؤكدة 
أن التكتل الس�لفي ليس سوى الذراع 

العنيف للتنظيم.
ول�م يتوقف األم�ر عند ه�ذا الحد، إذ 
قال نائب آخر عن الحزب الس�لفي إن 
“كتلته ال تستحي من التكفري كحكم 

رشعي وارد يف اإلسام”.
واتهم سياس�يون وناشطون مدنيون 
قي�ادات م�ن النهض�ة تح�رض عىل 
القتل علنا بالتكف�ري والتحريض عىل 
الخص�وم السياس�يني إىل أن وصل�ت 
تون�س إىل مرب�ع العن�ف باغتي�االت 
عدي�دة، لع�ل أبرزها اغتيال ش�كري 

بلعيد ومحمد الرباهمي.
الش�ارع  حفيظ�ة  أث�ارت  الواقع�ة 
التون�ي، الذي رفض ما حدث معتربا 
أن املنتظ�ر من مجلس نواب الش�عب 
هو خدمة املواطنني وليس التحريض 
أو التكفري. وقال تونسيون تحدثوا إىل 
“س�كاي نيوز عربي�ة” إن األولويات 
للربمل�ان ه�ي خدمة الش�عب وتمرير 
التونس�يني  لتس�هيل حي�اة  قوان�ني 
ال تكف�ري ه�ذا وذاك. وأش�اروا إىل أن 
الواقع�ة تش�ري إىل انتهاك دس�توري، 
لكون الربملان أقر فيما س�بق تجريما 
للتكفري. ويف شبكات التواصل، أعرب 
مغردون عن رفضهم لس�لوك النواب 
الس�لفيني، الذي حذروا من أنه يفتح 

الباب أمام إراقة الدماء.
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ال صك أمريكي على بياض النتشال أردوغان من ورطة ادلب
ايس�ت  باريس/أنقرة/مي�دل 

اوناين:
يراه�ن الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان عىل دعم أمريكي النتشاله 
م�ن مأزق ادل�ب، فيم�ا أنهى لتوه 
نقاشات شابها كثري من التوتر مع 
ال�ركاء األوروبيني حول موجات 
الذي�ن أطلقه�م باتجاه  الاجئ�ني 
الح�دود اليوناني�ة عىل أم�ل ابتزاز 
األوروبي ودفع�ه مكرها  االتح�اد 
لدعمه يف معارك تقول بروكسل إنه 
)أردوغ�ان( دخلها بق�رار منفرد، 
فيما يش�دد مس�ؤولون أوروبيون 
ع�ىل رضورة أن يتحم�ل تبعاته�ا 

لوحده.
وأب�دت الواليات املتح�دة اول امس 
الثاث�اء موقفا أكثر مرونة باتجاه 
انتش�ال أردوغان من ورطة ادلب، 
معلن�ة أنه�ا ب�دأت نقاش�ات مع 
رشكائها يف حلف ش�مال األطلي 
)الناتو( حول ما يمكن أن يقدموه 
يف  عس�كرية  كمس�اعدة  لرتكي�ا 
آخر معقل للمعارضة الس�ورية يف 

شمال غرب سوريا.
أن  أمريكي�ون  مس�ؤولون  وذك�ر 
النقاشات تش�مل أيضا اإلجراءات 
التي ق�د ُتتخذ إذا انتهكت روس�يا 
والحكومة الس�ورية وقفا إلطاق 
النار، يف خطوة تس�لط الضوء عىل 
تح�رك أمريكي الس�تقطاب تركيا 
بعد نحو أربع سنوات من ارتمائها 
يف الحض�ن الرويس وبنائها تحالفا 
مع موس�كو كان يعتق�د إىل وقت 

قريب أنه تحالف متني.
لك�ن التط�ورات األخ�رية يف ادلب 
كشفت هشاش�ة تحالف املصلحة 
الرويس الرتكي، فيما ش�كل طابع 
لق�اء القمة األخرية بني الرئيس�ني 
أردوغ�ان  طي�ب  رج�ب  الرتك�ي 
وم�ا  بوت�ني  فاديم�ري  وال�رويس 
رافقه من إهانة روس�ية ألردوغان 
والوف�د املراف�ق له، أوض�ح داللة 

ع�ىل ال�روخ العميق�ة يف تحالف 
الرضورة.

وتق�ف تركيا وروس�يا ع�ىل طريف 
نقيض من األزمة الس�ورية، حيث 
تدعم موسكو بقوة النظام السوري 
منذ سبتمرب/ايلول 2015 وتمكنت 
من قل�ب دفة الرصاع لصالحه بعد 
أن كان عىل وش�ك االنهي�ار، فيما 
تدع�م تركي�ا املعارضة الس�ورية 
بش�قيها املعت�دل واملتط�رف التي 
مني�ت بخس�ائر كب�رية يف األرواح 
وخرست معظم مناطق س�يطرته 
وأصبح�ت معزول�ة يف مربع ضيق 

قرب الحدود الرتكية.
وق�ال جيم�س جيف�ري املبع�وث 
بس�وريا  الخ�اص  األمريك�ي 
للصحفيني خ�ال مؤتمر صحفي 

ع�رب الهاتف م�ن بروكس�ل حيث 
الحلف�اء  م�ع  محادث�ات  يج�ري 
“نبح�ث م�ا يمك�ن لحلف ش�مال 
األطلي فعله”، مضيفا “كل يشء 

مطروح عىل الطاولة”.
واستبعد جيفري الذي كان يتحدث 
وإىل جانبه الس�فري األمريكي لدى 
تركيا ديفيد س�اترفيلد اس�تخدام 
الق�وات الربية يف حال انتهاك وقف 
إط�اق الن�ار، مؤك�دا ع�ىل حاجة 
أنقرة لتوضي�ح موقفها من رشاء 
الصاروخ�ي  الدف�اع  منظوم�ة 

الروسية ‘إس- 400’.
وت�درك واش�نطن يف ه�ذه املرحلة 
غرب�ي  لدع�م  أردوغ�ان  حاج�ة 
ملساعدته يف الخروج من مستنقع 
ادلب بعد أن تكبدت القوات الرتكية 

يف ش�مال غ�رب س�وريا خس�ائر 
فادح�ة يف العت�اد واألرواح حي�ث 
قتل نحو 60 جنديا تركيا يف ش�هر 

فرباير/شباط لوحده.
ول�ن تق�دم اإلدارة األمريكية صكا 
الرتك�ي يف  للرئي�س  ع�ىل بي�اض 
خضم التطورات املتسارعة يف ادلب 
والت�ي كش�فت أن تركي�ا ال تقوى 
عىل الصم�ود يف حرب طويلة األمد 
وعىل ضوء تململ يف الداخل الرتكي 

بسبب مقتل عرات الجنود.
أن  الرتكي�ة  املعارض�ة  وت�رى 
أردوغ�ان دفع بالجن�ود األتراك إىل 
املحرقة السورية لحسابات خاصة 
وايديولوجي�ة ال عاق�ة له�ا بم�ا 
يس�وقه م�ن دعاية ح�ول حماية 

األمن القومي     الرتكي.

وق�ال أردوغان اول ام�س الثاثاء 
إن الواليات املتحدة تخفف موقفها 
بش�أن صفق�ة منظوم�ة الدف�اع 
املحتمل�ة،  باتري�وت  األمريكي�ة 
مضيف�ا أن واش�نطن طلب�ت من 
أنقرة ضمان أنها لن تقوم بتشغيل 
منظوم�ة الدف�اع الروس�ية إس-

.400
وكانت أنقرة قد طلبت بالفعل من 
واش�نطن نر بطاريات باتريوت 
ع�ىل الحدود الجنوبية مع س�وريا 
بعد أن تعرضت ألسوأ رضبة جوية 
قت�ل فيها دفعة واح�دة 33 جنديا 
تركي�ا قبل أن ترتف�ع الحصيلة إىل 
نحو 39 وهي أرقام معلنة شككت 
فيها مصادر محلية، مشرية إىل أن 
الخسائر أعىل بكثري مما هو معلن 

رسميا.
تركي�ا  ب�ني  خاف�ات  وهن�اك 
يف  العض�وان  املتح�دة  والوالي�ات 
حلف ش�مال األطلي بسبب رشاء 
أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية 
الروسية إس- 400 يف العام املايض 
والت�ي تق�ول واش�نطن إنه�ا غري 
متوافقة مع النظم الدفاعية للحلف 
وس�تلحق الرضر بطائرات الشبح 
املقاتلة األمريكية التي كانت تركيا 
تساعد يف تصنيعها كما كان مقررا 

أن تحصل عىل عدد منها.
وقالت واشنطن إن تركيا ال يمكنها 
الجمع ب�ني نظام الدف�اع الرويس 
إس- 400 ونظ�ام باتري�وت. ومع 
ذلك طلبت أنقرة من واشنطن نر 
الصواري�خ باتري�وت عىل حدودها 
مع س�وريا لحمايته�ا بعد تصاعد 
القت�ال يف محافظة إدلب بش�مال 

غرب سوريا هذا العام.
إن  ق�ال  جيف�ري  جيم�س  وكان 
واشنطن مس�تعدة لتقديم ذخرية 
لرتكي�ا الس�تخدامها يف عملياته�ا 
العس�كرية يف إدل�ب وإنه�ا تجري 
تقييم�ا لطل�ب أنق�رة ن�ر نظام 
باتريوت “يف سياق منظومة الدفاع 

الروسية إس- 400.
وق�ال أردوغ�ان للصحفي�ني ع�ىل 
الطائ�رة التي أقلته يف رحلة العودة 
من بروكسل “قدمنا هذا العرض إىل 
الواليات املتحدة حول باتريوت: إذا 
كنتم س�تعطونا باتريوت فلتفعلوا 
ذل�ك. نحن نس�تطيع أيض�ا رشاء 

صواريخ باتريوت منكم”.
خفف�وا  أيض�ا  “ه�م  وأض�اف 
موقفهم بشكل كبري بشأن قضية 
إس- 400. إنه�م اآلن عن�د نقط�ة 
نريد منكم وع�دا بأنكم لن تجعلوا 

منظومة إس- 400 تعمل”.
وعق�د الرئي�س الرتك�ي أم�س يف 
بروكس�ل اجتماع�ا م�ع الركاء 
األوروبيني خيم عليه التوتر بسبب 

إطاق�ه دفع�ات م�ن الاجئني إىل 
الحدود مع اليونان متسببا يف أزمة 
إنس�انية، وهي خطوة لطاملا لوح 
باتخاذها يف س�ياق ابت�زاز أوروبا 
ودفع�ا النت�زاع موقف داع�م له يف 

سوريا.
وكان االتح�اد األوروب�ي ق�د أعلن 
رفض�ه سياس�ة االبت�زاز الرتكية 
واقرتح دعما ماليا ملس�اعدة أنقرة 

يف استضافة مايني السوريني.
ونجح أردوغ�ان إىل حد ما يف إرباك 
املهاجري�ن،  بورق�ة  األوروبي�ني 
بمش�اكل  مثقل�ة  فأوروب�ا 
املل�ف  ه�ذا  ح�ول  وانقس�امات 
بالتحدي�د وتخ�ى م�ن أن تفاقم 
موج�ة هج�رة جدي�دة م�ن تل�ك 
املش�اكل التي ل�م تفل�ح اللقاءات 

املتواترة يف معالجتها.
ويض�اف إىل أزم�ة الهج�رة الت�ي 
تؤرق دول االتحاد األوروبي، تفيش 
فريوس كورنا املس�تجد يف عدد من 
دوله وبشكل خاص يف ايطاليا ثالثة 
بؤرة للف�ريوس بعد الصني وإيران 
ويف فرنسا التي لم يسلم حتى عدد 
من نوابها يف الجمعية الوطنية من 

فريوس كوفيد 19.
ويراه�ن الرئي�س الرتك�ي عىل ما 
يبدو عىل ورقة الاجئني ويبدو أنه 
مستعد للميض يف هذه لعبة االبتزاز 
إىل النهاي�ة النت�زاع موقف أوروبي 
بادل�ب. كم�ا  يس�نده يف ورطت�ه 
يراهن عىل الرباغماتية األمريكية يف 
توظيف الخاف بين�ه وبني نظريه 
الرويس لجه�ة ترمي�م الروخ يف 

العاقات األمريكية الرتكية.  
لكن حتى ال�ركاء األوروبيون لن 
يقدم�وا له صكا عىل بياض مقابل 
دعمه للخروج من مأزق ادلب. وقد 
اخترب ق�ادة االتحاد األوروبي تلون 
الرئيس الرتكي يف أكثر من مناسبة 
ونقض�ه للعه�ود املربم�ة بش�كل 

رس�مي أو تلك املعلن يف خطاباته.
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اجليش األمريكي يباشر انسحابه من أفغانستان

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وكالة األنب�اء الكويتية قرار 
تعلي�ق رح�ات الط�ريان التجاري�ة 
من وإىل مط�ار الكويت الدويل ابتداًء 
أن  موضح�ة  الجمع�ة،  غ�دا  م�ن 
القرار يس�تثني الرحات التي تحمل 

مواطنني والشحن الجوي.
وق�ررت الكوي�ت، ام�س األربع�اء، 
تعطي�ل الدوام الرس�مي ابت�داًء من 
الي�وم الخميس حتى نهاية الش�هر 
الحايل، يف س�ياق اإلجراءات املتخذة 
للوقاية من فريوس كورونا املستجد 

“كوفيد19-”.
التواج�د  الق�رارات  منع�ت  كم�ا 
داخ�ل املطاعم واملقاه�ي ومراكز 

التسوق. 
م�ن جهته�ا، أعلن�ت وزارة الصحة 
الكويتي�ة ش�فاء 3 ح�االت جديدة، 
امس، من ف�ريوس كورونا، إضافة 

جدي�دة  إصاب�ات   3 تس�جيل  إىل 
ع�دد   72 إىل  لريتف�ع  بالف�ريوس 

املصابني يف الباد.
وأوضح، عب�د الله الس�ند، املتحدث 
باسم الوزارة، خال املؤتمر الصحفي 
اليومي حول مستجدات كورونا: أن 
6620 ش�خصاً أجروا مس�حاً طبياً 
لتبيان إصابتهم. مضيفاً أن 912 ما 

زالوا يف الحجر الصحي.
كما أعرب عن تقديره لحالة التعاضد 
ال�ذي ش�هدها املجتم�ع الكويتي يف 

تلك القضية الصحية بالذات.
إىل ذل�ك، أعرب�ت وزارة الصح�ة عن 
تمنيه�ا ع�ىل الجميع االمتن�اع عن 
الح�ايل، بس�بب  الوق�ت  الس�فر يف 
خط�ورة التق�اط الف�ريوس، ال�ذي 
انتر بشكل واس�ع يف أكثر من 90 

بلدا حول العالم.
وكان املدی�ر العام لبلدی�ة الكویت، 

أحم�د املنفوحي، أك�د أن البلدیة لن 
تس�مح بتج�اوز القانون، مش�ددا 
ع�ىل أن صح�ة وس�امة املواطنین 
واملقیمین يف الكوي�ت “خط أحمر” 
بالنسبة لنا، الس�یما يف ظل الوضع 

الراھن الذي تمر به الباد.
وأوضح املنفوحي، يف بیان صحفي، 
أن البلدیة لن ترتدد يف اتخاذ ما تملك 
من اج�راءات لتنفیذ قرارات مجلس 
بش�أن  الصح�ة  ووزارة  ال�وزراء 
االج�راءات الوقائی�ة ملن�ع انتش�ار 
فیروس كورونا املستجد كوفید 19.

وأضاف أن األجھزة الرقابیة بارشت 
عملھا بغلق املقاھي املخالفة لقرار 
وزارة الصح�ة، وعددھا 33 مقھى، 
إضاف�ة إىل إغ�اق 41 صال�ة أفراح 

مؤقتة
الفتا إىل: أنه ال مجاملة عىل حس�اب 
صحة وسامة املواطنین واملقیمین.

 نيوي�ورك � كاب�ول/د ب أ-ا 
ف ب:

 أص�در مجلس األم�ن الدويل 
اول امس الثاث�اء قرارا يؤيد 
اتف�اق واش�نطن م�ع حركة 
طالبان بهدف تمهيد الطريق 

للسام يف أفغانستان.
وص�وت املجلس املك�ون من 
15 عضوا باإلجماع عىل تبني 
النص ال�ذي ترع�اه الواليات 
املتحدة والذي “يرحب باتخاذ 
الخط�وات املهم�ة نحو إنهاء 
الح�رب وفت�ح الب�اب أم�ام 
املفاوضات بني األفغان” التي 
أتاحه�ا االتفاق ب�ني طالبان 
والوالي�ات املتح�دة املوّقع يف 

شباط/فرباير يف قطر.
وبموج�ب االتفاق، من املقرر 
طالب�ان  حرك�ة  تش�ارك  أن 
املس�لحة يف محادثات السام 
بهدف  األفغاني�ة،  األفغاني�ة 
الب�اد.  مس�تقبل  مناقش�ة 
كم�ا يح�ث الق�رار “حكومة 
أفغانس�تان  جمهوري�ة 
اإلس�امية عىل امليض قدما يف 
عملية السام، بما يف ذلك من 
خال املشاركة يف املفاوضات 
بني األفغان م�ن خال فريق 
وش�امل  متن�وع  تف�اوض 
يتكون من قادة من الساس�ة 
وقادة املجتمع املدني األفغان، 

ومن بينهم نساء”.
املتح�دة  الوالي�ات  وب�دأت 
بسحب قواتها من أفغانستان 
يف أعقاب توقيع االتفاق الذي 
يه�دف إىل إنه�اء أطول حرب 
بالنسبة لها، والتي تخوضها 
يف أفغانستان منذ عام .2001 
وتهدف واش�نطن إىل س�حب 
جمي�ع قواته�ا م�ن الباد يف 
غضون 14 شهرا، إذا التزمت 

طالبان بجانبها من االتفاق.
وأعلن�ت الرئاس�ة األفغاني�ة 
كاب�ول  أّن  األربع�اء  ام�س 
ه�ذا  م�ن  اعتب�اراً  س�تفرج 
األس�بوع وبص�ورة تدريجية 
عن خمس�ة آالف سجني من 
حركة طالب�ان إذا انخفضت 
ش�كل  “يف  العن�ف  وت�رية 
ملحوظ”، يف قرار من ش�أنه 
أن يمّهد ملفاوضات سام بني 
الطرف�ني بع�د االتف�اق الذي 
أبرمته واشنطن مع طالبان.

وقال صديق صديقي املتحّدث 
باس�م الرئي�س أرشف غن�ي 
إّن  توي�رت  ع�ىل  تغري�دة  يف 

الحكومة “ستفرج عن 1500 
م�ن طالب�ان كبادرة حس�ن 
نّية” اعتباراً من السبت فيما 
س�يتم اإلفراج ع�ن ال�3500 
الباق�ني بعد ب�دء املفاوضات 
بني كابول والحركة املتمرّدة.

اىل ذلك ب�دأ الجيش األمريكي 
االنس�حاب م�ن قاعدت�ني يف 
أفغانس�تان يف إط�ار تطبيق 
اتف�اق  م�ن  األوىل  املرحل�ة 
وقعت�ه الوالي�ات املتحدة مع 
املتمردي�ن يف الدوحة، يف حني 
يتوق�ع أن تتخ�ذ كابول قرارا 
بشأن تبادل أرسى مع حركة 

طالبان.
وقال مس�ؤول أمريكي طلب 
عدم الكش�ف ع�ن هويته إن 
القاعدت�ني تقعان يف لش�كر 
هلمن�د  والي�ة  عاصم�ة  كاه 
)جنوب( التي يس�يطر عليها 
املتمردون بش�كل واس�ع ويف 

والية هرات )غرب(.
امل�ربم،  االتف�اق  وبموج�ب 
ينبغي أن يخفض عدد الجنود 
يف  املتواجدي�ن  األمريكي�ني 
الباد من 12 ألف�ا أو 13 ألفا 
منتص�ف  بحل�ول   8600 اىل 
وس�يتوجب  تموز/يولي�و. 
إخ�اء خمس قواعد من أصل 

عرين يف الباد.
س�وني  الكولوني�ل  لك�ن 
ليغيت الناطق باس�م القوات 
افغانس�تان  يف  األمريكي�ة 
أعل�ن االثنني أن ه�ذه القوات 
س�تحتفظ “ب�كل اإلمكانات 

لتحقيق اهدافها”.
الناط�ق  زواك  عم�ر  وأعل�ن 
باس�م حاكم والية هلمند من 
جهت�ه أن “20 إىل 30” جنديا 
أجنبي�ا فق�ط غادروا لش�كر 

كاه منذ نهاية االسبوع.
املتح�دة  الوالي�ات  وتعه�دت 
الراغبة يف انه�اء أطول حرب 
يف تاريخه�ا، يف إط�ار اتف�اق 
الدوحة بسحب كامل القوات 
أفغانس�تان  م�ن  األجنبي�ة 
بحلول 14 ش�هرا اذا احرتمت 
تعهداته�ا  طالب�ان  حرك�ة 

األمنية.
نفس�ه،  االتف�اق  وبموج�ب 
ينبغي عىل املتمردين املشاركة 
يف محادث�ات حول مس�تقبل 
الب�اد مع وفد يض�م ممثلني 
عن الحكوم�ة األفغانية التي 

ال تعرتف بها حركة طالبان.
األفغان�ي  الح�وار  أن  إال 
ه�ذا ال�ذي كان يف�رتض ان 
يب�دأ الثاث�اء وس�ريجأ ع�ىل 
بعائ�ق  يصط�دم  األرج�ح، 
األفغان�ي  فالرئي�س  كب�ري. 
أرشف غني يعرتض منذ أيام 
ع�ىل أح�د البن�ود الرئيس�ية 
األمريكي�ني  ب�ني  االتف�اق  يف 
باالفراج  يتعل�ق  واملتمردي�ن 
عن نحو خمسة آالف سجني 
م�ن حركة طالب�ان يف مقابل 
ألف عنرص تقريبا من القوات 

األفغانية.
الخارجي�ة  وزي�ر  وكان 
األمريكي ماي�ك بومبيو أعلن 

االثن�ني أن مرس�وما س�يبت 
الثاث�اء مصري الس�جناء من 
املتمردي�ن ويف تش�كيل وف�د 
ب�ني  للمفاوض�ات  وطن�ي 
األط�راف األفغاني�ة. لكن لم 
يصدر أي يشء بعد من جانب 

الحكومة األفغانية.
– “قائمة مفصلة” –

وق�د جعل�ت حرك�ة طالبان 
م�ن تبادل األرسى هذا رشطا 
م�ع  الح�وار  لب�دء  مس�بقا 

سلطات كابول.
وغرد سهيل ش�اهني الناطق 
باس�م حرك�ة طالب�ان “لقد 
الجان�ب األمريكي  إىل  رفعن�ا 
قائم�ة مفصلة تضم أس�ماء 
ش�خص  آالف  خمس�ة 
أن  مضيف�ا  )س�جناء(” 
األرسى يج�ب أن يس�لموا إىل 
الحركة التي س�تقوم عندها 

ب�”عملية تحقق”.
وأوض�ح الثاث�اء “ينبغي أن 
يكون�وا األش�خاص ال�واردة 

أسماؤهم يف القائمة”.
حرك�ة  يف  مس�ؤول  واته�م 
طالبان ردا عىل أس�ئلة وكالة 
الحكوم�ة  ب�رس  فران�س 
االفراج  “بمحاولة  األفغاني�ة 
فق�ط ع�ن األرسى املس�نني 
املرىض أو أولئك الذي شارفوا 

عىل إنهاء عقوبتهم”.
وتب�دو الس�لطات يف كاب�ول 
يف حال�ة ت�رذم أكث�ر م�ن 
أي وق�ت م�ى. فق�د أعل�ن 
كل م�ن أرشف غن�ي الفائ�ز 

يف  الرئاس�ية  باالنتخاب�ات 
وخصم�ه  أيلول/س�بتمرب 
الرئي�ي عب�د الله عب�د الله 
الذي يؤكد فوزه أيضا، نفسه 
رئيسا ألفغانس�تان ما أغرق 

الباد يف ازمة دستورية.
ويخ�ى م�ن أن ت�ؤدي هذه 
إضع�اف  إىل  الخاف�ات 
الحكوم�ة وجعله�ا عاج�زة 
ع�ن مواجهة حرك�ة طالبان 
الت�ي ق�د ي�زداد نفوذها مع 
االنس�حاب التدريجي للقوات 
األمريكية وال سيما يف مناطق 
الب�اد الت�ي للمتمردين فيها 

وجود كبري.
ب�دأ  حي�ث  هلمن�د  وتعت�رب 
معقا  األمريكي،  االنس�حاب 
كب�ريا للمتمردي�ن كانت فيه 
القوات األمريكية والربيطانية 
عرضة للكثري م�ن الهجمات 

خال 18 عاما.
وب�دأت حرك�ة طالب�ان التي 
“انتص�ارا”  االتف�اق  تعت�رب 
عىل الواليات املتحدة، تتحدى 
إرادة واش�نطن ع�ىل حماية 
رشكائه�ا األفغ�ان من خال 
ع�رات الهجمات املس�جلة 

منذ توقيغ اتفاق الدوحة.
ففي الثال�ث من آذار/مارس 
ش�ن الجيش األمريك�ي غارة 
جوي�ة ع�ىل مواق�ع لحرك�ة 
من�ذ  األوىل  ه�ي  طالب�ان 
توقيع االتف�اق بعدما هاجم 
املتمردون القوات األفغانية يف 

هلمند 43 مرة يف يوم واحد.

الكويت تعلّق رحالت الطريان وتعطل 
الدوام 20 يوماً بسبب “كورونا”

نائبة تونسية: اإلرهاب وصل البالد مع الغنوشي و”النهضة”

جملس األمن الدولي يدعم اتفاق السالم بني أمريكا وطالبان
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية ش�هداء محافظة ذي قار، امس 
األربعاء، عن اكمال توزيع منحة عقارية جديدة 
ل��300 عائل�ة من ذوي الش�هداء. م�ن جانب 
متص�ل، اعلنت املديري�ة، امس، انها س�تبارش 
اصدار هويات تعريفية لذوي الشهداء لتسهيل 

مراجعتهم لدوائر الدولة.
وق�ال مدير املديري�ة، مهند الش�حتور، يف بيان 
تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة من�ه، إن “املديري�ة 
أكملت توزيع وجبة جديدة من املنحة العقارية 
لبناء مس�اكن لذوي ش�هداء الحشد الشعبي يف 
املحافظة ل� 300 عائلة، وبواقع 30 مليوناً لكل 
عائل�ة”. الفتا اىل ان “املبل�غ االجمايل الذي وزع 
خالل الفرتة املاضية بلغ س�بعة مليارات و725 
ملي�ون دينار ل�� 515 عائلة من ذوي ش�هداء 

الحشد الشعبي«.
الش�هداء  “مؤسس�ة  أن  الش�حتور  وأض�اف 
مستمرة بتوزيع املنح العقارية لذوي الشهداء، 
واكرام�اً  الضحاي�ا  لحق�وق  منه�ا  انصاف�اً 
لدم�اء األبط�ال«. مؤك�دا ان “نح�و 90 عائل�ة 
متبقية س�يتم ش�مولهم األيام املقبل�ة باملنحة 

العقارية”. 
م�ن جانب متص�ل، اعلنت مديرية ش�هداء ذي 
قار، امس االربعاء، انها ستبارش اصدار هويات 
تعريفي�ة لذوي الش�هداء لتس�هيل مراجعتهم 

لدوائر الدولة.
وق�ال مع�اون مديرية ش�هداء ذي ق�ار، احمد 
البطاط، يف ترصيح صحفي “س�تبارش مديرية 

ش�هداء ذي قار اصدار هوي�ات تعريفية لذوي 
الشهداء لتس�هيل مراجعتهم لدوائر الدولة من 
اج�ل تخفي�ف معاناته�م اثناء مراجع�ة دوائر 

الدولة والوزارات«.
وأش�ار البطاط اىل ان “هذه الهويات س�تكون 
التأيي�د  كت�ب  ع�ن  وتغن�ي  به�م،  تعريفي�ة 

واالستشهاد وصحة الصدور”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبية، امس األربعاء، عن االنتهاء 
من طبع جميع الكتب املنهجية الخاصة باملرحلة 
االبتدائية، استعدادا للعام الدرايس املقبل )2020 

.)2021 ��
وقال مدير عام الشؤون االدارية بالوزارة، محمد 
ج�واد املوس�وي، يف ترصي�ح أوردت�ه صحيف�ة 
“الصباح” ، واطلع�ت عليه »الزوراء«: إن وزارته 
“هي�أت جميع الكت�ب للطبعة املك�ررة الخاصة 
بالعام الدرايس املقب�ل )2020 �� 2021(، ضمن 
اس�تعداداتها للع�ام ال�درايس املقب�ل بما يخص 
بالكت�ب  والفرعي�ة  املركزي�ة  املخ�ازن  تهيئ�ة 

املنهجية بعد البدء منذ أشهر بطباعتها«.
وأضاف املوسوي أن “الكتب طبعت داخل مطابع 
م�ن القطاعني الع�ام والخاص املحلية، الس�يما 
بع�د ان وقع�ت الوزارة عق�ودا م�ع املطابع من 
اج�ل طباعة الكتب املعتم�دة حاليا”. منوها بأن 
“الطبع ش�مل الكتب املطبوعة مسبقا، وال يوجد 

تأليف جديد للمواد الدراسية املطبوعة«.
وافاد املوس�وي بأن “الطبع لم يشمل مادة اللغة 
االنكليزي�ة الخاصة باملراحل االبتدائية، ألن هناك 
عق�ودا مربمة مع رشك�ة )غارن�ت( الربيطانية 
لطب�ع وتأليف املنهاج املعتمد حاليا بالدراس�ة يف 
املراحل االبتدائية”. مش�را اىل ان “الكتاب يعمل 
عىل دعم قدرات الطلبة بالتعليم اىل مستوى مواز 
ألح�دث ما بلغ�ه العالم م�ن تقنية تعلي�م اللغة 

اإلنجليزية«.

واك�د أنه “ت�م االنته�اء من طبع وخ�زن جميع 
الكت�ب الجدي�دة بحس�ب االحتياط�ي املوج�ود 
يف املخ�ازن ولجمي�ع امل�واد الدراس�ية العلمي�ة 
واالنس�انية من اجل تغطية حاج�ة املدارس من 

الحصص الخاصة بالكتب املنهجية”.
الفتا يف السياق نفسه اىل “وجود لجان فنية قامت 
بتقييم عمل املطابع التي تعاقدت عىل طبع الكتب 
الدراس�ية من ناحية االوراق املستخدمة وحداثة 
املكائن املس�تخدمة يف عملي�ة الطبع، فضال عن 
مراعاة املطبعة للمقاييس العاملية املستخدمة يف 

طباعة املناهج الدراسية الخاصة بالطلبة«.

وأك�د مدي�ر ع�ام الش�ؤون االداري�ة يف ال�وزارة 
“وجود عدد من الخ�رباء واملختصني ممن تابعوا 
عملي�ة طبع الكتب اثناء الطبع من اجل رصد أي 
أخط�اء مطبعية إن وجدت، فضال عن التنس�يق 
م�ع املديري�ة العام�ة للمناهج الدراس�ية لرصد 
االخط�اء العلمية إن وجدت يف امل�ادة املطبوعة”. 
مبين�ا ان “الكت�ب باملخ�ازن املركزي�ة مؤمن�ة 
تمام�ا حتى الب�دء بعملية توزيعه�ا بني املخازن 
الفرعي�ة الخاص�ة بكل مديرية عام�ة للرتبية يف 
بغداد ومحافظات البالد من اجل ضمان الحفاظ 

عليها”. 

مديرية شهداء ذي قار توزع منحة عقارية جديدة لذوي احلشد الشعيب 
أصدرت هويات تعريفية لتسهيل مراجعة الدوائر

الرتبية تعلن قرب االنتهاء من طباعة كتب االبتدائية للعام الدراسي املقبل

بغداد/ الزوراء:
االعاق�ة  ذوي  رعاي�ة  هيئ�ة  أعلن�ت 
واالحتياج�ات الخاص�ة التابع�ة ل�وزارة 
العم�ل، امس األربع�اء، ع�ن تحديث 65 
باملئة من بيانات املس�تفيدين الس�ابقني 
من امتيازات الهيئة املس�تمرين بتقايض 
رات�ب املع�ني املتف�رغ مم�ن ل�م تظه�ر 
اس�ماؤهم ضم�ن الدفعت�ني االخرة من 

العام املايض واالوىل من العام الحايل.
وق�ال رئيس الهيئة، عص�ام عبد اللطيف 
محمد، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء« إن 
“الهيئة وجهت قسم تكنولوجيا املعلومات 
فيها بمتابعة اج�راءات التحديث اليدوي 
وتحديث بيانات املستفيدين من قوانينها، 
وكذلك متابعة االستمارة االلكرتونية التي 

اطلقتها الهيئة للتحديث«.
وأضاف محمد أن “املس�تفيدين الذين تم 
تحدي�ث بياناته�م يدويا غر مش�مولني 
بالتحدي�ث االلكرتون�ي ك�ون بياناته�م 
حدثت مس�بقا منعا للتك�رار، فضال عن 
ان رابط التحديث س�يتوقف نهاية الدوام 
الرسمي ليوم الخميس ال� 21 من الشهر 

الحايل«.
جمي�ع  مراجع�ة  “رضورة  إىل  واش�ار 
مس�تفيدي خدم�ات الهيئ�ة املتس�لمني 
س�ابقا والذين لم تظهر اسماؤهم ضمن 
رواتب املعني املتف�رغ يف الدفعتني االخرة 
م�ن العام املايض واالوىل م�ن العام الحايل 
لتحدي�ث بياناته�م الكرتوني�ا عن طريق 

الربيد االلكرتوني”. 

بغداد/ الزوراء:
اكدت لجنة الخدمات واالعمار النيابية، امس األربعاء، ان مرشوع توزيع األرايض بني الرشائح 
املس�تحقة مستمر ولن يتوقف عىل تش�كيل الحكومة او إقرار املوازنة للعام الجاري، الفتة اىل 

ان معظم املحافظات بدأت بتنفيذ املرشوع من دون أي توقف.
وقال عضو اللجنة، مرض االزيرجاوي، يف ترصيح صحفي ان “مبادرة توزيع األرايض السكنية 
ستس�تمر ولن تتوقف بتغير الحكومة، كما انها لن تنتظر إقرار موازنة العام الجاري، خاصة 

ان وزارة االعمار بدأت عملها بهذه املشاريع«.
وأض�اف االزيرجاوي ان “محافظة البرصة بدأ فيها مرشوع توزيع قطع األرايض لتش�مل 13 

الف مستفيد، وخاصة املشمولني بالرعاية االجتماعية«.
وأشار إىل أن “معظم املحافظات بدأت فيها مشاريع فرز األرايض او تحديدها عىل اقل تقدير من 

اجل توزيعها بني املستحقني، وخاصة الطبقة الفقرة وجميع املواطنني من دون توقف”. 

العمل تعلن حتديث بيانات مستفيدي 
هيئة ذوي اإلعاقة

اخلدمات النيابية: توزيع األراضي 
مستمر ولن يتوقف على املوازنة

أو تشكيل احلكومة

بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت أمان�ة بغ�داد فتح طري�ق مغلق منذ 

س�نة 2003 جن�وب العاصم�ة. م�ن جانب 

اخر، أعلنت أمانة بغداد املبارشة بإس�تخدام 

تجريبي ألغطية منهوالت ومشبكات االمطار 

ضد الرسقة.

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

نس�خة منه ان »بلدية الدورة احدى مالكات 

االمان�ة ب�ارشت برف�ع الكت�ل الكونكريتية 

وفتح الطريق الذي يربط منطقة ابو دش�ر 

بمنطقة حليجة واملسمى بطريق خط النفط 

بعد استحصال املوافقات الالزمة«. 

واض�اف ان »املالكات البلدي�ة بارشت حملة 

لتنظيف وتأهيل الطريق، الس�يما وأنه مغلق 

منذ 17 سنة«.

م�ن جانب اخر، أعلنت أمان�ة بغداد املبارشة 

منه�والت  ألغطي�ة  تجريب�ي  بإس�تخدام 

ومشبكات االمطار ضد الرسقة.

وذكر بي�ان لالمانة تلقت »الزوراء« نس�خة 

منه، ان »بلدية الرش�يد احدى مالكات امانة 

بغداد ب�ارشت إس�تخدام األغطي�ة املذكورة 

بع�ض  يف  نرشه�ا  وت�م  تجريب�ي،  بش�كل 

املواقع«.

وب�نينّ ان »األغطي�ة مصنوع�ة م�ن الحدي�د 

وتحت�وي عىل إقف�ال ذات�ي، وبالتايل يصعب 

رسقته�ا وغ�ر مكلف�ة مقارن�ة بالحالي�ة 

واملصنوعة م�ن }اآلهني{ الت�ي كانت ترسق 

من قبل ضعاف النفوس، مما س�بب ارضاراً 

العام�ة وخط�راً ع�ىل س�المة  باملمتل�كات 

املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
النزاه�ة  هيئ�ة  يف  التحقيق�ات  دائ�رة  كش�فت 
االتحادي�ة، امس األربعاء، ع�ن تمكنها من ضبط 
مدير كهرباء حمام العلي�ل بتهمة اختالس أموال 
الدولة، مبينة إقدامه ع�ىل نقل مواد عائدة للدولة 
إىل دار أح�د أقربائ�ه بص�ورة مخالف�ة للقانون. 
ويف السياق نفس�ه، اصدرت محكمة جنح الكرخ 
املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة حكم�اً بالحبس ملدة 
ثالث سنوات ملوظفة يف دائرة التسجيل العقاري/ 
الك�رخ األوىل، امس ، عن جريم�ة تزويرها أوراق 
رس�مية ألحد العقارات البائن عائديتها ألحد أزالم 

النظام السابق بغية بيعه بطريقة غر قانونية.
وقال�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، إنها “نفذت عمليتي ضبط 
بموجب مذكرتي ضبط قضائيتني، إذ تمكن فريق 
عمل مديرية تحقيق نينوى من ضبط مدير كهرباء 
حمام العليل ومس�ؤول املخازن فيه�ا؛ لقيامهما 

بنق�ل م�واد كهربائي�ة تابع�ة لدائ�رة الكهرب�اء 
وإيداعه�ا يف دار والد مدير الدائ�رة”. موضحة أن 
ت خارج الس�ياقات القانونية وبدون  “العملية تمَّ

مستندات إدخال وإخراج مخزني«.
نت يف  وأض�اف البي�ان أن “م�الكات املديري�ة تمكَّ
عملي�ة منفصلة م�ن ضبط مس�ؤول الصيانة يف 
الدائ�رة، بعد أن ق�ام بنقل م�واد كهربائية عائدة 
للدائ�رة، وإيداعه�ا يف محالت تع�ود ملديرية بلدية 
حم�ام العليل، بدون علم وموافق�ة دائرة البلدية، 
�ت ب�دون مس�تندات إدخال  فض�ال ع�ن أنه�ا تمَّ

وإخراج مخزني«.
�يم محرضي ضبٍط  وبيَّ�ن�ت الهيئة أنه “ت�م تنظَّ
أصوليني يف العمليتني، وعرضهم�ا رفقة املُتَّهمني 
ة  عىل السيد قايض محكمة تحقيق نينوى املُختصَّ
بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف املتهمني وإجراء 
التحقي�ق وفق�اً ألح�كام امل�ادة 315 م�ن قانون 

العقوبات”. 

ويف السياق نفس�ه، اصدرت محكمة جنح الكرخ 
املختصة بقضايا النزاهة حكماً بالحبس ملدة ثالث 
سنوات ملوظفة يف دائرة التسجيل العقاري/ الكرخ 
األوىل، ام�س األربعاء، عن جريم�ة تزويرها أوراق 
رس�مية ألحد العقارات البائن عائديتها ألحد أزالم 

النظام السابق بغية بيعه بطريقة غر قانونية.
وذكر بيان للمركز االعالمي ملجلس القضاء األعىل 
تلق�ت »الزوراء« نس�خة من�ه، أن “محكمة جنح 
الك�رخ املختص�ة بقضاي�ا النزاه�ة حكم�ت عىل 
موظفة يف دائرة التس�جيل العقاري/ الكرخ األوىل 
بالحبس الشديد ملدة ثالث سنوات عىل وفق أحكام 

املادة 331 من قانون العقوبات«.
وأض�اف البيان أن “املوظفة قام�ت بتزوير أوراق 
رس�مية خاصة بعق�ار موضوع�ة اضبارته تحت 
التحف�ظ كونه�ا محج�وزة بإعتب�ار أن مالك�ه 
مص�ادرة أمواله عىل وفق القانون رقم 72 لس�نة 

 .”2017

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة اإلع�الم واالتصاالت، 
ام�س األربع�اء، تقديمه�ا حل�والً 
فني�ة لتوف�ر زي�ادة مجاني�ة يف 
س�عات االنرتنت »دعم�ًا« ملنصات 
الفرتة  االلكرتوني خ�الل  التعلي�م 
الحالية التي ش�هدت تعطيل دوام 
الجامع�ات وامل�دارس للوقاية من 

فايروس كورونا.
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
إنه�ا  من�ه،  نس�خة  »ال�زوراء« 
خلي�ة  إىل  فني�ة  حل�والً  »قدم�ت 

الس�تثمارها  الحكومي�ة  األزم�ة 
فاي�روس  ومكافح�ة  الوقاي�ة  يف 
»الحل�ول  أن  مبين�ًة  كورون�ا«. 
تضمنت زيادة يف س�عات االنرتنت، 
االتص�االت  وزارة  تت�وىل  أن  ع�ىل 
باعتبارها املس�ؤول ع�ن خدمات 
 ISP ��االنرتن�ت بمن�ح رشكات ال
سعات أكرب مجاناً، كإجراء لزيادة 
الفايروس،  الصح�ي به�ذا  الوعي 
باإلضاف�ة إىل دعم منصات التعليم 
االلكرتون�ي بالتزامن م�ع تعطيل 
معظم املؤسسات التعليمية، فضال 

ع�ن تمك�ني املواطنني م�ن تأدية 
أعمالهم من محال سكناهم«.

الحل�ول  »ه�ذه  أن  وأضاف�ت 
الت�ي أعدته�ا الهيئ�ة وهي ضمن 
إج�راءات الخلي�ة الخاصة وضمن 
املرحلة الثانية م�ن حملة التوعية 
الصحية التي أطلقتها عقب ظهور 
الفايروس يف الصني وبلدان أخرى، 
رشكات  تكلي�ف  أيض�اً  تضمن�ت 
االتص�االت الس�لكية والالس�لكية 
وتكنولوجي�ا املعلوم�ات م�ن أجل 
الجهود واملتابعة املستمرة  تكثيف 

لتوف�ر أفض�ل وأرسع الخدم�ات 
للمش�رتكني، واالستفادة من هذه 
الخدم�ات يف الرتبية والتعليم نظراً 

إلغالق املدارس والجامعات«.
وكان�ت هيئة اإلع�الم واالتصاالت 
أعلن�ت، األس�بوع امل�ايض، إطالق 
املرحل�ة الثانية م�ن حملة الوقاية 
والتوعية بالتعاون، وتتضمن عدة 
إجراءات، منها تسخر تكنولوجيا 
ألق�ى  واملعلوم�ات  االتص�االت 
ح�د ممك�ن يف مج�ال الوقاية من 

فايروس كورونا.

الزوراء/ عادل فاخر:
عىل الرغ�م من تحذي�رات منظمة الصحة 
العاملية من مخاطر فروس كورونا، وإعالن 
خلية األزمة يف العراق عن تسجيل إصابات 
ووفي�ات لعراقيني غالبيته�م قادمون من 
إيران، إال أن العراقيني يمارس�ون حياتهم 

بشكل طبيعي مع بعض الحيطة والحذر.
وق�ررت خلية األزمة يف العراق االس�تمرار 
بتعطيل الدوام يف الجامعات واملدارس ملنع 
االختالط خش�ية العدوى لغاية 21/ آذار/ 
م�ارس الحايل، ودوام دوائر الدولة بنس�بة 
50%، عدا قطاع الصح�ة والقوات األمنية، 
كم�ا أوص�ت بغل�ق املناف�ذ الحدودية مع 
إي�ران والكوي�ت، وإغالق مج�االت العراق 
الجوي�ة مع ال�دول التي ش�هدت إصابات 
بالفروس، فضال عن غلق بعض األس�واق 
املغلق�ة )املوالت(، واملطاع�م واملقاه، كما 
قررت منع الجماهر الرياضية من حضور 

املالعب. 

عامل طبيعي منتظر يكبح مجاح 
الفريوس

ويأمل العراقيون إرتف�اع درجات الحرارة 
وق�دوم  الح�ايل،  م�ارس  آذار/  م�ن  ب�دأ 
الصيف تباعا، حيث يقل نش�اط الفروس 
بحس�ب  الح�رارة  درج�ات  إرتف�اع  م�ع 
متخصص�ني، وك�ون طقس الع�راق حار 

جاف صيفا.
ويف هذا الصدد تؤكد مدير مركز الس�يطرة 
ع�ىل األم�راض اإلنتقالي�ة التابع ل�وزارة 
الصح�ة العراقية، الدكتورة س�نان غازي 
مهدي: إن إرتفاع درجات الحرارة يقلل من 
نشاط الفروس، وسيشهد العراق إرتفاعا 
ملحوظا يف درجات الحرارة تباعا، حس�ب 
الهيئ�ة العامة لألنواء الجوي�ة. منوهة إىل 
أهمية إتباع اإلجراءات الوقائية الصحيحة 

لتجاوز العدوى، والحد من اإلصابات.
وقالت مهدي يف حديث ل�«الزوراء«: إن من 
بني أهم األع�راض التي تظهر عىل املصاب 
بفروس كورونا إرتفاع درجة الحمى لدى 
املص�اب )38( درج�ة أو أكث�ر، والش�عور 
بضي�ق التنف�س وكث�رة الس�عال، وذل�ك 

يتطلب مراجعة أقرب مركز صحي.
وع�ن س�بل الوقاية، ش�ددت مه�دي عىل 
عن�د  الف�م  بتغطي�ة  الح�رص  رضورة 
السعال أو العطاس بمنديل ورقي، وغسل 
اليدي�ن بامل�اء والصاب�ون والحف�اظ عىل 
النظافة الش�خصية، وتجنب اإلقرتاب من 
األش�خاص املصابني بالرش�ح أو السعال، 
وطه�و الطع�ام بص�ورة جيدة، والس�يما 
البي�ض، وعدم مالمس�ة الحيوانات الربية 
أو الداجن�ة بدون إتخاذ إج�راءات الوقاية 
الالزمة، فضال عن تجنب البصق يف األماكن 

العامة وملس العينني أو األنف أو الفم.
كم�ا أكدت: أن الخطر يكم�ن يف عدم إتباع 
التعليمات واإلرشادات التي تصدرها خلية 
األزمة ووزارة الصحة والجهات املختصة. 
اإلصاب�ة  بأع�راض  يش�عر  م�ن  داعي�ة 
واملش�ايف  الصحي�ة  املراك�ز  مراجع�ة  إىل 
املتخصص�ة إلج�راء ال�الزم وتوفر س�بل 

العالج املتبعة.

البعد النفسي 
وعزا رئي�س الجمعية النفس�ية العراقية، 
الربوفيسور قاسم حس�ني صالح، أسباب 
عدم اهتم�ام العراقيني بف�روس كورونا 
إىل توايل ما أس�ماه بالخيبات التي عاشها 
الش�عب العراقي منذ أكثر من ثالثة عقود 

من الزمن.
وقال صالح يف حديث ل�«الزوراء«: إن قيمة 
الحياة لدى العراقيني كانت عالية قبل عام 
1980، ويف ع�ام 1985 يوم ب�دأوا بمتابعة 

ومش�اهدة ص�ور م�ن املعرك�ة، تراجعت 
قدسية الحياة ووصلت إىل أدنى حاالتها يف 
اإلحرتاب الطائفي )2006- 2008(، حيث 
كان�ت تهدر قيمة الحياة لس�بب س�خيف 

وملجرد أن الضحية يحمل إسما معينا. 
وتابع: ان العراقيني هم الش�عب الوحيد يف 
العرص الحديث الذي ش�هد، وألربعني عاما 
متواصلة )1980-2020( ، حروبا قاس�ية 
وتفج�رات تتطاير فيها األش�الء، جعلته 
ال يخاف م�ن املوت، لدرج�ة أنه كان حني 
يخرج يف الصباح إىل العمل يقبل زوجته أو 
أم�ه أو أوالده تحس�با أن يموت يف تفجر 
انتح�اري أو بعب�وة ناس�فة ع�ىل قارع�ة 

الطريق.
وأوض�ح: أن العراق�ي الي�وم يق�دم دليال 
عمليا ميدانيا تجريبيا لعلماء نفس العالم، 
ليصححوا نظرياتهم التي تقول ان اإلنسان 
يمك�ن أن يعت�اد بالتكرار ع�ىل أي فعل إال 

خوف�ه من امل�وت، بل ويصحح�وا لفرويد 
أيضا قوله )نحن ال نعرتف بأننا س�نموت، 
بل نعتق�د يف ال ش�عورنا بأنن�ا خالدون(، 
فه�ل تريده�م أن يخش�وا كورون�ا وه�م 
يعيش�ون يف زمن توايل الخيبات وقناعتهم 

بأنهم فانون«.

إستمار اإلحتجاجات والتجمعات
ويش�هد الع�راق إحتجاجات واس�عة منذ 
أكثر من خمس�ة أش�هر يف العاصمة بغداد 
ومحافظات الوس�ط والجن�وب للمطالبة 
بإصالحات سياس�ية وإقتصادية، شابتها 
أعمال عن�ف راح ضحيته�ا آالف الضحايا 
من املتظاهرين ومن قوات األمن، وال يزال 
املتظاهرون يف الساحات باملئات يعتصمون 
داخل خيام دون إجراءات حقيقية للوقاية 
م�ن الفروس غ�ر وض�ع الكمام�ة عىل 
الوج�ه، عىل الرغم من محاولة الس�لطات 
ف�ض اإلعتصام�ات، وخلية األزم�ة تمنع 

التجمعات والنشاطات والفعاليات.

ال عدوى عن طريق املزروعات
م�ن جهته�ا، أك�دت وزارة الزراع�ة وفرة 
املنتج�ات املحلية يف حال غل�ق الحدود مع 
دول الجوار، مش�رة إىل أنها مع قرار غلق 
الح�دود واملنافذ ولفرتة محددة لحني زوال 
خطر الف�روس، مؤكدة عىل ع�دم إنتقال 

الفروس عن طريق املزروعات.

ذوو األمراض املزمنة األكثر عرضة
رغ�د  االختص�اص،  الطبيب�ة  وح�ذرت 
الس�هيل، ذوي األمراض املزمنة كمرىض 
الس�كري والرب�و والرسط�ان والقل�ب 
والكىل، وم�ن نقلت لهم أعضاء وكل من 
يعان�ون أمراضا مناعية، م�ن االختالط 
وت�رك ع�ادات التقبي�ل والعن�اق ألنهم 

األكثر عرضة للفروس أو العدوى.
كما ش�ددت عىل أهمية الحيطة والحذر 
للعاملني يف املشايف واملختربات والعيادات 

الطبي�ة العام�ة والخاص�ة، ومهما كان 
وعامل�ني  موظف�ني  م�ن  تخصصه�م 
وكوادر ب�دون إس�تثناء، ورضورة اتباع 
تعليمات الوقاية، ألنهم من الفئات األوىل 
املعرضة لإلصاب�ة، وإن الوقاية خر من 

العالج.

العالجات املتوفرة يف العراق
وع�ن طبيعة العالج�ات واملضادات التي 
تعطى للمصابني يف مواقع الحجر، أكدت 
مدي�ر مرك�ز الس�يطرة ع�ىل األم�راض 
االنتقالية وجود اعمام برتوكول عالجي 
اعتمادا عىل تجارب الدول ومنها الصني، 
مش�رة إىل أن الع�الج متوف�ر حالي�ا يف 
العراق، لكن ال يمك�ن أن نؤكد أنه مفيد 
بنس�بة 100%، لكن�ه مض�اد لف�روس 
كورونا وهو نفس�ه الذي ت�م تجربته يف 
الص�ني، مش�رة إىل أن كمي�ة املضاد يف 
الوق�ت الح�ارض ال ب�أس به�ا، لكن مع 
زي�ادة األعداد نحتاج إىل املزيد منه، ليس 

يف العراق فقط وإنما يف العالم أيضا.
وبل�غ ع�دد املصاب�ني ب ف�روس كورونا 
املس�تجد يف العالم حت�ى )10/ مارس/ 
2020( أكثر من مئة ألف شخص بينهم 
دول�ة   93 نح�و 3400 حال�ة وف�اة يف 
ومنطق�ة، ويف العراق بلغ ع�دد الوفيات 
تج�اوزت  واإلصاب�ات  أش�خاص   )5(
الس�تني إصاب�ة، تماثلت خمس�ة عرش 

حالة للشفاء بحسب وزارة الصحة.
وأعلن�ت وزارة الصح�ة، الثالثاء املايض، 
العاملي�ة س�تقدم  الصح�ة  أن منظم�ة 
تقريرها حول إج�راءات العراق للوقاية 

من فروس كورونا اإلسبوع املقبل.
وقال�ت يف بيان إن »وزير الصحة والبيئة 
جعفر صادق عالوي التق�ى نائب املدير 
اإلقليم�ي ملكت�ب رشق البحر املتوس�ط 

ل منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، رن�ا حجي، 
وبحضور ممثل منظمة الصحة العاملية 
يف العراق، رئيس البعثة، أدهم إسماعيل، 
وس�يف البدر، املتحدث الرسمي للوزارة، 
مبينة أنه تم خالل اللقاء مناقش�ة عدد 
من املحاور الخاصة باإلجراءات الصحية 
الوقائي�ة والعالجية والخاصة بفايروس 

كورونا يف العراق.
وفن�دت منظمة الصح�ة العاملية مؤخرا 
النظريات التي رجح�ت إختفاء فروس 
كورون�ا )توفي�د 19( املس�تجد بحل�ول 

فصل الصيف.
وقال املدير التنفي�ذي لربنامج الطوارئ 
الصحية يف املنظمة، الدكتور مايك ريان: 
»علين�ا أن نفرتض أن الفروس س�يظل 
يتمتع بالقدرة عىل اإلنتش�ار، من الخطأ 
اإلعتقاد أنه س�يكون موسميا ويختفي 
يف الصي�ف مث�ل اإلنفلون�زا، ونأم�ل أن 
يختفي الف�روس، وس�يكون هذا األمر 
هبة من السماء، لكن ال يمكننا إفرتاض 

ذلك وليس هناك دليل«.
الوالي�ات  يف  الصح�ة  مس�ؤولو  وكان 
املتحدة أعلنوا، يف وقت س�ابق، أن هناك 
فرضي�ة تؤك�د أن الف�روس يمك�ن أن 
يف  خطورت�ه  وتق�ل  موس�ميا،  يك�ون 

األجواء الحارة أو الدافئة.
ويف تط�ور الحق، أكد املدير العام ملنظمة 
أدهان�وم  تي�دروس  العاملي�ة،  الصح�ة 
غيربيس�وس، أن خط�ر تح�ول فروس 
كورون�ا إىل وب�اء صار مرتفع�ا جدا بعد 
تفش�يه يف العدي�د م�ن البل�دان، غر أن 
الس�يطرة علي�ه ال ت�زال ممكن�ة، وإن 
االس�رتاتيجية التي يج�ب إتباعها لوقف 
التفيش هي إحتواء الفروس والتخفيف 

من آثاره يف نفس الوقت.

أمانة بغداد تفتح 
طريقا مغلقا منذ 

2003 جنوب العاصمة
النزاهة تضبط مدير كهرباء محام العليل بتهمة اختالس أموال الدولة

اإلعالم واالتصاالت تقدم حلوال لزيادة سعات االنرتنت ودعم منصات 
التعليم االلكرتوني

جنح الكرخ حتبس موظفة زورت أوراقا لعقار عائد ألحد أزالم النظام السابق

بروفيسور يشّخص لـ           سبب ال مباالة العراقيني باخلطر 

يف بغداد واحملافظات.. احلياة طبيعية وسط حتدي »كورونا« أمال مبجيء عامل طبيعي يكبح مجاح الفريوس   
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إعالنك  في 

شهد استقرارا يف البورصة احمللية الرافدين يطلق وجبة جديدة من 
السلف اإلضافية للموظفني

املركزي يبيع 225 مليون دوالر يف 
مزاد العملة

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:
رأى الخبري االقتصادي، رضغام محمد 
انخف�اض  ان  االربع�اء،  ع�ي، ام�س 
اسعار النفط سيكون اثره يف االقتصاد 

العراقي اكرب من جميع دول املنطقة.
ان  صحف�ي  ترصي�ح  يف  ع�ي  وق�ال 
»االث�ر االقتصادي بانخفاض اس�عار 
النف�ط ع�ى العراق س�يكون اكرب من 
جميع دول املنطقة، حيث ان اقتصاده 

يعتم�د ع�ى عائ�دات النف�ط بش�كل 
مطلق دون وجود بدائل عملية س�وى 
االقرتاض الداخي والخارجي، وايقاف 
كل املش�اريع القائمة واستمرار تلكؤ 
املتلكئ منها، واتباع سياس�ة تقشفية 

تمتد لكل مفاصل الدولة«.
واضاف ان »الحل�ول العملية تكمن يف 
مكافح�ة الفس�اد وتقلي�ل الهدر عرب 
االمتيازات الرتفية للرشائح السياسية، 
قطاع�ات  تفعي�ل  باتج�اه  والدف�ع 
التنمي�ة الصناع�ة وللزراع�ة وحماية 

املستهلك«.
ه�ذا وحذرت اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
الثالث�اء، من أزم�ة اقتصادي�ة كبرية 
مقبلة يف حال عدم إيجاد حلول رسيعة 

النخفاض أسعار النفط.
وانخفض�ت أس�عار النف�ط إىل أدن�ى 
مستوياتها منذ سنوات، بعدما فشلت 
منظمة »أوب�ك« وحلفاؤها يف التوصل 

إىل اتفاق لخفض إمدادات اإلنتاج.

خبري يطرح حلوال عملية لتجاوز أزمة 
تراجع أسعار النفط

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الرافدي�ن،  م�رصف  أعل�ن 
الس�لف  اط�الق  ع�ن  األربع�اء، 
التكميلي�ة اإلضافية ملوظفي دوائر 
الدول�ة الت�ي ت�رتواح ماب�ن ) 5 ، 
10 ، 15، 20، 25 ( ملي�ون دين�ار، 
وحسب تقدير راتب املوظف، وذلك 
ع�ن طري�ق بطاق�ة املاس�رت كارد 
الدولي�ة واملوطن�ة رواتبهم حرصا 

لدى املرصف.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نس�خة 
منه، انه “تم رصف س�لف الضعف 
ضعفن ملوظفي دوائر الدولة ألكثر 

من 1400 موظف من الذين س�بق 
ان ت�م منحه�م س�لف ش�خصية 
الثاني�ة  الس�لفة  ع�ى  وقدم�وا 
اإلضافية وتم رصفها لهم بواسطة 

املاسرت كارد«.
تل�ك  “رصف  أن  البي�ان  وأض�اف 
السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة 
نصي�ة تخط�ره بمنح�ه الس�لفة، 
وذلك بعد ان استكمل كل اإلجراءات 
القانونية ملنحه اياها ورصفها عن 
طري�ق أدوات الدف�ع االلكرتون�ي، 
والت�ي تم�ت تعبئ�ة الرصي�د املايل 

اليها”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي، امس 
االربعاء، ع�ن بيعه أكث�ر من 225 
 29 وبمش�اركة  دوالر،  ملي�ون 

مرصفاً.
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  وش�هد 
خالل م�زاده لبي�ع ورشاء العمالت 
األجنبي�ة، ام�س، تراجع�ا طفيفا 
يف مبيعات�ه لتص�ل إىل 225 مليوناً 
البن�ك  غطاه�ا  دوالر  آالف  و876 
بس�عر رصف أس�اس بل�غ 1190 
دين�اراً ل�كل دوالر. وت�وزع الطلب 

آالف  و416  مليون�اً   206 بواق�ع 
دوالر لتعزي�ز األرص�دة يف الخ�ارج 
عى شكل حواالت واعتمادات، فيما 
توزعت البقية الباقية، والبالغة 19 
مليوناً و460 ألف دوالر عى ش�كل 
بيع نق�دي غطاها البن�ك بالكامل 
بسعر رصف بلغ 1190 ديناراً لكل 
دوالر واحد. وسجل اجمايل املبيعات 
الكلية 225.876.754 مليون دوالر. 
فيما ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف 
البالغة 29 مرصف�ًا يف مزاد العملة 

بأية عروض لبيع الدوالر.
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بغداد/ الزوراء:
اكد الخبري االقتصادي، صالح الهماش، امس 
األربع�اء، ان س�عر رصف ال�دالر يف الس�وق 
املحي العراقي لن تتأثر بالوقت الحارض جراء 
انخف�اض أس�عار النفط، الفت�ا اىل ان التأثري 
س�يكون واضح�ا يف ح�ال اس�تمر انخفاض 
أس�عار النفط عى مدى س�نة م�ن اليوم. ويف 
السياق نفسه، استقرت اسعار رصف الدوالر 

ببورصة الكفاح واالسواق املحلية، امس.
وقال الهماش يف ترصيح صحفي ان “أس�عار 
العم�الت تتأثر بالناتج اإلجم�ايل للبلد، لكن يف 
العراق ف�إن البنك املركزي يح�اول املحافظة 

عى س�عر رصف الدوالر من خ�الل مزاد بيع 
العملة عند 120 الف لل� 100 دوالر«.

وأضاف ان “س�عر رصف الدوالر حتى إن تأثر 
باالزمات الراهنة، فإنه يعاود عند مستوى 120 
الفا، لكن يف حال استمرار االزمة لوقت طويل 
يصل اىل س�نة من اليوم فإن التأثري س�يكون 
واضحا عى س�عر ال�رصف«. وب�ننّ ان “تأثر 
س�عر رصف الدوالر س�يكون مرهونا بلجوء 
الحكومة اىل االحتياطي النقدي لفرتة طويلة، 
وخاصة إذا تم اللجوء اىل هذا االحتياطي لس�د 
عج�ز املوازنة”. الفت�ا اىل ان “هناك اتفاقيات 
مع صن�دوق النقد الدويل للحفاظ عى س�عر 

رصف الدوالر داخل العراق«.
وأوض�ح ان “ الع�راق يمتل�ك 65 مليار دوالر 
كخزين اس�رتاتيجي متمثل بالدوالر والذهب، 
إضاف�ة للمحفظة االس�تثمارية التي تحتوي 

عى 3 مليارات دوالر«.
ولف�ت اىل ان “أس�عار الذهب ترتف�ع مع كل 
متغ�ري او ع�دم اس�تقرار يحصل يف الس�وق، 
حي�ث يلج�أ املس�تثمرون والتج�ار للذه�ب 
والعق�ار من اج�ل الحفاظ ع�ى أموالهم، لذا 
فإن زيادة الطلب عى هذا املعدن س�ريفع من 

قيمته يف السوق”. 
ويف الس�ياق نفس�ه، اس�تقرت اسعار رصف 

ال�دوالر ببورص�ة الكفاح واالس�واق املحلية، 
امس االربعاء، املوافق )11 اذار 2020(.

وس�جلت أس�عار بورص�ة الكف�اح يف بغ�داد 
121.200 دينارا لكل 100 دوالر.

البي�ع وال�رشاء يف مح�الت  وكان�ت أس�عار 
الصريف�ة كاآلتي: س�عر بي�ع الدوالر س�جل 
121.750 دينارا. أما س�عر رشاء الدوالر فبلغ 

120.750 دينارا.

بغداد/ الزوراء:
أغلق س�وق العراق لألوراق املالية، امس 
االربع�اء، مرتفعا بنس�بة )%0.27( عن 
الس�ابقة.. وج�اءت مؤرشات  الجلس�ة 
تداول س�وق العراق ل�ألوراق املالية ليوم 
امس عى النحو اآلتي: بلغ عدد الرشكات 
املدرجة 103 رشكة، وبلغ عدد الرشكات 
املتداولة 28 رشكة، بينما بلغ عدد االسهم 
املتداولة )681.768.372( سهما، وبلغت 

قيمة االسهم )733.884.568( دينارا.
واغلق مؤرش االس�عارISX 60  يف جلسة 
ام�س ع�ى )456.13( نقط�ة مرتفع�ا 
بنس�بة )%0.27( عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ )454.92( نقطة.
وت�م تداول اس�هم )28( رشكة من اصل 
)103( رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
ع�دد الرشكات املتوقفة بق�رار من هيئة 
االوراق املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات 

االفصاح املايل )24( رشكة .
وبلغ عدد االسهم املباعة من املستثمرين 
غري العراقين يف الس�وق النظامي )16( 
مليون س�هم بقيمة بلغ�ت )68( مليون 
دينار من خ�الل تنفيذ )40( صفقة عى 

اسهم 4 رشكات. 
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة من 
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف الس�وق 
الثان�ي )760( الف س�هم بقيم�ة بلغت 
)1,824( ملي�ون دينار م�ن خالل تنفيذ 

10 صفقات عى اسهم رشكة واحدة. 
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�ألوراق املالية 
االلكرتون�ي  الت�داول  أنظم�ة  اس�تخدم 

واإليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلط�الق نظ�ام الت�داول ع�رب االنرتن�ت 
للمس�تثمرين، وينظ�م خمس جلس�ات 
تداول أس�بوعياً من األح�د إىل الخميس, 
ومدرج فيه 102 رشكة مساهمة عراقية 
تمث�ل قطاع�ات املص�ارف واالتص�االت 
والصناعة والزراعة والتأمن واالستثمار 

املايل والسياحة والفنادق. 

اقتصادي: سعر صرف الدوالر لن يتأثر باخنفاض أسعار النفط

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا

رويرتز/ متابعة الزوراء:
تراجعت أس�عار النفط، ام�س األربعاء، 
متخلي�ة ع�ن مكاس�بها املبك�رة، بع�د 
أن قال�ت أرامك�و الس�عودية إنها تلقت 
توجيها من وزارة الطاقة بزيادة قدرتها 

اإلنتاجية مليون برميل يوميا.
بتوقي�ت   0740 الس�اعة  وبحل�ول 
جرينت�ش، كان خ�ام برن�ت منخفض�ا 
0.41 دوالرا بم�ا يع�ادل 1.1 باملئ�ة إىل 
36.81 دوالرا للربميل، يف حن نزل الخام 

األمريكي غرب تكس�اس الوسيط 0.42 
 33.94 ليس�جل  باملئ�ة   1.2 أو  دوالرا 

دوالرا.
وقال، أم�ن النارص، الرئي�س التنفيذي 
ألرامك�و إن عم�الق النفط ال�ذي تديره 
الدول�ة تلقى توجيها م�ن وزارة الطاقة 
بزي�ادة قدرت�ه اإلنتاجي�ة إىل 13 مليون 
برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا 

يف الوقت الحايل.
كانت الس�عودية تضخ نحو 9.7 مليون 

برميل يوميا يف األش�هر القليلة املاضية، 
لك�ن لديه�ا طاق�ة إضافي�ة تس�تطيع 
تفعيلها ومئات املالين من براميل الخام 
املخ�زون. وارتفع�ت األس�عار يف وق�ت 
س�ابق من امس األربعاء، معوضة نحو 
نصف خس�ائر االثنن البالغة 25 باملئة، 
بفض�ل اآلم�ال يف تراجع اإلنت�اج بفعل 
تخفيض�ات اإلنفاق م�ن منتجي أمريكا 
الشمالية للتأقلم مع تدني أسعار الخام 

إىل أقل مستوياتها يف عدة سنوات.

وأظه�رت بيان�ات م�ن معه�د الب�رتول 
األمريك�ي ارتف�اع مخزون�ات الواليات 
املتح�دة م�ن الخ�ام يف أحدث أس�بوع، 
يف ح�ن تراجع�ت مخزون�ات البنزي�ن 
ونوات�ج التقطري. ويف الس�ياق نفس�ه، 
الس�عودية،  »أرامك�و«  أعلن�ت رشك�ة 
وزارة  م�ن  توجيه�اً  تلقيه�ا  األربع�اء، 
الطاقة السعودية برفع مستوى الطاقة 
اإلنتاجي�ة القص�وى املس�تدامة إىل 13 
ملي�ون برميل يف اليوم، بع�د أن كان 12 

مليون برميل يومياً.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة بعدم�ا فش�لت 
الرياض وموس�كو ي�وم الجمعة املايض 
يف التوص�ل إىل اتفاق بش�أن تخفيضات 
اإلنت�اج إىل ما بعد م�ارس 2020، حيث 
رفضت روس�يا مقرتحا بزيادة إضافية 
يف خف�ض اإلنت�اج بواق�ع 1.5 ملي�ون 
برمي�ل يومي�ا حت�ى نهاي�ة 2020، من 
جهته�ا رفضت الري�اض تمديد االتفاق 

الحايل بالرشوط الراهنة.

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ارتف�ع الذه�ب، ام�س األربع�اء، بعد 
انخفاض حاد يف الجلس�ة السابقة، إذ 
نالت الش�كوك بش�أن برنامج تحفيز 
الرئي�س األمريك�ي، دونال�د  اقرتح�ه 
ترام�ب، للتخفيف من األثر االقتصادي 
لف�ريوس كورون�ا م�ن اإلقب�ال ع�ى 

املخاطرة.
وصع�د الس�عر الف�وري للذه�ب 0.8 
لألوقي�ة  دوالرا   1661.40 إىل  باملئ�ة 
 0548 الس�اعة  بحل�ول  )األونص�ة( 
بتوقي�ت جرينت�ش، بعدم�ا ن�زل نحو 
اثن�ن باملئ�ة الثالث�اء بفع�ل اآلمال يف 
إجراءات تحفيز عاملية. وزاد الذهب يف 
العقود األمريكي�ة اآلجلة 0.1 باملئة إىل 

1661.80 دوالار.
وج�رت مفاوضات ب�ن البيت األبيض 
والكونج�رس، الثالثاء، م�ن أجل دعم 

االقتص�اد األمريكي وأجور األمريكين 
يف مواجه�ة تأث�ري الف�ريوس، لك�ن ال 

توجد بادرة اتفاق حتى اآلن.
وقالت، مارجريت يانج يان، املحللة يف 
يس.إم.يس ماركتس: ”شهية املخاطرة 
تعكرت... السوق خاب أملها كثريا من 
تأجي�ل ترامب حزم�ة التحفي�ز، التي 

وعد بها الثالثاء“.
وتراجعت األسهم اآلسيوية واملؤرشات 
اآلجلة لألس�هم األمريكية م�ع تنامي 
م�ن  التحفي�ز  حزم�ة  إزاء  الش�كوك 
واشنطن مما بدد قوة الدفع التي قادت 

للصعود يف وقت سابق.
ويف املع�ادن النفيس�ة األخ�رى، ن�زل 
البالديوم 0.8 باملئة ايل 2401.04 دوالرا 
لألوقية، بينما ارتفع البالتن 0.6 باملئة 
اىل 874.28 دوالرا. وزادت الفضة واحدا 

باملئة إىل 17.02 دوالرا لألوقية.

النفط العاملي يرتاجع بعد توجيه سعودي بزيادة الطاقة اإلنتاجية

املعدن األصفر يصعد بفعل برنامج حتفيز أمريكي

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة 
م�ن وزارة الرتبية/ املديرية 
العامة للتقويم واالمتحانات، 
بإسم )بشري فاضل حسن(، 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن  فع�ى 

تسليمها إىل جهة اإلصدار.

جمهورية العراق                                 العدد:2683
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رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

إعالن
اىل/املطلوب الحجة ضده )عزت ستار رهيف(

بناًء عى طلب حجة االذن بالسفر املقدم اىل هذه املحكمة من 
قب�ل طالبة الحجة )هيف�اء نارص عبد الحس�ن( بخصوص 
منحه�ا األذن بالس�فر م�ع اوالده�ا القارصين )ه�ذر عزت 
س�تار( لغرض العالج ولكونك وال�ده وملجهولية محل اقامتك 
ق�رر تبليغك اعالناً بواس�طة صحيفتن محليت�ن بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة وخالل ثالثة أيام م�ن التاريخ التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانوناً سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابياً.
القايض
حسن شبيب عايد

جمهورية العراق                             رقم االضبارة : 2019/2638
وزارة العدل                                      التاريخ :  10/ 3 /2020     

دائرة التنفيذ                                                                                       
مديرية تنفيذ النارصية 

اىل املنفذ عليه )جالل رحيم وشاح (
لق�ْد تحق�ق لهذه املديرية  منطق�ة الصالحية الثاني�ة  انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك  موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار , يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واس�تنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية  خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ويف حالة ع�دم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 
املنفذ العدل 
ناجي عبد الهادي

اوصاف املحرر: 
*قرار محكمة البداءة بالنارصي�ة  املرقم بالعدد 1388/ب/2019 
يف 2019/8/1 املبلغ 6,905,960 س�تة مليون وتسعمائة وخمسة 

الف وتسعمائة وستون دينار
500,000 أتعاب محاماة.
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وفاة مصارع عراقي إثر مرض عضال
بغداد/ متابعة الزوراء

ت�ويف املصارع العراق�ي، حازم عبد الرس�ول التميم�ي، امس األربعاء، بس�بب مرض 
عضال.

وذكر املوقع الرس�مي ل وزارة الش�باب والرياضة أن »وزير الش�باب والرياضة، أحمد 
رياض، يتقدم بخالص العزاء إىل الوس�ط الريايض بشكل عام وأرسة املصارعة بشكل 
خاص، بوفاة الرائد الريايض وأحد أبطال املصارعة العراقية، حازم عبد الرسول، الذي 

وافاه األجل إثر مرض عضال«.
تجدر اإلش�ارة إىل أن عبد الرسول هو شقيق النائبة السابقة صباح التميمي، وهو من 

تولد 1961 ، وشارك يف األلعاب األوملبية الصيفية لعام 1980.

أصفر وأمحر

شنيشل: نفط الوسط استعاد توازنه بالفوز على أربيل

نريوز: نفط اجلنوب أهدر نقطتني يف املتناول أمام املتصدر

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد رئيس لجنة الش�باب والرياضة يف الربملان، عباس عليوي، 

ان السعودية مازالت ملتزمة باهداء العراق مدينة رياضية .

وذك�ر علي�وي ان “املدينة تض�م مبدئياً ملعباً بس�عة 60 ألف 

متف�رج، ومرافق أخرى، بينها ملعبان أوملبيان بس�عة 2500 

متف�رج، وقاع�ة متع�ددة األغ�راض بس�عة 1500 متف�رج، 

وقاعات تدريب، فض�ًا عن فندق ب�92 غرفة، ومن ثم عرض 

امل�رشوع عىل الرشكات لتنفيذه، واختيار واحدة منها من قبل 

الجانب السعودي”.

وب�ننّ ان “املش�كلة القائم�ة حت�ى اآلن ب�ن وزارة الش�باب 

ومجل�س الوزراء هي تحديد موقع لتلك املدينة، والتي نأمل ان 

تحل بأرسع وقت ممكن للبدء بتنفيذ املرشوع”.

وذك�ر: ال�وزارة عازمة عىل تنفي�ذ مرشوع املدين�ة الرياضية 

يف التاجيات التي تبلغ مس�احتها 500 ال�ف دونم، وباالمكان 

اس�تغالها بش�كل امثل لخدمة الحرك�ة الرياضية من خال 

احتوائها عىل ملعب نظامي يتس�ع ل�60 الف متفرج وماعب 

تدري�ب وقاعات بمس�احات كبرية، إال انها بحاج�ة اىل اموال 

وعمل جدي من قبل الحكومة.

بغداد/ متابعة الزوراء

يدرس اتحاد الس�لة العراقي 

س�ريا ذاتي�ة لثاث�ة مدربن 

أج�ل خاف�ة  أجان�ب، م�ن 

املدير الفني املس�تقيل، خالد 

يحيى.وقال أم�ن رس اتحاد 

الس�لة، خالد نجم: “االتحاد 

ق�رر بش�كل نهائ�ي التعاقد 

مع مدرب أجنبي.. 3 مدربن 

الذاتية، من  أرسلوا س�ريهم 

والجب�ل  ورصبي�ا  إس�بانيا 

األسود”.

وتابع: “م�ن املؤمل أن تصل 

س�ري ذاتي�ة أخ�رى، س�تتم 

دراس�تها ومناقش�تها قب�ل 

اختيار املدرب”.

وأش�ار إىل: أن االتح�اد لديه 

وق�ت كاف لاختي�ار، لكون 

املباريات املقبلة للمنتخب يف 

ش�هر ترشين الثان�ي املقبل، 

يك�ون هن�اك  ل�ن  وبالت�ايل 

ترسع يف التعاق�د مع املدرب 

الجديد.

يش�ار إىل أن منتخ�ب العراق 

خ�رس مبارات�ن يف تصفيات 

آس�يا، ضد لبن�ان يف بريوت، 

العاصم�ة  يف  الهن�د  وأم�ام 

بغداد.

جلنة الشباب والرياضة النيابية: 
مشروع ملعب السعودية ما زال قائما

احتاد كرة السلة يقرر التعاقد 
مع جهاز فين أجنيب

منتخب األشبال يتغلب على أشبال الزوراء.. جتريبيا

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب نفط الوسط، رايض شنيشل، أن 
الفوز الذي تحقق ع�ىل أربيل أمس بهدف 
نظي�ف، أعاد للفريق توازن�ه، بعدما تقدم 

للمركز الثالث.
الق�دم لعب�ة  وق�ال شنيش�ل: “ان ك�رة 
اس�تثمار الف�رص، ونحن أهدرن�ا الكثري 
منه�ا يف جمي�ع املباري�ات الت�ي خاضها 
الفري�ق، وبالت�ايل فرطن�ا يف 6 نقاط أمام 
الح�دود واملين�اء، لك�ن أم�س تمكن�ا من 
التس�جيل رغم أن مسلسل إضاعة الكرات 

الخطرية استمر”.
وبرر مدرب نفط الوس�ط ضي�اع الفرص 
بت�رسع الاعب�ن ورغبته�م يف تعوي�ض 
الهزيمت�ن، رغ�م أن�ه طالبنه�م بالرتوي 

وعدم العجلة.

وأش�ار: “الف�وز يف الجولة الخامس�ة عىل 
أربي�ل منحن�ا فرص�ة التق�دم يف الئح�ة 
الرتتي�ب، والفريق بات يحتل املركز الثالث 
وطموحن�ا الحف�اظ ع�ىل ل�ك، ومعالجة 
مش�كلة الف�رص الضائع�ة ألن املباريات 
املقبل�ة ال تتحمل اس�تمرار تل�ك الظاهرة 

السلبية”.
وحقق نفط الوس�ط فوزا مهما عىل أربيل 
به�دف دون رد يف املب�اراة الت�ي أقيمت يف 
ملع�ب الش�عب ال�دويل لحس�اب الجول�ة 

الخامسة من الدوري املمتاز. 
الهدف الوحيد سجله محرتف نفط الوسط 
العاج�ي فلورن�ت دي�دا يف الدقيقة 40 من 

ركلة جزاء.
ب�دأت املب�اراة هادئ�ة مع أفضلي�ة لنفط 
الوس�ط، وأه�در ديمب�ا كرة س�هلة مرت 

بجوار القائم، وسدد سجاد رعد كرة ردها 
الحارس ريباز عبد الله.

وحاول ياسن بايود بكرة تألق الحارس يف 
إبعاده�ا، ويف الدقيقة 40 احتس�ب الحكم 
ركل�ة جزاء س�جل منها دي�دا هدف نفط 

الوسط.
ويف الش�وط الثاني ضغط أربيل، لكن دون 
خطورة بينم�ا أهدر نفط الوس�ط الكثري 
م�ن الهجمات املرت�دة، أبرزها ألمري حامد 

التي أبعدها الحارس.
وأضاع ديمب�ا كرتن بمواجه�ة الحارس، 
عل�ت  والثاني�ة  بجس�مه  س�ددها  األوىل 

العارضة برأسية.
للنقط�ة  الوس�ط رصي�ده  نف�ط  ورف�ع 
التاس�عة، بينما تجم�د رصي�د أربيل عند 

النقطة السادسة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أوض�ح امل�درب املس�اعد لفريق نفط 
الجنوب، عاء نريوز، أن نتيجة التعادل 
أم�ام النف�ط يراها البع�ض إيجابية، 
لكنن�ا أهدرن�ا نقطتن بمتن�اول اليد 
كان باإلمكان أن تحسن من ترتيبنا يف 

الئحة الدوري.
وقال نريوز “ال يمكن التقليل من شأن 
فري�ق النفط املتصدر، لكن التعادل لم 

يكن منصفا لنا”.
: “أضعنا فرصا عدة، ويف الدقائق  وبننّ

األخ�رية أهدرنا انف�رادا تاما بحارس 
املرمى، ولو ترصف حسن جواد بهدوء 

مع الكرة لحصدنا النقاط الثاث”.
وتاب�ع: “البع�ض ي�رى التع�ادل مع 
النف�ط نتيجة إيجابي�ة، وأتفق معهم 
باملضم�ون، لك�ن تفاصي�ل فاملباراة 
وعزيمتن�ا قبل خوض اللقاء والفرص 
الت�ي أهدره�ا العبونا تدفعن�ا للقول 
ان نف�ط الجن�وب خ�رس نقطتن من 

التعادل”.
وأش�ار إىل أن الفريق بحاجة إىل جدية 

أك�رب، مردفا: “ربما الجان�ب املايل أثر 
ع�ىل بدايتن�ا يف ال�دوري، لك�ن علينا 
تحقيق نتائج أفضل يف الجوالت املقبلة 

لتحسن الرتتيب”.
وحسم التعادل السلبي مباراة الديربي 
ب�ن فريق�ي نف�ط الجن�وب وضيفه 
بمدين�ة  الفيح�اء  ملع�ب  يف  النف�ط 
الب�رصة، لحس�اب الجولة الخامس�ة 

من الدوري.
ج�اء الش�وط األول س�اكنا تماما مع 
بعض املحاوالت الخجولة، واحدة منها 

ملح�رتف نف�ط الجن�وب املغربي عمر 
املنص�وري، ورد عليه�ا الع�ب النفط 

وليد كريم بتسديدة علت العارضة.
والشوط الثاني كان أفضل نسبيا وبدأ 
فيه نفط الجنوب محاوالته للتسجيل 
ع�رب الاعب منار طه، لكن كرته مرت 

بجوار القائم.
وتص�دى عدي طالب لرأس�ية بس�ام 
ش�اكر، ثم رد نفط الجنوب بتس�ديدة 
لعم�ر املنصوري تألق ح�ارس النفط 

بإبعادها.

وأهدر محم�د داود فرصة للنفط بعد 
أن تص�دى ع�دي طالب ح�ارس نفط 
الجنوب ملحاولته، ويف الدقائق األخرية 
أضاع البديل حسن جواد أخطر فرص 
املباراة بعد انفراد تام بحارس النفط، 
لكنه سدد الكرة بجوار القائم لتنتهي 

املباراة سلبية.
ورف�ع النف�ط رصي�ده إىل النقطة 11 
يف ص�دارة الج�دول، فيما رف�ع نفط 
الجنوب رصي�ده إىل النقطة 4، محتا 

املركز 12.

احتاد الكرة يوقف الدولي علي صباح مباراتني بسبب ركلة جزاء مثرية للجدل
العقود بني الالعبني واألندية حيكمها القانون

بغداد/ متابعة الزوراء
اعل�ن االتحاد العراق�ي لكرة القدم 
إيق�اف الحكم ال�دويل، عيل صباح، 
مباراتن بس�بب ركلة الجزاء التي 
منحه�ا لفريق نفط الوس�ط امام 

أربيل بدوري الكرة املمتاز،.
أن  بي�ان  يف  الك�رة  اتح�اد  وذك�ر 
“لجن�ة الح�كام اطلعت ع�ىل قرار 
مقيم الحكام ع�ادل قصاب ملباراة 
نفط الوس�ط واربيل، املشار لها يف 
لتحليل  مذكرتنا، وتب�ن مطابقته 
نتيج�ة  يف  أثنّ�ر  باعتب�اره  اللجن�ة 

املباراة”.
وأض�اف ان “اللجنة ق�ررت إيقاف 
الحكم الدويل، عيل صباح، مباراتن 

من مباريات الدوري املمتاز”.
ومن جانبها، اك�دت لجنة الحكام 
يف االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم 
ان عقوب�ة الحكم، ع�يل صباح، تم 
االعان عنها بهدف التقويم وليس 

من اجل التشهري.
وكان اتحاد الكرة قد اعلن معاقبة 
الحكم الدويل، عيل صباح، بااليقاف 
ملباراتن بسبب اتخاذه قراراً خاطئاً 
يف مباراة نفط الوسط واربيل ضمن 
الجولة الخامسة من ممتاز الكرة.

وق�ال عض�و لجن�ة الح�كام، رعد 
س�ليم: إن�ه “تابعن�ا ردود الفع�ل 
الكب�رية الت�ي خرج�ت يف مواق�ع 
وبع�ض  االجتماع�ي،  التواص�ل 
الزماء حول ن�رش عقوبة االيقاف 
بح�ق الحكم الدويل “ع�يل صباح” 

ملباراتن”.
واضاف ان “ردة الفعل منقسمة يف 
الوسط الريايض حول نرش العقوبة 
يف وس�ائل االعام، وم�دى تأثريها 
ع�ىل الحكم الدويل مس�تقباً، وهل 
قرار نرش العقوبة لوس�ائل االعام 
كان صائباً من قب�ل لجنة الحكام 
أم ال، خصوص�ا يف ظل هذا الرصاع 
واالنقس�ام الكبري الذي نشاهده يف 

كل قضية او موضوع”.
واوض�ح أن “قرار ن�رش العقوبات 
ه�و قرار يتم االع�ان عنه من قبل 
الكث�ري م�ن االتح�ادات الرياضية 

املحيطة ب العراق عىل االقل، وهناك 
الكثري من الش�واهد التي ال تحتاج 
س�وى لبحث بس�يط يف )الغوغل( 
واللج�ان  االتح�ادات  ه�ذه  فه�ل 
اخط�أت يف قرار ن�رش االعان عن 

عقوبة”.
تجدر االش�ارة اىل ان املباراة انتهت 

بفوز نفط الوسط بهدف دون رد.
كما اكد االتحاد العراقي لكرة القدم 

ان العق�ود ب�ن األندي�ة والاعبن 
وامل�اكات التدريبية ه�ي اتفاقات 
ثنائية يحكمه�ا القانون والرتايض 

بن الطرفن.
وذك�ر االتح�اد انه “ال س�لطة وال 
صاحية التحاد الكرة للتدخل فيها 
أو التخفي�ض منها حس�ب لوائح 

االتحاد الدويل”.
وبهذا الق�رار فإن بعض االندية لن 

تستطيع استقطاع عقود الاعبن 
النها مربمة وفق القانون.

وكان�ت بع�ض االندية تع�ول عىل 
اس�تقطاع %50 من قيم�ة عقود 

الاعبن.
باجتماع�ه   الك�رة،  اتح�اد  وق�رر 
م�ع األندي�ة، تأجي�ل ال�دوري ملدة 
تع�ود  أن  ع�ىل  فق�ط  أس�بوعن 
منافساته يف الثالث والعرشين من 

الشهر الجاري.
أمان�ة  وعق�د االجتم�اع يف ن�ادي 
بغداد بحضور 10 أندية مع املكلف 
بإدارة ش�ؤون اتح�اد الكرة، احمد 
عباس، وقرر أن يطبق قرار تأجيل 
املباريات الذي دعا له وزير الشباب 
والرياضة، أحم�د العبيدي، عىل أن 
يس�تأنف يف الثال�ث والعرشين من 

هذا الشهر.
بموع�د مح�دد  األندي�ة  وطالب�ت 
يك�ون  أن  لاس�تئناف، ورفض�ت 
التأجي�ل مبهما من أج�ل التعامل 
الفني�ة  واألجه�زة  الاعب�ن  م�ع 
الت�ي تم التعاقد معه�ا، فليس من 
املعقول أن يبق�ى املوضوع مبهما 
طيل�ة ف�رتة التأجي�ل مثلما حدث 

بالفرتة السابقة.

احتاد الكرة مينح مدرب املنتخب 
الوطين كاتانيتش إجازة مفتوحة 

فضي وبرونزي للعراق يف بطولة 
مصر لبناء األجسام

بغداد/ متابعة الزوراء
غادر مدرب املنتخب الوطني لكرة 
القدم، رسيتش�كو كاتانيتش، اىل 
باده سلوفينيا بعد توقف الدوري 

املمتاز بسبب فايروس كورونا.
وق�ال مص�در يف اتح�اد الكرة إن 
“االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
من�ح م�درب املنتخ�ب الوطن�ي، 
إج�ازة  كاتانيت�ش،  رسيتش�كو 

مفتوحة حتى اشعار اخر”.
وب�ن أن “امل�درب غ�ادر اىل باده 
س�لوفينيا بس�بب توقف الدوري 
املمت�از، وكذلك تأجي�ل مباريات 
اسود الرافدين يف التصفيات حتى 

اشعرا اخر بسبب كورونا”..
وتلق�ى االتح�اد العراق�ي لك�رة 
القدم إش�عارا رسميا من االتحاد 
الدويل لك�رة القدم “فيفا” يقيض 
اآلس�يوية  التصفي�ات  بتأجي�ل 
املزدوج�ة املؤهل�ة ل�كأس العالم 
2022 وكأس آس�يا 2023 بسبب 

فريوس كورونا.
وقال، أحمد عباس، املكلف بإدارة 
االتح�اد  إن  العراق�ي:  االتح�اد 
العراق�ي تلق�ى خطاب�ا رس�ميا 

بتأجي�ل التصفي�ات بع�د دخول 
هون�ج كون�ج يف حال�ة ط�وارئ 
وكذلك النتش�ار الفريوس بشكل 
رسيع يف مختلف الدول اآلسيوية.

وأض�اف “االتح�اد أبل�غ الجهاز 
الفن�ي للمنتخ�ب بق�رار االتحاد 
بتأجي�ل  يق�يض  ال�ذي  ال�دويل 
رؤي�ة  لدي�ه  لتك�ون  املباري�ات 
التحض�ريي  منهاج�ه  تغي�ري  يف 

للمنتخب حسب املتغريات”.
العراق�ي  املنتخ�ب  أن  إىل  يش�ار 
يتصدر املجموع�ة الثالثة برصيد 
11 نقطة متقدما بفارق نقطتن 
عن البحري�ن الوصيف بعد مرور 
5 جوالت. يذكر ان عقد كاتانيتش 

ينتهي يف شهر أيلول املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن رئيس وفد منتخب العراق، حيدر رشيد، حصول العبي املنتخب الوطني 
عىل وس�امن، ف�يض وبرونزي، يف بطول�ة )كاس امل�اس الدولية( يف مرص.

وقال رشيد إن “املنتخب الوطني لبناء االجسام، حقق نتائج كبرية يف بطولة 
)كاس املاس الدولية( يف مرص، حيث نجح العبونا بتحقيق وس�امن، فيض 
وبرونزي”.وأضاف أن “البط�ل محمد قيس حصل عىل فيض الفيزيك، فيما 
حصل البطل حيدر فالح عىل برونزي يف فئة الشباب بدي بلدنك، بينما نجح 
البطل عمر مهدي بالحصول عىل املركز الخامس يف الوزن نفس�ه”.يذكر أن 

البطولة تمت بمشاركة 600 العب من جميع انجاء العالم.

بغداد/ متابعة الزوراء
احتض�ن ملعب الزوراء الثان�ي مباراة منتخب االش�بال مع فريق 
اش�بال الزوراء، وانتهت املواجهة بف�وز االول بثاثة اهداف مقابل 

هدفن.
حي�ث انتهى الش�وط االول بالتعادل االيجاب�ي بهدفن لكل فريق، 
س�جل اهداف املب�اراة كل من حس�ن عيل وعبدالل�ه احمد لصالح 
منتخب االش�بال.أما هدفا اش�بال الزوراء فج�اءا بإمضاء الاعب 
حيدر عيل، لينتهي الش�وط االول بالتع�ادل االيجابي، وعند مطلع 
الش�وط الثاني زج الجهاز الفني ملنتخب االشبال بأكثر من العب، 

وغ�رينّ يف تكتيك الفريق، ليتمكن الاعب اوريقد فتوح من تس�جيل 
ه�دف الفوز الثالث، حيث لم يس�تطع اش�بال ال�زوراء من تعديل 
النتيجة بالرغم من بعض الفرص التي س�نحت لهم.لكن باملقابل 
أضاع العبو االش�بال الكثري من الكرات الس�هلة يف منطقة الفريق 
املنافس، وبالتايل أرشك املدرب حس�ن كمال جميع الاعبن يف هذه 

املباراة، لتنتهي بفوز االشبال بثاثة اهداف مقابل هدفن.
من جانبه، أعطى الجهاز الفني للمنتخب راحة لاعبن اىل اش�عار 
اخر بسبب وباء كورونا حفاظا عىل سامتهم، وتنفيًذا لقرار خلية 

االزمة.



أجبر فريوس كورونا االتحاد األوروبي لكرة القدم 
عبى منبع حضبور الجماهري مبباراة فالنسبيا 

اإلسبباني مبع ضيفبه أتاالنتبا اإليطبايل لكبن 
عدسبات املصورين التقطت الحبارض الوحيد 
يف مدرجات ملعب ميسبتايا. تمثال املشبجع 
التاريخبي لفالنسبيا فيسبنتي نافبارو هو 
الحبارض الوحيد يف مبباراة الخفافيش أمام 
أتاالنتبا ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا. فيسبنتي هو مشبجع ويفٌّ استمر يف 

حضبور مباريبات فالنسبيا طيلبة 30 عاماً 
حتبى بعد إصابتبه بالعمى، وبعبد وفاته كرّمه 

يف نبادي فالنسبيا  العبام املبايض بوضبع تمثبال له 
مقعده املفضل فاستمرت ذكراه حارضة يف كل مباراة للخفافيش.

اعبرف إيفانجيلبوس ماريناكيبس، مالك ناديبي نوتنجهام 
بإصابتبه  اليونانبي،  وأوملبياكبوس  اإلنجليبزي  فورسبت 
بفريوس كورونا، مؤخرا. وقال ماريناكيس عر حسابه عى 
موقع “إنسبتجرام”: “زارني الفبريوس الحديث، ووجدت 
أنه من اإللزامي إخبار العامة بذلك، أشعر بحالة جيدة مع 
اتبباع كل التعليمات الرضورية ونصائبح األطباء، وأنصح 
جميع املواطنني باتباع نفس األمر، وأتمنى التعايف الرسيع 
للجميع”. وكان ماريناكيس البالغ من العمر 52 عاما قد 
شاهد فريقه أوملبياكوس بملعب اإلمارات منذ أسبوعني 

وهو يتغلب عى آرسبنال يف مسابقة الدوري األوروبي، 
كما تواجد بني الجماهري يف مباراة فريقه األخرية أمام 

ميلوول، التي حرضها قرابة الب27 ألف متفرج.

طبرح االتحباد اإليطايل لكبرة القدم عدة احتمباالت ملصري ما 
تبقى من منافسات الدوري هذا املوسم، أبرزها إيقافه دون 
إعالن بطله بسببب فبريوس كورونا. وسبيناقش االتحاد 
يف اجتماعبه املقبرر يف الثالث والعرشين مبن أذار/مارس 

الجاري االحتماالت املطروحة وهي:
ب االتفباق عبى إنهاء البدوري يف الحادي والثالثبني من مايو 

املقبل بإقامة كل املباريات.
ب إلغاء الدوري وعدم منح اللقب ألّي فريق.

ب إقامبة دورة رباعيبة للتتويبج ومثلها للهبوط، علمباً أّن هذه 
مجرد احتماالت واليشء يبدو واضحا إىل اآلن. وأعلن رئيس 
الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي تعليق كل األنشطة 
الرياضية يف البالد بسبب انتشار فريوس 
دوري  ضمنهبا  مبن  كورونبا 
آي”. “سبريي  القبدم  كبرة 

وقبال كونتبي يف مؤتمبر 
صحفي “ال توجد أسباب 
املباريبات  السبتمرار 
الرياضيبة  واألحبداث 

وأنبا أعني دوري كبرة القدم، أنا آسبف لكن يتعنّي عبى جميع أنصار 
اللعبة )تيفبوزي( أن يأخذوا علماً بذلك” من دون أن يتطرق إىل مصري 
املباريبات التي سبتخوضها األنديبة اإليطالية يف دوري أبطبال أوروبا 
والدوري األوروبي )يوروبا ليغ( يف األسبابيع املقبلة، وال إىل الرياضات 
األخرى. وأضاف “سأقوم بالتوقيع عى مرسوم يمكن تلخيصه بالتايل 

“سأبقى يف املنزل، إيطاليا بأرسها ستكون منطقة محمية”.

بلبغ اليبزيبغ األملاني الدور رببع النهائي 
ملسبابقة دوري أبطال أوروبا للمرة األوىل 
يف تاريخبه بفبوزه الكببري عبى ضيفبه 
توتنهام اإلنكليزي، وصيف بطل النسخة 
األخبرية، 3 -صفر عى ملعبب “ريد بول 
أرينبا” يف اليبزيبغ يف إيباب البدور ثمبن 

النهائي.
وحسبم اليبزيغ نتيجة املباراة يف شوطها 
األول بتسبجيله ثنائية عبر قائده الدويل 
النمساوي مارسيل سابيترس يف الدقيقة 
10 و21، قببل أن يضيبف بديلبه البدويل 
السويدي إميل فورسبرغ الهدف الثالث 
بعبد 20 ثانية من دخوله ومن أول ملسبة 

.)87(
وكان اليبزيبغ فباز 1 -صفبر ذهابباً يف 

لندن.
وهي املشاركة الثانية فقط لاليبزيغ الذي 
تأسبس عام 2009، يف املسبابقة القارية 
بعبد األوىل املوسبم قببل املبايض عندمبا 
خرج مبن دور املجموعبات بحلوله ثالثاً 
يف املجموعة السبابعة وأكمل مشواره يف 
مسابقة الدوري األوروبي “يوروبا ليغ” 
وبلبغ ربع النهائي بها قبل أن يخرج عى 

يد مرسيليا الفرنيس.
يف املقابل، فشبل توتنهام يف تكرار إنجاز 
املوسبم املايض يف نصف نهائي املسابقة 

القاريبة العريقبة عندما حّقبق املعجزة 
بقلبب الطاولبة عبى أياكس أمسبردام 
الهولندي محوالً تخلفبه صفر- 1 ذهاباً 
يف لندن وصفر- 2 يف الشبوط األول إياباً، 

إىل فبوز 3 - 2 بفضبل هاتريبك مهاجمه 
البدويل الرازيبي لوكاس مورا سبجله يف 

الشوط الثاني.
وخاض توتنهام املبباراة يف غياب العديد 

من العنارص األساسبية بسببب اإلصابة 
أبرزها قائده الدويل هاري كاين والجناح 
البدويل الكبوري الجنوبي سبون هيونغ 
مبني والوافد الجديبد الهولندي سبتيفن 

بريغفيني والفرنيس موىس سيسوكو.
وتأهبل أتاالنتبا اإليطبايل إىل رببع نهائي 
دوري أبطبال أوروببا بعد فبوزه بأربعة 
أهبداف لثالثبة عبى مضيفبه فالنسبيا 

اإلسباني يف إياب ثمن نهائي املسابقة.
وسبّجل ألتاالنتا السبلوفيني إيليشيتش 
مبن ركلتبي جبزاء 3 و43 تسببب بهما 
الفرنيس دياكابري عى ايليشيتش، فيما 
نجبح مواطن األخبري غامبريو يف تعديل 

النتيجة يف مناسبتني )21 و51(.
وأعباد فبريان توريبس القليل مبن األمل 
لفالنسبيا بإضافته الهبدف الثالث )67( 
لكبن إيليشبيتش خطف األضبواء بهدف 
ثالبث من هجمبة مرتبدة )71( ومن ثم 
رابع قبل انتهباء الوقت األصي بقرابة 8 

دقائق.
وهبذه املرة األوىل التي يتأهبل بها أتاالنتا 
إىل هذا الدور مكمالً مغامرته االستثنائية 
ومتابعباً أفضليتبه التي فرضهبا بفوزه 

ذهاباً 4 - 1.
واسبتفاد أتاالنتبا بشبكل أو بآخبر مبن 
افتقاد فالنسيا ملساندة جماهريه بسبب 
الخوف من انتشبار فريوس كورونا رغم 
تواجد قرابة ألف مشجع يف محيط امللعب 
مبن الخبارج حاولبوا مسباندة الفريبق 

اإلسباني.

وصلبت عبدوى إقامبة املباريبات 
خلبف أببواب موصبدة إىل الدوري 
األملاني لكرة القدم، حيث أصبحت 
املواجهة املقررة أمس األربعاء بني 
بوروسبيا مونشبنغالدباخ وكولن 
دون  تقبام  التبي  املباريبات  أوىل 
جمهبور يف تاريبخ البوندسبليغا، 
مدينبة  أعلنبت  مبا  بحسبب 

مونشنغالدباخ.
وأفادت السلطات املحلية ان مباراة 
كولبن ومضيفبه مونشبنغالدباخ 
مؤجلبة  وهبي  األربعباء،  أمبس 
الحاديبة والعرشين،  من املرحلبة 
سبتقام مبن دون جمهبور يف ظل 
املخاوف من تفيش فريوس كورونا 

املستجد.
كما أمرت السلطات املحلية بإقامة 
درببي اقليم البرور بني بوروسبيا 
املقرر السبت  دورتموند وشبالكه 

املقبل دون جمهور.
وتركت رابطة الدوري األملاني قرار 
إقامبة مباريات مبن دون جمهور 
بيد السبلطات املحلية، مؤكدة من 

جهتها أن املرحلة املقبلة من 

البوندسليغا ستقام كما هو مقرر 
بني 13 آذار/مارس و16 منه.

وقبال مديبر الرابطة كريسبتيان 
سبريفت: “بطبيعة الحال، نفضل 
بوجبود  املقبلبة  املرحلبة  إقامبة 
املشبجعني، لكن األمر ليس واقعياً 
)...( قررنبا إقامبة املرحلة املقبلة 
مبن الناحيبة الرياضيبة البحتبة. 
لكبن هل سبتقام مع جمهبور أو 
مبن دونبه؟ هذا القبرار يعبود اىل 

السلطات املختصة”.
اسبتعداده  عبن  وأعبرب 
اتخباذ  يف  للنظبر 

إجبراءات لدعم األنديبة وتعويض 
الخسائر املالية الناجمة عن غياب 
املتفرجني. وأعلنت أملانيا تسبجيل 
أول حالتبي وفاة بالفريوس، علما 
ببأن العبدد اإلجمبايل لإلصابات يف 
البالد بلبغ 1112 عى األقبل. وأّثر 
تفيش فريوس “كوفيد- 19” سلبا 
عبى مختلبف األحبداث الرياضية 
حول العالم، فدفع اىل إلغاء بعضها 
وإرجباء آخبر، أو إقامبة أحبداث 
أخرى خلف أببواب موصدة بوجه 
املشبجعني، السبيما مباريات كرة 

القدم يف أوروبا.

ينتظبر مسبؤولو ناببويل برئاسبة أوريليبو دي 
لورينتيس، تعليمات الحكومة اإليطالية واالتحاد 
األوروبي لكرة القبدم )يويفا( لتحديد ما إذا كان 
الفريق سيسبافر إىل برشبلونة، لخبوض مباراته 
ضد الفريبق الكتالوني. ويحل ناببويل ضيًفا عى 
برشبلونة، يوم 18 مبارس/ آذار املقببل، بملعب 
كامب نو، يف إياب دور الب16 لدوري أبطال أوروبا، 
علًمبا ببأن لقاء الذهباب البذي أقيبم يف إيطاليا، 
انتهى بالتعبادل 1-1. بحسبب صحيفة “موندو 
ديبورتيفبو”، فبإن نابويل ال يعلم الوضبع حالًيا، 
بعدمبا أصدرت الحكومة اإلسببانية قبراًرا، يفيد 

بمنع استقبال الرحالت القادمة من إيطاليا حتى 
25 مارس/ آذار الجباري. يأتي ذلك يف ظل تفيش 
فبريوس كورونبا يف إيطاليا بشبكل كببري، حيث 
تعبرض نحو 10 آالف شبخص لإلصابة باملرض، 
وتويف 631 آخرين. ونفى نابويل ما تردد عن إلغاء 
سبفر الفريق إىل برشبلونة، واليشء الوحيد الذي 
قبام به النادي حتى اآلن هو إصدار بيان رسبمي 
أبلغ من خالله مشبجعيه بخوض مباراة البارسا 
دون حضور جماهريي. وكان برشبلونة قد أعلن 
رسبمًيا، إقامة مباراة نابويل خلف األبواب املغلقة 

بناء عى توصية من وزارة الصحة.
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احتمالية تعليق دوري أبطال 
أوروبا واليوروباليج

يونايتد يلعب يف النمسا بال مجهور

اعالم الكرتوني اليبزيغ يكّرر فوزه على توتنهام ويبلغ ربع النهائي للمرة األوىل يف تأرخيه

ديربي الرور بدون مجهور الغموض يغلف مواجهة برشلونة ونابولي

كشبف تقرير صحفي عبن احتمالية تعليق مسبابقتي دوري 
أبطال أوروبا واليوروببا ليج، عقب نهاية مباريات دور الب16، 

ملنع انتشار فريوس كورونا.
وكان االتحباد األوروببي لكبرة القبدم )يويفا( قد اتخبذ قراًرا 

بخوض العديد من مباريات دور الب16 خلف األبواب املغلقة.
وتقام مباريات برشبلونة ونابويل، وباريس سبان جريمان ضد 
دورتمونبد، وفالنسبيا مبع أتاالنتا ببدوري األبطبال يف مالعب 

فارغة.
وولفرهامبتبون  مباريبات  سبتقام  األوروببي،  البدوري  ويف 
وأوملبياكبوس، وخيتايف ضبد إنر ميالن، وإشببيلية ضد روما، 

ومانشسر يونايتد مع السك، بدون حضور جماهريي أيًضا.
وبحسبب إذاعبة “راديبو كتالونيبا”، فمع اسبتمرار انتشبار 

الفريوس القاتل، قد يضطر اليويفا إىل إيقاف املسابقتني.
وأشار التقرير إىل أن قرار وقف املسابقتني عقب انتهاء مباريات 

دور الب16 وارد وبشدة.
وكانبت الحكومبة اإليطاليبة قبد اتخذت قبراًرا بوقبف جميع 

املسابقات الرياضية حتى 3 أبريل/ نسيان املقبل.

قال السك النمساوي إن املواجهة أمام ضيفه مانشسر يونايتد 
يف ثمبن نهائي الدوري األوروبي اليوم الخميس، سبتقام بدون 

جمهور، بسبب مخاوف انتشار فريوس كورونا.
وأوضبح السبك يف بيان: “سبتقام املواجهبة عى أرضنبا أمام 

مانشسر يونايتد يف الدوري األوروبي، بدون جماهري”.
وأوضح وزير الداخلية النمسباوي، أن البالد قررت حظر إقامة 
أي فعاليبات داخبل القاعبات تتضمن أكثر من 100 شبخص، 
وكذلبك الفعاليات خارج القاعات التبي تتضمن أكثر من 500 

شخص يف محاولة للحد من انتشار الفريوس.

الدوري اإليطالي مهدد بإيقافه مع عدم منح اللقب ألّي فريق

مشجع وحيد يف مباراة فالنسيا وأتاالنتا

بعد زيارة ملعب آرسنال... إصابة مالك أوملبياكوس بكورونا

ديلي آلي: مل نقاتل... وليس لدينا أعذار

مفكرة الزوراء

علق ديي آيل العب وسبط توتنهام، عى خسبارة فريقه بنتيجة 3-0، يف 
إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأطاحت هبذه النتيجبة بتوتنهام مبن البطولة القاريبة، بعدما خرس 
السبريز ذهاًبا بهدف دون رد.

وقال آيل يف ترصيحات أبرزتها هيئة اإلذاعة الريطانية: “إنه أمر مدمر، 
كنبا نؤمن قبل املباراة بقدرتنا عى العبودة، إال أننا لم نلعب، ويف دوري 

األبطال إذا لم تتقدم خطوة لألمام ستعاقب بكل تأكيد”.
وأضباف: “بعبد الهبدف األول، لبم يتغري الوضبع كثريًا لكننبا أصبحنا 
نتعبرض للكثري من الفرص، وبات مبن الصعب العودة وتعويض فارق 
الهدفبني. كان علينا إظهار الخرات والنضبج والقتال من أجل العودة، 

ولكننا لم نفعل ذلك”.
وتاببع: “ال يمكننبا تقديم أعذار. ال نزال نتمتع بجبودة عالية يف امللعب 
ولكننبا نفتقبد العبني جيدين ولكن هذا يحدث، يتعني عى من يشبارك 
تقديبم اإلضافة”. وواصل: “نعتذر للجمهبور عى الخروج من البطولة 

والخسارة بهذه الطريقة، ألنهم يستحقون األفضل”.
نقاتبل.  أن  “يجبب  ال وأردف: 
يف  نكبون  أن  نبا يمكننبا  كز مر
بالريمريليبج،  الحبايل 
كمبا أنبه ال يمكننبا االختفاء. 
هذا املوسبم لم يكن جيًدا لنا.. 
الحقيقبة إننا يف وضع سبيئ، 

لقد فقدنا الثقة يف دقيقة”.
الالعببني  “جميبع  وأتبم: 

ناضجون بشكل كبري ملعرفة أننا 
ال نحقبق نتائج جيبدة. يجب عليك 

دائًما النظر أواًل إىل نفسبك، وسبنفعل 
ذلبك، متأكد أن اآلخرين سبيفعلون ذلك 

أيًضا”.
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عّمان /متابعة الزوراء:
وقعت املذيعة يف التلفزيون األردني، 
الرا طم�اش، يف خطأ ف�ادح، بعدما 
ذك�رت أن رشكة ألعاب “طماطم”، 
التي تعت�ر واحدة من أبرز رشكات 
الوط�ن  الفيدي�و يف  ألع�اب  إنت�اج 
العربي، فخورة بإنتاجها للكاتشب 
والبن�دورة. املذيع�ة طم�اش كانت 
ع�ى ما يب�دو ال تعلم ع�ن الرشكة 
بتل�ك  لتتح�دث عنه�ا  م�ا يكف�ي 
االس�تفاضة، حي�ث ج�اء حديثها 
خ�ال برنامج تقدمه عر شاش�ة 
التلفزيون األردني الرس�مي، عقب 
زيارة امللكة رانيا العبد الله للرشكة، 
يف الس�ادس والعرشين من شباط/ 

فراير املايض.
س�عادة  ع�ن  طم�اش  وتحدث�ت 
رشكة “طماط�م” بالزيارة امللكية، 
وفخرها “بمنتجاته�ا من البندورة 
والكاتشب، والتي وصلت إىل األسواق 
العاملية”، وفقا للمذيعة، ولكن األمر 
الحقيقي أن رشكة “طماطم” هي 
رشكة مطورة للمحتوى اإللكرتوني 
واأللعاب.وقب�ل خط�أ املذيع�ة غري 
املتعم�د، ب�ث التلفزي�ون األردن�ي 
تقري�راً عن رشك�ة طماطم، ضمن 

برنامج “يس�عد صباح�ك”، تحدث 
خاله عن إنج�ازات الرشكة. وبعد 
ذل�ك، أخطأت طماش دون أن تدرك 
ذلك، حيث تحدثت عن الرشكة عى 
أنه�ا متخصص�ة بإنت�اج وتصنيع 

البندورة والكاتشب.
ولم تس�لم املذيعة من تندر الرشكة 
املعنية بالتقرير، لتنرش عر حسابها 
عى منصة توي�رت أنها فوجئت من 

حديث طم�اش، موضحة يف الوقت 
ذاته أنها رشكة تطوير ونرش ألعاب 

باللغة العربية.
واعتذرت املذيعة األردنية عن املوقف 
املح�رج قائل�ة: “األع�زاء املتابعني 
نظراً للخطأ غري املقصود بما يخص 
طبيعة عمل رشكة طماطم لأللعاب 
اإللكرتوني�ة يف )برنامج انت(، الذي 
يبث عى شاشة التلفزيون األردني، 

الرشك�ة  إلدارة  باس�مي  أعت�ذر 
والعاملني فيها واملش�اهدين الكرام 
ع�ن ه�ذا الخط�أ غ�ري املقص�ود، 
ونثمن جهود الطاقات الشابة التي 
تعمل عى ترجم�ة محتوى األلعاب 
باللغ�ة العربي�ة يف العال�م العربي، 
وعليه اقتىض التنويه، راجية قبول 
اعت�ذاري وش�كرا لتفهم�ك ألع�اب 
رشك�ة  عليه�ا  وردت  طماط�م”. 

طماطم مج�دداً وقالت يف منش�ور 
آخ�ر: “جل م�ن ال يس�هو، والخطأ 
منت�رشف  األعم�ال.  كل  يف  وارد 
لحت�ى  برشكتن�ا  قريب�اً  بزيارت�ك 
تتع�ريف عليها وعى طبيع�ة عملها 
أك�رت. منس�تناكي ومنتمنال�ك كل 
التوفيق”. وتعّد رشكة طماطم أكر 
رشكة ألعاب ع�ى الهاتف املحمول 
يف الوطن العربي، مع أكثر من 100 
ملي�ون تحمي�ل أللعابه�ا. وتفاعل 
عدد كبري من املغردي�ن عر مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي م�ع املوقف، 
حيث انتقد البعض عدم إملام املذيعة 
باملوض�وع الذي تتحدث عنه، بينما 
رأى آخ�رون أن املوق�ف س�اهم يف 
شهرة الرشكة، أما البعض فالتمس 
له�ا العذر.واس�تغلت العدي�د م�ن 
الرشكات واملح�ال التجارية الخطأ 
ال�ذي وقعت في�ه املذيع�ة للرتويج 
السمها، حيث نرشت رشكة نيسان 
عى صفحاتها الرس�مية: “نيسان 
رشك�ة س�يارات وليس ش�هر 4”، 
أخطب�وط  رشك�ة  ن�رشت  فيم�ا 
اإللكرتونية قائلة: “رشكة أخطبوط 
تختص باملحتوى اإللكرتوني وليس 

مأكوالت بحرية”.

واشنطن/ميدل ايست اوناين:
 وضع موقعا فيس�بوك وتويرت عامات تشري 
إىل محت�وى خاطئ أو تم التاع�ب به ملقطع 
فيديو أع�اد الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب 
الديمقراط�ي  منافس�ه  ويط�ال  مش�اركته 
ج�و بايدن. ووضع فيس�بوك عامة “خاطئ 
جزئي�ا” ع�ى ه�ذا الفيدي�و الذي ت�م تعديله 
ويظهر أن باي�دن يؤيد الرئي�س، كما صّنفه 

تويرت بأنه “متاعب به”.
ويبدو أن هذه الخطوات تشكل أرضية جديدة 
ملنص�ات التواصل االجتماع�ي يف التعامل مع 
مس�ألة التضليل اإلعامي يف السياس�ة وهي 

موضوع حساس.
وقال موقع فيس�بوك الذي اتبع سياسة تتيح 

للسياس�يني نرش رس�ائلهم السياس�ية، إنه 
يج�ب تقّص حقيق�ة هذا الفيدي�و ألنه نرش 
قبل أن يش�اركه الرئيس. وقال ناطق باس�م 
فيس�بوك “صّنف قس�م تقص الحقائق هذا 

الفيديو بأنه خاط�ئ جزئيا، لذلك نحن نعمل 
ع�ى الحد من ن�رشه ومش�اركته كما أضفنا 
عامات تحذيرية لألشخاص الذين يشاهدونه 

أو يحاولون مشاركته أو شاركوه”.
وأضاف “كما أعلنا العام املايض، ينطبق األمر 
نفس�ه عى السياس�يني يف حال مش�اركتهم 

الفيديو بعد التحقق من محتواه”
وتس�تخدم تويرت للمرة األوىل سياسة جديدة 

لتحديد املحتوى املضلل.
وأعلنت هذه املنصة التي يس�تخدمها ترامب 
بش�كل كبري أنها ب�دأت يف الخامس من آذار/

مارس فرض سياس�ة ضد املحتويات التي تم 
التاعب بها بما يف ذلك من قبل السياسيني.

ويظه�ر يف مقط�ع الفيدي�و الذي ن�رشه دان 

س�كافينو املسؤول عن إدارة وسائل التواصل 
االجتماعي يف البيت األبيض، بايدن وهو يقول 
أمام الحشود “ال يمكننا سوى إعادة انتخاب 

دونالد ترامب حتما”.
وقام ترامب بإعادة مشاركة الفيديو يف وقت 
الح�ق وحص�د حواىل س�تة مايني مش�اهدة 

بحلول االثنني.
لك�ن الفيدي�و اقتط�ع نهاي�ة الجمل�ة التي 
قاله�ا بايدن يف خطاب ألق�اه خال مهرجان 
انتخاب�ي يف والية ميزوري، يف س�ياق حديثه 
ع�ن رضورة توحي�د صف�وف الح�زب بع�د 
االنتخابات التمهيدية. وقال بايدن يف الحقيقة 
“سنعيد انتخاب دونالد ترامب حتما إذا بقينا 

متخاصمني يف ما بيننا”.
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بسبب فيروس كورونا

قنوات مشبوهة تستغل تداخل ترّددات األقمار االصطناعية

أمرية فكري
كاتبة مرصية

اإلخ�وان وقن�وات  قن�وات  تس�تفيد 
تداخ�ل  م�ن  مش�بوهة  ترفيهي�ة 
ال�رتددات ع�ى األقم�ار االصطناعية 
س�ات”  “ناي�ل  قم�ر  ع�ر  للتس�لل 
امل�رصي، وب�ث محت�وى ال يخض�ع 
ملعايري الب�ث الفضائ�ي إىل الجمهور 
العرب�ي، خصوص�ا مع ع�دم وجود 
قان�ون دويل يحمي البلدان من تداخل 

الرتددات عى األقمار االصطناعية.
و تس�تعد الحكومة املرصي�ة التخاذ 
إج�راءات صارم�ة ض�د قن�وات غري 
القم�ر  ع�ى  بثه�ا  يت�م  مرخص�ة 
االصطناع�ي املرصي “نايل س�ات”، 
ومعادي�ة  متطرف�ة  م�واد  وتب�ث 
املنطق�ة  دول  تس�تهدف  ومبتذل�ة، 

إضافة إىل مرص.
باس�تهداف  القن�وات  ه�ذه  وتق�وم 
دول�ة بعينه�ا م�ن خ�ال الب�ث عر 
قم�ر اصطناعي يق�ع يف نفس الحيز 
املداري الذي يتواجد فيه القمر لنفس 
الدولة، بحيث تكون عاجزة عن وقف 

بثه�ا أو التدخ�ل يف املحتوى الس�لبي 
الذي يصل للمش�اهدين بسهولة. ويف 
الكث�ري من األحي�ان تك�ون خطورة 
اجتماعي�ة،  الفضائي�ة  االخرتاق�ات 
بوج�ود قن�وات إباحي�ة تح�ض عى 

االنفات األخاقي.
وواجهت اإلمارات قبل س�ت سنوات 
ب�ني  الض�ارة  التداخ�ات  إش�كالية 
ش�بكات قمرها االصطناعي، والقمر 
اململ�وك لجمهورية بياروس�يا، وتم 
بالتفاه�م  للمش�كلة  وض�ع حل�ول 
ب�ني مس�ؤويل االتص�االت يف البلدين، 
وتوس�يع قاعدة التش�ارك يف تقنيتي 

املعلومات والفضاء.
لك�ن خط�ورة التداخ�ل الفضائي يف 
القمر امل�رصي “نايل س�ات”، تزداد 
تصاع�دا إذ يع�ج بقن�وات مدعوم�ة 
من اإلخ�وان وقطر وتركيا، عى غرار 
الجزيرة مبارش، ورابع�ة، ومكملني، 
وال�رشق، ويتم بثها عن طريق القمر 
الفرنيس “يوتل سات” الذي يتواجد يف 

نفس الحيز املداري للقمر املرصي.
الرئي�س  الق�ويص،  محم�د  وق�ال 
الفض�اء املرصية،  التنفي�ذي لوكالة 
إن الكث�ري م�ن األقم�ار االصطناعية 
اململوكة لبعض الدول تكون متجاورة، 
وتق�ع يف حيز مداري متقارب للغاية، 
م�ا تس�بب يف مش�كات عصية عى 
الح�ل للحكوم�ات لعدم الق�درة عى 

التدخل لغلق القنوات الدخيلة.
وأض�اف أن األزم�ة األك�ر تكم�ن يف 
عدم وجود قانون دويل يحمي البلدان 
م�ن تداخ�ل ال�رتددات ع�ى األقمار 
االصطناعية، وال يوجد س�وى مسار 

واحد يتمثل يف التشويش عى القنوات 
غري املرخصة التي تسللت لقمر بعينه 
من قمر مجاور ل�ه، ويحتاج اإلجراء 
إلمكانيات عالية. وهناك أكثر من 32 
قن�اة فضائي�ة يش�اهدها املرصيون 
خارجة ع�ن س�يطرة املجلس األعى 
لتنظي�م اإلعام، ويصع�ب التحكم يف 
محتواها، س�واء كان ذل�ك يف صورة 
إعانات مضللة، أو أفام ومسلسات 
تنته�ك حق�وق امللكي�ة الفكرية، أو 
حتى برامج سياسية تستهدف الدولة 

املرصية.
وأدخ�ل مجلس اإلعام املرصي وزارة 

الخارجي�ة طرف�ا أصي�ا يف مواجهة 
القنوات غ�ري املرخصة، بحيث يكون 
هناك مس�ار دبلومايس ع�ن طريقه 
إىل  توجي�ه خطاب�ات رس�مية  يت�م 
الجانب الفرنيس، للتوس�ط لدى إدارة 
القم�ر االصطناع�ي “يوتل س�ات”، 
لوضع حد لبث القنوات غري املرخصة 
عى “نايل س�ات”، السيما ما يرتبط 

بقنوات اإلخوان.
وقالت مصادر مطلعة ، إن الخارجية 
املرصي�ة خاطب�ت بالفع�ل نظريتها 
الفرنس�ية إلغ�اق قن�وات اإلخ�وان 
املوج�ودة عى “نايل س�ات” بش�كل 

مخالف، وكانت هناك موافقة مبدئية 
عى طلب القاهرة، لكن لم يتم التنفيذ 
دون أس�باب واضحة من باريس، ما 
قد يثري الش�كوك حول وجود تدخات 
قطري�ة مدعومة مالي�ا، حالت دون 
تكمي�م أف�واه املناب�ر اإلخوانية عى 
القم�ر املرصي. وتحاول القاهرة منذ 
س�ت س�نوات، تنفيذ الحكم الصادر 
عن محكمة القض�اء اإلداري بمرص، 
بوقف بث قنوات اإلخوان عى ترددات 
“نايل س�ات” لتحريضها ضد الدولة 
وتهديد األمن والسلم العام والرتويج 
لخطاب تكف�ريي، لكنه�ا يف كل مرة 

تصط�دم بعراقي�ل إدارة قم�ر “يوتل 
سات” الفرنيس.

وأك�د حات�م زكري�ا، عض�و املجلس 
األعى لتنظيم اإلعام )حكومي( ، أن 
هناك اهتماما مرصيا بملف القنوات 
الت�ي تب�ث م�ن فرنس�ا ع�ى “نايل 
س�ات”، لكن األمور سوف تأخذ وقتا 
طويا، وال بديل عن استثمار تحسن 
العاقة بني القاهرة وباريس للضغط 
ع�ى إدارة القمر الفرن�يس لحل هذه 

األزمة ألنها خلّفت مشكات كثرية.
وترتب�ط إع�ادة االهتم�ام الحكومي 
به�ذا امللف، بقيام بعض القنوات غري 
املرخصة التي اعتادت الرتكيز عى بث 
األعمال الفنية بإعداد برامج حوارية 
تركز عى الزواج والطاق ومناقش�ة 
قضايا مث�رية، وتعتمد ع�ى مذيعني 
وضيوف غري متخصص�ني، وأحدثت 

رضرا بالغا بصورة اإلعام يف مرص.
وأدت وقائ�ع تس�مم ووفاة مواطنني 
أدوي�ة ومنتج�ات  تناوله�م  بس�بب 
غذائي�ة يت�م الرتوي�ج لها ع�ى هذه 
القن�وات، إىل إع�ادة مجل�س تنظيم 
اإلع�ام فت�ح املل�ف بعدما وج�د أن 
خطورة ه�ذه املحطات غري املرخصة 
الس�يايس،  االس�تهداف  تج�اوزت 

وأصبحت تحدث أزمات اجتماعية.
الفضائي�ات  م�ن  الكث�ري  وتعتم�د 
الرتفيهية الدخيلة عى القمر املرصي، 
وعب�ارات  كلم�ات  اس�تخدام  ع�ى 
يصنفه�ا الش�ارع عى أنه�ا إباحية، 
عند عرض املنتجات أو خال الرامج 

الحوارية، ما أزعج األرس املحافظة.
القنوات، الس�تقطاب  وتس�عى هذه 

الفئ�ات البس�يطة يف املجتمع، حيث 
زهي�دة  ملنتج�ات  بالرتوي�ج  تق�وم 
الس�عر، وتّدعي أنها عاملية وتنسبها 
لدولة أوروبية، وتبث لقاءات متلفزة 
م�ع مواطن�ني، إلقناع الن�اس برشاء 
األدوية، ما اعترت�ه نقابتا الصيادلة 
واألطب�اء يف مرص جريمة تس�توجب 

التصدي لها.
وينظر البعض إىل الفضائيات الدخيلة 
ع�ى “نايل س�ات” ع�ى أنه�ا البديل 
املجاني الحت�كار منصة “واتش إت” 
اململوك�ة للرشكة املتح�دة للخدمات 
األعم�ال  )حكومي�ة(  اإلعامي�ة 
التاريخي�ة  والس�ينمائية  الدرامي�ة 
والحديثة وتقديمها للجمهور بمقابل 
مادي يتم خصمه لصالح الرشكة من 

باقات اإلنرتنت الخاصة بالعماء.
وترص قن�وات القرصنة ع�ى انتهاك 
لألعم�ال  الفكري�ة  امللكي�ة  حق�وق 
الدرامية والسينمائية، وتتعمد رسقة 
بع�ض األفام التي ال ت�زال معروضة 
يف دور الس�ينما ويت�م بثها للجمهور 
ول�و بج�ودة أق�ل، لتوس�يع قاع�دة 
جماهرييتها، وهو ما س�بق واشتكى 
من�ه كث�ري م�ن الفنان�ني واملنتجني 
للمجلس األعى لإلعام بعد تعرضهم 

لخسائر مالية كبرية.
املؤسس�ات  وس�ع  يف  م�ا  وأق�ى 
الرس�مية حالي�ا أن تق�وم بمداهمة 
مقار هذه القنوات داخل الباد، وهي 
عبارة عن وحدات س�كنية يف مناطق 
ش�عبية، ومصادرة األجهزة املوجودة 
باملكان، لكن ذلك ال يؤثر يف اس�تمرار 

املحطات يف البث من الخارج.

تونس/متابعة الزوراء:
يب�دو أن هاج�س الخوف من انتش�ار فريوس كورونا املس�تجد يف تونس، بعد اكتش�اف 
خمس إصابات مؤكدة، جعل التونس�يني يتابعون كل األخب�ار املتعلقة بهذا الفريوس يف 
كل املواقع اإللكرتونية ومنصات التواصل االجتماعي. وهي متابعة تم استغالها لرتويج 

األخبار الكاذبة. 
ومن بني األخبار الكاذبة التي أثارت حالة من الرعب لدى التونسيني وجود أكثر من 200 
حال�ة إصابة مؤكدة بالفريوس يف محافظة قفص�ة، يف الجنوب الغربي التونيس، ووجود 

أكثر من 800 إصابة يف كامل الباد.
وقد تّم تداول الخر منسوباً إىل القناة الفرنسية RTL، ليتضح بعد ذلك أن الخر ال أساس 

له من الصحة، وأن القناة الفرنسية لم تورد مثل هذا الخر.
ودفع هذا األمر بوس�ائل إعام رس�مية )التلفزيون التونيس واإلذاعة التونس�ية ووكالة 
تونس أفريقيا لألنب�اء وصحيفة البراس( إىل إعادة تفعيل خدمة متابعة األخبار الكاذبة 

وتصحيحها.
وأطلق�ت هذه الخدمة يف فرتة االنتخابات الرملانية والرئاس�ية عام 2019، بالتعاون مع 
الهيئ�ة العليا لاتصال الس�معي الب�رصي )الهايكا(، لكنها توقفت بع�د ذلك عن العمل، 

لتعود هذا األسبوع وفقاً ملا أكده منسق أعمالها، عبد الخالق لزرق .
هذه الوحدة س�يكون من أهم أدوارها تقديم معلومات صحيحة للتونسيني حول انتشار 
فريوس كورونا وفقاً لإلحصائيات التي تقدمها يومياً وزارة الصحة التونسية، ومجابهة 
األخب�ار التي يتّم ترويجها ونس�بها ملصادر تحظى بثقة التونس�يني به�دف لفت النظر 

لبعض صفحات مواقع التواصل أو املواقع اإللكرتونية.
لك�ن هذا اإلج�راء يعتره البعض غ�ري كاٍف، إذ تس�عى مجموعة من الن�واب يف الرملان 
التونيس إىل تمرير قانون يتعلق بمجابهة األخبار الزائفة حتى يتّم س�د الفراغ الترشيعي 
يف ه�ذا املج�ال، خاصة أن القان�ون التونيس لم يس�ن أي ترشيعات تنظ�م قطاع النرش 
اإللكرتوني، وحتى املرس�ومان 115 و116، املنظمان للعمل اإلعامي يف تونس اليوم، لم 

ينتبها لذلك.
وم�رشوع هذا القان�ون، وفقاً لترصيح وزير أماك الدولة الس�ابق وعضو مجلس نواب 
الشعب الحايل، مروك كورشيد، الهدف منه الحد من موجات األخبار الكاذبة التي تجتاح 
الفضاء اإلعامي ومنصات التواصل االجتماعي، والتي من ش�أنها أن تكون لها تداعيات 

خطرية تهدد التجربة الديمقراطية يف تونس، وقد تؤثر عى االستقرار والنظام العام.
وتهدف هذه املبادرة الترشيعية، وفقاً ملروك كورشيد، إىل تنقيح مجلة اإلجراءات الجزائية 
يف الباب املتعلق منها ب�”القذف العلني”، وذلك من خال إضافة “القذف اإللكرتوني عى 

مواقع التواصل االجتماعي”.
ح معارضًة من الجمعيات الحقوقية التي ترفض كل أشكال تقييد النرش  وقد يلقى املُقرترَ
خشية توظيف مثل هذه التعديات للتضييق عى الحريات، وهو األمر الذي يخشاه الكثري 

من التونسيني وخاصة اإلعاميني منهم.
وترى النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني أن مجلس الصحافة الورقية واإللكرتونية 
الذي س�يتّم بعثه يف األش�هر املقبلة هو من س�يتوىل أمر النرش اإللكرتوني من دون املس 

بحرية الصحافة أو الحريات الفردية والعامة.
يذك�ر أن تون�س لم تس�ن إىل حّد اآلن أي قان�ون ينظم عملية الن�رش اإللكرتوني، وحتى 
النص�وص التي يت�ّم اعتمادها يف معاقب�ة املخالفني لقواعد الن�رش اإللكرتوني يف تونس 
يت�ّم فيها اللجوء إىل مجلة االتصاالت التي تنظ�م قطاع االتصاالت، وال عاقة لها بالنرش 
اإلعام�ي عى املنص�ات اإللكرتونية الجديدة، وه�و األمر الذي ترفض�ه النقابة الوطنية 
للصحفيني التونس�يني والعديد من املنظمات الحقوقية، التي ترى أن اللجوء إىل نصوص 
قانوني�ة غري تلك التي تنظم قطاع النرش واإلعام فيه تهديد خطري للحريات، وهو ما قد 

يصعب من مهمة الرملانيني الراغبني يف سّن قانون حول األخبار الزائفة.

الجزائر/متابعة الزوراء:
تجم�ع ع�رشات الصحفي�ني، ق�رب محكمة 
وس�ط العاصم�ة الجزائري�ة، للتضام�ن مع 
الصحفي خالد درارني الذي اعتقلته السلطات 
األمني�ة منذ يوم الس�بت امل�ايض، عندما كان 

يقوم بتغطية مظاهرات الحراك الشعبي.
ورفع الصحفيون صور خالد درارني والفتات 
ليس�ت جريم�ة”  “الصحاف�ة  عليه�ا  كت�ب 
و”صحاف�ة ح�رة وعدالة مس�تقلة” و”دولة 
لق�رار  رفض�اً  عس�كرية”،  ولي�س  مدني�ة 
الس�لطات تفتيش هاتف الصحف�ي درارني، 
واعت�ر املحام�ي عبد الغني ب�ادي يف ترصيح 
للصحفي�ني أن “تفتيش الهات�ف ال عاقة له 
بمابسات االعتقال، خالد اعتقل خال تأديته 
ملهام�ه كصحف�ي، وتفتي�ش الهات�ف يعني 
أن الس�لطات تبح�ث ع�ن توريط�ه يف قضايا 
أخ�رى ال عاق�ة لها بقضي�ة الح�ال”. وقال 
الصحف�ي موي�يس محم�د ، إن ه�ذه الوقفة 

التضامنية “هي أق�ل واجب يمكننا القيام به 
لدعم وإسناد الزميل الصحفي خالد، اعتقاله 
ليس مرر مطلق�ًا، وهو نوع من أنواع القمع 

التي تس�لطها الس�لطة ومحاولة إلسكات ما 
تبقى من الصحفي�ني الذين يلتزمون بتغطية 
الح�راك الش�عبي”. وش�ارك يف الوقف�ة ع�دد 

من الناش�طني يف الحراك الش�عبي وناشطون 
سياس�يون وقيادات يف أحزاب سياسية تدعم 
حري�ة الصحاف�ة والتعب�ري يف الجزائ�ر، كان 
بينه�م رمض�ان تعزيب�ت ع�ن ح�زب العمال 
وعثمان معزوز ورشيد بالول عن جبهة القوى 
االش�رتاكية. وكان وكي�ل الجمهورية بنفس 
املحكمة قد قرر االثنني املايض تمديد التوقيف 
تح�ت النظر للصحايف خالد درارني، للس�ماح 
للرشط�ة الفني�ة بتفتي�ش وفح�ص هاتفه، 
حيث وجهت إليه تهمة التجمهر غري املرخص 
والتحريض عى التجمهر غري املرخص، خال 
تغطيته لصالح املوقع اإللكرتوني الذي يديره 
“قصب�ة تريب�ون” ملظاه�رات الح�راك جرت 
الس�بت امل�ايض. وتش�ن الس�لطات يف الفرتة 
األخرية حملة ماحقة ومضايقات للصحفيني 
املعارض�ني، خاصة الذي�ن ال يزالون يقومون 
بتغطية مظاهرات الحراك الشعبي، إذ تسعى 

السلطات إىل التعتيم عى الحراك منذ أشهر.

وقفة تضامنية مع الصحفي اجلزائري املعتقل خالد درارني

خطأ فادح حيرج مذيعة يف التلفزيون األردني

عالمة “خاطئ جزئيا” تفرش أرضية جديدة يف تعامل فيسبوك وتويرت مع التضليل اإلعالمي

تفعيل خدمة متابعة األخبار 
الكاذبة يف تونس

No: 7209 Thu 12 Mar 2020العدد: 7209 الخميس - 12 اذار 2020



غابرييل غارسيا ماركيز صحفي
كيف سخر كتاباته الصحفية من أجل العدالة واحلرية ووقوفه مع الشعوب  املضطهدة  خاصة  الشعب  اجلزائري  يف أثناء االحتالل الفرنسي له

فاروق موايس
األدب يف اخت�زال التعاري�ف ذات�ي أنوي ش�خصاني ، يمثل 
املوق�ف والحي�اة . وإذا ل�م يك�ن كذل�ك كان هًش�ا تذروه 
الري�اح.... وكأنه لم يكتب باألمس . والش�عر أوالً وقبالً هو 
التكثي�ف للمش�اعر الذاتية واملنطلق الش�خيص ، ولذا اتُّهم 
أصحابه بالنرجس�ية ، وكأن النرجس�ية – يف هذا التفس�ر 

– سبّ�ة ومعرة .
بيد أن اس�تعمال مصطلح ) النرجس�ية ( ال ي�ي بالتقليل 
من ش�أن من نتهمهم بها ، فهذا مذيع معروف قد استعمل 
املصطلح يف برنامجه الثقايف يف التلفزيون فقال : » الش�اعر 

نرجيس بطبعه ...«
وهذا نزار قباني يكتب أسود عىل أبيض :

» .... أيام�ي م�ع حورية الش�عر ل�م تكن كلها أيام ش�هر 
عس�ل . كانت أحوالنا تشبه أحوال البحر مًدا وجزًرا وصحوًا 
ومطرًا وطقًسا جميالً وعواصف مجنونة ... وكنت مشغوالً 
بأوراقي وكتاباتي ونرجس�يتي » ) الناقد – عدد آذار 1990 

، ص5 ( 
فاملذيع الذي أكد نرجسية الش�عراء ونزار قباني ال يحّمالن 

التعبر أية دالالت سلبية 
ويبقى الس�ؤال : إذن ، ملاذا هذه الظالل الس�لبية يف داللة ) 

النرجسية ( ؟
أس�أل ذلك بع�د أن طلب من�ي أحد املس�تمعني يف برنامج ) 
معل�م يف األس�توديو ( أن أوضح له معن�ى املصطلح ، والله 
يعل�م إن كان يف س�ؤاله بعض مكر قص�ده أحدهم ، فجاء 

السائل ووضعه بني أذني .
واآلن ال بد من العودة إىل النبع :

نرس�يوس يف األسطورة اليونانية فتى وسيم الجمال ، خلب 
قل�وب العذارى ، ومنهن إيك�و التي لم يبادله�ا حبا بحب . 
فحكمت عليه ربة الجزاء والحس�اب أن يتعذب كما تعذبت 
عش�يقاته ، وذلك بأن يفتتن بجمال صورته يف املاء ، فذوى 

جس�ده تدريجًي�ا وهو يتالىش لهف�ة وش�وًقا إىل صورته . 
وعندم�ا ذهبت عرائ�س املاء تطلب رفاته ل�م يكن هناك إال 

نرجسة مطرقة ترنو إىل املاء .
وم�ن هنا فما زلنا نرى زهر النرجس أبًدا مفتوح العينني ال 

يشبع من النظر إىل خياله عىل حوايف مجمعات املياه .
وقد أدخل الدكتور )هافلوك أليس ( أستاذ األبحاث الجنسية 
هذا املصطلح إىل دائرة علم النفس التحلييل - بمعنى افتنان 
امل�رء أو إعجاب�ه املتناه�ي بجس�ده - حتى إن�ه يعجز عن 
إقام�ة عالقات عاطفية مع غره ، فيْؤثر أن يش�بع رغائبه 

بطرق غر سوية .
ووقف عباس العقاد يف دراسته عن أبي نواس عىل النرجسية 

عند هذا الشاعر فرأى فيها :
» ش�ذوذ دقيق يؤدي إىل رضوب ش�تى من الشذوذ يف غرائز 
الجن�س وبواعث اإلخالص » ) أب�و نواس ص 33 ( ثم وقف 
ع�ىل تفريعات النرجس�ية من ) اش�تهاء ذات�ي ( و ) توثني 

ذاتي ( و ) تشخيص ( و ) ارتداد ( .
ويف العام نفس�ه )1953( الذي ص�در به كتاب العقاد صدر 
كت�اب د. محمد النويهي ) نفس�ية أبي ن�واس ( الذي عمد 
فيه كذلك إىل مصطلحات علم النفس مطبًقا إياها عىل شعر 

الشاعر .
غ�ر أن طه حس�ني احتج عىل الكاتب�ني يف مقالته : » بؤس 

أبي نواس« - التي أعيد نرشها يف كتاب ) خصام ونقد ( :
أوالً ألنن�ا نخ�رج من مي�دان تخصصن�ا امل�رشوع فنقحم 
أنفس�نا يف موضوع ل�م نتعمق�ه ولم نتخصص�ه ، ونكون 

مجرد مقلدين ألشياء ال نفهمها وال نتقنها .
وثانًيا ألننا ال نس�تطيع أن نفحص أجس�ام املوتى أو نحلل 
أشخاصهم ، وال نس�تطيع أن نحلل منهم إال كالمهم وكالم 
الناس عنهم . ) انظر الرد الرائع عىل طه حس�ني الذي كتبه 

النويهي يف كتابه املذكور ص198 (.
لنعد إىل موضوعنا :

إن الش�اعر مته�م – غالًب�ا - بتمجي�د ذات�ه ، بينم�ا هو يف 
الواق�ع يتقّصاها ويتقرّاها . وما دام�ت القصيدة ال ُتحقق 
إال باستقبال الجمهور لها فإن عدوى النرجسية ال بد واقع 
ع�ىل املتلقي . بعب�ارة أخرى - إنها نقل م�ن املبدع إىل املبدع 
إليه ، والقارئ الذي ال يجد أنا ه - هو - يف القصيدة ال يحقق 
نرجسية ما ، وبالتايل ينعدم التواصل والتماثل . وإذا اعتربنا 
الشاعر زعيًما أدبيً�ا فإن األدبي والسيايس يرغبان يف كسب 
عواطف الن�اس وتأييدهم . األول يهم�ه العواطف العميقة 

األصلية ، ويقتنع بامليس�ور م�ن ضحك الجمهور أو دموعه 
، وحس�به ذلك . بينما الثاني ) السيايس ( ال يعنيه أن تكون 
عواط�ف الن�اس ضحلة أو زائفة ، نبيل�ة أم كليلة ، املهم أن 

تؤيد نرجسيته لبناء شخصيته هو .
فش�تان بني نرجس�ية الفنان ال�ذي يحب ذات�ه ويصهرها 
ويقدمها لآلخرين ، وبني نرجس�ية السيايس الذي يهمه انا 

ه أوالً وأخرًا .
حاور ) بيرت فرسرتاتن ( محرر مجلة )علم الجمال ( – عدد 

تموز – كانون األول 1965 – سارتر ، فقال املحرر :
» نرجس�ية الش�عر ه�ي إذن نرجس�ية مضاعف�ة ال أكث�ر 
وال أق�ل . نرجس�ية ال تتعل�ق باملؤل�ف وحده ب�ل بالقارئ 
أيًض�ا . فالقارئ يقيم مع الش�عر عىل أس�اس هذا الغرض 
عالقة مماثلة لعالقة الش�اعر ح�ني يكتب . ومن هنا يكون 
التواصل قد نحي جانبا إذا جاز التعبر ، ما دام الشعر يف كال 

املنظورين ينتج لحساب عجب الذات بالذات« .
يجيبه س�ارتر : » هذه عىل ما أعتقد حقيقة الش�عر ، وعىل 

األقل منذ ظهور الرومانسية« .
فرس�رتاتن : » إن نظرت�ك إىل الش�عر ه�ي إذن تنتقص من 

قدره« .
سارتر : » بل هي نظرية وصفية« .

فرسرتان : » لكن بمقدار ما نستخدم فكرة النرجسية فكرة 
الالتواصل أو فكرة الوس�يط الجم�ايل األكرب بني الوجدانات 
لتحديد وظيفة الشعر فإن يف هذا االستخدام موقًفا سلبًيا ، 

فكيف تتصور يف هذا الحال خالص الشعر» ؟
سارتر : » خالص الشعر إنما يف أن يوجد نثر إىل جانبه«.

) انظ�ر نص الحوار يف كتاب س�ارتر - دف�اع عن املثقفني ، 
ص 233 (

نخل�ص إىل القول إن النرجس�ية يف األدب يف مفهومنا اليوم 
تختل�ف ع�ن النرجس�ية يف علم النف�س ، ولن�زار قباني ما 

يشفع له وهو يعتز بنرجسيته ...

حسن املوسوي
ألق�ى غ�روب الش�مس حزم�ة م�ن 
األل�وان الجميل�ة عىل س�وق املدينة 
وع�ىل املس�قفات الحديدي�ة والت�ي 
تس�تخدم لتخزي�ن بضاع�ة التج�ار 

وعىل أرصفة الطرقات
اقتحم�ت ألوان متدرج�ة من األحمر 
إىل األصفر تلك األرصفة املليئة بغبار 

الحروب 
ه�ذا الي�وم دوت صف�ارات اإلنذار و 
ألكثر من مرة يف مدينتي الغافية عند 
أحضان دجلة ، فيما عاثت الطائرات 

الحربية األمريكية يف سماء بغداد .
تصفحت يف وجوه أفراد عائلتي ، كان 

الرعب قد أخذ منهم مأخذا عظيما .
يف تلك اللحظات املليئ�ة بالقلق بدأت 
بالتنق�ل ب�ني غرف ال�دار لالطمئنان 
ع�ىل الجمي�ع وم�ا ان وق�ع برصي 
عىل والدي حت�ى طلب مني االحتماء 

بالق�رب م�ن زواي�ا الغرف�ة .
ابتس�مت ورددت م�ع نف�يس وم�ا 
عساها ان تفعل تلك البيوت القديمة 
أمام صواريخ تصب جام حقدها عىل 

شعب أعزل .
ذات فجيع�ة ويف لي�ل حال�ك ، تناهى 
اىل مس�معي صوت الدفاعات الجوية 

فيما امتألت س�ماء مدينتي بالنقاط 
الحمراء .

بالق�رب من�ا س�معنا دوي انفج�ار 
ضخ�م ، ت�اله رصاخ الصغ�ار الذين 
افزعه�م ذلك الص�وت املخيف ، فيما 
أكث�رت والدت�ي م�ن الدع�اء وه�ي 

تصيح
- احرض يا عيل 

بينم�ا وق�ف وال�دي متح�را وهو ال 
يعرف ماذا يفعل .

بعد لحظات من الرتقب ، ضج املكان 
و أمت�أل بغب�ار كثي�ف فيم�ا رماني 
عصف هائل خارج الدار بعدها غبت 
ع�ن الوع�ي ول�م ادرك س�اعتها م�ا 

حصل .
يف املشفى بدأت أنبش ذاكرتي الصدئة 
، أمللم ما تبقى يل من جروح ، اتصفح 
يف وج�وه فق�دت بريقه�ا يف حاوية 

األيام ، لعيل استوعب ما حدث
حني خروجي م�ن صالة العمليات يف 
مستش�فى الكندي وس�ط العاصمة 
بغداد ، لم أصدق بأني قد فقدت كلتا 
يداي ، رصخت بأعىل صوتي ، لكن ما 

من مجيب .
فل�م يكن معي يف تلك اللحظة س�وى 
امرأة عج�وز عرفت فيم�ا بعد بأنها 

من نساء الحي 
- يا ترى أين ذهب الجميع 

أين ابي وأمي وبقية أفراد عائلتي 
م�ا أراه اآلن ليس عامل�ي ، إنه مجرد 
عالم وهم�ي ال وجود لألل�وان فيه ، 
عال�م باه�ت يفيد امل�رىض املصابني 

بارتفاع ضغط الدم .
لم يتبق من عائلتي س�واي ، رصخت 
بأع�ىل صوت�ي طالب�ا م�ن جارتن�ا 
العج�وز ان تكلمني عن أي يشء ، إال 

أنها لم تحرك ساكنا .
عىل وقع رصاخي ، ج�اءت املمرضة 
مرسعة ، اقرتبت مني ، وضعت يدها 
ع�ىل رأيس ، انهم�رت الدم�وع ع�ىل 

وجنتيها 
- ما بك يا ولدي ، ماذا تريد منها ، إنها 
عجوز صماء وهي ال تسمع رصاخك 
، لق�د ج�اء ولده�ا لك�ي يأخذها اىل 
منزلها ، لقد فعلت ما بوسعها ألجلك 

، قالت ذلك ومضت 
وحيدا بقيت ، تتقاذفني أمواج الحياة 
حيث ال عائلة وال صحة وال أي يشء.
غالبن�ي الوس�ن ع�ىل ح�ني غ�رة ، 

استسلمت بعدها إلغفاءة 
عىل وق�ع خط�وات بالق�رب مني .. 
ف�ززت مذع�ورا ، اطلعت م�ن حويل 

فوجدت�ه واقف�ا أمام�ي. 
كان رج�ال يحمل ع�ىل كتفه كامرا ، 
يف بداية األمر بدأ يلتقط يل صورا ومن 
جمي�ع الجهات ، لقد بدا حريصا عىل 

إنجاز مهمته عىل أكمل وجه .
راقب�ت كل ذل�ك وغر مك�رتث للذي 
يحدث من حويل فال يشء سيعوضني 
م�ا فقدت�ه ، كن�ت محطم�ا لدرجة 
تمنيت فيها لو انني قد مت مع افراد 
عائلتي ب�دال من حال�ة الضياع التي 

اعيشها .
يف الي�وم الت�ايل ، ت�م نقيل بواس�طة 
سيارة إسعاف إىل مطار بغداد الدويل 
الكويت ، كان�ت محطتي األوىل وبعد 
اسرتاحة قصرة يف مطارها، تم نقيل 

إىل الطائرة املتجهة  إىل لندن 
يف املش�فى أخربن�ي الطبيب املرشف 
عىل عالجي ان الصورة التي التقطها 
يل مص�ور وكال�ة رويرتز ق�د أحدثت 
ضج�ة كبرة حول العال�م وان هناك 
منظمات إنس�انية كث�رة قد تكفلت 

بمصاريف عالجي
بقيت مالمح ذلك املصور والذي أحدث 
نقلة كبرة يف حياتي تداعب مخيلتي 
املثقوب�ة ، وكم تمنيت لو انني ألتقي 

به ألشكره عىل صنيعه معي 

بعد ش�هر ، خرجت من املش�فى بعد 
أن وضعوا يل أطرافا صناعية وعالجوا 
حروقي ، التحقت بعدها يف مدرس�ة 

داخلية 
بع�د مرور ع�ام عىل وص�ويل إىل هنا 
أخربني مدير املدرسة بأن ثمة ضيف 
قد جاء ملقابلتي ، بدأت األفكار تطرق 

مخيلتي ،
من تراه يكون ؟

وماذا يريد مني ؟
بخط�وات متثاقل�ة ذهب�ت إىل غرفة 
املدير ، بيدي االصطناعية طرقت عىل 
الباب ، أمسكت بأكرتها ، درتها نحو 

اليمني ، وعىل مهل فتحت الباب .
يا للهول 

إن�ه هو املصور املنق�ذ ، وبدون وعي 
من�ي ارتمي�ت يف أحضان�ه مطلق�ا 

العنان للدموع 

- ال تبكي ي�ا ولدي ، قال املصور هذا 
وهو يغالب دموعه 

- اش�كرك يا ع�م ، لق�د أنقذتني من 
الضياع 

تصف�ح املص�ور يف وجه�ي ، مس�ح 
دموعي وقال 

- ال تشكرني يا ولدي ، فلم أفعل معك 
ش�يئا س�وى م�ا يمليه ع�يل واجبي 

املهني .
اليوم انا أسعد رجل يف العالم لرؤيتي 
ل�ك وان�ت بكام�ل صحت�ك ، كما ان 
صورتك قد فازت يف مسابقة عاملية ، 
امت�أل كيان�ي بالفرح لس�ماعي ذلك 

أمسكت يد املصور وقلت
كم كنت رحيما معي أيها القدر ،حني 
ارس�لت يل ه�ذا الرجل يف س�اعة كاد 
فيها الي�أس ان يبتلعني ويلفظني يف 

حاوية العدم

كتابة/ توني وودانيواري
ترجمة/ أحمد فاضل 
رسم/ جو سيارديلو

الزوراء/ خاص
األول  ترشي�ن   / أكتوب�ر    26 يف   
1949، يف  مدين�ة قرطاجن�ة ع�ىل 
س�احل البحر الكاريبي  يف كولومبيا 
، ذهب صحفي  شاب يدعى غابرييل 
غارسيا  ماركيز  إىل  دير سانتا  كالرا  
لرؤيت�ه  وه�و  يج�ري  إفراغه  قبل 
هدم�ه، وعندم�ا  اصطح�ب العمال 
فؤوس�هم إىل أحد مناف�ذ الدفن عند 
املذب�ح، أخ�رج العم�ال يف النهاي�ة 
الكث�ر م�ن ال�رتاب  ال�ذي  تعلق�ت  
في�ه  جمجم�ة فتاة صغ�رة ، وبعد   
أن  ش�اهدها  من  مس�افة  قصرة، 
استذكر غارسيا ماركيز قصة روتها  
جدته  ل�ه  وهو صب�ي، فكانت  تلك  
القص�ة  مصدر إله�ام ملقال كتبه  يف  
ذلك  الوقت ،  ورواية  بعنوان  »الحب  
والش�ياطني  اآلخرين«  التي  ظهرت  
بعد  45 عاماً ،  تجسد  الطريقة   التي  
كان  يتداخل  بها  الخيال  باس�تمرار  
يف  جمي�ع  أنحاء  مس�رة غارس�يا  
ماركيز، وغالباً عرب س�نوات  عديدة   
يف   الواق�ع ، وع�ىل  الرغ�م  م�ن  أن  
رواياته  وقصصه قد  كس�بته شهرة  
عاملي�ة ، إال أن الصحافة  كانت  أول 
م�ن اس�تقبل  كتابات�ه، ول�م  يك�ن  
هذا  األمر أساس�ياً  لتطوره  ككاتب 
فحسب ، بل ظل  أيضاً  جزءاً ال يتجزأ 
من  عمله  وشخصيته  العامة  طوال  
حيات�ه ، منذ  أيامه  األوىل  كمراس�ل  
يف  كولومبيا  حتى وفاته يف املكسيك 
يف ع�ام  2014 ، وب�ادئ  ذي  ب�دء، 
كان�ت  الصحافة  ه�ي  التي  مكنته 

من كس�ب العيش ومع  ذلك ، وحتى  
بع�د  النجاح  العاملي  لروايته  » مائة 
عام من العزلة« عام 1967 ، استمر 
يف كتابة  املقاالت والتعليقات  بمعدل 
مثر لإلعجاب ، ووجدناه أكثر جذوراً 
، إىل حد كبر من  خالل  األعمدة  التي  
كتبه�ا  يف  الثمانينيات يف  مكس�يكو  
س�يتي ،  وط�وال  مس�رته ، يمكن  
اعتب�ار  قصصه  الت�ي كان ينرشها 
يف الصح�ف  واملج�الت  كجانب  من  
م�رشوع  رسدي  وحيد  مدى  الحياة  
، يف  الواقع   قد  نفكر يف  كال النوعني 
من الكتابة، ليس كأنواع متميزة  أن 
يت�م  تعليقها  بش�كل  منفصل  عىل  
أنه�ا  خي�ال  وغ�ر روائ�ي ، ولك�ن   
يف  أو  صحف�ي   ريبورت�اج  كأنه�ا  

مجاالت صحفية أخرى مختلفة . 

يف   ع�ام    1927   ول�د  ماركي�ز  يف  
أراكات�اكا ،  ماجدالين�ا  يف  كولومبيا  
وترع�رع ع�ىل س�احل  كولومبيا  يف  
البحر الكاريبي، ثم انتقل بالقرب  من  
بوغوت�ا، ويف صفحة  غ�ر  معروفة  
من  حياته  نقرأ عن  مقابلة  أجريت  
مع�ه اس�رتجع  فيها  أيام  دراس�ته  
األوىل وتأث�ر املاركس�ية ع�ىل فكره 

حيث قال: 
 خ�الل   ف�رتات  االس�رتاحة  كان  
معل�م  الج�رب  يتح�دث  إلين�ا  ع�ن  
املادية  التاريخية، ومدرس  الكيمياء  
م�ن  ش�أنه  أن يق�دم لنا كتب�اً عن 
لين�ني، ومعل�م التاري�خ متحدثاً عن 
ال�رصاع الطبقي فقد ظه�ر مقتنعاً  
أن »الش�رتاكية  هي  الق�در املبارش 

للبرشية«.

وع�ىل  الرغم   م�ن  انضمامه  لفرتة  
قصرة  إىل خلية  الحزب   الش�يوعي  
يف  أوائ�ل  العرشيني�ات  م�ن عمره، 
فق�د  وصف  نفس�ه  بأنه  متعاطف  
ب�دالً  م�ن  انضمام�ه  إلي�ه، وطوال 
حيات�ه  ح�اول التغلب  ع�ىل  التوتر 
بني   الدعم   الوثيق   وامللتزم لليس�ار  
الراديكايل  واالستقالل املعنوي منه .

بدأ غارس�يا ماركيز دراسة  القانون  
يف  بوغوتا لكنه تخىل عن دراس�ته يف 
عام   1948،  وس�ط   موجة   العنف   
الت�ي   أعقب�ت   اغتي�ال   خورخ�ي   
إليكس�رجيتان   املرش�ح   الرئايس 
للحزب  الليربايل،  وخالل   الس�نوات  
القليل�ة  التي تلت تل�ك املوجة، بدأت 
مس�رته الصحفي�ة  تتصاع�د م�ن  
خ�الل كتابت�ه  لعموده  األس�بوعي 

الذي ش�خص  م�ن  خالل�ه ظواهر 
مدان�ة   تعيش�ها مجتمعات�ه، فبعد  
فرتة  وجيزة   من  عودته  إىل  بوغوتا ،  
كتب   غارسيا ماركيز مقالة قصرة  
تجس�د  أفكاره  حول دور الصحافة 
يف املجتم�ع ، إن   عمل املراس�ل ليس 
فق�ط  لنق�ل  الحقائ�ق واملعلومات 
، ولكن أيضاً املش�اركة  يف املناقش�ة 
الجماعية لألحداث، وهي عادة تعود 
إىل فجر اإلنس�انية  بدون   شك،  فقد  
قال  مازحاً، » إن  أول  خرب  مثر  تم   
إنتاج�ه – بعد الخلق – كان طرد آدم 
وحواء  من  الفردوس« ،  ثم  يتخيلها  
قصة  لجريمة  كونية »كانت التفاحة 

سبباً ملأساة العالم«.
كانت مهمة غارسيا ماركيز كمراسل 
يف بوغوتا قصرة ولكن مثرة ، ففي  
أوائ�ل  عام   1955 ،  حقق   ش�هرة  
يف  جمي�ع  أنح�اء  البالد   لسلس�لة  
م�ن  املقاب�الت م�ع  البح�ار لويس 
أليخاندرو فيالسكو ،  الناجي الوحيد  
م�ن غ�رق س�فينة  أصب�ح  بعدها  
بطالً  قومياً  بس�بب  تقارير غارسيا 
ماركي�ز  الجريئة  التي ت�م  جمعها 
ونرشها يف نهاية املطاف عام 1970 
تحت عنوان » قصة  بحار غارق  مع  

سفينته«.
أما  يف  إيطاليا، أنتج  غارسيا  ماركيز،  
م�ن  ب�ني  أش�ياء أخ�رى ، سلس�لة  
طويل�ة  من  املق�االت  تحت  عنوان  
»فضيحة القرن« حول  قضية  ويلما 
مونتي�يس ،  ام�رأة  إيطالية  ش�ابة  
توفيت يف ظروف  مريبة ، ومع تطور 
التحقي�ق  يف  وفاته�ا ، حصلنا  عىل  
ص�ورة  ع�ن  املجتم�ع   اإليطايل  يف  
الخمسينيات  من  القرن  العرشين ،  

ومن  روما ، انتقل  غارس�يا ماركيز 
إىل باريس ، حيث  وجد  نفس�ه  عىل 
ب�دون وظيف�ة حي�ث   الفورعالق�اً 
أغلقت  صح�ف  املعارضة ، وبحلول  
هذا  الوق�ت ،  كانت معظ�م أمريكا 
الالتيني�ة تح�ت  حك�م  االس�تبداد 
اليمين�ي، فاخت�ار غارس�يا ماركيز  
البق�اء  يف أوروب�ا ، حي�ث  وقع  مع 
ع�دد متزايد من املنفي�ني من أمريكا 
الالتيني�ة الذي�ن ف�روا  م�ن  املن�اخ  
السيايس  الخانق  أكثر  من  أي  وقت 
م�ى يف بلدانهم ، وتجمع�وا اآلن يف  
فنادق رخيص�ة عىل الضفة اليرسى 
، لقد  تزامن  مكوث غارسيا ماركيز  
يف باريس ، بالطبع  مع دخول فرنسا 
الرشس يف الجزائر وقمعها  للنشاط  
املناهض  لالستعمار  داخل  حدودها 
،  فاس�تهدفت رشطة  باريس  بقوة 
أي ش�خص اعتق�دت  أن�ه  يش�به  
املعارض الجزائري ، وتذكر غارس�يا 
ماركي�ز  بأنه�ا  جرته  إىل  الس�جن  
عدة  مرات  خالل  عمليات  الرشطة ، 
ونتيجة  لذلك   قام  بتكوين  صداقات  
م�ع  أعضاء  جبهة  التحرير الوطني 
الجزائرية، الذي�ن اقرتحوا  أنه  ربما  
يك�ون  مذنب�اً بمس�اعدتهم  فيم�ا 
إذا ألق�ي  القب�ض علي�ه  م�ن أج�ل 

قضيتهم.
ربما كانت املظاهرة األكثر استدامة 
له�ذه  ماركي�ز  غارس�يا  إلتق�ان 
املواضي�ع متأخرة يف الحي�اة ، وذلك 
يف كتاب�ه »أخب�ار االختط�اف« عام 
1996 ،  ال�ذي ي�روي  محنة   العديد   
من   الصحفيني  الكولومبيني  الذين  
بابل�و  املخ�درات  اختطفه�م  مل�ك 
إس�كوبار ، باإلضافة إىل تصوير بلد 

يمر بأزمة  وتتعرض ألشكال متعددة 
م�ن العن�ف ، فإنه يس�تحرض الدور 
الس�ائد لإلعالم يف  الحي�اة املعارصة 
، ويف  ه�ذه  العملي�ة  يجد غارس�يا 
ماركي�ز  وضع مهنته الخاصة تحت  
املجهر ،  وهو  يس�جل  بشكل مؤثر 
م�ا تعرض  له  الصحفيون  يف  األرس 
م�ن  اضطه�اد  جس�دي ونف�يس ،  
ويالحظ ال�دور الغامض الذي لعبته 
وس�ائل   اإلع�الم   ط�وال   عملي�ة  
االختط�اف  ، حيث  توفر  دفقاً  ثابتاً  
م�ن املعلومات ، وتحدي�ث الجمهور 
يف الوق�ت الحقيقي، ونقل الرس�ائل 
املشفرة إىل  الرهائن ،  ورفع  الضغط  
كولومبي�ا  يف   السياس�يني   ع�ىل  
لالستس�الم ملطال�ب  الخاطفني ، يف  
النهاي�ة  ل�م  يك�ن  الصحفيون  هم 
فق�ط الضحاي�ا يف قل�ب  القصة  أو 
املراقبني  أثن�اء  تطورها  ، بل  كانوا  

أيضاً مشاركني يف صنعها .
ربما يكون ه�ذا تأكي�داً غريباً يأتي 
من رج�ل أم�ى  كصحف�ي ، وقتاً 
طوي�اًل ع�ىل مقرب�ة م�ن الس�لطة 
وأنش�أ صداقات مع فيدل كاس�رتو 
وفرانسوا  ميرتان  ، لكنني أعتقد أنه 
كان يعن�ي ش�يئاً آخر  أيض�اً ، حيث 
تكمن قوة الصحاف�ة يف قدرتها عىل  
التحدث  م�ن  أي  مكان آخر ، لتأتي  
قوة الصحف�ي من القدرة عىل العوم  
بحري�ة  يف  الوس�ط  املحي�ط  بن�ا ، 
وتس�جيل  األخبار  واإلب�الغ  عنها  ، 
ولك�ن  أيضاً  تحدي�د  الطريقة  التي  
يتذكرها ماركيز  وتحدث عنها طوال 

حياته  املهنية التي  سعى  إليها .
ع�ن   THE NATION. األمريكي�ة   

مجلة.
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ثقافية

ناهض الخياط
 

هل بقي يشء
هل بقي يشء

لم ينطو ِ تحت جناحيك .. يا شاعري !
من ذرة الرمل

حتى أقايص املدى
يف مدَركات الخيال

ولكنك ما زلت
تبحت عن الحرف الذي

تتم فيه كمالَها قصيدتك !
   أحيانا
أحيانا ..

ويف غفلة ٍ من كآبتي الجاثمة بي
تهزني ابتسامة ذكرى

وتيضء ظلمتي
كومضة برق بعيد

فما الذي تفعله بي
ابتسامة جميلتي

وأنا أرى سوار معصمها
وهو يرفع يل كأسها :

بصحتي 
حني يحرضني مالك شعري
حني يحرضني مالك شعري

يظهر يل ذلك الطيف
يف أفقه األزرق البعيد

وحني يخفق قلبي إليه
يمسكني نحوه املالك من يدي

كما أمسك يف الشارع طفيل
خوفا ً عليه !

 جميلتي  أهدت شالها يل
جميلتي

أهدت شالها األزرق يل
فعلّْقُته يف غرفتي

ليظل القمر مطال ُّ يف غرفتي 

ليل َ نهار ْ
وتكتسب أوراقي منه بياضها

يف فضاء قصائدي
كما تنُعم  أصابعي بتأمالتها

يف ضفائر الحرير !

قصائد

قصة قصرية

الشعراء والنرجسيــــــة

يد الرمحة 
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سالمة السائقني والُركاب، ال تقترص 
فقط عىل القيادة الس�ليمة املتقيدة 
بالقوان�ني التي تحد م�ن الحوادث، 
امليكانيكي�ة  الس�يارة  س�المة  أو 
التي تضم�ن قيادة الس�يارات دون 
أي مش�اكل ق�د تضعن�ا يف مواق�ف 

خطرية. 
بل وأيضاً تتعلق بس�المتنا الصحية 
الش�خصية، حيث كان هناك العديد 
من الدراسات العاملية يف هذا الشأن، 
الت�ي أثبتت أن البكتريي�ا والجراثيم 
تتواج�د يف العدي�د م�ن األماك�ن يف 
س�ياراتنا بش�كل كب�ري للغاية دون 
أي عل�م من�ا، وتجعلن�ا معرض�ني 
لألمراض، مش�رية إىل أننا لن نتخيل 
ه�ذه  يف  وال�رر  التل�وث  م�دى 

األماكن.
ووفق�اً لع�دد م�ن وس�ائل اإلع�الم 
املختلفة واملختصة بعالم السيارات، 
الحديث�ة  الدراس�ات  ه�ذه  ف�إن 
اتس�اخاً  األماك�ن  أكث�ر  أوضح�ت 
وتلوث�اً يف س�ياراتنا؛ حت�ى نتمك�ن 
من أخذ احتياطاتن�ا الالزمة؛ كي ال 
نكون ضحية لألمراض التي تسببها 
وأش�ارت  والجراثي�م.  البكتريي�ا 
الدراس�ات إىل أن املن�اخ وارتفاع أو 
انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، 
م�ن أهم أس�باب انتش�ار البكترييا 

والجراثيم املُّرة داخل السيارات .
لذل�ك يج�ب علين�ا أن نتعام�ل مع 
هذه األماكن امللوث�ة بحذر واهتمام 
كبريْين، وعلين�ا أن نقوم بتنظيفها 
جيداً وبش�كل دوري بواسطة مواد 
التنظي�ف الق�ادرة ع�ىل قت�ل هذه 
البكتريي�ا والجراثي�م؛ حتى نضمن 

سالمتنا الصحية. وأكدت الدراسات 
أن مقب�ض التحكم يف صوت الراديو 
أو النظ�ام الصوت�ي، يع�د البقع�ة 
األكث�ر تعرضاً للتلوث واألوس�اخ يف 
الس�يارة؛ وذلك بسبب اس�تخدامنا 
املس�تمر ل�ه م�ن جهة، وم�ن جهة 
أخرى حجمه الصغري الذي يس�مح 
بتجّم�ع امليكروب�ات الض�ارة دون 

إدراك منا.
والبقع�ة الت�ي تعترب ثان�ي األماكن 
مقب�ض  بع�د  الس�يارة  يف  تلوث�اً 
التحك�م، هي ح�زام األم�ان؛ لكثرة 
ملس�نا واس�تخدامنا ل�ه يف كل م�رة 
نقود فيها عىل الطريق، وألنه قريب 
من منطقة الصدر والتنفس. وثالث 
ه�ذه األماكن الخط�ري عىل الصحة؛ 
أزرار التحك�م يف النوافذ الكهربائية، 

وعجلة القيادة، وأسطح املقاعد.
إضاف�ة إىل ذلك، تعّد حوامل األكواب 
م�ن بني األماك�ن األكثر اتس�اخاً يف 
الس�يارات، وكذل�ك س�طح لوح�ة 
الس�ائق،  أم�ام  املوج�ود  القي�ادة 
ك�ون كل م�ا س�بق يع�د م�ن أكثر 
األش�ياء الت�ي نس�تخدمها يف أثناء 
القيادة ونلمس�ها. وم�ن املعلومات 
املث�رية والغريبة الت�ي ذكرتها هذه 
الدراسات؛ أن الس�يارات التي تنقل 
األطفال تحمل قدراً أكرب من الجراثيم 
الض�ارة بداخله�ا، إذا م�ا قارناه�ا 
بس�يارات الُع�زّاب غ�ري املتزوجني. 
أم�ا املعلومة األكث�ر غرابة؛ فهي أن 
الس�يارات الت�ي تقودها الس�يدات 
ع�ادة م�ا تكون أكث�ر اتس�اخاً من 
س�يارات الرجال، رغ�م أن االعتقاد 

الشائع هو العكس تماماً.

خل�ق الل�ه س�بحانه وتع�اىل الرج�ل 
واملرأة بش�كل مختلف كلياً يف التكوين 
ع�ىل  وأيض�اً  والبدن�ي،  الجس�ماني 
الصعيد العاطفي واملش�اعر، فحكمة 
وج�ود ه�ذه االختالف�ات الكبرية بني 
الجنس�ني هي إرادة الخال�ق أن يكمل 
الطرف�ني بعضهم�ا من حي�ث جميع 
أو  العاطفي�ة  س�واء  االحتياج�ات، 

الجنسية وحتى النفسية. 
وع�ىل صعي�د االحتياج�ات العاطفية 
هن�اك العديد م�ن األش�ياء والرغبات 
الت�ي يحتاجها كلٌّ من الرج�ل واملرأة 
لذلك س�يتيح لك التقرير التايل التعرف 
عىل أبرز، وأهم االحتياجات العاطفية 
التي يسعى إليها الرجل واملرأة، وتمثل 

أولوية بالنس�بة   للجنس�ني. 
- يف الحي�اة الزوجي�ة: هي تريد الحب 

وأنت تريد االحرتام 
بالتأكيد لن يش�عر الرجل بالس�عادة 
الك�ربى عندما تقول ل�ه زوجته بأنها 
تحبه مئات املرات خالل اليوم الواحد، 
فاملش�اعر وعىل الرغم من أهميتها ال 
تمث�ل الكثري بالنس�بة للرج�ل، ولكن 
االح�رتام والتقدي�ر هو أكثر األش�ياء 
الت�ي يبح�ث عنه�ا الرج�ل يف حياته 
الزوجي�ة م�ع رشيك�ة حيات�ه، فعىل 
سبيل املثال كلمة ش�كراً تسعده أكثر 

من كلمات الحب واملشاعر. 

أم�ا بالنس�بة للمرأة فهى ل�ن تصاب 
باملل�ل ع�ىل اإلط�الق إذا وج�ه إليه�ا 
زوجه�ا كلم�ات الحب الرقيق�ة؛ ذات 
املعاني الرومانس�ية ط�وال اليوم، بل 
عىل العك�س تماماً فأبس�ط الكلمات 
الطيب�ة كفيل�ة ب�أن تحس�ن حالتها 

املزاجي�ة 180 درج�ة، وتعمق حبك يف 
قلبها. 

- يف الجن�س: هي تبحث عن املش�اعر 
وأنت تبحث عن النتيجة! 

فيما يخص الحياة الجنسية للزوجني 
قد تتحول ممارسة الجنس إىل كابوس 

بالنس�بة إىل الزوج�ة؛ إذا ل�م يحرص 
زوجه�ا عىل قول الكث�ري من املديح يف 
حجمها أو ش�خصيتها فهذه األشياء 

أهم مفاتيح الزوجة  عىل اإلطالق.
وبالع�ودة إىل الجنس الخش�ن ال تمثل 
املداعبة الجنس�ية، أو القبالت أو حتى 

الكلم�ات الرومانس�ية أهمي�ة كبرية 
بالنس�بة للرج�ل، فعملي�ة االتص�ال 
الجنيس والش�عور بالنشوة الجنسية 
أهم احتياجات الرج�ل العاطفية عىل 

مستوى العالقات الجنسية. 
- يف البي�ت هي تبحث عن األمان وأنت 

تبحث عن السالم 
يمث�ل املن�زل بالنس�بة للم�رأة عاملها 
الخ�اص، ومملكتها الدائم�ة، فداخل 
حدود املنزل هي امللكة املس�يطرة عىل 
كل اإلم�دادات اللوجس�تية من طعام 
ورشاب، وإرشاف ع�ىل األبن�اء وطبعاً 
تلبية رغب�ات الزوج أهم مواطني تلك 
اململك�ة؛ لذل�ك ال تبخ�ل ع�ىل زوجتك 
م�ن التواج�د معها عدة س�اعات قبل 
أصدقائ�ك،  م�ع  للجل�وس  خروج�ك 
أو منحه�ا عناق�اً لطيفاً؛ تعب�رياً عن 
أم�ور  إدارة  يف  ملجهوداته�ا  تقدي�رك 
املنزل، فالشعور باألمان ال يقل أهمية 

لدى املرأة عن الشعور بالحب. 
وال يع�ّد املن�زل م�ن األماك�ن املحببة 
كث�رياً بالنس�بة للرج�ل خاص�ًة بعد 
ال�زواج، فهو لذلك إذا كان ال بد له من 
الجلوس يف املن�زل مرغماً فإنه يبحث 
ع�ن الس�الم واله�دوء، فه�و ال يري�د 
سماع الكثري من الضجة التي يحدثها 
األبناء، أو الدخول يف مناقشات زوجية 

تؤدي إىل املشاكل.
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 ت�ؤدي األتربة ودرج�ات الح�رارة املتفاوتة 
إىل الته�اب الجيوب األنفي�ة، الذي ينتج عنه 
ت�ورم والتهاب املس�احات املوج�ودة داخل 

األنف، ويؤدي ذلك إىل العديد من األعراض.
ويتس�بب ذلك يف صعوبة التنفس من األنف، 
إضاف�ة إىل أن ذلك قد يرافقه ش�عور بتورم 
املنطق�ة املحيط�ة بالعين�ني والوج�ه، وقد 

تشعر بآالم نابضة يف الوجه أو صداع.
ويحدث التهاب الجيوب األنفية الحاد بسبب 
ن�زالت الربد، وق�د تكون العالج�ات املنزلية 
هي كل م�ا تحتاجه لع�الج التهاب الجيوب 

األنفية الحاد.
ويطلق ع�ىل التهاب الجي�وب األنفية، الذي 
تزي�د مدته ألكثر م�ن 12 أس�بوعا، التهاب 

الجيوب األنفية املزمن.
والجي�وب األنفي�ة ه�ي مس�احات هوائية 
مبطن�ة بجلد حس�اس داخل األن�ف تعرف 

أيض�ا ب�”الغش�اء املخاط�ي”، ال�ذي ق�د 
أس�باب  لع�دة  ملتهب�ا  يصب�ح 
منه�ا البكتريي�ا ون�زالت ال�ربد 

والحساسية  واإلنفلونزا 
والفطريات.
ي  د ي�ؤ و

الته�اب الجيوب األنفية إىل تورم املس�احات 
املوجودة داخل األنف، ويتسبب ذلك يف تراكم 

مخاط األنف وينتج عنه صعوبة التنفس.
يف الت�ايل 6 نصائح لتجن�ب تأثري األتربة عىل 

الجيوب األنفية كما ييل:
1 - اس�تخدام محلول ملحي طبي لغس�يل 
األنف، ألنه يخفف انس�داد األنف ويساعد يف 

التخلص من اإلفرازات. 
2 - وض�ع كم�ادات دافئ�ة ع�ىل األنف 
مرت�ني يوميا، ألن ذل�ك يفيد الجيوب 

األنفية ويساعد يف تحسن حالتها.
3 - استنش�اق أبخرة زيت النعناع 
فهو يعم�ل عىل ترطيب األغش�ية 

املخاطية.
4 - تجفيف الجسم بعد االستحمام 
يس�هم يف تجن�ب زي�ادة احتقان 

األنف والرشح.
5 - تجنب درجات الحرارة املتفاوتة، 
ألن االنخف�اض واالرتف�اع يف درجات 
حرارة الج�و تزيد حدة التهاب الجيوب 

األنفية.
وتن�اول  األترب�ة  ع�ن  البع�د   -  6
الدافئ�ة،  املرشوب�ات 
التخل�ص  يف  تس�اعد 
وفتح  اإلف�رازات  م�ن 
ب  لجي�و ا

األنفية.

نصائح طبية

نصائح ملرضى اجليوب األنفية مع تقلبات اجلو

ال تقت�رص الرغب�ة بالحصول عىل 
برشة ناعمة ومتألقة عىل النساء، 
بل بات الكثري من الرجال يبحثون 
عن أفضل منتجات العناية بالبرشة 

للظهور بمظهر الئق.
وفيم�ا ييل مجموعة من الوصفات 
والنص�اح للرج�ال للحص�ول عىل 

برشة ناعمة كنجوم السينما:
1 - عصري الليمون

ع�ىل  الليم�ون  عص�ري  يحت�وي 
حامض الس�رتيك الذي يقدم فوائد 
عدي�دة للب�رشة. إضاف�ة إىل ذل�ك، 
ال يحت�وي عص�ري الليم�ون ع�ىل 
مكون�ات كيماوية وال داعي للقلق 
أثن�اء اس�تخدام عص�ري الليم�ون 

لعدم وجود آثار جانبية.
كل ما تحتاجه ه�و ليمونة واحدة 
وك�رة قطني�ة. خذ بض�ع قطرات 
م�ن عصري الليمون بواس�طة كرة 
القط�ن ثم امس�حها ع�ىل وجهك 

بشكل لطيف.
يفضل غس�ل وجهك قب�ل تطبيق 
عصري الليمون. ك�رر هذه العملية 
األس�بوع  يف  األق�ل  ع�ىل  مرت�ني 

للحصول عىل أفضل النتائج.
2 - البابايا

تقدم مجموعة واسعة من الفوائد 
لبرشتك، فالبابايا تزيل االس�مرار، 
وتقلل التجاعيد والهاالت السوداء، 
وتس�اعد عىل التخلص م�ن خاليا 
الجل�د امليت�ة، وهي فعال�ة للغاية 
يف تقلي�ل التصبغ�ات الداكن�ة عىل 
برشتك. اس�تخدم البابايا بانتظام 
ألنها تس�اعد ع�ىل تبييض برشتك 

بشكل طبيعي.
ع�ىل  للحص�ول  الباباي�ا  اطح�ن 
عجينة ناعمة وضعها عىل وجهك، 
واتركه�ا لتج�ف مدة ت�رتاوح بني 
15 إىل 20 دقيقة ثم اغس�لها باملاء 
الفاتر. استخدم هذه الطريقة عىل 
األقل مرتني يف األس�بوع للحصول 

عىل نتائج فعالة.
3 - البطاطس

للبطاطس تأث�ري كبري عىل برشتنا 
إذا اس�تخدمناها بانتظ�ام، فه�ي 
تقلل م�ن الهاالت الس�وداء وتزيل 
الس�مرة بش�كل فعال. كما تعمل 
الن�دوب  م�ن  للتخل�ص  بفعالي�ة 

العميقة.
يمكنك استخدام رشائح البطاطس 
أو عصريه�ا حس�ب رغبت�ك. خ�ذ 
البطاط�س وافركها  رشيحة م�ن 
ع�ىل املناطق املصابة. يمكنك أيًضا 

إضافة العسل أو عصري الليمون.
كرر هذه العملية م�رة واحدة عىل 
األق�ل يف األس�بوع للحص�ول عىل 

نتائج مرضية.
4 - مسحوق الكركم

يمكن إضافة مس�حوق الكركم إىل 
اللب�ن الرائب للحص�ول عىل أفضل 
مرطب طبيعي للب�رشة، فالكركم 
يعطي برشة أكثر نعومة وسالسة 
من خالل الحفاظ عىل مس�تويات 

الحموضة.
اخل�ط 2 ملعق�ة كبرية م�ن اللبن 
م�ن  كب�رية  ملعق�ة   1 و  الرائ�ب 
مسحوق الكركم، ضع الخليط عىل 
وجه�ك واتركه حت�ى يجف لبضع 
دقائ�ق، ث�م اغس�ل وجه�ك باملاء 
البارد. واستخدم هذه الوصفة مرة 

واحدة كل أسبوع.
5 - الخيار

الخيار يعمل بش�كل رائ�ع يف إزالة 
التان والتجاعيد، ويمكن أن يساعد 
يف تفتي�ح البرشة بش�كل طبيعي، 
فهو يحتوي ع�ىل حمض الكافيني 
يف  يس�اعد  ال�ذي  يس  وفيتام�ني 

التغلب عىل احمرار وتهيج الجلد.

قرش خيارة ث�م اقطعها إىل رشائح 
صغ�رية، وضع رشائ�ح رقيقة من 
الخيار عىل وجهك مدة 15 دقيقة، 
ث�م اغس�ل وجه�ك بامل�اء الفاتر. 
يس�اعد الخيار أيضاً عىل التخلص 
من الهاالت السوداء تحت العينني. 
استخدم هذه الطريقة مرة واحدة 

عىل األقل كل أسبوع.
6 - عصري الطماطم

للغاي�ة  الطماط�م فع�ال  عص�ري 
يف إعط�اء ب�رشة ناعم�ة للرجال، 
برشت�ك  ل�ون  ع�ىل  ويحاف�ظ 
الطبيع�ي ويس�اعد يف التغلب عىل 
يف  فع�ال  وه�و  الداكن�ة،  البق�ع 
تقليل الرؤوس الس�وداء واملس�ام 

املفتوحة.
خذ رشيحة من الطماطم وافركها 
 20 ع�ىل برشت�ك، واتركه�ا م�دة 
دقيقة ع�ىل األقل حت�ى تجف، ثم 
اغسل وجهك باملاء البارد. كرر هذه 

العملية ثالث مرات كل أسبوع.
7 - الليمون والُسّكر

عن�د خل�ط هذي�ن املكون�ني معاً، 
يعمالت كمق�رش للطبيعي للوجه، 
ويحت�وي الليم�ون ع�ىل حام�ض 
الس�رتيك ال�ذي يس�اعدعىل عالج 

البقع الداكنة يف البرشة.
ضع رشيحة م�ن الليمون وملعقة 
كب�رية م�ن الس�كر يف وع�اء. بعد 
ذلك وبمس�اعدة رشيح�ة ليمون، 
اف�رك الس�كر برفق ع�ىل وجهك، 
واس�تخدم ه�ذه الطريق�ة ث�الث 
م�رات يف األس�بوع للحص�ول عىل 

برشة طبيعية ناعمة. 

دائم�ا م�ا تواجه�ني مش�كلة ترتيب الغس�يل 
وكيفي�ة تنظيمه، وإذا حدث ذلك مرة فبالتأكيد 
تمل�ني من تك�راره مرة أخرى، إلي�ِك اآلن بعض 
الخ�دع الت�ي تس�اعدك يف ترتيب الغس�يل دون 

عناء، فتابعي األتي.. 
أوال 

م�ن ال�روري أن يك�ون لديِك س�الل منفردة 
لزوج�ك وألوالدك، فيمكن�ك وض�ع املالبس ذات 
األل�وان الواح�دة م�ع بعضه�ا، فيمكنك وضع 
الجينز واملناشف واألبيض معاً بالرتتيب يف سلة 
واح�دة، أو الغوامق واألس�ود مع�اً، فقط عليِك 

ترتيب األلوان فوق بعضها.
ثانيا 

إذا كان لدي�ِك أع�داد كبرية من الغس�يل، فعليِك 

أن تقوم�ي بتحدي�د س�اعات وأوق�ات محددة، 
التى تناس�بك للغس�يل، مثال يف وق�ت التنظيف 
حتى تتخلص�ني من�ه دون الش�عور باالنتظار 
و لتكس�بي الوق�ت، أو عندم�ا تقوم�ني بإعداد 

الطعام.. وهكذا. 
ثالثا 

يم�ر عليِك الوقت بعد الغس�يل وأن�ِت ال ترغبني 
يف ط�ي أو تطبيق الغس�يل، فقط علي�ِك تحديد 
وقت معني لطي وكي املالبس، وكأنك تس�ابقني 

نفسك حتى تنهني هذه املهمة. 
رابعا 

علي�ِك ق�راءة التعالي�م الخاصة بالغس�يل عىل 
كل ن�وع م�ن املالب�س ووض�ع كل م�ا يحتاج 
لطرق غس�يل معينه م�ع بعضهم البعض حتى 

تتخلصني من أكرب قدر من الغسيل. 
خامساً

ال تجعيل الغس�يل يرتاكم عليك بكم كبري، حاول 
أن تنظفيه أواُل ب�أول باإلضافة لتخصيص أيام 
مع�ني للغس�يل الثقيل أو ال�ذي يحت�اج عناية 

خاصة.

لطلة ابهى....

تدبري منزلي

وصفات للرجال للحصول على بشرة جنوم السينما

خدع لرتتيب الغسيل

بزين�ة  العربي�ة  واألطب�اق  املطب�خ  يمت�از 
األعش�اب الخراء املختلفة مثل البقدونس 
والشبت )الشمرة(، إال أن األمر يتعدى مجرد 
الش�كل الجميل، ملا لهذه األعشاب من فائدة 

صحية هائلة.
وهذا م�ا أكدته الدراس�ة الت�ي إذ وجدت أن 
تناول األعشاب الخراء يساعد عىل خفض 

خطر اإلصابة بأنواع الرسطان املختلفة.
فهذه األعش�اب تحتوي عىل م�واد كيميائية 
تعمل عىل منع األورام من التشكل والتكون، 
وبالتايل تحمي األش�خاص الذين يتناولونها 

من اإلصابة بالرسطان.
وأش�ار الباحث�ون القائم�ون عىل الدراس�ة 
ب�أن العالقة بني األعش�اب وانخفاض خطر 
اإلصاب�ة بالرسط�ان ج�اء نتيج�ة اجتم�اع 
الجزيئات املوجودة يف هذه األعشاب لتكوين 
مركب يحتوي خصائص مضادة للرسطان.

وليس هذا فحسب، بل أكد الباحثون أن تناول 
البقدونس والش�بت )الش�مرة أو الشومار( 
يع�ود بفائ�دة متع�ددة األوج�ه ع�ىل صحة 
اإلنس�ان، ملا لها من ق�درة عىل تخليص املرء 
من رائحة الف�م الكريهة وعىل تعزيز املناعة 
وتحسني الرؤية، باإلضافة إىل مساهمتها يف 

التقليل من تساقط الشعر.
وق�د تعود قدرة هذه األعش�اب عىل محاربة 
 ،glaziovianin A الرسطان إىل مادة تس�مى
وتمن�ع نمو األورام عن طريق تعطيل عملية 

انقسام الخاليا أو انتشارها.
ويأم�ل الباحثون أن يس�اعدهم هذا املركب 
عىل تطوير دواء مستقبيل يسهم يف مكافحة 
الرسط�ان، حيث من املتوق�ع أن تتوفر هذه 

منخفض�ة  بأس�عار  العي�ادات  يف  األدوي�ة 
ومعقول�ة، نظ�را لتواج�د ه�ذه األعش�اب 

بكثرة.
إال أن األمر ما ي�زال يحتاج إىل بذل املزيد من 
الجه�ود يف ه�ذا املوضوع، والقي�ام بتجارب 
مخربي�ة إضافي�ة حوله لتأكي�د صحة هذه 
االستنتاجات، ما من شانه أن يشكل محطة 

مهمة جدا يف املسرية الطبية. 

سر االعشاب..؟؟؟ 

حبوث جديدة تثبت أهمية البقدونس والشبت يف احلماية من السرطان!

كل يوم معلومة

ما األماكن األكثر اتساخاً وتلوثاً 
يف سياراتنا ؟

 املكّونات
عجني بف بايسرتي - علبة

حليب - كوبان
نشاء - 4 مالعق كبرية

سكر - ملعقتان كبريتان
ماء ورد - ملعقة صغرية

قطر جاهز - بحسب الحاجة
الوج�ه - بحس�ب  زب�دة مذّوب�ة لده�ن 

الحاجة
طريقة العمل

- أس�كبي الحليب يف قدر ث�ّم أضيفي إليه 
السكر والنش�اء وحرّكي جيداً حتى تذوب 

املكّونات بالحليب.
- ضعي الق�در عىل حرارة متوس�طة مع 

الخلط املستمر حتى يثخن املزيج.
- أضيف�ي م�اء ال�ورد وحرّكي قلي�اًل ثّم 
إرفع�ي القدر ع�ن الن�ار واتركي�ه جانباً 

ليربد.
صل�ب  س�طح  ع�ىل  العجين�ة  م�دّي   -
منث�ور بالدقيق ث�ّم قّطعيه�ا إىل مربعات 

متساوية.
- وّزعي الحش�وة بالتساوي عىل املربعات 

ولّفيها عىل شكل إصبع.
- صّف�ي القط�ع يف صينية ف�رن وادهني 

وجهها بالزبدة املذّوبة.
- أدخ�يل الصينية إىل فرن محّمى مس�بقاً 
عىل حرارة 180 درجة مئوية حتى تحمر.

- أخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رن وغّميس 
قطع زن�ود الس�ت مب�ارشًة بالقط�ر ثّم 

ضعيها يف طبق التقديم.

حلى زنود الست
املطبخ
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  كل جزء يف جس�منا يمك�ن أن يخربنا 
املزيد واملزيد عن صحتنا وش�خصيتنا. 
ف�األذن ليس�ت مج�رد أداة لالس�تماع 
وتنظم املوجات الصوتية فهي يمكن أن 
تس�اعدنا يف معرفة معلومات مختلفة 

عن صحتك .
األذن الكبرية :

االس�تقالل   ع�ى  الكب�رية  األذن  ت�دل 
واإللت�زام باألمور التي تق�وم بها . كما 
أنها تش�ري إىل أنك شخص موثوق بك .و 
أن لديك املزيد من الحيوية والنشاط عند 

القيام باألمور املختلفة .
وإذا كان�ت األذن عالية قليلة  فهذا يدل 
ع�ي أن�ك ص�ايف التفكري ولدي�ك معدل 
ذكاء مرتف�ع  وتتمتع بمارس�ة هواية 
مس�تقرة . ولدي�ك قابيلي�ة عى تحمل 

املخاطر
األذن الصغرية :

تدل األذن الصغرية بأن لديك ش�خصية 
حساس�ة عن�د التعام�ل م�ع األخرين 

.كم�ا أنك تتمتع بش�خصية حذرة عند 
التعام�ل وتعان�ي م�ن اإلنط�واء ولكن 
لدي�ك مس�توى طم�وح ع�ال  وتواجه 

العديد من التحديات يف حياتك .
األذن الحلزونية :

إذا كن�ت تمتل�ك أذن حلزوني�ة  بمعن�ى 
الحاف�ة الخارجية لألذن مدورة تدل عى 
أن�ك تتمت�ع بكمي�ة جيدة م�ن التحفيز 
الذهن�ي وتتمت�ع بقض�اء وق�ت طيب ، 
كم�ا أن لديك حم�اس قوي عن�د القيام 
ب�أي يشء ولدي�ك انفت�اح ع�ى العال�م 

الخارجي.
شكل حلمة األذن :

طويل�ة  أذن  حلم�ة  لدي�ك  كان  وإذا 
وضخم�ة فه�ذا يعن�ي بحد كب�ري أنك 
تتمت�ع بحظ جي�د يف الحياة  وكل يشء 
يأت�ي إلي�ك عندما تبذل جه�د الوصول 
إليه . وتعرف جيداً  كيف تقدر الحياة .

إذا كان لدي�ك حلم�ة أذن مفصولة عن 
جان�ب ال�رأس  تش�ري بأن لدي�ك روح 

حرة وش�خصية كريم�ة وعندما تكون 
حلمة األذن ملتصقة يف الرأس مبارشة 

تتناقض هذه الصفات .
حلمة األذن الطويلة تشري إيل أن تمتتع 
بحياة صحي�ة طويلة . وأن الش�خص 
لدي�ه العديد من املواهب ولديه ش�عور 

بالتفاهم .
حلمة األذن الس�ميكة تدل عى أن لديك 
مجموعة كبرية من األصدقاء والعالقات 

وثروة مالية جيدة .
النساء الالوتي لديهم حلمة أذن سميكة 
ي�دل ع�ي أنه�ن محظوظات كث�رياً يف 
زواجه�م وق�ادرة عى جل�ب املزيد من 

الثروة للزوج .
إذا كان�ت حلمة األذن كب�رية فهذا يدل 

عى أنك تستمتع بالحياة بشكل جيد .
األذن املدببة : 

تش�ري األذن املدببة عى أن الفرد يتمتع 
بالخي�ال والقدرة الجي�دة عى التفكري 
لدي�ك  أن  كم�ا  لحيات�ك  والتخطي�ط 

شخصية غامضة  ورسي للغاية وعادة 
ما يتس�غرق األخرين املزي�د من الوقت 

حتى يتعرفوا عي شخصيتك . 
إذا كان�ت قم�م األذن كب�رية ودائري�ة 
يعني بأنك شخص ذكي وتتمتع بدهاء 
اس�تثنائي يف مواجهة الحي�اة بطريقة 

مختلفة .
إذا كان لدي�ك أذن ب�ارزة فهي تدل عى 
أن بأن�ك ش�خص ممي�زة ول�ك القدرة 
ع�ى ج�ذب األخري�ن من حولك س�واء 

األصدقاء املقربني أو أصدقاء العمل .
تش�ري األذن امل�دورة عليىأن�ه يمكن�ك 
االعتماد عى هذا الشخص  ولديك املزيد 

من إيجابية التفكري .
أم�ا إذا كان�ت األذن مربع�ة قلي�اًل من 
الجانبني ت�دل عى أنك رسي�ع التفكري 
وقادر عي القي�ام بالعديد من املهام يف 

نفس الوقت .
األذن املس�تقيمة تعن�ي بأنك ش�خص 
ترغ�ب يف قب�ول  مس�تقل وعني�د وال 
النصيح�ة من األخرين وم�ع ذلك يميل 
هؤالء األفراد يف القدرة عى كسب املزيد 

من املال .
الجزء العلوي من األذن مائل قليالً  يدل 
عى أن لديك شخصية قوية ومسيطرة 

عى األخرين.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أبـــــــراج

مهنياً: كن هادئاً وصّحح األوضاع بأرسع ما يمكن، 
ال تضعط عى املحيطني، بل كن متعاطفاً ومتفهماً .

عاطفي�اً: بانتظارك الف�رج والفرحة والس�عادة الكربى 
عاطفياً، وتقدر سعة طاقة الرشيك عى العطاء.

صحي�اً: أضب�ط انفعاالت�ك وأعصاب�ك، وال تته�م اآلخري�ن 
بمساوئ هم بعيدون عنها.

مهنياً: تجد املس�اعدة الصادقة الت�ي كنت تبحث 
عنه�ا عن�د بع�ض األصدق�اء، ل�ذا يستحس�ن أن 

تستفيد قدر املستطاع 
عاطفي�اً: تعي�ش جواً م�ن الفوىض يختلط في�ه الحابل 
بالنابل، ويولد تش�كيكاً يف املج�ال العاطفي، حاول أن تبتعد 
عن العاصفة اليوم .صحياً: بني املحافظة عى صحة س�ليمة 

وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاخرت برسعة

مهني�اً: كن ح�ذراً يف تنقالتك، وانتبه لكل ش�اردة 
وواردة يف العم�ل، وخصوص�اً م�ن قبل أش�خاص 

دخلوا أخرياً عى خط حياتك املهنية.
عاطفي�اً: ال تفرض عى الرشيك رأي�ًا وال تجرح كربياءه، 

فهو يمر بيوم عصيب بسبب إحدى املشاكل.
صحياً: إذا أرهقت نفس�ك أكثر م�ن الالزم قد تكون العواقب 

وخيمة عليك، فانتبه.

مهني�اً: يتحدث هذا اليوم عن أحالم تتحقق أو عن 
بعض األجواء الحاملة التي تعيشها يف مجالك املهني 

والتي تتمنى أن تصبح حقيقية
عاطفياً: يغلب عليك الهدوء وتشعر باندفاع عى الرغم من 

القلق الذي يسود حياتك العاطفية
صحي�اً: تخرج من وعك�ة قوياً وس�ليماً ومع�اىف، وتخطط 

للقيام بأنشطة تعود عى الصحة بالفائدة

مهنياً: احذر الخالفات املهنية، فقد تشعر بالغربة 
وتضطر إىل مسايرة األوضاع، انسحب من الساحة 

واألضواء 
عاطفي�اً: ما رغبت به منذ مّدة يتحق�ق، فالرشيك يبدي 

رغبة يف مساعدتك لتكون حاسماً يف قرارت مصريية 
صحياً: رسعة دقات القلب لها عيارات محّددة، فإذا ش�عرت 

بأي خلل يف هذا الشأن سارع إىل طبيبك

مهني�اً: تب�دو س�عيداً باألج�واء الت�ي تحيط بك، 
وتفرح لبعض املكاسب غري املتوقّعة، كذلك تسعد 

باستقرار األجواء الواعدة.
عاطفي�اً: تب�دو تحرّكاتك وحماس�تك يف أوجه�ا، وتبدي 

استعداداً للقيام بأمور مستحيلة إلرضاء الرشيك فقط.
صحياً: ال تأخذ عى عاتقك التزام أمور كثرية قد ترهق وضعك 

الصحي وتسبب لك مشاكل.

مهني�اً: تربه�ن لآلخري�ن أّن االت�كال علي�ك كان 
صائباً، ونتائ�ج أعمالك تثمر قريباً نجاحاً وتقدماً 

عى الصعيد املهني
عاطفي�اً: تم�ارس جاذبية نادرة وتت�اح لك فرص كثرية 
للتعبري عن نفس�ك م�ن دون قيود، وتعالج املس�ائل بحنكة 
وذكاء وتفاؤل.صحياً: خفف من كسلك وتقاعسك عن القيام 

بكل ما يعود عى صحتك بالفائدة، ال تدع القطار يفوتك

مهني�اً: تتمتع الي�وم بحيوية مضاعف�ة ومميزة 
بالحركة والجّد والنشاط، وتفّكر يف القيام بمرشوع 

مهني كبري 
عاطفي�اً: مصارحة الحبي�ب لك تعي�د الطمأنينة وراحة 

البال إىل املنزل وتعزز العالقة بينكما 
صحي�اً: انتبه لكل ما يقدم لك م�ن أطعمة، وتجنب تلك التي 

تحتوي عى مواد دسمة

مهني�ا: لدي�ك طاقة كب�رية للعم�ل واإلب�داع، ما 
يجعلك تس�ري برسعة أكرب وتحت�وي األمور وتتخذ 

قرارات استثنائية.
عاطفي�اً: طاقة جّي�دة وتواطؤ م�ع الحبي�ب ابتداء من 

اليوم، وتتغلّب عى كل املصاعب التي تواجه عالقتك به.
صحياً: انتبه لصحتك، وخذ األمور بروية وهدوء وحكمة لئال 

تتعرض ألي وعكة صحية.

مهني�اً: ال تح�اول اس�تفزاز الزم�الء يف العم�ل، 
فبعضهم ق�د يكون مؤثراً يف مركز القرار، وذلك لن 

يكون يف مصلحتك
عاطفي�اً: تتمت�ع بأس�لوب إقناع يس�اعدك ع�ى إيصال 
الرسالة التي تريد إىل الرشيك، من دون أي تعقيدات وتربيرات.

صحي�اً: بادر إىل القي�ام بما يخفف من ح�دة الضغط عليك، 
لتبقى يف صحة جيدة

مهنياً: تصبح املسائل املادية من األسس واملعطيات 
الرئيسة هذا اليوم، ويكون النجاح حليفك القوي 

عاطفي�اً: يط�رأ تغي�ري مه�م يف حيات�ك العاطفي�ة، 
وتتخل�ص من بعض الضغوط الت�ي كانت تبقيك يف حالة 

من االضطراب 
صحي�اً: ال تتأف�ف من كث�رة التمارين الرياضي�ة التي عليك 

القيام بها، فهي تفيدك كثرياً

الحمل
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القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

اختبارات شخصية

حدث يف مثل 
هذا اليوم

مهني�اً: تصادف النج�اح، وتنتظ�رك أمور مهمة 
واستثنائية يف الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة

عاطفي�اً: تبدو يف أحس�ن حال وتعيش انس�جاماً مع 
الرشيك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح

صحي�اً: ال ينف�ع الن�دم بعد أن تك�ون قد تمادي�ت يف إهمال 
صحتك، وتصبح عندئذ أسري املرض واألدوية

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

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

اإليمان بها ؟
النصائح والحلول:

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

فهم ذاتيفهم ذاتي
مشاكل وحلولمشاكل وحلول سودوكـــو

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

ماذا تقول اذنك عن شخصيتك وصحتك؟

ذهبت امرأة )هجرها زوجها( اىل احد املشعوذين من السحرة لريده اليها 
وبعد تسلمه اجوره، طلب منها تهيئة ديك مطبوخ وقدر مرق ورز مقي 
بالدهن الحر عى ان يكون الرز معه اللوز والجوز ليقدمه حسب زعمه) 
عش�اء للجن( فنفذت امل�راة املطلوب منها وملا قدمته اىل الس�احر طلب 
منها االبتعاد حتى اليصيبها االذى من الجن.. ثم جلس الساحر يف مكان 

اظلم واخذ يلتهم الطعام.
من الصدف ان الزوج تصالح مع زوجته، بعد فرتة قصرية ايقنت الزوجة 
بق�درة الس�احر وانه هو الس�بب برج�وع زوجها اليه�ا!! ومن الصدف 
ان صديق�ة له�ا هجرها زوجها فقص�ت اليها حكايته�ا وارصت عليها 
بالذهاب اىل هذا الساحر...وملا قصدته طلب منها اعداد الطبخة املعهودة 

)طبخة الديج( وقبل ازاحة الغطاء عن املائده قال: مخاطبا نفسه
)ان كانت هاذي مثل ذيج خوش مركه او خوش ديج( اي ان كانت هذه 
املراة مث�ل صديقتها يف الغفلة والبالهة فما ال�ذ الطعام واملرق والديك.. 

فصار مثال.

ان چان هذي مثل ذيچ
 خوش مرگه وخوش ديچ

قصة مثل 

1868 - هن�ري أوفاري�ل يحاول اغتي�ال األمري ألفريد 
دوق ساكس كوبورغ وغوتا، دوق أدنربه.

1894 - تعبئ�ة ك�وكا كوال يف زجاج�ات وبيعها للمرة 
األوىل يف فيكس�بريغ، ميسيس�يبي، م�ن قب�ل املش�غل 

املحي صودا جوزيف بيدينهارن.
1910 - إط�الق الطراد امل�درع جيورجيوس أفريوف يف 

ليفورنو.
1912 - تشكيل حكومة مؤقتة يف الصني برئاسة صن 

يات سني.
1918 - موس�كو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت 

سانت بطرسربغ العاصمة مدة 215 عاًما.
1921 - اعتم�اد نش�يد االس�تقالل م�ن قب�ل الربملان 

الرتكي.
يش�كلون  وأذربيج�ان  وجورجي�ا  أرميني�ا   -  1922

جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية االشرتاكية.
1928 - انهيار سد القديس فرنسيس والية كاليفورنيا، 

والفيضانات الناتجة تقتل أكثر من 600 شخص.
1930 - املهاتم�ا غان�دي يق�ود مس�رية 200 مي�ل، 
واملعروف�ة باس�م مس�رية املل�ح، إىل البح�ر يف تح�د 
احت�كار  ع�ى  احتجاج�ا  الربيطاني�ة،  للمعارض�ة 

الربيطانيني للملح.
1934 - قس�طنطني بات�س والجنرال يوه�ان ليدونري 
يقومان بانقالب يف أستونيا، ويحظرون جميع األحزاب 

السياسية.
1938 - القوات األملانية تحتل النمس�ا وذلك يف بدايات 

الحرب العاملية الثانية.
1968 - استقالل جزيرة موريشيوس.

1971 - وقوع انقالب عسكري يف تركيا.
1983 - اكتش�اف ع�دة فتحات جدي�دة تحت الحائط 
الجنوبي للمسجد األقىص، ويعتقد أن املتطرفني اليهود 

قاموا بحفرها أثناء محاولتهم اقتحام املسجد.
1984 - ع�دد من أعضاء الجماع�ات الدينية اليهودية 
املتش�ددة يحاولون اقتحام مناطق مجاورة للمس�جد 
األقىص بهدف إقامة مس�توطنة دينية ومدرسة دينية 

يهودية.
1992 - جزي�رة موريش�يوس تنض�م إىل الكومونولث 

الربيطاني.
1993 - انفج�ار العدي�د من القناب�ل بمدينة مومباي 
الهندي�ة يخل�ف أكث�ر م�ن 300 قتي�ل والعدي�د م�ن 

الجرحى.
1994 - بولن�دا وهنغاريا والتش�يك ينضمون إىل حلف 

شمال األطلي.
2003 - اغتي�ال رئيس وزراء رصبيا زوران جينجيتش 

يف بلغراد.
2009 - محكمة عراقي�ة تحكم عى الصحفي منتظر 
الزيدي بالس�جن ث�الث س�نوات بتهمة إهان�ة رئيس 
دول�ة أجنبي، حيث أنه كان قد رمى فردتي حذائه عى 
الرئي�س األمريكي األس�بق ج�ورج دبليو ب�وش بآخر 

زيارة له للعراق قبل أن تنتهي فرتته الرئاسية.
2016 - حكومة الوفاق الوطن�ي الليبية تبدأ عملها يف 

تونس العاصمة برئاسة فايز الرساج.
م طائ�رة الرحلة 211 يو إس بنغال أثناء  2018 - تحطُّ
ُهُبوطها يف مطار تريبوڤان الدويل يف كاتماندو مما أدَّى 

لِمقتل 51 راكًبا وجرح 20 آخرين.

عى رموشك كحل ، من حزن ودموع
او عى وركة خريفي افراح ندّيت

ياعني التشيلك يا شمس آب
اشيلّنك جمر لو الك صدّيت

فداك الراح كله ، او انذر الجاي
او عمت عينه اليكلك يوم ضحّيت

يا آخر مالذ ابشحة الطيب
او بيت انته او فداك ايروح كل بيت

------
ال  تحچي بعنف من تنصح الناس

آبدي بعيب نفسك يلّ�ه تتكلم
الگدامك برش مو كومة آحجار
لذلك من تجرحه تشوفه يتألم

آبدي بكلمة طيبه ورّق�ة واحساس
حتى يحب حديثك ومّن�ه يتعلم .
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

كبير  فيزسيكي،  أليكيس  قيال، 
مهنديس رشكية »البييت الحديث« 
الحديثية  املنيازل  الطليب عيى  إن 
قيد ازداد بشيكل كبير منيذ بداية 
انتشيار فيروس كورونيا التاجيي 
وأكيد  العاليم.  دول  مختليف  يف 
فيزسيكي أن الطليب عيى املنيازل 
الحديثية يف املايض كان قليال، حيث 
أن الييء الوحيد امللفيت للعمالء، 
التصمييم املعمياري الحديث،  كان 
ولكين بعيد تفي فيروس كورونا 
التاجيي يف مناطق عيدة من العالم، 
زاد الطلب بشيكل ملفت، إلمكانية 
البييوت عيى تأمين جيو صحيي 
منعزل عن الوسط الخارجي بشكل 
تام. وقال فيزسيكي: »بعد انتشيار 
فيروس كورونيا، بحثنيا يف سيبل 

إيجاد آليات للوقاية منه، وبطريقة 
الحديثية  التقنييات  لدمجهيا ميع 
املوجيودة يف املنيازل التيي نقدمها، 
وتوصلنيا ألعيى درجيات الحماية 
مين فيروس كورونيا التاجي، عن 
طريق تعقيم األشيخاص القادمن 
بالسييارات فورا عنيد وصولهم إىل 
املرآب، كما يوجد أجهزة مخصصة 
لفحص األشخاص قبل دخولهم إىل 
املنزل«. وأكد فيزسيكي أن الرشكة 
تقوم بتصميم املنازل بشكل فردي، 
حسيب رغبة العميل، فاملهندسون 
بالجانيب  يهتميون  املختصيون 
يهتيم  بينميا  للمنيزل،  املعمياري 
أخصائيو األمراض واألوبئة بتأمن 
الخدميات الوقائيية التيي يطلبهيا 

العميل يف املنزل.

شرب املاء كل 10 دقائق .
وصفة بسيطة وناجعة لتاليف االصابة بفايروس كورونا .

دخول الفايروس اىل الفم، اليعين االصابة االكيدة باملرض، 
ــتمرار، ألن  ــل عدم ترك البلعوم جافاً وترطيبه باس االفض
ذلك سيؤدي اىل إزاحة الفايروس اىل املعدة والقضاء عليه 

بواسطة االمحاض اليت تفرزها.

البارحة جربت اخبز خبز، بس الظاهر اني مو ربة بيت معّدلة 
وجه مع دموع السعادة طاهي.

ــعيب جديد،  ــي االجيابي باملوضوع انه تعلمت مثل ش لكن الش
»انطي اخلبز خلبازه«.

أعلنت الفنانة العراقية، آالء حسين، 
خضوعها لعملية جراحية مستعجلة 
سيتجرى يف بغيداد، الجمعة، بسيبب 
شيكوك بوجود ورم نيادر يف القفص 
يف  حسين،  آالء  وقاليت   . الصيدري 
ترصييح خصيت بيه وكالية األنبياء 
العراقية “واع” : إنها ستجري عملية 
جراحية مسيتعجلة، يوم الجمعة، يف 
مستشيفى البشيارة األهيي ببغداد، 
وذليك السيتئصال ورم نيادر يف أحيد 
أضيالع القفص الصيدري ،وهو نوع 
نادر جداً مين األورام . وأشيارت آالء 
إىل أنيه فيور عودتهيا مين العاصمة 
الربيطانيية لنيدن قبيل أربعية أيام، 

شيعرت بأليم يف أحد أضيالع القفص 
الصدري، ما جعلها تجري فحصوات 
مختربية وأشيعة رنن بإرشاف كادر 
طبي ببغيداد، وتيم تشيخيص حالة 
وجود ورم ويجب استئصاله بالرسعة 
املمكنية، حيث تم تحديد يوم الجمعة 
لذليك. واختتميت آالء حديثها بالقول 
إنها ال تشيعر بالرهبية والخوف من 
هذا األمر، كونهيا مؤمنة بأن الله عز 
وجل سييكون إىل جانبهيا يف محنتها 
املرضيية هذه، فضياًل عين ارتياحها 
الكبر إلرشاف جراح كبر وماهر عى 

هذه العملية .

شاركت الفنانة اللبنانية، داليدا خليل، 
يف حميالت التوعية يف إطار الوقاية من 
فروس كورونا عى طريقتها من خالل 
فيدييو نرشته عرب حسيابها عى “تيك 
توك”. وظهيرت داليدا خليل يف الفيديو 
وهي تقوم بغسل يديها وتغني »غسل 
وجهيك يا قمير بالصابونية والحجر« 

للفنانية ريمي بنيديل مسيتبدلة كلمة 
)وجهيك( بي )اييدك(.  وعلقيت داليدا 
خلييل عيى الفيدييو كاتبية: »حبييت 
شيارك بحملة مكافحية الكورونا عى 
طريقتيي … الله يبعيد عنكم كل األذى 
وما تنسوا تحموا حالكم بغسل اليدين 

ملدة ٢٠ ثانية عالقليلة«.

 
                 

أغلقوا األبواب بوجه 
الشائعات

ليس أخطر من رياح الفتنة إذا هبت عى مجتمع يعيش يف حالة 
من التجاذبات السياسية ويسعى اىل إحالل االمن واالمان، ففي 
زمن الشيّدة يحليو للبعض إطالق الشيائعة املغرضية التي من 
شيأنها بث الخوف يف نفوس اآلخرين من خالل تهويل األحداث، 
وتكبر املشياهد للتأثر يف اتجاهات الناس، وخلق األكاذيب من 

أجل التالعب بمشاعر الفقراء وزيادة الشحن العاطفي لديهم.
الدعاية السياسية املغرضة ربما تنتعش بن دولة وأخرى ضمن 
دائيرة اليرصاع بينهما ، وهي تهدف إىل خليق قناعات يتمخض 
عنهيا سيلوك قد يؤثر تأثيرا بالغيا يف انتصار هيذه الدولة عى 

حساب خسارة الدولة األخرى.
العيراق اليوم يمير يف أزمة ، وعبور األزمية ومعالجتها يكمن يف 
التصيدي لكل الدعايات السيوداء التي من شيأنها اإلسياءة إىل 
العيراق وأهل العراق، ومما زاد يف عمق األزمة انتشيار فايروس 
كورونيا وما يتمخض عنه من ويالت، وما يحصل من تجاذبات 
سياسيية حيادة ينبغيي التعاميل معها بلغية العقيل واملنطق، 
واالبتعاد عن طريق الشيائعات التيي تعتمد أحيانا عى التطرف 
واملبالغية يف تصوير ميا يدور، وعى تضخييم الوقائع بعيدا عن 
حقيقة ما يجري، وهذا النوع من الدعاية السياسيية ال ينترش 
إال بوسييلة إعالميية، واإلعيالم الوطنيي هو اليذي يعتمد عى 
العقالنيية، ويضع مصلحة العراق وشيعبه فيوق كل املصالح 

الضيقة األخرى.
إّن املصلحية الوطنية العليا تحتم عى الجميع االبتعاد عن لغة 
االسيتفزاز، والوقوف بوجيه الدعاية الالعقالنيية التي تهدف 
إىل إشياعة الفتنة بن مكونات الشيعب الواحد، وعدم نرش ما 
يرعب الناس ويزيد من مخاوفهم بسبب انتشار املرض نتيجة 
فاييروس كورونيا الذي ألحق الخراب واليرر يف كل دولة من 
دول العاليم، ومين لم يسيتطع أن يقول خرا للنياس عليه أن 
يتحصين بالصمت ، فالسيكوت أفضل من اليكالم الذي يدفع 
املوقف إىل سياحات التناحر واالقتتال، واىل تشتيت املجتمع إىل 
فرق متناحرة، وإرباك اليرأي العام من أجل أن تكون الفوىض 
سيدة الحياة ، وتكون الخسارة من حصة الجميع، و)رحم الله 
عبداً قال خراً فغنم ، أو صمت فسلم(. أمام ما يحدث يف عراقنا 
الييوم يسيتوجب التمسيك بمبادئ الوطين، وثوابيت الوطنية 
وعدم ترويج الشيائعات السيوداء، وحث الجميع عى التمسك 
بالتوجيهات واالرشادات الصادرة من وزارة الصحة أو الدوائر 
املعنيية، وال يتحقق هذا الهيدف النبيل إال باملزييد من التالحم 

ف والتعياون بين جمييع مكوناتيه، وعى  ختيال ا
وصورهيا،  وألوانهيا  أشيكالها 

عندهيا سيتكون األزمات قد 
والسيحب  اندحيرت، 

السوداء قد انقشعت، 
والخوف قد هرب من 
فجرا  وان  النفيوس، 
جدييدا قائميا عيى 
العيدل واإلنصاف قد 

انزليق مين رحم 
يبرش  األحيداث 
حيرة  بحيياة 
كريمية يتنعيم 

بها الجميع.
إىل اللقاء...

ألغت املغنية، مايي سيايروس، رحلتها إىل 
أسيراليا، حييث كان من املقيرر أن ُتحيي 
حفياًل موسييقياً دعمياً للمترريين من 
الحرائيق، فيما تيم إلغاء حفيي مادونا يف 
باريس بعدما حظرت السلطات الفرنسية 
التجمعيات الكبرة. كما أجلت فرقة »برل 
جيام« جولتهيا يف الواليات املتحيدة وكندا. 
واملسؤول عن كل ذلك هو انتشار الفروس 
»كورونا«! هذا وترّجح التقارير أيضاً تأجيل 
lCoache )مهرجان كوتشيال املوسييقي 
إىل  كاليفورنييا  يف   )la music festival
شيهر أكتوبر يف الخريف املقبل بعدما كان 
 Rage مقرراً إطالقه يف شيهر أبريل بعنوان

Against the Machine و Travis Scott و 
Frank Ocean. علمياً أنه أكثر املهرجانات 
األمركيية.  املتحيدة  الوالييات  يف  شيهرًة 
وعيرّبت »سيايروس« عين خيبتهيا مين 
الظروف القاهرة التي منعتها من السيفر 
إىل ملبيورن لُتحيي الحفل الخري بناًء عى 
نصيحية من السيلطات »لتقلييل املخاطر 
الصحيية املحتملية«. وخاطبيت الجمهور 
االسيرايل بتغريدتها كاتبة: »أشعر بخيبة 
أمل كبرة لعدم وجودي بينكم، لكن عي أن 
أفعل ما هو صواب ألجل صحتي وسيالمة 
فرقتيي وطاقميي«. وكان مين املتوقع أن 
تكون آخر عيروض مغنية البيوب العاملية 

 Madame مادونيا يف جولة ألبومهيا
X يف باحية Grand Rex التي تتسيع 
ليي 2800 شيخًصا يف بارييس يومي 
الثالثياء واألربعياء، لكين السيلطات 
الفرنسية اسيتبقت موعدهما بحظر 
التجمعيات ألكثر من 1000 شيخص 
يوم األحد. ميا يعني حكماً إلغاء آخر 
حفلن من جولتهيا. الجدير ذكره أن 
الحيياة اليومية يف أمركا تيزداد تأثراً 
مع مخاطر انتشيار الفيروس، حيث 
ألغييت حفالت ومؤتميرات، وأصدرت 
العديد مين الجامعات تعليمات لبقاء 

طالبها يف املنزل.

نرش الفنان املرصي، عمرو سيعد، 
صورة جدييدة له برفقية الفنانة، 
سيارة  واملنتجية،  عبيده،  فيفيي 
الطبياخ، وذليك عيرب حسيابه عى 
انستغرام وبحسيب »نورت« ظهر 
عمرو سيعد وفيفي عبده وسيارة 

الطبياخ يف الصورة وهيم يضعون 
الكمامة عى وجوههم، وعلق كاتبا: 
»الحفلة التنكورونا«. يذكر ان عددا 
كبرا مين الفنانن ظهروا يف الفرة 
االخيرة بالكمامية، وذليك للوقاية 

من فروس كورونا املستجد.

عمرو سعد وفيفي عبده بالكمامة

داليدا خليل تغني »غسل إيدك يا قمر«

كشيف املمثلة الكويتي، عبد الله 
بوشيهري، عين مفاجيأة تتعلق 
بفيروس كورونيا، وذليك تزامناً 
الحجير  يف  حاليياً  تواجيده  ميع 
الصحي بعيد زيارته إليران خالل 
الفيرة األخيرة والتيي أتيت مع 
إنتشيار الفيروس بشيكل كبر 
هنياك. ونيرش بوشيهري مقطع 
فيديو عرب صفحته الخاصة عى 
أحد مواقيع التواصل اإلجتماعي، 
قيال فييه ان أحيداث مسلسيله 
»الخطاييا العيرش« كان قيد تنبأ 
بفيروس كورونا املنتيرش حاليا 
العربيية والعاملية.  البليدان  بين 
ورسد بوشهري تفاصيل املسلسل 
اليذي لعيب بطولته قبيل عامن، 

إىل جانيب املمثيل السيعودي عبد 
املحسين النمير، واملمثلية هيفاء 
حسين، وقال إن هناك مشياهد 
يف املسلسل تتشيابه مع ما حدث 
يف مدينة مييالن اإليطالية عندما 
تم الحجر الصحيي عليها حاليا. 
وأضاف:«ايل يضحك باملوضوع ملا 
كان املسلسل قبل سنتن ينعرض 
وايد ناس يدشيون عي السوشال 
ميديا أو ربعي يقوليون عبد الله 
شدعوا رايح مدينه فيها فروس 
ال يبه تكلميوا عن الواقع هذا مو 
واقعي املسلسل كله كذب وخيال 
ودي ايل كانيوا يتكلميون الحين 
اطلعهم اقلهيم ان نفس االحداث 

تصر«.

يسيتمر مسلسيل »رس« مين إنتاج 
»ميديا هياوس بيكترشز« للمنتجن 
سيامح مجدي ونهلة زيدان، بنجاح 
واسيع منيذ بدء عرضه عى شاشية 
التشيويق يف  MBC4، ميع تصاعيد 
وانكشياف  وتصاعدهيا،  األحيداث 
أرسار كثيرة خالل الحلقات املاضية 
ميع نشيوء أرسار جدييدة يف قصية 

مؤيد النابليس.. علماً أن »رس« دخل 
قائمة الوسيوم األكثر تداوالً )تريند( 
عى موقع »توير«، وتصدرها يف عدد 
من الدول العربية منذ حلقاته األوىل، 
إضافية إىل دخوليه الئحية األعميال 
األكثر مشاهدة وشيهرة عى منصة 
»شياهد« اإللكرونية. وتدور أحداث 
»رس« حول اختفاء رجل أعمال ذائع 

الصييت يف ظيروف يلّفهيا الغموض 
خالفيات  عين  تكشيف  والتعقييد، 
داخيل األرسة من جهية وبينه وبن 
منافسيه، راسمة عالمات استفهام 
كثيرة ضمن دراما مشيوّقة عربية. 
 ،MBC4 وُيعرض مسلسل »رس« عى
من األحد إىل الخميس يف تمام الساعة 

07:00 مساًء بتوقيت غرينتش.

نبييل  الكويتيي،  الفنيان  يطليق 
شعيل، ألبومه الجديد يف منتصف 
آذار الحايل من انتاج رشكة روتانا، 
اغنيىية  االلبيوم  يتضمين  فيميا 
»ندميان« للعراقيين قيص عيىس 
وعي صابر. نبيل قيال إن ألبومه 
الجديد سيوف يرى النور يوم 15 
مارس الجياري، وهو مين إنتاج 
وتوزييع رشكة روتانيا، ويضم 5 
أغنيات، منها »كبر الفن وجازيل 
وندميان وحوبية«، الفتيا اىل أنيه 
يتعياون يف األلبوم ميع مجموعة 
ممييزة مين األسيماء. وقيال انه 
يسيعى اىل ارضاء جميع االذواق، 

وتمنيى أن ينيال املجهيود اليذي 
ُبيذل يف األلبوم تقديير الجمهور، 
وقد طرح نبييل الربومو الدعائي 
لأللبيوم، اليذي تضمين مقطعياً 
مين أغنية »ندميان«، من كلمات 
العيراق قييص عييىس،  الشياعر 
وألحيان العراق ايضيا عي صابر، 

وهي تنتمي اىل اللون العراقي، 
وحقق الربومو اصداء كبرة 

بين جمهيور نبييل، ومين 
املتوقع ان يطيرح األلبوم 
ايضا عرب »ديييزر« وهي 
منصية إلكرونيية تقدم 
خدمية بيث املوسييقى، 

للمسيتخدمن  وتتيح 
االستماع إىل املوسيقى 

إنتياج  رشكات  مين 
موسيقية.

منازل حديثة مجهزة للحماية من 
فيروس »كورونا«

عبد الله بوشهري يكشف مفاجأة 
من مكان حجره الصحي 

»كورونا« يلغي حفل مايلي سايروس الخيري في أستراليا

قريبا.. األغنية العراقية تقتحم ألبوم نبيل 
شعيل الجديد

»سر« يستمر في 
التشويق ويتصدر 

نسبة المشاهدة

آالء حسين تجري عملية جراحية مستعجلة بسبب ورم نادر

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً 7 
لعدوى كورونا

l1 اكتب عى الكمبيوتر: استخدم »كرة ضغط« لتبعد يدك عن وجهك.
l٢ املكياج او واقي الشيمس او املرطبات أو الغسيول  املعطير يقلل من تفكرك يف 

»مسح الوجه«. 
- اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول »رائحته« تذكرك بعدم »مسح الوجه«.

l3 استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العن.
l4 استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .

l5 اسيتخدم تطبيقا ذكيا او منبها، يذكرك كل 15 دقيقة برورة أال تمسيح عى 
وجهك .

l6 لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
l7 اشياء تجنبك املسح :

- التسيتخدم طيالء االظافر - اسيتخدم قطرة العن - اسيتخدم مرطبيا للبرشة - 
استخدم اداة لضم الشعر.

معلومة طبية

األمريكيية  »أبيل«  رشكية  أعلنيت 
إجراءات جدييدة نرشتها عرب موقعها 
اإللكرونيي، يف ظيل تفيي فيروس 
كورونيا حيول العاليم وتأثيره عيى 
حيياة البيرش. وتتمحيور اإلجيراءات 
منتجاتهيا،  تنظييف  كيفيية  حيول 
ورغيم أنهيا كانت سيابقا ضيد فكرة 
اسيتخدام منادييل التطهير املنزليية 
لتنظييف هواتيف آيفيون وغيره من 
منتجاتها امليزودة بشاشية زجاجية، 
إال أن ذليك تغر اآلن . وحذرت الرشكة 
عمالءهيا وأصحياب املتاجر، الشيهر 
املايض، من أن إمدادات هواتف آيفون 
والعائيدات سيتتأثر بسيبب فيروس 
كورونيا، كميا اقرح تقريير أنه حتى 
الخدميات واإلصالحات قيد تتأثر. ولم 
تقبيل الرشكية سيابقا اسيتخدام أي 
ميادة كيميائية عى اإلطيالق لتنظيف 
املحتميل  التغير  بسيبب  منتجاتهيا، 

للطيالء الطيارد للزيوت، وهيو طبقة 
واقيية تسيتخدم عيى األجهيزة التي 
تعميل باللميس، مثل هواتيف آيفون، 
و«حواسييب آيبياد« لتجنيب بصمات 
األصابيع واللطخيات. وقاليت »أبل«: 
الخارجية  »يمكنيك مسيح األسيطح 
لجهاز آيفون برفق باستخدام مناديل 
مشيبعة بنسيبة 70 يف املئية بكحيول 
عيى  تحتيوي  مطهيرة  منادييل  أو 
كلوروكيس »Clorox««. وأضافت: »ال 
يجوز استخدام مواد التبييض، ويجب 
تجنب وصول الرطوبة إىل أية فتحة، أو 
غمر جهاز آيفون يف أي مواد تنظيف«. 
وأصبح من املسيموح اآلن اسيتخدام 
مثيل هيذه املنادييل ملسيح األسيطح 
الصلبية، التيي ال تسيمح للسيائل أو 
الهواء باملرور من خاللها، ملنتج »أبل« 
بلطف، مثل الشاشة أو لوحة املفاتيح 

أو األسطح الخارجية األخرى.

طالبت منظمة الصحة العاملية الدول 
التيي انتيرش بهيا فيروس كورونا 
املسيتجد، بتعليق الدراسية وجميع 
الفعاليات الجماهرية، ملنع انتشيار 
امليرض. وجاء قيرار الصحة العاملية 
يف أعقاب إعالنها أن فروس كورونا 
سييتم التعامل معه الفيرة املقبلة، 
عيى أنه وبياء عامليي، بعد تفشييه 
بأكثير مين 100 دول حيول العالم . 
ولكن هل جميع الدول التي ظهر بها 
املرض يتعن عليها تعليق الدراسية، 
أم هيذا األمير ينطبيق عيى مناطق 
بعينها؟ ويف السيطور اآلتية، يجيب 
»الكونسيلتو« عى السيؤال السابق، 
وفًقا للدكتورة داليا سمهوري، مدير 
برنامج االستعداد للطوارئ واللوائح 
املكتيب  ومديير  الدوليية  الصحيية 
اإلقليميي لليرشق املتوسيط ملنظمة 
الصحية العامليية. أكيدت الدكتيورة 
داليا سمهوري أن هناك 3 تصنيفات 

النتقال فروس كورونا بن الدول:
- الدول التي لم تسيجل أية إصابات 

بالفروس.

- اليدول التيي تيم تسيجيل حاالت 
عدوى بها، ولكنها مرتبطة بمناطق 

معينة داخلها.
- اليدول التي سيجلت إصابات عدة 

بالفروس يف معظم مدنها.
وقالت سيمهوري إن هناك إجراءات 
محددة يتم اتخاذهيا والتوصية بها 
خيالل االنتقال بن مرحلية وأخرى، 
مثيل إيقياف األنشيطة والتجمعات 
مين  وغرهيا  الدراسية  وتعلييق 
أضافيت  األخرى.كميا  اإلجيراءات 
أنيه يجيب عيى كل دولية أن تقيوم 
بتقيييم املخاطير جييًدا، وهيو أمر 
يأخذ أكثر من عاميل بعن االعتبار، 
لييس فقط عدد اإلصابيات التي يتم 
تسيجيلها، ورسعة انتقيال العدوى 
بين الجمهيور، وإنما قيدرة النظام 
الصحيي يف التعاميل ميع الحياالت 
املختلفية. متابعيًة: »فيإذا أصبحت 
هنياك خطورة أو خوف مين انتقال 
العدوى، يجب اتخاذ تدابر احرازية، 
مثل إغالق املدارس وتعليق األنشطة 

الجماهرية فوًرا«.

)أبل( تتخذ إجراءات جديدة تتضمن 
تنظيف وتعقيم هواتفها

»الصحة العالمية« تحدد شروط تعليق 
الدراسة في مناطق تفشي كورونا

أمحد اجلنديل

مطر ساخن


