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بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر مطلـع بأن وزير الخارجية، 
فؤاد حسني، سيزور ايران، اليوم األربعاء، 
يف زيـارة رسـمية.وقال املصـدر : إن ” 
وزير الخارجية سيجري، اليوم االربعاء، 
زيارة رسـمية اىل طهران يلتقي خاللها 
عددا من املسؤولني االيرانيني لبحث عدد 
من القضايا االمنية واالقتصادية“.وهذه 
ثانـي زيارة لوزير الخاجيـة العراقي إىل 
أيلول/سـبتمرب املـايض،  طهران.ففـي 
زار وزير الخارجية فؤاد حسـني طهران 
حامـال معه رسـالة شـفوية من رئيس 
الوزراء مصطفـى الكاظمي إىل الرئيس 
اإليراني حسـن روحاني حـول تطورات 
املنطقة.والتقى، آنذاك، مستشـار األمن 

القومي اإليراني عيل شـمخاني، ورئيس 
الربملـان اإليرانـي محمد باقـر قاليباف، 

ونظريه االيراني محمد جواد ظريف.

بغداد/ الزوراء:
أرجعـت مديريـة اعـالم املـرور العامـة 
اسـباب االختناقـات املروريـة اىل فتـح 
اسـترياد انواع العجالت بشكل عشوائي، 
مـا رفـع عددهـا اىل اكثـر مـن مليوني 
مركبة حاليـا، فضال عن دخول مركبات 
بأعداد كبرية من إقليم كردسـتان.وقال 
مدير االعالم والعالقات يف املديرية، حيدر 
الغراوي، يف حديث صحفي: إن ”املديرية 
وضعت خطة لتسـقيط بعض املركبات، 
وبتوجيـه مـن رئيـس الوزراء“.واضاف 

الغراوي: ”عملت امانة بغداد بالتنسـيق 
مع قيادة عمليات بغداد واملرور، عىل فتح 
بعض الشـوارع املغلقة، كساحة الوثبة 
واخـرى كانـت مغلقة يف جانبـي الكرخ 
والرصافـة لـدواع امنية“.وطالب بعض 
الـوزارات واملؤسسـات بـ“العمل بنظام 
التفـاوت يف دوام موظفيهـا الـذي وافق 
عليـه رئيس الـوزراء، كمـا انها اصدرت 
بيانـا بمنـع دخـول مركبـات االحمـال 
الثقيلة اىل االحياء السـكنية بني العارشة 

مساء وحتى السادسة صباحا“.

متابعة/ الزوراء:
ارتفعـت أسـعار النفط نحـو %1، بعد 
أن أظهـر كبـار منتجـي الخـام أنهـم 
يكبحـون اإلمدادات بمـا يتماىش تقريبا 
مـع التزاماتهـم، لتتواصل املكاسـب يف 
سوق أربكها ضعف الطلب خالل جائحة 
فريوس كورونا، إذ بلغ خام برنت 56.83 

دوالرا للربميل.صعد خام برنت 48 سنتا 
بمـا يعـادل 0.9 باملئـة إىل 56.83 دوالرا 
للربميـل، يف مكاسـب لليـوم الثالث عىل 
التوايل.. وارتفع سـعر الخـام األمريكي 
52 سنتا أو واحدا باملئة إىل 54.07 دوالرا 
للربميـل. كان كال العقديـن ارتفع أكثر 

من اثنني باملئة يف الجلسة السابقة.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلـن نـادي ريـال مدريـد االسـباني 
برييـز،  فلورنتينـو  رئيسـه،  إصابـة 
بعـد  املسـتجد،  كورونـا  بفـريوس 
مسـحة طبيـة خضـع لها. جـاء هذا 
يف بيـان رسـمي أصدره النـادي، وأكد 
من خاللـه أن رئيس امللكـي ال يعاني 
أي أعـراض يف الوقـت الحايل.النـادي 

كتـب يف بيانه: ”ريال مدريـد يعلن أن 
الرئيس فلورنتينو برييز ظهرت نتيجة 
فحصه الخاص بفريوس كورونا، وقد 
جـاءت إيجابية“.وأضـاف البيـان أنه 
”تـم التعرف عىل إصابة الرئيس خالل 
الفحوصـات الدورية التي تتم، بالرغم 
مـن ذلـك، فهـو ال يظهـر أي أعراض 

خاصة باملرض“.

جنيف/ متابعة الزوراء:
فشـل أعضاء ملتقى الحوار السـيايس 
الليبي، امس الثالثـاء، يف مدينة جنيف 
بالتصويت عىل مناصب  السـويرسية، 
املجلـس الرئـايس، وسـط اعرتاضـات 
قانونيـة تطالـب بعـدم التصويـت إال 
بعد اسـتقالة املرشـحني مـن متقلدي 
املناصب السيادية الحالية.وقد فشل أي 
مرشح لعضوية املجلس الرئايس الليبي 

يف اجتياز املرحلـة األوىل من التصويت، 
وبالتايل عىل البعثة األممية اآلن االتجاه 
للمرحلة الثانية، وهي مرحلة القوائم.. 
وقد حـل رئيس الربملـان الليبـي حالياً 
بـني  األوىل  املرتبـة  يف  صالـح  عقيلـة 
املرشـحني، لكنه لم ينجـح يف الحصول 
عـىل نسـبة %70 املطلوبـة للفوز.أما 
يف مجمـع الجنـوب فـكان األول بـني 
املرشـحني عبداملجيد سيف النرص، ويف 

مجمـع الغرب خالد املرشي، بينما كان 
عقيلـة صالح ضمن مجمع الرشق.ويف 
املرحلة القادمة ”جولة القوائم“، يقدم 
كل املرشحني قوائم من 4 أسماء لشغل 
مناصب رئيس املجلس الرئايس ونائبيه 
ورئيـس الحكومة، ويتم التصويت عىل 
القوائـم من قبل الــ75 عضوا بملتقى 
الحوار، والقائمة التي تحصل عىل أعىل 
نتيجـة تفوز.ويتنافـس عـىل منصـب 

رئيـس املجلـس الرئـايس ونائبيه، 25 
مرشحا من األقاليم الليبية الثالثة، من 
بينهم شـخصيات سياسية وعسكرية 
ترشـحها  يواجـه  وازنـة،  وقضائيـة 
معارضة مـن داخل اللجنـة القانونية 
بملتقى الحوار السـيايس، التي رفضت 
بدء عملية التصويت إال بعد استقالتهم 
مـا  وهـو  الحاليـة،  مناصبهـم  مـن 
يهـدد بعرقلـة جلسـة اليوم.ومن بني 

الشخصيات املرشـحة لرئاسة املجلس 
الرئايس، والتي اعترب ترشـحها مخالفا 
للقوانـني املعمول بها يف البـالد، رئيس 
الربملان عقيلـة صالح، ورئيس املجلس 
األعـىل للدولـة خالـد املـرشي، وكبـري 
القضـاة الليبيني محمد الحـايف، وقائد 
الغربيـة بحكومة  العسـكرية  املنطقة 
الوفاق أسـامة الجويـيل، ووزير الدفاع 

صالح الدين النمروش.

بغداد/ الزوراء:
وافـق مجلـس الـوزراء، امـس الثالثـاء، عـىل 
مسـاعدة الشـعب اللبناني من خـالل بيع مادة 
زيت الوقود بواقع (٥٠٠) الف طن سنويا بسعر 
النـرشة، وفيما وجـه جميع مؤسسـات الدولة 
بتسـهيل عمل مفوضية االنتخابات، خّول وزارة 

الصحـة رصف رواتـب االطبـاء املعينـني يف عام 
٢٠٢٠.وذكـر بيان ملكتـب رئيس الـوزراء تلقته 
«الزوراء»: ان رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، ترأس جلسـة اعتيادية جرى خاللها 
بحث جملة من القضايا ومسـتجدات االحداث يف 
البالد، حيث جرت مناقشـة االستعدادات الالزمة 

إلجـراء االنتخابات يف شـهر ترشين االول املقبل، 
وضمان نجاحها.ووّجه رئيـس مجلس الوزراء، 
يف هذا الصدد، جميع الوزارات ومؤسسات الدولة 
بتسـهيل عمـل مفوضيـة االنتخابـات وتقديـم 
املسـاعدة إلنجـاز عملها.واشـار البيـان اىل ان 
الجلسـة تخللت مناقشة مسـتجدات عمل لجنة 

تعزيز اإلجراءات الحكوميـة، يف مجاالت الوقاية 
والسـيطرة الصحيـة والتوعيـة، بشـأن جائحة 
كورونـا، وقـدم وزيـر الصحـة والبيئـة تقريرا 
مفصـال عـن اجـراءات وجهـود وزارة الصحـة 
ملواجهة الجائحة، وتوعية املواطنني بخطورتها.

الزوراء / يوسف سلمان:
ترتقب االوسـاط النيابيـة تحديد موعد 
جلسـة التصويت عىل مسودة مرشوع 
قانون املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢١، 
املاليـــــة  اللجنـــــة  فيما واصلت 

عقد اجتماعها الـ(٣٧) لتسـتأنف فيه 
مناقشـاتها بشـأن مسـودة مـرشوع 
قانـون املوازنة العامـة االتحادية لعام 
٢٠٢١ .وقـررت اللجنة املاليـة النيابية 
اسـتضافة مسـؤويل وزارة التخطيـط 

ملناقشـة بعض املواد يف مسودة قانون 
املوازنـة العامـة، والتباحـث بشـأنها 
قبل اتخـاذ قرار نهائي عنهـا .باملقابل 
توقعت لجنـة مراقبة تنفيـذ الربنامج 
االسـرتاتيجي  والتخطيـط  الحكومـي 

النـواب  ان يصـوت مجلـس  النيابيـة 
عىل مسـودة مـرشوع قانـون املوازنة 
غضـون  يف   ٢٠٢١ االتحاديـة  العامـة 
االسـبوع الحايل .وقال رئيـس اللجنة، 
النائب حازم الخالدي، لـ»الزوراء»: ان 

«صياغة التعديالت النهائية يف مرشوع 
قانـون املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢١ 
لم تحسم حتى اآلن، وهناك نقاش حاد 

يتعلق بعدة ملفات.
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مقديشو / متابعة الزوراء:
سـقطت 10 قذائف هاون عىل األقل يف مدينة طوسـمريب، عاصمة 
واليـة غلمدغ الصوماليـة، تفجر بعضها يف محيـط مقر التقى فيه 
رئيـس الدولـة، محمد عبـد الله فرماجـو مع مسـؤولني محليني، 
وفقـا لوسـائل إعالم.وأفـاد موقع ”صومـايل غارديـان“ اإلخباري 
بأن الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسـني روبيل ورؤسـاء 
بعـض الواليات اإلقليمية وصلوا إىل طوسـمريب إلجـراء محادثات 
حول خالفات انتخابية، وبعد سـاعات من وصولهم تعرضت املدينة 

لقصـف بقذائـف الهاون.وذكر املوقـع: أن القصف اسـتهدف مقر 
الرئيس وقسم رشطة ومطار املدينة، مضيفا: أن مسؤوال محليا أكد 
أن قذيفة واحدة لم تسـقط داخل أرايض املقر الرئايس.فيما كشـف 
موقـع ”الصومال الجديد“ اإلخبـاري عن أن أكثر من 10 من قذائف 
الهاون سقطت يف أحياء شعبية ويف مناطق يتواجد فيها مسؤولون 
وجنـود يف املدينـة، ما أسـفر عن إصابـة أربعة أشـخاص بجروح.
وأعلنت حركة ”الشباب“ املتصلة بتنظيم ”القاعدة“، والتي تحارب 

ضد الحكومة املركزية يف الصومال، مسؤوليتها عن الهجوم.

فلوريدا/ متابعة الزوراء:
الفيـدرايل،  التحقيقـات  مكتـب  قـال 
يف بيـان، إن اثنـني مـن عمـالء مكتب 
التحقيقـات الفيـدرايل قتـال وأصيـب 
ثالثـة آخـرون يف تبـادل إلطـالق النار 
مـع مشـتبه بـه يف صنرايـز بواليـة 
فلوريـدا األمريكيـة، امـس الثالثـاء.

ووفًقا لبيـان صادر عـن وكيل مكتب 
التحقيقات الفيدرايل يف ميامي، مايكل 
دي ليفـريوك، واملتحدث باسـمه، جيم 
مارشـال، فقد ”وقـع إطـالق النار ىف 
حوايل السادسة صباحا. كما نفذ فريق 
من ضباط إنفـاذ القانون أمر تفتيش 
أمرت به املحكمة الفيدرالية كجزء من 

قضيـة جرائـم عنيفة ضـد األطفال“.
وقـال البيان، الـذي نـرشت تفاصيله 
شـبكة ”يس إن إن“: ”إن اثنـني مـن 
عمـالء مكتـب التحقيقـات االتحادي 
قتلوا وأصيـب ثالثة آخـرون بجروح، 
أثنـاء تنفيـذ مذكرة توقيـف يف قضية 

استغالل أطفال يف والية فلوريدا“.

اسطنبول/ متابعة الزوراء: 
 شـهد مؤتمـر انتخابـي لحـزب العدالة 
والتنمية يف منطقة أفجيالر يف اسطنبول، 
عراكا واشـتباكا باأليدي، بعدما اشـتكى 
أحـد أعضـاء الحـزب من اسـتبعاده من 
قائمة املرشـحني لعضوية شعبة حزبية.
وأظهر مقطع فيديـو، انترش عرب مواقع 
التواصـل االجتماعـي، ونقلتـه صحيفة 
”زمـان“ الرتكيـة املعارضـة، مجموعـة 
مـن الحارضيـن يف املؤتمـر يشـتبكون 
باأليدي.ونقلـت الصحيفـة عن املحامي، 
سـيربايل أكباش، العضو الـذي منع من 
االنضمـام إىل قائمـة املرشـحني، قولـه 
إن ”حـزب العدالة والتنميـة يتحدث عن 
العدالـة،  الديمقراطيـة، ويتحـدث عـن 

لذا يجب أن يسـمح ألعضائه باملنافسـة 
بطريقـة ديمقراطية“.مـن جهة أخرى، 
نـرش الصحفي الرتكـي، أحمـد أرميش، 
مقطـع فيديـو لشـجار أعضـاء حـزب 
العدالة والتنمية عىل حسـابه الشـخيص 
عىل موقع التواصل االجتماعي ”تويرت“، 
محـزن“،  ”املشـهد  إن  بالقـول  معلقـا 
متسـائال: ”هـل الرئيـس الرتكـي رجب 
طيـب أردوغـان عـىل علـم بمـا يحدث؟ 
ومتـى وصل حـزب العدالـة والتنمية إىل 
مثل هذه الحالة؟“.وكان الرئيس الرتكي 
قال، أمـس، إن الوقت ربمـا قد حان من 
أجل مناقشة دستور جديد لرتكيا، مؤكدا 
الدسـتور  صياغـة  ”تكـون  أن  رضورة 

شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب“.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت الرشكـة العامـة للموانـئ 
العراقيـة التابعـة لـوزارة النقل عن 
تفاصيل حادثة اسـتهداف الساحبة 
البحريـة يف املوانـئ العراقية، وفيما 
اكدت عـدم تأثري الحادثـة يف حركة 
املالحة البحرية، حذرت لجنة النفط 
والطاقـة النيابيـة من اسـتهدافات 
ممنهجـة لالقتصـاد العراقـي عـرب 

رضب الناقالت النفطية يف املوانئ.
وقال املتحدث باسـم رشكة املوانئ، 
بهاء عريبي، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان ساحبة بحرية تعرضت اىل حادث 
سطو مسلح يف املنطقة االقتصادية. 
مؤكـدا: ان السـاحبة غـري معروفة 
اىل اي جهـة تابعة.واضاف: ان هذه 
املنطقة تقوم رشكة سومو بتحميل 
شـحناتها النفطيـة وتكـون بعيدة 
عـن التأمـني االمنـي مـن البحرية 
العراقيـة. مبينـا: ان قيـادة القوات 
البحريـة طوقـت مـكان الحـادث، 
واجرت تحقيقا مع طاقم الساحبة.
واشـار اىل: ان الحادث عريض وشبه 
ان يكـون طبيعيا، ويحدث يف شـتى 
الظروف ويف مختلف االمكان سـواء 
يف امليـاه االقليميـة وغـري االقليمية، 
كاألحداث التي تحصل عىل اليابسـة 
كحوادث السـري وغري ذلـك. مؤكدا: 
ان الحـادث لن يؤثر يف حركة املالحة 
البحريـة ولـن يكـون لـه تداعيات 

الوضـع  ان  اىل:  مستقبلية.واشـار 
اآلن مسـيطر عليه يف املياه البحرية 
العراقيـة من قبـل القـوات التابعة 
لقيـادة القـوات البحريـة العراقية، 
والتحقيقـات مازالـت جاريـة. من 
جهتهـا، حذرت عضو لجنـة النفط 
والطاقـة النيابيـة، نجـاح املياحي، 

من اسـتهدافات ممنهجة لالقتصاد 
العراقي من خالل استهداف الناقالت 
التـي تحمل شـحنات تصدير النفط 
املوانئ.وقالـت  يف  العراقـي  الخـام 
املياحـي يف حديث لـ“الـزوراء“: ان 
هناك لجانا تحقيقية شكلت ملعرفة 
تفاصيل حادث السـطو املسلح عىل 

السـاحبة البحرية، ولم يعرف حتى 
اآلن هل الحادث ارهابي ام عريض ام 
عسكري. مبينة: ان الجهات االمنية 
تواصل تحقيقاتها ملعرفة مالبسات 
الحادث.واضافـت: ان هـذا الحادث 
هـو الثانـي الـذي يحـدث يف املوانئ 
العراقيـة خـالل فـرتة قصـرية بعد 

حادثة اللغم امللصق بإحدى السفن. 
مشـرية اىل: ان هنـاك اسـتهدافات 
ممنهجة لـرضب االقتصاد العراقي، 
الناقـالت  اسـتهداف  خـالل  مـن 
النفطية التي تحمل شحنات تصدير 
نفـط الخـام العراقـي، خاصـة ان 
النفـط يعد عصـب الحيـاة واملورد 
الرئيـس لالقتصاد العراقي.وتابعت: 
ان التحقيقـات لم تتوصل حتى اآلن 
عن نـوع املحتويات التي رسقت من 
السـاحبة البحرية. داعيـة الجهات 
التحقيقية اىل االرساع يف اعالن نتائج 
التحقيق ومحاسبة املقرصين.وكان 
مصـدر أمنى يف البرصة، قد كشـف، 
امس االربعاء، عن أن حادث السطو 
الـذي تعرضـت السـاحبة البحـري 
”البارق“ سـجل داخل البحر وليس 
ضمن امليـاه العراقية.وقـال املصدر 
إنـه وردت معلومـات بشـأن وجود 
سـفينة معـرض اىل القرصنـة مـن 
قبل مجموعة مسـلحة داخل البحر، 
وتم توجيه قوة من املشـاة البحرية 
بواقع زورقني ووصلوا اىل السـفينة 
”الزمردة“ والتي تعد سفينة رسمية 
لكنهـا  الجنسـية)  محـددة  (غـري 
معرفة لـدى الجهات العراقية، وبعد 
التواصل مع طاقمهـا أوضحوا لهم 
بـأن وضعهـم طبيعي، لكـن توجد 
خلفهـم - بالقرب منهم - سـاحبة 

تعرضت اىل القرصنة.
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بغداد/ الزوراء:
البورصة  يف  الدوالر  رصف  أسعار  انخفضت 

الرٔييسية يف بغداد بشكل طفيف، امس الثالثاء.
بغداد  يف  املركزية  الكفاح  ابورصة  وسجات 
مقابل  عراقي  دينار   ١٤٥٢٠٠ امس،  سجلت، 
يف  نفسها  االسعار  وهي  أمريكي،  دوالر   ١٠٠
والرشاء  البيع  اسعار  الحارثية.وكانت  بورصة 
املحلية  باالٔسواق  الصريفة  محال  يف  استقرت 
ديناراً   ١٤٥٧٥٠ البيع  سعر  بلغ  حيث  بغداد،  يف 
 ١٤٤٧٥٠ الرشاء  اسعار  بلغت  بينما  عراقياً، 

دينارا لكل ١٠٠ دوالر امريكي.
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بغداد/ الزوراء:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
الثالثـاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، فيمـا اكـد 
تسـجيل ١١٣٥ اصابـة جديدة و١١ حالة 
حاالت.وذكـرت   ١٢١٠ وشـفاء  وفـاة 
ان  «الـزوراء»:  تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة 
عـدد الفحوصـات املختربية ليـوم امس: 
٤٥٢٩٠، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 

٥٧٠٦٣٣٧، مبينة انه تم تسـجيل ١١٣٥ 
اصابـة جديـدة و١١ حالة وفاة وشـفاء 
١٢١٠ حاالت.واضافـت: ان عـدد حاالت 
الشـفاء الكيل: ٥٩٤٥٩٤ (٩٥٫٦٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٢١٧٥٥، اما 
عدد الحاالت التي تحـت العالج: ١٤٠٩٣، 
يف حـني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية 
املركزة: ١٨٤، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 

.١٣٠٦٨

بغداد/ الزوراء:
اعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس الثالثاء، 
استشـهاد ٥ مـن مقاتيل الحشـد بهجوم 
لتنظيـم داعـش االرهابـي رشقـي ديـاىل.

وذكـرت الهيئـة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
ان قـوة من الحشـد الشـعبي تعرضت اىل 
هجوم مباغت خالل عمليـة أمنية دفعهم 
اىل االشـتباك مـع عنـارص فلـول داعـش 
اإلرهابـي، ما أسـفر عـن ارتقاء خمسـة 
شهداء من مقاتيل الحشد.واضافت: ان قوة 
من اللـواء تجري عمليـة مالحقة لعنارص 

فلـول داعـش اإلرهابـي للقضـاء عىل ما 
تبقى منهم.واشـارت اىل ان الشهداء الذين 
ارتقوا أثناء االشـتباك مـع عنارص داعش 
االٕرهابـي  يف مناطق نفط خانه رشق دياىل 
هم محمد ظافر التميمي معاون مسـٔوول 
االسـتخبارات باللواء االٔول/ عباس محمد 
حسني الخزرجي معاون مسٔوول الحركات 
باللـواء االٔول / أمري عبد الحسـن العيايش 
معاون مسٔوول مكافحة املتفجرات باللواء 
االٔول / مصطفى ناجي البوبصريي مقاتل 

/ عبد الله محمد الخربطيل مقاتل.

∂Î˛a@oÌÏón€a@Ú‹yãfl@¿@åÏ–€bi@\=Ó‹€a@Ôébˆã€a^@ê‹1a@Ôzíãfl@›ìœ
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بغداد/ الزوراء:
توقعت هيئة االنواء الجوية، امس الثالثاء، هطول االمطار يف البالد ابتداًء من الجمعة 
املقبل.وذكرت الهيئة يف تقريرها حصلت «الزوراء» عىل نسخة منه: ان البالد ستتأثر 
باملنخفض الجوي الناتج من اندماج منخفيض البحر األحمر  والبحر املتوسط. مبينة 
ان طقس يوم الجمعة سيكون يف املنطقتني الوسطى والجنوبية، ومن ضمنها العاصمة 
بغداد، غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة اىل متوسطة الشدة، وتكون رعدية 
احيانا يف اماكن متفرقة منها.واشارت اىل: ان طقس يوم السبت سيكون، يف املناطق 
كافة، غائما مع تساقط امطار متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية وتزداد غزارتها 
يف بعض اقسام املنطقتني الشمالية والجنوبية.واضافت: اما طقس يوم االحد سيكون 
غائما مصحوبا بتساقط امطار وحدوث عواصف رعدية، وتكون االمطار خفيفة اىل 

متوسطة الشدة وتزداد غزارتها يف املنطقة الشمالية واالقسام الرشقية من البالد.
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بغداد/ الزوراء:
وافق مجلس الوزراء، امس الثالثاء، عىل مساعدة 
الوقود  بيع مادة زيت  اللبناني من خالل  الشعب 
النرشة،  بسعر  سنويا  طن  الف   (500) بواقع 
وفيما وجه جميع مؤسسات الدولة بتسهيل عمل 
مفوضية االنتخابات ، خّول وزارة الصحة برصف 

رواتب االطباء املعينني يف عام 2020.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقته ”الزوراء“: 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  ان 
جملة  بحث  خاللها  جرى  اعتيادية  جلسة  ترأس 
البالد،  يف  االحداث  ومستجدات  القضايا  من 
الالزمة إلجراء  االستعدادات  مناقشة  حيث جرت 
املقبل، وضمان  االول  االنتخابات يف شهر ترشين 

نجاحها.
الصدد،  هذا  يف  الوزراء،  مجلس  رئيس  ووّجه 
جميع الوزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل عمل 
إلنجاز  املساعدة  وتقديم  االنتخابات  مفوضية 

عملها.
مناقشة  تخللت  الجلسة  ان  اىل  البيان  واشار 
مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات الحكومية، 
الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية،  يف مجاالت 
بشأن جائحة كورونا، وقدم وزير الصحة والبيئة 
تقريرا مفصال عن اجراءات وجهود وزارة الصحة 

ملواجهة الجائحة، وتوعية املواطنني بخطورتها.
الوزراء  مجلس  ناقش  أن  بعد  انه  وتابع: 
أصدر  أعماله،  جدول  يف  املدرجة  املوضوعات 

القرارات التالية:
الصحة  وزارة  بتخويل  املالية  وزارة  قيام  اوال/ 
2020 من  املعينني يف عام  االطباء  برصف رواتب 

أبواب وزارة الصحة االخرى، أو من أبواب الوزارات 
والجهات غري املرتبطة بوزارة عىل أال تزيد نسبة 
املرصوف عن(1/12) من املرصوف الكيل للدولة.

ثانيا/ تتوىل مديرية الطرق والسيطرات الخارجية 
السيطرات  مسك  مسؤولية  الداخلية،  وزارة  يف 
ومعها  (حًرصا)،  املحافظات  ملداخل  الرئيسية 
الوطني  واألمن  (املخابرات  الساندة  األجهزة 

وغريها).
الخاصة  والتوصيات   (18) املحرض  إقرار  ثالثا/  
املرافقة   (2018 لسنة   45) الديواني  األمر  بلجنة 
 ) بالعدد  املرقم  التخطيط  وزارة  كتاب  ربط 
و.س/30/2/1 املؤرخ يف 13 كانون الثاني 2021 
)، بشأن انجاز مشاريع املستشفيات العامة، مع 
االخذ بعني اإلهتمام مالحظات الدائرة القانونية يف 

األمانة العامة ملجلس الوزراء.
كتاب  يف  املثبتة  املقرتحات  عىل  املوافقة  رابعا/ 
يف  املؤرخ   1457 ت/   ) العدد  ذي  املالية  وزارة 
العراقي/  التعاون  بشأن   ،(2020  /15/11
الوقود  زيت  لتجارة  مرشوع  إطار  يف  اللبناني 
الثقيل بني العراق ولبنان اصوليا ملدة سنة واحدة، 
بيع  عىل  باملوافقة  اللبناني  الشعب  ومساعدة 
سنويا  طن  الف   (500) بواقع  الوقود  زيت  مادة 
بسعر النرشة، واسرتداد قيمة املنتجات عىل شكل 
خدمات وسلع طبية وأدوية وخدمات استشارية.
خامسا/ إقرار توصية املجلس الوزاري للخدمات 

االجتماعية (7 لسنة 2020)، بحسب ما يأتي :
للخدمات  الوزاري  املجلس  قرار  -1إلغاء 

االجتماعية (25 لسنة 2019).
الخربة  ذات  العراقية  الرشكات  إحدى  إدخال   2-

مجاري  مرشوع  تنفيذ  يف  رشيكا  والتخصص 
الديوانية، عىل أن تكون مقبولة من وزارة األعمار 

واالسكان والبلديات واألشغال العامة.
قرار  من  الديوانية  مجاري  مرشوع  استثناء   3-

مجلس الوزراء (170 لسنة 2019).
الوزراء  مجلس  باسم  املتحدث  قال  ذلك،  اىل 
االسبوعي  املؤتمر  يف  ناظم  حسن  الثقافة  وزير 
واملؤسسات  الوزارات  إلزام  ان  ”الزوراء“:  تابعته 
الجسدي،  والتباعد  الكمامات  بارتداء  واملواطنني 
الفتا اىل ان مجلس الوزراء شدد عىل منع التجمعات 

واملناسبات  التي يتحشد فيها املواطنون.
واضاف: انه تم منع أي صيغة للتجمع والحشود 
مهما كان سببها، مبينا ان مجلس الوزراء صادق 
عىل محرض لجنة أمر ديواني يستأنف فيه إعادة 

العمل بالعديد من املستشفيات.
الحالية  الحكومة  منهاج  ان  اىل  ناظم  واشار 
األنتخابات  بإقامة  تقتيض  ومهمتها  مخترص 
متابعة  هناك  ان  مؤكدا  الدولة،  هيبة  واستعادة 
الوزارات  بني  تعاون  صيغة  إليجاد  حثيثة 

ومفوضية االنتخابات.
ربط  عىل  صوت  الوزراء  مجلس  ان  واوضح: 
من  للحد  الداخلية  بوزارة  الخارجية  السيطرات 
التهريب والفساد يف املنافذ الحدودية، الفتا اىل ان 
مجلس الوزراء ناقش تقرير األمانة العامة بشأن 

نتائج املنهاج الحكومي.
تقديم  عىل  وافق  الوزراء  مجلس  ان  اىل  ولفت 
يتعلق  تعاون  بإطار  اللبناني  للشعب  املساعدة 
بتجارة زيت الوقود الثقيل، مؤكدا ان املوازنة قيد 

التدارس والنقاش يف مجلس النواب.

الزوراء / يوسف سلمان:
تحديد  النيابية  االوساط  ترتقب 
موعد جلسة التصويت عىل مسودة 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
واصلت  فيما   ،2021 االتحادية 
عقد  املاليـــــة  اللجنــــة 
فيه  لتستأنف  الـ(٣٧)  اجتماعها 
مرشوع  مسودة  بشأن  مناقشاتها 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

لعام ٢٠٢١ .
النيابية  املالية  اللجنة  وقررت 
استضافة مسؤويل وزارة التخطيط 
مسودة  يف  املواد  بعض  ملناقشة 
والتباحث  العامة،  املوازنة  قانون 
بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها 

.
باملقابل توقعت لجنة مراقبة تنفيذ 

والتخطيط  الحكومي  الربنامج 
يصوت  ان  النيابية  االسرتاتيجي 
مجلس النواب عىل مسودة مرشوع 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 

2021 يف غضون االسبوع الحايل .
حازم  النائب  اللجنة،  رئيس  وقال 
”صياغة  ان  لـ“الزوراء“:  الخالدي، 
مرشوع  يف  النهائية  التعديالت 
االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 
وهناك  اآلن،  حتى  تحسم  لم   2021
ملفات،  بعدة  يتعلق  حاد  نقاش 
املوظفني  رواتب  استقطاعات  منها 
عىل  تقترص  ان  عىل  اجمعنا  التي 
والوزراء  والنواب  الثالث  الرئاسات 

والدرجات الخاصة ”.
آخر  جداال  ”هناك  ان  واضاف 
ومخصصات  نسبة  حول  مستمـرا 

بعد“،  يحسم  لم  كردستان  اقليم 
عىل  التصويت  ”اقرار  ان  مبينا 
بصيغتها  العامة  املوازنة  قانون 
يتجاوز  ال  ان  يفرتض  النهائية 
بواقع  ليس  لكن  الحايل،  االسبوع 

164 تريليون دينار ”.
واوضح ان ”اجمايل نفقات املوازنة 
مجلس  سيقرهـا  التي  العامة 
النواب لن يتجاوز يف اقىص حد -85

90 تريليون دينار ”.
النيابية  ”املالية  ان  القول  وتابع 
ستنتهي قريبا من مرشوع املوازنة 
تزال  ال  التي  العقبات  من  بالرغم 
قائمة، واهمها حصة االقليم التي ال 
تزال املفاوضات مستمرة حولهـا“. 
مؤكدا ان ” استحقاقات الفالحني تم 
تضمينها يف مرشوع املوازنة العامة، 

ونتوقع التصويت عىل املوازنة خالل 
هذا االسبوع ”.

النيابية  املالية  اللجنة  وكانت 
تعديل  عىل  االتفاق  عن  افصحت 
سعر برميل النفط يف مرشوع قانون 
املوازنـة العامة االتحادية 2021، اىل 
45 دوالرا بدال من 42 دوالرا كما ورد 

يف املسودة التي قدمتها الحكومة .
وقالت عضو اللجنة، النائب اخالص 
مؤخرا:  لـ“الزوراء“،  الدليمـي، 
اىل  النفط  برميل  سعر  تعديل  ان“ 
45 دوالرا يف املوازنة العامة وفـر 5 
تريليونات دينار، ستدرج لتخفيض 
معدل العجز املايل يف اصل املوازنة ”.

واوضحت انه ” ال يمكن تغيري سعر 
العامة  املوازنة  يف  النفط  برميل 

تحسبا لالنخفاض مرة اخرى“.

اسم املناقصة (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط)
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم وفقا للوثائق القياسية (وثيقة عقود التجهيز املتوسطة)

مدرج ضمن تبويب (٢-٥٥-١-٣-١٢-٣-١٧)
١. يـّرس ديوان محافظة واسـط / قسـم العقود دعوة مقدمـي العطاءات املؤهلـني وذوي الخربة من الـرشكات واملكاتب املتخصصة 
واملسـجلة يف وزارة التجـارة/ دائرة تسـجيل الرشكات او هوية غرفة التجارة نافذة من (الصنف املمتـاز) تجارة عامة وكذلك رشكات 
القطاع العام املتخصصة لتقديم عطاءاتهم لعمل (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط) وبكلفة 
تخمينية (٦,٦٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سـتة مليار وسـتمائة وخمسة وسـبعون مليون دينار عراقي فقط وبمدة انجاز (١٢٠) مائة وعرشون 

يوم.
٢. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح الجديد، العدالة، الزوراء).

٣. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال (ديوان محافظة واسط/ قسم العقود) خالل 
(اوقات الدوام الرسمي ) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

٤. متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة :-كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
٥. الـرشكات العامـة الحكوميـة واململوكة للدولـة ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانـون التجاري وقانون 

الرشكات العامة.
٦. عىل مقدمي العطاءات من الرشكات واملكاتب تقديم شهادة تأسيس املكتب او الرشكة وعقد التأسيس أو هوية غرفة التجارة نافذة 

من (الصنف املمتاز) تجارة عامة.
٧. كتاب عدم املمانعة من االشـرتاك يف املناقصة (نسـخة اصلية+نسـخة مصورة) نافذ وصادر من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل 

محافظة واسط/ قسم العقود .
٨. وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).

٩. بامـكان مقدمـي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعـالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة 
واسط/سكرتري لجنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠)مائتان وخمسون الف دينار .

١٠. يتم تسـليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسط/سـكرتري لجنة فتح العطاءات) يف موعد اقصاه السـاعة الثانية عرش ظهرا من 
يوم (الثالثاء ) املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣ وهو(تاريخ غلق املناقصة)، علما بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (واسط/الكوت/شـارع النسـيج/مديرية بلديات واسط /

قاعة االجتماعات) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم (الثالثاء) املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣.
١١. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او سـفتجة أو صك مصدق) وبمبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة 
وخمسـون مليون دينار عراقي معنون اىل محافظة واسط / االدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االستثمارية) ويتضمن االشارة 
السـم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف 
الصـادر منـه نافذة ملدة ال تقل عـن (١٢٠) مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم 

مقدم العطاء او (اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة).
١٢. ان مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة 
او احد املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء و التوقيع عىل جميع صفحات 

مستندات املناقصة و يقدم العطاء داخل ظرف مغلق و مختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
١٣. يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم (تضامنية تكافلية) يف ذلك لتنفيذه عىل ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
١٤. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق و الفتح.

١٥. ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
١٦. . يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة عقود التجهيز) بكافة اقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم .
١٧. يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة.

١٨. عىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة.
١٩. الـرشوط العامـة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسـامها تعهد جزءا من 

العقد.
                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

اسـم املناقصة (اكمال مد شـبكة ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشـبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة 
مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب واكساء الشوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشارع محطة الكهرباء يف حي االمري وحي 

الربيع يف ناحية الزبيدية)
وعىل حساب رشكة زحل الخري للمقاوالت الناكلة

عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم ضمن التبويب(٢-٤٣-٢٤-٤-١٣-٢١-٢)
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة

١. يرس ديوان محافظة واسـط / قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي لتقديم عطاءاتهم لعمل(اكمال مد شبكة ماء مع تنفيذ اعمال اتصاالت 
وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشـبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب واكسـاء الشـوارع 
الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشارع محطة الكهرباء يف حي االمري وحي الربيع يف ناحية الزبيدية) وبكلفة تخمينية(٥,٧١١,٤٤٨,٥٠٠) 

خمسة مليار وسبعمائة واحد عرش مليون واربعمائة وثمانية اربعون الف وخمسمائة دينار وبمدة انجاز (٤٠٠) اربعمائة يوم.
٢. إن املناقصات لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح، العدالة، الزوراء( .

٣.  فعـىل مقدمـي العطاءات املؤهلني والراغبـني من الرشكات املقاولـة واملقاولني العراقيني (رابعة انشـائية، رابعة كهرباء) نافذة والـرشكات العامة وكذلك 
الرشكات العربية واالجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واسط / قسم العقود) خالل (أوقات الدوام الرسمي) 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٤. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).

٥. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهليـة وتشـمل جنسـية مقدم العطـاء ان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عـدم أقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنشـطته الجديدة ، مدرج يف 
القائمة السـوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادرعن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات العامة او استنادا اىل 

قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات، اليوجد تضارب يف املصالح، 
الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.

ثانيا – عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس.
ثالثا –عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واالجنبية (واملسـجلة) يف وزارة التجارة /دائرة تسـجيل الرشكات تقديم شـهادة تأسـيس الرشكة ويف حال 
كونهـا غري مسـجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسـجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السـفارة العراقية او امللحقيـة التجارية العراقية يف ذلك 

البلد.
رابعا- كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة( نسخةأصلية + نسخة مصورة ) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة

اىل محافظة واسط / قسم العقود.
خامساً – وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية + نسخة مصورة ) .

٦. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل)ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح 
العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٠٠٠) مائتان وخمسون الف دينار.

٧.  يتم تسـليم العطاءات إىل(ديوان محافظة واسـط / سكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣ 
وهو (تاريخ غلق املناقصة)، علما بان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان التايل (واسـط / الكوت / شـارع النسيج / مديرية بلديات واسـط / الطابق االول / قاعة االجتماعات) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم 

(الثالثاء) املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣.
٨. كل العطـاءات يجـب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سـفتجة) وبمبلغ (١١٤,٣٠٠,٠٠٠) مائة واربعة عرش مليون 
وثالثمائة الف دينار معنون إىل محافظة واسـط/ اإلدارة العامة واملحلية (نفقات املشـاريع االسـتثمارية) ويتضمن اإلشـارة السم ورقم املناقصة ويفضل 
أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسـط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعرشون يوما 
اعتبـارا مـن تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسـم مقدم العطاء أو(أي من املسـاهمني يف الرشكة أو الرشكات املشـاركة بموجب عقد 

مشاركة ).
٩. إن مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسـعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املسـاهمني أو من 
يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق 

ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
١٠. عىل مقدم العطاء تقديم الحسـابات الختامية الرابحة الخر سـنتني املتتاليتني والتي تسـبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسـب 

قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية الخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة الخر سنتني والتي تسبق عام ٢٠١٤.
١١. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

١٢. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه(وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة) بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة 
ذلك عند التقديم .

١٣. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
١٤. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط
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عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم ضمن التبويب(٢-٤٣-٢٤-٤-١٣-١٨-١٩)
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية الصغرية

١. يُرس ديوان محافظة واسـط / قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات 
العامة املختصة للمرة الثالثة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول ادناه .

٢. إن املناقصات لهذا املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح، العدالة، الزوراء( .
٣.  عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـــ ( ديوان محافظة واسط / قسم العقود) خالل(أوقات 

الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
٤. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل) .

٥. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية وتشـمل جنسـية عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة أنشـطته الجديدة ، مدرج يف القائمة السـوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات 

املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ال يوجد تضارب يف املصالح، 
الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة. 

ثانيا –شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.
ثالثا –كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة( نسخة أصلية + نسخة مصورة ) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة

اىل محافظة واسط / قسم العقود.
رابعاً– وصل رشاء املناقصة ( نسخة أصلية + نسخة مصورة ) .

٦. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل)ديوان محافظة واسط / سكرتري 
لجنة فتح العطاءات ).

٧.  يتم تسليم العطاءات إىل(بلديات واسط/ سكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الثالثاء) املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣ 
وهـو (تاريـخ غلق املناقصة),علما بان العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي العطـاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان التايل (واسط / الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم (الثالثاء) 

املصادف ٢٠٢١/٢/٢٣.
٨. كل العطـاءات يجـب إن تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سـفتجة ) معنون إىل محافظة واسـط / اإلدارة العامة 
واملحلية (نفقات املشـاريع االستثمارية) ويتضمن اإلشارة السـم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل 
عنـوان الربيـد االلكرتونـي للمرصف الصادر منـه نافذة ملدة ال تقل عـن (١٢٠) مائة وعرشون يوما اعتبـارا من تاريخ غلـق املناقصة عىل أن تكون 

التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو(أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ).
٩. إن مدة نفاذ العطاء (٩٠) تسعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املساهمني 
أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسـتندات املناقصة ويقدم العطاء 

داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
١٠. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

١١. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود األشـغال الصغرية) بكافة أقسـامها فأنه سـيتم اسـتبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة 

ذلك عند التقديم .
١٢. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

١٣. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش و اإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة .

         الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط
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رانغون/متابعة الزوراء:
عّطل االنقالب العسـكري الذي شهدته 
ميانمـار اإلثنـني، مسـار سـنوات من 
الجهـود املدعومـة من الغرب إلرسـاء 
الديمقراطية يف هذا البلد املضطرب، ما 
أثار مخاوف دولية واسعة من انتكاسة 
هذا املسار رغم تعهد االنقالبني بتسليم 
السلطة إىل املدنيني بعد إجراء انتخابات 

حرة ونزيهة.
واستيقظ العالم، االثنني، عىل نبأ انقالب 
عسكري يف ميانمار من شأنه اإلطاحة 
يف آن واحد بالديمقراطية وبـ“حقوق“ 

مسلمي الروهينغا يف البالد.
لـم  السـلطات يف ميانمـار  أن  ورغـم 
تبذل جهودا كافيـة لحماية الروهينغا 
وغضـت الطرف عـن االعتـداءات التي 
تنفذها مجموعات بوذية يف حق األقلية 
انقـالب  يف  مراقبـون  يـرى  املسـلمة، 
الجيـش عـىل السـلطة املدنيـة تعكريا 
للوضـع املتدهـور أصـال وتراجعا عن 
بعـض الحقوق التي اكتسـبتها األقلية 
املسـلمة عـرب قبـول السـلطة املدنيـة 
التفاوض بشـأن وضعيتهـم مع األمم 

املتحدة وبنغالديش املجاورة.
ودعـت بنغالديـش، التي تـؤوي زهاء 
مليون نسمة من الروهينغا الذين فروا 
من ميانمار، إىل ”السـالم واالستقرار“ 
وقالـت إنهـا تأمل يف أن تمـيض عملية 
إعـادة الالجئـني قدمـا، حيـث وافقت 
السـلطة املدنيـة يف ميانمـار بضغوط 
دوليـة عىل التفـاوض من أجـل إعادة 
توطني الروهينغا، إال أن وصول الجيش 
إىل السلطة قد يقوّض هذه التفاهمات.
واتفقـت الدولتان عىل إعـادة طواعية 
ألفراد الروهينغا يف نوفمرب2017، ومنذ 
ذلك الحـني أخفقت محاولتـان إلعادة 
الالجئـني عقب أن قـال الالجئون إنهم 

يخشون عىل سالمتهم يف ميانمار.
وبوصـول قائد جيش مدرج عىل قائمة 
العقوبات األمريكية منذ ديسمرب 2019 
وذلـك عىل خلفيـة انتهاكات جسـيمة 
منظمـات  قالـت  اإلنسـان،  لحقـوق 
إنهـا ترتقـي إىل اإلبـادة الجماعية ضد 
الروهينغا يف البالد، تتجه أوضاع األقلية 
املسـلمة إىل املزيد مـن التدهور ما يثري 
مخـاوف األمـم املتحـدة من انتكاسـة 
أوضـاع مـن تصنفهـم بأنهـم األقلية 

األكثر اضطهادا يف العالم.
وتواجه أقلية الروهينغا املسلمة، حملة 
عسـكرية وحشـية يف واليـة ”أراكان“ 
الغربيـة يف ميانمار، ولجأ أكثر من 1.2 
مليون منها إىل منطقة ”كوكس بازار“، 

جنوب رشق بنغالديش.
جيـش  أطلـق   ،2017 أغسـطس  ويف 
ميانمار وميليشـيات بوذيـة متطرفة، 
حملة عسكرية دامية بحق الروهينغا، 
وصفتها األمم املتحدة والواليات املتحدة 
آنـذاك بأنهـا ”تطهري عرقـي“. وتعترب 
حكومة ميانمار، الروهينغا ”مهاجرين 

غري نظاميني“ من بنغالديش.
ومنـذ 25 أغسـطس، يشـن الجيش يف 
ميانمار وميليشـيات بوذيـة متطرفة 
حملة عسـكرية ومجازر وحشـية ضد 

الروهينغا يف أراكان.
وأسـفرت الجرائم املسـتمرة عن لجوء 
قرابـة مليـون شـخص إىل بنغالديش، 

وفق األمم املتحدة.
ومنـذ ذلك التاريخ، ُقتـل حوايل 24 ألف 
من مسـلمي الروهينغا عـىل يد القوات 
الحكوميـة، وفًقـا لتقريـر صـادر عن 
”وكالة أونتاريو للتنمية الدولية“ (غري 

حكومية- مقرها كندا).
وأفـاد التقرير بأن أكثر من 34 ألف من 
الروهينغا أُلقي بهم يف النريان، وتعرض 

مـا يزيد عن 114 ألف آخرين للـرضب.
وأضـاف أن 18 ألـف امـرأة وفتـاة من 
الروهينغـا تعرضـن لالغتصـاب مـن 
يف  والرشطـة  الجيـش  قـوات  جانـب 
ميانمار. كما تم إحـراق أكثر من 115 
ألف منزل للروهينغا، وتعرض 113 ألف 

منزل آخر للتخريب، بحسب التقرير.
واسـتوىل جيش ميانمار عىل السـلطة 
االثنني يف انقالب عىل حكومة أونغ سان 
سو تيش املنتخبة ديمقراطيا والحاصلة 
عىل جائـزة نوبل للسـالم التي اعُتقلت 
مـع زعمـاء آخرين من حـزب الرابطة 

الوطنية من أجل الديمقراطية.
وأعلـن الجيـش يف بيـان عـىل محطـة 
تلفزيونيـة تابعة له أنـه نفذ اعتقاالت 
ردا عـىل ”تزويـر االنتخابـات“ وسـلم 
السـلطة لقائد الجيش مني أونغ هلينغ 

وفرض حالة الطوارئ ملدة عام.
ونـرشت صفحة لحزب سـو تيش عىل 
فيسـبوك تـم التحقق منهـا تعليقات، 
قالت إنها ُكتبت تحسـبا لوقوع انقالب 
ونقلـت عنهـا قولهـا إن عـىل النـاس 
االحتجـاج عـىل اسـتيالء الجيـش عىل 

السلطة.
ويعطـل االنقـالب مسـار سـنوات من 
الجهـود املدعومـة من الغرب إلرسـاء 
الديمقراطيـة يف ميانمـار، التـي كانت 

تعرف سابقا باسم بورما.
وجاء تحـرك الجيش قبل سـاعات من 
موعـد انعقاد الربملان للمـرة األوىل منذ 
الفوز الساحق لحزب الرابطة الوطنية 
يف االنتخابات التي أجريت يف الثامن من 

نوفمرب والتي اعتربت بمثابة اسـتفتاء 
عـىل الحكـم الديمقراطي الوليد لسـو 

تيش.
وفاز حزب سـو تيش بنسبة 83 يف املئة 
من األصـوات يف ثانـي انتخابات فقط 
تجرى منـذ أن وافق مجلس عسـكري 

عىل تقاسم السلطة يف 2011.
ببعـض  نوفمـرب  انتخابـات  وقوبلـت 
االنتقـادات يف الغـرب بسـبب حرمـان 
الكثري من الروهينغا من حقوقهم، لكن 
مفوضية االنتخابات رفضت شـكاوى 

الجيش بخصوص حدوث تزوير.
ويأتـي االنقـالب الـذي نّفـذه الجيش 
بعد سـنوات من تقاسـم للسلطة بالغ 
املدنيـة  الحكومـة  بـني  الحساسـية 
الذيـن يتمتعـون بنفوذ  والعسـكريني 

كبري جداً يف البالد.
وأصبـح الجنـرال ميينت سـوي، الذي 
كان يدير القيادة العسـكرية النافذة يف 
رانغون ويشـغل منصب نائب الرئيس 
الحـايل، رئيسـاً مؤقتاً للبـالد ملدة عام، 

وهو منصب فخري إىل حّد بعيد.
وباتت السلطات ”الترشيعية واإلدارية 
والقضائيـة“ بيـد الجنـرال مـني أونغ 
هلينغ، الـذي أصبح عملياً يملك شـبه 

كامل السلطات.
وهذا االنقـالب الذي أثـار موجة تنديد 
فمنـذ  األول،  ليـس  عارمـة،  دوليـة 
استقاللها عام 1948، حكمت ميانمار 
خمسـني  لقرابـة  عسـكرية  أنظمـة 
عاماً. وحصل انقالبان يف عامي 1962 

و1988.
ووضـع املجلس العسـكري الدسـتور 
يسـلّم  أن  قبـل   ،2008 عـام  الحـايل 
السـلطة تدريجياً إىل املدنيني بعد ثالثة 

أعوام.
ويعطـي الدسـتور للجيـش الحـق يف 
السـيطرة عـىل ثالث وزارات أساسـية 
هـي الداخليـة والدفـاع والحـدود، ما 
يضمن للمؤسسة العسكرية أن تكون 
لديها سـيطرة جزئية عىل السياسة يف 

ميانمار.
وأكد املحلل السـيايس سو ميينت أونغ 

أن الجيـش قام بـكل ما بوسـعه ملنع 
وصـول ”سـيدة رانغـون“ إىل الحكم، 
إال أنـه لم يتوقع هـذه الثغرة. وأضاف 
أن العسـكريني كانوا غـري راضني عىل 
اإلطالق بعد أن ”فقدوا السيطرة بشكل 

كبري عىل اآللية السياسية“.
وقـادت األمم املتحـدة إدانـة االنقالب 
واملطالبة باإلفراج عن املعتقلني وإعادة 
الديمقراطيـة يف ترصيحات تشـابهت 
مع مـا أدلت بهـا أسـرتاليا وبريطانيا 
واالتحـاد األوروبـي والهنـد واليابـان 

والواليات املتحدة.
وقال وزيـر الخارجية األمريكي أنتوني 
بلينكـن ”يجب عـىل الجيـش الرتاجع 
الفـور“،  عـن هـذه اإلجـراءات عـىل 
بينمـا أصـدرت السـفارة األمريكية يف 
يانغون تحذيـرا للمواطنني األمريكيني 
بخصوص ”احتمال حدوث اضطرابات 

مدنية وسياسية“.
ودعـت رابطة دول جنوب رشق آسـيا 
(آسـيان)، وميانمار مـن أعضائها، إىل 
”الحوار واملصالحة والعودة إىل الوضع 
الطبيعـي“، بينما يف بانكوك اشـتبكت 
الرشطـة مـع مجموعة من النشـطاء 
املؤيديـن للديمقراطيـة أمام سـفارة 
ميانمـار. وقـال مسـؤول يف الحكومة 
التايالنديـة عن أحـداث ميانمـار إنها 
”شـأن داخيل“، وهو نهـج عدم تدخل 

اتبعته ماليزيا والفلبني أيضا.
ونـّدد رئيـس املجلس األوروبي شـارل 
ميشـال االثنـني ”بشـدة“ يف تغريـدة 
باالنقالب مطالباً باإلفراج عن ”جميع 

الذين اعُتقلوا بشكل غري قانوني“.
وكتب ميشـال يف تغريدة ”أدين بشـدة 
االنقالب يف بورما وأدعو العسكريني إىل 
اإلفراج عن جميع الذين اعُتقلوا بشكل 
غري قانونـي أثناء مداهمـات يف أنحاء 
البالد. يجب احـرتام نتيجة االنتخابات 

واستعادة العملية الديمقراطية“.
واعترب وزير خارجية االتحاد األوروبي 
جوزيـب بوريـل يف تغريـدة أيضـاً أن 
”شـعب ميانمـار يريـد الديمقراطية. 

واالتحاد األوروبي معه“.
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اللبنانيـة  االقتصـاد  وزارة  رفعـت   
سـعر كيس الخبز بنسـبة عرشين يف 
املئـة، يف بلد يشـهد انهيـارا اقتصاديا 
حادا باتت معه السـلطات عاجزة عن 
مواصلة دعم املواد األساسـية وسـط 
أزمة معيشـية خانقة فاقمتها تدابري 

اإلغالق ملواجهة كوفيد – 19.
وُيتوّقع أن يزيد هذا القرار من موجة 
االحتجاجات الشعبية يف البالد، والتي 
عادت بقوة بعد املواجهات األخرية بني 
قوات األمن ومجموعات من الشـباب 
الذين خرجـوا منددين برتدي األوضاع 

املعيشية.
وأعلـن وزيـر االقتصـاد يف حكومـة 
ترصيف األعمـال راوول نعمة االثنني 
أنه ”نظرا إىل االرتفاع املتواصل والحاد 
لسـعر القمـح يف البورصـة العامليـة 
وارتفاع سعر رصف الدوالر، وحفاظا 
عىل األمـن الغذائـي“ رفعت الـوزارة 
سـعر ربطة الخبز، من الحجم الكبري، 
من ألفني إىل 2500 لرية ”كحد أقىص“، 

أي بزيادة قدرها عرشون يف املئة.
وهـذه ليسـت املـرة األوىل التـي تلجأ 
فيهـا وزارة االقتصـاد إىل رفع سـعر 
الخبز عىل وقع أسـوأ أزمة اقتصادية 
يشهدها لبنان منذ خريف عام 2019، 
أدت إىل خسـارة العملـة املحليـة أكثر 
من ثمانني يف املئـة من قيمتها مقابل 
الدوالر يف السوق املوازية بينما السعر 

الرسمي مازال عىل حاله.

يف   144 بنسـبة  األسـعار  وارتفعـت 
املئة، وفقـا لتقديرات صنـدوق النقد 
الدويل. وبات أكثر من نصف السـكان 
يعيشـون تحت خـط الفقـر. وخرس 
عرشات اآلالف من اللبنانيني وظائفهم 

ومصادر دخلهم.
األوضـاع  أن  مـن  مراقبـون  وحـذر 

ستزداد سـوءا إذا استمر السياسيون 
يف رصاعاتهـم وتغاضوا عـن محاولة 
االقتصاديـة  لألزمـة  حلـول  إيجـاد 
الحادة التي قد تصل إىل حد العجز عن 
توفـري رغيف الخبـز املدعوم للعائالت 

الفقرية.
حسـني  اللبنانـي  الكاتـب  وقـال 

عبدالحسـني ”إذا كان يمكـن وصـف 
لبنـان بسـفينة تيتانيك تغرق وسـط 
إنكار السياسيني، فإن األسوأ من ذلك 
أن فطائـر الزعـرت لم تعـد ُمتوفرة إال 

بالخبز غري املدعوم“.
وكتب عبدالحسـني، الزميل السابق يف 
معهد ”تشاتام هاوس“ بلندن يف مقال 

بموقع ”سنديكيشـن بيـورو“ للرأي، 
عن تحول وجبة الغداء األساسـية إىل 
تـرف يزيد األزمـة اللبنانية وطأة ”أن 
املخبوزات ومن بينها فطائر املنقوشة 
العمـال  يتناولهـا  التـي  البسـيطة 
وموظفـو املكاتـب عـىل حـد سـواء، 
صـارت ُتصَنع بالدقيق غـري املدعوم، 

وبالتايل صارت املنقوشة طعاما باذخ 
التكلفة“.

وتسـاءل ”كيف يمكن أن تتخيل مثًال 
أن ُيصبـح تنـاول رشيحة بيتـزا نوعا 
مـن الـرتف؟“، مضيفا ”هـذا التطور 
ُيشـري إىل عمـق األزمة التـي يمر بها 

االقتصاد اللبناني“.
ووفـق تقديرات األمم املتحدة، نسـبة 
الفقـر يف لبنان ارتفعت عام 2020 إىل 
55 يف املئـة، بعدمـا كانـت 28 يف املئة 
عام 2019، فيما ارتفعت نسبة الذين 
يعانـون من الفقر املدقع من 8 إىل 23 

يف املئة.
ويحّذر خرباء من أن الطبقة الوسطى 
الدنيا بدأت تختفي، مع خسارة اللرية 
أكثـر من ثمانـني يف املئة مـن قيمتها 
أمام الدوالر يف السـوق السوداء، فيما 
السـعر الرسـمي مثبـت عـىل 1507 

لريات.
وأثارت إجراءات اإلغالق العام املشددة 
ملكافحة فايروس كورونا، واملسـتمرة 
الحـايل،  الشـهر  مـن  الثامـن  حتـى 
الخشـية عىل مصـري عائـالت تعاني 
أساسـا أوضاعـا اقتصادية هّشـة يف 
بلد يشكل العمال املياومون فيه قرابة 
نصـف اليـد العاملـة، بحسـب وزارة 
العمل، ويحتاج 75 يف املئة من سكانه 

إىل املساعدة.
املـواد  مسـتوردي  نقابـة  واعتـربت 
الغذائية، االثنني، أن ”ما يمر به لبنان 
مـن ظـروف صعبة بـدًءا مـن األزمة 

املالية واالقتصادية والشّح يف العمالت 
األجنبية وصـوالً إىل اإلقفـال العام… 
أرخـى بثقلـه عـىل القطـاع وزاد من 
التحديات والصعوبـات التي تواجهها 

الرشكات املستوردة“.
وحـذرت مـن أن تـؤدي تلـك العوامل 
املخـزون  يف  نقـص  ”إىل  وتداعياتهـا 
الغذائـي إىل نحـو النصـف، أو أكثر“، 
يف بلـد يسـتورد نحـو 80 يف املئـة من 

حاجياته الغذائية.
الـدويل  املـال والبنـك  ووقعـت وزارة 
الجمعـة اتفاقا عىل تقديم مسـاعدة 
طارئـة للبنـان قدرهـا 246 مليـون 
دوالر، عـىل شـكل تحويـالت ماليـة 
وخدمـات اجتماعية لنحـو 786 ألف 

لبناني يعيشون تحت خط الفقر.
وشـهدت مدينـة طرابلـس، األفقر يف 
لبنـان، األسـبوع املـايض احتجاجات 
دامت عّدة أيام ضـد إجراءات اإلغالق 
اللبنانيـني،  معانـاة  ضاعفـت  التـي 
وتخللتهـا مواجهات مـع قوات األمن 
أسـفرت عـن إصابـة املئـات بجروح 

ومقتل شاب.
وعىل وقع تضـاؤل احتياطي املرصف 
املركزي بالدوالر، تدرس السلطات منذ 
أشهر مسـألة رفع الدعم عن استرياد 
مواد أساسـية هـي القمـح واألدوية 
والوقـود. وكان مـن املفـرتض رفـع 
الدعـم نهايـة عـام 2020، يف خطوة 
يحّذر محللون مما سـينتج عنها من 

”آثار تضخمية“.
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واشنطن/بي.بي.يس:
يف  ديمقراطيـون  نـواب  تقـدم 
الكونغـرس األمريكـي بترشيـع 
يدعو إىل تجريد النائبة مارجوري 
تايلـور غريـن من مسـؤولياتها 
يف لجـان مجلـس النواب بسـبب 
بعض منشـورات لها عىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتتبنـى غريـن نظريـة املؤامرة، 
بما يف ذلـك قناعتها بـأن أحداث 
إطالق النار التي شهدتها مدارس 
أمريكيـة وهجمات الحادي عرش 

من سـبتمرب ”خدعة مدبرة“.
وكانـت النائبـة غرين عـن والية 
جورجيـا قـد تقدمـت بمقـرتح 
الشـهر املايض للبدء يف مسـاءلة 
بايـدن  جـو  الجديـد  الرئيـس 

برملانيا.
يف  عضـوة  انتخابهـا  وبمجـرد 
مجلس النواب يف نوفمرب/ ترشين 
الثانـي املـايض، اختارهـا زعيم 
األقليـة الجمهوريـة يف مجلـس 
النـواب كيفـن ماكارثـي عضوة 
يف لجنـة التعليم والعمـل ولجنة 

امليزانية  باملجلس.
أنها،  الديمقراطيني يـرون  لكـن 
بسبب الترصيحات التي أدلت بها 
يف وقت سـابق، ”حرمت نفسـها 
من الحق“ يف عضوية تلك اللجان، 

خاصة لجنة التعليم.
الكونغـرس  عضـوة  وقالـت 
الديمقراطيـة عن واليـة فلوريدا 
ديبي وورسمان شولتز، التي تقود 
مجموعـة النواب الديمقراطيني“ 
الحد من الرضر املسـتقبيل الذي 
قد تسببه للكونغرس، وحرمانها 
مـن مقعـد عـىل طاولـة اللجان 
حيث ُتصاغ السياسـات القائمة 
عىل حقائـق، ُيعد عقابـا مالئما 

وتحجيما مناسبا لنفوذها“.
يراقـب  لـم  ”إذا  وأضافـت: 
الجمهوريون أنفسـهم، فالبد أن 

يقوم مجلس النواب بذلك“.
كما دعـم عضـوان ديمقراطيان 
أيضا مرشوع القانـون؛ هما تيد 
دويتش، عضو مجلس النواب عن 
واليـة فلوريدا، وعضـوة املجلس 
عـن واليـة كونيكتكـت جاهانـا 

هايز.
وجـرد زعيم األقليـة الجمهورية 
ماكارثـي  النـواب  مجلـس  يف 
العضـو الجمهـوري يف املجلـس 
ستيف كينغ من عضوية لجنتني 
برملانيتني يف 2019 بسبب مقابلة 
صحفيـة تسـاءل خاللهـا عـن 
السبب وراء اعتبار ااالعتقاد بأن 

التفوق للبيض إساءة.
رغـم ذلـك، لم يـرش مكارثي من 
قريـب أو بعيـد إىل أنـه قـد يكرر 

مـا فعلـه يف 2019 مـع غريـن، 
لكنـه قال عـرب متحدث باسـمه 
إنـه ”يخطـط ملحادثتها بشـأن 
منشـورات التواصـل االجتماعي 

الخاصة بها“.
كان  إذا  اآلن  حتـى  يتضـح  وال 
األعضاء الجمهوريون يف مجلس 
النـواب قـد يتخذون إجـراء ضد 
زميلـة لهـم بسـبب ترصيحـات 

أدلت بها كمواطنة عادية.
زعيـم  هويـر،  سـتيني  وأرسـل 
األغلبيـة الديمقراطية يف مجلس 
إىل  إنـذارا  األمريكـي،  النـواب 
ماكارثي االسبوع املايض يطالبه 
فيـه بتجريد غرين مـن عضوية 
سـاعة،   72 خـالل  اللجنتـني 
األعضـاء  يطالـب  سـوف  وإال 
الديمقراطيـون بطـرح املسـألة 

للمناقشة يف إطار عمل املجلس.
جيمـي  يقـود  ذلـك،  إىل  إضافـة 
غوميـز، عضو املجلـس عن والية 
كاليفورنيـا، 61 مـن زمالئـه من 
أجل استصدار ترشيع يجرد غرين 

من عضوية الكونغرس نفسه.
جديـر بالذكـر أن غرين ليسـت 
العضـوة الوحيـدة بالكونغـرس 
األمريكي التي أطلقت ترصيحات 
ناريـة مثـرية للجـدل يف الفـرتة 

األخرية.
ويف مقابـل الجمهوريني، أطلقت 
الديمقراطية  اليسـارية  العضوة 
عن واليـة مينيسـوتا إلهان عمر 
ترصيحـات عـرب حسـابها عـىل 
موقع التواصل االجتماعي تويرت 
يف 2019 أثارت اسـتياء الكثريين 
ملـا فهـم منهـا مـن أن املرشعة 

األمريكية معادية للسامية.
وصـوت الديمقراطيـون يف ذلـك 
معـاداة  إدانـة  لصالـح  الوقـت 
السـامية، لكـن الترشيـع الـذي 
صوتـوا لصالحـه لـم يـرد فيـه 
ذكـر إلهـان عمـر التـي أثـارت 
ترصيحاتهـا األزمـة يف البدايـة. 
كما اعتذرت إلهان عن إلصدارها 
إشـارات ضمنية إىل أن املرشعني 

إرسائيـل  يدعمـون  األمريكيـني 
فقـط من أجل أمـوال هذا التكتل 

ولم يتخذ أي إجراء ضدها.
من هي مارجوري تايلور غرين؟

هـي مـن أشـد مؤيـدي الرئيس 
األمريكي السـابق دونالد ترامب، 
وسـبق لهـا أن اتهمـت هيـالري 
الرئاسـية  املرشـحة  كلينتـون، 
بالتـورط   2016 يف  السـابقة، 
التشـويه  ملمارسـات  شـبكة  يف 
ضـد  الجنـيس  واالسـتغالل 

األطفال.
قبـل  مـن  ”إعجـاب“  وهنـاك 
حسـابات التواصـل اإلجتماعـي 
الخاصة بغريـن بتعليقات تدعو 
إىل قتل السياسيني الديمقراطيني، 
كمـا زعمـت يف وقـت سـابق أن 
أحداث إطالق النار التي وقعت يف 

مدارس أمريكية كانت مدبرة.
الكونغـرس  عضـوة  وروجـت 
األمريكي غريـن يف 2018 ملزاعم 
ال أساس لها من الصحة تتضمن 
أن حريـق الغابـات الـذي وقع يف 
واليـة كاليفورنيا يف ذلـك الوقت 
اندلع نتيجة لشـعاع ليـزر أُطلق 
من الفضاء تتحكـم فيه جماعة 
رسية تضم بني أعضائها مؤسسة 

روتشيلد املرصفية.
وسـبق لهـا أن قالـت إن السـود 
الديمقراطـي“،  للحـزب  ”عبيـد 
وأن الذكـور البيـض هـم أكثـر 
يف  للقهـر  خضوعـا  الجماعـات 

الواليات املتحدة.
كمـا ظهر فيديو حديـث للعضوة 
الديمقراطيـة يف مجلـس النواب، 
تـم تصويـره يف 2018 بعد حادث 
مدرسـة  يف  وقـع  نـار  إطـالق 
مارجوري سـتونمان دوغالس يف 
مدينة باركالنـد يف والية فلوريدا، 
وهـي تمطر ديفيد هوغ، ناشـط 
مناهـض لحريـة حمـل السـالح 
وأحـد الناجني من إطـالق النار يف 
تلك املدرسة، بوابل من األسئلة عن 
األسـباب التي تدفعـه إىل املطالبة 

بمصادرة أسلحتها النارية.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، امس 
الثالثـاء، عن ضبط ُمتَّهمني ُمتلبِّسـني بتسـلُّم 
الرشـوة بالجرم املشهـود يف ُمديريَّتي الرضيبة 

والشهداء يف ُمحافظتي الديوانيَّة واألنبار.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسـخة منه: 
أن ”مالكات شعبتي التحقيق والتحرّي والضبط 
نت من ضبـط ُمدير  القضائـّي يف املكتـب، تمكَّ
رضيبة الديوانيَّة وكالًة ُمتلبِّساً بتسلُّم الرشوة؛ 

لقاء تسيري ُمعاملة أحد املُراجعني“.
ن فريق عمل مكتب  ويف عمليٍَّة ُمنفصلـٍة، ”تمكَّ
ـٍف يف ُمديريَّة  تحقيـق األنبـار من ضبـط ُموظَّ
الشهـداء باملُحافظـة بالجـرم املشهـود أثنـاء 
تسلُّمه مبلغ رشوٍة ُمقابل تزويد أحد املُراجعني 

بصورٍة عن أوليَّات ُمعاملة شهيٍد“.
وأضافـت أنـه ”تـمَّ تنظيـم محـرضي ضبـٍط 
َذتـا بنـاًء عىل  أصوليَّـني بالعمليَّتـني اللتـني ُنفِّ
رتني قضائيَّتـني، وعرضهما رفقة املُتَّهمني  ُمذكَّ
عىل السّيدين قاضيي محكمتي تحقيق الديوانيَّة 
تني بالنظـر يف قضايا النزاهة،  واألنبـار املُختصَّ
اللذين قرَّرا توقيـف املُتَّهمني وفق أحكام القرار 

(١٦٠ / ثانياً لسنة ١٩٨٣).
من جانـب اخر، كشفـت دائـرة التحقيقات يف 
الهيئة عن ضبطها مواّد مفقودة وحاالت نقٍص 
ة  يف األسمدة يف معمل اإلسـمنت والرشكة العامَّ

للتجهيزات الزراعيَّة يف محافظة بابل.
وذكرت الدائرة  يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 

منـه: ان“ فريق عمل مكتب تحقيق بابل التابع 
ن  للهيئة، الذي انتقل إىل معمل إسمنت بابل وتمكَّ
بعـد البحث والتحـرّي من العثور عىل سالسـل 
الناقل الدلوّي (الرشيط الناقل) التي تمَّ رشاؤها 
بمبلـغ (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينـاٍر ُمخبَّأة 

ومدفونة تحت أتالل السكراب واألتربة“.

وأضافـت إنَّ ”الفريـق قام بتتبُّع آثـار إطارات 
العجـالت يف املعمـل؛ للوصـول لتلك املـواد، من 
ال  خالل االسـتعانة بآليٍة ومجموعٍة مـن الُعمَّ
للعثـور عىل (١٤٧) سلسـلة ناقلـة وضبطها، 
ـظ عىل املـواد املضبوطة  ُمبّينـًة أنه تـمَّ التحفُّ
وإشـعار ُمدير املعمل ومسـؤول املخازن بعدم 

ف بها“. الترصُّ
ويف عمليَّـٍة ثانيـٍة، أوضحت الدائـرة قيام فريق 
ة  العمـل بضبـط أمـني مخـزن الرشكـة العامَّ
للتجهيزات الزراعيَّـة يف بابل – الطليعة؛ لوجود 
نقـٍص يف كميَّة األسـمدة املوجـودة يف املخازن، 
ُمشـريًة إىل أنـه، بعـد إجـراء املُطابقـة عىل ما 
موجـود مـن أسـمدٍة واملـرصوف منهـا، تبنيَّ 
حدوث نقٍص يف مادَّة األسمدة نوع (داب) بأكثر 
ٍة  من (٤٣) طناً، وضبط بطاقاٍت مخزنيٍَّة خاصَّ

بالتجهيز والتحرُّز عىل املخزن وغلقه.
ـدت تنظيـم محـرضي ضبـٍط أصوليَّني يف  وأكَّ
العمليَّتـني، وعرضهما رفقة املُتَّهـم يف القضيَّة 
الثانيـة، عىل قايض التحقيق املُختّص بالنظر يف 
قضايا النزاهة يف الحلة، الذي قرَّر توقيف املُتَّهم 

ة التحقيق.  عىل ذمَّ

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس الثالثـاء، 

عـن اجـراءات امتحانات نصف السـنة 

وآلية وضع االسـئلة. فيما اعلنت هيئة 

اسـماء  الـوزارة  يف  املوهوبـني  رعايـة 

الطلبـة املقبولني يف مـدارس املوهوبني 

ملحافظتي النجف واالنبار للعام الدرايس 

.٢٠٢٠ – ٢٠٢١

وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، حيدر 

فاروق، يف ترصيحات صحفية: ان «آلية 

وضـع اسـئلة امتحانات نصف السـنة 

ستكون من مدرس املادة مثل كل سنة، 

مـع مراعـاة تكييف املناهج الدراسـية 

التي اعدتها املديرية العامة للمناهج».

واضاف ان «االمتحانات ستجرى داخل 

املدارس مـع وضع اجـراءات الوقاية»، 

مشـريا اىل ان «الخيـارات تركـت إلدارة 

املـدارس لوضـع جـداول االمتحانـات 

بحسب ظروف كل مدرسة».

وتابـع فـاروق ان «امتحانـات نصـف 

السـنة هي االختبـار إىل ما وصـل اليه 

الطـالب يف املـادة الدراسـية»، الفتـا اىل 

ان «امتحانـات الصفـوف االربعة االوىل 

من مرحلة االبتدائية سـتكون شـفوية 

والسـادس  الخامـس  مرحلتـا  بينمـا 

ابتدائي سـتكونان تحريريتني»، مؤكداً 

ان «وزارة الرتبيـة اعطت مرونة يف هذا 

املوضوع».

من جانـب اخـر، اعلنـت وزارة الرتبية 

/ هيئـة رعايـة املوهوبني، عن اسـماء 

الطلبـة املقبولني يف مـدارس املوهوبني 

ملحافظتي النجف واالنبار للعام الدرايس 

.٢٠٢٠ – ٢٠٢١

وذكـرت الوزارة يف بيـان أن «القبول تم 

وفق الـرشوط والضوابط التـي أقرتها 

الـوزارة». مبينـًة ان «عـدد املقبولني يف 

مدرسـة املوهوبـني / النجف االرشف ( 

١٠ طـالب)، وعدد املقبولني يف مدرسـة 

املوهوبـني / االنبـار (٨ طـالب) لهـذا 

العام».
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بغداد/ الزوراء:

تعهـدت امانة بغـداد بعدم وجود شـح للماء الصـايف للرشب خالل موسـم الصيف 

املقبل.

وقـال رئيس قسـم التشغيل يف دائـرة ماء بغـداد، محمد حميد محيبـس، يف حديث 

صحفـي: ان «بعض مناطق بغـداد، وتحديـدا يف جانب الرصافة، شـهدت انقطاعا 

جزئيا يف املاء الصايف بسبب وجود كرس يف احد الخطوط الرئيسة الناقلة». 

واكـد ان «الدائـرة اسـتنفرت مالكاتهـا إلصالح الكـرس الحاصـل يف االنابيب وتمت 

صيانتـه وادخاله للخدمة مجـددا واملبارشة بضخ املاء»، منوها بـأن «الدائرة تعمل 

بشكـل دؤوب عىل متابعة تزويد مناطق بغداد باملاء الصايف لعدم حدوث شـح باملاء 

املجهز للمواطنني». ونوه محيبس بـ»االستعداد لفصل الصيف بكل الطاقات املتاحة 

للسيطرة عىل توفري املاء الصايف لجميع مناطق العاصمة يف جانبي الكرخ والرصافة، 

ومن املؤمل ان ال يكون هناك شح  يف صيف ٢٠٢١». 

وبررت االمانة اسباب شح املاء يف بعض مناطق العاصمة اىل انقطاع التيار الكهربائي 

او عطل املشاريع، فضال عن التجاوزات عىل شـبكات املاء وسـقي االرايض الزراعية 

الواقعة بالقرب من املناطق السـكنية.وتنتج دائـرة ماء بغداد يوميا ٤ ماليني و٦٠٠ 

الف مرت مكعب من املاء الصايف، كما يستهلك الفرد ٤٥٠ لرتا يوميا.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت هيئـة املنافـذ الحدوديـة، امـس 
الثالثـاء، ضبـط شـحنة تحـوي ٤ آالف 
مضخـة مـاء بعـد تهريبها مـن ميناء أم 
القـرص الجنوبـي يف البرصة، بـدون دفع 

الرسوم الرضيبية والجمركية.
وذكـرت الهيئـة يف بيان تلقـت «الزوراء» 
نسـخة منه: انها «قامـت بضبط حاوية 
مـاء  مضخـة   (٤٠٠٠) عـىل  تحتـوي 
(ماطـور) لم يـرصح بها تهربـاً من دفع 
الرسـوم الجمركيـة والرضيبيـة يف منفذ 
مينـاء أم الجنوبي مما سـبب هدراً باملال 

العام».
واضافت أنه «تم ضبط املواد خارج الحرم 
الجمركي عند سـيطرة البحـث والتحري 
واملنجـزة معاملتهـا الجمركيـة مـن قبل 
لجنـة الكشـف الجمركـي التابـع ملركـز 
جمرك أم قـرص الجنوبي خالفاً للضوابط 

والتعليمات».
ولفتـت الهيئـة اىل انهـا قامـت بـ»إحالة 
القضائيـة  الجهـات  عـىل  املضبوطـات 
املختصـة التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة 
الالزمة بحقها وبحق املقرصين من لجنة 

الكشف الجمركي». 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، 
عـن القـاء القبض عىل خمسـة ارهابيني 
من بينهم امرأة ينتمون لتنظيم ” داعش“ 

االجرامي بعملية أمنية يف كركوك.
وذكر بيـان لوكالـة االسـتخبارات تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منـه: أنه ”مـن خالل 
املتابعـة املسـتمرة لقواطـع املسـؤولية، 
االسـتخبارات  وكالـة  مفـارز  تمكنـت 
املتمثلـة بمديرية اسـتخبارات كركوك يف 
وزارة الداخليـة مـن إلقـاء القبـض عىل 
خمسة ارهابيني من بينهم امرأة بمناطق 
متفرقة مـن محافظة كركـوك مطلوبني 
وفق احكام املادة ( ٤/ ارهاب) النتمائهم 

لعصابات داعش اإلرهابية“.
االول  ”االرهابـي  أن  البيـان  وأضـاف 
عمـل معالجـا لعنارص عصابـات داعش 
بما يسـمى قاطـع كركوك، فيمـا عملت 
االرهابية عىل توزيع ما يسـمى الكفاالت 
عـىل الخاليـا النائمـة املتواجـدة بقضاء 
الحويجة، اما عمل االرهابي الثالث واملكنى 
ابـو هاجر واالرهابيـني االخرين ضمن ما 
يسـمى قاطع الحويجة والذي اعرتفا عن 
اشـرتاكهما بسـت عمليـات ارهابية ضد 
القوات االمنيـة يف حقول عالس ومنطقة 
عجيل، فضالً عن قيام االرهابيني االخرين 
بتسـليب وقتل احد املواطنني يف محافظة 

كركوك ورسقة عجلته عام ٢٠١٨“. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت دائـرة إصـالح األحـداث التابعـة 

لوزارة العدل، امـس الثالثاء، عن موقفها 

الشهري الخـاص بعدد املطلـق رساحهم 

لشهر كانون الثاني من عام ٢٠٢١.

وذكرت الـوزارة يف بيان تلقـت «الزوراء» 

نسخة منه: إن» العدد الكيل للمفرج عنهم 

خالل الشهر املايض بلغ (٤١) حدثا بينهم 

(٢٦) حدثـا موقوفـا لعدم ثبـوت األدلة، 

و(٥) احـداث تخليـه بعـد قضائهـم مدة 

املحكوميـة، باإلضافـة إىل (١٠) باإلفراج 

الرشطي».

وأضافـت إن» دائرة إصالح اإلحداث تتابع 

بشكل مسـتمر آليـة إطالق الـرساح بعد 

انتهـاء اإلجراءات القانونيـة حرصاً منها 

عىل إتمام العمل بالشكل األمثل».

بغداد/ الزوراء:

كشفت وزارة املوارد املائية، امس الثالثاء، عن سعيها إلدراج سدة الهندية القديمة 

يف بابل ضمن الئحة الرتاث العاملي، مشرية اىل تواصل اعمال الكري وازالة الرتسبات 

الطينيـة واالدغـال املائية منها لغـرض تأهيلها وجعلها منطقة سـياحية ومكانا 

ترفيهيا للعوائل.

واضافـت الوزارة يف بيان، تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انها «تسـعى لتقديم ملف 

سـدة الهندية من اجل إدراجها عىل الئحة الـرتاث العاملي كونها من املعالم الرتاثية 

يف بابل».

وبينـت أن «تاريخ املبارشة بإنشائها يعود اىل عـام ١٩١١ يف زمن الدول العثمانية، 

ومـن قبـل رشكـة جـون جاكسـون الربيطانيـة وتصميـم املهندس السـري وليم 

ويلكوكس».

واوضحت ان «بناءها اسـتغرق ثالث سنوات واسـتمر العمل بها لغاية عام ١٩٨٩ 

بعدها تم انشاء سدة الهندية الجديدة العاملة يف الوقت الحارض». 

سقط سـهواً يف اعالن جريدة الزوراء 
بالعدد ٧٤١٩ يف ٢٠٢١/٢/٢ الخاص 
الطاقـة  إلنتـاج  العامـة  بالرشكـة 
فقد  الوسـطى  الكهربائية/املنطقـة 
ذكر رقم املناقصة (D٤L-٠٠٨) خطأ 
لـذا   ..(L4D-008) هـو  والصحيـح 

اقتىض التنويه.

@Ú–€b¨@ıbfl@ÚÉõfl@“¸e@4@¡jö
@ãó”@‚c@¿@¡iaÏõ‹€
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بغداد/ الزوراء:

اعلنـت دائرة البيطـرة احدى دوائـر وزارة 

الزراعة، امس الثالثاء، عن ضبطها شـحنة 

كبرية مـن الدجاج الرتكي املهرب عرب اقليم 

كردستان منتهي الصالحية .

وقـال مديـر عـام دائـرة البيطـرة يف بيان 

تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: ان «مالكات 

تلقـت  نينـوى  يف  البيطـري  املسـتشفى 

بالغـًا مـن قيادة رشطـة نينـوى/ مديرية 

شؤون السـيطرات بمحاولة ادخال شحنة 

كبـرية من الدجـاج الرتكي املهـرب منتهي 

الصالحيـة تقدر كميتها بــ ١٠٠٠ كارتون 

مـن سـيطرة الشهيـد سـبهان قادمة من 

اقليم كردستان».

واضـاف ان «هـذه الشحنـة مـن الدجاج 

املجمـد املنتهـي الصالحيـة وبـدون اجازة 

اسـترياد، فضالً عـن منع اسـترياده كانت 

مخبـأة يف عجلة حمـل نوع تريلـة مغطاة 

بطبقة رقيقة من الحىص للتمويه». مضيفاً 

ان «العمليـة تمـت بـإرشاف مدير شـؤون 

السـيطرات بالتعاون مع مدير املسـتشفى 

البيطري يف نينوى عدي العبادي».  

بغداد/ الزوراء:
أعلنت رشكة «هـواوي» الرائدة عاملياً يف توفري 
البنـى التحتيـة لتقنية املعلومـات واالتصاالت 
الفائزيـن  أسـماء  عـن  الذكيـة  واألجهـزة 
بالتصفيات اإلقليمية ملسابقة االبتكار األوىل يف 
الرشق األوسـط.. وتعد املسابقة إضافة مهمة 
إىل مسـابقة تقنية املعلومات واالتصاالت التي 
تنظمها هـواوي يف إطار مبادراتهـا املتواصلة 
لتطوير النظام اإليكولوجـي للمواهب التقنية 
عىل املسـتوى العاملي.. وفاز فريق العراق الذي 
يتضمن: محمد منري ومحمد سليم بدر ومحمد 
خالد عواد واألسـتاذ الدكتور بالل الخطيب من 

جامعة األنبار بجائزة أفضل نموذج.  
وتوفـر مسـابقة هـواوي لالبتكـار الفرصـة 
للتدريـب  ومعلميهـم  الخريجـني  للطـالب 
عـىل أحـدث التقنيات املبتكـرة - مثـل الذكاء 
االصطناعي والحوسـبة السـحابية والبيانات 
الضخمة - البتكار تطبيقات مهمة تعود بالنفع 
عـىل املجتمع.. وشـهدت النسـخة االفتتاحية 
مـن املسـابقة مشاركة طـالب وأسـاتذة من 
١٠ جامعـات يف تسـعة بلـدان مـن منطقـة 
الرشق األوسـط بما فيهم العراق.. ويتألف كل 
فريـق من ثالثة طالب وأسـتاذ واحـد.. وأثناء 
التصفيـات اإلقليمية النهائية، قـّدم كل فريق 
عملـه إىل لجنـة التحكيم التي تضـم مجموعة 
مـن الخرباء التقنيني، حيث تم تحديد الفائزين 

بنـاًء عىل معايري محددة مثـل األفكار املبتكرة 
وتجربـة املسـتخدم، وإمكانية تطويـر العمل 

وجودته ومدى صعوبة إنجازه.
مـن جانبـه، قـال، وانـغ يل غافـني، الرئيـس 
التنفيـذي لرشكة هـواوي يف العـراق: «أطلقنا 
 Huawei Atlas مسـابقة االبتكار عرب منصـة
٢٠٠DK يف عـام ٢٠٢٠، ويسـعدنا أن تشهـد 
الـذي  العراقـي  الفريـق  املسـابقة مشاركـة 
عمل عىل تطويـر مشاريع مميـزة ومبتكرة.. 
مشاريـع  تطويـر  الفـرق  بعـض  واختـارت 

الكتشاف اإلصابة بمرض كوفيد-١٩ والوقاية 
منـه بشكـل آيل، فيما قـّدم البعـض مشاريع 
لدعم الرعاية الصحية وجودة الحياة من خالل 
تحسـني رعاية األطفال باالعتمـاد عىل الذكاء 
االصطناعـي.. ونثمـن، عاليـاً، رغبـة الطالب 
وأسـاتذتهم يف العراق باملسـاهمة يف تحسـني 
عاملنـا، وأثـق بـأن املواهـب التـي شـاركت يف 
مسـابقة هواوي لالبتكار ستسـهم يف تحقيق 
العديـد مـن اإلنجـازات يف العراق يف املسـتقبل 

القريب».

بغداد/ الزوراء:
حذر عضـو لجنة الزراعة واملياه 
واالهـوار الربملانية، عيل البديري، 
مخطـط  مـن  الثالثـاء،  امـس 
وسياسـة ممنهجـة تجـري من 
خالل املجلس السيايس لالقتصاد 
بغيـة اسـتهداف وتدمـري املنتج 
املحيل بشقيه الزراعي والحيواني، 
الفتا اىل ان ما يجري الحديث عنه 
من أعضاء املجلس يف العلن يشء 
وما يصـدر من قرارات يف الخفاء 

يشء اخر.
وقـال البديري يف حديث صحفي: 

ان «الجميـع يتحـدث عـن دعم 
املنتـج املحـيل ومنـع االسـترياد 
للبضائـع املشابـه للمنتـج، لكن 
مـا يجـري فعليـا هـو عمليات 
استهداف ممنهج للمنتج املحيل، 
ونـرى ان هنالك غليانا اليوم لدى 
اصحاب حقول الدواجن واملزارع 
بسبب إجراءات تنشيط االسترياد 
مقابل تقييد عمل املنتج املحيل». 
مبينا ان «اسـتمرار هـذا الوضع 
اتخـاذ اجـراءات رسيعة  وعـدم 
ورادعـة معناه انفجـار الشارع 
بشكـل ال يمكن السـيطرة عليه 

املجهـول،  اىل  بالبلـد  والذهـاب 
وإنهاء الصناعة والزراعة املحلية 

بشكل نهائي».
واضـاف البديـري ان «املتصدين 
للملفات املتعلقة باملنتج املحيل يف 
املجلس السيايس لالقتصاد بحال 
كانـوا متقصدين ملا يتخذونه من 
قرارات لتدمري املنتج املحيل، فهذا 
االمر يرتقـي اىل الخيانة العظمى 
نتيجة لتدمري اقتصاد بلد يف وقت 
االزمات، وبحـال كانت قراراتهم 
نابعـة عـن اهمـال وقلـة خربة 
فهـذا االمـر يتحملـه مـن يرص 

عـىل بقائهـم يف مناصبهـم رغم 
فشلهم وهـو ال يقل خطورة عن 
الخيانـة العظمـى». مشددا عىل 
ان «اسـتمرار ادخـال البضائـع 
املسـتوردة ورضب املنتـج املحيل 
سـيجعلنا أمام خيارات مصريية 
للدفاع عن املنتج املحيل وقوت تلك 
العوائل، فاملواطن اليوم ليست له 
أية فرصة للتعيني الحكومي بعد 
اغالقه باملوازنة وبالوقت نفسـه 
تتم محاربته يف القطاع الخاص، 
وهـذا االمر لم ولن يتم السـكوت 

عليه».
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بغداد/ الزوراء:

كشـف وزيـر النفـط، احسـان عبد 

الجبـار، امس الثالثاء، عن مقرتحني 

لحل ازمة كردسـتان ضمن املوازنة، 

مبينا ان الوزارة مستعدة لتطبيق اي 

مقرتح تـراه اللجنة املاليـة والربملان 

مناسبا.

وقال عبـد الجبـار يف ترصيح متلفز 

”القضـاء  ان  ”الـزوراء“:  تابعتـه 

واملخابرات معنيـان بإيقاف التعامل 

مـع رشكـة اجيتلتـي، وسـأخاطب 

وزارة التخطيـط للتأكـد مـن صحة 

ادراجها ضمن القائمة السـوداء من 

اجل تجميد عملها مع الوزارة بشكل 

فوري“.

واضاف ان ”تعاملنـا مع رشكة كار 

انتهى منذ زمن بعيد ولم تعد تربطنا 

اي عالقـة معهـا يف حـني تتعامـل 

الـوزارة مـع قيـوان فقـط لتصفية 

النفـط عـرب مصفاهـا“، مبينـا ان 

رشكـة قيـوان تدخل وعـرب رشكات 

فرعية تابعة لها باملنافسـة عىل نقل 

زيت الغاز اىل العراق“.

وبشـأن املفاوضات مع كردسـتان، 

ذكـر عبد الجبـار ان ”اللجنـة املالية 

تناقـش خياريـن، اولهما ان تسـلم 

كردسـتان كامـل عمليـات االنتـاج 

واالستخراج والتصدير والبالغة 460 

ألـف برميـل مـع تحمل كـل االجور 

كردسـتان،  يف  االداريـة  والتبعـات 

والخيار الثاني ان تتسـلم بغداد 250 

الـف برميل مـن اربيل وتباع بسـعر 

سومو او تتسـلم بغداد مبالغ مالية 

مساوية لكمية النفط“.

من جانـب اخر، اكـد وزيـر النفط، 

احسـان عبد الجبار، امـس الثالثاء، 

عدم ثبوت تورط رشكة سومو بتهم 

الفساد النيابية املوجهة اليها، مبينا 

ان لجنة وزاريـة تعمل عىل التحقيق 

بكل شبهات الفساد وستتم محاسبة 

اي متورط بشكل فوري.

وقال عبد الجبار يف حوار صحفي: ان 

”لجنة تحقيقية عليـا يف الوزارة من 

ثالثة مـدراء عامني تجـري تحقيقا 

يف شبهات الفساد، واذا اثبتت صحة 

وسـالمة الوثائق املقدمـة من لجنة 

النزاهة النيابية فسيتم اتخاذ قرارات 

رادعة“.

واضـاف ان “السـلطات القضائيـة 

والرقابيـة واالدارية لم تثبت اي تهم 

فسـاد ضد رشكة سـومو التي رغت 

االربـاح النفطة الـ 50 خـالل العام 

املايض“.

واشـار اىل انه “ ال توجد اي مصلحة 

للوزارة من ابقاء مدير عام فاسد او 

مسـؤول، وان اعفاء مـدراء العامني 

ليس مـن صالحيـات وزيـر النفط، 

بل مـن صالحيات مجلس الوزراء اذا 

كان متعني باالصالة“.

Ú„åaÏæa@Â‡ö@ÊbnéÜã◊@Úflåc@›®@µy6‘fl@Â«@—ìÿm@¡–‰€a

بغداد/ الزوراء:
أكد املسـتشار االقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس الثالثاء، 
ان فـرض الرضائـب عىل الرواتب إجراء مؤقت، مبينـاً ان القانون الرضيبي ال 
يعطـل إال بقانون.وقال صالح لوكالة األنباء الرسـمية: إن ”القرارات االدارية 
ال يمكن لها باالساس تعطيل تطبيق قانون رضيبة الدخل النافذ عىل املكلفني 
عموماً واملكلفني الحكوميني خصوصاً، ومهما كانت األسـباب حتى إن توقف 
الدخـل او تراجـع اىل حـدود حرجة فتكون نسـبة الرضيبة عندهـا أما صفر 
مـن املائة او (رضيبة سـالبة)، أي يعني دفع إعانات للمكلفـني مثل الرعاية 
االجتماعية ومنـح الطوارئ وغريها“.واوضح ان ”القانون الرضيبي ال يعطل 
إال بقانون، وأن تعطيل بعض فقرات القوانني النافذة من خالل قانون املوازنة 
السنوي هو عمل استثنائي، ويأتي لتعزيز موارد املوازنة العامة بشكل مؤقت 
خالل السنة املالية، وينتهي االستثناء بانتهاء السنة املالية نفسها ذلك لتفادي 
عجـز مايل سـنوي قد يعـرض االنضباط املـايل للخطر“.وأضـاف أن ”مجلس 
النـواب اعتمـد من الناحيـة التاريخية مقـرتح الحكومـة يف موازنتي -2015 
2016 بفـرض رضيبة مؤقتـة قدرها 3.8 % عىل اجمايل الرواتب واملعاشـات 
املدفوعـة من الحكومـة، خصصت حينها لدعم الحشـد الشعبي والنازحني يف 
وقفة تمويلية ملواجهة تكاليف الحرب ضد االرهاب الداعيش وشـمل املعاشات 
التقاعديـة ايضا“، مبينا ان ”هـذه الرضيبة انتهت بانتهاء السـنتني املاليتني 
وقتها، وعليه فإن فرض الرضائب استثناء او حجبها استثناء من خالل قانون 
املوازنـة هو من السـبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسـن التعديـالت بترشيعات 

قانونية دائمة مستقلة عن قانون املوازنة العامة االتحادية السنوي“.

بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي العراقي، امـس الثالثاء، من العملة الصعبة 
بنسـبة تبلغ %20.93 لتصل اىل 68 مليون دوالر.وشهد البنك املركزي العراقي 
خـالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية امس انخفاضا يف مبيعاته بنسـبة 
20.93 % لتصـل اىل 68 مليونـا و281 ألفا و998 دوالرا، غطاها البنك بسـعر 
رصف اسـاس بلغ 1460 دينـار لكل دوالر، مقارنة بيـوم االثنني، حيث بلغت 

املبيعات فيها 86 مليونا و100 ألف دوالر.
وكانت اجمايل املبيعات لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات 
بلغـت 68 مليونا و181 الفـا و998 دوالراً، فيما بلغ إجمايل البيع النقدي 100 
ألـف دوالر.وقام 18 مرصفا بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، فيما قام 

مرصف واحد بتلبية الطلب النقدي.

أسواق

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة التجارة، امس الثالثاء، 
عـن التعاقد لـرشاء 80 الف طن من 
مـادة السـكر مـن املناشـئ املحلية 
لتوزيعها بني السكان ضمن مفردات 
.2021 للعـام  التموينيـة  البطاقـة 
امـس:  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 
يف  املركزيـة  التعاقـدات  ان“لجنـة 
وزارة التجـارة اجـرت تفاوضـا مع 
احد املناشئ الوطنية، لرشاء 80 الف 
طن مـن مادة السـكر ضمـن اليات 
التعاقـد لتأمـني مفـردات البطاقـة 
البيان ”الوزارة  التموينية“.واضـاف 

بصـدد التعاقد لرشاء مـادة الرز من 
املناشـئ االجنبيـة، فضال عـن مادة 
زيـت الطعام مـن خـالل املناقصات 
التي تجريها الوزارة، لتأمني مفردات 
البطاقـة التموينية للعام 2021، بعد 
وصول التخصيصات املالية من وزارة 
املالية“.واوضحت الوزارة ان“املوازنة 
العامـة للدولة للعام 2021 خصصت 
امـواال كافيـة ملسـتحقات الفالحني 
واملزارعني للموسم الزراعي ملحصويل 
الشلـب والحنطة، كذلك تأمني مبالغ 
لـرشاء ثـالث مـواد اسياسـية هـي 

السكر وزيت الطعام والرز“.

بغداد/ الزوراء:
اكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابيـة، حامد املوسـوي، تخفيض 
مبالغ املوازنة اىل املستوى الذي يمكن 
من خالله سد عجز املوازنة، الفتا اىل 
ان ارتفـاع اسـعار النفط ستسـاهم 

بتجاوز العجز.
وقـال املوسـوي يف ترصيح صحفي: 
ان ”مجلـس النواب رصـد الكثري من 
الفقـرات يف املوازنـة التـي تتضمـن 
نفقات كبرية، واليوم فهو يعمل عىل 
تخفيـض مبلغها الكـيل اىل مايقرب 

من 110 تريليون دينار وتخفيض ما 
يزيد عن 50 تريليون“.

واضـاف ان ”العجـز مـن املرجح ان 
يرتاوح مابني 25-20 تريليون دينار، 
وهـذا االمـر يتم تعويضـه من خالل 
ارتفـاع اسـعار النفـط، خاصـة ان 

هناك تعافيا يف االسعار“.
وبني ان ”بعض فقرات املوازنة وعىل 
الرغـم من رصـد مبالغهـا لكنها لن 
تنفذ عىل ارض الواقـع، وبالتايل فأن 
ماخصص لها يسـاهم يف سـد عجز 

املوازنة الوهمي“. 

No: 7420   Wed   3     Feb    2021العدد:   7420    االربعاء     3    شباط     2021

جمهورية العراق                                 
وزارة العدل            التاريخ:٢٠٢١/٢/٢

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

                     اىل/ املنفذ عليه
لقـْد تحقق لهـذه املديرية من اشـعار مركز رشطة السـاهرون واملختار انـك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار، يمكن اجراء التبليغ عليه، واستناداً للمادة 
(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالناً  بالصحف الرسـمية خالل خمسة عرش يوماً تبداً 
مـن اليـوم التايل للنرش لغرض الحضور امام مديرية تنفيذ النارصية  ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
ناجي عبد الهادي السعداوي

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة االحـوال الشخصيـة املرقمـة ٢٠٢٠/٤٩٦٣ يف ٢٠٢٠/١٢/٢٠ لتأدية النفقة 

املستمرة.

جمهورية العراق                                      العدد: ٥٦٩٧/ش/ ٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                                       التاريخ : ٢٠٢١/٢/١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / كاظم خربيط غافل
م/ تبليغ

قامِت املدعية (ضحى هادي عبد االمري) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها 
اثبات حضانة الطفل محمد تولد ٢٠١٥/١١/٢٤  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حسـب 
رشح القائـم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه 
املحكمـة صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢١/٢/١٠ السـاعة التاسـعة صباحا وعند عدم 

حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
                    القايض
بسام فريد حسن
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@…fl@Íá‘«@Ñè–Ì@·Ìã◊@Û–�ófl
ÜaáÃi@Ú„bflc

بغداد/ متابعة الزوراء
اصبح الالعب، مصطفى كريم، حراً ومن دون ناٍد بعد فسخ عقده مع امانة بغداد.

وقال كريم إن ”عقدي مع نادي امانة بغداد تم فسـخه بالرتايض بني الطرفني بعد ثالثة 
مواسم ناجحة مع ابناء العاصمة“.

واوضـح ان ”هناك العديد من العـروض التي تلقيتها من اندية اخـرى يف الدوري املمتاز 
وخالل االيام القليلة املقبلة سأوقع عىل عقدي الجديد“.يذكر ان كريم انتقل اىل الصناعات 

الكهربائية مطلع املوسم قبل ان يعود لبغداد من جديد.

ãºcÎ@ã–ñc

@aÏõ«@60@Â«@áÌçné@Úflb»€a@Ú˜Ó:aÎ@Òãÿ€a@Üb•a@pbibÉn„a@á«Ïfl@¿@7ÓÃm@¸@ZÊbÓ‰i

ÚÓiãÃ€a@Ú‘�‰æa@pbÓ–óm@÷˝�„a@á«Ïfl@Üá•@pb‘ibèæa

بغداد/ الزوراء

بتوجيه من الفريق الطيار شـهاب جاهد عـيل، رئيس الهيئة اإلدارية لنادي القوة 

الجوية الريايض، تمت تسمية الدكتور محمد قاسم الالمي للعمل كطبيب مرشف 
عـىل الفريـق االول بكـرة القدم.وأوضحـت الهيئـة االدارية للنادي أنها ” سـمت  
الدكتـور محمد قاسـم الالمي ليكون طبيبـا مرشفا عىل الفريـق االول كونه من 
الكفاءات العلمية ولديه خربة كبرية ( بالطب الريايض ) كاستشاري أول يف جراحة 
العظام وتبديل املفاصل“.وأضافت أن ” الجراح الدكتور االستشاري محمد قاسم 
الالمـي حاصل عىل البورد الربيطاني يف جراحة العظام ودكتوراه يف جراحة الطب 
الريايض وتبديل املفاصل من اململكـة املتحدة“.من جهته عرب الدكتور الالمي عن 
سـعادته الكبرية بالعمل مع نادي القوة الجوية بطل اسيا ثالث مرات،الفتا اىل انه 

لم يدخر جهدا من اجل هذا النادي العريق وتقديم العون واملساعدة البنائه“.

@Ôfl˝€a@·éb”@á‡´@ÚÓ‡èm
@äÏ‘ó€a@’Ìã–€@bjÓj†

@ÜaÎã€aÎ@fib�i˛a@µÓöbÌã‹€@ÒbÓ®a@paÜbËí@p˝flb»fl@åb≠g@ãíbjm@ÚÓ„áj€a@ÚÓi6€a

ÜaáÃi@¿@taáyˇ€@÷aã»€a@ÚÌá„c@Ú€Ï�i@·ƒ‰Ì@Ú«äbóæa@Üb•a

بغداد/ متابعة الزوراء
 اكـد رئيس الهيئـة التطبيعية لكرة القدم، 
ايـاد بنيـان، إقامـة االنتخابـات الخاصة 
باتحاد الكرة يف موعدها الثالثني من شـهر 

حزيران املقبل.
وقال بنيان انه تم تحديد عدد الهيئة العامة 
للتصويت لالنتخابـات املقبلة وفقا للوائح 

حيث سيصل العدد اىل ستة وستني عضواً، 
مبينا أن ”الهيئة تـرى يف الوقت الحايل من 
االفضـل رفع عدد الهيئة العامة لهذا العدد 
ولم نزده أكثـر حتى ال يتصور البعض اننا 
نعمل لـدواٍع انتخابية ألجل سـني او صاد 

من الناس“.
واوضح ان االنتخابات التي تيل االنتخابات 

املقبلة سـيزيد العـدد اىل مئة شـخص، اذ 
سـنكون املؤسسـني لرفع عـدد للهيئة يف 
االنتخابات التي تيل االنتخابات املقبلة بعد 
اضافة اندية الدرجة الثانية اىل جانب اندية 
الدرجتـني املمتـازة واالوىل، ولكل منهما يف 
االنتخابات املقبلة عـرشون صوتا والنزيد 

عن ذلك.

بغداد/ الزوراء
أقامت لجنة املسابقات يف الهيأة التطبيعية 
امـس الثالثـاء قرعـة التصفيـات املؤهلة 
لـدوري الدرجة االوىل للمنطقـة الغربية يف 
مقـر االتحاد بحضـور رئيـس التطبيعية، 
إياد بنيـان والدكتور اسـعد الزم، واعضاء 
لجنة املسـابقات، وتم تحديد موعد انطالق 
التصفيـات يف الخامـس عرش من الشـهر 
الحايل، بعد أن تم توزيع الفرق املتأهلة بني 
مجموعتني تلعب عىل مرحلتني تتأهل منها 

ثالثة فرق اىل الدوري العام للدرجة االوىل .
وقاَل رئيس التطبيعية، إياد بنيان: ان دوري 

الدرجـة االوىل البـد ان يحظـى باالهتمـام 
والرعايـة النه مـن ركائـز تطويـر اللعبة 
واالرتقاء باملسـتوى الفنـي لكرتنا، ونعمل 
عىل توفري سـبل نجاح التصفيـات املؤهلة 

لدوري الدرجة االوىل. 
وتحـدَث عضـو لجنـة املسـابقات، نجـم 
االويس، قائـال: ان املباريـات سـتنطلق يف 
الخامس عرش من الشـهر الحايل، وقسمت 
االوىل  ضمـت  مجموعتـني،  عـىل  الفـرق 
والخالـص،  واملوصـل  والعلـم  الصوفيـة 
واملجموعة الثانية ضمت الفهد والرشقاط 

والفتوة ودياىل.

وأشاَر االويس اىل: ان مباريات الجولة االوىل 
للتصفيـات سـتجمع املوصـل والخالـص 
ويالعب الصوفيـة العلم، أمـا يف املجموعة 
الثانيـة فسـيواجه الفتـوة ديـاىل ويالقـي 

الرشقاط الفهد
واختتَم بالقول: سـيتأهل من كل مجموعة 
فريـق واحـد، والثوانـي سـيلعبان مباراة 
فاصلـة يف ملعٍب محايد، وتقام املباريات يف 
مالعب نظامية وبدون جمهور، مع رضورة 
توفري سيارة إسعاف من اجل الحفاظ عىل 
سالمة الالعبني، وإظهار املباريات باملظهر 

الالئق.

Ôvÿm@Ô„b‰j‹€a@…fl@’–nÌ@—v‰€aÎ@Üaáy@Ô„Üä˛a@·õÌ@ÚÌÏßaÎ@b–‹Óé@Ô‹Ìåa5€a@…fl@á”b»nÌ@Ú†ãì€a
ÒÏ‘i@Ïnì€a@Ïmb◊7æa@cájm@b‰nÌá„c

بغداد/ متابعة الزوراء

اكد عضو إدارة نـادي الرشطة، 

عـدي الربيعي، أن النـادي انهى 

أول صفقات املريكاتو الشـتوي 

يسـار  جنـاح  مـع  بالتعاقـد 

املنتخبات الوطنية عيل حصني، 

بانتظار الصفقات املقبلة.

املهاجـم  إن  الربيعـي  وقـال 

الربازيـيل رافائيل سـيلفا وصل 

اىل العاصمة  بغداد امس الثالثاء 

والـذي وقـع االختيـار عليه من 

قبل الـكادر التدريبي مع العبني 

آخرين يتم التفاوض معهم“.

واضـاف ”نحـن متواصلون مع 

إدارة النفط بشـأن محمد داوود 

ومن املؤمـل تقديم عرض جديد 

لـه  بنـاًء عـىل رغبـة وقناعـة 

الالعب يف تمثيل الرشطة، خاصة 

وانه اكد عدم مغادرته النفط اال 

للرشطة“.

واختتم حديثه بقوله ”يف غضون 

ادارة فريق  اسـبوعني سـتكمل 

الرشطـة باالتفـاق مـع الكادر 

التدريبي نقوص ممثل الوطن يف 

دوري أبطال آسيا“.

ل القوة الجوية  ومن جهته، توصَّ

التفاق نهائي مع املدافع األردني 

فـرتة  خـالل  حـداد،  إحسـان 

االنتقـاالت الشـتوية الجاريـة، 

لتمثيل الفريق.

وقـال مصـدر مقرب مـن إدارة 

النادي إن العب الفيصيل األردني 

إحسان حداد أبدى موافقته عىل 

عرض القوة الجوية ومن املؤمل 

أن تحسم الصفقة بشكل رسمي 

خالل اليومني املقبلني.

وبـني أن الجهـاز الفنـي أبـدى 

رغبتـه بالتعاقـد مـع مهاجـم 

محـرتف خـالل الفـرتة املقبلـة 

بعد إصابة الالعب محمد قاسـم 

الصليبـي.  الربـاط  يف  بقطـع 

مضيفـا أن الجهاز يـدرس عدة 

ترشيحات بهذا امللف.

ومن جانبه، اقرتب نادي النجف 

من إبـرام صفقتني خـالل فرتة 

االنتقاالت الشـتوية منها واحدة 

لالعب عربي وآخر أفريقي.

وقـال مصـدر مقرب مـن إدارة 

نـادي النجف إن الجهـاز الفني 

اتفـق بشـكل مبدئي مـع العب 

املنتخـب اللبنانـي خالـد تكجي 

لتمثيل النجف يف فرتة االنتقاالت 

الشـتوية عىل مسـتوى صناعة 

اللعب.

وتابـع: ”وأكمـل النـادي بوقت 

مبكر تعاقده مـع مهاجم غاني 

وتسـعى اإلدارة إلكمـال إصدار 

تأشرية الدخول“.

وبني: ”هناك جلسة محتملة بني 

اإلدارة والجهاز الفني يحسم من 

خاللها قائمة االستقطابات التي 

طالب بها املـدرب الجديد هاتف 

شـمران، والجانب املايل والظرف 

الـذي يمر به نـادي النجف حال 

دون إتمام عدد من الصفقات“.

وأشـار إىل أن النـادي ينتظـر أن 

تحل األزمة بسـلفة من محافظ 

النجف يتـم من خاللهـا ترتيب 

بقـوة  للدخـول  الفريـق  أوراق 

لالنتقـاالت الشـتوية وتحضـري 

الفريـق للمرحلـة الثانيـة مـن 

الدوري.

يذكـر أن النجف سـيحل ضيفا 

عىل فريق أمانة بغداد يف الجولة 

السـابعة عرش من الـدوري يوم 

الجمعة املقبل.

انتقـل  منفصـل،  سـياق  ويف 

شـيكا  السـرياليوني  املحـرتف 

فوفونـا مـن نفـط الوسـط إىل 

الصناعـات الكهربائيـة بفـرتة 

االنتقاالت الشتوية الحالية.

وقـال مصـدر مـن داخـل نادي 

إن  الكهربائيـة  الصناعـات 

اإلدارة حسـمت صفقـة الالعب 

فوفونـا  شـيكا  السـرياليوني 

قادمـا من نفط الوسـط ليكون 

أول اإلضافـات التي يعول عليها 

االنتقاالت  الفني بفـرتة  الجهاز 

الشتوية.

الالعـب  ”تواجـد  وبـني: 

السرياليوني بالعراق سهل علينا 

مهمـة التعاقد معـه واالنخراط 

رسيعـا بتدريبـات الفريق تحت 

إرشاف املدرب عباس عبيد، دون 

الدخول بمتاهة البحث عن العب 

جديد األمر الذي يسـتغرق وقتا 

طويال“.

وأشـار إىل أن هنـاك مفاوضات 

مـع العبـني عـرب مـن املمكن 

أن تحسـم خـالل األيـام املقبلة 

ليشـكلوا إضافة مهمـة للفريق 

الذي يسـعى لالبتعاد عن شـبح 

الهبوط إىل الدرجة األوىل.

يذكر أن الصناعـات الكهربائية 

يتذيـل الئحـة ترتيـب الـدوري 

برصيد 11 نقطة.

وسـافر نجـم شـباب الغازيـة 

اللبنانـي، يوسـف عرتيـس، إىل 

العاصمة العراقيـة بغداد، حيث 

خضع لحصة تدريبية مع فريق 

عـىل  الكهربائيـة  الصناعـات 

سـبيل االختبار، وعن ذلك، قالت 

مصادر بنادي شباب الغازية إنه 

يف ظـل توقف الـدوري اللبناني، 

وعـدم وجـود رؤيـة واضحـة، 

فـإن اختيار أي العـب االحرتاف 

الخارجي أمر وارد.

عقـد  أن  املصـادر  وأضافـت 

حـوايل  بعـد  ينتهـي  عرتيـس، 

شـهرين، وأن النادي لن يقف يف 

وجه مصلحة أحد. 

ويعـد عرتيـس أحد أبـرز نجوم 

الفريـق الجنوبي، هذا املوسـم، 

خاصـًة عـىل مسـتوى صناعة 

الفرص.

ومـن جانبـه، اكد مـدرب فريق 

نـادي القاسـم عادل نعمـة أنه 

اتفق مع ادارة النادي الستقطاب 

العبـني محرتفـني جـدد لتمثيل 

الفريق خالل املرحلة املقبلة.

وقـال نعمـة: ان الفريق بحاجة 

اىل تعزيـز صفوفه مـن الالعبني 

املتميزين بغية تحسـني مستواه 

العـام والخـروج بنتائـج جيدة 

ليعزز ترتيبه بشكل افضل.

واشـار اىل انـه اتفـق مـع ادارة 

النـادي للتعاقد مع اربعة العبني 

محرتفـني لتمثيل كرة القاسـم. 

مبينا انهم سـينضمون للتشيلة 

مـع بـدء املرحلـة الثانيـة مـن 

منافسات دوري الكرة املمتاز.

وكشف نعمة عن هوية الالعبني 

االربعة، وهم  زكريا اسـماعييل 

من املغرب، والسنغاليان وديمي 

اىل  اضافـة  وديمبـا،  داووده، 

فرناندو كاردوزا من الربازيل .

القاسـم  نـادي  ويحتـل فريـق 

املركـز ماقبـل االخـري 19 بعـد 

انتهاء الجولة 16 من منافسات 

الدوري العراقي املمتاز بمرحلته 

االوىل.

بغداد/ الزوراء
بارش قسم الرياضيني األبطال والرواد - دائرة الرتبية البدنية والرياضة، يف 
وزارة الشباب والرياضة، بإجراءات معاملة اثبات شهادة الحياة الخاصة 
بالرياضيني األبطال والرواد املسـتفيدين من قانون رقم (6) لسنة 2013. 
وقـال رئيس قسـم الرياضيني األبطـال والرواد  حيدر محمـد عباس : تم 
اسـتنفار  جهود موظفي القسـم من أجل انسيابية انجاز العمل بالشكل 
املطلـوب بمـا يؤمن راحـة الرياضيـني األبطال والـرواد وتجنبهـم عناء 
االنتظـار عند املراجعة. مضيفا أن عمليـة ترويج املعامالت تتم يف القاعة 
النسوية داخل داخل مقر الوزارة يف املدينة الشبابية مع التأكيد عىل جلب 

املستمسكات األصلية واملصورة ( هوية األحوال املدنية، شهادة الجنسية، 

بطاقـة السـكن، البطاقة التموينيـة، هوية الرياضيني األبطـال والرواد، 
صورة شخصية عدد ١)، وفيما يخص الوكاالت أكد حيدر عىل جلب هوية 
األحـوال املدنية للوكيل مع وكالة مصدقة مـن وزارة الخارجية. موضحا 
إنجـاز ٢٥٠ معاملة حتـى اآلن للـرواد والرياضيني من سـكنة محافظة 
بغـداد. وبـني حيدر أن القسـم أوفـد عددا مـن موظيفـه إىل املحافظات 
الشـمالية لغرض إنجـاز معامـالت الرياضيني األبطال والـرواد من كبار 
السـن والذيـن ال يسـتطيعون املجيء، وذلـك مراعـاة لحاالتهم ولغرض 
تجنبهم عناء السفر،تكريما ملا قدموه من عطاء كبري للرياضة العراقية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلـن االتحاد العراقـي للمصارعـة اقامة 
بطولـة العراق لألحـداث للمصارعة الحرة 
والرومانيـة يف العاصمـة بغداد يف شـباط 
الجاري.وقـال مهـدي اسـماعيل حسـن، 
نائـب رئيس اتحـاد املصارعـة: ان االتحاد 
قرر اقامة بطولة االندية العراقية لالحداث 
للمصارعـة املقـررة يف السـابع من شـهر 

شـباط الحايل وتسـتمر املنافسـات لغاية 
العارش منه.واضاف حسن ان االتحاد ابلغ 
االندية للمشـاركة يف املنافسات املقبلة من 
اجل جاهزيـة فرقها للمنافسـات املقبلة.
وبـني: انه سـيتم اختيـار الالعبـني االبرز 
بغيـة  العـراق  احـداث  ملنتخـب  لضمهـم 
لالسـتحقاق  االمثـل  بالشـكل  اعدادهـم 
االسـيوي املقبل.وتابع ان االتحاد سيجهز 

الالعبني بشـكل مثايل بعد اختيار تشـكيلة 
املنتخـب قبـل املشـاركة يف بطولـة اسـيا 
لالحداث التي ستقام خالل شهر ايار املقبل 
والتـي سـيتم تحديد مـكان اقامتها الحقا 
من قبل االتحاد االسـيوي للمصارعة.واكد 
ان اتحاده يويل اهتمامـًا كبرياً باملصارعني 
االحداث كونهم االسـاس يف بناء املنتخبات 

ورفدها باملواهب الواعدة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
اختتمـت يف قاعة (مام) بكلية 
الرتبيـة الرياضيـة يف جامعـة 
السـليمانية الدورة التطويرية 
واالعالميـني  للصحفيـني 
الرياضيني التي اقامها االتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضية 
- لجنـة الـدورات التطويرية، 
تحت شعار ”من اجل االرتقاء 
الصحفـي  العمـل  بواقـع 
واالعالمي الريايض يف مدينة السـليمانية“ وبمشـاركة قياسية لنحو 32 
متدربا يعملون يف وسـائل اعالم ومؤسسـات صحفية متنوعة واستمرت 
أربعة ايام برعاية نادي بيشمركة السليمانية ومحافظ السليمانية هفال 

ابوبكر .
الـدورة الصحفيـة، والتـي ُتعد تاريخيـة، كونهـا االوىل مـن نوعها تقام 
للصحفيني الشـباب يف مدينة السـليمانية، منذ تأسـيس االتحاد العراقي 
للصحافـة الرياضية عام 1970، باسـم لجنة املحرريـن الرياضيني، كما 
اعتربت باكورة اعمال ونشاطات لجنة الدورات التطويرية، بدورة االتحاد 
املُنتخبة يف شـهر كانون االول 2020، والتي نفذت برنامجها بواقع سـبع 
محـارضات وجلسـة نقاشـية موزعة عـىل مدى اربعـة ايام ونـال فيها 
املشاركون شهادات مشـاركة وزجوا باختبارات يومية ونقاشات افرزت 
الكثري من االجابات التي منحت املشـاركني ثقة اكرب ووسـعت من الرؤى 
واالفكار التي يحملونها.. وساعد عىل انجاح الدورة حضور منسق االتحاد 
العراقـي للصحافة الرياضية يف اقليم كردسـتان الزميـل وليد انور مراد، 
وكذلك الدكتور االكاديمي ناظم شـيخ جبار فضال عن اسـاتذة مختصني 
هـم كل مـن أ.م.د حكيم عثمـان و أ.م.د ريـرب كـوران و أ.د برهم خالد، 
اضافة للمحارض رئيس اللجنة عمار سـاطع عـن النقد الريايض وكتابة 
املقال، بينما تنوعت محارضات االساتذة عن التقرير الريايض التلفزيوني 
والربامـج الحوارية وكتابة واعداد الربامـج الرياضية وطرق كتابة الخرب 
الريايض والنـرشات االخبارية التلفزيونية وتغطية النشـاطات الرياضية 

ودور املراسل الريايض.



قـام اإلسـباني سـريجيو رامـوس، قائـد ريـال مدريد، 
بترصف مثري للجدل يعزز أنباء رحيله عن النادي امللكي.

وينتهي عقـد راموس مع ريال مدريـد يف الصيف املقبل، 
وتعثرت مفاوضات تجديده مع النادي امللكي.

ووضع الالعب اإلسـباني إعجاًبا من حسابه الرسمي عىل 
منشـور إلحدى صفحات جماهري ريال مدريد عىل شـبكة 

”إنسـتجرام“ يقـول إن املرينجـي مقتنع اآلن بأن راموس سـيغادر 
النادي هذا الصيف.

وأشـارت تقاريـر إسـبانية إىل أن ريـال مدريد عرض عـىل راموس، 
التجديـد ملدة عامـني مع تخفيض راتبه بنسـبة 10 %، لكن الالعب 
رفـض هذا األمر وتمسـك بالحصول عـىل راتبه كامـًال (12 مليون 

يورو).

تغلب ريال بيتيس عىل ضيفه أوساسونا بهدف 
دون رد يف ختام املرحلـة الحادية والعرشين 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأحـرز بورخـا ايغليسـياس هـدف الفوز 
لبيتيس يف الدقيقة 80 فرفع رصيد فريقه 

إىل 30 نقطة يف املركز السابع.
من جانبه تجمد رصيد أوساسـونا عند 

19 نقطة يف املركز السابع عرش.

إنفانتينو  السويرسي جاني  القدم  الدويل لكرة  االتحاد  استبعد رئيس 
املطالبة بمنح األولوية لتلقيح الالعبني املحرتفني ضد فريوس ”كوفيد-
19“ لتسهيل خوض املسابقات الكروية. وقال إنفانتينو خالل دعوته 
”األولوية،  العاملية:  الصحة  ملنظمة  األسبوعي  الصحفي  املؤتمر  إىل 
بخصوص اللقاحات، من الواضح أنها ستكون أوَّال لألشخاص املعرضني 
الذي  إنفانتينو  وأوضح  الناس“.  يعالِجون  الذين  واألشخاص  للخطر 
العادل  الوصول  أجل  من  العاملية  الصحة  منظمة  حملة  ملساندة  جاء 
للتطعيم، أن العبي كرة القدم ”ليسوا جمهوًرا ذا أولوية“، عىل الرغم 
من أن الوباء يهدد الروزنامات الرياضية. وشدد رئيس الفيفا عىل أنه 
هذا  كل  ولكن  األوقات،  من  وقت  يف  بالتطعيم  نويص  أن  املمكن  ”من 
سيتم بالطبع من خالل احرتام ترتيب توزيع اللقاحات“.وبينما تقام 
معظم املباريات حاليا أمام مدرجات فارغة، بدا إنفانتينو متفائًال بأن 

الفرتة  يف  مزدحمة“  مالعب  ”يف  ستقام  قطر  يف  املقبلة  العالم  كأس 
وأضاف:   .2022 األول/ديسمرب  وكانون  الثاني/نوفمرب  ترشين  بني 

ننجح  لم  إذا   .-19 كوفيد  عىل  القضاء  من  بد  ال  الوقت  ذلك  ”بحلول 
واكتسب  خطورة“.  أكثر  مشكلة  سنواجه  أننا  أعتقد  وقتها،  ذلك  يف 
زخماً  للرياضيني،  التلقيح  يف  ”األولويات“  منح  إمكانية  حول  الجدل 

إقامة  حول  الشكوك  تصاعدت  حيث  األخرية،  األسابيع  يف 
تموز/  23 الفرتة من  يف  املؤجل  أوملبياد طوكيو 

فضالً  املقبلني،  آب/أغسطس   8 إىل  يوليو 
يف  القدم  لكرة  أوروبا  كأس  نهائيات  عن 

الفرتة بني حزيران/يونيو وتموز/يوليو 
الدولية  األوملبية  اللجنة  لكن  املقبلني. 

ترفض طلب أولوية تلقيح الرياضيني 
األمر  األوملبياد،  يف  املشاركني 

صعوبات  سيشكل  كان  الذي 
عملية وأخالقية بما أن حملة 

بوترية  ستبدأ  التطعيم 
البلد. حسب  جدا  متفاوتة 
الهيئة  تشجع  ذلك،  ومع 
”عىل  الرياضيني  األوملبية 
إقامتهم،  بلد  يف  التلقيح 

الوطنية“،  لإلرشادات  وفًقا 
الجرعات  تكون  أن  بمجرد 

”متاحة لجمهور أوسع“.

قطب  مع  تعاقده  عن  ليفربول  أعلَن 
الثانية  الدرجة  من  بريستون  دفاع 
البالغ  الالعب  وكان  ديفيس.  بن 
باهتمام  يحظى  عاما   25 العمر  من 
لكنه  اإلسكتلندي،  غالسكو  سلتيك 
الدوري  بطل  إىل  االنضمام  اختار 
اإلنكليزي املوسم املايض مقابل مبلغ 
بقليل  يورو  مليوني  من  بأكثر  يقدر 

بحسب وسائل اإلعالم الربيطانية.
واعرتف ديفيس يف بيان للنادي: ”إنها 
فرصة كبرية. من الواضح أنها كانت 
مفاجأة عندما تم التطرق إليها ألول 
مرة، ولكن يف اللحظة التي تبدأ فيها يف 
أخذ ذلك يف االعتبار، فإن هذه الفرصة 
التي أتيحت يل ال تصدق“. من جهته، 
األملاني  الـ“ريدز“  مدرب  اعرتف 
عىل  ذاته  البيان  يف  كلوب  يورغن 
املوقع الرسمي للنادي قائال: ”أعتقد 
انتقاالت  أنه يف فرتة  الواضح  أنه من 
إىل  ننظر  لن  مشاكل،  دون  عادية، 
العب  هناك  كان  حال  يف  بريستون 
أكد:  كلوب  لكن  باهتمامنا“.  يحظى 

مؤهالته“،  ونرى  جودته  رأينا  ”لقد 
جيد  قدم  كرة  العب  ”إنه  مضيفا: 
لربيستون،  حقيقيا  قائدا  كان  حقا، 
وذكيا  الثنائية،  املواجهات  يف  وجيدا 
مراكز  يف  اللعب  ويمكنه  اللعب،  يف 
دفاع  خطوط  يف  لعب  ألنه  مختلفة 
العبني“. وأربعة  ثالثة  من  مكونة 
مدافع  لجلب  يسعى  ليفربول  وكان 
قطب  مركز  يف  كبرية  خربة  يملك 
الدويل  تركه  الذي  الفراغ  لسد  الدفاع 

الهولندي فريجيل فان دايك وجو 
غوميز بسبب تعرضهما إلصابة 
عن  تبعدهما  قد  الركبة  يف 
اىل  باإلضافة  بأكمله،  املوسم 
للكامريوني  املتكررة  االصابات 
جويل ماتيب والربازييل فابينيو 
عىل  كلوب  عليه  اعتمد  الذي 
غرار العب الوسط اآلخر القائد 
لتعويض  هندرسون،  جوردان 
الدفاع. قلب  مركز  يف  الغيابات 

بغياب  كثريا  ليفربول  تأثر  وبدا 
الدفاع  قطب  يف  الخربة  العبي 
وتراجعت نتائجه يف اآلونة االخرية 

ما أرغمه عىل التخيل عن الصدارة 
والرتاجع اىل املركز الثالث يف سعيه 

اىل الدفاع عن اللقب قبل أن يستعيد 
توازنه بفوزين متتاليني عىل توتنهام 
املركز  اىل  ووست هام يونايتد ويعود 
الثالث بفارق 4 نقاط خلف مانشسرت 
سيتي املتصدر والذي لعب مباراة أقل 
القطب  خلف  واحدة  نقطة  وبفارق 

الثاني ملانشسرت، يونايتد الثاني.
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أعلن نـادي روما املنافس يف دوري الدرجـة األوىل اإليطايل لكرة 
القـدم تعاقده مع املدافع األمريكـي الشاب برايان رينولدز عىل 

سبيل اإلعارة.
وتتضمن الصفقة بنداً يسمح بجعل االنتقال نهائياً اعتباراً من 

حزيران/يونيو املقبل مقابل مبلغ مبدئي 6.75 مليون يورو.
وينضـم رينولـدز البالغ من العمر 19 عامـاً مؤقتا حتى نهاية 

يونيو من داالس املنافس يف الدوري األمريكي للمحرتفني.
ووافـق رينولـدز من حيث املبـدأ عىل عقد حتـى 30 حزيران/

يونيو 2025 إذا رغب نادي روما يف ضمه نهائياً.
وأصبـح رينولـدز ثاني أمريكـي يلعب لنادي رومـا بعد مايكل 

براديل وثامن العب كرة قدم من بالده ينتقل إىل إيطاليا.
وقال رينولدز: ”السـعادة ال تسـعني باالنضمـام إىل روما. إنه 
حلـم تحول إىل حقيقة، بعد التحدث إىل مسـؤويل النادي أدركت 

رسيعاً أن هذا هو املكان املناسب بالنسبة يل للتطور“.

أعلن أتاالنتا برغامو سـابع الدوري اإليطايل لكرة القدم تعاقده 
مع العب وسـط شاختار دانييتسـك ومنتخب أوكرانيا فيكتور 

كوفالنكو قبل ساعات من إغالق فرتة االنتقاالت الشتوية.
وذكرت وسـائل اإلعالم اإليطاليـة أن كوفالنكو وقع عقداً حتى 

عام 2025 مقابل راتب سنوي بقيمة نحو مليوني يورو.
وجاء تعاقد أتاالنتا مع كوفالنكو الذي خاض 30 مباراة دولية، 
بعـد سـبعة أيام عىل رحيـل قائده الـدويل األرجنتيني السـابق 

اليخاندرو ”بابو“ غوميس إىل صفوف إشبيلية اإلسباني.
ويستعد أتاالنتا إىل مواجهة ريال مدريد اإلسباني يف 24 شباط/
فرباير الحايل يف ذهاب الدور ثمن النهائي ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا، وهي املسـابقة التي خاض فيهـا كوفالنكو 24 مباراة 
حتـى اآلن.ونجـح شـاختار يف الفوز عـىل ريال مدريـد يف دور 
املجموعات ذهابا يف مدريـد (3 - 2) يف غياب كوفالنكو، وإيابا 

2 -صفر يف كييف حيث لعب أساسياً.
وخـاض كوفالنكو مباراتني مع فريقه شـاختار ضد أتاالنتا يف 
دور املجموعات املوسم املايض عندما تبادال الفوز 2 - 1 للفريق 
االوكرانـي بملعب سـان سـريو يف ميالنو، و3 -صفـر للفريق 

اإليطايل يف كييف.

أكد الرئيـس التنفيذي لنادي بايـرن ميونيخ األملاني 
لكرة القدم كـارل هاينتس رومينيغـه رحيل املدافع 
الـدويل النمسـاوي دافيـد أالبا بنسـبة ”99,99 %“، 
مجددا اهتمـام العمـالق البافاري بخدمـات مدافع 

اليبزيغ الدويل الفرنيس دايو أوباميكانو.
وأوضح رومينيغه يف ترصيح لقناة ”سكاي“ األملانية 
أن أالبـا الـذي ينتهـي عقـده الصيف املقبل سـيرتك 
النـادي بنسـبة ”99,99 %“، وأن االهتمام البافاري 
يسـلط عـىل أوباميكانـو البالغ من العمـر 22 عاما 

وتبلغ قيمة فسخ عقده 42 مليون يورو.
وأضـاف: ”الالعـب مهـم لكن يجـب أن يأخـذ وقته 
ويـرى ما يريـده“، مشريا إىل أن تشيلـيس وليفربول 
االنكليزيـني يبديـان اهتمامهمـا بأوباميكانو الذي 

يشغل مراكز عدة يف خط الدفاع.
وكـان رومينيغه أكد قبل عرشة أيـام اهتمام فريقه 
بخدمـات أوباميكانو، وقال: ”سـننكب بالطبع عىل 
هـذه الصفقة، ليس فقـط كصفقة خاصـة، ولكن 
بطريقة عامـة للنظـر يف التعزيزات التـي نحتاجها 

ونريدها يف هذا املركز أو مراكز أخرى“.
وأوضـح رومينيغـه أنه يعلـم أن العقد الـذي يربط 
الالعـب الفرنـيس باليبزيـغ يمتد حتى عـام 2023، 
مضيفـا أن أوباميكانـو بـاق يف اليبزيـغ ”عىل األقل 
حتى نهاية املوسم، وسيكون من املبكر جًدا“ التحدث 

بالفعل عن انتقال محتمل إىل العمالق البافاري.
ويثري أوباميكانو (3 مباريـات دولية) وأحد الركائز 
األساسـية لاليبزيغ منذ عـام 2017، اهتمام العديد 

من الفرق األوروبية الكربى، خاصة منذ أدائه الرائع 
خالل األدوار النهائية ملسابقة دوري أبطال أوروبا يف 
لشبونة الصيف املـايض حيث خرج فريقه من الدور 

نصف النهائي أمام باريس سان جريمان الفرنيس.
ويراقـب النـادي البافـاري صاحب الثالثية املوسـم 
املايض أوباميكانو منذ سنوات ومن املرجح أن يسارع 

إىل التعاقد معه يف األشـهر املقبلة حيث سيتعني عليه 
إعادة بناء خط دفاعه هذا الصيف مع رحيل أالبا.

وسـيغادر املدافـع األيرس البالغ مـن العمر 28 عاما 
والـذي تحـول إىل قلب دفاع منذ موسـمني، بال شـك 
النـادي البافاري حيث كان يلعـب منذ أن كان عمره 

16 عاًما، يف نهاية هذا املوسم.

وعىل الرغم من العديد مـن عروض التمديد من بطل 
الـدوري األملاني يف األعوام الثماني االخرية، إال أن أالبا 
رفضها جميعهـا، كما أن بايـرن ميونيخ تراجعه يف 
النهايـة عن التجديد لعدم رغبته يف دفع رواتب عالية 
مفضال إعطاء األولوية ملصالـح النادي قبل مصالح 

األفراد.
مـن جهـة أخـرى، أعلـن رومينيغـه أن مهاجمـه 
الهولندي الواعد جوشوا زيركزي (19 عاما) سينتقل 
اىل صفـوف بارما اإليطايل عىل سـبيل االعـارة حتى 
نهاية املوسم مع بند أحقية الرشاء بقيمة 15 مليون 

يورو.
ويواجـه زيركـزي صعوبـة يف الحصـول عىل بعض 
الدقائـق للعب يف ظـل تألق املهاجم الـدويل الهولندي 
الـدويل  املهاجـم  ووجـود  ليفاندوفسـكي  روبـرت 

الكامريوني إريك تشوبو موتينغ.
وقـال رومينيغـه: ”كانـت رغبتـه. نتمنـى أن يلعب 
الكثري من املباريات معهم وأن يسجل األهداف هناك. 
لعب مباريات قليلة معنا هذا املوسم ولم يكن سعيدا 

معنا خالفا للعام املايض“.
ولعـب زيركـزي ثـالث مرات فقـط هذا املوسـم مع 

الفريق البافاري جميعها يف الدقائق األخرية.
كمـا أعلن رومينيغه انتقـال املدافع األمريكي كريس 
ريتشـاردز اىل صفوف هوفنهايم عىل سـبيل االعارة 

بدون بند أحقية الرشاء.
وقال رومينيغه: ”الهدف من االنتقال هو كسب بعض 

الوقت للعب كي يعود اىل صفوفنا هذا الصيف“.

اعرتفـت العبة كـرة املـرضب االمريكية 
املخرضمة سـريينا وليامـس بأنها ربما 
كانت سـرتغم عىل االنسحاب من بطولة 
أسـرتاليا املفتوحة، أوىل البطوالت األربع 
الكـربى، لـو لم يتـم تأجيلهـا اىل مطلع 
الشهر الجاري بسـبب فـريوس كورونا، 
مشرية اىل أن ذلك صبَّ يف مصلحتها ألنها 
كانت بحاجـة إىل وقت إضايف للتعايف من 

إصابة يف وتر أخيل.
وقالـت سـريينا (39 عامـاً) يف مؤتمـر 
صحايف عقب تحقيقهـا للفوز األول منذ 
أيلول/سـبتمرب املـايض عندما اضطرت 
إىل االنسـحاب من الـدور الثاني لبطولة 
فرنسـا املفتوحـة، عـىل مالعـب روالن 
غاروس، بسـبب اإلصابة: ”لم أسـتطع 
التدرب بسـبب وتر أخيـل. كنت بحاجة 

إىل وقت“.
وأضافـت املصنفـة أوىل عامليـًا سـابقاً 
والحادية عرشة حاليـًا عقب تغلبها 6 - 
1 و6 - 4 عىل االسرتالية داريا غافريلوفا 
املصنفـة 451 عاملياً يف الدور االول لدورة 
يارا فايل كالسـيك يف ملبـورن، أن تأجيل 
انطـالق البطولة االسـرتالية ملـدة ثالثة 

أسابيع كان ”نعمة غري مقصودة“.

وتابعـت: ”أعتقـد أننـي لم أكـن ألكون 
هنـا (يف ملبورن) لو أقيمـت البطولة يف 
موعدها املعتـاد“ يف إشـارة إىل منتصف 
كانون الثاني/يناير، بينما سـتقام هذا 

العام من 8 اىل 21 شباط/فرباير.

وستحاول سـريينا، املتوجة سبع مرات 
أخـرى  مـرة  أسـرتاليا،  بطولـة  بلقـب 
املطلـق  القيـايس  الرقـم  اىل  الوصـول 
لعدد األلقـاب الكربى يف حقبتـي الهواة 
واالحرتاف واملسـجل باسـم اإلسـرتالية 

مارغاريت كورت (24 لقبا).
وتعرضـت سـريينا لإلصابـة يف بطولـة 
الواليـات املتحدة املفتوحـة العام املايض 
ثم انسـحبت من بطولة فرنسا املفتوحة 
قبـل الـدور الثانـي منهية موسـمها يف 

.2020
وتلتقـي سـريينا يف الـدور الثانـي مـع 
البلغارية تسـفيتانا بريونكوفا املصنفة 
137 عامليـا والتـي كانـت سـتواجهها 
يف الـدور الثانـي لـروالن غـاروس لو لم 

تتعرض لإلصابة  يف وتر أخيل.
وتدخـل دورة يـارا فايل كالسـيك ضمن 
روزنامة رابطـة الالعبات املحرتفات من 
أجـل السـماح لالعبـات اللواتي خضعن 
للحجـر الصحي ملـدة 14 يوما ألسـباب 
اسـرتاليا،  اىل  وصولهـن  لـدى  صحيـة 
لخوض بعض املباريات قبل بدء البطولة 

الكربى االوىل هذا العام.
ويف دورة أخـرى تحـت مسـمى كـأس 
جيبسـالند، احتاجت األمريكيـة الواعدة 
كوكو غوف (16 عاما) اىل ساعتني و45 
دقيقـة للتغلـب عـىل السـويرسية جيل 
تيشمان املصنفة 168 عامليا 3-6 و6-7 

(8-6) و7-6 .(7-5) 
وعلقـت غوف املصنفـة 48 عاملياً قائلة: 
”بفضل كل التدريبات التي فرضتها عىل 
نفيس خالل فرتة توقف املوسـم، تمكنت 
مـن الفـوز يف مبـاراة صعبة مـن ثالث 

مجموعات ولم أشعر بالتعب“.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

 ألقـت جائحة كوفيـد – ١٩ بآثارها 
الصعبة عـىل الصحفيني، وتسـببت 
لوظائفهـم  كثرييـن  بخسـارة 
وترسيحهـم مـن أعمالهـم، إضافة 
إىل تداعيـات اإلقفال العـام، ما دفع 
بجهات ومنظمـات صحفية وخرباء 
اقتصاديـني وحكومـات إىل البحـث 
عن حلـول ملعالجة التداعيات املالية، 
وأُطلقـت الدعـوات للتعاون بشـكل 

أكرب بني هذه املجموعات.
وبحسب ما ذكرت شبكة الصحفيني 
الدوليـني، رّكـز تقريـر جديـد مـن 
مؤسسة ”كونراد أديناور“ األمريكية 
عىل ”إنقاذ الصحافة“، مقّدما ”رؤية 
لعالم مـا بعد كوفيد – ١٩، وأكد عىل 
التمويـل الحكومي والتقني،  أهمية 
والرتكيز عىل الحفاظ عىل املؤسسات 
الصحفية املوجودة باألصل، بدال من 
إطالق مؤسسات صحفية جديدة قد 

ال تتمّكن من االستمرار.
ويبـدو أن اإلعالنـات واالشـرتاكات 
الرقميـة ليسـت من ضمـن الحلول 
الصحافـة، حيـث  الكافيـة إلنقـاذ 
يسـتوجب الخروج من النفق املظلم 
جهـودا أكـرب مـن قدرة املؤسسـات 
اإلعالميـة، ويرتكـز بشـكل رئيـيس 
لـن  وإال  الحكومـات،  جهـود  عـىل 
يكون بإمكان املؤسسـات الصحفية 

االستمرار.
وأعـدت التقريـر باحثـات يف كليـة 

الدولية والعامـة بجامعة  الشـؤون 
كولومبيا هّن الدكتورة أنيا شيفرين، 
هانا كليفورد، ألني ماكينريني، كاييل 

توماتي وليا ألرياجا.
وقامـت الباحثـات باسـتطالع رأي 
خـالل إعـداد التقريـر، ورأى غالبية 
املشـاركني أن الوقت قـد حان لدفع 
إىل  الكـربى  التكنولوجيـا  رشكات 
دعم الصحافة بشـكل كبري وإلرشاك 

الحكومات يف تحقيق ذلك.
ومن أبرز األمثلة ما ينّص عليه قانون 
اإلعـالم الجديـد الـذي قّدمتـه لجنة 

املسـتهلك واملنافسـة األسـرتالية إىل 
الربملان يف ديسمرب، والذي يلزم غوغل 
وفيسبوك ورشكات التكنولوجيا عىل 
الدفع مقابل األخبار التي تستخدمها 
وإلزامها باللجـوء إىل التحكيم إذا لم 

يتّم االتفاق عىل السعر.
كمـا أّن أملانيـا وإسـبانيا وفرنسـا 
اسـتعانت بقوانـني حقـوق النـرش 
الكربى  التكنولوجيا  لجعـل رشكات 

تدفع ثمن  األخبار.
وهناك جهود ُتبذل يف الواليات املتحدة 
كي تدفع رشكات التكنولوجيا مقابل 

األخبار، ومـن ضمنها مبادرة ”فري 
بـرس“ لعـام ٢٠١٩ لفرض رضائب 
عـىل اإلعالنـات واسـتخدام األموال 
الصحفـي.  العمـل  تكاليـف  لدفـع 
املنافسـة  قانـون  أيضـا  ويوجـد 
واملحافظـة عـىل الصحافـة، والذي 
بحال تّم إقراره سيسـمح للنارشين 
بالتجمـع معـا عنـد التفـاوض عىل 

الدفع مع غوغل وفيسبوك.
املؤسسـات  مـن  العديـد  وتطالـب 
اإلعالمية يف العالم العربي الحكومات 
بالسـعي إىل إقرار ترشيعات مماثلة 

بالدفـع  اإلنرتنـت  رشكات  تلـزم 
مقابل املحتـوى أو دفع رضائب عىل 
الصحافة  اإلعالنات تسـتفيد منهـا 

العربية.
وأكـد التقريـر عـىل أهميـة الدعـم 
الحكومي، فقد شـهد العـام املايض 
اهتمامـا متجددا بالدعـم الحكومي 
لألخبار، والسيما يف أفريقيا والواليات 
املتحدة، مع أّنـه كان هناك حذر من 

مخاطر التمويل   العام.
وقد زادت النرويـج والدنمارك وكندا 
التمويـل  وسـنغافورة  وأسـرتاليا 
الحكومي وبعضها زادت االئتمانات 
الرضيبيـة لدعـم الصحافـة خـالل 

تفيش الجائحة.
األسـرتالية  الحكومـة  وأنشـأت 
صندوقـا لجمـع األخبار التـي تفيد 
املصلحـة العامة بقيمـة ٥٠ مليون 
دوالر أسـرتايل يف مايو للمسـاعدة يف 
الحفاظ عىل هذا النوع من الصحافة 
النرويـج  وقّدمـت  املناطـق.  يف 
وسنغافورة مسـاعدات للمؤسسات 
اإلخباريـة والصحفيـني املسـتقلني 
خالل أزمـة كوفيد – ١٩، وخصصت 
الدنمـارك مبالـغ كبـرية لتعويـض 
املؤسسـات اإلعالميـة عـن عائدات 
اإلعالنات التي خرستهـا بني مارس 

ويونيو ٢٠٢٠.
ويوجـد يف الواليـات املتحـدة أيضـا 
عـدد مـن املبـادرات لدعـم األخبار، 
مـن ضمنهـا قانـون للحفـاظ عىل 

الصحافـة  واسـتدامة  اسـتمرارية 
املحليـة، وجـرى تقديمـه يف يوليـو 
٢٠٢٠. وسـيوفر القانـون املقـرتح 
ائتمانات رضيبية اتحادية لوسـائل 
لالشـرتاكات  املحليـة  اإلعـالم 
وعـن  للصحفيـني  وتعويضـات 

اإلعالنات.
ويف املنطقـة العربية أنشـأت بعض 
الـدول مثل تونس واملغـرب صندوق 
املترضرة  الصحفية  املؤسسات  دعم 
من الوبـاء، لكنها بقيت إسـهامات 
متواضعة لم تسـتطع إنقاذ القطاع 
وجـود  إىل  إضافـة  أصـال،  املتـأزم 
خالفات حول آلية تطبيق هذا الدعم 

واملؤسسات التي  ستستفيد  منه.
تقّدمـه  الـذي  التمويـل  ويعتـرب 
املمكنـة  الحلـول  أحـد  املؤسسـات 
إلنقـاذ الصحافة، فقد سـاهم الدعم 
املؤسساتي بمساعدة املئات بل اآلالف 
من املؤسسـات اإلخبارية والرشكات 
الناشـئة الصغرية حـول العالم. ويف 
عـام ٢٠٢٠ ويف خضم تفيش جائحة 
كوفيد – ١٩، أنشأت منظمات كثرية 
صناديـق طـوارئ والقت قبـوال من 

جهات صحفية عّدة.
وأطلقت مبادرة أخبار غوغل عددا من 
الربامج لتمويل مؤسسـات إخبارية 
يف أمـريكا الالتينية وأفريقيا وآسـيا 
واملحيـط الهادئ وأوروبـا والواليات 
املتحـدة، وقّدمت منحا تـرتاوح بني 
٥ آالف و٣٠ ألـف دوالر أمريكـي إىل 

٥٣٠٠ غرفة أخبـار، جرى اختيارها 
من بني حوايل ١٢٠٠٠ طلب.

وبما أّن الحكومات يف أمريكا الالتينية 
لـم تقـّدم الكثـري لدعـم الصحافة، 
سارعت مؤسسـات من بينها غوغل 
مسـاعدات،  إطـالق  إىل  وفيسـبوك 
فقـد قـّدم فيسـبوك واملركـز الدويل 
للصحفيـني منحـا بقيمـة مليونـي 
دوالر أمريكـي ملؤسسـات إخباريـة 
ملسـاعدتها عىل تغطية أخبار كوفيد 
– ١٩ وإعـداد تقاريـر عـن الجائحة 

وبالتايل تأمني استدامتها.
وعـىل الرغم من حصـول اآلالف من 
املؤسسـات الصحفيـة حـول العالم 
عـىل دعم، ال تـزال الحاجـة متزايدة 

لتأمني املزيد من  الدعم.
ويجدر أن يحصل املزيد من التنسيق 
بـني الجهـات املانحة والدعـم الذي 
تقّدمـه الحكومـات بهـدف تأمـني 
اسـتمرارية املؤسسـات اإلخباريـة، 
بـدال من تقديم التمويل إىل الرشكات 
الناشئة الصغرية التي ستدخل حلبة 

املنافسة مع بعضها البعض.
ويؤكـد التقرير أّن هنـاك الكثري من 
األفكار واملبـادرات حول العالم التي 
تقدم الدعـم للصحافة الجيدة والتي 
يمكـن االسـتفادة منهـا أو تطبيق 
أفكارهـا يف بعض الـدول، وال بّد من 
محاولة إقنـاع رشكات التكنولوجيا 
الكربى باملسـاعدة يف الدفـع مقابل 

األخبار.

لندن/متابعة الزوراء:
تواجه هيئـة اإلذاعـة الربيطانية 
«بي بي يس» مستقبًال غري واضح، 
ألنهـا تعتمـد بشـكل كبـري عـىل 
رسوم الرتخيص، يف ظّل انخفاض 
حصة جمهورها، وفق ما خلصت 
إليـه هيئة الرقابـة عىل اإلنفاق يف 
وايتهـول، وأوردتـه صحيفـة «ذا 

غارديان»، األسبوع املايض.
ويف تحذيـر موجـه، قـال مكتـب 
املؤسسـة  إّن  الوطنـي  التدقيـق 
صعبـة  قـرارات  اتخـاذ  أرجـأت 
بشأن تدفقات الدخل املستقبلية، 
احتياطياتهـا  يف  تغـوص  وهـي 
لتغطية تكلفة الرتاخيص املجانية 
للمشـاهدين الذين تزيد أعمارهم 

عن ٧٥ عاًما.
تأتـي النتائـج التي توصـل إليها 
وسـط  القومـي  األمـن  مكتـب 
انتقـادات مـن كبـار املحافظـني 
الربيطانيـة  اإلذاعـة  هيئـة  يف 
واعتمادها عىل رسـوم الرتخيص، 
قبـل تجديـد ميثاق «بـي بي يس» 
األول  املرتقب يف ديسـمرب/كانون 
شـارب،  ريتشـارد  وقـال   .٢٠٢٧
الرئيـس املقبـل للرشكة، الشـهر 
املايض، إّن الرسـوم «قد تسـتحق 

إعادة التقييم».
ميـغ  قالـت  النتائـج،  عـىل  ورًدا 
هيلـري، رئيسـة لجنة الحسـابات 
العامة يف مجلس العموم، إّن هيئة 
اإلذاعـة الربيطانيـة «ابتعدت عن 
اتخاذ قرارات صعبة لفرتة طويلة 
للغاية وقللت من تكلفة املشـاريع 
الكـربى». وقالـت: «إنهـا تشـعر 
بالرضا الشـديد عـن املخاطر التي 
يمكن أن تتحقـق يف أقرب وقت يف 

العام املقبل». تقرير هيئة املراقبة 
الـذي صـدر هـذا األسـبوع، يقّيم 
االسـرتاتيجية املالية لهيئة اإلذاعة 
الربيطانيـة. ويقـول إّن «بـي بي 
يس» كانـت «بطيئـة يف التغيري» يف 
ما يتعلـق بقضايا مثـل انخفاض 
املشـاهدة مـن قبل الشـباب، وما 
زالت ال تملك اسـرتاتيجية مركزية 
ملعالجة املشكلة. عند فحص املوارد 
املالية للرشكة، وجـد املدققون أّن 

الدخـل من رسـوم ترخيـص «بي 
بـي يس» انخفـض بمقـدار ٣١٠ 
ماليني جنيه إسـرتليني بني عامي 
٢٠١٧ و٢٠١٨ وبني ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
إىل ٣٫٥٢ مليارات جنيه إسـرتليني 
(الجنيه اإلسـرتليني يساوي ١٫٣٧ 

دوالر أمريكي).
األرس  عـدد  إّن  التقريـر  وقـال 
التـي تقل عـن ٧٥ عاًما وتشـرتي 
انخفـض  التلفزيـون  تراخيـص 

بمقدار ٤٥٠ ألًفا، بسـبب التغريات 
الجمهـور  مشـاهدة  عـادات  يف 
واملزيد من األرس املؤهلة للحصول 
عـىل ترخيـص مجانـي يزيـد عن 
 ،٢٠٢٠  -  ٢٠١٩ عاًمـا.ويف   ٧٥
حققـت هيئة اإلذاعـة الربيطانية 
(بـي بي يس) دخالً قـدره ٤٫٩٤٣ 
مليـارات جنيـه إسـرتليني، منها 
٣٫٥٢ مليـارات جنيـه إسـرتليني 
عبـارة عن تمويل عام من رسـوم 
ترخيـص التلفزيـون. بـدأت «بي 
بـي يس» مفاوضات مع الحكومة 
يف نوفمرب/ترشيـن الثانـي املايض 
الـذي  التمويـل املسـتقبيل  حـول 

ستحصل عليه من الرسوم.
وأعـرب املدققون عـن قلقهم إزاء 
فشـل الرشكة يف تقييم مستقبلها 
املايل. وقالـوا إنه عىل الرغم من أن 
هيئة اإلذاعـة الربيطانيـة «تعترب 
مهمـة  أكـرب  قيمـة  تقـدم  أنهـا 
والعاملي...  الربيطانـي  للمجتمـع 
إال أنها لـم تجر تحليـًال اقتصادًيا 
لهـذا األمر منـذ ما يقـرب من ١٠ 
سنوات». وقال التقرير إن الصحة 
املالية للرشكة ضعفت بشكل غري 
متوقع بسـبب تأثـري كوفيد-١٩، 

مثل انخفاض مبيعات اإلعالنات.

واشنطن/متابعة الزوراء:
 عـّد وزير الخارجيـة األمريكي أنتوني بلينكن مقتل الصحفي السـعودي جمال خاشـقجي 

”عمال مشينا“.
وقال بلينكن يف ترصيحات لشبكة ”إن بي يس“ األمريكية: ”مقتل الصحفي السعودي جمال 

خاشقجي كان عمال مشينا ضد صحفي مقيم يف الواليات املتحدة“.
ورصح بأن ”إدارة الرئيس بايدن تراجع عالقتها مع السعودية لتضمن اتساقها مع املصالح 

واملبادئ األمريكية“.
ورفض إدانة ويل العهد السعودي األمري محمد بن سلمان، الذي ”خلصت وكالة االستخبارات 

املركزية إىل أنه أمر بقتل خاشقجي“.
وأعلنت النيابة العامة السـعودية، يف سـبتمرب إغالق قضية جمال خاشـقجي بشقيها العام 

والخاص، بإدانة ٨ متهمني يف القضية.
وأصـدرت املحكمة أحكاما بحق ثمانية أشـخاص مدانني، واكتسـبت الصفة القطعية طبقا 

للمادة ٢١٠ من نظام اإلجراءات الجزائية، بحسب املتحدث باسم النيابة العامة حينها.

الجزائر/متابعة الزوراء:
أفرج، األحد، عن رسـام الكاريكاتري الجزائري وليد كشيدة بعد تسعة أشهر من السجن، 

وعقب خفض القضاء حكم إدانة بحقه إىل ستة أشهر.
وكان عدد كبري من الناشطني يف الحراك الشعبي يف انتظار خروج وليد كشيدة من السجن، 
مردديـن هتافات «جزائر حرة ديمقراطية». وقـام بعضهم برفعه عىل أكتافهم مرددين 

«دولة مدنية ال عسكرية». وأبدى كشيدة إرصاراً عىل مواصلة النضال السيايس.
ويف السياق ذاته، قررت املحكمة العليا البت يف ملف الصحفي املعتقل خالد درارني يف ٢٥ 
فرباير/ شـباط املقبل، بعد الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد حكم إدانة يف حقه، 
كان قد أصدره مجلس قضاء العاصمة الجزائرية يف شهر سبتمرب/ أيلول املايض، يقيض 
بالسـجن النافذ ملدة سـنتني، عن تهمتي «التحريض عىل التجمهر» و «املساس بالوحدة 

الوطنية».
وكان الصحفـي خالـد درارني قـد اعتقل، يف ٧ مارس/ آذار من السـنة املنرصمة عندما 
كان يغطي مسرية للحراك الشعبي، ووجه له الرئيس عبد املجيد تبون بشكل غري مبارش 

تهمة التخابر، وهو ما لم يرد مطلقاً يف ملف القضية.
ويرتقب أن تسـهم مسـريات الحراك الشـعبي، التـي جرت الجمعة املـايض، وبدء حراك 
اجتماعي، يف الضغط عىل السلطات لإلفراج عن الصحفي خالد درارني وباقي الناشطني 

من السجون.
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تونس/متابعة الزوراء:
التونـيس عـالء  اإلعالمـي  يعيـش 
الشـابي، مقدم أحد أشهر الربامج 
يف  متابعـة  واألكثـر  التلفزيونيـة 
تونـس، «عنـدي مـا نقلـك» الذي 
«الحـوار  قنـاة  عـىل  يبـث  كان 
التونـيس» الخاصـة ويبث اآلن عىل 
قنـاة «التاسـعة» الخاصة، يف عني 
العاصفـة بسـبب مقاطـع نرشت 
له. فقد تـم ترسيب مكاملة هاتفية 
له مع زميله يف نفس القناة سـمري 
الوايف يصفان فيها زميلتهما مريم 
بن مامـي التي تعمل هـي األخرى 
ال  بأوصـاف  «التاسـعة»  قنـاة  يف 
أخالقية، دفعتهـا إىل تحريك دعوى 

قضائية ضدهما. 
كمـا تم ترسيب مقطع صوتي آخر 
للشـابي، صبـاح الخميس املايض، 

تسـمى  إنسـتغرام  صفحـة  عـرب 
«الجوكـر» يشـتم فيـه الناشـطة 
املصمـودي  سوسـن  التونسـية 
ويصفهـا بنعـوت ال أخالقية، وهو 
مـا جعل هذه األخرية ترد عليه من 
خالل تكذيب ما صدر عنه وعزمها 

عىل مالحقته قضائياً. 
لـم  الشـابي  اإلعالمـي  مشـاكل 
تتوقـف عنـد هـذا املسـتوى، فقد 
أكـدت مصـادر مطلعة أن رئاسـة 
سـتحرك  التونسـية  الجمهوريـة 
دعـوى قضائيـة ضـده يف التحايل 
واالدعاء بالباطل قد تصل عقوبتها 

إىل خمس سنواٍت سجناً.
والدعـوى تعـود وقائعها إىل شـهر 
حزيران/يونيـو ٢٠٢٠ عندما أعلن 
عالء الشـابي عـن إصابته بمرض 
نصحـوه  األطبـاء  وأن  غريـب، 

بالتحـول إىل باريـس للعـالج حني 
كانـت الحـدود الفرنسـية مغلقة، 
وهـو مـا اسـتدعى تدخل رئاسـة 
الجمهورية مع الخارجية الفرنسية 
لتمنحـه تأشـرية سـفر وزوجته. 
كمـا تكفلـت رئاسـة الجمهورية 
قـدرت  التـي  عالجـه  بمصاريـف 
بثمانيـة آالف يـورو. ونـرش عـالء 
الشابي حينها تدوينة عىل صفحته 
شـكر فيهـا الرئيس قيس سـعيد 
عىل مسـاعدته يف رحلته العالجية، 
ليتضـح بعـد ذلـك أن الشـابي لم 
يسـافر للعالج من مرض نادر كما 
اّدعى بل كان غرض الزيارة القيام 
بعمليـة تجميـل لزوجتـه، وهو ما 
أثار غضب التونسيني الذين اعتربوا 
ما قام به الشابي تحايالً لالستفادة 
من املال العام، ما قد يدفع رئاسـة 

الجمهوريـة التونسـية للّجـوء إىل 
القضاء من أجل محاكمته. 

يف خضم هذه التطورات والفضائح، 
لم تصدر قناة «التاسعة» أي تعليق 
عـىل مـا حصـل، رغـم أن بعـض 
املصـادر أكدت ، أن القناة قد تتخىل 
عن عالء الشابي وتعوضه بإعالمية 

أخرى يف تقديـم برنامج «عندي ما 
نقلك»، وهو األمر الذي ينفيه حتى 
اآلن عـالء الشـابي، إذ قام السـبت 
بنـرش فيديو دعائي عـىل صفحته 
للحلقـة القادمـة مـن الربنامـج، 
مؤكًدا اسـتمراره يف العمل يف نفس 

القناة

نابلس/متابعة الزوراء:
مثل مراسـل «التلفزيون العربـي»، الصحفي 
عميد شحادة، يوم االثنني، أمام النيابة العامة 
الفلسـطينية يف مدينة نابلس بالضفة الغربية 
املحتلة، بعد إخالء الرشطة الفلسطينية سبيله 
مسـاء األحد، بكفالة شخصية، عقب ساعات 
من احتجازه. وقال شحادة: إن «دعوى كيدية 
تـم تحريكهـا بحقي مـن رشكة تديـر أحداثاً 
فنية عىل خلفية منشـور يل عىل صفحتي عىل 
فيسـبوك نرشته عقب أحداث مقام ومسـجد 
النبي موىس قبل أكثر من شهر». ولفت شحادة 
إىل أن ممثالً عن نقابة الصحفيني الفلسطينيني 
والقايض املحال عـىل التقاعد القرسي ويعمل 

حاليـاً محامياً، أحمد األشـقر، كانـوا معه يف 
مقـر  الرشطـة أمـس، وتابعـوا ملفـه، حيث 

أُفِرج عنه، مقابل اسـتكمال امللف لدى النيابة 
العامة. واحتجز جهـاز املباحث العامة التابع 
للرشطـة الفلسـطينية يف مدينـة نابلس أمس 
األحد، الصحفي عميد شـحادة بعد استدعائه 
للتحقيق، لساعات. واسُتدعي شحادة أول من 
أمس السـبت، إىل مقـر الرشطـة يف جنني، ثم 
طلبوا منه الذهاب لرشطة نابلس، حيث أبلغه 
املحقق أن هناك شـكوى ضد شخص مجهول 
يدعى عميد شـحادة، وبعد أن عرّفهم بنفسه، 
أفرجوا عنه. بعد ذلك حرضت قوة من الرشطة 
إىل منزل شـحادة يف قرية عجة يف جنني شمايلّ 
الضفة مسـاء السـبت، إلحضاره فوراً، إال أن 
شـحادة طلب منهـم إبالغ نقابـة الصحفيني 

أوالً قبـل التوجه معهم، ليكون االتفاق عىل أن 
يتوجـه إىل مركز الرشطة صبـاح أمس األحد، 
وقـد احُتِجـز لسـاعات، وأُبلَِغت عائلتـه بأنه 
سـُيحوَّل إىل املحكمة للنظر يف قضيته والتهمة 
املوجهـة إليه، التـي جرى بموجبهـا توقيفه.
وحسب املتابعني، فالتهمة املوجهة إىل شحادة 
مرتبطة باملنشـورات التي كتبهـا عىل خلفية 
الحفـل الذي ُنظـم يف مقام النبـي موىس، قبل 
نحو شـهر. وحينها نرش شحادة عىل صفحته 
عىل «فيسـبوك» منشوراً عن أسماء املشاركني 
والرشكة املنظمة للحفل وتأجري املقام»، وهو 
مـا نفتـه تلـك الجهـات ورفعت شـكوى ضد 

شحادة.
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      يشكـو مؤرخـو األدب من الرواية 
الشفاهيـة للشعـر العربـي القديم. 
وينسـبون إىل تلـك الشفاهية بعض 
املسـؤولية والدور يف عرقلة الوصول 
إىل الصيغة الحقيقية لهذه القصيدة 
أو تلـك. فقـد ُتروى قصيـدة بصيغة 
مّعينـة، وتـروى تارة أخـرى بصيغة 
مغايـرة. فتأتـي وقد أصابهـا تغيري، 
قليل أو كثري، من حيث اللغة و البناء 
تاريـخ  أّن  األبيـات. ويبـدو  و عـدد 
األدب الحديـث لدينـا مـازال خاضعا 
للمنغّصات ذاتها، حتـى وهو يواجه 
كتابة تاريـخ للوعي األدبي وحركته. 
فعىل الرغم من أّننا يف عرص التدوين، 
مـا زلنـا نكشـف أكثـر مـن صيغـة 

منشورة لبعض القصائد. 
فأْن ُيسـقط شاعر يف العرص الحديث 
نصف قصيدته بعد نرشها، فهذا أمر 
يسـتحق أن نقـف عنـده وال نهمله، 
وقـد نضيفـه إىل سلسـلة مصائبنـا 
يف حقـل األدب وغـريه. وحني يكون 
األمر متعلّقا بشعر السّياب، وهو من 
أبـرز أعـالم الشعر العربـي الحديث، 
يكون اإلحسـاس باملصيبة مضاعفا، 
ويصبـح عـدم اعـرتاض النقد رضبا 
من الخيانـة للشعـر ولتاريخ الوعي 

بالشعر.
      هّيـأت الطبعـة األخـرية املحققة 
دار  عـن  الصـادرة  السـّياب  لشعـر 
الرافديـن عـام ٢٠٢٠ فرصـة مهمة 
لشعـر  التاريخـي  الواقـع  ملتابعـة 
السـّياب، ودور السـّياب يف مالحقـة 
قصائـده الشعريـة، بعـد أن نرشها 
بسـنوات، لُيغريَّ فيها تغيريات كبرية 
ومتنوعـة. فَحـَذَف بعـض قصائده 
التـي نرشهـا يف أزمنة سـابقة، ولم 
ُيـرش إليهـا. وهـذا أمـر ال يعنينـا يف 

هـذا املقـال. فقد يتجاوز شـاعر من 
الشعـراء بعـض قصائـده، ويختار 
مجموعـة معّينة منتقاة، لينرشها يف 
ديوان شعري يضّم املنتَخبات. ووجه 
املقبولية أّن الشاعر هنا يقف موقفا 
نقدّيـا مـن شـعره، فيفّضـل بعض 
قصائـده ألّنه يراهـا ممّثلة لشعرِه. 
وهذا أمر مختلف شديد االختالف عن 
إعادة نرش الشاعر لقصيدته بصيغة 
أخـرى، غـري الصيغة التـي وردت يف 
نرشهـا األول. ويزداد منسـوب عدم 
املقبولية حـني يكون التغيـري كبريا، 
وحني يكون النرش السـابق يف ديوان 

ُطبع بعلم الشاعر وبإرشافه. 
ولعل التتّبـع التاريخي ملحّطات نرش 
قصيـدة السـياب ((َهْل كـان ُحّبا)) 
يرشح مقدار املأزق وطبيعة املشكلة. 
تاريخيـا،  مهّمـة  القصيـدة  فهـذه 
افتتـاح قصيـدة  بتاريـخ  القرتانهـا 
التفعيلـة العربيـة. لـذا هـي اقرتنت 
املالئكة،  لنازك  ((الكولريا))  بقصيدة 
التـي ُنـرشت قبـل قصيدة السـّياب 
بحـوايل أسـبوعني. وعـىل الرغم من 

سـبق قصيدة نـازك تاريخيا فإّن من 
النقـاد والدارسـني من وجـد قصيدة 
السّياب هذه ممّثلة لقصيدة التفعيلة 
مـن حيـث بناؤهـا الفنـي، أكثر من 

قصيدة نازك.
وقد غاب عنهـم أّنهم يف حكمهم هذا 
اسـتندوا إىل صيغة معّدلـة للقصيدة 
بعد حوايل ستة عرش عاما، من تاريخ 
نـرش صيغتهـا األوىل، التـي يقارنون 
بها قصيدة نـازك!!.  فصيغتها األوىل 
ُنـرشت يف ديـوان ((أزهـار ذابلـة)) 
عام ١٩٤٧، وهـو تاريخ تدوين وعي 
السـّياب بطبيعـة قصيـدة التفعيلة. 
وكـان عـدد أسـطر القصيدة سـتة 
وخمسـني سـطرا. وبعد سـتة عرش 
عاما - أي عام ١٩٦٣ - أعاد السـّياب 
نرش هذه القصيدة يف ديوانه ((أزهار 
وأسـاطري))، ُمْخرِجـاً مـن جوفهـا 
شـعريا.  سـطرا  وعرشيـن  ثمانيـة 
وبهـذا الحذف الكبـري تحّولت صيغة 
القصيـدة إىل حالة أخرى، بأن تقلّص 
حجمهـا، ليكون نصف ما كان عليه. 
واملشكلـة األخـرى أّن هـذه الصيغة 

الجديـدة لقصيدة ((هل كـان حّبا)) 
هي الصيغة التي شاعت وصار يعود 
األدب،  ومؤرخـو  الدارسـون  إليهـا 
السّيما حني ُنرشت بعد وفاة السّياب 
 .١٩٧١ عـام  العـودة  دار  طبعـة  يف 
فحـرضت النسـخة املعدَّلـة وغابـت 
النسـخة األصلية لصيغـة القصيدة، 
الحقيقـي  ((الشاهـد))  هـي  التـي 
يف تاريـخ األدب، التـي تـؤّرخ لوعـي 

السّياب بطبيعة قصيدة التفعيلة. 
وما زاد الطني بلّة وسـاهم يف خديعة 
الدارسـني - بقصد أو مـن غري قصد 
– أّن القـارئ يجـد هـذه القصيـدة 
يف طبعـة دار العـودة  مذّيلـة بتاريخ 
١٩٤٦/١١/٢٩، والواقع أّن القصيدة 
يف هذا التاريخ لم تكن بهذه الصيغة، 
وإّنمـا كانـت ضعـف عدد أسـطرها 
الشعريـة!!. وبفعل كل هـذا التعديل 
هـذه  عـىل  نقديـة  أحكـام  انبنـْت 
القصيدة، من خـالل صورتها الثانية 
وكأّنهـا صورتها األصـل، التي ُكتبت 

فيها عام ١٩٤٦م !!. 
     وثّمـة رضب آخـر مـن التغيـري يف 

القصائد مارسـه السـّياب ال يقترص 
عـىل حذف عـدد من أبيـات القصيدة 
بما يؤدي إىل تغيري بنائها الفني. فهو 
فضال عـن حذف بعـض األبيات، قام 
بتغيـري يف كلمات بعـض األبيات التي 
أبقاهـا، فاسـتبدل كلمـات بأخـرى. 
وأيضا، غـرّي تغيريا جذريـا يف تركيب 
كثـري من األبيات، بمـا يقلب معانيها 
ويغـرّي بنيتهـا، حتـى لـم تعـد هي. 
والتغيـري لديه طـال بعـض املقاطع 
الشعرية ،أيضا. هذا كلّه – عىل سبيل 
املثـال- مارسـه السـّياب يف قصيـدة 
((أهواء)) التي نرشها أوال عام ١٩٤٧ 
يف ديوانـه ((أزهـار ذابلـة))، ثّم أعاد 
نرشها يف ديوانه ((أزهار وأساطري)) 
عام ١٩٦٣، بعد أن حذف منها ثمانني 
بيتا، وأبقى عىل اثني عرش ومائة بيت. 
ففضال عن كل هذا الحذف الهائل غرّي 
يف القصيدة تغيريا كثريا، عىل مستوى 
املفردات والجمل وبنية األبيات، وبنية 

بعض املقاطع أحيانا. 
     حتى اليوم ال يوجد ((قانون)) ُيلزم 
الشاعـر بعـدم تغيري نّصـه الشعري 

بعد نرشه، السـّيما حني يكون النرش 
يف ديـوان ينـرشه الشاعـر بإرادتـه. 
ألّن النـص الشعري ((شـاهد)) عىل 
تجربة، هي مادة يشتغل عليها النقد 
وتاريخ األدب، وعىل أساسـها تصدر 
التوصيفـات واألحكـام. وال ينبغـي 
للشاهـد أن يغـرّي أقواله حـني يتغرّي 
الزمـن. ومثلما النص دال عىل تجربة 
فرديـة فهـو خالصـة لتلـك التجربة 
املُسـّجلة باسـم األديـب. فهـو مـن 
حيث االنتسـاب منجز فـردي وليس 
فعـال تشاركيـا يتدّخـل يف إنجـازه 
القرّاء أو املحـررون أو غريهم، وعىل 
أسـاس مالحظاتهـم يغـرّي الشاعـر 
يف نصوصـه. فالشاعر هو املسـؤول 
عن تفاصيـل قصيدته وكّل العالمات 
الحارضة فيها. ومـا نفهمه يف النقد 
أّن عـدد األبيـات وترتيبهـا يـدل عىل 
القصيـدة  بطبيعـة  الشاعـر  وعـي 
وبنائهـا. وأّي تغيري الحق يف شـكلها 
أو كلماتهـا أو عـدد أبياتهـا إّنما هو 
إسـاءة فهم ملفهوم القصيدة وملوقف 
النقـد وترصيحاتـه ليـل نهـار، بأّن 

القصيـدة منحوتـة جماليـة ثقافية 
دالة عىل وعي معنّي. 

      للقصيـدة حرمـة من خصوصية، 
تأتـي أّوال مـن طبيعة لغتهـا. وباب 
رئيـس لفـرادة القصيـدة يتأتى من 
العالقـة  مصدرهـا  فنيـة  ملسـات 
الخاصة مـع اللغة. فإْن تـّم التالعب 
بها أو تغيري تلك الخصوصية سقطت 
مسـوّغات ما يتحدث عنـه النقد من 
خصوصيـة الشعر، من حيـث كونه 
فـن اللغـة األول قبـل أن يكـون فن 
كتابة الفكرة. فالشعر لعب مع اللغة 
من خالل اللغة، وكّل تغيري فيه مؤّثر 
بالـرضورة حتـى لو كان باسـتبدال 

بعض مفردات بأخرى. 
قصيدتـه  يف  الشاعـر  تغيـري  ويف 
املنشـورة لتكون بصيغـة أخرى هو 
إحراج ملوقف النقد، الذي بنى أحكاما 
القديمـة،  القصيـدة بهويتهـا  عـىل 
ال ومسـائال ومفّصال يف  ووقف محلـِّ
كـل عالمـات القصيـدة وجزئياتها. 
وقد َيستنتُج من تلك الجزئيات نتائج 
وقد يفيض يف الوصف أو اإلشـادة أو 
االسـتنكار، وقد يبني موقفا وتصّورا 
خاصـا بالتجربة الشعريـة للشاعر. 
وإذا بالنقد ُيْفَجـأ الحقا بأن الشاعر 
غرّي يف قصيدتـه!! وقد يكتشف النقد 
الحقا أن بعض ما وقَف أمامه محلّال 
ومستنِتجا لم يكن يف أصل القصيدة، 
أو يكتشف النقـد أن الشاعر لم يكن 
معتزّا بتلك املواضع التي حلّلها النقد 
وأشاد بها أو اسـتنتج منها، فغرّيها 
الشاعـر الحقـا... فـأي حـرج هـذا 
الذي سـيقع فيه النقـد؟!. وأّي بؤس 
هـذا الـذي ُيحرَم فيـه تاريـخ األدب 
مـن فرصة تسـجيل الوعـي الجمايل 
والثقايف للقصيدة والشاعر، تسـجيال 

حقيقيا غري محرَّف؟!.

çÌç»€aáj«@ÊaáuÎ
مـن  رصاعـا  عشـت  الحقيقـة 
نوع اخـر، حينما تلقفـت بفرح 
قراءة ديـوان الشاعر عيل الشيال 
الصادر حديثـا، وكالعادة  الثاني 
سـطوره،  بـني  البحـث  بـدأت 
فوجدته قد حمـل عنوان (كاهن 
الخذالن)، فدرجت أتأمله، عنوانه 
ومتونـه، وتبادرت اىل ذهني امور 
كثـرية،  فالكاهن: هو الذي يخرب 
عـن املغيبـات يف املسـتقبل، ويف 
اإلسـالم هو الذي يتلقـى الوحي 
الخـذالن  امـا  الشياطـني،  مـن 
هو إحسـاس ينتج عـن الشعور 
بالصدمـة، فهـل رؤيـة الشاعـر 
من خالل مرارة الحـروب، التنبؤ 
املسـتمر بحـروب قادمـة تلـوح 
باألفق؟ اظن هنـاك ما يؤكد هذا 
من خـالل االهـداء : (اىل مخذول 
ما خـرج من حرب ما، وسـُيقتل 
يف حـرب ما!!)، وبمـا ان الشاعر 
بقيت «انـاه» متعلقة بـ «هي»، 
كانـت عبارته الشعريـة رقم ٤ : 
(كـل هـذه الحرب يل ولـك حرية 
التأويل)، والتأويل املأول يكمن يف 
استمرار ويالت الحرب وصدماتها 
عـىل النفسـية االنسـانية، لكني 
يحتـوي  شـعري  ديـوان  امـام 
عىل محمـوالت جماليـة ملعالجة 
قضيـة الحـرب، وكـل املعطيات 
تؤكـد، ان هنـاك جمـال حقيقي 
وجمـال مزيـف، يقـول هيجل : 
(الجمـال هو ذلـك الجّني األنيس 
الذي نصادفه يف كل مكان)، فهو 
يعكـس العالقـات الشكليـة بني 
االشياء التي تدركها حواسنا، لذا 
قيل عـن مريم عليها السـالم ..( 
تلك املرأة الجميلة، العذراء التي يف 
عفتها وجمالها، تلهم من يرتبط 
بها القوة واملحبة، كي ُيسـتضاء 
بنورها من يسـري عـىل خطاها، 
فهي اللغة املقدسـة، التي تعطي 
ترنيمات الحب، تتدفق من روحها 

مصـدر  فالجمـال:  الطاهـرة)، 
الجميل، والفعل : َجُمل، واإلنسان 
كائن جمايل بطبعه، فمنذ بدايات 
جمـايل،  منتـوج  لديـه  وجـوده 
بمعنـى أن لديه القدرة عىل إنتاج 
ما هـو جميل، بل والتفاعل معه، 
ثـم تحـول الجمـال إىل موضوع 
التفكـري والدراسـة، والظاهر ان 
اللغة عنـد الشاعـر الشيال، هي 
جميلـة الجميـالت يف أي ظـرف 
يعيشه، ويتلمس تأثرياتها سـواء 
يقـول  الـرضاء،  او  الـرساء  يف 

الشيال :
(ذات رصاصٍة عابرٍة
نحو قلب قيل انه يل

قالت يل الحرب : هل تجيد الغناء
كانت االجساد املرضجة باألحالم 

حويل
اجسـاد كثـرية قيـل انهـم كانوا 

اصدقائي
   فغنيت وغنيت

حتى جاءت الحرب الجديدة
والرصاصة الجديدة

والزلُت اغني)
فالحـرب تمسـك بـه مـن جهة، 
والحيـاة واالحالم تمسـك به من 
الجهـة االخـرى، وبني االجسـاد 
املرضجـة بدماء الحـروب، هناك 
اجسـاد مرضجـة باألحـالم، وال 
يمتلـك وسـيلة للتعبري عـن هذا 
الـرصاع سـوى اللغـة، وأي لغـة 
هي؟ يقول ادونيـس : (ان يكتب 
الشاعر الجديـد قصيدة، ال يعني 
انـه يمـارس نوعـا مـن الكتابة، 
انمـا يعنـي ان يحيـل العالـم اىل 
شـعر: يخلـق لـه، فيمـا يتمثـل 
صورته القديمـة، صورة جديدة. 
مجـيء،  او  حـدث  فالقصيـدة 
والشعر تأسـيس، باللغة والرؤيا 
: تأسـيس عالـم واتجـاه ال عهد 
لنـا بهمـا، مـن قبـل. لهـذا كان 
الشعـر تخطيا يدفع اىل التخطي. 
وهـو اذن، طاقة ال تغـرّي الحياة 

وحسـب، وانمـا تزيـد اىل ذلك يف 
نموها وغناها ويف دفعها اىل األمام 
واىل فـوق)ص٩٢ مقدمة للشعر 
العربي، وها هـو الشاعر الشيال 
يؤسـس من خـالل عالـم الشعر 
رؤيـا اخرى للحـرب، رؤيا اخرى 
للحياة، يؤسس لغة من لغة، ّيولد 
لغتـه الخاصـة تلك التي تمسـك 
مقود التعبري عن خلجات نفسه، 
فاألصدقـاء رغم انهم مرضجون 
بدماء الحروب، ُيرضجهم الشيال 
باالحالم، لذا كرر كلمة : (فغنيت 
وغنيت)، فيلحن الشاعر مآسـيه 
عـىل الحـان الوجـع السـومري، 
ويردد : (كم احتاج لحضنك االن/
فكل هـذه املواضـع/ والشقوق 
والسـواتر/التلم بعثرتـي)، هذه 
الحاجة املولودة من رحم املأساة، 
يعانيهـا  التـي  البعثـرة  تلـم  ال 
الشاعر، اال بذلك الحضن، ويعني 
جمـال حضورها هـي فالجمال 
والشعر عند الشيـال هي االنثى، 
سـادنة الوجـع وسـادنة الحب، 
قصـة  ان  رغـم  الحيـاة،  هـي 
الجنـدي املنترص/لزوجتـه عـىل 
رسيرها البـارد .. اقضت مضجع 
الشاعـر الشيال، وهو مـا فتيء 
يعيـش غربة الوطن قرب املوت .. 
ويحلم، مخاطبـا االخر : (خذني 
قصيدة/وعمـري  اليك/فغربتـي 
بوطـن  الحروب/احلـم  بعثرتـه 

بحجم انملة/يجمـع بقاياي من 
حرب ما)، واالشـارة االخرية تدل 
ان هنـاك حلم يداعـب الشيال يف 
ان ُيحب ويتنعـم بدفء الحضن، 
موسـيقية  لوحـة  يعـزف  انـه 
تعبريية كلماتهـا الوجع والحب، 
ومتونها االخرى الوطن والتمسك 
بـاألرض والحياة .. فهذه العوالم 
املأساوية، التي تحيط به، وتكتنف 
محاولـة  وطموحاتـه،  احالمـه 
وأدهـا، اال انه كـان صديقا للغة، 
تسـعفه احيانا كثـرية بكلماتها 
املغايـرة والسـاخرة، والتي تؤكد 
عمـق الجـرح يف حجـريات قلبه، 
ذلـك القلـب املوزع بـني حب األم 

والوطن والحبيبة، فقوله :
(حينما اقبلك

يسجد الياسمني
ويغني البنفسج
وتثمل الفراشات

وتموت الحرب
حينما صلتني البالد
عىل جذع من ندوب

عىل الطريقة الوطنية
كنت اسمع املسيح

وهو ينظر ايلّ
ويشكر َمْن صلبه !)

وبقـي يصنـع عوالـم الجمال يف 
مختـربات االلـم والوجـع والدم، 
الحـب والوطـن والحياة،  مقابل 
رافعـا عـرشات الالفتـات، التـي 
تحكـي بلغـة السـاخر، غـري انه 
ذلـك االنسـان الحالـم، املحـارب 
يف تنبـؤات ضد الحـرب، ضد ذلك 
الغول الـذي يجعـل الزوجة تنام 
عـىل رسير بارد، لـذا تعاىل صوته 

بحنق وغضب قائال :
(انا املقتول سلفاً

اريد ان اموت
   بطريقتي

هادئا ويف يدي سيجارة
وعىل شفتي أثار ُقبلة

أنا املقتول سلفاً

اريد أن أموت
وأنا استمع اىل بتهوفن

مرتدياً أجمل ثيابي
أريد أن أموت

ويف يدي قصيدة
واألخرى قبضة ياسمني
أريد أن أموت بطريقتي

ألنني اكره موتكم)
وكأنـي بالشاعـر الشيـال يضع 
ملسـات ديباجة حقوق االنسـان، 
مسـتثمراً ديباجة االعالن العاملي 
لحقوق االنسـان، التي نصت عىل 
ما ييل : (ملا كان االعرتاف بالكرامة 
املتأصلـة يف جميع أعضاء األرسة 
املتسـاوية  البرشيـة وبحقوقهم 
الثابتة هو أساس الحرية والعدل 
والسالم يف العالم. وملا كان تنايس 
حقـوق اإلنسـان وازدراؤهـا قد 
أفضيـا إىل أعمـال همجيـة آذت 
الضمري اإلنسـاني، وكان غاية ما 
يرنو إليه عامة البرش انبثاق عالم 
يتمتـع فيـه الفرد بحريـة القول 
والعقيـدة ويتحـرر مـن الفـزع 
والفاقة. وملا كـان من الرضوري 
أن يتـوىل القانـون حماية حقوق 
اإلنسـان لكيال يضطـر املرء آخر 
األمـر إىل التمـرد عىل االسـتبداد 
والظلـم.) وكانـت املـادة ٣ ، قـد 
نصـت ماييل : (لكـلِّ فرد الحقُّ يف 
الحيـاة والحرِّيـة ويف األمان عىل 
شـخصه.)، وكان املعنـى املؤول 
مـن ديـوان (كاهـن الخـذالن)، 
يحمل هذه الرؤيـا والرؤية يف آٍن 
واحـد، مشكلـة باملجمـل موقف 
الشاعـر عـيل الشيال مـن ويالت 

الحرب واوجاعها ...
هوامش :

الخـذالن)  (كاهـن  ديـوان  ١ـ 
للشاعر عيل الشيال، ازمنة للنرش 

والتوزيع/الطبعة االوىل ٢٠١٨م
٢ـ كتاب (مقدمة للشعر العربي) 
السـاقي/طبعة  ادونيـس/دار 

جديدة منقحة ومزيدة ٢٠٠٩م.
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كتـب الشاعـر الدكتـور خزعـل املاجدي عن 
صديقه الشاعر املغرتب عيس اليارسي ...أود 
أن أحتفـي معكـم ، أيها األصدقـاء ، بشاعر 
عراقـّي أصيـل هـو الشاعـر عيـىس حسـن 
اليـارسي  ، صوته عميق  وبـراءة روحه مثل 
ملسـة الصلصـال .. فبعـد أن صـدرت أعماله 
الشعريـة الكاملـة قبل سـنني .. فقد صدرت 
له ، خالل هذه الفرتة ، ترجمتان فرنسـيتان  

ملجموعتني شعريتني .
 واضـاف املاجدي:-كانت االوىل حني  ترجمت 
الشاعرة التونسـية - منيه بوليلة - مجموعة 
الشاعـر العراقـي عيـىس حسـن اليارسي – 
أغاني الغروب – إىل الفرنسية , والتي صدرت  
عـن دار ال رماتان الفرنسـية  يف باريس عام   
٢٠١٨  .. ثم صدرت للشاعر يف جنوري ٢٠٢١ 

عن نفس الدار  مجموعة - أميض وحيدا ً –  .. 
واملجموعة من ترجمة الشاعر املغربي املقيم 
يف باريـس – محمـد ميلـود الغـرايف وتقديم 
الشاعر الفرنيس املعروف – لويس بورتولوم. 
وبذكـر- يواصل املاجدي حديثـه)ان الشاعر 
اليـارسي عـام ١٩٤٢ ولـد يف قريـة من قرى 
جنـوب العراق، تقـع عىل مقربة مـن مدينة 
الكميت يف محافظة ميسـان , أكمل دراسـته 
االبتدائيـة ما بني مدرسـة القرية  ومدرسـة 
الكميـت .. واكمـل دراسـته املتوسـطة ودار 
املعلمـني يف مدينـة العمارة.. عمـل يف التعليم 
وكتابـة   » األدبيـة  والصحافـة  اإلذاعـة  و 

العرائض».
صدرت له ست مجموعات شعرية يف العراق ما 
بني ١٩٧٣ – ١٩٩٦ .. ومجموعتان شـعريتان 
ما بـني القاهرة وعمان، كمـا صدرت اعماله 

الشعرية عن – املؤسسـة العربية للدراسـات 
والنـرش يف بـريوت – ما بني عامـي  ٢٠١٧ – 
٢٠٢١ .. الشاعـر حائز عـىل - جائزة الكلمة 
الحـرة العامليـة – التـي منحها لـه مهرجان 
الشعر العاملي الذي أقيم يف – روتردام عاصمة 

الثقافة الهولندية – عام ٢٠٠٢.
ترجمت معظـم مجموعاتـه الشعرية للغات 
اإلنكليزية واالسبانية والفرنسية والسويدية.. 
كمـا ترجمت  املسـتعربة  اإلسـبانية  األديبة  
نويمي  فريو  روايته «  أيام قرية املحسـنة « 
إىل االسبانية , وصدرت  عن دار فريبوم  مدريد 
عـام ُترِجَمـت ْ له قصائـد كثـرية  إىل اللغات 
الصينيـة  والهولندية  والكتاالنية والرسيانية 
والكرديـة واألملانية وغريها مـن لغات العالم 
ُترِجَمـت ْ له قصائد كثرية  إىل اللغات الصينية  
والهولندية  والكتاالنية والرسيانية والكردية 

واألملانيـة وغريهـا مـن لغـات العالـم. غادر 
الشاعـر اليارسي بلـده العـراق خريف عام 
١٩٩٨ .. حيـث أقـام يف األردن مـدة عامـني 
ونصـف العـام، ثـم وصل كنـدا  مطلـع عام 
٢٠٠١  ومـازال يقيم يف مونرتيـال حتى اآلن. 
واوضح املاجدي ...قال عنه الشاعر الفرنيس 

لويس يف مقدمته ٢٠٢٠ :
« إن مجموعـة - امـيض وحيـدا - للشاعـر 
عيـىس حسـن اليـارسي سـفر غنائـي نحو 
نهايـة رجل يسـتعد لعبور « ظلمـة « نافذته 
التي ال يلمسـها  القمر .. إنها قصيدة طويلة 

تسـاعدنا عـىل التفكـري والتأمل  يف مسـارنا 
الخـاص , واإلمسـاك بمصائرنا. وان « عيىس 
حسـن اليارسي» يمنحنا هنا للقـراءة .. ويف 
أبهـى تجليه .. أجمل نشيـد « لألوز العراقي» 

عىل االطالق 
كما ان مجلة الشعر الفرنيس- املتمردة - التي 
تصدر عددا واحدا كـل عام، احتفت بالشاعر 
اليـارسي يف عددهـا رقـم ٢٦ الـذي صـدر يف 
سبتمرب ٢٠٢٠ , حيث خصصت له ملفا غطى 
سـبع صفحات منها ، أعد امللف وأرشف عليه  

الشاعر الفرنيس لويس بورتولوم. 
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  ِشتاٌء

  َدقَّ ِبال إِْذٍن
  باَب َمْهزَلَتي
  َبرٌْد َيْقُرُصني

  َوَصقيٌع
  َيْنُرشُ ُهُدوَء أََصاِبعي

   َوَقصَّ ُخطى الِْمشواِر
  الْوَْقُت ُيماِزُحني 

  َمْشَهٌد و َيْنَتهي
  َقد صاَر لِْالْقِرتاِب
   ُسُطوٌر ِمَن اْآلثاِر
  ال َتْقَبْل ِبالَْهزيَمِة

ً   َسُيْصِبُح الْميداُن شاِهدا
   َقْد ُوِسْمَت ِبَخْتٍم

  ِمَن الِْفراِر 
  َغنيَمُة ِنزاٍل

  َمَع ُكلِّ َكرٍَّة 
  إِْغِتناُم  لَْوَحٍة 

  أَُعلُِّقها عىل َصْدري
  أَْو أََضُعها يف الِْجواِر

  أَصاِبُع
  َتَتكاَتُف لَِصْعِق الَْربَِد
  و اْألَْسناُن ِمَن الَْقْهِر

ْبِل    َتْعزُِف عىل الطَّ
  واْألَْوتاِر 

إِلَيُكْم َعّني
  ال أُبايل 

رَني   إِذا الَْمْوُت َغمَّ
ً   أَُكوُن َشهيدا

تاُء    الشِّ
  َيْنِحُت يل ِبَيَدْيِه

  ِتمثايل
  ِمْن َزَمٍن

  َتُدوُر عىل َشْعبي 
  َقَصاِئدي

  َوَبْعَد َمْوِتي 
ُفوَن  لِِذْكرِي   ال َيْرصِ

  ُرْبعاً ِمَن الدِّيناِر
  يا ِشتاُء

ً   ال َتْرتُْكني َبعيدا
  فال ُيوَجُد ِمْن َوفاِئَك

  ِعْنَد أَْغلَِب أَْبناِء َوَطني
  َوميٌض ِمَن اْألَْنواِر
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املرأة التي تجر كلبها
تمر كل يوم أمام منزيل

بمالمح هادئة 
وعينني راضيتني

وشعر قصري.. أقرص من شعر كلبها
تمر يف كل الفصول

وجميع الطقوس
تبتسم للجدران واألشجار واملارة

تبتسم للغرباء الذين هم مثيل
يشعرون بثقل الربد والغربة

تربت بعينيها عىل كتفي
فتمنحني دفئا عابرا

ورغبة دفينة بالحياة 
املرأة التي تجر كلبها

تمر  أمام بيتي كل يوم
بأقدام حافية ال تخىش الربد، وال شذرات 
الزجاج، وال الحرشات الفضولية التي قد 

تتطفل عىل جلدها
تقتحم الحياة بدفء وصدق

وال تعبأ بالنظرات الفضولية التي تتكرس 
تحت خطواتها الجريئة 

املرأة الحافية التي تمر أمام بيتي
تمتلك قطعا رسا من أرسار الحياة.. ال 

نعرفه نحن الذين ال نخلع أحذيتنا إال يف 
البيوت

..بعيدا عن الشمس، واألرصفة، والعيون 
الفضولية.

bËj‹◊@ã§@>€a@Òcãæa
µébÌ@Û‰j€



انتشار فـريوس (نيباه)  املسـتحدث، 
يحصد إصابات وأعراض جديدة، وهو 
فـريوس حيوانـي املصـدر ينتقـل إىل 
البرش من الحيوانات، واملصدر الرئييس 

له هو حيوان الخنزير.
أن  العامليـة  الصحـة  أكـدت منظمـة 
انتشار فريوس (نيباه) املسـتجد يأتي 
عن طريق الطعام امللوث أو املالمسـة 

املبارشة مع املصابني.
ونوهت املنظمة لعـدم ظهور أعراض 
إكلينيكيـة  واضحـة للمصابني، ولكن 
الجهـاز  بأمـراض  مصحوبـة  تأتـي 
التنفـيس الحـادة، والتهابـات الدماغ 
القاتـل، والتـي قـد تشتـد لتـؤدي إىل 

الوفاة. 

وحـذرت منظمة الصحـة العاملية من 
مدى خطـورة املرض عـىل الحيوانات 
مثل الخنازير، مما قد يؤدي إىل خسائر 

اقتصادية كبرية للمزارعني.
انتشـار  أول  أن  املنظمـة  وأوضحـت 
معـرتف به لفريوس (نيباه) يف ماليزيا 
وسنغافورة، ونتجت معظم اإلصابات 
البرشية بسـبب االتصـال املبارش مع 

الخنازير املريضة أو أنسجتها امللوثة.
و ُيعتقـد أن االنتقـال قـد حـدث عـن 
طريق التعرض غـري املحمي إلفرازات 
الخنازيـر، أو االتصـال غـري املحمـي 

بأنسجة حيوان مريض. 
ورصحـت منظمـة الصحـة العامليـة 
أن هنالـك ما يقدر بنحـو (60)% من 

املرىض املصابني بالفـريوس،  يعانون 
من حالـة غيبوبة مصاحبة لقصور يف 
عملية التنفـس، وتتطور الرتفاع حاد 
يف ضغـط الدم ومعدل خفقـان القلب 

مع ارتفاع يف درجة الحرارة.
ويف سياق سابق حذرت منظمة الصحة 
أو  الفاكهـة  اسـتهالك  مـن  العامليـة 
منتجـات الفاكهة (مثل عصري النخيل 
الخـام) امللوثـة بالبـول أو اللعاب من 
خفافيش الفاكهة املصابة، عىل اعتبار 
أنه املصـدر األكثـر احتمـاالً للعدوى، 
باإلضافة إىل اإلبالغ عن انتقال فريوس 
(نيباه) من إنسـان إىل آخـر بني أفراد 
للمـرىض  الرعايـة  األرسة، ومقدمـي 

املصابني.

املقادير:
2 ونصف كوب دقيق
150 غرام زبدة باردة

1 ملعقة صغرية سكر
1 ملعقة صغرية ملح

1 كوب ماء بارد
الحشو:

400 غرام مربى فراولة
خليط التلميع :

1 بيض
1 ملعقة صغرية حليب أو ماء

الطريقة:
- يف وعاء يخلط الدقيق مع الزبدة 
البـارد  يضاف املاء بالتدريج مع 
الخلط حتـى يصبح لدينا خليط 
متفتـت ، عـىل الطاولـة توضع 
تتكـون  حتـى  وتلـم  العجينـة 
عىل شـكل كره تفرد عىل شـكل 
اسطوانه وتقطع اىل 4 قطع تلف 
كـل قطعـة عىل حدة ببالسـتيك 
وتوضع يف الثالجة ملدة سـاعتني 

عىل االقل .
- ينثـر دقيق عىل الطاولة وتفرد 
قطعـه مـن العجـني اىل عجينة 

رقيقة عىل شكل دائرة .
صينيـة  يف  العجينـة  توضـع   -
التارت مع ارخائها عند االطراف 
حتـى تتـوزع بـدون شـد مـع 

الضغط عىل الحواف بخفه .
- بواسـطة الشوبـك يمـرر من 

أعـىل حفة صينية التـارت حتى 
تقطع زوائد العجني .

- يضغـط عـىل أطـراف التارت 
حتى يناسب الحواف.

- بواسطة شـوكة تصنع ثقوب 
يف العجينـة حتـى التنتفخ أثناء 
الخبـز ، يوضـع فـوق العجينة 
ورقـة زبدة ثـم ثقل مـن حبات 
حتـى  الحمـص  او  الفاصوليـا 

تمنع انتفاخ العجينة .
- تخبـز املينـي تـارت يف فـرن 
سـاخن عىل درجة حـرارة 200 

ملدة 15 دقيقة .
- يرفع الثقل الذي وضعناه فوق 

التارت ويرتك ليربد قليال .
- توضع الحشوة يف وعاء ويخلط 
حتى تصبح املربى لها قوام ناعم 
، تحىش امليني تارت باملربى وعىل 
حواف امليني تـارت يدهن خليط 
التلميـع حتى تلتصـق العجينة ، 
يفرد املتبقي من العجينة ويقص 
اىل رشائط من العجني توضع عىل 

شكل شبكي فوق التارت .
- يدهـن وجـة التـارت بخليـط 
التلميع وينثر القليل من السـكر 

الخشن كتزيني
- تخبز التارت مرة اخرى ملدة 35 

دقيقه حتى تشقر من األعىل .
قبـل  تمامـاً  لتـربد  تـرتك   -

تقديمها.

االسـتغالل الذي تقع تحت وطأته الزوجة، عادة 
ما يكون تحت راية الحـّب واالحرتام والتضحية؛ 
فمـن النقاط األكثر سـلبية يف حياة الزوجة، هي 
عندما يسـتغلّها زوجها؛ مما قد يؤّجج املشكالت 

العائلية ويدفعها إىل االبتعاد عنه.
وهناك أنواع من االسـتغالل الذي يمكن أن يراوح 

ما بني املادي واملعنوي.
االستغالل املايل يظهر من خالل بخل الزوج مثالً، 
وعدم إنفاقه املال عىل زوجته أو عائلته؛ فينتظر 
مـن زوجته أن تدفـع املصاريف. أما االسـتغالل 
املعنـوي؛ فيكـون حـني يـرى أزواج أّن الزوجـة 
وسـيلة تمكنهم من إظهـار وإثبـات رجولتهم، 
وبعضهم يسـتمد قوتـه من ضعفهـا أو خوفها 
مـن املشكـالت االجتماعيـة، ويعتـرب الرجل أنه 
كلمـا أهانها وأظهرها ضعيفـة وغري قادرة عىل 
مواجهته، كلمـا زادت ثقته بنفسـه، ويمكن أن 
يكون االستغالل كالمياً بحيث يحاول الزوج عىل 
الدوام، التقليل من شأن زوجته وتوجيه اإلهانات 

لها
وفيمـا يـيل أربعـة مـؤرشات تـدل عـىل أنانيـة 

واستغالل الرجل لِك:
أوالً، أن الرجل األناني يويل أهمية كربى ملصالحه 

الشخصية، وال يهتم بغريه، وعادة ما يكون محور 
تركيـزه يـدور حول رغباتـه وأهدافـه، وبالتايل، 
تضطـر املرأة التي تتعامل مـع رجل أناني، إىل أن 
تنظم أوقات عملها وعالقاتها مع أصدقائها وفق 

ما تقتضيه مصلحة رشيكها بدرجة أوىل.
ثانيـاً، أن الرجـل االسـتغاليل يعترب أية مناسـبة 
للخروج مـع الطرف اآلخر، بمثابـة تضحية من 
جانبـه؛ حيث إن ذلك سـيأخذ من وقتـه الثمني، 

وُيعـزى ذلك إىل أن الرجل االسـتغاليل يقدم دائماً 
مصلحته عىل حساب رشيكة حياته.

ثالثاً، أن الرجل االسـتغاليل ال يتعامل مع الطرف 
اآلخر من منظور املساواة يف الحقوق والواجبات؛ 
فكل ما يعنيه يف الواقع تلبية رغباته ومتطلباته، 
وعادة ما يعمد الزوج االسـتغاليل إىل االعتناء بكل 
جوانـب حياتـه الخاصـة، دون مراعـاة رغبات 
الطـرف اآلخـر؛ ففـي حني تقـوم املـرأة برتتيب 
أولوياتهـا والتزامها حسـب ما تفرضـه الحياة 
املشرتكة، ال يفكر الرجل االستغاليل إال يف نفسه.

رابعاً، أن استغاللية وأنانية الرجال، تجعله إنساناً 
مغروراً يرغب يف إثبات نفسـه بشكل دائم؛ حتى 
إن اقتىض األمـر تدمري حياة الطرف اآلخر؛ حيث 
يـرى يف نجاحـه خطراً يهـدد نرجسـيته؛ نتيجة 
لذلك، يسـعى إىل إحباط رشيكتـه؛ فضال عن أنه 
غالبـاً مـا يجعلهـا تشعـر بالذنب ألنهـا ال تهتم 
بـه، ويف األثنـاء، يدفع املـرأة إىل التفكري بأنها قد 
أهملته، وأنها ليسـت ملتزمة بواجباتها تجاهه؛ 
حيث تكرس كل وقتها يف سبيل تحقيق نجاحها، 
ولكن يسـعى الرجل من خـالل خلق هذه األعذار 
إىل عرقلـة نجـاح رشيكتـه؛ حتى ال يشعـر بأنه 

أصبح عنرصاً ثانوياً يف حياتها.
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Ô€˝Ãnéa@ �ŸuÎå@Êc@Û‹«@fiám@pbfl˝«

b:NNN›õœa@›j‘nèfl@ÏÆ

alzawraanews@yahoo.com

الليمون األسـود هـو اللومي؛ 
الـذي  الجـاف  الليمـون  أي 
يسـتخدم يف مختلـف أصناف 
الطبخـات. ويضفـي الليمون 
األسـود نكهة ممّيزة الذعة إىل 
أطبـاق األرز واللحم والدجاج، 
يف حـني أنـه يملـك العديد من 
الفوائـد الصحية؛ كونـه غنياً 

بالفيتامينات واملعادن.
فوائـد  مـن  املزيـد  إىل  تعـرّيف 
مـع  األسـود  الليمـون 
مرينـا  التغذيـة  اختصاصيـة 

الفتى، يف املوضوع اآلتي:
اختصاصيـة  تقـول  بدايـة 
إّن  الفتـى  مرينـا  التغذيـة 
يخلّـص  الجـاف  ”الليمـون 
الجسم من السموم، حيث إنه 
يقيض عـىل البكترييا املوجودة 
يف الجهـاز الهضمـي، كما أنه 

يجمع السـموم والفضالت من 
كـل أعضاء الجسـم ويطردها، 
وبالتـايل يعتـرب مطهـراً ممتازاً 

للمعدة واألمعاء.
غنـي  األسـود  والليمـون 
للمـرأة  املهمـة  بالفيتامينـات 
خـالل مرحلة مـا بعد الـوالدة، 
حيـث إنَّ نسـبة الفيتامينـات، 
وخصوصـاً فيتامني يس C تقّل 

كثرياً بعد الوالدة.
كما يسـاعد عىل فتـح الشهية، 
لكنـه يف املقابـل يسـاعد عـىل 
التنحيـف؛ بفضـل الفيتامينات 
للدهـون  الحارقـة  واملعـادن 

املوجودة يف داخله.
هذا ويوّفر للجسم أنواعاً عديدة 
مـن الفيتامينات مثـل فيتامني 
البوتاسـيوم  إىل  إضافـة   ،D
والريبوفالفـني،  والكالسـيوم 
كمـا أنـه مـدّر للبـول، وبالتايل 
فإنه ينّظف الكىل ويمنع تشّكل 

الحصوات فيها.
الليمـون األسـود عىل  يسـاعد 
عالج مشاكل الجهاز الهضمي، 
حيـث إنه يزيد إفـرازات اللعاب 
عـىل  يسـاعد  ممـا  الفـم،  يف 
الهضـم األويل يف الفم قبل البلع، 
كمـا أنـه يعمـل عـىل تحفيـز 
يف  املوجـودة  الفالفونويـدات 
الجهـاز الهضمي، والتـي تزيد 

الصفراويـة  العصـارة  إفـراز 
واألحماض املوجـودة يف املعدة، 
وبالتايل تحفيز حركة الطعام يف 
األمعاء. واألحماض املوجودة يف 
األمعاء،  تنّظف  الليمون األسود 
وتسـاعد عـىل التخفيـف مـن 
اإلصابة باإلمساك، وعند إضافة 
امللح إىل شـاي الليمون األسود؛ 
سيسـهم ذلـك يف التخلـص من 

مشكلة اإلسهال“.
مرينـا  االختصاصيـة  وتتابـع 
الليمون  الفتى قائلـة: ”يعتـرب 
الحمضيات  أنـواع  مـن أشـهر 
املسـتخدمة حول العالم، حيث 
يدخـل يف تحضـري العديـد مـن 
املأكـوالت واملرشوبات، كما أنه 
يسـتخدم يف إعـداد الوصفـات 
العالجيـة الخاصة بعالج نزالت 
الربد وأمـراض الجهاز التنفيس 

املختلفة.
مرينا  االختصاصيـة  وتكشـف 
الفتى أّن ”الليمون األسود يصنع 
عـن طريـق تجفيـف الليمـون 
وتخليصـه من املـاء، ويحتفظ 
الليمـون األسـود بقـرشه الذي 
يمكـن أن يعّزز فقـدان الوزن، 
وقـد ُيبطـئ تراكـم الدهون يف 
الجسـم، ويرجـع ذلـك الحتواء 
قرش الليمون عىل ألياف البكتني 
القابلة للذوبان، والتي تسـاعد 
عـىل إبطـاء الهضـم والشعور 

بالشبع واالمتالء لفرتة طويلة، 
وبالتايل فقدان الوزن.

ال  الليمـون فهـو  أمـا عصـري 
البكتـني، ويصعب  يحتوي عىل 
عـىل أغلـب األشـخاص تنـاول 
قشور الليمـون الطازج، ولكن 
يف حالـة تجفيـف الليمون، يتم 
استخدامه بالكامل دون التخيل 
عن القشور. وقـد أثبتت بعض 
الدراسـات العلميـة أّن قشـور 
الليمـون املجفف تحتـوي عىل 
نسـبة أكرب من البكتني مقارنة 
بقشـور الليمون الطازج، حيث 
إنَّ التجفيـف يزيـد مـن إنتـاج 
البكتني، وهذا ما يفّرس إمكانية 
األسـود  الليمـون  اسـتخدام 

للتخسيس.
يمكن استخدام الليمون األسود 
كذلك يف عالج مرض السكري أو 
التحّكم يف نسبة السكر يف الدم، 
ال سـّيما أنـه يف قائمة األطعمة 
بمـرىض  الخاصـة  الخارقـة 
السكري؛ بفضل األلياف القابلة 
للذوبـان والكميـة العاليـة من 
فيتامـني C، يف حني يحتوي عىل 
مؤرش منخفض من السـكر يف 

الدم.
وتظهر بعض الدراسات العلمية 
أن الليمون األسـود قد ُيخّفض 
مؤرش نسـبة السكر يف الدم من 

األطعمة األخرى املتناولة.

ويساعد شـاي الليمون األسود 
عىل عـالج اإلسـهال والحّد من 
مضاعفاتـه يف الجسـم، وذلـك 
برشب مغـيل الليمون األسـود؛ 
بسـبب عدة فوائد صحية منها 
عـالج االلتهابـات الفريوسـية 
املسببة لإلسـهال، وعالج اآلثار 
السلبية لإلسـهال عىل الجسم؛ 
مثل اإلحساس بالتعب والوهن.

والليمون األسود هو أحد أفضل 
العالجات الرتفـاع ضغط الدم، 
من املعروف أنـه يجعل األوعية 
الدمويـة مرنـة، ممـا يخّفض 

مستوى ضغط الدم املرتفع.
يمكن استخدام الليمون األسود 
للتخلص من الدهون؛ ألنه يعمل 
الدهـون، خصوصاً  عىل حـرق 
يف منطقـة البطن، وقـد أفادت 
أّن  حديثـة  علميـة  دراسـات 
الليمون األسود يعمل عىل حرق 
الدهون والسـعرات الحرارية يف 
جسم اإلنسـان، خاصة منطقة 
البطن، لذلك ينصح األشـخاص 
الذيـن يرغبـون يف التخلص من 
دهـون البطـن بتنـاول شـاي 

الليمون األسود بصورة يومية.
كما يمتاز بخصائصه املقاومة 
للرسطـان. ويحتـوي الليمـون 
األسـود عـىل مرّكبـات تحمـي 
الخاليـا، وتحافـظ عـىل عملية 

انقسامها الطبيعية“.

مرحلـة  يف  الفتـاة  تتعـرض 
املراهقة إىل الكثري من التغريات 
ممـا  والنفسـية  الهرمونيـة 
يشعرهـا بحاالت مـن الغضب 
أو العصبيـة الزائدة، إضافة إىل 
أسـباب أخرى ، وهـذا يجعلها 
أكثر عزلة وانطواء  يف عالقاتها 
باملقربـني واآلخريـن، بـل وقد 
تسـبب لها بعـض املشاكل مع 
وملعرفـة  األقـران..  أو  األهـل 
عالجها البد من معرفة أسـباب 
العصبيـة وكيـف تنشأ وسـبل 
مـن  التخفيـف  أو  لعالجهـا 

حدتها. 
قد تكون هـذه الفرتة بني عمر 
الثالثة عرشة والتاسعة عرشة، 
التي  العصبية هـي  واملراهقـة 
ترفـض أن تكـون نسـخًة عن 
والدتها، فتصبح نًدا ألمها تعبريًا 
عن رفضها ذاك، وعىل األهل أن 
يبتعدوا عـن املعاملـة الخشنة 
مـع املُراِهقـة العصبيـة أمـام 

اآلخرين، بل يجـب احرتامهـا.
أسباب عصبية املراهقة

أوال: بسـبب عجزها عـن إدارة 
وتنظيم وقتها واالسـتفادة من 
الدرس  التنسـيق بني سـاعات 
والقيام باألنشطة الرياضية أو 

الهوايات التي تحّبها يومياً
األنشطـة  تلـك  زيـادة  ومـع   
أو دراسـة املناهـج التعليميـة 
إىل  تـؤدي  أن  يمكـن  الصعبـة 

عصبيته الزائدة
 وشـعور املراهقـة بعجزها أو 
أنها غري قادرة يتسـبب بزيادة 
توترها تجـاه الكثري من األمور 
فتصيبها العصبية أمام األحداث 

اليومية العادية
املراهقة بسـبب  ثانيا: عصبية 
مراهقات  أرسارهـا،  إخفائهـا 
كثـريات يتعمـدن هـذا، وذلـك  
خوفـا من اطالع األهـل عليها؛ 
ويمكن أن يكون من األسـباب 
العصبيـة  وراء  تكمـن  التـي 

الزائدة.
مثل تراجع املسـتوى العلمي أو 
الرسـوب يف مـاّدة معّينة، مما 
يجعلهـا تعانـي مـن العصبية 
الزائدة بسـبب تفكريهـا الزائد 

باملوضوع وبنتائجه عليها
ثالثـا: عصبية املراهقة بسـبب 
إن  واالنتبـاه،  الرتكيـز  نقـص 

للمراهقـة  األرسة  إهمـال 
ولرغباتهـا العاطفية يمكن أن 
يـؤدي إىل عصبيتها الزائدة غري 
املربرة والتوتـر ونقص الرتكيز 

واالنتباه
رابعـا: كما أن عـدم تخصيص 
األهل وقتاً لالستماع إىل مشاكل 
االبنـة  املراهقـة أو معاملتهـا 
بالتسـاوي مع باقي أخواتها و 
عدم تقدير ما تقوم به،يجعلها 
تتخـذ العصبيـة وسـيلة للفت 

انتباههم
السيطرة عىل عصبية املراهقة

تخصيـص وقتـا لالسـتماع إىل 
طفلتهم املراهقة

مـن الـرضوري أن يعلّـم األهل 
طفلتهم املراهقة أسس وطرق 
تنظيم وقتها بطريقٍة تسـتفيد 
منهـا وحتـى تقـوم بكـّل مـا 

تحّب.
لكيفيـة  األهـل  يرشـدها  ان   
ممـا  بحياتهـا،  االسـتمتاع 
تشعـر  أال  عـىل  يسـاعدها 
بـأّي تقصـرٍي تجـاه دروسـها 

وواجباتها اليومية
تواصـل األهـل مـع املراهقة..
يخفف من عصبيتهـا، ويمكن 
التعامـل  عـىل  يسـاعدها  أن 
مـع مشاكلها بطريقـة أفضل 

وبوعٍي أكرب.
عىل األهـل أن يخصصـوا وقتاً 
لالسـتماع إىل طفلتهم املراهقة 

وتقديـم أفضل النصائـح التي 
مـن شـأنها أن تسـاعدها عىل 

حّل مشاكلها وتعامالتها
االستماع إليها بهدوء واهتمام، 
للحـب  بحاجـة  فاملراهقـة 
واالهتمـام، وإخبارها بقصص 
اختيـار  أهميـة  عـن  واقعيـة 
األصدقاء وما يسـببه أصحاب 

السوء من أرضار.
املراهقـة تحاول إثبـات ذاتها، 
وقد ترفض كل يشء ببسـاطة 
دون أن تبـني سـبب الرفض أو 
إبداء أسباب لهذه الرفض، فهو 

إثبات بأّنها صاحبة قرار
يجـب تقبل هذا العنـاد وتحّمل 
والتقليـل  االبنـة  عصبيـة 
مـن األوامـر التـي تسـبب لها 
ضغوطـات نفسـية ، وتجعلها 
تلجأ لالنعزال واألفكار السلبية

تحـذر  أن  األم  عـىل  ويجـب 
بشـّدة من مقارنة هـذه الفتاة 
أو إحدى قريباتها،  بصديقاتها 
فذلـك قـد يضعـف مـن ثقتها 
بنفسـها ويزيـد مـن عنادهـا 

وعصبيتها
تشعـر املراهقـة بـأن ال أحـد 

يفهمها
معهـا  التعاطـف  مـن  بـد  ال   
وتعليمها الحديث بأدب وهدوء 
بـدون  رأيهـا  تعـرض  وكيـف 

عصبية أو انفعال
 إرشـادها لكيفيـة االعتـذار يف 

حال الخطأ، ومشاركتها كل ما 
تحـب من نشاطات يف الحياة يف 

حدود املقبول واملعقول.
تشعـر املراهقـة بأنـه ال أحـد 
يقـف  العالـم  يفهمهـا، وكـل 
ضدها، وتبـدأ مشاعـر الحرية 
داخلهـا؛  بالتفاعـل  والحـزن 
نفسـها  حمايـة  فتحـاول 

بالرصاخ أو الغضب بعصبية.
 املراهقـة تريد لفـت االنتباه أو 
الحصـول عىل مبتغاهـا؛ فمثالً 
تطلـب مـن أبويهـا رشاء يشء 
ما ، ولكنهمـا يرفضان طلبها؛ 
فتبـدأ نوبـة غضـب، وتشعـر 
يستسـلم  وبعدهـا  بالظلـم، 

األبوان وينفذان ما تريده.
 وقـد يكون السـبب أن األبوين 
ال يسـتمعان إليهـا إال عندمـا 
تكون عصبيـة، وتبدأ بالرصاخ 

والجدال معهما.
املراهـق يريـد أن يعيش حياته 
عىل أكمل وجه، واغتنام جميع 
الفرص لفعل ذلك، مما يسـبب 
توتراً شـديداً إن لم يمض اليوم 

بحسب ما هو مخطط له
 املراهقـة تواجـه الكثـري مـن 
الضغوطات لتصبح الشخصية 
والحسـنة  املثالية..الذكيـة 
املظهـر، واملتواضعـة يف الوقت 
الضغوطـات  وهـذه  نفسـه، 
..حمل ثقيل قد يجعلهاِ تنفجر 

يف نهاية املطاف.
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بارثولوميـو  الربتغـايل  املستكشـف   -  1488
ديـاز يھبط يف خليج موسـل بجنـوب أفريقيا 
بعـد االلتفـاف حـول رأس الرجـاء الصالح، 
وبذلك يكون أول أوروبي يصل إىل أقىص الكرة 

األرضية جنوبا.
1740 - ملـك صقلية يدعـو اليھود للعودة إىل 

بلده التي أخرجوا منھا عام 1493.
1815 - تأسـيس أول مصنـع تجـاري إلنتاج 

الجبن يف سويرسا.
1783 - إسـبانيا تعـرتف بالواليـات املتحـدة 

األمريكية.
1867 - األمري موتسوھيتو يتوىل حكم اليابان 

ويتخذ اسم اإلمرباطور ميجي.
1903 - الربيطانيـون يسـتولون عـىل مدينة 
كانـو حارضة شـمال نيجرييـا، وكان وقتھا 
معظـم جنـوب نيجرييا قـد خضـع للحماية 

الربيطانية وذلك منذ عام 1900.
1917 - الواليـات املتحدة تقطع عالقاتھا مع 
أملانيا غداة إعالن األخرية عن سياسـة ”حرب 
الغواصـات“ غري املحدودة وذلـك أثناء الحرب 

العامليـة األوىل.
السـرتجاع  مانيـال  معركـة  بدايـة   -  1945
العاصمة الفلبينية وذلك بني اليابان والواليات 

املتحدة بتحالف مع الفلبينيني.

السـورية  دمشـق  إذاعـة  إنطـالق   -  1947
الرسـمية، ھي ثاني إذاعة تأسسـت يف العالم 

العربي.
1950 - الرشطة الربيطانية تلقي القبض عىل 
العالم النووي كالوس فوكس بتھمة التجسس 
عىل الربنامـج النووي الربيطانـي واألمريكي 

لصالح االتحاد السوفيتي.
1962 - الرئيس األمريكي جون كينيدي يقرر 
حظر جميع أنواع املبادالت التجارية مع كوبا 

باستثناء املواد الغذائية واألدوية.
1969 - يـارس عرفـات يتوىل رئاسـة منظمة 
التحرير الفلسـطينية وذلـك باجتماع املجلس 

الوطني الفلسطيني املنعقد يف القاھرة.
2012 - الجيش السوري يجتاح حي الخالدية 

واألحياء املحيطة به  يف حمص.
2015 - اإلعـالن عـن إعـدام الطيـار األردني 
معاذ الكساسـبة حرقاً عىل يـد تنظيم داعش 

قبل شھر من تاريخه.
2019 - اإلعالن عن فوز السيايس السلفادوري 

فلسطيني األصل نجيب أبو كيلة باألصوات.
2020 - املحكمـة الدسـتورية املاالويـة تلغي 
نتائـج االنتخابـات العامـة لعـام 2019 التي 
فـاز بھا الرئيس بيرت موثاريكا، وتأمر بإجراء 

انتخابات جديدة.

غزل عراقي
أريد احجي بجرح تبجيله كل عني

أريد اكتب قصيدة بريشة أحزاني
وأريد اخذ همومي فوك النجـــوم

أهدهه وهم ترد ترجعيل من ثاني 
خلص هذا العمر هم وعذاب واه

اسد باب الحــزن ياكــثر بيباني 
مل مني الصرب بس اني مامليت

أكابر وأبتسم لوشفت خالني
أظم الدمع بجفوني وتفيض الروح

وأتاني الفرح يطفييل بركاني 

أبـــــــراج

ربمـا تكون اليـوم بحالة جيدة، ولكـن احذر من 
املواقـف التي قـد تجعلك مرتبـكا ومتوتـرا. احذر 
مـن إخبـار أحـد األشـخاص بمعلومـات خاطئـة أو 
غـري مفهومة. ربمـا ينفعل اآلخـرون بسـبب ترصفاتك 
ويتوعدونـك. حـاول أن تسـوى خالفاتـك قبـل أن تغادر 

املكان. ال تفكر كثريا.

يصل اليوم أحد جريانك من السفر وهذا الشخص 
كنت تشتاق إليه كثريا. لديك امل يف االرتباط من 
هذا الشـخص أو حتى التعرف عليه واالقرتاب منه. 
هناك عوامل مشـرتكة بينك وبني هذا الشخص وربما 

تكون وجهات النظر متشابهة.

سـتواجه اليوم بعـض املواقـف الصعبة، ومن 
املهم أن ال تفقد الثقة يف قدراتك. أنت تملك القدرة 
عـىل تغيري هذه الظروف. إذا كنت تواجه مشـكالت 
يف العمل، فحاول أن ال تفقد السـيطرة واكتشف أفضل 

طريقة لحل املشكالت القائمة.

هناك أوقات تشـعر فيها بالوحـدة رغم وجود 
البعض حولك، وربما تشـعر بذلك الشعور اليوم 
حتـى إن كان حولـك مئـات األشـخاص. ال يوجـد 
أي شـخص يفهمـك أو يفهـم حتـى وجهـات نظرك. 
حساسـيتك الزائدة سـتجعلك تتأثر بكالم اآلخرين. ولكن 

تواصل معهم بدال من االبتعاد عنهم.

هـل تجد أنه مـن املمكن أن تحصـل عىل فرص 
عمل أفضل يف بالد أخرى؟ هذا السـؤال يجب أن 
تجـد لـه إجابة خالل األيـام املقبلة. قـد يكون هذا 
األمر حقيقيا، وقد يؤثر عىل حياتك املهنية اآلن ويجعلك 
تشعر بعدم الرضا. انتبه فهناك العديد من القرارات تعتمد 

عىل هذا األمر.

عرب عـن رأيك بوضوح فربمـا يكون من حولك 
ليسـت لديهم رؤية واضحة لألحـداث مثلك. إذا 
كنـت تنتظر أن يقرأ شـخص مـا أفـكارك، فربما 
تنتظـر وقتا طويال. أعط للنـاس فرصة لالقرتاب منك 
وللتعرف عىل ما يدور برأسك. التواصل مع اآلخرين أمر يف 

غاية األهمية وهذا ما ننصحك به اليوم.

من املتوقع أن تشعر بفتور يف حياتك العاطفية 
اليـوم، ولكن ال تقلق فهذا األمر ليس سـيئا. ما 
ننصحـك بـه اليـوم أن تتعامل بشـكل طبيعي مع 
كافـة املواقف. ال تحـول أي موقف صغـري أو تافه إىل 

مشكلة أو قضية كبرية.

آالف املهـام يف انتظـارك اليـوم، ويمكنك القيام 
بهـم فقط إذا ركـزت يف كل واحدة عىل حدة. كن 
مرحـا وصبـورا. لن تنجـز أي مهمـة إذا فكرت كل 
لحظة يف عدد املهام التي من املفرتض أن تقوم بها. قم 
بتقسـيم هذه املهام إىل أجزاء فالتنظيم مهم جدا بالنسبة 

لك خاصة اليوم.

ربما تتاح لك فرصة رائعة للقيام برحلة مجانية 
حول العالم لزيارة القصور الفارهة واكتشـاف 
بعض األماكـن التاريخية. ربما يكـون األمر غريبا 
يف البدايـة ولكنـه يف الحقيقة ليس غريبا بالنسـبة لك 
وجميع مـن حولك يعلمون ذلك. سـتتعلم أشـياء جديدة 

وستمر بتجارب مختلفة يف هذه الرحلة.

تحتـاج إىل قضـاء بعـض الوقـت بمفـردك من 
أجـل إعـادة ضبـط برامجـك وخططـك. ربمـا 
تؤثر مشـاعر اآلخريـن عىل حالتك النفسـية. ليس 
بالرضورة أن تقول أو تترصف بالطريقة التي يفرضها 

عليك اآلخرون.

التحـدي  يتحـول  وربمـا  البعـض  سـيتحداك 
ملواجهـة صعبـة مع بعـض األشـخاص. يرجع 
ذلـك إىل انتقادك لهؤالء األشـخاص طيلة األسـابيع 
املاضية. أنت شـخص قـوي جدا وربما تتماسـك أمام 
هذه التحديات وسـتقوم بجميع مهامك وأنشـطتك دون 

التأثر بها. 
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العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

سـتحصل اليوم عـىل الكثـري مـن االهتمام يف 
العمـل، كما أن روح الفريـق ملحوظة. اعمل يف 
فريق كلما أتيحت لك الفرصة، ألن هذا يجعلك تشعر 
براحتك. قم بعمل يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك. 
مـا رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة مزاجية جيدة ولكن 

ال ترهق نفسك، وإال فستعرض صحتك للخطر.
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الكلمات األفقية 
و  دمعـة   ” مؤلفاتـه  مـن   1-2-
ابتسـامة ”, تـويف بنيويـورك بـداء 

السل
الكيميـاء،  يف  مسـلم  عالـم   2-3-
حمـض  اكتشـف  مـن  أول  هـو 
الهيدروكلوريـك و حمض النرتيك و 

غريهما - هضبة
-4 غري مختون (م) - أشـفار العني 

(م)
-5 منزلة و قدر - يف النخلة

-6 فرع -قص الصوف
-7 إله - حىص يرمـي بها الحاج يف 

منى (م) 
تغالـب يف   - -8 حافـظ و حامـي 

املحاورة و الجدال
-9 نـادي كرة قـدم أنجليزي, أحرز 
كأس االتحاد األوروبي لألندية أبطال 

الكؤوس سنة 1963 - متشابهان
-10 جمهورية إسالمية

الكلمات العمودية
-1 من مشـتقات الحليب - قْهر و تسلط 

(ن)
-2 الوغـى (م) - الـذي يرجع عـن ذنبه 

(م)
-3 شخصية يف حكاية ألف ليلة وليلة (م) 

- فصل شيئني متصلني (م)
-4 دولة إفريقية (م) - غني (م)

-5 من فروع الرياضيات - ضمري متصل
6 - التوى اليشء - دليالن

7 - مقـر محكمـة العـدل الدوليـة - من 
املحاصيل الزيتية , اسـتخدم غذاًء ودهناً 

منذ القدم ” نصف اسمه قاتل“ (م)
8 - بواسـطتي (م) - متشـابهان - صار 

شديد امللوحة (م)
9 - زعيم نازي (م) - اإلسـم القديم ليوم 

األحد (م)
10 - يطـل عىل املسـجد األقـىص املبارك 
,يبلغ ارتفاعه 826 مرتاً , و من أسـمائه 

”قرية الطور.
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كانت نـوال تذهب كل صبـاح إىل عملها يف 
محل الحلويات القريب من منزلها.

وكانت نوال تقابل جميع الزبائن بابتسامة 
رائعـة، أيـاً كانـت املشـاعر التـي تحملها 
بداخلها. فهي كانت قد قررت، أنها بمجرد 
خروجها من املنزل سـترتك جميع املشاكل 
املتعلقة به داخله، ونفس الوضع بالنسبة 

للعمل.
 ويف أحد األيام، دخـل أحد الزبائن الدائمني 
للمحـل، ففوجـئ بأن ابتسـامة نـوال قد 

اختفـت وأصبح مكانها حزن شـديد لم ير 
مثله مـن قبل، حاول الرجل أن يخفف عىل 

نوال، لكنه لم يفلح يف ذلك وغادر املكان.
تكرر ذلك املوقف من أكثر من شـخص من 
سـكان الحي.. تجمع سكان الحي وقرروا 
أن يحاولوا أن يضعوا االبتسامة مرة أخرى 
عـىل وجه نـوال، فهي قد سـاعدتهم كثرياً 

بالفعل عىل ذلك. 
حلـوى  قالـب  األشـخاص  أحـد  أحـرض 
كبري، واخـر أحرض الكثري مـن البالونات، 

واجتمعوا عند منزل نوال، وانتظروها حتى 
انهت عملها.

وما ان عادت نوال من العمل حتى فوجئت 
بجميـع الجريان يف انتظارهـا وهم يغنون 
لها ويبتسـمون. لم تسـتطع نوال تصديق 
نفسـها، فهي لم تتخيـل أن يحبها الناس 
بهذا الشكل. ومنذ ذلك اليوم ونوال تشعر أن 
كل يشء ال يسـاوي حب الناس والتفافهم 
حولك، فقـررت أال تـرتك ابتسـامتها مرة 

أخرى.

بـأن األحذية  إتضح مؤخـراً 
يمكـن أن تسـاعدك يف إتخاذ 
اإلنطباع األول عن الشخصية 
التي تتحـدث معاها . يمكن 
إشـارة  حـذاؤك   يكـون  أن 
املهنيـة  حياتـك  مسـار  إيل 
هنـا  ونحـن  والشـخصية. 
املعلومات  نساعدك يف تقديم 
الكافيـة والتي تحتـاج إليها 
ملعرفة مـا يقولـه عنك زوج 

األحذية الخاص بك؟
األحذية املتباينة :

هـذه األحذيـة مـن األشـكال 
التقليديـة  لألحذيـة ويوحـي 
باملزيد من الثقة للشـخصية . 
كما أن صاحب هـذه األحذية 
املـرح  مـن  باملزيـد  يتمتـع 
واملتعة. كما أنه يفضل اإللتزام 
بالقوانني وحسـن السـيطرة 

عيل األمور املختلفة .
األحذية الشمواه الرشابة :

غالبـاً هـذه األحذيـة تختلف 
تماماً عن أي نوع من األحذية 
عنـد  فإنـه  لذلـك   . األخـري 
إختيار هذا النوع من األحذية 
يعنـي بـأن لديـك شـخصية 
فريدة وترغب يف تجربة كل ما 
هو جديدة ومحـب للمغامرة 
 . الروتـني يف حياتـك  وتكـره 
باإلضافـة إيل أنك ال تستسـلم 

للملل بسهولة .
األحذية القارب :

هذا الشـكل من األحذية شكل 
كالسـيكي. وبالتـايل تعطـي 
إنطباع بـأن الرجل لديه نمط 
كالسـيكي يف حياتـه ويفضل 
إتباع  أسلوب والده وجده . وال 
يميل إيل التغـريات الحديثة يف 
حياته غالباً اليرغب يف التجديد 

ويظل متمسك بأفكاره .
أحذية تشوكا الشمواه :

املختلفة  التـي  مـن األحذيـة 
الرجـال  ألغلبيـة  واملحببـة 
. تشـري هـذه األحذيـة بـأن 

الرجـل  شـخصية  طبيعيـة 
تفضـل اإلسـرتخاء ومحببـة 
من الجميع وذلك ألن له قدرة 
جيـدة عـيل تكويـن عالقـات 
مـع  والتواصـل  إجتماعيـة 

األخرين .
البوت العميل :

رائعـة  حقـاً  األحذيـة  هـذه 
ألنها قاسـية بما فيه الكفاية 
لكي تسـاعدك يف التعامل مع  
مختلف التحديات التي تواجها 
عـيل مدار اليـوم  أو حتي عند 
الخروج لرحالت فهي مناسبة 
لألماكن املختلفـة . تعرب هذه 
األحذيـة عن شـخصية محبة 
للقيام بالرحالت  والذهاب إىل 

االماكن املختلفة .
أحذية الجري :

يف  تسـاعدك  األحذيـة  هـذه 
تحقيق رسعـات جري أرسع 
للصـاالت  جـداً  ومناسـبة 
الرياضية . تـدل هذه األحذية 
عيل أن الرجل يتملك شخصية 
عنـد  جـداً  ومقنعـة  أنيـق  
الحديـث معه كمـا أنه يفضل 
األذواق املعـارص والرغبـة  يف 
البقـاء تحـت الضـوء وجذب 

إنتباه الكثري من    األفراد .

أحذية إكسفورد :
األحذيـة  مـن  النـوع  هـذا 
كالسـيكي . غالباً هـذا النوع 
أن  عـيل  يـدل  األحذيـة  مـن 
الرجل يقدر التقاليد والعادات  
ويعتنـي جيـداً عنـد إختيـار 
املالبـس الخاصة بـه . كما أن 
هذا الشخص يهتم بالتفاصيل 
وأنـه  حياتـه   يف  الصغـرية 
يفضل قضاء أوقات رائعة مع 

رشيكة حياته .
 أحذية لوفر :

عند إختيار أحذية لوفر تظهر 
بأنـك  ناجح يف حياتك وترغب 
دائماً يف تحقيق أهدافك . تتميز 
بالقدرة عـيل التخطيط ألمور 
حياتـك وتحقيـق اإلنجـازات 

العملية .
األحذية التي توجد بها أحزمة 

مزدوجة :
بالرغم مـن أن هـذه األحذية 
تبدو للبعض مخيفـة إال أنها 
تعطـي للرجل املزيد من الثقة 
. كما أن هذا النوع من الرجال 
أنيق جداً عند إختيار مالبسه.

أحذية رياضية مرنة :
هذا النوع مـن األحذية يتميز 
الراحـة   وتحقيـق  باملرونـة 

للرجل . وتشـري إيل أنه يحاول 
دائماً تغري أوضاعه للتناسـب 
مع الحياة الجديدة والتغريات 

التي يعشها .
األحذية املفتوحة :

هـذا النمط من األحذية يتميز 
عطلـة  قضـاء  يف  بالرغبـة 
اإلسـبوع يف أماكن مختلفة . 
ولكن يتميز باملزيد من الحذر 

عن التعامل مع األخرين 
بوت تشيليس :

هـذا البوت أنيق وجميـل للغاية 
. ويعـرب عـن أن صاحـب لديـه 
شـخصية محددة ولديـه نظرة 
صحيحة يف الحكم عن األشياء .

األحذية الرياضية املرتفعة :
غالباً ما يرتـدي هذه األحذية 
األمريكـي  الـدوري  العبـي 

للمحرتفني . 
صاحـب هذه األحذيـة يتمتع 
األمـور  تقـدر  بشـخصية 
وتحاول فهم األحداث بصورة 

جيدة .
أحذية الفليب فلوب :

تـدل هـذه األحذيـة عـيل أنك 
تتمتع بشـخصية غري مؤذية 
لألخرين وال تنخدع بسـهولة 

يف التعامل مع األخرين .

صاحـب هذه القصة هو شـخص 
يدعى جوشـوا ريزنيكـوف، حيث 
جـاءت هـذه الفكرة التـي حققت 
له كل هـذا الثراء من خـالل عادة 
يمارسها يومًيا وهي رشب القهوة، 
حيـث كان جوشـوا يقـوم برشب 
القهـوة يف أكـواب زجاجيـة وذلك 
ألنها صحية أكثر وغري مرضة كما 

أنها ليست صعبة التنظيف.
وكان أكثر ما يثري غضب جوشـوا 
يف  القهـوة  تنـاول  صعوبـة  هـو 
السـيارة لكثـرة الحركـة، ويف أحد 
األيام كان جوشـوا يقود سـيارته 
وهو يـرشب القهـوة وإذ بها تقع 
عـىل مالبسـه فقالـت لـه زوجته 
يجب صنـع أغطية لهـذه األكواب 
الزجاجيـة حتـى ال تسـقط عـىل 
الناس، وعندما عـاد إىل منزله قام 
بالبحـث عـن وجـود مـكان لبيع 
أغطية لهذه األكواب ولكنه لم يجد 

يشء.
باالتصـال  جوشـوا  قـام  بعدهـا 
بصديـق لـه يدعـى آرون بـارون 

يعمل كمهندس يف مجال التصاميم 
الطبيـة، وحكـى لـه مـا دار معه 
وطلـب منـه أن يصنـع لـه كـوب 
زجاجي بغطاء بالسـتيك يساعده 

عىل رشب القهوة دون مشاكل.
بعـد ذلـك قـرر الصديقـان البـدء 
بمـرشوع غطـاء كـوب القهـوة، 
تطويـر  عـىل  الصديقـان  وعمـل 
شـكل الغطاء إلنتاج منتجات ذات 
منفعة للنـاس وذات تصميم رائع 

يساعدهم يف البيع.
بعدها قاما الصديقان بعمل موقع 
عـىل اإلنرتنت خـاص بمرشوعهما 
وأيًضا قاما بوضع فيديوهات عىل 
اليوتيوب، وإنشـاء صفحة خاصة 
باملنتج عىل الفيسبوك، وذلك لنرش 

املنتج بني أكرب عدد من الناس.
وهكـذا أصبحوا من أكرب الرشكات 
املصنعة ألوعية القهوة يف الواليات 
املتحـدة والعالـم، وبالفعـل قاموا 
بتحقق مبيعات كبرية حتى أصبح 
نجـاح  قصـص  مـن  مرشوعهـم 

مشاريع صغرية.
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عـن  إليزابيـث،  امللكـة  تبحـث، 
شـخص يدير لها حسـابها عرب 
تطبيق ”إنستغرام“ مقابل مبلٍغ 

قدره 27 ألف يورو.
ويف التفاصيـل، تبحث امللكة عن 
شـخص يملـك مهـارات ممتازة 
يف الكتابـة وإدارة حسـابات عىل 
اإلجتماعـي  التواصـل  مواقـع 
وحائـز عـىل شـهادة جامعّيـة، 

ولديه رؤية يف التصميم.
وتجدر اإلشـارة إىل أّن الشـخص 
الذي سـُيوّظف سيعمل يف مكتب 

الخزانة امللكّية، وسـيتقاىض 27 
ألـف يورو سـنوّياً مقابل الصور 
التـي سـينرشها للملكـة، فضالً 

عن مكافآت أخرى.
ُيشـار إىل أّن املوّظف سـيدير كّل 
قنـوات قـرص ”باكينغهام“ عرب 
االجتماعـي..  التواصـل  مواقـع 
وسـيكون مسـؤوالً عن شـبكة 
للموّظفـني  الداخلّيـة  اإلنرتنـت 
امللكّيني، وسُيبقي 1200 موّظف 
عىل دراية بكّل األمور التي تحصل 

يف القرص.

الصـور  تبـادل  تطبيـق  يحـاول 
(إنسـتغرام) بني الفينة و األخرى 
إضافـة عدد من امليـزات الجديدة 
وكذلك تحسـني التصميم الخاص 
باملنصة عىل الحواسيب الثابتة و 

املحمولة.
وكانت منصة (إنستغرام) املكتبية 
قـد حصلت منذ وقـت طويل عىل 
ميزة القصص، وهـي واحدة من 
امليـزات التي سـاهمت يف تحقيق 
نجاح وشـهرة كبريتـني للتطبيق 

رغم أنها منسـوخة من (سـناب 
شات) وما لبثت باقي التطبيقات 
أن اعتمدتها، لكـن هذه املرة فإن 
(انستغرام) قامت بتحديث جديد 
لطريقـة عـرض هذه امليـزة عىل 

نسخته املكتبية.
بسـهولة  املمكـن  مـن  وأصبـح 
بالنسـبة للمسـتخدمني اختيـار 
القصـة التي يريدون مشـاهدتها 
بشكل أكثر سالسة مما كان عليه 

الحال سابق.

أقـرت رشكتا ”فورد“ و“غوغـل“ اتفاقا مدته 6 سـنوات تجعل عمالق 
التكنولوجيا مسؤوال عن جزء كبري من خاصية االتصال املتنامية داخل 
سـيارات منتج املركبات األمريكي، كما سيوفر أيضا خدمات الحوسبة 

السحابية والخدمات التقنية األخرى.
وتـم تصميم الرشاكـة التي تم اإلعالن عنها، لتبسـيط عمليات ”فورد“ 
وترسيع خطة إعادة الهيكلة املسـتمرة البالغة قيمتها 11 مليار دوالر. 
إنها يمثل تحوال رئيسـيا لصانعة السـيارات، التي أنفقت مئات املاليني 

سنويا لتطوير وصيانة مثل هذه األنظمة.
كما سـتحصل ”غوغـل“ بموجب االتفاق عىل عميل جديـد بارز لتقنية 
الحوسـبة السـحابية الخاصـة بهـا، والتـي تتخلـف عـن منافسـيها 
”أمازون“ و“مايكروسـوفت“.. الصفقة ليست حرصية، حيث تسمح 
للرشكتـني باسـتخدام الخدمـات السـحابية األخرى أو مراكـز بيانات 

”فورد“ الحالية.
بموجب االتفاق، سـتدعم سـيارات ”فورد“ و“لينكولن“ نظام تشغيل 
”أندرويد“ وتستعني بمساعد ”غوغل“ وخرائطها ومتجرها اإللكرتوني 
بدءا من عام 2023، كما ستسـاهم خدمات ””غوغل“ السـحابية عىل 

تمكني أنواع أخرى من الخدمات. 

أعلنـت رشكة ”سـبيس أكس“ األمريكيـة أول رحلة فضـاء للعامة تضم 
أربعة أشـخاص، تحـت عنوان ”إنسبرييشـن 4“، وهـي ممولة من رجل 
أعمـال يدعـى جاريـد إيزاكمان.ويقـوم جاريـد إيزاكمان وهـو صاحب 
رشكـة ناشـئة ملعالجة املدفوعـات بتمويـل الرحلـة إىل الفضـاء، والتي 
ستكلفه ماليني الدوالرات.وستتم الرحلة عرب كبسولة ”سبيس أكس كرو 
دراغـون“، وهي تعترب أول رحلـة عىل اإلطالق مأهولـة بالكامل من قبل 
أشخاص ليسوا رواد فضاء.وقال إيزاكمان، البالغ من العمر 37 عاما: إنه 
سيقود الرحلة التي ستستمر لعدة األيام، ومن املقرر إجراؤها أواخر العام 
الحايل.وحجز إيزاكمان ثالثة مقاعد عىل متن الكبسـولة، وسـيتم التربع 
بمقعد لـ“سـفري“ مستشـفى ”سـانت جود لبحوث األطفـال“، وبمقعد 
آخـر لشـخص من العامة قـد يحصل عىل فرصـة لالنضمـام إىل الرحلة.
وأكد إيزاكمان: أنه تم بالفعل اختيار سـفري سـانت جود، ولم يكشف عن 
أي تفاصيـل عن هويتـه، وقد تكون امـرأة أو عامل رعايـة صحية ممن 
يسـاعدون األطفال يف التغلـب عىل الرسطان.واملقعـد الثالث خصص ملن 
يفوز بمسـابقة تنظمها رشكة ”شـيفت فور شـوب“ التابعة إليزاكمان، 
وهي تنحرص بزبائن الرشكة فقط، وسـيتعني عىل املتنافسـني املشـاركة 
عرب إنشـاء متجر إلكرتوني من خالل الرشكـة، وتغريد مقطع فيديو عن 
”قصة ريادة األعمال“ الخاصة بهم.وهناك لجنة خاصة ستقوم بمراجعة 
املشـاركات الختيـار الفائز باملسـابقة، وفقا للرشكة، دون الكشـف عن 
أسـماء أعضاء اللجنة.وليس واضحا متى سـيتم اختيـار الفائزين، إال أن 
إيزاكمان قـال إن أعضاء الطاقم يمكنهم جميعا بـدء التدريب يف غضون 
30 يوما.وقال إيلون ماسـك، الرئيس التنفيذي لرشكة سبيس أكس، الذي 
أعرب سـابقا عن رغبتـه يف االنضمام إىل رحلة فضائيـة: إنه لن يكون يف 

إنسبرييشن 4، وأكد ”سأكون يف رحلة ذات يوم، لكن ليس هذه“.

  روجـت النجمـة، لقـاء الخميـيس، لحفلهـا الغنائـي يف سـاقية 
الصاوي، املقرر إقامته يوم الخميس املوافق 11 فرباير من الشهر 
الجاري، وذلك بقاعة النهر السـاعة 7.30 مسـاء، ونرشت لقاء، 
صورة من بوسـرت الحفل عرب حسـابها عىل إنسـتجرام، وكتبت 
قائلة:“ منتظراكم يف حفل السـاقية الخميس 11 فرباير ان شاء 
اللـه يـاال نغني“.وكانـت لقاء الخميـيس قد ردت عـىل منتقدي 
حفلهـا يف سـاقية الصاوي، موضحـة أن البعض سـألها عما إذا 
كانت ممثلة أم مغنية قائلة :“الناس اليل بتسأل عشان حفل 
سـاقية الصاوي وبتقويل انتي مغنيـة وال ممثلة هو ملا أنتي 

ممثلة ليه بتغني؟“.
وقالـت الفنانة لقاء الخمييس، يف مقطـع فيديو نرشته عرب 
فيسـبوك: إن املمثـل املفـرتض أن يعرف يف التمثيـل والغناء، 
وكذلـك الرقـص وكل يشء لـه عالقـة بالفن“، مضيفـة :“ \

العادي أن أي ممثل املفـروض يكون ملا يتطلب منه يغني يغني 
وملا يطلب منه يرقص يرقص.. مشـفناش عمرنا ممثلني بيغنوا 

أبدا؟“.

لقاء الخميسي تروج لحفلها 
الغنائي على إنستغرام وتعلق

ما زال مصري األعمـال الجديدة غامضاً بعد 
تفيش أزمة فـريوس كورونا التي عادت من 
جديـد يف موسـم الشـتاء؛ وهو األمـر الذي 
يواجهه املوسـم التاسـع من برنامج ”عىل 
شـط بحـر الهـوى“، حيـث تحـاول حالياً 
إدارة الربنامج التحضري له لبدء عرضه عرب 

شاشة الـأم بي يس قبل نهاية عام 2021.
ويبدو أن الظروف الحالية التي تسيطر عىل 
البالد بسـبب تفيش فـريوس كورونا أّجلت 
تصوير املوسم الجديد من برنامج املشاهري 
”شط بحر الهوى“، وعلم أن إدارة الربنامج 
وضعت خريطة مبدئية للتصوير ليكون ما 
بـني أكتوبر ونوفمـرب 2021، فيمـا اتفقت 
الـأم بي يس مع إدارة الربنامج عىل أن تكون 
دبـي موقع تصوير معظم حلقات الربنامج 
الـذي ُيعد من أضخم الربامـج التي تقدمها 

الـأم بي يس يف خريطتها الربامجية.
وال تزال األسـماء املطروحة للمشـاركة يف 
املوسـم الجديـد يف الربنامج تنتظـر هدوء 
األوضاع لإلعالن عن موقفها النهائي تجاه 
املشـاركة يف املوسـم الجديد من الربنامج، 
وإن كان اسـم القيرص كاظم السـاهر هو 
أول األسماء املطروحة يف املوسم الجديد من 

الربنامـج؛ حيـث تـراه إدارة ”شـط بحـر 
الهـوى“ من نجوم الربنامـج الذين ال غنى 
عنهـم يف أي موسـم، ومن املقـرر أن تضم 
الحلقـات عـدداً كبـرياً من نجـوم الغناء يف 

العالم. 
وكان املوسـم األخـري مـن الربنامـج قد بدأ 
رحلته يف برشلونة يوم 21 أغسطس 2019، 

لتصـل إىل كان يف فرنسـا ثـم إىل كاليـاري، 
ومنهـا إىل إسـبانيا ثـم تعـود إىل برشـلونة 
ثانياً، وقد ضّم عـدداً كبرياً من نجوم الغناء 
يف العالـم العربـي بدايًة من كاظم السـاهر 
ونجـوى كرم ووائل كفـوري وراغب عالمة 
وإليسا ونوال الزغبي وحتى ناصيف زيتون 

والشاب خالد وفارس كرم.

تبـدأ النجمـة، سـمية الخشـاب، تصويـر دورهـا يف 

مسلسـل النجم محمد رمضان ”مـوىس“ نهاية 

األسبوع الجاري، املقرر عرضه يف موسم شهر 

رمضان املقبل، وتجسـد سمية دور صعيدية 

خالل أحداث املسلسل بجانب بطل العمل، ويف 

سياق متصل علقت النجمة سمية الخشاب 

عـىل صورة محمد رمضـان التي نرشها مع 

الطفـل الـذي جسـد دوره يف كليـب مصباح 

عالء الدين عىل حسابه بموقع إنستجرام، لريد 

محمد رمضان عليها بأن موىس مشتاق لك وهي 

شـخصيته يف مسلسـله الرمضاني املقبـل ”موىس“ 

والذي تشارك فيه سمية الخشاب بدور البطولة أمامه.

وردت سمية الخشاب عىل محمد رمضان قائلة: ”مسافة السكة“، 

وهـو مـا ينفي الشـائعات التي تـم تداولها مؤخـرا والتي أفادت 

بوجود خالف بينهما نشب يف تصوير املسلسل.

وأوشـك رمضـان عـىل االنتهـاء مـن تصوير 

مشاهد الديكور األسايس يف بلدته الصغرية، 

حيث يجسـد شخصية رجل صعيدي يدور 

حولـه العديد مـن القصـص والحكايات 

املشوقة.

يذكر أن مسلسـل ”موىس“ بطولة محمد 

رمضان، سـمية الخشـاب، هبـة مجدى، 

عبري صـربي، ريـاض الخويل، سـيد رجب، 

صربي فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة 

سـيف النـرص، عارفة عبـد الرسـول، أمري صالح 

الديـن، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشـور، حمـدي الوزير، 

وتأليـف نارص عبـد الرحمن، وإخـراج محمد سـالمة وإنتاج 

رشكة سينرجي.

يبدو أن عام 2021 هو عام الحظ 
بالنسـبة إليها؛ فبعـد عودتها إىل 
السـينما بفيلـم ”حظـر تجول“، 
حيث حصلت من خالله عىل جائزة 
أفضل ممثلـة يف الـدورة املاضية 
ملهرجان القاهرة السـينمائي بعد 
غيابها عن السينما سنوات ليست 
قصرية، نجاح جديد تضيفه إلهام 
شـاهني إىل قائمـة فيلـم ”حظر 
تجـول“ بعـد عرضـه األول عـرب 

شاشة أو أس أن قبل ساعات.

وبمجرد عرض الفيلم للمرة األوىل 
عـرب شاشـة الــأو أس أن، احتل 
الفيلـم قمـة مـؤرش البحث عرب 
غوغـل ومنصـة شـاهد الخاصة 

أيضاً.
الفيلم يناقش قضية زنا املحارم، 
ويعـرض قضية فاتـن التي تقتل 
بابنتهـا  تحرّشـه  بعـد  زوجهـا 
لتخرج بعد عرشيـن عاماً لتقابل 

ابنتها ليىل التي ترفض وجودها.
عـىل صعيد آخـر، علـم أن الفيلم 

يسـتعد للمشـاركة يف مهرجـان 
القدس للسينما العربية ألول مرة 
يف ختام املهرجـان يوم 24 فرباير 

املقبل.
أمـا العـودة الدراميـة فتتمثل يف 
عمـل درامي جديد تسـتعد حالياً 
إلهـام شـاهني لتصويـره يحمل 
عنوان ”حتة منـي“؛ وهو ينتمي 
للدرامـا القصرية وتـدور حلقاته 
يف خمـس حلقـات دراميـة فقط 
يتناول  ضمـن مسلسـل درامـي 

قضايا املـرأة يف املجتمع، وتبحث 
حاليـاً الجهـة املنتجـة عن اسـم 
للعمـل الدرامي كامالً لإلعالن عن 

تفاصيله خالل األيام املقبلة.
املسلسـل  وحتى اآلن، سـُيعرض 
الرمضانـي،  املوسـم  خـارج 
حيـث تخلّـت إلهام شـاهني عن 
مشاركتها الرمضانية هذا املوسم 
بعـد اعتذارهـا عـن املشـاركة يف 
بطولة مسلسل ”ملوك الجدعنة“ 

ملصطفى شعبان وعمرو سعد.

احتفى برنامج ”اليت شو“ املذاع 
عـىل فضائيـة الحيـاة، بالنجمة 
دينا فؤاد، بعد تألقها يف مسلسلها 
األخري ”جمـال الحريـم“، وأيضا 
نجاحهـا يف مسلسـيل ”االختيار“ 
مع أمـري كـرارة، و“األخ الكبري“ 
مع محمد رجـب، واللذين عرضا 
يف عـام 2020، وأكـد الربنامج أن 
النجمـة دينا فؤاد تألقت بشـكل 

كبري يف أعمالها.
وقالـت دينا فـؤاد يف الربنامج: ان 
شـخصية ”حنـان“ التـي ألعبها 
ضمـن أحـداث مسلسـل ”جمال 
الحريم“ شخصية مركبة وصعبة 
جـدا وجديـدة عـىل شـخصيتي، 
ولم أجسـدها من قبـل، وال أنكر 
أنها أرهقتني كثـرياً ألنها تطلبت 
مجهـودا ضخما من حيـث األداء 
واحتاجت  واالنفعاالت،  واملاكياج 
اىل تحضـريات خاصـة، ومذاكرة، 

وفهم ووعى بمفرداتها.
ونسـبت دينا فؤاد نجاح أعمالها 
لرشكـة سـينرجي، حيـث لعبت 
من إنتاجها مسلسـيل ”االختيار“ 

قبـل  عليـه مـن  والتـي كرمـت 
الرئيس السييس، ومسلسل ”األخ 
الكبري“ مع محمـد رجب، وأيضا 
مسلسلها األخري ”جمال الحريم“ 

.dmc املعروض حاليا عىل
 وكانـت دينا فـؤاد، قـد تصدرت 
ترند رقـم 1 عىل موقـع ”تويرت“ 
عرب هاشتاج ”#دينا فؤاد“، تزامناً 
مـع عـرض الحلقـة الــ 36 من 
مسلسل الرعب والتشويق ”جمال 
الحريـم“، عىل قنـاة DMC، وذلك 
للمـرة الثالثة، إذ سـبق وتصدرت 

الرتند مرتني.

تحتفل النجمة العاملية، شاكريا، بعيد 
ميالدها والتي تتميز بشـعبية كبرية 
حول العالـم وذلك منذ ظهورها عىل 
السـاحة الغنائيـة، لتميـز أغنياتها 
واملوسـيقى التي تسـتخدمها فيها، 
واسـتطاعت أن تحفر اسمها ضمن 
أهـم مطربـات العالـم مـن خـالل 
حضورها املميز يف حفالتها وتألقها 

تتسـم  حيـث  اسـتعراضها،  يف 
لحرصها  برشـاقتها  شـاكريا 

عـىل ممارسـة الرياضـة 
بشكل مستمر.

النجمة  ويرجع نجاح 
شـاكريا  العامليـة 

أيضا إىل تميزها يف 
الرقص  اتقان 

الرشقـي بسـبب أصولهـا اللبنانية 
التي كانت سببا يف تعلم الرقص بهذه 
السهولة، مما جعلت لنفسها شكال 
مميزا ومختلفـة عن باقي مطربات 
العالم، حتى أن منظمي كأس العالم 
كثريا ما يطلبونها يف الغناء يف افتتاح 
ملـا  البطولـة 
تتميـز 
بـه 

من رشاقة وجمال واتقان للغناء مع 
أداء االستعراض الرشقي والغربي. 

وأثـارت النجمـة العامليـة شـاكريا 
الجدل منذ فرتة قريبة بعد حديثها، 
عـن رس رفضهـا للزواج مـن نجم 
كـرة القـدم، جـريارد بيكيـه، عىل 
الرغـم من أنهما يعيشـان سـوًيا، 
ولديهما طفـالن، حيث قالت خالل 
مقابلة تليفزيونيـة: أخاف بصورة 
فظيعة من الزواج، ال أريد أن يراني 
كزوجـة، أفضـل أن يراني كحبيبته 

وعشيقته.
جديـر بالذكـر أن النجمة الشـهرية 
فريـق  بالعـب  مرتبطـة  شـاكريا 
برشـلونة اإلسـباني جريارد بيكيه، 
ودومـاً مـا تحـرص عىل مسـاندته 
ودعمـه بالظهـور يف كل املباريـات 
املهمة الذى يخوضها الالعب سـواء 
كان يلعب بقميص ناديه برشـلونة 
أو منتخب إسبانيا، مما جعلهما من 
أهـم الثنائيات حول العالم عىل مدار 

سنوات.
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بـني عـّراف اليمامة الذي فشـل يف مداواة عـروة بن حزام اىل طبيـب فهد بن 
بـالن الذي جس نبضه، ظهرت كل أنـواع األمراض الفتاكة وآخرها كوفيد 19 
ونجله املسـتجد كوفيد 20.. عروة بن حـزام كان يعرف علته التي أعيت كبار 
النطاسـيني يف زمانه، وعىل رأسـهم عراف اليمامة الذي يتحداه عروة  ”أقول 
لعـراف اليمامة داوني.. فإنك إن داويتني لطبيـب“.. فهد بن بالن دعا طبيبه 
الـذي جـس نبضه اىل ترك يـده ”إترك يدي يا سـيدي اترك يـدي.. إن التألم يف 
كبدي“، هو اآلخر يعرف علته التي هي يف كبده ال يف يده.. أبو فراس الحمداني 
عقد مقارنة ظاملة بني حاله وحال الحمامة.. ”أيا جارتا لو تشعرين بحايل“.

  نحن، وبعد كل هذه القرون التي تفصلنا عن عروة وأبي فراس، عرفنا الكثري 
بمـن يف ذلك دموع األمري الدمشـقي التي كانت ” غاليـة يف الحوادث“.. نعرف 
طبقـا للمؤرخني والنقاد أن أبا فراس ابن عم أمري حلب سـيف الدولة لم يكن 
يحب املتنبي، والسـبب خصومة صامتة بينهما عىل خولة أخت سيف الدولة.. 
املتنبي يكابر هو اآلخر مثل أبي فراس، لكنه يف لحظة ضعف أبلغ سيف الدولة 
أن ما يراه عافية لم يكن سوى علة مجهولة ”أعيذها نظرات منك صادقة.. أن 
تحسـب الشحم فيمن شـحمه ورم“.. ال رشاح ديوان املتنبي وال سيف الدولة 
وال خولة وال نحن نعرف إن كان ”ورم“ املتنبي حميدا أم خبيثا.. فلم يكن لدى 

نطاسيي ذاك الزمان مختربات وال مفراس وال رنني.
بعكـس فهـد بـالن الذي أبلغ الطبيـب أن مكمن الـداء يف الكبـد ال يف اليد غرد 
داخل حسـن بصوته املبحوح ”يا طبيب صـواب داليل كلف .. ال تلجمه بحطة 
السـماعة“.. هذا ”الصواب الكلف“ ترافقه دقات قلب عليل كانت ”تنكطع ما 
بني ساعة وساعة“.. لم يكن جبار عكار وال عبد الجبار الدراجي بأحسن حال 
من زمالئهم بعيدين عن الشكوى.. أجسامهم كانت عليلة من الحب الذي كان 
عذريا قبل الفيس واإلنسـتغرام والسناب شـات والكامريات.. لم تكن ظهرت 
أمـراض فتاكة ال تعرف ”صاحب صديق“ مثل سـارس أو أيبـوال أو أنفالونزا 
الطيـور أو كورونـا ونيبـاه الذي طلع لنـا صفح.. جبار عـكار يرصخ هاتفا 
”لقمـان ما طيبك جرح البداليل“، بينما عبد الجبار الدراجي يرجو الطبيب أن 
يعـوف جرحه األول الذي يبدو أن ال أمل فيه وينظـر اىل ”جرح الجديد عيونك 
تشوفه“.. عسـاه ما طيبكم.. تعالوا شوفوا حالنا.. أول من مات األطباء قبل 

املرىض العشاق املعاميد.
كم كانوا بطرانني، عروة بن حزام واملتنبي وأبي فراس وفهد بالن وجبار عكار 
وداخل حسن وعبد الجبار الدراجي.. أي جرح وأي نبض وأي ورم.. نحن اليوم 
يف ”الزمان الرتليل“ عىل ”كولة“ أمري الشعراء أحمد شوقي الذي عّرب عن خيبة 
أمل ال فرح، حني جاءه ولد أسماه عيل، قائال ”صار شوقي أبا عيل .. يف الزمان 
الرتلـيل“.. هـذا الزمان الرتليل بقدر مـا تقدم فيه الطب كثـرت فيه األمراض 
وكلهـا قاتلة.. لـم تعد الحالة مجرد جـس نبض مع علبة براسـيتول أو إبرة 
خبـط بالوريـد.. أمراض بال لقاح.. وحـني جاء اللقاح كثـرت معه التأويالت 
واملخـاوف واملحاذيرـ أخطرها التالعب بالجينـات.. والجينات تعني أن يغني 
املتنبي ”يا ذيب ليش تعوي“، ويرتجل جبار عكار قصيدة ”عىل قدر أهل العزم 
تأتـي العزائم“.. ويصدح أبـو فراس عاليا .. يا طرية طـريي يا حمامة وانزيل 

بدمر والهامة .
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القيصر أول األسماء المطروحة في الموسم الجديد من 
برنامج ”شط بحر الهوى“

سمية الخشاب تبدأ تصوير مسلسل ”موسى“ 

OSNإلهام شاهين إلى مهرجان القدس بعد نجاحها على الـ

برنامج ”اليت شو“ يحتفي بنجاح 
دينا فؤاد في ”جمال الحريم“ 

شاكيرا ترفض الزواج  من بيكيه رغم إنجابهما طفلين 
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