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بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة النقـل، امـس االربعـاء، 
وفاة الطيار العراقي املتدرب يف اليونان 
اثر سـقوط طائرته.وذكر اعالم وزارة 
النقل يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان وزير 
النقل الكابتن نارص حسني بندر الشبيل 
قدم تعازيه بوفاة الطيار املتدرب عمار 

ابراهيـم الذي وافـاه االجل خالل رحلة 
تدريبة عـىل االرايض اليونانية .وابتهل 
الوزير، بحسـب البيان املـوىل عز وجل 
بـأن يتغمـد الفقيـد بواسـع رحمتـه 
ويسـكنه فسـيح جناته, وأن يمن عىل 
أهلـه وذويـه ومحبيـه بآيـات الصـرب 

والسلوان .

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، 
حرص مرص عىل الحفاظ عىل قدرة الدولة 
اللبنانية، وإخراجها من الحالة التي يعاني 
منهـا حالياً، من خالل قيـام كافة القادة 
اللبنانيـني بإعـالء املصلحـة الوطنيـة.و 
ودعـا السـييس، خـالل اسـتقباله، امس 
األربعاء، سـعد الحريري املكلف برئاسـة 
اللبنانيـني  القـادة  اللبنانيـة،  الحكومـة 
إىل إعـالء املصلحـة الوطنيـة، وتسـوية 
الخالفات، وترسيع جهود تشكيل حكومة 
مستقلة قادرة عىل التعامل مع التحديات 
الراهنة، وصون مقدرات الشعب اللبناني 
الشـقيق ووحدة نسـيجه الوطني.وجدد 
السـييس موقف مرص الثابت تجاه تعزيز 
أوارص التعـاون الوثيقة مع لبنان، معرباً 

عـن خالـص التمنيـات لسـعد الحريري 
يف تشـكيل الحكومـة الجديـدة، عىل نحو 
يلبي تطلعات الشـعب اللبناني الشـقيق 
يف تحقيـق األمـن واالسـتقرار، ومشـدداً 
عـىل اسـتعداد مـرص لتقديـم كل أوجـه 
الدعم واملسـاعدات لتجاوز األزمات التي 
يواجهها لبنـان، السـيما التداعيات التي 
خلفها كل من حادث انفجار مرفأ بريوت 
وجائحة فـريوس كورونا.من جانبه، أكد 
سـعد الحريـري اعتزاز لبنـان بالعالقات 
التاريخيـة الوطيدة التي تربـط الدولتني 
الشـقيقتني، والتي تقوم عىل أسـس من 
التضامن واألخوة، معرباً عن تقدير بالده 
للجهـد املرصي يف دعم لبنـان يف املجاالت 

كافة.

طهران/ متابعة الزوراء:
قال وزيـر الخارجية االيراني، محمد 
جواد ظريف، ان انهاء تواجد القوات 
االمريكيـة باملنطقـة افضـل رد عىل 
عملية اغتيال سـليماني وابو مهدي 
املهندس ورفاقهما.وتباحث ظريف، 
خـالل اسـتقباله يف طهـران، امس 
االربعـاء، وزيـر الخارجيـة العراقي 
العالقـات  بشـأن  حسـني،  فـؤاد 
الثنائيـة واحدث التطورات االقليمية 
الخارجيـة  وزيـر  والدولية.واشـاد 
القضائيـة مللف  االيرانـي باملتابعـة 
اغتيال القائدين سليماني واملهندس 
العراقيـة،  الحكومـة  قبـل  مـن 
معربـا عن املـه ”ان ينـال اآلمرون 
واملرتكبون لهـذه الجريمة االرهابية 

جزاء اعمالهـم االجرامية عن طريق 
”ان  القضائية“.واضاف:  املتابعـات 
إنهـاء تواجـد القـوات االمريكيـة يف 
املنطقة هو افضل رد عىل هذا العمل 

االرهابي“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلـن البيـت األبيـض أن مستشـار األمن 
القومـي األمريكي، جاك سـوليفان، أعرب 
للمتحدث باسـم الرئاسة الرتكية، إبراهيم 
قالـن، عـن قلـق واشـنطن مـن تقويض 
تماسـك حلـف شـمال األطلـيس ”ناتـو“ 
وفعاليته جراء حصول تركيا عىل منظومة 
”إس 400“ الصاروخية الدفاعية الروسية.
وبحـث املتحدث باسـم الرئاسـة الرتكية، 
إبراهيم قالن، هاتفًيا مع مستشـار األمن 
القومي األمريكـي، جاك سـوليفان، عدًدا 
مـن القضايـا يف أول اتصـال بـني تركيـا 

وإدارة بايدن.وأعربت الواليات املتحدة عن 
خشـيتها من خرق معلومـات تكنولوجية 
املنظومـة  اسـتخدام  حساسـة، يف حـال 
مع معـدات غربيـة، مثل مقاتلـة إف35- 
الجديدة.وطلبـت تركيا مئـة طائرة طراز 
”إف35-“، واستثمرت صناعاتها الدفاعية 
مبالـغ طائلة يف مـرشوع تطويرها، حتى 
استبعادها من الربنامج بسبب رشاء إس-
a.400ووصـف مستشـار األمـن القومي 
األمريكـي، جيك سـولفان، تركيـا بمصدر 
القلـق بالنسـبة للواليـات املتحـدة ودول 
إدارة  أول هجـوم مـن  أوروبـا، وذلـك يف 

الرئيـس جـو بايـدن عـىل نظـام الرئيس 
الرتكي رجب طيـب أردوغان. وكانت إدارة 
بايـدن قد دعـت حكومة الرئيـس الرتكي، 
رجـب طيـب أردوغـان، الحـرتام قـرارات 
اإلنسـان،  لحقـوق  األوروبيـة  املحكمـة 
واإلفـراج عن زعيـم األكراد صـالح الدين 
دمريتاش، واملعارض الرتكي عثمان كافاال، 
يف أول ترصيحاتهـا عـن تركيـا، تركـزت 
حول قضايـا الحريات وحقوق اإلنسـان.
وقـال موقع ”صامـان يولـو“ الرتكي، إن 
وزارة الخارجيـة األمريكيـة شـددت عـىل 
متابعة واشنطن لقضايا الحريات وحقوق 

اإلنسـان عن كثب، قائلة: ”ال نزال نشـعر 
بقلـق بالغ، فهناك عدد مـن لوائح االتهام 
األخـرى ضد املجتمـع املدنـي واإلعالميني 
والسياسـيني ورجال األعمـال يف تركيا، إىل 
جانب احتجازهم املطـول قبل املحاكمة“.
ويف ضـوء ذلـك، أكـدت وزارة الخارجيـة 
األمريكية أن اإلدارة الجديدة برئاسة بايدن، 
تحـث تركيـا عـىل احـرتام هـذه الحريات 
األساسـية، وإيجـاد حـل رسيـع وعـادل 
لقضيتي كافاال ودمريتاش، مشـريًة إىل أن 
الحق يف حريـة التعبري والتجمع السـلمي 
وتكويـن الجمعيـات، أمـر ”أسـايس ألي 

ديمقراطية سـليمة“.وقال مايكل روبني، 
املسـؤول السـابق يف البنتاغـون والباحث 
املقيم يف معهد ”أمريكان إنرتبرايز“ لشبكة 
”يس إن بـي يس“ CNBC: ”اليشء الوحيد 
الذي جعـل العالقـة متماسـكة عىل مدى 
السنوات العديدة املاضية هو عالقة ترمب 
الشخصية بأردوغان.. ومع خروج ترمب، 
يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية، 
هذا ألن نقاط الرصاع بني أنقرة وواشنطن 
تكشـف  نقـاط  وواسـعة، وهـي  كبـرية 
عـن مواقـف متناقضـة تجـاه الجغرافيا 

السياسية والتحالفات والحكم“.

الزوراء / يوسف سلمان:
ال تزال اللجنـــــة املاليـــــة النيابية تواصل 
اجتماعتها اليومية الـ(٣٩) ومناقشـاتها بشأن 
مسودة مرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 
لعـام ٢٠٢١، حيـث انضم وزير النفط، إحسـان 
عبد الجبار، ومدير رشكة سـومو عالء اليارسي، 

الجتماعات اللجنة املالية يف دار الضيافة لحسـم 
حصة اإلقليم يف املوازنة.كما اسـتضافت اللجنة 
املاليـة النيابيـة رئييس ديوانـي الرقابـة املالية 
االتحادي رافل ياسـني ويف اقليم كردستان خالد 
هـادي، للتنسـيق بني املؤسسـتني بمـا يصب يف 
املصلحة العامة للشـعب العراقـي .وتعليقا عىل 

ذلك، اكـدت لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابية 
انـه ال يوجـد حتـى اآلن أي قرار نهائي لحسـم 
الخالفـات العالقـة يف مـرشوع قانـون املوازنة 
العامـة االتحادية والتـي تواجــه ٣ منعطفات 
حاسـمـة حاليا .وقالـت عضو اللجنـة، النائب 
زيتون الدليمي، لـ»الـزوراء»: ان «اللجنة املالية 

تواجـه يوميا متغريات حركيـة يف املوازنة تتعلق 
اغلبها بحصة ونسـبة اإلقليم، إضافة اىل تضمني 
الحكومة إضافـة التعويضات املالية لإلقليم منذ 
٢٠١٤ اىل ٢٠١٨ ، وهذا االمر يواجه برفض قاطع 

من قبل اغلب القوى السياسية «.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزير الصحـة حسـن التميمي، 
امس األربعاء، أن إعـادة العمل بحظر 
التجـوال يعتمـد عىل املوقـف الوبائي، 
هت باتخاذ  وفيما أشار إىل أن الوزارة وجَّ
اإلجـراءات بحـق املؤسسـات الرتبوية 
والتعليمية غري امللتزمة بالدوام، قررت 

اسـتثناء الرياضيني من لقاح فريوس 
كورونا.وقال التميمي يف مؤتمر صحايف 
تابعته «الـزوراء»: إن «العراق منذ ٣٠ 
يوماً حقق منجزاً كبرياً، لكن - لألسف 
- أن هذا املنجز سيضيع بشكل كبري يف 
حال استمرار املواطنني والجهات كلها 
التـي تدعـو للتجمعات بعـدم االلتزام 

بتعليمات وزارة الصحة واللجنة العليا 
للصحة والسالمة».وأضاف: أن «نسبة 
اإلصابـات بكورونـا كانـت ال تتجاوز 
الـ١٫٥٪ من عـدد الفحوصات، لكن يف 
األسبوعني املاضيني كانت هناك زيادة 
باإلصابات ووصلـت اىل ٢٫٥٪ من عدد 
الفحوصات»، مشـرياً إىل أن «اإلصابات 

تركزت يف مناطق كانت سابقاً ملتزمة 
بشكل كبري، السيما يف جانب الكرخ».

وتابـع التميمي: «نالحـظ اليوم عودة 
التجمعـات ومجالـس العـزاء واملوالت 
واألسـواق واملؤتمـرات التـي تعقد من 
النقابات واملؤتمرات التي ُتعد ألغراض 
انتخابيـة وفتـح املراقد وعـودة صالة 

الجماعـة والتـي أدت بشـكل كبري إىل 
زيـادة يف اإلصابـات»، الفتـًا إىل «أننـا 
هنـا باتخـاذ اإلجـراءات القانونية  وجَّ
بحق املؤسسـات الرتبويـة والتعليمية 
التـي ال تلتـزم بالـدوام (يـوم واحـد 

للمدارس)، (يومان للجامعات)».
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الكويت/ متابعة الزوراء:
أكـد وزيـر املاليـة الكويتـي، خليفـة 
مساعد حماده، أن املركز املايل للكويت 
”قوي ومتني“ لكونه مدعوما بالكامل 
من صندوق احتياطي األجيال القادمة، 
لكنـه حذر مـن قرب نفاد السـيولة يف 
خزينـة الدولة.وقـال الوزيـر، يف بيان 
صحفي تعقيبا عىل قرار وكالة فيتش 
تخفيـض النظرة املسـتقبلية للكويت 
إىل ”سلبية“ من ”مستقرة“: إن املالية 
العامة للدولة تعاني اختالالت هيكلية 
تتعلق باإليرادات واملرصوفات السنوية 
”أدت إىل قرب نفاد السـيولة يف خزينة 
الدولـة“ ممثلة بصنـدوق االحتياطي 

العام.وأضـاف الوزيـر: أن مـن أهـم 
أولويات السـلطة التنفيذية يف املرحلة 
القادمـة ”تعزيز السـيولة يف الخزينة، 
أكدنـا يف السـابق عـىل  ونؤكـد كمـا 
رضورة تضافر جهود جميع الجهات، 
والعمل كفريق واحد لتحقيق استدامة 
املاليـة العامة“.وقبل ذلك، قالت وكالة 
”فيتـش“ للتصنيفـات االئتمانية إنها 
خفضـت النظرة املسـتقبلية لتصنيف 
الدين السـيادي للكويت إىل ”سـلبية“ 
من ”مسـتقرة“، مضيفـة أنها تتوقع 
مخاطـر عىل صعيد السـيولة يف األجل 
خزانـة  بصنـدوق  مرتبطـة  القريـب 

الدولة.

ميانمار/ متابعة الزوراء:
يف أعقـاب االنقالب العسـكري الذي شـهدته ميانمـار، وجهت 
محكمة تهمة انتهاك قانون االسـترياد والتصدير لزعيمة البالد 
املطاح، بها أونغ سـان سـو تـيش،  فيما أعلن وزيـر الخارجية 
الفرنـيس، جـان إيـف لودريـان، أن عـىل االتحـاد األوروبـي 
”التفكري“ يف فرض عقوبات جديدة عىل العسـكريني يف ميانمار 
يف حـال لم يرفعـوا حالة الطـوارئ التي أعلِنـت االثنني املايض.

وقال كي تو، الناطق باسـم حزبهـا، حزب الرابطة الوطنية من 
أجل الديمقراطيـة، امس األربعاء: ”وردتنـا معلومات موثوقة 
بـأن محكمة داكيناتريي أصدرت مذكـرة توقيف تمتد 14 يوما 
مـن 01 إىل 15 فرباير ضد أونغ سـان سـو تـيش بتهمة انتهاك 
قانون االسترياد والتصدير“.وأضاف يف بيان عىل ”فيسبوك“: أن 
”تهمة أخرى وجهت للرئيـس وين ميينت املعتقل بعد االنقالب 

العسـكري، بموجب قانـون إدارة الكوارث“.وال تـزال الزعيمة 
املطاح بها وأعضاء بارزون آخرون يف حزبها رهن االحتجاز بعد 
اعتقالهم يـوم االثنني، وكذلك عدد غري معروف من املسـؤولني 
من ذوي الرتب الدنيا والنشـطاء السياسيني يف أنحاء البالد.ويف 
وقـت سـابق، قال الحـزب إن مكاتبه يف عدة مناطـق من البالد 
تعرضـت للمداهمة، وتمت مصـادرة وثائق وأجهـزة كمبيوتر 
وأجهزة كمبيوتر محمولة.وأوضح الحزب يف بيان: أن املداهمات 
بدأت الثالثاء، وحث السلطات عىل وقف ما قال إنها ”أعمال غري 
قانونية“. يف غضون ذلـك، أعلن وزير الخارجية الفرنيس، جان 
إيف لودريان، امس األربعاء، أن عىل االتحاد األوروبي ”التفكري“ 
يف فرض عقوبات جديدة عىل العسـكريني يف ميانمار يف حال لم 

يرفعوا حالة الطوارئ التي أعلِنت االثنني.

@t˝r€a@pbébˆã€a@äÏõ¢Î@ÚÓ„Î6ÿ€¸a@Ú‡◊Ï®a@Êdìi@ã∏˚fl@á‘«@lã”@Â«@@@@@@@@@@Ä€@—ìÿm@p¸bóm¸a
\ÔˆÏõ€a@›jÓÿ€a^@ Îãìæ@Úflá‘næa@pb◊ãì‹€@ıb�»€a@áÌá∏@o‰‹«c

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت وزارة االتصاالت عن عزمها عقد 
مؤتمر موسـع حول مـرشوع الحوكمة 
االلكرتونية، وبحضور الرئاسـات الثالث 
مطلع االسـبوع املقبل، وفيمـا اكدت ان 
املرشوع سـريفع من كاهل املواطن عند 
مراجعتـه لدوائـر الدولة، اعلنـت تمديد 
فرتة العطاء للـرشكات املتقدمة ملرشوع 
الكيبل الضوئي اىل منتصف شهر شباط.

رعـد  الـوزارة،  باسـم  املتحـدث  وقـال 
املشـهداني، يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان 
وزارة االتصاالت تسـعى اىل عقد اجتماع 
ومؤتمر موسـع برعاية وزير االتصاالت 
اركان الشـيباني، وبحضـور الرئاسـات 
الثـالث وممثـيل اغلـب الـوزارات، حول 
مرشوع االتمتة او الحوكمة االلكرتونية 
يف مطلع االسـبوع املقبـل. مبينا: ان هذا 
املـرشوع سـينهي الروتـني يف مراجعـة 
دوائـر الدولة، ويسـتغني عـن الورقة يف 
املعامالت بحيث التعامل يكون الكرتونيا 
عـىل وفـق معايـري ومقاييـس وضعتها 
وزارة االتصـاالت بحيث يكـون التواصل 
بشـكل مبارش بني املواطن واملسؤول او 
الدائر او املؤسسة.واوضح: انه عىل سبيل 
املثال عندما ينوي املواطن مراجعة وزارة 
الداخليـة مـن اجل اصـدار جواز سـفر 
فسـتؤخذ له بصمة ويتم انجاز معاملته 
الكرتونيـا وهو جالـس يف منزله ويذهب 
اىل الدائرة فقط عند تسلم الجواز. مؤكدا: 
ان هذا املرشوع سريفع من كاهل املواطن 

ويقلل مـن الروتني، وهذا ما يؤكده مرارا 
الكاظمـي. مصطفـى  الـوزراء  رئيـس 

وتابع: ان املرشوع سـيكون مبارشا مع 
املواطـن وهنـاك توصيات سـتصدر من 
قبل االمانة العامة ملجلس الوزراء ووزارة 
االتصاالت، وبالتعاون مع االمانة العامة 
والرئاسـات الثالث، بأن املواطن له الحق 

يف مراجعـة اي وزارة معتمدة واملتعاونة 
مـع وزارة االتصـاالت يمكـن ان يذهـب 
مبـارشة اىل هـذه الـوزارة عـرب االيميـل 
وهـو جالـس يف املنزل وتيسـري معاملته 
دون املرور باالجراءات الروتينية املعقدة 
.ولفت اىل: ان هناك دراسة من قبل وزارة 
االتصـاالت، وكانـت عـىل محمـل الجد، 

وهذه االيام سوف تنجز هذه الدراسة من 
قبل مهندسـني ذوي اختصاص يف وزارة 
االتصـاالت. مؤكـدا: ان املـرشوع مؤمن 
ومقفل ومحكم.ومىض بالقول: سيكون 
هنـاك اطـالع كامـل مـن قبـل اصحاب 
الشـأن بني الوزارات الن كل وزارة لديها 
لعـدم  وضوابطهـا  االمنيـة  اجراءاتهـا 

اخـرتاق البوابـات والنوافـذ املوجودة يف 
االتصال االجتماعي او عرب االيميل، وهذه 
تكون من مسـؤولية ”اآلي تي“ املوجود 
يف املؤسسة او الوزارة باالتصال واالتفاق 
عرب دائرة الكرتونية مرتبطة 24 سـاعة، 
وتعمل ليـال ونهـارا يف وزارة االتصاالت.
وبشـأن مـرشوع الكيبل الضوئـي، قال 
املشـهداني: انـه قبل اقل من شـهر عقد 
مؤتمـر يف بغداد تضمن اسـتدعاء ألغلب 
الـرشكات العاملة يف هـذا القطاع، منها 
رشكات عراقية وعربيـة وعاملية. مؤكدا 
ازديـاد عدد الـرشكات املتقدمـة لتوفري 
افضـل الخدمات.واضاف: انـه تم تمديد 
العطاء للرشكات اىل منتصف شهر شباط 
التي ممكن ان نرى اغلب واكثر الطلبات 
التي ستوفرها من اجل ان يكون االنرتنت 
يف حداثـة. الفتا اىل: ان العالـم الخارجي 
وصـل اىل خدمة 5 جي و6 جي يف الصني، 
ونحـن اىل اآلن يف 3 جـي، لكـن مـرشوع 
الكيبل الضوئي عند اكماله سـوف يكون 
عند حسـن املواطن، مما يوفر له انرتنت 
مسـتمرا 24 سـاعة مـن دون انقطـاع 
.واوضح: ان من مميزات مرشوع الكيبل 
الضوئـي فتـح قنـوات مشـفرة وفتـح 
العاب ”كيمز“ لالطفال والكبار، ويكون 
بشـكل مبـارش يف املنـزل. الفتـا اىل: ان 
الوزارة جاهزة لهـذا املرشوع من ناحية 
البنى التحتية واالبراج والبداالت، وستتم 
املبارشة به خالل هذه السنة، ومدة العقد 

ترتاوح بني 10 سنوات اىل 15 سنة.
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بغداد/ الزوراء:
األدوية  لتسويق  العامة  الرشكة  اعلنت 
وصول  االربعاء،  امس  الطبية،  واملستلزمات 
الدويل.وقالت  بغداد  مطار  عرب  رسطانية  ادوية 
وزارة الصحة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان «مادة 
pms Decitabine وصلت من منشأ عاملي رصني 
االمراض  لعالج  يستعمل  كيمياوي  دواء  وهو 
كل  انجاز  «تم  انه  البيان  الرسطانية».واضاف 
املواد  هذه  بعقود  املتعلقة  الكمركية  االجراءات 
الجمركي  اإلخراج  قسم  قبل  من  وصولها  بعد 

تمهيدا لتسلمها من الجهات املتعاقد معها».
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بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الـوزراء، القائـد العام للقوات 
امـس  الكاظمـي،  املسـلحة، مصطفـى 
األربعاء، أن األجهزة األمنية لديها اإلمكانية 
الكاملـة ملواجهـة التحديات، فيما شـدد 
عـىل رضورة ان تهتم املؤسسـات األمنية 
بمنتسـبيها.وقال رئيس مجلس الوزراء، 
القائـد العام للقوات املسـلحة، مصطفى 
الكاظمي، خالل اسـتقباله أعضاء لجنة 
األمن والدفـاع النيابية واجتماعه بهم، يف 
بيان ملكتبه تلقته ”الزوراء“: إنه منذ اليوم 
األول لتأسـيس هذا النظـام، لعبت بعض 

القوى دوراً أدى اىل أن يكون العراق ساحة 
لتسـوية حسـابات؛ وهذا سـبب خسائر 
كثرية ألوالدنا وأهلنـا، حيث عاش العراق 
سـنوات مـن حـرب اسـتنزافية خرستنا 
الكثـري، ولـم تكن هنـاك حـرب أهلية يف 
العراق، بل كانـت هناك جماعات حاولت 
أن تصنع أوهاما، وخطفوا عناوين دينية 
وقومية ليسـتغلوها يف أجندات سياسـية 
ضد العراق“. مبينا أن ”الحرب استنزفت 
منـا الكثري، وكانت السـبب الرئيس وراء 

األزمة االقتصادية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت قيـادة العمليـات املشـرتكة إحباط 
هجمـات انتحارية بأربعة أحزمة ناسـفة، 
مؤكدة رضورة شن عمليات نوعية بناًء عىل 
معلومات استخباراتية.وقال املتحدث باسم 
القيادة اللواء تحسـني الخفاجي يف ترصيح 
صحفي: ان «القوات األمنية نجحت يف منع 
تنظيـم داعـش االرهابي من شـن هجمات 
انتحاريـة وارهابيـة جديـدة، مـن خـالل 

الرضبـات النوعيـة ضـد قيـادات التنظيم 
قتلـت  «عندمـا  الخفاجـي  البارزة».وبـني 
القوات األمنيـة ناقال لالنتحاريني واملخطط 
للهجمات االنتحاريـة، وجدت اربعة احزمة 
ناسفة، وهذه االحزمة كانت معدة لعمليات 
أن  إىل  مقبلة».وأشـار  انتحاريـة  ارهابيـة 
«النقلة يف العمليات االستخباراتية واألمنية 
والنوعية مهمة جداً، فهي سـوف تحيد من 

الهجمات االرهابية».

ÚÓéÎã€a@400@M@ëg@ÚflÏƒ‰fl@Û‹«@Òã‘„c@fiÏóy@Âfl@ÊÏ‘‹”@ZùÓi˛a@oÓj€a
@Ô◊6€a@‚bƒ‰€a@Û‹«@ÊáÌbi@ÒäaÜg@Âfl@‚ÏvÁ@fiÎc@¿

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصفا الرافدين والرشيد، امس االربعاء، املبارشة بتوزيع رواتب املتقاعدين 
«الزوراء»:  تلقته  بيان  الرافدين يف  املكتب االعالمي ملرصف  لشهر شباط.وذكر 
إنه تمت املبارشة برصف رواتب املتقاعدين عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني، 
مشريا اىل انه بامكان املتقاعدين لتسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

ويف السياق ذاته، اعلن مرصف الرشيد، املبارشة برفع رواتب املتقاعدين لشهر 
كافة ممن ستصلهم رسائل  املتقاعدين  بيان،  يف  االعالمي  املكتب  شباط.ودعا 
الستالم  واملحافظات  بغداد  يف  الرصف  ومنافذ  املرصف   فروع  مراجعة  نصية 

مستحقاتهم املالية.
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بغداد/ الزوراء:

العام  القائد  الوزراء،  رئيس  أكد 

للقوات املسلحة، مصطفى الكاظمي، 

األمنية  األجهزة  أن  األربعاء،  امس 

ملواجهة  الكاملة  اإلمكانية  لديها 

التحديات، فيما شدد عىل رضورة ان 

تهتم املؤسسات األمنية بمنتسبيها.

القائد  الوزراء،  مجلس  رئيس  وقال 

مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام 

أعضاء  استقباله  خالل  الكاظمي، 

لجنة األمن والدفاع النيابية واجتماعه 

بهم، يف بيان ملكتبه تلقته ”الزوراء“: 

هذا  لتأسيس  األول  اليوم  منذ  إنه 

النظام، لعبت بعض القوى دوراً أدى 

لتسوية  ساحة  العراق  يكون  أن  اىل 

حسابات؛ وهذا سبب خسائر كثرية 

العراق  عاش  حيث  وأهلنا،  ألوالدنا 

سنوات من حرب استنزافية خرستنا 

أهلية  حرب  هناك  تكن  ولم  الكثري، 

جماعات  هناك  كانت  بل  العراق،  يف 

وخطفوا  أوهاما،  تصنع  أن  حاولت 

عناوين دينية وقومية ليستغلوها يف 

أجندات سياسية ضد العراق“. مبينا 

الكثري،  منا  استنزفت  ”الحرب  أن 

األزمة  وراء  الرئيس  السبب  وكانت 

أن  نستطع  لم  حيث  االقتصادية، 

نبني أنفسنا طوال السنوات املاضية 

ألننا انحرصنا يف زاوية واحدة“.

وأضاف الكاظمي: أن ”الدم العراقي 

دماًء  كفى  غاليا،  يكون  أن  يجب 

فحني أزور وادي السالم قلبي يتفجر 

عزيزة  دماء  شبابنا  دماء  غصة، 

بحب  شغف  لديهم  شبابنا  علينا، 

من  رخيص  عندهم  املوت  الوطن، 

اإلرهابية،  الجماعات  محاربة  أجل 

بقوانني  نحميهم  أن  يجب  ولكن 

وإجراءات وتدريب ودعم، وال نسمح 

تجنبه  يمكن  لخطر  بتعرضهم 

والخطط“.  واإلجراءات  بالتدريب 

مبينا أنه ”يجب أن تهتم املؤسسات 

تقوم  وأن  بمنتسبيها،  األمنية 

تقدم  ثم  ومن  وحمايتهم؛  بتدريبهم 

الكريمة،  االجتماعية  الرعاية  لهم 

هناك تلكؤ وعدم كفاية يف هذا املجال، 

فأجهزتنا األمنية تحتاج الدعم منكم 

وإسنادكم“.

”نواجه  أنه  إىل  الكاظمي  وأشار 

لدينا  وباستمرارية،  بقوة  التحديات 

عمليات استباقية كل يوم، كانت لدينا 

استهدفت  مهمة  عملية  أمس  يوم 

بوايل  يسمى  ما  منها  أهداف  أربعة 

الجنوب، وقتلنا قبل أسبوع ما يسمى 

بوايل العراق يف عملية بطولية عراقية 

األمنية  قواتنا  ونجحت  بامتياز، 

كاملة  جماعة  بتدمري  شهر  قبل 

إرهابيا جنوبي   42 من  اكثر  ومقتل 

أن ”أجهزتنا األمنية  نينوى“. مؤكدا 

الكاملة  اإلمكانية  ولديها  قادرة 

تحتاج  ولكنها  التحديات،  ملواجهة 

مستقلة  تبقى  وأن  والحماية  الدعم 

يجب  السيايس  الوضع  إن  ومهنية.. 

األمني،  الوضع  عىل  ينعكس  ال  أن 

تكون  أن  يجب  األمنية  فاألجهزة 

مستقلة حتى ال تخضع للضغوط“.

الزوراء / يوسف سلمان:
ال تزال اللجنــــة املاليـــــة النيابية 
الـ(٣٩)  اليومية  اجتماعتها  تواصل 
مرشوع  مسودة  بشأن  ومناقشاتها 
لعام  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون 
٢٠٢١، حيث انضم وزير النفط، إحسان 
عالء  سومو  رشكة  ومدير  الجبار،  عبد 
يف  املالية  اللجنة  الجتماعات  اليارسي، 
يف  اإلقليم  حصة  لحسم  الضيافة  دار 

املوازنة.

النيابية  املالية  اللجنة  استضافت  كما 
االتحادي  املالية  الرقابة  ديواني  رئييس 
خالد  كردستان  اقليم  ويف  ياسني  رافل 
بما  املؤسستني  بني  للتنسيق  هادي، 
للشعب  العامة  املصلحة  يف  يصب 

العراقي .
االقتصاد  اكدت لجنة  وتعليقا عىل ذلك، 
حتى  يوجد  ال  انه  النيابية  واالستثمار 
الخالفات  لحسم  نهائي  قرار  أي  اآلن 
العالقة يف مرشوع قانون املوازنة العامة 

منعطفات   3 تواجـه  والتي  االتحادية 
حاسمـة حاليا .

زيتون  النائب  اللجنة،  عضو  وقالت 
الدليمي، لـ“الزوراء“: ان ”اللجنة املالية 
تواجه يوميا متغريات حركية يف املوازنة 
اإلقليم،  ونسبة  بحصة  اغلبها  تتعلق 
إضافة  الحكومة  تضمني  اىل  إضافة 
التعويضات املالية لإلقليم منذ 2014 اىل 
2018 ، وهذا االمر يواجه برفض قاطع 

من قبل اغلب القوى السياسية ”.

محافظة  نواب  ”مطالبة  ان  واضافت 
محافظته،  تخصيصات  لزيادة  البرصة 
وكذلك عدم تمرير املادة التي تتعلق ببيع 
حاسم  منعطف  هما  للدولة،  األصول 
املوازنة  قانون  مرشوع  تمرير  يف  اخر 
سيتم  ”املوازنة  ان  مبينا  العامة“. 
اللحظات  يف  عليها  والتوافق  إنجازها 
ال  سياسيا  تمريرها  وسيكون  األخرية، 

مهنيا ”.
محافظة  عن  النائب  جدد  باملقابل، 

رفضه  الصمد،  عبد  خلف  البرصة، 
النيابية  املالية  اللجنة  لتوجه  القاطع 
ملستحقات  صندوق  انشاء  برفض 
كان  والذي  للنفط  املنتجة  املحافظات 
من املؤمل ان يضم اكثر من ١٥ تريليون 
ذمة  يف  وحالية  سابقة  كديون  دينار 

الدولة .
صحفي:  بيان  يف  الصمد،  عبد  واوضح 
ان ”هناك توجها مرفوضا داخل اللجنة 
املحافظات  مستحقات  لتحديد  املالية 

املنتجة من البرتودوالر بمبلغ ٥٠٠ مليار 
التلوث  تعاني  والبرصة  فقط،  دينار 
والسكنية  الزراعية  االرايض  وانحسار 
وتدمري الطرق نتيجة العمليات النفطية 
عىل  املوافقة  اىل  املالية  اللجنة  داعيا   .”
املنتجة،  للمحافظات  صندوق  انشاء 
مايل  سقف  تحديد  عدم  عن  فضال 
حق  هي  التي  البرتودوالر  إليرادات 
قانوني للمحافظات املنتجة. مؤكدا: انه 
لن يدخل لجلسة التصويت، ولن يصوت 

لصالح املوازنة دون إنصاف املحافظات 
املنتجة للنفط، ويف مقدمتها البرصة .

تمكنها  النيابية  املالية  اللجنة  واعلنت 
من رفع ايرادات املوازنة العامة اىل اكثر 
 93 من  بدال  دينار  تريليون   100 من 

تريليون دينار .
وقال مقرر اللجنة، النائب احمد الصفار، 
 ” ان  الرسمية:  االنباء  وكالة  بحسب 
اللجنة خفضت قروض سندات الخزينة 

من البنك املركزي اىل تريليوني دينار ”.

بغداد/ الزوراء:

مجلس  لرئيس  االول  النائب  دعا 

النواب، حسن كريم الكعبي، امس 

االربعاء، االجهزة االمنية اىل اليقظة 

مخططات  امام  التام  والحذر 

تكثيف  رضورة  اكد  فيما  داعش، 

الجهد االستخباري يف املناطق التي 

ينشط بها داعش.

بيان  يف  االعالمي  مكتبه  وذكر 

دعا  ”الكعبي  ان  ”الزوراء“:  تلقته 

كافة  القواطع  يف  االمنية  االجهزة 

امام  التام  والحذر  اليقظة  اىل 

يف  واالستمرار  داعش  مخططات 

نطاق العمليات االستباقية ملالحقة 

اإلجرامية  داعش  عصابات  بقايا 

من  البالد  وتخليص  توقف  دون 

او  ”التهاون  من  محذرا  رشهم“. 

لهذه  األخرية  الجرائم  مع  الرتاخي 

وسحق  االرهابية  املجموعات 

شهداء  لجميع  انتقاما  عظامها 

العراق“. 

وأكد الكعبي عىل ”رضورة تكثيف 

يف  السيما  االستخباري  الجهد 

املناطق التي تنشط فيها بقايا خاليا 

داعش، واالرساع يف معالجة اسباب 

الثغرات االمنية التي تفسح املجال 

عملياتهم  لتنفيذ  الرش  قوى  أمام 

نفسه  الوقت  يف  مشيدا  الغادرة“، 

اىل  ادت  التي  النوعية  ”بالعمليات 

العسكري  الوايل  مايسمى  هالك 

العام لقاطع جنوب البالد والنتائج 

التي تخللتها عمليات ثأر الشهداء، 

بينهم بما يسمى وايل العراق ونائب 

الخليفة“. 

النائب  عزّى  متصل،  سياق  ويف 

األول،  اللواء  شهداء  ”عوائل  االول 

حشد شعبي الذين ارتقوا، الثالثاء، 

الوطن  تراب  عن  دفاعهم  خالل 

نفط  منطقة  يف  لكمني  وتصديهم 

خانه بدياىل“.

ميانمار/ متابعة الزوراء:

الذي  العسكري  االنقالب  أعقاب  يف 

محكمة  وجهت  ميانمار،  شهدته 

االسترياد  قانون  انتهاك  تهمة 

املطاح،  البالد  لزعيمة  والتصدير 

بها أونغ سان سو تيش،  فيما أعلن 

وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف 

األوروبي  االتحاد  عىل  أن  لودريان، 

”التفكري“ يف فرض عقوبات جديدة 

العسكريني يف ميانمار يف حال  عىل 

التي  الطوارئ  حالة  يرفعوا  لم 

أعلِنت االثنني املايض.

وقال كي تو، الناطق باسم حزبها، 

أجل  من  الوطنية  الرابطة  حزب 

األربعاء:  امس  الديمقراطية، 

بأن  موثوقة  معلومات  ”وردتنا 

محكمة داكيناتريي أصدرت مذكرة 

إىل   01 من  يوما   14 تمتد  توقيف 

15 فرباير ضد أونغ سان سو تيش 

االسترياد  قانون  انتهاك  بتهمة 

والتصدير“.

”فيسبوك“:  عىل  بيان  يف  وأضاف 

للرئيس  وجهت  أخرى  ”تهمة  أن 

االنقالب  بعد  املعتقل  ميينت  وين 

إدارة  قانون  بموجب  العسكري، 

الكوارث“.

بها  املطاح  الزعيمة  تزال  وال 

حزبها  يف  آخرون  بارزون  وأعضاء 

يوم  اعتقالهم  بعد  االحتجاز  رهن 

معروف  غري  عدد  وكذلك  االثنني، 

من املسؤولني من ذوي الرتب الدنيا 

أنحاء  يف  السياسيني  والنشطاء 

البالد.

إن  الحزب  قال  سابق،  وقت  ويف 

البالد  من  مناطق  عدة  يف  مكاتبه 

تعرضت للمداهمة، وتمت مصادرة 

وأجهزة  كمبيوتر  وأجهزة  وثائق 

كمبيوتر محمولة.

أن  بيان:  يف  الحزب  وأوضح 

وحث  الثالثاء،  بدأت  املداهمات 

إنها  قال  ما  وقف  عىل  السلطات 

”أعمال غري قانونية“.

 يف غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية 

إيف لودريان، امس  الفرنيس، جان 

األوروبي  االتحاد  عىل  أن  األربعاء، 

”التفكري“ يف فرض عقوبات جديدة 

العسكريني يف ميانمار يف حال  عىل 

التي  الطوارئ  حالة  يرفعوا  لم 

أعلِنت االثنني.

 :“1 ”أوروبا  إلذاعة  لودريان  وقال 

يجب  هو،  كما  الوضع  استمر  ”إذا 

أوروبي  مستوى  عىل  التفكري 

دعمنا  إلبداء  إضافية  بإجراءات 

الوقت  ويف  الديمقراطي،  للمسار 

لهذا  السماح  رغبتنا يف عدم  نفسه 

ديكتاتورية  إىل  االنحراف  يف  البلد 

عسكرية“.

فرض  أن  األوروبي  لالتحاد  وسبق 

شملت  ميانمارـ  عىل  عقوبات 

إىل  الدخول  ومنع  أصول  تجميد 

مسؤولني  سبعة  حق  يف  أراضيه، 

عسكريني ومن رشطة الحدود العام 

الروهينغا  أقلية  2018 بسبب قمع 

املسلمة يف هذا البلد.

أنهى،  ميانمار  يف  الجيش  وكان 

عملية  مفاجئ،  بشكل  االثنني، 

يف  الهش  الديمقراطي  االنتقال 

البالد وفرض حالة الطوارئ لسنة، 

واعتقل رئيسة الحكومة أونغ سان 

سوكي، فضالً عن مسؤولني آخرين 

يف حزبها ”الرابطة الوطنية من أجل 

الديمقراطية“.

”بشدة“  األوروبي  االتحاد  ودان 

”باإلفراج  وطالب  االنقالب، 

الفوري“ عن املسؤولني املوقوفني.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس املرصي، عبد الفتاح السييس، حرص مرص 
عىل الحفاظ عىل قدرة الدولة اللبنانية، وإخراجها من 
كافة  قيام  خالل  من  حالياً،  منها  يعاني  التي  الحالة 

القادة اللبنانيني بإعالء املصلحة الوطنية.
و ودعا السييس، خالل استقباله، امس األربعاء، سعد 
القادة  اللبنانية،  الحكومة  برئاسة  املكلف  الحريري 
اللبنانيني إىل إعالء املصلحة الوطنية، وتسوية الخالفات، 
عىل  قادرة  مستقلة  حكومة  تشكيل  جهود  وترسيع 
التعامل مع التحديات الراهنة، وصون مقدرات الشعب 

اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.
وجدد السييس موقف مرص الثابت تجاه تعزيز أوارص 
التعاون الوثيقة مع لبنان، معرباً عن خالص التمنيات 
لسعد الحريري يف تشكيل الحكومة الجديدة، عىل نحو 
يلبي تطلعات الشعب اللبناني الشقيق يف تحقيق األمن 
كل  لتقديم  مرص  استعداد  عىل  ومشدداً  واالستقرار، 
أوجه الدعم واملساعدات لتجاوز األزمات التي يواجهها 

حادث  من  كل  خلفها  التي  التداعيات  السيما  لبنان، 
انفجار مرفأ بريوت وجائحة فريوس كورونا.

من جانبه، أكد سعد الحريري اعتزاز لبنان بالعالقات 
الشقيقتني،  الدولتني  تربط  التي  الوطيدة  التاريخية 
معرباً  واألخوة،  التضامن  من  أسس  عىل  تقوم  والتي 
عن تقدير بالده للجهد املرصي يف دعم لبنان يف املجاالت 
العون  أشكال  كل  تقديم  خالل  من  خاصًة  كافة، 
مرفأ  حادث  تداعيات  أعقاب  يف  للبنان  واملساعدات 
االستقرار  حفظ  يف  أساسية  كركيزة  وكذلك  بريوت، 
املرصية  بالتجربة  مشيداً  ككل،  العربية  واملنطقة  بها 
الراهنة املبنية عىل أولوية النجاح االقتصادي والتنموي، 

ومعترباً إياهاً أنموذجاً يحتذى به يف دول املنطقة.
والصادقة  الحثيثة  مرص  بجهود  الحريري  وأشاد 
ظل  يف  الصعد  شتى  عىل  للبنان  الدويل  الدعم  لحشد 
الشعب  يواجهها  التي  الصعبة  التحديات  استمرار 
واالقتصادي  السيايس  املستوى  عىل  خاصة  اللبناني، 

واإلنساني.
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عّمان/متابعة الزوراء:

أبدت القوى السياسية االردنية تفاؤال 
بوجود توجه رسـمي إلطالق مسـار 
اإلصالح السيايس املتعثر منذ سنوات، 
عـرب عنه امللـك عبداللـه الثاني خالل 
لقاء مع وكالة األنباء الرسمية (برتا) 
قبل أيام، وانكبت السـلطة التنفيذية 
والترشيعيـة عـىل البحث فيـه، لكن 
حديث الفايز أدى إىل تراجع منسـوب 
التفـاؤل وأثار املخاوف مـن محاولة 
أقطاب يف الدولـة فرملة أي توجهات 
سـيطرة  مـع  تقطـع  إصالحيـة، 
املنظومـة العشـائرية، التـي تتنـاىف 

والدولة املدنية.
وقال رئيس مجلس األعيان إن ”الدولة 
األردنيـة لم تكـن يوما ضـد األحزاب 
والحيـاة الحزبية، لكـن ال بد أن نؤكد 
أن ثقافتنـا ال تـزال ثقافة عشـائرية 
وأن العشرية هي أهم مكون للمجتمع 

األردني“.
وشـدد الفايز خالل حديث تلفزيوني 
عـىل رضورة تعديل قانـون االنتخاب 
الحايل، الفتـا إىل أنه تم عقـد اجتماع 
بني السلطات الثالث لتدارس الدالالت 
املقابلـة  يف  وردت  التـي  العميقـة 
الشـاملة التـي أجراها امللـك عبدالله 
الثاني والتي ركزت يف مضامينها عىل 

اإلصالح السيايس.
وكان امللك عبدالله أكد يف مقابلته مع 
وكالة األنبـاء األردنيـة، عىل رضورة 
إعـادة النظـر يف القوانـني املتعلقـة 
بالحياة السياسية، كقوانني االنتخاب 
واألحـزاب واإلدارة املحليـة، مشـددا 

عـىل رضورة إرشاك الشـباب الذيـن 
يشـكلون الرشيحة األكرب يف املجتمع 

األردني.
وقـال العاهـل األردنـي ”انطالقا من 
حرصنا عىل تراثنا، وإيماننا برضورة 
التطويـر املسـتمر لتعزيز املشـاركة 
السياسية وزيادة مشـاركة األحزاب 
والشـباب يف الربملـان، ال بد من النظر 
بالقوانني الناظمة للحياة السياسية، 
كقانـون االنتخاب وقانـون األحزاب 
والسـعي  املحليـة،  اإلدارة  وقانـون 
التنميـة  املسـتمر ملواصلـة مسـرية 

سـنوات  منـذ  فهدفنـا  السياسـية، 
طويلـة هو الوصـول إىل حياة حزبية 
برامجية راسخة، تمثل فكر األردنيني 
همومهـم  وتحمـل  وانتماءاتهـم، 
وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل 
من أجل تحقيق تطلعاتهم عرب إيصال 

صوتها وممثليها إىل قبة الربملان“.
الترشيعيـة  االنتخابـات  وعـرت 
التـي جـرت يف نوفمرب املـايض عمق 
اإلخالالت يف القانون االنتخابي الحايل 
الـذي يعطـي أفضلية للعشـائر عىل 
حساب باقي املكونات، فكان أن أفرز 

برملانـا عشـائريا، وحضـورا شـكليا 
للقـوى الحزبيـة والسياسـية، رغـم 
مشـاركتها غـري املسـبوقة من حيث 

عدد املرتشحني.
وعقـب الحصيلـة الهزيلـة لألحزاب 
تعالـت األصـوات املطالبـة برضورة 
تحقيـق إصـالح سـيايس حقيقي يف 
اململكـة ينطلـق مـن تغيـري قانـون 
االنتخابـات، الذي ال تنحـرص عيوبه 
وفـق متابعني يف الحفـاظ عىل تفوق 
عشـائري، بـل أيضـا هو ينـزع نحو 
دعـم إرادات فردية ال تملـك أي رؤى 

أو برامـج حقيقيـة تمـس مصالـح 
املواطنني.

امللـك  حديـث  أن  مراقبـون  ويـرى 
عبدالله، يعكـس إدراكا منه برضورة 
تصويـب املسـار يف اململكـة، وإعادة 
الزخـم للحيـاة السياسـية الراكـدة، 
السـيما وأنها تدخل مئويتها الثانية، 
لكـن األمر ليـس بالسـهولة املرجوة 
فهنـاك قوى من مصلحتهـا الحفاظ 
عىل الوضع الراهن وستحاول جاهدة 
مقاومة أي إصالح، قد يهدد مكاسبها.
وقال رئيـس مجلس األعيـان فيصل 
الفايز ”يجـب وضع قانـون انتخاب 
يتناسـب مع ثقافة املجتمع األردني. 
وأجدد بالقول ثقافتنـا ال تزال ثقافة 
مجلـس  إىل  نظرنـا  وإذا  عشـائرية. 
النواب الحايل كل النواب انتخبوا وفق 
أسـس عشـائرية، وأنا وحسب رأيي 
الشـخيص مع أن يكون عـدد أعضاء 

مجلس النواب 100 نائب“.
والفايـز الـذي ينتمـي إىل قبيلـة بني 
صخر العريقة، سبق وأن توىل رئاسة 
مجلـس النـواب، ويعتـرب الرجل أحد 
أبرز املدافعني عن الدور العشـائري يف 
اململكـة، وكان من بـني الذين تصدوا 
لجملـة من القرارات التي عدت مسـا 
املتعلقـة  تلـك  وآخرهـا  بالعشـرية 
بسـحب السـالح.ويعترب البعـض أن 
العقبات أمام تحقيق أي إصالح فعيل 
يف األردن ال تنحـرص فقط يف ممانعة 
القوى العشـائرية التـي ترفض املس 
بأي مكتسـبات لها، بل أيضا يف غياب 
قـوى حزبيـة وسياسـية فاعلـة يف 

املشهد األردني.
ورغم وجود أكثر من خمسني حزبا يف 
اململكـة، بيـد أن معظمها ليس له أي 
حضور وازن عىل الساحة السياسية، 
العمـل  جبهـة  حـزب  باسـتثناء 
اإلسـالمي الذراع السياسـية لجماعة 
اإلخـوان املسـلمني والذي يشـهد هو 
اآلخر تراجعا دراماتيكيا عىل مستوى 
التأثري يف الشـارع، وهو مـا ترجم يف 

انحسار حضوره الربملاني إىل الثلث.
ويقول سياسـيون أردنيـون إن امللك 
عبدالله الثاني يبدو مصمما هذه املرة 
للسـري يف تحقيق إصالحات سياسية 
مـدى  أي  إىل  يبقـى،  السـؤال  لكـن 

ستذهب الحكومة يف ذلك؟
وقال رئيس الوزراء األسبق ومؤسس 
، مؤخرا  التيار املدنـي مروان املعـرشّ
”لألسـف حتـى اآلن الحديـث يـدور 
عىل تطوير يف جزئيـات لم ترق إىل ما 
يطمـح له امللك، تحديدا يف التأسـيس 
لحيـاة حزبية، يكون مـن ضمن أهم 
رشوطـه قانـون انتخـاب مبني عىل 
الرتشيح الحزبي وليس الفردي، وأي 
مرشـح ملجلس النواب يف املستقبل ال 
يرشـح إن لم يكن عىل قائمة حزبية، 
وليس قوائـم عادية، فيجب أن تكون 

حزبية كأحد أهم الرشوط الرتشح“.
وأوضح املعّرش يف ترصيحات لصحف 
محلية أن السلطة التنفيذية إن أرادت 
تطبيـق رؤى امللـك، يجـب أن تبتعـد 
عـن القـول إن األردن جاهـز للحياة 
الحزبية، خاصة وأنـه كان يف اململكة 
حياة حزبية منذ 70 عاما، معربا عن 

أمله أن تسعى الحكومة إىل تطبيق ما 
جاء يف األوراق النقاشية، بشكل جدي 
بمـا يؤدي فعليا إىل حياة حزبية عمال 

وليس قوال.
السياسـية  الشـؤون  وزيـر  وأعلـن 
والربملانيـة، مـوىس املعايطة، يف وقت 
سـابق بأن الحكومـة التـي يقودها 
بـرش  امللكـي  الديـوان  مـن  القـادم 
الترشيعـات  سـتمنح  الخصاونـة 
الناظمة للحياة السياسـية أولوية يف 

عملها يف املرحلة املقبلة.
وأوضح أن قانون اإلدارة املحلية بات 
يف مراحل متقدمة وسيصار إىل إرساله 
إىل مجلس الوزراء بعد إقرار التعديالت 
عليـه يف اللجنة الوزاريـة، ومن ثم إىل 
مجلس النواب خـالل الدورة الحالية.
وبخصوص قانـون االنتخاب؛ أوضح 
املعايطـة أنـه بحاجة إىل مناقشـات 
واسـعة مع الجهـات املعنيـة، بما يف 
ذلـك مجلس النـواب باعتباره رشيكا 
أساسـيا يف ذلك.وأكد الوزيـر األردني 
عـىل أن فتـح النقـاش حـول قانون 
مكثفـا  عمـال  سيشـهد  االنتخـاب 
للوصـول إىل توافقات بشـأنه مع كل 
األطراف املعنية، فيما سيكون قانون 
األحـزاب ضمـن املراجعـة بعـد ذلك.
وكان لقـاء جمـع مؤخـرا بني رئيس 
الـوزراء ورئيـيس األعيـان والنـواب، 
لبحث قوانـني االنتخابـات واألحزاب 
واإلدارة املحليـة، وسـط حديـث عن 
توجه إلطالق حوار شـامل يجمع كل 
األطيـاف والكتـل النيابيـة واألحزاب 

لبحث اإلصالحات السياسية.
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واشنطن/بي.بي.يس:
وقـع الرئيس األمريكـي جو بايدن 
ثالثـة أوامـر تنفيذيـة تسـعى إىل 
لم شـمل العائـالت املهاجـرة التي 
عهـد  سياسـة  بسـبب  انقسـمت 
ترامـب، كمـا أمر بمراجعـة أجندة 

الهجرة األوسع لسلفه.
غـري  الهجـرة  لـردع  محاولـة  ويف 
الرئيـس  إدارة  فصلـت  الرشعيـة، 
دونالد ترامب البالغني غري الرشعيني 
عن األطفال أثنـاء عبورهم الحدود 

األمريكية - املكسيكية.
ويموجـب أوامر بايـدن التنفيذية، 
سـيتم تشـكيل فريق عمل ملحاولة 
لم شمل 600 إىل 700 طفل ما زالوا 

منفصلني عن عائالتهم.
وفصلـت إدارة ترامب ما ال يقل عن 
5500 طفـل عن البالغني عىل طول 

الحدود بني عامي 2017 و2018.
كما فصلت إدارة الرئيس األمريكي 
بـاراك أوبامـا - الذي شـغل بايدن 
منصب نائبه - بني األطفال الذين ال 

يحملـون وثائق هجرة موثقة وبني 
البالغـني عـىل الحدود، عـىل الرغم 
من أنه ُيعتقد أن ذلك كان أمرا نادر 

الحدوث.
وبموجب أحد أوامر بايدن سُيشكل 
فريـق عمل مشـرتك بـني الوكاالت 
- بقيـادة وزير األمـن الداخيل الذي 
تـوىل منصبـه مؤخـرا، أليخانـدرو 
مايوركاس، لإلرشاف عىل لم شـمل 

األرس.

والثالـث  الثانـي  األمـر  ويقـيض 
اللذيـن وقعهما بايدن يـوم الثالثاء 
بمراجعـة سياسـات الهجـرة التي 
قلصـت  والتـي  ترامـب  وضعهـا 
اللجـوء وأبطأت الهجـرة القانونية 
إىل الواليات املتحـدة وألغت التمويل 

للدول األجنبية.
ويف املؤتمـر الصحفـي الذي عقد يف 
البيت األبيـض يوم الثالثـاء، قالت 
السكرترية الصحفية، جني بساكي، 

إن اإلدارة ملتزمة ببناء نظام هجرة 
”أخالقي“ و“إنساني“.

بموجب سياسـة ”عدم التسامح“ 
علنـا  ترامـب  إدارة  تبنتهـا  التـي 
تجـاه الهجـرة يف أبريـل/ نيسـان 
إىل  جنائيـة  تهـم  وجهـت   ،2018
الرشعيني  البالغـني غري  املهاجرين 
الذيـن يعـربون الحـدود األمريكية 

املكسيكية وسجنوا.
وقـد تم التعامل مع هذه الجرائم يف 

السابق عىل أنها انتهاكات مدنية.
الذيـن  املهاجريـن  أطفـال  وألن 
ال  القضائيـة  للمالحقـة  تعرضـوا 
يمكن اتهامهم قانونا بأي جريمة، 
لم ُيسمح لهم بالسجن مع والديهم، 
مـا أدى إىل وضع األطفال يف مالجئ 
أو دور رعاية.وأثارت صور ومقاطع 
فيديـو ألطفـال عـىل حصائـر نوم 
يف مرافـق احتجـاز مزدحمة ضجة 
عىل مسـتوى البالد، ما دفع ترامب 
إىل وقـف هذه السياسـة يف يونيو/ 

حزيران املايض.

ألغـت وزارة  يف األسـبوع املـايض، 
العـدل يف إدارة بايـدن رسـميا تلك 

السياسة.
بنسـت الحاويـات املسـيجة، التي 
احتجز بعـض األطفـال فيهاخالل 
فرتة رئاسـة أوبامـا. وأوقف حوايل 
60 ألـف قـارص غـري مصحوبـني 
الجنوبيـة  الحـدود  عنـد  بذويهـم 
واحتجـزوا يف هـذه الزنازين خالل 

صيف واحد فقط يف عام 2014.
وقال مسـؤولون يف عهـد أوباما إن 
حاالت انفصال عائالت املهاجرين لم 
تحدث إال نادرا خالل فرتة رئاسته، 
عىل سـبيل املثال، يف الحـاالت التي 
كان هناك سبب لالشتباه يف االتجار 
بالبـرش، عىل الرغم مـن أن األرقام 
الدقيقة غري واضحة.وعملت كبرية 
مستشاري أوباما للهجرة، سيسيليا 
مونـوز - التي دافعت يف عام 2011 
عن فصل عائالت املهاجرين لكونها 
نتيجة حتميـة لـ“نظام معطل“ - 

يف فريق بايدن االنتقايل الرئايس.
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اسطنبول/ أ. ف. ب:
 أطلقـت الرشطـة الرتكيـة الغـاز املسـيل 
للدمـوع وطاردت محتجني يف شـارع ضيق 
تظاهـرات  تتصاعـد  وقـت  يف  باسـطنبول 
طالبيـة منـذ أسـابيع احتجاجـا عـىل قرار 
الرئيـس رجب طيـب إردوغـان تعيني عميد 
إلحدى الجامعات.وتشهد تركيا منذ أسابيع 
تظاهرات يف حـرم جامعات كربى احتجاجا 
عـىل تعيني إردوغـان أحـد املوالـني لحزبه، 
عميـدا لجامعـة البوسـفور (بوغازيتـيش) 

املرموقة يف اسطنبول مطلع العام.
واعتقلـت الرشطة 159 طالبا عندما تصدت 
لتظاهـرة كانت تنظم داخل الحرم الجامعي 

املسّيج ليل االثنني.
وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس عنارص 
مـن الرشطـة بلبـاس مدنـي وهـم يجرون 
عرشات من الطالب لدى محاولتهم التظاهر 

يف شارع بوسط العاصمة أنقرة الثالثاء.
وأطلقـت الرشطـة الغـاز املسـيل للدمـوع 
ألـف  لتفريـق نحـو  الـدروع  واسـتخدمت 
شـخص، كان البعض منهم يحملون أعالما 
ترمز ملجتمع املثليني دعما للموقوفني، كانوا 
يحاولون تنظيم تظاهرة يف الجانب اآلسيوي 

من إسطنبول يف وقت الحق الثالثاء.
وّقدر مراسـل وكالة فرانس برس أن ما بني 
50 إىل 60 شخصا أوقفوا يف اسطنبول بحلول 

مساء الثالثاء.
وأظهـرت صورة تم تشـاركها عىل منصات 
التواصل االجتماعي متظاهرين وهم يرمون 
بأشـياء عىل الرشطة، فيمـا كان عنارصها 

يتصدون لهم بالدروع.
وحظرت التظاهرة ألسباب مرتبطة بفريوس 
كورونا املستجد، لكن نواب املعارضة جاؤوا 

مع ذلك للمشاركة.
وسـمعت أصـوات طـرق أوانـي الطبـخ يف 
مختلف أنحاء املدينة املرتامية مساء، بعدما 
طلب املنظمون مـن مؤيديهم إحداث ضجة 

إلظهار قوة.
واتخـذت األزمـة املتعلقـة بعميـد الجامعة 
بعـدا جديدا عندما قـام املتظاهرون بتعليق 
صـورة للكعبـة قـرب مكتبه، وضـع عليها 
علم قـوس قزح وهو رمـز مرتبط بمجتمع 
وزيـر  املايض.وقـال  األسـبوع  املثليـني، 
الداخليـة سـليمان صويلـو يف تغريـدة عىل 
تويرت السـبت إنه جرى اعتقـال ”أربعة من 
لقيامهـم ”بالتحريض  املنحرفـني“  املثليني 
عـىل الكراهية“ عىل خلفيـة تعليق الصورة.
واتخذت تويرت خطوة نـادرة تمثلت بإخفاء 

تنتهـك ”قواعـد  بأنهـا  بتحذيـر  التغريـدة 
املنصـة املتعلقـة بالكراهية“، عـىل غرار ما 
فعلتـه لتغريدات للرئيس األمريكي السـابق 
دونالد ترامب قبل حظره من املنصة الشـهر 
املايض.ونرش صويلو تغريدة جديدة الثالثاء 
تساءل فيها ملاذا يتعني عىل تركيا ”التساهل 
مـع املثليني املنحرفني“.وأخفـت تويرت هذه 
التغريدة أيضا تحت تحذير آخر من ”محتوى 
كراهية“ محذرة من أنه ينبغي الضغط مرة 

أخرى عىل التغريدة لقراءة ما قال الوزير.
تذكـر التظاهـرات الشـبابية باحتجاجـات 
2013 التـي تفجـرت رفضا ملـرشوع تدمري 
متنزه يف اسـطنبول، قبل أن تمتـد إىل أنحاء 

البالد لتمثل تهديدا مبارشا لحكم إردوغان.
وكثـريا ما اعتمـد الطالب بشـدة عىل تويرت 

إليصال رسائلهم.
والصحـف  التلفزيـون  محطـات  وغالبيـة 
الرتكية خاضعة لسـيطرة حلفاء الحكومة، 
وبالكاد تحدثت وسائل اإلعالم الرسمية عن 

التظاهرات.
والعالقـة الوثيقة بـني املتظاهريـن وتويرت 

تزداد قوة يوميا عىل ما يبدو.
وتويـرت هي احـدى املنصـات القليلـة التي 
رفضت طلب السلطات الرتكية تعيني ممثلني 
محليـني لها يمكنهم تطبيـق أوامر قضائية 

برسعة إلزالة محتويات مثرية للجدل.
ومنعـت تركيـا تويـرت مـن الحصـول عـىل 

عائدات اإلعالنات الشهر املايض.
وقد يؤدي الرفض املستمر لتويرت االنصياع إىل 
مطلب السلطات الرتكية، إىل تقليص القدرة 
عـىل الوصول إىل املنصـة داخل تركيا يف حال 
نفـذ املسـؤولون تهديدهم بخفـض النطاق 
الـرتددي لها بنسـبة 90 باملئة يف أيار/مايو.
وقامت منصات رئيسـية مثل فيسبوك وتيك 
توك بتعيني ممثلني محليني لها، ما سـيتيح 
لها تجنب غرامات مستقبلية وتدابري حظر.

الضغـوط  إىل  صويلـو  تغريـدات  وتضـاف 
االجتماعيـة عـىل مجتمـع املثليـني يف ظـل 
حكم إردوغـان املحافظ.ورغـم أن القانون 
الرتكـي يف تاريخ تركيـا الحديث يبيح املثلية 
الجنسـية، إال أن املسرية السـنوية للمثليني 
يف اسـطنبول محظـورة منـذ 2016.واتهم 
إردوغان اإلثنني املـايض املتظاهرين املثليني 
ب“التخريب“.وقـال أمام أنصاره ”لن نوّجه 
إىل املستقبل شباباً من مجتمع امليم بل شباباً 
يكونـون جديرين بتاريخ هذه األمة املجيد“.
ولم يعلق صويلو علنا عىل قرار تويرت إخفاء 

تغريداته.

@áËìm@bÓ◊ãm@¿@ÚÓi˝�€a@paãÁbƒn€a
—‰»€a@Âfl@a�áÌçfl:تونس/متابعة الزوراء

 حملت زيارة ميدانية للرئيس قيس سـعيد إىل 
الشـارع الرئيـيس يف قلب العاصمة التونسـية 
رسالة واضحة إىل راشد الغنويش رئيس الربملان 
مفادها أن الشارع هو الفيصل بيننا، وذلك كرد 
مبـارش عىل ترصيحات الغنـويش األخرية التي 
اعتـرب فيها أن دور رئيـس الجمهورية ”رمزي 
وليس إنشـائيا“، والتي فهمـت عىل أنها دعوة 

إىل تهميش الرئيس سعيد.
وطالـب املئات من األشـخاص الذيـن تجمعوا 
حـول الرئيس سـعيد، خالل جولته يف شـارع 
الحبيـب بورقيبة، بحل الربملـان، وإنقاذ البالد 

من الفوىض السياسية.
وهذه هي املـرة الثانية التي ينزل فيها الرئيس 
سـعيد إىل الشـارع يف الفـرتة األخـرية، والتـي 
يسـمع فيها دعوات إىل حـل الربملان واألحزاب، 
يف رسـالة تؤكـد أن الرئيـس يريـد أن يرد عىل 
االسـتهداف الربملانـي األخري لـه بالتأكيد عىل 
شـعبيته واقرتابه من الناس والتحـّدث إليهم، 
وإظهار أن الغضب الشـعبي هـو عىل الطبقة 
التـي تحكـم منـذ 2011، وأنه سـيواجه هذه 
الطبقة بوصفه رئيسا منتخبا من ثالثة ماليني 

ناخب أغلبهم من الشباب والفئات الفقرية.
ومنذ أيام شـارك العرشات من الشـباب، الذين 
تجمعـوا بشـكل تلقائـي، يف وقفـة تضامنية 
مع الرئيس سـعيد ضد مـا اعتربوه ”محاوالت 

تشويه“ يتعرض لها.
وجـرت الوقفـة أمـام منـزل سـعيد بمنطقة 
”املنيهلـة“ غربـي العاصمـة، حيـث نظمتها 
تنسيقية شبابية مسـتقلة، تأسست ملساندته 
يف انتخابـات الرئاسـة عـام 2019، ومازالـت 
نشـطة.ورفع املشـاركون يف الوقفـة الفتـات 
ُكتبـت عليهـا شـعارات ”لكـم الرشعيـة ولنا 
املرشوعية“ و“السلطة للشعب“ و“قيس سعيد 

اختار طريق الله واألمانة والشعب والوطن“.

ويعتقد مراقبون تونسيون أن قيس سعيد يرد 
عىل استهانة الغنويش بدور رئاسة الجمهورية 
بالعودة إىل الشـارع إلقامة الحجة عىل الطبقة 
السياسـية التي جاءت بعـد 2011 وتحذيرها 
من تهميشه، الفتني إىل أن الرئيس كان يتحرك 
وسط الناس دون حواجز أمنية خالفا ملا جرى 
يف الربملان يـوم تمرير التعديل الـوزاري، حيث 
تم تطويق املكان بالحواجز وسيارات الرشطة 
ملنـع املحتجـني الغاضبـني مـن االقـرتاب من 
الربملان، وإسماع صوتهم املعارض للسياسات 

االقتصادية واالجتماعية.
ويعتـرب املراقبون أن الغنـويش كان بترصيحه 
األخري يهدف إىل استفزاز قيس سعيد، لكنه لم 
يتوقع أن ينجح األخري يف تحويل االسـتفزاز إىل 
ورقة قوية بيده إلظهار شـعبيته والتأكيد عىل 
أن حل الخالف سـيكون عرب الشـارع الذي هو 

صاحب الرشعية األول.
وباتت عدة جهات، سياسـية وشعبية، تطالب 
الرئيـس سـعيد بالدعوة إىل اسـتفتاء شـعبي 
لحل الخالفات مع الطبقة السياسـية الحالية، 

وخاصة الخالف حول النظام السيايس.
ويرجـح أن يختـار الناخبـون، فيمـا لو جرى 

االسـتفتاء يف مثـل هذه الظـروف، االنحياز إىل 
النظـام الرئايس والقطع مـع النظام الربملاني 
الذي يقـف وراء الفوىض التي تعيشـها البالد، 
وهو النظام الذي يدافع عنه الغنويش ويريد أن 
يطـوره نحو نظام برملانـي كامل يجعل رئيس 

الجمهورية بال دور.
وتكسب وجهة نظر سعيد ضد النظام الربملاني 
تأييدا واسعا يف الشارع مع مرور الوقت بسبب 
الرصاعات التي تجري يف الربملان بشكل يومي، 
آخرها ما جرى الثالثاء، حيث تعطلت الجلسة 
الصباحية بعد الفشل يف التوصل إىل إدانة العنف 
الذي يقـف وراءه رئيس كتلة ائتـالف الكرامة 

ضد عبري مويس رئيسة كتلة الدستوري الحر.
وأعلنـت كتلة عبري مويس الثالثاء، عن دخولها 
يف اعتصام بالربملان، يف محاولة لجلب توقيعات 
عىل عريضتها لسحب الثقة من رئيس الربملان 
الحكومـة هشـام  ورئيـس  الغنـويش  راشـد 
املشـييش.ويقول محللون إن قيس سـعيد من 
خـالل زياراته امليدانية ومواقفه الواضحة بات 
يراكـم املزيد مـن املكاسـب يف مواجهة رئيس 

حركة النهضة واألطراف التي تقف إىل جانبه.
كمـا أن األمـر قد خرج مـن مجـرد الخالفات 

الجزئية إىل حالة من الرصاع الواضحة ستنتهي 
إىل انتصـار هذا الفريـق أو ذاك، وأن كل حديث 
عن وساطات، كما تروج لذلك حركة النهضة، 
ال معنـى لـه، وأن املعركـة اآلن هـي معركـة 

تكسري عظام.
ومـن املتوقـع أن تتسـع دائرة الخـالف خالل 
املرحلـة القادمـة يف ظـل اعـرتاض الرئيـس 
سـعيد عىل أربعة وزراء جدد يف حكومة هشام 
املشييش، ويرفض أن يمثلوا أمامه ألداء اليمني 
الدسـتورية قبـل مبـارشة مهامهـم، وتلـوح 
النهضة بتمرير التعديـل الوزاري حتى وإن لم 

يؤد هؤالء القسم أمام الرئيس.
موجـة  مـن  سـعيد  الرئيـس  ويسـتفيد 
االحتجاجات الشـعبية التي عمت عدة مناطق 
يف البـالد، وخاصة يف محيـط العاصمة تونس، 
والتي تطالب بتحسـني األوضـاع االقتصادية، 
وتتهم الطبقة السياسـية بالعجـز عن تقديم 
الحلـول. وفيمـا ارتفعت شـعارات ضد رئيس 
الحكومـة ورئيس الربملان واألحزاب ظل رئيس 
الجمهوريـة بمنـأى عـن النقـد لكونـه بعيدا 
عـن القرار التنفيـذي الذي تحتكـره الحكومة 

والحزام الربملاني الداعم لها.
وتعيـش الحكومـة أيضا تحت ضغـط االتحاد 
العام التونيس للشـغل الـذي يهدد، يف آخر بيان 
صدر باسـمه مسـاء الثالثـاء، بالتصعيد ضد 
للحكومـة، خاصـة  االقتصاديـة  السياسـات 
تلويـح وزير املالية عيل الكعـيل بالتخفيض يف 

الرواتب.
كمـا هاجـم بيـان االتحـاد ”اسـتمرار األزمة 
السياسـية واسـتفحالها وبلوغها حـّدا أصبح 
يهّدد كيان الدولة وأمن البالد ومصريها“، وهي 
ضغـوط يقـول مراقبون إنها خادمـة للرئيس 
قيـس سـعيد يف مواجهـة خصومـه، وخاصة 
الغنـويش باعتباره رئيسـا للحزب الـذي يقود 

الحكومة من خالل التحالف الربملاني.
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كلنا يعلم ان عراقنا العظيم والعالم اليوم يواجه ظرفا استثنائياً خطرياً 
تمثل يف تداعيات انتشـار جائحة كورونا، وأن أكثر الجهات الرسـمية 
العاملـة يف الخطوط األمامية ملواجهة فـريوس كورونا (كوفيد- ١٩) 
هي وزارة الصحة بكل مسـؤوليها وإداراتها ومنشـآتها ومنتسبيها، 
الذيـن يعملـون بصمت مـن وراء الكواليس كي  يعـرف الناس ما هو 
حجـم العمل املضني الـذي تقوم به الطواقم الصحيـة، دون خوف او 
كلل وهم يقدمـون التضحيات الكبرية لرعايـة اخوانهم املرىض، فهم 

يعملون كخلية نحل من اجل التخلص من الوباء .
الدكتور جاسـب لطيف  الحجامـي، املدير العام لصحـة بغداد الكرخ 
يعد احد ابطال الخطوط االمامية، من خالل عمله مديرا لصحة الكرخ  
ودوره املتمّيـز والواضـح والفعـال يف مواجهـة أزمة كورونـا، والذي 

انعكس بشكل واضح يف عدد اإلصابات بجانب صحة الكرخ. 
وال ننىس دوره الكبري يف مسـاعدة واعانة الفقراء وتوفري االحتياجات 
الطبية للمرىض واملحتاجني، فضال عن زياراته التفقدية للمستشفيات 
من اجل متابعة الوضع الصحي للمرىض، كذلك الننىس تعاونه املستمر 
مع االرسة الصحفية، فكل الشـكر والتقديـر ملا يبذل من جهود كبرية 
ترتقـي اىل االنسـانية.. بوركت لكم هـذه الجهود ونتمنـى مزيداً من 

االبداع والتقدم لخدمة للعراق والعراقيني.
وحتـى نحقق كل هذه األهداف النبيلة البـد أن يصل صوت وفعل هذا 
الرجـل إىل القـايص والداني للبعيد والقريب، ولـكل فئات املجتمع عىل 
مختلـف أطيافهم وتعـدد دياناتهم االثنيـة واملذهبيـة وأيدلوجياتهم 
السياسـية، ولكل امرأة وشيخ وطفل وشـاب، وهؤالء جميعا نريد أن 
يصلهـم صوتنا املعرب عن وجـود رجال تعمل عىل خلـق وعي وثقافة 
مجتمعية، وسـبيلنا إىل ذلك الكلمة الرشيفة املعربة بكل أشـكالها من 
خـالل نقل الحقيقة ومعانـاة ماليني العراقيني الذيـن يطلبون العون 
واملسـاعدة مـن دولتهم ومن أبناء جلدتهم، ونحـن نحاول أن نحرض 
الناس عىل عمل الخري من أجل دعم الفقراء ومعالجة املرىض وضحايا 

اإلرهاب، وفتح أبواب األمل والعمل لذوي االحتياجات الخاصة.
أيها السـيدات والسـادة بربكم أال يسـتحق هـذا الرجـل أن نقف إليه 
إجـالالً وإحرتامـًا، وأن نرفع له قبعاتنا كما تفعل الشـعوب يف البلدان 

املتقدمة.

بغداد/ الزوراء:
حـذرت وزارة الصحـة مـن ازديـاد حـاالت 
اإلصابـات والوفيـات بكورونـا بسـبب عدم 
االلتـزام بالتعليمات الوقائية. وفيما أشـارت 
إىل مسـألة ظهور سـالالت جديدة ومتحورة 
من الفريوس، كشـفت عن أن فئة الرياضيني 
غـري مشـمولة ضمـن الوجبـة األوىل للقـاح 

فريوس كورونا .
وقـال وزير الصحـة، حسـن التميمي، امس 
األربعـاء، يف مؤتمر صحايف تابعته «الزوراء»: 
إن ”اإلصابات بفريوس كورونا بدأت باالزدياد 
ووصلـت باألمس لنسـبة ٢٫٥٪“، محذرا من 
”اسـتمرار ازدياد حاالت اإلصابات والوفيات 
بكورونـا بسـبب عـدم االلتـزام بالتعليمات 

الوقائية».
وأضاف التميمي أنه ”وجهنا باتخاذ اإلجراءات 
بحـق املؤسسـات الرتبويـة والتعليميـة غري 
امللتزمـة بالـدوام“، مؤكدا أن ”إعـادة العمل 

بحظر التجوال يعتمد عىل املوقف الوبائي“. 
وزارة  يف  العالقـات  مديـرة  كشـفت  بينمـا 
الصحة، عضو الفريق االعالمي الطبي الساند 
للـوزارة، الدكتـورة ربـى فالح حسـن، امس 
االربعاء، عن إجراءات وقائية اتخذتها الوزارة 
للحـد مـن زيـادة عـدد اإلصابـات بفريوس 
كورونا املستجد يف عموم العراق، فيما أشارت 
إىل مسـألة ظهور سـالالت جديدة ومتحورة 

من الفريوس.
وقالـت فـالح حسـن يف حديث صحفـي: إن 
«الزيـادة الطفيفة يف معـدل إصابات كورونا 
خـالل األسـبوعني األخرييـن سـببها تهاون 
الوقائيـة  االجـراءات  بتطبيـق  املواطنـني 
املفروضـة من وزارة الصحة»، مشـرية إىل أن 
«الوزارة غري قادرة عىل تقليل نسب اإلصابات 

ما لم يلتزم املواطنون باإلجراءات الوقائية».
وأوضحت أن «الصحة اتخـذت عدة اجراءات 
وقائيـة تمثلت بزيـادة القدرة التشـخصية، 
وزيادة عدد االرسة، وتوفري معامل االوكسجني، 

وإنشاء مستشفيات ميدانية خاصة بكورنا، 
وتوفري اجهزة تنفس اصطناعي، وزيادة عدد 
املختربات واستحداثها لتشخيص الفايروس، 
العالجيـة  الربوتوكـوالت  اتبـاع  اىل  اضافـة 
املستحدثة واملتبعة عاملياً يف معالجة املصابني، 
وتوفري جميع املسـتلزمات الطبية والعالجية 

وباملجان للحد من عدد االصابات».
وعن ظهور السـاللة الجديدة، أشـارت إىل أن 
«العراق لم يسـجل أي إصابة بهذه السالالت 
التـزام  «رضورة  عـىل  مشـددة  املتطـورة»، 
املواطنـني باإلجـراءات الوقائيـة مـن لبـس 

الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد االجتماعي، 
وعدم التجمهـر يف االماكن املغلقـة وااللتزام 
بقـرارات اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة، 

للخالص من الوباء».
من جانب متصل، كشـف املتحدث الرسـمي 
باسـم وزارة الصحـة، سـيف البـدر، امـس 
األربعاء، عن أن فئة الرياضيني غري مشـمولة 

ضمن الوجبة األوىل للقاح فريوس كورونا .
وقـال البـدر، بحسـب اإلعـالم الحكومي: إن 
«الفئات التي ُحددت من قبل منظمة الصحة 
العاملية لتلقي اللقاح الخاص بفريوس كورونا 
يف الوقت الحايل هم األشـخاص فوق سـن الـ 
٥٠ عاماً ومنتسـبو األجهـزة األمنية ووزارة 
الصحـة، فضـال عـن اإلعالميـني واملصابني 

بأمراض مزمنة».
ولفـت إىل أن «الرياضيني لم يتم إدراجهم من 
قبـل الصحة العاملية ضمن الفئات املشـمولة 
يف الوجبـة األوىل عىل أمل أن يتـم إدراجهم يف 

الوجبات الالحقة».
وبـني البدر أن «وزارة الصحـة اعتمدت ثالثة 
فايـزر،  وهـي  كورونـا  لفـريوس  لقاحـات 
وأسـرتازينيكا، وسينو فارم الصيني»، مؤكداً 
أن «الوجبـة األوىل مـن لقـاح سـينو فـارم 
وأسرتازينيكا ستصل نهاية الشهر الحايل ليتم 
توزيعهـا حسـب توجيهات الصحـة العاملية 

ووزارة الصحة».

بغداد/ الزوراء:

التقـت وزيـرة الهجـرة واملهجريـن، 

ايفـان فائق جابـرو، امـس االربعاء، 

مجموعـة مـن الناجيـات األيزيديات 

العاصمـة بغـداد،  الـوزارة يف  بمقـر 

وبحثت خالل اللقاء أبرز املشاكل التي 

تواجههم وسبل معالجتها.

وقالـت جابـرو، خـالل اللقـاء الـذي 

حـرضه مديـر عـام الدائـرة اإلدارية 

واملاليـة نظام عـيل كاكا واملستشـار 

بهـاء قيس: إن «كـوادر الوزارة تعمل 

عىل قدم وسـاق لتذليـل كل املصاعب 

التـي تواجـه األيزيديني يف العـودة إىل 

حياتهم الطبيعية، والنساء منهم عىل 

وجـه الخصـوص، ملا تعرضـن له من 

ظلـم كبري».وأضافـت أن «ما تعرض 

له األيزيديون من حيف واضطهاد من 

قبل تنظيـم داعش اإلرهابـي، مقابل 

صمودهم وتحمـل كل ما عصف بهم 

هو محل تقديـر»، مؤكدة أن «الوزارة 

مسـتمرة بالتوازي مـع كل الوزارات 

والجهـات ذات العالقـة بتقديم كل ما 

يساهم يف حل مشاكلهم».

وأشـادت «بمدى تحمل وصرب النساء 

اإليزيديات»، مشـددة يف الوقت نفسه 

عـىل رضورة «تقديم كل سـبل الدعم 

املـيض قدمـا نحـو  السـتمرارهن يف 

حيـاة أفضـل، والتخلص مـن تبعات 

كل ما تعرضن لـه، وعدم التوقف عند 

املايض.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس االربعاء، شمول ١١ 
قضاًء األكثر هشاشـة يف مختلف املحافظات 
بالتغذية املدرسية، مبيناً أن موعد االمتحانات 
مرهون بقرارات خلية األزمة، مؤكدة استعداد 

جميع املدارس لخوض االمتحانات.
وقـال مدير عـام الشـؤون اإلداريـة واملالية 
والقانونيـة يف وزارة الرتبيـة، محمـد فاضل 
املوسـوي: إن «جميع قـرارات وزارة الرتبية، 
ومنها تحديد موعد امتحانات نصف السـنة، 
مرهونـة بقرارات خلية االزمـة، وبالتايل فإن 
التوقيـت الجديـد سيشـمل جميـع مدارس 

العراق ما عدا إقليم كردستان».
وأضـاف أن «كوادرنـا االداريـة والتعليميـة 
والتدريسية يف جميع انحاء العراق، مستعدة 
«موعـد  أن  مبينـاً  االمتحانـات»،  لخـوض 
امتحانات االبتدائية يوم ٢/٦ ، اما املتوسطة 
والثانوية فسـيكون يف يـوم ٢٠ /٢ ، أي لكل 

مرحلة هناك توقيت معني». 
ويف سـياق منفصـل، أوضـح أنـه «بحسـب 
واملسـح  التخطيـط  وزارة  مـع  التنسـيق 
املجتمعـي ومعوزات الصحة، تـم اختيار ١١ 
قضـاًء وهي األكثر هشاشـة، مـا دون خط 
الفقـر، هـي يف نينـوى/ تلعفـر، ويف صالح 

الديـن/ الضلوعيـة، ويف دياىل/ بلـد روز، ويف 
كركوك/ قضـاء داقوق، ويف واسـط/ قضاء 
النعمانيـة، ويف االنبـار /قضـاء عانـة، ويف 
السماوة/ قضاء الخرض، ويف ذي قار /قضاء 
الجبايـش، ويف البرصة/ قضاء شـط العرب، 
ويف الديوانيـة/ قضاء الحمزة، ويف ميسـان/ 

قضاء قلعة صالح».
وأشـار إىل أن «هذا املرشوع يعد من املشاريع 

التي تسهم يف النهوض بواقع التعليم، بوصف 
أن الجانب الصحي والغذائي مهم جدا».

وأكـد أن «العمل بقرار التغذية املدرسـية بدأ 
من قبل اللجنة العليا يف وزارة الرتبية، بدرجة 
وكيـل وزيـر، ومـدراء عامـني، أي مدير عام 
املالية، ومديـر عام الرتبيـة الرياضية، حيث 
أن التغذية املدرسية هو ضمن نشاط الرتبية 

العامة للرتبية الرياضية».

بغداد/ الزوراء:
ذت هيئة النزاهـة االتحاديَّة أوامر القبض  نفَّ
والتحـرّي الصادرة بحق عدٍد من املسـؤولني 
فني يف رشكة توزيع املُنتجات النفطيَّة  واملُوظَّ
يف محافظة واسط؛ وذلك عىل خلفيَّة شبهات 
اختـالس كمياٍت كبـريٍة من مـواّد زيت الغاز 
نـت الهيئة من  والبانزيـن والنفط. فيما تمكَّ
ضبـط مديـٍر عاٍم إلحـدى الـرشكات التابعة 
لوزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديَّات ُمتلبِّسـًا 

بجريمة الرشوة.
وذكـرت دائرة التحقيقـات يف الهيئة، يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان ”عمليَّة تنفيذ 
ت  أوامـر القبض الصـادرة عن القضـاء وتمَّ
بـإرشاف جهات إنفـاذ القانـون باملُحافظة، 
ن مالكات مكتـب تحقيق الهيئة  أفادت بتمكُّ
باملُحافظة مـن تنفيذ أوامر القبض والتحرّي 
فـاً يف  الصـادرة بحـّق (١٣) مسـؤوالً وُموظَّ
رشكة توزيع املُنتجات النفطيَّة يف املحافظة.|
“ أوامـر القبض والتحرّي  وتابعـت الدائرة إنَّ
الصـادرة جـاءت اسـتناداً إىل أحـكام املـادة 
(٣١٦) مـن قانون العقوبـات العراقي؛ وذلك 
عـىل خلفيَّـة الدعـوى التي تتعلـق باختالس 
و  الغـاز،  زيـت  مـن  لـرت  ألـف   (٣٦١٦٣٠)
(٩٩٧٥٠) لرتا من البنزيـن، و (٧٣٩٤٨) ألف 

لرت من النفط».
وكشـفت عـن أن “ أوامـر القبـض التـي تم 
يف  وموظفـني  مسـؤولني  شـملت  تنفيذهـا 
الرشكة، من بينهم مديرون وعدد من مديري 
األقسام والشـعب ورؤسـاء اللجان الحاليني 
والسـابقني وعـدد آخـر من املوظفـني، إذ تم 
تسـيريهم إىل السيد قايض التحقيق املختص؛ 

الذي قـرَّر تكفيلهـم بكفالٍة ماليَّـٍة مقدارها 
(٢٥) مليون دينار لكل واحد منهم».

وكانـت الهيئـة قـد أعلنـت، مطلـع الشـهر 
الجـاري، تمكنها مـن ضبط (٥) مسـؤولني 
يف رشكـة توزيع املنتجـات النفطيَّة بكركوك؛ 

لتسبُّبهم بهدر (٢٫٥) ملياري دينار.
نـت هيئـة النزاهة  مـن جانـب متصـل، تمكَّ
االتحاديَّـة مـن ضبـط مديـٍر عـاٍم إلحـدى 
الرشكات التابعـة لوزارة اإلعمار واإلسـكان 

والبلديَّات ُمتلبِّساً بجريمة الرشوة.
وأفـادت دائـرة التحقيقـات يف النزاهـة، ويف 
معـرض حديثها عـن تفاصيـل العمليَّة التي 
ـرٍة قضائيٍَّة، بـأنَّ فريق  ـَذت بموجب ُمذكَّ ُنفِّ
يه  عمـٍل من مديريَّـة تحقيق بغداد، بعـد تلقِّ
معلومـاٍت عـن محاولـة ُمسـاومٍة وابتزاٍز، 
ن من ضبط املدير العام  إلحدى الرشكات   تمكَّ

التابعة لـوزارة اإلعمار واإلسـكان والبلديات 
بالجرم املشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة .

وبينت: أنَّ املُتَّهم تسلَّم مبلغاً مالياً مقداره ١٥ 
مليون ديناٍر مقابل رصف املُستحقات البالغة 
٧٥ مليـون ديناٍر، ُمشـريًة إىل تنظيم محرض 
ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّـة، وعرضه رفقة املُتَّهم 
واملُربزات الجرميَّة عىل قايض محكمة تحقيق 
ـة بالنظر يف قضايا النزاهة؛  الرصافة املُختصَّ
الّتخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة، استناداً 

إىل أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.
وكانت هيـأة النزاهة قد أعلنت، يف السـادس 
والعرشين مـن كانون الثانـي املايض، ضبط 
مسـؤولني بمحافظة بغداد ُمتلبِّسـني بتهمة 
ات  تلّقي رىش وابتزاٍز؛ مقابل رصف ُمسـتحقَّ
رشكٍة لنصب الكامريات تصل مبالغها إىل ٢٠ 

مليار ديناٍر.
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بغداد/ الزوراء:
افاد قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة 
االنبـار، عماد الدليمـي، امس االربعاء، 
بأن القوات االمنية اقامت سـاترا امنيا 
يف منطقـة لـم تدخلها القـوات االمنية 

منذ اعالن النرص عىل ارهابي داعش .
وقال الدليمي يف ترصيح صحفي: ان “ 
قوات امنية من الفرقة السابعة للجيش 
مسـنودة بقوات من الحشـد الشـعبي 
والعشـائري دخلت منطقة نـادرة ٢٥ 
كم شـمال قضاء الرطبة غربي االنبار، 
يف خطـوة لحمايـة هـذه املنطقة التي 
لـم تدخلها القـوات االمنيـة بصنوفها 

املختلفة منذ اكثر من ٧ اعوام ”.
واضـاف ان“ القـوات االمنيـة اقامـت 

وللمرة االول بإنشاء ساتر امني لتأمني 
املنطقة بالكامـل للحيلولة دون وقوع 
اي خـرق امنـي»، مبينـا ان“ انتشـار 
القوات االمنية سـوف يساهم يف تأمني 
املناطـق املحيطة بمركز القضاء ضمن 
خطـة القيـادات االمنيـة نـرش قـوات 
امنية يف كل املناطق املحررة ملنع حاالت 

التسلل والخروقات االمنية ”.
يشـار اىل ان عددا من القيادات االمنية 
ومسـؤولني يف حكومة االنبـار املحلية 
اقـرت، يف وقت سـابق، وجود مجاميع 
صغرية من ارهابيـي داعش يف املناطق 
ارسـال  يتطلـب  ممـا  الصحراويـة 
نـرش قوات امنيـة اضافيـة يف املناطق 

الغربية.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت الرشطة االتحادية، امـس االربعاء، القبض عىل أحد االٔهـداف االٕرهابية املُنتمية 
لعصابات داعش االٕرهابية املكنى (ابو خليل) الذي عمل ضمن مفارز ما يسمى (قاطع 

الجنوب).
وذكر اعالم الرشطة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «قطعات الرشطة االتحادية 
باالشـرتاك مع الجهد االسـتخباري نفـذت عملية نوعية يف منطقـة (كويريش) جنوب 

بغداد تمكنت خاللها من القبض عىل مطلوب وفق املادة ٤ ارهاب».
واشـار البيان اىل ان «العملية أسـفرت عن القبض عىل أحد االٔهـداف االٕرهابية املُنتمية 
لعصابات داعش االٕرهابية املكنى (ابو خليل) الذي عمل ضمن مفارز ما يسمى (قاطع 

الجنوب) واملطلوب قضأييا وفق املادة  ٤ إرهاب». 
وأضاف أنه «تم تسليمه اصولياً اىل الجهات املختصة لغرض إكمال االٕجراءات القانونية 

بحقه».

 بغداد/ الزوراء:
أعلنـت دائرة اإلصـالح العراقيـة التابعة لوزارة 
العدل عن إطالق رساح (٣٨٧) نزيال خالل شهر 

كانون الثاني املايض لعام ٢٠٢١.
وقـال بيان صادر عن الـوزارة، تلقت «الزوراء» 
نسخة منه: إن «دائرة اإلصالح العراقية اتخذت 
كل التدابري واإلجراءات التي من شـأنها ترسيع 
وتـرية حركـة التسـفري وتأمـني النـزالء أمـام 

املحاكم».
وأضـاف البيـان إن «مـالكات الدائـرة كل مـن 
القانونيـة  واللجـان  النـزالء  ونقـل  التسـفري 
واآلليـات والحراسـات والطوارئ تعمل بشـكل 
يومي ولسـاعات تعدت ساعات الدوام الرسمي 
بغيـة متابعـة القضايا والدعاوى مـع الجهات 
للترسيـع  العالقـة  ذات  والجهـات  القضائيـة 
بإجراءات إطـالق رساح النـزالء، وحرصا منها 

عىل إتمام العمل بالشكل األمثل».

بغداد/ الزوراء:

 اعلنت هيأة املنافذ الحدودية، امس االربعاء، 

ضبـط حاويـة تحتوي عـىل مادة (معسـل 

اركيلـة) يف منفـذ مينـاء أم قرص األوسـط 

مخالفـة للضوابـط والرشوط. مـن جهتها، 

أعلنـت الهيئـة العامة للجمـارك اتالف مواد 

متنوعة يف جمرك مطار بغداد الدويل.

وذكـر اعالم هيـأة املنافذ الحدوديـة يف بيان 

تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه «بعد ورود 

معلومـات مـن جهـاز املخابـرات الوطنـي 

العراقي تم عـىل إثرها ضبط حاوية تحتوي 

عـىل مادة (معسـل اركيلـة ) يف منفذ ميناء 

أم قرص األوسـط ،والتـي يمنع اسـتريادها 

ودخولها البالد».

واشـار البيـان اىل انـه «تـم تنظيـم محرض 

اصـويل باملضبوطـات لغرض عرضهـا أمام 

الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة».

من جهتها، أعلنت الهيئـة العامة للجمارك، 

امـس األربعاء، اتالف مواد متنوعة يف جمرك 

مطار بغداد الدويل.

وذكـرت الهيئـة، يف بيـان تلقت «الـزوراء» 

نسـخة منه: أنه «تم اتالف مـواد متنوعة يف 

جمـرك مطار بغـداد الدويل، كونهـا مخالفة 

للضوابط و التعليمات». وأضافت أن «عملية 

االتـالف تمـت مـن قبل لجنـة شـكلت لهذا 

الغرض».

بغداد/ الزوراء:
االسـتخبارات  مديريـة  اعلنـت 
العسكرية، امس األربعاء، ضبط 
اعتـدة ومعدات خـالل مداهمة 
وكر تابعة لتنظيـم «داعش» يف 
قضاء الرطبة بمحافظة االنبار.

وقالت املديريـة يف بيان حصلت 
«الـزوراء» عىل نسـخة منه: إنه 

«بناًء عىل معلومات استخبارية 
دقيقـة وبالتنسـيق مـع قسـم 
عمليـات  قيـادة  اسـتخبارات 
االنبـار، تمكنـت مفارز شـعبة 
يف  العسـكرية  االسـتخبارات 
واسـتخبارات  االوىل  الفرقـة 
لـواء  والثانـي  االول  الفوجـني 
املشـاة االول مـن مداهمة وكر 

للدواعش يف منطقة رأس الجلبة 
جنوب قضاء الرطبة». 

واضاف البيان انه «تم االستيالء 
عىل١٥٠ اطالقة سالح m، وعدد 
من العبوات املسـلكة مع هاتف 
داخـل حقيبـة، ٢ مـواد تفجري 
بخـاخ  و٦  يدويـة  رمانـة  و٢ 
الكرتونيـة، ٢  تنظيـف اجهـزة 

قاعد ة تثبيت احادية، ٢ رامات، 
اىل كابسـة هويـات  باإلضافـة 
وصاروخ قاذفة وادوات معيشة 

.»
وأشـارت املديرية إىل «تم تدمري 
الوكر واملواد باسـتثناء الرامات 
من قبـل الجهد الهنديس للفرقة 

االوىل».
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تنويه
الزوراء بعددها(٧٤٠١) نرشت جريدة 
بتاريـخ ٧ كانون الثانـي ٢٠٢١ إعالنا 
صادرا من محكمة األحوال الشخصية 
يف النارصية العـدد(٤٣٥١)، حيث ذكر 
االضبـاره(٤٣٥١/ش/٢٠١٩)  رقـم 
خطأ، والصحيح (٤٣٥١/ش/٢٠٢١).. 

لذا اقتىض التنويه.

أسواق
No: 7421   Thu   4     Feb    2021العدد:   7421    الخميس     4    شباط     2021

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة، امس األربعاء، 
تسلم الكميات املسوقة من املجارش 
األهليـة بعـد التعاقد معهـا إلنتاج 

مادة الرز العنرب العراقي.
تلقـت  بيـان  يف  الـوزارة،  وذكـرت 
”الزوراء“ نسـخة منه: أن ”سـايلو 
الشـامية يف محافظة النجف التابع 
للرشكـة العامـة لتجـارة الحبـوب 
اسـتقبل اربـع شـاحنات محملـة 
بالرز املحيل الذي تم تصنيعه يف احد 

املجارش االهلية ”.
وأضافـت أن ”املتوقـع خـالل االيام 
املقبلة تسلم كميات جديدة من مادة 
الرز العنـرب العراقي لعـدد كبري من 
املجـارش االهلية وتوزيعها كخطوة 
اوىل يف محافظة الديوانية ثم التوسع 

يف جميع محافظات البالد“.
يف  الـرز  أن ”مخـازن  اىل  وأشـارت 
الشامية اسـتقبلت اول كميات الرز 

املحـيل املنتـج من الشـلب املسـوق 
ملخازن الرشكة هذا العام“.

وتابعـت ان ”املجارش الحكومية يف 
ميسـان والنجف قد انتجت كميات 
اخرى من مـادة رز العنـرب يف إطار 
حملـة الـوزارة توزيـع الـرز عـىل 

املواطنني خالل هذا الشهر“.
وأكـدت الـوزارة أن “ اللجان الفنية 
تواصـل املتابعـة امليدانية للكشـف 
عن املجـارش االهليـة التي تقدمت 
بالطلبات للتعاقد عـىل تصنيع الرز 

لهذا العام“.
وكان وزيـر التجـارة، الدكتور عالء 
الجبـوري، قـد وجه باسـتنفار كل 
االمكانـات إلنجـاح عملية اسـتالم 
وتوزيعـه  املجـارش،  مـن  الـرز 
بشـكل مبـارش بـني املواطنـني من 
خـالل وجبـة جديدة تشـمل جميع 
محافظـات البالد تبـدأ باملحافظات 

الشلبية املنتجة.

@“äbóæa@áˆaÏœ@Újè„@ b–mäa@lbjéc@|öÎc

ÊbnéÜã◊@¡–„@Âfl@pbÓ‡◊@c@bË‡‹èm@‚á«@pá◊c

@›ÌÏ∏@—„dnèÌ@Ôfl˝é�a@ÂÌãË‰€a
Úœb◊@…Ìäbìæa

@ Îãìfl@5◊c@â–‰m@ÚÓ‰Óè®a@Újn»€a
á‹j€a@¿@Ô«b‰ñ

@¿@ÚÓæb«@pb◊ãí@k�‘nèm@äbj„˛a
¡–‰€a@ãÌãÿmÎ@o‰8�a@Ú«b‰ñ

ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé@p¸Îaám@ b–mäa

µ‹†b»‹€@Ò7Ãó€a@…Ìäbìæa@üÎã”@|‰fl@ÜÎb»Ì@áÓíã€a

Ú‹‡»€a@Üaçfl@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@86@Âfl@ãr◊c@…Ói

@·‹ènm@Òäbvn€a@NNµ‰†aÏæa@µi@È»ÌåÏn€
Ô”aã»€a@5‰»€a@Âfl@Ú”Ïèæa@pbÓ‡ÿ€a

بغداد/ الزوراء:
أكد البنـك املركـزي العراقـي، امس 
القـروض  منـح  آليـة  أن  االربعـاء، 

للمشاريع تتم عرب لجنة حكومية.
وقـال مديـر عـام دائـرة املحاسـبة 
يف البنـك املركزي، احسـان شـمران 
اليارسي، بحسـب الوكالة الرسمية: 
األمـني  يرأسـها  لجنـة  ”هنـاك  إن 
العـام ملجلس الـوزراء ولجنة فرعية 
يرأسـها رئيس هيأة املستشـارين يف 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، تدرس 
املعامالت أو قضايا الرصف التي تأتي 
مـن املصـارف االختصاصية بشـأن 
مبـادرة قـرض خمسـة تريليونـات 
دينار، باإلضافـة اىل ان اللجان تنظر 

بمدى اسرتاتيجية هذه املشاريع“.
وأضاف اليارسي أن“ تفعيل املشاريع 
بمبلـغ  يرتبـط  ال  االسـرتاتيجية 
القرض، وقد يكون القرض متوسطاً 
او صغـرياً يـؤدي اىل تفعيـل أو خلق 
مرشوع اسرتاتيجي بموجب املعايري 
املوضوعـة للمفهـوم االسـرتاتيجي 
بتشـغيل أكـرب عـدد مـن العاملـني 

واستخدام مواد اولية محلية“.
”قـروض  أن  إىل  اليـارسي  وأشـار 

املشاريع يفضل أن تكون ذات أولوية 
تخلـق وتعـزز االسـتثمار وتضيـف 
قيمـة لالقتصاد الوطني وتسـهم يف 
تشـغيل العاملـني، حيـث ال مربر يف 
منافسة صناعات محلية ال تسهم يف 

رفع قيمة االقتصاد الوطني ”.
وأوضـح أن ”منح القروض ال يرتبط 
بنافذة املرصف، فهناك بعض املصارف 
تدخل بموضوع االقرتاض ويف تعزيز 
التنمية يف مواردها الخاصة“. مؤكدا 

ان ”املوارد التنموية هي االموال التي 
خصصهـا البنـك املركـزي من خالل 
املبـادرة التـي اطلقها سـوى كانت 
مبادرة 5 تريليونات دينار التي تمنح 
املرصف  االختصاصيـة،  للمصـارف 

الصناعي والزراعي او قطاع االسكان 
العقاري وصندوق االسكان“.

وتابـع اليـارسي ان ”هنـاك مبادرة 
ترليون واحـد دينار تمنح للمصارف 
الخاصة وايضا املشـاريع املتوسطة 
والصغـرية، حيـث تـم تفعيـل هـذا 
القروض مـن خالل هذا املبـادرة او 
النافذة التي تشـمل مبالـغ تصل اىل 

مليار دينار“.
واضـاف ان ”ارتفـاع نسـبة فوائـد 
قروض املصـارف يرتبـط بمواردها 
الخاصـة ومخاطـر عـدم التسـديد، 
حيث تكون نسـبة الفوائد املمنوحة 
عىل القروض التي تمنحها املصارف 
من مواردها للمواطنني عالية بنسبة 

تصل إىل %6 أو %8 أو 10%“. 
مبينـاً أن“ مـوارد املبـادرة التـي تم 
أصبحـت   2021 مطلـع  تفعيلهـا 
فوائدهـا قليلة او معدومة بالنسـبة 
للقطـاع االسـكان، باإلضافـة إىل ان 
نسبة القطاع الصناعي تصل بحدود 
القـروض  بـني  الفـرق  وهـذا   ،2%
التي تمنحها املصـارف من مواردها 
او التـي تمنحهـا من مبـاردة البنك 

املركزي“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت رشكة تسـويق النفط الوطنية 
”سـومو“ عن اسـباب تقليـص العراق 
امدادات النفـط الخام لعام 2021، فيما 
اكدت عدم تسـلمها أي كميات من نفط 

اقليم كردستان.
وقال مديـر عام الرشكة، عالء اليارسي، 
يف ترصيح صحفـي: إن“ العـراق مازال 
محتفظـا باملركـز االول بـني مصـدري 
النفـط الخام للهنـد وللعـام الرابع عىل 

التوايل“.
واضاف ان “االلية املعتمدة يف تخصيص 
كميات النفط الخام اىل الرشكات العاملية 
املشـرتية للنفـط الخام العراقـي تكون 
وفقا للكميـات املتاحـة للتصدير والتي 
يتـم اعـالم الرشكة بهـا من قبـل وزارة 

النفط“.
واشار اىل ان“ هذه الكميات تكون متغرية 
سنوياً طبقاً ملجموعة من العوامل الفنية 
واللوجستية وبما ينسـجم مع مقررات 
منظمة اوبـك بخصوص حصـة العراق 
من االنتـاج العاملي، ووفق اسـرتاتيجية 
اسـتهداف  يف  النفـط  تسـويق  رشكـة 
االسـواق العاملية وبمـا يضمن حصص 

سوقية جيدة يف االسواق الواعدة منها“.
واوضـح أنـه “وفقا لخطـة اإلنتاج لهذا 
العـام واملبنية عىل اسـاس قـرار االوبك 
والـدول املؤتلفة معها لتخفيض االنتاج، 
فقد تـم تخفيـض الكميـات املخصصة 
لجميع الرشكات العاملية وليس لرشكات 

التكريـر الهندية فقط وبنسـب مختلفة 
وبحسب االهداف املرسومة لكل سوق“، 
منوها ”بأن نسـبة التخفيض للرشكات 
الهندية كانت اقل من مثيالتها للرشكات 

العاملية االخرى“.
ولفـت اىل ان “هـذا االجراء تـم تطبيقه 

من قبـل كل الدول املصدرة للنفط الخام 
يف املنطقة عىل جميـع الرشكات العاملية 

املتعاقدة يف هذا املجال“.
وبشـأن تسـليم عائـدات نفـط االقليم 
اىل بغـداد، قال اليـارسي: ”إن الحكومة 
املركزية متمثلة برشكة تسـويق النفط 

لـم تتسـلم أي كميـات مـن نفـط خام 
االقليـم“، مبينـا ان “موضـوع تسـليم 
العائدات املالية الناتجة عن عمليات بيع 
تلـك النفوط هـو من اختصـاص وزارة 
املاليـة العراقية ووفقـا لقوانني املوازنة 
الخصـوص،  بهـذا  النافـذة  االتحاديـة 
وال يقـع ضمن اختصـاص عمل رشكة 

تسويق النفط“.
وحـول سـعر بيـع نفـط االقليـم، بـنّي 
اليارسي  انه “حسب املعلومات املتوفرة 
فـإن سـعر برميـل نفـط خـام كركوك 
املصدر مـن قبل الحكومـة املركزية هو 
اعىل من سـعر البيع الـذي يتم تحقيقه 

من قبل اقليم كردستان”.
مؤكدا ان“ سـعر بيـع نفط خام كركوك 
من قبل رشكة تسـويق النفط مبني عىل 
آليات للتسعري وفق اسس عاملية تعكس 
اساسـيات السـوق النفطيـة كالعرض 
والطلـب العاملي عىل النفـط الخام وبما 
يحقـق افضل سـعر ممكـن لنفط خام 
كركـوك الـذي يوفر بـدوره اعـىل عوائد 
ماليـة للبلد“. وتابـع: “لم تتوفـر لدينا 
تفاصيل املعدالت املسـتخدمة يف تسعري 

النفط الخام املصدر من قبل االقليم“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزارة التخطيـط قـرب إنجـاز مبنى خاص 

بالجهـاز املركـزي للتقييس والسـيطرة النوعية يف 

محافظة البرصة، فيما أشـار اىل اتخـاذ حزمة من 

االجراءات الخاصة لدعم املنتج املحيل.

وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيـط، عبد الزهرة 

الهنـداوي، بحسـب الوكالة الرسـمية: إن ”الوزارة 

تـويل اهتماما كبرياُ لدور الجهـاز املركزي للتقييس 

والسـيطرة النوعيـة وسـيتم انجاز املبنـى الخاص 

بالجهـاز يف البـرصة خـالل الفـرتة املقبلـة لكثرة 

منافذهـا الربية والبحرية اىل جانـب املطار“، مبيناً 

أن ”محافظ البرصة اسعد العيداني ابدى استعداده 

لتوفري جميع متطلبات الدعم من كوادر متخصصة 

والدعـم اللوجسـتي، باإلضافـة اىل قطـع االرايض 

إلقامة املختـربات عليها بهدف تعزيـز دور الجهاز 

املركزي وتمكينه من اداء مهامه يف املحافظة“.

وأضاف أن ”الجهاز مسـتمر بعمله املتضمن عملية 

فحـص املنتـج قبـل التوريـد مـن البلد املنشـأ عن 

طريـق التعاقد مع مجموعة مـن الرشكات العاملية 

املتخصصـة يف هذا املجـال والفحص يشـمل كمية 

كبـرية من السـلع والبضائـع الداخلـة اىل العراق“. 

الفتاً اىل أن ”الفحص يشمل جميع البضائع والسلع 

املسـتوردة لصالـح القطاع الخاص ماعـدا االدوية 

واملنتجـات الزراعيـة فتتوىل مهام فحصهـا وزارتا 

الصحة والزراعة ”.

وأشـار الهنداوي اىل أن ”الجهـاز املركزي للتقييس 

والسيطرة النوعية مازال يقوم بعملية تسجيل براءة 

االخرتاع والنماذج التجارية بأعداد كبرية سـنوياً“. 

داعياً: ”مؤسسات الدولة سواء أكانت قطاعاً خاصاً 

أم حكوميـاً لإلفادة من براءات االخرتاع املوجودة يف 

الجهـاز وهي بـراءات متميزة يف كثـري من املجاالت 

والكثـري منها قابـل لالسـتثمار والتطبيق يف ارض 

الواقع وبالنتيجة تطبيقها او اسـتثمارها سـيغري 

من الواقع التنموي يف العراق“ .

وتابـع أن ”الجهـاز ايضا مسـتمر يف عملية فحص 

املصوغـات الذهبيـة والفضية وايضـا متابعة عمل 

الصاغـة ومنـح االجـازات الخاصة بهـذا املجال يف 

عموم العراق، وباإلضافـة اىل املهام االخرى للجهاز 

وهـي فحص ومتابعة املنتجـات املحلية ليس فقط 

املسـتوردة من خـالل النماذج التي تـرد اىل الجهاز 

التي يتم فحصها من خالل املختربات املوجودة“.

ولفـت الهنداوي اىل أن ” توجهات وسياسـة الدولة 

نحو حماية املنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية 

مـن خـالل اتخـاذ حزمـة مـن االجـراءات خاصة 

بالفحـص واملتابعة ومطابقة املواصفات مثال فيما 

يتعلق  بالسـمنت فاملواصفة املعمـول بها اآلن هي 

مواصفات متطورة وتحدَّث كل ثالث سنوات بعد ما 

كانت كل خمس سنوات، وهي مطابقة للمواصفات 

االوروبيـة بصناعة عراقية متميـزة وايضا بنوعية 

وكمية تكفي لسد حاجة املستهلك يف العراق“.

…Ìäbìæa@üÎã”@|‰fl@ÚÓ€e@Â«@—ìÿÌ@ç◊ãæa@Ÿ‰j€a
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن مـرصف النهرين االسـالمي (مـرصف حكومـي)، امس االربعـاء، عن 
اسـتئناف منـح التمويالت وفـق الصيغ ”االسـالمية“ ملختلـف املرابحات بعد 

توقفها ألمور حسابية وتنظيمية.
وقال معاون مدير املرصف، عماد رسن حسن، يف حديث صحفي: ان ”املرصف 
وجـه فروعه كافة، يوم الثالثاء، باسـتئناف ترويـج معامالت منح التمويالت 
للمواطنني واملوظفني بجميع انواعها“، مبينا ان ”القروض والسـلف شـملت 
تمويالت رشاء العقار بالنسـبة للموظفني املوطنني وبواقع 150 مليون دينار 
ورشاء السيارات بواقع 40 مليون دينار وتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة 
بواقع 20 مليون دينار، وتمويل العالج بواقع 10 ماليني دينار وتمويل التعليم 
بواقـع 10 ماليني دينار والـزواج بواقع 10 ماليني دينار ورشاء السـلع بواقع 

20 مليون دينار“.
واضاف ان ”منح القروض ال يشرتط منحها ان يكون من املوطنني حساباتهم 
يف املرصف كتمويالت رشاء السـلع والتعليم والعالج، يف حني يشرتط تمويالت 
رشاء العقـار من املوطنة رواتبهـم يف املرصف“، الفتا اىل ان ”جميع التمويالت 

تمنح وفق الصيغ االسالمية“.
وتأسـس مـرصف النهريـن االسـالمي يف 17/12/2012 ، وهـو اول مرصف 
حكومي اسـالمي، وبارش خـالل عام 2018 بمنح قروض وسـلف للمواطنني 

واملوظفني وفق آليات وضوابط معينة.

بغداد/ الزوراء:
تنفـذ املـالكات املختصـة يف العتبـة 
الحسـينية املقدسـة مرشوعـا يعـد 
االكـرب واالول مـن نوعـه يف البـالد، 
إلنشاء مدينة صناعية متكاملة بدأت 
بخمسـة مشاريع مهمة للوصول اىل 

شعار «صنع يف العراق».
وقـال مدير اعالم العتبة، عيل شـرب، 
يف بيـان اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: 
وضمـن  الحسـينية  ”العتبـة  ان 
املنتـج  لدعـم  الوطنيـة  توجهاتهـا 
الوطنـي من خالل مشـاريع واعدة، 
سواء االستثمارية او الخدمية منها، 
تبنت انشـاء مدينـة صناعية كربى 
بمحافظة كربالء املقدسـة سـتضم 
معامـل  خمسـة  االوىل  بمرحلتهـا 
السـوق  سـرتفد  مهمـة  صناعيـة 
املحلية بحاجتها من املنتجات فائقة 

الجودة“.
وأضاف شـرب أن ”املعامل الخمسـة 
إلنتـاج  االول  منهـا،  اثنـان  انجـز 
الثالجـات ونفـذ عىل مسـاحة تصل 
اىل ثمانيـة آالف و350 مـرتا مربعا، 
والثاني للكايش عىل مساحة ثمانية 
االف مرت مربع وستبلغ انتاجيته 500 
م2 يف السـاعة وهـو يف طـور العمل 
”املعامـل  ان  مضيفـا  التجريبـي“. 
الثالثـة االخـرى مـن بينهـا: معمل 
لصناعة االثاث واالبواب والديكورات 
الخشبية وينفذ عىل مساحة خمسة 

آالف و700 مرت مربع“.
يذكـر أن املدينـة الصناعيـة الكربى 
محافظـة  يف  بهـا  العمـل  الجـاري 
كربالء، تصل مساحتها اىل 500 دونم 
وسـتضم مختلف انـواع الصناعات 

والقطاعات املهمة.  

بغداد/ الزوراء:
اعلن مدير هيئة اسـتثمار محافظة 
االنبار، مهـدي صالح النومان، امس 
رشكات  اسـتقطاب  عـن  االربعـاء، 
اسـتثمارية عامليـة للعمـل يف مـدن 
االنبار يف خطوة هي االوىل من نوعها 
منـذ تحريـر املحافظة مـن إرهابيي 

داعش .
وقـال النومـان يف ترصيـح صحفي: 
ان “ هيئـة اسـتثمار االنبـار منحت 
مـن  لعـدد  اسـتثمارية  اجـازات 
العاملية املختصة  الرشكات االوربيـة 
يف مجـال صناعة االسـمنت وتكرير 
النفـط التي ابدت اسـتعدادها للعمل 
يف املحافظة بعد اطالعها عىل الفرص 

االستثمارية ”.
وعـىل   2020 عـام  ان“  واضـاف 
الرغـم مـن جائحـة كورونـا، إال ان 
هيئـة االسـتثمار يف االنبـار تمكنت 
وبالتنسـيق مـع الحكومـة املحليـة 

والقيـادات االمنيـة من اسـتقطاب 
رؤوس امـوال مـن تركيـا واالمارات 
ومحافظـات العراق االخـرى إلقامة 
مشـاريع اسـتثمارية يف املحافظة“، 
مبينا ان“ مـدن االنبار مهيأة لدخول 
الرشكات املحليـة واالجنبية نظرا ملا 
تتمتـع به مـن اسـتقرار امني كبري 
يؤهلها لنجاح املشاريع االستثمارية 
العامليـة، بعد ان ابدت حكومة االنبار 
املحلية والقيادات االمنية استعدادها 
االزمـة  االمنيـة  الحمايـة  لتوفـري 
للـرشكات االسـتثمارية التـي تروم 
العمـل يف كل املواقع التي تم عرضها 

الستثمار ”.
يشـار اىل حكومـة االنبـار املحليـة، 
وبحضور مدير صندوق اعادة اعمار 
العانـي،  محمـد  املحـررة  املناطـق 
افتتحت قبل ايام بناية هيئة استثمار 
االنبار للمـرة االوىل منذ تحريرها من 

إرهابيي داعش .

بغداد/ الزوراء:
اغلـق مؤرش االسـعار يف سـوق العراق 
لـألوراق املالية، امـس االربعاء، مرتفعا 

بنسبة (0.77%).
لسـوق  التـداول  مـؤرشات  وجـاءت 
امـس  ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
كمـا يـيل: بلـغ عـدد االسـهم املتداولة 
(1.232.695.273) سهما، بينما بلغت 
 (1.234.878.938) االسـهم  قيمـة 

دينارا. 
واغلق مؤرش االسعارISX 60  يف جلسة 
امـس عـىل (494.03) نقطـة مرتفعا 
بنسبة (%0.77) عن اغالقه يف الجلسة 

السابقة البالغ (490.26) نقطة.
وتم تداول اسـهم (29) رشكة من اصل 
(104) رشكة مدرجة يف السوق، واصبح 
عدد الـرشكات املوقوفة بقرار من هيئة 
االوراق املالية لعـدم التزامها بتعليمات 

االفصاح املايل (22) رشكة.
مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 
املسـتثمرين غـري العراقيني يف السـوق 
(177) مليون سهم بقيمة بلغت (137) 
مليـون دينـار من خـالل تنفيـذ (65) 

صفقة عىل اسهم 3 رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعـة مـن 
املسـتثمرين غـري العراقيني يف السـوق 

(49) مليون سـهم بقيمـة بلغت (36) 
مليـون دينـار من خـالل تنفيـذ (30) 

صفقة عىل اسهم 4 رشكات.
يذكر ان سـوق العـراق لـألوراق املالية 
قد اسـتخدم انظمة التداول االلكرتوني 
وااليداع املركزي منذ عام 2009، ويسعى 
إلطـالق نظـام التـداول عـرب االنرتنيت 
للمسـتثمرين، وينظم خمس جلسـات 
تداول اسـبوعيا من االحـد اىل الخميس، 
105 رشكات مسـاهمة  ومـدرج فيـه 
املصـارف  قطاعـات  تمثـل  عراقيـة 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتامني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرشـيد، امس األربعـاء، عن اسـتئناف منح 
قـروض املشـاريع الصغـرية للعاطلني عـن العمـل من كال 

الجنسني .
وواضـح املكتب االعالمي للمرصف يف بيـان تلقت ”الزوراء“ 

نسـخة منـه: ان ”التوقـف كان ألغراض تطبيق الحسـابات 
السنوية“.

وأضـاف البيان ان ”املبلغ املمنـوح للعاطلني كحد اعىل (٢٠) 
مليون دينار عراقي بكفالة كفيل ضامن“. داعيا ”كل الراغبني 

بالرتويج مراجعة فروع املرصف يف بغداد واملحافظات“. 

بغداد/ الزوراء:
عـاودت مبيعـات البنك املركزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس االربعاء، 

لالرتفاع مرة اخرى بنسبة تبلغ %26.47 لتصل اىل 86 مليون دوالر.
وشهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية، امس، 
ارتفاعـا يف مبيعاته بنسـبة 26.47 % لتصل اىل 86 مليونـا، و162 ألف دوالر، 
غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر، مقارنة بيوم 

الثالثاء، حيث بلغت املبيعات فيها 68 مليونا، و281 ألف دوالر.
وذهبـت جميـع املبيعـات لتعزيـز االرصـدة يف الخـارج عـىل شـكل حواالت 
واعتمادات، فيما لم يتم البيع بشـكل نقـدي.. وقام 15 مرصفا بتلبية طلبات 

تعزيز االرصدة يف الخارج.



بغداد/ الزوراء

بعَث االتحاد الكويتي لكرة القدم بربقية 

شـكر إىل الهيئـة التطبيعيـة لالتحـاد 

العراقي لكـرة القدم، معربـا فيها عن 

جزيِل امتنانه ملا ُبذل من جهوٍد صادقة، 

وكذلك حفاوة االستقبال وكرم الضيافة 

للمنتخب الكويتي يف البرصة.

وذكـَر رئيس االتحـاد الكويتـي، احمد 

يوسف سـعود الصباح، يف برقيته التي 

بعثهـا إىل رئيـس الهيـأة التطبيعيـة، 

إيـاد بنيـان: نهديكـم أصـدق التحيات 

والتمنيات لكم بالتوفيق والسداد..

يسـعدني باسـمي، ونيابًة عن اخواني 

أعضـاء مجلس إدارة االتحـاد الكويتي 

أن  الكرويـة،  واألرسة  القـدم  لكـرة 

أعرب لكم عن جزيل الشـكر واالمتنان 

ملـا بذلتموه ومـا أبديتموه مـن تعاوٍن 

أخـوي  ملنتخبنا الوطنـي يف جمهورية 

العـراق، والـذي كان لـه أكـرب األثـر يف 

نفوس الجميع، ما انعكس إيجابيا عىل 

سـري املباراة الودية الدولية التي لعبها 

منتخبنـا يف مدينة البرصة _ العراق يوم 

27 يناير 2021.

وأضاَف رئيـس االتحاد الكويتي: ننتهُز 

هذه الفرصة لنؤكـد لكم دعمنا املطلق 

وغـري املحدود مللـف اسـتضافة العراق 

لـكأس الخليج لكـرة القـدم (خليجي 

25).. مـع تمنياتنـا لكـم بمزيـٍد مـن 

التقدم والنجاح.

ويف سيسـاق منفصـل قـررت الهيـأة 

لكـرة  العراقـي  لالتحـاد  التطبيعيـة 

القـدم إلغاء معسـكر املنتخب الوطني 

املقـرر إقامته يف دبي منتصف الشـهر 

الحـايل، وجاء قـرار اإللغاء بالتشـاور 

مع مدرب املنتخب الوطني، سرتيشكو 

كاتانيتش.

وقاَل الناطق اإلعالمي للهيأة التطبيعية، 

هشـام محمد: ان قرار إلغاء املعسـكر 

جاء بسبب عدم تأمني مباراة ودية عىل 

مستوى عاٍل ، وهذا ما جعل التطبيعية، 

باالتفـاق مع مـدرب منتخبنا الوطني، 

تقـرر إلغاء املعسـكر لعدم اسـتيفائه 

املواصفات املثالية.

التطبيعيـة تسـعى  ان  وأكـَد محمـد: 

جاهـدًة إلقامـة مباراة دوليـة ودية او 

اكثر يف شـهر اذار املقبل، عىل ان تكون 

املباريات متزامنة مع ايام ”الفيفا.

ومن جهته، قرر مدرب املنتخب الوطني 

بكـرة القـدم، رسيشـتكو كاتانيتـش، 

اضافة خمسـة العبني مغرتبني لقائمة 

اسـود الرافديـن، تحضـرياً للتصفيات 

االسيوية املزدوجة.

وضمت القائمة خمسة العبني مغرتبني 

وهـم كل مـن: جسـتن مـريام، أحمـد 

ياسـني، زيلـوان حمد، أسـامة رشـيد 

وريوان امني.

وضمت القائمة ايضـاً مدافع الديوانية 

مصطفى ناظـم، باالضافة اىل عدد من 

الالعبني املحليني الجدد.

الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7421   Thu   4     Feb    2021العدد:   7421    الخميس     4    شباط     2021

@pbiàb§@Â«@bËè–‰i@Ùd‰m@ÚÓibÓ‰€a@b‰n‰ß@ZÏÓ‹«
ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€a

بغداد/ متابعة الزوراء
نأت لجنة الشـباب والرياضة الربملانية العراقية بنفسـها عن التجاذبات وعدم التدخل باألمور الفنية الحاصلة داخل 
اللجنة االوملبية العراقية .وقال رئيس اللجنة، عباس عليوي إن ”اللجنة األوملبية الدولية لديها علم كامل بما يحدث من 
مشاكل يف الرياضة العراقية“. مبينا أن ”الهيئة العامة للجنة االوملبية خولت عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، 
وضع خارطة طريق لحل املشاكل داخل األوملبية“.وأضاف عليوي أن ”لجنة الشباب والرياضة تنأى بنفسها عن تلك 
التجاذبات، وان تحتكم اللجنة االوملبية اىل القانون رقم 29 لسـنة ٢٠١٩ املصوت عليه داخل مجلس النواب“.وأشـار 
إىل أن لجنتـه ”تراقب عن كثب عمل وأداء اجتماع الهيئة العامة وما سـتؤول إليـه اجتماع الهيئة العامة خالل األيام 

املقبلة“. مؤكدا أن ”اللجنة األوملبية الدولية أيدت اجتماع الهيئة العامة من اجل الوصول إىل االنتخابات“.

ãºcÎ@ã–ñc

Ô„bnÌäÏfl@·ubËfl@…fl@á”b»nÓé@pb«b‰ó€a@’Ìãœ@ZáÓj«@ëbj«

ıb‰Óæa@‚bflc@t˝r€a@¬b‘‰€a@“áËnè„@ZÚÓ„aÏÌá€a@läáfl

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد مدرب فريق الطلبة بكرة القدم، حسن أحمد: أن إدارة النادي اقرتبت 
من التعاقد بشـكل رسـمي مع العبني من دولة مايل بفـرتة االنتقاالت 
الشـتوية.وقال أحمد ان الطلبة بحاجة السـتقطاب عدد من الالعبني، 
بعـد التعاقد مع محمد مزهر من السـماوة، وعيل جبـار من النجف“.
وأردف: ”هنـاك مفاوضات وصلت ملراحل متقدمة مع العبني من مايل، 
ونأمل أن تحسـم الصفقة خالل األيـام القليلة املقبلة، ألن هناك بعض 
الالعبني يرغبون يف الرحيل، كما أن الحارس أمجد رحيم رحل رسميا“.
واسـتكمل حسن أحمد: ”كما يرغب عيل قاسم يف الحصول عىل بطاقة 
االسـتغناء وقد امتنع عن الحضور مـع الفريق، وهناك العبون آخرون 
طلبوا من اإلدارة االنتقال لألندية األخرى“.وأشاد مدرب الطلبة بموقف 
الالعـب محمد جفال الذي تلقى عروضا من أنديـة كبرية، لكنه تحدث 
معي بشـكل شـخيص، وأكد أنه سـيبقى مع الفريق إىل نهاية املوسم، 
وهـذا املوقف يحسـب لالعب.يشـار إىل أن الطلبة نتيجـة االرتباك املايل 

واألزمة الخانقة تراجع اىل املركز السابع عرش يف الئحة الرتتيب.

@’Ó„˛a@“Ï–ñ@Záºc@Âèy
ÒáÌáu@paçÌç»m@∂g@Úub¢
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف عباس عبيد، مدرب الصناعات 
الكهربائيـة، أن الفريق من التعاقد مع 
مهاجم موريتاني خالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية.
وقـال مـدرب الصناعـات الكهربائيـة 
”الوقت بدأ ينفذ وعلينا إتمام الصفقات 
التـي من شـأنها أن تنتشـل الفريق يف 

املرحلة الثانية“.

وواصل: ”أنا قبلت عرض تدريب الفريق 
معوال عـىل فرتة االنتقـاالت، ألن هناك 
مراكز تحتاج لتدعيم، وهناك عدد كبري 
من العروض لالعبني محرتفني تصلني 

بشكل يومي“.
وزاد: ”هنـاك عرض لالعـب موريتاني 
قد يكـون األنسـب، واملفاوضات بدأت 
لحسـم صفقتـني، حيـث أن الفريـق 
بحاجة إىل مهاجـم ومدافع، باإلضافة 

إىل محاولة إضافة العبني محليني“.
وأتـم: ”تمـت إضافـة العب السـماوة 
كـرار حميـد بشـكل رسـمي للفريـق 
كأول صفقـة محلية، وهناك محاوالت 
األيـام  يف  جـدد  العبـني  السـتقطاب 

املقبلة“.
يشـار إىل أن الصناعـات الكهربائيـة، 
يحتـل املركـز األخري يف الئحـة الرتتيب 

برصيد 11 نقطة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أكد سـمري كاظم، مدرب الديوانية، 
أنه يتطلع للظفر بالثالث نقاط من 
مواجهة امليناء، املقرر إقامتها اليوم 
الخميس، ضمن منافسـات الجولة 

الـ17 من الدوري املمتاز.
وقـال كاظم ”رغـم أننا نـدرك بأن 
امليناء من الفرق العريقة واملحرتمة 
وسـتكون املواجهة يف ملعبه، لكننا 
بحاجـة إىل تحقيـق الفـوز يف ظـل 
بـني  الشـديد  والتنافـس  الـرصاع 

األندية عىل املراكز مع نهاية املرحلة 
األوىل“.

وبني أن املباراة ال تخلو من الصعوبة 
خصوصا بعد عودة امليناء وتحقيقه 
الفوز يف املباراة املاضية عىل الطلبة، 
مـا منحـه دفعـة معنويـة، إال أن 
فريقنـا هـو اآلخـر ينظـر للمباراة 
بعني األهمية ألن نقاطها سـتدفعنا 

عدة مراكز إىل األمام.
وأشار مدرب الديوانية إىل أن التحاق 
الالعبني الجـدد ”املحرتف األفريقي 

ليما ومحمـد الباقر والالعب عباس 
قـوة  الفريـق  سـيمنح  جاسـم“ 
يف  السـتثمارها  نسـعى  إضافيـة، 

املواجهة.
ومن جهتـه، أكد العب نـادي زاخو 
سـيف سـلمان، انـه لـم ينتقـل اىل 
صفوف نادي الديوانية يف االنتقاالت 

الشتوية الحالية.
وقال سـلمان إن ”كل ما اشـيع عن 
انتقـايل اىل صفوف نـادي الديوانية، 

هي اخبار عارية عن الصحة“.

واضـاف أن ”رئيس النادي حسـني 
العنكـويش اتفق معـي لالنتقال اىل 
الديوانيـة، وعندما ذهبت للقائه بدأ 

يماطل ويؤجل املوضوع“.
ناحيتـي  ”مـن  بالقـول  واوضـح 
التزمت بكالمي لـه وبموعدي، لكن 

العنكويش لم يحرتم املواعيد“.
ويحتل فريق الديوانية املركز الثاني 
عرش برصيـد 19 نقطة، فيما يحتل 
امليناء املركز الرابع عرش برصيد 17 

نقطة.

@^25^@ÔvÄÓ‹©@÷aã»€a@Úœbõnéa@—Ä‹æ@’‹�æa@È‡«Ü@ �áÄ◊˚Ì@>ÌÏÿ€a@ÜbÄ•¸a
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بغداد/ متابعة الزوراء
أكـد ثائر أحمـد، املديـر الفني للكـرخ، أن 
فريقـه سـريفع شـعار النقـاط الثـالث يف 
مواجهـة الصناعـات الكهربائيـة، املقـرر 
إقامتهـا اليوم الخميس، ضمن منافسـات 
الجولـة الــ17 مـن الـدوري املمتاز.وقال 
مدرب الكـرخ “الفريق بحاجـة إىل تحقيق 
فوز يعيد له التوازن، خصوصا أن الخسارة 

يف الجولـة املاضية أمام نفط البرصة أخرت 
الفريـق يف الئحة الرتتيب، وخرسنا نتيجتها 
رغـم أفضليتنا يف امللعب، وبالتايل سـنكون 
مطالبـني بالتعويض يف مبـاراة الصناعات 
جاهـز  الفريـق  أن  الكهربائية“.وبـني 
للمباراة، مضيفا: ”عملنا بشكل جاد خالل 
األيـام املاضيـة لتصحيـح مسـار الفريق، 
وسـعينا خالل الوحـدات التدريبية إىل منح 

عدد من الالعبني واجبـات محددة للضغط 
عـىل الفريق املنافس، ألن هدفنا من املباراة 
النقـاط الثـالث، وبالتايل سـنلعب بطريقة 
هجومية“.وأشـار إىل أن املحرتف النيجريي 
سلمون لن يشارك يف املباراة بسبب اإلجارة 
التي منحـت له من قبل اإلدارة لزيارة بلده، 
وبالتايل سـيغيب عن املبـاراة، لكننا نراهن 

عىل الالعبني املتواجدين معنا.

بغداد/ متابعة الزوراء
اتفـق نـادي القـوة الجوية مـع مهاجم مـن راونـدا لالنضمام إىل 
صفـوف الفريـق، ضمـن فـرتة االنتقاالت الشـتوية، لتكـون آخر 
صفقات الفريق باملوسـم الحايل.وقال مصدر مقرب من النادي إن 
اإلدارة اتفقت بشكل نهائي مع مهاجم راوندي، مشريا إىل أن الالعب 
بمواصفـات عالية.وبـني أن القـوة الجوية يسـعى لتدعيم فريقه 

قبـل الدخـول يف املرحلة الثانية من الدوري، وكذلك قبل مشـاركته 
يف ملحق دوري أبطال آسـيا.. وسعى الجهاز الفني إلبرام صفقات 
مؤثرة، وتم التعاقد مع املدافع األردني إحسـان حداد، باإلضافة إىل 

املهاجم الراوندي الذي سيوقع عىل العقد خالل اليومني املقبلني.
يشـار إىل أن القـوة الجويـة يتصدر الئحـة ترتيب الـدوري املمتاز 

برصيد 32 نقطة. ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
اللجنـة  عضـو  حنـون  قاسـم  الزميـل  القـى 
للصحافـة  العراقـي  االتحـاد  يف  االجتماعيـة 
الرياضية محـارضة عن دور االعالم يف تطوير 
الرياضيـة  الطالبيـة  النشـاطات  وتسـويق 
والفنية والكشـفية، وذلك خالل استضافته من 
قبل الجامعة املسـتنرصية، وتحدث الزميل حنون 
عن اهمية الجانب الريايض فضال عن كيفية التعامل مع وسأيل االعالم 

وايضا املهمات امللقاة عىل عاتق الصحفيني خالل عملهم الدأيم.  
  ****************

خالـص التعـازي واحـر املواسـاة قدمتها االرسة 
الصحفية اىل الزميـل احمد الغزايل عضو الهئية 
العامـة لالتحـاد العراقي للصحافـة الرياضية 
بوفاة ابنة عمه.. سـأيلني اللـه العيل القدير ان 

يتغمد الفقيـدة برحمته الواسـعة ويلهم اهلها 
وذويها الصرب والسلوان وانا لله وانا اليهراجعون.

 *****************
اصيب عضو الهئية العامة لالتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل حميـد املظهـور بفايـروس 
كورونا، رٔييـس واعضاء االتحاد العراقي فضال 
عـن االرسة الصحفيـة يبتهلـون اىل الباري عز 
وجـل ان يمن عـىل الزميـل املظهور بالشـفاء 
العاجل ويلبسـه ثوب العافية والعودة من جديد 

ملمارسة عمله ومواصلة تألقه املهني.

@Òãibræa@ëdÿi@Êã–ƒÌ@ıaäÎç€a@ÒÏè„
ÙÏ‰Ó„@Òbnœ@Û‹«@’ybé@åÏ–i

بغداد/ متابعة الزوراء

حقـق نادي الـزوراء النسـوي كأس 

املثابرة النسـوية لكـرة القدم بفوز 

سـاحق عىل فتاة نينـوى بنتيجة  8 

.1 -

الرواد  الرياضيـني  واقامـت رابطـة 

االوملبية لعمـوم العراق املبـاراة بني 

الفريقـني عىل ملعب احباب النعمان 

باالعظمية.

وشـارك يف املباراة نخبـة من العبات 

املنتخـب العراقي النسـوي، وحرض 

املبـاراة عصـام العبيـدي قائممقام 

مـن  وكوكبـة  االعظميـة،  قضـاء 

الرياضيـة، فضال عن  الشـخصيات 

العبي املنتخب العراقي السابق لكرة 

القدم.

وارشف عـىل تنظيـم مبـاراة كأس 

املثابـرة الرياضيـة الرائـدة واملديرة 

االدارية للمنتخبات الوطنية النسوية 

ثناء صابـر خليبص، وانتهت املباراة 

بفوز مسـتحق لفريق نادي الزوراء 

وبنتيجة 8 - 1.

وقالـت ثنـاء صابـر إن ”الهدف من 

اقامـة مثل هكذا انشـطة وبطوالت 

هو لتنشـيط رياضة النسـاء بشكل 

عام وكرة القدم بشكل خاص“.

وببنـت انها ”تسـعى بصفتها رائدة 

رياضيـة ومدربة منتخبـات وطنية 

وقـادت منتخبـات يف محافل محلية 

ودوليـة مختلفة بصفـات مختلفة، 

وعـدم  النسـوية  الرياضـة  إلبقـاء 

اهمالها، والسـيما ان للنساء حقا يف 

ممارسـة االنشـطة الرياضية اسوة 

بالرجال“.

واكـدت انهـا ”تسـعى لدعـم الكرة 

النسوية وإعادة بريقها بعد اهمالها 

يف االونـة االخـرية بسـبب الطارئني 

عـىل اللعبـة“. داعيـة القائمني عىل 

الرياضة يف العراق اىل ”انشاء مالعب 

وقاعـات خاصـة للعنرص النسـوي 

ودعـم رياضة حـواء لتحقيق نتائج 

جيدة يف بطوالت خارجية مختلفة“.



وضـع يوفنتوس قدمـاً يف نهائي كأس إيطاليا لكـرة القدم بفوزه 
عـىل مضيفه إنرت بهدفـني لواحد يف ذهاب نصف نهائي املسـابقة 

املحلية عىل ملعب ”جوزيبي مياتسا“.
وسـّجل النجم الربتغـايل كريسـتيانو رونالدو (26 مـن ركلة جزاء) 

و(35) هديف الـ“بيانكونريي“.
يف املقابـل وّقع األرجنتينـي الوتارو مارتينيز هـدف النرياتزوري 
.(9) ويلتقـي الفريقـان مـن جديد يـوم الثالثاء 9 

فرباير الحايل يف مباراة العودة يف تورينو.
وافتتـح إنـرت التسـجيل عندمـا قطع 
الكرة  ألكسـيس سانشيز  التشييل 
ومررها إىل نيكولـو باريال ومنه 
إىل الوتـارو مارتينيـز داخـل 
املنطقـة تابعهـا يف املرمى 

الحـارس  ملسـها  حيـث 
جانلويجـي بوفون إال 
أنه عجز عن إيقافها 

 (9).
رونالدو  وعـادل 
بركلة  النتيجة 
جزاء رائعة يف 
سقف املرمى 
تحصل عليها 
عرقلـة  إثـر 
مـن اإلنكليزي 
عىل  يونـغ  آشـيل 
خـوان  الكولومبـي 
كوادرادو أكدها الحكم بعد 

اللجـوء إىل حكم الفيديو املسـاعد يف إيه آر .(26) وسـجل حامل الكرة 
الذهبية يف خمس مناسـبات الهدف الثاني عندما استغل خطأ مشرتكا 
بني أليسـاندرو باسـتوني والحارس السلوفيني سـمري هاندانوفيتش 
الـذي خرج من مرماه فخطـف الكرة من املدافع وسـددها زاحفة من 
زاويـة ضيقة عن الرواق األيرس من خارج املنطقة يف الشـباك الخالية، 
ارتطمـت بالقائم األيـرس ودخلـت .(35) وحـرم هاندانوفيتش فريق 
السـيدة العجـوز من هـدف ثالث عندما تصـدى برباعة لتسـديدة من 

فيديريكو برناردسكي .(55) 
فـرض بعدهـا النرياتزوري هيمنته عىل الشـوط الثانـي وكاد أن يدرك 
التعادل عندما اسـتغل سانشـيز هفوة يف دفاع يوفنتوس فرسق الكرة 
وسـدد يف املرمى الفارغ إال أن املدافع الرتكي مريح ديمريال استبسل يف 
الدفاع وأبعدها قبـل تجاوزها خط املرمى .(57)وأتيحت بعدها فرصة 
ملاتيو دارميان من مسافة قريبة إثر تمريرة من سانشيز تألق بوفون يف 
إبعادها .(69) ورغم إدخال إريكسن وبرييسيتش لم يتمكن إنرت الفائز 

بالكأس يف سبع مناسبات آخرها عام 2011 من معادلة النتيجة.

أعلنت الوكالة العاملية ملكافحة 
لـن  أنهـا  (وادا)  املنشـطات 
تسـتأنف حكًمـا مقدًما من 
الرياضية  التحكيـم  محكمة 
يقيض بخفض الحظر الدويل 
بحق روسيا من أربع سنوات 

إىل عامني.
وقالـت وادا يف بيان مقتضب 
إنهـا اختـارت عـدم الطعن 
يف الحكـم الـذي تقدمـت به 
محكمـة التحكيـم الرياضية 
(كاس) إىل املحكمة الفيدرالية 
أخذهـا  بعـد  السـويرسية 
نصائح من مستشـار قانوني 

داخيل وخارجي.
أن  العامليـة  الوكالـة  وذكـرت 

االستئناف أمام املحكمة سيقترص عىل 
املسـائل اإلجرائية ولن يتدخل يف تقييم 

”كاس“ للعقوبة بحق روسيا.
وجـاء يف بيـان لـوادا: ”نتيجـة لذلـك 
... تعتقـد الوكالـة العامليـة ملكافحـة 
املنشـطات بشـدة أن االسـتئناف لـن 
يخـدم أي غرض مفيد وقررت االمتناع 

عن القيام بذلك“.
محكمـة  قبـل  مـن  حكـم  وخّفـض 
التحكيـم الرياضيـة يف كانـون األول/
ديسـمرب الفائت عقوبة إيقاف روسيا 
عن املشاركة يف األحداث الرياضية من 
أربع سنوات إىل عامني، وأذن للرياضيني 
الروس باملنافسـة يف البطوالت الكربى 

تحت علم محايد.
ولقي الحكم انتقادات واسعة العتباره 

رضبـة للرياضـة النظيفـة، ووصفته 
مجموعـة ”غلوبال أثليـت“ التي تهتم 
بالنزاهـة يف الرياضـة العامليـة بأنهـا 
بيـان  يف  املجموعـة  ”هزلية“.وقالـت 
”حقيقة أن الرياضيني الروس يمكنهم 
التنافـس كرياضيـني محايديـن مـن 
روسيا هي واجهة هزلية أخرى تجعل 

من هذا النظام سخرية“.

حصد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، جائزتني 
جديدتني، بعد العام املذهل الذي قدمه رفقة العمالق البافاري يف مختلف 
ليفاندوفسكي  حقق  فقد  األملانية،  ”كيكر“  صحيفة  البطوالت.وبحسب 
جائزتي أفضل العب وأفضل هداف يف العالم لعام 2020 من قبل االتحاد 
الدويل للتأريخ واإلحصاء، بعد قيادة بايرن ميونخ لتحقيق 5 ألقاب، هي 
”الدوري األملاني، كأس أملانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر األوروبي، 
كأس السوبر األملاني“.أما عىل الصعيد الفردي، فقد توج ليفاندوفسكي 
العالم من  2020 بالعديد من الجوائز، وهي، ”أفضل العب يف  خالل عام 
هداف  جائزة  سوكر،  جلوب  قبل  من  العالم  يف  العب  أفضل  الفيفا،  قبل 
البوندسليجا، جائزة هداف كأس أملانيا، جائزة هداف دوري أبطال أوروبا، 
جائزة  أوروبا،  يف  العب  أفضل  جائزة  أوروبا،  يف  مهاجم  أفضل  جائزة 
أفضل  أملانيا، جائزة  يف  أفضل العب  بايرن ميونخ، جائزة  العام يف  العب 

بعد  سعادته  عن  ليفاندوفسكي  بولندي“.وعرب  العب 
الفوز بتلك الجائزتني، حيث نرش صورة له بهما عرب 

حسابه عىل ”انستجرام“، وكتب عليها: ”أفضل العب 
للتأريخ  الدويل  االتحاد  من   2020 لعام  هداف  وأفضل 

واإلحصاء، أشكركم مرة أخرى عىل هذا الرشف العظيم، 
ويمكنني أن أؤكد أن الجوائز موجودة بالفعل يف رسيري، 

أعني بيتي“.ويملك بايرن ميونخ فرصة إلضافة لقب 
سادس، عندما يخوض غمار منافسات كأس 

العالم لألندية، والتي ستنطلق غًدا بقطر، 
الفائز  البافاري  الفريق  ينتظر  حيث 

القطري  الدحيل  مواجهة  من 
واألهيل املرصي.
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بلغ نادي إشـبيلية نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم 
بتخطيـه مسـتضيفه أملرييـا من الدرجـة الثانية بهـدف دون 
مقابل.وسـّجل األرجنتينـي لـوكاس أوكامبوس هـدف اللقاء 
الوحيـد يف الدقيقـة 67 من عمـر املباراة التي أقيمـت يف أملرييا 
جنوب إسبانيا.ويسعى إشبيلية إىل لقبه الثاني بإرشاف مدرب 
منتخب إسـبانيا وريـال مدريد السـابق خولـن لوبيتيغي بعد 
قيادته الفريق إىل لقب الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ املوسـم 

الفائت عىل حساب إنرت اإليطايل يف النهائي.
وكان هذا الفوز السادس توالًيا إلشبيلية يف جميع املسابقات.

أعلن نادي مرسيليا الفرنيس لكرة القدم عن ”تعليق نشاط“ 
مدربه الربتغايل أندريه فياش بواش بعد سـاعات من كشف 
األخـري عن رغبتـه يف التخيل عن منصبه عـىل خلفية خالف 
نشـب بينه وبني اإلدارة بسبب سياسـة التعاقدات يف سوق 
االنتقاالت الشـتوية.وجاء يف بيان النادي الجنوبي: ”أصبح 
هـذا القرار االحرتازي حتمياً نظراً لألفعال واملواقف املتكررة 
مؤخـراً التي ترض بشـكل كبـري بنادي مرسـيليا وموظفيه 
الذين يدافعون عنه يومياً“.وتابع البيان: ”الترصيحات التي 
أُديل بهـا خالل مؤتمـر صحفي بخصوص بابلـو لونغوريا، 
املدير العام املسـؤول عن كرة القـدم، غري مقبولة. ال يمكن 
التشـكيك يف استثماره االستثنائي، بل عىل عكس ذلك، رحب 
به الجميع خالل فرتة االنتقاالت الشـتوية هذه التي شابتها 
أزمة غري مسبوقة“.وختم: ”من املحتمل أن ُتفرض عقوبات 
بحق أندريه فيـاش بواش بعد إجـراء تأديبي.“وقال فياش 
بـواش يف املؤتمر الصحايف الذي عقده عشـية مباراة فريقه 
أمام لنس يف املرحلة 23 من الدوري املحيل: ”ال أريد أي يشء 

من مرسيليا، ال أريد املال. أريد فقط الرحيل“.

اسـتغل مانشسرت يونايتد النقص العددي 
الذي عانى منه ضيفه ساوثهامبتون عىل 
أكمل وجه ومزق شـباكه بتسـعة أهداف 
دون رد يف إطار املرحلة الثانية والعرشين 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.

وبـدأت أحـداث املواجهـة املثـرية عندما 
طرد العب وسـط سـاوثهامبتون الشاب 
الثانيـة  الدقيقـة  يف  يانكيفيتـز  أليكـس 
فانهـار الضيـوف تماماً بدون أي سـبب 
مقنـع وتلقى الفريق هزيمة هي األكرب يف 

املسابقة هذا املوسم.
ورفـع مانشسـرت يونايتد رصيـده إىل 44 
نقطـة بالتسـاوي يف عـدد النقـاط مـع 
مانشسرت سيتي املتصدر وإن ظل متأخراً 

عنه يف املركز الثاني بفارق األهداف.
من جانبه تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 

29 نقطة يف املركز الثاني عرش.
وافتتـح الظهري األيمن أرون وان بيسـاكا 
ثـم   18 الدقيقـة  يف  ليونايتـد  التسـجيل 
أضاف ماركوس راشـفورد الهدف الثاني 
يف الدقيقة 25 قبل أن يسجل يان بيدناريك 
الثالـث  مدافـع سـاوثهامبتون، الهـدف 

ليونايتد بالخطأ يف مرماه يف الدقيقة 34.
ويف الدقيقـة 39 أحرز إدينسـون كافاني 
الهـدف الرابع فانتهى الشـوط األول عىل 
وقـع التقدم للشـياطني الحمـر برباعية 
نظيفة.واسـتمر مهرجان أهداف يونايتد 
يف الشـوط الثانـي بسـبب االنهيـار التام 
أنتونـي  سـجل  حيـث  لسـاوثهامبتون 
مارسـيال الهدف الخامس يف الدقيقة 69 
ثـم أضـاف سـكوت مكتومينـاي الهدف 
السـادس يف الدقيقة 71، ومن ركلة جزاء 
طرد عـىل إثرهـا بيدناريك، أحـرز برونو 
فرينانديز الهدف السابع قبل نهاية الوقت 

األصيل بثالث دقائق .(87) 
وعاد مارسـيال وسـجل الهدف الثاني له 
والثامن ليونايتد يف الدقيقة 90 ويف النهاية 

اختتـم الصاعـد دانيل جيمـس مهرجان 
األهداف بتسجيله الهدف التاسع ألصحاب 

األرض يف الدقيقة .(90+3) 
والفوز بتسعة أهداف دون رد الذي تحقق 
لصالـح مانشسـرت يونايتد هـو النتيجة 
األكرب يف تاريخ الـدوري اإلنكليزي املمتاز 
علمـاً بأنـه تكـرر مرتـني سـابقاً، أولها 
عـام 1995 عندمـات تغلـب يونايتد عىل 
 2019 وعـام   (9-0) تـاون  إيبسـويتش 
عندما سقط سـاوثهامبتون تحديداً أمام 

ليسرت سيتي بالنتيجة ذاتها.
ويعد طـرد يانكيفيتز والذي حدث تحديداً 
يف الدقيقـة األوىل و22 ثانيـة هـو الطـرد 

األرسع يف تاريخ البطولة.
واسـتغل وولفرهامبتـون أخطـاء العبي 
ضيفه أرسـنال وعـاد من التأخـر بهدف 
بدون رد إىل تحقيـق الفوز بهدفني مقابل 
هـدف يف افتتاح املرحلة الثانية والعرشين 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وبدأ أرسـنال املباراة بقـوة وتقدم بهدف 
أحـرزه نيكـوالس بيبـي يف الدقيقـة 32 

قبل أن يتسـبب مدافع الفريق دافيد لويز 
يف ركلـة جـزاء ُطـرد عـىل إثرها وسـجل 
منها روبـني نيفيز هدف التعـادل للذئاب 

 (45+5).
ومع بداية الشـوط الثانـي فاجأ الربتغايل 
جـواو موتينيـو الفريـق اللندنـي وأطلق 
تصويبة صاروخية سكنت الشباك معلنة 

هدف التقدم لوولفرهامبتون .(49) 
وانهار أرسـنال تماماً وفقد أي قدرة عىل 
رد الفعـل عقب أن طرد حـارس الفريق، 
بريند لينو بحصوله عىل بطاقة حمراء، إثر 
خروجه من منطقة جزائه لتشتيت إحدى 
هجمـات أصحـاب األرض فقام بلمسـها 
بيده فأشـهر حكم اللقاء كريغ باوسـون 
البطاقـة الحمراء يف وجه الحارس األملاني 
ليكمـل أرسـنال املبـاراة بتسـعة العبني 
فقط.ورفع وولفرهامبتون رصيده إىل 26 
نقطة فيمـا تجمد رصيـد املدفعجية عند 

31 نقطة.
وللمـرة األوىل بعـد غيابـه عـن مباريات 
فريقه الثالث األخرية يف مختلف املسابقات 

ألسـباب عائليـة (مـرض والدتـه)، وجد 
هـداف أرسـنال الغابونـي بيـار إيمرييك 
أوباميانـغ نفسـه عـىل مقاعـد الالعبني 
االحتياطيـني قبل أن يشـارك يف الشـوط 

الثاني.
طـوال  األفضـل  الطـرف  أرسـنال  كان 
الشوط األول وكاد بوكايو ساكا يفتتح له 
التسـجيل بعد مرور 35 ثانية عندما مرر 
له العب الوسط الغاني توماس بارتي كرة 
متقنة فراوغ مدافعا وسدد كرة ارتطمت 

بالقائم.
وتدخـل حارس وولفرهامبتـون الربتغايل 
روي باتريسـيو إلنقاذ مرماه من تسديدة 

ساكا يف الدقيقة الثالثة.
الواعـد  اإلنكليـزي  الشـاب  افتتـح  ثـم 
التسـجيل لكـن الهـدف لم يحتسـب بعد 
اللجـوء إىل حكـم الفيديـو املسـاعد وذلك 
لتسـلل زميله الفرنيس ألكسندر الكازيت 
صاحـب التمريرة التي جـاء منها الهدف 
.(9) ونجـح الجناح اإليفـواري نيكوالس 
بيبي يف افتتاح التسجيل بهدف رائع عندما 
تخطى مدافـع وولفرهامبتـون الربتغايل 
نلسـون سيميدو ثم مرر الكرة بني ساقي 
الربتغايل اآلخر روبن نيفيز قبل أن يسـدد 
كرة لولبية سكنت الزاوية البعيدة .(32) 

وتلقى أرسـنال رضبـة مزدوجـة عندما 
ارتكـب لويـز خطـأ داخـل املنطقـة عىل 
جوزيـه الـذي كان يخـوض أول مبـاراة 
رسـمية يف صفـوف فريقـه منـذ انتقاله 
إليـه قبل أيام قادماً من ريال سوسـييداد 
اإلسـباني، ليحتسـب الحكم ركلـة جزاء 

ويرفع البطاقة الحمراء يف وجه لويز.
ونجـح نيفيـز يف ترجمة الركلـة إىل هدف 
التعـادل يف الدقيقة الخامسـة من الوقت 

بدل الضائع يف الشوط األول.
ودفع الكازيت ثمن طـرد لويز ألن مدربه 
الدفـاع  بقلـب  اسـتبدله  أرتيتـا  ميكيـل 

الربازييل اآلخر غابريال.
ويف مطلع الشـوط الثاني رد العب وسـط 
”وولفـز“ الربتغـايل جـواو موتينيـو عىل 
هـدف بيبـي الرائـع بآخـر أروع عندمـا 
وصلتـه الكـرة خـارج املنطقة فسـيطر 
عليهـا قبل أن يطلقها مـن 30 مرتا قوية 
ارتطمـت بأعـىل القائـم وتهـادت داخل 

الشباك .(49) 
والهدف هـو األول ملوتينيو يف الدوري منذ 

ترشين الثاني/نوفمرب عام 2019.
وازدادت األمـور سـوءاً ألرسـنال بطـرد 
حـارس مرماه لينو الـذي أبعد الكرة بيده 
عمـدا لـدى خروجه مـن منطقـة الجزاء 
ليكمـل فريقـه املبـاراة بتسـعة العبـني 

 (72).
وبات لينـو ثاني حارس مرمى ألرسـنال 
يطرد خـالل مباراة يف الـدوري اإلنكليزي 
املمتـاز منـذ ديفيـد سـيمان يف ترشيـن 

الثاني/نوفمرب عام 1993.
وعاد كريسـتال باالس من بعيد واقتنص 
فـوزاً غاليـاً مـن مسـتضيفه نيوكاسـل 

يونايتد بهدفني مقابل هدف.
وكانـت البدايـة لصالح نيوكاسـل بهدف 
أحرزه جونجو شيلفي يف الدقيقة الثانية، 
وتعادل خايرو ريديفالد لباالس يف الدقيقة 
21 وبعد أربع دقائق سـجل غاري كاهيل 

الهدف الثاني .(25) 
وارتفـع رصيـد كريسـتال بـاالس إىل 29 
نقطة يف املركـز الثالث عـرش فيما تجمد 
رصيد نيوكاسـل عنـد 22 نقطة يف املركز 
السـادس عرش.ويف إطـار املرحلـة ذاتها 
اقتنص شيفيلد يونايتد األخري فوزاً ثميناً 
مـن املهدد معه بالهبـوط وصاحب املركز 
التاسـع عرش ويسـت بروميتـش ألبيون 
(1-2) فحقق فوزه الثالث فقط منذ بداية 
املوسـم رافعاً رصيده إىل 11 نقطة بفارق 

نقطة فقط خلف ويست بروميتش.

حقق روت فايس ايسـني من الدرجة الرابعة 
مفاجأة مدوية عندما أقىص باير ليفركوزن 
خامس ترتيب البوندسـليغا مـن الدور ثمن 
النهائي بفوزه عليه 1-2 بعد التمديد وبهدفني 
يف الشوط اإلضايف الثاني.وبعد مباراة فرض 
فيهـا ليفركـوزن سـيطرته الكاملـة لكنـه 
فشـل يف األهـم بتسـجيل األهـداف، احتكم 
الفريقان اىل التمديد حيـث نجح ليفركوزن 
بافتتـاح التسـجيل يف الدقيقـة األخرية من 
الشـوط اإلضايف األول عـرب الجامايكي ليون 

باييل .(105) لكن روت فايس ايسـني حقق 
املفاجـأة عندما عـادل النتيجـة يف الدقيقة 
108 عـرب اوغوجان كفكري ومـن ثم خطف 
الفوز قبـل ثالث دقائق مـن النهاية متجنبا 
ركالت الرتجيـح بهـدف لسـيمون اينغلمان 
.(117) ويف املبـاراة الثانية، تقّدم بوروسـيا 
و   (6) جـان  إليمـري  بهدفـني  دورتمونـد 
اإلنكليـزي جايـدون سانشـو (16) قبل أن 
يقلـص بادربـورن النتيجـة عـرب جوليـان 
جوستفان (79) ويدرك برينس أويس أووسو 

التعادل مـن ركلة جزاء يف الوقت املحتسـب 
بدالً عن ضائع فارضاً شوطني إضافيني، إال 
أن العمـالق النرويجي إيرلينـغ هاالند منح 
دورتمونـد بطاقـة التأهـل إىل ربـع النهائي 
بتسـجيله هـدف الفـوز يف الدقيقـة 95 من 
عمـر املباراة.وبلغ فريدر بريمـن الدور ذاته 
بفوزه عـىل غروتري فـورث بهدفني نظيفني 
وهولشـتاين كيل عـىل دارمشـتات بركالت 
الرتجيـح 6-7 بعـد التعـادل 1-1 يف الوقتني 

األصيل واإلضايف.
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 تونس/ متابعة الزوراء:

املسـتقلة  العليـا  الهيئـة  هاجمـت 
لالتصال السـمعي والبرصي يف تونس 
”الهايكا“ حكومة هشـام املشـييش، 
وحملتهـا مسـؤولية عرقلـة مسـار 
إصـالح اإلعـالم العمومـي وتعطيـل 
معالجة ملفاته العالقة منذ سـنوات، 
وفسـح املجـال لألحـزاب السـتغالل 

وسائل اإلعالم.
وشـهدت الفرتة املاضيـة خالفات بني 
الوسـط الصحفي التونـيس والهايكا 
مـن جهـة، وحكومـة املشـييش مـن 
جهـة أخـرى، وانتقـادات متواصلـة 
لتسـيري القطـاع وغرقـه يف الفـوىض 
وسط استياء من الجمهور، لكن بيان 
الهايكا الذي أصدرته هو األشـد لهجة 
وغضبـا تجـاه ما أسـمته ”مؤرشات 
خطرية تعكس اسـتمرار الحكومة يف 

إعاقة أي مبادرة إلصالح اإلعالم“.
واتهمـت الهايكا الحكومـة باإلرصار 
عىل ”تطويع املشهد السمعي البرصي 
وتوظيفـه لفائـدة أحـزاب سياسـية 
ولوبيـات ماليـة اسـتثمرت عىل غري 
وجـه حـق يف اإلعـالم وتمكنـت مـن 
التموقع يف مؤسسـات الدولة وتسيري 
دواليبهـا ورسـم توجهاتهـا خدمـة 

ألجندات خاصة“.
وأوضح عضو الهيئة هشام السنويس 
خلفيـات البيـان، قائـال إن ”الهيئـة 
حاولت منذ البداية خلق قنوات تواصل 
مع الحكومة يف إطار االحرتام املتبادل، 
لكن لألسف بالنسـبة إىل الحكومة أّي 
رأي أو تصور يخالفها، هي بالرضورة 

وحكما ضّده“.

وأضـاف يف ترصيحـات إذاعيـة ”تـم 
قطع كل سـبل التحاور والتعاون مع 
الحكومـة، كمـا أننا نرى ممارسـات 
مؤسسـات  عـىل  اعتـداءات  فيهـا 
الدولة، ونرى تطويعـا ووضع يد عىل 
مؤسسات السـلطة التنفيذية لصالح 
أحـزاب بعينها مثـل حزبـي النهضة 
وقلب تونس. لقـد أصبحوا يترصفون 
وفـق مصالحهـم الشـخصية وليس 
فقـط مصالحهم الحزبيـة، لذلك جاء 
البيـان ليضـع النقاط عـىل الحروف، 
ولـم نجد سـبيال سـوى إطـالع الرأي 

العام عـىل األوضـاع التي نحـن فيها 
اليوم“.

الهيئـة  تطالـب  السـنويس،  ووفـق 
”بترشيع القانون الذي يتعلق بالهيئة 
سـحبت  الحكومـة  ألن  ومسـتقبلها 
البـرصي  السـمعي  القطـاع  قانـون 
عندمـا كان عىل وشـك أن يعرض عىل 
مجلس النواب إلفسـاح املجال ملبادرة 
ائتـالف الكرامـة، ووعـدت بإعادتـه 
خالل أسبوع أو شهر، لكن حتى اليوم 

لم يتم إعادته إىل مجلس النواب“.
وواجه مـرشوع القانون الـذي تقدم 

به ائتالف الكرامـة بدعم من النهضة 
معارضة مـن قبل العاملـني يف قطاع 
اإلعـالم والنقابات املهنيـة إضافة إىل 
الهيئـة، الذيـن يعتـربون أن إفسـاح 
املجـال للتمويل األجنبـي تحت غطاء 
اإلعالميـة  املؤسسـات  يف  االسـتثمار 
الوطنية املوجهـة للجمهور التونيس، 
يجعل البـالد أمام نسـخة جديدة من 
سيناريوهات التمكني يف مجال اإلعالم 
إلحداث تغيريات جذرية عىل مسـتوى 
املشهد السـمعي البرصي دون اعتبار 
ملا يمكـن أن يتضمنه ذلك من مخاطر 

ومنح املتشددين واملتطرفني منابر.
ملـف  إىل  أيضـا  الهيئـة  وتطرقـت 
املؤسسـات اإلعالميـة املصـادرة منذ 
سنوات والذي لم يتم حله حتى اليوم، 
واعتـربت الهيئة أن ”نهج الحكومة يف 
التعامل مع امللف يشّكل أحد املؤرشات 
الواضحة عىل تغليب املصالح الحزبية 
الضّيقة ومصالح لوبيات املال ومراكز 

الضغط عىل حساب الصالح العام“.
وقد صدر قرار بإلحاق إذاعة ”الزيتونة 
للقـرآن الكريـم“ بمؤسسـة اإلذاعـة 
التونسـية العمومية منذ سنة ٢٠١٧، 
لكـن الهيئة قالـت إن ”أحزابا متنّفذة 

ضغطت يف سبيل عدم تنفيذه“.
كما أنـه لم يتم تعيني مدير ملؤسسـة 
اإلذاعة التونسـية رغم فـراغ املنصب 
منـذ أكثر من عـام، وهو امللـف الذي 
يطالـب الوسـط اإلعالمـي يف تونـس 
برسعة حله. ونبهت الهيئة إىل خطورة 
تداعيـات هـذا الفـراغ يف التأثـري عىل 
نجاعـة اإلعالم العمومي ومدى قدرته 

عىل أداء وظائفه واالضطالع بدوره.
الحكومـة  أن  إىل  السـنويس  وأشـار 
تناقـش تقديـم دعم مايل ملؤسسـات 
ومخالفـة  مرخصـة  غـري  إعالميـة 
للقانـون مثل ”نسـمة“ و“الزيتونة“ 
خطـورة  مـن  محـذرا  و“حنبعـل“، 
”تحـول الدعم املايل إىل وسـيلة لوضع 

اليد عىل املؤسسات اإلعالمية“.
ونبهت الهيئة إىل أن خضوع الحكومة 
أصحـاب  لصالـح  واصطفافهـا 
املؤسسات اإلعالمية املتحزبة الخارجة 
عـىل  خطـرا  يشـكل  القانـون  عـن 
مؤسسات الدولة ومسـتقبل االنتقال 

الديمقراطـي، وهو ما أكدتـه مؤخرا 
تقارير محكمة املحاسبات.

يف  التعتيـم  أسـلوب  عـن  وتحدثـت 
التعاطـي مـع ملـف إذاعة ”شـمس 
أف.أم“ املصادرة ومحاولة اسـتكمال 
الخـاص  للقطـاع  بيعهـا  إجـراءات 
بطريقة تفتقر للشـفافية والوضوح، 
واعتـربت أن اسـتبعاد الهيئة من هذا 
املسـار يشـري إىل شـبهات توّجه عام 
للحكومـة إىل مراكز الضغـط الحزبي 

واملايل.
وحّملت الهيئة القضاَء اإلداري والعديل 
املسؤولية يف إحداث التوازن بني الهيئة 
والسلطة التنفيذية عرب فرض سلطة 
القانـون، كمـا دعت جميـع املحاكم 
بمختلف اختصاصاتها للقيام بدورها 
واسـتعجال البـت يف القضايا املتعلقة 

بقطاع اإلعالم.
وقال العربي شـويخة األستاذ بمعهد 
وعضـو  اإلخبـار  وعلـوم  الصحافـة 
الهيئـة السـابقة إلصالح اإلعـالم، إن 
”كل الحكومـات بعـد ١٤ يناير مهما 
كان لونهـا السـيايس، لم تكـن لديها 
إرادة سياسية حقيقية إلصالح قطاع 

اإلعالم“.
ونوه بأن ”أغلب املسؤولني لم يطلعوا 
عىل محتـوى التقرير النهائـي لهيئة 

إصالح اإلعالم“.

وأضاف شـويخة ”يجب إجراء مسح 
شامل ملعرفة أسباب وصول اإلعالم إىل 
هذا املسـتوى، وسبل التغيري“، مشّددا 
اإلدارة  بـني  ”الفصـل  رضورة  عـىل 

والتحرير يف املؤسسات الصحافية“.

وأشـار إىل أن حريـة االتصال والتعبري 
أغلـب  ويف  الدسـتور  يف  مضمونـة 
تنظـم  التـي  القانونيـة  النصـوص 
القطاع، ولكن ما الحظه أن ”ممارسة 
الحريات لم يكن لديها مردود إيجابي 
عىل مستوى الحوار واألفكار يف البالد، 
ألن ممارسـة الحريات تأتي مع جهل 
تام للمبـادئ املهنية واألخالقية، وهي 

مسألة أساسية يف املشهد اإلعالمي“.
التـام  الغيـاب  عـىل  شـويخة  وأكـد 
للشفافية يف املوارد املالية للمؤسسات 
الصحافية، من حيث مصادر التمويل 
مـع  باملقارنـة  اإلعالنـات  ومـردود 
األحـزاب  مـع  والعالقـات  النفقـات 

السياسية ورؤوس األموال.
الصحافيـني  مـن  عـدد  وتعـرض 
خـالل  اعتـداءات  إىل  التونسـيني 
تغطيتهـم للمظاهرات التي شـهدتها 
عـدة مناطـق يف تونس، كما سـجلت 
نقابـة الصحافيـني ارتفاعـا يف عـدد 
االنتهاكات ضـد العاملني يف اإلعالم يف 
ديسـمرب املايض، وأدانت الهايكا هذه 
املتواترة واعتربتها ”حلقة  االعتداءات 
من سلسـلة املحاوالت لتكميم األفواه 
واالسـتحواذ عىل الفضاءات اإلعالمية 
يف  وتوظيفهـا  البرصيـة  السـمعية 

الدعاية والتضليل“.
وتابعـت أن ”اسـتقاللية املؤسسـات 
الصحافيـني  وحريـة  اإلعالميـة 
وسـالمتهم خـط أحمـر. ولـن تقبل 
الهيئة أي شـكل من أشكال التوظيف 
التي من شأنها املس من مبادئ التعدد 
والتنـوع باعتبارهـا حجـر الزاوية يف 

عمل جميع املؤسسات اإلعالمية“.

نيويورك/متابعة الزوراء:
لـم يكن اإلعالمـي األمريكي الري 
كينـغ، الذي تم اإلعالن عن وفاته 
التلفزيوني  العمـالق  أخرياً، هـو 
الوحيد الذي غادر سـاحة اإلعالم 
التلفزيونـي هـذه األيـام. ففـي 
NBC، تقاعـد تـوم بـروكاو بعد 
٥٥ عامـاً مـن العطـاء. أمـا دان 
راذر، الـذي كان يف يوم من األيام 
 ،CBS شـخصية قوية يف شـبكة
فقد وصلتـه رياح التغيري وانتقل 
اإلخباريـة  رسـالته  إطـالق  إىل 

.Substack الخاصة عرب
غارديـان»  «ذا  صحيفـة  تقـول 
الربيطانيـة، إّن كالً منهـم صـاغ 
حياته املهنية قبل عرص اإلنرتنت. 
قّدم بـروكاو وراذر األخبار، وكان 
لكينـغ برنامج حـواري عمالق يف 

 .CNN شبكة
وغطى بروكاو الحملة الرئاسـية 

رونالـد  وصعـود   ،١٩٦٨ لعـام 
ريغـان وهجمـات ١١ سـبتمرب/ 
أيلـول ٢٠٠١، وغطى راذر اغتيال 
جـون كينيدي وصعود وسـقوط 
ريتشـارد نيكسـون، ويف رصيـد 

كينغ املخرضم ٥٠ ألف مقابلة.
ونقلت الصحيفة عن مدير «مركز 
بليري للتلفزيون والثقافة الشعبية 

بواليـة  سـرياكيوز»  جامعـة  يف 
تومسـون،  روبـرت  نيويـورك، 
أّن هـذا األسـبوع شـهد «انتقاالً 

إضافياً» بعيداً عن حقبة األقدم.
وأوضح: «حدث التحول الحقيقي 
ابتعـد  عندمـا   ،٢٠٠٤-٢٠٠٥ يف 
مذيعـو األخبـار املسـائية، بيـرت 
ABC، وبـروكاو،  جينينغـز مـن 

وراذر».
ويف وقت سابق، قال راذر لصحيفة 
«واشنطن بوسـت» األمريكية، إّن 
«الفـرتة بـني ٢٠٠٥ و٢٠٢٠ مـن 
حيـث كيفية تطـور الصحافة يف 
هذا البلد مذهلة للغاية. ال اهتمام 
القـرن  سـبعينيات  إىل  بالعـودة 
املـايض عندمـا كان املذيـع والرت 
كرونكايت هو صاحب السيادة».

عند اإلعالن عن تقاعده الرسـمي 
 NBC يوم الجمعة، أشارت شبكة
إىل أن بـروكاو كان املذيـع الوحيد 
الذي قاد جميع برامجها اإلخبارية 
 Nightly News :الثالثة الرئيسـية

.Meet the Pressو Todayو
وكان كينـغ هـو النجـم الوحيـد 
عىل قنـاة CNN ملـدة عقدين عىل 
األقل، حتى قّررت «فوكس» شـد 
آراء  بمذيعـي  الجمهـور  انتبـاه 
بدالً من االكتفـاء باألخبار، يقول 

تومسون.
وقال مؤسـس CNN، تيـد ترينر، 
تكريمـاً لكينـغ: «إذا سـألني أي 
شـخص ما هي أعظـم إنجازاتي 
املهنية يف الحياة، سيكون أحدهما 
هو إنشاء CNN واآلخر هو تعيني 

الري كينغ».
يف  التلفزيونـي  الناقـد  وقـال 
جيمـس  تايمـز»،  «نيويـورك 
التـي  التغيـريات  إّن  بونيوزيـك، 
طرأت هذا األسـبوع كانت تكملة 
لتحوالت أكرب منذ سنوات عديدة. 
وأوضـح: «كان لدى مذيعي عرص 
بروكاو وراذر مسـتوى من القوة 
والتأثـري ألنهـم كانـوا يمتلكـون 
هـذه الجماهـري الضخمـة التي 
لم تعد موجودة بعـد اآلن، وكانوا 
يتنافسـون مـع عـدد أقـل مـن 
األصـوات األخـرى. كانـوا نجوماً 

عامليني».

القاهرة/متابعة الزوراء:
قضت املحكمة العسـكرية املرصية بسجن الصحفي والباحث املرصي أحمد أبو زيد الطنوبي 
عرش سنوات، يف القضية املعروفة إعالمًيا باسم «اللجان اإلعالمية بسيناء».وكانت قوات األمن 
املرصية قد عاودت اعتقال أبو زيد بعد إخالء سـبيله يف فرباير/شباط ٢٠٢٠، ضمن مجموعة 
أخـرى مـن املتهمني يف قضايا سياسـية، بعد حـوايل عام و٨ أشـهر من الحبـس االحتياطي 
عـىل ذمـة القضية رقم ٦٢١ لسـنة ٢٠١٨ حرص أمن دولـة عليا، والتي واجـه فيها اتهامات 
بنرش أخبار كاذبة ومشـاركة جماعة إرهابية. وفوجـئ املحامون خالل إنهاء إجراءات إخالء 
سـبيله، بنزوله متهما عىل ذمة قضية جديدة تحمل رقم ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩ حرص أمن دولة، 
باالتهامات ذاتها، اسـتنادا لتحريات األمن الوطني التي تقول إنه «خالل فرتة االحتجاز أجرى 
لقـاءات واجتماعـات مع عنارص أخرى بهـدف اإلرضار باألمن القومي».كمـا أنه يف أكتوبر/
ترشين األول ٢٠٢٠، أخلت قوات األمن املرصية سـبيل أبو زيد، بعد أكثر من عامني ونصف يف 
الحبس االحتياطي، عىل ذمة قضيتني، قىض عامني يف األوىل، وحوايل ٧ أشـهر يف الثانية.كانت 
قوات األمن املرصية قد اعتقلت أبو زيد، للمرة الثالثة، يف ٢٤ مارس/آذار ٢٠٢٠، وبعد شهرين 
فقـط من إطالق رساحه من القضية رقم ٩٧٧ لسـنة ٢٠١٧ املعروفة إعالمًيا بـ»مكملني ٢»، 
وذلك بعد أكثر من عامني يف الحبس االحتياطي عىل ذمة القضية، منذ اعتقاله يف ٢١ ديسمرب/
كانـون األول ٢٠١٧.وخالل فرتة حبسـه الثانية عىل ذمة القضية ٩٧٧ لسـنة ٢٠١٧، تعرض 
أبوزيـد لعـدد من االنتهـاكات. ويف ٢٧ مايو/أيار ٢٠١٩ أطلقت أرسته نداء اسـتغاثة لكل من 
يهمه األمر بالتحرك إلنقاذه من العمى، وتيسـري إجـراءات عمل عملية املياه الزرقاء يف عينه 
(الغلوكوما)، التي تعترب من أهم مسببات العمى النهائي.أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة 
«الديار»، هو باحث باملرصد العربي لحرية اإلعالم (منظمة مجتمع مدني مرصية)، وأحد أكثر 
املدافعني عن حريات الصحفيني ومسـاند مخلص ألرس املعتقلني السياسيني وأصحاب الرأي.
ولم تكتف السـلطات املرصيـة بالتنكيل به فقط، بل إنه يف ١ سـبتمرب/أيلول ٢٠٢٠، اعتقلت 
قـوات األمن املرصيـة والده أبو زيد محمد محمـد الطنوبي (٦٤ عاًما)، وظـل رهن االختفاء 
القـرسي، حتى ظهر يف نيابة أمن الدولة املرصيـة، يف ٢٠ أكتوبر/ترشين األول ٢٠٢٠، أي بعد 
مـيض ٥٠ يوًما عىل اعتقاله.وبذلك يكون أحمد أبو زيـد ثاني باحث وصحفي مرصي يحاكم 
عسـكرًيا، بعد الباحث والصحفي البارز إسـماعيل اإلسـكندراني، الذي ألقي القبض عليه يف 
٢٩ نوفمرب/ترشين الثاني ٢٠١٥، ومحكوم عليه بالسـجن عرش سـنوات يف القضية رقم ١٨ 
لسـنة ٢٠١٨ شمال القاهرة العسـكرية، عىل خلفية عمله ونشاطه البحثي والصحفي الجاد 
يف ملفات شؤون الجماعات اإلسالمية واملجتمعات املهمشة بشبه جزيرة سيناء.تعترب قضية 
اإلسـكندراني إحدى أكثر قضايا الرأي إثارة للجدل، وذلك ملثوله أمام املحكمة العسـكرية عىل 
خلفية نشـاطه الصحفي والبحثي يف ملف سـيناء، وذلك بعدما تم التحقيق معه يف نيابة أمن 
الدولـة، وحبسـه احتياطًيا ملدة تزيد عن العامـني منذ اعتقالـه يف ٢٩ نوفمرب/ترشين الثاني 
٢٠١٥ وحتـى إحالتـه إىل النيابـة العسـكرية يف ٦ يناير/كانون الثانـي ٢٠١٨ وكذلك لطبيعة 
الحكم املجحف الذي حكم عليه به وهو السجن مدة ١٠ سنوات، ما يطرح التساؤل عن كيفية 
تحول الصحفي إىل مجرم أمام منظومة العدالة املرصية بل وأمام القضاء العسكري، ومراحل 
استدراج الصحفيني إىل املساءلة القانونية، وتحويل العمل الصحفي إىل مجموعة متنوعة من 
االتهامات.وُيسمح يف مرص بمحاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري بموجب املادة ٢٠٤ من 
الدستور املرصي التي تعدد الحاالت التي يجوز فيها محاكمة املدنيني أمام القضاء العسكري 
كاسـتثناء ملبدأ القايض الطبيعي املنصوص عليه يف الدستور.بينما تنص املادة ١٠ من اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسـان عىل: «لكل إنسـان الحق، عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين، يف أن 
تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادالً علنياً للفصل يف حقوقه والتزاماته وأية 

تهمة جنائية موجهة إليه».

بغداد/ الزوراء:

اكد مصـدر يف نقابة الصحفيـني العراقيني، 

امس األربعاء، ان اللجنة املالية ضمنت منحة 

الصحفيني واالدباء والفنانني  ضمن موازنة 

العـام الجـاري، مشـريا اىل ان املنحة سـيتم 

رصفها ملستحقيها بعد إقرار املوازنة .

وقال املصدر لـ»الزوراء»: إن ”اللجنة املالية 

النيابيـة اقـرت تضمـني املنحـة السـنوية 

للصحفيـني واالدبـاء والفنانـني، والبالغـة 

مليون دينار يف موازنة العام الجاري» .

وأضاف: أن ”رصف املنحة سـيتم بعد إقرار 

املوازنة من قبل مجلس النواب».

وكانـت لجنـة الثقافـة والسـياحة واالثـار 

أكـدت، يف وقـت سـابق، عزمهـا  النيابيـة 

تضمني املنحة السـنوية للصحفيني واالدباء 

والفنانني يف املوازنة. 

كيب تاون/ متابعة الزوراء: 
قالت منظمـة العفـو الدولية، إن 
جهـاز األمـن الوطنـي يف جنـوب 
املراقبـة  يسـتخدم  السـودان 
لـ“إرهاب“ الصحفيني والنشطاء 
واملنتقديـن، مما يـؤدي إىل أجواء 

من الخوف الشديد.
مديـر  موشـينا  ديـربوز  وقـال 
منظمـة العفـو يف رشق وجنـوب 
أفريقيا، إن ”التهديد باملراقبة هو 
سالح يف حد ذاته، وأخربَنا منتقدو 
الحكومة ونشطاء حقوق اإلنسان 
أنهم يعيشـون يف خـوف دائم من 

التجسس عليهم“.
وذكـرت املنظمة أنه خالل تحقيق 
اسـتمر عامني، قابلت املنظمة ٦٣ 
شـخصا بينهم نشطاء من جنوب 

السودان وصحفيون ومحامون.
كمـا اسـتعرضت منظمـة العفو 
تقريـرا   ٥٧ مـن  أكثـر  الدوليـة 

األمـم  أعدتهـا هيئـات  ودراسـة 
الحكوميـة  واملنظمـات  املتحـدة 
الدولية واملنظمات غري الحكومية، 
فضـال عـن القـرارات والقوانـني 

واالتفاقيات.
تسـتخدم  التقريـر،  وبحسـب 
حكومة جنوب السودان من خالل 
الوطني ممارسـات  األمـن  جهاز 
الرتهيـب واملضايقـة واالعتقاالت 
لفـرتات  واالحتجـاز  التعسـفية 
طويلـة والتعذيـب والقتـل خارج 
نطـاق القانون إلسـكات منتقدي 
الحكومة ونشطاء حقوق اإلنسان 

والصحفيني.
وذكر التقريـر أن روايات موثوقة 
ومتسـقة مـن مصـادر متعـددة 
املخابـرات  عمـالء  أن  إىل  تشـري 
تسـللوا إىل منظمات غري حكومية 
ووسـائل إعالم ورشكات أمنية يف 

القطاع الخاص وفنادق.

ومنـذ اسـتقالل جنوب السـودان 
يف يوليـو ٢٠١١، تـم تقييـد حرية 
التعبري بشـدة. وتعتـرب مفوضية 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان تلك 
الدولة من أخطر األماكن يف العالم 

عىل الصحفيني.
ويف سبتمرب ٢٠١٩، أصدر الرئيس 
سـلفا كري أمرا بتشـكيل محكمة 
ملحاكمة عنارص الجهاز عىل جرائم 
ضد الدولة. لكن ال يوجد دليل عىل 
أن املحكمـة أو جهـود املسـاءلة 
األخـرى أسـفرت عـن تحقيقات 
ومحاكمات ذات مصداقية بشـأن 

االنتهاكات الجسيمة للحقوق.
مسـؤولية  أي  الحكومـة  وتنكـر 
عـن االنتهـاكات ضـد الصحفيني 
ووسائل اإلعالم، حيث قال املتحدث 
باسـم الرئيس سـلفا كري ”األمن 
الوطنـي ال يتدخل يف عمل اإلعالم. 
املؤسسـات اإلعالمية من سلطتها 

النظر يف شـأن أي صحفي. األمن 
الوطنـي لـم يحتجـز صحفيـا أو 
يوقـف عمل مؤسسـة صحفية يف 

جنوب السودان“.
وأكـدت األمـم املتحـدة يف تقريـر 
سـابق أن الصحافيـني ونشـطاء 

حقوق اإلنسان يف جنوب السودان 
ُتغلـق  وُيعتقلـون كمـا  ُيقتلـون 
الصحف مـن جانـب الحكومة يف 
الغالب، مما يعرقل تغطية واحدة 
مـن أكـرب األزمـات اإلنسـانية يف 

العالم.

اسالم اباد/ أسوشييتد برس:
برأت املحكمة العليا الباكسـتانية، مواطناً بريطانياً من أصول 
باكسـتانية من جريمة قطع رأس الصحفـي األمريكي دانيال 
بـريل عـام ٢٠٠٢، وقضـت بنقلـه إىل «منزل حكومـي آمن».

وسـيخضع أحمد سعيد عمر شيخ، املحكوم عليه باإلعدام منذ 
١٨ عاًما، لحراسة مشددة، ولن ُيسمح له بمغادرة املنزل اآلمن، 
لكن زوجته وأطفاله سيتمكنون من زيارته.وقال والده أحمد 
سـعيد شـيخ الذي حرض الجلسـة «إنها ليسـت حرية كاملة. 
لكنهـا خطـوة نحـو الحرية».تسـعى الحكومة الباكسـتانية 
جاهدة لإلبقاء عىل سـعيد شيخ يف السـجن منذ قرار املحكمة 
العليـا، يوم الخميـس املايض، تربئته يف قضيـة مقتل بريل، ما 
أثـار غضب عائلـة بـريل واإلدارة األمريكيـة.يف محاولة أخرية 
إللغـاء حكم الـرباءة، تقدمـت الحكومة الباكسـتانية، وكذلك 

عائلة بريل، باسـتئناف إىل املحكمة العليـا ملراجعة قرار تربئة 
سـعيد شـيخ من قتل بريل.لكـن محامي عائلة بـريل، فيصل 
شـيخ، قال إن مثل هذه املراجعة لديها فرصة ضئيلة للنجاح، 
ألن قضاة املحكمة العليا أنفسـهم، الذين أمروا بتربئة الشيخ، 
كانوا أعضـاء يف لجنة املراجعة.وقالت الحكومة األمريكية إنها 
ستطلب تسليم الشيخ إذا تم تأييد تربئته. ووجهت لشيخ الئحة 
اتهـام يف الواليات املتحدة بقتل بـريل، وكذلك اختطاف مواطن 
أمريكـي يف القطـاع الخاضع للحكـم الهندي يف إقليم كشـمري 
يف عـام ١٩٩٤. وتم إطالق رساح األمريكي يف النهاية.سـيكون 
الشـيخ يف املنزل اآلمن الذي تديره الحكومة تحت حراسة عىل 
مدار ٢٤ سـاعة، ولن ُيسمح له بمغادرة املنزل. وعادة ما تظل 
مواقـع هذه البيـوت اآلمنة رسيـة. وتمتلك املؤسسـة األمنية 

الباكستانية العديد من هذه املرافق يف جميع أنحاء البالد.
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علوان السلمان
  املكان..(بوصفـه تجربـة وجودية..)عـىل حـد تعبـري 
ميخائيل باختني..يتشـكل من وجود عاملـني متداخلني: 
اولهمـا عالـم فعيل واقعـي موضوعـي.. وثانيهما عالم  
تصويـري فني متخيل لفظي تصنعـه االلفاظ ويحققه 
خيال املنتج(املبدع) الذي يمازج بينهما يف عملية تبادلية 
يغنـي كل منهما اآلخر.. اضافة اىل انه ينقله من املفهوم 
الفيزيائي اىل مفهوم فني باسـتخدام اسلوب االنزياح او 
االنحـراف باللغة عن دالالتهـا املألوفة.. انه بؤرة ثقافية 
وعنرص من العنارص املكونة  للفعل والتفاعل االنسـاني 
بتحويـل بنيته الواقعية اىل نسـق لغوي وبنيـة ذهنية.. 
تمثـل جانبا جزئيا من الفضاء الـذي يمثل الجانب الكيل 
الذي تشكل عوامله (شبكة من العالقات والرؤى ووجهات 
النظر التي تتضامن مع بعضها لتشييده..) عىل حد تعبري 
حسن بحراوي.. انه كيان اجتماعي يحتوي عىل خالصة 
التفاعل بني االنسـان ومجتمعه واملكونـات البيئية.. لذا 
فهـو الحاضنة االسـتيعابية واالطار العـام الذي تتحرك 
فيه الشـخوص وتتفاعل معه.. مما منحه حظوة وقيمة 
داللية وفنية كونـه يؤطر الحياة بموجوداتها وافعالها.. 
اما اهميته فتنحرص يف كونه يشـكل بدء تدوين التاريخ 

االنساني وبداية النهوض االجتماعي والفكري..
   وباستحضار املنجز املكاني املذكراتي املتجول يف اروقة 
محطات السـنني (االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
والثقافية..)..مسـجال اللحظات املستبطنة داخل املكان 
بشقيه املغلق واملفتوح بأسلوب رسدي مؤطر بزمكانية 
موثقـة.. مع اعتمـاد الوصفيـة والتحليـل املتكئني عىل 
تضاريـس الذاكـرة.. ابتـداء مـن الغازية املولد وسـني 
الدراسـة االوىل وانتهاء ببغداد ومدينة الحرية مستقرا.. 
بعـد مقدمة شـكلت نصـا موازيا وكاشـفا عـن ارسار 
املنجز نسجتها انامل الناقد الدكتور احمد الزبيدي..منها 
(انبثقت رؤية الكاتب بحركـة تضادية يف (منجزه هذا) 
منطلقة مـن ردة فعل سـلبية(خارج املـكان) عىل فعل 
ايجابي(داخل املكان) بمعنى الحارض السـلبي االغرتابي 
ولد اسـرتجاعا توازنيا عىل ماض ايجابي تآلفي..متأطرا 
ببنيـة مكانيـة ترتجم مقولة بـن عربي(العمـل يتطلب 
املكان والعلم يتطلب املكانة) /ص٩..فيقدم منجزا ادبيا 
يقرتن بأدب املذكرات الذي هـو احد الفنون االدبية الذي 
يدون فيه املنتج ما يمـر به يف حياته اليومية من احداث 
وعالقاتـه بها يف زمانـه.. ويحدد مفهومـه تبعا ملظاهر 

الحياة(االفعال واالفكار والعواطف..)
فاملـكان اذن هـو نتـاج خصوصيـات تاريخيـة وبيئية 
ولغويـة.. انـه االنسـان بتفاعلـه مع كل ما مشـخص 
فيه.. ابتـداء من االيقونـة العنوانية الدالة التي فرشـت 
روحها عـىل خلفية رمادية تعلن عـن واقع مأزوم وهي 
تسـتقبل املنتـج وظله كاشـفة عن املتن النـيص.. ويعد 
بيـت الحكمة املـكان املعريف املنفتح عـىل اآلخر انموذجا 

تاريخيا.. وجيمس جويس يف عوليس مثال مضافا يتوحد 
بنـاؤه الرسدي مـع دبلـن املكان..واملشـاهد املذكراتية 
التـي احتضنتهـا دفتـي غـالف حمـل ايقونـة عنوانية 
دالـة تكشـف عما هـو داخـل االمكنـة املـرسودة ابتدأ 
من الغازيـة واتفاقيـة التعاون االقتصـادي والفني مع 
االتحاد السوفيتي.. واسـتقبال الخرباء بألفاظ روسية.. 
فحكاية ليلة البحث عن رشـيد عايل التي انسابت  بهدوء 
رسدي انتهـى برضبـة اسـلوبية ادهاشـية معتمدا لغة 
شـعرية مسـتفزة ومحركـة للذاكـرة السـتقراء ثـورة 
١٩٥٨ وهروب رشـيد عـايل اىل مدينة النارصية لالحتماء 
بشـيوخ العشـائر املوالني لـه..(يف الخميـس التايل كنت 
اروي المـي التي تنتظرنـي بلهفة.. معنى حـزن ليلة ٨ 
كانون الثاني ١٩٥٩ عندما كانت طيور الحب تنام.. كان 
وجهها يضمر ابتسـامة ال  تسمح بالذهاب اىل التأويل.. 
فقالـت ببسـاطة وعفوية: وليـدي.. أبوك ايضـا كان يف 
تلـك الليلـة يبحث عـن رشـيد عـايل) /ص٢٣.. فمقهى 
محمـد املدهوش يف الغازية ومؤثثاتهـا( راديو واصحاب 
املهـن والحرف وفالحي القرى املجـاورة ومضمد املدينة 
االمـي الذي يجـوب املدينـة بدراجتـه (الفليبس)وكأنها 
سيارة اسـعاف.. فاالنتقال اىل مكتبة الغراف يف الشطرة 
املوقظـة للعقـول رغم صمـت الحروف(مكتبـة الغراف 

اشبه بسـفينة ممتدة الطول.. تبحر بربانها عبدالحميد 
النارص(الرجل املتنور وفق معايري العرص)تبوح باملعرفة 
واالشـعار.. ال تخفـي ارسارهـا عـن روادها مـن نخب 
املدينـة.. لهـا صوت مرتـج رغم صمـت الحروف..مرت 
عليها وجوه وعيون اشعلت الوميض فيها.. هي بذرة لم 
تفـارق ارضها وان ضاعت الدروب..)/ ص٣٢ـ  ص٣٣..

فحلم(جباره املحروس)بلقـاء الزعيم..الذي تركه الوفد 
الذاهب لبغداد يقوده حسـن العتابي فيبقى يناجي ربه: 
حسـن العتابي الله يحرمك من الهوى ألنك حرمتني من 
شـوفة الزعيـم) ص٣٧..فباب رسقة السلسـة والقارب 
الذي يعرب بوسـاطته التالميذ اىل املدرسـة.. فاالنتقال اىل 
محور عزف عىل ضفاف الغراف الذي امتدت عىل ضفافه 
مدن منهـا(ام التبن)التي سـميت فيمـا بعد(محريجة)

اسـتقر فيها شـمران اليـارسي مختفيا مـن مالحقات 
السلطة..و(سـويج شـجر)التي سـميت بالفجر فقلعة 
سـكر والرفاعـي فالغازيـة التي سـميت بالنـرص التي 
عزف طالـب القره غويل عىل ضفافهـا اول اغانيه وعىل 
مقربـة منه كان حضـريي ابو عزيزو(حمـام لتون عىل 
روس املباني)فيجيبه داخل حسن(يحضريي بطل النوح 
شـالت هدية)..فالوقوف يف افياء البدعـة املبتغى املمتع 
بطبيعته يف السفرات املدرسية لطالب الغازية..ثم الصالة 
واالنحنـاء لـالرض السـومرية التـي تحمـل االرسار(ام 
العقـارب عجرييه)التـي كانت مسـكن لحيـاة نابضة..

فالوقـف اجالال اما مكتبة الشـعب يف الرفاعي لصاحبها 
لطيـف مكطوف التـي صـارت ملتقى الوعـي الطالبي. 
فالدواية وافتتاح اول مدرسـة فيهـا واجتماع نخبة من 
خريجي ( دار املعلمني الريفية) ومديرها حسـن العتابي 
الرمـز املعريف والسـيايس.. للتعليم فيها وبـث مهاراتهم 
الرتبوية والعلمية واملهنية والفنية والرياضية.. فاالنتقال 
اىل مدينة الحريـة.. العمارة االنسـانية التي جمعت(ابو 
سالم)عبداملحسن االمريي عازف السكسفون..املنرصف 
ملناقشة الوضع السيايس متجاوزا الدخل اليومي ملقهاه 
..وقد شـهدت هذه املقهى حضـور الروائي احمد خلف 
وحميـد الخاقانـي وحاتـم الصكـر وعبداملنعم االعسـم 
ونرص محمـد راغب.. فمقهـى السـاقية ملتقى جمعة 
الالمـي وفـوزي كريـم وعبدالسـتار نـارص.. فاالنتقال 
للحديث عن رشطـة اآلداب والقبض عىل الخنافس وجز 
شـعرهم وطالء سـيقان الصبايا.. فالدخـول عىل عوالم 
غانم الدباغ الذي عطلـت رصاصات موجهة كل وجوده 
الحركـي بعد عبوره الجرس املعلق واالتجاه صوب بوابة 
القرص الجمهوري..)ص١٧..فاسعد العاقويل الذي ضاع 
يف زحام القبور..فجيان القاص والروائي املنتمي اىل جيل 
ادمـون صربي وعبدامللك نـوري وغائب طعمة فرمان..)

ص١٥٨..والـذي نـال نصيبـه مـن االعتقال(كسـيايس 
يساري مثقف) متيقن ان مدينته ستشيعها االنكسارات 
والخيبـات وهزائـم الحروب اىل مثواهـا االخري..).فهجر 

الوطـن سـتا وخمسـني عامـا مغرتبا..فاملثـول امـام 
الجورنيـكا(اذ ان الحـوار بـني الفنـان واملشـاهد حوار 
غـري متعادل كـون اللوحة تفيض وتمتد خـارج اطارها 
الزمنـي..) ص١٨٩.. فرسداب املوتـى يف باريس..فقصة 
هاملت  الشكسبريية وجاذبية الرجوع للحدث التاريخي 
ومحموالته..فجرس االحذيـة الذي يعني ان (املدن التريد 
ان تكون اسـرية للمقاييس الجماليـة التقليدية.. فتبدع 
وسـائلها التعبرييـة لتهـب الوجـود ثمـارا دانية..انهـا 
تستعيد حياة االنسـان املبدع بعقله ومنجزه ومقتنياته 
الشخصية ومالبسه وحتى حذائه..) ص٢٠٤..فمسامرة 
الفنـان الكاريكاتوري بسـام فـرج الذات التـي اوجعها 
املنفى..تبعه الفنان قيس يعقوب الذي يتشـبث بالوطن 
يف الخيال..فاالنتقال اىل مجلة فنون ولقاء رضا االعرجي 
القـادم مـن النجـف والعمـل يف مجلـة صـوت الطلبـة 
واسـتذكار موفق محمد املرشف عـىل الصفحة الثقافية 
ملجلـة فيهـا وقيـس الحديثي شـقيق كمـال الحديثي.. 
فالوقـوف امام جدران املتوسـطة الغربيـة ومناجاتها..

ويسـتمر الحديث عن مدينة الحرية (اناقتها بساكنيها) 
ومقاهيها ومدرستها الريفية ومقهى الجمعة فالبستان 
ورصامـة سـوره وصاحبـه عبدالهـادي الجلبـي الذي 
اتخذه سـكنا ومنتجعا ايـام مجده السـيايس يوم كان 
نائبـا ووزيـرا يف العهد امللكي وهاجـر اىل لبنان بعد ثورة 
تموز ١٩٥٨ مكرها..فصودرت امالكه بما فيها املطحنة 
العمالقة ..فاالنتقال اىل املدينة مرة اخرى فيكشف عنها 
وهي تلعب وتؤسـس الفـرق الرياضية(فريق السـعادة 
لكـرة القدم) و(فريق سـبارتاك) و(فريق الشـعاع) و( 
داينمو الحرية)وشعاره (خسـارة بعد كفاح افضل من 
فـوز رخيص) وهـذه الفـرق قدمت للمنتخـب الوطني 
العبـني من طراز خـاص امثال(صاحب خزعل وشـلش 
عليـوي وشـعالن زوير وابراهيـم كردي وقاسـم لعيبي 
وكاظم مطرش وخليل وكريم عالوي.. ويسـتمر الحديث 
عـن مدينة الحرية فيسـجل املنتج سـالمه عىل املشـتل 
امليت.. فدار املعلمني الريفية التي تشكلت منذ ثالثينيات 
القـرن املنـرصم.. فحكايات مظفر النواب يف متوسـطة 
الفجـر يف الكاظمية.فالسـياحة يف شـارع املتنبي املعنى 
وجدل التاريخ وحوار مع مكتبة املثنى لصاحبها قاسـم 
رجب التي انتهت باحرتاقها بأيد آثمة.. فشـارع الرشيد 
التاريخ املعريف وممىش املشـاهري يف بغداد (كان الشـارع 
رشيانـا مـن الرشايـني املتدفقـة.. النابضـة بالجمال يف 
مرحلـة شـهدت التجديـد وبدايـات التنويـر الفكري يف 
العراق..)ص١٥٩..فالوقوف تحـت جدارية ناظم رمزي 
التـي تكرست من فرط احزانها بعد ان تصدرت ركن من 

اركان مبنى مشفى الفييض..
وبذا شـكل (داخـل املكان..املـدن وروح املعنـى).. الذي 
نسـجت عوامله املشـهدية انامل منتجـه الدكتور جمال 

العتابي مصدرا يوثق املوجودات املؤثثة للمكان..

ÜÏº@áÓ‡®a@áj«@·ébi
التشـبه هذه الرواية عمال آخر ,ال لشـوقي 
كريم وال سـواه, واحسب ان هذا وحده رس 
نجاحها رغم التفاصيل الكثرية وانشـغاالت 
التهجدات  وتفاصيل التوق اىل عوالم ال يدرك 

كنهها البابليون وال اهل لكش او سواهم .
أنها بحـث عن الحريـة ومـن اجلها,يعيش 
(حقائـق  أذهـي  بابـل,  أرض  يف  أبطالهـا 
قبـل  عـام٥٥٦  بعـدد  وقعـت  )متخيلـة 
امليالد,وشهود الوقائع متوارون وقد جاسوا 

زمن التهجد والتيه باألحالم املؤجلة .
شـوقي كريم يقول يف املقدمة التي اسماها 
(توضيح القصد)أن ما دون من باب الكشف 
عما هو مؤهل لإلعالن فهي محض تخيالت 

لرجل حارصته آثام الحب ,فانتحر بجنون!
يقينا ان شـوقي الذي كتـب روايته هذه لم 
ينتحر بل دون بكثافة غري متعجلة كل رقيم 
صنعه كجـزء من البناء الـرسدي للرواية يف 

ارض بابل.
لم يعد مردوخ يعنيه شيئا وهو ينثر لغته عرب 
فصول الرواية املتصلة التي تقودك اىل احالم 
الغوايـات الجسـدية وترتقـي بـك اىل احالم 
الكلمـات التي  يضيع فيها املنطق الظاهري 
ليصنع منطقا روائيا اخر ,مصفوفة كلماته 
اىل ال لغـة واضحة القصـد لكنها لغة دقيقة 

املرامي ولنقرأ معا هذا املقطع:
((المجـال أن تفكـر ,المجـال الن ترى غري 
وجـودك الضائـع بـني كل هـذه الوجودات 
املباحة لسـياط السـجانني وتبـرص الذوات 
وهـي تتخـرب رويـدا رويـدا ,نافضـة ود  
انسـانيتها بـني  أسـنة املواجـع   وتـراب 

األستذكار) ص٦٥
ارسارهـا   تتكشـف  روايـة  الـرس)  (لبابـة 
تدريجيـا ,رسأ بعد آخر,عندما يصرب القارئ 
املتفائـل  الدامـي غـري  عـىل كل نشـيجها 

الـذي يـدور مجمـل حواراتـه ومنولوغاته 
الداخلية املسـتمرة وسـط بابـل- املدينة – 
الحضارة,املدينـة التي تصارعت فيها اآللهة 

من اجل البرش,وبالضد منهم.
أحـد أبـرز شـخوص (لبابـة الـس) امللـك 
نبـو نيد الـذي يدور هنـا يف مطلـق الحرف 
وانثياالت التكرار اللغوي فيغدو قزما وسط 
التفاصيل...ال داللة تاريخية فاعلة له  وهو 
الذي  اقيل تاريخيا من ارض ملوكيته, بابل, 
ليتسـلم الحكـم فيهـا الغرباء, والشـخص 
الثانـي الفعـل تماما هـو االنسـان  البابيل  
االصيـل املدعـو (شـوقيا ) وهـو يتعملق يف 
نقاش حر مع االلهة مدافعا عن (بابل ) التي 
كانـت ويف حواراتـه ككاتب للرقـم الطينية 

باعتباره رقاما يدون تاريخ بابل.
السـيد  شـوقيا   حاورهـم  ممـن  وكان 
(تودعـس) الـذي يعيش تسـاؤالت التاريخ 

وانتظـار الوقائع  محورا صاحبه غري عابئ 
بنتائج الحوار الذي ال يفيض اال اىل سواه من 
اسئلة وحوارات عاشها (شـوقيا) املوجوع 
ببابـل االسـطورة وبابل االلهـة املتصادمة 
واملتعايشة وسـط انهار الدم التي اصنعتها 
بفعـل  امليثولوجيا التـي صنعت من مردوخ 
رب االربـاب هنـا مثـل العم (زيـوس ) عند 

اليونان .
يدخل االله(سـني ) اله الحكمـة البابيل مع 
شـوقيا  الرقام البابيل  ومحـاوره تودعس 
يف حـوار حلمـي ممتع,تقطعه سـياط فئة 
غامضـة قامت بـرضب الواجفـني اثر قيام  
روح شـمش بالطـواف حـول معابـد بابل 
,جيـث يغـادر شـمش املدينة زاهيـا بالنور 

وهي تغرق يف الظالم(ص٨١)
تسـتمر حوارات الشـخوص وتطوف االلهة 
ببابـل وتتهجـد مع شـوقيا  الـذي يتوق اىل  
بنـاء بابل الخالـدة دوما,حيث يقف الحكيم 
(سـني مـا غـرض ) يف حواريـة مطولة مع 
امللك املخلوع(نبونيد) عن بابل الرؤية وبابل 

الحقيقة.
هنـا ينقلنا الروائـي اىل حواريـة أخرى بني 
الحسـناء(مالو نيـد) وامللـك نبوئيـد تـدور 
حول نظـام  الكون وبابـل واالحالم والحب 
وارشاقـات العشـق وذلـك يف نهايـة الرقيم 

العارش ٦
وتسـتمر الحوارات بـني الحسـناء مالونيد 
وااللـه سـن  وامللـك نبونيد وشـوقيا الراقم 
البابـيل وسـواهم يف لجـة منفكـر يتصارع 
باحثـا عـن الحقيقـة التـي يريدهـا البرش  

وسط استخفاف االلهة بتطلعاته.
ان منولوجـات املؤلف الطويلـة التي تكرس 
حدة النقاشـات بني شوقيا ونبوئيد ووالدته 
وسـائر االلهة حيثـم صائر بابل وسـومر, 
واللغة الشـعرية التي يطلقها لكرس صخب 
الحـوارات اعطـت روايـة لبابة الـرس نكهة 

تتـوارى فيها االحـداث حينـا لصالح غواية 
شعرية اللغة.

ان لغة الرقيم الحادي عرش ١٧(من ص٤٤٤) 
تبدا برتتيل أول جاء فيه:

ما رس الرغبـة يف اعالن الرس...الخطو منايا 
– لخطـو خطايـا – الخطو ضيـاع العم بني 
األغنيـة والقيثـار – العمر نثـار الفوىض – 
فكيـف تتم األرسار والطرقـات تمأل حنجرة 

املارة بسؤال محفوف بعناد-
وتستمر هذا الدفق الشعري حيث تدخل لغة 
املـرسح  من منتصـف ص٤٤٧ عنـد جملة 
(ال جـواب ) األوىل حيـث تنثال االسـئلة بعد 
هذا, لتبدا  لغة (قالوا وقلت) الحوارية داخل 
املنظومة اللغوية وصـوال اىل(صورة الرتتيل 
الثاني) التي تنبني عىل لغة مرسحية ضاجة 
تصور املصائـر القادمة واألمنيـات البابلية 

التي يعلنها شوقيا  .
يدخل املؤلف وسط جواب  عىل سؤال يقول:
-وماذا عن سـيد بابيل مىض ؟ ليعيد تشكيل 
الحكاية –يف نهايتها- مستدعيا أحالم سومر 
وبابـل بلغـة شـعرية موحية نهي االسـئلة 
بغياب نبوئيد وسائر الصحاب ,لتأتي (صورة 
الخاتمة) عىل لسـان شـوقيا: البابيل املنشأ 
,السومري الفكرة والتكوين,أبن نفروكيش 
ولكـش وأوروك  والـوركاء وآشـور,ويعني 
بذلـك كل العراق ,كل أرض السـواد. العامرة 

بالرجاء
أن عمـل شـوقي كريـم الروائي هـذا يقدم 
صـورة جديـدة موجعـة تـدل عـىل خـربة 
الروائـي وحيوية أدائه املتصـل الجامع بني 
األداء الروائي الحركي الحواري والشطحات 
الروحيـة الشـعرية وتوظيـف امليثولوجيـا 
لصياغـة بنية روائية مبهـرة وناجحة تعيد 

انتاج بابل الحضارة املأمولة.
يف النهايـة لـم يعـد الرس مغلقـا بل حارضا 

بيننا ابدا
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حملت يف جعبتي املمزقة
رسائيل املشفرة 

اتلوها يف عيد القيامة 
عىل جبني العذارى 

رسالتي األوىل 
إىل شاعر صعلوك 

عاش مترشدا
يف زوايا الليل 

زاهدا عن متاع الدنيا 
إال من كلمات يدور بها 

يف أزقة العدم 
أيها املبحر

بني ثنايا الكلمات
ال تختبئ يف لجة األفكار 

فاملعاني مرايا عاكسة 
أيها املتأنق

بجلبابك املهرتئ
أميض بكامل حزنك

وأترك خلفك
أنني املفجوعني

لعلك تدرك 
يف غفلة من العمر
لحظاتك املرسوقة

رسالتي الثانية 
إىل جالد أحمق

وأنت تتوسد ذكرياتك 
ال تنس أن تخرب األيام 

بأرسارك الدفينة 
ساعة وقوفك 

عند مذبح الحقيقة 
ال تطل الوقوف 

عند منعطفات القلق
حتى ال تتبخر 
أحالم املغيبني
يف هجري األيام

أيها املمتلئ 
بآهات الطيور

من منحك سلطة
ذبح النور 

حني يلبس الليل
كل االمكنة

رسالتي الثالثة
إىل عاشق مخمور 

وانت تتصفح سنني عمرك 
ال تأمن من غدر الليايل 

فاأليام حبىل 
ولم تزل

تمطر عليك بالنكبات 
مذ ثالثني عاما ونيف 

أما زلت تمارس هوايتك 
يف صيد الليايل 
أما زلت تبحث

يف دهاليز الزمن
عن فتاتك الذائبة

يف كأسك األخري
رسالتي األخرية 

إىل الرب
وأنت تمنح بركاتك

إىل التائهني
يف دروب الحرية

أيها الواهب 
بغري حدود

يا من تشق جدار الليل
إلنبالج فجر جديد

ملاذا لم تمنحني 
فرصة أخرية 
كي أكون نبيا

ألرمم
كل ذلك الخراب
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عندمـا تجد نفسـَك محاطاً بـآالف األسـماء والعناوين 
، وغارقـاً  بني أكـداس املطبوعات ، ثّم تكتشـف أّن الذي 
أمامـَك ال يمت بصلـة إىل الثقافة ، وال يقـرتب إىل الَخلق 
، واّن الخـراب الذي عـّم الجانب السـيايس واالقتصادي 
واالجتماعـي قد اسـتهدف الجانـب الثقـايف ، ووصل إىل 
تهميش املبدعـني ، عندها تكون الكارثة قد اسـتحوذت 

عىل الحياة وأحالتها إىل رماد .
وعندما يكون التهميش ناتجاً عن إرادة سياسـية هدفها 
تحريك املسار الثقايف وفق ما تريد ، فالبد من اندالع حرب 
بـني ثقافة املبدعني وبني ما تسـوقه القوّة تحت عناوين 

الثقافة .
كل اإلرادات السياسية وعىل مر العصور ، تطالب املبدعني 
أن يكونوا ( شـقاوات ) ثقافة ، وتطلب منهم العزف عىل 
أوتارها ، واألكل من فضالتها ، والتنفس من رئة الحاكم 

التي يمنحها لها .
وكل املبدعني وعىل مر العصور يخوضون املعركة ببسالة 
العتقادهم الراسخ بأن الحرية وحدها القادرة عىل خلق 
اإلبـداع ، ومع رضاوة املعركة ورشاسـتها ، يسـقط ّمْن 
يسقط نتيجة أسـاليب الرتغيب والرتهيب ، ويهاجر َمْن 

يهاجـر خوفاً من البطـش والتنكيل ، ويبقـى ّمْن يبقى 
يتحدى ويحتج ويقاوم .

ويف كل العصور عندما ترى اإلرادة السياسـية أن عدوها 
بـدأ يتعاىف ، تهرع إىل خزينهـا االحتياطي من ( مثقفيها 
) فتدخلـه إىل الخدمـة ، بعدمـا تمنحه الجـاه واملنصب 

، وتضعـه يف صـدارة املشـهد الثقـايف ، وتبـدأ تنفخ فيه 
، وتلقنـه دروس الطاعـة والوفـاء لهـا ، هـؤالء الذيـن 
يواصلون الليل بالنهار من أجل أن تكون أربطتهم زاهية 
رغـم انطفاء أقالمهم قد لعبوا دورا سـلبيا يف عرقلة نمو 
املرشوع الثقايف ، لسببني ، األول : إنهم لم يعرفوا النجاح 
ولـم يقرتبوا منه ، والثاني : كونهم ( مبدعني ) من طراز 
مخيـف يف فن الكذب والنفاق ، ومع رعاية السـلطة لهم 
، شكلوا جبهة عريضة قوامها التخلف الثقايف ورصيدها 
النفـاق ، فزادوا املشـهد الثقايف تفـككا وترشذما ، ومن 
يرغـب يف معرفـة الحقيقة بوضـوح عليـه االطالع عىل 
التاريـخ القريـب ، ليقـف عىل عمق الرشخ الـذي أحدثه 
هؤالء يف مسـرية الثقافـة ، فاألقالم التـي تنمو وترعرع 
داخـل الحدائـق الخلفيـة لقصـور امللك ال يمكـن لها أن 
تمنحنا رفضاً واعياً نسـتطيع من خالله شـحن حياتنا 

بمفاهيم جديدة من أجل ازدهار وسعادة اإلنسان .
لقد بذلـت الحكومات املبالـغ الطائلة والجهـود الكبرية 
من أجل أن يكون املثقف سمسـارا رخيصا ملشـاريعها ، 
وبوقا لسياسـتها ، وخادما لتنفيذ رغباتها ، ففي األمس 
القريب فشـلت حكومـة البعث يف تبعيـث الثقافة ، فهل 

ينجح اإلسالميون اليوم يف أسلمتها ؟!! .
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أخي أيها الليُل الذي كم َصِحْبُته
فيلِّ والنوُر ظاِمُئ إىل العالَِم السُّ

َمَشينا طريَق الكشِف لم تلتِفْت لنا
ُخطانا ، ولم يعَبأْ بنا فيِه عاِبُئ

ِر ُفتَِّحْت هنالَك للحزِن املَُعمِّ
ْت للنحيِب َمخاِبُئ كهوٌف وُفكَّ

فقلُت لَك : اكُتْبني حضوًرا مؤّكًدا
فإّني عىل الفقِد املؤزَِّر ناِشُئ

ومنفاَي هذا الطنُي منُذ افتتاِحه
لذا أنا من طيني لَك اآلَن الِجُئ

 …………………………          
أخي أيها الليُل الذي يلَ عنَدُه

أحاديُث غرقى ماَروْتها الشواِطُئ
إىل حزِنهم ياليُل ُخْذني سفينًة 

لها يف أقايص الالهناَك َمواِنُئ
أتذُكُرنا تلك املحّطاُت ِصْبَيًة؟

وأيلوُل ِمن أحالِمنا الِبيِض هاِزُئ 
أتذكُر ؟ والحرُب احتفاُء مدينٍة

بآثاِمها ، واألرمالُت آللُِئ
َتقاسَمُهنَّ املؤمنوَن وأجمعوا

عىل أنَّ أحضاَن الجواري َمراِفُئ
إذا ما اكفهرَّ البحُر الذوا بدفئها
وينَسوَنها َدوًما إذا البحُر هاِدُئ
 …………………………          
ْق بِظّيل فهو يا لَيُل شاحٌب َترَفَّ

عليه ألقداِم الرياِح َمواِطُئ
َحْت أياُمه ذلك الفتى هنا ُسطِّ

وظلَّ به صوٌت غريٌب وناِتُئ
به وطٌن َجمُّ األغاني ترعرَعْت
عىل أرِضه للواعظنَي َمساِوُئ

لديِه رصاٌص ِمن حروٍب قديمٍة
برَغِم جليِد الُعْمِر هاهو داِفُئ
ُل كّفيِه السماُء خفيضًة تؤجِّ

وِمن تحِته يغتاُظ رمٌل ُمناِوُئ
عشريُة أصفاٍر ُتناِدُم وقَته

ويبكيِه عصفوٌر عىل الحقِل طاِرُئ
ُيرّبي ِصغاَر الغيِم ثمَّ ُيعريُهم
كتاًبا ، لعّل املاَء لألرِض قاِرُئ

وُيدهُشه لوُن النهاِر بلَوحٍة
كما أدهَش الصحراَء نهٌر ُمفاِجُئ
تساقطِت الُبلداُن ِمن َجيِب ُحلِْمه

ولْم يبَق إّال َصحُوُه املُتواِطُئ
…………………

أخي أيها الليُل ، اصطحْبني خطيئًة
فكلُّ هواٍء حولَنا اآلَن خاِطُئ
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الدجاج من أكثـر أنواع اللحوم املحببة 
لـدى الجميـع، كما أن خـرباء التغذية 
أثنـاء  الدجـاج  بتنـاول  ينصحـون 
اتبـاع الحمية لغنـاه بالربوتني وفقره 
وصفـة  وهـذه  الحراريـة  للسـعرات 
الدجاج املشـوي مع الخضار ملزيد من 

النكهة والفائدة أثناء الرجيم
املقادير :

الدجاج: دجاجة (مقطعة أربعة قطع 
مغسولة ومنظفة)

مكعبـات  (مقطـع  حبـة   2 البصـل: 
كبرية)

الثوم: فّصان (مقطع رشائح)
الصويا صوص: 3 مالعق كبرية

زيت الزيتون: ربع كوب

الخل األبيض: 3 مالعق كبرية
عصري الليمون: 1 حبة

ملح: ملعقة صغرية
بهارات مشكلة: ملعقة صغرية

فلفل أسود: نصف ملعقة صغرية
الحجـم  (كبـرية  حبـة   1 البطاطـا: 

ومقطعة مكعبات)
الجزر: 2 حبة (مقطع دوائر)

الفطـر: 10 حبـات (طـازج ومقطع 
رشائح)

(مقطـع  حبـة   1 األخـرض:  الفلفـل 
مربعات)

صلصة طماطم: ملعقتان كبريتان
املاء: كوب

طريقة التحضري

والزيـت  والخـل  الصويـا  نخلـط   .1
األسـود  والفلفـل  وامللـح  والبهـارات 
وعصري الليمـون يف وعاء عميق، نضع 
الدجاج بالوعاء ويرتك ملدة ساعة حتى 

تترشب التتبيلة.
2. نضع البصـل والثوم يف طبق الفرن 

ثم الدجاج مع صلصة التتبيلة.
3. نخلط الخضار املقطعة مع صلصة 
البنـدورة ونوزعها يف طبق الفرن فوق 

الدجاج ونضيف املاء.
القصديـر  بـورق  الطبـق  نغطـي   .4
ويدخـل إىل فرن متوسـط الحرارة ملدة 

ساعة أو حتى ينضج.
5. نزيـل ورق القصدير ونحمر الوجه 

ويقدم ساخناً.

تقـول الحقائـق إن ثلـث املشاكـل بـني 
األزواج بسـبب الحمـوات، إال أن والـدة 
الزوجة ليسـت هـي املعنيـة باألمر، بل 
والدة الزوج، فهي تتذمـر وتشكو كثرياً 
مـن أمور ال تسـتحق أن تكـون مشاكل 
حقيقية، وعىل الرغم مـن أن أم الزوجة 
قـد تضايـق الـزوج وتغضبـه، إال أنه ال 
ينزعج منها وال يبغضها، فمشكالتها ال 

تهيمن عىل حياته.
وغالباً مـا ترتبط الزوجـة بعالقة جيدة 
مـع أمهـا، فحني تحتـاج إىل اسـتشارة 
يف حياتهـا تلجـأ إليها، ومـن هنا تشعر 
أم الـزوج بالغـرية والتهميـش، فهي ال 
تسـتطيع أن تشغل بالها إال بابنها الذي 
طاملا كانت مسؤولة عنه، خاصة إذا كان 
الوحيد، وكرجل فهو نادراً ما يتحدث إىل 
والدتـه حـول أي يشء، وبالتـايل تشعر 
بأنها مسـتبعدة من حيـاة هذه األرسة، 
وال تسـتطيع معرفـة أي يشء عنها، لذا 

البد من فرض النفس.
املسـتشارة األرسية ترشدك إىل 5 وسائل 
تجنبـك رصاعـات ال حاجة لـك بها مع 
حماتـك، فتقـول: ”قـد تصـل مشاكـل 

الحموات مع زوجـة االبن إىل أزمات غري 
قابلة للسـيطرة، وال يمكن إيجاد حلول 
لها، وقد تصل إىل الطالق يف أغلب األحيان 

إذا لـم تتحىل الزوجة بالذكاء االجتماعي 
والوجدانـي، وتطبق 5 نقاط بسـيطة يف 

حياتها لتمسك بزمام األمور، وهي:

1 - أشـعريها بوجودهـا وأنهـا مازلـت 
املسـيطر عـىل األمـور ولـو كـان األمر 
باسـتشارات كاذبة ملجرد إشعارها بأن 

لها دور تؤديه.
2 – ال تشتكى أبداً إىل زوجك لسببني:

• أنها والدته، فهو لن يستطيع تصديقك 
حتـى ال يقـع يف شـباك أن يقيـم معها 
تحقيقاً أو حتى مجرد سؤالها عن سبب 

ذلك الترصف.
• هـو رجل لن يفهم نظـرات وتلميحات 

النساء، فال ترهقي نفسك بذلك.
3 – يف بعـض األحيـان يحتـاج األمر إىل 
رصاحة تامة بأنكما تريدان قضاء بعض 
الوقت بمفردكما كزوجني، فاجعيل األمر 
يبـدو كأنك تأتمنيها عىل رس أو تتخذيها 

صديقة.
4 – الطيبة الزائـدة ال تصلح دائماً، فإذا 
أزعجتك البـد أن تتخذي موقفـاً صارماً 
دون تطـاول، بـل ملجرد التأكيـد عىل أن 
هناك حدوداً ال يمكن تجاوزها يف حياتك 

الشخصية.
5 – الهدايـا لهـا مفعـول السـحر عـىل 
دائمـاً  هدايـاك  ولتجعـيل  سـيدة،  أي 
أنثوية الطبـع، تجنبـي األدوات املنزلية 
والحلويـات، واشـرتي لهـا ماكياجاً أو 

فستاناً جميالً.
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رجيـم الشتـاء مـن أصعـب أنواع 
الرجيـم عنـد النسـاء، خاصة مع 
الجوع املستمر حيث تزداد الرغبة 
يف تناول الطعام، ويحتاج الجسـم 
املزيد من الوجبات إلمداده بالطاقة 
والشعور بالدفء عـىل مدار اليوم 
خاصـة مع بـرودة الطقـس، مما 
يزيد الوزن وتكون محاولة خسارة 
هـذا الـوزن عـبء كبـري عليهن. 
لذلـك يف التقريـر التـايل تعريف عىل 
أبـرز األطعمة التي تسـاعدك عىل 
نجاح رجيم الشتاء ونصائح  لسد 

الشهية خالل فصل الشتاء.
العصيدة

يجب الحرص عىل بدأ اليوم بوجبة 
فطور صحية بطيئة الهضم، وذلك 
ألنها تعمل عىل االحتفاظ بالطاقة 
حتى الغداء، حيـث يمكن ذلك عن 
طريق تسـخني الشوفان وإضافة 
اللبـن واملكرسات أو البذور وبعض 
فواكه الشتاء املوسمية مثل التفاح 

أو الكمثرى أو التمر.
الفاكهة والخضار الغنية بفيتامني 

C
يجب الحرص عىل إضافة البطاطا 
األحمـر  والفلفـل  والطماطـم 
النظـام  إىل  الحمضيـة  والفواكـه 
ألنهـا  وذلـك  الشتـوي،  الغذائـي 
تحتـوي عـىل فيتامـني يس، الذي 
يلعـب دوراً مهمـاً يف جهاز املناعة 
ومسـتويات الطاقة، وخاصة عند 

ممارسة الرياضة بانتظام.
أطعمة غنية بالزنك

يمكن أن يسـاعد الزنك عىل تقوية 
جهـاز املناعـة، باإلضافـة إىل أنـه 
يسـاعد يف الحفـاظ عـىل الـوزن 
يمكـن  طبيعيـة، حيـث  بصـورة 
الحصـول عليه عن طريـق تناول 
األطعمـة مثـل املحـار والسـبانخ 

والبقوليات .
أطعمة الغنية بالحديد

والعـدس  الحمـراء  اللحـوم  تعـد 

والخرضوات ذات األوراق الخرضاء 
مصـادر جيدة للحديـد الذي يدعم 

نظام املناعة الصحي.
تناول السمك والبيض والجبن

تعتـرب األسـماك والحليب والبيض 
والجبن مصدًرا رائًعا لفيتامني 12 
 B 12 حيـث يسـاهم فيتامـني ،B
يف األداء الطبيعـي لجهـاز املناعـة 
ويسـاهم أيًضـا يف تقليـل التعـب 
واإلرهاق والشعور بالخمول خالل 

فصل الشتاء.

السـكرية  األطعمـة  اسـتبدل 
بالخضار والشوربات

كثـريا ما تـؤدي أشـهر الشتاء إىل 
تنـاول األطعمـة املليئـة بالسـكر 
والتـي يمكن أن تكـون ضارة لكل 
مـن محيـط الخرص ومسـتويات 
الطاقـة، لذلك يجب اسـتبدال هذه 
األطعمة بمجموعة من الخرضوات 
املليئـة  الشوربـات  أو  املشويـة، 
بالخرضوات خاصة مع الكثري من 

الثوم أو الزنجبيل . 

”االنسـان الناجـح هو الـذي يغلق فمه قبـل أن يغلق النـاس آذانهم، 
ويفتح أذنيه قبـل أن يفتح الناس أفواههم“. من هذا املنطلق، نتطلع 

عىل قواعد ”اتيكيت الكالم“ لحضور لبق يف املجالس، فتقول:
- تجنبـي مناداة اآلخرين عن ُبعد بصوت مرتفـع، يف مكان العمل، أو 

يف األمكنة العامة.
- ال تتجاهيل َمن كان أدنى منك مرتبة، بل بادريه بالتحية وردي عليه 

بلباقة.
- تجنبي التصنع أثناء الحديث، وال تتفاخري بنفسك.

- احريص عىل مراعاة شعور اآلخرين، أثناء الكالم معهم.
- تجنبي إحراج اآلخرين بتصويب أقوالهم أمام الحارضين.

- تجنبـي مقاطعة اآلخر أثناء حديثه، وانتظري حتى ُينهي كالمه، ثم 
اطلبي اإلذن للتعقيب عليه.

- تجنبي الحديث مع شخصني يف نفس الوقت. والتزمي الكالم الهادئ 
والرزيـن، واحريص عىل النظر مبارشة إىل مـن تتحدثني إليه، ألن عدم 
النظر إىل الشخص اآلخر، أثناء توجيه الكالم إليه، يدّل عىل قلة االحرتام 

والتقدير.

- اجعـيل أولوية الكالم لألشـخاص األكرب سـّناً، وألهـل االختصاص، 
مـع الحرص عىل تجنب تقديـم الحلول البسـيطة والجاهزة واملربمة 

للموضوعات املعقدة.

هناك عّدة أسـباب قد تجعل وقت تناول الطعام 
وقتـاً عصيباً لبعـض األمهات، منها مـا يتعلّق 
بالتعامـل مع اإلنتقائية يف الطعام، ومنها ما له 

عالقة باألكل الفوضوي عند األطفال.
ولكن، مـا ال تعرفه األمهات هـو أّن الكثري من 
األشـياء التـي تعتربها ”مزعجة“ قـد تكون يف 
الواقـع فرصاً ”مخفيـة“. إذا تمكنـت األم من 
معرفة ما يمّر به طفلها أثناء نموه، فُيمكن أن 
يساعد ذلك يف تحويل مشاعرها السلبية إىل فهٍم 
وتقدير. وهو ما ينطبـق عىل التعامل مع األكل 

الفوضوي عند األطفال!
ورغـم أّن األكـل الفوضـوي لـدى طفلـك قـد 
يفقدك صوابك أحياناً إّال أّن الدراسـات العلمية 
ونتائجهـا قد تجعلك تقدرين ذلك بل تسـمحني 

به وتشجعينه. كيف؟
وفقـاً للدراسـة التـي أجرتها األسـتاذة يف علم 
أّن  تبـنّي  سامويلسـون،  الريسـا  د.  النفـس، 
األطفـال الذين ُسـمح لهـم باألكـل الفوضوي 
تمكنوا مـن تذّكر أسـماء األطعمة التـي كانوا 
يتناولونهـا بشكٍل أرسع مـن األطفال الذين تّم 
توجيههم لتناول الطعام بشكٍل نظيف ومرتب. 
وهـو مـا يـدّل عـىل أّن األكـل الفوضـوي لدى 
األطفال هو سـلوك طبيعي وجـزء ال يتجزأ من 

مراحل نموهم.
قـد يكون وقت تناول الطعـام فرصة جّيدة كي 
يتعلّم االطفال ويكتشفـون العالم من حولهم. 
وُيمكـن لألطفـال تعلّـم الكثري عـن العالم من 
حولهـم عندما ُيسـمح لهم باألكـل الفوضوي 
حيـث ”يلعبون“ مع األطعمـة التي يتناولونها؛ 
إّنهم يكتشفون عىل سبيل املثال قوام األطعمة، 

األشكال، وحتى األذواق املختلفة.

كما ُيمكن أن يتعلموا أيضاً التسلسـل املنطقي 
ما بني السـبب والنتيجة؛ إذا رمـى الطفل مثالً 
قطعـة الخبز، فهي سـتقع عـىل األرض. أو إذا 
قام بهـرس الخرضوات أو سـحقها بالشوكة، 
فذلك سيغرّي شكلها وقوامها... باختصار، هذه 
التجارب الصغرية (حتى لـو كانت تثري غضبك 
وامتعاضك) قد تساعد دماغ صغريك عىل النمو 

والتطور.

هذا السـؤال يتطلـب جواباً علمياً بعيـداً عن أي افرتاضـات أخرى تتعلق 
بحديث البعض عن األشـباح والجن أو ما شـابه. علمياً، فإن لهذا السؤال 
جواب من شقني؛ األول يتعلق بمستويات الطاقة من حولنا، والثاني يتعلق 
بعقلنا الباطن.أما بالنسـبة لألول، فكل يشء من حولنا يتكون من ذرات، 
وهذا الذرات لديها مستويات طاقة، وقد تتحرك وإن بقي الجسم املتكون 
منهـا ثابتاً.هـذه الحركة، ويف لحظـة معينة قد يشعر بها عقل اإلنسـان 
لكنه ال يعرف ماهيتها، وهي ما يجعلنا نشعر بأن هناك أشخاصا حولنا.
أما السـبب الثاني، فالعقل الباطن بطبيعته يحفظ األشياء التي حصلت، 
فقد يسـتعيد مثالً بوقت خاطىء صوت شـخص تحبه أنت أو تشتاق له، 
وقد يسـتعيد حركة سـمعها يف الغرفة قبل أيام، إما لخطأ ما أو من باب 

عدم الرغبة بالبقاء وحيداً.

الحبهـان ” الهيل“ من أهم التوابل 
التي تسـتخدم يف الطهي، ويتمتع 
بطعـم ورائحة مميـزة يف الطعام، 
ولـه العديد مـن الفوائـد الصحية 

الهامة لجسم اإلنسان.
 أن الحبهـان يحتـوي عـىل العديد 
من العنـارص الغذائية الهامة التي 
يحتاجهـا الجسـم، كالربوتينـات 
واملـاء و الكالسـيوم والفسـفور، 

وأهم الفيتامينات ”ك،أ، ب،ج“. 
السـمنة  اسـتشارى  وتقـدم 
والنحافـة، أهـم الفوائـد الصحية 

للحبهان، ومنها:
-1يساعد األشخاص الذين يعانون 
مـن النحافـة، فتناولـه يف الطعام 
يساهم يف تناول املزيد من الطعام.
 -2يخلـص الجسـم من السـموم 

املرتاكمـة داخله، حيـث إنه يعمل 
كمدر للبول فيطـرد األمالح الزائد 

والسموم.
 -3عالج لألشخاص األكثر عرضه 

للشعور بالغثيان.
-4يحسن أداء الجهاز الهضمي.

-5يعالـج اإلمسـاك، فيعـد عـالج 
قوى له.

-6يحد من اإلصابة للجلطات.
-7ينظم نسـبة الضغط ويحد من 

ارتفاعه.
-8يساعد عىل شعور الفرد بالراحة 

النفسية والراحة.
اإلصابـة  فـرص  مـن  -9يقلـل 

بالرسطان.
 -10يرفع نسـبة حرق الدهون يف 
الجسم، فيخلصك من الوزن الزائد

البطاطـس املقلية من األطعمة التي 
يعشقها الكبار والصغار، ملا لها من 
مذاق شـهي، لكن بالرغم من هذا إال 
أنها تتسـبب يف العديد مـن املشاكل 
الصحية للجسـم عند تناولها يوميا، 
وذلـك الحتوائها عـىل نسـبة عالية 
مـن الدهون غري املشبعـة، ما يؤدي 
لإلصابة بالسـمنة وأمـراض القلب 

وغريها من األمراض األخرى.
لذا نقدم لكـم يف التقرير التايل اآلثار 

الجانبية لتناول البطاطس املقلية:
- ارتفاع نسبة السكر بالدم

مـن  املقليـة  البطاطـس  تعـد 
األطعمـة التي تسـاعد عـىل تحويل 
الكربوهيدرات إىل سـكريات يف الدم، 
يف  السـكر  ارتفـاع  يف  يتسـبب  مـا 
الـدم، لذا مـن األفضل عـدم تناولها 
خاصة ملرىض السكر، تجنبا لحدوث 

مضاعفات أخرى. 
- إبطاء عمل الجهاز الهضمي:

نظرًا الحتوائه عىل سـعرات حرارية 
أكثر نتيجة لطريقة طهيها، يساعد 
عىل إبقائها يف معدتـك لفرتة أطول، 
وتتسـبب يف اإلصابـة بـآالم املعـدة 
تشنجـات  واإلسـهال،  والغثيـان 

املعدة.

- اإلصابة بألزهايمر والخرف:
نظـرًا لحقيقة أنها يتم قليها بزيوت 
مهدرجة، لذا تحتوي عىل كمية عالية 
من الدهون املتحولة، ما يرفع نسبة 

الكوليسرتول السيئ يف الجسم.
ووفًقا لدراسـة استمرت 10 سنوات 
شـملت 1600 شـخص مـن كبـار 
السـن يف اليابـان ، فإن األشـخاص 
الذين لديهم أعىل مستويات الدهون 
غري املشبعة الصناعية يف أجسامهم، 
كانـوا أكثـر عرضـة بنسـبة 75 ٪ 
لإلصابة بمرض الزهايمر أو الخرف، 

لذا يفضل اإلفراط يف تناولها يوميا.
- ضعف الجهاز املناعي:

تشري دراسة إىل إن تناول البطاطس 
املقلية يوميا قد يؤدي إىل تلف األمعاء 
وتعزيز البكترييا الضارة يف الجسـم، 
والتقليل من البكترييا الصحية، نظرًا 
لعدم قدرة القنـاة الهضمية لتحفيز 
بجسـمك،  املناعـي  الجهـاز  قـدرة 
وبالتايل التعـرض لإلصابة بالعدوي 

والفريوسات.
- اإلصابة بأمراض القلب والسـكتة 

الدماغية:

تنـاول  مـن  التقليـل  عليـك  يجـب 
البطاطـس املقلية التي قد تتسـبب 
يف اإلصابة بأمراض القلب والسـكتة 
الدماغية، بسبب احتوائها عىل نسبة 
عالية من الكربوهيدرات والنشويات 
معـدل  زيـادة  يف  دور  لهـا  والتـي 
بالدم، وزيادة  الضار  الكوليسـرتول 

تراكم الدهون عىل القلب.
- ارتفاع ضغط الدم:

االسـتهالك العايل للبطاطس املقلية 
يمكـن أن يزيد مـن خطـر اإلصابة 
بارتفـاع ضغـط الـدم، نظـرا ألنها 
تحتوي عىل نسـبة عاليـة من مادة 
النشـا وامللح الذي يوجـد بها، فضال 

عىل الزيوت املهدرجة الضارة.
- السمنة:

تناولها يوميا يؤدي إىل السمنة، ألنها 
تحتـوي عـىل الكثـري من السـعرات 
الحرارية، حيث أكدت دراسة ُنرشت 
يف املجلة األمريكية للتغذية أن تناول 
بشكـل  مرتبًطـا  املقليـة  األطعمـة 
مبـارش بحـاالت السـمنة، هـذا هو 
أحـد األسـباب العديدة التـي جعلت 
البطاطـس املقليـة احتلـت مرتبـة 
عاليـة بـني 101 من أكثـر األطعمة 

الرسيعة غري الصحية.
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1945 - افتتـاح مؤتمـر يالطا الـذي جمع بني 
القـادة املنتنرصيـن يف الحرب العامليـة الثانية 
جوزيف ستالني وفرانكلني روزفلت وونستون 
ترششـل وذلك لتحديد كيفية استسـالم أملانيا 

وتأسيس منظمة األمم املتحدة.
1952 - القـوات الفرنسـية تحارص قرص ملك 
املغـرب محمـد الخامـس وتجربه عـىل إتخاذ 
بعض القرارات منها عزل بعض أعضاء ديوانه 

وعزل رئيس جامعة القرويني يف فاس.
1957 - بـدأ عمليـة إزالـة سـور الكويت الذي 
يحيـط بمدينـة الكويـت وذلك بهدف إفسـاح 
املجـال أمـام امتداد العمـران مـع اإلبقاء عىل 

بواباته الخمس كمعلم تاريخي وسياحي.
1965 - زلزال يف أالسكا بقوة 8.7 عىل مقياس 
ريخـرت، وهو أحـد أكرب الـزالزل يف العالم وأحد 

أضخم الزالزل يف الواليات املتحدة.
1975 - زلـزال يف شـمال رشق الصـني بقـوة 
7.4 عـىل مقياس ريخرت يؤدي إىل وفاة 10000 
شـخص ووقـوع أرضار ضخمـة يف منطقـة 

ينقوكو هايشنج.
1976 - زلزال بشمال رشق مدينة غواتيماال يف 
غواتيماال بقـوة 7.5 عىل مقياس ريخرت يؤدي 

إىل وفاة أكثر من 23000 شخص.
 1980 - أبو الحسـن بني صدر ينّصب رئيًسـا 
إليران بعد إنتخابات يف يناير 1980 حصد فيها 

حوايل %78.9 من األصوات.
1997 - زلـزال يف منطقة حدود تركمانسـتان 

وإيران بقـوة 6.8 عىل مقياس ريخرت يؤدي إىل 
وفاة 88 شخصا تقريًبا وإصابة 2000 وتدمري 

العديد من املنازل بالجانبني.
1998 - زلـزال يف منطقـة حـدود أفغانسـتان 
وطاجيكسـتان بقوة 6.1 عـىل مقياس ريخرت 
يؤدي إىل وفاة 2323 شخص عىل األقل ووقوع 
818 إصابـة وتدمـري 8094 منـزل ونفوق ما 

يقارب 6725 رأس ماشية.
1999 - انتخاب الجنرال هوغو تشافيز رئيًسا 

لفنزويال.
2003 - جمهورية يوغوسالفيا االتحادية تغري 
اسـمها رسـمًيا إىل جمهورية رصبيـا والجبل 

األسود وتتخذ دستوًرا جديًدا.
التواصـل  شـبكة  موقـع  إطـالق   -  2004

اإلجتماعي فيس بوك.
2014 - اسـتقالة بيـل غيتـس مـن منصبـه 
كرئيس مجلس إدارة مجموعة مايكروسوفت.

2015 - مـرصع مـا ال يقل عن 35 شـخًصا يف 
حادث تحطم طائرة رحلة خطوط ترانس آسيا 
235، وذلـك بعد دقائق مـن إقالعها من مطار 

تايبيه سونغشان يف تايوان.
ببطولـة  املغربـي  املنتخـب  تتويـج   -  2018
أمـم إفريقيـا للمحليـني 2018 للمـرة األوىل يف 

تاريخه.
2020 - وفاة 41 شخًصا وإصابة 84 آخرين يف 
انهياريـن ثلجيني تتابعا ليومني متتاليني رشق 

مقاطعة وان يف تركيا.

غزل عراقي
اليـل يحـب  طبعـك  ابـد  مالومـك 
مضمـارك الضلمـه  بـس  خيـال  مـو 
الذيـب شـما تشبعـه يغـدرك مـن يجوع
يتعـارك يجـوع  بمضيـف  رابـي  مـا 
يـا تمسـاح دمعـك جـذب جـان يطيـح
اشـارك بهمـك  غشيـم  مصـدك  وانـه 
شـلت حملك عمـر جـن نمله شـالت فيل
حجـارك تكاطـف  يوسـفه  تـايل  وعـيل 
مـن تعطـش كبل مـن عيني ارشبـك ماي
انهـارك سـديتهه  طحـت  ضامـي  ومـن 

أبـــــــراج

مهنيـاً: يـوم خـّالق وإيجابـي يف األعمـال ويف النجاحات 
والعالقـات الجيدة باملحيط وال سـيما من كانت عالقتك به 

متوترة بعض اليشء 
عاطفيـاً: العراقيل التي يحـاول الرشيك وضعها يف طريقك تشكل 

لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكرب يف مجالك العاطفي 
صحيـاً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح املقرّبني منك به 

فرتيح نفسك نوعاً ما

مهنياً: فـرص جديدة تتلقاها وتكون املحرّك األسـايس 
يف عملـك بغية تحريك عجلة املشاريع املجمدة يف األدراج 

منذ مدة طويلة 
عاطفيـاً: حان الوقت لالهتمام بمظهـرك الخارجي واالنفتاح 

عىل محيطك، فتنال إعجاب الرشيك وتلفت أنظاره 
صحيـاً: مهما يبلغ حجم املشاغل اليومية، يبَق أمامك بعض الوقت 

ملمارسة الرياضة

مهنياً: يوم مناسـب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عرب 
بعض الزمالء تجعلك سـعيداً وفرحاً ومطمئناً إىل أقىص 

حد 
عاطفياً: سارع إىل االعتذار إىل الرشيك فأنت حكمت عليه جزافاً 

بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك 
صحياً: ال تدع األفكار املتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، 

امليش هو أفضل الحلول للرتويح عن النفس

مهنيـاً: يّبدد هذا اليوم املخاوف التـي تراودك منذ مدة، 
وتحصل عىل تطمني وضمانات بشأن مستقبلك املهني 

عاطفيـاً: إذا كنـت تعمل مـع الحبيب يف وظيفـة مشرتكة 
تحّققـان عمـًال ناجحاً يذهـل الجميع وتكون املكافـأة ترقية 

ورحلة ترفيهية يف الخارج 
صحيـاً: القلـق الدائم ليالً يرهق األعصـاب ويبقيك يف حال من عدم 

الرتكيز والرتنح نهاراً

مهنيـاً: يحمل هـذا اليوم إليـك لقـاءات متعديدة 
يشّكـل بعضها مفاجأة لك، فكـن جاهزاً ملتغريات 

أكثر تنوعاً 
عاطفيـاً: يلقـي هـذا اليوم الضـوء عىل قضيـة زواج أو 

رشاكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من األولويات 
صحيـاً: حاول تجّنب املغامرات الخطرة، ألن لها انعكاسـات 

عىل صحتك

مهنيـاً: يدعوك هذا اليوم إىل االنتشار واالنفتاح 
عىل األفكار الجديدة واملجتمعات الغريبة عنك 

عاطفيـاً: إنه يـوم هـادئ عموماً ويكـون مالئماً 
للقاءات الرومانسية البعيدة عن األجواء الصاخبة 

صحياً: السـري يف مخطـط ترفيهي يبقي األجـواء جميلة 
ويخّفف من ضغوط العمل

مهنياً: يخفف هذا اليوم األعبـاء، ويحمل إليك التفاؤل 
مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خرباً يتعلق بأحد 

الزمالء
عاطفيـاً: إذا أردت الـزواج فهنيئـاً لـك، رشط اختيـار الوقت 
املناسـب والرشيك املناسـب، ومعرفة ما يجب القيـام به إلنجاح 

العالقة مستقبلياً 
صحيـاً: ال تكثر من الـرصاخ يف وجه من تقابله، مـا يرفع ضغطك 

ويزيد من عصبيتك

مهنياً: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك املهنية، 
فاملرء ال يعرف ما يخبئه له القدر، وال يكون عىل استعداد 

ملواجهة كل طارئ 
عاطفيـاً: تتطور العالقـة الزوجية وتميض وقتـاً رائعاً برفقة 

الرشيك وتبدو املشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة 
صحيـاً: الوضـع الصحـي بحاجـة دائمـة إىل عناية فائقـة توازي 

االهتمام بكل يشء آخر

مهنيـاً: تتمتـع برسعـة بديهـة وبأفكار ذكيـة، كّثف 
اتصاالتك، وكّرر املحاوالت ومارس جميع صالحياتك 

عاطفياً: ربما تعيش أجواء عاطفية ترفضها وتتعارض مع 
كل القيم التي آمنت بها، وتسـود سـماءك أجواء غري مشّجعة 

عىل التعبري عن عواطفك 
صحياً: قراراتـك الصائبة عىل الصعيد الصحي تكون دافعاً إىل جعل 

اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً

مهنياً: يحمل هذا اليوم معه فرصاً اسـتثنائية لدراسـة 
أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمرشوع كبري يستفيد 

منه الجميع يف مجالك املهني 
عاطفيـاً: لـن يعرقـل يشء الخطـوات العاطفيـة وترّكز عىل 

عالقات شخصية تحصل يف محيطك وتعلق عليها أمالً كبرياً 
صحيـاً: انتبـه لصحتـك ولعالقاتك باآلخريـن، وخذ األمـور بروية 

وهدوء وحكمة

مهنياً: يتسبب بعض الزمالء بسوء تفاهم مع رب 
العمل، لكّن األوضاع اإليجابية رسعان ما تسود 

عاطفياً: لـن يخّيب الحبيب آمالـك، لكّنك قد تصطدم 
بانفعاالته الشديدة وتتفهم األمور وتستوعبها 

صحيـاً: تبادر إىل تنظيم مرشوع ترفيهي يف أحضان الطبيعة 
يتضمن السري مسافات طويلة وتسلق بعض املرتفعات
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الحوت

مهنيـاً هـذا اليوم نهايـة مرحلة وبدايـة مرحلة أخرى 
يف حياتـك املهنية، ويكـون عنوان األيـام املقبلة النجاح 

والتميز واإلبداع
عاطفيـاً: أي نتيجـة إيجابيـة تحصل عليها تجـّر خلفها عدة 
إيجابيـات، وأي حـدث مالئـم ملتطلباتـك يحمـل معه أحداثـاً أكثر 

مالءمة 
صحيـاً: تقرر االنطـالق يف رحلة العمر والقيـام بجولة حول العالم 

للرتفيه والتخفيف من الضغوط
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ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة 
الصغرية , ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة 
التسعة الرأسية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم 

اإل مرة واحدة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أفقي
1قائم يف الليل o حب شديد

اسـكتلندا  مـن  2تتكـون 
وانجلرتا وويلز

وقـت  القمـر   o 3سـكني 
اكتماله

4طري خـرايف o بـني جبلني 
(مبعثرة) o صفار
5عاصمة رومانيا

6عكس حـزن o تدفع ألهل 
امليت

7فاكهة صفراء o وعاء
8أتباع

9يهبـط بـه الجنـدي مـن 
الطائرة o رضس

10جبل راسخ o لبسه الناس 
أيام األتراك خصوصا

رأيس
1قذف بالكلمات o صاحب يشء ومسؤول عنه 

oمعنوياته يف الحضيض
2أكرب أهرامات مرص o حرف عطف
3يغطي الطيور o يف القالدة o جواب

4توضع فيها الصور o تقال عند الشعور بالربد 
oمتشابهان

5حارس o يتعاطـاه بعض الرياضيني لتحقيق 
الفوز

6حيوان منقرض
7تجرب وتكرب وظلم o اسـم مبدأ يف الرياضيات 

(للقوة) oقال كالما رصيحا
8موسيقى امريكية للسود o تلف يف دائرة

9سائل حي أحمر اللون o عملة اليابان o نصف 
سويش

10قصـة ممثلة أمـام الجمهـور o أصبح غري 
عاقل لألشياء حوله
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تعترب رشكة إنجاز اسـم عىل مسمى وذلك 
ألنهـا تعمل عىل اسـتالم وتوصيل الطلبات 
الفورية، كما تعترب قصة رشكة إنجاز من 
قصـص نجـاح مشاريع صغـرية، ويعترب 
هدفها األسـايس هو إنجـاز وإنهاء العمل 

برسعة وبدقة.
وليد راشـد هو صاحب فكرة هذا املرشوع 
ومؤسسـة الحقيقـي، حيث جـاءت فكرة 
هذا املرشوع لـ راشـد من خالل التفكري يف 
الصعوبة التـي تواجه النـاس يف الحصول 
عـىل متطلباتهم بسـبب زحمة املـرور، لذا 
فكـر وقرر القيـام بإنشاء مـرشوع يقدم 
هـذه الخدمات حتى يوفر عـىل الناس هذا 

التعب والعناء.
ظـل األسـتاذ وليـد راشـد يدرس السـوق 
قبـل البدء يف مرشوعـه وتنفيذه عىل أرض 
الواقـع حـوايل ثالثة أشـهر، وذلـك بهدف 
فهم ومعرفـة اإلمكانيات التي تقوم عليها 

الرشكات التي تنافس يف نفس املجال.

ويقول وليد راشـد أن من أكثـر املشاكل التي 
واجهتـه عند القيـام بتنفيـذ مرشوعه كانت 
العمالـة، وذلك ألن هذا املـرشوع وهذا املجال 
يعتـرب جديد وال يوجـد فيه أي عمالـة لديها 
خربة، ولكن اسـتطاع وليد التخلص من هذه 

املشكلـة حيث قـام بتشغيل عمالـة يملكون 
موهبة ومهـارة وقام بتدريبهم جيـًدا، وذلك 
ليحفظ جـودة الخدمـات التـي يقدمها.كما 
أشار األستاذ وليد راشد إىل أن رشكته تهدف إىل 

التوسيع عىل املستويني الداخيل والخارجي.

هـل تعلمني أنه يمكـن معرفة 
رنـة  خـالل  مـن  شـخصيتك 
هاتفـك؟ بالفعل، فبإمكانك أن 
تعريف شخصيتك من خالل رنة 
هاتفـك املحمول، وهـذا هو ما 
نرشته إحـدى املجالت األجنبية 
يف دراساٍت لتحليل الشخصية، 
شـخصيتك  عـىل  تعـريف  اآلن 

بتحديد رنة هاتفك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول 

عادية:
إذاً، فأنِت شخصية عملية جداً، 
ولديِك دوافع كثرية للحياة، وال 
تبوحني بـأرسارك اإل للمقربني 
منِك، كما تتميزبن بأنِك مثقفة، 
طموحـة، موثـوق فيـِك، كما 
أنِك تتميزيـن بعالقاتك الكثرية 
واملتعـددة، وال تؤمنـني بالحب 

من أول نظرة.
أما عن أهم عيوبك:

أنـِك ال تمنحني قلبك مسـاحًة 
كبريًة يف حياتك.

• إذا كانت رنة هاتفك املحمول 
كوميدية:

إجتماعيـة،  شـخصية  فأنـِت 
منفتحـة، ُمقبلة عـىل الحياة، 
محبوبة من الجميـع، تبهرين 
مـن حولـك، تحبـي األصدقاء 
الُكثـر من حولك، ولِك فلسـفة 
أنـِك  كمـا  لألمـور،  كوميديـة 

مبدعة وصاحبة خيال واسع.
من أهم عيوبك:

مترسعـة  ترصفاتـك  تبـدو 
ومتهورة.

• إذا كانـت رنـة هاتفك مميزة 
وقليلة االنتشار:

مسـتقلة  شـخصية  فأنـِت 
وقائـدة  بنفسـك،  ومعتـزة 
بالفطرة , ولـِك آراؤك الخاصة , 
وهـو ما يرتك بصمة قوية لدى 
اآلخرين ، كما أنِك دوماً تبحثني 
عـن التميـز يف حياتك وسـائر 
املغامـرة  وتحبـني  أعمالـك، 
والتحديـات، وال تخافـني مـن 
مواجهة األزمـات، وقد يصفك 

من ال يعرفونك بأنِك مغرورة.
من أهم عيوبك:

بأخطائـك  اإلعـرتاف  عـدم 
بسهولة.

• إذا كنِت تخصصني نغمة لكل 
شخص:

فأنِت صاحبة شخصية صادقة، 
اآلخريـن،  مشاعـر  وتراعـني 
ودائمة التفكري، تحبني النظام، 
رسيعـة  الفـوىض،  وتكرهـني 
عـىل  قـدرة  ولديـِك  البديهـة، 
اسـتيعاب املهارات واملعلومات 
وصاحبـة  برسعـة  الجديـدة 
هذا األسلوب إنسـانة صادقة , 
تراعي حقوق اآلخرين , كما أنِك 

متنوعة ومتجددة يف حياتك.
من أهم عيوبك:

أنه قد ال تهتمني بنفسـك بقدر 
اهتمامك باآلخرين، وأنِت دائمة 

التفكري.
• إذا كنِت تغريي نغمة تليفونك 

بإستمرار:
فأنِت شـخصية ملولة بطبعك، 
والتغيـري،  التجديـد  تحبـني 
وتكرهـني الروتـني، قـد تكون 
الفـرغ،  مـن  معانـاة  لديـِك 
العاطفـي،  الفـراغ  خصوصـاً 
وتحبـني املغامـرة، وتعشقـني 
املـزاج،  متقلبـة  السـفر، 
وتميلني  بسـهولة،  وتغضبـني 
إىل التشجيـع، وال تحبـي النقد 

وتحبني الحركة.
من أهم عيوبك :

اإلهتمـام باملظهـر أكثـر مـن 
الجوهر.

• إذا كنِت تستخدمني شخصية 
الذبذبات يف هاتفك:

متواضعـة،  شـخصية  فأنـِت 
محـل  مخلصـة،  مسـؤولة، 
ثقـة، تفرضـني احرتامـك عىل 
اآلخرين، أسعد لحظاتك حينما 
تكونني محاطـة بأرستك، كما 
أنه لديك طاقات إبداعية كبرية، 
ولديـك قدرة عىل حـل مشاكل 
مـن حولـك، فأنـت ِشـخصية 
الهدوء،  وتعشقـني  متعاونـة، 

وتكرهني الضوضاء.
مـن أهـم عيوبك: الحساسـية 

املفرطة تجاه اآلخرين .

عبـاره كثريا ما يسـتعملها العراقيون عند رشائهـم لحاجة من البائع 
بالسـوق اي هي نوع من انواع العملة اي ال تعطيه سـعر معني ولكنك 
تسـأل البائع ان يخفض شويه من سـعر البضاعة والطريف انه يقال 
يف يوم من االيام واحـد ديشرتي باگة كرفس من امرأه دتبيع الخرضة 
بالسـوق فيقول لها الشـاري بعد ما بيها مجال فـرتد عليه االمراة اي 
مجـال للتخفيـض علما انه تبيعه لـه بأبخس سـعر وبأبخس عمولة 
نقدية وعىل سـبيل املثال هي قالت له سـعر الباگـة فلس واحد فكيف 

تخفض بأقل من ذا السعر النه ال يوجد عمله اقل من الفلس.
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خلصـت دراسـة بريطانية كربى 
إىل أن جميع املتعافني من فريوس 
كورونـا املسـتجد تبقـى لديهـم 
مسـتويات عاليـة من األجسـام 
املضادة ملدة ستة أشهر عىل األقل 
تحميهـم عىل األرجح من اإلصابة 

مرة أخرى.
وقـال العلمـاء إن الدراسـة، التي 
تقيس مستويات اإلصابة السابقة 
يف  السـكان  بكوفيـد19- وسـط 
جميـع أنحـاء بريطانيـا، وكذلك 
املدة التي استمرت فيها األجسام 
املضـادة لـدى املصابـني، تقـدم 
بعض الطمأنينة بأن اإلصابة مرة 

ثانية رسيعا ستكون نادرة.
وقالـت نعومـي ألـني، األسـتاذة 
وكبـرية العلمـاء يف البنك الحيوي 
يف اململكـة املتحـدة، حيث أجريت 
الغالبيـة  ”تحتفـظ  الدراسـة: 
العظمى باألجسـام املضادة التي 
يمكـن رصدها ملدة سـتة أشـهر 
عـىل األقل بعد اإلصابـة بفريوس 

كورونا“.
بـني  أن مـن  النتائـج  وأظهـرت 
املشـاركني الذين ثبتـت إصابتهم 
بكوفيـد19- يف السـابق، احتفظ 

99 يف املئة باألجسام املضادة ملدة 
ثالثـة أشـهر. وبعد سـتة أشـهر 
كاملة من املتابعة خالل الدراسة، 
ظلت األجسام املضادة لدى 88 يف 

املئة.
وقالت ألني ”برغم أننا ال نستطيع 
التأكـد مـن عالقة ذلـك باملناعة، 
إال أن النتائج تشـري إىل أنه يمكن 
حمايـة األشـخاص مـن العدوى 
مـرة ثانية ملدة سـتة أشـهر عىل 

األقل بعد اإلصابة“.
وقالـت إن النتائج تتفق أيضا مع 
نتائج دراسـات أخـرى يف اململكة 
املتحـدة وأيسـلندا خلصـت إىل أن 
األجسام املضادة لفريوس كورونا 
تبقى عـىل األرجح عدة أشـهر يف 

املتعافني.
عـىل  أجريـت  دراسـة  وكانـت 
العاملني يف مجال الرعاية الصحية 
يف اململكة املتحدة وُنرشت الشـهر 
املـايض كشـفت أن املتعافني من 
كوفيـد19- ربمـا لديهـم حماية 
عىل األرجح ملدة خمسة أشهر عىل 
األقـل لكنها أشـارت إىل أن هؤالء 
ما زال بإمكانهـم حمل الفريوس 

ونرش العدوى.

اكتشف طالبان من طالب املرحلة 
الثانويـة أربعة كواكـب خارجية 
جديـدة عىل بعد حوايل 200 سـنة 
ضوئية مـن األرض، مما يجعلهم 
أصغـر علماء فلك يقومـون بهذا 
االكتشاف.وشارك كارتيك بينجيل، 
16 عاًمـا، وياسـمني رايـت، 18 
عاًما، اللذان يدرسان يف مدارس يف 
والية ماساتشوستس، يف برنامج 
 (SRMP) توجيه أبحـاث الطالب
يف مركز الفيزياء الفلكية هارفارد 
وسميثسـونيان (CfA)، وتمكنوا 
مـن تحقيق هـذا اإلنجـاز، حيث 
وتحليـل  بدراسـة  الطـالب  قـام 
البيانـات مـن القمـر الصناعـي 
ملسـح الكواكب الخارجية العابرة 
بالرتكيز  الطالبان  (TESS).وقام 
مًعا عىل (TOI) 1233، وهو نجم 
قريب شـبيه بالشـمس، ووجدوا 
هنـا أربعـة كواكـب تـدور حول 

النجم.
وقـال بينجـيل: ”كنـا نتطلـع إىل 
رؤية التغيـريات يف الضوء بمرور 
الوقت“، مضيفا ”الفكرة هي أنه 

إذا كان الكوكـب يعـرب النجم، أو 
يمر أمامه، فإنه دورًيا سـيغطي 

النجم ويقلل من سطوعه.“
ويعـد TESS هـو قمـر فضائي، 
اكتشـف أكثر من 20000 كوكب 
خارجـي عابـر، والتي قـد يكون 
بعضهـا مـن الكواكـب الفائقـة 
الصالحـة  املنطقـة  املوجـودة يف 
ورايـت  بينجـيل  للسـكن.وكان 
يأمـالن عـىل األقـل العثـور عىل 
كوكب واحـد، لكنهما تمكنوا من 
رصد مـا مجموعـه أربعة.وقالت 
رايت: ”لقد كنت متحمسة للغاية 
ومصدومة للغاية“، لقد علمنا أن 
هذا هو الهدف مـن بحث دايالن، 
ولكـن العثـور عىل نظـام متعدد 
الكواكب بالفعل، وأن نكون جزًءا 
مـن فريـق االكتشـاف، كان أمرًا 
رائًعـا حًقا.ونشـأت الكواكب من 
نفـس قرص املـادة حـول النجم 
نفسه، لكن انتهى بهم األمر إىل أن 
يكونوا كواكب مختلفة ذات أغلفة 
جوية مختلفة ومناخات مختلفة 

بسبب مداراتها املختلفة.

كشفت رشكة مصنعة للنقل ومقرها مينيسوتا عن أول حافلة ترانزيت 
أوتوماتيكيـة للخدمة يف أمريكا الشـمالية، التي يبلـغ طولها 41 قدًما 
وتسـتوعب 40 مقعًدا، مع مسـاحة إضافية للركاب الواقفني ومكانني 
 AutoDrive للكـرايس املتحركة، وتسـتخدم الحافلة الكهربائيـة تقنية
 LIDAR إلنشـاء انموذج ثالثي األبعاد بزاويـة 360 درجة ملحيطها عرب

والرادار والكامريات، واكتشاف املشاة واملركبات والعقبات األخرى. 
 New وفقـا ملا ذكرته صحيفة ”دييل ميـل“ الربيطانية، أطلقت الرشكة
Flyer بالفعـل برنامًجا تجريبًيا مع وزارة النقل، مع أسـطول من هذه 
الحافـالت التـي تنقل الركاب عىل طول طريق عبـور مخصص بني نيو 

بريتني وهارتفورت. 
وفًقا لـ New Flyer، تلبي الحافلة متطلبات السيارة اآللية من املستوى 
4، ويرتاوح مقياس جمعية مهنديس السيارات املكون من خمس نقاط 
من املستوى األول، وهو قدر ضئيل من التحكم، مثل الكبح التكيفي إذا 
اقرتبت السـيارة جًدا، إىل املسـتوى الخامس وهو التشغيل اآليل الكامل، 
حيـث يمكن للنظام التعامل مع جميع ظروف الطقس والضوء وحركة 

املرور يف أي مكان دون تدخل برشي.
 كما أنه وفًقا ملعايري الصناعة، فإن املسـتوى 4 حيث يمكن للسيارة أن 
تقود نفسـها يف منطقة محددة مسـبًقا، ولكن ليـس يف جميع املناطق 

والظروف، فهي الدرجة التي تبدأ فيها ”القيادة الذاتية“.
 وكانـت أطلقت New Flyer برنامجها التكنولوجي اآليل يف مايو 2019، 
وهو الشـهر نفسـه الـذي أعلنـت فيه عـن رشاكة مع رشكـة تطوير 

.Robotic Research املركبات املستقلة
وقالـت رشكـة New Flyer يف بيـان إن التكنولوجيـا يمكنها اكتشـاف 
املشاة واملركبات واألشـياء األخرى باستخدام مستشعرات بزاوية 360 

درجة، وتعمل ليالً أو نهاًرا مع نظام تحديد املواقع العاملي أو بدونه. 
يمكـن للحافلة أيًضـا التواصل مـع املركبـات الذكية والبنيـة التحتية 
األخرى، مثل إشـارات املرور أو إشارات املشاة، وتستفيد من قوة الدفع 

الكهربائي للبطارية Xcelsior CHARGE من New Flyer للتجول.

أعلنـت دار كريسـتي للمزادات عرضها للوحـة تملكها املمثلة 
األمريكية الشهرية، أنجلينا جويل، وهي من رسم رئيس الوزراء 

الربيطاني الشهري ونستون ترششل.
واللوحـة تسـمى ”برج مسـجد الكتبيـة“ اشـرتتها الفنانة 

األمريكية سنة 2011، من ابن الرئيس األمريكي روزفلت.
وعرضـت جـويل اللوحة يف دار كريسـتي للبيع، لكن سـيتم 
بيعها الشـهر املقبل بسعر يقدر بـ 1.5 مليون جنيه إىل 2.5 

مليون جنيه ( 2.1 مليون دوالر إىل 3.4 مليون دوالر).
وتمثـل اللوحة مسـجد الكتبية يف مراكش، الـذي بني يف القرن 
الثاني عـرش، مع خلفية جبـال األطلس، وتعتـرب اللوحة الوحيدة 
التـي أكملهـا زعيم بريطانيا يف الحـرب العاملية الثانية خـالل نزاع -1939

1945، وأهداها إىل الرئيس األمريكي األسبق روزفلت.
وقال نيك أورتشارد، رئيس قسم الفن الربيطاني الحديث يف كريستي: ”لقد 

أذهل روزفلت بها، واعتقد أنه أمر ال يصدق“.
وقال إن ترششل استحوذ عىل املنظر يف ”اللوحة الرائعة واملثرية للذكريات“، 

وقدمها إىل روزفلت كتذكار من الرحلة.
يذكـر ان ابن روزفلت بـاع اللوحة بعد وفاة الرئيس عـام 1945، وكان 
لهـا العديد مـن املالكني قبل أن تشـرتيها جويل ورشيكهـا براد بيت يف 

عام 2011.

أنجلينا جولي تقرر بيع اللوحة 
الوحيدة التي رسمها تشرشل

يواصل، القيرص كاظم الساهر، االستعدادات 
الخاصـة بألبومه الغنائـي الجديد املقرر أن 
يعود به إىل جمهوره قبل نهاية العام الحايل؛ 
حيث يرتدد باستمرار إىل االستديو  لتسجيل 
أغنيـات األلبـوم بعـد تحضري اسـتمر ملدة 
عامني تقريبـًا.. ولكن كيف عاد القيرص إىل 

جمهوره خالل الفرتة املاضية بعد غياب؟
كاظـم  القيـرص  أنهـى  تامـة،  رسيـة  يف 
السـاهر تصوير حملة إعالنية جديدة ليبدأ 
بهـا خريطته لعـام 2021 بعـد غيابه فرتة 
ليسـت بقصرية عـن السـاحة؛ خاصة منذ 
بداية انتشـار فريوس كورونا، فيما اكتفى 
بوجوده يف إحدى الـدول األوروبية ومتابعة 

أعماله من هناك.
والحملـة اإلعالنيـة التـي انتهـى السـاهر 
رشكات  إحـدى  ملصلحـة  هـي  تصويرهـا 
املحمـول يف العراق Asia Cell، وقد انطلقت 
بنحـو تجريبي خالل الفرتة املاضية بعنوان 
ليكون القيرص كاظم الساهر سفري العالمة 
التجاريـة والوجـه اإلعالنـي لهـا يف الـدول 

العربية.
وكان القيـرص كاظـم السـاهر قـد طـرح 
أخرياً نسـخة جديـدة من أغنيـة ”عراقنا“ 

ليطرحهـا عرب اليوتيوب بعد تقديمها للمرة 
االوىل يف شـهر أكتوبر املـايض، واألغنية من 
كلمات كريم العراقي وألحان كاظم الساهر 

وتوزيع ميشال فاضل.
من ناحية أخرى، يضم ألبوم كاظم الساهر 
عدداً كبرياً من األغنيـات املختلفة ما يقرب 
مـن 14 أغنية، من بينها أغنيـة ”يا وفية“، 

وهـي مـن ألحانـه، أمـا التوزيـع فليحيى 
املوجي.

ومـن املقـرر إنهاء اللمسـات األخـرية عىل 
األلبوم خـالل الفرتة املقبلـة ليكون جاهزاً 
للطرح قبل نهايـة عام 2021 بعد غياب ما 
يقرب من خمسـة أعوام منذ ألبومه األخري 

يف عام 2016 ”كتاب الحب“.

عـىل صفحتها الشـخصية بموقـع تويرت، نرشت 

الفنانة ياسمني رئيس البوسرت الرسمي لفيلم 

”قمـر 14“ ، وصحبتـه بتعليـق: ”صيـف 

2021“، يضـم املُلصـق الدعائـي للفيلـم 

الكثري من النجوم الذين شـاركوا به، مما 

يكشف أن بالفيلم حكايات ُمختلفة، وكل 

منهم يقوم بدور بارز ومؤثر يف األحداث.

يتكون فيلم ”قمر 14“ من خمس حكايات 

توضح تأثـري القمر عىل األفـراد يف ليلة 14 

القمرية، وخالل حوار سـابق لها يف حلقة من 

 MBC  عرب شاشـة “MBC Trending ” برنامـج

4، قالت الفنانة ياسـمني رئيس: ان فيلم ”قمر 14“ يدور 

حول عالقات الحب يف حياة األشـخاص ومـدى ارتباط القمر 

بالتغـريات التي تحدث يف حياتنا. ُمعلنة أنها تحبذ األفالم التي 

تدور حول قصص حب حقيقية أو خيالية، وتؤمن بها كثريًا.

ُيذكـر أن الفنانة ياسـمني رئيس قد انضمـت إىل أرسة الفيلم 

بديًال عن الفنانة دينا الرشبيني، التي اعتذرت عن 

املشـاركة يف التجربة بسبب ارتباطها بأعمال 

أخـرى، وتلعـب الفنانة سـلوى محمد عيل 

دور والدة ياسمني رئيس يف الفيلم، والتي 

انضمت أيًضا ألرسة الفيلم بديًال للفنانة 

ليىل عز العرب، التي اعتذرت عن املشاركة 

بسبب ارتباطها بأعمال أخرى.

ُتشـارك ياسـمني رئيـس أيًضـا يف العمل 

مع زوجها هادي الباجـوري بفيلم ”جارة 

القمـر“ والـذي توقـف تصويره لعّدة أشـهر 

بدًءا من صيف 2020 انتظاًرا لحلول الشـتاء ليتم 

تصوير مشـاهد الفيلم التي تدور أحداثها خالل الشـتاء، 

وقـد تـم اسـتئناف التصويـر خالل شـهر نوفمـرب املايض يف 

نويبـع. ُيذكـر أيًضا أنه خـالل تصوير ”جـارة القمر“ توفت 

والـدة ياسـمني رئيس وتوقفـت الفنانة الشـابة عن تصوير 

مشاهدها لفرتة.

تتنـوع احتفاالتنـا بيـوم الحـب 
محبتنـا  عـن  التعبـري  ووسـائل 
للرشيـك أو ألفـراد العائلـة مـن 
تقديـم عشـاء رومانـيس تنـريه 
الشـموع، أو تقديم أشـهى أنواع 
الشوكوال أو باقة من الورود التي 
تحمل أرق مشاعرنا، ولكن أفضل 
طريقة لالحتفال قد تكون جلسة 
دافئـة يف املنـزل ملشـاهدة أجمل 

األفالم الرومانسـية.. وملسـاعدة 
العشـاق عىل االحتفال بهذا اليوم 
املتميـز، تقدم OSN قنـاة مؤقتة 
باسـم ”قصة حب“ ابتـداًء من 1 
ولغايـة 14 فربايـر املقبـل، التي 
تعـرض مجموعـة متنوعـة مـن 
يف  الرومانسـية  األفـالم  أجمـل 

تاريخ السينما.
وتقّدم القناة 35 فيلماً رومانسياً 

وباقة من األفـالم املنتقاة بعناية 
 OSN لالختيار، من بينها عىل قناة
أو لالسـتمتاع بمشـاهدتها عـىل 
تطبيـق OSN للمشـاهدة أونالين 
سـواء مع الرشيـك أو مـع أفراد 
العائلة.. وتضم القناة املؤقتة من 
OSN مجموعة مـن أجمل األفالم 
كل  تناسـب  التـي  الرومانسـية 
األذواق، ومنها األفالم الرومانسية 

 ،Knocked Up الكوميديـة مثـل
واألفـالم الحائزة جوائز أوسـكار 
األفـالم  وأجمـل   ،Titanic مثـل 
.Pretty Womanالكالسيكية مثل

وسـيكون االحتفـال بيـوم الحب 
هذا العـام متميزاً، بما سـتحمله 
القناة املؤقتة الجديدة من قصص 
رومانسـية متنوعة خالل النصف 

األول من فرباير املقبل.

طرحـت النجمـة اللبنانيـة، نوال 
الزغبـي، برومـو كليـب أغنيتهـا 
الجديـدة ”عقـيل وقـف“ املقـرر 
طرحه للجمهـور قريًبا، والكليب 
من كلمـات أحمد حسـن راؤول، 
ألحان أحمد زعيم، توزيع وسـام 

عبد املنعم، إخراج فادي حداد.
ونرشت نوال الزغبي عرب حسابها 
االجتماعـي  التواصـل  بموقـع 
البومو،  انسـتغرام مقطع فيديو 
وجاءتهـا تعليقـات تهنئـة مـن 

زمالئها النجوم من بينهم لطيفة 
مـربوك   “: قائلـة  علقـت  التـي 

حبيبتي“.
وكانـت نـوال الزغبي، قـد قامت 
بتشـويق جمهورها عرب حسابها 
التواصـل  بموقـع  الرسـمي 
االجتماعي تويرت من خالل إنشاء 
اسـتفتاء حول األغنيـة الجديدة، 
وسـألت الجمهور عـن توقعاتهم 
املوسـيقى  مـن  نـوع  أي  عـن 

ستكون.

يشـارك الفنان املرصي ذو الشهرة 
العامليـة، مينـا مسـعود، يف فيلـم 
”يف عـز الظهـر“، والذي تشـاركه 
يف بطولتـه الفنانـة املرصيـة هنا 

الزاهد.
إحدى  نـرشت  وقد 

العربية  املجالت 
قـد  مينـا  أن 

ىض  تقـا
دوالر  مليون 
عىل  أمريكي 

كته  ر مشـا
األول  بفيلمـه 

السـينما  يف 
املرصية.

أن  املقـرر  ومن 
مينـا  يسـافر 
هوليـوود  إىل 

شـهر  ملـدة 
يـر  لتصو

عمـل 

سـينمائي جديد، ثم يعود إىل مرص 
بعد هذا الشـهر، لبدء تصوير فيلم 

”يف عز الظهر“.
وكانت الفنانة هنا الزاهد قد نرشت 
عرب حسـابها الرسمي بموقع 
االجتماعـي  التواصـل 
صـورة  بإنسـتجرام 
بالنجـم  جمعتهـا 
العاملـي  املـرصي 

مينا مسعود.
الصورة  وأرفقت 
لتعليـق  با
فخـورة  التـايل:“ 
بمشاركتي النجم 
مينا مسـعود يف 
جديـد“،  فيلـم 
تفاعـل  وقـد 
متابعـي هنا 
عىل الصورة 

وتسائلوا عن دورها بالفيلم.
وفيلـم ”يف عـز الظهر“ يشـارك يف 
بطولته إىل جانب مسـعود والزاهد 
عـدد مـن النجـوم منهـم  إيهـاب 
فهمـي، محمـود حجـازي، محمد 
عيل رزق، محمد عـز، أحمد جمال 
سـعيد، من تأليـف كريـم رسور، 

وإخراج مرقس عادل.
والجدير ذكره أن محمد شبانة ابن 
شـقيق الفنان الراحـل عبد الحليم 

حافـظ، قـد ّرصح بأنه لـم يمانع 
تجسـيد الفنـان الكنـدي املرصي 
األصـل مينا مسـعود، لشـخصية 

عمه ”العندليب“.
الجديـر بالذكـر أن مينـا مسـعود 
فنان كندي من أصـل مرصي قّدم 
إىل جوار النجم العاملي ويل سـميث 
 “Aladdin الديـن  ”عـالء  فيلـم 
بنسـخته اإلنجليزية والتي ُعرضت 

يف دور العرض يف عام 2019.
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ما يميز السياسة يف منطقة الرشق األوسط بعد رياح الربيع االخرض 
الذي اجتاحت املنطقة وأزاحت الكثري من االنظمة فيها، انها سياسة 
قائمة عىل أسـاس ركـوب العواصف واملخاطر نتيجـة االنفالت الذي 
رافق التغيري، وظهور العديد مـن التيارات واألحزاب التي رفعت لواء 
التغيري املعمد بالثأر والدم والثورية التي ال تمتلك أحيانا رشعيتها إال 

من خالل التعصب.
إشـاعة الفوىض البنـاءة والهدامـة، أتاح للكثري ركـوب املوجة تحت 
ذرائع ومسـوغات مـا أنزل الله بها من سـلطان، البعض تتحدث عن 
املايض التليد، والبعض اآلخر تسعى اىل رفع شعارات العوملة، واألخرى 
ما زالت تتمسك بمفهوم القومية، وهناك تيارات كثرية انتهجت طرقا 
يف التعبـري عن معتقداتها بطريقة توحي لكل ذي عقل وفطنة انها ما 

زالت ال تعرف أبجدية السياسة، وال تفهم الدروس األساسية فيها.
ومـا يالحـظ عىل املشـهد السـيايس العـام، أن األطـراف املتصارعة 
للحصول عىل عرش السـلطة ركبت رأسـها بطريقة بدائية، وراحت 
تشـمر عن سـاعدها، وتعد ان التنـازل عن مطالبها يدخـل اىل دائرة 
الخطوط الحمر، وبذلك يمكن القول ان املرحلة الراهنة التي نشهدها، 
هي مرحلة الخط األحمر بامتياز، وهذه السياسة تجعل الطريق أكثر 

وعورة، والحلول أكثر تعقيدا، واملستقبل أكثر سوادا.
السياسـة ال تعـرف األحمـر واألخـرض واألصفـر، وال تتعامـل وفق 
مسـطرة الرياضيات، وال قواعد النحـو، والذي يريد للحياة أن ترشق 
بالخري واألمن واالسـتقرار عليه ان يعرف ان مسـتقبل األوطان أهم 
بكثـري من التمسـك بالخطأ، والسـري عىل سـكة واحـدة، والحديث 

بمنطق واحد.
القيـادة فن وتضحيـة ومرونـة وحوار ومنطـق، والسياسـة تعني 
التعامـل بكل األمـور التي تفـيض اىل تخليص األوطان مـن أزماتها 
واختناقاتها، ودفعها اىل شـواطئ االسـتقرار والتقدم، ومن ال يعرف 
هذا، وال يؤمن به، عليه مغادرة الساحة إرضاًء لله ولشعبه وضمريه 
ولتاريخـه، ومن يؤمن بأن الجميع البد أن يسـاهم ويشـارك يف حل 
االزمـات، فالبد مـن تحطيم األقفـال التي تحجب عنـه رؤية الواقع 

واملستقبل بعني تفرز الخيط االبيض من الخيط األسود.
مـا عاد متسـع مـن الوقت لدخـول االوطـان اىل ورشـات التجريب 
واالختبار، وما عادت الشعوب تتحمل أكثر مما حصل لها من ويالت، 
وما عاد القادة بكل أصنافهم ومعتقداتهم يملكون العذر باسـتمرار 

ما يجري عىل أرض الواقع.
البـد مـن التغيري الشـامل الـذي يصب خريه عـىل القادة والشـعب، 
ويرسـم طريق املحبة للجميع، ويأخذ بيـد كل االطراف اىل حاضنات 
التفاهم الخصبة الولودة بكل عنارص املوضوعية واالنفتاح بعيدا عن 
لغة الخطوط الحمر التي أثبتت فشـلها، وكلفت الشـعوب الكثري من 

التضحيات الجسام دون فائدة.
إىل اللقاء...
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بعد غيابه فترة ليست بقصيرة 
القيصر كاظم الساهر يعود إلى جمهوره

ياسمين رئيس تنشر البوستر الرسمي لفيلم ”قمر 14“

شبكة OSN تطلق قناة مؤقتة احتفاال بيوم الحب

نوال الزغبي تطرح برومو أغنيتها 
”عقلي وقف“

مليون دوالر أجر الفنان مينا مسعود عن فيلم ”في عز الظهر“
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