
الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعرب وزير الخارجية السـوداني املكلف، 
عمر قمـر الدين، عن ثقة بالده يف االتحاد 
األوروبي، كوسـيط لحل التوتر الحدودي 
مـع إثيوبيـا الجـاري، واملتواصـل منـذ 
نوفمـرب/ ترشيـن الثانـي املايض.وقالت 
الخارجيـة السـودانية، يف بيـان صحفي 
إن الوزيـر، اجتمع يف مكتبـه امس االحد 
بوفـد االتحـاد األوروبـي برئاسـة وزيـر 
خارجية فنلندا املبعوث األوروبي الخاص، 
بيـكا هافيسـتو، الـذي يـزور السـودان 
حاليا، للتشـاور حول التوتر بني السودان 
وإثيوبيا“.وحسب البيان السوداني، ثمن 
وزيـر الخارجية السـوداني دعم ورشاكة 
 ” وجـدد  للسـودان،  األوروبـي  االتحـاد 
ثقتـه به كوسـيط قادر عىل حل املسـألة 
بـني البلدين“.كمـا أكـد وزيـر الخارجية 
السـوداني موقـف الخرطـوم الثابت من 

”االدعاءات اإلثيوبيـة األخرية“، ولفت إىل 
أن أديـس أبابا ”نقضـت اتفاقية 1902، 
بحجـة أنهـا وقعـت يف زمن االسـتعمار 
أن  إىل  الصحة“.ولفـت  ينـايف  مـا  وهـو 
إثيوبيـا لم تكـن محتلة آنـذاك، كما أنها 
تسـتخدم ذات الخرائـط املتفـق عليهـا 
دوليـا لتحديد حدودها مـع إرترييا بينما 
ترفـض اعتمادهـا فيما يتعلـق بالحدود 
مع السودان.وشـدد عىل التزام السـودان 
بميثاق األمـم املتحدة واعتمـاد الخرائط 
املوروثة من الحكم االستعماري، وإيمانه 
بالحوار البناء كوسيلة مثىل لحل الخالفات 
بصورة سلمية وودية.ولفت البيان إىل أن 
اللقاء تناول أوضاع الالجئني الفارين من 
النزاع يف إقليم تيغراي إىل رشق السـودان، 
حيـث ثمن وفد االتحـاد األوروبي، جهود 

السودان الستضافة الالجئني.
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بغداد/ الزوراء:
وجهـت وزارة الداخليـة، امـس األحد، 
بعـدم نرش حـاالت محاولـة االنتحار.

وذكر بيـان مقتضـب للـوزارة، تلقت 
”الـزوراء“ نسـخة منـه: أن ”الوزارة 

أكـدت عىل عـدم نرش حـاالت محاولة 
االنتحار، من بينها الحالة التي حصلت 
مؤخـراً يف العاصمـة بغداد“.وأضـاف 
البيان أن ”ذلك يأتي حفاظاً عىل األرسة 

العراقية“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف الرافدين، امـس االحد، 
املبـارشة بـرصف السـلف الفورية، يف 
املـرصف  واملحافظات.وقـال  بغـداد 

يف بيـان مقتضـب تلقـت ”الـزوراء“ 
نسـخة منه: إنه ”بارش رصف السلف 
الفوريـة يف فروعـة املنتـرشة يف بغداد 

واملحافظات“.

بغداد/ الزوراء:
يف  الـدوالر  رصف  أسـعار  ارتفعـت    
البورصـة الرئيسـية يف بغـداد، وإقليم 
كردسـتان لليـوم الثانـي عـىل التـوايل 
امس االحد .وسـجلت بورصـة الكفاح 
والحارثيـة املركزيـة يف بغـداد، امـس، 
 100 دينـار عراقـي مقابـل   145800
دوالر أمريكـي.يف حني سـجلت بورصة 
الكفاح املركزية يف بغداد خالل افتتاحها 
صباح السـبت 145600 دينـار عراقي 

امريكي.وارتفعـت  دوالر   100 مقابـل 
اسعار البيع والرشاء يف محال الصريفة 
باالٔسـواق املحليـة يف بغـداد، حيث بلغ 
سعر البيع 146250 ديناراً، بينما بلغت 
اسعار الرشاء 145250 دينارا لكل 100 
دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة فقد 
شـهدت اسـعار الدوالر ارتفاعـا ايضا، 
حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل 
مائة دوالر، والـرشاء وبواقع 145500 

دينار لكل مائة دوالر امريكي.

ليبيا/ متابعة الزوراء:
لم تبـدد أجـواء التفاؤل، التـي رافقت 
السياسـية  السـلطة  عـن  اإلعـالن 
أن  مـن  املخـاوف  ليبيـا،  يف  الجديـدة 

داخـل  واالنقسـام  الخالفـات  تحـول 
الربملـان دون عقد جلسـة منـح الثقة 
للحكومـة الجديدة.هذه املخاوف برزت 
بعد صدور بيانـني منفصلني، أحدهما 

من الكتلـة الربملانية يف طـربق، ودعت 
من خاللـه النـواب املقاطعـني إىل ترك 
الصـدع  ورأب  الشـخصية  املصالـح 
والعودة إىل الربملان وااللتحاق بمقره يف 

بنغازي للتعاطي اإليجابي مع تشـكيل 
الحكومـة، والثانـي صادر عـن الكتلة 
الربملانية املوجـودة يف طرابلس وطلبت 
من خاللـه أعضاء الربملـان من جميع 

أنحاء البالد لاللتحـاق بمقر الربملان يف 
طرابلـس، وذلك ملنـح الحكومة املزمع 

تشكيلها الثقة ومراقبة عملها.

بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، 
امس االحد، أهمية اسـتثمار ارتفاع أسـعار النفط، 
وفيمـا شـدد عـىل رضورة تفعيـل آليـات األتمتـة 
والتعامل الرقمي، كشفت اللجنة املالية النيابية عن 
تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء بشأن املوازنة.
وذكر املكتب االعالمـي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: ان رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، عقد، امـس االحد، اجتماعـا مع اللجنة 
املالية، جرت خالله مناقشة املوازنة االتحادية للعام 
٢٠٢١، ومواصلـة التعاون املشـرتك بني السـلطتني 
التنفيذيـة والترشيعيـة بهـدف اإلرساع يف إقرارها.

وقال الكاظمي، بحسـب البيـان: ان «املوازنة املالية 
التـي أرسـلت مسـودتها  الحكومة يف وقت سـابق، 
تهدف اىل اإلصالح املايل واالقتصادي ودعم القطاعات 
الحيوية، التي من شـأنها أن تعالـج جزءا كبريا من 
مشاكل االقتصاد العراقي التي يعانيها منذ عقود».

وأشـار اىل «أهميـة اسـتثمار ارتفاع أسـعار النفط 
مؤخرا بالشـكل الذي يسـهم يف تخفيـف العبء عن 
املواطـن يف نسـخة املوازنة التي ترفـع للتصويت يف 
الربملان»، مشـددا عىل «رضورة تفعيل آليات األتمتة 
والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة 

االتحادي، يف مسار اإلصالح االقتصادي».

لندن/ متابعة الزوراء:
أكد الوزير الربيطاني املسؤول عن نرش 
اللقـاح يف بريطانيـا، ناظـم الزهاوي، 
إن اململكـة املتحدة ليـس لديها أي نية 
الستخراج جوازات سفر للقاح كورونا، 

موضحـا أن اللقاح مـا زال غري إلزامي 
يف بريطانيا، ومرجحـًا أن يصبح لقاح 
األنفلونـزا  مثـل  سـنويا،  كوفيـد-١٩ 
املوسـمية.وقال الزهـاوي: «هناك عدة 
أسـباب لعـدم منحنـا جـوازات سـفر 

اللقـاح. اللقاحـات ليسـت إلزاميـة يف 
هـذا البلد. كما قال بوريس جونسـون 
للربملـان، فهذه ليسـت الطريقـة التي 
نفعل بها األشـياء يف اململكـة املتحدة.. 
نحن نقر باألمور من خالل التنسيق، ما 

زلنا ال نعرف ما هو تأثري اللقاحات عىل 
التنقل».وأضاف أن «جواز سـفر للقاح 
سـيكون تمييزيا.. بالطبـع لديك دليل 
عىل تلقيك اللقاح من قبل طبيبك.. وإذا 
طلبـت جهـات أخرى تقديـم دليل عىل 

ذلـك. فهذا األمر يعود إىل تلـك البلدان.. 
لقـد أعطينـا الجرعـة األوىل لــ ١١٫٥ 
مليون شـخص.. وليس لدينا أي خطة 

الستخدام جواز سفر لقاح».
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بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة التخطيط، امس االحد، شهر حزيران 
املقبل موعداً السـتكمال مـرشوع (بنك املوظفني) 
يف خطـوة لحـرص اعدادهـم وكشـف الوهميـني 
منهم، وذلـك ضمن إجراءات االصـالح الحكومي.

وقال املتحدث باسـم وزارة التخطيط، عبد الزهرة 
”الـوزارة  ان  صحفـي:  ترصيـح  يف  الهنـداوي، 
تواصـل عملهـا إلنجـاز مـرشوع بنـك املوظفني 
املؤمـل ان يكتمـل يف حزيران املقبـل بالتعاون مع 
بقية الـوزارات واملؤسسـات الحكومية“.وأضاف 
الهنـداوي ان ”أهمية هذا امللف تكمن ببناء قاعدة 
بيانـات تفصيليـة عـن املوظفني وفـك اي ازدواج 
موجود، وتسهيل عملية رصف الرواتب عرب منصة 

الكرتونيـة ومعرفـة التخصصـات ومـدة الخدمة 
اخرى“.ووصـف  وبيانـات  الـدرايس  والتحصيـل 
الهنداوي ”استجابة مؤسسات الدولة لهذا املرشوع 
بالجيدة بعد صـدور توجيهات من مجلس الوزراء 
بهـذا الصدد، وتشـكيل لجنـة عليا برئاسـة وزير 
التخطيـط، وهناك تفاعل وتعاون إلنجاز تفاصيل 
قاعـدة البيانـات الخاصـة بموظفي مؤسسـات 
الدولة“.وكان وزير املالية، عيل عالوي، كشـف، يف 
ترصيحـات صحافية، عـن ان ”اكثر من 10 باملئة 
من املوظفني فضائيـون ومزدوجو رواتب“، حيث 
يرتاوح عددهم يف املؤسسـات الحكومية بني 200 
اىل 300 ألـف، وان ”نسـبة 40 باملئـة مـن رواتـب 

املوظفني موطنة والنسبة بتزايد“. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس األمريكي الجديد، جو بايدن، أن 
إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها اإلدارة 
السـابقة عىل إيـران، قبل أن توقـف طهران 
عمليـات تخصيـب اليورانيوم.وقـال بايدن، 
يف مقابلـة نقلتهـا قنـاة ”CBS“ األمريكية، 
امس األحـد: إن ”إيران عليهـا أن توقف قبل 
اليورانيـوم“.  تخصيـب  عمليـات  يشء  كل 
واتبعـت إدارة الرئيـس األمريكـي السـابق، 
الجمهـوري ترامب، منذ توليه السـلطة عام 
2017 وخاصة انسـحابه من االتفاق النووي 
عام 2018، حملـة ”الضغوط القصوى“ عىل 
إيران، والتي تشمل فرض عقوبات اقتصادية 

قاسـية عىل البالد.واتهم ترامـب إيران بأنها 
تسـعى للحصول عىل األسلحة النووية خرقا 

لالتفاق املوقع عام 2015.
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الزوراء/ حسني فالح: 
الديمقراطـي  الحـزب  كشـف 
الكردسـتاني عن زيـارة مرتقبة لوفد 
حكومـة اقليـم كردسـتان اىل بغـداد 
خـالل االسـبوع الحـايل، وفيما رجح 
توصل بغـداد واربيل اىل حلول بشـأن 
الخالفات العالقة، اكد االتحاد الوطني 
السياسـية  الكتـل  ان  الكردسـتاني 
يف مجلـس النـواب االتحـادي وضعت 
رشوطا تعجيزية امام اقليم كردستان 

تتناىف مع االستحقاقات الدستورية.
وقال القيادي يف الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني، الدكتـور ريبني سـالم، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: ان الكرة اآلن 
اصبحت يف ملعـب بغداد لوضع حلول 
جذرية للخالفـات العالقة بني االقليم 
واملركـز. الفتـا اىل: ان هنـاك فريقني 
ان  بـرضورة  يـرى  االول  بغـداد،  يف 
يسـلم االقليـم 250 الـف برميل نفط 
كمـادة، وضمـن هـذا الفريـق هناك 
توجـه بتسـليمها نقـدا وليـس مادة 
نفطيـة، اما الفريـق الثانـي فيذهب 
ابعـد مـن ذلك، فهـو يطالب بتسـليم 
امللـف النفطـي كامـال اىل الحكومـة 
االتحاديـة، وهـذا ما يرفضـه االقليم 
جملة وتفصيال.واضاف: ان الحكومة 
االتحاديـة تتعامل مع حكومة االقليم 
وكأنها غري قادرة عىل ادارة مواردها. 

الفتـا اىل: ان هنـاك زيارة لوفـد اقليم 
الحـايل  االسـبوع  خـالل  كردسـتان 
إلكمـال املفاوضـات بشـأن املوازنـة 
.واشـار اىل: ان االقليـم يتعامـل وفق 
اطار الدستور، وخصوصا املادة 112، 

إال ان هنـاك جماعات يف بغداد تتعامل 
خارج اطار الدسـتور وتفـرض رأيها 
الدسـتورية. مؤكـدا: ان  املـواد  عـىل 
هناك جديـة يف التفاوض بـني االقليم 
واملركـزي، ويف حال توصـل الطرفان 

لحلول ستكون نواة للخالفات العالقة 
وارضية لجميـع التفاهمات القادمة.

مـن جهته، قال عضو االتحاد الوطني 
الكردسـتاني، طارق جوهر، يف حديث 
لـ“الـزوراء“: ان املفاوضـات الحالية 

بـني بغـداد واربيل صعبـة ويف مرحلة 
حساسـة ومعقدة ألنهـا تحصل قبل 
اجـراء االنتخابات املقبلـة، باإلضافة 
اىل وجود تدخالت اقليمية أثرت بشكل 
سلبي عىل سـري املفاوضات.واضاف: 
ان تدخل السـلطة الترشيعية يف بعض 
مهام السـلطة التنفيذية ادى ايضا اىل 
تعقيد املشاكل. مبينا: ان بغداد واربيل 
اتفقتـا قبل كتابـة مسـودة املوازنة، 
وتحديـدا بعـد مجـيء وفـد حكومة 
االقليـم اىل بغـداد، وارسـلت املوازنـة 
اىل الربملـان متضمنة االتفـاق وكانت 
الكتل الكردسـتانية متفقة عليها، إال 
ان الكتل السياسـية يف مجلس النواب 
وضعت رشوطا تعجيزية امام االقليم 
تتناىف مع االسـتحقاقات الدسـتورية 
واملـواد املنصـوص عليها يف الدسـتور 
بمـا يتعلـق بالنفـط والغاز ونسـفت 
االتفاق .واوضح: ان الكتل السياسـية 
يف بغداد تطالب االقليم بتسـليم امللف 
النفطي بشـكل كامل وسيطرة بغداد 
عـىل كل النفـط، وهذا خـالف للمواد 
الدسـتورية خاصة املـادة 112. الفتا 
اىل: ان موضـوع النفـط والغـاز ملـك 
للشـعب العراقي، ولكـن يجب ان تتم 
ادارته ورسـم سياسته باملشاركة بني 
االقاليـم واملحافظـات مـع الحكومة 

االتحادية.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@

µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@Â«@äáóm@Úflb«@ÚÓébÓé@ÚÓflÏÌ

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  دعت 
إجراءات  إكمال  إىل  املتقاعدين  االحد،  امس 
بيان  الوزارة يف  الحياة.وذكرت  اثبات شهادة 
دائرة  أن“  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  لها 
التابعة  التقاعد والضمان االجتماعي للعمال 
إىل  وكالء  لديهم  الذين  املتقاعدين  دعت  لها 
مراجعة الدائرة لغرض إكمال إجراءات اثبات 
شهادة الحياة للعام ٢٠٢١.وأضاف البيان أنه 
التقاعدي  الراتب  قطع  سيتم  ذلك  ”بخالف 

عنهم“. 

@fib‡◊�@ÂÌá«b‘næa@Ï«ám@›‡»€a
ÒbÓ®a@ÒÜbËí@pbjqg@paıaãug

@p¸by@ãì„@‚á»i@ÈuÏm@ÚÓ‹Çaá€a
äbzn„¸a@Ú€Îb´

@—‹è€a@“ãñ@ãíbjÌ@ÂÌáœaã€a
ÚÌäÏ–€a

@\Ô€ÎÜ@“ã†^@Â«@—ìÿÌ@ÊaÜÏè€a
bÓiÏÓqg@…fl@ aç‰€a@·èy@Û‹«@äÜb”

›ÓiäcÎ@ÜaáÃi@¿@ä¸Îá€a@ã»é@ b–mäa

@µÓˆbõ–€a@µ–√Ïæa@Â«@—ìÿ€a@á«Ïfl@áÌá•
@kmaã€a@ÔuÎÜçflÎ

@ÊaãË†@Û‹«@pbiÏ‘»€a@ÔÃ‹„@Â€@Z@ÊáÌbi
‚ÏÓ„aäÏÓ€a@kÓó¶@—”Ïm@Êc@›j”

ıb‰Óæa@È–ÓöÎ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@äáónæa@ıb‘€@—ÓõÌ@Ô€Îá€a@k»ì€a@k»‹fl@NN‚ÏÓ€a

_‚aãÃnè„g@Û‹«@a�ãÇ˚fl@ÚœÎâ0a@pb◊äbìæa@ÚÌ˙ä@Ÿ‰ÿ∫@—Ó◊Ò7Ç¸a
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@ÚÓiã»€a@fiÎá€a@Ú»flbu@…fl@szjÌ@÷aã»€a
⁄6ìæa@Ôiã»€a@›‡»€a@çÌç»m@›jé

@bˆäb†@bÌäaåÎ@b«b‡nua@Âõn•@ÒãÁb‘€a@NN‚ÏÓ€a

بغداد/ الزوراء:
بحث وزير الخارجية، فؤاد حسـني، مع 
األمـني العـام لجامعـة الـدول العربية، 
أحمـد أبـو الغيـط، امـس االحد، سـبل 
تعزيـز العمـل العربـي املشـرتك يف ظل 
باسـم وزارة  املتحدث  التحديات.وقـال 
الخارجيـة يف بيان تلقتـه «الزوراء»: إن 
«وزيـر الخارجية، فؤاد حسـني، التقى 
األمـني العـام لجامعـة الـدول العربية، 
أحمد أبـو الغيـط، خـالل زيارته امس 
القاهرة».وأضـاف  اىل عاصمـة مـرص 
أن «الطرفني تباحثا سـبل تعزيز العمل 
التحديـات  ظـل  يف  املشـرتك  العربـي 
القضايـا  ألهـمِّ  وعـرض  والفـرص، 
الخارجّيـة،  وزيـر  واملواقف».ووصـل 
فؤاد حسـني، امس األحـد، إىل العاصمة 
املرصّيـة القاهـرة لحضـور االجتمـاع 
الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربّية، 
الذي دعت له اململكة األردنّية الهاشمّية 
وجمهورّية مرص العربّية.وقال املتحدث 
باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، 
يف بيان تلقته «الـزوراء»: إن «االجتماع 
، سـيعقد ملناقشـة التطورات  الـوزاريِّ
التي تشهدها املنطقة، وكيفية التعامل 

مع سياسة اإلدارة الجديدة يف واشنطن، 
وكذلك دراسـة ومعالجة بعض القضايا 
التنظيميـة التي تخـص هيكلية وعمل 
أنـه  العربية».وأضـاف:  الجامعـة 
ل أن يخـرج االجتمـاع الذي  «مـن املُؤمَّ
سـُيعقـَد يوم ٨ شـباط ٢٠٢١، بموقٍف 
ـٍد تجـاه التطـورات التـي  عربـيٍّ ُموحَّ
تشـهدها املنطقة».وتابـع: أنـه «عـىل 
هامش االجتماع، سـيلتقي الوزير كبار 
املسـؤولني يف جمهورّية مرص العربّية، 
وسـيبحث أيضاً آخـر املُسـتجّدات ذات 
االهتمام املُشـَرتك عىل الساحة العربّية، 
مـع عـدد مـن وزراء خارجّيـة الـدول 
أن  إىل  االجتماع».وأشـار  يف  املشـاركني 
«الوزير فؤاد حسـني سـيعقد اجتماعاً 
مـع وزيـري خارجّيـة جمهورّية مرص 
العربّية واململكة األردنّية الهاشـمية، يف 
إطـار العمـل الثالثي املشـرتك للتباحث 
حـول مـا وصل إليـه العمـل يف مختلف 
امللفات املتعلقة باملشاريع املتفق عليها 
يف االجتماعات السابقة، وكذلك من  أجل 
تهيئـة جـدول األعمال الجتمـاع القمة 
الثالثيـة لزعمـاء هـذه الـدول، املُزمع 

انعقاده خالل الفرتة املقبلة».

ÒáÌáßa@ÚflÏÿz‹€@Ú‘r€a@|‰fl@Úè‹u@Êbÿfl@fiÏy@Êbæ5€a@¿@‚bè‘„a@NNbÓjÓ€
ê‹iaã†Î@÷5†@Âfl@µ‹ó–‰fl@µ„bÓi@äÎáñ@á»i

بغداد/ الزوراء:
اعلن املجلس العاملي للذهب، امس االحد، ان حيازة البنوك املركزية للدول من الذهب 
ارتفعت، فيما حافظ العراق عىل تصنيفه العاملي باملرتبة ٣٨.وقال املجلس يف أحدث 
البنوك  «حيازة  إن  «الزوراء»:  عليه  واطلعت   ،٢٠٢١ لعام  شباط  لشهر  له  جدول 
طن  الف   ٣٥٫١٩٧ اىل  لتصل  اطنان   ٦ بمقدار  ارتفعت  الذهب  من  للدول  املركزية 
الشهر  للذهب خالل هذا  املشرتين  ابرز  ان  الذي سبقه».واضاف:  بالشهر  مقارنة 
هي تركيا، والهند، وكازخستان واوزبكستان، فيما كانت ابرز البائعني للذهب هي 
منغوليا ومالطا.واشار املجلس اىل ان «العراق ما زال يحافظ عىل املرتبة ٣٨ عامليا 
والخامس عربيا بأكرب احتياطي للذهب وبواقع ٩٦٫٣ طنا، وهو يمثل ١٠٫١٪ من 

باقي االحتياطيات االخرى».

@¿@bÓæb«@38@Újmãæa@Û‹«@≈œb±@÷aã»€a
kÁâ€a@ÒåbÓy

ÒÜáìfl@ÚÓˆb”Î@paıaãuhi@l˝�€a@›j‘nèm@·Ó‹”¸a@ëäaáfl@NN@@÷˝À�a@Âfl@Ú‰é@ÏÆ@á»i@
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Ú„åaÏæa@Êdìi@ıaäåÏ€a@êÓˆä@…fl@bË«b‡nua@›Óñb–m@—ìÿm@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

pbÓœÎ@YÎ@ÒáÌáu@Úibñg@QQST@›Óvèm@á»i

�bÌÏ‰é@ÊÏÿÌ@á”@b„ÎäÏ◊@Åb‘€@NNµn«ãu@Êb◊@Êc@á»i

@Û‹«@ÜáìÌÎ@¡–‰€a@äb»éc@ b–mäa@äb‡rnéa@ÚÓ‡Ác@á◊˚Ì@Ô‡√bÿ€a
Ô‡”ã€a@›flb»n€aÎ@Ún∏˛a@›Ó»–m@ÒäÎãö

—€c@VPP@åÎbvnm@ıb–ì€aÎ@b„ÎäÏÿi@pbibñ�a@Üá»i@b»uaãm@›vèÌ@÷aã»€a

b„ÎäÏ◊@Åb‘‹€@ã–é@paåaÏu@xaãÉné¸@ÚÓ„@c@bËÌá€@êÓ€@Êá‰€@ZÎbÁç€a@·√b„

@Û‹«@ÜãÃÌÎ@aÜá™@ıaÏö˛a@∂g@ÜÏ»Ì@kflaãm
@›ñaÏn€a@…”aÏfl

ê‹iaã†Î@÷5†@Âfl@µ‹ó–‰fl@µ„bÓi@äÎáñ@á»i

ÒáÌáßa@ÚflÏÿz‹€@Ú‘r€a@|‰fl@Úè‹u@Êbÿfl@fiÏy@Êbæ5€a@¿@‚bè‘„a@NNbÓjÓ€

@Ôè„ã–€a@7–è€aÎ@ÔéÏj‹®a
@åb≠g@¿@ aãé�a@ÚÓ‡Ác@Êaá◊˚Ì

Ô€Îá€a@›ñÏæa@äb�fl

@paÜbËì€a@Ú‹º@ÒaÎbèæ@Ï«áÌ@=»ÿ€a
·Ó‹»n€a@…fl@ÚÓi6€a@ÒäaåÏi@bÓ‹»€a

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اكد 

الكاظمي، امس االحد، أهمية استثمار 

ارتفاع أسعار النفط، وفيما شدد عىل 

رضورة تفعيل آليات األتمتة والتعامل 

الرقمي، كشفت اللجنة املالية النيابية 

رئيس  مع  اجتماعها  تفاصيل  عن 

الوزراء بشأن املوازنة.

الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 

عقد، امس االحد، اجتماعا مع اللجنة 

املوازنة  مناقشة  خالله  جرت  املالية، 

ومواصلة   ،٢٠٢١ للعام  االتحادية 

السلطتني  بني  املشرتك  التعاون 

اإلرساع  بهدف  والترشيعية  التنفيذية 

يف إقرارها.

ان  البيان:  بحسب  الكاظمي،  وقال 

”املوازنة املالية التي أرسلت مسودتها  

اىل  تهدف  سابق،  وقت  يف  الحكومة 

ودعم  واالقتصادي  املايل  اإلصالح 

القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن 

تعالج جزءا كبريا من مشاكل االقتصاد 

العراقي التي يعانيها منذ عقود“.

ارتفاع  استثمار  ”أهمية  اىل  وأشار 

الذي  بالشكل  مؤخرا  النفط  أسعار 

يسهم يف تخفيف العبء عن املواطن يف 

نسخة املوازنة التي ترفع للتصويت يف 

الربملان“، مشددا عىل ”رضورة تفعيل 

آليات األتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا 

االتحادي،  الخدمة  تفعيل دور مجلس 

يف مسار اإلصالح االقتصادي“.

ونوه اىل ”رضورة األخذ بمبدأ العدالة يف 

توزيع الثروة بني مناطق العراق كافة، 

إقحام  وعدم  الدستور،  مبادئ  وفق 

قوت  ملف  يف  السياسية  املناكفات 

املقدمة  الخدمات  ومستوى  املواطن 

اليه“.

تحديات  حاليا  يواجه  ”البلد  أن  وبنّي   

إصالح  يف  جاهدين  ونعمل  عديدة، 

االقتصاد  ووضع  الحالية،  األوضاع 

وهو  الصحيحة،  السكة  عىل  العراقي 

الذي  الحكومي  للربنامج  تنفيذا  يأتي 

وأيضا  النواب،  مجلس  عليه  صوّت 

تضمنته الورقة البيضاء الحكومية“.

عىل  االتفاق  ”تم  انه  البيان  وتابع 

السلطتني  بني  الجلسات  عقد  تكثيف 

إقرار  لضمان  والترشيعية،  التنفيذية 

حقوق  تحفظ  إصالحية  موازنة 

يكون  وأن  وقت،  أقرب  ويف  املواطن، 

والتنفيذية  الترشيعية  السلطتني  عمل 

الواحد، سعيا  الفريق  تكامليا، وبروح 

التأريخية،  باملسؤولية  النهوض  اىل 

للخروج بالبلد من األوضاع الحالية“.

ويف السياق نفسه، أعلنت اللجنة املالية 

اجتماعها  تضمنه  ما  أبرز  النيابية 

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  مع 

الكاظمي والوزراء.

وذكرت اللجنة يف بيان تلقته ”الزوراء“: 

أنها“ أعادت كتابة اسرتاتيجية املوازنة 

ما  بعد  شاملة  اقتصادية  رؤية  وفق 

جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط، 

كما سلَّمت نسخة من التعديالت التي 

أجرتها عىل املوازنة للحكومة ”.

وأضافت: أن“ ضغط النفقات وتعظيم 

مدروس،  علمي  بشكل  كان  االيرادات 

الحكومة  وزراء  أغلب  لقاء  بعد  وجاء 

وعقد أكثر من 302 استضافة ملختلف 

مؤسسات الدولة“.

”االجتماع  أن  اللجنة:  وأوضحت 

الخاص  القطاع  دعم  ايضاً  تضمن 

ملعالجته  جريئة  خطوات  واتخاذ 

والزراعية  الصناعية  املصارف  ودعم 

والعقارية لتحقيق تنمية شاملة يف هذه 

وجهات  تبادل  عن  فضالً  القطاعات، 

الترشيعية  السلطتني  بني  النظر 

والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما 

يصب يف املصلحة العامة“.

انها  اىل  البيان  خالل  اللجنة  واشارت 

تنفيذ   عىل  مبارش  بشكل  ”سترشف 

املوازنة لضمان تطبيق رؤيتها“.

وتابعت: أن“ التفكري خارج الصندوق، 

لتحويل  فنية  اقتصادية  وبأبعاد 

كاهل  يثقل  مستهلكة،  من  الوزارات 

الخزينة العامة إىل منتجة ”.

بغداد/ الزوراء: 

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، املوقف 

يف  املستجد  كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي 

جديدة  اصابة   1134 تسجيل  اكد  وفيما  العراق، 

حددت  حالة،   1026 وشفاء  وفيات  حاالت  و9 

دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد 

الفحوصات املختربية ليوم امس: 39221، ليصبح 

عدد الفحوصات الكلية: 5931926، مبينة انه تم 

وفيات  حاالت  و9  جديدة  اصابة   1134 تسجيل 

وشفاء 1026 حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 600193 

الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  بينما   ،(95.5%)

العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد  اما   ،628550

يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،15237

العناية املركزة: 192، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 

.13120

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة 

عبد  الغني الساعدي، تسجيل 53 اصابة جديدة 

بفريوس كورونا بينها 25 اصابة شخصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

ان  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 

سجلت  الرصافة  جانب  يف  الصحية  ”املؤسسات 

امس, 53 اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة 

كالتايل: 25 حالة خالل الرصد الوبائي للقطاعات 

 6 11 حالة / قطاع  الصحية: قطاع بغداد جيدة 

حاالت / قطاع الشعب 8 حاالت.

خالل  من  رصدت  حاالت   28 ان  اىل  واشار 

 6  : ييل  وكما  الصحية   للمؤسسات  مراجعاتهم 

 / الزعفرانية  و  الصدر  مدينة  من  كل  ي  حاالت 

حالتني يف كل من املناطق التالية : الكرادة و زيونة 

 / السيدية  و  املدائن  و  جديدة  وبغداد  املشتل  و 

حالة واحدة يف كل من املناطق التالية : حي تونس 

و الغزالية و حي القاهرة و شارع فلسطني .

واضاف الساعدي انه ”تم نقل جميع املصابني اىل 

الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت 

بالعزل“،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة 

مشريا اىل ان ”العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 

الشفاء  اكتسب  فيما   1418 منهم  تويف   75539

73295  ومتبقي قيد العالج  826  ”. 

بإجراءات  ”االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 

لحمايتهم من  االجتماع  التباعد  الوقاية وتطبيق 

االصابة وتقليل تفيش الوباء“.

املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت املشخصة 

يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع 

العارشة  الساعة  لغاية  والوفيات  الشفاء  اعداد 

من ليلة السبت واملعلن عنها امس االحد.

الدائرة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد  وذكرت 

 /4 دشري   أبو   : كاآلتي  موزعة    99 االصابات 

أبو غريب  1/ اإلسكان 4/ االعالم 4/ البياع 3/ 

الرحمانية    /13 الدورة   /10 الحرية   /1 التاجي 

 /5 العامرية   /12 الشعلة   /3 السيدية   /1

العطيفية  2/ العالوي 2/ الغزالية  10/ الكاظمية  

حي   /1 الريموك   /3 املنصور   /4 املحمودية   /3

 /2 الخرضاء  حي   /4 الجهاد  حي   /2 الجامعة 

جانب  سكنة   /1 حيفا  شارع   /1 العامل  حي 

بينما   ،194 الشفاء:  عدد  ان  مبينة   ،3 الرصافة 

الوفيات: ال توجد.

لندن/ متابعة الزوراء:

أكد الوزير الربيطاني املسؤول عن نرش 

الزهاوي،  ناظم  بريطانيا،  يف  اللقاح 

نية  أي  لديها  ليس  املتحدة  اململكة  إن 

الستخراج جوازات سفر للقاح كورونا، 

إلزامي  غري  زال  ما  اللقاح  أن  موضحا 

لقاح  يصبح  أن  ومرجحاً  بريطانيا،  يف 

األنفلونزا  مثل  سنويا،  كوفيد19- 

املوسمية.

وقال الزهاوي: ”هناك عدة أسباب لعدم 

منحنا جوازات سفر اللقاح. اللقاحات 

قال  كما  البلد.  هذا  يف  إلزامية  ليست 

بوريس جونسون للربملان، فهذه ليست 

يف  األشياء  بها  نفعل  التي  الطريقة 

اململكة املتحدة.. نحن نقر باألمور من 

خالل التنسيق، ما زلنا ال نعرف ما هو 

تأثري اللقاحات عىل التنقل“.

وأضاف أن ”جواز سفر للقاح سيكون 

تمييزيا.. بالطبع لديك دليل عىل تلقيك 

طلبت  وإذا  طبيبك..  قبل  من  اللقاح 

جهات أخرى تقديم دليل عىل ذلك. فهذا 

األمر يعود إىل تلك البلدان.. لقد أعطينا 

الجرعة األوىل لـ 11.5 مليون شخص.. 

جواز  الستخدام  خطة  أي  لدينا  وليس 

سفر لقاح“.

الربيطاني يف ترصيحه  الوزير  أكد  كما 

عىل  الحصول  جًدا  املحتمل  من  أنه 

سنوية  وتطعيمات  معززة  جرعة 

ملواجهة  بريطانيا  يف  كوفيد19-  للقاح 

الفريوس املتحور.

عىل  كثريا  ”نرى  أضاف:  الزهاوي 

األرجح تعزيزا سنويا للقاح أو تعزيزا يف 

للقاح ثم تعزيزا سنويا، وهي  الخريف 

التي نتعامل بها مع لقاحات  الطريقة 

اإلنفلونزا، أنت تنظر إىل نوع متغري من 

الفريوس ينترش حول العالم، أنت تنتج 

برسعة نوعا مختلفا من اللقاح ومن ثم 

تبدأ يف تطعيم وحماية األمة“.

مليونني  بحياة  كورونا  فريوس  وأودى 

األقل  عىل  شخصا  و234  آالف  و310 

يف العالم منذ ظهر يف الصني يف ديسمرب 

2019، بحسب حصيلة أعدتها ”فرانس 

برس“، امس األحد، استنادا إىل مصادر 

رسمية.

ماليني   105 من  أكثر  تسجيل  وتم 

بالفريوس،  إصابة  و940  ألفا  و750 

بينما تعاىف 64 مليونا و417 ألفا و600 

شخص عىل األقل.

وتستند هذه األرقام إىل األعداد اليومية 

لكل  الصحية  السلطات  توفرها  التي 

التقييم  إعادة  عمليات  وتستثني  بلد، 

التي تجريها الحقا هيئات إحصاء، كما 

حصل يف روسيا وإسبانيا وبريطانيا.

وفاة   11728 تسجيل  السبت،  وتم 

و427,072 إصابة جديدة يف العالم.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

السابق،  األمريكي  الرئيس  عاد 

دونالد ترامب، إىل شبكات التواصل 

علقت  أن  بعد  مجددا،  االجتماعي، 

شبكات التواصل االجتماعية البارزة 

ويوتيوب  وتويرت  فيسبوك  مثل 

أيام  أواخر  يف  الرسمية،  حساباته 

اعتربت  ترصيحات  بسبب  حكمه، 

خلفية  عىل  العنف،  عىل  محرضة 

أحداث الكونغرس الدامية.

ووصفت وسائل اإلعالم األمريكية، 

عىل  نرشها  التي  ترامب  رسالة 

أمس   (Gab) ”غاب  منصة 

فيها  قال  والتي  املهم“،  بـ“الحدث 

بشأن  تالحقه  التي  ”املزاعم  إن 

ال  الكونغرس  أحداث  يف  التورط 

يمكن إثباتها“.

السابق  األمريكي  الرئيس  ونرش 

ويدعى  محاميه،  أحد  من  رسالة 

أعضاء  أحد  إىل  سشوين،  ديفيد 

قال  ما  نفي  وفيها  الكونغرس، 

ورفض  موكله،  تالحق  مزاعم  إنها 

الربملان،  يف  الشهادة  ترامب  لطلب 

تحت القسم.. وجاءت الرسالة عىل 

عليها  يعمل  التي  املحاكمة  خلفية 

ملحاكمة  أمريكيون  مرشعون 

ترامب بسبب أحداث الكونغرس.

بموقع  شبيهة  منصة  و“غاب“ 

”تويرت“،  الصغري  التدوين 

أنصار  العادة  يف  ويستخدمها 

ترامب.

وكان الرئيس األمريكي، جو بايدن، 

قال، السبت، إنه ال يعتقد أن الرئيس 

يف  يستمر  أن  يجب  ترامب  السابق 

االستخباراتية،  املعلومات  تلقي 

الذي  املنتظم  غري  سلوكه  بسبب 

يف  األخري“،  بالتمرد  له  عالقة  ال 

قام  التي  الشغب  أعمال  إىل  إشارة 

يناير/  6 يف  ترامب  مؤيدو  بها 

الكابيتول  مبنى  يف  الثاني  كانون 

األمريكي.

ليبيا/ متابعة الزوراء:

التي  التفاؤل،  أجواء  تبدد  لم 

السلطة  عن  اإلعالن  رافقت 

ليبيا،  يف  الجديدة  السياسية 

املخاوف من أن تحول الخالفات 

دون  الربملان  داخل  واالنقسام 

عقد جلسة منح الثقة للحكومة 

الجديدة.

صدور  بعد  برزت  املخاوف  هذه 

من  أحدهما  منفصلني،  بيانني 

الكتلة الربملانية يف طربق، ودعت 

إىل  املقاطعني  النواب  خالله  من 

ورأب  الشخصية  املصالح  ترك 

الربملان  إىل  والعودة  الصدع 

بنغازي  يف  بمقره  وااللتحاق 

تشكيل  مع  اإليجابي  للتعاطي 

عن  صادر  والثاني  الحكومة، 

يف  املوجودة  الربملانية  الكتلة 

خالله  من  وطلبت  طرابلس 

أعضاء الربملان من جميع أنحاء 

يف  الربملان  بمقر  لاللتحاق  البالد 

الحكومة  ملنح  وذلك  طرابلس، 

ومراقبة  الثقة  تشكيلها  املزمع 

عملها.

املؤسسة  انقسام  ويسلط 

عىل  الضوء  ليبيا  يف  الترشيعية 

تواجهها  ربما  التي  التحديات 

التي  الجديدة  الليبية  الحكومة 

الدبيبة  الحميد  عبد  سريأسها 

تشكيلها  عليه  يتوجب  والذي 

قبل يوم 26 من الشهر الجاري، 

وتقديم برنامج عملها إىل الربملان 

للمصادقة عليها يف جلسة عامة 

 19 بحلول  أي  يوما،   21 خالل 

يف  رسميا  البدء  قبل  مارس، 

ممارسة مهامها.

باإلنابة  األممية  املبعوثة  وكانت 

أكدت، خالل  ويليامز،  ستيفاني 

بمدينة  صحفي  مؤتمر  آخر 

أمام  أن  السويرسية،  جينيف 

منح  يف  للنظر  يوما   21 الربملان 

الثقة للحكومة الجديدة برئاسة 

مشرية  الدبيبة،  الحميد  عبد 

أن  يعني  الثقة  منح  عدم  أن  إىل 

الشأن  هذا  يف  سيعود  القرار 

مللتقى الحوار السيايس.

الربنامج  وثيقة  وبحسب 

للمرحلة  الوطني  السيايس 

لن  الشامل،  للحل  التمهيدية 

الحوار  ملتقى  دور  ينتهي 

من  يتكون  الذي  السيايس 

السلطة  بتشكيل  عضوا،   75

التنفيذية الجديدة، حيث ستكون 

بينها  من  أخرى  صالحيات  له 

صورة  يف  للحكومة  الثقة  منح 

عدم حصولها عليها من الربملان 

يف اآلجال املحددة.

ليبيا  دخلت  املايض،  والسبت 

بعد  جديدة،  انتقالية  مرحلة 

جديدة  تنفيذية  سلطة  انتخاب 

مهمتها  ستكون  وموحدة، 

املقرر  لالنتخابات  التحضري 

القادم،  ديسمرب  يف  إجراؤها 

توحيد  إعادة  قادتها  وسيحاول 

وتحسني  البالد  مؤسسات 

واالقتصادية  األمنية  األوضاع 

واالجتماعية يف البالد.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  أكد 
لدى  الفرنيس  والسفري  الحلبويس، 
االرساع  اهمية  اوبري،  برونو  العراق، 

يف انجاز مطار املوصل الدويل.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس 
”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  النواب 
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  ان 
لدى  الفرنيس  السفري  الحلبويس، 
اللقاء  وبحث  اوبري،  برونو  العراق، 
البلدين  بني  الثنائية  العالقات 
حيث  املشرتك،  التعاون  واستمرار 
املشاريع  من  عدد  استعراض  جرى 
التي سيتم تنفيذها يف العراق، ومنها 
وأهم  الدويل  املوصل  مطار  إنشاء 
مراحله، والتأكيد عىل أهمية اإلرساع 

يف إنجازه.
تطورات  ناقش  اللقاء  ان  واضاف: 
العراق  يف  السياسية  األوضاع 
تم  انه  مبينا:  املبكرة.  واالنتخابات 
التأكيد عىل أهمية دور األمم املتحدة 
واملنظمات املعنية بالشأن االنتخابي، 
بالعملية  املواطن  ثقة  لتعزيز 

االنتخابية ونتائجها.
اللقاء  بحث  كما  البيان:  وتابع 
وعدداً  والدولية  اإلقليمية  التطورات 

من امللفات ذات االهتمام املشرتك.
من جهته، عربَّ السفري الفرنيس عن 
التعاون  آفاق  لتوسيع  بالده  تطلع 
للعراق  فرنسا  دعم  مؤكداً  املشرتك، 
تحقيق  أجل  من  املجاالت،  جميع  يف 

التنمية واالستقرار.

بغداد/ الزوراء:
دعا النائب األول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، امس األحد، إىل مساواة 

حملة الشهادات العليا يف وزارة الرتبية مع نظرائهم يف وزارة التعليم العايل.
أن  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  املجلس،  رئيس  لنائب  اإلعالمي  املكتب  وذكر 
الكعبي ”التقى، اليوم (امس)، نخبة من حملة الشهادات العليا العاملني يف 
املؤسسات الرتبوية يف بغداد وبقية املحافظات، بحضور رئيس لجنة التعليم 
ومرض  الربيعي  وعالء  املوسوي  جواد  والنواب  الجمييل،  مقدام  النيابية 

السلمان“.
تعاني  التي  واملعوقات  املشاكل  أهم  اىل  ”استمع  الكعبي  أن  البيان  وأضاف 
ومساهمتهم  املالكات  موضوع  سيما  ال  عملهم،  خالل  الرشيحة  هذه  منها 
يف إعداد البحوث والدراسات العلمية الرصينة التي تعمل عىل تطوير القطاع 

الرتبوي“.
كوادر  ضمن  العليا  الشهادات  حملة  ”وجود  أن  للبيان:  وفقا  الكعبي،  وأكد 
القطاع الرتبوي يعّد اضافة نوعية ُتسهم باالرتقاء يف مستوى التعليم يف البلد، 

ويعود بالفائدة املُثىل لصالح املؤسسة التي تعنى ببناء االنسان العراقي“. 
وتحدث عن ”التظلم املقدم من قبل أصحاب الشهادات العليا، والخاص بقرار 
هيأة الرأي يف وزارة الرتبية، إذ إن هذه الرشيحة يقع عىل عاتقها العديد من 
قطاع  يف  العاملني  بأقرانهم  مساواتهم  مراعاة  تجب  وهنا  العلمية،  املهام 

التعليم، حسب املادة 27 أوال من قانون وزارة الرتبية رقم 22 لسنة 2011“.
الرشائح  بجميع  البالغ  االهتمام  عىل  النواب  مجلس  ”حرص  عىل  وشدد 
وبخاصة الكفاءات العلمية العاملة يف قطاع الرتبية، والحفاظ عىل حقوقهم، 
فهذا يحثهم عىل بذل جهود مضاعفة للنهوض بواقع الرتبية“. مؤكدا ”متابعة 
هذه املعوقات من قبله، وأيضا النواب يف اللجان املعنية، وامكانية عقد اجتماع 

موسع مع املعنيني يف وزارة الرتبية لتذليل هذه العقبات“.
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طرابلس/متابعة الزوراء:
 دخلـت ليبيـا مرحلـة انتقاليـة 
جديـدة السـبت، غـداة انتخـاب 
سـلطة تنفيذية مؤقتـة وموحدة 
يتعـني عليهـا تشـكيل حكومة، 
والتحضـري لالنتخابـات الوطنية 
ديسـمرب  يف  إجراؤهـا  املقـرر 
القـادم، إلنهاء عقـد من  الرصاع 

والفوىض.
وسـيحاول أربعة قـادة جدد من 
املناطق الثالث يف ليبيا إعادة توحيد 
مؤسسـات بلد يعاني انقسامات 
مع وجود سـلطتني متنافسـتني 
يف غرب البالد ورشقها، وستخترب 
هذه املهام مدى نجاعة السـلطة 
الجديـدة يف النهـوض باألوضـاع 
من جديد تلبية لتطلعات الشارع 

الليبي.
وكان انتخـاب عبدالحميد محمد 
دبيبـة الجمعـة رئيسـا للـوزراء 
للفـرتة االنتقاليـة يف ليبيـا غـري 
متوقع، كمـا حظي محمد يونس 
املنفي برئاسـة املجلس الرئايس، 
بينما شّكل سقوط قائمة عقيلة 
صالـح –  فتحي باشـاغا صدمة 
لدى الكثـري من املتابعـني، الذين 
روسـية  صفقـة  أن  يرجحـون 
تركيـة دفعت بهذه الشـخصيات 

املقربـة إليهـا إىل الحكـم.
الخـارسون  املرشـحون  وأصـدر 
يف التصويـت، ومـن بينهم صالح  
وباشـاغا ووزيـر الدفـاع صالح 
النمروش، بيانات تأييد للحكومة 
القواعـد  وبموجـب  الجديـدة. 
املشـاركون  عليهـا  اتفـق  التـي 
والذيـن  الليبيـة،  املحادثـات  يف 
اختارتهـم األمم املتحـدة لتمثيل 
املتنافسـة  السياسـية  التيـارات 
يف البـالد، سـيكون أمـام رئيـس 
الـوزراء الجديـد ثالثـة أسـابيع 
لتشكيل حكومة جديدة وتقديمها 

للربملان.
وأعـرب السياسـيون يف ليبيا عن 
ترحيبهم بتشكيل املجلس الرئايس 
الجديـد واختيار رئيـس حكومة 

الوحدة الوطنية لبالدهم.
وهنـأ باشـاغا القائمـة الفائـزة 
”جسـد  التصويـت  إن  قائـال 
الديمقراطية يف أوضح صورها“، 
فيما تمنى رئيس حكومة الوفاق 
فايـز الـرساج لهـم ”النجـاح يف 

مهمتهم“.
 بدورهـا، رحبت القيـادة العامة 
للجيـش الوطنـي الليبـي باتفاق 
األطـراف الليبيـة خـالل ملتقـى 
الحـوار السـيايس يف جنيـف عىل 

انتخاب سـلطة تنفيذيـة جديدة، 
ودعت الجميع إىل مسـاعدة هذه 
السلطة حتى يصل الشعب الليبي 
إىل موعـد االنتخابات يف ديسـمرب 

املقبل، دون أي تأخري أو عرقلة.
وقـال الناطق العسـكري باسـم 
أحمـد  اللـواء  الليبـي  الجيـش 
املسـماري بشأن تشـكيل سلطة 
القيـادة  ”إن  جديـدة  سياسـية 
العامـة للقـوات املسـلحة تهنئ 
الشـعب الليبـي بنتائـج ملتقـى 
الحوار السـيايس الليبـي برعاية 
بعثة األمم املتحـدة يف ليبيا، وعىل 
الجهود املتواصلة والحقيقية التي 
بذلتها السـيدة سـتيفاني وليامز 
ممثلة األمـني العام لألمم املتحدة 
التـي أدت إىل انتخـاب  باإلنابـة، 
التي  الجديدة  التنفيذية  السـلطة 

يتطلع إليها كل الليبيني“.
وشدد املسـماري يف بيانه عىل أن 
”الليبيني يأملون يف قيام الحكومة 
الجديدة بالعمل الـدؤوب وتقديم 
الخدمـات وتهيئـة البـالد إلجراء 
اسـتحقاق االنتخابـات العامـة، 
وفقا ملا تـم االتفاق عليـه لبداية 
انطـالق العمليـة الديمقراطيـة، 
وبنـاء دولـة ليبيا الجديـدة دولة 

املؤسسات والقانون“.
وتـم الرتحيـب بهـذه االنتخابات 
عـىل صعيد عربـي ومحيل ودويل. 
ورحبت اململكة العربية السعودية 
واململكـة األردنية ومرص وتونس 
وقطر باختيار السـلطة الجديدة. 
وأعربـت مرص عن تطلعها للعمل 
معهـا خـالل الفـرتة القادمة، إىل 
املنتخبة  للسـلطة  التسـليم  حني 
املرتقبـة يف االنتخابات الرئاسـية 

والربملانية القادمة.

ويف نيويـورك، قـال األمـني العام 
لألمـم املتحدة أنطونيو غوترييش 
”أعتقـد أن ذلـك يمثـل اخرتاقا“، 
مضيفـا أنهـا ”أخبار جيـدة جدا 
يف بحثنـا عن السـالم“ بعد اتفاق 

لوقف إطالق النار.
الخارجية  املتحـدث باسـم  وقال 
”نحـن  برايـس  نيـد  األمريكيـة 
نؤيد تمامـا نتائـج العملية التي 
ترشف عليها األمم املتحدة، والتي 
سـتؤدي إىل ليبيا مسـتقرة وآمنة 

وإجراء انتخابات“.
وانضمت حكومات أملانيا وفرنسا 
وإيطاليـا وبريطانيـا إىل الواليات 
املتحـدة يف الرتحيـب بالحكومـة 
االنتقاليـة الليبية الجديدة، لكنها 
مع ذلـك حذرت بـأن الطريق ”ال 

يزال طويال“.
وبهذه االنتخابات، ُتطوى صفحة 
مرحلـة انتقالية بـدأت مع اتفاق 
الصخريات يف املغـرب عام 2015 
برعاية األمم املتحدة، والذي أفىض 
إىل تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
(مقرها طرابلس) برئاسـة فايز 

الرساج.
وبالنسـبة إىل الحكومة الجديدة، 
فـإن التحـدي كبري بعـد أكثر من 
أربعـني عاما من حكم سـلطة ال 
منافس لها، وأفسـح سـقوطها 
املجال أمـام العنـف والرصاعات 

عىل السلطة والتدخل األجنبي.
وقـال عادل الـككيل وهو مواطن 
ليبـي يبلـغ 43 عامـا، يعيـش يف 
البدايـة،  ”يف  طرابلـس،  وسـط 
الشارع لم يكن متفائال جدا، ولم 
يكـن يعـري اهتماما ملا سـيحدث 
(يف الحـوار). لكن ما حصل أمس 
(أنتج) فرحة عامرة ألننا شـعرنا 

بأن هنـاك بـوادر لقيـام دولة“، 
إال أنـه اعتـرب أن ”املهلـة إلجراء 
ديسـمرب  يف  رئاسـية  انتخابـات 

قصرية جدا“.
واّتفق لـؤي خزام البالغ 37 عاما 
مع عادل يف الرأي، فقال ”ال أعتقد 
 24 يف  سـُتجرى  االنتخابـات  أن 
ديسـمرب“ رغم أنـه رأى أن هناك 

”أمال بالتغيري“.
من جهتـه، رأى الباحث يف املعهد 
األملاني للشـؤون الدولية واألمنية 
فولفـرام الخـر ”سـيكون لديها 
القليـل مـن القـوة عـىل األرض. 
سـتجد صعوبة كبرية يف ممارسة 
أي نفـوذ يف رشق ليبيـا، وحتى يف 
غربها، وستواجه معارضة قوية. 
ليـس يف قـدرة سـلطة تنفيذيـة 

توحيد ليبيا“.
وأوضـح الخـر ”الطريقـة التـي 
شكلت من خاللها هذه الحكومة 
األربعـة  األشـخاص  أن  تعنـي 
املنتخبني (الجمعة) ليست لديهم 
يف الحقيقـة مصلحـة سياسـية 
مشـرتكة إال الوصول إىل السلطة 

والبقاء فيها“.
مقريـزي  طـارق  إىل  وبالنسـبة 
املجلـس  يف  السـيايس  املحلـل 
األوروبي للعالقـات الدولية، فقد 
”أنتجـت عمليـة األمـم املتحـدة 
سـلطة جديدة لم يكـن يتوقعها 

أحد برصاحة“.
وتابع ”يمكن قراءة هذا التصويت 
عىل أنـه تصويت ضد املرشـحني 

املفضلني“.
ويستمر الليبيون يف التنديد بعدم 
تجدد النخب السياسـية يف البالد، 
وسـط اسـترشاء الفسـاد وشح 

السـيولة والوقود والكهرباء.

 يانغون/بي.بي.يس:
خـرج عرشات اآلالف من املواطنني يف 
عدد مـن مدن ميانمـار يف مظاهرات 
حاشـدة لليـوم الثانـي عـىل التـوايل 
احتجاجـا عـىل االنقالب العسـكري 

الذي شهدته البالد قبل أيام.
عـن  أيضـا  املتظاهـرون  وأعـرب 
خدمـات  قطـع  عـىل  احتجاجهـم 
يف  الجيـش  فرضـه  الـذي  اإلنرتنـت 

مختلف املدن والعاصمة نايبيداو.
املتظاهـرون هتافـات منـددة  وردد 
بتدخل الجيش يف السـاحة السياسية 
منهـا ”ال نريـد ديكتاتوريـة الحكـم 
العسكري“ كما حملوا صور املعتقلني 
وعـىل رأسـهم الزعيمـة أونغ سـان 
سـوكي وارتـدوا الزي األحمـر اللون 

املميز لحزبها السيايس.
يف  حاشـدة  مظاهـرات  وخرجـت 
ماوالمـني  ومدينتـي  العاصمـة 
ومانـداالي وتـم نرش بعـض الصور 
ومقاطـع الفيديـو للمتظاهرين عىل 
وسـائل التواصـل االجتماعـي رغـم 
حجب الوصـول إىل فيسـبوك وتويرت 

وإنستغرام ملنع الناس من التجمع.
وتعرضـت خدمات الهاتف للكثري من 

األعطال أيضا.
يف وقت سابق يوم األحد، كان االتصال 
باإلنرتنـت عند 14 ٪ من املسـتويات 
املراقبـة  ملجموعـة  وفًقـا  املعتـادة، 
NetBlocks Internet Observa-
tory. لكـن عىل الرغم من التعتيم، تم 
نرش بعض الصـور ومقاطع الفيديو 

لالحتجاجات عىل اإلنرتنت.
وقالت املجموعة إنه بحلول السـاعة 
 07:30) املحـيل  بالتوقيـت   14:00
بتوقيـت جرينتش)، ارتفـع االتصال 
إىل حوايل ٪50، ومـن غري الواضح إذا 

ما كانت هذه النسبة ستستمر.
املتظاهـرون  أطلـق  نايبيـداو  ويف 

بالونات حمراء كما أبطأت الحافالت 
العامة ووسائل املواصالت والسيارات 
يف الشـوارع وأطلقـوا النفري بشـكل 
متكـرر للتعبـري عـن تضامنهـم مع 

املتظاهرين.
كمـا عـرب البعـض عـن تضامنهـم 
باإلشـارة بثالث أصابع للتحية وهي 
اإلشـارة التي أصبحت عالمة للتحدي 
ضد الحكم السلطوي يف مختلف دول 

املنطقة.
وحمل العديد من املتظاهرين الفتات 
كتبـوا عليهـا ”احرتمـوا أصواتنا“يف 
إشـارة للفـوز الـذي حققـه حـزب 
الرابطة الوطنية يف االنتخابات العامة 

قبل 4 أشهر.
وقـال مايو ويـن متظاهـر يبلغ من 
العمر 37 عاما لوكالة إيجانس فرانس 
”سـوف نسـتمر يف التظاهـر حتـى 

نحصل عىل حقنا يف الديمقراطية“.
وحتى اآلن لم يحاول الجيش استخدام 
العنف لقمع املظاهرات وكبح جماح 
حركة العصيـان املدني املتنامية لكن 
مراسـل بي بـي يس يف جنـوب رشق 
أسـيا جوناثـان هيـد يقـول إنهم لن 

يتأخروا كثريا.
ويخضع أغلب قيـادات حزب املؤتمر 

الوطنـي الحاكم بزعامة أونغ سـان 
سـوكي عالوة عىل رئيس الجمهورية 
ويـن مينـت لالعتقـال املنـزيل منـذ 

االنقالب وإعالن األحكام العرفية.
ونرش الجيش قوات ملكافحة الشـغب 
يف زيهم الكامل عن التقاطعات املهمة 

وقرب جامعة يانغون.
وتعتـرب هـذه املظاهرات هـي األكرب 
يف البـالد منـذ ثـورة الزعفـران التي 
انطلقـت عـام 2007 عندمـا شـارك 
اآلالف من الرهبان يف املظاهرات ضد 

تسلط العسكر.
ونددت منظمـة العفو الدولية بقطع 
خدمات اإلنرتنت عن ميانمار وطالبت 
بإعادتهـا فـورا معتـربه، اسـتمراره 

يعرض حريات البرش لالنتهاك.
وقـال املبعوث الخـاص لألمم املتحدة 
توماس أنـدروز ”الجنراالت يحاولون 
شل حركة املقاومة من قبل املواطنني 
عزل البالد عن العالم الخارجي بقطع 

خدمات اإلنرتنت“.
وشـن الجيش االنقـالب بالتزامن مع 
بدء جلسـات الربملان بعد االنتخابات 
العامة التي حصل فيها حزب املؤتمر 
الوطنـي عـىل نحـو 80 يف املئـة مـن 

املقاعد.

دبي/رويرتز:
 ذكر التلفزيون اإليرانـي امس األحد أن مبعوث األمم املتحدة 
إىل اليمن يـزور إيران حاليا للمرة األوىل لبحث األزمة يف اليمن 
وذلـك بعد أيـام من إعالن واشـنطن إنهاء دعمهـا للعمليات 

العسكرية التي تقودها السعودية يف اليمن.
وكان تحالـف بقيادة السـعودية تدخل يف الحـرب األهلية يف 
اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية التي تقاتل الحوثيني 

املتحالفني مع إيران.
وقال التلفزيون اإليراني ”وصل مبعوث األمم املتحدة الخاص 
مارتـن جريفيـث إىل طهران يف زيارة تسـتغرق يومني يلتقي 
خاللها مـع وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسـؤولني 

إيرانيني آخرين“.
وقـال مكتـب جريفيـث إن الزيـارة تأتـي يف إطار مسـاعيه 
الدبلوماسـية لدعم حل سيايس عن طريق التفاوض للرصاع. 
وأضـاف يف بيـان صحفـي أن أولوية جريفيـث املبارشة هي 
دعـم اتفاق بني الطرفني املتحاربني لوقف إطالق النار واتخاذ 

تدابري إنسانية عاجلة واستئناف العملية السياسية.

وقالت إسميني باال املتحدثة باسم جريفيث إن الزيارة مقررة 
منذ فرتة وإنها تأتي يف وقت يحاول فيه املبعوث حشـد مزيد 
مـن الدعـم الدبلومايس واإلقليمـي والدويل ملسـاعيه الرامية 

إلنهاء الحرب.
وقالـت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة إن 
”جريفيـث سيتشـاور مع املسـؤولني اإليرانيني حول سـبل 

تخفيف معاناة الشعب اليمني“.
ويـوم السـبت رحبـت إيـران بقـرار الرئيـس األمريكي جو 
بايدن إنهـاء الدعم األمريكي للعمليـات الهجومية يف الحملة 
العسكرية التي تقودها السعودية يف اليمن باعتبارها ”خطوة 

صوب تصحيح أخطاء سابقة“.
ويف معرض التخلص من أكثر قرارات الرئيس السـابق دونالد 
ترامب يف سـاعاته األخرية يف السـلطة تعرضا لالنتقاد، قالت 
واشـنطن يـوم الجمعة إنهـا تعتـزم إلغاء تصنيـف جماعة 

الحوثي ضمن التنظيمات اإلرهابية.
وتقـول األمم املتحـدة إن حوايل 80 يف املئة من سـكان اليمن 

يحتاجون للمساعدات.
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الخرطوم-اديس ابابا/سكاي نيوز:

املبعـوث  هافيسـتو“،  ”بيـكا  يجـري 
األوروبـي الخـاص ووزيـر الخارجيـة 
الفنلندي، محادثات مكثفة يف الخرطوم 
وأديـس ابابـا خالل املـدة من السـابع 
وحتى التاسـع مـن فربايـر الجاري يف 
محاولة لنزع فتيل التوتر بني الخرطوم 
وأديـس أبابـا عـىل خلفيـة الخالفـات 
الحدودية وتعثر مفاوضات سد النهضة 
الذي تبنيه إثيوبيا عىل بعد 15 كيلومرتا 

من الحدود السودانية.
إىل  األوروبـي  االتحـاد  بعثـة  وأفـادت 
مهمـة  بـأن  لهـا  بيـان  يف  السـودان 
”هافيسـتو“ تنحرص يف املسـاعدة عىل 
تخفيف التوترات بني السودان وإثيوبيا، 
والوصول إىل سـبل دعم املجتمع الدويل 
للحلـول السـلمية لألزمـة الحالية التي 

تواجه املنطقة.
فرص ضئيلة

لالتحـاد  الدبلومـايس  الثقـل  ورغـم 
البلديـن، إال أن وزيـر  األوروبـي لـدى 
الخارجية السـوداني األسبق طه أيوب، 
يتوقـع أن تواجـه جولة ”هافيسـتو“ 

تعقيدات تقلل من فرص نجاحها.
ويوضح أيوب لسـكاي نيـوز عربية أن 
الجناح العسـكري يف النظام السـوداني 
والحكومة اإلثيوبيـة بزعامة آبي أحمد 
يريدان اسـتثمار النزاع الحايل يف تقوية 
الداخـيل،  املسـتوى  عـىل  موقفيهمـا 
يف  العسـكري  الجنـاح  أن  إىل  مشـريا 
النظام السـوداني يواجه أزمة الرشعية 
املنقوصـة، والتـي يـود أن يسـتكملها 
عرب الفـوز بجماهريية يمكن االسـتناد 
إليها مستقبال، ما يجعل التحرك األخري 
لـرصف  فرصـة  الرشقيـة  الحـدود  يف 
األنظار عـن األزمات األمنية واملشـاكل 

االقتصادية الداخلية.
يف املقابل يرى أيوب أن آبي أحمد يواجه 

تحديات كبرية أبرزها عدم حصوله عىل 
التأييـد الـكايف مـن قبائل األمهـرا التي 
لديها مصلحة كربى يف منطقة الفشقة 
التـي تدور حولهـا الحـرب الحالية، ما 
يجعـل رئيس الـوزراء اإلثيوبي يسـبح 
وسط أمواج متالطمة، ويواجه ضغوطا 
خارجية كبرية تزيد أيًضا بسبب موقفه 
مـن منطقة التقـراي، حيث سـبق وأن 
طالبـه االتحـاد األوروبي مـرات عديدة 
بـأن يكـون أداؤه عىل قـدر جائزة نوبل 

للسالم التي حصل عليها.
الوضع عىل األرض

وأشـار أيـوب إىل عامـل آخر قد يسـهم 
يف تعقيـد مهمـة الوسـاطة األوروبيـة 

ويتمثـل يف حقيقة الوضـع عىل األرض، 
حيث لن تقبل أديس أبابا بأقل من عودة 
األوضـاع إىل مـا كانـت عليه قبل شـن 
السـودان عمليات عسـكرية باملنطقة، 
وذلك لكسـب تأييد األمهرا، يف حني ترى 
الخرطوم أنهـا حررت أراض محتلة من 

قبل إثيوبيا.
وال يسـتبعد أيـوب تحقيـق الوسـاطة 
األوروبية بعض النجاحات التي فشـلت 
فيها املحـاوالت األفريقية، حيث يتمتع 
االتحـاد األوروبي بعالقـات وطيدة مع 
إىل  بحاجـة  وأنهمـا  خاصـة  البلديـن، 
املساعدات املادية والتنموية والفنية من 

االتحاد األوروبي.

وعىل عكـس االتحـاد األوروبـي تحيط 
بالوسـاطة األفريقية تعقيـدات عديدة 
أهمـا تخـوف االتحاد األفريقـي من رد 
الفعـل اإلثيوبي حـال تمسـك األفارقة 
بالتـزام أديس أبابا بالقرارات السـابقة 
الصادرة عن منظمـة الوحدة األفريقية 
والتي تقيض باالعرتاف بالحدود املوروثة 
عن االسـتعمار خاصـة وأن إثيوبيا هي 

دولة املقر.
أزمة الحدود

منـذ نوفمـرب املـايض تشـهد منطقـة 
الحدود املشـرتكة بني السودان وإثيوبيا 
توتـرا حيـث اعـاد الجيـش السـوداني 
سيطرته عىل العديد من املواقع والنقاط 

رشق  الحدوديـة  الفشـقة  منطقـة  يف 
السـودان، وهو ما اعتربتـه أديس أبابا 
محاولـة السـتغالل نزاعهـا الداخيل يف 

إقليم التيغراي.
وتحدثـت تقاريـر إعالمية عن سـقوط 
الجمعـة  والجرحـى  القتـىل  عـرشات 
عنـد  اشـتباكات  أحـدث  يف  املاضيـة، 
الرشيط الحدودي بـني البلدين، يف وقت 
لـم يصدر فيه أي بيان رسـمي ينفي أو 

يؤكد تلك التقارير.
محاولـة  الحاليـة  الجهـود  وسـبقت 
وزيـر  زار  عندمـا  بريطانيـا  أجرتهـا 
خارجيتهـا ”دومينيـك راب“ البلدين يف 
ينايـر، لكن يبـدو أن مهمتـه لم تحقق 

التقدم املطلوب، حيث استبقتها إثيوبيا 
بترصيحـات عـىل لسانسـفريها لـدى 
الخرطـوم، ”يبلتـال أمرو املـو“، نهاية 
ديسـمرب املايض، قال فيها إن بريطانيا 
الوثائـق  لكـن  بـالده،  عـىل  تحاملـت 
التاريخيـة تؤكد أن تخطيط الحدود بني 
البلدين يف العـام 1902 تم باتفاق كامل 
بني حكومة بريطانيا وإمرباطور إثيوبيا 

آنذاك ”منليك الثاني“.
وأشـار الباحـث يف الشـئون األفريقيـة 
خالـد عمـار  إىل أن تداعيـات الحرب يف 
إقليـم التيغراي قد تشـكل ورقة ضغط 
يمكن أن يستخدمها األوروبيون يف جعل 
موقف إثيوبيا أكثر مرونة حيال التوترات 

الحدودية الحالية مع السودان.
ويقول عمار ملوقع سكاي نيوز عربية إن 
حرص إثيوبيا عىل الحفاظ عىل عالقات 
جيدة مع االتحاد األوروبي  كان واضحا 
من خالل الزيارة التي قام بها أبي أحمد 
إىل أملانيا يف أعقاب انتقاد االتحاد ملسلكه 
التيغـراي، وتلويحـه بوقـف  يف حـرب 
املسـاعدات التي ظـل يقدمها للحكومة 

اإلثيوبية لسنوات طويلة.
وال يستبعد عمار أن يكون آبي أحمد قد 
توصل بالفعل لتفاهمات مع األوروبيني 
ومنحهم الضوء األخرض للعب دور ما يف 

امللفات الخالفية بني البلدين.
لكن يف الجانب اآلخر ال يتوقع أن يميض 
آبـي أحمـد بعيـًدا يف تقديم التنـازالت، 
وحاجتـه  الداخليـة  للضغـوط  نظـرًا 
لدعـم إثنية األمهرا التـي تدعي الحق يف 
أرايض الفشـقة، يف حني تؤكد الخرطوم 

سودانيتها باألدلة والوثائق التاريخية.
ومـن املتوقـع أن يسـعى وفـد االتحاد 
األوروبي أيًضا إىل تقريب وجهات النظر 
وتقليص الفجـوة بني الخرطوم وأديس 
أبابـا بشـأن سـد النهضـة الـذي تبنيه 
إثيوبيـا بتكلفة تقدر بنحـو 5 مليارات 

دوالر، ويتوقـع له أن يكون أحد عمالقة 
الطاقـة يف العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 6 

آالف ميغاوط سنويا.
وتـرى الخرطوم أن موقفها حيال سـد 
النهضـة يتمحـور حول مفاهيـم ثابتة 
تقـوم عـىل الوصـول إىل اتفـاق ملـزم 
يتضمـن آلية تنسـيق محكمـة تضمن 
تعظيم الفوائد من السـد اإلثيوبي ومنع 
أي أرضار قـد تلحـق بالسـودان جـراء 

تشغيله أو ملء بحريته.
وتطالـب الخرطـوم باعطـاء دور أكرب 
لخرباء االتحاد األفريقي يستند إىل منطق 
عـدم السـماح بإطالـة أمـد التفاوض 
ومنـح الفرصة لتقريـب وجهات النظر 
بـني السـودان وإثيوبيـا ومـرص يف ظل 
التباين الواضح يف بعض الجوانب املهمة 

بني هذه البلدان.
ويف هذا اإلطار يقول خبري السدود صادق 
رشيف ملوقـع سـكاي نيـوز إن االتحـاد 
األوروبي سيسعى إىل طرق باب ملف سد 
النهضة مـن خالل حزمة مـن القضايا 
امللحـة مثل أزمة إقليـم التيغراي، حيث 
يمكن لألوروبيني اسـتخدام املساعدات 

كورقة ضغط عىل أديس ابابا.
 ومن املتوقع أن يسعى االتحاد األوروبي 
خـالل األيام املقبلـة إىل لعب دور أكرب يف 
تقريب وجهات النظر بني البلدان الثالثة 
املعنية بمفاوضات سد النهضة، (مرص 
والسـودان وإثيوبيا) ويظهـر ذلك جليا 
من خـالل الندوات واملؤتمـرات العلمية 
التـي تنظمهـا جامعات عـدة، ومراكز 
للدراسات، فيما يتعلق بملف السد الذي 
تتعثر حتى اآلن مفاوضاته تحت مظلة 
االتحـاد األفريقي ألسـباب عزاها رشيف 
إىل التعقيدات التي تحيـط بالعالقة بني 
إثيوبيـا وعدد مـن الدول املجـاورة لها، 
وباألخـص كينيـا إضافـة إىل التباينات 

الواضحة يف مواقف بلدان حوض النيل.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أكدت عضو لجنة الصحـة والبيئة النيابية، 
وفاء الشمري، امس األحد، أن وزارة الصحة 
االتحادية اتخذت كل التدابري األزمة للحفاظ 
عىل لقـاح فايزر بدرجة تصـل إىل ٧٠ تحت 

الصفر.
وقالـت الشـمري يف ترصيـح صحفـي: إن 
”خلية األزمـة النيابية اتخذت بالتعاون مع 
وزارة الصحـة كل التدابـري لوصـول اللقاح 

آلية التخزين“.
وأضافت أن ”هنـاك تدابري احرتازية جديدة 
للحد من انتشـار كورونا فريوس“، مشرية 
إىل أن ”وزارة الصحـة االتحادية اتخذت كل 

اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل اللقاح“.
وأوضحت الشمري ان ”اللقاح يجب أن يبقى 
محفوظا يف درجة حرارة ٧٠ تحت الصفر“، 
الفتة إىل أن ”العراق سيتسـلم اول دفعة من 

اللقاح نهاية شهر شباط الجاري“.
وكشف املتحدث باسم وزارة الصحة، سيف 
البـدر، السـبت، عـن موعد وصـول الوجبة 

األوىل مـن اللقاح املضاد لفريوس كورونا إىل 
العراق، مشـريا إىل أن املوعد النهائي لدخول 
اللقـاح املضـاد لكورونـا هو أواخر شـهر 

شباط الجاري. 
بينمـا عـدت وزارة الصحـة والبيئـة، امس 

االحـد، لبس الكمامـة والتقيـد باالجراءات 
لقـاح  اي  مـن  وافضـل  اهـم  االحرتازيـة 
لـ“كورونا“، فيما كشـفت عن قرب وصول 
أكثر من مليـون و٦٠٠ ألف من لقاح فايزر 
وثالثـة ماليـني مـن لقـاح أسـرتا زينيـكا 

الربيطاني.
وقال املتحدث باسـم الوزارة، سـيف البدر، 
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»: إن ”الوزارة 
بحفـظ  الخاصـة  الثالجـات  اسـتوردت 
اللقاحات من مناشئ عاملية رصينة تضاف 
إىل الثالجـات الكبرية التي تمتلكها واملوزعة 
يف بغـداد واملحافظات واقليم كردسـتان، إذ 
تـم تحديد أماكـن حفظ اللقاحـات وتهيئة 

جميع النواحي اللوجستية الستقبالها“.
وأضـاف البـدر ان ”لقـاح اسـرتا زينيـكا 
الربيطانـي ال يحتـاج اىل اجـراءات معقدة 

لحفظه عىل العكس من فايزر“.
سـيكون  اللقـاح  ”توزيـع  ان  اىل  وأشـار 
بحسب االولويات وسـنبدأ التوزيع مبارشة 
بعـد وصول الوجبـة االوىل منـه“، مبيناً أن 
”املجموع الـكيل الذي تـم التعاقد عليه من 
فايـزر يبلـغ ٨ ماليـني، اي ان ٢٠ باملئة من 
الشعب العراقي سيحصلون عىل اللقاح ومن 
املمكن ان ُتجرى تعديالت عىل النسبة فتزداد 

بحسب الحاجة واملستجدات الوبائية“. 

بغداد/ الزوراء:
بحـث وزير التخطيـط، خالد بتال 
النجـم، امـس األحـد، مـع ريتـا 
كولومبيـا، ممثلـة صنـدوق االمم 
املتحدة للسكان، يف العراق، والوفد 
املرافق لها، اجراءات واسـتعدادات 
العـام  التعـداد  إلجـراء  الـوزارة 
للسـكان، ودور الصنـدوق يف دعم 

جهود الجهاز املركزي لإلحصاء يف 
تنفيد التعداد.

وأكـد وزير التخطيط، خالل اللقاء 
الوطني  املستشـار  الذي حـرضه 
للتعداد مهـدي العالق، ومدير عام 
التعاون الدويل سـاهر عبدالكاظم: 
ان «وزارة التخطيـط، تبذل جهودا 
كبـرية مـن أجـل توفـري الظروف 

املناسـبة لتنفيذ التعداد،» مشـريا 
اىل ان «أسـباب تأجيـل تنفيـذه يف 
العام املايض كانت ترتبط بظروف 

صحية ومالية واجهت العراق».
وأضـاف ان «العمـل لـم يتوقـف، 
املختلفـة  العمـل  قطاعـات  وان 
تواصـل تنفيـذ خططهـا الخاصة 
بتنفيذ التعـداد»، مؤكدا «امليض يف 

اسـتكمال البنـى التحتية وتطوير 
تنفيـذ  عـىل  للعاملـني  القـدرات 
مرشوع التعـداد، وان هناك تعاونا 
جيـدا بـني الـوزارة والحكومـات 
واقليـم  املحافظـات،  يف  املحليـة 
كردسـتان، اسـهم يف تذليل الكثري 
من العقبـات، ومعالجة املشـاكل 

الفنية واالدارية».

من جانبها، اعربت، كولومبيا، عن 
دعم صندوق االمم املتحدة للسكان 
لجهود وعمل وزارة التخطيط فيما 
يتعلـق بإجراء التعداد، مشـرية اىل 
حرص الصندوق عىل تقديم الدعم 
الفني والخرباتـي للجهاز املركزي 
لإلحصاء يف اطار التعاون املشرتك 

إلجراء التعداد السكاني.

بغداد/ الزوراء:
رهنـت وزارة الكهرباء رفع قدرتها االنتاجية اىل 
٣٢ الف ميغاواط بتوفـر الوقود والتخصيصات 
املالية، وبينما أكـدت ان انتاجها الحايل يصل اىل 
١٢ ألف ميغاواط بسـاعات تجهيز تتفاوت بني 
منطقة وأخرى، كاشـفة عن اسـتنفار الجهود 

من االن استعداداً ملوسم الصيف املقبل.
وقال الناطق باسـم الوزارة، أحمـد العبادي، يف 
حديـث صحفي: إنـه «خالل السـنوات املاضية 
عمدت الـوزارة اىل توفري طاقـات توليدية تصل 
اىل ٣٢ ألـف ميغـاواط مـن املمكـن ان تحول اىل 
انتاجيـة يف حال توفـر الوقود الكفيل بتشـغيل 
املحطـات والتخصيصـات املالية إلجـراء اعمال 

التأهيل والصيانة.
وأضـاف ان «االنتـاج الحايل يمكـن ان يرتفع يف 
حال انجاز اعمال الصيانة الدورية عىل عدد من 
الوحدات التوليدية واملحطات اسـتعدادا ملوسـم 
الصيـف املقبل»، مبينا أن «الوحدات التي تجري 
عليهـا اعمال الصيانـة الحالية تقـدر طاقاتها 

االنتاجية بـ ٥ آالف ميغاواط».
وبخصـوص الغـاز املجهز من الجانـب االيراني 
لتشـغيل عدد من املحطات، أوضـح العبادي ان 
«مـا يصل من الغاز حاليا يقدر بـ ٧ ماليني قدم 
مكعب قيايس يوميا»، مشرياً إىل أن «الكمية تعد 
قليلـة جدا باملقارنة مـع ٥٠ مليون قدم مكعب 
قيايس كانت تصل يوميا مما «تسبب بضياع ما 

يقارب ٥ آالف ميغاواط من الطاقة املتاحة.

واكـد العبـادي ان «رئيـس الـوزراء مصطفـى 
الكاظمي يـويل اهتماماً مللـف الكهرباء، وهناك 
عنايـة من قبلـه لالرتقاء بالطاقـة املنتجة قبل 
موسم الصيف املقبل»، موضحاً أنه «منح بعض 
الصالحيات للـوزارة لتحسـني أدائها فضالً عن 
ايجـاد تخصيصات مالية لضمـان انجاز اعمال 
الصيانـة والتأهيـل يف قطاعات االنتـاج والنقل 
والتوزيـع لتجهيز املواطنني بسـاعات أكثر من 

الكهرباء».
 وتابع أن «وزير الكهرباء، ماجد مهدي االمارة، 
ترأس اجتماع غرفة عمليات ملناقشة استعدادات 
قواطـع املسـؤولية ملناطـق العـراق الوسـطى 
والجنوبية والشـمالية والفرات االوسـط ملوسم 
الصيـف ووفـق الصالحيـات االسـتثنائية التي 

ُمنحت لوكيل الوزارة لشـؤون النقـل والتوزيع 
املهنـدس نـزار قحطـان التميمـي، واملديريـن 

العامني».
وشـهد االجتمـاع، بحسـب العبـادي، «عرضـا 
للخطـط التي اعدهـا رؤسـاء القواطـع الذين 
انيطـت بهـم صالحيـات اسـتثنائية لصيانـة 
قطـاع االنتاج، واكمال الخطـوط الناقلة وربط 
مصـادر التغذيـة للمحطـات التحويلية بقطاع 
النقل، وفك االختناقات وتحسـني اداء شـبكات 
التوزيـع ومعالجة املحـوالت املعطوبـة»، الفتاً 
إىل أن «االجتمـاع خلـص اىل اعـداد جدولة تقوم 
وتصنيـف  الزمنيـة  التوقيتـات  اسـاس  عـىل 
اهميـة املشـاريع اىل (أ، ب) عىل وفق حاكميتها 

ورضورتها».

واسط/ الزوراء:
أعلـن محافـظ واسـط، الدكتور محمـد جميل 
العقـود  أصحـاب  موضـوع  حسـم  املياحـي، 
املجانيـة واالجـراء اليوميـني يف جميـع دوائـر 
الدولة باملحافظة وتحويلهـم اىل عقود نظامية 
وقانونيـة والبالـغ عددهـم أكثـر مـن ٢٨ ألف 
شخص وتضمني حقوقهم يف املوازنة االتحادية 

لعام ٢٠٢١ .
جاء ذلك خالل اجتماع موسوع عقد مع ممثلني 
عن هذه الرشيحة الواسـعة والتي غالبيتها من 
أصحاب الشـهادات املختلفة، واسـتطاعوا سد 
النقـص الحاصل يف دوائـر الدولـة باملحافظة، 
الذيـن  خاصـة املحارضيـن يف تربيـة واسـط 
يزيـد عددهـم عـن ٢٢ ألـف محـارض مجانـي 
وإداري موزعني بـني جميع املدارس التي كانت 
تعاني نقصـا كبريا يف املـالكات واالختصاصات 

الرتبوية.
وأكـد املياحي، خـالل االجتمـاع الذي حرضه 
النائـب عـن املحافظـة عبـاس يابـر ومدراء 
الدوائـر املركزيـة واللجـان املعنيـة، إضافـة 
اىل ممثـيل املنسـقّيات لهـذه الرشائـح التـي 
صـربت كثرياً وتحملت كثرياً، شـمول الجميع 
بقـرار ٣١٥ من محارضيـن واداريني وحراس 
وحرفيني، وتحتسـب سنوات الخدمة ألغراض 
التعيني واملنافسـة عـىل الدرجـات الوظيفية 

القادمة. 

وقال محافظ واسـط: ال توجـد بعد اليوم صفة 
اجـر يومي او مجانـي، فالجميـع يتحولون إىل 
عقود نظامية وقانونية مـع التأكيد عىل إكمال 
كل اإلجراءات املتعلقة بذلك خالل هذا االسـبوع 
وإرسـال البيانات اىل ديـوان الرقابة املالية، كما 
سيتم وفتح اضابري وظيفية خاصة بهم، اسوة 
باملوظفـني عىل املالك الدائم بعـد املصادقة عىل 

املوازنة وتكييف وضعهم ادارياً. 
وأوضـح: أن الفئات املشـمولة بقـرار ٣١٥ هم 
كل مـن عقـود صنـدوق دعـم واسـط وعقود 
تنمية االقاليم واملحارضين واإلداريني والحراس 

والحرفيني للسـنوات السـابقة بما فيهم ٢٠٢٠ 
الذين يعملـون يف تربية واسـط، وكذلك االجراء 
اليوميـني يف الصحة والدوائـر البلدية والعاملني 

املجانيني يف كل الدوائر.
وأشار اىل: أن هذه الفئات قدمت وما زالت تقدم 
للمحافظة بال حقوق لسـنوات عديدة وأغلبهم 
املفيـدة  واالختصاصـات  الخـربات  ذوي  مـن 
واملهمـة، والبـد مـن إنصافهم، وأقل مـا يمكن 
أن يقـدم لـه أن يكونوا موظفـني بصفة عقود 
قانونية مع دوائرهـم، وضمان حقوقهم املالية 

وغري املالية .
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بغداد/ الزوراء:

عاودت الرشكة العامة للسـكك الحديد نقل املشـتقات النفطيـة بمعدل (١٠٠٠) 

مرت مكعب يوميا من مصفى الصمود يف بيجي اىل ميناء ام قرص، وذلك بعد اعالن 

الرشكـة عن صيانة ١٠٠ حوض لنقل املشـتقات والتعاقد السـترياد ٢٥٠ حوضا 

جديدا سعيا لزيادة االيرادات والتحول نحو ”الربحية».

وقال مدير الرشكة العامة لسـكك حديد العراق، طالب جواد كاظم الحسـيني، يف 

بيان اطلعت عليه «الـزوراء»: ان ”مالكات الرشكة تمكنت من تأهيل وصيانة ما 

تم تدمريه من خطوط السكك ومعدات وابنية واعادتها للعمل لزيادة طاقة النقل 

وجعلها من الرشكات الرابحة».

واكـد الحسـيني أن ”التعاقدات مع احـدى الرشكات التخصصية السـترياد ٢٥٠ 

حوضـا جديدا، وصل منها ٣٩ حوضا، وسـيصل الحقـا ١٥٠ حوضا خالل االيام 

القليلـة املقبلة لزجها يف فعاليات النقل من صالح الدين ومصفى الدورة اىل ميناء 

ام قرص».

وتعاقدت الرشكة ايضا مع وزارة النفط لنقل املشتقات النفطية بواسطة احواض 

السـكك التخصصية الجديدة بمعدل ١٠٠٠ مرت مكعب يوميا قابل للزيادة حسب 

الطاقة االٕنتاجية للمصفى من مسـتودعات التحميل يف محطة الصمود يف بيجي 

بكلفة تعريفية جديدة لم يشهدها النقل من قبل. 

بغداد/ الزوراء:

رأى وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، كريم 

النـوري، امـس االحـد، ان التخصيصات 

املاليـة يف موازنـة ٢٠٢١ لـم تكـن كافية 

بإعطاء املنـح للنازحني.وقـال النوري يف 

ترصيـح صحفـي: إن «التخصيصـات لم 

تكـن بالقـدر الـكايف، لكن مع ذلـك نقدر 

وضع البلد وظروفه، ونأمل ان تكون هناك 

جهود باتجاه غلق املخيمات وانهاء ملف 

النازحني ومراعاة ظروف الناس»، رافضا 

«العودة القرسية والقهرية مشـجعا عىل 

العودة الطوعية». واشار اىل انه «تم تخيري 

النازحني بـني العودة والبقـاء، فمن لديه 

ظروفه الخاصة يبقى». 

ويف ما يخص عدد املخيمات، قال النوري إن 

«عدد املخيمات املوجود هي اثنان يف بغداد 

و٢٦ مخيما داخل اقليم كردستان».

واضـاف وكيل وزارة الهجـرة واملهجرين: 

الطـوارئ  منحـة  يف  االولويـة  «جعلنـا 

للنازحني العائدين اىل بيوتهم».

بغداد/ الزوراء:

قيمت وزارة املوارد املائية كمية االمطار الهاطلة عىل العراق يف اليومني املاضيني.

وقال مستشار الوزارة، عون ذياب، يف ترصيح صحفي: «هي أمطار جيدة بالنسبة 

ملناطق كثرية يف أرواء املزروعات السيما يف وسط العراق». وأضاف «حتى اآلن هناك 

أنباء عن وجود سـيول عىل الحدود العراقية السـورية ولـم تتوضح بعد كما هناك 

احتمال لسيول من الجانب الرشقي».

وتابـع ذياب «ال يوجد يشء يقلق حتى لو نفرتض انه كانت هناك سـيول وتحولت 

اىل فيضانـات». وأوضـح «هناك أماكن تأثرت باألمطـار إال انها محدودة جدا كون 

االمطار ليس عىل عموم املناطق وتركزت عىل الوسط فقط».

وكان العـراق قـد تأثر يف األيـام الثالثة املاضيـة بمنخفض جوي قـادم من البحر 

االٔحمـر تسـبب بهطول أمطار متوسـطة مـع اندماج هذا املنخفـض باألمس مع 

منخفض جوي آخر من البحر املتوسـط تسبب بتساقط أمطار متوسطة الشدة يف 

أماكن متعددة من البالد.
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بغداد/ الزوراء:

أفـاد مصـدر أمنـي يف محافظة االنبـار، امس 

داعـش“   ” لتنظيـم  تسـلل  بإحبـاط  االحـد، 

االجرامـي جنوبـي قضـاء الفلوجة بواسـطة 

كمني أمني ناجح.

وقـال املصـدر يف ترصيـح صحفـي: إن ”قوة 

امنية من الجيش واالمن الوطني نصبت كمينا 

ملجموعـة مـن الدواعـش كانـت تـروم دخول 

منطقـة الهريمـات القريبـة قضـاء عامريـة 

الصمـود جنوبـي مدينـة الفلوجـة، لغـرض 

الحصـول عىل معونـات غذائية وحـال اقرتاب 

املجموعـة االرهابيـة اندلعـت اشـتباكات بني 

الطرفـني اسـتخدمت فيها االسـلحة الخفيفة 

دون وقوع اي اصابات بني الطرفني ”.

واضاف املصدر ان ”القوات االمنية اغلت مكان 

الحادث ورشعت بحملة امنية اسـتباقية بحثا 

عن افراد املجموعة االرهابية الذين الذوا بالفرار 

اىل املناطق الصحراوية مسـتغلني سوء االحوال 

الجوية“، مبينـا ان ”القوات االمنية عززت من 

تواجدهـا يف منطقـة الحـادث للحيلولـة دون 

وقوع اي خرق امني ”.

يشـار اىل ان قضـاء عامرية الصمـود جنوبي 

مدينـة الفلوجـة يتمتع بوضع امني مسـتقر، 

ولـم تشـهد مناطقـه اي خـرق امنـي بفضل 

االنتشار الكثيف للقوات االمنية.

بغداد/ الزوراء:
نت هيئـة النزاهة االتحاديَّة، امس االحد،  تمكَّ
من تنفيـذ عمليتي ضبط يف مخـازن وزارتي 
الكهرباء والصحة يف البرصة، مشريًة إىل أنهما 
أسـفرتا عن ضبـط مـوادَّ كهربائيَّـٍة وأدويٍة 

وأجهزٍة ومستلزماٍت طبيٍَّة.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منه: إن ”فريق عمل مديريَّة تحقيق البرصة، 
الذي انتقـل إىل أحد مخازن وزارة الكهرباء يف 
ن من ضبط مـواد مرتوكٍة  خـور الزبـري، تمكَّ
منـذ ٢٠٠٦ و٢٠١٨ اشـتملت عىل جنريرتات، 
 FDوملحقـات تورباينـات، وكنديـرسات، و
Fan، فضـًال عـن (١٥٠٠) برميل زيت سـعة 
(٢٠٨) لرت يستخدم ملحطات توليد الكهرباء، 

الفتـًة إىل أن جميـع املواد كانـت مرتوكة ولم 
ُتْسَتْخَدْم؛ مما أدى إىل اندثارها“.

ن  وأضاف البيان أنه ”ويف عمليٍَّة ُمنفصلٍة، تمكَّ
الفريـق من ضبـط أدويٍة منتهيـة الصالحيَّة 
وأجهزٍة طبيٍَّة إلنعاش القلب وفحص السكر، 
فضـًال عـن جهـاز صدمـة القلـب وكـرايس 
ة ومـواّد وأدوات جراحيٍَّة  دفـع املـرىض وأرسَّ
ُتسـتخَدُم بالعمليـات الجراحيَّـة يف مخـزن 
أحد مراكز الرعايـة الصحيَّة األوليَّة يف قضاء 
املدينة“، موضحًة أن ”تلك املواد لم ُتْسـَتْخَدْم 
باملركـز الصحيِّ ولـم ُتَسـلَّْم إىل دائرة صحة 
البـرصة؛ السـتخدامها يف املستشـفيات التي 

تحتاج إليها“.
ولفت البيـان إىل أن ”بعضها تم تسـلمه منذ 

عـام ٢٠٠٦؛ ممـا أدى ذلك إىل انتفـاء الفائدة 
منهـا ملرور فرتٍة طويلٍة عـىل خزنها“، مبينة 
انه ”تـم تنظيم محرضي ضبـٍط أصوليَّني يف 
العمليَّـتني، وعرضهما رفقة املربزات واألوراق 
التحقيـق  قـايض  السـيِّد  عـىل  التحقيقيَّـة 
؛ بغيـة اتخاذ اإلجـراءات القانونيَّـة  املُختصِّ

الالزمة.
، خالل زياراته  وكان رئيـس الهيئة قد حـضَّ
التفقديَّـة ملديريـات ومكاتب تحقيـق الهيئة 
يف املحافظات الشـماليَّة والغربيَّة والجنوبيَّة، 
سـات  عـىل رضورة إعادة ثقة املواطن بُمؤسَّ
الدولـة عـرب التواجد الدائـم فيهـا، والتقرُّب 
مـن احتياجـات املُواطـن، وعزل الفاسـدين 

واملُتجاوزين عىل املال العام. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة املنافـذ الحدودية، 
امـس األحـد، إخـالء ١٣ حاوية 
شـديدة  مـواد  عـىل  تحتـوي 
الخطـورة يف مينـاءي أم قـرص 

الجنوبي واألوسط.
وذكـرت الهيئـة، يف بيـان تلقت 
أن  منـه:  نسـخة  «الـزوراء» 
مالكاتهـا «مسـتمرة يف تنفيـذ 
توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
بإخـالء الحاويـات الكيمياويـة 

وشديدة الخطورة من املوانئ».

وأضافـت أن «إدارة مينـاءي أم 
قرص الجنوبي واالوسـط قامت 
بإخالء (١٣) حاوية تحتوي عىل 
مواد شـديدة الخطورة عائديتها 

إىل وزارة النفط».
وبينـت أن «العمليـة تمـت بعد 
استكمال كل اإلجراءات األصولية 
إلجالئها واسـتبعادها اىل اماكن 
نائيـة وآمنة بعيداً عن املنشـآت 

واملناطق السكنية».
املنافـذ  هيئـة  أعلنـت  وايضـا 
الحدوديـة، امـس األحـد، ضبط 

مسـافر عراقـي بحوزتـه مواد 
زرباطيـة  منفـذ  يف  مخـدرة 

الحدودي.
وذكـرت الهيئـة، يف بيـان تلقت 
«الزوراء» نسـخة منـه: أنه «تم 
ضبط مسـافر عراقـي بحوزته 
مـواد مخدرة يف منفـذ زرباطية 

الحدودي».
وأشـارت إىل «ضبط املسافر من 
قبل مفـرزة مكافحـة املخدرات 
يف صالة الوافديـن بالتعاون مع 

قوة حماية املنفذ».

هيئـة  اعلنـت  جهتهـا،  مـن 
الجمـارك، امـس االحـد، إعادة 
عـىل  تحتـوي  حاويـة  إصـدار 
مـواد متنوعـة يف مركـز جمرك 
بوابة البـرصة ملخالفتها رشوط 

االسترياد.
وقالـت الهيئة يف بيـان مقتضب 
تلقـت «الـزوراء» نسـخة منه: 
انهـا قامـت بـ»إعـادة إصـدار 
حاوية تحتوي عىل مواد متنوعة 
يف مركـز جمـرك بوابـة البرصة 

ملخالفتها رشوط االسترياد». 

@›‹èm@Ú€Îb´@¬bjyg
@ÚuÏ‹–€a@ÔiÏ‰u@\î«aÜ\Ä€
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@ãó”@‚c@¿@ÒäÏ�©a@ÒáÌáí@ÜaÏfl@Û‹«@Ïn•@ÚÌÎby@13@ı˝Çg
ÚÓ†biäå@¿@paäá¨@ÈmåÏ¢@Ô”aã«@ãœbèfl@¡jö
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مديرية تنفيذ النارصية 
رقم االضبارة:٢٠٢١/٤٦٢                                             التاريخ:٢٠٢١/٢/٤

اىل املنفذ عليه   حميد ثجيل عطية
لقد تحقق لهذه املديرية مركز رشطة الساهرون واشعار مختار منطقة حي اور 
انـك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه واستنادا للمادة(٢٧) من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً يف الصحف 
الرسـمية خالل خمسـة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش يف الصحف ويف حالة 

عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل

عيل عودة حنيحن 
اوصاف املحرر

قرار محكمة بداءة النارصية العدد ٢٧٣٩/ب/٢٠١٩ يف ٢٠٢٠/١/٢٠ املتضمن إلزام املدين 
حميـد ثجيل عطية تسـليم املول التجاري(مول الصايف) املشـيد عىل العقـار ٥٤٩٦٢/١١٠ 

جزيرة خاليا من الشواغل اىل الدائن حيدر عبد محسن.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية            العدد:٢٠٢٠/١٥٤٣
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية                   التاريخ:٢٠٢١/٢/٢

اىل املواطن محمد خضري عبد بدر
م/ اعالن

بناء عىل الطلب املقدم من قبل املدعو (جربة رزوقي عبد السادة) والتي تطلب 
اصـدار حجة حجر وقيمومة بحقـك عليه تقرر تبليغك يف جريدتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة او من ينوب عنك قانونا خالل سـبعة 
ايام من اليوم التايل للنرش وبخالفه سوف تقوم هذه املحكمة بإصدار حجة 

حجر وقيمومة بحقك بناءاً عىل الطلب املقدم من املدعو اعاله.
                                                                                                    القايض 

عباس معني كاظم

بغداد/ الزوراء:
واملعـادن،  الصناعـة  وزارة  اعلنـت 
امـس االحـد، اقرتابهـا مـن إنجـاز 
املراحـل النهائية ملـرشوع الخزانات 
الفـاو  مسـتودع  يف  االسـرتاتيجية 

النفطي بمحافظة البرصة.
وأفــاد مديـر عام رشكـة ابن ماجد 
العامـة، حيـدر طاهـر جاســم، يف 
بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: أن 
”الرشكة توصـل أعمالها يف مرشوع 
إنشـاء ونصـب ( ٨ ) خزانات للنفط 
الخام سعة الخزان الواحد ( ٥٨٠٠٠ ) 
مرت مكعب يف ُمستودع الفاو النفطي 
مع شـبكة األنابيب والُبنـى التحتية 

الخاصة باملشـروع“.واضاف جاسم 
ان ”املـرشوع يف مراحلـه النهائيـة، 
حيث تم رفع السـقف العائم للخزان 
رقم ( ٧ ) بأحدث تقنية اسـتخدمتها 
الرشكـة وألول مـرة يف العـراق عـن 
طريق الهـواء املضغوط باسـتخدام 
( ٤ ) محـركات نفاثة لرفع السـقف 
العائـم الـذي يبلـغ وزنه أكثـر من ( 
الفحـص  ُمسـتوى  اىل  طـن   (  ٦٥٠
بارتفاع ( ٢ ,٢ ) مرت“. واشـار إىل أن 
”العمـل يتواصل أيضاً إلنجاز الخزان 
الثامـن واألخري بهمـة عالية وجهود 
جبارة من الكوادر الهندسية والفنية 

يف الرشكة“.
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بغداد/ الزوراء:
عّد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، 
امـس االحد، بلـوغ أسـعار الخام يف 
األسـواق العامليـة 80 دوالراً للربميل 
الواحد مناسـباً للعراق لسـد نفقات 
املوازنة املالية االتحادية للعام 2021، 
لكنه يف الوقت نفسـه استبعد تجاوز 
األسـعار عتبة 65 دوالراً خالل العام 

الحايل.
وقال عبد الجبـار يف حديث صحفي: 
إّن ”العـراق سـُيصدر العـام 2021 
كمية مـن النفط الخام تبلـغ ملياراً 
و100 مليـون برميـل وفق معطيات 
السـوق، وان املوازنة تحتاج اىل 140 

ترليون دينار“.
وبـنّي أن ”سـعر 80 دوالرا للربميـل 
هـو السـعر املناسـب، حيـث يكون 
العراق قادرا عىل سـداد مسـتحقات 
املوازنة“، مسـتدركا القول ان ”سعر 
80 دوالرا من املستحيل الوصول اليه 

خالل العام الحايل“.
ويتعـرض العـراق لضغـوط كبـرية 
تحت وطـأة اسـوأ ازمـة اقتصادية 
يشـهدها منذ عام 2003 ولغاية اآلن 
لتدني أسـعار النفط وتفيش فريوس 

كورونا.
كمـا اضـاف الوزير انه مـن املتوقع 
ان ”يكون سـعر الربميـل الواحد من 
الخـام يف الربع االول من العام الحايل 
حـال  يف  الثالـث  والربـع  دوالرا   60

انتشـار اللقاح سيصل سعر الربميل 
ما بني 62 اىل 63 دوالرا“.

واضطـر العـراق اىل تخفيـض قيمة 
العمـالت  مقابـل  املحليـة  العملـة 
الـدوالر االمريكي  الصعبـة خاصـة 
بهـدف توفـري الرواتب التـي دفعها 
يف الربـع االخري مـن العام 2020 من 
خالل قانون العجز املايل (االقرتاض) 

الذي اقره الربملان.
”هنـاك  ان  اىل  اشـار  الجبـار  عبـد 

بينهـا  مـن  باالقتصـاد،  تشـوهات 
ان سـعر الربميـل من املسـتحيل ان 
يتجـاوز 65 دوالراً هذا العام والثاني 
هو ان جزءاً من هذا النفط املخصص 
لنا كحصة سوقية ُيصّدر بفعل فارق 
الكلـف والتصدير ربما 20 دوالراً عن 
فـارق عن نفط البـرصة“، مؤكدا ان 
”جميع هـذه التحديات تجعل العائد 
املـايل لإليـرادات ال يكـون بأعـىل ما 

يمكن“.

وتكافـح الحكومـة العراقية لتأمني 
رواتب املوظفني والنفقات التشغيلية 
األخرى جـراء انهيار أسـعار النفط 
بفعـل جائحـة كورونـا التي شـلت 
قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.. 
ويعتمد البلـد عىل إيرادات بيع الخام 
لتمويـل أكثـر مـن %90 يف املئة من 

نفقات الدولة.
مـن جانـب اخـر، ارتفعـت خامات 
النفط العراقية خالل الشـهر الحايل 

اىل اعىل مسـتوى لها بعد انخفاضها 
بعد تفيش مرض كورونا.

ووفقا ألحد املواقع العاملية املختصة 
عليـه  واطلعـت  النفـط  بأسـعار 
”الزوراء“، فقد سـجل نفط البرصة 
الخفيف آلسيا 60.15 دوالرا للربميل 
بنسـبة ارتفـاع بلـغ 38 سـنتا عـن 
األسبوع املايض، فيما سجلت أسعار 
النفط البرصة الثقيـل 57.56 دوالرا 

للربميل بارتفاع بلغ 27 سنتا.
وسـجل نفط البرصة الخفيف آلسيا 
بالنفـوط  مقارنـة  االسـعار  اعـىل 
األخـرى لـدول منظمة أوبـك، حيث 
الخفيـف  العربـي  النفـط  سـجل 
للربميـل،  دوالرا   59.34 السـعودي 
وسجل مزيج مربان اإلماراتي 59.24 
دوالرا للربميل، وسجل مزيج سهران 
للربميـل،  دوالرا   59.32 الجزائـري 
فيما سجل نفط بلند الكويتي 58.32 

دوالرا.
وكانـت أسـعار النفـط العامليـة قد 
ارتفعـت يف اآلونة األخرية ليغلق خام 
برنت عىل 59.34 دوالرا، وخام غرب 

تكساس عىل 56.85 دوالرا.
وكان قـرار منظمة أوبـك بتخفيض 
اإلنتـاج يف نيسـان عـام 2020 بعـد 
تفـيش مرض كورونـا األثر الكبري يف 
ارتفاع أسـعار النفط مرة أخرى كما 
حافظت املنظمة عىل هذه املستويات 

يف التصدير يف عام 2021.

بغداد/ الزوراء:
عـدت وزارة الزراعة، امس االحد، إقليم 
كردسـتان ”عامـال رئيسـيا“ يف اغراق 
األسـواق املحليـة بالسـلع والبضائـع 
الزراعية والحيوانية التي تنافس اإلنتاج 
املحـيل وبالتعـاون مع جهـات متنفذة 
لتعويم البضائع الفاسدة (اكسباير) يف 
جميع األسواق العراقية“. مشريا اىل ”ان 
األجهزة األمنية املختصة مازالت رخوة 

يف منع تعويم تلك السلع والبضائع“ .
وقـال املتحـدث باسـم الـوزارة، حميد 
النايف، يف ترصيـح صحفي: انه ”رغم 
من مناشـداتنا الكثرية بمنـع وإيقاف 
املنافسـة  والبضائـع  السـلع  تهريـب 
لإلنتاج املحيل كاألسـماك وبيض املائدة 
والخرضوات والفواكـه التي تدخل عن 
طريق منافذ ومعابر إقليم كردسـتان، 
إال انهـا لم تأخذ عىل محمل الجد والتي 
اثرت بشـكل كبري عىل الفـالح واملزارع 

املحيل “ .
وأضاف النايف ان “اإلقليم هو املشكلة 

الرئيسـية والعامل السـلبي املؤثر عىل 
اإلنتـاج املحـيل من خـالل ادخـال تلك 
عشـوائي  بشـكل  والبضائـع  السـلع 

والتقييـس،  للفحـص  خاضـع  وغـري 
كمـا ان هناك جهات متنفـذة متعاونة 
مـع اإلقليـم لتعويـم تلك املنتجـات اىل 

كل األسـواق العراقيـة ووصولها حتى 
البرصة “ .

األمنيـة  “األجهـزة  ان  اىل  وأشـار 

والسيطرات وباألخص الجهات األمنية 
املعنيـة كاألمـن االقتصـادي مازالـت 
رخوة وغري قـادرة عىل منع دخول تلك 
البضائع اىل األسواق العراقية“. مطالبا 
الحكومـة بـ “التدخل الفـوري واجراء 
املراقبة عىل السيطرات املحاذية لإلقليم 

ومحاسبة املقرصين“. 
مـن جانب اخـر، وافق وزيـر الزراعة، 
محمـد الخفاجـي، امـس األحـد، عىل 
محصـول  مـن  طـن   5500 تصديـر 

البطاطا اىل السعودية والكويت.
وذكـر بيـان للـوزارة تلقت ”الـزوراء“ 
نسـخة منه: أن ”وزيـر الزراعة محمد 
الخفاجـي وافـق، امـس، عـىل تصدير 
5000 طـن من محصـول البطاطا، اىل 
السعودية، عرب منفذ عرعر الحدودي“.

وأضـاف البيـان أنـه ”الوجبة شـملت 
أيضا تصديـر 500 طن اخرى، اىل دولة 
الكويـت، عرب منفذ سـفوان الحدودي، 
من الفائض عن االسـتهالك املحيل ويف 

اطار تعظيم موارد الدولة“. 

بغداد/ الزوراء:

كشـفت لجنة الخدمات واالعمار يف مجلس النواب 

عـن 3 عراقيل أّخـرت العمل باالتفاقيـة الصينية 

الخاصة بإقامة مشاريع اسرتاتيجية يف العراق.

ووصف رئيـس اللجنة، وليد السـهالني، يف حديث 

صحفـي، االتفاقيـة التي ابرمتها بغـداد مع بكني 

بـ“الجيـدة جدا، اذا ما طبق بروتوكولها عىل ارض 

الواقـع“، متمنيـاً ان ”تخرج من اتفاقها الشـكيل 

الـذي هو عبـارة عـن حـرب عـىل ورق اىل اطارها 

الواقعي“.

وأوضـح السـهالني انه ”ال يوجـد لغاية اآلن يشء 

ملموس عىل ارض الواقع، وليس هناك اي مرشوع 

يمكـن ان يطبق او ينجز او يعـرض خالل املرحلة 

القريبـة املقبلـة والحديـث يجـري فقـط حـول 

بروتوكول“، مشدداً عىل ”رضورة أن ترى االتفاقية 

النور بعد ان مىض عىل ابرامها وقت طويل“.

وكشـف عن أن ”لجنته سـتوجه كتابا رسـميا اىل 

رئيـس الوزراء مصطفـى الكاظمـي لالطالع عىل 

تفاصيـل االتفاقيـة بصفتهـا تتعلـق بموضـوع 

الخدمـات والبنـى التحتية“، وتسـاءل ”هل هناك 

مبالغ موجودة اآلن يف البنوك الدخال االتفاقية حيز 

التنفيـذ، وهل هناك رشكات قدمت من قبل الصني 

اىل العراق القامة مشـاريع اسـرتاتيجية، وملاذا لم  

تتفاعـل الحكومـة االتحادية مع تنفيذ املشـاريع 

التي وعدت بها عىل ارض الواقع“.

مـن جانبه، حدد عضو اللجنـة، برهان املعموري، 

ثالثة اسـباب عرقلت املـيض باالتفاقية العراقية ـ 

الصينية.

وقال املعموري، يف حديث صحفي: ان ”هناك بنوداً 

يجـب التعامل بها يف هـذه االتفاقية واالسـتجابة 

ملطالبات أعضاء الربملـان بتفعيلها، إال ان التباطؤ 

بسـبب الظـروف االمنيـة والسياسـية والصحية 

التـي يمر بهـا العراق حال دون اسـتئناف التحرك 

باتجاهها“.

Ú„åaÏæa@pb‘–„@áè€@÷aã»‹€@kéb‰æa@ã»è€a@ÏÁ@›Ófl5‹€@�aä¸ÎÜ@80@Z¡–‰€a

ÚÓ”aã»€a@÷Ïè€a@¿@\ãÌbjè◊a^@…ˆbõi@·ÌÏ»ni@ÊbnéÜã◊@·Ënm@Ú«aäç€a

ÚÓ‰Óó€a@Ä@ÚÓ”aã»€a@ÚÓ”b–m¸bi@Ôõæa@o‹”ã«@lbjéc@3@Zpbflá©a@Ú‰ß بغداد/ الزوراء:
انخفضـت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس األحد، مع 

افتتاح جلسات االسبوع الحايل لتصل اىل 32 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركزي العراقي خالل مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية امس 
انخفاضا يف مبيعاته بنسـبة 39.62 % لتصـل اىل 32 مليوناً و634 الف دوالر، 
غطاها البنك بسـعر رصف اسـاس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر، مقارنة بيوم 

الخميس املايض، حيث بلغت املبيعات فيها 53 مليوناً و 603 ألف دوالر.
واكنـت املبيعات بمبلـغ 32 مليونا و634 الف دوالر ذهبـت لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عىل شـكل حواالت واعتمادات، وذهب 100 دوالر من املبيعات بشـكل 

نقدي.
وقامـت 8 مصارف بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، فيما قام مرصف 

واحد بتلبية الطلبات النقدية.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس هيئة املنافذ الحدودية، 
عمر الوائيل، امس األحد، عن توجه 
بمنع دخول املواد املشمولة بحماية 

املنتج املحيل.
لوكالـة  بحسـب  الوائـيل،  وقـال 
الرسـمية: ان ”هنـاك دوراً كبـرياً 
تبذلـه هيـأة املنافـذ الحدوديـة يف 
حمايـة املنتـج املحيل سـواء أكان 
الصناعـي أم الزراعـي، باإلضافـة 
إىل جميـع القـرارات التـي تصـدر 
مـن املراجـع العليـا ملنـع دخـول 
مـواد معينـة لوفرتها يف األسـواق 

املحلية“.
وأضـاف أن ”الهيـأة تمكنـت مـن 
إحكام السـيطرة عـىل منع دخول 
أي مادة مشـمولة باملنـع من اجل 
حماية املنتج“، الفتاً إىل ”أنه التقى 

بمجموعـة من مزارعـي الطماطم 
يف قضاء الزبـري بمحافظة البرصة 
وقدم املزارعون طلبـًا بمنع دخول 

الطماطم املستوردة“.
واوضح انـه ”تم االتصـال بجميع 
الجهات ذات العالقة سواء يف قيادة 
الجهـات  أم  املشـرتكة  العمليـات 
األمنيـة األخـرى مـن اجـل إحكام 
السيطرة ومنع توافد املواد املمنوعة 
مـن املعابر غري الرسـمية“، مؤكداً 
”منـع دخول اي مادة مشـمولة يف 
حماية املنتج وبمتابعة هيأة املنافذ 
الحدوديـة كونهـا الجهـة الرقابية 
واملرشفة عىل االجـراءات املوجودة 

يف املنافذ الحدودية“.
وتابـع انـه ”سـيكون هنالك جهد 
مـادة  اي  ملنـع دخـول  مضاعـف 

مشمولة يف حماية املنتج“.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس الهيئة العامة للرضائب، 
شـاكر الزبيـدي، امـس االحـد، عن 
االيرادات املتحققة لعام 2020، فيما 
أشـار اىل العمـل بخطـة جديدة من 

شأنها رفع االيرادات.
وقـال الزبيدي يف ترصيـح صحفي: 
ان ”االيـرادات املتحققة لعام 2020 
بلغـت ثالثة تريليونـات و800 مليار 
دينار مقارنة بعـام 2019 البالغة 3 

تريليونات دينار فقط“.
الرضائـب  ”هيئـة  ان  واضـاف 
االيـرادات  لزيـادة  خطـة  وضعـت 
لسـتة تريليونـات تضمنت تبسـيط 
االجـراءات والتقديـر الذاتـي يف دفع 
الرضائـب“، مؤكـداً أن ”الخطة من 

شأنها الحد من التزوير“.
وأشـار الزبيدي إىل أن ”الهيئة فتحت 
مراكـز جديـدة تسـهل مـن عملية 
مراجعـة املواطن يف دفـع الرضائب 
املرتتبـة بذمته“، مؤكـدا ان ”الخطة 
تضمنت ايضـا إلغاء اللجـان الفنية 
ولجان الكشـف والتقديـر للحد من 

الذاتـي  التقديـر  وتطبيـق  الفسـاد 
وتشـجيع القطاع الخاص من خالل 
املقدمـة، وانهـاء ملف  التسـهيالت 

االبتزاز الذي يتعرضون له“.
ولفـت اىل ان ”الزيـادة املتحققـة يف 
عام 2020 قياساً بعام 2019 جاءت 

بعد العمل بخطة مالية متكاملة“.
وأوضح الزبيـدي أن ”تطبيق األتمتة 
مـن شـأنها القضـاء عـىل االجتهاد 
البرشي املكلـف“، متوقعـًا ”تجاوز 
االيرادات لــ8 تريليونات بعد تطبيق 
أن  إىل  نظـام االلكرتونـي“، مشـرياً 
”الكلفـة التخمينيـة إلحالـة العقـد 
عـىل الـرشكات االسـتثمارية بلغت 
120 مليار دينار، وبعد إعادة دراسة 
معمقة لبنود العقد قبل التوقيع وجد 
أن الكلفـة التشـغيلية للمرشوع لن 

تتجاوز اكثر من 40 مليار دينار“.
واعلن ”توفري 80 مليار دينار يف احالة 
املرشوع عىل الرشكات االستثمارية، 
كذلك توفـري ايرادات ارباح للرشكات 
لسنوات التشغيل تقدر سنوياً بأكثر 

من 20 مليار دينار“. 

بغداد/ الزوراء: 
اعلـن مـرصف الرشـيد، امـس االحد، 
رشوط منح السلف الشخصية ملنتسبي 
وزارتـي (الدفـاع والداخليـة) واالمـن 

الوطني.
واوضـح املكتب االعالمـي للمرصف يف 
بيان تلقتـه ”الـزوراء“: أن ”قرار املنح 

من دون رشط التوطني“.

وضعـت  التـي  التعليمـات  واضـاف   
تضمنت ما ييل: 

١.  ان يكـون طالب السـلفة مثبتا عىل 
املالك الدائم. 

٢.  ان ال تكون بذمته سلفة سابقة غري 
مسـددة بالكامل ممنوحة من مرصفنا 
بتاريـخ تقديـم طلـب الحصـول عـىل 

السلفة. 

٣.  ان ال يتجـاوز عمـر طالب السـلفة 
السـن القانونية املقرر بقانون الخدمة 

املشمول بها يف نهاية مدة السلفة. 
٤.  مبلغ السـلفة (٥ / ٨/ ١٠ ) ماليني 

دينار وحسب حدود صايف الراتب. 
٥.  مـدة السـلفة (٥) سـنوات بفائـدة 
(٥٪) تحتسـب بطريقة القسط الثابت 

وتسدد بأقساط شهرية.

بغداد/ الزوراء:
أغلق مؤرش األسـعار يف سوق العراق لألوراق املالية، أمس االحد، 

مرتفعا بنسبة (3.05%).
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية ليوم أمس 
كما ييل: بلغ عدد األسـهم املتداولة (2.045.399.611) سـهما، 

بينما بلغت قيمة األسهم (1.488.626.164) دينارا.
وأغلق مؤرش األسـعار ISX 60 يف جلسـة امـس عىل (511.76) 
نقطة مرتفعا بنسـبة (%3.05) عن إغالقه يف الجلسة السابقة 

البالغ (496.61) نقطة.
وتم تداول أسـهم (35) رشكة من أصل (104) رشكة مدرجة يف 
السـوق، وأصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة األوراق 

املالية لعدم التزامها بتعليمات اإلفصاح املايل (22) رشكة.

وبلـغ عدد األسـهم املشـرتاة من املسـتثمرين غـري العراقيني يف 
السوق (791) مليون سهم بقيمة بلغت (592) مليون دينار من 

خالل تنفيذ (115) صفقة عىل اسهم 5 رشكات.
بينما بلغ عدد األسـهم املباعة من املسـتثمرين غري العراقيني يف 
السـوق (62) مليون سـهم بقيمة بلغت (19) مليون دينار من 

خالل تنفيذ (13) صفقة عىل أسهم رشكتني.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية قد استخدم أنظمة التداول 
االلكرتونـي واإليـداع املركزي منذ عـام 2009 ويسـعى إلطالق 
نظام التداول عرب االنرتنيت للمستثمرين، وينظم خمس جلسات 
تداول أسـبوعيا من األحد إىل الخميس، ومـدرج فيه 105 رشكة 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت والصناعة 

والزراعة والتأمني واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس االحد، عن اطالق خدمة االلتحاق الرقمي التي 
تعد األوىل من نوعه يف العراق واملنطقة.وذكر بيان للبنك تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
مـن:، أن ”االلتحاق الرقمي هـو نظام مايل رقمي متكامل يعزز من االسـتقالل 
والتحـرر املـايل من االنظمـة املاليـة التقليدية، حيـث يعمل عىل تحويـل العراق 
إىل دولـة اقل اعتمـادا عىل النقد ما يمكـن الدولة من محاربة الفسـاد والتهرب 
والبريوقراطية يف التعامالت املالية داخل البنوك العاملة يف العراق“.وأضاف البيان 
أن ”هـذه الخدمـة تعد اتجاهـاً حديثاً ومختلفـاً ملا تحققها مـن مزايا عدة، من 
ضمنها إجراء العمليات املالية بشكل إلكرتوني رقمي حديث، مما يخترص الزمن 

واملسافات الجغرافية ورفع الحواجز التقليدية يف القطاع املرصيف العراقي“. 
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@’ibè€a@ıb‰Óæa@Üb„@k«¸@ÒbœÎ
áyaÏ€a@áj«@Ô”Ïí

بغداد/ متابعة الزوراء
تويف العب نادي امليناء ومدرب نفط الوسـط السـابق، شـوقي عبد الواحد، يف احدى 

مستشفيات محافظة البرصة.
ورقـد عبد الواحد يف العناية املركزة بمستشـفى املوانئ لعدة أيـام بعد معاناته مع 

الزائدة الدودية.
وبعد انفجار الزائدة الدوديـة، تطلب االمر اجراء عملية جراحية لم تتكلل بالنجاح، 

لتوافيه املنية صباح امس االحد.

ãºcÎ@ã–ñc

Ú†ãì€a@∂g@ÜÎaÜ@á‡´@¡–‰€a@“aáÁ@fib‘n„a@›ìœ

@äÏ‘ó€a@’Ìãœ@‚ÏvÁ@¡Ç@Êb‡«áÓé@ÊbÓ‘Ìãœa@Êbj«¸@Z7Àå

@áÌáu@Âfl@ÜÏ»Ì@ã◊bí@·Óÿy
Ô„b‡»€a@’ÌÏè€a@kÌäán€

¡éÏ€a@¡–„Î@ıaäÎç€a@µi@Úflådi@kjènÌ@Âè´@Üb‡«

بغداد/ جمعة الثامر

املفاوضـات يف قضيـة  انتهـت جلسـة 

انتقـال الالعـب محمد داوود اىل تمسـك 

الالعـب  بخدمـات  النفـط  نـادي  أدارة 

وايقـاف املفاوضـات مـع نـادي وقـال 

رئيس ناد النفط الريايض حسـني طالب 

ان الالعب محمد داوود قيمة فنية عالية 

وواحـد من افضل العبـي الدوري املحيل 

ومـن الصعـب التفريـط بـه يف الوقـت 

الحايل نظرا للحاجة املاسة له وذلك بناء 

عـىل التقرير الـذي وصلني مـن الكادر 

التدريبي للفريق .

 واكـد طالـب انـه يكـن كل االحـرتام 

والتقديـر ألدارة نـادي الرشطـة التـي 

نرتبط معها بعالقات وثيقة ووعد طالب 

أدارة الرشطـة انهـا سـيكون لها كامل 

الحق واالولوية  يف التفاوض حول انتقال 

محمد داوود بنهاية املوسم الحايل.

بغداد/ الزوراء

أوضح مـرشف فريق القـوة الجوية بكرة 

القـدم عضو الهيئـة االداريـة للنادي عيل 

زغـري أن مهاجمني  افريقيني سـينضمان 

لكتيبة الصقور خالل الفرتة املقبلة لتعزيز 

كتيبـة املـدرب ايـوب اوديشـو يف البطولة 

اآلسيوية والدوري املمتاز.

وأكد زغري أن ”هناك تحركا من قبل الهيئة 

اإلدارية وبالتشـاور مع الجهـاز التدريبي 

لضـم مهاجمـني اثنني عىل مسـتوى عال 

تم اإلتفـاق والتواصل مع وكيـل أعمالهم 

لتعزيـز خط هجوم الصقـور كون الفريق 

مقبل عىل املشاركة يف دوري ابطال اسيا“.

وعن مشـاركة املدافع الدويل احمد ابراهيم 

يف املواجهـة املقبلـة أمـام املينـاء أكـد أن 

الالعـب بامكانه املشـاركة فيها وال يوجد 

حرمان كما نوه البعض يف مواقع التواصل 

االجتماعي، مضيفا أن الالعب همام طارق 

سيشـارك يف هـذه املواجهـة بعـد وصول 

البطاقة الدولية الخاصة بانتقاله“.

وعـن توقيع الهيئـة االدارية لنـادي القوة 

الجوية الريايض  مع الالعبني الشابني سيف 

رشـيد واحمد حسـن أكد انهما سيكونان 

إضافة قويـة للفريق كـون اللجنة الفنية 

الخاصة بالتعاقدات تابعتهما بشـكل كبري 

ووجدت انهما سيكونان مستقبل الصقور 

خالل الفرتة املقبلة“.

ويف سـياق منفصـل اطمـأن قائـد القـوة 

الجويـة الفريـق الطيار شـهاب جاهد يف 

اتصال هاتفي عـىل الحالة الصحية لالعب 

محمد قاسـم نصيف بعد خضوعه لتداخل 

جراحـي يـوم الخميـس املـايض يف احدى 

مستشـفيات العاصمـة اللبنانيـة بريوت 

وسـط متابعـة مسـتمرة مـن السـفارة 

العراقيـة يف بريوت وعىل رأسـهم القنصل 

(مهنـد الجورناي )ومدير العالقات العامة 

يف السفارة( ايهاب املوسوي ). 

من جانبه قدم الالعب محمد قاسم نصيف 

شـكره الجزيـل لرئيـس واعضـاء الهيئة 

االدارية لنـادي القوة الجوية عىل موقفهم 

الرائـع بتحمـل كافـة مصاريـف العملية 

واجور النقل.

واضـاف نصيـف: انـه سـيدخل مرحلـة 

التاهيل ابتداء من يوم االثنني القادم والتي 

تسـتمر ملـدة شـهرين ونصـف وتتضمن 

تمارين الجري والسباحة .

وختـم نصيف حديثـه بالقـول: انه يرغب 

بالعودة الرسيعـة اىل املالعب خدمة لنادي 

القوة الجوية والسعاد جماهريه املتعطشة 

دائما للفوز .

@ıb‰Óæa@È–ÓöÎ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@äáónæa@ıb‘€@—ÓõÌ@Ô€Îá€a@k»ì€a@k»‹fl@NN‚ÏÓ€a
åbn‡æa@äÎá€a@Âfl@Òãì«@Ú‰flbr€a@Ú€Ïßa@÷˝�„a

بغداد/ الزوراء

تنطلق اليوم االثنني املوافق الثامن من 

شهر شـباط الحايل منافسات الجولة 

الثامنـة عرشة من منافسـات الدوري 

املمتاز باقامة مباراتني اثنتني، إذ يلتقي 

يف االوىل فريقـي الصناعات الكهربائية 

وضيفـه القـادم من اقليم كردسـتان 

فريق اربيل عـىل ملعب نادي الصناعة 

الشـعب  ملعـب  ويضيـف  الريـايض، 

الـدويل مواجهـة مهمـة تجمـع بـني 

املتصـدر فريق القـوة الجوية وضيفه 

القـادم مـن محافظة البـرصة فريق 

امليناء، وتسـتكمل منافسـات الجولة 

يـوم غـدا الثالثـاء وبعد غـد االربعاء، 

حيث ستجري سـت مباريات يوم غد، 

حيـث يضيف فريق الكـرخ عىل ملعب 

السـاحر الراحل احمد رايض منافسـه 

الزوراء وتقام ملعب فريقي السـماوة 

والقاسـم عىل ملعب االول ويستضيف 

الديوانيـة عـىل ملعـب االدارة  فريـق 

املحليـة ضيفـه القادم مـن محافظة 

النجـف فريق نفط الوسـط ويخوض 

فريق الحـدود عىل ملعب نادي التاجي 

الريايض مواجهة مهمة تجمعه بفريق 

الطلبة ويلتقـي فريقي النجف وزاخو 

عـىل ملعـب النجـف االوملبـي وتختتم 

مواجهـات الغـد بلقـاء يضيفه ملعب 

ميسـان االوملبـي ويجمع بـني فريقي 

نفط ميسـان وامانة بغداد، وتقام بعد 

غد االربعـاء مباراتني ايضـا، يلتقي يف 

االوىل فريقـي النفـط والكهربـاء عىل 

ملعـب نادي التاجـي الريايض وتجمع 

املبـاراة الثانيـة واالخـرية يف الجولـة 

الثامنـة عـرشة، بـني فريقـي نفـط 

البرصة والرشطة عـىل ملعب الفيحاء 

بمحافظة البرصة.

ويتصدر جـدول ترتيب هـدايف الدوري 

املمتاز مهاجم فريق القوة الجوية ايمن 

حسـني برصيد 14 هدفا ويليه مهاجم 

فريق الزوراء مهند عبد الرحيم برصيد 

تسـعة اهداف ويشـرتك ثالثـة العبني 

باملركـز الثالـث برصيد سـبعة اهداف 

وهـم مهاجـم املينـاء حسـني يونـس 

والعب فريق الكهربـاء محمد ابراهيم 

والعب فريق النجف احمد كوني.

بغداد/ متابعة الزوراء
أدخل الالعب عماد محسـن إدارتي نفط الوسـط والزوراء يف 

مشكلة إدارية بعد توقيعه للناديني.
وقال نائب رئيس نادي نفط الوسـط هيثـم بعيوي ”نتعجب 
من ترصف إدارة نادي الزوراء التي أعلنت تعاقدها مع الالعب 
عمـاد محسـن وهي تعلم أنه وقع مع نفط الوسـط بشـكل 

رسمي وتم توثيق عقده يف االتحاد العراقي لكرة القدم“.
وبني: ”إدارة نفط الوسـط تحـرتم إدارات األندية األخرى وال 
ترغب يف الدخول بسجال أو جدل مع أي ناد، لكن كان األحرى 
بالزوراء مطالبة الالعب بفك ارتباطه مع النادي أو مخاطبتنا 

بشكل رسمي وعدم تجاهل عقده معنا“..
وأمهلت إدارة نادي نفط الوسـط الالعب عماد محسـن ثالثة 
أيام من أجل االلتحاق بالفريق قبل اتخاذ اإلجراءات القانونية 

املتفق عليها بالعقد ويف لوائح الدوري العراقي.
واعلـن نـادي الـزوراء الريـايض تعاقده بشـكل رسـمي مع 

املهاجم عماد محسن لتمثيل الفريق يف املوسم الحايل.
وقـال عضو الهيئـة االدارية للنـادي عبد الرحمن رشـيد: إن 

”املهاجم عماد محسن، انضم بشكل رسمي اىل الفريق“.
واوضح أن ”عقد محسـن يمتد حتى نهاية املوسم، حيث من 
املؤمـل ان يكون قد انخـرط يف تدريبات الفريق بدءا من امس 
االحد“، مشـرياً إىل أن ”محسـن من املهاجمني املميزين الذين 

بإمكانهم تقديم االضافة للنوارس“.
يذكـر ان محسـن سـبق وان مثـل النـوارس يف املوسـم قبل 

املايض
ويف سـياق منفصـل اقرتب املوريتاني سـيدي تـوده، مهاجم 
إف يس نواذيبـو، مـن االنتقال إىل الـدوري العراقي عرب بوابة 

الزوراء.
وأكد مصدر مقرب من الالعب أن االتفاق املبدئي بني الطرفني 
تـم بشـكل نهائـي، ويبقـى فقط وصـول الالعـب وتجاوزه 

الفحوص الطبية لالنضمام للنادي العراقي.
ويضـم الـزوراء، املوريتانـي الحسـن حويبيـب، ويتألق مع 

الفريق، وسيكون توده ثاني موريتاني يف الدوري العراقي.
وكان سـيدي تـوده، لعـب لعـدة أنديـة محليـة منهـا كينج 

نواكشوط، وانتقل منذ عامني إىل إف يس نواذيبو.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العـدد الحادي والعرشون من صحيفـة الريايض التي 
تصدر عـن االتحاد العراقي للصحافـة الرياضية رأى 
النـور يوم امـس االحد وتضمـن العديد مـن املقاالت 
واالخبار واملواضيع الخاصة برياضة كرة القدم وبقية 
االلعاب االخـرى التي زينت بأقالم صحفية مرموقة.. 
خالص االمنيـات ألرسة الصحيفة الرائعـة بمواصلة 

النجاح يف قادم االيام.
 ******************

صدر امس االحد العـدد العرشون لصحيفة رشطاوي 
التـي تصـدر عـن الدائـرة االعالميـة لنـادي الرشطة 
الريـايض.. العدد تضمن مجموعة مـن املواضيع التي 
تخـص فرق النـادي االخرض والبطوالت التي تشـارك 
فيها عىل املستوى املحيل، فضال عن موضوعات اخرى 
تخص رياضتنـا املحلية... كل التوفيق والنجاح ألرسة 

الصحيفة املميزة.
 ********************

خالص التعـازي واحـر املواسـاة قدمتها االرسة 
الصحفية  اىل الزميل اثري الشوييل لوفاة جدته.. 
سـائلني اللـه العيل القديـر ان يتغمـد الفقيدة 
برحمتها الواسـعة ويلهم اهلها وذويها الصرب 

والسلوان.. وانا لله وانا اليه راجعون .

@åb≠g@›ñaÏ�m@ÚöbÌã€aÎ@lbjì€a@ÒäaåÎ
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بغداد/ عادل احمد بدر

واصلـت وزارة الشـباب والرياضة- 

دائـرة الرتبيـة البدنيـة والرياضـة- 

قسـم األبطال والرواد، األحد ٧ / ٢ / 

٢٠٢١، إنجاز معامالت إثبات الحياة 

لألبطال والرواد لسنة ٢٠٢١ . 

وَبـنَي معـاون مديـر عـام الدائـرة 

وصفي كريم: أن لجنة بغداد بارشت 

الحيـاة  إثبـات  معامـالت  بإنجـاز 

لألبطال والرواد، سبقها يف ذلك لجان 

محافظات نينـوى وكركوك ودهوك. 

مؤكًدا حرص السـيد الوزيـر عدنان 

درجال عـىل تأمني منـح الرياضيني 

األبطال والرواد.

وتابـع: إن قسـم االبطـال و الـرواد 

يف الدائـرة يقوم مع بداية كل شـهر 

بتسـليم القائمـة إىل الدائـرة املاليـة 

من أجِل الـرشوع برصفها عند توفر 

التخصيـص املـايل الخـاص بها من 

وزارِة املاليـة، وبالتـايل فـأن التأخري 

يف الرصف بعـض األحيان هو خارج 

حـدود مسـؤوليات الـوزارة ويكون 

بسـبب تأخر توفـر التخصيص املايل 

من الجهات املسؤولة عنه. 

موضًحـا: أن الدائـرة ُتواصل ترويج 

َوفـَق  املسـتحقني  مـن  املعامـالت 

الـرشوط التي وضعت يف قانون منح 

الرياضيني األبطال والرواد.

بغداد/ منى احمد
  بمشـاركة ١٣٠ حكمـا، اختتمـت يوم  السـبت  الـدورة  التحكيمية لالتحاد 
العراقي للكيكوشـينكاي يف محافظى اربيل بإقليم كردسـتان واستمرت ملدة 

اربعة ايام. 
وقال عمار وهيب رئيس االتحاد العراقي للكيكوشينكاي:  ان هذه الدورة تعد  
باكورة نشـاطات اتحادنا لهذا العام مبينا ان الدورة  شـارك فيها ١٣٠ حكما 

من كل انحاء العراق و حارض فيها من خرية املحارضين.
 واضـاف وهيـب:  ان  الـدورة تضمنت القـاء املحارضات النظريـة والعملية  
التي تخص لعبه الكيكوشـينكاي وكذلك التعرف عىل بعض املحاور واملفاهيم 
الجديدة التي تدخل ضمن مفصل التحكيم  والتي من  شأنها ان تطور مهارات 
الحـكام ووصولهـم اىل مسـتوى التحكيـم يف العالـم. مؤكدا: ان املشـاركون 
نالـوا يف نهاية الدورة شـهادات مشـاركة  وقد منحتهم هذه الشـهادات ثقة 
اكـرب ووسـعت من الرؤى واالفكار التـي يحملونها والتي يف النهاية سـتصب 
يف مصلحـة الحكام  بااليجاب عند مشـاركاتهم يف تحكيـم  البطوالت املحلية 

والخارجية.

بغداد / متابعة الزوراء :
 وصـل املدرب حكيم شـاكر إىل 
سـلطنة عمـان  تمهيـدا لتـويل 
مهمة تدريب السويق فيما تبقى 

من املوسم الكروي الحايل.
ووصل حكيم شـاكر مـع املعد 
البدنـي عـيل حسـني، لتوقيـع 
العقـود، علًمـا بأنـه سـبق له 
تدريب الفريق، وحقق معه لقب 

كأس السلطان عام 2017.
ورحب السـويق بعـودة املدرب 
العراقي من جديد، عرب حسابه 
الرسمي عىل موقع  تويرت قائالً: 

مرحًبا بك من جديد.
ويحتل السـويق املركز الرابع يف 
جدول ترتيـب الدوري العماني، 
جـوالت   8 مـن  نقطـة  بــ13 

متخلًفـا بفارق 9 نقـاط خلف 
املتصدر السـيب، وتأهل إىل ربع 
نهائي كأس السـلطان، وخرس 
موقعـة الذهـاب أمـام عـربي 

.(1-0)



أعـرَب فريق بايرن ميونيخ بطل أوروبا عن 
غضبه الشديد لتأخر سـفره إىل قطر ألكثر 
من 7 ساعات، بعد رفض إصدار إذن بإقالع 

الطائرة يف البداية.
ووصل بايرن ميونيـخ بالفعل إىل العاصمة 
القطريـة الدوحـة للمشـاركة يف مونديـال 
األندية، لكن تأخر كثري عن املوعد املفرتض 

لوصوله.
وكان مـن املفرتض أن تنطلـق رحلة بايرن 
ميونيـخ عقب املبـاراة التي فـاز فيها عىل 
مضيفـه هريتـا برلـني (0-1) مسـاء يوم 
الجمعـة املـايض يف املرحلـة العرشيـن من 

الدوري األملاني (بوندسليجا).
ووصف أويل هونيس الرئيس السابق لبايرن 
ميونيخ الفوىض التي رافقت رحلة الطريان 

بأنها ”فضيحة ليس لها نهاية“.
وقـال هونيـس (69 عامـا) يف ترصيحـات 
إذاعيـة أن حقيقة عدم قـدرة الطائرة عىل 
اإلقـالع ”بسـبب (التأخر) بضعـة دقائق“ 
كانت ”وقاحة من هؤالء املسؤولني“ و“غري 

مفهومة“.
وفـرس بايـرن ما حـدث يف بيان جـاء فيه: 
”بـدال من اإلقالع قبل منتصـف الليل بقليل 
مثلمـا كان مقـررا، تأخر السـماح بإقالع 
الطائـرة التـي كانـت تقـل الفريـق األكثر 
تتويجـا بلقـب بطـل أملانيا، حتى السـاعة 

السابعة صباحا“.

وأوضح النـادي البافاري، أنه نظرا لإلقامة 
الليلية التي لم يكن مخطط لها، جرى تغيري 
الطائرة مجـددا، حيـث كان يتوجب تغيري 
الطاقـم وقد هبطـت الطائـرة يف ميونيخ، 
ميونيـخ  مـن  الفريـق  رحلـة  وانطلقـت 

بتوقيـت   08:15 السـاعة  يف  الدوحـة  إىل 
جرينيتش.وأوضح كارل هاينز رومينيجه، 
رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ لصحيفة 
”بيلد“: ”نشعر بأننا تعرضنا للخداع تماما 
من قبل السـلطات املسـؤولة يف براندنربج، 

األشـخاص يف موقع املسـؤولية لم يعرفوا 
من األساس ما فعلوه بحق فريقنا“.

وتجدر اإلشارة إىل أن رحالت الطريان الليلية 
محظورة يف مطار برلني براندنربج الجديد، 
الذي افتتح يف ترشين األول/أكتوبر 2020.

وقالـت سـابني ديكويـرث املتحدثة باسـم 
مطار برلني براندنـربج: ”من وجهة نظرنا 
لم يكن هناك ما يحـول دون إقالع الطائرة 
كما هو مخطط لها“، مشرية إىل أن الطائرة 
كانت سـتقلع لوال بدأ توقيت تطبيق حظر 

إقالع الطائرات ليال يف املطار.
وتختص وزارة التخطيط العمراني يف أملانيا 
بمنح استثناءات إقالع الطائرات ليال خالل 

فرتة الحظر.
وأوضحـت الوزارة، أن طلـب الحصول عىل 
إذن إلقـالع طائـرة بايـرن وصـل عقب بدأ 

توقيت حظر حركة الطريان.
وأشـارت الوزارة: ”طلب الحصول عىل إذن 
إلقالع الطائرة وصـل إىل برج هيئة املراقبة 
الجوية األملانية بعد منتصف الليل، يف الـ12 
و3 دقائـق صباحا..  هيئـة املراقبة الجوية 
األملانيـة الحقـا لـم تصـدر إذنـا باإلقالع، 
احرتاما لقيود حركة الطريان اللييل يف مطار 

براندنربج“.
كمـا جـرى رفـض طلـب بايـرن ميونيخ 
للحصول عىل اسـتثناء من أجل السـفر إىل 
الدوحة.وأكـدت وزارة التخطيـط العمراني 
أن االسـتثناءآت يتـم إصدارهـا يف حـاالت 
إذا كان هنـاك  فرديـة مـربرة، خصوصـا 
مصلحة عامة مؤثرة تقيض برضورة إقالع 
الطائـرة أو إذا كانت رحلة الطريان تحافظ 

عىل األمن والنظام العام“.

7الرياضي
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عـزز آيندهوفـن موقعه يف وصافـة الدوري الهولنـدي املمتاز 
لكرة القدم بفوزه عىل ضيفه تفينتي انشيده 3 / 0 يف املرحلة 

الحادية والعرشين.
ويف باقـي املباريـات فـاز الكمـار عـىل مضيفه إيمـن 1 / 0 
وهرينفني عىل ضيفه فيتيسه أرنهيم 1 / 0 وتعادل زفوله مع 

فالفيك 1 ـ1.
ورفـع آيندهوفن رصيده إىل 46 نقطـة يف املركز الثاني بفارق 
أربـع نقاط خلف أياكس أمسـرتدام املتصدر والذي يلتقي مع 
مضيفه جرونينجني أمـس األحد.وتقدم دونيايل مالني بهدف 
آليندهوفن يف الدقيقة 30 ثم أضاف ايران زاهايف الهدف الثاني 
يف الدقيقـة 36 وعاد مالني وسـجل الهدف الثانـي له والثالث 
ألصحاب األرض يف الدقيقـة 53.وأنهى تفينتي املباراة بعرشة 

العبني لطرد لوكا إليش يف الدقيقة 75.

كاد مانشسـرت يونايتـد يقتنص الفوز من ضيفـه إيفرتون قبل 
أن يـدرك األخري التعـادل مع اللحظات األخرية.وظن مانشسـرت 
يونايتـد أّنه نجا مـن كمني ضيفه إيفرتون عندمـا كان متقدماً 
عليه حتى اللحظات األخرية قبل أن يأتي التعادل 3-3 يف األسبوع 
الثالث والعرشين من مسـابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.وبدا أّن 
مانشسـرت يونايتد يف طريقـه لتحقيق فوز سـهل عقب تقدمه 
بثنائيـة يف الشـوط األول جـاءت بفضل األوروغويانـي كافاني 
بصناعة من راشفورد (24) والربتغايل برونو فرينانديز بتسديدة 
رائعـة (45) لكن إيفرتون صّعب األمور يف شـوط املدربني.وذلّل 
الفرنـيس دوكـوري الفارق مع بداية الشـوط الثانـي (49) قبل 
أن ينجح الكولومبي خاميـس رودريغيز يف إدراك التعادل بعدها 

بثالث دقائق فقط .(52) 
وأعاد االسكتلندي ماكتومناي مانشسرت يونايتد إىل املقدمة مرة 
أخـرى (70) لكن إيفرتـون أدرك التعادل بفضـل كالفرت لوين 
قبل صافرة الختام .(5+90) ورفع مانشسرت يونايتد رصيده إىل 
45 نقطة متخلفاً بفارق نقطتني عن مانشسـرت سيتي املتصدر 
والذي لعب مباراتـني أقل فيما صار رصيد إيفرتون 37 نقطة يف 

املركز السادس مؤقتاً.
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تعالت األصوات املنددة بإقامة مباراة كل النجوم (أول ستار) عرب اليوناني 
يانيـس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكـس)، كاواي لينارد (لوس أنجليس 
كليـربز) وجيمس هـاردن (بروكلـني نتس) الذيـن انضمـوا إىل ليربون 
جيمـس نجم لوس أنجليس ليكـرز يف موقف موّحد من املبـاراة املقررة 
الشهر املقبل بسبب وترية مباريات الدوري املرتبطة باإلجراءات الصحية 
إثر تداعيات انتشـار فريوس كورونا.ويف وقت انطلقت عملية التصويت 
من قبل الجماهري الختيار خمسـة اساسـيني لكل فريق هذا االسـبوع، 

تخطط رابطة الدوري بحسـب العديد من وسائل اإلعالم تنظيم مباراة 
”أول سـتار“ تجمـع أفضل الالعبـني يف الـدوري يف 7 آذار/مارس يف 
أتالنتا. قال هـاردن نجم كليربز: ”نعلم جميعا ملاذا نخوض املباراة“، 
وتابـع ”هناك عنـرص املال. إنها فرصة للفـوز باملزيد من املال... مع 

تفضيل املـال عىل الصحة، من ناحية ما“.ولم يشـذ أنتيتوكونمبو عن 
هـارن اذ قال بـدوره: ”عندما بدأ الدوري كنا نعتقد أنـه لن تقام مباراة 

(أول ستار)، وأنه بإمكاننا أن نقيض املزيد من الوقت مع عائلتنا“.
وأردف قائـًال: ”أعتقـد أن كل العـب كان ينتظر األيام 

الخمسة أو السبعة من الراحة“.وكان جيمس 
وصف يف وقت سـابق فكـرة إقامة ”أول 

ستار“ بالـ ”صفعة“ لالعبني وأنه ال 
”يملك الطاقـة وال الحافز“ لحدث 
مماثل.مـن ناحيتـه  قـال هاردن 
أفضل مسـجل يف األعـوام الثالثة 
األخـرية: ”مـن املرهـق أن نلعب 
الكثـري من املباريات يف اسـبوع. 
كنـت أعتقـد أن هـذا األسـبوع 
كان مـن املفـرتض أن يسـمح 
لنـا باالسـرتخاء، وأن نكون إىل 
جانـب عائلتنـا واالبتعـاد عن 

كرة السلة“.

علق جوشـوا كيميتش، نجـم بايرن ميونيخ، 
عىل مباراة فريقه أمـام األهيل، اليوم االثنني، 
يف نصـف نهائـي كأس العالـم لألندية.وقـال 

التقديمـي  الصحفـي  املؤتمـر  يف  كيميتـش، 
للمباراة: ”نحن سـعداء للغاية بـأن أتيحت لنا 
فرصـة املشـاركة يف البطولـة، وفرصـة الفوز 

بها، ولكـن أوال علينا املنافسـة يف مباراة نصف 
النهائي، ونحن املرشـحون األوفـر حًظا فيها“.

وأضاف: ”نعلم أن األهـيل فريق قوي. هم بايرن 
ميونيـخ مرص، وقد لعبوا مباريـات كثرية بدون 
خسـارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائًما 
هـم املرشـحون األوفر حًظـا للفـوز بالبطولة، 
ونحـن نريد تأكيد هـذا األمر“.وتابـع: ”األجواء 
يف الفريق جيدة، لقد لعبنا بشـكل أفضل مؤخرًا 
وفزنا بخمس مباريـات متتالية. لكن نعلم أنه 
يتعني علينا اللعب بشكل أفضل من أجل الفوز 
بهـذه البطولة“.وواصـل: ”اسـتعدنا قوتنـا 
خـالل اإلجـازة الشـتوية. لدينا فريـق جيد، 

مـن ومـن املهـم أن يكـون لديك أكرب عـدد ممكن 
الالعبني لتحقيق أقىص استفادة“.وأتم: ”أحب اللعب يف املركز 
6 (الوسـط املدافـع)، لكنني ألعـب يف املكان الـذي يحتاجه 
الفريق، ويمكنك رؤية ذلك يف نهائي دوري األبطال، وبالطبع 

أستمتع عندما أتلقى املديح من شخص مثل رومينيجه“.

خيتـايف  ضيفـه  إشـبيلية  تخطـى 
بثالثيـة نظيفـة ضمـن املرحلة 22 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
منـري  األندلـيس  للفريـق  وسـجل 
الحدادي 67، األرجنتيني اليخاندرو 
غوميز 87 واملغربي يوسف النصريي 

.89
وصار حامل لقب الدوري األوروبي 
42 نقطـة يف املركـز الثالث بشـكل 
مؤقت حتى تعرف نتيجة برشـلونة 
وريـال بيتيـس التـي أقيمـت أمس 

األحد.
أمـا خيتـايف فتوقـف رصيـده عند 

النقطة 24 يف املركز الثاني عرش.
وتعـرض العـب خيتـايف داكـو نام 
للطـرد يف الدقيقـة 54، كما أصيب 
نجـم نـادي إشـبيلية األرجنتينـي 
لوكاس أوكامبـوس ألصابة مقلقة 
خرج عىل إثرها محموالً عىل محفة 
57.يف مبـاراة أخرى، فـرط فياريال 
بتقدمـه بهدفـني يف الشـوط األول 
ليسقط يف فخ التعادل أمام مضيفه 

إلتيش 2-2.
وهو التعـادل الرابع توالياً لفياريال 
الـذي خرج أمـام ليفانتـي من دور 

ربـع النهائـي مـن مسـابقة كأس 
إسـبانيا، بعد كل مـن غرناطة 2-2 
وهويسـكا سـلبا وريال سوسييداد 

.1-1
”الغواصـات  فريـق  هـديف  سـجل 
الصفراء“ املهاجم الدويل االسـباني 
جـريارد مورينـو (16 و35)، رافعاً 
رصيـده إىل 12 هدفـا هـذا املوسـم 
وإىل 81  يف الـدوري، قبـل أن يخرج 

يف الشـوط الثانـي بسـبب اصابـة 
محتملة.

فيما عادل املهاجم االرجنتيني غيدو 
ومواطنـه   ،(49) برأسـية  كاريـو 
لوكاس بويي بعدما تابع كرة ثابتة 
سـددها مواطنـه اآلخـر إيميليانو 
ريغونـي اصطدمت بالعارضة(64) 
.ورفـع فياريال الذي سـقط يف فخ 
املوسـم،  12 هـذا  للمـرة  التعـادل 

املركـز  يف  نقطـة   36 إىل  رصيـده 
الخامـس، وإلتـيش إىل 18 نقطة يف 

املركز 19 قبل األخري.
أونـاي  فياريـال  مـدرب  واضطـر 
إيمري الجراء تبديلـني اضطراريني 
بسـبب االصابـة فأخـرج الفرنيس 
فرانسيس كوكالن ومورينو وأدخل 
بدال منهما األرجنتيني خوان فويت 

ويريمي بينو.

اسـتهلت املصنفة األوىل آشيل بارتي موسم 2021 بطريقة مثالية 
عندما هزمت اإلسبانية غاربني موغوروسا 6-7 و4-6 لتحرز لقب 

بطولة يارا فايل للتنس التي تعد بمثابة إعداد ألسرتاليا املفتوحة.
ويف أول بطولة تخوضها منذ نحو عام، تعني عىل الالعبة األسرتالية 

البالغ عمرها 24 عاما أن تتجاوز خسارة شوط إرسالها
 مرتني لتفوز باملجموعة األوىل املتقاربة يف شوط فاصل عىل ملعب 

مارغريت كورت.
 وبذلـت بارتي املزيد من الجهد يف املجموعـة الثانية لكنها كرست 
إرسـال موغوروسـا لتتقدم 4-5 ثم فازت بشوط إرسالها لتحقق 

ثاني لقب يف مسريتها عىل أرضها.
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جونـار  أويل  النرويجـي  قـدم 
الفنـي  املديـر  سولسـكاير، 
ملانشسرت يونايتد، تحديًثا حول 
اإلصابـة التي تعـرض لها بول 
بوجبـا خالل تعادل الشـياطني 
 ،(3-3) إيفرتـون  مـع  الحمـر 

السبت.
وتعـرض بوجبـا لإلصابة خالل 

الشـوط األول من املباراة، واستبدل بفريد 
يف الدقيقة 39.

وقـال سولسـكاير، يف ترصيحـات أبرزها 
املوقع الرسمي ملانشسرت يونايتد: ”إصابة 
بوجبا يف الفخذ.. تبـدو إصابة عضلية، لذا 
سـيجري الفحوصات الالزمة، ونتمنى أن 

يتعاىف رسيًعا“.
وتأتي إصابـة بوجبا بعد تألقه يف الشـهر 

املايض، حيث كان قد اختري العب الشهر يف 
يونايتد، كما وقـع اختيار جماهري الفريق 
عىل هدفه يف مرمى فولهام ليكون األفضل 

يف شهر يناير/كانون ثان املايض.
وكان صاحـب القميص رقم 6 قد شـارك 
يف 28 مباراة بجميع املسـابقات يف املوسم 
الحـايل، سـجل فيهـا أربعـة 4 وصنـع 3 

أخرى.

فـاز اإليطايل الشـاب يانيك سـينر عىل 
مواطنه ستيفانو ترافاليا 6-7 و6-4 
ليتوج بلقب بطولة غريت أوشن رود 
للتنس التي تأتي يف إطار االستعداد 
لبطولة أسرتاليا املفتوحة ليحصل 
عـىل دفعـة معنوية كبـرية قبل 
انطـالق البطولة الكـربى األوىل 
للموسم الحايل يف مالعب ملبورن 

بارك اليوم االثنني.
وجاءت بداية سـينر البالغ من 
العمـر 19 عامـاً بطيئـة لكنه 
نجح يف كرس إرسال مواطنه يف 
املجموعة األوىل قبل أن يحسم 

شوط التعادل لصالحه.
يف  املجموعة الثانية كرس سينر و

إرسـال ترافاليا ثالث مرات 
حسـم الفوز عندما ارتدت ثـم 

ة  منافسه من الشبكة.كـر
ا  هـذ هـو اللقـب الثانـي لالعب و

يل  يطـا إل مسـريته ا خـالل  الشـاب 

القصرية مع اللعبة.
وبهـذا أصبح سـينر الذي تـوج بلقب بطولـة صوفيا يف 
نهاية العام املايض أصغر العب سـنا يحرز لقبني منذ أن 

فعلها النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش يف 2006.
وسيلتقي سـينر يف الدور األول يف أسـرتاليا املفتوحة مع 
الكندي دينيس شـابوفالوف املصنف 11 يف البطولة اليوم 

االثنني.
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سيدني/متابعة الزوراء:
 أطلقـت رشكـة غوغـل، منصـة ”نيـوز شـوكاس“ 
اإلخباريـة املدفوعة يف أسـرتاليا، وأبرمت صفقات مع 
عدد من النارشين لضمهم إىل املنصة، يف تراجع ملحوظ 
من قبـل العمالق األمريكـي عن املوقف املتشـدد تجاه 
القانون األسرتايل الذي يطالب غوغل وفيسبوك بالدفع 

لوسائل اإلعالم األسرتالية مقابل املحتوى.
وتحاول غوغل من خالل تلك املنصة إظهار أن الترشيع 
الـذي اقرتحتـه أسـرتاليا والـذي يفرض عـىل عمالقة 
التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل الدفع مقابل األخبار، 

غري رضوري.
وتواصـل غوغل يف نفس الوقـت الضغط عىل الحكومة 
األسـرتالية يف اجتماعـات خاصـة، قائلـة إن الترشيع 
”غري عميل“ وسيجربها عىل االنسحاب من البالد تماًما 

إذا تم تنفيذه.
وُينظـر إىل هذه الخطوة عىل أنها تخفيف ملوقف غوغل 
ضد مسـألة الدفع لوسائل اإلعالم بهدف الحصول عىل 
أكرب عدد ممكن من النارشين لالشـرتاك يف املنصة قبل 
دخول القانون الخاص بهذا الشـأن حيز التنفيذ. لكن 
ال يمكـن تجاهـل رشكة مايكروسـوفت التـي دخلت 
بقوة عىل خط املنافسـة وتسـعى بكل ثقلهـا للحلول 
محل غوغل بطـرح محرك البحث الخاص بها ”بينغ“، 
وهو ما جعل موقف غوغل ضعيفا وأجربها عىل إعادة 

حساباتها.
وقالـت غوغل عـىل مدونتهـا الخاصة إنه تـم تصميم 
”نيوز شـوكاس“ لصالح كل من النارشين والقراء من 
خالل توفري برنامج يسـمح بالدفـع للنارشين مقابل 
تنظيـم املحتـوى والقصـص اإلخباريـة عـرب خدمات 
غوغل، ويمنـح القراء املزيد من األفـكار حول األخبار 

املهمة.
وأضافت غوغـل ”منذ إطالق املنصة العـام املايض، إىل 
جانب استثمار عاملي بقيمة 1.3 مليار دوالر أسرتايل (1 
مليار دوالر أمريكي)، قمنا بمضاعفة عدد املنشـورات 
التي تشكل جزًءا من ’نيوز شوكاس‘. واآلن، هناك أكثر 
مـن 450 مطبوعة ضمن املنصة يف العرشات من الدول 
مثل اململكة املتحدة وأملانيا والربازيل واألرجنتني وكندا 

واليابان“.

وتتطلع غوغل إىل إبرام اتفاقيات مع املزيد من النارشين 
األسـرتاليني مما يعزز موقفها أمام الترشيع األسرتايل، 

والـذي يعتـرب األول مـن نوعـه دوليـا.
وقال ديريك ويلدينغ األستاذ يف املركز اإلعالمي بجامعة 
التكنولوجيـا يف سـيدني، إن ”املنصـة الجديـدة التـي 
تطلقهـا غوغل سـتوفر بديـال للنموذج الـذي طرحته 

الحكومة األسرتالية“.
ووقعت وكالة رويرتز اتفاقا مع غوغل الشـهر املايض 
لتكون أول مزود إخباري عاملي عىل منصتها الجديدة.

واتفقت غوغل وجماعة ضغط من النارشين الفرنسيني 
عىل إطار عمل لحقوق الطبع والنرش لرشكة التكنولوجيا 
للدفـع لنارشي األخبـار مقابل املحتوى عـرب اإلنرتنت، 

وذلك ألول مرة يف أوروبا، يف الشهر املايض.
وعقـدت غوغـل، الجمعـة، صفقـات يف أسـرتاليا مع 
سـبعة نارشين. وتغطي الصفقات األولية 25 صحيفة 
ووسـيلة إعـالم رئيسـة، بمـا فيهـا ”كانـربا تايمز“، 
و“إيلوارا مريكوري“ و“سـاترداي بيـرب“، لكن لم يتم 

الكشـف عن التفاصيل املالية لهـذه الصفقات وفق ما 
ذكرت صحيفة ”الغارديان“ الربيطانية.

وتجري غوغـل مفاوضات مع نارشيـن آخرين لتوقيع 
صفقـات مماثلـة، بينمـا رفـض العديد مـن النارشين 
العـرض مثـل ”نايـن“ و“سـيدني مورنينـغ هريالـد“ 
و“أيـدج“ عـرض عمـالق التكنولوجيـا، وأشـارت هذه 
الـرشكات إىل أنها لن تتفاوض مع عمـالق التكنولوجيا 
قبـل أن يدخـل قانـون وسـائل اإلعـالم اإلخبارية حيز 

التنفيذ.
وقـال متحـدث باسـم رشكة ”نايـن“، ”هذا مـا تفعله 
االحتكارات، فقد قدموا عرًضا يف منصة ’نيوز شوكاس‘ 

لكنهم لم يعرضوا التفاوض“.
وأضاف ”يعرضون كل يشء وفًقا لرشوطهم وهذا ليس 
نهًجا سنشـارك فيه، نحن ندعم الترشيع الذي تقرتحه 
الحكومـة كأفضل طريقة لتأمني دفـع عادل للمحتوى 

الخاص بنا“.
بـدوره، أفاد نارش ”نيوز كورب“ األسـرتايل أن العرض 

”مـن غـري املرجح أن يـريض“ الرشكـة، بينما رفضت 
متحدثة باسـم ”أي.بي.يس“ التعليـق، لكنها قالت إن 

اإلذاعة الوطنية تجري مناقشات مع غوغل.
وتعرض منصة ”نيوز شـوكاس“ محتوى النارشين يف 
نوافـذ توفر املزيد من املعلومـات واملحتوى من املواقع 
اإللكرتونيـة اإلخباريـة أكثر مما هو موجـود يف نتائج 

البحـث أو املقتطفـات يف أخبـار غوغـل.
ويمكـن للنارشيـن أيًضـا الوصـول إىل التحليـالت من 

”نيوز شوكاس“ إلظهار كيفية أداء املحتوى.
وكانـت غوغل قـد امتنعت سـابًقا عن إدخـال منصة 
”نيـوز شـوكاس“ إىل أسـرتاليا كجزء من اسـتثمارها 
العاملـي البالـغ مليـار دوالر أمريكي يف األخبار بسـبب 
الخالف حول قانون وسـائل اإلعـالم اإلخبارية املقرتح 

من الحكومة األسـرتالية.
وترص الحكومة الفيدرالية عىل امليض قدًما يف الترشيع 
الذي من شـأنه أن يجرب غوغل وفيسـبوك عىل الدخول 
يف مفاوضـات مع رشكات إعالمية حـول الدفع مقابل 
املحتوى، مع وجود حكـم لتحديد الصفقة النهائية إذا 

لـم يتـم التوصـل إىل اتفـاق.
وهـددت غوغـل بسـحب محـرك البحث الخـاص بها 
من أسـرتاليا باعتباره أسـوأ سـيناريو يف حـال تمرير 
القانون، لكن رئيس الوزراء سـكوت موريسون أشار، 
الخميس املـايض، إىل أن الرشكة األمريكية تميض قدًما 
يف املفاوضـات مـع النارشين األسـرتاليني إلدراجهم يف 
”نيوز شوكاس“، مما قد يؤدي يف النهاية إىل حل وسط 

ملنع محرك بحث غوغل من الخروج من أسـرتاليا.
وقال موريسـون إنه عقد اجتماعا ”بناء“ مع الرئيس 
التنفيذي لرشكة غوغل سوندار بيتشاي هذا األسبوع، 
حيـث حث رئيس الوزراء غوغل عـىل ”إتمام الرتتيبات 
مع مختلف املؤسسات اإلعالمية اإلخبارية يف أسرتاليا، 

وهذه أفضل طريقة لتمكني تسوية هذه املسألة“.
وتشري ترصيحات موريسـون إىل أن الحكومة قد تكون 
مسـتعدة لتقديم تنازالت بشـأن كيفية تطبيق القانون 
عىل غوغل يف حال توصلت الرشكة إىل اتفاقيات مع عدد 
كاٍف مـن النارشين قبـل تمرير الترشيـع ودخوله حيز 

التنفيذ.
وغوغل وفيسـبوك هما املنصتان الرقميتان الوحيدتان 

اللتـان حددتهمـا الحكومـة االسـرتالية عـىل أنهمـا 
يخضعان للقانون. ويمكن للحكومة تغيري هذا التعيني 
دون الحاجـة إىل تعديل الترشيـع، مما يعني أنه يمكن 
إضافة املنصات أو إزالتها، أو يمكن للحكومة أن تعترب 

أن أجزاًء فقط من املنصة ستكون خاضعة للقانون.
وسبق أن نجحت غوغل بالفعل يف الضغط عىل الحكومة 
السـتبعاد موقع يوتيوب من الخضوع لهذا القانون عند 

تنفيذه.
وقـال وزير الخزانـة جـوش فرايدنـربغ، الجمعة، إن 
بعـض ”تهديـدات غوغل جـاءت يف غري محلهـا، ألنها 

بالتأكيد ترى مستقبًال يف السوق األسرتالية“.
وأضـاف أن ”نهج غوغل كان بناء يف األيام األخرية خالل 
االجتماعـات الخاصـة“، وأنه أجرى مـع رئيس الوزراء 
األسـرتايل ووزير االتصاالت مناقشـات بناءة مع رئيس 
رشكة غوغل. وتابع ”يف تلك املناقشـات أوضحت غوغل 

التزامها تجاه أسرتاليا وأكدنا عىل التزامنا بالترشيع“.
ويمثل محرك بحث غوغل أكثر من 90 يف املئة من سوق 
البحث يف أسرتاليا. وكانت رشكة مايكروسوفت، وهي 
أشـد منافس لغوغل، تعهدت باالستثمار يف تحسينات 
جوهريـة يف محـرك البحث الخاص بهـا ”بينغ“ إذا تم 

حظر األسرتاليني من محرك غوغل.
كمـا عقد موريسـون اجتماعاً مـع الرئيـس التنفيذي 
لرشكة فيسـبوك مارك زوكربـريغ والذي ُوصـف أيًضا 
بأنه ”بناء“، ولكنه لـم يثِن الحكومة عن امليض قدًما يف 

القانون.
ومن شـأن هـذا االتفـاق والرتاجع من قبـل غوغل عن 
موقفها املتعنت أن يشـجعا دوال أخرى عىل سن قوانني 
وترشيعات تجـرب املنصات الرقمية عىل الدفع لوسـائل 
اإلعالم املحلية التي تكبدت خسائر كبرية جراء استحواذ 
غوغـل وفيسـبوك عـىل نصيـب األسـد مـن اإلعالنات 

وجعلتها تدخل نفقا مظلما من األزمات املالية.
كما أن جائحـة كورونا قد زادت من حجم األزمة املالية 
للمؤسسـات اإلعالميـة، يف الوقـت الـذي سـجلت فيـه 
املنصـات الرقميـة وخدمات البث عـرب اإلنرتنت صعودا 
غري مسـبوق بسـبب ظـروف الحجر الصحـي، وقضاء 
املسـتخدمني وقتـا أطـول عـىل الشـبكات االجتماعية 

وتطبيقات البث املختلفة.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
بعد أشـهر من توقيـف برامجها واالسـتمرار 
يف البـث عرب برامـج معروضة سـابقاً، أغلقت 
قنـاة ”نوميديا نيـوز“، اململوكة لرجل األعمال 
الجزائـري املسـجون بتهـم تتعلق ”بالفسـاد 
وتبييـض األمـوال“ محيـي الديـن طحكوت، 
أبوابهـا نهائيـاً االسـبوع املـايض، بعد سـبع 

سنوات من إطالقها.
وكانـت ”نوميديا نيوز“ قـد ّرسحت العرشات 
مـن الصحفيـني واملصوريـن واملوظفـني قبل 
أشـهر، مـن دون منحهـم حقوقهـم املاديـة 
كاملـة، بسـبب متاعبهـا املالية جـرّاء تجميد 
السـلطات القضائيـة حسـابات مالـك القناة 
وممولهـا، رجل األعمال محيي الدين طحكوت 
الذي ُحكم عليه بالسـجن ملـدة 16 عاماً، بأمر 
من محكمـة يف العاصمة الجزائرية، وصودرت 
أصول وحسابات مرصفية تابعة لعائلته، بتهم 
تتعلق بالفسـاد وتبييض األموال واالسـتفادة 
مـن امتيازات املسـؤولني يف نظام عبـد العزيز 

بوتفليقة.
وقبـل ”نوميديا نيـوز“، أغلقت قنـوات بينها 
”دزاير“ و“دزاير نيـوز“ اململوكة لرجل أعمال 
يف السجن أيضاً عىل ذمة قضايا فساد مماثلة، 
وّرسحـت عـرشات الصحفيـني واملصوريـن، 
اسـتوعب التلفزيون الرسـمي جزءاً منهم بعد 
توسع قنواته وشبكة بّثه. كذلك أوقفت قنوات 
أخرى بثها بسـبب نقـص التمويل واإلشـهار 

العمومي (حصتها من اإلعالنات الرسمية).
وخالل األشـهر املاضية، بثـت قنوات برامجها 
لفـرتة قصرية، قبـل اختفائها، كقنـوات ”بانا 
تي يف“ و“الجزائر 24“ التي قدمت نفسها قناة 

إخبارية، وبثت أليام فقط.
منذ بدء تجربة القنوات املسـتقلة وفتح قطاع 
السـمعي البرصي يف الجزائر عام 2012، شهد 
الفضـاء التلفزيوني يف البـالد ظهور عدد كبري 
مـن القنوات بلغت يف مرحلة مـن املراحل أكثر 
من 40، لكـن أغلبها لم يصمـد، إما العتبارات 
مالية ولوجيسـتية، وإما العتبارات سياسـية 
تخضع ملزاج السـلطة. فقد اسـُتبعدت قنوات 
”الهقار“ و“سـريتا“ و“املالعب“، فيما أوقفت 
كانـت  التـي  ”األطلـس“  قنـوات  السـلطات 
مقربـة من رئيس الحكومة واملرشـح الرئايس 
السـابق عيل بن فليس، و“الوطن“ املقربة من 
اإلسـالميني. كذلك أوقفت قناة ”كاي بي يس“ 
التابعة لـ“مجمع الخرب“، بعد رفض السلطات 
رشاءها من رجل أعمال كان معارضاً للسلطة 

عام 2016 .
تحافـظ عـىل  الجزائريـة  السـلطات  وظلـت 
مسـتوى من الغموض عـىل الصعيد القانوني، 
فال تـزال النصـوص القانونيـة املنظمة لعمل 
القنـوات التلفزيونية غـري واضحة، ولم تصدر 
إىل اآلن املراسـيم التنفيذيـة ودفـرت الـرشوط 
املنظم لكيفية إنشـاء قنـوات تلفزيونية، رغم 
مـرور 9 سـنوات عىل صـدور قانـون اإلعالم 

الجديد و6 سـنوات عىل صدور قانون السمعي 
البـرصي. وتتحجج السـلطات كل مرة بذرائع 
سياسـية، آخرها إرجاء صدور هذه املراسـيم 
إىل ما بعد صدور الدسـتور الجديد يف نوفمرب/ 

ترشين الثاني املايض.
وصبغت هـذه الظـروف القنوات املسـتقلة يف 
الجزائـر بالغمـوض، اذ ال تحـوز أغلبهـا أي 
اعتماد أو ترخيص بالبث والنشاط، إال خمسة 
منها منحتها السـلطات ترخيصاً مؤقتاً. وقبل 
أسـبوع هددت سلطة ضبط السمعي البرصي 
بمالحقة القنـوات التي تبث من دون ترخيص 

قضائياً يف الجزائر.
وعـىل الرغم مـن هذه األوضـاع، ال تزال بعض 
القنـوات تقـدم عىل االنطـالق، رغبـة منها يف 
مزاحمـة تلـك التـي نجحـت يف الصمـود منذ 
سـنوات، متسـلحة بخطـاب رسـمي يبـرش 
بمرحلـة سياسـية جديـدة وانفتـاح إعالمـي 
يف البـالد، حيث انطلقـت قبل أيـام فقط قناة 
”الوطنيـة“، وقبلها ”التحرير“ و“طاسـييل“. 
وال يعـرف مـا إذا كانت قـادرة عـىل مواجهة 
البيئة اإلعالمية والقانونية امللتبسة يف الجزائر 

حتى اآلن.
ويقـر اإلعالمـي حسـن قطـاف، وهـو ضمن 
طاقـم تحرير قنـاة ”الوطنية“، بـأن ”ظروف 
قطـاع اإلعالم تعيسـة يف الجزائـر، وفتح قناة 
تلفزيونيـة بـكل أعبائه املاديـة واملهنية يعترب 
مجازفـة غري مضمونـة النتائـج، يف ظل هذه 
الظروف والسياسـة الغامضة التـي تنتهجها 
السـلطة إزاء اإلعالم السـمعي البرصي، فضالً 
عن غياب اإلشهار (اإلعالنات)“. وقال قطاف: 
”نحن البلد الوحيـد يف العالم الذي يملك قنوات 
محليـة ويف مجال عملهـا وطواقمها، لكنها يف 
نظـر القانون تعترب أجنبية من دون وجود ألي 

قانون يحميها ويحمي العاملني فيها“.
لكنه شّدد عىل أن هذا الواقع ”يوجب املقاومة، 
عـرب التمسـك بإطـالق املبـادرات اإلعالمية“، 
أن ”إطـالق هـذه القنـاة (الوطـن)  مضيفـاً 
جـاء بمبـادرة مـن بعـض اإلعالميـني الذيـن 
قرروا املسـاهمة يف االرتقاء باإلعالم السـمعي 
البرصي، وتهدف إىل تدشني قناة جزائرية ذات 
بعد مغاربي ــ شـمال أفريقي تتسم بالجدية 
واملوضوعية، إلبراز الصورة الحقيقية للجزائر 
لـدى الجمهور املغاربـي والعربـي، وطموحنا 
أن يفـرض اإلعالميـون وجودهـم يف السـاحة 
ويحاولوا فرض أنفسـهم عىل السلطة التي ال 

تزال مرتددة يف فتح هذا املجال“.
وأضاف أنـه عىل الرغم من أن ”مسـتقبل هذا 
املجال ال يزال غامضـًا، واألمر مفتوح عىل كل 
االحتمـاالت كغمـوض التوجهات املسـتقبلية 
للبالد عىل املسـتوى القريب واملتوسط والبعيد، 
وخاصة يف ما يتعلق بمجال اإلعالم و الحريات، 
إال أننـا نرى أن وجود قنوات ووسـائل إعالمية 
جـادة ومختلفة بـات رضورياً يف هـذا الوقت 

تحديداً، من باب فرض الوجود“.

واشنطن/متابعة الزوراء:
ألغت ”فوكس بزنـس نتوورك“ 
األمريكية برنامج لو دوبس، وهو 
من منـارصي الرئيس األمريكي 
السـابق دونالـد ترامـب، ومـن 
مروجـي املزاعم التي ال أسـاس 
لها عن حصـول عمليات تزوير 
يف االنتخابات الرئاسـية األخرية 
التي فاز فيهـا الديمقراطي جو 

بايدن.
وعرضت، مساء الجمعة، الحلقة 
دوبـس  برنامـج  مـن  األخـرية 
الـذي يحمل عنـوان ”لو دوبس 

تونايت“.
وقـدم لـو دوبـس ( 75 عامـاً) 
برنامجـه عـىل ”فوكـس بزنس 
 .2011 عـام  منـذ  نتـوورك“ 
املقـدم  يعـّد  دوبـس  يـزال  وال 
التلفزيونـي األعـىل تقييماً عىل 
الشبكة، وال يزال متعاقداً معها، 
رغـم أنه ال توقعـات بظهوره يف 

برنامج آخر.

سـيعرض بـدالً من ”لـو دوبس 
تونايـت“ الـذي كان يبث مرتني 
أسبوعياً برنامج عنوانه ”فوكس 
بزنس تونايت“، ستقدمه جاكي 

ديأنجيليس وديفيد أسمان.
برنامـج  إلغـاء  أخبـار  جـاءت 
دوبس بعد يوم من ورود اسـمه 
يف دعوى تشـهري رفعتها رشكة 
”سـمارتماتيك“  املعلوماتيـة 
تطالـب فيهـا شـبكة ”فوكس 
األمريكيـة  اإلخباريـة  نيـوز“ 

وداعمني للرئيس السابق دونالد 
 2.7 قيمتـه  بتعويـض  ترامـب 
مليـار دوالر أمريكي، لرتويجهم 
نظريـات مؤامـرة ضّدهـا تفيد 
االنتخابـات  بنتائـج  بتالعبهـا 

الرئاسية األخرية.
لكـن ”فوكس نيـوز“ قالت إنها 
ودوبس اتفقا عىل القرار بشـأن 
الدعـوى  رفـع  قبـل  الربنامـج 
القضائية. ولم يصدر دوبس أي 

تعليق.

تونس/ متابعة الزوراء:
أيدت محكمة االستئناف يف تونس العاصمة، الحكم بسجن املدون 
التونيس مجدي املحوايش، لنرشه فيديو عىل حسـاباته يف مواقع 

التواصل االجتماعي اعتربه القايض ”مّساً بهيبة القضاة“.
وأكدت املحامية نادية الشوايش، أن محكمة االستئناف يف تونس 
العاصمة أيدت الحكم الصـادر بحق موكلها مجدي املحوايش يف 
املحكمة االبتدائية، أي السـجن ملدة عامـني. واعتربت أن الحكم 
عىل موكلها ”فضيحة وعار عىل القضاء التونيس“، مشرية إىل أن 

”اإلجراءات القانونية املعمول بها يف هذا املجال لم تحرتم“.
ولـم يبق أمام الدفاع عن املحوايش إال اللجوء إىل محكمة النقض 
التي قد تأمر بإعادة النظر يف القضية، لكنها تأخذ وقتاً طويالً يف 

إصدار قراراتها سيقضيه املدون يف السجن.
وكان الحكـم ضـد املحـوايش صـدر يف نوفمرب/ترشيـن الثاني 
املـايض، بسـجنه ملدة عامـني بتهمـة ”التحريض عـىل القضاء 
والتطاول عليه“، بعدما اسـتغرب صمت النيابـة العمومية إزاء 
فيديـو صـادر عن أحد الدعـاة املتطرفني يربر فيـه ذبح املدرس 

الفرنيس سامويل باتي.
وأصدرت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بياناً حينها عربت فيه 
عن قلقها الشـديد ”إزاء مالحقة املدونـني واملدونات عرب قوانني 

تعود اىل فرتة النظام السابق من أجل التعبري عن آرائهم“.

الرباط/متابعة الزوراء:
تطـّرق رئيـس قطـب التواصـل يف اللجنة 
الخاصة بالنموذج التنموي، أسـتاذ باحث، 
عبـد اللـه الرتابـي، إىل تداعيـات جائحـة 
”كورونا“ عىل قطـاع اإلعالم املغربي طيلة 
الفرتة املنرصمة، موردا أن مالحظة املشهد 
اإلعالمـي الوطنـي تحيـل إىل مفارقـة بني 
األدوار التـي اضطلعت بها وسـائل اإلعالم 
االقتصاديـة  واالنعكاسـات  جهـة،  مـن 

للطارئ الصحي عليها من جهة ثانية.
وأوضـح الرتابـي، خالل حلولـه ضيفا عىل 
أشـغال ”الجامعـة املواطنـة“ املنظمة من 
لـدن مؤسسـة ”HEM“، أن املغاربة كانوا 
ينقبون عـن املعلومـة بكثرة خـالل بداية 
الجائحة، ال سيما يف شهرْي مارس وأبريل، 
سعياً منهم إىل استيعاب خصائص املرض، 
أرقـام  وإدراك  العـدوى  انتقـال  وكيفيـة 

اإلصابة اليومية بالفريوس.
وقـال إن ”املفارقة سـالفة الذكر تتمثل يف 
الطلـب الكثري عـىل املعلومة التـي تقدمها 
وسـائل اإلعـالم للـرأي العـام، يف مقابـل 
الهشاشة التي وسمت املقاوالت الصحفية 
باملغـرب خـالل تفـيش جائحـة كورونا“، 
مشريا إىل ”االنفجار الرقمي“ الذي جّسدته 

نسب املشاهدة أو االستماع أو التصفح.
وأضـاف أن الحجـر الصحـي أدى إىل تزايد 
الطلب عىل املعلومة؛ ”فبالنسـبة إىل القناة 
الثانيـة التـي ُتصّنـف القنـاة التلفزيونية 
األكثر مشاهدة من طرف املغاربة، ارتفعت 
نسبة املشاهدة إىل ما يقرب 6 أو 7 ساعات 
خالل شهرْي مارس وأبريل يف اليوم الواحد 
فقط، بينما كان املتوسط اليومي للمغاربة 

قبل ذلك ينحرص يف 3 ساعات ونصف“.
وأبـرز املتدّخـل يف النـدوة التـي خّصصـت 
يف  اإلعـالم  وسـائل  ”دور  عـن  للحديـث 
التحسـيس خالل فرتة الجائحـة“، صباح 
”أسـئلة  برنامـج  أن  السـبت،  امـس  اول 
كورونـا“، الذي كان يقدمه اإلعالمي املتوىف 

صالح الدين الغماري، ”أصبح موعدا يوميا 
للمغاربة، حيث وصل متوسـط املشـاهدة 
اليوميـة إىل 6 ماليـني، وهـو رقـم قيـايس 

بالفعل“.
”سـجل أحد الربامج الخاصة حول الدخول 
املـدريس يف ظـل تأثـريات الجائحة نسـبة 
مشاهدة استثنائية بلغت 12 مليون متابع، 
وال يقتـرص ذلك عىل القنـاة الثانية، وإنما 
حققت القناة األوىل نسب مشاهدة قياسية 
أيضـا“، يقول املصدر عينه، الذي أشـار إىل 
أن ”تلك األرقام ُتبعد الصورة النمطية التي 
أُلصقت باإلعالم املرئي من حيث أنه يفتقد 

للمصداقية ويكرر الخطاب نفسه“.
”الطـارئ  أن  املغربـي  الصحفـي  وأورد 
الصحي العاملي جعـل القنوات التلفزيونية 
مصدرا رئيسيا للمعلومة، لكن ذلك لم يمنع 
تأثـريات الهشاشـة االقتصادية التي عانت 
منها وسـائل اإلعـالم بمختلـف صنوفها، 
بالنظـر إىل اعتمادهـا بشـكل رئيـيس عىل 

عائدات اإلشهار واإلعالن“.
وبشـأن ذلك، ذكـر الرتابي بـأن ”النموذج 
االقتصادي للقناة الثانية عىل سـبيل املثال 
يقوم عىل اإلعالنات اإلشـهارية، باإلضافة 
إىل حصـة معينـة مـن اإلمـدادات املاليـة 

للدولة، واألمر نفسه ينطبق عىل الصحافة 
املكتوبة، لكن الجائحـة أفضت إىل تقليص 
االستثمارات اإلعالنية بنسبة 30 باملئة، وال 
سيما خالل األشـهر الثالثة األوىل من بروز 

املرض“.
تبعا لذلك، فإن الصحافة الورقية فقدت 70 
باملئة من مداخيل اإلشـهار، وفق املتحدث، 
الـذي أكـد أن ”الوضـع االقتصـادي لتلـك 
الصحـف هـّش حتى قبل حلـول الجائحة، 
ويمكن تخيـل مدى فداحـة الوضعية التي 
تعيشـها، إىل جانـب اإلذاعـات التي فقدت 

كذلك 38 باملئة من قيمة اإلشهار“.
ونّبـه اإلعالمـي ذاته إىل خطـورة الوضعية 
الراهنـة عىل مسـتقبل الصحافـة الورقية 
عـىل وجه التحديـد، حيث لفـت االنتباه إىل 
أنهـا لجـأت إىل توزيـع أعدادهـا اليوميـة 
بشـكل مجاني بعـد إغالق جميـع املرافق 
العامة، علما أن أرباحها ترتكز عىل عائدات 

اإلشهار واملبيعات.
النمـوذج  ”هشاشـة“  عـن  وبالحديـث 
االقتصادي للصحـف الورقية، رشح مقّدم 
برنامج ”حديث مع الصحافة“ أن ”مبيعات 
الصحـف الورقيـة ُمجتمعة تصـل إىل 200 
ألـف يف اليوم باملغـرب“، وهي مجتمعة ”ال 

تنافـس مبيعـات عـدد ورقي مـرصي قد 
يوزع أكثر من مليونْي نسخة“.

أمـا التحـدي الثانـي املطروح عـىل صعيد 
املشـهد اإلعالمـي الوطنـي، وفـق الرتابي، 
فيتمثـل يف ظهـور فاعلـني رقميـني جـدد 
ينافسـون وسـائل اإلعالم التقليدية، وهم 
صّنـاع املحتـوى عـىل األنرتنت، مشـريا إىل 
نمـاذج كثـرية تحقـق نسـب مشـاهدات 

مليونية.
”املنافسـة“ الجديـدة بـني الطرفني دفعت 
بعـض املجموعـات اإلعالميـة املغربيـة إىل 
خلـق ”مؤثرين“ أيضـا لنفسـها، يعملون 
عـىل املزاوجة بني العمـل الصحفي اليومي 
بمواقـع  القائمـة  الرقميـة  واملمارسـات 
التواصل االجتماعي، يورد الباحث اإلعالمي 
رضـوان  بالصحفـي  املثـال  رضب  الـذي 

الرمضاني من مجموعة ”ميد راديو“.
وباإلضافة إىل ما سـبق، طرحـت الجائحة 
تحديـاً ثالثا يتعلـق بدور األطـر الطبية يف 
املشـهد اإلعالمـي الوطني، ذلك أن وسـائل 
اإلعـالم كانت تخصص لألطباء مسـاحات 
صغرية أو ثانوية عـرب الربامج أو املقاالت، 
لكنهـم صـاروا حاليـاً يف صلـب النقـاش 
العمومـي حـول فـريوس كورونـا، ويتـم 

اإلصغاء إليهم بعناية من طرف املتابعني.
وأعطـى الرتابـي املثـال بإحـدى حلقـات 
”حديث مع الصحافـة“ التي حققت ثالثة 
ماليـني مشـاهدة بعـد اسـتضافة كل من 

منصف السالوي ومحمد اليوبي.
وفيمـا يخـص التحـدي األخـري، فريتبـط 
أساسـا باألخبـار الكاذبـة التـي ترمي إىل 
نرش املعلومة الخاطئة وتضليل الرأي العام 
الوطنـي، يضيـف الرتابـي، الذي أشـار إىل 
مسـاهمة مواقـع التواصـل االجتماعي يف 
”الواقـع الرقمي“ املُعـاش، تحديدا تطبيق 
”واتسـاب“، داعيا إىل تعزيـز برامج تدقيق 
اإلعالميـة  باملؤسسـات  املزيفـة  األخبـار 

الوطنية عىل غرار نظرياتها األجنبية.
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ثقافية

ماويِّ أَنِت بطعِمِك السَّ
اِمرأَة نابضٌة باسِتعاراِت النَّسائِم
سيكوُن ُشعاُعِك عاصفاً كالذَّهِب

بقوَّة َمْن يحوُز عىل األَرساِر
بِة القاضَيِة.! بالرضَّ

باِنتظارِك سوَف أُمدُِّد ُلغَة األَقماِر
لِكي تتواجَد يف النَّهاراِت أَماَمِك

لِكي تناَل من ُعطورِك التي تفيُض
مائِر والثِّياِب.! ندًى يف الضَّ

باِنتظاِر سماواِتِك التي ال تغيُم عِن املعابِر
واِهِد واألًغنياِت.! يف الشَّ

باِنتظاِر لْيلِِك ُيطلُّ عىل سوادَي بالُعيوِن
التي ترى األَشياَء جيِّداً.!

باِنتظاِر جنَّتِك التي ُتخلُِّصني من ُجنوني
عىل فقدانِك يف التَّصحِر.!

باِنتظاِر ُكلِّ هذا وأَكثَر
كسالٍَم يميض باملطِر ليغسَل وجَه القمِر.!

هيِة باِنتظاِرِك دائماً سيِّدُة الَحلويَّاِت الشَّ
َل والذَّائقِة النَّفيسِة التي تِهُبنا الُخلوَد املُفصَّ
بقدِر ما نطمُح إِلْيِه يف الحياِة دوَن اِحِتالٍَل.!

Z �pb�ÌÏ‹�®a@�Òá�Óé
3bó€a@Ô‡Ëœ

@fiÏéä@·ÓÁaãig
الرمز وتوظيفه 

مصطلـح  هـي   symbolism  )) الرمزيـة 
جديـد لحركة أدبية اشـتهرت يف فرنسـا يف 
أواخـر القرن التاسـع عرش، هـذه الرمزية 
تعنـي التعبري عـن فكرٍة مـا أو موضوٍع ما 
عـن طريق الرمز أي بيشء مضمر يشـري إىل 
املعنـى املقصـود، وقد لجأ الكاتـب الجنديل 
إىل الرمزيـة يف الروايـة ليعـرب عـن فكـرة 
وحالـة، العنواُن يشـرُي إىل العمـر وهو ثالٌث 
وسـتون، عندما يصل هذا الشخص (وليد) 
إىل سن التقاعد، تبدأ الرواية بالروتني الخانق 
واملتعـب واملـؤذي وهـو مراجعـة الدوائـر 
الحكوميـة، وليد (املعلم) الذي يربي األجيال 
عـىل الفضيلة والرشف واألخـالق طيلة أيام 
خدمته كمعلم ينصدم بسـلوكيات تتعارض 
مع مـا كان يبثه يف نفـوس طالبه وربما لم 
يعرف هذه السلوكيات, الكاتب يبدو واضحاً 
أن لديه معرفة واسعة بتقنيات الرواية إذ أنه 
لـم يدخل مبارشًة إىل الثيمة، بل قدَم مقدمة 
اسـتهاللية رائعة، ليدخـل املتلقي إىل النص 
وهو مندهٌش منجذٌب إىل عمق هذه املتاهة 
التي ولجها للتو، املقدمُة االستهاللية، كانت 
بلغـِة غاضبـة، ناقمـة، متمردة، تـدُل عىل 
انكسـاٍر وخيبة بداللة النص ( ولم يبَق غري 
جـذور يلتهمها الجفاف، وأغصان يابسـة، 
وجـذع ينئ من ثقل سـتة عقـود ونيف من 
الضيـاع والغربـة والخرسان). يبـدأ الحدث 
بعد الوصـف، يذهب (وليـد) ملراجعة دائرة 
الرتبية لغرض إكمال معاملة التقاعد, يدخُل 
إىل الدائرة فيجد املوظف األول قد أرشـده إىل 
غرفـة أخرى عند شـخصية السـت مديحة 
التـي كانـت هادئـة وعالمـات الحشـمة و 
(االسـترشاف أي التظاهر بالعفة) واضحة 
عليهـا بداللة (رفعت رأسـها فبـان وجهها 
وسـط الحجاب) يدُل  عـىل الظهور باملظهر 
املحتشـم الـذي يفرض هيبته عـىل املتلقي, 

حتـى اللحظـة، املعلـم وليـد هـادئ، لكنها 
ترشده إىل املدير ألنها تريد أوراقاً ثبوتية تدل 
عىل خدمته يف مدرسة الزهور التي تكون يف 
محافظـة أخرى التي نقل إليها قبل عرشين 
سنة! نقد التمظهر الخارجي وعدم االنخداع 
به هذا ما يسـتبطنه النص أعاله، وملا يدخل 
إىل مكتب املدير الـذي زاد الطني بلة وأضاف 
عقدة جديدة يف املعاملة يجد أن املدير يتبجح 
بالقانون وأن البلد يف أعىل مستوى يف تطبيق 
القانـون وأن القانون هو الـذي يحتكم إليه 
السكان, حاملا يخرج يجد أن هناك سمساراً 
ينتظره، ليعرض عليـه إنهاء معاملته دون 
جهـد وعنـاء واسـتثناء مـن الذهـاب لتلك 
املحافظة لجلب تأييد ثبوتي! هذا يتم بمبلغ 
مليـون دينـار فقـط تدفـع للسـت مديحة 
واملديـر وينتهـي كل يشء، النـص أبطَن أنه 
يحمُل نقداً الذعاً عىل سلوكيات املوظفني يف 
دوائر الدولة، وكيف تكون هذه السلوكيات 
مـن أدنـى موظف لتصـل إىل أعـىل موظف، 
التحـوالت السـلوكية تظهـر تبعـاً للحالـة 

العامـة السـائدة، إن الحالـَة التـي سـادت 
املشـهد بعد تغـري النظام كانـت منفلتة إىل 
حد بعيد وغياب شـبه تـام للقانون, الكاتب 
مارس لعبـة الداللة بالكلمـات التي بثها يف 
النص، يبدأ النـص يدخل متاهة أخرى وهو 
يمارس لعبة الظهور واالضمار حيناً وحني، 
يبدأ الرسد بذكـر القصص التي حدثت ملعلم 
وليـد يف أيـام االعتقـال الذي حـدث ( بظلم 
كبري) نتيجة لسلوكيات النظام الدكتاتوري 
املستبد, يذكر املعلم وليد أنه قرأ عبارة أثارته 
وبقي يذكرها وهي (جئنا لنبقى)، تستبطن 
املنطق الذي يسـتحوذ عـىل مخيلة رجاالت 
الحكـم، وأن األنظمة التي تحكم البلد تجعل 
البلـد والناس كأنهما بسـتان خـاص لهم، 
وهـذه العبـارة تدل عـىل أن هـذه االنظمة 
التي تتعاقب عىل البلد تأتي من ذاتها سـواء 
بانقالب عسكري أو سيايس أو تمكن ونفوذ 
سـيايس مجتمعـي، وداللـة كلمـة (جئنا) 
تعني أنهم أتوا من أنفسـهم، أي هي إشارة 
مضمـرة لعـدم أهليتهم وقناعة أبنـاء البلد 

بهم، وتدل يف وجٍه آخـر، أنهم عمالء وذيول 
للخـارج، أو إنهـم ال توجـد لديهـم القاعدة 
الشـعبية التي يستندون عليها، فقد كشفت 
داللـة كلمـة ( جئنـا) النقد املبطـن ألولئك 
القادمـني من خلـف الحدود، الذي أمسـكوا 
أو معرفـٍة  البلـد دون وعـيٍّ  إدارة  سـلطة 
بكيفيـة اإلدارة والقيـادة، فكلمـة (جئنـا) 
تعـري زيـف الديمقراطيـة التـي جعلوهـا 
غطاء لهم ليقولوا أنهم أقبلوا نتيجة لتطور 
وعـي املجتمع الـذي قرر أن ينظـم العملية 
السياسـية عرب االنتخابات! شخصية املعلم 
مارسـت دور املربي الناقد، إذ يدل السـلوك 
الهادئ عىل شخصية رزينة وتتصف بالعمق 
يف السلوك الرتبوي، إذ حتى يف االعتقال اتهم 
بأنـه (سـب الحكومـة) وهي تهمـة باطلة 
ألصقت به والقى الويل والعذاب منها، فبعد 
أن سـأله املحقق سبب شتمه للحكومة قال 
املعلـم: (أنا معلم ومرب، ومـن غري املعقول 
أن يصـدر مني كالم فيه سـب أو شـتيمة) 
هذه داللة علة القيمة الرتبوية التي تعلمها 
املعلم يف سـلوكه وأصبحـت منهج حياة له، 
داللة الكلمـة تريد أن يكون املعلم قدوة وان 
ال يصدر منه السـب أو الكالم الفحش، ألنه 
مربي واملربي يجب أن ينمي ويصقل املوهبة 
ويغذي األفراد بالخلق والعلم واملعرفة، هذه 
مهمات يسـتنبطها النـص ويعطي وظيفة 
صعبـة عىل املعلم، ألنه مـرآة الجيل الجديد، 
مـارَس الكاتـب لعبـة تقنيـة وهـي تقنية 
جديـدة من تقنيات الـرسد أال وهي الهروب 
مـن الـرسد والتالعـب يف األنسـاق البنائية، 
فالقسم األول كان تناوبي تقابيل يف حني أن 
القسـم الثاني والثالـث كان تتابعي بصورٍة 
تامة، الثيمة واضحة ومن خالل هذه الثيمة 
بـرزت ثيمات أخرى بصـورٍة رمزية مبطنة 
بني ثنايا النصوص، شخصية املعلم تريد نقد 
هـذه التحوالت املجتمعية والسـلوكية التي 
ظهرت نتيجة لتغري النظام السـيايس، ولعل 

مقولـة أن النـاس عـىل دين ملوكهـم ُتثبُت 
صحتهـا أمام هـذا التغري الكبـري الذي طرأ 
عىل النـاس, يف النظام السـابق كان البعثي 
أو رجـل األمـن الحزبي هو اآلمـر الناهي يف 
حل املعضالت، أمـا يف هذا النظام الذي إتخذ  
شـعارات اسـالمية فإن الشـيخ املعمم هو 
اآلمر الناهي يف حل املعضالت، فما بني رجل 
الحزب والشـيخ املعمم تتضح الصورة يف أن 
الناس تتكيف لطبيعـة النظام الذي يفرض 
نفسـه عليها, لكن الفرق بـني النظامني أن 
ذلـك النظام أحكم سـطوته بالحديد والنار, 
وهذا النظام أحكم سلطته بالخديعة واللعب 
عـىل مشـاعر البسـطاء بواسـطة توظيف 
الديـن لغايـات دنيئة, مدرسـة الزهور التي 
هي املشـكلة الكربى التـي ظهرت يف الرسد, 
يصل إليها املعلم وليد يجد اسمها تغري باسم 
اسـالمي جديد,  يتسـاءل املعلم عن السبب 
يف هذا التغري, إذ اسـم الزهور يتناسـب مع 
عمـر هؤالء الرباعم الناشـئة, ملـاذا أقحمت 
العبـارات واملصطلحـات الدينيـة وفرضـت 
فرضـاً عىل هذا الجيل الجديـد, رياض يمثل 
الجيـل الجديـد تمامـاً عكـس والـده الذي 
يندهش من هذا العرص الجديد وكأنه خارٌج 
من كهف قىض سـنني حياته فيه, التحوالت 
السـلوكية كانت هي األبـرز يف نقد الكاتب, 
الرواية ذات لغة تشـد املتلقـي ملا تحمل من 
كم كبري من الصور البالغية واملركبة تركيباً 
فنيـاً بامتيـاز, لعـلَّ الروايـَة هي نـوع من 
التجديد يف الـرسد, إذ كتبت بتقنيات رسدية 
جديدة تتالءم وروح العرص الذي تكتب فيه, 
الرمـز كان هـو السـائد املهيمـن يف النص, 
إذ وظـف بتوظيـف تقني مميز, واسـتخدم 
عبـارات تحتاج إىل شـفرات لتفكيك النص, 
قد يصعب عـىل القارئ أن يسـتتبع الرموز 
الكثرية التي يرمي إليها النص لكنه سـيجد 
الكثري وهو يتأمل السـطور بعني متفحصة 

وبصرية متقدة .
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كلما قلت يا جارتي 

أّنبتني

تقول بأّن املسافة ما بيننا..

دجلة وفرات

وبأن الطريق إىل مسكني

موغٌل باملفازات

أو مرتع بالتمني

وبأنك آخر فرساننا الحاملني

وبأنك تجهل حتى تفاصيل شارعنا

يا عاشقي  فكفاك التجني

كلما قلت..

يا جارتي..

حلفت أننا ما التقينا 

سوى ملحتني وبسمة شوق

وبأن التفاصيل 

غارقة بالتفاصيل

غارقة بالتأويل 

فهل موعد سيجيئ 

لنرسم أفراحنا وطنا من عصافري

وطنا من مرح

نلتقي..

فيجيء الفرح

وتغني البالبل ثانية...

نلتقي.. عاشقان 

عىل أي جرس يمد رصافة قلبك

عرب رصافة قلبي

ويرسم كل النوارس مرشقة بالفرح..

كلما قلت يا جارتي

سكتت

وهي تسكن قلبي

فمن يسكن القلب

ال بد جار

يا صديقة رسب عصافري قلبي

يا صديقة ضحكة كل الصغار..

سأقول إذن جارتي

وأحبك..

هذي حقوق الجوار

Ômäbu
Ô„aá‡®a@›œÏ„
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الشـاعرة التونسـية نورة االحويل تنسـج 
قصائدها من خيوط الحرير الناعم فتصل 
الينـا مرتعـة بصنـوف التوهـج واالبداع، 
قصائدها متشحة بالوضوح الذي ال يعرف 
لغة الطالسم الفوازير، وصورها الشعرية 
رشيقة ال تعرف الرتهل، تحسن االستهالل 
ولديها مهـارة عالية يف صياغـة الخاتمة 
ومـا بينهما تكون رشايني القصيدة تضج 
بالدهشة والحياة، ويكون االغراء متحفزا 

لشد ذهن املتلقي لشعرها الرصني.
(زخـات مطـر)  االول  ديونهـا  أصـدرت 
والحقته بديوان آخر (بيت شـعر يسـكن 

نفسه).
يف حـوار معهـا، كان االسـتفهام حارض 
حـول عنوان ديوانها الثاني، قلت لها: من 

يسكن من ؟ أجابت:
ـــ   ال أحد يعلم كم الكفاح الذي أخوضه 
لكتابـة الشـعر وأي رصاع أحيـاه يف كل 
قصيـدة مؤملة. كنت يف كل مرة أسـُكُنني 
ويسـكنني القصيد وأسـكن الشعر. لهذا 
اخـرتت عنـوان <>بيـت شـعر يسـكن 

نفسه>>. 
الشـعر والشـاعر جزء ال يتجزأ من اآلخر 
وكالهمـا يمثل ذاتية اآلخر. فالشـعر هو 
بيـت الشـاعر والشـاعر احتواء للشـعر 

وأبياته وقوافيه ومعانيه.
وعـن الفـرتة الزمنيـة بـني االصداريـن، 

قالت:
ــ بعد خمس سنوات تقريبا من اإلصدار 
األول أنجـزت بيت شـعر يسـكن نفسـه 

واستغرق طيلة هذه الفرتة.
الذي يقرأ مجموعتها الشعرية (بيت شعر 
يسكن نفسـه) يجد انها تضمنت قصائد 
مـن الشـعر العمـودي وشـعر التفعيلـة 
وقصيدة النثر، وحول هذا التنوع والتباين 

، أوضحت الشاعرة : ــ 
_املجموعة الشـعرية بيت شـعر يسـكن 
نفسـه هـي مجموعـة تحتوي عـىل ٨٧ 
قصيـدة عموديـة تتخللهـا قصيدتني من 
شـعر التفعيلة وهمـا <>حمامتان>> و 
<> إىل املضطهدين يف عهد العابدين>> وال 
تحتوي عىل نصوص شـعرية إيمانا مني 

وتحديا إبداعيا يف كتابة الشعر العمودي.
الشـارة نورة االحويل عضـو يف العديد من 
املؤسسات الثقافية واالعالمية ، وتكتب يف 
عدة صحف ، سـألتها عن كيفية التنسيق 

بني كونها شـاعرة واعالمية ، وان الجمع 
بـني االثنني قد يضعـف قـدرة املبدع عىل 

الخلق واالبداع ، اجابت :
ـــ هذا صحيـح رغـم أن ميـدان اإلعالم 
وميـدان األدب مرتبطان جدا وإذا اجتمعا 
يف كيـان واحد سيسـاعدان بدون شـك يف 
الرقـي واالزدهـار لكن التوفيـق يف إيجاد 
الوقـت الـكايف للكتابة واملطالعـة يف ظل 

انشغاالت العمل صعب جدا. وأضافت:  
ــ لإلعالم طابعه الخاص ويشـغل كامل 
الوقت تقريبا من تصفح لألخبار ومتابعة 
للمسـتجدات وكتابة املقـاالت وتحريرها 
باملصـدح  وروحـي  سـمعي  واتصـال 
واملستمع وأجد نفيس يف ذلك جدا ألن حبي 

لعميل شديد وأقدسه حّد الهذيان.
أمـا الشـعر فهـو كياني وعقـيل وَفرحي 
وصنـدوق خصوصياتـي وارساري. ألجأ 
إليـه عنـد الفـرح والتعـب وال يمكننـي 

العيش بدونه.
باختصار، اإلعـالم والشـعر متالزمان يف 

حياتي.
الشـعرية  املجموعـة  سنشـهد  متـى   *

الثالثة؟ كان هذا سؤايل االخري معها 
ـــ املجموعـة الشـعرية الثالثـة جاهزة 
ولكننـي ال أتعجل النـرش يف الوقت الحايل 
فمـا زلت أتنشـق سـعادتي ببيت شـعر 
يسـكن نفسـه وقد يكون اإلصدار القادم 

رواية.
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تتشكل الهوية عرب رسديات كربى، 
تسـتكمل  ال  الرسديـات  وهـذه 
قدرتهـا التأثرييـة دون حـدث، او 
هـي لن «تحقـق حضورها وتدون 
وقائعهـا يف املمارسـة التاريخيـة 
دون املـكان، فيكـون بشـكل مـا 
االنسـاني»(١)،  للتاريـخ  سـجال 
فاملـكان لـدى الروائـي املرحوم د. 
عالء مشـذوب (الصديق املغدور)، 
هـو ذاكرة حية لإلنسـان، فاملكان 
«قصة يبني خفايـا حكاياته التي 
ال تنتهي، ُيعطره برسده وُيغمسه 
بوصفـه وحـده املكان مـن يبقى 
خالـدا، يحفـظ ذكرياتـه»(٢)، و 
«املـكان يعمل عىل احتـواء الزمان 
مكثفـا لتبـدو العالقة بـني املكان 

والزمان عالقة الوتر بالنغم»(٣).
 فعالء مشـذوب يجعل من التاريخ 
معارصا يف املكان فتستعاد الذاكرة 
املضمـرة، فـان تكتب عنـه يعني 
ان تسـتذكره، ليتحـول املـكان اىل 
روح زمانيـة عرب عمليات تراكمية 
للحـدث تتم يف صناعـة الرسد عرب 
تنويعـات الذاكرة ليعيد لنا التوازن 
املفقود يف الكينونة االنسـانية من 
خالل «عملية تحيني» بجعل املكان 
معارصا يف الروي, لذا فهو يسـهب 
يف وصـف املـكان يف اعمالـه، ففي 
اول فصـل من روايتـه (جمهورية 
باب الخـان) يخصص حوال (١٥) 
صفحـة يف وصـف الفسـحة التي 

تقـع فيها اغلـب احـداث الرواية، 
فـكل «هـذه التفاصيـل للمـكان 
ترسـم شـخصيات مـن البقالـني 
والسـادة  والقصابني  والعطاريـن 
واملسـاملني  والشـقاوات  والعـوام 
املطاعـم  واصحـاب  والخائفـني 
املـدارس وطلبة  واملقاهي وتالميذ 

الثانويات والجامعات»(٤). 
فيمنـح للمـكان روحـه «الحدث» 
ليتنفس وجود االنسـان وصريورة 
يف  شـخوصه  فتعيـش  كينونتـه، 
تـوايل مـن االحـداث ترتسـم فيها 
املشاعر االنسانية املختلفة لتتوالد 
حيـوات أخـرى ومعانـي جديـدة 
كمـا يف روايتـه «حمـام اليهودي» 
و  مـور»  «سـامي  تنقـالت  يف  او 
«انتهازيـون ولكن» وغريها. فنجد 
مثال يف «انتهازيـون ولكن» املكان 

امللـوث يجعـل من أحـداث القصة 
بالزمـن املتواصـل كلهـا تشـوبها 
لوثة، وعندما نجد ان املكان يتسـم 
بنوع من الطهر تعطي لشـخوصه 
الطهر والنقاء كمـا يف رواية «باب 

الخان». 
عالء يربـط املكان بالذاكرة ويفرق 
بني التاريخ والذاكرة. فاملكان لديه 
هو «املكني الذي استقر فيه اإلنسان 
وبـدأ أول مـرة يؤثثـه بمنحوتاته، 
وبـدأ يـدرك األشـياء»(٥)، «فبني 
فـكل  وشـيجة  والذاكـرة  املـكان 
منهما يقيم يف اآلخر»(٦)، فالرسد 
عـن املـكان ال تعنـي لديـه عملية 
اسـرتجاع لحـدث او حكايـة عـن 
شـخوص او تدوين تاريخي قديم، 
بل هي إعادة صياغة واسـتحضار 
صور حياتية وتجارب إنسانية عرب 

الذاكرة، وبعث الروح فيها وجعلها 
الكونيـة واعادة  بالحيـاة  تنبـض 
احيـاء املـوات يف املـكان «فصورة 
املكان هي موضع تمظهر التشابه 
الذي يوحد االنسان بالوجود» (٧). 
الصـور املكانية اصبحت تتحكم يف 
كل انطولوجيـا الشـخصيات لدى 
عالء، فهـي حارضة لتكشـف عن 
الذاكرة املضمرة يف الحيز واملنسية 
والتطـوري  املـادي  الرتاكـم  عـرب 
واملقاهـي  والشـوارع  األزقـة  يف 
والبيـوت  والسـاحات  واملطاعـم 
املتداخلـة  وتـوايل االحـداث فيهـا 
واملرتاكبـة بني الحـدث واالنفعال, 
وبـني الشـعور والزمـان فيحولها 
هـذا  فيـه  ينكشـف  حـارض  اىل 
النسيان لإلنسـان اىل مادة للتفكر 
واملعرفـة»(٨)، فيحـاول ان يثـري 
انواع عديدة من األسـئلة واألفكار 
املعرفية التي والعواطف اإلنسانية 

فيكشف لنا عن:
١. العالقة بني (املكان-الذاكرة) يف 

التاريخ املعيوش.
التاريخـي  للمـكان  يعطـي   .٢

استمراريته الوجودية.
املـايض  بـني  الحـوار  تفعيـل   .٣
والحارض من خـالل ابراز تحوالت 

الكينونة اإلنسانية.
هذه االسـئلة تعيـد تركيب وجود 
و»محاولتـه  املـكان،  يف  االنسـان 
إدراك عالقته بما يحيطه، الكتشاف 
إمكانيات إلنشـاء أنمـاط متنوعة 

من االزمنة املختلف يف تبدالت املكان 
تعرب عـن فهمه للوجـود وعالقته 
ببيئتـه ومجتمعـه»(٩). وهـذا ال 
يتم مـن دون الذاكرة وعالقتها مع 
املكان والتي تشـتمل عىل عمليتني 

متمايزتني هما:
يف  األشـياء  إدراك  اإلدراك،   .١
لحظيتهـا وآنيتهـا «تحيـني هذه 

األشياء يف الحارض».
٢. االستعادة للمدرك يف وقت القت 
الحق لغرض تحيينه، اي إعادة أفق 
اللحظـة املاضيـة يف أفـق اللحظة 

الحارضة، يف صناعة رسدية. 
فريتبـط املـايض بالحـارض يف آلية 
ترحل يف حيز ما، فعندما يكون هذا 
الحيـز املكانـي يف هيئته الحارضة 
فهـو يسـتدعي شـكله السـابق، 
ويستدعي زمنه «الحدث» لتحيينه 
واملكانـي  الزمانـي  الحـارض  يف 
املتغريان يف تشكيل الذاكرة الفردية 

والجمعية.
ما يحاول قوله عالء هو ان «الذاكرة 
متأصلة يف طبيعة األشـياء، ومنها 
املكان، فتتوارث العادات الجماعية، 
كما يف رواياته «حمام اليهودي» و 
«جمهورية باب الخان» فيكشـف 
تطور العادات الفردية، التي يمكن 
رؤيتهـا كمظاهـر مختلفة لنفس 
القضيـة الرئيسـية، التـي يصبح 
فيهـا املـايض حـارضا عـىل نحو 
ما»(١٠)، فتدنيس املكان يحولهم 
اىل مدنسـني كمـا يف (انتهازيـون 

ولكـن)، أو طهر املكان يحولهم اىل 
طاهريـن كمـا يف (جمهورية باب 

الخان).
املصادر:

املـكان  عبـاس،  حمـزة  لـؤي   .١
العراقي، دراسات عراقية- بريوت, 

ط١- سنة ٢٠٠٩, ص٩.
٢. عـالء مشـذوب, جمهورية باب 
الخـان، دار الفؤاد-القاهرة, ط١-

سنة ٢٠١٨, ص١٣.
املـكان  عبـاس،  حمـزة  لـؤي   .٣

العراقي، ص١١.
٤. عـالء مشـذوب, جمهورية باب 

الخان، ص٢٢
٥. عالء مشذوب، الجسد\ صورة- 
رسد , دار ومكتبـة عدنان-بغـداد, 

ط١-سنة ٢٠١٤, ص٧.
املـكان  عبـاس،  حمـزة  لـؤي   .٦

العراقي، ص١٣.
٧. عالء مشـذوب، الجسد صورة..

رسد، ص١٦.
٨. جاك لوغوف، التاريخ والذاكرة، 
تر- جمال شـحيد, املركـز العربي 
ط١- قطر-بـريوت,  لألبحـاث- 

سنة٢٠١٧, ص١٠
٩. كريم رشـيد, جماليـات املكان, 
دار وكتبة عدنان-بغداد, ط١-سنة 

٢٠١٣, ص٣٣.
١٠. روبرت شـيلدريك، استحضار 
املـايض، تر-مجـدي محمـد عبـد 
الرحمن، الهيئـة املرصية للكتاب-
القاهرة, ط١-سنة٢٠١٤, ص٤٦.

äbÓíÏÁ@pÜÏu
احتل ارنست همنغواي مكانته الرفيعة 
يف األدب الحديث بفضل اسلوبه الواضح 
والبسيط ظاهريا، الذي سّماه بالجبل 
الجليـدي العائـم، فهـو يقـول الكثري 
باسـتعمال القليل املوجز من الكلمات 
والتفاصيـل  بالتلميحـات  ويكتفـي 
الّدالة. نصوص تتألق معانيها العميقة 
ضمنيـاً. ويلعـب القـارئ هنـا الدور 
االسـايس يف فهـم النـص وتفسـريه. 
وعيـه  حسـب  مثقـف  كل  ويفهمـه 
وثقافته وادراكه ملضامينه واحساسه 
مسـتويات  ثمـة  أن  أي  بجمالياتـه. 

عديدة للفهم واالستيعاب.
وكان همنغواي يقول:» القصة الجيدة، 
هـي تلك التـي يحذف منهـا اقىص ما 
يمكـن حذفـه. واذا كان الكاتب يكتب 
بنصاعة، فإن بوسـع القـارئ فهم ما 

هو مخفي بسهولة.
ولقد جّسـد همنغـواي نظرية «الجبل 
رائـع  نحـو  عـىل  العائـم»  الجليـدي 
يف قصتـه القصـرية « تـالل كالفيلـة 
البيضـاء». القصـة عـىل شـكل حوار 
بني رحـل أمريكي وفتـاة ُتدعى جيغ، 
ويحـاول فيـه الرجـل اقنـاع الفتـاة 
بإجـراء عملية ما، دون ان يفصح عن 

نوع العملية، ربما كانت اجهاضاً.
ال توجـد يف القصـة أيـة اشـارة اىل ان 

الفتـاة حامـل، ولكـن القـارئ يفهم 
أن األمريكـي ال يريـد ان تنجب الفتاة 
طفال، ويؤدي ذلك اىل تهاوي عالقتهما، 
ويشـعران ان افرتاقهمـا أصبـح امراً 

حتمياً.
اسـتطاع همنغواي يف بضع صفحات 
وباسـتخدام الحـوار فقـط، ان يصف 
التأريـخ الكامـل للعالقـة بـني الرجل 
األمريكي والفتاة. ولكـن القارئ يقرأ 
ما هو مضمر يف هـذه القصة الرائعة 

بكل سهولة.
وصفوة القول إن الغموض من مالمح 
القصـور الفنـي أو العجـز االبداعـي، 
إذا لـم يؤدِّ غرًضا فنيًّـا رصًفا، يف حني 
ان الغموض الذي يسـتدعيه الفن هو 

مزية ايجابية ..
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رغـم أن معظم الناس يتناولون البامية إال أن كثريين ال يعرفون الفوائد العظيمة لهذا 
النوع من الخرضاوات املوسمية والتي تتوافر بشكل كبري يف فصل الصيف.

وفيما ييل 10 فوائد ستجعلكم تعشقون البامية وتحرصون عىل تناولها باستمرار:
- مكافحة مرض السكري

تساعد البامية يف منع اإلصابة بداء السكري بفضل العنارص الغذائية واأللياف املوجودة 
بها والتي تعمل عىل تنظيم نسبة السكر يف الدم ، كما أن دراسة تركية أكدت مؤخراً أن 
بذور البامية املحمصة تسـاعد يف خفض نسـبة السكر بالدم مساهمة يف عالج مرض 

السكري.
- عالج الخمول والتعب

أكدت البحوث أن البامية تحتوي عىل نوعني من مضادات األكسـدة يرفعان من نسـبة 
الجليكوجني يف الكبد، وهو الوقود الذي يسـمح للجسـم بالعمـل، وبالتايل يمنع التعب 

والخمول، ويضمن الحيوية والنشاط.
- خفض الكوليسرتول الضار

تسـاعد الباميـة يف خفض مسـتويات 
الكوليسرتول السـيئ بالجسم، بفضل 
ومضـادات  األليـاف  عـىل  احتوائهـا 

األكسدة.
- كبح الشهية

الحتوائها عىل كمية وفرية من األلياف، 
تسـاعد كمية قليلة من البامية يف كبح 
الشهية لساعات وبالتايل فقدان الوزن 

غري املرغوب فيه.
- خفض خطر اإلصابة بأمراض الكبد

أثبتت أبحـاث أجريت عىل مجموعة من 
الفـرئان أن تناول البامية يمنع تطور مرض الكبـد الدهني ويحافظ عىل صحة الكبد، 
وذلك الحتوائها عىل مركبات الفالفونويد والتي تساعد عىل تنظيم الجلوكوز واستقالب 

الدهون من خالل الربوتينات يف الكبد.
- منع نقص الكالسيوم

تمنحك وجبة البامية 51 مليل جرام من الكالسيوم وهو القدر املطلوب والذي يحتاجه 
جسمك، لتحسـني صحة العظام، وتنظيم ضغط الدم، وتحسني صحة القلب وخفض 

مستويات الكوليسرتول يف الدم.
- تحسني النظر

تحتوي البامية عىل بيتا كاروتني وفيتامني A، وهما عنرصان ثبتا أهميتهما يف تحسني 
النظر واملحافظة عليه.

- تخفيف التوتر
تتميـز بذور البامية بخصائص مضادة لإلجهاد، فهي تحد من التوتر وبالتايل تقلل من 

خطر السمنة والسكري.
- خفض خطر اإلصابة بالرسطان

الحتوائهـا عـىل بروتـني الليكتـني، تمنع الباميـة نمو رسطـان الثدي كما تسـاعد يف 
التخلص، ما يصل إىل %72 من الخاليا الرسطانية بالجسم.

- تعزيز املناعة
تلعـب الباميـة دوراً حيوياً يف تقويـة الجهاز املناعي، بفضـل احتوائها عىل خصائص 
مضادة لألكسـدة تحارب الجذور الحرة املسـببة لألمراض، باإلضافة إىل احتوائها عىل 

فيتامني A و C الهامني للجسم.

أن تصبح مديراً؛ فهذا نتاج مجهود 
شـاق للوصول لهـذا املنصب، لقد 
حياتـك  يف  للتقـدم  بجـد  عملـت 
املهنية، وُكوفئـت بمنصب قيادي 

يرغب فيه الكثريون.
ومع ذلك، وجدت األبحاث الكثرية 
أنك إذا أصبحت مديراً جديداً؛ فهو 
إحدى أكثر التجـارب إرهاقاً التي 

يمر بها أي شخص تمت ترقيته.
خـاص  بشـكل  صحيـح  هـذا 
بالنسبة للشهر األول يف الوظيفة، 
املديريـن  معظـم  يبـذل  حيـث 
الجـدد قصارى جهدهـم لالرتقاء 
وتحقيـق  املوظفـني  بمسـتوى 
لذلك  املشاريع واألهداف للرشكة، 
نكشـف أهم 6 نصائـح يجب عىل 
جميع املديرين الجـدد القيام بها 

خالل أول 30 يوماً:
مـع  مهنيـة  عالقـات  طـّور   .1

موظفيك وليس صداقات
يجـب أال يكون هدفك كرئيس هو 
تكويـن صداقـات مـع موظفيك، 
السـبب هـو أن الصداقـات غالبا 
مـا تمنـع ردود الفعل القاسـية، 
وال يوجـد عنرص أداء للصداقة، يف 
حني أن األداء هو أكرب اهتماماتك 

كمدير جديد.
تريد تكويـن عالقات مهنية قوية 
مـع موظفيك، هـذا ال يعنـي أنه 
ال ينبغـي أن يكـون هنـاك جانب 
شـخيص يف عالقتـك، إنهـا مجرد 
مسـألة نسـبية، لـذا كـن ودوداً 
مع موظفيك، وتعـرف إليهم عىل 
املسـتوى الشـخيص. لكـن يجب 
أن تكـون غالبيـة محادثتك حول 
العمل، ويجب أن تكون العالقة يف 

النهاية عالقة مهنية.
2. ابَق مرئياً

 قضـاء 10-5 باملئة من يومك مع 
موظفيك بشكل غري رسمي

أن تكون مرئياً مع فريقك هو أمر 
مهـم للغايـة، فكلما كنـت مرئياً 
بشكل أكرب؛ زاد شعور األشخاص 

بالتواصل معك.

حـاول قضـاء 5 إىل 10 باملئة من 
يومـك يف الدردشـة بشـكل غـري 
رسـمي مـع موظفيك، بـدالً من 
مجرد التواصـل يف االجتماعات أو 
البقـاء بعيداً يف مكتبك. سـيقطع 
هذا شـوطاً طويالً لبنـاء عالقات 

قوية معهم.
3. وضح التوقعات مع رئيسـك يف 

العمل
من األمـور التـي غالباً مـا ُتنىس 
عندمـا تصبح مديـراً جديـداً هو 
أنه مـن املحتمـل أن يكـون لديك 
رئيـس جديـد أيضاً. وعـىل الرغم 
من وجود الكثـري من الرتكيز عىل 
توضيح التوقعـات مع موظفيك، 
من املهم أيضـًا توضيح التوقعات 

مع رئيسك الجديد.
إن هذا يعني فهم أولويات رئيسك 
وأهدافه الرئيسة بما يتجاوز أداء 
فريقـك. باإلضافة إىل ذلـك، فهذا 
يعني التحدث إىل رئيسـك يف العمل 

حـول أي تغيريات يجـب إجراؤها 
املزيـد مـن  تنجـح، مثـل  حتـى 

األشخاص أو األدوات املختلفة
4. وضع معايري العمل مع فريقك

بمجـرد فهمـك ألهـداف رئيسـك 
يف العمـل، حـان الوقـت لتوضيح 
التوقعـات مـع فريقـك، ووضـع 
توضيـح  أوالً،  العمـل  معايـري 
التوقعـات مـن خـالل االعـرتاف 
بإنجـازات املـايض مع مشـاركة 
التاليـة،  األداء  فـرتة  أهـداف 
باإلضافـة إىل أهدافك طويلة املدى 
هـي  التاليـة  الخطـوة  للفريـق. 
بعـد ذلـك االجتمـاع مـع كل من 
مرؤوسـيك املبارشين عـىل انفراد 
وتحديد أهدافهم املحددة. من املهم 
أيضـاً وضـع قواعد مـع الفريق، 
والقواعد هي سـلوكيات إرشادية 
لكيفيـة ترصفـك أنـت وفريقـك، 
إىل  وإرسـالها  تدوينهـا  ويجـب 

جميع أعضاء فريقك.

5. حـدد موعـداً بعيداً عـن العمل 
ألصدقائك وعائلتك

تظهر األبحـاث أن املديرين الجدد 
يعملون دائماً لساعات أطول مما 
اعتادوا عليه، وغالباً ما يشـعرون 
بقدر كبري من التوتر. لهذا السبب، 
من املهـم جدولة وقـت بعيداً عن 
العمل مع أصدقائك وعائلتك، وإال 
فقـد تتوتر هذه العالقات، لسـوء 
الحـظ. أن تصبـح مديـراً جديداً؛ 
فيعنـي وقـت فـراغ أقـل. ولكـن 
املفتـاح هو العمل عـىل جعل ذلك 
الوقت بجودة عالية قدر اإلمكان؛ 
من خالل السماح لنفسك باالبتعاد 
عن العمل، واالسـتمتاع بلحظات 

الفراغ لديك.
6. تعلم وتعلم وتعلم املزيد

عـىل الرغـم مـن أنـك قـد تكون 
مسـاهماً فردياً ماهراً للغاية، إال 
أن املديرين الجدد ليسـوا من ذوي 
الخـربة يف اإلدارة بحكم التعريف، 

تعلـم  إىل  يحتاجـون  وبالتـايل 
مهـارات جديدة. كلما تمكنت من 
تعلم هذه املهارات بشـكل أرسع؛ 
أصبحت مديراً فعاالً بشكل أرسع، 
ويف النهاية قّل التوتر الذي تشـعر 

به.
لذلـك، مـن املهـم أن تجـد الوقت 
مديـراً  تصبـح  عندمـا  للتعلـم 
جديداً. وهـذا يعني قراءة املقاالت 
الفيديـو  مقاطـع  ومشـاهدة 
اإللكرتونـي،  بالتعليـم  الخاصـة 
وطلب املشورة من املديرين األكثر 
خـربة، واالسـتفادة مـن التدريب 
الشـخيص عـىل اإلدارة، باإلضافة 
إىل ذلـك بصفتـك مديـراً جديـداً؛ 
فأنت بحاجة إىل فهم أفضل لعملك 
وكيفيـة تفاعل الفرق مع بعضها 
البعـض، ولتحقيـق ذلـك؛ اعمـل 
عـىل تنمية شـبكتك املهنية داخل 
املنظمـة وتعلم عمليـات الرشكة 

وأولوياتها.
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ترتـدي العديد من النسـاء األحذيـة ذات الكعب العايل خـالل الحفالت 
واملناسبة االجتماعي، بل وترتدي بعضهن هذا النوع من األحذية بشكل 

يومي يف العمل، غري مدركات للمخاطر الصحية للكعب العايل عليهن.
وتوضح الدكتورة جاكلني سوتريا املخاطر املتعلقة بارتداء الكعب العايل، 
حيث تقول إن تصميم هذا النوع من األحذية، يجعل ثقل الجسم يرتكز 

عىل الناحية األمامية من القدمني، ويضعهما تحت الضغط املستمر.
الخطـر اآلخر الذي يحـدث عند ارتـداء األحذية ذات الكعـب العايل هو 
انحناء الركبتني والوركني إىل األمام، مما يجرب الظهر عىل االنحناء أيضاً 
للتعويـض وإعادة ضبط الجسـم، بحسـب ما نقلـت صحيفة بيزنس 

إنسايدر.
ويمكن التعرض للكسور الناتجة عن اإلجهاد يف مشط القدم، باإلضافة 
إىل آالم يف الركبـة، وآالم يف الوركـني والظهر، والتهـاب يف األوتار، ناهيك 
عـن العديد من اآلالم واألورام األخرى التي تحدث يف أماكن متفرقة من 

الساقني وباقي الجسم.
وتنصـح الدكتـورة جاكلني مرضاها باالمتناع قـدر اإلمكان عن ارتداء 
األحذية ذات الكعب العايل، باإلضافة إىل عدم ارتداء حذاء بنفس ارتفاع 

الكعـب بشـكل يومـي، واالبتعاد عـن ارتداء الكعـب العـايل إىل العمل، 
واستبداله باألحذية املريحة.

 املقادير: 
½ كيلو بطاطس مقرشة، ومقطعة 

رشائح متوسطة الُسمك.
½ كيلو لحم مفروم.

مقـرشة،  طماطـم  كيلـو   ½
ومفرومة.
كوب ماء.

½ كوب صلصة طماطم.
ثمرة جزر كبـرية مقطعة رشائح 

متوسطة الُسمك.
ثمرة فلفل أخـرض كبرية مقطعة 

مكعبات متوسطة الحجم.
قرن فلفل حار مفروم.

فص ثوم مفروم.
بقسـماط  كبـرية  مالعـق   3

مطحون.

2 ملعقـة كبـرية بقدونس طازج 
مفروم.

ملعقة صغرية كمون مطحون.
بيضة.

2 ملعقة كبرية زيت زيتون.
ملح وفلفل أسود.

الطريقة: 
سـخني الفرن عند درجـة حرارة 

.180
اللحـم  ضعـي  كبـري  وعـاء  يف 
والثـوم  والبيضـة  والبقسـماط 
والبقدونـس  الحـار  والفلفـل 
والكمـون وامللـح والفلفل، وقلبي 

جيًدا حتى تختلط املكونات.
يف وعـاء كبـري ضعـي الطماطـم 
املفرومة واملاء وصلصة الطماطم 

وامللـح والفلفـل األسـود وقلبـي 
جيًدا.

شـكيل اللحـم عـىل شـكل كرات 
متوسـطة الحجم.يف صينية فرن، 
البطاطس والجزر والفلفل  ضعي 
األخـرض، ثـم ريص فوقهـا كرات 

اللحم.
صبي خليط الطماطم فوق اللحم، 
ثم غطـي الصينيـة بالفويـل، ثم 

ضعيها يف الفرن ملدة 45 دقيقة.
أزيـيل الفويل، وضعيهـا يف الفرن 

ملدة 10 دقائق، ثم قدميها.

 هلـع عاملـي وقلـق مـن انتشـار 
فريوس ”نيباه“ Nipah ، خصوصاً 
وبعـد أن أعلنـت منظمـة الصحة 
العاملية أن هذا الفريوس أشّد فتكاً 
من فـريوس كورونـا وال عالجات 

له.
وقد حددت منظمة الصحة العاملية 
فـريوس نيبـاه كواحد مـن عرشة 
أمـراض معديـة مـن إجمـايل 16 
مرضـاً قالـت إنهـا تشـكل خطراً 
عىل الصحة العامـة، وأنه ال يوجد 
أبحـاث مـن قبـل رشكات األدوية 

بشأنه حتى الوقت الراهن.
كل مـا تودون معرفته عن فريوس 

نيباه يف املوضوع اآلتي:
فريوس نيباه: أين ينترش؟

أشـارت منظمة الصحـة العاملية، 
بـه  معـرتف  انتشـار  أول  أّن 
للفريوس حدث يف ماليزيا يف أواخر 
التسعينيات، ووصل إىل سنغافورة. 
اإلصابـات  معظـم  نتجـت  وقـد 
البرشيـة عن االتصـال املبارش مع 
أنسـجتها  أو  املريضـة  الخنازيـر 
امللوثة. وُيعتقـد أن انتقال العدوى 
قـد حـدث عـن طريـق التعـرّض 
غري اآلمـن إلفـرازات الخنازير، أو 
االتصال غري اآلمن بنسـيج حيوان 

مريض.
كمـا وقعت حـاالت تفـشٍّ الحقة 
كان  والهنـد، حيـث  بنغـالدش  يف 
اسـتهالك الفاكهـة أو منتجاتهـا 

مـن  اللعـاب  أو  بالبـول  امللوثـة 
الحاملـة  الفاكهـة  خفافيـش 
للفريوس هو املصدر األكثر احتماالً 

للعدوى.
ويعتقـد أنَّ الدول التي تعيش فيها 
خفافيـش الفاكهـة هـي األكثـر 

عرضة لتفيش الفريوس.
سـوبابورن  الدكتـورة  وقالـت 
معهـد  رئيسـة  واشاربلوسـاديه 
األمراض الناشئة واملعدية يف تايالند 
إنَّ آسـيا تحفـل بعـدد كبـري مـن 
األمراض املعدية الناشئة، إذ تتمتع 
املناطق اإلستوائية بمجموعة غنية 
مـن التنـوع البيولوجـي، وبالتايل 
فهي موطـن ملجموعـة كبرية من 
مسـببات األمـراض، مـا يزيد من 

فرص ظهور فريوس جديد.
وأشـارت إىل أن النمـو املطرد لعدد 

السكان وزيادة االتصال بني الناس 
والحيوانـات الربّية يف هذه املناطق 

يزيد أيضاً من عامل الخطر.
املعدية،  وبحسـب خرباء األمراض 
فـإن بنغالديـش وحدهـا شـهدت 
11 تفشـًيا مختلًفا ملـرض نيباه يف 
الفـرتة مـن 2001 إىل 2011، إذ تمَّ 
اكتشـاف 196 مصابـاً بالفريوس 

تويف منهم 150 شخصاً.
أصول فريوس نيباه وطرق انتقاله
ُيذكـر فـريوس نيبـاه عـىل موقع 
منظمة الصحة العاملية كأحد أنواع 
الفريوسـات ذات األصـل الحيواني 
وتعتـرب   .(zoonotic virus)
خفافيـش الفاكهـة مـن فصيلـة 
Pteropodidae املضيـف الطبيعي 

لهذا الفريوس.
وينتقـل فـريوس نيبـاه إىل البرش 

الخفافيش  الحيوانـات (مثـل  من 
أو الخنازيـر)، أو األطعمـة امللوثة 
بمخلفات هـذه الحيوانات ويمكن 
أيًضا أن ينتقل مبارشة من إنسـان 
إىل إنسـان. ومـع ذلـك، تقل فرص 
إصابـة البـرش بالعـدوى، إذا تـمَّ 
إعطـاء مضـادات حيويـة كافيـة 

للحيوانات املصابة.
أعراض فريوس نيباه

تمتد فرتة الحضانة للمرض ما بني 
4 و14 يوًمـا، ولكن تـمَّ اإلبالغ عن 
فـرتة حضانة تصـل إىل 45 يوًما يف 
اإلصابات  الحاالت. وترتاوح  بعض 
البرشية من العدوى بدون أعراض 
وصوالً إىل عـدوى الجهاز التنفيس 
الحـاّدة والتهـاب الدمـاغ القاتـل. 
حيـث يصـاب األشـخاص الذيـن 
ينتقـل إليهـم الفـريوس يف البداية 
بأعراض تشـمل الحمـى والصداع 
واأللـم العضـيل والقـيء والتهاب 
الحلـق، وقد يتبع ذلك دوار ونعاس 
وتغـري يف الوعـي وتشـوش ذهني 
وعالمات عصبية تشـري إىل التهاب 

الدماغ الحاّد.
بعـض  يعانـي  أن  املمكـن  ومـن 
األشـخاص أيًضا من بعـض أنواع 
االلتهاب الرئوي ومشاكل تنفسية 
حاّدة. ويف الحاالت الشـديدة يمكن 
أن يصاب البعض بالتهاب الدماغ، 
وقد تتطور هذه الحاالت إىل غيبوبة 

يف غضون 24 إىل 48 ساعة.

يعّد الحّمام مسـاحة تتسخ بسـهولة يف املنزل، 
إذ رسعان ما يظهر كّل من البقع والعفن يف كّل 
ركن فيه. لذا نقّدم بعض الحيل يف التدبري املنزيل 
للعناية بالحّمـام، واإلبقاء عليـه نظيًفا، بعيًدا 

من استخدام املنظفات الكيمائية القاسية.
الشاي األسود

يعّد كوب من الشاي، بغية تنظيف املرآة.
”الجريب فروت“ وامللح

يخلّـص هـذا الخليـط زكـي الرائحة مـن آثار 
الصابون واألوساخ.

الخّل وكربونات الصودا
ُيـرتك الخليـط يف املرحاض لــ 15 دقيقة، قبل 
شـطفه، بغيـة الحصول عىل مرحـاض نظيف 

تماًما.
زيت األطفال

تفرك الحنفيـة بزيت األطفال لضمـان ملعانها 
التاّم.

الخّل فّعال
ُيغلّـف رأس الــ“دش“ يف كيـس مـن النايلون 
يحتـوي عىل الخّل، طوال الليـل، وذلك للتخلص 

من أي تراكمات.
التنظيم املبتكر

ان لم يكن الحّمام يف منزلك منّظًما، فقد يفيدك 
إلقاء نظرة عـىل الغرف األخـرى، حيث يمكنك 
إحضـار منهـا حاجيـات للمسـاهمة يف زيادة 

املساحة حول املغسلة.
تذّكري...

قـد ال يـّرس مالـك املنزل، عنـد رؤيـة ثقوب يف 
الجدار، أو مسامري فيه، لذا يستحسن استخدام 
املنتجـات الرائجـة القابلـة للصق، مـن رفوف 

وحماالت.

وحدة أرفف صغرية
يمكن تثبيت وحدة أرفـف صغرية، بالقرب من 
حوض الغسـل، لحمل منتجات العناية بالشعر 

والبرشة والصابون.
حامل ملجفف الشعر

ُيثبـت حامل داخل باب الخزانة، لحفظ مجفف 
الشعر.

رّف إضايف
يفيـد تعليـق رّف فوق بـاب الحّمـام، يف حفظ 

املزيد من ورق الحّمام واملناشف.
مشكالت حوض الغسل

وحـوض  الغسـل  حـوض  مـن  كل  يجعـل 

االستحمام املسـدودين الحّمام مكاًنا مريًعا. يف 
اآلتي، طريقة بسـيطة إلبقاء املواسـري نظيفة 
ومفتوحـة: تطـوى عالقـة املالبس السـلكية، 
بغية تسـليك أي مغسـلة مسـدودة واستخراج 

األوساخ.
الخّل وكربونات الصودا

يخلـط املكّونـان، وبعـد أن يتفاعـال، يسـكب 
الخليط يف الحوض.

تسليك الحوض
يغـىل املـاء يف اإلبريـق، فُيسـكب يف الحـوض 
لتسـليكه، مـن دون الحاجـة إىل أيـة مكونات 

أخرى
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وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة 
الصغـرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة 
الرأسـية واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

 قراءة الكف موجـودة يف الثقافة 
الشـعبية ملختلـف الشـعوب منذ 
العصـور القديمـة. بشـكل عـام 
هنـاك ٧ خطوط يف اليد وهي خط 
الحيـاة، خط الرأس،خـط القلب، 
تلـة فينوس، خط الشـمس، خط 

عطارد وخط النصيب.
هذه الخطوط يمكنها أن تكشـف 
مـا إن كنت من الفئـة املحظوظة 
أو غـري املحظوظة. لذلـك تمعني 
يف كف يدك ثم قارني الشـكل مع 

الصور واختاري.
الصور رقم ١

 نعم أنت محظوظة جداً والطاقة 
اإليجابية تحيط بك ألنك من النوع 
املحب واملخلص والباحث وبشكل 
دائم عـن التناغم. هنـاك التوازن 
الكبـري بـني املنطـق والعاطفة يف 
حياتك وعليه الحظ دائماً حليفك. 
يف الحـب واملـال أنـت محظوظة 
أيضاً. أنت بشـكل عام  من النوع 
الذي يخـرج أفضل مـا يف خصال 
اآلخرين النـك تنقلني حظك الجيد 

اليهم.
الصورة رقم ٢

لسـت أكثـر النـاس حظـاً ولكنه 
عـىل االقـل ليـس سـيئاً للغايـة. 

رغـم كونك مشـهورة يف محيطك 
ومحبوبـة ولكـن الحـظ يعاندك 
كثرياً وحتـى وحني ال يقوم بذلك، 
فهو يقف عـىل الحياد وال يقف يف 
صفك اال يف حاالت نادرة. يف الحب 
حظك غري واضح، سـيكون هناك 
الكثري مـن الفرص للقـاء رشيك 
املحتمـل، ولكـن نسـبة  حياتـك 
بـه متأرجحـة. فالحظ  االرتباط 
سـيوفر الفرص ولن يتدخل أكثر 

من ذلك.
الصورة رقم ٣

أنـت محظوظة اىل حد ما.. ولكنك 
يف الواقع ال تعولني كثرياً عليه. أنت 

من النـوع اإلجتماعي الذي يفهم 
جيـداً شـخصيات االخرين وعليه 
غالباً مـا تقلبني املواقف لصالحك 
وتحصلـني عـىل مـا تريدينـه. يف 
الحب حظك مقبـول، ليس خارقاً 

ولكنه لن يعاندك يف املستقبل.
الصورة رقم ٤

أنـت محظوظة جـداً فالخط هذا 
يـدل عىل السـعادة. الحـظ الجيد 
تقومـني  يرافقـك يف كل خطـوة 
بها، ودائماً تجدين السعادة حتى 
حـني ال تتوقعينها. يف الحب عليك 
ان تكوني «عدائيـة» أكثر. حظك 
الجيد والسعادة الناجمة عن ذلك 

جعلتك لينة بعض اليشء وبالتايل 
لجعـل حظك أفضل يف الحب عليك 
املبادرة بأسلوب عدائي اىل حد ما.

الصورة رقم ٥
حظوظـك يف الحيـاة بشـكل عام 
مقبولـة، فالحـظ عـىل مـا يبدو 
يقـف عـىل الحيـاد. ولكـن الخرب 
الجيد هنا هو أنه يف الحب والزواج 
الحظ حليفك. الخط هذا يدل عىل 
أنك سـتلتقني يف املستقبل القريب 
برجل وسـرتتبطني به وسـيكون 
مـن النـوع الـذي تحتاجـني اليه 
ويقـدر  وداعـم  محـب  بشـدة، 

خصالك.
الصورة رقم ٦

انت محظوظة يف الحياة املهنية 
ويف املـال ويف الحـب. يف الحـب 
حظـك مرتفـع جـداً ولكنـك ال 
تحتاجني اليـه النك امرأة جذابة 
مـن  كل  تجـذب  وإجتماعيـة 
حولها خصوصـاً الجنس االخر 
بسـهولة تامة. يف الحياة املهنية 
أنـت دائمـاً تحقيقـني أهدافك. 
الخط هذا يدل عـىل أن مفاجأة 
مـا يف طريقهـا اليك قريبـاً، قد 
تكـون خدمة غـري متوقعة من 

أحد أو سفر اىل مكان ما.

خرجت إمـرأه من منزلها فرأت 
ثالثة شـيوخ لهـم لحى بيضاء 
طويلة وكانوا جالسـني يف فناء 

منزلها.
لـم تعرفهـم. وقالـت ال أظنني 
اعرفكم ولكن البد أنكم جوعى. 
بالدخـول  تفضلـوا  ارجوكـم 

لتأكلوا.
البيـت  رب  هـل  سـألوها: 

موجود؟
فأجابت :ال، إنه بالخارج.

فردوا: إذن ال يمكننا الدخول.
ويف املسـاء وعندما عاد زوجها 

أخربته بما حدث.
قال لها :اذهبـي اليهم واطلبي 

منهم أن يدخلوا!
فخرجت املرأة و طلبت إليهم أن 

يدخلوا.
فـردوا: نحـن ال ندخـل املنـزل 

مجتمعني.
سألتهم : وملاذا؟

فأوضح لها أحدهم قائال:
وهـو  (الثـروة)  اسـمه  هـذا   
يومئ نحو احد اصدقائه، وهذا 
(النجاح) وهو يومئ نحو اآلخر 

وأنا (املحبة)،
ادخـيل  واآلن  قائـال:  وأكمـل 
وتناقـيش مـع زوجك مـن منا 

تريدان أن يدخل منزلكم.
دخلت املرأة واخربت زوجها ما 

قيل.
فغمرت السـعادة زوجها وقال: 
يالـه مـن يشء حسـن، وطاملا 
كان األمر عىل هذا النحو فلندُع 

( الثروة ).
دعيـه يدخـل و يمـأل منزلنـا 

بالثراء!
فخالفته زوجته قائلة: عزيزي، 

لم ال ندعو (النجاح)؟
كل ذلـك كان عـىل مسـمع من 
زوجة ابنهـم وهي يف احد زوايا 

املنزل.
قائلـة:  باقرتاحهـا  فأرسعـت 
ندعـو  ان  األجـدر  اليـس مـن 
حينهـا  فمنزلنـا  (املحبـة)؟  

سيمتلئ بالحب!
نأخـذ  دعونـا  الـزوج:  فقـال 

بنصيحة زوجة ابننا!
إخرجي وادعي ( املحبة ) ليحل 

ضيفا علينا!
الشيوخ  املرأة وسـألت  خرجت 

الثالثة: أيكـم ( املحبة )؟ ارجو 
ان يتفضـل بالدخـول ليكـون 

ضيفنا.
 نهـض ( املحبة ) وبـدأ بامليش 
نحـو املنـزل. فنهـض االثنـان 
اآلخران وتبعاه، وهي مندهشة

سـألت املرأة كال من ( الثروة ) 
و( النجـاح ) قائلة : لقد دعوت 
( املحبة ) فقط  ، فلماذا تدخالن 

معه؟
فرد الشـيخان: لو كنت دعوت 
( الثـروة ) أو ( النجـاح ) لظل 

االثنان الباقيان خارجا،
ولكـن كونـك دعـوت (املحبة) 

فأينما يذهب نذهب معه.
أينما توجد املحبة، يوجد الثراء 

والنجاح.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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مهنياً: تفقد الرتكيز بسبب تراكم املشاكل والصعوبات 
عليـك. أعـد تنظيم األمـور برويـة. عاطفيـا: ال تفكر 
باالرتبـاط بالحبيـب قبـل أن تتأكد من حقيقة مشـاعره 
تجاهك. اجتماعياً: أخرياً تحسـم أمر مشكلة كانت تشغل بالك 

وتؤرقك وتطرد النوم من عينيك. رقم الحظ: 6 

مهنياً: استعّد ملنافسة خصومك يف العمل وال تتنازل 
عـن أي من حقوقـك، وثابر عىل مواقفـك. عاطفياً: 
حـاول مجـدداً اصـالح العالقـة بينـك وبـني الحبيـب 
وبرهـن له عـن اسـتعدادك للتغيـري. اجتماعيـاً: إلجأ إىل 
الطبيعة لالسرتخاء واالستمتاع باملناظر الجميلة وتخلص من 

الضغوط. رقم الحظ: 5 

مهنياً: ال تترسع يف اتخاذ قرار تركك لعملك ألنك لن 
تجـد عمالً أفضل منه. عاطفيـاً: ال تصّدق ما يقوله 
لـك الغري عن الحبيب فهو مخلص لـك ويكّن لك الحب. 
اجتماعياً: تلبي دعوات العائلة وتقوم بزيارات كثرية وتعيد 

وصل ما انقطع. رقم الحظ: 14 

مهنياً: تزداد مشـاريعك حماسـة كلما اقرتبت من 
تحقيق الهدف املطلوب، ثابر عىل اجتهادك. عاطفياً: 
امنـح الحبيـب املزيـد مـن االهتمـام ألنه بحاجـة إليك 
وسـط املحنة التي يمّر بها. اجتماعياً: تلتقي أحد األصدقاء 
القدامى أثناء رحلة عمل وتستعيدان معاً ذكريات املايض. رقم 

الحظ: 12 

مهنياً: سـئمت من عملك املحـدود وتفكر يف البحث 
عن آخر يوسع آفاقك ويخرجك من الروتني. عاطفياً: 
كـن صبـوراً وال توصـل حياتـك العاطفيـة إىل طريـق 
مسـدود بعدما جاهدت إلنجاحهـا. اجتماعياً: حافظ عىل 
رباطة جأشك، قد يؤدي انفعالك إىل مشكلة مع أحد األصدقاء. 

رقم الحظ: 4 

مهنيـاً: ال تتمتع بالطاقة إلنجـاز أعمالك كلها، لذا 
خذ قسطاً من الراحة السـتعادة نشاطك. عاطفياً: 
مسـاندة الحبيـب لك يف هـذه املرحلة تمنحـك االندفاع 
والتفـاؤل واالنطـالق . اجتماعياً: تتلقى اتصـاالً من أحد 
األصدقاء يطلب منك املساعدة، فال تبخل عليه بها. رقم الحظ: 

 9

مهنيـاً: كن حذراً فقد تتعـرض للمؤامرات من أحد 
الزمـالء الذي يضمر لـك الرش. عاطفياً: قد تسـبب 
غرية أحد األشـخاص منك يف تدمري عالقتـك بالحبيب، 
كن متيقظاً. اجتماعياً: يزعجك مزاح األصدقاء وتفضل أن 

تبقى وحيداً يف املنزل للتفكري بروية. رقم الحظ: 8 

مهنيـاً: تنجز مرشوعاً ناجحاً ويكون الخطوة األوىل 
نحو مستقبل مهني جميل وواعد. عاطفياً: ال تكرتث 
بما يقـول لك اآلخرون عن الحبيب واقتنع بأنه مخلص 
لك. اجتماعيـاً: مارس النشـاطات الرياضية للحفاظ عىل 

لياقتك البدنية وخفف من تناول الطعام. رقم الحظ: 9 

مهنيـاً: اهتم بعملك جيـداً حتى ال تسـمع توبيخاً 
من رؤسـائك ويصبـح وضعك قلقـاً. عاطفياً: لقاء 
قريـب مع الحبيب تضعان خاللـه النقاط عىل الحروف 
حول مسـتقبل عالقتكما. اجتماعيـاً: تتلقى دعوة ألحدى 
املناسـبات السـعيدة، ال تـرتدد يف تلبيتهـا ألنهـا تحمـل إليك 

مفاجأة. رقم الحظ: 5 

مهنياً: انجز بعض التغيريات يف عملك بهدف تطويره 
وتحسينه واخرج من الروتني. عاطفياً: يطرح عليك 
الرشيك الكثري من األسـئلة ما يشعرك بأنه يفقد ثقته 
بعواطفك تجاهه اجتماعياً: تشغل بالك األمور العائلية، ال 
تقلق فالعائلة قادرة عىل حّل مشاكلها بنفسها. رقم الحظ: 7 

مهنيـاً: تـوخَّ الحـذر يف كل ترصفاتك كـي ال تضيع 
عليـك الفـرص، ألنها لن تتكرر. عاطفيـاً: ال تحاول 
إقنـاع الرشيك بأفـكارك وال تفرضها عليـه، يحتاج إىل 
اتخـاذ القرارات بنفسـه. اجتماعيـاً: تتلقى خـرباً جديداً 
مفرحـاً يخّص أحد أفراد عائلتك ويزيل عنك الهّم والتوتر. رقم 

الحظ: 12
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مهنيـاً: احرتم القوانـني الجديـدة املفروضة عليك 
واعمـل بهدوء مـن دون أي انزعـاج. عاطفياً: عىل 
الرغـم من كل املشـاكل التي تواجهها مـع الحبيب لن 
تستطيع فراقه لحظة واحدة. اجتماعياً: يحتاج أحد أفراد 
العائلة إىل مسـاندتك فكن إىل جانبه وأعـد إليه معنوياته. رقم 

الحظ: 11 
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1587 – إعـدام ملكة إسـكتلندا ماري سـتيوارت 
باملقصلة بعد 19 عاما قضتھا يف السـجن بسـبب 

اشرتاكھا يف مخطط اغتيال امللكة إليزابيث األوىل
1904 – بداية الحرب الروسـية اليابانية وذلك بعد 
رفض روسـيا الخطة اليابانية لتقسـيم منشوريا 

وكوريا
1945 – الرئيـس السـوري شـكري القوتيل يقوم 

بأول زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية
1958 – وقوع أحداث سـاقية سـيدي يوسف عىل 
الحـدود الجزائريـة / التونسـية كرد فعـل للدعم 

التونيس للثورة الجزائرية، وقد وقع نتيجة
لألحداث العديد من القتىل الجزائريني والتونسيني

1963 – انقـالب عسـكري يف العـراق يطيح بعبد 
الكريم قاسـم ويـؤدي إىل تويل عبد السـالم عارف 

رئاسة الجمھورية.
1978 – أمري الكويت الشيخ جابر األحمد الصباح 
يصـدر مرسـوم بتعيني الشـيخ سـعد العبـد الله 
السـالم الصبـاح رئيسـا ملجلس الـوزراء ويكلفه 

بتشكيل الحكومة األوىل يف عھده.
1985 – إطالق القمر الصناعي العربي عرب سات 

إىل السماء.
2004 – جمعية ألعاد االستيطانية تستويل بالقوة 
عـىل 16 منزال يف قرية سـلوان املحاذية للمسـجد 

األقىص يف حملة لتھويد محيط املسجد
إرسائيـل  يف  والتعليـم  الرتبيـة  وزارة   –  2006
والوكالـة اليھودية يوزعان آالف النسـخ لخرائط 

البلـدة القديمـة يف القـدس عـىل أطفـال يھود يف 
عـرشات املـدارس يف روسـيا حيث وضعـت فيھا 
صورة ملجسـم الھيكل الثالث مـكان قبة الصخرة 

يف املسجد األقىص.
– 2015مقتـل 22 مشـجعاً لفريـق الزمالـك إثر 

اشتباكات بني الجماھري وقوات األمن.
فيلـم يفوز بثالث جوائـز بما فيھا جائـزة البافتا 
األفـالم  توزيـع جوائـز  فيلـم يف حفـل  ألفضـل 

الربيطانية الثامن والستني.
منتخب سـاحل العاج يحرز كأس األمم األفريقية 
2015 بعـد فـوزه عـىل منتخـب غانـا يف املبـاراة 

النھائية.
- 2016مشـاركة عـدة منـاورات تدريبية تحمل 
عنوان مناورات رعد الشمال عىل الحدود الشمالية 
باململكـة العربية السـعودية ُتعلـن عزمھا القيام 

بدول عربية وإسالمية.
اإلمـارات العربيـة املتحدة تعلن عـن إعادة ھيكلة 
الحكومـة واسـتحداث مناصب وزارية للسـعادة 

والتسامح وشؤون الشباب.
2017 - انتخـاب محمـد عبـد الله محمد رئيسـا 
للصومال بعـد تغلبه عىل الرئيـس املنتھية واليته 

حسن شيخ محمود.
2020 - مقتل 29 شـخصا وإصابـة أكثر من 58 
آخريـن بعـد أن أطلـق ضابـٌط يف الجيـش امللكي 

التايلندي النار عشوائيًّا عىل مدنيني يف
ناخون راتش.
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غزل عراقي
ــاس ــح الن ــن تنص ــف م ــي بعن ال  حتچ
ــم تتكل ــه  يلّـ ــك  نفس ــب  بعي ــدي  آب
ــار آحج ــة  كوم ــو  م ــر  بش ــك  الگدام
ــم يتأل ــه  تشوف ــه  جترح ــن  م ــك  لذل
ــة واحساس ـ ــه ورقّ ــة طيب ــدي بكلم آب
ــم . ــه يتعل ــك ومنّـ ــب حديث ــى يح حت
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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ــوت ــك تف ــو زفت ــر ل ــوه العم ــو يس شن
ــم أرح ــوت  امل ــدي  عن ــري  ألغي ــر  تصي
ــالن ــوا أفـــــ ــو كال ــي ل ــح ضحكت أذب
ــا أحلم ــة البيه ــرى حلق ــس باليس لب
ــل الليــــــ ــة  بوحش ــاي  أعض ــر  تتناث
ــم ــك أنل ــي وبيـــــــــــ ــر حبيب وأتبعث
ــان ــة بحلك خرس ــي كلم ــارت حالت ص
ــم تتلعث ــده  وأيــــ ــارة  أبش ــا  يحچيه
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رأيس
1حديقة أشـجار مثمرة o اسـم 
علم مذكـر بمعنـى األكثر رشفا 

(معكوسة)
2البالبل o ملس

3سحابات o أعلنت رسا
4جبـل صغـري o أدوات حربيـة 

للوقاية من العدو
كل  يطلبـه   o جلـدي  5انتفـاخ 
من وقـع يف مشـكلة o تكلم عن 

اآلخرين يف غيابهم
6بلـع األكل بـال مضـغ o حرف 

جر
7مصنـوع مـن الجلـد o وضـع 

شيئا يف رصة
8خوف شديد o ربان املركب

9ثانـي اكـرب اباطرة املغـول ولد 
يف كابول وتويف يف دلهي o شـجر 
رفيع وطويل للحماية من الريح

 o 10اكـرب حقـل نفـط كويتـي
يشعر بالحر

افقي
1هاجـم فجـأة o معـدن نبيل (ال 

يتفاعل مع العنارص األخرى)
2املـادة الرئيسـة يف لب الخشـب 
وجـدران الخليـة o عدد سـنوات 
حياة االنسان من يوم مولده حتى 

مماته
3تنترش وتغطي o جواب o متأدب 

يف سلوكه وذو رفعة
4ضمـري متكلم o منطقـة مليئة 

بالبساتني o حرف نداء
5حصيلة o االسم القديم للبحرين

6مرض السل
7االسـم القديم لعمـان العاصمة 

االردنية يف العرص الروماني
8هرب o حطم

9أول انتحـاري يف التاريـخ الـذي 
 o هـدم املعبـد عليه وعـىل أعدائه

مخيم يف بريوت
10محتلـون ومسـتغلون لألرض 

والبرش
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*من أشـهر الرباكني يف العالم 
يـؤكان فيـزوف الذي ثـار قبل 
مدينـة  عـىل  وقضـىل  امليـالد 

بومبي كلها
لقياس  آلة  *االسـطرالب هو: 
السـماوية  األجـرام  ارتفـاع 

ودراسة الكرة السماوية
تقع جزيرالقمر شـمال مدينة 

مدغشقر
الشمس عمودياَ عىل  *تسقط 
خط االستواء مرتني سنوياَ 21 

مارس و 23 سبتمرب
*دولـة الهنـد يسـميها أهلها 

بهارات
النـوم تعمـل وظائف  *أثنـاء 
ولذلـك  أرسع  بشـكل  العقـل 
فالسـاعة يف الحلم تساوي أقل 

من 5 دقائق يف الواقع!
*يوجد قبيلـة افريقية تتحكم 
املـرأة بكل يشء وتسـتيطع أن 
تتـزوج بأكثـر مـن رجـل وأن 

تحبس الرجل متى ما ارادت.
*وقد وجـد باحثـون كنديون 
أن دمـاغ آينشـتاين كان 15 ٪ 

أعرض من املعتاد.
الكيميائـي  تـوىف  *عندمـا 

االمريكي فريدريك باور مخرتع 
بطاطـس برينجلـز، تـم حرق 
جثتة ودفـن الرماد الخاص به 
يف اسطوانة برينجلز، بناء عيل 

رغبته يف ذلك.
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كشـفت براءة اخرتاع جديدة عن 
أن رشكـة آبـل تعمـل عىل سـلك 
شحن ألجهزة أيفون الخاصة بها، 
والذي سـيجعل الكابـالت البالية 
أمرا ال وجود له، حيث تشري براءة 
االخرتاع، املودعـة بمكتب براءات 
التجاريـة  والعالمـات  االخـرتاع 
األمريكـي، إىل أن الكابـل الجديـد 
سـيكون له سـمك موحـد ولكن 
بمستويات مختلفة من الصالبة، 
ووفقـا ملا ذكرتـه صحيفة ”دييل 
ميـل“ الربيطانيـة، سـيكون كال 
طـريف الكبـل شـديدي الصالبـة، 
بينما سـيظل مركز الكابل مرًنا، 
ولم تذكر أبل يف أي مكان يف براءة 
االخـرتاع تقنيـة موصـل الطاقة 

 .“Lightning” الخاصة بها
املعـروف  ”مـن   :Apple وتقـول 
أن ثنـي الكبل بالقـرب من نقطة 
نهايتـه، قـد يتسـبب يف تلفغـري 
توصيـالت  عـىل  فيـه  مرغـوب 
األسـالك، مما قد يؤدي إىل فشـل 

الكابل“. 
وسـيكون قلـب الكابـل محاًطـا 

بغطاء خارجي بسمك موحد وله 
أيًضا قسم مركزي به صالبة أوىل، 
وقسم طريف يف كل طرف له صالبة 
ثانيـة. وجاء آخر إصـدار للهاتف 
لرشكة أبل مع كابـل USB-C إىل 
العلبـة، ويحتـوي  Lightning يف 
كابـل USB-C إىل Lightning عىل 
كماالت لتخفيف التلف صغرية يف 
كال الطرفني لتعزيز القوة وجعلها 

أقل عرضة للتآكل.
 وتقـول رشكة آبل: ”من الشـائع 
توفـري غطـاء لتخفيـف الضغط 
مصنـوع من مـادة صلبـة حول 
ويتـم  الكابـل،  نهايـة  منطقـة 
تشـكيل كماالت تخفيف الضغط 
كهيـكل  عـام  بشـكل  الحاليـة 
منفصـل يتم وضعـه حول غالف 
الكابـل الخارجـي“. ومـع ذلـك، 
فـإن الكبـل الجديـد املوصوف يف 
براءة االخـرتاع يمكن أن يتخلص 
الصغـرية،  الرشائـط  هـذه  مـن 
والتـي تقول أبل إنها ”قد ال تكون 
مرغوبـة، مـع تحسـني الحماية 

التي تقدمها“.

أن  عـن  حديثـة  تقاريـر  كشـفت 
رشكـة جوجـل تعمل عـىل واجهة 
مسـتخدم جديدة لتطبيـق خرائط 
جوجـل، فوفًقا لتقريـر صادر عن 
رشكة XDA Developers ، تخطط 
الرشكة لتصميـم جديد من املتوقع 
أن يتم طرحه لجميع املسـتخدمني 

قريًبا.
ووفًقـا للتقريـر ، يغـري التصميـم 
الجديد شاشة ”خيار املسار“ لتكون 
”أسـهل يف الفهـم“، حيـث ُتظهـر 
واجهة املسـتخدم الجديدة رشيًطا 
علوًيا يتضمن فقـط نقطة البداية 
والوجهـة بـدالً من رشيـط أبيض 
كبري يف األعىل، ويستثني هذا بشكل 
أسـايس القيادة وركـوب الدراجات 
واملـيش ووسـائل النقل العـام التي 

تظهر اآلن أسفل الرشيط. 
النصـف  إىل  هـذه  نقـل  تـم  كمـا 

السـفيل من الشاشة التي تعرض 
معلومات السـفر لكل منها، وقال 

التقريـر: ”يبـدو أن شاشـة خيـار 
املسار املحدث يف خرائط جوجل قيد 
االختبـار يف الوقت الحايل ، ومن غري 
الواضـح ما إذا كان سـيتم طرحها 
عىل الجميع يف املستقبل“، ويف وقت 
سـابق مـن هـذا األسـبوع ، ادعى 
تقرير صادر عـن 9to5Google أن 
جوجل قد أضافـت الدعم للحصول 
عـىل تجربة التجّول االفرتايض أثناء 
رؤيـة شاشـة التنقـل عـن طريق 
الشاشـة  تقسـيم  وضـع  إضافـة 

ملستخدمي أندرويد.
وزعـم التقريـر أن شاشـة التجّول 
االفرتايض املقسمة يتم نرشها عىل 
نطاق واسع عرب تحديث من جانب 
الخـادم، ومع ذلك ، لـم يتم طرحه 

ملستخدمي iOS حتى اآلن.

قـال فريق من العلماء الصينيني إن املوجـات الصوتية منخفضة الرتدد 
املوجهة إىل السحابة، يمكن أن تساعد يف زيادة هطول األمطار وتخفيف 
الجفـاف يف املناطق الجافة، حيث أطلق باحثون من جامعة تسـينغهوا 
يف بكني أصواًتا عىل السـحب باستخدام تردد يبلغ حوايل 50 هريتز عند 

160 ديسيبل.
وقال الربوفيسـور، وانج جوانج تشـيان، باحث الدراسة: إن املوجات 

الصوتية تثري السـحابة وتهزها، وهذا يؤدي إىل احتمال أكرب لتصادم 
جزيئـات املـاء وتجمعهـا مًعا، مما يـؤدي إىل تكويـن قطرات أكرب 

وفرصة أكرب لسقوط األمطار.
واكتشـف الفريـق أن هنـاك عدًدا أكـرب بكثري من قطـرات املاء يف 
السـحابة بعـد أن أطلقوا أجهزتهم، وتشـغيل صـوت مرتفع مثل 

صوت محرك نفاث قيد التشغيل.
ويعتقد وانج وزمالؤه أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تجلب مستويات 

جديدة وأكرب من األمطار إىل مناطق العالم التي تعاني الجفاف.

سّهل إنستغرام اآلن استعادة املشـاركات التي حذفتها، حيث يمكنك الوصول إىل 
ميزة ”املحذوفة مؤخـًرا“ من خالل خيار ”اإلعداد“ يف التطبيق، حيث ينطبق هذا 
األمر عىل القصص ومقاطع الفيديو والصور ومقاطع فيديو IGTV، وعالوة عىل 
ذلك ، يمكن للمسـتخدمني أيًضا اسـتعادة القصص، ومع ذلك، ال يمكن الوصول 
-Recently D 24 سـاعة. ولتمكني ميزة ”املحذوفة مؤخـًرا“ أو ”  إليهـا إال ملدة

leted“، يلزمك اتباع الخطوات الواردة أدناه:
- افتح تطبيق انستغرام عىل هاتفك.

- انتقل إىل قسم امللف الشخيص واضغط عىل القائمة املوجودة يف الزاوية اليمنى 
العليا.

- حدد الخيار ”اإلعدادات“ ثم انقر فوق الخيار ”الحساب“.
- هناك، سرتى قسم ”املحذوفة مؤخرًا“.

- انتقل إىل الخيار وحدد البكـرات املحذوفة ومقاطع الفيديو والصور والقصص 
.IGTV ومقاطع فيديو

- اآلن، انقر فوق الخيار ”استعادة“ حتى يتم استعادة جميع امللفات املحذوفة .
كما يمكنكم اسـتعادة الرسائل املحذوفة عىل انسـتغرام، والستعادتها، انتقل إىل 
أداة اسرتداد رسائل انستغرام وأدخل اسم املستخدم الخاص بك. عالوة عىل ذلك، 

انقر فوق زر اسرتداد الرسائل الذي سيعيد الرسائل إىل حسابك.
وللوصول إىل األرشـيف، انقر عىل النقاط الثالث املوجودة عىل الجانب األيمن من 
املنشـور الذي اخرتته. سـتظهر قائمة، حيث يمكنك تحديد خيار ”أرشفة“ الذي 

يجعل املشاركة مرئية لك.

تحدثـت النجمـة العامليـة صاحبة 
األصول املكسـيكية، سلمى حايك، 
عـن معاناتهـا يف بدايـة دخولهـا 
فـرتة  يف  والتليفزيـون  للسـينما 
الثمانينـات، والتـي كان يرتبع فيها 
اًألصول  أباطـرة هوليـوود أصحـاب 
األمريكية، وقالت حايك يف لقاء نقلته 
صحيفـة الدييل ميـل الربيطانية 
”أخربونـي أن مسـريتي املهنية 

يف هوليوود ستموت يف الثمانينات، أثناء 
ترويجـي للفيلـم الدرامـي Bliss، الذي 
يعد نقطة االنطـالق يف املجال“، مضيفة 
”أخربوني أن املكسيكيني لن ينجحوا أبداً 
ألنه يف ذلـك الوقت كان هنـاك الكثريين 
من األمريكيـني املكسـيكيني الذين لهم 
أدوار رائدة يف هوليوود، لكن ذلك لم يكن 
حقيقاً، واسـتطعت بفرصـة صغرية أن 

اقتحم املجال“.

وتابعـت النجمـة املكسـيكية صاحبـة 
الــ 54 عاماً: ”أنهـا تعرضت للكثري من 
املعانـاة يف بداياتهـا إال أنهـا نجحـت يف 

مخالفة توقعات الجميع“.
وقد ظهـرت سـلمي منذ عدة أسـابيع، 
وهـي ترتدي مايـوه من اللـون األحمر، 
وتسـتلقي عىل أرجوحة شـبكية معلقة 

فوق املحيط األزرق.
ويف وقت سـابق، احتفلت النجمة سلمى 

حايك بعيد ميالد زوجها بطريقة مميزة 
للكثرييـن،  بالنسـبة  وجديـدة  للغايـة 
وذلك بواسـطة صورة ظهرت فيها أثناء 
تواجدهـا داخـل حقيبة كبـرية يحملها 
زوجها، يف إشـارة ألنها هديته بمناسبة 
عيـد ميـالده، وعلقت سـلمى حايك عىل 
الصـورة التـي نرشتهـا بحسـابها عىل 
موقع ”إنستجرام“، بكتابة رسالة تهنئة 

له بتلك املناسبة: ”عيد ميالد سعيد“.

فاز املسلسـل السعودي 

”املـرياث“، أول إنتـاج 

طويل  عربـي  درامي 

الحلقـات  ممتـدد 

أوبـرا)،  (سـوب 

”أفضـل  بجائـزة 

تلفزيونـي  إنتـاج 

 Best)  “2020 لعـام 

Tv Production of the Year) عـىل 

مستوى الرشق األوسط، وذلك خالل 

-ASBU Broa زحفل توزيع جوائـ

 castPro Summit and Awards

2020 الـذي أقيـم يف دبـي، اإلمارات 

العربية املتحدة.

 “VIP وتعرض حالياً منصة ”شـاهد

وقنـاة MBC1 الحلقـات األخرية من 

املوسـم األول الذي مـن املفرتض أن 

يمتـد عـىل مـدى نحـو 250 حلقـة 

متواصلة، عىل أن يبدأ عرض املوسـم 

الثانـي فـور إنهـاء حلقات املوسـم 

األول.

يأتـي ”املـرياث“ تتويجـاً للرشاكـة 

 MBC” االسـرتاتيجية بـني كل مـن

twofour54و“إيمـج  و   “Studios

واقـع  ويتنـاول  أبوظبـي“،  نيشـن 

الحياة يف اململكة العربية السـعودية 

بأبعادهـا االجتماعيـة واالقتصادية 

والثقافيـة، ضمـن مواكبـٍة درامية 

للمتغـرّيات اليوميـة التي تجري عىل 

األرض، فيما يسـتمر التصوير حالياً 

بال انقطاع الستكمال حلقات املوسم 

الثاني. 

الجديـر ذكره أن مسلسـل ”املرياث“ 

بموسـمه األول قـد ضم ورشـة من 

الكّتـاب عىل رأسـها الكاتـب العاملي 

السـيناريو  تونـي جـوردن، كاتـب 

واملنتـج املنفـذ السـابق للمسلسـل 

الربيطانـي الطويل ”إيسـت إندرز“، 

إىل جانـب كل مـن نـور الشيشـكيل 

وجيسـكار لحـود ومازن طـه وثائر 

العـكل. أما اإلخـراج فحمـل توقيع 

العاملينْي كريسـتني ميليك  املخرجنْي 

وإندرا بوز، إىل جانب تامر بسـيوني 

وعبد الله الجنيبي.

سلمى حايك تتحدث عن معاناتها في بدايات عملها بالسينما األمريكية

بعد حلقتني اختارت فيهمـا لجنة التحكيم 
14 موهبـة لالنتقـال إىل املرحلـة الثانيـة، 
انتقـل التحـدي بـني املشـرتكني إىل املرسح 
ضمـن أوىل حلقـات العـروض املبارشة من 
برنامـج ”عراق آيدول“ (محبـوب العراق)، 

عىل ”MBC العراق“. 
يف البدايـة، لفتـت مقدمـة الربنامج، ميس 
عنرب، إىل أنه بسبب جائحة كورونا، سيكون 
املـرسح خاليـًا مـن الجمهـور. وكشـفت 
عـن أن الفائـز يف الختـام، سـيحصل عـىل 
لقب ”عـراق آيدول“ وعىل عقـد مع رشكة 
”بالتينـوم ريكوردز“ يتضمـن إنتاج أغنية 
وفيديـو كليـب. وأضافـت أن الربنامـج قد 
اسـتعان بامللحن العراقي عـيل بدر، ليكون 
مدرباً للصوت. ويف كواليس الربنامج، رافق 
مهنـد املرسـومي املشـرتكني، وعـّرف أكثر 

بشخصياتهم وأفكارهم وأحالمهم. 
وقبيـل ظهـور املواهـب عىل املـرسح، علّق 
سـيف نبيـل بالقـول إنه يدعم املشـرتكني، 
ويثق بأنهم سـيقدمون األفضل، فيما قالت 
رحمة ريـاض ان الهدف من هـذا الربنامج 
هـو إظهـار أفضـل املواهـب. ورأى حاتـم 

العراقـي أن األغنية العراقيـة وّالدة، معترباً 
أنها أنجبت أهم األصوات منذ زمن ونأمل أن 

تظل منارة. 
وبعدما غّنى املشرتكون الـ 14، كان الجميع 
يف انتظـار إعالن نتيجـة التصويت عىل أحر 
مـن الجمر، لكن عنرب لـم تتأخر يف إبالغهم 

أن ال أحـد مـن املشـرتكني سـيخرج يف أوىل 
الحلقات، بل سيغادر اثنان منهم يف الحلقة 
املقبلـة، وبالتـايل حصـل املشـرتكون عـىل 
فرصـة إضافية للتحضري وإتقان خياراتهم 
لتقديم أغنياتهـم بطريقة أفضل يف العرض 

املقبل. 

يحتفل الفنان محمد محسـن بعيد الحب بطريقة مميزة 

هذا العام، عرب إطـالق أجدد أعماله الغنائية املصورة 

”أهالً بيك“، بمشاركة الفنانة هبة مجدي.

عمل جديد انشـغل محسـن يف تصويره الشـهر 

املـايض يف لبنـان يجمعـه ألول مـرة مـع اليف 

يلز  بتول سـتا سـتوديوز واملخرجـة 

أول  ويعـد  عرفـة، 

غنائـي  كليـب 

مـع  يجمعـه 

زوجتـه الفنانة هبة 

مجـدي، حيث تقوم هبة 

ببطولة الكليب نفسه، وتلعب دور 

”املوديل“، واملقرر ظهوره للنور رسمًيا 

تزامًنا مع احتفاالت عيد الحب منتصف 

فرباير الجاري.

كمـا تعـد أغنية ”أهـًال بيـك“ أوىل 

بشائر مرشوع محسن الغنائي 

الجديـد، الـذي ينـوي طـرح 

أغانيـه فرادى خالل هذا العام، ويتغنى عرب العمل الجديد 

بكلمات الشـاعرة نور عبد الله وألحان محمد النادي 

وتوزيـع يحيي يوسـف، وهم نفس فريـق العمل 

الذي اجتمع من قبـل يف أغنية ”يف قلبي مكان“، 

التي نالت نصيب األسد من النجاح الجماهريي، 

واعتـربت واحـدة مـن أشـهر أغنيـات محمـد 

محسن.

وتعقـب األغنيـة الجديـدة أصـداء ردود الفعـل 

اإليجابية املوسعة التي الحقت آخر أعمال محسن 

”اسـلمي يا مرص“، والتي أعاد خاللها تقديم النشيد 

الوطني املرصي القديم عـىل طريقته الخاصة عرب فيديو 

كليب مصور.

محمـد محسـن مطرب وملحـن وممثـل، يف حصيلة مشـواره الغنائي 

ألبومـني من أغانيـه الخاصة، أوالهمـا ”اللف يف شـوارعك“ ومن بعده 

ألبوم ”حبايب زمان“، ومن أشـهر أغنياتـه ”من زمان جًدا“ و“حضنك 

حياة“ و“تجربة الوحدة“، ووضع بصمته يف عالم الدراما واملرسح بعدة 

أعمال، من بينها مسلسـل ”زي الورد“، ومرسحية ”ليلة من ألف ليلة“ 

بمشاركة الفنان القدير يحيى الفخراني والفنانة هبة مجدي.

بعد غياب أربع سنوات عن الدراما 
التلفزيونيـة منـذ آخـر أعمالها 
”ليايل الحلمية“ الجزء السـادي، 
تعـود الفنانة إلهام شـاهني من 

جديد للشاشة الصغرية.
وبـدأت إلهـام شـاهني تصويـر 
أول مشـاهدها يف حكايـة ”حته 
مني“ وهي حدوتة ضمن أحداث 
مسلسـل يحكـى عـن املـرأة يف 

املجتمع.
وحتى اآلن لم يتم االستقرار عىل 

االسـم النهائي للمسلسـل الذى 
يضم 6 حكايات، ويعد املسلسـل 
رشاكـة بـني رشكـة سـينرجي 

واملنتجة مها سليم.
حدوتـة ”حته مني“ مـن تأليف 
شـهرية سـالم، وإخراج حسـام 
عىل“، وتضم 5 حلقات، ويشارك 
يف البطولة بجانب إلهام شاهني، 
كل من أحمـد وفيق، نهال عنرب، 
إينـاس كامـل، حنان سـليمان، 

مؤمن نور، لبنى ونس.

الجديـر بالذكـر أن آخـر أعمال 
إلهام شـاهني هو فيلـم ”حظر 

تجول“.
وتـدور أحـداث الفيلـم يف إحدى 
ليـايل خريـف 2013 خـالل فرتة 
حظـر التجـول يف مـرص، حـول 
(فاتن) التي تخرج من السـجن 
بعد 20 عامـا لتجد ابنتها (ليىل) 
غري قـادرة عـىل تجـاوز املايض 
والعفـو عنهـا، وليـس يف ذهنها 
سـوى أن والدتها قتلـت والدها، 

يف مقابل رفض تـام من (فاتن) 
لإلفصـاح عـن سـبب الجريمة، 
مما يضـع االبنة يف رصاٍع ما بني 
عقلهـا الرافض لألم وقلبها الذي 

يميل لها تدريجيا.
فيلم ”حظر تجـول“ من بطولة 
إلهام شاهني، أمينة خليل، أحمد 
مجـدي، محمود الليثـي، عارفة 
عبـد الرسـول وكامـل الباشـا، 
وهو مـن تأليـف وإخـراج أمري 

رمسيس.

الخـوف  طـوق  أحـالم  كـرست 
وأصدرت الجزء األول من ألبومها 
الغنائـي  أحـالم 2021 أو ”فدوة 
التهانـي  وانهالـت  عيونـك“، 
والتربيـكات عـىل الفنانـة التـي 
تأخرت ما يقارب خمس سـنوات 
إلصدار ألبوم كامل عىل الرغم من 
بعـض األغانـي (السـينغل) التي 
أصدرتهـا خالل الفرتة السـابقة، 
ومشـاركتها يف مجموعـة ال ُتعد 
مـن املهرجانات والحفالت ما بني 
العربي،  املغرب وباريس والخليج 
وصوالً إىل مشـاركتها لسنوات يف 
لجان تحكيـم أهم برامج املواهب 

العربية.
أحالم اليوم سعيدة ألنها عادت إىل 
بيتهـا األول رشكـة روتانا، بعدما 
أصبحـت املنافسـة واحـدة بـني 
رشكتـني سـعودتني، اسـتطاعت 
بينهمـا وهـي  توفـق  أن  أحـالم 

كانت قد انتسـبت بعـد مغادرتها 
روتانـا 2013 إىل رشكـة بالتينوم 
ريكـوردز، لكنهـا اليوم تـرى أن 
شـقيقتان  وبالتينـوم  روتانـا 
أول  أنهـا  يف  تكمـن  وسـعادتها 
فنانـة عربيـة دّشـنت منصة فن 
Box التابعة لروتانا التي أُنشـئت 
أخـرياً، كمـا صـدرت أغانيها عرب 
منصـة ديزر الفرنسـية املتعاقدة 

مع رشكة روتانا.
الواضح أن الجزء األول من األلبوم 
ُصـّور بطريقة مبتكرة جداً، اذ لم 
تصـّور أي فنانة عربيـة ألبوماً أو 
جـزءاً منه كامـًال دفعـة واحدة؛ 
وهـذا ما جعـل جمهـور أحالم يف 
الخليـج يندفـع نحـو مشـاهدة 
العمل للتعرّف إىل األغاني الجديدة 
التـي بـدت يف عناوينها مشـوّقة 

وجديدة.
تبقى اإلشارة اىل أن أحالم ستطّل يف 

سهرة خاصة للحديث والغناء عن 
التباحث  الجديد، ويجـري  عملها 
عىل أن تكون املقابلة منقولة عىل 
مواقع التواصل يف الوقت، نفسـه 
بسـبب اسـتمرار الحجر يف بعض 

الـدول تفاديـاً النتشـار فـريوس 
كورونـا، ومـن املتوقـع بحسـب 
مصـادر خاصـة أن تحيـي أحالم 
حفـًال يف دبـي قريبـاً كنـوع من 

الرتويج لأللبوم الجديد.
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إن إقليم كردستان خّصه الدستور بما ال يتقرر ألي اقليم آخر يمكن 
إقامتـه طبقـاً للدسـتور كإقليم البـرصة إذا تم انشـاؤه، إذ اعرتف 
وأثبت الدسـتور جميع سـلطات اقليم كردسـتان السـابقة لصدور 
الدسـتور سـنة ٢٠٠٥ طبقاً للمادة ١١٧ من الدستور، حيث منحت 
هذه املادة الدسـتورية اقليم كردسـتان امتيازاً من بني االقاليم التي 
يمكن ان تنشـأ وهو االعرتاف بسـلطات كردسـتان السابقة، وهذا 
الحكم  يشـمل اقليم كردستان فقط وال يشمل االقاليم االخرى التي 
يمكن انشاؤها كإقليم البرصة، بمعنى ان اقليم البرصة الذي ينادون 
به لن تكون له سـلطات كسـلطات اقليم كردسـتان كون الدستور 
خص اقليم كردسـتان بحكم خاص بالنسبة لسلطاته ال يرسي عىل 

االقاليم االخرى.
وثانيـاً ان اقليـم البـرصة إذا تـم انشـاؤه فاحتمال يكـون مصريه 
مهـدداً بخطـر التقسـيم  بني الـدول الثـالث الذي تحيط بـه، وهي 
ايران، وسـيكون لهـا رشق البرصة، والكويت وسـيكون لها جنوب 
البرصة، واململكة العربية السـعودية وسـيكون لهـا غرب البرصة،  
واقليـم البـرصة سـيؤدي اىل اسـتعجال ايـة دولـة من هـذه الدول 
لتحقيقـه للحصول عىل ما يمكـن ان يكون لها مـن اقليم البرصة، 
مـا يدفع الـدول الباقية للحصول عىل ما يخصها مـن البرصة، فإذا 
اخذت ايران حصتها من البرصة مثالً، فإن ذلك سـيدفع السـعودية 
والكويـت للحصـول عىل حصتهمـا، وهذه ميزة تنفـرد بها البرصة 
وغري متوافرة يف كردسـتان، ال بـل ان الدول الثـالث املجاورة، وهي 
السـعودية وايران والكويت، ستشـجع عىل انفصـال اقليم البرصة 
لكـي تتوىل توزيعه كثالث مناطق بـني ثالث دول هي ايران والكويت 
والسـعودية، إذ ان تحرك احـدى هذه الدول سـيدفع حتماً الدولتني 
الباقيتـني للتحـرك للحصول عـىل حصتهمـا، إذ لن تقبـل اية دولة 
من هذه الـدول الثالث انفراد احدى هذه الـدول بالبرصة، فلن تقبل 
السـعودية والكويت انفـراد ايران بالبـرصة، وكذلـك ال تقبل ايران 
والكويت انفراد السعودية بالبرصة، وكذلك بالنسبة النفراد الكويت 
الذي يدفع ايران والسعودية حتماً، وهذا الذي يف البرصة ال يوجد ولن 
يجد بالنسـبة إلقليم كردستان، إذ ان الدول املجاورة لكردستان هي 
ايران وتركيا وسوريا، تقف وبشدة ضد اقليم كردستان، وبشدة ضد 
مرشوع انفصال كردستان، خاصة ان قدرات وامكانيات السعودية 
والكويـت التي تحيط بالبـرصة ومكانتهما باملجتمع الدويل ال يمكن 
مقارنتها بمكانة تركيا وسوريا التي تحيط بكردستان، فللسعودية 
والكويـت كالم مقبـول دولياً مما هـو غري متوافر لسـوريا وتركيا 
املجاورة إلقليم كردسـتان، وان كان الكثريون يتمنون الخري والثراء 
للبرصة واهلها، وان تكون اكثر من نصف املناصب العليا بالدولة بما 
فيها الرئاسـات للبرصة واهلها الكرام، فللبـرصة واهلها موضع يف 
قلب وعقل ونفس وروح كل عراقي آمن ببالد الرافدين، وأحب ارض 

الفراتني ونادى بالوطن واملواطن.
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لجنة تحكيم IRAQ IDOL تعطي فرصة ثانية للمواهب الـ14

بمناسبة عيد الحب.. هبة مجدي وزوجها في كليب ”أهال بيك“ 

بعد غياب 4 سنوات.. إلهام شاهين تبدأ تصوير حكاية ”حته مني“

”الميراث“ يفوز بجائزة ”أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020“

روتانا تسعد أحالم   
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