
بغداد/ الزوراء:
حـدد زعيـم التيـار الصدري، السـيد 
مقتدى الصدر، امـس االربعاء، رشطا 
لـالرشاف االممـي عـىل االنتخابـات، 
وفيما اعرب عن رفضه اعادة أي فاسد 
لرئاسة الوزراء، طالب بإنهاء التحقيق 
السـلميني.وقال  املتظاهريني  بمقتـل 
السيد الصدر يف مؤتمر صحفي تابعته 
”الـزوراء“: ”شـكراً لرسايـا السـالم 
عـىل انضباطهـم، ومحبتهم للشـعب 
واملقدسات، وجهوزيتهم التامة، ولقد 
وصلنـي أن البعـض قد قـال إنها ضد 
هيبـة الدولـة. وأشـار إىل أن ”القوات 
األمنيـة يف حالـة انهيـار، ويف خطـر 
محـدق، ولن أتحمـل الوقوف عىل التل 
والسكوت أمام االنتهاكات ضد أخوتي 
يف الجيـش والرشطـة وباقـي القوات 
األمنية، فهناك جرحى وقتىل، فالقوات 
األمنية ليسـوا حمـاة للفاسـدين؛ بل 
إنهم حماة الوطن والحدود والسـيادة 
واالسـتقالل والشـعب“.وتابع: ”نحن 
مع التظاهرات اإلصالحية ضد الفساد، 
بـرشط أن تكـون سـلمية بـال حـرق 
وقطع للطرق وتجاوز عىل مؤسسات 

الدولة، وبال قتل وصلب“.وذكر ”أشـدُّ 
عىل أيدي القوات األمنية، كما عىل األخ 
الكاظمي دعمهم للتصدي للمندسـني 
املتظاهريـن  مـن  العنـف  ودعـاة 
إنـي  بالقـول:  املشاغبني“.واسـتدرك 
”أتعهد لـألخ الكاظمـي بإرجاع هيبة 
الدولة، وعليه اإللتـزام بذلك“، مطالباً 
املتظاهرين  التحقيق بمقتـل  ”بإنهاء 
السـلميني، كمـا ونطالـب بالتحقيق 
بقتل القوات األمنية، ومعاقبة الفاعلني 

فوراً، حفاظاً عىل هيبة الدولة“.
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بغداد/ الزوراء:

املسـتقلة  العليـا  املفوضيـة  أعلنـت 
لالنتخابات، امس االربعاء، وضع  آليات 
جديـدة لعمليـة التسـجيل البايومرتي، 
فيمـا اكدت منح التحالفات السياسـية 
وقتاً إضافياً للتسجيل.وقالت املفوضية 
يف بيـان تلقتـه ”الـزوراء“: ان“ رئيس 
العليـا  املفوضيـة  مجلـس  واعضـاء 
املسـتقلة لالنتخابات أكدوا اقرار آليات 
التسـجيل  إجـراءات  لتسـهيل  جديـدة 
املشـمولني  للناخبـني  البايومـرتي 
بالتصويت العام واملقيمني يف محافظات 
تتيـح  االصليـة  محافظاتهـم  غـري 
تسـجيلهم بايومرتيـا يف أي محافظـة 
هم متواجـدون فيها عىل وفق بياناتهم 
وبحسـب  االصليـة  محافظاتهـم  يف 
الوثائـق الثبوتية املقدمة مـن قبلهم“.
وأضافـت: انـه ” يتم تسـلم بطاقاتهم 
وتصويتهم يوم االقرتاع يف محافظاتهم 

العليا  االصلية“.كمـا أعلنت املفوضيـة 
املسـتقلة لالنتخابـات، امـس األربعاء، 
منح التحالفات السياسية وقتاً إضافياً 
للتسجيل، يمتد إىل غاية الـ27 من شهر 
شباط الجاري.وذكرت املفوضية يف بيان 
تلقته ”الزوراء“: أن ”مجلس املفوضني 
تسـجيل  فـرتة  بتمديـد  قـراراً  أصـدر 
التحالفات السياسـية لغاية نهاية يوم  
27/2/2021، بغية فسح مجال أوسع 
للتحالفـات السياسـية إلجـراء عملية 
التسـجيل، ولتحديـث بيانـات االحزاب 
املنضويـة يف داخل التحالفات املسـجلة 
سابقا“.ودعت اىل ”اسـتغالل هذه املدة 
وتسـجيل التحالفات من خالل مراجعة 
دائـرة شـؤون االحـزاب والتنظيمـات 
السياسـية ضمـن هـذا التاريـخ لكـي 
يتسـنى للمفوضية االسـتمرار بعملها 
عىل وفق الجـدول الزمني املحدد إلجراء 
انتخاب مجلس النواب العراقي 2021“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
”بوليتيكـو“  تقريـر لصحيفـة  قـال 
األمريكيـة إن الرئيس السـابق دونالد 
ترامـب كان غاضبـا أثناء مشـاهدته 
مجلـس  يف  محاكمتـه  إجـراءات 
الشـيوخ،فيما بـدأ املدعـون العامون 
يف مقاطعـة فولتـون بواليـة جورجيا 
األمريكيـة تحقيقا جنائيا يف محاوالت 
الرئيس السـابق دونالـد ترامب لقلب 
الوالية.وأوضـح  انتخابـات  نتائـج 
املصـدر أن ترامـب تابـع اإلجـراءات 
عـرب التلفزيـون، حيـث كان يتواجـد 

آنـذاك يف منتجعـه الخـاص للغولـف، 
ماراالغو، بوالية فلوريدا.وتابع: ”كان 
ترامب يرصخ من خلف الشاشـة أثناء 
القول  اإلجراءات.. يمكـن  مشـاهدته 
إنه كان غاضبا جدا“.ويبدو أن غضب 
ترامب كان بسبب أداء محاميه بروس 
كاسـتور، الـذي قدم حسـب عدد من 
املتابعـني مرافعـة ”دون املسـتوى“.
ويف هذا الصدد، قال آالن ديرشـوفيتز، 
محامي ترامب السـابق: ”ليست لدي 
أدنى فكـرة عمـا قدمه كاسـتور.. ال 
أفهـم ذلك“.وذكـرت تقاريـر أمريكية 

لحظـة  ”مذهـوال  كان  ترامـب  أن 
سـماع بعض الحجج التي جاءت عىل 
لسـان كاسـتور.. لم يكن سعيدا عىل 
اإلطـالق“.وكان مجلس الشـيوخ أقّر 
يف ختام عمليـة تصويت جرت الثالثاء 
دسـتورية املحاكمة التي اسـتهلّها يف 
اليـوم نفسـه لعـزل الرئيس السـابق 
عـىل  بـ“التحريـض  املّتهـم  ترامـب 
التمرّد“.وبأغلبية 56 سـناتورا مقابل 
44 صـوّت املجلـس ملصلحـة اعتبـار 
املحاكمـة دسـتورية وبالتـايل املـّيض 
قدماً بإجراءات عزل الرئيس السـابق 

حتـى بعـد أن انتهـت واليتـه وغـادر 
البيـت األبيـض وعـاد مواطنـا عاديا. 
ويف سـياق اخـر بدأ املدعـون العامون 
يف مقاطعـة فولتـون بواليـة جورجيا 
األمريكية تحقيقـا جنائيا يف محاوالت 
الرئيس السـابق دونالـد ترامب لقلب 
الوالية.ويسـتند  انتخابـات  نتائـج 
التحقيـق عـىل املكاملة الهاتفيـة التي 
أجراهـا ترامـب مـع سـكرتري الوالية  
براد رافينسـبريغر، حيث ضغط عليه 
للعثـور عىل أصوات كافية  ملسـاعدته 
عىل عكس خسارته.وقد أرسل املدعي 

العام، خطابا إىل العديد من املسـؤولني 
يف حكومة الوالية، بمن يف ذلك سكرتري 
االحتفـاظ  منهـم  يطلـب  الواليـة، 
بالوثائـق املتعلقـة بمكاملـة ترامـب.

ويأتـي تحقيـق مقاطعـة فولتون يف 
أعقاب قرار أصدره يوم اإلثنني املايض 
مكتب سـكرتري والية جورجيا، بفتح 
تحقيـق إداري.وبهذا تكـون جورجيا 
التـي أعادت الفرز ثـالث مرات وأكدت 
فوز الرئيس جو بايدن بفارق 12 ألف 
صـوت،  ثاني والية بعد نيويورك حيث 

يواجه ترامب تحقيقا جنائيا.  

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امـس االربعاء، 
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العـراق، وفيمـا اكدت تسـجيل ٢٢٨٢ اصابة 
جديـدة و٦ وفيات شـفاء ٨٠٢ حالة، مسـجال 
العراق اعىل اصابة منذ اسـابيع ويتصدر الدول 
العربيـة بعـدد االصابـات والوفيـات، تجاوزت 
حصيلـة اإلصابـات بكورونا حـول العالم ١٠٧ 

ماليـني حالة.وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقتـه 
«الـزوراء»: ان عدد الفحوصـات املختربية ليوم 
امس: ٤٤٨٠٠ ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٦٠٦٠٨١٧ ، مبينة انه تم تسجيل ٢٢٨٢ اصابة 
جديدة و٦ وفيات شفاء ٨٠٢ حالة.واضافت: ان 
عدد حاالت الشـفاء الكيل: ٦٠٢٨٢٠ (٩٥٫٠٪) ، 
بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٣٤٥٣٩ ، أما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: ١٨٥٧٩ ، يف حني 

ان عـدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٢١٧ 
، وعدد حاالت الوفيـات الكيل: ١٣١٤٠ .اىل ذلك، 
تجـاوزت حصيلـة اإلصابات حـول العالم ١٠٧ 
ماليني و٤٢٦ ألـف إصابة، وتجـاوزت الوفيات 
مليونـني و٣٥١ ألفـا، كما قارب عـدد املتعافني 
٧٩ مليونا و٣٥٧ ألفا.وما زالت الواليات املتحدة 
تتصـدر القائمـة، حيـث وصل عـدد اإلصابات 
املؤكـدة فيها إىل أكثر من ٢٧ مليونا و١٦٦ ألفا، 

كما تجاوز عدد الوفيات ٤٦٥ ألفا.ثم تأتي الهند 
بإصابات تتجاوز ١٠ ماليني و٨٤٧ ألفا ووفيات 
تتجاوز ١٥٥ ألفا، تليها الربازيل بنحو ٩ ماليني 
و٥٤٨ ألـف مصاب و٢٣٢ ألـف وفاة.أما قائمة 
الدول العربية، فعىل رأسـها العـراق بنحو ٦٣٢ 
ألـف مصـاب و١٣ ألف وفاة، ثـم املغرب بحوايل 
٤٧٦ ألف مصاب و٨٤٢٤ وفاة، تليها السعودية 

بنحو ٣٧٠ ألف مصاب و٦٤١٠ وفيات.

الزوراء / يوسف سلمـان:
اسـتأنفت اللجنــة املاليــة النيابية 
 (٤٥) رقـم  اليومـي  اجتماعهـا 
ملناقشـاتها بشـأن مسـودة مرشوع 
االتحاديـة  العامـة  املوازنـة  قانـون 
لعـام ٢٠٢١ ، فيما وصل اىل العاصمة 

بغداد عرص امـس وفد حكومة اقليم 
كردسـتان برئاسـة قوباد طالباني، 
نائـب رئيس حكومـة االقليم، لوضع 
اللمسـات االخـرية عىل االتفـاق مع 
الحكومـة االتحاديـة بشـأن حصـة 
حيـث  العامـة،  املوازنـة  يف  االقليـم 

اجتمـع مسـاًء  مـع اللجنـة املاليـة 
النيابيـة يف مبنـى دار الضيافـة.. اىل 
ذلك اكـدت اللجنة املاليـة النيابية ان 
االجتماعـات اليوميـة شـارفت عـىل 
االنتهـاء قبل ارسـال املوازنـة العامة 
بصيغتها النهائية اىل رئاسـة الربملان، 

واشـارت اىل وضع اللمسـات االخرية 
عىل مسـودة مـرشوع القانون.وقال 
عضـو اللجنة النائب محمد الشـبكي 
لـ» الزوراء «: ان «اللجنة املالية بصدد 
االنتهاء من صياغات املسودة النهائية 
ملرشوع قانـون املوازنـة العامة، وما 

تبقـى منها حتـى اآلن هو مناقشـة 
التموينيـة  البطاقـة  دعـم  ملفـات 
وبعـض  والخدمـات  واالسـتثمارات 
الجـداول االحصائية وحصـة االقليم 

لتنتهي تعديالت املوازنة رسميا «.
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صنعاء/ متابعة الزوراء:
أعلـن املتحـدث العسـكري باسـم جماعـة 
”أنصـار اللـه“ الحوثيـة، يحيـى رسيـع، أن 
أربـع طائرات مسـرية تابعة لهم اسـتهدفت 
مرابـض الطائرات الحربية بمطار أبها الدويل 
يف السعودية.وقال رسيع: ”سالح الجو املسري 
يستهدف مرابض الطائرات الحربية يف مطار 
أبها الدويل والذي يستخدم ألغراض عسكرية 
السـتهداف الشـعب اليمنـي، وذلـك بأربـع 

 ، 2k طائرات مسـرية نوع صمـاد 3 وقاصف
ظهر امس األربعاء، وكانت اإلصابة دقيقة“.

وأشـار رسيع إىل أن السـعودية ”تتجاهل كل 
باسـتخدام  واملتكـررة  السـابقة  تحذيراتنـا 
املطـارات املدنية ألغراض عسـكرية“.وأعلن 
التحالـف العربي بقيادة السـعودية، يف وقت 
سـابق، إعالنه السـيطرة عـىل حريق صغري 
نشـب يف طائـرة مدنية بمطـار أبهـا، جراء 

هجوم شنته جماعة ”أنصار الله“ الحوثية.

بنغازي/ متابعة الزوراء:
رحـب مجلس األمن الدويل بتشـكيل السـلطة املؤقتـة يف ليبيا، 
داعيا إىل تشـكيل حكومة شـاملة تحضـريا لالنتخابات العامة 
املقررة نهاية العام وفق الخطة التي اتفق عليها أطراف الحوار 
الوطني برعاية األمم املتحدة.وأفاد بيان للبعثة األممية يف ليبيا 
بـأن ”مجلس األمـن رحب باالتفـاق الذي توصل إليـه ملتقى 
الحوار السـيايس الليبي بشأن سـلطة تنفيذية مؤقتة موحدة 
جديدة تتوىل قيادة البالد نحو االنتخابات“، داعيا تلك السلطة إىل 
”اإلرساع يف االتفاق عىل تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع 

عـىل النحو املنصوص عليه يف خارطة الطريق“.وبشـأن اتفاق 
وقـف إطالق النار، دعا مجلس األمن جميع األطراف إىل التنفيذ 
الكامل لالتفـاق املوقع يف 23 ترشين األول/أكتوبر 2020. كما 
حـث الـدول األعضاء عـىل احرتام ودعـم التنفيـذ الكامل لهذا 
االتفاق، بما يف ذلك من خالل انسـحاب جميع القوات األجنبية 
واملرتزقـة مـن ليبيا دون مزيـد من التأخري. كمـا دعا مجلس 
األمـن جميع الـدول األعضاء إىل االمتثال الكامـل لحظر توريد 

األسلحة عمالً بقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت وزارة الزراعـة عـن خططها 
للمواطـن،  الغذائـي  االمـن  لتحقيـق 
وفيما اشـادت بالحملـة الوطنية التي 
تنفذهـا الحكومـة ملنـع دخـول املواد 
الزراعيـة املهربة النها سـتدعم املنتج 
املحـيل وتشـجع املزارعني عـىل زيادة 
االنتـاج، شـددت عـىل رضورة دعـم 
الصناعـات الزراعيـة التحويلية لدعم 

املنتج الوطني.
وقال املستشار الفني يف وزارة الزراعة، 
الدكتور مهدي ضمد القييس، يف حديث 
لـ“الزوراء“: ان وزارة الزراعة وضعت 
خططـا اسـرتاتيجية لتحقيـق االمـن 
الغذائـي للبلـد مـن خالل دعـم املنتج 
املحيل. مبينا: ان الخطط تضمنت منع 
دخـول املـواد الزراعيـة املهربـة او ما 
تسمى باملواد التي تدخل خارج ضوابط 
االسـترياد، من اجل دعـم املنتج املحيل 
وتشجيع الفالحني عىل زيادة انتاجهم.

واشـار اىل: ان االرض العراقيـة قادرة 
عىل تأمني االمن الغذائـي للبلد، إال انه 
يتطلب وجود اجـراءات لحماية املنتج 
الوطني، من اجل تشـجيع الفالح عىل 
الوطنية  الحملة  ان  الزراعة.واضـاف: 
التـي اطلقتهـا الحكومـة واالجراءات 
املتخـذة بخصـوص منع دخـول املواد 
املمنوعة من االسـترياد ستسهم بدعم 

املنتج املحيل وتشـجع القطاع الخاص 
عـىل العمل مـن جديد. مثمنـا الحس 
الوطنـي العـايل بهـذا الجانـب لكونه 
يذهب باتجـاه دعم االقتصاد الوطني.

واشار اىل: ان هناك مشكلتني تواجهان 
القطاع الزراعي، االوىل االغراق السلعي 

ودخول بضائع مهربة، والثانية دخول 
مواد غري صالحة لالسـتهالك البرشي 
او غـري مطابقـة للمواصفـات املعدة 
لالستهالك. مؤكدا: ان هاتني املشكلتني 
أثرتا عىل املنتج املحيل لكون املسـتورد 
يكون سـعره عادة أرخـص بكثري من 

الـوزراء  رئيـس  ان  املحيل.واوضـح: 
والكابينة الحكومية داعمون إلجراءات 
وخطوات وزارة الزراعة ووزير الزراعة 
يف دعم وتطوير املنتـج املحيل. مؤكدا: 
انـه عندما يتـم ضبط الحدود سـيولد 
املسـتثمرين  لـدى  ايجابـي  فعـل  رد 

مشـاريعهم،  بتنفيـذ  واملزارعـني 
وسـتكون لدى القطاع الخاص الجرأة 
إلعـادة نشـاطه مـن جديد.ولفت اىل: 
ان صناعـة الدواجن سـواء البيض او 
اللحم بـدأت بالنمـو والتطـور نتيجة 
لوجود الحماية، إال ان يف االونة االخرية 
حدثت بعـض الخروقـات إال انه تمت 
معالجتها.وشـدد القييس عىل رضورة 
دعـم الصناعـات الزراعيـة التحويلية 
للحفـاظ عـىل املنتـج الوطنـي، الفتا 
اىل: ان الفائـض مـن الطماطم يمكن 
االسـتفادة منـه يف صناعـة معجـون 
الطماطـم او عصري الطماطـم، وهنا 
سـنحافظ عـىل القيمـة االقتصاديـة 
للمنتوج، وعىل القيمة التغذوية كذلك.
وحـول آلية اتالف املـواد الزراعية التي 
يتـم ضبطهـا، قـال القيـيس: بوجهة 
نظري الشـخصية، وليست الرسمية، 
فإنه يفرتض ان تفحص هذه البضاعة 
التـي يتـم ضبطها فإذا كانت سـليمة 
ومطابقة للمواصفـة تصادر بموجب 
محـرض، وبعد املصادرة يتـم توزيعها 
بني الفئات الهشـة والفئات املستحقة 
بدال مـن اتالفها وحرقها.هذا واطلقت 
الحكومة حملة وطنية برئاسـة جهاز 
االمن الوطني للحد من عمليات دخول 
املواد الزراعية املمنوعة من االسـترياد 

اىل البلد، وذلك لدعم املنتج املحيل.
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بغداد/ الزوراء:
طلبة  شمول  االربعاء،  امس  الرتبية،  وزارة  قررت 
الدرايس  الدراسة املسائية بسنة عدم رسوب للعام 
تلقته  بيان  يف  الوزارة  ٢٠٢٠.وذكرت   –  ٢٠١٩
الدليمي  حميد  عيل  الرتبية  وزير  ان  «الزوراء»: 
وافق عىل شمول طلبة الدراسة املسائية بسنة عدم 
رسوب للعام الدرايس ٢٠١٩  - ٢٠٢٠ ، أسوًة بطلبة 
بعد  يأتي  القرار  ان»  النهارية.واضافت:  الدراسة 
تلك  ورود مناشدات كثرية بخصوص شمول طلبة 
املدارس بسنة عدم رسوب بسبب الوضع االستثنائي 

الذي يعيشُه بلدنا نتيجة جائحة «كورونا».
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بغداد/ الزوراء:
سـلم وزير الخارجية، فؤاد حسني، الرئيس 
املـرصي عبـد الفتاح السـييس رسـالة من 
رئيس الجمهورية برهـم صالح، فيما ابدى 
السـييس اسـتعداده لحضور القمة الثالثية 
عىل مسـتوى القادة يف بغداد.وقال املتحدث 
باسـم الـوزارة، احمـد الصحـاف، يف بيـان 
تلقتـه «الـزوراء»: ان «الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السـييس اسـتقبل وزيـر الخارجّية 
فؤاد حسـني، وجرى خالل اللقاء بحث أهمِّ 
النتائج التي رشـحت عن إجتمـاع الجامعة 
العربيـة الطـارئ عـىل املسـتوى الـوزاري. 
وتابـع: كما سـلّم وزيـر الخارجّية رسـالًة 
خطّية موجهة مـن الرئيس برهم صالح إىل 
أخيه فخامـة الرئيس عبدالفتاح السـييس، 
ـداً أهمّيـة تفعيـل مذكـرات التفاهـم  مؤكِّ
التـي ِوقعت عىل املسـتوى الثنائي أم ضمن 
آليـة التنسـيق الثالثـي بـني بغـداد وعّمان 
والقاهـرة، يف مختلـف القطاعـات، ومنهـا 
الصحة والتعليم والطاقـة، وكذلك مايتعلق 

برفع مستوى االسـتثمار االقتصادي، الذي 
ينعكس نمّواً عىل الشـعبني الشـقيقني.من 
جانبه، أّكَد الرئيـس املرصي وقوف حكومة 
مرص وشـعبها مع العراق حكومًة وشـعباً 
يف حربـه ضـد اإلرهـاب، كما أبـدى الرئيس 
املرصي إسـتعداده لحضـور القمة الثالثية 

عىل مستوى القادة والتي ستعقد يف بغداد.

بغداد/ الزوراء:
كشـف وزير النفط إحسـان عبـد الجبار عن 
توقعاته لسـوق النفط العاملية يف ٢٠٢١، وذلك 
بعـد تراجع أسـعار الذهـب األسـود يف ٢٠٢٠ 
بسـبب أزمة فريوس كورونا.وتوقع الوزير أن 
يرتاوح سعر النفط بني ٥٨-٦٣ دوالرا للربميل 
يف العام الجاري، مشـريا إىل أن اتفاق «أوبك+» 
لخفـض اإلنتاج سـاهم يف خفـض مخزونات 

الخـام العاملية.وأكـد الوزير أن بالده سـتظل 
ملتزمـة باتفـاق «أوبـك+» ولن تطلـب إعفاء 
«أبدا»، وأضاف أن إجمايل إنتاج النفط يف العراق 
سـيبلغ يف املتوسـط ٣٫٦ مليـون برميل يوميا 
يف فربايـر الجـاري إذا التـزم إقليم كردسـتان 
بتخفيضات اإلنتاج.كذلك أشار إىل أن صادرات 
العراق من الخام ستبلغ يف املتوسط ٢٫٩ مليون 

برميل يوميا يف الشهر الجاري.

Èn‡◊b´@paıaãug@ÈmáÁbìfl@ıb‰qc@Úíbì€a@—‹Ç@Âfl@ÖãóÌ@kflaãm
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بغداد/ الزوراء: 
أكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، سالم طحمري الطفييل، امس األربعاء، 
تثبيت سعر رصف الدوالر مقابل الدينار العراقي يف موازنة ٢٠٢١ كما أرسلته الحكومة.

وقال الطفييل يف ترصيح صحفي: إن ”املوازنة التي أرسلتها الحكومة مبنية عىل سعر 
رصف ١٤٥٠ ، وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيري يف التعديالت االخرية».وأضاف 
أن ”الحكومة أرادت أن تضع مجلس النواب أمام األمر الواقع وهو تثبيت سعر الدينار 
العراقي بقيمة ١٤٥٠ مقابل الدوالر وهو قرار ال يحمل أي مربر اقتصادي“، مبينا أن 
”الحكومة ذهبت إىل أسهل الطرق وهو خفض سعر الرصف، مما سيؤدي إىل مزيد من 
البطالة واالنكماش يف السوق املحيل».ورأى الخبري االقتصادي، وسام التميمي، يف وقت 
سابق، عدم وجود أي مربر إلبقاء ارتفاع الدوالر يف السوق املحيل، الفتا إىل أن حصار 

الشعب يجب أن ينتهي قبل انفجار الشارع جراء سوء التعامل مع معاش املواطن.
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بغداد/ الزوراء:
الصدر،  مقتدى  السيد  الصدري،  التيار  زعيم  حدد 
عىل  االممي  لالرشاف  رشطا  االربعاء،  امس 
االنتخابات، وفيما اعرب عن رفضه اعادة أي فاسد 
بمقتل  التحقيق  بإنهاء  طالب  الوزراء،  لرئاسة 
املتظاهريني السلميني.وقال السيد الصدر يف مؤتمر 
السالم  لرسايا  ”شكراً  ”الزوراء“:  تابعته  صحفي 
واملقدسات،  للشعب  ومحبتهم  انضباطهم،  عىل 
قد  البعض  أن  وصلني  ولقد  التامة،  وجهوزيتهم 
قال إنها ضد هيبة الدولة، وإني لو شككت طرفة 
عني أن ما قامت به رسايا السالم ضد هيبة الدولة؛ 
الدولة  هيبة  تعزيز  ألجل  هو  بل  به،  سمحت  ملا 
مع  بالتنسيق  كان  خروجهم  أن  علماً  املفقودة، 
برضورة  التأكيد  ”أكرر  األمنية“.وأضاف:  القوات 
املحافظة عىل هيبة الدولة التي انتهكها الكثري من 
األطراف الداخلية والخارجية“.وأشار إىل أن ”القوات 
ولن  محدق،  خطر  ويف  انهيار،  حالة  يف  األمنية 

أتحمل الوقوف عىل التل والسكوت أمام االنتهاكات 
القوات  وباقي  والرشطة  الجيش  يف  أخوتي  ضد 
األمنية  فالقوات  وقتىل،  جرحى  فهناك  األمنية، 
الوطن  حماة  إنهم  بل  للفاسدين؛  حماة  ليسوا 
والشعب“.وتابع:  واالستقالل  والسيادة  والحدود 
الفساد،  ضد  اإلصالحية  التظاهرات  مع  ”نحن 
للطرق  وقطع  حرق  بال  سلمية  تكون  أن  برشط 
وتجاوز عىل مؤسسات الدولة، وبال قتل وصلب“.
وذكر ”أشدُّ عىل أيدي القوات األمنية، كما عىل األخ 
الكاظمي دعمهم للتصدي للمندسني ودعاة العنف 
من املتظاهرين املشاغبني“.واستدرك بالقول: إني 
”أتعهد لألخ الكاظمي بإرجاع هيبة الدولة، وعليه 
بمقتل  التحقيق  ”بإنهاء  مطالباً  بذلك“،  اإللتزام 
بالتحقيق  ونطالب  كما  السلميني،  املتظاهرين 
فوراً،  الفاعلني  ومعاقبة  األمنية،  القوات  بقتل 
”رئاسة  أن  إىل  الدولة“.ولفت  هيبة  عىل  حفاظاً 
بالرتبع  للفاسدين  نسمح  ولن  إصالحية،  الوزراء 

األممي  ”اإلرشاف  أن  مؤكداً  قلع“،  شلع  عليها 
عدم  رشيطة  به،  مرغوب  املبكرة  االنتخابات  عىل 
مقتدى  السيد  قدم  الدول“.فيما  باقي  من  التدخل 
الديمقراطية  األجواء  لـ ”تهيئة  للجميع  النصيحة 
ألجل إنجاح االنتخابات املبكرة، وليكن تنافسنا من 
خالل الحوار والطرق السلمية وترك العنف“.وأكمل 
الحيلولة  الربملان  وعىل  األبواب،  عىل  ”التطبيع  أن 
وإن  إطالقاً  بالتطبيع  ولن نسمح  أكيداً،  ذلك  دون 
كلفنا ذلك الدماء“.وشدد عىل ”وجوب إنهاء األزمة 
البلد، فإن املترضر منها  التي يمر بها  اإلقتصادية 
املتحدة  األمم  ”أنصح  الشعب“.وتابع  فقراء  هم 
العراق،  الفرقاء يف  بتبني حوار شامل وهادف بني 
أعم“. بل  سياسياً  يكون  أن  بالرضورة  وليس 

جديدة  رئاسة  تسنم  ”بمناسبة  بالقول:  واختتم 
بالطرق  فوراً  االنسحاب  املحتل  فعىل  أمريكا،  يف 
يكون  أن  العراق  لتجنيب  والربملانية،  الدبلوماسية 

ساحة للرصاعات الدولية واإلقليمية“.

الزوراء / يوسف سلمـان:
اجتماعها  النيابية  املاليـة  اللجنـة  استأنفت 
مسودة  بشأن  ملناقشاتها   (٤٥) رقم  اليومي 
لعام  االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
عرص  بغداد  العاصمة  اىل  وصل  فيما   ،  ٢٠٢١
برئاسة  كردستان  اقليم  حكومة  وفد  امس 
االقليم،  حكومة  رئيس  نائب  طالباني،  قوباد 
مع  االتفاق  عىل  االخرية  اللمسات  لوضع 
يف  االقليم  حصة  بشأن  االتحادية  الحكومة 
املوازنة العامة، حيث اجتمع مساًء  مع اللجنة 

املالية النيابية يف مبنى دار الضيافة .
ان  النيابية  املالية  اللجنة  اكدت  ذلك  اىل 
قبل  االنتهاء  اليومية شارفت عىل  االجتماعات 
اىل  النهائية  بصيغتها  العامة  املوازنة  ارسال 
اللمسات  وضع  اىل  واشارت  الربملان،  رئاسة 

االخرية عىل مسودة مرشوع القانون.
الشبكي  محمد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 
االنتهاء  بصدد  املالية  ”اللجنة  ان  لـ“الزوراء”: 
قانون  ملرشوع  النهائية  املسودة  صياغات  من 
اآلن  حتى  منها  تبقى  وما  العامة،  املوازنة 
التموينية  البطاقة  دعم  ملفات  مناقشة  هو 

الجداول  وبعض  والخدمات  واالستثمارات 
تعديالت  لتنتهي  االقليم  وحصة  االحصائية 

املوازنة رسميا ”.
قد  املقبلني  اليومني  ”اجتماعات  ان  واضاف 
املستجدات  خالصة  لبحث  االخرية  تكون 
الداخلية  القروض  تمويل  منها  والتعديالت 
مبينا  التصويت”،  اىل  رفعها  قبل  والخارجية 
ان ” هناك مؤرشات اتفاق مريض للطرفني بني 
حكومة اإلقليم واملركز بشأن املوازنة العامة ”.

ستقوم  النيابية  املالية  اللجنة  ان“  واوضح 
الية  بعرض  املقبلني  اليومني  اجتماعات  خالل 
الحكومية، فضال  الدوائر  الوظائف عىل  توزيع 
اىل  مشريا  كردستان”.  اقليم  حصة  حسم  عن 
ان ” مجلس النواب بانتظار رد الحكومة بشأن 
امكانية  ومدى  واالصالحات  املوازنة  تعديالت 

تطبيق القانون عمليا ”.
وشؤون  االقتصاد  لجنة  قررت  باملقابل 
االستثمار النيابية استضافـة مديري املحاسبة 
وقسم الالمركزية يف وزارة املالية ، يوم الثالثاء 

املقبل .
وطالبت اللجنة النيابية مسؤويل الوزارة بتقديم 

احصاءات رسميـة بشأن مقدار التمويل لهيئة 
التقاعد الوطنية لالعوام -2016-2017-2018
2020-2019 ، واسباب الفروقات لكل سنة مع 
مقدار املساهمات التي تم تحويلها اىل صندوق 
لالمانة  الخاص  التمويل  ومقدار  التقاعد، 
 2019-2020 للسنتني  الوزراء  ملجلس  العامة 
بغداد  ملحافظة  التمويل  ومقدار  وتفصيالته، 

للسنتني 2020-2019 وتفصيالته .
استمرار  اكدت  الفتح  تحالف  كتلة  وكانت 
االجتماعات اليومية إلجراء املناقالت والتعديالت 
يف مرشوع قانون املوازنة 2021 التي ستعرض 
الثالث  والرئاسات  السياسية  الكتل  قادة  عىل 

قبل التصويت عليها يف مجلس النواب .
لـ“  املوسوي  حامد  التحالف  عن  النائب  وقال 
انه ”ال يمكن عرض املوازنة  الزوراء”، مؤخرا: 
النهائي دون حصول توافق سيايس  للتصويت 
اآلن”.  حتى  مستمرة  االجتماعات  تزال  وال 
مبينا ان ” الحكومة تسلمت التعديالت الجديدة 
بدراستها  وستقوم  املوازنة،  قانون  ملرشوع 
وعرضها للتصويت قريبا ثم ترسلها اىل مجلس 

النواب الحقا”.

الحاقاً بإعالناتنا املرقم ١٩٣٣ يف ٢٠١٩/٩/١  و ١٨٥٥ يف ٢٠٢٠/٢١/٧...
تعلـُن محافظـة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تجهيز محوالت توزيع ٤٠٠ ك.ف.١. مع امللحقات ملديرية توزيع 
كهربـاء ذي قـار)  ضمن خطة تنمية االقاليم لعام ٢٠١٩ واسـتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ املعدلة 

الصـادرة مـن وزارة التخطيـط والضوابـط امللحقـة بهـا وتعليمـات تنفيـذ املوازنـة العامـة االتحاديـة لعـام ٢٠١٩.
ان وثيقـة الدعـوة لتقديم العطـاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنـرش يف الجرائد الوطنية (الزمـان ، العدالة، 

الزوراء).
وسـيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصـات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء 
ان اسـلوب الدفع سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسـم حسـابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسـوف يتم عقد املؤتمر 
الخاص باالجابات عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند السـاعة ١٢ ظهرا من يوم االربعاء املصادف ٢٠٢١/٢/١٧ يف بناية 
(الرشكـة العامة لتوزيـع كهرباء الجنوب). فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة 
مـن الوثائـق الخاصة باملرشوع علما ان سـعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عـىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
١- متطلبات التاهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبـات الفنيـة: الخربة التخصصية (االعمال املماثلة) ولعقـد عدد (١) وبمبلغ اليقل عن (٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠) ثالثمائة وخمسـة 
وسبعون مليون دينار عراقي و للسنوات الـ (١٠) السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة .

ج - الكوادر الفنية 

د - املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) 

مائتان وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي.
هـ - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الـرشكات اململوكـة للدولـة (ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا وماليا وانهـا تعمل وفق القانـون التجاري وان ال تكـون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل) غري مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشـاركة يف 

املناقصات).
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل الـ(٥)سـنوات السـابقة ولغاية موعد تسليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قرار يمنع املشـاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسـتنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الـ(٥) سـنوات 
السـابقة جميع املطالبات املوقوفة سـوف لن تشـكل بمجموعها اكثر من ٤٠٪ صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها 

كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثـا:- عدم ممانعة (نسـخة اصلية +نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائـب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
رابعا: شـهادة تاسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
خامسـا: هوية تسـجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا: وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)

٢- كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او سـفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسـبة ١٪ من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان 
محافظـة ذي قـار/ قسـم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسـم املناقصة ويكـون نافذ ملدة ١٥٠ يوم مـن تاريخ غلق املناقصة 

وعـىل املناقـص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترسـو عليـه املناقصة مبارشة بعد اصـدار كتاب االحالة قبل توقيـع العقد تقديم 
خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة ٥٪ من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او 

املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
٣- يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهيـل املحـددة فيها بفروعها كافة والـرشوط القانونية والفنية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حـال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

٥- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
٦- تتحمـل من ترسـو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصـة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلتـزم الطـرف الثانـي بان  يشـغل ما اليقل عـن (٣٠٪) من عمالة موظفيـه العمالة الوطنيـة عن طريق مراكز التشـغيل اال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسـمي مبارش وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ اسـتالم املركز 

للطلب.
٨- يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 

يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
٩- املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.

١٠- تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشـف الفني املعد من قبلها واعتدال اسـعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

١١- املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
١٢- تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسـتكمال النواقص التي تسـمح بها التعليمات خالل سبعة  ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
١٣- تكـون االولويـة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السـعر والنوعية املجهزة  

مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسـب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ يف ٢٠١٧/٨/٣ .
١٤-  ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

١٥- ان اخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة (١١) ظهرا من يوم الخميس املصـادف ٢٠٢١/٢/٢٥ اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسـم العقـود الحكوميـة يف مقرها الكائن يف النارصيـة-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشـيد- فرع ذي قـار ٥٣٥ (مبنى 
هيئـة االعمار سـابقا) عىل ان تكون االسـعار املقدمة بالدينـار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسـتندات العطاء 
وتكـون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشـطب وتكون جميـع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكـر العنوان الكامل للرشكة 
ورقـم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعتـرب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما 
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن واليسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمـي العطـاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد/شـارع االمام عيل(ع). وسـوف ترفض 
العطـاءات املتاخـرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجـل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقـدم العطاءات داخل ظروف 

مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
١٦- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسـم الشـؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالسـتمرار يف 

تنفيذ بدون مطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.  
١٧- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
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 حولت عرش سـنوات من الحرب ليبيا التي 
تملك أكـرب احتياطات نفطيـة يف إفريقيا، 
من بلـد ينعم بالوفـرة إىل اقتصـاد منهار 

تحول سـكانه إىل فقراء ومعدومني.
أحيت املحادثات السياسـية األخرية اآلمال 
يف إنعـاش اقتصاد البالد الذي كان من أكثر 
اقتصـادات املنطقـة ازدهـاًرا، وال سـيما 

بفضل انتعاش إنتاج الذهب األسود.
ولكن اليـوم، أنى نظرت يف هـذا البلد الذي 
يبلـغ عدد سـكانه سـبعة ماليني نسـمة، 
سرتى رافعات ضخمة غطاها الصدأ قرب 
مبـان تهالكت قبل أن يكتمـل بناؤها وقد 
غزتها األعشـاب الربية، فتسـمرت لتشهد 

عىل اقتصاد أصابه الجمود.
هكذا عىل مد النظر تنترش مئات املشـاريع 
املهملة املقدرة بعدة مليارات من الدوالرات 
التـي أطلقتهـا يف مطلع األلفيـة رشكات 
انعـدام  أن يحـول  قبـل  عامليـة عمالقـة 

االستقرار دون امليض بها قدًما.
فالنشـاط االقتصادي يف ليبيا اليوم رهينة 
بـني  العميقـة  السياسـية  االنقسـامات 
سـلطتني متنافسـتني تتنازعان السيطرة 
عـىل ”الهالل النفطـي“ الواقع يف منتصف 
الطريـق بـني طرابلـس العاصمـة ومقـر 
حكومـة الوفـاق يف شـمال غـرب البـالد، 
وبنغازي يف الشـمال الرشقي التي تسيطر 

عليها قوات املشري خليفة حفرت.
وهو مشهد تعقده التدخالت األجنبية دعًما 

لطرف ضد اآلخر.
يلخص مهندس النفط املهدي عمر الوضع 
بقولـه إن ”كل مـا يخص ليبيا لـه عالقة 

بالنفط دون أدنى شك“.

يف العـام املـايض، أغلقـت فصائـل موالية 
النفـط  إنتـاج  منشـآت  حفـرت  للمشـري 
الرئيسية للمطالبة بتوزيع أفضل لإليرادات 
التـي تديرها طرابلس. لكن فشـل الهجوم 
للسـيطرة عىل العاصمة دفعهم إىل التخيل 

عن هذا االبتزاز.
انتعـش اإلنتاج ليبلـغ 1,3 مليـون برميل 
يومًيا يف كانون األول/ديسـمرب، أي عرشة 
أضعاف مـا كان عليه يف الربـع الثالث من 
عـام 2020. لكنه ظل أقـل من 1,6 مليون 

برميل كما كان قبل عرش سنوات.
يف ذلـك الوقـت، وبعـد أن ظل نظـام القذايف 

لفـرتة طويلـة منبوًذا مـن املجتمـع الدويل، 
تحسـنت عالقة النظام بالعديـد من الدول. 
ولم يخف ”القائـد“ معمر القذايف طموحاته 

لتطوير البنى التحتية.
وهكـذا تبنـت البـالد مشـاريع عمرانيـة 
عدة من املسـاكن واملستشـفيات والطرق 
واملرايس ... وهكذا ُوضع الحجر األسـاس 

لعدد ال يحىص من املشاريع.
تقاطـرت الـرشكات الروسـية والصينيـة 
والفرنسـية والكورية واإلماراتية والرتكية 
واإليطاليـة إىل ليبيـا لنيـل نصيبهـا مـن 

املشاريع.

لكن كل يشء توقف يف عام 2011.
هجر املستثمرون البالد التي احتلت املرتبة 
186 مـن أصل 190 يف تصنيف ”ممارسـة 

األعمال التجارية“.
وخـرست الـرشكات مبالغ طائلـة وكذلك 
الدولة التي كان عليها تعويض املجموعات 

املترضرة بعد أن لجأت إىل مقاضاتها.
كان العـام املايض صعًبـا إىل حد كبري، فقد 
تسـبب الهجوم عـىل طرابلـس والحصار 
السياسـية  األزمـات  ”بأخطـر  النفطـي 
واالقتصاديـة واإلنسـانية يف ليبيا منذ عام 

2011“، وفًقا للبنك الدويل.

قـال الباحـث يف الشـؤون االقتصادية كمال 
املنصـوري إن ”ليبيا تمـر برتاجع اقتصادي 
غري مسبوق، خاصة مع األرضار التي لحقت 
وال تـزال بقطـاع النفط وهو املـورد الوحيد 
للبـالد، جـراء االغالقات املتكـررة التي أثرت 

سلبا عىل إيرادات الحكومة من النفط“.
ُتضاف إىل كل ذلك أزمة نقدية كبرية بوجود 
مرصفني مركزيني: مرصف ليبيا املركزي يف 
طرابلس ومـرصف آخر مواٍز له يف الرشق، 
األمر الذي يعيق السيطرة عىل سياسة البلد 

النقدية بينما ينهار الدينار.
يف هذا السياق، يعجز الليبيون عن ترصيف 
أمورهم الحياتية اليومية يف ظل نقص حاد 
يف السـيولة والبنزين والكهرباء والتضخم 

املتسارع.
قالت سليمة يونس (57 عاًما) التي عملت 
”ألكثـر مـن 20 عاًمـا مـع رشكات نفط 
أجنبيـة“ وكانت تحصل عـىل ”أجر مجٍز“ 
لوكالـة فرانـس بـرس إن هـذه الرشكات 

”غادرت جميعها البالد ولم تعد قط“.
وأضافـت ”صعـب عـيل أن أبدأ مـن جديد 
يف مثـل عمـري. لقـد وجدت للتـو وظيفة 
سـكرترية بدوام جزئـي ... ملجـرد تغطية 

احتياجاتي األساسية“.
 ... تماًمـا  غاضبـون  ”النـاس  وتابعـت: 
كثـريون يعيشـون ... يف فقـر متزايـد، يف 
بلـد غني. ليس من العـدل أن نرى كل هذه 

الهدر“.
أقـرت وزارة االقتصـاد يف حكومـة الوفاق 
الوطنـي مؤخرًا بـأن غالبيـة الرضوريات 
األساسـية ارتفعت أسعارها بأكثر من 50 

% يف عام 2020.
وُيعـزى األمـر إىل القيـود التـي فرضهـا 

املرصف املركزي يف طرابلس وكذلك جائحة 
كوفيد- 19 التي أدت إىل تفاقم األزمة.

قال كمال املنصوري إن ”الخطة االقتصادية 
التي طبقـت أوىل مراحلها مؤخـرا بتعديل 
سـعر الرصف، لـم تغري الكثري مـن أحوال 
املواطنني املعيشية، إذ ال يزال غالء االسعار 
مسـتمرا واملصـارف خاليـة من السـيولة 
النقدية، إىل جانب استمرار الفجوة يف سعر 

رصف الدوالر يف السوق السوداء“.
من جانبه، حذر الخبـري االقتصادي نوري 
الحامـي من أنه ”يف ظل اسـتمرار الرتاجع 
االقتصادي الحاد، سـتتجه ليبيا باعتقادي 
يف نهايـة املطـاف لالقـرتاض الـدويل، ويف 
حـال الوصول إىل هـذه املرحلة، سـتواجه 
البالد أزمات مضاعفة وربما نشهد أرقاًما 
مفزعـة لليبيـني الذيـن يعيشـون تحـت 
خـط الفقـر للمـرة األوىل يف تاريـخ البالد 

الحديث“.
ملنع حاالت االختالس، وضعت األمم املتحدة 
األجنبية  الليبيـة  األصـول واالسـتثمارات 
التي تديرها هيئة االسـتثمار الليبية تحت 

الحراسة القضائية يف عام 2011 .
بعد سـنوات من الجمود، اسـتؤنف الحوار 
السيايس وتم االتفاق عىل تنظيم انتخابات 
رئاسـية يف نهاية السـنة، وهو استحقاق 

مهم جدا.
وقال كمال املنصوري ”ال يمكن ألي خطة 
أن تحقـق النجاح دون تحقيق االسـتقرار 
السـيايس، عرب توحيد املؤسسات الرسمية 
وإنهـاء انقسـامها. ... وال فرصـة أمـام 
املستثمرين االجانب للعودة حالياً، ألن ذلك 
يتطلب توفري مناخ أمني يشجع الرشكات 

األجنبية عىل العودة“.
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بغداد/ الزوراء:
حـدد املتحدث باسـم العمليات املشـرتكة 
اللواء تحسـني الخفاجي، امـس األربعاء، 
أبعاد العملية األمنية بني ثالث محافظات.

وقـال الخفاجـي يف ترصيـح صحفي: إن 
”القـوات األمنيـة رشعـت بعمليـة أمنية 
واسعة واسـرتاتيجية لتطهري املناطق من 
عصابات داعش االرهابية وضبط وإحكام 
الحدود الفاصلة بني القيـادات“، مبيناً أن 
”أبعاد العملية االسترياتيجية واألمنية هو 
تأمني الحدود بني قواطع العمليات ورصد 

تواجد االرهابيني فيها“.
وأضاف الخفاجي أن ”العملية األمنية التي 
انطلقت جـاءت لتحديد تحـركات وتواجد 
عصابـات داعـش االرهابيـة باالضافة اىل 
تأمني الحـدود الفاصلـة، خصوصاً مابني 

قيادة عمليات بغداد وسامراء واالنبار“.
اىل ذلـك، عـد الناطق باسـم القائـد العام 
اللـواء يحيـى رسـول  للقـوات املسـلحة 
العمليـة الواسـعة التي انطلقـت يف ثالثة 
محاور تؤرش إمكانية القوات املسـلحة يف 
رضب ما تبقـى من فلول عصابات داعش 

اإلرهابية.
وقال رسـول : إن ”العملية املشـرتكة التي 

انطلقـت يف مناطـق غرب بغـداد وجزيرة 
الكرمة ورشق بحرية الثرثار، تأتي بتوجيه 
مـن قبـل القائـد العـام للقوات املسـلحة 
لالسـتمرار بمالحقـة ما تبقى مـن فلول 
داعش وعدم اعطاء الفرصة باستغالل أي 

ثغرة موجودة بني الحدود الفاصلة“.
تعتـرب  االمنيـة  ”العمليـة  أن  وأضـاف، 
استطالعا بكافة املستويات الستهداف تلك 
العنارص اإلرهابية والتي تشـمل الرضبات 

الجوية والعمليات النوعية“.
وأشـار اىل أن ”هـذه العمليـات تؤرش قوة 
القطعات العسـكرية وإمكانيـات القوات 
املسـلحة يف رضب مـا تبقـى مـن فلـول 

عصابات داعش اإلرهابية“.
امـس  األمنـي،  اإلعـالم  خليـة  واعلنـت 
األربعاء، عن انطالق عملية أمنية مشرتكة 
واسـعة يف مناطـق غـرب بغـداد وجزيرة 
الكرمـة ورشق بحـرية الثرثـار، شـاركت 
فيهـا قيادات العمليات يف بغداد وسـامراء 
واالنبار مع تشـكيالت الحشـد الشعبي يف 
االنبار وسـامراء وبإسـناد طريان الجيش 
والقـوة الجوية، لتطهري هـذه املناطق من 
عصابات داعش االرهابية وضبط واحكام 

الحدود الفاصلة بني هذه القيادات.

ابوظبي/ متابعة الزوراء:
أعلـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم، نائب 
رئيـس دولـة اإلمـارات رئيـس مجلـس 
الوزراء حاكم دبي، امـس األربعاء، إجراء 
تعديـل وزاري مصغـر يف وزارة الخارجية 
اإلماراتيـة، فيمـا اكـد تويل شـخبوط بن 

نهيان وزيراً للشؤون الخارجية.
وقـال بـن راشـد، يف تغريدة عىل حسـابه 
الرسـمي يف تويـرت: إنه تم إجـراء ”تعديل 
اإلماراتيـة  الخارجيـة  يف  مصغـر  وزاري 
بحضـور أخـي الشـيخ محمد بـن زايد.. 
حيـث ينضـم إليها الشـيخ شـخبوط بن 
نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهني 
املـرر وزيـري دولة“.وتابـع: ”ويغادرها 
الدكتـور أنـور قرقاش للعمل كمستشـار 
دبلومايس لرئيـس الدولة، وزكي نسـيبة 

للعمل كمستشار ثقايف لرئيس الدولة“.

ويف تغريـدة ثانية، ذكر حاكـم دبي ”منح 
رئيـس الدولـة حفظه الله وسـام االتحاد 
للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم 
رواد العمـل السـيايس اإلماراتـي.. والذي 
اسـتطاع إحـداث تحوالت كبـرية يف عملنا 
السـيايس الخارجـي وعالقاتنـا الدوليـة 

واإلقليمية“.
وأضاف: ”سـيبقى الدكتور أنور يف خدمة 
الوطن عرب ملفات جديدة وسيظل الوطن 

مقدراً جهوده“.
كما تـم تكريم الدكتور زكي أنور نسـيبة 
بوسـام االتحاد املمنوح من رئيس الدولة 
”لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة 
يف خدمة دولة اإلمارات.. الرحلة مستمرة.. 
جميـع  تحتـاج  القادمـة  والخمسـون 
الطاقات.. والقادم سـيبقى دائماً أجمل يف 

بالدي اإلمارات“.

@Üb»ic@Üá•@Ú◊6ìæa@pbÓ‹‡»€a
pbƒœb´@t˝q@µi@ÚÓ‰fl˛a@ÚÓ‹‡»€a

@ÚÓuäb©a@ÊÎ˚ì‹€@�aãÌåÎ@ÊbÓË„@Âi@¬ÏjÉí
paäbfl�a@¿@äaåÎ@›Ìá»m@á»i

بغداد/ الزوراء:

اكـد رئيـس الجمهوريـة، برهـم 

رئيـس  لقائـه  خـالل  صالـح، 

االيرانيـة،  القضائيـة  السـلطة 

االربعاء،  امـس  ابراهيـم رئييس، 

ان دول املنطقـة أمام مسـؤولية 

كبـرية تتمثـل بتجـاوز األزمـات 

والتوترات.

رئيـس  ملكتـب  بيـان  وذكـر 

”الـزوراء“:  تلقتـه  الجمهوريـة 

برهـم  الجمهوريـة،  رئيـس  ان 

صالح، اسـتقبل يف قرص السـالم 

ببغداد، رئيس السـلطة القضائية 

اإليرانية، إبراهيـم رئييس، والوفد 

املرافـق له، وجرى، خـالل اللقاء، 

بحـث العالقات األخويـة الثنائية 

بني البلديـن الجاريـن، وأهمّيتها 

للشعبني الصديقني، وهي عالقات 

تجمعهـا  التاريـخ،  يف  راسـخة 

أوارص ووشـائج مهمـة وعميقة 

ترتكز عىل قيم وروابط اجتماعية 

ودينية وثقافية وجغرافية وثيقة 

وكل  البلديـن  تنفـع  مشـرتكة، 

املنطقة.

واضـاف البيـان: انه تـم التأكيد، 

تنميـة  رضورة  عـىل  اللقـاء،  يف 

العالقـات بني البلديـن يف مختلف 

يف  الخـربات  وتبـادل  املجـاالت، 

وتفعيـل  القطاعـات  مختلـف 

التفاهمـات واالتفاقـات املربمـة 

بني الجانبني، والتعاون والتنسيق 

القضائـي والقانوني،  املجالني  يف 

ودعـم كّل مـا مـن شـأنه خدمة 

املصالح املشرتكة للشعبني.

وأّكد صالـح، بحسـب البيان: أن 

دول املنطقة أمام مسؤولية كبرية 

تتمثل بتجاوز األزمات والتوترات، 

وحسـن الحوار لتسـوية املشاكل 

فيها. مشـرياً إىل رضورة تنسـيق 

الجهـود والعمـل من أجـل إيجاد 

حوارات مشـرتكة وبّناءة لتثبيت 

دعائم االسـتقرار اإلقليمي. الفتاً 

إىل أن اسـتقرار العراق وسـيادته 

ُتعـد مرتكـزاً ألمـن كل املنطقـة 

ومصالح شعوبها.

من جانبه، نقـل، إبراهيم رئييس، 

تحيـات قائـد الثـورة اإلسـالمية 

العراقية، ودعمه  للشعب والدولة 

يف  العراقيـة  الحكومـة  لجهـود 

مكافحة اإلرهـاب وتثبيت دعائم 

االسـتقرار وحماية سـيادة البلد 

مواجهـة  يف  مواطنيـه  وأمـن 

التحديات املختلفة.

بغداد/ الزوراء:

رفـض رئيس حكومـة إقليم كردسـتان، 

مرسور بارزاني، امس األربعاء، مطالبات 

تسليم كل العائدات النفطية وغري النفطية 

للحكومـة االتحاديـة، عادا هـذه املطالب 

بغـري الدسـتورية، فيمـا اكد وجـود عدة 

مقرتحات بشأن حصة االقليم يف املوازنة.

وقال بارزانـي يف مؤتمر صحفـي تابعته 

”الـزوراء“: إن ”مشـكلتنا مـع الحكومة 

االتحادية ليسـت فقط امليزانية، بل املادة 

140 والبيشمركة“.

وأضـاف: ”مطالبنـا أن تكـون امليزانيـة 

أن  الدسـتور“، مبينـاً  شـفافة وحسـب 

”هنـاك عدة مقرتحـات بخصوص حصة 

االقليـم، منهـا تصديـر 250 ألـف برميل 

وتسليم نصف العائدات األخرى“.

وأشـار إىل أن ”هناك من يطالب بإرسـال 

كل العائـدات النفطيـة وغـري النفطيـة، 

ولكن هذا غري دسـتوري وال نقبله“، الفتا 

اىل أن ”أجـواء االنتخابـات املقبلة كان لها 

تأثـري عـىل املحادثـات يف امليزانية وحصة 

االقليم“.

وتابع بارزاني: أن ”وارداتنا املالية ازدادت 

من خالل تنظيم الرضائب وجبايتها“.
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اسطنبول/متابعة الزوراء:
دعا زعيم حزب الشـعب الجمهـوري الرتكي 
املعـارض، كمـال كليشـدار أوغلـو، الرئيس 
رجـب طيب أردوغان إىل مناظـرة تلفزيونية، 
وخاطبـه قائـًال: ”جميـع وثائـق الدولة بني 
يديـك، تعـال.. ملـاذا ال تجرؤ؟ ألنـك خائف“، 
مضيفاً أن الشخص الذي يخاف من الحقيقة 

ال يستطيع أن يحكم الدولة.
وقال كليشـدار أوغلو خالل حديثه يف اجتماع 
كتلـة حزبـه: ”إننـا أمـل هـذه األمـة. هناك 
مشـكلة كبرية، هناك كسـاد اقتصادي كبري. 
الناس بائسـون، وهذه األمة ال تسـتحق هذه 

اإلدارة“.
كمـا وّجه كالمـه ألردوغان متسـائالً: ”ماذا 
فعلت من أجل الوطن واعرتضنا؟ هل أنشأت 
مصنعـاً وعارضنا ذلك؟ هل العمال الفالحون 
راضـون لكننا اعرتضنا؟ ليـس لديك يشء إال 
أن تنتقد حزب الشـعب الجمهـوري. ملاذا؟“. 
وتابـع: ”جمعت أمـوال الرضائـب، وفرضت 
قدراً من الفائدة عىل ما تريد، لكن ما املشكلة 

التي قمت بحلها يف هذا البلد؟“.
انتقاد للحكومة

وذكر زعيم املعارضة أن حزبه أرسل 25 نائباً 
إىل أوشاك، و26 نائباً إىل أفيون، وزاروا جميع 
املناطق واسـتمعوا إىل التجار، وزاروا شـارع 
عصمت باشا، وهو أكثر شوارع مدينة أوشاك 
ازدحامـاً. ولفـت إىل أن التجـار يف ورطة، وال 

يمكن لنواب حزب العدالة والتنمية وأردوغان 
الذهاب إىل هناك.

إىل ذلـك انتقد الحكومة قائـًال إنها تدعي أنها 
بنت الطريق الرسيـع واملطار، نافياً أن تكون 
هذه الحكومة هي من قامت بذلك، بل صنعها 
اآلخرون وهي أيدتها، وقد كلّفت أموال الدولة 
الكثـري. وأوضـح أن ”بلديات حزب الشـعب 
الجمهـوري تعمـل بشـكل جيد للغايـة فيما 
بينها. وحتى يناير 2021، قدمت مسـاعدات 
عينية إىل 7 ماليني و200 ألف مواطن. وقدمت 
مساعدات نقدية إىل مليون و250 ألف مواطن. 
وتم إرسـال الطعـام السـاخن إىل 30 مليون 
و500 ألف شخص خالل حظر التجوال“.كما 
أكد كليشـدار أوغلو أنه عندما يصل حزبه إىل 
السلطة سيتبع اسرتاتيجية ذات 4 ركائز لـ83 
مليون مواطن. وقال: ”بادئ ذي بدء، سـوف 
نضمن سـالمة األرواح واملمتلـكات للجميع. 
ثانيـاً، سـنبني ديمقراطية قويـة تقوم عىل 
فصل السلطات. سوف نضمن حرية اإلعالم، 
وهـذا يعني السـيطرة عىل السـلطة، باسـم 
مـن يقوم الشـعب! اآلن، الصحف التي تكتب 
عن الفسـاد محظـورة ومعاقبـة. إنها تأتي 
لتربير أكل حق الخدم.. لن ندخل السياسـة يف 
املحاكم أو املسـاجد أو الثكنات“.إىل ذلك شدد 
عىل أن ”السياسة ليست وسيلة إثراء. وعندما 
نصل إىل السلطة أول يشء سنفعله هو قانون 
األخـالق السياسـية“، متسـائالً: ”هل هناك 

فهم للسياسة مثل كيف ندير الزاوية؟“.
”تركيا املنتجة“

وتوّجه زعيـم املعارضة بكالمـه إىل أردوغان 
مبارشة وانتقد سياسته مع وزراء حكومته، 
قائالً: ”أعدك أننا سوف نغري ذلك.  هل تستجيب 
لألسـئلة؟ ال. أليسـت هـذه ديكتاتورية؟ هل 
سيكون وزيراً جاهالً بالسياسة والعالم! نحن 
نعد وزراء سـيخرجون من الجمعية الوطنية 
الكربى لرتكيا، سيأتون باالنتخابات! سنقدم 

القانون األخالقي السيايس“.
تحـت  الوطنيـة  ”اإلرادة  أن  إىل  أشـار  كمـا 
الوصاية، وجـاء النظام القانوني الذي فرض 

الوصاية يف وقت مدبري انقالب 12 سـبتمرب. 
سنقوم بإزالته. سوف نحصل عىل نصيبنا من 
الديمقراطية. علينـا أن نحقق الديمقراطية. 
هل يكفي إحـالل الديمقراطية؟ ليس كافياً. 
علينا أن نصنع تركيـا املنتجة. يجب أن ننتج 
يف كل مجـال. هل يكفي جلبنـا الديمقراطية 
يف امليـدان، املصنـع، األكاديميـة؟ ال. بـادئ 
ذي بـدء، تأمني الحياة واملمتلـكات، لكن هذا 
ال يكفـي. تحتاج تركيـا إىل اإلنتـاج. مفهوم 
”تركيا املنتجة“ هو األسـاس لحزب الشـعب 
الجمهـوري. اإلنتـاج يعنـي العـرق والعمـل 

والطعام“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
طالبت وزارة الصحة والبيئـة، امس االربعاء، 
الجهـات الصحيـة الرقابيـة بتشـديد الرقابة 
عـىل املطاعـم واملقاهي واملـوالت واملتنزهات، 
فيما اكدت ان الوضع الوبائي يف العراق أصبح 

مقلقا جدا.
بيـان صـادر عن الـوزارة تلقتـه «الـزوراء»، 
ذكـر: انه «إنطالقـا من مسـؤوليتها الوطنية 
والتزاما بمهامهـا و واجباتها بموجب قانون 
الصحة العامة النافذ، تشري مؤرشاتنا الوبائية 
الصـادرة عـن مراكـز الرصـد الوبائـي اىل أن 
الوضـع الوبائـي يف العراق أصبـح مقلقا جدا 
ونسـب االصابة والحـاالت املرضيـة الحرجة 
يف تصاعـد مـع اسـتمرار التهـاون يف تطبيق 
املواطنـني  قبـل  الوقائيـة مـن  االحتياطـات 

واملؤسسات الحكومية وغري الحكومية».
واضـاف البيـان أن «السـيطرة عـىل الوبـاء 
مسـؤوليتنا جميعـا والتخـص وزارة الصحة 
وحدهـا، واملواطن الكريم هـو نقطة االرتكاز 
الرئيسـية يف نجاح خطط السيطرة عىل الوباء 
وكذلك تتحمل مؤسسـات الدولة ومؤسسـات 
القطاع الخاص واملؤسسات الدينية ومنظمات 
املجتمع املدني ورؤسـاء العشائر وكل اطياف 

املجتمع املسؤولية يف أنجاح تلك الخطط».
وتابع: «لقد تكرر رصد فرقنا الصحية الرقابية 
ولالسـف الشـديد حالة الرتاخي واالسـتهانة 
باالجـراءات الوقائيـة والتعليمـات الصحيـة 
بشـكل مسـتمر وخاصة ضعف نسـب ارتداء 
الكمامات والتباعد البدني من قبل املواطنني يف 
معظم املرافق الحيوية ومؤسسات الدولة، بل 
نرى ان هناك إرصارا واضحا من قبل املواطنني 
يف التقليـل من أهميـة البيانات الصـادرة من 
وزارة الصحـة حول خطورة الوضـع الوبائي 
وإحتمالية ازدياد االصابات اىل مسـتويات قد 

تفقد مؤسسـاتنا الصحية السيطرة فيها عىل 
اسـتيعاب عدد املرىض و تعـرض حياة العديد 

من األحبة اىل الخطر».
وبحسـب البيان، اكدت الـوزارة عىل «رضورة 
تطبيـق االجـراءات الوقائيـة وخاصـة ارتداء 
الكمامـات وتدعـو اىل إعتبـاره واجبـا وطنيا 
واخالقيا، ألن املسـؤولية االخالقية والرشعية 
تقتيض الحفـاظ عىل النفس وحماية االخرين 
وعـدم تعريـض االخريـن للخطـر مـن خالل 
نقـل الفايروس والتسـبب بالعـدوى واملرض 
بـدون ظهور األعـراض عند الشـخص الناقل 

للعدوى».
واوضـح البيـان ان «ارتـداء الكمـام والتباعد 
البدني واملواظبة عىل غسل وتعقيم اليدين هي 
االجـراءات الوقائية املوثوقة علميـا والكفيلة 
بقطـع سلسـلة انتشـار العدوى بـني الناس 
وانحسار الوباء، وقد اثبتت الدراسات والدالئل 
العلميـة بـأن هـذه االجـراءات هـي الطريق 
االقرص النحسار الوباء وتقليل الوفيات وعودة 

الحياة االقتصادية لسـابق عهدها، وانها اكثر 
فعالية من األجراءات الصحية األخرى»، داعية 
املواطنني جميعا اىل أخذ االمر بجدية واهتمام 
كبـري و مسـؤولية اخالقيـة ووطنية بسـبب 
الخطـورة العاليـة للوضـع الوبائـي وألهمية 
تطبيـق االجـراءات الوقائيـة وخاصـة ارتداء 

الكمام والتباعد البدني».
واردف: «نؤكـد عـىل الـوزارات واملؤسسـات 
الحكوميـة وغـري الحكوميـة كافـة بتنفيـذ 
داخـل  صـارم  بشـكل  الوقائيـة  االجـراءات 
املؤسسـات وعدم السـماح مطلقا للموظفني 
واملراجعـني بالدخـول اىل مؤسسـاتها بـدون 

ارتداء الكمام».
وكشـف البيان عن ان «الـوزارة قدمت حزمة 
مـن االجـراءات املقرتحـة اىل اللجنـة العليـا 
للصحة والسالمة الوطنية ملناقشتها وأقرارها 
يف االجتماع القادم، وهذه الحزمة أولية وهناك 
مقرتحات أخرى تشـمل اجراءات أشد رصامة 
وحزم اذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور -ال 

سامح الله- يف حال استمرار التهاون من قبل 
املواطنـني واملؤسسـات باالجـراءات الوقائية 

وعدم الجدية والحزم يف تطبيقها».
وفقا للبيـان، طالبت الوزارة الجهات الصحية 
الرقابيـة بـ»تشـديد الرقابـة عـىل املطاعـم 
واملقاهـي واملـوالت واملتنزهـات وغريهـا من 
واتخـاذ  البرشيـة  التجمعـات  ذات  املرافـق 

االجراءات العقابية املناسبة بحق املخالفني».
ودعـا البيان الجهـات االمنيـة والقضائية اىل 
«مساندة الجهات الصحية لتمكينها من تأدية 
واجباتهـا ملتابعة تنفيـذ االجـراءات الوقائية 
«نهيـب  موضحـا:  املقرصيـن»،  ومحاسـبة 
بدواوين االوقاف الشيعية والسنية واملسيحية 
والديانـات األخرى لالهتمـام ومتابعة تطبيق 
االجراءات الوقائية بشكل تام يف املراقد املقدسة 
واملـزارات الرشيفـة واملسـاجد والحسـينيات 
والكنائـس واملعابد ومنـع الزائرين من دخول 
االماكـن الدينيـة كافة بـدون ارتـداء الكمام 

وتطبيق قواعد التباعد».
وأكمل البيان: «نكرر دعوتنا للقنوات االعالمية 
املدنـي ورجـال  املجتمـع  كافـة ومنظمـات 
الدين ورؤساء العشـائر يف تكثيف نشاطاتهم 
الصحيـة  االجـراءات  لتطبيـق  التوعويـة 

االحرتازية».
البيـان بالقـول ان «وزارة الصحـة  واختتـم 
والبيئـة تطمـنئ جميـع املواطنـني بجاهزية 
مؤسساتها الصحية للتعامل مع هذه الزيادة 
يف االصابـات، وذلـك بتوفـري كل االمكانيـات 
الالزمة مـن االدوية واملسـتلزمات الرضورية 
لعالج املرىض، ونؤكد أنطالق حمالت التحصني 
املواطنـني باللقاحـات ضـد كوفيـد ١٩ خالل 
األيـام القليلة القادمة للفئـات ذات الخطورة 
العاليـة تليها الفئات األقل خطـورة من أهلنا 

وأحبتنا املواطنني».

بغداد/ الزوراء:
والشـؤون  العمـل  وزيـر  كشـف 
االجتماعيـة، عـادل الركابـي، امـس 
األربعـاء، عـن وجـود مـا يقـرب من 
مليـون و٤٠٠ أرسة تتقـاىض رواتـب 
شـبكة الحمايـة االجتماعيـة، الفتـاً 
اىل زيـادة تخصيصات هيئـة الحماية 
االجتماعية ضمن موازنة ٢٠٢١ بنحو 
تريليوني دينـار لرتتفع بذلك من ٣ اىل 
٥ تريليونـات دينار، فضـًال عن زيادة 
تخصيصات ذوي االعاقة واالحتياجات 
الخاصة بنحو ضعفـي التخصيصات 

السابقة يف موازنة العام ٢٠١٩ .
وقـال الركابـي يف ترصيـح صحفي: 
ن  إن ”التخصيصات الجديدة سـُتَضمَّ
يف موازنة العام الحـايل، حيث نخطط 
لشـمول أعداد إضافية برواتب شبكة 
الحماية االجتماعية وفق قرار مجلس 

الوزراء، فضالً عن إمكانية رفع سقف 
مبلغ االعانـات للمسـتفيدين منها“، 
مبيناً أن ”إقـرار املوازنة داخل الربملان 
سـيمكننا من معرفة األعداد الجديدة 
التي مـن املمكن شـمولها باإلعانات، 
الراتـب  سـقف  رفـع  إىل  إضافـة 

للمستفيدين».
وأشـار إىل أن ”تقديرات الدراسة التي 
قدمتهـا هيئـة الحمايـة االجتماعية 
يف وزارة العمـل، ترجـح شـمول مـا 
يقـرب من ٦٠٠ ألـف ارسة“، موضحا 
أن ”الوزارة تسـعى لرفع سقف مبلغ 
اإلعانـات، باعتبـار أن سـقف االعانة 
الحـايل منخفـض، وال يغطـي حاجة 
االرسة العراقية، ونحاول إيجاد توازن 
بني الشـمول الجديد وتحسـني مبالغ 

اإلعانات التي تدفع حالياً.
وبشـأن القـروض، أفـاد الركابي بأن 

”صندوق االقراض يف الوزارة املخصص 
للمشـاريع الصغـرية املـدرة للدخـل، 
لم يمـول منذ عـام ٢٠١٢ بعـد أن تم 
تمويله بنحـو ٢٦٠ مليار دينار يف ذلك 
الوقت، وبقيت عملية تدوير القروض 
هي التـي تطلـق ويتم اسـرتدادها يف 
وقت الحق وفـق الضوابط التي نعمل 

عليها».
وأوضـح أن ”الصندوق لم يمول طيلة 
السنوات الثماني املاضية بأي مبالغ“، 
مبينـاً أن ”الـوزارة أطلقـت حتى اآلن 
٢٩ دفعة من تلك القروض، ويف شـهر 
آذار املقبل سـتطلق دفعـة جديدة من 
القـروض، إضافة اىل تفعيـل برنامج 
حاضنـات األعمال، والـذي يكون فيه 
مبلـغ القرض ٢٠ مليـون دينار يقدم 
إلنشـاء املشـاريع االبتكارية الريادية 
للشـباب تحمل أفـكاراً غـري تقليدية 
لتشـغيل العاطلـني، بـرشط أن يكون 

املرشوع قائما بالفعل».
املصابـني  شـمول  إمكانيـة  وعـن 
شـبكة  برواتـب  املزمنـة  باألمـراض 
الحمايـة، بـني الركابـي أنـه ”يمكن 
شـمول هـذه الفئة يف حـال دخولهم 
ضمـن مفهوم االعاقـة بهيئة االعاقة 
واالحتياجات الخاصة إذا كانت لديهم 
نسـبة عجز تحددهـا لجـان طبية“، 
مشـريا اىل ”وجود نحو ١٠٠ ألف أرسة 
من ذوي االعاقـة تتقاىض راتب معني 
متفرغ، فضالً عن شمول املعاق نفسه 
بإعانـات الحمايـة، كما أن التنسـيق 
لعـالج  الصحـة  مسـتمر مـع وزارة 

الحاالت املستعصية خارج البالد“. 
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، امس االربعاء، عودة ٥٧ مواطنا عراقيا من داخل 

تركيا اىل ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشـجيع العراقيني يف دول الجوار عىل 

العودة طوعيا.

وقـال مديـر عام دائرة شـٔوون الهجرة يف الـوزارة، طالب اصغر دوسـة، يف بيان 

ورد صحفـي: إنـه «بتوجيه مـن وزيرة الهجـرة واملهجرين ايفـان فائق جابرو، 

وبالتنسـيق مع السـفارة العراقية يف أنقـرة و وزارة النقـل العراقية، قام مكتب 

الوزارة يف الجمهورية الرتكية بإعادة ٥٧ مواطنا عراقيا اىل ارض الوطن».

وأضـاف دوسـة أنه»تمت إعادة املواطنني بـراً وعرب منفذ إبراهيـم الخليل التابع 

لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، بعد استكمال إجراءات دخولهم اىل البالد».

وأشار دوسة إىل أن «اغلب العائدين عادوا اىل مناطقهم االصلية بعد تحريرها من 

سيطرة تنظيم داعش االرهابي».

 بغداد/ الزوراء:

والبحـث  العـايل  التعليـم  أعلنـت وزارة 

العلمـي إدراج الطلبـة الثالثـة األوائل يف 

مرشوع قانـون املوازنة املالية االتحادية 

لعام ٢٠٢١ بأثر رجعي للتعيني عىل مالك 

الوزارة حسب قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٧.

وبحسب وثيقة للوزارة حصلت «الزوراء» 

عىل نسخة منه، فإنه «تم تطبيق القانون 

املذكور ودخوله حيز التنفيذ قانونياً بعد 

ورود التعليمات بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٧ «.

واكدت انها «سـبق ان طالبت الجامعات 

تزويدها بأسماء الخريجني الثالث االوائل 

عىل االقسام يف الكليات واملعاهد للدراسة 

الصباحية».

واضافـت التعليـم انه «تم تزويـد وزارة 

املالية بالدرجـات والعناويـن الوظيفية 

وان  االقسـام،  عـىل  االوائـل  للطلبـة 

االجراءات مع املالية ُمستمرة لحني اقرار 

قانـون املوازنة العامة االتحادية لسـنة 

.«٢٠٢١

 بغداد/ الزوراء:

املتمثلـة  االسـتخبارات  وكالـة  اعلنـت 

بمديرية اسـتخبارات الرشطة االتحادية 

يف وزارة الداخليـة، امـس االربعاء، إلقاء 

القبض عىل داعشيني اثنني بمخيم ليالن 

للنازحني بمحافظة كركوك.

وذكرت الوكالة يف بيـان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منـه: انـه «مـن خـالل التدقيق 

االمني ملخيمات النازحني، تمكنت مفارز 

وكالـة االسـتخبارات املتمثلـة بمديرية 

اسـتخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة 

الداخليـة من إلقاء القبض عىل ارهابيني 

اثنـني بمخيم ليـالن للنازحني بمحافظة 

كركـوك مطلوبني وفق احكام املادة (٤/

ارهـاب) النتمائهمـا لعصابـات داعش 

االرهابية».

واضـاف البيـان أن «االرهابيـني عملها 

القادسـية بمنصـب  بمايسـمى فرقـة 

آمـري رسايا،  فضالً عن عمل احدهما يف 

مايسـمى الرشطة الالاسالمية بقاطعي 

نينوى وكركوكر واالخر عمل بمايسـمى 

قاطع دجلـة وكركوك، ولديـه اثنان من 

شـقيقيه ضمـن صفـوف داعـش بمـا 

يسمى قاطع كركوك».

واشـارت الوكالـة اىل ان «االرهابيـني تم 

تدويـن اقوالهمـا باالعـرتاف وايداعهما 

التوقيف السـتكمال التحقيقات والتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهما».

بغداد/ الزوراء:

بحـث وزيـر التخطيـط، خالد بتـال النجم، امـس األربعاء، مـع ممثل البنـك الدويل 

ومؤسسـة التمويـل الدولية دعـم جهود الحكومـة العراقية بتأمـني اللقاحات ضد 

فريوس كورونا.

وذكـر بيان للـوزارة تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: أن «وزير التخطيـط، خالد بتال 

النجم، بحث مع كل من ممثل البنك الدويل رمزي نعمان، ومؤسسة التمويل الدولية، 

يف العراق، بالل صفري، آفاق التعاون املشـرتك بـني الجانبني يف عدد من املجاالت، من 

بينها دعم جهود الحكومة العراقية فيما يتعلق بتأمني اللقاحات ضد فريوس كورونا، 

وتمويل مجموعة من املشاريع يف إطار مذكرات التفاهم املوقعة بني الطرفني».

وأضاف أن «اللقاء حرضه مدير عام التعاون الدويل، يف وزارة التخطيط، وبحث آليات 

الرشاكـة، بـني القطاعني العام والخـاص، وطبيعة الدعم الذي يقدمـه البنك الدويل، 

ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمكني القطاع الخاص العراقي».
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن مصدر امنـي يف قيادة عمليـات محافظة 
االنبار، امس االربعاء، االسـتيالء عىل ٢٣ غالونا 
مفخخـا بعمليـة امنية اسـتباقية اسـتهدفت 
مناطق شمال غرب مدينة الرمادي .وقال املصدر 
يف ترصيـح صحفي: ان “ قـوة امنية من مفارز 
شعبة االستخبارات العسـكرية وبالتنسيق مع 
بقية القطعات العسـكرية رشعت بحملة امنية 
استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء 
الكرمـة رشقـي مدينـة الفلوجـة، تمكنت من 
خاللهـا من االسـتيالء عىل ٢٣ غالونـا مفخخا 
سـعة ٢٠ لرتا يحوي عىل كميات كبرية من مادة 
السـيفور شـديدة االنفجار ”.واضـاف املصدر، 
الـذي فضـل عـدم الكشـف عـن هويتـه: ان“ 
القوات االمنية واثناء عمليات التفتيش استولت 
ايضـا عـىل ٢٣ مسـطرة تفجري مـن مخلفات 
تنظيـم داعـش االجرامـي ابـان سـيطرته عىل 
مسـاحات واسـعة من مدن االنبار»، مبينا ان“ 
فرقـة معالجة املتفجرات ابطلـت مفعول املواد 
املتفجـرة املضبوطة دون وقـوع أي اصابات يف 
صفوف القوات املداهمة»، مؤكدا ان “ معلومات 
اسـتخباراتية مكنت القـوات االمنية من العثور 
عىل الغالونـات املفخخة ”.يشـار اىل ان القوات 
االمنيـة اطلقت، صبـاح امس االربعـاء، حملة 
امنية اسـتباقية لتعقب عنارص ارهابي داعش 

واماكن اختفاء اسلحتهم .

بغداد/ الزوراء:
نفت الهيئـة العامة لآلثـار والرتاث يف 
وزارة الثقافة، امس األربعاء، اتفاقها 
مع أّي جهة بشأن التنازل عن اسرتداد 
اآلثـار، فيمـا اشـارت اىل ان الـوزارة 
السـرتجاع  وإرصاٍر  بحـزٍم  ماضيـٌة 
القطـع اآلثارية املرسوقة.وقال قسـم 
االعالم بالهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسخة منه: إن «بعض مواقع التواصل 
يف الواليات املتحـدة األمريكية تداولت 
خرباً عن تسلم الحكومة العراقية مبلغ 
١٥ مليـون دوالر مـن متحـف الكتاب 
املقـدس يف أمريكا مقابـل التنازل عن 
الدعاوى املقامة ضد املتحف».واضاف 
ان «الجهـة املختصـة يف الهيأة العامة 
لآلثـار والـرتاث تؤكـد عدم وجـود أي 

اتفـاق أو تنسـيق أو توقيـع ألّي نوٍع 
مـن أنواع االتفاقات مـع هذه الجهة، 
أو غريهـا»، مشـريا اىل ان «الحكومـة 
العراقية لم تتسـلم أي مبلغ، أو منحٍة 

من أّي جهٍة بخصوص تلك القضية».
وتابـع ان «وزارة الثقافة والسـياحة 
وإرصاٍر  بحـزٍم  ماضيـٌة  واآلثـار 
السـرتجاع القطع اآلثاريـة املرسوقة، 

وتبـذل أقىص الجهـود بالتعـاون مع 
هـذا  يف  الدوليـة  واملنظمـات  الـدول 
االتجـاه»، الفتـا اىل «اننـا نراهن عىل 
وعـي املثقفـني واإلعالميـني يف تفهم 
هـذه املسـألة، وأن تكـون أقالمهـم 
الرشيفة عونـًا لنا يف مهماتنا الوطنية 
لعـودة العـراق إىل مكانتـه الحضارية 

التي تليق به».

بغداد/ الزوراء:
اكـد عضـو لجنـة االمـن والدفـاع 
الركابي،  النائـب كاطـع  النيابيـة، 
امس االربعاء، ان الحشـد الشـعبي 
احـد اهـم عوامـل اسـتقرار املـدن 
الركابـي  البالد.وقـال  يف  املحـررة 

يف ترصيـح صحفـي: ان“ الحشـد 
الشـعبي قوة حكومية فعالة توازي 
الجيش يف وضعها من ناحية الرتتيب 
واالوامـر».  والواجبـات  والتنظيـم 
مؤكدا «ان الحشـد احـد اهم عوامل 
اسـتقرار املـدن املحـررة يف البالد».

واضاف الركابي انه“ من غري املمكن 
انسـحاب الحشـد الشـعبي من اي 
منطقة، وال اعلم اذا كانت هناك نية 
خاصة يف املناطق الغري مسـتقرة». 
الفتـا اىل «ان اي انسـحاب سـيمثل 
ويفسـح  صحيحـة  غـري  خطـوة 

املجال امام اطراف التريد االستقرار 
واالمان يف املناطق املحررة».وتنترش 
ألوية الحشد الشعبي يف املحافظات 
واملـدن املحررة وهي تقوم بواجبات 
كبـرية يف تحقيـق االسـتقرار ودرء 

مخاطر االرهاب.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفسـاد املركزية 
يف رئاسة محكمة اسـتئناف بغداد الكرخ االتحادية 
حكمـا عىل كل من مدير املـرصف الزراعي العراقي، 
ومدير املرصف الزراعـي يف تكريت واربعة موظفني 
اخرين، بالسـجن ست سنوات بحق كل واحد منهما 
عن جريمـة تقاضيهم مبالغ مالية مقابل تمشـية 
معامـالت قروض للمواطنني.وذكـر املركز اإلعالمي 

ملجلـس القضاء االعىل يف بيان تلقتـه «الزوراء»: أنه 
”بناًء عىل تحقيقات لجنة مكافحة الفساد والجرائم 
املهمـة، نظرت محكمـة جنايات مكافحة الفسـاد 
املركزيـة دعـوى ملديـر املـرصف الزراعـي العراقي 
وقضت عليه بالسـجن ملدة ست سنوات عن جريمة 
تقاضيه (رشـوة) نظري تمشـية معامـالت قروض 
للمواطنني».وأضـاف أن ”حكما ثانيا بالسـجن ملدة 
سـت سـنوات صدر بحق مدير املـرصف الزراعي يف 

تكريت عن جريمة تعاطيهم مبالغ مالية كرشوة».
وأشـار إىل أن ”املحكمـة نفسـها نظـرت دعـاوى 
ألربعة موظفني يعملـون يف املركز الزراعي العراقي 
وأصدرت حكما بحق كل واحد منهما بالسجن ست 
سـنوات عن جريمة اخذ مبالغ مالية مقابل تمشية 
معامالت قروض للمواطنـني، الفتا إىل أن “ االحكام 
بحق املدانني صدرت وفقا ألحكام القرار ١٦٠/ ثانيا 

/ ١ لسنة ١٩٨٣.

@b„Ï€bÀ@23@Û‹«@ı˝Óné¸a
ÚuÏ‹–€a@Ô”ãí@bÉÉ–fl

äbq�a@ÜaÜ6éa@Â«@fiåb‰n€a@Êdìi@ÚËu@c@…fl@bË”b–ma@Ô–‰m@Úœb‘r€a

@Òäã0a@Êáæa@äaã‘néa@›flaÏ«@·Ác@áì®a@ZÚÓibÓ‰€a@Âfl˛a

ÂÌãÇe@µ–√ÏflÎ@oÌãÿmÎ@Ô”aã»€a@Ô«aäç€a@“ãóæa@ãÌáæ@Âvè€a
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ورد سـهوا يف الجـدول امللحق باإلعـالن الخاص 
باملناقصـة رقـم (٧) لسـنة ٢٠٢١، املنشـور يف 
 جريدة الزوراء الصادرة بالعدد ( ٧٤٢٤   ) بتاريخ

 ٩ /٢  / ٢٠٢١  ، بشأن تجهيز سيارات حقلية ذات 
منشأ ياباني، حيث وردت عبارة (مديرية بلديات 
بغـداد) والصحيـح هو ان تجهيز السـيارات هو 
لصالح دوائر املهندس املقيم ملشـاريع محافظة 

بغداد.
اقتىض التنويه..

ÜaáÃi@Úƒœb´
ÈÌÏ‰m
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بغداد/ الزوراء: 
كشف مستشار محافظ االنبار للطاقة، 
عزيز طرموز، عن إعـادة افتتاح معمل 
سـمنت الفلوجة األسود خالل االسبوع 
املقبـل والـذي تمـت إحالتـه عـىل أكرب 
رشكـة اسـتثمارية، مـا يضمـن إعادة 
ما يقـارب 150 موظفـاً للعمل وتعيني 
مـا يقـارب 250 آخرين يف هـذا املعمل، 
ما يعني تشـغيل ما يقـارب 400 عامل 

وموظف.
وقـال طرمـوز يف حديـث صحفـي: إن 
”هـذا املعمل ينتج يوميـاً ما بني 1500 

اىل 2000 طن من مادة السمنت املقاوم 
والـذي سـيغطي حاجـة املحافظة من 
دون اللجـوء اىل االسـترياد“، مؤكـداً أن 
”هذا املعمل ستتم إعادته اىل الحياة بعد 

أن تم تركه منذ عام 1986“.
أن ”محطـة كهربـاء عـكاز  وأضـاف 
سـتنجز خالل الفرتة القادمة، وسـيتم 
افتتاحها مطلع أيار املقبل بواقع تشغيل 
125 ميغاواط، وأن هذه املحطة تحتوي 
عىل وحدتـني بواقع 250 ميغاواط، وأن 
تشـغيل وحدة واحدة تساعد عىل توفري 

الكهرباء يف القائم والرمانة“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنك املركـزي العراقي، امس االربعـاء، عن بيعه أكثر مـن 16 مليون دوالر، 
وبمشـاركة 7 مصارف.وبلغت مبيعات البنك، يوم امس، 16 مليونا واكثر من 090 

الف دوالر غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينار لكل دوالر.
وكانـت مبيعات البنـك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمادات، 
والتي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ 1460 دينار لكل دوالر واحد، قد بلغت 

اكثر من 16 مليون دوالر، وهي نفسها اجمايل املبيعات الكلية.
فيمـا لم تتقدم أي من املصـارف الـبالغة 7 مصارف املشـاركة يف مزاد العملة بأي 

عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء: 

كشف مدير منفذ عرعر الحدودي العراقي مع 

السـعودية، حبيب كاظم العيل، امس األربعاء، 

عن قـرب افتتاح خطوط تجاريـة جديدة بني 

العراق والسعودية.

وقال العـيل ”إن أبرز هذه الخطـوط يتمثل يف 

قطاع السيارات والحديد واألجهزة الكهربائية، 

إىل جانـب فتـح خطـوط تبـادل تجـاري مع 

اإلمارات العربية املتحدة من خالل املعرب نفسه 

عرب االرايض السـعودية، باإلضافة إىل التعاقد 

مـع رشكات خليجيـة أخـرى، مما سيسـهم 

بتعزيز واردات املنفذ“.

وأشـار العيل يف حديث صحفي إىل أن ”واردات 

املنفذ منذ إفتتاحه ولغاية اآلن، تسجل تحسنا 

لكـن هنـاك بعـض املغرضني يقومـون بنرش 

الشائعات إلعاقة عمل املنفذ“.

وأوضـح أن ”بعض التجـار يف املنافذ األخرى، 

وخصوصـا التجـار الذيـن يقومـوا بإدخـال 

الحـدودي،  طريبيـل  منفـذ  مـن  البضائـع، 

يقومون بنرش الشـائعات بني باقـي التجار، 

والتـي تفيد بمنع عدد من الـرشكات الدخول 

عرب املنفذ“.

وأضـاف العيل ”اتصـل بي احد التجـار، وقال 

يل انه قام بإرجاع 50 شـاحنة معبأة ببضائع 

غذائيـة، بعد سـماعه شـائعات بـأن الطريق 

غـري مؤمن، وهـذا أيضا سـبب بإعاقة حركة 

املنفذ“.

وأكـد أن ”الطـرق املؤديـة إىل املنفـذ مؤمنـة 

بالكامـل، كون قائـد عمليـات االنبار يرشف 

بنفسه عىل تأمني املنطقة بالكامل“.

وأردف بالقـول ”تـم توجيهنا مـن قبل قيادة 

العمليـات املشـرتكة وعمليات االنبـار، بمنع 

تدخل أي جهة كانت بشؤون املنفذ، باإلضافة 

إىل منع حتى دخول الوفود الحكومية الرسمية، 

إال بعـد موافقة العمليات املشـرتكة، وهذا ما 

اسهم بتعزيز الوضع األمني يف املنطقة“.

¬bjí@ãËí@kmaÎä@¿@7Çdm@¸@Êc@pá◊c @ÚuÏ‹–€a@o‰8@›‡»fl@Åbnnœa@ÒÜb«g
›j‘æa@ Ïjé˛a@ÜÏé˛a

@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@16@…ÓjÌ@ç◊ãæa
Ú‹‡»€a@Üaçfl

@÷aã»€a@µi@ÒáÌáu@ÚÌäb§@¬Ï�Ç@Åbnnœa@lã”
ã«ã«@â–‰fl@5«@ÚÌÜÏ»è€aÎ

@ÚÓˆbiãËÿ€a@ÒçËu˛aÎ@áÌá®aÎ@paäbÓè€a@ b�‘i@›r‡nm

بغداد/ الزوراء: 
 أكد عضو اللجنة املالية النيابية، النائب 
شـريوان مـريزا، انـه ال يمكـن تضمني 
مرشوع قانون املوازنة املالية االتحادية 
اقليـم  موظفـي  رواتـب   2021 لعـام 

كردستان بمعزل عن ملف النفط.
وقال مريزا يف ترصيـح صحفي: انه ”ال 
يمكـن اضافة فقـرة يف قانـون املوازنة 
تضمـن رواتـب موظفـي كوردسـتان 
بمعزل عن ملف النفـط كما كان الحال 
ان  موضحـا   “،2019 عـام  موازنـة  يف 
”هذا املوازنة يتم اقرارها قبل أشهر من 
اجـراء االنتخابات املبكرة وهو ما يجعل 
هـذه املوازنة انتخابية، حسـب تعبريه، 
واالطراف السياسـية تسـعى بشكل او 

آخر اىل تحقق مكاسب لنفسها“.
قانـون  تمريـر  ”رضورة  عـىل  وشـدد 
املوازنة االتحادية للعام الجاري بالتوافق 

بني الكتل السياسية“. 
وبني مريزا ان ”قانون املوازنة االتحادية 
يجب ان يمـرر بالتوافق ويضمن حصة 
اقليم كردسـتان،“ مشـدداً عىل اننا ”ال 
نرغـب يف ان تمـرر املوازنـة باالغلبيـة 

ودون توافق الكتل السياسية“. 
يشار اىل ان اللجنة املالية النيابية ترجح 

عرض مرشوع قانون املوازنة للتصويت 
يف مجلس النواب األسبوع املقبل.

وقامـت اللجنـة بخفض حجـم املوازنة 
مـن 164 ترليون دينـار إىل نحو 127.5 
ترليون دينار، ورفعت السعر التخميني 
دوالراً   45 إىل   42 مـن  النفـط  لربميـل 

للربميل. 

وكانـت حصـة إقليـم كردسـتان مـن 
املوازنة تقـدر أول األمر بأكثر من 13.9 
ترليـون دينار، ومع أنها حددت بنسـبة 
%12.67 لكـن حجـم هـذه الحصة لم 

يحدد بمبلغ معني حتى اآلن. 
يف  الشـيعية  الكتـل  أكثريـة  وتطالـب 
مجلس النـواب بقيام إقليم كردسـتان 

بتسـليم كامل امللف النفطـي والحقول 
النفطيـة فيـه لقاء رصف املسـتحقات 

املالية لكردستان.
من جهة اخرى، اكـدت اللجنة املالية يف 
مجلس النواب ان رواتب املوظفني لشهر 
شـباط الحـايل سـترصف يف موعدهـا 

وبدون أي تأخري

وقال عضـو اللجنـة، جمـال كوجر، يف 
ترصيـح صحفـي: ان ”املاليـة النيابية 
تـرى ان تكـون هنـاك جلسـة تسـبق 
جلسـة التصويت عىل املوازنة مع الكتل 
النيابيـة  الكتـل  ورؤسـاء  السياسـية 
للتوافـق عىل املوازنة لتسـهيل تمريرها 
بـكل سالسـة يف مجلـس النـواب بعيدا 
عـن املزايـدات االنتخابيـة واملناكفـات 

الحزبية“.
وتوقـع اقـرار مـرشوع القانـون بداية 
االسبوع املقبل، بينما لفت اىل ان ”رواتب 
شهر شباط سـيتم إطالقها يف موعدها 
املحدد حالها حـال رواتب كانون الثاني 

املايض“.
بدوره، ذكر مقرر اللجنة، احمد الصفار، 
يف ترصيـح صحفي: ان ”اللجنة وضعت 
مـادة تتعلـق بمشـاريع محـددة لكـي 
تستمر ويتم تعويض جزء من الخسارة 
التي يتعرض لهـا املقاولون وليس الكل 
كمـا سـتتحمل الحكومة جـزءا اخر“، 
موضحـا ان ”اصحـاب هذه املشـاريع 
التي وصلت اىل نسـب انجـاز عالية، لن 
يربحـوا شـيئا، ولكن حاولنـا من خالل 
هـذه املـادة املحافظة عىل اسـتمرارهم 

بعملية التنمية واالستثمار“.

@¡–‰€a@—‹fl@Â«@fiç»∑@·Ó‹”�a@kmaÎä@Ú„åaÏæa@µ‡õm@Âÿ∫@¸@ZÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
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جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                العدد:٢٠١/ت/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة  النارصية               التاريخ:٢٠٢١/٢/٤

اعالن 
اىل املدعى عليه فاضل عبد العباس حسني

بناء عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم 
مـن قبل املدعى (عماد حميد عجيل) وبخصوص(اعادة 
الحـال اىل ما كان عليـه قبل التعاقد واملتعلق بالسـيارة 
املرقمة ٨٨٤٣٦ أ برصة نوع تويوتا كراون موديل ١٩٩٧ 
بمبلغ قدره (٩٤ ورقة فئـة مائة دوالر امريكي) اي ما 
يعادل احـدى عرش مليون وسـبعمائة وخمسـون الف 
دينـار عراقـي وملجهولية محـل اقامتكم قـرر تبليغكم 
اعالنا بواسـطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة 
املوافق ٢٠٢١/٢/٢١ ويف حالة عدم حضورك او ارسـال 
من ينـوب عنك قانونا سـتجري املرافعـة بحقك غيابيا 

وفق االصول.
القايض
عادل خلف جاسم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل             العدد:١٥٧٢/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية        التاريخ:٢٠٢١/٢/١٠

اىل/املدعى عليه/حسني صالح سمري 
م/تبليغ

بتاريـخ ٢٠٢١/٢/١٠ وبعـدد اضبـارة (١٥٨٤/
حكمـا  املحكمـة  هـذه  اصـدرت  ش/٢٠٢٠) 
غيابيـا اقتـىض(اىل محكمـة االحوال الشـخصية 
يف النارصيـة) وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك 
يف الوقـت الحارض حسـب رشح املبلـغ القضائي 
(نصري حمد زغري) عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني 
محليتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله وبإمكانك 
االعرتاض خالل مـدة عرشة ايام مـن اليوم التايل 

لتاريخ نرش االعالن.
القايض 
حسني شبيب عايد

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                   العدد ٥٧٥/ب/٢٠٢٠
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية التاريخ:٢٠٢١/٢/١٠

محكمة بداءة  النارصية                         
                                                  اعالن

ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار 
تسلسل ١٦٢٢٤/١١٠ جزيرة وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
التـايل للنرش واذا صادف يـوم الثالثون عطلة رسـمية ففي اليوم 
الـذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عرش ظهـراً يف قاعة محكمة 
البداءة فعىل الراغبني بالـرشاء الحضور يف املكان والزمان املعينني 
مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة ١٠٪ بصك مصدق 
مع رسم تسـجيل العقار بنسبة ٣٪ وال نقبل املبالغ النقدية ان لم 

يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم

االوصاف:-
١. العقـار يقع يف النارصية /شـارع عرشين عىل شـارع رئيـيس وهو عبارة 
عن ثالث محالت احداهما ذو بابني مسـتغلة لبيع املواد االنشائية واالشتايكر 
مبنـي من الطابوق ومسـقف بالشـيلمان ومجهـز باملاء والكهربـاء ودرجة 

العمران متوسطة.
٢. مساحة العقار ١٠٥ م٢.

٣. القيمة املقدرة للعقار مائتان وخمسة وثالثون مليون دينار فقط.
٤. العقار مشـغول من قبل املدعي .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل                العدد:٧٥٥/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النارصية        التاريخ:٢٠٢١/٢/٩

اىل املدعى عليه /١- احمد نجم عباس

                     ٢- عيل نجم عباس 

م/ تبليغ 

اقـام املدعـي (نجـم عبـاس جـرب) الدعـوى الرشعية 

املرقمـة اعـاله والتـي يطلب فيهـا دعوى قطـع نفقة 

وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح القائم 

بالتبليغ لذا تقرر تبليغـك بصحيفتني محليتني يوميتني 

بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 

٢٠٢١/٢/٢٨ السـاعة التاسـعة صباحـاً وعنـد عـدم 

حضورك او ارسـال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا و وفقا للقانون.

القايض 

مرتىض سليم خصاف

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 



الرياضي

www.alzawraapaper.com

الرياضي

www.alzawraapaper.com

6
No: 7426   Thu   11     Feb    2021العدد:   7426    الخميس     11    شباط     2021

@Èiäáfl@Ú€b‘néa@›j‘Ì@›Óiäc
ÊaÜaä@ÔmaÎãÿ€a

بغداد/ متابعة الزوراء
وافقت إدارة أربيل عىل اسـتقالة املدرب الكرواتي رادان، التي قدمها عىل خلفية تراجع نتائج الفريق 
يف الجـوالت األخرية من الدوري.وقال مصدر مقرب من إدارة النادي إن اإلدارة تناقش تسـمية مدرب 
بديـل خالل اليومني املقبلني، لقيادة الفريق خلفـا للكرواتي.وبني أن اإلدارة تفاوض مدربني محليني، 
أحدهما من الشـباب وترك بصمة جيدة، وآخر من عنارص الخربة. الفتا أن اإلدارة سـتفصح عن اسم 
املدرب حال تم االتفاق بشـكل نهائي واالتفاق عىل تفاصيل العقد.وأشـار إىل أن تراجع نتائج الفريق 
يحتم عىل إدارة النادي حسـم هوية املدرب بأرسع وقت ممكن.يشـار إىل أن أربيل تراجع إىل املركز ١٥ 

برصيد ١٩ نقطة بعد خسارته أمام الصناعات الكهربائية يف الجولة ١٨.

ãºcÎ@ã–ñc

äÎá€bi@ıbiãËÿ€a@‚çËÌ@¡–‰€aÎ@¬b‘„@t˝ri@Òãój€a@Âfl@ÜÏ»Ì@Ú†ãì€a

Ú«äbóæa@ÚöbÌä@ÑÌäbm@›Çám@Ô‹«@‚bÓÁ@Ú‡ÿ®a

b„bœÏœ@Ô„ÏÓ€a7è€a@“60bi@ÈœÏ–ñ@åç»Ì@pb«b‰ó€a

بغداد/ متابعة الزوراء
يعـود نجم السـلة اللبنانية، عـيل منصـور، إىل العاصمـة اللبنانية 

بريوت، بعد انتهاء عقده مع فريق نفط الشمال.
وكان عـيل منصـور قـد أعري من الريـايض ملدة شـهرين، وذلك قبل 
انطـالق بطولـة السـلة العراقيـة، حيث أكـد الالعـب يف ترصيحات 

سابقة، رغبته يف العودة للريايض.
وأكـدت مصادر أن الالعب سـيلتحق بتمارين منتخـب لبنان، حيث 

يستعد ملواجهات النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021.
ونوهت تقارير صحفية بأن نفط الشـمال تعاقد مع الالعب األردني 

سامي بزيع، ليكون بديًال لعيل منصور.

@·≠@…fl@Íá”b»m@ÔË‰Ì@fib‡ì€a@¡–„
äÏó‰fl@Ô‹«@ÚÓ„b‰j‹€a@Ú‹è€a

@fiÜb»n€a@’znéa@Öãÿ€a@Z@›ìÓ‰í@Ôöaä
ıaäÎç€a@·‹√@·ÿ®aÎ

بغداد/ متابعة الزوراء
عدسة/ منتظر الجابري

وقاد وليـد كريم فريقه النفـط للفوز عىل 
الكهربـاء، بهـدف دون رد، يف املباراة التي 

أقيمت عىل ملعب التاجي، امس األربعاء،.
وأحـرز هدف املبـاراة الوحيـد، وليد كريم 
يف الدقيقة 26، وحافـظ النفط عليه حتى 

النهاية، ليحصد 3 نقاط ثمينة.
ورفع النفط رصيده بذلـك إىل النقطة 27، 
يف املركز السابع، بينما تجمد الكهرباء عند 

النقطة 20، يف املركز الحادي عرش.
وكان فريق نفط ميسان قد واصل نتائجه 

الطيبة وحقق فوزا جديدا عىل ضيفه أمانة 
بغداد بهدف دون رد، يف املباراة التي أقيمت 

عىل ملعب ميسان األوملبي.
نفط ميسان ضغط يف بداية املباراة وسجل 
هدفـا مبكرا عـرب الالعب حسـني مطر يف 

الدقيقة التاسعة من املباراة.
وحافظ نفط ميسان عىل هذا الهدف حتى 
نهاية املباراة، متحديا كافة الهجمات التي 

شنها الضيوف، ليخطف 3 نقاط مهمة.
ورفع نفط ميسـان رصيده إىل النقطة 27 
يف املركز السـابع، فيما تجمد رصيد أمانة 

بغداد عند النقطة 21 يف املركز العارش.

بغداد/ متابعة الزوراء
 دخلت شابة عراقية يافعة تاريخ املصارعة 

يف البـالد بعدما اختريت من قبل اتحاد اللعبة 
كحكمـة يف بطولة الفتيـان املقامة يف بغداد 

لتحكيم نزاالت بطولة االحداث الندية العراق 
باملصارعة الحرة والرومانية.

وأعربـت هيام عـيل جازع، التـي تنحدر من 
محافظة الديوانية، عن سـعادتها لتكليفها 
من قبل االتحـاد املركـزي للمصارعة ملهمة 

التحكيم يف بطولة خاصة بالذكور.
وقالـت هيـام، البالغة مـن العمـر 21 عاماً 
فقط: انها سـبق ان دخلـت دورة تحكيمية 
بإرشاف ابرز حكام العالم واجتازتها بنجاح، 
واليوم تقوم بدورهـا يف التحكيم دون حرج 

وال تردد.
املركـزي  لالتحـاد  شـكرها  عـن  وأعربـت 
العراقـي للمصارعة ملنحهـا فرصة التحكيم 
يف بطولة االحـداث الجارية حاليـا يف بغداد، 

مشـرية اىل امتنانها لحـكام العراق البارزين 
بعد االشـادات عىل ما قدمتـه من اداء خالل 
التحكيـم واتخاذ قـرارات صائبة دون وجود 

أخطاء.
واوضحت هيام: ان هدفها ان تصبح حكمة 
دوليـة مسـتقبال أسـوة بزمالئهـا الحـكام 
العراقيني الكبار. مبينة أن الحكام العراقيني 
الدوليـني يعدون قدوة لهـا وتتمنى الوصول 

إىل إىل مستوياتهم يوماً ما.
وختمـت حديثهـا: أنهـا سـتواصل عملهـا 
كحكمة حتـى تصبح من الحـكام البارزين 

محلياً ودولياً.
مـن جانبه، أكـد الحكم الدويل هادي حسـن 
اسـماعيل: ان الحكمـة هيام عـيل تعد اول 

حكمـة عراقيـة تدير نزاالت بطولـة للذكور 
وذلـك للمرة األوىل يف تاريـخ اتحاد املصارعة 

منذ تأسيسه عام 1950.
وأضاف اسـماعيل: أنها اجادت بشكل كبري 
يف ادارة النـزاالت واتخاذ القرارات، معربا عن 
أمله بـأن يكون أمامها مسـتقبل ”كبري“ يف 

مجال تحكيم املصارعة.
وأردف بالقـول ”إننا كحـكام نامل ان تدخل 
النساء يف مجال تحكيم املصارعة السيما ان 
االتحاد يقيم بطوالت للنسـاء ايضا“، مؤكدا 
ان ”دخول املـرأة مجال التحكيم جانب مهم 
لتطويـر مسـتوى حـكام العنرص النسـوي 
وفسـح املجـال لهن ألخـذ الفرصة بشـكل 

اوسع“.

=æÎ˛a@›‡»€a@ÒäaÜ�@ÚÓq˝q@Ú‰ß@Ô�‡èm@ÚÓ‰†Ï€a@ÚÓjæÎ˛a@Ú‰v‹€@Úflb»€a@ÚÓ»‡ßa
Ôˆb‰rnég@ b‡nua@¿

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية

عقـدت الجمعية العامة للجنـة األوملبية 

الوطنيـة العراقية صباح امـس االربعاء 

إجتماعا ًإسـتثنائياً التحاداتهـا األوملبية 

الوطنيـة، االعضـاء األسـاس للجمعيـة 

العامة.

وأدار االجتمـاع رعـد حمـودي، رئيـس 

اللجنـة األوملبيـة املنتهيـة واليتـه، فيما 

حرضه عرب االنرتنيت حيدر فرمان ممثالً 

عـن اللجنـة األوملبيـة الدوليـة واملجلس 

األوملبي اآلسيوي.

وقال مديـر املكتـب االعالمـي يف اللجنة 

األوملبية حسـني عيل حسني: ان االجتماع 

كـرّس لتنفيذ مـا ورد يف رسـالة اللجنة 

األوملبيـة الدولية املرسـلة يف الثالث عرش 

من شـهر كانـون الثاني املـايض بصدد 

إصـالح املشـهد األوملبي العراقـي. مبيناً 

اتخـذت  االمـس  إجتمـاع  مقـررات  ان 

بالتصويت العلني املبـارش، حيث حازت 

جميعهـا عىل موافقة نحو ثلثي األعضاء 

الحارضين.

العامـة سـّمت  الجمعيـة  ان  وأضـاف: 

لجنـة ثالثية تدير العمـل األوملبي وتهيئ 

لالنتخابـات املقبلـة عـىل وفـق وصايـا 

األوملبيـة  اللجنـة  إتفـاق مسـقط بـني 

الدولية والعراقيـة ممثلة برعد حمودي، 

الشـباب  بوزيـر  ممثلـة  والحكومـة 

درجـال،  عدنـان  العراقـي  والرياضـة 

باالضافـة لرسـالتي األوملبيـة الدولية يف 

الثالث عرش من الشـهر املـايض والثامن 

من الشهر الجاري.

و أوضح حسـني: ان االجتماع إسـتغرق 

حـوارات مسـتفيضة أفضـت لتسـمية 

اللجنة الثالثيـة مؤلفة من الدكتور أكرم 

نعيـم عطـوان الحميـداوي مديـر عـام 

دائرة التنسـيق واملتابعة بوزارة الشباب، 

والدكتور قاسـم محمـد الخاقاني عميد 

كليـة الرتبيـة البدنيـة وعلـوم الرياضة 

قـادر  آزاد  والدكتـور  بغـداد،  بحامعـة 

التدريـيس يف كلية الرتبيـة البدنية وعلوم 

الرياضة بجامعة صالح الدين.

وبـني أيضـا: ان املقـررات تضمنت أيضا 

تسـمية هيثم عبدالحميد الشمري عضو 

إرتبـاط بـني اللجنـة الثالثيـة واألوملبية 

اآلسـيوي  األوملبـي  واملجلـس  الدوليـة 

باالضافة ملهمة اجراء االتصاالت بينهما.

ولفـت اىل: ان مقـررات االجتماع حددت 

بـاألداء  الثالثيـة  اللجنـة  صالحيـات 

التشـغييل واالعـداد لالنتخابات من دون 

إسـتغراقها يف صالحيات رئيـس اللجنة 

األوملبية او املكتب التنفيذي.

وختـم مديـر املكتب االعالمـي ترصيحه 

قائال: ان املجتمعني حددوا مدة خمسـني 

يومـاً تنتهـي يف االول من نيسـان املقبل 

موعـداً النتهاء أعمال اللجنة الثالثية بعد 

التوصـل النبثاق مكتـب تنفيذي منتخب 

أو العـودة اىل رسـالتي اللجنـة األوملبيـة 

الدولية يف 20/11/2020 و 8/2/2021 

يف حـال لم تتـم اللجنة الثالثيـة أعمالها 

املوكلة إليها.

تجـدر االشـارة اىل ان االجتمـاع  حرضه 

خمسـة وعرشون ممثالً عـن االتحادات 

ونالـت  العراقيـة،  الوطنيـة  األوملبيـة 

املقـررات 16 صوتـاً يف إقـل التصويتات 

عىل أسـماء اللجنـة الثالثيـة واملقررات 

الختامية لالجتماع.

جديـر بالذكر أيضـاً ان اللجنـة الثالثية 

سـتبارش أعمالهـا الرسـمية االسـبوع 

املقبل بعد إشعار اللجنة األوملبية الدولية 

بمقررات إجتماع االمس.

بغداد/ متابعة الزوراء
أشاد مدرب الزوراء رايض شنيشل بالكرخ 
الـذي خطـف نقطـة التعادل مـن فريقه، 

واصفا إياه بالشبابي واملنظم والطموح.
وقال شنيشل: املباراة كانت صعبة، الكرخ 
بـه شـباب ولديه طمـوح وقدم مسـتوى 
جيـدا ولـم يكن منافسـا سـهال، كل يشء 
متوقـع بالـدوري وعلينـا احـرتام جميع 
الفـرق املنافسـة، حيـث ال توجـد فوارق 
كبرية بني الجميـع وبالتايل علينا التحضري 

بهمـة عالية“.وبـني: ”ال أود الحديـث عن 
التحكيميـة ألن األخطـاء واردة  الحـاالت 
وإلغاء هدف الزوراء األول أعتقد أنه ضمن 
تلـك األخطاء، وهنـاك عالمات اسـتفهام 
حقيقية حـول إلغاء هذا الهدف“.وأوضح: 
”يف األسـبوع املقبل ننتظر وصول املحرتف 
املوريتاني سـيدي عبد اللـه إلتمام التعاقد 
بشكل رسمي واالنخراط بتدريبات الفريق 
تحضـريا ملنافسـات املرحلـة الثانيـة من 

الدوري“.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلـن نـادي الصناعـات الكهربائيـة 
تعاقده بشـكل رسـمي مـع املحرتف 

السرياليوني شيكا فوفانا.
وقـال املـدرب املسـاعد للفريق حيدر 

اىل  تسـعى  النـادي  ”ادارة  ان  عبيـد 
تعزيز صفـوف الفريق بعدة صفقات 
لتحسـني وضـع الفريـق يف املوسـم 

الحايل“.
واوضـح ان ”االدارة اكملـت تعاقدها 

بشكل رسمي مع املحرتف السرياليوني 
شـيكا فوفانـا“، مبينـاً ان ”الالعـب 

سينخرط بالتدريبات مبارشة“.
وينتهي سـوق االنتقاالت يف العراق يف 

االول من اذار املقبل.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
تنتظر لجنة الدورات التطويرية التابعة لالتحاد 
العراقـي للصحافـة الرياضية منهاجـاً حافالً 
خـالل الفـرتة املقبلة، وفقـًا ملسـؤول اللجنة 
وعضو مجلس ادارة االتحاد العراقي للصحافة 
الرياضيـة الزميـل عمــار ســـاطع الذي اكد 
ان هنـاك طلبـات مـن مؤسسـات مختلفـة مـن 
محافظات البالد إلقامة دورات تطورية سـواء للمبتدئني الذين يرغبون 
بالدخول يف عالم الصحافة او عدد من الزمالء يف الهيئة العامة الساعني 
لتطوير قابلياتهم واالرتقاء بها. مبيناً ان نجاح دورة مدينة السليمانية 
اواخر الشـهر املايض وبمشـاركة 32 متدربا، دفـع العديد من املتدربني 
عىل اقامة دورات يف محافظاته مثل البرصة والنجف والعمارة وكركوك 
ودياىل واالنبار اضافة لدوره شـاملة لم يتم االتفـاق عليها بعد. مقدماً 
شـكره ألعضاء لجنته السـاعني اىل بناء حقيقي للزمالء الذين يريدون 

الدخول يف عالم الصحافة الرياضية.
 ******************

 الزميل عيل حنون، عضو لجنة الدورات التطويرية 
يف االتحـاد العراقي للصحافة الرياضية، تعرض 
لوعكـة صحية جعلته طريح الفـراش... ندعو 
رب العـزة واالجالل ان يشـايف ويعايف الصحفي 

املعروف عيل حنون، وان يعود اىل ممارسة عمله 
املهنـي من جديد وان يكتب له التوفيق والنجاح يف 

خطواته املقبلة. 
  **************

يحتفل اليوم الخميس الزميل يارس جمال، مصور 
برنامج الشـوط الثالـث الذي يبث عىل شاشـة 
قنـاة الرشقيـة، بعيد ميـالده... نتمنـى العمر 
املديـد والتألق والنجاح للعزيـز جمال يف حياته 

ومشواره املهني..

@Òãój€a@�äbn≤@ıaãõ©a@ÒäbrÓ‘€a@’Ìãœ
ÚÌÏÓé�a@Èn«Ï‡™@Úœbõné¸@böäc

@üäc@áÓ»nèÌ@ÚÌÏßa@ÒÏ‘€a@Üb„
@Ô8ä@›ÿìi@ÚÓjÓj®a

بغداد/ الزوراء
اختـارت الهيئـة االداريـة لنادي 
الرياضيـة  املدينـة  الرشطـة 
السـتضافة  أرضـا  البـرصة  يف 
مجموعتها اآلسيوية التي تضمها 
اىل جانـب انديـة الدحيل القطري 
واالهـيل السـعودي واالسـتقالل 
االيرانـي .وقاَل امـني رس النادي، 
الهيئـة  ان  العلـوم:  بحـر  عـالء 
التطبيعية ارسلت الفولدر الخاص 
االتحاد اآلسيوي  اىل  باالستضافة 

لدراسـته واتخاذ القرار املناسـب 
بشأنه.وأضاَف: ان الفولدر تضمن 
اختيار مالعب املدينة الرياضية يف 
البرصة أرضا لالستضافة، فضال 
عىل االمور اللوجستية من فنادق 
يف  تسـهم  اخـرى  ومسـتلزمات 
إنجاح االسـتضافة .يشـار اىل ان 
االتحاد اآلسـيوي حـدد الخامس 
عرش من الشـهر الجـاري موعدا 
االنديـة  رغبـة  إلعـالن  نهائيـا 

املشاركة يف االستضافة.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلـن نـادي القوة الجوية الريايض تسـجيل القطعـة املرقمة 4/ 67160 
/ 4 وزيريـة (ارض الحبيبيـة) ملـك رصف للنادي بعد حصوله عىل سـند 
العقـار الدائمي.وقال رئيس الهيئة االدارية للنادي الفريق الطيار شـهاب 
جاهد أنه ” يزف لكل محبي النادي هذه البرشى السـارة بتسـجيل (ارض 
الحبيبيـة) كملـك رصف لنـادي القوة الجويـة الريايض بعد إصدار سـند 
العقـار بــ (49 ) دونما“، مبينـا أنه ” تعهد ومنذ تسـلمه املهمة كرئيس 
للنادي باعادتها وتسـجيلها كمتلكات للنادي واستثمارها بشكل صحيح 
، فضال عن اسـتثمار مقر نادي القوة الجوية (شـارع فلسـطني) بشكل 
يتالئم مع حجم يليق باسـمه“.  وشـكر  قائد القـوة الجوية االمني العام 
ملجلس الـوزراء حميد الغزي جهوده التي بذلها إلعـادة ارض الحبيبية اىل 
النادي وكل االشـخاص التي سـعت من اجل حلحلة هذا املوضوع الشائك 
والعميق كون االرض قد بيعت وسـط اختالسات وشبهات من قبل اسماء 
عملت سابقا يف النادي، مباركا لجميع العاملني يف النادي وجمهورنا الغايل 
هذا االنجاز بتسـجيل ارض الحبيبية باسم نادينا العريق الذي يستحق كل 
هذه الجهود واملثابرة السـعادهم“.كما اثنى الفريق الطيار شـهاب جاهد 
عـىل عمـل االدارة الحالية والتـي تابعت رفقته هذا املوضـوع والذي تكلل 
بالنجاح، كما اثنى عىل جهود جميع القنوات الرياضية الصادقة والنزيهة 
والتي تطرح االمور بكل سالسة وحيادية وتوجه النقد البناء دون املساس 
باي شخصية او مؤسسة، منتقدا يف الوقت نفسه (قناة الفساد) املعروفة 
لـدى رياضيينـا وجماهرينـا الواعية واملثقفـة، الفتـا إىل أن “ هناك لجنة 
ستشـكل من قبل الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية لتسـلم مستحقاته 

املادية من قبل اصحاب املحال املستأجرة عىل ارضه منذ عدة سنوات“.



اضطـر الرصبـي نوفـاك دجوكوفيتـش املصنف 
أول وحامـل اللقـب إىل خـوض أربـع مجموعات 
وشـوطني فاصلني لبلوغ الدور الثالث من بطولة 
أسـرتاليا املفتوحة يف كرة املرضب، أوىل البطوالت 
األربع الكـربى، بالفوز عىل األمريكي فرانسـيس 

تيافو 3-6 و7-6 (7-3) و6-7 (2-7) و6-3.
واحتـاج الرصبـي، السـاعي إىل تتويج تاسـع يف 
أسـرتاليا والثامن عرش يف الغراند سـالم، إىل ثالث 
ساعات ونصف لكي يتجاوز عقبة تيافو ويحسم 
مواجهتـه األوىل عىل اإلطالق مـع األمريكي البالغ 

23 عاما واملصنف 64 عامليا.
أحـد  املقبـل  الـدور  يف  دجوكوفيتـش  ويلتقـي 

األمريكيني راييل أوبيلكا أو تايلور فريتس.
وبلـغ النمسـاوي دومينيـك تييـم املصنـف ثالثا 
ووصيـف البطل الدور الثالث من بطولة أسـرتاليا 
املفتوحة، أوىل بطوالت الغراند سالم للموسم، من 
دون عنـاء بفوزه عـىل األملانـي دومينيك كويبفر 

4-6 و-6صفر و6-2.
واحتـاج بطل فالشـينغ ميدوز لعـام 2020 الذي 
خـرس نهائي العام املـايض أمام الرصبـي نوفاك 

فقـط  دقيقـة  و39  سـاعة  إىل  دجوكوفيتـش، 
ليتخلـص مـن األملاني املصنـف 70 عامليـا والذي 
لم يسـبق لـه أن فاز عىل أحد املصنفني الخمسـة 

األوائل يف العالم.
وبعدمـا عانى بعض الـيشء يف املجموعـة األوىل، 
فرض تييم هيمنته عىل املباراة وحسمها لصالحه 
بعدمـا تنـازل عن شـوطني فقـط يف املجموعتني 

الثانية والثالثة.
ويخوض تييم البطولة األسـرتالية بإرشاف والده 

نـغ  ولفغا غيـاب و بسـبب 

مدربه التشييل نيكوالس ماسو إلصابته بفريوس 
كورونا.

وبلغت التونسية أنس جابر الدور الثالث يف بطولة 
أسـرتاليا املفتوحـة للتنس، أوىل البطـوالت األربع 
الكـربى بفوزها عـىل السـلوفاكية آنـا كارولينا 

شميدلوفا 3-6 و6-2.
وبذلك تلتقي جابر املصنفة الثالثني عاملياً والسابعة 
والعرشيـن يف البطولة، يف الدور الثالث مع الفائزة 
من مواجهة كارولني غارسـيا الفرنسية وناومي 

أوساكا اليابانية املصنفة الثالثة.

احتاج مانشسـرت يونايتد إىل وقت إضايف لتخطي عقبة ضيفه وسـت 
هـام 0-1 وبلـوغ الدور ربع النهائي من مسـابقة كأس إنكلرتا لكرة 

القدم عىل ملعب أولد ترافورد.
وهي املرة السـابعة توالياً الذي يبلغ فيها فريق ”الشياطني الحمر“ هذا 

الدور.
وأراح مدرب مانشسرت يونايتد النروجي أويل غونار 
سولشـاير صانع ألعابـه الربتغـايل املتألق برونو 
األورغويانـي  املخـرضم  واملهاجـم  فرنانديـز 
إدينسـون كافانـي (شـاركا أواخـر املبـاراة) 
ووضعهما عىل مقاعـد الالعبني االحتياطيني، 
يف حني غاب العب الوسط الفرنيس بول بوغبا 
بداعي إصابة عضلية تعرض لها خالل مباراة 
فريقه ضد إيفرتون (3-3) يف الدوري وسيغيب 
عىل إثرها لبضعة أسـابيع كما كشـف ناديه.
سـيطر أصحاب األرض عىل مجريات اللعب يف 
مطلع املبـاراة من دون خطـورة حقيقية عىل 

مرمى الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي.
ثـم تعرّض وسـت هام لرضبـة قويـة بإصابة 
قطـب دفاعه اإليطايل أوغبونـا يف كاحله إثر كرة 
مشـرتكة مـع الفرنيس أنتونـي مارسـيال بعد 

مرور ربع ساعة فلم يكمل املباراة.
وسنحت الفرصة األوىل ليونايتد من ركلة ركنية 
تطاول لها املدافع السويدي فيكتور ليندلوف 

برأسه لكن فابيانسكي ملسها بأطراف أصابعه فارتطمت بالقائم األيرس 
وخرجت .(27) 

ووجد يونايتد صعوبة يف اخرتاق دفاع وسـت هام املنظم واضطر مدربه 
إىل إرشاك األسـلحة الثقيلة يف الشوط الثاني للمباراة لكن عىل الرغم من 

ذلك نجح الفريق اللندني يف فرض وقت إضايف.
وتمكـن االحتياطـي االسـكتلندي سـكوت ماكتومينـاي من تسـجيل 
هدف املباراة الوحيد بتسـديدة قوية من داخـل املنطقة بعد تمريرة من 

ماركوس راشفورد.
وكان بورنمـوث من الدرجة األوىل أخرج برينيل من املمتازة بالفوز عليه 
بهدفني نظيفني يف وقت سابق.تسـحب قرعة ربع النهائي مسـاء اليوم 

الخميس.

رفـض الربازيـيل فينيسـيوس جونيـور، نجـم ريـال مدريـد، 
االستسـالم يف الـرصاع عـىل لقب الليجـا، رغم ابتعـاد أتلتيكو 

مدريد بالصدارة.
وحقـق ريال مدريد فوًزا مهًما عىل خيتايف،  بهدفني دون رد، يف 

لقاء مؤجل عن الجولة األوىل.
وعن ذلك قال فينيسـيوس، خالل ترصيحـات نقلتها صحيفة 
كان  األول  الهـدف  ”يف  الكتالونيـة:  ديبورتيفـو“  ”مونـدو 
لـدي مسـاحة، وقمـت بتمريرة رائعـة، ولم يخطـئ بنزيما يف 
تسـجيلها“.وأضاف: ”أستعيد ثقتي، وأحرص عىل اللعب لوقت 
أكثر.. أنا سـعيد جًدا بما قدمته أمام خيتايف، وأريد االسـتمرار 

عىل هذا النهج، ومساعدة الفريق دائًما“.
وتابـع: ”الفريق دخـل املباراة برتكيز شـديد، كان من 
الصعـب االنطالق بشـكل جيد، دون التـدرب كثريًا عىل 

النظام الجديد.. لكن بعد ذلك سارت األمور عىل ما يرام“.
وأردف الربازييل الشاب: ”كان لدينا هدف واحد، وهو تقديم 

مبـاراة رائعة وتحقيق النقاط الثـالث، واالقرتاب من هدفنا، 
وهو الفوز بالدوري مرة أخرى“.

وختم: ”يجـب أن نفوز باملباريـات املتبقية، وأنا 
متأكد من أن كل يشء سـينتهي عىل ما يرام 

يف الليجا“.

الحالية،  النسخة  فعاليات  عىل  الخميس  اليوم  الستار  ُيسدل 
بايرن  بني  مثرية  بمواجهة  لألندية،  العالم  كأس  بطولة  من 
ميونيخ األملاني وتيجريس أونال املكسيكي، يف املباراة النهائية 

عىل استاد ”املدينة التعليمية“.
ال  الرتشيحات،  من  كبري  قدر  عىل  بالتأكيد،  بايرن  ويستحوذ 
سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، 

كما يقف التاريخ يف صفه قبل مواجهة اليوم.
التاريخي  اإلنجاز  ملعادلة  كبريا،  طموحا  بايرن  يمتلك  كما 
الذي ينفرد به برشلونة، حتى اآلن، وهو جمع األلقاب الستة 
األبطال  ودوري  محليا  السوبر  وكأس  والكأس  (الدوري 
األوروبي وكأس السوبر األوروبي وكأس العالم لألندية) يف آن 

واحد.
ولم   ،2009 يف  التاريخية  السداسية  هذه  برشلونة  وحقق 
يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا اإلنجاز، لكن بايرن أصبح 

عىل بعد خطوة واحدة من ذلك.
املونديال،  من  الحالية  النسخة  يف  مسريته  بايرن  واستهل 
هناك  يكن  لم  مباراة  يف   ،(2/0) املرصي  األهيل  عىل  بالفوز 
شكوك يف تفوق بايرن خاللها، لكن االنتصار عىل بطل إفريقيا 

لم يكن سهال عىل اإلطالق.
ورغم ضغط وتوايل املباريات يف الفرتة املاضية، بسبب االرتباك 
يبدو  الرياضية،  الروزنامة  يف  كورونا  جائحة  أحدثته  الذي 

بايرن حريصا عىل الفوز بلقب مونديال األندية.

الفريق  مدرب  وأكد 
البافاري، هانز فليك، أن 

العبي خط الوسط، ليون 
جوريتسكا وخايف مارتينيز، 

لن يستطيعا السفر إىل قطر لخوض 
مباراة  عن  غيابهما  بعد  النهائي، 

األهيل، بسبب إصابتهما بفريوس كورونا 
املستجد، وخضوعهما للحجر الصحي.

وعىل الجهة األخرى، بلغ تيجريس أونال املباراة 
النهائية، بالفوز عىل باملرياس الربازييل (1-0) يف 

املربع الذهبي األحد املايض، ليكتب الفريق املكسيكي 
التاريخ، حيث أصبح أول بطل التحاد كونكاكاف، يتأهل 

لنهائي مونديال األندية.
وإذا واصل تيجريس مغامرته، سيصبح أول فريق من 
كما  باللقب،  يتوج  الجنوبية،  وأمريكا  أوروبا  خارج 
منذ  العاملية،  للكأس  األوروبية  القارة  احتكار  سينهي 

.2013
تيجريس: ”ما من  وقال كارلوس جونزاليس، مهاجم 

البطولة، لكننا اآلن  فريق مكسيكي آخر بلغ نهائي 
واآلن  الكأس،  لرفع  هنا  إىل  حرضنا  املزيد...  نريد 
لدينا  وأصبحت  الهدف،  هذا  تحقيق  من  اقرتبنا 

الشجاعة والحافز“.
يتوىل  الذي  فرييتي،  ريكاردو  املدرب  وبقيادة 
تيجريس  توج   ،2010 منذ  الفريق  مسؤولية 
املكسيكي، كما يقيض  الدوري  ألقاب يف  بخمسة 

األخري أنجح الفرتات يف مسريته.
وستشهد مباراة اليوم أكثر من مواجهة خاصة، 

بني  ستكون  أبرزها  لكن  الفريقني،  العبي  بني 
تيجريس  مهاجم  جينياك،  بيري  أندري  الفرنيس 

أونال، الذي يتصدر قائمة هدايف البطولة، بعدما سجل 
روبرت  والبولندي  لفريقه،  الثالثة  األهداف  جميع 

ليفاندوفسكي، صاحب املركز الثاني يف القائمة، والذي 
أحرز هديف بايرن أمام األهيل.
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أسـند االتحـاد الدويل لكرة القـدم ”فيفا“، مهمـة إدارة مباراة 
يف  املكسـيكي،  أونـال  وتيجريـس  األملانـي  ميونيـخ  بايـرن 
نهائـي بطولـة كأس العالـم لألنديـة املقامة يف قطـر، للحكم 
األوروجواياني إستيبان أوسـتوجيتش. وكان أوستوجيتش قد 
أدار مباراة تيجريس وأولسـان هيونداي الكـوري الجنوبي، يف 
النسخة الحالية، وانتهت بفوز األول .(2-1) ويساعده يف مباراة 
اليوم مواطناه، نيكوالس تاران وريتشـارد ترينداد، مع الحكم 
الكولومبي نيكـوالس جالو لتقنية الفيديو، ويعاونه التشـييل 
خوليو باسـكونان. وكان بايرن قد تأهل للنهائي عىل حسـاب 

األهيل املرصي، بينما أطاح تيجريس بباملرياس الربازييل.

بلـغ يوفنتوس نهائـي كأس إيطاليا للمرة السـابعة يف األعوام 
العرشة األخرية بتعادله السـلبي أمام ضيفه إنرت يف إياب الدور 

نصف النهائي.
وكان فريق ”السـيدة العجوز“ خطا خطوة كبرية نحو النهائي 
عندمـا تغلب ذهاباً يف عقر دار منافسـه الثالثاء املايض 2 - 1، 
بفضل هديف نجمه الربتغايل كريستيانو رونالدو، ليثأر لخسارته 
أمامـه عىل امللعـب ذاته قبلها بأسـبوعني بهدفـني نظيفني يف 

املرحلة الثامنة عرشة من الدوري.
وحـرم رجال املـدرب أندريـا بريلو مضيفـه من بلـوغ املباراة 
النهائيـة األوىل منـذ 10 أعوام، وتحديداً منـذ عام 2011 عندما 

تّوج باللقب السابع يف تاريخه.
ويواجه يوفنتوس املتأهل من نصـف النهائي الثاني الذي أقيم 
ليلـة أمس األربعـاء بني أتاالنتـا الذي يسـتضيف نابويل حامل 
اللقـب، علمـاً أّن الفريقني تعادال سـلباً يف مبـاراة الذهاب عىل 

ملعب ”دييغو مارادونا“ يف نابويل.

يف غياب اثنني من أبرز العبيه ، سـيكون 
األهـيل املرصي عـىل موعد مـع اختبار 
مشـاركاته  تاريـخ  يف  جديـد  صعـب 
ببطوالت كأس العالم لكرة القدم لألندية 
عندما يلتقـي باملـرياس الربازييل اليوم 
الخميـس يف ختام مسـريته بالنسـخة 

الحالية من البطولة.
ويلتقـي األهيل بطـل القـارة األفريقية 
فريق باملرياس بطل كأس ليربتادوريس 
اليوم عىل سـتاد ”املدينـة التعليمية“ يف 
مبـاراة تحديـد املركز الثالـث بمونديال 

األندية املقام حاليا يف قطر.
وفقـد الفريقـان فرصة املنافسـة عىل 
الجائـزة الكربى يف هذه النسـخة حيث 
فشـال يف بلوغ املباراة النهائية للبطولة 
والتـي تقام عقـب تلك املواجهـة اليوم 
وعىل نفس السـتاد ”املدينة التعليمية“ 
أحد املالعب املضيفـة ملونديال 2022 يف 

قطر.
وخرس باملـرياس 0 / 1 أمـام تيجريس 
الذهبـي  املربـع  يف  املكسـيكي  أونـال 
للبطولة ثم سقط األهيل بثنائية نظيفة 
أمـام بايـرن ميونيخ األملانـي يف املباراة 
األخـرى باملربـع الذهبـي للبطولة التي 

تختتم فعالياتها اليوم الخميس.
ولـم يعد أمام كل مـن األهيل وباملرياس 

سوى الفوز يف مباراة اليوم للخروج من 
هذه النسخة بأفضل نتيجة ممكنة من 
خالل الفوز بربونزية هذه النسخة التي 
تأخرت إقامتها إىل شباط/فرباير الحايل 
بعدمـا أربكـت أزمـة تفـيش اإلصابات 
بفريوس ”كورونا“ املسـتجد الروزنامة 

الرياضية يف 2020 .
ويخـوض األهيل مبـاراة تحديـد املركز 

الثالث يف مونديال األنديـة للمرة الثالثة 
من بـني سـت مشـاركات يف املونديال، 
وسـبق للفريـق الفـوز باملركـز الثالث 
يف 2006 عـىل حسـاب كلـوب أمريـكا 
املكسـيكي ليكون أفضل إنجاز للفريق 

املرصي يف تاريخ مشاركاته بالبطولة.
ولكن الفريق خـرس يف املرة الثانية التي 
خاض فيها املباراة الفاصلة عىل امليدالية 

الربونزيـة، وكان ذلك يف نسـخة 2012 
وذلك يف مواجهة مونتريي املكسيكي.

ويف املقابـل، يخوض باملـرياس البطولة 
وكذلك مبـاراة املركز الثالث للمرة األوىل 

يف تاريخه.
وعندما يلتقي الفريقان اليوم، سيكون 
األهيل عـىل تحد مـع التاريـخ حيث لم 
يسـبق لفريـق الفـوز باملركـز الثالـث 
يف مونديـال األنديـة مرتـني باسـتثناء 
مونتريي املكسيكي الذي فاز بالربونزية 

يف نسختي 2012 و2019 .
مواجهتيـه  يف  األهـيل  سـقط  كمـا 
السـابقتني أمام ممثيل الكرة الربازيلية 
يف البطولة وكان ذلك أمام إنرتناسيونال 
1 / 2 يف املربـع الذهبي لنسـخة 2006 
وأمام كورينثيانز 0 / 1 يف املربع الذهبي 

لنسخة 2012 .
واآلن، يتطلع األهيل للفوز عىل باملرياس 
الـذي تـوج بلقـب كأس ليربتادوريس 
قبل أيام بالفوز عىل سانتوس يف نهائي 

برازييل خالص للبطولة.
ولكن مهمة األهيل لن تكون سـهلة عىل 
اإلطالق والسـيما أن منافسه يمتلك كل 
املقومـات التي تمكنه مـن التفوق عىل 

أبطال أفريقيا.
ويضاعـف مـن صعوبـة املبـاراة عـىل 

األهـيل أن الفريـق سـيفتقد اثنـني من 
أبرز عنارصه وهمـا محمود عبد املنعم 
وحسـني  الفريـق  مهاجـم  (كهربـا) 
الشحات العب خط الوسط بسبب عدم 
االلتـزام باإلجـراءات الوقائية والقواعد 
املفروضـة  الفقاعـة  إطـار  املتبعـة يف 
عـىل العبي الفرق املشـاركة يف البطولة 
مـن أجل التصـدي لفـريوس ”كورونا“ 

املستجد.
كمـا قد يفتقد الفريق لجهود العب آخر 
ربمـا يكون أكثـر تأثـريا يف أداء الفريق 
وهو التونيس عيل معلول بسبب اإلصابة 
التـي تعـرض لها خـالل مبـاراة بايرن 

ميونيخ يف املربع الذهبي للبطولة.
األهـيل  سـيعاني  نفسـه،  الوقـت  ويف 
بالتأكيـد عىل املسـتوى البدني أكثر من 
منافسـه يف ظل حصوله عىل يوم راحة 
أقـل مـن منافسـه الذي خـاض مباراة 
املربـع الذهبـي يوم األحد املـايض فيما 
خـاض األهيل مباراتـه يف املربع الذهبي 

اإلثنني املايض.
ولكن األهيل يمكنه أن يتسلح باملساندة 
الجماهرييـة الكبـرية التـي يحظى بها 
الجاليـة املرصيـة  نظـرا لكـرب حجـم 
والشـعبية التـي يحظى بهـا الفريق يف 

املنطقة العربية.
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دبي/متابعة الزوراء: 

«نحن نؤمن بأن التغري يوفر فرصة جديدة». 
بهذه العبارة رد رياض حمادة مدير التحرير 
التنفيذي يف أخبار «بلومربغ» حول التوجهات 
الجديـدة يف األدوات وأسـلوب طرح املحتوى 
اإلعالمي، حيث أكد أن املؤسسـات اإلخبارية 
تواجـه تحديـات عديـدة نتيجـة املتغـريات 

الرسيعة خالل الفرتة  الحالية.
وقال حمادة يف حوار مع «الرشق األوسـط» 
إن التحول الرقمي سيوفر الكثري من الفرص 
للمؤسسـات اإلعالميـة، إذ إنه سـيؤّمن لها 
الوصـول إىل رشيحـة أكرب، الفتـًا إىل أنهم يف 
«بلومـربغ» ينصـب تركيزهـم عـىل األخبار 
االقتصاديـة والتجارية، وننـرش األخبار عىل 

منتجهم الخاص.
كذلـك، تطرق مدير تحرير التنفيذي يف أخبار 
«بلومـربغ» إىل دور «الـذكاء الصناعـي» يف 
عمل الصحافة، وكيف سيسـاعد الصحفيني 
يف عملهم إبان عرص «الرقمنة»، وما الوسائل 
التـي يمكن أن يكـون هذا القطـاع الحيوي 
أن يدعـم الصحافة. كذلك سـلط الضوء عىل 
أهميـة البيانات يف عالم الصحافـة الحالية، 
كما تحـدث كثرياً حـول مصطلـح «األخبار 
الكاذبة» وطريقة محاربته، ودور املؤسسات 
الصحفية يف تصحيح انتشـار هذا املصطلح، 
األخبـار  مكافحـة  محـاوالت  أن  إىل  الفتـًا 
الكاذبة عن طريق اإلشـارة إىل األخطاء فيها 
تمثل مهمة نبيلـة. وأكد حمادة أن املتغريات 
الحاليـة جعلـت األمـر صعبـاً بالنسـبة إىل 
املؤسسـات اإلخباريـة التـي اعتـادت تنفيذ 
مهامهـا بطريقة معينـة. وأوضح أنه يمكن 
أن يسـتفاد مـن التكنولوجيـا يف الكثري من 
الجوانـب يف عالـم اإلعـالم يف حـال جـرى 
االستغالل واالستثمار بالطريقة الصحيحة، 

وكل هذا بجانب عدد من القضايا.
وفيما ييل نص الحوار:

* كيف تنظر إىل هذه املرحلة يف عالم اإلعالم؟ 

وهي التي تشـكل توجهات جديدة يف األدوات 
وأسلوب طرح املحتوى؟

- تشهد املؤسسات اإلخبارية تحديات عديدة 
نتيجة التغري املتسارع يف طريقة إنتاج األخبار 
واسـتهالكها، األمـر الذي يدفعنـا جميعاً إىل 
التكيف مـع هذه التغـريات. وتؤمـن أخبار 
«بلومـربغ» أن التغيـري يوفر فرصـاً جديدة، 
وهـي تتمتـع بمكانـة متميـزة تمّكنها من 
اسـتخدام منصاتها املتعددة بطرائق مبتكرة 
ومتنوعـة، وتتيـح لها الوصـول إىل البيانات 
التي يصعـب الوصول إليها، مـا يمّكنها من 
إنتاج مواد إخبارية فريدة باستخدام صحافة 

البيانات والذكاء الصناعي.
* لقـد أصبح موضوع التحـول الرقمي أمراً 
حتمياً عىل وسـائل اإلعالم... مـا اإليجابيات 

والسلبيات يف هذا التحول؟
- أعتقد أن هذه التغريات سـتوفر الكثري من 
الفرص، حيث يمكن أن تكـون اآللة صديقاً 
يف  منهـا  وسيسـتفيد  للصحفـي،  وحليفـاً 
تخفيف واجباته العادية، وتساعده يف تسليط 
الضـوء عىل النقاط املثـرية لالهتمام من بني 
كميات هائلة من البيانات والنصوص، وهذا، 
فضالً عن توضيح القصص لتسـهيل فهمها 
واملسـاعدة يف الوصـول إىل جمهـور أوسـع 

بكثري. ومع أن األمر قد يكون صعباً بالنسبة 
اعتـادت  التـي  اإلخباريـة  املؤسسـات  إىل 
تنفيذ مهامهـا بطريقة معينـة، إال أن هذه 
املؤسسات ستستفيد من تكنولوجيا العرص 
الرقمـي إذا ما ارتقـت إىل مسـتوى الحدث، 

وتكّيفت مع هذه التغريات.
* يبدو أن الصحافة متجهة بشـكل كبري إىل 
عالـم البيانات التي تسـاعد بشـكل كبري يف 
تحليل األحـداث... هل توافق هذا الرأي؟ وما 

توجهاتكم يف هذا الجانب؟
- يتعـنّي عىل الصحفي الجيـد دائماً أن يبنّي 
أهمية الحـدث الذي يغطيه. ويتمثل العنرص 

الجديد يف القدرة عىل توضيح األمور بشـكل 
أفضل، وتوزيـع هذه األخبـار عىل منصات 
متعددة، وبالتايل الوصول إىل املزيد من الناس. 
وتعـّد هـذه إحدى نقـاط قـوة «بلومربغ»؛ 
إذ ينصـّب تركيزنا عىل األخبـار االقتصادية 
والتجاريـة، كمـا أننـا ننـرش األخبـار عىل 
منتجنا الخاص، أي «بلومربغ تريمينال»، إىل 
جانـب حضور متزايد عـىل اإلنرتنت والعديد 
من منصات التواصل االجتماعي والتلفزيون 
ومنصـات البـث عـرب اإلنرتنـت والراديـو، 

واملجالت املطبوعة.
* كثـر الحديـث عـن «الـذكاء الصناعـي» 
وكأنـه سـيلغي دور الصحفيـني واملذيعـني 

واإلعالميني... كيف تنظر إىل هذا القول؟
- أعتقد أن الذكاء الصناعي سـيغري طريقة 
عمـل الصحفيـني، وسيسـاعدهم يف تأديـة 
مهامهم، إذ سـيتوىل تنفيذ املهـام الروتينية 
واململة، األمر الذي سـيّمكن الصحفيني من 
الرتكيز عىل أهدافهم الرئيسـة: أي التواصل، 
وبناء مصادر األخبـار العاجلة، والعمل عىل 
املقابالت املؤثرة، وجمع القصص اإلخبارية 
- بـأي شـكل من األشـكال - كـي تصل إىل 
الـذكاء  أيضـاً، سـيكون  جمهـور واسـع. 
الصناعي قادراً عىل تحديد القصص التي قد 

يفّوتها الصحفيون بسبب شدة انشغالهم.
* يف اآلونـة األخرية ظهـر مصطلح «األخبار 
الكاذبة» وانترش بشـكل كبري... حسب رأيك 
مـا األسـباب التـي أدت إىل وجـود مثل هذه 

األخبار؟ وكيف يمكن محاربتها؟
- قد يكـون مصطلح األخبار الكاذبة جديداً، 
لكن املفهوم قديم، وكنا نسميه الربوباغاندا. 
والواقع أن الفارق بينهما يتمثل يف أن وسائل 
التواصل االجتماعي تمّكن أي شـخص لديه 
جهاز كومبيوتـر أو هاتف محمول من نرش 
أي يشء يريـده. ال يعنـي هـذا أن النيـات 
دائماً خبيثة، فقد يكون الدافع بسـيطاً مثل 
الرغبـة يف الوصـول إىل مزيد من القـراء، ما 

يدفع البعـض إىل اللجوء إىل منشـورات تثري 
ردود فعـل عاطفيـة. ولكـن لسـوء الحـظ، 
تميـل «األخبـار الكاذبة» إىل مفاجـأة القراء 
وإثـارة غضبهـم وإرباكهـم وإيقـاع الفتن 
بينهم. وبالتايل، يشـارك الناس هذه األخبار 
وينرشونها بحسـن نية. ومـع أن محاوالت 
مكافحة األخبار الكاذبة عن طريق اإلشـارة 
إىل األخطـاء فيهـا تمثل مهمة نبيلـة، إال أن 
غالبية الناس ال يشـاركون الحقائق، ويظل 
تداول األخبار الكاذبة أرسع. يف أي حال، نحن 
اآلن نشـهد حاليـاً اهتماماً متزايداً بسـمعة 
املنصة اإلخبارية، ويحاول القراء الوصول إىل 
أخبـار موثوقة من املنافذ املرموقة الحسـنة 
السـمعة. وهنا يمثل التحدّي الـذي تواجهه 
املؤسسـات اإلخباريـة يف إنتـاج منتـج جيد 
يرغب الناس يف مشـاركته بـدالً من األخبار 

الكاذبة.
يقود ريـاض حمـادة حالياً برامـج الزمالة 
يف «بلومـربغ» عاملياً. وقبل ذلـك قاد تغطية 
«بلومـربغ نيوز» يف منطقة الرشق األوسـط 
وأفريقيا. ومن ٢٠٠١ إىل ٢٠٠٨ ساهم يف بناء 
التغطيـة االقتصاديـة ألخبـار «بلومربغ» يف 
أوروبا الغربية. وشغل حمادة قبل انضمامه 
إىل «بلومـربغ»، منصب محرر أول يف «بريدج 
نيـوز» يف مدينـة فرانكفـورت األملانية، كما 
عمـل يف «هيئة اإلذاعـة الربيطانية» (بي بي 

يس) يف بريطانيا.
ولـد ريـاض حمـادة يف مدينـة روتلينغـن 
بأملانيا، ونشـأ يف العاصمـة اللبنانية بريوت، 
حيـث حصـل عـىل شـهادة بكالوريـوس يف 
االقتصاد مـن الجامعة األمريكيـة يف بريوت 
عـام ١٩٨٦، وعـام ١٩٨٩ حصـل عىل درجة 
املاجستري يف التاريخ االقتصادي من مدرسة 
لندن لالقتصـاد والعلوم السياسـية LSE يف 
لندن. وهو حالياً مقيـم يف مدينة دبي بدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
(املصدر/الرشق االوسط)

كركوك /نينا:
بحث محمد حسـني الداغسـتاني رئيس فـرع نقابة الصحفيـني العراقيني يف كركوك 
مـع الدكتور دحام عيل العبيدي رئيس قسـم االعالم يف كليـة اآلداب بجامعة كركوك ، 
خالل زيارته لفرع النقابة، سبل تمتني التعاون بني النقابة والكلية وتنظيم نشاطات 

مشـرتكة تهدف اىل االرتقاء باملسـتوى الصحفي واالعالمي لطلبة القسـم.
وسـيبارش الفرع ابتداَء من األسـبوع املقبل بتنفيذ نشاطه االول يف القسم بمحارضة 
يلقيها الزميل الداغسـتاني عىل طلبة القسـم حول األعالم والشخصيات املميزة التي 

تركت بصماتها عىل الواقع الصحفي واالعالمي يف كركوك.

القاهرة/متابعة الزوراء:
رحل اإلذاعي املرصي صالح مهران، عن عمر ٨٣ عاماً، بعد سنوات قضاها يف رصاع مع 
املـرض. وأعلنت ابنته اإلذاعية أميمة مهران الخرب، إذ أعـادت نرش صورة تجمع والدها 
والرئيـس الراحل جمـال عبد النارص، وعلقـت عليها قائلة يف فيسـبوك: «من أعز صور 

ذكريات بابا، الله يرحمه، أعيد نرشها».
ويعد اإلذاعي املرصي من أشهر اإلذاعيني، إذ تمّيز بصوته الرخيم، وكان أحد رواد اإلذاعة 
املرصية الكبار، فقد عمل بها يف بداية حقبة السـتينيات وكان يخلط الجمهور املسـتمع 
يف بدايـة عملـه بينـه وبني اإلذاعـي القدير جالل معـوض، إذ كان هناك تشـابه كبري يف 

صوتيهما.
عشـق مهـران اإلذاعة يف مرحلة الدراسـة 
اإلعدادية وكان دائمـًا يعيد كالم اإلذاعيني 
عندما يسـمع ومنهم «بابا شـارو» وتعلق 
بشـكل كبـري بهـا وبعـد انتهـاء مرحلـة 
الثانويـة التحـق بكلية اآلداب قسـم اللغة 
العربيـة وكان يـدرس لـه يف الكليـة طـه 
حسـني وسـهري ضيف. تخرج مهران عام 
١٩٥٨ وسـمع أن اإلذاعـة تطلب موظفني 
جدداً يف األرشـيف فتقدم إليها وعمل فرتة 
بهـا، لكنـه التحـق بالجيش لقضـاء فرتة 
التجنيد وعـاد مجدداً إىل العمـل بها، لكنه 

علم أن اإلذاعة تطلب مذيعني جدداً ونجح هو ومتسـابق آخر من بني ١٥٠ متقدماً وبدأ 
عملـه عـام ١٩٦١ كما عمل يف التعليـق الصوتي لبعض األفالم املرصيـة بجوار العمل يف 

دبلجة األفالم األجنبية إىل اللغة العربية.
عمل مهران يف بداية مشواره اإلذاعي يف تقديم برنامج «أضواء املدينة» الذي كان يقدمه 
جالل معوض، حيث كان يسـتعني به يف األيام التي ال يسـتطيع الحضور فيها إىل اإلذاعة 
وكان املسـتمعون يظنـون أنه جالل معـوض بالفعل. وعمل بعد ذلـك يف تقديم برنامج 
«األسـبوع يف سـاعة» بالتناوب مع مجموعة من اإلذاعيني، وقدم أيضاً برامج «رسـائل 
املسـتمعني»، و»ما وراء امليكرفون»، وعمـل يف تغطية مواكب الرئيس الراحل جمال عبد 

النارص، وشارك يف إذاعة بيانات حرب أكتوبر.
وقد رصح مهران يف لقاء له حول أهم البيانات التي أذاعها قائالً إنه بيان تحرير القنطرة 
رشق الـذي توىل هو إذاعته عىل الرأي العام، خاصة أنـه يعرب عن تمكن القوات املرصية 

من استعادة كامل األرض وتطهريها من دنس العدو الصهيوني.
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هونغ كونغ/متابعة الزوراء:
أعـىل هيئـة قضائيـة يف  دعمـت 
هونغ كونغ، قانون األمن القومي 
الصـارم الـذي فرضتـه بكني من 
خالل رفضها اإلفـراج بكفالة عن 
للديمقراطية  املؤيـد  قطب اإلعالم 

جيمي الي، يف قرار كان مرتقبا.
يؤكد هـذا القـرار التأثري الشـديد 
لهذا النص عىل اإلقليم الذي يتمتع 
بحكـم شـبه ذاتـي نظريـا، وعىل 
األعـراف القضائيـة لــ «القانون 
القـوة  عـن  املوروثـة  العـام» 
السابقة،  الربيطانية  االستعمارية 
يف وقت تشـدد فيه الصني قبضتها 
عـىل هـذه املنطقـة التي تشـكل 

مركزا ماليا مهما.
والي البالـغ من العمـر ٧٣ عاماً، 
ومدير صحيفة «آبل دييل»، من بني 
مائة ناشـط مؤيـد للديمقراطية، 
أوقفوا بموجب هـذا القانون الذي 
دخل حيز التنفيذ يف نهاية يونيو/ 

حزيران.
ويواجه املعـارض تهمة «التواطؤ 
مـع قـوى أجنبيـة»، وهـي تعترب 
األمـن  قانـون  بموجـب  جريمـة 
القومي، لدعوته حكومات أجنبية 

لفرض عقوبات عـىل هونغ كونغ 
والصـني ردا عـىل حملـة القمـع 
ضـد نشـطاء حركـة الدفـاع عن 

الديمقراطية يف املدينة.
وعقـدت املحكمة العليا جلسـتها 
للبت يف قضية اإلفراج عنه بكفالة. 
ويضمن النظام القضائي يف هونغ 
كونغ اإلفراج بكفالة عن مرتكبي 
أن  إال  العنيفـة.  غـري  الجرائـم 
الترشيع الجديد يخالف هذا املنطق 
وينـص عىل أن اإلفـراج «ال ينبغي 
منحه  ما لم يملك القايض عنارص 
كافية تدفعه لالعتقاد بأن (املتهم) 

لن يستمر يف ارتكاب أفعال تعرض 
األمن القومي للخطر».

وأوقـف الي يف ديسـمرب/ كانـون 
األول، ثم أطلق رساحه بعد أسبوع 
بكفالـة بلغت قيمتهـا ١٠ ماليني 
دوالر محيل (مليـون يورو) ووفق 
فرضـت  وقـد  صارمـة.  رشوط 
الجربية  اإلقامـة  السـلطات عليه 
ومنعته من اإلدالء بتصاريح علنية 

عرب وسائل التواصل االجتماعي.
بعد أيـام قليلة، قـررت أعىل هيئة 
قضائيـة يف املدينـة إعادة حبسـه 
حتى جلسة هذا األسـبوع، بعدما 

طعنت النيابة بالحكم.
وأقرت املحكمة، املؤلفة من خمسة 
قضاة، بصوابية الطعن يف جلسـة 
الثالثـاء. وقـال قضـاة املحكمـة 
العليا: «يجب إلغاء القرار القايض 
باالفراج عن املدعى عليه بكفالة» 
وأضافوا: «يف غضون ذلك، سيبقى 

املتهم رهن التوقيف».
القومـي  األمـن  قانـون  وينـص 
عىل قـرار «يمنح اسـتثناًء محدًدا 
للقاعـدة العامـة املتعلقة بإطالق 
رساح بكفالة ويضع قيوًدا صارمة 
بكفالـة».  اإلفـراج  عـىل طلبـات 
وأشـار القضاة إىل أنه بوسـع الي 
أن يجـدد طلبه لإلفـراج عنه أمام 
قايض الدرجة األوىل، الذي سيتعني 

عليه أخذ رأيهم باالعتبار.
وكان خـرباء قانـون كثر يرتقبون 
إذا كان  القـرار ملعرفـة مـا  هـذا 
القضاة يف هونغ كونغ سيضمنون 
الدسـتور ويشـكلون حاجزا أمام 

قانون األمن.
وتعـني عـىل القضـاة املوازنة بني 
بكـني  فرضتـه  الـذي  القانـون 
مـن جهـة، واألعـراف القضائيـة 
والحريـات املنبثقة مـن «القانون 

األسايس»، الذي هو بمثابة دستور 
مصغر لهونغ كونغ

لكن يبدو أن قانون األمن القومي، 
يف نهايـة املطاف، كانـت له الغلبة 
عىل أي نص آخر. ورحبت صحيفة 
«غلوبـال تايمز» القومية الصينية 
يف تغريـدة بقرار املحكمـة العليا، 

ووصفت الي بأنه «انفصايل».
ويبـدو أن دخـول قانـون األمـن 
القومـي حيـز التنفيذ شـكل أهم 
نقطـة تحول يف العالقـة بني بكني 
وهونغ كونغ منذ العام ١٩٩٧ مع 

إعادة املدينة إىل السيادة الصينية.
ويـرى كثري مـن املراقبـني أن هذا 
الترشيع ينايف التعهد الذي اتخذ عند 
تخيل الربيطانيني عن هونغ كونغ 
لصالح الصني، بمنح هذه املنطقة 
حكما ذاتيـا واسـعا، خصوصا يف 
ما يتعلق باملسـائل القضائية، من 
خالل تجريمه بعـض اآلراء والغاء 
الضمانـات القانونيـة بـني هونغ 
القانونـي املبهم  كونـغ والنظـام 

واملسّيس يف الصني القارية.
وأكـد مسـؤولون صينيـون كبار 
رضورة اجـراء «إصـالح» للنظام 

القضائي يف هونغ كونغ.

الدار البيضاء/متابعة الزوراء:
بينمـا كان الصحفي سـليمان الريسـوني، 
املتابع بتهمة هتك العرض واالحتجاز، يمثل 
ألول مرة أمام املحكمة بعد انتهاء جلسـات 
التحقيـق، كان عدد مـن الحقوقيني برفقة 
أرسته يرفعون شـعارات للمطالبة باإلفراج 

عنه.
واحتـج أمـام محكمـة االسـتئناف بالدار 
البيضاء، حقوقيـون وإعالميون، مطالبني 
بالرساح للصحفي الريسوني، رئيس تحرير 
جريـدة ”أخبـار اليـوم“، مشـددين عىل أن 
”اعتقاله كان تعسـفيا ويـرضب يف العمق 
حريـة التعبـري يف البـالد“، وفـق تعابريهم 

املتطابقة.
زوجـة الريسـوني، التـي كانـت حـارضة 
خالل هذه الوقفـة التضامنية، أكدت ، أنها 
تتأسـف لهذا االعتقال الذي طال الصحفي، 
معربـة عن أملهـا أن يتابـع يف حالة رساح 
وليـس اعتقال، بالنظـر إىل كونه يتوفر عىل 

جميع ضمانات الحضور.
وشـددت خلود املختاري، ضمن ترصيحها، 

عىل أن األرسة تتأسـف ”لإلمعان يف اعتقال 
سليمان، واإلمعان يف تعذيبه نفسيا وتعذيب 

أرسته“، مطالبة بإطالق رساحه.
ولفتت املتحدثة نفسها إىل أن سبب االعتقال 
الـذي طال رئيـس تحريـر جريـدة ”أخبار 

اليوم“ معـروف؛ ذلك أن له ”عالقة مبارشة 
مع ما يكتبه وما يدور يف البالد“.

وبخصوص وضعيته النفسية داخل السجن 
الـذي يقبـع فيـه، لفتـت املتحدثـة إىل أن 
سليمان الريسوني يتمتع بمعنويات كبرية 

للدفاع عن نفسـه أمام املحكمـة، الفتة إىل 
أن أرسته سـتظل بجانبه مؤازرة له يف هذه 

املِحنة.
محاكمـة  شـهدت  التـي  القاعـة  وداخـل 
الصحفي الريسوني، يف أوىل جلساتها، جرى 
تأجيـل القضيـة إىل غاية الثاني من شـهر 

مارس املقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وتقدم دفاع الصحفي سـليمان الريسـوني 
بملتمسـات الـرساح املؤقـت خـالل هـذه 
الجلسـة، غري أن الهيئة قـررت تأجيل البت 

فيها إىل غاية مساء الثالثاء.
الريسـوني، رئيـس  ومعلـوم أن سـليمان 
تحريـر جريدة ”أخبـار اليـوم“، يتابع عىل 
خلفية اتهامه بهتك عرض شاب واالحتجاز، 
من طرف شـاب يدعـى ”آدم“، يف وقت ظل 
الصحفـي ينفي التهم املنسـوبة إليه خالل 

جلسات التحقيق ويتشبث برباءته.
ُيذَكر أّن الصحفي سليمان الريسوني ترأّس 
تحرير جريـدة ”أخبار اليـوم“ بعد اعتقال 
مؤّسسـها توفيـق بوعرشيـن، الذي يقيض 

حكًما بالّسجن ملّدة ١٥ سنة.

لندن/متابعة الزوراء:
سـرتتفع رسوم الرتخيص السـنوية التلفزيونية لـ»هيئة 
اإلذاعـة الربيطانيـة» (بـي بـي يس) مـن ١٥٧٫٥٠ جنيها 
إسـرتلينيا إىل ١٥٩ جنيها إسـرتلينيا، اعتباراً من األول من 
إبريل/نيسـان املقبـل، وهي الزيـادة السـنوية األقل التي 

تفرض تماشياً مع التضخم، منذ عام ٢٠١٧.
وعـىل الحكومـة الربيطانيـة أن تقـرر تكلفـة ترخيـص 
التلفزيون ابتداء مـن عام ٢٠٢٢. تأتي هذه الزيادة بعد ٨ 
أشـهر من فقدان نحو ٣ ماليني شـخص تخطت أعمارهم 
الــ٧٥ حقهـم يف الحصـول عـىل الرتاخيـص التلفزيونية 

املجانيـة، يف اململكـة املتحـدة. يأتي أغلب تمويـل «بي بي 
يس» من رسوم رخصة التلفزيون التي يدفعها املشاهدون 
يف اململكـة املتحدة. وتدرس الحكومـة الربيطانية إمكانية 
عـدم تجريم من يتوقـف عن الدفع. الشـهر املايض قررت 
الحكومـة عدم امليض قدماً يف إلغاء التجريم، لكن املسـألة 
«سـتظل قيد النظـر». كما قال الرئيـس الجديد لـ»بي بي 
يس» ريتشارد شـارب، الشهر املايض، إن رسوم الرتخيص 
«أقل األسـاليب سـوءاً» لتمويل الهيئة. لكنه أشـار إىل أنه 
«منفتـح» عىل خيارات التمويل مسـتقبالً، وقد يكون من 

املفيد «إعادة تقييم» النظام الحايل.
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بداية شـباط ضباب مكثـف يلف أطراف 
القريـة حيث بدت ذات منظرا بهيا، وكأن 
الطبيعـة تجسـدت بأكملهـا يف واجهـه 
القريـة وأنـا أراهـا مـن نافذتـي، كنـت 
وشباط تؤامان، وللتو خلصت رواية فاتن 
للكاتب أمني غانم، رواية تستحق أن تقرأ 
ففيها من الواقع نكهه فريدة، ومن العالم 
الوهمـي اإلفـرتايض غناء جميـل يصدح 
كإيماءه سـحرية، والتي نأت بي إىل عالم 

األدب والكلمات وعشق الكتابة.
جعلتني أعيش ذلك العالـم الوهمي الذي 
بنى الكاتب روايته عليه، ولحبكه الرواية 
جماال متميـز، عادل وتلـك األحداث التي 
تباغتـه يف عاملـه، وفـرتة الحـرب والحب 
الذي عاشـهما، الحرب الذي عصف ببلده 
وترك موبقاته خلف أسئلة حريى يف وطن 

ينـزف وجعـا كل يـوم، والحـب الروحي 
الذي وصل إىل تؤام النفس تلك الحالة من 
العشـق املفرطه بني عادل وفاتن يف عالم 
إفـرتايض، لم يمنع الخوف عـادل بكتابة 
مذكراته لكي يبدع فكتب أصدق مشاعره 
وكل مـا يجـول داخله تجاه معشـوقته 
فاتـن، حتى وجد نفسـه يحكي قصتهما 
معا، وبـني فاتن الذي فتنته كان له قصه 
أخـرى مع هدى التي أحبته رغم الظروف 

املادية والطاعنة يف بلده. 
أبحـرت كثـريا يف أحـداث الروايـة وكنت 
أشـعر حينا بأنني بني شخصيات الرواية 
وأحداثها املباغته، وأننـي ال أريد إكمالها 
لكي أعيش تفاصيلهـا، وحينا أخر أحفز 
نفـيس عـىل إكمـال الروايـة ألرى نهاية 
العاشـقان يف العالـم اإلفـرتايض، حيـث 
أكملتهـا يف غضـون يومـني مـده اربـع 

سـاعات فقـط، هي تشـبه صـوت ناي، 
وسيمفونيه القمر بيتهوفن.

سـافرت معها إىل سـماء البلدان العربية 
وكذلـك  وصنعـاء،  وبغـداد  القاهـرة 

إسطانبول وأمريكا. 
املتعة تمأل صفحاتها وفيها من الشاعرية 
مـا يكفـي، ويـالت الحـرب وموباقتهـا 
وأوجـاع الواقـع الكئيب ال تخلـو الرواية 
من وصفهما وبمهـارة أيضا، ولفريوس 

كورونا فيها قصه ال تنتهي.
لقد تشـبثت فيها كطفل رضيع يتشـبث 
بثدي أمه، وأدهشـتني كطري يحلق عاليا 
ثم يهبط ببطء، تبدو هادئة عند بدايتها، 
ومـا إن تغوص فيها تبـدأ كأمواج البحر 
العاصفـة، كانـت لغـة الروايـة صاخبة 
بالكلمـات الجميلة كقصة عـادل وفاتن 

توأم الروح أو تؤام الشعلة.
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 يف َمْجُموَعِته الَقَصِصيَّة البكر املوسـومة (املسلخ)، َيلِـج 
الكاتـب قيص املحمـود - عرب (١٣٤) صفحـة من القطع 
املتوسـط - بوابة الواقع االجتماعي، مسـلًطا الضوء عىل 
َمجُموعـٍة مـن الزوايا التي قد يكـون بعضها غري ظاهرة 
للعيـان. ولعـلَّ أول ما ُيلفـت انتباه املتلقـي يف املَجُموعة 
املذكورة، والتي صدرت طبعتها األوىل يف أواخر عام ٢٠٢٠م 
عـن دار الورشـة الثقافيـة للطباعـة والنـرش والتوزيع 
يف بغـداد هـو عتبـة املَجُموعـة الَقَصِصيَّـة األوىل املتمثلة 
بالعنوان، إذ للوهلـِة األوىل يتبادر لذِّْهِن القارئ أنَّ الكاتَب 
يحـاول أْن ينقـل املتلقـني إىل فضاءاٍت تعكـس ما تحمله 
تلك املفردة من معاٍن تشـري يف املفهوم الدارج محلًيا إىل ما 
يجري من فعالياٍت يف مسـالِخ اللحوم الحمراء، أو مجازر 
الدواجـن، إال أنَّ التمعَن يف قصص املَجُموعة، ُيظهر معنًى 
آخر لتلك املفردة. ومن أجِل تقريب داللتها للمتلقي، يمكن 
القـول إنَّ املحموَد صاغها ُهنا، وتحديًدا يف قصِة املسـلخ 
- التـي حملت املَجُموعة اسـمها - من وحي واقعٍة تعرف 
عليهـا من حديِث شـخص قـروي وطئت قدمـاه املدينة 
حديًثا، وأغواه صديًقا مدمًنا عىل التواجد يف أماكِن البغاء 
عـىل مرافقته، فانبهـر بما رأى، إال أنَّ الحيـاَء الذي ورثه 
من بيئتـه املحافظة منعـه من أْن يتفاعل مـع ما يجري 
هناك من مسارات، فجاءت الكلمات معربة عن أحاسيٍس 
إنسـانيَّة، فاملسـلخ ُهنا: «رغاء وتمتمة وجدران معتمة، 
أشـالء وأجسـاد تنهش فيهـا أفـواه موبوءة اسـتمرأت 
الجيف ولحم أبيض تكوم عىل أريكة كأنه جاء من مسلخ، 
قهقهة باهتة ودخان سـكائر يخرج من األفواه واألنوف 
لريسـم لوحة مبهمة وخيوطه الواهية تطوق األعناق»... 

ص ٦٦.           
وبدًال من أْن ينتهَز القروي تلك الفرصة السـانحة الختبار 
فحولتـه، أحـَس بفقده االنتمـاء إىل البيئِة التي تشـعره 
بآدميته، فلم يتجاوب مع إيحاءاِت وهمسـات الجميالت، 
حّتى طلبـت منه أحداهن مغادرة املـكان، فكان أْن خرَج 

من املنزل وسط سخرية الحارضات، وبقي ينتظر صاحبه 
تحت رذاذ مطر خفيف، وكأنه يطهر جسمه مما لحق به 

من أدراِن ذاك املكان.
  يمكن القول إنَّ هموَم اإلنسـان وأحالمه، شـكلت القاسم 
ت يف ثناياها  املشـرتك لقصص مجُموعة املسـلخ التي ضمَّ
ـَة  (تصادم) التي افتتح بها  ـة قصرية، إذ إنَّ ِقصَّ (٢٤) ِقصَّ
املحمود مجُموعته، تعكس أحد مظاهر الحياة االجتماعية 
املعروفة يف بالدنا، واملتجسـدة بالصعوبـات التي يؤججها 
أوالد األم األرملة وبناتها حيال رغبة زواجها بفعل العادات 
النابعـة من الثقافة السـائدة يف املُجتمع. ولعلَّ التوتر الذي 
ة، والدمـوع التي ذرفتها خري  عاشـته البنت يف هذه الِقصَّ
دليل عىل ترسـِخ املتوارث مـن التقاليد االجتماعيَّة. وينهي 
الكاتب ِقصته بموافقة البنت عىل زواج والدتها؛ تعبريًا عن 
رؤيتـه بعدم وجود مربر يعطي لألوالد والبنات حًقا رشعًيا 
يف إعاقِة زواج والدتهم...»... حسمت أمرها ودخلت غرفتها 
وأغلقتها واطلقت لنفسـها العنان يف ثورة بكاء حادة لحد 
مـا ثملت فيها، ذرفت الدمع مـا لم تذرفه حتى يوم وفاته، 
أفرغـت كل ما تختزنه مـن دموع، بعد أن هدأت أمسـكت 
الهاتـف الجـوال واتصلت بزوجهـا لتخربه إنها سـتذهب 
مبكرة ملسـاعدة والدتها يف التحضري لعقـد قرانها».... ص 

 .١٠
 معانـة زوجـة فقدت زوجهـا الطيار عنـد تكليفه بمهمة 
حربية، وما تخللها من مشـاعٍر جياشـة رسـمها الكاتب 
مـن وحيِّ خيـاٍل صاخب، وحبكـة ذكية، كانـت موضوع 
ة (رائحة املطر) التي اجتهد املحمود يف وضع نهاية لها  ِقصَّ
معربة عن العودة إىل ممارسـِة حياتها ُمفعمة بروح األمل 
والتفاؤل. وكنت  أتمنى أْن تحمَل املَْجُموَعُة الَقَصِصيَّة اسم 
(رائحة املطر) بسـبب جمال فكرتها وخيالها الخصب.».. 
عـادت أدراجها وأدركت ما الذي اعرتاهـا، ذهبت إىل دوالب 
مالبسـها وأخرجـت معطفهـا املطـري، ارتدتـه ووضعت 
الرواية يف رف الكتب املقروءة وخرجت ليبللها الرذاذ وتشم 

النسيم بنفس عميق معفرا برائحة املطر»..... ص ١٥.  
  تتـواىل َقَصـِص املَْجُموَعة - يف نسـٍق رسدي يعرض صوًرا 
مهمة مـن آالم الناس، ومحاكاة أوجاعهم، والبسـيط من 
أحالمهـم، فـدور األرسة يف تربيـة األبناء، وحضـور الوعي 
لـدى األبوين، ونبذهم للمتجذر مـن التقاليد البالية، فضًال 
عـن أهمية تصميـم األبناء عـىل مواصلة الجهـد من أجل 
تحقيق مستقبل عيش كريم، ومنزلة علمية تؤهلهم لشغل 
ـِة (قهوة  عناويـن وظيفيـة محرتمـة، كان حاًرضا يف ِقصَّ
مرة). وإرهاصـات الحياة كالعوز، املحبـة، الوفاء، خيانة 
ِة (رسـالة نصية). وما حدث  األمانـة والنبل تجسـد يف ِقصَّ
مصادفـة يف حديقة الحيوانات، وأعـاد املحبني إىل ذكرياٍت 
ـِة (وميـض)، والـوالدة يف ظِل  طواهـا الزمن جـاء يف ِقصَّ
تداعيات العمليات العسـكرية، وما تخللها من مشـاعٍر يف 
ِة (الحصاد).  ـِة (دعـاء).  والتكافل االجتماعـي يف ِقصَّ ِقصَّ
ـِة  ِقصَّ يف  مفرحـة  بمفاجئـة  تنتهـي  التـي  والهواجـس 
ِة (سـحابة).  (الهدية). والتذكري بذكرى يوم الزواج يف ِقصَّ
ِة (الطوفان)  وهكـذا تتابع القصص حّتى الوصـول إىل ِقصَّ
التي جعلها املحمود مسـك الختام ملجموعته، والتي جاءت 
انعكاًسـا لشعور أستاذ نبيل - أحرق شـبابه من أجل بناء 
أجيال مسـلحة بالعلم وحب الوطن - بالحيف؛ نتيجة ثقل 

الزيف والخديعة وتشوه املبادئ.
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أسـئلة متعددة غائبة عن الكثري ممن 
يمتهنـون لعبة الشـعر يف هذا العرص، 
بعـد أن دخلـوا يف كهـوف السياسـة ، 
وأسـتطاب لهم الضجيج حتى نسـوا 
لغة الحب ، يف عرص شـديد االضطراب 
من الوجوه السياسية والدينية ،وهذا 
العرص املكتـظ باملوت والقهر والحزن 
، دفع شـاعرنا « السماوي» إىل الكثرة 
يف الصور اللفظيـة الخالبة ، حتى أننا 
أمام صـور ممرسحة تهيـئ النفوس 
إىل الوجـد ، وهـذه  األسـئلة هي نتاج 
معاناة شـاعر ، فلسف رؤاه وأفكاره 
عـرب بصيـص الضـوء الـذي يحمله ، 
وكأنه طائـر أبيض يختلـف يف رفرفة 
جناحيه عن بقيـة الطيور الهائجة يف 

الزمن السخيف . 
عىل من يتعمدُ  إشـعالَ  الحرائق 

،أن يتوقع َ اختناقُه  
 بدخانها  ص١٨٧

« تخيل الشـعراء عـن موضوعة الحب 
تعزيـزاً لسـطوة أشـباح اإلرهاب عىل 
حياتنـا « يقـول عنه» حسـني رسمك 
حسـن « يف مقدمة النصـوص النثرية 
الصـادرة عـن دار» تمـوز للطباعـة 
والنـرش والتوزيع « مؤسسـة املثقف 

العربي – سـيدني – أسـرتاليا»
 يف عالم جائر سـادته أشـباح الخراب 
وغيـالن املـوت والدمـار ، وحيث كان 
مـن املتوقـع أن يكون الشـعراء هم « 
سـاموراي « الحب األخـري الذي يقف 
عاري الصدر ، مفتوح األزرار ، ليستقبل 
سـهام الخراب دفاعا عـن الحب ، وتأ 
صيال لوجوده اآلرس والحيوي الحاسم 
لبقاء البرش وديمومة اإلنسان إنسانا. 

األمر بسـيط جدا ً 
ألخرج العالم 

من 
قعِر الُجب   ص٦٦

والقصائد التي نظمها شاعرنا املغرتب 
 » الوطـن واإلنسـانية جمعـاء   عـن 
السـماوي» يف موضوعـة الحـب هـي 
عديـدة وافـرة ، و أل أظـنُ  أن شـاعراً 

عربيـاً غـريه وبهـذا الوقـت إشـتغل 
عـىل هذه املوضوعة الفلسـفية والتي 
حارصتـه ملـا يمتلـك مـن مقومـات 

أمتزجت يف عقله وقلبه منُذ صباه .
أن أكون ريشة  

 يف جناح عصفور  ص١٨٠
وهـو قـادر عـىل الـرد عىل الساسـة 
واملتجربين عىل حـدود ممالك الجمال 
الكامنـة يف ذاته، مما شـكلت له هذه 
النـداءات قضية يف رأسـه حتى يحرك 
قضيـة الحب لدى األخـر ، وراح ينظم   
القصائد الكثـرية والتي خرج بها إلينا 

بديوانه الجديد لعام ٢٠١٧ ،
لذا ، آمنت بحبيبتي ، وكفرتُ  بالساسة  
التجار والظالميـني ، معلناً ، تضامني 
مـع مناديل العشـق ِ ، يف حربها ، ضد 

الفتات الشعارات واألكفان  ص٢٦
 فلقـد أثرت فيه تلـك املوضوعة تأثريا 
بالغـا ، وحركت قريحته والسـيما أنه 
قد عاش فقدان هـذه الكلمة املنبعثة 

من جوارح اإلنسـان بـني بني البرش ، 
وذلك لكثرة الحروب ،  والقلق ، والجوع 
والتـرشد ، وكيف يذيق اإلنسـان هذه 
األآلم ويعيـش يف الحـرسة ، والجـوع  

،واملرض ، وكذلك العذاب .
 وشاعرنا هو واحد من املترضرين من 
الحـروب ، وأول من اكتـوى بنريانها ، 
وكل أسئلته هي صارخة وكأنها قنبلة 
موقوتـة ضـد هـؤالء الذيـن يحركون 
العالـم بأصابعهـم املحشـوة بالذلـة 

واملهانة لجميع    البرشية ،
أيها الفرح ، أنـا يحيى ، فكن يل زكريا 
!، وأنـت ِ أيتها الغربـة ، كوني زليخة ، 
ألكون قميـص يوسـف ، فالطواغيت 
، قـدوا أمـيس من دبـر، ومـن قبل قد 

املجاهدون الزور , ص ٥٥
 وال يمكن لنا وال يجوز وضع الشـاعر 
« السماوي» يف إطار واحد ، فهو يمتلك 
الكثري من أسئلته الفكرية والتنويرية 
، واملبنية عىل عالم  اإلنسان ، أياً كانت 

جنسـيته ، أو لونـه ، أو دينـه ، ومـن 
حسـن حظي وأنا طالب دراسات عليا 
يف الواليات املتحـدة األمريكية ، أدرس 
موضوعـة  « الفـن وفلسـفة حقـوق 
 ، أفـكاري  اإلنسـان» حتـى المسـت 
وأفكار أسـاتذتي الذين يثريون الجدل 
عرب أسـئلة عديدة عـن الوضع الراهن 

وما يمر االنسان يف هذا العالم .
 ويبـدو شـاعرنا « السـماوي» وهـو 
يطبـق هـذه النظرية ، وهـي  نظرية  
حقوق اإلنسـان يف ظل غيابها ،  وهي 

عنـده تتحـرك بـكل  االتجاهـات.
منفعـل  واحـد  عالـم  عنـده  العالـم 
ومتفاعـل ، يتأثر الجزء بالكل ، ويتأثر 
الكل باألجزاء ، والتقوقع ليس سياسة 
حكيمـة ، وال تفكـرياً سياسـياً معا ، 
وأعتقد انه يرفض ان يغلق بابه ونوافذ 
بيته، ويسد كل املنافذ واملسارب للضوء 

والهواء .
فـال غرابـة مـن شـاعر متمكـن أن 

يخـوض لعبة الحـب  برأيه  وشـعره 
كما خاضها من سبقوه من الشعراء ، 
وتحجر الكثري من عارصوه ، حتى أن 
شـعراء ً كبارا معروفني بدأوا قبل أكثر 
مـن نصـف قرن عشـاقا كبـارا ، وإذا 

ببيدرهم الشعري بدأ باألفول االن ،
أعطانا الله 

حرف «ب» واسـعا ً كسـفينة نوح ... 
ص٢٥

االتصـال بالحـب يف بهاء حضـور الله 
، فهـا هـو يظـل شـديد الحساسـية 
والهيجان فعندما يسمع اغاني « نخل 
السماوة  تكول» لم يعد يتمالك نفسه 
حتى يأخذ الوجـد بجامع قلبه فيبكي 

ويتوجع 
وأنا أتسكع يف بغداد 

متعكزا ً أضالعي 
حامالً عىل ظهري 

رصة َ السماوة  ص ١٨٦
 ويف قصائـده الكثرية والتي تحمل يف 
طياتهـا القصيدة املضادة « من حيث 
إسـتخدامه لغـة أقـرب إىل مفـردات 
الحيـاة اليوميـة تجاورهـا مقـوالت 
سـوريالية  وصياغـات  فلسـفية 
مخففـة ومفردات قادمة من شـتى 
الحقـول الدينيـة والسياسـية التـي 
تفاعلت ضمن سـياق فلسفي لتخلق 
نسـقا ًمـن الكوميديا السـوداء التي 
باتت ايقونـة يف جغرافيات كثرية من 
عاملنـا االنسـاني لقد حاول شـاعرنا 
السـماوي الخروج باللغة لفضاءات 
أرحـب لغـرض تفعيل حالـة التأويل 
اىل جانب تطويـع اللغة اىل قوالب أقل 
تعقيدا ً لتأخذ شـكل رسائل ووصايا 
إلنسـان هـذا العـرص، واخـريا نقول 
ماذا الحلم، وماذا الحبية ، وماذا لون 
القصائد النثرية ، وماذا أنت يا يحيى 

، وماذا نحن ، وماذا الحقيقة .
وللعراق 
جدارية 

من صلوات موىس    الكاظم 
وتسابيح 

عبد القادر الكيالني 

@›Ó«b8a@áºc
قصـة  أو  الجريمـة  أدب  يعـّد 
التحـري،  أو لغز القتل، أو رواية 
الغموض أو الرواية البوليسـية،  
وصفا ملصطلحات الروايات التي 
تركز عىل األفعـال اإلجرامية،  و 
خاصـة عىل التحقيـق،  و تكون 
املادة الدسمة فيه عادة (القتل)  

أو (القتل املتسلسل).
 و يكون الخيال فيه ملح الحوار 
الذي ينكهه الغموض بالدهشـة 
و االنفتاح ليكون التشـويق هو 
الوتـر الحسـاس الـذي يمسـك  

الكاتـب بـه حـواس املتلقـي.
و هـذا مـا دأب عليـه الكاتب يف 

آلية الرسد.
البداية كانت مع لحظات  تأنيب 
الضمري للقاتل يف الحافلة، حيث 
يخيم عليه الرشود، و اإلنغماس 
يف الذكريـات اللذيـذة ملن يحبهم 
نعمان، ثم اإلنعطاف إىل ذكريات 
الحرب  و التي من خاللها يفتح 
مسـارا للجرائم املتسلسلة التي 

يقوم بها،
و التعريـف بمـرسح الجريمـة  

(وكر السـلمان )
ثم كيفية اسـتدراج ضحاياه إىل 

الوكر الشيطاني املظلم.
و هنا البـد من اإلشـارة إىل دور 
القطة السوداء و الحركات التي 
كانـت تقوم بها قبـل و بعد  كل 
جريمة يف نرش عدة إحساسـات 
و  الفضـول  و  الخـوف  أهمهـا 

التشويق،
فالقطـة كانـت تمثـل النصـف 
املـيلء بالخـري لنعمـان، و التي 
كانت تحاول أن تمنعه دائما من 

إرتكاب جرائمه،
و حالـة التخبـط التـي أصيبت 
بها بعد  صدمتها من مشـاهدة 
نعمان و هو يقتل حبيبته سناء  

بدون أي رحمة،
جعلها أحد أهم الشـخصيات يف 

الرسد ألمرين هامني
األول: هـي الوحيدة التي يفصح 
لها نعمان بمدى أمله و عذابه بعد 
كل جريمة ألحبائه و اصدقائه، 

ثانيا:هـي من أرشـدت الرشطة 
ملرسح  الجريمة وكر  السلمان.

و الروايـة هنا تؤكـد  فكرة عدم 
وجود الجريمـة الكاملة رغم أن 
نعمان درس الحقوق و كان من 
األوائـل عـىل دفعتـه، و الدكتور 

املرشف عىل رسالته كان يرى له 
مستقبال باهرا .

آليات الرسد  التي جعلت الرواية 
تكتسـب عنرص التشـويق

الحالـة  إىل  ١-الولـوج 
السيكولوجية و النفسية للقاتل 
نعمان قبل الحرب و بعد الحرب 
و بمعنـى أدق قبـل اإلعاقة التي 

أفقدته رجولته وبعدها
و  القاتـل  لبيئـة  الولـوج    -٢
اإلشـارة إىل كيفية جريان الفكر 
دماغـه  يف  القبـيل   أو  البـدوي 
املتعطـش للثـأر و الدمـاء جنبا 
إىل جنب مع مشـاعر التحرض و 

التمدن املكتسبة .
٣-  الولـوج إىل فكـرة اإلعاقة و 
الحالة النفسـية التـي تطرأ عىل 
الشخص من خالل التفكري بأنه 
سـيخرس مـن يحـب و صعوبة 
تصـوره لحياتهـا مع شـخص 

آخر.
٤-  الولـوج إىل عالـم الحـروب 
و مشـاهدة آثـاره الدموية بني 
اللحظـة و األخرى و كيف ينمو 

حينها رصاع البقاء.
٥-  الولـوج إىل فكـرة الحـرص 
الشديد بحكم أنه درس القانون 
باالبتعاد عن كل ما يجعله قريبا 

من أهل القانون.
٦-  الولـوج إىل فكـرة الغفلـة 

الناتجة عن الحرص الزائد
وتفكـريه فقـط بالذكريـات و 
الـذي  الـدم  متابعـة مسلسـل 

بدأه،
فهنا تتجمع عقدة الرسد، حيث 
رحمـة و هيام  صديقتا سـناء 
أصبحتا محققتـان، و محمود 
الـذي كان ينافـس نعمان عىل 

حب سناء يصبح قاضيا،
و ابن عمـه الـذي كاد أن يكون 

أحـد ضحايـاه، الضابـط الذي 
يسـعى للقبض عليه و يف داخله 
أيضا رصاع الرضـوخ للقرابة و 
الوظيفة التي أقسـم عىل أدائها 

عىل أكمل وجه.
٧-  امليـزة األهـم التـي منحـت 
مـن  مختلفـا  طابعـا  الـرسد 
الجمال هو اإلشـتغال عىل فكرة 
ثقافة القاتل و الجو الشـاعري 
الـذي يمنحـه للـرسد بعـد كل 
جريمـة، فالقصائد و الرسـائل 
التـي كانت ضمن لغـة الرسد و 
التي كانت بدورها تأخذ لونا من 
ألوان السجال الشاعري النابض 
و  الشـوق  و  الغـزل  و  بالحـب 
الحنني هذا اليشء بالذات كان من 
يخرج املتلقي من حالة الرعب و 
الخـوف بعـد كل جريمة، و يجد 
فيها لذته و مبتغاه، خاصة أنه 
كان ينتقـل إليهـا واصفا معالم 
بغـداد و غريها باإلضافة إىل جو 
الندم الذي يعيشه و الذي يفقده 

الوعي بعد كل جريمة.
ما الرسـائل التي تركها الكاتب 

للمتلقي؟
١-  الحب ال يحدد نهايته طرف 
واحد و هذا مـا دأب إىل إيصاله 
مـن خالل محـاوالت سـناء يف 
ثنيه عن الجريمة البشـعة التي 

كانت هي ضحيتها
للشـعوب   الحـرب دمـار     -٢
الشـاهد  هـي  اإلعاقـات  و 
األكـرب  عـىل الخسـائر  مهمـا 
كان اإلعـالم يـروج مـن نتائج 
االنتصـارات روايـة ممتعـة و 
مليئة بالحوارات  املتنوعة التي 
تستفز املتلقي بتناقضاتها بني 
الدراسة و التخرج و الصداقة و 
الحب و الحرب و عالم الجريمة 

البائس.
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ثقافية
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تّباً لكلِّ يٍد َمدَّْت غوائلها 
كي ترسَق الشمَس مْن تلويحِة الصبِح

....
تغتاُل أحالَم ِصبياٍن بِمدَيِتها 

الرعناِء . ما ذنبهْم ِسيقوا اىل الذبِح ؟؟
.....

تسطو عىل أُغنياِت الحقِل تقطفها
َنْهباً وتحرُق جوراً سنبَل القمِح

....
بِها تصدَّأَ لوُن الغدِر مفرتشاً

عباءَة العهِر  يف وجٍه ِمَن القبِح
.....

جاءْت لترشَب حزناً آسناً فمتى 
سرتتوي يا ترى مْن ُموغِل الجرِح  ؟؟

......
آٍه عىل فتيٍة كالزهِر سحنتهْم

ُمَملَّحنَي سماراً دونما ِملِح 
......

تبكي عليهْم دروٌب لْم َتُخْن أبداً 
لكنَّ َمْن خانهْم يسعى اىل الربِح 

.......
جيُل الخساراِت أسمونا وقْد صدقوا 

فحالنا اآلَن يكفينا عِن الرشِح
......

ُمكبَّلنَي يلوُذ الصمُت يف َدِمنا 
ِل السفِح كأنَّنا صخرٌة يف أوَّ

.......
ُمْتنا كثرياً وما ماتْت حكايُتنا 

ألنها عتِّقْت مْن ( نائِح الطلِح)
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املكوّنات
صـدر دجـاج حجـم كبـري، مقّطـع إىل 

جزئني - 2
بصل أحمـر حجم متوسـط، مقّطع إىل 

رشائح - 1
ثوم صحيح - فّص

كزبـرة طازجـة مفرومة فرمـاً ناعماً- 
ربع كوب

أوريغانو - ملعقة صغرية
بقدونـس مفـروم فرمـاً ناعمـاً - ربع 

كوب
بهارات دجاج - نصف ملعقة صغرية

فلفل أسود - نصف ملعقة صغرية
ملح - نصف ملعقة صغرية

لتحضري الصلصة:
كاتشاب - ربع كوب

مايونيز - ملعقتان كبريتان
للتقديم:

خّس - 4 أورلق
طماطـم حجـم متوسـط، مقّطعـة إىل 

رشائح - 2
مخلل خيار، مقّطع إىل حلقات - 2
خبز برجر، مقّطع إىل نصفني - 4

طريقة العمل
- يف محـرض الطعـام، ضعـي الدجـاج، 
الثـوم، البقدونـس والكزبـرة . إطحني 

املزيج حتى يتجانس. 
- زيـدي امللـح، الفلفل األسـود، بهارات 

الدجـاج واألوريغانو. إطحني املزيج من 
جديد حتى تتداخل املكونات. 

- ضعـي مزيج الدجـاج يف وعاء وغلّفيه 
بورق نايلـون. أدخليـه إىل الثالجة حتى 

يتماسك املزيج. 
- أخرجـي الوعـاء مـن الثالجة. شـّكيل 
أقراصـاً مـن مزيج الدجـاج وضعيها يف 

طبق. 
 - ضعـي أقـراص الدجاج عىل الشـواية 
املسـّخنة مسـبقاً واتركيهـا لــ15-20 

دقيقة حتى تنضج. 
 - لتحضـري الصلصـة: ضعـي املايونيز 
والكاتشاب يف وعاء. أخلطي املزيج حتى 

يتجانس. 

- ادهنـي ملعقة كبرية من الصلصة عىل 
قطعة من خبز الربجر. أضيفي البصل. 

- زيـدي أحد أقـراص الدجـاج. اضيفي 
الطماطم، الخّس واملخلل. أغلقي الربجر 

بقطعة الخبز الثانية. 
- اعيـدي الخطوتـني السـابقتني حتـى 
انتهـاء الكمبـة. قدمي الربجـر مبارشة 

عىل سفرتك.

أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الحب. 
هـذا العيد ال يقل اهمية عـن أعياد نهاية 
السـنة وأعياد امليـالد مثال. وهـذا العام، 
مع انتشـار وباء كورونا، وحظر التجوال 
املفروض يف معظم البلدان، يقع العشـاق 
يف حـرية، حول طريقـة تقضية هذا العيد 
بطريقـة مميـزة مع الرشيـك. ويف التايل، 
نقدم نصائح وأفكار مميزة لتمضية عيد 

الحب بطريقة رومانسية مع الحبيب.
اختيار املالبس املناسبة

ولو انكم ستحتفلون معا يف هذه املناسبة 
يف املنـزل، اال انـه مـن الخاطـئ ارتـداء 
املالبـس العاديـة املريحـة او الرياضيـة 
مثال. فعليـك تحضري اطاللة مميزة للفت 
انتبـاه الرشيك. عليك ارتـداء مالبس تليق 
بالسـهرة، كفستان أو تنورة مع قميص، 
ونسقي املالبس مع الكعب الضافة رونق 

خاص عىل اطاللتك. 
اعتمدي ترسيحة شـعر جميلـة، وضعي 

القليل من املكياج، الطاللة أنيقة.
وال تنيس تحضري الثياب املناسـبة للزوج 
او الرشيـك، قـد يكـون منهمـكا بعمله، 

فحرضي له ما هو مناسب.
تحضري الطعام اللذيذ

يف هذه املناسـبة، من املهم تناول العشاء 
مع الرشيك. وقد يكون من املميز تحضري 

الطعـام معـا. لذا خصيص بعـض الوقت 
لتحضـري طعام العشـاء مع الـزوج، وان 
تعذر األمـر، فرّحيـه بتحضـري الوجبات 

التي يحبها... قد تكون مفاجأة جميلة.

ومـن املهـم ايضا اختيـار الطعـام اللذيذ 
لكـرس الروتـني اليومي. ممكـن تحضري 
أطباق السمك والسلمون، أو السويش، أو 

لوحة من األجبان، أو البيتزا مثال.

كما انه من املهم تحضري الحلويات اللذيذة 
لهذه املناسبة: كيك عىل شكل قلب، كعكة 

بالشوكوال، وغريها.
تزيني املنزل

زينـي املنـزل بصوركـم الجميلـة املليئة 
الزهـور  أضيفـي  الرائعـة.  بالذكريـات 
والشـموع اىل مائدة الطعـام، والبالونات 

يف املكان.
احـريص عـىل ان يكون الجو رومانسـيا، 
والـوان االحمر هي الطاغيـة عىل الزينة، 

لكي تبقوا بأجواء عيد الحب.
هدايا رومانسية

رغم وجود االغالق العام يف معظم البلدان، 
اال ان بامكانكـم طلب الهدايا اونالين عن 
طريق املواقع االلكرتونية، كطلب مالبس 
جميلة للرشيك، أو العطور، أو سـاعة، أو 
بعض االغـراض التي يحتاجهـا. ربما قد 
تكون افضل هدية له، عبارة عن علبة من 

الشوكوالته اللذيذة.
هـذا ال يعنـي فقط طلـب هدايـا باهظة 
الثمـن. قـد تكـون الهدايا املعنويـة أكثر 
قيمة من غريها. أكتبي له بعض الكلمات 
والرسائل الرومانسية، وعربي له عن حبك 
بكلمـات جميلة، وذكريه بأنك سـتحبينه 

اىل االبد.
وأخريا، قدمي لـه وردة حمراء، وال تنيس 

أن تبيني له مدى حبك له. 
استمتعوا سويا بأوقات رومانسية يف هذه 
الليلـة املميـزة، وضعوا هواتفكـم جانبا، 

المضاء أوقات جميلة بمفردكم.
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نقـص الحديـد يف الجسـم، مـن االمراض 
االكثر شـيوعا بني الناس، واالخطر يف حال 
عدم القدرة عىل اكتشـاف ذلك. قد يؤدي يف 
حـال تجاهلـه اىل االنيميا، فقـر الدم، وقد 
ينعكس ذلك سـلبا عىل بعـض االعضاء يف 
الجسـم كالرئـة والقلـب. ما هـي أعراض 
نقـص الحديـد؟ ومـا عالقـة ذلـك بطنني 

األذن؟
طنني االذن هي ابرز العالمات التي ال يجب 
تجاهلهـا يف هذه الحالة، النها الدليل االكرب 
عىل نقص الحديد من الجسـم، وينتج عنه 

رنني داخل األذن.
اسـتطاع باحثون من املركـز الطبي التابع 
لجامعـة ماريالند أن يثبتوا أن هناك عالقة 
بني ذلك الطنني وبني نقص الحديد بالجسم. 
ورغم ذلك، فانه غري معروف السـبب الذي 
يؤدي اىل حـدوث ذلك الطنني. وثمة أصواتا 
أخرى يمكن أن يحدثها الطنني منها صوت 
أو  املوسـيقى،  أو  الهسهسـة،  أو  األزيـز، 

صوت الغناء.
اىل ذلـك، هنـاك عالمات أو أعـراض أخرى 

تشري اىل نقص الحديد مثل:
-لون البرشة الشاحب

-الشعور بالتعب

-الدماغ الضبابي
الخفقان وضيق يف التنفس

-سقوط الشعر بكثافة
-الصداع

-الرغبـة يف تنـاول مكونـات غريبـة مثـل 
الورق والثلج

-صعوبة البلع
-قرح يف الفم

بحسب الدراسـات، ان أبرز عالمات نقص 

الحديد يف الجسـم، والتي تؤدي اىل اإلصابة 
باألنيميـا، هي نقص كرات الـدم الحمراء، 
ونقـص نسـبة الهيموجلوبـني يف الدم عن 

املعدل الطبيعي.
األسـباب الشائعة لنقص الحديد يف الجسم 
تتعلق بشكل اسايس بسـوء التغذية وعدم 
الحصول عـىل العنـارص الغذائيـة الهامة 

للجسم.
كما أن بعض األمراض يمكن أن تساهم يف 

اإلصابة بنقص الحديد مثل التهاب األمعاء 
أو فقـدان الدم خـالل الدورة الشـهرية أو 
خالل عملية جراحية أو حادث ما أو بسبب 
حدوث نزيف. وتكثر اإلصابة بفقر الدم بني 
النساء بسبب الحمل، والرضاعة الطبيعية، 
والحيض، ونقـص فيتامني الحديد يف الدم، 

بسبب قلة تناول الخرضاوات والفاكهة.
ما العالج؟

قـد يكـون العالج سـهال بالنسـبة لبعض 
االشـخاص، مـن خـالل تنـاول املكمـالت 
الغذائيـة التي تحتوي عـىل الحديد، واتباع 
نظام غذائي متوازن ومتنوع غني باللحوم 
ومنتجـات الحبـوب الكاملـة وغريهـا من 

األطعمة الغنية بالحديد.
وللبعـض االخـر، قـد يكون الحـل يف بادئ 
األمر معالجة املشـكلة الصحيـة، ان كانوا 
يعانون من تقـرح يف املعدة مثال، ليتمكنوا 
الحقا مـن امتصـاص كمية الحديـد التي 

يحصلون عليها.
فان كنت تشعر بالتعب املستمر، أو بطنني 
يف األذن، أو بضعف الرتكيز وتسـاقط كثري 
للشـعر، ما عليك سوى استشـارة طبيبك. 
قد يكون السـبب وراء ذلـك، نقص الحديد 

من الجسم... والعالج سهل للغاية!

يمكـن لآلبـاء واألمهـات أن يعرضوا 
أطفالهـم لخطـر اإلصابـة بمتالزمة 
مـوت الرضـع املفاجـئ، مـن خـالل 
النوم بجانبهم عىل األريكة أو الكريس 

املفرد.
ويعتقد الخرباء أن نوم األطفال الرضع 
عىل كريس مغطى بغطـاء ناعم، بدال 
من رسيـر األطفـال القيـايس، يمنع 
هروب الحرارة بشـكل جيـد، ما يزيد 
من خطر ارتفاع درجة الحرارة، والذي 
يعد أحد أسباب متالزمة موت الرضع 
 ،“SIDS” املفاجـئ، واملعروفة باسـم
وهـو املوت غـري املتوقع وغـري املربر 

لطفل يتمتع بصحة جيدة.
كما يمكـن أن يتعرض األطفال الذين 
ينامـون عـىل أريكة أو كـريس مفرد، 

لخطر االختناق.
 Lullaby Trust” وحـذرت مؤسسـة 
charity“، التي أجرت عملية املسـح، 
مـن نـوم اآلبـاء واألمهـات بجانـب 

أطفالهم عـىل األرائـك أو الكريس، أو 
بعد رشب الكحول والتدخني، حيث أن 
أكثر من 130 طفال يموتون سـنويا، 

نتيجة مشاركة الرسير مع والديهم.
 حتـى لـو لـم يكـن أوليـاء األمـور 
يخططـون للنوم مـع أبنائهـم، فإن 
العديـد منهـم ما زالـوا ينامـون مع 
األطفال دون قصد، ما يعرض حياتهم 

للخطر.
ووجدت املؤسسة الخريية التي تعمل 
 ،“SIDS” عـىل زيـادة الوعـي حـول
أن 40 % مـن نحـو 8500 والد، ممن 
شملهم االستطالع، شـاركوا أبناءهم 

النوم يف وضع غري آمن.
ويف مثـل هـذه الظـروف، يمكـن أن 
يتوقـف الطفل عـن التنفـس نتيجة 
االختنـاق الناجم عن النوم املشـرتك. 
النـوم  بتجنـب  املؤسسـة  وتـويص 
املشـرتك، إذا ولد الطفل قبل إتمام 37 

أسبوعا من الحمل.

يرجع تاريـخ عادة وضع خاتم الزواج 
يف اليد اليرسى تحديًدا بإصبع البنرص، 

إىل عام 1549م.
وكانـت الكنيسـة اإلنجيليـة هي أول 
من أقـّر بهذا التقليد وبـدأت بترشيعه 
يف مراسـم الـزواج، وجاء ذلـك بهدف 
مخالفة عادات الكنيسة األرثوذكسية.

وأول من استخداموا الخاتم أو الحلقة 
الدائريـة كما كان ُيطلـق عليه، كرمز 
للزواج أو للتعبري عن ارتباط شخصني 

مًعـا مدى الحياة، كانـوا الفراعنة منذ 
حوايل 6000 عام عىل األقل.

أبيـان  الرومانـي،  املـؤرخ  وبحسـب 
اإلسـكندري، فإن ارتـداء خاتم الزواج 
يف إصبع البنرص تحديًدا باليد اليرسى، 
يرجع إىل اعتقاد املرصيني يف ذلك الوقت 
إىل وجـود وتر بهـذا اإلصبـع يصل إىل 

القلب مبارشة، ألنه مركز العواطف.
فيمـا أرجعت بعـض الروايـات ارتداء 
الخاتـم باليد اليـرسى إىل ذلك االعتقاد 
الذي كان منتـًرشا يف العرص الروماني 
إىل أهميـة تالمـس الحلقـة الذهبيـة 
”الخاتـم“ بأحـد أصابع اليـد اليرسى 

للفتاة ليمأل قلبها بالعواطف.
ويف وقتنا الحايل، من املعروف والسائد 
ارتـداء الخاتم بإصبع البنـرص يف اليد 
اليـرسى يف غالبيـة دول العالـم، فيما 
عدا بعض القرى واملجتمعات الصغرية 
وثقافاتهـا  بعاداتهـا  تتمسـك  التـي 

املختلفة.

أفادت الدراسـات بأن هناك عصـرياً طبيعياً متاحاً 
يف كل منزل يعطي حلوالً مدهشـة ملشكلة تساقط 

الشعر التي تنتهي بالصلع لدى الرجال.
وذكرأن عصري البصل له دور فعال عند اسـتخدامه 
موضعيـاً يف عـالج داء الثعلبة البقعـي، وهي حالة 
تؤدي إىل تسـاقط الشعر عىل شكل بقع صغرية قد 

تكون غري ملحوظة.
وجرى تقسـيم املـرىض إىل مجموعتـني: املجموعة 
األوىل (عصـري البصـل املعالـج) تتكـون مـن 23 
مريضـا، 16 ذكـور و 7 إناث. وتراوحـت أعمارهم 
ما بني خمس إىل 42 سـنة، فيمـا تتكون املجموعة 

مـن  مريضـاً، الثانيـة   15
ثمانية ذكور 
سـبع  و

 . ث نـا إ

تراوحـت أعمارهـم بني ثالث سـنوات و35 سـنة، 
ونصحت املجموعتان بتطبيـق العالج مرتني يومياً 

ملدة شهرين.
وبـدأت إعـادة نمو الشـعر الخشـن النهائـي بعد 
أسـبوعني من العالج بعصري البصـل الخام، وظهر 
شـعر سـميك طويل مصطبغ كاملوجود عىل الوجه 

واإلبطني ومنطقة العانة.
ويف أربعـة أسـابيع، لوحـظ نمو الشـعر لـدى 17 
مريضاً، ويف سـتة أسـابيع، لوحظ نمو الشعر لدى 
20 مريضاً وكان أعىل بشـكل ملحـوظ بني الذكور 

مقارنة باإلناث.
املقابـل، ظهـر نمـو الشـعر لـدى  ويف 
مريضني فقط يف ثمانية أسـابيع من 
العـالج يف املجموعـة املعالجة بماء 
إىل  الدراسـة  الصنبور.وخلصـت 
أن اسـتخدام عصـري البصل الخام 
أعطـى نتائج أعىل بشـكل ملحوظ 
فيمـا يتعلـق بإعـادة نمـو 
بمـاء  مقارنـة  الشـعر 
الصنبور، وأنه يمكن أن 
يكون عالجاً موضعياً 
الثعلبة  ملرض  فعاالً 

البقعية. 

ببعـض  الصحـة  خـرباء  نصـح 
الفيتامينات التي تسـاعد يف إدارة 

القلق والتخلص من التوتر.
وقال الخـرباء، إن القلق مشـكلة 
صحيـة عقلية، قـد تكون خطرية 
عند البعض إذا لم يتم التحكم به.

ويصيب القلق الشديد، األشخاص 
بأعراض منها الخفقان والرعشة 
والدوخـة.  الشـديد  والضغـط 

لذلـك قـدم الخـرباء، قائمـة 
ومكمـالت  بفيتامينـات 

غذائيـة تسـاعد ىف إدارة 
والسـيطرة عليه،  القلق 

وهي:
- فيتامني د

يف  د  فيتامـني  يسـاعد 
العقليـة،  الصحـة  تحسـني 

ألنه ينظم الحالة املزاجية ويعالج 
اضطرابات املزاج.

قد يسبب نقص فيتامني د، زيادة 
الشعور بالقلق واالكتئاب، ويمكن 
الحصـول عىل هـذا الفيتامني من 
تنـاول الحليب والتعرض ألشـعة 

الشمس.
 -

فيتامني ب 12
يسـهم يف تقليـل مسـتوى التوتر 
يف الجسـم، وهـو مسـؤول عـن 
إنتاج هرمون السعادة، ويوجد يف 

املنتجات الحيوانية.
- املاغنيسيوم

مـن أهـم املعـادن املسـؤولة عن 
التفاعـالت الكيميائيـة يف العقل، 
يف الشـوكوالتة الداكنة والسبانخ 

واللوز والكاجو.
- فيتامني يس

يس  فيتامـني  يخفـف 
أعـراض القلـق، ويجعل 
يشـعر  الشـخص 
والحيويـة  باالنتعـاش 
اللياقـة  عـىل  ويحافـظ 

العقلية.

”غسـيل السـجاد“ من أهـم املهام 
القاسـية عىل كل سـيدة ملا يحتاجه 
من النفقات عند تنظيفه باملغسـلة، 
أو للكثري مـن املجهود عند تنظيفها 
بالطـرق التقليديـة القديمة، ولكننا 
اليوم سـنحل هذه املشـكلة بتقديم 
لتنظيـف  املنزليـة  الطـرق  أرسع 

السجاد دون الحاجة للمغسلة.
التنظيف الجاف

الطريقة األوىل
- تعتمد هذه الطريقة عىل كل ما هو 
جاف، حيث يحرض خليط جاف من 
امللح ومسـاحيق التنظيف ومزيالت 
البقع الجافـة الحبيبية وتخلط مًعا 

بدون مياه.
- يرش الخليط عىل السـجاد بأكمله 

ومناطق البقع.
- تفـرك املسـاحيق الجافة مبارشة 
عىل السجاد بفرشاة خشنة، ثم ترتك 

عليها ملدة نصف ساعة أو أكثر.
باملكنسـة  السـجاد  ينظـف   -
الكهربائيـة أو بفراشـاة التنظيـف 
العادية لتجميع حبيبات املسـحوق، 
وسـيتضح الفـرق يف إعـادة بريـق 

السجاد وتعطري رائحته.
- يف حـال تواجـد بقـع صعبة يفرك 
املسـحوق بإسـفنجة مبللـة ويرتك 
لدقائـق ثم يمسـح بقطعـة قماش 

نظيفة.
الطريقة الثانية 

ملعقة ونصـف بيكربونات صوديوم 
و 2 معلقـة نشـا، يتم خلطهـا مًعا 
ثم رشـها عـىل السـجاد، مع ضغط 
الخليـط  بهـذا  السـجاد  وتمشـيط 
باستخدام فرشاة بالطول والعرض، 
حتـى يتغلغل املنظـف بداخلها جيدا 
ثم يتم شفطه باملكنسة الكهربائية.

التنظيف العميق:

يعتمـد التنظيـف العميـق هنـا عىل 
تحضري أكثـر من محلـول كمنظف 
طبيعـي رسيع يسـهل اسـتخدامه 
إما يف إزالة البقع أو الغسـيل الكامل 
بـدون الكثري من امليـاه أو املنظفات 
مكونـات  يـيل  وفيمـا  الصناعيـة، 

املنظفات الطبيعية:
الخليط األول 

كوب من الخل األبيض
2 كوب من املاء

ملعقتان صغريتان من امللح
ملعقـة عصـري ليمـون أو الالفنـدر 

للرائحة
زجاجة بخاخة
الخليط الثاني

خل أبيض
ماء دافئ

مسحوق الغسيل
بيكنج صودا

وعاء كبري
عصري ليمون

طريقة التنظيف
- اختيار أي من املنظفات السـابقة 

وخلط مكوناتهم جيدا لالستخدام.
- ينثر املنظـف عىل املناطق امللطخة 

بالبقع أو السجادة بأكملها.
- يفـرك ويـوزع املنظف جيـًدا عىل 
السجاد  السجادة باستخدام فرشاة 

أو فرشاة خشنة.
- يرتك املنظف عىل السجادة ملدة 30 
دقيقة حتى يجف، لتتشبع السجادة 

به ويمتص الروائح والبقع.
- تمشـيط السـجاد مجددا بفرشاة 
مبللة بمـاء نظيف وتحـرك بالطول 
والعـرض، ثـم يـرتك السـجاد ملـدة 
سـاعة يف مـكان بـه شـمس وجيد 
التهوية ومن ثم تسـتخدم السجادة 

كاملعتاد.
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غزل عراقي

العبالـك اجـدادك  العـب  الدهـر   *
لـك العبـا  تركـو  الصايـه  اومشـو 
العبالـك ضحكلـك  مـره  اذا 
املنيـه يراويـك  ابلحظـه  تـره 
حـده مـات  ابغيابـك  سـيفي  انثلـم   *
ماتحـده احـد  مابـارز  اوبعـد 
ماتحـده يخايـب  عينـك  عمـت 
عليـه يضحـك  اومـربدك  انوليـت 

لديك اليوم العديد من األفكار املميزة والجديدة 
التـي تريـد أن تنفذها يف مشـاريعك القادمة، 
ولكـن عليـك يف البدايـة أن تصنف هـذه األفكار 
حتى تسـتطيع تنفيذها حسب األولوية. تهتم اليوم 
باملشـاريع التـي تتعلـق بالسـفر والكتابـة والدعاية 

والطبع.

ال ترتك املجال ملنافسيك ليتمكنوا من إحباطك، 
بـل حاول أن تحافظ عىل النجاح الذي حققته 
يف عملـك. عليك أن تخـرج من الوحـدة والعزلة، 
الرشيك سـيكون عامال مساعداً يف هذا الشأن إىل حد 

كبري.

أو  حفـال  األشـخاص  مـن  مجموعـة  تحـرض 
اجتماعـا يف منزلك. سـيكون لقاء مميـزا وربما 
تلتقي بشـخصيات رائعة. تدور مناقشـاتك مع هذه 
الشخصيات حول األجهزة التكنولوجية الحديثة أو حول 

علم التنجيم أو مواضيع أخرى غامضة بعض اليشء.

ازدهـار كبـري يف مجـال العمل وهـو نتيجة 
طبيعيـة للجهد الذي بذلته منـذ فرتة طويلة 
للوصـول إىل هذه املرحلة. ال تضغط عىل الرشيك 
يف موضـوع مصريي، بل عليك أن تمنحه وقتا أطول 

ليحدد خياراته بحرية.

القوس

الدلو

الجدي

أنت اليوم رومانيس وعاطفي جدا. تبحث اليوم 
عن قصـص وأفالم وروايات وقصائـد الحب. إذا 
كنـت مرتبطا بالفعـل، فتوقـع تناول العشـاء مع 
الحبيب يف سـهرة رومانسـية، أما إذا كنت غري مرتبط 

فربما تقابل نصفك اآلخر يف مكان غري متوقع.

تسـمع اليوم أخبارا مدهشة قد تقلب األمور 
رأسا عىل عقب فور سماعها. أتى إىل منطقتك 
جـريان جدد وربمـا تقيض يومك كلـه يف التعرف 
عليهـم. تقيض معظـم وقتك يف التعـرف عىل بعض 
األشخاص واكتساب بعض املعلومات التي تهمك. امليش 

يف املساء مفيد جدا.

ربما تقوم اليوم بإنجاز بعض املهام الشـاقة 
بنفسك دون مساعدة من أي شخص. تتمنى 
أن تقيض وقتك بالقرب من شـخص معني ولكن 
هـذه الرغبة تتعـارض مع العمل. ال تريـد أن تهمل 
يف عملـك، ولذلك انته مـن أعمالك أوال واسـتغل الفرتة 

املسائية يف تناول العشاء مع هذا الشخص.

ربما تنظـر يف املرأة هذا اليوم وتصاب بالهلع 
مما تراه. تشـعر بعدم األمان بسـبب شـكلك 
املختلف. ربما تضطر للذهاب للطبيب أو لشخص 
مـا لتتحدث معه. إذا التقيت اليوم بالحبيب، تأكد أن 
قلقك سـيختفي تماما ألنه سـيمنحك الشعور باألمان 

الذي تحتاجه.

الحمل

الجوزاء

الثور

الحوتالسرطان

باألمـور  تتعلـق  التـي  الجماعيـة  األنشـطة 
اإلنسـانية والفكرية قد تكون من أهم أولوياتك 
اليوم، خاصة إذا شـاركك فيها عـدد من األصدقاء 
أو الزمـالء أو حتى الحبيب. من املتوقع أن تتعرف عىل 
عدد كبري من األشـخاص يف فرتة ما بعـد الظهرية. اطلع 
عـىل بعض الكتـب واملجالت حتى تتعـرف عىل معلومات 

أكثر.

تنتظر اليوم قدوم شخص ما أو تلقي رسالة 
مـا أو مكاملة مـا تتعلق بمجـال عملك، ولكن 
لظروف غـري متوقعة قد تتأجل هـذه املكاملة. ال 
تنزعج واهتم بما تقوم به اآلن. ال يوجد يشء أسـوأ 
مـن التوتر والضغط، فحـاول أن تتجنب كل ما يجعلك 

تتوتر بقدر اإلمكان.

من املحتمل أن تسـتغل بعض السـاعات هذا 
اليـوم لقضائهـا بالقـرب مـن األصدقـاء أو 
الحبيب. احرص عىل االهتمـام بمهامك وبعملك. 
ربما تشـعر بالوحدة عىل الرغم من وجود عدد كبري 
من األشـخاص حولك. ال تضع وقتك يف الشعور بالندم 

أو األىس.

األسد

الميزان

العذراء

العقرب

حاليا أنت ممزق بـني الرغبة يف إنجاز األمور 
وخيبـة األمـل، ال تسـتخدم أسـاليبك الحادة 
يف كـرس الحواجز، ألن املحيطني بـك قد يفقدون 
صربهم ويهجرونك. انتظر حتى تهدأ األمور ويمكنك 

التعامل مع اآلخرين بتفهم وصرب أكثر.
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رأيس
1نصف يحطم o 4 متشابهة o قوام

مـن  فصيلـة   o املوسـيقي  السـلم  2يف 
النباتات تضم الفول (معكوسة).

االسـباني  للمغنـي  األول  3االسـم 
ايغليسياس o كثري

4مذكرات يومية o نصف راهب
 o 5حـارس مرمى فريق النـس الفرنيس

أجرة موظف
6وكالة فضاء امريكية

7ثروة o آخر االسبوع (باالنجليزية)
 o 8موقـع املرجـان الطبيعـي يف البحـر

صوت األلم العميقo نعم (بالفرنسية)
 – o 9تعديـالت طفيفـة عـىل عمل فنـي
أشجار رفيعة وعالية لحماية املزارع من 

الريح
10مـن حـاالت البحـر o الدولـة العربية 
التي اخرجت السـعودية من كأس العالم 

2010

أفقي
1عام o من الشهور الهجرية

2من أعـرق الفـرق االنجليزية 
لكرة القدم

3أفضـل العـب لكـرة قـدم يف 
العالم 2008

4يدعـو إىل األلـم والحزن o ثلثا 
شام

5والية يابانية جنوبية فيها ولد 
فن الكاراتي

6نصف تواق o يرسل من ينوب 
عنه

7العب كرة قدم األكثر شـعبية 
يف الوطن العربي

8دار o إذا تعدى اثنني شاع
9دواء شاف ضد السم أو املرض 

o غجري
 o 10موسيقى امريكية افريقية
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مظاھرة  تھاجم  البلجيكية  الرشطة   -  1902
للنساء  التصويت  بحق  للمطالبة  بروكسل  يف 

واألقليات.
اتفاقاً  الدين يوقع  1934 - اإلمام يحيى حميد 
مع بريطانيا يف صنعاء ملدة أربعني عاماً، يعرتف 
اليمن مقابل  فيه بسلطة بريطانيا عىل جنوب 

االعرتاف باستقالل شمال اليمن.
فرانكلني  املتحدة  الواليات  رؤساء   -  1945
ستالني  جوزيف  السوفيتي  واالتحاد  روزفلت 
ورئيس وزراء اململكة املتحدة ونستون ترششل 
يوقعون اتفاق يالطا الذي وضع أساس مجلس 

األمن الدويل.
1953 - االتحاد السوفيتي يقرر قطع عالقاته 
أن  اكتشف  أن  بعد  إرسائيل  مع  الدبلوماسية 
مصالحة االسرتاتيجية تحتم وقوفه مع العرب.
األردنية  الحدود  عىل  القتال  اشتعال   -  1968
وقوات  اإلرسائييل  الجيش  بني  اإلرسائيلية   /

املقاومة الفلسطينية.
األردنية  األمن  قوات  بني  1970مصادمات   -
واملجموعات الفلسطينية يف شوارع عمان مما 
ملنع  محاولته  ويف  شخص،   300 مقتل  إىل  أدى 
امللك  قام  السيطرة  عن  العنف  دوامة  خروج 
حسني باإلعالن قائال: «نحن لنا فدائيون»، كما 

قام بإعفاء وزير الداخلية من منصبه.
1979 - انھيار الدولة البھلوية وإعالن انتصار 
الله  روح  بقيادة  إيران  يف  اإلسالمية  الثورة 

الخميني.
يد  يف  العراقي  الفاو“  ”ميناء  سقوط   -  1986

العراقية  الحرب  أثناء  وذلك  اإليرانية  القوات 
اإليرانية.

الوطني  املؤتمر  زعيم  عن  اإلفراج   -  1990
األفريقي نيلسون مانديال بعد سجن استمر 27 

عاما من قبل سلطة جنوب أفريقيا العنرصية.
1992 - دولة الكويت واململكة املتحدة توقعان 
مذكرة تفاھم كويتية / بريطانية حول التعاون 

الدفاعي بني البلدين.
الرابع  ألبومه  يطلق  ياني  املوسيقار   -  2003
يحتوي  (والذي   Ethnicity) بعنوان  عرش 
األلبوم  ھذا  يف  ياني  وسعى  مقطوعة،   12 عىل 
لجمع عدد كبري من املوسيقى الشعبية لألعراق 

املختلفة.
سليمان  عمر  املرصي  الرئيس  نائب    2011  -
مبارك  حسني  محمد  الرئيس  تخيل  عن  يعلن 
للقوات  األعىل  للمجلس  وتكليفه  منصبه  عن 
املسلحة بإدارة شئون البالد، وذلك بعد 18 يوما 

من إندالع ثورة 25 يناير.
2014 - تحطم طائرة عسكرية جزائرية يؤدي 

إىل مقتل 77 شخصا.
عن  يعلنون  ليغو  مرصد  من  العلماء   -  2016
الرصد األول املبارش ألمواج الجاذبية التي تنبأت 

بھا نظرية النسبية العامة ألينشتاين منذ نحو
عن  نتجت  األمواج  أن  العلماء  وقال  عام،   100

تصادم لثقبني أسودين.
2018 - سقوط طائرة روسية يسفر عن مقتل 
جميع ركابھا وعددھم 65 ،وستة من طاقمھا 

يف جنوب رشقي موسكو.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

 نحـن نتوافـق مع األشـخاص 
الذين يعتقدوا بأن كعكة الزفاف 
هي أهم جـزء يف حفلة الزفاف. 
ألنها تخربك عن أمور بحاجة إيل 
معرفتهـا . اخرت كعكـة الزفاف 
التـي تفضلهـا واكتشـف مـاذا 

تقوله عن عالقاتك العاطفية .
قـد تندهش عندمـا تتعرف عىل  
النتائـج املذكـورة أدنـاه . فهي 
مجموعة من التحليالت املرتبطة 

بالحياة العاطفية لك .
1.أنت يف حفل زفاف مثري :    

إختيار هـذه الكعكة يدل عىل أن 
الحب يجعلك تشـعر بالسـعادة 
والحيويـة وأنـك مازلت عيل قيد 
الحيـاة . تـري بأن الحـب بداية 
لفصـل جديـد . تحـب ان يكون 
لديـك عدد كبـري مـن األصدقاء 
فالحب بالنسـبة لـك يشء مهم 
. تعّد بأن الحـب الرومانيس هو 
مغامـرة رائعـة طاملـا أنـك مع 
الشـخص الذي تحبه وتتطلع إىل 

تطويره وتغريه والتعلم معاً .
مـن  فريـدة  زفـاف  كعكـة   .2

نوعها: 
بالنسـبة لـك فالحب أمـر نادر 
ومهم جـداً . فأنـت تنظر للحب 
بإعتبـاره هديـة عظيمـة وتري 
بأنـك محظـوظ لوجـود رشيك 
حياتـك بهـا. حتى أنك شـخص 
محظـوظ بوجـود مـن تحب يف 
حياتـك . وعندمـا تكـون غـري 
محبـوب تشـعر بالرفـض مـن 
الطرف االخر تسـتطيع أن تقدم 
الحـب ألصدقائـك عندمـا تحب 
بجـد . تمتـع مع رشيـك حياتك 

بعالقة عاطفية تشعرك باالمان 
والحنان والعناية . تأخذ العالقات 
العاطفية عىل محمل الجد حتى 
عندما تكـون يف مراحلها املبكرة 
. عندمـا ترتبط برشيـك حياتك، 
تميل إىل بناء العالم الخاص بكم 

معاً .
3. أنت يف حفل زفاف رومانيس:

تري بـأن الحب أمر حلو وثمني. 
فأنـت مـن األشـخاص التـي ال 
تحب بسهولة ولكن عندما تقع 

يف الحـب تنهـال به عـىل رشيك 
حياتـك . تعطـي الحب بشـكل 
مكثـف خصوصاً عندمـا يتعلق 
األمر بأصدقائك فأنت شخصية 
عاطفية تقـدم الحب والصداقة  
عندما يرتبط األمر بعالقاتك مع  
رشيك حياتـك تفضـل أن تبقي 
هـذه العالقة يف الـرس يف البداية 
بعيداً عن القيل والقال وال تحب 

فتح الحديث عنها .
4. لديك حفل زفاف ال ينيس:

يرمز إختيـار هـذه الكعكة بأن 
الحـب بالنسـبة لـك أمـر خيايل 
يجـب  بأنـه  تعتقـد   . ومفـرح 
اإلحتفـال بالحـب يف الكثري من 
األكثـر  وبالطريقـة  األحيـان 
تسـامحاً . عندما ال تحب تشعر 
بأنه ال توجد روح بداخلك ويتسلل 
االكتئـاب إليك . الحـب يف نهاية 
املطاف يحفزك ويثري حواسـك. 
أن  الرومانـيس  الحـب  يجعلـك 
تشـعر بطريقة مليئة بالسعادة 

واإلبتهـاج حتى لو كنت يف حالة 
حب مؤقتة . فأنت مع الشخص 
الـذي يجعلك تشـعر بالسـعادة 
والحيويـة والتجديـد وكأنك بعد 

فرتة تحب ألول مرة .
5. حفل زفاف بسيط :

العالقـة بينك وبني رشيك حياتك 
تقـوم عـىل البسـاطة والراحـة 
وغري معقدة . فأنت عندما تحب 
رشيـك حياتـك فـإن مشـاعرك  
اتجاه عميقة للغاية. حتى عندما 
ال تكون يف حالة حب ال يعد األمر 
مشكلة بالنسبة لك بل تحب كل 
يشء يف العالـم من حولك . الحب 
النهائي  التعبـري  الرومانيس هو 
عـن حبك لألخريـن حتى يصبح 
أقـوي .  ترى بـأن رشيك حياتك 
هو نصفـك األخـر وعندما تقع 
يف حبـه تصبح أنـت وهو نفس 

الشخص .
6. حفل زفاف دافئ :

عالقتـك برشيك حياتـك تجعلك 
تشعر بالدفء والحنان  واإلرتياح 
وهذا مـا تحتاجه من هذا العالم 
. فالحـب يجعلـك تشـعر بأنـك 
عىل قيد الحيـاة . حتى عندما ال 
تقـع يف حالة الحب ال تتخيل عن 
األمل حتـى وإن كنـت وحيداً يف 
هذا العالم تتأكد من أنك سـوف 
.. بالنسـبة لـك  تحصـل عليـه 
الرومانسـية هي إعطـاء كل ما 
لديك لرشيك حياتـك .عالوة عىل 
ذلـك، فإن رشيـك حياتـك أيضاً 
يحـب أن يعطي بأكـرب قدر من 
العطاء وهذا ما يجعلك تكون يف 

عالقة عاطفية مثالية .

منـذ  حـب  قصـة  بينكـم   .7
الطفولة:

بأنـك  حياتـك  رشيـك  يجعلـك 
شـخص  مهـم ومخصص تعود 
مشـاعر حبك لرشيـك حياتك إىل 
الطفولـة . تجد مـن الصعب أن 
تحب نفسـك ولكن من السـهل 
أن تحب األخرين .. بالنسـبة لك 
تحـب البحث عن رشيـك حياتك 
فريـد مـن نوعـه . عندمـا تجد 
الشخص الذي تبحث عنه ال تري 
غـريه يف العالم ألنـك تحبه حب 

حقيقي .
8. حفل زفاف تقليدي :

اختيار هذه الكعكة يرمز إىل أنك 
تشـعر بالهدوء والسـالم وتهتم 
بـأن تربز أفضل ما لديك . عندما 
ال تقع يف قصة حب تشعر وكأن 
هنـاك يشء مفقـود  ال تشـعر 
بأنـك عىل قيد الحيـاة .. فالحب 
والرومانسـية لديـك هـي يشء 
ثابـت واليمـوت. عندمـا تحـب 
شـخص ما فأنت تريد أن تشبه 
يف كل يشء وتتغري معه  لألفضل 

أو األسوأ .
9. عالقة عاطفية مثرية :

يجعلـك الحب تشـعر بأنك مدلل 
جـرأة  األكثـر  الجانـب  ويـربز 
وإرشاقـًا . يعطيـك الحب طاقة 
التـي تسـاعدك عـىل العيـش يف 
سعادة . بالنسبة لك الحب حالة 
عميقـة وغنيـة وذات مغـزي . 
عندمـا تقع يف حب شـخص ما 
تذهـب معـه إىل الطريـق الـذي 

تحبه .

اصبع  بصمة  ميتلك  الذي  الوحيد  احليوان  *الشمبانزي 
مشابهه لبصمة اصبع االنسان .

لذلك  الدماغ،  في  الصدق  مناطق  يحرك  الغضب   *
معظم االشخاص أقرب إلى قول احلقيقة حني الغضب

* التنفس العميق ميكن أن يساعد على اطالق مشاعر 
التوتر واخراج السموم من جسمك

أظهرت  أزرق“   ” لونه  قلم  استخدم  الدراسة  عند   *
كتبتها  التي  للمعلومات  تذكرك  احتمالية  أن  أبحاث 

باللون األزرق أكبر من باقي األلوان
من  أكثر  يسعدك  أن  يستطيع  شخص  هناك  ليس   *

مصادر  أهم  هي  نفسك  في  ثقتك  لذلك  نفسك، 
سعادتك

البرت  الفيزيائي  العالم  على  عرض   ،١٩٥٢ العام  في   *
رفض  أنه  إال  اسرائيل  دولة  رئاسة  يتولى  ان  اينشتاين 

ذلك.“
في  ميالدي  الـ١٥  للقرن  تعود  الشمسية  النظارات   *
الخفاء  احملكمة  في  القضاة  يلبسها  وكان  الصني 

تعابيرهم اثناء احملاكمة .
* عدد البحيرات في كندا يفوق عدد بحيرات دول العالم 

مجتمعة.

 كان يف واحد اسـمه عصفور يشـتغل يف رشكة كبرية وكان متميز كتري 
فخاف املدير انه هذا ياخذ مكانه فصار يجننه ودايما يطلب منه اشـياء 

مستحيلة يف وقت قليل وكان كل مرة ينجح ويقهر مديره زيادة... 
ويف يـوم من االيام سـمع تاجر كبري كثـري عن عصفور وجـاء اىل املدير 
وطلب منه ان يتنازل له عن عصفور مقابل 10 االف انبسط املدير ووافق 

عـىل طـول ..فرصـة واجـت 
لعنده بيتخلـص من عصفور 
فلوس..وطلب  فوقها  وبياخذ 
موافقة صاحب الرشكة وقال 
ان هذا عىل كيف عصفور الن 

ما نقدر نجربه يقعد... 
املهم عصفور وافق برشط انه 
يقـوم هو بتسـليم املبلغ بعد 
ما يخلصوا من توقيع االوراق 
واخالء الطـرف وتم االتفاق..
وملـا جـاء وقت تسـليم املبلغ 
ال10  ورمـى  عصفـور  راح 
وهـرب... النافـذة  مـن  االف 

(وهم يف الطابق الـ20 ) ومن سوء حظ املدير ان العرشة االف تعلقت عىل 
شـجرة وقام يرصخ ويقول عصفور باليد احسن من 10 عىل الشجرة...

وراحت مثل.
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كثرية هي املالحظات التي نشخصها أثناء مراجعتنا لدوائر الدولة ومؤسساتها، لكن أكثر ما يشد االنتباه هو وجود 

كشك صغري عند مدخل هذه الدوائر، أو زاوية تجد فيها موظفا متفرغا ألخذ املوبايل من املراجعني.
ويعتقـد رئيـس هذه الدائرة أو تلك أنه يف حال أخـذ املوبايل من املراجعني فقد اطمأن عىل أمـن دائرته وحافظ عىل وثائقها 

وأرسارها.
نقـول لكل مسـؤول أو مدير دائرة .. ال تخـىش موبايل املواطنني املراجعني لدائرتك إذا كنت واثقا من نفسـك ومن آلية عمل 
دائرتـك، فإن عدد املراجعني لديك ال يتجاوز العرشات، ومالك دائرتك باملئات، فضال عن وجود االنرتنت يف دائرتك متاحا، وإذا 

تمعنت يف غرف موظفيك ستجد ان املوبايل ال يفارق أيدي أغلبهم، وغري مثابرين يف عملهم.
صبـاح الخري لكل مسـؤول أو مدير دائرة اهتم بعمل مؤسسـته، وقـدم للمواطنني ما يرومون إليه مـن خدمات يف دائرته، 

مبتعداً عن االمور الجانبية االخرى كأخذ املوبايل من املراجعني، أو عدم اإلصغاء اىل شكاواهم.
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كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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أعلـن مركـز محمـد بـن راشـد 
وصـول  للفضـاء  اإلماراتـي 
”مسـبار األمل“ بنجـاح إىل مدار 

كوكب املريخ.
ونرش حسـاب ”مهمة مسـبار 
األمـل“ عـىل ”تويـرت“ تغريـدة 
جـاء فيهـا أن ”التواصـل مـع 
مسـبار األمل تم بنجاح، وتمت 
مرحلة الدخـول إىل مدار املريخ 

بنجاح.“
وأشـار الحساب يف تغريدة أخرى 
إىل أنه ”بعد رحلة استغرقت 204 

أيام، وقطع مسافة أكثر من 480 
مليـون كم، مسـبار األمـل يبلغ 

مدار االلتقاط حول املريخ.“
كما نرش حساب مركز محمد بن 
راشـد للفضاء تغريدة جاء فيها 

أن ”املهمة تمت بنجاح“.
وسمح دخول املسبار املدار بالبدء 
يف إرسـال بيانـات عـن الغـالف 
الجوي ومناخ املريخ، وهذا يجعل 
اإلمـارات خامـس وكالـة فضاء 
تصل إىل الكوكب مع أول مسـبار 
عربي يقوم برحلة بني الكواكب.

إستطاع قراصنة إنرتنت إدخال نسخة 
مزيفة مـن تطبيـق املراسـلة الفوري 
(واتسـآب) إىل متجـر ”أبـل“ الخـاص 
بهواتـف آيفون.والنسـخة املزيفة من 
التطبيق ليسـت سوى برنامج تجسس 
-Cy ”طورتـه رشكة إيطاليـة تدعى 
Gate“ من أجل اسـتهداف األشخاص.
ويمّكـن التطبيق القراصنـة من جمع 
املعلومات عن األشـخاص املستهدفني 
عـن طريـق خداعهـم لتثبيـت ملفات 
حـرص  هواتفهـم.وال  عـىل  معينـة 
للمعلومـات التـي بوسـعها القراصنة 
رسقته، مثـل الرقم التعريفـي الفريد، 
الذي يتيح ملن يحصل عليه الوصول إىل 
كل قواعد البيانـات الربامج يف هاتفك.
وعلـم مخترب األمن الرقمـي يف جامعة 
تورنتـو الكندية مـع اآلخريـن للعثور 
عـىل النسـخة املقلدة من (واتسـآب)، 
التي تبـني أن مطورها رشكة إيطالية، 
حيث جاء نشاط املخترب بعدما تحدثت 

تعرض  عن  تقارير 
تعـرض  اكتشـاف 
مني  مسـتخد
لهجمات مصدرها 
تطبيـق التواصـل 
أن  الفوري.وتبني 
التطبيـق املزيف 
يحمـل  الـذي 
النطاق(  اسم 
c o n f i g 5 -

 ،(dati[.]com
جهـز  ملـف  عبـارة 

الخرتاق الهاتف وإرسال البيانات 
إىل القراصنة، حيث وقع كثريون يف 
فخ النسخة املزيفة، ألن تفاصيلها 
كانـت مصنوعة باحرتاف شـديد.

ويتطلـب مـن أي شـخص يريد أن 
يحمـل أي تطبيق وليـس بالرضورة 

(واتسـآب)، أن يقـرأ جيـدا تفاصيـل 
التطبيق ويتأكد منها أوًال.

املبادرة لتسليط الضوء عىل خصائص التطبيق للمحافظة عىل خصوصية 
املسـتخدمني وحمايتهمبمناسبة النسخة الثامنة عرشة من مبادرة ”يوم 
اإلنرتنـت اآلمن“، أطلقت منصة مقاطـع الفيديو ”تيك توك“، حملة تحت 
شـعار #BeSafeBeHappy والتـي سيشـارك فيها أشـهر صناع املحتوى 
لنرش رسـالة إيجابية حول االسـتخدام اآلمن للتطبيق.تهـدف املبادرة إىل 
تسـليط الضوء عىل مجموعة من اإلرشادات املتعلقة بخصائص السالمة 
داخـل التطبيـق من أجـل املسـاهمة يف شـعار ”كـن آمنا كن سـعيدا“، 
ونـرش الوعي حول كيفية اسـتخدام التطبيق بأمان للحفاظ عىل سـالمة 
وخصوصيـة املستخدم.وتسـعى تيك تـوك من خالل املبـادرة اىل أن توفر 
بيئة آمنة وسـعيدة لجميع املسـتخدمني مـن أفراد املجتمـع. كما تهدف 
أيًضا إىل تثقيف جميع مسـتخدمي الحسابات بشأن إجراءات وسياسات 
السـالمة املتعلقـة بالتطبيق.وتـم إطالق املبـادرة أيًضا لتسـليط الضوء 

عـىل خصائص األمـان بالتطبيق والتي ستسـاعد يف نـرش الوعي حول 
اإلعـدادات التي تحفظ الخصوصية بما يف ذلك حظر الحسـابات التي 

تنتهك حسـابك الخـاص، واإلبالغ عـن التعليقات املسـيئة، واإلبالغ 
عـن التعليقات ومقاطع الفيديـو التي تخالف تعليمـات التطبيق، 

باإلضافـة إىل عمليـة انتقاء التعليقات غـري املرغوب فيها.ورصح 
هانـي كامل، مدير املحتوى تيك توك شـمال إفريقيا: أن ”الهدف 
من املبادرة هو تشجيع املستخدمني عىل اإلبداع وتقديم محتوى 
إيجابي يسـاعد عيل نرش البهجة مع الحفاظ عيل الخصوصية 
والسـالمة...“ لذلك فإننا دائما نعمل عىل ابتكار سـبل جديدة 
إللهام مسـتخدمينا وتنمية قدراتهم عـن طريق تهيئة مناخ 
آمـن لعرض مواهبهم“.وشـارك العديد من سـفراء تيك توك 
حول العالم يف املبادرة، كما شـارك من مرص مقدم املحتوى 
التعليمي يوسـف مجـدي، واملرصية خبرية اليوجـا فاتيكا 
وصانـع املحتوى املـرصي حليم، وأحمد سـايس من لبنان 

وخبري األلعاب السعودي ثامر.

قرر تطبيق التواصل االجتماعي (فيس بوك) تكثيف جهوده لكبح انتشـار 
املعلومـات املضلّلـة حول لقاحـات (كوفيـد19-)، وتعزيز نـرش الحقائق، 
إضافـة لالسـتدالل عىل الفئـات الحذرة من أخـذ اللقاح.وتشـمل الخطوة 
حظر املجموعات التي تنرش بشكل متكّرر معلومات مضلّلة حول الفريوس 
واللقاحات بشـكل عام.ومنذ أشـهر يعمل (فيس بوك) عىل إزالة معلومات 
(كورونا) املضلّلة والرتويج للنصائح الصحية الصادرة عن منظمات موثوق 
بها، وقد قام املوقع االجتماعي بالتوّسع يف هذه املبادرة.وعمد (فيس بوك) 
لتحديث قائمته للمزاعم الزائفة حول الفريوس واللقاحات، وذلك بمساعدة 
من منظمة الصحـة العاملية.وتضّمنت قائمة املعلومـات املحظورة املزاعم 
بأّن (كوفيد19-) من صناعة أشـخاص واإلصابة به أكثر أماناً من اللقاح، 
وأّن اللقاحـات سـاّمة أو تسـّبب التوّحد.لكّن مبادرة (فيـس بوك) لم تكن 
كافيـة إلقنـاع البعض، إذ كتـب ”مركز مكافحـة الكراهيـة الرقمية“ عىل 
تطبيـق (تويـرت): ”أّن (فيس بـوك) وعد عىل مدار العام املـايض بإجراءات 
صارمة ضد املعلومات املضللة حـول (كوفيد19-)، ومناهضة اللقاحات“، 

مضيفاً أنه يف كل مرة يفشل يف أن يقرن هذه اإلعالنات البارزة بالعمل.

تطرقـت، جينيفر لوبيـز، خالل حوارها األخـري ملجلـة allure إىل أمور عديدة 

خاصة بعالقتها مع خطيبها اليكس رودريجيز، حيث كشـفت عن مشاعرها 

وطريقة الحياة خالل فرتة العزل املنزىل منذ تفيش فريوس كورونا، مؤكدة أن 

الحياة اختلفت كثرياً بالنسـبة لها، وهدأت من حماسـها املعتاد التي اعتادت 

عىل عيشه، بسبب إيقاف طريقة الحياة التي كانت تسري قبل كورونا.

وأضافـت النجمـة الشـهرية أن اليكس من األشـخاص القليلـني الذي يحب 

التطـورات الجديدة يف الحياة، حيث نظر لألمـور بصورة إيجابية. مؤكداً أن 

الحياة بهذا الشـكل أفضل، حيث يفضل الجلوس يف املنزل بصورة كبرية 

مع العائلة، وعدم الخروج كثرياً.

وأضافت خـالل حوارها: أن فـرتة كورونا أفـادت عالقتهما 

وأثقلتها بسـبب اقرتابهما أكثر، لكنها أثرت سـلباً بتأجيل 

حفل زفافهما املفـرتض إقامته بداية تفيش كورونا قبل 

أن يتم تأجيله بسبب الوباء، إال أن الحياة الجديدة أثرت 

عليهما إيجاباً.

جينيفر لوبيز تكشف تأثير كورونا 
على عالقتها برودريجيز 

أنهى سيف نبيل تسـجيل حملة إعالنية قوية 
برفقة محمد رمضان إلحدى رشكات املحمول 
يف العراق، وهو يواصل تصوير حلقات املوسم 
األول كعضو لجنة تحكيم الكتشـاف املواهب 
الغنائيـة يف املوسـم األول من ”عـراق آيدول“ 
إىل جوار رحمة رياض نجمة سـتار أكاديمي، 
وحاتـم العراقي، حيث ُتعـرض حلقاته حالياً 

عرب شاشة الـأم بي يس عراق.
داخل كواليس تصوير حلقات املوسم األول من 
برنامج ”عراق آيدول“، كشـف سيف نبيل عن 
أن املهمة صعبة جـداً؛ خاصة أن هناك العديد 
مـن املواهـب الغنائيـة القويـة يف الربنامـج، 
ومنهـم من درس املوسـيقى، وهـذا ما صّعب 
األمـر أكثر، ”ولكن الحمد للـه نحن نحاول أن 

نكون موفقني دائماً باالختيار“.
وأضـاف: أن لجنـة التحكيـم تقـدم أفضل ما 
لديهـا لتصبـح املواهب املشـاركة يف الحلقات 

النهائية سوبر ستار يف العالم العربي.
وأكد نبيل سـيف: أن طبعه ليس قاسياً، لكنه 
شخصية عملية يختار املوهبة التي تستحق أن 

تكـون يف الربنامج، أما املوهبـة التي ينقصها 
يشء فيكـون القـرار واضحـاً تجاههـا، فهو 
يحتاج إىل أن يقّدم جوهرة للجمهور وللساحة 

الفنية.
ويضيـف سـيف نبيـل: أن اختيـاره للموهبة 

صعب وليس سـهالً؛ فهو يختار صوتاً وشكالً 
وثقافة موسـيقية وكاريزما. ونفى أن يكون 
للحظ دور، خاصة يف مشواره الفني الذي بدأه 
مـن الصفر وطّور مـن موهبته وثقافته حتى 

أصبحت له مكانة مهمة يف الساحة الفنية.

شـاركت النجمـة، نيلـيل كريم، 
بعـدة  وجمهورهـا،  متابعيهـا 
صـور لهـا وهـي بشـكل جديد 
ومختلـف، حيـث نـرشت عـدة 
صور عرب االسـتوري الشخيص 
لهـا بموقعهـا الشـخيص عـرب 
تجسـد  وهـي  انسـتجرام، 
راعـي   –  cowboy  ” شـخصية 
بقر“ يف أحدث ظهـور لها وهي 
إىل  باإلضافـة  السـالح،  تحمـل 
ظهورهـا عـىل شـكل االيقونة 

العاملية مارلني مونرو.
ورسعان ما حظي اللوك الجديد 
الذي نرشته كريم عرب حسـابها 
حيـث  التفاعـل،  مـن  بالكثـري 
حرص عـدد كبري من جمهورها 
مشـاركة  عـىل  ومتابعيهـا 
الصور نفسـها عرب حساباتهم 

بهـا  ومشـاركتها  الشـخصية 
لتعـاود نرشها عرب االسـتوري 

الشخيص بها.
وتجسد النجمة نيليل كريم دور 

فتاة شـعبية تعيـش يف منطقة 
روض الفرج بشـربا، ومتزوجة 
فـراج،  محمـد  الفنـان  مـن 
وأصبحـت تملك كثـرًيا من املال 

خالل أحداث مسلسـلها الجديد 
”ضد الكرس“ وتدعى ”سلمى“، 
وشـقيقتها تارا عمـاد ويحاول 
مصطفـى درويـش أن يبتزهـا 
باألرسار التى يعلمها عنها لكى 
يتزوج شـقيقتها، ومـن املقرر 
املسلسـل يف شـهر  أن يعـرض 

رمضان املقبل.
نيلـيل كريـم شـاركت يف درامـا 
خـالل  مـن  املـايض  رمضـان 
مسلسـل بـ 100 وش، مع آرس 
ياسني وإسـالم إبراهيم، رشيف 
الدسوقي، دنيا ماهر، مصطفى 
درويـش، عـال رشـدي، حنـان 
يوسـف، سـلوى محمـد عـيل، 
سـارة التونيس، ولـؤي عمران، 
وتأليف عمرو الدايل وأحمد وائل 

وإخراج كاملة أبو ذكرى.

يف أبريـل 2020 ، خالل الحجـر الصحي األول، أجرت 
الفنانة الفلسطينية، لينا مخول، تحّدياً متميزاً 

عـىل صفحتهـا الخاصة عـىل اإلنسـتغرام 
باسـتخدام  معجبيهـا  مـع  للتواصـل 

صوتها ومنصتها، لتشـجيع متابعيها 
والجمهور عىل الكتابـة والتعبري عن 
وأفكارهـم ومشـاعرهم  أنفسـهم 
خالل هـذه األوقـات غـري املألوفة 
وإرسـال النصـوص إليها.ملـدة 10 

أيـام متتاليـة، كانت تختـار يومياً 
نصاً واحداً يف كل مـرة ومن ثم تعّدله 

وتغّنيه وتصـّوره وبعدها تنرشه كأغنية 
كاملة، كل ذلك يف إطار زمني مدته يوم واحد، 

وتجاوز تحدي اإلنسـتغرام هذا كل التوقعات، وهذا 
النجـاح أدى إىل والدة مـرشوع #YOM.”يـوم“ هـو ألبوم 

صوتي من 10 أغاٍن مصحوباً بـ10 مقاطع فيديو موسـيقية ُصّورت 
وأُنتجـت عىل يد لينا مخول باسـتخدام هاتفها فقط.. مرشوع ميلء باإلبداع، 
وذو رسـالة نسـوية مهمـة؛ حيـث إن 8 أغاٍن من أصـل األغنيـات العرش التي 

يتضمنهـا املرشوع ُكتبت عىل يـد مؤلفات وكاتبـات هاويات أغاٍن 
تـرتاوح أعمارهن بـني 15 و 55 عاماً، وهذا ُيعد إنجـازاً رائعاً، 
خاصة أنه يوجد نقص شديد يف كاتبات ومؤلفات األغاني يف 
العالم العربي، ولينا مخول تسلّط الضوء عىل هذا النقص 
مـن خـالل هـذا املرشوع.حظي هـذا املـرشوع املذهل 
باهتمام ودعم منصات البث الرائدة يف الرشق األوسـط 
وشـمال أفريقيا، وحصلت عىل مرتبـة يف أفضل قوائم 
-An Spotify و   املوسـيقى عىل تلـك املنصـات مثـل
hami و Deezer، كمـا اسـُتضيفت عىل غـالف قائمة 
األغانـي املسـتقلّة arabic indie playlist عـىل تطبيق 
أنغامـي Anghami.يف عـام 2020، ابتكـرت لينا مخول 
نفسـها من جديد كفنانة مسـتقلة، حيث أنهـا انفصلت 
عن رشكـة اإلنتاج التي كانت متعاقدة معها واسـتغنت عن 
مـدراء أعمالها، لتذهب يف طريقها املسـتقل كفنانة وتسـتعيد 
حريتهـا اإلبداعيـة الكاملة. وخـالل هذا العام، كانـت تطلق األغاني 
والفيديوهات املوسـيقية الخاصة بها بنفسـها كإنتاج مستقل، وتتحدث إىل 
معجبيها مبارشة وبصورة شـخصية، اليشء الـذي أدى إىل نجاح كبري يفوق أّياً من 

أعمالها السـابقة تحت إطار رشكات اإلنتاج.

تسـتضيف املمثلة املرصية، شيماء سيف، يف 
برنامجها الذي سـبق وأعلنت عنه ”تحدي 
النجوم“ عددا كبـريا من النجوم يف لبنان 
والوطن العربي كله.. وسيكون ضيفها 
يف إحـدى الحلقات الفنانـة اللبنانية 
املمثـل  وزوجهـا  سـابا  نيكـول 
اللبناني يوسـف الخال بعد غياب 

عن اإلطالالت التلفزيونية لفرتة طويلة، وسـيطالن 
مـن منزلهمـا ليتحدّيا نجـوم آخرين أيضـا كلن يف 

منزله.
وكانت شـيماء قـد نرشت فيديو طريـف تعلن فيه 
عـن الربنامج من منزلها، وهـي تقوم بتحٍد طريف 

مع زوجها .
هذا وفاجأت شيماء سيف الجمهور مؤخراً بتخليها 

عـن شـعرها بالكامل، إذ إنها ظهـرت ”صلعاء“ يف 
برومـو مسلسـلها الجديد ”يف بيتنـا روبوت“ الذي 

نرشته عرب صفحتها الخاصة.
وكان الفتـًا أيضاً يف برومو العمل الذي يحمل الكثري 
من املفاجآت، ظهور الفنان املرصي هشـام جمال، 
وقد تخـىل أيضاً عن شـعره الطويل وظهر بشـعر 

قصري ألول مرة منذ ظهوره عىل الساحة الفنية.
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أعـىل درجات الحـزن عندما يتحدث مسـؤول يف الحكومة عـن املنجزات 
العظيمـة التـي تحققت عىل يدْيه، وتسـمع موجـات التصفيق والهتاف 
بحياتـه، وأنـت تعرف جيدا ان كالم املسـؤول ال يخرج عـن دائرة الكذب 

والتصفيق يحدث يف قلب منطقة النفاق.
وأبشـع صور الخيبة عندما ترفع صوتـك باالحتجاج عىل ما يحصل، فال 
تسـمع غري عبارات التخويـن واالتهامات تنهمر عليـك من كل الجهات، 
وعندمـا تعلن موقفك بوضوح وتعرض قلمك بصدق، ترى القوم يدفنون 
رؤوسـهم بالرمال، وتموت الحياة يف رشايينهم، ويسلمون أمرهم للواحد 

القهار .
وزارة الكهربـاء -أعىل الله مقامها- تخـرج علينا بني فرتة وأخرى وهي 
تعـزف عىل قيثـارة االنتصـار، وتزف البـرشى للفقراء بهزيمـة الظالم، 
وتحذر الشـعب من الشـائعات املغرضـة التي تعيق مسـريتها الظافرة، 
وتنذرهـم بخطـورة الخاليا النائمـة التي تحاول أن تنـرش صورا مزيفة 
حـول االنقطاع املسـتمر للتيـار الكهربائـي، وعلينا التصفيـق والهتاف 
بحياة الوزارة ونحن نعاني هذه املعضلة التي حرمتنا من أبسـط رشوط 
الحياة الحرة الكريمة، وعليك أن تكرس قلمك، وتغلق فمك، لكي تنال رضا 

حكومتنا املوقرة .
 أمـوال طائلة وأرقام خيالية رصفت من اجل تحسـني وضـع الكهرباء، 
وماليني الترصيحات املبرشة بالجنة أطلقها فرسـان الشعارات، وعندما 
جـاء موعد الحسـاب فوجئنـا بأن كل مـا رصف وقيل كان يسـريا وفق 
قاعـدة: تمخـض الجبـل فولد فـأراً، وعليـك أن تلملم أوراقـك وتصمت، 
فاالحتجـاج اليوم يدخـل من باب املحرمات، ويسـتهدف هيبة الحكومة 
رغم ان كل صور االحتجاج يدخل يف معالجة هذه املشكلة وليس له عالقة 
بالسياسـة أو بالوالء لهذا التيار أو ذاك، ورغم ان الدعاء مستمر بالنجاح 
والتوفيق للحكومة بكل تشكيالتها وفروعها وألوانها، فالناس هنا تبحث 
عن توفري الكهرباء أسوة ببقية بلدان العالم، وال يعنيها من قريب أو بعيد 
هوية الوزير السياسـية، أو الحزب الذي ينتمي إليه، وهذا املنطق يشمل 

كل الوزارات التي يعاني الفقراء فشل أدائها .
إن من اهم أسـباب فشـلنا كشـعب هو اننا ال نعرف كيف نحتج؟ وكيف 
نقاوم؟ وكيف نصمد؟ كما ان من أهم أسـباب فشل الحكومة هي انها ال 
تعـرف كيف تعالـج األزمات بطريقة موضوعية وتعرتف بفشـلها نتيجة 
االنتكاسـات التـي تعانيها؟ وكيف تدرس سـبل النهـوض؟.. وأمام حالة 
الفشلنْي ظل طيف الكهرباء يزورنا رسيعا ويغادرنا رسيعا، ونحن ال نملك 
غـري الدعاء الصادق بأن يمـن الله علينا بحكومة تتحـدث بصدق وتعمل 
بإخـالص، وتضع مصلحة الفقراء واملسـاكني يف اولوية حسـاباتها، وان 

يمنح -جلت قدرته- شعبنا التعرف عىل منهج االحتجاج املوضوعي  .
إىل اللقاء ...
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سيف نبيل ينتهي من تسجيل حملة إعالنية برفقة محمد رمضان 
إلحدى شركات المحمول في العراق

نيللي كريم تتحول لـ ”cowboy“ و ”مارلين مونرو“ في ظهور جديد

لينا مخول تكسر جميع الحواجز بين الفنان والجمهور 

نيكول سابا ويوسف الخال يجتمعان ببرنامج تلفزيوني جديد
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