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بغداد/ الزوراء:
اكـد رئيـس مجلـس الـوزراء، مصطفـى 
الكاظمـي، امـس االحد، ان زيارة قداسـة 
البابا املرتقبة اىل بغداد ستسـهم يف ترسيخ 
االسـتقرار وإشـاعة روح التاخي بالعراق 
وعمـوم املنطقة.وذكر بيـان ملكتب رئيس 
الوزراء تلقته ”الزوراء“: ان رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل ميتجا 
لسكوفر، سفري الفاتيكان يف بغداد، وجرى 
خالل اللقاء بحـث ترتيبات الزيارة املقررة 
لقداسة البابا فرنسـيس اىل العراق الشهر 
املقبل .وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب 
البيان: ان زيارة قداسـة البابا ستسـهم يف 
ترسيخ االستقرار، وإشاعة روح التآخي يف 
العراق ويف عمـوم املنطقة. مبينا إن جهود 

قداسـته مشـهود لها حول العالـم يف الحد 
من الرصاعـات، وتغليب الحكمـة والعقل 
وإعالء قيمة اإلنسـان ، فـوق كل املصالح 
السياسـية والنزاعـات والحروب.واوضح: 
أن العـراق حكومـة وشـعًبا بـكل أطيافه 
وألوانـه املتـآزرة ينظرون بعـني الرتحيب 
واإلجالل لهذه الزيـارة الكريمة، ويكربون 
جهـود قداسـته يف دعـم القضايـا الحّقة 
ومواجهـة التطرّف وبث روح التسـامح يف 
اإلنسـانية جمعاء.من جانبه، أعرب سفري 
الفاتيـكان يف العـراق، ميتجـا لسـكوفر، 
عن تقديـره وامتنانه الكبرييـن للحكومة 
العراقيـة، لجهودهـا يف تسـهيل اجراءات 
الزيارة التاريخية التي سـيقوم بها قداسة 

البابا فرنسيس اىل العراق الشهر املقبل.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت محكمـة الجنايات املختصـة بنظر 
دعاوى النزاهة يف الكرخ، امس االحد، الحكم 
عىل وزير البلديات واالشـغال العامة االسبق 
رياض غريـب ومدير عام سـابق يف الوزارة 
هاشـم عبـد الزهـرة بالحبس الشـديد ملدة 
سنتني.وذكر املركز االعالمي ملجلس القضاء 
االعىل يف بيان تلقته ”الـزوراء“: ان محكمة 
الجنايات املختصة بنظـر دعاوى النزاهة يف 
الكرخ أصدرت حكمهـا بحق وزير البلديات 
واالشـغال األسـبق رياض عبد الحمزة عبد 
الـرزاق الغريب، وهاشـم عبـد الزهرة عزيز 

الذي كان يشغل منصب مدير عام يف الوزارة 
نفسـها بالحبس الشـديد ملدة سـنتني لكل 
واحـد منهمـا اسـتنادا ألحكام املـادة 430 
من قانـون العقوبات.واضاف: أن“املحكمة 
املختصـة بنظـر دعـاوى النزاهـة أصدرت 
حكمها بحق املذكورين جراء اخاللهما بعقد 
نصـب وتجهيز (17) معمل اسـفلت بقيمة 
(25) مليـون دوالر يف عـام 2007“، مبينـا 
أن ”املحكمـة أعطـت الحق لـوزارة االعمار 
واالسـكان والبلديـات واالشـغال بمراجعة 
املحاكـم املدنيـة للمطالبـة بالتعويض عن 

االرضار التي تسبب بها ذلك االخالل“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الرتبيـة عـن مقـرتح لتأجيل 
امتحانات نصف السنة للدراستني االبتدائية 
والثانويـة  إىل الــ13 من شـهر آذار املقبل. 
وقـال وكيل وزير الرتبية، فـالح القييس، يف 
ترصيح صحفي: أن“اجتماعاً سيعقد اليوم 

االثنني لهيأة الرأي ملناقشة تأجيل امتحانات 
نصف السنة للدراستني االبتدائية والثانوية 
بعد قـرار اللجنـة العليا بأن يكـون التعليم 
يف املـدارس واملعاهـد والكليـات الحكومية 

واألهلية الكرتونياً من يوم 18 شباط ”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الدفاع الرتكي، خلويص أكار، 
انتهـاء عمليـة ”مخلـب النـرس2-“ يف 

منطقة غارا شـمايل العـراق، بعد تحييد 
50 مسلحا من ”بي كا كا“، بينهم إثنان 

تم القبض عليهما أحياء. 

ليبيا/ متابعة الزوراء:
يف خطـوة ”غامضـة“ أثـارت الكثري 
من التسـاؤالت، كلّـف رئيس املجلس 
فايـز  الوفـاق،  لحكومـة  الرئـايس 
الـرساج، نائبه أحمـد معيتيق بمهام 
بعد  الرئـايس،  املجلـس  وصالحيـات 
مغادرته ليبيـا إىل وجهة غري معلومة 
كتـاب  وملـدة غـري محددة.وحسـب 

كلـف  معيتيـق،  إىل  الـرساج  وجهـه 
األخـري بمهـام وصالحيـات املجلس 
الرئـايس لحكومة الوفاق، اعتبارا من 
امـس األحـد وإىل حني عـودة الرساج 
من السفر.كما أثار قرار الرساج جدال 
عىل مواقع التواصل االجتماعي، وهو 
الذي سافر عرشات املرات دون قيامه 
بتكليـف أحـد نوابـه بتسـلم مهامه 

وإعـالن ذلـك للـرأي العـام، وخلفت 
تساؤالت بشـأن دوافع هذه الخطوة، 
ومـا إذا كان الرساج غـادر ليبيا دون 
رجعة.وتعليقـا عىل ذلـك، قال املحلل 
السـيايس ورئيس مؤسسـة سلفيوم 
لألبحاث والدراسـات، جمال شـلوف 
يف ترصيح صحفي: إنـه رغم أن هذه 
التكليفـات هـي روتينيـة، إال أنه مع 

األخذ بعـني االعتبار الحالـة الصحية 
لرئيس املجلس لرئـايس فايز الرساج 
الـذي يـرتدد يف األوسـاط اإلعالميـة 
والسياسـية أنه مريـض بالرسطان، 
وكذلك نظرا للوضع السـيايس الجديد 
بعد انتخاب رئيس للمجلس الرئايس، 
فمـن املرجح جدا أن يكون الرساج قد 

ودع املجلس الرئايس نهائيا.

بغداد/ الزوراء:
أصـدرت اللجنة العليا للصحة والسـالمة الوطنية 
حزمة قـرارات جديدة ملنع تفيش فريوس كورونا، 
وفيمـا اعلنت فرض حظـر التجول الشـامل أيام 
الجمعة والسـبت واألحد من كل أسبوع، قررت ان 
يكون دوام موظفي الوزارات والدوائر غري املرتبطة 

بوزارة واملحافظات (٥٠٪).وذكر املكتب االعالمي 
لرئيس مجلـس الوزراء يف بيان تلقتـه «الزوراء»: 
ان اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية عقدت 
اجتماعا برئاسـة رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـي، واصدرت قـرارات مهمة.واضاف: انه 
جـرى خـالل االجتماع بحـث مسـتجدات جائحة 

كورونـا يف البالد، يف ظل تزايد عـدد االصابات بني 
املواطنني، فضال عن مناقشـة اهم االجراءات التي 
يمكـن من خاللهـا احتـواء الفـريوس والحد من 
انتشـاره.وتمخض االجتماع عـن صدور عدد من 

القرارات اآلتية :
١.    فـرض حظـر التجول الشـامل أيـام الجمعة 

والسـبت واألحد من كل أسبوع ابتداًء من يوم ١٨ 
شـباط ٢٠٢١ ، فيمـا يكون الحظـر الجزئي أليام 
االثنني والثالثاء واالربعاء والخميس من السـاعة 
الثامنـة مسـاء ولغاية السـاعة الخامسـة فجرا 

ولغاية يوم ٨ اذار ٢٠٢١.

بغداد/ مصطفى العتابي:
امـس  والبيئـة،  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
االحـد، املوقف الوبائـي اليومي لفريوس 
كورونـا املسـتجد يف العـراق، وفيما اكد 
 ١٥ و  جديـدة  اصابـة   ٢٢٢٤ تسـجيل 

حالـة وفاة وشـفاء ١٠٧٩ حالة، حددت 
دائرتـا صحة الرصافة والكـرخ التوزيع 
املناطـق. حسـب  لالصابـات  الجغـرايف 
وذكـرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: 
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 

٣٨٩٣٩ ، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
٦٢٣١٠١٥ ، مبينة انه تم تسـجيل ٢٢٢٤ 
اصابـة جديدة و ١٥ حالة وفاة وشـفاء 
١٠٧٩ حالة.واضافـت: ان عـدد حـاالت 
الشفاء الكيل: ٦٠٧٠٥٩ (٩٤٫٣٪) ، بينما 

عـدد حـاالت االصابات الـكيل: ٦٤٣٨٥٢ 
، امـا عـدد الحـاالت التي تحـت العالج: 
٢٣٦١٤ ، يف حـني ان عدد الحاالت الراقدة 
يف العنايـة املركـزة: ٢٧٥ ، وعـدد حاالت 
الوفيات الكيل: ١٣١٧٩ .من جهته، اعلن 

مديـر عـام صحة بغـداد الرصافـة عبد 
الغني الساعدي، عن تسجيل ٣٦٨ اصابة 
جديدة بفريوس كورونا بينها ٢٩٤ خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
يف  ماضيـة  إثيوبيـا  تـزال  ال  فيمـا 
مرشوعهـا لتنفيذ املرحلـة الثانية من 
مـلء سـد النهضـة كمـا أكـدت أكثر 
مـن مرة خـالل األيام املاضيـة، أكدت 
مرص أن املفاوضـات بني الدول الثالث 
(السـودان وإثيوبيا ومرص) فشـلت.

وقال وزير الخارجية املرصي، سـامح 
شـكري، امس األحد: ”مفاوضات سد 
النهضـة أخفقت ولـم تـأت بالنتائج 
املرجوة.“كمـا أضـاف، يف بيـان، نرش 
عـىل موقـع الـوزارة عـىل فيسـبوك: 
املحادثـات لم تثمر عـن يشء ملموس 
أن  إال  املرجـوة،  بالنتائـج  تـأت  ولـم 
مرص تتطلع السـتئناف املفاوضات يف 

ظل رئاسـة رئيس جمهورية الكونغو 
األفريقـي.إىل  لالتحـاد  الديمقراطيـة 
ذلك، شدد عىل رضورة التوصل التفاق 
قانونـي ”ُملزم“ قبـل تنفيـذ املرحلة 
الثانية من امللء من خالل إطالق مسار 
مفاوضات جادة، بمـا يراعي مصالح 
الـدول الثالث.ولطاملا رفضـت إثيوبيا 
تقييدهـا بنـص ملزم، عـىل الرغم من 
توجيهها خالل األشهر املاضية رسائل 
األخـرية،  الفـرتة  متناقضة.وخـالل 
تعرقلت املباحثات، ما دفع السودان إىل 
طلـب تدخل األمم املتحدة، فيما شـدد 
االتحـاد األوروبي عـىل رضورة اتفاق 
الـدول الثـالث، بمـا يضمـن حقوقها 

مجتمعة.

تايالند/ متابعة الزوراء:
قال برايوت تشـان أوتشـا رئيس وزراء تايالند الذي وصل إىل 
السـلطة بانقالب عسكري قبل سنوات، إنه تلقى خطابا من 
قائد املجلس العسـكري الجديد يف ميانمار يطلب مسـاعدته 
لتحقيـق الديمقراطية.وقـال برايوت: ”نحن ندعـم العملية 

الديمقراطيـة يف ميانمـار، لكن املهم اليـوم هو الحفاظ عىل 
العالقـات الطيبة نظـرا لتأثري ذلـك عىل الشـعب واالقتصاد 
والتجـارة عرب الحدود، ال سـيما يف الوقـت الراهن“.وأضاف: 
”تايالنـد تدعم العمليـة الديمقراطية. والباقـي مرتوك له يف 

كيفية امليض قدما“.

نيويورك/ متابعة الزوراء:
لقي شـخصان مرصعهمـا وأصيب 
2 يف سلسـلة ”مروعـة“ من عمليات 
الطعن داخل محطـات مرتو األنفاق 
يف مدينة نيويـورك األمريكية.ووفقا 
ملوقـع ”nbc news“، نـرشت رشطة 
نيويـورك عـىل الفـور 500 رشطـي 
إضـايف يف شـبكة األنفـاق ردا عـىل 
الرشطـة  االعتداءات.وقالـت  تلـك 
عندمـا  وقـع  األول  ”االعتـداء  إن 

هاجـم ملثم رجال عمـره 67 عاما يف 
محطـة بمانهاتـن، ونقـل الرجل إىل 
”يف  للعالج“.وأضافـت  املستشـفى 
مسـاء يوم الجمعة عثـرت الرشطة 
أيضـا عىل جثة شـخص مـات طعنا 
أنـه  القطارات“.ووذكـرت  أحـد  يف 
”بعد سـاعتني ُعثر عىل امرأة عمرها 
44 عامـا غائبة عـن الوعي ومصابة 
بجـروح يف قطار آخر، وأعلن األطباء 
املستشـفى“.وأفادت  يف  وفاتهـا 

بأنـه ”يف السـاعات األوىل من صباح 
السـبت تعرض رجل عمره 43 عاما 
للطعـن يف محطة للقطـارات، ولكنه 
يف حالة مسـتقرة بعد إجراء جراحة 
الرشطـة  تحريـات  له“.وبحسـب 
األمريكيـة، فـإن االعتـداءات وقعت 
عىل خط قطـارات واحد أو املحطات 
التـي يمر بهـا، الفتـة إىل أن األجهزة 
األمنيـة تحقق فيمـا إذا كان وراءها 

شخص واحد.
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الزوراء/ حسني فالح:
انتقـدت لجنـة العالقـات الخارجيـة 
مـا  إزاء  الحكومـة  النيابيـة صمـت 
تعرضه تركيا من خرائط تتوقع فيها 
نفوذها باملنطقة والتي تشـمل اجزاًء 
كبرية من العـراق، مؤكدة ان الرئيس 
الرتكـي يطمـح إلعادة امجـاد الدولة 
العثمانيـة، وفيمـا طالبـت الحكومة 
االتحاديـة باتخاذ موقف حـازم إزاء 
هـذه ”االبتزازات“، عـدت لجنة االمن 
والدفـاع النيابية االعتـداءات الرتكية 
املتكررة عىل االرايض العراقية انتهاكا 

صارخا لسيادة البالد.
وقال عضو لجنة العالقات الخارجية 
حديـث  يف  الفائـز،  عامـر  النيابيـة، 
تحـاول  تركيـا  ان  لـ“الـزوراء“: 
السـيطرة عـىل اجـزاء واسـعة مـن 
املنطقة، حيث الرئيـس الرتكي رجب 
طيـب اردوغان يطمح إلعـادة امجاد 
الدولة العثمانية من خالل االعتداءات 
الرتكيـة املتكررة ونـرش خرائط تبني 
النفـوذ الرتكي املتوقع والذي يشـمل 
أجزاًء واسـعة من العـراق. مبينا: انه 
كمـا معلوم فـإن العـراق كان ضمن 
الدولـة العثمانيـة فتحـاول تركيا ان 
تعيد تلك االمجاد.واضاف: انه يفرتض 
مـن الحكومة العراقية ان تصدر بيانا 
تسـتنكر او تشـجب فيه هـذا االمر، 
لوقـف هذه االبتـزازات املتكررة. الفتا 
اىل: ان الحكومـة العراقيـة نـرى انها 

ملتزمـة الصمت وال نعرف االسـباب، 
ال مـع هـذه املواقـف وال حتـى مـع 
مواقـف اخـرى والتـي يسـتوجب ان 
يكـون لها موقـف حتى ولـو بكلمة.

مـن جهتـه، قال عضـو لجنـة االمن 
والدفـاع النيابية، كاطـع الركابي، يف 
حديـث لـ“الـزوراء“: ان االنتهـاكات 

الرتكية عـىل االرايض العراقية عديدة 
ومتكررة، حيث تحاول القوات الرتكية 
التوغل اكثر يف عمق االرايض العراقية، 
وهـذا يعد انتهـاكا صارخا للسـيادة 
العراقية.وشدد عىل رضورة ان يكون 
لدى بغـداد موقـف موحد وحـازم ال 
يقف عند االسـتنكار واصـدار بيانات 

التنديـد، داعيـا الربملـان اىل ان يكون 
لـه موقف ايضـا من تلـك االعتداءات 
من خالل اسـتضافة القـادة االمنيني 
ومناقشـة االمـر معهـم لوضـع حد 
لتلـك االنتهاكات.اىل ذلـك، قال الخبري 
األمنـي، رسمـد البياتـي، يف ترصيـح 
صحفي: إن ”أنقرة تواصل انتهاكاتها 

العسـكرية يف العـراق ألنهـا تنظر إىل 
إقليم كردسـتان كجـزء منفصل عن 
العـراق وليس لحكومة بغداد وقواتها 
دور ومسـاحة للتحرك يف ذلك األمر“.
وتابع: أن ”إيقـاف التدخالت الرتكية 
يحتاج إىل بنية سياسية عراقية صلبة 
تجتمع عندهـا جميع الرؤى الوطنية 
بغـض النظر عـن الهويـة والقومية 
التلفزيـون  ان  اىل  واملذهب“.يشـار 
الرتكـي قد عـرض، الجمعـة املايض، 
خارطة تبـني النفوذ الرتكـي املتوقع 
يف عـام 2050 والتـي ظهرت شـمول 
اجزاء كبرية من العراق وسوريا وليبيا 
الجانب  العـراق سـلم  ومـرص.وكان 
الرتكـي مذكرتي احتجاج إىل السـفري 
الرتكي ببغـداد، يف أوقات متفرقة من 
العـام املايض، وهـدد بتدويل القضية 
واللجوء إىل مجلس األمن الدويل.ويف آب 
املـايض، حارص عـرشات املتظاهرين 
مبنى السـفارة الرتكية ببغداد، تنديداً 
بحادثة مقتل أربعـة عنارص أمن من 
الحـدود بمنطقـة سـيدكان  حـرس 
يف محافظـة أربيـل بغـارة جوية من 
مسـرية.وتصاعدت  تركيـة  طائـرة 
دعـوات ومطالب يف األوسـاط العامة 
والشـعبية بـرضورة قطـع العالقات 
الدبلوماسـية واالقتصادية مع تركيا 
وتعطيل جميـع مصالحها يف العراق، 
وطالبـوا بوضـع حد لعمليـات انقرة 

العسكرية يف شمال العراق.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
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بغداد/ الزوراء:
الفالحني  مستحقات  رصف  الوزراء  مجلس  قرر 
األمانة  ٢٠٢٠.وذكرت   –  ٢٠١٩ الزراعي  للموسم 
ان  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزراء  ملجلس  العامة 
«مجلس الوزراء قرر وبناًء عىل ما عرضه وزير التجارة 
عرضاً طارئاً خالل اجتماع مجلس الوزراء يف جلسته 
رصف   ،٢٠٢١/٢/٩ يف  املنعقدة  السادسة  االعتيادية 
مبلغ مئة مليار دينار من رصيد الرشكة العامة لتجارة 
مستحقات  من  دفعة  لتسديد  وتوزيعها  الحبوب، 
الفالحني للموسم الزراعي (٢٠١٩ – ٢٠٢٠).واضافت: 
عىل أن يستقطع املبلغ املذكور الحقاً، عند تسلم مبالغ 

مستحقات الفالحني من وزارة املالية».

@“ãñ@äã‘Ì@ıaäåÏ€a@ê‹™
µy˝–€a@pb‘znèfl
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 @ÊbrzjÌ@µÓ–zó€a@kÓ‘„Î@ıbõ‘€a@ê‹™@êÓˆä
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�b‘ibé@µ€bz‡‹€

بغداد/ الزوراء:
بحـث رئيـس مجلـس القضـاء االعىل مع 
نقيـب الصحفيني العراقيـني، رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب، مؤيـد الالمـي، امـس 
االحـد، السـبل الالزمة لضمـان تهيئة بيئة 
آمنة للعمل الصحفي.وذكر املركز االعالمي 
ملجلـس القضاء االعـىل: ان «رئيس مجلس 

زيـدان،  فائـق  القـايض  االعـىل،  القضـاء 
اسـتقبل نقيب الصحفيني العراقيني، مؤيد 
الالمي واملستشار القانوني يف النقابة نعمة 
الربيعـي»، الفتـا اىل ان «الطرفني بحثا معا 
توفري السـبل الالزمـة لضمـان تهيئة بيئة 
آمنة للعمل الصحفـي بما يمكن اإلعالميني 

من ممارسة عملهم».

بغداد/ الزوراء:
اوضحـت الهيأة العامـة للتقاعد، امس االحد، 
ان بعـض مواقع التواصـل االجتماعي نرشت 
عن إضافة شهادة االعدادية وإعادة احتساب 
املحالـني  للمتقاعديـن  التقاعديـة  الرواتـب 
سـابقاً، فيمـا لفتت مراجعـة الهيـأة يف هذا 

الشأن. ونوهت هيأة التقاعد يف بيان مقتضب 
تلقـت «الزوراء» نسـخة منه: بـأن»ال صحة 
لتلـك األخبـار املتداولة وعدم مراجعـة الهيأة 
بهذا الخصوص، ونحيط علمهم بمتابعة فقط 
الصفحة الرسـمية لهيأة التقاعـد الوطنية يف 

نرش االخبار واملستجدات».

bÓˆbË„@Ôébˆã€a@ê‹1a@ �ÜÎ@á”@ÊÏÿÌ@Êc@|uãm@ıbj„cÎ@bÓjÓ€@äÜbÃÌ@xaãè€a
ÒÜá´@7À@ÒáæÎ@ÚflÏ‹»fl@7À@ÚËuÎ@∂gÎ@\ÚõflbÀ^@ÒÏ�Ç@¿

بغداد/ الزوراء:
كشف مدير عام االستثمارات والتحويالت الخارجية يف البنك املركزي العراقي، مازن 
صباح، ان االحتياطي النقدي للبنك، بلغ ٥٠ مليار دوالر يف عام ٢٠٢٠.وقال صباح: ان 
االحتياطي النقدي للبنك، بلغ ٥٠ مليار دوالر يف عام ٢٠٢٠، مبيناً ان الجزء االعظم منه 
يكون بصيغة ودائع.ويف السياق نفسه، استبعد البنك املركزي العراقي وجود تهديد عىل 
احتياطي العملة الصعبة من جراء االقرتاض.وقال مدير عام دائرة املحاسبة يف البنك 
املركزي، إحسان شمران، يف ترصيح صحفي: إن» احتياطي البنك املركزي الدوالري ال 
املالية من املصارف»».وأشار  التي تقوم بها وزارة  يتأثر بشكل مبارش باالقرتاضات 
اىل ان «البنك املركزي يقوم باملراقبة والتأكد من سالمة الدنانري العراقية التي يسلمها 

التجار ليقوموا برشاء الدوالر خشية ان تكون مصادرها غري معروفة «.

@50@Õ‹i@á‘‰€a@Ô†bÓny¸a@Zç◊ãæa
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بغداد/ مصطفى العتابي:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االحد، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   2224 تسجيل  اكد  وفيما 
جديدة و 15 حالة وفاة وشفاء 1079 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
الفحوصات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
 ،  38939 امس:  ليوم  املختربية 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح 
تسجيل  تم  انه  مبينة   ،  6231015
2224 اصابة جديدة و 15 حالة وفاة 

وشفاء 1079 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
بينما   ،  (94.3%)  607059 الكيل: 
عدد حاالت االصابات الكيل: 643852 
، اما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،  23614
الراقدة يف العناية املركزة: 275 ، وعدد 

حاالت الوفيات الكيل: 13179 .
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، 
جديدة  اصابة   368 تسجيل  عن 
خالل   294 بينها  كورونا  بفريوس 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
الصحية  ان ”املؤسسات  ”الزوراء“: 
الرصافة  جانب  يف  اليوم  سجلت 
368 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
خالل  حالة   294 كالتايل:  موزعة 
الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية 
حاالت   6 الثاني  البليات  قطاع   :
قطاع  حالة/   42 الشعب  قطاع   /
االعظمية  / قطاع  62 حالة  املدائن 
حالة   29 الصدر  قطاع   / حالة   21
 / حاالت   9 االستقالل  قطاع   /
قطاع بغداد جديدة 71 حالة/ قطاع 
النهروان 38 حالة / قطاع البلديات 
 9 الرصافة  قطاع  حاالت/   7 االول 

حاالت.
خالل  حالة   74 ان  اىل  واشار   

مراجعتهم للمؤسسات الصحية: 20 
5 حاالت يف  الصدر /  حالة يف مدينة 
الجديدة  بغداد  و  الزعفرانية  من  كل 

و  البلديات  من  كل  يف  حاالت   4  /
النهروان  /3 حاالت يف كل من الشعب 
و االمني و حي اور / وحالتني يف كل 

من املناطق التالية : البياع و املعامل 
و  الكرادة  و  املشتل  و  ابكار  سبع  و 
حي  و  زيونة  و  االعظمية  و  البنوك 

القاهرة و الكاظمية/ وحالة واحدة 
يف كل من املناطق التالية : صحة بابل 

و الحرية و البياع و بسماية .    
نقل  ”تم  انه  الساعدي:  واضاف 
الصحي  الحجر  اىل  الحاالت  جميع 
الربوتوكوالت  وفق  العالج  لتلقي 
”العدد  ان  اىل  مشريا  املعتمدة“، 
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 77275 
تويف منهم 1418 لالسف فيما اكتسب 
الشفاء 73782 حالة شفاء ومتبقي 

قيد العالج 2075“
تلك  ”مراعاة  اىل  الساعدي  ودعا 
الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم 
االلتزام  خالل  من  الشفاء  اعداد  من 
الكمامات   ولبس  الوقائية  بإجراءات 
االجتماعي   التباعد  عىل  والرتكيز 
وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود“. 
تبذل  التي  ”الجهود  الساعدي  وثمن 
الرصافة  صحة  مالكات  قبل  من 
كورونا  فريوس  مصابي  ملعالجة 
املصابني  إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني 

الفريوس“.

الكرخ،  صحة  دائرة  اعلنت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
بمرض فايروس كورونا املستجد مع 
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة 
العارشة من ليلة السبت واملعلن عنها 

امس االحد.
تلقته  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
 140 االصابات  عدد  ان  ”الزوراء“: 
أبو   /8 دشري  أبو   : كاآلتي  موزعة  
 /18 االعالم   /3 اإلسكان   /1 غريب 
 /13 الحرية   /5 التاجي   /6 البياع 
الدورة  11/ الدولعي 3/ السيدية 5/ 
الشعلة 10/ الطوبجي 1/ العطيفية  
 /4 الكاظمية    /3 القادسية    /3
املحمودية 5/ املنصور  5/ املواصالت 
3/ جكوك  الريموك   /2 الوشاش   /2
الجهاد  حي   /12 الجامعه  حي   /1
3/ حي العامل 6/ حي العدل 3/ حي 
الفرات 2/ سكنة جانب الرصافة 2، 
بينما   ،263 الشفاء:  عدد  ان  مبينة 

الوفيات: ال توجد.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس االحد، 
ان أمن واستقرار العراق عامل أسايس الستقرار 
عىل  شدد  فيما  وشعوبها،  املنطقة  وازدهار 
رضورة النهوض بواقع محافظة واسط الخدمي 

وتوفري فرص العمل ألهلها.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته ”الزوراء“: 
يف  استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  ان 
الشخصيات  من  عدداً  ضم  وفداً  بغداد،  قرص 
وتونس،  والسودان  واألردن  مرص  من  العربية 
عىل  املستجدات  بحث  اللقاء،  خالل  وجرى، 
التي  والتحديات  واإلقليمية،  العربية  الساحتني 
جائحة  وخصوصاً  وشعوبها،  املنطقة  تواجه 
إىل  واالقتصادية،  الصحية  وتداعياتها  كورونا 

جانب خطر اإلرهاب.
التعاون  رضورة  الجمهورية،  رئيس  وأّكد 
وتجاوز  التحديات،  هذه  مواجهة  يف  والتكاتف 
لضمان  والحوار  والتواصل  والتوترات  األزمات 
واالنطالق  واإلقليمي،  العربي  واالستقرار  األمن 

نحو آفاق التعاون االقتصادي والثقايف والتنمية، 
منوّهاً إىل أن أمن واستقرار العراق وسيادته تمثل 
ومصالح  املنطقة  كل  الستقرار  أساسياً  عامالً 

شعوبها وتطلعاتها نحو حياة أفضل.

ويف سياق اخر، استقبل رئيس الجمهورية، برهم 
محمد  واسط  محافظ  بغداد،  قرص  يف  صالح، 
األمنية  األوضاع  اللقاء  وبحث  املياحي،  جميل 
عقبات  من  تواجهه  وما  املدينة،  يف  والخدمية 

وعراقيل.
خالل  جرى  انه  الجمهورية:  لرئاسة  بيان  وذكر 
بواقع  النهوض  رضورة  عىل  التأكيد  اللقاء 
املحافظة الخدمي وتوفري فرص العمل، وحماية 
السلم املجتمعي واحرتام القانون وعدم التجاوز 
لالستفادة  والسعي  الدولة،  مؤسسات  عىل 
خدمًة  الوفرية  ومواردها  املحافظة  خريات  من 

ألهلها.
تحياته  املحافظ،  الجمهورية،  رئيس  وحّمل 
ووجهائها  وشيوخها  واسط  أهايل  إىل  وتقديره 
مشرياً  وشبابها،  والثقافية  االجتماعية  والنخب 
إىل أن املدينة عانت الكثري، وُيسّجل لها حفاظها 
الظروف  رغم  االجتماعي  نسيجها  تماسك  عىل 

الصعبة التي عانتها عىل مدى سنوات وعقود.
لتوفري  الجهود  أقىص  بذل  رضورة  الرئيس  وأّكد 
الخدمات عرب تنفيذ املشاريع الرضورية، وتنشيط 
وتوفري  واالستثمار  والصناعة  الزراعة  قطاعات 
املدينة،  بواقع  والنهوض  لشبابها،  العمل  فرص 

وأن تصل إىل املكانة املرموقة التي تستحقها.

بغداد/ الزوراء:
أصدرت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية 
حزمة قرارات جديدة ملنع تفيش فريوس كورونا، 
وفيما اعلنت فرض حظر التجول الشامل أيام 
الجمعة والسبت واألحد من كل أسبوع، قررت 
والدوائر غري  الوزارات  دوام موظفي  يكون  ان 

املرتبطة بوزارة واملحافظات (50%).
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: ان اللجنة العليا للصحة 
برئاسة  اجتماعا  عقدت  الوطنية  والسالمة 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 

واصدرت قرارات مهمة.
بحث  االجتماع  خالل  جرى  انه  واضاف: 
ظل  يف  البالد،  يف  كورونا  جائحة  مستجدات 
عن  فضال  املواطنني،  بني  االصابات  عدد  تزايد 
مناقشة اهم االجراءات التي يمكن من خاللها 

احتواء الفريوس والحد من انتشاره.
وتمخض االجتماع عن صدور عدد من القرارات 

اآلتية :
1.    فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة 
يوم  ابتداًء من  أسبوع  واألحد من كل  والسبت 
الجزئي  الحظر  ، فيما يكون   2021 18 شباط 
من  والخميس  واالربعاء  والثالثاء  االثنني  أليام 
الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة 
النظر  ويعاد   ،  2021 اذار   8 يوم  ولغاية  فجرا 

حسب املوقف الوبائي باستثناء :
األمنية  والقوات  الصحة  وزارة  منتسبي  أ .     

والدوائر الخدمية.
بيع  ومحال  الغذائية  املواد  بيع  محال  ب .   
والصيدليات،  واالفران  والخرض،  الفواكه 
الخامسة  الساعة  من  عملها  أوقات  وتكون 
(خالل  مساًء  السابعة  الساعة  لغاية  صباحاً 
بالبقاء  لها  يسمح  وال  الشامل)،  الحظر  فرتة 
مفتوحة بعد تلك األوقات وألي سبب كان، عدا 
نقابة  قبل  من  (تخصص  الخافرة  الصيدليات 
الصيادلة) للعمل يف ساعات الحظر، مع مراعاة 
توفري  عىل  والتأكيد  لها)  الجغرايف  (التوزيع 
 70 (التي تحتوي عىل كحول بنسبة  املعقمات 
الصيدلية،  او  األسواق  او  املحل  مدخل  عند   (
وتطبيق إجراءات التباعد الجسدي بني الزبائن 

بمسافة ال تقل عن 2 مرت من جميع االتجاهات 
وبمعدل شخص واحد لكل 2 مرت .

ج . اإلعالميني الذين لديهم موافقة وزير الصحة 
(حرصاً) .

د . االنتقال بني املحافظات لظروف إنسانية .
2. التأكيد عىل املواطنني لبس الكمام يف األماكن 
العامة، وكذلك داخل سيارات األجرة والباصات، 
فرض  مع  داخلها  يف  البدني  بالتباعد  وااللتزام 
عىل  دينار  الف   (25) قدرها  مالية  غرامات 
العامة،  الصحة  قانون  اىل  استناًدا  املخالفني 

وكاآلتي :
أ. عدم السماح بوجود :

سيارات  داخل  أشخاص   (4) من  اكثر   *
الصالون بضمنهم السائق .

نقل  سيارات  داخل  اشخاص   (6) من  اكثر   *
بضمنهم  (الكيا)  راكبا   (11) سعة  الركاب 

السائق.
نقل  سيارات  داخل  اشخاص   (8) من  اكثر   *
(الكوسرت) بضمنهم  راكبا   (21) الركاب سعة 

السائق .
* اكثر من شخصني يف سيارات الحمل بضمنهم 

السائق .
ب. إلزام جميع الركاب بضمنهم السائق بلبس 

الكمامات.
ج. فتح نوافذ السيارة .

د. عدم السماح لـــــ (الستوتات) بنقل اكثر 
من شخص واحد مع السائق .

ه. عدم السماح بركوب شخص آخر مع سائق 
الدراجة النارية.

العقوبات  العامة  املرور  مديرية  فرض  و. 
املشددة بحق السواق املخالفني.

العيادات  يف  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق   .3
اللجنة  من  املُّقرة  الخاصة  واملختربات  الطبية 
العليا للصحة والسالمة الوطنية، بقرارها (78) 

لسنة 2020 ، والتأكيد عىل اآلتي:
أ.  توفري املعقمات التي تحتوي الكحول برتكيز 

%70 يف مكان انتظار املراجعني.
دخول  عند  الكمام  لبـس  املراجعني  إلزام  ب. 

العيادة او املخترب او توفريها لهم.
ج. الحفاظ عىل التباعد الجسدي بني املراجعني 

بمسافة ال تقل عن مرتين من جميع الجهات 
من  مربع  مرتين  لكل  واحد  شخص  وبمعدل 

املساحة.
يف  التفتيش  (دائرة  من  مشرتكة  فرق  د.تتوىل 
االمن  وجهاز  الداخلية،  ووزارة  الصحة،  وزارة 
وقيادة  املشرتكة،  العمليات  وقيادة  الوطني، 
عمليات بغداد) متابعة تنفيذ اإلجراءات وفرض 
واملختربات  العيادات  وغلق  املشددة  العقوبات 

املخالفة فوراً.
تعالج  التي  الخاصة  الطبية  العيادات  غلق   .4
مرىض الكورونا باستخدام بروتوكوالت تخالف 
العلمية  اللجان  من  اُلّمقرة  الربوتوكوالت 

واملستخدمة يف املؤسسات الصحية الحكومية.
5. غلق مراكز التجميل واملساج كافة بدًءا من 
للتمديد  قابلة  أسبوعني  وملدة   18/2/2021

وحسب املوقف الوبائي للمرض . 
ودور  واملتنزهات  الرتفيهية  األماكن  غلق   .6
كافة  واملسابح  الرياضية  والقاعات  السينما 
قابلة  أسبوعني  وملدة   ،  18/2/2021 من  بدًءا 

للتمديد وحسب املوقف الوبائي للمرض.
7.منع إقامة الفواتح ومجالس العزاء واالكتفاء 
االجتماعي،  التواصل  قنوات  عرب  بالتعزية 
لتجنب نرش الوباء من خالل هذه املجالس واىل 
 (5) قدرها  مالية  غرامة  وفرض  اخر،  اشعار 
قانون  اىل  استناداً  املخالفني  عىل  دينار  ماليني 

الصحة العامة.
وفتحها  كافة  والحسينيات  املساجد  غلق   .8
أوقات الصالة (فقط) لرفع اآلذان، ومنع إقامة 

صالة الجماعة فيها واىل اشعار اخر.
قاعات  يف  األفراح  حفالت  إقامة  منع   .9
وإىل   18/2/2021 من  بدًءا  وغلقها  املناسبات 
إشعار آخر، وفرض غرامات مالية قدرها (5) 
قانون  اىل  استناداً  املخالفني  عىل  دينار  ماليني 

الصحة العامة.
ابتداًء  والكافرتيات  واملقاهي  املوالت  غلق   .10
من 18/2/2021 وملدة أسبوعني قابلة للتمديد 

وحسب املوقف الوبائي للمرض .
التوصيل،  بخدمة  واالكتفاء  املطاعم  غلق   .11
باإلجراءات  املطاعم  أصحاب  التزام  مع 
الوقائية داخل املطعم ( لبس الكمام والكفوف 
وملدة   18/2/2021 من  ابتداًء  العاملني  من   (
أسبوعني قابلة للتمديد وحسب املوقف الوبائي 
 (5) قدرها  مالية  غرامة  فرض  مع  للمرض، 
قانون  اىل  استناداً  املخالفني  عىل  دينار  ماليني 

الصحة العامة.
واملعاهد  املدارس  يف  التعليم  يكون   .12
بدًءا  إلكرتونياً  واألهلية  الحكومية  والكليات 
قابلة   4/3/2021 ولغاية   18/2/2021 من 
بعدها  ليتم  الوبائي،  املوقف  حسب  للتمديد 
للمراحل  الحضورية  االمتحانات  موعد  تحديد 

كافة، ويستثنى من ذلك املراحل النهائية لطلبة 
كليات الطب البرشي.

13.  تأجيل إجراء انتخابات النقابات واملنظمات 
واملهرجانات  املؤتمرات  وإقامة  واالتحادات 
وملدة   2/2021  /18 من  بدًءا  واملعارض 
الوبائي  املوقف  للتمديد حسب  قابلة  أسبوعني 

للمرض . 
الشيعي والسني  الوقفني  ديواني  14.  متابعة 
املراقد  زيارة  خالل  الوقائية  اإلجراءات  تنفيذ 
عىل  والتأكيد  الرشيفة،  واملزارات  املقدسة 
الحفاظ عىل التباعد البدني بني الزائرين، وعدم 
الكّمام  ارتداء  بدون  املراقد  بدخول  السماح 
واتخاذ اإلجراءات املناسبة ملنع التجمع والتدافع 

داخل األرضحة املقدسة واملزارات الرشيفة.
15.  منع سفر املجاميع السياحية من العراق 

اىل دول العالم كافة واىل اشعار اخر .
بإجراء  والبيئة  الصحة  وزارة  تقوم    .16
القادمني  لكل   pcr بتقنية   covid-19 فحص 
مبالغ  لقاء  واملطارات  الحدودية  املنافذ  من 
بفحص  نفسها  بالطريقة  استحصالها  يتم 
بها  تتعامل  التي  املختربات  يف  املسافرين 
واالليات  السياقات  الشعبية وحسب  العيادات 

املعتمدة.
والحاويات  البضائع  بدخول  السماح    .17
البحرية،  (الربية،  الحدودية  املنافذ  طريق  عن 
وتعقيم  تعفري  إجراءات  اتخاذ  مع  والجوية) 

البضائع والحاويات من الخارج.
والدوائر  الوزارات  موظفي  دوام  يكون    .18
 (50%) واملحافظات  بوزارة  املرتبطة  غري 
الصحة  وزارة  باستثناء  الرسمي،  الدوام  من 
ويخول وزير الصحة والبيئة إصدار التعليمات 
املناسبة لدوام منتسبي الوزارة بما ال يؤثر يف 

تقديم الخدمات الصحية.
والنساء  الحوامل  املوظفات  دوام  يكون    .19
الالتي لديهن أطفال دون السادسة من العمر 
بوزارة  املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  يف 
لعدم   ،(25%) عن  يزيد  ال  بما  واملحافظات، 
السماح بفتح دور الحضانة ورياض األطفال.
املرتبطة  غري  والجهات  الوزارات  إلزام    .20
واملؤسسات  والرشكات  واملحافظات  بوزارة 

االهلية باآلتي:
   أ. توفري املعقمات (التي تحتوي عىل الكحول 

برتكيز %70) يف مرافق البناية.
ب.  ارتداء الكمامات من العاملني واملراجعني 

كافة.
للعاملني  البدني  التباعد  إجراءات  تطبيق  ج. 
للوقوف  داللة  عالمات  وضع  مع  واملراجعني 

عىل األرض.
للموظفني  فاصلة  شفافة  حواجز  وضع  د. 

الذين يستقبلون املراجعني وجهاً لوجه .
 ه. االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة واالنرتنت 
ملراجعة  الحاجة  دون  املعامالت  انجاز  يف 
الحكومة  برامج  تطبيق  خالل  من  املواطنني 

االلكرتونية واالنرتنت.
21. تكليف وزارة الداخلية وجهاز األمن الوطني 
عمليات  وقيادة  املشرتكة  العمليات  وقيادة 
يف  الرقابية  الصحية  الفرق  مساندة  بغداد، 
جوالتها الرقابية ملتابعة تنفيذ اإلجراءات آنفاً 
فرض  مع  وخارجه  الرسمي  الدوام  أوقات  يف 
ماليني   (5) ولحد  املخالفني  بحق  الغرامات 

واحالتهم للمحاكم املختصة.
22. حث منظمات املجتمع املدني واملؤسسات 
الخريية والرشطة املجتمعية توزيع الكمامات 
وحث  العامة،  واألماكن  السكنية  االحياء  يف 

املواطنني عىل ارتدائها.
23. اكد السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته 
أراٍض  قطع  بتهيئة  املحافظني  للسادة 
دعماً  األبيض  الجيش  منتسبي  بني  وتوزيعها 

لهم يف مواجهة جائحة كورونا .
الصحة  لوزارة  املمنوح  االستثناء  تمديد   .24
للصحة  العليا  اللجنة  قرارات  بموجب  والبيئة 
لسنة  و(88)   (18) رقم  الوطنية  والسالمة 

2020 لغاية 1/6/2021.
برامجها  اإلعالمية  القنوات  25.تكثيف 
باإلجراءات  يتعلق  ما  سيما  ال  التوعوية، 
الوقائية الواجب اتخاذها، لوجود تهاون كبري 
يف  اإلصابات  زيادة  إىل  أدى  ما  بها،  االلتزام  يف 
حث  رضورة  مع  حالًيا،  العراق  محافظات 
عند   (19  – (كوفيد  لقاح  أخذ  عىل  املواطنني 

وصوله.

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  املالية  اللجنة  أكدت 
املركز  حكومتي  أن  األحد،  امس 
واإلقليم متفاهمتان حول ما جاء 
يف مسودة مرشوع قانون املوازنة، 
اإلقليم  حصة  أن  اىل  أشارت  فيما 

لم تحسم داخل مجلس النواب. 
كوجر  جمال  اللجنة،  عضو  وقال 
يف ترصيح صحفي: إن ”حكومتي 
بغداد وأربيل متفاهمتان بما جاء 
يف مسودة مرشوع قانون املوازنة 
باتجاه  وماضيتان  االتحادي 
يف  تكمن  املشكلة  لكن  حسمها، 

الربملان“.
وأضاف أن ”حصة االقليم ما تزال 
من  االن  حتى  تحسم  ولم  معلقة 
قبل الكتل السياسية يف الربملان“، 
املعرتضة  ”الكتل  أن  اىل  مشرياً 
بني  لالتفاق  بديل  بنص  تأت  لم 
االقليم واملركز، بالتايل ال يوجد أي 

اتفاق اىل االن“. 
اىل ذلك، أعلن املتحدث باسم نائب 
كردستان،  إقليم  حكومة  رئيس 
سمري هورامي، وصول وفد اإلقليم 

لبغداد الستكمال الحوارات بشأن 
سلم  الوفد  أن  اىل  مشريا  املوازنة، 
باملوارد  املتعلقة  املعلومات  جميع 

النفطية وغري النفطية لبغداد.
ترصيح  يف  هورامي  وقال 
صحفي: إن ”وفد االقليم برئاسة 
قوباد  الحكومة  رئيس  نائب 
من  بغداد  اىل  وصل  الطالباني 
اللجنة  مع  الحوارات  ادامة  اجل 
السياسية  والكتل  النيابية  املالية 
بخصوص مرشوع قانون املوازنة 
تلك  وتثبيت   ،2021 لعام  املالية 
الفقرات املتعلقة باقليم كردستان 

يف املوازنة“.
وأضاف: أنه ”يف الزيارات السابقة 
مع  واجتماعاته  االقليم  لوفد 
الحكومة االتحادية والجهات ذات 
العالقة، سلم الوفد وبكل شفافية 
واملعلومات  البيانات  جميع 
وغري  النفطية  باملوارد  املتعلقة 
الفتا  النفقات“،  وكذلك  النفطية 
ألي  مستعد  االقليم  ”وفد  أن  اىل 
اتفاق بموجب الدستور والقوانني 

النافذة“.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
األمريكـي  الشـيوخ  مجلـس  بـرّأ   
الرئيس السابق دونالد ترامب يف ثاني 
محاكمـة له خـالل 12 شـهرا بعدما 
رفـض الجمهوريـون إدانتـه بشـأن 
دوره يف الهجـوم الذي شـنه أنصاره 

عىل مبنى الكونغرس.
الشـيوخ  مجلـس  تصويـت  وجـاء 
بأغلبيـة 57 صوتـا مقابـل 43 وهو 
أقل من أغلبية الثلثـني الالزمة إلدانة 
ترامب بتهمة التحريـض عىل التمرد 
وذلـك يف ختـام محاكمـة اسـتمرت 
خمسـة أيـام يف نفـس املبنـى الـذي 
اقتحمه مؤيدوه يف السادس من يناير 
بعد وقت قصري من حضورهم تجمعا 

ألقى فيه ترامب خطابا تحريضيا.
وانضـم للديمقراطيـني يف تأييد إدانة 
الرئيس السـابق سـبعة مـن أعضاء 
الجمهوريـني  الشـيوخ  مجلـس 

الخمسني .
وجـادل فريق الدفاع عـن ترامب بأن 
املحاكمـة ما كان يجـب أن تعقد من 
األسـاس ألنه تـرك السـلطة، كما أن 
خطابه وسط أنصاره محمي بضمان 
الحـق يف حريـة التعبري التـي يكفلها 

الدستور األمريكي.
 ، الطاولـة  قلـب  إىل  مسـعى  ويف 
مجموعـة  الدفـاع  محامـو  عـرض 
مـن التسـجيالت التـي ُتظهـر نّواًبا 
ديموقراطّيني يف مواقف مختلفة وهم 

يسـتخدمون كلمة ”قاِتلوا“.
وأشـار الديموقراطّيـون من مجلس 
النـّواب الذيـن تولّـوا إدارة إجـراءات 
املحاكمـة إىل أّن ترامـب أثـار التوّتر 
عـن قصد بعد خسـارته أمـام بايدن 
عرب إطالقه مـا وصفوها بحملة من 
األكاذيب بشـأن وجود تزوير واسـع 

النطاق لالنتخابات.
يف  تجّمـع  إىل  دعـا  ترامـب  وكان 
السادس من يناير قرب البيت األبيض 
دعا فيه الحشـود للخروج يف مسرية 
باّتجاه الكونغرس الذي كان يسـتعّد 

للمصادقة عىل فوز بايدن.
واقتحمت املجموعة بعدها الكابيتول 
وقتـل  املصادقـة.  جلسـة  فعّطلـت 

خمسـة أشـخاص، بينهـم رشطـي 
خـالل  بالرصـاص  قضـت  وامـرأة 

االضطرابات.
ورّحـب ترامـب بتربئتـه، معتـًربا أّن 
للتـّو“.  ”بـدأت  السياسـّية  حركتـه 
وقال يف بيـان إّن ”حركتنا التاريخّية 
والوطنّيـة والجميلة لجعـل الواليات 

املتحدة عظيمة مجّدًدا بدأت لتوّها“.
وأضـاف ”يف األشـهر املقبلـة، لـدّي 
الكثري ألتشاركه معكم، وأنا أتطلّع إىل 
مواصلـة رحلتنا الرائعة مًعا لتحقيق 
العظمة األمريكّية لشعبنا بأجمعه“.

وقـال الرئيـس األمريكي جـو بايدن 
السـبت بعـد تربئـة ترامـب ”يف حني 
إىل  يـؤد  لـم  النهائـي  التصويـت  أن 
إدانة، فإن جوهـر التهمة ليس محل 

خالف“.
 وأضـاف ”هـذا الفصـل املحـزن من 
تاريخنـا ذكرنـا بـأن الديمقراطيـة 
هشة.. يجب الدفاع عنها دائًما. يجب 

أن نكون عىل الدوام يقظني“.
األقليـة  زعيـم  وّجـه  جهتـه،  مـن 
الجمهورّية يف مجلس الشيوخ ميتش 
ماكونيـل انتقـادات الذعـة لرتامب، 
رغـم التصويت عـىل تربئـة الرئيس 
السـابق، معتربًا أّنه ”مسـؤول“ عن 

اعتداء 6 يناير.

وقـال يف خطاب عقـب التصويت ”ال 
شـّك يف أّن ترامـب مسـؤول عملًيـا 
ذلـك  أحـداث  إثـارة  عـن  وأخالقًيـا 
اليـوم“. وأضـاف ”هـؤالء املجرمون 
كانوا يحملون راياته. ُيعلّقون أعالمه 

ويرصخون بالوالء له“.
ووصـف ماكونيـل تّرصفـات ترامب 
بأّنهـا  االعتـداء  ذلـك  إىل  أّدت  التـي 
الواجـب“.  أداء  يف  ”تقصـري مشـني 
وذهب ماكونيل أبعد من ذلك، مشـرًيا 
إىل أّن ترامب قـد يواجه اّتهامات اآلن 

بعد أن ترك منصبه.
رئيسـة  وصفـت  املحاكمـة،  وبعـد 
مجلس النـوّاب نانيس بيلـويس التي 
اسـُتهِدفت عالنيـًة مـن قبـل مثريي 
الشـغب وتـّم إجالؤهـا مـن مبنـى 
الكابيتـول، أعضاء مجلس الشـيوخ 
الجمهورّيـني الذيـن صّوتـوا لصالح 

تربئة ترامب بأّنهم ”جبناء“.
وقالـت إّن ”رفـض الجمهورّيـني يف 
ترامـب  تحميـل  الشـيوخ  مجلـس 
مسـؤولّية إثارة تمرّد عنيف للتشّبث 
بالسـلطة سـُيصبح واحداً من أحلك 
األّيام وأكثر األعمال املخزية يف تاريخ 

أّمتنا“.
وكان الجمهوريـون أنقـذوا ترامـب 
مـن العزل مـن قبـل يف الخامس من 

فرباير العام املـايض خالل محاكمته 
السـابقة عندما صوت إلدانته وعزله 
مـن منصبـه عضو جمهـوري واحد 

بمجلس الشـيوخ هو ميت رومني.
وال يـزال ترامـب (74 عامـا) ُيحكم 
الجمهـوري  الحـزب  عـىل  قبضتـه 
معتمدا عىل التأييد لنهجه الشـعبوي 

اليميني ومبدأ ”أمريكا أوال“.
خـوض  السـابق  الرئيـس  ويـدرس 
عـام  القادمـة  الرئاسـة  انتخابـات 

.2024
وأصبـح ترامب ثالـث رئيس أمريكي 
للمسـاءلة  يخضـع  اإلطـالق  عـىل 
بمجلـس النـواب، وهو إجراء شـبيه 
باالتهام الجنائي، كما أنه أول رئيس 
يواجه املسـاءلة مرتـني، وأول رئيس 
يمثـل للمحاكمـة بمجلس الشـيوخ 
بعد تركه املنصـب. ولم يدين مجلس 

الشيوخ أي رئيس من قبل.
ووضع الدسـتور األمريكي املسـاءلة 
أداة يزيـح بها الكونغـرس أي رئيس 
يدان ”بالخيانة أو الرشـوة أو غريها 

من الجرائم الكبرية“.
ويف أول رد فعـل لـه قـال ترامـب إن 
كانـت  الشـيوخ  مجلـس  محاكمـة 
حملـة  ”أكـرب  مـن  أخـرى  مرحلـة 

اضطهاد يف تاريخ بلدنا“.

الزوراء/ خاص:
التقى نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
العـرب،  الصحفيـني  اتحـاد  رئيـس 
مؤيد الالمي، السفري السويرسي غري 
املقيـم يف بغـداد، لوكاس كاسـري، يف 
مقر النقابة، امس االحد، وفيما شدد 
الالمي عىل رضورة أن يكون لسويرسا 
دور بـارز ملسـاعدة العـراق عىل بناء 
الديمقراطيـة وإعمـار املناطـق، أكد 
السـفري السـويرسي أهمية ان تلعب 
يف  بـارزا  دورا  العراقيـة  الصحافـة 

عملية مراقبة االنتخابات.
وذكرت نقابة الصحفيني يف بيان تلقته 
”الزوراء“: ان السـفري السويرسي يف 
عمان، وغري املقيـم يف بغداد، لوكاس 
كاسـري، ويرافقـه رئيـس الشـؤون 
الكاساندرا  السفارة،  الدبلوماسية يف 
هايجـر، زار مقر نقابـة الصحفيني 
العراقيـني يف بغـداد، والتقـى نقيـب 
الصحفيـني العراقيـني، مؤيد الالمي،  

واعضاء مجلس النقابة.
وأبدى السفري، بحسب البيان، إعجابه 
الجوانـب  النقابـة يف  بجهـد وعمـل 
املهنيـة والتنظيميـة، مشـريا اىل: ان 

سـويرسا بلد يقـدر عاليـا الحضارة 
العراقية وتاريخ العراق.

وعـّرب كاسـري عن إعجابه بشـجاعة 
الصحفيني العراقيني، ودورهم البارز 
وترسـيخ  الديمقراطيـة  إرسـاء  يف 
تلعـب  أن  رضورة  مؤكـدا  الحريـة، 
يف  بـارزا  دورا  العراقيـة  الصحافـة 

عملية مراقبة االنتخابات.
مـن جانبِه، قـّدم نقيـب الصحفيني 

العراقيني، مؤيـد الالمي، رشحا وافيا 
عـن عمل األرسة الصحفيـة العراقية 
وشـجاعتها، وتضحيـات الصحفيني 
العراقيني وشجاعتهم وهم يواجهون 
االرهاب خالل الفرتة املاضية، مشددا 
لسـويرسا  يكـون  أن  رضورة  عـىل 
دور بـارز ملسـاعدة العـراق عىل بناء 
التي  املناطق  الديمقراطيـة وإعمـار 

تعرضت لخطر اإلرهاب وغريها.

طرابلس/متابعة الزوراء:
اليـزال التباين يف املواقـف واالختالف 
يسـيطر عىل مجلس النـواب يف ليبيا 
مع دعوة رئيس الربملان عقيلة صالح 
لجلسة تشاورية بمدينة طربق رشق 
البـالد، من أجل التشـاور يف مسـألة 
التشكيلة الحكومية التي يفرتض أن 

تبرص النور قريبا ومنحها الثقة.
يف املقابـل، وصـل اول أمس السـبت 
عدد مـن أعضـاء املجلـس إىل مدينة 
صرباتـة غـرب البـالد ملحاولـة عقد 
جلسـة تشـاورية ملناقشـة عدد من 

البنـود عـىل رأسـها، تغيـري رئاسـة 
النصاب  املجلـس وإمكانية تحقيـق 

ملنح الحكومة الثقة.
مكان آمن

يف حـني دعـا النائبـان األول والثاني 
إىل حسـم الخالف ومخاطبـة اللجنة 
العسـكرية املشـرتكة لتحديـد مكان 
آمـن لالجتمـاع يف أي مدينـة تراهـا 

اللجنة مناسبة.
ارتفـاع  مـع  بالتزامـن  هـذا  يأتـي 
الدعوات التي تطالب بتوحيد الربملان 
املنقسم بني الرشق والغرب وبتجاوز 

الخالفـات، تمهيـداً ملناقشـة إقـرار 
الحكومة يف اآلجـال املحددة، وتفادياً 
لتكرار تجربـة حكومة الوفـاق التي 
لـم تحصل عـىل ثقة الربملان بسـبب 

الخالفات بني أعضائه.
قلق الليبيني

ويثري انقسـام الربملان قلـق الليبيني، 
خشـية أن تتـم عرقلـة منـح الثقـة 
للحكومـة الوليدة، خاصـًة مع تجدد 
الخالفات حول مكان انعقاد الجلسة 
العامـة بني الكتلـة الربملانية بالغرب 
التـي تطالـب بعقدهـا يف العاصمـة 
طرابلـس أو يف مدينـة صرباتة وكتلة 
الرشق التـي تدعـو إىل عقدها باملقر 
الدستوري للربملان بمدينة بنغازي أو 

بمدينة رست.
يذكـر أنه يتوجب عـىل رئيس الوزراء 
الجديد عبـد الحميد الدبيبة تشـكيل 
حكومته قبل يوم 26 فرباير الجاري، 
وتقديـم برنامـج عملهـا إىل الربملان 
للمصادقة عليها يف جلسة عامة خالل 
21 يوماً، أي بحلـول 19 مارس، قبل 

البدء رسمياً يف ممارسة مهامها.
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تونس/رويرتز:

عامـا)   21) قـم  أحمـد  يقـوى  ال   
عـىل النهوض مـن رسيره الخشـبي 
املتواضـع يف بيتـه ببلدة بنـان، قرب 
مدينـة املنسـتري السـاحلية، بعد أن 
فقد خصيته اليرسى جراء ما قال إنه 
تعذيب شديد تعرض له أثناء اعتقاله 
يف نهاية الشـهر املـايض عقب موجة 

احتجاجات.
داخل غرفته التي تنبعث منها رائحة 
رطوبة شديدة، وتبعثرت فيها مالبس 
وأوان قديمـة، ال تتوقف دموع أحمد 
وهو يـروي لرويرتز كيـف كان أفراد 
من الرشطة يتلذذون بتعذيبه وحرق 
لديـه بوالعـة يف  مناطـق حساسـة 

منطقة للحرس باملنستري.
يف  فكـر  إنـه  يقـول  الـذي  وأحمـد، 
االنتحار يف املستشـفى بعـد تعرضه 
لهـذا التعذيـب الوحيش ولالنسـاني، 
هو واحـد من عرشات الشـبان ممن 
اشـتكوا من تعذيب وسوء معاملة يف 
مراكـز االحتجاز عقـب االحتجاجات 
األخرية يف البالد والتي تخللتها أعمال 
شـغب ورسقـة، واعُتقـل خاللها ما 

يزيد عىل 1600.
وُرفعت خـالل االحتجاجات املتكررة 
منذ شـهر مطالب بتنحي الحكومة، 
كمـا رفـع املحتجـون شـعارا طاملـا 
أزعج الحكام هنا وهو ”الشعب يريد 
إسـقاط النظام“ وهو الشـعار الذي 
تـردد أثناء ثورة تونـس التي أطاحت 
بنظام حكـم البالد بقبضة من حديد، 

وألهمت انتفاضات الربيع العربي.
وُينظر إىل تونس عىل نطاق واسع عىل 
أنها قصـة النجاح النسـبي الوحيدة 
عـام  يف  العربـي“  ”الربيـع  لثـورات 

2011، وذلك لتقدمها الديمقراطي.
وحريـة التعبـري والتظاهـر مكسـب 
رئييس مـن ثـورة 2011 التـي أنهت 
الحكـم االسـتبدادي للرئيـس الراحل 
وأهـدت  عـيل،  بـن  العابديـن  زيـن 

التونسيني حرياتهم.
املعاملـة  بسـوء  االتهامـات  لكـن 
والتضييـق عـىل املحتجـني والتعذيب 
تثـري  االحتجـاز  مراكـز  يف  أحيانـا 
مخـاوف منظمـات حقوقيـة محلية 
وخارجية من عودة الدولة البوليسية 

وقمع حرية التعبري والتظاهر.
واستنكرت وزارة الداخلية االتهامات، 

وقالـت إن جهاز األمـن يتطور بثبات 
ويشـهد إصالحات جذريـة منذ عرش 
سـنوات ويحسـن املالءمة بني فرض 
الحقوق والحريات.  القانون واحرتام 
وطالبت من يدعى التعرض النتهاكات 

بالتقدم إىل القضاء.
ووثقت الرابطة التونسـية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان ”انتهاكات جسيمة“ 
قالت إنها شملت التعذيب واملضايقة 
باالغتصـاب  والتهديـد  والـرضب 
للمحتجزيـن ضمن موجة االعتقاالت 
األخـرية التي شـملت عـددا كبريا من 

األطفال.
وبينمـا بـدأت االحتجاجـات الشـهر 
املايض باشـتباكات وأعمال شـغب يف 
أحيـاء فقرية تعبريا عـن الغضب من 
انعدام املسـاواة، يتزايد تركيزها اآلن 
عىل املطالبة بإطـالق رساح املعتقلني 
وعىل إساءة معاملة محتجزين، وهو 

ما تنفيه السلطات.
ناشـطة  وهـي  العمدونـي،  رانيـة 
تشـارك تقريبـا يف كل االحتجاجـات 

بالعاصمة تونس، تقول إنها مالحقة 
مـن عنارص أمنية بالـزي املدني ومن 
عنـارص نقابيـة ترابـط أمـام بيتها 
سـعيا العتقالها فقط ألنها تشارك يف 

االحتجاجات.
وتقـول هـذه الشـابة، التـي تنتقـد 
السياسـات الحكوميـة االقتصاديـة 
بيتهـا  غـادرت  إنهـا  واالجتماعيـة، 
وتحتمي يف مكان آخر خشية االعتقال 
والتنكيل بها كما حصل مع نشـطاء 

آخرين.
لكن العميـد جمال الجربوعي الناطق 
الوطنـي  االتحـاد  باسـم  الرسـمي 
لنقابـات قوات األمن التونيس قال إنه 
يرفض ”شـيطنة املؤسسـة األمنية“ 
التـي هدفهـا حمايـة األمـن العـام 
واحـرتام الحقـوق والحريـات التـي 

يكفلها الدستور.
وقال لرويرتز ”تحصل بعض األخطاء 
الفردية أحيانا ولكن املؤسسة األمنية 
تتطـور وتعمـل بجد. ونحن نسـعى 
لتطوير عملنا ونتمسك بضبط النفس 

رغم استفزازات املحتجني للرشطة“.
وأضـاف أنـه بمقارنـة تعامـل األمن 
الفرنـيس مـع احتجاجات السـرتات 
الصفـراء بتعامل الرشطة التونسـية 
مع االحتجاجات األخرية، يظهر مدى 

التطور يف أداء الرشطة التونسية.
تعذيب

أحمد قم، الذي يواجه اتهامات برسقة 
متجـر أثناء االحتجاجـات يف منطقة 
بنان وينفي الضلـوع فيها، يقول إن 

معاملة الرشطة له كانت وحشية.
قال أحمد لفريـق رويرتز بينما كانت 
”لقـد  توقـف  دون  تنهمـر  دموعـه 
عاملوني بوحشية أشمئز حتى عندما 
أحدثكم عنها. لقد كبلوا يدي ووضعوا 
عصا خشبية بني رجيل وعلقوني بني 
طاولتني وبـدأوا تعنيفي يف كل مكان 

من جسدي“.
وأطلـق رساح أحمـد مؤقتـا بسـبب 
وضعـه الصحـي، بعد شـهادة طبية 

تمكنت رويرتز من االطالع عليها.
   ويـوم الجمعـة قالـت املحكمـة إن 

القايض وجه استدعاء لثالثة أشخاص 
لسـماعهم يوم االثنـني املقبل بعد أن 
قـام بتحديـد هويـة ثالثة أشـخاص 

كانوا مع الشاكي أحمد قم.
لكـن سـلمى الشـايب، والـدة أحمد، 
تقول إنها لن تقبل سـوى بحق ابنها 
وسـجن من عذبوه حتى يخمد لهيب 

أملها قليال.
ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية 
التعليـق عـىل الحادثـة قائـال إنـه ال 
يمكنـه التعليـق عىل قضيـة ينظرها 

القضاء.
وتقـول سـلمى لرويرتز بينمـا كانت 
تجلـس عىل كـريس بالسـتيكي قرب 
ابنهـا لتسـاعده عـىل الحركـة، إنها 
كانـت تنتظر أن تمنح الثورة الكرامة 
ألبنائهـا يف ظـل فقـر مدقـع تعانيه 
العائلة إال أن الدولة كافأتهم بالتعذيب 

واإلهانة والقهر.
وتضيف سـلمى، التـي تجاهد لتوفري 
لقمة العيش وتبيـع منتجات غذائية 
تقليدية وأحيانا مـواد تنظيف تعدها 

يف البيـت، ”هذه الدولـة ظاملة ال تقدر 
إال عىل الفقراء.. كيف سيعيش ابني؟ 
لقـد حطموا مسـتقبله. هـل ال يزال 

قادرا عىل اإلنجاب؟“
إىل  أعـادت  املزعومـة  االنتهـاكات 
أذهـان النشـطاء القبضـة الحديدية 
والنظـام البوليـيس الذي اسـتخدمه 
الرئيـس الراحل زين العابدين بن عيل 
لتهديـد معارضيـه ووأد أي تحركات 
اجتماعية أو سياسـية قبل أن تطيح 

به احتجاجات حاشدة.
وقـال منـذر الشـارني، كاتـب عـام 
املنظمة التونسـية ملناهضة التعذيب، 
إن املنظمة رصدت عرشات من حاالت 
التعذيـب وسـوء املعاملـة يف مراكـز 
االحتجـاز، بمـا يف ذلك ضـد القرص. 
”االنتهـاكات الفظيعـة التـي حدثت 

هذه املرة كانت نادرة منذ الثورة“.
عزيمة ال تلني

منـذ 2011 ركـزت القـوات األمنيـة 
جهودها بشـكل خاص عىل مقاومة 
املجموعات اإلرهابية ونجحت يف الحد 
مـن خطورتهـا يف السـنوات األخرية 
خصوصـا. ويرى مراقبون أن سـجل 
الرشطـة يف مجـال حقـوق اإلنسـان 
أصبح أفضل ممـا كان يف الفرتة التي 

سبقت الثورة.
لكـن عـودة ارتفـاع نسـق انتهاكات 
الرشطـة خصوصا يف الفـرتة األخرية 
ينظر إليه نشطاء عىل أنه جرس إنذار 
يسـتوجب االصطفـاف للدفـاع عـن 

الحريات.
يرى هؤالء الشبان املحتجون ونشطاء 
أن االنتهاكات التي حصلت لن تثنيهم 
عن مواصلـة االحتجاج والسـعي إىل 

مستقبل أفضل.
وقـال حمـزة نـرصي، أحد الشـبان 
الذيـن اعتقلوا عىل خلفية املشـاركة 
يف احتجاجـات بالعاصمـة، إنه القى 
معاملـة سـيئة طيلة ثالثـة أيام من 
االحتجاز، ولم يقـدم له األكل خاللها 
ألنه كان ُينقل يوميا إىل مركز احتجاز 
باملحكمـة حيـث يقيض وقتـا طويال 
قبـل إعادتـه إىل مركز االعتقـال بعد 

فوات موعد تقديم الطعام.
لكن حمزة تعهد بأن االنتهاكات التي 
حدثت معه ومع عـرشات آخرين، لن 
تنجـح يف إخمـاد أصـوات املحتجـني 
الذين يريدون واقعا جديدا ويطمحون 

ملنظومـة سياسـية جديـدة تقطـع 
الصلة مع املايض، معتربا أن ما حصل 
بعد الثورة هو سطو ملنظومة فاسدة 

عىل الثورة.
وقالـت آمنـة القاليل، مديـرة منظمة 
العفـو الدوليـة لشـمال أفريقيـا إن 
املنظمة وثقت عـدة حاالت انتهاكات 
انتهـاكات  أن  وتعتقـد  جسـيمة، 
الرشطـة خالل االضطرابـات األخرية 

كانت منترشة عىل نطاق واسع.
وأضافـت ”ثبـت بوضـوح أن هنـاك 
انتهـاكات واسـعة النطـاق رافقـت 
تصـدي الدولـة واألجهـزة األمنيـة“ 

لالحتجاجات.
ويف مدينـة القرصين املهمشـة والتي 
شـهدت ذروة االحتجاجـات ضـد بن 
عـيل أيضا قبل عرشة أعوام، اشـتكى 
محمد هداية البناني من سوء معاملة 

وتعذيب تعرض له أثناء احتجازه.
وقال إنـه اعتقل بسـبب مواقفه من 
الوضـع السـيايس واالجتماعـي عىل 

فيسبوك.
وأضـاف لرويـرتز ”لم أكـن أتخيل أن 
يحصل ما حصل يل. لقد اقتحم عرشة 
إىل مركـز  واقتادونـي  بيتنـا  أعـوان 
أين تعرضـت ملعاملة قاسـية ونكلوا 
بي ورضبوني بشـدة وكالـوا يل تهما 

وكالما غري الئق“.
وأضـاف محمد، الذي قـال إنه حصل 
عىل شـهادة طبيـة تثبت مـا تعرض 
له مـن رضب، أن مديرا أمنيا هو من 

رضبه.
وذكـر أن القـايض برأه مـن اتهامات 
بالتحريـض عـىل األمن، لكنـه مازال 
وتهديـدات.  ملضايقـات  يتعـرض 
ويضيـف ”هل هـذه دولـة الحقوق. 
أين الحريـات؟ لن يرهبوني... مازلت 
تحت هول الصدمة. تخيلوا لقد نزعوا 

كل مالبيس وصوروني عاريا“.
التونسـية  السـلطات  وسـمحت 
ملنظمات ولجنة برملانية بزيارة مراكز 

االحتجاز.
لكـن ليىل الحـداد، النائبـة يف الربملان 
عن حزب الشـعب، قالت إن الزيارات 
كانـت كأنها بروتوكولية وال تعرب عن 
حقيقـة الوضع يف مراكـز االحتجاز. 
ووصفـت رئيـس الحكومـة هشـام 
املشـييش بأنه نتاج منظومة بن عيل 

القمعية.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
الصحيـة  الفـرق  أن  الصحـة  وزارة  اعلنـت 
سـتنترش يف الشـوارع، مؤكدا وجـود عقوبات 
بحق املخالفني. وفيما اعلنـت البدء بإجراءات 
الفحـوص املختربيـة للكشـف عـن تحـورات 
كورونـا، وجـه وزيـر الصحـة والبيئـة بعالج 

الفنانني العراقيني مجاناً.
وقـال وزيـر الصحة، حسـن التميمـي، امس 
األحـد، يف ترصيـح للقناة الرسـمية: إن «فرق 
وزارة الصحـة سـتنترش يف شـوارع العاصمة 
واملحافظـات لتغريم غري امللتزمـني باجراءات 

الوقاية من كورونا».
واضـاف أن «القـوات االمنيـة سـرتافق تلـك 
الفـرق ألداء مهامها بأفضل شـكل»، مبينا أن 
«الغرامات والعقوبات سـتفرض وفق قرارات 
لجنـة الصحـة والسـالمة الوطنيـة وقانـون 

الصحة العامة».
من جانب متصل، اعلنت وزارة الصحة والبيئة 

البدء بإجـراءات الفحوص املختربية للكشـف 
عن تحورات كورونا. وذكـرت الوزارة يف بيان: 
أن «وزارة الصحـة والبيئـة بـارشت بإجـراء 

الفحوصـات املختربيـة الكتشـاف التحـورات 
الجينية يف فريوس كورونا».

وقررت اللجنة العليا للصحة والسـالمة فرض 

حظر للتجـوال للتصدي للجائحـة بعد ارتفاع 
االصابات بالفريوس املستجد.

عىل صعيد ذي صلة، وجه وزير الصحة والبيئة، 
حسـن التميمـي، بعـالج الفنانـني العراقيني 

مجاناً.
وذكـر بيان للـوزارة تلقـت «الزوراء» نسـخة 
منه: ان التميمي «وجه الدائرة االٕدارية واملالية 
والقانونيـة بعـالج الفنانـني املنتمـني لنقابة 
الفنانني مجانا عـىل نفقة الوزارة، وهو ضمن 
اهتمام ودعم الوزارة املتواصل للمسرية الفنية 
واالدبيـة واالعالميـة التي طاملا سـعت الوزارة 
لتوفـري خدماتهـا الصحية مجانـا لتضاف اىل 

الحاالت املرضية واملناشدات االنسانية».
وأضـاف ان «املوافقـة تضمنت اعتمـاد هوية 
نقابة الفنانني العراقيني والنافذة للسـنة التي 
تتم فيها مراجعة املؤسسـات الصحية لغرض 
العـالج مجانا يف عمـوم مٔوسسـاتنا الصحية 

بالعاصمة بغداد و املحافظات».

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت وزارة الرتبيـة، امـس األحد، 

عن مقرتح لتأجيـل امتحانات نصف 

السنة للدراستني االبتدائية والثانوية 

إىل الـ١٣ من شهر آذار املقبل.

الرتبيـة، فـالح  وقـال وكيـل وزيـر 

القييس، بحسب الوكالة الرسمية: إن 

«اجتماعا سيعقد اليوم االثنني لهيئة 

الرأي ملناقشة تأجيل امتحانات نصف 

السنة للدراستني االبتدائية والثانوية 

بعـد قـرار اللجنـة العليا بـأن يكون 

التعليم يف املدارس واملعاهد والكليات 

الحكومية واالهلية الكرتونياً من يوم 

١٨ شباط «.

واضـاف أن «هنالـك مقرتحا لتأجيل 

امتحانات نصف السنة من ٢٠ شباط 

الحايل اىل ١٣ من شهر اذار املقبل».

للصحـة  العليـا  اللجنـة  وأصـدرت 

والسالمة الوطنية عددا من القرارات 

ملواجهة فـريوس كورونـا، من بينها 

أن يكون التعليم الكرتونياً يف املدارس 

واملعاهد والكليـات ابتداًء من ١٨ من 

الشهر الجاري وملدة اسبوعني.

من جهته، قال املتحدث باسم الوزارة، 

حيـدر فـاروق، يف ترصيـح صحفي: 

«ال نريـد ان نربك املجتمـع والطلبة، 

والحالة قـد تتغري وفق معطيات عىل 

أرض الواقع».

واضاف «اليوم او غداً سـتكون هناك 

قـرارات للوزارة تتمـاىش مع قرارات 

اللجنة العليا للصحة والسالمة».

واشار اىل انه «نريد ان يكون مصريها 

ثابتـا ونريد الحد مـن ارتباك للعوائل 

واالرسة الرتبوية بعد قرارات االمس، 

ونريـد االبقـاء عليـه بهـذا الشـكل 

البسـيط افضـل مـن حصـول ارباك 

ثاٍن».

وطالبـت لجنة الرتبيـة النيابية، يوم 

السـبت، بإيجاد بدائـل يف حال تعليق 

دوام الطلبة باملدارس.

تلقـت  بيـان  يف  اللجنـة  وذكـرت 

«الـزوراء» نسـخة منه: أنهـا «تتابع 

بقلـق بالغ ارتفـاع نسـبة اإلصابات 

واالنعكاسـات  كورونـا  بفايـروس 

السـلبية الخطـرية التـي خلفها هذا 

الوباء، وبالخصوص يف قطاع الرتبية 

والتعليـم فقـد تأثـر بشـكل واضح 

وكبري».

وأضاف البيـان أن «التالميذ والطلبة 

لـم يحصلوا عىل عدد األيـام املطلوبة 

إلكمـال املناهج واملقررات الدراسـية 

فقـد  وبالتـايل  املاضيـة،  السـنة  يف 

الطالـب الكثري من املواد العلمية التي 

يحتاجهـا يف املسـتقبل خصوصـا يف 

االختصاصات العلمية».

وأشـار البيـان إىل أن «لجنـة الرتبية 

النيابيـة تطالـب مـن اللجنـة العليا 

ووزارة الصحـة النظـر بموضوعيـة 

ومراعاة املسـتوى التعليمي للتالميذ 

والطلبة عند اتخاذ اية قرارات تخص 

معالجات ارتفاع نسبة اإلصابة، وان 

تكون هناك بدائل حقيقية عند اتخاذ 

خطـوة تعليق الـدوام، خصوصا وأن 

وزارة الرتبيـة اعطـت موعـدا محددا 

المتحانات نصف السنة».

بغداد/ الزوراء:
اعلن الحشـد الشعبي، امس االحد، عن اخرتاق 
اخطـر خاليـا تنظيـم ” داعـش“ االجرامي يف 
حوض حمرين شـمال رشق ديـاىل بعد تعقب 

استمر ثالثة اشهر.
وقـال الناطـق باسـم محـور ديـاىل، صـادق 
الحسـيني، يف ترصيـح صحفـي: ان“ فريقـا 
اسـتخباريا مشـرتكا نجـح يف مهمـة تعقـب 
ورصد اسـتمرت ٣ اشـهر تقريبا مـن تفكيك 
واعتقال اخطر خاليا داعش االرهابي يف حوض 

حمرين(٧٠كم شمال رشق بعقوبة)“.
واضاف الحسيني ان“ الخلية متورطة بالعديد 
مـن الهجمـات االرهابي، باالضافـة إىل تأمني 
دعـم لوجسـيتي لخاليا أخـرى“، الفتـا اىل ان 
”االخـرتاق يمثـل رضبـة اخـرى لداعش كون 
العمليـة اخذت إطـارا معقدا جدا قبل كشـف 
هوية افراد الخلية واعتقالهم الواحد تلو االخر 

بكمائن نوعية».
وكان الحشد الشـعبي نجح يف تفكيك ٤ خاليا 
داعشية بالتنسـيق مع استخبارات ومكافحة 

االرهاب يف دياىل خالل االشهر املاضية.
بينمـا احبطـت قوات لـواء نداء دياىل للحشـد 
الشـعبي، امس االحد، مخططـا لتفجري ابراج 

الطاقة يف أطراف ناحية العظيم شمايل دياىل.
وقـال آمـر اللـواء، زحـام الجبـوري، يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسـخة منـه: إن ”قوات اللواء 

وبمشاركة االسـتخبارات أحبطت ليلة األمس 
محاولة تسلل لعنارص داعش يف أطراف ناحية 
العظيم شـمايل دياىل نفذهـا ثالثة عنارص من 
داعـش بواسـطة دراجـة ناريـة قادمـني من 
مناطق صالح الدين حاولوا التسلل بني قريتي 

”أم الحوايل والبو ضعن».
وأضـاف الجبـوري انـه ”تـم االسـتيالء عـىل 
الدراجـة الناريـة التي تقل عنـارص داعش اىل 
جانب مؤن ومستلزمات حربية ومواد متفجرة 
كانوا يحملونها يف الدراجة النارية“، الفتا اىل ان 

“قوات الحشـد عثرت عىل آثار دماء يف مناطق 
املطاردة ما يرجـح ان عنارص التنظيم تمكنوا 

من إخالء الداعيش املصاب والذوا بالفرار».
وبمشـاركة  اللـواء  قـوات   “ انـه  وتابـع 
االسـتخبارات شـنوا حملة تفتيش وتمشـيط 
لساعات متأخرة ليلة األمس بحًثا عن إرهابيني 
من داعش تسـللوا اىل شـمايل العظيم، وكانوا 
يرومون اسـتهداف ابراج الطاقـة الكهربائية 
يف منطقـة ”الصفرة“ بني قريتـي ”أم الحوايل 

والبو ضعن“. 

 بغداد/ الزوراء:
االجتماعيـة  والشـؤون  العمـل  وزارة  تسـتعد 
إلطالق اسـرتاتيجية لحماية حقوق كبار السن، 
بالتعاون مع الجهات الساندة كوزارتي الصحة 

والتعليم.
وأفـادت الوكيل األقـدم للوزارة، عبـري الجلبي، 
يف حديـث صحفي: أن «كبار السـن أو ما يطلق 
عليهم باملسـنني، هم رشيحة مهمة ساهمت يف 
بناء املجتمـع وأعدت أجياالً أصبحـوا فيما بعد 
أطبـاء ومهندسـني وضباطا ومعلمـني وتجارا 

واقتصاديني».
وأضافـت أنـه «ألهمية هذه الرشيحـة وكجزء 
مـن رد الجميل، قامت دائـرة ذوي االحتياجات 
الخاصـة يف وزارة العمـل بالتنسـيق مع قسـم 
املتحـدة  األمـم  ولجنـة  الـوزارة  يف  العالقـات 
االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا)، 
بامليض يف اعداد اسـرتاتيجية تسهم اىل حد كبري 
يف مراجعة القوانني وإجراء التعديالت القانونية، 
إن تطلـب األمـر ذلـك، وتوفـري الحمايـة ورفع 
مستوى الخدمات املقدمة لهم وكفالة حقوقهم 

التي أقرها الدستور لعام ٢٠٠٥».    
وبينت الجلبي أنه «ضمن االسرتاتيجية، حددت 
مهام الجهات الساندة كوزارتي الصحة والتعليم 
العايل وباقـي القطاعات ذات العالقة، باالضافة 
اىل منظمات املجتمـع املدني، إيماناً من الجميع 
بـأن هذه الرشيحة تمتلك من الخربات الحياتية 
والبعض منهم يمتلـك الخربات العلمية واملهنية 

التـي من شـأنها أن ترفد املجتمـع بآليات عمل 
ناجحة».

واشـارت اىل أن «هـذا األمر سـيكون سـالحا ذا 
حدين، إذ سـيقدم ضمـن هذه االسـرتاتيجية، 
الدعـم النفـيس لهـذه الرشيحة بعـد أن كانت 
تقترص الخدمات املقدمة لهم عىل املأكل واملرشب 
واملنام والرعاية الصحية، إال أنه يف الوقت نفسه 
ال يمكن أن تخفف عنهم االذى النفيس الذي نتج 
عـن عقوق األبناء لهم بأن يكـون معززاً مكرماً 
يف منازلهـم والقائـد واملرجـع لـكل املوجودين 

واالستماع اىل آرائه املبنية عىل الخربة».
لبناتهـا  وضعـت  «االسـرتاتيجية  أن  وأكـدت 

األساسـية، وأجريت لقـاءات مع خرباء عرب يف 
هـذا املجال والذين سيسـاعدون بإعـداد االطار 

العام للسرتاتيجية وستنجز بأياٍد عراقية».
ونبهـت الجلبـي اىل أن «كبار السـن هم الرموز 
واملرجعية واألصل يف بناء املجتمع، وأن مكانهم 
الحقيقي هي منازلهم التي أسسـوها وعاشـوا 
فيها وليس دور املسنني»، مؤكدًة انه «إذا شاءت 
االقـدار فـإن مصريهم سـيكون يف مؤسسـات 
يمكن أن تحسـن أوضاعهم وتهتم بهم وتراعي 
كرامتهـم وقيمتهـم يف املجتمـع وتتناسـب مع 
أعمارهـم، ممـا يلزمنا بـرضورة االرتقـاء بها 

وتطويرها والوصول بها اىل مستوى العاملية».
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بغداد/ الزوراء:
كثف اللواء األول يف الحشـد الشعبي، امس 
االحد، انتشـاره لتأمني طريق الزائرين يف 
ذكرى استشهاد االمام عيل الهادي (ع) يف 

سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشـد الشـعبي تلقت 
«الـزوراء» نسـخة منـه: أن ”اللـواء عزز 
انتشـار قطعاته اىل جانـب رشطة الدجيل 

ضمن قاطع املسـؤولية لتأمـني الزائرين 
الوافدين اىل مدينة سامراء يف صالح الدين 
إلحياء ذكرى استشهاد االمام عيل الهادي 

(ع)“.
هذا وتتوافد اآلالف من املسـلمني سنويا يف 
الثالث من شـهر رجب اىل مدينة سـامراء 
إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام عيل الهادي( 
ع) وسط استنفار أمني وخدمي كبريين. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االسـتخبارات، امس االحد، عن القاء القبض عىل خمسـة ارهابيني ينتمون 
لتنظيـم ” داعـش“ االجرامي يف محافظتي بغـداد وصالح الدين.وقالـت الوكالة يف بيان 
تلقت «الزوراء» نسـخة منه: إنـه ”من خالل متابعة عنارص عصابـات داعش االرهابي 
للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة االسـتخبارات املتمثلة بمديرية 
اسـتخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية من إلقاء القبض عىل خمسة ارهابيني 
اربعـة منهـم بمناطق متفرقة من محافظـة بغداد والخامـس يف محافظة صالح الدين 
مطلوبـني وفق احكام املادة (٤/ارهاب) النتمائهـم لعصابات داعش اإلرهابي».وأضاف 
البيان أنه ”تمت عمليات القاء القبض وفق مذكرات قبض قضائية وتشـكيل فريق عمل 

مختص، وتم تدوين اقوالهم باالعرتاف واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم“. 

بغداد/ الزوراء:
حملـت لجنـة الخدمـات النيابيـة وزارة 
النفط واملحافظني مسؤولية ارتفاع سعر 
االمبري الواحـد يف املولدات االهلية، مؤكدة 
ان الوزارة تبيع الوقود للمولدات بالسـعر 
التجـاري وهو ما سـاهم يف قلة سـاعات 

التجهيز ورفع االسعار.
وقال عضو اللجنة عباس يابر، يف ترصيح 
صحفي: ان ”وزارة النفط ساهمت يف شح 
وازمة الوقود املـزود اىل اصحاب املولدات، 
وبالتايل دفع اىل زيادة سعر االمبري الواحد 

الذي يحصل عليه املواطن».

واضـاف ان ”هنـاك حصصا لـكل مولدة 
تتزود بها مـن وزارة النفـط، لكن الوقت 
الراهن تركت فيه الوزارة املواطن يف حرية 
مـن امـره، كمـا انها لـم تدعـم املولدات 
بالوقود بل عمدت اىل بيعه عليهم بالسعر 

التجاري».
وبني ان ”عدم دعم وزارة النفط للمولدات 
االهليـة كان وراء ارتفـاع سـعر االمبري، 
وقلة سـاعات تجهيـز الطاقـة“، محمال 
”املحافظني مسـؤولية متابعـة اصحاب 
املولدات واسـتغاللهم للمواطـن برفعهم 

سعر االمبري عن الحد املعقول“. 

بغداد/ الزوراء:
حـددت وزارة الكهرباء، امس األحد، املناطق التي سـتطبق فيها الجبايـة اإللكرتونية، فيما 
أشـارت إىل أن الوزارة أنهت دراسـة العـروض الغنية الخاصـة بالجبايـة االلكرتونية.وقال 
املتحدث باسـم الوزارة، احمد موىس، بحسب الوكالة الرسـمية: إن «قرارات وزارة الكهرباء 
ألزمت بأن تميض بمشـاريع الجباية االلكرتونية، بضمنها نصب مقاييس (سـمارت ميرت) 
والدفع املسـبق، وبالتايل نؤسس ملجموعة من األمور التي من ضمنها تحويل املشرتكني غري 
النظاميني اىل مستهلكني، فضالً عن إزالة التجاوزات وتعظيم موارد الجباية، ومن ثم تأسيس 
قاعدة بيانات متكاملة تتسـلم نصب املقاييس، لحسـابة الطاقة سواء املجهزة او املجباة او 
املنتجة».واضاف أن «الوزارة احالت مجموعة من الدعوات واستقبلت مجموعة من العروض 
الفنية، والتي انهت دراستها وبعدها سرتفع اىل األمانة العامة ملجلس الوزراء بغية املصادقة 
عليها وامليضء بها».ولفت إىل أن «الوزارة ترى أن املرشوع سـيطبق يف مناطق منتخبة سواء 
من بغداد او بعض املحافظات لالستفهام عن مدى نجاح التجربة من عدمها، ومن ثم ننطلق 

للتأسيس يف عموم العراق»، مؤكداً أن «الوزارة عازمة عىل امليض باملرشوع».
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 بغداد/ الزوراء:

طالبـت لجنة االمن والدفاع النيابية الحكومة 

باتخاذ جميـع التدابري ملنع دخـول املخدرات 

اىل البلد، إذ شـهدت السـنوات االخرية ارتفاع 

معدالت الجريمة، بسـبب انتشـار املتعاطني، 

يهـدد  اىل خطـر  يـؤرش  اصبـح  امـر  وهـو 

املجتمع.

وقال عضـو  اللجنـة، سـعران االعاجيبي، يف 

حديـث صحفـي: ان «سـبب ارتفـاع معدالت 

الجريمـة بالصـورة التـي نراها اليـوم، يعود 

إىل انتشـار املخدرات، وهـو امر ينذر بالخطر، 

وعليـه يجـب التدخـل واتخـاذ االحتياطـات 

الالزمة «.

وطالب االعاجيبـي «الحكومة بضبط الحدود 

بصورة اكرب وأكثر قوة ملنع دخول املخدرات»، 

مشـرياً اىل ان «القوانني التـي تعاقب مروجي 

املخدرات باتـت من الصعب تطبيقها بسـبب 

افة الفساد». 

ودعا االعاجيبي وسائل اإلعالم اىل «اخذ دورها 

الحقيقـي والتوعـوي يف هـذا امللـف الخطري، 

وتحذير فئة الشباب عىل وجه الخصوص».

بغداد/ الزوراء:

اكـدت وزيرة الهجرة واملهجرين، ايفان فائق 

جابرو، سـعيها لرصف منحة العودة بشكل 

عاجـل لعـدد مـن العوائـل االكثر تـرضرا يف 

سهل نينوى   ضمن جوالتها التفقدية للعوائل 

العائدة من النزوح.

وذكـرت الـوزارة يف بيـان تلقـت «الـزوراء» 

نسـخة منهك ان «وزيـرة الهجرة واملهجرين 

التقت عددا مـن االرس العائدة من النزوح اىل 

مناطقهم يف قضـاء الحمدانية التابع ملناطق 

سـهل نينـوى برفقة رئيـس كتلـة بابليون 

النائب اسوان الكلداني، والنائبة بيداء خرض 

سـلمان،   واسـتمعت خالل اللقاء اىل عدد من 

املشاكل التي تعاني منها االرس العائدة يف تلك 

املناطق بضمنها قلـة الخدمات وحاجتها إىل 

رصف منحة العودة» .

قلـة  مـن  بالرغـم  «الـوزارة  أن    وأكـدت 

تخصيصاتهـا املاليـة سـتعمل جاهـدة عىل 

اإلرساع يف رصف منـح العودة بشـكل عاجل 

لعدد من العوائل االكثر هشاشـة واملترضرة 

والتـي هدمـت منازلها أبـان فرتة سـيطرة 

عصابات داعش الظالمية».

واوضح البيان ان جابرو «التقت مدير رشطة 

قضـاء الحمدانيـة، فـالح يوسـف النجـار، 

مشـيدة بـدور الرشطـة والقـوات االمنية يف 

اسـتتباب االمـن يف القضاء وفرض سـيطرة 

القانون.

  وكانـت مناطـق سـهل نينـوى التاريخيـة 

القديمـة يف شـمال غربـي العـراق شـهدت 

عودة أهلها النازحني وسط حمالت مستمرة 

للنهـوض من حطـام الدمـار الـذي ألحقته 

عصابـات داعـش االجراميـة باملـدن طيلـة 

السنوات منذ ٢٠١٤ وحتى ٢٠١٧ .

بغداد/ الزوراء:
افـاد مصدر امني يف قيادة عمليـات محافظة االنبار، امس االحد، بأن 
القوات االمنية تمكنت من اعتقال ٣ من ابرز عنارص عصابات داعش 
االجرامية بعملية امنية استباقية.وقال املصدر يف ترصيح صحفي: إن 
”القوات االمنية نصبت كمينا حال تواجد ٣ من ابرز عنارص عصابات 
داعـش االجراميـة يف مناطق مختلفـة من مدن االنبـار، وتمكنت من 
اعتقالهم».واضـاف املصـدر ان“املعتقلـني يعـدون من ابـرز عنارص 
التنظيـم االجرامـي هربوا اثناء معـارك التحرير ثم عـادوا اىل مناطق 
سـكناهم املحررة“، مبينا ان“ معلومات اسـتخباراتية مكنت القوات 
االمنية من اعتقال املطلوبني ورصد حركتهم حال تواجدهم يف املناطق 

املستهدفة».

 بغداد/ الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية، امس االحد، ضبط حاويتني تحتويان عىل 

ادوية برشية ودراجات نارية لغرض التهريب يف ام قرص
وذكـرت هيأة املنافذ يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة منه: انه»اسـتناداً 
للمعلومـات الـواردة مـن جهـاز املخابـرات الوطني العراقـي تم ضبط 
حاويتـني تحتويـان عـىل ادوية برشيـة ودراجـات نارية مخبـأة خلف 

البضاعة الرئيسية لغرض تهريبها يف منفذ ميناء أم قرص األوسط».
واوضـح البيان انه»تم ضبط الحاويتني داخـل الحرم الكمركي من قبل 
لجنة مـن الدوائـر العاملة يف املنفـذ وختمها بالسـيل الكمركي لغرض 
عرضهـا أمام الجهـات القضائية املختصة التخاذ اإلجـراءات القانونية 

الالزمة».

@ b–mäa@ZÚÓibÓ‰€a@Âfl˛a
@ÜÏ»Ì@Ú∫ãßa@p¸á»fl
paäáÉæa@äbìn„a@∂g

ÙÏ‰Ó„@›Ëé@¿@ãé˛a@Âfl@Üá»€@ÒÜÏ»€a@Úz‰fl@“ãó€@Û»èm@Òãv:a

@¿@\î«aÎÜ^@Úq˝ri@Úyb†�a
äbj„˛a

@‚c@¿@ÊÏ„b‘€a@“˝Ç@µnÌÎby@¡jö
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 بغداد/ الزوراء:
الجويـة  الخطـوط  رشكـة  أعلنـت 
جديـدة  حزمـة  إطـالق  العراقيـة 
وصفتهـا  التذاكـر  أسـعار  مـن 

بـ“التنافسية“ للرحالت الخارجية.

ونرشت الرشكة األسعار، وهي تشمل 
الرضائـب بالنسـبة لرحـالت بغـداد 
والبرصة وأربيل اىل مدينة أسـطنبول 
الرتكية والعاصمـة املرصية القاهرة 

ذهابا واياباً.

bÓflÏÌ@›Óflãi@—€c@114@∂g@bÿÌãfl˛@÷aã»€a@paäÜbñ@ b–mäa

Ô”aã»€a@Übón”¸a@ŸÌã•@¿@‚bËé�€

@ Îãìæa@pbfláÇ@÷˝�„g@NN‚ÏÓ€a
÷aã»€a@¿@o„6„�€@?†Ï€a

@Ú„åaÏæa@ãÌã‡ni@ÚÓ„bæãi@pbzÓuãm
@ıbq˝r€a@aáÀ

@¿@paäbÓ‹fl@7Äi@k«˝m@Â«@—ìÿ€a
Òãój€bi@åbÀÎ@ÜÏ”Î@pb�´@ÚjÌãö

@ıbõ”@¿@ÒáÌáu@…Ìäbìfl@4@Åbnnœg
kÌãÀ@Ïic

@’‹ÃÌ@ÚÓ€bæa@÷aäÎˇ€@÷aã»€a@÷Ïé
b»–mãfl

@pb◊ãì€a@·«á€@\pb”b†^@ÒäÜbjfl@’‹�m@ŸÌ6ÿ€c@fiaã‰u
ãÃó€a@ÚÓÁb‰næa

Ú‹‡»€a@Üaçfl@¿@ä¸ÎÜ@ÊÏÓ‹fl@29@ÏÆ@…Ói

@ıb‘i�@ÚrÓjÇ@Ú�Ç@ZÚÓibÓ‰€a@Ú«aäç€a
Ô‹0a@Èubn„g@lãöÎ@aÜäÏnèfl@÷aã»€a

@Úflçy@’‹�m@ÚÌÏßa@¬Ï�©a
ã◊aân€a@äb»éc@Âfl@ÒáÌáu

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير النفط، احسـان عبد الجبار، 
امس االحـد، أن العـراق لديه مسـاٍع 
لبنـاء مسـتودعات خزنيـة نفطية يف 
كل من باكسـتان والصني، مشـريا إىل 
أن %70 من صادرات العراق النفطية 

تذهب اىل الرشق.
وقـال عبد الجبـار يف حديث صحفي: 
ان ”العراق يسعى اىل بناء مستودعات 
خزنية نفطية يف باكسـتان والصني“، 
منوهـا اىل ”وجـود نقـاش حقيقـي 
مـع رشكـة (برايفـت) الصينية ومع 
رشكات حكوميـة صينية اخرى بغية 
بناء مستودعات تكون بإدارة مشرتكة 
ما بني هذه الرشكات ورشكة سـومو 

الوطنية العراقية لتصدير النفط“ .
وتابـع بالقـول ان ”النقاشـات مـع 
الصني وصلت إىل مراحل متقدمة جدا 
وتتم اآلن دراسـة املوديـل االقتصادي 

لهذه املستودعات“.
واضـاف عبد الجبـار أن ”باكسـتان 
للعـراق  بالنسـبة  جديـدة  سـوق 
وليسـت من األسـواق  املسـتهدفة“، 
مؤكـدا ”وجـود نقاش مـع الحكومة 
الباكستانية عىل موضوع دخول نفط 

البرصة للسوق الباكستانية ”.

وأكمل بالقول إن ”%70 من صادرات 
العراق النفطية تذهب اىل الرشق، وان 
%90 مـن هـذه الصـادرات تذهب إىل 

األسواق الصينية والهندية“.
يذكر أن معظم الـدول املنتجة للنفط 
قامـت  منهـا  الخليجيـة  وخاصـة 

باستئجار مستودعات خزنية نفطية 
يف الـدول املسـتهلكة لغـرض املناورة 
يف  أخـرى  دول  إىل  الشـحنات  بنقـل 
املنطقـة ملواجهـة أي تغيـري يف نمط 

الطلب.
ادارة  اعلنـت  متصـل،  جانـب  مـن 

معلومـات الطاقـة االٔمريكيـة، امس 
االحـد، ان صـادرات النفـط العراقية 
ألمريـكا ارتفعـت اىل 114 ألف برميل 

باليوم خالل االسبوع املايض.
وقالـت االدارة يف تقريـر لهـا اطلعت 
”متوسـط  ان  ”الـزوراء“:  عليهـا 

االسـتريادات االمريكيـة مـن النفـط 
الخام خالل االسبوع املايض من سبع 
دول بلغـت 5154 ماليني برميل يوميا 
منخفضـة بمقـدار 722 ألـف برميل 
باليوم عن األسبوع الذي سبقه والذي 

بلغ 5876 ماليني برميل يوميا“.
واضافت ان ”امريكا استوردت النفط 
الخـام مـن العـراق خـالل االسـبوع 
املايض بمعدل 114 الف برميل باليوم 
مرتفعـة بمقـدار 24 ألـف برميل عن 
األسبوع الذي سـبقه والبالغ 90 ألف 

برميل“.
واشارت اىل ان ”اكثر اإليرادات النفطية 
ألمريكا خالل األسـبوع املايض جاءت 
مـن كندا بمعـدل بلـغ 3.730 ماليني 
برميـل يوميـا، تليهـا املكسـيك التي 
بلغت كمية االسـتريادات منها بمعدل 
446 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا 
التـي بلغت االسـتريادات منها بمعدل 
336 ألف برميل يوميا ، ثم السـعودية 
وبكمية بلغت كمعدل 282 ألف برميل 

يوميا“.
واشـارت اىل: ان كميـة االسـتريادات 
االمريكيـة من الربازيـل بلغت بمعدل 
141 ألف برميل يوميا، ومن اإلكوادور 
بلغت بمعدل 105 الف برميل يوميا“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مـرصف النهرين اإلسـالمي 
التابع لـوزارة املالية، امـس االحد، 
قـرب إطـالق مرابحـات املشـاريع 
واالسـتصناع  والسـكن  الصغـرية 
السـكنية  للوحـدات  واالسـتئجار 
بمبالـغ تـرتاوح بـني 100 مليـون 
نـوع  وبحسـب  دينـار،  ومليـار 

املرابحة.
وقـال معـاون مدير عـام املرصف، 
عمـاد رسـن، يف بيـان اطلعت عليه 
”الزوراء“: إن ”األيام القليلة املقبلة 
ستشـهد إطالق املرابحات الخاصة 
بمبادرة البنك املركزي العراقي التي 
ستشـمل جميع املواطنـني عىل حد 
سـواء، وهـي تصل اىل مليـار دينار 
بحسـب الفئات، وتبدأ من املشاريع 
الصغرية التي ترتاوح نسبة املرابحة 
فيهـا مـن 3.5 إىل 4 % عىل الزبون، 
بمـدة تـرتاوح من 5 اىل 7 سـنوات، 

بعد موافقة البنك املركزي“.
وأضاف رسـن ان ”املبادرة شملت، 
أيضـاً، املرابحة الخاصة بمشـاريع 
اإلسـكان التي تصل اىل 100 مليون 
دينـار، وبمدة سـداد 15 سـنة، مع 
يف  الوحـدات  رشاء  عـىل  الرتكيـز 

املجمعات السكنية الحديثة»، مؤكداً 
أن ”هذه املرابحات ستسـهم بشكل 
فاعل يف تحريك االقتصاد العراقي“.

واوضح أن «املرصف يعمل اآلن عىل 
إطالق مرابحة (االستصناع)، ونحن 
بصـدد اسـتحصال موافقـة وزارة 
التخطيط عليهـا، التي تقيض ببناء 

أو إضافة بناء للمواقع سـواء كانت 
صناعية أو تجارية أو سكنية، والتي 
مليـون   100 اىل  مرابحتهـا  تصـل 
دينـار، وبمـدة 15 عامـا وبضمانة 
عقارية، إضافة اىل العمل عىل إطالق 
مرابحة (اإلجارة) التي تقيض بقيام 
للمـرصف  بتقديـم طلـب  الزبـون 

لـرشاء دار سـكن، واملـرصف يقوم 
برشائها وفق رشوط معينة، ويقوم 
املرصف الذي يسجل السكن باسمه 
بتأجريه للزبون ملدة 15 عاما، ومتى 
ما رغب الزبون برشائه؛ فسـتكون 
لـه األولوية بالـرشاء ويحول العقد 
باسمه بتسديد قيمة الدار»، منوهاً 

بـأن «هذه املرابحات تشـمل جميع 
املواطنني».

املرابحـة  «نسـبة  أن  رسـن  وبـني 
هـي  املـرصف،  يتقاضاهـا  التـي 
األقل بالنسـبة للمصارف االخرى»، 
موضحاً أن «رأس مال املرصف حالياً 
يقدر بــ150 مليـار دينـار، ولديه 
ودائـع تصـل اىل 20 مليـار دينـار، 
ويعمل املرصف عىل مضاعفتها من 
خالل تشـجيع الزبائن عىل االيداع»، 
منوهـاً بأن «املرصف ينتظر موازنة 
التعيينـات  إلجـراء  الحـايل  العـام 

للمبارشة بافتتاح فرع جديد».
مـرصف  مديـر  معـاون  وأفصـح 
النهريـن االسـالمي عـن أن «أعداد 
املوظفني املوطنة رواتبهم تجاوزت 
الــ 8 آالف موظف، وجـرى التعاقد 
مع إحدى الرشكات الرصينة لتوريد 
سـيجري  آيل  رصاف  أجهـزة   10
نرشهـا يف الـوزارات والدوائـر التي 
تضـم موظفـني وطنـوا رواتبهم يف 
املرصف إضافة اىل الفرع الرئييس»، 
مؤكـداً أن «املرصف وضـع خططا 
كفيلـة بتسـهيل املرابحـات كافـة 
رواتبهـم  املوطنـة  املوظفـني  اىل 

باملرصف». 

 بغداد/ الزوراء:

ُعقدت يف وزارة التخطيط، امس االحد، جولة مكثفة 

مـن املباحثات واملناقشـات بـني الفريقني الفنيني 

مـن الوزارة والبنك الدويل، حول طبيعة الدعم الذي 

يقدمه البنك الدويل يف عدد من املجاالت.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: 

ان“وكيـل وزارة التخطيط، ماهـر حماد جوهان، 

ترأس االجتماع وحرضه كل من مدير عام التعاون 

الدويل واالستثمار الحكومي وسرتاتيحية التخفيف 

مـن الفقـر، ومعاون مديـر عام دائـرة التخطيط 

االقليمـي واملحـيل، وعدد مـن املعنيـني، فيما مثل 

البنك الدويل يف العـراق رمزي نعمان والوفد املرافق 

له“..

واوضح البيان انه“جرى خالل االجتماع مناقشـة 

مـرشوع املسـح االقتصـادي واالجتماعـي الثالث 

لـألرسة يف العـراق، الـذي تنـوي وزارة التخطيـط 

تنفيـذه خـالل العـام الحـايل ٢٠٢١، وكذلك جرت 

مناقشـة الربنامج التدريبي للشـمول االقتصادي، 

الذي سـيتم تعشـيقه مع مسـارات اسـرتاتيجية 

التخفيـف مـن الفقر من خالل ايجـاد فرص عمل 

مسـتدامة بالتنسـيق مع وزارة العمل والشـؤون 

االجتماعيـة، عرب تطوير املهارات والقدرات الفنية 

للشـباب، ومنحهم قـروض ميـرسة، تمكنهم من 

إقامة مشاريع صغرية مدرة للدخل ومستدامة“.

ووتابع ان“فريق البنك الدويل ابدى استعداده العايل 

للعمـل املشـرتك مـع وزارة التخطيـط، وإمكانية 

تمويل عدد من املشاريع املهمة، بما يخدم تحقيق 

التنمية البرشية يف العراق“.

µó€aÎ@Êbnè◊bi@¿@ÚÓ�–„@ÚÓ„çÇ@pb«ÜÏnèfl@ıb‰j€@Û»èm@¡–‰€a

äb‰ÌÜ@äbÓ‹fl@∂g@›óm@pb¢aãfl@’‹�Ì@ÂÌãË‰€a@“ãófl

Ô«b‡nuaÎ@Übón”a@|èfl@âÓ–‰m@ÊbrzjÌ@Ô€Îá€a@Ÿ‰j€aÎ@¡Ó�Én€a

 بغداد/ الزوراء:
تنطلق خدمات املرشوع الوطني لإلنرتنت بشكل فعيل يف العراق اليوم االثنني.. 
ودعا اعالم املرشوع وسـائل االعـالم اىل حضور املؤتمر الصحفي يف فندق بابل 

ببغداد لالعالن عن االنطالق الفعيل لخدماته.
ويقول مختصون ان ”املرشوع سيسـاعد عىل توفري سـعات إنرتنت مستقرة 
للمواطن العراقي، كما أنه يضمن أكرب شـبكة ُبنى تحتية يف الرشق األوسـط، 
فضـًال عن توفـريه آالف فرص العمـل، باإلضافـة إىل أن العراق سـيكون من 
خـالل هذا املـرشوع – وللمرة األوىل – محطة ملرور سـعات اإلنرتنـت للُبلدان 

اإلقليمية“.
وبينـوا ان ”املـرشوع الوطنـي لإلنرتنت سـيوفر أيضـاً ُبنية تحتيـة ملرشوع 

الحكومة اإللكرتونية، فضالً عن الفوائد االقتصادية للبالد“.

بغداد/ الزوراء:
رجحت اللجنة املالية النيابية تمرير املوازنة، يوم غد الثالثاء، بعد حسم الخالف 

عىل حصة اإلقليم خالل الـ 48 ساعة املقبلة وتثبيتها يف املوازنة.
عضـو اللجنة، أحمد حمـه، قال يف ترصيحات تابعتها ”الـزوراء“: إن ”جميع 
مواد وفقرات املوازنة قد حسمت، باستثناء حصة اإلقليم التي اعرتضت عليها 

الكتل الشيعية ولم تحسم بعد“.
وأضـاف أن ”الحوارات مسـتمرة داخل الربملان ومن املؤمـل التوصل اىل اتفاق 
نهائـي خـالل الـ48 سـاعة املقبلة“، مشـرياً اىل أنه ”يف حال تم حسـمها من 

املرجح أن يتم تمرير املوازنة يوم غد الثالثاء“.
وأوضـح حمـه أن ”الحكومـة لم تسـجل أي مالحظـات عىل حصـة االقليم، 

واالعرتاض داخل الكتل الشيعية“.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت  دائـرة التحقيقـات يف هيئة  النزاهـة االتحادية عن وجـود تالعٍب يف 
التحاسـب الرضيبي لــ(90) محطة وقود وغـاز يف البرصة، مبينـة أن قيمة 

األموال الواجب دفعها تتجاوز (7,000,000,000) مليارات دينار.
نت من ضبـط (57) إضبارة  الدائـرة أفـادت بأن مديريَّة تحقيـق البرصة تمكَّ
ة بمحطات الوقود األهلية و(33) إضبارة ملحطات الغاز األهليَّة يف دائرتي  خاصَّ
الرضيبـة يف البـرصة والزبري، مشـريًة إىل وجود تالعٍب يف التحاسـب الرضيبيِّ 

في الدائرتني. فيها من قبل بعض ُموظَّ
وأضافـت: إن عملية تدقيق األضابري املذكورة من قبل لجنة تدقيقيٍَّة يف الهيئة 
ة للرضائب بيَّـنت أن قيمة األموال الواجب دفعها كرضيبٍة ُمتحّققٍة من  العامَّ
ـات بلغـت( 7,150,479,739) مليار ديناٍر؛  قبـل املُكلَّفني من أصحاب املحطَّ

استناداً للقانون رقم (113 لسنة 1982).

بغداد/ الزوراء:
 افتتـح محافظ بغـداد، محمد جابر 
العطا، امس االحد، 4 مشاريع جديدة 
يف قضـاء ابو غريـب، تتمثل بروضة 
ومدرسة نموذجيتني، ومركزا صحياً، 

ومجمعا للماء.
وقال املحافظ يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسخة منه: إن ”تلك املشاريع تشكل 
بالواقـع  للنهـوض  نوعيـة  إضافـة 
يف  والخدمـي،  والصحـي،  الرتبـوي 
القضاء“. مبينـا ”أن محافظة بغداد 
تعمل عىل تنفيذ خطة كبرية للنهوض 
بالبنـى التعليمية يف عـام 2021 من 

خالل إنشاء عدد من املدارس الحديثة 
يف مختلف انحاء ابو غريب“.

واكد ”افتتـاح مرشوع ماء بالتعاون 
مع منظمـة الهجـرة الدولية، يخدم 
18 الـف نسـمة، باإلضافـة إىل ارواء 
مناطـق زراعيـة واسـعة“. الفتا اىل 
”وجـود مشـاريع أخـرى باملناطـق 
الريفيـة يف ابو غريب تتمثـل بتعبيد 
املـاء،  مشـاريع  وإنشـاء  الطـرق، 
قيـد  جميعهـا  الصحيـة،  واملراكـز 
ان  اىل  العطـا  واشـار  االنجـاز“. 
”محافظـة بغداد تمكنـت من انجاز 

تلك املشاريع الحيوية“.

 بغداد/ الزوراء:
اغلق مؤرش االسـعار يف سوق العراق 
لـالوراق املالية، امس االحـد، مرتفعا 

بنسبة (0.21%).
التـداول لسـوق  وجـاءت مـؤرشات 
ليـوم  املاليـة  لـألوراق  العـراق 
امـس كمـا يـيل: بلـغ عـدد االسـهم 
 (2.147.189.226) املتداولـة 
سـهما، بينمـا بلغـت قيمة االسـهم 

(1.299.594.480) دينارا. 
واغلـق مـؤرش االسـعار ISX 60  يف 
جلسـة امس عـىل (523.67) نقطة 
مرتفعا بنسـبة (%0.21) عن اغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ (522.55) 

نقطة.
وتـم تـداول اسـهم (30) رشكـة من 
اصل (104) رشكة مدرجة يف السوق، 
واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار 
من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 
بتعليمات االفصاح املايل (22) رشكة.

مـن  املشـرتاة  االسـهم  عـدد  وبلـغ 

املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(812) مليـون سـهم بقيمـة بلغـت 
خـالل  مـن  دينـار  مليـون   (560)
تنفيذ (99) صفقة عىل اسـهم سـت 

رشكات.
بينمـا بلـغ عـدد االسـهم املباعة من 
املسـتثمرين غري العراقيني يف السوق 
(20) الف سـهم بقيمـة بلغت مليون 
دينـار من خالل تنفيـذ صفقتني عىل 

اسهم رشكة واحدة.
يذكر ان سـوق العراق لألوراق املالية 
قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 
 2009 عـام  منـذ  املركـزي  وااليـداع 
ويسـعى ألطالق نظـام التـداول عرب 
االنرتنيت للمستثمرين, وينظم خمس 
جلسات تداول اسـبوعيا من االحد اىل 
الخميـس, ومـدرج فيـه 105 رشكة 
مسـاهمة عراقيـة تمثـل قطاعـات 
والصناعـة  واالتصـاالت  املصـارف 
والزراعـة والتامني واالسـتثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

 بغداد/ الزوراء:
إلكرتيـك“،  ”جنـرال  مؤسسـة  اطلقـت 
وبالتعاون مع ”كابيتا“، مبادرة ”طاقات“ 
لدعم الرشكات متناهية الصغر، يف خطوة 
تنسجم يف املضمون واألهداف مع التزامها 
املستمر بدعم العراق وشعبها لدفع عجلة 

التقدم االقتصادي واالجتماعي.
وذكرت املؤسسـة يف بيان تلقت ”الزوراء“ 
نسخة منه: ان“يف ضوء الرشاكة الجديدة، 
سـتقدم رشكة ”جنـرال إلكرتيك“ دعمها 
تعـود  الصغـر  متناهيـة  رشكـة  لــ50 
ملكيتهـا لعراقيني شـباب يف العراق، عرب 
التسـويق  عـىل  تدريبيـة  دورات  تقديـم 
ومزاولـة األعمـال، ويهـدف الربنامج إىل 

مسـاعدة رواد األعمال العراقيني الشباب 
عىل توسـيع أعمال رشكاتهم، وتستهدف 
املبـادرة منصـات التجـارة اإللكرتونيـة، 
وصناعـات املـواد الغذائيـة، والتصنيـع، 
والزراعـة، والحلـول التقنية، واملشـاريع 
والرعايـة  الطاقـة  قطاعـي  يف  املبتكـرة 

الصحية“.
ويف هـذا السـياق، قـال رشـيد الجنابـي 
”جنـرال  لرشكـة  التنفيـذي  الرئيـس 
إلكرتيك“ يف العراق ان“الرشكات الصغرية 
تلعب دوراً حيويـاً يف دفع عجلة التقدم يف 
البالد من خالل مساهمتها يف توفري فرص 
العمل للشباب، وتعزيز املرونة االقتصادية 

ودعم نمو سلسلة القيمة املحلية“.

واعـرب البيـان ان“الـرشكات الصغـرية 
تبـدأ أعمالهـا عـادة بميزانيـات صفرية 
املـواد  لـرشاء  إيراداتهـا  عـىل  وتعتمـد 
األوليـة، ويمكنهـا اليـوم االسـتفادة من 
جلسـات التدريب العميق والخدمات التي 
تقدمها ”جنـرال إلكرتيك“ لدعم عملياتها 
عـىل مسـتويات اإلنتـاج أو التسـويق أو 
املبيعات.. وللمشـاركة يف الربنامج، يتعني 
عـىل مـالك الـرشكات يف العـراق إرسـال 
طلبات املشاركة عرب اإلنرتنت مع تفاصيل 
الرشكـة والخدمات الراغبـني بتطويرها، 
وسـتدعم ”جنـرال إلكرتيـك“ الـرشكات 
الصغرية واملتوسـطة عـرب برامج تطوير 

االستثمار والتسويق“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن البنـك املركـزي العراقـي، امس 
االحـد، عن بيعـه أكثر مـن 29 مليون 

دوالر، وبمشاركة 8 مصارف.
وبلغـت مبيعـات البنـك، يـوم امـس، 
29 مليونـا واكثـر مـن 452 الف دوالر 

غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 
1460 دينار لكل دوالر.

وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، 
والتـي غطاها البنـك بالكامل بسـعر 
دوالر  لـكل  دينـار   1460 بلـغ  رصف 

واحـد، قد بلغـت اكثر مـن 29 مليون 
دوالر، وهـي نفسـها اجمـايل املبيعات 

الكلية.
فيما لم تتقدم أي من املصارف الـبالغة 
8 مصارف املشاركة يف مزاد العملة بأي 

عروض لبيع الدوالر.
 بغداد/ الزوراء:

حملت لجنـة الزراعة وامليـاه واالهوار 
النيابيـة بعـض الجهـات الحكوميـة 
مسؤولية االرضار باملنتج املحيل واغراق 
السوق باملنتجات املسـتوردة الزراعية 

والحيوانية منها بشكل خاص.
وقـال رئيس اللجنة، سـالم الشـمري، 
يف بيان تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منه: 
ان ”اللجنـة وخـالل عملهـا الرقابـي 
والترشيعي مستمرة يف عملها من اجل 
زيادة االنتاج املحيل واستمرار االكتفاء 
مسـتويات  اىل  وصـل  والـذي  الذاتـي 
مرتفعـة بأغلب املنتجات زراعية كانت 

او حيوانية“.
واضـاف ان ”البعض ال يروق لهم هذه 
االنتـاج الوفـري واالكتفـاء الكامـل بل 

تحاول وبخطط خبيثة اغراق السـوق 
بمنتجات املحيل منها افضل واحسـن، 
ولكنهـا تعكف عىل رضب املنتج املحيل 
إلبقاء العراق مستوردا ولرضب انتاجه 

الزراعي والحيواني“.
وشدد الشـمري عىل ”رضورة الرضب 
مـن حديد عـىل كل من يحـاول رضب 
االقتصاد الوطني والذي بدأ باالنتعاش 
مستفيدا من الخطط السليمة بتعاون 

اللجنة مع الجهات املعنية“.
وأكد عىل ”رضورة سـن قوانني خاصة 
ملحاسـبة ومحاكمة من يحاول رضب 
االقتصاد الوطني بأي شكل وتقديمهم 
للقضـاء وتغريمهـم، والحكـم عليهم 
الخاصة  القانونيـة  العقوبـات  بأقىس 

بذلك“.
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بغداد/ متابعة الزوراء
اكـد مصـادر يف نادي شـباب الغازية اللبنانـي ان النادي  لم يتوصـل إىل اتفاق مع العبه 

يوسف عرتيس من أجل االحرتاف يف الدوري املمتاز. 
وكان عرتيـس قريبا من التوقيـع للكرخ، لكن مفاوضاته مـع إدارة ناديه املرتبط معها 

بعقد حتى شهر نيسان املقبل لم تصل إىل الخاتمة السعيدة. 
وأشـارت مصادر إىل أن الالعب سـيعود إىل لبنان من أجل االلتحاق بتمارين فريقه، وذلك 
السـتكمال عقـده. ويطمـح العديد من العبي الكـرة اللبنانية إىل االحـرتاف يف الدوريات 

الخليجية بشكل عام والعراقي بشكل خاص، يف ظل تشابه املستويات بني الدوريني.
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بغداد/ متابعة الزوراء
حقـق فريق ريال مدريد انتصاًرا ثميًنا بنتيجة 
(0-2)، خالل مواجهة فالنسـيا، مسـاء امس 
األحـد، يف إطـار منافسـات الجولـة 23 مـن 

الليجا.
وسجل هديف ريال مدريد يف املباراة كريم بنزيما 

يف الدقيقة 12، وتوني كروس يف الدقيقة 42.
وبهـذا االنتصار يرفع ريال مدريـد رصيده إىل 
49 نقطـة، ويقفـز إىل وصافة ترتيـب الليجا، 
بينما يتجمد رصيد فالنسـيا عند 24 نقطة يف 

املركز الثاني عرش.
أول تهديد يف املباراة جاء يف الدقيقة 9، بتصويبة 
صاروخيـة أرضية من كاسـيمريو العب خط 
وسـط ريال مدريد، من خارج منطقة الجزاء 
تصـدى لها حارس فالنسـيا دومينيك وحولها 

إىل الركنية.
ونجـح كريم بنزيما يف تسـجيل هـدف التقدم 
لريال مدريد يف الدقيقة 12، حيث تلقى تمريرة 
من زميله كاسيمريو عىل حدود املنطقة وسدد 
كـرة أرضيـة أقـىص يسـار دومينيـك حارس 

مرمى فالنسيا.
وعاد شـبح اإلصابة ملطاردة دانـي كارفاخال 
الظهري األيمن لريال مدريد، حيث لم يسـتطع 
سـوى املشـاركة يف 26 دقيقة قبل أن يتعرض 
إلصابـة أخـرى، وقـرر الفرنـيس زيـن الدين 
زيدان املدير الفنـي للمرينجي، الدفع بلوكاس 

فاسكيز بدال منه.
وسـدد لوكا مودريتش العب خط وسـط ريال 
مدريد كرة عىل حـدود املنطقة، لكن دومينيك 
حـارس مرمى فالنسـيا تصدى لهـا برباعة يف 

الدقيقة 39.

وضاعف توني كروس النتيجة لريال مدريد يف 
الدقيقـة 42، حيث تلقى تمريـرة عرضية من 
زميله لوكاس فاسـكيز داخل املنطقة، وسدد 
كرة أرضية صاروخية أسـفل يسـار دومينيك 

حارس مرمى فالنسيا.
وانتهـى الشـوط األول بتقـدم ريـال مدريـد 

بهدفني دون رد.
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي، حـاول ماكيس 
جوميـز مهاجم فالنسـيا تهديـد مرمى ريال 
مدريد بتسديدة عىل حدود منطقة الجزاء، لكن 
الحارس تيبـو كورتوا يف املوعـد تألق وتصدى 

للكرة يف الدقيقة 53.
وسـجل فريالنـد مينـدي الهدف الثالـث لريال 
مدريد يف الدقيقـة 61، حيث تلقى تمريرة من 
فينيسـيوس جونيـور داخل املنطقـة، وراوغ 
دفـاع فالنسـيا قبـل أن ُيسـدد أقـىص يمـني 
الحـارس دومينيـك، لكن الحكم ألغـاه بداعي 

التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.
وسـدد البديـل سـريجيو أريباس العـب ريال 
مدريـد كرة مـن خـارج املنطقة، أمسـك بها 
بسـهولة دومينيـك حارس مرمى فالنسـيا يف 

الدقيقة 75.
وحاول راتشـيتش العب فالنسيا تهديد مرمى 
ريـال مدريـد بتسـديدة عىل الطائر، مسـتغال 
عودة الكرة من ميندي، لكن الكرة مرت بجانب 

القائم األيمن لكورتوا يف الدقيقة 83.
وحافـظ العبو ريال مدريد عـىل التقدم، بينما 
فشـل العبـو فالنسـيا يف خلـق أي خطـورة 
لتقليص الفارق، لتنتهي املباراة بحصد امللكي 
3 نقـاط ثمينـة، وهـو االنتصـار الثالث عىل 

التوايل يف املسابقة مؤخرًا.

بغداد/ متابعة الزوراء

قـررت ادارة نادي الديوانيـة منح املهاجم 

االرجنتينـي ماكـيس رولـون، اجـازة ملدة 

خمسة ايام.

وقال مـدرب فريق كـرة الديوانية سـمري 

كاظم ان ”املهاجم ماكيس رولون استطاع 

قيادة الفريق اىل فـوز طال انتظاره لفرتة 

طويلة“.

واوضـح ان ”ادارة النـادي منحـت مبلغاً 

ماليـاً كمكافـأة لجميـع العبـي الفريق، 

فضـًال عن منح االرجنتينـي رولون اجازة 

ملدة خمسة ايام تكريماً ملجهوداته“.

وسجل رولون هدف مباراة فريقه الوحيد 

امام السماوة، اول امس السبت.

ومـن جهـة اخـرى، هاجمـت الصحافة 

الجديـد  الديوانيـة  مهاجـم  الربازيليـة، 

روجـريو، بعد انتقالـه اىل صفوف الفريق 

الذي يلعب يف الدوري املمتاز  .

وذكرت صحيفة ”اترادي“ يف تقرير لها أن 

”نادي باهيا الربازييل، اعار مهاجمة للمرة 

الرابعة والوجهة هي العراق هذه املرة“.

واشـارت إىل ”عدم نجـاح تجربة صاحب 

الـ30 عاما مع فريقه السـابق ووصفتها 

بالفاشلة رغم أن روجريو وصل لصفوفه 

يف كانون الثانـي 2019 بطموحات كبرية 

26 مبـاراة سـجل هدفـني  لعـب  لكنـه 

فقط“.

وكان نـادي الديوانيـة، قـد أعلـن تعاقده 

بشكل رسـمي مع الالعب روجريو لتمثيل 

الفريق يف املوسم الحايل.
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بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ غيث جاسم- غزوان املينائي

حسـم التعـادل بهـدف مواجهة نفط 

الوسـط وضيفـه امليناء، امـس األحد، 

عـىل ملعـب النجـف الدويل، لحسـاب 

الجولة الـ19 من الدوري املمتاز.

وقدم املينـاء بداية مميزة، بتسـجيله 

هدفا مبكرا عرب محرتفه الكامريوني، 

جونيور امباي، يف الدقيقة السابعة.

وأدرك  ضغـط  الوسـط  نفـط  لكـن 

التعادل، بعدما حصل عىل ركلة جزاء، 

سـجل منها سجاد جاسـم يف الدقيقة 
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وبهـذا التعـادل، رفـع نفـط الوسـط 

رصيده إىل النقطة 31، يف املركز الرابع، 

كما رفع امليناء رصيده إىل النقطة 21، 

يف املركز الثاني عرش.

وأحرج الصناعات الكهربائية مضيفه 

الرشطة بعـد تعادلهما -1 1 يف املباراة 

التي أقيمت مساء امس االحد يف ملعب 

الشعب الدويل.

حافظ الصناعات الكهربائية يف الشوط 

األول مـن املبـاراة عىل نظافة شـباكه 

بعد التنظيم العايل لخطوطه.

ونجحت خطة الصناعـات الكهربائية 

باالعتماد عىل الهجـوم املرتد ليخطف 

مصطفـى محمـود هدفـا للصناعات 

الكهربائية يف الدقيقة 79، إال أن البديل 

مروان حسني عدل النتيجة يف الدقيقة 

85 من رأسية لتنتهي املباراة بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل فريق.

ورفع الرشطة رصيـده إىل النقطة 36 

يف املركز الثالث بينمـا رفع الصناعات 

الكهربائيـة إىل النقطـة 15 يف املركـز 

األخري.

وحسـم التعادل اإليجابي لقاء الديربي 

النفطـي بـني النفـط ونفـط البرصة 

بهدف لكل فريق يف املباراة التي أقيمت 

يف ملعب التاجي الريايض.

تقدم النفط رسيعا عرب العبه مصطفى 

حسـني يف الدقيقـة الخامسـة وأنهى 

الشوط األول متقدما بهدف دون رد.

 ويف الشوط الثاني خطف نفط البرصة 

هدف التعادل يف الدقيقة 79 عن طريق 

املبـاراة  لتنتهـي  بنجامـني  املحـرتف 

بالتعادل اإليجابي.

ورفع النفط رصيـده إىل النقطة 28 يف 

املركز السـابع بينما رفع نفط البرصة 

رصيده إىل النقطة 21 يف املركز 12.

وتمكن فريـق أمانة بغداد من حسـم 

مواجهتـه ضـد الكرخ بالفـوز بهدف 

دون رد يف املبـاراة التـي أقيمـت عـىل 

ملعب الساحر أحمد رايض . 

الهدف الوحيـد جاء بتوقيـع املحرتف 

اللبنانـي محمد قـدوح يف الدقيقة 44 

من املباراة.

وحافظ أمانة بغـداد عىل تقدمه حتى 

نهايـة املبـاراة ليخطـف ثـالث نقاط 

مهمة ويرفع رصيده إىل النقطة 24 يف 

املركز التاسع بينما تجمد رصيد الكرخ 

عند النقطة 22 باملركز الحادي عرش.

وأنهـى القـوة الجويـة املرحلـة األوىل 

يف الصـدارة، بعد فـوزه عـىل الحدود، 

بهدفني مقابل هـدف واحد عىل ملعب 

الشعب.

وافتتـح نجم القـوة الجوية املخرضم 

حمـادي أحمـد، النتيجة بوقـت مبكر 

وبعد مـرور خمس دقائق فقط رضب 

حمادي مصيدة التسلل وسجل الهدف 

االول لفريقه.

املحـرتف  للحـدود  النتيجـة  وعـادل 

النيجريي جوزيف ناثاليان، بتسـديدة 

هائلـة من مسـافة بعيد اسـتقرت يف 

شـباك القوة الجوية، ليعـدل الكفة يف 

الدقيقة (23).

ثم أشهر حكم املباراة البطاقة الحمراء 

بوجـه املحـرتف النيجـريي جوزيـف 

ناثاليـان، بعـد مشـادة مـع الحكـم، 

ليكمل الحدود اللقاء بـ10 العبني.

وتمكـن حمـادي من تسـجيل الهدف 

الثاني للقوة الجوية من رأسية ممتازة 

يف الدقيقة (71)، لتنتهي املباراة بفوز 

القوة الجوية (2-1).

ورفـع القـوة الجويـة رصيـده إىل 41 

نقطة يف صدارة الرتتيـب، بينما تجمد 

رصيد الحدود عند النقطة 16 يف املركز 

الثامن عرش.

بغداد/ زيد الزيدي 
ذكر امـني رس نادي الحدود حازم تيمـوز : ان االخطاء التحكيمية 
اثـرت بالسـلب عىل مشـوار الفريق يف املوسـم الحايل مـن الدوري 
املمتـاز ، وافقدتنا العديد من النقاط التي كانت كفيلة ان تضعنا يف 

مركز افضل بكثري من مركزنا الحايل .
وفيما يخص حالة الطرد التي تعرض لها محرتف الحدود  جوزيف 
نثانيال يف مبـاراة اول امس وما رافقها من احداث، بني تيموز : ان 

ادارة النادي ستسـتدعي الالعب للوقوف عـىل حيثيات حالة الطرد 
التي تعرض لها ، وحقيقة الحديث الذي دار بينه وبني حكم املباراة، 
ومعرفـة ان حصل تجاوز لفظـي من الحكم تجاهه كما اوضح لنا 

بعد طرده مبارشة .
واوضـح : ان ادارة النـادي قـررت منـع جميع العبـي الفريق من 
الترصيـح ألي وسـيلة اعالمية دون الحصول عـىل موافقة املكتب 

اإلعالمي للنادي .
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التقى وزير الشـباب والرياضة، 
السـيد عدنـان درجـال، امـس 
االحـد، وفـد اللجنـة النسـوية 
يف االتحـاد العراقـي للصحافـة 
الرياضية، وضم رئيسـة اللجنة 
الدكتورة عاصفة موىس ومقررة 

اللجنة الزميلة نغم التميمي.
وقدمت موىس رشحا مفصال عن عمل اللجنة التي انبثقت عن التشـكيلة 
الجديـدة لالتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وتحظى بدعم اسـتثنائي 
مـن قبل نقيب الصحفيـني الزميل مؤيد الالمي، ورئيـس االتحاد الزميل 

خالد جاسم ومساندة كبرية من قبل اعضاء مجلس االتحاد.
واكـدت الدكتورة عاصفـة موىس: ان الصحافة النسـوية بشـكل العام 
واملختصات يف الشـأن الريـايض عىل وجه الخصـوص، يواجهن تحديات 
كبـرية، ونحن بحاجة اىل املسـاندة والدعـم املعنوي، الـذي يمّكن اللجنة 
النسـوية من اداء مهامها وتنفيذ خططهـا التي تنصب عىل تحقيق اهم 

اهدافها يف توسيع قاعدة الصحافة النسوية بمجالها الريايض.
ورحـب وزير الشـباب والرياضة، عدنان درجال، بوفد اللجنة النسـوية، 
واثنى عىل عمل الصحافة الرياضية وجهود الزمالء الصحفيني الرياضيني، 
يف االرتقاء بواقع الرياضة وتشـخيص مكامـن الخلل يف بعض مفاصلها 

بغية معالجتها وتجاوزها.
وابدى درجال اسـتعداد الوزارة لتقديم كل اشـكال الدعم للجنة النسوية 
يف اتحـاد الصحافة الرياضية، والتي سـتكون بدورها خري داعم وسـاند 

للرياضة النسوية عموما، ووّجه  بدعم جميع انشطتها املهنية.

بغداد/إعالم اللجنة االوملبية
أبرقت اللجنة األوملبية الدولية اىل اللجنة األوملبية العراقية مصادقتها 
عـىل مقررات االجتماع االسـتثنائي للجمعة العامـة للجنة االوملبية 

العراقية والذي انعقد يف العارش من شهر شباط الجاري.
جاء ذلك يف رسالة اللجنة األوملبية الدولية املؤرخة يف الثاني عرش من 
شـباط الجاري والتي وافقت بها عىل تسـمية اللجنة املؤقتة إلدارة 
العمل األوملبي يف العراق برئاسة الدكتور أكرم نعيم عطوان وعضوية 

كل من الدكتور قاسم محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر.
وحـددت اللجنـة األوملبيـة الدوليـة، واملجلـس األوملبـي اآلسـيوي، 
تعاملهمـا مع اللجنـة املؤقتة حرصاً خـالل املرحلـة املقبلة ولحني 

إنتهاء مهامها يف األول من نيسان املقبل.
ووردت الرسـالة ممهـورة بتوقيع جيمس مـكالود مدير التضامن 
االوملبـي والعالقات مـع اللجان األوملبية الوطنيـة يف اللجنة األوملبية 
الدوليـة، وحسـني املسـلم املدير العـام والفنـي للمجلـس األوملبي 

اآلسيوي.



أهـدَر بايـر ليفركـوزن نقطتـني ثمينتـني 
يف سـعيه إىل املنافسـة عىل املراكـز املؤهلة 
إىل مسـابقة دوري أبطـال أوروبـا املوسـم 
املقبـل، عندما سـقط يف فخ التعـادل أمام 
ضيفه مايتنس (2-2)، ولم يكن بوروسـيا 
دورتموند أفضل حاُال منه ونجا من خسارة 
أمام ضيفه هوفنهايم بفضل هدف متأخر 
لنجمـه النرويجـي إرلينـغ هاالنـد وتعادل 
معه 2-2 أيضاً، السـبت يف املرحلة الحادية 

والعرشين من الدوري األملاني لكرة القدم.
يف املبـاراة األوىل، كان بايـر ليفركـوزن يف 
طريقـه إىل تحقيق فـوزه الثاني عىل التوايل 
عندمـا تقـدم بهدفـني نظيفني سـجلهما 
األرجنتيني لوكاس أالريو عندما استغل كرة 
عرضيـة من الفرنيس مـوىس ديابي (14)، 
والتشـيكي باتريك شيك بتسـديدة بيرساه 
مـن زاوية صعبـة إثـر تمريرة مـن الوافد 

الجديد اإلنكليزي ديماراي غراي .(84) 
لكـن ماينتـس انتفض يف الدقائـق املتبقية 
بتسـجيله هدفـني متأخريـن عـن طريـق 
روبـرت غالتسـيل بتسـديدة بيـرساه مـن 
مسـافة قريبـة إثـر تمريرة مـن الفرنيس 
موىس دياكاتيـه (89) والنمسـاوي كيفن 
سـتويغر بتسـديدة بيـرساه مـن مسـافة 
قريبـة (2+90)، ليحرم باير ليفركوزن من 

العالمة الكاملة.

وصعـد بايـر ليفركـوزن إىل املركـز الرابع 
مؤقتـاً برصيـد 36 نقطة بفـارق األهداف 
أمام أينرتاخت فرانكفورت الذي يستضيف 
كولـن األحـد يف ختـام املرحلـة، فيما بقي 

ماينتس يف املركز السـابع عرش قبل األخري 
مع 14 نقطة.

ويف الثانية، أنقذ هاالند بوروسيا دورتموند 
من الخسارة بتسـجيله هدفاً متأخراً أدرك 

به التعادل أمام ضيفه هوفنهايم.
وزاد هوفنهايم الضغط عىل مدرب دورتموند 
املؤقت إدين ترزيك الذي خلف السـويرسي 
املقال لوسـيان فافر مطلع العام الحايل، إذ 

أن فريقه ال يزال يف املركز السـادس متأخراً 
بفـارق ثالث نقـاط عن املراكـز املؤهلة إىل 

دوري أبطال أوروبا.
وكان دورتمونـد يأمل بتحقيق انتصار قبل 
لقائـه املرتقب والصعب خـارج أرضه أمام 
إشـبيلية اإلسـباني بطل ”يوروبـا ليغ“ يف 
ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري األبطال 

بعد غد األربعاء.
وتعادل فريدر بريمن سـلباً عىل أرضه أمام 
فرايبورغ، فيما ساهم الوافد الجديد سامي 
خضـرية يف إنقاذ هرتا برلني من الخسـارة 
أمـام شـتوتغارت بمسـاهمته يف تسـجيل 

هدف التعادل .(1-1) 
ساسـا  النمسـاوي  املهاجـم  وسـجل 
كااليدزيتـش هدفـه التاسـع هذا املوسـم 
مانحاً شـتوتغارت التقدم يف الدقيقة األوىل 

من الوقت بدل الضائع من الشوط األول.
لكـن خضرية املنضم إىل فريـق العاصمة يف 
فرتة االنتقاالت الشـتوية األخرية قادماً من 
يوفنتـوس اإليطايل يف كانـون الثاني/يناير 
املايض والذي دخل بديالً يف الشـوط الثاني، 
مرر كرة حاسـمة سـجل منها الواعد لوكا 
نيتـس (17 عامـا) هـدف التعـادل مجنباً 

فريقه الهزيمة الخامسة توالياً.
كمـا انتهت مباراة يونيون برلني مع ضيفه 

شالكه، األخري، بالتعادل السلبي.

واصَل يوتـا جاز حصد االنتصارات بفـوزه عىل ميامي 
هيت 94-112 محققاً فوزه السابع توالياً يف دوري كرة 
السلة األمريكي للمحرتفني، يف حني حقق نجم بروكلني 
نتـس كيفن دورانت عودة مظفرة ضد فريقه السـابق 

غولدن ستايت ووريرز.
والفوز هو الثامن عرش ليوتا يف آخر 19 مباراة له علما 
بانـه يملك أفضل سـجل يف الدوري هذا املوسـم مع 22 

فوزا وخمس هزائم فقط.
وكانـت نقطـة التحول يف املبـاراة مطلع الربـع الثالث 
عندما افتتحه يوتا بتسـجيله النقـاط الـ16 األوىل فيه 

ليحسمه يف النهاية بنتيجة 31-16.
وكان يمكـن للنتيجة أن تكـون أعرض ألن يوتا لم يكن 
موفقـاً يف الرميات الثالثية إذ نجح يف 12 منها فقط من 

أصل 43 محاولة.
وكان دونوفان ميتشـل افضل مسجل يف صفوف الفائز 
مع 25 نقطة، يف حني اكتفى جيمي باتلر بتسـجيل 15 
نقطـة للخارس.يذكـر أن ميامي هيـت كان فاز يف آخر 
أربع مباريات له.وحقق كيفن دورانت عودة مظفرة إىل 
صفـوف بروكلني نتس بعد غياب عـن املباريات الثالث 
االخرية بسـبب اجراءات فريوس كورونا ليقوده اىل فوز 
كبري عىل فريقه السـابق غولدن ستايت ووريرز -134
117.وكان دورانت تألق يف صفوف ووريرز وأحرز معه 
بطولـة الـدوري مرتـني عامـي 2017 و2018 قبل أن 
يعاني من اصابة خطرية يف وتر اخري عام 2019 ويغادر 
الفريـق. وقـال دورانت الذي عانقه زمالؤه السـابقون 

درايمونـد غرين وسـيتفن كوري واملدرب سـتيف كري 
بحـرارة: ”أمـر جيـد العـودة إىل هنـا ورؤيـة الجميع. 

عشقت كل لحظة لعبت فيها مع هذا الفريق“.
كما رحب ووريريز بدورانت من خالل بث رشيط فيديو 
له يف الربع االول وأكد متحدث بإسـم النادي بان االخري 

سـيحتفل بدورانت بطريقة مناسبة لدى عودته مجددا 
مع حضور جماهريي يليق به.

وكان أفضل مسجل يف صفوف نتس كايري ايرفينغ مع 
23 نقطة واضـاف دورانت  وجيمس هـاردن 20 و19 

نقطة توالياً.

أما ستيفان كوري الذي سجل 40 نقطة يف سلة أورالندو 
ماجيك يف آخر مباراة لفريقه، فسجل 27 نقطة للخارس 
بينهـا محاولتان ناجحتان فقـط من رميات ثالثية من 

اصل 9 قام بتسديدها.
وقاد ديفـني بوكر فريقه فينيكس صنـز اىل الفوز عىل 
فيالدلفيا سـفنتي سـيكرسز 111-120 بتسجيله 36 

نقطة بينها 16 يف الربع الثالث.
وسـاهم البدالء بشـكل كبري يف فوز صنز بتسجلهم 56 
نقطة ليحقق فريقهم الفوز الخامس تواليا والثامن يف 

اخر تسع مباريات 
أما أفضل مسجل يف صفوف فيالدلفيا فكان الكامريوني 

جويل امبييد مع 35 نقطة.
واعـرب مدرب سـكرسز دوك رفرز عـن خيبة امله من 
مسـاهمة الالعبني االحتياطيني الذين اكتفوا بتسـجل 
10 نقاط فقط وقال يف هـذا الصدد: ”لم يكن الالعبون 
االحتياطيـون يـؤدون بشـكل سـيئ هذا املوسـم عىل 
االطـالق لكنهم كذلك يف بعـض املباريات االخرية. يجب 
أن نكـون أفضـل من الناحيـة الهجوميـة أو عىل األقل 
أن نكـون رائعـني دفاعياً، لكـن يف الوقـت الحايل نحن 
نعانـي من الناحيتني الهجوميـة والدفاعية“.ويخوض 
سـيكرسز متصدر املنطقـة الرشقية مـع 18 فوزاً و9 
هزائـم مواجهـة قوية مـع يوتا جاز متصـدر املنطقة 
الغربية االثنني خـارج ملعبه.ويف مباراتني أخريني، فاز 
نيويورك نيكس عىل هوستن روكتس 99-121، وأنديانا 

بايرسز عىل أتالنتا هوكس 125-113.
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حقـق مانشسـرت سـيتي فـوزاً كبـرياً عـىل ضيفـه توتنهام 
هوتسـبري -3صفر يف الجولة 24 من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وسـجل كل مـن اإلسـباني رودريغـو هرينانديـز ”رودري“ 
(23 مـن ركلة جزاء) واألملانـي إلكاي غوندوغـان (50 و66) 
ثالثيـة كتيبة املدرب اإلسـباني بيب غوارديوال.ويحتل سـيتي 
صـدارة الـ“بريمريليـغ“ برصيد 53 نقطة.وحقق مانشسـرت 
سـيتي الفوز يف آخـر 16 مباراة له يف جميع املسـابقات.وعزز 
غوندوغان موقعه عىل الئحـة الهدافني برصيد 11 هدفاً بينها 
ثمانيـة أهداف هذا العام، وهو أفضل هداف لفريقه يف الدوري 
حتـى اآلن.واضطر غوندوغان إىل ترك مكانه لإلسـباني فريان 
توريس يف الدقيقة 69 بسـبب إصابـة يف عضالت املحالب.وثأر 
مانشسـرت سـيتي لخسـارته أمام الفريق اللندني صفر2- يف 
املرحلـة التاسـعة يف 21 ترشيـن الثاني/نوفمـرب املايض.وأكد 
سـيتي اسـتعداده الجيد للقمـة املرتقبة املقبلة ضـد إيفرتون 
األربعاء املقبل وأرسـنال األحد املقبل يف الدوري املحيل.وسيحل 
سـيتي ضيفاً يف ثمن نهائي مسـابقة دوري أبطال أوروبا عىل 
بوروسـيا مونشـنغالدباخ األملاني ذهاباً يف 24 شـباط/فرباير 
الحايل قبل أن يسـتضيفه إيابـاً يف 16 أذار/مارس املقبل.وكان 
مانشسـرت سـيتي صاحب األفضلية واالسـتحواذ منذ البداية 
وضغـط بقـوة بحثاً عن التهديـف، لكن توتنهـام كان األقرب 
إىل التسـجيل مـن ركلة حـرة مبارشة سـددها قائـد املنتخب 
اإلنكليـزي هـاري كايـن بيمناه من خـارج املنطقـة فارتدت 
مـن القائم األيرس للحارس الربازييل إيدرسـون .(14) وحصل 
مانشسـرت سـيتي عىل ركلة جزاء إثر عرقلة غوندوغان داخل 
املنطقـة من العـب الوسـط الدنماركي بيار-إميـل هويبيريغ 
فانربى لها اإلسباني رودريغو قوية بيمناه كاد لوريس يبعدها 
بيمناه دون جدوى .(23) وأنقذ املدافع الكولومبي دافينسـون 
سانشـيز مرماه من هدف محقق بتصديه لتسـديدة قوية من 
مسافة قريبة لغوندوغان، تهيأت أمام جيسوس الذي سددها 
فوق العارضة .(43) وعزز غوندوغان تقدم مانشسـرت سيتي 
مطلع الشـوط الثانـي عندما تلقـى كرة من رحيم سـرتلينغ 
داخـل املنطقة فهيأها لنفسـه بيرساه وسـددها بالقدم ذاتها 
من مسـافة قريبة عىل يمني الحـارس لوريس .(50) وأضاف 
غوندوغان هدفه الشخيص الثاني والثالث لفريقه عندما تلقى 
كرة طويلة من الحارس إيدرسـون فتالعب باملدافع سانشـيز 
وتوغـل داخل املنطقة وسـددها بيـرساه عىل يسـار الحارس 
لوريس .(66) وانتهت مباراة برايتون مع ضيفه أسـتون فيال 
بالتعادل السـلبي.وبات أسـتون فيال يف املركز الثامن وبفارق 

األهداف عن توتنهام التاسع (36 نقطة).
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حقق باريس سان جريمان، حامل اللقب، األهم بفوزه عىل ضيفه نيس 
1-2 يف افتتـاح املرحلة 25 من الدوري الفرنيس.وسـجل األملاني يوليان 
دراكسـلر (22) واإليطايل مويز كني (76) هديف باريس سـان جريمان، 
والربتغـايل رونـي لوبيش (50) هدف نيس.وشـهدت تشـكيلة باريس 
سان جريمان غياب كل من الربازييل نيمار واألرجنتيني أنخل دي ماريا 
واإليطايل ماركو فرياتي بسبب اإلصابة، حيث اضطر مدربه األرجنتيني 
ماوريسـيو بوتشـيتينو إىل إرشاك دراكسـلر وكـني أساسـيني يف خـط 
الهجـوم إىل جانب مواطنه ماورو إيـكاردي والنجم كيليان مبابي الذي 
لـم يكـن موفقاً يف املباراة.وأنجز باريس سـان جريمـان املهمة املحلية 
عىل أكمل وجه، قبل رحلته إىل إسبانيا ملواجهة برشلونة يف ذهاب الدور 
ثمـن النهائي ملسـابقة دوري أبطال أوروبا غـدا الثالثاء.وجمع الفريق 
الباريـيس 54 نقطـة مـن 17 انتصـاراً و3 تعادالت و5 هزائـم وبات يف 

صدارة الـ“ليغ1“ مؤقتاً يف املقابل مني نيس بخسارته الحادية عرشة 
هذا املوسـم.ونجح باريس سـان جريمان يف افتتاح التسجيل عندما 
مـرر األملاني ثيلو كيهـرر كرة عرضية أمام املرمـى تابعها إيكاردي 
بيـرساه فارتدت من القائـم األيمن وتهيأت أمام دراكسـلر فتابعها 
بيمناه داخل املرمى .(22) وأهدر مبابي فرصة ذهبية للتعزيز عندما 

تلقى كرة عىل طبق من ذهب من األرجنتيني لياندرو باريديس خلف 
الدفـاع وأمام الحـارس األرجنتيني والرت بينيتيس لكنه سـددها 

ضعيفـة بني يدي األخـري .(39) وأتيحـت للجزائري األصل 
أمني غويـري فرصـة إدراك التعـادل عندما تلقى 

كـرة عرضيـة من أليكسـيس كلـود موريس 
سـددها فوق العارضة .(41) ونجح نيس 

يف إدراك التعـادل مطلـع الشـوط الثاني 
عـرب مهاجمـه الربتغايل رونـي لوبيش 

بتسـديدة قويـة بيمناه داخـل مرمى 
الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس 
العاصمـة  فريـق  وانتظـر   (50).
الدقيقة 76 لتسـجيل هـدف الفوز 
عرب كني برضبة رأسية إثر تمريرة 
من مسافة قريبة إليكاردي تابعها 
داخل املرمى الخايل .(76) وتعادل 
رينـس مـع لنـس بهـدف ألربري 
زينييل من كوسوفو (13) مقابل 

هدف لفلوريان ستوكا .(61)

خرج النمسـاوي دومينيك تييم املصنف ثالثاً عاملياً 
مـن الدور الرابع لبطولة أسـرتاليا املفتوحة يف كرة 
املرضب، أوىل البطوالت األربع الكربى ضمن الغراند 
سـالم، بخسـارة قاسـية بثالث مجموعـات امام 
البلغـاري غريغـور ديميـرتوف 6-4 و6-4 و0-6  
يف الـدور الرابـع يف ملبورن.واحتـاج البلغـاري إىل 
ساعتني فقط للتغلب عىل تييم بطل فالشينغ ميدوز 
األمريكيـة ووصيـف بطولة أسـرتاليا العام املايض 
الـذي بدا متعبـاً جراء خوضه مبـاراة ماراتونية يف 
الدور السابق لتخطي عقبة األسرتايل نيك كرييوس 
يف مبـاراة تخلـف فيها بمجموعتـني نظيفتني قبل 

أن يفـوز بثـالث تواليـاً ويحسـم النتيجـة يف 
صالحه.وهـي املرة الرابعة التـي يبلغ فيها 

ديميـرتوف الدور ربـع النهائـي علماً بأن 
أفضـل نتيجـة لـه كانـت بلـوغ نصـف 

النهائي عام 2017 عندما خرس مباراة 
مشهودة أمام اإلسباني رافايل نادال.

وقال ديميرتوف: ”شعوري رائع. يف 
كل موسـم تخوض مباراة تشعر 

فيها بان جميع األمور تسـري يف 
صالحك وهذا ما حصل اليوم“.
وأضـاف: ”قمـت بمـا يتعني 
عيل القيـام به أمام منافيس 
وال سيما من ناحية الرتكيز 
العـب  دومينيـك  العـايل. 

استثنائي“. 
األملانـي  تأهـل  جهتـه  مـن 

ألكسـندر زفرييـف بتخطيـه الرصبي 
دوسـان اليوفيتش يف الدور الرابع بثالث 

و6-3. و7-6   6-4 نظيفـة  مجموعـات 
واحتاج املصنف السـادس لتخطي منافسه 

املصنف 23 إىل ساعتان و21 دقيقة.
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أعرب الهولنـدي رونالد كومان، 
املديـر الفنـي لربشـلونة، عـن 
سـعادته باالنتصـار العريـض 
لقـاء  خـالل   ،(5-1) بنتيجـة 
ديبورتيفـو أالفيـس، يف إطـار 
منافسات الجولة 23 من الليجا.

وقال كومـان، خالل ترصيحات 
نقلتها صحيفة ماركا اإلسبانية: 
”كنـت مضطـرا إلراحـة بعـض 
الالعبـني ومنـح الفـرص لآلخرين، 
والخطـأ يف التمرير من موريبا 
جاء منه هدف أالفيس، 
نني أحببـت رد فعل 
الفريق الـذي قادنا 

ا  لهـذ

االنتصار“.وأضـاف: ”لقـد كان من الصعب 
تجـاوز فريـق أالفيـس، لكن بعدما سـجلوا 
الهدف األول، قاموا بفتح خطوطهم ونجحنا 
يف صناعة الفرص“.وتابع مدرب برشـلونة: 
”ميـيس مهم للغايـة، وهو يف لحظـة رائعة، 
ونعلـم أنه العـب حاسـم، حيـث كان كذلك 
لفرتة طويلة، وهو سـعيد وفعال، وبوجوده 
كل يشء أسهل“.واستكمل: ”تقنية الفيديو؟ 
لن أدخل يف هذا الجدال، لكنني فوجئت بإلغاء 
هدف مييس، فهو ليس تسلال، لكن يف النهاية 
انترصنـا، وال أريد التحدث بعد اآلن“.وأوضح 
كومان: ”أنا سـعيد للغاية حيث لعبنا العديد 
مـن املباريات خـارج أرضنا، لكـن رد الفعل 
كان جيـًدا، واليوم الفريق ظهر بشـكل جيد 
مـن الناحيـة البدنية“.وعن الشـاب موريبا، 
علق: ”من املهم أن يكون حاسـما، واليوم 

فشـل يف تمريرة أفقية ال يمكـن الخطأ بها، 
ويجب أن يتحسـن“.وحول مواجهة باريس 
سان جريمان بدوري األبطال، علق: ”الفريق 
يؤدي بشـكل جيد، ونحن واثقون من قدرتنا 
عىل الفـوز باملباراة، مع العلم أننا سـنواجه 
فريقا قويـا“.وزاد: ”باريس لديـه إصابات، 
لكن املباراة متكافئة ويجب أن نكون جيدين 
يف التمريـر، ونحـن يف لحظـة جيـدة ولدينـا 
سلسـلة مـن االنتصـارات يف الليجـا، ونحن 
واثقون مـن أنفسـنا“.واختتم بالحديث عن 
ترينـكاو، قائـال: ”كان تطوره مسـألة ثقة، 
وكان يجـب منحـه فرصـة للتكيـف، حيث 
احتـاج إىل الوقت ألنه انضـم للفريق حديًثا، 
ويجـب أن يتحسـن لكننـي أراه أكثر تفاعال 
وخصوصا بالكرة، فهـو جيد أيًضا يف موقف 

رجل لرجل ورسيع“.

سـقَط ميـالن املتصـّدر 
بشـكل مفاجئ عـىل أرض 
مضيفـه سبيتسـيا بهدفـني 
منافسـات  ضمـن  رد  دون 
املرحلـة الثانية والعرشين 
من الـدوري اإليطايل لكرة 

القدم.
وأسـدى سبيتسـيا خدمة 
إىل إنرت ميالن عندما تغلب 
عـىل جـاره ميـالن بهدفني 
جوليـو  سـجلهما  نظيفـني 

 (56) وسيموني باستوني .(67) ماجيوري 
وتجمـد رصيد ميالن عند 49 نقطـة وبات مهددا بفقدان 
الصدارة يف حال فوز جاره (47 نقطة) عىل ضيفه التسيو 
األحد، وذلك قبل الدربي السـاخن بني قطبي ميالنو األحد 

املقبل.
يف املقابـل رقع سبيتسـيا رصيده إىل 24 نقطـة يف املركز 

الرابع عرش مؤقتاً.
وهـو الفوز الثاني عىل التوايل لسبيتسـيا والسـادس هذا 
املوسـم واألول يف تاريـخ مواجهاته مع ميـالن الذي مني 
بالخسـارة الثالثة هذا املوسـم واألوىل خارج قواعده بعد 

خسارتيه أمام ضيفيه يوفنتوس وأتاالنتا.
ونجح سبيتسـيا يف افتتاح التسـجيل من هجمة منسقة 
عندما حاول أليسيو رومانيويل إبعاد الكرة من أمام ماتيو 
ريتيش املنفرد فهيأها ملاجيوري الذي تابعها داخل املرمى 

الخايل .(56) 
وأضـاف باسـتوني بتسـديدة قويـة بيرساه مـن خارج 
املنطقـة إثـر كـرة مـن ركلة حـرة جانبيـة حركهـا له 
األرجنتيني ناهويل إسـتيفيس فأسكنها الزاوية اليرسى 

البعيدة للحارس جانلويجي دوناروما .(67) 
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لندن/متابعة الزوراء:
حجبـت الهيئـة الناظمـة لإلعـالم يف الصني ، 
بـّث ”بي بي يس وورلد نيوز“، متهمة املحطة 
اإلخبارية بخرق التوجيهات املحددة لوسـائل 
اإلعالم يف البالد، بعـد بثها تقريراً مثرياً للجدل 
بشأن طريقة تعامل القوة اآلسيوية مع أقلية 

اإليغور.
وجاء القرار بعد أيام من إلغاء الهيئة الناظمة 
الربيطانيـة رخصة شـبكة ”يس جي تي أن“ 
الصينيـة، لخرقهـا القانـون الربيطاني يف ما 
يتعلـق بامللكيـة املدعومة من الدولـة، ما أثار 

اتهامات غاضبة للندن بممارسة الرقابة.
ومن شـأن التطورات األخـرية مفاقمة التوتر 
بـني البلديـن اللذيـن تدهـورت عالقتهما مع 
فـرض الصـني قانوناً أمنيـاً يف هونـغ كونغ، 
املستعمرة الربيطانية السـابقة. كذلك منعت 
الصينيـة  ”هـواوي“  مجموعـة  بريطانيـا 
لالتصـاالت من املشـاركة يف تطوير شـبكتها 
للهواتـف املحمولـة مـن ”الجيـل الخامس“، 
بعدما أثارت الواليـات املتحدة مخاوف تتعلق 

بالتجسس من قبل بكني.
وقالـت الهيئـة الصينيـة الرسـمية لإلرشاف 
عىل األفالم واملحطـات التلفزيونية واإلذاعية، 
يف بيـان، إّن تقارير ”بي بـي يس وورلد نيوز“ 
”انتهـاكاً جسـيماً“  الصـني تشـّكل  بشـأن 
للتوجيهـات املحّددة لوسـائل اإلعـالم، بما يف 
ذلـك ”متطلّبـات أن تكـون األخبـار صادقـة 
باملصالـح  رضراً  تلحـق  و“أّال  ومنصفـة“، 
القوميـة للصني“. وأضاف البيـان أّن ”الهيئة 
الرسـمية لـإلرشاف عـىل األفـالم واملحطات 
التلفزيونيـة واإلذاعيـة ال تسـمح لـ(بـي بي 
يس) بمواصلة البـث يف الصني، وال توافق عىل 

طلبها السنوي الجديد للبث“.
وأعربت ”بي بي يس“ عن ”خيبة أملها“ حيال 
الخطوة التي تنطبـق يف الرب الصيني الرئيس، 
حيـث تفـرض رقابـة أساسـاً عـىل القنـاة، 

ويقترص توفرها عىل الفنادق الدولية. وأفادت 
ناطقة باسـم الشـبكة الربيطانية بأن ”(بي 
بي يس) هي هيئة البث اإلخباري الدولية التي 
تحظـى بأعىل درجة من الثقة يف العالم، وتبث 
تقارير من حول العالم بشكل منصف ومحايد 

ومن دون خوف أو محاباة“.
مـن جهـة ثانيـة، وصـف وزيـر الخارجيـة 
الربيطاني دومينيك راب قرار منع بث املحطة 
يف بر الصـني الرئييس بأنـه ”انتهاك مرفوض 
لحريـة اإلعـالم“ مـن قبـل الصـني. وأضاف 
يف تغريـدة ”تفـرض الصـني بعضاً مـن أكثر 
القيود رصامـة يف العالم عـىل حريات اإلعالم 
واإلنرتنت، وجل ما سـتقوم بـه هذه الخطوة 
هو اإلرضار بسمعة الصني يف العالم“. وانتقد 
النائب الربيطاني توم تاغينهادت، الذي أسس 
”مجموعـة أبحـاث الصـني“، الخطـوة التي 

اعتربها ”مؤسفة لكنها غري مفاجئة تماماً“. 
وقال لوكالة ”فرانس برس“ إن ”هذه الخطوة 
االنتقامية رمزية إىل درجة كبرية، إال أن تدهور 
بيئة الصحافة يف الصني مصدر قلق بالنسـبة 
إلينـا جميعـاً“. وأضـاف أن ”نهـج (الحـزب 
الشـيوعي الصينـي) العدائـي بشـكل متزايد 
تجـاه اإلعالم األجنبـي، بينما يـرّوج ملنصاته 
الرسـمية يف أنحاء العالم، مسألة تستحق بأن 

تخضع للتدقيق بشكل أكرب بكثري“.
ونددت واشنطن بقرار حجب محطة ”بي بي 
يس وورلد نيوز“ يف الصـني، ودعت إىل احرتام 
حرية اإلعالم. وقال املتحّدث باسـم الخارجية 
األمريكيـة نيـد برايـس ”نديـن قطعـاً قـرار 
جمهوريـة الصني الشـعبية“، مضيفاً ”ندعو 
جمهوريـة الصـني الشـعبية، وسـائر الدول 
التي تمارس رقابة استبدادية عىل شعبها، إىل 

إتاحة الوصول بـال عوائق إىل اإلنرتنت وحرية 
اإلعالم“.

كانت ”بي بي يس“ عرضت أيضاً وثائقياً اّتهم 
الصـني بالتعتيـم عىل مصـدر ”كوفيـد19-“ 
الـذي ظهر يف ووهان أواخر عام 2019. وبّثت 
تقريراً وّثق روايات مروّعة عن عمليات تعذيب 
وعنـف جنيس تعرّضت لها نسـاء من اإليغور 
يف معسـكرات اعتقـال يف إقليـم شـينجيانغ 
الصيني، يف الثالث من فرباير/ شـباط الحايل. 
ويف التحقيـق املطـّول الذي اسـتند إىل إفادات 
شـهود، وّثقت ”بي بي يس“ اتهامات بشـأن 
وقـوع عمليـات اغتصـاب منهجـي واعتداء 
جنيس وتعذيب تعرّضت لها نساء احتجزن يف 
معسـكرات اعتقال يف إقليم شـينجيانغ غرب 

الصني، عىل أيدي حراس وعنارص رشطة.
ويعيش يف اإلقليم أفراد أقلية اإليغور املسـلمة 

الذيـن تعرّضوا لحملة أمنية واسـعة من قبل 
القوات الصينية يف السـنوات األخرية، رداً عىل 

اضطرابات ناجمة عن نزعات انفصالية.
ووصف التقرير عمليات التعذيب التي تعرّضت 
لها النسـاء، وال سّيما بالصدمات الكهربائية، 
بمـا يف ذلـك اغتصابهـن مـن قبـل الحـرّاس 
باستخدام العيص املكهربة. وقال شهود عيان 
إّن النساء تعرّضن لعمليات اغتصاب جماعي 
وتعقيـم قرسي. ونقـل عن أحدهـم قوله إّن 

”الرصخات ترّددت يف أنحاء املبنى كافة“.
وتؤكد مجموعات حقوقية أّن أكثر من مليون 
شـخص من اإليغـور، وغريهم من املسـلمني 
الناطقـني بالرتكية، احتجزوا خالل السـنوات 

األخرية يف معسكرات يف شينجيانغ.
واعتربت الخارجية الصينية أن تقرير الهيئة 
الربيطانية ”كاذب“، بينما أشـارت الحكومة 
الربيطانيـة إىل أنـه كشـف عـن ”أعمال رش 
واضحة“، ونددت وزارة الخارجية األمريكية 
كذلك بممارسـات الصني. لكـن لندن قاومت 
الضغـط التبـاع نهـج اإلدارتـني األمريكيتني 
الحالية والسـابقة ووصف طريقـة معاملة 

اإليغور عىل أنها ”إبادة“.
وبعدمـا نفـت بكـني وجـود املعسـكرات يف 
البدايـة، أقـرت الحكومـة الحقـاً بوجودها، 
لكنها قالت إنها مجرد مراكز للتدريب املهني 
تهـدف إىل إبعاد سـكان اإلقليم عـن التطرّف 

واإلرهاب والنزعات االنفصالية.
يذكـر أن هيئة تنظيم االتصـاالت يف بريطانيا 
”شـبكة  بـّث  رخصـة  سـحبت  (أوفكـوم) 
 4 يف   ،CGTN الدوليـة“  الصـني  تلفزيـون 
فرباير/ شـباط الحـايل، بعدما خلص تحقيق 
إىل أن ”الرتخيص مملوك خطأ لرشكة (ستار 
 Star China Media (تشـاينا ميديـا ليمتـد
Limited“. وأوضحـت ”أوفكـوم“، يف بيـان، 
أّن ”سـتار تشـاينا ميديا ليمتـد“ ال تملك أي 
”مسـؤولية تحريرية“ عىل محتوى ”شـبكة 

تلفزيون الصني الدولية“، وبالتايل ”ال تستويف 
الـرشوط القانونية للتحكـم برخصة البث“، 
مضيفة أّن ”ستار تشـاينا ميديا ليمتد“ أدت 
دور املوزع وليس املزود يف الشبكة اإلخبارية.

كذلك رفضت ”أوفكوم“ اقرتاحاً من ”شـبكة 
تلفزيون الصني الدولية“ بنقل ترخيص البث 
إىل كيـان جديـد، بعدما تنبهـت إىل أن الحزب 
الشـيوعي الصيني سيسـيطر عليه يف نهاية 
املطـاف، وبالتايل سـيخالف معايـري اململكة 
املتحـدة. وقد قضـت ”أوفكوم“ سـابًقا بأن 
”شـبكة تلفزيـون الصني الدوليـة“ انتهكت 
مراراً معايري الحياد، بتغطيتها لالحتجاجات 

العام املايض يف هونغ كونغ.
ونددت الصني بـ“قمع“ و“تالعب“ سياسيني 
غـداة سـحب ترخيـص قناتهـا التلفزيونية 
”يس جي تـي أن“ يف اململكة املتحدة. وأعرب 
املتحـدث باسـم الخارجيـة الصينيـة وانـغ 
وينبـني، أمام الصحافة، عـن معارضة بكني 
لهـذا القرار، وفـق ما نقلت وكالـة ”فرانس 
بـرس“ حينهـا. وقـال ”مـن جهـة، تفاخر 
اململكة املتحدة بحريـة الصحافة، لكنها من 
جهة ثانية تحتقـر الحقيقة وتمنع بّث (يس 
جي تي أن)“. وأضاف ”هذا مثال فاضح عىل 
الكيـل بمكيالني وازدواجيـة املعايري والقمع 
السيايس“، داعياً لندن إىل ”الكف فوراً عن هذا 
التالعب السيايس وتصحيح أخطائها“. وحّذر 
حينهـا مـن أن ”الصني تحتفظ بحـق اتخاذ 
القرارات الالزمة لحمايـة الحقوق واملصالح 

الرشعية لوسائل اإلعالم الصينية“.
الصينيـة  الخارجيـة  اتهمـت وزارة  كذلـك، 
حينها، من دون أن تتحدث عن قضية القناة 
العامة، شـبكة ”بي بي يس“ الربيطانية ببث 
”أخبـار كاذبة“ وبـ“التحيـز األيديولوجي“، 
وطالبتهـا باالعتـذار، وأشـارت يف بيـان إىل 
أن ”الصـني تحتفـظ بحـق اتخاذ إجـراءات 

إضافية“.
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بغداد/ الزوراء:
ادان االتحـاد العـام للصحفيني العـرب، امس 
االول السـبت، اعتقـال السـلطات السـودانية 

الصحفي حسني خوجيل.
وذكر االتحاد العـام للصحفيني العرب يف بيان 
تلقته ”الـزوراء“: ان االتحاد العام للصحفيني 
العرب يدين ما أقدمت عليه السلطات السودانية 
من اعتقال الصحفي حسني خوجيل دون وجه 
حـق. الفتـا اىل: ان هـذا االعتقال يعـد انتهاكا 
لحريـة الـرأي والتعبـري ولحقـوق الصحفيني 
بصورة بشعة، ويتعارض مع القوانني الدولية 

وحقوق االنسان بشكل عام . 
وطالب بإطالق رساح األسـتاذ حسني خوجيل 
فورا، داعيا الصحفيني واإلعالميني العرب كافة 
اىل الوقوف صفا واحـدا ضد إجراءات االعتقال 
افواههـم  وتكميـم  السـودان  يف  للصحفيـني 

وترهيبهم . 
ودعا االتحاد العام للصحفيني العرب املنظمات 
اإلعالميـة الدولية ومنظمات حقوق االنسـان 
كافـة اىل ادانة اعتقال خوجيل غري املربر، حيث 
انه يقـوم بأداء واجبه اإلعالمـي والصحفي يف 

صالح الصحافة السودانية والعربية . 

واشنطن/متابعة الزوراء:
أفادت وسائل إعالمية أمريكية بأنه تم قبول 
استقالة تي جيه دوكلو نائب املتحدثة باسم 

البيت األبيض.
وحسـبما أفادت وكالة أنباء ”فرانس برس“ 
كانت إدارة الرئيـس األمريكي جو بايدن قد 
قررت تعليق عمل نائب السـكرتري الصحفي 
للبيـت األبيـض تي جـي دكلو ملدة أسـبوع، 
بعـد تهديده ألحد الصحفيني، حسـب موقع 

”فانيتي فري“.
وأوضـح املوقـع أن دكلـو هـدد بـ“تلطيخ 
سـمعة“ صحفية تعمل ملجلـة ”بوليتيكو“، 
عـىل خلفية متابعة عالقة شـخصية لدكلو، 

مع صحفية تعمل ملوقع ”أكسيوس“.
وكان بايـدن قد حذر يف اليوم األول من توليه 
مهامـه بالبيت األبيض من أنه لن يتسـامح 
مـع أي موظف ييسء معاملـة زميله، حيث 

قـال: ”أنا ال أمزح.. إذا سـمعت أنـك تعامل 
زميـال آخـر بقلـة احـرتام، سـأطردك عىل 

الفور“.
وقالـت املتحدثة باسـم البيـت األبيض جني 
بسـاكي إن ”دكلـو اعتـذر للمراسـلة، وأقر 
بـأن ذلك ليس السـلوك الذي حـدده الرئيس 

بايدن“.
وتأتي هذه التطورات بعد فرتة شـهدت فيها 
العالقة بني الرئيس األمريكي السابق دونالد 

ترامب والصحافة، توترات كبرية.

 سدني/ رويرتز-أسوشييتد برس:
قال مسـؤول اسـرتايل كبري، 
سـتطرح  الحكومـة  إن 
ترشيعـاً  الجـاري  األسـبوع 
مهماً يلـزم رشكتي ”غوغل“ 
مبالـغ  بدفـع  و“فيسـبوك“ 
اإلذاعة  ومحطـات  للنارشين 

والتلفزيون مقابل املحتوى.
والترشيع سـيجعل أسـرتاليا 
الدولـة األوىل التـي تطلب من 
”فيسـبوك“ و“غوغـل“ دفع 
اإلخبـاري.  املحتـوى  ثمـن 
بمتابعة  الترشيـع  ويحظـى 
دول  مختلـف  يف  واسـعة 

العالم.
وقالت الرشكتان األمريكيتان 
إنهمـا حاولتا إقناع أسـرتاليا 
إذ أجرى  بتخفيف الترشيـع، 
التنفيذيني  املسـؤولني  كبـار 
محادثـات  الرشكتـني  مـن 
مـع رئيـس الوزراء سـكوت 

موريسون.
األسـبوع  ”غوغل“،  وأطلقت 

املـايض، منصـة يف أسـرتاليا 
تقـدم أخباراً دفعـت الرشكة 
عليهـا،  الحصـول  مقابـل 
تتعلـق  صفقـات  وأبرمـت 
باملحتـوى مـع النارشين، يف 
محاولة إلظهـار أن الترشيع 

املقرتح غري رضوري.
وقـد أوصت لجنـة يف مجلس 
املـايض،  الجمعـة  الشـيوخ، 
بعـدم إدخـال تغيـريات عىل 
مسـودة القوانـني األوىل مـن 
نوعها يف العالـم. وقد عكفت 
لجنة الترشيـع االقتصادي يف 
مجلس الشـيوخ عىل فحص 
مرشوع القانون منذ تقديمه 
إىل الربملان يف ديسمرب/كانون 

األول.
مجلـس  أعضـاء  ورفـض 
”فيسـبوك“  الشـيوخ حجج 
و“غوغـل“، بـأن ما يسـمى 
بقانـون املسـاومة اإلعالمية 

غري قابل للتطبيق.
وجاء يف تقرير اللجنة: ”تتفق 

صحافـة  أن  عـىل  اللجنـة 
أكثر  العامـة هـي  املصلحـة 
من مجـرد منتج اسـتهالكي 
عادي تم تقويضه أو تعطيله 
الجديدة.  التكنولوجيا  بسبب 
العامة  إن صحافة املصلحـة 
هي باألحـرى حجـر الزاوية 
للديمقراطية، كما أن بقاءها 
أمر حتمـي يف مجتمع يتزايد 
مضللـة  ملعلومـات  تعرضـه 
يمكن نرشها بسهولة شديدة 

عىل اإلنرتنت“.
لكـن اللجنة أقـرت أيضاً بأن 
الترشيع ينطوي عىل مخاطر، 

وتنبغي مراجعته بعد عام.
ولفت التقريـر إىل أن ”اللجنة 
تتقبل أنه ال يزال هناك احتمال 
بعدم وضع جميع املخاطر يف 
االعتبار، وأنه قد تكون هناك 
حاجـة إىل مزيد مـن التنقيح 
آللية التحكيـم وأجزاء أخرى 
مـن القانـون بحيـث تعمـل 

بالطريقة املثىل“.

الرباط/متابعة الزوراء:
أعرب املجلـس الوطني للصحافـة املغربي 
عن إدانته الشـديدة للمنحى اإلعالمي الذي 
عرب عنه الربنامج الذي بثته قناة ”الرشوق“ 
الجزائريـة، محـذرا من مغبة السـقوط يف 
زرع الكراهية والحقد بني الشعوب، ”األمر 

الذي يناقض الرسالة النبيلة للصحافة“.
ونـدد املجلـس، يف بيـان لـه، بمـا جـاء يف 
الربنامـج مـن عبارات قدحيـة يف حق امللك 
محمد السـادس، واحتقار للشعب املغربي، 
مضيفا أن الربنامج ”أشـاد بشـكل واضح 
بالحـرب، وهـي كلهـا انتهـاكات صارخة 
ألخالقيـات الصحافـة، كما أنـه هاجم كل 
اليهـود، وهـي ممارسـة ممنوعـة يف جل 
القوانـني يف العالم، حيـث ال يمكن التمييز 

بني البرش بسبب العرق والدين“.
واسـتنكر البيان تضمني الربنامج ”لتعابري 
تحقرييـة، تحـط مـن الكرامـة، وال تمـت 
بصلة لربامج السـخرية، التي تبثها قنوات 
متحرضة، تكتفـي بالتعليـق والنقد، دون 
الوصـول إىل التحامـل وتشـويه الصـورة 

الشخصية واإلساءة للشعوب“.
كما دعا املجلس الصحافة واإلعالم باملغرب 
إىل االمتنـاع عـن أي ردود أفعـال مماثلـة، 
”حرصا عىل االلتـزام بأخالقيات الصحافة 
عـىل  والعمـل  والنزاهـة،  وباملوضوعيـة 
تكريـس روح األخوة بني الشـعبني املغربي 
والجزائـري“، موجهـا نـداء إىل الصحفيني 
واإلعالميني يف الجزائـر باالبتعاد عن كل ما 

يمكن أن ييسء إىل عالقات األخوة والصداقة 
بـني الشـعبني، ونبـذ وعـزل أولئـك الذين 
يسـعون إىل خلق أجواء التوتـر واملواجهة، 

وإثارة مشاعر الحقد والكراهية والعنف.
اىل ذلك عرب مديـرو النرش وأرباب املقاوالت 
اإلعالميـة املنضويـة تحـت لـواء الجمعية 
الوطنية لإلعالم والنارشين عن اسـتيائهم 
مـن املحتوى املـيسء إىل ملك املغـرب، الذي 

بثته قناة ”الرشوق“ الرسمية الجزائرية.
وقالت الجمعية يف بالغ لها، ”نعرب عن أسفنا 
للمستوى املنحط والهابط والالأخالقي الذي 
وصلـت إليه هذه القنـاة املمولة من جيوب 
دافعـي الرضائـب الجزائريـني يف التعاطي 
مع شـخص امللك الـذي يحظـى باالحرتام 

والتقدير داخل املغرب وخارجه“.

وأضافـت: ”نـود أن نحـذر القنـاة املعنية 
ومعها سـائر وسـائل اإلعالم الرسـمية يف 
الجزائر أن ما تقوم به من تهجم ال أخالقي 
عـىل املؤسسـات املغربيـة، وعـىل رأسـها 
املؤسسـة امللكية، بأسـلوب بذيء ومنحط 
هو عمل مـدان وال يمت بصلـة ألخالقيات 

مهنة الصحافة واإلعالم“.
لإلعـالم  الوطنيـة  الجمعيـة  وحـذرت 
والنارشيـن ”مـن مغبـة التمـادي يف هـذا 
األسـلوب املسـتفز الـذي يمـس أبـا األمة 
وضامن اسـتقرارها وحامي حدودها؛ ألن 
كل مس بشـخص امللك هو مس بشـخص 

كل املغاربة داخل املغرب وخارجه“.
وشـدد التنظيـم عـىل أن وظيفـة اإلعـالم 
األساسـية عندما يتطرق للشأن الخارجي 

والعالقة مع الجريان هي تقديم املحتويات 
الهادفـة التـي تخـدم التقـارب والتعـاون 
األخـوي، ويف أسـوأ الحاالت اإلعـراض عن 
الضحالـة  مسـتنقع  إىل  والنـزول  اإليـذاء 
والسب والشتم، و“هو لألسف ما تخصصت 
فيه منابر وقنوات جزائرية لسنوات طويلة 
يف التعاطـي مع املغرب ومؤسسـاته وصل 
اليوم حـد محاولـة التعريض والسـخرية 
الفجـة من ملـك البالد؛ وهو أمـر ال يمكن 
معـه التغـايض أو السـكوت بحجـة حرية 
التعبري، ألن آخـر يشء يوجد يف الجزائر هو 

حرية التعبري“.
ودعت الجمعية الوطنية لإلعالم والنارشين 
جميع وسـائل اإلعالم املغربية، سواء كانت 
عمومية أو خاصة، إىل االسـتمرار يف الدفاع 
عن وحدة اململكة ومساندة مؤسسات البلد؛ 
وعىل رأسـها املؤسسـة امللكية يف معركتها 
املقدسـة السـتكمال الوحدة الرتابية، ”ألن 
هـذه املعركة معركتنـا جميعـا، وعلينا أن 
نكـون موحديـن أكثـر مـن أي وقت مىض 

لخوضها حتى النرص“.
كمـا دعـت الهيئـة املهنيـة ذاتهـا عقـالء 
الجزائـر يف الحقل اإلعالمـي إىل ”إدانة هذا 
السلوك املنحط الصادر عن قناة ”الرشوق“ 
الصحافـة  واالحتـكام ألخالقيـات مهنـة 
وااللتزام بالحدود الدنيا للمهنة يف التعاطي 
مع الشـأن املغربي، وخاصة مع املؤسسـة 
امللكية التي يعتربها املغاربة خطا أحمر لن 

يسمحوا بتجاوزه“.

 لندن/أ.ف.ب:
حققـت ميغـان مـاركل، زوجـة 
األمـري هاري، مكسـباً يف الدعوى 
التـي رفعتهـا يف بريطانيـا عـىل 
الرشكة النـارشة لصحيفة ”دييل 
مايـل“، إذ أيـدت املحكمـة دوقة 
ساسـكس يف اعتبارهـا أن نـرش 
”الخاصـة  رسـالتها  الصحيفـة 
”غـري  والدهـا  إىل  والشـخصية“ 

قانوني“.
وقال القـايض مـارك وارباي من 
محكمـة لنـدن العليـا: ”كان من 
أن  املدعيـة  تتوقـع  أن  املنطقـي 

تبقى محتويات الرسالة رسية“.
مـاركل  ميغـان  محامـو  وكان 
طلبـوا مـن القايض إصـدار قرار 
لصالحها من دون محاكمة، كان 
من شأنها كشـف تفاصيل كثرية 
عـن حيـاة الزوجـني املقيمني يف 
كاليفورنيا، منذ وقف التزاماتهما 
ضمن العائلـة امللكية الربيطانية. 
وحدد 2 مارس/ آذار املقبل موعداً 
لجلسـة تخصص لتحديد املراحل 

املقبلة من القضية.
وأقامت املمثلة األمريكية السابقة 
39 عامـاً دعـوى أمـام  البالغـة 
املحكمة العليا يف لندن عىل رشكة 

”أسوشـييتد نيوزبيـربز“، املالكة 
لـ“مايل أوناليـن“ و“دييل مايل“ 
ونسـختها الصـادرة أيـام اآلحاد 
متهمـة  صنـداي“،  أون  ”مايـل 
إياهـا بالتعدي عـىل خصوصيتها 
مـع نـرش مقتطفات من رسـالة 
وّجهتهـا يف أغسـطس/ آب عـام 
2018 إىل والدهـا تومـاس ماركل 
(76 عاماً) الذي يخّيم الفتور عىل 

عالقته بها.
وُكتبـت الرسـالة بعد أشـهر من 
زواج ميغان من هـاري يف مايو/ 
أيـار الـذي لـم يحـرضه والدها، 

بسبب مشاكل صحية بعد جلسة 
تصوير أُجريت لقاء أجر. وطلبت 
ميغـان مـن والدهـا الكـف عـن 
الكـذب يف وسـائل اإلعالم بشـأن 

عالقتهما.
واعتـرب القـايض واربـاي أن من 
الواضح أن نرش مقتطفات واسعة 
مـن هـذه الرسـالة كان ترصفـاً 
”مبالغاً به وبالتايل غري قانوني“. 
وأضـاف: ”باختصـار، لقد كانت 
رسالة شخصية وخاصة. معظم 
بسـلوك  يتعلـق  كان  نـرش  مـا 
املدعيـة، ومشـاعرها باألىس عىل 

سـلوك والدها  وما نتـج عن ذلك 
من انقطاع بينهمـا“. وخلص إىل 
أنها ”مسـائل خاصة وشـخصية 

بطبيعتها“.
اعتـربوا  مـاركل  وكالء  وكان 
”أنها قضية  تتعلق بنرش رسـالة 
خاصـة بصـورة غـري قانونية“، 
مشـريين إىل أن هذا النرش يشّكل 
”انتهاكاً فاضحـاً وفادحاً لحقها 

يف الخصوصية“.
مـراراً  اسـتنكر  هـاري  األمـري 
الضغـط الـذي تتسـبب به بعض 
وسائل اإلعالم عليه وعىل زوجته، 
قائالً إن ذلك كان سـبباً رئيسياً يف 
القرار الذي أعلنه باالنسحاب من 

االلتزامات امللكية
وكان األمـري هـاري (36 عامـاً)، 
السـادس يف ترتيب خالفة العرش 
الربيطاني، استنكر مراراً الضغط 
الذي تتسـبب بـه بعض وسـائل 
اإلعـالم عليه وعـىل زوجته، قائالً 
إن ذلك كان سبباً رئيسياً يف القرار 
الذي أعلنه يف يناير/ كانون الثاني 
عام 2020 ودخـل حّيز التنفيذ يف 
إبريـل/ نيسـان باالنسـحاب من 

االلتزامات امللكية.
األمـري  بـادر  اإلطـار،  هـذا  ويف 

هـاري الذي ُقتلـت والدته األمرية 
ديانا يف باريـس عام 1997، فيما 
”صيـادي  مـن  مصـّورون  كان 
املشاهري“ يالحقونها، إىل مقاضاة 
صحيفة ”دييل مريور“ الشـعبية 
الربيطانية، زاعمـًا أنها تلصصت 

عىل رسائلهما الهاتفية.
ومنذ استقرارهما يف كاليفورنيا، 
وقـع هـاري وميغـان عـدداً من 
للبـث  منصـات  مـع  العقـود 
التدفقي، أحدها مع ”نتفليكس“ 
إلنتـاج بعض األعمـال، وآخر مع 
”سـبوتيفاي“ إلنتـاج مدونتهما 

الصوتية ”آرتشويل أوديو“.
النتقـادات  الزوجـان  وتعـرض 
اعتربت أنهما يسـعيان إىل اإلفادة 
من انتمائهما العائيل وشهرتهما، 
رغم امتناعهمـا عن تويل املهمات 
الرسـمية والتمثيليـة املرتتبة عن 

صفتهما.
وميغـان  هـاري  جّسـد  كذلـك 
أجـل  مـن  العمـل  يف  رغبتهمـا 
القضايـا اإلنسـانية، مـن خـالل 
إنشـائهما مؤسسـتهما الجديدة 
”آرتشويل“ التي استوحيا اسمها 
من اسـم ابنهما آرتيش، املولود يف 

مايو/ أيار عام 2019.

ÚÓÁaãÿ€aÎ@á‘®a@ äçm@\÷Îãì€a^@ZÔiãÃæa@Úœbzó€a@ê‹™

\›Ìbfl@Ô‹ÌÜ^@Ú–Ózñ@Û‹«@bËn»œä@>€a@ÙÏ«á€a@kèÿm@äbÁ@7fl˛a@ÚuÎå

@fib‘n«a@ÂÌáÌ@lã»€a@µÓ–zó€a@Üb•a
Ô‹uÏÇ@µèy@Ô–zó€a@ÚÓ„aÜÏè€a@pb�‹è€a

ùÓi˛a@oÓj€a@·ébi@Úqáznæa@kˆb„@Ú€b‘néa@fiÏj”

äbjÇ˛a@›ib‘fl@…œá€bi@\⁄ÏjèÓœ\Î@^›ÀÏÀ^@‚ç‹Ì@Ô€a6éa@…Ìãìm

No: 7428 Mon 15 Feb 2021العدد: 7428 االثنين - 15 شباط 2021



ÜaÏu@·ébu@Êb�z”
القـاص والروائي محمد حياوي منـذ ان غادر 
العراق حقق الكثري من املنجزات لعل اهمها هو 
مرشوعه لالطفال والفتيـان اذا اصدر اكثر من 
مئـة كتاب يف هذا املجال عندمـا كان يف االردن. 
ويف الروايـة انتـج غـري رواية ناجحـة لعل من 
ابرزهـا خان الشـابندر التي ترجمـت لغري لغة 
اجنبيـة اضافة اىل طبعتهـا العربية. مع محمد 

حيـاوي كان هـذا اللقـاء الرسيـع.
*  ما الذي يشغلك االن؟

الكثـري. أزمـة كورونـا وخـروج ترامب سـاملًا 
مـن دون بيضـة فاسـدة واحـدة! والكمامـة 
عـىل وجه طبيبتـي حني يرتكز جمالهـا كلّه يف 
عينيهـا! وزعل البعض عىل تأجيـل االنتخابات 
يف العراق، كما لو أّنها سـتجرى فعًال ذات يوم! 
ونطـق همزة الوصل لدى املذيعـات العراقيات! 
وطريقة تحدث كارينا حسـن مذيعة املنوعات 
يف التلفزيون الرويس، وغريها الكثري. ناهيك عن 
رواية تاريخية أعمل عليها منذ سنتني وأوشكت 
ان تفقدني صوابي، أمل االنتهاء منها يف الربيع 

املقبل، عىل األقل هذا ما وعدت به نارشي. 
* اخر عمل لك؟

رواية لليافعني سـتصدر عـن دار كنوز يف دبي، 
كتبتهـا نـزوًال عند رغبـة صبية، منعتهـا أّمها 
من قـراءة رواية «خان الشـابندر» بداعي أّنها 

روايـة للبالغـني. فظلت تبكي بحرقـة، وحدث 
أن خمشـت دموعها النقية روحي، فكتبت لها 
رواية أسميتها «وديعة السعادة» واهديتها لها، 
وأرجو ان ال تعجبها وتطلب واحدة اخرى، ألّنها 
لـو فعلـت، سـأضطر إىل تأجيل مؤتمـر التغري 

املناخي وكتابة واحدة أخرى لها.
* تحـب القصة القصرية لكن تبدو أّنك تفرغت 

للرواية؟
القصـة القصرية كالعشـيقة، تزورها خلسـة 

وتقـيض معهـا لحظـات حميمـة تمـأل قلبـك 
بالوجيب ثم تنرصف، بينمـا الرواية كالزوجة، 
تعرفها جيًدا وتعيش معها شـهوًرا أو سـنوات 
طويلـة، تمـل التعامل معهـا احياًنـا، واحيان 
أخـرى تشـعر أّنك مجـرب عىل التعايـش معها، 
لهـذا كلما تقدم بنـا العمر نميـل للرواية أكثر، 
لكـن تبقى عيننا عىل القصة القصرية وعالقتنا 
الرسّيـة بهـا. باختصـار، الروايـة أمـر واقـع 
والقصة لحظة مرسوقة من الدهشة والخيال.

*بعـد ٢٠٠٣ ظهـرت يف العـراق اكثـر من الف 
رواية هل تعقل ذلك؟

يف الواقـع ظهـرت يف العـراق بعد العـام ٢٠٠٣ 
أشـياء كثرية ال ُتعقل! بما يف ذلـك أقامة نصب 
تاريخـي للباذنجـان! لكن يف املجمـل ويبدو أن 
النـاس لديها قصص يجب أن ُتحكى، املشـكلة 
فقط هـي أّن الحكاية غري الرواية. مرة سـألوا 
سـمرية مخملبـاف: هـل انتهت السـينما، بعد 
أن أصبـح لـدى الجميـع هواتف نقالـة مزودة 
بكامـريات؟ فقالـت لهم: جرت العـادة عىل أن 
يحمل الجميـع تقريًبا أقالًمـا يف جيوبهم، لكن 

هل يستطيع الجميع كتابة القصص؟
* عرابك؟

جنونـي وخجيل. رغباتي العارمـة وعقيل الذي 
يكبتهـا. لكن واقعًيـا أسـتطيع أن أذكر حفنة 
مـن املعلمني والسـحرة، من امثال د. محسـن 

املوسـوي. عبد الرحمـن مجيـد الربيعي. خايل 
وداد عبـد الكريـم. ابتسـام عبـد اللـه، عايده 
مطرجـي إدريـس. كل من هؤالء سـكب بعض 
من مـاء األدب املقّدس فـوق رأيس بطريقة أو 

باخرى.
* اكثر يشء تحبه يف االدب؟

الخيـال. والكـذب الـذي ال يحاسـبك عليه أحد 
وتلك العواطف املوجعة التي تربطنا مع أبطالنا 
وانشـدادنا إىل مصائرهـم، وأكثر هـؤالء إيغاًال 
يف الوجع بالنسـبة يل هي «هنـد» بطلة روايتي 

«خان الّشابندر».
* اكثر يشء تكره يف االدب؟

أن يقـال لك «السـارد» فهـي مفـردة تذكرني 
باملـارد! وليتنـي أجـد مـن اخرتعهـا لرسدتـه 
رسًدا! عدا ذلك هناك مشـاعر الغرية لدى بعض 
(األدبـاء) وفشـلهم املريع يف كتمهـا، إىل درجة 

تصبح معها غري مؤذية، لكن محرجة.
* حصيلة مسريتك االدبية؟

بعض اإلحبـاط أو الحرج! أقصـد حني تحصل 
من نارشك الهولندي عرشة أضعاف ما حصلت 
عليـه من نارشيك العـرب مجتمعني! ولكن من 
تلك الحصيلة أيًضـا الوصول إىل نقطة الالعودة 
يف الخيال، والشـعور بعـدم الوصول إىل يشء يف 
الوقت نفسـه، كما أن الطاقـة املتبقية لديك، ال 
تسعفك بالعودة إىل الرب الذي انطلقت منه بريًئا 

وعارًيا كالحقيقة.
* يعني كم كتابا؟

سبعة (ونصف)
* رواية لم تكتبها بعد؟

قصة العراق. يشء أشبه بقصة نوح والطوفان 
أو قصـص الجان والقالع املسـكونة أو قصص 
العماليـق مـن بـالد الـوا واق أو رصاع الوحش 
خمبابا مـع عود الريحان. أقصـد قصة العراق 

الخرايف عىل أّية حال.
* يشء مهم يف حياتك؟

ابنتي ليل 
* محظوظ ام محسود؟

إذا كان الحـظ هـو مصادفة األخيـار وأنصاف 
األنبيـاء والنبيـات يف طريقي، فأنـا محظوظ. 
لكن املشكلة هي أن وجود مثل هؤالء يف حياتك 

مدعاة للحسد أيًضا.
* من هي املرأة التي تحرتمها؟

الواثقـة مـن نفسـها، املتقبلة لها بشـجاعة، 
التي ال تكثر من مسـاحيق التجميل وال تغري يف 
شـكلها. العفوية املحتفظة برشقيتها القادرة 

عىل احتواء الرجل بطيبتها ومحبتها. 
* امرأة ال تحرتمها؟

املدعيـة البخيلـة املتربجـة املتمثلـة بالغربيات 
الطاغية مساعيها الوصولية عىل أنوثتها. او ما 

اصطلح عىل تسميته بـ»باربي الرشيرة».
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ثقافية

@ÏÓ‹«@áÌ˚fl
يتأتى الخطاب النثـري يف كتاب «وللقلق نكهة» يف خضم 
زحمة التأليف االدبي والفلسـفي، فيكون الكتاب خطاباً 
نثرياً واضحاً منطلقاً من الواقع بفلسفة ورؤية وجودية، 
منطلقاً من يوميات التغيري الرسيعة، ومن يوميات حركة 
الفـرد واملجتمع  ،غنيـه وفقرية، ومثقفا له يف الفلسـفة 
واالدب أو يقع  خـارج رسبهما متعلماً اكاديمياً، باتجاه 
اسـتقالل الذات العراقية مـن القيود والجمـود يف اصالة 
من االختيـار عندما تتوافر تلك االسـتقاللية فاألصالة يف 
«وللقلـق نكهة» ال تعني املايض الجمعـي وال تعني نفية 
تمامـا بما يتصـل بالفرد وشـخصيته  فاألصالة  ها هنا  
حرية االختيار بما يجعل االنسـان حراً غري خاضع لـأّية 
ايديولوجيا، حرا يف نظرته للحياة  من أية زاوية فلسـفية 
بعيداً عـن التفكري النمطي يف تلك الفلسـفة التي يريدها 
الفـرد، فالخطـاب النثري هـا هنا يعتمد فلسـفة اطالق 
الـذات العراقيـة دون وصايـة بمعنى أن يكون االنسـان 
هـو ذاتـه ليس غريه حتى مـع َمن يتفق معـه يف نظرته 
الفلسـفية للوجود ضمن ما يضمن االختالف العقيل كما 
هو االنسـان مخلوق مختلف عن االخر، يف تعايش سلمي 
هادئ للمجتمع العراقي،  أما من ناحية االدب فالكتاب من 
جنس الكتب االدبية عىل شاكلة كتاب «االمتاع واملؤانسة» 
ألبي حيان التوحيدي املعروف باألدب والفلسـفة – طبعا 
مع اختالف املضمون واالسـلوب- إال أنه من جنس الكتب 
االدبية التي دّونـت افكاراً ووقائعاً واحسـاَس التوحيدي 
يف جلسـاته مـع الوزير، ليصـري كتابه ُمبوب عىل شـكل 
ليـايل فكانت الليلة االوىل وبعدها الثانية وهكذا بأسـلوبه 
االدبـي.. فقـد جاء كتـاب «وللقلـق نكهة « لحيـدر نزار 
السيد سـلمان، مبوباً يف عناوين مختلفة وبأسلوب أدبي 
َسـّخر فيه املؤلف طاقة املفردة لتشع بالقوة التي يريدها 
يف نسـق الجملـة والعبـارة فاملوضوع ثم تتصـل بعنوان 
الكتـاب» وللقلق نكهـة»، فاملؤلف عىل وعـي تام بعملية 
الكتابة واىل أين ستصل ثمارها يف تحقيق هدفها من خلق 
روح منتفضة عىل الواقع الجامد رافضة ذاك التعامل بني 
الذات واملجتمـع، متحررة من قيود كثـرية تعيق التعامل 

اليومـي يف طريقة الحياة واملعيشـة اليومية، من أجل أن 
نكـون نحن العراقيني يف مصاف الحيـاة الكريمة بكرامة 
انسـان اصيل ال يخضع، مع حسـن اختيـار اصالته من 
جذوره الشخصية فتتجىل تلك االصالة من عالقة االنسان 
مـع املكان، الذات الحـرة من قيودها القديمـة والجديدة 
بفعل التطـور املهول والرسيع- فالتشـبث بالقديم وهذا 
الجديد ،يعيق االنطالق الصحيح للذات واسـتقاللها- كما 
يعـرب املؤلف عن نفسـه يف عالقته باملـكان ضمن اصالة 
االختيـار بمـا يخلق هويـة وطنية تتحقـق داخل النفس 
مع حرية الذات واسـتقاللها يف نـص «خطوات يومية « : 
(ومازلُت أتردد سـائحاً يف شـوارع املدينة وأزقتها وأشعر 

بقوة الحنني للبيوت العتيقة واملطاعم الشـعبية ووجوه 
الناس املرحـة يف املقاهي الفقرية ، هي نفيس التي تعزف 
عن اإلتيـان بفعل الغـدر والنفاق والتلصـص والتصارع 
عـىل املغانم كما هو حال املدنسـني باألطمـاع العرصية، 
أولئك الذين قّنعوا وجوههم باالبتسامات الزائفة والطيبة 
السـوداء ، وأسأل كيف سـننام برغد ونحن يف وسط هذا 
التزاحم الرهيب لالسـتحواذ والفتك باآلخر بالرس والعلن 

دهاًء ومخاتلة .
هـذا القلـق املبهج الـداّل عـىل أّن هنالك من مـا زال قلبه 
يتفصـد عندما يصغي ألنـني جائع ويتحسـس أنَّ اللون 
األخـرض لم يتحول إىل األصفر بعـُد ، وأنَّ األلق بقي واثقاً 
متوّثباً ليسـود رغم القتامة التي تفرض سـطوتها . هنا 
القلق املمّهد السـتعادة اللذة النقية وفيضان النبع الصايف 
، فمـا بقاؤنـا عـىل التواصل مع الشـارع وحركـة املارة 
بكامل حرياتهم مشـياً وتوقفاً ونظراً لنتحسس األريحية 
غري املقّيدة الستعادة االبتهاج العارم واملرح املنغلق داخل 
الروح ويف عرض الشـارع وطوله تفوح رائحة املّرسة، إذ 
ال يبقـى لألغالل قـدرة املنع ، فالفيض اإلنسـاني الودود 
يمكـن أن ينبعث بلحظة الِصْدفة بني غرباء يجمعهم هذا 
املقطع املكاني ذو األمزجة املختلفة واألشـكال املتباعدة، 
وفيه تزول ساعات االغرتاب القصرية واالختناق الطبيعي 
حتى ال يمس نمطاً متجذراً، فالتجذر للطبيعة الربية التي 
تبثهـا موسـيقا األرواح وغناؤها الحزين ومن املوسـيقا 
وكلمات األغاني ينزاح السـقم وشـعور النفور ويستمر 
القلق كأصل إنسـاني لكّنـه ذو نكهة) ففي املكان لحظة 
الوجـود واالتصـال والتفاعل بمـا يحفز النقـاء والطيبة 
التـي ُجلبـت منهـا طينـة الـذات العراقية لتتحـرر  مما  
قيدهـا كما يف نـص «قيـد» :( أعرافكـم ُتَقيدنـي بوجٍع 
وأفكاُرُكـم الَعتيقـُة َحوَّلـت حياتي إىل جحيـٍم دائٍم ،رغَم 
كلِّ محاوالتـي لكـِرس قيودي ليبقى َسـّجاني قـادراً عىل 
إعـادِة لَحِمها من جديٍد، َوَسـأبقى أثلُم بحديِد قيدي دوَن 
أن أتوخى الحذَر أو أخىش رهبَة السـوِط الذي سلطتموه 
عـىل إرادة العاشـِق للحريِة، فمـا أنتـُم إّال خاليا مريضة 
يف َطِريِقهـا للموِت يف مسـاِر الزمِن القـادِم،..) فيما نجد 

التحـرر من الجديد بأن ال نكون نسـخة مـن االخر الذي 
انتـج الجديـد يف العالم فنقرأ من نـص «خطوات يومية» 
:( يف كّل مـكان من املدن املربوطة بإشـعاع الـود وبراءة 
الخلـق ، الشـارع ، املحال واألسـواق ، املكاتب ، الحقول ، 
األنهـار، كل مكان حتـى بيوتنا تدخـل القتامة العرصية 
بإرادتنا الُحرة املمهورة بلهفة أن نكون سعداء، لكن نحن 
ندخـل كهف التعاسـة والعبء الروحـي الثقيل،...) وبني 
هذا وذاك يحذر الكتاب، مـن قيم واخالقيات الدخالء وما 
يصنعـوه، بأسـلوبية «كليلة ودمنة « يتجـىل ذاك يف اكثر 
من نـص، منه نص «هي أفعى»:( األفعـى التي ترتصدك 
برتقب َوَحذر قـد تهاجمك خوفاً منك فتكون قد انترصْت 
يف زق ُسـمها لقتلك ، وألنها خائفة مرتعشـة منك تخىش 
أن َتْقـِدم أنت عىل خطوة املباغتة الرسيعة لتنال منها من 
دون تباطؤ، فمادامت تريد قتلك فاقتلها ، وربما سـتقف 
مذهـوالً ال تقـوى عـىل اإلقدام الرتـكاب الفعل الشـجاع 
حينها سـتكون لحظة نهايتك قد حلّـت، األفعى ال تعرف 
الرحمة أو الرشف أو الُنبل، تعيش عىل دناءتها وانحطاط 
جذورها وعرقهـا الخبيث لكنها تخاف الصقور الجارحة 
حتى لو كانت محلقة عىل ارتفاع سماوي بعيد بعيد، هي 
تشـعر أّن الصقـر طائراً أم حاطاً ال يمكـن له أن َيْضعف 
ويتهاون يف تقطيع أوصالها والتهام لحمها، بلذة املنترص 
وشهوة العاشق هو البطل املقدام الساحر لقلوب األفاعي 
الخائفات من علو جمجمته وبسـالة منقاره، وسكاكني 
مخالبـه ،....) ومثلـه نص «غبطـة صقر» وهكـذا نجد 
توظيف اسـلوب «كليلـة ودمنة» يف لغـة عرصية هادفة 
لتحرير الذات العراقية باتجاه أن يكون االنسـان العراقي  
بشـجاعته وطيبتـه ووطنيته هو ال غـريه، ألنه موجود 
عراقـي يف وطنه ال عليه سـوى أن يكون فقط، فنجد هذا 
املعنى يف نصوص كتاب « وللقلق نكهة» بأسـلوب مغاير 
ونكهة كتابيـة معارصة يف قلق وطنـي مرشوع وبنظرة 
مستقبلية أتجاه استقالل الذات الفرد بما يفرضه العالم 
الذي نعيش اليوم ...، فيما يجسد الغالف بصورة للكريس 
الهزاز غري املسـتقر املعرب عن القلق لكنه يشـري اىل نكهة 
االسرتخاء الفكري أو نكهة الراحة الرؤيوية لهذا القلق . 

@CÚËÿ„@’‹‘‹€ÎDÄ€@ãr‰€a@lb�©a@¿@äbÓnÇ¸a@Ú€bñaÎ@paâ€a@fi˝‘néa
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(١)             

أسرُي عىل أََثرِها ،
ٍف ،       بتأَسُّ

البقرِة
    املرسوقة 
(٢)             

أحُدنا ينُظُر إىل اآلَخِر
 أنا ...

 والفزّاعُة 
       املائلة! 
(٣)             

 عصا جدّي املّيِت ..
    أصبحْت ..
       فزّاعتنا 

            الجديدة 
(٤)             

 ما زالْت تخوُر!
        دون خجل!

 تلَك البقرُة
    {الّصارف}
(٥)             

 لْم َيَملَّ ،
    من الرّقِص ،

 نْهدا 
    ُمَرّوبِة الحليب!

(٦)             
 األحذيُة املصبوغُة ..

     تدوُس ..
          األرض!

                برِْفق
(٧)             

 العطوُر الفاسدُة!!
      والزّكّيُة ..
 تدخُل يف أنٍف

            واحد!!
(٨)             
 األشجاُر ...

      تنمو،
  من األعىل

      واألسفل !!!
(٩)             

 كمجموعٍة من الِجراِء!
      أصابعي

         التي
          تشابكْت!

(١٠)            
 دموُع السمكِة ،

     سقطْت ،
  يف ِشباِك ،

         الّصياد
(١١)            

كأّنها ،
    عاكساٌت للضوِء!

 َزهراُت ،
   عّباد الّشمس!

(١٢)            
 ُعرُف الّديِك!

    وعقال أبي!
 يف 

   اّتجاه
        واحد!

(١٣)            
 َيِرسُقها لوحِدها 

    ويرتُك الِعْجَل!
 ذلك 

   اللّصُّ
        الرشيف!؟

(١٤)            
 يا ملخالِب أُختي

     عندما أُبلُّغ أُّمي ...
 عن ِغناِئها!

(١٥)            
 ال تستحي!

ُل ُقربي!    حينما تتبوَّ
  البقرُة الكبرية 

(١٦)           
 لن ُيصيَبنا الزُّكاُم

   ما داَم الورُد املاوّي:
 يف جعبِة
       أّمي

(١٧)            
 بنَي الحشائِش!

    أَْخفِت الِقّطُة شيئاً
 ال أُريُد ،

   معرَفَتُه!

@HkÓ‹®a@Úi�Îã�fl@pbó”äI

·éb”@“ãíc@
يعّد أسـامة مهران أحد أصوات الشعر 
العربي خالل سبعينيات القرن املايض، 
وهـو عضو مؤسـس لجماعـة إضاءة 
حملـت   ،١٩٧٧ الشـعرية  املرصيـة 
الصحف والدوريـات املرصية والعربية 
نصوصه خالل تلك الحقبـة، ولكنه لم 
يصدر ديوانه األول (حد أدنى) إال العام 
املـايض ٢٠٢٠، ثم أتبعـه ديوانه الثاني 
(ال ينتظـر الورد طويـال يف الرشفات)، 
وهمـا يحمـالن بعض النصـوص التي 
كتبت منـذ أربعني عامـاً تقريباً، وعىل 
الرغـم من ذلك فإنهـا تحمل من الجدة 
والحداثـة مـا يثـري دهشـة املتلقـي، 
ويرتكه نهبا للسـؤال عن األسباب التي 
وراء تهميـش تلك التجربة من شـعراء 
ونقاد السـبعينيات، ملاذا لم يحتف بها 
كمـا احتفوا بتجارب أقـل منها نضجا 

وتوهجا؟
وملـاذا لم يهتم الشـاعر نفسـه بإبراز 
تجربتـه كمـا ينبغـي؟ ملـاذا لـم يهتم 
بإصدار مجموعاته الشعرية إال متأخراً 

جدا؟
أسـئلة تفيض إىل الحرية، وحرية تفيض 
إىل السـؤال عن شـللية الوسط الثقايف، 
ومليشـيات تلميع الزائف عىل حسـاب 

األصيل املتجذر يف طمي اإلبداع.
الشاعر نفسـه يدرك (صعوبة األسئلة 
واسـتحالة اإلجابـات، أدرك أهمية فاء 
السـببية، ورضورة همزة الوصل، ملاذا 
قـررت اآلن إصـدار الديـوان الشـعري 
األول؟ وملاذا تأخرت عن القارئ العربي 
أربعني سنة لكي يقول كلمته يف تجربة 
حسـبتها شـديدة الخصوصيـة؟ هـل 
الخوف من الفشـل؟ أم الحذر من عدم 
التأكـد؟ هل اليقـني املرتدد؟ أم الشـك 

املتعمد؟).
عىل كل حال نحـن بالفعل أمام تجربة 
شعرية هي بالفعل شديدة الخصوصية 
يف معناهـا الفنـي، ومبناها ومعمارها 

التشكييل، ولغتها الصافية.
يف  مهـران  أسـامة  نصـوص  تتسـم 

مجموعتيه الصادرتني حديثاً (حد أدنى، 
ال ينتظـر الـورد طويـال يف الرشفـات) 
بالثـراء والتنـوع الفنـي، والتجريب يف 
أطر النـص الشـعري وأنسـاقه داخل 
وحـدة اإليقـاع التفعيـيل، والبعـد عن 
النظم الذي يئد روح الشـعر، معرباً عن 

مكنونات روحه املفعمة بالحياة:
كاد املايض األجمُل
يتوارى يف األذهاْن

كان يطل علينا من واٍد
ينتحُل النسياْن

وعيوًن الصبح املرهقة الرؤيا
تتجىل يف نظرِة عشٍق

يف لفتة فناْن
لبالٍد جاءت
وبالٍد رحلت

من دون مكاْن / د. حد أدنى
كمـا أنه يعـرب من خـالل نصوصه عن 
املشـرتكات الجمعية لإلنسان، فتذوب 
يف  فالشـعر  اآلخريـن،  ذوات  يف  ذاتـه 
جوهره هو خالصة املعرفة اإلنسـانية 
يف شـتى أنسـاقها ومصادرهـا، إذ أن 
املشـرتك اإلنسـاني هو الذي يوحد بني 
آمالنـا وآالمنـا، ويجعل كال منـا دائماً 

عىل بعد حرف من اآلخر:
ال يشء يعذبني غريي

ال يشء يقربني من 
غوغاء املشهْد

فجميع الرفقة مرتحلون
إىل الطوفان األبعْد

منتظرون عىل كرٍيس مجهْد
جربت الرسعَة كي ألحْق 
بقطارات من دون طريْق

ومسارات من غري صديق ْ
من دون هوية 

ال تتوقْف
ال تتحرك

إال بمسافة ليٍل
إال بإشـارِة مبعـْد/ د. ال ينتظـر الورد 

طويال يف الرشفات
-شـأن  مهـران  أسـامة  ينـزع  ال 
نصـه  يف  الغمـوض  إىل  السـبعينيني- 
الشـعري، بل عىل العكـس تماماً يأتي 
نصـه واضحاً سلسـا، ال يضع حواجز 
بينـه وبني املتلقي، كمـا أنه ال يميل إىل 
حشو نصه باأللفاظ الغريبة، بل يختار 
معجمه الشعري من بسيط اللغة، لكنه 
يشـكلها كما تقتـيض رؤيتـه ووعيه، 
فتكتسب أبعاداً أعمق، ال تستعيص عىل 
التأويـل، ومعرفة مراميهـا، بعيدة عن 

التشتت الداليل واإلبهام:
ال وقْت 

فالشاشُة ال تبرص مثيل
غري بشاشاٍت حبىل

بمراراٍت كانت 
أو كنْت

والساعة تميض 
والوردة تذبل 

تتجلد
تتدىل

من خوِص النهر الخالد
من حبل رسٍي

يف بطنِك أنْت
الساعة تميض مرسعة نحوي

أو نحو الكذبة
يف الضوضاء املحبوسة فينا

يف الرمح الساطِع
يف تيِه ليالينا

/ د. حد أدنى يف عمق الشطَّ
كمـا ال يخفى عىل املتلقـي هذا الحس 
الوطنـي الذي يغلف نصوص الشـاعر، 
بدء مـن اسـتدرار الذكريـات القديمة 
والحنني إىل املايض، كدأب الرومانسيني، 
مروراً بعتاب الوطن عىل تلك الحالة من 
الضعـف والوهـن والتمزق والتشـظي 
التي أصابت جسـده فتهـاوى، وصوالً 
إىل الشـكوى إليـه مـن لوعـة الفراق، 
وجراح الغربة، ويظهر هذا بشكل جيل 

يف رثائه لعبد النارص:
يف غمضة عنٍي

رحل األْب
برسعة عصفوٍر أنهكُه

نبُض املشوار الصعْب
انطفأت ضوضاُء الشارِع

إيذاًنا برتجل شعْب
كان األفق مليئاً بشظايا محرتقة

وعذاري منتحرة
وبقايا منترشة 

وغنائم حرْب
كاد الرجل يودُّع أُمتُه

بعد رحيل الضيْف
كانت شمس الحريِة

توشك أن تتباعَد
مثل رحيق الصيْف
تبت أيدي من ترك

املعجزة الكربى حتى تموْت
من قّدم فنجان القهوِة

للقائِد
يف آخـر أيـام الطاغـوْت/ د. ال ينتظـر 

الورد طويال يف الرشفات
ونراه يلوذ مرة أخرى بالسؤال، السؤال 
املستعيص عىل اإلجابة، تنحدر حروفه 
كتحدر الدمع من عيني يتيم، وتتشابك 
األسئلة التي تقيض مضجعه، وتحرمه 
السكينة، والسؤال هنا ليس مجرد أداة 
للمعرفة وحسـب، بل هـو مفتاح أول 
للدخـول إىل بؤرة الواقع الذي يحارصنا 

بويالته وغرائبه كلما حلمنا بتغيريه:
ملاذا تغري هذا الوطْن؟

وكل العمامات تسقط ُقّدام عيني 
وتسقط خلفي

وتجرح يفَّ صيامي
وتطلق أعريًة من بعيٍد

فُتدمي جيوًشا
وترمي حشوًدا 

وتعتق بعض العبيْد
أهذا الذي قد نراُه

سيأخذ شكل املحْن؟
ملـاذا تغري هـذا الوطـْن؟ / د. ال ينتظر 

الورد طويال يف الرشفات

وأمام تعاظم األلـم، وضغوط املعاناة، 
نبحث دائماً عن كف تربت عىل أوجاعنا، 
وتمسـح الدمعة من مآقينا، فال يكون 
أمامنا إال املرأة، الحبببة، صورة الوطن 
يف  دائمـاً  املنتصـب  والحلـم  املفتقـد، 
ذاكرتنـا، وأمـام أعيننا، تصبـح املراه 
معـادال موضوعيـا للوطـن، وامتـزاج 
صـورة املـرأة بصورة الوطـن واألرض 
وارتباطها إنمـا يعكس صورة االنتماء 
إىل أديـم تلـك األرض، وهـذا مـا نـراه 

مجسدا يف نصوص أسامة مهران:
من أول نظرة 

أحببتك
آمنُت بقداسْك 

بالشهد املتجمهِر
يف أنفاسِك

بالدمعِة حني تحط 
عىل ُهدٍب تائه 

يف كراسْك
بالليل املتجوِل

بني ضفائر شعرِك
واملتحول يف إحساسْك

لكنِك 
حني تغضني الطرف عن العرشِة

يف الِرس
ويف العلِن

حني تكونني الوطن
املتبقي من وطني

أحسبك لديَّ امللهمَة
املؤمنة بجميع تعاليمي
وجميع مخارج ألفاظي

وخيول تهاويمي
فتكونني اإلبنَة

 والخالَة
والعمَة 

أو ما تلفظه خواتيمي/ د. حد أدنى
الوطـن  إن  نقـول  أن  إذن  نسـتطيع 
واملرأة هما القاسم املشرتك يف نصوص 
الشاعر أسامة مهران، فهو يرى الوطن 
أحيانـاً فيفهو يـرى الوطـن أحياناً يف 
صورة املرأة، ويـرى املرأة أحياناً أخرى 

يف صورة الوطن.

Úœã»æa@Åbn–fl@ã»ì€a@fia˚é@ZÊaãËfl@Úflbéc
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غذاء متكامـل من الربوتني واألحماض 
تجـده يف بيضة صغـرية.. ولكـن هذه 
البيضة ال تغني من جوع، فتأكل 2 و3 
و4 وأحيانـا 5 يف وجبـة يوميـة واحدة 
خاصة إذا كنت رياضياً، دون أن تعرف 
مـا يسـببه هذا العـدد مـن البيض لك 
إذا تجاوزتـه خالل أسـبوع، عىل مدار 

السنني.
حـذر خـرباء أن تنـاول ثـالث بيضات 
فقـط يف األسـبوع يمكـن أن يزيد من 

خطـر وفاة الشـباب، حيـث أن صفار 
البيـض يحتـوي عىل نسـبة عالية من 
الكوليسـرتول والدهـون التـي يمكـن 
أن تغـذي الرسطان والنوبـات القلبية 

والسكتات الدماغية.
الذيـن  أولئـك  أن  إىل  النتائـج  وتشـري 
اسـتهلكوا 300 مليغـرام إضـايف مـن 
الكوليسـرتول يوميـاً - حـوايل ثـالث 
بيضات أسـبوعياً - كانـوا أكثر عرضة 

للوفاة بنسبة 19 يف املئة.

يف  ُنـرشت  التـي  الدراسـة،  ووجـدت 
PLOS Medicine““، أن ثـالث بيضات 
أسـبوعياً تزيـد من خطر املـوت املبكر 

بمقدار الخمس.
وبـات الخرباء يحثـون اآلن الناس عىل 

استهالك بياض البيض فقط.
وكشـف البحث أيضاً أن عشاق البيض 
عرضـة كذلـك ملجموعة مـن األمراض 
األخـرى، بمـا يف ذلـك أمـراض الجهاز 

التنفيس ومرض الزهايمر والسكري.

الصمت أحد ألغاز املرأة، الذي ال يستطيع 
الرجل فهمه بسهولة؛ فقد ُعرفت النساء 
دائماً بالثرثرة واشتهر الرجال بالصمت، 
لكـن حـني تلجأ املـرأة للسـكوت يحتار 
الرجـل ويرتبك لحني اتضـاح نتائج ذلك 

الصمت. 
أم  يـأس  عالمـة  املـرأة  صمـت  فهـل 
دليـل حـزن أم هـو الهدوء الذي يسـبق 

العاصفة؟
ـ املرأة الهادئة أو «الشخصيَّة الُفصاميَّة»، 
التي تتميَّـز بالهدوء والصمت واالنصات 
وتميل اىل العزلة وتحبُّ التأمل. وهذه قد 

يمل منها الرجل.
ـ أن يكـون صمتهـا ناتجاً عن مشـاعر 
اكتئابيَّة مصاحبة لها بسـبب مشـاكل 
مع الـزوج أو صدمات قـد تعرَّضت لها 
يف حياتها. إما بسـبب ارتباطها السـيئ 
بأرستها أو وفاة عزيز وغري ذلك؛ فتميل 
االجتماعـي  التواصـل  للصمـت وعـدم 

والنوم املتواصل.
ـ أن تكـون ضحيَّـة لزوج معنف سـيئ 
التعامـل يقتـص أفكارهـا، يمنعها من 
املشاركة، ولغة الحوار بينهما معدومة؛ 
فتلجأ املرأة إىل الصمت خوفاً من العواقب، 
التي سـوف تحدث يف حـني تواصلت مع 

هذا الزوج وهكذا تتفادى ما هو أسوأ.

ة أو املغرورة، التي ترى  ـ املرأة النرجسـيَّ
بأنَّهـا تزوجت برجل أقل من مسـتواها 

املـادي أو االجتماعـي أو العلمي فتنأى 
عـن الحديـث أو التواصـل معـه وتظل 

جافة وصامتة.
• هـل صحيـح أنَّ الرجـل يخىش صمت 

املرأة؟
الرجل يخىش مـن صمت املـرأة الذكيَّة، 
التـي تظهـر عليها عالمـات الـذكاء يف 
الحديـث والحـوار، وتتمتع بسـلوكيات 
بأنَّهـا  يعلـم  فهـو  راقيـة؛  اجتماعيَّـة 
تسـتطيع فهمـه بقليـل مـن الصمت، 
أمـا املرأة التـي ال تظهر عليهـا عالمات 
مبادرة يف التواصل فال يخشـاها الرجل، 

بل ويستمتع بصمتها.
• الطريقـة املثـىل لتعامـل الرجـل مـع 

صمت املرأة؟
تعامل الرجل مع صمت املرأة يكون عىل 

وجهني:
ـ صمت سـلبي يسـبب فراغاً يف األرسة، 
فهنا يجب عىل الرجل أن يكون ماهراً يف 
التواصل مع زوجته ويعزف عىل األلحان 
التـي تحـبُّ سـماعها بـأن يتحـدَّث يف 
األمور التي تحبُّها وتسـتهويها ويتدرج 
معها حتـى يحولها من امرأة صامتة إىل 

متحدَّثة بطالقة.
ـ أمـا الصمـت اإليجابي الذي يسـهم يف 
حلِّ املشـكالت، كالصمت أمام زوج فقد 
أعصابه من شدَّة الغضب، فالصمت هنا 
يجعل ذلك الغاضب ُيراجع نفسه ويفهم 
أنَّ صمـت اآلخر هو احـرتام له يف لحظة 

غضب أو وسيلة لعدم تأجيج املوقف.
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يتوافر فيتامني D يف عدد قليل من األطعمة، 
كاألسـماك والبيض والكبدة، ويمكن لجسم 
اإلنسـان أن ينتجه عنـد التعرض بقدر كاٍف 
ألشعة الشـمس أو يمكن ببساطة الحصول 
عليـه عـن طريـق تنـاول مكمـالت غذائية 

.D وأقراص فيتامني
الطـرق للحفـاظ عـىل  ولكـن مـا أفضـل 

مستويات طبيعية لفيتامني D بالجسم؟
إن أشـعة الشـمس مصدر مجاني لفيتامني 
D وال يوجد مخاوف من الحصول عىل كمية 
كبرية من فيتامني D من أشعة الشمس، ألن 
جسم اإلنسـان لديه طريقة لتنظيم اإلنتاج 

يف الجلد. 
بـل إن الشـمس كمصدر للفيتامـني جديرة 
بالثقة، حيـث إن الباحثني قاموا باختبارات 
عىل أكثر من حوايل نصف العالمات التجارية 
 D ملكمالت غذائية تكميلية، تتضمن فيتامني
وثبت أنه ال يوجـد أكثر من 10 % من كمية 

فيتامني D املذكورة عىل العبوات.
فوائد الشمس

إىل ذلك، توجد فوائد متعددة ألشعة الشمس 
تفـوق الفيتامـني D، مثـل توظيـف أشـعة 
الشمس القريبة من تحت الحمراء لتنشيط 
الكلوروفيل من خـالل املنتجات التي ترسي 
يف مجـرى الدم لدينا إلنتـاج Co-Q10، وهو 
 Q أو مرافـق اإلنزيم Q-10 مسـاعد اإلنزيم
والذي يعد مـادة شـبيهة بالفيتامني، حيث 
تتشـابه آثارها عىل الجسم مع آثار فيتامني 

هـ، بل قد تكون أقوى كمضاد تأكسد.
ويسـتفيد جسم اإلنسان من أشعة الشمس 
كذلـك يف تعظيم تأثري الخـرضاوات التي تم 
تناولها. ففي غضون 30 دقيقة من التعرض 
لألشعة فوق البنفسـجية يف ضوء الشمس، 
يمكن أن يحظى الجسـم بانخفاض كبري يف 
ضغط الدم، والتحسـن يف وظيفة الرشايني، 
وذلك بفضل تدفق مركبات أكسـيد النيرتيك 
يف مجـرى الـدم. ولكن يجـب يف املقام األول 

تناول الخرضاوات أو البنجر.
الشـمس واالضطراب العاطفيكما يسـاعد 
التعرض ألشعة الشمس يف الصباح عىل تعايف 
األشـخاص الذيـن يعانون مـن االضطراب 
العاطفـي املوسـمي، باإلضافة إىل تحسـني 
الحالة املزاجيـة للمسـنني املقعدين. ويؤثر 
نقص التعرض ألشعة الشمس النهارية عىل 
مسـتويات امليالتونني، الذي ال يقترص فقط 
عـىل تنظيم إيقـاع الحياة اليومـي، بل ربما 
يفيد أيضا يف الوقاية من الرسطان وأمراض 

أخرى.
ويبدو أن الرجال والنسـاء األكرب سنا، الذين 
يحصلون عىل سـاعتني من أشـعة الشمس 
أثنـاء النهـار، يفـرزون أكثر مـن %13 من 
امليالتونني يف الليل، رغم عدم وجود تأكيدات 

مثبتة بأهمية األمر، إن وجد.
سـلبيات التعرض للشمس يف املقابل، تشمل 
الجوانب السـلبية للتعرض ألشـعة الشمس 
زيادة خطر إعتام عدسة العني (والتي يمكن 
التقليـل منها عـن طريق ارتـداء قبعة ذات 
حواف ونظارات شمسية)، وبطبيعة الحال، 

رسطان الجلد.
لـذا تحذر كافـة النصائح الطبيـة، بدءا من 

منظمـة الصحـة العامليـة، مـرورا بجمعية 
إىل األطبـاء  الرسطـان األمريكيـة، وصـوالً 
واملمارسـني العامـني، مـن التعـرض الزائد 
للشمس لسبب وجيه، وهو ماليني اإلصابات 
بالرسطانـات الجلديـة وآالف الوفيات، التي 
يتم تشـخيصها كل عـام يف الواليات املتحدة 

وحدها.
وتعترب األشـعة فـوق البنفسـجية يف ضوء 
الشـمس مـادة مرسطنة كاملـة، بما يعني 
أنها ال يمكن أن تسـبب الرسطان فحسـب، 

بل تعزز تقدمه وانتشاره.
كما أن امليالنوما، وهو السـبب األكثر رعبا، 
”يجعـل ارتفـاع اإلصابة برسطـان الجلد يف 
أوساط الشابات بشكل خاص مثري للقلق“.

أما سـبب هذه الزيادة فيعود إىل االسـتخدام 
املتزايـد للصالونات التي تمنـح ”tan“ لونا 
برونزيا للبرشة. وتعترب أرسة tan واألشـعة 
فوق البنفسـجية عموما مواد مرسطنة من 
الدرجـة األوىل، مثل اللحـوم املصنعة، والتي 
تمثـل ما يصل إىل ثالثة أرباع حاالت رسطان 
الجلـد بني الشـباب، وتضاعـف 6 مرات من 
خطر رسطـان الجلد بالنسـبة ألولئك الذين 
اسـتخدموا صالونات ”التـان“ 10 مرات أو 

أكثر قبل بلوغهم سن الـ30.
إدمان اللون الربونزي

يشـار إىل أن صناعـة ”التـان“ تعترب تجارة 
كبـرية تجلـب باليـني الـدوالرات يف الواليات 
املتحـدة، حيث يزيـد عدد صالونـات دباغة 
الجسـم بلـون برونزي عـن عـدد املقاهي، 
وهم يستخدمون تلك الدوالرات مثل صناعة 

التبغ: لتقليل مخاطر منتجاتهم. 
وعـادة مـا يتـم تمريـر القوانـني لتنظيـم 
صالونـات tan مـن الحظـر الكامـل، كمـا 
هـو الحال يف بلـد كالربازيل، إىل قيود السـن 

بالنسبة للقارصين.
وتشري الدراسات إىل أن صالونات tan تصيب 

باإلدمان، مما يزيد من خطرها. 
ويقرتح الباحثون يف جامعة هارفارد ”إدراج 
الحصول عىل اللون الربونزي بهذه الطريقة 
مع تعاطي املخـدرات األفيونية باعتبارهما 

يف نفس املسار البيولوجي“.
األفضل واألسوأ عىل الرغم من كل ذلك، هناك 
سـبب يجعل التعرض للشـمس جيداً، وذلك 
ألن ضوء الشمس هو املصدر الطبيعي األول 
لفيتامـني D، ومن الناحيـة التطورية، فإنه 
أكثر أهمية، من حيث تمرير جينات الجسم، 
والوقاية من التعرض لإلصابة بالكسـاح يف 

مرحلة الطفولة.
وعىل عكس أشعة الشمس الطبيعية، تنبعث 
أضواء رسير tan يف الغالب من األشـعة فوق 
البنفسـجية، وهي أسوأ ما يف العاملني: خطر 
الرسطـان، بدون إنتـاج لفيتامـني D. ومع 
ذلك، قد تكون الكمية الصغرية من األشـعة 
فـوق البنفسـجية التـي تبثها تلـك األرسة 

.D كافية لرفع مستويات فيتامني
ولكـن هـل هناك طريقـة لرفع مسـتويات 

فيتامني D دون املخاطرة برسطان الجلد؟
نعـم: هنـاك مكمـالت فيتامـني D املوثوقة 
والتغذية السـليمة وانتقاء املدة والسـاعات 

املناسبة لالستفادة من أشعة الشمس.

ترصفـات  تتسـبب  مـا  غالًبـا 
األطفـال غـري الالئقـة يف إحراج 
األمهات سواًء كان ذلك عند زيارة 

األغراب أو حتى األقارب.
وبـدًال مـن االسـتمتاع باألجواء 
االجتماعية املرحة، يكون الشجار 
جليسهم الوحيد، من هذا املنطلق 
قررنا سـيدتي مشـاركتِك بعض 
اآلداب التـي ينبغي عليِك تعليمها 

للطفل عند زيارة اآلخرين:
أوًال: بمجرد وصولكم ينبغي عليه 
يف البدايـة مصافحة أهـل املنزل 
عرب اسـتخدام األلقاب والكلمات 

املهذبة.
ثانًيـا: أثنـاء القيـام باللعـب ال 
الغرفـات  إىل  الدخـول  ينبغـي 
املجـاورة مهمـا حـدث؛ احرتاًما 

لخصوصية أهل املنزل.
ال  األشـخاص  بعـض  ثالًثـا: 
يفضلون دخول زوارهم باألحذية 
يفضـل  لـذا  الشـقة؛  داخـل  إىل 
معرفة قواعد املنزل أوًال وإلزامه 

عىل اتباعها.
رابًعـا: إعـادة اللعـب مـن تلقاء 

نفسـه إىل أماكنهـا مـرة أخرى؛ 
العـام  املنظـر  يشـوه  ال  حتـى 

للمنزل.
خامًسـا: التحيل بالهدوء إذا كان 
هنـاك شـخص مريـض أو كبري 

سن باملنزل.
سادًسـا: إذا ُعرض عليه الطعام 
يف وقت هـو ليس بجائع، البد أن 
يرفض بأسـلوب مهذب ال يعرف 

التذمر.
جائًعـا،  كان  إذا  أمـا  سـابًعا: 

فالبـد من االنتظـار حتى يجلس 
الجميع لتنـاول الطعام، وصوًال 
لالسـتئذان قبـل االنـرصاف من 

عىل املائدة.
يف  أنـه  أيًضـا  أخربيـه  ثامًنـا: 
حـال تعرضه ألحـد املواقف غري 
املرضية بالنسـبة له ممن هم يف 
عمـره، ينبغـي عىل الفـور إبالغ 
الكبـار دون إجـراء أي ترصفات 
بالزيـارة  عدوانيـة قـد تفـيض 

لالنتهاء فوًرا.

تشري الدكتورة كسينيا بوتشـاروفا، األختصاصية 
الروسـية يف أمراض املناعة، إىل أن الهاالت السوداء 
حول العينني، قد تشري إىل إصابة األعضاء الداخلية 

بأمراض خطرية.
وبحسـب األخصائية، يؤثر الروتـني اليومي وكذلك 
نمـط الحياة، كثـريا يف حالة ولون البـرشة يف هذه 
املنطقة.وتقول، ”تسبب عوامل عديدة عادة ظهور 
الهاالت السوداء تحت العينني، من بينها قلة النوم، 
اإلفراط يف تناول الشـاي والقهـوة والتدخني، التي 
تؤثر جميعها سـلبا يف نمط الحيـاة، وكذلك العمل 
اللييل، واسـتخدام الكمبيوتر واألجهزة االلكرتونية 
األخرى لفرتات طويلة، وكذلك عدم توافق سـاعات 

العمل والراحة“.
وتضيـف، ومع ذلك قد يشـري ظهور هـذه الهاالت 
السـوداء، إىل وجـود أمـراض خطـرية، مثل نقص 
التأكسـج Hypoxia (نقص إمداد أنسـجة الجسم 

باألكسجني الالزم للعمليات الحيوية).
وتقـول، ”غالبـا ما يكون سـبب نقص التأكسـج 
مرتبطا بنقص العنـارص املعدنية مثل الحديد. وقد 
يكون مرتبطا بأمراض الكبـد والكىل، التي تتطلب 

مراجعة الطبيب األخصائي لتشخيص سبب ظهور 
الهاالت السوداء تحت العينني“.

وتضيـف، يف بعض الحاالت، يمكن أن يكون سـبب 
ظهـور الهـاالت السـوداء تحـت العينني، مسـألة 
شـخصية، حيـث يكون الجلد يف هـذه املنطقة عند 
البعـض رقيقا، ومـع التقدم بالعمـر يصبح الجلد 
رقيقـا جدا.وتقول، ”قبل كل يشء يجب استشـارة 
السـبب،  الباطنيـة، ملعرفـة  األمـراض  أخصائـي 
واستبعاد املشـكالت الطبية الخطرة مثل فقر الدم 
وأمـراض الكىل والكبـد والقلب واألوعيـة الدموية 

والجهاز التنفيس وغريها“.

ال تخلو سفرات املطابخ العربية 
من األطبـاق التـي تحتوي عىل 
اللحمة املفرومة، ولكن املشكلة 
التـي قد تواجـه ربـات املنازل، 
هي طريقة التخلـص من زفرة 

اللحمة.
يف البدايـة، بإمكاننـا أن نضـع 
مقـالة  يف  املفرومـة  اللحمـة 
عـىل النار متوسـطة، ثـم نقوم 
بتقلبيها قليالً بواسـطة ملعقة 
نسـكب  ذلـك  بعـد  خشـبية، 
ملعقتـني كبريتـني مـن الخـّل 
األبيض عليها، كونه يساعد عىل 
التخلص من أي زفرة يف اللحمة 
بكل سهولة، ونرتك اللحمة عىل 
نار منخفضة حتى يتغري لونها 

وتخرج منها كل السوائل.
بواسـطة  نزيـل  أن  يمكـن  و 
املغرفـة كميـة الدهـون الزائدة 
اللحمـة،  مـن  تتشـكل  التـي 
حيـث نرفع النار تحـت اللحمة 
املفرومة حتى تجـف تماماً مع 

االستمرار يف التقليب.
ويف مقـالة أخرى، نقوم بتجهيز 
البصـل والثوم مـع أي إضافات 
نرغب بهـا عنـد تحضريها مع 
حشـوة اللحم، ثم نضيف كمية 
وجـوزة  الغـار  ورق  املسـتكة 
الطيب والهـال، بعد ذلك، ضعي 

عـىل  السـابقة  املكونـات  كل 
اللحمـة واسـتخدمي الحشـوة 

لتحضري أشهى الوصفات.
اللحمـة  أن  مـن  نتأكـد  كيـف 

املفرومة صالحة لألكل ؟
علينـا بدايـة األمـر أن نتحقـق 
مـن لـون اللحمـة، فقـد يتغري 
لونهـا بسـبب عوامـل متعددة، 
بما يف ذلك درجـة الحرارة ونمو 
امليكروبات والتعرض لألكسجني 

وسوء تخزين اللحم.
ويعّد من غري اآلمن تناول اللحم 
املفـروم إذا كان لونـه مائـل إىل 
البنـي أو الرمادي، كمـا يمكننا 
اللحمـة املفرومة  التعرف عـىل 
الصالحة لألكل من خالل فحص 
قوامهـا، إذ يجب أن يكون قوام 
لحم البقر الطازج ثابت نسـبياً 
ويتفتـت فقط عنـد عرصه، أما 
إن كان قـوام اللحـم لزجـاً قـد 
يشـري إىل وجـود بكترييـا لذلك 

عليك التخلص منها.
يجـب أن نتحقـق مـن اللحمـة 
مـن خالل الرائحـة، ربما يكون 
هذا االختبار هو أسـهل وأرسع 
طريقة لتحديد ما إذا كان اللحم 
قد فسـد، ينطبق هـذا االختبار 
النـيء  املفـروم  اللحـم  عـىل 

واملطبوخ.
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املكوّنات
دقيق- كوب
زيت- كوب

سميد- كوب
سكر- كوب

جوز الهند مبشور- كوب
حليب بودرة- كوب

لبن زبادي- كوب
ملعقـة  مبشـور-  برتقـال  قـرش 

صغرية

بيض- 4
بايكنغ باودر- ملعقتان صغريتان

قطر جاهز وبارد- نصف كوب
طريقة العمل

- يف وعـاء متوسـط الحجم، اخلطي 
الدقيق، السـميد، السكر، جوز الهند 

وحليب البودرة.
- أضيفي الزيت، لبن الزبادي، البيض، 

البايكنغ باودر وقرش الربتقال.
- أخلطي املكونات جيداً حتى تحصيل 

عىل خليط كيك متجانس القوام.
- وزعي خليط الكيك يف قالب مدهون 
بالقليل مـن الزيت ومنثـور بالقليل 

من الدقيق.
- أدخيل قالـب الكيك اىل فرن محمى 
مسبقا عىل حرارة 180 درجة مئوية 

لحواىل 40 دقيقة حتى ينضج.
- أخرجي الكيك من الفرن، اسـكبي 
القطـر عىل الوجه ثـم اتركيها حتى 

برد قبل التقديم.



كان هناك شـاب متفوق يف الدراسـة لكن 
وضعه املادي سـيئ جدا، اضطر أن يعمل 
بعد املدرسـة يف بيع بعـض األغراض التي 
يأخذهـا مـن املتاجـر بالدق عـىل البيوت 

وعرضها عليهم.
لم يكن هذا الشـاب ينفـق الكثري من املال 
عىل نفسـه، فكل يشء كان يذهب للتعليم 
والكتب حتى يضمن نجاحه الدرايس، فكان 
مـدركاً بـأن املخرج من كل هذه املشـاكل 

التي يعيشها هو شهادة حقيقية.
ويف يوم من األيام، لم يستطع الوقوف عىل 
قدميه مـن التعب والجوع، حاول محاربة 
نفسـه بـأن ال يطلـب من أحد مسـاعدة، 
لكنـه لـم يسـتطع، فقـام بدق بـاب أحد 
البيوت، فخرجت له امرأة شـابة وقالت له 

”ماذا تريد؟“.
شعر الشـاب باإلحراج فلم يطلب الطعام 

وقال لها ”كأس ماء لو سمحت“.

نظرت املرأة الشـابة بوجه البائع فأدركت 
جوعه وخجله من الطلب، فخرجت ومعها 
قطعة من خبز وكأس حليب، وقدمتها له، 
فعرض عليها شيئاً من األغراض التي معه 
مقابـل ما أعطته إيـاه، فقالت له ”ال ثمن 

لعمل الخري“.
مرت األيـام، وأصيبـت تلك املـرأة بمرض 
عصبي نادر، دخلت عىل إثره املستشـفى، 
وخضعت لعـالج، كان هناك طبيب منكب 
بشـكل غريب عىل اإلرشاف عـىل حالتها، 
قاتل من أجل صحتها وشفائها، لكن املرأة 
كانت مرعوبة من الفاتورة التي سـتقدم 

لها يف النهاية.
املتواصـل  الطبـي  العمـل  مـن  شـهران 
نجح مـن خاللهما طبيب بعـالج املرض، 
وشفيت املرأة التي جاء لها أحد املمرضني 
بالفاتورة داخل ظـرف، نظرت إىل زوجها 
الـذي كان خائفـاً مـن الدخول بمشـاكل 

قانونية بسبب الفاتورة الضخمة املتوقعة 
لكنهمـا اضطـرا للخضوع للعالج بسـبب 

املرض الخطري الذي أصابها.
فتحت املـرأة الظرف وهـي مرعوبة لتجد 
فيه ”الفاتورة دفعت منذ سـنوات .. كأس 

حليب!“.
يقـول الشـاعر ”ازرع جميال ولـو يف غري 

موضعه... فلن يضيع جميل أينما زرع.“

 كان الشـغف سـيد املوقـف يف البدايـة. 
سـاعات تتأّمالن بعضكما من دون كلل 
أو ملـل، ضحـكات تمأل املكان، رسـائل 
بالعـرشات وورود باملئـات تقريباً. لكن 
بديهيـاً إنهـا البدايـة. اآلن لم تعد ملسـة 
يداه هي نفسـها وال نظرة عينيه تحمل 
الربيق ذاته. ولم تعودا تهتمان ببعضكما 
كمـا يف السـابق. يبـدو أّن عليكما إعادة 

حساباتكما اليومية.
-1 عندمـا تكونـان كعائلة جلسـاتكما 

تكون:
أ- حميمـة، فيهـا الكثري مـن الحنان و 

العناق و اللطف.
بمسـافة  االحتفـاظ  رشط  رائعـة  ب- 

صغرية.
ج- متشنجة قليالً، وتدخلني عليها بقلق 

و خوف.
-2 الحفاظ عـىل التواصل ضمن الثنائي 
رغم اإلرهـاق والضغوط النفسـية، هل 

ذلك معقول؟
أ- نعـم و بقوة، رسـائل هاتفية مرحة، 

وكلمات لطيفة يف جيوبه...
ب- أحيانـاً، يأخذنا تـوايل األحداث، لكن 
اتصاالً هاتفياً رسيعاً يمكن أن يفرحنا.

ج- ال ليـس لديكمـا الوقت، ولسـتما يف 
العمل لكي تحّبا اللعب قليالً.

-3 قد يحصل أن تري فيه:
أ - النسخة العرصية من األمري الساحر.

ب - أباك أو أخاك لكن من عمرك.
ج- غريبـاً، كزميلـك الـذي كان يجلـس 

بجانبك يف الصف األول االبتدائي.
-4 عليه أن يغيب ملدة أسـبوع ألسـباب 

مهنية. رد فعلك؟

أ- تسـتفيدين مـن ذلـك الوقـت لتدلـيل 
نفسك، وتنتظرين عودته بفارغ الصرب.

ب- تخشـني هـذا الوقـت مـن العزلـة، 
وتخافني من البقاء وحيدة.

ج- تعلمـني أنـك سـوف تندمـني عنـد 
عودته، ألنك لم تسـتفيدي بما يكفي من 

ذلك الوقت.
-5 النقـاش، إنـه فرصـة جيـدة لرشح 

األمور و...
أ- لكـي يسـود السـالم بعد ذلـك فأنتما 

دائماً متفقان.
ب- قول كل ما يمكن أن يدور يف ذهنك.

التـي  األمـور  كل  امامـه  لتضعـي  ج- 
تلومينه عليها.

-6 بعـد كل هذه السـنوات تقدرين عىل 
إدهاشه؟

أ- غالبـاً، مـع القليـل مـن العمـل عىل 
املوضوع تتوصلني إىل ذلك.

ب- نـادراً. لقد فعلت كل يشء وتشـكني 
بمخّيلتك.

ج- أبداً فأنت لم تحاويل ذلك حتى.
-7 عيـد العشـاق املـايض كان ناجحـاً 

بالنسبة إىل:
أ- التجار. أما أنتما فتحتفالن بالحب كل 

يوماً.
ب- العشاق الجدد. فقط يف بداية العالقة 

يفكرون يف هذه األمور.
 ج- لآلخرين. لقـد تخليتما عن ذلك منذ 

زمن بعيد.
-8 قد يحصل أن تتعانقا بشكل عفوي.

أ- غالباً مـا نقوم بذلك بشـكل اعتيادي 
وطبيعي.

ب- فقط يف األوقات املميزة.
ج- نـادراً، حتى وقت ممارسـة العالقة 

الحميمة.
-9 تمران أمام محال ثياب داخلية مثرية 

يدعوك للدخول:
أ- تقبلني... وتشرتين منها.

ب- تقبلـني لكي تسـعديه. لكن أنت ال 
يهّمك ذلك كثرياً.

ج- ترفضني فأنت لست يف جّو ذلك.
-10 ما الذي تتمنينه اآلن:

أ- أن تعييش من جديـد اللحظات األوىل 
للقائكما، شغف البدايات.

ب- معرفـة مـا يخبئه املسـتقبل لكما 
أنتما االثنان.

ج- القليل من الحرية.
النتيجة

 لديك أغلبية من أ
إشعال النار من جديد.

 10 إعـادة الشـعلة إىل حياتكمـا بعـد 
سـنوات من زواجكما، أمـر ال يخيفك. 
بـل عىل العكـس. تقدرين جيـداً العالقة 
أن  وتحبـني  الرشيـك  مـع  الحميمـة 
تخصـيص وقتاً لذلك. يبـدو أنك تمتلكني 
ملسة من الرومنسـية وال تفّوتني فرصة 

البقاء معه بمفردك.
مـن الواضح أنكمـا تعرفان جيـداً كيف 
يحتفـظ كل منكمـا بجانب خـاص به. 
ال  املجـاالت  كل  إيجابياتـك: حيويـة يف 
ترتكني أي حالة روتينية تسيطر عليكما 
و ال سيما يف العالقة الحميمة، ال تتحملني 
التكرار اليومي. الروتني اليومي ال يشكل 
لك تهديـداً، لديكما كل املقومات لتجاوز 

هذه التجربة، معك كل يشء ممكن.
لديك أغلبية من ب
انفخي عىل الجمر

الشـعلة ما زالـت موجودة لكـن أحياناً 
تتساءلني ما إذا كان عليك إذكاء النار من 

جديد أو إطفاؤها نهائياً. مشـكلتك هي 
يف تحديـد خيارك. إيقـاظ الرغبة يتطلب 
جهـداً، وحـواراً، إنـه أمـر صعـب لكنه 
يبقى أسـهل بكثري من الذهاب إىل مكان 
آخـر، أو البـدء مـن الصفـر أو إغماض 
العينني وتـرك األمور يف خطـر االنطفاء 
كلياً... وعىل الرغم من الشـكوك يبدو أن 
حياتك الزوجية ناجحة نسبياً، وعالقتك 
بالرشيـك قويـة، أحياناً تبديـن مغرمة 
جـداً و يف أحياناً أخرى غـري آبهة. الحب 
موجود، لكن األمـور التي ال تبوحني بها 

كثرية. أحدكما يرفض الحوار.
األغلبية من ج
شمعة غارقة.

إذكاء الشـعلة؟ الطريق تبدو وعرة جداً. 
من جهـة، ألن ذلك يتطلب وقتـاً وجهداً 
ومن جهة أخرى ألنه يجب تعلم التعرّف 
إىل ذاك الغريـب الذي تشـاركينه حياتك. 
لكـن هـل تلك هـي حالك؟ هـل أنتما ما 
زلتما مغرمني ببعضكما أم ما زلتما معاً 
خوفاً أو بسـبب استسـهال األمـور؟ لذا 
اطرحي عىل نفسـك السـؤال التايل: متى 
كانت املرة األخرية التي قام فيها أحدكما 
بـأي عمل مّجاني من أجـل اآلخر؟ ومنذ 
متى توقفتما عن الحـوار؟ وال تنتظران 
شـيئاً من حياتكمـا؟ تتمنيان تحسـني 
عالقتكمـا أم أنـه الوقت الـذي يمكن أن 
يدق فيـه ناقوس الخطـر يف عالقتكما؟ 
عليكمـا أن تعرفـا ما هـو األفضل لكما 
لكن عليكمـا التحرّك وبقوة! الشـخص 
الذي يشـاركك حياتك ليس شيئاً جامداً. 
لديكمـا كل املقوّمـات التي تسـاعدكما 

عىل تطوير عالقتكما!

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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* أبرد منطقة يف العالم هي: منطقة وسـط سيبرييا بآسيا 

وتبلغ درجة برودتها 70 درجة تحت الصفر
* البحر األسود من الطائرة يبدو عىل شكل رأس جمل

*اٍيطاليا تبـدو من الطائرة 
عىل شـكل حـذاء ويوجد يف 

اٍيطاليا 1000 جزيرة
*يقـع مضيق ماجـالن يف 

دولة تشييل
* أكرب مدينة يف العالم هي: 

مدينة طوكيو يف اليابان
ذكاء  معـدل  زاد  كلمـا   *
كثـرت  كلمـا  الشـخص 

احالمه .
* املـرأة املتوسـطة الطول 
أقرص من الرجل املتوسـط 

الطول بنحو 5 بوصات.
* االصبـع الكبـري يحتـوى 

عىل عظمتني ىف حني تحتوي بقية االصابع
عىل ثالث عظمات .

*لتتحـرك خطـوة واحـدة تحتـاج لتحريـك 200 عضلة يف 
جسدك .

* القدمني يحتويان عىل 250 ألف غدة عرقية.
* الحامض املوجود باملعدة قوي بدرجة كافية إلذابة شفرة 

حالقة

الخالفـة  عاصمـة  يدخـل  ھوالكـو   -  1258
العباسـية بغداد بعـد إعالن الخليفـة العبايس 

تسليم املدينة للمغول دون قيد أو رشط.
1794 - فرنسـا تتبنـى العلـم األزرق واألبيض 

واألحمر.
1898 - انفجار يدمر ويغرق املدمرة األمريكية 
”يـو.أس.أس. مـني“ يف مينـاء ھافانـا بكوبا، 
وقـد أدى ھذا الحادث إىل إعالن الواليات املتحدة 
الحـرب عىل إسـبانيا فيما عرف باسـم الحرب 
األمريكية اإلسـبانية، وھي الحرب التي جردت 

إسبانيا من كوبا والفلبني.
1928 - سـلطة االنتداب الفرنيس عىل سـوريا 

تعني تاج الدين الحسني رئيسا عىل سوريا.
1936 - أدولـف ھتلر يعلن عن بدء خطة إنتاج 
سيارة رخيصة الثمن يف أملانيا، وكانت السيارة 

ھي فولكس فاجن.
اليابـان،  بيـد  سـنغافورة  سـقوط   -  1942
والجنـرال الربيطانـي آرثـر بريسـيفال يعلـن 
استسـالم 000,80 من قواتـه ليصبحوا أرسى 

حرب، وھو
أكرب استسـالم بريطانـي يف التاريخ وذلك أثناء 

الحرب العاملية الثانية.
1994 - زلزال يف جنوب سـومطرة بإندونيسيا 
بقـوة 0.7 عىل مقيـاس ريخرت قتـل فيه 207 

أشخاص وأصيب أكثر من 2000 ورشد حوايل
وطينيـة  أرضيـة  انھيـارات  إىل  وأدى   75000

وحرائق يف مقاطعة المبونغ.
1999 - قوات كوماندوس تركية تلقي القبض 

يف كينيا عـىل زعيم حزب العمال الكردسـتاني 
عبد الله أوجالن املطالب باالنفصال عن تركيا.

2000 - صحيفة ”كول ھعري“ العربية تكشـف 
النقاب عن خطـة إرسائيلية تعمل عليھا وزارة 

األديان لحفر نفق جديد تحت ساحة املبكى.
2003 - مظاھـرات عاملية للتنديد بالحرب عىل 
العراق جمعـت ما بني 10 ماليـني و15 مليون 

شخص يف أكثر من 600 مدينة.
2004 - انھيـار جـزء بمسـاحة 100 مـرت من 
الطريـق املـؤدي إىل بـاب املغاربة أحـد األبواب 
أعمـال  األقـىص، بسـبب  للمسـجد  الرئيسـة 
الحفريات التي تقوم بھا السلطات اإلرسائيلية 
وقيامھـا بإزالـة األتربة املتسـاقطة وجزء من 

الجدار دون مراعاة تضمنھا آلثار إسالمية.
2009 - تعديل دستوري يف فنزويال يلغي القيود 
عىل إعـادة انتخـاب الرئيس ويسـمح للرئيس 

الفنزوييل ھوغو تشافيز بالبقاء يف السلطة
إىل أن يخرس االنتخابات.

2011 -بدايـة االحتجاجـات يف بنغـازي عـىل 
خلفيـة اعتقال املحامي فتحي تربل يف ما عرف 

الحقاً برشارة الثورة الليبية.
2012 - انتخـاب أحمـد عبد العزيز السـعدون 

رئيسا ملجلس األمة الكويتي.
2013 - نيزك يمر فوق مدينة تشليابينسـك يف 
روسـيا يتسـبب بأمطار نيزكية أدت إىل إصابة 

أكثر من 1000 شخص وخراب يف حوايل
4300 منـزل وھـو أكـرب نيزك مر عـىل األرض 

خالل ھذا القرن.

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقـام مـن 1 اىل 9 داخـل كل مربـع مـن املربعات التسـعة 
الصغرية، ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

أبـــــــراج

أصحـاب برج الحمـل حظك لليوم مهنيـاً: تبدأ اليوم 
العمـل بأجـواء جديـدة وتحـاول أن تنسـجم معهـا 
عاطفيـاً: كـن ايجابيـا يف ترصفاتك مع الحبيـب وال تكن 

كثري االنتقاد. 

أصحـاب بـرج القـوس حظك لليـوم مهنيـاً: أنت 
طموح وترغب باملزيد عىل الرغم من تحقيقك لجزء 
كبري من أحالمـك عاطفياً: ترصفاتك تسـبب االحراج 

للحبيب كن حذرا بما تقوم به. 

أصحـاب برج الجـوزاء حظـك لليوم مهنيـاً:ال تناقش 
اآلخريـن بنقاش عميـق لن يـؤدي اىل نتيجـة عاطفياً: 
تحـاول مـع الحبيـب بموضوعيـه قد تصـل معـه اىل حل 

مناسب. 

أصحـاب برج امليزان حظك لليـوم مهنياً:عليك أن 
تركز أكثر عىل عملـك فالكثري من املحطات املهمة 
يف طريقهـا اليـك عاطفياً:صارح الحبيب بما تشـعر 

أفضل من أن تبقى صامتاً. 

أصحـاب بـرج الدلو حظـك لليوم مهنيـاً:ال تتخذ 
قراراتك بشكل عشوائي قبل أن تستشري أشخاص 
ذوي خربه عاطفياً: بعـض العوائق املادية التي تقف 

يف طريق عالقتك مع الحبيب. 

أصحـاب بـرج الثور حظـك لليوم مهنياً: تشـعر 
باإلرهاق اليوم بسـبب كثرة الضغوطات املحيطة 
بـك عاطفيـاً: تتعرض لبعـض املضايقـات من األهل 

بسبب عالقتك مع الحبيب. 

أصحاب برج العذراء حظك لليوم مهنياً:كن مستعداً 
للمرحلـة املقبلـة تتطلـب منـك الكثـري مـن الوقت 
والصـرب عاطفياً: اعطي الحبيب املزيد من الوقت ليفكر 

بمستقبل عالقته بك. 

أصحاب برج الجدي حظـك لليوم مهنياً: العراقيل 
التي يضعها اآلخرون يف طريقك تشـكل لديك حافز 
لتتقدم بشكل أكرب يف مجال عملك عاطفياً: كن لطيفا 

مع الحبيب وال تترصف بعنف تجاهه. 

أصحاب برج الرسطان حظـك لليوم مهنياً: لديك 
الكثري مـن املزايا التي تجعلك مميزا يف مجال عملك 
حاول أن تستغل ذلك عاطفياً: تسعى اىل ارضاء الحبيب 

وكسب وده بمختلف الطرق. 

أصحاب بـرج العقرب حظـك لليـوم مهنياً:توقع 
الكثري مـن الصفقات الهامة اليوم التي سـتكون 
واعـدة عاطفيـاً: ال تبالغ بردة فعلـك تجاه ترصفات 

الحبيب. 

أصحـاب برج الحوت حظـك لليوم مهنيـاً: حاول 
أن تنهي األعمـال الرضورية بوقتها قبل أن ترتاكم 
عليك عاطفياً: كثرة طلبات الحبيب ترهق وتسـبب لك 

التعب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصحـاب برج األسـد حظـك لليـوم مهنياً:تبحث 
عـن مصادر مالية جديـدة تمول بها اسـتثماراتك 

عاطفياً:تقابل الحبيب لحل بعض املشاكل العالقة. 

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

أفقي
1إلهة الحب والجمال عند اليونان

2متشـابهان o شـخص ثقيـل الظل 
يتدخل فيما ال يعنيه

3وعاء o خط حقيقي أو وهمي يسري 
عليه السائرون

4تخـزن عليه االشـياء o أبـدأ يف عمل 
يشء o مستقيم أو منحنى بالقلم

5مـن ايطاليـا (معكوسـة) o شـاب 
قوي

6يف األفالم املرصية أصبح من البهوات 
ولعب الدور الراحل احمد زكي

قدمـاء  عنـد  الشـمس  الـه   o 7فـم 
املرصيني o أراد وطلب

8من اسماء األسد o غصبه عىل قبول 
أو عمل يشء

9مـن األطـراف o مـن رشوط الحـج 
والعمرة

10ثمرة تحتاج إىل سنة كاملة لتنضج

رأيس
1كوكب قريب من األرض o ظلم وهوان

2أكلة شعبية o شخص واحد
3أهرب وأتوارى عن األنظار كالثعلب

الطاقـة  قيـاس  وحـدة   o 4خفـاش 
الكهربية (مبعثرة)

 o 5ليونـاردو االيطـايل رسـام املوناليزا
أشـكال أو إشـارات معـربة عـن معان 

معينة
6تسـتخدم للتفسـري والسـتطراد أثناء 
الـكالم o مرتبة معينة يف العدد من 1 اىل 

o 5 متشابهان
o يسـتخدم  الضـوء فيـربق  7يعكـس 

لتأمني املمتلكات ضد الرسقة
8ذكر املاعز o متخلق بأخالق إنسـانية 

عالية ويجيد الكر والفر
9امتحان

10أضخم رشيان يف قلب االنسـان o من 
اسماء األسد

No: 7428 Mon 15 Feb 2021العدد: 7428 االثنين - 15 شباط 2021



األخيرة
@…”Ïfl@∂g@fiÏÇá‹€
Ú–Ózó€a

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

ãÌãzn€a@Ú˜ÓÁ@—mbÁ07810090003@@
@áÄÌç€a@ÛÄÓ±@ZãÄÄÄÌãzn€a@ãÄÌáfl@@M@@ÜÏj»€a@Âèy@ZãÌãzn€a@êÓˆä@kˆb„اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

@›óÌ@òÉí@fiÎc@pÏÌäbu@ÜäbìnÌä
ıbõ–€a@Û€g

@üãœ@ãnÌÏm@cájÌ@á”@paçÓfl@7
b�jÌã”@bËÓ‹«@‚Ïéä

@‚bflc@ÊÏ‹r‡Ì@ãnÌÏmÎ@›uÏuÎ@⁄Ïi@êÓœ@ıbé˙ä
›j‘‡€a@ëäbfl@Ôœ@ÔÿÌãfl˛a@laÏ‰€a@ê‹vfl

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

كشـف رجـل األعمـال ريتشـارد 
األمريكـي-  املواطـن  جاريـوت، 
الربيطانـي، الذى يبلغ مـن العمر 
59 عامـا، عـن أنـه سـيذهب إىل 
أعماق خنـدق ماريانا، وهو أعمق 
نقطـة عىل سـطح األرض يف وقت 
الحق من هذا الشـهر، مما يجعله 
أول شـخص يذهـب إىل الفضـاء، 

وكذلك إىل أعمق جزء من املحيط.
الرابع عرش  وسـيكون الشـخص 
الذي يذهب إىل قاع الخندق، ويبلغ 
طول خندق ماريانـا حوايل 1580 
ميًال، ويصـل إىل 6.825 ميًال تحت 
سـطح املحيـط يف أعمـق نقطـة، 
والتـي ُتعـرف باسـم ”تشـالنجر 

ديب“.
زار السيد جاريوت محطة الفضاء 
الدولية يف عام 2008، حيث سافر 
مع مهمـة Soyuz TMA-13 وعاد 

إىل األرض بعد 12 يوًما.
 Apogee of” فيلـم  صـور  كمـا 
Fear“، وهو أول فيلم خيال علمي 
تم تصويـره بالكامـل يف الفضاء، 
والـذي تـم إصـداره عـىل قـرص 
DVD مـع فيلم وثائقي عن رحلته 

الفضائية.
وقال جاريوت: ”يف وقت الحق من 
هذا الشهر، سأذهب إىل أعمق جزء 
مـن الكوكب وأنـا متحمـس جًدا 

بشأن ذلك“.
وأضـاف جاريوت: أنـه يف حني أن 
املنظر من منفذ عرض فتحة منفذ 
من الغواصة سـيكون فقط بقدر 
ما توفره لك اإلضـاءة، إال أن األمر 
سـيكون أشـبه بالنظـر إىل القمر 
ولكـن عندما تكـون عـىل ارتفاع 
عرشة أقـدام فقط فوق سـطحه 
تنظر فقط إىل الصخور والصدمات 
والغبـار، واختتـم حديثـه، قائالً: 

”ستكون تجربة مختلفة تماًما“.
يف  جاريـوت  رحلـة  ستسـتغرق 
أعمـاق البحـار حوايل 12 سـاعة 
رحلـة  تسـتغرق  إجمـاالً، حيـث 
النـزول والعـودة إىل السـطح مًعا 
ثمانـي سـاعات، مما يسـمح له 
قـاع  يف  للبحـث  سـاعات  بأربـع 
إىل  أنـه يف رحلتـه  املحيـط، كمـا 
العمـق، قال رائد الفضاء السـابق 
إنـه يعتزم ارتداء نفس البدلة التي 

ارتداها يف الفضاء.

زعـم تقرير صـادر عـن بلومبريج 
أن عـدًدا مـن فـرق تويـرت تبحـث 
عروض االشـرتاك مقابل مدفوعات 
مالية، ويؤكد التقرير أن أحد الفرق 
 Rogue” الرمزي االسـم  يسـتخدم 
One“، وفيما ييل امليزات والخدمات 
أن  بلومـربج  أكـدت  التـي  السـبع 
تويرت قـد يبدأ يف فرض رسـوم عىل 

مستخدميها مقابل، وهي:
مـن  خاليـة  رئيسـية  صفحـة   -

االعالنات.
.Tweet deck ميزة -
- املحتوى الحرصي.
- فيديو عايل الجودة.

- شارة التحقق من تويرت.
- تحليالت تويرت.

- دعم تخصيص امللف الشخيص.
وقـال بـروس فالـك، رئيـس منتج 
Revenue Product التابـع لتويرت، 
 :TechCrunch يف بيان تم تقديمه إىل

”زيـادة متانـة اإليـرادات هـو أهم 
هدف لرشكتنا“. وأضاف“ ”سـرتانا 
نواصل البحث وتجريب طرق لزيادة 
تنويع إيراداتنا بما يتجاوز اإلعالنات 

يف عام 2021 وما بعده“.
ذلـك  يشـمل  ”قـد  واسـتكمل 
االشرتاكات واألساليب األخرى التي 
ستمنح األشـخاص والرشكات من 
جميع األحجام عـىل تويرت الوصول 
إىل ميـزات فريـدة وفرص محّسـنة 
إلنشاء املحتوى واكتشافه والتفاعل 
معه، وبينما نحن متحمسون لهذه 
اإلمكانـات، مـن املهـم أن نالحـظ 
أننـا ما زلنـا يف مرحلة استكشـاف 
مبكرة جـًدا وال نتوقـع أي إيرادات 
مجديـة ُتعـزى إىل هـذه الفرص يف 
عام 2021.. نظـرًا للفرصة الهائلة 
للبنـاء عـىل نقـاط قوتنا ، يسـتمر 
تركيزنـا الرئييس عىل تنمية أعمالنا 

اإلعالنية ”.

يجـري الرؤسـاء التنفيذيـون لرشكتـي فيس بـوك وتويرت 
محادثات مـع املرشعني يف مجلس النـواب األمريكي، وذلك 
لإلدالء بشهاداتهم يف جلسة استماع قد تجري يف وقت مبكر 

من الشـهر املقبل، حسـبما ذكرت صحيفة بوليتيكو نقالً 
عن أشـخاص مطلعني عىل الخطط، حيث ذكر التقرير أن 
موضوع الجلسـة لم يتضح بعد، وأضاف التقرير نقالً عن 

شـخصني مطلعني عـىل األمر، أن فيس بوك ناقش مسـألة 
إتاحة رئيسـه التنفيذى، مارك زوكربريج، للمثول أمام لجنة 

الطاقـة والتجـارة بمجلس النواب، وقالـت بوليتيكو إن تويرت 
ورئيسها جاك دوريس ناقشا األمر نفسه.

ووفًقـا للتقريـر، فإن ظهـور املديرين التنفيذيـني لفيس بوك 
وتويرت يمكن أن يتوقف عىل إدالئهم بشهادتهم بشكل مشرتك 

جنًبا إىل جنب مع ”سـاندر بيتشاي“، الرئيس التنفيذي لرشكة 
جوجـل ورشكتهـا األم Alphabet، فيمـا ذكـر التقريـر نقال عن 
مصادر أنه لم يتم تحديد موعد مؤكد بعد لالستماع، لكنه قد يأتي 

يف مارس.
ولـم ترد فيسـبوك وجوجل وتويرت عـىل الفور عىل طلبـات رويرتز 
للتعليق، كمـا امتنعت لجنـة الطاقة والتجارة بمجلـس النواب عن 

التعليق.
وقد ظهر رؤسـاء الرشكات الثالث يف جلسة استماع للجنة التجارة 
بمجلس الشيوخ يف أكتوبر املايض، وسألهم املرشعون الجمهوريون 

عن قراراتهـم املتعلقة باالعتدال يف املحتوى بينمـا ركز الديمقراطيون 
يف املقـام األول عىل اإلجراءات غري الكافية ضـد املعلومات املضللة التي 

تدخلت يف االنتخابات.

احتفلت الفنانة، لقاء سـويدان، بعيد الحب بخضوعها لجلسـة تصويرة جديدة ارتدت 
فيها فسـتان باللون األحمر، وظهرت يف كامل أناقتها، وتهافت متابعيها بالتعليق 
عـيل الصـور بعـد أن نرشتها عـيل حسـابها الشـخيص بموقع تبـادل الصور 
والفيديوهـات ”إنسـتجرام“، متغزلني فيها وقدموا لها التهنئة بمناسـبة 

عيد الحب.
ويعرض للفنانة لقاء سـويدان مرسحية ”سيد درويش“ للمخرج أرشف 
عزب ويشـاركها يف البطولة كل من، ميدو عادل، رشـا سامى، رشيف 
عبد الوهاب، سيد جرب، محمد عنرت، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد 
 البارودى، محمد الرشبينى، سـمري الجوكـر، هالة الصباح، عاطف 
سـعيد، عماد عبد املجيد، سـامي عوض الله، جمال ترك، أرشف 
عبـد  العزيز، غـاده كامل، دعاء الخـوىل، مجدي عبـد العزيز، 
إسـماعيل شـعراوي، إمـام محمد، فـاروق الجنـدي، ربيع 

الشاهد، مازن تركي.
العرض يتناول السـري الذاتية لفنان الشـعب سـيد درويش، 
وتدور أحداثه حول املحطات الهامـة يف حياته ومواقفه الوطنية، 
وكذلك إسـهاماته الفنية التـي أثرى بها الفن، وأهـم املتغريات التي 
أدخلهـا إىل عالـم الطـرب، حيـث أحـدث سـيد درويش نقلـة نوعية 
للموسـيقى العربيـة وعـرب عـن فئات كثـرية من املجتمـع وكذلك 

مشاكل الطبقات املهمشة.

لقاء سويدان بفستان أحمر احتفاال 
بعيد الحب

بمناسـبة يـوم العشـاق ”عيـد الحـب“ 
أطلق ”عندليـب األغنية العراقية“ الفنان 
حاتم العراقي أغنيـة منفردة جديدة من 
اللون الغنائـي الرومانيس، حملت عنوان 
”حبك ايل وملكي“ تعاون بها مع الشاعر 
عمار محمـد وامللحـن باقر نجـاح الذي 
تصدى أيضاً للتوزيع املوسـيقي، ومكس 
وماسرتينغ بنفسـه، وذلك بشكل فيديو 
كليب من إخراج املخرج حسن كشمولة.

ايل  ”حبـك  املصـورة  األغنيـة  وحققـت 
وملكي“ مليون مشاهدة خالل أول يومني 
عرض عـرب قنـاة الفنان حاتـم العراقي 
الرسـمية يف اليوتيـوب، والـذي صورهـا 
يف دبـي خالل يـوم عمل ضمـن إجراءات 
الوقاية اإلحرتازية الصحية، مجسداً قصة 
حب وعشق بني شخصني، والذي عرب بها 

العراقي يف كلمات األغنية قائالً:
حبك ايل وملكي

يا كوني يا عشكي
يا كل حياتي انت

يمك حياتي غري
ال هم وال تفكري

وكلبي الك دكته...
وقد تم توزيـع األغنية صوتياً عرب جميع 
اإلذاعـات العراقية والخليجيـة والعربية، 

اىل جانـب جميـع املكتبـات املوسـيقية 
واملنصات املتخصصـة يف عرض األغاني، 
باإلضافـة اىل عـرض الفيديـو كليب عرب 
الفضائيـة  الشاشـات  مـن  مجموعـة 

العربية.

قامـت الفنانـة اللبنانية، سـريين 
عبد النور، بتوجيه رسالة ملتابعيها 
بمناسـبة عيد الحب، حيث نرشت 
عـرب حسـابها بموقـع التواصـل 
صـورة  انسـتجرام  االجتماعـي 

طريفة.
وظهرت سـريين يف الصورة ترتدي 
نظارات عىل شـكل قلب وأرفقتها 
بالتعليق:“ ملا تقرر تحب حب ومن 
كل قلبـك اوعـى تحـب نـص نص 

.“!!!

وتابعت:“عـرب مـن كل قلبـك مـا 
تقول ليـش انا بدي عـرب وهني ال 
ليش انا بدي اتغزل وهني ال تركيل 
بريسـتيجك عىل جنـب وما تخاف 
عليـه عيـش هالحب مـع غرامك 

واملحبة مع ناسك لآلخر“.
الجدير بالذكر أن سريين عبد النور 
شاركت يف لجنة املحققني باملوسم 
 The masked األول مـن برنامـج
مـن  صـورا  ونـرشت   ،  singer
كواليـس الحلقة األخرية باملوسـم 

األول عـرب حسـابها عـىل تويـرت، 
وعلقـت: ”أثناء تصوير (أنت مني) 
.. كنت عـم أرقص وأفرح وأضحك 
من قلبي، يمكـن ألن كنت بحاجة 
مـن كـرت مـا الوضع صـار صعب 

علينا جميًعا“.
وأضافت: ”كتري رح أشتاق لزمالئي 
قيص، حسن، مهند، وأنابيال، ولكل 
فريق العمل.. شـكراً للفنانني اليل 
عملوا جـو بياخد العقل والشـكر 

األكرب للجمهور العربي املحب“.

شـكرت الفنانة املرصية، دينا فؤاد، فريق عمل مسلسل 
”جمـال الحريـم“، بعد انتهـاء حلقات املسلسـل، 

وتصدرها الرتند 4 مرات طوال عرضه.
وشاركت دينا فؤاد عرب حسابها الشخيص عىل 

تطبيق تبـادل الصور (إنسـتغرام)، صورتها 
مرفقـة بتصدرها الرتيند عرب (تويرت) معلقة 
:“الحمدلله مع آخر حلقة من جمال الحريم.. 
شـكرا الجمهـور العظيـم، 

األسـتاذ  شـكرا 
مرىس،  تامر 

كـة  رش و
جي  سـينر

الدعـم  عـىل 
االسـتاذ  شـكرا  القوى، 
الصيفـى  عمـرو 
املخرجـة الكبـرية، 

منـال الصيفـي وكل فريـق اإلخـراج الكاتبـة الرائعـة 
سوسـن عامر“.وأضافت ”شـكرا كل فريق العمل، 
فتحي إسـماعيل منتج فنـي وكل فريق االنتاج 
التصويـر يوسـف بـارود وكل فريـق  مديـر 
التصوير والنجمة الجميلة نور، النجوم خالد 
سـليم، إسالم جمال، شوف مصيلحي، حازم 
سـمري، أمرية العايـدى، رنا رئيـس، غفران، 
ملى كتكت، أحمد كـرارة، ايفا، هدى االتربى، 
محمـد شـاهني، والطفل كريـم هاني يرسى 
وشكر خاص للفنان القدير صالح عبدالله شكر 
خاص كل مواقـع وصحافة وإعالم مرص والوطن 
العربي عىل الدعم طول املسلسل شكرا فريق العمل من 
اصغر ألكرب شخص“.وكانت دينا فؤاد، تصدرت ترند (تويرت) 
عرب هاشـتاج ”#دينا فؤاد“، عقب عرض الحلقة األخرية من مسلسـل 
”جمال الحريم“، وذلك للمرة الرابعة، إذ سـبق وتصدرت الرتند 3 مرات 

أثناء عرض املسلسل، وجاء ذلك بعد إبداعها يف مشهد قتلها.

الدنيا  تصدر مسلسـل ”حلـوة 
سكر“ للفنانة هنا الزاهد يف أوىل 
بطوالتهـا املطلقة تريند مواقع 
البحـث يف جوجل والسوشـيال 
ميديا تويـرت وفيس بـوك، بعد 
عـرض أوىل حكايات املسلسـل 
وهي حكاية ”ساندي كراش“، 
بعـد  املسلسـل  حكايـات  أوىل 
 dmc عـرض الحلقة عىل قنـاة
وجاء املسلسـل ليكـون األكثر 

بحثا عرب محركات البحث.
وتوالت أحـداث املسلسـل بهنا 
الزاهد بطلة العمل والتي تعمل 
يف سريك ولديها بعض الهواجس 
والتخوفـات تجـاه التعامل مع 
الرجـال، ويظهـر بيومـي فؤاد 
الـذى يجسـد شـخصية ”جـد 
سـاندي“ املتوىف منذ فرتة وترك 
سـيارة تاريخيـة، ولكن روحه 

ويحدثهـا  السـيارة  يف  تعيـش 
كلما قامت بقيادتها.

تدور حكاية ”سـاندي كراش“ 

حول فتـاة خجولة جـدا تعمل 
يف سـريك وتتجنـب التعامل مع 
املجتمـع وتحاول العيش بعيدة 

تماما عـن النـاس، وال تتعامل 
وعمهـا  والدهـا  مـع  سـوى 
وصديقتها فقط، وتمر بالكثري 
مـن املفارقات الكوميدية خالل 
االٔحداث، حتى تتمكن يف النهاية 
مخاوفهـا  عـىل  التغلـب  مـن 
وتحقـق أحالمهـا بدعـم مـن 

حولها.
مسلسـل ”حلوة الدنيا سـكر“ 
يف   dmc قنـوات  عـىل  يعـرض 
كمـا  مسـاء،  الثامنـة  تمـام 
 ،watch it يعـرض عىل منصـة
إنتـاج سـينرجى، ويشـارك يف 
بطولـة العمل عـدد من النجوم 
رأسـهم محمـد كيالنـي  عـىل 
الذي يقدم شـخصية ساحر يف 
السريك، وهشام إسماعيل الذي 
يقدم شـخصية مدير السـريك، 
إضافة إىل كونه عم هنا الزاهد.

أطلـق محبـوب العـرب النجـم محمـد 
بعنـوان  الجديـدة  أغنيتـه  عسـاف 
 Platinum (مرايتك) عرب قناة رشكة
You-الرسـمية عـىل الـ Records

tube، وهـي األغنيـة التي يخّص 

بها محبيه بمناسـبة عيـد الحب، وقد نرش 
عسـاف مقتطفات من العمـل وصورا من 
كواليسـه، مـن باب التشـويق، عـىل مدار 
أيـام عـرب صفحاته عـىل مواقـع التواصل 

االجتماعي.

العمـل الجديد عراقّي اللهجـة، تعاون فيه 
عساف مع الشـاعر رامي العبودي، امللحن 
عيل صابر واملوزع محب الراوي، وقد صدر 
الفيديو املصّور لها قبل ساعات، وبدأ يحقق 

رواجاً ملفتاً منذ اللحظات األوىل لصدوره.
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ذكر الدليل العراقي الرسـمي الصادر يف بغداد سـنة ١٩٣٦ عددا من رؤسـاء 
القبائل وشـيوخ العشـائر يف العراق، وقد اعتمد الدليل يف ذلك عىل ما أرسـله 
مدير رشطة كل محافظة، وحيث ان بعض املدراء لم يرسـلوا اسـماء بعض 
القبائل والعشـائر او اسـماء بعض الرؤساء والشـيوخ، لذلك فإٔن املعلومات 
التـي ذكرهـا الدليل البغـدادي كانت عـن البعض، وليس الـكل، كما البد من 
مالحظـة ان الرتتيب املوجود سـابقاً بالنسـبة للقبائل لم يـراِع منذ عرشات 
السـنني يف بالدنـا، فاملـارردي اقىض قضاة بغـداد والفقيه الشـافعي الكبري 
املتويف ببغداد سنة ٤٥٠ هـ جعل طبقات االنساب ست مراتب وتطبيقها عىل 
سيدنا الرسول تكون كاالٓتي: الشعب اوالً مثل عدنان وقحطان والقبيلة ثانياً 
مثل ربيعه ومرض، والعماره ثالثاً مثل قريش وكنانه، والبطن رابعاً مثل عبد 
مناف وبني مخزوم، والفخذ خامسـاً مثل بني هاشـم وبني امية، والفصيلة 

سادساً مثل بني أبي طالب وبني العباس.
ومن العشائر والقبائل ورؤسائها وشيوخها الواردة بالدليل البغدادي الرسمي 
يف محافظة بغداد، حيث ذكر الدليل اسـماء العشائر يف بغداد، وهي املشاهده 
وبنو تميم والبطه وزوبع وبنو زيد وبعض العزه والعبيد والجداده والگرطان 
والجنابيني والقره غول والبومفرج والفداغه والبو حمدان والغرير وعشـائر 
سامراء ملا كانت تتبع بغداد البو عبيد من العبيد والبو محمد من العزه (وهذا 
كان موضـع االلتباس يف البو محمد القبيلة املعروفة السـاكنني يف العمارة)، 

والبو عجيل والبو زياد والبو عباس والبو نيسان والبو دراج والبو عيىس.
ويف محافظـة بابـل ذكـر الدليل عشـائر املعامرة وشـيخها عبد اللـه الهزاع 
والبوسـلطان وشـيخها عداي الجريـان والجحيش ورئيسـها نرص الفيصل 
والبو عامر ورئيسها مهندز السعدان والجنابيني ورئيسها رشيد العيل الخلف 
وخفاجه ورئيسـها ابراهيم السماوي وآل يسـار ورئيسها شايف الگعيد، ويف 
قضاء الهنديه بني حسن ورئيسها عمران الحاج سعدون وآل فتله ورئيسها 
سـماوي الحاج چلوب، ويف قضاء املسـيب املعامره ورئيسها عبد الله الهزاع 
والجنابيني ورئيسـها رشيد العيل وآل مسعود ورئيسـها عبد الله الواجد ويف 
قضاء الهاشـمية البو سـلطان ورئيسـها عداي الجريان والجبور ورئيسها 

مراد الخليل. 
ويف محافظة االنبار عشـائر العنزه ورئيسـها محروث الهذال وعشرية زوبع 
وعشرية الدليم املؤلفة كما ذكرها الدليل من البو عساف والبو فهد والبوعلوان 
والبو عيشـه والبو ذيـاب والبو هليفه والبو(اچليـب) والبو محل والبو نمر، 

ويرأسهم عيل السليمان وعشاير الجزيره ويرأسهم مشحن الحردان.
ويف محافطة القادسية، ذكر الدليل الكثري من العشاير وشيوخها هي عشاير 
الشامية وآل زياد  چعب وآل ابراهيم وعبوده الشبل والخزاعل والفتله وآلعوابد 
والحميدات وبنو حسـن، وعشاير السـماوة يوم كانت قضاء تابعا للديوانية 
البو جياش وآل زياد والربكات والصفران والعبس والجوابر والتوبه والظوالم 
والبو حسـني والخزاعل وبنـو عارض وبنـو زريج واالعاجيب والبوحسـان 
وعشـاير أبو صخري الفتله آل ابراهيم والغزاالت وآل شبل والساده اليارسيني 
واللهيمات وآل زجري والزلد والشـاهريه والخبايـات والعكاران وبنو حچيم 
والشـوافع وعشاير عفك السـعيده واالٔگرع وآل غانم وآل فاضل والزياد وآل 
حمـد والبـو نايل وآل عمـر والهالالت والكروش والشـواص واهـل املجاوير 
وآل بدير والبو نايش والبو سـعده وآل حمزه وآلبحاحثه وآل شـيبه، وعشاير 
الديوانيـه الكبريه الخزاعل وكعب والظوالم. أما رؤسـاء هذه العشـاير، فهم 
عبد الواحد آل سـكر ومجبل الفرعون وفريق املزهر (الفتله) وداخل الشعالن 
(آل ابراهيـم) وعـيل املزعـل (الغزاالت) وجبـار أبو خليل (آل شـبل) وعلوان 
اليارسي وعباس اليارسي ونور اليارسي (السـاده اليارسية)، والحاج جواد 
والشـيخ حبيب والحاج عبد الرضا وعباس آل زوين ومحمد آل زوين ومحمد 
كبه وعـيل آل زوين (الحرية)، وراجوح السـيد طفار وجميـل قدوري وباقر 
زين الدين وعبد السـتار محمد نافع املالك ومحمد عبود (السماوه)، وكاظم 
السيد عيل وهادي السيد حسني وعيل العبادي (الخرض) وشعالن العطيه (آل 
شـبانه) ومظهر الحاج صگب (السـعيد) والحاج مخيف (آل غانم) وصالل 
حاج مهدي (آل فاضل) وسـعدون الرسـن (آل حمد) وشعالن حاج شهد (آل 
بديـر) ومحمـد العبود (آل حمـزه) وكاظم املندور (آل غانـم) ومجيل الهنني 
وصـدام الغنيـج وجري املربـع (آل زياد) وحسـني الزغري (الشـبيل) وكاظم 
الحمود (العبوده) وحسني الزغري (الشبيل) ومحمد العبطان وشعالن الظاهر 
(الخزاعـل) ومريعي الحبور (بنو سـالمه) ونومان العبـد (خفاجه) وعلوان 
النوني (العياش) وعبد الساده الحسني ومشعان املغري ورايح العطيه وسلمان 

العبطان ومرزوك العواد (الصالحيه) وحسن الشمخي (بنو حسن).
ومحافظة ميسـان عشـاير البو محمد ورؤسـائهم فالـح الصيهود ومحمد 
العريبـي ومجيـد الخليفه وطاهر الحاتم وفيصل مشـتت الخليفه والشـيخ 
حمود وعشاير آل ازيرج شواي الفهد وسلمان املشهد وبنو الم الشيخ شبيب 
املزبان وحاتم الغضبان وجوي الالزم وعلوان الجنديل وسكر الفالح وقمندان 
الفهـد والسـودان حاتم الصيهـود والسـواعد الحاج لعيبـي ومحمد املوىس 
وعيل الخلف وشـبل الثامر وشبيب شـياع وصادق الغضبان والبهادل كاظم 
السـدخان والبودراج مطـرش الفيصل ومحمـد الحطاب والعيـىس والبزون 
حمدان السكر ونايف ابو عوجه، ونعتذر ألن ما اوردناه سابقاً هو ما ورد يف 

الدليل البغدادي الرسمي.

lãy@÷äb†
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حاتم العراقي يطلق ”حبك الي وملكي“ للعشاق بيوم الحب

دينا فؤاد تتصدر الترند للمرة الرابعة

سيرين عبدالنور توجه نصيحة للجمهور في عيد الحب

حقق مليون مشاهدة خالل يومين 

”هنا الزاهد“ تتصدر محركات البحث في أولى بطوالتها 

بمناسبة عيد الحب.. محمد عساف يطلق (مرايتك) باللهجة العراقية
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