
بغداد/ الزوراء:
تجـاوزت أسـعار النفط، امس االثنـني، حاجز الـ63 
دوالراً للربميـل للمرة األوىل منذ شـهر كانـون الثاني 
من العام املايض.وارتفعت أسعار العقود اآلجلة لخام 
برنت لشـهر نيسـان يف بورصة لندن بنسـبة 1.31٪ 

وبلغت ذروتها عنـد 63.27 دوالرا للربميل.كما ارتفع 
سـعر خام برنت بنسـبة %1.39، وجرى تداوله عند 
مسـتوى 63.3 دوالرا للربميـل، وارتفـع، يف الوقـت 
نفسه، سـعر نفط خام غرب تكساس بنسبة 1.4% 

إىل 60.2 دوالرا.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رجـح األمـني العـام للناتو ينس 
وزراء  يوافـق  أن  سـتولتنبريغ 
دفـاع الـدول األعضـاء يف الحلف 
هذا األسـبوع، عـىل تعزيز مهمة 
الناتـو يف العراق.أمـا عن اجتماع 
والخميـس،  األربعـاء  يومـي 
الحلـف  دفـاع  ”وزراء  فقـال 
توسـيع  الخميـس  سـيبحثون 

مهمـة تدريب القـوات العراقية، 
فيما سيناقشـون األربعاء خطة 
.“2030 االسـرتاتيجية  الدفـاع 
وقـال سـتولتنبريغ: ”أتوقـع أن 
يتفـق الـوزراء عىل إطـالق بعثة 
موسـعة (يف العـراق) مـع زيادة 
القائمـني عـىل  املوظفـني  عـدد 
التدريب واالستشارة يف املزيد من 
املؤسسـات األمنية عـرب البالد“.

وأشار ستولتنبريغ إىل أن توسيع 
البعثة سـيتم بصـورة تدريجية.

وكان الناتو أطلق يف العام 2018 
بعثـة تدريبيـة يف العـراق بهدف 
رفع قدرة القوات األمنية املحلية 
عـىل مواجهة تنظيـم ”داعش“.

ويف ديسـمرب املـايض، دعـا وزير 
الخارجية فؤاد حسني إىل توسيع 

العمل التدريبي للناتو يف العراق.
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بغداد/ الزوراء:
اعلـن وزيـر الصحـة والبيئـة، حسـن 
التميمـي، امس االثنني، ظهور السـاللة 
الجديـدة لفـريوس كورونـا يف العـراق، 
داعياً املواطنـني إىل أخذ الحيطة والحذر 
الشـديدين، فيمـا اكد املبـارشة بتغريم 

املخالفـني لالجراءات الوقائيـة بدءا من 
اليـوم الثالثاء.وقال التميمـي يف مؤتمر 
صحفي تابعتـه ”الـزوراء“: إن ”الوباء 
الجديـد يمكن له أن يصيـب األطفال، إذ 

تمَّ تسجيل عدة حاالت“.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الرشكة العامـة للخطوط الجوية 
العراقيـة، امس االثنني، عن بدء تشـغيل 
خمسـة خطـوط  مـع القـارة االوروبية 
بشكل منتظم، وفيما اشارت اىل توجهها 
الفتتاح خطوط جديدة، اكدت ان اسـعار 
التذاكـر فيها «تنافسـية» مقارنة ببقية 
الـرشكات االخرى.وقال مديـر العالقات 

واالعالم يف الرشكة التابعة للوزارة، حسني 
جليل، يف بيـان اطلعت عليـه ”الزوراء“: 
ان «اسـعار الرشكـة تنافسـية مقارنـة 
مع بقيـة النواقـل االخـرى»، فضال عن 
«حجم الخدمات املتميزة املقدمة لصالح 
املحليـة  الطـريان  ورشكات  املسـافرين 

واالجنبية وخدمات الشحن الجوي».

بغداد/ الزوراء:
لالتحـاد  التطبيعيـة  الهيئـة  اعلنـت 
العراقي بكـرة القدم أنها لم تتسـلم أي 
قرار رسـمي بإيقـاف الـدوري املمتاز.
وقال رئيس الهيئة ايـاد بينان يف حديث 
متلفـز: إن ”كل مـا ينـرش عـن ايقاف 
الدوري هـو مجـرد كالم وتحليالت، وال 
يوجـد هكذا قـرار، فليس مـن مصلحة 
الوطنـي  واملنتخـب  العراقيـة  الكـرة 
ايقاف الدوري“.واضاف ”لم تسـجل اي 
اصابات بصفوف العبي ومدربي الدوري 
بشـكل مؤثر، وتكاد تكون معدومة بني 
الالعبني“، مشـرياً إىل أن ”كل الدول التي 

تنافسـنا باملجموعة مسـتمرة بدوريها 
رغـم تسـجيل بلدانهـا اصابـات عالية 
بالفريوس“.وبـني ان ”التطبيعية تشـد 
عـىل يد الـوزارة واللجنـة العليا للصحة 
ولكـن  خطواتهـا،  وتسـاند  والسـالمة 
هناك قرارات يجب ان تكون مدروسـة، 
أن  الطرفني“.واكمـل  بـني  وبالتعـاون 
”الجيـش الربيطاني سـينزل بشـوارع 
املدن لتثبيت الحظر، ورغم ذلك لم يتوقف 
دوريهـا ولم يصلنا اي يشء رسـمي من 
اي جهـة، ويف حـال وصلنـا أي توجيـه 
بخصوص ايقاف الدوري فسنقاتل حتى 

نحصل عىل استثناء“.

تونس/ متابعة الزوراء:
أعفـى املشـييش، امـس االثنني، الـوزراء 
املحسـوبني عـىل الرئيـس قيس سـعيد، 
مـن مهامهـم، وهم وزيـر العـدل محّمد 
بوسّتة، وزيرة الصناعة والطاقة واملناجم 
سلوى الصغرّي، وزير الشـباب والرياضة 
واإلدمـاج املهنـي كمـال دقيـش، وزيرة 
أمـالك الدولـة والشـؤون العقاريـة ليىل 

جفـال، وزيـرة الفالحـة واملـوارد املائية 
والصيد البحـري عاقصة البحـري.وكان 
رئيس الوزراء أقال يف، وقت سـابق، أيضا 
وزير الداخلية توفيق رشف الدين، ووزير 
الثقافة وليد الزيدي، املحسوبني كذلك عىل 
سـعيد.إىل ذلك، أكدت رئاسـة الحكومة يف 
بيان، امس، أّنها منفتحة عىل كّل الحلول 
التعديـل  الكفيلـة باسـتكمال إجـراءات 

الـوزاري ليتمّكـن الـوزراء مـن مبارشة 
مهامهـم، يف إطار الدسـتور.يذكر أن تلك 
الخطـوة جـاءت تمهيـدا إلعـادة هيكلة 
الحكومة دون الرجـوع إىل رئيس الدولة، 
حيث أن تشـكيل حكومـة مصغرة يدخل 
ضمـن صالحيـات واختصاصـات رئيس 
الحكومـة وال يشـرتط غري عقـد مجلس 
وزاري لتنفيـذ هـذا الخيـار السـيايس أو 

استشـارة الرئاسة.وقبل 3 أسـابيع، نال 
11 وزيرا جديدا ثقة الربملان، لكن سـعيد، 
يرفـض دعوتهم ألداء اليمني الدسـتورية 
أمامه، بسـبب الخروقات التي يقول إنها 
شـابت عملية التعديل وشـبهات الفساد 
وتضـارب املصالـح التي طالـت عددا من 
الـوزراء الجـدد، وهوما تسـّبب يف حدوث 
قطيعـة بينـه وبـني املشـييش والربملـان 

راشـد الغنويش، الذي دعـم موقف رئيس 
أكـد  املـايض،  الجمعـة  الحكومة.ويـوم 
املشييش، املدعوم من النهضة والغنويش، 
أنه لن يستقيل من منصبه، يف تحد واضح 
لسـعيد الـذي كان يدفع نحو اسـتقالته 
لألزمـة  تصعيـد  يف  الـوزراء،  سـحب  أو 

السياسية التي تتخبط فيها البالد.

الزوراء/ يوسف سلمان:
غداة وصول وفد وفد كردي برئاسة نائب رئيس 
حكومـة اقليم كردسـتان، قوبـاد طالباني، إىل 
بغداد السـتكمال الحـوارات مع اللجنـة املالية 
النيابية وممثيل الكتل السياسـية لحسم حصة 
اإلقليـم للتصويت عـىل قانون املوازنـة العامة، 
تواصـل اللجنـة املاليـة النيابيـة اجتماعاتهـا 

اليوميـة ملناقشة مرشوع قانون املوازنة العامة 
٢٠٢١ .والتقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
امس االثنني، وفد إقليم كردستان برئاسة نائب 
رئيس حكومـة اإلقليم قوباد طالباني ووممثيل 
الكتـل الكرديـة لبحـث حسـم مسـألة رواتب 
موظفي اإلقليم واملسائل املالية األخرى العالقة.

باملقابـل جـددت اللجنة املاليـة النيابية التأكيد 

عـىل إلغاء رضيبة الدخل عـىل رواتب الوظفني، 
ورفعها بشكل نهائي من قانون املوازنة العامة 
االتحاديـة ٢٠٢١ .وقـال عضـو اللجنـة النائب 
محمـد الشـبكي لـ»الـزوراء»: ان «الحكومـة 
تسـلمت التعديـالت الجديـدة ملـرشوع قانـون 
املوازنة، وستقوم بدراستها وعرضها للتصويت 
قريبـا ثـم ترسـلها اىل مجلـس النـواب الحقـا 

«.واوضـح ان «اللجنة املالية النيابية خلصت اىل 
تقليص الفارق بشكل كبري بني العجز واالنفاق 
العـام، حيث وصل الرقم اىل ١٢٧ تريليون دينار 
بـدال مـن ١٦٤ تريليـون دينـار، وهو مسـتمر 
بالتقليص، فضال عن تقليص موازنة الرئاسات 

الثالث بنحو ٢٠٪ «.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
اكد الرئيس الرتكي، رجب طيب أردوغان، 
إن عىل الغـرب الرتاجع عن دعم منظمة 
«بـي كا كا» اإلرهابيـة، وفيما اشـار اىل 
أن واشـنطن «قدمـت آالف الشـاحنات 
املحملة بالدبابـات والذخرية إىل املنظمة 

اإلرهابيـة يف شـمال العـراق، ودفعتهـا 
ملحاربة األمن الرتكي»، لفت إىل أن أنقرة 
متفقـة مـع كل مـن حكومتـي بغـداد 
وإقليم كردسـتان يف شـمال العراق عىل 
اجتثـاث املنظمة اإلرهابية من جذورها. 
جـاء ذلـك يف كلمـة، امس اإلثنـني، لدى 

مشـاركته يف املؤتمـر السـابع لـ»حزب 
العدالـة والتنمية» يف والية ريزة، شـمال 
رشق تركيا، غداة العثور عىل جثامني ١٣ 
مواطًنا قتلوا برصاص املنظمة اإلرهابية 
شـمايل العراق.وتمنـى أردوغان الرحمة 
للجنود األتراك الثالثة، واملواطنني الـ١٣، 

الذيـن استشـهدوا عىل يد عنـارص «بي 
كا كا» اإلرهابيـة، خـالل عملية «مخلب 
النـرس-٢» التي أطلقهـا الجيش الرتكي 
الجتثـاث جـذور املنظمـة مـن منطقة 
غـارا شـمايل العراق.وأوضـح: أن بعض 
لـدى  أرسى  كانـوا  األبريـاء  الضحايـا 

املنظمـة اإلرهابية، قبـل ٥ أعوام، وعدد 
آخر منـذ ٦ أعوام، مضيفـا «فكرنا مليا 
طوال هذه املدة وبذلنا جهدا كبريا إلنقاذ 
هؤالء املواطنني مـن قبضة إرهابيي بي 

كا كا، يف منطقة غارا شمايل العراق».
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لندن/ متابعة الزوراء:
يسـعى رئيس الـوزراء الربيطاني، بوريس 
جونسـون، خالل األيـام القليلـة القادمة، 
إىل تحديـد املوعـد الذي يمكـن أن تنهي فيه 
بريطانيا اإلغالق العام الذي فرضته بسـبب 
جائحـة كورونا.وسـيأتي ذلك بعـد تطعيم 
15 مليـون مواطن بريطاني (األكثر عرضة 
للمخاطر) ضد فـريوس كورونا، يف حني أن 
وزارة الصحـة تحذر من أن أعـداد الوفيات 
بسـبب فـريوس كورونـا، وأعـداد حـاالت 
اإلصابة بهذا الفريوس، ال تزال مرتفعة.من 
جانبه، أوضح وزير الصحة، مات هانكوك، 
أنـه يتعـني ”مراقبة البيانـات“، الفتا إىل أن 
”الجميـع يريد الخروج مـن هذا بأرسع ما 

يمكـن وبأمان“.وأضـاف: ”املسـألة قـرار 
بشأن الرسعة واألمان، متى يمكن أن نفعل 
ذلك بأمان...هذا هو القرار الذي سـنصدره 
هذا األسـبوع، سـننظر يف البيانات، قبل أن 
يعرض رئيس الوزراء خارطة الطريق يف 22 
من هذا الشهر“.وأشـار هانكوك إىل أنه من 
املتوقع زيادة إمدادات التطعيم ضد فريوس 
كورونا مع تسـارع وترية تصنيـع اللقاح.

جديـر بالذكـر أن بريطانيـا أعطـت نحـو 
15.062 مليون شـخص، الجرعة األوىل من 
اللقاح املضـاد لفريوس كورونا، و537715 
عمليـة  أرسع  يف  وذلـك  الثانيـة،  الجرعـة 
تطعيم مقارنة بعدد السـكان عىل مستوى 

البالد الكربى.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشـفت اللجنة القانونية النيابية عن 
اسـباب عـدم حسـم قانـون املحكمة 
القانـون  انجـاز  االتحاديـة، مؤكـدة 
فنيـا وترشيعيـا، وفيمـا شـددت عىل 
رضورة ابعاد املحكمـة االتحادية عن 
املحاصصـة السياسـية، اقـرتح خبري 
قانونـي حال بشـأن قانـون املحكمة 
اجـراء  قبيـل  النجـازه  االتحاديـة 

االنتخابات املقبلة.
وقـال عضو اللجنـة القانونية، النائب 
حديـث  يف  العقابـي،  عـيل  حسـني 
او  ترشيـع  تأخـري  ان  لـ“الـزوراء“: 
االتحاديـة  املحكمـة  قانـون  تعديـل 
أمر غري سـليم يف جسـد الدولـة. الفتا 
اىل: انـه ال يمكـن ان تعطـل املحكمـة 
االتحادية لحظة واحـدة عىل االطالق، 
إال انهـا تعطلـت ألشـهر عـن اجـراء 
ان  الدستورية.واضاف:  اختصاصاتها 
تعطيل املحكمة االتحادية يعد مخالفة 
وانتهاكا صارخا للدسـتور. مؤكدا: ان 
القوى السياسـية املتنفـذة والقابضة 
عـىل زمام القـرار السـيايس يف الدولة 
العراقيـة ويف املؤسسـات الدسـتورية 
سـواء يف الحكومة او مجلـس النواب 
يبدو ان لديها حسابات اخرى، وتراهن 
عىل عامل الوقت حتـى لو ادى ذلك اىل 
تعطيل مؤسسة دسـتورية حيوية أال 
وهـي املحكمـة االتحادية.واشـار اىل: 
ان جميع االمور منجزة عىل مسـتوى 

الترشيـع، فكل الخيارات تم حسـمها 
 30 رقـم  االمـر  بتعديـل  كان  سـواء 
لسـنة 2005 او بترشيـع قانون جديد 
للمحكمـة االتحاديـة. مؤكـدا: ان كل 
الخيـارات جاهـزة وناجـزة ترشيعيا 
وفنيا.واوضح: انه يف حال عدم التوصل 
التفاق ال يمكـن تعطيل االمور. مبينا: 
ان القوى السياسـية لديها حسـابات 
اخرى مرتبطة بالتمثيل داخل املحكمة 

االتحادية وطبيعة االشخاص داخلها، 
وبعض االطراف تحـاول ان تتمدد من 
خـالل االشـخاص وليـس مـن خالل 
القانون او الترشيـع .وتابع: حيث ان 
تلـك القوى تعمـل عىل تغيـري اعضاء 
املحكمة االتحادية بمسـميات جديدة 
واشخاص جدد تكون اقرب لهم ووالء 
االعضاء الجـدد ينتمون لهـذه القوى 
السياسـية املتنفذة، لذلـك تراهن عىل 

عامل الوقت وتعمل عىل تعطيل الحياة 
الدسـتورية يف الدولـة العراقيـة لكـي 
تصـل اىل هـذا املنال.ومـىض بالقول: 
نأمل من القـوى الوطنية يف الدولة ان 
تكون حريصـة كل الحرص عىل اقرار 
التعديـل او الترشيـع الجديـد لقانون 
املحكمـة االتحادية، وإبعـاد املحكمة 
عن املحاصصة السياسـية والضغوط 
جهتـه،  العام.مـن  للصالـح  خدمـة 

ذكر الخبـري القانوني، عـيل التميمي، 
يف حديـث لـ“الـزوراء“: انـه من دون 
ترشيع قانـون املحكمـة االتحادية أو 
تعديـل قانونهـا ٣٠ لسـنة ٢٠٠٥ فال 
فائـدة مـن االنتخابات ألنهـا هي من 
تصـادق عىل نتائـج االنتخابات، وهي 
تعانـي نقصـا يف تشـكيلتها.واضاف: 
ان تشـكيلة املحكمة االتحادية تعاني 
عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء املادة ٣ 
من قانونها والتي كانت تتيح ترشـيح 
أعضاء املحكمة من مجلس القضاء إىل 
رئاسـة الجمهورية إلصدار املراسـيم، 
وقـد ألغـت املحكمـة االتحاديـة هذه 
املادة .واوضح: إن املادة ٥ من قانونها 
توجـب ان تعقـد جلسـات املحكمـة 
بحضور كامل هيئة املحكمة، وبعكسه 
تكون قراراتها غري صحيحة. الفتا اىل: 
أن املحكمـة االتحادية هي من يصادق 
النهائيـة لالنتخابـات،  النتائـج  عـىل 
فـال يمكن وفق هـذه الحالة املصادقة 
عىل اي انتخابـات.ورأى: ان الحل بأن 
يقوم مجلـس النـواب بترشيع قانون 
بالعودة إىل املادة ٣ من قانون املحكمة 
االتحاديـة مـع تعديل املـادة ٣ بحيث 
يكون ترشـيح األعضاء مشـرتكا بني 
املحكمـة االتحادية ومجلـس القضاء 
بالتشـاور، الن ترشيع قانون املحكمة 
االتحادية صعب، إذ يحتاج إىل تصويت 
ثلثي أعضاء املجلس، وهذا صعب وفق 

املادة ٩٢ دستور.

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

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

‚@1869@‚b«@÷aã»€a@¿@päáñ@Ú–Ózñ@fi�Îc

H1I@µÓ–zó€a@Úib‘„@¿@Üb‡n«¸a@·”ä
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بغداد/ الزوراء:
البورصة  يف  الدوالر  رصف  أسعار  استقرت 
واقليم  بغداد  العراقية  العاصمة  يف  الرٔييسية 
بورصة  االثنني.وسجلت  امس  كوردستان، 
امس،  بغداد،  يف  املركزية  والحارثية  الكفاح 
دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي  دينار   ١٤٥٩٠٠
أمريكي.وكانت اسعار البيع والرشاء استقرت يف 
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بينما  عراقياً،  ديناراً   ١٤٦٢٥٠ البيع  سعر  بلغ 
 ١٠٠ لكل  دينارا   ١٤٥٢٥٠ الرشاء  اسعار  بلغت 

دوالر امريكي.

@ä¸Îá€a@äb»éc@äaã‘néa
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿

@Ú€˝è€bi@pbibñg@›Óvèm@Â‹»Ì@Úzó€a@ãÌåÎ
äâ®aÎ@Ú�Ó®a@âÇ˛@Ï«áÌÎ@ÒáÌáßa

ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu�€@µ–€bÉæa@·ÌãÃni@Òãíbjæa@á◊c

@ÚÌÏu@¬Ï�Ç@5@›ÓÃìm@Â‹»Ì@÷aã»€a
@biÎäÎc@…fl@ÒáÌáu

@Ô8ä@äaã”@áuÏÌ@¸@ZÚÓ»Ój�n€a
åbn‡æa@äÎá€a@“b‘Ìhi

2020@â‰fl@∂Î˛a@Òã‡‹€@�aä¸ÎÜ@63@Ä€a@åÎbvnm@¡–‰€a@äb»éc

÷aã»€a@¿@Èn‡Ëfl@…ÓéÏn€@ãõÇc@�aıÏö@ãƒn‰Ì@Ïmb‰€a

@‚b»€a@÷˝À�a@ıbË„g@ëäáÌ@ÊÏè„Ïu
Ú‹j‘æa@Ú‹Ó‹‘€a@‚bÌ˛a@fi˝Ç

@b„ÎäÏ◊@áö@Â†aÏfl@ÊÏÓ‹fl@15@ÏÆ@·Ó»�m@á»i
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 @Ôfl˝€aÎ@ıaäåÏ€a@ê‹1@‚b»€a@µfl˛a
·Ë‡«Ü@›jéÎ@µÓ–zó€a@ böÎc@ÊbrzjÌ

@cájm@µÓ”aã»€a@µÓ–zó€a@Úib‘„@NN‚ÏÓ€a
bËˆbõ«c@pbÌÏÁ@áÌá§

بغداد/ الزوراء:
بحث االمـني العـام ملجلس الـوزراء، حميد 
الغـزي، مـع نقيـب الصحفيـني العراقيني، 
رئيـس اتحـاد الصحفيـني العـرب، مؤيـد 
الالمـي، امس االثنـني، اوضـاع الصحفيني 
وسـبل دعمهم لتمكينهم من اداء رسالتهم.
وذكـرت نقابـة الصحفيـني يف بيـان تلقته 
«الـزوراء»: ان نقيـب الصحفيني العراقيني، 
مؤيـد الالمـي، التقـى االمني العـام ملجلس 

الـوزراء، حميد الغزي، وجـرى خالل اللقاء 
بحـث اوضاع الصحفيني العراقيني ودعمهم 
لتمكينهـم مـن اداء رسـالتهم وواجباتهـم 
االعالميـة عىل الوجـه االكمل.وعـربّ االمني 
العام ملجلس الوزراء، خالل اللقاء، بحسـب 
البيـان، عن اعجابه واشـادته بالدور البارز 
الذي تنهض به نقابة الصحفيني العراقيني، 
وتواصـل عملها مـع املؤسسـات االعالمية 

والصحفية.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت نقابـة الصحفيني العراقيني البدء بتجديد 
هويات أعضائهـا ابتداًء من اليوم الثالثاء .وذكر 
بيان للنقابة تلقته «الزوراء»: ان نقابة الصحفيني 
العراقيـني تبدأ بتجديد هويـات أعضائها، ابتداًء 

من اليوم الثالثاء ٢٠٢١/٢/١٦  . ودعت النقابة، 
بحسـب البيان، الزمالء الصحفيني اىل مراجعتها 
وإمالء االستمارة الخاصة باملعلومات مع صورة 
شخصية والهوية القديمة لغرض إصدار الهوية 

الجديدة لعام ٢٠٢١.

ÚibÓ‰€bi@ÂÌãÇe@µ»ÌÎ@·ËflbËfl@Âfl@ıaäåÎ@5@Ô–»Ì@Ôè„Ïn€a@ıaäåÏ€a@êÓˆä
@ÚflÏÿ®aÎ@ÚÌäÏË‡ßa@Úébˆä@µi@ãmÏn‹€@áÓ»óm@¿

بغداد/ الزوراء:

مصطفى  املسلحة،  للقوات  العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  اعلن 

محافظة  يف  املوت»  «عصابة  عىل  القبض  إلقاء  االثنني،  امس  الكاظمي، 

ان  «الزوراء»:  تابعتها  «تويرت»  له عىل  تغريدة  الكاظمي يف  البرصة.وقال 

شوارعها  يف  املوت  ونرشت  البرصة  يف  اهلنا  ارعبت  التي  املوت  «عصابة 

األمنية  قواتنا  ابطال  قبضة  يف  سقطت  زكية،  ارواحاً  وازهقت  الحبيبة 

تمهيداً ملحاكمة عادلة علنية». واضاف: ان «قتلة جنان ماذي واحمد عبد 

الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتيل ريهام والهاشمي وكل املغدورين 

.. العدالة لن تنام».
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ÔˆbË‰€a@oÌÏón€a@›j”@Ú‘€b»€a@pb–‹‡‹€@fiÏ‹y@Â«@szj‹€@aÜá™@ÜaáÃi@¿@Üãÿ€a@áœÏ€a

êÌÎbí@äÏ„@åÎä@’jé˛a@ıaäåÏ€a@êÓˆä@kˆb„@ÒbœÏi@ç»m@t˝r€a@pbébˆã€a

kmaÎã€a@äaá‘fl@›Ó‹‘ni@o‡Ábé@ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@ÒÜbÌå@Êc@á◊c

@ÚÓ€bæa@Ú‰v‹€a@Ï«áÌÎ@ÚÌb«ã€a@pbóóÉ∑@ëbèæa@Âfl@äâ±@=»ÿ€a
ÚÓébÓè€a@¬ÏÃõ€bi@ãqdn€a@‚á»€

Úflb»€a@Ú„åaÏæa@¿@ÂÌá«b‘næa@Îc@µ–√Ï‡‹€@›ÇÜ@ÚjÌãö@¸Î@pb«b�‘néa@¸@Z@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa

@bÌäÏéÎ@÷aã»€a@¿@bËmbÓ‹‡«@Â«@bÓ◊ãm@Ú€ıbèfl@Úèé˚fl@Îc@Ú€ÎÜ@c@Êbÿflhi@á»Ì@%@ZÊbÀÎÜäc
bÁäÎâu@Âfl@\b◊@b◊@Ôi^@Ú‡ƒ‰fl@tbrnua@Û‹«@ÊbnéÜã◊Î@ÜaáÃi@…fl@Ú‘–nfl@Òã‘„c

ÚÓˆb”Ï€a@paıaãu�€@µ–€bÉæa@·ÌãÃni@Òãíbjæa@á◊c

@Ú€˝è€bi@pbibñg@›Óvèm@Â‹»Ì@Úzó€a@ãÌåÎ
äâ®aÎ@Ú�Ó®a@âÇ˛@Ï«áÌÎ@ÒáÌáßa

@›Ó»–ni@ÈuÏÌ@ıbõ‘€a@ê‹™
 Îãìæa@7À@kèÿ€a@bÌbõ”:بغداد/ الزوراء

عزت الرئاسات الثالث، امس االثنني، بوفاة نائب 
رئيس الوزراء االسبق عضو املكتب السيايس يف 
نوري  روز  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

شاويس.
تلقته  بيان  يف  الجمهورية  رئيس  وذكر 
تلقينا  والحزن  األىس  ”ببالغ  انه  ”الزوراء“: 
املكتب  عضو  شاويس،  نوري  روژ  وفاة  خرب 
الكردستاني،  الديموقراطي  للحزب  السيايس 
املعروفة  والشخصية  التاريخ  ذي  املناضل 
الفعال  دوره  إىل  باإلضافة  للكردستانيني، 
ابن  السليمانية،  يف  املناضلة  عائلته  خالل  من 
املناضل املعروف نوري شاويس ووالدته ناهدة 

شيخ سالم“.
ثورياً  سياسياً  شخصاً  كان  انه  واضاف: 
للخالص من  النضال  مراحل  يف مختلف  وطنياً 
الدكتاتورية يف كردستان والعراق، وبعد سقوط 
فّعال  دور  له  كان  البعثي  الدكتاتوري  النظام 
من  الكثري  حينها  وتسنم  الدستور،  كتابة  يف 

املناصب املهمة.
وتابع: انه بهذه املناسبة الحزينة أنقل تعازيي 

وكل  ومحبيه  وأصدقائه  عائلته  إىل  الحارة 
العراقيني، وأتمنى من الله عز وجل أن يسكنه 

فسيح جناته.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

تلقته  االعالمي  ملكتبه  بيان  يف  الكاظمي، 
العراقي،  بالتعزية اىل شعبنا  ”الزوراء“: نتقدم 
وشعبنا يف إقليم كردستان العراق خاصة، بوفاة 
النائب األسبق لرئيس مجلس الوزراء، واملناضل 

والسيايس املعروف، روز نوري شاويس.
واضاف: ان الراحل بذل مسريته وجذوة حياته 
ألجل مقارعة النظام الدكتاتوري، وبناء العراق 
العيش  وترسيخ  الفيدرايل،  الديمقراطي  الحر 
كافة.  العراقيني  أطياف  بني  اآلمن  املشرتك 
نتقدم  األليمة،  املناسبة  وبهذه  انه،  مؤكدا: 
ولعموم  وأحبائه  الراحل  لذوي  عزائنا  ببالغ 

شعبنا العراقي والكردي.
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  عزّى  ذلك،  اىل 
يف  السيايس  املكتب  عضو  بوفاة  الحلبويس، 
نوري  روز  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 

شاويس.
انه  ”الزوراء“:  تلقته  بيان  يف  الحلبويس  وقال 
بمزيد من الحزن، تلقينا نبأ وفاة السيايس البارز 
الديمقراطي  الحزب  يف  السيايس  املكتب  عضو 

الكردستاني الدكتور ”روز نوري شاويس“.
واضاف: إننا إذ نعربِّ يف هذا املصاب عن أصدق 
مشاعر العزاء واملواساة، نسأل الله العيل القدير 
أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصرب والسلوان، 
فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع  يرحمه  وأن 

جناته ويحرشه مع الصالحني.

بغداد/ الزوراء:
النواب،  مجلس  لرئيس  األول  النائب  حذَّر 
حسن كريم الكعبي، امس االثنني، من املساس 
دعا  وفيما  االجتماعية،  الرعاية  بمخصصات 
اللجنة املالية لعدم التأثر بالضغوط السياسية، 
اكد ان زيادة سعر رصف الدوالر ساهم بتقليل 

مقدار الرواتب.
بيان  يف  األول  للنائب  اإلعالمي  املكتب  وقال 
تلقته ”الزوراء“: إن“ الكعبي حذر من املساس 

او  االجتماعية  الرعاية  شبكة  بتخصيصات 
كورونا  جائحة  تفيش  ظل  يف  منها  التقليل 
العراق“.  بها  يمر  التي  االقتصادية  واألزمة 
الدوالر  رصف  سعر  زيادة  أن“قرار  ”مبيناً 
الرواتب  بتقليل مقدار  الذي أسهم بشكل كبري 
بشكل عام و =جعل قيمة الدينار ضعيفة جداً 
 ،” والوسطى  الفقرية  الرشائح  كاهل  وأنهك 
بمسودة  عليها  املتفق  املادة  حذف  مستغرباً“ 
بزيادة  والخاصة  العمل  وزير  بحضور  املوازنة 

تخصيصات الرعاية االجتماعية ”.
واضاف الكعبي، بحسب البيان: ”نثمن الجهود 
طيلة  النيابية  املالية  اللجنة  قبل  من  املبذولة 
واستضافات  اجتماعات  من  املاضية  الفرتة 
فإننا  املوازنة،  قانون  مرشوع  الستكمال 
السياسية  بالضغوط  التأثر  عدم  اىل  ندعوها 
تنمية  بحجة  تمارس  التي  واملزاجات  واألهواء 
وتشجيع وزيادة تخصيصات بعض القطاعات 
الرعاية  برواتب  املشمولني  حساب  عىل 

رضراً  يلحق  املُتّخذ  ”اإلجراء  اً  االجتماعية“عادَّ
أبناء  من  والوسطى  الفقرية  بالرشائح  بليغاً 

املجتمع العراقي ”.
حرض  قد  األول  النائب  أن  إىل  االشارة  وتجدر 
اجتماعني منفصلني للجنة املالية بحضور وزير 
خاللهما  جرى  االجتماعية  والشؤون  العمل 
التخصيصات  زيادة  عىل  والتأكيد  االتفاق، 
بالرعاية االجتماعية،  املالية لجميع املشمولني 

وعدم املساس بها ألي ظرف.

الزوراء/ يوسف سلمان:

برئاسة  كردي  وفد  وفد  وصول  غداة 

كردستان،  اقليم  حكومة  رئيس  نائب 

الستكمال  بغداد  إىل  طالباني،  قوباد 

النيابية  املالية  اللجنة  مع  الحوارات 

حصة  لحسم  السياسية  الكتل  وممثيل 

املوازنة  قانون  عىل  للتصويت  اإلقليم 

النيابية  املالية  اللجنة  تواصل  العامة، 

ملناقشة مرشوع  اليوميـة  اجتماعاتها 

قانون املوازنة العامة 2021 .

والتقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، 

كردستان  إقليم  وفد  االثنني،  امس 

اإلقليم  حكومة  رئيس  نائب  برئاسة 

قوباد طالباني ووممثيل الكتل الكردية 

موظفي  رواتب  مسألة  حسم  لبحث 

اإلقليم واملسائل املالية األخرى العالقة.

النيابية  املالية  اللجنة  جددت  باملقابل 

عىل  الدخل  رضيبة  إلغاء  عىل  التأكيد 

رواتب الوظفني، ورفعها بشكل نهائي 

االتحادية  العامة  املوازنة  قانون  من 

. 2021

محمد  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

”الحكومة  ان  لـ“الزوراء“:  الشبكي 

ملرشوع  الجديدة  التعديالت  تسلمت 

بدراستها  وستقوم  املوازنة،  قانون 

وعرضها للتصويت قريبا ثم ترسلها اىل 

مجلس النواب الحقا ”.

النيابية  املالية  ”اللجنة  ان  واوضح 

خلصت اىل تقليص الفارق بشكل كبري 

العام، حيث وصل  واالنفاق  العجز  بني 

من  بدال  دينار  تريليون   127 اىل  الرقم 

مستمر  وهو  دينار،  تريليون   164

موازنة  تقليص  عن  فضال  بالتقليص، 

الرئاسات الثالث بنحو 20% ”.

وال  استقـــطاعات  ”ال  أنه  واضاف 

او  للمـوظفـني  دخـل  ضـــريبـة 

 ،٢٠٢١ مـوازنـة  فـي  املتــقاعــدين 

هو  كما  مرتبه  عىل  محافظ  واملوظف 

من  العليا  الدرجات  عدا  املوازنة  قبل 

”رفع  ان  مبينا  فوق“،  فما  عام  مدير 

صالحية  من  ليس  الدوالر  رصف  قيمة 

مجلس النواب، لذلك اتخذ الربملان قرارا 

من ضمن صالحيته وهو إلغاء رضيبة 

الدخل ”.

النيابية  املالية  اللجنة  عضو  وانتقد 

االتفاقية النفطية مع اقليم كردستان، 

االعرتاف  وتعني  مجحفة  انها  مؤكدا 

الرشكات  بني  املربمة  العقود  برشعية 

االقليم  وحكومة  االجنبية  النفطية 

التي  االتحادية  الحكومة  موافقة  دون 

ديون  بدفع  حينها  ملزمة  ستكون 

واالستخراج  االنتاج  (كلف  الرشكات 

مليارات   (٦.٥) تبلغ  والتي  والنقل) 

دوالر .

ان اكدت لجنة االقتصاد  يأتي ذلك بعد 

بتمرير  امليض  ان  النيابية  واالستثمار 

 2021 العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 

باالغلبية سيبقى قائما لحيـن االتفاق 

مع الكتل الكرديـة او عدمه قبيل موعد 

جلسة التصويت النهائي املرتقب .

ندى  النائب  اللجنة،  عضو  وقالت 

جودت، لـ“الزوراء“، مؤخرا: ان ”إقرار 

املالية  اللجنة  قرار  يتوقف عىل  املوازنة 

التعديالت  كل  صياغة  بإنهاء  النيابية 

موعد  قبل  األخرية  اللمسات  ووضع 

الربملان“، مبينة  امام  التصويت  جلسة 

املوازنة  لقانون  النهائية  املسودة   ” ان 

والرئاسات  الكتل  قادة  عىل  ستعرض 

مجلس  داخل  التصويت  قبل  الثالث 

النواب ”.

أنقرة/ متابعة الزوراء:

طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  اكد 

أردوغان، إن عىل الغرب الرتاجع عن 

اإلرهابية،  كا“  كا  ”بي  منظمة  دعم 

”قدمت  واشنطن  أن  اىل  اشار  وفيما 

بالدبابات  املحملة  الشاحنات  آالف 

يف  اإلرهابية  املنظمة  إىل  والذخرية 

ملحاربة  ودفعتها  العراق،  شمال 

أنقرة  أن  إىل  لفت  الرتكي“،  األمن 

بغداد  حكومتي  من  كل  مع  متفقة 

العراق  شمال  يف  كردستان  وإقليم 

من  اإلرهابية  املنظمة  اجتثاث  عىل 

جذورها. 

اإلثنني،  امس  كلمة،  يف  ذلك  جاء 

السابع  املؤتمر  يف  مشاركته  لدى 

لـ“حزب العدالة والتنمية“ يف والية 

غداة  تركيا،  رشق  شمال  ريزة، 

مواطًنا   13 جثامني  عىل  العثور 

اإلرهابية  املنظمة  برصاص  قتلوا 

شمايل العراق.

للجنود  الرحمة  أردوغان  وتمنى 

الـ13،  واملواطنني  الثالثة،  األتراك 

الذين استشهدوا عىل يد عنارص ”بي 

كا كا“ اإلرهابية، خالل عملية ”مخلب 

الجيش  أطلقها  التي  النرس2-“ 

من  املنظمة  جذور  الجتثاث  الرتكي 

منطقة غارا شمايل العراق.

األبرياء  الضحايا  بعض  أن  وأوضح: 

اإلرهابية،  املنظمة  لدى  أرسى  كانوا 

قبل 5 أعوام، وعدد آخر منذ 6 أعوام، 

هذه  طوال  مليا  ”فكرنا  مضيفا 

املدة وبذلنا جهدا كبريا إلنقاذ هؤالء 

كا  بي  إرهابيي  قبضة  املواطنني من 

كا، يف منطقة غارا شمايل العراق“.

عملية  أطلقت  بالده  أن  إىل:  ولفت 

إلنقاذ  اإلطار  هذا  يف  عسكرية 

بني  والتنسيق  بالتعاون  مواطنيها، 

األركان،  ورئاسة  الدفاع،  وزارة 

والرشطة، واالستخبارات الوطنية.

من  تمكن  الرتكي  الجيش  أن  وبنّي: 

كا“،  كا  ”بي  من  إرهابيا   42 تحييد 

أثناء تدمري أوكارهم ومغاراتهم فوق 

من  األوىل  املرحلة  خالل  رؤوسهم 

عملية ”مخلب النرس2-“.

وأشار إىل: أن حزبه اقرتح فتح تحقيق 

األتراك  املواطنني  استشهاد  حول 

كافة  عىل  الرتكي  الربملان  وإطالع 

ممثيل  إطالق  إثر  املجزرة،  حيثيات 

(إشارة  الربملان  يف  اإلرهابية  املنظمة 

الديمقراطي)،  الشعوب  حزب  إىل 

أكاذيب كثرية يف هذا الصدد، لداعميهم 

ورشكائهم الدوليني.

وأكد عىل رضورة قطع الطريق أمام 

وإطالع  اإلرهابية،  املنظمة  ممثيل 

متسائال  الحقيقة،  عىل  العام  الرأي 

”لكن هل سيفهم الغرب ذلك!“.

الواليات  الرتكي  الرئيس  وخاطب 

أنكم  تزعمون  ”كنتم  قائال:  املتحدة، 

و(ي  كا)  كا  (بي  بجانب  تقفون  ال 

بأنكم  شك  ال  د)،  ي  و(ب  ك)  ب 

األسف  مع  وتساندونهم،  تدعمونهم 

رأينا ذلك منذ البداية“.

آالف  ”قدمت  واشنطن  أن  وأردف 

بالدبابات  املحملة  الشاحنات 

يف  اإلرهابية  املنظمة  إىل  والذخرية 

شمال العراق، ودفعتها ملحاربة األمن 

الرتكي“.

بعد  ذلك  عن  نتغاىض  ”لن  وأضاف: 

استمرار  تريدون  كنتم  إن  اليوم، 

صعيد  عىل  معنا  التحالف  عالقات 

الناتو،  وحلف  الدويل  املجتمع 

وشفافية  بصدق  التعامل  فعليكم 

بجانب  الوقوف  عن  والرتاجع  معنا، 

اإلرهابيني، والوقوف بجانب تركيا“.

وشدد عىل أن القوات املسلحة الرتكية 

يف  وجنودها،  ملواطنيها  انتقمت 

واحدة من أصعب املناطق الجغرافية 

 53 تحييد  من  وتمكنت  العالم،  يف 

مجمل  (يف  قتيال   51 بينهم  إرهابيا، 

العملية).

وأضاف: ”كل من يقدم الدعم ملنظمة 

أو  يؤيدها  أو  اإلرهابية  كا  كا  بي 

يتعاطف معها يداه ملطختان بدماء 

املواطنني األتراك الـ13 الذين ُقتلوا يف 

(منطقة) غارا (شمايل العراق)“.

التواصل  وسائل  ”كل  قائال:  وتابع 

أجهزة  إىل  تحولت  التي  االجتماعي 

دعائية للمنظمات اإلرهابية مسؤولة 

عن مقتل األبرياء الـ 13“.

وكانت القوات الرتكية أطلقت عملية 

فرباير/   10 يف   “2 النرس  ”مخلب 

اإلرهابيني  ضد  الجاري  شباط 

الدفاع  وزير  وأعلن  غارا،   بمنطقة 

بعد  العملية  انتهاء  أكار،  خلويص 

تم  اثنان  بينهم  إرهابيا،   50 تحييد 

القبض عليهما أحياء.

املنظمة  أن  إىل  أردوغان  وأشار 

الصمود  عن  عجزت  التي  اإلرهابية 

أمام جنود الجيش الرتكي ”ال تعرف 

حدودا للدناءة“.

وشدد عىل أنه ال يوجد تنظيم إرهابي 

تستطيع  أخرى  لقوات  بيادق  أو 

الذي  الرتكي  الجيش  بوجه  الوقوف 

يزداد قوة عاما بعد عام.

اعتزازه بوصول  بالغ  أعرب عن  كما 

الجيش الرتكي إىل مستوى يستطيع 

العمليات  أنواع  كل  تنفيذ  خالله  من 

بإمكاناته الخاصة.

مجازر  جمعنا  ”لو  موضًحا:  وتابع 

بحق  اإلرهابية  كا  كا  بي  منظمة 

لتجاوز  واحد،  كتاب  يف  املدنيني 

الغربية  املوسوعات  صفحاته  عدد 

الضخمة“.

متفقة  أنقرة  أن  إىل:  أردوغان  ولفت 

وإقليم  بغداد  حكومتي  من  كل  مع 

عىل  العراق  شمال  يف  كردستان 

من  اإلرهابية  املنظمة  اجتثاث 

جذورها.

وأفاد أنه لم يعد بإمكان أي دولة أو 

مؤسسة أو كيان أو شخص مساءلة 

تركيا عن عملياتها يف العراق وسوريا، 

بعد ”مجزرة غارا“.

وسنجار  قنديل  من  أيا  أن  وأضاف: 

شمال  يف  اإلرهابي  التنظيم  (معاقل 

العراق)، وسوريا، لم تعد أماكنا آمنة 

لإلرهابيني بعد اآلن.

أوشكت  تركيا  أن  أردوغان:  وأوضح 

داخل  كا“  كا  ”بي  عىل  القضاء  عىل 

عليها  الخناق  وتضيق  حدودها، 

شمايل العراق.

مع  تعاونها  تطور  تركيا  أن  وأفاد: 

فيها  الفاعلة  والقوى  املنطقة  دول 

بخصوص  مشرتكة  رؤية  لبلورة 

محاربة اإلرهاب، وأنه لن يبقى مالذ 

لإلرهابيني يحتمون به عما قريب.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا تمتلك 

”عمليات  لتنفيذ  والعزيمة  القدرة 

يف  اإلرهابيني  رؤوس  لسحق  مباغتة 

كل مكان“.

اسرتاتيجيات  ”نطور  وأضاف: 

جديدة إلنقاذ أشقائنا العرب واألكراد 

والرتكمان يف سوريا من نري املنظمة 

اإلرهابية“.

كما دعا الرئيس الرتكي كافة الشبان 

صفوف  يف  املنخرطني  بهم  املغرر 

عن  االنشقاق  إىل  اإلرهابية  املنظمة 

أرسع  يف  املأجورين  القتلة  هؤالء 

وقت.

الدولة  أن  إىل  الصدد  بهذا  ولفت 

كل  مع  برحمة  تعاملت  الرتكية 

شعوره  بعد  صوابه  إىل  عاد  مواطن 

بالندم الخالص.

أمام  الجميع  اآلن  ”منذ  وأردف: 

مفرتق طرق، إما السري جنبا إىل جنب 

مع تركيا ويتخذ موقفا ضد اإلرهاب 

يكون  أن  وإما  رشط،  أو  قيد  دون 

رشيًكا يف جرائم املنظمة اإلرهابية“.

أن  عىل  أردوغان  الرئيس  وشدد 

التي  األوىل  ليست  األخرية  املجزرة 

ترتكبها ”بي كا كا“.

اإلرهابية  املنظمة  أن  وأوضح 

االنفصالية قتلت 30 ألف مدني بينهم 

أطفال ونساء منذ 1984.

األمريكي  والرئيس  العالم  ودعا 

هؤالء  حقيقة  إدراك  إىل  بايدن  جو 

اإلرهابيني جيدا.

بايدن  يعي  أن  رضورة  عىل  أكد  كما 

جيدا حقيقة منظمة غولن اإلرهابية 

أيضا، املسؤولة عن محاولة االنقالب 

 15 يف  تركيا  شهدتها  التي  الفاشلة 

تموز/يوليو عام 2016.

بغداد/ الزوراء:
ظهور  االثنني،  امس  التميمي،  حسن  والبيئة،  الصحة  وزير  اعلن 
إىل  املواطنني  داعياً  العراق،  يف  كورونا  لفريوس  الجديدة  الساللة 
أخذ الحيطة والحذر الشديدين، فيما اكد املبارشة بتغريم املخالفني 

لالجراءات الوقائية بدءا من اليوم الثالثاء.
”الوباء  إن  ”الزوراء“:  تابعته  صحفي  مؤتمر  يف  التميمي  وقال 
حاالت“،  عدة  تسجيل  تمَّ  إذ  األطفال،  يصيب  أن  له  يمكن  الجديد 
الوقائية ملنع تفيش  إىل ”االلتزام بجميع االجراءات  املواطنني  داعياً 

الوباء“.
الجائحة“،  ملواجهة  االمكانيات  كل  رت  وفَّ الصحة  ”وزارة  أن  وأكد 
اليوم  من  ابتداًء  الشارع  إىل  ستنزل  الصحية  ”الفرق  أن  إىل  الفتاً 

الثالثاء، وسيتم فرض غرامة قدرها 25 الف دينار عىل املخالفني“.
من  سيقلل  املساكن  والتزام  صحياً،  سيكون  ”الحظر  أن  وأضاف 
قت مع نقابة الصيادلة ملراقبة  االصابات“، مشرياً إىل أن ”الوزارة نسَّ

أسعار الكمامات“.

بغداد/ الزوراء:

القضائي،  التطوير  معهد  نظم 

امس االثنني، ورشة حملت عنوان 

(دور القضاء يف مواجهة الفساد 

املايل واالداري)، فيما وجه مجلس 

قضايا  بتفعيل  االعىل  القضاء 

الكسب غري املرشوع.

تلقته  للقضاء  بيان  وذكر 

اثنني  محورين   ” إن  ”الزوراء“: 

الورشة،  هذه  يف  توضيحهما  تم 

االطار  بموضوع  يتعلق  االول 

اما  الفساد،  ملكافحة  الترشيعي 

اسرتاتيجية  عن  فكان  الثاني 

بمكافحة  االعىل  القضاء  مجلس 

الفساد“.

وأضاف: أن ”قايض اول محكمة 

ضياء  الثانية،  الكرخ  تحقيق 

مجلس  دور  عن  تحدث  جعفر، 

يف  عمل،  ان  بعد  االعىل  القضاء 

وقت سابق عىل وضع اسرتاتيجية 

والتي  الفساد  ملكافحة  خطة  او 

مهمة،  محاور  اربعة  يف  وضعها 

وهي منع وقوع الفساد والوقاية 

واملالحقة  القانون  وانفاذ  منه 

املستوى  ورفع  القضائية 

القضائية،  واملشاركة  التثقيفي 

فضال عن التعاون الدويل“.

كما تطرق اىل ان ”مجلس القضاء 

االعىل وجه بتفعيل قضايا الكسب 

غري املرشوع والتي بدأ العمل فيها 

بالتحقيق بعدد من القضايا التي 

عرضت امام املحاكم“.

املركز  عىل  املرشف  أوضح  كما 

 ” أن  الورشة  االعالمي من خالل 

مجلس القضاء االعىل ومن خالل 

محاكم التحقيق جاء يف مكافحة 

االداري  الفساد  جرائم  ومواجهة 

ارادة  وجود  تتطلب  التي  واملايل 

مؤسسات  جهود  وتظافر  قوية 

الحد  سبيل  يف  كافة  الدولة 

عليها  والقضاء  انتشارها  من 

ومعالجة اثارها السلبية“.
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طرابلس/متابعة الزوراء:

 أعلن املتحدث باسـم وزارة خارجية 
الليبيـة  الوطنـي  الوفـاق  حكومـة 
محمـد القبـالوي، امـس االثنني، أن 
إىل طرابلـس  وفـدا مرصيـا وصـل 
لإلعالن رسـميا عن افتتاح قنصلية 
املرصيـة  السـفارة  مبنـى  داخـل 
يف طرابلـس، ومـن ثـم بـدء تقديم 
الخدمات القنصلية للجالية املرصية 

هناك.
وقال القبالوي إن افتتاح القنصلية، 
إلعـادة  األوىل  الخطـوة  سـيكون 
افتتاح السـفارة املرصية يف املرحلة 
املقبلـة“. وأضـاف أن ”الوفد مكون 
من دبلوماسـيني وأمنيني، وسـيبدأ 

بالعمل عىل الشؤون القنصلية“.
وأوضح القبالوي أن الخطوة جاءت 
مـرص  حكومتـي  بـني  بالتنسـيق 
وليبيا، وتتويجا للتنسـيق املسـتمر 
بني وزارتي الخارجية يف كال البلدين، 
الدبلوماسـية  وتأكيدا عىل العالقات 
التاريخية بني  واعتـزازا بالعالقـات 

البلدين.
ويمّثـل فتـح القنصليـة املرصية يف 
طرابلس انتصارا دبلوماسيا للقاهرة 
التـي تسـعى إىل تثبيـت وجودها يف 
املنطقـة الرشقيـة، بعـد أن سـاهم 
ابتعادها يف دخـول تركيا إىل الفضاء 
الليبي والتوسـع فيـه، حيث وجدت 
حكومة الوفاق ظهرها مكشـوفا يف 
وضع غاية يف االرتباك، وعندما مدت 

إليها أنقرة يدها عسـكريا وسياسيا 
تلقفتها.

ويسـهم فتـح القنصليـة يف انفتاح 
القاهـرة عىل جميع األطراف، بعدما 
ظلـت تتلقـي لومـا لرتكيزهـا عىل 

الرشق فقـط، وهو ما تغـري حاليا، 
وتظهر مالمحه يف تحـركات الوفود 

بني طرابلس والقاهرة مؤخرا.
وتأتي زيارة الوفد املرصي استكماال 
لنتائـج الزيارة الرسـمية، التي قام 

بها يف ديسـمرب املايض، وكيل جهاز 
املخابـرات العامـة ورئيـس اللجنة 
املعنيـة بامللـف الليبي، اللـواء أيمن 
بديـع، والتـي التقـى خاللهـا كبار 
مسـؤويل حكومة املجلـس الرئايس، 

وتـم خاللهـا االتفـاق عـىل إعـادة 
افتتاح السـفارة املرصية وتشـغيل 
خـط طـريان منتظـم بـني القاهرة 

وطرابلس.
وكانت القاهرة قد أغلقت سـفارتها 

يف العاصمة طرابلـس عقب اقتحام 
مسـلحني ليبيـني ملقرهـا، يف ينايـر 
2014، واختطافهم عددا من أعضاء 
طاقـم السـفارة مما دفـع القاهرة 
إىل سـحب بعثتها الدبلوماسـية من 

ليبيا.
وخالل لقـاء بالقاهـرة، يف 9 فرباير 
الجاري، أكد وزير الخارجية املرصي، 
سامح شكري، لنظريه الليبي، محمد 
الطاهر سـيالة، قرب افتتاح سفارة 
يف  ”لتسـهم  يف طرابلـس،  القاهـرة 
تفعيل آليات التعاون الثنائي، والدفع 
قدمـا بالعالقات بـني البلدين“، وفق 

بيان للخارجية املرصية.
وسـتكون هذه هي الزيـارة الثانية 
من نوعهـا لوفد مرصي خـالل أقل 

من شهرين منذ عام 2014.
وصـل  املـايض،  ديسـمرب   27 ويف 
وفـد مرصي، يضـم مسـؤولني من 
الخارجية واملخابـرات، إىل طرابلس، 
للقاء مسـؤولني يف حكومـة الوفاق 

الليبية.
وأكـد أحمـد عليبـة رئيـس وحـدة 
للفكـر  املـرصي  باملركـز  التسـلح 
والدراسـات اإلسرتاتيجية أن الزيارة 
تعكس املنظور املرصي للتعامل مع 
القضية الليبية بشكل عام، وتؤكد أن 
القاهـرة ال تتعامل مـع امللف الليبي 
بالقطعـة أو أنها تنحـاز لطرف عىل 
حسـاب أطراف أخـرى، وإنما تؤكد 
انفتـاح مـرص عـىل كافـة األطراف 

والقـوى الليبيـة املختلفة، يف الرشق 
والغرب وحتى الجنوب الليبي.

أنبـاء  لوكالـة  عليبـة  وأضـاف 
”شـينخوا“ أن الزيارة تؤكد العنوان 
االسـرتاتيجي الذي تطرحه القاهرة 
بـأن حـل األزمة هـو حـل (ليبي - 
ليبي)، وأن دورها هو مساعدة كافة 

األطراف عىل تجاوز مرحلة األزمـة.
وأوضـح أن هـذا التوجه يتسـق مع 
املبـادرة املرصيـة لتسـوية األزمـة 
الليبيـة املتمثلـة يف إعـالن القاهرة، 
والخطوات الالحقة لدعم هذا املسار، 
ومنها اسـتضافة مرص للمسـارات 
(الدسـتوري،  للتسـوية  الفرعيـة 

االقتصادي والعسكري).
انفراجـا،  الليبـي  النـزاع  ويشـهد 
حيـث انتخب أعضـاء ملتقى الحوار 
السيايس، يف 5 فرباير الجاري، سلطة 
تنفيذيـة مؤقتة إلدارة شـؤون البالد 
واإلعداد النتخابات برملانية ورئاسية 

مقررة يف 24 ديسمرب املقبل.
وتعهـد الرئيس املـرصي عبدالفتاح 
السـييس، األرسـبوع املايض ، بدعم 
بـالده للسـلطة التنفيذيـة املؤقتة يف 

ليبيا.
جاء ذلـك خـالل اتصالـني هاتفيني 
لتهنئة رئيس املجلس الرئايس الليبي 
محمـد املنفـي، ورئيـس الحكومـة 
عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل السلطة 
التنفيذية املؤقتة يف البالد، وفق بيانني 

منفصلني للرئاسة املرصية.
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تونس/متابعة الزوراء:
عىل كرايس متحركة أو مبتوري األطراف 
وحتـى برصاصـة أصبحـت جـزءا مـن 
الجسـد، هكـذا عـاش عدد مـن جرحى 
ثورة الياسـمني يف تونس ويعيشـون ما 
بعد الربيع العربي؛ غري أنهم لم يكلوا ولم 
يملوا من إعـادة قضيتهم للواجهة كلما 
فـرتت املطالبات بحقوقهم أمام األزمات 
السياسية التي تطغى عىل الوضع العام 

يف  البالد.
مازالت احتجاجاتهم مسـتمرة من أجل 
نرش القائمة النهائية للشهداء والجرحى 
يف املجلة القانونية الرسـمية لتونس بما 
يسـمح بتمكينهم من حقوقهـم املادية 
واملعنويـة وعىل رأسـها الحـق يف العالج 

والعيش الكريم.
مسلم ورشاد ووائل وغريهم من الشباب 
الـذي آمـن بـ“ثورة الياسـمني“ فرتكت 
عالمات عىل جسده وكادت تودي بحياته 
أو خلفت لديه آثـارا ال تنمحي مع مرور 
السنوات.. يعتربون أن الثورة لم تنجح بعد 
ما دام حق عائالت الشهداء والجرحى قد 
تمت مصادرته، فرغم تعاقب الحكومات 
ال يشء تغـري يف نظرهم؛ الجميع خذلهم 
حتى أنهم عـادوا لالعتصام بمقر الهيئة 
العامـة للمقاومـني وشـهداء وجرحـى 
الثورة والعمليـات اإلرهابية ولالحتجاج 
يف شـوارع البالد للتذكـري بمطالبهم بعد 

ميض 10 سنوات من الثورة.
يحدثنا ”وائل قراب“ بأن وضعية جرحى 
الثـورة التونسـية بائسـة، فالبعـض ال 
يحصل عىل األدوية التي يحتاجها كرد فعل 
من السـلطات عىل احتجاجـه ويضيف“ 
الحكومـة ال تحرتم جرحـى الثورة فثمة 
جرحى يعيشون دون أرجل حتى اللحظة 
وينتظـرون تركيـب أطـراف اصطناعية 
وآخرون عىل كرايس متحركة دون شـغل 
أو تامني صحي ويف املقابل نجد أن الدولة 
قدمـت التعويضات ألشـخاص آخرين“؛ 
يف إشـارة للتعويضات التـي حصل عليها 

منتمني لحزب حركة النهضة.
  ويواصـل وائل حديثه ”لدي مشـكل يف 
الحصول عىل العالج ولكن تبقى وضعيتي 
أفضل من جرحى آخرين مازالوا يحملون 

الرصاص يف أجسادهم“.
ويستطرد متذكرا ”أصبت يف احتجاجات 
ينايـر 2011 يف محافظة القرصين ومنذ 
ذلـك التاريخ تغـريت حياتـي، لقد رأيت 
أصدقائي يموتون بالرصاص أمام عيني 
وعانيت نزيفا مدة تسـعة سـاعات كاد 
يـودي بحياتي ومع ذلك ال أشـعر بالندم 
فـكل ما فعلته كان مـن أجل وطني فقد 
خرجنا ضـد نظام بن عـيل يف وقت كان 

فيه التظاهر جريمة كربى“.
وأضاف وائل ”ما يؤملني حقا أن الشـعب 
أخطأ خياراتـه االنتخابيـة طيلة العرش 
سـنوات املاضية وعىل التونسـيني اليوم 
أن يغـريوا من يختارونهـم عرب صناديق 

االنتخابات“.
أمـا رشـاد بالعربـي فيقـول ”مطلبنـا 
الوحيد اليوم هو تفعيل القائمة املعطلة 
والتـي تضم 153 شـهيدا و634 جريحا 
وعليهـا يتوقـف حق الجرحـى يف العالج 
غـري أن الحكومـة ال تحرك سـاكنا إزاء 

هذه املطالب“.
ويضيـف ”بالنسـبة يل أتنقل عىل كريس 
متحـرك ولكـن سأسـتمر يف االحتجـاج 
والضغـط من أجل نـرش القائمة وأعترب 
أن كل الساسة اليوم يتحملون مسؤولية 
هذه املماطلة التـي انجر عنها وفاة عدد 
مـن الجرحـى بسـبب اإلهمـال ونقص 

الرعاية وتأخر فرص العالج“.
جهـات  هنـاك  أن  بالعربـي  ويـرى 
استخدمت سياسـيا ملف جرحى الثورة 
وقامـت بعرقلـة تقدمـه ألنهـا حسـب 
تعبـريه ”عملت عىل االلتفاف عىل الثورة 
ونسـبها إىل نفسـها كما تتجاهل حركة 
النهضة من ضحى من أجل الديمقراطية 

يف تونس“.
وبدوره مازال ”مسـلم قصـد الله“ يذكر 
جيـدا لحظـة خروجـه يف احتجاجـات 
منطقـة الوردانـني بمحافظة املنسـتري 
منذ عـرش سـنوات للمطالبة بإسـقاط 
النظـام يومهـا أصيـب بالرصاصة التي 
أفقدته سـاقه وقد انتظر بعدها سنوات 
طويلة قبل أن يحظى بساق اصطناعية 
بعد أن تكفلت منظمـات املجتمع املدني 

بعالجه.
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واشنطن/متابعة الزوراء:
هـل ُيعترب الرئيـس األمريكي السـابق دونالد 
يمكـن  ال  رابحـة  انتخابّيـة  ورقـة  ترمـب 
للجمهوريـني التخـّيل عنها، أم أنـه بات عبئا 
يجب التخلّص منه بعد تحريضه أنصاره عىل 
اسـتهداف الكابيتول؟ هناك خالف حاد بهذا 
الصدد يف صفوف الجمهورّيني املنقسمني بعد 
محاكمـة الرئيس السـابق يف إطار آلية العزل 

الثانية بحّقه.
ورغم قرار تربئة ترمب، يعترب الديمقراطيون 
أنهم حّققوا انتصاًرا أخالقًيا وسياسـًيا يتيح 
للرئيـس الجديد جـو بايدن التفـّرغ للملّفات 

الكربى، وأبرزها خطة اإلنقاذ االقتصادي.
أما الحزب الجمهوري، فهو منقسـم بشـّدة 
حيال طريقـة التعامل مع الرئيس السـابق، 
مـع توّجـه األنظـار إىل انتخابـات التجديـد 
النصفـي للكونغـرس عـام 2022 التي يأمل 
الجمهوريون أن يستعيدوا خاللها الغالبّية يف 

مجليس الشيوخ والنواب.
وقـال السـيناتور لينديس غراهام، أحد أشـد 
املوالـني للرئيس السـابق، لتلفزيـون فوكس 
نيـوز االثنـني، ”هديف هـو الفوز عـام 2022 
لوضـع حد للربنامج األكثر تطرًّفا“ الذي يرى 
أنه سـينتج عن رئاسة بايدن، مشّدًدا عىل أّنه 

”ال يمكننا فعل ذلك بدون دونالد ترمب“.
كما أكد ”استعداده لبدء حملة“ و“إعادة بناء 
الحزب الجمهوري“، قائالً ”أنا مستعّد للعمل 
معـه“. وكشـف أنه تحـّدث إىل ترمب مسـاء 
السبت، وأّنه ينوي زيارته يف فلوريدا األسبوع 

املقبل.
واعتـرب السـيناتور أن ”دونالـد ترمـب هـو 
العضو األكثر نشاطا يف الحزب الجمهوري“، 

وأن ”تّياره يف أفضل أحواله“.
إىل ذلك، ُيقيـم ترمب حالًيـا يف دارته الفخمة 
يف فلوريـدا. وظـّل قطب العقـارات بعيًدا عن 
األضواء خالل محاكمته التاريخّية يف مجلس 
الشـيوخ عىل خلفّية اّتهامـه بالتحريض عىل 
العنـف يف 6 كانون الثاني/ينايـر، لكّنه تابع 
النقاشات، ورسعان ما تفاعل معها عرب بيان 

نرشه مع تربئته مساء السبت.
وقـال الرئيس الــ45 للواليـات املتحـدة، إّن 
”حركتنا الرائعة والتاريخية والوطنية (أعيدوا 
ألمريكا عَظمتها) ال تزال يف بدايتها“، وهو لم 

يستبعد الرتّشح للرئاسة عام 2024.
وصّوتت غالبّية أعضاء مجلس الشـيوخ (57 
مـن بـني 100) لصالح إدانة ترمـب، وبينهم 
سـبعة جمهوريني، لكـّن إصدار حكـم إدانة 
ومـن ثـّم حكـم بعـدم األهلّيـة، كان يتطلّب 

غالبية الثلثني (67 صوتا).

ومـن بني الذيـن صّوتوا لتربئـة ترمب، زعيم 
الجمهوريني السيناتور ميتش ماكونيل الذي 
اعترب أّن مجلس الشيوخ غري مؤّهل ملحاكمة 
الرئيس السـابق، لكّنه وجـه انتقادات الذعة 
له.وقـال يف خطاب مطّول ”ال يوجد أي شـك 
يف أّن الرئيس ترمب مسـؤول مـن الناحيَتني 
العملّيـة واألخالقيـة عـىل إثارة أحـداث ذلك 
اليوم“، لكـّن غراهام اعتـرب أن ذلك الخطاب 

”ال ُيعّرب عن مزاج الجمهورّيني“.
غري أّن زعيم الجمهوريني يف مجلس الشـيوخ 
ليـس الداعـم الوحيـد الـذي قطـع ارتباطه 
برتمـب، فاملندوبة السـابقة يف األمـم املتحدة 
واملرّشـحة املحتملة النتخابات الرئاسـة عام 
2024 نيكي هاييل اعتربت أيًضا، يف حوار مع 
مجلّة بوليتيكـو، أن املليارديـر ال يمكنه بعد 

اآلن الرتشح ملنصب فيدرايل.
ويف ترصيـح لشـبكة ”ABC“ األحـد، اعتـرب 

السـيناتور بيل كاسـيدي، أحـد الجمهوريني 
السبعة الذين صوّتوا إلدانة ترمب، أن الرئيس 
السابق ُحرم من األضواء التي صارت موجهة 
نحـو بايـدن وِمـن حسـابه عىل تويـرت الذي 
لطاملا كان منصته اإلعالميـة األوىل، ما يعني 

أن ”قّوته ستتضاءل“.
بـدوره، توّقـع حاكـم مرييالنـد الجمهوري 
املعتدل الري هوغان، األحد، عىل شاشـة ”يس 
إن إن“ أن نشهد معركة حقيقية حول روحية 

الحزب الجمهوري يف العامني املقبلني“.
واعتـرب أن ”كثرًا مـن الجمهورّيني غاضبون 
لكّنهـم يفتقـرون إىل الشـجاعة لقـول ذلك، 
ألنهـم خائفـون“ مـن خسـارة مناصبهم يف 

االنتخابات املقبلة.
يف املقابـل، أّكـدت الصحفّيـة يف شـبكة ”يس 
بـي إس“ مارغريت برينـان، أّن نحو عرشين 
عضـوًا جمهورًيا يف مجلس الشـيوخ صّوتوا 
لصالـح تربئـة ترمب، رفضـوا املشـاركة يف 

حلقة حوار تلفزيوني حول املحاكمة.
وال يـزال ترمـب يحظى بشـعبية واسـعة يف 
صفـوف قاعدتـه االنتخابيـة، ويلـّوح تياره 
برتشيح شخصيات موالية له ملواجهة أعضاء 

جمهوريني يف الكونغرس انتقدوه أو دانوه.
يف هذا اإلطار، تحّدث ماكونيل عن مرّشـحني 
حزبيـني قد يكـون بعضهـم مّمـن يفّضلهم 
الرئيس السـابق والبعض اآلخـر قد ال يكون 
كذلك، معتربا أن ”املهم أن يكونوا قادرين عىل 

الفوز“ يف االنتخابات.
من جهتهم، يسعى الديمقراطّيون إىل تعميق 
االنقسامات بني الجمهوريني. وقال بايدن إّنه 
رغـم تربئة ترمب، إال أنه لـم يتّم ”الطعن“ يف 

التهم املوّجهة إليه.
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رانغون/متابعة الزوراء: 
خرجـت مظاهرات، امـس االثنني، 
يف رانغون كـربى مدن ميانمار بعد 
قطـع اإلنرتنـت خالل الليـل ونرش 
الجيـش يف الشـوارع، وفـق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتجمـع مئـات الطـالب يف شـمال 
املدينـة بعـد أسـبوعني عـىل تـويل 
انقـالب  إثـر  السـلطة  الجيـش 
عسكري أنهى ما يقارب العقد من 

الحكم املدني يف البالد.
عسـكرّية،اول  قـوّات  وانتـرشت 
أمـس األحد، وسـط انقطاع شـبه 
تـاّم لإلنرتنت، ممـا أثـار مخاوف 
من حملة قمع واسـعة ضّد حركة 

االحتجاج عىل االنقالب.
وقـال مقّرر األمـم املّتحدة الخاّص 
مليانمار إّن قادة املجلس العسكري 
«سُيحاسبون» عىل أعمال العنف يف 

البالد.
وكتـب تـوم أنـدروز عـىل موقـع 
«تويرت»: «يبدو أّن الجنراالت أعلنوا 
الحرب عىل الشعب»، مضيفاً: «عىل 

الجنراالت االنتباه: سُتحاسبون».
وطالب األمني العـام لألمم املّتحدة 

السـلطات  غوترييـش  أنطونيـو 
بـ«ضمـان االحـرتام الكامل للحّق 
يف التجّمع السـلمي وعـدم تعرّض 

املتظاهرين ألعمال انتقامّية».
كمـا طلـب مـن الجيـش أن يأذن 
للدبلوماسـّية  عاجـل»  «بشـكل 
رشانـر  كريسـتني  السـويرسّية 
بورغنر باملجـيء إىل البالد «لتقييم 
الوضع بشـكل مبارش»، بحسب ما 

قال املتحّدث باسم غوترييش.
ذلـك دعـت سـفارات غربيـة،  اىل 

يف  قواتـه  ينـرش  الـذي  الجيـش 
ميانمار لـ«عدم اسـتخدام العنف» 
ضـد املتظاهريـن الذيـن يحتجون 
عـىل االنقـالب. وكتبـت سـفارات 
الواليـات املتحدة وكنـدا وعدة دول 
يف االتحـاد األوروبي عـىل «تويرت»: 
«نطلب من قوات األمن عدم اللجوء 
إىل العنف ضد املتظاهرين واملدنيني 
الذيـن يحتجون عـىل االنقالب عىل 
تـم  كمـا  الرشعيـة».  حكومتهـم 
توقيف خمسة صحفيني،اول أمس، 

وفقاً لصحيفة محلية خالل تجمع 
يف شـمال البالد، حيث فتحت قوات 

األمن النار عىل املحتجني.
االنتقادات  العسـكريون  وتجاهـل 
املتزايدة، مشـددين قمعهم للتعبئة 
املتواصلـة يف البـالد فيمـا يسـتمر 
عـىل  باالحتجـاج  املتظاهـرون 
االنقـالب، مـع تكثيـف التوقيفات 
الليليـة والتهديـد بمالحقة كل من 
يؤوي ناشطني مطلوبني، كما نقلت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقد توقف املسار الديمقراطي الذي 
بدأ قبل عرش سنوات قبل أسبوعني 
يف ميانمار، مع استيالء العسكريني 
السـلطة مطيحـني بحاكمة  عـىل 
البالد الفعلية أونغ سـان سو تيش. 
وصباح اول أمس، ولليوم التاسـع 
عىل التـوايل، نزل آالف البورميني إىل 

الشوارع.
ونرش املجلـس العسـكري الحاكم 
برئاسـة الجنرال مني أونغ هالينغ 
قائمة تضم أسماء سبعة ناشطني 
البـالد مطلوبـني  األشـهر يف  مـن 
بسـبب تشـجيعهم عـىل التظاهر. 
وقال يف بيان االحد: «إذا عثرتم عىل 

أحد الفاريـن املذكورين يف القائمة 
معلومـات  لديكـم  توافـرت  إن  أو 
عنهم، بلغـوا أقرب مركز للرشطة. 
من يؤوي هؤالء سيواجه مالحقات 

بموجب القانون».
ومنذ بدء حركة االحتجاجات، أوقف 
العسـكريون نحـو 400 مسـؤول 
سيايس وناشط وأفراد من املجتمع 
املدنـي، بينهـم صحفيـون وأطباء 
وطالب. ومن بني األشخاص الواردة 
أسـماؤهم يف هذه الالئحة، مني كو 
ناينغ أحد قادة الحركة الطالبية يف 
1988 الذي أمىض عرش سـنوات يف 
السـجن لـدوره يف التظاهرات ضد 
الحكم الديكتاتوري يف تلك املرحلة.

وقال قبل ساعات من إصدار مذكرة 
توقيـف يف حقه: «يوقفـون الناس 

ليالً، وعلينا أن نتوخى الحذر».
وجـاء كالمـه يف مقطـع مصـور 
نـرشه، عـرب «فيسـبوك»، منتهكاً 
بذلـك حظـراً صـادراً عـن املجلس 
شـبكة  باسـتخدام  العسـكري 
التواصل االجتماعي هذه. وأضاف: 
«قـد يقمعـون بالقـوة، وعلينا أن 

نكون مستعدين».
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
اكـدت وزارة الرتبيـة، امس االثنـني، عزمها 
رفع توصيات وآليات اىل اللجنة العليا للصحة 
والسـالمة الوطنية بشـأن امتحانات نصف 

السنة لغرض مناقشتها واقرارها.
وقال املتحدث باسـم الـوزارة، حيدر فاروق، 
بحسـب الوكالة الرسـمية: إنـه «من ضمن 
قـرارات اللجنـة العليـا للصحـة والسـالمة 
الوطنية بأن يكون التعليم الكرتونيا بدءاً من 
الــ ١٨ شـباط»، الفتـا اىل ان «وزارة الرتبية 
حتـى اآلن عـىل مواعيدهـا املحـددة بشـأن 
االمتحانـات، وسـتجري مباحثـات وترفـع 
توصيـات وآليـات اىل اللجنـة العليـا اليجـاد 

الحلول املناسبة».
واضـاف ان «العـراق بلـد حديـث يف التعليم 
االلكرتونـي، حيـث هنـاك اشـكاالت كثـرية 
حدثت خالل فرتة التعليم االلكرتوني»، مبينا 
ان «هنـاك مناطـق ال توجـد فيها شـبكات 
انرتنـت، وكذلك هناك رشائـح من املجتمع ال 
تمتلك االنرتنـت واالجهزة الحديثة، لذلك بات 
من الصعب اتخاذ هكذا قرارات ويف مثل هكذا 

اوقات».
واشـار اىل ان «تجربـة التعليـم االلكرتونـي 
حديثـة وقليلـة االسـتيعاب لـدى الكثري من 
الطلبة، وهذه هي السنة الثانية التي ممكن 
ان يكون فيها التعليم الكرتونيا وعرب الوسائل 

املتاحـة»، مؤكـدا ان «الـوزارة تطمـح بـأن 
تزيد هذه االلية بتدريب الكوادر التدريسـية 
والتعـاون مـع رشكات االتصـال، لكن تبقى 
هناك فئات غري قادرة عىل التعلم الكرتونيا».

وبنّي ان «الوزارة سـتناقش اآلليات مع خلية 
االزمـة امـا تأجيـل االمتحانـات او اجراؤها 
بموعدها املحـدد او زحف جدول االمتحانات 
اىل يـوم اخـر، وهـذا ما سـيتم ابـالغ الطلبة 

والكوادر التدريسية».
ولفت اىل ان «وزارة الرتبية ملتزمة بإجراءات 
خليـة االزمـة الحكومية وبإرشـادات وزارة 

الصحة مـن ناحية التباعد االجتماعي ولبس 
الكمامات والتعفري والتعقيم للمدارس، اضافة 
اىل اقامة النشاطات التثقيفية والتوعوية من 
قبل املديرية الرياضية والنشـاطات املدرسية 
قسـم الصحـة املدرسـية وطبع البوسـرتات 

للتوعية من فريوس كورونا».
واوضـح ان «هناك لجانا مـن وزارة الصحة 
تقوم بزيارة املدارس، ويف حال وجود مدارس 
مخالفـة يتم اغالقها». مبينـا «انه تم اغالق 
العديـد مـن املـدارس بسـبب عـدم التزامها 
بالـدوام املحـدد باالسـبوع وليـس لوجـود 

اصابـات بكورونا، حيث العقوبة ادارية اكثر 
من انها صحية «.

مـن جهته، قـال الوكيـل االداري بالـوزارة، 
فالح القييس، يف حـوار تابعته «الزوراء»:  ان 
”خـرباء الوزارة يدرسـون مقرتحـا يتضمن 
تخصيص ايام إلجراء امتحانات نصف السنة 
للمراحل الدراسية االبتدائية الست“، مبينا ان 
”املقرتح ان يكون االسبوع االول ملرحلة االول 
االبتدائي، واالسبوع الثاني المتحانات الصف 
الثاني االبتدائـي، والذي يليه للثالث االبتدائي 

وهكذا».
وأضاف القييس أن ”املوافقة عىل املقرتح من 
قبل هيئة الـرأي، تتوقف عىل املوقف الوبائي 
لجائحة كورونا للمدة من الـ ١٨ من الشـهر 
الحـايل ولغايـة ١٣ مـن اذاراملقبـل“، مؤكدا 
انه ”يف حال حصول زيـادة بأعداد االصابات 

سيجري االعالن عنه العتماده».
وبشأن املرحلتني املتوسطة واالعدادية، كشف 
القييس عن ”رفع مقـرتح بإجراء امتحانات 
نصف السنة الكرتونيا عرب املنصات بالتنسيق 
بني االدارات املدرسية والطلبة لكون اعمارهم 

تسمح باداء االمتحانات الكرتونيا لهم».
وحول انبـاء تأجيل العام الداريس، اكد ”عدم 
وجود نية للوزارة بتأجيله أو إلغائه، بيد انها 
ستفعل يف حال طلب اللجنة الوطنية للسالمة 

منها ذلك تحقيقا للمصلحة العامة“. 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت الرشكة العامة للخطوط الجوية 

العراقية، امس االثنني، عن بدء تشغيل 

خمسـة خطوط  مع القارة االوروبية 

اىل  اشـارت  وفيمـا  منتظـم،  بشـكل 

توجهها الفتتاح خطوط جديدة، اكدت 

ان اسـعار التذاكـر فيها «تنافسـية» 

مقارنة ببقية الرشكات االخرى.

وقال مدير العالقات واالعالم يف الرشكة 

التابعة للوزارة، حسـني جليل، يف بيان 

اطلعـت عليه «الـزوراء»: ان «اسـعار 

الرشكـة تنافسـية مقارنة مـع بقية 

النواقـل االخـرى»، فضال عـن «حجم 

الخدمـات املتميـزة املقدمـة لصالـح 

املسـافرين ورشكات الطـريان املحلية 

واالجنبية وخدمات الشحن الجوي».

لعبـت  «الرشكـة  ان  جليـل  وأضـاف 

دورا حيويـا خالل جائحـة كورونا يف 

نقل املـواد الطبيـة واجـالء املواطنني 

العراقيني من مختلف البلدان بحسـب 

القـرار الصـادر مـن مجلس الـوزراء 

الصحـة  وزارة  توصيـات  وتطبيـق 

لضمان الحفاظ عىل سالمة املسافرين 

والطواقم».

وبني ان «الرحالت الخارجية التقترص 

عـىل الـدول االقليميـة فحسـب، بـل 

تشـمل عرشات الوجهات الدولية التي 

يقصدهـا الطائر االخـرض، وحاليا تم 

تشـغيل خمسـة خطـوط اىل القـارة 

(برلـني،  منتظـم  بشـكل  االوروبيـة 

لنـدن،  فرانكفـورت،  دوسـلدورف، 

كوبنهاكـن) كمرحلـة اوىل، والرشكة 

مستمرة بافتتاح خطوط جديدة خالل 

املدة املقبلة».

زيـادة  ”تحقيـق  اىل  جليـل  ولفـت 

كبـرية يف اعداد املسـافرين الذين تم 

نقلهـم مـن واىل املحطـات العاملـة 

يف البـالد (بغـداد، البـرصة، النجف، 

السـليمانية، اربيل)، وقد بلغت اكثر 

من ٣٦ الف مسافر توزعوا بني ٧٤٥ 

رحلة مبـارشة عىل اسـطول الناقل 

الوطني اىل مختلف الوجهات املحلية 

واالقليميـة والدوليـة خـالل شـهر 

كانون الثاني ٢٠٢١“.

واشار اىل ”تشغيل اكثر من ٣٠ طائرة 

حديثـة ومختلفة االحجـام (البوينغ، 

يس ار جـي، وايرباص) ضمن وجهات 

الخطـوط الجويـة، فضال عـن وجود 

عقـود مع كربيات الـرشكات املصنعة 

الضافة طائرات جديدة لالسطول“. 

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئة النزاهة االّتحاديَّة عن صدور 
حكـٍم بالحبـس الشـديد ملُدَّة أربع سـنواٍت 
بحّق ُمحافظ دياىل األسبًق؛ لتسبُّبه بإلحاق 
رضٍر جسـيٍم بأموال ومصالـح الجهة التي 

كان يعمل فيها.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه: إن ”املُـدان الذي كان يشـغل منصب 
ُمحافـظ دياىل ألحق رضراً جسـيماً بأموال 
ومصالـح املُحافظـة عـرب قيامـه بإحالـة 
مرشوع إعداد ودراسة وتصميم فحوصات 
الرتبة وتنفيذ إكسـاء نهر دياىل إىل رشكتني 
للُمقاوالت عن طريق الدعوة املُبارشة بمبلغ 
(٢٤,٢٥٤,١٢٥,٠٠٠) مليـار دينـاٍر؛ رغـم 
وجـود محرض كشـٍف عـن املـرشوع ُمَعدٍّ 
مـن قبل الجهـة املُسـتفيدة (مديريَّة بلديَّة 
بعقوبة)ُتقدَُّر قيمـة إنجاز املرشوع  بمبلغ 

(٢٢,٤٢٠,٢٤٠,٠٠٠) مليار ديناٍر».
وأضافت أن ”املُتَّهم قام باإلحالة إىل الرشكتني 
ا  املذكورتني دون إعالم وزارة التخطيط، ممَّ
أدَّى إىل أرضاٍر ماديَّـٍة تمّثلت بفارق السـعر 
بني مبلغ املُقاولة املُحالة ومحرض الكشـف 
عىل املرشوع بلغ (١,٨٣٣,٨٥٥,٠٠٠) مليار 

دينار».
الكـرخ  جنـح  ”محكمـة  أن  وأوضحـت 
ـة بقضايـا النزاهة، وبعـد اطالعها  املُختصَّ
عـىل أقـوال املُمثِّلـني القانونيِّـني ملحافظة 
ديـاىل ومديريَّة املـوارد املائيَّـة اللذين طلبا 
الشـكوى بحـقِّ املُـدان، إضافـة إىل تقريـر 
التدقيـق الخارجّي يف هيئة النزاهة، وتقرير 
الخـرباء الذي حدَّد مقدار الرضر، فضالً عن 
أقوال الشهود وقرينة هروب املُدان، وصلت 
ة بإدانتـه، وحكمت عليه  إىل القناعـة التامَّ

غيابياً وفقاً ألحكام املادَّة (٣٤١) من قانون 
العقوبات».

ـن  وتابـع ان ”قـرار الحكـم الصـادر تضمَّ
إصدار أمر قبـٍض وتحرٍّ بحقِّ املُدان، وحجز 
أمواله املنقولة وغري املنقولة ومنع سفره، 
رة بحقِّ باملُطالبة  واالحتفاظ للجهة املُترضِّ
بالتعويض؛ استناداً ألحكام املادَّة (١٩) من 

قانون أصول املُحاكمات الجزائيَّـة“. 
نت دائرة التحقيقات  من جانب متصل، تمكَّ
يف هيئـة النزاهة، امس االثنـني، من ضبط 
بلديَّـة  الجبايـة يف مديريَّـة  عضـو لجنـة 
النارصيَّة، فيما تـمَّ إلقاء القبض عىل بقيَّة 
أعضـاء اللجنـة، إلقدامهم عىل أخذ رشـوة 

مقابل إنقاص مبلغ الجباية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منه: إن ”فريٍق من مكتب تحقيق الهيئة يف 
ذي قار تمكن من ضبـط أحد أعضاء لجنة 

الجباية بمديريَّة بلديَّة النارصيَّـة؛ إلقدامه 
عـىل تسـلُّم رشـوٍة ُمقابـل إنقـاص مبلغ 
ة كرسوٍم للخدمات البلديَّة  الجباية املُستحقَّ
عىل املُشتكي عن ترويج معاملة نقل ملكيَّة 

عقاٍر».
وأضاف البيان أن ”التحقيقات األوليَّة ملكتب 
نت  تحقيـق الهيئة يف املُحافظـة، التي تضمَّ
اعرتافـات املُتَّهم بعـد تدوين أقوالـه، بيَّنت 
تواطـؤ بقيَّة أعضـاء اللجنة ُومشـاركتهم 
دًة إلقاء  املُتَّهم يف تقاسم مبلغ الرشوة، ُمؤكِّ
رة قبٍض  القبض عليهم بعد استحصال ُمذكَّ

قضائيٍَّة بحّقهم».
وتابع أنه ”تـمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
بالعمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهمني عىل السّيد 
؛ الذي قرَّر توقيف  قايض التحقيـق املُختصِّ
املُتَّهم املضبوط بالرشوة وفق أحكام القرار 

(١٦٠ لسنة ١٩٨٣)“.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت مديرية مكافحـة اجرام بغداد، امس 

االثنـني، القبـض عـىل عـدد مـن املتهمـني 

املطلوبـني بقضايـا جنائيـة مختلفة خالل 

حصيلة ممارساتها األمنية خالل ٢٤ ساعة 

املاضية.

وقالـت املديريـة، يف بيان، تلقـت «الزوراء» 

نسخة منه: ان «مفارزها تمكنت من القبض 

عـىل متهمني اثنـني لقيامهـم بجريمة قتل 

وفـق املادتني ٤٠٦ ، ٤٠٥ ق.ع ضمن مكاتب 

مكافحة اجرام املدائن واملحمودية».

واضافـت املديريـة ان «مفارزهـا تمكنـت 

ايضـا مـن إلقـاء القبـض عـىل عـدد مـن 

املتهمـني لقيامهـم برسقـة مبالـغ ماليـة 

ومحالت تجارية ومتهمني آخرين بالتزوير 

ومطلوبـني بقضايا جنائيـة مختلفة وفق 

املـواد القانونيـة ٤٤٦ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٥٣ ، 

٤٨٧ ، ٢٨ مخدرات ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٨٩ ق.ع 

ضمـن مكاتب مكافحـة اجـرام االعظمية 

وبـاب الشـيخ وبغـداد الجديـدة والكرادة 

والبيـاع واملنصـور  والكرامـة والخـرضاء 

والكاظمية والدورة والصالحية وابي غريب 

والحريـة والتاجـي والغزاليـة والنهـروان 

والشعب».

واشـارت اىل «القبض عىل خمسـة متهمني 

آخريـن لقيامهـم برسقـة دراجـات ناريـة 

ودراجات التـك تك ضمن مكاتـب مكافحة 

املعامـل  وحسـينية  العامـل  حـي  اجـرام 

والحبيبيـة  القـدس والشـعب وفـق املـواد 

القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٣ ، ٤٣٠ ق.ع».

وبينـت املديريـة ان «مفارزهـا تمكنت عن 

ضبط عجلتني والقبض عىل حائزيها لوجود 

إشارة ضبط يف قاعدة البيانات ضمن مكاتب 

مكافحة رسقة سيارات الكرخ والرصافة».
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بغداد/ الزوراء:
كشـفت وزارة الداخلية، امس االثنني، عن آلية الوزارة يف محاسـبة املخالفني إلجراءات 

الصحة والسالمة التي أعلنتها وزارة الصحة واللجنة الوطنية».
وقال املتحدث باسم الداخلية، اللواء خالد املحنا، يف ترصيح صحفي: ان“ قطعات وفرق 
الوزارة سـتتبع القوانني والضوابط التي وضعتها الصحة لتغريم األشـخاص املخالفني 
إلجراءاتها الوقائيـة“، مبينا انه“ لدينا تواصل مع وزارة الصحة لتنفيذ هذه اإلجراءات 

وبشكل حازم».
وأضاف املحنا انه “سـتنصب فرق ومرابطات امنية خاصـة بتطبيق هذه اإلجراءات يف 
شـوارع العاصمـة واملحافظات اىل جانب فـرق الصحة ودوريات جوالـة داخل املناطق 
ملتابعـة التـزام املواطنني باإلجـراءات الوقائية ومنـع إقامة االعـراس ومجالس العزاء 

وغريها ممن اوصت بها الوزارة الصحة وتغريم املخالفني».
ونـوه اىل انـه“ سـتجبى الغرامـات التي حددتهـا وزارة الصحـة بـ٢٥ الـف دينار من 
األشـخاص الذيـن ال يرتدون الكمامـة عن طريـق املرابطات األمنية الصحية، وسـيتم 

تحرير وصل مخالفة ويسلم للمواطن عند تسديده مبلغ املخالفة».
وأشـار اىل ان“ تطبيق اإلجراءات قد يصل اىل درجة اعتقال املخالف الذي يرفض تسـديد 

الغرامة حتى يقوم بدفعها او اتباع إجراءات أخرى متفق عليها مع وزارة الصحة».
وكان وزير الصحة اعلن يف وقت سـابق من امس، ادخال إجراءات الخطة الوقائية حيز 

التنفيذ اعتبارا من، اليوم الثالثاء، بعد ظهور إصابات بـ“كورونا“ املتحور.

بغداد/ الزوراء:
حـدد املعهد القضائي يوم الخميس املقبل 
املوافق الثامن عرش من شهر شباط الحايل 
موعـدا جديـدا إلجـراء االختبـار الخاص 
باملرحلـة  الثانيـة (االمتحـان الشـفهي) 
للسيدات والسـادة بدال من املوعد السابق 
الـذي كان مـن املقـرر يـوم العرشين من 

الشهر نفسه . 
وأوضـح املركز االعالمي ملجلـس القضاء 
االعـىل أن «يـوم الخميس القـادم املوافق 
إلجـراء  موعـدا  سـيكون   ٢٠٢١/٢/١٨
الثانيـة  باملرحلـة  االختبـار  الخـاص 
للسـيدات والسادة،  الشفهي)  (االمتحان 

وعنـد السـاعة الثامنـة صباحـا يف مقـر 
مجلس القضاء االعىل ممن اجتازوا  اختبار 
التحريـري)،  (االمتحـان  االوىل  املرحلـة 
وذلـك التزاما بتوجيهات مقـررات اللجنة 
العليا للصحة والسـالمة الوطنية بشـأن 
تطبيق  حظـر التجوال التـام يف العاصمة 
بغداد واملحافظات أليام الجمعة والسـبت 

واالحد ».
وأضاف املركز االعالمـي أن «االعرتاضات 
عـىل نتائج امتحـان الكفـاءة للمتقدمني 
للدورة ٤٣ لسنة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١ (االمتحان 
 التحريـري)، وبعـد اتخـاذ كل االجراءات 

فكانت جميع النتائج (مطابقة)».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت خلية االزمـة النيابية ملواجهة كورونا، امس االثنـني، عن دخول العراق يف 
موجـة جديدة من تفيش فريوس كورونا، مبينة ان املوجة الجديدة تتطلب الدخول 

باجراءات شديدة للغاية.
وقال عضو الخلية، حسـن خالطي، يف ترصيح صحغفي: ان ” العراق دخل يف حال 
هدوء وهدنة منع الفريوس خالل االربعة اشهر مع اصابات كورونا، إال انها انتهت 

خالل االسبوعني املاضيني».
واضاف خالطي ان ”التفيش الجديد لالصابات ينذر بكارثة صحية وتداعيات وخيمة 

مالم يتم اتخاذ اجراءات رادعة ومنع التجمعات وفرض غرامات لعدم امللتزمني».
واشـار اىل ان ”االصابات يف تزايد مخيف،  وقد تصل اىل اكثر من ٣٠٠٠ ، وان فرض 
حظر التجوال وغريها من االجراءات هدفه كرس السلسلة الوبائية ومنع التجمعات 

باكرب قدر ممكن».
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بغداد/ الزوراء:
أفاد مصـدر امنـي يف قيادة عمليـات محافظة 
االنبار، امس االثنني، بإبطـال مفعول ٦٠ عبوة 
ناسـفة بعمليـة دهـم وتفتيش رشقـي مدينة 

الفلوجة .
وقـال املصدر يف ترصيح صحفـي: ان “ القوات 
االمنية نفذت عملية امنية اسـتباقية استهدفت 
مناطق مختلفة من قضاء الكرمة رشقي مدينة 
الفلوجة، تمكنت من خاللها من العثور عىل ٦٠ 
عبوة ناسفة عىل شكل صفيحة مطمورة تحت 
االرض ”.واضـاف املصـدر ان“ القـوات االمنية 
طوقت مـكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة 
املتفجـرات بابطال مفعول العبـوات املضبوطة 
القـوات  دون وقـوع أي اصابـات يف صفـوف 
املداهمـة“، مبينـا أن ”معلومات اسـتخباراتية 
مكنـت القوات االمنية من العثـور عىل العبوات 

الناسفة وابطال مفعولها ”.

بغداد/ الزوراء:

أكـدت لجنـة الخدمات واالعمـار النيابية، 

امـس االثنني، أن غياب التوافق السـيايس 

تسـبب بتعطيـل تمريـر قانـون تسـوية 

وزارة  أن  إىل  الفتـة  العشـوائي،  السـكن 

التخطيـط تعتـزم تنفيذ مسـح اقتصادي 

واجتماعي جديد للعشوائيات بالعراق.

وقالـت عضـو اللجنـة، منى العبيـدي، يف 

حديـث للصحيفـة الرسـمية: إن «غيـاب 

التوافـق السـيايس داخـل الربملـان يمنـع 

التصويـت عـىل قانـون تسـوية السـكن 

العشـوائي، برغم انه يخدم رشيحة كبرية 

من املواطنني».

واضافـت ان «الخدمـات النيابيـة اقامت 

الكثـري من الورش مع ممثيل االمم املتحدة 

واملختصني بهذا الشـأن للخـروج بصيغة 

مقبولة لدى الجميع».

واوضحـت العبيدي ان «اللجنة سـتضغط 

بكل جهدهـا لقراءة القانـون للمرة االوىل 

والثانيـة ومن ثـم التصويت عليـه»، فيما 

طالبـت الجهـات املعنيـة بـ»التعامل مع 

العشوائيات كواقع حال».

واشـارت عضوة لجنة الخدمـات النيابية، 

إىل «وجـود حلني وضعهمـا القانون لهذه 

العشوائيات، أولهما أن تكون هناك صيغة 

معتمـدة لتمليك االرايض لسـاكنيها ضمن 

تصاميم معمارية متكاملة، وثانيهما دفع 

اقساط من قبل الساكنني تصل اىل ٢٠ سنة 

عـىل أن ال تثقل كاهل األرس املوجودة بتلك 

العشوائيات».

وقـدرت احصـاءات رسـمية صـادرة من 

وزارة التخطيط عدد املساكن العشوائية يف 

البـالد بـ ٥٢١ الفا و٩٤٧، بينما وصل عدد 

ساكنيها اىل ثالثة ماليني و٢٩٢ ألفا و٦٠٦ 

نسـمات، وتضم العاصمة بغداد اكرب عدد 

منها، تليها البرصة ثم كركوك. 

بغداد/ الزوراء:
 ١٦ F اعلنـت خلية االعـالم االمني أن طائـرات
العراقية دمرت أوكاراً لإلرهابني يف سلسلة جبال 
حمرين بمحافظة دياىل.وذكرت الخلية يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: ان «طائرات F_١٦ العراقية، 

نفذت رضبتني جويتني ضـد أهداف منتخبة يف 
سلسـلة جبال حمرين».وواضحت أن «العملية 
تمت وفقاً ملعلومات اسـتخبارية دقيقة، وبأمر 
وتنسـيق من قيـادة العمليات املشـرتكة، وقد 

أسفرت عن تدمري أوكار لإلرهابيني».

بغداد/ الزوراء:
احبـط اللـواء األول يف الحشـد الشـعبي، امس 
االثنـني، محاولـة تسـلل لعنـارص داعـش يف 
منطقـة نفـط خانـة رشق دياىل.وذكـر بيـان 
إلعالم الحشد الشـعبي تلقت «الزوراء» نسخة 

منـه: أن ”قوة مـن اللواء األول رصـدت عجلة 
تقل عـددا من عنـارص داعش حاولوا التسـلل 
والتعـرض اىل القطعات األمنية يف منطقة نفط 
خانة».وأضاف البيـان انه ”تم معالجة العجلة 

باألسلحة الثقيلة مما الذوا بالفرار“. 

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت هيئـة املنافـذ الحدودية إحبـاط محاولة 
تهريب أدوية برشيـة يف ميناء ام قرص بمحافظة 

البرصة.
وذكرت الهيئة يف بيان أنـه «وفقاً ملعلومات واردة 
من جهـاز املخابرات الوطني، تمكـن منفذ ميناء 
أم قرص األوسط من إحباط محاولة تهريب ادوية 
برشية مخبأة يف حاويتني حجم ٤٠ قدما ال يسمح 

باستريادها التزاما بالضوابط والتعليمات».
واضافـت «تـم ضبـط الحاويتـني داخـل الحـرم 
الكمركي واحالتها وفق محرض اصويل اىل الجهات 
القضائية املختصـة التخاذ اإلجـراءات القانونية 

الالزمة بحقها».
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جمهورية العراق
وزارة العدل                                       رقم االضبارة:٨٧٨/ت/٢٠١٧

دائرة   التنفيذ                                           التاريخ:٢٠٢١/٢/١٠
مديرية تنفيذ الشطرة

اىل املنفذ عليه/ جاسم حسني عبد محي
لقـْد تحقق لهـذه املديرية من خالل اشـعار مختار املنطقـة ان املدين اعاله 
مجهول محل االقامة وليس له موطن دائم او مؤقت او مختار ويمكن اجراء 
التبليغ عليه واسـتناداً   للمـادة (٢٧) من قانون التنفيذ تقـرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الشطرة خالل(١٥) يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
                                                                       املنفذ العدل
محمد باقر عبد الرضا محمد

اوصاف املحرر:-
١- اضبارة تنفيذية املرقمة ٨٧٨/ت/٢٠١٧

٢-  قـرار حكم املرقمـة ٤٧٦/ش/٢٠١٧ بتاريـخ ٢٠١٧/١٠/١٠ واملتضمن 
(سـتون الف دينار نفقة ماضية) ونفقة مسـتمرة قدرها(خمسة وسبعون 

الف دينار ) ونفقة مستمرة لالطفال (فاطمة - عيل – يوسف – رقية)

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئـة االٕحصاء الرتكية، امس 
اىل  تراجعـوا  العراقيـني  ان  االثنـني، 
املركز الثاني يف االٔكثر رشاء للعقارات 

يف تركيا خالل شهر كانون الثاني.
وقالـت الهيئـة يف تقرير لهـا اطلعت 
عليـه ”الـزوراء“: ان ”تركيـا باعت 
املـايض  الثانـي  كانـون  شـهر  يف 
ألفـني و652 منزال لالجانب بنسـبة 
%31.5، مقارنـة  انخفـاض بلغـت 

بالشهر نفسه من العام السابق“.
وبينت ان ”اسـطنبول جاءت باملركز 
للمنـازل  مبيعـا  االكثـر  يف  األول 
لألجانـب التي حققـت 1380 عملية 
بيع يف كانـون الثاني 2020، وجاءت 
أنطاليـا ثانيـا مـع 462 عمليـة بيع 
منـزل، وأنقرة ثالثـا 179 بيع منزل، 
ومرسـني رابعا مـع 131 بيع منزل، 

وبورصة مع 75 منزال“.
تصـدروا  ”االيرانيـني  ان  واضافـت 
باقـي الدول االجنبيـة يف األكثر رشاء 
للعقارات يف تركيا خالل شهر كانون 

الثاني وبعدد 459 منازل“.
وتابعـت أن ”العـراق جـاء باملرتبـة 
الثانيـة، حيـث اشـرتوا 385 منـزالً، 
وروسـيا جاءت ثالثـا وبعدد بـ 260 
منزال، وأفغانسـتان رابعا بعدد 168 
منـزال، واليمـن خامسـا وبعـدد 88 

منزال“.
ويتصـدر العراقيـون يف قائمة رشاء 
املنـازل يف تركيا منـذ العام 2015، يف 
حني أعلـن وزيـر الداخليـة الرتكي، 
سليمان صويلو، يف 13 ترشين الثاني 
2020، أن أكثر من 114 ألف شخص 
عراقـي يتواجـدون االٓن عـىل أرايض 

بالده.
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بغداد/ الزوراء:
أثـار الفـارق الكبـري بـني السـعر 
الـذي  النفـط  لربميـل  التخمينـي 
املوازنـة  يف  الحكومـة  اعتمدتـه 
والبالـغ 42 دوالراً وجرى تعديله إىل 
45 دوالرا، جدال برملانيا واسـعا بعد 
ان تجاوزت األسـعار الحالية حاجز 

الـ63 دوالراً لربميل النفط الواحد.
وقـال مقرر اللجنـة املالية النيابية، 
أحمـد الصفار، يف حديـث صحفي: 
ان ”السعر التحفظي الذي يجب أن 
يكون عليه سـعر النفـط يف موازنة 
للربميـل  دوالراً   (48) هـو   2021
الواحـد، بينما السـعر الذي وضعته 
للربميـل  دوالراً   (42) الحكومـة 
الواحـد، ومـا أقرتـه اللجنـة املالية 
النيابية (45) دوالراً وفق التصويت 
داخل اللجنة، إال أن هذا السـعر فيه 
مفارقـة كبرية يف ظل ارتفاع سـعر 
الربميـل إىل 63 دوالراً للربميـل، أي 
بفـارق 17 دوالرا للربميـل الواحـد، 
وهـذا الفـارق يأتي بــ25 تريليون 
دينار ويغطي العجز فال نحتاج من 

خالله اىل اقرتاض“.

وأوضح الصفار أن ”الزيادة تسمى 
(الوفر النفطي) سواء كان من فرق 
السـعر أو من فرق الكمية، ويمكن 
من خالل هذا (الوفر) تمويل العجز، 

وما تبقى منـه يكون ضمن موازنة 
تكميلية“.

مـن جهتـه، أكـد مستشـار رئيس 
املالية،  للشـؤون  الـوزراء  مجلـس 

مظهر محمـد صالح، امس االثنني، 
أن أسـعار النفـط عندمـا تتفـوق 
بشكل كبري وتسـد العجز، ستكون 
هنـاك موازنة تكميليـة يف منتصف 

يف  النظـر  إعـادة  وتجـري  العـام، 
املوازنة.

وقال صالح يف ترصيح صحفي: إن 
”املوازنة العامـة منذ عام 2004 اىل 
2019 تبنـى عىل أسـعار تخمينية، 
باستثناء عامي (2014 و2020)، إذ 
لم تكن هناك موازنة، وسعر برميل 
النفـط يأتـي متحفظـاً يف املوازنـة 
ويولد عجـزا افرتاضيـا ويحتاج اىل 

تنظيم“.
وأضـاف أن سـد ”العجـز يأتي عن 
أو  الخارجـي  االقـرتاض  طريـق 
الداخـيل، ولكـن اإليـرادات النهائية 
للموازنـة، نتيجـة فروقات أسـعار 
النفـط أو ريـوع النفط،عـادة مـا 
تطفئ جـزءا من االقرتاضات وتحل 
محلهـا، واحتمـال أن يسـد العجز، 

وبالتايل يصبح هناك فائض“.
وأوضـح  أن ”أسـعار النفط عندما 
تتفوق بشـكل كبري وتسـد العجز، 
سـتكون هناك موازنـة تكميلية يف 
منتصف العام، وتجري إعادة النظر 
يف املوازنة، وهذا ما موجود يف قانون 

االدارة املالية“. 

بغداد/ الزوراء:
أوضح صندوق النقـد الدويل: أن اقتصاد 
 11% بنسـبة  انكمـش  الـذي  العـراق، 
العام املايض بسـبب اجراءات حظر وباء 
كورونا واالنخفاض الحاد بعوائد اسعار 
النفط، من املؤمل أن يعود ملسـتويات ما 

قبل الجائحة وذلك بحلول العام 2024.
وقـال الصنـدوق يف بيـان نقلـه موقـع 
يف  الحاصـل  ”التباطـؤ  إن  ناشـنال:  ذا 
الناتج املحيل االجمـايل الحقيقي يعكس 
النفطـي،  غـري  النشـاط  يف  انخفاضـا 
وتقليصـاً يف إنتاج النفط الخام بسـبب 

التقيد بقرارات اوبك بالص“.
وأضـاف أن ”العجـز املايل الكبـري البالغ 
نسـبة %20 من الناتـج املحيل اإلجمايل، 
وكذلك عجز الحسـاب الجاري الخارجي 
بنسـبة %16 من الناتج املحيل اإلجمايل، 
قـد عمـل عىل تقييـد قـدرة الحكومة يف 

طرح عالج مايل فعال لالزمة“.
واكـد صنـدوق النقـد الـدويل ”أهميـة 
محاربـة الفسـاد يف املؤسسـات العامة 
املصـارف  هيكلـة  واعـادة  الرئيسـة 

الحكوميـة الضخمـة، وذلـك مـن ـجل 
تعزيز اسـتقرار مـايل وتطويـر وتنمية 

القطاع الخاص“.
واسـتنادا اىل توقعـات الصنـدوق، فإنه 

بالتعويل عىل هذه الجهود، ”من املتوقع 
ان يتعاىف اقتصاد العراق تدريجيا وينمو 
بنسـبة %1.2 و%3.9 يف 2021 و2022 
عـىل التـوايل، وكان معدل نمـو اقتصاد 

العراق يف عام 2019 بنسبة 4.5%“.
وأشار إىل أنه ”من املتوقع أن يعود إجمايل 
الناتـج املحـيل الحقيقي إىل مسـتوى ما 
قبـل الجائحة بحلول العـام 2024، وأن 

يرتاجـع عجـز املالية العامة والحسـاب 
الجاري الخارجي عىل املدى املتوسط“.

وبـنّي أنـه ”مـن املتوقـع أن ينخفـض 
كل من العجـز املايل والحسـاب الجاري 
الخارجي عرب املدى املتوسـط، بينما من 
املتوقـع ان يصل معـدل الدين الحكومي 
ألعىل مستواه يف عام 2023 ثم يهبط بعد 

ذلك تدريجياً“.
أن  مـن جانـب آخـر، ذكـر الصنـدوق 
السياسـية  والتشـنجات  ”االضطرابات 
التي تسـبق االنتخابات الربملانية وتجدد 
فرتات عـدم االسـتقرار، من شـأنها ان 

تقوض وتعرقل الجهود اإلصالحية“.
وكان العـراق قـد بـدأ باتخـاذ خطوات 
وصفت بالرضورية نحو ضمان تحقيق 

استقرار اقتصادي مستقبيل.
وأقـدم البنك املركزي يف كانون االول عىل 
تخفيض قيمة العملة ازاء الدوالر بنسبة 
%23، وهـي خطوة يتوقع مـن خاللها 
الصندوق ان تساعد عىل تخفيض حاالت 
اختالل التـوازن الخارجي والحفاظ عىل 

االحتياطيات من العملة الصعبة.

بغداد / نينا:

 ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين االردنية 

املهندسة، مها عيل، ووزير الصناعة واملعادن، منهل 

عزيـز الخبـاز، االجتماع غـري االعتيـادي للجمعية 

العموميـة للرشكـة العراقيـة األردنيـة للصناعـة 

يف عمـان، حيـث تـم االطـالع عـىل واقـع الرشكة 

األوليـة  االسـتثمارية  وتوجهاتهـا  واسـتثماراتها 

للسنوات املقبلة .

وتمت خـالل االجتمـاع، الذي حرضه األمـني العام 

لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمايل 

والسـفري العراقي لـدى األردن حيدر منصور هادي 

وأعضـاء مجلـس إدارة الرشكـة ومسـؤولون من 

البلدين، مناقشـة آخر التطورات املتعلقة بمرشوع 

املدينة االقتصادية املشرتكة يف ضوء تكليف الرشكة 

العراقيـة األردنيـة للصناعـة بالقيـام باالجـراءت 

والدراسـات األوليـة الالزمـة له .وكلفـت الجمعية 

العموميـة إدارة الرشكـة بامليض قدمـا باإلجراءات 

الالزمة لطلب العروض ”RFP ” حول اعداد دراسـة 

جدوى للمرشوع وتقديم خدمات استشارية له .

وأكـد الوزيـران رضورة ترسيـع االجـراءات بهـذا 

الخصوص. وأوصـت الجمعية العمومية بتشـكيل 

لجنة توجيهية مشـرتكة تضم الجهات املختصة يف 

كال البلدين لغرض متابعة سري العمل يف املرشوع.

كما قـررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة 

الرشكـة بوضع خطة عمل وتصور شـامل للرشكة 

للسنوات الثالث املقبلة .

وقد تأسسـت الرشكـة العراقية األردنيـة للصناعة 

عـام 1981 مناصفة بني حكومتـي األردن والعراق 

ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبني األردني 

والعراقي.
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بغداد/ الزوراء:

أعلن البنك املركزي العراقي، امس االثنني، عن بيعه أكثر من 38 مليون دوالر، 
وبمشاركة 11 مرصفا.

وبلغت مبيعات البنك، يوم امس، 38 مليونا واكثر من 206 االف دوالر غطاها 
البنك بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينار لكل دوالر.

وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات، 
والتي غطاها البنك بالكامل بسـعر رصف بلغ 1460 دينار لكل دوالر واحد، 

قد بلغت اكثر من 38 مليون دوالر، وهي نفسها اجمايل املبيعات الكلية.
فيما لم تتقدم أي من املصارف الـبالغة 11 مرصفا املشـاركة يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.

قال، جاك دوريس، مؤسس موقع التواصل االجتماعي تويرت: إنه سيتعاون مع 
جاي زي مغني الراب من أجل إنشـاء مؤسسة تهدف ألن تصبح ”البيتكوين“ 

عملة اإلنرتنت.
وعرب حسـابه بموقع التواصل االجتماعي تويرت، كتب دوريس: ”أنا وجاي زي 
سـنقدم 500 بتكويـن كمنحة جديدة تحمل اسـم بي ترسـت لتمويل تطوير 

البيتكوين، سترتكز يف بادئ األمر عىل فرق يف أفريقيا والهند“.
وبحسـب موقع ”جادجسـت“، أكدا أن هذا العمل ليس لـه أهداف غري معلنة 
قائـال: ”نقوم بذلك بثقـة عمياء مـن دون أي توصيات مـن جانبنا“، واضعا 

رابطا للرتشيحات لتويل أول ثالثة مناصب عضوية يف املجلس.
وبالنظر لنافذة الرتشـيحات فإن مهمة ”بي ترست“ ستكون ”جعل بيتكوين 
عملـة اإلنرتنت“.ولـم يخـف جـاك دوريس يومـا اهتمامـه بعملـة بتكويـن 
االفرتاضية إذ يـرى فيها نموذجا للحوكمة الالمركزية لإلنرتنت، حسـبما أكد 
موقع ”يس إن إي تي“.يشـار إىل أن رشكة ”بريبوس انفيستمينتس“ قد أكدت 
أن منظمي األوراق املالية الكنديني قد وافقوا عىل إطالق صندوق لعملة بتكوين 
يف البورصـة، ممـا يجعل الرشكة أول مـن يحصل عىل املوافقـة التنظيمية يف 

أمريكا الشمالية.
وقالت الرشكة يف بيان لها إن الصندوق مصمم لتزويد املسـتثمرين بالتعرض 
ألكرب عملة مشـفرة يف العالم من خالل االستثمار املبارش يف بتكوين املستقرة 
فعلًيا.وكانـت بتكويـن قـد حققـت ارتفاًعا قياسـًيا بلـغ 48975 دوالًرا يوم 
الجمعة، واكتسـبت حوايل 63 ٪ حتى اآلن هذا العام، وارتفعت حوايل 1130 ٪ 

منذ منتصف مارس 2020.
وقد كشـفت رشكة تسلة امس االثنني أنها اشـرتت ما قيمته 1.5 مليار دوالر 
من العملة املشـفرة وسـتقبلها قريًبا كشكل من أشـكال الدفع لسياراتها، يف 

حني أن العملة املشفرة تكتسب قبوًال بني الرشكات املالية الرئيسية.
ويف ترشين األول/أكتوبر، أطلقت رشكة ”باي بال“ العمالقة للدفع اإللكرتوني 
خدمة للمشرتيات والدفع بالعملة املشفرة، فيما أعلنت ”سكوير“ استثمارها 
50 مليـون دوالر يف البيتكوين.وأطلقـت عملـة البيتكويـن يف 2009 ولم تكن 
قيمتها كبرية يف البداية، لكن سعرها تجاوز هذا األسبوع 48 ألف دوالر.الجدير 
بالذكر أن تقارير إعالمية تم ترسيبها يف العام 2018 كشـفت أن منصة تويرت 
ستسـري عىل ركب ”غوغل“ و“فيسبوك“ يف حظر اإلعالنات الخاصة بالعمالت 

الرقمية املشفرة ”بيتكوين“، بحسب موقع ”كوين ديسك“.
وسيشـمل قرار الحظر جميع اإلعالنات الخاصة بالعمالت الرقمية املشـفرة، 
واإلعالنـات الخاصة بأسـعار الـرصف والتحويـالت املالية.وكانـت ”غوغل“ 
و“فيسـبوك“ قد أصدرتا مـن قبل قرارا بحظر إعالنـات ”بيتكوين“ أو غريها 
من العمالت الرقمية املشـفرة، ضمـن حملة تلك الـرشكات ملكافحة عمليات 
املضاربـة املضللة واملخادعة، وتلـك العمليات التي تعتمد عـىل تنظيمات غري 

واضحة قد يرتتب عليها احتماالت أرضار كبرية للمستخدمني.

 بغداد/ الزوراء:
أكـدت عضو لجنـة مراقبـة تنفيـذ الربنامج 
الحكومـي والتخطيـط االسـرتاتيجي، إنعـام 
الخزاعي، امس االثنني، إن اسـتمرار تخفيض 
قيمة الدينار يف املوازنة املالية سيتسبب بسحق 

الطبقات الهشة.
وقالت الخزاعي يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة 
منه: ”بعد شـهرين من تخفيض قيمة الدينار 
العراقي ألسباب تنموية كما اعلنت الحكومة، 
لم تتحقـق ادعاءات تنشـيط املنتـج الوطني 
بـل ارتفعت مسـتويات االسـعار لكل السـلع 
املسـتوردة والوطنيـة نظـرا العتمـاد االخرية 
عىل مسـتلزمات انتاج مسـتوردة يف الغالب“، 
مشريًة إىل إن ”تعديالت مرشوع قانون املوازنة 
لم تتضمن تغيري سـعر الرصف رغم وروده يف 

نص مرشوع املوازنة“. 
وأضافـت إن ”الرشوع بخفض قيمـة الدينار 
ألسـباب تنموية بحاجة ملقدمات كثرية يعجز 
العـراق عن تحقيق جزء يسـري منهـا يف االمد 
القصـري“، الفتًة إىل إن“خفض قيمة الدينار يف 
وضع انكمايش يزيد الوضع االقتصادي حراجة 
وينذر باتسـاع عمـق الركـود القائـم وتوليد 
موجـات تضخمية تسـحق الطبقات محدودة 
الدخل بشـكل خطري خاصة مع ضعف برامج 
الحمايـة االجتماعية الالزمة السـتيعاب تأثري 

صدمة سعر الرصف عىل الطبقات الهشة“.
وأوضحـت الخزاعـي إن“الهـدف مـن خفض 

سـعر رصف الدينـار كان مزدوجـاً وبدوافـع 
ماليـة ونقديـة، حيـث تمثلت الدوافـع املالية 
يف رغبـة الحكومة تعظيم االيـرادات النفطية 

بالدينار لتقليص حجم العجز املايل“.
 ونوهـت إىل إن ”الدوافع النقدية تمثلت برغبة 
البنك املركزي تقليـص مبيعاته من الدوالر إىل 
االسـواق وهـو ما تحقـق حالياً عىل حسـاب 

ارتفاع االسعار“.
ورأت أنه ”كان األجدى بدالً من تخفيض قيمة 
الدينـار العمـل عىل خفـض االنفـاق الجاري 
وتقليص مصادر الطلب عـىل الدوالر للحفاظ 
عـىل اسـتقرار االسـعار والحد من اسـتنزاف 
االحتياطي الـدوالري لدى البنـك املركزي بدالً 
مـن خفض قيمة الدينار ألجـل املحافظة عىل 
رشاهة االنفاق الجاري والتضحية باالستقرار 
السـعري يف العراق“، معربًة عـن قلقها البالغ 
عن فشـل األداء الحكومي من تحقيق أهدافه 

املرسومة واملخطط لها“.
وطالبـت الخزاعـي ”بتفـادي االثار السـلبية 
الناتجـة عـن خفض قيمة الدينـار عن طريق 
تعديـل سـعر الـرصف يف املوازنـة االتحاديـة 
2021 وبما يناسب مستويات معيشة الفقراء 
ومحدودي الدخل“، داعيًة إىل ”تعديل سياسـة 
سـعر الرصف وكمـا تم سـابقاً يف املـادة 50 
مـن موازنة 2015 ، حني حـدد مجلس النواب 
مبيعات الدوالر بسـقف 75 مليـون دوالر مع 

توخي العدالة يف عملية البيع“.

بغداد/ الزوراء:
أعلن املـرشوع الوطني لالنرتنت يف 
العراق إنطـالق خدماتـه الفعلية، 
امـس االثنني. وقال مركـز االعالم 
الرقمـي يف بيـان تلقت ”الـزوراء“ 
نسخة منه: انه جرى إعالن اسعار 
للمـرشوع  الشـهري  االشـرتاك 
الوطنـي لالنرتنت، وهي: اشـرتاك 
برسعة 15 ميجابت/ث بسـعر 35 
الـف دينـار.. اشـرتاك برسعة 40 
ميجابت/ث بسعر 45 الف دينار.. 
75 ميجابت/ث  اشـرتاك برسعـة 
بسـعر 65 الـف دينـار.. اشـرتاك 
انرتنـت برسعـة 150 ميجابت/ث 

بسعر 100 الف دينار.

وكان املتحدث الرسمي للمرشوع، 
مصطفى سعدون، قال يف ترصيح 
صحفـي، أمس: ”املرشوع الوطني 
لالنرتنت هو أكرب مرشوع لالنرتنت 
يف العـراق وتم مـد أكثر من 5 االف 
كم من األليـاف الضوئية يف عموم 

البالد باستثناء اقليم كردستان“.
سـيقدم  ”املـرشوع  وأضـاف 
خدماتـه اىل اكثـر مـن 4 ماليـني 
مـن  عراقيـة  ومؤسسـة  منـزل 
القطاعني الخـاص والعام“. مبينا 
ان ”املـرشوع هـو األحـدث تقنياً 
باسـتخدام تقنية القابلو الضوئي 
الذي نفذ من قبـل رشكتي ايرثلنك 
وسـمفوني بالرشاكـة مـع وزارة 

االتصاالت“.
”املـرشوع  ان  سـعدون  وأوضـح 
سـيقدم خدمـة انرتنت مسـتمرة 
ومستقرة وال يوجد فيها قطوعات 
كما موجود حاليـاً يف {الواي فاي} 
كما سـيقدم واردات كبرية للدولة، 
وهنـاك طريقة تعامـل جديدة بني 
املسـتخدم {املشـرتك} والوكيل او 
صاحـب الـربج مـن خـالل العقد 
والتعاقد، كما سيكون هناك اتصال 

عرب الهاتف األريض“.
وتابع ”أما أسـعار االشرتاك، فإنها 
للخدمة  بالنسـبة  ستكون موازية 
املقدمـة ولن تكون مرتفعة مقابل 

خدمة رديئة“.

بغداد/ الزوراء:
اعلـن مرصف الرافديـن، امس االثنـني، ان التقديم عىل 
السـلف للموظفني يجري بانسـيابية عاليـة ومن دون 

توقف .
وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت ”الزوراء“ 

نسـخة منـه: ان ”املـرصف مسـتمر يف منـح السـلف 
للموظفني يف عدد من الفروع املخصصة للمنح“.

وأضاف البيان أن ”آلية التقديم عىل السلفة من الفروع 
الكرتونية وتسـلمها يف يـوم التقديم نفسـه، وبطريقة 

رسيعة وسلسلة“. 

بغداد/ الزوراء:
االجنبـي  الذهـب  أسـعار  سـجلت 
والعراقـي يف االٔسـواق املحليـة، امس 
االثنني، ارتفاعا طفيفا، ففي أسـواق 
الجملة ل   شـارع النهر يف   بغداد، سجل 
سـعر املثقـال الواحـد عيـار 21 من 
الذهـب الخليجـي والرتكـي واالٔوربي 
البيـع 375.000 دينـار، يف حـني بلغ 

سعر الرشاء 370.500 دينار.
أما سـعر بيـع املثقـال الواحـد عيار 

21 مـن الذهـب العراقي، فقد سـجل 
350.000 دينـار، يف حـني بلغ سـعر 

الرشاء 345.000 دينار.
وفيما يخص أسـعار الذهب يف محال 
الصياغـة، يرتاوح سـعر بيـع مثقال 
الذهـب الخليجـي عيـار 21 بني 375 
و 385 ألف دينار، فيما يرتاوح سـعر 
بيـع مثقال الذهـب العراقي بني 345 
و360 الـف دينار.. ويسـاوي املثقال 

الواحد (خمسة غرامات).
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بغداد/ الزوراء
عقـدت لجنة االنضبـاط يف الهيـأة التطبيعية، امس االثنـني اجتماعا ملناقشـة (تصوير 
الفيديـو) من مباراة (الرشطـة والصناعات الكهربائية) التي جـرت يوم اول امس االحد 
يف ملعب الشـعب الدويل، ضمن مباريات الجولة التاسـعة عرشة مـن املرحلة االوىل. وبعد 
االطـالع عىل املبـاراة املنقولة تلفزيونيا، ومالحظة اعتداء الالعـب عالء مهاوي من فريق 
الرشطة عىل الالعب املنافس، واسـتخدام القوة املفرطة والسـلوك املشـني، تقرَر معاقبة 
الالعـب بالحرمان لثالث مباريات، وغرامة مالية قدرها مليونان دينار، اسـتنادا اىل املادة 

٥٠ /٢/ انضباط، وبداللة املادة ١١٠ / ٣ ، قرارا غري قابل لالستئناف.

ãºcÎ@ã–ñc

@ÜaáÃi@¿@·Ëè€aÎ@ëÏ‘€bi@lã»€a@Ú€Ï�i@Úflb”�@ÒäaåÏ€a@·«ái@áË»nÌ@fibuäÜ

@@Òãÿ€a@Üb•a@Úébˆã€@|í6€a@Êdìi@Ê�a@Ûny@ãflc@·èyc@%@ZáÓ»é@µèy

بغداد/ متابعة الزوراء
قال مـدرب فريق الصناعـات الكهربائية، عباس عبيـد: إن فريقه فقد 
نقطتـني كانتا يف متناول اليد، بعد التعـادل القاتل الذي انتزعه الرشطة 
(1-1)، اول أمس األحد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري  املمتاز.وأضاف 
عبيـد ”فريقنا قدم مبـاراة كبرية، ولعبنـا بانضباط عـال، وتمكنا من 
إيقاف مفاتيح لعب الرشطـة، وتقدمنا يف النتيجة، لكن الرشطة عاد يف 
الرمق األخري، يف لحظة فقدنـا خاللها الرتكيز“.وقال إنه ال يود الحديث 
عن الحـكام و“األخطـاء التي تكررت“، مسـتدركا: ”لكـن إلغاء هدف 
رشعـي لفريقنا، والتغايض عن حالة طرد لالعب الرشطة عالء مهاوي، 
هذه تفاصيل ال شـك أنها أثـرت عىل نتيجة املبـاراة، وصادرت نقطتني 
مهمتـني كنا األقـرب لهما“.وواصـل: ”البعض يصف سـقوط العبينا، 
بأنهـا طريقة إلهدار الوقت، لكن الحقيقة أنهم مجهدون نتيجة ضغط 
املباريـات، وبعضهم خاضوا أغلب مباريات الدوري دون اسـرتاحة، ما 

أدى لخروج 3 العبني بداعي اإلصابة، وسيغيبون عن املباراة املقبلة“.

@¿@µn�‘„@ãèÇ@pb«b‰ó€a@ZáÓj«
ıaãõ©a@ÒäbrÓ‘€a@‚bflc@fiÎb‰næa

—v‰€a@’Ìã–€@·õ‰Ì@µfl˛aÎ@¡–‰€a@“Ï–ñ@åç»Ì@!a@Übu

بغداد/ محمد حمدي
اسـتقبل وزير الشـباب والرياضـة، عدنان 
درجال، عددا من رؤساء االتحادات الرياضية 
وإسـتمع الرائهم وطلباتهم، وناقش معهم 
املشـاكل التي تعرتض نشـاطاتهم  والسبل 

الكفيلة بوضع الحلول الناجعة لها . 
وشدد الوزير، خالل اللقاء، عىل نبذ األساليب 
ورضورة  والتمويـل  اإلدارة  يف  القديمـة 
اإلهتمـام بالفئـات العمريـة والنشـاطات 
النسـوية، مذكـرا بأن الدعـم الحكومي لن 
يتوقف، ومنشآت الوزارة ستكون مفتوحة 

للجميع  . 
وتعهد درجال بتقديم جميع أسـباب الدعم 
إىل اإلتحـاد العراقـي للقـوس والسـهم يف 
تضييـف بطولـة العـرب للعبـة يف بغـداد ، 
منوهاً أن وزارة الشـباب والرياضة شكلت 
لجنة دعم وإسناد برئاسته وعضوية املالك 
املتقـدم للوزارة، فضـًال عن إتحـاد اللعبة، 

وهـي مـع اي جهـد إلسـتضافة األشـقاء 
واألصدقاء لبطوالت تقام يف العراق . 

من جهتهم، اسـتعرض رؤسـاء اإلتحادات 
الرياضيـة أبـرز املعوقـات التـي تواجههم 
يف العمل، ال سـيما اإلفتقـار للبنى التحتية 
املناسـبة لفرقهـم كمـا قدم رئيـس اتحاد 
القوس والسـهم سـعد املشـهداني تصوراً 
وافيـاً آلليات إقامة بطولـة العرب يف بغداد 
وإستحصال املوافقات األصولية لها وتحديد 

الوقت املناسب لها.
ويف سـياق منفصل، اسـتقبل وزير الشباب 
والرياضـة عدنـان درجال مـدرب منتخب 
الشـباب بكرة القدم قحطـان جثري واملدير 
معهمـا  وبحـث  صالـح،  جليـل  االداري 
تحضـريات املنتخب وابـرز املعوقـات التي 

تواجه العمل  والسبل الكفيلة لتجاوزها. 
 وأكـد الوزيـر درجـال: ان الـوزارة كجهة 
قطاعيـة راعيـة لـن تدخر جهدا يف سـبيل 

تأمني السـبل الكفيلة لعمل املالك التدريبي 
مع املنتخب وتوفري االحتياجات الرضورية 
لهـم  من اجل انجاح مهمـة ليوث الرافدين 
وجميـع املنتخبات الوطنية االخرى، كونهم 
يمثلـون رافـدا مهمـا للمنتخبـني األوملبي 

والوطني  
وتابع بالقـول: ان مرشوع الفئات العمرية 
الجديـد  وبالتعاون مـع اتحاد كـرة القدم  
سـيكون احد املشـاريع الوطنية الكبرية  يف 
محافظـات العـراق كافة، ال سـيما يف ظل 
منهـاج تدريبـي موحـد سيسـهم بإعـداد 
واالداريـني  الفنيـني  واملديريـن  املدربـني 

وبرعاية االتحادين الدويل واآلسيوي.  
وثمن املدرب جثري الجهـد الحثيث والفاعل 
من قبل الوزير درجال ووقوفه مع املنتخب 
بجميـع مراحل االعـداد، األمر الـذي يبعث 
عـىل االطمئنـان يف نفوس املـالك التدريبي 

والالعبني معا.

بغداد/ امري الداغستاني
أكد رئيـس اتحاد الكرة السـابق، حسـني 
سعيد، انه يدرس مسألة الرتشح النتخابات 

اتحاد الكرة العراقي بعد مطالبة العديد من 
أعضاء الهيئة العامة لالتحاد له، مشريا إىل 

أن موضوع ترشحه لم يحسم بعد.
وقال سعيد ؛ أنا حالياً بعيد عن الترصيحات، 
اما بشـأن تساؤالت الشـارع الريايض عن 
الرتشح لرئاسة االتحاد فسيكون يف حينها 

لكل حادث حديث.
واضاف: انا مبتعد بسبب وباء كورونا الذي 
انتـرش وغـزا العالم، وقمت بأخـذ الجرعة 
األوىل مـن اللقـاح وبانتظار أخـذ الجرعة 
الثانيـة قبل نهاية الشـهر الحـايل وبالتايل 

سأتمكن من السفر واملجيء للعراق بدون 
اجراءات الحجر.

ودعا سعيد العراقيني والرياضيني بااللتزام 
باالجـراءات االحرتازية من الوباء بسـبب 
موجـة جديدة وبـدأت اإلصابـات بالتزايد 

واالنتشار.
وأضـاف سـعيد: أنـه وبعـد أخـذ الجرعة 
الثانية سأتوجه يف البداية إىل اربيل إلكمال 
بعـض األشـغال الخاصة ومن ثم سـأزور 
بغداد بعد غياب طويل ملداولة بعض االمور 
التـي تخـص مشـواري اإلداري املقبل مع 

كرة القدم.
وتابع: أن الكثري من االخوة يف الهيئة العامة 
طلبوا مني أن الرتشح لرئاسة اتحاد الكرة 
العراقي، لكني كما أسلفت لم احسم امري 
بعـد وأدرس املوضوع من كل جوانبه حتى 

اتخذ القرار النهائي.
وبني سـعيد: بعـد اتصـال االتحـاد الدويل 
”فيفـا“ الـذي وجـه يل دعـوة للحضور يف 
نهائي كأس العالم لألندية، وحرضت فعالً 
للدوحة اسـتجابة لدعوتـه الكريمة، وعىل 
هامـش البطولة، التقيت االخـوة يف الهيأة 

التطبيعية وتداولنـا الكثري من االمور التي 
تخص الشأن الكروي العراقي مع االخوة.

وبشـأن قرار الرتشح، بني سعيد: أن اتخاذ 
القـرار ما يـزال مبكرا ويحتاج إىل دراسـة 
مـن كل الجوانب حتى اقـرر، واكرر القول 
سـيكون حينها لكل حادث حديث ومازلت 
لم أحسم قراري بشكل نهائي مع تقديري 
وحبي واعتـزازي بالجمهور العراقي الويف 
والهيئـة العامة وكل الجهـات الخرية التي 
ترغب ان اكون رئيسا التحاد الكرة العراقي 

للمرحلة املقبلة.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بارشت اللجنة املؤقتة إلدارة العمل األوملبي 
يف العـراق أعمالهـا بشـكل رسـمي بمقر 
اللجنـة األوملبية الوطنية العراقية بشـارع 

فلسطني يف العاصمة بغداد.
وعقـدت اللجنة املؤقتـة إجتماعهـا األول 
صباح امس االثنني برئاسـة الدكتور اكرم 
نعيـم عطـوان وعضويـة الدكتور قاسـم 
محمد الخاقاني والدكتور آزاد حسن قادر، 
وبحضور هيثم عبدالحميد الشمري عضو 
االرتبـاط مـع األوملبيـة الدوليـة واملجلس 
األوملبـي اآلسـيوي و حسـني عيل حسـني 

مدير املكتب االعالمي.
وناقشـت اللجنـة جـدول أعمالها حيث 
قررت تقديم الشـكر اىل الجمعية العامة 
األوملبيـة  اللجنـة  األوملبيـة واىل  للجنـة 
اآلسـيوي  األوملبـي  واملجلـس  الدوليـة 
ملنحهـا الثقـة إلدارة العمـل األوملبـي يف 
لالنتخابـات  باالعـداد  واملـيض  العـراق 

األوملبية املقبلة.
كما قـررت اللجنة إلتزامهـا بتنفيذ املهام 
املوكلـة إليهـا مـن قبـل الجمعيـة العامة 
للجنة األوملبية الوطنيـة العراقية وباملوعد 

املحدد لها لغاية األول من نيسان املقبل.
وتقرر يف االجتماع أيضا حرص التواصل مع 
األوملبية الدولية واملجلس األوملبي اآلسيوي 
بعضو االرتباط هيثم عبدالحميد الشـمري 

باالضافة لتسميته مقرراً للجنة.
كما تقرر أيضاً تسـمية حسني عيل حسني 
ناطقاً رسـمياً بأسـم اللجنة املؤقتة الدارة 

العمل الريايض يف العراق.
ويف امللف االنتخابي، قـررت اللجنة املؤقتة 
مفاتحـة مجلـس القضاء األعىل لرتشـيح 
سـبعة قضاة لتشـكيل اللجنـة االنتخابية 
عىل وفق املـادة (28) من النظـام الداخيل 

للجنة األوملبية الوطنية العراقية.
كمـا تقرر أيضـا توجيـه الدعـوة النعقاد 
األوملبيـة  العامة/االتحـادات  الجمعيـة 
باجتمـاع إسـتثنائي يقـام يـوم األربعـاء 
عـىل  للمصادقـة   17/3/2021 املوافـق 
اللجنـة االنتخابيـة القضائيـة املؤلفة من 
سـبعة قضاة، وعىل وفق املـادة (28) من 

النظام الداخيل.
كمـا تقرر أيضـا توجيـه الدعـوة النعقاد 
األوملبيـة  العامة/االتحـادات  الجمعيـة 
يـوم  يقـام  تكميـيل  إنتخابـي  باجتمـاع 

الخميـس املوافـق 25/3/2021 النتخاب 
وثالثـة  املميـزة،  الخمـس  الشـخصيات 
عنـارص نسـوية، وممثلـني اثنـني للجنة 
الرياضيني األوملبيني (ريـايض ورياضية)، 
ورئيسة اللجنة النسوية، وممثيل االتحادات 

الوطنية غري األوملبية املعرتف بها.
ويف امللف االنتخابي نفسـه، قـررت اللجنة 
املؤقتـة إلدارة العمل األوملبـي يف العراق ما 

ييل:
1. توجيـه دعوة ألعضـاء الجمعية العامة 
لعقد املؤتمر االنتخابـي للمكتب التنفيذي 

يوم الجمعة املوافق 26 / 3 / 2021. 
2. توزيع االسـتمارات بني املرشحني عمال 
باملـادة (28) مـن النظـام الداخـيل للجنة 

األوملبية الوطنية العراقية. 

3. التعامل مع املرشـحني وإعتمادهم عىل 
وفق ما ينص عليـة قانون اللجنة األوملبية 
رقـم 29 لسـنة 2019 والنظـام الداخـيل 
للجنـة األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة رقـم 
(1) لسـنة 2020، وكذلك امليثـاق األوملبي 
ومدّونة الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
ومدّونة األخالقيات للجنة األوملبية الدولية 

والقوانني النافذة.
ومرشـحات  مرشـحي  عـىل  يجـب   .4
الشـخصيات املميـزة (الثمانيـة) تقديـم 
ما يثبـت ما قدمـوه من خدمـات للحركة 

الرياضية والفكر األوملبي.
5. عىل رؤساء االتحادات األوملبية الوطنية 

تقديم: 
أ - املستمسكات الثبوتية ومن بينها نسخة 

من جواز السفر. 
بينهـا  االكاديميـة ومـن  الشـهادات  ب - 
(النسـخة  االعداديـة  الدراسـة  شـهادة 
األوملبيـة  اللجنـة  اىل  معنونـة  االصليـة) 
الوطنيـة العراقيـة وتسـلم باليـد يف مقر 
اللجنـة قبـل نهاية الـدوام الرسـمي ليوم 

االثالثاء املوافق 23 / 2 / 2021.
6. عـىل مرشـحات اللجنـة النسـوية من 
االتحادات األوملبية وغـري األوملبية املعرتف 
بها أن يقدمن ما يثبت ترشـيحهن من قبل 

إتحاداتهن.
7. عىل السيدات والسادة املرشحني لعضوية 
الجمعية العامة بصفة الشخصيات املميزة 
والعنـارص النسـوية وممثـيل الرياضيـني 
األوملبيني تقديم مستمسكاتهم ومن بينها 

جواز السـفر قبـل نهاية الدوام الرسـمي 
ليوم الثالثاء املوافق 23 / 2 / 2021.

8. عىل من يرغب من الرياضيني املشاركني 
يف اخر ثالث دورات أوملبية، تقديم ترشيحهم 

النتخاب اللجنة الرياضية ورئيسها.
ويف سياق العمل التشغييل الداخيل، إجتمع 
رئيس اللجنـة املؤقتة إلدارة العمل االوملبي 
الدكتـور اكرم نعيـم عطوان بمديـر إدارة 
اللجنـة األوملبيـة مؤيد سـامي، ورؤسـاء 
جميع األقسام فيها كل عىل إنفراد، لتحديد 
آليـات العمل ووصايا الدوام الرسـمي من 
أجل ان تتم اللجنة املؤقتة مهمتها املنوطة 
بهـا يف غضون املدة املتاحة لهـا، والتي قد 
تعرتضها بعض املحددات بسبب توجيهات 

خلية األزمة األخرية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أعلن نادي النفط تعاقده بشـكل رسمي مع الالعب حسام جاد الله 
بشـكل رسـمي يف االنتقاالت الشـتوية الحالية ”مريكاتو الشتاء“.

وقال املنسـق االعالمـي للنادي جمعـة الثامر إن ”نـادي النفط بدأ 
برتميـم صفوفه يف فرتة االنتقـاالت الشـتوية الحالية“.واوضح أن 
”النادي تعاقد بشـكل رسـمي مع مهاجم نادي النفط حسام جاد 
اللـه، ليكون مهاجم الفريق خلفـاً للمنتقل محمد داوود“، مبيناً ان 
”النادي سيربم صفقات اخرى يف فرتة االنتقاالت الشتوية الحالية“.

يذكر ان جاد الله انتقل للرشطة يف االنتقاالت الصيفية املاضية.ومن 
جهة اخرى، اعلن نادي النجف الريايض تعاقده بشـكل رسـمي مع 
الالعـب مصطفى االمـني لتعزيز صفوف الفريق يف املوسـم الحايل.

وقـال عضو الهيئة االدارية للنادي رحيم لفتة إن ”الالعب مصطفى 
االمني تسـلم بطاقة االسـتغناء الرسـمية من فريقه السـابق نفط 
ميسـان“.واوضح ان ”االمـني تواجد يف مقر اقامـة الالعبني ووقع 
بشـكل رسـمي عىل عقد انضمامه لصفوف غزالن البادية“، مشرياً 

إىل أن ”الالعب بارش يف التدريبات بدءاً من امس االثنني“. 

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
العدد الثانـي والعرشون من صحيفة الريايض التي 
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى 
النـور اول امس االحد، وتضمـن العديد من املقاالت 
واالخبـار واملواضيـع الخاصة برياضة كـرة القدم 
وبقيـة االلعاب االخرى التي زينـت بأقالم صحفية 
مرموقة.. خالص االمنيات ألرسة الصحيفة الرائعة 

بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
 ******************
صـدر اول امـس االحد العـدد الحـادي والعرشين 
الدائـرة  التـي تصـدر عـن  لصحيفـة رشطـاوي 
االعالميـة لنادي الرشطة الريـايض.. العدد تضمن 
مجموعـة من املواضيـع التي تخص فـرق النادي 
االخرض والبطوالت التي تشارك فيها عىل املستوى 
املحيل، فضال عن موضوعات اخرى تخص رياضتنا 
املحليـة... كل التوفيـق والنجـاح ألرسة الصحيفة 

املميزة.
  ********************

بمناسـبة تتويـج فريق القوة الجويـة بطال لجولة الذهـاب من دوري 
الكرة املمتاز.. اعـد املكتب االعالمي للنادي العريق فيلما 
توثيقـا عـن رحلـة الفريـق االزرق يف منافسـات 
املوسـم الحايل، حيث خاض فريق القوة الجوية 
19 مباراة فـاز يف 12 وخرس يف مباراتني اثنتني 
وتعـادل يف خمس مباريات، جامعـا يف رصيده 
41 نقطة وضعتـه يف صدارة جدول ترتيب فرق 

الدوري املمتاز للموسم الحايل.
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بغداد/ حسني عمار 
اكد وزير الصحة، حسن التميمي، 
انه تم رصد العديد من الخروقات 
اثنـاء مباريـات الـدوري املحـيل 
من خـالل التواجد عـىل مدرجات 
املالعـب وعـدم االلتـزام بقواعـد 
التباعـد الجسـدي، مشـريا اىل ان 
عـودة االنشـطة الرياضية تعتمد 
عىل املوقف الوبائي.وقال التميمي 
إن ”هنالك فرقا ما بني ممارسـة 
الرياضـة وحضـور الجمهـور اىل 
املالعـب وهـذا مـا تـم رصـده يف 
جميـع املباريـات التـي جـرت يف 
الدوري املحيل ”، مبينا ان ” وزارة 
الصحـة ناقشـت هـذه املواقـف 
والرياضـة  الشـباب  وزارة  مـع 
خصوصـا بعـد ظهـور السـاللة 
الجديـدة مـن فـريوس كورونا يف 
ان  التميمـي  ”.واضـاف  العـراق 
” الـوزارة لديهـا تقييـم للموقف 
الوبائي خالل االسـبوعني املقبلني 
االمر بحسـب  وبعدها سيحسـم 
املوقـف الوبائي ”، الفتـا اىل ان ” 
قـرارات اللجنة العليا تم تعميمها 

عىل الـوزارات كافة، ومن ضمنها 
وزارة الشـباب والرياضـة امللمـة 
بهـذا املوضـوع، ومـن املؤكـد ان 
الجميع يف وزارة الشـباب والهيأة 
التطبيعية حريصون عىل سـالمة 
العراقـي  واملواطـن  الرياضيـني 
التميمـي  عام“.وتابـع  بشـكل 
ان“ وزارة الصحـة لديهـا قراءات 
مسبقة واصدرت عرشات البيانات 
حـول امكانيـة ظهـور السـاللة 
الجديدة ورضورة االلتزام بقواعد 
السالمة، ولكن لالسف لم نجد اي 
استجابة من قبل املواطنني، ولذلك 
كان اتخـاذ االجـراءات بنـاًء عىل 
توصيات من اللجان االستشـارية 
ومراكـز الرصد الوبائي“. الفتا اىل 
ان“ الفرتة السـابقة كانت نسبة 
االصابات %2 من عدد الفحوصات 
ويوم امـس االثنني اصبحت 6%، 
وهـذا امر مقلق ويسـتحق النظر 
اليـه بعـني االعتبـار، وان الغاية 
من تعليـق النشـاطات الرياضية 
هـي املحافظة عىل امن وسـالمة 

املواطنني ”.

بغداد/ متابعة الزوراء
أرسل نادي القوة الجوية كتابا رسميا إىل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، يطلب 
من خالله اسـتضافة املجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا يف مدينة البرصة، 
يف حـال تأهلـه إىل دور املجموعات.وقـال عضو الهيئة اإلداريـة لنادي القوة 
الجويـة، عيل زغري: إن كل الظروف متاحة السـتضافة املجموعة يف البرصة.
وأضـاف: ”القوة الجوية لديه الخربة يف التنظيم، حيث سـبق أن اسـتضفنا 
عددا من املباريات، يف البطوالت اآلسـيوية املختلفة، بالتايل طلب االستضافة 
حق مرشوع، والعراق بحاجة إىل هذا الدعم، ال سيما أنه مقبل عىل استضافة 
عـدد من البطـوالت اإلقليمية والقارية“.يشـار إىل أن املجموعة الثانية تضم 
كال مـن، باختاكـور األوزبكي وتراكتور تربيز اإليراني والشـارقة اإلماراتي، 

والفائز من مواجهة امللحق بني القوة الجوية والوحدة السعودي.



واصلت األسـرتالية آشـيل بارتـي املصنفة أوىل 
زحفهـا نحـو املبـاراة النهائيـة بفوزهـا عىل 
األمريكية شـيلبي رودجـرز 3-6 و4-6، لتبلغ 
الدور ربع النهائي من بطولة أسرتاليا املفتوحة 

يف كرة املرضب، أوىل البطوالت األربع الكربى.
وبقيـت بارتي عىل املسـار الصحيح نحو لقب 
ثـان يف الغرانـد سـالم بفوزهـا عـىل رودجرز 
بمجموعتـني نظيفتـني، لتبلغ ربـع النهائي يف 

اسرتاليا للعام الثالث توالًيا.
وقالـت بارتـي (24 عاًمـا): ”أرسـلت جيـًدا 
وحاولت أن أسـيطر عىل أكرب عـدد من النقاط 

قدر املستطاع“.
وتابعت: ”أحب أن ألعب عىل أريض وأشارك ذلك 

مع أصدقائي وعائلتي“.
وتسعى بارتي لتصبح أول أسرتالية تحرز لقب 
البطولـة يف فئة الفردي منـذ كريس اونيل عام 

.1978
وقدمـت بطلـة روالن غاروس عـام 2019 أداء 
مميزًا وسددت رضبات قوية نحو زوايا امللعب، 
حيـث أنهـت املواجهة مـع 21 رضبـة رابحة 

مقابل 14 ملنافستها.
وكان كـرس إرسـال رودجـرز مـرة واحـدة يف 
الشـوط الرابـع مـن املجموعـة األوىل كافًيـا 
لتحسـمها 6 - 3، وبعدما جددت ذلك مرتني يف 
املجموعة الثانية لتتقدم 5 - 2 وتكون الفرصة 
سانحة لحسـم املواجهة عند ارسالها، خرست 

االسـرتالية شـوطني متتاليـني قبـل ان تنهي 
االمور يف الشوط العارش.

وغابت بارتي عن املنافسـات العام املايض التي 
اسـتؤنفت بعد توقف قرسي بسـبب تداعيات 
الجائحـة قبل ان تعود يف كانـون الثاني/يناير 
الفائت وتحقق لقب دورة ”يارا فايل كالسـيك“ 
يف ملبورن حيـث التقت رودجرز بالذات يف ربع 

النهائي.
وتلتقي بارتي التـي بلغت نصف النهائي العام 

لينـا املـايض تالًيـا مـع التشـيكية  و ر كا

موتشـوفا (27) التـي أقصـت البلجيكية اليز 
مرتنز (16) املتوجة منذ قرابة االسـبوع بلقب 
دورة ”غيبسـالند“ بصعوبة 7 - 6 (7 /5) و7 

.5 -
كمـا أقصت األمريكية جيسـيكا بيغـوال (61) 
نظريتهـا األوكرانية ايلينا سـفيتولينا املصنفة 
خامسة عاملًيا يف مباراة مثرية 6 - 4، 3 - 6 و6 
- 3. وتلتقي بيغوال تالًيا مع مواطنتها جينيفر 
برايدي (24) التي تفوقـت عىل الكرواتية دونا 

فيكيتش (33) 6 - 1، 7 - 5.

قدم نجم ليفربول، محمد صالح، وعدا لجمهور 
الفريق اإلنجليزي، عىل خلفية النتائج املرتدية 

للريدز، يف اآلونة األخرية.
عـىل  حسـابه  عـرب  األحـد،  صـالح،  وقـال 
تويرت“:كانت فرتة صعبة ألسباب عديدة، نحن 

أبطال وسنقاتل كاألبطال حتى النهاية“.

وتابع: ”لن نسـمح بأن يتم تقييم هذا املوسم، 
عىل أسـاس النتائـج التي حققناهـا مؤخرا.. 
هذا وعـدي لكم جميعا“. ورغـم أداء ليفربول 
املخيب آلمال جماهريه، وخسـارته 3 مباريات 
عىل التوايل يف الربيمريليج، آخرها أمام ليسـرت 
سـيتي (3 - 1)، يقدم صالح مستويات جيدة، 

حيـث يتصـدر قائمـة هدايف 
املسـابقة، برصيـد 17 هدفا.

وتنتظر ليفربول مباراة مهمة 
اليـوم الثالثـاء، أمـام مضيفه 

اليبزيـج األملانـي، يف ذهـاب ثمـن 
نهائي دوري أبطال أوروبا.

يرى النجم الفرنيس املعتزل، بيكسـنتي ليزارازو، أن نيمار جونيور، 
مهاجم باريس سان جريمان أصبح العبا هشا من كثرة اإلصابات.
قال ليزارازو عرب شـبكة تيليفوت الفرنسـية: ”نيمـار زجاجي، أو 
أصبـح العبا زجاجيا نتيجة كثرة اإلصابـات، التي تؤدي إىل اإلخالل 
بتوازن الجسـم“.وأضاف: ”طريقة لعب نيمـار تعرضه لإلصابات، 
فهـو يرص عـىل املراوغة، وال يمكـن إلقاء اللوم عـىل املدافعني، ألن 
مهمتهم اسـتخالص الكرة، وبالطبع هناك قوة يف االلتحامات، فهو 
يتعـرض للرضب أكثر من العبـني آخرين، وألن نيمـار ضعيف، لذا 
يتعرض لإلصابة“.وتابع: ”نيمار ليس بنفس جاهزية واستعدادات 
كريسـتيانو رونالـدو أو ميـيس، ال يمكن تربير ذلك بسـبب حياته 
الخاصة ألننا ال نعرفها“.وأتم ليزارازو ترصيحاته: ”بالتأكيد غياب 
آنخيل دي ماريا عن مواجهة برشلونة يعد أمرا مهما، ألنه مع نيمار 
أفضل صانعي األلعاب يف الفريق البارييس، وسـيضطر بي إس جي 
النتظار أفضل أداء من كيليان مبابي“.ويحل سـان جريمان ضيفا 
عىل البارسـا اليـوم الثالثاء، يف ذهـاب دور الـ16 لـدوري األبطال.
وأصيـب نيمار يف مبـاراة كان يـوم األربعاء املايض، وسـيبتعد عن 

املالعب 4 أسابيع، وفقا لبيان رسمي صادر عن النادي البارييس.

أسند االتحاد األوروبي لكرة القدم ”يويفا“ مهمة إدارة 
مباراة برشلونة وباريس سان جريمان يف دوري أبطال 
أوروبا، للحكم الهولندي بيورن كويربس.ويحل باريس 
نو،  كامب  بملعب  برشلونة،  سان جريمان ضيًفا عىل 
مساء اليوم الثالثاء، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
مواطناه  املباراة  تلك  يف  كويربس  وسريافق  أوروبا. 
له،  كمساعدين  زينسرتا  وإروين  روكيل  فان  ساندر 

بينما سيكون سريدار جوزوبويوك الحكم الرابع.
ويتوىل بول فان بويكل ودينيس هيجلر تقنية الفيديو.

وسبق أن قاد كويربس مباراة برشلونة وباريس سان 
ملوسم  األبطال  دوري  نهائي  ربع  إياب  يف  جريمان 

اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والتي   ،2012/2013
1-1 يف ملعب كامب نو، ليتأهل البارسا إىل نصف 
النهائي، حيث كان قد تعادل يف الذهاب بنتيجة 
2-2.وكانت آخر زيارات كويربس مللعب كامب 
 0  -  3 ليفربول  عىل  برشلونة  فاز  عندما  نو، 
يف   0  -  4 املذلة  الخسارة  قبل   ،2018/19 يف 

برشلونة  مباراة  كويربس  أدار  آنفيلد.كما 
وانتهت   2016/17 موسم  ويوفنتوس 

فوز  مواجهة  حّكم  كما   ،0-0 بنتيجة 
برشلونة عىل ميالن بنتيجة 3 - 1 موسم 

أمام  برشلونة  ومباراة   ،2011/12
البارسا  بها  فاز  والتي  كييف،  دينامو 
.2010 - 2009 2 - 0 موسم  بنتيجة 
برشلونة  مباراة  أيًضا  كويربس  وأدار 
 2 البارسا  وفاز  املايض،  املوسم  وإنرت 

مع   1-1 التعادل  مباراة  قاد  كما   ،1  -
روما موسم 2015/16، وكذلك الخسارة 

2 - 1 ضد سلتيك يف 2012/13 والتعادل مع 
شتوتجارت يف 2009/10.أما بالنسبة لباريس 

يف  نابويل  مع  تعادله  أدار  فقد  جريمان،  سان 
باإلضافة   ،2014/15 يف  تشيليس  ومع   2018/19

إىل فوز مريح 4 - 1 عىل دينامو كييف يف 2012/13.

قال جيان بيريو جاسبرييني، املدير الفني ألتاالنتا اإليطايل، 
إن ريال مدريد، خصمه يف الدور ثمن النهائي لدوري األبطال، 
فريق ”قوي بغض النظر عن الفرتة السلبية التي يمر بها“ 
التحضري  عىل  تركيزه  صب  االثنني  أمس  من  بدءا  وإنه 
24 من الشهر الجاري. ورصح  لتلك املواجهة املقرر لها يف 
جاسبرييني: ”بداية من صباح امس نفكر فقط يف مواجهة 
ريال مدريد، سنواجه نابويل يوم األحد املقبل ومن ثم ريال 
مدريد يوم األربعاء املقبل. حتى هذه اللحظة لم يكن لدينا 
الوقت الكاف للتفكري يف ذلك، ألن لدينا الكثري من املباريات“.

وأضاف املدرب يف ترصيحات لشبكة (سكاي سبورت) 
الدوري بهدف  كالياري يف  املايض عىل  األحد  عقب فوزه 

أنه فريق  نظيف: ”شاهدنا ريال مدريد وهو يلعب ورأينا 
فهو  بها،  مر  التي  السلبية  الفرتة  عن  النظر  بغض  قوي 

يمتلك العبني مهمني وأقوياء يتمتعون بالرسعة واملهارة“.
وتابع جاسبرييني: ”إنها مباراة لها أهمية وهيبة كبرية، 
وتقديم مباراة عىل مستوى مرتفع أمام ريال مدريد من 
تلك  مثل  من  البطولة،  يف  كبري  بشكل  يساهم  أن  املمكن 

املواجهات تخرج أكثر ثراء وتتعلم الكثري من األشياء“.

حقـق إنرت ميالن فـوزاً ثميناً عىل ضيفه التسـيو 3 - 1 يف 
الجولة 22 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وسـجل كل مـن البلجيكي روميلـو لوكاكـو (22 من ركلة 
جزاء و45) واألرجنتيني الوتارو مارتينيز (64) ثالثية فريق 
املـدرب أنطونيـو كونتي يف املقابـل دّون األرجنتينـي غونزالو 

إسكاالنتي هدف الضيوف الوحيد يف الدقيقة 61.
وبعـد خروجه من نصـف نهائي الكأس يف منتصف األسـبوع 
عـىل يد خصمـه اللدود اآلخـر يوفنتـوس بالتعادل معه 
ايابـاً يف تورينو من دون أهـداف (خرس ذهاباً 
2-1 يف ملعبه)، وجد فريق املدرب أنتونيو 
كونتي نفسـه األحد أمام فرصة الرتبع 
عىل الصدارة بعد الخسـارة التي ُمني 
بهـا ميـالن السـبت أمام سبيتسـيا 
”نرياتـزوري“  2.واسـتغل  صفـر- 
رغـم  وجـه  أكمـل  عـىل  الفرصـة 
مواجهتـه فريقـاً قادمـاً من سـتة 
انتصارات متتالية، ورفع رصيده إىل 
50 نقطة يف الصـدارة بفارق نقطة 
أمام ميـالن، مبتعـداً يف الوقت ذاته 
عن يوفنتـوس حامل اللقب بفارق 
8 نقـاط بعد خسـارة األخري أمام 
نابويل صفر1-.وبعد بداية حذرة 
من الفريقني ومحاوالت خجولة 
املرميـني باسـتثناء واحدة  عىل 
إلنـرت عـرب األرجنتينـي الوتارو 
مارتينيـز الـذي مـرت محاولته 
بجانب القائم األيرس، خلق األخري 
الفارق حني انتـزع ركلة جزاء من 
الهولنـدي ويسـيل هويـدت خالل 
توجهه لالنفراد بالحارس اإلسباني 
بيبي رينا، وانربى لها لوكاكو بنجاح 
.(22) وضغـط التسـيو بعـد الهدف 
بحثـاً عـن التعـادل لكنـه عجـز عن 
تهديد مرمى الحارس السلوفيني سمري 
هاندانوفيتش الذي بـات ثاني العب أجنبي يبلغ 500 مباراة 

يف الـدوري االيطـايل بعـد األرجنتيني خافيـري زانيتي وخامس 
حارس مرمى يبلغ 500 مباراة يف الدوري االيطايل وأول حارس 
أجنبي يحقق هذا اإلنجاز.ووسـط اندفاع العبي التسـيو، كاد 
إنرت يخطف الهدف الثاني حني مرر مارتينيز كرة طويلة وصلت 
إىل الكرواتي إيفان برييسـيتش الذي عكسها عرضية للوكاكو، 
فأطلقها األخرية قوية لكن رينا كان له باملرصاد .(43) وعندما 
كان الشـوط األول يلفـظ أنفاسـه األخرية، سـجل إنرت هدفه 
الثاني عرب لوكاكو الذي وجد نفسـه أمام املرمى بعدما ارتدت 
الكرة إليه من العب التسيو مانويل التزاري، فسددها يف الشباك 
.(45) ورفع الحكم املساعد راية التسلل، لكن االستعانة بحكم 
الفيديو املساعد ”VAR“ أظهرت صحة الهدف ألن البلجيكي لم 
يكن متسـلالً والكرة وصلت إليه أصالً من العب التسيو لحظة 
اعرتاضـه تقدم الكرواتـي ماريو بروزوفيتـش، لريفع لوكاكو 
بذلـك رصيـده إىل 16 هدفا ويتشـارك صدارة ترتيـب الهدافني 
مع نجم يوفنتوس الربتغايل كريسـتيانو رونالدو.ويف الشـوط 
الثاني، سعى رجال املدرب سـيموني إينزاغي جاهدين للعودة 
إىل املبـاراة ونجحـوا يف تحقيق مبتغاهم مـن ركلة حرة نفذها 
الرصبي سـريغي ميلينكوفيش سـافيتش وتحولت من زميله 
األرجنتيني البديل إيسكاالنتي وخدعت الحارس هاندانوفيتش 
.(61) لكن إنرت أحبط عزيمة ضيفه حني خطف الهدف الثالث 
مـن هجمة مرتدة بدأت مـن منطقة جزائه عـرب بروزوفيتش 
ثم وصلت الكرة إىل لوكاكو الذي تقدم بها ملسـافة طويلة قبل 
أن يعكسـها عىل طبق من فضة ملارتينيز الذي أودعها الشـباك 

(64)، مسجالً هدفه الحادي عرش يف الدوري حتى اآلن.
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تحتفل الكرة الجديدة التي سـتلعب بها مباريات دوري األبطال 
بدءا من مواجهات دور الـ16، والتي تسمى ”نهائي إسطنبول 

21“، بذكـرى مـرور 20 
التصميـم  عـىل  عامـا 
األشهر للكرة ”املرصعة 
حسـبما  بالنجـوم“، 
أعلـن االتحاد األوروبي 

لكرة القدم ”يويفا“.
وسـُيلعب بهـذه الكرة 
الجديدة بداية من الدور 
للبطولة  النهائـي  ثمن 
اليوم  سـينطلق  الـذي 
املباراة  وحتـى  الثالثاء 
التي سـتقام  النهائية، 
يف 29 مايو/آيار املقبل 
عىل ملعب (أتاتورك) يف 

تركيا.
وتم اسـتخدام هذه الكرة، املليئة بالنجـوم، ألول يف عام 2001 
بتصميم مسـتوحى من شـعار البطولة التي يضـم الكثري من 

النجوم.
وتضم الكرة الجديدة صورة تلخص تصميمات النهائيات الـ20 
السـابقة.وتحتوي الكـرة الجديدة عىل عبـارات حمراء رفيعة 

تضم كل منها العام واملدينة التي استضافت النهائي.

شدد بابلو سارابيا، العب باريس سان جريمان، عىل أن مواجهة 
برشلونة ستكون خاصة بالنسبة له، مؤكًدا أنها مباراة صعبة 
للغاية عىل الفريقني. ويحـل الفريق البارييس ضيًفا ثقيالً عىل 
برشـلونة، مسـاء اليوم الثالثاء، عىل ملعـب كامب نو، يف إطار 
ذهـاب دور الــ16 من دوري أبطـال أوروبا. وقال سـارابيا يف 
ترصيحات ملوقع ناديه الرسمي: ”مواجهة برشلونة؟ ستكون 
لعبة خاصة بالنسبة يل، لقد لعبت ضد برشلونة كثريًا وستكون 
مباراة صعبة“. وأضاف: ”برشـلونة هو برشـلونة دائًما، إنهم 
فريـق جيد قـادر عىل التسـجيل وصناعـة الفـارق عىل أرض 
امللعب، سـيتعني علينا الدفاع والهجوم عىل أكمل وجه من أجل 
الفوز“. وعما قد يحدث الفارق عىل أرض امللعب، قال سـارابيا: 
”الجانب العقيل. إنه أمر مهم للغاية، ليس فقط يف هذه املباراة 
لكن طوال املوسـم، لكن يف مباراة كهذه يكـون للجانب العقيل 

50 %، سنكون بحاجة إىل الرتكيز“.

خاص للزوراء / محمد مأمون
تقام اليـوم الثالثاء مباراتني ضمن ذهاب 
ثمن نهائي مسـابقة دوري أبطال أوروبا 
وذلـك يف تمـام السـاعة الحاديـة عرشة 

مساء بتوفيت بغداد.
برشلونة االسـباني يستقبل باريس سان 
جريمان الفرنيس عىل اسـتاد (كامب نو)، 
بينمـا يلعب اليبزيك األملانـي مع ليفربول 
االنجليزي عىل سـتاد (بوشكاش أرينا) يف 

العاصمة املجرية بودابست.
ويعاني كال الفريقان من بعض الغيابات، 
أبرزهـا االسـباني الصاعـد انسـو فاتي 
مـن طـرف برشـلونة والربازيـيل نيمـار 
واألرجنتينـي دي ماريا من جانب باريس 

سان جريمان. 
وعن غياب نيمار قال ظهري يسار برشلونة 
جوردي ألبا: ”لن أخدعكم، شـخصًيا أرى 
أنـه مـن األفضـل، أال يلعب العبـون مثل 
نيمار يف الفريق املنافس، وغيابه خسـارة 
لهـم، مثـل دي ماريا الذي يبـذل مجهودا 

كبريا يف الدفاع والهجوم“.

ويحتاج برشلونة للخروج بنتيجة ايجابية 
قبل التوجه اىل باريس يف لقاء االباب.

وكال الفريقان ال يقدمان املسـتوى الكبري 
يف الوقت الحايل، اال ان هذه املباراة قد تعيد 
أحدهمـا للواجهة عىل أمل املنافسـة من 

أجل اللقب األغىل.
اليبزيـك  يسـتقبل  أخـرى  مبـاراة  ويف 
األملانـي ضيفه ليفربول االنجليزي لكن يف 
بودابست، بسبب رفض السلطات األملانية 
اسـتقبال القادمني من الدول التي يتفىش 

فيها فايروس كورونا ومنها بريطانيا عىل 
وجه الخصوص.

ويقدم اليبزيك مسـتويات جيـدة محليا، 
وسـيكون أمـام تحـد كبـري أمـام حامل 
لقب النسـخة القبل املاضية 2019، وعىل 

العكس فان ليفربـول ال يمر بفرتة جيدة 
بسـبب غياب مدافعيه األساسيني أبرزهم 

الهولندي فريجيل فان دايك. 
3 هزائـم متتاليـة، يف  وتلقـى ليفربـول 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.
هـو  أوروبـا  أبطـال  دوري  لقـب  لكـن 
أحـد أهـداف فريـق ليفربول الـذي يملك 
االمكانيـات للفـوز باللقـب مجـددا رغم 

صعوبة املهمة.
من جانبـه، يفتقد اليبزيـج جهود صانع 
األلعاب الدويل السويدي إميل فورسبريج، 

حيث ال زال يعاني من مشكلة يف الركبة.
وقـال جوليان ناجلسـمان، املديـر الفني 
لاليبـزج األملانـي، إنه ال يجب االسـتهانة 
بمواجهة ليفربول، يف دوري أبطال أوروبا، 
وأضاف ناجلسـمان: ”هـم ال يعانون من 
أزمـة يف النتائج بـدوري األبطـال، وإنما 

يواجهون ذلك يف الدوري اإلنجليزي“.
وتابـع: ”اآلن تركيزهم منصـب بالكامل 
عىل دوري األبطال، وسيحاولون التخلص 

من األمور السلبية“.
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بغداد/متابعة الزوراء:

أثـارت اسـتعانة بعـض الـدول باملدونـني 
واملؤثريـن للرتويـج ملقاصدها السـياحية 
جدالً ومخاوف بالوسـط الصحفي، خاصة 
بـني «صحفيي السـياحة والسـفر»، وذلك 
بعدما عدوا هذا اإلجـراء «تهديداً ملهنتهم». 
ويف حـني يقول صحفيـون إن «هناك فارقاً 
بني الصحفي واملدون، فاألول يوجه أسـئلة 
صعبة للمسؤولني، ويكتب ما يقتنع به، يف 
حني يقدم املدون مادة شـبه إعالنية»، يرى 
خرباء إعالم أن «املدونني أكثر فاعلية وتأثرياً 
وإقناعـاً، ويتضـح ذلك من حجـم التفاعل 

معهم عىل مواقع التواصل االجتماعي».
أوميـو  لجامعـة  دراسـة  رصـدت  وقـد 
السـويدية، يف مايو (أيار) املـايض، بعنوان 
«املدونون بالفيديو مصدراً للمعلومات حول 
املناطق السـياحية»، تأثري مدوني الرحالت 
عىل السـياحة يف جورجيا. وقالت الدراسـة 
إن «هذه املدونات أثرت عىل قرار املواطنني 
املتعلق بالسـفر، وعىل تحديد املناطق التي 
يرغبـون يف زيارتهـا، وجعلتهم يشـعرون 
بأنهم أكثر اسـتعداداً للرحلة»، وتوقعت أن 

«يزداد تأثريهم يف املستقبل».
جيما سـاورا، الصحفية يف قسـم شـؤون 
(أي  «الڤانغارديـا»  بصحيفـة  الخارجيـة 
الطليعـة) اإلسـبانية، أشـارت إىل «اللغـط 
الذي أثارته قضيـة االعتماد عىل املدونني يف 
إسـبانيا الصيف املايض، عندمـا دعي عدد 
مـن املدونني اإلسـبان لزيارة إحـدى الدول 

لنرش مواضيع عن معاملها السياحية».
وأضافـت سـاورا لـ«الرشق األوسـط» أن 
«املدونـني يكتبون مـن أجل املـال، وبالتايل 

فهم مطيعـون أكثر، وملتزمون بتوجيهات 
الجهة الداعية لهم»، عىل حد قولها. وتابعت 
أن «هنـاك فارقـاً بـني الصحفـي واملدون، 
فـاألول يوجه أسـئلة صعبة للمسـؤولني، 
ويكتب مـا يقتنع به، يف حـني يقدم املدون 
مادة شـبه إعالنية، وعادة مـا يحصل عىل 
عائد مادي، سـواء من املسـؤول أو الجهة، 

مقابل ما يكتبه».
ومـن جانبه، يرى الدكتـور صفوت العالم، 
الـذي  القاهـرة  بجامعـة  اإلعـالم  أسـتاذ 

يرشف حالياً عىل رسـالة ماجسـتري تتعلق 
باالسـتعانة باملؤثرين عىل مواقع التواصل 
االجتماعـي يف أغـراض صحيـة وتجاريـة 
وتوعويـة، أن «هؤالء املدونـني أكثر فاعلية 
وتأثـرياً وإقناعـاً، وأقـل تكلفـة. ويتضـح 
ذلـك من حجـم التفاعل معهـم عىل مواقع 
التواصـل، يف وقت يصعـب فيه تحديد مدى 
تأثري اإلعـالم التقليدي، يف ظـل عدم وجود 
تقاريـر مشـاهدة ذات مصداقية»، ويردف 
أنه «بالنسـبة القتصاديات اإلعالن، فاملعلن 

يفضـل االعتمـاد عـىل املدونني ألنهـم أقل 
تكلفة، وأكثر تأثرياً عىل الشباب».

ووفـق تقرير ملوقـع «فوربـس» األمريكي 
عـام ٢٠١٨، فإن «أكثر مـن ٤٠ يف املئة من 
الشباب تحت سن الـ٣٣ سنة يعتمدون عىل 
منشـورات إنسـتغرام عند اختيار وجهات 
السفر التي يقصدون». كذلك أشار التقرير 
إىل أن «معـدالت الزيـارة السـياحية زادت 
بنسـبة ١٤ يف املئة يف مدينة واناكا الصغرية 
يف نيوزيلنـدا بعـد تنفيـذ خطـة ترويجيـة 

اعتمـدت عـىل املؤثرين يف مواقـع التواصل 
االجتماعي».

سـاورا تضيف هنـا أن «املؤثرين قد يكون 
لهم دور يف الرتويج السياحي، ولن أندهش 
إذا ما اعتمدت عليهم الحكومة اإلسـبانية، 
لكن هذا لن يكون مجدياً يف القضايا األخرى 
املتعلقة بالسياسة واالقتصاد». ويف الوقت 
نفسه، ترى أن «هذا يعد تهديداً للصحفيني 
يف مجال السـياحة والسـفر الذين يكتبون 
مواضيـع صحفية تعرض وجهـات النظر 
املختلفـة، بعكـس الدعايـة التـي يقدمها 
املدونون». وتصف ما يحدث من قبل بعض 
الحكومـات لـدى اعتمادهـا عـىل املدونني 
بأنـه  السـياحية  للمقاصـد  الرتويـج  يف 

«اسرتاتيجية لتدمري اإلعالم التقليدي».
سـاورا تشـكك أيضاً يف مدى تأثري املدونني 
الفعـيل، قائلة: «ربمـا كان هـذا التأثري يف 
املـايض، لكـن كثرييـن مـن النـاس اليوم 
يعرفـون أن ما يقدمـه املدونـون إعالنات 
مدفوعـة األجر، وبالتايل ليسـت هناك ثقة 
كاملة فيما يقدموه»، يف حني يرى الدكتور 
العالم أن «تأثري املدونني نابع من تقديمهم 
مـواد فيهـا قدٌر مـن املتعـة والتسـلية، إذ 
إنهم يقدمون املحتوى اإلعالني بشـكل غري 
مبـارش، وهو مـا يجعل النـاس أكثر تقبالً 
لألمر. كما أن الطابع الشخيص لصفحاتهم 
يتيـح لهم التواصـل مع الجمهـور وتبادل 

الحوار معهم».
وعىل صعيـد متصل، بحسـب بحث نرشته 
«املجلة الدولية لألبحاث العلمية» يف مارس 
(آذار) عـام ٢٠١٩ حـول تأثـري مدونـات 
السـفر عىل قرار طلبة جامعـة بانغلور يف 

الهنـد، فقد أشـارت النتائـج إىل أن «٦٤ يف 
املئة من املتابعني يشاهدون مقاطع فيديو 
تتعلق بتفكريهم يف القيام برحلة سياحية، 
و٦٠ يف املئة يحـددون اختياراتهم بناء عىل 
هذه املقاطع. كما أن مدونات السـفر هي 

أكثر املواد متابعة عىل يوتيوب».
وبالنسـبة ملوقف الحكومات، تشري ساورا 
إىل أن «الحكومـات ال تـدرك أنـه قـد يكون 
ثـم  أيضـاً،  أجنـدات سياسـية  للمدونـني 
إنهـم غري مدربني، وبالتـايل ثمة خطورة يف 
االعتماد عليهم». واستشـهدت يف ذلك األمر 
بـ«اعتماد الرئيس األمريكي السابق دونالد 
ترمب عىل املدونني، ودعوة عدد من املدونني 
املنتمني للحركات اليمينية املتطرفة لحضور 
املؤتمرات الصحفية يف البيت األبيض، وهو 

ما أثار حفيظة الصحفيني يف ذلك الوقت».
الدكتـور صفـوت العالـم يختتـم حديثـه 
بالقـول إنه «لو جرى تدريب هؤالء املدونني 
عىل مداخل االسـتماالت اإلقناعية، وزيادة 
وعيهـم بالقضايـا التـي يتحدثـون عنها، 
سـيزيد تأثريهم، خاصة أن تأثريهم الحايل 
كبـري؛ كونهم أكثر قرباً للنـاس من اإلعالم 

التقليدي». 
وهـو مـا تؤكـده دراسـة جامعـة أوميـو 
السـويدية عندمـا تشـري إىل أن «الرسـالة 
التسـويقية التـي يقدمهـا املدونـون أكثر 
شـخصنة من تلك التي تنرش عرب اإلعالنات 
التقليديـة، ونجاح املدون يف مقطع الفيديو 
ال يعتمـد عىل املحتوى الذي يقدمه بقدر ما 
يعتمد عىل شـخصيته، ومشاركة مشاعره 
الشـخصية».(املصدر/الرشق  وآرائـه 

االوسط)

اسطنبول/متابعة الزوراء:
السـجون  يف  الصحفيـني  يقبـع عـرشات 
الرتكيـة منذ سـنوات بذريعـة «اإلرهاب»، 
ومنهم من احتِجز قبـل املحاولة االنقالبية 
الفاشـلة عـىل حكـم الرئيس رجـب طيب 
العـام ٢٠١٦، والتـي  أردوغـان منتصـف 
تالها إغالق مئات وسـائل اإلعالم واعتقال 

العاملني فيها.
نديـم تورفنـت وزيـا آتامـان، صحفيـان 
كرديـان من تركيـا، احتجز األول يف شـهر 
مايـو ٢٠١٦، والثاني يف ابريل ٢٠١٦. وكان 
كالهما يعمل لصالح وسائل إعالم أوروبية 

بينها هولندية وأملانّية قبل  اعتقالهما.
أنهمـا حاصـالن عـىل جوائـز مـن  كمـا 
 Pen مثـل  مرموقـة،  دوليـة  مؤسسـات 
الربيطانيـة، وُيعرفـان عـىل نطاٍق واسـع 
نتيجة تغطياتهمـا امليدانية يف املناطق ذات 

الغالبية الكردية جنوب رشقي تركيا.
تهديدات بالقتل

الصحفيان املعروفـان خّصا «العربية.نت» 
بترصيحات من سجنهما عرب املحامي الذي 

يتوىل الدفاع عنهما يف املحاكم الرتكية.
يف  والعاملـني  «الصحفيـني  أن  واعتـربا 
املؤسسات اإلعالمية يف تركيا مستهدفون». 
وقـال تورفنت إنـه «من الـرضوري طرح 
وكشـف  املعتقلـني  الصحفيـني  مشـكلة 
حقيقـة اعتقاالتهـم الكيدية عـىل العلن»، 
مضيفاً أن «أنقرة تسـتهدف بشكٍل خاص 
الصحفيـني الذيـن يرّكـزون يف تغطياتهم 
عىل الجانب اإلنسـاني فيما يتعلق بسقوط 
ضحايـا مدنيـني خـالل مالحقـة الجيش 

ملسلحني أكراد».
كما كشـف أن «تهديـداٍت بالقتل وصلتني 
نتيجة تغطيتي لألحداث امليدانية التي تؤكد 
حصـول انتهاكاٍت بحق السـكان ارتكبتها 
األجهـزة األمنية، ومن ثم اعتقلت بعد ذلك. 
وعـىل الرغم من عدم وجود أي دليل جرمي 
لدى املحكمة إلدانتي، إال أنها أصدرت حكماً 
بحقي بالسـجن ملدة ٨ سـنوات و٩ أشـهر 
كعقوبـة عـىل تقاريـر نرشتها يف وسـائل 

اإلعالم».
ترهيب الشهود وتعذيبهم

إىل ذلك، أشـار إىل أن «بعض الشـهود الذين 
أدلوا بشـهاداتهم خـالل محاكمتي، فعلوا 
ذلك تحت الرتهيب من قبل الرشطة وكذلك 
التعذيـب، عـالوة عـىل أن أقوايل لـم ترتجم 
بشكٍل جيد من الكردية وهي لغتي األم، ما 
يعنـي أن املحكمة لم تكـن تنتظر أن أدافع 

عن نفيس ألنفي التهم املوّجهة إيل».
وال تختلـف قصـة الصحفـي الثانـي عـن 
تورفنـت، فهو أيضاً يقبـع خلف القضبان 
وُحِكـم عليـه بالسـجن ملـّدة ١٤ عاماً و٣ 
أشهر، التهامه من قبل السلطات بالحصول 
عىل «معلومات ّرسية» يف قضية اعتِقل عىل 
إثرها مئـات العاملني يف وسـائل اإلعالم يف 

املناطـق ذات الغالبية الكرديـة قبل نحو ٥ 
سنوات.

وجوه ملطخة بالدم
وقـال آتامان: «لقـد احتِجـزت بينما كنت 
ألتقـط صـوراً ملدنيـني وجوههـم ملطخة 
بالدمـاء بعـد تعذيبهـم من قبـل الرشطة 
يف مدينـة وان، ومنـذ ذلـك الحـني تتهمني 
السـلطات بالحصول عىل معلوماٍت تدعي 

أنها كانت يجب أن تبقى رسية».
كما أضاف «قامت الرشطة بمداهمة بيتي 
بعد احتجازي بعامني، وحتى ذلك الحني لم 
يكن هناك مذّكرة توقيف قد صدرت بحقي، 
وهـذه وحدها تشـكل فضيحـة قانونية. 
بهـذه  املحتجزيـن  مئـات  هنـاك  وكان 
الطريقـة، ولكن تم إطالق رساحهم الحقاً، 
واسـتثنيت من ذلـك، ألنني كنـت صحفياً 
متمرّسـاً، وكذلـك ألنني كـردي ومعارض 

لحكومة حزب العدالة والتنمية».
وتابـع: «لقـد تّمت محاكمتـي عرب تطبيق 
فيديو عـىل اإلنرتنيت، ويف كثـري من املرّات 
التي كانت تعقد فيها جلسات محاكمتي لم 
تكن املحكمة تتصـل بي. ومع ذلك حكمت 
عّيل بالسـجن ملدة ١٤ عاماً و٣ أشـهر دون 

أن تمنحني حق الدفاع عن نفيس».
العدالة تحت سيطرة حزب أردوغان

وأشـار إىل أن «مثـل هـذه األحـكام التـي 
صدرت بحقنا، ليـس لديها مثيل يف العالم، 
ولذلك ندعو الجهـات الدولية للتحرّك ألجل 
كل الصحفيـني القابعني خلف القضبان يف 
تركيـا، حيث تخضع كل املحاكم لسـيطرة 
حزب أردوغان الذي يعتقل كل من يعارضه 

حتى باتت البالد دولة بوليسية».
الصحفيـني  وآتامـان  تورفنـت  يعـد  وال 
الوحيديـن اللذين يقبعان يف سـجن «فان» 
شديد الحراسـة، إذ يقبع مئات الصحفيني 
األتراك يف سـجوٍن أخرى داخل البالد، حيث 
احتلـت املرتبـة ١٥٤ من أصـل ١٨٠ ضمن 
تصنيف حرية الصحافة لعام ٢٠٢٠ والذي 
أصدرته بداية العام منظمة «مراسلون بال 

حدود».
وتواصل السـلطات الرتكية يف الوقت الحايل 
محاكمـة ممثـل منظمـة «مراسـلون بال 
حدود» غـري الحكومية يف تركيا وصحفيني 
ومدافعـني آخريـن عـن حقـوق اإلنسـان 

التهامهم بالقيام بـ «دعاية   إرهابية».
وقد يواجـه ممثل «مراسـلون بـال حدود» 
ايـرول اندروغلو، عقوبة السـجن ١٤ عاماً 
ونصف العام ملشاركته يف حملة تضامن مع 
«أوزغـور غونديم»، وهـي صحيفة يومية 
أغلِقـت يف ٢٠١٦ بتهمـة االرتبـاط بحـزب 
«العمال الكردستاني» املحظور لدى أنقرة.

ويالحـق يف هـذه املحاكمـة أيضـاً الكاتب 
الصحفي أحمد نيسـني ورئيسة «مؤسسة 
حقوق اإلنسـان» شبنم كورور فينجانجه.

(املصدر/العربية. نت)
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كابول/متابعة الزوراء:
 أصيبت الحياة يف أفغانستان طوال 
أربعة عقود بالشلل بسبب الحرب، 
غـري أن فوهات البنـادق أصبحت 
موجهة مؤخرا صوب الصحفيني، 
وخـالل ثالثة أشـهر فقط سـقط 
خمسـة عىل األقل من الصحفيني 
املشـهورين قتـىل، يف سلسـلة من 

الهجمات وعمليات التفجري.
يقـول الصحفـي بالل سـارواري 
املقـام  مكتبـه  يف  جالـس  وهـو 
بمسـكنه داخـل قبـو ”ال يوجـد 
مكان آمن يف العاصمة كابول، وال 
أرى أن ثمـة مكانا يمكنك الذهاب 

إليه بأمان“.
ويضيـف إن الكثري من الصحفيني 
األفغان ال يسـتطيعون الذهاب إىل 
أي مكان، لتصويـر أحداث معينة 
أو إلجراء حوارات، بسبب ما يمثله 

العنف واسع االنتشار من تهديد.
أكثـر مـا يعـرض  أن  إىل  ويشـري 
الصحفيـني للتهديد هـو حمل آلة 

تصوير.
تتكدس ستة هواتف محمولة فوق 
مكتب سـارواري، ومن آن إىل آخر 
يرن واحد منها. ال يكاد يكون لدى 
أي صحفي آخر يف أفغانستان مثل 
هذه العالقات مـع املصادر مثلما 
يتمتـع بـه سـارواري الـذي يبلغ 
من العمر ٣٧ عاما، ولهذا السـبب 

بالضبط أصبح هدفا للعنف.
وتعـرض الكثـري مـن الصحفيني 
لإلصابات أو التهديد أو االختطاف 
بـدء  ومنـذ  للسـجن.  حتـى  بـل 
الهجمـات عـىل الصحفيـني غادر 
أفغانسـتان ١٧ صحفيا معظمهم 
من املشـاهري، هربا من التهديدات 
األمنية ضد حياتهم، وذلك وفقا ملا 

قالته منظمة ”ناي“ األفغانية.
ويف مقطـع فيديو مؤثر أذاعه قبل 
مغادرته مطار كابول، قال مختار 
العسـكري وهـو مقـدم برنامـج 
واحـد  ”أنـا  سـاخر،  تليفزيونـي 
منهم، ليـس من الذكاء أن تسـري 
يف الظالم عىل األرض وسـط ألغام 

مخفية“.
وبالرغـم مـن املنـاخ الـذي يثـري 
الخـوف، تواصـل وسـائل اإلعالم 
الصحفيـون  ويتفهـم  عملهـا، 
الذيـن يفضلون البقاء ألي سـبب 
مـن األسـباب، ما يحيـط بهم من 

مخاطر.
ومـن بني الصحفيـني الذين قرروا 

البقاء يف البالد أنيسة شاهيد.
كرمـت منظمـة ”صحفيـون بال 
حدود“ الدولية، شـاهيد التي تبلغ 
مـن العمـر ٣٤ عاما سـنة ٢٠٢٠ 
الصحفيـة  تقاريرهـا  إىل  نظـرا 
إىل  شـاهيد  تشـري  ”الشـجاعة“. 
إن  املبـارشة، وتقـول  التهديـدات 

جميع زمالئها يضطرون إىل تغيري 
مسار تحركاتهم، وأوقات تنقالتهم 
وكذلك السـيارات التـي يركبونها 
لتجنب رصدهم، ويفضل بعضهم 
مكاتبهـم  مـن  العمـل  مواصلـة 
الحصينـة داخل املنطقة الخرضاء 
يف كابول لتجنـب العودة إىل املنزل.
وتقوم وسـائل اإلعـالم بدور مهم 
يف املجتمع األفغاني، فالصحفيون 
مـا  يف  األول  الصـف  يف  يقفـون 
يتعلق بالكشـف عن الفظائع التي 
اإلرهابيـة،  الجماعـات  ترتكبهـا 
ويشريون إىل أوجه القصور يف أداء 
الحكومة مثل حاالت الفساد، كما 

يعربون عن اهتمامات املواطنني.
وال يـزال الجنـاة الذيـن يقفـون 
وراء أعمال العنف التي تسـتهدف 
الصحفيـني غـري معروفـني، لكن 
الحكومـة التـي فشـلت يف حماية 
عـىل  باللـوم  تلقـي  مواطنيهـا 
حركة طالبان، وهـو اتهام تنفيه 

الحركة.

لندن/متابعة الزوراء:
تحولـت األخبـار الكاذبة والشـائعات 
طيلـة السـنوات املاضيـة إىل آلة حرب 
وداخلهـا،  الـدول  بـني  مـا  ودعايـة 
اسـتهدفت األمن واالقتصاد والفوىض 
وبث الكراهيـة والتحريض عىل العنف 
بسـبب ادعاءات زائفة، وبلغت أرقاما 
غـري مسـبوقة مـع انتشـار فايروس 
كورونا وموجة الشائعات التي رافقته 
اعتـربوا  إعـالم  خـرباء  أن  درجـة  إىل 
األخبـار الكاذبـة فايـروس أخطر من 

فايروس كورونا.
ومنحـت فـوىض املعلومـات املضللـة 
والشـائعات، الحكومـات والدول حقا 
الكاذبـة  األخبـار  ملحاربـة  مرشوعـا 
عىل وسـائل اإلعـالم  ومواقع التواصل 
بدورهـا  واجهـت  التـي  االجتماعـي 
اتهامـات متصاعـدة بإفسـاح املجال 
لبث التضليل عىل منصاتها ومطالبات 
بوضـع حـد لهـا، لكـن  بعـض هذه 
الترشيعات اسـتخدمت ألهداف أخرى 
خصوصـا يف الدول املعروفـة بفرضها 
رقابة مشـددة عىل الصحافة ووسائل 

اإلعالم واملدونني.
وأقرت العديد من الحكومات ترشيعات 
الكاذبـة  األخبـار  مروجـي  ملعاقبـة 
تراوحت بني الغرامات والسجن وإغالق 
املنابـر اإلعالميـة وحظـر الحسـابات 
االجتماعيـة، وتعاملـت مـع انتشـار 
األخبار الكاذبة باعتبارها خطراً يهدد 

أمن البلدان وسالمة مواطنيها.
وقد جـددت النيابة العامة السـعودية 
الجمعـة تحذيرها ملطلقي الشـائعات 
ونـارشي املعلومات واألخبـار الكاذبة 
وكل ما من شـأنه تضليـل املجتمع أو 
املسـاس بأمنه الصحي واملجتمعي أو 

إثارة طمأنينة أفراده وسكينتهم.
وأضافـت أنـه يف حـال اقـرتاف هـذه 
األفعـال اآلثمة عرب منصـات التواصل 
االجتماعـي فإنهـا غدت مـن الجرائم 
وشـمل  للتوقيـف.  املوجبـة  الكبـرية 
التحذير ”إنتاج الشـائعات أو إعدادها 

أو إرسالها أو تخزينها“.
تطبيـق  فسـيتم  للسـلطات،  ووفقـا 
تورطـه  يثبـت  مـن  بحـق  عقوبـات 
يشـمل  بمـا  للشـائعات،  بالرتويـج 
السـجن لفـرتة تصل خمس سـنوات، 
وغرامة تصـل حتى ثالثة ماليني ريال، 
باإلضافـة إىل نرش الحكـم يف الصحف 
عـىل نفقة املتـورط. وأشـارت النيابة 
العامـة إىل إجـراءات سـيتم اتخاذها، 
تتضمن مصادرة األجهزة املسـتخدمة 

يف الجريمة.
وال يختلـف األمر كثريا يف غالبية الدول 
العربيـة إذ أقـرت قوانـني ضـد نـرش 
األخبـار الكاذبـة بعقوبـات مختلفة، 
العامـة  النيابـة  أعلنـت  أن  فسـبق 
املرصية، يف مارس٢٠٢٠ أنها ستعاقب 
مروجي الشـائعات والبيانات واألخبار 
الكاذبـة بالحبس ملـدة تصل إىل خمس 
سـنوات وغرامة مالية، حسبما أفادت 

الهيئة الوطنية لإلعالم.
ويـرى بعـض الناشـطني ومنظمـات 
حقوقيـة أّن مشـكلة الترشيعات التي 
تجـرم األخبـار الكاذبـة أنهـا تحـوي 
مـواد فضفاضـة غـري محـددة يمكن 
اسـتخدامها بسـهولة ضد الصحفيني 
ووسائل اإلعالم لفرض الرقابة عليهم 
وتقييـد التغطيـات اإلخباريـة التي ال 

تناسب الحكومات.

وقد تحولت تهمة نرش األخبار الكاذبة 
الصحفيـني  مـن  انتقـام  وسـيلة  إىل 
املعارضني للحكومة كما يحدث بشكل 
متواصـل يف دول مثـل تركيـا التـي ال 
يـكاد يمر يوم دون أن توجه فيه تهمة 
مماثلة لصحفي أو ناشـط أو وسـيلة 
إعـالم، كما حظرت املئـات من املواقع 
اإلخبارية تحت هذه الذريعة بحسـب 
مـا أكـد صحفيـون أتراك عـىل مواقع 

التواصل االجتماعي.
وتثري مالحقة الناشـطني والصحفيني 
يف زمـن تفيش فايـروس كورونا بتهم 
مختلفـة تتعلـق بنـرش أخبـار كاذبة 
عـن األزمـة، تسـاؤالت حـول مـا إذا 
كانت السـلطات يف دول عربية تستغل 
ظروف الحجر للتضييق عىل املعارضني 
بعضهـا  وأن  خصوصـاً  واملنتقديـن، 
أقـرت قوانـني جديـدة خـالل األزمـة 
الصحية تثري العديد من االنتقادات من 
الجمعيات الحقوقية، وقد تم استخدام 
هذه التهمة ضد معارضني سياسـيني 

كما حدث لناشطي الحراك الجزائري.
وقالـت لجنـة حمايـة الصحفيـني يف 
إنـه  السـنوي لعـام ٢٠٢٠  تقريرهـا 
مع اتخـاذ الحكام املسـتبدين من لغة 
لتربيـر  مسـوغاً  الكاذبـة“  ”األخبـار 
أعمالهم، ظـل عدد الصحفيـني الذين 
ُيسـجنون بتهمة نرش ”أخبار كاذبة“ 

يرتفع بثبات. فقد ُسـجن ٣٤ صحفياً 
بسـبب نرش ”أخبـار كاذبـة“ مقارنة 
السـابق.  العـام  يف  صحفيـا  بــ٣١ 
الصحفيـني  جميـع  أّن  إىل  وأشـارت 
تقريباً املحبوسني يف شتى بلدان العالم 
هم مـن املواطنني الذين غطـوا أخبار 

بلدانهم.
”هيومـن  منظمـة  ذكـرت،  بدورهـا 
رايتـس ووتـش“ أن ٨٣ حكومـة عىل 
األقـل حـول العالـم اسـتغلّت الوبـاء 
الناتج عن فايـروس ”كورونا“ لتربير 
انتهاك حرية التعبري والتجمع السلمي 
وسّنت قوانني فضفاضة ُتجرّم التعبري 

الذي تزعم أنه يهدد الصحة العامة.
املنتقديـن،  السـلطات  وهاجمـت 
بعـض  ويف  وحاكمتهـم  واحتجزتهـم 
الحاالت قتلتهم، كما فّضت احتجاجات 
سـلمية وأغلقت وسائل إعالمية، ومن 
الضحايـا صحفيـون ونشـطاء  بـني 
وجماعات سياسية معارضة، وآخرون 
انتقدوا استجابة الحكومات لفايروس 

كورونا.
وقال جريي سمبسـون، املدير املشارك 
لألزمات والنزاعات يف ”هيومن رايتس 
الحكومـات  ”ينبغـي عـىل  ووتـش“، 
التصـدي لفايروس كورونا بتشـجيع 
النـاس عـىل ارتـداء الكمامـات، لكن 
ليـس بتكميـم أفواههـم ملنعهـم من 
الكالم. الرضب واالحتجاز واملحاكمات 
السـلميني  املنتقديـن  عـىل  والرقابـة 
تنتهـك حقوقـا أساسـية عـدة، منها 
حريـة التعبـري، بينمـا ال تفعل شـيئا 

لوقف الوباء“.
يف  االجتماعيـة  املنصـات  وانخرطـت 
الحرب ضد األخبار الكاذبة واملعلومات 
املضللة والشـائعات، يف مسعى لتربئة 
سـاحتها بعـد أن واجهـت انتقـادات 
ال حـرص لهـا بهـذا الشـأن مـن قبل 
الحكومـات والـدول، ويبـدو أنهـا لم 
تسلم من اتهامات مضادة بتحولها إىل 

دكتاتوريات لقمع حرية التعبري.
يف  ُنـرشت  دراسـة  وأشـارت 

مارس٢٠٢٠ مـن قبل باحثني يف معهد 
أن  إىل  للتكنولوجيـا  ماساتشوسـتس 
الكاذبة  االنتقائي لألخبـار  التصنيـف 
يمكـن أن يكـون لـه يف الواقـع تأثـري 
ضار، ُيطلق عليه اسم ”تأثري الحقيقة 
الضمنيـة“، حيـث يبـدو املحتوى غري 
املحـدد وغري الخاضـع للرقابة، والذي 
ال يـزال خاطئـاً بشـكل واضـح، أكثر 

رشعية.
وتستعمل تويرت أقوى سالح لديها وهو 
إزالة التغريدات وتقييد الحسابات ملنع 
انتشـار املعلومات السياسية الخاطئة 
لكـن املنصـة تحـاول الحد مـن هذه 
العمليـة قدر اإلمـكان لتجنب اتهامها 

بالرقابة.
وكان أبـرز مثال عىل ذلك هـو قيامها 
بتقييد حساب دونالد ترمب جونيور يف 
أواخر يوليو بعد أن شارك مقطع فيديو 
يظهـر فيـه أطبـاء يدلـون بادعاءات 
كاذبة بشـأن فايـروس كورونا، بما يف 
ذلـك أن الكمامـة غري رضوريـة. وتم 
تعليق حسـاب ترامب جونيور ملدة ١٢ 
سـاعة، مما يعنـي أنه لم يكـن قادراً 
عىل التغريد، وأزيل الفيديو من العرض 

العام.
وكشـفت تويرت أيضـاً عـن مجموعة 
كبرية مـن التحديثـات الجديـدة التي 
تهـدف تحديـداً إىل الحـد من انتشـار 
املعلومـات املضللـة عـىل املنصـة قبل 
االنتخابات، بما يف ذلك الجهود املبذولة 
لوقـف التغريـدات التـي تحتـوي عىل 
معلومات مضللة من االنتشار الرسيع.
أما فيسـبوك أكثـر منصـات التواصل 
الواليـات  يف  اسـتخداماً  االجتماعـي 
املتحدة. فقـد تعرّضت ألكـرب قدر من 
الجدل بعد ضجة انتخابات عام ٢٠١٦، 
واتهامهـا بالسـماح للرتويج للتضليل 
وهو ما أوصل الرئيس السـابق دونالد 
ترامب إىل السـلطة، لذلـك تبذل جهودا 
مضاعفة يف محاولة إبعاد هذه التهمة 
عنهـا، غري أنها تواجـه صعوبة يف هذا 

األمر.
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حسـن عبد رايض دكتوراه يف اللغة 
ونقـد)/  (أدب  وآدابهـا  العربيـة 

الجامعة املستنرصية٢٠١١.
عضـو الهيئـة التحضرييـة التحاد 
العـام  العراقيني/املركـز  األدبـاء 

.٢٠٠٣-٢٠٠٤
عضـو املجلـس املركـزي لالتحـاد 
العام لألدباء العراقيني منذ ٢٠٠٤-

.٢٠١٣
عضـو اتحـاد األدبـاء العـرب منذ 
١٩٩٦. عضـو جمعيـة الخطاطني 
العراقيني، أستاذ مادة اللغة العربية 
لألقسـام غـري االختصـاص/ كلية 
املسـتنرصية  الجامعـة  الهندسـة 

.٢٠٠٢-٢٠٠٣
أمـني الشـؤون اإلعالميـة التحـاد 
األدباء العراقيني / نيسـان٢٠٠٣- 
تموز ٢٠٠٤. مؤسـس بيت الشـعر 
العراقـي يف نسـخته األوىل وأمينـه 
العـام. محـرر الصفحـة الثقافية 

واملرشف اللغوي لجريدة الرشاع.  
محـرر الصفحة الثقافيـة لجريدة 
التحقيقـات  محـرر  الدستور.  
الثقافيـة لجريـدة األديـب (وهـي 
متخصصة)٢٠٠٣- ثقافية  جريدة 

آفـاق  ملحـق  محـرريف    .٢٠٠٥
سرتاتيجية / جريدة الصباح. 

محـرر وباحث يف مركز الدراسـات 
االسرتاتيجية / جريدة الصباح. 

معـد برامـج ثقافيـة يف القنـوات 
وعشـتار  العراقيـة  الفضائيـة: 

وبالدي.
سكرتري تحرير مجلة األقالم.

مديـر العالقـات واإلعـالم يف هيـأة 
أمناء شبكة اإلعالم العراقي ٢٠٠٩.

الكبـري  بضيفنـا  وسـهال  -اهـال 
الدكتـور حسـن عبـد رايض ونحن 

ضيوفك االن يف مجلة الشبكة .
ونتـم  بضيوفنـا  ومرحبـا  -اهـال 

اصحاب الدار ونحن الضيوف.
-تعودنـا يف كل حـوار ان نطلب من 
الضيـف تقديـم نفسـه اىل قرائنـا 

الكرام ؟
-انا الدكتور حسن عبد رايض مدير 
تحريـر مجلـة الشـبكة التابعة اىل 

شبكة االعالم العراقي .
-لكي ندخل مضمار السرية الذاتية 
ال بـد ان نتعـرف عـىل اساسـيات 
االستاذ حسن ونسـالك عن النشأة 
والعائلة هل كان لهما دوٌر يف رسـم 

طريقك الثقايف يف الحياة؟
-طبيعـي أن يؤثر فيـك انتماؤك إىل 
أرسة تحرتم الشـعر مـن حيث هو 
أمـر ال غنى عنـه يف الحيـاة، كانت 
والدتي الجنوبية ترثـي أهلها كلما 
الحت لها فرصة للحزن أو ملشاركة 
أحد من األقرباء والجريان أحزانهم 
بأشـد أنواع الشـعر كثافة وشجناً، 
ثم تتالت عليها هي نفسها األحزان 
والفقدانـات، فأصبحـت بعـد ذلك 
نهراً من الشـجن الخالـص النقي، 
مصوغـاً يف مـراٍث ترتبـط بمراثي 
جداتهـا والسـومريات العظيمات، 
وبتاريخ طويل من املراثي الحسينية 
الهائلـة. وكان أخـي الكبري رحمه 
اللـه تعاىل شـاعراً باذخاً يف الشـعر 
الفصيـح ويف العامـي أيضـاً، لكنه 
كان زاهداً يف االنتشـار،  لذلك..نعم 
كان للوراثـة والنشـأة دورهمـا يف 

تكويني الشعري.
-حدثنا عن البدايات الثقافية األوىل 

والهوايات؟
-البدايات كانت من القراءة يف كتب 
األدب، وحفظ النصوص الشـعرية 
لكبـار الشـعراء، واالهتمام بكل ما 
هو أدبي سـواء أكان قصة أم رواية 

أم شـعراً، ناهيك عن قراءة الشـعر 
والعبـايس  واإلسـالمي  الجاهـيل 
مـا اسـتطعت إىل ذلـك سـبيالً، أما 
الهوايـات فعدا القـراءة هناك كرة 
القدم اللعبة األكثر شعبية يف العراق 
والعالم، والشطرنج والخط، وهناك 
بعض التجـارب العلميـة الناجحة 

والفاشلة.
- ولكـن كيـف نمت الهوايـات وما 

املالمح االوىل؟
- هواية الكتابة بدأت مبكراً، عندما 
كنـت يف الصـف األول املتوسـط، إذ 
تجـرأت عىل كتابـة أول نص يل، ثم 
وجـدت الشـجاعة الكافية لعرض 
هذه التجربة املتواضعة عىل مدرس 
اللغـة العربية يف املدرسـة األسـتاذ 
الجليل عبد الصاحب صيوان أسـأل 
الله أن يكون ما زال حياً، فقد غّيبته 
السـلطة بعد أن درسنا عاماً واحداً 
ولم نعرف مصريه بعـد ذلك..ولقد 
حظيت بالتشـجيع منه ومن األهل 

أيضاً ال سيما من أخي األكرب.
- ما قراءاتك األوىل ومطالعاتك؟

- كما أسـلفُت كنت أقرأ كل ما يقع 
تحـت يدي مـن كتب سـواء أكانت 
مدرسية تخص مراحل متقدمة عن 
عمري، أو أية كتـب أدبية وثقافية 
أو دينيـة، لكنهـا يف مجملها كانت 
تصـب يف مجـال الثقافـة األدبيـة، 
يف  القـراءات  بعـض  عـن  فضـًال 

الفلسفة والتاريخ وعلم النفس.
الثقافيـة  قدراتـك  بـدأت  -متـى 

واألدبية يف االنبثاق الحقيقي ؟
- مـع زيـادة القراءات والتشـجيع 
املسـتمر من األهل واألسـاتذة كان 
اإلقبـال عىل الكتابـة أمـراً بديهياً، 
لكـن مع ذلك ظلت تلك املحاوالت يف 
أضيق نطاق من التداول ولم أرسـل 
بها للنـرش، إيماناً منـي بأن النرش 

ال بـد أن يصاحـب نضـج التجربة 
واكتمال عنارصها، وأن االستعجال 

فيه ليس يف مصلحة األديب.
- أوىل بدايات النرش ؟

- أوىل بدايات النرش كانت يف مجالت 
مجلـة  يل  نـرشت  فقـد  رصينـة، 
الطليعـة األدبيـة أول نص شـعري 

وكان عنوانه «الصورة» عام ١٩٨١ 
أو ١٩٨٢ عـىل مـا أذكـر، وبعدهـا 
نـرشت يل ألف باء نـص تفعيلة، ثم 
نـرشت يل جريدة الثـورة يف صفحة 
الثالثاء الخاصة بالشـباب نصوصاً 
أخرى، وكانـت تلك النصوص تدور 
يف فلـك العاطفـة والتأمـل والرؤية 

الوجودية للعالم.
- هـل بـدأت يف كتابـة الشـعر ام 

القصة أم يف مجاالت فنية؟
-  طبعاً ..كان الشعر هو أول الغيث، 
وقـد رافق نمـو التجربة واشـتداد 
عودهـا، وبعد ذلك جـاءت كتاباتي 
األخرى يف النقد وأدب األطفال وأدب 

الرحالت.
-هواجسك وطموحات بعد أول مادة 

نرشت لك وهل لقيت تشجيعاً؟
-كان نرش أول قصيدة يل يف الطليعة 
يف  ومحـرياً  مبهجـاً  أمـراً  األدبيـة 

الحقيقـة، ومـرد البهجـة أن ترى 
اسـمك ونصك وقـد اعرتفـت بهما 
مجلـة كالطليعة األدبية التي كانت 
واسـعة االنتشـار عراقيـا وعربيـا 
وتحتفي بأدب الشـباب كثـرياً، أما 
الحرية فمبعثها الشعور باملسؤولية 
بـإزاء ما ينبغي نـرشه بعد ذلك، إذ 
جعلني نـرش ذلك النص أسـعى إىل 
كتابة نـص أفضل وتجـاوز نفيس 

أكثر وأكثر رغم غضاضة التجربة.
قصائـدك  كانـت  اتجـاه  أي  -يف 

األوىل؟
-القصائـد األوىل لـم تتحدد باتجاه 
واحـد بالـرضورة، لكـن كان فيها 
حصة ال بأس بها للوجدان، ال سيما 
أن املرء يف تلـك املرحلة يكون متقد 
اإلحساس مشـبوب العاطفة، لكن 
بعض النصـوص اتجهـت إىل تأمل 

الواقع ونقده والتفكر امليتافيزيقي 
وغـريه مـن الشـؤون التـي تهـم 
املثقف، بل هي تهم اإلنسان وجوهر 

وجوده.
-حدثنـا عـن أول ديوان تـم طبعه 

متى صدر وكم  قصيدة؟
نـرشه  تجربـة  كان  ديـوان  -أول 

مغامـرة مثـرية، فقـد عـرض عيل 
الفنـان  همـا  عزيـزان  صديقـان 
الشـيخ عبـاس الربيعي والشـاعر 
والفنان والخطاط محمد جبار ابو 
الزود فكـرة نرش أعمالنـا بطريقة 
االستنسـاخ ذلـك أن نصوصنـا لم 
تكن تصلح للنرش بمعايري املؤسسة 
آنذاك ال بسـبب ضعٍف يف مستواها 
الفنـي، بـل بسـبب نـوع خطابها 
الـذي كانـت تسـرتيب  املشـاكس 
وعسسـها.  وأمنهـا  السـلطة  بـه 

وافقت عىل ذلك املرشوع، وسـلمت 
مخطوطـة الديـوان إليهمـا فتوىل 
الصديق عباس الربيعي رسم غالف 
املجموعـة والتخطيطـات الداخلية 
لهـا، بينمـا تـوىل خـط النصـوص 
بخط الرقعة األخ الشـاعر والفنان 
محمد جبارأبـو الزود، وهكذا ظهر 
ديواني (الطاعون) متوجاً بمقدمة 

قصـرية لكـن رائعة بقلم أسـتاذي 
شـاعر األمة الكبري د.محمد حسني 
آل ياسـني، وصـدر الديـوان بعرش 
نسخ فقط، غفالً من أية موافقات 
رسـمية أو رقم إيـداع، لكنـه كان 
مكتنزاً باإلشـارات التي تثري نقمة 
السـلطة الغاشـمة آنذاك، بدءاً من 

عنوانـه الصـارخ حتـى أخر حرف 
فيه.

-املنتديات االوىل التي كنت ترتادها 
ونمو انتشارك؟

-الحـق أني لـم أنتـِم ألي منتدى يف 
ذلـك الوقت، حتـى منتـدى األدباء 
الشباب لم أنخرط فيه، لكن يف عام 
١٩٨٦ أسس مجموعة من الشعراء 
املختلفـة  العراقيـة  الجامعـات  يف 
وعقـد  الطالبـي  األدب  منتـدى 
جلسـاته يف مبنـى اتحـاد الطلبـة 
قرب املسـتنرصية، لكنه توقف بعد 
جلسـتني تقريبا ولم يواصل عمله، 
وهكـذا ألغيت الجلسـات التي نوّه 
بهـا الربوشـور الخـاص باملنتـدى 
وبضمنهـا الجلسـة التـي كان من 
املفـرتض أن أتلو فيها نصويص مع 
شعراء آخرين، أما اتحاد األدباء فلم 
أنخرط فيه إال مطلع التسـعينيات 

من القرن املايض.
- كيـف تجـاوزت مسـريتك حدود 

مدينتك واىل   أين كانت؟
- النـرش يف املجـالت والصحف هو 
الذي يعرب بك كل الحدود، ولذلك مع 
تواتر النرش يف أواخر الثمانينيات يف 
جريدة العراق التي كنت أعمل فيها 
عرب اسـمي حـدود مدينتـي بغداد، 
ورصت معروفـًا بعـض اليشء لدى 
أدباء عراقيني من عموم محافظات 
العـراق، وال سـيما أنني لـم أكتِف 
بنرش الشـعر وحسـب، بـل نرشت 
متابعـات يف املـرسح ونقـداً أدبيـا 

وسوى ذلك.
- بغداد ماذا كانـت تمثل لك وكيف 

عربت اليها؟
- بغـداد هي القلـب ومدينة الروح 
التي أكاد أتنفسـها يف كل شـهيق، 
ولذلـك كتبت لها وعنها وعشـقتها 
طويـًال، وإن بـدت عالقتي بها مثل 

حب من طرف واحد .
- حدثنا عن مسـريتك الصحفية يف 

بغداد اين عملت ونوع العمل؟
طـوال  كثـرية  أعمـاالً  عملـت   -
حياتـي، بدءاً مـن العمـل يف البناء 
وغـريه مـن األعمال الشـاقة، لكن 
عمـيل الصحفـي والثقـايف ابتدأ يف 
الجمهورية  التصحيح بجريد  قسم 
عـام ١٩٨٧، ثـم انتقلـت منها بعد 

عـام واحـد إىل جريدة العـراق التي 
بقيت فيها ما يقـارب عامني حتى 
خريـف ١٩٨٩، ثم تقلبـُت يف أعمال 
التسـعينيات الرثة من بيع األشياء 
املسـتعملة إىل العمل سـائق تكيس 
إىل العمل يف تصليح األثاث إىل العمل 
كهربائياً حتى ٢٠٠٣، بعدها عملت 
ضمن الفريق الذي أسـس صحيفة 
األديب الثقافية املتخصصة مع ثلة 
من خرية أدبـاء العراق وصحفييه، 
وبعدها عملـت يف صحيفة الصباح 
التلفزيونيـة  أعمـايل  عـن  فضـًال 
قصرية األمـد يف بعض الفضائيات، 
وحني استقرت بي النوى موظفاً يف 
شـبكة اإلعالم العراقي عملت معد 
برامج يف تلفزيون العراق، ث مديراً 
للعالقات واإلعـالم يف مجلس أمناء 
شـبكة اإلعـالم العراقي، ثـم مديراً 
لراديو العراقية وبعدهاعملت مدربا 
يف معهـد التدريب اإلعالمي ثم مدير 
ملركز البحوث واسـتطالع الرأي ثم 
عدت مديرا لقسم التدريب يف املعهد 
نفسـه، وأخـرياً مديـراً للتحرير يف 

مجلة الشبكة العراقية؟
- كيـف ومتى دخلت عالـم االذاعة 

والتلفزيون؟
- أول دخويل لعالـم التلفزيون كان 
عام ٢٠٠٤ حني بدأت أعد لتلفزيون 
عنوانـه  فنيـاً  برنامجـاً  العراقيـة 
(جالـريي) ُيعنى بالفن التشـكييل 
أخرجـه الصديـق املخـرج عبـاس 
فاضـل عبـد وكان يـرشف عليـه 
الصديق الزميل الشهيد أمجد حميد 

والصديق املخرج حسن قاسم ودام 
قرابة سنتني، أما اإلذاعة فقد دخلت 
عاملهـا مديـراً ومقدمـاً لربنامجني 

عام ٢٠١٢.
- تسلسل الدواوين واملؤلفات حدثنا 

عنها بالعناوين واالزمنة ؟
-صـدر يل ديـوان الطاعـون عـام 
١٩٨٧، ثـم صـدر ديـوان حمامـة 
عسـقالن بطريقة االستنساخ عام 
١٩٩٩ ثم صدر الديوان نفسـه عن 
اتحاد الكتاب العرب يف دمشـق عام 
يل  صـدر   ٢٠٠٩ عـام  ويف   ،٢٠٠١

ديوان (عني الدم) عن دار الشـؤون 
الثقافيـة العامـة بـوزارة الثقافة، 
وطبعت مؤسسة رشق غرب ديواني 
(طقـوس مـوت األشـياء) الفائـز 
بجائزتها الثالثة يف دار املسار بدبي 
يف العام نفسه، ويف عام ٢٠١٨ صدر 
ديوانـي الخامس (كتـاب الظالل) 
عن دار الشـؤون الثقافيـة العامة 

بوزارة الثقافة أيضاً.
-هل شاركت يف محافل ثقافية؟

-نعم شـاركت يف كثـري من املحافل 
نسـخ  يف  املربـد  مهرجـان  منهـا 
متعددة، ومهرجان الجواهري الذي 
أسسـته أنا عام ٢٠٠٣ يف نسـختيه 
األوىل والثانية، ناهيك عن مشاركتي 
يف مهرجان بيت الشعر األردني عام 
٢٠٠١ ومهرجـان الشـعر العربـي 
ومؤتمـر األدباء العـرب يف الجزائر 
الشـعر  ومهرجـان   ٢٠٠٣ عـام 

العربـي ومؤتمـر األدبـاء العرب يف 
البحريـن عام ٢٠١٢، وشـاركت يف 
مهرجاني املتنبي يف واسـط (دورة 
واحـدة) ومهرجـان أبـي تمـام يف 
املوصـل (دورة واحـدة) كما مثلت 
العـراق يف وفـد ثقـايف إىل طهـران، 
ووقعت ديواني األخري يف تونس عام 
٢٠١٨ ويف معرض بغداد الدويل عام 
٢٠١٩ واقيمت يل جلسـة شعرية يف 
صفاقـس عـام ٢٠١٩ وغريها من 

املشاركات التي ال تحرضني اآلن.
-عملك اآلن يف مجلة الشبكة ودورك 

فيها؟
-أعمـل حاليـاً مديـرا للتحريـر يف 
مجلة الشـبكة وارشف عىل متابعة 
املواد وتحريرها حتى وصول املجلة 
إىل املطبعـة بالتعـاون مـع زمالئي 
وبارشاف رئيسة التحرير الصديقة 

الصحفية القديرة  نرمني املفتي.
-حسن عبد رايض شاعر أم ناقد أم 

كاتب لألطفال؟
-أنا كل هؤالء.

-رحلتك مع أدب األطفال؟
-بـدأت رحلتـي مـع أدب األطفـال 
أول  كتبـت  حـني   ١٩٨٦ عـام 
مرسحية شعرية لألطفال أسميتها 
(الفصول) وحملتهـا وقصدت بها 
دار ثقافة األطفال يف منطقة الكرادة 
آنذاك مـع قصيدة أخـرى لألطفال 
عنوانها (الكتاب)، وانقطعت أخبار 
املادتني ولم أتلق أي رد عنهما، حتى 
جاءني صديق حامالً يل نسـخة من 
قصيدتـي منشـورة يف مجلتي عام 
١٩٨٩ اي بعـد ثـالث سـنوات، أما 
املرسحية فقـد ضاعت كما ضاعت 

اشياء كثرية من بينها العمر.
١-هل حصلت عىل جوائز؟

-حائـز عىل جائـزة الدولـة لإلبداع 
يف الشـعر لعـام ٢٠٠٢ عـن ديوان 

«حمامة عسقالن».
حائـز عـىل جائـزة مجلـة تـراث 

اإلماراتية يف الشعر ٢٠٠٣.
األطفـال  شـعر  يف  األوىل  الجائـزة 
(دورة باقـر سـماكة) / دار ثقافة 

األطفال / بغداد ٢٠٠٨.
الجائزة الثالثة / ديوان رشق غرب 
/ برلـني – بغـداد / دورة محمـود 

درويش ٢٠٠٩.
جائزة الدولة لإلبداع يف الشـعر عام 

٢٠١٠ عن ديوان «عني الدم».
الجائزة االوىل يف الشـعر يف مسابقة 
الثقافيـة  الشـؤون  دار  االبـداع/ 

العامة
الجائزة األوىل يف شعر األطفال / دار 

ثقافة األطفال / بغداد ٢٠١٢.
الجائـزة الثانية يف مسـابقة ناجي 
جواد السـاعاتي ألدب الرحالت عن 

كتاب (طريق البلقان) ٢٠١٩.
-يف أي العوالم تحلق اجنحتك الشعر 

العمودي ام قصيدة النثر ؟
-أحلق بأي جناح يتيح يل سماًء أكثر 
اتسـاعاً وأكثر حرية، كتبت قصائد 
عموديـة وقصائـد تفعيلة وقصائد 
نثـر، وأرى أن الشـعر الحقيقـي ال 
ثـوب محدداً له، يمكنـه أن يأتي يف 
أي شـكل مـن هـذه األشـكال، إذا 
كانت وراءه موهبة حقيقية وفكر 

خالق .
-الشـكر كل الشـكر لكـم اسـتاذ 
حسـن عبـد رايض مديـر تحريـر 
مجلة الشبكة متمنني لك املزيد من 

العطاء الثر .
-شكرا لكم ولجريدتكم الغراء .
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املكوّنات
معكرونة بيني (أساطل) - 1 علبة (500 غ)

صدر دجاج مقطع مكعبات - 3
فليفلة 3 ألوان - 3

كريمة طبخ - 1 لرت
فطر مقطع - علبة

ذرة - علبة
ملح - بحسب الرغبة

أوريغانو- بحسب الرغبة
زيت - بحسب الحاجة

طريقة العمل
- اسـلقي املعكرونة باملاء وامللح بحسب التعليمات 

املوجودة عىل العبوة ثم صفيها. 
- اقيل الدجاج يف الزيت اىل ان يصبح ذهبي اللون. 

- اضيفـي الفليفلـة مع امللح، واتركيهـا حتى تذبل 
الفليفلة. -4 اضيفي الفطر والذرة إىل مزيج الدجاج 
والفليفلة. -5 اضيفي الكريما وحركي جيداً. عندما 

تغيل، اضيفي البيني املسلوقة.
الطبـق  وقدمـي  الوجـه  عـىل  االوريغانـو  ريش   -

مبارشة.

ال تتحدثـي أمـام أهلـك أو أقاربـك بكل 
األمـور التـي تـدور يف منزلـك الزوجي، 
أو عن املشـاكل التـي تحصل بينك وبني 
الحيـاة  يف  أرسار   4 إليـك  إذاً  زوجـك. 
الزوجية يجب أن تبقى رسية بينك وبني 

زوجك:
من املهم ان يحرص الزوجان عىل اخفاء 
4 ارسار يف الحياة الزوجية ألن افشاءها 
ونرشهـا يمكن ان يعزز فـرص التدخل 
الخارجـي يف حياتهمـا كمـا قـد يزيـد 

احتمال حدوث الخالفات.
1 - الوضع املادي

مـن االخطـاء الكبـرية التـي يمكن ان 
يرتكبها الزوجان كشف ارسار حياتهما 
املاديـة وكل التفاصيل التي ترتبط بذلك 
امام اشـخاص مقربني. فمـن املهم ان 
يتعامـال مع هذه الناحيـة من حياتهما 
كما يتعامـالن مع حياتهمـا الحميمة. 
وهـذا يسـاعد عىل حـل املشـاكل التي 
يمكـن مواجهتها يف هذا السـياق بعيداً 
عـن تعـدد اآلراء ووجهات النظـر التي 
يمكن ان تسـبب الخالفات بني رشيكي 
الحيـاة. كذلك من الرضوري اال يسـعيا 
اىل تقليـد نمـط حيـاة من يعيشـون يف 
محيطهـم وان ينفقوا املـال الذي يتوفر 

بني ايديهما فقط.
2 - صحة الرشيك

ال يعرف الكثريون انـه من االفضل عدم 

التحـدث اىل اآلخريـن مثل افـراد العائلة 
واالقارب والصديقات عن صحة الرشيك 
وخصوصاً النفسـية منهـا. فهذا يمكن 
ان يسـاهم يف تفاقم االزمة وال يسـاعد 
بالطبع عىل ايجاد الحل. والسبب ان كل 
شـخص يقدم اقرتاحاته ورأيه املختلف 

عن آراء اآلخرين يف هذا الصدد. ولهذا عىل 
الرشيك السليم ان يستشري يف هذا الشأن 
االختصـايص اوالً وان يقـدم املسـاعدة 

الالزمة واملمكنة لرشيكه ثانياً.    
3 - مشاكل العالقة الحميمة والعادية

مـن البديهـي ان يشـهد بعـض االزواج 

مشـاكل زوجية يف الحياة الحميمة. وقد 
يعـود هـذا اىل ضعـف الرغبة لـدى احد 
الزوجـني او اىل عـدم حدوث االنسـجام 
بينهما او اىل بعض االسـباب الجسـدية 
املرضيـة مثـل االلتهابـات لـدى املـرأة 
وتراجـع القدرة لدى الرجـل. ورغم هذا 

مـن الخطـأ ان يقـوم اي مـن الزوجني 
بالتحدث عن هذا االمر عىل مسـمع من 
االصدقـاء او االقـارب بشـكل رصيـح. 
فمـن افضل الطرق التي يجب اتباعها يف 
هذه الحالة هي الحـوار بني الثنائي اوالً 

واللجوء اىل خربة االختصاصيني ثانياً. 
4 - العالقات السابقة

ليـس غريبـاً ان يرتبـط احـد الرشيكني 
بعالقة سـابقة. فقـد يكـون مطلقاً او 
رشيـكاً يف قصة عاطفيـة منتهية. ومن 
الخطأ ان يقـوم كل من الزوجني يف هذه 
الحالة بكشـف ارسار الحيـاة العاطفية 
لآلخـر عىل مسـمع من مقربـني. وقبل 
فعل هذا يجـب التفكري بهـذه النصائح 

املهمة جداً.
-االنتبـاه اىل الهدف وطرح السـؤال عن 
سـبب افشـاء الرس والغاية منه وما اذا 

كان هذا مفيداً للعالقة أم مسيئاً اليها.
-التفكري يف النتائج التي يمكن ان ترتتب 
عىل هذا وارتداداته عىل الحياة الزوجية.

-مراعـاة مشـاعر رشيك الحيـاة ومدى 
تأثـره ايجاباً او سـلباً بكشـف االرسار. 
ومن املهم استشـارته قبـل التحدث عن 
اي امر واعالن االرسار يف الحياة الزوجية 
عىل املأل فقد يرفض هذا اىل درجة كبرية. 
كما من املهم التحاور معه واالسـتفادة 
مـن بعـض النصائـح التـي يمكـن ان 

يقدمها يف هذا الشأن. 
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نظـرا مليـزات اإلرهـاب الحديـث، ال يمكن 
ألي شـخص حمايـة نفسـه بشـكل كامل 
مـن خطر الوقـوع بني أيـدي اإلرهابيني أو 
أن يصبـح رهينـة لديهـم. لذلـك يجب عىل 
الجميع معرفة كيفية الترصف يف مثل هذه 

املواقف.
هنـا أعددنا لكـم قائمة بأهم األمـور التي 
يجب عليك اتباعها يف حال وقوعك رهينة يف 
أيدي اإلرهابيـني، أو كنت متواجدا يف مكان 

وقع داخله عمل إرهابي.
أوال: أثنـاء هجـوم اإلرهابيـني عـىل مكان 
تواجـدك، حـاول أن تختبـئ وأن تهرب إن 
كان هناك فرصـة لذلك، واملهم هنا أن عدم 
وجـود أشـخاص مسـلحني بالقـرب منك 
لكـي ال يتمكنوا من القبض عليك أو إطالق 
النـريان. ويف حال لم تنجـح عملية الهروب 
أثنـاء الهجوم، ال تحاول القيام بذلك الحقا، 
فإن عملك هذا يمكن أن يهدد حياتك وحياة 

الرهائن اآلخرين املتواجدين معك.
ثانيا. أثناء سـري املفاوضات بني اإلرهابيني 
والسـلطات املختصة، امتثل لجميع طلبات 
اإلرهابيني. حاول قدر اإلمكان عدم التواصل 
معهم دون داع إال يف الحاالت القسـوة، فقد 
يتسـبب ذلك لك بمشـاكل وربمـا تتعرض 
للتعذيـب. ترصف بهدوء قـدر اإلمكان، وال 
تحاول البكاء والتوسـل إليهم. حيث يكون 
السـلوك العاطفـي للكثري مـن اإلرهابيني 

أكثر إزعاجا. (تواصـل معهم عند حاجتك، 
عـىل سـبيل املثـال إن كنت تحتـاج لدخول 

الحمام أو الطعام).
ثالثـا. عندمـا يطلب اإلرهابيـون منك عدم 
التحرك والبقـاء يف وضع السـكون، حاول 
أن تبقـي عضالتك يف وضع االسـتعداد لكي 
تتمكن مـن الهروب يف أي لحظـة تتاح لك. 
كما حاول االبتعاد عن النوافذ، حيث يمكن 
للقـوات الخاصة الدخـول عربها وتدمريها 
أثنـاء عملية تحريـر الرهائـن، ويمكن أن 

تصيب شظايا الزجاج بجروح بليغة.
رابعا. حـاول أن تتذكر أكرب عدد ممكن من 
التفاصيـل املتعلقة باإلرهابيـني. حتى ولو 

كانـت وجوههم مغطـاة بأقنعـة خاصة. 
يمكنـك التعرف عليهم من خالل الصوت أو 
اللهجـة أو طريقة امليش، وسـتكون جميع 
هـذه التفاصيـل مهمـة جـدا للرشطة بعد 

إطالق رساحك.
خامسـا. ال تتخـذ إجراءات مسـتقلة أثناء 
اقتحام املبنـى من قبل الرشطة أو الجيش. 
ال تحـاول االسـتيالء عىل سـالح، حتى ولو 
قام اإلرهابـي برميه، حيـث يمكن للقوات 
الخاصـة أن تعتقد أنك من بـني اإلرهابيني 
ويمكـن أن يعـرض ذلـك حياتـك للخطـر. 
ال تحـاول الهـرب دون أوامـر مبارشة من 
القـوات التي قامت بعمليـة التحرير، وذلك 

بسبب يمكن أن يكون املبنى ملغما. وحاول 
أن تضع كل ثقتك بالخرباء الذي سـيبذلون 

قصارى جهدهم لإلفراج عنك.
سادسـا. ال تنتهـك القواعـد التـي وضعها 
تفاقـم  يف  تتسـبب  ال  حتـى  اإلرهابيـون، 
ظـروف احتجـازك. عـىل سـبيل املثـال، ال 
تحاول االتصال باألقارب أو الرشطة، ففي 
حال علم اإلرهابيني بذلك، يمكن أن يقوموا 

بأي عمل جنوني ضدك.
سـابعا. تكلم مع نفسـك وحاول أن تكون 
عـىل يقـني بأنـه لـن يتـم إطـالق رساحك 
برسعـة، ولكن تذكـر أنه يف نهايـة املطاف 
سـيتم إطالق رساحك، فإن الحالة النفسية 
سوف تساعدك يف ضبط نفسك وعدم القيام 

بأمور قد تؤدي إىل فقدان حياتك.
ثامنـا. يف حال أصبت بجـروح، ففي املقام 
األول، يجـب عليـك إيقاف نزيـف الدم عن 
وربـط  للجـرح  ضمـادات  وضـع  طريـق 
املـكان املصاب، وحاول أن تقدم املسـاعدة 
لألشـخاص الذيـن تلقـوا إصابـات أكثـر 
بلوغة من إصابتك، طبعا يف حال سـمح لك 

اإلرهابيون بذلك.
تاسعا. يف حال قام اإلرهابيون بتعليق قنبلة 
عليـك وإرسـالك إىل الخارج، حاول بشـتى 
الوسائل إخبارهم بذلك عن طريق إيحاءات 
وإيماءات أو بأصـوات تمكنهم من معرفة 

ما قام به اإلرهابيون.

البـرشة النـرضة واملُرشقـة هـي 
عنـوان جمـال املـرأة، وكلمـا زاد 
االهتمام ببرشتها فـإّن ذلك ُيعّزز 
من جمالها ويزيد ثقتها بنفسها. 
والعناية بالبـرشة ال تتطلّب جهًدا 
كبـرًيا، بل هـي خطـواٍت روتينيٍة 
بسيطٍة، ُتساعد يف ترطيب البرشة 
وحمايتها من الجفاف، فضًال عن 
عالج املشـكالت التي قـد تتعرّض 
الواسـع  االنتشـار  ومـع  لهـا. 
السـتخدام الزيـوت الطبيعيـة يف 
العناية بالبرشة، نقّدم لك سيدتي، 
أفضـل وصفـات زيـت الربتقـال 

للوجه وفوائده الجمالية.
إليك، أفضل خلطات زيت الربتقال 
للوجـه، فّعالة وآمنة للحفاظ عىل 
برشة صافية ومرشقة ال تشوبها 
تحضريهـا  وكيفيـة  شـائبة. 
وطرق اسـتخدامه لتحقيق أفضل 

النتائج.
زيت الربتقال للوجه

الربتقـال يف تطهـري  ُيفيـد زيـت 
البرشة

ُيسـاعد زيـت الربتقـال يف تطهري 
وتنعيميهـا،  وتهدئتهـا  البـرشة، 
وتجديدها، ومنحها التوازن؛ نظرًا 

الحتوائه عىل مضادات األكسدة.
املُكوِّنات:

ملعقة كبرية من زيت الربتقال.
ملعقة كبرية من زيت الزيتون.
طريقة التحضري واالستخدام:

فيـه  نمـزج  صغـري،  وعـاء  يف 
املُكوِّنات جيًدا للحصول عىل مزيج 
متجانس. ثـم، ُيـوّزع املزيج عىل 
الوجه. وبعد نصف ساعة ُيشطف 

الوجـه باملـاء. أمـا لعـالج البقع 
الداكنـة والسـوداء، ُيدهـن زيـت 
الربتقال عىل الوجه يف املسـاء، مع 

تحريك أصابع اليّد بشكل دائرّي.
خلطة زيت الربتقـال لتفتيح لون 

البرشة
إنتـاج  الربتقـال  زيـت  ُيّعـزز 
الكوالجـني املُفيد لصحـة البرشة، 
ويحمي البرشة من أرضار أشـعة 
الشمس فوق البنفسجية، إضافة 
اىل ذلـك، فهو يقـيض عىل عالمات 
الشيخوخة مثل التجاعيد، والبقع 

الداكنة.
املُكوِّنات:

4-3 قطرات من زيت الربتقال.
4-3 قطرات من زيت جوز الهند.

طريقة التحضري واالستخدام:
ُتمزج املكونات جيًدا للحصول عىل 
مزيـج متجانـس. ثم، ُيـوّزع عىل 
املنطقة املُراد تفتيحها، وُيرتك ملّدة 
4 إىل 5 دقائـق. ثم، ُتغسـل البرشة 

باملاء الفاتـر، وُيكرَّر العالج يومًيا 
ملّدة أسبوع أو أسبوعني.

خلطة زيـت الربتقـال لعالج حب 
الشباب

زيت الربتقال للوجه
عـىل  الربتقـال  زيـت  يحتـوي 
لاللتهابـات  مضـادة  خصائـص 

وبالتايل يعالج حب الشباب
ُيسـاعد زيـت الربتقـال يف تعقيم 
املسـّببة  البكترييـا  مـن  البـرشة 
لظهور حب الشباب؛ الحتوائه عىل 

مضادات لاللتهابات.
املُكوِّنات:

2-1 قطرة من زيت الربتقال.
4 قطرات من زيت الزيتون.

طريقة التحضري واالستخدام:
ُيخلط زيت الربتقال وزيت الزيتون 
جيًدا، ثم يوّزع الخليط عىل الوجه 
بوساطة قطعة من القطن وُيرتك 
عىل البرشة ملـدة 5 دقائق. بعدها، 

ُيشطف الوجه باملاء.

ان زيـارة املريض تؤلِّف بني القلـوب، وتزيد املحبة 
بني الناس، وُتْنِشُئ مجتمًعا قويًّا متحابًّا ومرتاِحًما، 

لذلك أخربي طفلك باآلتي:
ف عنه األلـم وُتَهوُِّن عليه،  1 - زيـارة املريض ُتخفِّ
وتكون سـبًبا يف التعجيل بالشـفاء وإمداد املريض 

بالقـوة؛ وذلك عندمـا يجد املريـض الجميع حوله 
يقومون بزيارته ودعمه.

2 - إن زيارتنا للمريض أمٌر واجب علينا.
3 - الله يجزينا الخرَي وُيِثيُبَنا عىل زيارة املريض.
4 - يرزقنا الله السعادة والنعيم بزيارة املريض.

كشف الدكتور ميخائيل لوشيك، 
بالنباتات، عن  العـالج  أخصائي 
أن تنـاول الفلفل الحار، يسـاعد 
الجسـم عىل رسعة التعـايف بعد 

اإلصابة بـ(كوفيد19-).
أن معظـم  إىل  الدكتـور  وأشـار 

(كوفيـد- تعافـوا مـن  الذيـن 
19) يشـكون من الضعف 

العـام والتعـب، وذلـك 
ألن الفريوس يهاجم 
األوىل  بالدرجـة 
األعضـاء الضعيفة 
يف الجسـم، ويـرتك 
فيهـا عـددا كبـريا 

مـن الخاليـا التالفة، 
إخراجهـا  يمكـن  ال 

بسـهولة من الجسم، لذلك 
ينصح بإضافـة الفلفل الحار إىل 
النظام الغذائي، ألنه يساعد عىل 

تنشيط الدورة الدموية.
وأضـاف“ يمكـن تنـاول الفلفل 
الفلفـل  أو  واألسـود  األحمـر 
الطويـل، ولكن كم مـرة يف اليوم 

يمكـن إضافتـه للطعـام، هـذا 
يتعلـق بالخصائص الشـخصية 
لـكل إنسـان، ومـع ذلـك يجـب 
عـدم اإلفراط يف تناول هذا املنتج 
الحـار، مشـريا إىل أن البعـض ال 
يمكنهم 

لـه  و تماما“.تنا
املثـال  سـبيل  عـىل  وتابـع“ 
األشـخاص املعرضـون لإلصابة 
بقرحة املعـدة، ومن يعانون من 
البواسـري من األفضل لهم تجنب 

تناول الفلفل الحار، ألنه يزيد من 
التهيج واأللـم، بحيث قد يتطلب 

األمر مساعدة طبية“.
وأكـد عـىل أنـه ليـس بإمـكان 
سـحب  املناعـة  منظومـة 
هـذه الخاليـا فـورا وتحييدهـا 
وإخراجها بمسـاعدة تيار الدم، 
لذلـك تسـتغرق هـذه العملية 
فرتة طويلـة، ولكن عندما 
الدموية،  الدورة  تنشـط 
فـإن الشـعور بالتعـب 
كمـا  برسعـة،  يـزول 
يمكن أن يساعد الفلفل 
الحار الشخص الضعيف 
حالتـه.  تحسـني  عـىل 
بتنـاول  الدكتـور  وينصـح 
الحليـب عنـد الشـعور بحرقة 
ناتجة عن تنـاول الفلفل الحار، 
تلتقـط برسعة  الربوتينـات  ألن 
املـواد الحارقة، كما يمكن مضغ 
تأثـري  لهـا  ألن  النعنـاع،  أوراق 
التبخر وتزيل برسعة اإلحساس 

بالحرقة.
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أكدت دراسـة أمريكية، أن األطفال 
مـرة  األسـماك  يتناولـون  الذيـن 
واحدة عىل األقل أسـبوعياً، لديهم 
وينامـون  أعـىل،  ذكاء  معـدالت 

بصورة أفضل. 
وتابع الباحثون 541 تلميذاً ترتاوح 
أعمارهم بني 9 و12 عاماً يف الصني. 
وتم تحديد اسـتهالك األسماك لدى 
األطفال عرب اسـتبيان تم سؤالهم 
فيه عن عدد مرات تناولهم للسمك 
خالل شـهرين مـن بدء الدراسـة 

دون تحديد أنواع األسماك.
كما قيم الباحثون عدد ساعات نوم 
األطفال عرب اسـتبيان أجاب عليه 
اآلباء، إضافة إىل مقاومتهم الذهاب 
للفراش بوقـت النوم، والقلق أثناء 
النـوم، ووقـت االسـتيقاظ ليـًال، 

والتعب أثناء النهار.
وفيمـا يتعلق بمعـدل الذكاء، حلل 
الباحثون قدراتهم الحسابية، وعلم 
املفردات، وفهم املعلومات، إضافة 
إىل قدرتهـم عـىل ترتيـب الصـور 
وتصنيـف الرموز.ووجد الباحثون 
أن األطفال الذين تناولوا األسـماك 
كثرياً كانـت لديهم معـدالت ذكاء 
أعىل، ومعـدالت أقـل باضطرابات 
أن  النتائـج  النوم.وأوضحـت 
الصغـار الذين يتناولون األسـماك 
مـرة واحدة عىل األقل يف األسـبوع 
حققـوا ما يصل بـ4.8 درجة أعىل 
باختبارات الذكاء، أكثر عن غريهم 
ممن ال يتناولون املأكوالت البحرية 

أو يتناولونها مرة شهرياً.
ووجد الباحثـون أن األطفال الذين 
األسـماك مـن مرتـني  يتناولـون 
إىل ثـالث مـرات يف الشـهر حققوا 
مـا يصـل إىل 3.31 درجـة أكثر يف 

اختبارات الذكاء.وقالت قائد فريق 
البحـث، ينيفـر بينتو مارتـن، إن 
الدراسـة تضيف إىل األدلة املتزايدة 
التي تظهر أن تناول األسماك يعود 
بفوائـد صحية إيجابيـة، وخاصة 
عىل األطفـال. وأضافت أن تعريف 
األطفال عىل طعم األسـماك مبكراً 
بشـكل  يستسـيغونها  يجعلهـم 

أفضل.
وأوضحت مارتـن أن األطفال أكثر 
حساسية لرائحة األسماك، فإن لم 
يتعـودوا عليها سـيبتعدون عنها، 
وأشـارت إىل أنـه يمكـن لألطفال 
بعمر الـ10 أشـهر تناول األسماك 
طاملـا ال توجد بها عظام ومقطعة 
إن  وقالـت  صغـرية.  أجـزاء  إىل 
السـمك يجب أن يكون جـزءا من 
طعام األطفال مـع وصولهم عمر 

العامني.
وكانت دراسة سـابقة قد كشفت 
أن تناول األسـماك الدهنية، الغنية 
 “3 الدهنيـة ”أوميغا  باألحمـاض 
يلعب دوراً يف نمو وتطور األنسجة 
العصبيـة، مـا قـد يجعلهـا تعزز 
الـذكاء. كما تلعب تلـك األحماض 
هرمـون  إنتـاج  يف  دوراً  الدهنيـة 
النـوم  ينظـم  الـذي  امليالتونـني، 
واليقظة. وأشـارت األبحاث إىل أن 
تناول الحوامل لألسـماك الدهنية، 
الغنية باألحماض الدهنية ”أوميغا 
3“، يمكـن أن يحمي أطفالهن من 
اإلصابة بالربو يف مرحلة الطفولة. 
 “3 ”أوميغـا  أحمـاض  وتتوافـر 
الدهنيـة  األسـماك  يف  الدهنيـة 
مثـل السـاملون والتونـة واملاكريل 
وزيـت  والسـاملون  والرسديـن 

السمك.
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غزل عراقي

اظل وياك الخر هزه ما طيــــح
وادور اشما درت بينه يغربيل

اطيح اشلون خلها الريح تنـدار
اظل وياك تايل الليل لليل

الن مثل الشلب واملاي والطني
بعشكنه اشكد حجوا كالوا مخابيل

يربحي ويا رطب غايص يكنطار
عليك احتامت وياي الهناديل

يحذاف وكطه صافن عليك هواي
اجيب منني حيل وهدني الحيل

اخاف عليك من ذوله اليعشكون
لون صادوك بحلوك املحاجيل

اون عليك ونة حمد ملهــــــوف
يكل للريل صيح وياي ياريل

مثل دكات هاون كلبي اعليــــك
يَهيل املا يمل لو شمك الهيل

خذت ولفي وكل للوين ال ويــن
ونه العندي خيال يسابك الخيل

االكيك بدرب ما حسبت بيــــــه
عىل جروف املحبه اشتل مواويل

يف العمـل، أنـت ذو تأثري إيجابـي، ويلجأ إليك 
الزمالء لطلب النصيحة واملسـاعدة. تستطيع 
الصحيـة  أي يشء بسـهولة. حالتـك  مواجهـة 
ممتازة، ولكن قد تتحسـن أكثر من خالل األنشـطة 
الرياضيـة. ال تكثـر من تنـاول املنبهـات للحفاظ عىل 

صحتك.

عليـك أن تصحح األخطـاء التـي ارتكبتها يف 
مشـاريعك السـابقة وال تكررها مـرة أخرى. 
لديك مشـكلة يف االتصال مع معظم األشـخاص 
اليوم. قد تالحظ أن مـن حولك ال يريدون أن يصغوا 
إليك وكأنهم صّم. ال تجعل هذه الترصفات تفسد يومك 

واهدأ واسرتخ يف املنزل.

تهتم بالتفاصيل بشكل مبالغ فيه! تحتاج إىل 
فحص رسيـع ملوقفك املايل هـذه األيام. اكتب 
األغـراض التـي تحتاجهـا يف قائمـة حتـى تقوم 
برشائها أثناء التسـوق. تفكـر اليوم يف تجديد حياتك 
بشـكل كيل، ولم ال؟ إنها فكرة جيدة حقا ومهمة حتى 

تكرس حدة الرتابة اليومية.

يالحظ األصدقاء والزمالء أنك تبدو عىل ما يرام 
وتتمتع بحس اجتماعي عال. خرباتك السابقة 
مع معلوماتك التي اكتسبتها من اآلخرين تمكنك 
من صياغة أفكار عملية لتطوير خطة العمل. فقدت 
األمـل يف تحقيـق أهدافك الفرتة املاضيـة، ولكن أمامك 

العديد من الفرص اليوم عليك أن تنتهزها.

القوس

الدلو

الجدي

تواجهـك اليوم بعـض العراقيل بسـبب توقف 
بعـض األجهزة عن العمل. اإلحباط الذي تشـعر 
به قـد يجعلك تحطم اي يشء أمامك. تذكر أن هناك 
أشـخاصا من حولـك يريدون أن يعملـوا يف صمت. كل 

املعدات سيتم تصليحها غدا وستنتهي املشكلة.

يحمل لك هذا اليوم الكثري من األمور الجديدة 
التي ستنعشـك وستساعدك عىل كرس الروتني 
املوجود يف حياتك بشكل دائم. عىل الصعيد العائيل، 
يستحسـن عدم التدخل يف أي أمر ال يتعلق بك بشكل 

مبارش ألنه سينقلب عليك بشكل سلبي.

مـا زلت تتمتـع بحظ سـعيد هذه الفـرتة وما 
يخبئه لـك الحظ خالل الفـرتة املقبلة أفضل. ال 
تقلـق عندما تحـدث بعض املشـاكل وخاصة التي 
تتعلـق بأمور تافهـة. ال تجعل هذه املشـاكل تفسـد 
يومـك. ستسـتمر هـذه النوعية من املشـاكل عـىل مدار 
األشهر املقبلة. تحتاج إىل بذل جهود كافية لكي تجعل هذا 

الحظ السعيد يدوم ألطول فرتة ممكنة.

أو  الخطابـات  مـن  العديـد  اليـوم  تتلقـى 
االتصـاالت مـن أكثـر مـن شـخص. إذا كنت 
تفكر يف تغيري نشاطك وتحاول أن تخوض تجربة 
جديدة ككتابة الشـعر، فستحظى بدعم من الجميع 
وسـتكون الظروف لصالحـك. كل املواقف تدل عىل أنك 

تتمتع بحظ سعيد من بداية اليوم وحتى آخره.

الحمل

الجوزاء

الثور

الحوتالسرطان

هـل تعلم ما سـيحدث عندما تقـرر أن تهتم 
بنفسـك وبصحتك هذا اليوم؟ هذا ما ستخربك 
به الكواكب. أنت بحاجة إىل االسـرتخاء والراحة. 
عليـك أن تغمـض عينيك وتحلـم. ال تفكر يف أي يشء 
وحـاول أن تنىس هموم العمل ومشـاغله. ال تحتاج أي 

يشء سوى الراحة والهدوء.

عالقاتـك مع اآلخرين اليـوم قد تكون عىل ما 
يرام وتشعر بحبهم وبدعمهم لك أكثر من أي 
وقـت مىض. هناك شـخص أو صديـق ما لم تره 
منذ وقت طويل سـرتاه اليوم وسيلعب دورا مهما يف 
حياتك. تبدو اليوم مبدعا ولذلك ستحقق النجاح بفضل 

أفكارك النرية.

تشـعر بالثقة يف نفسـك وبالرضا عـن آدائك 
من خالل بعض األنشـطة التـي تقوم بها مع 
اآلخرين. يجب أن تكافئ نفسك وتكافئ أصدقاءك 
أيضا. كن مبدعا وفكـر يف يشء غري تقليدي كركوب 
الخيل أو امليش ملسـافات طويلة. سـيقدر األصدقاء ما 

تفعله من أجلهم.

األسد

الميزان

العذراء

العقرب

تشـعر بالحـزن الشـديد عندمـا تتذكر فرتة 
طفولتك، ولكن اليوم سـتدرك أن كل األطفال 
ال بد أن يمروا بفرتات من اليأس والحزن بسـبب 
الحروب أو غريها من األعمال الوحشية. عندما ترى 
أي طفل سـعيد من حولك يزداد شعورك باأللم، ألنك لم 

تشعر بهذه السعادة حينما كنت طفال.
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وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية 
, ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اال مرة واحدة .
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أفقي
خرافيـة  قصـص  كاتـب  1أشـهر 

لألطفال يف الغرب
2يتكلم o انهض

3روائي مرصي راحـل حائز جائزة 
نوبل.

4الشاعر كاتب قصيدة ”أخي جاوز 
الظاملون املدى“

5نصف دادا o نصف شـومر o تفيد 
تفسري املعنى واالسرتسال.

6قىض وقتا o غطى وحجب.
7يسـهر عىل الحماية من الخطر أو 
الرسقـة o أديـب وروائـي انجليزي 

كتب رواية ديفيد كوبرفيلد.
8وقـت مغيـب الشـمس o نصـف 

خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

10أديب وفيلسوف انجليزي ساخر.

رأيس
1ملكـي o ممثـل مرصي يقـوم غالبا 

بدور األب الحنون.
2الصفا (معكوسـة) o بنـاء أو مكان 

واجبة حرمته.
3جبـل يابانـي o حجـر ابيـض صلب 

ناعم امللمس.
4أشهر أديب انجليزي عىل مستوى العالم.

يبلغـه  مـا   o وتمحيـص  5دراسـات 
االنسان من عمره.

6توضـأ دون ماء o مدينة فلسـطينية 
جنوب غرب الخليل.

7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.
8قدمت الثمني فداء لك o حاجز مائي.

9مـا تعطاه العروس يوم زفافها o دق 
وقرع o بيت العصفور.

10الشـكل الخارجي o بطل اسطوري 
اسـباني انتجـت قصصـه سـينمائيا 

وتلفزيونيا.

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

xaãÄÄÄÄÄÄÄÄic

1723 - تنصيب لويس الخامس عرش ملكا عىل 
فرنسا.

1785 - أنطوان الفوازييه ينجح يف تحليل املاء إىل 
أكسجني وھيدروجني.

يف  منفاه  إىل  يغادر  بونابرت  نابليون   -  1815
جزيرة إلبا.

1863 - تأسيس اللجنة الدولية للصليب األحمر 
ھنري  جان  السويرسي  األعمال  رجل  يد  عىل 

دونانت.
1918 - منح االستقالل للتوانيا.

يف  أمون  عنخ  توت  مقربة  اكتشاف   -  1923
األقرص عىل يد عالم اآلثار ھوارد كارتر.

الشعبية  الجمھورية  قيام  عن  اإلعالن   -  1948
الكورية الشمالية بدعم من االتحاد السوفيتي.

1949 - اختيار مدينة سرتاسبورغ مقرا ملجلس 
أوروبا.

1951 - جوزيف ستالني يتھم األمم املتحدة بأنھا 
أصبحت سالحا للحرب العدوانية.

زعامة  يتوىل  كاسرتو  فيدل  العقيد   -  1959
لنفي  قادھا  حملة  بعد  الكوبية  الحكومة 

الديكتاتور فولغينسيو باتيستا.
عبد  الكويتي  األمة  مجلس  رئيس   -  1965
العزيز حمد الصقر يستقيل من رئاسة املجلس، 

خلفا  الرزاق  العبد  العزيز  عبد  سعود  وانتخاب 
له.

األول  الصناعي  قمرھا  تطلق  اليابان   -  1971
نانيس.

9.6 عىل  بقوة  زلزال قرب ساحل بريو   -  1979
مقياس ريخرت يؤدي إىل مقتل 14 شخصا.

بعد  صيدا  يف  ينترش  اللبناني  الجيش   -  1985
انسحاب الجيش اإلرسائييل منھا.

جوية  غارة  تنفذ  الفرنسية  الطائرات   -  1986
عىل وادي دوم ضد قاعدة جوية ليبية يف شمال 

تشاد، خالل الرصاع التشادي الليبي.
الذي  العربي  التعاون  مجلس  تأسيس   -  1989

يضم مرص واألردن والعراق واليمن الشمايل. 
عباس  الله  حزب  عام  أمني  اغتيال   -  1992

املوسوي يف غارة إرسائيلية.
2005 - اتفاقية كيوتو تدخل حيز التنفيذ.

2011 - انطالق أوىل املظاھرات الفعلية إلسقاط 
ليبيا،  يف  البيضاء  بمدينة  القذايف  معمر  نظام 

وسقوط أوىل شھداء ثورة 17 فرباير
باملدينة ذاتھا.

شھباز  الل  «مزار  يف  انتحاري  تفجري   -  2017
قلندر» يف بلدة سھوان بپاكستان يوقع حوايل 88 

قتيال وأكثر من 270 جريحا.
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مـاء الوجـه هـو مصطلـح اجتماعي يـدل عىل 
رشف أو رفعة الشـخص. ويعنـي : القيام بعمل 
مـا لتصحيـح خطأ أصاب الشـخص يف رشفه أو 
أرض بمنزلتـه االجتماعيـة ، وقصـة املثل فيقال 
أنَّ عاملًـا جليالً وهبه الله تعاىل الحكمة والبصرية 
وحسـن الترصف ، وزاده من نعمائه املال والجاه 
فكان ثريَّـًا ، وبينما هو جالس مع تالميذه يؤدي 
درسـه املعتاد ، إذ دخل عليهـم رجل غريب ليس 
مـن بلدتهـم ، ولـم يتعـرف عليـه أي واحـد من 
الحارضين ، واسـتغربوا جميعها من مجيء هذا 
الغريـب ، وخاصـة أنه لم يبِد عليـه مظهر طلب 
العلـم ، ولكنـه يظهر عليـه أنه عزيز قـوم أذلته 
الحيـاة .. لـم يكـرتث الغريـب بنظـرات الطالب 
إليه ، فألقى السـالم عىل الجميـع وجلس، وكان 

يحمـل معه قارورة ماء، وكانـت لم تفارقه وهو 
يسـتمع بإنصات للعالم واسـئلة طالبه... فطال 
حديـث العالم وقبل أن ينتهي قطع العالم حديثه 
للطـالب والتفـت اىل الرجـل الغريـب، وتفرس يف 
وجهـه ، ثم سـأله: ( ألك حاجة نقضيهـا لك؟! ، 
أم لك سـؤال فنجيبك؟).. فرد الضيف : ال هذا وال 
ذاك ، وإنمـا أنا تاجر وسـمعت عن علمك وخلقك 
ومروءتـك ، فجئـت أبيعـك هـذه القـارورة التي 
أقسـمت أال أبيعها إال ملن يقدِّر قيمتها ، وأنت بال 
ريـب جدير بها ملا لك مـن حكمة وبصرية . فقال 
العالـم: (ناولنيها) ، فناوله إياهـا ، فأخذ العالم 
يتأملها ويحرك رأسـه إعجاًبا بها وعرف أن الذي 
فيها هو املاء ال يشء سواه ، ثم التفت اىل الضيف 
وسأله : ( بكم تبيعها؟)، فقال : بمئة دينار، فرد 

عليـه العالـم:  ( هذا قليل عليها ، سـأعطيك مئة 
وخمسـني)، فرفـض الضيف الزيـادة وأرص عىل 
املائـة دينـار دون زيادة أو نقصـان. وهنا اقتنع 
العالـم الجليل بقيمة هذا املاء، وطلب من ابنه أن 
يحرض له املائة دينار من املنزل. واسـتلم الضيف 
الغريـب املبلغ املتفق عليه ومىض يف حال سـبيله 
حامًدا شـاكرًا، ثم انفـض املجلس وغادر الطالب 
املـكان، وجميعهم متعجبون من هـذا املاء الذي 
اشـرتاه عاملهم بمائة دينـار!.. فدخـل العالم اىل 
مخدعه للنوم، ولكن ولـده ما زال يتفحص ما يف 
القـارورة ، حتى تأكد أنه ماء عادي. فدخل غرفه 
والده مرسًعا ومندهًشـا، وقـال لوالده : يا حكيم 
الحكمـاء ، لقد خدعـك الغريب، فواللـه ما باعك 
ـم الوالد بهدوء  إالَّ مـاًء عادًيا بمائة دينار ، فتبسَّ

وضحـك يف وجه ابنه الغاضب وقـال له : يا بني ، 
لقـد نظرت أنت ببرصك فرأيته ماًء عادًيا ، أما أنا 
، فقد نظرت ببصريتي وخربتي فرأيت الرجل جاء 
يحمل قارورة وبها ماء وجهه ، الذي أبت عليه عزة 
نفسه أن يريقه أمام الحارضين بالتذلل والسؤال 
، وكانـت له حاجة إىل مبلغ يقـيض به حاجته ال 
يريد أكثر منه .. والحمد لله الذي وفقني إلجابته 
وحفظت ماء وجهه أمام الحارضين .. واستطرد 
العالم الجليل: ولو أقسـمت ألف مرة أنَّ ما دفعته 
له فيه لقليل ، ملا حنثت يف يميني .. فماء الوجه ال 
يقدَّر بثمن . ومن آخـر جملة قالها العالم نخرج 
بمعنـى القصة ، فمن يحافظ عـىل ماء وجهه ال 
يجـب أن نرد طلبه ، وإذا لم تسـتطع أن تسـمع 

صمت أخيك ، فلن تستطيع أن تسمع كلماِته . 

أّي هذه القلوب يعود إليك؟ اإلجابة عىل هذا السؤال قد تحمل الكثري 
مـن الدالالت التي ترتبـط بعاطفتك وشـخصيتك. إذاً، أمعني النظر 
إليهـا  يف هذا االختبار وانتقي منها ما يناسـبك واكتشـفي حقيقة 

مشاعرك وعواطفك.
1 القلب املصنوع بواسطة اليدين

أنت شـديدة التعاطف مع األشـخاص املحيطني بك. كما أّنك ُتبدين 
الكثري من االرتباط العاطفي بأولئك املقرّبني منك. لذا، فإّنك ُتظهرين 
اسـتعدادك ألن تبذيل الجهود والتضحيات من أجل رسـم االبتسامة 
عـىل وجوههم. بل إّنـك قد تصبحني عدوانية يف حـال تعرض هؤالء 
ألي موقـف سـيئ. فالعاطفة هـي الهدف الـذي تسـعني دائماً إىل 
تحقيقه وإىل إشـباع رغبتـك يف الحصول عليه. ويف املقابل، ال تحبني 

املشاعر الكاذبة.
2 القلب ذو اللون األسود

ال تنتمـني إىل فئـة األشـخاص الذيـن يتسـمون بكثافـة العاطفة 
وبالقـدرة عـىل تبادلها مـع اآلخريـن. فالرومنسـية ال تعني الكثري 
بالنسـبة إليك. لذا، يمكنـك أن تنيس أمر بعض األشـخاص املقربني 
منـك لبعض الوقت. لكـن، عليك أن تتنبهي إىل أّن ال مباالتك قد تدفع 

اآلخرين إىل نسيانك أيضاً.
3 القلب األحمر املكسور

يبـدو أّنك تعانني من انكسـار عاطفي يف هذه األثناء. لذا، ال يسـعك 

أن تفّكري بأّي أمر آخر. وربما تظنني أن ال أحد يسـتحق أن تمنحيه 
حبـك واهتمامك. وبالطبع هذا خطأ ألّن قطار الحياة يواصل سـريه 
بعـد أن يتوقف عند كل محطـة.  لذا، من الـرضوري أن تمدّي قلبك 
بالطاقة مجدداً وأن تتنشـقي بعض الهواء لكي ال يدفعك انكسـارك 
إىل أن تقومـي بخيارات عاطفية خاطئة. راجعـي أخطاءك املاضية 

كي ال يستغل بعضهم نقاط ضعفك.
4 القلب األحمر مع قبضة الباب

يحفل قلبك باملشـاعر، إال أّنك ال تجرئني عىل إظهارها. فأنت معجبة 
صامتة. ربما يعود هذا إىل عدم ثقتك التامة بما تشعرين به. لذا، من 
الرضوري أن تسـأيل نفسـك بشـأن هذا األمر لكي ُتحسني االختيار 
ولكي تتفاعيل مع محيطك وال سـيما مع األشـخاص الذين يسعون 
إىل التقرب منك. فصمتك قد يودي بك إىل االبتعاد عن الحب وإىل عدم 
اختبـار التجربة العاطفية الحقيقيـة. إذاً، ال تهميل هذا الجانب من 

حياتك أبداً وافتحي الباب للشخص املناسب.  
5 القلوب الذهبية

تحبني أن تعييش التجربة العاطفية من األلف إىل الياء. فهي، بالنسبة 
إليك، مسـألة تحتاج إىل من يغذيها ويساعدها عىل النمو. لذا، فأنت 
ال تنسـني أّي لحظة جميلة عشـتها يف هذا اإلطار. كما أن مشاعرك 
دائمة الحضور وتضفي عىل شـخصيتك الكثري من املرح وتدفعك إىل 
الشـعور  الدائم بالتفاؤل. لكن ليس عليك أن تواصيل دائماً اندفاعك 

من دون أن تفكري ملياً باألمور. فقد يسبب هذا وقوعك يف الخطأ.
6 القلب األحمر املصنوع من الصوف

هل اخرتت هذا القلب؟ إذاً، أنت تنسجمني ومشاعرك وتعرفني تماماً 
ما تريدين يف إطار العاطفة. لذا، تولني تجربتك العاطفية كل االهتمام 
الذي تسـتحق. فأنت ال تخشـني ذلك وال تخافني من أن ترتتب عليه 
نتائج سيئة. إذاً، أنت ُتحسـنني االختيار وتثقني بخياراتك.. فاميض 

قدماً وال تتوقفي.

يتساوى  شخص  أي  لدى  الساعد  عظمة  =طول 
دائماً مع طول قدمه. 

يف  مرة   350 بمعدل  بجناحيها  ترفرف  =النحلة 
الثانية الواحدة. 

يف  أسبوعا  يساوي  بلوتو  كوكب  يف  الواحد  =اليوم 
كوكب األرض. 

ترتكز  الربتقال  يف  املوجودة   «C» فيتامني  =غالبية 
يف القشور. 

=امللكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني أغنى امرأة 
يف العالم، حيث تبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر. 

الذي  بلسانها  اذنيها  تنظف  ان  تستطيع  =الزرافة 
يصل طوله اىل 140 سنتيمرتاً. 
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كشـفت تقاريـر صحفيـة عاملية 
ترسيبـات جديدة خاصـة بهاتف 
”آيفـون“ املرتقـب، حيـث أكـدت 
املصادر أن رشكة ”أبل“ األمريكية 
 2021 عـام  يف  بـه  سـتتباهى 
الجـاري، حيـث أوضـح التقريـر 
املنشـور عرب موقع ”إنجادجيت“ 
التقني املتخصص، أن ”أبل“ تجهز 
الجيل التايل مـن هواتف ”آيفون“ 

لكي تعمل شاشته بشكل دائم.
 واسـتعانت ”أبل“ يف هـذا املجال 
بشاشـة من نـوع ” إل تي بي أو“ 
التي تعني ”شاشات أكسيد متعدد 
الحـرارة“،  منخفـض  البلـورات 
املوفـرة لبطاريات ”آيفون“ برتدد 
شاشـات  هرتز،وسـتقدم   120
القفـل بحيث  ”آيفـون“ شاشـة 

تعمل من خالله الشاشـة لتقديم 
عـدد مـن املعلومـات دون أن أي 
مـن  عـدد  إىل  باإلضافـة  إدخـال 
اإلخطـارات الهامـة، تمامـا كما 
هـي موجـودة يف بعـض هواتـف 

”أندرويد“.
كمـا سـتدخل ”أبـل“ عـددا مـن 
التحسـينات يف كامـريا ”آيفون“، 
االتسـاع،  التـي سـتكون فائقـة 
وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، 
واملتوقـع أن تكون اسـتثنائية عن 
باقي الطرازات يف هواتف ”آيفون“، 
”آيفـون“  هواتـف  وسـتجمع 
الجديـدة بـني تقنتـي فتـح قفل 
الشاشـة ”فيـس آي دي“ للتعرف 
عىل الوجه، وقارئ بصمة األصابع 

املدمج يف الشاشة اللمسية.

طور فريق من العلمـاء جهاًزا جديًدا 
يمكـن وضعه عـىل الجسـم لتحويله 
إىل بطاريـة بيولوجية، والذى يسـتمد 
 ،“The Matrix” فيلـم  مـن  فكرتـه 
حيث يتصـل الجهـاز القابـل للتمدد 
بالجلد مثل حلقة توضع عىل اإلصبع، 
وتسـحب حرارة املسـتخدم الطبيعية 

لتحويلها إىل كهرباء.
وعـىل الرغـم مـن أن الفيلـم ُيظهـر 
روبوتـات تحصـد الطاقـة العضوية 
من البـرش، إال أن األبحـاث يف جامعة 
كولـورادو (CU) تولـد فقـط حـوايل 
فولـت واحـد مـن الطاقـة مـن كل 

سنتيمرت مربع من مساحة الجلد.
تطويـر  البحثـي،  الفريـق  ويأمـل 
التكنولوجيـا إىل حجم سـوار املعصم 
الريـايض الـذي يمكنـه إنتـاج حوايل 
الكهربـاء،  مـن  فولـت  خمسـة 
ممـا يسـمح لـك بتشـغيل األجهـزة 
اإللكرتونيـة األخرى القابلـة لالرتداء 

أثناء التنقل.
ليانـج شـياو،  وقـال جيـان 
الدراسـة  يف  الباحثـني  كبـري 
وأستاذ مشـارك يف قسم بول 
إم رادي للهندسة امليكانيكية 
يف جامعـة كولـورادو بولدر: 
”كلما استخدمت بطارية أي 
إن كان نوعها، فإنك تستنفد 
هـذه البطاريـة وسـتحتاج 
يف النهايـة إىل اسـتبدالها أو 
شحنها، لكن اليشء الجميل 
يف جهازنـا الحـراري هو أنه 
يمكنـك ارتدائـه، ويوفـر لك 

طاقة ثابتة.“
الجديـد  الجهـاز  ويحتـوي 
القابل لالرتداء عىل مادة قابلة 

للتمـدد مصنوعـة مـن مـادة 
البويل إيمني، وهي مزودة بعدد 
كهربائي حـراري رقيق متصل 

بأسالك معدنية سائلة.

أعلنت السـلطات اإلمارتيـة إغالق فرع مطعم الطاهـي الرتكي، بوراق 
أوزدمري، يف إمارة دبي.

ووفق ما أعلن مكتب دبي اإلعالمي تم إغالق فرع املطعم املعروف باسم 
(CZN Burak) بسـبب انتهاكـه إجراءات الوقاية مـن فريوس كورونا 

التي تطبقها إمارة دبي.
فيمـا لم يعلق الطاِه الرتكي بوراك حتى اآلن، عىل إغالق املطعم الخاص 

به يف دبي.
يف سياق سابق، استقطب مطعم الطاهي بوراك عدد كبري من املشاهري 
العرب واألجانب،  والقى نجاًحا كبريًا يف دبي عىل الرغم من افتتاحه منذ 
فـرتة قصرية، خاصة بعد ترحيب برج خليفة بافتتاح املطعم من خالل 
رسـالة مضيئـة وهذا ما حصد ماليـني املشـاهدات وكان أفضل دعاية 

للمطعم، وقدم الخدمة ملا يقارب 45 ألف شخص.

قدمـت جوجل إصالًحا لألخطاء لتطبيق يوتيـوب عىل iOS  الخاص بها، 
وهـو التحديث األول لتطبيـق iOS رئييس خاص بجوجل منذ ديسـمرب، 
وفًقـا لتقاريـر 9to5Google، وعىل الرغم من وجود توقعات بأن سـبب 
عدم وجـود تحديثات إلصدارات iOS من Gmail، واملسـتندات، والبحث، 
والصـور، هـو محاولة لتجنب تسـميات الخصوصية الجديـدة من أبل، 
إال أن جوجل نفت ذلك.وقالت الرشكة يف منشـور مدونة، إنها سـتضيف 
التصنيفـات إىل تطبيقاتها عندما تكون التحديثات متاحة، حيث علقت: 
”نظـرًا ألنه يتم تحديـث تطبيقات جوجل لنظام التشـغيل iOS بميزات 
جديدة أو إلصالح األخطاء، فسرتى تحديثات لقوائم صفحات التطبيقات 
التي تتضمـن تفاصيل خصوصية  التطبيق الجديدة“.وأضافت الرشكة، 
”تمثـل هـذه التصنيفات الحـد األقىص من فئـات البيانـات التي يمكن 
جمعها، بمعنى أنها تشـمل كل يشء، إذا كنت تستخدم كل ميزة متاحة 
وخدمة يف التطبيق“.وأوضحـت الرشكة ”تقدم البيانات التي تقدمها إىل 
منتجـات جوجل خدمات مفيـدة لك، ويمكنك دائًمـا التحكم يف إعدادات 
الخصوصيـة عن طريق زيارة حسـاب جوجـل الخاص بـك أو االنتقال 

.iOS مبارشة إىل منتجات جوجل التي تستخدمها عىل
وتطلب أبل من الرشكات تطبيق ملصقات الخصوصية، التي أطلقتها يف 
14 ديسـمرب، قبل أن تتمكن من تحديث تطبيقـات iOS الحالية، وتلقت 
 Translateو Authenticator و Stadia بعض تطبيقات جوجـل األخرى

و Classroom، تحديثات iOS بالفعل.

 بأغنية ”أنا وياه“، نجحت نجمة سـتار أكاديمي إبتسـام تسكت يف حصد ماليني 
املشـاهدات عرب اليوتيوب بعد طرح األغنية بأيام قليلة، لتعود إىل السـاحة بقوة 
بناًء عىل رغبة الجمهور بعد غيابها فرتة ليسـت قصرية، فلماذا غابت إبتسام 

عن الساحة يف الفرتة املاضية.
رغـم أنها دائماً تحـاول أن تبعد حياتها الشـخصية عن وسـائل الصحافة 
واإلعالم، لكن يرتدد حول تسـكت الكثري من الشائعات، سواًء تلك الخاصة 

بعالقاتها مع أرستها أو بخالفاتها مع بعض زمالئها يف الوسط الفني.
وقـد أكـدت إبتسـام يف ترصيحاتهـا الخاصة أنهـا ال تنشـغل بالرد عىل 
الشائعات وتنشغل فقط بعملها وتقديم أعمال غنائية تريض جمهورها 
الذي تعتز به، وأنها كلما ردت عىل شائعة وانشغلت بها أشعلتها أكثر.

وأخرياً انترشت العديد من األخبار عن خالفات إبتسام مع شقيقها الذي 
أثار جدالً واسعاً بترصيحاته ضد إبتسام ووالدتها، ولكنها رفضت 

الرد عىل هذه األخبار ودعت لوالدتها بأن يحفضها الله لها.
ورأت نجمة سـتار أكاديمي إبتسـام تسـكت أن الشيخوخة 

هي السبب الوحيد الذي يجعلها تفكر يف االعتزال.
عىل صعيد آخر، تسـتعد إبتسـام تسـكت ألكثـر من عمل 
غنائي خالل الفرتة املقبلـة، منها أغنية باللهجة املغربية 
مـن كلمات رحال وزاني وسـتكون أغنيـة مختلفة جداً، 
وأخرى ستكون مفاجأة للجمهور وهو عمل عربي ضخم 
تتكتـم عـن تفاصيله لحني إنهـاء التحضـريات الخاصة 

بالعمل.

ابتسام تسكت ترفض الرد على الشائعات

أعلنـت املمثلـة، منـى زكـي، عـن انضمامها 
لرشكة التجميل الباريسـية لوريال، كسـفرية 
للعالمـة التجارية يف الرشق األوسـط وشـمال 

أفريقيا من بداية 2021.
يأتـي اختيـار منى زكـي نتيجة إلسـهاماتها 
الكبـرية يف زيـادة الوعي بالعديد مـن القضايا 
املهمـة واملشـاركة يف العديـد مـن املبـادرات 
التنموية، باإلضافة إىل حمالت مواجهة عمالة 
األطفال، وسـوء التغذية، والفقر، وآثار العنف 
عىل األطفال، فضالً عن دورها يف دعم وتمكني 
دور املرأة سـواء مـن خالل ادوارهـا الفنية أو 
دعمها ملستشـفى بهية لرسطان السـيدات أو 
من خالل الدور الذي تلعبه كسفرية اليونسكو، 

وعملها كسفرية اليونيسف منذ 2017.
وأعربـت الفنانـة منـى زكـي عـن اختيارهـا 
كسـفرية رسـمية للعالمة التجارية ”لوريال“ 
وقالت: سـعدت جـداً بهذا التعـاون الذي يأتي 
متماشـياً مـع قناعتي بأن الجمـال الحقيقي 
هـو تكريـم للجمـال الداخـيل والـذي هـو يف 
حقيقته جوهر جمال املـرأة الحقيقي و“ألنك 
تسـتحقيه“، وزادت سـعادتي بالتعـاون مع 
لوريـال باريس التي تعـد منتجاتها تؤكد تزيد 
مـن جمال املـرأة النابـع من شـكلها وأناقتها 
النابعة من ثقتها بنفسها وقدرتها عىل تحقيق 
احالمهـا بما يمنحها الفرصـة لكي تكون لها 

بصمتها املميزة فيما تختاره“.

مؤكدة ”أن كل امرأة تستحق أن تتمسك بقيمها 
الجمالية والدفاع عنها والسـعي دائماً لتألقها 
كامرأة جميلة سواء يف مظهرها أو يف جوانبها 
اإلنسـانية التـي تكمـن يف تفاعلهـا املجتمعي 
والعمل عىل تنميته وبث روح التفاؤل يف جميع 
من حولها إلضفاء بسمة من البهجة والجمال 

يف حياتها وحياة أرستها ومجتمعها.
واضافـت: لهـذا السـبب أنـا فخـورة للغايـة 
بتمثيـل وتشـجيع النسـاء العربيـات خـالل 
رحلتهن لتقدير أنفسـهن ليس فقط من خالل 
أدواري السـينمائية التي أقدمها للمشـاهدين 

عـرب الشاشـة الفضية وإنما مـن خالل كوني 
”صوًتـا“ أنثويـاً يسـلط الضوء عـىل قصص 
النسـاء امللهمات، وتحويـل قصصهن لنماذج 
تعـرب عـن دور املـرأة يف إضفـاء الجمـال عىل 
املجتمع حتـى أصبح صوتاً للنسـاء اللواتي ال 

صوت لهن“.
عـىل جانب آخر، تصور منى زكي حاليا دورها 
يف مسلسـل ”تقاطع طـرق“ الذي مـن املقرر 
طرحـه يف موسـم رمضان 2021، مـن إخراج 
تامر محسن ويشـارك يف بطولته محمد فراج 

ومحمد ممدوح وسيد رجب.

تجربـة جديـدة تقدمها ملكة اإلحسـاس إليسـا عرب 

تطبيـق أنغامي وهي ”بودكاسـت إليسـا“ عبارة 

عن سلسلة من الحلقات املصورة عرب التطبيق، 

تكشـف فيها السـتار عن جوانـب كثرية لم 

يعرفهـا الجمهـور مـن قبل عـن نجمتهم 

املفضلة تحت عنوان ”هيدي أنا“.

يف أوىل حلقـات ”هيـدي أنـا“ عـرب تطبيـق 

أنغامي، تحدثت إليسـا بعفوية وجرأة كبرية 

كعادتهـا فتحدثت عن جرأتها وقالت: ”نعم أنا 

جريئة ولكن لجرأتي حدود ال أتخطاها“.

وكشفت عن تجربتها يف مدرسـة داخلية يف طفولتها، 

وكيـف أّثـرت عىل شـخصيتها حيث شـكلت جـزءاً كبـرياً من 

شخصيتها الحالية.

ولم تخِف إليسـا عن كونها طفلة شـقّية، حيث روت أنها هربت من 

يوم خـارج جدرانهـا، ووقتها علم املدرسـة مع زميالتها لقضاء 

والدها باألمر واعرتفت له بالحقيقة كاملة من دون أن 

تخاف فلم يعاقبها لصدقها.

وكشفت إليسا عن تعلمها الشجاعة والصدق 

مـن مدرسـتها ”سـمرية“ التـي زرعـت يف 

داخلهـا عدم الخـوف من قول الصـدق أبداً 

منذ طفولتها.

واعرتفت ملكة اإلحسـاس إليسا أنها عندما 

علمت بخرب مرضها بالرسطان شـعرت بأن 

الحيـاة انتهـت، ولكنها قـررت محاربته بكل 

قوتها وبـروح معنوية عالية، وهذا ما سـاعدها 

عىل الشفاء. وقالت إنها خرجت من هذه التجربة دون 

أي آثار سلبية، ولكنها أصبحت أقرب إىل الله بعد هذه املحنة.

وذكـرت أنه عند تأديتها أغنيـة ”بدي دوب“ لم تهتم كثرياً بردود فعل 

الجمهـور وقتها، ألنه لـم يكن مهيئاً ملثل هذه النوعيـة من الكليبات 

الجريئة.

أعلنت شـبكة قنـوات تلفزيون 
أبـو ظبـي التابعـة ألبـو ظبي 
لإلعالم، عن بدء عرض مسلسل 
”يض القمـر“ الجزء الثاني من 
الدراما االجتماعية ”إال أنا“ عىل 
  ADTV قناة أبو ظبـي وتطبيق
اعتباراً مـن 14 فرباير الجاري، 
وذلـك أيـام األحـد إىل الخميس 
يف تمام السـاعة 07:00 مسـاًء 
بتوقيت دولة اإلمارات (6 مساًء 

بتوقيت السعودية).
”يض  حكايـة  أحـداث  وتـدور 
القمـر“ حـول شـابة ثالثينية 
تزوجت منذ عدة أعوام بحبيبها 
لبنـاء  معـه  خططـت  الـذي 
حياتهمـا معـاً، بـدأت الخطـة 
باالستقرار املادي أوالً، وبعد أن 

هدأت أمواج الحياة حان الوقت 
التفكري يف األطفال، لكن ُتفاجأ 
تلك املرأة الثالثينية بأن فرصها 
يف اإلنجـاب أصبحـت ضعيفـة 
لتبـدأ رحلـة املعانـاة. تتجه إىل 

أحد أهم املراكـز املتخصصة يف 
الخصوبـة واإلنجـاب، وهنـاك 
حيـاة  مـع  حياتهـا  تتقاطـع 
شـابة يف منتصـف العرشينات 
من طبقـة اجتماعية مختلفة، 

نـوع  مـن  صداقـة  وتتكـّون 
بينهمـا.. شـخصيتان  خـاص 
شـديدتا االختـالف تجمعهمـا 
الرغبـة امللحـة ىف اإلنجاب التي 
تثبـت مـن خاللهـا كال املرأتني 
أنهـا أنثى مكتملـة وأنها كفء 
لدورها الذي ُخلقت من أجله يف 
هذه الحياة. تتعثـر خطواتهما 
تتوقفـان  ال  ولكنهمـا  أحيانـاً 
املسـتميتة  محاوالتهمـا  عـن 

لإلنجاب.
يشـارك يف هذا العمل نخبة من 
النجوم من بينهم كندة علوش، 
ومحمد عالء، ومحمد شـاهني، 
ومحمـود  غريـب،  وزينـب 
العمـرويس وغريهـم، وهو من 

إخراج أحمد حسن. 

طرحـت املطربة املرصيـة رحمة احدث 
كليباتها الغنائية بعنوان ”الحب معاه“ 
عـىل قناتها عـىل منصـة الفيديوهات 

العاملية يوتيوب.
االغنية كلمات ولحـن حمدي صديق، 
توزيع وماسـرت حازم رأفت، والكليب 

مونتاج واخراج عمر ايمن.
وتقـول كلماتهـا: أوه ع الحـب معاه 
هـوه فيه كده ال.. مافيـش كده ليه.. 
يا عيني ياااااه ده أنا يف الجنة.. لو ليل 
و نهار وياه و ال بشبع منه.. حتي لو 
أستأذن يميش شويه أزعل منه.. بقى 

حته مني خالص وانا حته منه“.
وقـد رصحت الفنانة رحمة: انها تهدي اىل 
كل االحباء يف عيدهم اغنية ”الحب معاه“ 
والتـي عاشـت اثنـاء تنفيذها احسـاس 
وكأنهـا يف الجنـة مـن دفـئ الكلمات مع 
اللحـن املميـز مـن ابـداع حمـدي صديق 
والـذي كانت لها اكثر مـن تجربة ناجحة 
معـه يف بدايتهـا بأغانـي مثل: ”ينسـاني 
ليه“ و“غرامه خطفنـي“، يأتي ذلك رغم 
ما عانتـه منذ ايـام -يف اشـارة اىل حادث 

النصب–.
واضافت رحمة: ان االغنية تم االنتهاء من 

تسجيلها الشـهر املايض مع املوزع حازم 
رأفت والذي تألقـت معه من قبل يف اغنية 
”اه منك“ حيـث حققت تلك االغنية نجاح 
ضخم مسـتمر حتـى اآلن لدرجـة اقرتان 
اسـم رحمة باسـم االغنية واضحت يقال 

عنها رحمة اه منك.
وتظهـر املطربـة رحمة يف كليـب ”الحب 
معـاه“ بفسـتان وردي اللـون نصحتهـا 
االستايلسـت بويس العـديل بارتدائه اثناء 
التصوير ليناسب حالة الحب التي تعيشها 
بالكليب واعجبـت رحمة بالفكرة متمنية 

ان تنال االغنية اعجاب كل العشاق.
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نسـمُع كثرياً بني الحني واآلخر ماذا يعني اإلنسـان يف الدولة.. وما أهمية 
دوره يف الدولة.. وهل هو جزء مهم من ممتلكات الدولة؟

أقـول.. إن من أهم ممتلكات الدولة هو اإلنسـان، بل هو العمود الفقري 
والركيزة االساسية التي تقوم عليه مفاصل الحياة يف الدولة .

ويتمّيُز اإلنسان بأنه كائن ال يستطيع العيش بمفرده، وإنما يف جماعات، 
لذا فقد وصفوُه بأنه كائن اجتماعي عاقل ناطق وُمدرك.

خلق الله -عز وجل- اإلنسـان يف أحسـن تقويم وكرّمه، وهيأ له األسباب 
التي تسـاعده عىل حمل األمانة التي ُكلف بها، وكل إنسان يعيش يف بيئة 
اجتماعية تحيط به بيئة طبيعية، مسخرة له تسمى «الدولة»، وهو جزء 

مهم منها.
قبـل أن ندخـل عالم االنسـان والدولـة، البـد ان نقف قليـال للتمييز بني 
الحكومة والدولة، رغم أن املفهومني يسـتخدمان بالتناوب كمرتادفني يف 
كثري من األحيان، فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة، إذ أن الدولة 
كيان شـامل يتضمن جميع مؤسسات املجال العام وكل أعضاء املجتمع 
بوصفهم مواطنني، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إال جزءا من الدولة، 
إال أن الدولـة كيان أكثر ديمومـة مقارنة بالحكومة املؤقتـة بطبيعتها، 
حيـث يفرتض أن تتعاقب الحكومات، وقـد يتعرض نظام الحكم للتغيري 
أو التعديل، مع اسـتمرار النظام األوسـع واألكثر اسـتقراراً ودواماً الذي 

تمثله الدولة. 
كمـا أن السـلطة التـي تمارسـها الدولـة هـي سـلطة مجـردة «غـري 
مشـخصنة»، بمعنى أن األسلوب البريوقراطي يف اختيار موظفي هيئات 
الدولـة وتدريبهم يفرتض عادة أن يجعلهم محايدين سياسـيا، تحصينا 

لهم من التقلبات األيديولوجية الناجمة عن تغري الحكومات. 
و»البريُوقراطية» هي مفهوم يستخدم يف علم االجتماع والعلوم السياسية  

يشري إىل تطبيق القوانني بالقوة يف املجتمعات املنظمة.
والدولـة هي النظام العام الذي ينتمي إليه االشـخاص والناس كافة من 
جنـس معني أو ديـن معني أو مذهب معني، ويف داخل هـذه الدولة يكون 
النظـام والقانـون السـائد الذي تنضبط فيـه حقوق العامـة والخاصة، 

وُتكفل فيه الحرية وُتصان فيه األرواح واألعراض واملمتلكات.
ويف تسـخري كل يشء لالنسـان، قال سـبحانه وتعاىل: ﴿أَلَْم َتـَرْوا أَنَّ اللَه 
َموَاِت َوَما ِيف اْألَْرَض﴾، فهذه اآلية الكريمة تبني أن كل  ا ِيف السَّ َر لَُكْم مَّ َسخَّ
ما يف السماوات من شمس، وقمر، ونجوم، وكل ما يف األرض من معادن، 

وبحار، وأنهار، وثمار، هي ملنفعة اإلنسان.
إذاً.. فاإلنسـان ركيزة اساسـية يف مؤسسـات الدولة واجهزتها االمنية، 
ويف القطـاع الخـاص بـكل مسـمياته، لكنه يتعـرض أحيانـا اىل ظروف 
صعبة وقاسـية، قد تجـده عاطال عن العمل، ال يجـد فرصة يحصل عىل 
قـوت يومه، مدقعا مـن الجوع، او تجده بال طمـوح، وال يجد من يؤويه 
ويحتضن شهادته التي نالها بعد جهد وعناء، او تجده قابعا يف السجون، 
بجريمـة اقرتفهـا او تهمة قد ينجـو منها، وقد تجـده بائعا متجوال عىل 
االرصفة او يف اإلشـارات الضوئية، والسـؤال هنا هـو: كيف نحافظ عىل 

اهم ممتلكات الدولة.. اإلنسان؟
اقـول.. الحفاظ عـىل ركائز الدولة «االنسـان» ومقوماتهـا هي فريضة 
اجتماعية ودينية قبل كل يشء، والحفاظ عىل االنسـان وتوفري ما يصبو 

إليه واحرتام حقوقه أهم الركائز يف الدولة .
والدولة هي املسـؤول االول أمام الله وأمام القانون والعالم عن حقوقه، 
كمـا ينبغـي عىل املواطـن أن يصون ويحافـظ عىل مقومـات الدولة من 
الخراب، حتى يستفيد منها ومن الخدمات التي ُتقدمها، ومن هذِه الركائز 
واملقومات املجتمعية املمتلكات العامة، وتشمل الطرق، والجسور، ودور 
العبـادة، والحدائق العامة، والجامعات، واملـدارس، والهيئات الحكومية، 
واملرافـق العامـة، واملراكـز الخدميـة عـىل تصنيفاتها كافـة، وغريها، 
وألهميتها البالغة يجب أن يحافظ عليها بكل الطرق والوسـائل املُتاحة، 
ألن تخريب املمتلكات العامة هو ذنب تقرتفه بحق مجتمع بأرسه وليس 

مع شخص واحد، وهذا من األمور املحرمة وغري القانونية.
ويف الختام اقول.. كم يحتاج اإلنسـان حتى تفهمه الدولة، وتقدر قيمته 

الحقيقية، وعدم التقليل من شأنه يف مرافق الحياة كافة؟.
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منى زكي سفيرة رسمية لمنتجات ”لوريال باريس“ في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

إليسا تقدم تجربة جديدة عبر تطبيق أنغامي 

”ضي القمر“ دراما اجتماعية مشوقة على قناة أبو ظبي 
ADTV وتطبيق

رحمة تطرح كليب ”الحب معاه“ 
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