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بغداد/ الزوراء:
نفـى مصدر مسـؤول يف مكتب املرجع 
الديني األعىل السـيد عيل السيسـتاني، 
امس الثالثاء، الترصيحات بشأن توقيع 
وثيقـة خـالل لقـاء البابا فرانسـيس 
املصـدر:  السيسـتاني.وقال  بالسـيد 
السـفري  ترصيحـات  يف  ورد  ”مـا  إن 
العراقي يف الفاتيكان وبعض آخر حول 
مجريات الزيارة املقررة لقداسـة البابا 
للنجف األرشف غري دقيق“.وأضاف أنه 
”لم يجر مع السفارة البابوية يف بغداد 

ـ التي نسـقت للزيارة ـ حديث بشـأن 
التوقيـع عـىل أي وثيقة يف لقـاء البابا 
بالسـيد السيسـتاني“.يذكر أن سفري 
العراق لـدى الفاتيكان رحمن العامري 
قد قـال إن ”البابا فرنسـيس سـيعقد 
لقاء خاصاً مع املرجع الشـيعي األعىل 
يف العـراق، السـيد عـىل السيسـتاني، 
لبحـث قضايـا الحد من التطـرف ونبذ 
الكراهية وإشـاعة قيم السالم“، فيما 
رجح توقيـع وثيقة األخوة اإلنسـانية 

بينهما.

بغداد/ الزوراء:
أن  الثالثـاء،  امـس  الرتبيـة،  وزارة  رأت 
قـرار تحويـل التعليـم إىل إلكرتوني أربك 
التالميذ والطلبـة وأرسهم.وقال املتحدث 
الرسـمي باسـم الوزارة، حيـدر فاروق: 
إن ”قرار اللجنة العليا للصحة والسـالمة 
الوطنيـة بـأن يكـون التعليـم الكرتونيا 
للمـدة مـن 18 شـباط اىل 8 آذار، أربـك 
التالميـذ والطلبـة وأرسهـم أكثـر مـن 
الوزارة، خصوصاً أنهم كانوا مسـتعدين 
إلجـراء اختبارات الكـورس االول ونصف 
السـنة يف الـ20 مـن هذا الشـهر ولغاية 
الثامـن مـن الشـهر املقبل“.وأضاف أن 
”البلد ال يمتلك قاعـدة حقيقية ورصينة 
للتعليـم االلكرتونـي“. وكشـف فـاروق 
عـن أن ”االصابـات يف صفـوف التالميذ 
والطلبة واملالكات التدريسـية واملوظفني 
ال تتجـاوز 7 آالف إصابـة، مـن أصل 11 

مليونا و570 الفـا، وهذه األرقام مدرجة 
ضمـن أرقام الفحص التـي تعلنها وزارة 
الصحة“.بينمـا أفـادت لجنـة الرتبية يف 
مجلس النواب، امس الثالثاء، بأن اعتماد 
درجات نصف السـنة كدرجة نهائية أمر 
مرتوك للوضع الصحـي وقرارات اللجنة، 
كونـه سـابقا ألوانـه اتخاذ هكـذا قرار.
وقال مقرر اللجنة، طعمة اللهيبي: ”كنا 
نأمـل عـودة الدراسـة اىل طبيعتهـا بعد 
نصف السـنة وزيادة أيام الدراسة، كون 
الدوام ليوم واحد غري كاف، ولكن بسبب 
الظروف الصحية وتزايـد اعدد اإلصابات 
اصبـح الوضـع الصحـي يتطلـب اخـذ 
إجـراءات رضورية للحفاظ عىل سـالمة 
الطلبة“.وتابع أن ”اعتماد درجات نصف 
السـنة كدرجة نهائية أمر مرتوك للوضع 
الصحـي وقـرارات اللجنة، كونه سـابقا 

ألوانه اتخاذ هكذا قرار“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
رأى وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، 
أن ”جائحة كورونا لن تنتهي وسـتبقى 
معنا إىل يوم القيامة“، مؤكدا أن ”السبيل 
الوحيـد للحمايـة منها هـو التحصني“.
وقـال باسـل الصباح: ”جميـع األطفال 
لن يسـتطيعوا أخذ اللقاح وفئات أخرى 
لن تأخذه أيضا، ولكـن بعض اإلجراءات 
ستحد من انتشاره“.وتابع قائال: ”جملة 
أن هناك تخبطا يف القرارات التي نتخذها 
أسمعها كثريا...ولكن أنتم اذكروا يل أنني 
اتخـذت مرة واحـدة قرارا غري سـليم“، 
مشـريا إىل أن ”كل القرارات التي اتخذت 
كانت صحيحة، بدليل مؤرشات انتشـار 

الوباء“.وأضاف: ”األنشـطة التجارية...
لسـنا نحـن سـبب إغالقهـا، وإنما هي 
توصيـة مـن منظمـة الصحـة العاملية، 
وقـد نضطـر إىل اإلغالق والحظـر الكيل، 
للحد من انتشـار السـالالت الجديدة من 
الحديـث  إطـار  كورونـا“.ويف  فـريوس 
حـول ”نقـل عـدوى فـريوس كورونـا 
مـن جنسـيات معينة“، أكـد الصباح أن 
هـذا األمر ”غـري صحيـح“، موضحا أن 
%60 مـن املصابني كويتيـون“.وأردف: 
أكثرهـم  بالعدوى...أعمـار  ”املصابـون 
بني الــ18 والـ40 عاما، وقرار تخفيض 
فرتات األنشـطة، هو بهـدف تقليل فرتة 

االحتكاك بني األشخاص“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اسـتبعدت الواليـات املتحـدة حركـة 
”أنصار الله“ (الحوثيني) اليمنية من 
قائمة التنظيمات اإلرهابية، بحسـب 
األمريكيـة. الخزانـة  وزارة  موقـع 
وقالت الوزارة: ألغت وزارة الخارجية 
األمريكية امس الثالثاء، إدراج أنصار 
العقوبـات، ونتيجـة  اللـه يف قوائـم 

لذلـك لم تعـد أنصـار اللـه محظورة 
العقوبـات  فـرض  قواعـد  بموجـب 
املتعلقـة باإلرهـاب العاملـي، وقواعد 
العقوبات ضد املنظمات اإلرهابية، أو 
قرار رئيـس الجمهورية رقم 13224 
بالتوافق مع التعديالت“.وقالت وزارة 
الخزانـة إنه مـن اآلن فصاعًدا، يتعني 
القانونيـة  والكيانـات  األفـراد  عـىل 

األمريكيـة عدم الحصول عىل إذن من 
مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع 
لوزارة الخزانـة األمريكية للدخول يف 
معامـالت أو إجراء أعمال تجارية مع 
جماعة أنصار اللـه، ما لم يكن هناك 
أشـخاص أو أنشـطة أخرى خاضعة 
للعقوبات.وبحسـب ”رويرتز“، قالت 
وزارة الخارجيـة األمريكية يف البيان: 

”تحث الواليات املتحدة الحوثيني عىل 
وقـف تقدمهـم صوب مـأرب ووقف 
كل العمليـات العسـكرية والعودة إىل 
املفاوضـات“.ويف سـياق اخـر، دعت 
األمريكيـة حركـة  الخارجيـة  وزارة 
”أنصار الله“ الحوثية إىل وقف الزحف 
العمليـات  كل  وتعليـق  مـأرب  عـىل 
العسـكرية، والعـودة إىل املفاوضات.

وشـددت الخارجيـة األمريكيـة عىل 
أنـه ”يجب عىل الحوثيني وقف التقدم 
العسـكري واالمتنـاع عـن أي أعمال 
أخرى مزعزعة لالستقرار، كما يجب 
عليهـم االلتزام باملشـاركة البناءة يف 
العملية السياسية التي تقودها األمم 
املتحـدة والجهود الدبلوماسـية التي 

تقودها أمريكا“.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلـس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس الثالثاء، أن العمل اإلرهابي الذي اسـتهدف 
إقليم كردسـتان يهدف إىل خلـق الفوىض وخلط 
األوراق، وفيمـا اشـار املتحـدث باسـم مجلـس 
الـوزراء اىل تخويـل قيـادة العمليات املشـرتكة 

منـح الصحفيـني واإلعالميـني اسـتثناء أثنـاء 
الحظر الكيل والجزئي، اعلن وزير الصحة تعليق 
الـدوام الحضـوري للكليـات واملـدارس وايقاف 
االمتحانات كافة.وقال الكاظمي، خالل جلسـة 
مجلس الـوزراء وحسـب بيان ملكتبـه اإلعالمي 
تلقتـه «الزوراء»: إن «هذا العمـل اإلرهابي يأتي 

مع الجهود الكبرية التي تبذلها الحكومة لتهدئة 
األوضـاع يف املنطقة وإبعـاد البلد عن الرصاعات 
وأّال يكـون العراق حديقة خلفية لهـا»، الفتاً اىل 
أنه « وجـه بفتح تحقيق مشـرتك بني الحكومة 
االتحاديـة وحكومة اإلقليم إللقـاء القبض عىل 
املجرمني».وأضاف: أن «القـوات األمنية تمكنت 

مـن إلقـاء القبض عـىل العصابة (فـرق املوت) 
التي قامت بقتل عدد من املواطنني والناشـطني 
واإلعالميني يف البرصة»، مشدداً عىل أن «الحكومة 
لن تنىس دماء املواطنني ومن قتلهم، ومصممون 

عىل امليض قدماً يف هذا الجانب.»

الزوراء/ يوسف سلمـان:
فيمـا تتواصـل االجتماعـات اليومية 
للجنـة املاليـة النيابيـة يف مبنـى دار 
الضيافــة ملناقشـة مـرشوع قانون 
 ٢٠٢١ االتحاديـة  العامـة  املوازنـة 
النيابيـة حسـم  ، ترتقـب االوسـاط 
اقليـم  بحصـة  املتعلقـة  الخالفـات 

كردسـتان، رغـم ان اوسـاط اخـرى 
تتحـدث عـن امكانيـة عقـد جلسـة 
اسـتثنائية لتمريـر مـرشوع قانـون 
املوازنة العامـة، بالتزامن مع رسيان 
قرار حظر التجوال الوقائي .وازاء ذلك 
اكدت لجنـة متابعة تنفيـذ الربنامج 
الحكومـي والتخطيـط السـرتاتيجي 

النيابية ان االعالن رسـميا عن تحديد 
النهائـي  التصويـت  جلسـة  موعـد 
لتمريـر قانـون املوازنـة يتوقف عىل 
املاليـة  اللجنـة  اجتماعـات  انتهـاء 
النيابية بحسـم حصـة االقليم .وقال 
نائب رئيس اللجنـة، محمد البلداوي، 
لـ»الـزوراء»: ان « تعديـالت مسـودة 

مـرشوع قانون املوازنة العامة ٢٠٢١ 
وصلت إىل مراحلها النهائية «.واوضح 
« حـال انتهـاء مناقشـة املوازنة من 
قبل اللجنة املاليـة النيابية وتقديمها 
اىل رئاسـة الربملان، فباالمكان تحديد 
موعـد التصويـت يف مجلـس النـواب 
«.واضاف ان « هناك حوارات متقدمة 

بني القوى السياسـية لغـرض تمرير 
موازنـة تريض الجميـع «، مبينا ان « 
اللجنة املالية النيابية تضع اللمسـات 
األخـرية عىل مرشوع قانـون املوازنة 
منتصـف  للتصويـت   عرضـه  قبـل 

االسبوع املقبل «.
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بغداد/ الزوراء:
العـراق،  يف  األمميـة  املمثلـة  عـدت 
جينـني بالسـخارت، يف مجلـس األمن 
الـدويل، امـس الثالثـاء، هجـوم أربيل 
بأنـه محاولة لتأجيـج التوترات، فيما 
أشـارت إىل أن الكتل السياسـية أكدت 
أهمية إجراء االنتخابات املبكرة.وقالت 
بالسخارت، يف كلمة لها أثناء اإلحاطة 
التي قدمتها أمام مجلس األمن الدويل، 
تابعتها ”الزوراء: ان ”القادة العراقيني 
يواصلون الحفاظ عىل عالقات مفتوحة 
يف خدمة السياسة الخارجية“.وأشارت 
إىل أن ”الكتل السياسية أكدت بوضوح 
عىل أهمية إجراء االنتخابات املبكرة“، 
مضيفـًة ”الحكومـة العراقية ماضية 
النازحني“.وبشـأن  يف إغالق مخيمات 

هجـوم اربيل، قالـت بالسـخارت: أن 
هجوم أربيل محاولة لتأجيج التوترات.

واضافت إننا ”نجدد التأكيد أن العالقة 
بـني بغداد وأربيل مسـتقرة“، مضيفة 
أن ”هجـوم أربيـل محاولـة لتأجيـج 

التوترات“.

تونس/ متابعة الزوراء:
هاجـم الرئيـس التونيس، قيس سـعيد، 
يف  وذلـك  األخـري،  الـوزاري  التعديـل 
رسـالة وجهها لرئيس الحكومة هشـام 
املشـييش.وأكد قيس سـعيد يف رسـالته: 
أن التعديـل لـم يحـرتم الدسـتور، الذي 
يقتيض مداوالت بني الرئاسة والحكومة.
كمـا تضّمنـت الرسـالة، وفـق رئاسـة 
الجمهورية، ”تذكـريا بجملة من املبادئ 
املتعلقـة بـرضورة أن تكـون السـلطة 
السياسـية يف تونس، معربة عـن اإلرادة 
الرئيـس  للشـعب“.وأكد  الحقيقيـة 
التونيس أن ”اليمـني ال تقاس بمقاييس 
اإلجـراءات الشـكلية أو الجوهريـة، بل 
باإللتزام بما ورد يف نص القسم وباآلثار 
التي سـتُرتتب عليه“، حسب نص البالغ 

الذي لم يرش إىل عديـد التفاصيل الواردة 
يف هذه الوثيقة.وجـاء ذلك بعد أن أعلنت 
الحكومة التونسـية إعفاء خمسة وزراء 
من املحسـوبني عـىل الرئيـس التونيس.

وأصدرت رئاسـة الحكومـة بيانا أعلنت 
فيـه إعفـاء كل من محمد بوسـّتة وزير 
العدل، وسـلوى الصغرّي وزيرة الصناعة 
والطاقـة واملناجم، وكمـال دقيش وزير 
الشباب والرياضة واإلدماج املهني، وليىل 
جفـال وزيـرة أمـالك الدولة والشـؤون 
وزيـرة  البحـري  وعاقصـة  العقاريـة، 
الفالحة واملـوارد املائية والصيد البحري، 
مـن مهامهم.ووفـق البيـان، فقد أكدت 
رئاسة الحكومة أنها ”تبقى منفتحة عىل 
كل الحلول الكفيلة باسـتكمال إجراءات 
التحويـر الـوزاري ليتمّكن الـوزراء من 

مبـارشة مهامهـم، يف إطار الدسـتور“.
وكان املشييش قد أعلن، الجمعة، رفضه 
االستقالة من منصبه، عىل خلفية األزمة 
الدسـتورية التي تشـهدها البالد بسبب 
التعديالت الوزارية، يف وقت اعترب الحزب 
الدسـتور الحر املعارض أن الحكومة مع 
التعديالت الجديدة لن تقدم شيئا للشعب 
التونيس.وتعيـش تونس أزمة سياسـية 
منـذ ثالثة أسـابيع، عىل وقـع أزمة أداء 
اليمني الدسـتورية من قبل 11 شخصية 
نالت ثقة الربملان يوم 26 جانفي 2021، 
وذلـك يف ظل رفـض رئيـس الجمهورية 
للطريقـة التي تـم بها التغيـري الوزاري 
وعـدم قبولـه بتسـمية بعـض الـوزراء 
املقرتحـني يعـد الرئيس أنـه تتعلق بهم 

شبهات فساد وتضارب مصالح.
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الزوراء/ حسني فالح:
الصحفيـني  نقابـة  احتضنـت 
العراقيـني، امس الثالثاء، مؤتمرا 
االمنيـة  للقيـادات  صحفيـا 
والصحية حول الجهات املستثناة 
مـن اجـراءات حظـر التجـوال، 
وفيما اكـد الناطق باسـم القائد 
العام ان الحظر التجوال سيكون 
للتمديد،  ملـدة اسـبوعني وقابـل 
وحددت قيادة العمليات املشرتكة 
آليـة تبـادل القـوات االمنيـة يف 
وزارة  اعلنـت  الحظـر،  اوقـات 
الغذائية  املواد  الداخلية اسـتثناء 
واالنشـائية من قـرارات الحظر، 
وفيما اقـرتح نقيـب الصحفيني 
العراقيـني، مؤيد الالمـي، تحديد 
عـدد االعالميـني املسـتثنني مـن 
قرار الحظر، داعيا اىل اخذ االعالم 
دوره يف تثقيـف وتوعية املواطن، 
كشفت وزارة الصحة عن شمول 
الصحفيـني بلقاحـات كورونـا.

وقال الناطق باسـم القائد العام 
للقـوات املسـلحة، اللـواء يحيى 
رسـول، يف املؤتمر الصحفي الذي 
عقـد يف حديقة نقابة الصحفيني 
العراقيـني حرضتـه ”الـزوراء“: 
اشـكر نقابـة الصحفيني ونقيب 

مؤيـد  العراقيـني،  الصحفيـني 
الالمي، عىل اتاحـة هذه الفرصة 
لتوضيح الكثري مـن االمور فيما 
العليـا  اللجنـة  قـرارات  يخـص 
الوطنيـة. والسـالمة  للصحـة 

الجديـدة  السـاللة  ان  واضـاف: 
لكورونا هي متطورة مما يتطلب 
مـن الجميـع االلتـزام بتعليمات 
اللجنـة العليا للصحة والسـالمة 
القائـد  وتوجيهـات  الوطنيـة 
العـام. الفتـا اىل: ان الحظر الكيل 
سيبدأ بعد الساعة الثامنة مساًء 
املقبل ويسـتمر  الخميـس  يـوم 
لغايـة السـاعة 5 صباحـا يـوم 
االثنـني املقبل، بينمـا بقية االيام 
سـيكون فيها الحظـر جزئيا من 
السـاعة الثامنـة مسـاء ولغاية 
اىل: ان  الخامسة صباحا.واشـار 
الحظـر سـيكون ملدة اسـبوعني 
وقابـل للتمديـد حسـب املوقـف 
الوبائـي، ففـي حـال كان هناك 
تزايد باالصابات فيمكن ان يمدد 
الحظر، واذا كان هناك التزام جيد 
واصابـات قليلة فيمكـن ان تقل 
ان لالعالميني  االجراءات. مؤكدا: 
دورا مهمـا يف مسـاندة الجيـش 
االبيض كما وقفوا بجانب القوات 

االمنية يف الحرب ضد االرهاب.من 
جهته، قال املتحدث باسـم قيادة 
العمليات املشرتكة، اللواء تحسني 

الخفاجي، خالل املؤتمر: ان قيادة 
العمليات املشرتكة ستكون جادة 
يف تطبيـق كل االوامر والتعليمات 

الصادرة من اللجنة العليا للصحة 
اىل:  الفتـا  الوطنيـة.  والسـالمة 
ان القيـادة وضعـت آلية واوقات 

تبـادل القوات االمنيـة يف قواطع 
محاسـبة  وسـتتم  املسـؤولية، 

املنتسبني والضباط املخالفني .

واضـاف: انه يف حال حـدوث اي 
تغيري للواجبات االمنية فسيكون 
وقت التغيري املسـموح به والذي 
اقرتـه اللجنـة مـن 6 صباحا اىل 
حد الساعة 12 ظهرا. مؤكدا: انه 
بعد الساعة 12 ظهرا اي منتسب 
للمحاسبة  مهما يكن سيتعرض 
سـواء أكان ضابطا او منتسـبا.

وتابع: انـه بعد السـاعة الثامنة 
لـن تكـون هنـاك اي حركـة وال 
مجامـالت او امتيـازات يف ايـام 
الحظر الجزئي. داعيا الجميع اىل 
التعـاون من اجـل انجاح الخطة 
الوقائيـة.اىل ذلـك، اوضـح مدير 
دائرة العالقـات واالعالم يف وزارة 
الداخلية، اللواء سعد معن، خالل 
املؤتمـر: ان الحظر سـيطبق ملدة 
اسبوعني قابلة للمراجعة. مؤكدا: 
انه بعد االسبوعني ستتم مراجعة 
املوقف مع الجهـات ذات العالقة 

يف اللجنة العليا ووزارة الصحة.
سـيكون  الحظـر  ان  واضـاف: 
عـىل قسـمني، االول خـالل ايام 
الجمعة والسبت واالحد، والثاني 
جزئيـا يف ايـام االثنـني والثالثاء 
حيـث  والخميـس،  واالربعـاء 
ستكون ساعات الحظر املفتوحة 

مـن السـاعة الخامسـة صباحا 
اىل السـاعة الثامنة مسـاء. الفتا 
اىل: ان املطاعـم سـتقترص عـىل 
التوصيل ”الدلفري“ ويف السـاعة 
السـابعة مسـاًء سـتغلق جميع 
املطاعـم واملحـاالت خـالل ايـام 
الحظـر الجزئي.وتابع: ان عملية 
وصول الخضار واملواد االنشائية 
ستكون مسـتمرة حسب توجيه 
القائـد العـام للقـوات املسـلحة 
لكـي ال تصبـح هنـاك مشـكلة 
بهـذا املوضوع.فيما ذكـر نقيب 
رئيـس  العراقيـني،  الصحفيـني 
اتحـاد الصحفيني العـرب، مؤيد 
الالمـي، خـالل املؤتمـر: ان دور 
االعـالم مهـم وبـارز يف التوعيـة 
واالرشاد. مشددا عىل: ان االعالم 
بالتوعيـة  مهمـا  جـزءا  يكـون 
وتثقيـف النـاس التبـاع رشوط 
ان  الصحة.واضـاف:  وزارة 
الربامج واالخبـار يجب ان تكون 
باتجـاه التثقيـف والتوعيـة الن 
هنـاك خطـورة حقيقيـة. الفتا 
اقرتحـت  الصحـة  وزارة  ان  اىل: 
ان تقـدم من الوسـائل االعالمية 

قوائم اىل الوزير ويوافق عليها.
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بغداد/ الزوراء:
سنوات  خمس  بالسجن  حكماً  القضاء  أصدر 
عىل محافظ نينوى األسبق نوفل العاكوب بتهم 
عىل  «وبناًء  انه  قضائي  مصدر  فساد.وذكر 
تحقيقات لجنة مكافحة الفساد صدر حكم من 
محكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد عىل 
محافظ نينوى األسبق {نوفل العاكوب}  ملدة ٥ 
سنوات وفق املادة {٣٤٠ ق.ع}، والقضية الثانية 
وفق املادة {٣١٩ ق.ع} سنتني، ويكون مجموع 
األحكام ٥ سنوات».وأشار اىل «استمرار التحقيق 

مع العاكوب يف أكثر من ١٥ قضية أخرى».
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بغداد/ الزوراء:
اليومي لفريوس كورونا  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  اعلنت وزارة 
وفيات وشفاء  اصابة جديدة و٧ حاالت   ٣٣٣٢ اكد تسجيل  فيما  العراق،  يف  املستجد 
١٦٢٢ حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
تسجيل  تم  انه  مبينة   ،  ٦٣٢١٩٩٥ الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،  ٤٣٨٥١ امس: 
٣٣٣٢ اصابة جديدة و٧ حاالت وفيات وشفاء ١٦٢٢ حالة.واضافت: ان عدد حاالت 
الشفاء الكيل: ٦٠٩٨٠٠ (٩٣٫٨٪) ، بينما عدد حاالت االصابات الكيل: ٦٤٩٩٨٢ ، أما 
العناية  يف  الراقدة  الحاالت  عدد  ان  حني  يف   ،  ٢٦٩٠٠ العالج:  تحت  التي  الحاالت  عدد 

املركزة: ٢٨١ ، وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١٣١٩٢ .
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  أكد 
العمل  أن  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
إقليم  استهدف  الذي  اإلرهابي 
الفوىض  خلق  إىل  يهدف  كردستان 
املتحدث  اشار  وفيما  األوراق،  وخلط 
باسم مجلس الوزراء اىل تخويل قيادة 
الصحفيني  منح  املشرتكة  العمليات 
واإلعالميني استثناء أثناء الحظر الكيل 
تعليق  الصحة  وزير  اعلن  والجزئي، 
واملدارس  للكليات  الحضوري  الدوام 

وايقاف االمتحانات كافة.
مجلس  جلسة  خالل  الكاظمي،  وقال 
اإلعالمي  ملكتبه  بيان  وحسب  الوزراء 
العمل  ”هذا  إن  ”الزوراء“:  تلقته 
اإلرهابي يأتي مع الجهود الكبرية التي 
يف  األوضاع  لتهدئة  الحكومة  تبذلها 
املنطقة وإبعاد البلد عن الرصاعات وأّال 
يكون العراق حديقة خلفية لها“، الفتاً 
اىل أنه ” وجه بفتح تحقيق مشرتك بني 
اإلقليم  وحكومة  االتحادية  الحكومة 

إللقاء القبض عىل املجرمني“.
تمكنت  األمنية  ”القوات  أن  وأضاف: 
(فرق  العصابة  عىل  القبض  إلقاء  من 
من  عدد  بقتل  قامت  التي  املوت) 
يف  واإلعالميني  والناشطني  املواطنني 
”الحكومة  أن  عىل  مشدداً  البرصة“، 
قتلهم،  ومن  املواطنني  دماء  تنىس  لن 

هذا  يف  قدماً  امليض  عىل  ومصممون 
الجانب.“

مجلس  باسم  املتحدث  أكد  ذلك،  اىل 
رئيس  أن  ناظم،  حسن  الوزراء، 
أوىص  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء، 
بني  مشرتكة  تحقيقية  لجنة  بتشكيل 

املركز واإلقليم حول هجوم أربيل.

الصحفي  املؤتمر  يف  ناظم،  وقال 
إن  ”الزوراء“:  تابعته  االسبوعي 
لجنة  بتشكيل  أوىص  ”الكاظمي 
تحقيقية مشرتكة بني املركز واإلقليم“، 
مبينا أن ”وزارة الخارجية ستشرتك يف 

التحقيق“.
العمليات  تخويل  ”تم  أنه  وأضاف: 

املشرتكة بمنح الصحفيني واإلعالميني 
استثناء أثناء الحظر الكيل والجزئي“، 
وافق  الوزراء  ”مجلس  أن  اىل  مشريا 
عىل استثمار سبع محطات كهربائية 

شمسية لتوليد الطاقة النظيفة“.
وتابع: أن ”رئيس الوزراء أوىص بدعم 
ومشاريع  الشمسية  الطاقة  مشاريع 

الطاقة النظيفة“، مبينا أن ”الكاظمي 
الرصاعات  العراق عن  إبعاد  شدد عىل 

الدولية“.
من جهته، اعلن وزير الصحة والبيئة، 
الدوام  تعليق  التميمي،  حسن  محمد 
االهلية  واملدارس  للكليات  الحضوري 

وايقاف كافة االمتحانات.
واكد التميمي، خالل املؤتمر االسبوعي 
الوزراء  مجلس   ” ان  الوزراء:  ملجلس 
للكليات  الحضوري  الدوام  تعليق  قرر 
االمتحانات  وايقاف  االهلية  واملدارس 

كافة.
اىل  التميمي  اشار  اخر،  جانب  من 
منح  عىل  الوزراء  مجلس  ”موافقة 
مالية  تخصيصات  الصحة  وزارة 
متخصصا  مركزا   (٢٢) الستحداث 
الوالدة تمول  املركزة لحديثي  بالعناية 
”هذه  ان  اىل  الفتا  الدويل“،  البنك  من 
يف  ماطرحه  عىل  بناًء  تمت  املوافقة 

اجتماع مجلس الوزراء“.
وتابع التميمي انه ”تمت املوافقة ايضا 
عىل قيام وزارة الصناعة بتزويد وزارة 
الصحة ب (٣٠٠) سيارة اسعاف تمول 
الدويل، فضال عن تخصيص  البنك  من 
الدويل  البنك  من  دوالر  مليون   ١٠٠
واالدوية  املختربية  الفحوصات  لتوفري 
واملستلزمات الخاصة بمجابهة جائحة 

كورونا“.

الزوراء/ يوسف سلمـان:
االجتماعات  تتواصل  فيما 
النيابية  املالية  للجنة  اليومية 
ملناقشة  الضيافـة  دار  مبنى  يف 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع 
ترتقب   ،  2021 االتحادية 
حسم  النيابية  االوساط 
اقليم  املتعلقة بحصة  الخالفات 
اوساط  ان  رغم  كردستان، 
امكانية  عن  تتحدث  اخرى 
لتمرير  استثنائية  جلسة  عقد 
العامة،  املوازنة  قانون  مرشوع 
بالتزامن مع رسيان قرار حظر 

التجوال الوقائي .
متابعة  لجنة  اكدت  ذلك  وازاء 
الحكومي  الربنامج  تنفيذ 
والتخطيط السرتاتيجي النيابية 
تحديد  عن  رسميا  االعالن  ان 
النهائي  التصويت  موعد جلسة 
يتوقف  املوازنة  قانون  لتمرير 
اللجنة  اجتماعات  انتهاء  عىل 
حصة  بحسم  النيابية  املالية 

االقليم .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد 
 ” ان  لـ“الزوراء“:  البلداوي، 
تعديالت مسودة مرشوع قانون 
املوازنة العامة 2021 وصلت إىل 

مراحلها النهائية ”.
مناقشة  انتهاء  حال   ” واوضح 
املالية  اللجنة  قبل  من  املوازنة 

رئاسة  اىل  وتقديمها  النيابية 
الربملان، فباالمكان تحديد موعد 

التصويت يف مجلس النواب ”.
حوارات  هناك   ” ان  واضاف 
السياسية  القوى  بني  متقدمة 
تريض  موازنة  تمرير  لغرض 
اللجنة   ” ان  مبينا   ،” الجميع 
اللمسات  تضع  النيابية  املالية 
قانون  مرشوع  عىل  األخرية 
للتصويت   عرضه  قبل  املوازنة 

منتصف االسبوع املقبل ”.
هناك   ” ان  القول  وتابع 
مقرتح  بتعديل  مطالبات 
من   (31) للمادة  املالية  اللجنة 
العامة واملتعلقة  املوازنة  قانون 
بالرشكات العامة، الن تطبيقها 
احتياطي  تقليل  اىل  سيؤدي 
العامة  الرشكات  مال  رأس 
االنتاجية  انشطتها  واضعاف 
واالستثمارية، وصوال اىل ضعف 
االجنبي  املنتوج  مع  املنافسة 
رشكات  من  تدريجيا  وتتحول 
يعرضها  ما  خارسة،  اىل  رابحة 
اىل البيع وترسيح االف املوظفني 
الرشكات  هذه  يف  العاملني 
وزيادة نسبة البطالة والفقر يف 

املجتمع ”.
القانون  دولة  ائتالف  كتلة  لكن 
السياسية  الكتل  دعت  النيابية، 
11 من مرشوع  اىل رفض املادة 

لعام  العامة  املوازنة  قانون 
. 2021

صحفي:  بيان  يف  الكتلة،  ورأت 
منصفة  غري  املادة  هذه   ” ان 
العامة  للموازنة  تحميل  وفيها 
اقليم  واخطاء  اعمال  لتبعات 
فرديا  يترصف  الذي  كردستان 
ديونه  تسديد  اىل  ويسعى 
مركزيا ”، مبينة ان ” هذه املادة 
التي تنص عىل تسديد الحكومة 
عىل  املرتتبة  للديون  االتحادية 
كاهل  تثقل  كردستان  اقليم 
العجز  سقف  وترفع   ، املوازنة 
يتحمل  عالية  مديات  اىل  املايل 
تبعاتها  الشعب  ابناء  كل  فيها 
يف وقت تشكو فيه الحكومة من 
تضمني  اىل  دعتها  مالية  ازمة 
تثقل  فقرات  املوازنة  مرشوع 
كاهل املواطنني وتزيد من حالة 
يعود  الذي  االقتصادي  الركود 
بنتائج وخيمة عىل معيشتهم“.

املجامالت   ” ان  واضافت 
نفع  ذات  تكون  لن  واملحاباة 
البعيد  وال  القريب  املدى  عىل  ال 
اىل  السياسية  ”الكتل  داعية   .”
ودون  بجد  مسؤولياتها  تحمل 
حساب  عىل  لطرف  مجاملة 
وان  العراقي،  الشعب  ابناء 
يكون التعامل بالعدل واملساواة 

بني كل املحافظات العراقية“.

بغداد/ الزوراء:

الجنوب  مصايف  رشكة  تقرتب 

املشاريع  من  عدد  انجاز  من 

الطاقة  بزيادة  الكفيلة 

الف   80 من  ألكثر  التكريرية 

بتقليل  لإلسهام  برميل، 

املحروقات،  استرياد  عمليات 

كاشفة عن قرب وصول نقاوة 

فضال  باملئة،   88 اىل  البنزين 

4 مصاف  العمل بـ  عن إعادة 

يف املناطق املحررة.

وزارة  باسم  الناطق  وقال 

يف  جهاد،  عاصم  النفط، 

ترصيح صحفي: ان ”املالكات 

رشكة  يف  والفنية  الهندسية 

عىل  تعمل  الجنوب  مصايف 

التي  املشاريع  من  عدد  انجاز 

تسهم بتطوير ادائها وتحسني 

ونوعية  التكريرية  طاقاتها 

منوها  املنتجة“،  املحروقات 

حاليا  أنجزت  ”املالكات  بأن 

التربيد  برج  نصب  مرشوع 

يف  مكعب  مرت  الف   12 بطاقة 

يف  األكرب  يعد  والذي  الساعة 

يدخل  ان  املؤمل  ومن  العراق 

العمل مطلع نيسان املقبل“.

”مالكات  ان  جهاد  وأضاف 

تنفيذ  عىل  أيضا  تعمل  الوزارة 

بخارية  مراجل   3 مرشوع 

بطاقة 100 طن يف الساعة لكل 

هناك  ”ان  اىل  مشريا  منها“، 

اىل  املرشوع  إلدخال  مساعي 

املقبل  حزيران   15 يف  العمل 

ادخال  بشهر  بعدها  ليتسنى 

مرشوع وحدات تعامالت املياه 

الساعة  يف  طنا   450 بطاقة 

عالية  مياها  سيوفر  والذي 

النقاوة لتغذية املراجل الجديدة 

والحالية يف مصفى البرصة“.

وكشف جهاد عن ”قرب إضافة 

الف   11 بطاقة  ازمرة  وحدة 

برميل يوميا والتي ستساعد يف 

البنزين  انتاج  وتحسني  زيادة 

باملئة“،   88 اىل  تصل  بنقاوة 

املرشوع  ”هذا  ان  إىل  الفتا 

تموز  مطلع  العمل  سيدخل 

املقبل“. 

بغداد/ الزوراء:

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس الثالثاء، رضورة معالجة 

اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا، مشددا عىل اهمية توفري مفردات 

البطاقة التموينية للمواطنني.

رئيس  ان  ”الزوراء“:  تلقته  الجمهورية  لرئاسة  بيان  وذكر 

وزير  ببغداد،  السالم  قرص  يف  استقبل  صالح،  برهم  الجمهورية، 

اللقاء،  يف  الجمهورية،  رئيس  وأّكد  حسن،  أحمد  عالء  التجارة 

جائحة  سببتها  التي  السلبية  االقتصادية  اآلثار  معالجة  رضورة 

كورونا، وتأمني مستحقات الفالحني املالية دعماً لالقتصاد املحيل، 

الحصة  مفردات  وتأمني  املحلية  األسواق  يف  الغذائية  املواد  وتوفري 

التموينية للمواطنني، وبما يسهم يف إسناد ودعم العوائل محدودة 

الدخل يف هذه الظروف الحالية.

التي  الخطط  البيان،  التجارة، بحسب  من جانبه، استعرض وزير 

الحصة  لألسواق ومفردات  الغذائية  املواد  لتأمني  الوزارة  وضعتها 

التموينية ومتابعة إجراءات تسهيل دخول البضائع، وتعزيز حركة 

االقتصاد املحيل.
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الزوراء/ حسني فالح:

احتضنت نقابـة الصحفيني العراقيني، 

امس الثالثاء، مؤتمرا صحفيا للقيادات 

الجهـات  حـول  والصحيـة  االمنيـة 

املسـتثناة من اجراءات حظر التجوال، 

وفيما اكد الناطق باسم القائد العام ان 

الحظر التجوال سـيكون ملدة اسبوعني 

وقابل للتمديد، وحددت قيادة العمليات 

املشـرتكة آلية تبادل القوات االمنية يف 

اوقـات الحظر، اعلنـت وزارة الداخلية 

اسـتثناء املواد الغذائية واالنشائية من 

قـرارات الحظـر، وفيما اقـرتح نقيب 

الصحفيـني العراقيـني، مؤيـد الالمي، 

تحديـد عـدد االعالميني املسـتثنني من 

قرار الحظر، داعيا اىل اخذ االعالم دوره 

يف تثقيـف وتوعيـة املواطـن، كشـفت 

وزارة الصحـة عن شـمول الصحفيني 

بلقاحات كورونا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات 

يف  رسـول،  يحيـى  اللـواء  املسـلحة، 

املؤتمر الصحفي الـذي عقد يف حديقة 

نقابـة الصحفيـني العراقيني حرضته 

”الـزوراء“: اشـكر نقابـة الصحفيني 

ونقيـب الصحفيـني العراقيـني، مؤيد 

الفرصـة  اتاحـة هـذه  الالمـي، عـىل 

لتوضيح الكثري من االمور فيما يخص 

قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية.

واضاف: ان السـاللة الجديدة لكورونا 

هـي متطورة مما يتطلـب من الجميع 

العليـا  اللجنـة  بتعليمـات  االلتـزام 

للصحة والسـالمة الوطنية وتوجيهات 

القائد العـام. الفتا اىل: ان الحظر الكيل 

سـيبدأ بعد السـاعة الثامنة مساًء يوم 

الخميس املقبل ويستمر لغاية الساعة 

5 صباحا يوم االثنني املقبل، بينما بقية 

االيام سـيكون فيها الحظر جزئيا من 

الساعة الثامنة مساء ولغاية الخامسة 

صباحا.

واشـار اىل: ان الحظـر سـيكون ملـدة 

اسبوعني وقابل للتمديد حسب املوقف 

الوبائـي، ففي حـال كان هنـاك تزايد 

باالصابـات فيمكـن ان يمـدد الحظر، 

واذا كان هنـاك التـزام جيـد واصابات 

قليلة فيمكن ان تقل االجراءات. مؤكدا: 

ان لالعالميـني دورا مهمـا يف مسـاندة 

الجيـش االبيـض كمـا وقفـوا بجانب 

القوات االمنية يف الحرب ضد االرهاب.

من جهتـه، قال املتحدث باسـم قيادة 

العمليـات املشـرتكة، اللـواء تحسـني 

الخفاجـي، خـالل املؤتمـر: ان قيـادة 

العمليـات املشـرتكة سـتكون جادة يف 

تطبيق كل االوامر والتعليمات الصادرة 

من اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة 

الوطنيـة. الفتـا اىل: ان القيادة وضعت 

آليـة واوقـات تبادل القـوات االمنية يف 

قواطع املسـؤولية، وسـتتم محاسـبة 

املنتسبني والضباط املخالفني .

واضـاف: انه يف حال حـدوث اي تغيري 

للواجبات االمنية فسيكون وقت التغيري 

املسـموح به والذي اقرته اللجنة من 6 

صباحا اىل حد الساعة 12 ظهرا. مؤكدا: 

انه بعد السـاعة 12 ظهرا اي منتسـب 

مهما يكن سيتعرض للمحاسبة سواء 

أكان ضابطا او منتسبا.

وتابـع: انـه بعـد السـاعة الثامنة لن 

تكـون هناك اي حركة وال مجامالت او 

امتيـازات يف ايام الحظر الجزئي. داعيا 

الجميـع اىل التعـاون من اجـل انجاح 

الخطة الوقائية.

اىل ذلـك، اوضـح مدير دائـرة العالقات 

واالعالم يف وزارة الداخلية، اللواء سـعد 

معن، خالل املؤتمر: ان الحظر سيطبق 

ملدة اسـبوعني قابلة للمراجعة. مؤكدا: 

انـه بعـد االسـبوعني سـتتم مراجعة 

املوقـف مـع الجهـات ذات العالقـة يف 

اللجنة العليا ووزارة الصحة.

الحظـر سـيكون عـىل  ان  واضـاف: 

قسـمني، االول خـالل ايـام الجمعـة 

جزئيـا  والثانـي  واالحـد،  والسـبت 

االثنـني والثالثـاء واالربعـاء  ايـام  يف 

والخميـس، حيث سـتكون سـاعات 

الحظر املفتوحة من الساعة الخامسة 

صباحا اىل الساعة الثامنة مساء. الفتا 

اىل: ان املطاعم ستقترص عىل التوصيل 

”الدلفري“ ويف الساعة السابعة مساًء 

ستغلق جميع املطاعم واملحاالت خالل 

ايام الحظر الجزئي.

وتابـع: ان عمليـة وصـول الخضـار 

واملواد االنشـائية سـتكون مسـتمرة 

حسـب توجيه القائـد العـام للقوات 

املسـلحة لكي ال تصبح هناك مشكلة 

بهذا املوضوع.

فيما ذكر نقيب الصحفيني العراقيني، 

رئيس اتحـاد الصحفيني العرب، مؤيد 

الالمي، خالل املؤتمـر: ان دور االعالم 

واالرشـاد.  التوعيـة  يف  وبـارز  مهـم 

مشـددا عـىل: ان االعالم يكـون جزءا 

مهما بالتوعيـة وتثقيف الناس التباع 

رشوط وزارة الصحة.

واضاف: ان الربامج واالخبار يجب ان 

تكون باتجـاه التثقيـف والتوعية الن 

هناك خطـورة حقيقيـة. الفتا اىل: ان 

وزارة الصحـة اقرتحـت ان تقـدم من 

الوسـائل االعالميـة قوائـم اىل الوزير 

ويوافق عليها.

نـرش  رضورة  عـىل  الالمـي  وشـدد 

التوعيـة والتثقيف يف مواجهة جائحة 

كورونا، داعيا االعالميني والصحفيني 

اىل االلتـزام باالجـراءات الوقائية التي 

حددتها اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية.

وتابـع: انـه ال يمكـن للصحفـي ان 

يتجول خالل ايام الحظر حتى لو كان 

لديه اسـتثناء. مشددا عىل دور االعالم 

يف مواجهـة كورونـا كمـا وقـف مـع 

القوات االمنيـة يف الحرب ضد داعش، 

ويف االخـري انترصنا، ونريد اليوم ايضا 

ننترص الننا امام مشكلة حقيقية.

واوضـح: ان االصابات بـدأت تتصاعد 

مـن 500 اىل قريـب مـن 3 االف وهذه 

امامنـا  مؤكـدا:  كثـرية.  اصابـات 

مسـؤولية كبرية جـدا ليـس لحماية 

انفسـنا فقط، وانمـا يجب العمل عىل 

حماية الناس .

وتابع: ان أي صحفـي او اعالمي غري 

مسـتثنى ويخـرج اثنـاء الحظر نحن 

غري مسؤولني عنه.

اىل ذلـك، قـال املتحـدث باسـم وزارة 

الصحـة والبيئة، سـيف البـدر، خالل 

املؤتمـر: انـه تـم تسـجيل اصابـات 

العـراق، ولـم  الجديـدة يف  بالسـاللة 

نتفاجـئ وكنا نتوقع ذلك منذ اشـهر. 

مـرارا  اكـدت  الـوزارة  ان  اىل:  الفتـا 

عىل خطـورة املوقف وموضـوع عدم 

االلتـزام بأساسـيات الوقايـة وهـي 

الكمامـة والتباعـد االجتماعي،  لبس 

باالضافة اىل موسـم الشتاء وموجات 

الربد املتعاقبة عىل البالد، وايضا ظهور 

السـاللة الجديـدة يف بريطانيـا اواخر 

العام املايض.

وتابـع: انـه يف 15/ 12 /2020 بدأنـا 

تعرضـت  والتـي  املشـددة  اجراءاتنـا 

ايضـا لالنتقـاد، لكـن الغايـة منه هو 

منع وصـول هـذه السـاللة اىل العراق 

او تأخريهـا، ونجحنا يف هذا املوضوع. 

مبينا: ان هذه السـاللة فيها خصائص 

تختلف عن سـابقتها، منها انها تمتلك 

قـدرة ارسع عـىل االنتشـار اي قدرتها 

للعدوى اخطر من السـاللة السـابقة، 

وهـذا امـر جـدا خطـري، خصوصـا يف 

املجتمعات التـي ال تلتزم بأساسـيات 

الوقاية.

واشـار اىل: ان هـذه السـاللة تصيـب 

فئات عمرية لم نعتد عىل اصابتها النه 

بالسابق نادرا ما سـجلنا اصابات بني 

االطفـال والذيـن اصيبوا كانـت لديهم 

مشـاكل مرضية. مبينـا: ان املعلومات 

االكيـدة من مصـادر رصينـة ان هذه 

السـاللة اعراضهـا والعالمات املرضية 

اشد واخطر من السابقة.

وذكـر البـدر: ان الـوزارة طـورت من 

قدراتها التشخيصية والعالجية بشكل 

كبـري جـدا. مبينـا: انه خالل االشـهر 

القليلة املاضية اضيف 14 الف رسير اىل 

القدرة االسـتيعابية، اي عىل مدى قرن 

كل السعات الرسيرية كانت ال تتجاوز 

الــ 45 الف رسير، وحاليـا لدينا حوايل 

50 الـف رسيـر، منهـا مـا ال يقل عن 

10 االف مخصصـة للحـاالت الحرجة 

وحاالت العناية التنفسية.

بينما ذكر معـاون مدير مديرية املرور 

العامـة، اللـواء حيـدر فخـري، خالل 

العامـة  املـرور  مديريـة  ان  املؤتمـر: 

سـبق ان اصـدرت البيان رقـم 4 الذي 

ورد فيـه حجز املركبة وفـرض غرامة 

مقدارهـا 50 الف دينار عـىل مركبات 

النقـل الجماعي التي تتجاوز سـعتها 

4 ركاب والتـي تخالف قـرار التجوال. 

مؤكـدا فرض غرامة ماليـة قدرها 50 

الف دينار لسائق املركبة الصالون التي 

تحمل اكثر من 3 اشـخاص او يسـمح 

بركـوب اشـخاص ال يرتـدون كمامة 

وجه وحجز املركبة يف حال التكرار.

وتابـع: ان مديرية املـرور العام بصدد 

اصدار بيـان اخر يتماىش مـع قرارات 

اللجنة العليا. مبينا: ان الطرق املفتوحة 

امام الشاحنات املحملة باملواد الغذائية 

هـي طريق محمـد القاسـم والطريق 

الدويل وقناة الجيش سـتكون مفتوحة 

امام الشاحنات، وكل الطرق الخارجية 

والجسـور التي تأخـذ الطريق الخاص 

بالشاحنات ستكون مفتوحة.

من جانبـه، قال املتحدث باسـم هيئة 

الحشد الشـعبي، مهند العقابي، خالل 

املؤتمـر: ان هيئـة الحشـد تعـرب عن 

الحكوميـة  االجـراءات  لـكل  دعمهـا 

ملواجهة هذا الوبـاء. الفتا اىل: ان هيئة 

رسـمية  مؤسسـة  اول  تعـد  الحشـد 

بالعراق دعمت اجراءات وزارة الصحة 

يف الشهر الثالث 2020.

عـىل  جـدا  حريصـون  نحـن  وتابـع: 

انجـاح هذه الحملة ملواجهة هذا الوباء 

الخطـري. مبينـا: انـه بتوجيهـات من 

رئيـس الهيئة تم توفـري كل االمكانات 

لدعـم هـذه الحملـة ووزارة الصحـة، 

ولدعم القوات االمنية من اجل الحفاظ 

عىل ارواح املواطنني.

واضاف: سيكون هناك التزام كامل من 

قبل منتسبي الحشد الشعبي بتعليمات 

العمليات املشرتكة.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية إن 

14 صاروخـا اسـتهدفت قاعدة 

أمريكية يف إربيل، 4 منها أصابت 

مبـان فيهـا، وذلـك يف الهجـوم 

الـذي أسـفر عن وقـال متحدث 

باسـم وزارة الدفاع األمريكية إن 

متعاقـدا أمريكيـا مدنـي قتل يف 

الهجـوم الصاروخـي عىل مطار 

أربيل يف كردستان العراق، بينما 

جرح ستة أمريكيني آخرين، من 

بينهم جندي.

اىل ذلـك أعلـن التحالـف الدويل، 

امس الثالثاء، أن هجوم أربيل تم 

بواسـطة 14 صاروخاً وتسـبب 

بمقتل مدني وإصابة 9 آخرين.

وقـال الرئيـس برهـم صالح إن 

اسـتهداف أربيل ومطارها يمثل 

”تصعيدا خطريا وعمال إرهابيا“، 

معتـربا ذلـك ضمـن املحـاوالت 

الرامية لزج البلد يف الفوىض.

وأضاف:“ ال خيار لنـا إال تعزيز 

جهودنا بحزم السـتئصال قوى 

الرامية لزج  االرهاب واملحاوالت 

البلد يف الفوىض“.

الدولـة  معركـة  ”أنهـا  وتابـع 

اإلرهـاب  ضـد  والسـيادة 

والخارجني عن القانون“.

ووجه رئيس الـوزراء مصطفى 

الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيق 

مشرتكة بشأن استهداف مطار 

وكالـة  أوردت  أربيـل، حسـبما 

األنباء الرسمية.

وذكـرت خلية اإلعـالم األمني يف 

بيـان، أن ”القائد العـام للقوات 

املسـلحة، وجـه بتشـكل لجنـة 

تحقيقية مشـرتكة مع الجهات 

كردسـتان  إقليـم  يف  املختصـة 

التـي  الجهـة  ملعرفـة  العـراق، 

تقـف وراء حادث سـقوط عدد 

من الصواريخ عـىل مطار أربيل 

الدويل ومقرتباته مسـاء اإلثنني، 

ممـا أدى إىل اصابـة عـدد مـن 

األشخاص.

بغداد/ متابعة الزوراء:

كشـفت صحيفـة لبنانية، امـس الثالثاء، 

أن الحكومـة اللبنانيـة اسـتعدت لتوقيـع 

اتفاقية التبادل التجاري مع العراق، والتي 

بموجبهـا سـيحصل لبنان عـىل 500 ألف 

طـن مـن الخام النفطـي ملدة عـام مقابل 

سداد قيمتها عىل شكل سلع طبية وأدوية 

وخدمات استشارية.

وذكـرت صحيفة ”األخبـار“ اللبنانية نقال 

عـن مصادر خاصـة أن الحكومة اللبنانية 

تعمـل عـىل وضع اللمسـات األخـرية عىل 

مسـودة االتفـاق ليليهـا توجـه الـوزراء 

اللبنانيني املعنيني إىل العراق لتوقيعه.

وبحسـب الصحيفة، فإن اسـترياد النفط 

من العراق يأتي بعد سد كل االبواب الدولية 

بوجـه لبنـان والحصـار املفـروض عليه، 

سـينقذ لبنان من العتمة بعد انتهاء العقد 

مع ”سوناطراك“، ولو أن الكميات ستكون 

أقل من املطلوب.. وقد سـبق لوزير النفط 

ريمون غجر أن أعلن بالتزامن مع موافقة 

الحكومـة العراقيـة أن احتياطـي الفيول 

يكفـي لشـهرين يف الحد األقىص، مشـريا 

إىل اسـتحالة تأمني احتياطي اسـرتاتيجي 

لغياب التمويل.

بغداد/ الزوراء:

العامـة،  املـرور  مديريـة  أعلنـت 

أمـس الثالثـاء، اسـتئناف العمـل 

ببغـداد  التسـجيل  مجمعـات  يف 

واملحافظات.

وذكـرت املديريـة يف بيـان تلقـت 

”الزوراء“ نسخة منه: ان ”مديرية 

العمـل  تسـتأنف  العامـة  املـرور 

يف مجمعـات التسـجيل يف بغـداد 

اليـوم  مـن  ابتـداء  واملحافظـات 

األربعاء بعد ان تم االنتهاء واكمال 

عملية الصيانـة يف النظام من قبل 

الرشكـة املنفـذة والكـوادر الفنية 

ملديريتنا“.

 ودعـا مدير املـرور العـام، طارق 

اسماعيل حسني، املراجعني لدوائر 

بااللتزام  العامـة  املـرور  مديريـة 

التام باإلجراءات الوقائية الصحية، 

حفاظاً عىل سالمة الجميع“.

بينما كشفت مديرية املرور العامة، 

امس الثالثاء، عـن فرض غرامات 

السـيارات  سـائقي  عـىل  ماليـة 

املخالفـة لتعليمات اللجنـة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية.

وقال اللواء حيـدر فخري، معاون 

مديـر مديريـة املـرور العامـة، يف 

مؤتمـر صحفي تابعته ”الزوراء“: 

انه ”سـيتم حجـز املركبة وفرض 

غرامـة قدرها 50 ألـف دينار عىل 

صاحب املركبة صالون التي تحمل 

أكثر من ثالث ركاب“.

وأشار فخري اىل ”فرض غرامة 50 

الف عىل صاحـب مركبة الصالون 

الذي يحمـل ثالثة أشـخاص دون 

حجـز  وسـيتم  الكمامـة،  لبـس 

املركبة يف حال تكراره“.

وبـني معاون مديـر مديرية املرور 

الخارجيـة  ”الطـرق  أن  العامـة 

ستبقى مفتوحة ملرور الشاحنات“، 

الفتا إىل ”أن طريق محمد القاسـم 

والدويل والرسيع والجسور خاصة 

بالشاحنات ستبقى مفتوحة أمام 

الجميع، وسيصدر بيان وتعليمات 

مـن مديريـة املـرور بشـأن هـذا 

األمر“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير التعليم العـايل والبحث العلمي، نبيل 
كاظم عبد الصاحب، امس الثالثاء، أن جامعاتنا 
العراقية دخلت يف مختلف التصنيفات العاملية، 
وأن ما أشـيع مؤخـراً بخصوص خروجها عن 
تلـك التصنيفات مناٍف للحقيقة، فيما كشـف 
عن مقرتح لتأسيس ”مجلس الرتبية والتعليم 
العـايل“ سـيقدم إىل رئيـس مجلـس الـوزراء 
ويكـون دور املجلـس رسـم سياسـة الرتبية 

والتعليم يف البالد واإلرشاف عليها.
وقـال عبد الصاحب يف حوار تابعته «الزوراء»: 
إنـه ”تـم قبـول أكثر مـن ٣١١ ألـف طالب يف 
جامعاتنـا ومعاهدنـا هذا العـام، وتمكنا من 
تأمـني مقاعـد للطلبة الخريجني مـن املرحلة 
اإلعدادية يف الجامعات عىل الرغم من الظروف 
والتحديات التي نواجهها، كما أن خطة القبول 
األساسية للعام الحايل كانت تقتيض استيعاب 
٥٥٠٠ طالـب يف كليـات املجموعـة الطبيـة، 
ولكننا وصلنا اىل قبول أكثر من ٢٠ ألف طالب 

يف هذه املجموعة».
وأضـاف ”كانـت الخطـة املرسـومة لطلبـة 
الدراسـات العليا تقيض بقبول ١١ ألف طالب، 
إال أن املرحلـة الحاليـة فرضت قبـول ٢٨ ألف 
طالب، بمن فيهم ٣٥٠٠ طالب مؤجل من العام 
املايض، وقدمنا جميع التسـهيالت الالزمة من 

أجل نجاح العام الدرايس ٢٠٢٠ – ٢٠٢١».
وأشـار وزير التعليم العايل والبحث العلمي إىل 
أن ”وزارة الرتبية مسؤولة عن نحو ١٠ ماليني 
طالب، وهي مسـؤولية كبرية، وبقدر رؤيتنا، 
نعتقد أننا بحاجـة إىل تطوير مناهجنا وطرق 
التدريس، رغـم إقرارنا بصعوبة الظروف التي 
يواجهها البلـد والعملية التعليميـة والرتبوية 

بشكل خاص“.
وحـول مـا أشـيع بشـأن ذلـك مـن خـروج 
الجامعـات العراقيـة مـن التصنيـف العاملي، 
أوضـح عبـد الصاحـب أن ”هنـاك فرقـا بني 
تصنيف الجامعات العراقية ضمن التصنيفات 
العاملية وبني مؤرش املعرفة، فجامعاتنا دخلت 
يف مختلف التصنيفات العاملية، أما يف ما يتعلق 
بمؤرش املعرفة الذي يقوم عىل سـبعة محاور 
أو مجاالت، فذلـك موضوع آخر، فهو مقياس 
يعتمد بيانات إحصائية تتعلق بقضايا إنمائية 
تقـدم إىل األمم املتحـدة“، الفتـًا إىل أن ”هناك 
١٣٨ دولة قدمت إحصائياتها يف هذا املجال، إال 
أن عدم توفر بعض البيانات لدى الجهة املعنية 
بمؤرش املعرفـة املتعلقة باملـؤرشات الفرعية 
حال دون ايراد اسـم العـراق يف هذا امللف الذي 
يشـمل جميـع الـوزارات وال ينحـرص بوزارة 

التعليم العايل وحدها».

من جانب آخر، قال وزيـر التعليم، إنه ”كانت 
هنـاك فكـرة لتحويـل الـوزارة إىل (مجلـس 
الرتبية والتعليـم العايل)، وبدأنا نضع خطوات 
قانـون لهـذا املـرشوع يف الدائـرة القانونيـة 
بالوزارة، وتشـكيلة هذا املجلس سـتكون عىل 
مسـتوى كبري، يرتأسـه رئيس مجلس الوزراء 
ويضـم وزيري الرتبية والتعليـم وكذلك بعض 
النقابـات والقطاعـات والجامعـات الكبـرية 
واملؤثـرة“، مبينـاً أن ”هذا املجلس سـيختص 
برسـم سياسـات الرتبية والتعليم مع إعطاء 
االسـتقاللية للجامعـات يف اتخـاذ خطواتهـا 
وقبوالتهـا والكثـري مـن األمـور يف مناهجها 
ووضـع النظام الـدرايس“، معلناً أنه سـيقدم 
تقريـراً بشـأن فكرة هـذا املجلـس إىل رئيس 

مجلس الوزراء.
وأكـد أن ”ال سـلطة للـوزارة عـىل الكليـات 
تخفيـض  مسـألة  يف  األهليـة  والجامعـات 

األجور للطلبة حسب قانون ٢٥ لسنة ٢٠١٦ 
، فالقانـون يمنحنا حـق اإلرشاف واملراقبة، 
ولكـن الـوزارة انتهجت سياسـة التنسـيق 
لتخفيـض األجـور بشـكل آخر، حيـث أعلن 
ممثلـو التعليم األهيل خالل اجتماع مشـرتك 
مـع الـوزارة ، تخفيـض ما بـني ١٠ إىل ٢٠٪ 
مـن أجور الطلبة، فضالً عن املنح الدراسـية 
التـي قدمتها الجامعـات األهلية والتي بلغت 
هذا العـام نحو ٣٢٥٠ منحـة“. وعىل صعيد 
الجامعـات الحكوميـة فقد جـرى تخفيض 
األقسـاط يف التعليـم املـوازي اىل ٥٠٪، كمـا 
خفضت األجور يف الدراسـة املسـائية بنسبة 
٢٥٪ فضـال عن تخفيـض أجور الدراسـات 

العليا بنسبة ٢٥٪.
وبشأن التعليم االلكرتوني، بني عبد الصاحب: 
أن ”العالـم بعـد وقـوع جائحـة كورونا غرّي 
كل سياسـاته، عىل جميع املسـتويات سـواء 
االقتصاديـة منهـا او االجتماعية وبالنسـبة 
للتعليم، فإن املؤرش املستقبيل يؤكد أن التعليم 
االلكرتوني سـيكون هو األسـاس، وعىل وفق 
كثـري مـن الدراسـات الدولية املختصـة، فإن 
العام ٢٠٣٥ سيشهد انحسار التعليم التقليدي 

واالعتماد عىل التعليم اإللكرتوني».
وأضاف ”أننا نرقـب متغريات الظرف الصحي 
بحيث مضينا يف الفصل األول من العام الدرايس 
٢٠٢١/٢٠٢٠ يف الدراسـات العليا تحت مظلة 
التعليم الحضوري وهو مهم، أما يف الدراسات 
األوليـة فاعتمدنا برنامج التعليم املدمج ولكن 
التعليم اإللكرتونـي يبقى حارضا كونه يحمل 
خاصية ضغط الجهود واختزال الزمان واملكان 
ما يوفر فرصة ملعالجـة الحاالت الصعبة مثل 

تحديات الجائحة العاملية“. 

بغداد/ الزوراء:
االتحاديَّـة  النزاهـة  هيئـة  أحبطـت 
تحتـوي  شـاحنٍة  تمريـر  محاولـة 
منظومة اتصاالٍت غري مرصح بها من 
قبل الجهات األمنيَّـة يف ميناء أم قرص 

الشمايل.
دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض 
حديثهـا عـن تفاصيل عمليَّـة الضبط 
ـرٍة قضائيٍَّة،  ت بموجـب ُمذكَّ التـي تمَّ
ن فريق عمـٍل من مديريَّة  أفادت بتمكُّ
تحقيق الهيئة يف محافظة البرصة، من 
ضبط شاحنٍة يف ميناء أمِّ قٍرص الشمايلّ 
تحتوي عىل منظومة اتصاالٍت وحفظ 

املعلومات داخلياً وخارجياً، الفتًة إىل أن 
تلك املنظومة يمكنها االتصال باألقمار 
الصناعيَّة؛ بغية إرسـال أية معلوماٍت 
عربهـا، بحسـب ما أكدتـه لجنة فنية 
تابعـة لجهاز املخابرات الوطني قامت 

بعمليَّة الكشف عن املنظومة.
وتابعـت الدائرة موضحـًة: أن الفريق 
انتقـل إىل امليناء فـور ورود معلوماٍت 
ملديريَّـة تحقيـق الهيئـة يف املحافظة، 
عـن محاولٍة لتمرير شـاحنٍة ُذِكَر أنها 
تحتوي أسـالكاً كهربائيـة، بينما تبني 
بعـد ضبطهـا أنهـا تحـوي منظومة 
اتصـاالٍت  وأسـالكاً (كيبـل انرتنـت) 

مخبـأة خلـف األسـالك الكهربائيَّـة، 
منوهـًة بضبـط أحـد أعضـاء لجنـة 
الكشف الگمرگي التي قامت بالكشف 
عـىل البضاعـة املـرصح بهـا خالفـاً 
للقانون، منبهًة أن تلك املنظومة يمنع 
إدخالهـا إىل البلد إال بعد موافقة جهاز 

 . املخابرات الوطنيِّ
وتـمَّ تنظيم محـرض ضبـٍط أصويلٍّ يف 
العمليَّة، وعرضه رفقة املُتَّهم واملُربزات 
الجرميَّـة عىل السـّيد قـايض محكمة 
ـة بالنظـر يف قضايا  التحقيـق املُختصَّ
النزاهـة يف البرصة؛ التخـاذ اإلجراءات 

القانونيَّـة املناسبة. 

بغداد/ الزوراء:
أمـس  الشـعبي،  الحشـد  كشـف 
الثالثـاء، عن قطع ٤ طـرق للدعم 
اللوجستي لتنظيم داعش اإلرهابي 
يف دياىل، فيما أكد اعتقال ثالثة من 

ممويل التنظيم اإلجرامي.
وقال الناطق باسـم محور دياىل يف 
الحشد الشعبي، صادق الحسيني، 
يف ترصيـح صحفـي: ان“ مفـارز 
الشـعبي  الحشـد  اسـتخبارات 
نجحت من خالل جهود استثنائية 
من قطع ٤ طرق للدعم اللوجستي 
كانت تؤمـن األغذية وبقيـة املواد 
لخاليا نائمـة يف تنظيم داعش يف ٣ 

قواطع أبرزها حوض حمرين“.
وأضاف الحسيني ان“ ٣ من ممويل 
داعش تم اعتقالهم من خالل كمائن 
نوعية بعد كشـف هوياتهم“، الفتا 
اىل ان ”عمليـة تعقب ممويل داعش 
مستمرة وهي تحقق نتائج مميزة 
خاصـة بعد اخرتاق بعـض الخاليا 

للوصول اليهم“.
وأشار اىل ان“ قطع التمويل والدعم 
اللوجسيتي عن خاليا داعش رضبة 
اخرى للتنظيم الذي خرس يف اآلونة 
األخرية العديد من قادته وعنارصه 
االجرامية برضبـات جوية واخرى 

يف كمائن“. 
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بغداد/ الزوراء:
حّددت رئيسة الهيئة الوطنية لالستثمار، سها داود نجار، موعد تسلم البنايات بمجمع 

بسماية بواقع ٣٢٤٠ وحدة سكنية وموعد القرعة االلكرتونية .
وبحثت النجار خالل لقائها مسـؤويل رشكة ”هانوا“ الكورية الجنوبية املنفذة للمباني، 
يف بيـان صحفي للهيئة، عدداً من القضايا املهمة املتعلقة بمرشوع بسـماية السـكني، 
 Bمـن بينها تحديد نهاية الشـهر الجـاري موعداً لتسـلم البنايات الخاصـة باملجمع ٢
بواقع ٢١٦٠ وحدة سكنية واملجمع B٣ بواقع ١٠٨٠ وحدة سكنية من الجانب الكوري، 

بالتفاوض والتنسيق مع اللجنة الفنية. 
واضافت ان»موعد اجراء القرعة االلكرتونية سيتم يف االول من اذار املقبل ولغاية الرابع 

منه، وستتم عملية التوزيع يف السابع من الشهر نفسه».  

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت هيـأة املنافـذ الحدوديـة، أمـس 

الثالثاء، ضبط حاويتـني بداخلهما أدوية 

برشية معـدة للتهريب يف منفـذ ميناء ام 

قرص األوسط.

وذكر إعالم الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» 

نسـخة منه: أن «مفـارز منفـذ ميناء ام 

قـرص األوسـط أحبـط محاولـة تهريـب 

حاويتني بداخلهما أدوية برشية».

وأضاف أن «عملية الضبط تمت استناداً إىل 

املعلومات الواردة من شـعبة استخبارات 

املنفذ، وختم الحاويتني من قبل لجنة من 

الدوائر العاملة بالختم الكمركي وإحالتها 

وفق محرض اصويل اىل الجهات القضائية 

املختصـة التخـاذ اإلجـراءات القانونيـة 

الالزمة».

بغداد/ الزوراء:
أعلنت دائرة البيطرة، إحدى دوائر وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، 
بدء مالكات املستشـفى البيطري يف كربالء عن اطالقها حملة 
تفتيش واسعة عن البيض والدجاج املهرب اىل األسواق املحلية 
يف املحافظة.وقال مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة، 
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «فرق التفتيش التابعة 
للمستشـفى البيطـري يف كربالء اسـتطاعت ضبـط اكثر من 
١٦ مخالفـة وتهريـب للدجـاج ومنتجاته ألسـواق املحافظة 
خالل الشـهر املايض واقامت دعاوى قضائيـة عىل املخالفني 
وإحالتهم اىل القضاء ومثولهم امام القانون بعد حضور املمثل 
القانونـي لدائـرة البيطرة».وأضاف املدير العـام ان «الجهات 
املخالفة تقوم بتهريب دجاج غري محيل وإدخاله لألسواق عرب 

شهادات مزورة وغري صحيحة عىل انه منتج محيل، فضال عن 
وضع البيـض يف كارتون عراقي عىل انه منتج عراقي، يف حني 
ان هـذه املواد مهربة وغري خاضعة للفحص املختربي مما قد 
يسـبب مضارا صحية عىل املواطن إضافة اىل التسبب بمضار 
اقتصادية عرب منافسـة املنتج املحيل». واشـار حمـزة اىل أنه 
«تطبيقا لتوجيهات وزير الزراعة لدائرة البيطرة حول التشدد 
عـىل املخالفني واملتاجريـن بالدجاج املهرب، فإن مستشـفى 
كربـالء البيطـري وبالتعـاون مـع الجهـات األمنيـة ودائرة 
مكافحـة الجريمـة املنظمـة يف املحافظة سـتقوم بالتفتيش 
لكل اسـواق املواد الغذائية واملوالت واملخازن من اجل التحري 
وحجز هذه املواد واحالة مروجيها ومسـتورديها اىل القضاء، 

فضال عن توقيع محارض  اصولية التالفها».

بغداد/ الزوراء:

أعلنـت وزيرة الهجـرة واملهجرين، ايفان فائـق جابرو، عن إعـادة اعمار وترميم 

(٥٨٢) منـزال لألرس العائدة ملناطقهم األصلية يف اقضية ونواحي البعاج والقريوان 

واملحلبية وسـنجار وتلعفر التابعة ملحافظة نينوى بالتنسـيق مع منظمة الهجرة 

الدولية (IOM) وضمن برنامج «نذهب ونرى».

وذكرت الهجرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «الربنامج جاء لدعم عملية 

العودة وتنفيذاً للربنامج الحكومي الخاص بإنهاء ملف النزوح».

وأضافـت ان «هنـاك وجبـات أخـرى مـن االرس العائـدة سـيتم شـمولها بهـذا 

الربنامج».
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جمهورية العراق                     العدد: ١٤٠٤/ش/ ٢٠٢١
مجلس القضاء االعىل               التاريخ :٢٠٢١/٢/١٦

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية              
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية 

اىل املدعى عليه / غسان مردان كامل
م/ تبليغ

قامِت املدعية (الهام حسـني مهـوس) الدعوى الرشعية 
املرقمـة اعاله والتي تطلـب فيها التفريـق لعدم االنفاق 
وبالنظـر ملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائم 
بالتبليغ لـذا تقرر تبليغك بصحيفتـني محليتني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
٢٠٢١/٣/٤ الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسـال مـن ينوب عنك سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفقا للقانون.
 القايض
                    بسام فريد حسن

إعالن
حسـني  (حيـدر  الرشيـك  اىل 
زغـري) اقتـىض حضـورك اىل 
مديريـة بلدية النجف االرشف 
البنـاء  اصداراجـازة  لغـرض 
للرشيك (حيدر قاسم محمود) 
املرقمة (٣/٦٤٥٢٥)  للقطعة 
النـداء حـي  النجـف   يف 

مقاطعة ٤.

مديرية تنفيذ النارصية       رقم االضبارة:٢٠٢٠/١٤٣
التاريخ:٢٠٢١/٢/١١

اىل املنفذ عليه/ انتصار عبد باجي
لقـْد تحقق لهـذه املديرية مختارية منطقـة املنصورية 
النارصية مركز رشطة الثورة بانك مجهول محل االقامة 
وليـس لديك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليـغ عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) مـن قانون التنفيذ 
تقرر تبليغك اعالناً بالصحف الرسمية خالل خمسة عرش 
يومـاً تبدأ من اليوم التايل للنـرش ويف حالة عدم حضورك 
سـتبارش هذه املديريـة باجراءات التنفيـذ الجربي وفق 

القانون.
املنفذ العدل
رعد مراد حسون

اوصاف املحرر:
قرار محكمة البداءة النارصية

الرقم ٢٨٨٧/ب/٢٠١٩ يف ٢٠١٩/١٠/١٤ 
املبلغ خمسة عرش مليون دينار.

إعالن
اىل الرشيـك (سـتار جـرب حمـود) اقتـىض 
حضـورك اىل صنـدوق االسـكان الكائن يف 
النجـف وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل 
قيـام رشيـكك (قيص عبـد الرضـا كاظم) 
بالبنـاء عـىل حصتـه املشـاعة يف القطعـة  
املرقمـة (٣/٥٤٦٣٠) مقاطعة٤ حي النداء 
يف النجـف حـدود بلديـة  النجـف ولغرض 
تسليفه قرض االسكان وخالل مدة اقصاها 
خمسـة عـرش يوميـا داخل العراق وشـهر 
واحد خارج العـراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسـقط حقك يف االعرتاض 

مستقبال. 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف         العدد:٩١٠/ش٢٠٢٠/١
التاريخ:٢٠٢١/٢/١٥      

اعالن
اىل املدعى عليه/ فالح حسن عباس

اصدرت هـذه املحكمة قرارها بالدعـوى املرقمة ٩١٠/
ش٢٠٢٠/١ يف ٢٠٢٠/١٢/٢٤ غيابيـا بحقـك والقايض 
بتأديـة نفقـة ماضية ومسـتمرة للمدعية (بـدور عالء 
عزيز) ونفقة مستمرة للطفلة (منسه) وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
السالم- الشقق السكنية/ النجف قررت املحكمة تبليغك 
بالقرار بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني ولك حق 
االعـرتاض عـىل القـرار الغيابـي خـالل املـدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية.
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

فقدان
الهويـة  منـي  فقـدْت 
نقابـة  مـن  الصـادرة 
العراقيـني  الصحفيـني 
يونـس  (حسـني  باسـم 
عبـاس) فعـىل مـن يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان
الوثيقـة  منـي  فقـدْت 
يف  املرقمـة/٣٥٣  املدرسـية 
١٩٩٤/٧/٢٤ الصـادرة من 
متوسـطة صـدام سـابقا/ 
متوسطة ابي ذر حاليا باسم 
(منري حسـن عبد) فعىل من 
يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار.

جمهورية العراق
وزارة العدل                     رقـم االضبـارة:٢٠١٧/٧٧٦

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ مدينة  الصدر                         التاريخ:٢٠٢١/٢/٨      

اىل املنفذ عليه املدين/ حسني عيل رجب
لقـْد تحقـق لهـذه املديريـة كتـاب مركز رشطـة املنتظـر٢٠٤ يف 
٢٠٢١/٢/١ املؤيـد من مختـار املحلة بانك مجهـول محل االقامة 
وليـس لديك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكـن اجراء التبليغ 
عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانـون التنفيذ تقرر تبليغك اعالناً 
بالحضور يف مديرية التنفيذ مدينة الصدر خالل خمسـة عرش يوماً 
تبـدأ من اليوم التـايل للنرش ملبارشة املعامـالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالـة عدم حضورك سـتبارش هذه املديرية باجـراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
محمود جليل خليفة

اوصاف املحرر:
قرار احوال الجنسية يف م الصدر

٨٩٦٠/ش/٢٠١٧ يف ٢٠١٧/٨/١٣ 
وتم تبليغك بموجب كتاب املركز اعاله لتقديم كفيل ضامن وبعكسه 

سوف يتم منع سفرك

إعالن
اىل الرشيـك (رشـيد سـلمان 
عبـود) اقتـىض حضـورك اىل 
النجف االرشف  مديرية بلدية 
لغـرض اصداراجـازة البنـاء 
للرشيـك (ايمـان مهـدي عيل 
املرقمـة  للقطعـة  حسـني) 
حـي  النجـف  يف   (٢/٤٠٣٣)

الكرامة مقاطعة ٢.

فقدان
فقدِت مني الهوية املرقمة 
والصـادرة   (٤٨٦١)
الصحفيـني  نقابـة  مـن 
(محسن  باسم  العراقيني 
جواد صرب) فعىل من يعثر 
عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار.



بغداد / نينا :
 بحـث وكيـل وزارة الصناعـة واملعادن لشـؤون 
التخطيـط املهنـدس يوســف محمـد جاســم 
مـع وفـد رويس إمكانية االسـتفادة من الُفرص 
االسـتثمارية املُتاحـة لتأهيل وتشـغيل املصانع 
التابعـة إىل الرشكة العامة للزجـاج والحراريات 
واملُتمثلـة بمعامـل الزجـاج والقنانـي الطبيـة 

وقناني الجرار والسرياميك واألدوات الصحيـة .
واكد جاسـم / حسب بيان للوزارة / أهمية دعم 
املُسـتثمرين وتقديـم كافـة التسـهيالت الالزمة 
ُمثمـرة وبنـاءة وقابلـة  اتفاقـات  إىل  للتوصـل 
للتطبيـق عـىل أرض الواقـع للنهـوض بالواقـع 
الصناعـي العراقـي من ِخـالل تشـغيل املصانع 
واأليـدي العاملة للقضـاء عىل البطالـة .واعرب 
عن ترحيبه وتشـجيعه ألي خطوة جادة من ِقبل 
املُسـتثمرين يف هذا املجال والسـيما ان ُمحافظة 

األنبـار غنيـة بالثـروات الطبيعيـة التي ُتشـكل 
عامـل ودافـع مهـم لتطويـر صناعـات الزجاج 
والحراريات والفوسفات وغريها ، ُمبدياً استعداد 
الوزارة لتقديم ُكل التسهيالت لجذب املُستثمرين 
والـرشكات املُسـتثمرة الجـادة والكفـوءة مـن 
أجل نقـل التكنولوجيـا الحديثـة وتطوير قطاع 
الصناعة وبموجب الرشوط والقوانني الحكومية 

النافـذة .
مـن جانبـه أبدى املُلحق التجاري الرويس الرغبة 
يف التعـاون مـن أجـل تأهيـل وتشـغيل املصانع 
التابعـة للرشكـة املذكورة وفق أحـدث التقنيات 

العاملية وبمايخدم الطرفيـن .
وفــي ِختـام اللقاء أتفـق الجانبان عـىل اكمال 
عقد الرشاكة وُمعالجة املشاكل من قبل الطرفني 
وكذلـك االتفـاق عـىل زيـارة الوفـد الـرويس اىل 
الرشكة العامة للزجـاج والحراريات يف ُمحافظة 

األنبـار لغـرض اإلطـالع عـىل املكائـن واملُعدات 
ووضـع اللمسـات األخـرية للمشـاريع املُتاحـة 

وبحسـب التعليمـات والقوانني النافـذة لغرض 
توقيع العقـد .
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بغداد/ الزوراء:
ان  والطاقـة  النفـط  لجنـة  أكـدت 
ارتفاع أسـعار النفـط اىل أكثر من 63 
دوالراً للربميـل ”مؤرش جيد لالقتصاد 
اللجنـة  كشـفت  وفيمـا  العراقـي. 
القانونية النيابية عن خسـارة العراق 
تريليـون دينار نتيجة املضاربات التي 
اعتمدتها مصارف أهلية فاسـدة بعد 
تضـارب األنباء عـن أسـعار الدوالر، 
بينت ان الحل الوحيد هو إعادة الدوالر 

اىل سعره الحايل.
وقالت عضـو لجنة النفـط والطاقة، 
زهرة البجاري، يف حديث صحفي: إن 
”انهيار االقتصـاد يف العالم عامة ويف 
العـراق خاصة هو بسـبب انخفاض 
أسـعار النفـط، وال سـيما ان العراق 
يعتمد يف اقتصاده عىل النفط بنسـبة 

كبرية“. 
وأضافـت ان ”ارتفـاع أسـعار النفط 
الخـام اليـوم هو مـؤرش جيـد كون 
الواردات ستزداد ويكون هناك تحسن 
اقتصادي واضح، وهذا املوضوع يؤثر 
عىل سـد العجز يف املوازنة وخصوصا 
ان الدولة لديهـا الكثري من القروض، 
ونأمـل بهذه الزيـادة ان تعود بالنفع 

لسد العجز والقروض“.
ويف سـياق متصـل، بينـت البجـاري 
ان ”املشـكلة األساسـية مـع إقليـم 

كردسـتان هـي بكميـة النفـط التي 
يصدرها اإلقليم، وكذلك هل ان اإلقليم 
يقـوم عىل تسـليم ماقيمـة النفط او 
يقـوم بتسـليمه اىل سـومو، وبالتايل 
األخـرية تقوم بالتصدير هذه هي اهم 
النقاط الخالفية بني اإلقليم وبغداد“. 
مـن جانبـه، كشـف عضـو اللجنـة 
القانونيـة النيابية، حسـني العقابي، 

امـس الثالثـاء، عـن خسـارة العراق 
تريليـون دينار نتيجة املضاربات التي 
اعتمدتها مصارف أهلية فاسـدة بعد 
تضـارب األنباء عـن أسـعار الدوالر، 
مبينا ان الحل الوحيد هو إعادة الدوالر 

اىل سعره الحايل.
وقـال العقابـي يف ترصيـح صحفي: 
”اننـا نطالب القضـاء واالدعاء العام 

بفتـح ملـف بشـأن خسـارة العراق 
نحـو تريليون دينار بشـهر واحد بعد 
ترسيبـات رفع الدوالر قبـل وقته من 

قبل مصارف فاسدة“.
وأضاف ان ”مزاد بيع العملة وجوالت 
الرتاخيـص النفطيـة فيهـا شـبهات 
فسـاد كبرية وتكلف الدولة سنويا 15 

مليار دوالر وعىل الحكومة إلغائهـا ”.

وأوضـح العقابي ان ”التوجـه حاليا 
نحو تشـكيل كتلة سياسـية تحشـد 
من اجـل اعادة القـرار املجحف بحق 
االقتصاد العراقي برفع سـعر الدوالر 

وإعادته اىل سابق عهده“. 
وأكد النائب عـن كتلة النهج الوطني، 
الثالثـاء،  أمـس  العقابـي،  حسـني 
أن األزمـة مـع كردسـتان ال تحتـاج 
مباحثـات وإنمـا لتطبيـق القانـون، 
فيما أشار إىل أن أرقام املوازنة ال تزال 
ضخمة وتعاني الرتهل، أما بيع أصول 

الدولة فوصفها بـ“الكارثة“.
وقـال العقابـي يف ترصيـح صحفي: 
ايل  تحتـاج  ال  كردسـتان  ”أزمـة  إن 
مباحثات تستمر ملدة أشهر بل تحتاج 
اىل تطبيـق القانـون دون أي تمييـز 
بـني اربيل والسـليمانية ودهوك وبني 

املحافظات األخرى“.
وأضـاف أن ”املوازنة مـا زالت تعاني 
من ترهـل يف مفاصلهـا رغم تقليص 
حجم األموال املرصودة إليها من 164 

تريليون اىل 127 تريليون دينار“.
أصـول  ”بيـع  أن  العقابـي  واعتـرب 
الدولة ضمن املوازنة يف ظل اسـترشاء 
الفسـاد (كارثـة) سـتفقد البالد كل 
ثروتـه اإلسـرتاتيجية، وسـتوزع عىل 
الفاسدين سواء يف اإلدارات املحلية او 

املركزية“.

 بغداد/ الزوراء:
أكد املتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد 
الزهرة الهنداوي، أمس الثالثاء، وضع 
أولويات للمشاريع املتوقفة واملشاريع 
قيد التنفيذ ضمن املوازنة العامة لعام 

2021 لضمان عدم توقفها.
وقال الهنداوي يف ترصيح صحفي: إن 
”االنكماش االقتصادي اليوم اقل تأثريا 
مما هو عليه يف البلدان األخرى كرتكيا 
وإيـران وغريهم نتيجـة انهيار العملة 

لديهم“. 
وتابع: ”ال يخفى علينـا ان االنكماش 
تسـبب يف توقـف الكثري من األنشـطة 
االقتصادية وتسـبب يف فقـدان الكثري 
من فـرص العمـل التي كانـت مصدر 
عيش لكثري مـن العوائل وهـذا بدوره 
أدى اىل ارتفاع نسـب الفقر يف البالد اىل 

.“% 25
أن  الهنـداوي  بـني  آخـر،  سـياق  ويف 
”املوازنـة مازالـت مسـودة وقد تتغري 
فيها الكثري مـن التفاصيل واملعطيات 
وفقـا لرؤيـة اللجنة املاليـة يف مجلس 

النواب“.
وأردف املتحدث باسم وزارة التخطيط: 

”لدنيا حوايل 6 آالف مرشوع او اكثر يف 
قيد التنفيذ“، مبينا أن ”هذه املشـاريع 

مختلفة نسـب االنجاز فيهـا، بعضها 
يف مسـتويات متقدمـة، وبعضهـا يف 

املنتصف، والبعض يف البداية او لم تتم 
املبارشة بها“.

لهـذه  أولويـات  ”وضعنـا  وأوضـح: 
العامـة،  املوازنـة  ضمـن  املشـاريع 
الحاجـة لهذه هو لضمـان عدم توقف 
املشـاريع الن توقفها يتسبب بفقدان 

الكثري من فرص العمل للشباب“.
”املشـاريع  أن  الهنـداوي  واسرتسـل 
موزعة يف عدة محافظات، ولدينا ايضا 
مرشوع إكمال املستشفيات املتوقفة، 
ولدينا حوايل 52 مستشفى فيها نسب 
انجـاز بعضها متقدم من قبل رشكات 

تركية وأملانية ومحلية متقدمة“. 
وتابع كما ”لدينا مشاريع إسرتاتيجية 
مـن ضمنهـا مـرشوع الفـاو الكبري، 
ومرشوع قطار بغداد املعلق، ومرشوع 
اىل  باإلضافـة  مدرسـة،   1000 بنـاء 

مطاري املوصل وذي قار“. 
واختتـم الهنداوي ان ”هذه املشـاريع 
جميعهـا مدرجة ضمن قانون املوازنة 
انجازهـا يف هـذا  بالـرضورة  وليـس 

العام“.

بغداد/ الزوراء:
كشـف رئيس االتحاد املحيل للجمعيات 
الفالحية يف دياىل، رعـد التميمي، أمس 
الثالثـاء، عـن تقلص تدفـق املحاصيل 
املسـتوردة اىل داخل أسـواق املحافظة 

بنسبة 30 %.
وقـال التميمي يف حديـث صحفي: ان“ 
تدفق املحاصيل املسـتوردة اىل أسـواق 
ديـاىل شـكل منذ سـنوات ابـرز عوامل 
انتكاسة الزراعة يف محافظة تمثل سلة 
للمحاصيـل بمختلف أنواعهـا ويعتمد 
أكثـر من 50 % من أهاليها عىل خريات 
القطاع الزراعي يف تامني لقمة الخبز“، 
الفتـا اىل انـه ”لـم تكن هنـاك اي إطار 

للتوازن بني املستورد واملنتج املحيل“.
وأضـاف التميمي ان“ فـرض إجراءات 
مشددة من قبل القوات األمنية وإغالق 
طـرق التهريب القادمة من كردسـتان 
صوب دياىل سـاهم يف تقلص املستورد 
بنسـبة اكثـر مـن 30 % خـالل أيـام 
معدودة، وهذا أمر بالغ األهمية أسهم يف 
تقليل حجم خسـائر الفالحني وإعطاء 

دور اكـرب لهـم يف تحقيـق االكتفـاء يف 
األسواق“.

وأشـار إىل ان“ اسـتمرار خطـة منـع 
تدفق املحاصيل املهربة إىل أسـواق دياىل 
ستؤدي إىل انتعاش زراعي كبري وعودة 
عكسية ملهنة اآلباء واألجداد“، مبينا أن 
”الزراعة أهم أدوات األمن الغذائي يف أي 

بلد وإهمالها ستؤدي حتما إىل إشكاالت 
كبرية، خاصة ان نسـبة العاملني فيها 

عالية جدا“.
وعانت ديـاىل تدفق املسـتورد بكميات 
كبرية يف السـنوات املاضيـة، ما أدى اىل 
انهيار كبري يف األسـعار وترك الكثريين 

ملهنة اآلباء واألجداد.
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بغداد / نينا :
 اكـد الخبـري االقتصـادي صالـح 
الهمايش ان القطاع املرصيف بشقية 
العـام والخـاص لـم يكـن ايجابيا 
تجاه العملية االقتصادية يف البالد.

وقـال للوكالـة الوطنيـة العراقية 
لالنبـاء / نينـا / : ان دور القطاع 
املـرصيف يف العـراق بشـقيه العـام 
والخـاص لـم يكـن ايجابيـا تجاه 
االقتصـاد يف البالد رغم  وجود اكثر 

من 72مرصفا اهليا وحكوميا .
وعزا الهمايش ذلك    السباب كثرية  
اهمها الفساد والربح الرسيع وعدم 
وجود قانون لحماية املسـتثمرين 
لذا لجأ هذا القطاع اىل االستثمارات 
االكثر امانـا مثل نافذة بيع العملة 
قصـرية  للموظفـني  والقـروض 
االجـل والقطاع العقـاري يف مجال 
االسكان بسبب االمان والضمانات 

الكبرية التي تحافظ عىل راس مال 
العامل.

 واضـاف ان : الحكومـة املتمثلـة 
املركـزي  والبنـك  املاليـة  بـوزارة 
مرتاحـة لهذا االسـتثمار رغم قلة 
جدواه تجاه االقتصاد العراقي لحل 

ازمة السكن.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصف الرافديـن، أمس الثالثاء، ان منح السـلف للموظفني بواسـطة 

البطاقة االلكرتونية يكون عن طريق فروعه.
وأوضـح املكتـب اإلعالمي للمرصف يف بيـان تلقت ”الزوراء“ نسـخة منه: ان 
”اآللية التي وضعها املرصف للتقديم عىل السـلفة يتيح تسلمها بشكل فوري 

ومن دون تأخري”.
ودعا املرصف املوظفني اىل ”زيارة فروع املرصف للحصول عىل السلفة االلتزام 

باإلجراءات الصحية املتبعة للوقاية من كورونا“. 

بغداد/ الزوراء:
حذر الخبري االقتصادي، وسـام التميمي، من تراجع القدرة الرشائية للمواطن 
العراقي يف ظل استمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر يف األسواق املحلية، الفتا اىل 
ان الحكومة تسـعى السـتنزاف األموال املوجودة داخل املنازل وهو ما سيزيد 

من معاناة املواطن خالل األيام املقبلة.
وقـال التميمي يف ترصيح صحفي: ان ”الحديث عـن وجود 34 تريليون دينار 
داخل املنازل امر اسـتغلته الحكومة يف محاولة منها للحصول عىل هذه املبالغ 

عرب قيامها برفع سعر رصف الدوالر أمام الدينار“.
وأضاف ان ”القدرة الرشائية للمواطن واصحاب محال األسـواق سـتنخفض 
بشـكل كبري، بسـبب اسـتمرار ارتفاع االسـعار، خاصة ان الكثري من التجار 
أكدوا اسـتمرار ارتفاع اسعار املواد الغذائية من دون اي سيطرة حكومية عىل 

هذا االرتفاع“.
وبـني ان ”األيام املقبلة ستشـهد ارتفاع معدالت الفقر بشـكل كبري، حيث ان 
اسـتمرار تجاهـل الحكومة ملطالب الشـعب، سـتكون له نتائـج كارثية عىل 
املسـتوى االقتصادي للفرد وحتى املوظف، إذ ينبغي ان تخفض سـعر رصف 

الدوالر مع استمرار ارتفاع أسعار النفط“. 

بغداد/ الزوراء:
ضبطـت هيئة النزاهـة االتحادية، امس الثالثاء عدداً مـن املُتَّهمني بالتجاوز 
عـىل عقاٍر عائـٍد للدولة يف كركوك، فيما أشـارت إىل أنَّ مسـاحة العقار تبلغ 

(168) دونماً، وتصل قيمته إىل (15) مليار ديناٍر.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسخة منه: إن ”فريق عمٍل من مكتب 
تحقيـق الهيئـة يف ُمحافظـة كركوك، وبعـد تلّقيه معلوماٍت عـن قيام جهٍة 
ـذٍة بالتجاوز عـىل أراٍض عائدٍة لـوزارة املاليَّة، وبيعها وفـق عقود بيٍع  ُمتنفِّ
ن  غـري أصوليٍَّة يف إحدى مناطـق املحافظة، انتقل إىل موقع العقار، حيث تمكَّ
الفريق من ضبط ثالثة ُمتهمني وأوليَّات وعقود البيع التي تمَّ تنظيمها خالفاً 
للقانـون“. وأضاف البيان أن ”إجراء الكشـف املوقعيِّ بـنيَّ قيام متجاوزين 
بمسـح وتقطـع العقار إىل قطٍع سـكنيٍَّة وبيعهـا إىل ُمواطنـني  بمبلغ قدُره 
(8,000,000) ماليـني دينـاٍر للقطعة الواحدة وفق عقود بيـٍع غري أصوليٍَّة، 
عىل إثر ذلك تم ضبط املتجاوزين“، الفتًة إىل أن ”قيمة العقار البالغة مساحته 

.“ (168) دونماً تزيد عىل(15,000,000,000) مليار ديناٍر عراقيٍّ
وتابـع أنه ”تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ، وعرضه رفقة املُربزات واملُتَّهمني 
؛ بغيـة اتخـاذ اإلجـراءات القانونيَّـة  عىل السـّيد قـايض التحقيـق املختصِّ

املناسبة“.
نها من  وكانت الهيئة قد أعلنت يف السـادس من ترشين األول املايض عن تمكُّ
إعـادة عدٍد من العقارات يف محافظـة كـركوك إىل ملكيَّة الدولــة، ُمبّينًة أنَّ 
قيمة العقارات التقديريَّة تبلغ  أكثر من (4,300,000,000) مليارات ديناٍر. 

بغداد/ الزوراء:
سـجلت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، أمس الثالثاء، 
أكثـر من 50 مليـون دوالر يف وقت تواصل فيه العملـة األمريكية الصعود 

مقابل الدينار.
وذكر السـوق أن مبيعات البنك املركزي العراقي خـالل مزاده لبيع ورشاء 
العمـالت األجنبيـة وصلت اىل 50 مليـون و 345 ألـف دوالر، غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 دينارا لكل دوالر.
وأضـاف أن املبيعات ذهبت جميعها لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شـكل 
حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء الدوالر بشكل نقدي. وأشار إىل أن 13 

مرصفا قامت بتلبية طلبات تعزيز األرصدة يف الخارج.
ويبيع البنك املركزي الدوالر للمبالغ املحولة لحسـابات املصارف يف الخارج 
بسـعر {1460} ديناراً لكل دوالر، والبيع النقدي بسعر {1460} ديناراً لكل 

دوالر، تنفيذاً لقراره األخري برفع سعر الرصف.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، امس الثالثاء، عن إطالق مبادرة 
لدعم الشـباب العاطلني بتقديم قروض ميرسة بطريقة تحفيزية مختلفة 

عما اعتمدت مسبقا.
وقال مدير عام دائرة العمل 
والتدريب املهني يف الوزارة، 
رائـد جبار باهض، يف بيان 
اطلعت عليه ”الزوراء“: ان 
تتضمن مسابقة  ”املبادرة 
واملشـاريع  األفـكار  بـني 
التـي تعد ريادية  املختلفة 
لدعـم  االوىل  بالدرجـة 
رشيحة الشـباب العاطلني 
ان  مبينـا  العمـل“،  عـن 

املسـابقة  او  ”املبـادرة 
هـي وطنية وتشـمل جميع محافظات البـالد الختيار املشـاريع الريادية 
واالبتكاريـة ذات األفكار الجديدة، ليحصـل الفائز عىل قرض ميرس بدون 
فوائد يصـل اىل 20 مليون دينار، والتدريب واالستشـارة عىل املرشوع ملدة 

سنة» .
وأضـاف باهـض ان ”الشـمول باملبادرة يكـون من خالل توفـر الرشوط 
باملتقدمـني عليها، وهي ان ال يقل عمره عن 18 سـنة، وان يكون عاطال، 

وان يمتلك فكرة مرشوع ريادي غري تقليدي» .
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بغداد/ متابعة الزوراء
قـرر االتحاد العراقي لكرة الطائرة، تأجيل مباريات الدوري املمتاز بسـبب اجراءات جائحة 
كورونا.وقال رئيس االتحاد جميل العبادي ان ”اللجنة الفنية واملسابقات يف االتحاد العراقي 
املركـزي للكرة الطائرة، قررت تأجيل مباريات الدور السـابع واملقـرر اقامته يوم الخميس 
املقبل“.واوضح ان ”القرار جاء تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
للحفاظ عىل سـالمة وتأمني وصول االندية املشـاركة اىل مناطقهم“.واضاف ان ”املباريات 
املؤجلة سـتلعب يف الدور األول للتجمع الثاني والذي سـينطلق الحقا“.يذكر ان اللجنة العليا 

للصحة والسالمة، قررت فرض حظر التجوال ابتداًء من الخميس للسيطرة عىل الجائحة.
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بغداد/ الزوراء
فاز الالعب عيل معلول نجم تونس والنادي 
االهيل املرصي بجائـزة افضل العب عربي 
يف الدوريـات املحليـة ..والالعـب محمـد 
صالح نجـم مـرص وليفربـول االنجليزي 
بجائزة افضل العب يف الدوريات الخارجية 
..كما فاز النادي االهيل املرصي بطل مرص 
وافريقيا بجائـزة افضل االندية العربية يف 
االسـتفتاء السنوي السـادس الذي نظمه 
االتحاد العربي للصحافة الرياضية الختيار 
نجـوم الكرة واالنديـة العربية لعام 2020 
..بمشـاركة 177 مـن الزمـالء والزميالت 
االعالميني الرياضيني العـرب يمثلون  18 
دولـة عربية قاموا باختيار الالعبني ضمن 
القائمـة التـي اعدتهـا لجنـة االسـتفتاء 
يف االتحـاد العربـي برئاسـة الزميـل بدر 
الدين االدرييس نائـب رئيس االتحاد حيث 
قامت خـالل االيـام املاضيـة بعملية فرز 
الرتشـيحات التـي اعتمدت سـلم النقاط 
للوصـول اىل الفائزيـن بجوائـز االفضل يف 

الفئات الثالثة وعىل النحو التايل : 
فئة الالعبـني الذين يخوضون منافسـات 
الدوريـات العربية وضمـت عرشة العبني 
وجاءت  نتائجهـم عىل النحو التايل : االول 
عـيل معلـول ( تونـس ) االهـيل املـرصي 
..الثانـي بغداد بونجاح ( الجزائر ) السـد 
القطري ..الثالث عمر السـومة ( سوريا ) 
االهيل السـعودي ..الرابع سفيان رحيمي 

( املغـرب ) الرجاء البيضـاوي .. الخامس 
سـالم الـدورسي ( السـعودية ) الهـالل 
السـعودي ..السـادس حسـني الشـحات 
( مـرص ) االهـيل املرصي ..السـابع اكرم 
عفيف ( قطر ) السد القطري ..الثامن عيل 
مبخـوت ( االمـارات ) الجزيـرة االماراتي 
فلسـطني   ) الـوادي  محمـود  ..التاسـع 
) برياميـدس املـرصي ..العـارش محمـد 
داوود ( العـراق ) النفـط  ..الحـادي عرش 
صالح راتـب ( االردن ) الوحـدات االردني 
الثاني عرش سـلطان العنيزي ( الكويت ) 
القادسـية الكويتي ..الثالث عرش حسـن 

معتوق ( لبنان) االنصار اللبناني .
فيما ضمـت قائمة الالعبـني العرب الذين 
يخوضون منافسـات الدوريات الخارجية 
8 العبني جـاءت نتائجهم عىل النحو التايل 
: االول محمـد صـالح ( مـرص ) ليفربول 
االنجليزي .. الثاني رياض محرز ( الجزائر 
) مانشيسـرت سـيتي االنجليزي .. الثالث 
ارشف حكيمـي ( املغـرب ) انـرت ميـالن 
االيطـايل ..الرابع ياسـني بونـو ( املغرب ) 
اشـبيلية االسـباني .. الخامس اسماعيل 
بنـارص ( الجزائر ) اس يس ميالن االيطايل 
..السادس وهبي الخزري ( تونس ) سانت 
ايتيـان الفرنـيس ..السـابع محمـد النني 
( مـرص ) االرسـنال االنجليـزي ..الثامن 
جسـتني مريام ( العراق ) ريال سانت ليك 

االمريكي .

وضمـت قائمة االنديـة العربيـة االفضل 
خـالل العـام املـايض اربعة انديـة جاءت 
نتائجهم عـىل النحو التـايل : االول النادي 
االهـيل ( مـرص ) الثانـي نـادي الهالل ( 
السعودية ) الثالث نادي الزمالك ( مرص) 
الرابع نـادي النهضة الربكانية ( املغرب ) 

.
من جهة اخرى عـرب الزميل محمد جميل 
عبد القـادر رئيـس االتحاد عن سـعادته 
بنجـاح االتحـاد  بتنظيـم هذا االسـتفتاء 
السـنوي الـذي يعـد تقليدا يحـرص عىل 
اقامتـه تقديـرا لالنجازات التـي يحققها 
نجـوم الكـرة العربية وانديتها مشـريا اىل 
ان مشـاركة هـذه العدد الكبـري من كبار 
االعالميني الرياضيـني يف الوطن العربي يف 
عملية االختيار منح االسـتفتاء املصداقية 
والحياديـة واكد اهتمـام الجميع باختيار 
افضـل النجـوم وفـق مـا قدموا مـن اداء 
..مثلمـا اشـاد بعمـل لجنـة االسـتفتاء 
برئاسـة الزميل بدر الديـن االدرييس التي 
قامت خالل الفـرتة املاضية بجهود كبرية 
مـن اجـل اخـراج النتائج بصـورة دقيقة 
ومنصفـة للجميـع مؤكـدا بـان االتحـاد 
العربي سـيبحث بالطريقة التي سـيقوم 
خاللها بتكريم الفائزين بجوائز االستفتاء 
وتسـليمهم الجوائز املخصصـة لهم  كما 
افـاد بذلك الزميل عوني فريج االمني العام 

الناطق االعالمي لالتحاد .

بغداد/ متابعة الزوراء
لـوح مـدرب الطلبة حسـن أحمد 
باالسـتقالة يف حـال بقـي وضـع 
النـادي عـىل مـا هـو عليـه مـن 
غيـاب إداري وعجز مـايل يعصف 

بالفريق.
وقـال أحمـد إن عدد مـن الالعبني 
امتنعـوا عـن الحضـور للتدريبات 
وأبلغوا الجهاز الفني بعدم قدرتهم 
عـىل املواصلة يف ظـل األزمة املالية 
التي يعانـون منها بدليـل أنهم لم 

يتقاضـون دينارا واحـدا من قيمة 
عقودهم للموسم الحايل.

خـارج  مـن  الالعبـني  أن  وبـني 
العاصمة بغداد يعانون بشكل كبري 
حتـى يف الحصـول عـىل الوجبات 

الغذائية ونقلهم إىل امللعب.
أحبطـت  التفاصيـل  ”تلـك  وزاد: 
الالعبـني وبالتايل قـرر أغلب العبي 
املحافظـات االمتنـاع عن الحضور 

والعودة إىل التدريبات الجماعية“.
وأشـار: ”هنـاك فـراغ إداري كبري 

ال نعـرف من يدير النـادي البعض 
يتحدث عن استقالة اإلدارة الحالية 
اسـتمرارها  عـن  يتحـدث  وآخـر 
وهناك متطلبـات معلقة خصوصا 
فيمـا يخـص االنتقاالت الشـتوية 
التي سـتغلق ولدينا قناعة بالعبني 
محرتفني نسعى إلضافتهما لكن ال 
نعرف من سريسل العقود ومن لديه 

الرشعية بمفاوضة الالعبني“.
وأوضـح: ”إن بقـي الحـال عىل ما 
هو عليه فأفضل الحلول سـيكون 

االسـتقالة وعدم االسـتمرار، وقد 
قبلت عـرض نادي الطلبـة برغبة 
للعمـل وبدأنـا بإضافـة  صادقـة 
عدد من الالعبني الشـباب وأحدثنا 
تطـورا عىل املسـتوى الفنـي لكن 
لألسـف املناخ العام ال يسـمح لنا 

باستكمال املشوار“.
يشـار إىل أن رئيـس النـادي عـالء 
كاظم أعلن بوقت سابق استقالته 
بشـكل شفهي دون إيضاح املوقف 

الرسمي إلدارة النادي ورشعيتها.
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بغداد/ الزوراء- امري الداغستاني

أكَد رئيس الهيـأة التطبيعية، إياد بنيان، 

موافقة مجلـس الـوزراء ولجنة الصحة 

النيابية عىل اسـتمرار منافسات الدوري 

املمتـاز خـالل األيـام املقبلة، واسـتثناء 

االنديـة مـن التنقـل أثنـاء أيـام الحظر 

الجزئي والكيل. 

التطبيعيـة  الهيـأة  ”إن  بنيـان:  وقـاَل 

خاطبت وزير الشـباب والرياضة، عدنان 

درجـال، ورئيس الـوزراء وكذلك الصحة 

النيابية، بعدم تأجيل منافسـات الدوري 

املمتاز إىل إشعار آخر بسبب قرارات لجنة 

الصحة النيابية بخصوص املوجة الثانية 

لفريوس كورونا“.

التطبيعيـة:  الهيـأة  رئيـس  وأضـاَف 

”الـدوري املمتاز سيسـتمر خـالل األيام 

املقبلـة، وذلك بجهود كبرية قام بها وزير 

الشـباب والرياضة، عدنان درجال، خالل 

السـاعات املاضيـة، بعـد الحصـول عىل 

اسـتثناء رسـمي من قبل رئيس الوزراء 

وكذلك لجنة الصحة النيابية، فيما سيتم 

تأجيل كل املسـابقات األخرى إىل إشـعار 

آخر، وتشـمل منافسـات الدرجـة االوىل 

ودوري  والشـاطئية،  الصـاالت  ودوري 

الفئات العمرية الذي من املؤمل أن ينطلق 

قريباً“. 

وأشـاَر بنيان إىل: ”أن منافسـات املرحلة 

الثانيـة للـدوري املمتاز سـتنطلق يومي 

الثالثـاء واألربعـاء من األسـبوع املقبل، 

وسيتم اسـتمرار مباريات الدوري بعدها 

بشـكل انسـيابي حسـب الجـدول الذي 

سـتحدده لجنـة املسـابقات، وال صحـة 

لألنبـاء التـي تشـري إىل خـوض مباريات 

الـدوري يومي الثالثـاء واالربعاء من كل 

أسبوع“.

 مضيفـاً: ”أن هنـاك موافقـة رسـمية 

بخصـوص تنقل االندية بـني املحافظات 

أثناء أيام الحظر.“ 

وأوضـح بنيـان: ”أن مباريـات املرحلـة 

الثانية لدوري الكرة املمتاز، ستقام وسط 

إجراءات وقائية مشددة لجميع العاملني 

واملتواجديـن يف ملعب املباراة، وسـتكون 

هناك عقوبات إدارية بخصوص املخالفني، 

وذلك من أجل سالمة الجميع“.

الهيـأة  كشـفت  منفصـل  سـياق  ويف 

التطبيعيـة لالتحاد العراقـي لكرة القدم 

عـدد الهيئـة العامـة التي تحـددت وفقا 

لسـياقات القانون وتوصيف املشـمولني 

بالتصويـت النتخـاب املكتـب التنفيـذي 

لالتحاد الجديد.

وقـال شـامل كامـل نائب رئيـس الهيأة 

التطبيعيـة ، ان الهيأة حددت عدد الهيئة 

العامـة بــ 66 عضـواً ويف حـال تمـت 

املصادقـة عىل ادخال االتحـاد الفرعي يف 

بغداد يرتفع العدد اىل 67 عضواً.

واضاف ان عدد املصوتني عىل االنتخابات 

66 صوتاً تم توصيفهم كاالتي؛ 20 صوتاً 

لالنديـة املمتازة، 24 صوتاً الندية الدرجة 

االوىل، 17 صوتاً عدد االتحادات الفرعية، 

وصـوت واحد ملمثـل الحـكام، وصوتان 

-نسـاء)،  (رجـال  الخماسـية  للجنـة 

 - الشـاطئية (رجـال  للجنـة  وصوتـان 

نساء). 

وثمن رسـالة االتحاد الـدويل الذي وصل 

للهيـأة والذي يؤكد فيهـا  دعمه الكامل 

للخطـوات الصحيحـة والسـليمة التـي 

التطبيعيـة يف إكمـال  الهيـأة  اتخذتهـا 

إجـراء  إىل  وصـوالً  الطريـق،  خارطـة 

االنتخابات الختيار مكتب تنفيذي جديد 

املقبلـة ألربـع سـنوات  املرحلـة  إلدارة 

مقبلة.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
قـدم الزميـل الصحفـي اثـري الشـوييل شـكره 
وتقديـره الكبريين لكل من حرض مجلس عزاء 
جدته او اتصل او ارسـل برقيـات التعزية عرب 
مواقـع التواصل االجتماعـي... داعيا الله جل 
عـاله ان يحفظ الجميع وان يجنبهم كل مكروه 

وسوء.   
*********************

انضـم االعالمـي احمد الغـراوي املوظـف يف وزارة 
صـوت  برنامـج  ارسة  اىل  والرياضـة  الشـباب 
املالعب الذي يقدمـه الزميل طه ابو رغيف من 
عىل شاشـة قناة السومرية... خالص االمنيات 
للزميـل الغـراوي و إلرسة الربنامـج بالتقـدم 

والتوفيق والنجاح يف قادم االيام. 
 ******************

جهـود كبـرية وعمل احـرتايف مميز يقدمـه املكتب 
االعالمي لنادي نفط ميسان بقيادة الزميل مهند 
الالمي من خالل رفد وسـائل االعـالم املقروءة 
واملكتوبـة بأخر االخبار التي تخص نشـاطات 
النادي امليساني فضال عن توفري املادة الفيديوية 
والصورية الخاصة بالفريق االول الذي ينشـط يف 
دوري الكرة املمتاز، كما ينفرد املكتب االعالمي لنادي 
نفط ميسـان عن بقية املكاتب االعالمية من خالل تنظيمه للمؤتمرات 
الصحفيـة للمباريات التي يكون طرفـا فيها الفريق والتي تقام حرصا 

يف محافظة ميسان.
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بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
حددت اللجنة املؤقتة الدارة العمل 
الريايض يف العراق مواعيد إستالم 
املرشـحني  إسـتمارات  وتسـليم 
يف  العامـة  الجمعيـة  لعضويـة 
االنتخابات التكميلية وإستمارات 
املكتـب  لعضويـة  الرتشـيح 

التنفيذي.
وبنّي الدكتور أكرم نعيم عطوان ان 
املرشحني بامكانهم سحب نماذج 
االستمارات الخاصة برتشيحاتهم 
(مـن الصفحـة الرسـمية للجنة 
األوملبيـة عـىل موقع فيسـبوك) ، 
كمـا بامكانهـم إسـتالمها باليد 
من مقر اللجنة بشـارع فلسطني 
يف العاصمـة بغداد عـىل ان يكون 
تسليمها بـ“ اليد حرصاً ”، وبمقر 
اللجنة األوملبية بشـارع فلسطني 

يف العاصمة بغداد. 

 وأوضـح عطوان بان املرشـحني 
بامكانهـم إسـتالم االسـتمارات 
بـدءاً  برتشـيحاتهم  الخاصـة 
مـن يـوم امـس الثالثاء عـىل ان 
يتـم تسـليم ترشـيحات عضوية 
العامة بموعـد أقصاه  الجمعيـة 
ليـوم  الرسـمي  الـدوام  نهايـة 
 ٢٣/٢/٢٠٢١ املوافـق  الثالثـاء 
فيما يتم تسليم ترشيحات املكتب 
التنفيـذي بموعـد أقصـاه نهاية 
الـدوام الرسـمي ليـوم الثالثـاء    

املوافق ١٦/٣/٢٠٢١. 
املؤقتـة  اللجنـة  ونـرشت  هـذا 
لعضويـة  الرتشـيح  إسـتمارات 
الجمعية العامة ولعضوية املكتب 
الخاصة  والتعليمـات  التنفيـذي، 
بها، يف الصفحة الرسـمية للجنة 
العراقية بموقع  الوطنية  األوملبية 

فيسبوك.

بغداد/ متابعة الزوراء
وصـل املحـرتف األردنـي محمود زعـرتة إىل محافظـة النجـف قادما من 
العاصمـة األردنية عمان لاللتحاق بتدريبات فريق نفط الوسـط  تحضريا 

للمرحلة الثانية من الدوري.
وقال مدير الفريق نبيل عباس  إن الالعب وصل يف وقت متأخر من ليلة اول 

امس االثنني إىل مطار بغداد الدويل وتوجه مبارشة ملدينة النجف.
وشـارك زعرتة امـس الثالثاء يف أول وحدة تدريبيـة جماعية تحت إرشاف 

الجهاز الفني بقيادة املدرب عبد الغني شهد.
وبـني أن زعـرتة يعد أوىل صفقـات النادي عىل مسـتوى املحرتفني وهناك 

مفاوضات جارية للتعاقد مع العب آخر.
وأوضـح أن الجهـاز الفني يسـعى إلعـادة ترتيـب األوراق وإيقاف نزيف 
النقـاط واسـتعادة التوازن بعـد النتائج السـلبية يف آخر جـوالت املرحلة 

األوىل.
وكان نفـط الوسـط تعاقـد مـع 3 العبـني محليـني يف فـرتة االنتقـاالت 

الشتوية.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلـن نـادي اربيـل الريـايض، 
اسـماء الكادر التدريبي الجديد 

لفريق كرة القدم.
وقال املنسـق االعالمـي للنادي 
ريبـني رمـزي ان ”ادارة نـادي 
اربيـل وقعت العقود الرسـمية 
الجديـد  التدريبـي  للـكادر 

للفريق“.
واوضـح ان ”الـكادر يتألف من 
لؤي صـالح مدربا وطـه قادر، 
اسـامة عـيل مسـاعداً للمدرب 
ونوري عبد الزيد مدربا لحراس 

املرمى“.
ووافقـت االدارة عىل اسـتقالة 
مـدرب فريقهـا السـابق رادان 

كاسانني من منصبه.



حسم يوتا جاز متصدر املنطقة الغربية مباراة القمة أمام 
فيالدلفيا سفنتي سيكرسز متصدر الرشقية لصالحه بنتيجة  
134 - 123، يف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني.ونجح 
نجمه  لجهود  افتقاده  من  الرغم  عىل  سيكرسز،  سفنتي 
الكامريوني جويل إمبيد الغائب عن اللقاء بسبب اصابة يف 
ظهره، يف فرض تفوقه يف الربع األّول بنتيجة 35-42 قبل أن 
يستعيد يوتا بريقه ويهزم مضيفه بفضل الثنائي دونوفان 
غوبري  رودي  الفرنيس  االرتكاز  والعب  نقطة)   24) ميتشل 
(11 نقطة و9 متابعات).واعترب ”الرجل السادس“ يف يوتا، 
جوردان كالركسون املحرك الهجومي لفريقه بتسجيله 40 
 29 يف   ،13 أصل  ناجحة من  ثالثية  رميالت   8 منها  نقطة، 

دقيقة.
أداء كالركسون يف صفوف الخارس بن سيمونز  ورّد عىل 

نقطة   42 مع  دابل“   - ”تريبل  تحقيق  من  اقرتب  الذي 
و12 تمريرة حاسمة و9 متابعات.

قلص  الذي  فيالدلفيا  آمال  عىل  أونيل  رويس  وقىض 
الفارق إىل 5 نقاط قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، 
زميله  تكفل  فيما  ”قاتلة“،  ثالثية  رميات   3 بتسجيله 

غوبري بالحّد من خطورة دوايت هاوارد (14 نقطة).
يف  سجل  أفضل  الغربية  املنطقة  متصدر  يوتا  ويملك 

الدوري مع 23 فوزاً مقابل 5 هزائم.
وفاز نيويورك نيكس عىل ضيفه أتالنتا هوكس 123 - 
112، محققاً فوزه الثالث توالياً.ويدين نيكس، سادس 
راندل  يوليوس  نجمه  إىل  بانتصاره  الرشقية،  املنطقة 
ونقاطه الـ 44، منها 11 يف الربع االخري، إىل جانب 9 
متابعات و5 تمريرات حاسمة.ووجه راندل الرضبة 

أجواء  إىل  بالعودة  هوكس  آمال  إىل  القاضية 
اللقاء بفضل تسديدته السابعة الناجحة من 

املسافة البعيدة يف الوقت القاتل.
يونغ  تراي  الخارس  صفوف  يف  تألق 

 23 نقطة.مع 

ظهري  ساندرو،  أليكس  الربازييل  أعلن 
أيرس يوفنتوس اإليطايل، أن املكسيكي 
بورتو  نجوم  أحد  كورونا،  خيسوس 
العاملي،  الطراز  من  العب  الربتغايل، 
قد  التي  للخطورة  إشارة  يف  وذلك 
املكسيكي  الدويل  الالعب  يسببها 
لـ“البيانكونريي“ يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري األبطال عىل ملعب (الدراجاو).
وأوضح ساندرو، يف ترصيحات للموقع 
القدم  الرسمي لالتحاد األوروبي لكرة 
كورونا  شاهدت  (لقد  ”نعم  (يويفا): 

مؤخرا)، وهو العب من الطراز 
الفارق هو  العاملي. ولكن ما يصنع 

عقلية العبي بورتو. عندما لعبت هناك، 
كنا ننتظر هذه اللحظات بشغف كبري، 
الفرق  أمام  األبطال  دوري  يف  السيما 
ارتدى  الذي  الالعب  وتابع  الكبرية“. 
من  الفرتة  خالل  ”التنانني“  قميص 
2011 وحتى 2015: ”بورتو معتاد عىل 
الحال  بطبيعة  كبرية  مباريات  تقديم 
ولكن  الفرق.  أكرب  أمام  ملعبه  عىل 
قوة  مدى  جيدا  يعلم  أيضا  يوفنتوس 

بورتو. واثق من املباراة لن 
سنذهب  ولكننا  سهلة،  تكون 

إىل هناك لتقديم مباراة كبرية“.
الذهاب  مباراة  أن  يذكر 
ملعب  عىل  األربعاء  ستقام 

بورتو،  يف  (الدراجاو) 
ملعب  سيستقبل  بينما 

يف  ستاديوم)  (أليانز 
مواجهة  تورينو 

9 مارس/ اإلياب يف 
آذار املقبل.

املدير  روزه،  ماركو  مع  التفاق  دورتموند  بوروسيا  توصل 
الفني لبوروسيا مونشنجالدباخ األملاني، عىل تويل تدريب أسود 
الفيستيفال بنهاية املوسم الحايل.وأعلن الناديان بشكل رسمي 
سيجنال  ملعب  داخل  جديدة  مسرية  بدء  عىل  روزه  عزم  عن 
رشًطا  األخري  تفعيل  إىل  جالدباخ  أشار  حيث  بارك،  إيدونا 
وكشف  نهايته.  عىل  عام  قبل  بالرحيل  له  يسمح  عقده  يف 
دورتموند  اتفاق  تفاصيل  عن  ”سبورت1“  موقع 
الـ44 عاًما  مع روزه، حيث سيوقع صاحب 
عىل عقد ملدة 3 سنوات، أي حتى صيف 
اآلن  روزه حتى  يوقع  ولم   .2024
رسمي،  بشكل  عقد  أي  عىل 
االتفاق  عىل  اقترص  حيث 
شفهًيا مع دورتموند عىل 
دون  للنادي  التوقيع 
رشًطا  العقد  تضمن 

جزائًيا.
هانز  قال  جانبه،  من 
فاتسكه،  يواكيم 
التنفيذي  الرئيس 
دورتموند:  لنادي 

”نحن سعداء للغاية بأن روزه سيكون مدربنا بداية من الصيف“.
قال:  حيث  كثريًا،  األمر  يف  االستطراد  فاتسكه  رفض  ذلك،  رغم 
”حتى يحني ذلك املوعد، فنحن لن نقول املزيد عنه احرتاًما لناديه 
الرائع، طاملا ظل يف منصبه داخل مونشنجالدباخ“. يذكر أن روزه 
توىل تدريب جالدباخ يف صيف 2019، لينجح يف قيادة الفريق للتأهل 
إىل دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الذي تمكن من خالله يف 

التأهل لدور الـ16 ألول مرة يف تاريخ النادي.
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أعلـن االتحـاد الجورجي لكـرة القدم عن تعيـني املدافع الدويل 
الفرنـيس السـابق ويـيل سـانيول مدربـا للمنتخـب الوطني، 
ليصبح بالتايل ثاني فرنيس يتوىل املهمة بعد آالن جرييس. وقال 
سـانيول يف مقطع فيديو ُنِرشَ عىل الحسـاب الرسـمي ملنتخب 
جورجيا عىل فايسبوك إن ”ُرقي التبادالت مع اللجنة (االتحاد) 
وإمكانيـات الفريق، أقنعتاني بمواجهة هـذا التحدي املذهل“.

وأضـاف: ”مع الكثري من العمل الجاد واالنضباط وقوة اإلرادة، 
أنا متأكد من أننا سنكتب معا فصال جميال يف تاريخ كرة القدم 
الجورجية“. وسيكون املنتخب الجورجي املهمة التدريبية األوىل 
البـن الـ43 عاما منذ عام 2017 حني توىل مؤقتا تدريب فريقه 
السـابق بايرن ميونيخ األملاني.وبدأ سانيول مسريته التدريبية 
عام 2013 حني قاد منتخب فرنسـا لتحت 20 عاما ثم منتخب 
الشـباب، قبل تويل مهمة اإلرشاف عـىل بوردو عام 2014 لكنه 

أقيل من منصبه يف آذار/مارس 2016 بسبب سوء النتائج.

فرض االتحـاد األوروبي لكـرة القدم ”يويفا“، حظـرا إعالميا 
ضد الحكم األملاني دينيز آيتكني، الذي أدار املباراة الشـهرية بني 
برشلونة وباريس سان جريمان، وانتهت بفوز الفريق اإلسباني 
(6 - 1) يف كامـب نـو. ذكرت صحيفـة ليكيب الفرنسـية، أن 
يويفـا منع الحكـم األملاني من الحديث عن هذه املباراة سـيئة 
السـمعة. وأضافت أن الحكم األملاني، تعرض النتقادات شديدة 
الحتسـابه ركالت جزاء مشـكوك يف صحتهـا إضافة إىل ركالت 
حـرة، كلهـا كانت يف صالح الفريـق الكتالونـي. ولفتت إىل أنه 
منذ هذه املباراة، أبعد االتحاد األوروبي الحكم األملاني من إدارة 
مباريات املسـابقات القارية سـواء يف دوري األبطال أو يوروبا 
ليـج، رغم أنه من أكثر الحكام حضورا يف املسـابقات األملانية.

وتابعت بـأن الحكم األملاني رفض إجـراء مقابلة مع صحيفة 
جورنـال دو دومانش الفرنسـية، كما قـال يف حديث لصحيفة 
بيلد األملانية، إن أكرب خطأ ارتكبه يف مسريته هو عدم احتساب 
ركلـة جزاء لصالـح ماركو رويس، عندمـا كان العبا بصفوف 

بوروسيا مونشنجالدباخ.

خاص للزوراء 
يستقبل بورتو الربتغايل ضيفه يوفنتوس 
االيطايل عىل ستاد (الدراجاو) اليوم األربعاء 
يف السـاعة 11 مسـاء بتوقيت بغداد، ويف 
األندلس، يحل بوروسيا دورتموند األملاني 
ضيفا عىل اشـبيلية االسـباني عىل ملعب 
رامون سانشيز بيزخوان بنفس التوقيت، 
وكال املباراتـني ضمن ذهـاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.  
وتلقـى يوفنتوس نبأ سـاًرا قبل مواجهة 
بورتـو اليـوم، ووفًقـا ملوقـع كالتشـيو 
مريكاتو اإليطايل، فـإن ديباال تخلص من 
آالم الركبة، وشارك جزئًيا يف مران السيدة 

العجوز. 
وأشار إىل أن ديباال سيتواجد ضمن قائمة 
يوفنتـوس ملباراة بورتـو، رغم أنه لن يبدأ 

اللقاء يف التشكيل األسايس.
ويعانـي بورتـو عـىل مسـتوى النتائـج 
املحليـة، اذ يحتل املركـز الثاني يف الدوري 
الربتغـايل املمتـاز بفـارق 10 نقـاط عن 
املتصـدر سـبورتينغ لشـبونة، اذ فشـل 

الفريـق يف تحقـق الفـوز يف آخـر ثـالث 
مباريـات حيث تعـادل مع بيلينينسـيش 
وسـبورتينغ براغا وبوافيستا، األمر الذي 
جعلـه يفقد (6) نقـاط، أبعدته كثريا عن 

امكانية الفوز بلقب الدوري.

ونفس اليشء بالنسـبة لليويف الذي يحتل 
املركز الرابع يف البطولـة املحلية بفارق 8 
نقاط عن انـرت املتصدر، ويملك يوفنتوس 

مباراة مؤجلة.
غيـاب  إيطـايل،  صحفـي  تقريـر  وأكـد 

الكولومبي خوان كودرادو العب يوفنتوس 
عن املباريات الثـالث املقبلة للبيانكونريي 
بسبب اإلصابة. ولم يسبق لليويف الخسارة 
أمـام بورتو يف آخـر (5) مباريات جمعت 
الفريقـني. ويف املباراة األخرى التي تجمع 
اشـبيلية االسـباني مع ضيفه دورتموند 
األملانـي، تبـدو الحظـوظ متكافئـة ومن 
الصعـب التكهـن باملتأهـل، بالرغـم من 
ان اشـبيلية يقدم مسـتوى جيـدا محليا، 
مـع تألق العبيـه املغاربة وهـم: الحارس 
ياسـني بونـو والجنـاح منـري الحـدادي 
واملهاجم يوسـف النصـريي، يف املقابل ال 
يقـدم دورتموند املسـتوى املطلـوب منذ 
اقالة السـويرسي لوسـيان فافـره، ومع 
تعيني مسـاعده األملاني الشاب تريزيتش 
اال النتائج سـاءت بشـكل أكـرب ليرتاجع 
الفريق اىل املركز السادس، وبالتايل أصبح 
يمني النفس يف التواجد بني األربعة األوائل 
مـن أجـل التأهـل ملسـابقة دوري أبطال 
أوروبا يف املوسـم املقبل. وقـال تريزيتش 
مـدرب دورتمونـد يف املؤتمـر الصحفـي 

الذي سـبق املباراة: ”إذا قدمنا أفضل أداء 
ملـدة 180 دقيقة أو أكثر فسـتكون لدينا 
فرصة جيدة“. وأوضـح: ”علينا أن نكون 
يف حالة تأهب، لقد رأينا بالفعل ما يحدث 
عندما يتم لعب نصف املباراة بشكل جيد، 
مـع جـودة املنافـس، نحتـاج إىل الرتكيز 
الكامل“. ويأمل اشـبيلية لحاق نجومه يف 
مبـاراة الليلة وهم: الظهـري األيمن ـ قائد 
الفريق خيسـوس نافاس والظهري األيرس 
األرجنتينـي ماركـوس أكونيـا والجنـاح 

األرجنتيني لوكاس أوكامبوس.
بينما سيعزز صفوف الفريق األندليس كل 
من الظهري األيمن أليكس فيدال -الذي لم 
يتواجد يف دور املجموعات- والعب الوسط 
األرجنتيني أليخاندرو ”بابو“ جوميز الذي 
انضم للفريق يف فرتة االنتقاالت الشـتوية 
قادمـا مـن أتاالنتا. وال يعانـي دورتموند 
من غيابات كبرية سـوى محـور االرتكاز 
البلجيكـي الـدويل أكسـيل فيتسـيل الذي 
تعرض الصابة قوية أنهت موسمه بشكل 

مبكر.

أفلت بايـرن ميونيخ املتـّوج حديثاً 
بلقـب بطـل العالـم لألنديـة، مـن 
هزيمـة ثالثة لـه هذا املوسـم حني 
حـول تخلفه أمـام ضيفـه أرمينيا 
بيليفيلـد صفر- 2 و1 - 3 اىل تعادل 
3-3 يف ختام املرحلة 21 من الدوري 

األملاني.
وعىل غـرار العديد من املباريات هذا 
املوسـم، وجد فريق املـدرب هانزي 
فليـك الـذي تـوج األسـبوع املايض 
بلقـب مونديال األندية عىل حسـاب 
-صفـر)   1) املكسـيكي  تيغريـس 
وأكمل سداسيته، نفسه يلهث خلف 
النتيجـة لكنه نجح يف نهاية املطاف 
بـأن يخـرج بأقـل رضر ممكن من 

خالل إنقاذ نقطة.
لكـن هذا التعادل، منح األمل مجددا 
لاليبزيغ بعدما قلص األخري الفارق 
مع النادي البافاري اىل خمس نقاط 

بفوزه عىل آوغسبورغ 2 - 1.
وبغيـاب تومـاس مولـر إلصابتـه 
بسـبب فـريوس كورونـا وسـريج 
غنابـري لإلصابـة وجـريوم بواتنغ 
بسـبب وفـاة صديقتـه السـابقة، 
عانـى بايرن وسـط تسـاقط الثلج 

بكثافة فوق عشب ملعب ”أليانتس 
أرينـا“ ضد فريق لم يفز عىل النادي 
البافـاري يف ملعبـه منـذ 10 آذار/

مارس 1979 (صفر- 4).
وأنهى بيليفيد الشوط األول متقدما 
بهـديف الهولندي ميشـل فـالب (9) 
وأمـوس بيـرب (37)، ثـم وبعدمـا 
قلص الفارق يف مسـتهل الثاني عرب 
ليفاندوفسـكي  روبـرت  البولنـدي 
إىل  الفـارق  الضيـوف  أعـاد   ،(48)
هدفني بفضل النمساوي كريستيان 

غيباور .(49)  
إال أن رجـال فليـك حافظـوا عـىل 
رباطـة جأشـهم وسـجلوا هدفـني 
من صناعـة الجناح األملانـي الدويل 
لريوي ساني  عرب الفرنيس كورنتان 
توليسـو (57) ثم الكندي ألفونسو 

ديفيس .(70) 
تشيليس يواصل تألقه مع توخيل

ـ واصل تشيليس سلسلة انتصاراته 
وارتقـى للمركـز الرابـع يف الرتتيب 
بفوزه عىل ضيفه نيوكاسل يونايتد 

بهدفـني نظيفني يف الجولـة الرابعة 
والعرشيـن مـن الـدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وبفوزه املسـتحق، دخـل الـ“بلوز“ 
يف قائمة األربعـة األوائل برصيد 42 
نقطة وبفارق األهداف أمام وسـت 
هام الـذي كان أزاح يف وقت سـابق  
ليفربـول عـن املركز الرابـع بفوزه 
عىل شيفيلد يونايتد بثالثية نظيفة.

عـىل ملعـب ”سـتامفورد بريدج“، 
واصل تشـيليس عروضه القوية مع 
مدربه الجديد األملاني توماس توخل، 
محققا فوزه الخامس تواليا، بينها 
واحد يف الكأس، مقابـل تعادل كان 
يف املبـاراة األوىل مع النـادي اللندني 

لخليفة فرانك المبارد.
وبعـد بداية واعـدة وفرصة خطرية 
املهاجم  أبعدهـا  ملايسـون ماونـت 
دوايت غايل برأسـه عن خط املرمى 
لرضبـة  تشـيليس  تعـرض   ،(7)
بإصابـة تامـي ايرباهام مـا اضطر 
بالفرنـيس  اسـتبداله  اىل  توخـل 

أوليفييه جريو .(20) 
إذ  مؤثـرا،  الفرنـيس  دخـول  وكان 

مجهـود  وبعـد 

فـردي لألملانـي تيمـو فرينـر عـىل 
الجهة اليرسى، مرر مهاجم اليبزيغ 
السـابق الكرة نحـو ماونـت إال أن 
األخـري لم يصل اليهـا لكن الفرنيس 
كان يف املـكان املناسـب ملتابعتها يف 

الشباك .(31) 
وبعـد سلسـلة مـن الفـرص غـري 
املثمـرة، نجـح تشـيليس يف تعزيـز 
تقدمـه بهدف أول لفرينر منذ الفوز 
ترشيـن   7 يف   4-1 شـيفيلد  عـىل 
الثاني/نوفمرب املايض، وذلك بعدما 
تابـع الكرة عنـد القائـم األيمن إثر 
ركلـة ركنية نفذهـا ماونت وتحول 
مسـارها مرتني قبـل أن تحط أمام 
األملاني الذي تنفـس أخريا الصعداء 
وفك عقدته أمام املرمى مسجالً أول 
هدف له (39) بعد صيام دام 1004 
دقائق.بيلباو يكتسـح مسـتضيفه 

قادش
ـ عاد أتلتيك بيلباو بالنقاط الكاملة 
من ميـدان قادش بعدما فـاز عليه 
بأربعة أهـداف دون مقابل يف ختام 
الجولة الثالثة والعرشين من الدوري 

اإلسباني.
بريينغـري  أليكـس  افتتـح 

التسـجيل للضيوف بعد أربع دقائق 
فقط مـن صافرة البدايـة، وأضاف 
أوناي لوبيز الهدف الثاني يف الدقيقة 
15 قبـل أن يعـود بريينغري ليضيف 
هدفـه الشـخيص الثانـي والثالـث 
لبيلبـاو يف الدقيقة 29، ليعّزَز زميله 
إينياكي ويليامس الغلة بهدف رابع 

بعد االسرتاحة بسبع دقائق.
فريونا يهزم بارما

ـ تغلـب هيـالس فريونا عـىل ضيفه 
بارما 2 - 1 يف ختام مباريات الجولة 
الثانية والعرشين من الدوري اإليطايل 
لكرة القـدم. وتمكن الفريق املضيف 
من قلب تأخـره إىل انتصار، فبعد أن 
تقدم بارما من ركلة جزاء يف الدقيقة 
الثامنـة نفذهـا بنجاح السـلوفاكي 
يوراي كوتشكا، جاء التعادل رسيعا 
بعـد مـرور خمـس دقائـق بهـدف 
سجله ألربتو غرايس مدافع الضيوف 
بالخطـأ يف مرمـى فريقـه، قبـل أن 
يحقق فريونا الفوز بهدف للتشيكي 
أنتونـني باراك يف الدقيقـة 61 لريفع 
فريونا رصيده إىل 33 نقطة يف املركز 
التاسـع، مقابل 13 نقطـة لبارما يف 

املركز قبل األخري.
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افتتـح الـدويل الفرنـيس أوليفييـه جـريو 
التسجيل لفريقه تشـيليس بمرمى ضيفه 
نيوكاسـل يونايتد مسـاء اإلثنني، يف ختام 

الجولة 24 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وشارك جريو بديال يف الشوط األول، لتامي 
أبراهام الذي تعرض إلصابة يف كاحله، قبل 

أن يضع الفرنيس بصمته رسيعا.  

 ووصلت الكرة إىل الدويل األملاني تيمو فرينر 
الذي أرسـل كـرة عرضية، حـاول حارس 
مرمى نيوكاسل كارل دارلو إبعادها، لتصل 
إىل جريو الـذي أودعها الشـباك يف الدقيقة 
17. ووفقـا ملـا ذكرته شـبكة إحصائيات 
”أوبتـا“، رفـع جريو أهدافـه كالعب بديل 
يف الـدوري اإلنجليزي املمتـاز إىل 21 هدفا، 

تاريـخ  يف  عليـه  يتفـوق  وال 
املسابقة سوى جريمني ديفو 

(24 هدفا).
 وأضافـت الشـبكة، أن جريو 
الـذي   17 بـات الالعـب رقـم 

يشـارك يف 100 مبـاراة كبديـل 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز.
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إسطنبول/متابعة الزوراء:

 أصـدرت محكمة تركية أحكاما بالسـجن 
عىل أربعة من العاملني يف صحيفة «أوزجور 
جونديم» املوالية لألكراد واملتوقفة اآلن عن 

الصدور بتهم تتعلق باإلرهاب.
وقال أوزجان كيليج محامي الصحفيني إن 

دوافع الحكم سياسية.
وصحيفـة ”أوزجور جونديـم“ واحدة من 
أكثـر مـن ١٣٠ وسـيلة إعالميـة أغلقتها 
الحكومة خـالل حالة الطوارئ التي أُعلنت 
بعـد محاولة االنقـالب الفاشـلة يف ٢٠١٦ 
ضمن حملة أثار اتساع نطاقها قلق حلفاء 

أنقرة يف الغرب ومنظمات حقوقية.
واعتقلـت السـلطات الرتكية نحـو ٢٤ من 
العاملـني يف ”أوزجور جونديم“ يف ٢٠١٦ يف 
إطار التحقيق يف صالت مزعومة للصحيفة 

باالنفصاليني األكراد.
ويف ذلـك الوقت أغلقـت محكمة الصحيفة 
باعتبـار أنها تنـرش دعاية لحـزب العمال 
الكردستاني الذي تصنفه الواليات املتحدة 
إىل تركيـا  األوروبـي باإلضافـة  واالتحـاد 

منظمة إرهابية.
وقال املحامي كيليج إن الحكم صدر بسجن 
التحريـر  ورئيسـة  الحقوقيـة  الناشـطة 
املناوبـة للصحيفة إيرين كيسـكني واثنني 
آخريـن من العاملني بالصحيفة بالسـجن 

سـت سـنوات وثالثـة أشـهر لـكل منهم 
إلدانتهم بعضوية منظمة إرهابية.

وأضـاف أن زانا بيلري كايـا رئيس التحرير 
املنـاوب اآلخر صـدر عليه حكم بالسـجن 
دعايـة  بنـرش  إلدانتـه  وشـهرا  سـنتني 

إرهابية.
واعتـرب أن الحكم سـيايس وأنـه أقىس من 
األحـكام التـي صـدرت يف قضايـا مماثلة 

مضيفا أنه سيستأنف الحكم.
صحيفـة «أوزجـور جونديـم» ركـزت يف 

تغطيتهـا عىل حـزب العمال الكردسـتاني 
يف جنـوب رشق تركيا الذي تسـكنه أغلبية 

كردية
وقـال مسـؤلوون أتـراك األحـد إن أعضاء 
حزب العمال الكردستاني أعدموا ١٣ تركيا 

مخطوفـني مـن بينهـم أفـراد يف الجيـش 
والرشطـة يف كهف بشـمال العراق وسـط 

عملية عسكرية مستمرة ضد الحزب.
جونديـم“  ”أوزجـور  صحيفـة  وركـزت 
يف تغطيتهـا عـىل نشـاط حـزب العمـال 
الكردسـتاني يف جنـوب رشق تركيـا الذي 
تسـكنه أغلبيـة كرديـة وواجهـت لوقـت 

طويل تحقيقات وغرامات واعتقاالت.
وحمل حزب العمال الكردسـتاني السـالح 
يف عـام ١٩٨٤ ضـد الدولة الرتكيـة وأودى 

الرصاع بحياة أكثر من ٤٠ ألفا إىل اآلن.
وأدانت أملانيا قـرارات املحكمة حيث قالت 
مفوضة الحكومة األملانية االتحادية بريبل 
كوفلر يف حسـابها الرسمي عىل تويرت ”إن 
محاكمـة إيرين كيسـكني وثالثة متهمني 
آخريـن هـي حالة اختبـار أخـرى لحرية 
التعبـري والصحافة يف تركيا، ويتعني اتخاذ 

القرار وفقاً للمعايري الدولية“.
متواصلـة  محاكمـات  تركيـا  وتشـهد 
للصحفيني بحزمة من التهم من بينها دعم 
اإلرهـاب والدعاية ونرش األخبـار الكاذبة 

واإلرضار باألمن القومي والتجسس.
الجمهـوري  الشـعب  حـزب  وكشـف 
املعـارض أن عام ٢٠٢٠ شـهد فتح ٣٦١ 
دعوى قضائية ضـد الصحفيني وتوقيف 

٨٦ وسجن سبعني منهم.

وأوضـح التقريـر أنه خالل العـام ٢٠٢٠ 
اسـتقال مـا يقـرب مـن مئـة صحفـي 
مـن وظائفهم بسـبب الرقابة املمارسـة 
عليهـم، كمـا أصبح أكثر من سـتة آالف 
شخص من العاملني يف الصحافة والنرش 
والطباعـة عاطلني عـن العمل يف العامني 

املاضيني.
وقـال كمال كليجـدار أوغلو رئيس حزب 
الشـعب الجمهوري الرتكي املعارض إنه 
رغم اشـتداد الضغـوط ال يـزال هناك يف 
تركيا إعالم يقاوم لنقل األخبار بحرية يف 

ظل دكتاتورية حزب العدالة والتنمية.
وقال أوغلو إن الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان يمارس الدكتاتورية عىل اإلعالم 
من أجل استمراره يف السلطة، وأكد أنه ال 
يمكن حكم البـالد بالظلم وأن من يعتمد 
عىل الظلـم يف إدارة البلد يرحل مبكرًا عن 
املنصـب، معتـًربا أن أردوغان بـات يرى 

نهايته.
وصنفـت تقاريـر املنظمـات الدوليـة يف 
السـنوات األخـرية تركيـا كأكرب سـجن 
للصحفيـني يف العالم، حيث احتلت املركز 
١٥٤ مـن بـني ١٨٠ دولة يف عـام ٢٠٢٠، 
بحسـب مـؤرش حرية الصحافـة العاملي 
الـذي تصـدره منظمـة ”مراسـلون بال 

حدود“ الدولية.

ÚÌãó‰»€a@Êdìi@fiáu@á»i

البرصة / نينا :
 ثمنـت األرسة الصحفية يف البرصة الجهود 
االسـتثنائية التـي بذلتها األجهـزة االمنية 
والتـي أسـفرت عـن القـاء القبـض عـىل 
املتهمني بقتل الزميلني الشهيدين احمد عبد 

الصمد وصفاء غايل.
وقال فـرع نقابـة الصحفيـني بالبرصة يف 
بيان « بدورنا كسلطة رابعة نشد عىل أيدي 
قواتنـا األمنيـة يف إظهار نتائـج اإلجراءات 
التحقيقية التي سـتنصف عوائل الشـهداء 

بشكل خاص واألرسة الصحفية بشكل عام 
من خالل احالة املتهمـني اىل العدالة لينالوا 

جزاءهم العادل» .
وذكرت مصادر ان القـوات االمنية اعتقلت 
٣ من املتهمني بما يعـرف بـ «فرقة املوت» 
ضالعـني باغتيـال الشـهيدين أحمـد عبـد 
الصمـد واملصـور صفـاء غايل. وناشـطني 
فضال عن اغتيـال املحافظ األسـبق محمد 
مصبح الوائيل « واسـتهداف منزل محافظ 

البرصة الحايل اسعد العيداني».

واشنطن/أ.ف.ب:
أعلَن مقّدم النسـخة األمريكيـة من برنامج 
 The باتشـيلر»  «ذا  الواقـع،  تلفزيـون 
Bachelor، كريس هاريسون، استقالته من 
منصبه مؤقتاً، بعد تعليقات أدىل بها بشـأن 

العنرصية تعرضت النتقادات شديدة.
وأقّر هاريسـون بأنه أخطأ خـالل الربنامج 
الذي يتـوىل تقديمه منذ عام ٢٠٠٢ يف الدفاع 
عن مشـاِركة اعتـذرت عن عـدم حضورها 
حفلـة أقيمـت يف مزرعة سـابقة كان يعمل 
فيهـا عبيـد. وكتـب هاريسـون (٤٩ عاماً) 
عـىل شـبكة «إنسـتغرام» االجتماعيـة: «يف 
تربيري للعنرصية التاريخية، دافعت عنها». 
وأضاف: «أشـعر بالخجل عندمـا أالحظ إىل 
أي درجـة لم أكن مطلعاً. لقـد كنت مخطئاً 
جداً». واعتذر من «مجتمع السـود والسكان 

األصليني وامللونني».
وأشار هاريسون إىل أنه قرر «املغادرة لبعض 
الوقت»، بعدما تشـاور مـع الرشكة املنتجة 

«وورنر براذرز» ومع شبكة «إيه بي يس».
ويتمحور الربنامج حول رجل واحد ينبغي أن 
يختار رشيكة من بني مجموعة مرشـحات. 
يكـون  األوىل منـذ نحـو عقديـن،  وللمـرة 

نجـم النسـخة األمريكية من «ذا باتشـيلر» 
رجـًال أمريكياً من أصـول إفريقية، هو مات 

جيمس.
وكان جمهـور هـذا الربنامج الـذي يحظى 
بشـعبية كبـرية قد أطلـق يف خضـم موجة 
الغضب من مقتل جورج فلويد خالل الصيف 
الفائـت عريضـة طالب فيها بـأن يضم «ذا 

باتشيلر» عازباً أسود للمرة األوىل.
وتعرضـت إحدى املرشـحات خالل املوسـم 
الحايل، وتدعى رايتشل كريكونيل، النتقادات 
بعد نرشها صوراً قديمة لها خالل مشاركتها 
يف حفلة تتمحـور حول موضـوع «الجنوب 
األمريكـي القديـم» الـذي يذّكـر بالعبودية. 
إن جهلهـا «كان  واعتـذرت بعدهـا قائلـة 

عنرصياً».
وعندما سـئل كريـس هاريسـون أخرياً عن 
القضية، اعترب يف حديث عىل محطة «إكسرتا 
تـي يف» أن ثمـة «فرقـاً كبـرياً» بـني صورة 
الُتِقَطـت يف ٢٠١٨ و٢٠٢١، ثم اتهم منتقدي 

املرشحة بـ «تدمري حياتها».
واعتـذر مرة أوىل عـن كالمه، لكـّن عريضة 
تطالـب برحيلـه بقيت قيد التـداول، ووصل 

عدد موّقعيها األحد إىل نحو ٤٠ ألفاً.
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نيويورك/رويرتز:
عـىل  بالهجمـات  املتحـدة،  األمـم  نـددت   
الصحفيني األفغان وناشطي حقوق اإلنسان 
يف توقيت تشتد فيه الحاجة للحوار أكثر من 
أي وقت مـىض مع إجـراء محادثات إلنهاء 

الحرب الدائرة منذ عقود.
وبـدأت الحكومة األفغانيـة وحركة طالبان 
محادثات سالم يف الدوحة يف شهر سبتمرب/ 
أيلول لكن املفاوضات توقفت بشـكل كبري. 
وتراجـع واشـنطن اتفاقـاً كانت سـتغادر 
بموجبه القوات الغربية البالد بحلول مايو/ 

أيار.
وقالت مبعوثة األمني العام لألمم املتحدة إىل 
أفغانستان، ديبورا ليونز «األفغان يحتاجون 
مزدهـرة..  مدنيـة  مسـاحة  ويسـتحقون 
مجتمع يمكن للنـاس فيه التفكري والكتابة 
والتعبـري عن آرائهم برصاحـة دون خوف». 
وأضافـت: «أصـوات املدافعـني عـن حقوق 
اإلنسـان واإلعالم مهمة ألي مجتمع متفتح 

وراق».

وقال تقريـر األمم املتحدة إنـه خالل الفرتة 
من األول من يناير/ كانون الثاني ٢٠١٨ إىل 
٣١ ينايـر/ كانون الثانـي ٢٠٢١ تم قتل ٦٥ 
من املدافعني عن حقوق اإلنسـان والعاملني 

باإلعالم. وجرى قتل ٥ من ناشـطي حقوق 
اإلنسان و٦ صحافيني خالل األشهر األربعة 

التالية لبدء محادثات السالم.
وتتعـرض أفغانسـتان ملوجـة جديـدة من 

واملـدروس  واملدبـر  املتعمـد  «االسـتهداف 
لألفراد مع بقاء الجناة مجهولني» مما دفع 
أصحـاب املهـن إىل ترك وظائفهـم ومغادرة 
منازلهـم وممارسـة الصحافيـني للرقابـة 

الذاتية.
ويف كثري من الهجمات ُزرعت عبوات متفجرة 

صغرية بدائية الصنع أسفل السيارات.
ولم تعلـن األطـراف املتحاربة مسـؤوليتها 
أن  إال  الهجمـات  القليـل مـن  سـوى عـن 
الحكومة تحمل طالبان املسـؤولية. وتقول 
حركـة طالبـان إنهـا ال تسـتهدف سـوى 

املسؤولني الحكوميني.
وتسـعى طالبان، التي حكمت أفغانسـتان 
مـن ١٩٩٦ إىل ٢٠٠١، لإلطاحـة بالحكومـة 
املدعومـة من الغرب يف كابول وإعادة فرض 

نظامها اإلسالمي املتشدد.
كمـا ينشـط مقاتلـو تنظيـم «داعـش» يف 
أفغانسـتان، ويقول مسـؤولو الحكومة إن 
لهـم صـالت بطالبـان، وهـي تهمـة أخرى 

تنفيها طالبان.

موسكو/متابعة الزوراء:
أجرت صحيفة «كومريسانت» الروسية حواراً مع صحفّيها 
«روس  الروسـية  الفضـاء  مؤسسـة  مستشـار  السـابق، 
كوسموس»، إيفان سافرونوف، املعتقل منذ الصيف املايض 
بتهمة «الخيانـة العظمى» والذي جدد نفـي التهم املوجهة 

إليه بتسليم بيانات رسية للمخابرات التشيكية.
وكشـف سـافرونوف يف الحوار الذي نـرش يف عدد الصحيفة 
الصـادر يوم اإلثنـني، عـن يومياتـه بمركـز «ليفورتوفو» 
للحبس االحتياطـي، قائالً: «يجري الوقـت يف «ليفورتوفو» 
بطريقة مختلفـة عنه يف الحرية: تبدو األيام طويلة وتجري 
برتابة، ولكن األسابيع واألشهر تمر برسعة. عندما أصبحت 
هنا، بدا كل يشء وكأنه هرطقة وعبث. ولكن مر نصف عام، 
ومـا زلت حيا وبصحة جيدة. الجميع يف نفس الظروف هنا: 

إرهابيون ومليارديرات وجنراالت، وأنا صحفي معهم».  
ولم يتلـق الصحفي الرويس خالل نصف العـام من اعتقاله 
أي توضيحـات من فريق التحقيق، بشـأن ماهية املعلومات 
الرسية التي يتم اتهامه بتسليمها يف عام ٢٠١٧. كما تطرق 

سـافرونوف لعالقتـه باملواطن التشـيكي، مارتـن الريش، 
املشـتبه بأنه هـو الذي قـام بتجنيده، قائـًال: «أؤكد أن من 
معاريف من التشيك، الصحفي مارتن الريش. تعرفت عليه يف 
عام ٢٠١٠ تقريبا، عندما كان يعمل مراسال لصحيفة «ليدويف 
نوفيني» يف موسكو. كان يتواصل مع العديد من الصحفيني 
والخرباء، ويحارض بكلية الصحافة بجامعة موسكو. كانت 
تربطنا عالقـة رفيقني وزميلني يف املهنة. ناقشـنا العالقات 

الدولية، والسياسـة، إلخ، وغالبا عند تنـاول كأس الجعة».
وبعـد مغادرته روسـيا، أسـس الريـش «الوكالـة اإلعالمية 
للتحليـل والوقاية األمنية» املدفوعة للمشـرتكني فيها، وأقر 
سـافرونوف بأنه أصبـح يكتب لها مادة أو مادتني شـهرياً 
دون أن يتقـاىض أي أجـر عـن ذلك، مؤكداً يف الوقت نفسـه 
أن كتاباتـه كانت تسـتند إىل بيانات من مصـادر مفتوحة. 
ُيذكر أن سـافرونوف الذي عمل يف جريدتي «كومريسـانت» 
و»فيدوموستي» وتخصص يف تغطية شؤون قطاع التصنيع 
العسكري، اعتقل يف يوليو/تموز املايض، بتهمة التعاون مع 
االسـتخبارات التشـيكية، وقد تم يف نهايـة نوفمرب/ترشين 

الثاني املايض، تمديد حبسه حتى ٧ مارس/آذار املقبل.   
وبحسـب رواية االدعاء، فإن االستخبارات التشيكية جندت 
سـافرونوف عام ٢٠١٢، وسـلم عميلها بيانات رسية حول 
التعاون العسكري - التقني الرويس مع أحد البلدان األفريقية 
الـرشق أوسـطية يف عام ٢٠١٧ بواسـطة شـبكة اإلنرتنت، 
بينما تشتبه األوسـاط الصحفية والحقوقية الروسية يف أن 

مالحقته تعود إىل نشاطه املهني.

 كانبريا (أسرتاليا)
 ABC حـذر املديـر اإلداري لرشكة
ديفيـد  األسـرتالية،  اإلعالميـة 
أندرسـون، املوظفـني مـن أنهـم 
تأديبيـة،  إجـراءات  سـيواجهون 
بمـا يف ذلـك الفصـل، إذا خالفـوا 
الجديـدة  الصارمـة  اإلرشـادات 

لوسائل التواصل االجتماعي.
جـاء التحذير بعـد أن خالف اثنان 
 ABC من أكثر الصحفيني خربة يف
قواعـد اسـتخدام «تويـرت» التـي 
تحظر تشويه سمعة ABC بآرائهم 
الشـخصية، بحسـب صحيفة «ذا 

غارديان» الربيطانية.
وتعرضـت سـايل نيبـور، املنتجـة 
التنفيذية لربنامج «فور كورنرز»، 
النتقادات، االسبوع املايض؛ بسبب 
تغريداتهـا حـول أوجـه التشـابه 
امللحوظة بـني رئيـس كولينغوود 
املنتهيـة واليتـه إيـدي ماكغوايـر 
واملليارديـر جيمس باكـر. وقالت 
نيبـور إّن ماكغوايـر وباكـر كانا 
يتمتعان بحياة امتياز، ولكن األول 
ولـد يف عائلة من الطبقـة العاملة 

وهو رجل عصامي.
وقالـت نيبـور إّن ماكغواير وباكر 
وأعربـت  «متغطرسـني»،  كانـا 
عـىل «تويـرت» عـن سـعادتها ألّن 
التابعـة  «كـراون»  منتجعـات 
لباكـر تـم اعتبارها غري مناسـبة 
للحصـول عـىل ترخيـص كازينو، 

وأن ماكغواير قد استقال.
مـن  األول  ترشيـن  أكتوبـر/  ويف 
كبـرية  وصفـت  املـايض،  العـام 
لربنامـج  السياسـيني  املراسـلني 
«٧٫٣٠» لـورا تينغل رئيس الوزراء 

سكوت موريسـون بكونه «الوغد 
األيديولوجـي»، وقالـت: «آمـل أن 
تكون تشـعر بالتعجـرف» بعد أن 
تركت زميلتهـا فيليبـا ماكدونالد 
ABC نتيجة لتخفيضات امليزانية.

هاتان الحادثتان أّدتا إىل أن يّرصح 
أندرسـون بـأّن الصحافيـني عىل 
«تويـرت» مطالبـون بـأن يكونـوا 
«مدركني ملسـؤوليتهم عن حماية 
سمعة ABC واستقاللها ونزاهتها 
اسـتخدامهم  يتقاطـع  حيـث 
التواصـل  لوسـائل  الشـخيص 

املهنية».  االجتماعي مع حياتهـم 
وقال إن هناك حسابات رسمية لـ
ABC ملشـاركة العمل عىل وسائل 
التواصل االجتماعي ولم ُيجرب أحد 
التواصل  عـىل اسـتخدام وسـائل 

االجتماعي.
قـال أندرسـون: «يوفـر العمل يف 
ABC فرًصا هائلـة، كما يأتي مع 
مسؤوليات - أكثر من أي مؤسسة 
إعالمية أخرى يف أسرتاليا. بالنسبة 
للموظفني، سـيتم التعامل مع أي 
خرق لسياسات ABC وإرشاداتها 
وإجراءاتهـا، بمـا يف ذلـك مدونـة 
 ABC قواعد السـلوك الخاصـة بـ
واملبـادئ التوجيهيـة لالسـتخدام 
التواصـل  لوسـائل  الشـخيص 
التفاقيـة  وفًقـا  االجتماعـي، 
التوظيـف ذات الصلـة، وقد يؤدي 
ذلك إىل اتخاذ إجراءات تأديبية، بما 

يف ذلك احتمال إنهاء التوظيف».
املـايض،  أيلـول  سـبتمرب/  يف 
أعلنـت ABC عـن مدونـة سـلوك 
جديدة، تشـمل املبادئ التوجيهية 
لوسـائل  الشـخيص  لالسـتخدام 

وأشـارت  االجتماعـي،  التواصـل 
إىل أنها قيـد املراجعـة والتحديث. 
لم تصـدر بعد املبـادئ التوجيهية 
الجديـدة، لكنهـا تسـتند حالًيا إىل 
أربعـة معايري: ال تخلط بني املهني 
والشـخيص بطرق من املحتمل أن 
ABC، ال تقـوض  تـرض بسـمعة 
فعاليتك يف العمل، ال ترش ضمًنا إىل 
موافقة ABC عىل آرائك الشخصية، 
ال تفصح عـن املعلومـات الرسية 
التي تم الحصـول عليها من خالل 

العمل.
وتأتـي هـذه الحملـة بعـد ثالثة 
أشـهر مـن مطالبة «بـي بي يس» 
للصحافيـني بتجنب أي «إشـارات 
افرتاضية» عىل اإلنرتنت قد تشـري 
إىل وجهة نظر سياسية شخصية.

اإلذاعـة  هيئـة  قواعـد  وتنـص 
أن  عـىل  رصاحـة  الربيطانيـة 
التواصل  جميع حسابات وسـائل 
االجتماعـي ملوظفي بـي بي يس، 
حتـى لـو تـم تصنيفها عـىل أنها 
حسابات شخصية، يجب اعتبارها 

خاضعة للتدقيق العام.
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fib»€a@áj«@Ôznœ@á‡´@NÜ
يعّد النحو ركنا اساسيا يف اللغة فهو بمنزلة 
القلـب مـن الجسـد وهـو الدسـتور الـذي 
يـرسي عليه الجميـع ونحتكم اليـه حينما 
نختلف وملا كانت الدساتري عرضة للتطوير 
والتحديـث بمـا يسـهل عـىل األمـم فهـم 
حقوقها وواجباتها فاألمر نفسـه بالنسبة 
للنحو والذي أصبح علما شاقا عىل متحدثي 
العربيـة واصبحـت الكتب تعـج باألخطاء 
النحويـة لعـدم سـهولة االملـام بقواعـده 
فتحول أعـداد كبـرية إىل الكتابـة بالعامية 
كبديـل للفصحـى وهـذا اتجـاه ال ينبغـي 
اغفاله وغـض البرص عن اتسـاع رقعته يف 
الفرتة االخـرية وربما يفصلنـا وقت قصري 
عن أن تصبح القاعدة هي الكتابة بالعامية 
واالسـتثناء هو الفصحى فأيهما أهون؟ ان 

نتحول إىل العامية أم  نطور النحو؟!!.
يف محـارضة ألقاهـا الدكتـور طه حسـني 
بعنوان :اللغة الفصحى وتعليم الشعب عام 
١٩٥٦ بالجامعة السـورية ونرشت يف مجلة 
املجمع العلمي العربي بدمشـق عام ١٩٥٧ 
تحدث عن أن طريقة تعليم اللغة العربية يف 
مدارسنا ومعاهدنا تشبه الطريقة التي كان 
يعلـم بها االقدمون منذ أكثر من ألف عام يف 
مسـاجد البرصة والكوفة والفرق هائل بني 

زمان واخر.
ويضيف الدكتور طه حسـني أنه قد  سـأل 
معلمـي النحـو قائال: (إذا أردتـم أن تعلموا 
النحـو هـؤالء التالميـذ املسـاكني فكيـف 

تريدونهـم عـىل أن يفهمـوا أن قولك ُ«قرئ 
الكتاب» فعل مبني للمجهول, والكتاب نائب 
عن الفاعل, ألن الفاعل قد حذف لغرض من 
األغـراض التـي تذكر يف علـم املعاني, وعلم 
النحـو, وأنيب عنه املفعول بـه؟ كيف تريد 
التلميذ املرصي أو الشـامي أو العراقي الذي 
لم تتجاوز سـنه الثانية عرشة أن يفهم هذا 
الكالم؟ ما هذا الفاعـل الذي حذف؟ ما هذا 
املفعـول الذي أنيـب عنه؟ ما هـذا املجهول 

الذي بني  له ا لفعل؟). 
الحقيقـة اننـا اليـوم أحوج ما نكـون لهذا 
التسـاؤل يف ظل التقدم التكنولوجي الهائل 
والـذي ال يواكبه تطـور يف املادة الدراسـية 
املقدمة والتي البد وأن يسـتوعبها ويفهمها 
عـن  ويرددهـا  يحفظهـا  أن  ال  الطالـب 

ظهـر قلب ال لسـبب سـوى أن هكـذا قال 
القدماء!!. 

بالطبـع ليـس الهدف مـن هـذه الدعوات 
القديمـة والحديثـة هـو اقصـاء القديم و 
هجـره بقـدر ما هو التيسـري عـىل الطلبة 

وحفظ هذا الرتاث للمختصني والباحثني. 
إحياء النحو :

كتـاب كتبـه عـام ١٩٣٧ سـيبويه الجديد 
االسـتاذ إبراهيم مصطفـى وكتب مقدمته 

مقرظا الدكتور طه حسني. 
رأى االستاذ إبراهيم أن اشكالية النحو تنبع 
من هـذه النظرية املعقدة املسـماة العامل 
والتي أصبح كل النحـو يف خدمتها مهملني 
يف املقابـل أن عالمـات اإلعـراب دوال عـىل 

معان يف تأليف الجمل وربط الكلم . 

تتلخـص النظريـة يف أن  التغـري يف أواخـر 
الكلمات حدث بسـبب عامل هو الذي أوجد 
هـذا التغـري ، وكلما اختلـف العامل اختلف 
اإلعـراب ، فالعامـل هو ما يؤثـر يف اللفظة 
تأثـرياً ينشـأ عنه عالمـة إعرابيـة ترمز إىل 

معنى خاص . 
ويعلل االسـتاذ إبراهيم اتجاه النحاة لهذه 
النظريـة  بالتأثر بالفلسـفة الكالمية التي 
كانت شـائعة بينهم، غالبـة عىل تفكريهم، 

آخذة حكم الحقائق املقررة  لديهم.
ويؤكد عىل فسـاد نظرية العامل بما يسمى 
بالتقديـر الصناعـي وهـو جلـب كلمـات 
لتصحـح اإلعـراب فمثـال يف قولـه تعـاىل : 
ِكنَي اْسـَتَجاَرَك) : وإن  َن الُْمْرشِ (َوإِْن أََحـٌد مِّ
استجارك أحد من املرشكني استجارك. ففي 

قواعد النحـاة القدماء ال تأتي ( إن) إال عىل 
فعل فلما جاءت إن يف القرآن وبعدها اسـم 
فاخضعـوا القرآن لقاعدتهـم التي قرروها 
وهـو ما أشـار اليـه دكتور طه حسـني يف 

محارضته التي أرشنا إليها آنفا. 
دعا االستاذ إبراهيم إىل إلغاء نظرية العامل 
كمفتاح لتيسـري النحو والتوسـع يف دراسة 
أحكام نظـم الكالم وأرسار تأليـف العبارة. 
كمـا دعـا إىل وجـوب التوحيـد بـني املبتدأ 
والفاعـل ونائـب الفاعـل يف بـاب واحد هو 
املسـند إليـه وذلـك لتماثلهـا و ألن حكمها 

جميعا الرفع. 
وألن عالمـات اإلعـراب عنـده هـي الضمة 
والكـرسة  فقـط وأن الفتحـة ليسـت مـن 
عالمات اإلعراب وحجتـه يف ذلك أن الفتحة 
اخـف من السـكون فال تحمـل داللة  ففي 
سبيل ذلك يرى االسـتاذ إبراهيم أن اسم إن 
مرفـوع وليس منصوب ويدلـل عىل وروود 
اسـم إن مرفوعا من  القرآن الكريم يف قوله 
َذاِن لََسـاِحرَاِن ُيِريَداِن أَن  تعاىل: (َقاُلوا إِْن َهٰ
ـْن أَْرِضُكم ِبِسـْحرِِهَما) (طه:  ُيْخرَِجاُكـم مِّ

 .(٦٣
عالمات اإلعراب عند النحاة قسـمني أصلية 
وفرعيـة ويف كتاب عاملنا اللغـوي البارز  ال 
يعرتف بالعالمات الفرعيـة أو النائبة حيث 
يمكن إجراء العالمات األصلية فيما جعلوه 
معربا بالعالمات الفرعية عىل حد قوله ففي 
األسماء الخمسـة يرى أنها معربة كغريها 

وإنما مدت كل حركة فنشأ عنها لينها.

مصري التطوير :
يف عـام ١٩٣٨ وجـه وزير املعـارف يف مرص 
محمد بهي الدين بركات باشا بتشكيل لجنة 
لدراسة وسائل تيسري قواعد النحو والرصف 
والبالغـة ضمـت طه حسـني وأحمـد أمني 
وإبراهيم مصطفى وعيل الجارم ومحمد أبي 
بكـر إبراهيم والتي خلصـت إىل أن ما يعرس 
النحو ثالثة أشـياء يف املادة النحوية نفسها 
وهي : فلسـفة حملت القدماء عىل اإلفراط 
يف االفـرتاض والتعليـل وإرساف يف القواعـد 
أدى إىل إرساف يف االصطالحـات وإمعـان يف 
التعمـق باعـد بـني النحـو واألدب وخرجت 
التوصيـات بإلغاء اإلعراب التقديري واملحيل 
لعدم الفائدة يف ضبط لفظ او تقويم لسـان 
وبجعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب 
واحد اسـمته املسـند إليـه وإلغـاء الضمري 

املسترت وجوبا وجوازا.
تفعـل  لـم  اللجنـة  توصيـات  أن  الغريـب 
وبقيت حـربا عـىل ورق ويف مؤتمر مفتيش 
اللغـة العربية باملرحلة االعدادية  بمدرسـة 
الفسـطاط الثانويـة بمـرص القديمة عام 
١٩٥٧ تم تبنـي التوصيات القديمة بتطوير 
النحـو وألول مرة تتنفس هـذه التوصيات 
الصعداء وتـرى النور يف املناهج الدراسـية 
مع الوحـدة بني مرص وسـوريا عام ١٩٥٨ 
حيث اسـتبدلت املصطلحات النحوية املبتدأ 
و نائـب الفاعل والفاعل باملسـند إليه وأخذ 
مصطلح املسـند مكان الفعـل والخرب لكن 

مع االنفصال عادت املصطلحات القديمة. 

fiÏéä@·ÓÁaãia
القراءة اإليجابية 

ترتكـز الشـاعرة أسـيل سـقالوي عىل قاموسـها 
اللغوي ومعجمها الكمي مـن املفردات, لكنها تلجأ 
إىل سالسة وليونة املفردة لتسبغ عىل القصيدة ملسة 
من الرقـة مع الحفاظ عىل الهيـكل العام برصانته 
وقوة سـبكه، نرى أن الشـاعرة تبدأ القصيدة ( ظل 
سمراء)  بمفردة ذكورية، كأن خيال القارئ يستعد 
لـريى ما يكتبـه ضمري ( األنـا) إال إنـه ُيفاجئ بأن 
الشاعرة تكرس اللغة وتطوعها لتأتي باملعنى األكثر 
كثافة واألدق حضوراً شعرياً, فالسبك قاد الشاعرة 
أن تلجأ إىل املضمر لتأتي بالظاهر وهذه سمة غلبت 
عىل الكثري من الشعراء والشاعرات, أما رأينا النقدي 
هو يف القراءة التي تعد عنرصاً له دور مميز يف العملية 
االبداعية, وكيفية قراءة القصيدة الشعرية بطريقة 
ال تفقـد البيت الشـعري نغمـه وعذوبتـه, القراءة 
الشـعرية تختلف عن القـراءة العادية ألي موضوٍع 
مـا, إذ ال بـد أن تكـون قـراءة القصيـدة الشـعرية 
تختلـف عن قـراءة النـص العلمي, إذ هنـا ال بد أن 
تتوفر اللمسة الفنية واملسـحة الشفيفة الشاعرية 
عند قراءة النص, ألنهـا طريقة تواصلية بني عالقة 
ثنائيـة ( الشـاعرة/ املتلقي) وكما يقول د.  بسـام 
طقـوس يف كتابه اسـرتاتيجية القـراءة ص ١٣: إن 
تعدد القراءات هو ناتج طبيعي للتفاعل الذي ينشـأ 
بـني القارئ املؤول والنص, إذ ينتج عن هذا التفاعل 
اسـتجابات قرائية تكشـف عن امكانات وإجراءات 
مقروئيـة جديـدة تتجه نحو فهـم الداللـة املعنية 
وفك رموزها والكشـف عن تعدديـة املعاني فيها.) 
فمرجعيـات النـص عكسـت العالقة بـني (املتلقي 
والنص والشاعر) وكشفت الفطنة بني هذه العالقة 
التـي توشـجت وارتبطـت بعنرص املـكان, إذ أمىس 
املكان عنرصاً فنياً جمالياً يف البناء األدبي شعراً كان 
أم نثراً, املدلول الذي استهلت به القصيدة كان يصُب 
يف تذكـري املـكان والعل الجملة االسـمية كانت أكثر 

عمقاً يف التعبري الشـاعري للمكان كسياق نيص, إذ 
تجد البيت يرتاقص مع حركة الشفاه كقراءٍة أوليٍة 
ولكن ستجد أن هذه الحركة ستهز الشعور الداخيل 
ليتحول النص إىل نص مموسـق بموسـيقى هادئة 
تبعث السكينة يف املتلقي, القراءُة اإليجابية عكست 
املرجعيـات الثقافيـة التي اسـتند النـص عليها, إذ 
تقول يف البيـت الرابع( كنَت تحكي وكنُت صمتاً...) 
فاملتلقي قد يتسـاءل عن هذا التناقض بني الصمت 
الكثيـف؟ فالقـراءة االيجابيـة تجيب عـىل املتلقي, 
إن هـذا رضورة فنية ولعبة شـعرية, فيكون النص 
عبارة عن نٍص مفتوٍح لعدِة تأويالٍت متعددة األوجه, 
لكن القراءة تسـتدل بالداللة عـىل الوجه األقرب يف 
معناه ومرماه, هـذا الحكي قد يكون داللة عىل إن 

الزمن فيه فسـحة من الحرية والبوح الشفيف, أما 
الصمـت الكثيف يدل عـىل أن هنالك خنقا وتضييقا 
عـىل الكلمة, ولعل مفردة ( كثيفاً) قد أعطت النص 
انفتاحاً نحو دالالت عدة, وأصبحت القراءة متعددة 
بتعـدد الصـورة الرتكيبـة يف بناء القصيـدة, عمليُة 
بنـاء القصيدة كان متناعماً مع عمليـة القراءة, إذ 
جعلت الشـاعرة من النص وسيلة تواصلية مكتوبة 
بينـه وبني املتلقي عرب خيـاٍل إيحائي, وكما يرصح 
الناقـد األملاني ولفغانـغ آيزر يف كتـاب ( القارئ يف 
النـص د. نبيلـة إبراهيـم , مجلـة فصـول, ع األول 
١٠٢: ١٩٨٤حيـث يرى: (إن القارئ يعيش يف عملية 
الصنعـة الخياليـة للنص من أولهـا إىل آخرها وهو 
منتج بقـدر ما هو مدرك ألرسار االسـاليب اللغوية 
للنـص الذي يقرأه وعندما ينتهـي من قراءة النص 
يكون حقق ما تتطلبه القراءة الظواهرية), فعملية 
إنتـاج النـص وبثـه إىل املتلقـي تحتاج إىل وسـائل 
تواصليـة, وملـا كانت هـذه الوسـائل كتابية وجب 
أن تكـون لها ذلك الحس الشـعري املرهف والجرس 
الرصني بهذه العملية التواصليـة, القصيدُة أعطت 
زخماً من الوشـائج التي بثتها الشـاعرة بني النص 
واملتلقي كـ(أرشق الهمـس, صمتاً كثيفاً, مفردات 
الحطام, حني أنـث الغيب, يا جنوب الغياب..) هذه 
االستعماالت لهذه الجمل لها نغم متواصل بواسطة 
االيحاء الشعري الذي تدفق بني معنى وهيئة الجملة 
يف جسـم البيت الشعري, وكما يقول د. حسني الواد 
يف كتابه (قراءات مع مناهج الدراسـات األدبية ص 
٧٠-٧١ : فقـد حظيـت القـراءة عىل اهتمـام كبري 
ومبالغ به يف الفكر النقدي العربي, إذ أسلم التفكري 
النقدي يف القراءة الباحثني إىل التسـاؤل عن الكتابة 
نفسـها, وإذا القراءة والكتابة وجهـان لفعل واحد 
ال سـبيل البتة إىل فصل أحدهمـا عن األخر فاألثر ال 
يكتب وال يربز للوجود إال موصوالً بالقراءة والقراءة 
ال تتم إال مع الكتابة وأنها فعل مستحدث يستحدثه 
النـص املكتـوب), فقصيـدة ظـل سـمراء بفعلها 

االنعـكايس وبقراءتهـا االيجابية تعطـي زخماً من 
التفاعل واألثر بني النص واملتلقي عرب وسائل أدبية 
مؤثرة بني الطريفـني, فقد حققت القصيدة بمتنها 
وحسها الشـعري وموسـيقى العروض نمط جديد 
من عملية القراءة املوجبة, القراءة اإليجابية تعطي 
للمتلقـي آليـات تأويلية أخـرى النفتـاح القصيدة 
واستنادها عىل مرجعيات متأصلة معنًى ومضموناً, 
فقد جمعت الشـاعرة املتناقض ( الحكي/ الصمت 
الكثيف, وجمعـت املتحرك  بالسـاكن( يهدر بحٌر/ 
صحـو الكالم), النزعُة التـي ترتكن عليها القصيدة 
هي الفخر ولعل لثيمة الفخر لدى الشـاعرة أسـيل 
ميزة واسـعة, إذ نرى أن الشـاعرة تفتخر بجنوبها 
وتعتـز بـه أيمـا اعتـزاز, املـكان كان هـو الثيمـة 
للقصيدة, سـواء بداللة العنوان( الظل) أم بمحتوى 
ومعنى القصيدة ككل, املكان هو القصدية واملرمى 
الذي ُكتب له الشـعر تغنياً ومديحاً صادقاً مشـوباً 
بعاطفـة االنتماء والوالء نحـو األرض( الجنوب من 
الوطـن), الدالئُل كثرية والقـراءات متعددة األوجه, 
لكن السـمة الفنيـة غالبة يف كل قـراءة, إذ تقول يف 
أحد األبيـات: من هنا تخطف القصائد... الشـاعرة 
تنزع نحو نزعة فلسـفية أو فلسـفة شعرية, لعلها 
من قبيل التهمة أن ُيتهم الشـعر بالفلسـفة, ولكن 
الشـاعرة هنـا تضـع ملسـات حمالـة أوجـٍه عدة, 
مسـتندة إىل مدارس الفلسـفة الحديثة,  ( مثل برٍق 
يذوب بني الغمام) هذا االستعارة للتاليش قد أعطت 
مسـوغاً ملعنـى الذبول إذ تصف القصيدة الشـعرية 
بأنهـا ُتخطـف برسعـة وخفة كمـا يـذوب الربق! 
القراءة املوجبة اسـتدعت أن ُتسـتحرض بعض من 
املصطلحـات الفلسـفية أو فلسـفة اللغـة ليتمكن 
املتلقـي من تفكيك النص وتحليله تفسـرياً وتذوقاً, 
وقـد تكون قراءتنا هذه هي وجـه واحد من وجوٍه 
عـدة, موضوع القراءة مهم ألنه يعد املدخل إىل عالم 
النص, فالعتبة األوىل هي القراءة ومن بعدها الحكم 

بالسلب أو االيجاب عىل النص املقروء.
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* أمس
باألمس..

لظرف غائم..
غاب القمر
كلح الليل..

والسماء فقدت سحرها..
يف عتمة الليل..

تاهت كلمات العاشقني..
ذابت املشاعر 

يف زخات دموع املطر..
رغم عشق الناس للمطر..

لكني ما زلت اعشق القمر..
* قهوة

اعشق قهوتي..
وهي تبوح بعطرها..

العابق يف مخيلتي..
غري ابهة بمن حولها..

تعلن عن حضورها..
اعشقها..

ألنها تشبه مرارة شوقي اليك

Ú‡ˆbÁ@pb±Ï‹m Î˝‘é@›Óéc@Òã«bì‹€@ıaã8@›√@ÒáÓó”@¿@Òıaã”

يف ساحة املعركة 
جندي ُمصاب يرتنح ويرتنح 

جنود آخرون ُينحون أسلحتهم جانًبا 
ُيصفقون وُيصفرون بحماسة

يظنونه يرقص.
يف ساحة املعركة

جندي قبل أن يلفظ أنفاسه األخرية
يمد يده لينتزع قالدة 

ينظر إىل صورة حبيبته املطبوعة
ويبتسم.

يف ساحة املعركة 
وبعد انتهاء القصف

جندي َيُصف زمالءه القتىل 
ويفتح أعينهم عىل 

سماء خالية من العصافري.
ويف منزل صامت 

جندي أنهى خدمته فاقدا برصه 
ال ينام إال ومصابيح غرفته مضاءة 

كي ال يرى شبح زميله 
الذي مزقت القذيفة جثته.

Ú‡�´@a7flbÿ€@ÒäÜb„@pb�‘€
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عندمـا اسـتوقفتني شـجرة ضخمـة تمتـد 
بفروعهـا الكبـرية يف كل االتجاهات ، تقدمت 
نحوهـا غـري عابئ بالسـيارات واملـاّرة الذين 
يظهـرون كإشـارات عابرة عىل افـق افكاري 
البعيـد وقفـت امامهـا كأننـي ارى شـجرة 
ألول مـرة ومددت يـدّي اىل جذعها متأمال تلك 
الفـروع املتعرجة، وقفت انظر وسـؤال كبري 
ظهـر كعنوان مهم يف صحيفـة ، منذ متى لم 
أملس شـجرة؟ ، كم مىض من العمر لم اتسلق 
شجرة واجلس عىل فروعها متأمال العالم من 
هناك ؟ ، كيف يكـون صوت الريح وهي تهب 
بني اغصان الشجرة ؟ وهل افتقد ذاك الشعور 
واالحسـاس الغريب الذي ربمـا احد عنارصه 

املهمة االطمئنان؟
قررت ان أعيـد التجربة الغريبة ملرات عديدة ، 
ويف كل مرة اضع يدي عىل جذع شـجرة كبرية 
مـا اعثر عليهـا يف طريقـي وانظـر اىل االعىل 
يأتيني نفس الشـعور بأنني كنت مبتعدا جدا 
عـن حقائـق كبـرية يف وجودنا لفـرتة طويلة 
وان االحسـاس بأننا مبتعدين عن اشياء هي 
يف الحقيقـة امـام انظارنا ولكنهـا بعيدة عن 

عقولنا هو احساس طاٍغ جدا.
هـل انـا الوحيـد الذي قفـزت اىل رأسـه هذه 
األفكار وتعرّف اىل «شجرة» ام ان هناك غريي 
ربما يشـاركني نفس ما اشـعر به؟ توسعُت 
يف التجربـة عـىل نطـاق اصدقـاء يل يف العمل 
وكانت شـجرة (السيسـبان) الكبرية القريبة 
مّنـا بمثابة آلة او مقياس االختبار يف تجربتي 
الغريبـة هذه وكنـت اسـتدرجهم اليها دون 
ان اعطـي مقدمـات عما سـوف اطلبه منهم 
فقط وبشكل مفاجئ اخرب ذلك الصديق الذي 
اصطحبه بأن يمسك جذع الشجرة بكلتا يديه 

ويتأمل يف اغصانها الكبرية وأسأله : كم مىض 
عليك من الزمن لم تمسك جذع شجرة؟

كانـت النتائـج صادمـة ، كنـت ارى الغرابـة 
والدهشـة عىل وجوههـم  يجيبونني ان االمر 
غريب فعال وانه قد مىض زمن طويل عىل ذلك 
، لقد اعطتني تلك التجربة مدلوال عميقا بأننا 
انفصلنـا عن ذاتنا الحقيقيـة، تلك الذات التي 
ربما ذهبت مع الطفولة لتعود بشكل مفاجئ 
من خـالل تّرصف غريب ولكنـه يعمل كمنبه 
بأننـا يف حاجة للعودة اىل التعـرف عىل العالم 
وموجوداتـه مـن جديد حيـث عارصنا ذلك يف 
فرتات من طفولتنا يف املايض وانقطع عّنا بعد 

ذلك.
بقيت لدي تجربة ان اتسـلق شجرة واالصغاء 
اىل صـوت الرياح مـن هنـاك ويف الحقيقة لم 
أجرّب بعد ان اتسـلق شـجرة مـن جديد فقد 
فعلـت ذلك منذ زمن بعيد ال أتذكره، اخىش ان 
تحملنـي االحالم بعيدا وانا اشـاهد العالم من 
خالل فروع الشـجرة وأمارس متعة اكتشاف 
عش طائر يحوي بيضه وزغب ريشـه هناك ، 
عندها سـيناديني احدهم يف االسفل: انت ايها 
املجنـون الحالم ، ماذا تفعل هناك يف االعىل؟ ، 
هيا انـزل وتعايش مع الواقع ، هل سـأفعل ، 

ربما ال ... فأنا ال احب ذلك.

صـدر عـن اتحاد كتـاب مـرص  الديوان 
الجديد( رجل مسكون بالزرقة )للشاعر 
محمد الشحات والذى يعد الديوان الحادي 
والعرشون من إصداراته الشعرية والتي 
بدأت عـام ١٩٧٤ بديوان الـدوران حول 
الـرأس الفارغ عـن دار الحريـة، ويضم  
الشـاعر  كتابهـا  قصيـدة   ٤٤ الديـوان 
ليسـتكمل تجربته الشعرية  والتي تدور 
حول هموم االنسان املعارص ومحاوالته 
للخـالص والبحث عن عالـم فاضل خال 

من الرشور.
يقـول عنه الناقد الدكتور محمد سـمري 
عبد السـالم يواصل الشاعر املبدع محمد 
الشـحات مرشوعه اإلبداعي الذي يوازن 
فيه بني الذاتيـة الغنائيـة، والتجريب يف 
بنيـة الصور التي تؤول موقف الذات من 
وجودها النسـبي، وبحثها عن إشكالية 
الهوية يف أخيلـة اليقظة، وحوار النفس 
يمتـزج  الـذي  الشـعري  املونولـوج   /
أحيانا بالرسد الكثيف الذي يصور رحلة 
الـذات يف فضاء حلمي داخـيل، أو بحثها 
عـن فضاء سـيميائي مغاير، يسـتنزف 
بنيـة الحتميـات الواقعيـة، والنهايـات 
الحاسـمة؛ فالصوت املتكلم يؤسس هنا 
لفضاء روحي شـعري متعـال، ودائري، 
والهويـة  الذاكـرة،  مركزيـة  يتجـاوز 
املحددة باتجاه النمـاذج الفنية املتخيلة 
للخلود؛ والتـي تذكرنا بنتاج كارل يونغ، 
ونورثـروب فـراي حول اسـتعادة األدب 
للنمـاذج الكامنة يف الالشـعور الجمعي، 
والذاكـرة الثقافية الجمعيـة بما تحويه 
من شـخصيات، وأبنيـة تقبـل التكرار، 

هكـذا  الزماكانيـة؛  وعبـور  والتحـول، 
يمـزج املتكلـم – عنـد محمد الشـحات 
– بـني الرصاعـات الداخليـة للصوت يف 
عالمـات، وصور؛ مثـل الوجـه، والظل، 
وأطياف الذاكرة الحلمية يف سياق البحث 
املسـتمر عن تجدد مدلول الهوية، بينما 
يسترشف فضاء سـيميائيا روحيا آخر، 
يقع فيما وراء مدلـول الواقع، والهوية، 
والذاكرة، والعمل الفنـي بمدلوله املحدد 
/ اإلنسـاني باتجاه جمالية فنية كونية 
يمتـزج فيها الصـوت الدائـري بالوجود 
الجماليـة  الواسـع، وأخيلتـه  بمدلولـه 
املبنيـة عـىل دائريـة الروح؛ مثـل أخيلة 
النـور، وصورة الطائر املـرح يف الفضاء، 
واتساع الغرفة التي تحوي دوال الهوية، 
والذاكـرة باتجـاه فضاء آخـر محتمل، 
ومخيـل من داخل مدلول الغرفة الظاهر 
نفسه؛ وكأنها تتصل – يف صور الخطاب 

الشـعري املتواتـرة – بالفضـاء الدائري 
الذي يقع بني الداخيل، والكوني.

ومن أجواء الديوان 
يَل كْم َملًكا   نظَر الدرويُش إىل املِئَذَنِة/وتخَّ
/هبـَط  علْيَها /كاَن يُحسُّ /أصداِء آذاٍن 
/فريَى َباًبـا ْقد ُفتَح /ومالئكـًة تهِبُط/

وشـياطنَي تزيد الخطَو ؛ لَتْخَتِبَئ/فيمألْ 
عينيـِه بنوٍر يمتزُج بنوٍر /حتَّى َشـَعَر/
بـأنَّ جواِنَحـه اْمتـألْت حتَّـى َفاَضـْت/
فيَحاوُل أْن َيجمَعَها/فسيحتاُج إلْيَها/ما 
بنَي َصالتنِي/تـراصَّ الخلُق  /والدرويُش 
َع/ كيما  ُيراقُبهـم /فـاذا ما َسـلََّم /أْرسَ
ُب عودَتُهـم/آٍه لو  يجلـَس ُمرْتكـزا يرتقَّ
صحبوه/شـعر بأن املئذنـَة قد اهتزَّْت/
ْمِس  ْت عنَي الشَّ حنَي ترفرُف أجنحٌة/غطَّ
/وَصَعَدْت/لـْم يتمكْن مـْن أْن ُيْحِصِيها 
ُمنُذ سـنني/ وهـَو ُيوَاِظُب ىف ِجلَْسـِته/

يأمُل أْن ِيْصَحَبهم

çÃ‹€a@Òãvì€a @á‡´@ã«bì‹€@ÊaÏÌÜ@Ú”äç€bi@ÊÏÿèfl@›uä
@ãófl@lbn◊@Üb•a@Â«@äáñ@pbzì€a
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املقادير :
السميد: كوبان

سكر: كوب ونصف
لبن   زبادي  :  كوب

بيكنج بودر: ملعقتان صغريتان
السمنة: ملعقتان كبريتان

قطر: ربع كوب
صوص الكراميل الجاهز: كوبان

لوز: حسب الرغبة (للتزيني)
طريقة التحضري

1. ندعـك السـميد مـع السـكر ثـم 
بـودر  والبيكنـج  السـمنة  نضيـف 
ونقلـب  الخليـط حتـى يصبح حتى 

مثل الفتات.
2. نضيف اللبن الزبادي ونقلب حتى 

تصبح عجينة طرية.
3. ندهـن الصينية بالسـمنة ونصب 
خليـط البسبوسـة فيهـا ونسـاوى 

سطحها.
4. ¬نقطعها مربعات من الوجه فقط 

ونزين كل مربع بحبة لوز وترتك ملدة 
ساعة لرتتاح.

5. تدخـل الصينيـة يف فـرن محمـى 
مسبقا حتى تتحمر.

6. نـرشب البسبوسـة وهي سـاخنة 
بالقطر الساخن وترتك حتى تترشب.

7. نصب صـوص الكراميل وندخلها 
السـاخن مـرة أخـرى دون  الفـرن 
تشـغيل الفـرن ملـدة خمـس دقائق 

وتقدم.

الزواج مؤسسة رائعة ويشء يجب أن يعتز 
به ويقدره األزواج. ومع ذلك، عندما يتزوج 
شـخصان، تحدث الكثري مـن التغيريات يف 
حياتهمـا. ال بـد أن تكون هنـاك خالفات 
وحجـج بني االثنني، ولكـن يمكن التعامل 
مـع هذه الحجج من خـالل التواصل. أهم 
يشء عليـك العمـل عليـه إلنجـاح زواجك 
هـو مقدار االحرتام الـذي تولياه بعضكما 
الـزواج  يف  املتبـادل  البعض...:«االحـرتام 
أمـر  مهـم ألنه عالمـة عىل الثقـة والدعم 
ومعرفـة أن كالكمـا يحب اآلخـر ويقدره 
عىل طبيعتهمـا. كل زواج ناجح يقوم عىل 
أسـاس االحرتام املتبـادل لبعضنا البعض. 
العالقة التي يغيب فيها االحرتام سـتؤدي 
الزوجـني.  بـني  إىل رصاعـات  النهايـة  يف 
سـتختفي العالقـة الحميمـة بـني الرجل 
والزوجـة أيضـاً إذا لـم يحـرتم كل منهما 
اآلخـر“ ،  يف التايل نوضـح أهمية االحرتام 
بني الزوجني والطـرق التي يمكن اتخاذها 

لتحقيق ذلك: 
1. عدم الشكوى لآلخرين

ال تتحدثي عـن الجوانب السـلبية لزوجك 
أمام شخص آخر

سواء كنت تتحدثني عن مخاوفك إىل والدتك 
أو أختك أو أفضل صديق لك، فال يزال األمر 
غـري محرتم عندما تتحدثـني عن الجوانب 
السـلبية لزوجـك أمام شـخص آخـر. إذا 
كانت لديك شكوى مع رشيك حياتك، فمن 

األفضل أن التحدث معه مبارشة حول هذا 
األمر.

2. التشجيع
شجعي زوجك عندما يشعر باإلحباط

عندما تركزين طاقتك عىل تشـجيع زوجك 
عندمـا يشـعر باإلحباط، فسـوف يتفهم 

مدى حبك له واحرتامك له. سـوف يالحظ 
الجهود التي تشـجيعه ويدرك أنك تهتمني 

به بصدق.
كل انتصـار لزوجـك يجب أن يكون سـبباً 
لالحتفـال معه. عندمـا تفرحني بأفراحه، 
فإن ذلك سـيجعله سـعيداً وسيشـعر أنك 

تحبينه وتحرتمينه حقاً.
3. خصوصية الزوج

الرجـال يفضلون قضـاء بعض الوقت مع 
أنفسهم..كنوع من االسرتخاء

تحب معظم النسـاء التحـدث عن يومهن 
كوسـيلة لالسـرتخاء، ولكن هذا ليس هو 

الحال مع الرجال. يفضل الرجال يف الواقع 
قضاء بعض الوقت ألنفسهم والرتكيز عىل 
نشاط بدني أو هادئ. بدالً من التحدث إليه 
أو إجبـاره عىل الـكالم، رحبي به يف املنزل، 
وقّبليه، وامنحيه مساحة ليفعل ما يحب.

4. التواصل بشكل صحيح
أبلغي زوجك بشـكل صحيح..إذا أردته ان 

يفعل شيئا
التذمر والشـجار آخر األشياء التي تريدين 
يفعـل  أن  أردت  إذا  زوجـك.  مـع  فعلهـا 
زوجك شـيئاً فأبلغيه بذلك بشـكل صحيح 
وانتظـري حتى يفعل ذلك. ال تسـتمري يف 
التذمـر، حتى ال يشـعر باإلهانـة. تحدثي 

معه بشكل صحيح، سيشعر باالحرتام.
5. عدم املقارنة وعدم االهمال

ال تقارني زوجك برجال آخرين
يجب أال تقارنـي زوجك أبداً برجال آخرين 
أو أزواج آخرين. سـيظهر له هذا فقط أنك 
لسـت سـعيدة معه، وأنه من أكثر األشياء 

التي ال تحرتم القيام بها.
 ال تهمليه..ليس من السـهل إدارة املنزل 
وبحلـول نهايـة اليـوم، تكـون معظـم 
النساء مرهقات للغاية؛ فكيف تحرتمني 
ال  بالتعـب؟  تشـعرين  عندمـا  زوجـك 
تستخدمي هذا كعذر لعدم إتاحة نفسك 
لزوجـك. هـو بحاجـة إليك، سـواء كان 
األمـر يتعلق فقـط بالحديث عـن يومه 

ومشاركة يومك معه.
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 إذا كنـت تريد أن تبدو شـاباً بعد الـ 40 عليـك أن تتوقف عن بعض 
عادات سـن الـ 20 والـ 30، وتغري نمـط حياتك نوعاً ما. الهدف هو 
مزيد مـن الوقاية ضد األمراض املزمنة مثل السـكر والقلب وضغط 

الدم.
إليك أهم التغيريات يف نمط الحياة التي تحافظ عىل الشباب:

إدمان الهاتف املحمول. ترتبط زيادة سـاعات مشـاهدة الشاشـات 
بزيـادة خطـر اإلصابة بالسـكر والقلب. وقد وجدت دراسـة حديثة 
أجريت يف مستشـفى بريجهام أن الضوء األزرق الخفيف املنبعث من 
شاشـات الهاتف يعطل بعض إيقاعات الجسـم  الطبيعية، ويسبب 

األرق ليالً.
أولويـة النـوم. يف مراحـل الشـباب يف العرشيـن قد ال يكـون النوم 
والراحـة أولويـة، لكن بعد الــ 40 يحتاج الجسـم إىل الحصول عىل 

الراحة املطلوبة.
تنظيف األسـنان بالخيـط. اللثة املريضة عالمـة مبكرة عىل أمراض 
القلـب، لذلك عليك تنظيف ما بني األسـنان بالخيـط  يومياً. العناية 

بهذا النوع من التنظيف يحافظ عىل رونق ابتسـامتك بعد الـ 40.
تخطـي الوجبـات. يـؤدي تخطي وجبـة الطعام إىل خلـل يف التمثيل 
الغذائـي، وقـد يتسـبب تكرار ذلـك الخلل يف مشـاكل السـكر. تفيد 
التقارير الطبية أن ثلثي مرىض السـكر يصابون به بني سـن الـ 40 

و64.
عالمـات التحذير الصحي. يسـتحق أي ألم تشـعر بـه، او دوخة، أو 
غثيـان، أو اضطـراب يف املعدة، أو أي تغري يف لـون البرشة عنايتك. ال 

تتجاهل أي عالمة تحذير صحية، مهماً كانت.
امللح. يشكل الصوديوم النسبة الكربى من امللح، ويستطيع الصوديوم 
التسلل إىل معدتك بطرق عديدة، نظراً ألن الكثري من األطعمة الجاهزة 

تحتوي عىل امللح ، بعد الـ 40 احذر من الصوديوم.
األلبـان. البعـض يتجنـب رشب الحليـب وهو شـاب، لكـن بمجرد 
االقـرتاب من الـ 40 عليك االهتمام بتنـاول منتجات األلبان، خاصة 

النساء، للحفاظ عىل صحة العظام.
رشب املاء. ال تعتمد فقط عىل رشب فنجان قهوة يف الصباح وشاي يف 
الظهرية. يحتاج الجسـم 8 أكواب من املاء يومياً، إىل جانب االهتمام 

بأكل الفواكه الغنية بالسوائل.
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بينـت نتائج دراسـة علمية مكرسـة لتحديد خطورة 
قلـة النوم عـىل الصحة أن انتاجية الشـخص وقدرته 
عىل التفكري تبدأ باالنخفاض بعد ميض أسـبوع واحد 

فقط. 
يقول علماء مدرسة طب هارفرد الذين أجروا الدراسة، 
إن العديـد من النـاس ال يدركون أن جسـمهم يعاني 
من قلـة النـوم. ويقول هـؤالء إن التغريات السـلبية 
التي يشـعر بها الشخص هي إشـارات لنا تعلمنا بأن 
الجسـم يعاني من قلة النـوم، إال أننا نعتربها أعراضا 

ألمراض أخرى.
للتخلص من هذه األعراض وضع العلماء قائمة بهذه 
االشـارات التي تعلم اإلنسـان بأنه عىل عتبة مشاكل 
صحيـة، لذلـك ينصحـون بـرضورة االنتبـاه إىل هذه 

األعراض دائما.
انخفـاض انتاجية العمل الناتجة عن عدم القدرة عىل 

الرتكيز يف تنفيذ العمل اليومي املعتاد.
ضعف الذاكـرة، الكآبـة، والتهيج والعصبيـة والقلق 
وعدم القدرة عىل تجـاوز املواقف العصيبة، باالضافة 
إىل مشـاكل يف البـرص يرافقها الشـعور بعدم وضوح 

الصورة ”ضبابية وغري ثابتة“.
مشـاكل يف النطق، مثـل البحث عن الكلمة املناسـبة 
خـالل الحديـث واالرتبـاك وغريهـا تشـري اىل وجـود 
مشـاكل يف خاليا الدماغ ناتجة عن قلة النوم، تسـبب 

خلل يف وظيفة التفكري.

انخفاض الرغبة الجنسـية والنشاط الجنيس، نتيجة 
لقلة النوم.

زيادة الشـهية، التي يحفزها هرمـون التوتر النفيس 
”كورتيزول“، الذي يرتفع مسـتواه يف الجسـم نتيجة 
قلـة سـاعات النـوم. كما أن زيـادة الرغبـة يف تناول 

املرشوبات الكحولية قد يكون سببه قلة النوم أيضا.
عدم كفاية هرمـون ”ميالتونني“، الذي ينتجه الدماغ 
وينخفـض مسـتواه مع التقدم يف العمـر. لكن يمكن 
تعويـض النقص يف مسـتواه بتنـاول الهرمـون قبل 

النوم، أو تناول املواد الغذائية املحتوية عليه.
وينصـح الخـرباء، بـرضورة مراجعـة الطبيـب عند 
الشـعور بهـذه األعـراض. ألنه حسـب قولهـم ”قلة 
النوم“ تسـبب قرص العمر نتيجة التغريات السلبية يف 
عمل منظومة املناعة والقلب واألوعية الدموية وعمل 

منظومة الغدد الصماء.

اشـتهر استخدام زيت الخردل منذ القدم يف العديد من 
الحضارات والعالجات الطبية التقليدية، ومن الفوائد 

الجميلة لزيت الخردل أبرزها ما ييل:
يساعد عىل مكافحة البكترييا الضارة يف الجسم.

يمتلـك خصائص مضادة للعديد مـن أنواع الفطريات 
والخمائر.يعمل عىل تخفيف اإللتهابات مثل التهابات 

الجهاز التنفيس والتهاب الشعب الهوائية.
ُيخفـف مـن أعراض متالزمـة القولـون العصبي من 

خالل تخفيف اإللتهابات يف بطانة املعدة.
ُيسـاعد يف تخفيف أعراض السعال والربد عند وضعه 

عىل منطقة الصدر، أو استنشاقه.
ُيخفف من آالم الجسـم مثل أعـراض الحمى إذ يعمل 

عىل تحفيز الغدد العرقية يف الجسم.
ُيقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب املختلفة.

يحتوي عـىل الدهون األحادية غري املشـبعة بالدهون 
غري املشبعة املتعددة.

ُيسـاعد يف خفض مسـتوى الدهون الثالثية وتحسني 
صحة القلب.

فيـه نسـبة عالية مـن فيتامـني هـ الـذي يعمل عىل 
تحسني صحة الجلد.

التدليك بهذا الزيت يعمل عىل تنشيط الدورة الدموية.
يساعد يف انتاج العصارة الهضمية فهو محفز لعملية 

الهضم. يساعد يف زيادة الشهية.
يسـاعد يف الوقايـة مـن رسطـان القولـون والجهاز 

الهضمي واملستقيم.
يستخدم يف تدليك فروة الرأس فهو محفز لنمو الشعر 
ويسـاعد عـىل الوقايـة من تسـاقطه ويمنـع ظهور 

الشيب.
استخدام زيت الخردل لتقوية الشعر

ُيمكـن اإلعتمـاد عىل زيـت الخـردل يف إمداد الشـعر 
بالعنـارص الغذائية التـي يحتاج لها فهـو يعمل عىل 
عـالج قرشة الشـعر والحكـة وُيمكن ذلـك من خالل 

الطريقة التالية:
خلط كميات متسـاوية من زيت الخردل وجوز الهند 
يف املقالة.تسـخني املزيج ملدة دقيقة واحدة تقريباً أي 

حتى الحصول عىل زيت فاتر.
يجب تدليك جذور الشعر وفروة الرأس وأطراف الشعر 
من هذا املزيج. يرتك املزيج عىل الشـعر ملدة سـاعتني 

تقريبا قبل غسله.
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 كثري من الناس يشكون من انسداد األنف، 
إن بشكل مؤقت أو دائم، وألسباب مختلفة، 
قـد تكـون ناتجـة عن تحسـس األغشـية 

املخاطيَّة أو أورام قد تكون رسطانيَّة.
واألذن  األنـف  جراحـة  يف  االختصاصيـة 
والحنجرة، الدكتورة عـذاري القريش، التي 
أوضحت أسـباب هذه الحال وطرق العالج، 

يف اآلتي:
السـبب األكثر شـيوعاً النسـداد األنف هو 
تحسس األغشية املخاطيَّة الذي يظهر عىل 
شـكل انسـداد متناوب بني فتحتـي األنف، 
مصحوبـاً بحكة وعطـاس. وأهـم خطوة 
نحو العـالج تكون بتجّنب مسـبباته كعّث 
الفـراش، أو املسـببات املوسـميَّة وااللتزام 
بغسل األنف استنشـاقاً واستنثاراً بمحلول 
مـن امللـح. أمـا األدويـة املسـتخدمة لهذه 
الحـال، فهـي الكورتيـزون املوضعـي، أو 

األقراص املضادة للحساسيَّة.
انسداد األنف املزمن والناتج عن الرسطان!

وإذا كان انسـداد األنف مزمنـاً، ومن جهة 
واحدة، فغالباً ما يكون سـبب ذلك، انحرافاً 
يف الحاجز األنفـي أو لحميات أنفيَّة تحتاج 

إىل تدخل جراحي.
أما إذا صاحب انسـداد األنف رعاف متكرِّر 
ة الشم،  أو نقص يف السـمع أو تغريُّ يف حاسَّ

فال بد من الخضوع لفحص طبي للكشـف 
عـىل التجويـف األنفـي والجـزء األعىل من 
البلعـوم خلـف األنف، مخافة وجـود أورام 
رسطانيَّة قد يكون اكتشافها مبكراً طريقاً 

للعالج املناسب.
وتؤكد الدكتورة القريش أنَّ انسداد األنف قد 

يظهر كأحد مضاعفات العمليات الجراحيَّة 
األنفيَّـة مثـل االلتصاقـات وثقـب الحاجز 

األنفي وضيق فتحة األنف.
يف حـني أنَّ التهـاب الجيوب األنفيَّـة الحاد 
واملزمن قـد يصاحبه انسـداد لألنـف، وما 
يميِّز التهاب الجيوب األنفيَّة الصداع املزمن 

وتغري يف حاسة الشم، وهي تحتاج إىل عالج 
دوائـي مكّثـف أو عمـل جراحـي يف بعض 

الحاالت.
االلتهابات الفريوسية واللحميات الزائدة

وتشـري الدكتورة القـريش إىل أنَّ االلتهابات 
الفريوسـية، مثل اإلنفلونزا وغريها، تسبب 
احتقان األنف أثناء نزالت الربد، وخصوصاً 
يف فصل الشتاء، وتسبب أعراضاً جسمانية 

ة كالحرارة واإلرهاق وألم املفاصل. عامَّ
وتقول إنَّ اللحميـات الزائدة يف األنف، التي 
هـي عبارة عـن كتلـة لحميَّة خلـف األنف 
وفوق اللوزتني، تعّد من أهم أسباب انسداد 
األنـف عند األطفـال يف عمر 7-3 سـنوات، 
وعـادة ما تختفي تلقائيـاً بعد بلوغ الطفل 
سن الـ10 سنوات. ويف حال حدوث أعراض 
بسيطة يمكن عالجها، لكن ينصح بإزالتها 

يف الحاالت املتوسطة والشديدة األعراض.
وختمـت الدكتـورة القـريش، قائلـة: ”من 
الخضـوع لفحـص شـامل لألنـف  املهـم 
والجيوب األنفيَّة عن طريق املنظار لتحديد 
سـبب ضيق التنفس وعالجه بأرسع وقت، 
ألنَّ ذلـك يزيد من صعوبـة التنفس، ويصل 
أحيانـاً إىل حّد انقطـاع التنفس أثناء النوم، 
ممـا يـؤدي، عـىل املـدى البعيـد إىل ارتفاع 

ضغط الدم وضعف عضلة القلب“.

هـل تريديـن تطويل شـعرك وتعانني من تسـاقطه 
وتقصفـه. إليـك خلطة طبيعيـة تخلصـك من هذه 

املشاكل وتساعدك يف الحصول عىل شعر طويل.
عصري البصل لتعزيز نمو الشعر:

يعتـرب عصـري البصـل فعـاالً يف تعزيز نمو الشـعر، 
ويف الوقت نفسـه يمنع تسـاقطه. الجزء األفضل يف 
استخدام عصري البصل يف روتينك للعناية بالشعر هو 

أنه آمن تماماً.
يحتـوي البصل عـىل نسـبة عالية مـن الكربيت، ما 
يسـاعد يف تحسـني الدورة الدموية عنـد تدليك فروة 

الرأس به. إضافة إىل أنه يحسـن من إنتاج الكوالجني 
املفيـد لصحة شـعرك. كما أن لـه خصائص مضادة 
للبكترييا التي تساعد يف الوقاية من التهابات التي قد 

تصيب فروة الرأس.
عصري البصل لعالج كل أمراض فروة الرأس:

يسـاعد التطبيق املنتظم لعصري البصل عىل التخلص 
مـن مجموعة متنوعة من املشـاكل التـي قد تصيب 
فـروة الرأس وأبرزهـا فقدان وترقق الشـعر، عدوى 
الخمـرية، االلتهابـات الفطريـة، حـب الشـباب يف 
فروة الرأس والقرشة. ما يعزز صحة الشـعر بشكل 

طبيعي.
كيفية استخدام عصري البصل عىل الشعر؟

مـن السـهل للغايـة اسـتخدام عصـري البصـل عىل 
الشعر.

1 -قومي بتقشـري ثـالث أو أربع بصـالت ونظفيها 
جيـداً يف املـاء. قطعـي البصـل إىل قطع صغـرية ثم 

ضعيها يف الخالط الستخراج العصري.
2 -ضعـي العصري مبارشة عىل فروة رأسـك ودلكيه 

بلطف. ركزي أكثر عىل جذور الشعر وفروة الرأس.
3 -انتظري ملدة سـاعة واحدة عىل األقل، ثم اشطفي 
شـعرك باسـتخدام املاء العادي والشـامبو املعتدل. 
افعـيل ذلـك يومـاً بعـد يـوم للحصـول عـىل أفضل 

النتائج.

تتعـّرض األدوات الكهربائية املنزلية إىل أعطال مفاجئة، ولكن قبل 
االتصال برشكة الصيانة يمكن إجراء التدابري اآلتية:

| الثّالجـة: إذا توقفـت الثّالجـة عـن التربيـد، يجب فحـص التيار 
ووصـول  الكهربائـي 
أو  للثالجـة،  الكهربـاء 
الكابينه  مفتـاح  تغيري 
إذ يؤدي تلفه إىل تالعب 
يف حـرارة الثالجـة. ويف 
بـاب  يغلـق  لـم  حـال 
الثالجـة جّيـًدا، يجـب 
إعادة ترتيـب األغراض 
يف داخلها لرتك مسـافة 

كافية إلغالق الباب.
تفسـد  قـد  املكـواة:   |
املكـواة أحياًنـا املالبس 

بسـبب الحـروق امللتصقة عىل سـطحها، وال سـّيما ذلـك الحديد، 
لذا يكمـن الحل بتنظيف هذا األخري من خالل مسـحه بقطعة من 

القماش، مبلّلة بـالخّل املّخفف باملاء.
| املكنسة الكهربائية: يف حال لم تمتّص املكنسة الكهربائية األوساخ 
كافـة، يجب التأكد مـن نظافة الكيـس يف داخلهـا، وإخراجه من 
املكنسـة وتفريغ محتوياته أو تبديل الفالتر،  أو تنظيف الخرطوم 
مـن خالل إدخال املـاء إىل داخله للتخلص من األتربـة العالقة، مع 

التأكد من تجفيفه جّيًدا قبل إعادة تركيبه.
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غزل عراقي
صدك هينوب ناسينه؟؟؟

صدك معرب سوالفكم صعد فوك الظهر طينه؟؟؟
يبايعنه ابضحج ساعات...وانت سنني شارينه....

عليمن بعد تاذينه...؟؟؟
عليمن يالكلت والكال...تاخذنه وتودينه...؟؟؟

عليمن تشتكي امن الشوك....واحنه الشوك 
ماذينه...؟؟؟

وعطاشة وغري عينك ذيج ما اظن عني ترضينه...
بعد بالك تمر بينه...

رمينه ابسلة النسيان...شوك املايوافينه...
بعد بالك تجر حرسات...لو مَر بيك طارينه...

صحينه وهز كلبنه الضيم...واسمك جان 
عامينه...

طوينه ايام ماضينه....
نسينه شلون جنه ابشوك...نفرح لو تالكينه...

نسيتك يالهويت الغري...وابظهرك تخلينه...
بعد هم تعتب اعلينه...؟؟؟؟

بعد لو هم شفتني اتكول: ذَمة اتريد 
تربينه...؟؟؟؟

غسلنه اجفوَنه امن اضواك...والعذال بالينه...
حجيهم ذَوب الدالل...لكطة اتكول الكينه....

كفاية وعجز مَنه الشوك....وانه وياك مليَنه...
تندمنه ورجعنه انلوم...بعد الهجر جاوينه...
واظل اشتل بعد نخالت ...واحجي شما ردت 

بيَنه...
يناسيّنه....بعد ال اتشمتت بينه.....

مهنياً: يبـدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته 
يف آخر مشـاريعك، وأبعدك عّمن كنت عىل عالقة صداقة 

جيدة بهم
عاطفياً: تشـتد حـدة النقاش بينـك وبني الرشيك ثـم تجدان 

مخرجاً الئقاً من األوضاع التي تمران بها
صحياً: معدتك الحساسـة توجـب عليك االنتبـاه إىل نوعية الطعام 

والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكالت صحية

مهنيـاً: ال تـرتك خيالـك يسـيطر عىل عقلـك، ألن 
األمور عىل أرض الواقع تختلف كثرياً

عاطفياً: تعاطف الرشيك معك يفرض عليك مزيداً من 
الشفافية يف التعامل معه

صحيـاً: تتنـادى ومجموعة مـن األصدقـاء إىل القيام برحلة 
صيد ملمارسة هوايتك والرتفيه عن نفسك

مهنيـاً: يجعلك هـذا اليوم أكثر تكيفاً مـع األجواء ومع 
تبّدل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطاً جديداً 

من الترصف
عاطفيـاً: يتناغـم فينوس مـع جوبيتري فيسـهل عليك األمور 
ويجعل املناخ العاطفي دافئاً، وتكتسب جاذبية كبرية وتسمع كالم 

الحب والغرام
صحياً: توعكات غري مؤملة قد تتطور بشـكل سلبي بدون اسرتعاء 

االنتباه لكنها ال تكون خطرية

مهنياً: نّظم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك وال 
تتكل عىل الحظ، وربما عليك االنسحاب أو االنعزال 

للتفكري
عاطفياً: تكـون جريئاً يف طرح املوضوعـات والدفاع عن 

حقك مع الرشيك، لكن رشط التحرك يف اإلطار الصحيح
صحياً: حذار انفعاالت وترصفات خاطئة مع اآلخرين تسبب 

لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها

القوس

الدلو

الجدي

مهنياً: قد تكون تعبت يف العمل ولكن ال تفقد العزم، 
فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها.

عاطفيـاً: تفاؤلـك الدائم وثقتك بالحبيـب يضفيان عليه 
الطمأنينة ويشعرانه باالستقرار وبحبك الصادق له.

صحيـاً: ال تتململ وال تتذمر من إلحاح املقربني منك وطلبهم 
منـك القيام بما يلزم لتخفيـف وزنك، فهم يريدونك يف صحة 

ممتازة.

مهنيـاً: تشـويش يف األجواء لن يـؤّدي إىل االبتعاد 
عـن محيطـك أو إىل حصـول جفـاء مـع الزمـالء 

واملسؤولني.
عاطفياً: حني تشـعر بأي تغيـري يف تّرصفات الرشيك، ال 

ترتدد يف طرح األسئلة لتوضيح األمور لئال تتفاقم املشكلة.
صحياً: أنت تميل إىل كثرة العمل وإهمال صحتك، إنك ترتكب 

خطأً كبرياً يف هذا الشأن.

مهنيـاً: يتيح لك هـذا اليوم فرصة التعبـري عن افكارك 
يف العمل، و يشـري إىل تجربة جديدة تخوضها لها عالقة 

بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية.
عاطفيـاً: عليـك أن تخـرج مـن حالـة القلـق عىل املسـتقبل 
مـع الرشيك، وذلـك ال بد من أن يكـون من خالل الثقـة بالنفس 

والشجاعة.
صحيـاً: إذا أصبـت ببعض التـورم يف مختلف أنحاء جسـمك عليك 

اإلرساع إىل طبيبك.

مهنياً: اعتمد عىل نفسك وال تبنّي أمام الزمالء أنك 
فاقد الثقة بإمكاناتك هذا اليوم.

عاطفياً: ال تدع ضغوط العمل تؤثر يف عالقتك بالحبيب، 
فهو يتحنّي فرصة هدوئك ليعّرب عن مدى حّبه لك.

صحياً: أنت أقوى من أن تضعف أمام شهية تغريك باملأكوالت 
املّرضة، قاوم واصمد.

الحمل

الجوزاء

الثور

الحوتالسرطان

مهنيـاً: يرّكز هذا اليوم عىل الشـؤون املهنية التي 
تصادف بعض التحديات

عاطفياً: تتوإىل عليك األخبار الجميلة، وهذا يسـاعدك 
عىل توطيد عالقتك بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما

صحيـاً: تتمتع بصحة جيدة وبنفسـية مرتاحة، ما ينعكس 
إيجاباً عليك وعىل املحيط.

مهنيـاً: ينصّب االهتمام عىل مـرشوع خالّق فني 
وثقايف، وقد تقّدم عرضاً يربز كفاءتك ومواهبك

عاطفيـاً: تخـوض مغامـرات من نـوع مختلـف إذا 
كنت أعزب، وقد تتحـّول إحدى الصداقات إىل عالقة أكثر 

حميمية.
صحياً: تعرّض أحد أفراد األرسة لوعكة صحية، يصيبك بقلق 

وبوهن، تماسك قليالً

مهنياً: يسـلط هذا اليوم الضوء عىل األمور املهنية 
التي تواجه بعض التحديات والعرقالت.

عاطفياً: تميض اوقاتـًا طّيبة مع الرشيك الذي يرشح 
لـك طموحاته وأهدافه، وتسـعيان معـاً إىل تحقيق حلم 

راودكما منذ زمن.
صحياً: ساعد نفسـك للتخلص من بعض األعباء التي ترهق 

أعصابك وصحتك

األسد

الميزان

العذراء

العقرب

مهنياً: مع أنك تحّقـق تقدماً ملحوظاً، إال أن 
عليك املثابرة باستمرار وليس الكسل

عاطفيـاً: يمكن أن توقعك عواطفك يف مشـكلة، 
اعتمد عىل فطرتك يف توجيه أحاسيسك

صحيـاً: إنتبه من كثـرة التنقالت املرهقـة، وال تحاول 
القيام بأكثر مما هو مطلوب منك

›rfl@Úó”

ÚÓóÉí@paäbjnÇa

ÚÓõ‘fl@Úub®a@ŸÓ§@ÚÌáÁ@È€åÜ

ŸÁb§@Íã«bìflÎ@ÈnÓóÉí@Ô–ìn◊aÎ@ŸuÎå@Úibjè€@ãƒ„a

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع االرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية 
, ثم أكمل توزيع باقي االرقام من 1 اىل 9 يف األعمدة التسعة الرأسية 

واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم اإل مرة واحدة .

Ú»†b‘nfl@pb‡‹◊

افقي
o مـن أعضـاء  1مركبـات بحريـة 

النبات التناسلية (جمع).
2وعد يحافظ عليه o واضح ومعلن.
3مـا يكتب من كافـة املعلومات عن 

موضوع أو حدث ما oمن األطراف
 o 4حيوان ضخم الحم يحب العسـل

شقيقة o نصف بدري
5من مدن مرص o رست وهنئت.

6نصف ساحر o سال o من الشهور 
امليالدية.

 o من الظهر فصاعدا o 7متشـابهة
توضع عليه األشياء.

8الحكواتي (معكوسة).
9أدوية مضادة (معكوسة) o رسيع 

الغضب.
ملعـت  راحلـة  مرصيـة  10فنانـة 

كراقصة مع فريد األطرش

رأيس
1سـندريال الشاشـة ماتـت يف ظـروف 

غامضة يف لندن.
2مطرب وممثل سـوري من أغنياته يا 

بنات املكال oللنفي
3الحيوان يميش يف األرض o مستغرقون 

يف سبات
4نصف أرسة o من آلت إليه الوصاية.

5سيدة الشاشة العربية.
6ثلثا تخت o مصباح

7نصف قميص o ثياب بالية.
 o نصف عابر o 8عـدم قدرة عىل النـوم

ضمري متكلم.
9ممثل ومخـرج مرسحي وسـينمائي 
راحل ترك الطب البيطري من أجل الفن 

o أخطأ
10ممثـل ومرسحي مرصي راحل عمل 

سنوات مخرجا يف اإلذاعة الربيطانية

acebook ⁄ÏjèÓ–€a@ÂflF

xaãÄÄÄÄÄÄÄÄic

815 - انتصار ابن طباطبا عىل وايل الكوفة من 
استفحل  أن  بعد  املأمون  العبايس  الخليفة  قبل 

أمره خاصة بعد انضمام أھل الكوفة
واألعراب إليه إال أنه تويف فجأة صبيحة انتصاره، 
واستمرت حركته من بعده، وعظم أمرھا إىل أن 

قىض عليھا العباسيون.
بالغاز  عمومية  إنارة  أول  تشغيل  بدء   -  1776

الطبيعي يف الواليات املتحدة بمدينة بالتيمور.
يھزم  باشا“  ”عمر  العثماني  القائد   -  1855
شبه  يف  جوزلوفا“  ”معركة  يف  الرويس  الجيش 

جزيرة القرم.
ھاتفية  شبكة  أول  يف  العمل  بدء   -  1878
18 ھاتفا وذلك يف  بالواليات املتحدة مكونة من 

مدينة سان فرانسيسكو.
نيوزويك  األول من مجلة  العدد  1933 - صدور 

األسبوعية األمريكية.
عىل  امللون  للتلفزيون  عرض  أول  بدء   -  1938
االسكتلندي  اخرتعه  والذي  لندن  يف  الجمھور 

”ج. بريد“ عام 1928.
إرسالھا  تبدأ  أمريكا  صوت  إذاعة   -  1947
حملة  من  جزءا  لتكون  السوفيتي  االتحاد  إىل 
أثناء  السوفيتي  االتحاد  ضد  األمريكية  الدعاية 

الحرب الباردة.
الدين  حميد  يحيى  اليمن  إمام  اغتيال   -  1948
بعد عودته من زيارة منطقة بيت حارض حيث 

كمن له مجموعة من الثوار وأطلقوا عليه النار
مما أدى إىل وفاته.

1949 - انتخاب حاييم فايتسمان رئيسا لدولة 
إرسائيل بعد إعالنھا ليكون أول رئيس لھا.

العراقيني  والنواب  األعيان  مجلسا   -  1958
يصادقان عىل االتفاقية التي وقعھا امللك فيصل 

الثاني مع ملك األردن الحسني بن طالل
االتحاد  اسم  تحت  البلدين  بني  اتحاد  إلنشاء 

العربي الھاشمي.
1959 - إطالق أول قمر صناعي لرصد الطقس 

والذي يحمل اسم ”فانكارد 2.“
لصالح  يصوت  الربيطاني  الربملان   -  1972

االنضمام إىل السوق األوروبية املشرتكة.
1996 - زلزال يف منطقة إريان جايا بإندونيسيا 
إىل سقوط  2.8 عىل مقياس ريخرت يؤدي  بقوة 
108 قتيل وإصابة 423 شخصا وحصول أرضار 
الھزه  صاحب  تسونامي  بسبب  حدثت  ضخمة 
وصل ارتفاعه إىل أكثر من 7 أمتار يف العديد من 

املناطق.
عن  استقالله  يعلن  كوسوفو  إقليم   -  2008
الحكومة  رفضته  الذي  األمر  وھو  رصبيا، 

الرصبية املركزية، وقد أيد االستقالل الواليات
املتحدة وعدد من دول االتحاد األوروبي يف حني 

رفضته روسيا بشدة.
2009 - الحكومة السودانية توقع اتفاق حسن 
نوايا مع حركة العدل واملساواة إحدى الحركات 

املتمردة يف دارفور يف العاصمة القطرية
الدوحة وذلك تمھيدا لوقف األعمال العدائية بني 

الطرفني يف دارفور.
- 2011إندالع ثورة 17 فرباير يف ليبيا ضد نظام 

معمر القذايف.
اعتصام  بالقوة  تفض  البحرينية  األمن  قوات 
 4 اللؤلؤة، وأدى ذلك إىل مقتل  املحتجني يف دوار 

مواطنني وجرح 250 آخرين.
فولف  كريستيان  األملاني  الرئيس   -  2012
يف  تورطه  خلفيه  عىل  منصبه  من  يستقيل 
رفع  وطلب  الرئاسة  توليه  قبل  مالية  فضيحة 

الحصانة عنه.
2016 - مقتل 28 شخصا عىل األقل وإصابة 61 
الرتكية  العاصمة  يف  انتحاري  تفجري  يف  آخرين 

أنقرة.

‚ÏÓ€a@aâÁ@›rfl@¿@táy

  يـروى ان رجـال كانـت لـه حاجة 
فقصـد صديقـا لـه، وطلـب منـه 
حاجته، فاعتذر منـه، فرجع متأملا 
لعدم قضـاء حاجته وتلبيـة طلبه، 
فأشـار عليـه صديـق اخر لـه بأنه 
يتوجـب عليه ان يغتنم مناسـبة ما 
ويقـدم له هديـة، وبعد فـرتة زوج 

الرجـل  فاشـرتى  ابنـه،  الصديـق 
هديـة وذهب اىل بيت صديقه، وقدم 
الهديـة لـه، وبعد يـوم مـن تقديم 
الهديـة ذهب إليـه ثانية وطلب منه 
حاجتـه، فأجاب بالقبـول وقد لبى 
طلبه، فرجع مرسورا فرحا، والتقى 
بصديقه الذي أشـار عليه بإرسـال 

الهديـة، وأخـربه بقضـاء حاجته، 
فأجابه صديقه ألم أقل لك من قبل، 
وذهب قوله مثال يرضب ألثر الهدايا 

يف قضاء الحوائج .
وقـد ورد يف العربية من األقوال التي 
تضمنت هـذا املعنـى  قولهم: (نعم 
الـيشء الهديـة أمام الحاجـة)، .... 

، وقولهـم (مـن قـدم هديتـه نال 
أمنيته). 

وقال الشاعر:
هدايا الناس بعضهم لبعض

تولد يف قلوبهم الوصاال
وتـزرع يف الضمـري هـوى وودا

وتكسوهم إذا حرضوا جماال

انظري جيداً إىل شـكل إصبع سـبابة زوجك. هل يبدو رأسه حاداً أم 
مربعاً أم مسـتديراً؟ هل هو مسـتقيم أم متعـرج؟ راقبيه باهتمام 
فهذا يفيش الكثري من أرسار شـخصيته. كما يدل عىل مدى حبك لك 

ورغبته يف االهتمام بك.
1 إصبع برأس حاد

إذا كان إصبع سـبابة زوجك يتميز برأس حاد، فهذا يعني أّنه كريم 
ويبـدي اهتماماً كبرياً باألشـخاص املحيطني به. كمـا يدل عىل أّنه 
يرغب دائماً يف مراعاة مشـاعرك وتقديم املسـاعدة لك. كذلك يشري 
شـكل هذا اإلصبع إىل أّن رشيك حياتك يحب العيش ببساطة وبعيداً 
عن املشكالت والتعقيدات. وهو يدل أيضاً عىل تواضعه وحساسيته. 
لكن عليك أن تنبهيه إىل رضورة االهتمام بنفسـه وأن هذا رضوري 

وال ُيكسبه صفة األنانية.
2 اإلصبع مرّبع الرأس

إذا كانت سـبابة زوجك تأخذ هذا الشـكل، فهذا يشري إىل أنه شخص 
متحفـظ وخجـول إىل حـد مـا. كما يـدل عىل أنـه يجـد صعوبة يف 
االنسجام مع الكثري من األشخاص. لكّنه يعني يف املقابل أنه يسعى 

دائماً إىل جعلك تشـعرين باألمان واالسـتقرار والدفء. ويدّل شـكل 
اإلصبـع هذا عىل أّنـه ال يكّون الكثري من الصداقـات ويميض أفضل 
أوقاته برفقتك أو بصحبة كتاب أو أمام شاشـة التلفزيون. وهذا ما 
يكشـف أنه شخص شاعري ولطيف وإن كان الكثري من األشخاص 

يجدون أّنه جدي أكثر مما ينبغي.  
3 اإلصبع مستدير الرأس وغري منتظم الشكل

هل ينطبق هذا الوصف عىل إصبع سـبابة زوجك؟ إذاً هذا يشـري إىل 
أنـه يتمتع بصفات مثل التفاؤل والعفوية واملرح. فهو دائم الضحك 
واملزاح. كما يعني هذا الشـكل أّنه يحب تحضري املفاجآت لك ورؤية 
االبتسـامة ترتسـم عىل وجهـك. ويف املقابـل يرفـض أن تدفعيه إىل 
عيـش الروتني اليومي أو إىل االلتصاق الدائـم بك االكتفاء بالجلوس 
إىل جانبـك يف أوقات فراغه. لذا عليـك أن تتفهمي برحابة صدر ميله 

إىل االستقاللية.  
4 إصبع مستدير الرأس ومستقيم الشكل

هل هذا هو شـكل إصبع سـبابة زوجك؟ إذاً هذا يشري إىل أّنه ال يعرب 
عن مشـاعره تجاهك بسهولة. لكن ليس عليك أن تقلقي فهو يفعل 
ذلـك بطـرق أخرى مختلفة. ويدل شـكل اإلصبع هذا أيضـاً عىل أّنه 
جـدّي جـداً ويتسـم بالعناد وعدم القـدرة عىل الرتاجـع عن موقفه 
وإن كان مخطئـاً. لكنه يف املقابل يتمتع بصفات إيجابية كثرية مثل 

الشجاعة والطموح والتفاؤل.

·‹»m@›Á
عرش  والسابع  عرش  السادس  القرون  =طوال 
والثامن عرش كان االطباء االوروبيون يستخدمون 
مثل  الصحية  املشاكل  من  سلسلة  ملعالجة  التبغ 
املفاصل وحتى  الصداع وتسوس االسنان والتهاب 

رائحة الفم الكريهة. 
انه  عىل  االبيض  الفيل  مع  التايالنديون  =يتعامل 

حيوان مقدس.
هو  (األب)  بوش  جورج  األمريكي  =الرئيس 
املياه  يف  النفط  عن  التنقيب  منصات  اخرتع  الذي 

العميقة. 
امللكية  الدي»  انقراض نسل ارسة «غريم  =يف حال 
الحاكمة يف امارة موناكو فإن تلك االمارة ستفقد 

سيادتها واستقاللها تلقائيا. 
من  ان  درجة  اىل  للغاية  قوي  الكوبرا  افعى  =سم 

يلمسه لبعض الوقت يصاب بنوبة إغماء حادة. 
=علم دولة الفلبني هو العلم الوحيد يف العالم الذي 
السالم  او  الحرب  لحالة  وفقا  لونيه  ترتيب  يتغري 
التي تعيشها الدولة ففي حال الحرب يكون اللون 
االحمر يف االعىل واللون االزرق يف االسفل اما يف حال 

السلم فيكون الوضع معكوسا. 
=كان الرومان يذبحون عددا من الكالب العتقادهم 
محصول  غزارة  ضمان  يف  يساهم  كان  ذلك  ان 

القمح. 
=عندما تولد الزرافة فطولها يكون نحو مرتين. 

Ôöbæa@Âfl@ÒäÏñ
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املؤسـس  جيتـس،  بيـل  كشـف 
املشـارك لرشكـة مايكروسـوفت، 
واإلرهـاب  املنـاخ  تغـري  أن  عـن 
البيولوجـي قد يشـكالن الكارثتني 
التاليتني املهددتني للبرشية، وتوقع 
يف مقابلـة مع ديريـك مولر، مقدم 
قناة فرييتاسـيوم عىل يوتيوب، أن 
يشـهد العالم مزيـًدا مـن األوبئة، 
مـا قد يـؤدي إىل الفـوىض، لكن إن 
تعلـم الناس من الجائحـة الحالية 
وتكيفوا معها، سيسـلك مسـتقبل 

البرشية مساًرا أفضل.
وأجـرى ديريـك مولـر مقابلة مع 
بيـل جيتـس يف 4 فربايـر، وأبـدى 
يف األخـري عـدم رضاه عـن توقعه، 
وقال جيتس ”ال يوجد شـعور جيد 
ينبـع مـن يشء كهـذا“ وإنه حني 
ينظـر أحياًنا إىل املـايض يتمنى لو 
أنـه كان مقنًعـا أكثـر بتوقعاتـه، 
وأوضـح جيتـس ملولر، أنـه تمكن 
مـن توقع تفـيش الجائحة يف العام 
2015، بسـبب وجـود فريوسـات 
كثرية تصيـب الجهاز التنفيس، وال 
بد من أن يتسـبب أحد الفريوسات 
شـديد العـدوى يف حـدوث جائحة 

مستقبًال.

التنفيس  الجهـاز  وقـال ”فريوسـات 
كثـرية، ومـن وقـت آلخـر سـيتفىش 
أحدهـا، وأمـراض الجهـاز التنفـيس 
مخيفـة فعـًال ألنهـا تتيـح للمرىض 
العـدوى  يحملـون  وهـم  االنتقـال 
وينقلونهـا، خالًفـا لبعـض األمراض 
األخرى، مثل اإليبوال، التي تعالج بعزل 
املـرىض أوًال يف املستشـفى“، وحـني 
سـأله مولر عن الكارثـة التالية التي 
يرى أننا لسـنا مسـتعدون لها، أعرب 
جيتـس عـن مخاوفه بشـأن حدوث 

كوارث أخطر من الجائحة الحالية.
وقـال إن الخطـر األكـرب يأتي من 
تغري املناخ، ما قد يتسبب يف وفيات 
أكثر مما سـببته الجائحة الحالية، 
وإن الخطـر الثاني الذي لم يحتاط 
له بدرجة كافية سـيكون اإلرهاب 
شـخص  وسـيطلقه  البيولوجـي، 
عامليـة  أرضار  يف  التسـبب  يريـد 
بتصميـم فـريوس جديـد بتكلفـة 
منخفضـة، واحتمـال حـدوث هذا 
أعـىل من حـدوث جائحـة طبيعية 
مثل الجائحـة الحاليـة، وكان بيل 
جيتس قـد شـبه يف أبريـل املايض 
تأثـري كوفيد19- بأنه يشـبه حرًبا 

عاملية.

طرحـت رشكة جوجـل العمالقة 

للبحـث عىل اإلنرتنت ميزة جديدة 

ىف Gmail تدعى أنها ستجعل من 

السهل عىل املسـتخدمني البحث، 

 Gmail فمع اإلضافة، سـيعرض

اآلن للمسـتخدمني جميع رسائل 

الربيد اإللكرتونى املتعلقة بعنوان 

معـني، بمـا ىف ذلـك أى أسـماء 

مستعارة، عند البحث.

واالسم املستعار للربيد اإللكرتونى 

هو عنـوان بديل السـتالم الربيد، 

العنوان  إىل  باإلضافة  ويسـتخدم 

األسـاىس للمسـتخدم، إذ توجـد 

هناك العديد من األسباب التى قد 

تجعل شخًصا ما يستخدم عنوان 

بريـد إلكرتونـى مسـتعاًرا، مثل: 

تغيريات االسم الرسمى، واألسماء 

املفضلة، وإعادة تسمية الرشكة، 

والرشكات  االسـتحواذ  وعمليات 

الفرعيـة، ”كما تقـول جوجل ىف 

منشور عىل مدونتها حول امليزة.

وسـيتم جلـب نتائـج البحث من 

 “cc“و  “from” ”to“و  حقـول  

ىف  مـكان  أى  ىف  أو   ،“bcc“و

ووفًقا  اإللكرتونـي،  الربيـد 

تطبيـق  سـيتم  للرشكـة، 

هـذه امليـزة عـىل أقسـام 

املتعـددة  الـوارد  الربيـد 

اسـتعالمات  عـىل  بنـاًء 

البحث التـى تحتوى عىل 

بريد إلكرتونـي، وتضيف الرشكة 

املدونـة: ”مـع هـذا  ىف منشـور 

التغيـري، سـيكون البحث أسـهل 

النتائج أكثر شـموالً،  وسـتكون 

حيث لن يحتاج املسـتخدمون إىل 

تذكر جميع األسـماء املسـتعارة 

لشخص ما وإجراء عمليات بحث 

متعددة لكل منها“.

املسـتخدمني  رغبـة  حالـة  وىف 

النتائـج  عـن  فقـط  البحـث  ىف 

فقـط،  الدقيـق  االسـتعالم  ذات 

يمكنهـم القيام بذلـك عن طريق 

تضمينهـا بني عالمـات اقتباس، 

مع مالحظة أن هذه امليزة متاحة 

تأتـى  وال  املسـتخدمني  لجميـع 

مـع أى تحكـم إدارى وال تتطلب 

أى تغيري ىف اإلعـدادات من جانب 

املستخدمني.

يوفر تطبيق الرتاسـل الرسيع ”تليجرام“ العديد من املميزات بما ىف ذلك 
ميزة ”جدولة“ إرسـال الرسائل، فهناك أوقات قد يرغب فيها املستخدم 
ىف إرسال رسـالة محددة ىف وقت محدد، حيث يقدم تليجرام ميزة تتيح 

للمسـتخدمني جدولة رسالة يمكن إرسـالها ىف وقت محدد، لذلك، 
إذا كنت تريد أيًضا جدولة رسالة عىل تليجرام، فاتبع الخطوات 

املذكورة أدناه:
1. افتح تطبيق تليجرام عىل هاتفك الذكي.

2. افتح اآلن الدردشة التى تريد جدولة رسالة فيها.
3.بعد هذا اكتب الرسالة التى تريد جدولتها.

4. اآلن اضغط لفرتة طويلة عىل إرسال الرسالة.
5. ستالحظ اآلن خيار جدولة رسالة.

6. اضغط عىل خيار رسالة الجدولة وسيطالبك التطبيق 
بتحديد التاريخ والوقت.

7. بعد ذلك سـتتم جدولة الرسـالة وستسـتمر ىف الوقت 
املحدد.

احتلّت مهرية عبد العزيز ترند السوشـيال ميديا خالل األيام املاضية بعد انتشـار فيديو سـقوطها 
عىل خشـبة املرسح أثناء تقديمها حلقات املوسـم التاسـع والجديد من برنامج أمري الشعراء عرب 

شاشة أبو ظبي، وهي تستعد ألكثر من تجربة جديدة.
علم أن اإلعالمية مهرية عبد العزيز تسـتعد لتكون أول إعالمية تقدم برنامجاً حوارياً عرب تطبيق 
التيك توك، حيث وافقت عىل تجربة جديدة عرب التيك توك ستضم العديد من الشخصيات املختلفة 
عىل أن تكون كل حلقة شخصية يف مجال مختلف بني الفن والرياضة والعلوم والتعليم أيضاً، وقد 

وضع فريق الربنامج خطة كاملة ألربع حلقات أسبوعياً.
أمـا املـرشوع اآلخر الذي تتكتم عـن تفاصيله فهو برنامج جديد عرب اليوتيوب سـتصوره خالل 
الفرتة املقبلة، ومن املنتظر عرضه خالل املوسـم الرمضاني املقبل وسـيكون برنامجاً حوارياً 

ترفيهياً يضم العديد من الشخصيات العامة.
عىل صعيد آخر، كانت الحلقة املاضية من املوسم التاسع من برنامج أمري الشعراء 
قد أطلّت فيها ”نجمة الكور“ عىل مرسح شـاطىء الراحة يف أبو ظبي لتشارك 

يف األمسية الثانية من الربنامج.
واحتفـل الربنامج بوصول أول بعثة إماراتية ”مسـبار األمل“ إىل املريخ قبل 

أيام لتكون اإلمارات خامس دولة يف التاريخ تصل إىل الكوكب األحمر. 
وتضّمنت الحلقة تأهل املتسابق املرصي محمد عرب صالح للمرحلة املقبلة 

من الربنامج.

مهيرة عبد العزيز أول إعالمية عبر التيك توك

اختـارت الفنانة اللبنانية يـارا طرح أوىل 
أغنيـات ألبومها الجديد باللون العراقي يف 
ظـل رواج دخول أسـماء عربية عىل خط 
الغنـاء العراقي وتوسـع رشكات اإلنتاج 

عىل إنتاج أغنيات عراقية.
فاألغنيـات العراقية تحقـق أرقاماً عالية 
يف مواقـع التواصل االجتماعي، ال سـيما 
قنـوات ”يوتيـوب“ وتحتل صـدارة الرتند 
العربي مع كل إصدار جديد لفنان عراقي 

أو عربي يغني بالعراقية.
وطرحت يارا األغنية عىل طريقة الفيديو 
كليب يف عيد الحب من كلمات آدم وألحان 
شـميم وتوزيع نور هاشـم. أمـا الفيديو 
كليـب فحمل توقيع املخرج نويل باسـيل 

وتم تصويره يف إمارة الفجرية.
وانتهت يارا من تسـجيل أغنيات ألبومها 
التي يبلغ عددها ثمانية وبإرشاف امللحن 

طـارق أبو جـودة. كمـا احتفلت بوصول 
عـدد مشـاهدات أغنيتهـا ”مـا بعـرف“ 
إىل 200 مليـون مشـاهدة عـرب قناتها يف 

”يوتيـوب“ وأعلنت أنها أول فنانة لبنانية 
تحقق هذا الرقم يف مكتبة الفيديو األشهر 

عاملياً.

 بعد خروجه من فرتة العزل الصحي 
التي قضاها راغب عالمة يف منزله يف 
لبنان مع متابعة دقيقة مع األطباء 
هنـاك حتى تعاىف تمامـاً من عدوى 
الفـريوس، لـم يتأخـر راغـب عـن 
السفر إىل دبي ليكون إىل جوار ولديه 
خالد ولؤي بعد أن اتخذا قرار البقاء 
هناك إثر انفجار مرفأ بريوت، وليبدأ 
لحفلـه  األوىل  بالتحضـريات  أيضـاً 
الغنائي الجديـد يف مرسح أوبرا دبي 
خـالل الشـهر املقبـل يف 12 مارس، 

الذي سـيكون محدود العدد بسـبب 
اإلجـراءات الخاصـة ملنـع انتشـار 

عدوى فريوس كورونا.
كذلـك لـدى عالمـة حفـل آخـر يف 
يف  العربيـة  املوسـيقى  مهرجـان 
حيـث  الدومينيـكان،  جمهوريـة 
يشـارك فيـه مجموعـة كبـرية من 
نجوم الغناء يف الوطن العربي منهم 
وائـل كفـوري، ملحـم زيـن، صابر 
الرباعـي وناصيـف زيتـون عىل أن 
يكون بدايـة املهرجـان يف 21 أيار/

مايو املقبل.
وعـىل صعيـد آخـر، يسـتعد راغب 
عالمة إلطالق أحدث أعماله الغنائية 
التي تحمل عنوان ”علشـان دلعتك“ 
األخـرية  التفاصيـل  ينهـي  حيـث 
باألغنية قبل طرحها ليفتتح بها أوىل 
أعماله الغنائية لعام 2021، ويفكر 
عالمة يف تقديمها خالل حفله املقبل 

إن أنهى تسجيلها قبل الحفل.
وكان هنـاك العديـد من الشـائعات 
التـي انتـرشت أخـرياً عـن وجـود 

السـوبر سـتار راغب عالمة يف أحد 
الصحية؛  املستشفيات لسوء حالته 
وهـذا ما نفاه مصدر خاص ، مؤكداً 
أن وجوده يف املستشفى خالل الفرتة 
املاضية كان لبضع سـاعات ليجري 
الفحوصـات النهائيـة للتأكـد مـن 
تعافيـه تماماً من فـريوس كورونا 

قبل سفره إىل دبي.
هـذا ويحـّل السـوبر سـتار ضيفاً 
ضمن أوىل حلقات املوسم الجديد من 

كاربول بالعربي مع وسام بريدي.

علقت الفنانة ليىل إسكندر تعليق غامض، عىل 
صورتهـا وحديثها عـن الحرية بمناسـبة يوم 
الحـب، ما أثـار الكثري من عالمات االسـتفهام 
الصـور  تبـادل  بـني متابعيهـا عـىل تطبيـق 

(انستغرام).
وقالـت املغنية اللبنانية:“كن مع من ال باس ان 
كنت حزينا او سـعيدا...فهو سيحبك.. كن مع 
من ال يريد تغيري يش بك.. وال حولك.. من يقبلك 
بكل ظروفك وطقوسـك وحلـوك ومرك يف غناك 
وفقـرك وكل ما هو ليـس كامال فيـك..ال يراه 
سـوى تكملة لـه.. كن وفيا ملـن اوىف.. معطاءا 
ملن اعطى.. ال تعطي احدا اكرب من حجمه وكن 

لنفسـك كل يشء.. كل عام وانتـم بخري يف عيد 
الحب“.

ونـرشت صورة ثانية علقت عليها: ”ان تشـعر 
انك ال تنتمي ليشء او الحد او لشخص.. الحرية 
املطلقـة يف االختيـار... واالدراك الكامـل ملًا بني 
رغبة عقلك ونفسـك.. هنا االختبار يا صاحبي 

ان تظل حرّا وخاصة يف مشاعرك“.
وأضافـت ”ان تحـب دون قيـود او قوانني.. ان 
تعارش من يحررك وليـس من يقيدك يف افكاره 
واحكامـه وانعكاسـه عليك.. هنـا االنتصار يا 

صاحبي كن لنفسك كل يشء“.
وما زاد من تسـاؤالت متابعيها االقتباس الذي 

اسـتعانت بـه للشـاعر محمـود درويش حني 
كتـب: ”الحـب االٔول ال يمـوت بل يأتـي الحب 

الحقيقي ليدفنه حياً“.                       
وتعرضت ليىل بسبب اللوك للكثري من التعليقات 
القاسـية بسـبب مكياجها وكثافـة حواجبها، 
االمـر الذي عرضها للتنمر والسـخرية من قبل 
بعـض متابعيهـا، يف حـني تركـت مالحظتهـا 
الكثري من األسئلة حول عالقتها بزوجها املمثل 
يعقوب الفرحان، ال سـيما وانهـا أعلنت العام 
املايض وجود مشـاكل بينهما اسـتمرت لفرتة 
قبل ان تعود وتعلن مصالحتهما وتراجعها عن 

طلب الطالق.

مفاجـأة تجهزها إدارة شاشـة 
الـأم بـي يس لجمهورها خالل 
الحلقـات املقبلـة مـن برنامج 
ُيـذاع  الـذي  مـع“  ”برصاحـة 
أسـبوعياً عرب شاشـة املحطة، 
فكيـف جمعـت الــأم بـي يس 
بني نادين نسيب نجيم وسالفة 
معمار يف حلقة تلفزيونية واحدة 
بعـد سلسـلة مـن الترصيحات 
التلفزيونية املتبادلة بينهما عىل 
مدار السـنوات املاضية، لتكونا 
معاً وجهاً لوجـه ألول مرة عرب 

شاشة الـأم بي يس.
برنامـج  عمـل  فريـق  وأنهـى 
”برصاحـة مـع“ مـن تصويـر 
حلقة تجمع بني نادين نسـيب 
نجيـم وسـالفة معمـار للمـرة 
الحلقـة  ُصـّورت  األوىل؛ حيـث 
داخل استديوهات الـأم بي يس 
فجـرى الحرص عـىل  إجراءات 

الوقاية أثناء التصوير.
وبـدا عـىل الثنائـي االنسـجام 
واالحرتام املتبادل والود بينهما، 
وسيشـهد اللقـاء الكشـف عن 
كثري مـن أرسارهمـا والحديث 
عن جوانب شـخصية مشرتكة 
بني الطرفني سيعرفها الجمهور 

للمرة األوىل.

وسيشهد الحوار حديث كلٍّ من 
ناديـن نسـيب نجيـم وسـالفة 
معمـار عـن رأيهمـا يف الـزواج 
واالنفصال أيضاً، كما ستتحدث 
ناديـن عـن الكثري مـن املواقف 
التـى تعرضت لهـا خالل الفرتة 
املاضية إثر إصابتها باالنفجار، 
أما سالفة فسرتوي ذكرياتها يف 

سوريا وتتحدث أيضاً عن أرسار 
طفولتهـا التي تكشـفها للمرة 

األوىل.
جدير بالذكر أنه كان بني نادين 
نسـيب نجيـم وسـالفة معمار 
املتبادلـة  الترصيحـات  بعـض 
خـالل السـنوات املاضيـة عـن 
بنجـوم  لبنـان  نجـوم  عالقـة 
سـوريا؛ األمر الذي جعل نادين 
وتنفـي  صمتهـا  عـن  تخـرج 
لسـانها  عـىل  ترصيحـات  أي 
فيها إسـاءة ألي مـن زميالتها 
السـوريات يف الوسـط الفنـي، 
وأّكـدت احرتامهـا وحبهـا لهم 
املقـرر عـرض  جميعـاً، ومـن 
الحلقـة خالل األسـبوع ما بعد 
ناديـن  اختـارت  وقـد  املقبـل، 
إطاللتهـا باللـون األسـود، أما 
اللـون  اختـارت  فقـد  سـالفة 

الفيض إلطاللتها يف الحلقة.

 قالـت الفنانة أيتن عامر، شـخصية ريهام الىل 
عملتهـا يف مسلسـل ”فرصة تانيـة“ معرفتش 
أحبهـا وال أكرهها واحرتت فيها شـوية، ولكن 

اكتشـفت بعـد كـده أنهـا غلبانة بـرده وكل 
ذنبهـا أنهـا حبت شـخص وطـول الوقت 
رافضـة فكرة االنفصال عنـه، وأنا أعرف 
حـاالت حقيقيـة أكرت من كـده كمان يف 

الحقيقة. 
وأضافـت أيتن عامـر خـالل لقائها يف 

برنامج ”its show time“ مع اإلعالمية 
 ،Cbc دينـا حويـدق، املـذاع عـىل قنـاة

اسـتعنا بدكتـور نفىس عشـان نعرف إيه 
املـرض الـىل عنـد شـخصية ”ريهـام“، 
وعرفنا إنه مـرض تعلق بزيادة مع عدم 
الثقة يف النفس، وكل العوامل دى أدت إىل 

الشخصية الىل شوفناها.
وعن مسلسـل ”هي“ قالت أيتن عامر: 
هو تحدى بنات بشكل عام وكل واحدة 
 لها ظروفها الخاصة واملحيطة بها، وأنا 

بعمل 
بنـت  عامـر دور  وفـاء 

وبيحصل رصاع معني بيخلق غرية وتحدى وأذى 
هتعمله يف أمها، والىل حمسنى يف الدور انه مش 
ضيفـة رشف بالشـكل املتعـارف عليـه، يمكن 
مسـاحته مش كبـرية ولكن دور مهـم، وكمان 

أن أي حاجـة مع وفاء ليا الحظ انى أقف معاها 
وبغـض النظر عـن انهـا اختى ولكـن الجميع 
بيشـهد بها بأنهـا ممثلة قوية جـدا، وأنا نفس 

مدرستها وبعترب نفىس تلميذتها.
وعن السـينما قالت أيتن عامـر، األدوار الىل 
بتتعرض عليا حاليا يف السينما مش مناسبة 
ليا، ألنى عاوزة عمل فنى محرتم يضاف إىل 
تاريخـى مش حاجـة تتعمـل وتتقلب يف 4 
أيـام، ومش مشـكلة تتعرض فـني حتى لو 
عـىل املنصات املهـم أنى أعمـل حاجة تكون 
ليها قيمـة فنية.وتعاقدت الفنانـة أيتن عامر 
عـىل تقديـم دور البطولة النسـائية أمام النجم 
يوسـف الرشيـف يف مسلسـله الجديـد ”كوفيد 
25“ تأليف إنجى عالء وإخراج أحمد نادر جالل 
وإنتاج رشكة سـينرجى واملقرر عرضه يف شهر 
رمضان املقبل من 15 حلقة.وتشارك أيتن عامر 
أيضا يف بطولة مسلسـل ”كل ما نفرتق“ بطولة 
ريهـام حجاج وإخـراج كريـم العـدل، واملقرر 

عرضه يف شهر رمضان املقبل.
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الجمعـة املايض شـددنا الرحال نحـن مجموعة من األصدقـاء العاملني 
يف الحقـل اإلعالمي واألكاديمـي اىل ”هيت“ املدينة الغافيـة عند أحضان 
الفـرات.. وحيث تويل وجهك شـطر هيت التي عرفـت بنواعريها املوغلة 
يف أعمـاق الزمـن، باإلضافة اىل ”عني القري“ التي تنفـرد بها، البد أن تمر 
بمجموعـة مـن املدن ضمـن محافظـة األنبار التـي تنتمـي اليها هيت 
املدينـة والقضاء والحارضة العمرانية والثقافية قديما وحديثا. ومن بني 
مامررنـا به عىل الطريق القديم الفلوجة والخالدية والرمادي، وهي مدن 
تـرضرت بـل بعضها طالها تدمري شـبه كامل مثل الرمـادي بعد إحتالل 

تنظيم داعش للمحافظات الغربية. 
وعىل الرغم من أن السـفرة كانت خاصة فإن شـواغل السياسة التغيب. 
فاملسـافرون إعالميون وأكاديميون ولـكل منهم وجهة نظر فيما يجري 
وفيمـا يراه سـلبا أم إيجابا. ولهذا السـبب فـإن من الطبيعـي أن تلفت 
إنتباهنـا أشـياء ربما تبـدو للمواطن األنبـاري طبيعية، بـل ربما يراها 
بعكس مانراها نحن الزائرين لها من خارج املحافظة.. املفارقة إننا جئنا 
من العاصمة التي يفرتض إنها النموذج يف كل شـئ السـيما اإلعمار بدءا 
مـن الطـرق واإلنارة والتحديث العمراني، فإذا بنا نـرى أن تلك املدن التي 

خربها داعش بدت أجمل وأكثر نظافة.       
بالنسـبة يل هذه هي الزيارة الثانية يل  اىل مدينة هيت يف غضون سنتني.. 
قبل السـنتني لم أكن أعرف شـيئا عن هيت ونواعريها أو منارتها أو عني 
قريها.. فأنا لم أشاهد حتى اآلن مدنا مثل حديثة أو عانة أو راوة أو القائم. 
ومن منطلق أن يف السـفر سـبع فوائد كما يقول الرحالة فإن رحلتنا اىل 
هيت التي تمت يف غضون ساعتني تقريبا أستطيع القول أن الفوائد نافت 
عىل السـبع.. فمن ناحية إقرتبنا مـن بعضنا أكثر مع إننا نلتقي يف بغداد 
كثريا. كما تقاربت رؤانا بشـأن ماشاهدناه سواء عىل إمتداد الطرق التي 
قطعناها وغالبيتها معبدة ومسيجة وتكثر االشجار عىل جوانبها، أو بني 
النـاس حيث اليختلف إبن هيت أو الفلوجة أو الرمادي عن إبن أية مدينة 

عراقية لجهة الهموم أو الطموحات.
 املفارقـة الالفتة أن أي حديث عن هيت أو حديثـة فإن الذاكرة الجمعية 
تـكاد تختزل املدينتني بالنواعري فقط وهذا أمر غري صحيح.. فلهذه املدن 
حيـاة وتضحيات وتاريـخ وتراث.. فاملتحـف الذي أقامـه الحاج حمدي 
الهيتي عىل حسابه الشخيص يمثل تراث هيت الغني يف كل شئ.. واملنارة 
التـي تعلو قلعة هيت التاريخية تمثل حقبة خصبة يف تاريخ هذه املدينة. 
وعىل صعيد التضحيات، فإن الهيتاويني خلدوا شهداء البونمر عند ساحة 

سميت باسمهم حني نفذ الدواعش فيهم مجزرة بشعة.   
  مهمة الناعور يف املايض وظيفية أساسـية وليست طبقا للمثل الشعبي 
املعارص ”يرتس ويبدي“..لم تكن مهمة آلية فقط بل دور حيوي للنهوض 
يف املجال الزراعي قديما. أما اليوم فإن وظيفتها سـياحية بعد أن تقدمت 
طـرق الري الحديثة. كإعالمي فـإن اللقاء بني الناس إن كان بالقرب من 
النواعـري أو يف املقهـى الجميل املطل عىل الفرات فـإن العراقي يف هيت أو 
الرمادي أو الفلوجة هو نفسـه من حيث الهموم واآلمال والطموحات يف 
بغداد أو الحلة أو البرصة أو السليمانية. الجميع يريد حال.والجميع يرى 

أن املشكلة ليست بني العراقيني بل بني السياسيني.
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”غير الناس“.. يارا تتألق باللهجة العراقية ألول مرة

راغب عالمة ووائل كفوري معا في 2021

ليلى إسكندر تعرض نفسها للسخرية 

نادين نجيم وسالفة معمار تكشفان أسرارهما للمرة األولى

ايتن عامر: مسلسل (هي) تحٍد للظروف الخاصة المحيطة بالبنات
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