
@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الخارجية، امس االربعاء، ان 
زيارة البابا فرانسـيس ستكون بطائرة 
وحمايـة عراقيـة، فيمـا اشـارت اىل ان 
لقاء البابا باملرجع الديني االعىل السـيد 
عيل السيستاني لن يتضمن أي توقيعات 
أو اتفاقات.وقـال وكيل الـوزارة االقدم، 
نـزار الخري اللـه، خالل طاولة نقاشـية 
تابعتهـا ”الـزوراء“: ان ”زيـارة البابـا 
سـتكون تأريخيـة، وسـيكون لها وقع 
كبـري عىل العـراق ودعم للمسـيحيني يف 
البالد“، مبينا ان ”خطبة البابا الرئيسية 
سيلقيها من مدينة أور التأريخية مقام 
النبـي إبراهيم“.واضاف: ان ”الفاتيكان 
يرغبون بمجيء البابا عرب طائرة عراقية 
مع توفري الحماية العراقية“، الفتا اىل ان 
”زيارة البابا اىل النجف ستكون تأريخية 

ولـم تشـهدها يف تأريـخ الحوزة“.واكد 
الخري الله ان ”الزيـارة لها ُبعد ديني ذو 
قيمة“، مشـريا اىل ان ”هناك تواصال مع 
النجف وذي قار ونينوى واإلقليم بشـأن 
زيـارة البابا وشـكلنا لجانا تحضريية“.
وشـدد الخري الله عـىل ”رضورة الرتكيز 
اإلعالمي عىل أهمية الزيـارة وإنجاحها 
للعراق“، الفتا اىل ”اننا سنعطي أولويات 
معينة للصحفيني“.واعترب ان ”الرتويج 
للزيـارة هو األهم واألصعـب“، موضحا 
”اننا كلجنة نحث الجهات كافة إلصدار 
بيانات ترحيب ومهمـة وترجمة أهمية 
الزيـارة، واسـتثمارها لعمليـة التحول 
السيايس واسـتقرار البلد“.وتابع الخري 
الله ان ”لقاء البابا باملرجع الديني االعىل 
السـيد عيل السيسـتاني لن يتضمن أي 

توقيعات أو اتفاقات“.

بغداد/ الزوراء:
أعلـن املكتـب اإلعالمـي لزعيـم ائتالف 
”الوطنية“، إياد عـالوي، أن األخري اتفق 
مع نواب يف املناطق الغربية يف العراق عىل 
تشكيل قائمة انتخابية تضم املتظاهرين 
السـلميني يف لخوض اإلنتخابات املبكرة 
املزمـع إجراؤها خالل العـام الحايل.جاء 
ذلـك خـالل لقائـه مجموعة مـن نواب 
املناطق الغربية وقادتها امليدانيني، وفقا 
لبيـان صـادر عـن مكتـب عالوي.ونقل 
البيـان عن عـالوي قولـه: ”ناقشـنا ما 
آلـت اليه االوضاع يف البـالد، وتم التوافق 
عـىل رضورة انبثاق جبهة وطنية مدنية 

تفرز قائمة انتخابية يكون املتظاهرون 
السلميون جزءا أساسيا منها ملا يحملون 
مـن أفـكار سـديدة يف مسـائل مرتبطة 
بإصـالح الوضـع السـيايس و اإلداري يف 
البـالد“ .وأضـاف البيـان أن الحارضين 
”أكـدوا التزامهم بتأكيد دعم ومسـاندة 
التظاهرات املطالبة باإلصالح السـلمي، 
وااللتئـام مـع أهدافهـا نحـو االصـالح 
العمليـة  انحـراف  وتعديـل  الحقيقـي 
”وقـد  البيـان:  واوضـح   . السياسـية“ 
اكدت رضورة واهميـة ان يكون لبعض 
النقابات املؤمنة بالعمل املدني دور خالل 

املرحلة املقبلة بعيداً عن املحاصصة“.

عمان/ متابعة الزوراء:
أعلنـت الحكومة األردنية، امـس األربعاء، 
تعطيـل الدوائـر واملؤسسـات العامة غدا 
الخميـس، بسـبب األحـوال الجويـة مـع 
تساقط الثلوج عىل بعض املناطق وتعرض 
أخرى لهطول أمطار غزيرة.وكانت الثلوج 
قد بدأت بالرتاكم يف بعض املناطق مع تأثر 
األردن باملنخفـض الجـوي القطبـي الذي 
دخل أجـواء اململكة مسـاء الثالثاء.وأدت 
الرتاكمـات الثلجيـة، األربعـاء، إىل إغـالق 
بعـض الطرق يف محافظة عجلون شـمال 
العاصمة عمان، كما هبت رياح شديدة يف 
مختلـف املناطق وهطـول األمطار بغزارة 
أيضا.وحـذرت مديريـة األمـن العـام من 

الخروج من املنازل أو اسـتخدام املركبات، 
إال للـرضورة القصـوى يف ظـل الظـروف 
الجويـة السـائدة.كما طالبـت املواطنـني 

باالبتعاد عن مجاري السيول واألودية.
وأعلنت الجهات املختصة حالة االسـتنفار 
القصـوى للتعامل مـع الظـروف الجوية 
التـي تمـر بهـا اململكة.وذكـرت مديريـة 
األمن العـام أن كل الطرق يف اململكة لغاية 
(الساعة الرابعة والنصف مساًء) بتوقيت 
بعـض  باسـتثناء  بحـذر  سـالكة  األردن 
الطـرق يف محافظـة عجلون.وبدأت آليات 
وفرق الدفـاع املدني واألمـن العام بإعادة 
فتح الطرق التي أغلقتها الثلوج، ال سـيما 

يف محافظة عجلون الجبلية.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أكد الرئيس األمريكي، جو بايدن، أنه 
”سـئم الحديث“ عن الرئيس السابق، 
دونالـد ترامب، خـالل مقابلة له عىل 
صـب  فيمـا  إن“،   إن  ”يس  شـبكة 
الرئيـس األمريكـي السـابق، دونالـد 
ترامب، جام غضبه عىل زعيم األقلية 
الجمهورية يف مجلس الشيوخ، ميتش 
ماكونيل، ودعا إىل عزله.وعندما سئل 
الرئيـس األمريكـي، جو بايـدن، عن 
تربئـة ترامـب يف املحاكمـة األخـرية 

التـي أجراهـا مجلس الشـيوخ بغية 
عزله، قال بايدن: ”ملدة أربع سـنوات، 
كل ما ورد يف األخبـار هو ترامب...يف 
السـنوات األربـع املقبلة، أريـد التأكد 
من أن كل األخبار سـتخص الشـعب 
األمريكـي.. لقد سـئمت الحديث عن 
ترامب“.تجـدر اإلشـارة إىل أن بايدن 
كان قـد تجنـب اإلشـارة إىل ترامـب 
باالسم سابقا، واصفا إياه بـ“الرجل 
 “THE HILL” السابق“.وأفاد موقع
بـأن بايـدن ال يزال يسـتخدم طريقة 

تعامـل ترامـب مـع جائحـة كورونا 
بشكل دوري للدفاع عن تعثر إدارته يف 

إدارة اللقاحـات عىل الصعيد الوطني، 
حيث أشـار الرئيس األمريكي الجديد 
إىل أنـه ورث ”حالـة“، إذ أنه ”لم يكن 
هنـاك عدد كاٍف من األفـراد يف املكان 
إلعطـاء اللقاحات املضـادة لفريوس 
كورونـا، وكان هنـاك ”القليـل مـن 
التوجيه الفيـدرايل حول كيفية توريد 
اللقاحـات املضادة لفـريوس كورونا 
وتطعيم األمريكيني“.ويف سياق اخر، 
صب الرئيس األمريكي السابق، دونالد 
ترامـب، جام غضبه عىل زعيم األقلية 

الشـيوخ،  مجلـس  يف  الجمهوريـة 
عزلـه،  إىل  ودعـا  ماكونيـل،  ميتـش 
كمـا تعهد بدعـم منافـيس املرشعني 
الجمهوريني الذين تجاوزوه، ما ينبئ 
بانتخابات تمهيدية عاصفة يف الحزب 
الجمهوري.وقال ترامب، يف بيان: ”إّن 
الحزب الجمهوري لـن يتمّكن من أن 
يكون مجّدداً محّط احرتام أو قوياً مع 
زعماء سياسـيني من أمثال السناتور 

ميتش ماكونيل عىل رأسه“.

الزوراء/ خاص:
تتواصل اجتماعات وفد حكومة إقليم كردسـتان، 
الكتـل  ممثـيل  مـع  طالبانـي،  قوبـاد  برئاسـة 
السياسيـة واعضاء اللجنة املالية النيابية، لالتفاق 
بشـأن حصــة االقليـم يف املوازنـة العامـة، فيما 
جـددت اللجنة املاليـة النيابية التأكيـد عىل امليض 
بتمريـر مـرشوع قانـون املوازنـة االتحادية لعام 

٢٠٢١ باالغلبية السياسية الواضحـة يف حال عدم 
االتفـاق مع الكتـل الكرديـة .وقـال عضو اللجنة 
املاليـة، النائب محمد الشـبكي، لـ»الـزوراء»: ان 
«مجلس النواب سـيميض يف تمرير قانون املوازنة 
باالغلبيـة الواضحة، يف حال عدم التوصل إىل اتفاق 
بني بغداد واربيل حول تسـليم كامل إيرادات النفط 
يف كردسـتان اىل الحكومة االتحادية». مشريا اىل ان 

« التوجه السـيايس العام داخـل الربملان مع تمرير 
املوازنـة بالتوافـق وليـس باألغلبية السياسـية». 
واوضـح ان «اللجنـة املاليـة بصـدد االنتهـاء من 
صياغات املسـودة النهائية ملرشوع قانون املوازنة 
العامـة، وما تبقى منها حاليا هو مناقشـة بعض 
الجداول االحصائية وحصة االقليم لتنتهي تعديالت 
املوازنة رسـميا «.واضاف ان «االجتماعات الحالية 

ترتكز حول تقييم خالصة املسـتجدات والتعديالت، 
منها تمويـل القـروض الداخليـة والخارجية قبل 
رفعهـا اىل التصويـت امـام الربملـان «. مبينا ان « 
هناك مؤرشات اتفاق مريض للطرفني بني حكومة 

اإلقليم واملركز بشأن املوازنة العامة «.

بغداد/ الزوراء:
أكـدت مديريـة املـرور العامـة، امـس 
االربعـاء، عـدم إمكانيـة عـودة نظـام 
الزوجـي والفردي عىل املركبـات، وفيما 
أعلنت خططها لفتح الشوارع والجسور 
املغلقـة، اشـارت اىل ان القانـون يمنـع 

استخدام املركبات الخصويص كأجرة.
وقال مديـر املرور العامـة، اللواء طارق 
إسـماعيل، يف ترصيـح لوكالـة األنبـاء 
العراقيـة، تابعته «الـزوراء»: إنه «حتى 
اآلن ال توجد تعليمات بشـأن الجهة التي 
ستقوم بتغريم املخالفني عىل عدم ارتداء 

الكمامة هـل املـرور أم الرشطة املحلية 
لألرض».وبشـأن  املاسـكة  القـوات  أم 
العمـل بنظـام الزوجـي والفـردي عىل 
املركبات، أوضح إسـماعيل: «ال إمكانية 
إلعادة العمل بهـذا النظام كونه مخالفا 
للدسـتور الـذي سـمح بحريـة التنقـل 

واملعيشـة».وحول الطرق املغلقة، أشار 
إىل «أن هناك دراسـة عميقة إلعادة فتح 
الشـوارع والجسـور املغلقة»، مبينا أن 
«مديرية املرور تمكنت خالل ثالثة أشهر 
من إعادة فتح عدة طرق، بتنسـيق عايل 
املستوى بني املرور والقطعات املاسكة».

وبخصـوص املركبات الخصـويص التي 
تعمـل أجرة، قـال إسـماعيل: إن قانون 
املركبـات  اسـتخدام  يمنـع   ٧ املـرور 
الخصويص كأجرة. مؤكـدا أن «هذا يعد 

تهربا رضيبيا وله تبعات أمنية».
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بغداد/ الزوراء:
رسـوم  تخفيـض  االنتخابـات  مفوضيـة  اعلنـت 
إىل مليونـي دينـار بـدال مـن خمسـة  املرشـحني 
ماليني.وقـال رئيس مجلـس املفوضني يف مفوضية 
االنتخابات، جليـل عدنان خلف، يف بيان صدر خالل 
لقائه فريقا من التحالفات السياسـية: ان ”رسوم 
تسـجيل الرتشيح لكل مرشـح خفضت إىل مليونني 
بـدال من خمسـة ماليني دينـار“، مبينـا ان ”موعد 
تسجيل التحالفات السياسـية باٍق، ولن يتغري لكن 
التسـهيالت كافـة متوفـرة لتسـجيل التحالفات“.

واضاف ان ”موعد تسـجيل املرشحني الفرديني باٍق 
أيضا ولن يتغري، والتسـهيالت متوفـرة لهم أيضا“، 
مشريا اىل ان ”نقل الناخب من مركز اقرتاع إىل مركز 

آخـر جائـز إن كان بالدائرة نفسـها“.وبني انه ”تم 
اسـتثناء األبناء مـن ايقاف حاالت النقـل من دائرة 
إىل أخرى والسـماح لهم باللحاق بذويهم املسـجلني 
بالبطاقـة التموينية“، الفتا اىل انه ”سـتتم دراسـة 
حـاالت النقل مـن محافظـة إىل أخرى بعـد تقديم 
طلبـات بذلـك ألنهـا متوقفة“.وبشـأن انتخابـات 
الخارج، اكد خلف ”اننا عاكفون عىل تسهيل ناخبي 
الخارج من خالل التسـجيل البايومرتي واملشـاركة 
باالنتخابـات“، الفتـا اىل ”اننـا مصممـون لتجاوز 
مشـاكل االنتخابـات املاضية بما يخـص انتخابات 
الداخـل والخارج“.وتابع: ”إذا لم تصل املفوضية إىل 
إيجاد آلية امنية إلجراء انتخابات الخارج، فسنكون 

مجربين عىل إلغائها“.

نيجرييا/ متابعة الزوراء:
أفاد السـناتور النيجريي، شـيهو سـاني، امس 
األربعاء، أن قرابة 42 شـخصاً، بينهم 27 طالباً، 
تم خطفهم يف هجوم مسلح عىل مدرسة داخلية 
يف والية النيجر يف نيجرييـا يف قرية كاغارا.وقال 
السـناتور النيجريي، شـيهو سـاني، لوسـائل 
اإلعالم: ان ”املسـلحني خطفوا 27 تلميذاً وثالثة 
مـن العاملني باملدرسـة، و12 من أفـراد أرسة، 
وقتـل أحد الطالب يف الهجوم“.ويف وقت سـابق، 
ذكرت وسائل إعالم محلية أن مسلحني هاجموا 
مدرسـة داخليـة يف واليـة النيجـر يف نيجرييـا 
ليلـة األربعـاء، وخطفـوا عددا كبـريا من طالب 
املـدارس، ولم يحـدد عدد املخطوفـني بالضبط. 

ووفقـاً لصحيفة ”برنيغرييـا“، بأنه أثناء إجراء 
إحصـاء يف املدرسـة كان هنـاك 280 طالًبـا يف 
عـداد املفقوديـن، باإلضافـة إىل ثالثـة معلمني 
وسـكرترية، وزوجـة أحد موظفي املدرسـة مع 
سـتة أطفال. وأخـربت مصادر وكالـة ”فرانس 
بـرس“ يف البداية عن ”مئـات“ املفقودين.وكان 
الرئيس النيجريي قد أدان الهجوم وأمر الرشطة 
والجيش بالعثـور عىل املخطوفني، وتم إرسـال 
قـادة األمن إىل األركان لتنسـيق عمليـة اإلنقاذ. 
وبدوره، أمر حاكم الوالية، أبو بكر سـاني بيلو، 
بإغـالق جميـع املـدارس الداخليـة يف الواليـة.

وأشـارت الصحيفة إىل أن املدرسة كانت تحتوي 
حوايل 650 طالبا.
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الزوراء/ حسني فالح:
حذرت لجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية من تداعيات خطرية عىل 
املواطن جراء تغيري سـعر رصف 
الـدوالر مقابـل الدينـار، وفيمـا 
كشفت عن خسـارة العراق اكثر 
مـن 300 مليار دينـار بعد تغيري 
اقرتحت تخفيض  سعر الرصف، 
 1300 اىل  الـدوالر  رصف  سـعر 
دينـار ورفع سـعر النفط اىل 50 

دوالرا يف املوازنة.
االقتصـاد  لجنـة  عضـو  وقـال 
واالستثمار النيابية، النائب مازن 
الفييل، يف حديث لـ“الزوراء“: ان 
هنـاك تداعيات خطـرية ورضرا 
واضحـا عىل املواطن جـراء رفع 
قيمـة الـدوالر مقابـل الدينـار، 
حيث ارتفعت االسعار يف االسواق 
املحلية مما شكل عبئا كبريا عىل 
الرشائـح الفقرية مـن املجتمع.

واضاف: انـه يف حال كان التربير 
لرفـع سـعر رصف الـدوالر بأنه 
من اجل تحقيـق ايرادات فيمكن 
تحقيـق ايـرادات للموازنـة مـن 
منافـذ اخرى. الفتـا اىل: انه قدم 
مقرتحـا بتعديـل سـعر الرصف 
وجعلـه 1300 دينـار بـدال مـن 
الواحـد،  للـدوالر  دينـارا   1450

مع رفع سـعر برميـل النفط اىل 
دوالرا   45 مـن  بـدال  دوالرا   50
يف املوازنة.واوضـح: ان املوازنـة 
عندمـا وضعت بسـعر 42 دوالرا 
يف  النفـط  سـعر  كان  للربميـل 
االسـواق العاملية يبلـغ 48 دوالرا 

بينما اليوم سـعر النفط يتجاوز 
يف  انـه  مؤكـدا:  دوالرا.   63 الــ 
حال رفع سـعر النفط يف املوازنة 
سـيحقق ذلك ايـرادات يمكن ان 
تعوض فـارق رفع سـعر رصف 
الدوالر.واشار اىل: ان كتلته النهج 

سـبق لها أن جمعت تواقيع 113 
نائبا من اجل تغيري سـعر رصف 
الدوالر لكونه ارض كثريا باملواطن، 
وتـم تقديـم الطلـب اىل اللجنـة 
املاليـة، إال انه اىل اآلن لم يتخذ أي 
اجراء بهـذا الخصوص.واكد: ان 

لجنته اسـتضافت محافظ البنك 
املركـزي يف فـرتة سـابقة. واكد: 
ان قـرار رفع سـعر الرصف جاء 
من وزارة املالية وليس من البنك. 
مبينـا: انـه يمكن لـوزارة املالية 
اصـدار قرار جديد بتعديل سـعر 
دينار.وذكـر   1300 اىل  الـرصف 
الفيـيل: ان الهدف مـن قرار رفع 
سعر رصف الدوالر قد يكون من 
اجـل أن تحصل الجهـات النافذة 
التي تضارب يف سوق مزاد العملة 
ارباحا فاحشة دفعة واحدة، من 
خالل قفـزات التصاعد يف سـعر 
رصف الـدوالر يف السـوق وثبات 
سعر بيعه من قبل البنك املركزي 
قبل اعتماد السعر الجديد رسميا 
والتـي خرس العـراق فيهـا اكثر 
مـن (٣٠٠) مليـار دينـار خالل 
أسـابيع معدودة ذهبت للجهات 
الطفيلية املضاربة يف سوق املزاد 
دون ان تمارس اي نشاط تنموي 
ملموس.يشار اىل ان وزارة املالية 
قررت، يف وقت سابق، تغيري سعر 
رصف الـدوالر مقابـل الدينار يف 
املوازنة االتحاديـة، حيث حددت 
السـعر بــ 1450 دينـارا للدوالر 
الواحد، بعدما كان السعر املحدد 

الثابت 1119 دينارا للدوالر.
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بغداد/ الزوراء:
ارتفع سعر رصف الدوالر، يف العراق، امس 
بغداد  يف  الرصف  سعر  وبلغ  األربعاء.. 
دينار  و١٠٠  الفاً   ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦١
للمائة دوالر، وكان سعر األمس عند ١٤٦٠ 
الدوالر  ارتفع  البرصة  ديناراً.ويف محافظة 
و١٥٠  ألفاً   ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦١٫٥ اىل 
ارتفاعاً  الدوالر  سجل  أربيل  ويف  ديناراً.. 
الفاً   ١٤٦ أي  ديناراً،   ١٤٦٣ وبلغ  أيضاً 

و٣٠٠ دينار.
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بغداد/ الزوراء:
تسـلم رئيـس مجلـس النـواب، محمـد 
الحلبـويس، امس األربعاء، رسـالة دعوة 
من املجلس الوطني الفلسـطيني ملراقبة 
يف  االنتخابيـة  العمليـة  سـري  ومتابعـة 
فلسـطني.وقال املكتب اإلعالمـي لرئيس 
مجلس النواب يف بيان تلقته «الزوراء»: إن 
«رئيس مجلس النواب، محمد الحلبويس، 
اسـتقبل سفري دولة فلسطني لدى بغداد، 
أحمـد عقـل، لبحـث العالقـات الثنائيـة 
بـني البلديـن وتعزيز التعـاون، وعدد من 
املواضيع ذات االهتمام املشرتك».وتسـلم 
الحلبـويس، وفقـا للبيـان، رسـالة دعوة 
إىل مجلـس النـواب من املجلـس الوطني 
الفلسطيني ملراقبة ومتابعة سري العملية 
االنتخابيـة يف فلسـطني، وتقديـم الدعم 
سـتجري  حيـث  إلجرائهـا،  واملسـاندة 

دولة فلسـطني انتخابات عامة للمجلس 
الترشيعـي ومنصب رئيـس الدولة خالل 
األشـهر القادمة.ويف سياق اخر، استقبل 
رئيس مجلس النـواب، محمد الحلبويس، 
امـس األربعاء، سـفري روسـيا االتحادية 
ماكسـيموف،  ماكسـيم  بغـداد،  لـدى 
وناقـش اللقاء العالقـات الثنائية وتعزيز 
البلديـن،  بـني  املشـرتك  التعـاون  سـبل 
وكذلـك تطـورات األوضاع السياسـية يف 
العراق واالنتخابـات املبكرة، وأهمية دور 
األمـم املتحدة واملنظمات املعنية بالشـأن 
االنتخابـي، لتعزيـز إعـادة ثقـة املواطن 
أكـد  جهتـه،  االنتخابية.مـن  بالعمليـة 
السفري الرويس، بحسب بيان ملكتب رئيس 
الربملان، دعـَم بالده للعراق، مجدِّداً دعوًة 
سـابقًة من قبل رئيس مجلس الدوما إىل 

الحلبويس لزيارة روسيا االتحادية.
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بغداد/ الزوراء:
أنتوني  االمريكي،  الخارجية  الكاظمي، مع وزير  الوزراء، مصطفى  بحث رئيس مجلس 
ومحاسبتهم. اربيل  هجمات  عن  املسؤولة  الجماعات  تحديد  االربعاء،  امس  بلينكن، 
الخارجية  وزير  ان  «الزوراء»:  عليه  اطلعت  بيان  يف  االمريكية  الخارجية  وزارة  وذكرت 
األمريكي، أنتوني بلينكن، بحث يف اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي، 
الهجمات  املسؤولة عن هذه  الجماعات  لتحديد  والجهود  أربيل  الصاروخي عىل  الهجوم 
ومحاسبتها.واضافت: إن «الكاظمي وبلينكن بحثا مسؤولية بغداد يف حماية األمريكيني 
إقليم  حكومة  مع  كثب  عن  العمل  مواصلة  إىل  الكاظمي  دعا  كما  التحالف،  وعنارص 
املتحدة،  الواليات  بقيادة  الدويل  التحالف  العنيفني».وقال  للمتطرفني  للتصدي  كردستان 
اول امس الثالثاء، إن ١٤ صاروخا أطلقت عىل محيط مطار أربيل، الذي تجاوره قاعدة 

عسكرية أمريكية، ما أدى ملقتل متعاقد أجنبي، وإصابة ٩ آخرين، بينهم جندي أمريكي.
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تعلن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات 
ادناه يف محافظة دياىل يف اليوم الخامس عرش تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ املعدل.
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ (٥٠٠٠) 

دينار غري قابل للرد .
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
دياىل عىل ان يقدم املزايد كتابا يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة 
او  الجنسية  وشهادة  املدنية  االحوال  وهوية  الخاص)  النقل  إلدارة  العامة 
(البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ االصلية) ويدفع التأمينات 
القانونية البالغة ٢٠٪ مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة ٢٪، وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف 
عدد سنني العقد، ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة 

يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان ..............يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة
كريم هاشم حسني الجابري

                                             املدير العام
                                            رئيس مجلس االدارة

2 alzawraanews@yahoo.com

سياسة

@‚á«@fiby@¿@ÚÓj‹À˛bi@äã‡�né@Ú„åaÏæa@Z@@@@@@@@@@@Ä€@ÚÓibÓ‰€a@ÚÓ€bæa
ÚÌÜãÿ€a@›nÿ€a@…fl@÷b–m¸a

@‚aáÉnéa@…‰∫@ÊÏ„b‘€aÎ@Üã–€aÎ@ÔuÎç€a@‚bƒ‰€@ÒÜÏ«@¸@ZäÎãæa
Òãud◊@ÔñÏó©a@pbj◊ãæa

Ú‘‹Ãæa@äÏèßaÎ@ äaÏì€a@|n–€@b��Ç@o‰‹«c

@7Ç˛aÎ@NNkflaãm@Â«@\sÌá®a@o‡˜é^@á‘€@ZÊáÌbi
ÍÏ€âÇ@Âfl@á«ÏnÌÎ@µÌäÏË‡ßa@·Ó«å@·ubËÌ

@ÒäÎãö@á◊˚Ì@ÚÌäÏË‡ßa@êÓˆä
@bËmÜbÓéÎ@Ú€Îá€a@Ú�‹é@çÌç»m

lbÁä�a@fibó˜néaÎ

@ÒbœÏi@ÊbÌç»Ì@=»ÿ€aÎ@ÔéÏj‹®a
Ôub„@‚aäe@kˆb‰€a

@Ô„b�Ì5€a@7–è€a@È€bj‘néa@fi˝Ç

الزوراء/ خاص:
إقليم  حكومة  وفد  اجتماعات  تتواصل 
كردستان، برئاسة قوباد طالباني، مع ممثيل 
املالية  اللجنة  واعضاء  السياسيـة  الكتل 
يف  االقليم  حصـة  بشأن  لالتفاق  النيابية، 
املالية  اللجنة  جددت  فيما  العامة،  املوازنة 
مرشوع  بتمرير  امليض  عىل  التأكيد  النيابية 
2021 باالغلبية  قانون املوازنة االتحادية لعام 
السياسية الواضحـة يف حال عدم االتفاق مع 

الكتل الكرديـة .
محمد  النائب  املالية،  اللجنة  عضو  وقال 
النواب  ”مجلس  ان  لـ“الزوراء“:  الشبكي، 
باالغلبية  املوازنة  قانون  تمرير  يف  سيميض 
بني  اتفاق  إىل  التوصل  عدم  حال  يف  الواضحة، 
بغداد واربيل حول تسليم كامل إيرادات النفط 
مشريا  االتحادية“.  الحكومة  اىل  كردستان  يف 
الربملان  داخل  العام  السيايس  التوجه   ” ان  اىل 
باألغلبية  وليس  بالتوافق  املوازنة  تمرير  مع 

السياسية“.
املالية بصدد االنتهاء من   واوضح ان ”اللجنة 
قانون  ملرشوع  النهائية  املسودة  صياغات 
هو  حاليا  منها  تبقى  وما  العامة،  املوازنة 
وحصة  االحصائية  الجداول  بعض  مناقشة 

االقليم لتنتهي تعديالت املوازنة رسميا ”.
حول  ترتكز  الحالية  ”االجتماعات  ان  واضاف 
منها  والتعديالت،  املستجدات  خالصة  تقييم 
تمويل القروض الداخلية والخارجية قبل رفعها 
اىل التصويت امام الربملان ”. مبينا ان ” هناك 
حكومة  بني  للطرفني  مريض  اتفاق  مؤرشات 

اإلقليم واملركز بشأن املوازنة العامة ”.
ستقوم  النيابية  املالية  اللجنة  ان“  واوضح 

الدوائر  عىل  الوظائف  توزيع  آلية  بعرض 
اقليم  حصة  حسم  عن  فضال  الحكومية، 
النواب  ”مجلس  ان  اىل  مشريا  كردستان“. 
املوازنة  تعديالت  بشأن  الحكومة  رد  بانتظار 
القانون  تطبيق  امكانية  ومدى  واالصالحات 

عمليا ”.
االجتماعات  ”خالصـة  ان  القول  وتابع 
املشرتكة يجب ان تفيض اىل التوافق قبل ارسال 

رئاسة  اىل  النهائية  بصيغتها  العامة  املوازنة 
عىل  االخرية  اللمسات  وضع  بعد  الربملان، 

مسودة مرشوع القانون ”.
النيابية،  واالستثمار  االقتصاد  لجنة  وكانت 
اكدت ان امليض بتمرير مرشوع قانون املوازنة 
لحيـن  قائما  سيبقى  باالغلبية   2021 العامة 
االتفاق مع الكتل الكرديـة او عدمه قبيل موعد 

جلسة التصويت النهائي املرتقب .
جودت،  ندى  النائب  اللجنة،  عضو  وقالت 
مناقشة  ”اجتماعات  ان  مؤخرا:  لـ“الزوراء“، 
يوميا  مستمرة  التزال  املوازنة  قانون  مسودة 
عديدة،  إلشكاالت  حقيقية  معالجات  إليجاد 
منها حجم املوازنة الضخم، وملف نسبة اقليم 
أمام  الدينار  رصف  سعر  وخفض  كردستان، 
التي  والخارجية  املحلية  والقروض  الدوالر، 

بذمة الحكومة“.
عىل  يتوقف  املوازنة  اقرار   ” ان  واضافت   
بإنهاء صياغة كل  النيابية  املالية  اللجنة  قرار 
األخرية قبل موعد  اللمسات  التعديالت ووضع 
 ” ان  مبينة   ،” الربملان  امام  التصويت  جلسة 
املسودة النهائية لقانون املوازنة ستعرض عىل 
التصويت  قبل  الثالث  والرئاسات  الكتل  قادة 

داخل مجلس النواب ”.

بغداد/ الزوراء:

امس  العامة،  املرور  مديرية  أكدت 

نظام  عودة  إمكانية  عدم  االربعاء، 

املركبات،  عىل  والفردي  الزوجي 

وفيما أعلنت خططها لفتح الشوارع 

ان  اىل  اشارت  املغلقة،  والجسور 

املركبات  استخدام  يمنع  القانون 

الخصويص كأجرة.

اللواء  العامة،  املرور  مدير  وقال 

طارق إسماعيل، يف ترصيح لوكالة 

”الزوراء“:  تابعته  العراقية،  األنباء 

تعليمات  توجد  ال  اآلن  ”حتى  إنه 

بتغريم  ستقوم  التي  الجهة  بشأن 

الكمامة  ارتداء  عدم  عىل  املخالفني 

أم  املحلية  الرشطة  أم  املرور  هل 

القوات املاسكة لألرض“.

الزوجي  بنظام  العمل  وبشأن 

أوضح  املركبات،  عىل  والفردي 

إلعادة  إمكانية  ”ال  إسماعيل: 

مخالفا  كونه  النظام  بهذا  العمل 

التنقل  بحرية  سمح  الذي  للدستور 

واملعيشة“.

إىل ”أن  املغلقة، أشار  الطرق  وحول 

فتح  إلعادة  عميقة  دراسة  هناك 

مبينا  املغلقة“،  والجسور  الشوارع 

خالل  تمكنت  املرور  ”مديرية  أن 

عدة  فتح  إعادة  من  أشهر  ثالثة 

بني  املستوى  عايل  بتنسيق  طرق، 

املرور والقطعات املاسكة“.

الخصويص  املركبات  وبخصوص 

إسماعيل:  قال  أجرة،  تعمل  التي 

استخدام  يمنع   7 املرور  قانون  إن 

الخصويص كأجرة. مؤكدا  املركبات 

وله  رضيبيا  تهربا  يعد  ”هذا  أن 

تبعات أمنية“.

موقفا  املديرية  ”لدى  أن  إىل  ولفت 

مركبة،   240 تقريبا  وحجز  يوميا، 

وظيفتني  بني  الجمع  أن  كما 

إىل  إضافة  القانون،  عليها  يحاسب 

انها مسألة أخالقية وأدبية“.

من  التقاطعات  بعض  خلو  وبشأن 

اإلشارات املرورية، ذكر إسماعيل أن 

مسؤوليتها  تقع  ال  املرور  ”إشارات 

العامة،  املرور  مديرية  عاتق  عىل 

وإنما عىل وزارة الصناعة وبالتنسيق 

أن  مؤكدا  املرور“،  هندسة  مع 

املوضوع  هذا  يف  جادة  ”املديرية 

إن  إذ  كهربائية،  طاقة  اىل  وبحاجة 

التي تعمل بالطاقة الشمسية أثبتت 

فشلها“.

ترصد  املرور  ”مفارز  أن  وبنّي 

املخالفات، وهناك  العديد من  يوميا 

بعكس  السري  ملخالفات  هائل  كم 

االتجاه والتي تسمى من املخالفات 

”املخالف  أن  اىل  الفتا  املميتة“، 

بحسب  والحجز  بالغرامة  يحاسب 

القانون“.

الشمالية،  املركبات  تسجيل  وحول 

توقفا  ”هناك  إن  إسماعيل  قال 

حسب قرار مجلس الوزراء“، مؤكدا 

أنه ”تم التنسيق مع وزارة الداخلية 

يف االقليم عىل الرغم من أن مقرراتها 

عن  اليشء  بعض  تختلف  وقانونها 

االتحادية،  الداخلية  وزارة  قانون 

ولكن التنسيق جاٍر“.

ربط  هناك  ”سيكون  أنه  اىل  وأشار 

فرتة  بعد  العراق  لكل  إلكرتوني 

أي  هناك  تكون  لن  وسوف  وجيزة، 

مشكلة بهذا املوضوع“.

إن  العام  املرور  مدير  قال  ذلك،  إىل 

”مديرية املرور العامة خاطبت امانة 

بغداد بكتب رسمية ودعتها إلنشاء 

عىل  تعمل  ومتطورة  حديثة  مرائب 

أكرب  وتستوعب  كارد  الكي  بطاقة 

عدد من املركبات، لكي تصبح بغداد 

زاهية وجميلة كون املرائب الحالية 

ترتقي  وال  ومتهالكة،  قديمة 

بجمالية العاصمة“.

مشددة  املرور  ”اجراءات  أن  وأكد 

بما  الكبرية  الحمل  سيارات  لتحرك 

دخول  بعدم   9 رقم  البيان  يخص 

فما فوق  4 طن  النقل من  سيارات 

لها  والسماح  وازقتها،  بغداد  داخل 

واملخالف  والقناة  الرسيعة  بالطرق 

ألف   100 غرامة  عليه  ُتفرض 

دينار“.

وأوضح أن ”كثرة الحوادث الداخلية 

وبطء  املرورية  االختناقات  رغم 

ال  سائقني  هناك  أن  إال  السري، 

والسبب  السري  بقواعد  يلتزمون 

لقلة خربته يف قيادة املركبة“، الفتا 

تكون  تكاد  ليال  الحوادث  ”أن  اىل 

كثرية وسببها االنارة وعدم تخطيط 

املواطنني  التزام  وعدم  الشوارع، 

بالقواعد املرورية“.

”هناك  أن  املرور  مدير  وأكمل 

الحجز  رفع  تم  محافظات   8

االلكرتوني عنها، أما بغداد فالحجر 

بسبب  مبطن  بشكل  عنها  مرفوع 

الوضع األمني والصحي“.

واشنطن/ متابعة الزوراء:

أنه  بايدن،  جو  األمريكي،  الرئيس  أكد 

السابق،  الرئيس  عن  الحديث“  ”سئم 

عىل  له  مقابلة  خالل  ترامب،  دونالد 

الرئيس  إن إن“،  فيما صب  شبكة ”يس 

جام  ترامب،  دونالد  السابق،  األمريكي 

يف  الجمهورية  األقلية  زعيم  عىل  غضبه 

ودعا  ماكونيل،  ميتش  الشيوخ،  مجلس 

إىل عزله.

جو  األمريكي،  الرئيس  سئل  وعندما 

املحاكمة  يف  ترامب  تربئة  عن  بايدن، 

األخرية التي أجراها مجلس الشيوخ بغية 

عزله، قال بايدن: ”ملدة أربع سنوات، كل 

ما ورد يف األخبار هو ترامب...يف السنوات 

كل  أن  من  التأكد  أريد  املقبلة،  األربع 

لقد  األمريكي..  الشعب  ستخص  األخبار 

سئمت الحديث عن ترامب“.

تجدر اإلشارة إىل أن بايدن كان قد تجنب 

اإلشارة إىل ترامب باالسم سابقا، واصفا 

إياه بـ“الرجل السابق“.

بايدن  بأن   “THE HILL” موقع  وأفاد 

ترامب  تعامل  طريقة  يستخدم  يزال  ال 

للدفاع  دوري  بشكل  كورونا  جائحة  مع 

عىل  اللقاحات  إدارة  يف  إدارته  تعثر  عن 

الرئيس  أشار  حيث  الوطني،  الصعيد 

األمريكي الجديد إىل أنه ورث ”حالة“، إذ 

أنه ”لم يكن هناك عدد كاٍف من األفراد يف 

املكان إلعطاء اللقاحات املضادة لفريوس 

كورونا، وكان هناك ”القليل من التوجيه 

اللقاحات  توريد  كيفية  حول  الفيدرايل 

وتطعيم  كورونا  لفريوس  املضادة 

األمريكيني“.

األمريكي  الرئيس  صب  اخر،  سياق  ويف 

غضبه  جام  ترامب،  دونالد  السابق، 

مجلس  يف  الجمهورية  األقلية  زعيم  عىل 

إىل  ودعا  ماكونيل،  ميتش  الشيوخ، 

عزله، كما تعهد بدعم منافيس املرشعني 

ينبئ  ما  تجاوزوه،  الذين  الجمهوريني 

الحزب  يف  عاصفة  تمهيدية  بانتخابات 

الجمهوري.

الحزب  ”إّن  بيان:  يف  ترامب،  وقال 

يكون  أن  من  يتمّكن  لن  الجمهوري 

زعماء  مع  قوياً  أو  احرتام  محّط  مجّدداً 

ميتش  السناتور  أمثال  من  سياسيني 

ماكونيل عىل رأسه“.

متجّهم  سيايس  ”ميتش  أّن  وأضاف 

أعضاء  كان  وإذا  يبتسم،  وال  وعبوس 

سيبقون  الجمهوريون  الشيوخ  مجلس 

معه، فلن يفوزوا مرة أخرى“.

ويأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل، 

صّوت  أّنه  من  الرّغم  عىل  إّنه  السبت، 

يف  الجمهوري  امللياردير  تربئة  ملصلحة 

السابق  الرئيس  أّن  إال  عزله،  محاكمة 

الهجوم  عن  وأخالقياً“  عملياً  ”مسؤول 

الدموي الذي شّنه حشد من أنصاره عىل 

الكابيتول يف 6 يناير.

منذ  مطبق  صمت  شبه  التزم  وبعدما 

يناير،   20 يف  األبيض  البيت  من  خروجه 

قّرر ترامب ببيانه هذا شّن حرب مفتوحة 

عىل ماكونيل، السيايس املحّنك ذي الرؤية 

لوقت  كان  والذي  الدقيقة  االسرتاتيجية 

الخامس  للرئيس  وثيقاً  حليفاً  طويل 

واألربعني للواليات املّتحدة.

الرجلني  بني  العلني  الطالق  هذا  ويعكس 

فيها  يتخّبط  التي  العميقة  االنقسامات 

الحزب الجمهوري حالياً.

إّن  ترامب  قال  املطّول،  بيانه  ويف 

أّن  إىل  ”اليوم  تشري  الرأي  استطالعات 

مما  حتى  أدنى  ”هي  ماكونيل  أرقام“ 

الجهة  يدّمر  إّنه  السابق،  يف  عليه  كانت 

الجمهورية من مجلس الشيوخ ويف الوقت 

نفسه يلحق أرضاراً جسيمة ببلدنا“.

انتقادات  السبت،  وّجه،  ماكونيل  وكان   

تربئة  عىل  تصويته  رغم  لرتامب  الذعة 

التحريض  تهمة  من  السابق  الرئيس 

عىل التمرّد، معترباً أّنه ”ما من شك يف أّن 

وأخالقياً  عملياً  مسؤول  ترامب  الرئيس 

عن إثارة أحداث ذلك اليوم“.

وأضاف ”هؤالء املجرمون كانوا يحملون 

راياته. ُيعلّقون أعالمه ويرصخون بالوالء 

له“، واصفاً تّرصفات ترامب التي أّدت إىل 

ذلك االعتداء بأنها ”تقصري مشني يف أداء 

الواجب“.

إىل  ذلك، مشريا  أبعد من  ماكونيل  وذهب 

أن ترامب قد يواجه اتهامات اآلن بعد أن 

ترك منصبه.

وقال ”الرئيس ترامب ال يزال مسؤوال عن 

كل ما فعله عندما كان يف منصبه (...) لم 

ُيفلِت من أّي يشء بعد“.

ورغم ذلك، قال ماكونيل إّنه صّوت لتربئة 

ترامب من تهمة التحريض عىل التمرّد ألّنه 

من غري الدستوري برأيه أن يحاكم رئيس 

يف مجلس الشيوخ بعد تركه ملنصبه.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، امس األربعاء، رضورة تعزيز سلطة 

الدولة وسيادتها واستئصال اإلرهاب. 
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الجمهورية يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان“ رئيس 
الجمهورية، برهم صالح، استقبل يف قرص السالم ببغداد، السفري الربيطاني 
البلدين  تجمع  التي  الثنائية  العالقات  لبحث  هيكي،  ستيفن  العراق  لدى 
وسبل تعزيزها، واستعراض التطورات يف العراق واملنطقة، وأهمّية التعاون 

والتنسيق بني البلدين، بما يخدم السلم واالستقرار املحيل واإلقليمي“.
تعزيز  يف  قدماً  ماضية  العراقية  الحكومة  أّن“  للبيان:  وفقا  صالح،  وأكد 
سلطة الدولة وسيادتها بالتعاضد مع الجهود الوطنية من مختلف القوى، 
واستئصال  املواطنني  أمن  وحياة  وحماية  القانون  فرض  دعم  خالل  من 
ومحاسبتهم،  القانون  عن  الخارجة  الجماعات  ومالحقة  اإلرهاب  بؤر 
وحماية املنشآت واملباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية وأفرادها الذين 
للمواثيق  طبقاً  رسمية،  ومعاهدات  اتفاقات  بموجب  العراق  يستضيفهم 

واألعراف الدولية“.

بغداد/ الزوراء:
محمد  النواب،  مجلس  رئيس  قدم 
لرئيس  االول  والنائب  الحلبويس، 
كريم  حسن  النواب،  مجلس 
تعازيهما  االربعاء،  امس  الكعبي، 
بسبب  ناجي،  آرام  النائب  بوفاة 

مضاعفات كورونا.
النواب،  مجلس  لرئيس  بيان  وذكر 
الحزن  ”ببالغ  ”الزوراء“:  تلقته 
األخ  وفاة  نبأ  تلقينا  واألىس، 
الحزب  كتلة  باسم  املتحدث  النائب 
يف  الكردستاني  الديمقراطي 
الربملان العراقي، آرام ناجي، بسبب 

مضاعفات كورونا“.
وأضاف البيان ”لقد كان الفقيد من 
عىل  والحريصني  املثابرين  النواب 
أثرا طيبا فينا  أداء واجباتهم، تاركاً 

بعد رحيله“.
التعازي  إذ نتقدَّم بأحرِّ  وتابع ”إننا 
وأعظم املواساة بهذا املصاب الجلل، 
يلهم  أن  القدير  العيل  الله  نسأل 
ذويه ومحبيه الصرب والسلوان، وأن 
يرحم الفقيد بواسع رحمته وعظيم 

مغفرته ويسكنه فسيح جناته“.
لرئيس  االول  النائب  قدم  ذلك،  اىل 
التعازي  الكعبي،  حسن  الربملان، 
الحزب  بإسم  املتحدث  بوفاة 
الديمقراطي الكردستاني يف مجلس 

النواب العراقي، ارام ناجي.
تلقته  بيان  يف  الكعبي  وقال 
”الزوراء“: انه ”ببالغ االٔىس والحزن 
وفاة  نبأ  تلقينا  مٔومنة  وبقلوب 
باالتي،  ناجي  ارام  الخلوق،  النائب 
بفايروس  اصابته  مضاعفات  اثر 
الله  بقضاء  اللعني، ونرىض  كورونا 

وقدره“.
الكردي  شعبنا  ”نشاطر  واضاف 
وحزنهم  امٔلهم  ومحبيه  وذويه 
اليهم  ونتقدم  الجلل،  املصاب  بهذا 

بتعازينا الحارة“.
العيل  الله  ”نسأل  الكعبي:  وتابع 
بفسيح  الراحل  يتغّمد  أن  القدير 
جّناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه، 
وأن يلهم ذويه الصرب والسلوان، وأن 
ينزل عليهم السكينة وحسن العزاء، 

وإنا لله و إنا إليه راجعون“.
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 الرياض/متابعة الزوراء:

 يحـّذر املراقبون من مبالغـة البعض يف ربط 
تسـارع وترية اإلصالحات يف السـعودية ذات 
الثقـل الكبـري يف الـرشق األوسـط، بعوامـل 
خارجية مـن قبيل االنتقـادات التي يتعرّض 
لهـا الوضع الحقوقـي للمملكـة، أو التغيري 
الذي حدث مؤّخرا يف الواليات املتحدة بمجيء 
إدارة ديمقراطيـة خلفا لـإلدارة الجمهورية 
التي كانت قد ارتبطت بصداقة استثنائية مع 

قيادة البلد الخليجي.
ويـرى هؤالء أن ربط جميـع اإلجراءات التي 
اّتخذتهـا الريـاض خالل الفـرتة األخرية من 
إطـالق رساح سـجناء واإلعالن عـن اإلعداد 
لتغيـريات عميقـة يف منظومـة الترشيعـات 
تشـمل مجـال األحـوال الشـخصية، يهمـل 
حقيقة أّن مسـارا إصالحيا بدأ منذ سـنوات، 
وأّن نتائـج ذلـك املسـار أصبحت ملموسـة 
بوضـوح يف الجوانب االقتصاديـة والثقافية 
بمواجهـة  الدينيـة  وحتـى  واالجتماعيـة، 
التفسـريات املتشـّددة للرشيعـة وتخفيـف 

سطوة رجال الدين عىل الحياة العاّمة.
قـرارات  سـعوديون  حقوقيـون  ويعـّد 
التـي  والقانونيـة  القضائيـة  اإلصالحـات 
أطلقهـا ويل العهـد األمري محمد بن سـلمان 
بأنها خطوة سـباقة هدفها صيانة الحقوق 
وتطبيـق العدالـة، وإعطـاء صـورة عـن أن 
السعودية متمسـكة باالنفتاح عىل العالم يف 
شـتى مظاهره مـع توخي سياسـة التهدئة 
مع الجريان اإلقليميـني للتأقلم مع املتغرّيات 
املحتملة يف مقاربـة إدارة الرئيس جو بايدن 

مللفات املنطقة.
وكان ويل العهـد، الذي يقـود ثورة إصالحات 
عميقـة يف شـتى املجـاالت ضمـن ”رؤيـة 
السـعودية 2030، قد أكد األسبوع املايض أن 

عملية تطوير املنظومة الترشيعية مسـتمرة 
مع األخذ فيها بأحـدث التوجهات القانونية 
واملمارسـات القضائية الدولية الحديثة، بما 
ال يتعـارض مع األحكام الرشعيـة، ويراعي 
التزامـات السـعودية يف مـا يخـّص املواثيق 

واالتفاقيات الدولية التي انضمت إليها.
االنتخابيـة  حملتـه  خـالل  بايـدن  وتعّهـد 
بالتدقيق يف سياسـات السعودية بعد سنوات 

مـن العالقـة الوطيـدة بني الرياض وسـلفه 
دونالد ترامب، لكّن املراقبني يرون أن سـاكن 
البيت األبيض الجديد يعتمد مقاربة وسطية، 
إذ يرجـح أن تعمل إدارتـه عىل املحافظة عىل 
رشاكـة أمنية مهمة مـع السـعودية، بينما 
تتحرك يف الوقت ذاته إلعادة إطالق املحادثات 
حول امللف النـووي مع طهران، العدو اللدود 

للرياض.

ورسعان ما انصب تركيز املتابعني للتحوالت 
املتسارعة يف الرشق األوسط يف أعقاب تنصيب 
بايدن، عىل السعودية التي تعترب الدولة األهم 
واألكرب بني بلدان الخليج العربي، وباعتبارها 
حليفا اسرتاتيجيا لواشنطن منذ عقود وحتى 

مع تعاقب الحكومات األمريكية.
وبعـد قرابـة الشـهر مـن توليـه منصبه، ال 
يـزال املراقبـون يحـذرون إدارة بايـدن مـن 

االستسـهال يف تحديد موقفها مـن الرياض 
عىل أسـاس األفـكار التقليدية بشـأن وضع 
حقوق اإلنسـان، والقفز باتجاه إيران مثلما 
فعل الرئيس األسـبق بـاراك أوبامـا، ألن أي 
خطوة غري محسـوبة قد تدفع السعودية إىل 
إعادة حساباتها والتسلح للحفاظ عىل أمنها 

القومي وإحداث توازن مع طهران.
ويرى الكاتب واملحلل السعودي عيل الشهابي 
أّنـه ”خالفا للتوقعات، تشـري جميـع األدلة 
حتى اآلن إىل أن إدارة بايدن سـتتبع سياسـة 
معتدلة تجاه السـعودية تتكون من إجراءات 
رمزيـة إلرضـاء بعـض العنـارص يف الحزب 
الديمقراطي، مع الحفاظ عىل ركائز العالقة 

التاريخية القوية بني البلدين“.
ويدرك السعوديون أهمية مواصلة العمل مع 
أي إدارة أمريكية مهما كانت سياساتها ألنهم 
عىل قناعـة بأنهم يتعاملون مع مؤسسـات 
الواليـات املتحدة وليس مع أشـخاص، وهذا 
ما بدا واضحا من ترصيحات وزير الخارجية 
األمري فيصل بن فرحان الشـهر املايض حني 
قـال إنـه ”متفائـل بـأن العالقات سـتكون 

ممتازة يف ظل إدارة بايدن“.
وسـعيا إىل تعزيز موقعها مـع انطالق العهد 
األمريكي الجديد، قادت السـعودية حلفاءها 
اإلمارات ومرص والبحرين الشـهر املايض إىل 
إنهاء املقاطعة الخليجية التي استمرت ألكثر 
من ثالث سنوات مع جارتها قطر، بدعوة من 
الواليات املتحدة السـاعية إىل تشـكيل جبهة 

موّحدة ضد إيران.
كما تحرص السعودية عىل االنفتاح عىل تركيا 
بعد مقاطعة عامـة لبضائعها العام املايض، 
وهو ما أكدته مصادر قريبة من دوائر الحكم 
يف السـعودية والتي قالـت إّن الرياض تعمل 
عىل خفـض حدة توتـر العالقـات من خالل 

إبقـاء الخطوط مفتوحة مـع الرئيس رجب 
طيب أردوغان.

وترى كريستني ديوان من معهد دول الخليج 
العربية يف واشـنطن أّنـه يف مواجهة الخطط 
األمريكية الجديـدة إلعادة التواصل مع إيران 
ومراجعة العالقـات األمريكية – السـعودية 
كان قـادة السـعودية حريصني عـىل تقديم 
أنفسـهم كـرشكاء مهّمـني يف حـل نزاعات 
املنطقـة بالنظـر إىل العالقـات القديمة التي 

تربط الرياض بواشنطن.
والتحركات التي قامت بها السعودية مؤخرا 
تعطـي داللة واضحة عىل ذلك، وتقول ديوان 
إن ”املصالحة الخليجيـة رافقتها العديد من 
التحركات السعودية األخرى، وكل تلك األمور 
تشري إىل تغرّيات يف املواقف السياسية التي تم 
اتباعها بشـكل صاخب يف السابق من زاوية 
املصالـح الوطنيـة السـعودية، ما يشـري إىل 

مرونة جديدة“.
األخـرية  الرسـمية  الترصيحـات  وتعكـس 
للمسـؤولني األمريكيني أّن السعودية ”رشيك 
أمنـي“، بعدمـا كانـت إدارة ترامـب تصفها 
لألسـلحة  املهـّم  والزبـون  بـ“الحليـف“ 
األمريكيـة. ويقول مراقبون إن تغيري اللهجة 
يوضح أن واشـنطن تبتعد عن مفهوم عالقة 
ترامب بالسـعودية، فيما تسـعى إىل خفض 

مبيعات األسلحة إىل البلد الخليجي.
غري أّن بايدن تعّهد يف الوقت ذاته باملساهمة 
يف الدفاع عن أرايض السـعودية التي تتعرّض 
بشـكل متزايد لهجمات بصواريخ وطائرات 
ذكـرت  وقـد  الحوثيـون.  ينفذهـا  مسـرّية 
تقاريـر أمريكيـة أن الجيـش األمريكي يعّزز 
وجوده يف السـعودية وسـط خطـط لتطوير 
املوانـئ والقواعد الجوية يف الصحراء الغربية 

لالستعداد يف حالة اندالع حرب مع طهران.

ôbÉíc@…fl@êÓ€Î@pbèé˚fl@…fl@·Ë‹flb»m@Êdi@Ú«b‰”@Û‹«@·Ë„c

تقارير
www.alzawraapaper.com3

bËÓöaäc@Ôr‹q@Û‹«@lã®a@ıaãflc@ã�ÓèÌ@Ü˝i@¿

الهاي/ بي. بي. يس:
أنكـر رئيس اتحاد كـرة القدم السـابق يف 
باتريـس  الوسـطى  أفريقيـا  جمهوريـة 
نغايسـونا أمام املحكمـة الجنائية الدولية 

تهم ارتكاب جرائم حرب.
وأنكر القائد السـابق مليليشيات مسيحية 
اسـتهدفت باألسـاس أبنـاء قبيلـة باالكا 
ضـد  جرائـم  بارتـكاب  كذلـك  االعـرتاف 

اإلنسانية.
وبدأت محاكمة نغايسونا وألفريد يكاتوم 
أمام املحكمـة الجنائية الدوليـة بارتكاب 
اإلنسـانية  ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم 
باسـتهداف املسـلمني يف أفريقيا الوسطى 

خالل عامي 2013 و 2014.
والزالـت الحرب األهلية مسـتمرة يف البالد 
التـي يسـيطر أمـراء الحـرب عـىل ثلثـي 
االفتتاحيـة  الجلسـة  وخـالل  أراضيهـا. 
للمحكمـة، قال ممثـل االتهـام إنه يعرف 
بالقاعـدة القانونيـة التي تؤكـد أن املتهم 
بـريء حتـى تثبـت إدانتـه لكنـه أكـد أن 
”األحداث التي وقعت يف أفريقيا الوسـطى 
صادمة للضمـري وتتعدى حـدود الطبيعة 
اإلنسانية“. وأضاف ”الضحايا يستحقون 
أن ننصت لهم، إنهم يسـتحقون أن نراهم 
وأن يروا املحكمة ُتعقد من أجلهم اليوم“.

ووجهت املحكمة عدة اتهامات لنغايسونا 
ويكاتـوم منهـا القتـل والتعذيـب وتجنيد 
األطفال إجباريا. لكنهمـا أنكرا االتهامات 

جميعا.
وتقول أنا هوليغان، مراسـلة بي بي يس يف 
الهاي، إن املحكمـة تنعقد يف ظل إجراءات 
صحيـة صارمـة بسـبب فـريوس كورونا 
مع ارتداء الجميـع الكمامات، كما تفصل 

حواجز شفافة بني القضاة الثالثة.
”أعداء باالكا“

املسـتعمرة الفرنسـية السـابقة شـهدت 
حربـا أهلية عـام 2013 عندما سـيطرت 
أساسـا  املكونـة  املعارضـة  ميليشـيات 
من املسـلمني والتي تسـمى سـيليكا عىل 
السـلطة يف البالد التي تسكنها غالبية من 

املسيحيني.
سـمت  مسـيحية  ميليشـيات  وتشـكلت 
نفسها ”أعداء باالكا“ ملواجهة امليليشيات 
املسـلمة وتم خلع الرئيس فرانسوا بوزيز 
مـن السـلطة. وتعـرض اآلالف للقتـل يف 
الصدامـات التـي شـهدتها البـالد. وقالت 
األمـم املتحدة إن أكثر من مليون شـخص 

فروا من منازلهم.
وكان نغايسونا يعلن أنه ”املنسق السيايس 
مليليشـيا أعداء بـاالكا“. وتقـول املحكمة 
الدوليـة إنـه ارتكب جرائم حـرب وجرائم 
القتـل والتعذيـب  ضـد اإلنسـانية منهـا 
وتجنيد األطفال إجباريا للمشـاركة يف قتل 

املسلمني.
الرتشـح  مـن  نغايسـونا  ذلـك  ومنـع 
لالنتخابـات الرئاسـية يف البالد عام 2015 
رغـم أنه ينكـر املشـاركة يف املذابـح التي 

جرت ضد املسلمني.
وشـغل نغايسـونا سـابقا منصب رئيس 
االتحـاد الوطنـي لكرة القـدم وعني لفرتة 
وجيـزة كوزير للرياضة ثـم انتخب عضوا 
يف مجلـس االتحـاد األفريقي لكـرة القدم 
عام 2018، وهو االمر الذي واجه انتقادات 

شديدة من جماعات حقوق اإلنسان.
وبعد انتخابه عضـوا يف املجلس األفريقي، 
قـال ”لـو كانـت االتهامات التـي توجه يل 
صحيحة ما كان من املمكن أن أشـغل هذا 

املنصب“.
وأضاف ”أنا ال أخلط الرياضة والسياسـة، 

وكل ما فعلته كان  ملصلحة وطني“.
ويف نهايـة عـام 2018 تعرض نغايسـونا 
لالعتقال يف فرنسـا التي سـلمته فرنسا يف 
الشـهر التايل، أي مطلـع 2019 للمحكمة 

الدولية يف الهاي ليخضع للمحاكمة.
أما ألفريـد يكاتوم، والـذي يتخذ ”رامبو“ 
اسـم شـهرة، فـكان مسـؤوال عـن قتـل 
وتعذيـب ومهاجمـة املدنيـني واسـتخدام 
األطفـال كمقاتلـني بوصفـه أمـري حرب 

وقائد ميليشيا ”أعداء باالكا“ السابق.
ورغم أنه كان تحـت طائلة عقوبات األمم 
املتحدة، تم انتخاب يكاتوم نائبا يف الربملان 
الوطني عام 2016، لكنه تعرض لالعتقال 
عـام 2018، بعدما أطلق الرصاص يف مقر 
الربملان إثر اشـتباك بينه وبني برملاني آخر 

الذ عىل إثره يكاتوم بالفرار.
والحقتـه قوات الجيش ثم اعتقلته يف وقت 
الحـق وسـلمته البـالد للمحكمـة الدولية 
كأول شـخص تسـلمه أفريقيا الوسـطى 

للمثول أمام املحكمة الجنائية الدولية.
وينترش نحو 13 ألف جندي دويل يف البالد يف 
مهمة لحفظ السـالم بتكلفة سنوية تصل 
إىل 900 مليـون دوالر.ورغم بدء املحاكمة، 
ال زالـت أفريقيـا الوسـطى تشـهد قالقل 

متكررة وأحداث عنف مستمرة.
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تحتفـل ليبيـا بالذكـرى العـارشة لثـورة 17 
فرباير، وهي تخـوض مرحلة انتقالية جديدة 
وسـط تحديات يرى مراقبـون أنها ال تختلف 
كثـريا عما جابته منذ سـقوط نظـام العقيد 
معمـر القـذايف، لكـن آمـال الشـعب ال تـزال 

منعقدة عىل الوصول إىل االستقرار املنشود.
ويقـول الكاتـب الصحفـي الليبـي الحسـني 
امليسوري إن سقوط نظام القذايف كان حتميا 
بعدما ثبت أن اإلصالحات التي أطلقها يف عام 
2005 لم تكـن نتيجة لنضج سـيايس، وإنما 
ارتبطت بوصول صقور الجمهوريني إىل البيت 
األبيـض برئاسـة جـورج بوش االبـن وغزوه 

العراق والقبض عىل صدام حسني وإعدامه.
وبعدما رحل الجمهوريون وأتى الديمقراطيون 
والرئيـس باراك أوباما، شـعر القذايف بالراحة 
و“تلـكأ“ يف ملفـات الداخـل، ولـم يسـتجب 
ملطالب الشعب الليبي، وعرقل مرشوع ”ليبيا 
الغد“، ما جعل حتى نجله سيف القذايف يعتزل 

العمل السيايس يف حينها، وفقا للميسوري.
وأضاف، يف حديثه إىل ”سـكاي نيوز عربية“، 
أنـه عندمـا اندلعت ثـورة 17 فربايـر، وخرج 
الشـعب يف الشـوارع وامليادين بشكل سلمي، 
يطالـب بالتغيري ”قوبل بالرصاص ومضادات 
الطائـرات وعنـف ودمويـة، ليدخـل العقيـد 
القذايف البالد يف دوامـة الحرب األهلية، ومهب 
التدخل الخارجي الذي تعاني منهما البالد منذ 

10 سنوات وحتى اليوم“.
تجميد الوضع

وبخصوص املسـار السيايس الحايل، ال يتوقع 
امليسـوري أن يتمكن املجلس الرئايس الجديد 
برئاسة محمد املنفي وحكومة الوحدة الوطنية 
برئاسـة عبد الحميد دبيبة مـن إحداث تغيري 
كبري بخصوص الوضع املتأزم، وسيسعيان إىل 

”تجميد الوضع كما هو عليه“.
وتابع: ”لو تمكنا من توحيد املؤسسات املدنية 
مثل املرصف املركزي وديوان املحاسـبة وحل 
أزمة الخبز والكهرباء والسيولة وتوفري الوقود 
وتسـهيل إصدار جـوازات السـفر للمواطنني 
فسـيعد األمر نجاحا كبريا لهما؛ قياسا باملدة 
الزمنيـة لعمـر املجلـس والحكومـة“، كمـا 
سـيكون ”إنجازا عظيما“ لو استطاعا إجراء 

االنتخابات يف موعدها.

املهمة األصعب يف رأي ”امليسوري“ والتي تكاد 
تكون ”مسـتحيلة“ هو ”توحيد الجيش“ ألن 
هنـاك ”قوى محليـة ودول إقليميـة“ ال تريد 
جيشـا نظاميـا ينهـي سـيطرة ”املجموعات 
املسـلحة“ عـىل مؤسسـات الدولـة وابتـزاز 
املسـؤولني، ويحد من تدخل النفوذ الخارجي، 
مكمال: ”لذلك أعتقد أن لفات توحيد املؤسسة 
العسـكرية وعـودة النازحـني املهجرين وحل 
املليشـيات وجمع السـالح والعدالة االنتقالية 

ستجمد ملرحلة ما بعد االنتخابات“ لو تمت.
ويرى املحلل السـيايس الليبـي عزالدين عقيل 
إن ”17 فربايـر“ كانـت لهـا ”عواقب وخيمة 
ومروعة“، انترش عىل إثرها ”العنف والفوىض 
الدولـة  يف  اإلرهـاب  واسـتقوى  والفسـاد، 
التـي تمزقـت أوصالها، وتهتك فيها النسـيج 
االجتماعي، وانترشت بها الجماعات املسلحة 
والسـالح الفالت، كما أصبحت محل موجات 
مـن الهجـرة غـري الرشعيـة التـي زادت من 
انزعـاج الجريان األوروبيـني وأحقادهم تجاه 

ليبيا“.
فساد امليليشيات

وأضـاف عقيـل، يف حديثـه لـ“سـكاي نيوز 
عربية“، أنهـا أنتجت ”نخبة سياسـية باعت 
سيادة الدولة ألطراف أجنبية“، وصار ”املكون 
األجنبـي“ يف صناعـة القرار الليبـي مرتفعا، 
بينما ”ترسح األجهزة املخابراتية من كل دول 

العالم“ يف ربوع ليبيا.
ولفـت إىل ما تعرضـت له الدولة مـن ”النهب 

املنظم“ عـىل يـد املجموعات املسـلحة طوال 
السـنوات املاضيـة، حتـى أصبحـت تشـكل 
”مافيـات“ مـع البنـوك“، تبيـع مـن خاللها 
للمواطنـني أرصدتهـم، بمعنـى أن املواطن ال 
يسـتطيع أن يتحصـل عـىل أموالـه إال بعدما 

تجتزء منه تلك املجموعات ”حصتها“.
كما لفت إىل خسارة البالد أرصدتها الحكومية 
خـالل تلـك العمليـات، إضافـة إىل املؤامـرات 
الدوليـة عـىل األمـوال املجمـدة، أمـا يف ملف 
التعليـم فقـد انهـارت املدارس، وخـرج منها 
آالف األطفال، الذين دفعهـم الفقر إىل العمل، 
لرتتفع نسـبة األمية بشـكل لم ترقبه الدولة 

من قبل.
وأشار إىل وجود آالف الشباب، الذين تحصيهم 
بعض الدراسـات بنحو مليون شاب، تعرضوا 
إىل البـرت يف أحـد أطرافهم أو اإلعاقة ”بسـبب 
الحـروب العبثيـة التي حدثت خـالل العرشة 
أعوام املاضية، وسـيكونوا عبئا عىل أنفسـهم 

والدولة من أجل رعايتهم“.
كمـا عرج عىل املشـاريع التـي تعطلت ضمن 
املـرشوع الكبـري ”ليبيـا الغد“، الـذي مازالت 
”حطامـه مـن املباني غـري املكتملة شـاهدة 
عليـه، وقد أصابهـا الصـدأ، للدرجـة التي ال 
ينفـع معها سـوى هدمهـا وبنائهـا وهو ما 
سـيكلف الدولة مليارات الدوالرات، إضافة إىل 

تعويضات الرشكات املنفذة لها“.
تعطل االقتصاد

ويف 2010، تبنت البالد مشـاريع عمرانية عدة 

من املساكن واملستشفيات والطرق واملرايس، 
والصينيـة  الروسـية  الـرشكات  وتقاطـرت 
والفرنسـية والكورية والرتكية واإليطالية إىل 
ليبيا لنيل نصيبها من املشاريع، لكن كل يشء 

توقف يف العام 2011.
وقـال الباحـث يف الشـؤون االقتصادية كمال 
املنصوري إن ”ليبيا تمر برتاجع اقتصادي غري 
مسـبوق“، الفتا إىل ”األزمـة النقدية الكبرية“ 
بسـبب انقسـام إدارة املرصف املركـزي ”ما 
يعيـق السـيطرة عىل سياسـة البلـد النقدية 
بينمـا ينهـار الدينـار، ويعجـز الليبيون عن 

توفري احتياجاتهم اليومية“.
ويـرى املنصـوري أن ”الخطـة االقتصاديـة 
التي طبقت أوىل مراحلها أخريا بتعديل سـعر 
الـرصف، لم تغري الكثري من أحـوال املواطنني 
املعيشـية، إذ ال يزال غالء األسـعار مسـتمرا 
واملصـارف خاليـة مـن السـيولة النقدية، إىل 
جانب استمرار الفجوة يف سعر رصف الدوالر 

يف السوق السوداء“.
يمكـن ألي خطـة  ”ال  املنصـوري:  ويعقـب 
أن تحقـق النجـاح دون تحقيـق االسـتقرار 
السـيايس، عرب توحيد املؤسسـات الرسـمية 
وإنهاء انقسامها، وال فرصة أمام املستثمرين 
األجانب للعودة حاليـا، ألن ذلك يتطلب توفري 
مناخ أمنـي يشـجع الـرشكات األجنبية عىل 

العودة“.
ويف طرابلـس، أخـذت التجهيـزات عـىل قدم 
وسـاق لالحتفـال بالذكرى العـارشة للثورة، 
فيمـا تحـدث ليبيـون عـرب وسـائل التواصل 
االجتماعـي عـن رؤيتهـم ”لنفـس الوجوه“ 
التي كانت تحتفـل بـ“عيد الفاتح“ إبان عهد 
القـذايف، بـني املوجودين حاليـا يف ”احتفاالت 

اليوم“.
ويقول املحلل السيايس الليبي يعرب البدراوي 
إنه يمكن أن يختلف الجميع سـواء ”مدحا أو 
قدحـا“ يف تعاطيهـم مع ”17 فربايـر“، فكل 
شـخص يرى األشـياء من خالل الزاوية التي 

يقف فيها.
ويكمـل: ”مـا نختلف بشـأنه ونعتـربه عبثا 
هـو االحتفال، فأي فـرح يف وطن ينتظر خرب 
فتح الطرق بني مدنه، وتبادل إطالق األرسى، 
وتحويل األموال لرشاء لقـاح مضاد لفريوس 

كورونا املستجد“.
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برلني/د ب أ:
األملانـي  الخارجيـة  وزيـر  يـرى   
أن  جابريـل  زيجمـار  السـابق 
االنسحاب الرسيع للجنود األجانب 
أفغانسـتان سـيعزز حركـة  مـن 

طالبان.
ترصيحـات  يف  جابريـل  وقـال 
شـتيمه  ”هايلربونـر  لصحيفـة 
”األملانيـة الصادرة امـس األربعاء: 
”بمجرد رحيل القوات األجنبية، لن 
يكون لديهم (طالبان) سـبب آخر 
للتحدث مـع الحكومة األفغانية أو 
الحـرتام حقـوق السـكان املدنيني 
السـؤال  أن  موضحـا  والنسـاء“، 
املحـوري يف ذلـك هو مـا إذا كانت 
البالد ستقع يف الفوىض مرة أخرى 
حال حدوث انسـحاب، وقـال: ”أم 

أننا سنبذل جهودا للبقاء هناك فرتة 
أطـول قليال لضمان قيـام طالبان 
واملبعوثـني  األفغانيـة  والحكومـة 

األجانب بالتفاوض معا؟“.
حلـف  دول  دفـاع  وزراء  ويعتـزم 

الثالثني  (الناتـو)  شـمال األطليس 
إلصـالح  مقرتحـات  مناقشـة 
الحلـف مـن جانـب األمـني العـام 
ينـس سـتولتنربج األربعـاء. ومن 
املقرر مناقشـة عمليـات التحالف 

اليـوم  والعـراق  أفغانسـتان  يف 
الخميس.

وبحسـب معلومات وكالـة األنباء 
أملانيـا  اتفقـت  (د.ب.أ)،  األملانيـة 
وحلفـاء آخـرون عىل عـدم اتخاذ 
قـرار يف االجتمـاع الوزاري بشـأن 
جنـدي  آالف   10 نحـو  انسـحاب 
متبقـني يف أفغانسـتان. وبدال من 
ذلك، من املنتظر دعوة طالبان مرة 
أخـرى إىل الحـد مـن العنـف وبذل 
املزيـد مـن الجهـود يف مفاوضات 
وذكـرت  الحكومـة.  مـع  السـالم 
مصـادر مـن الحلـف أن الحلف ال 
يريد مغادرة أفغانسـتان إال عندما 

تسمح الظروف بذلك.
ودعت مفوضـة شـؤون الدفاع يف 
الربملـان األملانـي، إيفـا هوجل، إىل 

إجـراء مراجعة للمهمـة الحالية يف 
أفغانستان.

ترصيحـات  يف  هوجـل  وقالـت 
”دويتشـالند“  شـبكة  لصحـف 
األملانيـة اإلعالمية الصـادرة اليوم 
األربعـاء إن الجيش األملاني منترش 
يف أفغانسـتان منذ سـنوات عديدة 
حتـى اآلن، مضيفـة أن 59 جنديـا 
أملانيا لقـوا حتفهم خـالل املهمة، 
وقالـت: ”نحـن بحاجـة إىل نقاش 
صادق حول ما حققناه“، مضيفة 
أن الجيـش األملانـي يمكنـه العمل 
لفـرتة أطـول يف أفغانسـتان ممـا 
كان مخططا له، مؤكدة أن القوات 
مسـتعدة لجميع السـيناريوهات، 
وقالـت: ”ومع ذلـك يجب أن يكون 

منظور االنسحاب متوقعا“.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:
انتقدت عضو لجنة الرتبية النيابية، هدى جار 
اللـه، امس األربعاء، تعطيل الـدوام يف املدارس 
واالعتماد عىل التعليم االلكرتوني، فيما وصفت 
التعطيـل بأنـه االكثـر عرضة إلصابـة الطلبة 
بفريوس كورونا وهم يتجولون يف الشوارع بال 

رقيب.
وقالت جار الله يف ترصيح صحفي: إن ”تحويل 
التعليـم إىل (اوناليـن) او مـا يعـرف بالتعليم 

االلكرتوني تدمري للعملية الرتبوية».
وأضافت جار اللـه أن ”هناك مالحظات كثرية 
حول قرار وزارة الرتبية بشأن استحداث نظام 
التعليـم اإللكرتونـي“، مشـرية إىل أن ”تعطيل 

الدوام يف املدارس ينهش العملية الرتبوية».
وكانـت لجنـة الرتبيـة النيابيـة اتهمـت،  يف 
ترصيح سـابق، جهات سياسية باملساهمة يف 
تعطيل دوام املدارس يف عموم البالد، مشـريا إىل 
أن العالـم الحايل من األعوام السـيئة بالنسـبة 

للوضع التعليمي يف البالد. 
مـن جانب اخر، أقرت لجنـة الرتبية يف مجلس 
بنايـة  آالف   ١٠ اىل  العـراق  بحاجـة  النـواب 
أن  اىل  مشـرية  الراهـن،  الوقـت  يف  مدرسـية 

اسـتمرار الحكومـة بتخصيـص اراض لبنـاء 
مدارس جديدة يمكن ان يسد النقص.

وقـال عضو اللجنـة عباس الزامـيل، يف حديث 
صحفـي: ان «نحو ٢٠٠ مدرسـة بنيت يف عهد 
الحكومة السـابقة بعموم املحافظات»، مبيناً 
ان «العـراق بحاجـة اىل ١٠ آالف مبنى مدريس 
ملوازاة الزيادة الحاصلة يف عدد السـكان خالل 

االزدواج  ولفـك  والحاليـة،  املاضيـة  االعـوام 
واالكتظاظ يف الصفوف.

وحـذر الزامـيل مـن «تقـادم وانهيـار بعـض 
املـدارس التي بنيت خالل السـنوات السـابقة 
بسـبب ضغط الطلبة عليها»، مؤكداً «الحاجة 
اىل ترميـم املـدارس الحاليـة وهـدم املتقـادم 
منهـا وبناء اخرى جديدة وفـق الطرز العاملية 

بإضافة سـاحات رياضيـة وحدائق وصفوف 
كبـرية، فضالً عـن رضورة االهتمـام بمصادر 

التهوية فيها».
واعـرب عـن «املـه باالتفاقية الصينيـة التي 
يمكـن مـن خاللهـا بناء الـف مدرسـة خالل 
املرحلة املقبلة»، مسـتدركاً «أن هذا العدد غري 
كاف مالـم تكن هنـاك هيئة وطنيـة للمباني 
املدرسـية تخصـص لهـا املبالغ إلنشـاء مباٍن 

جديدة وتأهيل وترميم املتقادم منها».
وبشـأن منحة التالميذ والطلبة، شـدد الزاميل 
عـىل «اهمية هـذا القانون لدعـم أرس التالميذ 
والطلبـة بشـكل غـري مبـارش، باالضافـة إىل 
التخفيف عـن كاهل املتعففـني برصف مبالغ 
يمكـن ان تعـني ابناءهـم عـىل اكمـال سـني 

الدراسة>.
ولفت إىل ان «الحافز املايل يمكن ان يقيض عىل 
ظاهرة الترسب من املدارس بشـكل كبري، بعد 
ان يعود التلميـذ او الطالب الذي يضطر للعمل 
اىل مقاعد الدراسة»، مشرياً أن «رصاعا سياسياً 
يمنـع تمرير القانـون يف املوازنة خصوصا مع 
االزمـة االقتصاديـة واملالية التـي يعاني منها 

العراق».

بغداد/ الزوراء:

بحث مجلـس التخطيـط والتنمية، 

برئاسة النائب الفني ملحافظ بغداد، 

عيل العيثاوي، آلية توزيع املشـاريع 

اإلداريـة  الوحـدات  الخدميـة عـىل 

للعاصمة، يف ضوء الحجم السـكاني 

واملحرومية.

وقـال مديـر إحصـاء بغـداد التابع 

للجهـاز املركـزي لالحصـاء، احمد 

«وزارة  إن  ابراهيـم:  اسـماعيل 

التخطيـط بصـدد تزويـد املجلـس 

باألعـداد السـكانية وعىل مسـتوى 

الناحيـة، وحسـب التحديث األخري، 

ليتـم مـن خاللهـا توزيـع موازنـة 

٢٠٢١ وحسب االحتياجات الخدمية 

لـكل قضـاء»، مبينـا ان «االجتماع 

هـو بادرة لعقـد اجتماعـات أخرى 

تسـهم يف تقديـم افضـل الخدمـات 

للعاصمة».

من جانبه، قدم مدير تخطيط بغداد، 

حبيـب سـعدون، دراسـة مفصلـة 

بعنوان (فجوات التنمية املكانية عن 

الواقع الخدمي ملحافظة بغداد وفقاً 

للمعايـري التخطيطيـة للبنى الفنية 

مع األنشطة االقتصادية يف محافظة 

بغداد) باالعتمـاد عىل التقارير التي 

ترفعهـا الدوائـر الخدميـة ونسـبة 

العجـز لـكل مـن هـذه الخدمـات، 

للمناطق ضمن مسؤولية محافظة 

بغداد.

بغداد/ الزوراء:
كشـفت الهيئة، امس االربعـاء، عن صدور 
أوامر استقداٍم وقبٍض بحّق عدٍد من املُتَّهمني 
يف مديريَّـة تربيـة ُمحافظـة كركـوك، عىل 
خلفيَّة وجود شـبهات فساٍد بعمليَّات رشاء 
مـواّد للُمديريَّة، ُمبّينـًة أنَّ من بني املُتَّهمني 

املدير العام السابق لرتبية املُحافظة.
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة بحسـب 
بيـان، تلقـت «الـزوراء» نسـخة منـه: أنَّ 
«فريـق عمل مكتـب تحقيق كركـوك الذي 
انتقـل إىل مديريَّـة تربيـة املُحافظـة قـام 
ـٍة  خاصَّ رصٍف  ُمسـتندات   (٣) بضبـط 
باملُشـرتيات؛ لوجود شـبهات فساٍد فيها»، 
ُموضحـًة «أنَّ تلـك الشـبهات تمّثلت بقيام 
لجاٍن ُمختلفٍة يف املُديريَّة برشاء مواّد خالفاً 
للُمواصفات الفنيَّة املُعتمدة، ووجود ُمغاالٍة 

يف األسعار».
وأضافـت الدائـرة إنَّ «قـايض التحقيـق 
املُختـصّ سـبق أن أصدر أوامر اسـتقداٍم 
وقبـٍض وتحرٍّ وفـق أحكام املـادَّة (٣٤٠) 
من قانون العقوبات بحّق (٢٣) شـخصاً، 
مـن بينهـم املُديـر العـامُّ السـابق لرتبية 
املُحافظة، ورؤسـاء وأعضاء لجان تحديد 
املُواصفات، وتحليل العروض،واملشرتيات، 
وجلـب العروض، والصيانـة»، ُمؤّكدًة  ان 
«تنفيذ أمـر القبض بحّق ثالثـة ُمتَّهمني، 
بينهـم رئيسـا لجنتـي الصيانـة وجلـب 

العروض». 
ـن املكتب من ضبط  ويف عمليَّـٍة ثانيٍة، تمكَّ
ة  املُـرشف عىل مرشوع تطويـر حدائق عامَّ
يف املحافظة وأحد املُقاولني؛ وذلك لقيامهما 
بوضع أسـٍس ودعامـاٍت؛ لتشـييد محالٍت 
تجاريٍَّة، وإنشـاء مرآٍب لوقوف السـيَّارات 

ـة خالفـاً للضوابط  ضمـن الحدائـق العامَّ
والتعليمات الصادرة عن مديريَّة التخطيط 

العمرانّي.
وبيَّنت أنه «تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ، 
وعرضـه رفقة املُتَّهمني عىل قايض محكمة 
ـة بالنظر يف قضايا  تحقيـق كركوك املُختصَّ
النزاهـة؛ الذي قـرَّر إطـالق رساح املُتَّهمني 

بكفالٍة». 
بينمـا أفصحت هيئـة النزاهـة االتحاديَّة، 
امس األربعاء، عـن تفاصيل عملية الضبط 
التي نفذتها يف سـايلو ميسان بعد عثورها 
عىل كميَّاٍت من الرز غري صالحٍة لالستهالك 
البرشّي، مبينة ضبط عدٍد من املُتَّهمني، من 

بينهم معاون مديرالسايلو.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات يف الهيئة تلقته 
«الزوراء»: ان ”الفريق تمكن من ضبط (٦) 
ُمتَّهمـني، من بينهـم معاون مدير سـايلو 

ميسـان؛ عـىل خلفيَّـة العثور عـىل (١٥٠) 
طناً من مادة الرز غري صالحٍة لالسـتهالك 
البـرشّي، بعـد إجـراء الفحـص املُختـربي 
البايولوجّي عليها مـن قبل ُمختربات دائرة 

ة ميسان.“ صحَّ
وأضافـت الدائـرة إنـه ”تـمَّ ضبـط أوليَّات 
وكتـب  املُختربيَّـة  والفحوصـات  التسـلم 
اإلرسال واالسـتالم كافة يف العمليَّة التي تمَّ 

رة ضبٍط قضائيٍَّة». تنفيذها وفق ُمذكَّ
وأشـارت اىل انه ”تم تنظيـم محرض ضبٍط 
أصـويلٍّ، وعرضه رفقة املُتَّهمني عىل السـّيد 
قـايض التحقيق املُختّص الذي قرَّر إيداعهم 
التوقيف؛ اسـتناداً ألحكام املادة (٣٤٠) من 
قانون العقوبات، إضافة إىل تعيني حراسـٍة 
قضائيَّـٍة عـىل املخـازن التـي أودعـت بها 
كميَّات الرز وإغالقها؛ لضمان عدم التالعب 

بها“.

بغداد/ الزوراء:

لوح مدير عام الصحة العامة يف وزارة الصحة، 

ريـاض الحلفي، امـس االربعـاء، باللجوء اىل 

حظـر التجـوال الكيل يف حـال زيـادة املوقف 

الوبائي إلصابات فريوس كورونا.

وقـال الحلفي يف ترصيح صحفي: «سـنعتمد 

الحظـر الكيل يف حـال تزايـدت االصابات وبدأ 

املوقف الوبائي يأخذ بالزيادة املستمرة».  وأكد 

أن «انتقال السـاللة الجديدة رسيع االنتشـار 

خصوصا لالطفال». 

واشـار انه «بحسـب االخبار التـي جاءت من 

بريطانيـا فأن نسـبة االعـراض التـي تظهر 

لدى االطفال اكثر من نسـبة اعراض الساللة 

القديمة».

وكان وزيـر الصحـة، حسـن التميمـي، قـد 

اعلن ان االسـبوعني املقبلـني للموقف الوبائي 

سـيكونان حاسـمني، وقـال يف لقـاء متلفز: 

«عدنـا اىل معركة أشـد رشاسـة مـع فريوس 

كورونـا من خالل السـاللة الجديدة، والحظنا 

عدم التزام املدارس االهلية بإجراءات الوقائية 

وقـد يتـم تمديد تعليـق الـدوام الحضوري يف 

املدارس والجامعات وبحسـب املوقف الوبائي 

والتزام املواطنني».

وتوقع «زيادة يف عـدد اإلصابات اليومية أكثر 

من املوجة األوىل». مبينا انه «يف حال انخفاض 

اإلصابات فيمكن رفع القيود التي فرضت».
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بغداد/ الزوراء:

بارشت وزارة التجارة توزيع مادة السكر 

بـني املواطنني ضمـن مفـردات البطاقة 

التموينية للعام الحايل.

وقال مديـر عام الرشكـة العامة لتجارة 

املـواد الغذائيـة يف الوزارة، قاسـم حمود 

منصـور، يف حديـث صحفـي: انـه «تـم 

التعاقـد مـع رشكـة االتحـاد للصناعات 

الغذائيـة املحـدودة لتوريد مادة السـكر 

وتوزيعهـا بني املواطنـني ضمن مفردات 

البطاقة التموينية»، مشـريا اىل «مبارشة 

الرشكـة بقطـع وتجهيـز مادة السـكر 

للحصة االوىل من العام ٢٠٢١ وتسـليمها 

اىل الوكالء».

جهـزت  الرشكـة  «فـروع  ان  واضـاف 

بكميـة تجاوزت ثمانيـة االف طن ضمن 

محافظات: كربالء املقدسة واالنبار وبابل 

وميسـان  والديوانيـة  االرشف  والنجـف 

وصالح الدين وكركـوك ونينوى والبرصة 

ودياىل واملثنى وواسط وذي قار».   

مبيعـات:  «مراكـز  ان  منصـور  واردف 

الرصافـة والصدر واالمام عـيل يف بغداد، 

تسلمت ١٨٩٤ طنا من السكر، أما مراكز 

مبيعـات الكـرخ فتسـلمت ١٠٣٤ طنـا، 

اضافـة اىل وصـول ٦٦٢ طنـا اىل مركـز 

مبيعات التاجي».

بغداد/ الزوراء:

اكـدت وزارة الداخليـة، امـس األربعاء، عدم التسـاهل والتهـاون يف مجال تطبيق 

اإلجراءات الصحية املوضوعة من وزارة الصحة ولجنة السالمة الوطنية.

وقال املتحدث باسـم الـوزارة، اللواء خالد املحنا، يف ترصيـح صحفي: ان“ الوزارة 

عازمـة عىل تطبيـق اإلجراءات التـي حددها وزارة الصحة بشـأن حظـر التجوال 

وااللتـزام باإلجراءات الصحية يف الفرتة املقبلـة“، مبينا ان“ األوامر صدرت لجميع 

دوريـات وقطعات الوزارة برضورة تطبيق اإلجـراءات حرفيا مع مراعاة الظروف 

الطارئة».

وأضاف ان“ الداخلية لديها نوعان من الخطط التي سـوف تطبقها، األوىل تتضمن 

تحديـد عـدد املراجعني يف الدوائـر ذات العالقـة باملواطنني، والثانيـة وهي تطبيق 

االجراءات االلزامية التي جاءت بها مقررات لجنة الصحة والسالمة الوطنية».

وأشـار اىل ان“ فرق الوزارة سـتتابع تنفيذ هذه اإلجـراءات يف املناطق واالحياء يف 

عموم البالد وفرض الغرامات عىل املخالفني“.

بغداد/ الزوراء:
أفادت االستخبارات العسكرية، امس األربعاء، بإلقاء القبض عىل املرافق الشخيص ألحد 

قادة داعش يف محافظة نينوى.
وقالت االستخبارات يف بيان تلقته «الزوراء»: إن مفارزها تمكنت ”من إلقاء القبض عىل 
املرافق الشخيص ملا يسمى بأمر قاطع الجزيرة بعد تسلله من الحدود السورية باتجاه 

أراضينا عرب قرية مشريفة التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى عن طريق التهريب».
وأضافـت أنه ”احـد اإلرهابيني الناشـطني ضمن ما يسـمى والية نينوى“، مشـرية إىل 
أنـه ”هروب بعـد التحرير اىل سـوريا، وعمل هناك ضمـن التنظيمـات اإلرهابية اىل ان 
تم اعتقاله من قبل قوات (قسـد) السـورية، وتم اإلفراج عنه الحقا ليقوم بالتسـلل اىل 
األرايض العراقية».وأشـارت إىل أنـه ”من املطلوبني للقضـاء بموجب مذكرة قبض وفق 

أحكام املادة ٤ إرهاب“.
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 بغداد/ الزوراء:
اعلنت الهيئـة العامة للكمـارك، امس االربعاء، 
ضبط شاحنتني محملتني بمادة (طحني صفر) 
مخالفـة لـرشوط االسـترياد يف مديريـة كمرك 

املنطقة الشمالية.
وذكر اعالم الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة 
منـه: أن «قسـم التحري ومكافحـة التهريب يف 
مديريـة كمـرك املنطقـة الشـمالية تمكن من 
ضبط شـاحنتني محملة بمـادة (طحني صفر) 

مخالفة لرشوط االسترياد».    
من جانـب متصل، تمكن منفـذ ميناء ام قرص 
األوسـط، امس االربعاء، من ضبـط ٣ حاويات 
حجـم ٤٠ قدم تحتوي عـىل أدوية برشية معدة 

للتهريب.
وذكرت الهيـأة يف بيان تلقت «الزوراء» نسـخة 
منـه: ان «عمليـة الضبـط تمـت داخـل الحرم 
الكمركي استناداً إىل املعلومات الواردة من شعبة 
اسـتخبارات املنفذ، وختـم الحاويـات من قبل 

لجنة من الدوائر العاملة بالختم الكمركي».
ولفت البيان اىل «إحالة املضبوطات وفق محرض 
اصـويل اىل الجهـات القضائيـة املختصة التخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة».

بغداد/ الزوراء:

أكـدت وزارة الهجـرة واملهجريـن، امـس 

االربعـاء، تصميمهـا عىل عـودة النازحني 

بطريقة طوعية وليست قرسية.

وكيل الوزارة كريم النوري قال يف ترصيحات 

لديهـا  «الـوزارة  إن  «الـزوراء»:  تابعتهـا 

العزيمـة إلنهاء هذا امللف وإبعاد التدخالت 

عن النازحني ألنها قضية إنسانية وليست 

سياسـة»، مبينا أن «الوزارة مصممة عىل 

عـودة النازحني بطريقة طوعية وليسـت 

قرسية».

وأضـاف أن «املنظمـات الدوليـة تعهـدت 

بدعـم النازحـني ودعـم بيوتهـم يف حـال 

رجوعهـم ويف حـال بقائهـم يف املخيمـات 

ربما ال يكون هناك دعم، لذلك فإن الوزارة 

ضد أي ضغـط عىل النازحـني يف العودة»، 

مشـرياً اىل أن «االتهامـات التي طرأت عىل 

النازحـني بأنهـم عوائـل داعـش ال يمكن 

األخذ بها بطريقـة مزاجية من دون دليل، 

والقضـاء هـو الحاكـم ألن وزارة الهجرة 

واملهجرين ليسـت أمنية وقضائية بل هي 

وزارة خدمية».

ولفت النـوري اىل أن «الوزارة لديها تدقيق 

وتواصـل مـع مفوضيـة االنتخابـات ملنع 

اسـتغالل املخيمات يف الحمالت االنتخابية 

ألي مسـؤول ومنـع اسـتخدام النشـاط 

االنتخابي يف مخيمات النازحني».

بغداد/ الزوراء:

أفاد مصدر أمني، امس االربعاء، بضبط أكثر من 

١٠٠ عبوة ناسـفة ومسـطرة تفجـري يف صحراء 

االنبار الغربية.

إن ”قـوة  وقـال املصـدر يف ترصيـح صحفـي: 

أمنية من مفارز شـعبة االستخبارات العسكرية 

وبالتنسـيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت 

وبدعم من مفرزة الطائرات املسرية حملة تفيش 

استهدفت منطقة البو حياة بقضاء حديثة غربي 

االنبار».

وأضاف أن ”الحملة أسـفرت عن ضبط ٢٠ عبوة 

ناسـفة عـىل شـكل غالون سـعة ١٠ لـرت معبأة 

بمادتي السيفور والـ تي ان تي شديدتي االنفجار 

و ٤٠ عبوة ناسفة عىل شكل صفيحة  ”.

وأوضـح أن ”القـوات االمنيـة ضبطـت ايضا ٤٤ 

مسـطرة تفجري مـن ارهابي داعـش“، مبينا ان 

”فرقـة معالجة املتفجرات ابطلـت مفعول املواد 

املضبوطة دون وقوع أي اصابات ”.

يشـار اىل ان القوات االمنية اطلقت وبإسـناد من 

قوات الحشـد الشـعبي يوم االمس حملـة امنية 

اسـتباقية لتعقـب بقايا خاليا داعـش يف املناطق 

الصحراوية باالنبار.

بغداد/ الزوراء:

افـاد مصدر امني يف حشـد محافظـة االنبار، امس 

األربعـاء، بـأن القـوات األمنيـة اعتقلت احـد ابرز 

عنارص داعش بعملية امنية استباقية شمايل مدينة 

الرمادي  .

وقال املصدر يف ترصيح صحفي: ان “ القوات االمنية 

نصبـت كمينـا لعنرص بـارز من عنـارص عصابات 

داعش االجرامية وتمكنت من اعتقاله بعملية امنية 

استباقية استهدفت منطقة البو فراج شمايل مدينة 

الرمادي،  دون وقوع أي مقاومة تذكر   ”.

واضـاف ان“ املعتقـل يعـد من اهم مقاتـيل تنظيم 

داعش االجرامي ابان سيطرتهم عىل مناطق مختلفة 

من مدن االنبار»، مبينا ان“ معلومات اسـتخباراتية 

مكنت القـوات االمنية من اعتقـال ورصد املطلوب 

حال تواجده يف املكان املستهدف“.

وأشار اىل ان“ القوات االمنية نقلت املعتقل الصادرة 

بحقـه اوامر قبـض وفق املـادة ٤/ ارهاب وسـط 

اجـراءات امنية مشـددة اىل احـدى املراكـز االمنية 

للتحقيق معهم ”.

يذكر ان مدن االنبار تشهد بني الحني واالخر حمالت 

امنية غـري مسـبوقة لتعقـب بقايا خاليـا ارهابي 

داعش. 

بغداد/ الزوراء:

اعلنـت مديريـة املديريـة العامـة 

ملكافحة املخـدرات، امس االربعاء، 

عن القاء القبض عىل ثالثة متهمني 

بحوزتهم مواد مخدرة يف العاصمة 

بغداد.

تلقتـه  بيـان  يف  قالـت  املديريـة 

املديريـة  «مفـارز  ان  «الـزوراء»: 

العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات 

العقلية - قسـم مكافحة مخدرات 

/ الكـرخ ألقـت القبض عـىل (٣) 

متهمني وضبـط بحوزتهم (٧١٠) 

حبـة مخدرة مـن نـوع كبتاجون 

(صفـر_١)، و(١٢٦) غرامـا مـن 

مادة املاريجوانا، و(٣٢) غراما من 

مـادة الكريسـتال، و(١٥٠) انبولة 

البايـب، ومجموعة  لتصنيع  معدة 

كبرية من االنبوالت الزجاجية».

وبينـت املديريـة أنـه «تـم اتخـاذ 

الالزمـة  القانونيـة  اإلجـراءات 

بحقهـم وفق أحـكام املـادة (٢٨) 

لينالـوا  القضـاء  إىل  وإحالتهـم 

جزاءهم العادل».
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السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1250 دينارالربتقال500 دينارالطماطة

1250 ديناراللنكي1250 دينارالخيار

1000 دينارالتفاح500 دينارالبطاطا

1250 ديناراملوز1000 دينارالباذنجان

750 دينارنارنج1250 دينارالفلفل

750 دينارليمون1000 دينارباقالء

750 ديناررقي500 دينارخس

1000 دينارجزر750 دينارشجر

1500 ديناررمان750 دينارقرنابيط

2000 دينارعنب 500 دينار لهانة

أسواق

بغداد/ الزوراء:
افتتح وزير املالية، عيل عالوي، مرشوع 
نظـام التطبيـق املـرصف االلكرتوني 

الشامل يف مرصف الرافدين.
وقـال املـرصف يف بيـان: ”ان حفـل 
االفتتـاح حـرضه وزير املاليـة ومدير 

عـام مـرصف الرافدين وشـخصيات 
اخرى“.

وأشـار اىل ”ان هذا النظـام يعد بادرة 
ايجابيـة يف تطبيق العمـل االلكرتوني 
يف املـرصف بعيدا عن الطـرق الورقية 

التقليدية“.

çv»€a@Úßb»fl@È‰ÿ∫@¡–‰€a@›Óflãi@ã»é@ b–mäg@ZÔflÏÿy@äbìnèfl
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بغداد/ الزوراء:
كشـف وزيـر النفط العراقي، إحسـان 
عبد الجبار، امس االربعاء، عن أسـباب 
تأخر استثمار حقل املنصورية الغازي، 
مشـرياً إىل خطـط واعـدة إلنتـاج 500 
مليـون قـدم مكعب قيـايس من حقيل 

املنصورية وعكاس.
وقـال عبد الجبـار يف حديـث صحفي: 
إن ”الـوزارة أجرت قبل عـام مناقصة 
جديدة لالسـتثمار يف حقـل املنصورية 
الغـازي، إال ان الـرشكات الكـربى مثل 
توتال واكسون موبيل وايني وشيفرون 
لـم تبد رغبتها يف التنافـس عىل تطوير 

الحقل بسبب املشاكل األمنية“.
وأضـاف أن ”العرض الـذي تقدمت به 
رشكة غـاز بـروم، وهي مـن رشكات 
املستوى األول، لم يكن مالئماً ملتطلبات 
املناقصـة“، مبينا ان ”الـرشكات التي 
تتنافـس عـىل الحقـل حاليا هـي من 

املستوى الثاني“.
وأشار عبد الجبار اىل ان ”الوزارة تعمل 
عـىل تشـجيع الـرشكات للتنافس عىل 
حقـل املنصوريـة الغازي“، مسـتدركا 
يف الوقت نفسـه انـه ”إذا اردنا ان ننتج 
من حقـيل املنصورية وعكاس الغازيني 
وبدأنا باالسـتثمار فيها مـن اآلن وبعد 
3 سـنوات، ففي كل االحوال سنصل اىل 
انتاج 500 مليون قدم مكعب قيايس“.

وكانت وزارة النفط قد الغت يف ترشين 
تطويـر  عقـد  املـايض  االول/أكتوبـر 
حقل غاز املنصوريـة املربم مع تحالف 
(تي.بـي.أي.او)  رشكات مكـّون مـن 
الرتكية و(كـوكاز) الكوريـة و(كويت 

انرجي) الكويتية.
وفازت تلك الرشكات بعقد تطوير الحقل 
عـام 2010، إال أن التوتـرات األمنية يف 

البالد حالت دون انجاز املهام.
ويقـدر االحتياطـي من الغـاز الحر يف 
حقـل املنصورية الذي يقع يف محافظة 
ديـاىل باكثرمـن 3 مليـار مليـون قدم 
مكعـب قيايس وفقـا لتقديـرات وزارة 

النفط.
مـن جانب متصـل، تجاوز سـعر خام 
البـرصة الخفيـف، امس األربعـاء، 64 

دوالرا للربميل يف األسواق العاملية.
إن  الرسـمية:  االنبـاء  وكالـة  وقالـت 
”سـعر برميل النفط مـن خام البرصة 
الخفيف يواصل االرتفـاع ويتجاوز الـ 

64 دوالراً“.
الثقيـل  البـرصة  أن ”خـام  وأضافـت 
عنـد 61.4 دوالراً للمـرة األوىل منـذ 13 

شهراً“. 

مـن جانب اخـر، أكـد املستشـار املايل 
لرئيس الـوزراء مظهر محمـد صالح، 
امـس األربعـاء، أن نقطـة التعـادل أو 
التـوازن يف املوازنـة تتطلـب ان يكـون 
متوسـط سعر برميل النفط بما ال يقل 

عن 75 – 80 دوالرا.
وقال صالح يف حوار تابعته ”الزوراء“: 
إن «نقطة التعادل أو التوازن يف املوازنة 
تتطلب ان يكون متوسـط سعر برميل 
النفط السـنوي املصـدر اىل الخارج بما 
ال يقـل عـن 75 – 80 دوالرا للربميـل»، 
مشـريا اىل انه «عند ذلك سـتغلق فجوة 
العجز تمامـاً وتعد مصـادر االقرتاض 
لسـد العجـز يف املوازنة ملغـاة تلقائيا 

بالغالب».
واضـاف ان «الحكومـة تسـتفيد مـن 
ارتفـاع أسـعار النفـط الحاليـة التـي 
وصلـت إىل اكثـر ممـا كتـب يف املوازنة 
خاصـة مـع توجـه البلـد اىل الغلق من 
جديـد»، مؤكـدا ان «هـذا سـيؤدي اىل 
تقويـة الرافعـة املالية للبـالد ملواجهة 

مشكالت العوز االجتماعي».
ويرجح نواب ان يشـهد نهاية االسبوع 
الحايل التصويت عىل املوازنة يف مجلس 
النواب بعـد ان اكملتها اللجنـة املالية، 
وهـي بانتظـار نتائـج اجتماعات وفد 
االقليـم إلعـداد النص الخـاص بحصة 

االقليم يف املوازنة. 

بغداد/ الزوراء:

حـددت امانة مجلس الوزراء، امـس االربعاء، مداخل 

بغداد املشـمولة بإنشـاء سـاحات للتبادل التجاري، 

فيمـا اشـارت اىل ان الهـدف منهـا هو تقليـل الزخم 

الحاصل يف شوارع العاصمة.

وقـال املتحدث باسـم امانـة مجلس الـوزراء، حيدر 

مجيـد، يف بيان اطلعـت عليه ”الـزوراء“: ان ”اللجنة 

املختصـة بمتابعة وتنفيـذ إجراءات تأهيـل وتطوير 

مداخـل العاصمة بغداد وشـوارعها، حددت عددا من 

قطـع األرايض إلنشـاء سـاحات التبـادل التجاري يف 

محافظـة بغـداد“، مبينة ان ”املداخل شـملت اختيار 

مدخل برصة – بغداد- األنبار، ومدخل بغداد- موصل، 

ومدخل بغداد- كوت“.

وأضاف مجيد انه ”سيتم إنشاء هذه الساحات بشكل 

نظامي وفق تصاميم حديثة مزودة بأنظمة الكرتونية، 

تسيطر عىل حركة دخول وخروج البضائع، وتساهم 

يف تقليل الزخم الحاصل يف شـوارع العاصمة بسـبب 

تجوال الشاحنات“. 

مـن جهته، أعلنـت محافظة بغـداد، امـس األربعاء، 

عن شـمول خمس مناطـق ضمن اطـراف العاصمة 

بمشاريع اعادة االعمار، بالتنسيق مع صندوق اعمار 

املناطق املترضرة من االرهاب.

وقـال محافظ بغـداد، محمـد جابر العطـا، يف بيان 

ان «املحافظـة عقـدت  اطلعـت عليـه ”الـزوراء“: 

اجتماعـا مع صندوق اعادة اعمار املناطق املترضرة 

من االرهـاب لوضع آليات تنفيذ املشـاريع الخدمية 

يف مناطـق اطـراف العاصمـة التـي تـرضرت مـن 

اإلرهاب“.

وأشـار العطا اىل ”االتفاق عىل تحديد حصة املحافظة 

مـن مشـاريع الصنـدوق وشـمول مناطـق: التاجي 

واملدائـن واملحموديـة وابـو غريـب والطارميـة بتلك 

املشاريع، مع تقسيم االعمال بينها بحسب االهمية». 

@Òãój€a@‚bÇÎ@NNÚÌäÏó‰æa@›‘y@äb‡rnéa@ãÇdm@lbjéc@—ìÿm@¡–‰€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير الزراعة، محمد الخفاجي، امس األربعاء، أن حملة مالحقة املهربني 
أسـهمت يف القبـض عىل عـرشات الشـاحنات املخالفة، فيما أشـار إىل فرض 

رضيبة الدخل عىل املستورد.
وقال الخفاجي، بحسـب اإلعالم الرسـمي: إن ”حملة الوزارة بدأت منذ 6 أيام 
يف جميع املحافظات بالسيطرات الخارجية والعالوي، وأفضت اىل القبض عىل 

الكثري من الشاحنات املحملة بمواد محققة االكتفاء الذاتي فيها“.
وأضـاف أن ”اجتماع املجلس الـوزاري واالقتصادي األخري، قرر فرض رضيبة 
الدخـل عىل الحـدود، بغية دخول املنتج املسـتورد عن طريـق الحدود وفرض 

رضيبة جمرك، ما يسهم يف تحقيق توازن بني االنتاج املحيل واالستهالكي“.
وتابع أن ”الحملة حققت نتائج جيدة جداً شجعت املزارعني عىل الحفاظ عىل 

تكاليف مزروعاتهم والحد من الخسائر الكبرية بسبب التهريب“.

بغداد/ الزوراء:
أكدت عضوة مجلس النواب، زيتون 
الدليمي، امس األربعاء، ان الحصول 
عـىل مفـردات البطاقـة التموينية 
بات مـن أهم املشـاكل التي تواجه 
املواطـن ونحن مقبلـون عىل حظر 

الشامل والجزئي.
ترصيـح  يف  الدليمـي  وقالـت 
تحـركات  ”هنـاك  إن  صحفـي: 
برملانية السـتبدال مفردات البطاقة 

التموينيـة وتحويلهـا ملبالـغ توزع 
بني مستحقيها“.

الربملـان  ”تحـرك  أن  وأضافـت 
التموينيـة جاء بسـبب  السـتبدال 
االوضاع الصحية املؤثرة عىل أوضاع 
البلـد، باإلضافـة إىل وجـود تالعب 

وغش يف املواد املستوردة“.
وأشارت إىل أن ”هناك مقرتحا نيابيا 
لتوزيع أموال بدل مفردات البطاقة 

التموينية يف عام 2021“.

بغداد/ الزوراء:

أوضـح الخبري االقتصادي، باسـم 

جميل انطوان، امـس االربعاء، ان 

الحكومـة اخذت مـن املواطن ربع 

مـا يملـك، فيما لفـت ان التصخم 

النقدي اضعف القوة الرشائية.

وقال انطـوان يف ترصيح صحفي: 

ان ”انخفـاض اسـعار النفط قبل 

كورونا شـل العمليـة االقتصادية 

يف البلـد“. مشـريا اىل انـه ”بعد ما 

وجد عالجات كورونا بدأ النشـاط 

االقتصاد ينتعـش وبدأ الطلب عىل 

النفط يزداد“.

واوضـح ان ”النفط عرض وطلب، 

عندما يحدث الطلب يزداد السـعر 

واوضحنا يف وقت املوازنة اذا ارتفع 

النفط سـوف يعوض عن العجز“. 

مؤكدا ان ”كل دوالر يصعد بربميل 

ترليـون  العجـز  يقلـص  النفـط 

ونصف الرتليون دينار، الن العراق 

يصـدر ثالثة مليون وربـع املليون 

مـن النفط يوميا عىل مدى سـنة، 

عندمـا نجمـع هـذا الرقم سـيقل 

العجز يف املوازنة، وبالتايل اليحتاج 

لتخفيض نسبة الدينار“.

واردف انه ”اذا استمر الدينار بهذا 

الشـكل سـوف يحصل العراق عىل 

فروقات عن بيع النفط للموازنة“. 

مشـددا انه ”يجـب ان يقل العجز 

علمـي  بشـكل  التـرصف  ويتـم 

االسـتثمار  فقـرات  لتخصيـص 

ومعالجـة البطالـة ونسـب الفقر 

بارتفـاع  وتوقعـات  املتصاعـدة، 

نسـبة النفـط اكثر سـعر الرصف 

كانـت اكثـر ممـا هـي معالجـة 

اقتصادية“.

وتابـع القـول انطـوان ”هـل من 

املعقـول وزيـر املاليـة يطلب من 

البنك املركزي ان يخفض الدينار“، 

متسـائال ”اين هي صالحية البنك 

املركـزي العراقي، ليسـت واجبات 

او حقوق وزير املالية، فالسياسـة 

املالية بيد وزيـر املالية والحكومة 

البنـك  بيـد  النقديـة  والسياسـة 

املركزي“، مبينا ”نرتقب عىل مدى 

ستة اشهر بعدما يخفض ١٠٪ عىل 

طبقات االجتماعيـة واالقتصادية 

والطبقات الفقرية والسوق“.

 وأتم حديثه بالقول: ”ماحدث اآلن 

هو تضخـم نقدي عـاٍل فارتفعت 

االسـعار واصبـح هنـاك انكماش 

اقتصـادي عـاٍل وضعفـت القـوة 

الرشائيـة الن الحكومة اخذت من 

جيب كل مواطن ربع ما يملك“.

بغداد/ الزوراء:
ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة، امس االربعاء، 

بنسبة نحو 8 يف املئة لتتجاوز 54 مليون دوالر.
وشـهد البنك املركـزي العراقي خالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت االجنبية 
امـس ارتفاعا يف مبيعاته بنسـبة 8.19 يف املئة لتصـل اىل 54 مليوناً و668 
الفا و275 دوالرا، غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنـة بيـوم الثالثاء، حيث بلغت املبيعات فيهـا 50 مليوناً و345 

ألف دوالر.
وذهبـت املشـرتيات البالغـة 54 مليونـا و468 الفـا و275 دوالرا لتعزيـز 
االرصـدة يف الخارج عىل شـكل حـواالت واعتمـادات، فيما ذهبـت البقية 

البالغة 200 الف دوالر بشكل نقدي.
وقـام 12 مرصفـا بتلبيـة طلبات تعزيـز االرصـدة يف الخـارج، فيما قام 
مرصفان بتلبية الطلبات بشـكل نقدي، كما شـاركت رشكتان للتوسط يف 

مزاد البنك.

بغداد/ الزوراء:
أعلن مدير عام املرصف العقاري يف العراق تجاوز 
أعـداد املتقدمـني للحصـول عىل قـروض مبادرة 
البنك املركزي للعدد املحدد ضمن حصة املرصف.

وقالت مديرة قسـم االئتمان يف املرصف العقاري، 
سهري القييس: إن ”املرصف العقاري ينفذ مبادرة 
البنـك املركـزي العراقي بـإرشاف اللجنـة العليا 
لإلقراض التابعـة ملكتب رئيس الوزراء، وتتضمن 
دعم املشـاريع السكنية وتسهيل حصول املواطن 
العراقـي عـىل قـرض سـكني داخـل املجمعات 
السـكنية التابعـة لهيأة االسـتثمار داخـل بغداد 

وجميع املحافظات عدا اقليم كردستان“.
وأضافـت القيـيس أن ”الزخـم كبـري مـن قبـل 
املواطنـني عـىل املرصف العقـاري، لذلـك يحتاج 
ملبادرات كربى أخرى كي يتم تأمني مبالغ أخرى، 

فحسب وزارة التخطيط فإن الحاجة لغاية 2007 
كانـت بحدود ثالثة ماليني ونصـف املليون وحدة 
سـكنية، وقـد ازداد العـدد حتى اآلن، وقـد نفذنا 
مبادرة قبل ثالث سـنوات لم تتمكـن من تغطية 

20 ألف وحدة سكنية“.
وتابعت أن ”حصة املـرصف العقاري من مبادرة 
البنك املركزي تغطي ألـف قرض فقط وقد وصل 
عدد املتقدمني عـىل القروض إلكرتونيا إىل 1500، 

لذا ال يمكن تغطية كل املتقدمني“.
وبلغـت حصـة املـرصف العقـاري من املبـادرة، 
875 مليـار دينار، كما أطلـق املرصف نوعني من 
القروض االول بواقع 125 مليوناً لرشاء الوحدات 
السـكنية يف املجمعـات االسـتثمارية ومـن دون 
فوائـد والثانـي بواقـع 100 مليـون لـرشاء دور 

سكنية عىل أال تقل مساحتها عن 100 مرت.

بغداد/ الزوراء:
أعلنـت وزارة التجـارة، امـس األربعـاء، أن رشكـة 
املعارض العراقية مددت البدء بإلزامية تطبيق شهادة 
الـCOR  عىل املنافذ الحدودية ضمن إجازة اإلسـترياد 

لغاية ٢١ من الشهر املقبل.
وقـال مدير عام الرشكـة، رسمد طه سـعيد، يف بيان 
تلقـت ”الزوراء“ نسـخة منـه: أن ”الرشكـة العامة 
قررت تمديد البدء بإلزامية تطبيق شـهادة التسـجيل 
الــ COR يف املنافـذ الحدوديـة فقـط ضمـن اجـازة 

االسترياد لغاية ٢١ /٣ ٢٠٢١“.
 CoR وأضاف أن ”عملية التسجيل واصدار الشهادات
اىل الفئـات (االصنـاف) والتـي تـم نرشها سـابقا يف 
الجدول الزمني مستمرة، حيث يشمل التمديد الفئات 
الثالثة االوىل وهي (املواد الكهربائية واالجهزة املنزلية 

الكهربائية واملواد الكيماوية والنسيجية)“.
وأكـد أن ”هذه الخطوة تأتـي إلتاحة املزيد من الوقت 
إلكمـال اجـراءات التسـجيل للمصانـع والـرشكات 

.“Cor املوردهة،وحصولهم عىل شهادة التسجيل الـ
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جمهورية العراق
وزارة العدل                        رقم االضبارة:٢٠١٩/٢٠٩٨

دائرة التنفيذ                          التاريخ:٢٠٢١/٢/١٧
مديرية تنفيذ النارصية

اىل املنفذ عليه/ حسني حسن جكان
لقـْد تحقـق لهذه املديريـة مختارية حي الشـهداء/٧ 
برقـم  الحسـني  رشطـة  ومركـز  خصـاف  رحيـم 
٢٠٢١/١/٢٨/٩٧٠ انـك مجهول محـل االقامة وليس 
لديـك موطـن دائـم او مؤقـت او مختار يمكـن اجراء 
التبليغ عليه واسـتناداً للمادة (٢٧) من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغـك اعالنـاً بالحضـور لهـذه املديرية خالل 
خمسـة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

جمهورية العراق                    العدد:٥١٩/ب/٢٠٢٠
مجلس القضاء االعىل                                     

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية         التاريخ:٢٠٢١/٢/١٦

إعالن
اىل املدعى عليه (حسن سعود لعيبي)

بناءاً عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من قبل 
املدعي (نعيم كاظم عطشان) بخصوص الدعوى املقامة 
عليك من قبل املدعي اعاله املتعلقة بطلبه التعويض عن 
الـرضر االدبي الذي لحقه من جـراء فعل االعتداء الثابت 
بموجب قرار الحكم الصادر من محكمة جنح النارصية 
بالعـدد ١٩٠٥/ج/٢٠١٨  يف ٢٠١٨/٩/٣٠ وملجهوليـة 
محـل اقامتـك تقرر تبليغـك إعالناً بواسـطة صحيفتني 
محليتـني عىل موعـد املرافعة املوافـق ٢٠٢١/٣/١١ ويف 
حالـة عـدم حضورك او ارسـال مـن ينوب عنـك قانوناً 

ستجري املرافعة بحقك غيابياً وفق االصول.
القايض
ازهر عيل فرج

فقدان

فقدت مني الهوية املرقمة 
مـن  والصـادرة   (٣٧٦٥)
نقابة الصحفيني العراقيني، 
باسـم (ثبات نايف)، فعىل 
مـن يعثر عليها تسـليمها 

اىل جهة اإلصدار.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت منظمة تنمية التجـارة االيرانية، امـس األربعاء، أن 
العراق احتل املرتبة الثانية بقيمة تسويقية قدرها ٦٫٣ مليار 

دوالر من حيث استرياد السلع اإليرانية.
وقـال مدير عام مكتب الدول العربيـة واالفريقية يف منظمة 
تنمية التجارة االيرانية، فرزاد بيلتن، بحسـب وكاالت أخبار 
إيرانيـة: إن ”مجمـوع ماتم تصديره خالل االشـهر العرشة 
االخـرية بلـغ مايقـارب ٢٨ مليـار دوالر منها أكثـر من ١٠ 

مليارات دوالر اىل دول الجوار العربية». .
وأضـاف أن ”التقاريـر تشـري اىل ان قيمة الصـادرات خالل 

االشهر العرشة االخرية بلغت مايقارب ٢٨ مليار دوالر، منها 
٢٦ مليـار دوالر اىل ٢٠ دولـة وكانت كل مـن الصني والعراق 

واالمارات يف املراتب الثالثة االوىل».
وبـني بيلتـن أن ”مايزيد عن ١٠ مليـارات دوالر تم تصديره 
اىل دول الجـوار العربية منها ٦٫٣ مليار دوالراىل العراق و ٣٫٧ 
مليـار دوالر اىل االمارات العربية املتحدة و ٧٠٠ مليون دوالر 

اىل سلطنة عمان» .
وافاد تقرير ملنظمة تنمية التجارة االيرانية ان حجم التجارة 
الخارجية االيرانية بلغ خالل االشهر العرشة االخرية ٥٨ ملياراً 

و٧٠٠ مليون دوالر، منها ٢٨٫٦ مليار دوالر للصادرات.

@6@Ïz‰i@ÚÓ„aãÌ�a@…‹è€a@Üa7nébi@Ô„br€a@÷aã»€a@
ä¸ÎÜ@paäbÓ‹fl
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بغداد/ متابعة الزوراء
حرض ثالثي فريق الطلبة بكرة القدم، محمد زامل وأمري صباح وصفاء جبار، ملقر اتحاد 
الكرة ، امس األربعاء، مطالبني بمنحهم االستغناء بشكل مبارش، دون العودة إىل النادي، 

حسب اللوائح املعتمدة للجنة املسابقات.
وعـن ذلك، قال زامـل «طلبنا جـاء ألن إدارة الطلبة لم تلتزم معنا بالعقـد، ولم تدفع لنا 

دينارا واحدا من قيمته، بعد ميض ٤ أشهر من الدوري».
وختـم زامل: «الالعبـون يعانون، وإدارة الطلبة لن تحرك سـاكنا.. وصـل الحال بالعبي 

املحافظات األخرى أنهم ال يملكون أجرة العودة إىل بيوتهم».

ãºcÎ@ã–ñc

@@ÚuÎÜçæa@ÚÌäb‘€a@pbÓ–ón€a@¿@Èn«Ï‡™@Úœbõné¸@bj‹†@�‚á‘Ì@÷aã»€a

b„ÎäÏ◊@kjèi@Èmb†bì„@’Ó‹»m@Â‹»Ì@Ú‹è€a@Òã◊@Üb•a

بغداد/ محمد البطاط
اكد مدرب فريق نفط البرصة بكرة القدم، عماد عودة، ان ادارة 
ناديه نجحـت بإتمام التعاقـد مع الالعب الـدويل الليبي مهند 

عيىس امللقب بـ ( ايتو) والذي يلعب بمركز االرتكاز.
واضاف عودة: ان االتفـاق تم مع ايتو لتمثيل الفريق البرصي 
خالل منافسـات املرحلة الثانية من دوري الكرة املمتاز، حيث 
يعـد املحـرتف الليبي مـن الالعبني الجيدين وسـبق لـه تمثيل 
العديـد من االٔندية الليبية، فضال عـن املنتخب الليبي الوطني. 
مشـريا اىل ان ادارة النـادي تسـعى السـتقطاب العبني اخرين 
سـيتم االٕفصاح عنهم يف الفرتة املقبلة بغيـة االرتقاء بالفريق 
البـرصي الـذي تنتظره مهمـة صعبـة يف املرحلـة الثانية من 

املسابقة املحلية.

@|≠@Òãój€a@¡–„@Üb„@ZÒÜÏ«
ÏnÌa@=Ó‹€a@“60a@…fl@á”b»n€bi

Ún¢@ÚÓ€bfl@Èibjéc@ÏÇaå@…fl@á‘»€a@Ñèœ@äaã”@Z@Å˝ñ@áºc

بغداد/ الزوراء

تقدمـت الهيـأة التطبيعية بطلٍب رسـمي 

اىل االتحاد االٓسيوي الٕسـتضافة مجموعة 

التصفيـات  ضمـن  الوطنـي  منتخبنـا 

املزدوجـة املؤهلـة اىل كأس العالم 2022 ، 

ونهأييات أمم آسيا املقبلة .

وقـاَل رٔييس الهيأة التطبيعية، إياد بنيان : 

ان العراق تقدم بطلب رسـمي الٕستضافة 

جانـب  اىل  الوطنـي  منتخبنـا  مجموعـة 

البحريـن وإيـران اللتـني تقدمتـا بطلـب 

الٕستضافة املجموعة أيضا . 

العـراق  ملـف  ان  اىل:  بنيـان  وأشـار 

لالسـتضافة اشـتمل عىل أن تكون مالعب 

للمباريـات،   بالتحديـد مرسحـا  البـرصة 

وننتظـر قرار االتحـاد االٓسـيوي الذي من 

املٔومـل أن يفاضل بني الـدول التي تقدمت 

بطلب االستضافة . 

املجموعـة  الوطنـي  منتخبنـا  ويتصـدر 

برصيد 11 نقطـة يف مجموعته التي تضم 

منتخبات ”ايران والبحريـن وهونغ كونغ 

وكمبوديا“.

ومن الجديـر بالذكر ان منتخبنـا الوطني 

تبقت له ثـالث مباريات يف مجموعته أمام 

إيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

بغداد/ متابعة الزوراء

أعلن االتحـاد العراقي لكرة السـلة تعليق 

النشـاط ملدة أسـبوعني بعد إعالن اللجنة 

العليا للصحة والسـالمة إيقاف النشـاط 

الريـايض يف البـالد ملنـع انتشـار املوجـة 

الثانية من فريوس كورونا املستجد.

وقال أمني رس االتحاد الدكتور خالد نجم: 

إن االتحـاد سـعى للحصول عىل اسـتثناء 

مماثل، كما جرى يف اتحاد كرة القدم.

وأوضح: ”لكن طلبنا ُرفض وبالتايل أُجربنا 

عـىل تعليق النشـاط فيما يخـص الدوري 

املمتاز ودوري الدرجة األوىل“.

وبنّي: أن مدة إيقاف نشاط السلة متوافقة 

مـع مـا حددتـه اللجنـة العليـا للصحـة 

والسـالمة، مـع انتظـار املوقـف الوبائي 

ومتطورات الوضع الصحي لتحديد مصري 

الدوري املمتاز وبقية النشاطات.

وأشـار إىل أن الحديث عـن مصري الدوري 

حاليا ”مبهـم وكل يشء مرتبط بمتغريات 

الوضع الصحي“.

ستشـهد  اإلغـالق  ”فـرتة  أن  إىل  ولفـت 

مشاركة املنتخب الوطني يف النافذة الثالثة 

حيـث وصـل املنتخـب الـة البحرين امس 

االربعاء، وسيخوض أول مباراة له السبت 

املقبل أمام منتخب الهند“.

يشـار إىل أن االتحاد العراقي لكرة السـلة 

اعتمـد آليـة املناطـق يف الـدوري املمتـاز 

لتجنـب السـفر املتكـرر وفقـا للظـروف 

الصحية التي يعيشـها العالـم جراء وباء 

فريوس كورونا.

µèy@Â∫c@…Ìbjm@⁄bjì€a@ıb”áñc@Ú‡”Î@Òäaáó€a@ç◊aãfl@·è•@ÚÓflÏv:a@ÙÏ‘€a
@ÍäaåÎc@…õÌ@åbn‡æa@äÎá‹€@fiÎ˛a@—ó‰€a

بغداد / صالح عبد املهدي 

مـن   االول  النصـف  انتهـاء  مـع 

منافسـات دوري الكرة  املمتاز بلغ  

رصاع  القـوى الهجوميـة  اشـّده 

بوجـود  خليط من عنـارص الخربة 

والشباب يف صفوف  الفرق الخمسة 

االكثر تهديفا ونعني  القوة الجوية 

( 30 هدفـا ) والزوراء ( 24 هدفا ) 

والرشطـة  ونفط الوسـط  والنفط 

( 22 هدفـا اذا عرفنـا ان 3 اهداف 

لنفط الوسط سـجلت عىل الورق )  

بانتظار الكثري من املسـتجدات  مع 

انطالق النصـف الثاني يوم الثالثاء 

املقبـل  لكـن الثابـت ان املهاجـم 

الجوي ايمن حسني  مازال  يتمسك 

باالنجـاز الشـخيص  يف مأمـن من 

املالحقـة  القريبـة رغـم غيابه عن 

اخر جولتني بداعـي االصابة  وهذا 

ما نجده يف سياق املتابعة االتية :

“aá:a@k«˝€a
اليختلـف اثنان عـىل ان الهدافني يف 

عالم كرة القدم هم واجهة اللعبة و 

االسماء االكثر شهرة واالبرز  حظوة  

مقارنـة بزمالئهـم يف مراكز  اللعب 

االخرى وذلك   ملا يضطلع به الالعب 

الهداف  من دور كبري يف حسم نتائج  

املباريات لصالـح فريقه لذلك نرى 

الفرق تتسابق الستقطاب االسماء 

التـي تنضوي تحـت الئحة اصدقاء 

الشـباك يف اطار تحشـيد اسلحتها  

لخـوض  اسـتحقاقاتها املحلية او 

الخارجية ، ويف دوري املوسم الحايل 

ظهـر اىل العيـان اكثر مـن  مهاجم  

نقش اسـمه يف الئحة  الهدافني بيد 

ان املشـكلة تكمـن يف تذبـذب اداء 

الكثري من تلك االسـماء  من مباراة 

اىل اخرى مع استثناء مهاجم القوة 

الجويـة ايمن حسـني  الـذي ينفرد 

حاليا بصـدارة الئحة الهدافني  بعد 

ان قدم موسما ناجحا بكل املقاييس 

غـري آبه للضغوطـات  التي تعرض 

لها مطلع انطالق املسابقة  .

@ıb”äå@ÚÓ‹õœa
ويف ضوء الجوالت الـ 19 السـابقة 

للدوري نجد بان فريق القوة الجوية  

مازال يحظى بقوة هجومية ضاربة 

كانت السبب الرئيس الحتكاره قمة 

جـدول الرتتيـب  بانتهـاء مرحلـة 

41 نقطـة  حيـث  الذهـاب  ولـه 

عرف املدرب املجتهد ايوب اوديشـو  

كيـف يوضـف العبيه ليقدمـوا  لنا 

منظومة نشـيطة  وفّعالة يف االمام  

صاغت مفرداتهـا  خطوط الفريق 

الثالثـة  ويف ضوء ذلك  ال غرابة  بان 

يخرج الفريق مـن معمعة الرصاع 

التنافـيس حتى الوقت الحارض  ويف 

جعبته 30هدفـا  جاءت عن طريق 

خمسـة مهاجمـني ومثلهم يف خط 

الوسـط ومدافـع واحـد  ، ويتقدم 

الئحة هدايف الفريق مهاجمه املتالق 

ايمن حسـني  الذي بلـغ رصيده 14 

هدفا كانت قابلة للزيادة  لوال غيابه 

االضطـراري عـن مباراتـي فريقه 

امام  امليناء والحدود بسبب االصابة 

، وبعـد  ايمن ياتي الدور عىل زميله 

حمادي احمد  الذي تصاعد مستواه  

يف املباريـات االخرية لريتفع رصيده 

اىل اربعـة اهداف  بعد ان جلس عىل 

دكة البدالء لفرتة ليست قصرية .

@@’€dnÌ@@Â∫a
  وسجل ايمن حسني  اهدافه الـ 14 

التـي  وضعته نقيبـا للهدافني ولو 

بشـكل مؤقت  بواقع  ثالثة اهداف  

( هاتريـك ) بمرمـى  فريق  النفط  

وهدفـني  بمرمى فـرق  الصناعات 

ونفـط  والسـماوة   الكهربائيـة  

ميسان واربيل اىل جانب هدف واحد  

بمرمى فرق  الزوراء  ونفط البرصة  

والطلبـة  ، ويبتعـد  النجـم الجوي 

عـن اقرب مالحقيـه   ونعني العب 

الـزوراء مهند عبد الرحيـم  باربعة 

اهـداف  جعلتـه يف مأمـن مـن  أي 

منافس  قريب ، وتوىل ايمن  حسني  

تنفيـذ  اربع  ركالت جـزاء لفريقه   

سـجل منها ثالثة اهـداف  بمرمى 

نفـط البـرصة يف الـدور الثانـي و 

السماوة يف الدور العارش والنفط يف 

الدور السـادس عرش  اال انه اخفق  

امـام الديوانيـة  يف الـدور  الثامـن  

لتنتهي تلك املباراة املثرية  بالتعادل  

السلبي .

b–ÓñÎ@ıaäÎç€a@
وياتـي الزوراء بمركـز الوصافة يف 

الئحة الـدوري ولـه 36 نقطة  ويف 

سـجل  افضل الخطـوط الهجومية 

ايضا  حيث سـجل العبوه 24 هدفا  

مـع ان  الفريـق مر بفـرتات  قلقة  

الزمـه فيهـا  نزيـف النقـاط اثـر 

التعادالت التسـع التـي خرج بها يف 

املرحلـة قبل ان يسـتعيد سـطوته  

بعد  اسـتالم رايض شنيشـل مهمة 

قيـادة الفريـق  ،  ويدين الزوراء  يف 

هذا التفـوق  اىل  مجهودات الثنائي 

الهجومـي  مهند عبد الرحيم وعالء 

عبد الزهرة  اللذين اسـتعادا  الكثري 

من  امكانياتهما  التهديفية فارتقى  

االول اىل وصافـة الئحـة الهدافـني 

برصيـد عرشة اهداف  بينما  اصبح 

للثاني  خمسـة  اهداف  بالرغم من  

حضـوره املتقطع  نتيجة االصابات 

التـي تعـرض لهـا يف غري مـرة ، و 

تعـدد مصـادر  للـزوراء  يحسـب  

الخطـر  يف صفـوف الفريـق   حتى 

ان املدافعـني  سـجلوا اربعة اهداف  

خـط  لعنـارص  خمسـة   مقابـل  

الوسط  .

@‚Ï≠@…Ìäbìfl@
بعد ايمـن املتصدر  ومهند الوصيف  

نجد اسـمني جديديـن  دخال الئحة  

اصدقـاء الشـباك وتناصفـا املركز 

الثالـث برصيد ثمانيـة اهداف  لكل 

منهما  وهما  مهاجم النجف املتالق 

احمد لفته ( كوني )   والعب وسط 

الطلبـة محمـد جفـال  يتبعهما يف 

املركز الرابع  اسمان اخران  جديدان  

عىل الالئحـة ونعني العب الكهرباء  

محمد ابراهيم والعب امليناء  حسني 

يونس  ولكل منهما  سـبعة اهداف  

والالئحة تطول .

@Úóy@µœ6z‡‹€Î
صحيـح ان عـدد املهاجمـني مـن 

املحرتفـني يف دوري املوسـم الحايل  

باملدافعـني  مقارنـة   االقـل  هـو 

والعبي خط الوسـط  اال ان  العديد 

منهم  قدم نفسـه  كقوة هجومية  

بـارع  وكهـداف  بهـا  يسـتهان  ال 

يحسـب لـه الف حسـاب  ونشـري 

هنـا  اىل الـدور الذي لعبـه مهاجم 

املينـاء الكامرونـي جونيـور مباي  

الذي  سـجل  سـتة اهداف لفريقه 

تمثل  ثلـث رصيد الفريق التهديفي  

وهنـاك ايضـا املحـرتف املغربي يف 

فريق نفط الوسـط عمر املنصوري  

الـذي  سـجل سـتة اهـداف ايضـا 

وكان اختصـايص  الـركالت الثابتة 

يف فريقـه ، امـا املحـرتف التوغويل 

بنيامـني اكـور  ففي جعبتـه ثالثة 

اهداف  سـجل اثنني منها مع امانة 

بغـداد قبل انتقاله لنفط البرصة  يف  

املريكاتـو الشـتوي  ليسـجل هدفا 

شـخصيا ثالثا ، والبد ايضا ان نذكر 

االدوار الهجومية  للعاجي عبد الله 

كـويف مع الحدود والنايجريي رحيم 

اوالبي مع الكهرباء .

بغداد/ متابعة الزوراء
أنهى مدرب فريق زاخو بكرة القدم، أحمد صالح، تعاقده مع النادي بشكل رسمي، 

بالرتايض بني الطرفني، مع انتهاء املرحلة األوىل من الدوري املمتاز.
وقال صالح: إن األزمة املالية وراء إنهاء تعاقده، رغم أن الفريق حقق نتائج طيبة يف 

املرحلة األوىل، واحتل املركز السادس، يف ظل الظروف التي يمر بها النادي.
وتابع: ”لكن الوضع بات معقدا، وأجربني عىل االعتذار إلدارة النادي.. هناك 8 العبني 
قـرروا مغادرة الفريق، خالل االنتقاالت الشـتوية، ما تسـبب يف عجـز يف الخيارات، 

وكان عيل أن أخوض املنافسات بـ15 العبا، وهذا صعب جدا“.
وأردف: ”جلست يف وقت سابق مع اإلدارة، واتفقنا عىل رضورة استقطاب عدد من 
الالعبني، يف فرتة االنتقاالت الشتوية، لكن اإلدارة عجزت عن ذلك، لعدم وجود الدعم 

الكايف“.
وأضـاف أنه قرر فسـخ العقـد بالرتايض مـع اإلدارة، التي قال إنهـا عملت بكل جد 

لتوفري احتياجات الفريق، لكن الظروف املالية قيدتها بشكل كبري.
وختـم صالح: ”دفعني هذا الختصـار الزمن وتقديم االسـتقالة، ليكون هناك وقت 

كاف لإلدارة إليجاد البديل“.

ÔöbÌã€a@b‰fl˝«g
أقاَم قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي بالتعاوِن 
مع قسم الجودة والتطوير املؤسيس، والتنسيق 
الشـباِب  وزارِة  يف  املـرأة  تمكـني  قسـم  مـع 
والرياضِة، امس االربعاء، احتفالية تكريم املرأة 
املتميزة، بمناسـبِة اليوم الـدويل للمرأة والفتاة 
املتميـزة عـىل قاعة دائـرة العالقـات والتعاون الـدويل يف مقـر الوزارة 
واسـتهل مدير قسـم اإلعالم الدكتور موفـق عبد الوهـاب، االحتفالية 
بالرتحيب بالحضور الكريم، فيما أشـاد باملرأة العراقية املتميزة، مبيًنا 
أن االحتفالية ما هي إال شـيًئا رمزًيا، نهدف عـربه إىل إلقاء الضوء عىل 
مسرية حافلة باإلنجازات واإلبداعات، سطرتها املرأة العراقية املبدعة. 

  ************
اثبتت الفحوصات الطبية التي اجراها املصور حسن 

خليفـة الـذي يعمـل يف املكتب االعالمـي التحاد 
الكرة، اصابتـه مع عائلته بفايـروس كورونا، 
نسـأل رب العزة واالجالل ان يمـن عىل الزميل 
خليفـة وعائلتـه بالشـفاء العاجـل، وان يعود 

من جديـد لعمله كما نتمنى لـه مواصلة االبداع 
والتألق يف قادم االيام.

 **************
عضـو االتحاد العراقـي للصحافـة الرياضية الزميل 
سـمري السـعد، الـذي يـرتأس لجنـة املحافظات 
واالقاليم، اجتاز بنجـاح دورة املدربني الدوليني 
يف السـالمة الصحفيـة والتـي نظمهـا االتحاد 
الـدويل للصحافـة مؤخرا وبمشـاركة عدد من 
الصحفيـني مـن دول العـراق وسـوريا واالردن 

وفلسطني.



تشيليس،  من  املعار  ميالن،  مدافع  توموري،  فيكايو  أبدى 
إعارته،  انتهاء  عقب  الروسونريي  مع  لالستمرار  استعداًدا 
ملنتخب  األسكوديتو واالنضمام  لقب  بتحقيق  مؤكًدا حلمه 

إنجلرتا.
املايض،  الثاني  يناير/كانون  يف  ميالن  إىل  توموري  وانضم 
مباريات  من  عدد  يف  بالفعل  الفريق  مع  بالفعل  وشارك 

الكالتشيو وكأس إيطاليا.
أكثر  دقائق  عن  بحًثا  تشيليس  مغادرة  توموري  وقرر 
فرانك  حسابات  من  خرج  بعدما  خصوصا  للمشاركة، 
منه  بدًال  وتوىل  رحل  والذي  للبلوز،  السابق  املدرب  المبارد، 

األملاني توماس توخيل.
إقالة  كانت  إذا  ما  حقيقة  حول  الرد  رفض  توموري  لكن 
توخيل  بتوماس  واستبداله  لرحيله،  التايل  اليوم  يف  المبارد 

ستحدث أي فرق.
وقال توموري يف ترصيحات لشبكة: BBC Sport  ”لم يكن 

فيه،  لتفكر  الكثري  هناك 
بمجرد أن انتقلت إىل ميالن، 

أصبح كل يشء عن ميالن، 
كل ما يحدث يف تشيليس، 

يخص تشيليس“.
انضمامه  مسألة  وعن 
عقب  نهائًيا،  ميالن  إىل 

قال:  إعارته،  انتهاء 
”األمر مرتوك لألندية التخاذ 

قرار“.
الحايل،  الوقت  يف  ”لكن  وأوضح: 
أتعامل مع كل مباراة عىل حدة، 
وآمل يف نهاية املوسم أن أحصل 

ملنتخب  وأنضم  االسكوديتو  عىل 
إنجلرتا“.

عرب  لالعبني  العنرصية  اإلهانات  توجيه  قضية  وعن 
التواصل االجتماعي، قال: ”نظرًا لكون وسائل  مواقع 
ألي  يمكن  الجميع،  متناول  يف  االجتماعي  التواصل 
دقائق،   5 غضون  يف  مزيف  حساب  إنشاء  شخص 
يف  خطأً  يرتكب  العب  ألي  عنرصية  إساءات  وتوجيه 
املباريات“. وأضاف: ”من السهل جًدا عىل الناس القيام 

بهذه  يقوم  ما  شخص  تحديد  عىل  القدرة  لكن  بذلك، 
سيساعدك  عربة،  وجعله  ومعاقبته،  الخاطئة  األشياء 
”إنه  توموري:  وختم  السيئة“.  الظاهرة  تلك  إنهاء  عىل 
يف  السيئة  األمور  هذه  ترى  عندما  لالشمئزاز،  مثري  أمر 

كرة القدم، ونحن يف عام 2021“.

باريس سان جريمان األضواء  خطف كيليان مبابي، مهاجم 
من الجميع، يف الفوز العريض لفريقه عىل برشلونة (4 - 1)، 
يف ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. سجل مبابي ثالثية 
الثمانية  التأهل لدور  ”هاتريك“، معززا من فرص فريقه يف 
قبل مباراة اإلياب يوم 10 مارس/آذار املقبل يف حديقة األمراء.
يف  العب  ثالث  بات  مبابي  أن  إىل  ”سكواكا“،  شبكة  وأشارت 

أوروبا،  أبطال  بدوري  برشلونة  شباك  يف  هاتريك  يسجل  التاريخ 
أن  اإلقصائية. وأوضحت  األدوار  اإلنجاز يف  وأول العب يحقق هذا 
املهاجم الفرنيس أعاد هذا اإلنجاز بعد 24 عاما، حيث سبقه أندريه 
شيفشينكو، وفوستينو آسربيال. ولفتت أيضا إىل أن كيليان مبابي 
أول العب يسجل هدفني عىل األقل للفريق الضيف عىل ”كامب نو“ 

باألدوار اإلقصائية، منذ بداية القرن الحادي والعرشين.
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فجـر عقـد األرجنتيني ليونيل مييس قائد برشـلونة، ضحك كارل 
هاينـز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنـادي بايرن ميونيخ.وكانت 
صحيفة ”املوندو“ قد رسبت عقد مييس مع برشلونة، والذي وقعه 
عام 2017، ويقيض بحصوله عىل 555 مليون يورو يف 4 مواسـم.
وقـال رومينيجه يف مقابلة مـع صحيفة كوريري ديلو سـبورت 
عقد مييس؟ ضحكت، ال يسعني إال أن أقدم التهنئة له، ألنه حصل 
عىل عقد فلكي“. وأضاف: ”يف السـنوات العـرش املاضية، ارتكبنا 
جميًعا أخطاء ألننا أنفقنا بشـكل متزايد عىل الالعبني والوكالء“.

وتابـع: ”لقد أظهر كورونا أننا بحاجـة إىل الرتاجع واتباع نموذج 
أكثر عقالنية، أتمنى أن يكون ذلك ممكًنا، لكنه لن يكون سهًال“.

وشـدد: ”وضع حد أقىص للرواتب فكرة جيدة، ولكن يف 2008، يف 
وجود ميشـيل بالتيني كرئيس لليويفا، وجياني إنفانتينو كأمني 
عام، ذهبنا إىل بروكسـل، لنرى مـا إذا كان ذلك ممكًنا“. وأوضح: 
”أخربنـا السياسـيون دائًما أننا سـنعارض القانـون األوروبي“.

وأتـم: ”ربما يكون اآلن هو الوقت املناسـب للمحاولة مرة أخرى، 
وتصحيح ما كنا نفعله يف آخر 10 سنوات“.

عـاد إيدين هازارد وفيدي فالفريدي وميليتاو، إىل مران ريال 
مدريد، ضمن تحضريات املرينجي للجوالت املقبلة يف الليجا، 
والتي يسـتهلها السبت بزيارة ملعب خوسيه ثوريا ملواجهة 

بلد الوليد.
وتـدرب الثالثـي عـىل أرضيـة ملعـب مدينـة ريـال مدريد 
الرياضيـة ويف صالة ألعـاب القوى، كمـا أرشك املدرب زين 
الدين زيدان، بعض العبي الرديف يف املران الذي اشـتمل عىل 
تمرينات التحمل واالسـتحواذ وتناقل الكرة والضغط وبناء 

الهجمات.
وأجرى العبو الفريق املدريدي، مباراة مصغرة فيما بينهم يف 

نهاية الحصة التدريبية، حسبما أعلن النادي عرب بيان له.
وال يـزال رسجيـو رامـوس ومارسـيلو ودانـي كارفاخـال 

يتعافون من اإلصابات التي تعرضوا لها.

وضـع باريس سـان جريمـان قدماً يف ربـع نهائي 
دوري أبطـال أوروبا بفوزه الكبري عىل مسـتضيفه 
برشـلونة بأربعة أهداف لواحد يف ذهاب ثمن نهائي 

البطولة القارية.
سـجل نجم باريس سـان جريمان الفرنيس كيليان 
مبابـي ثالثية رائعة يف شـباك برشـلونة اإلسـباني 
ليقـود فريقه إىل فوز الفت وتاريخي 4 - 1 يف ذهاب 
الـدور ثمن النهائي مـن دوري أبطـال أوروبا لكرة 

القدم عىل ملعب ”كامب نو“.
وجـاءت أهـداف مبابـي يف الدقائـق 32 و65 و85 
يف حـني سـجل زميلـه اإليطـايل مويز كـني الهدف 
اآلخـر (70)، بعدما تقدم برشـلونة بهـدف لنجمه 

األرجنتيني ليونيل مييس من ركلة جزاء .(27) 
وتقام مبـاراة اإلياب يف 10 أذار/مـارس املقبل عىل 

ملعب ”بارك دي برانس“ يف باريس.
وبات سـان جريمان أول فريق فرنيس يحقق الفوز 
يف ملعـب ”كامب نو“ يف تاريخ دوري أبطال أوروبا، 
أمـا الفريـق الفرنيس اآلخـر الذي حقـق الفوز عىل 
امللعب ذاته فكان ميتـز عندما تغلب عليه بالنتيجة 
ذاتهـا عام 1984 لكـن يف مسـابقة كأس الكؤوس 

األوروبية.
كمـا أصبـح مبابـي أصغر العـب يسـجل أكثر من 
هدف يف شـباك برشـلونة عىل ملعب ”كامب نو“ يف 

املباريات اإلقصائية (22 عاماً و58 يوماً).
ويف غيـاب الربازيـيل نيمـار والجنـاح األرجنتينـي 
آنخل دي ماريـا، قّرر مدرب باريس سـان جريمان 
األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إرشاك ثالثي خط 

املقدمة املؤلف من األرجنتيني ماورو إيكاردي وكني 
ومبابي.

يف املقابـل، عاد قطب دفاع برشـلونة جريارد بيكيه 
إىل صفـوف الفريق بعـد غياب دام مـن 21 ترشين 
الثاني/نوفمرب املايض بسبب إصابة يف أربطة الركبة 

للعب إىل جانب الفرنيس كليمان النغليه.
وحقق ليفربول اإلنكليزي فـوزاً ثميناً عىل مضيفه 
اليبزيـغ األملانـي بهدفـني نظيفـني يف ذهـاب ثمن 
النهائـي ليضـع قدماً يف ربـع نهائـي دوري أبطال 

أوروبا.

وتنفـس فريق املـدرب يورغن كلـوب الصعداء بعد 
سلسـلة من النتائج املخيبة يف الدوري املحيل ونجح 
يف تحقيق نتيجة مثالية قبل اسـتضافة لقاء اإلياب 
عىل ملعبه يف العارش من الشهر املقبل، وذلك بفضل 
هديف املرصي محمد صالح (53) والسـنغايل ساديو 
مانيه (58) اللذين سجال الهدفني يف الشوط الثاني.

وأقيمت املباراة يف العاصمة املجرية بودابست عوضا 
عـن أملانيا بسـبب القيـود املفروضة عـىل الزائرين 
ضمـن مسـعى السـلطات لتجنـب تفيش نسـخة 
متحـورة من فـريوس كورونا، وقد دخـل ليفربول 

اللقاء عىل خلفية ثالث خسـارات متتالية يف الدوري 
املمتاز.

ويعاني ليفربول من كثرة اإلصابات التي حرمته من 
خدمـات الهولندي فريجيل فان دايـك والكامريوني 
جويـل ماتيـب وجـو غوميـز يف الدفـاع، والغينـي 
نابـي كيتا والربازيـيل فابينيو يف الوسـط الدفاعي، 

والربتغايل ديوغو جوتا يف الوسط الهجومي.
وانضـم إىل هؤالء العب الوسـط جيمس ميلنر الذي 
أصيب السـبت ضد ليسـرت سـيتي (3-1)، ما منح 
اإلسـباني تياغو ألكانتارا فرصة اللعب أساسيا ضد 
اليبزيـغ خلف ثالثي الهجوم املـرصي محمد صالح 
والسنغايل ساديو مانيه والربازييل روبرتو فريمينيو، 
فيما شـغل جوردان هندرسـون مركـز قلب الدفاع 
غري املعتاد عليه، بجانب الوافد الجديد الرتكي أوزان 

كاباك.
ويف الجهة املقابلة ومع غياب املهاجم السويدي إميل 
فورسـربغ بسـبب اإلصابة، منح املدرب ناغلسمان 
اإلسباني داني أوملو فرصة اللعب أساسيا يف الوسط، 
فيمـا عاد قلـب الدفاع الفرنـيس دايـو أوباميكانو 
الـذي أُعلـن األحد املـايض رسـميا عـن انتقاله إىل 
بايرن ميونيـخ الصيف املقبل، إىل التشـكيلة بعدما 
جلس عىل مقاعد البدالء ضد آوغسـبورغ يف الدوري 

املحيل.
وحـاول اليبزيـغ جاهدا العـودة وتقليـص الفارق 
وحصـل عىل عدد مـن الفـرص للتسـجيل لكنه لم 
يسـتغلها، لينتقـل بالتـايل إىل ”أنفيلـد“ وهـو أمام 

مهمة شاقة جدا.

كارولينـا  التشـيكية  حققـت 
وأطاحـت  املفاجـأة  موتشـوفا 
باألسـرتالية آشـيل بارتي املصنفة 
أوىل من بطولة أسـرتاليا املفتوحة 
بطـوالت  أوىل  املـرضب،  كـرة  يف 
الغرانـد سـالم، وتأهلـت بصحبة 
األمريكية جنيفـر برايدي إىل الدور 

نصف النهائي.
ودخلت بارتي مباراة ربع النهائي 
مـن دون أن تخـرس أي مجموعة 
يف مسـتهل عودتهـا إىل البطـوالت 
الكربى بعدما غابت عن فالشـينغ 
ميـدوز وروالن غـاروس الصيـف 
املـايض بسـبب مخـاوف اإلصابة 
األسرتالية  كورونا.وبدت  بفريوس 
الفائزة بلقـب روالن غاروس عام 
2019 يف طريقهـا للمحافظة عىل 
تألقهـا بعدما حسـمت املجموعة 
يف   1  -  6 تامـة  بسـهولة  األوىل 
24 دقيقـة فقـط، لتضـع بذلـك 

حـداً للسـجل املثايل ملنافسـتها يف 
هـذه النسـخة.لكن بعدمـا طلبت 
وقتـا مسـتقطعاً للعـالج، عـادت 
موتشوفا، املصنفة 25 يف البطولة، 
”رود  ملعـب  إىل  مختلفـة  العبـة 
اليفـر أرينا“ وقلبـت الطاولة عىل 
منافسـتها، حاسـمة املجموعتني 
 2  - و6   3  -  6 والثالثـة  الثانيـة 

تواليـاً، لتبلـغ ابنـة الــ24 عاماً، 
نصف النهائـي األول لها يف الغراند 
سـالم (أفضـل نتيجـة لهـا كانت 
وصولها إىل ربـع نهائي ويمبلدون 
عام 2019). وعلقت موتشوفا عىل 
انجـاز الوصول إىل نهائـي بطولة 
مسـريتها  يف  األوىل  للمـرة  كـربى 
بالقـول: ”أعتقد أنـه (الوصول إىل 

هذه املرحلة) هدف تضعه لنفسك 
عندما تلعب كرة املرضب. بالنسبة 
يل عـىل األقـل، البطـوالت الكربى، 

الذهاب بعيًدا“.
وتابعت ”أن أصل إىل نصف النهائي 
هـو بمثابـة حلـم وأنـا سـعيدة 

بذلك“.
”لم يكن يومي“. وعن طلبها وقتا 
مسـتقطعاً طبياً ما أثر عىل وترية 
بارتي، كشفت موتشوفا أنها عانت 
مـن دوار واحتاجـت إىل الراحـة، 
موضحـة: ”أعتقد أن األمر مرتبط 
بعض الـيشء بالحـرارة املرتفعة. 
نعم، لقد أثرت عّيل. شعرت بدوار. 
شـعرت بأني سـأصاب باإلغماء، 

فطلبت املساعدة“.
أما بارتي التـي تحرضت للبطولة 
األسرتالية بفوزها بلقب دورة يارا 
فايل االستعدادية، فقالت: ”املباراة 

صعبـة مـن دون شـك. كنـت 

أتمنى لو حققت نتيجة أفضل. لم 
يكن يومي“.

وكانت األسرتالية تمني النفس بأن 
تعادل عىل األقل ما حققته املوسم 
اىل نصـف  املـايض حـني وصلـت 
النهائـي للمرة األوىل قبل أن ينتهي 
مشوارها عىل يد األمريكية صوفيا 
كينـني التي توجت الحقـًا باللقب 
عـىل حسـاب اإلسـبانية غاربيني 
موغوروسـا، والسـيما أنها كانت 
سـتلعب الخميس أمام جمهورها 
بعـد انتهاء فرتة االغالق لخمسـة 
ايام الذي فرضتـه والية فيكتوريا 
يف إطـار مكافحـة تفيش النسـخ 

املتحورة من فريوس كورونا.
يـد  عـىل  انتهـى  املشـوار  لكـن 
دور  يف  تلتقـي  التـي  موتشـوفا 
األربعة األمريكية برايدي، املصنفة 
22 يف املنافسـات، والتـي أقصـت 
بيغـوال  جيسـيكا  مواطنتهـا 

بالفـوز عليهـا 4 - 6 و6 - 2 و6 
- 1، لتبلـغ نصف النهائـي الثاني 
لها يف الغراند سـالم بعد فالشـينغ 
ميدوز الصيـف املايض حني انتهى 
مشـوارها عىل يد اليابانية ناومي 
أوسـاكا. ويشـكل وصول برايدي 
إىل نصف النهائي انجازاً مضاعفاً، 
السـيما أنها كانت من بـني الذين 
دخلـوا الحجـر الصحـي ملـدة 14 
يوماً من دون السماح لهم بخوض 
التمارين ألنها قدمت إىل أسرتاليا يف 
إحدى الرحالت التـي حملت معها 

مصابني بفريوس كورونا.
مباراتهـا  عـىل  برايـدي  وعلقـت 
ومواطنتهـا بيغـوال، قائلـة: ”لقد 
ضغطت عًيل. إنهـا العبة مندفعة. 
وأن  للدفـاع  أدفعهـا  ان  حاولـت 
أكـون أكثـر هجوميـة. أعتقد أني 
لعبت كـرة مرضب جيـدة حقاً يف 

املجموعة الثالثة“.
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أعلن نادي شـالكه املتعثر بدوري الدرجة األوىل األملاني، أنه سينهي ارتباطه باملدير الريايض 
يوخني شـنايدر الصيف املقبل بالرتايض بني الطرفني، وذلك قبل عام واحد من نهاية عقده 
األصـيل. وأجمع املجلس اإلرشايف لشـالكه عـىل أن ”هناك حاجة إلجـراء تغيريات جوهرية 
عىل الصعيد الريايض، إلخراج شـالكه من أزمته وقيادته ملسـتقبل ناجح“. ويتذيل شالكه 

جدول ترتيب البوندسـليجا، بعد أن فاز مرة واحدة فقط طوال املوسم. ويصارع السويرسي 
كريسـتيان جروس، وهو رابع مدرب يقود شـالكه هذا املوسم، من أجل إنقاذ الفريق من شبح 

الهبـوط. وتعرض شـالكه أيضا لصعوبات مالية قاسـية يف ظل تزايد املشـاكل بعيدا عن 
املسـتطيل األخرض، بسـبب أزمة جائحة كورونا. وأوضح شـالكه أن شـنايدر 

سـيعمل مع الثالثي مايك بوسكينز منسـق إعارات الالعبني واألنشطة 
الدوليـة وبيـرت كنايبـل مدير قطاع الناشـئني والتطويـر ونوربرت 

إيلجرت مدرب فريق الشـباب تحت 19 عامـا لحني حلول موعد 
رحيله من أجل إعداد الفريق للموسم املقبل. ويلتقي شالكه مع 

ضيفه بوروسيا دورتموند السبت املقبل، يف ديربي الرور.
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تشـهد أوروبـا منذ سـنوات تزايـداً يف حاالت 
انتهـاك حريـة الصحافـة حتـى وصلـت إىل 
٢٠١ انتهـاك من أصـل ٥٠٠ شـهدها العالم 
عـام ٢٠٢٠، كمـا عرفـت تراجعـاً يف تمكني 
الصحفيني مـن حّق الوصـول إىل املعلومات. 
وجاءت جائحـة كورونا لتزيـد املصاعب. إذ 
تزامن الوبـاء مع اسـتهداف اليمني القومي 
املتشـّدد لوسائل اإلعالم املستقلة، بحسب ما 
يرصد «املعهد الدويل للصحافة» و «مراسلون 
بال حدود»، وغريهما من املؤسسـات. وبذلك 
تتخـذ االنتهـاكات األوروبية شـكالً مختلفاً 
عـن التجـاوزات «التقليدية» التي تمارسـها 
الجـوار  دول  ويف  القـارة،  رشق  حكومـات 
األوروبـي، كما يف روسـيا وروسـيا البيضاء 

(بيالروسيا).
أي  الشـمال»،  دول  «مجموعـة  كانـت  وإذا 
فنلندا والسويد والنرويج وأيسلندا والدنمارك 
(معهـا جزيرتا غرينالنـد والفـارو) تتصّدر 
مـؤرشات حريـة اإلعالم، فـإّن االنتهاكات يف 
رشق ووسـط القـارة أو يف غربهـا، تؤرش إىل 

أوضاع مقلقة.
التنكيـل  أن  يـرون  كثرييـن  أّن  ورغـم 
بالصحفيني قد ازدهـر يف أوروبا، مع وصول 
دونالـد ترامـب إىل البيت األبيـض عام ٢٠١٦ 
فإن الحقيقة مختلفة. إذ إن عالقة الصحافة 
وبولنـدا،  املجـر،  يف  بالسياسـيني،  متوتـرة 
وجمهورية التشـيك، منذ سنوات. ولم يسهم 
ترامب وهجومه عىل اإلعالم األمريكي، سوى 

برتسيخ السياسة الرسمية يف هذه الدول.
فمواقف الرئيس التشـيكي، ميلوش زيمان، 
عىل سـبيل املثال، من الصحافة والصحفيني، 
ال تختلف عن مواقف زميله يف املجر، فيكتور 
أوربان. فالرجل يحمل مواقف سلبية جداً من 

الصحفيني، مقلداً سياسـات، رئيس روسـيا 
لوكاشـينكو  ألكسـندر  البيضـاء،  وروسـيا 
وفالديمري بوتني الذي سقط يف عهده كرئيس 
وكرئيس حكومة عدد مـن الصحفيني الذين 

حاولوا النبش يف فساد الحكم.
زيمان يف جمهورية التشـيك، ومعه معسكر 
قومي متشدد، ينتهج منذ ١٠ سنوات موقفاً 
تحريضيـاً علنياً ضـد الصحفيـني، وصل إىل 
أوّجـه يف أعقـاب «أزمة الالجئـني» يف أوروبا 
بـني ٢٠١٥ و٢٠١٦. كمـا اقتنصهـا زميله يف 
بودابسـت أوربان، للرتويج لرضورة التحكم 
بوسـائل اإلعالم، من خالل تكتيكات تضييق 
ورشوط وتحريض تجعـل من الصحافة غري 

الخاضعة بمثابة «عدو الشعب». 
رفـع ميلوش زيمان رشـاش كالشـنكوف يف 
أكتوبر/ترشين األول ٢٠١٧، كتب عىل أخمصه 
«باتجـاه (أو يف مواجهـة) الصحفيـني»، يف 
تهديد مبـارش للصحافة، عـىل طريقة أغلب 
ديكتاتوريـي العالم الثالـث. واتهم الصحافة 
قائـًال إنها «يسـارية متطرفـة» أو «ليربالية 

مدعومة مـن (املليارديـر األمريكي-املجري) 
جورج سورس» أو أنها «غري وطنية».

ذلـك الترصف ليس األول من نوعه ولن يكون 
األخـري الذي صـدر عن رئيـس دولة عضو يف 
االتحـاد األوروبي. فلم يمِض وقت طويل بعد 
مقتل الصحفي السـعودي جمال خاشقجي، 
يف أكتوبـر/ ترشيـن األول ٢٠١٨، حتـى عاد 
زيمان ليذكر الصحفيني بمصري خاشـقجي، 
مـن خـالل نكتة عـن «دعوتهم إىل السـفارة 

السعودية». 
األمر لـم يقترص عىل جمهورية التشـيك، أو 
دول أوروبـا الوسـطى والرشقيـة، فمشـهد 
الرئيـس الفرنيس إيمانويـل ماكرون يف أثناء 
زيارتـه إىل بريوت العام املـايض، بعد انفجار 
٤ أغسـطس/آب، موبخـاً الصحفـي جورج 
مالربونو، يشـري إىل أن غرب وشمايل أوروبا، 
ليسا بمنأى عن االنتهاكات إذا لم تُرق لربامج 

السياسيني.
وهذا التّرصف من ماكـرون ُدّعم بترشيعات 
وقـرارات واعتـداءات توضح مسـار تراجع 

حريـة اإلعالم عىل حسـاب تقويـة الرشطة 
وحمايـة أفرادهـا مـن املحاسـبة يف ملفات 
العنـف والعنرصيـة وغريها. وهـو ما ظهر 
خالل التظاهرات ضّد قانون األمن الشامل يف 
باريس، وحتى يف قرارات إبعاد الصحفيني عن 
مخيمـات اللجوء كي ال يتـم تصوير عمليات 

الفّض والعنف.
ويف الفـرتة املاضيـة، اسـتهدفت السـلطات 
املجرية والبولندية وسـائل اإلعالم، استكماالً 
إلجراءات قائمة منـذ مدة طويلة. فلم يكتِف 
رئيس الـوزراء فيكتـور أوربان باسـتهداف 
الوسائل التي كانت تقليدياً مقرّبة من ساسة 
ما بعد انهيـار الكتلة الرشقيـة، إال أّنه ذهب 
بعيداً يف محاوالته. ويف سبيل إسكات األصوات 
املنتقـدة، ذهبت بودابسـت منذ صيف ٢٠٢٠ 
نحو خطوات أخرى لتقييد حرية اإلعالم، من 
خالل استهداف أشهر بوابات األخبار الناقدة 
 ،Index.hu «لسياسـات الحكومة،»إندكـس
واألسبوع املايض سـحبت رخصة آخر إذاعة 
 Klubradioمسـتقلة يف البلد، كلـوب راديـو
وهو ما تراه وسائل إعالم أوروبية غربية، بما 
فيها الدنماركية والسويدية واألملانية بمثابة 

«حفر قبور للتعددية والتنوع اإلعالمي». 
وارسـو بدورهـا أرسـت خطـوات إضافيـة 
يف مجـال تقييـد الحريـات، رغبـة يف تجيـري 
اإلعـالم يف مصلحـة القوانني التي تسـتهدف 
التعدديـة والديمقراطيـة، من خـالل قانون 
الحـزب الحاكم «النظـام والعدالـة» لفرض 
رضائـب عـىل الوسـائل اإلعالميـة. وهو ما 
دفع نحـو ٤٠ وسـيلة إعالميـة إىل مقاطعة 
أخبـار الحكومـة يوم ١٠ من الشـهر الحايل، 
كخطـوة احتجاجيـة عـىل مـا سـمته «بيلد 
الدنماركيـة  و»إنفورماسـيون»  األملانيـة» 
«إضعاف وإبادة جزء هام من وسائل اإلعالم 

البولندية». 
يف املجر، وبعد سنوات من منهجية استهداف 
الصحافة، بات حزب رئيس الوزراء «فيديز»، 
يوسع اسـتهداف السلطات املسـتقلة، بينها 
سـلطتا القضاء واإلعـالم، بمجموعة قوانني 
جعلـت فيكتـور أوربان يسـيطر عـىل نحو 
٨٠ يف املائـة من وسـائل اإلعـالم. ويف بولندا 
تسـيطر حكومة حـزب «القانـون والعدالة» 
(يمني قومي محافظ) عىل نحو ثلث وسـائل 
اإلعالم ومنافـذ اإلنرتنت اإلخبارية، من خالل 
إجراءات وقوانني مرتاكمة، كان آخرها فرض 
رضيبة عىل وسـائل اإلعـالم الخاصة لقطع 

رشايني حياتها. 
يعنـي ذلك أن أوروبا الرشقية تشـهد «رضباً 
تحـت الحـزام» للصحافة النقديـة وصناعة 
املحتـوى الرقمـي يف مجتمع يعانـي تراجعاً 
يف مسـتوى الحريات وااللتزام بمعايري وقيم 
العضوية يف النـادي األوروبي. واعتربت «دي 
تسـايت» األملانيـة أن االسـتهدافات األخرية 
تأتي يف سياق مستمر «الستهداف القضاء ثم 
وسـائل اإلعالم، وهو ما يعني تعزيز سـلطة 
ونفـوذ األحزاب (القوميـة) الحاكمة»، وذلك 
من خالل سياسة تجفيف تمويلها بترشيعات 
تخـدم السـلطة، وباالسـتحواذ عليهـا، عرب 
أذرع مقربة من السـلطة. وما ُيسـّهل تمرير 
تلك القوانـني يف بولندا عىل وجه التحديد أنها 
تعيش حالة انقسـام سـيايس، واسـتقطاب 
أفرزتـه وقائع ترتبط بنفـوذ رويس خارجي، 
خصوصـاً يف رشقـي البلـد. مـن الواضح أن 
وارسـو تعيـش أفضل أوقات تحالـف النفوذ 
املايل والسلطة السياسية تحت حجة «بولندة 

اإلعالم» (أي بمثابة تأميم الصحافة). 
والحقيقـة أّن هـذا الرتاجـع لـم تسـلم منه 
بريطانيـا نفسـها، إذ دعا محـررو الصحف 

إىل  الحكومـة  املتحـدة  اململكـة  الوطنيـة يف 
حمايـة قانون حريـة املعلومـات، يف أعقاب 
انتقـادات مفادهـا بـأن الجمهـور يتعرض 
لعرقلة غري عادلة عندما يسـعون إىل التدقيق 
يف عمـل املنظمات الرسـمية. وقبل أسـبوع، 
وّقـع سـتة محرريـن يف صحف تـرتاوح من 
«ديـيل تيلغـراف» إىل «مـريور» عىل رسـالة 
 openDemocracy مـن  بتنسـيق  مفتوحـة 
تطالـب بإجراء تحقيق عاجل يف هذا القانون 
وسـط مخاوف من تعرض الجمهور للحجر. 
ويف الرسـالة، أثـار املحررون مخـاوف جدية 
بشـأن الصعوبات التي يواجهها الصحفيون 
والتجربـة العامـة عنـد محاولـة اسـتخدام 
ترشيعـات حريـة املعلومات عـرب الحكومة 

لطلب معلومات من امللفات الرسمية.
وشـهدت أوروبا عرب تاريخهـا نتائج دموية 
لتحالف سـلطتي السياسـة واملال. نذكر عىل 
سـبيل املثال مـا حدث يف مالطـا عند تصفية 
كاروانـا  دافنـي  االسـتقصائية  الصحفيـة 
األخـرية  غاليزيـا، يف ٢٠١٧؛ وكانـت هـذه 
تحقق يف تورط أسـماء سياسـيني مرموقني 
بـ «أوراق بنما»، وهو ما أشـارت إليه مجلة 
«فوربز» صيف العام املايض ٢٠٢٠، يف تقرير 

عن بطء التحقيق يف مقتلها ودوافعه. 
وكان ٢٠١٨ شهد مقتل الصحفي السلوفاكي 
يان كوسـياك (٢٨ سـنة) وخطيبته ماترينا 
كوسـنريوفا (٢٧ سـنة) عىل خلفية تحقيق 
استقصائي عن فساد نخب سياسية ورجال 
أعمـال. وقـد قتال عـىل طريقة املافيـا، كما 
أشـارت وسـائل إعـالم أوروبيـة. ويسـتمر 
التحقيـق يف مقتله حتى اليـوم، رغم اعتقال 
 ٢٠١٨ املـايض  العـام  ربيـع  يف  السـلطات 
عدداً من األشـخاص املشـتبه بهم، فما يزال 

الغموض والرسية يكتنفان تلك الحادثة. 
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البرصة/نينا:
 اكد معاون محافظ البرصة معني الحسـن 
« ان حكومـة البـرصة تواصل دعمها لفرع 
لالرتقـاء  باملحافظـة  الصحفيـني  نقابـة 

بالواقع الصحفي واملهني باملحافظة».
وقـال الحسـن خـالل زيارته فـرع النقابة 
مسـاء الثالثـاء لتقديـم التهانـي لـألرسة 
الصحفيـة يف عمـوم املحافظـة، ولرئيـس 
وأعضـاء الهيئـة اإلداريـة الجديـدة للفرع 
لفوزهم باالنتخابات التي جرت يف السادس 
من الشهر الجاري : «ان االنتخابات جرت يف 
ظل أجـواء ديمقراطية وإيجابية وبحضور 
نقيـب الصحفيـني العراقيني مؤيـد الالمي 
ان صحفيـي  البـرصة واثبتـت  ومحافـظ 
البـرصة اختـاروا ممثليهـم بكل شـفافية 
للمـيض قدما يف املرحلـة القادمـة وتكملة 

مشوار زمالئهم يف املرحلة املاضية».

واشار الحسـن اىل اهتمام محافظ البرصة 
اسـعد العيداني بتوفري قطع اراض سكنية 
للصحفيني يف املرحلة القادمة بعد استكمال 
كافة اإلجراءات الرسـمية بذلك ملا يستحقه 

فرسان الكلمة .
من جانبـه قال رئيس فـرع النقابة صادق 
العيل : «ان الهيئة االدارية الجديدة املنتخبة 
للفـرع جـاءت بممارسـة ديمقراطية عرب 
فيهـا صحفيو البرصة عن والئهم لنقابتهم 

وملهنيتهم وعطائهم يف امليدان» .
واضـاف « بعد تسـلمنا إدارة الفرع سـيتم 
تشـكيل لجـان وسـنضع برامـج هادفـة 
وخططـا بنـاءة لصحفيـي البـرصة الذين 
يسـتحقون منا أن ندعهـم ونقف بجانبهم 
مـن اجـل النهـوض باملسـرية الصحفيـة 
واإلعالمية وأداء واجباتهم املوكلة لهم بنقل 

الحقيقة اىل الرأي العام كما هي».

مينسك/أسوشييتد برس:
داهمت سـلطات بيالروسيا، منازل ومكاتب 
صحفيـني وناشـطني حقوقيـني، واعتقلت 
العرشات، يف أحدث خطوة لقمع االحتجاجات 
ضد الرئيس ألكسـندر لوكاشينكو. وفتشت 
يف  الصحفيـني  نقابـة  مكاتـب  الرشطـة 
بيالروسيا ومركز «فياسنا» لحقوق اإلنسان، 
فضالً عن مساكن أعضائهما. وألقي القبض 

عىل أكثر من ٣٠ شخصاً، وفقاً لناشطني.
ومـن بـني املعتقلـني نقيـب الصحفيـني يف 
بيالروسـيا أندري باستونيتس. وقال بوريس 

غوريتسـكي، نائب النقيب الذي فتش منزله 
الثالثاء أيضاً «هذه أكرب حملة عىل الصحفيني 
وناشطي حقوق اإلنسان تشهدها أوروبا عىل 
اإلطالق. وقع أكثر من ٤٠٠ اعتقال لصحفيني 
خالل الشـهور السـتة املاضية، والسلطات ال 
تتوقـف عن ذلك». ووجهـت اتهامات جنائية 
لنحـو ١٠ منهـم عـىل األقـل ومـا زالـوا قيد 
الحبس. وداهمت السـلطات، الثالثاء، أيضاً، 
املكتـب الرئيـس ملركـز «فياسـنا» لحقـوق 
اإلنسان يف مينسـك وفتشت مساكن عدد من 

ناشطيه يف مدن أخرى يف أنحاء بيالروسيا.
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الجزائر/متابعة الزوراء:
طلب القضاء الجزائري تغليظ الحكم الصادر يف حق الصحفي 
أنيس رحماني، مدير قناة «النهار»، املوالية للرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة. وطالبت النيابة العامة عرش سـنوات 
سجناً نافذاً وغرامة مالية ومصادرة محجوزات متعلقة به. 
 ويصـدر الحكـم النهائي يف غضـون أيام، بعـد تقديم هيئة 
الدفـاع عن رحمانـي طعناً يف الحكم السـابق الذي كانت قد 
أصدرته محكمة ابتدائية يف حقه بالسـجن خمس سـنوات، 
عـن تهم تتعلق بتهديـد الوحدة الوطنية واملسـاس بالحياة 

الخاصة لألشخاص.
وجاء الحكم بعد تسـجيل بثه عىل التلفزيون ملكاملة هاتفية 
تمـت بينه وبـني عقيـد يف جهاز املخابـرات، يدعـى العقيد 
إسـماعيل واسـمه الحقيقـي عتو نـارص، تخـص مطالبة 
األخري من رحماني بحذف مقال يف أحد املواقع التابعة للقناة 
تخص مدير االسـتخبارات حينها بشري طرطاق (املوقوف يف 

السجن العسكري عىل ذمة قضايا فساد).
ورفض دفـاع الصحفي رحماني التهـم املوجهة إليه، بينما 
نفى الصحفي خالل اسـتجوابه مـن قبل هيئة املحكمة عن 
نفسـه تهـم «تهديد الوحـدة الرتابية أو القـذف» يف الجيش 

والجهاز األمني. 
أديـن رحمانـي  املـايض،  الثانـي  ويف ١٥ نوفمرب/ترشيـن 
بخمس سنوات سجناً، وتعتقد هيئة دفاعه أن قرار القضاء 
العسـكري الصادر قبل أسبوعني والقايض بإيداع عتو نارص 
يعزز موقف رحماني ويفتح الباب أمام خفض مدة حكمه. 
 واعُتقـل مدير مؤسسـة «النهـار» اإلعالميـة محمد مقدم، 
واملعروف باسم أنيس رحماني، يف ١٤ فرباير/شباط ٢٠٢٠.

وإضافـة إىل هذه القضية، يالحـق رحماني يف قضايا أخرى 
كانـت محل تحقيـق من قبل القضاء، تخص تهم اسـتغالل 
النفـوذ والحصول عىل امتيازات غري مربرة، ومخالفة حركة 

رؤوس األمـوال مـن وإىل الخـارج، وتكويـن أرصـدة مالية 
بالخارج من دون ترخيص من مجلس الرصف والنقد.

وشـكل توقيف رحماني تحـوالً كبرياً بسـبب قربه ودفاعه 
املسـتميت عن الرئيس بوتفليقة وحكمـه ومنجزاته، وكان 

يعد الذراع اإلعالمي للسلطة يف عهد الرئيس السابق. 
لكـن مراقبني يعتقـدون أن رحماني ارتكـب خطئني قاتلني 
دفعـا به إىل أروقة املحاكم، وهمـا مهاجمة قناته والصحف 
واملواقـع التابعة لـه للرئيس عبـد املجيد تبون عنـد تعيينه 
رئيسـاً للحكومة لشـهرين بني يونيو/حزيران وأغسطس/

آب ٢٠١٧، وانحياز هذا الذراع اإلعالمي لصالح الكارتل املايل 
بدعـم من شـقيق بوتفليقة، السـعيد بوتفليقة، وصلت حد 
اتهام تبون بالسـفر إىل باريس ومقابلة مسؤولني يف فرنسا 

ومولدافيا من دون إذن الرئيس بوتفليقة.
وبثت القناة أخباراً حينها عن هذا السـفر وأرفقته بتعريف 
ملولدافيـا كدولة سـياحة جنسـية، ما مثل إسـاءة أخالقية 
لتبـون حينها،كمـا تجددت أزمـة النهار مع تبـون يف بداية 
الحملـة االنتخابيـة للرئاسـيات األخـرية، بسـبب اتهامات 
وجهتهـا القنـاة لتبون بتمويـل حملته االنتخابيـة من قبل 

بارون توريد خمور يف الجزائر.

بريوت/متابعة الزوراء:
خّيمـت أوضاع صعبة عـىل لبنان، بـدًءا من 
األزمـة االقتصادية التي تتفاقم يف وقت ُتتهم 
الحكومة بعدم القدرة أو اإلرادة لوقف اإلنهيار. 
توازًيا، اندلعت حرائق كبرية يف سلسلة جبال 
لبنـان الغربية جنوبـي بريوت، ولـم تتمّكن 
الدولة من السيطرة عليها بسبب عدم صيانة 
مروحيات اإلطفاء، وصوًال إىل ترشين األول/
أكتوبر ٢٠١٩ عندما أقرّت الحكومة اللبنانّية 
عدًدا من اإلجراءات التقشـفية، ومن ضمنها 
فرض رضيبة عىل واتسآب، وبعدها وتحديًدا 
يف ١٧ ترشين األول/أكتوبر، عّمت التظاهرات 

املناطق اللبنانية.
ويف ذلك الوقـت، تحّول عمل منّصة ميغافون 
اإلعالميـة التـي كانـت قائمـة عـىل مواقع 
محتـوى  إنتـاج  إىل  اإلجتماعـي،  التواصـل 
توضيحـّي متعّدد الوسـائط لتغطية األخبار 
املحلّية، واسـتخدم فريق العمل البث املبارش 
عـىل إنسـتجرام لنقـل مشـاهد التظاهرات 
والحرائق. وقال الصحفـي واملنتج يف املنّصة 
جوناثـان داغ: «لـم نكـن نعلم مـاذا يحدث، 
نقلنا بشـكل مبارش عىل إنسـتجرام لتغطية 

الحدث». 
ومع زيادة اإلحتجاجات يف لبنان، تواىل العمل 
الصحفـي، واندفع الصحفيـون إىل التغطية، 
ومن بينهم لودي عيىس وهي رئيسـة تحرير 
منصة بـريوت اليـوم، التي كان قد أنشـأها 
ناشـطون قبل ثالث أعوام بهدف نقل األخبار 
اإلعـالم  وسـائل  تغطيهـا  ال  التـي  واآلراء 
التقليديـة، باللغتـني اإلنجليزيـة والعربيـة. 
وتعتمد منشورات املنّصة عىل مساهمات من 

املجتمع وعىل صحفيني محرتفني.  
اسـتعانت  األوىل،  االحتجاجـات  ليلـة  يف 
عيىس بمشـاهد مصـّورة نرشهـا مواطنون 
وصحفيون عىل وسائل التواصل اإلجتماعي، 
وأعـّدت فيديو يظهـر التظاهـرات التي تعّم 
لبنـان. ولـم يتـم إخفـاء صـوت املحتجـني 
يف الفيديـو مـع إضافـة كالم مكتـوب عـىل 
املشـاهد من أجل إيصال الوقائع األساسـية 
للمشاهدين. وقد حّطم الفيديو رقًما قياسًيا 
بالنسـبة لفريق العمل بعدمـا حظي بحواىل 
١٥٠ ألـف مشـاهدة عـىل منصـات التواصل 

اإلجتماعي. وتقول عيـىس: «إّن الناس كانوا 
قد اكتفوا مـن الوضع وكان هناك الكثري من 

األمل يف تلك اللحظة».  
اإلعالم يف لبنان واملوضوعية

وبحسـب مرصـد ملكيـة وسـائل اإلعـالم، 
تتمركـز وسـائل اإلعـالم التقليديـة يف لبنان 
بيد مجموعـة نافذة صغـرية، وهناك قصور 
بالشفافية ما يجعل من الصعب قياس مدى 
املشكلة باألرقام الدقيقة، لكن عىل األقل ٤٣٪ 
من وسـائل اإلعالم اللبنانية مملوكة من ١٢ 

عائلة.  
تتأّثـر  اإلعالمّيـة،  البيئـة  هـذه  وضمـن 
وسـائل اإلعـالم ببعض الجهات السياسـية، 
لصالـح  أعمـال  رجـال  أو  وبشـخصيات 
أجندات سياسـية، ويتّم تهميش أو تسييس 
التحقيقات يف املشـاكل العميقـة مثل البنية 
التحتيـة املختلة، وحقـوق مجتمـع امليم أو 

الالجئني، لتحقيق مكاسب معّينة. 
ودخلت وسائل إعالم مستقلة إىل هذه البيئة، 
ومعظم املساهمني فيها لديهم عالقات وثيقة 
مع ناشـطني وأكاديميني، وال يعّد مؤسسـو 

هذه الوسائل الحياد جزًءا من الحل. 
عىل سبيل املثال، بعد احتجاجات انطلقت عام 
٢٠١٥ وبعدها عـام ٢٠١٦ إثر أزمة النفايات 
التـي عانـى منهـا اللبنانيـون، قّدمت الئحة 
«بريوت مدينتي» مرشحني مستقلني لخوض 
االنتخابات البلدية يف بريوت ودعت إىل تحقيق 
الشفافية واملساءلة وتحسني البنية التحتية، 
وبعد عدم نجاحهم يف تلك االنتخابات، خلص 

مؤسسو منّصة ميغافون إىل أّن لبنان يفتقر 
إىل وسـيلة إعالمية تقـدم الروايـات البديلة، 
وولـدت ميغافون بعدما اجتمع ٨ ناشـطني 
وصحفيني ومصممني وطالب وأنشأوها عام 

٢٠١٧ بهدف التغيري. 
وعن العمل يف املنّصة، يقول داغ: «نفكر كثريًا 
يف التمييز بني الصحافة والنشـاط، شخصًيا 
ال أرى الفـارق بينهمـا باسـتثناء النهـج»، 
مضيًفـا: «أرى الهـدف واحـًدا يتمّثـل بدفع 
املجتمـع نحو تحقيق املسـاواة بـني الناس، 
وميغافـون لديها موقًفا نشـًطا ولهذا يعتقد 

الناس أننا صوت الثورة».  
 توازًيـا، قـررت رئيسـة التحريـر الرا بيطار 
إطـالق «مصدر عـام» وهي وسـيلة إعالمية 
تنرش مقـاالت طويلـة وتقاريـر معّمقة، يف 
كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٠، وقالت إّن النهج 
املتبـع يف العمـل يكمـن بالوقـوف إىل جانب 
األشـخاص الذيـن يكافحون بهـدف تحقيق 

املصلحة العامة.
التغطية الصحفية ألحداث أكتوبر

خالل ثـورة ترشيـن األول/ أكتوبر، تقّدمت 
الكثـري من وسـائل اإلعـالم لنقـل األحداث 
وأصـوات النـاس، ما سـاعدها عـىل زيادة 
أعـداد املتابعـني، فعىل سـبيل املثـال ارتفع 
عدد متابعي ميغافون من ٨٠٠٠ إىل ٦٠٠٠٠ 
عىل إنسـتجرام. كذلك األمر بالنسبة لبريوت 
اليـوم، التـي تضاعـف عـدد متابعيها عىل 
إنسـتجرام وتويرت منـذ بداية الثـورة، وزاد 
إنتاج املحتوى فيها أيًضا، من مقال أو اثنني 

أسبوعًيا إىل نرش مقاالت يومية. 
وقـد انعكسـت ديناميكيـة املجتمـع املدني 
خـالل تغطيـة األحـداث التـي قامـت بهـا 
العنـف  زاد  املسـتقلة. وعندمـا  الصحافـة 
واسـتخدام القـوى األمنية القنابل املسـيلة 
للدموع، بقـي فريق «بريوت اليـوم» مركزًا 
عـىل التغطية من خـالل الرتكيـز عىل ثالث 
نقاط أساسية هي: إيصال املعلومات، النقد 
واستكشـاف البدائل. وهدف الفريق إىل نقل 
األحـداث من خـارج بريوت، ونـرش مقاالت 
مصورة من مدينتي طرابلس وجونيه اللتني 
ال تحظيان بتغطية إعالمية كافية عىل الرغم 

من أهميتهما االقتصادية والسياسية. 
ويف هذا الصدد، تمّنـت عيىس لو كان لديهم 
جنـوب  يف  متظاهريـن  مـن  أكثـر  أخبـار 
لبنان، حيث قالت: «مـع كثرة األحداث كان 
مسـتحيال تغطية كل ما يحـدث»، مضيفة: 
«كنت أتمنى لو كان لدينا الكثري من األخبار 
حـول الجنوب، حيث بـرزت معارضة للمرّة 

األوىل».  
مـن جهتـه، أطلـق موقـع «مصـدر عـام» 
قسـًما خاًصـا عن «ثـورة ترشيـن األول»، 
يغطـى أحداًثا يومية من خالل إعداد تقارير 
معمقة. وتخّصص املقال األول حول «عبء 
الديـن العام عىل االقتصاد اللبناني» وأوضح 

أزمة الديون من جذورها. 
ويف الختـام، ال بـّد مـن اإلشـارة إىل أّن عمل 
وسـائل اإلعـالم املذكـورة كان حاسـًما يف 
األيام األوىل لإلحتجاجات، واسـتمر بعد ذلك 
بمشـاريع وقصـص وتقارير أخـرى. وبعد 
مرور أكثر من عام عىل انطالق اإلحتجاجات 
يف لبنـان، تتغـرّي األوضـاع وتتابـع وسـائل 

اإلعالم املستقلّة تغطية كل األحداث. 
فرنسـية  صحفيـة  هـي  البـاران  دو  أينـا 
كاتالونية مسـتقلة، ُتقيم يف باريس وتتابع 
الدراسات العليا يف الصحافة، كما أنها كاتبة 
مسـاهمة يف Inside the Newsroom، وهي 
نـرشة إخبارية وبودكاسـت حـول األخبار 
الدوليـة، وتكتـب ملخصـات أسـبوعية عن 
أخبار الرشق األوسط. تهتم الكاتبة باالبتكار 
والقضايـا  الحلـول  وصحافـة  اإلعالمـي 

االجتماعية والرشق األوسط.
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عالم بال خرائط

عن دار املؤسسـة العربية للدراسات و 
النـرش و املركـز الثقـايف العربي و من 
خـالل ٣٨٢ صفحـة عشـت يف مدينـة 
عموريـة التي أسسـها املبدعـون عبد 
الرحمن منيـف و جربا ابراهيم جربا يف 

رواية عالم  بال خرائط
أنهيـت الروايـة و لـم تشـأ عموريـة 
بصخبهـا و تناقضـات مـن فيهـا أن 
تنتهـي منـي او ربمـا أنا مـن رفضت 
الخـروج منها حـال طي الكتـاب..... 
بل هي سـفر يف ذات عالء الدين نجيب 
السـلوم أكثر  منها السـفر يف شـوارع 

املدينة و ازقتها
ثالث عمـل أطلع عليه ملنيـف و الثاني 
له عىل التـوايل و افكـر يف الثالث تواليا 

أصابني شغف للقراءة له أكثر و أكثر
كبدايـة اقـول حـني يتمكن األلـم منا 
يسخر منا كيفما يشاء و حني تتخبط 
أشـواقنا و تأبـى أن تغادرنـا ذكريات 
املايض سنبقى نتعذب مع أطياف أحبتنا 

يف محاولة بائسة  الستحضارهم
كعادتـه منيـف ال يحـدد الزمن بصفة 
ظاهـرة ألن األحداث قد تكـون حدثت 
منـذ زمن أو تحدث حـارضا أو تنبؤات 
بما سيحدث الحقا فالكاتبان هنا أوقفا 
الزمن و حواله تحديدا ألحداث الرواية 
فالراوي هو املحدد له آنيا و اسـرتجاع 
ذكريات و غريهـا.... فكان عالء الدين 
نجيب يجـد يف امتطائه للزمن و العبث 
به كيفمـا يشـاء باالسـرتجاع تارة و 
التنبؤ أخرى و بالرجوع للوراء كان يجد 
نشـوة تمأله سـعادة خصوصا العودة 
لبيت العائلة أو القلعة كما أسموه... و 
خلواته مع حسـام الرعد الذي له األثر 
الكبـري يف حياته.... فبطـل الرواية ظل 
يحفـر يف املايض و يسـرتجع كل كبرية 
و صغـرية و يمعـن التلـذذ بهـا كأنها 
انتصارات كبـرية تحفـزه، فالكاتبان 
هنا كانا يسـرتجعان املايض عىل لسان 
الراوي ربما ألنه دفن بطوالت و أسـس 
مدن عـىل أنقاض أخـرى املايض امليلء 
بالتناقضـات و الغمـوض و املايض قد 

يعزي فيهم الحارض فكلهم لهث قافال 
للوراء متناسيا الحارض الذي يمكن أن 
يتم إصالحه (عن شـخصيات الرواية، 

عالء،. نجوى، أدهم، حسام)
أحـداث الرواية أو زمنهـا يجابه زمننا 
هـذا بل ينبثق من واقـع ال مناص منه 
فالـراوي أو بطـل الروايـة يتكلم عنه 
كأنه يتنصـل من حارض يخنق فنجده 
يرجـع بنـا لطفولتـه، شـبابه و يذكر 
كيفيـة ميـالده التـي حدثـوه عنها و 
بحديثـه عن املايض بذلك الشـوق دليل 

عن عدم تأقلمه مع حارضه
الكاتبان أسسا عمورية عىل واقع ماض 
بعيـد ألن هذه االخرية حسـب مصادر 
تاريخيـة كانت موجودة قـام بفتحها 
املعتصم باللـه يف دولة العـراق اآلن، و 
لكنهـا االن غري موجـودة... هي قفزة 
ألمجـاد املايض لتبقـى عمورية املدينة 
الغري موجودة عـىل خريطة الجغرافيا 

و الصامدة عىل خارطة التاريخ
امـا القرى و األحيـاء التي تـم ذكرها 
يف الروايـة فهي أماكن تناسـب أمزجة 
الكاتبـان  الشـخصيات، بحيـث تـرك 
استكمال مشهد األماكن لخيال القارئ 
بحيـث كان يصـف جـزءا ربما يسـري 
فنجد مثـال املجنونـة هو املنـزل الذي 
أسسـته نجـوى العامـري لتختيل مع 
عـالء يف فورات شـغفها و جنونها بعد 

أن أبقيا عىل اسـمه األول ألنه كان ملك 
امـرأة فقـد عقلها جـراء حادثـة فقد 
شـخصيات الروايـة عديـدة و كٌل عىل 
صفة كأنـه بعدد الصفات السـائدة يف 
كل مجتمـع منهـا املحرر، السـيايس، 

املثقف، الطموح، املادي،   الالمبايل
* نجـوى العامري؛ خصبـة متناقضة 
حيـث يتعلـق األمـر باملـال و األعمال 

تصبح غري تلك العاشقة الشبقة
* عالء الدين نجيب املثقف املبدع، مبدع، 
متمرد عىل املجتمع كان سياسيا دخل 
السـجن، يعيش كأحد أبطـال رواياته 
هذان البطالن يتمردان عىل الواقع رغم 
ارتبـاط األوىل و تزوجهـا اال انها تبقي 
عالقتها بـالء الذي عشـقته من خالل 

كتاباته و رواياته
هل يعقـل أن تعشـق امـرأة كاتبا حد 
الجنـون... فقـط مـن شـخصياته و 
مـن تناقضـات أفـكاره و تسـاؤالته 
املميزة؟؟! .... هذا ما حصل مع نجوى
يف حني نجد أن شخصية عالء يمكن أن 
أقول يف متاهة أسـئلة شخصية مليئة 
بالتناقضـات و حـب املغامـرة يظهـر 
كشـخصية من عالـم غري ذلـك العالم 
الذي يحيـط به، ففي افتتاحية الرواية 
ذكـر أن عالء كان يعانـي من مرض... 
هل هـو مرض نفـيس جعلـه ذو فكر 
شـاذ، شـخصية مهزوزة إىل حد ما أو 

هـو عضوي فتاك جعله يرغب يف األخذ 
من الحيـاة عىل قدر املسـتطاع..... لم 
يتم توضيحه علنا ليضيع مع األحداث

أدهم األخ الصغري لعالء و حسام الرعد 
خالـه األول كان مقاتـل عـىل جبهـة 
فلسـطني و الثانـي كان يرغب يف ثورة 
تطهـر األرض من الدنس إلعادة ترتيب 

كل يشء.
الكاتبان ركزا عىل عدة جوانب التي هي 

عصب الحياة يف أي مدينة كانت.
الجانب االقتصادي تمثل يف األخ صفاء 
و رشكاتـه و رشكاه  الذيـن ال عشـق 

لهم إال املادة.
الجانـب الثقايف شـخصية عـالء املبدع 
الكاتـب و دكتـور األكاديميـة الفنية، 

الرسام.
الجانب السيايس يمثله أدهم املقاتل و 
حسام الرعد الهائم يف أطراف عمورية

هـذه الجوانـب رغم اختالفهـا اال انها 
ترتبـط قيمـا بينها بطريقـة أو أخرى 

لتكون لنا مجتمع متكامل.
دون أن ننىس بعض الشـخصيات التي 
كانت كنجوم البد من ظهورها يف سماء 

الليل حتى أن كان البدر منربا.
جريمـة اغتيال نجـوى يف ذلك املكان و 
الزمان هي املحور األسايس الذي دارت 
يف محيطـه االحداث فعالء بعد سـجنه 
عىل ذمة التحقيق اسرتجع كل ماضيه 

و غاص به أكثر و أكثر
جريمة مـوت نجوى تركت تسـاؤالت 

كثرية
هل هو انتحار

          اغتيال
          قتل عن سبق اإلرصار والرتصد

         ربما اغتصاب
ألنـه كانـت عدة أطـراف تسـتفيد من 
موتهـا خصوصيـات يف هـذا التوقيت 

بالذات
لغـة الرواية و ألفاظهـا جميلة تصور 
الفكرة كمـا أرادها الكاتبان و ما يميز 
هـذه الرواية هـو كثرة التسـاؤالت و 
تداخلهـا فكلما يخال القارئ انه وصل 
لإلجابة ليتفاجأ بتساؤالت و تساؤالت 
و هذه التسـاؤالت تظهر حالة الراوي 

السيئة و تضارب األفكار يف رأسه
و مـا لفت انتباهـي، يف بدايـة الرواية 
«هـل كنت أغوص يف اللجج الهدرة و ال 
أغـرق» ليختمها «أيـن مكاني من هذا 
كله هل سـاجده؟ هل سـأكون جديرا 
باملسـتقبل» فـكأن األخري جـواب عن 

تساؤل األول.
هـذا يظهر عدم اقتناعه بواقعه رفضه 

للحارض الذي  ا  تعبه.
اسـتعمل أيضا لغة الحـوار  الذي كان 
يتميز بجمـل قصرية و اعتمد الكاتبان 

اسلوب الرسد الدقيق الوصف.
و كعـادة روايات منيف أطـوار الرواية 
تكون باالنتقال خالل فرتات معينة بني 

ماض و حارض االبطال.
أيضا استخدم الكاتبان اسلوب الرسائل 
بني نجوى و عالء ليظهر جانبا أو ملحة 

عن شخصية كل منهما.
أحداثهـا  الروايـة  تركـت  النهايـة  يف 
متسـائال  ليبقـى  للقـارئ  مفتوحـة 
كأطوار سري الرواية املليئة بالتساؤالت

املدينة بال خرائط و لكنها محصورة يف 
مكان و يف اي زمان عىل األرض.

مدينة أسسـها الكاتبـان و عمروها و 
لكنهـا تأبى أن ترحل مـن القارئ عىل 

األقل لفرتة.
عـن نفـيس اعشـق هـذا النـوع مـن 

الروايات التي تستحق الرواية.
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 أيها املنى ,    كلُف          كّل معناَك مختلُف
أنت حلٌم و أ حجيٌة         والفضاءاُت منعطُف

والطريق ُ  مبهمة ٌ          أٌي ليٍل سينكشُف
كلما   راَم   منجيًة           باألباطيِل  تلتحُف
لسطوٍع    وأوُلُه           هو صوٌن ملا هتفوا

رٌب ضوٍء، ومطلُعُه         مثُل صبٍح ، سينكسٌف
فالصهيُل    أيقظُه           عندما  نما  األسُف

اذ تبارْت  محفزًة             كُل   تغريدٍة   تصُف
والرشوُق  ضارعها          يف  امللماِت  ال تقُف

هي أ فٌق   وسالُفُه         زهُو  ما يرتأى  الخلُف
أٌيَ  ترنيمٍة وصفوا          حينما الكٌلُ قد عزفوا
لحَن أشجاِنهم ألقاً              فاملروءاُت  تغرتُف

وهديٌر    يحٌفُزهم            عنَد ساحاِتهم وقفوا
أوقدوها وصبُحهمو          كلُّ  أنفاِسِه   رشُف
هم شموٌس وغايُتهم         ضوَء ابداِعهم نزفوا
كان ارشاُقهم وطناً          بالزغاريِد    ينتصُف
أرسجوا فجَر  قافيٍة         كلُّ حرٍف  بها   أَنُف

رغَم   ليٍل  يداهمهم         هم بأشعاِرهم حلفوا
أْن  سيبقوَن جذوَتها.      كٌل شمٍس  ، وما زلفوا

كٌل  شدٍو   يعانُقهم          ال  األباطيُل  والرتُف

aÏ–‹y@·Á�äb»ídi@·Á
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الروائـي العراقي نعيـم عبد مهلهل يفوز باملركـز االول يف فرع 
الرواية عن روايته ( أوراق هايكو الغرام عىل فم جلجامش ) .

كما فاز القاص العراقي ضاري الغضبان باملركز الثاني / فرع 
القصة القصرية عن مجموعته القصصية ( نادي الحفاة )

وفـاز القاص العراقي قيس عمـر باملركز الثالث يف فرع القصة  
القصرية عن مجموعته القصصية ( ال ظالل لنمور بورخيس) 
هذا ما اعلنته لجنة الجائزة يوم الثالثاء املوافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢١ 
يف مدينة الخرطوم يف حفل مهيب وبحضور نوعي لشـخصيات 

ثقافية مرموقة وكانت النتائج كما ييل :
الشعر

املرتبـة األوىل: أحمـد نمـر سـليمان الخطيـب مـن األردن عن 
مجموعته «تغريبة حارس املعنى» 

املرتبـة الثانيـة: الواثـق أحمد حامـد يونس من السـودان عن 
مجموعته «نازح يف فضاء الجسد» 

املرتبة الثالثة: محمد نجيب محمد عيل السودان عن مجموعته 
«أناشيد األسئلة» 

القصة
املرتبة األوىل: عمرو عيل إبراهيم العاديل من مرص عن مجموعته 

«الهروب خارج الرأس» 
املرتبة الثانية: ضاري ناجي الغضبان من العراق عن مجموعته 

«نادي الحفاة 
املرتبـة الثالثـة: قيـس عمـر محمـد محمـود من العـراق عن 

مجموعته «ال ظالل لنمور بورخيس» 
الرواية

املركـز األول نعيـم عبد مهلهل منشـد مـن العراق عـن روايته 
«أوروك هايكو الغرام من فم جلجامش» 

املركـز الثاني: طارق محمود فـراج من مرص عن روايته «لعبة 
السفر 

املركز الثالث: حجاج حسـن أدول من مـرص عن روايته «غرام 
وانتقام بسوسو» ثقافية جريدة الزوراء تهنئ الفائزين بجائزة 
الطيب صالح العاملية والتي بلغ عدد املشـاركني فيها ( ١٧٦٣ ) 

مشاركا من ( ٣٤ ) دولة . 

ã«ç€a@Üb:a@áj«
ثالث عـرشة قصة قصرية حوتهـا املجموعة وهي 

االوىل له
يف قصة - أماني مؤجلة - الحوار بني شخصني بال 
اسـماء احدهما طويل عىل شـكل ملعقـة والثاني 
قصري القامة بوجه مدور ولحية كثة وهما يجوبان 
شارع الوطني امللتهب بيوم برصي جهنمي تحفه 
امواج من الهواء السـاخن تنهار افكارهما وتتبدد 
كرغوة صابون وهما يتذكران ما لهذا الشارع منذ 

سنني مضت -
الشخصان يسـريان بتثاقل و يتحدثان عن ال يشء 
واالجابات ال تفي االسـئلة بطريقة عبثية شـبيهة 
بمشهدية ابطال بيكت يف انتظاره لكودو و تحاكي 
بعضها رسديات ما بعد الحرب الكونية الثانية يوم 

خرج العالم من بني اكوام الرماد املحرتق -
ومن القصص من انحاز لرصصار كافكا بأسلوب 
غلبـت عليه الصنعة ( املنمقـة ) واالخريات ضالل 
لروايـات قرأناها مـرارا حد التخمـة ، كوجوديات 
سـارتر وصديقـه اللدود اليرب كامـي باألخص -يف 
الغريب وسـيمون دي بفـوار وفلسـفتها القائمة 
عـىل إنصاف تـاء النسـوة كصديقتهـا العربية د- 

السعداوي
يف - احالم شـائكة - تبدو خطـوط توفيق الحكيم 
شـاخصة يف بغضه املغلف للنساء وابتعاده عنهن 

اول مشواره األدبي بعد عودته من باريس -
امـا يف -حارس املزرعـة - عبد اللـه - الذي اصبح 
حارسا لها وهى يف كبد الصحراء ال يدلنا عىل يشء 
مهم قد وقع فيها مجرد وصف للحجرتني الصغرية 
-- للمجون -- حيث فيها االفرشة العطنة واالخرى 
ملولدة الكهرباء ورغـم ارتياحه لعمله الجديد اراه 
معقداً مأزوماً تنتابه سـحنة من االفكار السـوداء 

تتبدى تلك السـوداوية عند نزوله للبرئ -
اغلب الشـخصيات غـري منتمية لعاملهـا الواقعي 
وكأنها مـن كوكب اّخـر ال تمـت ملجتمعها بصلة 
سـوى باالسـم فقط وهي غـري ( منتمية ) تعيش 
محنتهـا الوجوديـة لوحدهـا وعاجزة عـن االداء 
املثمـر ولهـذا قرأها مجرتحهـا مـن دواخلها - - 
هواجسـها خوفها مـن املجهول ترددها املسـتمر 

ماضيها اإلشكايل -

اتذكـر قـوال ملاركيـز مفـاده : للقصـص قدر من 
السحر يوازي قدرها الواقعي

قصـص االسـتاذ نبيـل تنتمـى لفكـرة ( البـؤرة 
املزدوجـة ) وهـي وجـه مـن وجـوه التنـاص يف 
الدراسات النقدية الحديثة فأي عمل يكسب مداده 
من نصوص غائبة او متوارية هو بالحقيقة ضالل 
لشفرة رسدية يمكن فهمها وفتح مغاليقها بيرس 
! والتناص هنا مجرد توصيف لعالقة متواترة يغلب 
عليهـا االسـتطراد والوصف املسـهب بـال ( اّرصة 
او نـواة ) او غاية منشـودة وحتى اكـون منصفاً 

كعادتي يف قراءاتي لقصص اليوم اقول :
مـا دور القـراءة واالسـتقراء يف انتـاج النص ، الم 
تكـن نقطة مهمة ترتكز عليهـا خيوط الرسد قبل 
تشـظيه يف االّفـاق واقصد بـه النص املـؤول الذي 

يمكن فهمه وتحديد معامله بقراءة واحدة -
فاملـدارس النقديـة اعتـربت تاريـخ التلقي ممثال 

لتاريخ االدب شعرا ورسدا -
اتذكـر ان احـد رساد تونس قبل سـننٍي عرشة غب 
عملية سـقوط نضام ابن عىل يقول متهكماً كلما 
مررت بشارع الحبيب بو رقيبة وجدت ابن خلدون 
مشـدوهاً حارس الـرأس ترك قراطيسـه ومحربته 
جانباً وأنشـغل بفىل القمل الذي عشـعش يف جبته 
وعمامتـه قلت له ما دهاك يا سـيدى قال متجهماً 
: أال ترى الناس انشـغلوا عنى بالسياسة وتركوني 

تمثاالً اصماً ال نفع فيه -
كولـن ولسـون الفيلسـوف الربيطانـي ( الذي لم 
تعرتف به الجهات الرسمية يف انكلرتا ) وقد اشتهر 
عربيـاً يف ( الالمنتمي وبعد الالمنتمي) اصدر مائة 
وخمسني كتاباً يف شتى مشارب الحياة يف الفلسفة 
والجريمة والقضاء والنساء والعشق والنقد وانتقل 
بني ليلـة وضحاها من مترشد ينام يف حدائق لندن 

رغـم الـربد القـارص اىل واجهـة الثقافـة االتكلو 
سكسـونية وضوئهـا الباهـر يف فـرتٍة وجيزة وال 
ننـىس الغنى الفاحش املباغت ؛ مـات مؤخرا وهو 
يردد ( لم اكن صادقـاً ىف كل كتبي إال يف الالمنتمي 

وحلم ليلة صيف )
نظريـة التلقي اعـادت النظر باألعمـال االدبية 
الجديـدة حتى لـو كانت موازيـة لخطوط عمل 

سابق -
قصص اليـوم اسـتوجب عليها الدقـة يف االختيار 
كونها جزءا من الفكر اإلنسـاني املتنامي املشتمل 
عـىل أعراف الواقـع واملخيال معاً فالبـد من تناغم 
بني النص والقارئ حتى تكون املسـألة يف نصابها 

الصحيح -
بعض الـرساد االذكياء يصنعـون قراءهم بأيديهم 
باألخـص القـارئ الـذى يصعـب قياده بسـهولة 
ويرس ( القارئ الواعي الشـكاك ) فالقراءة عملية 
جدلية قائمة بني النص املقروء واملؤلف الضمني - 
والتنـاص بوصفه حقيقة معرفيـة متفق عليه لم 
ينكره النقد الحديث فـدوره منوط بعملية الخلق 
والكشـف عـن املسـتور املتـواري وليـس التكرار 

والتدوير -
اتصور ان معظم النصوص وحدات مغلقة يفرتض 
اسـتنطاقها من قبل الكاتب قبل ان يطلقها للقراء 
فكاتبهـا هـو الناقـد االول وىف هذا السـياق يجب 
القـول ( ال توجـد رسود مسـتحدثة مئـة باملئة ) 
الم يقل الشـاعر الجاهيل ( هل غادر الشـعراء من 

مرتدم )
تقنيـات القصـة القصـرية تشـتمل عـىل املجـاز 
واملفارقـة واالنزيـاح والرتميز والتوتـر واالدهاش 
فلو احسـن استعمالها لحولت التداويل واملعاش اىل 

جمال باهر .
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ربما مـا يزال ثمة بعـض األدباء املخرضمني 
الذيـن يتذكـرون كتاب « واقعيـة بال ضفاف 
« لروحيـه غـارودي ( ١٩١٣-٢٠١٢) ، عضو 
األيديولوجـي  واملنظـر   ، السـيايس  املكتـب 
للحزب الشيوعي الفرنيس . وقد تصّدر الكتاب 
مقدمـة ضافيـة  للشـاعر لويـس أراغون ( 

.  (١٨٩٧-١٩٨٢
 صـدر الكتاب يف باريس عـام  ١٩٦٣ وكانت 
الشـيوعي  للحـزب  سـارة  غـري  مفاجـأة 

السوفيتي .
تنـاول غـارودي يف اطروحتـه الفلسـفية – 
الجماليـة هذه ، التيار الواقعي يف ثالثة فنون 

متباينة من خالل تحليل وتفسري اعمال ثالثة 
مـن رموز هـذه الفنـون : بابلو بيكاسـو يف 
الفن التشـكييل ، وسان جون بريس يف الشعر 

، وفرانز كافكا يف الرواية . 
وقـال ان اعمالهم واقعية ، وال توجد اشـكال 
أخرى للفن باستثناء الواقعية ، حتى لو كانت 
ال تتوافق والقواعد املعتادة لعلم الجمال ، ألن 
الفـن ال يمكن ان ينشـأ من فـراغ ، وان كان 

حداثياً او تجريبيا . 
ويف حديث مع بعض اصدقائه السوفيت، ملّح 
غـارودي اىل انه يـود أن يرى كتابـه مرتجما 
اىل الروسـية ، ممـا احرج الحزب الشـيوعي 
السـوفيتي ، الذي كان يحـرص عىل الحفاظ 

عـىل العالقـات الطيبة مع الحزب الشـيوعي 
الفرنـيس ، ويف الوقـت نفسـه كان مفهـوم 
غارودي للواقعية يتعـارض عىل نحو صارخ 
، مـع األيديولوجيـا السـوفيتية ونظرتها اىل 

الثقافة. 
كان السـوفيت يقسـمون الثقافة وبضمنها 
االدب والفـن ، اىل قسـمني ، ثقافة تقدمية – 
اي شيوعية او يسارية – وثقافة بورجوازية 
رجعية . وكانت اعمال فرانز كافكا ، وجيمس 
جويس ، ومارسـيل بروست وعرشات غريهم 
من كبار الكّتاب والفالسفة الغربيني ، تصنف 
يف نظر السوفيت كأعمال رجعية ،  سوداوية ، 
تشاؤمية أو عبثية أو غري واقعية ، و محظورة 

يف االتحاد السوفيتى قبل الربيسرتويكا .  
كان املنظـر األيديولوجـي الرئيـيس للحـزب 
الشـيوعي السـوفيتي ميخائيـل سوسـلوف 
يف حـرية مـن أمـره ، فهو ال يريـد ان يخرس 
السـوفيت صديقا مثل غـارودي ، ويف الوقت 
نفسه يرى ان ترجمة هذا الكتاب اىل الروسية 
سيلحق رضراً بالغاً باأليديولوجيا السوفيتية 
يف مجال االدب والفن . واخريا قرر سوسلوف 
 ، بـارز  سـوفيتي  ادبـي  منظـر  يتـوىل  ان 
متخصص يف فلسفة الجمال ، مهمة الرد عىل 
غارودي قبل نرش كتاب « واقعية بال ضفاف» 
بالروسية ،  فتم تكليف  بوريس سوتشكوفب 
بهذه املهمة . وفعال كتب سوتشكوف دراسة 

نظرية ضافية ، حاول فيه تفنيد آراء غارودي 
األدب   » مجلـة  يف  الدراسـة  نـرشت  وقـد   ،

األجنبي»  املرموقة عام  ١٩٦٥.
 كان رد سوتشكوف عنيفا ، اتهم فيه غارودي 
بتحريف علم الجمال املاركيس وبعدم االطالع 
عـىل ما كتبـه الباحثون السـوفيت حول هذا 
املوضوع ، وقـال ان مضمون كتاب « واقعية 
بال ضفـاف»  متهافـت ومسـتهلك ، وتكرار 
ملقـوالت املنظرين البورجوازيـني الرجعيني . 
وبطبيعـة الحال ، فان هـذا الرد أحدث رشخاً 
بني الحزبني الشيوعيني السوفيتي والفرنيس 
. واثـر حفيظـة غارودي ، وحاول السـوفيت 
تلطيـف الجـو ، حيـث قامـت « دار التقدم»  

السـوفيتية برتجمـة كتاب غـارودي ونرشه 
عـام ١٩٦٦  . وجاء يف ديباجـة « دار التقدم» 
: « روجيه غارودي فيلسوف ماركيس فرنيس 
قام يف هذا الكتاب بتفسـري قضايـا الواقعية 
من خالل تحليل اعمال بابلو بيكاسـو ، سان 
جـون بـريس ، وفرانز كافـكا . ان العديد من 

القضايا التي أثارها املؤلف مثرية للجدل».
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يظهـر الصـداع النصفي بنسـبة أكـرب لدى النسـاء 
باملقارنـة مع الرجـال، ويبـدو أن النسـاء املصابات 
بالصداع النصفي هن أكثر عرضة لإلصابة بمشـاكل 

القلب واألوعية الدموية.
فقد كشـفت دراسة جديدة صدرت عن معهد الصحة 
العامة يف أملانيا أن النساء املصابات بالصداع النصفي 
(ميغريـن) قـد يكّن أكثـر عرضة لإلصابة بمشـاكل 
القلب واألوعية الدموية كالنوبات القلبية والجلطات.
واستند الباحثون إىل بيانات 115541 ممرضة تراوحت 
أعمارهن بـني 25 و42 عاما وخضعن للدراسـة مدة 

22 عاما من عام 1989 إىل يونيو حزيران 2011.
وخلـص تحليـل البيانات إىل أن النسـاء الالئي يعانني 
من الصداع الصنفي قد يصبن بشكل عام أكثر بنسبة 

50 % ممـن ال يعانـني مـن نوبات الصداع القاسـية 
الـدورة  القلـب كبـرية ومشـكالت يف  بمشـكالت يف 

الدموية.
واتضـح أن املصابـات بالصـداع النصفـي املعـروف 
بالشـقيقة migraine أكثر عرضـة لإلصابة بارتفاع 
ضغـط الـدم والكولسـرتول ولهن تاريـخ أرسي من 
اإلصابـة بالنوبـات القلبيـة وهـن عـادة مدخنـات 

وبدينات.
وفيما لم يعرف بعد ما إذا كان عالج الصداع النصفي 
يـؤدي إىل الحـد مـن خطر اإلصابـة بمشـاكل القلب 
واألوعيـة الدموية، أكد توبيـاس كريث كبري الباحثني 
ومديـر معهـد الصحة العامـة يف أملانيا إنـه يجب أال 

تشعر النساء بالخوف من النتائج الجديدة.

تفاصيـل  زوجـك  تشـاركني  هـل 
يومياتك؟ يف ما ييل اعدد لك 5 مشاكل 
مـع أوالدك ال تقوليها لزوجك حفاظاً 
عـىل أجـواء إيجابية يف املنـزل، اال اذا 

كنت تريدين تدخله لحلها.
لبنـاء عالقة زوجية ناجحـة، تعاميل 
بـذكاء مع زوجـك وشـاركيه األمور 
التـي تعنيه. فالرجال يف طبيعة الحال 
يجيـدون  وال  التفاصيـل  تزعجهـم 
التعامل معها. لذا، هناك مشـاكل مع 
االوالد ال ينفع ان تقوليها لزوجك، بل 
اهتمـي ملعالجتها بنفسـك، فرشيكك 
قد تقلقه هذه األمور او توتره، إضافة 
إىل أنـه ال خـربة لـه يف حلّهـا، وبذلك 
تضمنـني إنهاء الشـجار مـع زوجك 

حتى قبل أن يبدأ.
تقوليهـا  ال  هـذه  أوالدك  مشـاكل 

لزوجك!
يلعبـون يف كل ارجـاء املنزل: تسـبب 
هذه املشـكلة إرهاقـا لألمهات، إال أّن 
اآلبـاء ال يفكـرون بأرضار هـذا األمر 
عـىل املنزل وعليك، لـذا من املفضل أن 
تعالجي األمر بنفسـك من دون تدخل 

زوجك.
يتأخـرون يف الخلـود إىل النـوم: يهـم 
الرجل أن يجـد يف املنزل مكاناً للراحة 
مساًء بعد يوم عمل طويل، لذا ال يفكر 

بحل املشـاكل يف هـذا الوقـت. علّمي 
أطفالك روتينـاً معينا للنوم باكراً من 
دون طلب املساعدة من زوجك. هناك 
عـدد سـاعات نـوم االطفال حسـب 

العمر.
املدرسـية ليسـت كافية:  عالماتهـم 
يهـم الرجـل أن ينجـح أبنـاءه بغض 
لـذا ال  العالمـة كرقـم.  النظـر عـن 

تشـاركيه تفاصيلهـم يف املدرسـة اال 
إذا كنت تريدينه ان يتدخل، وغري ذلك 
فالحديـث عن هذا املوضـوع معه لن 

يجدي نفعاً.
ال يأكلـون بشـكل منتظـم: الرجـال 
يـأكل  وأن  فوضويـني،  بطبيعتهـم 
أوالدهم بشـكل غـري منتظم ليسـت 
بمشـكلة بالنسـبة لهم. لذا، ساعدي 
أوالدك عىل تحسني سلوكهم من دون 
طلب املسـاعدة من زوجك الن األمر ال 

يعنيه.
يشـاهدون التلفـاز طـوال الوقت: ال 
يفهم الرجال دائماً املعايري السلوكية 
السليمة التي عىل أوالدكما ان يتمتعوا 
بها؛ فزوجك لن يرى اي مشكلة يف أن 
يشاهد أوالدكما التلفاز وقد تتشاجرا 
عىل هـذا األمر مـن دون جـدوى. لذا 
اهتمـي انت باألمـر وال تشـغيل باله 

بهذا النوع من املشاكل.
ويف الختـام، ابتعدي عن الّشـجار مع 
زوجِك أَمـام ولدك، وحاويل ان تفهمي 
أجـواء  لتحافظـي عـىل  اهتماماتـه 

عائلية متوازنة وسليمة. 
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”يف االتحاد قـّوة ويف التفرقة ضعف“.. قول جميل ينطبق عىل جوانب 
مختلفة من حياتنا بما فيها التغذية والغذاء، والدليل اىل ذلك دراسـات 
الخرباء وتأكيدهم املتواصل بأّن استهالك بعض أنواع الطعام إىل جانب 
أطعمة أخرى ”صديقة“ ُيعّزز قيمتها الغذائية وُيسـاعد الجسـم عىل 

امتصاصها واالستفادة من منافعها الصحية.
فإن ترغبني سـّيدتي يف مضاعفة قيمة وجباتِك اليومية، ال ترتّددي يف 

تدعيمها بهذه الثنائيات الغذائية:
الفاصولياء والطماطم

ُيمكـن لتحالـف الفاصوليـاء والطماطـم أن يرفع معّدل اسـتهالكك 
للحديد الرضوري لتحفيز الدماغ والعضالت عىل أداء وظائفها.

الشاي األخرض وعصري الحامض
ُيمكن الستهالك هذا الثنائي أن يساعد جسمِك يف الحصول عىل كمّيات 

مضاعفة من املواد املضاّدة للتأكسد.
اللبن واملوز

ُيمكـن التحاد اللبن مع املوز يف وجبة خفيفة صحية أن يرفع معدالت 
األنسـولني يف جسـمِك، األمر الذي ُيتيح لعضالتِك امتصاص العنارص 
الغذائيـة الرضوريـة مـن أجـل إصالحهـا، كالغلوكـوز واألحمـاض 

األمينية.
التفاح والتوت األحمر

ُيمكن لتحالـف التفاح والتوت األحمر أن ُيعـّزز مفعول املواد املضاّدة 
للتأكسد املوجودة يف كل منهما، والنتيجة: قدرة مضاعفة عىل مقاومة 

األمراض بما فيها الرسطان.
إكليل الجبل وتتبيلة اللحوم

ُيمكـن للعنـارص املضاّدة للتأكسـد املوجودة يف إكليـل الجبل أن تمنع 
اللحوم من إنتاج أحمـاض مرسطنه أثناء قليها، وذلك بمجرد إضافة 

رّشة منها إىل التتبيلة أو النقيع.
الطماطم وزيت الزيتون

ُيمكـن إلضافـة زيت الزيتون إىل الطماطم أن ُيعّزز قدرة جسـمِك عىل 
امتصاص أحماض األوميغا 3 واألوميغا 6 الدهنّية.

الثوم وسمك السلمون
ُيمكن للسلمون أن يزيد قدرة الثوم عىل خفض معدل الكوليسرتول يف 
الـدم كما يمكن أن ُيضاعف فوائده الصحية األخرى بفضل ما يحتوي 

عليه من مغذيات وأوميغا 3.

يستخدم الكمون بكثرة يف املطبخ 
العربـي بفضـل نكهتـه الفريدة 
ويضاف عادة إىل الكفتة وأقراص 
الفالفل. فوائـده الغذائية عديدة، 
فهـو يحتوي عىل مواد أساسـية 
للجسم مثل البوتاسيوم والربوتني 
كما أثبتت الدراسـات الحديثة أن 
للكمـون دور أسـايس يف انقاص 
الوزن من خالل خفض مستويات 
الدهون الضارة يف الدم. فاذا كنت 
تتبعـني حميـة غذائيـة ننصحك 
سـيدتي باسـتخدام الكمون من 

خالل هذه الطرق!
- حرضي شاي الكمون ان احتواء 
الكمون عـىل مادة الثيمول يحفز 
الغـدد اللعابية ما يـرسع عملية 
الهضـم وخسـارة الـوزن، فـاذا 
كنـت تعانني من جهـاز هضمي 
بطيء أو عرس هضم اغيل ملعقة 
صغرية من الكمون الحب يف كوب 
مـن املاء. اتركي املـرشوب يرتاح 
ملـدة 5 دقائق قبـل رشبه. يمكنك 

تناوله حتى 3 مرات يومياً.
إىل  الكمـون  حبـات  امضغـي   -
جانـب أهمية الكمـون بانقاص 
الوزن، يخفض الكمون مسـتوى 
الـدم  يف  الضـار  الكوليسـرتول 

بطريقـة طبيعيـة لـذا أدخليه يف 
انقعي ملعقتان  الغذائي!  نظامك 
كبريتان من حبات الكمون يف املاء 
لليلة كاملة ثم اغليها يف الصباح، 
صفيها وارشبيها. ال ترمي حبات 
الكمون املتبقية بل امضغيها. إن 
اتباع هذه الطريقة بشكل منتظم 
سـيزيل الدهـون املرتاكمـة مـن 

جسمك!
- ارشبـي الكمـون مع العسـل 
يف حـال كنـت تجيديـن صعوبة 
يف تقبـل نكهة الكمـون وحدها، 
يمكنـك أن تضعـي يف كـوب من 
املـاء 3 غرامـات مـن الكمـون 
املطحـون وملعقة صغـرية من 

يجعـل  سـوف  فذلـك  العسـل. 
طعمه أشـهى بكثري ولن يمنعك 

من خسارة الوزن.
- أضيفـي الكمـون إىل أطبـاق 
كأضيفي الكمـون مطحوناً مع 
كافـة األطباق التـي تحرضينها 
يف املنزل، وللحصـول عىل نتائج 
مثاليـة ولعشـاء خفيف يضمن 
لك خسارة الوزن، اسلقي بعض 
الخضـار وأضيفي اليها الكمون 
املطحـون مـع الثـوم املهروس 
وعصري الليمون الحامض. فكما 
الكمون، يضمن لك كل من الثوم 
خسـارة  الحامـض  والليمـون 

الوزن.

 املكوّنات
سميد ناعم - 3 أكواب

لبن زبادي - كوب
زبدة مذّوبة - كوب

ماء زهر - ملعقة صغرية
بايكنـغ بـاودر - ملعقتـان 

صغريتان
بحسـب   - مقّسـم  لـوز 

الحاجة
قطر - بحسب الحاجة

ماء - القليل
طريقة العمل

- حّمـي الفـرن عـىل حرارة 
180 درجة مئوية.

- يف وعـاء، ضعـي السـميد 
الزبادي والزبدة وماء  واللبن 

الزهر والبايكنغ باودر.
- أخلطـي املكونـات بيديـك 

حتى تتجانس.
قهـوة  فناجـني  ادهنـي   -

بالطحينة.
- اسـكبي مقـدار ملعقتـني 
كبريتني من خليط البسبوسة 

يف كّل فنجان.
كّل  يف  لـوز  حّبـة  ضعـي   -

فنجان.
- صّفـي الفناجني يف صينية 

مع قليل من املاء.
- ادخـيل الصينيـة إىل الفرن 

حتى تشقر البسبوسة.
مـن  الفناجـني  اخرجـي   -
النـار واسـكبي فـوراً عليها 
ملعقتـني كبريتني من القطر 

وهي ساخنة.
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للشـواء، يويص خبري طعام رويس 
برّش امللح عىل جمر الشـواء، فما 
هو السـبب وهل النتيجة مرضية 

وال تؤثر يف نكهة اللحم؟
غالباً ما ننتظر جلسة شواء اللحم 
عـىل الجمـر التـي تجمـع العائلة 
واألصدقاء لتمضية الوقت يف الهواء 
الطلـق.  ومـع التحضـريات التـي 
تسـبق الشـواء، ال بد مـن اعتماد 
بعـض الحيـل التـي تسـّهل عليك 
عمليـة التحضـري، كنقـع اللحمة 
املقطعـة بخلطـة شـهية مكّونة 
الزيـت والبهـارات للحصول  مـن 
عـىل نكهـة ال مثيـل لهـا. وقبـل 
البدء بالتحضري إسـأيل نفسك: هل 
تتعاملـني مع لحوم البقر بطريقة 
آمنـة؟ وإذا كانت اللحمة طازجة، 
إىل  مضطـرة  أنـك  يعنـي  فهـذا 
تطريتها من خالل نقعها بالكيوي 
ملّدة نصف ساعة قبل وضعها عىل 

الفحم. كما يحّبذ وضع األسياخ يف 
الثالجـة قبل يوم من شـّك اللحمة 

تجّنباً اللتصاقها عىل الفحم.

خـالل  االشـتعال  عـىل  للقضـاء 
الشواء بسـبب الدهون التي تسيل 
مـن اللحمـة، يتّم اسـتخدام عادًة 

املنـكال املعدنـي مع الشـبك الذي 
يوضع عليه أسـياخ اللحـم، إّال أّن 
رّش امللح عـىل الفحم يؤدي نفس 

امللـح  أرضار  أّن  رغـم  الغـرض، 
واألطعمـة اململّحة كثـرية، إال أنك 
هذه املرة اسـتخدميه للشواء عىل 

الفحم.
والجدير ذكـره أّن هذه اإلضافة ال 
تؤّثـر يف حرارة الشـواء أو تقللها، 
بـل توحد عملية شـواء اللحم عىل 
السـيخ، كمـا تتـم عمليـة الحرق 
أو اإلسـتواء عـىل كامل مسـاحة 
اللحـم بشـكل متسـاو. ويفضـل 
رّش امللـح عـىل الفحـم قبل وضع 
األسياخ لتغليف الفحم وعزله عن 
اإلشـتعال عند وضـع اللحمة. بعد 
مرور دقيقة تقريباً عىل رش امللح، 
سـتالحظني طقطقة ورشر وهذا 
الدليـل أن امللح يغلّـف الفحم. من 
املهم مراعاة أن امللـح يتفاعل مع 
السطح املعدني للشـواية ويرسع 
مـن تآكلـه. لهـذا السـبب ينصح 
بتنظيـف الشـواية جيـداً بعد كل 

عملية يشء.
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التـي تصيب  امليكروبات  تتكـون 
اإلنسـان من 3 مجموعـات، هي 
والبكترييـا  املوجبـة  البكترييـا 
السـالبة والبكترييـا الالهوائيـة، 
وكل منهـا يصيب أعضـاء معينة 

من جسم اإلنسان.
وكشـف طبيب األطفـال املرصي 
البكترييـا  أن  شـبيب،  محمـد 
املوجبة تسـبب اإلصابـة بالتهاب 
األذن الوسطى أو التهاب اللوزتني 
والحلـق، بينما تصيـب البكترييا 
السالبة الجهاز التنفيس وتؤدي إىل 
التهابـات مجرى البول والتهابات 
املعـدة والقولون، يف حني تتعرض 
الهضمـي  والجهـاز  األسـنان 

لإلصابة بالبكترييا الالهوائية.
ولفـت شـبيب إىل أن كل نوع من 
هـذه امليكروبات له عـالج محدد 
مـن املضادات الحيويـة يتم أخذه 
وفقا لعـدة رشوط أبرزها السـن 
وتشـخيص  امليكـروب  وقـوة 
الطبيـب، إضافـة إىل إجراء بعض 

الفحوصات والتحاليل الطبية.
األمهـات تعطي  وتابـع ”بعـض 
األطفـال مضاد حيـوي من تلقاء 

نفسـها وهذا خطـأ ال يغتفر ألن 
األطفال فريوسية  أمراض  معظم 
وليسـت بكترييـة، ويشـمل ذلك 
ارتفـاع درجة الحـرارة أو التهاب 

الحلق أو النزالت املعوية“. 
وقـال الطبيـب املـرصي ”إذا تـم 
تشـخيص حالة الطفـل عىل أنها 
يجـب  رشوط  فهنـاك  بكترييـا 
إتباعها عند تناول املضاد الحيوي 
لتجنـب حـدوث أي أثـار جانبية، 
وحتى ال تحدث املقاومة فيما بعد 

من جهاز املناعة“.
جرعـات  حسـاب  ”يتـم  وتابـع 
املضـاد الحيـوي وعالقتها بوقت 

حصول الطفـل عليهـا والفاصل 
الزمني بني كل جرعة وأخرى ألنه 
ال بـد من اسـتكمالها بدقـة، وأن 
جرعات املضادات الحيوية ترتبط 
أيضا بالوزن والسـن ومدى تكرار 
اإلصابـة بنفـس املرض وحسـب 
أن  إىل  مشـريا  االلتهـاب،  مـكان 
كل هـذه املعلومـات متوفرة لدى 

الطبيب فقط“.
وحـذر طبيـب األطفـال املرصي 
مـن أنه يف حـال تنـاول املضادات 
الحيويـة دون استشـارة طبيب، 
فإن ذلك قد يؤدي إىل قتل البكترييا 

النافعة.
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 يحدث أحياًنا أن تنتقل األرسة من مسكن إىل آخر، سواء بشكل دائم 
أو لفرتة زمنية طويلة، ويحدث ذلك من خالل السـفر إىل دولة أخرى 
أو االنتقال ملسـكن جديد، أو كان لفرتة زمنية قصرية، كاملعيشـة يف 
بيت الجدين، سواء والدي الزوج أو الزوجة، نظرًا ألي ظروف طارئة 

ومؤقتة.
يسـتمد األطفـال جـزءاً كبريًا مـن إحساسـهم باألمـان، من خالل 
االسـتقرار ووجـود روتني ثابـت ومعروف بالنسـبة لهـم، وهو ما 
قـد يختل فجأة يف حالـة االنتقال من بيت لبيت، ما قـد يؤثر عليهم 
بشـكل سلبي ويجعلهم يواجهون صعوبات التأقلم، وقد تظهر هذه 

التأثريات يف:
التوتـر: يظهر يف صورة نوبات غضـب أو نوبات بكاء غري مفهومة.
سلوكيات سيئة غري معتادة: كالرصاخ أو العصبية الزائدة أو التذمر 

الدائم. 
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املشكلة: املتزوجون فقط يعجبون بي عىل الفيس بوك!
أنـا فتاة صاحبة 27 سـنة، لسـت مخطوبـة، وال عنـدي عالقات 
غرامية أو باألحرى كنـت غري مقتنعة بالعالقات الغرامية، لكن يف 
آخر سـنتني جربـت عالقتني عرب الفيس، ووجـدت نفيس ال أصلح 
أو ال يوجد حظ تماماً. املشـكلة أن أحداً ال ينظر إيلّ بحب، ال أعرف 
ملـاذا، وحتى لـو نظر إيلّ أحد يكون متزوجاً. فلَم أنا تعيسـة الحظ 

بهذا الشكل؟!
الحلول والنصائح:

1 - أنت لست تعيسة بل ساذجة إىل درجة تغيظ أي عاقل!
2 - عمرك 27 سـنة، وما زلت تبحثني عـن الحب عرب الفيس بوك! 
معقـول؟! أين ما حصلـت عليه من علم وفهم؟ ومـاذا تريدين أن 

تفعيل يف حياتك غري الحب والعالقات؟
3 - عليك أن تسأيل نفسك حاالً هذه األسئلة التي ذكرتها لِك، وتكفي 

عن استخدام الفيس بوك بهدف الحب، أو الحصول عىل عريس.
4 - ابحثـي عن عمـل إذا كنت ال تعملني، وطـوري قدراتك إذا كنت 
تعملـني، وكوني صداقات مع أقـارب أو صديقات عاقالت تمضني 
معهـن أوقاتـاً مريحـة، وافتحي قلبك للعطـاء بكل أنواعه سـواء 

من مسـاعدات عائلية، أو مع جمعيات خرييـة، ولو عرب اإلنرتنت، 
واستخدمي الفيس بوك ليس للتعارف بل الكتساب معرفة وحكمة، 

ولو بشكل سطحي!
5 - كل ما ذكرته سيفتح لك مجاالت حقيقية، ويبعد عنك الشعور 

بالتعاسة، وتذكري أن العرسان ال يقرتبون من الفتاة النكدية!! 

يسـاعد تطبيـق اختبـار 
الغامضـة  الشـخصية 
الشهري عىل معرفة درجة 
التي  والغموض  الوضوح 
تتسـم بها. فمن املعروف 
االشـخاص  بعـض  ان 
يرغبون يف اخفاء ارساهم 
اال  كشـفها  ويرفضـون 
عـىل مسـمع مـن عـدد 
محدود جداً من املحيطني 
بهـم. ويف املقابل ال يرتدد 
التعبـري عـن  آخـرون يف 
ونواياهـم  مشـاعرهم 
الخفية امـام املقربني او 
حتى غري املقربني. وهذه 
طريقـة تطبيـق اختبـار 

الشخصية الغامضة. 
مـن اجل تطبيـق اختبار 
الغامضـة  الشـخصية 
يجب االجابـة عىل بعض 
االسـئلة التـي يمكـن ان 
تكشـف درجـة الوضوح 
والغمـوض التـي تتسـم 

بها. 
1 هل تعلمـني صديقاتك 

بكل ارسارك الخاصة؟ 
 نعم 

ال 
احياناً 

2 هـل تعربين عـن رأيك 
برصاحة دائماً؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
3 هل انـت كتاب مفتوح 

امام زوجك؟ 
نعم 

ال 
احياناً 

بعـض  تخبئـني  هـل   4
االرسار يف العمل؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
5 هـل تربريـن خطواتك 

وقراراتك؟ 
نعم 

ال 
احياناً 

6 هـل تشـاهدين االفالم  
التـي تدعـو اىل التفكـري 

بعمق؟ 
نعم 

ال 
احياناً 

حـل  تحبـني  هـل    7
االلغاز؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
إىل  تتحدثـني  عندمـا   8
تبدئـني  هـل  اآلخريـن 
بمقدمـات ام تت طرقني 

االسـايس  املوضـوع  اىل 
مبارشة؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
  9  هل ترفضني الكذب؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
10 هل تحبني الوحدة؟ 

نعم 
ال 

احياناً 
ان  تحبـني  هـل   11
مـع  اذواقـك  تتشـاركي 

اآلخرين؟ 
نعم 

ال 
احياناً 

12 هل تحبني الحوار؟ 
نعم 

ال 
احياناً 

النتيجة 
1 اذا حصلـت عـىل عـدد 
اجابـات نعـم أكثـر مـن 
احيانـًا  او  ال  االجابـات 

فهذا يعني انك تميلني اىل 
الغمـوض وال تحبـني ان 
اآلخرين  مـع  تتشـاركي 
ارسارك  مـن  الكثـري 
وهمومـك.  وهواجسـك 
فأنـت ال تثقـني اال بقلة 
من الناس. كما انك ترين 
انـك افضـل مـن يمكـن 
ان يحـل مشـاكلك. كذلك 
انك تتسـمني  يعني هـذا 
هادئـة  بشـخصية 
وتفضلـني االبتعـاد عـن 
الغيبة  القال والقيل وعن 
االجتماعـي.  والضجيـج 
كما يكشـف انك تفضلني 
العمل الفـردي وتتجنبني 
ذلـك الجماعـي وان كان 
بعـض  يف  يتعبـك  هـذا 

االحيان. 
2 اذا كان عـدد االجابات 
عليـه  حصلـت  الـذي  ال 
كبـرياً فهـذا يعنـي انـك 
اىل  الوحـدة  ترفضـني 
حـد كبري وانك تشـعرين 
تكونني  عندما  باالختناق 
تحرصني  ولهذا  بمفردك. 
النشـاطات  تنظيـم  عىل 
التـي تتطلب حضور عدد 
االشـخاص.  مـن  كبـري 
كما انك تحبـني التواصل 
بشـكل  اآلخريـن  مـع 
بالطـرق  مسـتمر 
من  وخصوصاً  املختلفـة 
خـالل مواقـع التواصـل 
االجتماعـي. ويـدل هـذا 
ايضاً عـىل انك ال ترتددين 
املسـاعدة مـن  يف طلـب 

االشـخاص املحيطني بك 
كلمـا احتجـت اىل ذلـك. 
ببعـض  تثقـني  فأنـت 
الطاقات والقدرات وترين 
العيـش  يمكنـك  ال  انـه 
بمفردك وان ملدة قصرية. 
3 يف حال حصلت عىل اكرب 
عدد من االجابات احياناً. 
فهذا يشري اىل انك تتمتعني 
متوازنـة.  بشـخصية 
ويعني هذا انك تحسـنني 
وتفضلـني  االختيـار 
وحدتـك تـارة والتفاعـل 
مع اآلخريـن تارة اخرى. 
فأنـت عقالنية وال تدعني 
االنفعـال يتحكم بك. كما 
انك تتسـمني بشـخصية 
متميـزة حيـث ال يمكـن 
اآلخرين التأثـري عليك اال 
ذلـك ومتـى  اردت  متـى 
وجـدت ان هـذا رضوري 
جداً. كذلك يعني حصولك 
االجابة  غالباً عـىل هـذه 
اصـالح  اىل  تميلـني  انـك 
االخطـاء التـي يمكن ان 
يرتكبها آخرون وتفضلني 
ارشادهم اىل كيفية القيام 
بالخطوات الصحيحة من 
اجـل اتمـام املهمات عىل 
اكمل وجـه. اما الحقيقة 
التي تتمسـكني بها فهي 
عـدم التخيل عـن مبادئك 
ومفاهيمـك التـي تريـن 
انها االقـرب اىل الصواب. 
وهو ما يمكن ان يكشفه 
الشـخصية  اختبـار  لـك 

الغامضة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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 يوم األربعاء ٢٨ يوليو سـنة ١٩٧٦ اسـتيقظت مدينة يف الصني كاملة عىل 
وجود كالب برية مفرتسـة يف مدينتهم، تنبح بشكل هستريي غري طبيعي 
إطالًقا .. كالب برية مفرتسـة ومرعبة ومزعجة وكانت مشـكلة كبرية .. 
لم يكن أمامهم حل غري إخالء املدينة من السكان لحني إنهاء ازمة الكالب
 ٩٠ ألف شـخص رحلو من بيوتهم بسـبب كالب برية هل تتخيلوا شـعور 
أهل املدينة كانو يتمنون أن تنشـق االرض لتبتلع هذه الكالب املقرفة التي 
أربكت حياتهم وفعًال قد حدث بعد سـاعات من خروج السكان حدث أكرب 
زلزال شـهدته الصني وهو زلزال تانغشـان العظيم دمر أبنية املدينة كلها 
،عرف أهل املدينة بعدها أّن الكالب الربية كانت تنبح النها أحست بالزلزال 

قبل وقوعه .. 
 الـكالب حركها الله بوقت معني كي تنقذ حياة ٩٠ ألف من سـكان املدينة 
مـن موت محقق كانو َيَرْون أّن الكالب يف املدينة كارثة لكنها كارثة عذاب 
يف باطنهـا رحمة، يف حياتنا كذلك تحدث أشـياء طـوال الوقت قد تكون يف 

صورة :
 زواج لم يتم - وظيفة لم أستطع اللحاق بها-خسارة مال -حادث سيارة- 
مـرض -صديق خائن -حمل لم يتم ..كلها نراها عوائق قد تكون تنبيهات 
لتدفع عنا رضر أكرب- ال يوجد أفضل من التسـليم إلرادة الله هو قادر عىل 

تسخري الكون كله إلسعادك وراحتك وحمايتك من كل رش.
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1229 - اإلمرباطور الروماني فريدريك الثاني يوقع 
ھدنة ملدة 10 سنوات مع امللك الكامل استعاد فيھا 

القدس والنارصة وبيت لحم بدون
قتـال أو مسـاندة مـن البابـا وذلـك أثنـاء الحملة 

الصليبية السادسة.
1685 - الفرنسيون يؤسسون فونت سانت لويس 

يف خليج ماتاجوردا.
1856 - السلطان العثماني عبد املجيد األول يصدر 
فرمانا عـرف باسـم ”إصالحات خـط ھمايوني“ 
حول أوضاع املسـيحيني يف الدولـة العثمانية، وقد 
تعرض ھذا الفرمان النتقادات كبرية داخل الدولة.

1861 - ملك بييمونتي وسفويا ورسدينيا فيتوريو 
إمانويـيل الثانـي يتخذ لقب ملـك إيطاليا مع قرب 

اكتمال توحيدھا.
1911 - إقالع أول رحلة رسـمية للربيد الجوي من 
اللـه أباد يف الھند الربيطانيـة إىل نايني عىل بعد 10 

أميال حامال 6500 رسالة.
1913 - ريمون بوانكاريه يتوىل رئاسه فرنسا.

1920 - صـدور العـدد األول مـن صحيفـة ”فتى 
العرب“ الدمشـقية التي أنشـأھا األديـب معروف 

األرناؤوط.
1930 - اكتشاف كوكب بلوتو.

1935 - ميشال عون، رئيس لبنان.

1965 - استقالل غامبيا عن اململكة املتحدة.
- 1978اغتيال وزير الثقافة املرصي األديب يوسف 

السباعي يف قربص.
أمـري دولـة الكويت الشـيخ جابر األحمـد الصباح 
يصدر أمـر أمريي بتعيني الشـيخ سـعد العبد الله 
السالم الصباح وليا للعھد وذلك بعد مبايعة مجلس 

الوزراء له بعد تزكيته من قبل األمري.
إيطاليـا والفاتيكان توقعان عـىل وثيقة تؤكد عىل 
حـق كل منھمـا بـأن تكـون دولـة مسـتقلة ذات 

سيادة.
- 1980رفع العلم اإلرسائييل فوق سـفارة إرسائيل 
يف القاھـرة، وھـي أول بعثة إرسائيليـة يف عاصمة 

عربية.
األردن تقطع عالقاتھا الدبلوماسية مع إيران.

1983 - وقـوع مذبحة نييل ضد املسـلمني يف والية 
أسام الھندية، قام بھا رجال قبيلة اللونج.

1985 - الجيـش اإلرسائيـيل ينھـي انسـحابه من 
مدينة صيدا اللبنانية.

2009 - السـلطات املرصيـة تفرج عن السـيايس 
املعارض أيمن نور وذلك لظروفه الصحية.

2018 - سـقوط طائـرة إيرانية يسـفر عن مقتل 
جميـع ركابھـا البالـغ عددھـم 59 ،باإلضافة إىل 

مرصع ستة من طاقمھا قرب مدينة ياسوج.

أفقي
 o (مبعثـرة)  فلسـطينية  1مدينـة 
اطـول الخلفـاء الراشـدين مـدة يف 

الخالفة
2متشابهان o من يقرع الطبل

3من الزهور وينسب إليها من يحب 
نفسه o وقع

4نسور o دفرت
5يطبخ o حسم األمر

6ممثل جسد شخصية عمر املختار 
o براد (باالنجليزية)

7دفـن o دولـة تقـع فيهـا سـدس 
مساحة اليابسة

8معظـم الـيشء o أجهـزة للرتويح 
أيام الحر

9تقال عند الضجر o الشيخ الرئيس 
الطبيب الفيلسوف

10تقينا الربد والحر o طرف

رأيس
1قلم o عتمة

2وجدك o خاف بشكل مفاجئ
3أشهر رحالة عربي

4جد سيدنا يعقوب عليه السالم 
o والد

5ضياع العقـل والحكمة o فقط 
(عامية)

6حركـة فسـيولوجية ملقاومـة 
املرض o من الفصيلة السنورية 

(معكوسة)
جزيـرة   o عقلـك  إىل  7إرجـع 
األبيـض  البحـر  يف  فرنسـية 

املتوسط (مبعثرة)
8مخادع o وسادات

9أول من قسم أيام األسبوع عىل 
سبعة أيام

10لنيل أقساط من الراحة 

للغــــــيـــوم نوصــــــل  ويـاك  آنـه  چنـه 
احـــــالمنـه تطيــــر  چــــانـت  عالگمـر 
ويـــــن؟ آنـه  لـو  رصت  انتـه  ويـن  هسـه 
!! ايامنـه  عـىل  بقـه  شـاهد  دمـع  بـس 
للمـوت لـو  حتـه  اعوفـك  اكـــــــــــدر  مـا 
عوفــــــك مـا  ليـش  اكلـك  راح  واسـمع 
النـاس يشــــوف  مـا  اليغمـض  طبـع  مـن 
اليشـوفك  كلبـي  اغمـض  مـن  انـي  بـس 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بالـذات البـرش  دون  مـن  عشـكتك 
والـذات والـروح  بالقلـب  طبـع  وحبـك 
بـذات  انتـة  ماتسـئل  تكـويل  وهسـة 
.. عليـة  متكـرب  أنـت  بـس  اسـأل  انـي 
ماملعنـه  .. لكـن  نجـوم  رصنـه 
معنـه مالـه   .. بختـك  ياوسـفه  والـف 
معنـه مالـه   .. ماصـخ  صـار  زعلـك 
.. عليـة  تزعـل  وتـرد  اراضيـك 

أبـــــــراج

يوم كاسـرتاحة املحارب، هـادئ وروتيني عىل 
مسـتوى األعمـال. وهذا ما يسـمح لـك برتكيز 
تفكريك عىل األوضـاع العائلية والعاطفية. فتكونني 
حـارضة لإلهتمـام بالرشيـك أو باألوالد، فتسـتجيبني 

لطلباتهم وتصغني ملتطلباتهم بكل رحابة صدر. 

قد تعانني من بعض التوتر يف األجواء العائلية، 
أو قد يفرض عليك الدخول يف مناقشات تخص 
وضعك العائيل، أو تتعلق ببعـض األفراد العائلة. 
حاويل اإلصغاء إىل املحيطـني بك، إذ قد تفوتك بعض 

األمور الهامة نتيجة انشغاالتك املهنية. 

تتابعـني جهـدك ملواصلـة تنفيـذ الخطوات 
الجديدة التي اتخذتها يف عملك. ينصحك الفلك 
اليوم بمراقبة ترصفاتـك والتدقيق يف معلوماتك، 
وباسـتعمال إحساسـك العـايل بالعدالـة، والذي قد 
تحتاجينـه لبـّت بعض املسـائل أو للحكـم عىل بعض 

األشخاص. 

يـوم شـديد التطلـب يف العمل يدفعـك إىل بذل 
الجهـود املضاعفـة إلنجـاز املهمـات. حيويتك 
وتّفهمـك لطبيعـة العمل تسـاعدانك عـىل تخطي 
العقبـات. لكـن الفلك يدعـوك ملراعاة بعـض القواعد، 
أو احـرتام األنمـاط األخرى للمحيطني بـك والتي قد ال 

تتناسب وأسلوبك. 

تقدمني أفضـل رعاية ألفراد أرستك، وتهتمني 
بشـؤون الرشيـك أفضـل اهتمام، وتعيشـني 
أوقاتاً من السـعادة والهناء. اسـتفيدي إىل أقىص 
حّد مـن هذا اليوم املـيلء بالعاطفـة والحنان. فرتة 
واعـدة أيضاً للعازبـة التي قد تصادف اليوم الشـخص 

الذي يمكنه إسعادها. 

رّكزي عىل عملك، وحدّدي مهامك لإلستفادة 
من تأثـريات الفلـك اإليجابية يف هـذا املجال. 
يسـهل عليك اليـوم القيام باألعمـال التي كانت 
معقدة يف السـابق، أو تلك التي كان يحتاج تنفيذها 
إىل وقت أطول وجهد أكرب. فرصك العاطفية جيدة رغم 

تقلباتك املزاجية. 

مـا تريدنـه قـد ال يتطابق مع واقـع األمور، 
والوضـع يفرض عليك نوعاً مـن التأقلم الذي 
يشـعرك بالكآبة. الفلك ينصحك بعـدم الغرق يف 
التفكـري أو االستسـالم لهذه الحالة، بـل باحاطتها 
والخـروج منهـا بتغيـري األجـواء وبالقيـام ببعـض 

النشاطات أو لقاء األصدقاء. 

تخصصني وقتك لإلهتمام بأمورك العاطفية، 
وبتحسـني عالقاتـك مـع الرشيك، مـن خالل 
حـوارت بـات مـن الـرضوري إجراءهـا إليجـاد 
الطريقة املناسـبة لتمضية األوقات الرتفيهية سوياً، 
أو لوضع برنامج نشـاطات مشـرتك يـريض الطرفني. 

عّربي عن متطلباتك. 

البـدء يف تحقيـق طموحاتـك هـو العنـوان 
العريـض الـذي يطغى عـىل سـمات املرحلة 
املقبلة. لكن ذلك لن يتم دون جهد أو تعب كالذي 
ستشعرين به اليوم. استقطعي وقتاً للراحة، وحاويل 
الرتكيـز عـىل كل مهمـة عىل حـدة، كي يـزداد إنتاجك 

ويخّف عنك الضغط. 

تبتعديـن اليوم عن األجـواء التي تتطلب منك 
االهتمـام  أو  االجتماعيـة  الواجبـات  تلبيـة 
بأشخاص آخرين، وتتفرغني إلسعاد ذاتك وللقيام 
بالنشـاطات التي تّرسك شـخصياً وتمـدك بالطاقة 
والرسور والتغذية الروحية والنفسية. حاذري اإلفراط 

يف تناول املأكوالت. 

التحليـل والتدقيـق يف  تبدأيـن مرحلـة مـن 
مجمـل األمور الحياتية. وقد تنتابك الهواجس 
والوسواس نتيجة زيادة التفكري والتمّحص يف كل 
شـاردة وواردة. يؤّثر هذا الوضع يف وضعك العاطفي 
وعـىل تعاملك مع اآلخرين، فتخفني عفويتك وراء قناع 

من التّصنع والحذر.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

بالرغم من انشـغاالتك املهنية، ومن النتيجة 
اإليجابيـة التـي تعملـني للحصـول عليهـا يف 
أعمالك، إال أن املسائل العاطفية أيضاً تشغل بالك 
وتأخذ من وقتك وتفكريك. قد يتعلق األمر بإشكاالت 
وقعـت بينك وبني إحـدى الصديقات عىل خلفية سـوء 

تفاهم أو نميمة. 
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منحـت إدارة الطـريان الفيدرالية 
مركبـة  عـىل  املوافقـة   (FAA)
أرض-جو هجينة يمكنها التحليق 
برسعـة 100 ميل يف السـاعة مع 
ارتفاع 10000 قدم، وكذلك السري 
-Te ةعىل األرض، فحصلت رشك
rafugia Transition عىل شـهادة 
الخاصـة  الطائـرات  صالحيـة 
الخفيفـة للطريان، ممـا يمنحها 

الضوء األخرض لإلقالع.
ووفقـا ملا ذكرتـه صحيفة ”ديىل 
اآلن  يتوفـر  الربيطانيـة،  ميـل“ 
إصـدار خـاص بالطـريان فقـط 
الطـريان،  ومـدارس  للطياريـن 
لكن السـيارة تحتاج إىل عام آخر 
قبل أن تصبـح مكوناتها قانونية 
يف الشـوارع، حيـث إنهـا ال تزال 
بحاجة إىل تلبية معايري السـالمة 

عىل الطرق.
 سيتمكن السائقون يف النهاية من 

التحـول من الطريان إىل القيادة يف 
أقل من دقيقة، واإلقالع والهبوط 
يف املطـارات الصغـرية أو الطريق 

الرسيع.
وتأمـل Terrafugia يف الحصـول 
عـىل  واملوافقـات  اإلنتـاج  عـىل 
السـيارة الهجينـة ذات املقعدين 
كاملة لعـام 2022، لكن املهتمني 
إىل رخصة  بتجربتها سيحتاجون 

قيادة وشهادة طيار.
اململوكـة   Terrafugia كانـت 
للصني متفائلة منذ البداية بشأن 
تسـليم ”طائرة صالحة للطرق“، 
وهي طائرة صغـرية ذات أجنحة 
قابلـة للسـحب يمكنهـا القيادة 
عـىل الطـرق والنزول يف السـماء 
املفتوحـة، حتى أنهـا وعدت من 
قبل أن يكون االنتقـال للبيع قبل 
ذلك بسـنوات، وهو األمر الذي لم 

يتحقق.

متـن  عـىل  الفضـاء  رواد  يجـري 
 ،“ISS” الدوليـة الفضـاء  محطـة 
تجارب باسـتخدام طالء سـطحي 
مضاد للميكروبات مصمم ملحاربة 
البكترييا والفريوسـات، بما يف ذلك 
فـريوس كورونا، وطـورت الطالء، 
رشكة بوينـج وجامعـة كوينزالند 
األسرتالية، ولتعزيز نمو امليكروبات 
يقـوم رواد الفضاء بلمس األشـياء 
كل يـوم تقريًبـا لنقـل امليكروبات 
التـي تحـدث بشـكل طبيعـي عىل 
جلـد اإلنسـان.وتم تصميـم الطالء 
يف البدايـة للحفـاظ عـىل املحطات 
البكترييـا  مـن  آمنـة  الفضائيـة 
املوجـودة بـني الكواكـب، ولكن تم 
تعديـل الصيغة بعـد تفيش فريوس 
كورونـا، ومحطة الفضـاء الدولية 
هـي نقطة االنطـالق للعلماء الذين 
ابتكارات  إىل استكشـاف  يتطلعون 
جديدة، حيث تسمح بيئة الجاذبية 
الفضائيـة  للمحطـة  الصغـرى 
للطاقم بإجـراء أبحاث غري ممكنة 
عىل األرض.ومـن جانبه، قال مايك 

سـالمة  مسـئويل  كبـري  ديالنـي، 
الطـريان يف بوينج: ”بينما يسـتمر 
األرض،  وعـىل  املـدار  يف  االختبـار 
تشـجعنا النتائـج األوليـة للمركب 
للميكروبات“،  املضـاد  الكيميائـي 
وتابـع: ”هنـاك إمكانيـة لتطبيـق 
واسـع النطاق لطالء السـطح مثل 
هذا عنـد اسـتخدامه باالقرتان مع 

تدابري أخرى ملنع انتقال املرض.“
مايـكل  الربوفيسـور  قـال  فيمـا، 
األسـرتايل  املعهـد  مـن  مونتـريو، 
وتكنولوجيـا  الحيويـة  للهندسـة 
النانـو بجامعة كوينزالند: ”إنه بعد 
سنوات من التطوير، من املثري حًقا 
رؤية بحثنـا يف الفضـاء“، وأضاف 
”كان الغرض األسـايس من طالئنا 
املضاد للميكروبات هو املساعدة يف 
حماية املهمات الفضائية، لكن بعد 
أن رضب الوباء الحايل العالم، عدلنا 
صيغة الطـالء السـتهداف فريوس 
كورونا، ونتطلـع إىل مواصلة نظام 
االختبار لدينا والعمل للحصول عىل 

املوافقات التنظيمية“.

طور املهندسـون جهاز رفيع مثل الرشيط الالصق الـذي يمكن أن يتمدد 
عىل الجلد، ويوفر إمكانات مراقبة صحية متكاملة، فيمكن لالبتكار تتبع 
ضغـط الدم ومعـدل رضبات القلب وقيـاس مسـتويات الجلوكوز، وذلك 
من خالل مراقبة إشـارات القلب واألوعية الدموية ومسـتويات الكيمياء 
الحيوية.وصممت جامعة كاليفورنيا يف سان دييجو هذا الرشيط الالصق 
الصغـري، وهو عبارة عن طبقة رقيقة من البوليمـرات املطاطية املجهزة 
بمستشـعرات ضغط الـدم وأجهزة االستشـعار الكيميائية.قـال لو يني، 
دكتوراه يف الهندسـة النانوية، طالب يف جامعة كاليفورنيا يف سان دييجو 
والباحـث األول املشـارك للدراسـة: ”هذا النـوع من األجهـزة التي يمكن 
وضعه عىل الجسـم، سـيكون مفيًدا جًدا لألشـخاص الذيـن يعانون من 

حاالت طبية أساسية ملراقبة صحتهم بشكل منتظم“.وسيكون الجهاز 
أيًضـا بمثابة أداة رائعـة ملراقبة املرىض عن ُبعد، خاصـة أثناء جائحة 
COVID-19 عندما يقلل األشـخاص من الزيارات الشـخصية للعيادة.

ويبـدو أن هذا الرشيط الالصق مناسـب للجميع، حيـث يمكنه مراقبة 
ضغط الدم والسـكري، كما يعتقد الباحثـون أنه يمكن أن يفيد املرىض 

داخل وخارج املستشفى.ومن جانبه، قال جوزيف وانج، أستاذ الهندسة 
النانوية بجامعة كاليفورنيا يف سـان دييجو والباحث املشـارك للدراسة: 

”الجديـد هنا هو أننا نأخذ مستشـعرات مختلفة تماًما مـع دمجها مًعا 
عـىل منصة صغرية واحدة صغرية مثـل الطوابع.“وأضاف وانج، ”يمكننا 
جمع الكثري من املعلومات باسـتخدام هذا الجهـاز والقيام بذلك بطريقة 
غري جراحية، دون التسبب يف إزعاج أو مقاطعة للنشاط اليومي.“كما تم 
تصميـم الجهاز ليوضع عىل الرقبة، حيث توفر هذه املنطقة من الجسـم 
قـراءة مثالية مع مستشـعر ضغط الـدم واثنني من أجهزة االستشـعار 

الكيميائية.

تحـل الفنانتـان مي عمر وهدير عبد النـارص ضيفتني عىل اإلعالمية منى الشـاذيل يف برنامج 
”معكم“.

وتسـتضيف منى الشـاذيل مي عمر وهدير عبد النارص يف حلقة يوم الجمعة القادم من برنامج 
”معكم“ عىل قناة ”cbc“، للحديث عن كواليس مسلسل ”لؤلؤ“ الذي يتشاركان بطولته.

ومسلسـل ”لؤلؤ“ تدور أحداثه يف 40 حلقة، ويشارك يف بطولته بجانب مي عمر كالً من أحمد 
زاهـر، نجالء بـدر، نرمني الفقي، محمـد الرشنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سـلوى عثمان، 
عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد النارص، محمد مهران أحالم الجريتيل، وقصة مي 
عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السالم، وإرشاف عىل التأليف 

واإلخراج محمد سامي.

الجمعة.. مي عمر وهدير عبد الناصر 
بضيافة منى الشاذلي للحديث عن ”لؤلؤ“

دخلت اإلعالمية شـهد الشمري ”القفص 
الذهبـي“، وذلـك بعـد حفـل زفافها عىل 

مواطنها فهد زيد.
وتداول رواد مواقـع التواصل االجتماعي 
مقاطـع فيديو وصورا مـن حفل الزفاف 
الـذي تم يف القاعـة امللكية ب نـادي الصيد 
وفـق دعوة الحفل، وذلك وسـط إجراءات 

احرتازية للوقاية من فريوس كورونا.
 وأظهر مقطع فيديو، قيام شهد الشمري 
بالرقـص عـىل إحـدى األغانـي الرتاثيـة 
العراقية مع زوجها، وسط فرحة حضور 
الحفـل، الذي بـادروا بتهنئتهـا وزوجها، 

متمنني لهما حياة زوجية سعيدة.
من جهتـه، نرش فهـد زيد، عرب حسـابه 
يف موقـع ”إنسـتغرام“، صـورة جمعتـه 
بزوجته شهد الشمري، وهو يقبل رأسها 
بعد إتمام حفل الزفاف، وكتب تعليقا قال 

فيه: ”سأبقى لك وحدك وعًدا“.
 وأعلن كل من شـهد الشمري وخطيبها، 
عقد القـران، عرب حسـاباتهما يف مواقع 

التواصـل االجتماعـي، حيـث أقيـم عقد 
القران داخـل محكمة األعظمية، وسـط 

التزام بإجراءات احرتازية ووقائية.

تتـزوج الفنانـة هنـا الزاهـد مـن 
الفنـان خالـد أنـور خـالل أحداث 
مسلسـل ”النمـر“، للنجـم محمد 
إمام املقرر عرضه يف شهر رمضان 
املقبل، حيث تجسد دور ابنة الفنان 
محمد رياض، ويتـم الزواج بينهما 
مـن أجل املصلحـة بسـبب الديون 
املرتاكمـة عىل الفنـان بيومي فؤاد 

والد خالد أنور يف املسلسل.

”النمر“  أحـداث مسلسـل  وتـدور 
حـول تجـارة وصناعـة الذهـب يف 
الصاغـة، والرصاعـات التي يدخل 
فيها كبـار تجار الصاغة طمًعا من 
كل شـخص فيهـم بأن يظـل األول 
واألكـرب يف سـوق الصاغـة طـوال 
الوقت وال ينافسـه أحد، واملسلسل 
مـن تأليف محمـد صـالح العزب، 
وإخـراج شـريين عـادل، وإنتـاج 

رشكة سينرجي.
يذكـرأن مسلسـل ”النمـر“ بطولة 
محمـد إمام وهنـا الزاهـد، نرمني 
الفقـى، ومحمـد ريـاض، وأحمـد 
عبـد اللـه محمـود، وبيومـي فؤاد 
وأحمد خالد صالـح، إيناس كامل، 
عالء مـرىس وعدد آخر من الفنانني 

الشباب.
ويعرض للفنانة هنـا الزاهد حاليا 

مسلسـل ”حلوة الدنيا سكر“، عىل 
قنوات dmc يف تمام الثامنة مساء، 
 ،watch it كمـا يعرض عىل منصـة
إنتاج سينرجى، ويشارك ىف بطولة 
العمل عدد من النجوم عىل رأسـهم 
محمد كيالني الذي يقدم شـخصية 
ساحر يف السريك، وهشام إسماعيل 
الذي يقدم شـخصية مدير السريك، 

إضافة إىل كونه عم هنا الزاهد.

مفاجـآت جديدة يحّرض لها حاليـاً الثنائي منى 
زكـي وأحمـد حلمـي قبـل عودتهما معـاً بعمل 

سينمائي جديد خالل عام 2021.
فقد أنهى أحمد حلمي ومنى زكي تصوير مشاهد 
خاصة بحملة إعالنيـة ضخمة إلحدى الرشكات 
اإللكرتونيـة الشـهرية؛ حيث اعتمـد املخرج عىل 
املشـاهد الداخليـة يف إحدى الفيـالت يف منطقة 
راقيـة يف القاهرة، واختـارت منى زكي أن تظهر 
بشـكل كاجوال، حيـث اعتمدت الشـعر الطويل 
والجينز ضمن مشـاهد الحملـة، أما حلمي فقد 

ارتدى casual outfit  أيضاً ضمن اإلعالن.
عـىل صعيد آخـر، وافقت منى زكـي مبدئياً عىل 
املشـاركة يف بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان 

عـة ”أعز األصحاب“، الذي سـيضم  مجمو

كبرية من نجوم العرب بدايًة من إياد نصار الذي 
يجتمع مع منى زكي للمرة الثانية بعد مسلسـل 
”أفراح القبة“، وعادل كرم، عىل أن تتوىل املخرجة 

نادين لبكي مهمة إخراج العمل.
وكان ترشيح منى زكي للعمل منذ بداية املرشوع، 
حيـث علـم أن منى تحمسـت للمـرشوع كثرياً، 
خاصـة أنه تحـت قيـادة املخرجة ناديـن لبكي 

والعمل يحمل عنوان ”بريفكت سترينجرز“ .
الجديـر بالذكر أن منى أنهت تصوير مشـاهدها 
ضمن أحداث مسلسلها الدرامي الجديد ”تقاطع 
طرق“ املقرر عرضه يف املوسـم الرمضاني املقبل 
بعد خروجه من املوسم الرمضاني املايض بسبب 

فريوس كورونا.
وتجسـد منـى مـن خـالل األحـداث شـخصية 

مهندسة زراعية تعيش مع زوجها حياة طبيعية 
حتى تبـدأ املشـاكل بينهما وتشـعر بامللـل إزاء 
عالقتهما، فتطلب االنفصال وتقرر السفر خارج 

مرص لبدء رحلة جديدة.

أحيـت النجمـة املغربية، جنات، حفل يـوم الحب عىل مرسح 

النافـورة يف دار األوبـرا املرصية، وحضور كامل العدد وسـط 

إجراءات احرتازية مشددة بسبب جائحة فريوس كورونا. 

صعدت جنات عىل خشـبة املرسح إىل جوار الفرقة املوسيقية 

بقيادة املايسرتو د.محمد املوجي بإطاللة كاألمريات، مرتدية 

سـوريه أزرق أنيق وسـط عاصفـة من التصفيـق وهتافات 

اإلعجاب. 

وأشـعلت جنات الحفل بعدد كبـري من أغانيها الرومانسـية 

املتميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني والتي اختارتها 

بعنايـة ليـوم الحـب، منهـا ”اسـمع كالمـي“، ”حبيبي عىل 

نياته“، ”بحبـك“، ”أخدت قرار“، ”حب جامـد“، ”جيالك“،“ 

عيشـني أكرت بيك“، ”رايق، مسـاء الجمـال“... باإلضافة إىل 

أغانـي ألبومها األخري ”أنا يف انتظـارك“ وبعض األغاني التي 

قدمتها تلبية لرغبات الجمهور. 

جديـر بالذكر أن آخر أعمـال جنات هو ترت مسلسـل“ بخط 

اإليـد“ مـن بطولة أحمـد رزق وسوسـن بدر ويـرسا اللوزي 

وآخرين.

التونسـية،  الفنانـة  خضعـت 
جديـدة  تصويـر  لجلسـة  درة، 
زوجهـا  بعدسـة  ”فوتوسيشـن“ 
املهندس هاني سـعد، خالل قضاء 
عطلة الشـتاء يف إمارة دبي بدولة 
اإلمـارات العربيـة، حيث ظهرت 
مرتديـة فسـتانا أبيـض وسـط 

األشجار الخرضاء.
عـرب  الصـور  درة،  ونـرشت 
حسـابها عىل انستجرام، وعلق 
”بحبـك“..  زوجهـا:  عليهـا 
لـرتد عليه، قائلـة: ”وأنا كمان 

بحبك“.
وسبق وتألقت النجمة التونسية 
درة يف أحدث ظهور لها بمجموعة 
صور وسـط الطبيعة والنباتات 
املشـكلة عـىل هيئـة حيوانـات 

 Dubai” عمالقة يف حديقة دبي املعجزة
Miracle Garden“، ونـرشت الفنانـة، 

الصورعرب خاصية ستوري بحسابها 
بموقع ”انستجرام“، التي التقطتها 

خـالل قضاء العطلـة مع زوجها 
املهندس هاني سعد، يف دبي.

شـاركت  بعدمـا  ذلـك  يأتـي 
النجمة التونسية درة، متابعيها 
عـرب  بصـورة  وجمهورهـا، 

االسـتورى عـىل حسـابها عـىل 
إنسـتجرام، وهـي بجـوار زوجها 

رجـل األعمال هانىي سـعد، احتفاالً 
بمناسـبة عيد الحـب وخلفهم سـيارة 
مغطـاة بالـورود ورسعـان مـا أثارت 
السـيارة املغطـاة بالـورود الكثـري من 
التساؤالت من قبل متابعيها حول ما إذا 
كانت تلك السيارة هدية من رجل األعمال 

لزوجته 
يف تلك املناسبة.

ولكن درة أوضحت حقيقة األمر، وكتبت 

قائلة: ”للتوضيح هذه الصورة الجميلة 
التقطناها صباح اليـوم أمام الفندق يف 
دبـي أمام هـذه السـيارة التي زينت 
خصيصا للفالنتني ولكنها ليسـت 

ملكا يل أو لزوجي“.
عىل جانب آخر، تشـارك النجمة 
درة، يف بطولـة فيلم ”الكاهن“، 
الـذي يلعـب النجم إيـاد نصار، 
دور زوجها خالل أحداثه، وفيلم 
”الكاهـن“ يشـارك يف بطولتـه 
النجـم إياد نصار مـع درة والنجم 
الكبـري حسـني فهمي وفتحـي عبد 
الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، 
واعتـذر عـن املشـاركة بالبطولة هاني 
سـالمة، العمل مـن إخراج عثمـان أبو 
لبن، تأليف محمد نايـر وينتمي إىل فئة 

أفالم الرعب يف إطار أكشن.

أعلنـت الفنانـة التونسـية، داريـن حـداد، 
إصابتها بفريوس كورونا املسـتجد ”كوفيد 
- 19“، وخضوعهـا للحجـر الصحـي والعـزل 
املنـزيل، وقالـت داريـن، عـرب حسـابها عـىل 
يف  الصـرب  كورونـا..  ”إيجابـي  انسـتجرام: 

الحجر الصحي“.

من ناحية أخرى، استأنفت الفنانة التونسية، دارين 
حـداد، تصويـر مشـاهدها يف مسلسـل ”فوبيا“ مع 
املخرج عادل األعرص، وهو املسلسـل الذي عاد بعد 3 
سنوات من توقفه بسـبب أزمات انتاجية، حيث عاد 
العمـل مع تغيري بطله خالد الصاوي الذى اعتذر منذ 
توقف التصوير، وتم التعاقد مؤخراً مع الفنان فتحي 

عبد الوهاب.
وقالـت داريـن حداد: إنها تصور مشـاهدها بشـكل 
مكثف طبقا للجدول الذى وضعه املخرج لالنتهاء من 
التصوير يف املوعد املحدد ليكون جاهزا للعرض خالل 
شـهر رمضان. الفتـة اىل: أن هذا العمـل هو الوحيد 

الذي تظهر به يف دراما رمضان املقبل حتى اآلن.
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ما زلنـا نعيش حاالت من التوجس والخوف مما يحصل لنا يف املسـتقبل 
القريـب.. الفايـروس اللعني يرافقنا ويحصد الكثري مـن االرواح الربيئة، 
والتجاذبات السياسـية بني االطراف ما زالت قائمة، والفسـاد اإلداري ما 

زال يلّوح بلسانه ويفرض هيمنته علينا .
لقـد مـرت علينا سـنوات متخمة بكل صنـوف املرارة واأللـم، فقدنا من 
خاللهـا الكثري من األهـل واألصدقاء، وخلفت وراءهـا الكثري من األرامل 
واأليتام، وتمخضت عن سـيل من الدماء الزكية واالرواح الطاهرة نتيجة 
هيمنـة العنف واالرهاب عـىل مفاصل الحياة، وسـيطرة منطق التطرف 
عىل رؤوس البعض الذي يعتقد واهما أن التاريخ ينترص للحاكم األوحد يف 
التعامل مع الحسابات السياسية التي تقود يف كثري من األحيان اىل بلورة 
فكـرة االنتحار السـيايس، وصناعة شـكل الحكم وفق رؤية وحشـية ال 
تقبل الحوار، وال األخذ بمفردات الواقع باعتباره أحد املرتكزات االساسية 
إلقامة عالقات واضحة تتبلور من خاللها القيادة التي تتسم بالحكمة .

سـنوات حبىل بالتجاذبات السياسـية، واحتدام الخطابـات التي أدت اىل 
املزيد من االحتقان الطائفي والسـيايس دون أن يلوح يف األفق طيف فجر 
جديد يبعث األمل يف نفوسنا بأن الغد أفضل من األمس، وأن اآلتي أحسن 
مـن املـايض، وأن ما حصل سـيولد يف نفوسـنا دوافع التغيـري، ويدفعنا 
اىل املزيـد من الهمـة والعمل للقفز وفق الواقع املـرتدي الذي ذاق مرارته 

الجميع.
الشـعوب يف كل أرجاء الكون تشـحذ هممها، وتجند طاقاتها، وتستغيث 
بشبابها لكي تعرب أزماتها اىل شواطئ استقرارها وسعادتها، والحكومات 
يف كل مكان، تتدرب وتسهر وتحاور وتناور، وتلعب فوق الطاولة وتحتها، 
وتوازن بـني الواقع والطموح، مـن أجل ان تمتلك أبـواب ونوافذ القيادة 
الناجحة، ونحن هنا ما زال البعض يفكر برتسيخ الشعار الذي يقول: ما 

دمَت قويا فأنا من يملك زمام األمور، والبد للجميع أن يسري ورائي .
القيـادة فن، وكل فـن إذا خرج من محيـط شـفافيته ورحابته وقدرته 
عـىل التعاطي مع اآلخريـن يتحول اىل دكتاتوريـة مقيتة تحرق االخرض 
واليابـس، وتـؤدي يف النهاية اىل تسـوس الحكم السـيايس، ووضع البالد 

والعباد يف أتون الرصاعات واالزمات واالنكسارات .
والقائد فنان، يمارس فنه بمهارة عالية، وبروح تجيد لغة الحوار النافع، 
ويسـتخدم األسـاليب املرنة التي تجعل الجميع يساهمون يف عملية بناء 
الوطن والدفاع عن وحدته واستقالله، وهو يؤمن قبل كل يشء بأن اليد ال 
تجيـد التصفيق وحدها، ويكون التصفيق حادا عندما تتالحم كل االيدي، 
وتتظافر كل الجهـود من أجل النهوض بمتطلبات املرحلة، والخروج من 
النفق الضيق اىل األفق الواسـع الذي يمنح الجميع السـعادة واالستقرار 

واالمان  .
إىل اللقاء...
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شهد الشمري تدخل ”القفص الذهبي“

زواج مصلحة يجمع هنا الزاهد وخالد أنور في مسلسل ”النمر“ 

مشروع يجمع منى زكي ونادين لبكي

جنات تتألق بإطاللة األميرات 

درة تتألق في جلسة تصوير وسط األشجار بدبي

دارين حداد تعلن إصابتها بكورونا وخضوعها للحجر الصحي
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