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بغداد/ الزوراء:
وبالتعـاون  االتصـاالت  وزارة  أعلنـت 
مـع وزارة الصحـة، امـس االثنـني، عـن 
إطالق االسـتمارة اإللكرتونيـة للمواطنني 
والخاصـة بحجز لقـاح Covid-19. وقال 
املتحدث الرسمي للوزارة، رعد املشهداني، 
يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة منـه: 
إنـه ”حسـب توجيهـات رئيس الـوزراء، 
مصطفى الكاظمي، بأن وزارة االتصاالت 
وبالتعـاون مـع وزارة الصحـة بـارشت 
الخـاص  اإللكرتونـي  الربنامـج  بإطـالق 
وعـرب موقـع وزارة الصحـة اإللكرتونـي 
.“/https: //cov19reg. phd. iq الخاص
وأضـاف: ”لـذا نهيـب املواطنـني الكـرام 
 Covid- 19 للقـاح بالتسـجيل والحجـز 
والـذي أطلقته وزارة الصحـة، يوم أمس، 
حيث سـتوفر وزارة االتصاالت املساحات 
الخزينة الالزمة السـتيعاب األعداد الكبرية 
املتوقعة لطلب اللقاح“.من جانب متصل، 
قـال الناطق باسـم وزارة الصحة والبيئة، 
سـيف البدر، يف حديث صحفي: إن ”حملة 

التلقيح ستشـمل املحافظـات كافة ومن 
ضمنهـا إقليـم كردسـتان والتـي سـتبدأ 
خـالل اليومـني املقبلـني يف املستشـفيات 
واملراكـز الصحية“.بدوره، قال مدير اعالم 
صحـة كربالء، سـليم كاظـم: ان ”الدائرة 
خصصت 16 منفـذا لتلقيح املواطنني ضد 
فـريوس كورونا، موزعة بـني جميع مدن 
املحافظة“.واضـاف ان ”املنافذ هي مدينة 
االمـام الحسـني (ع) الطبية ومستشـفى 
الهندية العام وقطاعات املركز يف االسكان 
الوفـاء  احيـاء  الغربيـة، ويف  والعباسـية 
والعبـاس والغديـر، اضافـة اىل قطاعـات 
الحر والهندية والحسينية وعون“.وبني ان 
”الدائرة انتهت من تدريب املالكات الطبية 
والصحيـة يف قطاعـات الرعايـة الصحية 
عمليـات  عـىل  واملستشـفيات  األوليـة 
االسـتقبال والتلقيـح، وكذلـك تخصيص 
اماكن خزن اللقاح وتوزيعه وآلية إعطائه 
والفئات املشـمولة باملرحلة األوىل بحسب 
تعليمـات وزارة الصحـة وخليـة االزمـة 

الصحية“.

بغداد/ الزوراء:
النفـط مجمـوع الصـادرات  اعلنـت وزارة 
وااليـرادات املتحققة لشـهر شـباط املايض، 
بحسب االحصائية االولية الصادرة عن رشكة 
تسـويق النفـط العراقية ”سـومو“.وقالت 
الوزارة يف بيان تلقت“ الزوراء“ نسـخة منه: 
ان كميـة الصادرات من النفـط الخام بلغت 
(82) مليونا و (877) الفا و( 757 ) برميالً، 
بإيـرادات بلغت (5) مليـارات و(26) ألفا و 
(807 ) دوالرات .واضافـت: ان االحصائيـة 

تشـرياىل ان مجمـوع الكميـات املصدرة من 
النفط الخام لشهر شباط املايض من الحقول 
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت (79) 
مليونـا و(105) آالف و (329) برميـال ، أما 
مـن حقول كركـوك عرب مينـاء جيهان فقد 
بلغت الكميات املصدرة ( 3) ماليني و( 772) 
ألفـا و( 428 ) برميـال .وتابعـت :ان معـدل 
الصادرات اليومية  بلغ مليونني و(960) الف 
برميل ، فيما بلغ  معدل سعر الربميل الواحد  

( 60.330 ) دوالرا .

بغداد/ متابعة الزوراء:
نفـت قيـادة العمليات املشـرتكة شـائعة 
منح ”باجات االستثناء“ لغري مستحقيها 
من إعالميني وغريهم.وقال الناطق باسـم 
قيادة العمليات املشـرتكة، اللواء تحسـني 
ان  صحفيـة:  ترصيحـات  يف  الخفاجـي، 
”العمليـات املشـرتكة أوكلـت إليها مهمة 
مسـاعدة خليـة األزمـة وذلك مـن خالل 
إرشاكنـا باالسـتثناءات، وقـد طالبنا بأن 
تكـون األولويـة للصحفيـني، لـذا جـرى 
وبعـض  واإلذاعـات  القنـوات  اسـتثناء 
الصحف، بينمـا يكون عمل بقية الصحف 

والوكاالت الخربية بطريقة بث (أونالين)“.
ولفت الخفاجي إىل أنه ”تنفيذاً لتوجيهات 
رئيس الـوزراء بما يتعلـق بديمومة حياة 
املواطنـني والشـاحنات الخاصـة باملـواد 
الغذائية واملواد االنشائية، فقد جرت تهيئة 
طرق خاصة لغرض تنقلها“.ويف ما يتعلق 
باالجتهادات الشـخصية واختالف األوامر 
مـن سـيطرة اىل أخـرى، بـني الخفاجي: 
أن ”هـذه االجتهـادات، مـع األسـف، غري 
مدروسـة، وغالبـاً ما يجـري االتصال بنا 
لالستعالم وتوضيحها، وفعالً نقوم بالالزم 

وتسهيل الكثري من األمور“.

باريس/ متابعة الزوراء:
أدانـت محكمة يف باريـس، امس اإلثنني، 
نيكـوال  السـابق،  الفرنـيس  الرئيـس 
سـاركوزي، بتهمـة الفسـاد واسـتغالل 
النفـوذ، وحكمـت عليه بالسـجن ملدة 3 
سـنوات، منها سـنتان مع وقف التنفيذ 
وسنة نافذة.وقالت محكمة يف باريس إن 

ساركوزي يحق له طلب احتجازه يف املنزل 
بسوار إلكرتوني.فيما طالب الرئيس، عرب 
محاميـة، بمواصلة التحقيـق معه عرب“ 
الفيديـو كونفرانس“ بسـبب مرضه، إال 
أن قـايض التحقيق واملحكمة رفضا ذلك.

وحـرض سـاركوزي شـخصياً واسـتمع 
لتهمه بمسـاعدة قاٍض عـىل نيل وظيفة 

عالية يف إمارة موناكـو مقابل معلومات 
حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حمالته 
االنتخابية.فيما لن يدخل الرئيس األسبق 
السـجن ألن عقوبته هـذه تطبق عادة يف 
فرنسـا لألحـكام التي تزيد عن سـنتني.

ومن املقرر أن يواجه ساركوزي محاكمة 
أخـرى يف وقت الحق من هذا الشـهر مع 

13 شـخصا آخرين بتهمـة التمويل غري 
القانونـي لحملته الرئاسـية عام 2012.
ويعـد سـاركوزي أول رئيـس يف تاريـخ 
فرنسـا يدخُل قفص االتهام يف املحكمة، 
بينمـا كانـت محاكمة الرئيس السـابق، 
جاك شـرياك، قد جـرت بطريقة مغايرة، 

فلم يحرض إىل قاعة املحكمة.

بغداد/ الزوراء:
كشفت خلية االزمة النيابية، امس االثنني، عن 
فرض حظـر شـامل للتجوال ألسـبوع، وفيما 
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة رفـع توصية اىل 
اللجنـة العليا للصحة والسـالمة لفرض حظر 

للتجـوال ملدة ١٤ يوما .وقال مقرر خلية األزمة 
النيابيـة، جواد املوسـوي، يف ترصيح صحفي: 
إن «املوقف الوبائي الحايل يف العراق يعد ممتازاً، 
والفرتة املقبلة ستشـهد حظراً تاماً ملدة أسبوع 
واحد يتبعها حظر جزئي السـبوع ثان فقط».

مـن جهتهـا، كشـفت وزارة الصحـة عن رفع 
توصية إىل اللجنة العليـا لفرض حظر للتجوال 
ملدة ١٤ يوما.وقال مدير الصحة العامة، رياض 
عبـد األمـري، يف ترصيـح صحفـي: إن «اللجان 
االستشـارية تـدرس رفـع توصيـة إىل اللجنة 

العليا للصحة والسالمة الوطنية تتضمن فرض 
حظر للتجوال ملدة ١٤ يوماً ملا ملسناه من تأثري 
إيجابـي يف انخفـاض عدد اإلصابـات بفريوس 

كورونا».

الزوراء / يوسف سلمان:
تعقـد رئاسـة مجلـس النـواب ظهـر 
اليـوم الثالثـاء اجتمـاع مشـرتكا مع 
رؤسـاء الكتل و القوى السياسية حول 
ترشيعات القوانني الرضورية يف أروقة 
الربملان ، ومنها قانون املوازنة لإلرساع 

بإقراره، باإلضافـة إىل قانون املحكمة 
النـواب  مجلـس  .وصـوت  االتحاديـة 
يف جلسـته التـي عقدهـا مسـاء امس 
االثنـني ،  عىل مرشوع قانون الناجيات 
االيزيديـات ، فيما انهى القـراءة االوىل 
جائحـة  مواجهـة  قانـون  ملـرشوع 

النواب تشـكيل  كورونا.وقـرر مجلس 
لجنة تحقيقية لتقـيص الحقائق تضم 
لجنتي النزاهة واالقاليم وممثل من عن 
هيأة النزاهة وديـوان الرقابة واالدعاء 
العـام بما ورد من ملفـات يف محافظة 
صالح الدين.لكن جلسة مجلس النواب 

شهدت مشادات حادة وتدافعا بااليدي 
بـني نواب مـن كتل املكون السـني من 
حزب تقـدم وزمالئهم يف الكتلة التابعة 
ألحمـد عبدالله الجبـوري (أبو مازن). 
، االمـر الـذي عـده نـواب كتـل أخرى 
تصفية حسابات العالقة لها بالجلسة, 

فيما غادر الحلبـويس القاعة الكربى ، 
حيث توقفـت الجلسـة قرصيا لبعض 
الوقت ثم اسـتؤنفت بعـودة الحلبويس 
اىل رئاسة الجلسـة الستكمال الفقرات 

االخرى يف جدول االعمال تباعا .
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعلنت مـرص واألردن والعـراق خطا بريا 
لنقل الـركاب  بـني الدول الثالث، بسـعر 
النقـل  وزيـر  دوالر.وأكـد   130 تذكـرة 
املـرصي، كامـل الوزيـر، وسـفري األردن 
أمجـد العضايلة، عىل أهميـة الربوتوكول 
املوقـع لتسـيري خط نقل بري بـني الدول 
الثـالث يبدأ مـن القاهـرة مـرورا بعمان 
وصـوال إىل بغـداد، وذلـك بسـعر تذكـرة 
شـاملة  دوالرا،   130 مقدارهـا  للراكـب 
سعر العبارة بني ميناءي نويبع والعقبة.
وقالت وزارة النقـل املرصية، يف بيان لها: 
إن ”الجانبـني، أوضحـا أن ”الربوتوكـول 
موقـع بـني جهـاز تنظيـم النقـل الربي 
الداخـيل والـدويل ورشكة االتحـاد العربي 

السوبرجيت من الجانب املرصي وكل من 
رشكتي جيت األردنية والوفود واملسافرين 
العراقيـة الخاصة“، مؤكديـن أن ”الخط 
الربي يهدف إىل تسـهيل التنقل بني الدول 
الثالثـة وحركـة العمالـة املرصيـة لهذه 
الدول وحركة الطالب والدارسني من هذه 
الدول إىل مرص“.وتم التباحث حول سـبل 
دعم التجارة بـني البلدين من خالل تذليل 
جميع العقبات يف موانئ الوصول وتسهيل 
نقل املنتجات املرصية إىل األردن ومنها إىل 
الدول العربية مثل العراق وسوريا، وكذلك 
رضورة تطويـر رشكـة الجـرس العربـي 
(اململوكة ملـرص واألردن والعراق)، وفتح 
أسـواق جديدة لها لخدمة حركة التجارة 

بني الدول الثالث ودول رشق أفريقيا.

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
وصلت الفرقاطة الروسية ”األدمريال غريغوروفيتش“، االحد، 
إىل مينـاء السـودان، مع دخول البارجة األمريكية ”ونسـتون 
ترششـل“.ووصلت، امس االثنني، بارجة تابعـة لقيادة النقل 
البحري العسـكرية ”يو إس إن إس كارسون سيتي“ إىل ميناء 
”بورتسـودان“. وقالـت السـفارة األمريكية: ”هـذه هي أول 
سـفينة بحريـة أمريكية تزور السـودان منذ عقود وتسـلط 
الضوء عىل رغبة القوات املسلحة األمريكية يف تعزيز رشاكتهم 

املتجددة مع القوات املسـلحة السـودانية.يأتي ذلك تزامنا مع 
إعالن املكتب الصحفي ألسـطول البحر األسـود الرويس، يوم 
األحد املـايض، أن فرقاطـة ”أدمريال غريغوريفيتش“ رسـت 
يف مينـاء بورتسـودان، يف أول واقعة من هـذا القبيل يف تاريخ 
روسـيا الحديث.وجاء يف بيان األسـطول، قام طاقم فرقاطة 
األدمريال غريغوروفيتش التابع ألسطول البحر األسود بزيارة 
بورتسودان، حيث سيتم بموجب اتفاق بني روسيا وجمهورية 

السودان إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

نيجرييا/ متابعة الزوراء:
أفـادت مصـادر إعالميـة نيجريية 
بإطـالق رساح 317 تلميـذة، كانت 
مجموعـة مـن قطـاع الطـرق قد 
يف  فربايـر   26 يـوم  اختطفتهـن 
شـمال البالد.وأشـارت املصادر إىل 

أن الفتيـات يف طريقهـن إىل مدينة 
لواليـة  اإلداري  املركـز  جوسـاو 
زامفـارا، موضحـة أنهـا ال تملـك 
إذا تـم دفـع  أي معلومـات فيمـا 
فدية مالية لقـاء التلميذات.وقالت 
املصادر إنـه تم اختطاف التلميذات 

من مدرسة داخلية عامة للبنات يف 
مدينـة جانغيبي، وأن قـوات األمن 
االتحاديـة والرشطـة بحثـت عـن 
التلميـذات بشـكل مكثـف، خـالل 
األيام الثالثة املاضية، وفق ما نقلت 

وكالة الصحافة اإلفريقية.
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الزوراء/ حسني فالح:
كشف نواب مسيحيون عن منهاج زيارة 
البابا فرنسـيس اىل العراق، وفيما حددوا 
اسـباب عـزم البابـا اللقاء بالسـيد عيل 
السيسـتاني يف النجف، اكـدوا ان الزيارة 
تمثل رسـالة اطمئنـان ومحبة وتآٍخ بني 
جميع االديان، مسـتبعدين تطبيق حظر 

التجوال الشامل خالل ايام زيارته.
وقـال رئيـس كتلـة الرافديـن النيابيـة، 
النائب يونادم كنا، يف حديث لـ“الزوراء“: 
ان الزيارة املرتقبة للبابا فرنسـيس تأتي 
تلبية لدعـوة موجهة اليه من قبل رئيس 
الجمهوريـة، مثمنا عاليـا قبوله الدعوة 
يف ظـل الظـرف الصعـب الـذي يشـهده 
العراق والعالم.واضـاف: ان هذه الزيارة 
هي رسـالة تضامن مع الشعب العراقي 
وربمـا كانت واجبة وحقا من اجل زيارة 
العتبـات املقدسـة ألبي االنبيـاء ابراهيم 
(عليـه السـالم) يف مدينة اور املقدسـة، 
فهي رسـالة تسـامح وتصالح والدعوة 
اىل السـلم االهيل يف العراق.واشـار اىل: ان 
سـبب عزم البابـا زيارة النجـف ولقائه 
السـيد عيل السيستاني يعود اىل ان هناك 
لغطـا وفهما خاطئا بـأن الغرب يعادون 
الشـيعة، فهذه الزيارة تأتـي إللغاء هذا 
الفهـم واعطـاء صـورة بـأن الغـرب ال 
يعادي الشـيعة وال السنة.واسـتبعد كنا 
فـرض حظـر التجـوال الشـامل خـالل 

زيـارة البابا اىل العراق، مؤكـدا: ان البابا 
سـيصل اىل العـراق يف الخامـس من اذار 
الجاري ولغاية 8 اذار.واشار اىل: ان هناك 
استقباال رسميا سـيكون للبابا يف مطار 
بغداد الدويل، لكونـه رئيس دولة وضيفا 
عىل العراق، وبعدها سـيتوجه اىل رئاسة 
الجمهورية، ومن ثم لقائه املسـؤولني يف 

السلطتني التنفيذية والترشيعية، ورجال 
النجـاة. كنيسـة  يف  املسـيحيني  الديـن 

وتابع: ويف اليوم التايل سـيتوجه البابا اىل 
محافظـة النجف االرشف للقـاء املرجع 
الديني السـيد عيل السيسـتاني، ويجري 
معـه لقاًء رسـميا، ثم يتوجـه اىل مدينة 
اور حيث سـيعقد هناك جلسـة حوارية 

مـع ممثيل االديان واملذاهـب والطوائف، 
بعدهـا سـيعود اىل بغـداد لتقديم قداس 
يف كنيسة ماريا يوسـف.ومىض بالقول: 
ويف اليوم التايل سيذهب اىل اربيل ومن ثم 
اىل مدينـة املوصل املنكوبـة واىل قرقوش 
بغديـدة، ومن ثم مسـاًء يعـود اىل اربيل 
لتقديم قداس يف سـاحة كرة قدم مسـاًء 

بحضـور اكثـر مـن 10 االف شـخص.
مـن جهتها، ذكـرت النائبة عـن املجلس 
االشـوري، ريحـان ايوب حنـا، يف حديث 
البابـا  لـ“الـزوراء“: ان زيـارة قداسـة 
فرنسيس اىل العراق، تعد من اهم الزيارات 
التي سـتغري الكثري من االمور والقضايا 
الكبـرية، ولذلك ملا يمتلك البابا من اهمية 
كبرية لـدى جميع دول العالم، ولهذا فأن 
زيارته سيكون لها اثر ايجابي وكبري عىل 
جميع العراقيني، ال سـيما انه سـيلتقي 
كبـار الشـخصيات الدينيـة االسـالمية 
كمرجعيـة النجف.واضافـت: ان زيارته 
ابراهيـم  النبـي  اىل ارض االجـداد ارض 
(ع)، وكمـا يعلم الجميـع ان العالم كله 
يرتقب ويتابع بشـكل دقيق هذه الزيارة 
وما سـيتبعها من اثار وتغيـري. مؤكدة: 
سـيكون للزيـارة دور يف توحيد صفوف 
جميـع ابنـاء املكونـات العراقيـة التـي 
سيلتقيها خالل زيارته هذه.وتابعت: اننا 
نعـول عىل هذه الزيارة العظيمة من اجل 
الحصول عىل الدعم الدويل املناسـب ليس 
فقط ملكون دون اخر، ولكن لجميع ابناء 
الشـعب العراقي الذين حتما لهم اهمية 
بالغة يف قلـب البابا الـذي ارص عىل هذه 
الزيارة بالرغم من الظروف السـيئة التي 
يمر بها العراق والعالم اجمع، إال انه دعم 
العراق والعراقيني والوقوف معهم يف هذه 

االزمات التي نمر بها.
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بغداد/ الزوراء:
املخالفني  عدد  بغداد،  نجدة  مديرية  أعلنت 
خالل  العاصمة  يف  التجوال  حظر  لتعليمات 
 : بيان  يف  املديرية  املاضية.وقالت  ساعة  الـ٢٤ 
شخص   ٢٨٢ عىل  القبض  القت  «مفارزها  ان 
الـ٢٤  خالل  التجوال  حظر  لتعليمات  مخالف 
العاصمة  املاضية يف مناطق متفرقة من  ساعة 
الجمعة  أيام  أخرى،  ومدن  بغداد  بغداد.وتشهد 
وذلك  للتجوال،  شامالً  حظراً  واألحد،  والسبت 
األزمة  خلية  اتخذتها  التي  اإلجراءات  ضمن 

ملواجهة جائحة كورونا.
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بغداد/ الزوراء:

هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 

الكاظمـي، ورئيس مجلـس النواب، 

محمد الحلبويس، ونقيب الصحفيني 

امـس  الالمـي،  مؤيـد  العراقيـني، 

االثنني، املالكات الرتبوية والتعليمية 

بمناسبة عيد املعلم.وقال الكاظمي، 

يف تغريـدة لـه عـىل تويرت بمناسـبة 

عيـد املعلـم تابعتهـا «الـزوراء»: « 

أرفـع أسـمى التهانـي إىل كوادرنـا 

الرتبويـة والتعليميـة املضحية التي 

رفدت الحياة بأسـس ديمومتها من 

علـم وأخـالق ووطنية».واضاف: أن 

«مسـتقبلنا يعتمـد عـىل القائمـني 

عـىل التعليم، فسـنعمل عىل دعمهم 

ورعايـة  وطننـا  لبنـاء  وتمكينهـم 

رئيـس  اكـد  جهتـه،  االجيال».مـن 

مجلـس النـواب، محمـد الحلبويس، 

ان الربملان يدعم الجهود التي تسـهل 

سبل نجاح املعلم يف تحقيق رسالته.

وقـال الحلبـويس يف تغريـدة له عىل 

«اىل  «الـزوراء»:  تابعتهـا  «تويـرت» 

صناع األجيال، كل التقدير واالحرتام 

ملهمتكم السـامية، وانتـم تواجهون 

وتتحملـون  القاسـية،  الظـروف 

مسـؤولية بنـاء جيـل تلـو االخـر، 

بلده».وأضـاف:  ليسـهم يف خدمـة 

«متمنيـا لكـم النجـاح يف مهمتكـم 

يف  وتعقيـداً  صعوبـة  ازدادت  التـي 

ظل ظـروف جائحة كورونـا، داعما 

وزمالئي يف مجلس النواب كل الجهود 

التي تسـهل سـبل نجاحكم لتحقيق 

رسـالتكم اإلنسـانية السـامية».اىل 

ذلك، هنأ نقيب الصحفيني العراقيني، 

رئيس اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد 

الالمـي، املالكات الرتبوية بمناسـبة 

عيـد املعلم.وذكـر الالمـي يف تغريدة 

له عـىل «تويرت» تابعتهـا «الزوراء»: 

«تحية للشـموع العراقيـة املضيئة، 

تحيـة لكـم يـا معلمينـا امليامني يف 

عيدكم السنوي، كل عام وأنتم بألف 

ألف خري».
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنني، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 3599 اصابة جديدة و22 حالة وفاة وشفاء 3708 حاالت.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته ”الزوراء“: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 35578، 
ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 6881821، مبينة انه تم تسجيل 3599 اصابة جديدة و22 
حالة وفاة وشفاء 3708 حاالت.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 639639 (91.5%)، 
أما عدد حاالت االصابات الكيل: 699088، بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 46021، يف 

حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 410، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 13428.
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يرسنـا دعوتكـم لالشـرتاك باملناقصات أدناه والتي تتضمـن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. (www.moh.gov.iq) واملوقع الخاص بالوزارة (www.kimadia.iq) يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا أن ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونني 
دينار غري قابل للرد ويتحمل من سرتسوعليه املناقصة أجور اإلعالن، وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة ١٪ من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن ( CIP ) أو حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حسـن األداء) البالغة ٥٪ من قيمة اإلحالة وعىل شـكل خطاب ضمان أو كفالة مرصفية 
أو صك مصدق أو مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس ٢٠٢١/٣/٢٥.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

 

١.  يرس(رشكة توزيع املنتجات النفطية / صاحب العمل) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص يف مناقصة نقل منتسبي 
مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية، ومنتسبي قسم وقود الطائرات يف مطار بغداد الدويل ومنتسبي مستودع الرصافة يف خان بني سعد واملعلنة للمرة االوىل.

٢. تتوفر لدى (رشكة توزيع املنتجات النفطية /صاحب العمل) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (مناقصة 
رقم (١) لسـنة ٢٠٢١ نقل منتسـبي مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية ومنتسبي قسم وقود الطائرات يف مطار بغداد الدويل ومنتسبي مستودع الرصافة يف خان 

بني سعد) وبكلفة تخمينية تبلغ (١,٥٥٧,٦٠٠,٠٠٠/ مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة الف دينار).
٣. بإمـكان مقدمـي العطـاء الراغبني يف رشاء وثائق العطـاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلـب تحريري اىل (رشكة توزيع املنتجات النفطيـة يف املجمع النفطي يف 
الدورة/الهيأة الفنية/ قسم خدمات الصيانة) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة الف دينار عراقي، بإمكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات املراجعة عىل العنوان املبني يف اعاله.
٤. تسـلم العطـاءات اىل العنـوان اآلتي (مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية يف املجمـع النفطي/الدورة/ لجنة فتح وتحليل العطـاءات املركزية)، ويكون اخر يوم 
الستالم العطاءات (نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املصادف ٢٠٢١/٣/٢٢) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل العنوان اآلتي (رشكة توزيع املنتجات النفطية يف املجمع النفطي/الدورة/ القاعة الخاصة بلجنة فتح العطاءات) صباحا من يوم 

الثالثاء املصادف ٢٠٢١/٣/٢٣) ويف حال صادف يوم فتح العطاءات عطلة يكون اليوم التايل موعدا للفتح.
يجب ان تتضمن العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية اآلتية :-

أ . ضمان للعطاء (١٪) من قيمة الكلفة التخمينية للمناقصة ويكون بشـكل صك مصدق او سـفتجة او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد وحسـب 
النـرشة الصـادرة مـن البنك املركـزي العراقي يف حينها ومعنـون اىل رشكة توزيع املنتجـات النفطية ويكون نافذا ملـدة ٢٨ يوم بعد انتهاء نفاذيـة العطاء وبمبلغ 

(١٥,٥٧٦,٠٠٠) خمسـة عرش مليون وخمسـمائة وسـتة وسـبعون الف دينار .
ب . شهادة تأسيس رشكة (يف حال تقديم العطاء من قبل رشكة).

ج . كتاب عدم ممانعة نافذ لسنة املناقصة ٢٠٢١ من الرضيبة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية .
د . تقديم الهوية الرضيبية مع الرقم الرضيبي ملقدم العطاء.
هـ. تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء.

مالحظة:-
• يلتزم مقدمو العطاء بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه.

• يلتزم مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بأقسامها كافة بعد ختمها بالختم الحي.
• مدة نفاذية العطاء (٩٠ يوم) من املوعد النهائي لتقديم العطاء.

 www.opdc.oil.gov.iq : العنوان االلكرتوني •
                                         حسني طالب عبود
                                        الوكيل االول للمدير العام 
رئيس مجلس ادارة الرشكة
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بغداد/ متابعة الزوراء:

طـرأ جديد ومهم، قد يسـاعد عىل 
اإلمسـاك بخيـط يؤدي لحـل لغز 
غامـض ومحـرّي، يحيـط بمقتلة 
جماعية من األصعب عىل الرشطة 
بأوروبـا،  األخـرية  السـنوات  يف 
وفيها سـقط أفراد عائلة عراقية 
قتىل رميا بالرصـاص، حني كانوا 
يقضـون عطلـة لعـرشة أيـام يف 
مخيـم تابـع ملنتجـع سـياحي يف 
القسـم الفرنيس مـن جبال األلب 

قبل 8 أعوام.
الفرنسـية  الرشطـة  أن  الجديـد 
اعتقلت رجال حاول يف يوليو املايض 
إطالق النار عىل فرنسـية تعمل يف 
حقـل العالج النفسـاني بضاحية 
قرب باريس، وعثروا حني فتشـوا 
منزلـه عـىل رصاصـات تطابـق 
التي وجدوهـا يف مرسح ”جريمة 

ة، وهي  األلـب“ الجماعية املحـريّ
من مسـدس نصـف أوتوماتيكي، 
كالذي اسـتخدمه قاتـل العائلة يف 
منتجع األلب، لذلك يشـريون اآلن 
بأصابـع الشـبهة إليـه، من دون 
أن يكشـفوا عن اسمه الكامل، بل 

Daniel B فقط.
يعتقـدون أن الرجـل، هو من قام 
يف سـبتمرب 2012 بقتـل مهندس 
الطريان العراقي املقيم يف بريطانيا 
لزوجتـه  إضافـة  الحـيل،  سـعد 
طبيبـة األسـنان إقبـال العـالف، 
كمـا ووالدتهـا سـهيلة العـالف، 
بعد قتله يف املكان نفسـه فرنسيا 
اسـمه Sylvain Mollier وعمـره 
45 عاما، يف جريمة رباعية نرشت 
عنهـا ”العربية.نـت“ تقارير عدة 
ذلك العام، نقال عن وسـائل إعالم 
وصدمـت  وفرنسـية،  كثرييـن يف البلديـن وبالعراق، وال بريطانيـة 

تزال لآلن من أكثر الجرائم املحرّية 
للرشطة يف دول عدة.

لـم يحالـف الحـظ يف مـا حـدث، 
القتيل  املهنـدس  سـوى طفلتـي 
وزوجته، وهما زينـب التي كانت 
بعمـر 7 سـنوات، وزينـة األصغر 
سـنا منهـا بثالثـة أعـوام، فقـد 
بقيتا عىل قيد الحياة بعد أن أفرغ 
القاتـل بضحايـاه كل رصاصـات 
املسـدس الذي كان بحوزته، وهو 
طـراز Luger P06 أملاني الصنع، 
ومعظمهـا أطلقهـا عـن قرب يف 
باسـتثناء  الصـدر،  ويف  الـرأس 
الفرنيس الـذي كان يقـود دراجة 

نارية، وأرداه من مسـافة أبعد إىل 
حد ما.

أما صغـرى العائلة، زينة، فلم ينتبه 
إىل اختبائهـا تحـت تنـورة والدتهـا 
يف املقعـد الخلفـي من سـيارة كان 
ألفـراد  نزهـة  يف  يقودهـا  زوجهـا 
عائلتـه باملنطقـة، لذلـك كانت أوىل 
االبنتني نجاة مما حدث، فيما وجدوا 
األب املقيم مع عائلته منذ 11 سـنة 
يف بريطانيا الحاصل عىل جنسـيتها، 
والبالـغ عمـره 50 عامـا، قتيال عند 
مقود السيارة التي عثروا عىل زوجته 
األصغـر سـنا منـه بثالث سـنوات، 

قتيلة يف مقعدها الخلفي، وبجانبها 
والدتهـا قتيلة أيضا، وهـي مولودة 
منذ 74 عاما بالعـراق، وكانت تقيم 
يف السـويد الحاصلة عىل جنسيتها، 
لذلك وجدوا يف حقيبـة يدها جوازي 

سفر، سويدي وعراقي.
ثـم انقلـب عـىل األرسة ليتخلـص 

منها
وحدثت الجريمة، وفقا لسيناريو 
توصلت إليـه التحقيقات، يف وقت 
كان القاتـل يطلـق 7 رصاصـات 
عىل الفرنيس مولييه، املقيم بقرية 
مجاورة، فأرداه عن الدراجة قتيال 
عىل الطريق، وأثناءها مر املهندس 
العراقي بسـيارته يف املكان نفسه 
مـن الطريـق الجبـيل، وعاين هو 
وأفراد عائلته ما حدث، لذلك أرسع 
واسـتدار بالسـيارة ليعود أدراجه 
إىل املخيم السـياحي، إال أن القاتل 
التوقـف،  اعرتضـه وطلـب منـه 
بعد أن شهر مسدسـه نحوه، وملا 
امتثل اقرتب القاتل نافذة سيارته 
وعاجله عـىل الرسيع برصاصتني 
يف الجبني أحدثتـا ثقبا يف الزجاج، 

وتالهما بثالثة.
وألن الحـيل مـال ميتـا للحال من 
تصبـه  لـم  لذلـك  الرصاصتـني، 
الثالثة، بل مرت مسـحا عىل كتف 
ابنته الكربى زينب، وكانت بجانبه 
عىل املقعد األمامي، ففتحت الباب 
وغادرت السيارة مذعورة وهربت 

كيفما كان، ويف تلك اللحظة أطلق 
الرجل رصاصتـني بجبني الزوجة 
مـع ثالثة يف صدرهـا، وعىل جبني 
والدتها أطلق رصاصتني يف الجبني 
أيضا، وثالثـة يف الصدر عند مركز 
القلـب، وهو ما يؤكـد بأنه مطلق 
للنار محرتف، وبعدها لحق بزينب 
الهاربـة وأطلق عليهـا الرصاص، 
لكنه اكتشف أن مسدسه خال من 
أي طلقـة، لذلك أمعـن يف رضبها 
لقتلهـا رسيعـا إىل أن رآها ارتمت 
غائبة عـن الوعي تمامـا، فظنها 
فـر  وعندهـا  أنفاسـها،  لفظـت 

بسيارته من املكان.
وعودة إىل Daniel B الذي اعتقلته 
يف  وعثـرت  الفرنسـية  الرشطـة 
منزلـه عىل رصاص شـبيه بالذي 
العراقيـة،  العائلـة  أفـراد  قتـل 
فاملعلومـات بشـأنه مثـرية جـدا 
بحسـب ما أملت به ”العربية.نت“ 
-Le P صحيفـة نرشتـه   ممـا 
املحلية أمـس، وبتقريرها   risien
-Sylvain Mo  ذكرت أن الفرنيس
رصاصـات،  بسـبع  القتيـل   lier
 Areva ”مجموعـة  يف  يعمـل 
للطاقـة النووية“ بفرنسـا، وكان 
هو املسـتهدف باالغتيـال عىل ما 
يبدو، لذلـك قتله مرتكب الجريمة 
الرباعيـة لسـبب مـا، ثـم انقلب 
عىل األرسة ليتخلـص من أفرادها 

كشهود عىل ما فعل.
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بغداد/ الزوراء:
اكد رئيـس الجمهورية برهـم صالح، امس 
االثنني، رضورة العمل الدويل املشرتك ملواجهة 
التحديـات وتخفيف توتـرات املنطقة، فيما 
شدد عىل أهمية تطوير العالقات االقتصادية 

والتبادل التجاري.
تلقتـه  الجمهوريـة  لرئاسـة  بيـان  وذكـر 
”الـزوراء“: ان رئيـس الجمهوريـة، برهـم 
صالح، تسلم يف قرص السـالم ببغداد، أوراق 
اعتمـاد سـفراء كل مـن جمهوريـة مـرص 
العربيـة وليـد محمد إسـماعيل، وأسـرتاليا 
بـاوال إليزابيـث كانـيل، وإندونيسـيا ايلمار 

ايوان لوبس والربازيل لويس ايفالدو.
وأّكـد رئيـس الجمهورية، خالل اسـتقباله 
السـفراء كالً عىل حـدة، أن العـراق يتطلع 
نحو تعزيز عالقاته السياسية واالقتصادية 
والتجارية، ويدعم التنسيق الدويل واإلقليمي 

العامليـة  التحديـات  مواجهـة  أجـل  مـن 
املختلفة، وتخفيف التوترات وإرساء السالم 
يف املنطقة، ومواصلة الحرب عىل الجماعات 

اإلرهابية.
وأشار إىل أهمية تطوير العالقات االقتصادية 
والتبادل التجـاري، الفتـاً إىل أن البلد يتطلع 
نحـو البنـاء واالعمـار، عـرب تعزيـز فرص 
وتبـادل  املجـاالت،  مختلـف  يف  االسـتثمار 

الخربات العلمية والثقافية.
وعـّرب الرئيس عـن أمنياته للسـفراء الجدد 
بالنجـاح يف أداء مهامهـم الجديـدة، وبمـا 
يسـهم يف توطيد عالقات الصداقة والتعاون 

بني العراق وبلدانهم.
من جانبهم، قّدم السفراء شكرهم وتقديرهم 
لرئيس الجمهورية، معربـني عن تطلعاتهم 
يف تطويـر العالقات مـع العـراق يف مختلف 

املجاالت وبما يعزز األوارص املشرتكة.

بغداد/ الزوراء:
أكـد وزير النفط، إحسـان عبـد الجبار، أن 
العام 2024 سيشـهد وللمـرة األوىل بتاريخ 

البالد، إيقاف حرق الغاز املصاحب.
وقـال عبـد الجبـار يف حـوار صحفـي: إن 
”رشكة غاز البرصة تضيف سنويا مشاريع 
اسـتثمارية تجـاوزت ثالثة مليـارات دوالر 
ملعالجة الغاز املصاحب للنفط بثالثة حقول 
للرتاخيص النفطية، لتجهيز محطات انتاج 
الكهرباء الغازية بوقود التشـغيل من الغاز 
الطبيعـي وتوفـري الغاز السـائل واملكثفات 

الرضورية لالستهالك املحيل“.
وأضـاف أن ”العام 2024 سيشـهد، وللمرة 
األوىل بتاريـخ البـالد، إيقـاف حـرق الغـاز 

املصاحـب يف ثالثة حقول لـرشكات الخدمة 
النفطيـة هي: الرميلة والزبري وغرب القرنة 
2“، موضحـا ان ”الـوزارة تركـز جهودهـا 
الغـاز  يف  االسـتثمار  مشـاريع  لترسيـع 
لالسـتفادة بشـكل اكرب من الغاز املصاحب 

للتخلص نهائيا من ظاهرة حرقه».
وبـني وزيـر النفـط أن ”محطـة الكبـس 
الخامسـة الجديـدة (NCS5)، بـدأت العمل 
لزيـادة قـدرة ضغط الغـاز برغـم تحديات 
العاملـي وجائحـة  االقتصـادي  االنكمـاش 
كورونـا“، منوهـا بأنـه ”بوجـود القدرات 
العراقيـة املحليـة املتمكنـة، بالتعـاون مع 
الـرشكات العاملية، يمكننـا تحقيق خططنا 

الطموحة بأقىص قدر من التضافر». 

بغداد/ الزوراء:
يف  الـدوالر  رصف  أسـعار  انخفضـت 
البورصة الرئيسـية يف العاصمة العراقية 
بغداد، امس االثنني، فيما سـجلت أسعار 
الذهـب االجنبـي والعراقـي، يف االٔسـواق 

املحلية، هبوطا ملحوظا .
وسجلت بورصة الكفاح املركزية يف بغداد، 
امس، 145200 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية 
145250 دينار عراقي مقابل 100 دوالر.

واستقرت اسـعار البيع والرشاء يف محال 
الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ سـعر البيع 145750 دينـاراً عراقياً، 
بينما بلغت اسعار الرشاء 144750 ديناراً 

لكل 100 دوالر امريكي.
وبشأن أسعار الذهب االجنبي والعراقي، 
يف االٔسـواق املحلية، فقد سـجلت هبوطا 

ملحوظا عن األيام السابقة.
ففي أسواق الجملة ل   شارع النهر يف   بغداد، 
سـجل سـعر املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب الخليجـي والرتكي واالٔوربي البيع 
355.000 اف لدينـار، يف حـني بلغ سـعر 

الرشاء 350.000 الف دينار.
أما سـعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب العراقي فقد سجل 325.000 الف 
دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 320.000 

الف دينار.
وفيمـا يخـص أسـعار الذهـب يف محال 
الصياغـة، فيـرتاوح سـعر بيـع مثقـال 
 355 بـني   21 عيـار  الخليجـي  الذهـب 
و365 ألف دينار، فيما يرتاوح سـعر بيع 
مثقـال الذهـب العراقي بـني 330 و340 
الـف دينار..  ويسـاوي املثقال الواحد (5 

غرامات).
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الزوراء / يوسف سلمان:

تعقد رئاسة مجلس النواب ظهر 

اليـوم الثالثاء اجتماع مشـرتكا 

القـوى  و  الكتـل  رؤسـاء  مـع 

ترشيعـات  حـول  السياسـية 

القوانـني الرضوريـة يف أروقـة 

الربملـان ، ومنها قانـون املوازنة 

لـإلرساع بإقـراره، باإلضافة إىل 

قانون املحكمة االتحادية .

وصوت مجلس النواب يف جلسته 

التي عقدها مسـاء امس االثنني 

،  عىل مـرشوع قانون الناجيات 

االيزيديات ، فيمـا انهى القراءة 

االوىل ملـرشوع قانـون مواجهة 

جائحة كورونا.

النواب تشـكيل  وقـرر مجلـس 

لجنة تحقيقية لتقيص الحقائق 

تضم لجنتـي النزاهـة واالقاليم 

وممثـل من عـن هيـأة النزاهة 

وديـوان الرقابة واالدعـاء العام 

بما ورد مـن ملفات يف محافظة 

صالح الدين.

النـواب  مجلـس  جلسـة  لكـن 

شهدت مشـادات حادة وتدافعا 

بااليدي بني نواب من كتل املكون 

السني من حزب تقدم وزمالئهم 

يف الكتلة التابعـة ألحمد عبدالله 

الجبـوري (أبـو مـازن). ، االمر 

الـذي عـده نـواب كتـل أخـرى 

تصفيـة حسـابات العالقـة لها 

بالجلسـة, فيما غادر الحلبويس 

القاعـة الكربى ، حيـث توقفت 

الجلسـة قرصيا لبعـض الوقت 

ثم اسـتؤنفت بعـودة الحلبويس 

اىل رئاسـة الجلســة الستكمال 

جـدول  يف  االخـرى  الفقـرات 

االعمال تباعا .

حـول  الروايـات  وتعـددت 

مشـادات نـواب املكون السـني 

داخـل قاعـة مجلـس النـواب ، 

والتـي بـدأت بتعـايل االصـوات 

والتدافـع بااليـدي بـني النـواب 

عـىل خلفية تـداول االجتماعات 

االخرية تحالفات املكون السـني 

االنتخابات  اسـتعدادات لخوض 

املقبلـة والـرصاع عـىل زعامـة 

املكـون ، لكـن اوسـاط اخـرى 

قالـت ان بعـض النواب السـنة 

قدمـوا طلبـا اىل رئاسـة مجلس 

النواب للتحقيق يف جميع قضايا 

الفسـاد يف صالح الدين منذ عام 

2008 وحتـى االن ، وهو مااثار 

الداعميـن البو  النـواب  حفيظة 

مازن ، لكـن الحديث عن تقديم 

مثل هـذا الطلب تم نفيـه الحقا 

من قبل العديد من النواب  ممثيل 

كتـل تحالـف القـوى العراقيـة 

والجبهـة العراقية الجديدة .

وقـرر مجلـس النـواب تأجيـل 

التصويـت عىل مـرشوع قانون 

التعديـل الثالـث لقانـون تنفيذ 

مشـاريع الري رقم ١٣٨ لسـنة 

١٩٧١ بطلب مـن اللجنة املعنية 

، وعـىل مقـرتح قانـون التعديل 

الثالث لقانون نقابة املحاسـبني 

واملدققني رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩ 

بطلب من ممثل الحكومة.

 ، النـواب  مجلـس  صـوت  ثـم 

عـىل مـرشوع قانـون انضمام 

جمهورية العـراق اىل بروتوكول 

قمـع االعمـال غـري املرشوعـة 

املوجهـة ضـد سـالمة املنصات 

الثابتة القائمة يف الجرف القاري 

لعام ١٩٨٨ ، كمـا انهى مجلس 

النواب ، تقرير ومناقشة مرشوع 

قانون انضمام جمهورية العراق 

بشـأن  التعـاون  معاهـدة  اىل 

الرباءات PCT لسنة ١٩٧٠.
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واشنطن- كابول/رويرتز:
 أجـرى زملاي خليـل زاد املبعـوث األمريكي 
الخاص بأفغانستان مباحثات امس االثنني 
مع مسـؤول أفغاني كبـري يف كابول تناولت 
سبل ترسيع عملية السالم قبل أن يتوجه يف 
وقت الحـق إىل قطر حيث تجري مفاوضات 

مع ممثلني عن حركة طالبان.
وبدأت محادثات سـالم بوسـاطة أمريكية 
بني الحكومـة األفغانية والحركة املسـلحة 
يف سبتمرب أيلول لكن التقدم تباطأ وازدادت 
وتـرية العنـف يف ظـل شـكوك يف انسـحاب 
القـوات األجنبية بحلول مايو أيـار وفقا ملا 

هو مخطط يف األصل.
يف  األمريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وقالـت 
إن خليـل زاد وأعضـاء  بيـان يـوم األحـد 
فريقه سـيزورن كابول وقطـر. وذكرت أن 
الدبلوماسـيني األمريكيني سـيزورون أيضا 
عواصم إقليمية أخرى يف إطار مهمة تهدف 
إىل ”تسوية سياسـية عادلة ودائمة وهدنة 

شاملة“ للرصاع األفغاني.
ولـم يقـدم البيـان موعـدا أو أي تفاصيـل 

أخرى.

وبحـث خليل زاد يـوم امس االثنـني عملية 
السـالم مع عبد الله عبد الله رئيس املجلس 
األعـىل للمصالحـة الوطنية يف أفغانسـتان. 

ومن املتوقع أن يلتقي بمسؤولني آخرين.
وقـال فريدون خوازون املتحدث باسـم عبد 
الله ”كانت املوضوعات الرئيسية للمباحثات 
هي تطـور عملية السـالم وترسيع العملية 

وتقييـم اإلدارة األمريكيـة الجديـدة التفاق 
الدوحة للسالم“.

تراجـع إدارة الرئيـس األمريكـي جو بايدن 
االتفـاق الـذي أبرمتـه إدارة سـلفه دونالد 
ترامب مع طالبان يف فرباير شـباط 2020. 
ويتوقـع أن تحـدد املراجعـة مـا إذا كانـت 
واشنطن سـتفي باملوعد النهائي لسحب ما 

تبقـى لها من قوات يف أفغانسـتان وعددها 
2500 عسـكري وتنهـي بذلـك أطول حرب 

تخوضها الواليات املتحدة.
وألقـى رساج الديـن حقانـي نائـب زعيـم 
طالبـان كلمة يـوم الجمعـة بثتهـا القناة 
اإلعالمية للحركـة وُنرشت مقتطفات منها 
عـىل تويرت يحذر فيها الواليـات املتحدة من 

الرتاجع عن التزامها باالنسحاب.
وقال ”اليـوم... لدينـا التكنولوجيا الالزمة 
لدينـا  املسـرية،  الطائـرات  السـتخدام 
صواريخنا. هذه املرة إذا استأنف املجاهدون 
قتـال األعداء، سـيكون شـيئا لم يـروه من 
قبل. سيتمنون لو كانت ساحة املعركة كما 

كانت يف السابق“.
ويقول مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إن 
طالبان لم تلتـزم بتعهداتها يف االتفاق الذي 
أبرمتـه مع الواليات املتحـدة يف الدوحة قبل 
عام والذي أدى للتحرك نحو محادثات سالم 
تضـم الحكومـة األفغانية. ونفـت طالبان 
املسؤولية عن زيادة الهجمات يف أفغانستان 
منذ بدء املحادثات مع الحكومة يف سـبتمرب 

أيلول.
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بغداد/ الزوراء:

امس  الشعبي،  للحشد   ٢٣ اللواء  واصل 

تطهري  عملية  من  الثاني  اليوم   ، اإلثنني 

مناطق خانقني يف دياىل .

بيان  العنبكي يف  اللواء ٢٣ بشري  آمر  وقال 

من  ان“قوة  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت 

يف  واالستخبارات  والثالث  الثاني  الفوجني 

امس،  صباح  واصلت،  بالحشد   ٢٣ اللواء 

تفتيش زور نهر الوند يف خانقني“.

بقايا  تالحق  ”قواتنا  ان  العنبكي  وأضاف 

داعش يف املنطقة، للقضاء عليهم وتطهريها 

من دنس اإلرهاب“. 

الشعبي  الحشد  عقد  متصل،  جانب  من 

يف  العشائر  مع  اجتماعا  والجيش 

محافظة دياىل إلسناد العمليات الجارية يف 

املحافظة.

طالب  دياىل،  يف  الحشد  عمليات  قائد  وقال 

الحشد  «قيادات  ان  بيان:  يف  املوسوي، 

يف  العشائر  مع  اجتماعا  عقدت  والجيش 

الجارية  العمليات  إلسناد  دياىل  محافظة 

املناطق  وتأمني  داعش  خاليا  ملالحقة 

رشق  شمال  إرهابية  تحركات  تشهد  التي 

دياىل».

األهايل،  من  ترحيبا  «هناك  ان  وأكد 

األمن  لفرض  تهدف  العمليات  وأن  السيما 

اإلرهابية  اإلعتداءات  ومنع  واالستقرار 

ومصالحهم  واألمنيني  املدنيني  تطال  التي 

لقضاء  التابعة  بابا  الشيخ  زور  مناطق  يف 

جلوالء شمال رشق دياىل».

وطمأن املوسوي األهايل، مؤكدا ان «العملية 

فتح  منها  والهدف  التجريف  عن  بعيدة 

الزور  منطقة  وتطهري  وتنظيف  الطرق 

اإلرهاب  مخابئ  إىل  للوصول  كامل  بشكل 

ان  مضيفا  دياىل»،  نهر  ضفتي  وتأمني 

داعش  عنارص  ملالحقة  تهدف  «العملية 

التي  الخطة  لتطبيق  مضافاتهم  وتدمري 

ملنع  والحشد  الجيش  قيادتي  من  وضعت 

التهديد املعادي من داعش اإلرهابي».

بغداد/ الزوراء:
االثنني، عن  النيابية، امس  االزمة  كشفت خلية 
وفيما  ألسبوع،  للتجوال  شامل  حظر  فرض 
اىل  توصية  رفع  والبيئة  الصحة  وزارة  اعلنت 
حظر  لفرض  والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 

للتجوال ملدة ١٤ يوما .
وقال مقرر خلية األزمة النيابية، جواد املوسوي، 
الحايل  الوبائي  «املوقف  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
ستشهد  املقبلة  والفرتة  ممتازاً،  يعد  العراق  يف 
حظراً تاماً ملدة أسبوع واحد يتبعها حظر جزئي 

السبوع ثان فقط».
رفع  عن  الصحة  وزارة  كشفت  جهتها،  من 
للتجوال  حظر  لفرض  العليا  اللجنة  إىل  توصية 

ملدة ١٤ يوما.
وقال مدير الصحة العامة، رياض عبد األمري، يف 
ترصيح صحفي: إن «اللجان االستشارية تدرس 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  إىل  توصية  رفع 
 ١٤ ملدة  للتجوال  حظر  فرض  تتضمن  الوطنية 
انخفاض  يف  إيجابي  تأثري  من  ملسناه  ملا  يوماً 

عدد اإلصابات بفريوس كورونا».
وأضاف أن «هناك رغبة يف تمديد حظر التجوال 
حتى ال تعود نسب االرتفاع باالصابات من جديد، 
وكذلك لتمكن املؤسسات الصحية من استيعاب 

االصابات وتقليل عدد الوفيات».
وأشار إىل أن «االستمارة اإللكرتونية التي اطلقت 
من  كورونا  لقاح  بحجز  والخاصة  للمواطنني 

شأنها تقليل االزدحامات عىل املراكز الصحية»، 
بني  ستوزع  الصينية  املنحة  أن  إىل  مشرياً 

املحافظات ثم انتظار الوجبات تباعاً».
األول  النائب  الكعبي،  كريم  حسن  قال  ذلك،  اىل 
اجتماعا  ترؤسه  خالل  النواب،  مجلس  لرئيس 
موسعا لخلية االزمة النيابية يف بيان ملكتبه: ان 
وصول لقاحات جائحة كورونا للعراق مسؤولية 
تضامنية مشرتكة تشمل كل الجهات العليــا يف 
البالد. مبديا سعي مجلس النواب لترشيع قانون 
مواجهة الوباء بما يضمن التوزيع العادل  لكل 

فئات املجتمع.

ودعا الحكومة اىل وجوب مراعاة الوضع املعييش 
للرشائح الفقرية واملتعففة وذوي الدخل املحدود 
عند تطبيق اجراءات الحظر الشامل او الجزئي .

واشار البيان اىل ان خلية االزمة النيابية عقدت 
والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  اجتماعها بحضور 
النيابية  االزمة  خلية  ومقرر  الجبوري،  قتيبة 
واستضافت  النواب،  من  وعدد  املوسوي،  جواد 
العامني يف  واملدراء  الخارجية  خالله وكيل وزير 
وزارة الصحة، لبحث اخر التطورات فيما يخص 
تفيش  ملنع  املتخذة  واالجراءات  كورونا  جائحة 
تأخر  اسباب  عىل  والوقوف  الجديدة  الساللة 

وصول اللقاحات.
من  بعدد  انتهى  االجتماع  ان  واضاف: 
لإلرساع  املالية  وزارة  دعوة  منها  التوصيات، 
اىل  والكافية  الالزمة  املالية  السيولة  بتوفري 
املختلفة  الرشكات  مع  للتعاقد  الصحة  وزارة 
ذات  االجراءات  واتخاذ  للقاحات،  املنتجة 
ترشيع  عرب  النواب  مجلس  قبل  من  الصلة 
القوانني والقرارات التي تخدم صحة املواطن، 
الخارجية بالتنسيق  فضال عن مطالبة وزارة 
الالزم مع الوزارة بخصوص موضوعة التعاقد 
اىل  وصولها  وتسهيل  املنتجة  الرشكات  مع 

داخل البلد .
العليا  اللجنة  مقررات  دعم  الخلية  اوصت  كما 
للصحة والسالمة الوطنية الخاصة ملواجهة الوباء 
الجزئي،  او  الكيل  بالحظر  املتعلقة منها  خاصة 
ومراعاة يف هذا الشأن بتوفري مستلزمات العيش 
الكريم للمواطن خالل الظرف الراهن، اضافة اىل 
استمرار الدراسة االلكرتونية وجعل االمتحانات 
العليا  للدراسات  خصوصا  حضورية  النهائية 

واملراحل املنتهية لكليات الطب البرشي .
كما شدد االجتماع عىل االرساع برشاء اللقاحات 
املقرّة عامليا وضمان وصولها وتوزيعها بالشكل 
جرى  فيما  العراقي،  الشعب  ابناء  بني  العادل 
الرتكيز عىل رضورة تفعيل الدور االعالمي لوزارة 
وتطور  اللقاح  تفاصيل  كل  وتوضيح  الصحة، 

الوضع الوبائي لفايروس كورونا .

بغداد/ الزوراء:

حسن  عيل  الرتبية،  وزير  وجه   

مخلف، امس االثنني، بكتاب شكر 

التدريسية  الكوادر  إىل  وتقدير 

بمناسبة عيد املعلم.

وزير  عن  صادرة  وثيقة  وبحسب 

«الزوراء»  عليها  واطلعت  الرتبية، 

إىل  استنادا  جاء  الشكر   كتاب  أن 

أحكام املادة ٢١ من قانون انضباط 

موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

١٤ لسنة ١٩٩١ املعدل.

الرتبية يف  من جهتها، هنأت لجنة 

االثنني،  العراقي،  النواب  مجلس 

ان  إىل  الفتة  املعلم،  عيد  بمناسبة 

ألزمة  يتعرض  بالعراق  التعليم 

كبرية.

لها  كلمة  يف  اللجنة،  وذكرت 

بمناسبة عيد املعلم تلقت /موازين 

«االخوة  منها:  نسخة  نيوز/ 

واملعلمات  املعلمني  واالخوات 

يسعدنا  واملدرسات  واملدرسني 

تحية  باجمل  جميعا  نحييكم   أن 

ونحن  نحتفي يف كل عام بمناسبة 

ومن  املناسبات  أجمل  من  هي 

أهم األعياد التي تمر علينا  .. عيد 

املعلم».

املناسبة  «هذه  أن  وأضافت، 

والتي  علينا  تمر  التي  السعيدة 

يرتقبها الجميع وينتظر مجيئها يف 

كل عام تختلف عن بقية السنوات 

السابقة ، فنحن نعيش اليوم  أزمة 

بلدنا  التعليم يف  لها  كبرية يتعرض 

جائحة  بسبب  العالم  بلدان  ويف 

تامة  ثقة  عىل  لكننا   ، كورونا 

ومواقفكم  وابداعكم  بعطائكم 

واالزمات  الظروف  كل  يف  النبيلة 

فلكم منا أزكى التهاني و التربيكات 

بذلتم  يامن  بخري  وأنتم  عام  وكل 

االجيال  تربية  يف  جهدكم  قصارى 

الطريق  أنرتم  يامن   ، وتعليمهم 

وكنتم خري دليال  وكنتم الّنور الذي 

أضاء الجهل».

وإكرام   اجالل  «فتحية   وتابعت: 

تواضع  بكل  جهد  من  بذلتموه  ملا 

الظروف  أحلك  يف  وصمت  وصرب 

وأصعبها التي مرت بكم و بعراقنا 

رسالة  ايصال  سبيل  يف  الحبيب 

مثال  انه  املعلم  أثبت   وقد   ، العلم 

حب  يف  واإلخالص  التضحية 

أمام  ليفتح  والوطن،  اإلنسانية 

املستقبل  أبواب  الوطن  هذا  ابناء 

الواعد».

ولنا  لكم  «يحق  بالقول:  وأكملت 

أن نعتز بما قدمتم وبما تقدمون، 

وأننا يف لجنة الرتبية النيابية  نبارك 

وتفاؤل  ثقة  وكلنا  عيدكم،  لكم 

رسالتكم  وتطور  عطائكم  بدوام 

رغم الظروف الصعبة التي نعيشها 

يعيش  الذي  الوطن  أن  ونعرف   ،

عزيزاً  وطناً  سيبقى  قلوبكم  يف 

شامخاً بكم وبعطائكم».

كل  منا  «فلكم  اللجنة:  وختمت 

قطرات  بعدد   ، والتقدير  الثناء 

املطر، وألوان الزهر، وشذى العطر 

، عىل جهودك الثمينة والقيمة».

بغداد/ الزوراء:

العسكرية،  االستخبارات  مديرية  اعلنت 

القبض عىل عىل احد  القاء  امس االثنني، عن 

االرهابيني يف الدجيل بمحافظة صالح الدين.

انه  «للزوراء»:  ورد  بيان  يف  قالت  املديرية 

«تأكيدا لجهودها املتضمنة مالحقة ما تبقى 

النائمة  وخالياه  االرهابي  داعش  فلول  من 

قيادة  استخبارات  قسم  مع  وبالتنسيق 

عمليات سامراء، تمكنت مفارز االستخبارات 

مغاوير  لواء  الثاني  الفوج  يف  العسكرية 

القيادة من القاء القبض عىل أحد االرهابيني 

الدجيل  لقضاء  التابعة  االبيرت  منطقة  يف 

بمحافظة صالح الدين».

للقضاء  املطلوبني  «من  انه  البيان  واضاف 

 ٤ املادة  أحكام  وفق  قبض  مذكرة  بموجب 

إرهاب».

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  اعلنت 

عىل  تحتوي  حاوية  تهريب  محاولة  إحباط 

دراجات نارية واطارات سيارات مستعملة يف 

منفذ ميناء أم قرص الشمايل

«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيأة  اعالم  وذكر 

جهاز  من  معلومات  «وفق  انه  منه:  نسخة 

محاولة  إحباط  إثرها  عىل  تم  الوطني  األمن 

نارية  دراجات  عىل  تحتوي  حاوية  تهريب 

واطارات سيارات مستعملة يف منفذ ميناء أم 

قرص الشمايل».. 

تمت  الضبط  «عملية  أن  اىل  البيان  واشار 

الحاوية بالختم  الكمركي وختم  الحرم  داخل 

اىل  اصويل  محرض  وفق  واحالتها  الكمركي، 

الجهات القضائية املختصة التخاذ اإلجراءات 

القانونية الالزمة».

بغداد/ الزوراء:
قال املتحدث الرسمي باسم وزارة املوارد املائية، عون ذياب، أن الوزارة مستمرة بالتفاوض مع 
الجانب الرتكي للتوصل اىل اتفاق ثنائي واضح ورصيح لتحديد حصص املياه التي يجب أن تصل 

اىل الحدود العراقية الرتكية من نهر دجلة.
يقيض  الفرات  نهر  بشأن  به  معموالً  كان  سابقاً  «اتفاقاً  أن  صحفي:  حديث  يف  ذياب،  وذكر 
السورية،   - الرتكية  الحدود  أدنى عىل  املياه كحد  بالثانية من  الرتكي ٥٠٠م٣  الجانب  بإطالق 
وتقسم تلك الكميات باتفاق ثاٍن بنسبة ٥٨ ٪ للعراق و٤٢ ٪ اىل سوريا، لكي يصل عند الحدود 

العراقية – السورية يف منطقة حصيبة نحو ٢٩٠ م٣ يف الثانية  كحد أدنى». 
وأشار إىل أن «مستويات تدفق املياه يف نهر الفرات جيدة، إال أن ذلك ال يعد مسألة دائمة، لكون 
الوضع يف سوريا غري مستقر والزراعة محدودة عىل حوض الفرات بسبب عدم االستقرار االمني 
والسيايس يف الجانب السوري». وأفاد بأن «اللقاء بني وزير املوارد املائية العراقي وممثل الرئيس 
الرتكي يف ملف املياه، تمخض عن رغبة الجانب الرتكي، وبشكل خاص من قبل الرئيس الرتكي، 
بإيجاد الحلول مللف املياه مع العراق بالكامل، ولدى وزارة املوارد املائية العراقية الرغبة نفسها 
بحل هذا امللف، إال أنه ليس بالترصيحات الشفوية، وإنما بتحقيق اتفاقية ثنائية مشرتكة تحدد 

فيها حصص املياه التي تصل اىل الحدود العراقية السورية». 
وبني أن «الوزارة قدمت مقرتحات وآراء اىل الجانب الرتكي من خالل استمرار التباحث والتعاون 
للوصول اىل حلول حقيقية، إضافة اىل التعاون يف مجاالت أخرى، منها ما يتعلق بإنشاء (مركز 

لبحوث املياه) بني العراق وتركيا».
ولفت إىل أن «الوزارة هيأت مكاناً مناسباً للمركز، واطلع عليه سفري تركيا لدى بغداد الذي أبدى 

استعداده لنقل ما تم انجازه داخل العراق».

بغداد/ الزوراء:

نقضها  االثنني،  امس  النزاهة،  هيئة  اعلنت 

قرارا قضائيا بشأن مسؤول مدان.

لعدم  «الزوراء»  تلقته  بيان  يف  الهيئة  واكدت 

قناعة هيئة النزاهة االتحاديَّة بقرار محكمة 

النزاهة  بقضايا  ة  املُختصَّ الرصافة  جنح 

وغسل األموال والجريمة االقتصاديَّـة القايض 

بالحكم عىل مديٍر عامٍّ أخفى مصالحه املاليَّة 

دينار؛  مليون  قدُرها  ماليٍَّة  غرامٍة  بدفع 

التمييزيَّة  الهيئة  أمام  القرار  الهيئة  نقضت 

الجزائيَّة بمحكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحاديَّة؛ بغية تشديده، بدورها قرَّرت الهيئة 

العقوبة  أما  اإلدانة،  قرار  تصديق  التمييزيَّة 

املقيضُّ بها فوجدتها خفيفًة وال تتناسب مع 

لذا  املطلوب؛  الردع  ُتحّقق  وال  املُرتكب  الفعل 

قرَّرت نقض قرارالعقوبة.

الدائرة القانونيَّة يف الهيئة، ويف معرض حديثها 

ومن  أنَّه،  إىل  أشارت  القضيَّة،  تفاصيل  عن 

خالل سري التحقيق واملُحاكمة الوجاهيَّة، تبنيَّ 

امتالكه  عن  الترصيح  عدم  عىل  املُتَّهم  إقدام 

تني يف لبنان وداراً يف منطقة  ثالثة عقاراٍت (شقَّ

استمارة  يف  أبنائه  باسم  لًة  ُمسجَّ الحريَّة) 

يف  الوقاية  لدائرة  املقدمة  املاليَّة  ة  الذمَّ كشف 

مديٍر  منصب  تولّيه  ُمدَّة  خالل  وذلك  الهيئة؛ 

عامٍّ يف وزارة الصناعة واملعادن.

وأشارت الدائرة إىل أنَّ املحكمة، ولدى اطالعها 

والتقرير  للهيئة  القانونّي  املُمثل  إفادة  عىل 

الهيئة  يف  الوقاية  دائرة  عن  الصادر  الفنّي 

الدعوة  وُمستندات  ومحارض  وتوصياته 

إىل  استناداً  إدانته  قرَّرت  املُتَّهم،  وإفادات 

مقتضيات املادة (٢٤٥) من قانون العقوبات، 

ماليٍَّة  بغرامٍة  بُمقتضاها  العقوبة  وتحديد 

قدُرها مليون دينار.

وتابعت: إنَّ الهيئة، ولعدم قناعتها بالعقوبة، 

طالبت بنقض القرار؛ بغية تشديد العقوبة من 

خالل الطعن به أمام محكمة استئناف بغداد 

قرَّرت  األخرية  أنَّ  ُمبّينًة  االتحاديَّة،  الرصافة 

ا العقوبة املقيضُّ بها،  تصديق قرار اإلدانة، أمَّ

فقد وجدت أنَّها خفيفٌة، وال تتناسب مع الفعل 

قرَّرت  لذا  املطلوب؛  الردع  ُتحّقق  وال  املُرتكب 

نقض العقوبة وإعادة اإلضبارة إىل محكمتها؛ 

لغرض تشديدها وإبالغها الحد املناسب.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس االثنني، عن توفري قروض للمتعافني 
مشاريع  بافتتاح  لإلسهام  االدمان  من 
لهم، داعية اىل اقامة مؤتمر مختص لوضع 
خطة عمل تضمن اعادة تأهيل اكرب عدد 

ممكن منهم بغية دمجهم باملجتمع.
والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
املهني بالوزارة، رائد جبار باهض، يف بيان 
اطلعت عليه «الزوراء»: ان ”الدائرة تتابع 
وضع املدمنني وتعمل عىل تأهيلهم مهنيا 
باملجتمع“،  دمجهم  إلعادة  واجتماعيا 
معلنا عن ”منحهم قروضا مالية الفتتاح 
حسب  عمل  فرصة  لخلق  صغري  مرشوع 
تأهيلهم  بإعادة  اسهماما  رغبتهم 

كأشخاص نافعني باملجتمع».

تسجل  ”الدائرة  ان  باهض  وأضاف 
بيانات،  قاعدة  ضمن  املتعافني  املدمنني 
لتتم مشاركتهم بربنامج لدعمهم باعتماد 
بالتأهيل  خاصة  مختلفة  عمل  ورش 
املهني تقام يف مركز تأهيل املدمنني التابع 

لدائرة العمل والتعليم املهني بالوزارة».
وكانت وزارة العمل قد اعلنت عن مرشوع 
العام  نهاية  املتعافني  باملدمنني  خاص 
لربنامج  اخضاعهم  بموجبه  يتم  املايض، 
رشط  مؤهالتهم،  مع  يتالءم  مهني 
امتالكهم قرارا قضائيا باالفراج او اطالق 
اصالح  او  االصالح  دائرتي  من  الرساح 
ووجود  املحكومية،  بانتهاء  االحداث، 
مايثبت وقف ترددهم عىل العيادة النفسية 
املستشفى  من  الخروج  او  واالجتماعية، 

التي تعافوا فيها. 

بغداد/ الزوراء:
اىل  التهنئة  االثنني،  امس  الكاظم،  عبد  نبيل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  قدم 
الكوادر التعليمية يف العراق بمناسبة عيد املعلم، داعيا اىل دعم رشيحة املعلمني وتطوير 

املنظومة الرتبوية.
العراقي  املعلم  عيد  بمناسبة  بالتهاني  نتقدم  «الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزير  وقال 
وندعو اىل دعم هذه الرشيحة الوطنية الفاعلة والحفاظ عىل منجزها يف صناعة األجيال 
وتطوير منظومة الرتبية والتعليم يف العراق وتوفري مستلزمات النجاح وتحقيق أهدافها 

العلمية والرتبوية يف هذه الظروف االستثنائية».
واضاف: «وعرفانا بالجميل فإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وجامعاتها تسجل 
شكرها وتقديرها ألصحاب األيادي البيضاء من املعلمني وأساتذة الجامعات، والسيما 
املتقاعدين واملتمرسني الذين ما زلنا نقتبس من نورهم ونسري عىل نهجهم القويم يف 

تحمل املسؤوليات وارتشاف مناهل العلم واملعرفة».

بغداد/ الزوراء:
كشفت مديرية مكافحة اجرام بغداد، امس االثنني، عن مالبسات حادث قتل غامض 

والقبض عىل متهمني آخرين بالنصب واالحتيال ببيع األرايض الزراعية يف العاصمة.
وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة، يف بيان، تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «مفارز 
مكتب مكافحة اجرام باب الشيخ تمكنت من الكشف عن حادث قتل غامض حصلت 
بتاريخ٣٠/١٢/٢٠١٧ ،وملجهولية عنوان املتهم الهارب أحيلت االوراق التحقيقة الخاصة 
باملجنى عليه إىل املكتب، وعىل الفور تم تشكيل فريق عمل واالستعانه باملصادر والقبض 
عىل املتهم وتم تدوين اقواله باالعرتاف ابتدائياً وقضائياً، وتم إجراء كشف الدالله وقرر 

القايض املختص توقيفه وفق احكام املاده ٤٠٦ ق.ع».  

بغداد/ الزوراء:
امس  الرشطة،  شؤون  وكالة  اعلنت 
١٤متهما  عىل  القبض  إلقاء  االثنني، 
يف  املخدرة  والحبوب  املخدرات  بتجارة 

محافظات مختلفة من العراق.

أن  مقتضب:  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 
«مفارزها تمكنت من القاء القبض عىل 
والحبوب  املخدرات  بتجارة  متهما   ١٤
من  مختلفة  محافظات  يف  املخدرة 

العراق». 

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت 

القوات األمنية عىل صواريخ ومواد  عثور 

متفجرة يف صحراء االنبار.

«الزوراء»  تلقت  بيان،  يف  الوزارة  وذكرت 

الحدود  حرس  «قيادة  ان  منه:  نسخة 

قوة  تمكن  عن  اعلنت  الخامسة  املنطقة 

 ٢٢ عىل  العثور  من  لها  تابعة  مشرتكة 

و   ،SPG٩ صاروخ  و٣٧   ،RBG صاروخ 

٢٥ حشوة له يف صحراء االنبار».  

حرس  لواء  «قوات  ان  القيادة  وبينت 

حدود الخامس/ استخبارات اللواء وخالل 

معلومات  عىل  وبناًء  استباقية،  عملية 

املتفجرة»،  املواد  عىل  عثرت  استخباراتية 

أي  تسجيل  دون  «رفعها  اىل  مشرية 

حادث».  
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بغداد/ الزوراء:

الربنامـج  مراقبـة  لجنـة  رجحـت 

قانـون  مـرشوع  تمريـر  الحكومـي 

املوازنة خالل األسبوع الجاري سواء تم 

االتفاق مع اإلقليم من عدمه، مشـرية 

اىل ان رفع احتساب سعر برميل النفط 

اىل 45 $ جـاء نتيجـة ارتفـاع أسـعار 

النفط. وفيما استغرب النائب منصور 

البعيجي عدم ادراج قانون املوازنة عىل 

جدول اعمال جلسـة امس بالرغم من 

اتمام القانـون من قبـل اللجنة املالية 

بعـد اجـراء التعديـالت الالزمـة عـىل 

القانـون وهو جاهز للتصويت، نوه اىل 

ان الفقرة الوحيدة التي لم تحسـم هي 

حصـة اقليم كردسـتان، وذلك بسـبب 

عـدم تسـليم حكومة االقليـم ايرادتها 

النفطية.

مراقبـة  لجنـة  رئيـس  نائـب  وقـال 

الربنامـج الحكومـي، محمـد كريـم، 

امـس االثنني، يف ترصيـح صحفي: ان 

“ حاجة إقـرار املوازنة اصبح رضوريا 

جدا يف هذه املرحلة ألسـباب عدة منها 

اقتصاديـة وامنيـة، وان التأخري بعدم 

حصول توافق بـني اإلقليم واملركز لحد 

اآلن ال يعنـي اننا سـنبقى ننتظر اكثر 

لحني الفرج ”.

وأضـاف ان “ كل التوقعات واملعطيات 

التـي تحدث عـىل الواقع تـؤرش بدفع 

خـالل  الربملـان  اىل  الحاليـة  املوازنـة 

اليومني املقبلني سـواء تـم االتفاق من 

عدمـه “. مرجحـا ان “ تمـرر املوازنة 

بدايـة  او  الجـاري  األسـبوع  خـالل 

األسبوع املقبل كحد اقىص.

مـن جهته، اسـتغرب النائـب منصور 

البعيجـي، امـس االثنـني، عـدم ادراج 

قانـون املوازنـة عـىل جـدول اعمـال 

جلسة امس بالرغم من اتمام القانون 

مـن قبـل اللجنـة املاليـة بعـد اجـراء 

التعديـالت الالزمـة عـىل القانون وهو 

جاهز للتصويت، مشـريا اىل ان الفقرة 

الوحيدة التي لم تحسم هي حصة اقليم 

كردسـتان، وذلك بسـبب عدم تسـليم 

حكومة االقليم ايرادتها النفطية.

وقال البعيجي يف بيان تلقت ”الزوراء“ 

نسـخة منـه: ان ”تأخري اقـرار قانون 

املوازنـة اىل اآلن بالرغم مـن جاهزيته 

للتصويت هو امر غري مقبول وسيرض 

باقتصاد البلد وقوة الشعب، وسيسبب 

ازمـة كبـرية عـىل اعتبـار ان كل يشء 

متعطـل بسـبب عـدم اقـرار املوازنـة 

بـأرسع  اقرارهـا  يرتقـب  والجميـع 

وقت“.

واضـاف البعيجي أنه ”من غري املقبول 

ان تعطـل موازنة البلد بسـبب حكومة 

اقليم كردسـتان التي ترفض ان تسلم 

ايرادتهـا وتريـد ان تأخذ فقـط، وهذا 

االمر لن نسـمح به نهائيا النه من غري 

املمكـن ان نعطـي حصـة اىل حكومة 

كردسـتان عـىل حسـاب محافظاتنـا 

املحرومة“.

وتابـع أن ”عىل رئاسـة مجلس النواب 

ان تعرض قانون املوازنة بجلسة علنية 

امام الشـعب، وتـرتك االمـر اىل ممثيل 

الشـعب مـن اجـل ان يتـم التصويـت 

عليـه وانهاء هـذه االزمـة، وان كانت 

حكومة االقليم تريد حصتها فعليها ان 

تسـلم ايرادتها، فبدون ان تسلم النفط 

وااليرادت االخرى لن نصوت عىل حصة 

االقليم نهائيا“. 

بغداد/ الزوراء:

كشـفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية 

يف مجلـس النـواب عـن أن العـراق أوىف بجميـع 

التزاماتـه مع الجانب الخليجي، اسـتعداداً للربط 

معه من أجل إمداد العراق بالطاقة الكهربائية.

وقال عضـو اللجنة، صادق السـليطي، يف حديث 

صحفـي: إن ”العراق أبدى رغبتـه بإكمال الربط 

مـع دول الخليـج، وهو بانتظـار (منظمة الربط 

الخليجـي) املسـؤولة عن مد شـبكة يبلغ طولها 

بحدود300 كم داخل األرايض الكويتية وإيصالها 

لنقطـة الفـاو، وسـتكون هناك (محطـة 400) 

لتسلم الطاقة“. 

وأضاف أن ”موضوع الربط الخليجي واستكماله، 

طـرح بقوة خالل الزيـارة األخرية لرئيس مجلس 

اىل  النيابـي  والوفـد  الحلبـويس  محمـد  النـواب 

الكويت، حيث عرب عن الرغبة بإمداد العراق بنحو 

500 ميغاواط خالل الصيف املقبل، ولم تبق سوى 

التزامات متعلقة بـ(منظمة الربط الخليجي)“. 

ووصـف السـليطي ما حصل يف موسـم الشـتاء 

الحايل بـ“االنتكاسـة“ بعد خفض توليد الكهرباء 

اىل 10 آالف ميغاواط بسـبب تقليل الغاز اإليراني 

املجهـز للمحطـات اىل 20 باملئـة، عازيـا ذلـك اىل 

”احتيـاج ايـران للغـاز يف فصل الشـتاء بسـبب 

انخفـاض درجات الحرارة بشـكل كبري، واعتماد 

املنـازل واملؤسسـات يف التدفئـة عـىل منظومات 

الغـاز“، مبيناً أنه ”ال دخل لرتاكم الديون اإليرانية 

عىل الجانب العراقي بتخفيض كمية الغاز املصدر 

للبالد“. 

وبني أنه ”بعد ارتفاع درجات الحرارة يف إيران، بدأ 

ضـخ الغاز اإليراني، حيث وصلت نسـبته اىل نحو 

50 باملئـة ممـا أدى اىل زيـادة يف توليـد املنظومة 

لتصـل اىل نحو 13 ألفـا و500 ميغـا“، مؤكداً أن 

”ضـخ الغـاز اإليراني لو بقي عىل هذا املسـتوى، 

فسوف نستطيع تغطية حاجة الطاقة الكهربائية 

وصوالً اىل األشهر املقبلة“.

 داعيـاً ”وزارة الكهربـاء إىل العمـل عـىل تأمـني 

الغـاز والرشوع بإكمـال وصيانة جميع محطات 

الكهرباء، وإدخالها يف العمل قبل حلول أيار املقبل 

استعداداً لفصل الصيف“.

من جانب اخر، اكدت عضوة لجنة النفط والطاقة 

النيابيـة، زهرة البجاري، امس االثنني، إن موزانة 

2021 مبنية عىل دعم القطاع الزراعي والصناعي 

بصورة كبرية.

وقالت البجاري يف ترصيـح صحفي: إن ”موازنة 

2021 مبنية عىل دعم القطاع الزراعي والصناعي 

للتقليـل من االعتمـاد عىل النفط وهـذه الخطوة 

جيدة جدا“.

واشـارت اىل أن ”عودة املعامل وتشـجيع القطاع 

الخـاص والزراعـة وفرض رسـوم ورضائب عىل 

االسترياد سـيؤدي اىل تقليل االسـترياد واالعتماد 

عىل املنتوج املحيل“.

وبينت البجاري أن ”ارتفاع اسعار النفط سيذهب 

لتغطيـة العجـز املـال، والعجز املايل نـزل من 71 

تريليون دينار اىل 25 تريلون دينار“.

وكان رئيـس الـوزراء، مصطفـى الكاظمـي، قد 

اعلـن، االحد، تجـاوز األزمة االقتصاديـة، مؤكدا 

أن ”وضعنـا االقتصاد العراقي عـىل بداية صحية 

ونتائـج اإلصالح االقتصادي بدأت تظهر، ونجحنا 

رغم الظروف والتحديات، يف توفري احتياطي للبنك 

املركـزي تجاوز ٤ مليـارات دوالر يف فرتة قصرية، 

ونجحنـا يف تقليل االعتماد عـىل النفط يف موازنة 

 ،٪٩٦ كان  ان  بعـد   ،٪٧٠ وجعلـه   ٢٠٢١ سـنة 

والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة 

والقطاعات االخرى“.

Ô€b®a@ Ïjé˛a@fi˝Ç@2021@Ú„åaÏfl@ãÌã‡ni@ÚÓibÓ„@pbzÓuãm
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بغداد/ الزوراء:
لرئيـس  االقتصـادي  املستشـار  أكـد 
الـوزراء، مظهـر محمد صالـح، امس 
االثنـني، أن فـرق سـعر برميـل النفط 
يف املوازنـة يذهب لسـد العجـز، وقد ال 
تحتاج الحكومـة اىل االقـرتاض، مبيناً 
أن وضع موازنة تكميلية يبقى بحسب 

حاجة الحكومة.
إن  صحفـي:  حـوار  يف  صالـح  وقـال 
أن  أي  عجـز،  عـىل  بنيـت  ”املوازنـة 
املرصوفـات أكثـر، ويمكـن أن يكـون 
هناك اقرتاض، ولكن فرق سـعر برميل 
النفـط اليوم يسـد العجـز، لذلك ليس 
هنـاك داع لالقـرتاض، أي أن الفائـض 

يحل محل االقرتاضات».
وأضاف أن ”هذا الفرق يف سـعر برميل 
النفط يسـد العجـز يف املوازنـة، وقد ال 
تحتاج الحكومـة اىل االقرتاض“، منبهاً 
اىل أن ”هذا ال يعني أنه ال يوجد اقرتاض 
نهائيا، ولكن الفارق يعوض، وقد يكون 
هنـاك فائض، وهـذا يعتمد عـىل ثبات 

أسعار النفط».
وبشـأن وجـود موازنـة تكميليـة، بني 
صالح: أن ”إيجاد موازنة تكميلية ليس 
رضورة، ولكـن تبقـى بحسـب حاجة 
الحكومـة ومدى قـوة اإليـرادات، وهل 
توجـد لديهـا مشـاريع مهمـة مؤجلة 

تحتاج إىل موازنة تكميلية“. 

بغداد/ الزوراء:
اكـد وزير النفط األسـبق، إبراهيم بحر 
العلوم، امس االثنني، ان أسـعار النفط 
ستستمر بمعدل بيع جيد للعام الجاري 
وسـترتاوح اكثر من 60 دوالرا، مشـريا 
اىل ان ذلك سيدفع الحكومة اىل استثمار 
الفائض النجاز موازنـة تكميلية.وقال 
بحر العلـوم يف ترصيح صحفـي: ان “ 
أسعار النفط ستواصل االرتفاع بشكل 
مقبول وسـوف لن تهوي هذا العام، بل 
سـتحافظ عىل أسـعار اكثر من 60$“، 
مؤكدا أن ”أسعار النفط لن تتخطى الـ 

$70 بسبب عوامل عدة، منها انخفاض 
االحتياطي النفطي األمريكي وبشـائر 

اللقاحات ضد جائحة كورونا “ .
بهـذا  األسـعار  بقـاء   “ ان  وأضـاف 
املسـتوى بالتأكيـد سـيدفع الحكومة 
اىل اسـتغالل الفائـض النقـدي نتيجة 
االرتفاع اىل انجاز موازنة تكميلية وسد 
العجز يف املوازنـة الحالية “ .ودعا بحر 
العلوم دول أوبك بالس اىل ”الحفاظ عىل 
األسـعار الحالية وعدم التوجه بارتفاع 
أسعار النفط بشـكل عال لكونه سوف 

يشجع منافسة النفط الصخري “ . 

بغداد/ الزوراء:
انتقـد الناطق باسـم املفوضيـة العليا لحقوق االنسـان، عـيل البياتي، امس 
االثنـني، ما عـّده ”تمييزاً واضحاً“ يف القروض التـي اطلقها البنك املركزي من 
اجـل دعم املواطنني للحصول عىل سـكن مالئم.وقال البياتـي يف بيان اطلعت 
عليه ”الـزوراء“: ان ”القـروض التي تمنـح لغرض بناء املجمعات السـكنية 
االسـتثمارية والقروض التـي تمنح من املصارف لغرض رشاء بيوت سـكنية 
فيهـا نوع من التمييز الواضـح“، مبيناً ان ”الفوائد معدومة يف هذه املجمعات 
بينما تصل من 2 اىل 4 باملئة لرشاء الوحدات السـكنية“.وأضاف ان ”الرشوط 
املوضوعـة لرشاء الدور ”تعجيزية“، إذ يحتاج طالب القرض إىل سـند او فتح 
بيان، وهذا غري ممكن دون دفع مال للبائع“، مشرياً إىل ”أنه من خالل اطالعنا 
عـىل بعض العقود الحظنا اجحافاً واضحا يف بنودها وفروض رشوط قاسـية 
عىل املشرتي واستغالل حاجة املواطنني من قبل الباعة“.وأكد البياتي رضورة 
أن ”تكون هناك بنود واضحة، خاصة ان اغلب هذه التجمعات تبنى عىل اراض 
فيها تسـهيالت مـن الدولة، لذلك يجب ان تكون هنالـك مراعاة لهذه األمور“. 
مشـريا بالقـول: ”الحظنا أيضا ان القـروض تمنح ملجمعـات معينة من قبل 
املصـارف علما ان املجمعـات كثرية، لذلك يجب منح املواطن خيارات أوسـع، 
وان تكون االسعار موحدة وعدم التمييز بني مواطن واخر، ورضورة ان تكون 

االسعار مراقبة وتحت سيطرة الدولة ملنع استغالل املواطنني“. 
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إعالن 
اىل الرشيك (نور حيدر محسن) اقتىض حضورك 
اىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك لتثبيت 
اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (فاطمة سامي 
فاهـم) بالبناء عـىل حصته املشـاعة يف القطعة 
املرقمة (٥٠٨/٢١) املقاطعة ٣/املشخاب قضاء 
املنـاذرة حدود بلديـة النجف، ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                     العدد:٢٠٢١/١٢٥

رئاسة محكمة النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف             التاريخ:٢٠٢١/٢/٣

إعالن
اىل املتهم الهارب: رحيم كزار جرجيس السالمي

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك حول 
التهمة املسـندة اليك وفق احكام القرار املادة ٢٨/اوال من 
قانون املخدرات واملؤثرات العقلية، وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وقسم شؤون املخدرات 
واملؤثـرات العقليـة يف النجـف وهـذه املحكمـة بالحضور 

امامها صباح يوم ٢٠٢١/٨/٣.
الرئيس
حليم نعمة حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                          العدد:١/مجدد/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس                                    التاريخ:٢٠٢١/١/١٤

لجنة تثبيت امللكية يف غماس
قرار تثبيت ملكية

استنادا ملحرض تثبيت امللكية املؤرخ يف ٢٠٢٠/١/١٤ املنظم بشأن العقار املرقم(١٤٢٢/لرشق)، ولنتائج التحقيق واملستندات املطلع عليها واستنادا 
للصالحيات املخولة يل بموجب املادة ٤٨ من قانون التسجيل العقاري املرقم ٤٣ لسنة ١٩٧١ ومن خالل ما اجرته لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات 
واالطالع عىل املستمسـكات املربزة والبيانات املقدمة، واسـتنادا ملحرض الكشـف املؤرخ يف ٢٠٢١/١/١٤، استمعت اللجنة اىل اقوال طالبة التسجيل 
املجدد (انتصار بزون عبيس) حيث اوضحت بأنها حائزة للعقار موضوع الكشف منذ اكثر من خمسة عرش عاما وال زالت مستمرة بحيازتها حيازة 
هادئة ومسـتقرة ودون معارضة من اي احد، كما اسـتمعت اللجنة اىل البينة الشـخصية لطالبة التسـجيل كل من (مصعب ساجت حسني وبشان 
محمد حميدي) والذين أيدوا ما جاء بأقوالها بأن طالبة التسجيل املجدد (انتصار بزون عبيس) حائزة للعقار املرقم (١٤٢٢/الرشق) حيازة هادئة 
مسـتقرة ملدة اكثر من خمسـة عرش سـنة ودون معارضة من اي شـخص ولتوفر رشوط الحيازة القانونية، عليه قررت اللجنة وباالجماع تثبيت 
ملكية العقار املرقم (١٤٢٢/الرشق) بإسم طالبة التسجيل املجدد (انتصار بزون عبيس) عىل ان يتم نرش هذا القرار يف صحيفتني محليتني ويكون 

قابال لالعرتاض خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش قرارا قابال للتمييز وافهم علنا يف ٢٠٢١/١/١٤.
القايض
ماهر صاحب شاكر
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس  

إعالن 
اىل الرشيـك (هاشـمية هاشـم وحيـد) اقتـىض 
حضـورك اىل صندوق االسـكان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقـرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك 
(وسام سعد محسن) بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطعـة املرقمـة (٣/٥٦٩٠٩) املقاطعة حي 
النـداء حـدود بلديـة النجـف، ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشـهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
وزارة العدل                       رقـم االضبـارة:٢٠١٨/٢٥٩١

دائرة التنفيذ                               التاريخ:٢٠٢١/٢/١٨
مديرية تنفيذ النجف

اىل املنفذ عليه: فالح صباح هاشم
لقـد تحقـق لهذه املديرية من خـالل رشح املبلغ القضائـي لهذه املديرية 
ومختـار العلمـاء (عالء عبـد الزهرة) انـك مجهول محـل االقامة وليس 
لـك موطن دائـم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه، واسـتنادا 
للمادة (٢٧) من قانـون التنفيذ، تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف االرشف خالل خمسـة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبـارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سـتبارش 

هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر:
قـرار محكمـة بـداءة النجـف بالعـدد ٢٥١٦/ب/٢٠١٨ يف ٢٠١٨/٧/٩ 
واملتضمـن إلزامك بتأدية مبلغ مليون وسـتمائة وسـتون الـف اىل الدائن 

يارس ثامر هاشم.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
إعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد
بناًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٦ لتسـجيل 

تمام العقار تسلسل ٦٥٦ الرشق بإسـم (احمد سـمري خريي) مجدد
باعتبـاره حائز له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 
املذكورة تمهيدا لتسـجيل وفق احكام قانون التسـجيل العقاري رقم 
(٤٣) لسـنة ١٩٧١ قررنـا اعالن هـذا الطلب فعىل مـن يدعي بوجود 
عالقـة او حقوق معينة عىل هـذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل 
هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل النتهاء مدة 
االعالن، وذلك إلثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
املالحظ 
مطرش نعيم صرب

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف غماس 
إعالن 

طلب تسجيل عقار مجدد
بناًء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ ٢٠٢١/٢/١٧ لتسجيل تمام 

العقار تسلسل ١٥٨٦ الغرب بإسم (عبد الرضا صايل جراب) مجدد
باعتبـاره حائز له بصفة املالـك للمدة القانونية ولغـرض تثبيت امللكية 
املذكـورة تمهيدا لتسـجيل وفق احـكام قانون التسـجيل العقاري رقم 
(٤٣) لسـنة ١٩٧١ قررنا اعالن هذا الطلب فعىل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خـالل مدة ثالثني يوما اعتبار من اليوم التـايل النتهاء مدة االعالن، وذلك 
إلثبـات حقوقه موقعيا يف الكشـف الذي سـيجري يف اليـوم املذكور لهذا 

الغرض.
املالحظ 
مطرش نعيم صرب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                        العدد:٨١١/ب/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الرفاعي                                         التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٥

اعالن
املدعي/حامد نارص حسني

املدعى عليهم /شاكر نارص حسني وجماعته
عطفـاً عـىل القـرار الصـادر عـن هـذه املحكمـة املرقـم ٨١١/ب/٢٠٢٠ بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١ واملكتسب الدرجة القطعية مليض املدة القانونية املتضمن ازالة شيوع 
العقار تسلسـل ٥/٥٢٨ الرساي بيعا. عليه قرر االعالن عن بيعه يف املزايدة العلنية 
ملـدة ثالثون يوما اعتبارا من اليـوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االول للبيع عطلة 
رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة املحكمة مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
١٠٪ من القيمة املقـدرة والبالغة مائة واحدى عرش مليون دينار عراقي وان اجور 

االعالن واملصاريف والداللية عىل املشرتي.
                                                                      القايض
سمري نارص محيسن

االوصاف:-
١. العقار دار سكن تسلسل ٥/٥٢٨ الرساي.

٢. املساحة ٣٠٤,٥ م٢.
٣. املشـتمالت /االرض خالية من البناء (عرصة) مسيجة بسياج من الطابوق عىل 

ارتفاع ٢ م.
٤. درجة العمران / اليوجد.

٥.العقار غري مشغول.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                  العدد:٢٠٢١/١٢٩

رئاسة محكمة النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف           التاريخ:٢٠٢١/٢/٤

إعالن
اىل املتهمة الهاربة: عبري منذر داود بالل

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك حول 
التهمة املسـندة اليك وفق احكام القرار ٢٣٤ لسنة ٢٠٠١، 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك 
ومكتب التحقيق القضائي يف محكمة تحقيق النجف وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم ٢٠٢١/٨/٥.
الرئيس
حليم نعمة حسني

جمهورية العراق

مجلس القضاء االعىل                 العدد:٤٨/ج/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الحيدرية             التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٤

اىل املتهم الهارب: همام حسني موازي الجابر

م/ اعالن 

ملجهوليـة محل اقامتك يا (همام حسـني موازي الجابر/ اسـم االم: 

نظام جعفر/ تولد:١٩٨١ )، تقـرر تبليغك باالعالن بالصحف املحلية 

للحضـور امام هذه املحكمة خالل فـرتة امدها (٣٠) يوما من تاريخ 

االعالن يف الدعوى املرقمة اعاله املشـتكي فيها (عالء هادي محسـن) 

وفق احكام املادة ١/٤٥٦/أ من قانون العقوبات واثناء الدوام الرسمي 

وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

القايض 

عيسم عيل الجبوري

فقدان هوية
الطالـب  هويـة  منـي  فقـدت 
الصادرة مـن كلية بغداد للعلوم 
ادارة  قسـم   / االقتصاديـة 
االعمال، باسم (عيل عبد الحسني 
جاسـم)، فعىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                       العدد:٨١٢/ب/٢٠٢٠

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة الرفاعي                                       التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٥

اعالن
املدعي/حامد نارص حسني

املدعى عليهم /شاكر نارص حسني وجماعته
عطفـاً عـىل القـرار الصـادر عـن هـذه املحكمـة املرقـم ٨١٢/ب/٢٠٢٠ بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١ واملكتسب الدرجة القطعية مليض املدة القانونية املتضمن ازالة شيوع 
العقار تسلسـل ٧/٥٢٨ الرساي بيعا. عليه قرر االعالن عن بيعه يف املزايدة العلنية 
ملـدة ثالثون يوما اعتبارا من اليـوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االول للبيع عطلة 
رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهراً فعىل 
الراغبني بالرشاء مراجعة املحكمة مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
١٠٪ مـن القيمة املقدرة والبالغة مائة وخمسـون مليون دينـار عراقي وان اجور 

االعالن واملصاريف والداللية عىل املشرتي.
                                                                      القايض
سمري نارص محيسن

االوصاف:-
١. العقار دار سكن تسلسل ٧/٥٢٨ الرساي.

٢. املساحة ٣٠٤,٥ م٢.
٣. املشـتمالت /الطابـق االريض/ صحيات- كليدور- اسـتقبال - هول - مطبخ - 

غرفة نوم  / الطابق االول / غرفة نوم - صالة - مخزن عدد٤.
٤. درجة العمران / دون املتوسط.

٥. الدار غري مشغولة يف الوقت الحارض.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل             العدد:٢٠٢١/١٢٨

رئاسة محكمة النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف            التاريخ:٢٠٢١/٢/٤

إعالن
اىل املتهم الهارب: أمري اياد عبد نجفي 

اقتـىض حضورك امـام هـذه املحكمة إلجـراء محاكمتك 
حـول التهمة املسـندة اليك وفـق احكام القـرار ٤٤٠ من 
قانـون العقوبـات، وبداللـة مـواد االشـرتاك ٤٩,٤٨,٤٧ 
منه، وملجهولية محل اقامتـك تقرر تبليغك اعالنا يف محل 
اقامتك وشعبة العباسـية ملكافحة االجرام وهذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم ٢٠٢١/٨/٥.
الرئيس
حليم نعمة حسني

إعالن

بنـاًء عىل الطلب املقدم من السـيد (محمد غلوم عيل 

عبد الحسني)

الذي يطلب فيه تبديل اللقب من الشثرتي اىل التميمي، 

فمن لديه اعرتاض مراجعة هـذه املديرية خالل مدة 

اقصاها  خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه 

املديريـة يف الطلـب وفق احكام املـادة ٢٢ من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة ٢٠١٦ .

اللواء

رياض جندي عبد الكاظم

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

إعالن 
اىل الرشيك (كرار حميد كاظم) اقتىض حضورك 
اىل صنـدوق االسـكان الكائـن يف النجـف وذلـك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (انمار 
صالـح مهدي) بالبنـاء عىل حصته املشـاعة يف 
القطعـة املرقمـة (٣/٤٦٦٧٤) املقاطعة ٤ حي 
النـداء حـدود بلدية النجـف، ولغرض تسـليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                  العدد:٨٨/ج/٢٠٢٠

رئاسة محكمة النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف               التاريخ:٢٠٢١/١/٣١

إعالن
اىل املتهم الهارب: حسنني محي محمود جاسم الرشيفي 
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة إلجراء محاكمتك حول 
التهمة املسـندة اليك وفق احكام املادة سادسا /١/ب من 
القرار ١٥٤ لسـنة ٢٠٠١ ، وملجهولية محـل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتـك ومركز رشطة الكرار وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم ٢٠٢١/٨/١.
الرئيس
حليم نعمة حسني

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                العدد:٥٨/ج٢٠٢١/٢

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف                    التاريخ:٢٠٢١/٢/١٠

إعالن
اىل املتهم الهارب: كاتب بوهان جالب 

حيـث انك متهـم يف الدعـوى املرقمة اعـاله (٥٨/ج٢٠٢١/٢) 
والخاصة باملشـتكي (عدي هناوي كشـمر) وفق احكام املادة 
٤٣٢ مـن قانـون العقوبـات، وملجهولية محل اقامتك حسـب 
االشـعار املرفـق يف ثنايـا هذه الدعـوى، عليه قـررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بواسـطة جريدتني رسـميتني بوجوب الحضور 
يف موعـد املحاكمـة املصـادف يـوم ٢٠٢١/٣/٢٢، وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول.

القايض 
عدنان كريم عبد عيل

…éÎ˛a@äbìn„�a@Ÿ€@’‘±

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

07810090003@Z@äbè–né˝€

إعالنك في 



بغداد/ متابعة الزوراء

عدسة/ غيث جاسم

اختتمت منافسات الجولة ٢١ لدوري 

بفوز  االثنني،  امس  املمتاز،  الكرة 

لنادي اليمناء عىل السماوة.

وجرت املباراة بني الفريقني عىل ملعب 

الفيحاء بمحافظة البرصة .

بثالثة  امليناء  بفوز  اللقاء  وانتهى 

للسماوة،  واحد  هدف  مقابل  اهداف 

وسجل عمار عبد الحسني الهدف االول 

عمر  من  الثالثة  الدقيقة  يف  للميناء 

السماوة  العب  النتيجة  وعّدل  اللقاء 

والثالثني  الثالثة  الدقيقة  يف  عيل سعد 

من الشوط االول.

امليناء  كفة  مالك  حسام  ورجح 

 ٦٨ الدقيقة  يف  ثاني  هدف  بتسجيله 

 ٨٠ الدقيقة  ويف   ، اللقاء  عمر  من 

للميناء  النتيجة  يونس  حسني  عزز 

بتسجيله الهدف الثالث.

رفع  قد  امليناء  يكون  الفوز  وبهذا 

العارش  باملركز   ٢٥ للنقطة  رصيده 

النقطة  عند  السماوة  رصيد  وتجمد 

١٨ باملركز ١٨.

للدوري  صدارته  الجوية،  القوة  وعزز 

البرصة  نفط  عىل  بفوزه  املمتاز، 

ملعب  يف  اإلثنني،  امس  مساء   (٣-٢)

الشعب الدويل.

افتتح القوة الجوية، األهداف يف وقت 

سالم  الحكم  احتسب  حيث  مبكر 

عامر ركلة جزاء بعد مرور ٤ دقائق، 

سجل منها قائد الفريق حمادي أحمد، 

للقوة  النتيجة  بايش  إبراهيم  وعزز 

لينهي  املباراة  من   (٣٦) الدقيقة  يف 

الشوط األول متقدما بهدفني دون رد.

ويف الشوط الثاني قلص نفط البرصة 

أحمد  عرب   (٦٨) الدقيقة  يف  النتيجة 

فرحان، لكن الالعب لؤي العاني الذي 

استغل كرة عرضية من بايش ليكملها 

داخل الشباك يف الدقيقة (٨٦)، وقلص 

الهدف  بتسجيله  النتيجة  زامل  أحمد 

الثاني يف الدقيقة (٩٠+٤).

وعزز القوة الجوية صدارته برصيد ٤٧ 

نقطة، فيما تجمد رصيد نفط البرصة 

عند النقطة ٢٢ يف املركز الثالث عرش.

بالتعادل،  مباريات  ثالث  وانتهت 

الحادية  الجولة  منافسات  ضمن 

والعرشين.

وخطف أربيل تعادال قاتال (١-١) من 

مضيفه زاخو، الذي افتتح التسجيل يف 

الدقيقة السابعة، برأسية أحمد زيرو، 

للحارس  خاطئا  خروجا  استغل  الذي 

ريباز عبد الله.

ويف الشوط الثاني، ضغط أربيل بقوة، 

أن  إال  الهجمات،  من  عددا  وأضاع 

شريكو كريم أدرك التعادل، يف الدقيقة 

٨٧، بعدما استغل تعثر املدافع ليسدد 

الكرة يف الشباك.

النقطة  إىل  بذلك  رصيده  زاخو  ورفع 

رفع  بينما  السادس،  املركز  يف   ،٣١

أربيل رصيده إىل النقطة ٢١، يف املركز 

الرابع عرش.

وأخفق الرشطة يف تجاوز أمانة بغداد، 

الرشطة،  قائد  التسجيل  افتتح  حيث 

 ،٢٢ الدقيقة  يف  األمري،  عبد  سعد 

بهدف  العودة  من  تمكن  األمانة  لكن 

العبه  عرب   ،٤٣ الدقيقة  يف  التعادل، 

محمد جالل.

النقطة  إىل  رصيده  الرشطة  ورفع 

أمانة  رفع  كما  الثالث،  املركز  يف   ،٣٧

بغداد رصيده إىل النقطة ٢٦، يف املركز 

التاسع.

والكهرباء  الحدود  مباراة  وانتهت 

بعدما   ،(١-١) النتيجة  بنفس 

الساعة  ربع  إىل  بإثارتها  احتفظت 

الحدود عرب العبه  تقدم  األخري، حيث 

محمد هادي، يف الدقيقة ٧٦.

الفرصة  يمنح  لم  الكهرباء  لكن 

حيث  املباراة،  بنقاط  الظفر  للحدود، 

عرب   ،٨١ الدقيقة  يف  النتيجة  عادل 

الوافد الجديد مهيمن سليم.

النقطة  إىل  رصيده  الكهرباء  ورفع 

بينما  عرش،  الخامس  املركز  يف   ،٢١

رفع الحدود رصيده إىل النقطة ١٨، يف 

املركز التاسع عرش.

بغداد/ متابعة الزوراء
إن  علوان،  يحيى  النفط،  مدرب  قال 
التعادل مع الزوراء، نتيجة مقبولة، نظرًا 
بسبب  الفريق  بها  يمر  التي  للظروف 

كثرة الغيابات.
بالخصم  ليس  الزوراء  علوان  وأضاف 
السهل، ألنه يملك مؤهالت البطولة، ومع 
ذلك تمكنا من إحراجه خاصة يف الشوط 

الثاني».

وتابع «حصلنا عىل فرص جيدة من أجل 
جيد  أمر  نقطة  حصد  ذلك  ومع  الفوز، 

أمام وصيف الدوري».
ونوه أن النفط يعاني من كثرة الغيابات، 
وبسام  عدنان  وموىس  كريم  وليد  مثل 
شاكر وحسام جاد الله، الذي شارك رغم 

اإلصابة.
كانت  الهجوم  يف  النفط  «حلول  وشدد 
محدودة، ومع ذلك كنا الطرف األفضل يف 

الشوط الثاني».
عودة  ينتظر  الفني  «الجهاز  وأوضح 
أفضل  الفريق  ليكون  املصابني،  الالعبني 
أمانة  مواجهة  قبل  الصفوف  ومكتمل 

بغداد يف الجولة املقبلة». 
الزوراء،  مع  تعادل  النفط  أن  إىل  يشار 
عىل  أقيمت  التي  املباراة  يف  أهداف،  دون 
من   ٢١ الجولة  لحساب  التاجي  ملعب 

الدوري.

بغداد/ متابعة الزوراء

الكهربائية  الصناعات  مدرب  وصف 

 ،(٢-١) الطلبة  عىل  الفوز  عبيد،  عباس 

املمتاز،  الدوري  من  الـ٢١  الجولة  يف 

باملهم للتخلص من املركز األخري يف الئحة 

الرتتيب.

للغاية  صعبة  كانت  املباراة  عبيد  وقال 

كان  املباراة  دقائق  أغلب  يف  والطلبة 

حقيقية  فرص  عىل  وحصل  األخطر 

الثاني،  الهدف  إحرازنا  قبل  خصوصا 

استغل  من  لصالح  حسمت  املباراة 

الفرص».

أهدر  األول  الشوط  يف  «فريقنا  وتابع: 

الثاني  الشوط  يف  عوضنا  لكن  فرصتني 

بعد استغاللنا الكرات التي حصلنا عليها 

 ٣ لنحصد  الطلبة  جزاء  منطقة  داخل 

نقاط يف غاية األهمية عىل األقل خرجنا 

من ذيل القائمة».

بدأ  الرتتيب  مؤخرة  يف  «الرصاع  وأشار: 

يتسع كان هناك ثالثة أندية فقط تنافس 

اختلف  الحال  اآلن  لكن  القائمة  ذيل  يف 

وهناك ستة أندية باتت مهددة بالهبوط 

املقبلة  األدوار  يف  ستشتعل  واملنافسة 

للهروب من الهبوط.

بعد  الكهربائية  الصناعات  أن  إىل  يشار 

 ١٩ إىل  رصيده  رفع  الطلبة  عىل  فوزه 

نقطة يف املركز الثامن عرش.

بغداد/ امري الداغستاني
حسني  العراقي،  السلة  اتحاد  رئيس  كشف 
اآلسيوية عقب  الخيبة  كواليس  العميدي عن 

خروج املنتخب من تصفيات آسيا لكرة السلة، 
فيما تحدث عن «املتصيدين باملاء العكر»، قال 
قبل  لطعننا  السكاكني  يجهزون  كانوا  إنهم 

الخروج من البطولة.
التي  للهجمة  أسفه  عن   ، العميدي  وأعرب 
مستدركا  لالتحاد،  املبغضني  بعض  يشنها 
بالقول إنهم «يعلمون جيداً بالظروف الصعبة 
التحديات  عن  فضال  االتحاد،  بها  يمر  التي 

التي يواجهها منذ وقت طويل».
وأشار إىل أن «بعض (األخوة) من أبناء السلة 
التصفيات  من  وخروجنا  بخسارتنا  فرحوا 
فرحاً  طار  «بعضهم  ان  موضحا  االسيوية»، 
يف  لطعننا  السكاكني  يجهزون  كانوا  وكأنهم 

خارصتنا».
تحدث عن  «أغلب من  أن  إىل  العميدي،  ولفت 
االتحاد»،  يف  عملوا  قد  كانوا  اإلخفاق،  هذا 
مؤكدا أن «وزير الشباب عدنان درجال عندما 
التقى بالوفد العراقي استغرب لرقي التنظيم 

والتجهيزات الراقية».
وأوضح أن «االتحاد منذ سنة ونصف لم يستلم 
وزارة  من  سوى  جهة،  اي  من  واحد  دينار 
الشباب والرياضة واللجنة االوملبية العراقية»، 
املشاركة  مبالغ  لدفع  «اضطر  أنه  إىل  منوها 
جرت  التي  االسيوية  التصفيات  يف  والنفقات 
يف البحرين مؤخرا، من جيبه الخاص والبالغة 

٩٠ مليون دينار».
مع  يشء  بأي  نقرص  «لم  العميدي،  وتابع 
وهيأنا  االحتياجات  كل  لهم  ووفرنا  الالعبني 
املثالية  للمشاركة  املساعدة  الظروف  كل 
واالقامة  السفر  وتذاكر  املصاريف  توفري  من 
التدريبي  املعسكر  خالل  النقل  وسيارات 

الداخيل».
الطيبة  بعالقته  دعا  «االتحاد  أن  إىل  وأشار 

وزير  مثل  ماديا،  الالعبني  دعمت  شخصيات 
وعبد  درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
مكافحة  جهاز  رئيس  الساعدي  الوهاب 
الجمييل،  عقيل  األعمال  ورجل  االرهاب، 
ضخمة  بمكافأة  ووعدوهم  الالعبني  وكرموا 
لكل العب يف حال التأهل، اال ان هذا هو حال 
ظروف  يف  السيما  وخسارة  فوز  البطوالت 

قاهرة».
ودع  قد  السلة،  بكرة  العراق  منتخب  وكان 
املؤهلة  اآلسيوية  الرابعة  املجموعة  تصفيات 
للنهائيات بعد خسارته أمام املنتخب البحريني 
 ٧٨ األخرية  الرمية  يف  الهند  وأمام   ،٧٧  –  ٨٠
املنتخب  تأهل  التصفيات  وبنهاية   ،  ٨١  -
اللبناني عن املجموعة الرابعة يف الصدارة يليه 

البحريني، ومن ثم الهندي كأفضل ثالث.

بغداد/ متابعة الزوراء

اعلن نادي اربيل الريايض، تعاقده مع مهاجم منتخب غانا 

شافيو موموني، لتمثيل فريق الكرة يف املوسم الحايل.

اربيل  ”نادي  إن  ريبني رمزي   للنادي  االعالمي  املنسق  وقال 

شافيو  التونيس  املنستريي  االتحاد  نادي  العب  مع  تعاقد 

موموني“.

لالنخراط  قريباً  اربيل  سيصل  ”موموني  أن  واوضح 

قادم  يف  صالح  لؤي  املدرب  ترصف  تحت  ليكون  بالتدريبات 

املباريات“، مؤكداً ان ”ادارة الفريق انهت التعاقد قبل اغالق 

سوق االنتقاالت“.

يف  لعب  ان  سبق  و  الهجوم  خط  يف  موموني  شافيو  ويلعب 

صفوف نادي اشانتي جولد الغاني و ايضا للعب يف صفوف 

منتخب االوملبي الغاني.
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بغداد/ متابعة الزوراء
كشـف العب نادي الطلبـة محمد جفال أن النادي ال يدفع اجور الفندق الذي يسـكنه 

الالعبون.
وقال جفال «نحن نسكن يف فندق والنادي ال يدفع اجرته والطعام نتدبره فيما بيننا». 

وأضاف ان عددنا يبلغ ١٤ العبا فقط».
ويعاني فريق الطلبة من ظروف صعبة انعكست عىل نتائجه وتراجع مركزه يف ترتيب 

الدوري اىل املراكز االخرية يف سلم الرتتيب.
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املدرب القدير عماد زبري والد الزميل االعالمي محمد 
عمـاد يرقد يف مستشـفى دار التمريـض الخاص 
بمدينـة الطب نتيجة اصابتـه بفايروس كورونا.. 
دعواتنـا للمربـي الفاضـل بالشـفاء العاجل وان 
يلبسـه ثوب الصحة والعافية وان يعود بأفضل حال 

لعائلته ومحبيه.
 ***************

عضـو املكتب االعالمـي للجنة االوملبيـة الوطنية 
العراقية رحيم الدراجـي  تعرض لوعكة صحية 
نتيجة ارتفاع مفاجئ يف ضغط الدم... ندعو رب 
العـزة واالجالل ان يشـايف الزميـل الدراجي وان 

يعود ملمارسة عمله املهني من جديد.  
  ******************

املصور حسـن خليفة الذي يعمل يف املكتب االعالمي 
لالتحـاد العراقـي لكـرة القدم اعلـن انتصاره مع 
عائلتـه الكريمة عىل فايروس كورونـا بعد معناة 
كبرية مع املرض اللعني اسـتمرت لعدة اسـابيع... 
الزميـل خليفة ثمـن يف الوقـت ذاته كل مـن اتصل 
واسـتفرس عـن حالته الصحيـة داعيا العـيل القدير ان 

يحفظ الجميع ويجنبهم كل رش ومكروه.



قال سـتيفانو بيويل مدرب ميالن، إن التأهل 
لدوري أبطال أوروبا يف املوسـم املقبل، يبقى 
الهدف األسـايس لالعبيه، رغـم أنه ال يزال يف 
دائرة املنافسـة عـىل لقب الـدوري اإليطايل، 
ألول مـرة منذ حوايل عقد مـن الزمان، عقب 
الفـوز 2 - 1 يف رومـا. وكان ميـالن يتصدر 
الدوري حتى قبل أسبوعني، وأكد بفوزه عىل 
رومـا يف مباراة مثرية ومتكافئـة، أن الفارق 
مع إنرت ميالن املتصدر لم يتسع عن 4 نقاط 
مع الوصـول إىل نهاية الجولة. وأضاف بيويل 
لشـبكة سـكاي إيطاليا: ”إذا قلـت منذ عدة 
أشـهر أننا سنكون يف املركز الثاني بالدوري، 

فلم يكن سيصدق أي شخص ذلك“.
وتابـع: ”لو كنـا يف املقابل نملـك 40 نقطة، 
لقالـوا إننـا نـؤدي موسـما رائعـا ونقاتـل 
عـىل التأهـل إىل دوري األبطال بعـد كل هذه 
السـنوات“. ونوه: ”هناك 7 فـرق قوية، ويف 
النهاية ستشعر 4 فرق فقط بالسعادة، نحن 

نأمل أن نكون من بني هذه الفرق“.
ولم يلعب ميالن يف دوري األبطال منذ موسم 
2014-2013، وكان بيـويل يرغـب يف إظهار 

التطور الذي حدث يف فريقه.
وقال بيـويل: ”نحن نفعل شـيئا مهما. لدينا 
17 نقطة أكثر مما كنا نملك املوسـم املايض 
ونحن أصغر فريق يف املسـابقة، نحن الفريق 

الذي خاض أكرب عدد من املباريات“.
وأضـاف: ”قدمنا أداء رائعا بـروح عالية. أنا 

سعيد أننا خرجنا بالفوز“.
وظـل رومـا خامًسـا، وتعني هـذه الهزيمة 
باولـو  املـدرب  فريـق  معانـاة  اسـتمرار 

فونسيكا ضد فرق الصدارة.
وحصـد رومـا، 3 نقـاط فقـط من 24 

نقطـة متاحة خالل املباريات الكبرية 
ويوفنتـوس  وإنـرت  ميـالن  أمـام 

والتسيو وأتاالنتا ونابويل.

وقـال فونسـيكا: ”بدأنـا أول 20 
دقيقـة بشـكل خاطـئ. لـم نبدأ 
بشـكل رائـع أمـام ميـالن وهذا 
يعني أن األمور أصبحت صعبة“.

وأتـم: ”عدنـا إىل أجـواء املبـاراة 
بدأنـا  رائـع.  ولعبنـا بشـكل 

بشكل سيئ، الفرص التي 
صنعها ميالن جاءت 

ضيـاع  نتيجـة 
ذ  ا سـتحو ا

الكرة“.

يواجـه ماوريسـيو بوكيتينـو، املديـر الفني لباريس سـان 
جريمان، أزمة ال تنتهي يف ظل كثرة الغيابات بصفوف الفريق.

وأشـارت صحيفة لـو باريزيـان الفرنسـية، إىل تأكد غياب 
الثالثـي، نيمار جونيـور وآنخيل دي ماريا وخـوان برينات، 
عن املبـاراة املقبلة مع بوردو، يوم غـد األربعاء، يف الدوري. 
وأضافت أن ماركو فرياتي سيغيب أيضا، بسبب عدم تعافيه 
بشـكل كامل من اإلصابة، كمـا ال يفضل بوكيتينو املجازفة 
بالظهـري األيمن، أليسـاندرو فلورينزي، مع اقـرتاب مباراة 
العودة ضد برشـلونة، يف ثمن نهائي دوري األبطال، يوم 10 

املقبل. ولفتـت الصحيفة مـارس/آذار 
كيليان  أن  مبابي، سـيغيب عن مباراة إىل 

و  د ر بسـبب اإليقـاف، بينمـا لم بـو
كـد  بعد مدى جاهزية املهاجم يتأ

مـاورو  األرجنتينـي، 
سيشـارك إيكاردي. املقابـل  يف 

عـب  الوسـط، ليانـدرو باريديـس، ال
أمام بوردو بعد انتهاء إيقافه. وانضم دانيلو 

برييرا، العب وسـط باريس سان جريمان، 
لقائمة طويلـة من املصابـني يف الفريق.
فقـد ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسـية، 
أن دانيلـو يعاني من إصابـة يف قصبة 
السـاق، منعته من اسـتكمال مباراة 
أن  وأضافـت  الـدوري.  يف  ديجـون 
النادي الباريـيس، بصدد إصدار بيان 
رسـمي، لتحديد مدى قوة اإلصابة. 
وقالت الصحيفة إن اإلصابة ال تبدو 
خطـرية، إال أن إمكانيـة مشـاركة 
دانيلـو أمام بوردو غـدا األربعاء يف 

الدوري لم تتحدد بعد.

املهاجم  إن  سيتي،  مانشسرت  مدرب  جوارديوال  بيب  قال 
سريجيو أجويرو يحتاج إىل الوقت الستعادة قمة مستواه بعد 
فرتة غياب طويلة، وسيكون الالعب األرجنتيني مطالبا بالقتال 

عىل موقعه يف التشكيلة.
وتعرض أجويرو لسلسلة من اإلصابات وأصيب أيضا بكوفيد-

11 مباراة يف كل املسابقات خالل  19 لتقترص مشاركاته عىل 
املوسم الجاري.

األساسية  التشكيلة  عاما   32 عمره  البالغ  املهاجم  ودخل 
ألول مرة يف أربعة أشهر خالل الفوز 2 - 1 عىل وست 
هام يونايتد، ليحقق سيتي انتصاره 20 عىل التوايل 

يف كل املسابقات.

برصيد  لسيتي  التاريخي  الهداف  أجويرو،  إن  وقال جوارديوال 
256 هدفا، يبقى من العنارص املهمة يف تشكيلة الفريق.

يتعلق  ال  يلعب.  الذي  هو  ”األفضل  اإلسباني:  املدرب  وأضاف 
األمر بسريجيو بل بالجميع. أحاول أن أتخذ قرارات عادلة“.

وتابع: ”سريجيو مهم جدا لنا وهو صاحب موهبة استثنائية. 
ستكون هناك مباريات صعبة ومتقاربة ونحتاج إىل هدف. من 
الظروف؟ هو. لكنه عاد  املناسب يف مثل هذه  الالعب  سيكون 

بعد حوايل عام ويحتاج إىل الوقت“.
ويتصدر سيتي الدوري برصيد 62 نقطة من 26 مباراة وبفارق 
12 نقطة عن جاره وغريمه مانشسرت يونايتد صاحب املركز 

الثاني.
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حقـق ميالن فوزاً مهماً أمـام مضيفه روما 2 - 1 يف الجولة 
24 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.

وعىل ملعب األوملبيكو يف العاصمة اإليطالية، افتتح اإليفواري 
فرانك كيسـيه التسـجيل مليالن مـن ركلة جـزاء يف الدقيقة 
43 ثـم أدرك الفرنـيس جوردان فرييتو التعـادل لذئاب روما 
يف الدقيقـة 50 ثم منح الكرواتـي أنتي ريبيتش نقاط الفوز 

للفريق القادم من عاصمة املوضة يف الدقيقة 58.
ويحتل ميالن وصافة الـدوري بـ52 نقطة وبفارق 4 نقاط 
عـن جاره إنرت املتصـدر فيما يأتي رومـا يف املركز الخامس 

بـ44 نقطة.
وفـرض ميـالن أفضليته منذ صافـرة البداية وهـدد مرمى 
نادي العاصمـة بفضل تحـركات إبراهيموفيتش وريبيتش 
بشـكل خاص وألغي له هدفان يف الدقائـق األوىل لإلنكليزي 
فيكايو توموري بسـبب خطـأ عىل الحارس اإلسـباني باو 

لوبيز وتسلل عىل إبراهيموفيتش توالياً.
وتدخـل الحظ للوقوف يف وجه ميـالن عندما نابت العارضة 
عـن لوبيز يف الدقيقة 27 لصد رأسـية الدنماركي سـايمون 
كاير إثر ركلة ركنية يف أبرز فرص الشـوط األول الذي شـهد 
أيضـاً محـاوالت لرومـا إذ رفض له هـدف أيضـاً لألرميني 
هنريـك مخيتاريـان (29)، كما فرط األخـري بانفراد عندما 
حاول لعب الكرة فوق الحارس جانلويجي دوناروما فأخطأ 

املرمى .(39) 
وعندمـا كان الشـوط األول يلفظ أنفاسـه األخـرية، حصل 
ميـالن عىل ركلة جزاء بعـد خطأ من فيديريكـو فازيو عىل 
دافيدي كاالبريا، فانربى لها كيسـييه ونفذها بنجاح (43)، 

رافعاً رصيده إىل ثمانية أهداف.
إال أن رومـا أطلـق املواجهـة مـن نقطة الصفر يف مسـتهل 
الشـوط الثانـي بهـدف للفرنيس فريتـوت بعـد تمريرة من 
ليوناردو سبيناتسـوال (50)، رافعاً رصيده الشخيص إىل 10 

أهداف هذا املوسم.
وبعد استبداله الرتكي هاكان تشالهان أوغلو خالل اسرتاحة 
الشـوطني لإلصابة، اضطر سـتيفانو بيويل إىل إجراء تبديل 
اضطراري بإخراج إبراهيموفيتش الذي بدا متأثراً بأوجاع يف 

فخذه األيرس، واستبداله بالربتغايل رافايل لياو .(57) 
لكن ”روسـونريي“ لـم يتأثر بخـروج السـويدي، إذ أعاده 
ريبيتـش إىل املقدمة بعـد تمريرة من البلحيكي أليكسـيس 
سـاليماكرز إثر خطأ يف ابعاد الكرة مـن الحارس باو لوبيز 
.(58) إال أن ريبيتـش لـم ينعم طويالً بالهـدف ألنه تعرض 
بـدوره إلصابـة عضليـة ولحـق بهـاكان تشـالهان أوغلو 

وإبراهيموفيتش.

عـاد ليفربـول إىل سـكة االنتصارات 
مجدداً بعد أربع خسـارات متتالية يف 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، وكانت 
عىل حسـاب مضيفه شيفيلد يونايتد 
بهدفني نظيفني يف املرحلة السادسـة 

والعرشين من البطولة.
اللقـب يف  أن خـرس حامـل  وسـبق 
املراحل األربعة املاضية، أمام إيفرتون 
 ،1 -  3 وليسـرت سـيتي  2 -صفـر، 
ومانشسـرت سـيتي 4 - 1، وبرايتون 

1 -صفر.
ويعاني ليفربـول من كثرة اإلصابات 
التي حرمتـه من خدمـات الهولندي 
فريجيل فـان دايك والسـنغايل جويل 
الدفـاع،  يف  غوميـز  وجـو  ماتيـب 
والغيني نابي كيتا والربازييل فابينيو 
يف الوسط الدفاعي، والربتغايل ديوغو 

جوتا يف الوسط الهجومي.
قائـده  مؤخـراً  هـؤالء  إىل  وانضـم 
والعب وسـطه جوردان هندرسـون 
الـذي أصيب يف املبـاراة التي خرسها 
ليفربـول أمـام إيفرتـون األسـبوع 
املـايض، وسـتجربه عـىل الغياب عن 
املالعب حتى نيسان/أبريل املقبل بعد 
خضوعـه لعملية جراحية يف أسـفل 

عضالت البطن.

وشـهدت تشـكيلة ليفربـول غيـاب 
حارس املرمى الربازييل أليسون وحل 

بدالً منه اإلسباني أدريان.
الشـوط  يف  املحـاوالت  تسـفر  ولـم 
األول عن تسـجيل أي هـدف ألي من 

الفريقني، رغم تعدد الفرص لكن من 
دون خطورة تذكر.

الثانـي  الشـوط  ليفربـول  وانتظـر 
الفتتاح التسجيل عن طريق كورتيس 
جونـز الـذي وصلته كرة مـن ترينت 

ألكسندر أرنولد داخل منطقة الجزاء، 
فسـددها متقنة سـكنت الشـباك يف 

الدقيقة 48.
وطال العبو شـيفيلد بإلغـاء الهدف 
بداعـي خروج الكرة إىل رضبة مرمى 
قبل تحويلها إىل عرضية، لكن الحكم 
أكد صحة الهدف بعد العودة إىل تقنية 

حكم الفيديو املساعد.
وعـزز ليفربـول النتيجـة يف الدقيقة 
64، عندمـا تبـادل الربازيـيل روبرتو 
فريمينيو الكرة مـع جونز بتمريرات 
مدافعـي  يـراوغ  أن  قبـل  قصـرية، 
شـيفيلد بحرفية ويدك شـباك آرون 

رامسدايل بالهدف الثاني.
ويف الدقيقة 80، أهدر املرصي محّمد 
صـالح بغرابة فرصـة إضافة الهدف 
الثالـث، عندما وصلتـه عرضية أمام 
مرمى مفتوح، لعبها إىل جانب القائم 

األيرس.
وبالتـايل، رفـع ليفربول رصيـده إىل 
43 نقطـة يف املركـز السـادس، فيما 
بـات شـيفيلد يونايتـد عـىل أبـواب 
توديع الدوري املمتاز لحلوله أخرياً يف 
الرتتيب مع 11 نقطة من 26 مباراة.

وانتهـت مواجهـة تشـيليس وضيفه 
مانشسـرت يونايتد عـىل وقع التعادل 

السـلبي يف قمـة مباريـات املرحلـة 
السادسـة والعرشيـن مـن الـدوري 

اإلنكليزي املمتاز.
واحتفظ مانشسـرت يونايتد بموقعه 
يف املركـز الثانـي برصيـد 50 نقطـة 
بينمـا رفع تشـيليس رصيـده إىل 44 

نقطة يف املركز الخامس.
بـني  تاريخيـاً  التعـادل  هـذا  ويعـد 
عمالقـي الكـرة اإلنكليزيـة إذ أنهـا 
املـرة األوىل التـي يتعـادالن سـلبا يف 
مباراتيهما خالل موسم واحد لدوري 
الدرجة العليا االنكليزي ألول مرة منذ 

100 عام.
وكان النادي اللندني حقق فوزاً ثمينا 
عىل أتلتيكو مدريد اإلسباني -1صفر 
خارج ملعبه وبات مرشحاً لبلوغ ربع 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
كما بلغ مانشسرت يونايتد الدور ثمن 
النهائي مـن الـدوري األوروبي الذي 
توج به عام 2017 عىل حسـاب ريال 
سوسـييداد اإلسـباني، بعدما حسم 
املواجهة بنتيجة 4 -صفر يف مجموع 

املباراتني.
واستمر غياب العب الوسط الفرنيس 
بـول بوغبا عـن يونايتـد للتعايف من 

إصابة عضلية.

فتـح مـدرب املنتخب األملانـي يواكيم 
لـوف الباب للمـرة األوىل أمام إمكانية 
مولـر  تومـاس  املخرضمـني  عـودة 
وجـريوم بواتنـغ وماتـس هوملز إىل 
يف  للمشـاركة  املانشـافت  صفـوف 

نهائيات كأس أوروبا الصيف املقبل.
وقـال لـوف الـذي تعـرض النتقادات 
املخيبـة  العـروض  بسـبب  كثـرية 
للمنتخـب عقـب قـراره الرهـان عىل 
الجيل الجديد من خالل استبعاد العديد 
مـن الركائز األساسـية التـي صنعت 
أمجاد املانشـافت يف مونديال الربازيل 
عـام 2014، يف ترصيح لقنـاة ”أي آر 
دي“: ”عندمـا نبـدأ التجديـد يجب أال 

نقطعه ونعود بالكامل اىل الخلف“.
وأضاف لوف الذي تشبث سابقا بقرار 
اسـتبعاد املخرضمـني بعـد الخـروج 
الكارثي مـن دور املجموعات ملونديال 
2018 يف روسـيا: ”لكن الحقيقة هي 
أن الوبـاء (كورونـا) حرمنا ما يقرب 
من عام من االستعداد وبالتايل يمكننا 
أن نتسـاءل اآلن عمـا إذا يتعني علينا 

إيقاف هذا التجديد يف حال أصبح ذلك 
رضوريا جدا“.

وتبـدو هـذه الكلمـات وكأنهـا بداية 

لتحـول يف قرار لـوف تحت ضغط من 
وسـائل اإلعالم يف بالده بإعادة نجمي 
بايرن ميونيـخ توماس مولر وجريوم 

بواتنغ اللذين تألقا بشكل الفت وقادا 
دوري  بلقـب  التتويـج  اىل  فريقهمـا 
أبطال أوروبا املوسـم املايض، وقطب 

ماتـس  دورتمونـد  بوروسـيا  دفـاع 
هوملز.

وتم استبعاد هذا الثالثي من قبل لوف 
وتضاعفـت   ،2019 آذار/مـارس  يف 
الدعوات لعودتهم إىل املنتخب الوطني 
بعـد عـروض مخيبة عـدة، خصوصا 
خسارته املذلة أمام إسبانيا بسداسية 
الثاني/نوفمـرب  ترشيـن  يف  نظيفـة 
املـايض والتـي كادت أن تكلـف لوف 

منصبه.
وأوضـح لـوف أنه يريـد اتخـاذ قرار 
بعودتهـم يف أيار/مايـو املقبـل وأنـه 
ال ينـوي اسـتدعاءهم الشـهر املقبل 
اسـتعدادا لبـدء مباريـات التصفيات 

املؤهلة ملونديال قطر.
وقـال لوف الـذي يرشف عـىل تدريب 
املانشـافت منذ عام 2006، إنه يمكن 
لالعبني مثل مولر وهوملز وبواتنغ، إذا 
لزم األمر، ”العودة برسعة إىل صفوف 
املنتخب. نحن ندرك ذلك تماما، ونعلم 
أنه داخل املنتخـب الوطني، لن يكون 

ذلك مشكلة“.

á‹Ó–Óí@ÚiaÏi@Âfl@paäbón„¸a@Ú‡Ã„@áÓ»nèÌ@fiÏiã–Ó€

Õ‰ÓmaÏiÎ@ç‹ÓflÏÁÎ@ã€Ïfl@ÒÜÏ«@‚bflc@aÜá™@lbj€a@|n–Ì@“Ï€

Ôébé˛a@Ê˝Ófl@“áÁ@wÓ€ç„ÏÓjflbìn‹€@ÒÜÏ»€a@ZÔ€ÏÓi

@Ï‰ÓnÓ◊Ïi@Úflåc@·”b–Ì@Ôibjfl

Èubn±@bfl@aâÁÎ@NNÚÓˆb‰rnéa@ÚjÁÏfl@ÎãÌÏuc@Z¸ÏÌÜäaÏu

ıaäÎç€a@Òãÿ–fl

No: 7439 Tue 2 Mar 2021العدد: 7439 الثالثاء  2 اذار 2021



8السلطة الرابعة www.alzawraapaper.com

Úz‹óæa@·Ë»‡§@ÜÏ»è€a@Ô–zó€a@ıb”áñc

Ôv‘íbÇ@›n‘∑@’‹»næa@@CcNiNa@DÄ€a@ãÌã‘n€a@Íb§@ã�”@o‡ñ
الرياض/متابعة الزوراء:

تجـاوز مسـتخدمو تويـرت الصمت 
القطري تجاه التقرير االستخباراتي 
األمريكـي املتعلق بمقتـل الصحفي 
جمـال خاشـقجي إىل انتقاد تغطية 
قنـاة الجزيـرة لألمر، التي أسـهبت 
يف تغطيـة مفتوحـة عـن الحديـث 
عـن التقرير، ما يـيش وفق مغردين 
بعـودة حـرب تويرت بني السـعودية 
وقطر بعد أن كانت وضعت أوزارها 

لفرتة وجيزة.
وانتقد مغردون سـعوديون الصمت 
القطري تجاه التقرير االستخباراتي 
األمريكـي املتعلق بمقتـل الصحفي 

جمال خاشقجي.
وقال مغـردون إن صمـت قطر عن 
دعم املوقف السعودي أمر مستغرب 
خاصة وأن “بيان العال”، الذي خلص 
إليه اتفاق املصالحة بني السـعودية 
وقطر، تضمن رضورة اتخاذ مواقف 
مشرتكة تجاه السياسة الخارجية، 
وهـو ما لم يحصل يف قضية التقرير 
اختبـار  أول  تعـد  التـي  األمريكـي 

للمواقف بعد املصالحة.
التعـاون  مجلـس  دول  كل  وأيـدت 
الخليجي البيان السـعودي بما فيها 
سـلطنة عمان التي تلتـزم الحياد يف 
املواقف السياسـية عادة، باستثناء 

قطـر التي فضلت االلتزام بالصمت، 
بعـد أيام من نرش التقرير األمريكي، 
مثـل  أخـرى  دول  أصـدرت  كمـا 
مرص واليمن وجيبوتي وباكسـتان 
فيهـا  أعلنـت  بيانـات  وموريتانيـا 
تأييد املوقف السـعودي من التقرير 

األمريكي.
وكانـت وزارة الخارجية السـعودية 
قالت يف بيان صـادر عنها، الجمعة، 
إنهـا “ترفض رفضـا قاطعا ما ورد 
يف التقرير األمريكي من استنتاجات 
مسـيئة وغـري صحيحة عـن قيادة 

اململكة“.
تركـي  السـعودي  الكاتـب  وغـرد 
الحمـد ردا عـىل تغريـدة الصحفـي 
السـعودي إبراهيـم السـليمان قال 
فيها ”البحرين، اإلمـارات، الكويت، 
عمان.. ما نسينا أحدا من الخليج؟“ 

قائال:
وغرد املحلل االسرتاتيجي والعسكري 

زيد العمري:
#وجهة_نظـر سـكوت قطـر وعدم 
دعم البيان السـعودي الذي استنكر 
التقريـر األمريكـي الخـاص بمقتل 
خاشـقجي يعطي مؤرش أن الصلح 

مع قطر يحتاج إىل مراجعة.
وارتفعت أصوات املغردين السعوديني 
يف موقع تويرت تجاه صمت الدوحة، 
يف مقابل صمـت املغردين القطريني 
البارزيـن الذين لم يبـدوا أي مواقف 

واضحة تجاه التقرير األمريكي.
ويـرى سـعوديون أن هـذا املوقـف 
فرصـة مناسـبة لتأكيـد نوايا قطر 
بعـد املصالحة التي جـرت يف القمة 
الخليجيـة بالعـال، عقب ٣ سـنوات 
مـن مقاطعة السـعودية وحلفائها 
للدوحة، وبني أن اإلعالم القطري لم 

يلتزم باتفاق املصالحة.
وكانت حـرب تويرت بني السـعودية 
إذ  أوزارهـا“،  ”وضعـت  وقطـر 
تراجعت تغريدات تبادل الهجوم منذ 
إعالن املصالحة. ورغم هدوء معركة 
التغريدات فإن تغطية قناة الجزيرة 
القطريـة ال تـزال تثـري ردود أفعال 

مغردين اتهموها بـ“قناة الفتنة“.
ونشط هاشتاغ #الجزيرة_لم_تلتزم 

انتقـد  حيـث  تويـرت،  موقـع  عـىل 
مغردون تعاطـي القنـاة اإلخبارية 
التقريـر  تغطيـة  مـع  القطريـة 
األمريكي الذي خلص إىل أن ويل العهد 
السـعودي األمري محمد بن سـلمان 

”أجاز“ عملية اغتيال خاشقجي.
وانتقد مغردون ما أسـموه ”النفخ 
اإلعالمـي الركيـك“ يف قضيـة مقتل 
خاشـقجي. واتفـق إعالميـو قنـاة 
الجزيرة عىل نرش تغريدات متشابهة 
تدين ويل العهد السعودي، خاصة أن 
الجزيـرة لطاملـا اتخذت مـن قضية 
االغتيال سـيفا مسـلطا عـىل رقاب 

السعوديني.
اإلعالميـني  مواقـف  وتناغمـت 
مـع مواقـف مندفعـة ومتحمسـة 
للمدونني ووسـائل اإلعالم املتشعبة 
التـي تمولهـا قطر. وقالـت الكاتبة 
والباحثة السياسية السعودية نجاة 
بصحيفـة  الكاتـب  السـعيد:وقتل 
”واشـنطن بوسـت“ داخل قنصلية 
بـالده يف إسـطنبول يف الثانـي مـن 
أكتوبر من عام ٢٠١٨ وأدين بالعملية 
أشخاص سعوديني. وقال مغرد: إن 
النفـخ اإلعالمي املسـتمر يف التقرير 
الركيـك بشـأن خاشـقجي من قبل 
قناة الجزيـرة وإرصارها عىل تورط 
األمـري محمد بـن سـلمان أكثر من 

األمريكيني أنفسـهم لهـو خري دليل 
عىل عـدم تمـايش الديـوان األمريي 
الذي يديرها مع مبادئ الُعال، والذي 
قد يرجع بنا إىل ٢٠١٧ غري مأسـوف 

عليكم. #الجزيرة_لم_تلتزم.
واعتـرب آخر:وتعليقـا عـىل تغريدة 
لقناة الجزيرة عىل حسابها الرسمي 
”تغطيـة مفتوحـة“، غـرد الكاتب 
القطـري يف صحيفة الراية القطرية 

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني:
خـوش مصالحـة يـا الجزيـرة.. ما 
خلينـا منرب وال منصـة إال طرقناها 
مـن أجل املصالحة وشـكاوى يف كل 
محفل هـل تريدونهـا مصالحة من 
طـرف واحـد؟ يلتزمـون وال تلتزم، 
تأخذ وال تعطـي وعجبي إذا كان ما 
تقومون بـه من باب الـرأي والرأي 
اآلخـر.. ملـاذا ال تفتحـوا ملفات عن 
عمـان وإيـران… والّ عـىل راسـهم 

ريشهم.
قنـاة  متسائال:وأسـهبت  وأضـاف 
مفتوحـة  تغطيـة  يف  “الجزيـرة” 
يف الحديـث عـن التقريـر األمريكـي 
اسـتضافة  بجانـب  وتداعياتـه، 
محللني ومعلقـني مناهضني لقيادة 
باملحاكمة  ومشـككني  السـعودية، 
لقتلـة  الريـاض  يف  جـرت  التـي 

خاشقجي.

كربالء / نينا:
 قـام فرع نقابـة الصحفيني العراقيـني يف محافظة 
كربـالء املقدسـة بتوزيع سـالت غذائيـة جافة عىل 
الزمالء املصابني بفايروس كورونا واملتعففني بسبب 
توقـف عملهم جـراء حظـر التجـوال اثـر تداعيات 

الفايروس .
وقـال رئيس ادارة الفرع حسـني الشـمري ملراسـل 
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء /نينا / : «عىل ضوء 
توجيهـات نقيب الصحفيني العراقيـني رئيس اتحاد 
الصحفيـني العـرب مؤيد الالمي، قـام الفرع بتأمني 
وجبات غذائيـة جافة تم توزيعهـا للزمالء املصابني 
بفايروس كورونا الذي منعهم الحظر من اداء عملهم 

وكذلك بعض املتعففني» .

تونس/متابعة الزوراء:
 نـددت النقابـة الوطنية للصحفيني التونسـيني األحد 
باالعتـداءات املمنهجـة ضـد الصحفيـني مـن قبـل 
املحسـوبني عىل حركة النهضـة، ملوحـة باللجوء إىل 

القضاء ملحاسبة املسؤولني.
 وجاء يف بيان النقابة أنها سـتقوم «بالتتبع القضائي 
لـكل املعتديـن عـىل منظوريهـا، وعىل رأسـهم لجنة 
التنظيـم التـي مارسـت مهـام امليليشـيات وخالفت 

القوانني التي تضمن حرية العمل الصحفي».
وأكدت أنها كلفت طاقمها القانوني بالقيام باإلجراءات 
القانونيـة الالزمـة لتتبع املعتدين، رغـم تواصل حالة 
اإلفالت من العقاب وعـدم التعاطي الجدي مع قضايا 

االعتداء عىل الصحفيني.
وطالبت الحركة باعتذار رسـمي عّما اقرتفه أنصارها 

من اعتداءات يف حق مختلف ممثيل وسائل اإلعالم.
وأدانت الجامعة العامة لإلعالم يف بيان نرشته السـبت 
عـىل صفحتهـا الرسـمية، االنتهـاكات التـي طالـت 
الصحفيني أثنـاء تغطيتهم مسـرية النهضة، مطالبة 

بفتح تحقيق فوري ومحاسبة املعتدين.
واعتربت الجامعة أن «هذه االعتداءات غري املسـؤولة 
سـابقة خطـرية، تعكـس صـورة سـلبية، وتـرضب 
الحريات الصحفية وحق اإلعالميني يف العمل بكل حرية 
دون تضييقـات، وتعترب تحديا تجـاه أداء الصحفيني 

لرسالتهم ولواجبهم املهني».
وتعـرض العديد مـن الصحفيني التونسـيني السـبت 
إىل عمليـات اعتـداء، وصلت حد التحـرش الجنيس من 
قبل أنصار حركة النهضة اإلسـالمية، خالل تغطيتهم 

مسرية للحركة وسط العاصمة.
وحـرضت قـوات األمـن بكثافـة يف املسـرية لحمايـة 
الحشـود التي قدمـت من عدة مناطـق يف البالد، تلبية 
لدعوة قياديني يف الحزب. كما انترش أنصار من الحركة 
للمشـاركة يف تأمني املسرية ومسـؤويل الصف األول يف 

الحركة.
وواجه أغلب الصحفيني صعوبـات كربى ومضايقات 
أثنـاء تغطيتهم املسـرية، مـن بينهم مراسـلو وكاالت 
أنبـاء دوليـة، كما جرى منع الصحفيـني من االقرتاب 
مـن منصـة ألقى مـن فوقهـا رئيـس الحركة راشـد 
الغنـويش كلمة، وتعـرض بعضهم للرضب والشـتائم 

بشكل متكرر.
 وقالـت خولة بوكريم رئيسـة تحرير منصة «كشـف 
ميديا» ومراسلة موقع درج اللبناني، «تعرضت للعنف 
املـادي واللفظـي من قبـل ما يسـمى بلجنـة تنظيم 
حركـة النهضة والتضييق عىل عملنـا، حيث تم منعنا 

من التصوير والقرب من املنصة، يف حني فسـح املجال 
ألنصار الغنويش للتقدم نحوها». 

وأضافت بوكريم «نعتنا البعض بإعالم العار، وتعرضنا 
للعنـف يف حضـور قـوات األمـن الذيـن لـم يتدخلـوا 
إليقافهم. كانوا ينسقون مع األمن بشأن من يمر ومن 

ال يمر من الصحفيني».
وحرية التعبري والصحافة هي من املكاسـب الرئيسـة 
للتونسـيني بعـد ثـورة ٢٠١١، التـي أنهـت حكم زين 
العابدين بن عيل، ولكن القطاع ما زال مهددا باستمرار 

االنتهاكات يف ظل نظام قانوني هش.
وقال محمـد أمني حمادي، وهو مصور صحفي يعمل 
لحساب قنوات إخبارية دولية، إن بعض أنصار الحزب 

«نعتوه بالكافر والطاغوت وإعالم العار».
وأضـاف «حصلـت اسـتفزازات طـوال فـرتة تغطية 
املسرية، وامتنعت عن الرد حتى ال تتطور األمور»، كما 
أعلن مراسـل فرانس ٢٤ نورالدين املباركي تعرضه إىل 

مضايقات وشتائهم واستفزازات.
وقالـت بوكريـم يف شـهادتها «أبلغتنـي زميالتي من 
الصحفيـات بأنهـن تعرضـن للتحرش الجنـيس، وتم 

انتهاك أجسادهن بالعبث بأعضائهن».
وذكـرت جيهـان علـوان الصحفية باإلذاعـة الوطنية 
«منعنـي أعضـاء من لجنـة التنظيم مـن التقدم نحو 
املنصـة وتمـت محارصتـي إىل حـد االختنـاق، وتعمد 
بعضهـم االلتصاق وعندمـا طلبت من أحدهـم التزام 
االحـرتام والكف عن هذه املمارسـات التـي ترتقي إىل 
درجة التحرش، خاطبني بشـدة بـأن أذهب إىل املكان 

املخصص للنساء».
 وتابعـت جيهـان «إحدى النسـاء من أنصـار الحركة 
قالـت يل بالحرف الواحد: أنتم إعـالم العار جنيتم عىل 

أنفسكم.. نمولكم من مالنا وتشتموننا يف املنابر». 
وقالت صحفية طلبت عدم الكشـف عن اسمها «كان 
هنـاك دفع متعمد مـن قبل عنارص يف لجنـة التنظيم 
ومحـارصة لصيقة. وهنـاك من تعمد مالمسـتي من 

أماكن حساسة».
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 القاهرة/متابعة الزوراء: 
أثـارت أحداث اقتحام مقر الكونغرس 
األمريكـي يف ينايـر (كانـون الثانـي) 
املـايض، تباينات ما قد تثري تسـاؤالت 
حول كيفيـة معالجة وسـائل اإلعالم 
والكلمـات  األحـداث،  هـذه  ملثـل 
املسـتخدمة لوصـف هـذه األحـداث 
واملشـاركني فيهـا، ومتـى تسـتخدم 
كلمات مثل «فـوىض» أو «غوغاء» أو 
«شغب»، يف مقابل كلمات «احتجاج» 
أو «مظاهـرات»؟ وهـل تؤثر معالجة 
وسائل اإلعالم لالحتجاجات، ومحاولة 
حشـد الجماهري يف اتجـاه معني عىل 
مصداقيـة هذه الوسـائل، ما قد يخل 
بـ«التـوازن واملوضوعيـة»؟ يأتي هذا 
وسط مطالب بـ«وضع قواعد لوصف 
أن  خـرباء  ويـرى  األحـداث».  هـذه 
الكلمات التي تصف مثل هذه األحداث 
تختلف حسـب الوقت والظـرف الذي 
حدثـت فيه، الفتني إىل أنه يتوجب عىل 
الصحفـي املحافظـة عىل التـوازن يف 
التغطيـات، وعىل اإلعالم ككل أن ينقل 
الحدث كمـا هو، ويـرتك الحكم عليه 

للمشاهد.
تـرى الدكتـورة دانييل كيلغو، أسـتاذ 
الصحافة والتنوع واملسـاواة بجامعة 
«القواعـد  أن  األمريكيـة،  مينيسـوتا 
تتحكـم يف طريقـة  التـي  والقوانـني 
معالجـة مثل هـذه األحـداث، وتحدد 
الكلمات املستخدمة لوصفها، ووصف 
املشـاركني فيهـا، تختلـف مـن غرفة 
أخبـار إىل أخـرى، والوقـت والظروف 
يتحكمـان يف اختيار الوصف املناسـب 
لـ«الـرشق  وأضافـت  لألحـداث». 
األوسـط» أن «ما حدث يف الكونغرس، 
اسـتعراض  مجـرد  مـن  أكثـر  كان 
للشـكاوى واملظالـم... كانـت أحداث 
شغب، ولذا كان مهماً استخدام ألفاظ 
مثـل «حصـار» و«تمـرد» لوصـف ما 
حـدث، وهي مـن الكلمـات التي قد ال 
تكـون مناسـبة يف سـياقات أخرى». 
ويذكر، أنه أطلقت العناوين الرئيسـة 
يف مواقع «نيويورك تايمز» و«واشنطن 
بوست» وصف «غوغاء» عىل مقتحمي 
مبنى الكابيتول (الكونغرس). ووصل 
األمر إىل حد تسـاؤل عدد من املراسلني 
واملذيعـني األمريكيني عمـا إذا كان ما 
يشاهدونه من أحداث أمام الكونغرس، 
هـو «انقـالب»، بـل اسـتخدم وولـف 
بليتـزر مذيـع «يس إن إن» املخـرضم 

لفظ «إرهابيني» لوصف املحتجني.
عىل هذا، علق ماثيو شـيفيلد، الكاتب 
«ذي  بوكادسـت  وصانـع  األمريكـي، 
 the theory تشـاينج»  أوف  ثيـوري 
of change بالقـول إن «عـىل وسـائل 
اإلعـالم أن تكـون دقيقـة يف معالجـة 
األحداث، فحرية الصحافة ليسـت بال 
وعـي». وأردف «ال توجد كلمات أخرى 
يمكن أن تصف ما حدث يف الكونغرس، 
غـري أنها أحـداث «فـوىض» و«تمرد» 
و«عصيـان مسـلح»... ولـو «يقتحم 
منفـذو الهجوم مقـر الكونغرس، ولم 
يجلبـوا معهـم متفجرات وأسـلحة... 

لكان كافياً وصفها باالحتجاجات».
اقتحـام  «أحـداث  نقـل  طريقـة 

الكونغـرس» أعادت ألذهان الشـارع 
العربي الصورة التي نقلت بها «أحداث 
الربيع العربي»، وملاذا وصفها اإلعالم 
األمريكي بـ«ثـورات». ووصف بعض 
االجتماعـي  التواصـل  مواقـع  رواد 
اقتحـام  «أحـداث  مـا حـدث خـالل 
الكونغـرس» باالزدواجية يف التغطية. 
بـل إن بعضهـم حـاول إطـالق لفظ 
«ثـورة» عـىل «اقتحـام الكونغرس»، 
ليعيد هـذا الجـدل إىل األذهـان، كيف 
تعاملـت وسـائل اإلعـالم العربية مع 
«أحـداث الربيـع العربـي» قبـل عرش 
وسـائل  بـني  انقسـمت  إذ  سـنوات، 
إعالمية اسـتخدمت «ألفاظ مثل ثورة 
وثـوار، ووسـائل أخـرى اسـتخدمت 
ألفاظا مثل تخريب وشـغب». وتحدث 
«انعـدام  عـن  حينـذاك  مراقبـون 
املوضوعيـة، واختـالل تـوازن تغطية 
وسـائل اإلعالم وانحيازها لطرف عىل 

حساب آخر».
ويف هـذا السـياق، «عكسـت تغطيـة 
(الليرباليـة)  إن  إن  يس  محطتـي 
املحافظة)  (اليمينيـة  وفوكس نيـوز 
 ،٢٠١١ عـام  مـرص  يف  لألحـداث 
اآليديولوجية السياسية األمريكية التي 
تدعي دعم الساعني إىل الديمقراطية»، 
وهذا حسـب دراسـة أجرتها الباحثة 
يف جامعة شـمال إيلينـوي األمريكية، 
أندريا غوزمان، عام ٢٠١٥، حول دور 
اإلعالم األمريكي يف معالجة «ثورة ٢٥ 
ينايـر» عام ٢٠١١ يف مرص. يف املقابل، 
رصدت دراسـة حـول معالجة اإلعالم 
املحـيل للثـورة يف مـرص نـرشت عام 
٢٠١٢ «اسـتخدام وسائل اإلعالم شبه 
الحكوميـة مصطلحات مثـل مؤامرة 
وفـوىض يف وصـف األحـداث. وبينما 
غلب السياق اإلنساني عىل منشورات 
مسـتخدمًة  التواصـل،  وسـائل 
مصطلحات مثـل ثورة وحرية وعدالة 
الصحـف  اسـتخدمت  اجتماعيـة... 
اإلطاريـن»،  مـن  مزيجـاً  املسـتقلة 
وفق الدراسـة التي أعدتهـا الدكتورة 
نائلة حمدي، مـن الجامعة األمريكية 
بالقاهرة، والدكتور إيهاب حمدي من 

جامعة اإلسكندرية.
وحـول مـا إذا كان اسـتخدام أوصاف 
معينة لألحـداث قد يخـل بموضوعية 
بعـض  أن  خاصـًة  اإلعـالم،  وسـائل 
الكلمات قـد تحمل انحيازاً لطرف عىل 
حسـاب آخر. قالـت الدكتـورة كيلغو 
إن «اإلعـالم يلعـب دوراً ديمقراطيـاً. 
وهذا هو الوقت املناسـب الكتشاف أن 

املوضوعية والتوازن ليستا من الحلول 
الديمقراطيـة بينمـا ينتـرش التضليل 
واملعلومـات املغلوطـة مـن الجانبني. 
إن عـرص مـا بعـد الحقيقـة يتطلـب 

سياسات ملا بعد الحقيقة».
وتضيف األستاذة األمريكية أنها «عادة 
ما تطالـب الصحفيني بـأن يحافظوا 
عـىل التـوازن يف التغطيـة، عـرب نقل 
صورة عن أفعـال املحتجني، إىل جانب 
األسباب التي دفعتهم لالحتجاج. غري 
أن هـذا التوازن عادة مـا ينحرف عن 
مسـاره عندما تتطـور االحتجاجات 
إىل أحـداث عنـف». ثم أشـارت إىل أن 
«تغطيـة أحـداث اقتحـام الكونغرس 
املحتجـني.  مظالـم  نقـل  تضمنـت 
وقارنت بني استعدادات الرشطة لهذه 
لالحتجاجات  واستعدادها  املظاهرات 
الخاصـة بـ«نـرصة العرق األسـود»، 
وبـدت تغطيـة محطة فوكـس نيوز 
معالجـة  مـع  البدايـة  يف  متماشـية 
القنـوات األخـرى لألحـداث، قبـل أن 
يتحدث املذيع (اليميني املتشـدد) تكر 
كارلسون يف «تونايت شو» عن مأساة 

آشيل بابيا التي قتلت يف األحداث».
بـدوره، يـرى الدكتور حسـن عماد، 
أسـتاذ اإلعالم يف جامعة القاهرة، أنه 
«عىل اإلعالم أن ينقل الحدث فقط كما 
هو، ويرتك للمشاهد أو القارئ الحكم 
عليه، مـن دون أن يتخذ موقفاً منها، 
ويسـعى لحشـد الجمهور للدفاع عن 
هذا املوقف. لكـن ما يحدث أن اإلعالم 
يعمـل عىل معالجة األحـداث، وتحديد 
أولويـات اهتمـام الجمهـور، وجعـل 

املتلقي تابعاً له».
ومعلوم أن وسائل التواصل االجتماعي 
حظـرت حسـابات الرئيـس األمريكي 
أعقـاب  يف  ترمـب  دونالـد  السـابق، 
حظـرت  كذلـك  الكابيتـول.  اقتحـام 
نرش أي تغريدات أو منشـورات تتعلق 
بانتخابات الرئاسة األمريكية، وأضافت 
إىل بعضهـا تحذيرات تشـري إىل أن «ما 
تتضمنه هـذه التغريدات يعد محتوى 
غـري صحيـح». وبالتايل، أثـارت هذه 
الخطوات من جانـب موقعي «تويرت» 
و«فيسـبوك» – خصوصـاً – حالة من 
الجـدل بـني مؤيد يـرى أنها «وسـيلة 
للحـد مـن انتشـار األخبـار املضللة»، 
ومعـارض يرى فيها «نوعـاً من تقييد 

حرية التعبري».
شيفيلد يقول إن «فيسبوك كان فعاالً 
بشـدة يف مسـاعدة اليمـني املتطـرف 
خـالل الفـرتة السـابقة. وال يجوز أن 

تسمح هذه الشبكات بنرش األكاذيب 
حول االنتخابـات ألن هذا يقوض ثقة 
الجمهـور، ومن يكذبون عىل الناس ال 
يسـتحقون أن يحصلـوا عىل دعم من 
رشكات التكنولوجيـا». أمـا الدكتـور 
اإلعـالم  «وسـائل  أن  فيعتـرب  عمـاد 
األمريكية كسـبت املعركة ضد ترمب، 
حتـى أنها دفعت وسـائل التواصل إىل 
حظر حساباته. وهذا بالتأكيد ينطوي 
عـىل تقييد لحرية التعبـري، خاصًة أن 
وسائل التواصل بدأت كوسيلة للتعبري 
عن الـرأي بحريـة دون قيـود... لكن 
يبـدو اآلن أن هنـاك اتجاهـا لجعلهـا 

تقرتب من اإلعالم التقليدي».
الجديـر بالذكـر، أن الجـدل األمريكي 
حـول معالجـة اإلعـالم لالحتجاجات 
يعود إىل عقود سابقة، تعرضت خاللها 
وسـائل اإلعـالم التقليديـة النتقادات 
مـن جانـب املراقبني، بسـبب طريقة 
تغطيتهـا لالحتجاجـات التـي تتعلق 
بالحقـوق املدنية. ويف دراسـة أعدتها 
الدكتـورة كيلغـو حـول املظاهرات يف 
الواليات املتحدة من ١٩٦٧ وحتى عام 
٢٠٠٧ تبني أن «وسائل اإلعالم اعتادت 
التعامـل مـع املظاهـرات باعتبارهـا 
مصـدر إزعـاج، خاصًة لـو كانت من 
جانب التيار الليربايل. إال أنها بالنسـبة 
إزعاجـاً،  أقـل  كانـت  للمحافظـني 
وكان ثمـة نزعة لتسـمية املظاهرات 
السـود  ضـد  للعنرصيـة  املناهضـة 

باعتبارها أحداث شغب».
التـي  «االضطرابـات»  أعقـاب  ويف 
شهدتها مدن أمريكا بعد مقتل املواطن 
األسـود جـورج فلويـد عـىل يـد رجل 
رشطـة أبيـض، خـالل العـام املايض، 
تعهـدت بعـض املؤسسـات اإلخبارية 
بمعالجـة أوجه القصـور يف تغطيتها، 
وكيفية تغطية املراسلني لالحتجاجات، 
وهكذا، عدلت وكالة أنباء «أسوشييتد 
بـرس» األمريكيـة، يف أكتوبر (ترشين 
األول) املايض دليلها الخاص بالكتابة، 
وحـددت متى تسـتخدم كلمـات مثل 
و«احتجـاج»  و«ثـورة»  «شـغب» 
و«اضطـراب». وذكرت فيـه أنه «عىل 
الصحفيـني التـزام الحـذر يف اختيـار 
املصطلـح األفضـل لوصـف األحداث، 
مشـاركة  تعنـي  «شـغب»  فكلمـة 
مجموعـة مـن األشـخاص يف أعمـال 
«عنـف» تهدد السـلم، وهـو مصطلح 
يشـري إىل «الفوىض غري املنضبطة»... 
«... وأوضحت كيلغو أن «كلمة شغب» 
مليئة بالدالالت السياسـية والثقافية. 
ومهـم جـداً وضـع هـذه الـدالالت يف 
االعتبـار قبـل اسـتخدامها يف وصـف 
املتظاهريـن، إذ أنهـا تكون مناسـبة 
لوصف أحداث يف سياقات معينة وغري 
مناسـبة يف أخـرى». ثم أضافـت «إذا 
كانت احتجاجات مقتل جورج فلويد، 
هـي التـي دفعـت إىل بداية الحسـاب 
اإلعالمي حـول تغطية االحتجاجات - 
عىل حـد قولها - فإن أحـداث اقتحام 
مبنـى الكونغرس قد تكون السـبب يف 
فهـم أهمية معالجة اإلعـالم لألحداث 
أفضل».(املصدر/الـرشق  بشـكل 
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  صدرت للشـاعر واالعالمي طارق الكناني 
يف عام ٢٠١٦ ؛عن دار أمل الجديدة/ سوريا 
؛ املجموعة الشـعرية األوىل (قصائد بتاريخ 
الغـد) . احتـوت عـىل  ٢٨ نصا نثريـا. وقد 
أهداهـا اىل امه التـي فارقته عىل حني غفلة 
من الزمـن؛  تاركا ُبعـده املانع من حضور 

جنازتها لوعة وحنينا متجددا.
  احتـوت عـىل ١٠٨صفحـة مـن القطـع 
املتوسط . وكما يقول الكاتب عن مجموعته 
هذه «تمثـل املرحلة االوىل للكتابـة النثرية 
بالنسـبة يل كشـاعر والتي ظلـت مخزونة 
لسـنوات طوال مخبـوءة يف دهاليـز الرتدد 
مـن نرشها واالكتفـاء بنـرش النصوص يف 
الصحـف واملواقـع االلكرتونيـة.ان معظم 
النصوص تتمحور حول الوضع الراهن الذي 
يمر بالعراق وهذا الهم الوطني واالجتماعي 
للمواطـن العراقـي والتي حاولـت فيها أن 
ارسـم ملمحا للجمـال وازاحـة الحزن من 
خالل الشـعر ملقابلة الركود السيايس مثلما 
حاولـت من خـالل هذه النصـوص  توثيق 
هـذه املعانـاة التـي عصفت بالبـالد حيث 
تطرقت إىل نتائج اسـاليب الشحن الطائفي 
والبحـث عـن حقيقة هذا الـرصاع وبني ان 
الواقـع املريـر سـيكون هـو الطاغـي عىل 
نصـوص املجموعـة لكنهـا نصـوص أيضا 

لألمل».
ان الشاعر له اهتمامات بالتحوالت اليومية 
؛خاصـة االجتماعيـة والسياسـية ،منتقدا 
الفساد ؛معريا التخلف ؛كما هي اهتماماته 
الثقافية املتعددة يف مجاالت ابداعية مختلفة 
بني النقـد والبحوث السياسـية والحوارات 
واملقاالت السياسـية والفكريـة والعقائدية 
. حاليـا مديـر تحرير صحيفـة الحقيقة يف 

العراق االلكرتونية.
يتجىل الوطن يف عينيه ساطعا نقيا ، ودافئا 
كما هو حضن االم؛ تحنو عىل اوالدها الذين 

يظلون صغارا يف عينيها :
«حني طالبه املعلم ان يرشح معنى وطن 

صمت برهة ومن ثم دس يده يف جيبه
وصـاح هذا معنـى الوطن...فاخرج صورة 

أمه»
ومـن هنا نجـد ان املجموعة هـي ارشاقات 

يتداخل فيها ضوء االم او الجدة او الوطن :
«يف وادي السالم 

ضاع النغم يف اصابع الناي
تتساءل عيون الصبية ن هذا التنور

ملاذا ال تفوح منه رائحة الخبز
ملاذا طعم الرغيف يبدو بلون الخوف

ملاذا البياض 
يغادرنا اىل حيث االعصار «

ويقول يف قصيدة تحمل اسم املجموعة :
«فطني قام بشحذ الهمم

همته عالية
أعفى الحمار من منصبه

وكلف املعزى برّي الساقية
وقلد الضبع مناصب عالية

واستبدل النباح بالعواء
اظهارا للنية الصافية

املسبحة تضاعفت حباتها
والرقعة يف ثوبنا بادية»

ذاكرتـي وربيـع   ) الثانيـة  املجموعـة  ويف 
الزهايمر) التي اهداها اىل زوجته . والصادرة 
عن دار امل كذلك، عام ٢٠١٧ ؛والتي اشـار 
يف مقدمتهـا اىل ادانـة للربيـع العربي الذي 
اقـدم عىل (محـو للذاكـرة العربيـة وانهاء 
مـا تبقى منهـا من ارث حضـاري كانت يف 
يوم مـا تتباهى به عـىل بقية االمـم .......

بدأت عالمـات الزهايمر العربـي تظهر من 
خالل هذه االحداث املرعبة من قتل وتدمري 
وتخريب وحرق للثقافة وتفجري للشواخص 
الحضاريـة واالثـار التي ورثهـا العرب عرب 

اكثر من سبعة االف سنة ).

ويف هذه املجموعة قفز الشاعر من حواجز 
والخطـاب  االوىل  املجموعـة  املبـارشةيف 
العاطفـي والبوح  بـال مرتكزات داللية ، اىل 

لغة اكثر ثراء من سابقتها :
«يا لأليدي 

ـَع هـذا الكائـن  كيـف تسـنى لهـا ان ُتَبضِّ
االسطوري

لترتكه حطام
يا لهذا الركام

الجاثم فوق االرض»
ويقول يف قصيدة (اتذكر):

أتذكر 
«حني كان الدفء شحيحا
كنا نتوضأ ببقايا الشمس

لصالة الفجر»
  وتلتهـا املجموعة الثالثة الصادرة عن الدار 
ذاتها ( أزاهري آنية الشـمس) يف عام ٢٠١٧.

والتي اهداهـا اىل بثينة ابنته الصغرى؛ التي 
احبها حد الوجع كما اشـار ؛ عىل الرغم من 
صدور املجموعتني االخريتني يف سنة واحدة 
اال انها ضمت دراسـة قيمة للناقد االسـتاذ 

عالء الحامد .
يقـول عـن املجموعة ( وهـا هنا الشـاعر 
العراقـي طـارق الكناني يقودنـا من خالل 
مجموعته الشـعرية (ازاهريانية الشـمس) 
وهو يدخل منطقة الفـالش باك يف توظيف 
ذاكرته املسـرتجعة ما بني الرسائل املعتقة 
وما بني وحـدة الحدث الشـعري الذي نقله 

من خالل البرصية املتفتحة..)
  ان الشـاعر طارق الكناني جاهد عاطفته 

لالرتقاء بهـا اىل منازل االخريـن ، متوحدة 
مـع الهم العـام والعاطفة الجمعيـة ، كما 
هو حال الشـاعر العربي القديم عىل الرغم 
مـن االختالف يف بنية القصيدة ونسـيجها ، 
وتفاوت النظم ، واختالف البحور ،والتحول 
الكبـري مـن الشـعر العمـودي اىل الشـعر 
الحـر اىل قصيـدة النثر ، لم تفقـد القصيدة 
مركزها الشـعري ولم تختل نقطة دورانها 
، اذ ان الشـاعر اعتمد عـىل البوح الوجداني 
والعاطفي؛ عىل صياغة االحسـاس صياغة 
بعيـدة عن املبارشة او طغيان السـذاجة او 
االنغمـاس يف السـطحية ، الشـاعر ينقـب 
يف جوهـر االشـياء ومكامن اللغة وسـيماء 
دالالتهـا وايحاءاتها ، واسـتبطان الخطاب 
لتمـام الخطاب الشـعري الـذي يعتمد عىل 
الصورة املوحية والحركـة املتعددة ، وليس 
حرسة او قطرة دمع او آهة ولوعة ..وكلما 
كان الشاعر منفتحا عىل غريه ، سواء كانت 
تجارباً او حياة يومية او بحث عن اسـاليب 
اكثـر نضجا ومغايرة وثراء ، كلما كان اكثر 
تأثريا واعمق وصـوال واكثر ارتكازا معرفيا 

بطبيعة الشعر وغاياته.
لذلـك فان الشـاعر طارق الكنانـي ، وظف 
الذاتيـة املحضـة  باتجـاه مظهـرا تعبرييا  
شـامال ، من خالل الحس املرهـف والوعي 
بمسـؤوليته  واالحسـاس   ، االجتماعـي 
او  سياسـية  قيـم  تاسـيس  يف  الشـعرية 
اجتماعية رصينة منتجة . من خالل ارتقاء 
العاطفة  وانتقالها من الذاتية  اىل ما يشكل 

فضاء خارجيا متحدا بمدارات االخرين .

يف (نصوص متناثرة) يقول الشاعر:
«حني كنت انظف الذكرة 

عثرت عىل آثار بعض بقايا حبك الراحل
حاولـت تنظيفها فلم تفلح معها كل أدوات 

النسيان»
البسـاطة املتناهيـة يف الحلـم ..وهو يحلق 
بنا؛ زاده االثر العاطفي الذي اسـتمده من 
نسيج عالقاته الشخصية والعائلية ورؤيته 
للوطن والناس .. ثمة عالئق متشـابكة بني 
مثابـات نصوصه ، مرتبطـة بالهم اليومي 
واللوعة التي خلفتها ذاكرة تحاول استذكار 
مجدها وتعيد قراءة سـطورها التي تحاول 

االيام محو مالمحها :
«االوراق املبعثرة تحت الدوالب 

اخبئها عن انظار املارة
السجان يسالني عنها باستمرار

ماذا دونت فيها
عن لون الحرب املستخدم فيها

من يقرأها بصوت خافت 
ملاذا نهايات تلك االوراق معقوفة «

ويقول يف قصيدة( وهم):
«أبحث عن فتوى تمنع تجريم الحب

تمنع تجريم ان تعيش حياة زاهرة
فالله وحده يمتلك االخرة»

  طارق الكناني يشتغل بذاكرته ويتعكز عىل 
صدق مشاعره وجدية حلم يسعى للتحليق 

عاليا فوق ألسنة الخيبة . 
يقول الشاعر يف قصيدة (انا وهي):

«حني يرشد مني الذهن 
أتشبث بضفاف الذكرى 

فانا ال اقوى عىل النسيان
هي ال تقوى عىل الوصال 

فكالنا فقد قواه 
فحديثنا صار رماد».

  انتهـج  الشـاعر طـارق الكناني اسـلوبا 
مهمـا يف صياغـة املفردة وايصـال املعنى ، 
وتحويل العاطفة من التعبري السـطحي أو 
املألوف اىل نضـوج الداللة موظفا االيحاء و 
الرمز ، الن املبـارشة صنو الوجدان الجامع  
وفـورة العاطفـة ، واحسـب ان الكناني يف 
هذه املجموعة قـد امتطى صهوة العاطفة 
الجامحـة يف ممـرات مشـاعره الطافحـة 
بالحـب واالمـل والتطلـع اىل افـاق رحبـة 
بحجم انسـانيته ، متحوال مـن املبارشة اىل 
النسـج الفني الذي يكفل له انضاج تجربته 
العاطفيـة /الشـعرية من خـالل انفعاالته 
ودوافعه وتأثراته املحتدمة  وتوظيفها سواء 
كانت عىل املسـتوى الشـخيص او الجمعي 
؛توظيفا شـعريا موفقا ، مسـتعينا احيانا 
بتوظيف الرموز سـواء كانـت التاريخية او 
الدينيـة او امليثولوجيـة ، للوصول اىل معان 
تحمـل دالالت اوسـع مـن حـدود الكلمات 

كلغة مستعينا بالخيال والداللة املوحية :
«أغيثوني اآلن بآلهة تحاورني 

حول ساقية جف ماؤها
اغيثوني بآلهة االن

لتويص الكهنة بتغيري لون السماء
ايتها االلهة

هل يكمن الخلل يف لون الخمر
ام لون الدم

كالهما ارجوان»
  وكمـا هو معلوم؛ ان الشـعر الوجداني او 
العاطفـي؛ نابع مـن ضمري الشـاعر، لذلك 
فـان طـارق الكنانـي يحـاول ان ال تغلـب 
عاطفتـه هـذه مـن فـرح وحـزن وعطف 
فائض ،محددات النص الشـعري ..كما انه 
ينأى عـن الغمـوض واإلبهام. ويسـعى اىل 
اسـتنطاق االشـياء ومحاولـة مشـاركتها 
يف انضـاج الفكـرة ، سـواء كانـت مظاهر 

خارجية او عواطف شخصية :
ا»نا ال ارسم صورة وطن بال حداد

فوطني متشح بالسواد 
تهز الناقوس ريح النار

لتعلن مولد العام الجديد».
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يف تحية الصباح ِ يل .. بزقزقات ِ حديقتي
أرفع ُ ستائر َ نافذتي

وما تلّفَعْت به مشاعري ..
من ظالم ِ ليل ٍ طويل ْ !

ومَع رنني ِ ملعقة ِ الشاي عند منضدتي
تختلس عيناي نظراِتهما لورقتي

حيُث أرى ..
ما نثرته ُ بعشوائيتها خواطري

يف ليلتي البارحة ْ

فأجُد أنها ُسْكرة َ ليل ْ

يريد الهروب َ من ظلْمِته ْ
كما أرى ..

ما آلتقطُته من مالك ِ شعري
يف حديثه ِ العَفوي معي

ما ال يبوُح به يف تجلّيات ِ َصحوِته ْ
وها أنا أقرأ بفرحتي

تلك َ الومضة َ التي همَس يل بها
بحروف ِ آبتسامته ْ ! 

فأعرُف بها ..
كيف أرسم ُ العيون

حني ينهض الشاعُر من بيننا
لريتقي منصته !

كما أعرف بها
كيف تقول النورُس الِشعر

وهي تتنادى بأصواتها
وُتصغي ألصدائها

لتسمَع فيها ..
ما ظّل عالِقا ً يف فضاءاتها

من أغاني املساء ْ !
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أحمد الشطري
تشـكل السـرية الذاتيـة مبنـى حكائيـا للعديد من 
الروايات سـواء بكامل أحداثها أم بجزء منها، وهو 
امر لعل فيه ما فيه من الخطورة واالغراء واالهمية 
خاصة إن كانت الرواية مبنية عىل السـرية الذاتية، 
فان هذا األمر يفرض عـىل الروائي ان يكون جريئا 
وصادقا ورصيحا يف رسد تفاصيل حياته بأسـلوب 
يقرتب من الحيادية يف الطرح والتعامل مع االفكار 
واالحداث، وهذا مـا ال يتهيأ لكل احد، وعىل األخص 
يف مجتمعنـا العربـي او الرشقـي املحكـوم بعـدة 
محددات، اجتماعية وفكرية وسياسـية وعقائدية، 
وعليـه نجد أن لزاما علينـا ان نتعامل مع كل رواية 
سـري ذاتيـة عربيـة- ومنهـا رواية ( نريان ليسـت 
صديقتي) لكاظم الشوييل الصادرة عن دار الورشة 
عـام ٢٠١٨- وفقا لهـذه املحـددات، وان ال ننتظر 

منها خروجا      واضحا ورصيحا عنها. 
ولعـل من بني اهـم ما يميز هـذه الرواية هو قدرة 
الشـوييل عـىل املزج بـني الواقعي واملتخيل بشـكل 
يصّعب مـن مهمة الفصل بينهمـا، ولعل هذا االمر 
هو ما حدا بنا اىل تصنيفها ضمن روايات السريذاتية 

وليس الوثائقية.  
تتخـذ الروايـة من الفـرتة الزمنية املحـددة بعامي 
١٩٨٧ و ١٩٩٢ بشكل اسايس فضاء زمنيا فاعال لها، 
وهي الفرتة التي عاش فيها الراوي كاظم الشـوييل 
حيـاة األرس، فقد تناول فيهـا طبيعة حياة االرسى 
العراقيني يف حـرب الثمانينات ومعاناتهم، وخاصة 

يف مـا عـرف بمعسـكرات التوابني، والتـي يفرتض 
انها تحظـى برعاية خاصة، كـون املوجودين فيها 
من االرسى قـد تحولوا اىل جنـود متطوعني للقتال 
اىل جانـب القـوات االيرانية تحت فرضيـة الجهاد، 
او ضمـن صفوف املعارضة ضد النظـام الحاكم يف 
العراق، اال اننا رغم ذلك نلحظ ان الشـوييل يقدم لنا 

صورة بائسة عن الواقع الذي يعيشه اولئك االرسى 
يف تلك املعسـكرات، ومن خالل تلـك الصورة يمكن 
لنا ان نستشـف بعضا من مالمح وطبيعة الحياة يف 
معسـكرات االرسى اللذين لم يدينـوا بالوالء للفكر 
السيايس او املذهبي االيراني، وهو أمر ربما لم يكن 
يقصـده الروائي، اال ان القارئ املتفحص قادر عىل 
ان يسـتخرج من بني السـطور حديثـا آخر غري ما 
هو ظاهـر، او لم يكن يف نيـة الكاتب الترصيح به،  
وربما كانت هذه احدى ميزات وجماليات الروايات 
القـارئ،  السـريذاتية واملتمثلـة يف تحريـك ذهـن 
وارشاكه يف قراءة ما هو مضمر سـواء عن قصد ام 

من دون قصد.
 ان االستدعاء الذاكراتي لألحداث والوقائع لم يمنع 
الـراوي من ان يسـمح لبعض التفاصيـل الصغرية 
من ان تترسب اىل املتن الحكائي للرواية؛ لنستشـف 
من خاللها املحدد السـيايس والعقائدي الذي يسهم 
بشكل فاعل يف تحديد وجهة نظر الروائي  يف األحداث 
والوقائع والشـخصيات التي تتخلل هذا املتن، وهو 
امر ذو حدين – كما ارى- ايجابي وسـلبي: وتكمن 
ايجابيـة االول يف انـه يمكـن ان يقـدم لنـا صـورة 
حقيقية ورصيحة لشخصية بطل الرواية، متضمنة 
مرجعيته الفكرية واالجتماعيـة والعقائدية وربما 
السياسـية ايضـا، بينمـا تكمـن سـلبية الثاني يف 
انـه يمكـن ان يـؤدي اىل زعزعة الثقة بـني القارئ 
والروائي بناء عىل فرضية التأثري الفكري والسيايس 
والعقائـدي يف تقدير وتقديم صورة واقعية تنطوي 

عىل حقيقة االحداث وتفاصيلها.
ولعل من املهم أن نشـري اىل إن رواية الشـوييل هذه 
تنطوي عـىل العديد من امليزات الجمالية، سـواء يف 
جانبهـا اللغوي املتـني الذي يبتعد عـن التكلف مع 
الحفاظ عىل رصانة املفردة و سالستها، أم يف جانب 
البناء الرسدي الذي حاول أن يحافظ فيه عىل ترابط 
االحداث رغم االنتقاالت الزمنية املتعددة بني املايض 

والحارض.
اال ان ما وجدناه من جماليات الرسد يف هذه الرواية 
ال تمنعنـا مـن أن نشـري اىل بعض السـلبيات، وهي 
بال شـك لم تكـن ذات تأثـري كبري عىل مـا تتمتع به 
الروايـة من جودة وحسـن ادارة لألحداث، ولعل اهم 
تلك السـلبيات هو ذلك الجانـب املتعلق بطرح بعض 
االفـكار واآلراء بأسـلوب سـطحي ومبارش، يشـعر 
القـارئ معه انها مقحمة مـن دون اي مربر، مع ان 
بإمكان الروائي أن يطرح تلك االفكار بأسـلوب اكثر 
جاذبيـة والتحام مـع املتـن الحكائي، ومثـال ذلك: 
تطرقه ملا صدر من مجاميع قصصية للشـهيدة بنت 
الهـدى، وآرائـه املتعلقة بها، وإن حـاول أن يجعلها 
يف مجـرى حـواري بينه وبـني بطلة الروايـة، اال ان 
االقحـام املتكلف واضح يف ذلـك، وكذلك ما تطرق له 
من حديث حول سـلمان رشدي وروايته التي أدت اىل 

اصدار فتوى بإهدار دمه.
ومن املهم أن نشري هنا اىل أن هذه الرواية بما تمتلكه 
من قـوى الجذب الرسدي والفكري تدعونا أن نعدها 

اضافة نوعية اىل االدب الرسدي العراقي.  

Ô‹ÌÏì€a@·√bÿ€@H>‘Ìáñ@oèÓ€@Êa7„@I@ÚÌaÎä@¿@ÚÓ€bª@ÚÌ˙ä

No: 7439 Tue 2 Mar 2021العدد: 7439 الثالثاء  2 اذار 2021

حيدر الهاشمي
الضجـة التـي تحدثهـا الطيور عىل 
أشـجار املنـازل و أسـالك الهاتف ، 
قبل حلول املسـاء ، هي أشبه بفكرة 
مجنونة ، ال تعرف بأي مكان تستقر 
، و أنـت كقطعة خشـبية متسـمراً 
أمام مرآة دكان حالقة قديم ، تحدق 
بهـا طويالً، تبحـث عن ابتسـامتك 
املفقـودة ، وتجمـع أوراق ما تبقى 

من ذكريات  ٍ واغنياٍت قديمة . 
يقـرتب منـك الليل ويلتهـم الظالم ، 
ما تبقى مـن مالمح النهـار ، بينما  
ترتفـع أصـوات املوسـيقى ، وتزين 
العامة  الحدائـق  امللونـة  املصابيـح 
ثـم   . الضيقـة  واألزقـة  البـارات   ،
يتالىش ظل املارة وتختفي أصواتهم  
ويتحول املـكان إىل رصيـف قاحل ، 
ال تـزال تـراوح مكانـك ، تبحث عن 
 ، التبـول  ، لغـرض  شـجرة كبـرية 
تشعل ناراً من األوراق التي جمعتها 
من القمامة ، تقاوم الربد ، لكن هذا 
الـدفء لن يسـتمر، تمسـك عربتك  
وقبـل أن تفكر باالنرصاف ، تسـمع 
صوتـاً يناديك  من الخلف ،أنه  تاجر 

داهمه الليل هو اآلخر .

التاجر : أيها الحمال قف مكانك ، هل 
بإمكانك إيصايل إىل نهاية الشارع ؟

الحمـال : نعم، لكن هـذه البضاعة 
سأسـتطيع  كيـف  الـوزن،  ثقيلـة 

حملها ؟
التاجر يقهقه ثم يرضبه عىل قفاه:

 هيـا ، ال وقت لدي ، أنت جرب فقط 
،ستكون يف املستقبل حماالً جيداً.

سار الحمال  والتاجر يراقبه ، تصفع 
وجهـه الريـاح  البـاردة ، تتسـاقط 
دموعـه كاملطـر ، يتوقـف قليـًال  ، 
يخرج من جيبه منديالً يمسح عينيه 

، يرصخ به التاجر .
 : لَم توقفت أيها األبله ، ألم أقل لك  ، 

ال وقت لدي .
الحمال : ال يشء ، تذكرت موت  أبي.

التاجر :  كلنا سـنموت ، أما بالحمى 
أو بالكولـريا ، ال تحـزن هكـذا هـي 

الحياة .
الحمال : لقـد ذهب  للحرب ولم يعد 
إلينـا كامـًال ، ومنذ ذلـك الحني وانا 
اصنـع له رأسـاً من طـني  ،  أضعه 
بجـوار قربه ، كلما زرته ، لعله يعود 

إلينا ساملاً من جديد .
   التاجـر : انتـم الفقـراء تتوارثون 

البـؤس ، خذ هـذا ألف دينـار وأنزل 
البضاعة هنا .

الحمـال : هـذا املبلـغ قليل جـداً يا 
سيدي ، األجرة خمسة آالف ، أخوتي 
جياع وأمي مرهقـة ، وهذا األلف ال 

اسـتطيع أن أشـرتي به خبزاً .
التاجـر :  كم أنتم مزعجون ، ال فرق 
بينكم وبـني الحيوانات املفرتسـة ، 
خذ ثالثـة آالف وأنرصف ، ال أريد أن 

أراك مجدداً .
ومنذ ذلك الحني وأنا أتذكر هذا املكان 
جيداً ، لقد مىض ثالثون عاماً عىل تلك 
الحادثة ، فعـال حني يموت الضمري، 
تكون حياة الغابة والحيوانات أرحم 

بكثري من تلك اإلنسـانية املزيفة .

صدر مؤخرا عن دار أمارجي 
للنرش والتوزيع يف بغداد كتاب 
نقدي لألديب/ عباس عجاج، 
(مقاربـات  عنـوان   حمـل 
نقدية يف اشـكاليات القصة 
القصرية جدا )، يقع الكتاب 
يف ١٥٠ صفحـة مـن الحجم 

املتوسط. 
ثالثـة  إىل  الكتـاب  ينقسـم 
فصـول، تطرق الفصل األول 
لالشكاليات النقدية املرافقة 
لفـن القصة القصـرية جدا، 
الثانـي فقد  بينمـا الفصـل 
كان تسـليطا عىل اشـكاالت 
التداخل االجنايس مع األنواع 
األدبية األخـرى،  أما الفصل 
الثالـث فقد احتوى عىل أبرز 
اإلحداثيات املصاحبة لظهور 
وانتشار هذا الفن القصيص، 
وأهـم الريـادات يف مسـرية 

القصة القصرية جدا. 
الناقـد/ صباح  وقـد أشـار 
محسـن كاظـم يف تقديمـه 
للكتـاب إىل أن املباحـث التي 

أوردها املؤلف كانت مشبعة 
بالـرؤى واألفـكار، مدعومة 
باألمثلـة واإلجراءات بنماذج 
مختلفة من القصة القصرية 
جدا، وقد تناولت املوضوعات 

التالية:
(الخطـاب الـرسدي للقصة 
مفهـوم  جـدا،  القصـرية 
املصطلح واشـكالية «جدا»، 
اشكالية التجنيس، اشكالية 
املعايـري  حـول  االختـالف 
القصـة  حجـم  التقنيـة، 
القصرية جدا، قصص عاملي، 

اضاءات تاريخية).
الكتـاب  مؤلـف  يسـتمد 
مـن  واسـتنتاجاته  رؤاه 
اإلبداعـي  املنجـز  خـالل 
للكتـاب والنقاد العرب، عىل 
اختـالف آرائهم وتوجهاتهم 
إىل  مسـتندا  الخطابيـة، 
النصـوص  اسـتعراض 
األدبية واإلصـدارات النقدية 
التنظرييـة  والتوجهـات 
القصـة  بشـأن  للمهتمـني 
القصـرية جـدا عـىل امتداد 
األجيـال املتالحقة عىل مدى 
قرن من الزمان، ومقارنتها 
البعض من جانب،  ببعضها 
مـن  يناظرهـا  مـا  ومـع 
والنصـوص  النقديـة  اآلراء 
القصصيـة األجنبية العاملية 

من جانب آخر. 
الكتـاب  اهميـة  تكمـن 
للمكتبـة  رافـدا  باعتبـاره 
العربيـة بمـا يتضمـن مـن 
وواسـع  عميـق  محتـوى 

يبحث يف تلك االشكاليات .
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اخرتنـا لـك سـيدتي أهـم النصائـح 
املنزليـة  املرّبـى  لعمـل  واألرشـادات 

بطريقة شهية وناجحة
1.يجب أن تكـون الفاكهـة ناضجة. 
إذا أردت أن تنضـج الفاكهـة وتذوب، 
تسلق أوالً، ثم يضاف إليها السكر. أما 
إذا أردت املحافظـة عىل قطع الفواكه 

بشـكلها بعـد النضـج فتضـاف مع 
السكر لتنضج وتبقى قطعة قطعة.

2.يف فصـل الشـتاء إذا تجمع السـكر 
فـوق املربى يوضع قليـل منه يف وعاء 
فـوق النـار ويضـاف إليـه قليـل من 
الحامـض ويحـرك فيصبـح طازجاً. 

تزال الرغوة عند تكوينها.
3. يطبح املربى عىل نار هادئة لكي ال 

يحرتق، ويالحظ إذابة السكر قبل بدء 
الغليان وذلك بالتحريك املستمر.

4.يمكنك أن تصبي طبقة خفيفة من 
الشمع املذاب فوق سطح كل مرطبان 

لحفظه من التعفن.
5. يستحسن وضع املربى يف مرطبان 
نظيف جاف واستعمال ملعقة نظيفة 

وجافة.

هل يمر زواجك بتوترات تزعجك وتدفعِك أحياناً إىل 
التفكـري يف الطالق؟ إذا لم يكن هنـاك أزمة كبرية 
يف زواجـك مثل الخيانة، فـإن الترسع والتفكري يف 
الطالق ليس هو السـبيل السليم، عليِك أن تفكري 
جيـداً يف زواجـك، وتتناقـيش مع زوجـك من أجل 
اإلصالح، أو تسـتعيني بمستشار عالقات زوجية 
يسـاعدك يف الحفاظ عـىل زواجك، فهنـاك العديد 
من األسـباب التـي تدفعك للحفاظ عـىل زواجك، 

وجميعها تستحق منِك بذل الجهد.
ويف ما ييل 9 أسباب تدفعِك للحفاظ عىل زواجك:

1 - يمكن أن تتحسن األمور
بالتأكيد لن تتحسـن أوضاع زواجك بني يوم وليلة 
ملجرد أنِك قـررِت اإلصالح، فتعديل مسـار حياتك 
الزوجيـة يتطلّـب الوقـت والصرب، لكـن عليِك أن 
تتحّيل باألمل أيضاً، فالدراسـات أثبتت أن األزواج 
الذين يتمّكنون من التغلّـب عىل األزمات الزوجية 

وإصالح زواجهم، يكونون أكثر سعادة.
2 - هناك زيجات أسوأ

بالطبـع هذا ال يقلل من مشـاكلك مـع زوجك أو 
يربرهـا، ولكن التفكـري بهذه الطريقة يسـاعدك 
عىل وضع مشـاكل زواجك يف نصابهـا الحقيقي، 
فأحيانـاً عدم النظـر إىل األزمات الكـربى يف حياة 
اآلخرين، يجعلنا نرى مشـاكلنا متضخمة بصورة 

مبالغة.
أمـا وضـع أزمـات الغري واألوضـاع األكثر سـوءاً 
أمام عينيِك، يسـاعدِك عىل الشـعور باالمتنان من 

زواجك.
3 - االزدهار يأتي بعد الظروف الصعبة

قـد يمر عليِك يف زواجك أزمـات صعبة مثل مرض 
طفـل أو األزمات املالية أو فقـدان وظيفة الزوج، 

وهي ما تجعـل الزواج بأكمله عـىل حافة الخطر 
نتيجـة الضغـوط النفسـية عىل الزوجـني، ولكن 
عليِك أن تؤمني بأن هذه الظروف الصعبة سـتمر، 
وأن االزدهـار يأتـي دائماً بعد الظـروف الصعبة، 

فتحيل بالصرب واألمل.
4 - أطفالك بحاجة إىل عاطفتكما املشرتكة

من يمكنـه أن يغدق عىل أطفالـك الحب والحنان 
والرعاية مثلك أنِت وزوجك؟ من مستعد للتضحية 
بحياته مـن أجلهم؟ مـن يراهم أجمـل أطفال يف 
العالـم؟ أنـِت وزوجـك تشـرتكان يف حـب عظيم 

ألطفالكمـا، وهـم بحاجـة إىل رؤيـة هـذا الحب 
املشرتك يومياً للنمو بصورة صحية وسعيدة.

5 - يحتاج أطفالك إىل االستقرار يف منزل واحد
وجدت دراسـة حديثة أن األطفال ليسوا مجهزين 
للتعامـل مـع اضطرابـات العيـش بـني مكانني، 
وخلص الباحثون إىل أن انفصال الوالدين والعيش 
يف منزلـني يمكن أن يكـون مرهقاً لألطفال، حيث 
يشـعر األطفال بالتمزق بني مشـاعر الوالء تجاه 
يف  واالسـتقرار  الهـدوء  إىل  وشـوقهم  والديهـم، 

حياتهم اليومية.

لذا فإن اسـتقرار أطفالـك يف منزل واحد مع أمهم 
وأبيهم هو أحد أهم األسباب التي تدفعِك للحفاظ 

عىل زواجك.
6 - يمكنِك الوقوع يف حب زوجك مرة أخرى

قـد ال يمكنِك اسـتعادة الرومانسـية امللتهبة مثل 
شـهور ارتباطكمـا األوىل، ولكـن يمكنـِك تعلـم 
وممارسـة الطرق التي تساعد األزواج عىل البقاء 
حبيبني، وهذا بدوره سيسـاعدك أنِت وزوجك عىل 
الشـعور باالمتنـان والـرىض، ويجعـل زواجكما 

نابضاَ بالحياة.
7 - الزواج يساعدك عىل النضج

الـزواج يعلمِك أشـياء كثرية عن نفسـك، بعضها 
جيد، وبعضها ليس جيداً، وبينما تمّرين يف مراحل 
الزواج الصعبة، تنضجني أكثر وتنمو شـخصيتك 

وتتطور لألفضل.
8 - أنِت قدوة ألطفالك

يحتـاج أطفالـك إىل رؤيتـك تكافحـني وتتغلبـني 
عىل تحديـات الحياة، لـذا فمن خالل بـذل الجهد 
يف زواجـك، يمكنِك أن تظهـري ألطفالك الطريقة 
الصحية للتواصل، وكيفية التعامل مع املشـاكل، 
وإيجـاد حلول دون يـأس أو ملل، وتعليمهم أيضاً 

أهمية التسامح يف العالقات.
9 - أن تكوني أّماً عزباء ليس أمراً سهالً

قبـل أن تقـرري التخـّيل عـن زواجـك، انظري إىل 
الخدمـات التـي يقدمها الـزواج لحياتـك، وكيف 
سـتتحقق مطالـب واحتياجـات األرسة يف حـال 

وقوع الطالق.
تأكـدي أن الطـالق ال يؤثر عىل األطفال فحسـب، 
بـل يؤثر يف البالغني أيضاً، وضعي يف اعتبارك كيف 

سيؤثر وضعك كأم عزباء عليِك وعىل أطفالك.
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وفقاً ملنظمة الصحة العاملية، يعد 
فـريوس كورونـا مرضـاً حيواني 
املنشأ، تشـمل أعراضه اإلنفلونزا 
وسـيالن  والسـعال،  الشـائعة، 
األنف، والتهـاب الحلق، والحمى، 

والصداع، والعطس، والتعب.
يف الحـاالت الشـديدة قـد تشـمل 
الرئـوي،  االلتهـاب  األعـراض 
ومشاكل الجهاز التنفيس الحادة، 

واإلسهال، واملوت.
إليـِك أبـرز القواعـد لحمايتك من 

فريوس كورونا:
1. تجنب السفر:

يجـب تجنب أي نوع من السـفر، 
شـبيهة  أعـراض  لديـِك  كان  إذا 
أو  السـعال،  مثـل  باإلنفلونـزا، 
أو  األنـف،  سـيالن  أو  الحمـى، 

العطس.
2. حافظ عىل املسافة:

ابتعد عن األشـخاص الذين لديهم 
أعراض نزالت الربد، والحفاظ عىل 
مسـافة 2 مرت، تقريباً، بينِك وبني 

أي شخص.
3. الحفاظ عىل نظافة اليدين:

متكـرر  بشـكل  يديـِك  اغسـل 
بالصابون واملاء، أو غسـل اليدين 
باسـتخدام الكحول ملدة 20 ثانية 

عىل األقل.
النظافـة  عـىل  حافـظ   .4

الشخصية:
اسـتخدم املطهر لتنظيف أسطح 
منزلك يومياً، واألبواب والطاوالت 
واملراحيـض وأجهـزة الكمبيوتـر 

املحمولة واملفاتيح.
5. ال تلمس العينني بأيٍد مصابة: 

الشـخص املصاب  عندما يعطس 

أو يسـعل دون أي قنـاع، تخـرج 
مسـببات األمـراض عـىل شـكل 
قطـرات وتنترش عىل أشـياء مثل 
الكريس أو الطاولة. عندما يلمس 
شـخص آخـر تلـك األشـياء، ثـم 
يالمـس عينيـه أو أنفـه أو فمـه 

يصاب بالعدوى.
6. رعاية خاصة للمسنني:

كبار السـن لديهم نظـام مناعي 
ضعيف، وهـذا هو السـبب يف أنه 
يقرتح رعاية خاصة ألفراد األرسة 

من كبار السن واملرىض.
7. تغطية الفم واألنف:

إذا كان لديِك أعراض تشبه أعراض 
اإلنفلونزا والسعال والعطس بشكل 
متكـرر، فعليـِك دائماً باسـتخدام 
املناديـل ورميها فور االسـتخدام، 
وغسـل اليديـن بالصابـون واملـاء 

املعتمدْين عىل الكحول.
8. ال تلمس القناع:

إذا كنِت ترتدي قناعاً لتغطية فمك 
وأنفـك، تجنب ملسـه بأيـٍد عارية 

بمجرد ارتدائه.
9. حمل قناع إضايف:

كثـري من النـاس ال يهتمـون وال 
يشـعرون بالقلـق مـن إمكانيـة 
حمـل الفريوس ونـرشه لآلخرين 
عن طريق السعال أو العطس. إذا 
وجدت أن أي شخص لديه أعراض 
تشبه أعراض اإلنفلونزا، فامنحي 

قناعاً إضافياً لتغطية الفم.
10. التعامل مع األقنعة بحذر: 

يجـب  القنـاع،  اسـتخدام  بعـد 
القنـاع  كان  إذا  منـه  التخلـص 
لالسـتخدام ملرة واحدة، واغسـيل 

يديِك فوراً.

أنتم ال تجدون هاتفكم املحمول 
ولسـوء الحـظ هـو يف وضعية 
صامتـة. إليكـم حيلـة سـهلة  

تساعدكم يف إيجاده : 
- اطلبـوا رقـم تليفونكـم مـن 

تليفون آخر. 
- شـغلوا جهاز راديو وتحركوا 

يف كل مكان يف املنزل. 
إذا اقـرتب الراديـو من هاتفكم 
املحمـول فهو سـيطلق صوت 
أزيز ناتج عـن التداخل بينهما. 
هكذا ستحددون بسهولة مكان 

هاتفكم املحمول.

يحـب الكثـري مـن النسـاء 
والرجـال وضع سـاق عىل 
سـاق أثنـاء الجلـوس عىل 
فهـل  والكـرايس،  األرائـك 
يشكل هذا عبئا عىل مفاصل 
العمـود الفقـري وفقراته؟ 
ومـا عواقب ذلـك؟ وكم من 
القعـود  باإلمـكان  الوقـت 
عىل هذه الهيئة؟ وما أفضل 

وضعيات الجلوس؟
األملانـي  الطبيـب  يقـول 
املختـص بأمـراض العظام 
إنه  شـنايدرهان  راينهـارد 
ينبغـي عـىل اإلنسـان عدم 
الجلـوس يف وضعية سـاق 
عىل سـاق أكثر مـن نصف 
سـاعة، وإال فقـد تنشـأ يف 
ظهـره حركة مضادة ينجم 
عنها ميالن حوض الجسم، 
وهذا يؤدي بالتايل إىل تحميل 
مفاصـل العمـود الفقـري 
وفقراته عبئا وإنهاكها من 

جانب واحد.
الجلوس  الذين يحبـون  أما 
فمـن  الوضعيـة،  بهـذه 
األفضـل لهـم أن يجلسـوا 
فرتة وجيزة بها ثم يقومون 
بتغيـري الوضعية بني الحني 
بالتبديـل  وذلـك  واآلخـر، 
السـفلية  السـاق  ووضـع 

عىل العلوية بشـكل دوري، 
وهكـذا دواليك. فهـذا يقي 

منطقة الظهر الرضر.
شـنايدرهان  ويضيـف 
العمود  -وهو رئيس رابطة 
أنه من  الفقـري األملانيـة- 
املهم للغايـة تغيري وضعية 
الجلوس باستمرار. أما فيما 
يتعلـق باألطـراف العلويـة 
للجسم فإن ضم الساعدين 
إىل املنتصـف يخفف العبء 

عن الكتف والرقبة.
أن  إىل  الطبيـب  ويلفـت 
تـويص  التـي  النصيحـة 
مستقيم  بشـكل  بالجلوس 

بقدر اإلمـكان بحيث تكون 
األرداف عىل استقامة الظهر 
بشـكل عامودي والنظر إىل 
األمام مبارشة، هي نصيحة 
نظرية وغـري عملية، مربرا 
ذلك بالقول إنه ال أحد يقدر 
عىل الجلوس بهذه الوضعية 
فـرتة طويلـة، وقـد يـؤدي 
وفقها  بالقعود  االسـتمرار 
عىل املدى الطويل إىل حدوث 

تشنج.
ويرى شنايدرهان أن أفضل 
الجلوس،  الحاالت هي عدم 
لكن ذلـك ليس مـن العميل 

دائما.
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هنـاك الكثري مـن املعلومـات املتضاربة حيال اسـتخدام 
الزيوت العطرية يف روتني الجمال، فهل هي جيدة لبرشتك 
أم تسـبب تهّيجها؟ وهل هي آمنـة عىل البرشة؟ وعىل أي 
أسـاس تختاريـن نوع الزيـت العطري؟ تابعي السـطور 
التالية لتحصيل عىل إجابات ألسئلتك عن استخدام الزيوت 

العطريـة يف روتـني جمالـك.
أوالً ما الزيوت العطرية؟

ببسـاطة هي عبارة عن مسـتخلصات نباتيـة متطايرة، 
شديدة الرتكيز،  ُتسـتخلص من النباتات بطرق مختلفة، 
منهـا حوايل 300 نوع متوفر تجاريـاً، ولها فوائد متعددة 
تـرتاوح بني االسـتخدامات الجماليـة، وتهدئة األعصاب، 

واملسـاعدة عىل النوم.
كيف تستخدم الزيوت العطرية؟

هنـاك العديد من طرق اسـتخدام الزيـوت العطرية، مثل 
االستنشاق، أو دهنها موضعياً، أو استخدامها للتنظيف.

عىل سـبيل املثال، فإن استنشـاق زيـت الالفندر يمكن أن 
يكـون له فوائد ملموسـة لألشـخاص الذيـن يعانون من 
القلـق، تشـتت الرتكيز، أعـراض االكتئـاب، وآالم الدورة 

الشهرية.
وهنـاك أنواع مـن الزيوت التي ُدهنـت موضعياً للحصول 
عىل فوائـد للبرشة، أو حل مشـاكلها، أو عـالج الحروق، 
مثل زيت شـجرة الشـاي أو زيت الورد، وخشب الصندل، 

والبابونـج، والخزامـى.
وتجـدر اإلشـارة إىل أن هناك بعض الزيـوت التي ال يمكن 
مالمسـتها الجلد دون تخفيف، حيث إنها شديدة الرتكيز 

وذات تأثـري قوي عىل البرشة، كما أن هناك بعض الزيوت 
التي تقتيض إجراء اختبار حساسـية عىل رقعة من الجلد 
قبل اسـتخدامها، مثل زيـت القرفة، القرنفـل، الليمون، 

الكاسيا، والفلفل األخرض. 
كيف يمكن تخفيف الزيت العطري؟

الزيـوت العطريـة التي تحتـاج إىل تخفيف قبـل وضعها 
عىل الجلد، يكون باسـتخدام زيوت أخرى ُتسمى بالزيوت 

الحاملة، مثل زيت جوز الهند أو األرغان. 
كيف يمكن معرفة أن الزيت العطري آمن لالستخدام؟

السـبيل الوحيد للتأكد من أمان اسـتخدام الزيت العطري 
هو أن تشـرتي الزيت من مصدر حسن السمعة، حيث إن 

استخدام الزيت العطري بأمان يكون مدوَّناً عىل العبوة. 
هـل يمكـن اسـتخدام الزيـوت العطريـة لـذوات البرشة 

الحساسة؟
عـىل الرغم مـن أن الزيوت العطرية منتـج طبيعي، وأنها 

تبدو لطيفة، تكون العديد من أنواعها قاسية عىل البرشة 
وتسبب تهّيجها، لذلك يجب التأكد من أنها لطيفة وتصلح 

للبرشة الحساسة. 
ما أنواع الزيوت التي يمكنِك استخدامها عىل البرشة؟ وما 

هي الزيوت األفضل لألغراض غري التجميلية؟
للتوتـر والقلـق: زيـت الالفنـدر، خشـب األرز، الليمون، 

الربغموت، الربتقال، وحشيشة الهر.
للعنايـة بالبـرشة: زيـت الالفنـدر، بـذور الجـزر، الورد، 
ثمر الـورد، اللبان، إبرة الراعي، شـجرة الشـاي، اإليلنغ، 

والبتشويل.
للتنظيف: زيت القرفة، الصنوبر، والليمون.

لتحضري الطعام: زيت الليمون وزيت النعناع.
لتقوية املناعة: زيت الليمون، الخزامى، شـجرة الشـاي، 

األوكالبتوس، األوريغانو، الزعرت، الربتقال، والقرفة.
ما املفاهيم الخاطئة الشائعة حيال الزيوت العطرية؟

لم تجِر دراسـة فعاليـة الزيوت العطريـة يف العالج بنحو 
كاٍف حتـى اآلن، لذلـك فال يمكـن االعتمـاد عليها كعالج 

أسايس.
يعتقد البعض أن الزيـوت العطرية آمنة ألنها من مصادر 
طبيعية، لكنها قد تسـبب تهيج الجلد ويجب استخدامها 

بحذر. 
*أهم نصيحة عند استخدام الزيوت العطرية هي رشاؤها 
من مصدر مضمون وحسـن السـمعة، واتباع التعليمات 
املكتوبة عىل العبوة من حيث طريقة استخدامها أو درجة 

تخفيفها وطريقة التخفيف

تشـتاق كل أم إىل اليوم الذى يكرب 
فيه الطفل ويتنـاول فيه الطعام 
، فعندمـا يصل طفلك إىل الشـهر 
السـادس يمكنـٍك إطعامه بعض 
الرضاعـة  إىل  باألضافـة  الغـذاء 
الطبيعية فهو يف ذلك العمر يكون 
مهيـأ لتناول األطعمـة الخارجية 
وتسـأل األم متـى يبـدأ طفـيل يف 
تنـاول الطعام ومـاذا يأكل . لذلك 
تابعـى معنا هـذا املقـال للتعرف 
عىل متـى يبدأ الطفـل الرضيع يف 
األكل وماهي االطعمة املناسبة  .

إطعـام  يف  البـدء  قبـل  نصائـح 
طفلك:

.اهرس الطعام جيداً قبل إعطائه 
لطفلك الرضيع .

يف  املسـتخدمة  األدوات  نظـف   .
تحضري الطعام .

. خفـف طعـام طفلـك بالحليب 
الصناعى أو املاء الدافئ .

. عـدم إرغـام طفلك عـىل تناول 

الطعام .
. عـدم وضـع السـكر أو امللح أو 
العسل أو التوابل إىل طفلك قبل أن 

يتم عام من عمره .
الطفـل  تنـاول  عنـد  يفضـل   .
للطعام أن يكـون جالس لتفادي 

االختناق.
. ابدئي بوضع ملعقة الطعام عند 

فم طفلك وذلك لكي يستطيع شم 
رائحة الطعام . 

الطفـل  إطعـام  يف  نبـدأ  متـى   
الرضيع:

1. قدرة الطفل عىل الجلوس دون 
أن يتمايل .

2. اسـتطاعة طفلـك عـىل بلـع 
الطعـام وتحريكـه داخـل فمـه 

ويمكنِك معرفة ذلك من خالل غلق 
فمه عندما تقومني بإعطاءئه أياً 

من الغذاء .
3. كـون الطفل قادراً عىل مسـك 
الطعام بيده والنظر إليه ووضعه 

يف فمه دون أن يتساقط منه .
األطعمة املناسبة للطفل الرضيع :

أوالً يجـب عليٍك تجربـة العصائر 
أوالً وبكميـات قليلـة ثـم تقومي 
بإدخال الطعـام يف مرحلة الحقة 
ولكن كوني حريصـة عند إطعام 
طفلك فيجـب عليٍك إعطاء طفلك 
الخرضوات املهروسة كالبطاطس 
والكوسة ولكن يفضل الفصل بني 
كل نوع وآخر ملدة 7 أيام ملالحظة 
إذا كان طفلك قد تحسس من هذا 

الطعام أم ال .
• الخرضوات املهروسة والفواكة

الفيتامينـات  عـىل  إلحتوائهـا   
واملعـادن املفيـدة لصحـة طفلك 
فالخـرضوات تحتوي عىل عنرص 

الكاروتني وهو عنرص ذات أهمية 
لقيامـة بتقويـة مناعـة طفلـك 
ومثال ذلك البطاطا والجزر واملوز 

والتفاح وغريها .
•الربوتينات 

ويشـمل الربوتينـات مثل الدجاج 
املسـلوق وصفار البيض املسلوق 
عـىل  يحتـوا  فهـم  والسـمك 
واألليـاف  والحديـد  الربوتينـات 
واألحمـاض الدهنية الالزمة لنمو 

دماغ طفلك.
•الحليب ومشتقاته

يف  ومشـتقاته  الحليـب  يتمثـل 
الزبـادي أو الجبن وغريه ويمكنٍك 
سيدتي إعطاءه من عمر 8 أشهر 

إىل 10أشهر .
ملحوظة

احـذري من إعطـاء طفلك بياض 
البيض أو الفراولة أو الشوكوالتة 
وغريها قبـل إتمام طفلـك للعام 

األول من عمره .
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ُيرضب للرجل ُيفضل ذا الَفضِل واالحساِن 
عىل غريِه مَن الناس، وأصُلُه :

فكانـوا  َسـفر،  يف  َتزاملـوا  قومـاً  أن 
فيأكلـوَن،  الطعـام،  عـىل  يجتمعـوَن 
أَحـد  ويف  ويَتسـامرون...  ويرشبـون 
اجتماعاتهم انَضم اليهم أحد اُلمسافرين  
وكانْت تبدو عليه عالمات الفْقر وأماراُت 
الفاقـة ، َفَجلََس بعيداً عنهـم ال َيَتكلم .. 
فقاَم اليه أحُدهم ( وكان كريماً ُمْحسناً) 
فناولُه شـيئاً مما يأكلون، َفَشَكَر الرجُل 

له فْضلَُه . ثم قاَم اليه ثانيًة، فناولُه شيئاً 
مـن الفاكهـِة والحلـوى،  فأعـاد الرجُل 
شـكرَُه لـُه . ثم قـام اليه ثالثـًة فأعطاُه 

كوزاً من املاء.
ثم أن القوَم جلسـوا يتسـامرون . فصاَر 
كل منهم يذُكر بعضاً من أحبائه ألغائبني 
، فقال أحُدهم : ” آني ْهواَيه أحْب أبني... 
وْهواَيـه واحْشـني ... ” وقـاَل الثانـي : 
” وألله آنـي أحب َمرتي ُكلـْش ْهوايه ... 

النها ْتداريني َتماْم ... وبنت َحالْل“.

وقاَل الثالُث : ” والله آني أحْب أُبوَيْه ُكلْش 
ُهوايْه ... الْن فضلْه ْهوايْه َعليَه ” . وهكذا  
حتى انتهى الجميع مـن الكالم، فالتفَت 
الكريُم اُلمْحسن اىل الغريب الفقري، وقال 
له ( ليشاركه يف الحديث كرماً منه وُلْطفاً 
) : ” َعمـي ... أنـَت ماگلـْت الَْمِن ْتحْب ؟ 
... ” فقال الغريـُب ” عىل الفور ” : َوالله 
َعمي .. آنـي ( أحــــَبْك َيـا َناْفعي) أي 

أنَك نفعَتني بَكرَِمَك، فـــأنا
أُحُبَك لذلك َفذَهَب قوُله مثالً .

=حرف الـ (Q) هو الحرف الوحيد الذي لم يظهر حتى االن 
يف اسم اي رئيس من رؤساء الواليات املتحدة

=عظمة الفخذ لدى االنسان أصلب وأصلد من الخرسانة. 
=يبلغ وزن الكرة االرضية 5940 مليار طن. 

=هنـاك جملـة يف اللغـة االنكليزيـة تشـتمل عـىل جميع 
 A Quick brown” :االحـرف االنكليزية وهذه الجملـة هي

 “fox jumps over the lazy dog
=يسـتطيع الحيـوان املعـروف باسـم «الخلـد» ان يحفر 
بمفـرده نفقا يبلغ طولـه نحو 95 مرتا يف ليلـة واحــدة 

(وللعلـم ال يزيـد حجـم «الخـلـد» كثريا عن حجـم الفأر 
العادي). 

=قلب اإلنسان البالغ ينبض بمعدل 100 الف مرة يوميا. 
=عندما تعطس فإن رسعة الهواء املنطلق عرب الفم واألنف 

تبلغ نحو 160 كيلومرتا يف الساعة. 
=يف البيـت األبيض األمريكي يصل اجمايل عدد السـكاكني 

والشوك واملالعق اىل أكثر من 13 ألفا و90. 
=هنـاك أنواع من الديدان تأكل اجزاء من اجسـامها اذا لم 

تجد الطعام. 

يحـب الكثـري من االشـخاص 
تحليـل  اسـئلة  عـىل  االجابـة 
الشـخصية يف علـم النفس من 
اجل كشف الكثري من خفاياها 
بطريقة سـهلة. ومـن املمكن 
مثالً يف هذه الحالة معرفة درجة 
الثقة بالـذات وبالقدرات. فهذا 
يساعد عىل تحديد نقاط القوة 
ونقـاط الضعف وعىل تصحيح 
يف  االداء  وتحسـني  االخطـاء 
مجاالت الحياة املختلفة. ولهذا 
من املهـم االجابـة بصدق عىل 
اسئلة تحليل شخصية محددة 

يف علم النفس. 
مـن املهـم االجابة عىل اسـئلة 
تحليل الشخصية يف علم النفس 
التـي يطرحهـا هـذا االختبـار 
والتي يمكن ان تشري اىل  درجة 

الثقة بالنفس. 
رفـض طلب شـخص آخر هو 

امر 
1 ال يحتمل 

2 صعب 
3 سهل جداً 

التحدث امام مجموعة  هو 
1 مهمة صعبة جداً ومحرجة

2 متعة تفتح ابواب الحوار 
3 امر دقيق وغري سهل 

الهواية املفضلة هي 
1 حضور فيلم 

او  الرياضـة  ممارسـة   2
املراسلة 

3 الرسم او الغناء او الكتابة  او 
القراءة 

االشـخاص  اىل  النظـرة 
الخجولني 

1 االنزعاج 

2 التفهم 
3 رؤية الذات يف مرآة 
السفر للمرة االوىل تم

1 من دون مرافقة 
2 مع بعض املرافقني 

3 اىل منطقـة اخـرى يف البلـد 
نفسه 

الترصف امام تـردد صديقة يف 
اختيار الطعام يف املطعم 
1 االختيار بالنيابة عنها 
2 الشعور بالحرية ايضاً 

 3 تقديم النصائح 
كل  سـهرة  إىل  الذهـاب  عنـد 

مدعويها غرباء 
1 التعرف اىل اآلخرين 

2 الشعور باالرتباك 
3 البقـاء يف زاوية مـا من دون 

التحدث اىل احد 
يف حال التعرف إىل اصدقاء جدد 

يتم 
1 الشعور بالخجل 

2 التحدث اليهم بطالقة 

3 توخـي الحذر اثنـاء التعامل 
معهم 

طريقة التعامل مع االنتقادات 
1 الشعور باالحباط 

االخطـاء  مـن  التعلـم   2
وتصحيحها 

3 عدم االهتمام 
التجارب الصعبة يف الحياة 

1 مفيدة 
2 تسبب الشعور بالشلل 

3 يمكن تخطيها 
النتيجة 

بعد االجابة عىل اسـئلة تحليل 
الشـخصية يف علـم النفس من 
خالل هذا االختبار يجب االطالع 

اخرياً عىل النتائج. 
1 يف حـال تـم يف اكثـر االحيان 
اختيـار االجابة الرقـم 1 فهذا 
يدل عـىل التمتـع بثقـة كبرية 
بالنفس. كما يشـري اىل التحيل 
باملرونة وبالقـدرة عىل الحوار 
والتفاوض. ويشري اىل البعد كل 

البعد عن االحباط واالستسالم. 
قـوة  يعنـي  الخيـار  فهـذا 
الشخصية والقدرة عىل تخطي 
الكثري مـن العقبات والتصميم 
عىل تحقيق االهـداف اياً بلغت 

صعوبتها. 
2 اذا تـم اختيار االجابة الرقم 2 
يف معظم االحيان، فهذا يدل عىل 
رضورة تصحيـح بعـض نقاط 
الضعـف التي يمكن ان تسـبب 
قلـة الثقـة بالـذات. ومـن ذلك 
االستماع الدائم اىل وجهات نظر 
اآلخرين واالعتماد عليها احياناً 
من اجـل اخذ بعـض القرارات. 
كذلـك يكشـف الخيـار رقـم 2 
االنجـرار يف بعض املواقف خلف 
السـائدة واالفـكار  الصيحـات 
الشائعة واالعتقادات الخاطئة. 
فمـن الـرضوري يف كل الحاالت 
االطـالع عىل الحقيقة من خالل 
سؤال الخرباء قبل اخذ اي قرار. 
3  اذا تمت االجابة غالباً بالرقم 
3 عىل اسئلة تحليل الشخصية 
هـذا  ضمـن  النفـس  علـم  يف 
االختبار، فهذا يشـري اىل ضعف 
الثقة النفـس واىل امليل اىل عدم 
اخـذ اي قرار وان كان بسـيطاً 
وسهالً ومضمون النتائج. كما 
يعنـي هذا التحـول احيانـاً اىل 
ألعوبـة بأيدي اصحـاب النوايا 
السـيئة الذين يستغلون ضعف 
اآلخرين من اجل تحقيق مآرب 
خاصة. ولهذا ال بد من الحرص 
عـىل تعزيز الثقـة بالنفس من 
خـالل الرتكيـز عـىل الطاقات 
الجيـدة والنواحـي  والقـدرات 

االيجابية. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1861 - قيـرص روسـيا الكنسـدر الثاني يوقع 
قانون االصالح الذي ينص عىل الغاء الرقيق.

1903 - تدشـني ”مارتـا واشـنطن“ اول فندق 
مخصص للنساء حرصا يف نيويورك.

1915 - الحرب العاملية االوىل: القوات الربيطانية 
تبدأ قصف حصون الدردنيل.

1923 - صـدور العـدد االول مـن مجلـة التايم 
االمريكية.

1956 - اسـتقالل املغـرب الـذي كان محميـة 
فرنسية منذ ,1912

1970 - حكومة البيض برئاسـة ايان سـميث 
قيـام  وتعلـن  بربيطانيـا  عالقاتهـا  تقطـع 
الجمهوريـة فريوديسـيا التي اصبحـت الحقا 

زيمبابوي.
يصبـح  لليبيـا  الرسـمي  االسـم   -  1977

الشـعبية  الليبيـة  العربيـة  ”الجماهرييـة 
االشرتاكية“.

1986 - ملكـة بريطانيـا اليزابيث الثانية توقع 
قانون يمنح اسـرتاليا  اسـتقاللها  القانوني.

1988 - الجمعية العامـة لالمم املتحدة تصوت 
عىل قرار يدين قرار الواليات املتحدة اغالق مكتب 

منظمة التحرير الفلسطينية يف نيويورك.
1991 - حرب الخليج: مجلس االمن الدويل يتبنى 

القرار 686 الذي ينص عىل وقف اطالق النار.
2001 - صالح طريـف يصبح وزيرا بال حقيبة 
يف حكومـة ارييل شـارون، اول عربي ارسائييل 

واول وزير غري يهودي يف حكومة ارسائيلية.
االمريكيـة  ”اناكونـدا“  عمليـة  بـدء   -  2002
االفغانية يف رشق افغانستان ضد عنارص حركة 

طالبان وتنظيم القاعدة.

أفقي
1تجمعـات للفرح o تصد وذود (عن 

الحق مثال)
2ضوضـاء o – امتنع عن عمل الرش 

واملوبقات o للتمني
3االسـم األول ملخـرج أفـالم الرعب 

األمريكي o كرم
4مرتحل بني البالد

5ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام
6تغيب يف التفكري والرتكيز

7يدفئ يف الشتاء o عمله هو الكتابة
8يف حالة اسـتحياء ممـا صدر منها 
o شـكله دائـري وقـد توصـف بـه 

الشمس
9مغامـر يف اللعـب بالنقـود o غنى 

وثراء
10يف القرآن لم تبدأ بالبسملة

رأيس
1عكس همجي o – شديد الظلمة

2خضار من مقبالت الطعام o حرف 
جر o ثلثا قوم

o طـني  3تسـتخدم يف االسـتحمام 
مشوي

4نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة 
مهنتها نقل املعنى من لغة إىل أخرى

5بحر كبري o رسوال واسع
6عني الكامريا

 o أداة نصب o 7آلة ايقاع موسـيقية
نصف يتيم

8نشف o جرس (مبعثرة)
مكونـات   o األزهـار  أجمـل  9مـن 

األرض
10آلـة موسـيقية وتريـة o مدينـة 

عربية عىل شط العرب.

العتـاب.. حقـه  مـن  واملحـب  *عاتـب 
لحبيبـك واشـكي  ياكلـب  اعتـب 
االحبـاب ظلمـوك  بخـت  ماعنـدك 
نصيبـك اسـمر  خـد  عـىل  شـامة  مثـل 
البـاب واقفـل  بطـل  ياكلبـي  ولـك 
طبيبـك... خانـك  اذا  يداويـك  منهـو 
االغـراب جرحـوك  اذا  ينشـد  الجـرح 
حبيبـك مـن  جرحـك  اذا  شـلون  بـس 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
حرامـات بـس  احسـك  ابكلبـي  *جنـت 
اخليـك مـا  محبـس  بجفـي  هسـة 
ندمـــــان اتـكيل  اعتـذار  وكـت  مـو 
اراضيـك اتـكيل  صالفـة  بـكل  وجـاي 
نــــظـرات تحسـبله  للجنـت  ارجـع 
ادليــــك... لـو  بـــطـــــريقـك  تـــنـدل 
الطيـب نـــاكـر  يـل  النـدم  شـيفيد 
اداويـك اليـوم  وتـكيل  تجرحنـي 
مـــجـروح خلينـي  بعـد  أأمـن  مـا 
انطيـك اكـدر  مـا  ثـق  عـزاز  جروحـي 

أبـــــــراج

مهنياً: عمل اسـتثنائي يعود عليـك بربح مادي غري 
متوقع وتبحث عن إنجاح مشـاريعك لكن تجد نفسك 

تحت ضغط كبري.
عاطفياً: ما زلت مترسعاً واالقوال تخرج منك بدون تفكري ما 

يزعج الرشيك فيحاول االبتعاد عنك قدر املستطاع.
صحياً: بسـبب الضغوط وبعـض القوى النافـذة قد تصاب 

بانهيار عصبي مفاجئ.

مهنياً: يسـود جـو من الفرحـة العامـرة محيط 
عملـك، بعد النجـاح املذهـل الذي حققتـه يف أحد 

املشاريع الكبرية.
عاطفياً: تشعر أّن العمر يميض وأنك لم تجد بعد الشخص 

املناسب بسبب انهماكك يف العمل أكثر من الالزم. 
صحيـاً: ثابـر عـىل الرياضـة بنشـاط، واسـَع وراء األفكار 

الخالقة واملبدعة التي تخفف عنك الضغوط.

مهنيـاً: تضطـر إىل مواجهة خيـار صعب عىل أثر 
بعض املسـتجدات، وربمـا تصطـدم بأحدهم، ما 

يجعل الجّو العام متوّتراً وينعكس عليكما.
عاطفياً: ناقش الحبيب يف كل ما يجول يف فكرك وترى أن 

من املناسب طرحه عليه.
صحياً: مشـاكل طفيفة قد توقعك يف توترات عصبية تؤثر يف 

حياتك، فتجنبها قدر اإلمكان.

مهنياً: عليك القيـام بجهود مضاعفة لتنال املركز 
الذي تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن ينفعك بيشء.

عاطفيـاً: محبة الرشيك تتزايد بعد أن أصبحت يف موقع 
املسـؤولية الصعبة، فكن عىل اسـتعداد لتحّمـل املزيد من 
الحب. صحياً: تنـاول الخرضاوات مفيد ويغنيك مسـاء عن 

وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها برسعة.

مهنياً: تسـاعدك براعتـك يف الـكالم، وقدرتك عىل 
اإلقنـاع، ما يجعـل اآلخرين يتبعونـك يف مغامرات 

مادية ومهنية.
عاطفياً: مهما حاول اآلخرون تعكري صفو العالقة بينك 

وبني الرشيك، تظالن أقوى من كل يشء.
صحيـاً: االنتباه إىل نوعيـة األطعمة والتخفيـف من بعضها 

مساء مفيد للصحة.

مهنيـاً: أنظـر إىل األمـور بإيجابيـة، وتعلّم كيف 
تحّول الخسارة إىل ربح أكيد، وكيف تنظر إىل األمور 
بإيجابية وتفـاؤل. عاطفياً: تواجه كل من يحاول أن 
يطرح مواضيع شائكة تتسـبب بجرح مشاعر الرشيك، 
وثمة من يحاول النيل من سـمعتك وتشويهها أمام الرشيك.
صحيـاً: خفف قـدر اإلمكان من سـاعات العمـل اإلضافية، 

وخصص املزيد من الوقت لنشاطاتك الرتفيهية.

مهنياً: مشـاريع جديدة وأفكار مميزة وتحوالت، 
تظهـر تفوقاً ويبتسـم لك القدر وتتـاح لك فرصة 

إظهار مواهبك.
عاطفيـاً: إذا كنـت أعزب فهذا يوم مناسـب جـّداً إلنهاء 
الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائالً، وتسعد بتلبية الدعوات

صحيـاً: لن تحتـاج إىل زيـارة الطبيب إذا مارسـت الرياضة 
بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.

مهنياً: عليك أن تكون أكثر صرباً فأنت عىل وشـك 
أن تحقق طموحـك وتنتقل إىل مرحلـة جديدة من 

حياتك املهنية املليئة بالنجاحات الكبرية .
عاطفيـاً: أنت اليـوم جذاب بدرجـة كبـرية وكل األنظار 

موجهة اليك، وال سيما من قبل الرشيك.
صحيـاً: تمّهـل يف اتخـاذ أي قـرار بشـأن وضعـك الصحي، 

واسترش طبيبك أوالً.

مهنياً: قد تعاكسـك الظـروف أو تجدك غري قادر 
عىل مواكبة مـا يحصل يف العمل أو تكون منتفضاً 

عىل واقع ما.
عاطفياً: عودة حب قديم إىل حياتك، وإعادة نظر يف بعض 

املشاريع العاطفية، واهتمام باملايض.
صحيـاً: يـوم مثـايل للتخلـص مـن األفـكار التشـاؤمية أو 

اإلحساس بالضعف الجسدي.

مهنياً: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو برصاع 
عىل السـلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم 

قد يغري مجرى حياتك املهنية نحو األفضل.
عاطفيـاً: تبدو مسـتعداً التخاذ قرار حاسـم أو تسـمع 

جواباً، كما ترغب يف إدخال تغيري عىل جوهر العالقة.
صحياً: حاول قدر اإلمكان السيطرة عىل انفعالك وخصوصاً 

حني تكون مع العائلة.

مهنياً: تعمل الظروف ملصلحتك، ما يسـّهل حياتك 
ويّرسع وترية عملك، فتكون من السّباقني والرواد

عاطفيـاً: تتخلص من القيود االجتماعية والنفسـية، 
وتشـعر باالرتيـاح خارج اإلطـار الروتيني املعتـاد، لذلك 
لن تواجه مصاعب وعقبـات معّقدة. صحياً: مراقبة وضعك 
الصحي بني الحني واآلخر من قبل طبيبك مهم، وال سـيما إذا 

واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض اليشء.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: عليـك التكّتم وقد تميل اىل أشـخاص أكرب 
سـّناً أو سـلطة، أو يحرّيك شـأن رشاكـة ال تراها 

مناسبة.
عاطفياً: ال تتباَه أمام الرشيك بحبك الكبري له، فهو يعرفه 

فيك منذ اليوم األول وإال ملا اختارك إلكمال الحياة معك.
صحياً: وضعك الصحي غري منتظم اليوم ويتقلب من سـيئ 

إىل أسوأ.
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 قالت زهرة لنفسها: «أنا زهرة يف حقل الزهور. من املستحيل مالحظة جمايل 
وسط بقية الزهور».

فسمع مالك ما كانت تفكر به فعلق قائالً: «لكنك جميلة جداً!»
فـردت: «أريد أن أكون الوحيدة!»وكي ال يسـمع أية شـكاوى أخرى، حملها 
املـالك وأخذهـا إىل أحد امليادين يف املدينة. وبعد عـدة أيام ذهب رئيس البلدية 
إىل هناك مع البستاني إلجراء بعذ التغيريات عىل امليدان، فقال: «ال يشء مهم 

هنا. احفر األرض وازرع نبات الغرنوقي.
فرصخت الزهرة: «انتظر لحظة، ستقتلني إذا فعلت ذلك!»

فأجابهـا: «لو كان هنـاك زهور أخرى مثلك، لتمكنا مـن صنع زينة جميلة. 
لكـن ال وجـود لزهر الربيـع حولنا هنـا، وأنتي وحدكي ال يمكن أن تشـكيل 

حديقة». وعندها قطف الزهرة من األرض.
الحكمة : الفردية واألنانية قد تجعلك ترتاح لفرتة لكن نتائجها وخيمة!.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 
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أعلن الرئيس الجزائري، عبد املجيد تبون، قرارا 
مؤخرا  البالد  شهدتها  ضجة  خلفية  عىل  مهما 
بعد تقارير تحدثت عن االستعانة بفنانني عرب، 
لتنشيط  وهبي  وهيفاء  رمضان  محمد  بينهم 

السياحة.
يضبط  قانوني  نص  باستحداث  تبون  وأمر 
معايري استقدام الفنانني األجانب، عىل ما أفادت 

به صحيفة ”النهار“ املحلية.
الداخلية  القرار تتوىل كل من وزارتي  وبموجب 
عىل  ”للحفاظ  املعايري  هذه  ضبط  والثقافة 

مرجعية البالد الثقافية ومواردها املالية“.
الجزائرية  الثقافة  وزارة  كشفت  األول،  وأمس 
من  عرب  بفنانني  استعانتها  حقيقة  عن 
لتنشيط  وهبي  وهيفاء  رمضان  محمد  بينهم 

السياحة.
وقالت الوزارة يف بيان إنها سجلت ”بكل أسف، 
املدة  يف  بها،  تقوم  ومغالطات  تشويه  حملة 
للتحريض  الدوافع  معلومة  أطراف  األخرية، 
والتجييش عليها يف مواقع التواصل االجتماعي“.

وفندت الوزارة عزمها استقدام فنانني عربا أو 
أجانب، مؤكدة أن ”الفنانني واملبدعني الجزائريني 
هم األوىل بالتشجيع والرتويج للثقافة الوطنية 
الداخلية“.ونقلت  والسياحة  املحيل  والرتاث 
جزائريني  ناشطني  عن  ”الرشوق“  صحيفة 

تداولوهم مقاطع للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي 
لن تغني  بأنها  ، وهي تقول  للعام ٢٠١٠  تعود 
أبدا لشعب السكاكني، وذلك تعبريا عن رفضهم 
الجزائرية. للسياحة  الرتويج  يف  إلرشاكها 
أن  تسمها،  لم  إعالمية،  مصادر  عن  ونقلت 
الله  حرز  محاسن  الجزائرية  األزياء  مصممة 
دوليا  مهرجانا  مؤسستها  طريق  عن  ستنظم 

الفنانني  من  كوكبة  والسياحة، ضيوفه  للرتاث 
العرب.ولفتت إىل أن الفنانني املرشحني للرتويج 
محمد  وهبي،  هيفاء  هم:  الجزائرية  للسياحة 
رمضان، منة فضايل، داليا البحريي، أحمد زاهر، 
روجينا، هاني البحريي، رانيا فريد شوقي، قبل 
بيانها،  يف  الجزائرية،  الثقافة  وزارة  تنفي  أن 

هذه األنباء جملة وتفصيال.
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ظهرت النجمة األردنية، صبا مبارك، بإطاللة مميزة باللون 
األحمر مع اليوم األخري لشهر فرباير، ووجهت رسالة 

 ١٤ املوافق  الحب  ليوم  تحتاج  ال  إنها  الجميع،  إىل 
فرباير، ألنها تصنع الحب يف أي يوم تريده.

تاريخ  عىل  الحب  يوم  اقتصار  رفضت  صبا 
بموقعي  حسابيها  عرب  ونرشت  محدد، 
إنستقرام وتويرت للمرة الثانية إطاللة كاجوال 
الجينز،  من  بنطال  مع  األحمر  باللون  لها 
هذا  نشرتي  لن  سوف  األوىل:  املرة  يف  وقالت 

العيد شجرة ستكونني انت الشجرة.
قامت  من وبعدها  جديدة  صور  بنرش 

نفسها، جلسة  التصوير 
عليها  وعلقت 

باللون  أقوم  أنا  قائلة: 
األحمر وفًقا لرشوطي الخاصة 

.. ال حاجة إىل عيد الحب.

يذكر أن صبا مبارك شاركت مؤخرا يف مسلسل «نمرة 
اتنني»، وذلك من خالل حكاية «الناحية التانية»، 
التي جسدت فيها دور فتاة متحررة، تظهر 
يف حياة شخص متزوج، لتقلبها رأساً عىل 
عقب، وجسد دور حبيبها الفنان عمرو 

يوسف، من خالل شخصية «رجب».
املرصية  للدراما  تعود  ان  املقرر  ومن 
غياب  بعد   ٢٠٢١ رمضان  بموسم 
أعوام منذ قدمت بطولة مسلسل  ثالثة 
تعاقدت  حيث   ،٢٠١٨ عام  «طايع» 
عن  املقتبس  «امللك»  مسلسل  بطولة  عىل 
رواية «كفاح طيبة» لألديب نجيب محفوظ، 
ويشاركها البطولة النجم عمرو يوسف، سوسن 
بدر، ماجد املرصى، محمد عالء، ريم مصطفى، محمد 
واملسلسل  وآخرين،  هشام،  معتز  الزارو،  وباسل  صالح،  أمري  لطفى، 

من تأليف خالد وشريين دياب، وإخراج حسني املنباوي.

تحدثت  تلفزيوني،  حوار  يف 
اللبنانية، نيكول سابا،  الفنانة 
بشكل منفعل جداً حول تجربتها 
مسلسل  من  الثاني  الجزء  يف 

«الهيبة».
الـ شاشة  عرب  لقاء  يف  وقالت 

دور  أقوى  كان  «دوري   ،LBCI
الذي  الهيبة»،  أجزاء  كل  يف  نسائي 
تناوبت عىل بطولته كل من ديمة قندلفت 

وسريين عبد النور ونادين نسيب نجيم.
صادق  املنتج  مع  اتفقت  أّنها  أّكدت  كما 

الجزأين  بطولة  يف  املشاركة  عىل  الصباح 
الثاني والثالث، وقالت «لكن لسوء الحظ 
تكسري  عىل  العمل  جرى  البداية،  منذ 
مجاديفي سواء من خالل تسليط الضوء 
أو  العمل  بوسرت  يف  تواجدي  ترتيب  عىل 

حتى التيزر».
الحقيقة،  «يف  غاضبة:  بلهجة  وتابعت 
عيل  فضل  لهم  وما  بحبوني  ما  كلهم 
بيش بس الزم يحرتموا تجربتي واملجهود 
أنها  مبينة  عملته»،  أنا  ييل  والشغل 

خذلت.

محرقة،  كبش  مش  «نيكول  وأضافت 
صادق  العشم،  ذلك  يكن  ولم  خذلت 
الصباح يعلم جيدا أنني ظلمت ويوافقني 
الجزء  يف  نجحت  أنني  أعترب  وأنا  الرأي. 
ولكن  قدمته  الذي  عن  وراضية  الثاني، 
احرتامي  ومع  استفهام،  عالمات  هناك 
أكن أستاهل  لتاريخ الرشكة، حزنت ولم 
بتحكي  الحيطان  ريت  يا  الترصف.  هذا 
املستقبلية  باألعمال  الوعود  وتسمع 

والنجومية املقبلة».
أّن  اللبنانية  الفنانة  أوضحت  ذلك،  إىل 

املقصود  ليس  تيم حسن  السوري  النجم 
بكالمها، فال عالقة له بكل ما جرى.

يدعموهم  «ييل عم  واستمرت يف كالمها: 
ربع  عندهم  ما  بيش  مني  أحسن  منهم 

الطريق ييل انا مأسسة ٧٥٪ منه».
وقامت نيكول سابا برتتيب أجزاء الهيبة 
األول  الجزء  أن  فاعتربت  باألفضل،  بداية 
شاركت  الذي  الرابع  الجزء  يليه  يتصدر، 
الثاني،  الجزء  أمام  قندلفت،  ديمة  فيه 
بطلته  كانت  الذي  الثالث  الجزء  وأخرياً 

سريين عبد النور.

التي  الخطرية  التطورات  من  يرسا،  الفنانة،  حذرت 
حدثت مؤخرا عىل مواقع التواصل االجتماعي، وحولتها 
لوسيلة لإليذاء والتباعد بني الناس، مؤكدة أنها صارت 
وتعوض  حساس،  بميزان  ميديا  السوشيال  مع  تتعامل 
باالقرتاب ممن  بها،  التنمر  إليها وحمالت  املوجهة  اإلساءة 

يحبونها يف الواقع.
«سهرانني»،  برنامج  عىل  ضيفة  حلولها  أثناء  وأضافت 
الذي يقدمه الفنان أمري كرارة عىل قناة ON: هذه املواقع 
بعضهم  عن  الناس  وإبعاد  لإليذاء  وسيلة  أصبحت 

البعض، وتحتاج لتوازن دقيق من اإلنسان يف استخدامها.
كلنا  حلوة،  تعليقات  بقرأ  ملا  بنبسط  طبعا  قائلة:  وواصلت 
بننبسط، إنما تالقي واحد تاني داخل يشتم وبس، من باب 
برضو  بس  إزاي،  هرتد  وريني  ونرفزته  ضايقته  هو  اليل 
مربدش، أنا بشرتي دماغي أوي ومبقفش عند الحاجات دي، 

ألن حواليا حب من ناس كتري وبعرف أحب الناس.
حققت  التي  دقات»،   ٣» أغنية  يف  مشاركتها  كواليس  وعن 
إنها كانت  املاضية، قالت يرسا  السنوات  نجاحا كبريا خالل 
والكلمات،  للحن  تستمع  أن  قبل  عنها  االعتذار  قررت  قد 

مضيفة: كنت رايحة أعتذر عن ٣ دقات، مش رايحة اسمع، 
أبو  هو  له  قلت  عايزك،  أبو  يل  قال  كلمني  الشواربي  سيف 

مني؟ قال يل أبو ده فنان فقلت له طيب أنا مش عارفاه.
تابعت: املهم روحت وأنا ناوية اعتذر، لكن ملا سمعت قولتله 
نحو  بقايل  كان  إن  رغم  ساعة  خالل  وسجلت  املايك  هات 
الكوبليه  كاتب  حبيب  تامر  إن  واتضح  مبغنيش،  سنتني 

بتاعي تحديدا.
وأضافت: عمرو دياب قايل دي من أحىل األغاني اليل بحبها 

وملا أقعد معاه أو نروح يف حتة بيشغلها دايما.
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دبي \ الزوراء: 
الفنان والكاتب املرسحي االماراتي، طالل محمود، 
بعد  الشباب،  ملرسح  دبي  مهرجانات  نتاج  هو 
جوائز  حازت  التي  النصوص  من  الكثري  قدم  أن 
الذي ينعكس  الواقع  أنه يحرث يف  مهمة، خاصة 
عىل مجمل الحياة السياسية واالجتماعية، فريصد 
لها ثيمات وشخصيات يف بناء يقرتب من التهكم 
نصوص  عن  كثرية  جوائز  عىل  فحصل  الناقد، 
تأليف مرسحي يف مهرجان  أفضل  بجائزة  فازت 
املرسحية  الشارقة  وأيام  الشباب  ملرسح  دبي 
ومهرجان الطفل وغريها، حتى إنه لقب بحاصد 
مثل  املديح  من  نالت  التي  نصوصه  عىل  الجوائز 
محمود  طالل  دفع  ما  وهذا  النقد،  من  نالت  ما 

لالستمرار يف الكتابة والنجاح .
كتب طالل للمرسح مرسحيات (غلط، صك الباب، 
عنمرب، حكاية عبود ودودو، عازف عود، الغرفة، 
هناك).  تكون  أن  املفروض  من  كان  الدومينو، 
أما يف السينما، فكتب سيناريوهات أفالم (غابة، 
جدران، خوف، إجازة صيف، ٢٥ فلس).. والفنان 
يف  وعضو  األهيل  دبي  مرسح  يف  عضو  هو  طالل 
مرسح الشارقة الوطني وعضو مؤسس مجموعة 

الرؤية السينمائية.
قلبه  يفتح  محمود  طالل  واملرسحي  الكاتب 

للزوراء.
•هل تجربتك يف الكتابة للمرسح استكمال ملا بدأ 

به رواد املرسح اإلماراتي ؟
- نعم، وهي مسؤولية كبرية أحملها عىل عاتقي، 
إن مشوار رواد املرسح ميلء باإلبداع والتميز،  إذ 
وبما أن املرسح اإلماراتي يف القمة فعلينا أن نعتيل 

به إىل األعىل.
تناول مواقف  تعلمها طالل يف  التي  الدروس  •ما 

تحاكي قضايا الناس ؟
جعلت  فيها  عشت  التي  والبيئة  طفولتي   -
اليومية  الحياتية  وتجاربي  خصبا،  خيايل  من 
كذلك  املجتمع،  طبقات  جميع  مع  ومخالطتي 

حصص مادة اللغة العربية يف مراحل الدراسة.
* يقال إن طالل محمود هو ملك جوائز التأليف 

باملرسح اإلماراتي؟ 
فنان  أي  وإخالص  صدق  حصيلة  الجوائز   -
اخلص  فلذلك  أعمايل،  أحب  نفيس  وعن  حقيقي، 
وأعطي كل عمل حقه وال أتكرب عىل إي شخصية، 
وما حصدته وحصلت عليه من جوائز نتيجة جهد 

صادق ولله الحمد .
 •    هل هناك مالمح من خطورة هجرة املرسحيني 

إىل فضاء التلفزيون ؟ 
- ال استبعد هجرة املرسحيني إىل فضاء التلفزيون 
ما دام املرسح ال يأكل خبزا، كما ذكرت سابقا وما 
دامت االعمال املرسحية نخبوية، برأيي الشخيص 
نعم القنوات الفضائية سحبت البساط من تحت 

قدمي املرسح.
أو  التجاري  املرسح  ظاهرة  عن  انطباعك  ما   •
نجوما  تخلق  أن  تستطيع  وهل  الخاص،  املرسح 

لشباك التذاكر؟
- املرسح التجاري هو املرسح الجميل وهو املرسح 
اإلماراتي، ويف كل دول  الجمهور  به  الذي يطالب 
ألنه يعالج القضايا املهمة بشكل كوميدي ساخر، 
يأتي  الجمهور  والن  نجاحه  إىل  يؤدي  مما  وهذا 
ليبكي،  يأتي  ان  ال  ليضحك ويستمتع  املرسح  إىل 

أصال،  بكائهم  يف  كفيلة  الشخصية  فهمومه 
نطالب  ما  وهذا  نجوما  يصنع  التجاري  واملرسح 

نحن أيضا. 
الفنان  مع  مشرتك  عمل  كل  بعد  تكتشف  •ماذا 

املخرج الشاب مروان عبد الله ؟
عن  عبارة  مروان  إضافة،  عن  عبارة  مروان   -
هذا  يل،  األسايس  املحرك  هو  مروان  ورشة، 
يف  عنه  أستغني  أن  أستطيع  ال  الذي  اإلنسان 
املرسح ويف حياتي املهنية، تطور أدواتي اليوم من 
خالل الكتابة والتمثيل تأتي من تطوره املستمر، 
وأحاول جاهداً أن أسابقه يف التقدم نحو التطور، 
حولنا  من  سبقنا  قد  نكون  اجتمعنا  إذا  ألننا 
الفاشلة  املحاوالت  تلك  أنىس  وال  سنوات،  بعرش 

مت  إن  دائما:  أقول  كما  ولكن  بيننا،  التفريق  يف 
تأليفي  من  بمرسحيات  مروان  يستمر  فسوف 
ألنه يمتلك عقل طالل وأفكاره القادمة واملشاريع 

املستقبلية.
• ما الرس الذي يربط بينكما ؟

- كل ما يف األمر، أن طالل ومروان يمتلكان عقالً 
جميع  ويف  متساوية،  العامة  وثقافتنا  واحداً 
املعلومات  لديه  أن  مروان  يف  يعجبني  املجاالت 
الشخصيات  نحب  نحن  أمتلكها،  التي  نفسها 
نفسها  باملوضوعات  ونهتم  نفسها،  التاريخية 
بعقل  التفكري  يستطيع  فينا  الواحد  يكاد  حتى 

اآلخر.. وهذا نادر يف مجالنا املرسحي.
كيف  برأيك  اإلماراتية،  السينما  يف  كتابات  لك   *
يطمحون  ممن  الشباب  الفنانني  أدوات  نطور 

لفرص سينمائية أكرب؟ 
وبرأيي  مهرجانات،  سينما  اإلماراتية  السينما   -
وان  بنفسه،  نفسه  يطور  أن  يجب  الفنان  فإن 
املرسحية  الشخصية  أداء  يف  يفرق  كيف  يعرف 
من التلفزيونية إىل السينمائية الن اغلب الفنانني 
أداء  السينما كممثلني يؤدون  الذين يشاركون يف 
مرسحيا، فهذا ال يتماىش مع الفلم السينمائي الن 

السينما عكس املرسح تماما.
• أغلب شخصياتك تميل بها إىل الجدية مع تعلقك 

الواضح يف املرسح الكوميدي ؟ 
من  أكثرها  قدمتها  التي  الشخصيات  اختيار   -
املنتجني واملخرجني يف الدراما ويف املرسح، وأنا عىل 
الكوميديا  اعشق  فأنا  الشخصيات  هذه  عكس 
لكن ما دمت مؤلفا فأنا أحب إن ابحث عن املمثل 

الجوكر.
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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أصدرت املحكمة الجزائية يف دبي حكما بالحبس عامني وغرامة مالية قدرها 
200 ألف درهم بحق رجل األعمال األوروبي الذي رمى نحو 50 ألف يورو من 
نافذة سيارته بالهواء أمام تجمع لعمال آسيويني يف منطقة القوز الصناعية 
ليلتقطوها مـن األرض بصورة مهينة، وبطريقة تحط من كرامة اإلنسـان، 

من أجل زيادة عدد متابعيه عىل ”إنسـتغرام“، والظهور بمظهر الثري الذي 
يعيش حيـاة ترف وبذخ، وفق مـا أوردت صحيفة ”البيـان“ اإلماراتية.إىل 
ذلـك، تضمنت حيثيـات القضية التي نظرتها املحكمـة الجزائية ألول مرة 
يف ديسـمرب املايض، أن رجل األعمال الشاب ارتكب جريمة مركبة من أجل 
زيـادة عدد متابعيه عـىل انسـتغرام، وخداعهم بأنه صاحـب مال وجاه، 
ويعيش حياة مرتفة يف دبي، بعد أن ظهر يف مقطع فيديو عىل حسابه وهو 
يقود سيارة يف منطقة القوز الصناعية أمام مجموعة من العمال، ويحمل 
رزمـات مـن اليوروهـات فئة الــ 500، وينثرهـا يف الهـواء ليتهافتوا عىل 
التقاطها بني سيارات املارة بصورة مهينة وتيسء إىل النظام العام، ليوحي 
لهم أنه ثري، ويرمي املال يف الطريق من شـدة غناه.وبحسـب التحقيقات، 
فإن مجموع ما نثره ”املهووس بالشهرة“ يف الهواء، يصل إىل نحو 50 ألف 
يورو، ولكنها ليسـت حقيقية، وإنما مـزورة، إذ اعرتف بعد إلقاء القبض 
عليـه بأنـه أدخل إىل الدولـة 740 ألف دوالر أمريكي مزيفـة من فئة 100، 
طلبها عرب موقع إلكرتوني وُشحنت إليه من بلد آسيوي، كما حاز عىل 467 
ألف يورو من فئة الـ 500، اشـرتاها بألف درهم من بائع آسـيوي طبعها 
لـه يف محلـه، بناء عىل طلبه وادعائه بأنه سـيقيم حفلة وسـيوزعها عىل 
املدعويـن كنوع من العـرض فقط.ونال البائع اآلسـيوي عقوبة وغرامة 
مماثلتـني، إلدانتـه بالتهمة املنسـوبة إليه، حيث ألقـت الرشطة القبض 

عليه خالل تسليمه رجل األعمال مبلغ مليون ونصف املليون يورو مزيفة، 
واستالمه منه 1100 درهم لقاء خدمة الطباعة والتزييف.

أعلنـت منصـة يوتيـوب (YouTube) إطالقها مجموعة جديـدة من أدوات 
الرقابـة األبوية التي تسـمح لآلباء بالتحكم بوجه أفضـل يف املحتوى الذي 
يمكـن ألطفالهـم الوصول إليه عـرب منصة بث الفيديو.وتأمـل يوتيوب أن 
تسـاعد أدوات الرقابـة األبوية اآلباء عىل تعريف أطفالهم األكرب سـًنا، عىل 
مهل، باملحتوى وامليزات املناسـبة ألعمارهم خارج تطبيق ”يوتيوب كيدز“ 
(YouTube Kids).وتسـتهدف امليزة الجديدة األطفـال الذين ربما تجاوزوا 
حدود يوتيوب كيدز، وسُيطلق الربنامج أوالً يف صورة إصدار تجريبي مبكر، 
مع طرح إصدار تجريبي أوسع يف األشـهر املقبلة.وتقسم يوتيوب خيارات 
الوالدين لتقييد املحتوى الذي يمكن ألوالدهم مشاهدته إىل 3 مستويات من 

التقييد لالختيار من بينها:
مسـتوى استكشاف: مناسب بشـكل عام لألطفال من سـن التاسعة فما 

فوق.
مستوى استكشاف املزيد: مخصص لألطفال من سن 13 عاًما فما فوق.

مسـتوى معظم يوتيـوب: يتيـح كل يشء تقريًبا باسـتثناء املحتوى املقيد 
بالفئة العمرية.

ويمكـن لألشـخاص الذين تزيد أعمارهم عىل 13 عاًما إنشـاء حسـاباتهم 
الخاصـة عـرب يوتيـوب دون إرشاف، يف الواليـات املتحدة ومعظـم البلدان 

األخرى.

رغم مرور شـهور قليلـة فقط من 
طرح أبل أحدث هواتفها آيفون 12 
للبيـع، بـدأت أبل االسـتعداد لطرح 
الجيـل الجديـد مـن هـذه الهواتف 
آيفـون 13، وإن لـم يتحدد االسـم 
الـذي يمكـن إطالقـه عليه بشـكل 
نهائي، حسـبما أشار موقع يس نت 
دوت كوم املتخصص يف موضوعات 

التكنولوجيا.
 وأشـار مينج تشو كو خبري أسواق 
التكنولوجيا إىل أن أبل تعتزم طرح 3 
فئات من الهاتف الذكي، وسـتكون 
آيفون 13 وآيفون 13 ميني وآيفون 
13 برو ماكس، يف حني لم تحدد أبل 

موعد طرح الجهاز الجديد.
 وقال موقع يس نت دوت كوم إن أبل 
لم تقدم أي إشارة إىل توقيت اإلعالن 
عـن الهاتف الجديـد، واسـتناداً إىل 
تاريخ أبل فإنه يمكن التنبؤ بتوقيت 
هواتـف  عـن  الكشـف  مؤتمـرات 

إن غـريت جائحـة  آيفـون، حتـى 
فريوس كورونا املسـتجد، أسـلوب 
أبـل يف تقديم منتجاتهـا كما حدث 
يف العام املايض، حيث خال مؤتمرها 
يف سـبتمرب املايض وألول مرة منذ 8 
سـنوات، من تقديم جيـل جديد من 
هاتف آيفون، فإنـه من املحتمل أن 
تعـود الرشكـة إىل طريقتها املعتادة 

خالل العام الحايل.
وبحسب املحلل كو، فإنه من املمكن 
الكشف عن آيفون 13 خالل سبتمرب 
املقبل، واعتادت أبل عىل عقد مؤتمر 
الكشـف عن منتجاتها الجديدة أيام 
األربعاء أو الخميس من أي أسبوع، 
ثـم تقوم بطـرح األجهـزة الجديدة 
للبيع بعد الكشـف عنها بأسبوع أو 
أسبوع ونصف، وعادة ما يتم طرح 
هواتف آيفون الجديدة يوم الجمعة 
من األسبوع ويف األسبوع الثالث من 

سبتمرب من العام.

@Ô◊â€a@bË–mbÁ@Åã�€@á»nèm@›ic
13@ÊÏ–Ìe@áÌáv€a

  

paáÌãÃm

áé¸a@á‡ya

Êbj»í@Û–�ófl

@›i@›yãm¸@Î@pbflb‘€a@›ÄÄyãm@bflá‰«
@ÂÌ7rÿ€a@ÊaáuÎ@ÛÄÄœ@ÍäÏ–´@Û‘jm
@!a@N@ÍaÏrfl@ÂÄÄèya@Î@Èflã◊a@·ÄÄË‹€a@L
NÊbj»í@—éÏÌ@àbnéa@bÌ@ŸºãÌ

@›Ó‹ßa@%b»€a@ÒbœÎ@dj„@Õ€bi@ �—édi@b‰Ó�‘‹m
@%b«@H¿bó€a@·Óÿ®a@áj«@Ô‹«@áÓè€aI
@b‰Ìåb»m@L7ÄÄjÿ€a@bË»flbu@‚bÄÄflgÎ@ÒãÄÄój€a
@ÚÄÄÓ‡‹»€a@paåÏÄÄz‹€Î@‚bÄÄƒ»€a@…ÄÄuaã‡‹€
@áÓ‘–€a@Ú‹ˆb»€Î@‚aãÿ€a@ÒãÄÄój€a@Ô€bÁ˛Î
@!a@ÏÄÄ«á„@NN@Ò7ÄÄjÿ€a@ÒäbÄÄè©a@ÍâÄÄËi
@Òã–ÃæaÎ@Úºã€bi@›ÄÄ‡»€aÎ@·‹»€a@áÄÄÓ‘–€

NÊÏ»uaä@ÈÓ€g@b�„gÎ@!@b�„gÎ

@Ômaäbfl�a@Åãèæa@¿@—Ó€dn€a@çˆaÏu@Ÿ‹∑@k‘€@

·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ«

No: 7439    Tue    2    Mar    2021العدد:   ٧٤٣٩    الثالثاء   ٢   آذار     ٢٠٢١

@µÓ»m@äaã”Î@Ô‡√bÿ€a
äb”@à@≈œb´

@pb‡‰‡‰fl

الرٔييس  املحافظ هو  ان  الدستور  من  ١٢٢/ثالثاً  املادة  قررت 

قررت  الدستور  من   ٧٨ واملادة  املحافظة،  يف  االعىل  التنفيذي 

املبارش  التنفيذي  املسؤول  هو  الوزراء  مجلس  رٔييس  ان 

مسؤوالً  قرر  الدستور  ان  أي  للدولة،  العامة  السياسة  عن 

تنفيذيا للمحافظة هو املحافظ، ومسؤوال تنفيذيا للدوله هو 

الوزراء، مع مالحظة مصطلح (دولة) املذكور يف هذه  رئيس 

املادة، وهذا املصطلح اوسع من مصطلح محافظة وحكومة 

وغريها  والوزارات  والهئيات  السلطات  مصطلح  من  واوسع 

الدولة يشمل جميع هذه وبما  من املصطلحات الٔن مصطلح 

تنفيذ  الوزراء  مجلس  عىل  أوجبت  الدستور  من   ٨٠ املادة  ان 

الدستور  منحها  التي  السياسة  تلك  للدولة  العامة  السياسه 

سلطة  املحافظة  مجلس  منح  الدستور  والٔن  الوزراء  لرٔييس 

انتخاب  سلطة  ١٢٢/ثالثاً  املادة  يف   الواردة  هي  فقط  واحدة 

املحافظ، وبما ان مجالس املحافظات انهت دورتها االنتخابية 

االربع سنوات،  أي انتهت املدة التي حددها قانون املحافظات 

املحافظات،  مجالس  ترسيح  الربملان  وقرر  االنتخابية،  للفرتة 

تنتقل  املحافظ،  تعيني  سلطة  أي  السلطة،  هذه  فأن  لذا 

دستورياً اىل رٔييس الوزراء باعتباره  املسؤول التنفيذي املبارش 

عن السياسة العامة للدوله طبقاً للمادة ٧٨ من الدستور، ومن 

هذه السياسه العامة املسؤولية عن تعيني محافظ عند شغور 

املحافظ  ان  وحيث  محافظ،  وجود  عدم  و  املحافظ  منصب 

واصبح  استقاله  قدم  الوأييل  السيد  قار  ذي  ملحافظة  السابق 

جديد  محافظ  تعيني  فأن  شاغراً   قار  ذي  محافظ  منصب 

يدخل يف سلطات رٔييس الوزراء طبقاً للمادة ٧٨ من الدستور، 

الدستورية  لصالحياته  الوزراء  رٔييس  ممارسة  فأن  وبالتايل 

ينطبق  قار  لذي  محافظاً  االسدي  الركن  الفريق  وتعيينه 

واحكام الدستور،د.. وأعان سبحانه املحافظ الجديد عىل اداء 

مهامه وواجباته الٔهل ذي قار، خاصة أنه لم تبق إال ايام عىل 

زيارة البابا لها.
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