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بغداد/ متابعة الزوراء:
اكد سكرتري القائد العام للقوات املسلحة، 
الفريق محمد البياتي، ان رئيس الوزراء 
مصطفـى الكاظمي يسـعى السـتثمار 
العالـم  دول  مـع  االيجابيـة  العالقـات 
للقضـاء عـىل جائحة كورونـا يف البالد، 
فيما اعلن ان افتتـاح جرس الجمهورية 
يتزامـن مع زيـارة بابـا الفاتيـكان اىل 
العراق.وقال البياتي يف ترصيح صحفي: 
ان الكاظمـي تابـع رحلـة الطائرة عىل 
مـدار السـاعة وتدخل شـخصيا اليجاد 
الحلول لبعض املعرقالت التي حصلت مع 
الطائرة، ومنهـا موافقات اجتياز اجواء 
بعض البلدان بغية ضمان وصول اللقاح 

بـارسع وقـت ممكن اىل العـراق لغرض 
توزيعه عىل الرشائـح التي تحتاجه.ويف 
ما يتعلق بافتتاح جرس الجمهورية شبه 
املغلـق، بـني البياتـي: ان الكاظمي امر 
برفع جميع الحواجـز الكونكريتية من 
فوق الجـرس وتابع ميدانيا اعمال الرفع 
للحفاظ عـىل بنية الجرس مـن االرضار 
التي تسـببها االحمـال الثقيلـة، ولفت 
اىل ان االفتتـاح يتزامـن مـع زيـارة بابا 
الفاتيـكان اىل العـراق وإلظهارالعاصمة 
بغـداد بافضـل صـورة امـام الزائرين، 
وكذلـك يهدف فتح الجـرس ذهابا وايابا 
امام العجالت لتقليل الزحامات املرورية 

الخانقة التي تتعرض العاصمة.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس الثالثاء، إطالق راتب املعني املتفرغ 
للمتسلمني سـابقاً لشهر شباط الدفعة 
الثانية لعام ٢٠٢١، فيما دعا املستفيدين 
لتسـلم  الـرصف  منافـذ  إىل  ــه  للتوجُّ
مسـتحقاتهم املالية.وقـال وزير العمل 
والشؤون االجتماعية، عادل الركابي، يف 
بيان تلقته ”الزوراء“: انه تم رصف راتب 
املعني املتفرغ للمستلمني سابقا يف بغداد 
واملحافظات لشهر شباط الدفعة الثانية 
لعـام ٢٠٢١ .واضـاف: ان هيئـة رعاية 
ذوي االعاقـة اكملت جميـع االجراءات 
املتعلقـة باطـالق راتـب املعـني املتفرغ 
للمتسـلمني سـابقا ابتـداًء من مسـاء 
امـس الثالثاء الدفعة الثانية لعام ٢٠٢١ 

، داعيـاً اياهم اىل التوجـه ملنافذ الرصف 
لتسلم مسـتحقاتهم املالية.ويف السياق 
نفسـه، بـنّي رئيـس هيئة رعايـة ذوي 
اإلعاقـة، عصام عبد اللطيـف التميمي: 
أن الهيئـة رصفـت رواتب املسـتفيدين 
الذيـن توقفـت رواتبهم احرتازيـاً لعدم 
اجراء املعاينة السـنوية دفعتني لشهري 
كانون الثاني وشـباط بعـد مراجعتهم 
واكمال إجراءاتهـم القانونية واإلدارية.

وقـال التميمـي: ان إشـعارات الـرصف 
االلكرتوني لحاميل بطاقة املاسـرت كارد 
للمصارف (آشـور والرشـيد والرافدين) 
سـتصل اىل املسـتفيدين بالتتابع مساء 
هـذا اليـوم بعد إنجـاز إجـراءات الدفع 
االلكرتوني وفـق التوقيتات املحددة لكل 

مرصف.

 بريوت/ متابعة الزوراء:
أقـدم محتجـون عـىل قطـع الطرقـات 
يف أغلـب املناطـق اللبنانيـة ال سـيما يف 
العاصمة بريوت، احتجاجاً عىل االرتفاع 
الكبري الذي شـهده سـعر رصف الدوالر 
األمريكـي أمام اللـرية اللبنانيـة والذي 

المس العرشة آالف لرية للدوالر الواحد.
الطرقـات  قطـع  عـىل  شـبان  وأقـدم 
الحيويـة يف بريوت منها الطـرق املؤدية 
إىل وسـط بـريوت، إضافـة إىل الطرقات 
املؤدية إىل ضواحي العاصمة اللبنانية ال 

سيما طريق املطار الذي أقفل باإلطارات 
املشـتعلة. كمـا تجمـع محتجـون عند 
جرس الرينغ الذي يربط غربي العاصمة 
اللبنانيـة برشقهـا وأقفلـوه باإلطارات 
املشـتعلة. يف املقابل، تجمع محتجون يف 
سـاحة الشهداء وسـط بريوت اعرتاضا 
عىل غالء املعيشة وتردي الخدمات ومنها 
قطـاع الكهرباء بسـبب النقـص الحاد 
يف مـادة الفيـول وعـدم قدرة مؤسسـة 
كهرباء لبنان عىل تأمني ساعات التغذية 

الكهربائية الالزمة. 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أدلت لينـدا ثوماس- غرينفيلد، سـفرية 
الواليـات املتحـدة األمريكية لـدى األمم 
املتحـدة، بترصيـح حـازم، عـىل خلفية 
قضية مقتل الصحفي السـعودي جمال 
خاشـقجي.وقالت السـفرية يف مقابلـة 
العالقـات  أن  مـع شـبكة ”يس.إن.إن“ 
مع اململكـة العربية السـعودية ”تغريت 
بصـورة كبـرية ولـن تعـود كمـا كانت، 

فالرئيـس بايـدن جعل مـن الواضح أننا 
سـُنحّمل هؤالء األشـخاص املسؤولية“، 
متطرقة لألصوات التي تنتقد عدم فرض 
العهـد  بايـدن عقوبـات عـىل ويل  إدارة 
السـعودي، األمـري محمـد بن سـلمان، 
قائلة إن هذه ”ليسـت القضية“.وأبرزت 
السـفرية اإلجـراءات التـي قامـت بهـا 
اإلدارة األمريكية يف هذا الشـأن من نرش 
تقريـر الـCIA  حول مقتل خاشـقجي، 

باإلضافـة عـىل معاقبـة وحظـر منـح 
التأشـريات ”ضد املتورطـني بالقضية“.

وأضافـت السـفرية ”هذه اإلجـراءات تم 
اتخاذها وسيتم تشـديدها خالل األشهر 
املقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشـكك بجدية 
الرئيس عليه أن ينظر إىل ما قام به خالل 
فـرتة قصـرية التـي قضاهـا يف اإلدارة، 
وهنـاك املزيـد سـيأتي“.وقبل أيام، زعم 
تقرير استخباراتي أمريكي أن ويل العهد 

السعودي، األمري محمد بن سلمان، وافق 
عىل قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 
2018.ويقول التقريـر، الذي رفعت عنه 
الرسية وأصدرتـه إدارة بايدن، إن األمري 
وافـق عىل خطة إما للقبـض عىل أو قتل 
الصحفـي السـعودي الـذي كان يعيش 
يف الواليـات املتحدة.مـن جهتها، رفضت 
الخارجيـة السـعودية رفضـا قاطعا ما 
ورد يف التقرير من اسـتنتاجات وصفتها 

بـ“املسـيئة وغري الصحيحة“ عن قيادة 
اململكـة، معلنـة عـدم قبولها بـأي حال 
الخارجيـة  وزارة  األحوال.وقالـت  مـن 
السعودية، يف بيان رسمي، نرشته وكالة 
األنباء السـعودية الرسـمية (واس)، إن 
التقريـر تضمـن جملـة مـن املعلومات 
واالسـتنتاجات األخرى غـري الصحيحة، 
املسـاس  شـأنه  مـن  أمـر  أي  رافضـة 

بقيادتها وسيادتها واستقالل قضائها.

الزوراء/ حسني فالح:
يجـري داخـل مجلس النـواب حراك سـيايس من 
اجـل اقـرار موازنـة ٢٠٢١ باالغلبية السياسـية 
من دون الكتل الرافضة، السـيما الكردية وبعض 
النهـج  الشـيعية، وفيمـا اعلنـت كتلـة  القـوى 
الوطنـي تقديمهـا ١٢ مقرتحـا بشـأن املوازنـة، 
مهـددة بمقاطعة الجلسـة يف حال عـدم معالجة 

تلـك الفقرات.وقالـت مصـادر نيابيـة يف حديـث 
لـ»الـزوراء» ان هناك حراكا تقـوده بعض الكتل 
السياسية من اجل اقرار املوازنة بصيغتها الحالية، 
الفتة اىل ان هناك مواد يف مسـودة املوازنة ما زالت 
محل خالف بعض الكتل السياسـية.واضافت: ان 
نوابا يضغطون عىل رئاسة مجلس النواب من اجل 
عـرض املوازنة للتصويت خالل االسـبوع الجاري 

وبأغلبيـة اعضـاء مجلـس النواب، حتـى يف حال 
مقاطعة بعض الكتل السياسية جلسة التصويت.
وهدد نـواب يف التحالـف الكردسـتاني بمقاطعة 
جلسـة التصويت عىل موازنـة ٢٠٢١ يف حال عدم 
االتفـاق عىل املـواد الخاصة باقليم كردسـتان، ال 
سـيما التي تتعلق بالنفط.مـن جهته، قال النائب 
عـن كتلة النهج الوطني، حسـني عيل العقابي، يف 

حديث لـ»الـزوراء»: ان كتلته بدأت بحملة لتقييم 
ومناقشة املوازنة وتقديم املالحظات منذ شهر ١٢ 
املايض، وقدمت اكثر من ٥٠ بيانا شفهيا ومكتوبا 
ومطبوعة عىل شكل كتيب تم توزيعها بني النواب 
مـن اجـل معالجة بعـض الفقـرات املوجـودة يف 

املوازنة والتي فيها رضر كبري عىل املواطن.

بغداد/ مصطفى العتابي:
اعلنـت وزارة الصحـة والبيئة، امس 
اليومـي  الوبائـي  املوقـف  الثالثـاء، 
لفريوس كورونا املسـتجد يف العراق، 
وفيما اكـدت تسـجيل ٤٦٩٠ اصابة 
جديـدة و ٣٠ حالـة وفـاة وشـفاء 
٣٥١٧ حالـة، اعلـن املتحدث باسـم 
وزارة الصحـة، سـيف البـدر، امس 
الثالثـاء، بدء عمليـة التطعيم بلقاح 
يف  لكورونـا  املضـاد  «سـينوفارم» 

ببغـداد  الطـب  مدينـة  مستشـفى 
تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  .وذكـرت 
الفحوصـات  عـدد  ان  «الـزوراء»: 
 ،٣٩١٤٤ امـس:  ليـوم  املختربيـة 
ليصبـح عـدد الفحوصـات الكليـة: 
٦٩٢٠٩٦٥، مبينـة انـه تم تسـجيل 
٤٦٩٠ اصابة جديدة و ٣٠ حالة وفاة 
ان  حالة.واضافـت:   ٣٥١٧ وشـفاء 
عدد حاالت الشـفاء الكيل: ٦٤٣١٥٦، 
أمـا عـدد حـاالت االصابـات الـكيل: 

٧٠٣٧٧٨، بينمـا عدد الحـاالت التي 
تحـت العـالج: ٤٧١٦٤، يف حني عدد 
الحاالت الراقـدة يف العنايـة املركزة: 
٤٢٦، وعـدد حـاالت الوفيـات الكيل: 
١٣٤٥٨.يف غضون ذلك، اعلن املتحدث 
باسـم وزارة الصحـة، سـيف البدر، 
امـس الثالثـاء، بدء عمليـة التطعيم 
بلقاح «سـينوفارم» املضاد لكورونا 

يف مستشفى مدينة الطب ببغداد .
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الخرطوم/ متابعة الزوراء:
وقعت مرص والسـودان اتفاقية للتعاون 
العسـكري بني البلدين، وذلك عىل هامش 
زيـارة لرئيـس أركان الجيـش املـرصي، 
الفريق محمـد فريـد، إىل الخرطوم.وقال 
رئيـس أركان الجيش السـوداني، الفريق 
يف  الحسـني،  عثمـان  محمـد  ركـن  أول 
أعقـاب التوقيـع: ان الهدف مـن االتفاق 
هو ”تحقيق األمـن القومي للبلدين لبناء 
قوات مسـلحة مليئة بالتجارب والعلم“، 
موجهـا ”الشـكر إىل مرص عـىل الوقوف 
بجانب السـودان يف املواقف الصعبة“.من 
جانبـه، أكـد الفريق محمـد فريد، رئيس 

أركان حـرب القـوات املسـلحة املرصية، 
أن القاهـرة تسـعى ”لرتسـيخ الروابـط 
والعالقات مع السـودان يف كافة املجاالت 
خاصة العسـكرية واألمنيـة، والتضامن 
كنهج اسرتاتيجي تفرضه البيئة اإلقليمية 
والدولية“.وأضاف رئيس األركان املرصي 
أن ”السـودان ومرص يواجهـان تحديات 
مشـرتكة، وأن هنـاك تهديـدات متعددة 
تواجه األمـن القومـي يف البلدين“، مبديا 
اسـتعداد بالده لتلبية كل طلبات السودان 
يف املجـاالت العسـكرية كافـة“، واصفـا 
مسـتوى التعاون العسكري مع السودان 

”بغري املسبوق“.

بغداد/ متابعة الزوراء:

دافـع الفاتيكان عن قـرار البابا فرنسـيس يف امليض 

قدما يف رحلته إىل العراق يف نهاية األسبوع الحايل، عىل 

الرغم مـن ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس ”كورونا“ 

املسـتجد هناك.وأكد الفاتيكان: أنـه تم اتخاذ جميع 

احتياطـات الرعايـة الصحيـة لحمايـة البابـا خالل 

زيارته، واصفا رحلتـه بأنها ”عمل حب لهذه األرض 

ولشـعبها وملسـيحييها“، بحسـب وكالة ”أسوشيتد 

برس“ لألنباء.وُسئل املتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو 

بروني، حول كيـف يمكن للفاتيكان أن يربر تعريض 

العراقيـني ملثـل هذا الخطـر من العـدوى عندما كان 

الفاتيـكان نفسـه يف حالة إغالق معدلة لعدة أشـهر 

دون جمهور، وملـاذا ال يمكن تأجيل رحلة البابا لعدة 

أشـهر.ورد برونـي، موضحـا أن ”العـراق يغلب عىل 

سـكانه الشـباب، وأن عدد حاالت اإلصابات اليومية 

يف الوقـت الحـايل صغـري باملقارنـة مع إجمـايل عدد 

السكان“.

الكويت/ متابعة الزوراء:
قالـت وكالة األنبـاء الحكوميـة الكويتيـة ”كونا“، إن 
الشـيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمري دولة الكويت 
أصدر مرسوما لتشـكيل حكومة جديدة، يأتي ذلك بعد 
أن رفـع رئيـس الحكومـة الكويتيـة أسـماء حكومته 
إىل أمـري البالد.وأعلـن رئيس الـوزراء الكويتى الشـيخ 
صبـاح الخالد الحمـد الصباح، أنه رفع أسـماء الوزراء 
يف حكومته الجديدة إىل أمري البالد الشـيخ نواف األحمد 
الجابـر الصبـاح إلقرارها.وقال رئيس الـوزراء يف بيان 
نرشه عىل تويرت إنه اسـتحدث حقيبتني جديدتني، األوىل 
وزارة الدولـة لشـؤون تعزيز النزاهة والثانية لشـؤون 
االتصـاالت وتكنولوجيا املعلومات.كمـا قال إن املرحلة 
القادمة تتطلب ”تضافر الجهود وتوحيدها للرتكيز عىل 
مواجهة الفسـاد اإلداري واملايل وأدواته سواء يف الجهاز 

الحكومي أو خارجه“.وأشار إىل أن وزارة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ستعنى بتطوير البنية 
التحتية اإللكرتونية وتعزيز األمن السـيرباني واالرتقاء 
بالخدمات الحكومية اإللكرتونية والذكية وتنمية قطاع 

االتصاالت.

bÌäÏõy@Îc@bÓibÓÀ@?Ëfl@laÏvnébi@áË»nÌ@Ô»Óiã€aÎ@NNp¸bóm¸aÎ@‚˝«�a@Ú˜ÓÁ@êÓˆä@‚ÏÓ€a@lÏvnèÌ@Êbæ5€a
áÄyÏæa@á«b‘n€a@ÊÏ„b”@ôÏó„@áyc@ÚÀbÓñ@ÒÜb«�@ÔibÓ„@k‹†@Û‹«@Ú‘œaÏæa

الزوراء / يوسف سلمان:
يعقـد مجلس النـواب، ظهر اليوم االربعاء، جلسـته 
االعتيادية ، والتي سـتتضمن استجواب رئيس هيئة 
االعـالم واالتصاالت ، والتصويـت عىل مقرتح قانون 
االنديـة الرياضيـة .باملقابل، وافقت رئاسـة مجلس 
النـواب عىل طلب نيابي إلعـادة صياغـة املادة 21 / 

ثالثا من قانـون التقاعد املوحد رقم 9 لسـنة 2014 
، وايجاد تدخل ترشيعـي بشـأن املتقاعدين الذين لم 
تكتمـل مدتهـم التقاعدية، ووجهت رئاسـة الربملان 
اللجنتـني املاليـة والقانونية لدراسـة الطلب واتخاذ 
االجـراءات الترشيعية الالزمة .اىل ذلـك، تعهد عضو 
لجنة االتصاالت، النائب املستجوب عالء الربيعي، بأن 

يكون استجواب رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت عيل 
الخويلدي مهنيا، معتربا أن اإلصالح الحقيقي للفساد 
يبـدأ من هيئة اإلعالم.وقال الربيعي يف بيان صحفي: 
ان ” اسـتجواب رئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت عيل 
الخويلدي الذي حددته رئاسة الربملان اليوم االربعاء، 
سـيكون مهنيا ويعتمد عىل االدلة والوثائق ”، مشريا 

اىل انـه ” يف حال عدم حضوره فـإن جميع الخيارات 
متاحة  لنا، وسـيتم االستجواب غيابيا وفق القوانني 
والنظام الداخيل ملجلس النواب ”.واوضح ان ” هناك 
مخالفـات كبرية وخطـرية قامت بهـا الهيئة تتعلق 
بهدر املال العام وتجديد عقود رشكات الهاتف النقال 

وخدمة سيئة وكلفة عالية ”.

ãÌãzn€a@êÓˆä@ÒäaÜ�a@ê‹™@êÓˆä
@@Ôfl˝€a@áÌ˚fl@
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 بغداد/ الزوراء:
يف  الثالثاء،  امس  الدوالر،  أسعار رصف  ارتفعت 
بغداد.وسجلت  بالعاصمة  الرٔييسية  البورصة 
بورصة الكفاح املركزية يف بغداد ١٤٥٣٠٠ دينار 
وسجلت  أمريكي،  دوالر   ١٠٠ مقابل  عراقي 
بورصة الحارثية ١٤٥٣٥٠ ديناراً عراقياً مقابل 
يف  والرشاء  البيع  اسعار  دوالر.وصعدت   ١٠٠
محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بينما  عراقياً،  ديناراً   ١٤٥٧٥٠ البيع  سعر  بلغ 
 ١٠٠ لكل  دينار   ١٤٥٠٠٠ الرشاء  اسعار  بلغت 

دوالر امريكي.

@äb»édi@—Ó–†@ b–mäa
ÚÓ‹0a@÷aÏé˛a@¿@ä¸Îá€a

@…fl@Âflaçn€bi@ÚÌäÏË‡ßa@ãèu@Åbnnœa
@ÊbÿÓmb–€a@bibi@ÒäbÌå

@µ‡‹èn‡‹€@Œã–næa@µ»æa@kmaä@÷˝†g
¬bjí@ãËì€@�b‘ibé

@Û‹«@bubvnya@Êb‰j€@¿@÷ã†@…�”
ä¸Îá€a@“ãñ@ã»é@ b–mäa

@ÚÌãÿè«@ÚÓ”b–ma@Êb»”ÏÌ@ÊaÜÏè€aÎ@ãófl
‚Ï†ã©a@¿

÷aã»‹€@Èn‹yä@fi˝Ç@b„ÎäÏ◊@Âfl@êÓè„ãœ@bibj€a@ÚÌb‡®@Èn�Ç@Â«@—ìÿÌ@ÊbÿÓmb–€a

ÒáÌáßa@ÚflÏÿ®a@›Óÿìni@bflÏéãfl@äáóÌ@oÌÏÿ€a@7flc

Òäb‘€a@lãÀ@¿@›õœ¸a@Ú‡ˆb”@Â‡ö@áºa@Übº@äbn≤@ÏÓé¸a@Üb•¸aıbõ–€a@7ibè∑@‚b«@100@ıbiãËÿ€a@áÓ€Ïn€@pbÌäb�i@ÊÎäÏ�Ì@ÊÏÓ„bibÌÒ7Ç¸a 6@ô
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@˛@Åb‡è€a@‚á»i@ÈuÏÌ@ıaäåÏ€a@ê‹™
b„ÎäÏ◊@pbyb‘€@ıaãìi@Ú�ÓéÎ@Ú◊ãí

بغداد/ الزوراء:
اوعز رئيـس مجلس الـوزراء، مصطفى 
الكاظمـي، امـس الثالثاء، بإنهـاء ملف 
املستشـفيات املتلكئـة، وفيمـا وجه بأن 
يكون التعامل بشأن رشاء اللقاحات مع 
الدول والرشكات املصنعة مبارشة، ومنع 
التعامل اطالقا مع الرشكات الوسيطة»، 
تعقـد اللجنـة العليـا للصحة والسـالمة 
الوطنيـة اليوم األربعـاء اجتماعـا للبت 
بمسـألة حظر التجوال.وقـال الكاظمي، 
يف كلمة له خالل جلسـة مجلس الوزراء، 
يف بيان ملكتبه االعالمي تلقته  «الزوراء»: 
إن «عـىل الـوزراء عـدم اعـادة اخطـاء 
الحكومـات السـابقة يف التعاطـي مـع 
أنـه  االسـرتاتيجية».وأضاف:  امللفـات 
«يجـب عـدم التعامـل ببريوقراطية مع 
هذه القضايا مـا يؤدي اىل تعطيل تقديم 
مؤكـدا  املشـاريع»،  وانجـاز  الخدمـات 
لتذليـل  التحـدي مهـم  « تشـخيص  أن 
العقبات والسري قدما يف مراحل االنجاز».
ولفـت اىل أن «البلد يمـر بأزمات متعددة 
وهناك محـاوالت لعرقلة عمل الحكومة، 

ونجحنـا بمنـع انهيـار البلـد اقتصاديا 
وماليـا، وأقدمنـا عىل خطـوة اصالحية 
مهمـة متمثلـة بالورقة البيضـاء، االمر 
الـذي سـاهم يف اسـتمرار دفـع الرواتب 
بانتظام بعدما كان هناك من يراهن عىل 
انهيـار االوضاع».وأكد أن» هناك تعظيما 
لالحتياطـي النقدي وزاد بأربعة مليارات 
دوالر بعـد اتهامـات للحكومـة الحاليـة 
بأنهـا ستتسـبب يف افـالس االحتياطي، 
كذلـك مزاد العملـة يسء الصيت تم الحد 
من فسـاده، واصبح من املايض».واشار 
اىل انه» تـم توجه وزارات الصحة واملالية 
والتخطيـط للعمـل من اجـل انهاء ملف 
املستشـفيات املتلكئـة منـذ عـام ٢٠٠٩  
وقبلها والعمل الجدي النجازها». وتابع: 
أنـه» عـىل الـوزراء العمـل ليـال ونهـارا 
لتذليـل كل العقبـات وعـدم االستسـالم 
للتحديات»، الفتا اىل انه» تم التوجيه بأن 
يكون التعامل بشأن رشاء اللقاحات مع 
الدول والرشكات املصنعة مبارشة، ومنع 
التعامل اطالقا مع الرشكات الوسيطة».

o„b◊@b‡◊@ÜÏ»m@Â€Î@Ò7j◊@ÒäÏói@p7Ãm@ÚÌÜÏ»è€a@…fl@b‰n”˝«@ZÒáznæa@·fl˛a@¿@bÿÌãflc@Ò7–é
Ôv‘íbÇ@fibª@Ô–zó€a@›n‘fl@ÚÓ–‹Ç@Û‹«

بغداد/ الزوراء:
 ٢٠٢١ لسنة   ٥٧ املرقم  الوزراء  مجلس  قرار  بتنفيذ  مبارشتها  للكمارك  العامة  الهيئة  اعلنت 
املتضمن السماح باسترياد السيارات املترضرة.وقالت الهيئة يف بيان: ان وزارة املالية / الهيئة 
العامة للكمارك بارشت العمل وفق اإلجراءات والتعليمات املتعلقة بتنفيذ قرار السماح باسترياد 
وفق  تصديرها  بإعادة  والسماح  العراق  داخل  لتصليحها  املوديل  ضمن  املترضرة  السيارات 
ذات  السيارات  باسترياد  السماح  القرار  تضمن  املعتمدة.كما  واملقاييس  واملواصفات  الرشوط 
سنة  من  اقدم  سنة  كل  عن  دينار  مليون   (  ٢) قدرها  اضافية  رسوم  مقابل  الرائدة  املاركات 
املوديل املسموح به استثناًء من قراري مجلس الوزراء ٢١٥ لسنة ٢٠٠٩ و ٦٨ لسنة ٢٠١٦ املعدل 
بالقرار ٢٣٧ لسنة ٢٠١٦.وتأتي هذه اإلجراءات تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة اإلصالح املايل 
الحركة  وتنشيط  األهلية  واملشاريع  الخاص  القطاع  اسناد  يف  البيضاء)  (الورقة  واإلقتصادي 

التجارية من خالل دعم املهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفري فرص العمل املناسبة.

@paäbÓè€a@Üa7nébi@|‡èm@⁄äb‡ÿ€a
Òäãõnæa

@@@2ô@›Óñb–m

@@@2ô@›Óñb–m
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بغداد/ الزوراء:
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  اوعز 
ملف  بإنهاء  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
بأن  وجه  وفيما  املتلكئة،  املستشفيات 
اللقاحات  رشاء  بشأن  التعامل  يكون 
املصنعة مبارشة،  والرشكات  الدول  مع 
الرشكات  مع  اطالقا  التعامل  ومنع 
للصحة  العليا  اللجنة  تعقد  الوسيطة»، 
األربعاء  اليوم  الوطنية  والسالمة 

اجتماعا للبت بمسألة حظر التجوال.
وقال الكاظمي، يف كلمة له خالل جلسة 
مجلس الوزراء، يف بيان ملكتبه االعالمي 
تلقته  «الزوراء»: إن «عىل الوزراء عدم 
يف  السابقة  الحكومات  اخطاء  اعادة 

التعاطي مع امللفات االسرتاتيجية».
التعامل  عدم  «يجب  أنه  وأضاف: 
ما  القضايا  هذه  مع  ببريوقراطية 
يؤدي اىل تعطيل تقديم الخدمات وانجاز 
املشاريع»، مؤكدا أن « تشخيص التحدي 
يف  قدما  والسري  العقبات  لتذليل  مهم 

مراحل االنجاز».

ولفت اىل أن «البلد يمر بأزمات متعددة 
وهناك محاوالت لعرقلة عمل الحكومة، 
اقتصاديا  البلد  انهيار  بمنع  ونجحنا 
اصالحية  خطوة  عىل  وأقدمنا  وماليا، 
االمر  البيضاء،  بالورقة  متمثلة  مهمة 
الرواتب  دفع  استمرار  يف  ساهم  الذي 
يراهن  من  هناك  كان  بعدما  بانتظام 

عىل انهيار االوضاع».
لالحتياطي  تعظيما  هناك  أن»  وأكد 
دوالر  مليارات  بأربعة  وزاد  النقدي 
بأنها  الحالية  للحكومة  اتهامات  بعد 
كذلك  االحتياطي،  افالس  يف  ستتسبب 
من  الحد  تم  الصيت  يسء  العملة  مزاد 

فساده، واصبح من املايض».
واشار اىل انه» تم توجه وزارات الصحة 
اجل  من  للعمل  والتخطيط  واملالية 
منذ  املتلكئة  املستشفيات  ملف  انهاء 
الجدي  والعمل  وقبلها    ٢٠٠٩ عام 

النجازها».
ليال  العمل  الوزراء  عىل  أنه»  وتابع: 
وعدم  العقبات  كل  لتذليل  ونهارا 

االستسالم للتحديات»، الفتا اىل انه» تم 
التوجيه بأن يكون التعامل بشأن رشاء 
اللقاحات مع الدول والرشكات املصنعة 
مع  اطالقا  التعامل  ومنع  مبارشة، 

الرشكات الوسيطة».
اىل  العودة  يف  نجح  العراق  ان»  وبني 
كبرية  ثقة  املهم خارجيا، وهناك  دوره 
به حاليا لالدوار املهمة التي قام بها يف 

مجال التهدئة والحوار».
الصحة  وزير  ان  اىل:  البيان  واشار 
عن  تقريرا  الجلسة  خالل  قدم  والبيئة 
مستجدات عمل لجنة تعزيز االجراءات 
الحكومية يف مجاالت الوقاية والسيطرة 
من  الحد  بشأن  والتوعوية  الصحية 
انتشار فايروس كورونا، كما استعرض 
الجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة 
اعداد  تزايد  الجائحة يف ظل  يف مواجهة 

االصابات باملرض.
 وتابع: انه بعد ان ناقش مجلس الوزراء 
أصدر  اعماله،  جدول  ضمن  مدرج  ما 

القرارات اآلتية:

مبلغ  بتمويل  املالية  وزارة  تقوم  اوال/ 
األمانات (١١٦٦٤٩٢١٦٠٠) دينار، فقط 
أحد عرش مليارا وستمائة وأربعة وستني 
الفا  مليوًنا وتسعمائة وواحد وعرشين 
عىل  انفاقها  لغرض  دينار،  وستمائة 
تديرها  التي  املستشفيات  مشاريع 
الرشكة الرتكية من وزارة املالية/ دائرة 
املحاسبة استثناء من التعليمات، وتقوم 
االجراءات  باستكمال  الصحة  وزارة 

القانونية واجراءات التسوية الالزمة.
ثانيا/ اعتماد ضوابط استبدال االجهزة 
التخطيط،  وزارة  من  الطبية  واملعدات 
بالعدد  املرقم  لكتابها  واملرافقة 
(١٤٣٤/٧/٤ يف٢٠٢١/١/٢٠)، استثناء 
املنصوص  العلنية  املزايدة  اجراءات  من 
عليها يف قانون بيع وايجار اموال الدولة 
(٢١ لسنة ٢٠١٣)، ويحق لوزارة الصحة 
واملعدات  االجهزة  استبدال  ودوائرها 
اقتصادية  جدوى  وجود  بعد  الطبية 
والتنافس  االعالن  يضمن  وبما  وفنية، 

بني الرشكات املتقدمة.

ذات  التوصيات  عىل  املوافقة  ثالثا/ 
وزارة  كتاب  يف  املثبتة   (٢،٣،٤) االرقام 
يف   (١١١٤) بالعدد  املرقم  الصحة 

٢٠٢١/٣/٢ املرافقة ربطا. 
املالية بتمويل مبلغ  رابعا/ قيام وزارة 
(١٥٠٠٠) دوالر من تخصيصات وزارة 
الوزاري  املجلس  لحساب  املائية  املوارد 
العربي للمياه، وذلك عن قيمة اشرتاك 
 ،٢٠١٩  ) للسنوات  املجلس  يف  الوزارة 

٢٠٢٠، ٢٠٢١) مساهمة طوعية.
خامسا/ اقرار توصية املجلس الوزاري 
اطار  نظام  بشأن  البرشية  للتنمية 
 ، للعراق  واملهنية  التقنية  املؤهالت 

بحسب االتي:
التقنية  املؤهالت  اطار  نظام  -اقرار 
واملهنية للعراق مع االخذ بعني االهتمام 
مالحظات اعضاء مجلس الوزراء خالل 

الجلسة.
سادسا/ املوافقة عىل ما يأتي:

سلطة  عام  مدير  السيد  تخويل   -١
السيد  وكالة  العراقي  املدني  الطريان 

صالحية  الهادي)  عبد  سعد  نائل   )
املادة  تعديل  عىل  والتوقيع  التفاوص 
بني  الجوي  النقل  اتفاقية  من   (٢٢)
وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة 
احكام  اىل  استنادا  رصبيا،  جمهورية 
املادة (٨٠/البند سادسا) من الدستور.

٢- قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة 
التخويل الالزمة باسم حكومة جمهورية 
العراق للسيد مدير عام سلطة الطريان 
املدني وكالة، وفقا للسياقات املعتمدة، 
ورفعها اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء 
من اجل استحصال توقيع السيد رئيس 

مجلس الوزراء.
مجلس  باسم  املتحدث  اكد  جهته،  من 
الحكومة  ان  ناظم،  حسن  الوزراء، 
أنهت مزاد العملة ورفعت احتياط البنك 

املركزي.
وقال ناظم يف املؤتمر الصحفي االسبوعي 
ان  «الزوراء»:  تابعته  الوزراء  ملجلس 
«الحكومة تعمل عىل حل بعض املشاكل 
مبينا  النارصية»،  يف  السيما  واألزمات، 

املشاكل  معالجة  تحاول  «الحكومة  ان 
التي تواجه النارصية».

يف  مغرضا  تحريضا  «هناك  ان  وتابع 
اإلدارات  وسنحاسب  النارصية  أحداث 

املحلية املقرصة».
ناظم  علق  الصحي،  الحظر  وبشأن 
التميمي  حسن  الصحة  «وزير  ان 
بعد  للحظر  إيجابي  تأثري  وجود  أكد 
كورونا»،  إصابات  معدل  انخفاض 
أتفقت مع  موضحا ان «وزارة الصحة 
رشكة فايزر عىل تسلم مليون ونصف 

املليون جرعة».
واكد ان «الكاظمي وجه بعدم السماح 
لقاحات  برشاء  وسيطة  رشكة  ألي 
الوزراء  «مجلس  ان  مبينا  كورونا»، 
الصحة  بتمويل  املالية  وزارة  وجه 

إلنجاز املستشفيات املتلكئة».
للصحة  العليا  اللجنة  ان  اىل:  ولفت 
اجتماعاً  ستعقد  الوطنية  والسالمة 
حظر  بمسألة  للبت  األربعاء  اليوم 

التجوال.

الزوراء/ حسني فالح:
سيايس  حراك  النواب  مجلس  داخل  يجري 
باالغلبية   ٢٠٢١ موازنة  اقرار  اجل  من 
السياسية من دون الكتل الرافضة، السيما 
وفيما  الشيعية،  القوى  وبعض  الكردية 
 ١٢ تقديمها  الوطني  النهج  كتلة  اعلنت 
بمقاطعة  مهددة  املوازنة،  بشأن  مقرتحا 

الجلسة يف حال عدم معالجة تلك الفقرات.
وقالت مصادر نيابية يف حديث لـ»الزوراء» 
الكتل  بعض  تقوده  حراكا  هناك  ان 
املوازنة بصيغتها  اقرار  اجل  السياسية من 
ان هناك مواد يف مسودة  اىل  الحالية، الفتة 
الكتل  بعض  خالف  محل  زالت  ما  املوازنة 

السياسية.
رئاسة  عىل  يضغطون  نوابا  ان  واضافت: 
املوازنة  عرض  اجل  من  النواب  مجلس 
الجاري وبأغلبية  االسبوع  للتصويت خالل 
اعضاء مجلس النواب، حتى يف حال مقاطعة 

بعض الكتل السياسية جلسة التصويت.
الكردستاني  التحالف  يف  نواب  وهدد 
موازنة  عىل  التصويت  جلسة  بمقاطعة 
املواد  عىل  االتفاق  عدم  حال  يف   ٢٠٢١
التي  سيما  ال  كردستان،  باقليم  الخاصة 

تتعلق بالنفط.
النهج  كتلة  عن  النائب  قال  جهته،  من 
حديث  يف  العقابي،  عيل  حسني  الوطني، 
لتقييم  بحملة  بدأت  كتلته  ان  لـ»الزوراء»: 
منذ  املالحظات  وتقديم  املوازنة  ومناقشة 

شهر ١٢ املايض، وقدمت اكثر من ٥٠ بيانا 
شفهيا ومكتوبا ومطبوعة عىل شكل كتيب 
معالجة  اجل  من  النواب  بني  توزيعها  تم 
والتي  املوازنة  يف  املوجودة  الفقرات  بعض 

فيها رضر كبري عىل املواطن.
مع  يوميا  تواصال  هناك  ان  واضاف: 
لغرض  املالية  اللجنة  يف  الكتلة  ممثل 
الكتل  اجتماعات  خالل  املالحظات  ابداء 
او  وسيلة  أي  الكتلة  تهمل  ولم  السياسية، 
بشأن  مالحظتها  ايصال  اجل  من  طريقة 
خطورة الكثري من القضايا التي تطرقت لها 
الترشيع  مستوى  عىل  كانت  سواء  املوازنة 
او االفكار املطروحة من قبل اللجنة املالية.

مقرتحا   ١٢ طرحت  الكتلة  ان  اىل:  واشار 
معالجة  اجل  من  موحد  بيان  يف  اعلنته 
تضمني  عدم  حال  ويف  املوازنة،  يف  الفقرات 
جلسة  الكتلة  ستقاطع  الفقرات  هذه 

التصويت عىل املوازنة.
مؤتمر  يف  الوطني  النهج  كتلة  وذكرت 
اجراء  «نشرتط  «الزوراء»:  تابعته  صحفي 
موازنة  عىل  التالية  الجوهرية  التعديالت 
عليها،  التصويت  نقاطع  وبخالفه   ،٢٠٢١
ونحّمل اآلخرين املسؤولية والعواقب املرتتبة 

عليها اقتصاديا واجتماعًيا:
عليه  كان  ما  اىل  الرصف  سعر  اعادة   .١
سابقا، إذ اتضحت ارضار هذا القرار مبكرًا، 
 (٥٠٠) تخصيص  املالية  اللجنة  واقرتحت 
مليار دينار تعويضات للمقاولني املتعاقدين 

واألوىل  السعر،  فرق  عن  الحكومة  مع 
العراقيني  ماليني  عىل  الرضر  يلحظ  ان 
الرعاية  بشبكة  واملشمولني  الفقراء  من 
تلك  وكل  الدخل،  ومحدودي  االجتماعية 
إىل  سعرالرصف  اعادة  تستدعي  األرضار 

ماكان عليه سابًقا .
٢.ان اليزيد العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج 

املحيل اإلجمايل .
السيادية  النفقات  عناوين  توسيع   .٣
لتشمل (وزارة النفط والنقل واملوارد املائية 
، وشمول قطاع االمن والدفاع بكل وزاراته 

ومؤسساته، وكذلك احتياطي الطوارئ ).
خصخصة  تجيز  التي   (٣٨) املادة  إلغاء   .٤
جميع قطاعات الدولة اإلنتاجية والخدمية، 
واملقاولني  املستثمرين  بإرشاك  وتسمح 
ومحطات  والغاز  النفط  حقول  ملكية  يف 
الجوية  الخطوط  وطائرات  الكهرباء 

العراقية واملصارف الحكومية .
٥.إلغاء املادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول 
تحتية  وبنى  صناعية  من  املالية  الدولة 

وغريها .
 ٦. إلغاء املادتني (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع 
ألصحاب  للدولة  اململوكة  الزراعية  االرايض 
اقل بكثري من قيمتها  الترصف بقيمة  حق 
اجتماعية  نزاعات  وستخلق  الواقعية 

واسعة
التموينية  البطاقة  ٧.نرفض مقرتح حجب 
الشهري  مدخولها  يبلغ  التي  العائلة  عن 

ليشمل  بزيادته  ونطالب  دينار،  مليون 
عن  الشهري  دخلها  زاد  من  فقط  الحجب 

مليونني دينار.
املواد  حول  النهج  كتلة  مقرتح  ٨.نقدم 

الخاصة بإقليم كردستان:
التي   (١١) املادة  من  أوال  الفقرة  إلغاء  أ- 
كردستان  اقليم  مستحقات  تحتسب 
للسنوات السابقة من ٢٠١٤ اىل ٢٠١٩ عىل 
النفطية  اإليرادات  تسليمه  عدم  من  الرغم 

وغري النفطية .
املادة (١١)  أ من  الفقرة ثانًيا -  ب - تعدل 
الف   ٤٦٠ بتسليم  االقليم  يلتزم   ) لتكون 
حالة  ويف  سومو،  رشكة  اىل  يوميا  برميل 
زيادة إنتاجه عن هذا املقدار يلتزم بتسليمه 
العراقية  النفط  تسويق  رشكة  اىل  أيضا 

(سومو).
ج- اضافة املادة السابعة من قانون تمويل 
العجز الحايل (تحدد حصة اقليم كردستان 
(النفقات  الفعيل  االنفاق  مجموع  من 
االستثمارية)  املشاريع  نفقات  و  الجارية 
املحددة  السيادية  النفقات  استبعاد  بعد 
بقانون املوازنة العامة االتحادية لجمهورية 
العراق للسنة املالية ٢٠٢١(وإضافة  نفقات 
املوارد  ووزارة  النقل  ووزارة  النفط  وزارة 
بكل  والدفاع  االمن  قطاع  وشمول  املائية 
النفقات  لتكون ضمن  وزاراته ومؤسساته 
السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) برشط 
 (٤٦٠) بتسليم  كردستان  اقليم  التزام 

النفط  تسويق  رشكة  اىل  يوميا  برميل  الف 
العراقية (سومو) حرصا، وكذا يسلم مازاد 
غري  اإليرادات  وجميع  الكميات  تلك  عىل 
التزام  عدم  حالة  ويف  االتحادية،  النفطية 
لالقليم،  النفقات  تسديد  يجوز  ال  االقليم 
املسؤولية  النص  لهذا  املخالف  ويتحمل 

القانونية).
تلزم  التي  (أ،ب،ج)  ثالًثا  الفقرة  تلغى  د- 
االقليم  قروض  بدفع  االتحادية  السلطات 
والتزاماته املالية التي أبرمها يف السنوات ( 

٢٠١٤إىل ٢٠١٩)
تعاد صياغتها    – ثالثا)   – املادة (١١  هـ- 
(يلتزم االقليم  بتسديد ما بذمته من قروض 

للمرصف العراقي للتجارة).
بتسديد  النقال  الهاتف  رشكات  ٩.إلزام 
ماعليها من غرامات والتزامات مالية خالل 
ثالثني يوما، وبخالفه تسحب الرخصة منها 

.
النقال  الهاتف  رشكات  عقود  مراجعة   .١٠
العراقية،  الدولة  الغبن عن  بما يحقق رفع 

ويحقق لها اعىل منفعة اقتصادية .
النفطية  الرتاخيص  جوالت  ١١.إلغاء 
منفعة  اعىل  تحقق  بصيغة  واستبدالها 

للدولة العراقية ،وترفع الغبن السابق .
املوظفني  عامة  رواتب  استقطاع  ١٢.إلغاء 
املسؤولني  كبار  عىل  الرضيبة  وزيادة 
ومن  العامني  واملدراء  الخاصة  والدرجات 

بدرجتهم .
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بغداد/ مصطفى العتابي:
الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  اعلنت وزارة 
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 
تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 
٤٦٩٠ اصابة جديدة و ٣٠ حالة وفاة وشفاء 
وزارة  باسم  املتحدث  اعلن  حالة،   ٣٥١٧
بدء  الثالثاء،  امس  البدر،  سيف  الصحة، 
املضاد  «سينوفارم»  بلقاح  التطعيم  عملية 

لكورونا يف مستشفى مدينة الطب ببغداد .
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امس:  ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد  ان 
الكلية:  الفحوصات  عدد  ليصبح   ،٣٩١٤٤
 ٤٦٩٠ تسجيل  تم  انه  مبينة   ،٦٩٢٠٩٦٥
اصابة جديدة و ٣٠ حالة وفاة وشفاء ٣٥١٧ 

حالة.
الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
الكيل:  االصابات  حاالت  عدد  أما   ،٦٤٣١٥٦
تحت  التي  الحاالت  عدد  بينما   ،٧٠٣٧٧٨
العالج: ٤٧١٦٤، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: ٤٢٦، وعدد حاالت الوفيات 

الكيل: ١٣٤٥٨.
وزارة  باسم  املتحدث  اعلن  ذلك،  غضون  يف 
بدء  الثالثاء،  امس  البدر،  سيف  الصحة، 
املضاد  «سينوفارم»  بلقاح  التطعيم  عملية 

لكورونا يف مستشفى مدينة الطب ببغداد .
مؤتمرصحفي  خالل  ذكر،  قد  البدر  وكان 
مشرتك لوزارتي الصحة والداخلية يف مديرية 
الدفاع: انه «تم توزيع لقاحات «سينوفارم» 
جانبي  يف  املتخصصة  املركز  بني  الصينية 
الكرخ والرصافة ويف مدينة الطب، مشريا اىل 
ان «عمليات تلقيح املواطنني ستتم عرب ٦٠٠ 

مركز و٦٠ مستشفى « .
عىل  التصويت  بانتظار  «الوزارة  ان  واضاف 
الصحة  وزير  قدمه  الذي  القانون  مرشوع 
االمريكية،  فايزر  رشكة  من  طلب  عىل  بناًء 
والحماية  القانونية  الحصانة  يضمن  والذي 
من املسؤولية قبل توريد اللقاح اىل العراق»، 
مليوناً  حجزت  الصحة  «وزارة  ان  اىل  مشريا 

و٥٢٥ ألف جرعة من اللقاح «.ولفت البدر إىل 
أن «١٦ مليون جرعة ستصل إىل العراق من 
مرفق كوفاكس، بعد االعتماد عليه يف توفري 

اللقاحات».
بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل ٤٨٠ 
  ٣٠٧ بينها  كورونا،  بفريوس  جديدة  اصابة 

خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  يف  الساعدي  وقال 
يف  امس،  سجلت،  الصحية  «املؤسسات  ان 
جانب الرصافة ٤٨٠ اصابة جديدة بفريوس 
خالل  حالة   ٣٠٧ كالتايل:  موزعة  كورونا 
قطاع  الصحية:  للقطاعات  الوبائي  الرصد 
االستقالل ٤٣ حالة من خالل الرصد الوبائي 
خالل  من  حالة   ٣٩ جديدة  بغداد  قطاع   /
الرصد الوبائي / قطاع املدائن ١٩ حالة من 
خالل الرصد الوبائي / قطاع البلديات االول 
قطاع   / الوبائي  الرصد  خالل  من  حالة   ٥٤
الوبائي  الرصد  النهروان ٤٦ حالة من خالل 
/ قطاع االعظمية ٢٤ حالة من خالل الرصد 
الوبائي / قطاع الرصافة ٣٩ حالة  من خالل 
من  ٢٦ حالة  الصدر  الوبائي/ قطاع  الرصد 
 ١٧ الشعب  قطاع  الوبائي/  الرصد  خالل 

حالة من خالل الرصد الوبائي .
مراجعتهم  خالل  حالة   ١٧٣ ان  اىل  واشار 
منطقة  يف  حالة   ١٢  : الصحية  للمؤسسات 
الزعفرانية موزعة عىل املحالت اآلتية:  ٩٦٦ 
/ ٩٧٠ /  سعيدة   / ٩٥٨ / ٩٦١ /٩٤٩ ، ٢٨ 
حالة  يف مدينة الصدر: موزعة عىل املحالت 
/ االورفيل  / الحبيبية / / ق ١٨ / جميلة 
الكيارة / ٥٤٤ / ٥٥٣  / ٥٣٨ / ٥٤٢ /   /
 ٥١٩  /  ٥٥٥  /   ٥٥٢ /٥٤٧  /  ٥١٣  /  ٥٦٥
  ٥٢٠ / ٥٢١ / ٥٤٦ / ٥٥٠ / ٥٥٦ / ٥١٩ /
٥ حاالت يف منطقة  الطالبية محلة ٣٢٣، ٨ 
 /  ٧٣٤  / محلة  البلديات  منطقة  يف  حاالت 
٧٥٤ / ٧٣٢ / ٧٥٤ /  / ٧١٨.، ٦ حاالت يف 
شارع فلسطني محلة /  املستنرصية / ٥٠٩ 
/ ٥٠٣ / ٥٠٢ / ٥٠٨، ١١ حالة  يف الشعب  

محلة/ سبع قصور / ٣٦٧ / ٧٣٣ /الزراعي 
/ ٣٣٣ / ٣٢٣ / حي اور / ٣٤١ ، ٧ حاالت  
يف النهروان / الزراعي / حي الوحدة / قرب 
جرس     / املدائن  يف  حاالت   ٧  ، املستشفى 
 / الحرية     / التاميم   / الجعارة   / دياىل  
حي الوحدة ، ١٢ حالة يف املنطقة الخرضاء، 
 ٢٤٠ محلة  ابكار  سبع  منطقة  يف  حاالت   ٣
 ،  ٦٥٣ محلة  الغزالية  منطقة  يف  حاالت   ٥  ،
الزهور   حي   / محلة  الحسينية  يف  حاالت   ٦
/ ٢٢٥/  ٢١٧ / ٢٢١ ، ٥ حاالت يف منطقة 
 ٣  ، الكريعات   /  ٣١٠  / محلة  االعظمية 
 ١٢  ،  ٥٦٤ محلة  الرشاد  منطقة  يف  حاالت 
حالة يف منطقة الكرادة محلة ٩٠٩ / ٩٠١ / 
٩١١ / ٩١٠، ٣ حاالت يف منطقة زيونة محلة 
التالية:  املناطق  من  كل  يف  وحالتني   ،  ٧١٠
حي الزهراء/ الكفاح محلة ١٣١ / الرشيد / 
الصليخ محلة ٣٢٤ / الشماعية / الصالحية 
محلة ٢٢٢ / الغزالية / الكاظمية / النجف 
الغدير   / الطهمازية   / الحلة   / الدورة   /
محلة ٧٠٦ / ذي قار / الحرية/ الشماعية 
/ بغداد جديدة  / حي امليدان / حي الجهاد 

محلة ٨٧١ / املشتل.    
جميع  نقل  «تم  انه  الساعدي  واضاف 
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
الربوتوكوالت املعتمدة»، مشريا اىل ان «العدد 
تويف   ٨٣٩٠٣ اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
الشفاء  اكتسب  فيما  لالسف،   ١٤٤٦ منهم 
العالج  قيد  واملتبقي  شفاء،  حالة   ٧٧٧٨٢

.«٤٦٧٥
ودعا الساعدي اىل «مراعاة تلك الجهود والتي 
الشفاء  اعداد  من  الحجم  هذا  عن  اسفرت 
الوقائية ولبس  بإجراءات  االلتزام  من خالل 
الكمامات  والرتكيز عىل التباعد االجتماعي، 

وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود».
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل من قبل 
مصابي  ملعالجة  الرصافة  صحة  مالكات 
إلنقاذ  بأرواحهم  مضحني  كورونا  فريوس 

املصابني الفريوس».
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بغداد/ متابعة الزوراء:
دافع الفاتيكان عن قرار البابا فرنسيس 
العراق  إىل  رحلته  يف  قدما  امليض  يف 
الرغم  عىل  الحايل،  األسبوع  نهاية  يف 
بفريوس  اإلصابة  حاالت  ارتفاع  من 

«كورونا» املستجد هناك.
جميع  اتخاذ  تم  أنه  الفاتيكان:  وأكد 
لحماية  الصحية  الرعاية  احتياطات 
رحلته  واصفا  زيارته،  خالل  البابا 
بأنها «عمل حب لهذه األرض ولشعبها 
وملسيحييها»، بحسب وكالة «أسوشيتد 

برس» لألنباء.
ماتيو  الفاتيكان،  باسم  املتحدث  وُسئل 
أن  للفاتيكان  يمكن  بروني، حول كيف 
يربر تعريض العراقيني ملثل هذا الخطر 
من العدوى عندما كان الفاتيكان نفسه 
دون  أشهر  لعدة  معدلة  إغالق  حالة  يف 
رحلة  تأجيل  يمكن  ال  وملاذا  جمهور، 

البابا لعدة أشهر.
يغلب  «العراق  أن  موضحا  بروني،  ورد 
حاالت  عدد  وأن  الشباب،  سكانه  عىل 
اإلصابات اليومية يف الوقت الحايل صغري 

باملقارنة مع إجمايل عدد السكان».
البابوية  األحداث  «جميع  أن  وأضاف 
ستتبع الربوتوكوالت الصحية العراقية، 
التي تشمل مشاركة محدودة، والتباعد 
الطبية  الكمامات  وارتداء  االجتماعي 

وغريها من اإلجراءات».
كما سيستخدم البابا فرنسيس «سيارة 
جميع  يف  األرجح  عىل  مغطاة  مدرعة 

عمليات تجوله يف أرجاء العراق»، والتي 
من  تحد  أن  يجب  إنها  الفاتيكان  يقول 
تشكيل الحشود يف الشارع، إال أنه ورغم 
البابا  يستخدم  أن  املقرر  من  فإنه  ذلك 
بقداس  احتفاله  أثناء  مكشوفة  سيارة 
يف االستاد الريايض يف أربيل، ومن املقرر 

حضوره ١٠ آالف شخص.
وقال بروني: «سيتمكن مجتمع بأكمله 
وبلد بأكمله من متابعة هذه الرحلة من 
خالل وسائل اإلعالم، ويعرفون أن البابا 
رسالة  يحمل  مما  أجلهم،  من  موجود 
األمل  نعقد  أن  املمكن  من  أنه  مفادها 

حتى يف املواقف األكثر تعقيدا».
الفاتيكان  باسم  املتحدث  اعرتف  وفيما 
من  عواقب  هناك  تكون  «قد  بأنه 
يف  املمكن  من  لكن  للعراق،  البابا  رحلة 
اآلخر  حاجة  قياس  أيضا  الصدد  هذا 
(العراقيون) لتلقي تأكيد عىل ذلك الحب 

واالهتمام منه».
كانت  الحالية  «الفرتة  أن  مؤكدا  وتابع 
أول لحظة ممكنة للقيام برحلة كهذه، 

وأن هناك رضورة ملحة للذهاب».
فرنسيس  البابا  رحلة  من  والهدف 
للعراق هو تشجيع املجتمعات املسيحية 
املتضائلة يف العراق التي اضطهدت بعنف 

من قبل تنظيم «داعش» اإلرهابي.
فرنسيس  البابا  يزور  أن  املقرر  ومن 
يف  واالثنني،  الجمعة  يومي  العراق، 
وباء  تفيش  منذ  له  خارجية  رحلة  أول 

«كورونا»  املستجد العام املايض.
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واشنطن/متابعة الزوراء:

 أصبحت نظريـات املؤامرة حارضة 
بقوة يف األوساط السياسية األمريكية 
لتربير حوادث معينة خاصة حينما 
تكون املعلومات حولها ضحلة وغري 
مفهومـة، وهي تبدو كسـالح مهم 
ال يمكـن لصنـاع القـرار واملؤثرين 
السياسـيني يف الرأي العام األمريكي 

االستغناء عنه.
ولكـن هـذا الوضـع لـم يكـن وليد 
اللحظـة، بل هـو عبارة عـن ثقافة 
طويلـة،  سـنوات  منـذ  راسـخة 
ويسـتخدمها السياسـيون تاريخيا 
أمـام  النقـاط  أجـل تسـجيل  مـن 
الخصوم وكسـب التأييد الشعبي أو 
لتحميل املنافسـني املسـؤولية يف أي 
موضوع يدور السـجال حوله. ومع 
ذلك تبقـى يف النهاية مجرد عمليات 
تمويه ألشـياء ليسـت موجـودة يف 
الواقع.بينمـا تبتعد الواليات املتحدة 
عـن إدارة الرئيـس السـابق دونالد 
ترامـب ببـطء، ال يـزال املاليني من 
األمريكيـني بمـن فيهـم أعضـاء يف 
األوهـام،  يعيشـون يف  الكونغـرس 
ففـي عاملهم انتـرص زعيمهم، لكن 
أعـداء الشـعب الخونة منعـوه من 

متابعة الطريق.
وتحـوم قـوى الـرش، مدعومة من 
التـي  بايـدن،  جـو  الرئيـس  إدارة 
ُتـرى شـيوعية يف أحسـن األحـوال 
أن  رغـم  أسـوئها،  يف  وشـيطانية 
االنتماءيـن مرتادفان يف هذه النظرة 
الجمهورية  النائبـة  العاملية. وتعـّد 
يف الكونغـرس مـن واليـة جورجيا، 
مارجـوري تايلـور غريـن، من أبرز 
الشـخصيات التـي تعيـش يف هـذه 
األوهام.وتصّدق نظرية املؤامرة كيو 

أنـون كيو آنـون، الحركـة اليمينية 
املؤيـدة لنظرية املؤامـرة والتي تعد 
ترامـب بطـال، والتـي تقـول إمييل 
برومفيلد هيسـن الكاتبـة يف مجلة 
إنها  ”فوريـن بوليـيس“ األمريكيـة 
للدولـة  عبـارة عـن خّطـة رسيـة 
العميقـة يف الواليـات املتحـدة ضـّد 
ترامب وأنصاره، وتعتقـد أن اليهود 

يديرون الليزر يف الفضاء.
لكـن هذه امليكانيزمـات التي طفت 
السياسـية  الحيـاة  سـطح  عـىل 
األمريكيـة تبقـى مجرد قطـرة من 
فيـض مـن النظريـات التـي كانت 
تختمـر داخل الواليـات املتحدة منذ 

عقود.
االنتخابـات  ترامـب  خـرس  لقـد 
الرئاسـية األخـرية، لكـن ترويجـه 
البارز لوسـائل  للمؤامـرات ودعمه 
الدعايـة اليمينية أثـر ال يمحى عىل 

الثقافة األمريكية.
ويف حني أن الرئيس السابق قد يكون 
األبـرز يف هذه املمارسـات، إال أنه لم 
يكن أول من اسـتخدمها، فقد فربك 
إعالميـة  وشـخصيات  سياسـيون 
من اليمني املتطـرف حقائق لعقود. 
وتعتقـد هيسـن أنهم سـيواصلون 
ذلك ألطول فرتة ممكنة بغض النظر 
عمـا إذا كان ذلك يحفـز الجماعات 

املتطرفة أو الهجمات اإلرهابية.
وليس األعضاء األكثر عنفا الشاغل 
حيـث  القضيـة،  هـذه  يف  الوحيـد 
يجري تجنيـد األشـخاص العاديني 
البديلـة،  الحقائـق  يف  املنغمسـني 
واملقتنعني بـأن العالم مكان مرعب 
يحكمـه آكلـو لحـوم البـرش الذين 
ويخدمـون  باألطفـال  يتحرشـون 

الشياطني.

عـن  معزولـني  هـؤالء  ويصبـح 
األصدقـاء والعائلـة، ممـا يجعلهم 
أكثر عرضة لتكتيكات غسل الدماغ. 
وكثـريا مـا يتـم التالعب بهـم مما 
يجعلهم يتجاهلون سـالمتهم أثناء 

انتشار جائحة مميتة.
وعىل سـبيل املثال، تسـببت متابعة 
جـدي املسـتمرة لدعايـة ”فوكـس 
نيـوز“ يف تجاهلـه خطـر فايـروس 
كورونـا باعتبـاره خدعـة ورفـض 
عندمـا  حتـى  املستشـفى  دخـول 
كان ينهـار تحـت تأثريه، ولحسـن 
الحـظ، تلقـى عالجا رسيعـا ونجا، 
لكن الكثريين لم يلقـوا هذه النهاية 

السعيدة.
وتبقى معظم الجماعـات املتطرفة 
غري مسـتقرة وذات حيـاة قصرية، 

حيـث تنهـار العديـد منهـا بعد أن 
تحقـق أهدافها ليتوىل مـن يخلفها 

مهمة التجند والرتويج لألكاذيب.
املتطـرف  اليمـني  مـن  كل  وعمـل 
وبـراود بويـز عـىل ترويـج الدعـم 
املفتـوح للقومية البيضـاء وهاجما 
وقـد  اليسـاريني  املتظاهريـن 
اسـتدرجت كيو أنون املاليني، بما يف 
ذلـك نصف مؤيدي ترامب وتمثيال يف 

الكونغرس.
العنيـف  التطـرف  لغـة  أصبحـت 
الكنائـس  العديـد مـن  القاعـدة يف 
اإلنجيلية البيضاء، التي تستفيد من 
إرث االسـتياء الكنفـدرايل والقومية 
املسيحية املتطرفة لتربير لغة الثورة 

ضد حكومة تزعم أنها غري عادلة.
ومع ذلك، ليس هذا جديدا، ولكن قد 

يرغـب بعض املتحولـني عن الحزب 
الجمهوري حديثا يف تقديمه عىل هذا 
النحو، فقد كان النشاط ضد الرئيس 
السـابق أوباما بمثابة أرض خصبة 

لنظريات املؤامرة والكراهية.
وزعم مصدقـو مؤامرة ”بريثر“ (أو 
بلـد الـوالدة) أن املرشـح أوباما ولد 
يف كينيا وكان غري مؤهل للرئاسـة، 
إىل  الكثـريون يف اإلشـارة  واسـتمر 
أن رئاسـته كانت غـري قانونية بعد 

انتخابه.
األوسـط  اسـمه  البعـض  واعتمـد 
لنظرياتهـم.  للرتويـج  ”حسـني“ 
وقد زعـم اإلنجيـيل اليميني وحليف 
ترامب املستقبيل، فرانكلني غراهام، 
خطـأ أن أوباما ولد مسـلما، وربط 
اعتمدهـا  طاملـا  بروايـة  جيناتـه 

لفربكـة  املحافظـون  املعلقـون 
القصص عنـه. حينهـا، تحدث عدد 
قليل من الشـخصيات داخل الحزب، 
مثل السـناتور جون ماكني، ضد ما 

يسمى بالبريثرية.
لكـّن كثرييـن اعتنقوهـا أو أملحـوا 
إليها، وبحلول نهاية رئاسة أوباما، 
الناخبـني  مـن  املئـة  يف   72 ذكـر 
الجمهوريني أن لديهم شكوكا بشأن 
جنسية الرئيس، وهي تقريبا نفس 
النسبة التي تبنت مزاعم كاذبة حول 
انتخابات العام املايض، وكان هؤالء 

وقود مسرية ترامب السياسية.
خطـف  مخططـات  تعـّد  ال  كمـا 
االنتخابـات  ومسـؤويل  سياسـيني 
واالغتيـال السـيايس جديـدة أيضا، 
ففـي مـارس 2010 نـرش أعضـاء 
حزب الشاي يف منطقتنا ما اعتقدوا 
أنـه عنـوان منـزل النائـب الليربايل 
تـوم برييلو عـىل فيسـبوك. حينها 
دعـوا خصومه إىل الحضور والتعبري 
عن شـكرهم لتصويته عـىل قانون 
الرعايـة امليرسة، وقد لّبى شـخص 
ما ذلـك، وقطع خط غاز عىل مدخل 
املنزل، وتلقى السكان رسالة تهديد 
يف الربيد. وعندما علم أن العنوان لبو 
برييلو، شـقيق املمثـل، اعترب زعيم 
حزب الشـاي املحيل نايجـل كوملان 

األمر ”أرضارا جانبية“.
ولم يقلل تسـامح حزب الشاي مع 
التطـرف والروايـات الكاذبـة مـن 
نجاحاته السياسية، فقد خرس توم 
برييلو حملتـه االنتخابيـة، وهزمه 
الناخبـون الذيـن صدقـوا روايـات 
حزب الشاي. وشـغل الجمهوريون 

املقعد منذ ذلك الحني.
الديمقراطيـة  واجهـت  وعندمـا 

جـني ديتمار هـذا التحـدي الخطري 
يف 2016، نجـح محتـج جمهـوري 
مسلح يف ترويع موظفيها، وقصفها 
املتصيدون عرب اإلنرتنت بالتهديدات 

باالغتصاب والقتل.
تـوم  السـناتور  خصمهـا،  ونفـى 
غاريت، يف البداية أي مسؤولية وغرّي 
املوضـوع إىل مزاعـم القيـادة تحت 
تأثري الكحول ضدها. ويف وقت الحق، 

تمّكن من أن يهزمها بسهولة.
ويف حني أن نجاحه يمكن أن ُيعزى إىل 
الحمالت االنتخابية وتأثريات االقرتاع 
عىل فوز ترامب يف ذلـك العام، إال أن 
انهيار حملة ديتمار بسبب وابل من 

التهديدات ساهم يف نجاحه.
وقبل حزب الشـاي كانت اإلنجيلية 
القاعدة الجمهورية،  البيضاء تدعم 
يف  السـبعينيات  منـذ  واندمجـت 
نظريـات املؤامرة وتعتـرب كيو أنون 
سليلة البحث عن التأثري الشيطاني 
الـذي بلغ ذروته يف ثمانينيات القرن 
الرسـائل  ادعـت  عندمـا  املـايض، 
مجموعـات  (أسـالف  املتسلسـلة 
بروكـرت  رشكـة  أن  الفيسـبوك) 
وغامبل كانت متحالفة مع كنيسـة 
الشـيطان. وقبل ذلك، كانت جمعية 
باملؤامـرات  تؤمـن  بـريش  جـون 
الشيوعية الواسعة التي تقود حركة 

الحقوق املدنية.
وتعتقـد هيسـن أن أّيـا مـن هـذه 
األفـكار ال تختفي تماما، بل تندمج 
يف مزيج واحد بمـرور الوقت وكثريا 
ما ينرش السياسيون غري املسؤولني 
املؤامـرات ويسـتخدمون الخطـاب 
املعارضـني  أن  العنيـف ويزعمـون 
ليسـوا سـوى دمى ألخبـار مزيفة 

يستحرضها أعداء الشعب.
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تونس/متابعة الزوراء:
 حـذر القيـادي البـارز داخل حركة 
النهضـة اإلسـالمية يف تونـس مـن 
أن قيـادات مواليـة لرئيس الحركة، 
راشـد الغنـويش، عىل غـرار رئيس 
عبدالكريـم  الشـورى  مجلـس 
البحـريي  ونورالديـن  الهارونـي 
وغريهمـا يدفعـون نحـو ترشـيح 
الغنويش لرئاسة الحركة مجددا إثر 
أحدث تصعيد من مناوئني للغنويش 

داخل حزبه.
وجاء حديث الحمامي يف ترصيحات 
أدىل بهـا لقنـاة تلفزيونيـة محليـة 
عكسـت عجز رئيس حركة النهضة 
الذي يرأس أيضا الربملان عن تطويق 
الغضب املتنامـي من طريقة إدارته 

للحركة وفقا ملراقبني.
ووجـه الحمامـي انتقـادات الذعة 
للغنـويش ولشـقه الـذي يتحكم يف 
الحركة حيث حّمل هؤالء مسؤولية 
تعيـني ألفـة الحمادي املثـري للجدل 
مؤخـرا عـىل رأس رشكـة الخطوط 
التونسـية الجوية والتي أقيلت منها 
مؤخـرا قائـال ”لقـد أّرض ذلك كثريا 
بحركة النهضة.. لم تكن مؤسسات 
الحركـة وراء تعيينهـا، بل كان من 
الشق الذي يتعامل مع الحكومة“ يف 

إشارة رصيحة إىل الغنويش.
وأوضح أن “هناك قيادات يف الحزب 
مسـتفيدة ماديـا ومعنويا من بقاء 
الغنويش عىل رأس الحـزب“ متابعا 
”نورالديـن البحـريي (وزير سـابق 
وقيادي حايل) وعبدالكريم الهاروني 
(رئيس مجلس الشـورى) وقيادات 
أخـرى تدفـع براشـد الغنـويش إىل 
الرتّشـح مجـّددا لرئاسـة الحركـة 

خالل مؤتمرها القادم“.
وجـاءت انتقـادات الحمامي لتعزز 
التكهنـات بتزايـد التملمـل الداخيل 
مـن طريقة قيـادة الغنويش لحركة 
النهضة التي تقود األحزاب الداعمة 
للحكومة التونسـية برئاسة هشام 

املشييش.
وقالت مصادر من داخل الحزب ، إن 
العديد من القيادات البارزة تساورها 
مخـاوف مـن منـاورات الغنـويش 
الرامية إىل فرض ما أسمته بسياسة 
األمر الواقع والرتشح لعهدة جديدة 
لرئاسـة حركـة النهضـة، وهو ما 
قد يؤجـج الخالفات، والسـيما بعد 
تعهده بعدم الرتشح يف وقت سابق يف 
محاولة المتصاص غضب القيادات 

املناهضة له.
ويتحـرك الغنـويش الـذي تحارصه 

الحـزب  داخـل  الذعـة  انتقـادات 
وخارجـه عـىل أكثـر مـن صعيد يف 
محاولـة للخـروج من عزلتـه، لكن 
يبـدو أن الخالفـات داخـل الحركة 
سـتحتدم يف املرحلـة املقبلـة يف ظل 
التأجيالت املتكررة للمؤتمر الحادي 

عرش.
ونظم الغنويش وحزبه السبت املايض، 
مسـرية وصفت باالسـتعراضية يف 
العاصمة تونس، حيث رأى مراقبون 
أن هذه املسـرية وجهت رسائل عدة 
إىل خصـوم رئيـس حركـة النهضة 
داخـل الحـزب وخارجـه يف خضـم 
معركتـه مـع الرئيس قيس سـعيد 

حول الصالحيات وغريها.
باسـل  السـيايس،  املحلـل  وقـال 
الرتجمان، إن ”الخالفات ال تزال تشق 
طريق قيـادات النهضـة بخصوص 
العديد مـن القضايـا، ويف مقدمتها 
عقد املؤتمر وعدم ترشـح الغنويش، 
وثانيهما إبعاد من وصفهم القيادي 
محمد بن سـالم بمجموعة الفساد 
التي تحيط بالغنويش والتي تعتاش 

عليه“.
 وتابـع الرتجمـان ، أن ”الـكل يعلم 
أن الغنـويش يرفض االنسـحاب من 
قيـادة الحركة، وبنسـبة كبرية فإن 
مؤتمـر النهضة لـن ُيعقـد يف العام 
الحايل، الغنـويش لن يقبـل بمؤتمر 
ليس مفصال عىل مقاسـه وال يبقيه 
مرشدا لإلخوان املسـلمني يف تونس 
(يف إشـارة إىل النهضـة)، وإذا كان 
الغنويش يتخذ مـن الوضع الصحي 
ذريعـة لعـدم عقـد املؤتمـر فلماذا 
السـبت  النـاس  هـؤالء  كلَّ  حشـد 
إذا كان الوضـع الصحـي  املـايض، 
يسـمح بحشـد هؤالء فإنه يسـمح 

أيضا بعقد املؤتمر“.
وأرجـأت حركة النهضـة مؤتمرها 
الحادي عـرش يف أكثر من مناسـبة 
بذريعـة تدهـور الوضـع الصحـي 
يف البـالد عـىل وقع تفـيش فايروس 
كورونا املستجد وذلك وسط خالفات 

داخلية عكستها رسائل عدة وجهتها 
ما باتت ُتعرف إعالميا بـ“مجموعة 
لراشـد  للتمديـد  املناهضـة  املئـة“ 

الغنويش يف رئاسة الحركة.
األزمـة  فتيـل  لنـزع  محاولـة  ويف 
الداخلية لحزبـه دفع الغنويش نحو 
تشـكيل مكتـب تنفيـذي لترصيف 
األعمال بغية اإلعداد للمؤتمر القادم 
واجتماعات مجلس الشورى وغريها 

من املهام.
ويف سـياق حديثـه عـن سياسـات 
حزبـه الخارجيـة، لـم يـرتدد عماد 
الحمامي يف تحميل حزبه مسؤولية 
تعيني ألفة الحامدي رئيسـة مديرة 
عامة للخطـوط التونسـية الجوية 
وهـي رشكة تواجه شـبح اإلفالس، 
ثـم أقيلـت الحامـدي مؤخـرا بعـد 
سـجاالت مع االتحاد العام التونيس 
للشغل، املنظمة املركزية النقابية يف 

البالد.
كما أشـار الحمامي، الـذي يعّد من 
أبرز األصوات املناوئة للغنويش داخل 
حركة النهضـة، إىل أن التحالف مع 
كتلة ائتـالف الكرامة أّرض بالنهضة 
كثـريا قائـال ”ائتـالف الكرامة غري 
ناضـج عـىل عكـس النهضـة التي 
لهـا من الرصانـة ما لـدى األحزاب 
الكـربى، إن ائتـالف الكرامـة أّرض 

فعال بالنهضة“.
وُينظر إىل ائتالف الكرامة الشعبوي 
عـىل أنـه ”ابـن النهضـة املدلـل“، 
وكثريا ما اُتهم رئيس الربملان راشـد 
الغنويش من قبل خصومه بمحاباة 

هذا االئتالف.
وختـم الحمامـي قائـال إن ”هنـاك 
اختالفا يف املواقف طبعا، وبالنسـبة 
إىل ائتـالف الكرامة فقـد أرض كثريا 
بصورتنا، ومّس بعالقتنا مع االتحاد 
العـام التونيس للشـغل، زيـادة عن 
االختـالف يف املواقف وحـول تونس 
الجديـدة“ يف إشـارة إىل خطاب هذا 
االئتالف الذي دخل يف سـجاالت مع 

اتحاد الشغل وقيادته.

الرباط/ميدل ايست اونالين:
 قـّررت الربـاط ”تعليق كل أشـكال 
يف  أملانيـا  سـفارة  مـع  التواصـل“ 
املغـرب، بسـبب تباينـات ”عميقة“ 
مـع برلني يف ملفات عـدة، من بينها 
وفـق  املغربيـة،  الصحـراء  قضيـة 

مصادر دبلوماسية مغربية.
مغربيـة  إعـالم  وسـائل  ونـرشت 
إن وزيـر  محتـوى مراسـلة قالـت 
الخارجيـة املغربـي نـارص بوريطة 
وّجههـا إىل رئيـس الحكومـة سـعد 

الدين العثماني.
وتطالب املراسـلة الـوزارات املغربية 
التواصـل  أشـكال  كل  بـ“تعليـق 
والتفاعل والتعاون يف جميع الحاالت 
وبأّي شكل من األشكال مع السفارة 
األملانيـة وهيئـات التعـاون األملانية 
واملؤسسات السياسية التابعة لها“.

أن  املراسـلة  يف  بوريطـة  وأوضـح 
وزارته اّتخذت قرارها بسـبب ”سوء 
تفاهمـات عميقـة حول مـا يخّص 

قضايا أساسية للمملكة املغربية“.
وزارة  يف  رفيـع  مسـؤول  أّكـد  و 
الخارجية املغربية مسـاء االثنني أّن 

اململكـة تريد الحفـاظ عىل عالقاتها 
مع أملانيـا، إال أّن القرار هو ”بمثابة 
تنبيه يعّرب عن اسـتياء إزاء مسـائل 
عدة“. وأّكد املسـؤول أّن ”أّي تواصل 
لن يحصل مـا لم يتـم تقديم أجوبة 

عىل أسئلة مختلفة تم طرحها“.
ومـن القضايا الخالفيـة بني البلدين 
املغربـي، موقف  بحسـب املسـؤول 
املغربيـة،  الصحـراء  بشـأن  أملانيـا 
وانتقادهـا قـرار الواليـات املتحـدة 

االعرتاف بسيادة املغرب عىل اراضيه، 
واسـتبعاد الربـاط مـن املفاوضات 
حـول مسـتقبل ليبيا خـالل مؤتمر 
نّظمته برلني يف كانون الثاني/يناير 
2020. وكان وزير الخارجية املغربي 
األول/ كانـون  مطلـع  رّحـب  قـد 

ديسـمرب يف بيان بـ“التعاون الثنائي 
املمتاز بني البلدين“، عقب محادثات 
هاتفيـة أجراهـا مع وزيـر التعاون 
االقتصـادي والتنميـة األملانـي غريد 

مولر.
وجـاءت املحادثـات بعيـد موافقـة 
أملانيـا عىل تقديم دعـم مايل للمغرب 
بـ1,387 مليار يـورو، بينها 202,6 
مليـون يورو هبـات، عـىل أن يقّدم 
التمويـل املتبقي عىل شـكل قروض 
ميـّرسة، وذلك يف إطـار دعم إصالح 
ومسـاعدة  املغربـي  املـايل  النظـام 
لفـريوس  التصـدّي  يف  السـلطات 
كورونا. وتأتي مواقف املانيا مخالفة 
للتوجه الدويل الذي يظهر تقاربا مع 
املغرب يف ملف سيادته عىل الصحراء 
مـع اعـرتاف عـدد هـام مـن الدول 
بالسـيادة املغربيـة يف وقـت يتطلع 
فيـه املغاربة بان تعـرتف دل االتحاد 
األوروبـي بمغربيـة الصحراء.ورغم 
أن االتحـاد األوروبي ال يـزال مرتددا 
تعقيـدات  بسـبب  الجانـب  يف هـذا 
وانقسامات  جيوسياسية وتداخالت 
داخليـة لكـن الخطـوات التي قامت 
بهـا السـلطات املغربيـة للدفاع عن 
حقوقهـا وسـيادتها الوطنيـة مـن 
املمكـن ان تدفـع االتحـاد اىل تغيري 

مواقفه.

 لندن/بي.بي.يس:
نرشت صحيفـة اإلندبندنت تقريرا 
مقبـول:  وغـري  ”فظيـع  بعنـوان 
املواطنـون يف ميانمـار يعربون عن 
مخاوفهـم مـن الحقبـة الجديـدة 

لحكم العسكر“.
ويقول التقرير إن الشعب يف ميانمار 
اسـتيقظ صبيحة أول أيام الشـهر 
اإلنرتنـت،  انقطـاع  عـىل  الجـاري 

الهاتفيـة  التطبيقـات  عطلـت  إذ 
التواصل االجتماعي وٌفِقد  ووسائل 
االتصال بالعالـم الخارجي، وخرج 
النـاس مـن منازلهم إىل الشـوارع 
يبحثـون عن األخبار متحادثني عرب 

أجهزة الالسلكي.
ويضيـف التقريـر أن 5 أشـهر مـن 
اإلغـالق املتواصـل يف البـالد بسـبب 
تفـيش وبـاء كورونا، شـهدت كثريا 

تحركـت  بحيـث  التغـريات  مـن 
أنشـطة الناس إىل وسـائل التواصل 

االجتماعي.
أن  إال  اليـوم  ذلـك  ورغـم غيابهـا 
عـن  رسيعـا  انتـرشت  األقاويـل 
اسـتيالء العسـكر عـىل السـلطة، 
البنـوك واملتاجر  وبالتـايل شـهدت 
الكربى طوابري طويلة من الراغبني 

يف تأمني  متطلبات أرسهم.
الجيش أعلن وقف العمل بالدستور 
واعتقل أعضـاء الحكومة وقيادات 
الحزب الحاكم وزعيمته أونغ سان 
سـوتيش، التـي حـاز حزبهـا عىل 
نحـو 80 % مـن أصـوات الناخبني 
يف االنتخابـات األخرية قبـل نحو 3 

أشهر.
ويوضح التقرير أن مخاوف الناس 
مـن الفرتة القادمة تزايدت بشـكل 

ملحوظ.
وينقل عن أحد العاملني يف املنظمات 
غري الحكوميـة يف البـالد قوله ”ما 
يحـدث غـري واضـح، فاملواطنـون 
الذين شـهدوا مـا يحـدث حاليا يف 
أوقات سـابقة يعرفون تماما ماذا 

يعني حكم العسكر بالنسبة للجميع 
وآثاره عىل املواطنني واملجتمع“.

ويشري التقرير إىل أن هذا الشعور هو 
السـائد بني الغالبية العظمى سواء 
كبار السـن الذين عارصوا انقالبات 
سـابقة، أو الشباب الذين تربوا عىل 
وسائل التواصل االجتماعي وتبادل 

اآلراء بحرية.
كمـا ينقل عن أحـد املواطنني قوله 
”مـا يجري يقتـل مسـتقبل الجيل 
التطـور والنمـو  الشـاب وعمليـة 
املجتمعي يف البالد، عىل سبيل املثال 
لن يكون بمقدور أحد الحصول عىل 

تعليم مناسب للجيل الصاعد“.
ويضيف التقريـر أن ميانمار كانت 
طوال 26 عاما من الحكم الشـمويل 
تحت قيادة الجنرال يو ني وين بني 
عامـي 1962 و1988، واحـدة من 
أكثـر دول العالم انعزاال وإضافة إىل 
ذلك كانت تعاني من فقر شـديد ثم 
انتقلت الحقا إىل املعاناة من الحرب 
األهلية بني أبناء العرقيات املختلفة 
عـالوة عـىل الـرصاع بـني املدنيني 

والعسكر.
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بغداد/ الزوراء:
قرب  الثالثاء،  امس  الكهرباء،  وزارة  أعلنت 
عدة  عرب  التوليدية  الوحدات  من  عدد  إدخال 
برفد  ستسهم  البالد  مستوى  عىل  محطات 
يوصل  ما  ميغاواط،  آالف   ٣ بقرابة  املنظومة 
قبل  ميغاواط  ألف   ٢٢ اىل  االنتاجية  الطاقة 

موسم الصيف املقبل.
أحمد  الكهرباء،  وزارة  باسم  الناطق  وقال 
يف  والهندسية  الفنية  «املالكات  إن  العبادي: 
لتحسني  اتجاه  من  بأكثر  حالياً  تعمل  الوزارة 
بالرغم  البالد،  عموم  يف  والتوزيع  االنتاج  واقع 
من محدودية التخصيصات املالية»، منوهاً بأن 
«هدف الوزارة، هو الوصول باالنتاج اىل ٢٢ الف 

ميغاواط قبل موسم الصيف املقبل».
وأوضح أن «الفرتة القليلة املقبلة ستشهد إدخال 
الحرارية  الدين  صالح  محطة  يف  األوىل  الوحدة 
الخدمة،  اىل  ميغاواط»   ٦٣٠ اىل  تصل  بطاقة 
هي  ستكون  والتي  الثانية  «الوحدة  أن  مؤكداً 
ستدخل  نفسها،  التوليدية  بالطاقة  األخرى 

العمل خالل أشهر الصيف من هذا العام لرتفد 
املنظومة بأكثر من ١٢٠٠ ميغاواط «.

استثنائية  جهوداً  تبذل  «املالكات  أن  وأضاف 

معظم  يف  الوحدات  من  عدد  إلدخال  أيضاً 
الحرارية  وواسط  كـ(الخريات  املحطات 
االنتاجية  طاقاتها  تقدر  وغريها)،  والحيدرية 

قبل  جميعها  وستدخل  ميغاواط،  آالف   ٣ بـ 
«الوزارة  بأن  منوهاً  املقبل»،  الصيف  موسم 
العام  صيف  باالنتاج  الوصول  من  تمكنت 
ميغاواط،  الف   ١٩ الـ  يقارب  ما  اىل  املايض 
وتسعى هذا الصيف اىل الوصول باالنتاج اىل ٢٢ 
الف ميغاواط، ليكون واقع تجهيز الطاقة هذا 

الصيف أفضل من العام املايض».
وشدد العبادي عىل أن «كمية االنتاج والبالغة ٢٢ 
الف ميغاواط تنتج بالكامل من محطات الطاقة 
طاقات  أي  توجد  وال  البالد،  عموم  يف  املنترشة 
ترفد املنظومة من دول الجوار، باستثناء ١٢٠٠ 
البرصة  تغذي  االيراني  الجانب  من  ميغاواط 

ودياىل عن طريق أربعة خطوط».
وأكد العبادي «مبارشة مالكات التوزيع يف بغداد 
املقاييس  لنصب  واسعة  بحملة  واملحافظات 
أو  نظاميني  كانوا  سواء  املشرتكني،  لجميع 
غري نظاميني من املستهلكني، لإلسهام بتنظيم 
األحمال وترشيد الطاقة الكهربائية، إضافة اىل 

تعظيم أجور الجباية».

بغداد/ الزوراء:

ارسالية  إعادة  الحدودية  املنافذ  هيئة  أعلنت 

وكذلك  الحدودي،  الشالمجة  منفذ  يف  مخالفة 

ضبط مواد لم يرصح بها تهربا من دفع الرسوم 

قرص  ام  ميناء  منفذ  يف  والرضيبية،  الجمركية 

للجمارك  العامة  الهيئة  أعلنت  بينما  الشمايل. 

إحباط محاولة تهريب دراجات نارية مستعملة 

بوابة  جمرك  مركز  يف  للضوابط،  مخالفة  

البرصة.

الثالثاء،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  وذكرت 

«منفذ  أن  منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف 

عجالت  ثالث  ارسالية  أعاد  الحدودي  الشالمجة 

إجمالية  بحمولة  السرياميك  بمادة  محملة 

(١٦٨طن و ٥٠٠كغم) إىل الجانب اإليراني».

أوراقها  اكتمال  عدم  بسبب  «ذلك  أن  وأضاف 

املركزي  الجهاز  بفحص  الخاصة  األصولية 

للتقييس والسيطرة النوعية».

امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت  وكذلك 

الثالثاء، ضبط مواد لم يرصح بها تهربا من دفع 

الرسوم الجمركية والرضيبية، يف منفذ ميناء ام 

قرص الشمايل.

وذكر بيان للهيئة، تلقت «الزوراء» نسخة منه: 

من  تمكن  الشمايل  قرص  ام  ميناء  «منفذ  أن 

ضبط مواد لم يرصح بها تهربا من دفع الرسوم 

عطور)  كارتون   ٨٨٠) والرضيبية  الجمركية 

الرئيسية  البضاعة  خلف  مخبأة  (٦٠٠كامريا) 

لغرض تهريبها».

الحرم  تمت خارج  الضبط  «عملية  أن  وأضافت 

الجمركي واحالتها وفق محرض اصويل اىل قايض 

اإلجراءات  إلتخاذ  قرص  ام  محكمة  تحقيق 

املقرصين  وبحق  بحقها  الالزمة  القانونية 

املعاملة  منجزي  الجمركي  الكشف  لجنة  من 

الجمركية خالفاً للضوابط والتعليمات النافذة».

امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت  بينما 

نارية  دراجات  تهريب  محاولة  إحباط  الثالثاء، 

جمرك  مركز  يف  للضوابط،  مخالفة   مستعملة 

بوابة البرصة.

نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وذكرت 

تمكن  البرصة  بوابة  جمرك  «موظفي  أن  منه: 

دراجات  تهريب  محاولة  افشال  من  اليوم، 

والتعليمات  للضوابط  مخالفة  مستعملة  نارية 

احتياطية  ادوات  ارسالية  خلف  مخفية  النافذة 

مستعملة».

وبينت أن «الضبط تم من قبل موظفي الجمارك 

وبالتعاون مع استخبارات الداخلية وهيئة املنافذ 

الحدودية وبمساندة رشطة الجمارك».

بغداد/ الزوراء:
اعلن قائممقام قضاء بعقوبة يف 
الثالثاء،  الحيايل،  عبدالله  دياىل، 
عن احباط استيالء متنفذين عىل 
١٠٠ دونم من امالك وزارة املالية 

يف اطراف بعقوبة.

وقال الحيايل يف ترصيح صحفي: 
بعقوبة  قائممقامية  ان“ 
الدولة  عقارات  مع  بالتنسيق 
ومفارز الرشطة املحلية احبطت 
عىل  متنفذين  استيالء  محاولة 
١٠٠ دونم من امالك وزارة املالية 

اطراف  يف  القدس  منطقة  يف 
بعضهم  «ان  اىل  الفتا  بعقوبة». 
قام ببيع بعض القطع السكنية 

بدون اي مسوغ قاننوني“.
حملة  ان“  الحيايل  واضاف 
املتنفذين  محاوالت  مجابهة 

الدولة  ارايض  عىل  للسيطرة 
بعقوبة  يف  مستمرة  والوزارات 
”تم  انه  اىل  الفتا  ووضواحيها“، 
متنفذة  جهات  استيالء  احباط 
ام  منطقة  يف  دونم   ٤٠ عىل 
اتخاذ  وتم  امس،  يوم  الكرفس 

بحق  القانونية  االجراءات 
املتجاوزين».

بعقوبة،  وخاصة  دياىل،  وتعاني 
من استيالء متنفذين عىل امالك 
الدولة وخاصة االرايض الزراعية 

والعائدة اىل وزارة املالية.

بغداد/ الزوراء:

هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  مالكات  نت  تمكَّ

النزاهة االّتحاديَّة من ضبط معامالت قروٍض 

الدين،  صالح  يف  العقارّي  املرصف  يف  أصليٍَّة 

املليار  املليار ونصف  أنَّ مبالغها قاربت  ُمبّينًة 

دينار.

منه،  نسخة   «» تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

صالح  يف  الهيئة  تحقيق  مكتب  ”مالكات  إن 

يف  أصليًة  معاملًة   (٥٣) ضبطت  الدين 

أنَّ  ُموضحًة  املُحافظة،  يف  العقارّي  املرصف 

مجموع  أن  إىل  قادت  األوليَّة  املكتب  تحّريات 

بلغت  املعامالت  لتلك  رصفها  تمَّ  التي  املبالغ 

(١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار».

املضبوطة  املعامالت  ”تلك  أن  البيان  وأضاف 

وهميٍَّة؛  بكشوفاٍت  قروٌض  بموجبها  ُمِنَحت 

أرض  عىل  تنفيذها  دون  سكنيٍَّة  دوٍر  لبناء 

الواقع“، ُمشريةا إىل ”عرض األوليَّات املضبوطة 

الّتخاذ  ؛  املُختصِّ التحقيق  قايض  السّيد  عىل 

القرار املُناسب بصددها».

تفاصيل  عن  أفصحت  قد  الهيئة  وكانت 

عمل  فرق  ذتها  نفَّ التي  الضبط  عمليَّات 

يف  لها  التابعة  التحقيق  ومكاتب  املُديريَّات 

بغداد واملحافظات خالل العام املايض (٢٠٢٠)، 

ُمبّينًة تنفيذها (٥٢٨) عمليَّة ضبٍط خالل املُدَّة 

متهمني   (٤٠٩) ضبط  عن  أفضت  املذكورة 

ت إحالتهم إىل القضاء. تمَّ

بغداد/ الزوراء:

رشعت قوات الحشد الشعبي والجيش، امس 

الثالث من عمليات مالحقة  باليوم  الثالثاء، 

فلول داعش شمال رشق دياىل.

تلقت  الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 

«الزوراء» نسخة منه: أن ”العملية انطلقت 

الرشقي،  دياىل  محور  األول:  محورين  من 

ناحية  الغربي شمال  دياىل  نهر  والثاني من 

قوات  مع  الفاصلة  الحدود  إىل  جلوالء 

ما  وفق  مستمرة  والعملية  البيشمركة 

العدو  عىل  القضاء  حتى  لها  مخطط  هو 

تماما“.

الشعبي  الحشد  ”قوات  أن  البيان  وأضاف 

والجيش تواصل لليوم الثالث عىل التوايل من 

عمليات مالحقة فلول داعش وتأمني مناطق 

شمال رشق دياىل“.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  املتفجرات،  مكافحة  خرباء  عالج 

مجموعة صواريخ من مخلفات داعش االرهابي.

وقالت مديرية مكافحة املتفجرات يف بيان تلقته 

مكافحة  خرباء  اىل  نداء  ورود  بعد  انه  «الزوراء»: 

املتفجرات يف محافظة االنبار يفيد بوجود أجسام 

غريبة يف منطقة الحىص، وعىل الفور تم تشكيل 

فريق عمل مختص والتوجه اىل محل الحادث.

الغريبة  األجسام  ان  تبني  الكشف  بعد  واضافت: 

عبارة عن صواريخ جهنم عدد (١٠) من مخلفات 

وفق  معالجتها  وتمت  االرهابية،  املجاميع 

االجراءات القياسية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، امس الثالثاء، نتائج العملية األمنية التي نفذتها 

ملالحقة فلول داعش وتأمني مناطق جنوب مدينة الحرض.
يوم  أمنية واسعة  انطالق عملية  تم  إنه“  منه:  «الزوراء» نسخة  تلقت  بيان  يف  القيادة  وقالت 
االثنني لتأمني مناطق جنوب الحرض يف نينوى من فلول داعش بمشاركة اللواء ٤٤ ولواء أنصار 
املرجعية واللواءين ٢٥ و٢١ التابعة لقيادة عمليات نينوى وقوات الجيش العراقي من (لواء ٤٣ 
– لواء ٢١ – لواء ٦٦ – لواء ٦٠ ) وفوج ٤٠ حشد عشائري“، الفتة اىل أنه ”جرى تفتيش العديد 
من املناطق واالهداف بعد تحديدها من طريق الجهد االستخباري بوجود نشاط لخاليا داعش 

اإلرهابي“.
الثرثار وتل  انه ”تم تفتيش وتأمني منطقة (رجم العظامه واألبحاث ووادي  القيادة  وأضافت 
 ،“( كم   ٥٠ وبعرض  ٥٥كم  الصحراء  بعمق  والدخول  امليموني  وقرية  العقارب  وجرس  غزال 
مبينة أن ”العملية اسفرت أيضا عن العثور عىل مضافة كبرية لداعش يف عمق الصحراء وكدس 

للعبوات وقنابر الهاون حيث تم إتالفها بشكل آمن“.
ونفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبمشاركة الجيش، اإلثنني ١ آذار ٢٠٢١، عملية 
إىل  ونزوالً  السورية  العراقية  الحدود  من  بداية  النائمة  اإلرهابية  الخاليا  لتعقب  واسعة  أمنية 

جزيرة الحرض جنوب غرب نينوى.

 بغداد/ الزوراء:
رئاسة  يف  الحلة  تحقيق  محكمة  صدقت 
اقوال  االتحادية  بابل  استئناف  محكمة 
بالحبوب  املتاجرة  جريمة  عن  اثنني  متهمني 

املخدرة.
القضاء  ملجلس  االعالمي  املكتب  وذكر 
منه:  نسخة  «الزوراء»  تلقت  بيان  يف  االعىل، 
التحقيق  قايض  امام  اعرتفوا  «املتهمني  أن 
املختص بجلب الحبوب املخدرة من محافظة 
بغداد اىل محافظة بابل لغرض بيعها بعدما تم 
ضبط عجلتهم  بالجرم املشهود من قبل املفاز 

االمنية يف املحافظة».
اكثر  بحوزتهم  ضبطت  «املتهمني  أن  وأضاف 
من سبعة االف حبة نوع صفر واحد وحبوب 
ملادة  تعاطي  مواد  ضبط  تم  كما  وردي،  لون 

الكريستال ورمانة يدوية «.
يف  منتسبا  يعمل  املتهمني  «احد  أن  إىل  وأشار 
العسكري  الزي  العراقي وكان يرتدي  الجيش 
عدم  بغية  املضبوطة  للسيارة  قيادته  اثناء 
كشفها وعدم تفتيشها»، الفتا إىل «أن املتهمني 
لينالوا  املوضوع  محكمة  اىل  احالتهم  تم 

جزاءهم العادل».

بغداد/ الزوراء:
أبدت لجنة الخدمات النيابية، امس الثالثاء، استغرابها بشأن الترصيحات املتناقضة واملتضاربة 
لوزارة الصحة بوصول اللقاحات، مطالبا وزير الصحة باملجيء للربملان لتفنيد التضارب الذي 

بدأ يقلق املواطنني.
وزارة  ترصيحات  تعدد   “ ان  صحفي:  ترصيح  يف  البخاتي،  جاسم  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 
الصحة وتضارب بعضها البعض بشكل غري معقول أدى اىل قلق املواطنني بشان حصولهم عىل 

اللقاح “ .
وأضاف ان “ ترصيح الوزارة املثري بان اللقاحات ستصل يف شهر حزيران امر عجيب ومستغرب 
يف حني ان دول اقل من العراق فقرا بدرجة عالية بدات منذ مدة بتلقيح مواطنيها “. مطالبا “ 
وزير الصحة بالحضور فورا اىل الربملان لتفنيد التضارب بالترصيحات للوقوف عىل الحقيقة “ 

.
جمهورية  به  تربعت  الذي  املجاني  الصيني  اللقاح  وصول  عن  ”اإلعالن  ان  اىل  البخاتي  وأشار 
التي  املئوية  النسبة  اللقاح واليات توزيعه وكم  الصني الشعبية ما زال مبهما من حيث كمية 

تشمل املشمولني به من الشعب العراقي». 

بغداد/ الزوراء:
اعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، 
ادراج مشاريع جديدة ضمن قطاع بناء 
وتطوير  االكساء  ومشاريع  املدارس 

وتأهيل مداخل العاصمة.
«الزوراء»  تلقت  بيان  يف  املحافظ  وقال 
نسخة منه: إن «تأخر املوازنة اثر كثريا 
عىل تقديم الخدمات يف العاصمة، ورغم 
هذا خضنا تحديات كثرية عىل مستوى 
يف  املشاريع  وتنفيذ  اعمالنا  استمرار 

مختلف القطاعات الخدمية».
 واكد «ادراج اعداد من االبنية املدرسية 
وكذلك  العاصمة  مناطق  مختلف  يف 
مدرسة   ١٨ انجاز  اعمال  استمرار 
ومنطقة  الزوراء  قضاء  يف  جديدة 
احالة  اىل  باالضافة  والكرامة،  السعادة 
خدمية  ملشاريع  املناقصات  من  عدد 
وحي  الشيشان  مناطق  يف  مختلفة 
العكييل  ومنطقة الشعبانية وغريها من 

املناطق».
مستمرة  «اعمالنا  ان  العطا  واضاف 
عالية  انجاز  ونسب  متصاعدة  وبوترية 
من  يومي  وارشاف  وبمتابعة  ومتقدمة 
ومضاعفة  العمل  عىل  والتأكيد  قبلنا 

الجهود خالل فرتة الحظر الصحي».
لحماية  خطة  «وضع  اىل  واشار   
واملتعاقدة  العاملة  والكوادر  الرشكات 
مع املحافظة لضمان ديمومة املشاريع 
وبحسب  قياسية  بفرتات  وانجازها 

الصيغ العقدية املربمة». 
اعمالنا  «استمرار  اىل  العطا  ولفت 
الخدمية والبلدية يف جميع مناطق حزام 
بغداد اىل جانب اعمال مشاريع االكساء 
والنواحي،  االقضية  بمختلف  املنفذة 
بتأهيل  املنفذة  االعمال  تقدم  فضال عن 
سيما  ال  العاصمة،  مداخل  وتطوير 
اعمال االكساء والتشجري وصب االرصفة 

ورصف املقرنص واعمال االنارة». 

بغداد/ الزوراء:
الحذف  درجات  ان  الثالثاء،  امس  النيابية،  واالهوار  واملياه  الزراعة  لجنة  اعلنت 

واالستحداث ستوفر العديد من الدرجات الوظيفية لرشيحة املهندسني الزراعيني.
اللجنة، سالم الشمري، يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن ”رشيحة  وقال رئيس 
يف  للمساهمة  دورهم  ينتظرون  والذين  منهم  الخريجني  وخاصة  الزراعيني  املهندسني 

تطوير االرايض الزراعية واملستصلحة».

وأضاف الشمري ان ”الربملان، ومن اجل ذلك، سيبدأ القراءة االوىل ملرشوع قانون التعديل 
للخريجني  فيها  الترصف  حق  وتمليك  الزراعية  االرايض  ايجار  تنظيم  لقانون  االول 

الزراعيني والبيطريني رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٣“.
واوضح ان ”هذا القانون يضاف اىل قوانني اخرى لخدمة الواقع الزراعي ومنه ترشيع 
مع  التعامل  يف  كربى  أهمية  من  له  ملا  الزراعيني  للمهندسني  الزراعي  التفرغ  قانون 
آالف الخريجني الزراعيني لضمان كل حقوقهم، كما سيمنحون ارايض زراعية من أجل 

توسيع القطاع الزراعي“.

 بغداد/ الزوراء:
من  اثنني  عىل  القبض  إلقاء  الثالثاء،  امس  العسكرية،  االستخبارات  مديرية  اعلنت 

عنارص ما يسمى املفارز العسكرية لداعش يف نينوى.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: انه «بناًء عىل معلومات استخبارية 
املديرية وبمشاركة ضباطها وقوة  دقيقة ومتابعة مستمرة قدمتها شعبة املصادر يف 
مكلفة من املديرية توجهت بأمر من مدير االستخبارات العسكرية تم القاء القبض عىل 
اثنني من العنارص الخطرة لداعش ممن يعملون ضمن ما يسمى (املفارز العسكرية)، 

ايمن املوصل بعد نصب كمني محكم لهما».
واضاف البيان أن «االرهابيني من املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب».

 بغداد/ الزوراء:
املختصة  التحقيق  محكمة  أصدرت 
بقضايا النزاهة يف ميسان أمر قبض بحق 
السابق  الرتفيهية  العمارة  مدينة  مدير 
قانون  من   ٣١٦ املادة  إلحكام  وفقا 

العقوبات.
القضاء  ملجلس  االعالمي  املركز  وذكر 
االعىل أن «املتهم قام باختالس مبلغا كبريا 

من مبالغ الجباية خالل فرتة عمله».
وكانت محافظة ميسان قد شهدت يف ٤ 
املدينة  إفتتاح   ٢٠١٤ عام  األول  ترشين 

بعد  امليسانية  العوائل  امام  الرتفيهية 
انجاز اغلب أعمال األلعاب والبنى التحتية 
يف املدينة عىل أرض مساحتها ١٠٠ دونم 
بكلفة ٢٦ مليار دينار، وتضم اكثر من ٢٠ 

لعبة مختلفة للكبار والصغار.
أعمال تصنيع وتجهيز  املرشوع  وتضمن 
ونصب األلعاب الرتفيهية من قبل رشكة 
مشاريع  اىل  باإلضافة  االيطالية،  فيزا 
الصحي  والرصف  كاملاء  التحتية  البنى 
والشوارع واإلنارة واألرصفة التي نفذتها 

رشكة محلية.
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بغداد/ الزوراء:
كشـَف املستشـار املايل لرئيس الوزراء، 
مظهر محمد صالح، امس الثالثاء، عن 
مقرتحـات إيجابية لتأسـيس صندوق 
ثروة سـيادية تـودع فيه أمـوال تعادل 
الجاريـة  التعويضـات  اسـتقطاعاتها 
الكويـت، وبمـا ينسـجم مـع  لحـرب 
البيضـاء. وفيمـا  الورقـة االصالحيـة 
اكـد أن الحـروب والتغريات السياسـية 
منعت العراق من التحول وعبور مرحلة 
االقتصاد الريعي، بني ان التنمية ضاعت 
نتيجة هـذه الحـروب، وان البلد يحتاج 
إىل مورد لتمشـية االمـور وليعيش منه 
النـاس، لذلك بقى النفـط املورد الوحيد 
وبقى اقتصـاد العراقي اقتصادا احادي 

الجانب.
وقال صالح يف حوار صحفي: إن ”لدينا 
أفـكارا ومقرتحـات إيجابية لتأسـيس 
صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه 
مبالغ تعادل تعويضـات حرب الكويت 
بعد االنتهاء من دفع تلك التعويضات يف 
األشهر املقبلة، ويدار عىل غرار صناديق 
األجيـال“، وعـّده ”مـورداً اسـتثمارياً 
سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة 
البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية 

وإصالح هيكلية االقتصاد العراقي“.
وأضـاف أنـه ”لم يبـق مـن تعويضات 
حـرب الكويـت سـوى مبلغ ربمـا أقل 

من 2.5 مليـار دوالر من أصل 52 مليار 
دوالر حتـى اللحظـة، حيث مـا زال يتم 
اسـتقطاع ٪3 مـن عائـدات كل برميل 
نفـط خـام عراقـي يجـري تصديـره، 
من خالل آلية وحسـاب مـرصيف يتواله 
البنك االحتياطـي الفيدرايل يف نيويورك، 
بموجب قرار الحق ملجلس األمن بالرقم 

1483 يف أيار 2003“.
وأشـار صالـح اىل أن ”االسـتقطاعات 
تسـدد حالياً عن طريق صنـدوق األمم 

املتحدة للتعويضات“ UNCC“، متوقعاً 
أن ”تنتهـي التعويضـات املتبقية كلها 
يف غضـون عام أو أكثر مـن ذلك بقليل، 
وحسـب تطور أسـعار النفـط وعوائد 

برميل النفط العراقي املصدر“.
مـن جانب اخـر، اكد مستشـار رئيس 
الوزراء االقتصادي واملايل، مظهر محمد 
الحـروب  أن  الثالثـاء،  أمـس  صالـح، 
والتغـريات السياسـية منعـت العـراق 
مـن التحول وعبـور مرحلـة االقتصاد 

الريعي.
وقـال صالـح يف حديـث صحفـي: ان 
”العـراق شـهد خـالل العقـود األربعة 
االخـرية كثرياً مـن الحـروب والحصار 
والرصاعات السياسـية، أدت اىل تشتيت 
للموارد االقتصادية“، مبينا انه ”التنمية 
ضاعـت نتيجة هذه الحـروب وان البلد 
يحتاج إىل مورد لتمشية االمور وليعيش 
منـه النـاس لذلـك بقـى النفـط املورد 
الوحيد وبقى اقتصـاد العراقي اقتصاد 

احادي الجانب“.
واضاف صالح ان ”التنمية واالسـتقرار 
وتنويع االقتصاد والتحول من االقتصاد 
الريعـي يحتـاج اىل اسـتقرار سـيايس 
ومؤسسات مسـتقرة، وهو ما افتقدته 
الدولـة عىل مر السـنني“، مسـتدركا يف 
الوقـت نفسـه ان ”العـراق يمتلـك من 
الخربات والعقول االقتصادية الكبرية إال 
أن للظروف القاسية التي عاشها العراق 
بسبب الحروب الخارجية والداخلية أثرا 

كبريا عىل بقاء اقتصاد العراق ريعيا“.

واشـار اىل ان ”هنـاك 3 نمـاذج عامليـة 
لدول يحتذى بها بالتنمية االقتصادي،ة 
ومنها دولـة عمان التي شـهدت خالل 
اسـتقرارا  املاضيـة  الخمسـة  العقـود 
سياسـيا ومؤسسـاتيا بشـكل مستمر 
مما اثرت بشـكل ايجابي عـىل تنميتها 

االقتصادية وتنويع مواردها“.
ويتميـز اقتصاد العـراق بأنـه اقتصاد 
ريعي اسـتهالكي يعتمد بشكل كيل عىل 
عائدات بيـع النفط والتـي هي املصدر 

الرئييس ملوازنة البالد العامة.
وعانى العراق خالل معظم شـهور عام 
2020 مـن عدم قدرتـه عىل دفع رواتب 
املوظفـني واملتقاعدين نتيجة انخفاض 
اسعار النفط عامليا والتي وصلت اىل اقل 

من 15 دوالرا.

 بغداد/ الزوراء:

اعلنـت رشكة املجموعـة الدولية العراقيـة لتجارة 

السيارات واملعدات الثقيلة الوكيل الحرصي لرشكة 

كيـا يف العـراق، امـس الثالثـاء، عن احـدث انتاج 

للرشكـة الكوريـة عـرب ازاحة السـتار عـن كيــا 

سونيت.

وتعـد كيــا سـونيتت من احـدث سـيارات كيــا 

الرياضية واكثرها اناقة، واسـدل الستار عن املنتج 

الجديد يف فرع الرشكة الكائن يف الكرادة.

وتتميز كيا سـونيت بتصميمها الجريء واملعارص، 

اضافة اىل انسيابيتها والتي تزيد من متعة القيادة، 

وايضـا الوانهـا املختلفـة واملتميـزة، حيـث تتوفر 

بنوعني من االلوان (درجة واحدة و درجتني).

كما تعد من ابرز السيارات االقتصادية نظرا لحجم 

املحرك البالغ 1500 يس يس بناقل رسعة اوتماتيكي 

6 رسعات، وتمثل مقدمة السـيارة شـكــل (انف 

النمر) اىل جانب اضواء التشـغيل النهارية بشـكل 

(نبضـات القلـب) ومصابيـح ال اي دي من االمام 

والخلف، وتشـكل املقصـورة الداخلية لـ سـونيت 

مساحة واسعة ومريحة لكافة الركاب.

وتقدم رشكـة املجموعة الدوليـة العراقية خدمات 

ما بعـد البيع لكل سـيارات كيا يف العـراق، اضافة 

اىل ضمان مدته خمس سـنوات، وذلـك عرب مواقع 

الصيانـة املتوفـرة يف كل انحاء البـالد، وتتوفر كيا 

سـونيت الجديـدة وانواع سـيارات كيـا االخرى يف 

معارض الرشكة املنترشة يف جميع ارجاء العراق .

بغداد/ الزوراء:

أكـدت عضو اللجنة املاليـة النيابية، اخالص الدليمي، امس 

الثالثاء، أنه ال اتفاق عىل فقرة حصة االقليم يف املوازنة حتى 

اآلن، مشـرية اىل ان مـا تبقى فقرات بسـيطة هي املادة 10 

و11 من مرشوع قانون املوازنة واملتعلقة بحصة االقليم .

وقالت الدليمي يف ترصيح صحفي: إن ”اللجنة املالية وصلت 

بعد جهد جهيـد إىل إنجاز مرشوع قانـون املوازنة بالكامل 

وما تبقى فقرات بسيطة تتعلق بحصة اإلقليم“.

وأضافـت أن ”النـص املوجـود يف املوازنـة هـو نـص ملزم 

ومـرشوط بمعنى أن االقليم يسـلم 250 الـف برميل نفط 

وايراداتـه غـري النفطيـة ليتسـلم باملقابـل حصتـه مـن 

املوازنة“.

وأشـارت الدليمـي، وهـي نائبة عـن الحـزب الديمقراطي 

الكردستاني إىل ”عدم حصول اتفاق بهذا الشأن حتى اآلن“، 

مؤكدة أن ”رئيـس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز بأنه ال 

يسـتطيع تنفيـذ أي نـص إذا ما حدث فيـه اجتهاد يخالف 

النص املرشوط يف مرشوع قانون املوازنة لعام 2021“.

وكانـت اللجنـة املالية النيابيـة أكدت، االثنـني، عدم علمها 

بموعد انعقاد جلسة التصويت عىل املوازنة ومناقشة البنود 

التـي تـم تعديلها، مطالبة األطـراف الكردية التي تسـببت 

بتعطيل املوازنة إىل حسم أمرها.

بغداد/ الزوراء:
انخفـض سـعر خـام البـرصة الخفيـف إىل 64 
دوالراً للربميـل الواحـد، وانخفـض ايضا سـعر 
خام البرصة الثقيـل. وفيما اعلنت رشكة الحفر 
العراقية انجاز حفر برئين نفطيني يف حقل الزبري 
النفطـي يف البرصة بأيـد عراقيـة، لصالح هيئة 
تشـغيل الزبري، أعلنـت إدارة معلومـات الطاقة 
األمريكي أن صـادرات العراق ألمريكا من النفط 

الخام تجاوزت 3 ماليني خالل شهر شباط.
وتراجـع نفط البرصة الخفيف الٓسـيا إىل 64.69 
دوالرا للربميل بنسبة انخفاض بلغت %0.89 عن 
يوم الخميس املايض، فيما سجلت اسعار النفط 
البرصة الثقيـل 63.65 دوالرا للربميل بانخفاض 

بلغ نسبته 1.27 %..
وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 
دوالرا للربميـل، وسـجل مزيج مربـان االماراتي 
64.67 دوالرا للربميـل، وسـجل مزيـج سـهران 
الجزأيـري 64.91 دوالرا للربميـل، فيمـا سـجل 

بوني الخفيف النيجريي 64.33 دوالرا.
وكانت اسعار النفط العاملية قد انخفضت خالل 
امـس ويوم اإلثنني ليغلق خام برنت عند  63.13 
دوالرا، وانخفض ايضا خام غرب تكساس ليبلغ 

60.11 دوالرا.

من جهتها، اعلنـت رشكة الحفر العراقية، امس 
الثالثاء، انجاز حفر برئين نفطيني يف حقل الزبري 
النفطـي يف البرصة بأيـد عراقيـة، لصالح هيئة 

تشغيل الزبري.
وقالت الرشكـة يف بيان تلقت ”الزوراء“ نسـخة 
منه: ان ”املالكات الفنية والهندسـية التابعة لها 
انجزت حفر البرئ زبري/489 بعمق 3445 مرتا“. 
واوضحـت ان ”عمليـة الحفـر تمت باسـتخدام 

جهـاز الحفـر IDC 37 ذي القـدرة الحصانيـة 
HP 1500 ليكـون االنتـاج مـن مكمـن الزبـري 
العطـاء الرابع وتم انجاز عمليـات الحفر بفرتة 

زمنية 35 يوما“.
واضافت الرشكة ان ”مالكاتها انجزت حفر البرئ، 
زبـري/435 بعمـق 2500 مرت باسـتخدام جهاز 
 HP 1500 ذي القدرة الحصانية IDC 38 الحفـر
ليكون االنتاج من مكمن املرشف وتم انجاز حفر 

البرئ بفرتة زمنية قدرها 26 يوما. 
بينمـا أعلنت إدارة معلومـات الطاقة األمريكي، 
امـس الثالثـاء، أن صادرات العـراق ألمريكا من 
النفـط الخـام تجـاوزت 3 ماليـني خالل شـهر 

شباط.
وقالـت االدارة بحسـب جدول لهـا اطلعت عليه 
”الـزوراء“: ان ”العـراق صدر مـن النفط الخام 
ألمريكا خالل الشـهر املـايض 3 ماليني و24 ألف 
برميـل وبمعـدل 108 ألف برميل يوميـا“، مبينا 
ان ”العراق صدر خالل األسـبوع األول من شهر 
شـباط بمعدل 90 الف برميـل يوميا، فيما صدر 
متوسـط 114 الـف برميـل يوميـا يف االسـبوع 
الثاني، فيما صدر متوسـط 227 برميالً يوميا يف 
األسـبوع الثالث ”، مشريا اىل ان ”االسبوع الرابع 

لم يشهد تصدير اي كمية من النفط“.
وذكـرت إدارة معلومـات الطاقـة األمريكـي ان 
”العراق جاء باملرتبة السادسـة بعد كل من كندا 
واملكسـيك والسـعودية واالكـوادور وكولومبيا، 
واملرتبـة الثانية عربيا بعد السـعودية التي بلغت 
األخرية صادراتها ألمريكا خالل شـهر شـباط 5 
ماليني و900 الف برميل“، مبينة ان ”كندا جاءت 
باملرتبة االوىل كأكثر دول مصدرة للنفط ألمريكا 

تليها املكسيك ”.

Ô”aã»€a@Übón”¸a@ÚÌÏ‘n€@ÚÌÜbÓé@ÒÎãq@÷Îá‰ñ@êÓédn€@pby6‘fl@Â«@—ìÿ€a
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن وزيـر االعمـار واالسـكان يف 
حكومـة اقليـم كردسـتان، دانا عبد 
الكريم، امس الثالثاء، دخول مرشوع 
سـكة حديد كردسـتان حيز التنفيذ، 
مشريا اىل ان املرشوع لن يشمل داخل 
املدن، قائال: نأمل ان يتحول املرشوع 

اىل حقيقة.
وقال عبد الكريم خالل مؤتمر صحايف: 
ان مرشوع مد سـكة الحديد يف اقليم 
كردستان سيدخل حيز التنفيذ ابتداًء 
من اليوم. الفتـا اىل: ان الوزارة دعت 
الـرشكات العاملية املنفـذة من قبلها 
لتنفيـذ املرشوع وهي رشكـة املانية 

ورشكتان اسبانيتان.
واضـاف عبدالكريـم: ان مـد سـكك 
الحديـد يف اقليـم كردسـتان ينقلنـا 
اىل مرحلـة جديـدة السـيما يف مجال 
التبـادل التجاري بني املـدن، آمال ان 
تكـون املدة املحـددة النجاز املرشوع 
كافية إلنهائـه، وان يتحول اىل ارض 
الواقع، موضحا ان املرشوع سيكون 

خالل 6 مراحل.
وبنّي: انه تم تخصيص اكثر من مليار 
دوالر النجـاز املـرشوع، والـذي يبلغ 
طولـه 915 كيلومرتا. مشـريا اىل: ان 
سكك الحديد لن تمر داخل املدن كون 

هذه املسألة متعلقة بوزارة اخرى.

بغداد/ الزوراء:

البنـك املركزي  انخفضـت مبيعات 

العراقي من العملـة الصعبة، امس 

الثالثـاء، بنسـبة بلغـت 10 يف املئة 

لتصل اىل 125 مليون دوالر.

وشهد البنك املركزي العراقي خالل 

مزاده لبيع ورشاء العمالت االجنبية 

امـس انخفاضاً يف مبيعاته بنسـبة 

10.18 يف املٔية لتصل اىل 125 مليوناً 

الفـاً و939 دوالراً، غطاهـا  و321 

البنـك بسـعر رصف اسـاس بلـغ 

1460 دينـاراً لـكل دوالر، مقارنـة 

بيـوم االثنني، حيث بلغـت املبيعات 

فيهـا 139 مليوناً و530 ألفاً و235 

دوالراً.

 125 البالغـة  املشـرتيات  وذهبـت 

دوالراً،  و939  الفـاً  و321  مليونـاً 

لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل شكل 

حـواالت واعتمادات، فيمـا لم تقم 

املصـارف بأي رشاء للدوالر بشـكل 

نقـدي.. وقـام 18 مرصفـا بتلبية 

طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.

بغداد/ متابعة الزوراء:
اعلنـت جمعية مصدري الحبوب والبقوليـات الزيتية يف بحر ايجة، امس 
الثالثـاء، ان العـراق جـاء باملرتبة األوىل أكثـر الدول اسـتريادا للحلويات 

الرتكية.
وقال رئيس مجلس ادارة الجمعية، مصطفى تريس، يف بيان اطلعت عليه 
”الزوراء“: ان ”قطاعنا ساهم بمبلغ 7.3 مليار دوالر يف االقتصاد الرتكي 
خـالل العام املايض 2020“، مبينا ”لدينا مجموعة واسـعة من املنتجات 
التـي يتم تصديرها للخارج من الحبـوب والطحني والحلويات ومنتجات 

الشوكوالته إىل جانب الزيوت النباتية والتوابل“.
واضـاف ترييس ”أن صادراتنـا من الحلويات بلغت مليـاراً و276 مليون 

دوالر“، مبينا ان ”الحلويات الرتكية ُصدرت إىل 185 دولة حول العالم“.
واشـار اىل ان ”العـراق احتل املرتبة االوىل اكثر الدول اسـتريادا للحلويات 
خـالل عام 2020 وبمبلغ بلغ 153 مليون دوالر، وجاءت الواليات املتحدة 
االمريكيـة يف املرتبـة الثانية بــ 143 مليون دوالر، وإيـران بـ 52 مليون 
دوالر، تلتهـا إرسأييل بـ 49 مليون دوالر واململكـة املتحدة بـ 48 مليون 

دوالر“.
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فقدان 
فقـدْت منـي الوثيقـة املرقمـة 
 ٢٠١٢/٤/٢٣ يف   ٨٥٣٧٥٩
املهدي  والصـادرة من مدرسـة 
اىل  معنونـة  للبنـني  االبتدائيـة 
وزارة الداخلية باسم (اثري رزاق 
رشيـف) فعـىل من يعثـر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

إعالن 
اىل الرشيك (وسـام عيل حنون) 
مديريـة  اىل  حضـورك  اقتـىض 
بلديـة النجـف االرشف لغـرض 
اصدار اجازة البناء للرشيك (رنا 
حمود محسـن) للقطعة املرمة 
٨٣٣١٣/٣ يف النجـف حي النداء 

مقاطعة ٤ .

جمهورية العراق                                                             محكمة بداءة الشطرة
مجلس القضاء االعىل                                                   العدد: ٥٣٦/ ب/ ٢٠١٨

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                   التأريخ : ٢٠٢١/٢/١٧

اعالن
عطفاً عىل قرار محكمة بداءة الشـطرة املرقم اعاله سيتم 
بيـع العقار املرقم ( ٩٢٤/ الحمام ) باملزايدة العلنية فعىل 
الراغـب بالرشاء املراجعـة خالل مدة خمسـة عرش يوماً 
مـن اليوم التـايل لنرش هذا االعـالن يف صحيفتني محليتني 
يوميتـني واسـعتي االنتشـار مسـتصحباً معـه تأمينات 
قانونية بنسـبة (١٠٪) من القيمة املقدرة وقت وضع اليد 
والبطاقة الوطنية ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة أجور 

االعالن والداللية . 
القايض
عيىس عطوان عبد الله

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                                العدد:٤٦٠٨/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية                التاريخ:٢٠٢١/٣/١

اىل املدعى عليه امري محمد ثامر
م/ تبليغ

اقامـِت املدعية (هبة هـادي صويلح) الدعـوى الرشعية 
املرقمـة اعاله والتي تطلب فيها النفقة وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق ٢٠٢١/٣/٩ السـاعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
بسام فريد حسن

مصحح
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 عىل القرار الصادر عن هذه املحكمة املرقـم ٨١١/ب/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١ 
واملكتسـب الدرجـة القطعية ملـيض املدة القانونية املتضمن ازالة شـيوع العقار تسلسـل 
٥/٥٢٨ الرساي بيعا. عليه قرر االعالن عن بيعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا 
من اليوم التايل للنرش واذا صادف اليوم االول للبيع عطلة رسـمية ستكون املزايدة يف اليوم 
الـذي يليه ويف تمام السـاعة الثانية عـرش ظهراً فعىل الراغبني بالـرشاء مراجعة املحكمة 
مسـتصحبني معهم التأمينـات القانونية البالغـة ١٠٪ من القيمة املقـدرة والبالغة مائة 
وواحد وعرشون 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.



بغداد / صالح عبد املهدي 
بعد  اغالقه مع اخر يوم من شهر شباط 
املنرصم  شهد سوق االنتقاالت الشتوية  
تسابقت   نشيطة  مكوكية  حركة  
خاللها  فرق الدرجة املمتازة  عىل  ابرام 
صفوفها  تعزيز  بغية  الجديدة  العقود 
الذي   التنافيس  تحضريا ملواصلة الرصاع 
دخل مرحلة السخونة واالثارة (الزوراء)    
تابعت  مادار يف سوق االنتقاالت  خالل 
املحصلة  بهذه  وخرجت  املاضية  الفرتة 

النهائية :

@Ú�Óì„@Ú◊ãy
الجديدة  التعاقدات   يف  الرشوع  بدء  مع 
الشتوية   االنتقاالت  بورصة  شهدت   
من  الكثري  اىل  افضت  نشيطة   حركة 
خرجت  التي  واالدخال  الحذف  عمليات 
الكرة   دوري  يف   املشاركة  الفرق  بها 
اجل  من  محموم  سباق  عرب   املمتاز 
فوات  قبل  العنارص  بافضل  االستئثار 
مراكز  تبوأت  التي  فالفرق   ، االوان 
و  تفوقها  عىل  املحافظة  تريد   املقدمة 
هيبتها  باتجاه  الذهاب اىل ابعد نقطة 
ممكنة يف الرصاع التنافيس املرتقب  فيما 
تصحيح  اىل  املرتاجعة    الفرق  تسعى 
بعنارص  االستعانة   خالل  من  املسار 
هذا  وبني    ، الفارق   احداث  عىل  قادرة 
تراوح  ماديا  الفقرية  الفرق  تبقى  وذاك 
انتشالها   يستطيع  من  بانتظار  مكانها 
من الواقع املرير الذي  تعيشه ، ويف هذا 
ابرز ماشهده   بان  القول  االطار  يمكن 
عدد   استقطاب   هو  الشتوي   املريكاتو 
لم  نحو  عىل  اللبنانية  الكرة  نجوم  من 
بسبب  وذلك  قبل  من  الدوري  يشهده 

توقف الدوري يف البلد الشقيق .

—ÓñÏ€aÎ@äáónæa
نتوقف اوال  يف وكر الصقور حيث يواصل  
الدوري   بدرع  للظفر  مساعيه   الفريق 
الرتتيب  جدول  قمة  تبوأ   وقد  السيما 
الوقت  حتى  عرش  الرابع  الدور  منذ 
الحارض  حيث  انضم اىل الالئحة الزرقاء 
الدويل االردني احسان حداد والكولومبي 
صفقتني  يف  كوالزوس  جيفرسون 
استعاد  كما  والهجوم   الدفاع  لتعزيز 
الفريق العبه الدويل همام طارق  القادم 
املرصي   االسماعييل  يف  االحرتاف  من 

والتجاري  زامل   الطالبي محمد  بجانب 
الذي ينفرد  الزوراء  ، اما   سيف رشيد   
بموقع الوصيف  فلم يحظى بالكثري من 
الصفقات بسبب محدودية خزائنه املالية  
مكتفيا بصفقة موريتانية ثانية  تمثلت 
بالعب الوسط سيدي  عبد الله تودا ومعه 
املهاجم  العاجي  احمد موكارو  واملنتقل 
من امليناء  عماد  محسن يف  الوقت الذي 
العدد  وهو  العبني  خمسة  الفريق  غادر 

ذاته الذي انتقل من القوة الجوية .

Új‹�€aÎ@Ú†ãì€a
نتائجه  بشكل  الذي تراجعت  الرشطة  
نقطتني  عىل  اال  يحصل  لم  محرّي 
انه   رغم  االخرية  الثالث  مبارياته  من 
افرحت  التي  الصفقات  من  عدد  ابرم 
الثنائي   استقطاب  ومنها   جماهريه 

الجوية   القوة  من  حصني  عيل  الدويل 
جانب  اىل  النفط   من  داود  ومحمد 
والسوري  سيلفا   دي  رافائيل  الربازييل 
شهاب   عدي  والكرخي  اليوسف   فهد 
الفنزوييل  يقدم  ان  مايمكن  بانتظار 
من  الفريق   النقاذ  ريفاس   غيلمني 
انصاره  يقلق  صار  الذي  النقاط  نزيف 
والقائمني عليه ، اما الطلبة الذي يعيش 
وضعا اليرس  فيمكن القول بانه استبدل  
دفعة  العبا   ١٣ غادره  ان  بعد  جلده 
واحدة حيث  تمكن  مدربه حسن احمد 
من اقناع  مجموعة الباس بها لتعويض 
العنارص املغادرة فجاء بمصطفى كريم 
من بغداد وزيد تحسني من نفط الوسط  
والربازييل  السماوة  من  نزار  ومحمد 
وحسن  الديوانية   من  برييرا  ويسيل 

من  رياض  وعيل  الحدود  من  عباس 
النجف  وحسنني عبد الرزاق من الزوراء  

وعيل جبار من العلم .

@ÚÓ–v‰€a@Òãÿ€a@@˝rø
نحو  بقوة  الزاحف  النجف  فريق  اما 
عروضا  يقدم  فمازال  الذهبي  املربع 
املتالقة   عنارصه  بفضل   كبرية 
املغربي  اليها  التي اضاف  واملنسجمة  
سفيان طالل والغاني  ستيفان  بافور 
الفوز  هدف  بتسجيل  تسبب  وكالهما 
نفط  االصغر  الشقيق  عىل  الثمني 
الوسط يف الجولة املاضية  فصنع االول 
الثاني ، كما استقطب النجف  وسجل 
من  العائد  عادل  كنان  الوسط  العب 
والعب  السوري   الدوري  يف  االحرتاف 
نفط ميسان مصطفى االمني  والعب 

وباالتجاه   ، ناطق  ناجي  الديوانية 
املحافظة  ممثل  الوسط   نفط  نحو  
غائبا  مازال  الفريق   بان  نجد   الثاني 
عن الفوز منذ الدور الثاني عرش  رغم 
التغيري الذي اصاب جهازه الفني  كما 
لم تشفع له   الصفقات التي  اجراها  
يف املريكاتو الشتوي باستقطاب  ستة 
محمود  االردني  يتقدمهم  عنارص 
من  عايد  الفقار  ذو  بجانب  زعرتة 
و  السماوة   من  سدير  واياد  الطلبة 
ستار  منتظر  االوملبي  املنتخب  ثنائي 
اياد  العباس  وعبد  بغداد   امانة  من 
للمدرب  سبق  وكالهما   امليناء   من 
الحايل  عبد الغني شهد ان ارشف عىل 

تدريبهما  يف التشكيلة االوملبية .

@ÊbèÓflÎ@Òãój€a
يف البرصة يعيش امليناء  نشوة النتائج 
تحت  الجميلة   والعروض   املبهرة  
ما  وابرز  نارص   عادل  املدرب  قيادة 
انتقاالت  سوق  من  الفريق  به  خرج 
نجوم  ثالثة  استعادته   هو  الشتاء  
القادم  شوكان  محمد  وهم  برصيني  
الحسني  عبد  وعمار  الرشطة  من 
العب  محمد  وكرار  الزوراء   العب 
امانة بغداد ، وبالقرب من امليناء  بدا 
بفضل   اكثر   ايجابيا    البرصة   نفط 
استعان  حيث  االخرية   االستقطابات 
اللبناني   املدافع   بخدمات  الفريق 
حسني رشف الدين   والتوغويل بنيامني 
اكور  القادم من امانة بغداد  والليبي  
زوي   ليان  والعاجي   املربوك   مهند 
ليكتمل عقد محرتفيه  ومعهم العائد 
الذهاب  بامل  داود  احمد  زاخو   من 
ويف   ،  ١٣ رقم  املركز  من  افضل  اىل 
خمسة  الفريق   خرس  ميسان   نفط 
الدويل  الحارس  ابرزهم  عنارصه  من 
بصفقتني  اال  يحظ  ولم  صربي   نور 
افريقيتني  هما املايل ابو بكر تراوري 

والعاجي  الكسندر يويل .

ã�©a åÎb§
اكرب  بدا  الكهربائية  الصناعات 
املستفيدين من  انتقاالت الشتاء  حيث  
باستقطاب   االربعة   محرتفيه  اكمل 
اوجستو   جوستو  االرجنتيني 
واملايل  شيباني  ابراهيم  واملوريتاني  

السرياليوني  جانب  اىل  نداي  ماماندو 
شيكا بوفانا  القادم من نفط الوسط 
املتالق  مهاجمه  استعادة  عىل  فضال 
مصطفى محمود من الزوراء  وعنارص 
كهذه كانت كفيلة بان  يخرج الفريق 
بفوزين  وتعادلني من مبارياته االربع  
الفريق  ستساعد  خطوة  يف   االخرية 
عىل مغادرة مراكز الخطر ، من جانب 
اليمكن تجاوز ماحققه  فريق القاسم 
يخرس  فلم  اخرية  نتائج  من  الشاب 
منها   كسب  مباريات  ست  اخر  يف 

واستحقاق  جدارة  عن  نقاط   عرش 
صفوفه  عزز  االخر  هو  والقاسم   ،
ابرزهم   الالعبني  من  قليل  غري  بعدد 
الثنائي السنغايل ديمبا ديكاتي وداودا  
والربازييل فرناندو كاردوسو  واملغربي 
الفرق   بقية  اما   ، االسماعييل  زكريا 
فقد شهدت هي االخرى تغيريات كثرية  
وتبادل  اسماء بانتظار ما تسفر عنه  
املباريات املقبلة من نتائج تؤكد االفادة 

من تلك التغيريات من عدمها .

بغداد/ امري الداغستاني

الهيئة  يف  الحكام  لجنة  رئيس  أكد 

عالء  العراقي،  الكرة  التحاد  التطبيعية 

عبد القادر، أن األخطاء التحكيمية جزء 

ال يتجزأ من أي مباراة، فيما شدد عىل 

نزاهة الحكام وعدم تأثرهم بالضغوط.

«األخطاء  أن  القادر،  عبد  وأوضح 

من  عددا  رافقت  التي  التحكيمية 

يمكن  املمتاز، ال  الكرة  مباريات دوري 

لكن  بالقول  مستدركا  نكرانها»، 

يتجزأ  ال  جزء  التحكيمية  «األخطاء 

كل  يف  واردة  وأنها  مباراة  أي  من 

محفل كروي، السيما وأن الحكم ليس 

معصوما، برش يخطىء ويصيب».

الحكام  تعرض  إمكانية  عىل  وردا 

يف  للمجاملة  تضطرهم  لضغوط 

أن  إىل  القادر،  عبد  نوه  قراراتهم، 

املسؤولية،  من  عال  قدر  عىل  «الحكام 

وهم قمة بالنزاهة وملتزمني بمبادئهم 

االستحالة  ومن  الرفيع،  وخلقهم 

كان  مهما  ضغوط  بأي  يتأثروا  أن 

مصدرها».

امليض  الحكام،  لجنة  رئيس  وأكد 

الصائبة»،  والقرارات  «الحيادية  يف 

الحكام يف بعض  أن «أخطاء  إىل  مشريا 

هفوات  بل  متعمدة  ليست  املناسبات 

يقع فيها أي حكم مهما كان مستواه 

عالياً».

يحظى  العراقي  «الحكم  أن  وأضاف 

باحرتام كل دول العالم، ملا يمتلكه من 

إمكانيات متميزة ودائما ما يحصل عىل 

تقييمات متميزة يف أي مباراة يقودها، 

واالعتزاز  الفخر  إىل  يدعو  ما  وهذا 

المتالكنا هكذا طاقات تحكيمية رائعة 

تنافس حكام املنطقة والعالم».

«سنميض  بالقول  القادر،  عبد  وختم 

التي  النهج وعىل االستقامة  عىل نفس 

وسيبقى  والحيادية،  عليها  تعودنا 

يف  مرشقة  عالمة  العراقي  الحكم 

التحكيم الدويل».

لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  وكانت 

رسالة  تلقت  قد  القدم،  لكرة  العراقي 

من  ترحب  «فيفا»،  الدويل  االتحاد  من 

تقنية  بتطبيق  العراق  رغبة  خاللها 

الفيديو (VAR) يف الدوري املحيل لكرة 

التحكيمية  األخطاء  لتشخيص  القدم 

خالل املوسم الكروي املقبل.

بغداد/ متابعة الزوراء
قائمة  عن  القدم  لكرة  االسيوي  االتحاد  أعلن 
وكان  املايض  شباط  لشهر  اسيا  غرب  نجوم 
من ضمن اختياراته كابتن نادي القوة الجوية 

حمادي احمد.
كل  أحمد،  حمادي  إىل  إضافة  القائمة  وتألفت 
من عيل مبخوت العب منتخب اإلمارات ونادي 
الجزيرة، وايفر بانيغا العب الشباب السعودي، 
السعودي،  الهالل  العب  غوميز  وبافيتيمبي 
جاسم  ومحمد  السد،  العب  كازورال  وسانتي 
مرهون العب الرفاع البحريني، ومحمد مرمور 
العب ترشين السوري، وخلدون الحلمان العب 
دايل  الدين  وعالء  الفلسطيني،  الخليل  شباب 

العب العربي الكويتي.
املميزين  الالعبني  اآلسيوي  االتحاد  ويختار 
الالعب  تأثري  اهمها  خاصة  معايري  ضوء  يف 
وصناعة  تسجيل  خالل  من  فريقه  نتائج  عىل 

األهداف، وترتيب الفريق بقائمة فرق الدوري.

بغداد/ متابعة الزوراء
بقلة  امليناء  أمام  فريقه  خسارة  محمود  شاكر  السماوة  فريق  مدرب  برر 
خربة الالعبني.وقال محمود «فريقنا شاب وأغلب العبينا تم استقطابهم من 
الفرق الشعبية وفرق الدرجة األوىل وخربتهم قليلة وبالتايل أثر فارق الخربة 
ملصلحة امليناء».واستطرد: «العبونا لم يتعاملوا مع املباراة يف الشوط الثاني 
بالشكل الصحيح رغم تعادلنا يف الشوط األول، وارتكبنا أخطاء فردية عدة، 
إىل جانب ضعف الخربة الذي كلفنا نتيجة املباراة».وأشار إىل أن الوضع املايل 
الصعب للنادي، سيصعب عليهم الخروج من املناطق املؤدية للهبوط «يف ظل 

انتعاش الفرق املنافسة لنا يف مؤخرة الرتتيب».

’‹‘€a@Úz–ñ@Ï�Ì@pb«b‰ó€aÎ@7ÃnÌ@Új‹�€a@á‹uÎ@5ÿm@@—v‰€a@pbyÏ‡†@
@Ïnì€a@Ïmb◊7æa@Åbn§@ÒáÌáßa@pbib�‘né¸a@Ûº

‚á‘€a@Òã◊@Âfl@ıçu@ÚÓ‡Óÿzn€a@ıb�Ç˛aÎ@ÊÏËÌç„@b‰flbÿy@ZäÜb‘€a@áj« @Ò5©a@—»ö@ZÜÏ‡´@ã◊bí
ıb‰Óæa@‚bflc@Òäbè©a@b‰–‹◊

@ÈuaÏÌ@ÊbnèÿiåÎa@kÉn‰fl
@á‰‘ì†@¿@?†Ï€a@b‰jÉn‰fl

Òãój€a@Â«@¸ái

Òäb‘€a@lãÀ@¿@›õœ¸a@Ú‡ˆb”@Â‡ö@áºa@Übº@äbn≤@ÏÓé¸a

بغداد/ متابعة الزوراء
عن  كوركيس  باسل  القدم  لكرة  العراقي  املنتخب  مدير  أعلن   
العراق  استضافة  عىل  رسميا  االوزبكستاني  االتحاد  موافقة 
االسيوية  للتصفيات  استعدادا  منتخبه  مع  ودي  لقاء  واقامة 

املزدوجة.
ونظريه  التطبيعية  بني  حصل  «االتفاق  إن  كوركيس  وقال 
من   ٢٩ يف  طشقند  العاصمة  يف  ودية  مباراة  القامة  االوزبكي 

الشهر الحايل يف «فيفا دي».
وبني ان «التطبيعية فاتحت االتحاد االوزبكي الستضافة اللقاء 

يف البرصة لكن االخري اعتذر ووافق عىل اقامته يف طشقند».
ملدة  تدريبياً  معسكراً  سيقيم  «املنتخب  ان  كوروكيس  واوضح 

اسبوع بدءا من ٢٢ من الشهر الجاري يف اوزبكستان».
واكد بان «كاتنيتش حدد الالعبني الذين سمثلون املنتخب يف لقاء 

نظريه االوزبكي وسيعلن عنه قريبا».

6الرياضيالرياضي @Îãÿ€a@bË‘Ìãœ@=«¸@k”b»m@Ú†ãì€a@ÒäaÜg
wˆbn‰€a@ıÏé@kjèi

بغداد/ الزوراء
عقدت الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة اجتماعاً اسـتثنائياً ملناقشة وضع فريقها الكروي، السيما بعد النتائج 
السلبية التي تحققت يف الدورين املاضيني، فضال عىل األداء غري املريض لبعض الالعبني.. وبناًء عىل ما تقدم، 
ويف سـبيل إيقاف النزيف النقطي للفريق والعودة من جديد للمنافسـة عىل لقب الـدوري واملكان الذي يليق 
بسمعة النادي وتأريخه الكبري ، قررت اإلدارة خصم نسبة ٢٥٪ من عقود الالعبني الكلية للموسم الحايل، مع 

توجيه إنذار نهائي لبعض الالعبني الذين خذلونا بأدائهم الفني يف العديد من املباريات.
وتؤكد اإلدارة أن العقوبة سـتكون أشـد إذا ظل الحال عىل السـوء نفسـه، وعدم العودة للمستوى الذي يليق 

بكيان القيثارة.

ãºcÎ@ã–ñc
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ÔöbÌã€a@b‰fl˝«a
اجـرى الصحفـي االسـتاذ صبيح العوينـي  تداخال 
جراحيـا ناجحـا يف عينـه اليـرسى تحـت ارشاف 
الدكتور احمد محمد الشـيباني يف مستشـفى ابن 
الهيثـم بالعاصمـة بغـداد، معربـا يف الوقـت ذاته 
عن شـكره وتقديره الكبريين لجميع الزمالء الذين 
اتصلوا وتواصلوا لالستفسار عن حالته الصحية، داعيا 

رب العاملني ان يحفظهم من كل رش ومكروه. 
  *********************

أقامت دائرة الدراسات وتطوير املالكات والقيادات 
الشـبابية / قسـم املرصـد الوطنـي للرياضة يف 
وزارِة الشـباِب والرياضـِة، نـدوًة علميًة بعنوان 
(تأثري اإلعالم الريايض عىل الشباب ) عىل منصة 

zoom، بُمشـاركٍة عربيٍة واسـعة وبحضور أكثر 
مـن (133) شـاب وشـابة ورياضيـني وأكاديميني 

ومهتمـني، وَحارض فيهـا الدكتور هادي عبـد الله العيثـاوي من كلية 
االعالم/ جامعة بغداد، فيما أدار أعمال الندوة املوظف خالد عبد الرحمن 

من قسم املرصد الوطني للرياضة 
وتناولـت الندوة املحاور اآلتية : اإلعالم بمعناه الشـامل، مفهوم اإلعالم 
الريـايض، الرسـالة اإلعالميـة ذات الطابـع الريايض، الجمهـور، تأثري 
اإلعالم الريايض عىل الشـباب  ،وَتخللت الندوة مداخالت الحضور الذين 

أشادوا بالندوة وأهمية موضوعها.
وبينت مدير قسم املرصد الوطني للرياضة الدكتورة أفراح عبد الوهاب 
أن الندوة هي من ضمن سلسـلة الندوات التي ُتقيمها دائرة الدراسات/ 
قسم املرصد الوطني للرياضة، والتي تهدف إىل اإلحاطة بالواقِع الشبابي 

والريايض، فضًال عن نرش ثقافة اإلعالم الريايض َبنَي الشباب.
 ********************

احتفـل الزميل الصحفـي حيدر مقصـود قبل ايام 
معـدودة بعيـد ميـالده .. ... نتمنـى العمـر املديد 
والتألق والنجاح للعزيز مقصود يف حياته ومشواره 

املهني.



قرر العب االرتكاز الفرنيس يواكيم نواه، اعتزال 
كرة السـلة يف سـن الـ 36 عاماً وبعد 13 سنة 
قضاها يف رحـاب الدوري األمريكي للمحرتفني 
بحسب ما أعلن عرب حسابه عىل ”إنستاغرام“.

ولم تعّد خطوة نواه الذي اختري مرتني لخوض 
مباراة ”كل النجوم“ (2013 و2014) مفاجأة، 
إذ توقع املراقبون هذه اللحظة، بعدما كان ملح 
وكيـل أعماله بيـل دايف قبل ثالثة أشـهر إىل أن 
العب شيكاغو بولز السابق يتجه ”عىل األرجح 
نحو االعتزال“.وبحسـب موقـع ”ذي أتلتيك“ 
يريد نواه أن يفّعـل اعتزاله بقميص بولز الذي 
أمـيض معـه معظـم مسـريته يف املالعب، عىل 

غرار ما فعل العب سـلتيك السـابق بول بريس 
الذي وقع عقدا ملدة يـوم واحد فقط مع فريق 
مدينـة بوسـطن. وانتقـل يواكيـم (2,11 م)، 
نجـل العب كرة املرضب الشـهري يانيـك نواه، 
اىل دوري املحرتفـني بعدمـا توج مرتـني تواليا 
بطـال للجامعات مع غاتورز دو فلوريدا عامي 
2006 و2007، إثـر اختيـاره من قبـل بولز يف 
املركـز التاسـع يف الــ ”درافـت“ يف حزيران/

يونيو 2007. ويف غضـون 9 أعوام، بني 2007 
و2016، خاض األدوار اإلقصائية (بالي أوف) 
ست مرات تواليا (بني 2009 و2014)، ووصل 
إىل نهائـي املنطقـة الرشقية عـام 2011. بعد 
مغامرته الناجحة مع بولز، انتقل إىل نيو يورك 
نيكـس (2016 - 2018)، ليعود ويتابع رحلته 
مع ممفيـس غريزليـز (2018 - 2019)، وثم 
مع لـوس أنجليس كليربز الـذي تعاقد معه يف 

آذار/مارس 2020 بعدما تعرض لقطع يف وتر 
أخيل يف أيلول/سبتمرب. ومدد نواه إقامته 

خارج املالعب بسـبب تداعيات فريوس 
كورونـا، قبل أن يعـود مجدداً العام 

املـايض يف ”فقاعة“ ديزني وورلد 
التـي اسـتقبلت املباريات بعد 

عـودة منافسـات الدوري 

إثر توقف قرسي. ولكن مسـرية نواه 
الذي كان عقده ينص عىل عام إضايف 
مـن دون ضمانات، انتهت عقب قرار 
نادي كاليفورنيا التخيل عنه. واشتهر 

نـواه بصفاتـه الدفاعية واستبسـاله 
عىل جميع الكرات، حيث اختري أفضل 
مدافـع يف الـ ”ن بـي آيه“ عام 2014، 

وبات يف ذلك العام ثاني العب فرنيس 
بعد مواطنـه طوني باركر نجم 

سـبريز  أنتونيـو  سـان 
مبـاراة  يف  يشـارك 

”كل النجوم“.

أكد بيب جوارديوال، املدير الفني ملانشسـرت سـيتي، أن بايرن 
ميونيخ هو أفضل فريق يف العالم حاليا.

وحقـق بايـرن ميونيـخ السداسـية التاريخية هذا املوسـم، 
معادال بذلك الرقم املسجل باسم برشلونة، الذي حققه الفريق 

الكتالوني تحت قيادة جوارديوال قبل 12 عاما.
وُسئل جوارديوال حول ما إذا كان مانشسرت سيتي هو أفضل فريق 

يف أوروبا حاليا، فقـال: ”أفضل فريق يف أوروبا ويف العالم، هو بايرن 
ميونيـخ، ألنـه فاز بـكل يشء، إنه األفضـل بكل تأكيـد“. وأضاف: ”يف 

األفضل  إنجلـرتا، 
هـم ليفربـول ألنهم 

أبطـال الربيمريليج، إذا 
كنـت تريد الفـوز باللقب، 

عليك العمل بكل جدية لتحقيق 
ذلك“.

وختـم: ”ليـس هنـاك بطل يف شـهر 
مارس/ آذار، علينا مواصلة العمل بشكل 

جيـد من أجل التتويج، لكـن ال يمكننا إنكار 
املايض، كانت األشـهر األخرية اسـتثنائية من 

حيث النتائج“.

السويدي قد يغيب  النجم  أن  إىل  أشارت تقارير 
مانشسرت  أمام  ميالن  فريقه  مواجهة  عن 
األوروبي  الدوري  اإلنكليزي يف مسابقة  يونايتد 

بسبب اإلصابة.
املخرضم  ميالن  مهاجم  يغيب  أن  املرجح  من 
املواجهة  عن  إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي 
وفريقه  االيطايل  النادي  بني  املنتظرة  األوروبية 
مسابقة  يف  اإلنكليزي  يونايتد  مانشسرت  السابق 
الدوري األوروبي ”يوروبا ليغ“ بسبب إصابة يف عضلة 
املحالب اليرسى، بحسب ما أفادت تقارير إعالمية 

إيطالية.
”إبرا“  أن  إىل  التقارير  وأشارت 
سيخضع للمزيد من الفحوصات 

بعد 10 أيام لتبيان مدة غيابه عن املالعب، غامزة من قناة 
يف  يونايتد  السابق  فريقه  أمام  املباراة  عن  غيابه  إمكانية 
الحايل،  آذار/مارس   11 يف  املقررة  النهائي  ثمن  دور  ذهاب 

عىل أن تقام مباراة اإلياب يف 18 منه.
وكان مدرب ميالن ستيفانو بيويل استبدل مهاجمه السويدي 
البالغ من العمر 39 عاما، باملهاجم الربتغايل رافايل لياو يف 
الدوري  من   24 املرحلة  يف  روما  مضيفه  أمام   56 الدقيقة 
البدالء وهو يضع كيس  زالتان عىل مقاعد  ليجلس  املحيل، 

ثلج عىل فخذه.
وتصالح ميالن مجددا مع االنتصارات بعد خسارتني تواليا، 
عىل  ليحافظ   ،1  -  2 روما  عىل  األوملبي  امللعب  عىل  بفوزه 
إنرت  اللدود  ”جاره“  املتصدر  وبني  بينه  نقاط  األربع  فارق 

(56 مقابل 52).
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قاد املهاجم الربازييل ريشارليسون فريقه إيفرتون القتناص 
فـوز مهم من ضيفه سـاوثهامبتون بهـدف نظيف يف إطار 

املرحلة السادسة والعرشين من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأحـرز ريشارليسـون هـدف فـوز إيفرتـون يف الدقيقـة 

التاسعة.
ورفع إيفرتون رصيده إىل 43 نقطة يف املركز السـابع بعد أن 
حقق انتصـاراه الثالث عرش مقابل أربعـة تعادالت وثماني 

هزائم.
مـن جانبه تجمـد رصيد سـاوثهامبتون عنـد 30 نقطة يف 
املركز الرابع عرش عقب أن تلقى خسارته الـ12 هذا املوسم 

مقابل ستة تعادالت وثمانية انتصارات.

أعـرب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، عن اسـتيائه 
مـن التعـادل بنتيجة (1-1) ضـد ريال سوسـيداد، يف إطار 
منافسات الجولة 25 من الليجا، يف معقل املرينجي ”ألفريدو 

دي ستيفانو“.
وقـال كورتـوا، خـالل ترصيحـات نقلتها صحيفـة موندو 
ديبورتيفو اإلسـبانية: ”بدأنا الشـوط الثاني بشـكل سيئ، 
والخصم سـجل هدفـا رائًعا، واملدرب حـول الطريقة لثالثة 
مدافعـني بوجـود لوكاس فاسـكيز وميندي عـىل األطراف، 

وهم استغلوا ذلك“.
وأضـاف: ”لـم يصنع العبو سوسـيداد الكثري مـن الفرص، 
وأهدرنا هدفا مؤكًدا، لكننا سـجلنا التعادل، واملنافس فريق 

جيد، وليست كل املباريات سهلة“.
واختتـم بالحديث عن مواجهة الديربي ضـد الجار أتلتيكو: 
”الزالـت هناك مباريـات كثـرية متبقية ملواصلـة القتال يف 
الليجـا، ويف ملعب وانـدا ميرتوبوليتنا لعبنا كثـرًيا ويمكننا 
الفوز هناك، فنحن يف حالة جيدة وبدأنا نستعيد املُصابني“.

يستضيف برشـلونة فريق إشبيلية اليوم 
األربعاء يف إياب الدور قبل النهائي لبطولة 
كأس ملك إسـبانيا لكرة القدم، سـيكون 
هدف البارسا هو إنقاذ موسمه من خالل 

مواصلة مسريته يف مسابقة الكأس.
ويحلم برشـلونة باجتياز عقبة إشـبيلية 
وبلوغ املباراة النهائية للكأس ليكون هذا 
بمثابة اإلنقاذ ملوسـم الفريـق من ناحية 
ودعما قويا ملديره الفني الهولندي رونالد 

كومان.
ويمتلك إشبيلية األفضلية يف هذه املواجهة 
بعدما فـاز عىل ملعبـه 2 /  ذهابا، ولكن 
برشـلونة اسـتعد لهذه املواجهة بشـكل 
رائع من خالل الفوز عىل إشـبيلية يف عقر 
داره 2 / 0 يـوم السـبت املايض يف الدوري 

اإلسباني.
وقال جريارد بيكيه مدافع برشـلونة: ”إذا 
نجحنـا يف تغيري األمـور اليـوم األربعاء ، 
سيتغري املوسـم تماما.. سنكون وقتها يف 
نهائي الكأس، وسـتظل فرصتنا قائمة يف 

املنافسة عىل اللقب“.
ويلتقـي الفائـز مـن هـذه املواجهـة يف 
النهائـي مع الفائز مـن املواجهة األخرى 
يف املربع الذهبي والتي تجمع بني ليفانتي 
وأتلتيك بيلباو حيث يلتقيان غدا الخميس 
إيابـا علما بأنهما تعادال 1 / 1 عىل ملعب 

بيلباو ذهابا.

ورغـم هزيمة إشـبيلية يف مباراتـه أمام 
برشـلونة بالدوري قبل أيام، لكنه يحظى 
باألفضليـة يف مواجهـة الـكأس بسـبب 
فوزه ذهابا عىل ملعبه باسـتاد ”سانشيز 

بيثخوان“ قبل أسبوعني.
ويحتاج برشـلونة لتحقيق فوز كبري من 
أجل تعويض هزيمته ذهابا، ولكن الفريق 
يثـق بقدرته عىل تحقيق هـذا بعدما قدم 
أمام إشـبيلية يف الدوري واحدا من أفضل 

عروضه يف املوسم الحايل.
وقال كومان: ”إنني فخور بالعبي فريقي 

وخاصة بسبب األداء البدني الذي قدموه.. 
إشـبيلية لديه فريق قـوي بدنيا، ونجحنا 
يف أن نكـون نـدا له يف هذا. كنـا جيدين يف 
اللعـب بـدون كـرة ومتميزيـن يف اللعـب 

بالكرة أيضا“.
وعمـا إذا كان يثـق يف العـودة بالنتيجـة 
أمـام إشـبيلية يف مواجهـة الـكأس، قال 
بيكيه: ”نثق يف هذا بالطبع. إذا قدمنا أداء 

متكامال للغاية، ستكون هناك فرصة“.
ورغـم الفوز عىل إشـبيلية يف الدوري يوم 
السـبت املـايض، خـرس برشـلونة جهود 

العبه بيدري بسـبب اإلصابة بشـد عضيل 
يف املبـاراة حيث يغيب الالعـب عن مباراة 

الغد.
كمـا ينتظـر أن يفتقـد كومـان يف هـذه 
املبـاراة جهود العبه األوروجوياني رونالد 
أراوخـو 21 بسـبب اإلصابـة بالتـواء يف 

كاحل القدم.
وكان أراوخو عاد من اإلصابة وشـارك يف 
الشـوط الثاني من مباراة إشبيلية ولكنه 
عانى من اإلصابة وخـرج من امللعب قبل 

دقائق من نهاية املباراة.
وسـيكون عىل كومـان أيضـا أن يقرر ما 
إذا كان سيسـتمر عىل التغيـري يف طريقة 
اللعـب، والـذي أجراه يف مبـاراة الفريقني 
بالـدوري حيث اعتمد عـىل الثالثي بيكيه 
وكليمنـت لينجليـت وأوسـكار مينجويزا 
يف خـط الدفـاع وعىل سـريجينو ديسـت 

وجوردي ألبا يف الجناحني.
ويف خط الوسـط ، قد يحل أليكس موريبا 
(18 عامـا) مـكان بيـدري بعدمـا لعـب 
موريبا يف الدقيقة 71 من مباراة الفريقني 
بالدوري يوم السبت املايض ليصنع الهدف 
الثاني يف املباراة والذي سـجله األرجنتيني 

ليونيل مييس مهاجم الفريق.
كمـا يحتاج كومـان التخاذ قراره بشـأن 
الدفـع بالعبني اثنني فقط يف خط الهجوم 
أو الدفع معهما باملهاجم الفرنيس أنطوان 

جريزمان الذي جلس عىل مقاعد البدالء يف 
مباراة الفريقني السـبت املايض فيما لعب 
مواطنه عثمـان ديمبيل إىل جوار مييس يف 

الهجوم.
ويف املقابل، يرجح أن يغيب الالعب لوكاس 
أوكامبوس عن صفوف إشبيلية كما تبدو 
فرصـة املدافـع ماركوس أكونـا ضعيفة 

للمشاركة يف مباراة اليوم.
وقـال خـوان جـوردان العب خط وسـط 
إشـبيلية : ”نتطلع لبلوغ نهائي الكأس.. 

أتمنى فقط أن نكون بأفضل حاالتنا“.
ويحـل بيلبـاو ضيفـا عـىل ليفانتـي غدا 
الخميـس يف املواجهـة األخـرى باملربـع 
الذهبـي علما بأن الفريقني التقيا أيضا يف 
الدوري مطلع هذا األسبوع وتعادال 1 / 1 
وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة 
الذهاب بـني الفريقني عىل ملعـب بيلباو 
يف املربـع الذهبـي للكأس. وبهـذا، يمتلك 
ليفانتـي أفضليـة بسـيطة قبـل مبـاراة 

اإلياب.
وقال باكـو لوبيز املدير الفنـي لليفانتي: 
”قدمنا موسما رائعا، وعلينا مواصلة هذا 

املستوى لبلوغ النهائي“.
وذكر مارسـيلينو املديـر الفنـي لبيلباو: 
”التعـادل 1 / 1 ذهابـا يمنـح ليفانتـي 
األفضليـة حيث يخـوض الفريـق مباراة 

اإلياب عىل ملعبه“.

قـال رئيـس الـوزراء الربيطانـي بوريـس جونسـون إن ”الوقت 
مناسـب“ لكـي تقـدم اململكـة املتحـدة وأيرلندا عرضا مشـرتكا 
السـتضافة كأس العالـم لكـرة القـدم 2030، مضيفـا أن الدولة 
ترغب أيضا يف اسـتضافة مباريات إضافية يف بطولة أوروبا 2020 

إذا دعت الحاجة.
ويف مقابلة مع صحيفة ”ذا صن“، قال جونسون: ”نحن حريصون 
جـدا عىل إعـادة كرة القدم إىل موطنهـا يف 2030. أعتقد أنه املكان 
املناسـب. إنه موطن كرة القدم، وهذا هو الوقت املناسب. سيكون 

شيئا رائعا للدولة“.
وذكرت الصحيفة أن وزير املالية الربيطاني رييش سوناك سيجنب 
2.8 مليون جنيه إسـرتليني (3.90 مليـون دوالر) يف ميزانيته من 
أجـل الرتويـج لكأس العالـم بجانـب 25 مليون جنيه إسـرتليني 

لتمويل اللعبة عىل مستوى القاعدة.
وأضـاف جونسـون: ”نريد أن نـرى طفرة كبرية يف كـرة القدم يف 

السنوات املقبلة“.
وانضم االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم إىل نظرائه يف أسكتلندا وويلز 
وأيرلندا الشـمالية وأيرلنـدا يف الرتحيب بالتعهد املـايل الذي قدمته 
الحكومة مـن أجل إطالق عرض محتمل السـتضافة كأس العالم 

.2030
وقالت االتحادات يف بيان مشـرتك: ”سنواصل تقييم جدوى تقديم 
عـرض قبل أن يبـدأ الفيفا العملية رسـميا يف 2022. تنظيم كأس 

العالم سيوفر فرصة رائعة لتقديم فوائد ملموسة لبالدنا“.
وزاد: ”إذا تم اتخاذ قرار لتقديم عرض لهذا الحدث، فإننا نتطلع إىل 
تقديم مقرتحات االسـتضافة الخاصة بنا إىل الفيفا ومجتمع كرة 

القدم العاملي األوسع“.
وأقيمـت كأس العالـم عـىل أراض بريطانية مرة واحـدة من قبل 

عندما أحرزت إنجلرتا اللقب أمام جماهريها يف 1966.
كما ترك جونسـون الباب مفتوحا أمام استضافة اململكة املتحدة 

ملباريات إضافية يف بطولة أوروبا 2020، بعدما كشـفت الحكومة 
األسـبوع املايض عن خطط إلنهاء كل قيـود التباعد االجتماعي يف 

إنجلرتا بحلول 21 يونيو/ حزيران.
وقال: ”نسـتضيف بطولة أوروبا. سنستضيف الدور قبل النهائي 
واملبـاراة النهائيـة. إذا أرادوا إقامـة أي مباريـات أخـرى، نحـن 
مسـتعدون لذلك بالتأكيد لكن يف هـذه اللحظة هذا هو الوضع مع 

االتحاد األوروبي لكرة القدم“.
وتأجلت بطولة أوروبا عاما واحدا بسـبب جائحة فريوس كورونا 
املستجد وستقام يف 12 مدينة حول القارة يف الفرتة من 11 يونيو/ 

حزيران إىل 11 يوليو تموز.
وتتضمن هذه املدن جالسجو، التي تستضيف ثالث مباريات يف دور 
املجموعات ومباراة يف دور الستة عرش، ولندن التي تستضيف ثالث 
مباريات يف دور املجموعات ومباراة يف دور السـتة عرش باإلضافة 

ملباراتي الدور قبل النهائي واملباراة النهائية بستاد ويمبيل.
وأبلـغ دانييل كوخ املستشـار الطبي لالتحاد األوروبـي (اليويفا) 
رويرتز األسـبوع املايض بأن االتحاد سـيتخذ قرارا يف بداية أبريل/ 
نيسـان حول مالءمة املالعـب وعدد الجماهري التي سيسـمح لها 
بالحضور، وقال جونسون إن اململكة املتحدة مستعدة الستضافة 
املزيد من املباريات إذا ُطلب منها ذلك. واملدن املسـتضيفة األخرى 
هي دبلن وبيلباو وأمسـرتدام وكوبنهاجن وميونيخ وروما وسان 

بطرسربج وبوخارست وبودابست وباكو.
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برلني/متابعة الزوراء:

 أعلنـت رشكـة فيسـبوك إطـالق 
”فيسـبوك  اإلخباريـة  منصتهـا 
نيـوز“ يف أملانيا اعتبـارا من مايو، 
وسـتبث مـن خاللها مقـاالت من 
حوايل مئة وسـيلة إعالمية محلية 
وافقت عىل العرض املايل املقدم من 

الشبكة العمالقة.
وقال جيسـرب دوب مدير الرشاكة 
اإلخباريـة يف أوروبـا االثنني خالل 
اإلنرتنـت  عـرب  صحفـي  مؤتمـر 
”سنسـتثمر حوايل مليـار دوالر يف 
املحتـوى اإلخباري لفيسـبوك عىل 
مستوى العالم عىل مدار السنوات 
الثـالث املقبلة، أخبار فيسـبوك يف 

أملانيا جزء من ذلك“.
ولـم يذكر دوب عـىل وجه التحديد 

املبلغ الذي سُيدفع للنارشين.
وترتكز الخدمة التي أطلقت نهاية 
٢٠١٩ يف الواليات املتحدة، ثم نهاية 
ينايـر يف بريطانيـا، عـىل رشيـط 
إخباري مؤلف حرصا من محتويات 
لنارشين صحفيني يتلقون تمويال 

مبارشا من فيسبوك.
ومع هذا املرشوع، تظهر املجموعة 
للصحافـة  الرتويـج  يف  رغبتهـا 
املوجهـة  لالتهامـات  والتصـدي 
لها بالتلكـؤ يف مواجهـة التضليل 

اإلعالمي.
ودخـل نـارشون يف رشاكـة مـع 
مـن  يتمكنـوا  حتـى  فيسـبوك 
الحصـول عـىل مقابـل للمحتوى 
يتطلـب  وال  باملوقـع.  املرتبـط 
األمـر إنتـاج محتـوى مخصوص 

لفيسبوك. وأوضح دوب ”املهم هنا 
هو أن املحتوى نفسه ال ينتهي به 
املطاف عىل فيسـبوك، لكننا نضع 

روابط لعروض النارشين“.
يشـمل  فيسـبوك  ملوقـع  ووفقـا 
الـرشكاء حتـى اآلن مجلـة ”ديـر 

األملانيـة  اإلخباريـة  شـبيغل“ 
األملانيـة  ”فونكـه“  ومجموعـة 
”جرونـر. نـرش  ودار  اإلعالميـة 

يـار“ يف هامبـورغ والتـي تنتمي 
إىل مؤسسـة ”بريتلسـمان“. غري 
للمحتـوى  سـتفتقر  الخدمـة  أن 

املقدم من مؤسسـات كربى بينها 
سـربينغر“  ”أكسـيل  مجموعـة 
نـارشة صحيفـة ”بيلد“ األوسـع 
انتشـارا يف أملانيـا والتـي رفضـت 

االنضمام للمرشوع.
وقال ناطق باسـم املجموعة ”ثمة 
إشـكالية يف أن تحـاول منصـة أن 
تصبـح وسـيلة إعالميـة إخبارية 
وتخصص لبعض النارشين تمويال 

ضئيال للغاية“.
وأضاف ”نحن نؤيد إقرار حق نرش 
أوروبـي يتيـح لجميـع النارشين 
بطريقـة شـفافة تلقـي تمويـل 

منصف“.
بدوره، وصف دوب أخبار فيسبوك 

بأنها ”تعاون طويل األمد“.
وأضاف ”نعتقد أن األمر سيستغرق 
عدة سـنوات قبـل أن يكون املنتج 

جيدا حقا“.
أخبـار فيسـبوك يف  إطـالق  وتـم 
الواليـات املتحـدة قبـل عـام وتم 

نرشها مؤخرا يف بريطانيا أيضا.
فيسـبوك  وافقـت  أسـرتاليا  ويف 
األسبوع املايض عىل دعم النارشين 
بعـد معركة صعبة مـع الحكومة 

حول الدفع مقابل املحتوى.
ودفـع الخالف فيسـبوك إىل حظر 
محتوى األخبار من منصتها لفرتة 

وجيزة.
وأدركت فيسـبوك جيـدا أن أنظار 
العالـم اتجهـت إىل معركتهـا مع 
مـن  العديـد  وسـتقوم  أسـرتاليا 
الدول باتخاذ خطوة مماثلة، لذلك 
حاولت بكل الطرق عرقلة القانون 

لكن دون جدوى.
ورفعـت فيسـبوك الجمعة الحظر 
الـذي فرضتـه قبـل أسـبوع عىل 
مشاهدة ونرش أي محتوى إخباري 
يف أسـرتاليا وذلك بعـد ”محادثات 
ناجحـة مـع الحكومة“، بحسـب 

وسائل إعالم محلية.
من جهتها قالت فيسـبوك يف بيان 
األسـبوع املـايض إنه ”منذ سـتة 
أشهر علمنا أنه قد يتم إجبارنا عىل 
تنفيـذ هذا القانون الذي تناقشـنا 
حولـه مـع الحكومـة األسـرتالية 
عىل مدار ثالث سـنوات يف محاولة 
لتوضيح سـبب عدم صالحية هذا 

القانون املقرتح وغري املعدل“.
وتابعـت ”لـم نتعامل مـع القرار 
باسـتخفاف، ولكـن عندمـا صدر 
كان علينـا اتخاذ إجـراء رسيع، إذ 
أنـه من الـرضوري قانونيا القيام 
بذلك قبل أن يدخل القانون الجديد 
أخطأنـا  ولكننـا  التنفيـذ،  حيـز 
يف جانـب اإلفـراط يف تنفيـذ هـذا 

اإلجراء“.
وأشارت إىل أنه أثناء تنفيذ اإلجراء 
الـذي اتخـذه املوقـع ”تـم حظر 
بعـض املحتـوى عـن غـري قصد، 
ولكن لحسـن الحظ تم اسـرتجاع 

الكثري منه رسيعا“.
وترى فيسـبوك أن ”هنـاك قضايا 
الـذي  االضطـراب  بشـأن  جديـة 
أحدثته اإلنرتنت يف صناعة األخبار، 
مـا جعـل وسـائل اإلعـالم تتجـه 
نحو حل هـذه القضايـا بطريقة 
تجعـل رشكات التكنولوجيـا هي 
املسـؤولة وتحافظ عىل اسـتدامة 

الصحافة“.
وأضافـت أن ”التسـوية الجديـدة 
يجـب أن تسـتند إىل حقائـق عـن 
كيفية تقييم األخبار عرب اإلنرتنت، 
وليـس عـن طريـق كيفيـة تدفق 

األخبار واملعلومات“.
ويعيـش النـارشون الصحفيـون 
أزمة كبرية بسبب تضاؤل اإليرادات 
اإلعالنيـة التـي اسـتحوذ عمالقة 
القطاع الرقمي عىل السواد األعظم 
منها وهـي تبث مقاالتها من دون 

أي مقابل.
وتفاقـم الوضع مع جائحة كوفيد 
- ١٩ التـي سـددت رضبـة قويـة 

للسوق اإلعالنية.
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القاهرة/متابعة الزوراء:
أعلـن «املجلـس األعـىل لتنظيم اإلعـالم» يف 
مرص، تقدم حزب «مسـتقبل وطن» الحائز 
عـىل األغلبيـة يف مجليس النواب والشـيوخ، 
بشـكوى إىل املجلـس ضد اإلعالمـي إبراهيم 
عيـىس، مقـدم برنامـج «حديـث القاهرة» 

املذاع عىل قناة «القاهرة والناس».
كما رفع الحزب شـكوى ضد رئيس مجلس 
إدارة القنـاة، الخبـري اإلعالنـي طـارق نور، 
وذلـك عـىل خلفية حديـث عيىس عـن أزمة 
تعديالت قانون الشـهر العقـاري، وتجاوزه 

يف حق الحزب.
وقـال املجلـس يف بيـان، إن شـكوى الحزب 
اسـتندت إىل حديث عيىس يف برنامج «حديث 
القاهرة» بتاريخ ٢٤ فرباير/شـباط املايض، 
ومـا تضمنـه مـن تجـاوزات بحـق الحزب 

وقياداته.
 واستطرد بأن «املجلس تلقى شكوى أخرى 
من رئيس اللجنة الترشيعية يف الحزب، عضو 
مجلـس الشـيوخ محمـد شـوقي العناني، 
حول املوضوع نفسـه، مرفقاً بها أسطوانة 

مدمجة للحلقة».
وقرر املجلس دراسة الشـكاوى الواردة ضد 
عيىس باالشـرتاك مع النقابة املعنية، وتلقي 
وفحـص شـكاوى ذوي الشـأن عمـا ينرش 

بالصحف، أو يبث يف وسائل اإلعالم.
من جهتها، حذفت قنـاة «القاهرة والناس» 
مقطـع الفيديـو الـذي هاجـم فيـه عيىس 
حـزب «مسـتقبل وطـن»، املحسـوب عـىل 
نظـام الرئيـس عبـد الفتـاح السـييس، من 
جميـع منصات القناة اإللكرتونية، عىل وقع 
االنتقادات الشـعبية املوجهة لقانون الشهر 
العقـاري، كونـه يفـرض رسـوماً ضخمـة 
مقابل تسجيل العقارات والوحدات السكنية 

اململوكة للمواطنني.
وعقب عيىس عـىل اعتزام حزب «مسـتقبل 
عـىل  ترشيعـي  بتعديـل  التقـدم  وطـن» 
القوانني املرتبطة بالتسـجيل والقيد بالشهر 

العقاري.

وقـال إن «رد الفعل السـيايس عىل تعديالت 
قانون الشهر العقاري كان ال بد أن يأتي من 
نبـض الجماهري، وليس مـن خالل منصات 
التواصل االجتماعي، ألن املرصيني يشعرون 

بالضيق الشديد من مواد القانون».
وتساءل عيىس: «ملاذا نلجأ للمناورة واملراوغة 
مـع املرصيـني؟ ونريدهـم أن يمـروا (كعب 
دائر) عـىل جميع الجهـات الحكومية لدفع 
الرسوم؟»، مضيفاً «الحكومة تستهدف من 
وراء الترشيـع حـرص املمتلـكات والوحدات 
السـكنية، ومرص مـن الدول (الـيل وضعها 
مهبب بطني) يف هذا الشأن، إذ إن املجتمعات 
ال تتقـدم إال بتأمـني امللكيـة الخاصة»، عىل 
حـد تعبريه. وكان رئيـس الوزراء مصطفى 
مدبـويل قـد أعلن، األحـد، اعتـزام الحكومة 
التقـدم بمـرشوع قانـون جديـد إىل مجلس 
النـواب، يتضمن تعديـًال عـىل القانون رقم 
١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون تنظيم الشـهر العقـاري، ويهدف إىل 
منـح مجلس الـوزراء سـلطة إرجـاء نفاذ 
أحكام القانون حتى نهاية ديسمرب/ كانون 
الشـؤون  لجنـة  وافقـت  املقبل.كمـا  األول 
الترشيعيـة يف مجلـس النـواب عىل مرشوع 
قانـون مقـدم من رئيـس الهيئـة الربملانية 
لحزب «مسـتقبل وطن» أرشف رشاد، و٦٠ 
نائبـاً، يهدف إىل إرجاء العمل بالقانون حتى 
نهاية عـام ٢٠٢١، وبقاء رضيبة الترصفات 
العقارية بسـعر ٢٫٥٪، وبغـري أي تخفيض 
عـىل إجمـايل قيمـة التـرصف يف العقـارات 
املبنيـة، أو األرايض للبناء عليها، عدا القرى، 
سواء انصب الترصف عليها بحالتها، أو بعد 

إقامة منشآت عليها.

الحسكة/متابعة الزوراء:
االتحـاد  لـ»حـزب  تابعـة  قـوة  اعتقلـْت 
الديمقراطـي» (بـي ي دي)، املكـّون الرئيـس 
(قسـد)،  الديمقراطيـة»  سـورية  لـ»قـوات 
االثنـني، مراسـل قنـاة تلفزيونيـة محلية، يف 

محافظة الحسكة شمال رشقي سورية.
وأوضحت قنـاة ARKTV التي تبـث من إقليم 
بالشـأن  وُتعنـى  العـراق  شـمايل  كردسـتان 
الكردي، يف منشـور عىل حسـابها الرسـمي يف 
«فيسـبوك»، أن القـوة التابعـة لـ»بي ي دي» 
اعتقلـت مراسـلها أحمـد صـويف عـىل نقطة 

تفتيش قرب مدينة املالكية بريف الحسكة.
وكانت «قسـد» قد اعتقلت صـويف عام ٢٠١٨ 
ما يزيد عن سـتة أشـهر، وحينها طالب اتحاد 
بيـان،  يف  السـوريني»،  الكـرد  «الصحفيـني 
سـلطات اإلدارة الذاتية (الكرديـة) بوضع حد 
لتلـك املجموعـات التي تقوم بأعمـال الخطف 
واالعتقـال، يف انتهـاك صـارخ لحريـة العمـل 

اإلعالمي أوالً، ولحقوق اإلنسان ثانياً.
ويف يناير/كانون الثانـي الفائت، اعتقلت قوة 
تابعـة لـإلدارة الذاتيـة الناشـط اإلعالمي فنر 
محمـود يف مدينة القامشـيل بريف الحسـكة، 
شـمال رشقـي سـورية، واقتادتـه إىل جهـة 
مجهولة. واسـتنكر «مكتب الحريات العامة» 
يف «االتحاد العـام للكتاب والصحفيني الكرد يف 
سـورية» اختطاف الناشـط اإلعالمي من قبل 
جهات تابعة لإلدارة الذاتيـة، وطالب باإلفراج 

عنـه، لتفـرج عنـه اإلدارة بعد نحو شـهر من 
االعتقال.

وتفرض اإلدارة الذاتية، املسـيطرة عىل مناطق 
واسـعة شمايل وشمال رشقي سورية، رشوطاً 
عىل ممارسة العمل اإلعالمي، وكانت قد منعت 
ناشـطني من العمـل وأصدرت قـرارات إيقاف 

بحق آخرين.
وأسـندت قراراتها إىل ما أسـمته بــ «القوانني 
الناظمـة للعمـل اإلعالمـي يف مناطق شـمال 
ملكتـب  الداخـيل  كالنظـام  سـورية»،  ورشق 
اإلعـالم، ومواثيق الـرشف الصحفـي وميثاق 

التفاهم لإلدارة الذاتية.
وتمارس جميـع األطراف السـورية انتهاكات 
بحق الصحفيـني. وقالت منظمة «مراسـلون 
بال حـدود» يف تقريـر أخري إن سـورية واحدة 
مـن أكرب سـجون الصحفيـني، ويف تقرير عام 
٢٠١٩، تصّدرت سورية تصنيف «لجنة حماية 
الصحفيـني» كأكثر البلدان فتـكاً بالصحفيني 

عاملياً.

@ãóæa@CÂ†Ï€a@›j‘nèflD@lçy
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هونغ كونغ/متابعة الزوراء:
 قال نـادي املراسـلني األجانب يف 
الصينيـة  السـلطات  إن  الصـني 
عمـل  متزايـدة  بصـورة  تقمـع 
الصحفيني األجانـب وإن ظروف 

العمل أصبحت أشد صعوبة.
اسـتطالعه  إن  النـادي  وقـال 
السـنوي أظهر للعـام الثالث عىل 
التـوايل أنـه ال يوجـد أي صحفي 

يعتقد أن ظروف عمله تحسنت.
وأضاف أنـه بدال مـن ذلك قامت 
السـلطات الصينيـة باسـتخدام 
جميـع الوسـائل املتاحة لرتهيب 
ومضايقـة الصحفيني، حيث يتم 
اسـتعمال القيـود املفروضة عىل 
السـفر بسـبب جائحـة كورونا 
كذريعـة لتقييـد عمـل األجانـب 
منهم بصـورة أكرب أو منعهم من 

الدخول تماما.
وجـاء يف تقريـر النـادي أن ”كل 
أذرع الدولـة بمـا يف ذلـك أنظمة 
املراقبـة التي تـم إدخالهـا للحد 
من فايروس كورونا اسـتخدمت 
الصحفيـني  وترهيـب  ملضايقـة 
الصينيـني،  وزمالئهـم  األجانـب 

وأولئـك الذيـن سـعت الصحافة 
األجنبية إلجراء مقابالت معهم“.

وأضاف أن السـلطات أشـارت إىل 
مخـاوف تتعلق بالصحـة العامة 
ملنـع املراسـلني من الوصـول إىل 
وهددتهـم  الحساسـة،  املناطـق 
بالحجر الصحي القرسي. كما تم 
استخدام قيود التأشريات للضغط 

عىل اإلعالم.
وتـم منـع مـا ال يقـل عـن ١٣ 
مراسـًال من الحصول عىل أوراق 
اعتمـاد صحفية صالحـة ملدة ٦ 
أشـهر أو أقل، علما أنه من العادة 
املراسـلون األجانـب  أن يحصـل 
املقيمـون يف بكني عىل تأشـريات 
ملدة عام ويجـب عليهم تجديدها 

سنوًيا.
الصحفيـني  إن  النـادي  وقـال 
اسـتخدموا أيضا كــ“أدوات“ يف 

الخالفات الدبلوماسية الصينية.
أن  إىل  االسـتطالع  وتوصـل 
الصحفيني من الدول التي تربطها 
عالقات متوترة مع الصني شعروا 
بالضغط من السـلطات الصينية 
بصـورة أكـرب. وذكـر التقرير أن 

الذيـن يكتبـون من  الصحفيـني 
شـينغ يانـغ حيـث ُتتهـم بكني 
واسـعة  انتهـاكات  بارتـكاب 
النطاق لحقوق اإلنسـان واجهوا 

مضايقات شديدة بشكل خاص.
ويف أكرب موجة نزوح منذ مذبحة 
 ١٩٨٩ عـام  السـماوي  امليـدان 
اضُطـر ما ال يقل عن ١٨ صحفيا 
من ثالث وسائل إعالمية أمريكية 

ملغادرة الصني خالل النصف األول 
من عام ٢٠٢٠.

كمـا غادر مراسـالن أسـرتاليان 
اسـتهدفتهما  أن  بعـد  الصـني 

السلطات األمنية. 
بينمـا تـم توقيف مذيعـة أخبار 
أسـرتالية صينيـة املولد رسـميا 
بعـد سـتة أشـهر مـن االحتجاز 
لالشـتباه بقيامها بنقـل أرسار 

الدولـة بشـكل غـري قانونـي إىل 
الخارج.

وأعرب نادي املراسلني عن ”خيبة 
الحريـات  تدهـور  إزاء  أملـه“ 
اإلعالمية بصورة كبرية يف الصني 

خالل عام ٢٠٢٠. 
وطالب النادي الحكومة الصينية 
بإتاحة املجال للصحفيني األجانب 

للقيام بعملهم دون قيود.

الرباط/متابعة الزوراء:
من أجل إقرار ”الحق يف الرتبية اإلعالمية“ 
حمايـة  ”قضيـة  بوصفـه  املغـرب،  يف 
ذاتية وقضيـة مواطنة“ تؤّمـن للمواطن 
”املشـاركة الفعلية يف الحيـاة العامة ويف 
تدبري رأيـه وممارسـته الديمقراطية، إىل 
جانب وسـائل اإلعـالم، وفقـا ملقتضيات 
الدسـتور“، يرافع عبد اللطيف بن صفية، 
مديـر مركز األبحـاث والرتبيـة اإلعالمية 
لإلعـالم  العـايل  املعهـد  (CREM) مديـر 

.(ISIC) واالتصال بالرباط
وقـال بن صفيـة ، إن هـذه املرافعة تأتي 
”وبالدنـا تواجـه تحديـات جمـة داخليا 
وخارجيا، مما يسـتدعي تأطـري املواطن 
واألدوات  الروافـد  مـن  متمكنـا  بجعلـه 
اإلعالميـة، وفهم رسـائلها واسـتخدامها 

عىل الوجه الصحيح“.
وأكـد األكاديمي أن ترجمـة هذه املرافعة 
هـو ”الوعـي بالحاجـة إىل إعـالم وطني 
قـوي ورصـني، يكـون محـوره املواطن 
الفضـاء  يف  جيـدا  دوره  يعـي  الـذي 
”التوسـع  واسـتحضارها  العمومـي“، 
الهائل السـتخدام أدوات اإلعـالم الرقمي، 
وشبكاته االجتماعية، والتعرض ملضامينه 
وخطاباته، خاصة بالنسـبة لفئة الشباب 
والناشـئني، مع ما يمكن أن يصاحب ذلك 
من آثار تتفاوت خطورتها نتيجة التداول 
املفـرط يف وقتنا الحارض لألخبار املغرضة 
والزائفة والكاذبة واملضللة، ومع انتشـار 
خطابات الكراهية ومحاوالت االسـتغالل 

متعدد األشكال“.
كل هـذه املعطيات ”تسـاءلنا جميعا عن 
سـبل حماية وتحصـني أجيالنـا“، يتابع 
مدير مركـز األبحاث والرتبيـة اإلعالمية، 
الذي عرب عن قناعتـه التامة بأن ”الرتبية 
اإلعالميـة يمكنها العمـل يف العمق، كآلية 
مجتمـع  ترتيـب  إلعـادة  اسـرتاتيجية 
اإلعالم؛ بإيـالء املواطن، خاصة الناشـئ، 

موقعا جديًدا كفاعل أسايس بني مكونات 
سريورة ومنظومة اإلعالم“.

ويف نـص مرافعتـه، أبـرز األكاديمي عبد 
اللطيف بن صفية مـدى الحاجة إىل إقرار 
إىل  الرتبيـة اإلعالميـة“ نظـرا  ”الحـق يف 
”عـدم تكافـؤ صيغة التعاقد بـني اإلعالم 
واملواطـن“، بفعـل تعـرض هـذا األخـري 
دون  وخطاباتهـا  اإلعالميـة  ”للوسـائط 
حمايـة، ظنـا منه أنهـا تخـدم مصالحه 
وتلبـي انتظاراته، وفـق ذات التعاقد الذي 
أجمعت عليه مختلف االجتهادات العلمية 

يف املجال اإلعالمي“.
وأضاف أن أهمية ”الرتبية اإلعالمية“ َتربز 
أيضا عند اسـتحضار كون وسائل اإلعالم 
اإليديولوجيـة  وإشـعاع  لتـداول  ”أدوات 
املسـيطرة“، يمكنها ”إحداث تأثري عميق 
عـىل تنظيـم العالقـات االجتماعية، وعىل 
شـعور وقيم وسـلوك األفراد“، إضافة إىل 
أن تأثري اإلعالم له عالقة بـ“اآلراء املتاحة 
سـلفا، وبشـبكات العالقات الشـخصية، 
الـرأي“، وأن وسـائله ”ال  وبـدور قـادة 
تعكـس جميـع اآلراء املتاحـة يف الفضاء 
العمومي، وإنما جزءا منه (مسموحا له) 

بذلك حسب (إجماع مصطنع)“.

ويف املرافعـة ذاتهـا، أوضـح بـن صفيـة 
أن اختيـار املـادة اإلعالمية التـي يحبذها 
الجمهور يرجع أيضا إىل سـلطة الجمهور 
نفسه، وهو ما يجعل ”آثار وسائل اإلعالم 
غري مبارشة؛ حيث يتم الحد من مفعولها 
عنـد االسـتقبال“، إضافـة إىل أن وسـائل 
اإلعالم ”تسـاهم بالفعل يف توحيد الجسم 
االجتماعـي حـول ثقافة مشـرتكة إذا تم 

التعامل مع رسائلها بوعي ومسؤولية“.
وذكـر املرتافـع أن ِمن منطلقـات ترافعه 
مـن أجـل ”إقرار حـق املواطـن يف الرتبية 
السـلبية  بـ“اآلثـار  وعـٌي  اإلعالميـة“، 
الستعماالت وسـائل اإلعالم والتعرض لها 
من طـرف جميع فئـات املجتمع، خاصة 
الشباب والفئات الهشة“؛ ألن ”الرتبية عىل 
وسائل اإلعالم، أو الرتبية اإلعالمية، تمكن 
من التوعية لخلق إطار جديد ودائم يشجع 
وينشـط الحـوار والنقـاش بـني مختلف 
الفاعلني“، عن طريق ”التدريب عىل اإلملام 
الصحيح بـدور اإلعـالم، والفهـم الدقيق 
لتقنياتـه وخطابـه، واالسـتعمال الفعال 

ألدواته، واإلشعاع الواسع لثقافته“.
وأبرز مدير املعهد العايل لإلعالم واالتصال، 
يف املرافعـة ذاتها، دور ”الرتبية اإلعالمية“ 

املتمثـل يف توفريها لفئة الشـباب خاصة، 
”القـدرة عىل فهـم الرسـائل والخطابات 
اإلعالمية، بـني املعلومات واآلراء، بشـكل 
جيد“، وجعلها إياهم ”يسـتعملون برزانة 
اإلعالميـة  والوسـائط  األدوات  وفعاليـة 
يف مناسـبات شـتى“، وتمكينهـا لهم من 
ك أدوات التعبـري، وثقافـة التواصل  ”تَملـُّ

التقليدية والحديثة“.
واسرتسـل بنصفية شـارحا بأن ”الرتبية 
ثقافيـا  ”إطـارا  بوصفهـا  اإلعالميـة“، 
والخطابـات  الرسـائل  لضبـط  ونقديـا، 
اإلعالميـة“، ُيمّكـن مـن ”فهـم النشـاط 
اإلعالمـي يف مواصفاته املهنية واألخالقية 
الحقيقية املتداولة عامليا“، مسلطا الضوء 
عىل كـون هـذه الرتبيـة ”آليـة للحماية 
الذاتية والجماعية من االسـتعمال الهدام 
خاصـة  اإلعـالم،  لوسـائط  املغـرض  أو 

الجديدة منها“.
وخلـص األكاديمـي يف مرافعتـه من أجل 
إقـرار ”حق املواطـن يف الرتبية اإلعالمية“ 
بالبالد، إىل أن هذا الحق ”دعامة أساسـية 
يف بنـاء فضـاء عمومي مواطـن باملغرب، 
يرقى باإلنسـان ويقود تنميـة املجتمع“، 
نظرا لكون الرتبيـة اإلعالمية ”كفيلة بمد 
املواطنـني والفاعلـني، ال فقط بـاألدوات 
اإلعالميـة التي تجعلهم يبلغون آراءهم إىل 
الرأي العام، بل أيضا بإقناع وسائل اإلعالم 

حتى تنفتح عليهم وعىل قضاياهم“.
وأجمـل مديـر مركـز األبحـاث والرتبيـة 
اإلعالميـة عبد اللطيـف بنصفية، يف ختام 
ـن مختلـف  ”َتَمكُّ إن  بالقـول  مرافعتـه، 
الفاعلني من أدوات وثقافة وسائل اإلعالم 
التقليديـة والحديثـة، هـو الضامن لخلق 
فضاء عمومي مواطن، من شـأنه تجميع 
وتحفيـز الفاعلـني للخـوض يف مختلـف 
جوانب النقاش العمومي الذي يروم الدولة 
واملجتمع واملؤسسـات والحيـاة اليومية، 

وفقا لرشوط وقواعد املواطنة“.
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بحر الخلوص

( الله ... مرفأ من يروم الخلد يف بحر الخلوص )
إني أراني طائرا

يخّرض ريشا
لحظة اإلرشاق يف وهج اللقاء ,

ويطري حلما
كالتسابيح املضاءة يف الشفاه

ووجدتنـي أنـي ركبـت الليـل ...
يسكبني اشتياقي

ُحزَما من األنوار
يف بـرق انعتاقـي ,

فنسيت جوعي وانطفائي ,
ونسيت خويف يف النهار .,.

صخـَب الـدروب .. لـدى اختبائـي ,
ونسيت ...

   ***                             
ليت ظالمتي

دفنْت مع املاضني ,
قبل تفجر الزفرات يف صدر السنني ؛

فأكون يف صلب الزمان صدى
وذكرى

من زمان األحرف األوىل عىل سفح الربوق .
فأتيت ...

ذّكرني الحنني 
إليك ... تأخذني الدموع،
يا منتهى السفر  الطويل

 أنخت رحيل... فيك
ينهمر السالم عىل السالم.

يطلق عىل موضوع من الشعر العربي عند املسلمني، 

بــ» الشــعـر الصـويف» الذي له رموزه وشـفراته 
الخاصـة، إذ ُتوظـف االلفـاظ املألوفة مـن اللغة: ( 
الخمـرة، العشـق ..) لـإنتـاج املعاني التـي يريدها 
الشاعر، ويشـابهه يف هذا «شـعر العـرفـان»  وهو 
خاص باملسلمني الشـيعة االمامية،  لكنه ال يشرتط 
اسـتعمال ذاك التوظيف اللغوي يف «الشعر الصويف»، 

إال أن ما أقصده ها هنا بمصطلح «القرب الروحي» 
هـو قرب عموم بني البرش مما يعتقدون به دينياً أو 
القرب من  مصدر النور السماوي يف ديانات مختلفة 
ببعد انسـاني أعم واشمل، عىل الرغم من خصوصية 
نـص « بحـر الخلـوص» وتجربـة الشـاعر العراقي 
حسـني نـارص يف تلـك التجربـة الروحيـة والسـفر 
دون زمـان من مـكان اىل مكان يف عوالـم ما ورائية 
ُمغيبـة عـن غـريه فهي تجربـة خاصـة مهما كان 
مثلهـا يف الديانـات االخرى، تبدو بعيـدة يف الظروف 
العادية املألوفة والحسـابات املادية.. فعنوان النص 
«بحر الخلوص» يشـري اىل السـفر يف احـدى مراحل 
اقرتاب االنسـان من النور املقـدس من خالل مفردة 
«الخلـوص»  ، فيكون السـفر من خـالل «البحر» يف 
رمزية وشـفرة عىل مصاعب الطريق البحري فليس 
هو يف الرب ويكون آمناً اكثر من البحر، وليس السـفر 
يف طائرة فاذا سـقطت ترتجى بحـرا ينقذها، فهذه 
الصورة الفنية للعنوان تتصل باملدلول الشعري للنص 
وصوره الفنّية التي تبدأ بتناص قرآني يف اسـتعمال 
( أني أراني) من سـورة يوسـف، هـذا التناص الذي 
أخرجه الشـاعر حسـني نارص من  الحلـم أو الرؤيا 
الصادقة اىل املشـاهدة الحقة فالـذات البرشية ترى 
بنور «القرب الروحي»  نفسها تحلق مثل طائر نبت 
له الريش ولوازمه الجناح.. للتعبري عن حالة نشـوة 
القرب وفضلها يف الصورة الفنية ومدلولها الشـعري 
( إني أراني طائرا / يخّرض ريشا / لحظة اإلرشاق يف 
وهج اللقاء) مع توظيف الفعل يخّرض للداللة اللونية 
عىل الحياة من خرضة االشـجار وللداللة عىل عملية 
اسـتمرار االخـرضار من خـالل الصيغـة الرصفـّية 
املضارعة للـ( يخّرض : يْفّعل)، إذ املشـاهدة مازالت 
مسـتمرة يف واالخـرضار أو انبـات الريـش والجناح 

مازال مستمرا مع استمرار تلك املشاهدة حتى نصل 
باملعنـى اىل الصـورة الفنية الثانيـة (ويطري حلما / 
كالتسـابيح املضـاءة يف الشـفاه  ) فيتغري السـياق 
النحوي واقصد نظم الجملة حيث يصري فاعل الجملة 
الفعلية ( يطري حلما) ضمري  مسـترت تقديره (هو) 
يعود عـىل (الطائر) الذي هـو يف االصل  من الصورة 
الفنية االوىل كان كناية عن نفس الشاعر يف املشاهدة 
النورية أبان القرب الروحـي، فيكون هذ الطائر من 
النور يشبه التسابيح للذات املقدسة القديرة الخالقة، 
فـهنـا التسـابيح كانت ظاهرة للداللـة عىل الظاهر 
أو النور النابع من التسـبيح الصادق يف الجوانح، أو 
يف أقـل تقدير ثمة صدق للنفـس البرشية يف محاولة 
جعل الجوانح تسبح الخالق سبحانه،  سواء نجحت 
أو لم تنجح يف أمر جوانحها فالنور يكون يف الجوهر 
وليـس يف املظهر إال أن الشـاعر عرب عـن هذا بجعل 
النـور أو الضـوء بتعبـريه أن يكون ظاهـرا ينري ما 
حوله،  لذا هو يرى ويشاهد نفسه مثل طائر فسبب 
حالـة التنويـر التـي حدثـت يف داخله واملعـرب عنها 
بالتشـبيه ( كالتسـابيح املضـاءة يف الشـفاه) حني 
عّرب الشـاعر تعبريا دقيقا باسـتعمال اسـم املفعول 
(مضاءة) بمعنى ثمة َمن اضاءها  فيعيش األنسـان 
محاوال القـرب اكثر يف الليل وفيه االبتعاد عن الناس 
واملوجـودات واالخرى، فيكون قربه من النور أكثر يف 
صـورة فنية واضحة وجليـة :( ووجدتني أني ركبت 
الليل .../ يسـكبني اشتياقي / ُحزَما من األنوار / يف 
برق انعتاقي ,) حتى لم تعد تشـتغل ذاكرته ولم تعد 
تعمل قـوة العقل والربط االسـباب بالنتائج فيمحو 
التفكري، ويظـل يقوده النور والضـوء يف حالته تلك 
فيسـنى كل يشء وهي اشبه باسرتاحة  ألغلب خاليا 
املخ لتجدد نشـاطها الطبيعي فيما بعد، فهي تشبه 

لحظات الصالة  التي ال تشتغل فيها خاليا املخ سوى 
بيشء يسـري جدا، بينما يف أوقات العمل مثال تشتغل 
خاليـا مخ االنسـان اكثر كمـا يف الصـورة الفنية : ( 
فنسـيت جوعي وانطفائي ,/ ونسيت خويف يف النهار 
..،/ صخـَب الدروب .. لدى اختبائي , / ونسـيت... ) 
، ثم ينتقل الشـاعر حسـني نـارص اىل املقطع الثاني 
الذي تختلف فيه االجواء فتكون الذكريات والشكوى 
من ظلم لحقـه فيما مىض، حيث ال تخرج الذكريات 
دون اسـتقرار النفـس وهدوئها فالشـاعر نيس كل 
يشء وتذكـر مظلمته التي فقد تكون السـبب بهذه 
اللحظـات من «القـرب الروحـي»  إذ املظلوم يكون  
نـوُر الله قربياً منه حيث يعرب الشـاعر عن  قسـوة 
ذاك الظلـم يف(  ليـت ظالمتي / دفنـْت مع املاضني , 
/ قبـل تفجر الزفـرات يف صدر السـنني؛/ فأكون يف 
صلـب الزمـان صدى / وذكرى / مـن زمان األحرف 
األوىل عىل سـفح الربوق./ فأتيت .../ ذّكرني الحنني 
/ ..) والشـاعر مـازال يف خضم لقاء النـور والقرب 
كأنـه يبث شـكواه له يف صور فنيـة جلية وواضحة 
من خالل توظيف االسـتعارة باسـتعمال باتت اليوم 
من لغة اليوميات ملا يتعرّض له االنسان أو ما تعرّض 
له، حتى ينتهـي النـص ( إليك...تأخذني الدموع، / 
يـا منتهى السـفر  الطويل /  أنخت رحـيل... فيك / 
ينهمـر السـالم عىل السـالم. ) فختـام اللقـاء كان 
السالم حيث ينتهي التجيل وتنتهي املشاهدة وتذهب 
لحظات «القـرب الروحي «، فـأن ما يميز مثل هذه 
النصـوص هو صدق التعبري الفني شـعرا تماما كما 
نص «بحر الخلوص» للشاعر العراقي حسني نارص، 
الذي عّرب عن تجربة ذاتية محضة وخالصة من خالل 
استعماله وبكثرة فنية وافرة لضمري املتكلم (الياء ) 
ومثله الضمري ( تاء الفاعل ) منتجاً صوره الفنية.  
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تعرُف اْم التعرُف

بأنَك املختلُف
يف زمٍن يسودُه 

السارُق واملنحرُف
وانَت يف سوِح الُعال

بالحرِف دوماً تهتُف
تزرُع علماً يف الورى. 

وترجو ما الُيقَطُف.
فيَك املعايل تحلُف
ضمريَك املرشُف.

تسعى ملجٍد جاهداً
كي يدنو ذاك الهدُف
تكافُح الجهَل الذي
اعيا وانَت املسعُف
تخرَج الطبيُب من

يديَك واملثقُف
الترتِج االنصاَف من

مراوٍغ ال ينصُف
كالنخِل تبقى شامخاً 

يزهو عليِه الَسَعُف.
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ذاَت يوٍم
ستفتح أميَّ صندوقها الخشبيَّ

فتلمحني فوَق منديلها خاتًما
قد عراُه الغباْر.

وتبحث يف ركنها عن صغرٍي
تسلِّل خلف الستائِر

يقرُض لقمته مثل فاٍر خبيٍث
ويهرب من كوة البيت

قبل انبالِج النهار.
ذاَت يوم ستدخل أختيَّ ساخرًة

من شقٍي تسلَّق فوق السياِج
يراقُب جارتها

وهي تحضُن يف سلة الصدر
إضمامًة من زهوٍر

بعرش زنابق فّضية,
سرتت لؤلؤًا وبهاْر.

ذات يوٍم ...
سيسعى أبي نحو مدرسِة الحيِّ

خلَف خطاُه 
غالٌم يسائُل

عن شجٍر يتشبَُّث بالغيِم
ينمو عىل ظهر حوٍت

ويجفل قد أخطأ الدرب ملا استداْر.
ذات يوٍم ..

 سيأتلف الصحب
خمٌر يحرر أحالمهم

وأماٍن تفيض عىل الشفتني
 يدغدغها  الخمُر

ُيرفُع نخُب نديٍم تأخر عن عيدهم
دَر ورًدا وطاْر كلَّل الصَّ

ومازاَل يرمقهم باسًما
َر فوَق الجداْر. من إطاٍر تسمَّ

äaáuÎ@�ÒäÏñ
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والتـرضع،  بالعواطـف  مثقـل  نـص 
هـو إيقاع الذات حـني تنبض بالحنني 
والشوق .لم يعد الشاعر يناجي جمال 
حبيبتـه الخلقـي، ولـم يعـد يخاطب 
مفاتنها، ولم يستحرضها خلقا جديدا 
بما يضفيه الوجد فيه، من روح تنبعث 
من صميم روحه. ولم يرسـم الشاعر 
صورة للجسـد الربّاني حتى يعلن عن 
أنثـاه النموذجيـة التـي يبعثها خلقا 
متكامـال ليـس كالخلق. هـو خطاب 
مغاير يكتسـب شـعريته من صمتها 
ونأيها. شعرية تنبعث من صميم زمن 
معتم، وفضاء فسيح للوحدة وخطاب 
أصـّم ال تدركه غري ذات الشـاعر وهو 
ُينطقها بغري لسـانها، بقلبـه املكلوم 
مـن إيمـاء األحاجـي... انصهـار بني 
ذاتني فشـلت اللغة اإلنسـانية املحودة 
عـن إدراكـه نسـقا المحـدودا يحوم 
حول القصائد وحروفها التي تكشـف 
رسها... قـد نكون أمام أنثـى واقعية 
وعاشق مشـحون بأفق انتظار ملوقف 
جاهـز، لكـن الفضـاء الـذي يهيئـه 
املخاطـب يوحـي بأنهـا ليسـت أنثى 
عادية وال تحمل من مالمح اإلنسـانية 
إال مـا تنطق به وتتجـاوز عربه حدود 
الصمـت، كأن البطـل الرئييس يف هذه 
الدرامـا الشـعرية صمتها الـذي حدد 

الزمـان وانتشـله مـن كرونولوجيته 
نحو أفـق ذاتي مغلـق لريتبط باملكان 
ويضفى عليه من الوحدة والسكون ما 
يشـّكل صورة املعاناة واأللم، ويوحي 

بكل معاني املوت:
          يف وحشة الليِل

          وهذا السكوُن حويل
          أنـا، والـرياُع، وقلبـي املكلـوُم، 

ووحدتي
          أعاقُر ما تبعثني من طالسَم

          وتلَك األحاجي التي بها
          يف خطابِك لّوحِت

          وأنـِت يف دارِك يف أقـىص البقـاِع 
عّني

    ذات مشتتة ، يضنيها الشوق ووطأة 
يسـتعيض  جعلـه  والوحـدة  الحنـني 
عن املوقف بأن يشـكل مـن ذاته ذواتا 

تزيل عنه الوحشـة (أنا، الرياع، قلبي ، 
ووحدتي) كأنه بهذا التكثيف والتنشيط 
ألقطاب الذات يعانـد الفراغ والصمت، 
كذلك يخاطب النأي فيها باسـتحضار 
سـجل لغوي دال عىل غموضها ووطأة 
صمتها ووحدته (الطالسم، األحاجي) 
قد يكون حضورها وليد غموض يف ذات 
األنثـى وما تفصح به من مواقف، وقد 
تكون ذات العاشـق املخمـورة بالفراغ 
والعشـق ترى الوجود مجرد طالسم ال 
توحي إال بالوهم . هنا تكمن الدهشـة 
مـن  تجعـل  االكتشـاف،  يف  والرغبـة 
الشـاعر يعّدد االحتمـاالت واملعطيات 
التي يمكـن أن توصله إىل اليقني. لعلنا 
أمـام أنثى مفرتضـة ليس لهـا وجود 
فعيل إال باحتمـالت الناطق وأحاجيه، 
أنثى يجتثها مـن أعماق غربته لتكون 
بديـال عـن عبثيـة واقـع يحتلـه الليل 
الطويل،  تبدي شوقها يف جوف أحالمه 
البعيدة تماما كتشتت األوطان، حائرة، 
مسـحورة مجنونـة،  لكنهـا صامتـة 

حسرية كالحياة تحجب ّرسها:
          أعلُم علَم اليقنِي أنِك حريى

          وبسحِر ساحٍر مسحورًة، مثيل
          جنوُنِك ذا صعٌب شفاؤُه 

          واألصعُب لو أّنِك اخرتِت
          بعاَدِك عّني

     قـد يكون ذلـك من رضوب الوقوف 

عىل أطالل الذات وأوجاع الحنني ندركها 
عـرب جملـة مـن التقاطعات شـكلها 
ضمن هندسة أقامها عىل التقابل منذ 
بدايـة النص إىل نهايتـه، خلقت جملة 
من الثنائيات التي يتناسل بعضها من 
بعـض (أنا/أنِت - صمتِك/ تسـمعني 
صوتـي - سـاحر / مسـحور ) وهذا 
ما يبطـن ثنائيات أخـرى (االتصال / 
االنفصال -النعيم /الشـقاء -الحارض 
اآلنـي/ املسـتقبل اآلتـي). كل ذلك يف 
إطـار رؤيـة اسـترشافية تقـوم عىل 
الحـني،  ذات  يف  واالعـرتاف  املناجـاة 

وهو مـا يجعل الفضاء العام للخطاب 
قائمـا عـىل ثنائية املوجود واملنشـود، 
كأنـه املجـال الوجودي الـذي يتحقق 
فيه وجود الشـاعر وهو يرتقب الحياة 
عـرب منافـذ الشـعر الشاسـعة التـي 
تحّول واقـع املنفى والغربـة والتّرشد 
إىل جّنة خلد وفعل إخصاب، كأّنه فعل 
عشتارّي يف الجود والحياة، يقرتن فيه 
الوصـل بالنمـاء والوالدة عـرب صورة 
يقيمها الشاعر عىل التورية واالقتباس 
مـن خالل صـورة األرض والبالد تحت 
أقدامهـا، تذكرّنـا بصـورة األم التـي 

تجـري مـن تحـت أقدامهـا األنهـار، 
وصورة عشـتار تتداخـل يف صميمها 
الفصـول، لكّنهـا تنطـوي أيضـا عىل 
صورة النار والحرائق تشّب يف الجوف، 
فهل هي صورة النار املطّهرة للعشـق 
والـروح أو صـورة النـار املعرفة التي 
رسقها بروميثيـوس حتى تنجيل غّمة 
الجهـل وانبالج اليقـني يف نفس تواقة 
إىل الحقيقة، يـكاد يقتلها القلق، لكّنه 
مـع كّل ذلك  ينتظر فـرج الصباح بعد 

هدنة الليل ...
النص:

اعرتاف...
يف َوحشِة الليِل

 وهذا السكوُن َحويل
 أنا، والرياُع، وقلبَي املكلوُم، ووحدتي

 أُعاقُر ما تبعثنَي من طالسَم 
وتلَك األحاجي التي ِبها

 يف خطاِبِك لوَّحِت
 وأنِت يف داِرِك، يف أقىص البقاِع عّني

 لعّيل أفقُه حرفاً مّما عَنيِت 
أو أُدِرُك ما خلَف سطوِرِك أخفيِت 

أُترجُم ما تعنيِه (هل أنَت بخرٍي؟) التي 
كتبِت

 هْل يل بقاموٍس ُيفُرس يل صمتِك؟
 أو حنَي يلتقي خافقانا

 ُتغادُر كلُّ اللغاِت، وال ينطُق إال
 صمُتِك؛ إذ ُيخاطُب صمِتي

 يا ُمنيَة الروِح، ويا بلسَم ُجرحي 
اً لم يُعْد أعلُم أنَّ ما ُتخفنَي ِرسّ
 ُيفشيِه كلُّ حرٍف بِه نطقِت 

قصائُدِك التي بها سماُء منفاَي
 جادْت، وأمطرْت 

َوجيُف ما بنَي ضلَعيِك ساعَة
 تسمعنَي صوِتي

 واألرُض يف بالِدِك، تحَت أقداِمِك
 حنَي تهتّز

 تّداخُل الفصوُل ببعٍض
وَيصِدُق ظنِّي

 ساعَة تنطُق ابنُة أُنثى غريُِك؛ باسِمي
 تشبُّ حراِئُق يف جوِفِك

 ال تنفُع أعذاري، وال
 ما بعلِم النساِء خِربُت، وال فنِّي

 أعلُم علَم اليقنِي أنَِّك َحريى
 وبسحِر ساحٍر مسحورٌة، ِمثيل 

جنوُنِك ذا صعٌب شفاُؤُه
 واألصعُب لو أنَِّك اخرتِت

 بعاَدِك عنِّي 
يِك َقرساً؛ واتبعي فاكرسي ما قيََّد كفَّ

 دليَل قلِبِك، َجهراً أعلِِني 
بعايل الصوِت قوليها:

(إنِّي أُحبَُّك، يا هذا ال...)
وإْن خانتِك الشجاعُة، يا ُمدلَّلتيي

 إيلَّ تعايل، وهْمساً انطِقيها
 قويل: (عشقُتَك...)

 يف أُذني...
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يف تلـك األزمنـة القصية حيـث ولدت ،كانت الشـمس 
تـرشق مـن الغـرب، وكانـت الينابيـع تتجـه لألعـىل 
كالنوافري، وكان قوس قزح يشكل طريقا معبدا يصل 

بني البيوت املتباعدة املتالصقة.
كنت الوحيدة التي ولدت من الزبد البحري!

شـكلت عند والدتي رغوة صوفية بيضاء، تلقفتني يد 
املمرضـة املصعوقة من الدهشـة، وضعتني يف حوض 
امليـاه الدافئة فظهر وجهـي كحورية من الزبد ،كانت 
قدمـي تلتصقان ويحميها جلد ذهبي لسـمكة بحرية  
خافـت املمرضـة رغم مـا اعرتاها من حـب نحوي أنا 
الطفلـة املعجزة، خافـت عىل أمي املسـكينة حملتني 
يف وشـاح أبيض وخرجت من ممرات املستشـفى ، ثم 

نادت جدي الحكيم. 
كان جـدي يلبـس عبـاءة بيضـاء ويتكئ عـىل مقعد 
خشـبي، ينتظـر قدومهـا، رفع راسـه إىل أمـي، فتح 
ذراعيـه بحب قـال لها اعطنـي غاليتي حوريـة، لقد 
جاءت يف موعدها الحقيقي ميالد الشمس ونمو الربيع 

وعناق الزبد للشـاطئ
اختفيـت يف احضـان جـدي ألعود بعد سـاعات طفلة 
سـليمة ألمـي فاطمـة، لم يعـرف احـد حينهـا ماذا 
فعـل جـدي الحكيـم، وكيـف تخلص من جلد سـاقي 
الحرشـفي، و كيـف غـدوت طفلـة من بيـاض الثلج 

وشقرة السنابل.
ذات يـوم كنت أركـض يف ممرات البيـت، ألهو بدميتي 
الخشـبية نادانـي جـدي ثـالث مـرات ثـم وضعني يف 
حجره بحب وحنان، كان يبدو متعباً مسـنا ويف عينيه 

نور غريب، قبل جبيني بحب وقال يل:
ـ يـا حورية سـأغادر هذا العالم، وسـأهديك صندوقاً 
عجيباً ال تفتحيه يا بنيتي إال بعد ان تكوني يف األربعني 

من العمر. 
عدينـي يا صغريتي، أنك لو فتحـت الصندوق قبل ذلك 
السـن سـتقعني يف برئ األحـزان، نظرت إليه بدهشـة 
وخـوف وقلـت له نعم سـأنفذ لك االمر، كنت سـعيدة 
بالصندوق الذهبي ضممته لصدري قبلت جدي ورحت 
أدور يف ممـرات البيـت مـرة اخرى وبانتشـاء صعدت 
لغرفتـي خبـأت الصندوق الذهبي يف خزانتي ونسـيت 

امره.

ويف اليـوم الثانـي اختفـى جـدي بحثـت عنـه طويالً 
وسـألت أبـي و أمي عنه! لكنهما لـم يعرفا ماذا جرى 
لـه! أغراضه اختفت من الغرفـة! رحل بهدوء إىل جهة 

مجهولة! 
كـربت واصبحـت صبيـة يانعـة، كانت الآللـئ ترافق 
خطواتي عىل العشـب، ومن بني أصابع أقدامي يسيل 
حليـب أبيض، تهـرع إليـه القطط الصغـرية الجائعة 
والجـراء الصغـرية املتـرشدة،  من اجلهـم كنت أميش 
حافية القدمني، أعطي الآللئ للفقراء، وأطعم القطط 

والجراء من حليب أقدامي. 
غـارن فتيات الحي مني، وقلن يل أنت مجرد سـاحرة، 
والسـحر وضعـه لـك جـدك يف صنـدوق ذهبـي حتى 
تسيطرين به عىل الناس والكائنات الحية، أرحيل أيتها 
املشـعوذة الحقرية ... خفت منهـن وصعدت غرفتي، 
بحثت يف خزانتي حتى وجـدت الصندوق الذهبي الذي 

حفرت عىل وجهه املذهب صورة لثالثة فيله. 
ارتعش قلبي عندما شـاهدته وتذكـرت وصية جدي « 
ال تفتحيه يا حورية قبل بلوغك سـن األربعني.» بقيت 
أسـبوعاً كامـًال  محجـوزة بغرفتي  خائفـة من فتح 
الصندوق، وخوفا آخر أن أذب اىل الشارع وارى الفتيات 

يتحلقن حويل ويرصخن «جاءت املشعوذة.»!
ومـا بني الخـوف والحـرية  أخذنـي الفضـول، أخذت 
الصنـدوق يف حجري وفتحته، كانـت اصابعي ترتجف 
واهتـزت األرض من تحتي، ناديـت أمي ابي اخوتي لم 
يسـعفني أحـد، فتحت األرض فاههـا واحتوتني كبرئ 

كبـري أخذنـي يف أعماقـه وطوقتنـي العتمـة. بدأت يف 
الرصاخ والبـكاء وطلب النجدة، حلـق الصندوق فوق 

رأيس وهو يشع بنور غريب ويقول يل: 
« بـدأت معاناتـك يـا حوريـة  اختـاري بني املـوت أو 

الحياة.» 
نظـرت حويل فوجـدت امـرأة ترتدي األسـود، وتحمل 
نعش ابنتها امليتة، أمسـكت بقدمـي وقالت أرجوك يا 
حوريـة اعطني بعض الآللئ حتى أنقل نعش ابنتي إىل 

أرض الوطن، انا اعيش يف الغربة هنا وال مـال عنـدي. 
رقصت عىل االرض الصلبة حويل، لكن ما تسـاقط من 
قدمي غـري فحم أسـود كالقطران! ولم تخـرج لؤلؤة 
واحدة، اشـارت املرأة إىل الصندوق وقالت اعطني منه 
فهو يشـع بنور غريب، مددُت يـدي إىل الصندوق الذي 
يحلق فـوق رأيس، احرتقـت اصابعـي، لكني أرصرت 
واخرجـت لها لؤلؤة كبرية تلقفتها املرأة شـاكرة يل ثم 
اختفت بغمضة عني، قهقه الصندوق السـحري وقال 

يل ستندمني ايتها الغبية الرعناء.
لم اهتم له جلسـت باكية يف مكاني وسـمعت رصاخاً 
من طفلة حـويل كانت جائعة جدا قالت يل « يا حورية 
أعطنـي بعـض الحليب مـن قدميك كما كنـت تعطي 
القطـط الصغرية.» هززت قدمـي فخرجت دماء نقية 
من جـروح غائـرة بني أصابعـي، حدقـْت بالصندوق 

وقالت يل: « اعطني بعض الحليب من كنزك.» 
وضعـت يـدي يف الصنـدوق مـرة أخـرى، تحملت آالم 
احـرتاق أصابعي وأخرجت للطفلـة  وعاء من الحليب 
الطـازج،  وجلـد السـمكة الـذي كان يغطـي قدمـي 
أثنـاء الوالدة، أطعمـت الطفلة ورفعتهـا لألعىل، صار 
جلد السـمكة اجنحـة لها اخرجتها خـارج البرئ، كف 
الصنـدوق عن التوهـج احتشـدت حويل العتمـة . ثم 

استسـلمت ملوتي.
مرت سـاعات وسـاعات سـمعت صوت أمـي الرقيق 
فوق رأيس، « اسـتيقظي حبيبتي حان موعد املدرسـة 
يـا مريم. اليوم عيد ميـالدك الرابع عرش، وجدك وضع 
هدية لك عند راسـك، وذهب للعمل، نظرت قرب رأيس 

رأيت صندوقاً ذهبياً حفرت عليه صور لثالثة فيلة 
فتحـت الصندوق  وجـدت فيه: طوق ذهبـي، وعبارة 

منقوشة  عليه: 
« من احب الناس أحبه الله.» 
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الحالوة الطحينية شائعة منذ العصور 
القديمـة، فهـي صنـف مـن أصنـاف 
الحلويات الشعبية يف الدول العربية ويف 

بلدان أخرى.
تعود أصول الحالوة الرشقية أو الحلوى 
الشامية إىل إيران، فمن هناك، انترشت 
وصفة تحضريها يف جميع أنحاء العالم، 
وأصبحت شائعة يف تركيا والهند وبالد 
الشام، واختلفت مسمايتها من بالد إىل 
أخرى، كما أنها أصبحت موجودة أيضا 

يف روسيا بكثرة ويسمونها ”خالفا“.
وقالت رئيسـة قسـم املركز الصحي يف 

مدينة سارانسـك يف روسـيا، الدكتورة 
الحـالوة  تيموشـكينا:“إن  إيلينـا 
الطحينيـة تحتـوي عـىل فيتامينـات 
 ،B و E و A مهمـة جدا للجسـم وهـي
كما أنها تؤثر عىل حالة األظافر والجلد 

والشعر“.
وأضافت تيموشينكا: ”كما أنها تحتوي 
عـىل فيتامني D الذي يقـوي العضالت 

والجهاز الهيكيل“.
الرياضيـني  تيموشـينكا  وأوصـت 
بتناول الحالوة الطحينية ألنها تسـاعد 
والصحـة  الشـباب  عـىل  الحفـاظ  يف 

والجمال.
باإلضافـة إىل مذاقهـا الحلـو، تحتوي 
الحـالوة الطحينيـة عـىل فيتامينـات 
مهمة لجسم اإلنسان، فزيت السمسم 
الـذي تتكون منه الطحينة يحتوي عىل 
20 % بروتينـات عالية الجـودة، و50 
% دهون غري ضارة وكالسيوم وحديد 

وفيتامينات ب1 و ب2 وفيتامني د. 
كمـا يعتقـد العديـد مـن الباحثني أن 
الحالوة الطحينية تجدد شباب الجسم، 
حيث يساعد االسـتهالك املنتظم لها يف 

التغلب عىل القلق واألرق. 

الرجال ليسـوا بالوضوح الذي تظنه 
النساء وال بالبساطة أو التفهم الذي 
يحاولون إظهاره لذا ينبغي أن تكون 
املرأة حذرة مـن ترصفاتها التلقائية 
فبعـض هـذه الترصفـات يمكن أن 

يراها الرجل بشكل خاطئ  تماما!
االعتياد الرسيع:

الثقافـة العربيـة أو الرشقية للرجل 
الصعـب  مـن  أنـه  يعتقـد  تجعلـه 
والغريب للمـرأة أن تعتاد عىل الرجل 
برسعة أو تتعامل معه بشـكل ودي 

يف إطار الزمالة أو العمل.
لـذا فهـو يتوقـع أن تتعامـيل معـه 
تتعاملني  بانطوائيـة وحذر، وحـني 
بتلقائية وتظهـري اعتيادك الرسيع 
عـىل التعامل معـه أو التحدث بدون 

غرابة فهو يظن أنِك سهلة املنال.
كثرة الضحك واالبتسام:

األمر ليـس فقط مقترصا عىل أغنية 
عمرو ديـاب ”ضحكت يعنـي قلبها 
مال“, ولكن هذا املنطق لألسف يلقى 
تصديقا واسعا من الشباب والرجال 

يف الدول العربية.
فالرجـل يف أحيان كثرية قد يظن أنِك 

تحاولني جذب انتباهه أو لفت نظره 
وإيقاعه يف شـباكك ملجـرد أنِك ذات 

وجه بشوش وتكثرين االبتسام.
الغـري  والحـركات  الجسـد  لغـة 

مسحوبة:
إن كنـِت مـن اللواتـي يتحركن دون 
حساب أو انتبه ملا يفعلنه أو تتحركني 
بعشـوائية فيجـب أن تنتبهـي حي 

تكونـني حول الرجـال، خاصة ما لم 
تعرفيهم بشكل كاف.

عـىل سـبيل املثـال إن افرتضنـا أنك 
تميلـني أحيانـا حـني تتحركـني أو 

أنـك  الرجـل  يظـن  فقـد  تتكلمـني 
إلثـارة  الحـركات  هـذه  تتعمديـن 

إعجابه.
وباملثـل إن تحدث إليـِك رجل بصوت 
منخفـض فيفضل أال تقربي رأسـك 
لالسـتماع له بل اطلبي منه أن يرفع 
صوتـه فأنِت ال تعلمـني تفكريه وقد 

يظن أنِك تحاولني التقرب إليه.
املظهر الخارجي:

لألسـف عزيزتي فإن الرجل الرشقي 
يظن أن كل ما تفعله املرأة بشـكلها 
متعلق بـه وللفت نظـره وإرضائه، 
لذا فإنه يظن أنك تضعني مسـاحيق 
التجميـل ألجلـه أو تتزينني باملالبس 

والحيل إلثارة إعجابه.
وهنـا لـن ننصحـك بـأن تغـريي من 
هيئتك أو تتوقفي عن التزين واالعتناء 
بنفسـك, ولكـن اعلمي أن لـكل مقام 
مقـال, أي أن هناك ما يناسـب العمل 
وهناك ما يناسـب السهرات وهناك ما 

يناسب خروجة صباحية هادئة.
لـذا تجنبي لفـت األنظار إليـِك بخلط 
األمـور ببعضها أو فعل ما ال يناسـب 

مكان تواجدك.
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ألمـر  محبوبـني  ونكـون  نحـب  أن 
كبـرش؛ فهـو مـا  نحتاجـه جميعـاً 
يجعلنا نخرج إىل العالم بثقة ويسـهل 
علينا مواجهـة التحديات والصعوبات 
الحياتيـة اليوميـة. ونقطـة اإلنطالق 

لتحقيق هذه الغاية هي الطفولة.
بعدمـا تطرقنـا سـابقاً إىل خطـوات 
تعليم الطفل السـلوك الحسن والجّيد، 
إليك اليوم أهم النصائح التي تساعدك 
عـىل تربيـة طفل محبوب مـن جميع 

الناس.
بناء ارتباط آمن مع الطفل

اإلرتبـاط اآلمـن للطفـل بوالديـه هو 
أسـاس صحته النفسـية والعاطفية؛ 
إذا كانـت العالقة قويـة بينهما، فهي 
سـينعكس إيجاباً عىل ثقته بنفسـه، 
الـدرايس،  تحصيلـه  لذاتـه،  تقديـره 
وعالقاتـه مـع أصدقائه ومدرسـيه، 
وبالتايل ستجعله محبوباً من قبل من 
يتعرف إليه. لبنـاء هذا اإلرتباط اآلمن 

مع طفلك، عليك:
أن تكوني حارضة لتلبيـة احتياجاته 

واإلستجابة لبكائه واحتضانه.
أن تملئـي كوبه العاطفـي بالكلمات 
والعبـارات اإليجابية وتبتعدي عن تلك 

التي تفرغه.
أن تطمئنيه أّنك موجودة دائماً لدعمه 

ومساندته وتظهري له كم تحبينه.
أن تمـيض معـه الوقـت وتشـاركيه 
األنشـطة واأللعاب التـي تحفز نموه 

الذهني والعاطفي واإلجتماعي.
أن تعـريف كيـف تتعاملني مـع نوبات 
الغضـب التـي تصيبه أو حـني يتفوه 

بكلمات بذيئة سمعها من أحدهم.
تقديم النموذج الجّيد للطفل

من املعروف أّن الطفل يكتشف العالم 

أوالً مـن خالل والديه اللذين يعتربهما 
قدوته ومثالـه األعىل. إذا كنت تريدين 
تربية طفلك ليكون محبوباً من جميع 

الناس، فعليك أن تظهري له كيف!
عليـك أن تشـكريه مثـًال عنـد تلبيته 
طلبـك وعدم الـرتدد يف اإلعتذار منه يف 
حـال بالغت يف رّدة فعلك تجاه ترصفه 

الخاطئ.
عليـك أن تظهري له معنـى التعاطف 
والشـعور باآلخر يف تعاملك مع زوجك 

أو اآلخرين.
عليـك أن تدعـي طفلك يسـمعك حني 
تشيدين بنجاح رشيكك وتقدرينه عىل 

جهوده.
عليـك أن تسـتخدمي أمامـه كلمـات 
مثـل ”من فضلـك“، ”شـكراً“، عذراً، 

وغريها.
تعويـد الطفـل عـىل تدابـري النظافة 

الشخصية
ومـن أبرز األمور التـي تؤثر عىل كون 
الرتتيـب  أم ال هـي  طفلـك محبوبـاً 
والنظافـة الشـخصية؛ فالطفل الذي 
يهتـم بمظهـره وبنظافتـه الخاصـة 
ويحظـى  نحـوه  اآلخريـن  يجـذب 
بقبولهـم. لذلـك، ُتعد تدابـري النظافة 
الشـخصية من أهم العادات الصحية 
التي عليك أن تعلميهـا لطفلك مبكراً، 
بشـكل  اإلسـتحمام  تشـمل:  وهـي 

منتظم
غسـل اليدين قبل تنـاول األكل وبعده 

وعند ملس أي سطح متسخ.
تنظيف األسنان.

تغطيـة الفـم واألنف عنـد العطس أو 
السعال.عندما ُتصبح هذه القيم جزءاً 
من شـخصيته، ال بّد أّن ذلك سيجعله 

محبوباً من قبل الجميع!

جائحـة  لظـروف  نظـراً 
ماليـني  اضطـر  كورونـا، 
الطـالب حول العالـم للتعلم 
عن ُبعد عرب استخدام شبكة 
اإلنرتنت لتحصيل دروسـهم 
وأداء االختبـارات واألبحاث، 
ولكن دراسة أمريكية حديثة 
كشـفت عن خطورة التعليم 
عن ُبعد، حيث أشـارت إىل أن 
التعليم عن ُبعد يسبب زيادة 
وزن األطفـال، وقـد يصيب 
بالسـمنة، خاصة  بعضهـم 
االسـتعداد  لديهـم  ممـن 

الكتساب املزيد من الوزن. 
ويعتقد الباحثون أن جلوس 
طويلـة  لفـرتات  األطفـال 
خـالل سـاعات التعلـم عن 
ُبعد، يضطرهم بعدم تحريك 
أجسـامهم، كما يسبب لهم 
اضطرابـات النـوم، فتتأثـر 
التأقلـم  مهـارات  لديهـم 

وإدارة العاطفة، ما يدفعهم 
إىل تناول املزيـد من الطعام، 

ويكسبهم الوزن الزائد.
أن  إىل  أشـارت  الدراسـة 
األطفـال الذين يتعلمون عن 
ُبعـد، غالبـاً مـا يكتسـبون  
10 إىل 20 رطـًال أو أكثـر يف 

غضون ثالثة إىل ستة أشهر، 
وهو معدل ينذر بالخطر عىل 
املدى البعيد، خاصة أن العالم 
يعانـي مـن ارتفـاع نسـبة 
بالسـمنة،  األطفال  إصابـة 
الخطرية  الصحيـة  والنتائج 

املرتتبة عىل ذلك.

حديثـة  دراسـة  كشـفت 
الدائمـني  املسـتخدمني  أن 
التواصـل  لشـبكات 
االجتماعـي يعيشـون أقـل 
مـن اآلخرين بنسـبة 10 % 

يف املتوسط.
ووفقـا لباحثني من جامعة 
فإن  األمريكية،  سـتانفورد 
املشاكل الصحية التي تنشأ 
بسبب االنغماس املستمر يف 
الشبكات االجتماعية، تؤدي 

إىل وفاة أرسع.
أن  الدراسـة  وأكـدت 
املسـتخدم الدائـم لوسـائل 
يقيض  االجتماعي  التواصل 
مـن وقته 4 سـاعات يومياً 
يف استخدامها، فيما يقيض 
املسـتخدم العادي أكثر من 

ساعة واحدة يف املتوسط.
الدراسـة  ملعـدي  ووفقـا 
الشبكات  مسـتخدمي  فإن 
االجتماعية يقومون أحيانا 

بخطوات متهـورة من أجل 
كسب ”الاليكات“.

كما أن الناس ال يستخدمون 
مواقـع التواصـل مـن أجل 
الثقافية  مسـتوياتهم  رفع 
الرياضـة،  ممارسـة  أو 
أنفسـهم  يحرمـون  بـل 
مـن فرصـة الحفـاظ عىل 
أمـد  وإطالـة  صحتهـم 

حياتهم. عـدا عن أن تعابري 
الذي يجلس  الشخص  وجه 
بشـكل مسـتمر يف مواقـع 
تتغري  االجتماعي  التواصـل 
بشكل مسـتمر بسبب ردة 
فعله عىل الرسائل املختلفة، 
املستمرة  للحركة  وكنتيجة 
تظهـر  الوجـه  لعضـالت 

التجاعيد يف وقت مبكر.
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 املكوّنات

دجاج منّظف ومقّطع غىل أرباع 
2 –

بصـل كبـري الحجـم مقّطع إىل 
مكعبات – 1

ثوم مهروس – فّصان
رشائـح  إىل  مقّطـع  جـزر 

(إختيـاري) – 1
إىل  مقّطعـة  خـرضاء  فليفلـة 

رشائـح (إختيـاري) – 1
الحجـم  متوسـطة  طماطـم 

مقّطعة إىل أرباع – 1
ملح – بحسب الرغبة

فلفل أسود – بحسب الرغبة
حبهان – 4 حبوب

ورق غار – 2
قرفة – عود

قرنفل أعواد – ملعقة كبرية
لومي – 1

كمون حّب – ملعقة صغرية
مرق دجاج – مكعب

ملـون طعام برتقايل – بحسـب 
الرغبة

جيـداً  مغسـول  بسـمتي  أرز 

ومنقوع ومصفـى – 4 أكـواب
ثوم بودرة – ملعقتان كبريتان

زنجبيل بودرة أو طازج مبشور 
– ملعقتان كبريتان

لتحضري الدقوس:
طماطم – بحسب الرغبة

فلفل حار – بحسب الرغبة
ثوم – نصف فص

ملح – بحسب الرغبة
طريقة العمل

- يف قدر، قـيلّ البصل بقليل من 
الزيت.

- أضيفي قطع الدجاج وقلّبي. 

- نّكهي بامللح والفلفل األسـود 
وضعي مكعب املرق.

- أضيفـي الحبهان وورق الغار 
واللومـي  والقرنقـل  والقرفـة 

والكمون.
- قلّبي املكونات لعدة دقائق. 

- أسـكبي املاء املغـيل وأضيفي 
الجزر والفليفلة والطماطم.

- أتركـي القدر مغّطى عىل النار 
حتى تنضج قطع الدجاج. 

- صّفـي قطع الدجاج من املرق 
وضعيها يف صينية فرن.

- نّكهي بامللح والفلفل األسود. 

- ذّوبي القليل من ملّون الطعام 
الربتقايل يف قليل من  املاء.

- إرتدي قفـازات وادهني قطع 
الدجـاج بالتلويـن الربتقـايل ثّم 

حّمريه يف الفرن. 
- يف قدر، حّمي القليل من الزيت 

النباتي.
- أضيفـي األرز ونّكهـي بامللح 
والزنجبيـل  البـودرة  والثـوم 

البودرة أو الطازج املبشور.
 - أضيفي 4 إىل 5 أكواب من املاء 

املغيل.
 - أتركي الخليط عىل نار هادئة 

ملدة تراوح 20 دقيقة. 
بواسـطة  حفـرة  إصنعـي   -  
املعلقـة مـن الطـرف اآلخـر يف 

وسط الخليط.
 - ذّوبي القليل من ملون الطعام 
باملـاء وضعيهـا داخـل الحفرة 
بواسـطة معلقـة الطعـام عىل 

شكل خطوط رفيعة. 
ورق  مـن  طبـق  إصنعـي   -  
الفحمـة  بحجـم  القصديـر 

املُشتعلة.

 - ضعي الفحمـة مع القصدير 
فوق االرز بحذر.

 - أسـكبي عـىل الفحمة ملعقة 
كبرية من الزيت النباتي.

 - عندهـا سـيتصاعد الدخـان، 
أغلقـي القـدر بإحـكام ملـّدة 5 

دقائق. 
كـي  بحـذر  الفحمـة  أزيـيل   -
االرز  فـوق  الزيـت  ينسـكب  ال 

وأطفئيها. 
- أخلطي األرز قليالً عند سـكبه 

حتى يتجانس اللون.
- يف طبـق التقديم، ضعي قطع 
وزّينـي  األرز  فـوق  الدجـاج 
باملكـرسات وقّدميـه إىل جانـب 

الصلصة الحارة. 
 - لتحضري الصلصة الحارة (أي 
الدقوس): يف الخالط الكهربائي، 
إىل  املقّطعـة  ضعـي الطماطـم 
أرباع مـع الثـوم والفلفل الحار 
بحسـب الرغبة والقليل من املاء 

وامللح.
 - أخلطـي املكونـات جيداً حتى 

تتجانس.

يحـاول أغلب األشـخاص، أن يحافظ عىل 
أسـنانه مـن التسـوس قـدر املسـتطاع، 
مـن خـالل اسـتعمال فرشـاة األسـنان، 
واالبتعاد عـن تناول السـكريات الكثرية، 
التي تعمل عىل التسـوس بشـكل مبارش، 
حيث يعمل عدم االهتمام باألسـنان، عىل 
تراكم الرتسبات والتسوس ورائحة كريهة 

وتساقط لألسنان.
و قال جرييمـي أمزاالج، طبيب األسـنان 
الفرنـيس: ”إن عـدم االهتمـام بنظافـة 
األسـنان يومًيا، يعرض الجهـاز التنفيس 
والقلـب والعضـالت واملفاصـل للخطـر؛ 
حيـث إن االلتهابات والعدوى التي تصيب 
األسـنان واللثة، يمكن أن تنرش البكترييا 

يف الجسم عرب مجرى الدم.
البكترييـا بعدمـا  وأضـاف أمـزاالج ”إن 
تنترش بالدم، تلتصـق باألوتار والعضالت 
واألربطـة واألعضـاء الحيوية، وتتسـبب 
يف حـدوث مشـاكل صحيـة كثـرية، منها 
االلتهابـات واإلجهـاد وتمـزق العضالت؛ 
لهذا عند حدوث ألم متكرر بالجسم وعدم 
التعـايف بعد تلقـي األدويـة، يجب فحص 

األسنان“.
ونصح الطبيب الفرنيس برضورة الحفاظ 
عـىل صحـة األسـنان لتجنـب اإلصابـة 
باألمراض السابق ذكرها، وذلك عرب زيارة 
طبيـب األسـنان مـرة أو مرتني سـنوًيا؛ 
لفحص حالة اللثة واملنيا واللسان، وإغالق 
وإزالـة  باألسـنان  تحـدث  تجاويـف  أي 

التسـوس الـذي يظهـر أحياًنـا يف أماكن 
يصعب مالحظتها. وأكد أنه يجب تنظيف 
األسـنان بالفرشـاة مرتني يومًيا والخيط 
مـرة واحدة؛ إلزالة بقايـا الطعام، وتناول 
غذاء متوازن، مع االبتعاد قدر اإلمكان عن 
املرشوبـات السـكرية واألطعمـة املحالة، 
وغسـل األسـنان أو شـطف الفم بمجرد 

تناولهـا للحد مـن مخاطر التسـوس، ثم 
تناول علكة لبضع دقائق الستعادة درجة 

الحموضة اللعابية يف الفم.
وأشـار إىل أنه يف حالة املعاناة من إصابات 
وألـم متكرر يف العضالت أو املفاصل أو ألم 
بالقلـب، يجب الذهاب إىل طبيب األسـنان 
لعمل أشـعة سـينية، وذلك بعد استشارة 
الطبيب املتخصص وعدم الشعور بالراحة 

بعد تلقي العالج.
وقدمت ”مراكز السـيطرة عـىل األمراض 
والوقايـة منها“، نصائـح أخرى للحفاظ 
عـىل صحة الفـم، وهي: تجنـب التدخني، 
الكحوليـة،  املرشوبـات  مـن  والتقليـل 
السـيطرة عىل ارتفاع مسـتوى السكر يف 
الدم يف حالة اإلصابة بالسكري؛ ألنه يؤثر 

يف اللثة.
ونصحـت بتجنب جفاف الفـم، وذلك من 
خـالل رشب الكثـري مـن املـاء عـىل مدار 
اليوم، ومضغ العلكة الخالية من السـكر 
لتحفيز الفم عىل إنتـاج اللعاب، والذهاب 
إىل طبيب األسنان بمجرد الشعور بأي ألم 

مهما كان بسيًطا.
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كانـت  امـرأة  سـيارة  تعطلـت  عندمـا 
مسـافرة يف وسـط الطريق، وقف شاب 
ملسـاعدتها، لكنها خافت وبدا القلق عىل 
وجههـا واضحاً ألن شـكله أوحـى بأنه 
فقري وقـد يغدر بها يف أيـة لحظة. إال أن 
السـيدة لم يكن أمامها خيار إال ان تقبل 
مساعدته ألنها ظلت واقفة لفرتة طويلة 

دون أن يمد شخص يد املساعدة لها.
اقرتح الشاب عىل السيدة أن تبقى داخل 
السـيارة لتقي نفسها من الربد القارص 
فنـزل تحـت السـيارة وبـدأ بإصالحها. 
تمكـن أخرياً مـن إنجاز املهمة فابتسـم 
وطلب منها أن تجرب تشـغيل السـيارة. 
نجح األمر، عندها سألته عن املبلغ الذي 
يريـده لقاء تلـك الخدمة الكبـرية. كانت 
السـيدة لتعطيـه أي مبلـغ يريـده نظراً 
لسـوء املوقـف التـي كادت تواجهه لوال 
خدمتـه الجليلـة. إال أن الشـاب ابتسـم 
وقال لها اسمي بريان وال أريد منك ماالً. 
كل مـا أريده منك أن تمدي يد املسـاعدة 
للشـخص التايل الـذي تصادفيه محتاجاً 

لهـا. أكملت السـيدة طريقهـا فتوقفت 
بعد بضعة اميال لرتتاح يف إحدى املطاعم 
الصغرية عىل الطريـق. وجدت يف املطعم 
نادلة حامل يف شـهرها الثامن ومع ذلك 
تبتسـم رغم صعوبة الوضع واآلالم التي 
تعيشـها يف تلـك الفـرتة. بعـد أن قدمت 
النادلـة الخدمة عىل أكمـل وجه وأعطت 
السيدة منديالً جافاً لتجفف شعرها املبلل 
من املطر، دفعت لها السـيدة 100 دوالر، 
فأرسعـت النادلـة لجلـب باقـي النقود، 
لكنها لم تجد السيدة عند عودتها. وجدت 

رسالة عىل الطاولة تقول لها أنها ال تدين 
للسيدة بالباقي، بل قالت لها الرسالة أن 
السيدة تركت لها 500 دوالر أخرى تحت 

مفرش الطاولة.
فرحت النادلة بتلك النقود وهي عائدة إىل 
املنـزل ألنها كانت تفكـر بصعوبة الحال 
وحاجتهـا هي وزوجهـا للمال خصوصاً 
مـع قـدوم الطفل الشـهر املقبـل. حاملا 
وصلت املنـزل عانقت زوجهـا وقالت له 
”أحبك يا برايـن“ قبل أن تخربه عن املال 

الذي حصلت عليه من السيدة.

رجل بسـيط من اهل الجنوب كان سامع بما حصل من فرهود 
عام 1951 عندما سـمح لليهود مغادرة العراق فسلبت وفرهت 
بيوتهـم وحصل هـذا خالل املظاهرات التي عمـت بغداد نرصة 
للشـعب الفلسـطيني ولكـن هذا الرجـل صدفـة كان يف بغداد 
وكان قرب الشـورجة ومـرت مظاهرة ضد األنگليز بالشـارع 

يف السـنوات مـا قبل النظام الجمهوري فلهـذا وحده هجم عىل 
محالت العالم بالشـورجة ويريد ياخذ بعـض الحاجيات ولكن 
النـاس واصحاب املحـالت اسـتنكروا عملـه وارادوا ان يقتلوه 
فقـال لهم هـذا املثل ضانا انـه يف اي مظاهرة تطلع بالشـارع 

يحق لك ان تفرهد اموال اآلخرين.

البعـض منـا يختـار مالبسـه 
حسب أحوال الطقس، والبعض 
اآلخر حسب املناسبة، والبعض 
اآلخر بشـكل عشـوائي حسب 
مـا متـاح وجاهـز يف خزانـة 

مالبسه!
وأن آليـة اختيار ألـوان املالبس 
عادة ليست عشوائية بل تستند 
التفاصيـل  مـن  إىل مجموعـة 
العاطفية  والصحـة  النفسـية 

وميول من حولك!
لذا اكتشـفي ما املعنى الكامن 
لرتكيـز شـخص ما عـىل لون 
معني، أو ملاذا قد يرتدي أحدهم 

هذا اللون لهذا اليوم؟
صاحب اختيار اللـون األحمر: 

شخصية تبحث عن االهتمام
مصمـم  زيـال  ديفيـد  يقـول 
املالبـس الحائـز عـىل جائـزة 
-The Co  اإليمي ومؤلف كتاب

or of Style:  أن اللـون األحمر 
له دالالت معينة، عن مسـتوى 
وحيويتـه  الشـخص  نشـاط 
للمسـؤولية،  تحملـه  ومـدى 
متعـددة  دراسـات  فهنـاك 
تؤكـد أن للون األحمـر تأثريات 
قوية عـىل السـلوك، فهو مثري 
لإلنتباه، ويضفـي جاذبية عىل 
الشخص الذي يرتديهم، وعادة 
ما ترتديها املـرأة التي تحب أن 
ترتك إنطباعاً مثرياً عند الجنس 

اآلخر.
صاحـب اختيار اللـون األزرق:  

شخصية تنشد الهدوء
هـل لديـك اجتمـاع يف العمـل 
”عصـف  جلسـة  أو  اليـوم؟ 
بإرتـداء  ننصحـك  ذهنـي“؟ 

اللـون األزرق، لكون هذا اللون 
يبعث عىل الهدوء واالسـرتخاء 
األفـكار،  تنظيـم  يف  ويسـاعد 

والقدرة عىل التعبري بإبداع.
فقد وجـدت أبحـاث أجريت يف 
الربيطانية،  كولومبيـا  جامعة 
أن اللـون األزرق يمثل االنفتاح 
والسالم عند معظم األشخاص، 
بالهـدوء  شـعوراً   ويمنحهـم 
واألمـان ممـا يحفزهـم عـىل 
اإلبداع، ويجعلهـم قادرين عىل 

اكتشاف أفكارهم عندما
هل لديك جلسـة عصف ذهني 
عىل جـدول أعمالـك؟ اختاري 
لون مالبس أزرق. يقول الب: ” 
اللـون األزرق يبعث عىل الهدوء 
واالسـرتخاء ”. وتضيـف أنـه 
أن  إذن  املسـتغرب  ليـس مـن 
يشـعر الناس بالراحة يف ألوان 
املالبـس الزرقاء. هذا الشـعور 
بالهـدوء يفيض إىل مـزاج أكثر 
إبداًعـا . وجدت األبحـاث التي 
أجريـت يف جامعـة كولومبيـا 
الربيطانيـة أنه نظرًا ألن الناس 
يربطون اللون األزرق باالنفتاح 

والسالم، فإنهم يشعرون بأمان 
أكرب عند استكشـاف أفكارهم 
عندما يكونون محاطني باللون 

املهدئ.
اللون األسـود:  صاحب اختيار 
شـخصية تحب البساطة، وقد 

تميل للعدوانية
بشـكل عام يعّد اللون األسـود 
أكثر األلـوان أناقـة، وهو لون 
يعتـرب ”افـرتايض“ أو تحصيل 
يمكـن  عـام،  بشـكل  حـاص 
إرتداؤه مع كل األلوان األخرى، 
الرشـاقة  األشـخاص  يمنـح 
رسـمي،  بشـكل  ويظهرهـم 
لذا هـو الخيـار املفضل ملعظم 

األشخاص.
لكن يف دراسـة أجرتها جامعة 
فلوريـدا عـىل العبـي الهوكي، 
تبـني أن أولئـك الذيـن يميلون 
إلرتداء األسـود قد يكونوا أكثر 
للعقاب  تعرضـاً  الشـخصيات 
عىل أخطاء عدوانية، من أولئك 
الذين يرتدون مالبسـًا بيضاء، 
ممـا أوصـل لنتيجـة أن اللون 

األسود مرتبط بمزاج عدواني.

 ، األلـوان  كل  يشـكل  األسـود 
اآلثار النفسـية له كبرية، فهو 
يخلـق حواجـزاً وقائيـة بينـك 
وبـني اآلخريـن، ويمتـص كل 
الطاقـات القادمـة إليـك بينما 
ويحيطك  شـخصيتك،  يخفـي 
بالغمـوض وقد يذكـر اآلخرين 

بالظلمة.
اللون األخرض:  صاحب اختيار 
شخصية جديرة بالثقة، إيجابي 

ويتمتع بالصحة العاطفية
اللون األخرض هو رمز للطبيعة 
والبيئـة، كمـا هـو لـون املال 
والثـروة، وقـد وجدت دراسـة 
حديثـة تـم نرشهـا أن اللـون 
العطـاء  عـن  يعـرب  األخـرض 
ويحفز أيضاً عـىل اإلبداع، ولذا 
فإن بعـض الباحثـني يف نرشة 
الشـخصية وعلـم النفس“ قد 
وجدوا أن املشاركني يف الدراسة 
وبعـد إرتدائهم اللـون األخرض 
وتعاونهـم يف مهمـة إبداعيـة 
كشـفوا عـن تحسـن ملموس 
أدائهـم اإلبداعـي وقدراتهم  يف 

الفنية.
اللـون  شـخصية  صاحـب 

الربتقايل“ رصيح وفصيح“
بالضيـق  تشـعرين  كنـت  إذا 
وعـدم اإلرتيـاح، فـإن اللـون 
وسـيلتك  سـيكون  الربتقـايل 
للتعبـري عمـا يـدور بداخلـك 
بشـكل أكثـر انتظامـاً، فهـو 
يمنحك الـدفء والطاقة، كما 
يجعـل تعبرياتك أكثر إيجابية، 
رغـم أنه اللون األقـل تفضيالً 
لـدى الكثري مـن النسـاء كما 

أظهرت إحدى الدراسات.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

Ò5«Î@Úó”

@·‹»m@›Á

@›rfl@Úó”

1M2 @ÚÓóÉí@paäbjnÇa

ÏÄÄÄ◊ÎÜÏé
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسـعة الرأسـية واألفقية يف 
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چاهيه مو فرهود؟!

الكلمات األفقية 
-1قطـع مـن الجيـش ما بني 
خمس أنفس إىل ثالثمئة - أدام 

النظر إليه يف سكون (م)
-2 مدام - خيوط النعل
-3 الراية - متشابهان

-4 نجـده يف كل يشء - أقـرب 
النجوم إىل األرض

-5 ساعورة - بُعد
-6 من مراحل القمر - تفسري

-7 مرتقيـة - رمـى املـاء من 
فمه

-8 حرف مكرر - نعاتب (م)
 - سـهر   - (م)  للتمنـي   9-

إدراك
-10 زواج - من البحار املغلقة

الكلمات العمودية
إىل  ترمـز  التـي  الخـرضاوات  -1 مـن 

الخصوبة (م) - تفرزه الغدد
-2 أصلـح البناء - جعله الله سـباتا و 

سكنا (ن) - عاهل
-3 وجهات نظر - من فقد سمعه

-4 الذرية (م) - صب املاء صبا متتابعا 
-5 من أعضـاء الجهاز الهضمي (م) - 

عدم اإلنجاب (ن)
-6 متشـابهان - هداية و اسـتقامة - 

عبيد
-7 من الفواكه - صداق املرأة (م)

-8 قط - أعطى - حرف مكرر
-9 خفايا (م) - يعرف (م)

-10 الفتي من اإلبل (ن) -  الولد ما دام 
يف الرحم

عنـك  شـحجي  بـس  تصـري  لولـه  حلـو  بـكل 
منـك  احـىل  حتـى  البيـك  اللولـه  صـارت 

الـروح  واتعـذب  اتـروح  تريـد  كالـو 
لـرتوح  ابقـى  بـس  اويـاك  اللـه  امـودع 

بسـاع  واتـودع  اتـروح  تريـد  كالـو 
بالـكاع  والزكـه  الـكاع  اشـيل  غـري  جـا 

هـاي  بـس  وبعمـري  اليـوم  صبـاح  اجمـل 
بهـواي عينـي  لـن  وفزيـت  الغطـه  شـلت 
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صــــورة و حــــدث

1894 تعبئة كوكا كوال يف زجاجات وبيعها للمرة 
األوىل يف فيكسبريغ، ميسيسيبي، من قبل املشغل 

املحيل صودا جوزيف بيدينهارن.
أن  بعد  روسيا  عاصمة  تصبح  موسكو   -  1918

كانت سانت بطرسربغ العاصمة ملدة 215 عاًما.
الربملان  قبل  من  االستقالل  نشيد  اعتماد   1921

الرتكي.
يشكلون  وأذربيجان  وجورجيا  أرمينيا   1922
جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية االشرتاكية.

ميل،   200 مسرية  يقود  غاندي  املهاتما   1930
تحد  يف  البحر  إىل  امللح،  مسرية  باسم  واملعروفة 
احتكار  عىل  احتجاجا  الربيطانية،  للمعارضة 

الربيطانيني للملح.
1934 قسطنطني باتس والجنرال ويوهان ليدونري 
يقومان بانقالب يف استونيا، وقاموا بحظر جميع 

األحزاب السياسية.
يف  وذلك  النمسا  تحتل  األملانية  القوات   -  1938

بدايات الحرب العاملية الثاني

1983 - اكتشاف عدة فتحات جديدة تحت الحائط 
املتطرفني  أن  ويعتقد  األقىص،  للمسجد  الجنوبي 
اقتحام  محاولتهم  أثناء  بحفرها  قاموا  اليهود 

املسجد.
الدينية  الجماعات  أعضاء  من  عدد   -  1984
مناطق  اقتحام  يحاولون  املتشددة  اليهودية 
مجاورة للمسجد األقىص بهدف إقامة مستوطنة 

دينية ومدرسة دينية يهودية.
إىل  ينضمون  والتشيك  وهنغاريا  بولندا   -  1994

حلف شمال األطليس.
زوران  رصبيا  وزراء  رئيس  اغتيال   -  2003

جينجيتش يف بلغراد.
الصحفي  عىل  تحكم  عراقية  محكمة   -  2009
منتظر الزيدي بالسجن ثالث سنوات بتهمة إهانة 
رئيس دولة أجنبي، حيث أنه كان قد رمى فردتي 
حذائه عىل الرئيس األمريكي األسبق جورج دبليو 
تنتهي فرتته  أن  للعراق قبل  له  بوش بآخر زيارة 

الرئاسية.
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مهنياً: التزم بتنفيذ املهام التي تكلف بها اليوم و ال 
تحب  من  اعطي  عاطفياً:  االخرين  عىل  الحمل  تلقي 

املزيد من االهتمام و شاركه احالمه. 

مجال  يف  عالقاتك  عىل  تحافظ  ان  حاول  مهنياً: 
العمل مما يساعدك و يدعمك يف املستقبل عاطفياً: 
بمن  االرتباط  من  تمنعك  العائلة  من  ضغوطا  تواجه 

تحب. 

ان  و  اموالك  توفري  من  تستفيد  ان  مهنياً:حاول 
ان  عاطفياً:حاول  مفيدة  مشاريع  يف  تستثمرها 
تؤمن جو هادئ مع الحبيب و ان تقيض معه املزيد 

من االجواء الرومانسية. 

باقناع  محاولة  اول  فشل  من  تيأس  ال  مهنياً: 
يوجد  ال  لالسف  عاطفياً:  عملك  بخطط  الرؤساء 

اي تقدم حاليا يف حياتك العاطفية. 

مهنياً: ال تدع اخطاء بسيطة تؤثر يف ثقتك بنفسك 
الحبيب  عاطفياً:  ذلك  من  اقوى  تكون  ان  يجب 

يشعر بعدم االمان بطبيعة عالقتك به. 

مهنياً: حاول دراسة املشاريع املالية التي تعرض 
عليك قبل ان تتخذ اي قرار بشأنها عاطفياً: عليك 

ان تحرتم خصوصية الحبيب و ال تتدخل يف شؤونه. 

مهنياً: الفرتة القادمة ستكون مليئة بالضغوطات 
مما يسبب لك االرتباك عاطفياً: تعيش قصة حب 

من طرف واحد . 

يدعموا  و  يدعموك  العمل  يف  رؤسائك  مهنياً: 
افكارك عاطفياً: حياتك العاطفية مضطربة هذه 

االيام حاول ان تجد الحلول املناسبة . 

مهنياً: ال تكن مترسعا يف ترك عملك فقد تجد امل 
جديد و فرصة جديدة يف عملك عاطفياً: ال تجعل اي 

طرف اخر يتدخل بينك و بني مشاكلك مع من تحب. 

تتقبل  ان  و  مرونة  اكثر  تكون  ان  عليك  مهنياً: 
العمل عاطفياً: ال  انتقادات رؤسائك يف  نصائح و 

تنهي كل شئ امنح من تحب فرصة ثانية. 

مهنياً: ال تدخل مشاكلك الشخصية يف العمل ركز 
اضفاء  حاول  عاطفياً:  عملك  مجال  عىل  فقط 

اجواء جديدة عىل عالقتك مع من تحب.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: اعمل ما عليك و ال تهتم لكالم االخرين او 
عالقة  تنشأ  قد  عاطفياً:  للشائعات  اذنك  تعطي 

عاطفية نتيجة صدفة تجمعك من شخص . 

الفيزياء  علم  أن  تعلم  هل   -
املادة  بِدراسة  يقوم  علم  هو 
املوجودة  والتفاُعالت  والطاقة 

بينهم.
-هل تعلم أن علم الكيمياء هو 
املُركبات،  بدراسة  يقوم  علم 
املواد،  ومميزات  وخصائص 

والُبنية الرتكيبية للمواد.
-هل تعلم أن علم الفلك هو علم 

يقوم عىل دراسة الكون املوجود 
بعد الغالف الجوي.

الجيولوجيا  علم  أن  تعلم  -هل 
هو علم يقوم عىل دراسة نشأة 
وجميع  وتاريخها،  األرض 
التغريات الفيزيائية والكيميائية 

والبيولوجية التي َمرَّت بها.
-هل تعلم أن علم املحيطات هو 
علم يقوم باستكشاف ودراسة 

املحيطات.
الحفريات  علم  أن  تعلم  -هل 
أشكال  بدراسة  يقوم  علم  هو 
يف  موجودة  كانت  التي  الحياة 

عصور ما قبل التاريخ.
األرصاد  علم  أن  تعلم  -هل 
مع  يتعامل  علم  هو  الجوية 
مثل  وظواهره،  الجوي  الغالف 

الطقس واملناخ.
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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 . 

  

paáÌãÃm

á€bÉ€a@Ô‹«

ÔjÀç€a@fiaÏ„

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰fl
@¿@fiÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚflÜb‘€a

7�Ç@äbèfl
@Åã–fl@Å6‘fl@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰fla#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@›ˆb–m@Ôi@Îa

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»fl@ÊÏÿÌ@Êc@bflg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bflgÎ@áiˇ€

No: 7440    Wed    3    Mar    2021العدد:   ٧٤٤٠    االربعاء   ٣   آذار     ٢٠٢١

_bibj€a@á‰«@Ú”ãœ@·◊

îflaÏÁ

كريما  عزيرا  ضيفا  فرانسيس،  الفاتيكان،  بابا  علينا  يحل  يومني  بعد 
الخطط وتشكل  الدول، صغريها وكبريها، تضع  البابا  كبريا، حني يزور 
سياسيا  الزيارة  هذه  من  اإلستفادة  كيفية  حول  والجداول  اللجان 
وسياحيا.. فالزيارات التي يقوم بها البابا، وبما يمثله من رمزية دينية، 
عقل  لديها  التي  للدول  بالنسبة  تفويتها  يمكن  ال  ثروة  ذاتها  بحد  تعد 
تجاري وسياحي وتنموي ال عقل خاليف، حزبي، مكوناتي هدفه العرقلة 

ال البناء.   
الثانية، وأثناء مؤتمر يالطا عام ١٩٤٥، أخرب  العاملية  بعد نهاية الحرب 
أن  ستالني،  جوزيف  آنذاك،  السوفياتي  الزعيم  اإليطايل  الوزراء  رئيس 
أن أجاب ساخرا  إال  البابا أعلن الحرب  عىل هتلر، فما كان من ستالني 
(كم فرقة عند البابا)؟.. كان املقياس الوحيد بالنسبة لستالني هو القوة 
املادية.. ذهب ستالني وبقي سؤاله الساخر يف وقته مثار سخرية التاريخ 
املادية ال  القوة  أن منطق  اآلن.. صحيح  واملؤرخني والسياح والسائحني 
يزال يعتمد يف جانب أسايس منه عىل ما تمتلكه الدول من جيش وقنابل 
ربما بعضها نووية وطائرات ومعدات، لكن القوة الناعمة بشتى صيغها 
القوة  منطق  عىل  أحيانا،  تتفوق  لم  إن  تزاحم،  أخذت  أساليبها  وتنوع 

الغاشمة عسكرا وسالحا.
ليس  لكنه  النووية،  القنبلة  يمتلك  إن مراهقا سياسيا مثل كيم جونغ   
كوريا  تمثله  وزن  فأي  للدول..  الحقيقية  القوة  بموازين  الخريطة  عىل 
الشمالية اليوم عىل خريطة الدول التي تملك القوة سواء كانت مادية أم 
معنوية.. ال تحتاج دولة مثل الفاتيكان التي هي أصغر من أصغر قرية يف 
العراق أو مرص أو الجزائر أو سنغافورا أو الهند، مساحتها ٤٤ كم مربع 

ونفوسها ال يتعدون الـ ٨٠٠ نسمة. 
بها  يقوم  لزيارة  اإلستعداد  وأردنا  آخر  بشكل  املعادلة  قلب  حاولنا  لو 
الرئيس األمريكي التي تبلغ مساحة بالده أكثر من ٩ ماليني كم مرتبع 
ونفوسها أكثر من ٣٥٠ مليون نسمة أو الرئيس الصيني التي يبلغ عدد 
نفوس بالده أكثر من مليار ونصف املليار نسمة .. هل إحتجنا لكل هذه 
التحضريات واإلستعدادات والرهانات بالقياس اىل الزيارة التي يقوم بها 

البابا فرنسيس؟ 
نعري  وال  بندقية صيد  يملك حتى  ال  الذي  بالبابا  نهتم  ملاذا  بالتأكيد..  ال 
أو  األمريكي  الرئيس   علينا  ضيفا  حل  لو  اإلهتمام  هذا  نصف  من  أقل 
الصيني؟.. اإلجابة واضحة، وهي أن معايري القوة ال تقاس دائما بسؤال 
ستالني اململوء غرورا وعجرفة.. كم فرقة عند البابا، بل بالبعد الروحي 
الذي هو عند الشعوب أهم بكثري من أي ُبعد مادي.. لذلك فإن زيارة البابا 
إهتمام عىل األصعدة  أن تكون موضع  الوقت يفرتض  العراق يف هذا  اىل 
وألول  يتم،  سوف  الزيارة  هذه  فعرب  والدينية..  والحضارية  الثقافية 
من  نملكه  بما  الناعمة  قوتنا  وبقوة عىل مصادر  األضواء  تسليط  مرة، 
إرث وتراث ديني وثقايف وحضاري يحتاج منا بعد إتمام الزيارة اىل وضع 
الخطط والربامج الالزمة لكيفية تسويقه اىل العالم أجمع كونه ثروة ال 

تقدر بثمن لو أحسنا استثمارها.  

انضمت الفنانة التونسية، يرسا املسعود، ألرسة 
وأحمد  زينة  الوقف» بطولة  البيت  «زي  مسلسل 
الحميد،  عبد  عصام  وإخراج  وصابرين  السعدني 
واملقرر عرضه يف شهر رمضان املقبل، حيث تجسد خالل 
تعمل يف مستشفى وتضفي  التي  العمل شخصية «بسنت» 
األطباء  مع  جيدة  عالقة  لديها  ان  خاصة  البهجة،  من  أجواء 

الذين يعملون يف املستشفى.
مسلسل  يف  مشاهدها  تصوير  لبدء  املسعود  يرسا  تستعد  كما 
«الحرير املخمىل» من ٦٠ حلقة، واملأخوذ عن الرواية التي تحمل 
اإلسم نفسه للكاتبة أميمة عز الدين، وإرشاف عيل الكتابه أمني 
جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق وشادي أسعد وحمدي 
التايه، وإخراج أحمد حسن، وتظهر فيه بشخصية «حنان» وهي 
بنت يف الجامعة هادئة يف ترصفاتها ولكنها تمر بالعديد من التفلبات 

واملعاناة لتتحول شخصيتها وتدخل يف رصاعات نفسية.

مسلسل  بطولة  يف  الطوخي  صفاء  الفنانة  تشارك 

«والد ناس» تأليف وإخراج هاني كمال، الذي انطلق 

رمضان  شهر  يف  لعرضه  أسبوعني  قبل  تصويره 

املقبل، والذي ينتمي للبطولة الجماعية، حيث تجسد 

الطوخي فيه دور مديرة مدرسة خالل األحداث التي 

قضايا  ويناقش  واجتماعي  درامي  إطار  يف  تدور 

األرسة املرصية يف املجتمع.

الدرامية  لألعمال  قوية  عودة  العمل  ويمثل 

ويلقي  والرتقب،  اإلثارة  من  أجواء  يف  االجتماعية 

الضوء عىل حال األرس املرصية وعالقة اآلباء واألبناء 

من  والرتبية  التعليم  وأوضاع  املراهقني  أجيال  من 

خالل حادث يفجر الدراما ويولد الرصاع بني جميع 

األطراف.

مسلسل  بطولة  يف  أيًضا  الطوخي  صفاء  وتشارك 

«خيل بالك من زيزي» مع أمينة خليل وتجسد دور 

كريم  وإخراج  نعوم  مريم  تأليف  والعمل  والدتها، 

عابدين،  نهى  ممدوح،  ومحمد  ويشارك  الشناوي، 

بيومي فؤاد، صربي فواز، عىل قاسم، أسماء جالل، 

من  آخر  وعدد  عابدين،  نهى  عيل،  محمد  سلوى 

الفنانني.

قررت الجهة املنتجة لفيلم «أعز الولد» للنجمات 
الثالث دالل عبد العزيز ومريفت أمني وشريين، 
عرضه حرصًيا عىل إحدى املنصات اإللكرتونية 
خالل شهر مارس الجاري، بعد تعذر طرحه يف 
دور العرض السينمائية طوال العامني املاضيني، 

وتحديًدا منذ انتهاء تصويره عام ٢٠١٩.
ودالل  أمني  مريفت  بطولة  الولد»  «أعز  فيلم 
وسامي  سالوسة  وإنعام  وشريين  العزيز  عبد 
يظهرون  الذين  النجوم  من  وعدد  مغاورى 
منى  الجداوي،  رجاء  أبرزهم  رشف  كضيوف 
زكي، أمينة خليل، محمد شاهني، أروى جودة، 

املخرج عمرو سالمة، والعمل من إخراج سارة 
نوح.

وتدور أحداث فيلم «أعز الولد»، حول عصابة 
سامي  الفنان  يرتأسها  الهوية  مجهولة 
والتي  العمل،  أحداث  ضمن  مغاوري، 
الثالث،  العمل  بطالت  أحفاد  بخطف  قامت 
طلب  بغرض  املصنع  داخل  بهم  وتحفظوا 
العديد  تواجهن  اللواتي  الجدات  من  فدية 
الذين  أحفادهن،  مع  املشكالت  من 
التواصل  ومواقع  بالتكنولوجيا  يتعلقون 

االجتماعي.

املشرتكني،  بني  رضاوة  التحديات  تزداد 

موهبته  أن  إثبات  منهم  كل  ويحاول 

وصوته يؤهالنه إىل اجتياز املراحل وصوالً 

برنامج  ضمن  اللقب  عىل  املنافسة  إىل 

عىل  العراق)  (محبوب  آيدول»  «عراق 

«MBC العراق». ويف العرض املبارش الرابع، 

أن  خصوصاً  صعوبة،  أكثر  التحدي  بات 

تصويت الجمهور سينهي رحلة اثنني من 

الذين  املتنافسني  عدد  ليصل  املشرتكني، 

سيتأهلون للعرض املقبل إىل ٩ فقط.

وقبيل غنائهم أمام لجنة التحكيم الثالثية 

املؤلفة من حاتم العراقي ورحمة رياض 

نبيل، عرفت ريبورتاجات خاصة  وسيف 

شخصياتهم،  من  إضافية  جوانب  عن 

حيث كشف كل منهم عن األلوان الغنائية 

واملوسيقية التي يحب االستماع لها والتي 

تستقبلهم  أن  قبل  يومياته،  يف  ترافقه 

رافق  كما  املرسح،  عىل  عنرب  ميس 

كواليس  يف  املشرتكني  املرسومي  مهند 

الربنامج.

املرسح  عىل  املشرتكون  اجتمع  ذلك،  بعد 

نتيجة  إعالن  الصرب  بفارغ  ينتظرون 

تصويت الجمهور الذي سيحدد هذه املرّة 

عنرب  ميس  فأعلنت  منهم.  اثنني  خروج 

عن ثالثة أسماء وقفوا يف دائرة الخطر هم 

أكرم ومحمد  الدين، جوليانا  فرقان عالء 

تأهل  الحلقة،  هذه  انتهاء  ومع  سجاد. 

مشرتكني   ٩ الخامس  املبارش  العرض  إىل 

فقط. 

بعد أن صّور كليبه األخري «وعد 

منذ  وأطلقه  لبنان،  يف  رشف» 

حيث  يوتيوب  عرب  شهرين 

تخّطى املليون مشاهدة، يطلق 

سعد  ستار  العراقي  النجم 

«مثله  بعنوان:  جديدة  أغنية 

اللون  من  وهي  شفت»،  ما 

العراقي.

تعّرب  بامتياز  حماسية  األغنية 

بحبيبته،  الحبيب  فرحة  عن 

وكأّنها  ورومانسية  غزل  فيها 

زفافها..  ليلة  يف  العروس  تزف 

من  هي  شفت»  ما  «مثلها 

مؤيد  زيدون  وألحان  كلمات 

وتوزيع أسعد عبد الجابر.. وقد 

يوتيوب  عىل  الفيديو  تخّطى 

يوم  بعد  مشاهدة  ألف  املئة 

واحد من إطالقه.

يبعث ستار سعد األمل والتفاؤل 

الذي  جمهوره  يف  دائماً 

يواكبه  وهو  بالحبيب،  يصفه 

صفحاته  عرب  الفت  بنشاط 

التواصل  مواقع  عىل  الرسمية 

االجتماعي.

جديدة  صورة  عن  كريم،  نيليل  الفنانة،  كشفت 
من  الخمييس،  لقاء  بالفنانة  جمعتها 

الكرس»،  «ضد  مسلسل  تصوير  كواليس 
املقررعرضه خالل موسم دراما رمضان 

خالد  أحمد  إخراج  من   ،٢٠٢١ املقبل 
جمال  إنتاج  الدايل،  عمرو  وتأليف 
املتحدة  الرشكة  بمشاركة  العدل 

للخدمات اإلعالمية.
ونرشت نيليل، الصورة عرب صفحتها 
صحبتها  فيسبوك،  عىل  الرسمية 

ضد  مسلسل  كواليس  «من  بتعليق: 
الكرس رمضان ٢٠٢١».

شعبية  فتاة  دور  كريم  نيلىل  وتجسد  
بشربا،  الفرج  روض  منطقة  يف  تعيش 

وتدعى  املال  من  كثريًا  تملك  وأصبحت 

يبتزها  أن  درويش  مصطفى  ويحاول  «سلمى»، 
يتزوج  لكي  عنها  يعلمها  التي  باألرسار 

شقيقتها، وتتواىل األحداث.
تصوير  كريم  نيليل  النجمة  وتواصل 
من  العديد  يف  العمل  يف  مشاهدها 
وبني  بينها  تجمع  والتي  الديكورات 
ومصطفى  فراج  محمد  الفنانني 

درويش.
خطة  خالد  أحمد  املخرج  ووضع 
املسلسل،  تصوير  انتهاء  ملوعد 
للعمل،  املنتجة  الجهة  مع  باإلتفاق 
العمل  تصوير  انتهاء  يكون  أن  وقرر 
بشكل كامل يف األسبوع الثاني من شهر 
املسلسل  حلقات  يسلم  أن  عىل  رمضان، 

أوال بأول للجهة املنتجة. 
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بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 
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طـور علمـاء يابانيـون بطاريـات مصنوعة من األملـاس تسـتطيع توليد 
الكهربـاء ملدة 100 عام يف مسـابري الفضاء أو يف املعدات التي تسـتخدم يف 

عمليات التعدين تحت األرض.
وتعمل تلك البطاريات عن طريق اسـتخدام أملاس من صنع اإلنسـان قادر 

عىل توليد الطاقة الكهربائية عند وضعه يف مجال إشعاعي.
وينتـج املعهـد الوطني لعلوم املـواد يف اليابان البطارية املاسـية، حيث تعد 
نتيجـة للتكنولوجيـا واملعرفـة التـي تراكمت لـدى املعهد الوطنـي للبحث 

والتطوير منذ التسعينيات يف هذا املجال. 
ويف حالة التحكم يف النشـاط اإلشعاعي الصادر عن تلك البطاريات وحظره 

عرب تغليفها بصفائح معدنية أخرى فيمكن عندئٍذ استخدامها.
ويسـتخدم األملـاس عىل نطـاق واسـع كإحـدى األدوات الصناعية ويمكن 
حتى تحويله إىل أشباه موصالت، كما تولد البطاريات املاسية ”بيتافولتية“ 
الكهربـاء، طاملـا أنها موجودة يف املجاالت املشـعة حيث يمكنها اسـتقبال 
أشعة بيتا من نظائر مثل الكربون 14 والنيكل 63.. وتتمتع هذه البطاريات 

بعمر افرتايض طويل.

أعلـن وزيـر الصحـة يف اململكـة 
الدكتـور  السـعودية،  العربيـة 
توفيـق الربيعـة، اشـرتاط قبول 
املشاركني يف موسـم الحج للعام 

املقبل بتلقيهم لقاح (كورونا).
حـول  الربيعـة  الوزيـر  وعلـق 
رضورة ربـط قبـول املشـاركني 
يف موسـم الحـج بتلقيهـم لقاح 
مضـاد لفـريوس (كوفيـد19-)، 
واعتربه رشطا رئيسـا للمشاركة 
يف أداء الركـن الخامس من أركان 

اإلسالم.
وأوضح الربيعـة:“ عليكم اإلعداد 
املبكـر لتأمـني القـوى العاملـة 
املطلوبة لتشغيل املرافق الصحية 
يف مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 
واملدينـة املنـورة ومنافـذ دخول 
للعـام  الحـج  ملوسـم  الحجـاج 

1442هــ وتكوين لجنة لقاحات 
موسـم  يف  للمشـاركني  كورونـا 
الحـج والعمـرة، وعليـه يتوجب 
اعتماد أخذ لقاح كورونا (كوفيد-
إذ  املشـاركة،  يف  للراغبـني   (19
إنه أحد اشـرتاطات املشـاركة يف 

موسم الحج“.
ويف سـياق سـابق، أطلقت وزارة 
بالتعـاون  السـعودية،  الصحـة 
مـع الهيئـة السـعودية للبيانات 
تطبيـق،  االصطناعـي  والـذكاء 
مطلع العام الحايل، يتعلق بخدمة 

الجواز الصحي.
التأكيـد  إىل  الخدمـة  وتهـدف 
أن الشـخص قـد أكمـل جميـع 
الجرعات الخاصـة بلقاح مضاد 
وأصبـح  (كورونـا)  لفـريوس 

محّصنا ضد الفريوس.

يعمل فريـق من العلمـاء الروس 
للتحكـم يف  عـىل تطويـر نظـام 
الكمبيوتـر باسـتخدام ”العـني“ 
أجـل تسـهيل  و“الدمـاغ“، مـن 
عمل ذوي االحتياجـات الخاصة، 
والفريـق املكـون مـن علماء من 
جامعة موسكو الحكومية للطب 
 ،(MGPPU) والرتبـوي  النفـيس 
يعمـل عىل إنشـاء شـبكة فريدة 
يمكـن التحكـم بهـا مـن خـالل 
النظـر والتفكري، مشـريين إىل إن 
املتزايـد لألشـخاص  االسـتخدام 
املصابيـني بالشـلل دفعهم للعمل 
عىل تطويـر منظومة، تعتمد عىل 
تتبـع حركـة العـني بإسـتخدام 
كامريا ليكون عملها بمثابة عمل 
”ماوس“ الكمبيوتر، حيث يمكن 
عن طريـق النظر اليهـا التحريك 

عىل الشاشة.
وعىل الرغم مـن عبقرية الفكرة، 
ىف  عيًبـا  كشـفوا  العلمـاء  أن  إال 
هذه التقنية يتجىل يف عدم القدرة 
عىل تحديـد والتفريق بني النظرة 
املتعمـدة، ويقوم  الإلراديـة عـن 
تحكـم  نظـام  بإنشـاء  العلمـاء 
سـيكون قادًرا عىل تحديـد ما إذا 
كان تأخـر النظـر مقصـوًدا أم ال 
إرادًيا، وسـيكون مزيجا من تتبع 
العـني وتقنيـة أخـرى تسـتخدم 
ملسـاعدة األشخاص ذوي اإلعاقة 
الدمـاغ  ، واملعروفـة بـ“واجهـة 

 .“(BCI) والحاسوب
وحـاول الكثريون دمـج BCI مع 
ميـزة التحكم بالعني، بمسـاعدة 
BCI، من املالئـم إجراء ”نقرة“ - 
لذلك يمكن للمرء أن يتخيل حركة 
اليد، لكن مثل هـذا املزيج ال يزال 
غري مريـح للغاية، ألن BCI يعمل 
ببـطء، مما يجرب املسـتخدم عىل 
تقديـم اإلجراء املطلـوب ليحافظ 

عىل نظرته لفرتة طويلة“.

باإلضافـة إىل ذلـك، يتـم الجمـع 
بني اإلجـراءات العقليـة املطلوبة 
لــ BCI بشـكل سـيئ إىل حد ما 
مـع التأخـري املتعمـد يف النظـر، 
واستخدم املتخصصون يف جامعة 
موسكو الحكومية نهجا مختلفا، 
يحتـاج مسـتخدم نظامهم فقط 
إىل إبقـاء نظرتـه متعمـدة، وهذا 
اإلجـراء بالـذات، وفقـا للعلماء، 
يغري بالفعل نمط إشارات الدماغ، 
أنـه مـن املمكن التعـرف عىل نية 

”النقر“.
ولعـزل إشـارات الدمـاغ املقابلة 
لهـذه النيـة بدقـة، تم اسـتخدام 
الدمـاغ  تخطيـط  طريقـة 
املغناطييس (MEG)، والتي تتيح 
التسـجيل بدون تالمس للمجاالت 

املغناطيسية الضعيفة للدماغ.
ويف سياق التجربة، لعب املشاركون 
تعديـًال خاًصـا للعبـة الكمبيوتر 
”Lines“، حيـث يتـم التحكم عن 
طريـق التأخـري يف النظـر، وتمت 
معالجـة بيانـات MEG التـي تم 
الحصول عليها بواسطة شبكات 
عصبية اصطناعيـة، والتي تحدد 
مـا إذا كانـت تأخـريات النظـرة 

مقصودة أو غري إرادية.
أوفشينيكوفا  أناستاسـيا  وقالت 
 MEG، مركـز  يف  أوىل  باحثـة   ،
MGPPU، أن دقـة تحديد النظرة 
التزال غري كافية، للتنفيذ الفوري 
إىل  يرجـع  وهـذا  للتكنولوجيـا، 
حقيقة أنه خالل التجربة لم يكن 
من املمكن بعد كتابة بيانات كافية 

لتدريب الشبكات العصبية.
وكشـفت عـن أن هـذه مشـكلة 
شـائعة عنـد تصنيـف إشـارات 
الشـبكات  بواسـطة  الدمـاغ 
العصبيـة االصطناعيـة العميقة، 
مضيفـة: ”نحـن اآلن نعمـل عىل 

.“MEG توسيع عينة بيانات
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ظروف  إثر  املساجد،  أحد  أبواب  عىل  تتسّول  سيدة 

الدراما  يف  له  تعرّضت  كبري  وظلم  عاشتها  قاسية 

«أمي دالل والعيال» للكاتب الخليجية 

عبد العزيز الحشاش 

سلطان  واملخرج 

ه  و خرس

وُيعرض عىل 

 .MBC١

ر  و تد

ث  ا حد أ

لظروف  تتعرض  التي  املرأة  دالل،  حول  املسلسل 

وتضّحي  املختلفة،  حياتها  مراحل  خالل  صعبة 

ثم  إليها،  الناس  أقرب  أجل  من  والنفيس  بالغايل 

تعيش كزوجة أب رحلة مليئة بالتضحيات والوفاء، 

وتقابل بالجحود واالنتهازية، ويجمع العمل كوكبة 

من نجوم الخليج العربي.

 يبدأ العمل بالحدث الذي وصلت إليه دالل بعد سنوات 

وهو   ،١٩٨٦ العام  يف  واملعاناة  والقهر  العذاب  من 

أن نكتشف ماضيها،  قبل  تعيشه،  الذي  العوز  حال 

وكيف عاشت منتصف األربعينيات إثر انفصالها عن 

وزوجته  شقيقها  لدى  العيش  يف  ومعاناتها  زوجها 

وتحّكم األخرية بها، ثم زواجها من رجل طيب لديه 

سبعة أطفال. ويف موازاة هذا الخط الدرامي، تتفّرع 

أحداث تشويقية أخرى تكشف عن مالمح من حياة 

أبناء هذه املرأة. 

األبناء  أطماع  أمام  دالل  مصري  ما  السؤال،  يبقى 

بعد  األبناء  فعل  ردة  ستكون  وكيف  وأحقادهم؟ 

بعض  لها  سّجل  األول  دالل  طليق  أن  اكتشافهم 

العقارات قبيل وفاته يف دار املسنني؟ 

دالل  «أمي  الخليجية  االجتماعية  الدراما  ُتعرض 

والعيال» عىل MBC١، من األحد إىل الخميس يف تمام 

الساعة ٠٨:٠٠ مساًء بتوقيت غرينتش، ١١:٠٠ ليالً 

بتوقيت السعودية. 


