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بغداد/ الزوراء:
اكد البابا فرانسيس انه سيزور العراق 
رغـم الهجوم الصاروخـي عىل قاعدة 
عني االسـد الجوية بمحافظة االنبار.
وذكـرت وكالـة الصحافة الفرنسـية 
ان ”البابا فرنسـيس اكد انه سـيقوم 
الهجـوم  رغـم  العـراق  اىل  بزيارتـه 

الصاروخي“.ومـن املقـرر ان يجـري 
البابا زيـارة، غدا الجمعـة، اىل العراق 
وسـط اسـتعدادات عاليـة املسـتوى.
واعلنـت خلية االعـالم االمنـي، امس 
االربعاء، عن تعرض قاعدة عني االسد 
اىل قصف بـ10 صواريخ نوع غراد من 

دوية اي خسائر.

بغداد/ الزوراء:
أكد رئيس مجلـس الوزراء القائد العام 
للقوات املسـلحة، مصطفى الكاظمي، 
التـي  الهجمـات  أن  األربعـاء،  امـس 
تسـتهدف القواعـد العسـكرية تـرض 
بالتقدم الـذي يحققه العراق، مشـريا 
اىل ان قصـف قاعـدة األسـد ال يمكـن 
تربيره ونفذته مجاميع ليس لها انتماء 
للعـراق، وشـدد عـىل املـيض يف الحوار 
واالتفـاق عىل جـداول زمنيـة ملغادرة 
القوات األجنبية.وذكر املكتب اإلعالمي 
لرئيـس مجلس الـوزراء، يف بيان تلقته 

”الـزوراء“: أن ”املجلس الوزاري لألمن 
الوطنـي، عقد اجتماعا ترأسـه رئيس 
مجلـس الـوزراء القائد العـام للقوات 
الكاظمـي“.  مصطفـى  املسـلحة، 
وأضاف أن ”االجتماع ناقش التطورات 
االمنيـة االخرية، مشـريا إىل أن ”القائد 
العام اطلع عىل اسـتكمال التحضريات 
واالسـتعدادات لزيـارة قداسـة البابـا 
فرنسـيس اىل العـراق، والتي تعد زيارة 
تاريخيـة تضعه عىل طريق االسـتقرار 

والتنمية واالزدهار.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أعلنـت وزارة الدفـاع الجزائريـة، امس 
األربعـاء، أنـه تـم خـالل هذا األسـبوع 
تفكيك شـبكة مكونة من ثالثة عنارص 
دعـم لجماعـة إرهابية، تنشـط بجبال 
بيـان  العاصمة.وأفـاد  غـرب  تيبـازة 
الـوزارة أنـه تبني بعـد التحقيقـات أن 
أحـد املوقوفـني من هـذه الشـبكة قام 

بنقل قنبلة تقليديـة الصنع ووضعها يف 
مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس 
القنبلة، والتي  العاصمة.هـذه  بالجزائر 
كانـت موجهـة لالسـتعمال يف عمليـة 
إجرامية بالجزائـر العاصمة، تم تحديد 
مكانهـا وتفكيكهـا، يـوم الثالثـاء 02 
مـارس 2021، مـن طرف فرقـة تدخل 

مختصة للجيش الوطني الشعبي.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
حـذرت الرشطـة األمريكيـة مـن مخطط 
خطري القتحام مبنى الكونغرس األمريكي، 
يـوم الغـد الرابع من مـارس، فيمـا تعهد 
وزير الخارجيـة األمريكي، أنتوني بلينكن، 
بأن واشـنطن لن تسـتخدم القوة إلسقاط 
األنظمـة، معتـربا أن التدخـالت السـابقة 
شـوهت سـمعت الديمقراطية األمريكية.
الكونغـرس  مبنـى  إدارة رشطـة  وقالـت 
األمريكـي يف بيـان، امـس األربعـاء، إنهـا 
حصلـت عىل معلومات مخابرات تشـري إىل 
مؤامرة محتملة ”الخرتاق جماعة مسلحة 
مجهولة ملبنـى الكابيتول“ اليوم الخميس.
وأضاف بيان رشطـة الكابيتول أنها تعمل 

مع وكاالت بالوالية وأخرى اتحادية ”لوقف 
الكابيتـول“، وقالـت  أي تهديـدات ملبنـى 
الرشطة ”نأخـذ معلومـات املخابرات عىل 
محمل الجد“. ولم يقدم البيان أي تفاصيل 
إضافية بخصوص التهديد.ويصادف اليوم 
الخميـس املوعد الذي زعـم بعض أصحاب 
الرئيـس  أن  اليمينيـة  املؤامـرة  نظريـات 
السابق دونالد ترمب، الذي ُهزم يف انتخابات 
الثالث من نوفمرب ترشين الثاني، سـيؤدي 
فيه اليمني لواليـة ثانية يف املنصب.واقتحم 
أنصـار ترمـب، الذيـن قالت السـلطات إن 
بينهم عدداً من املتطرفـني اليمينيني مبنى 
الكابيتول يف السـادس من ينايـر، وعطلوا 
التصديـق الرسـمي عىل فـوز الرئيس جو 

بايـدن يف االنتخابات عـىل ترمب، يف هجوم 
أسـفر عـن مقتـل خمسـة بينهـم ضابط 
رشطة.وأشار بيان رشطة الكابيتول إىل أنها 
أدخلـت بالفعل ”تحسـينات أمنية كبرية“ 
عىل املبنى الذي يضم مقري مجليس النواب 
والشـيوخ األمريكيني.ولـم يتضـح مـا إذا 
كانت تلك التحسـينات أُدخلت ملواجهة هذا 
التهديد املحتمل، أو أنها تتضمن اإلجراءات 
التـي ُطبقـت بالفعـل بعـد أحداث شـغب 
يوم السـادس مـن يناير. ويف سـياق اخر، 
تعهـد وزير الخارجيـة األمريكـي، أنتوني 
بلينكن، بأن واشـنطن لن تسـتخدم القوة 
إلسـقاط األنظمـة، معتـربا أن التدخـالت 
السـابقة شـوهت سـمعت الديمقراطيـة 

األمريكية. وقـال بلينكن إن ”إدارة الرئيس 
جو بايدن ستسعى إىل تغيري املسارات التي 
اتبعـت سـابقا لتغيـري األنظمـة يف البلدان 
األخرى مـن التدخالت العسـكرية املكلفة، 
إىل إجراء حـوارات دبلوماسـية“. ورأى أن 
”التدخـالت األمريكيـة السـابقة شـوهت 
سـمعة الديمقراطية وفقدت ثقة الشـعب 
األمريكـي“، مشـددا عـىل ”أننـا سـنقوم 
باألمور بطريقة مختلفة.. لن نشـجع عىل 
الديمقراطيـة عـرب التدخـالت العسـكرية 
املكلفـة أو بمحاولـة اإلطاحـة باألنظمـة 
االسـتبدادية بالقـوة.. لقـد جربنـا هـذه 
التكتيـكات يف املايض. ورغم حسـن النية، 
إال أنها لـم تنجح“.وأضـاف: ”جهود إدارة 

بايدن ستسعى إىل تشكيل سياسة خارجية 
جديدة تتعارض مع انعزالية دونالد ترامب 
”أمريـكا أوال“، كمـا ستسـعى إىل تجنـب 
االنتقـادات التي تعـد أن الواليـات املتحدة 
تتدخـل يف كل بلدان العالم من جميع أنحاء 
آسـيا وإفريقيا وأمريكا الالتينيـة“.إال أنه 
اعترب أن ”العالم ال ينظم نفسـه“، مجادال 
بـأن غيـاب الواليـات املتحدة عـن املرسح 
العاملـي أدى إىل ”فـوىض أو قيـادة بديلـة 
قوضت املصالح والقيم األمريكية“، مشريا 
إىل أن الصـني كانـت الدولة الوحيـدة التي 
يمكن أن ”تتحـدى النظام الدويل املسـتقر 
واملفتوح“، مضيفا: ”حيث انسحبنا، مألت 

الصني مكانتها“.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كشـفت مصـادر عسـكرية يف محافظـة األنبار عن 
توقيـف ضبـاط ومنتسـبني مـن الجيـش والرشطة 
للتحقيـق معهـم عـىل خلفيـة الهجـوم الصاروخي 
الذي تعرضت له قاعدة عني األسـد، يف سـاعة مبكرة 
من صباح امـس االربعاء، فيما أعلنـت وزارة الدفاع 
األمريكيـة (البنتاغـون) وفاة متعاقـد أمريكي، بعد 
الهجـوم الصاروخي يف العراق.يأتي هـذا قبيل زيارة 
بابـا الفاتيـكان اىل العـراق يوم غد الجمعـة يف زيارة 
تسـتغرق عـدة ايـام .وقالـت مصـدر عسـكري من 

داخـل قاعدة عني األسـد يف ترصيح صحفـي تابعته 
«الـزوراء»: إن «التحقيقات أشـارت اىل وجود خلل يف 
عمـل نقـاط التفتيـش والسـيطرات األمنية يف رشق 
وشـمال القاعدة، إذ أوضحت كامريات املراقبة مرور 
العجلة التي كانت تحمـل منصة الصواريخ من دون 
تفتيشـها من أحد الحواجـز العسـكرية، والتحقيق 
جـاٍر مـع أفـراد هـذا الحاجز».وبـني أن «املؤرشات 
األوليـة توضـح أن املهاجمـني كانـوا يسـتخدمون 
هويات وغطاًء مكنهم من عبور النقاط والسيطرات 
دون تفتيش»، مضيفـاً أن «تبني أن العجلة مرسوقة 

قبل مـدة، وهناك بالغ بالرسقـة يف العاصمة بغداد».
وبحسب املصدر نفسه، فقد تم إغالق محيط القاعدة 
وتغيري القوات املوجودة وتعزيز الحواجز األمنية، كما 
تـم منع دخـول أي أحد إال إذا كان من سـكان القرى 
القريبـة من القاعـدة كإجراء احرتازي.ويف السـياق 
نفسـه، أعلنت وزارة الدفـاع األمريكية (البنتاغون)، 
امـس األربعاء، وفـاة متعاقد أمريكي، بعـد الهجوم 
الصاروخي يف العراق.وأوضحت البنتاغون أن املتعاقد 
األمريكـي املدني تويف بأزمة قلبية، أثناء االحتماء من 
صواريخ تم إطالقها عىل قاعدة عني االسد العسكرية 

يف العراق، بحسـب مـا نقلته وكالـة «رويرتز».وقال 
املتحـدث باسـم الوزارة، جـون كريبـي، يف بيان: «ال 
يمكننا تحديد املسؤولية يف الوقت الحايل، وليس لدينا 
تقدير كامل لحجـم األرضار».وأضاف كريبي: أنه تم 
اسـتخدام األنظمـة الدفاعيـة الخاصـة بقاعدة عني 
األسـد الجويـة، وإن وزير الدفاع لويد أوسـتن يتابع 
املوقف عن كثب.وتعرضت قاعدة عني األسـد الجوية 
يف ناحية البغدادي بمحافظة األنبار، إىل قصف بعرشة 
صواريـخ انطلقت من عجلة حمل متوسـطة الحجم 

جرى تحويرها كمنصة إلطالق الصواريخ.

الزوراء/ يوسف سلمان:
قـال رئيـس مجلـس النـواب، محمـد 
الحلبـويس، إن جلسـة الربملـان، اليوم  
الخميـس، سـتخصص للتصويـت عىل 
قانون املحكمـة االتحادية، فيما صوت 

مجلس النواب، امس االربعاء، عىل عدم 
قناعتـه بأجوبـة رئيـس هيئـة االعالم 
واالتصاالت.وأكـد الحلبـويس، بحسـب 
بيان: «أهمية جلسـة اليوم التي تتعلق 
بالتصويـت عـىل مرشوع قانـون طال 

انتظاره لسنوات، وهو قانون املحكمة 
االتحادية العليا».ويف سياق اخر، صوت 
مجلس النواب، امس االربعاء، عىل عدم 
قناعتـه بأجوبـة رئيـس هيئـة االعالم 
واالتصاالت.وقالـت الدائـرة االعالميـة 

الـزوراء»  تلقـت»  بيـان  يف  للمجلـس 
نسـخة منه : إن «مجلس النواب انتهى 
مـن اسـتجواب رئيـس هيئـة االعـالم 
قناعتـه  بعـدم  وصـوت  واالتصـاالت 
بأجوبته». وبارش مجلس النواب، امس، 

خـالل جلسـته االعتيادية باسـتجواب 
رئيـس هيئة االعـالم واالتصـاالت عيل 
نـارص الخويلدي.وعقد مجلس النواب، 
امس، جلسة اعتيادية له برئاسة النائب 

االول لرئيس الربملان حسن الكعبي.
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بغداد/ الزوراء:
بات سـكان 5 دول عربية (سوريا ولبنان والعراق واليمن 
والسـودان)، تحـت تأثري تدهور تدريجـي للعملة املحلية 
مقابل الدوالر، ما يسـاهم يف ارتفاع أسعار السلع ويهدد 
بمجاعة تسـحق الطبقات الفقرية.ويحاول العراق ضبط 
سـعر رصف الـدوالر، دون أن يغري ذلك من سـوء الواقع 

املعيـيش الـذي تأثر بطبيعـة الحال، حيث سـجل الدوالر  
1462.5 دينـارا.  وقـررت الحكومـة العراقيـة يف نهايـة 
2020، رفع قيمة الدوالر مقابل الدينار العراق من 1200 
دينار لكل دوالر إىل 1450، لتغطية العجز يف موازنة 2021 

التي لم تقر بعد.

عمان/ متابعة الزوراء:
قدم وزراء الحكومة األردنية، امس األربعاء، 
استقاالتهم لرئيسها الدكتور برش الخصاونة، 
تمهيدا لتعديل وزاري يجريه األسبوع املقبل.

ويعد هذا التعديـل األول لحكومة الخصاونة 
بعـد أن كلفه امللـك األردني عبداللـه الثاني، 

حكومتـه،  بتشـكيل   ،  2020 أكتوبـر   7 يف 
خلفـا لحكومة عمر الرزاز.وصـدرت اإلرادة 
امللكية، االثنـني 12 أكتوبر 2020 ، باملوافقة 
عـىل تشـكيل الحكومـة الجديدة، برئاسـة 
بـرش هانـي الخصاونـة.. وضمـت حكومة 

الخصاونة 32 وزيرا.
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الزوراء/ حسني فالح:
لالنتخابـات،  العليـا  املفوضيـة  كشـفت 
باالرقـام، عـن اخـر اسـتعداداتها إلجراء 
االنتخابات املقبلة، وفيما اعلنت مصادقتها 
عـىل خطة انتشـار مراكز االقـرتاع، اكدت 
تشـكيل غرفـة عمليـات مـع مؤسسـات 
املرشـحني  اسـماء  لتدقيـق  حكوميـة 

والداعمني لهم.
وقالـت املتحدثة باسـم املفوضية، جمانة 
الغالي، يف حديث لـ“الزوراء“: ان مفوضية 
االنتخابـات عـىل اتم االسـتعدادات إلجراء 
حيـث  املحـدد،  موعدهـا  يف  االنتخابـات 
انطلقـت بمرحلة تحديث سـجل الناخبني 
والتـي هي اوىل مراحـل العملية االنتخابية 
ومسـتمرة  املـايض  الثانـي  كانـون   2 يف 
لغاية اليوم .واضافـت: ان نتائج التحديث 
للبيانـات بلغـت مليونـا و22 الفـا و127 
حالة، منهم 14 الفـا و106 من النازحني، 
بينمـا املواليـد الجدد بلـغ 279 الفا و695 
تحديثا من اصل مليوني و600 شخص من 
املواليد الجدد 2001 و2002 و2003، الفتة 
اىل: ان التسجيل البايومرتي بلغ 15 مليونا 
و534 الفا و518 مسـجال، امـا البطاقات 
التي وزعت عـىل الناخبني بلغت 13 مليونا 
و284 الفا و931 بطاقة.وبشـأن املراقبة، 
قالـت الغالي: ان هنـاك منظمات مجتمع 
مدنـي تراقـب عمليـات تحديـث البيانات 
وسـجالت الناخبـني، حيـث بلـغ عددهم 
3726 مراقبـا محليا من منظمات مجتمع 
املدني، وكذلـك مراقبني من وكالء االحزاب 

3184 وكيل حزب سـيايس.واوضحت: انه 
بعد املرحلة االوىل انطلقت مرحلة تسـجيل 
التحالفات السياسـية واسـتقبال القوائم 
االنتخابيـة، مؤكدة انه لـدى املفوضية 30 
تحالفا مصدقا، منهـم 25 تحالفا مصدق 
عليه قبل عـام 2018 و5 تحالفات جديدة 
تمـت املصادقة عليهـا اآلن، وهنـاك ايضا 
8 تحالفـات قيد التاسـيس.ولفتت اىل: ان 
هناك 249 حزبا لديهم شـهادة تأسـيس، 

و58 حزبا قيد التأسـيس، بينمـا االحزاب 
التي ابدت الرغبة باملشـاركة يف االنتخابات 
بلـغ 99 حزبـا ، بعـد مراجعتهـم دائـرة 
االحـزاب وتقديمهـم طلـب املشـاركة يف 
االنتخابـات املقبلة.وتابعت: ان املرشـحني 
الفرد، هناك 134 مرشـحا منهم 4 صابئة 
(3 رجال وامراة) و3 ايزيديني وواحد فييل، 
الفتـة اىل: ان املفوضية صادقت عىل خطة 
انتشـار مراكز االقرتاع العـام والتي بلغت 

8273 مركـز اقرتاع، فضال عن ذلك توجيه 
مكاتـب املفوضيـة بأن املركز غـري املؤهل 
فمـن املمكـن ان يتـم اختيـار مركـز اخر 
بـذات االسـم والعنوان، ويكـون قريبا من 
املركز القديم حفاظا عىل سـالمة الناخبني 
واملوظفني.واكـدت: ان املفوضيـة تعمل يف 
ظل جائحة كورونا، وهناك تنسيق عال مع 
اللجنـة العليا للصحة والسـالمة الوطنية، 
حيث دوام موظفي املفوضية %50، الفتة 

اىل ان لـدى املفوضيـة فـرق جوالـة تعمل 
حتـى خـالل الحظر الشـامل، حيـث يبلغ 
عددهـا 1168 فرقـة جوالة تقـوم بزيارة 
مخيمات النازحني يف 5 محافظات، وكذلك 
ذوي االحتياجات الخاصة وموظفي الدولة 
االنتخابية. لتحديـث سـجالتهم  وغريهـا 
واشارت اىل: ان املوعد املحدد بشأن تسجيل 
التحالفات وتحديـث الناخبني نهائيا وغري 
قابل للتمديد، حيث ان اخر موعد لتسجيل 
التحالفات سيكون 1/5 ، بينما اخر موعد 
السـتقبال قوائـم املرشـحني يـوم 17/4.

وبينـت: انه تم تشـكيل غرفة عمليات بني 
املفوضية وهيئة املسـاءلة والعدالة وهيئة 
النزاهـة ووزارتـي الرتبيـة والتعليم العايل 
واالدلـة الجنائية يف وزارة الداخلية بشـأن 
تدقيـق اسـماء املرشـحني والداعمني لهم 
ومؤسـس االحـزاب الن لكل مرشـح 500 
االلكرتوني،  الترسيـع  داعم.وحول اجهزة 
قالـت الغـالي: ان هنـاك 70 الـف جهـاز 
تحقـق، وجهاز بصمتـه ال تقبـل التزوير 
أبدا والتطابق فيـه %100، مؤكدة ان لدى 
املفوضيـة 63 الف جهاز ترسيـع النتائج، 
وايضـا جهاز ارسـال البيانات بالتنسـيق 
مع رشكـة مـريو الكورية املصنعـة لهذه 
قامـت  املفوضيـة  ان  االجهزة.وتابعـت: 
بإجـراء دورة تأهيـل وصيانة لــ 63 الف 
جهاز لترسيـع النتائج وارسـال البيانات، 
حيـث تم تدريب املوظفني الفنيني عىل الية 
الصيانـة والتأهيل، وبدورهم سـيدربوا يف 

مكاتب جميع املحافظات.
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اربيل/ الزوراء:
غلق  عن  األربعاء،  امس  اربيل،  محافظة  اعلنت 
االخرى  العراقية  املحافظات  مع  ومعابرها  حدودها 
ايام. ثالثة  وملدة  الليلة،  هذه  منتصف  من  ابتداًء 

جميع  تبلغ  انها   : املحافظة  إلعالم  بيان  يف  وجاء 
املواطنني بإغالق جميع املعابر التابعة للمحافظة مع 
املحافظات العراقية االخرى يف الوسط والجنوب ابتداًء 
من الساعة ١٢ منتصف هذه الليلة.واستثنى البيان 
حركة مرور الوفود الحكومية الرسمية والدبلوماسية 
والتحالف ووكاالت األمم املتحدة واملنظمات، مبينا ان 
هذا القرار ال يشمل حركة مرور مواطني املحافظات 

االخرى يف اقليم كوردستان من واىل اربيل.
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بغداد/ الزوراء:
أعلـن مرصفـا الرافدين والرشـيد، امس 
بتوزيـع  مبارشتهمـا  عـن  األربعـاء، 
رواتـب املتقاعدين املدنيني والعسـكريني 
لشـهر آذار الحايل.وقـال املكتب اإلعالمي 
ملـرصف  الرافديـن يف بيـان: إنـه «تمـت 
املبـارشة بـرصف الرواتـب عـن طريـق 
أنـه  الدفـع اإللكرتوني».وأضـاف  أدوات 
«بإمـكان املتقاعدين تسـلم رواتبهم من 

أي مـكان يتواجـدون فيـه».يف غضـون 
ذلـك، أعلـن مـرصف الرشـيد املبـارشة 
برفع رواتب املتقاعدين لشـهر آذار.وذكر 
املكتـب اإلعالمي للمـرصف يف بيان تلقته 
«الـزوراء»: أن «املرصف يدعو املتقاعدين 
املدنيـني والعسـكريني ممـن سـتصلهم 
رسـائل نصية مراجعـة فروعـه ومنافذ 
الرصف اآليل يف بغداد واملحافظات لتسـلم 

مستحقاتهم املالية».

بغداد/ الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، 
امس االربعاء، اسـتمرار الحظر الشـامل ايام 
الجمعة والسـبت واالحد، وفيما اكدت االبقاء 
عـىل الحظـر الجزئـي بعـد السـاعة الثامنة 
مسـاًء لبقيـة االيـام، كلفـت وزارة الصحـة 
بتقييـم املوقـف الوبائـي االحـد املقبل.وذكر 
املكتـب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء تلقته 
«الزوراء»: ان اللجنة العليا للصحة والسـالمة 
الوطنيـة عقـدت اجتماعهـا برئاسـة رئيس 
مجلس الـوزراء، مصطفـى الكاظمي، قررت 
خالله اسـتمرار الحظر الشـامل ايام الجمعة 

والسـبت واالحد، واالبقاء عىل الحظر الجزئي 
الـذي يبدأ من السـاعة الثامنة مسـاًء، مؤكدا 
انه سـيتم تقييـم املوقـف الوبائـي والتقرير 
بشأن الحظر االحد املقبل.واضاف: ان  اللجنة 
قـررت تكليـف وزارة الصحة بتقييـم املوقف 
الوبائي والصحي يوم االحد املقبل السابع من 
اذا،ر وتقديم تقرير بخصوص الحظر ، مؤكدا 
عـىل رضورة التزام املواطنني بلبس الكمامات 
وفـرض الغرامات عىل من اليلتزم حفاظا عىل 
صحة املواطنني ومنع انتشـار الوباء.واشـار 
اىل: انـه تـم توجيه كل االجهـزة االمنية بلبس 

الكمامات وفرض عقوبات عىل من اليلتزم.
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الزوراء/ مصطفى العتابي:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االربعاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد 
يف العراق، فيما اكد تسجيل ٥١٧٣ اصابة جديدة و٢٥ حالة وفاة وشفاء ٣٤٦٣ حالة.وذكرت 
الوزارة يف بيان تلقته «الزوراء»: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: ٤٢٣٠٥ ، ليصبح 
عدد الفحوصات الكلية:  ٦٩٦٣٢٧٠، مبينة انه تم تسجيل ٥١٧٣ اصابة جديدة و٢٥ حالة 
وفاة وشفاء ٣٤٦٣ حالة.واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: ٦٤٦٦١٩ (٩١٫٢٪)، بينما 
عدد حاالت االصابات الكيل: ٧٠٨٩٥١ ، أما عدد الحاالت التي تحت العالج: ٤٨٨٤٩ ، يف حني 

ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: ٤١٢ ، وعدد حاالت الوفيات الكل: ١٣٤٨٣  .
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بغداد/ الزوراء:
العام  القائد  الوزراء  مجلس  رئيس  أكد 
الكاظمي، امس  املسلحة، مصطفى  للقوات 
األربعاء، أن الهجمات التي تستهدف القواعد 
العسكرية ترض بالتقدم الذي يحققه العراق، 
يمكن  ال  األسد  قاعدة  قصف  ان  اىل  مشريا 
انتماء  لها  ليس  مجاميع  ونفذته  تربيره 
للعراق، وشدد عىل امليض يف الحوار واالتفاق 

عىل جداول زمنية ملغادرة القوات األجنبية.
وذكر املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء، 
يف بيان تلقته «الزوراء»: أن «املجلس الوزاري 
رئيس  ترأسه  اجتماعا  عقد  الوطني،  لألمن 
مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة، 

مصطفى الكاظمي». 
وأضاف أن «االجتماع ناقش التطورات االمنية 
اطلع  العام  «القائد  أن  إىل  مشريا  االخرية، 
واالستعدادات  التحضريات  استكمال  عىل 
العراق،  اىل  فرنسيس  البابا  قداسة  لزيارة 
والتي تعد زيارة تاريخية تضعه عىل طريق 
ستعزز  كما  واالزدهار،  والتنمية  االستقرار 
الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته 

الدينية». 
الذي  االعتداء  ناقش  «املجلس  أن  وتابع 
اليوم،  صباح  االسد  عني  قاعدة  له  تعرضت 
أن  املسلحة  للقوات  العام  القائد  أكد  حيث 
لها  ليس  مجاميع  تنفذها  هجمات  هكذا 
قواعد  تستهدف  للعراق،  حقيقي  انتماء 
عسكرية عراقية ال يمكن تربيرها تحت أي 
عنوان وأي مسمى، وأنها ترض بالتقدم الذي 
االزمة  تجاوز  لجهة  سواء  العراق،  يحققه 
يف  للعراق  املتنامي  الدور  أو  االقتصادية، 

تحقيق االمن واالستقرار اقليميا ودوليا». 
أن  عىل  املسلحة  للقوات  العام  القائد  وشدد 
واضحة  توجيهات  لديها  االمنية  االجهزة 
الجماعات  هذه  من  حاسم  موقف  التخاذ 

مهما اختلفت مسمياتها وادعاءاتها، رافضاً 
محاوالت التشبث بانتماء غري حقيقي ألحد 
بغطاء  وتحركها  العراقية،  االمنية  االجهزة 
اية جهة  املسيئني من  مزيف، وأن محاسبة 
قواتنا  سمعة  حماية  يف  سيصب  كانت، 

االمنية البطلة». 
وأكد: أن أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو 
أنه قادر عىل فرض اجندته عىل العراق وعىل 

مستقبل ابنائه، فهو واهم. 
واالخالقية  الوطنية  «مسؤوليتنا  وأضاف: 
تجاه شعبنا تحتم علينا أن ال نسمح ملنطق 
السالح أن يتقدم عىل منطق الدولة.. وأنه ال 
الرصاعات  من  نفسه  اخراج  من  للعراق  بد 
االقليمية والدولية والتحرك عىل وفق اولويات 
القوى  جميع  وندعو  خالصة،  عراقية 
وواضحة  معلنة  مواقف  التخاذ  السياسية 

لدعم توجه الحكومة يف هذا االطار ولحماية 
الشعب والدولة». 

االرايض  عىل  االجنبي  بالوجود  يتعلق  وفيما 
العراقية، أكد القائد العام للقوات املسلحة : 
القوات بطلب  تلك  الذي جاءت  الوقت  أنه يف 
هذه  فإن  حينها،  يف  العراقية  الحكومة  من 
الحكومة اخذت عىل عاتقها الدخول يف حوار 
أثمر حتى  املتحدة،  الواليات  اسرتاتيجي مع 
االن عن خروج ٦٠ ٪ من قوات التحالف من 

العراق بلغة الحوار وليس لغة السالح».
وفق  عىل  الحوار  يف  «ماضون  أننا  وأوضح 
لالتفاق  العراقية  واالحتياجات  االولويات 
القتالية،  القوات  ملغادرة  زمنية  جداول  عىل 
آليات توفر ما تحتاجه قواتنا  واالتفاق عىل 
للقوات  تدريب واسناد ومشورة  االمنية من 

العراقية».

بغداد/ الزوراء:
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  بحث 
األربعاء،  امس  تولر،  ماثيو  االمريكي،  والسفري 
والواليات  العراق  بني  االسرتاتيجي  التعاون 

املتحدة وزيارة البابا فرانسيس.
«الزوراء»:  تلقته  بيان  الحلبويس يف  وقال مكتب 
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس  «رئيس  ان 
ماثيو  العراق،  لدى  األمريكي  السفري  استقبل، 

العالقات  ناقشا  «الجانبني  ان  مبينا  تولر»، 
االسرتاتيجي  التعاون  استمرار  وتعزيز  الثنائية، 
بني العراق والواليات املتحدة، وعدداً من املواضيع 
«تم  انه  املكتب  املشرتك».واضاف  االهتمام  ذات 
ومجموعة  الدويل  النقد  صندوق  جهود  بحث 
االقتصادي،  املجال  يف  العراق  لدعم  السبع  دول 
اىل  مشريا  واالستقرار»،  التنمية  تحقيق  بغية 
انه «تم التطرَّق إىل زيارة قداسة البابا فرنسيس 

التاريخية للبالد وأهميتها بهذه الظروف، والتي 
تعد بمثابة رسالة سالم للعراق واملنطقة».وعربَّ 
السفري األمريكي، خالل اللقاء، «عن موقف بالده 
والرتحيب بإقرار مجلس النواب لقانون الناجيات 
ُينصف  القانون  «هذا  أن  إىل  مشريا  االيزيديات»، 
ضحايا الجرائم الوحشية التي ارتكبتها عصابات 
بالده  «مواصلة  السفري  اإلرهابي».واكد  داعش 

دعم العراق ملكافحة اإلرهاب».

١- استلمت جمهورية العراق تمويل من البنك الدويل لتنفيذ مرشوع العمليات 
منفذة)  (كجهة  املائية  املوارد  وزارة  ستقوم  التنمية.  اجل  من  الطارئة 
لالرشاف  االستثمارية  الخدمات  ملتطلبات  التمويل  هذا  من  جزء  بتخصيص 
عىل مقاولتني يف محافظتي دياىل ونينوى ( تأهيل سد دياىل والصدر املشرتك، 
التي  املذكور  للعقد  املرجعية  السالمية) كما يف رشوط  وتأهيل مرشوع ري 

يمكن االطالع عليها يف العنوان املبني ادناه. 
٢-  تتطلع وزارة املوارد املالية إىل اناطة الخدمات اىل رشكة استشارية محلية 
لتقديم خدمات اإلرشاف عىل املقاوالت وفقا للمعايري الدولية ولضمان تنفيذ 

املرشوع وفقا لرشوط العقد. 
إدارة  فريق  ملدير  املبارش  اإلرشاف  تحت  االستشارية  الرشكة  ستعمل   -٣
بالتقدم  علم  عىل  وستبقيه  املائية  املوارد  لوزارة  التابع   (PMT) املرشوع 
املحرز والقضايا الحرجة التي تحتاج اىل قراره. ستقوم الرشكة االستشارية 
بالتنسيق مع السلطات املحلية و / أو مع املوظفني املحليني للوزارة حسب 

الحاجة .
٤- تدعو وزارة املوارد املائية الرشكات االستشارية لبيان اهتمامهم يف تقديم 
محافظة  يف  ستنفذ  التي  املقاوالت  عىل  االرشاف  لعقد  االستشارية  الخدمة 
الراغبة  االستشارية  الرشكات  وعىل  املذكور،  املرشوع  ضمن  الدين  صالح 
(كتيبات وملف  الخدمات  انهم مؤهلون ألداء  التي توضح  املعلومات  تقديم 
املهارات  توفر  مماثلة،  أعمال  يف  الخربة  املماثلة،  االعمال  وصف  الرشكة، 
بني املوظفني، وما إىل ذلك).. بإمكان الرشكات االستشارية املحلية االرتباط  

لتعزيز مؤهالتهم.
٥-  يتم اختيار الرشكة املؤهلة وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف تعليمات 
البنك الدويل (تعيني االستشاريني للجهات املقرتضة من البنك الدويل / االصدار 

.(CQS) الحايل) بأسلوب
املعلومات  الحصول عىل مزيد من  املهتمة  ٦-  يمكن للرشكات االستشارية 
املحيل  بالتوقيت   ١٣:٠٠ الساعة  إىل   ۹:٠٠ الساعة  من  الدوام  خالل ساعات 

لبغداد عىل العنوان يف ادناه.
٧- عىل الرشكات االستشارية الراغبة ارسال بيان االهتمام اىل العنوان ادناه 

قبل الساعة الواحدة ظهر (توقيت بغداد املحيل) ليوم ٢٠٢١/٣/٢٥ .
 وزارة املوارد املائية

 شارع فلسطني بغداد / العراق
contracts .dep@mowr.gov.iq  :الربيد اإللكرتوني 

 contracts .dep. mowr @ gmail.com  

١- يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف 
محافظة البرصة.

الغذائية كما مبني يف  املواد  الخدمات (تحميل وتفريغ  لتنفيذ  االتحادية وينوي استخدام جزء منها  املوازنة  املالية ضمن  التخصيصات  تتوفر لدى (الرشكة اعاله)   -٢
الرشوط الخاصة).

٣- بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل مدير القسم القانوني /الطابق الثاني/الرشكة العامة لتجارة 
املواد الغذائية / املنصور- شارع النقابات مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة الف دينار بامكان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني اعاله.
٤- تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات ) قبل الساعة ( ١٢ ) الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم (الثالثاء) 
املصادف ٢٠٢١/٣/٢٣ وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح 
يف يوم (الثالثاء) املصادف ٢٠٢١/٣/٢٣ (بعد الساعة ١٢ الثانية عرش ظهرا ) يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف 

معتمد من البنك املركزي بمبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات اولية نافذة ملدة العطاء البالغة (٩٠) تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة .

املهندس
قاسم حمود منصور 
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية:-
١- وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه.

٢- كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام ٢٠٢١.
٣- هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة.

٤- الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة.
٥- االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية

لوظيفته،  اضافة  النفطية  االنابيب  خطوط  رشكة  عام  مدير  املنذر/ 
وكيله/ املوظف الحقوقي محمود قاسم كاظم بموجب الوكالة العامة 
االنابيب  خطوط  رشكة  من  الصادرة   ٢٠٢٠/٢/٣ يف   ٢٣٧٧ املرقمة 

النفطية 
بالهوية املرقمة :٢٤٥٨  نافذة لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١  

العامة  للتجارة  التكنولوجيا  وهج  لرشكة  املفوض  املدير  اليه/  املنذر 
املحدودة / اضافة لوظيفته 

عنوانه: بغداد الكرادة – العرصات- حي بابل م/٩٢٩ ز ٥ د ٣٧ 
جهة االنذار 

بتاريخ   (٢٠١٦/٣) املرقم  العقد  بموجب  معكم  التعاقد  تم  وان  سبق 
مع   KV  ١١ متوسط  جهد  دورة  قواطع  بتجهيز  الخاص   ٢٠١٦/٣/٢٤
التزاماتها  بكافة  تفي  لم  رشكتكم  ان  إال  تشغيلية   / االحتياطية  االدوات 
التعاقدية حيث لم تقوم بإجراءات االرشاف عىل النصب والفحص والتشغيل 
(يلتزم  املتضمن  العقد  من  خامساً  الفقرة  خامساً  البند  حسب  وذلك 
والفحص  النصب  اعمال  عىل  لالرشاف  فني  فريق  بإرسال  الثاني  الطرف 
يتم رصف  االول وال  الطرف  املحدد من قبل  املوقع  التجريبي يف  والتشغيل 
مبلغ االرشاف إال بعد تنفيذ هذه الفقرة)، ورغم مخاطبتنا لكم إال انكم لم 
تنفذوا التزاماتكم، لذا ونتيجة إلخاللكم بالتزاماتكم تقرر انذاركم برضورة 
االلتزام ببنود العقد اعاله خالل مدة (١٥ يوم) من تاريخ تبليغكم باالنذار 
وخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة االجراءات االدارية واملالية والقانونية بحقكم 

واملطالبة بالتعويض جراء تأخركم وعدم التزامكم اعاله.
عند ذهاب املبلغ القضائي من مركز رشطة املسبح عىل عنوانكم تبني 
انكم مجهولني االقامة حسب كتاب مركز رشطة املسبح املرقم ٢٣٥٤ 

يف ٢٠٢١/٢/٩ وحسب تأييد مركز رشطة املسبح.
الكاتب العدل
احمد صالح احمد العيىس
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ÚÓiã«@fiÏñc@Âfl@êÓˆä@fiÎc@åã–m@ãvÓ‰€a@¿@pbibÉn„¸a
 نيامي/متابعة الزوراء:

السـلمي  االنتقـال  نجـاح  يمثـل 
للسـلطة بـني رئيسـني منتخبـني 
ديمقراطيـا للمـرة األوىل يف النيجر 
نقطـة تحسـب للرئيـس املنتهية 
واليتـه محمـدو إيسـوفو الذي لم 
يعـدل الدسـتور للرتشـح لواليـة 
رئاسـية ثالثـة، خالفـا ملـا درجت 
عليه العادة مع العديد من الرؤساء 
األفارقـة وخاصـة يف هـذه الدولة 
التـي عايشـت عـدة انقالبـات يف 

السابق.
لكن الالفت هو فوز مرشح الحزب 
الحاكـم محمد بـازوم، الـذي يعد 
أول سـيايس مـن أصـول عربيـة، 
بمنصـب الرئيـس يف تاريـخ البالد 
رغم خسارته للعاصمة نيامي بعد 
انتخابات تمت يف أجواء مشـحونة 
ومخاوف من اضطرابات محتملة، 
حيث لعبت التحالفات السياسـية 
العصبيـة  هزيمـة  يف  كبـريا  دورا 
القبليـة التي تظهـر خاصة خالل 
االنتخابات الرئاسـية يف بلد يواجه 
العديـد مـن التحديات السياسـية 

واألمنية واالقتصادية.
ويف أعقـاب فـوزه يف االسـتحقاق 
الرئايس خالل الـدورة الثانية أمام 
منافسـه ماهمـان عثمـان كتـب 
بـازوم املتحـدر مـن قبيلـة ”أوالد 
يف  املنتـرشة  العربيـة  سـليمان“ 

شـمال وجنوب غرب ليبيـا والتي 
ال تمثـل مع بقيـة القبائل العربية 
يف النيجر سـوى نحو واحد يف املئة 
من السكان، تدوينة يف حسابه عىل 
فيسـبوك يقول فيهـا ”إنني ممتن 
للغاية لشعب النيجر عىل الثقة التي 
أبداها بانتخابي رئيسا للجمهورية 
سأكون خادما مخلصا له ملواجهة 
كل املشاكل التي تواجهها بالدنا“.

وكان بـازوم قد رصح أثناء حملته 
االنتخابيـة قائال ”إذا تـم انتخابي 
فسـأكون رئيسـا خلفا إليسوفو، 
وسـيحفظ التاريـخ اسـمينا ألننا 
نجحنـا يف جعـل بلدنـا يحقق هذا 
الرهـان“. وتعهـد بالرتكيـز عـىل 
األمـن والتعليـم، خصوصـا تعليم 
الفتيـات، كما تعهـد بالرتكيز عىل 
الجيـش  قـدرات  وتطويـر  دعـم 
وتعزيز األمن يف ظل الوضع األمني 

املضطرب يف منطقة الساحل.
أن  سياسـيون  متابعـون  ويـرى 
يف  السـلطة  إىل  بـازوم  وصـول 
انتخابـات وصفـت بـ“النزيهـة“ 
سـيعني الكثري لألقليـة العربية يف 
هذا البلـد، كما أنه سـيفتح الباب 
أمـام تكريـس تقاليـد تقطع مع 
املـايض يف الحياة السياسـية، وقد 
يعمل عـىل إطفـاء جـذوة النزعة 
القبليـة إذا ما تعلـق األمر باختيار 
الرئيـس لبناء أسـس جديدة تقوم 

عىل برامج املرشحني للرئاسة.
امللقـب  الجديـد  الرئيـس  ونجـح 
الفلسـفة  لدراسـته  بالفيلسـوف 
بصعوبة يف تجاوز العصبية القبلية 
يف بلد يقطن قرابـة 77 يف املئة من 
األريـاف، وقـد حقـق  سـكانه يف 
انتصـارا هامـا بفضـل تحالفاته 
السياسـية ودعم الرئيس إيسوفو 

له عىل عكس حسابات املعارضة.

ولم يكن انتصـار بازوم، الذي توىل 
سابقا وزارتي الداخلية والخارجية، 
أمام منافسـه عثمان كاسحا رغم 
أنـه مدعـوم مـن الحـزب الحاكم 
ومـن 50 حزبا صغـريا، باإلضافة 
إىل تحالفه مع املرشحني الحائزين 
عـىل املرتبتـني الثالثـة والرابعة يف 
الدور األول مـن االنتخابات، وهما 
سـيني عمرو وألبـادي أبوبا. ومع 

ذلك اسـتطاع أن يواجه بتحالفاته 
السياسية النزعة القبلية.

وهذا ما يفرس فوزه بشكل كاسح 
يف أغاديز أكرب املقاطعات مسـاحة 
والحدوديـة مـع كل مـن الجزائر 
وليبيا وتشـاد وتنترش بها القبائل 
العربية والطوارق والتبو وهم أكثر 
الداعمـني له. كما حقق بمسـقط 
رأسـه يف مقاطعة ديفا يف الجنوب 

الرشقـي نـرصا كبـريا خاصـة أن 
شعبيته واسعة بني قبائل املحاميد 
العربيـة املهاجـرة من تشـاد منذ 

.1974
وطيلـة الحملـة دافـع بـازوم عـن 
املحاميـد ضد قـرار ترحيل 150 ألفا 
مـن أفرادهـا يف العـام 2006 عندما 
كان نائبـا يف عهـد الرئيـس مامادو 
تنجا الذي أطيح به يف انقالب 2010. 
وتعترب ديفا ثاني مقاطعة سـاخنة 
بعـد تيالبـريي، إذ تقع عـىل الحدود 
مـع نيجرييا وتشـاد وتضـم أجزاء 
مـن بحـرية تشـاد معقـل جماعـة 
بوكوحـرام التي قتلـت رئيس مركز 

انتخابي باملقاطعة يوم االقرتاع.
كما انتزع السـيطرة عىل مقاطعتني 
حاسـمتني وسـط البـالد، أوالهمـا 
مـارادي التي تفّوق فيها عىل عثمان 
بفارق 76 ألـف صوت. أما املقاطعة 
الثانية طاوة فكانت نتائجها بمثابة 
الرضبـة التي قضت عـىل طموحات 
الرئيـس األسـبق عثمـان يف العودة 

للجلوس عىل كريس الرئاسة.
وهناك شـبه إجماع داخل األوسـاط 
السياسـية يف النيجـر عـىل أن أبـرز 
تحّد أمام الرئيس الجديد هو ترسيخ 
أسـس الديمقراطية يف بلد عانى من 
االنقالبات العسـكرية منذ استقالله 
يف العام 1960، وهي مرحلة كان قد 
بدأها سلفه إيسوفو الذي يعّد بازوم 

من أهم املقربني إليه.
وإىل جانب تحدي بازوم يف قدرته عىل 
إحـداث تحول ديمقراطـي حقيقي، 
فإن بالده تواجه مشـاكل أمنية عىل 
رأسـها الهجمـات التي يشـنها كل 
من تنظيم داعش الذي بدأ ينشـط يف 
السـاحل والصحراء، وجماعة بوكو 
حرام التي تسـتنزف ميزانية النيجر 
حيث يذهب معظم اإلنفاق الحكومي 

عىل قطاع األمن.
وعالوة عىل مشاكلها األمنية تواجه 
النيجر مشكالت اقتصادية مركبة 
وانتشـارا للفسـاد املايل واإلداري، 
اليورانيـوم  تنتـج  كونهـا  ورغـم 
املرتبـة  تحتـل  أنهـا  إال  والنفـط 
األخرية يف مـؤرش التنمية البرشية 

التابع لألمم املتحدة.
بـازوم  توجيـه  مسـألة  وتبقـى 
الدبلوماسـية بعيـدا عن فلـك تركيا 
وعدم تكرار تجارب العديد من الدول 
يف املنطقـة واالقرتاب أكثـر من دول 
الجوار التي تشهد مخاطر متشابهة 
اإلرهـاب  بمكافحـة  يتعلـق  مـا  يف 
والتعثـر يف تنمية االقتصاد، مهمة يف 
نظـر الكثري من املراقبني خاصة بعد 
أن اقرتبـت النيجـر خالل السـنوات 
األخرية من أنقرة بشكل كبري بعد أن 
اسـتثمرت بكثافة يف البنية التحتية 
للمطـارات والطرقـات والفنـادق يف 

هذا البلد.
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رانغون/ أ. ف. ب:
املتظاهريـن  مـن  سـبعة  قتـل   
عـىل  بالديموقراطيـة  املطالبـني 
بورمـا  يف  األربعـاء  امـس  األقـل 
برصاص قـوات األمن التي تواصل 
قمع معـاريض االنقالب، يف فشـل 
العاجزة عن  الدوليـة  للمجموعـة 

وقف دوامة العنف الدموي.
وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس 
بـرس إن ثالثة رجـال وامرأة قتلوا 
خالل تجمع مناهـض لالنقالب يف 

مدينة مونيوا (وسط).
عـىل بعـد 130 كلم من هنـاك، يف 
مانداالي تـويف متظاهـران بعدما 
أصيبا بالرصاص يف الصدر والرأس 
بحسـب مـا قـال طبيـب رفـض 

الكشف عن اسمه.
ويف مينغيـان (وسـط) قتـل رجل 
يف العرشيـن مـن العمـر وأصيـب 
17 آخرون بجروح بحسـب رجال 
اسـعاف. وأظهـرت صـور نرشت 
عىل وسـائل التواصـل االجتماعي 
املتظاهـر ينقلـه اصدقـاؤه وهـو 
مغطى بالدماء. ويف مشاهد أخرى 
يمكن سـماع دوي رصـاص فيما 
كان املتظاهـرون يرددون ”ثورتنا 

يجب أن تنجح“.
وقـال أحـد املسـعفني إن ”قـوات 
األمن أطلقت الغاز املسيل للدموع 
والحـي“.  املطاطـي  والرصـاص 
وتشـهد البالد فوىض منـذ انقالب 
أطـاح  الـذي  فربايـر  مـن  األول 
أونغ  املدنيـة والزعيمة  بالحكومة 
سان سو تيش وأنهى تجربة بورما 
مـع الديمقراطيـة التي اسـتمرت 
لحـواىل عقد، مـا أدى اىل تظاهرات 

يومية يف البالد.
العسـكرية  املجموعـة  وتواصـل 
تكثيـف حملـة القمـع منـذ ذلـك 
الحني، مع قطـع االنرتنت وتعزيز 
اجراءات االمن لقمـع املتظاهرين 
وموجة اعتقاالت واللجوء اىل القوة 

القاتلة.
وكان األحد يوما دمويا مع سقوط 
18 قتيـال عـىل األقـل يف صفـوف 

املتظاهرين بحسب األمم املتحدة.
رغم ذلك يواصل املحتجون النزول 
برحيـل  للمطالبـة  الشـوارع  اىل 
الجنراالت االنقالبيني واالفراج عن 
مئـات املعتقلـني الذيـن اوقفوا يف 

األسابيع املاضية.
العاصمـة  رانغـون،  وسـط  يف 
االقتصاديـة للبالد، نظـم اعتصام 
املتظاهرون وقاموا بوضع أغطية 
األرض  عـىل  القمامـة  صناديـق 

الستخدامها كدروع.
وقـال شـاب عـرب مكـرب الصوت 
”ال تقومـوا بـيشء ضـد الرشطة 
والجيش. اذا جـاؤا لطردنا بعنف، 
واصلوا التظاهر بشكل سلمي“ ورد 

املحتجون ”سنبقى متحدين“.

فقـد وجهـت اىل الرئيس السـابق 
للجمهوريـة ويـن ميينـت املتهـم 
القواعـد  احـرتام  بعـدم  أساسـا 
املرتبطة بوقف وبـاء كوفيد- 19، 
تهمـة مخالفة الدسـتور كما قال 
املحامـي خـني مونـغ زاو لوكالة 

فرانس برس.
اما الزعيمة أونغ سـان سـو تيش 
التي ال تزال معتقلة يف مكان رسي، 
فهي مسـتهدفة أيضـا بأربع تهم 
بينها ”التحريض عىل االضطرابات 

العام“.
كما وجهت التهمة رسـميا إىل ستة 
صحفيـني بورميني بينهـم مصور 
يف وكالة أسوشـيتد بـرس (إيه بي) 
األمريكيـة بانتهـاك قانـون حـول 
النظـام العـام عدلـه العسـكريون 
مؤخرا، عـىل ما أفـادت محاميتهم 

األربعاء.
وأوقـف ثـني زاو املصـور يف إيه بي 
السـبت يف رانغون فيما كان يغطي 
تجمعـا مطالبـا بالديموقراطية يف 
العاصمـة االقتصادية للبـالد. كما 
أوقـف أربعة صحفيـني يعملون يف 
وسـائل إعالم بورميـة، وآخر يعمل 

لحسابه.
ووضعـوا قيـد االعتقـال يف سـجن 
إينسني يف رانغون، وهو السجن ذاته 
الذي قىض فيه العديد من السـجناء 
السياسـيني عقوبات طويلة املدة يف 
ظل النظام العسـكري السابق، عىل 
مـا أوضحـت املحاميـة تـني زار أو 

لوكالة فرانس برس.
وهـم مالحقـون النتهاكهم مادة يف 
القانون الجنائي عدلها العسكريون 
بعد أيام عىل انقالب األول من فرباير 
بهدف وقف حملـة العصيان املدني 
التي أطلقـت احتجاجا عىل إطاحة 

الحكومة املدنية.
وأعلن نائب رئيس األخبار الدولية 
يف ”أسوشـيتد برس“ إيان فيليبس 
بأشـد  ”تنـدد  األنبـاء  وكالـة  أن 
االعتباطـي  بالتوقيـف  العبـارات 
أن  زاو“. وأضـاف ”ينبغـي  لثـني 
يسمح للصحفيني املستقلني بنقل 

املعلومـات بحريـة وأمـان وبدون 
خوف من أعمال انتقامية“.

عـىل  الـدويل  الضغـط  يتصاعـد 
املجموعـة العسـكرية مـع فرض 
قوى غربية عقوبات عىل الجنراالت. 
لكن املجموعة العسكرية تجاهلت 
عـىل  وردت  الدوليـة  االدانـات 

التظاهرات بتصعيد العنف.
حتـى السـفري البورمـي يف االمـم 
املتحدة كياو مـوي تون خرج عن 
العسكري االسبوع  املجلس  طاعة 
”انهـاء  اىل  دعوتـه  عـرب  املـايض 

االنقالب“.
ومنـذ ذلك الحني عينـت املجموعة 
األمـم  يف  لـه  خلفـا  العسـكرية 
املتحـدة، لكنـه يؤكـد انـه ال يزال 
املمثل الرشعـي لبالده، وهو مأزق 
قانوني يفرتض ان تحسـمه األمم 

املتحدة.
وتتواصل املحادثات عىل املسـتوى 
بريطانيـا  طلبـت  فقـد  الـدويل، 
اجتماعا جديدا ملجلس األمن الدويل 

الجمعة.
وُعقدت آخر جلسـة ملجلس األمن 
الدويل بشـأن بورمـا يف الثاني من 
فرباير، أي غداة االنقالب العسكري، 
وكانت أيضاً مغلقـة. وأثمرت تلك 
الجلسـة بعد يومني إعالناً مشرتكاً 
بإجمـاع  املجلـس  أصـدره  نـادراً 
أعضائـه واكتفى فيه بالتعبري عن 
قلقه من التطـّورات يف بورما، من 

دون أن يديـن االنقـالب.
وسبق أن قمع الجيش االحتجاجات 
الشـعبية التي خرجـت يف العامني 
البـالد  وخضعـت  و2007.   1988
لسـلطة الجيش قرابة نصف قرن 
منـذ اسـتقاللها يف العـام 1948، 
ووضـع االنقـالب حـدا لالنتقـال 
الديموقراطي للسلطة الذي استمر 

10 سنوات.
ووعـد الجنراالت الذين يشـككون 
بنتيجـة انتخابـات نوفمـرب التـي 
فاز بها حزب أونغ سـان سو تيش 
بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات 

جديدة.

واشنطن/بي.بي.يس:
حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرايل 
أن عـدد قضايـا  آي) مـن  بـي  (أف 
”اإلرهاب املحيل“ ارتفع بشـكل حاد، 
قائـال إن االضطرابـات التي شـهدها 
مقر الكونغرس يف يناير/كانون الثاني 

تمثل ”مصدر إلهام“ للمتطرفني.
املكتـب  إن  راي  كريسـتوفر  وقـال 
يحقق يف نحـو 2000 قضية مرتبطة 
بـ“اإلرهـاب املحـيل“، مقارنـة مـع 
1400 قضيـة كانت قيـد التحقيق يف 

نهاية عام 2020.
مـن  املوقوفـني  عـدد  أن  وأضـاف 
”املتطرفني ذوي الدوافع العنرصية“، 
ومن بينهم متعصبون للعرق األبيض، 

تضاعف ثالث مرات منذ عام 2017.
ووصف راي للمرة األوىل أحداث اقتحام 

الكابيتول بـ“اإلرهاب املحيل“.
وّرصح يف جلسـة ألعضاء الكونغرس 
الثالثاء بأن الهجوم عىل املبنى قد يلهم 

عددا من ”املتطرفني اإلرهابيني“.
وقـد أوقفت الرشطة حتـى اآلن أكثر 
من 260 شـخصا عىل خلفية اقتحام 

”الكابيتول“ يف يناير/كانون الثاني.
ماذا قال راي عن ”اإلرهاب املحيل“؟

يف أول شـهادة علنيـة لـه منـذ حدث 
اقتحام الكابيتـول، قال راي إن قبول 
مثل هذا السـلوك ”سـيجعل سـيادة 

القانون يف وطننا محل استهزاء“.
وأشـار إىل أن ”املتطرفـني ومرتكبـي 

األعمال السيئة“ حشدوا عرب اإلنرتنت 
مسـتخدمني منصات رسائل مشفرة 

للتهرب من السلطات.
وقال راي: ”اإلرهاب اليوم، وقد رأيناه 
يف السـادس من كانون الثاني/يناير، 
يتحـرك برسعـة يف وسـائل التواصل 

االجتماعي“.
وأوضـح أن أكـرب املخاطـر قـد تأتي 
من أشـخاص اتجهوا إىل التطرف عرب 
اإلنرتنت ”متأثرين بدوافع جهادية أو 

محلية“.
ماذا قال عن اقتحام الكابيتول؟

ونفـى راي مـا روّجـه بعـض أنصار 
الرئيس السـابق دونالد ترامب عن أن 
الهجوم عىل الكابيتول كان مدبراً من 

قبل محرضني يساريني متخفني.
وقال إن تحقيقات مكتب التحقيقات 
الفيدرايل قادت حتى اآلن إىل الكشـف 
املتطرفـني  مـن  كبـري“  ”عـدد  عـن 
املشـاركني يف أعمـال الشـغب، الذين 
يمينيـة  ميليشـيات  إىل  ينتمـون 
”الخصـوم  أن  وأضـاف  متطرفـة. 
األجانب“ اسـتغلوا اقتحام الكابيتول 

”لتضخيم رواياتهم الخاصة“.
كيف رّد عىل االنتقادات؟

وركـز أعضـاء الكونغـرس يف بدايـة 
الجلسـة، عـىل أسـئلة حـول كيفية 
تعامل املكتب مع تقرير مكتب ميداني 
محيل صدر يف اليوم السابق لالقتحام، 

وحّذر من العنف يف واشنطن.

وقالـت رشطة الكابيتول إنها لم تعلم 
بشـأن التقرير ولـم تتلـق معلومات 
اسـتخباراتية من مكتـب التحقيقات 

الفيدرايل عن يوم الهجوم.
ورّد مديـر ”أف بـي آي“ بالقـول إن 
التقريـر أرسـل من قبل فرقـة العمل 
املشـرتكة ملكافحـة اإلرهـاب التابعة 
ملكتب التحقيقـات الفيدرايل، ونوقش 
يف مركـز قيـادي، ونـرش عـىل بوابة 
إنفـاذ  لـوكاالت  يمكـن  إلكرتونيـة 

القانون األخرى الوصول إليها.
وقال إنـه ”ليس لديه إجابـة كافية“ 
حول سـبب عدم أخذ التقرير امليداني 
عـىل محمـل الجد، ولـم يطلـع عليه 

شخصًيا إال بعد أيام قليلة.
وعنّي كريستوفر راي عىل رأس جهاز 
مكتـب التحقيقات الفـدرايل من قبل 

الرئيس السابق ترامب عام 2017.
وحصل عىل تأييد األغلبية السـاحقة 
الجمهـوري  الحزبـني  أعضـاء  مـن 
والديمقراطي يف الكونغرس، ونال 95 

صوتاً مؤيداً مقابل خمسة.
وحـّل يف منصبه مكان جيمس كومي 
الـذي أقالـه ترامـب بسـبب دوره يف 
األخـري  عالقـة  الجهـاز  تحقيقـات 
بالتدخـل الـرويس يف انتخابـات عام 
2016. وكان كومـي قـد أثـار الجدل 
أيضاً بسـبب طريقة تعامـل ”أف بي 
آي“ مع قضية ترسيب رسـائل وزيرة 

الخارجية السابقة هيالري كلينتون.

طرابلس/متابعة الزوراء:
 طالب املجلس الرئايس الليبي الجديد 
بقيادة محمد املنفـي ورئيس الوزراء 
املكلـف عبدالحميـد الدبيبـة، لجنـة 
الخرباء األممية بنرش التحقيق املتعلق 
بالفسـاد والرىش التـي طالت ملتقى 

الحوار السيايس الليبي.
وقال املجلس ورئيـس الوزراء املكلف 
يف بيـان صحـايف الثالثـاء، ”املجلـس 
الرئايس ورئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبة، يطالبان لجنة الخرباء األممية 
بنـرش تحقيقهـا يف مزاعم الرشـاوى 

بملتقى الحوار“.
التزامهما  أنهمـا ”يؤكـدان  وأضافت 
الفسـاد  بمكافحـة  تعهداتهمـا 
ومحاربته بكافة الوسـائل القانونية، 
وعدم السماح بتويل أي مسؤولية لكل 

من تورط يف الفساد“.
وأكـد الدبيبة واملجلـس الرئايس عدم 
بأنهـم  وصفوهـم  ملـن  سـماحهما 
”الظـروف  باسـتغالل  ”معرقلـون“ 
الراهنة إلفشال نتائج الحوار وتعطيل 

مسرية املصالحة“.
وملتقـى الحـوار الليبـي الـذي يضم 

75 مندوبـا يمثلـون كل ليبيـا أطلـق 
يف ترشيـن الثاني/نوفمـرب املايض، يف 

سويرسا برعاية األمم املتحدة.
وانتخـب امللتقى عبد الحميـد الدبيبة 
(61 عاما) يف 5 شباط/فرباير املايض 
رئيسـا للـوزراء للفـرتة االنتقالية يف 

ليبيا.
وتوافق ملتقى الحوار السيايس الليبي 
أيضـا عىل مجلـس رئايس مـن ثالثة 

أعضاء برئاسة محمد املنفي.
وكانـت وكالـة فرانس بـرس نرشت 
األحد املـايض ملحق تقريـر لم ينرش 
بعـد أعـده خـرباء أمميـون رفـع إىل 
مجلس األمـن، حـول ”رشاء أصوات 
ثالثة مشاركني عىل األقل يف محادثات 

السالم الليبية“.
ويف التقريـر مـن املقـرر تقديمـه إىل 
مجلـس األمـن يف مـارس/اذار، وجد 
خرباء األمم املتحدة أنه خالل محادثات 
تونس عـرض اثنـان من املشـاركني 
”رشـاوى ترتاوح بني 150 ألف دوالر 
و 200 ألـف دوالر لثالثـة أعضاء عىل 
األقل يف منتدى الحوار السيايس الليبي 
إذا التزمـوا بالتصويت لدبيبة كرئيس 

للوزراء“.
وكانت مبعوثـة األمم املتحدة إىل ليبيا 
باإلنابة سـتيفاني ويليامز قد أعلنت 

يف وقت سـابق فتح تحقيق يف مزاعم 
الرشـوة هذه.وأكـد الدبيبـة االثنـني 
املـايض أن عمليـة اختيـار السـلطة 

الجديدة تمت بـ“نزاهة“.
وقالـت بعثـة األمـم املتحـدة الثالثاء 
أنهـا ”ال تتلقى تقاريـر فريق الخرباء 
بما يف ذلك التقريـر األخري، وبالتايل ال 
يمكنها التعليق عليـه، ويجب توجيه 
أي استفسارات يف هذا الصدد إىل لجنة 

العقوبات“.
وحـدد الربملان موعد الثامن من آذار/
مـارس موعدا لجلسـة التصويت عىل 
الثقـة، بعدمـا قـدم الدبيبـة ”رؤية“ 
الربملـان،  أمـام  حكومتـه  لتشـكيل 
تتضمن برنامج عملهـا وآلية اختيار 

التشكيلة الوزارية.
وأمـام الدبيبـة مهلة حتـى 19 آذار/

مـارس للحصـول عـىل ثقـة مجلس 
النـواب قبـل بـدء التحـدي األصعـب 
املتمثـل بتوحيـد املؤسسـات وقيادة 
موعـد  حتـى  االنتقاليـة  املرحلـة 
االنتخابات العامة يف 24 كانون األول/

ديسمرب 2021.
ومن املتوقع ان تؤثر أزمة الرشاوي يف 
جهود إعادة االسـتقرار إىل ليبيا ومن 
املمكن انها سـتخلق ازمة ثقة جديدة 

بني الفرقاء الليبيني.
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امن ومجتمع

بغداد/ الزوراء:

اعلـن قائد مركـز العمليات املتقـدم يف كركوك 

الفريـق الركن سـعد حربيـة، امـس االربعاء، 

انطـالق عمليـة عسـكرية من عـدة محاور يف 

املحافظـة، وفيمـا اشـار اىل ان العمليـة تتـم 

بارشاف القائد العام للقوات املسلحة مصطفى 

الكاظمي، نفـذ الطريان الحربي رضبات جوية 

استهدفت مواقع داعش يف محافظتني.

وقـال حربيـة يف ترصيح صحفـي: ان «عملية 

عسـكرية كبـرية انطلقـت مـن عـدة محاور 

لتطهري ما تبقى مـن عنارص داعش يف مناطق 

جنوب غرب كركوك»، مبينا ان «محاور العملية 

هي وادي حمرين ووادي الشاي وبلكانة».

واضاف ان «العملية تمت بارشاف القائد العام 

للقوات املسـلحة مصطفـى الكاظمي وبتنفيذ 

مبـارش من قبل نائب قائد العمليات املشـرتكة 

الفريق الركن عبد االمري الشـمري»، مشـريا اىل 

ان «القطعات املشـاركة يف العملية هي الجيش 

والرشطة االتحادية والقوات الخاصة والحشـد 

الشعبي والعشائري وطريان الجيش».

وتابع حربية ان «هذه العملية تهدف اىل تامني 

الحدود الفاصلة بني قيادة عمليات املقر املتقدم 

يف كركوك وقيادة عمليات دياىل وقيادة عمليات 

صـالح الديـن»، الفتا اىل ان «العملية مسـتمرة 

لحني تحقيق اهدافها».

واكـد ان «التقـدم يتـم من كافة املحـاور دون 

عوائـق وذو تخطيـط فعـال جـدا»، موضحـا 

«القـادة واالمريـن متواجديـن عـىل راس  ان 

قطعاتهم».

وبني حربية انه «تم رضب االهداف التي حددت 

من قبل االسـختبارات العسـكرية قبـل تنفيذ 

العمليـة»، موضحا ان «الهندسـة العسـكرية 

طهرت الطرق االولية ومازال التقدم مستمر».

اىل ذلـك، اعلنـت خليـة االعـالم االمنـي، نتائح 

محافظـة  يف  انطلقـت  عسـكرية  عمليـات 

كركوك.

وقالـت الخليـة يف بيان تلقتـه «الـزوراء»: انه 

بعـد أن رشعـت وبتوجيه من قيـادة العمليات 

املشرتكة، قطعات من الجيش العراقي املتمثلة 

بقيـادة عمليات صالح الديـن، وقوات الرشطة 

االتحاديـة، واملقـر املتقـدم لقيـادة العمليـات 

املشـرتكة يف كركوك، والحشد الشعبي، ولوائني 

من القوات الخاصة، وقوة من فرقة الرد الرسيع، 

وقـوة أخـرى مـن الفرقـة املدرعة التاسـعة، 

والجهـد الهنديس، بعد سلسـلة الرضبات التي 

وجهتها طائـرات F_١٦ العراقية ، صباح امس 

، يف املنطقة املحصورة بني شـمايل صالح الدين 

وجنوب غربي كركوك، بعملية واسعة ومن عدة 

محاور ملالحقة بقايا عصابات داعش اإلرهابية 

وتطهري األرايض يف هذه املناطق.

واضافت: ان هذه العملية أسـفرت عن تفكيك 

٧٠ عبوة ناسـفة وتدمري ٦ انفاق، والعثور عىل 

١٠ براميـل C٤ وتدمـري ٢٥ وكـراً و٥ دراجات 

وزورقني، كمـا تم ضبط ٢٦ مسـطرة تفجري، 

ومازالت العملية مستمرة.

مـن جانب اخر، اعلنت خليـة االعالمي االمني، 

ان الطريان العراقي نفذ سلسلة رضبات جوية 

يف املنطقـة املحصـورة بـني محافظتي صالح 

الدين وكركوك.

وقالـت الخليـة يف بيـان تلقتـه «الـزوراء»: ان 

«طائـرات F_١٦ العراقية شـنت، صباح اليوم، 

سلسـلة رضبات جويـة، يف املنطقة املحصورة 

غربـي  وجنـوب  الديـن  صـالح  شـمايل  بـني 

كركوك».

واضافـت: ان «ذلك تم بـإرشاف وتخطيط من 

قيـادة العمليـات املشـرتكة»، مشـرية اىل انها 

«وجهت ١٠ رضبات، أسـفرت عن قتل عدد من 

اإلرهابيني وتدمري مجموعة من األوكار».

بغداد/ الزوراء:

بحثـت وزيـرة الهجـرة واملهجريـن 

ايفـان فائـق جابـرو، مع السـفري 

االملاني اولـه ديبال، امـس االربعاء، 

إعادة تأهيـل املناطق املحررة وملف 

الالجئني يف أملانيا.

تلقتـه  بيـان  يف  الـوزارة  وذكـرت 

الهجـرة  وزيـرة  ان  «الـزوراء»: 

جابـرو،  فائـق  إيفـان  واملهجريـن 

سـفري  اسـتقبلت  امـس  صبـاح 

جمهوريـة املانيا لدى العـراق (اوله 

ديبـال) وسـكرتريه األول (جوليان 

روسـلر) والوفد املرافق لهما، لبحث 

طبيعة العالقات الثنائية بني البلدين 

وما يسهم يف خدمة. 

وقالت جابرو خالل اللقاء الذي جرى 

بمقـر الـوزارة يف العاصمـة بغـداد، 

إنه: «تم بحـث العالقات الثنائية بني 

البلديـن، والسـبل الكفيلـة بتطوير 

وتمتـني تلـك العالقـات يف مجـاالت 

يف  العراقيـني  وخصوصـا  الهجـرة، 

املانيا، والالجئني املرفوضة طلباتهم، 

فضـال عـن دعـم عـودة النازحـني 

وتحقيق االستقرار يف البالد». 

وأضافـت أنه «تمت دعوة السـفارة 

للـوزارة  مكتـب  إلفتتـاح  األملانيـة 

الربامـج  تنفيـذ  لغـرض  برلـني،  يف 

والخطـط املشـرتكة بـني الجانبني، 

ودعـم العراقيني املتواجديـن هناك، 

كمـا تم الطلـب من (أوله) تسـخري 

املنظمات املمولة من الجانب األملاني 

لغـرض دعـم العائديـن يف املناطـق 

املحررة». 

املبالـغ  اىل «زيـادة  ودعـت جابـرو 

املقدمة واملنح واملساعدات للعراقيني 

الراغبني بالعودة الطوعية من أملانيا 

إىل العـراق، و ذلـك بمـا يضمن لهم 

العيـش الكريم واالسـتقرار وتوفري 

املوارد املالية عند عودتهم». 

مـن جانبه قـال السـفري اولـه، أنه 

مـع  موسـعا  اجتماعـا  «سـيتبنى 

املنظمات املمولة من الجانب األملاني 

والـوزارة، لوضـع اآلليات املناسـبة 

والخطـط الكفيلـة بدعـم العائدين 

والنازحني».  

وأشـار إىل أنـه «سـتتم اسـتضافة 

سفراء كل من دول،  (املانيا، هولندا، 

فنلندا، والسـويد) يف اجتماع اللجنة 

أوضـاع  ملناقشـة  العليـا  الوطنيـة 

العراقيني يف تلك الدول».

بغداد/ الزوراء:
حـذرت هيئـة النزاهـة، امس األربعـاء، من 
بحـق  ُتمـاَرُس  واحتيـال  نصـب  عمليـات 

موظفني ومتقاعدين.
وذكر بيان للهيئة تلقته «الزوراء»: أن «دائرة 
ـدت قيامها بتنفيـذ عمليَّات  التحقيقـات أكَّ
ضبـٍط ملُتَّهمني بالنصـب واالحتيـال أقدموا 
فـني واملُتقاعدين،  عىل اسـتدراج بعض املُوظَّ
وإيهامهـم بمنح قروض ال تتجاوز خمسـة 
البطاقـة  سـحب  مقابـل  دينـاٍر  ماليـني 
الذكيَّـة الخاصـة بالدفـع اإللكرتونـي مـع 
املُستمسكات»، الفتاً إىل قيام املُتَّهمني بسحب 
مبالـغ أكثـر مـن مبلـغ القـرض والفائدة، 
فني واملُتقاعدين  ُمستغلني عدم معرفة املُوظَّ

باإلجراءات املاليَّة واملرصفيَّـة».
وأضـاف أنَّ «عمليَّات النصـب واالحتيال تتمُّ 
فني يف رشكة الدفع اإللكرتوني  بمساعدة ُموظَّ
(البطاقـة الذكيَّـة)، مبينـاً قيامهـا بتنفيـذ 
عمليَّاٍت أسفرت عن ضبط عدٍد من املُتَّهمني 

بممارسة تلك األعمال غري القانونيَّة».
ودعـا البيـان «املُواطنـني للحـذر مـن تلـك 
املمارسـات التـي بـدأت باالنتشـار يف اآلونة 

التواصـل  وسـائل  طريـق  عـن  األخـرية 
، ُمشـّددًة «عـىل أهميَّة تحصني  االجتماعـيِّ
املُواطنني من تلك األفعال غري القانونيَّة،بغية 
الحـدِّ منهـا والكشـف عـن مرتكبيهـا عرب 
االتصال بنوافذ الهيئة املنشورة عىل موقعها 

الرسمّي».

من الجدير بالذكر أنَّ الهيأة أعلنت عن ضبط 
أصحـاب رشكتـني وهميَّتني ملنـح القروض 
نينوى،إلقدامهمـا  محافظـة  يف  الفوريَّـة 
عـىل اسـتغالل املُتقاعدين وكبار السـّن عرب 
استقطاع مبالغ ماليٍَّة كبريٍة منهم عن طريق 

ة بهم. حجز بطاقات تسلُّم الراتب الخاصَّ

بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة الصحـة والبيئـة ،امـس األربعاء، 
أن قرار حظر التجوال أسـهم يف استقرار أعداد 
اإلصابات بفريوس كورونا وحال دون ارتفاعها، 
فيمـا بارشت دوائر صحة بابل والنجف وصالح 

الدين، حملة التلقيح األوىل لفايروس كورونا.
وأوضـح مديـر عـام الصحـة العامـة يف وزارة 
الصحـة والبيئة ريـاض عبد األمـري يف ترصيح 
صحفـي: أن «حظـر التحوال أدى إىل اسـتقرار 
معدل اإلصابـات بفريوس كورونا وعدم ارتفاع 
االصابات»، مشـرياً إىل أن «تمديد حظر التجوال 
يأتـي من أجـل املصلحـة العامة ويسـتند عىل 

املوقف الوبائي».
وأضاف: أنه «اليمكن تحديد سـقف زمني لرفع 
الحظر كلياً ، ألن ذلك يعتمد عىل املوقف الوبائي 
، وأن وزارة الصحة  تجري تقييما كّل أسبوعني 
للوبـاء وأعـداد اإلصابـات»، مبينـاً أنـه «كان 
من املمكـن أن تصل أعـداد اإلصابات بفريوس 
كورونا إىل أكثر من سـبعة آالف إصابة يف اليوم 

الواحد لوال قرار حظر التجوال».
من جانب آخـر أكد عبد األمـري وصول ٥٠ ألف 
جرعـة مـن لقـاح فـريوس كورونـا اىل العراق 
وسـيتم توزيعهـا حسـب النسـب السـكانية 
والفئات التـي تم اإلعالن عنها سـابقاً ، ومنها 
الكـوادر الصحيـة واألجهزة األمنيـة وأصحاب 
األمـراض املزمنة»، الفتـًا إىل أن «العـراق ليس 
البلـد الوحيد الذي تأخـر يف الحصول عىل لقاح 
كورونا ، إذ إن هناك أكثر من ١٢٠ دولة مازالت 

تنتظر وصول اللقاح».
اىل ذلـك، قـال مدير عام صحـة النجف األرشف 
رضوان الكندي، يف ترصيـح صحفي: إن «عدداً 
من كبار األطباء وأسـاتذة كلية الطب بجامعة 
الكوفة تلقوا اللقاح»، مؤكداً أن «اللقاح يعطى 
عـىل جرعتـني وبواقع ٣ أسـابيع بـني الجرعة 
األوىل والثانيـة، وهو آمن ومسـتخدم يف العديد 

من الدول واثبت كفاءته». 
مـن جانبه أفاد محافـظ النجف طالل بالل، أن 
«املـالكات الصحيـة التابعة لدائـرة صحة بابل 
واملختصة بتلقيح ضد فايروس كورونا بارشت 
بحملـة التلقيح يف املحافظة»، الفتاً إىل «أنه أول 
من تلقى الجرعة لطمأنة املواطنني بفاعليته».

فيما اعلنت دائرة صحة محافظة صالح الدين، 
تسـلمها وجبة من لقاح فريوس كورونا، فيما 

اكدت املبارشة بتلقيح الفئات املشمولة.
وقال معـاون مدير عام صحـة املحافظة عمر 
صباح شفيق يف ترصيح صحفي: انه «تم وصول 
لقاح فريوس كورونـا إىل دائرة صحة محافظة 
صالح الدين»، الفتا اىل أن «يوم غد سيشهد بدء 

التلقيح به للفئات املشمولة بالتطعيم».
واضـاف: ان «الفئـات املشـمولة هـي القوات 
األمنيـة والكـوادر الصحيـة والعلميـة والذين 
عامـا  الخمسـون  فـوق  اعمارهـم  تـرتاوح 
توجيهـات وزارة  املزمنـة حسـب  واالمـراض 

الصحة والبيئة».

µnƒœb´@¿@î«aÜ@bÌb‘i@oœáËnéa@ÚÓ”aã«@ÚÌÏu@pbiãö

⁄Ï◊ã◊@¿@äÎb´@Òá«@Âfl@ÚÌãÿè«@ÚÓ‹‡«@÷˝�„a@NN‚b»€a@áˆb‘€a@“aãíhi

bÓ„bæc@¿@µ˜u˝€a@—‹flÎ@Òäã0a@’†b‰æa@›ÓÁdm@ÒÜb«g@szjm@Òãv:a@ÒãÌåÎ

ÂÌá«b‘nflÎ@µ–√Ïfl@’¢@ �ë�äb �∏@fibÓnyaÎ@kó„@pbÓ‹‡«@Âfl@ä�â �•@ÚÁaç‰€a
�äb‰ÌÜ@µÌ˝fl@ÚèΩ@åÎbvnm@¸@üÎã”@|‰∑@·ËflbËÌg@á»i

b„ÎäÏ◊@áö@|Ó‘‹n€a@Ú‹º@ãíbjm@ÂÌá€a@Å˝ñÎ@—v‰€aÎ@›ibi

pbibñ�a@Üaá«c@äaã‘néa@¿@·Ëéc@fiaÏvn€a@ãƒy@ZÚzó€a@ÒäaåÎ

بغداد/ الزوراء:
انطلقـت صباح ،امـس األربعاء، الصفحـة الثانية مـن املرحلة الثانيـة لعمليات الوعد 
الصـادق يف محافظة البرصة.وذكر قائد عمليات البرصة اللواء الركن أكرم صدام مدنف 
يف ترصيح صحفي: أن» الغاية من الواجب حرص السالح بيد الدولة ومطاردة املطلوبني 
للقضاء واملتورطني بقضايا  النزاعات العشائرية التي حصلت يف مناطق شمال البرصة 
«.وأضاف: أن» قواتنا األمنية مشـغولة يف الوقت الحارض بعمليات فرض حظر التجول 
ولكن هـذا اليعني التوقف عن اعتقـال ومطاردة الخارجني عـن القانون خصوصاً بعد 

النزاعات العشائرية األخرية التي شهدتها بعض املناطق ضمن قاطع املسؤولية».

بغداد/ الزوراء:

أعلنت هيئة املنافـذ الحدودية، امس 

األربعـاء، إحبـاط محاولـة تهريـب 

دراجـات ناريـة وهوائيـة مخبأة يف 

ثالث حاويات يف ميناء أم قرص .

وذكـر بيـان للهيئـة يف بيـان تلقته 

«الزوراء»: أن»هيئة املنافذ وبالتعاون 

مع جهاز املخابرات الوطني العراقي 

أحبطـت محاولـة تهريـب درَّاجات 

ثـالث  يف  مخبـأة  وهوائيـة  ناريـة 

حاويـات يف منفـذ مينـاء أم قـرص 

الشمايل».

بغداد/ الزوراء:
كشـفت هيئـة الحشـد الشـعبي، امـس 
االربعاء، عن ٤٠ هدفا استخباريا يف عملية 
«ثأر الشـهداء».وقال نائـب رئيس أركان 
هيئة الحشد الشعبي نعمة الكويف، يف بيان 
تلقته «الـزوراء»: ان عملية ثأر الشـهداء 
التـي اطلقت اليوم تهدف اىل تدمري مقرات 
داعش الرئيسة جنوب غرب كركوك ، الفتا 
اىل ان هنـاك حـوايل ٤٠ هدفا اسـتخباريا 
تعمل القطعات العسـكرية عىل تدمريها.
واضاف:ان «الحشـد الشـعبي وبمشاركة 

القوات األمنية والوحدات السـاندة رشعت 
بعملية واسعة ملالحقة فلول داعش وتدمري 
مقراته الرئيسـة جنوب غرب كركوك»، اىل 
ان «هنـاك اكثر من ٤٠ هدفا اسـتخباريا 
تعمـل القوات عـىل تدميها ضمـن نطاق 
كركوك».واوضـح  يف  األمنيـة  العمليـات 
الكـويف ان «القوات املشـاركة تتقدم وفق 
الخطط املرسومة من ١٠ محاور لتحقيق 
أهدافهـا جنوب غرب كركـوك ”، مبينا ان 
”املساحة الكلية للعمليات تقدر بأكثر من 

٣ االف كيلو مرت مربع».

بغداد/ الزوراء:

وجه محافظ ذي قار املكلف عبد الغني األسدي، امس األربعاء، بإطالق حملة اكساء 

كربى لشوارع ذي قار، وفيما اعرب عن استغرابه من قصف جرس باملحافظة عام 

ر حتى اآلن، أشار إىل أنه من غري املعقول أن يستشهد شباب طالبوا  ١٩٩١ ولم ُيعمَّ

بأبسط الحقوق.

وقال األسدي يف بيان له خالل حديثه مع مديري الدوائر واألقسام بديوان محافظة 

ذي قـار، وتلقته «الـزوراء»: «إنني أمتلك صالحيات واسـعة وأطالب بالعمل معي 

وفق الخطط املرسـومة»، مبيناً أنه «من غري املعقول أن يستشهد شباب بعمر ١٦ 

عاماً ملجرد خروجهم للمطالبة بأبسط الحقوق».

واضاف «اسـتغرب من وجود جرس تم قصفـه من قبل طائرات F١٦ يف عام ١٩٩١ 

ر رغم وجود املوازنات املالية املخصصة للمحافظة». وإىل اآلن لم ُيعمَّ

وذكـر بيان اخر ملكتب االسـدي تلقته «الزوراء»: ان «محافـظ ذي قار املكلف عبد 

الغني األسدي اجرى جولة تفقدية يف املحافظة لإلطالع عىل الواقع الخدمي فيها»، 

الفتا اىل ان «األسـدي وجه بإطالق حملة اكسـاء كربى للشوارع الرئيسة والفرعية 

يف ذي قار لخدمة ابناء املحافظة والتقليل من معاناتهم».

واضـاف البيان: ان «االسـدي زار املالعب الرياضيـة يف املحافظة واكد عىل رضورة 

االهتمام بالجانب الريايض والرياضيني وتقديم كل الدعم لهم «.

@ÚÌäb„@pbuaäÜ@kÌãËm@Ú€Îb´@¬bjyg
ãó”@‚c@ıb‰Ófl@¿
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بغداد/ الزوراء:
أصدرت محكمة العمل يف ميسـان قرارا بتغريم 
رشكة صينية بأكثر من ٨٠٠ مليون دينار بسبب 

مخالفتها لبنود تشغيل العمال االجانب .
وذكـر مجلس القضـاء األعىل يف بيـان له تلقته 
«الـزوراء»: أن «محكمـة العمل أصـدرت قراراً 
بتغريم إحدى الرشكات الصينية النفطية بمبلغ 
(٨٧٥٣٦٤٠٠٠) دينـار عراقـي لصالـح وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية».
واضـاف: أن» الحكـم صـدر بسـبب مخالفـة 
الرشكة الصينية لبنود تشـغيل العمال األجانب 
الـذي يقـدر عددهـم بــ (٦١٣) اي مـا يعادل 
ثالثة إضعاف الحد األدنى لالجر الشـهري وفقا 
ألحـكام املـادة (٣٠) من قانـون العمل رقم ٣٧ 

لسنة ٢٠١٥ «.
واشار إىل انه «تم إيداع مبلغ الغرامة يف صندوق 
هذه املحكمة ليتم ايداعة بعد ذلك لصالح وزارة 

العمل والشؤون االجتماعية».

بغداد/ الزوراء:

كشـف النائـب عـن تحالـف عراقيون، سـتار 

الجابـري، امس االربعاء، عن اجتماع بني نواب 

محافظة ذي قار ووزراء ومدراء عامني بشـأن 

أوضاع املحافظة.

وقـال الجابري يف بيـان تلقته «الـزوراء»: انه 

«وبناء عـىل طلب قدمه نـواب ذي قار وجهت 

رئاسـة مجلس النواب الدعـوة اىل األمني العام 

ملجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء وعدد 

من مـع املـدراء العامـني والـوكالء املختصني 

لالجتمـاع مع نواب محافظة ذي قار ملناقشـة 

األوضاع يف محافظة ذي قار».

يشـار اىل ان محافظـة ذي قار شـهد يف األيام 

القليلـة املاضيـة احتجاجات شـعبية غاضبة 

تسـببت بصادمات بـني املتظاهريـن والقوات 

االمنية ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى من 

الطرفني.

وأجـربت التظاهـرات عـىل إقالـة محافظ ذي 

قار ناظـم الوائـيل املتهم بملفات فسـاد فيما 

كلـف رئيـس الـوزراء مصطفـى الكاظمـي، 

رئيس جهاز االمن الوطني، عبد الغني األسدي 

بمنصـب املحافـظ ومنحه صالحيات واسـعة 

إلدارة شـؤون املحافظة لحني تسمية املحافظ 

الجديد.

بغداد/ الزوراء:
اعلنـت مديريـة االسـتخبارات 
العسكرية، امس االربعاء، القاء 
القبـض عىل ثالثـة ارهابيني يف 
بالعاصمة  االعظميـة  منطقـة 

بغداد.
وذكـرت املديريـة يف بيان تلقته 
«تعضيـدا  انـه  «الـزوراء»:  
ملهامها يف مالحقة ما تبقى من 
فلول داعـش االرهابي وخالياه 
النائمـة وبالتنسـيق مع قسـم 
عمليـات  قيـادة  اسـتخبارات 

بغـداد تمكنـت مفـارز شـعبة 
يف  العسـكرية  االسـتخبارات 
الفرقـة الحادية عـرش والفوج 
الثاني لواء املشـاة ٤٤ من القاء 
القبـض عىل ثالثـة ارهابيني يف 
منطقـة راغبة خاتـون (الكم) 
التابعـة لقضـاء االعظميـة يف 

بغداد الرصافة». 
وأضاف البيـان أن «االرهابيني، 
من املطلوبـني للقضاء بموجب 
مذكرة قبض وفق أحكام املادة 

٤ إرهاب».

@ÚÓ‰Óñ@Ú◊ãì€@ÚflaãÀ
@›ÓÃìm@ÜÏ‰i@o–€bÇ
k„bu˛a@fib‡»€a
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جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                  العدد:١٢٢٨/ب/٢٠٢٠

رئاسـة محكمة اسـتئناف ذي قار االتحادية            
محكمة بداءة النارصية                                 التاريخ:٢٠٢١/٢/٢٥

اعالن
اىل املدعى عليه/ فارس رشيد عداي

بناءاً عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعي (مدير عام رشكة 
التأمني الوطنية اضافة لوظيفته) املتعلقة بطلبه اعادة مبالغ التعويض املدفوعة 
مـن قبل رشكته كتعويـض عن اصابة املواطن متعب لفتة حمـد، ووفاة املواطنة 
صفيـة غرديل بريـس، لثبوت مقرصيتك بنسـبة ١٠٠٪ يف حـادث االصطدام بني 
املركبتـني االوىل تحمـل الرقـم ٤٣٩٥٩ أ كربالء خصويص نوع تيوتـا مارك موديل 
١٩٩٢ والتـي كنـت تقودها مع املركبـة الثانية املرقمـة ٢٢٠٧ ذي قار اجرة نوع 
هونداي سـوناتا، وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتـني عـىل موعد املرافعـة املوافـق ٢٠٢١/٣/٢٣ ويف حالة عـدم حضورك او 

ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
ازهر عيل فرج

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل                                  العدد:٢٠٥٢/ش/٢٠٢١

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية           
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية             التاريخ:٢٠٢١/٣/٢

املدعى عليه قاسم حمد رايض
م/التبليغ بقرار حكم غيابي

بتاريـخ ٢٠٢١/٢/١٧ وبعدد اضبـارة ٣٦٧٩/ش/٢٠٢١ اصدرت هذه 
املحكمـة حكمـا غيابيا اقتىض الحكـم بالتفريق القضائـي للهجر بني 
املدعيـة هيا جراد محمد واملدعى عليه اعـاله، وبالنظر ملجهولية محل 
اقامتك يف الوقت الحارض حسـب رشح املبلغ القضائي سجاد نجم عبد 
الحسني، عليه تقرر تبليغك يف صحيفتني يوميتني بالحكم املذكور اعاله 
وبإمكانك االعرتاض خالل مدة عـرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ نرش 

االعالن..
القايض
عباس معني كاظم

فقدان إجازة بناء
فقـدت منـي إجـازة البنـاء املرقمـة 
(١٠٥١) والصـادرة من مديرية بلدية 
النارصيـة، بإسـم املواطـن (صالـح 
عواد حسن)، يرجى ممن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.
املواطن
صالح عواد حسن

فقدان مستمسكات
فقدت مني شهادة الجنسية العراقية 
املرقمـة (٠٣٢٠٨٨٧) والصـادرة من 
مديريـة الجنسـية / ذي قار، بإسـم 
(صالح عواد حسن)، يرجى ممن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
املواطن
صالح عواد حسن

بغداد/ الزوراء:
حـذر وزيـر املـوارد املائيـة، مهدي 
رشـيد الحمداني، امس األربعاء، من 
السـعودي سيتسبب  االسـتثمار  أن 
باسـتنزاف جائـر للميـاه الجوفية، 
فيمـا أشـار إىل ان اسـتثمار االهوار 
سياحيا سيعطي موردا ماليا يوازي 

النفط.
وقـال الحمدانـي يف حـوار صحفي: 
”إننا نرفض االستنزاف الجائر للمياه 
الجوفية عرب االسـتثمار السعودي“، 
مشريا إىل أن ”العمل السيايس يدخل 

يف كل الفقرات“.
االهـوار  ”اسـتثمار  أن  وأضـاف 
سياحيا سيعطي موردا ماليا يوازي 
النفـط“، مؤكدا يف الوقت نفسـه أن 
”ادراج سـدة الهنديـة القديمـة عىل 

الئحة الرتاث سيسلط االضواء عليها 
عامليا“.

مـن جانب آخر، أشـاد بـدور الجهد 
الهنديس للحشـد الشـعبي، مشـريا 
إىل أن ”الحشـد الشـعبي يؤدي دورا 

مميزا يف كل املشاريع الخدمية“. 
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بغداد/ الزوراء:
امـس  التخطيـط،  وزارة  اعلنـت 
األربعاء، عن ارتفاع مؤرش التضخم 
لشـهر كانون الثاني بنسبة 0.9%، 

والسنوي بنسبة 3.3%.
وقـال الجهـاز املركـزي لإلحصـاء 
التابـع للوزارة يف تقريـر له اطلعت 
عليه ”الزوراء“: إن ”مؤرش التضخم 
الشهري لكانون الثاني املايض ارتفع 
بنسبة %0.9 مقارنة بالشهر الذي 
سـبقه“، مبينا أن ”مؤرش التضخم 
السـنوي هو اآلخـر ارتفع بنسـبة 
%3.3 مقارنة مع نفس الشهر من 

عام 2020“.
وأضاف أن ”الزيـادة التي جاءت يف 
أسـعار رصف الـدوالر منذ منتصف 
شهر كانون االول عام 2020 تسببت 
بتخفيـض قيمـة العملـة املحليـة 
وارتفاع أسـعار السـلع والخدمات 
لكون أغلب هذه السـلع املحلية هي 

مستوردة“.
وأشار الجهاز إىل أن ”ارتفاع مؤرش 
التضخم الشهري لكانون األول تركز 
يف أرتفـاع قسـم السـلع والخدمات 
ارتفاعـا بلـغ نسـبته %2.1 وذلك 
بسـبب ارتفـاع أسـعار الذهـب يف 

عموم العراق ”.
شـهد  الصحـة  ”قسـم  ان  وتابـع 
 1.3% بنسـبة  ايضـا  ارتفاعـا 
نتيجـة ارتفاع املجموعة الرئيسـية 
الطبيـة  والخدمـات  للمنتجـات 
التـي تشـمل املنتجـات الصيدالنية 
كعـالج الضغـط والسـكر وارتفاع 
اجـرة الطبيـب يف العيـادات االهلية 
وارتفاع اجور خدمات املستشفيات 

االهلية“.
واوضح ان ”قسـم السـكن سـجل 
ارتفاعا بلـغ %1.4 بسـبب ارتفاع 
مجموعـة إمدادات املـاء والكهرباء 
ومجموعة الوقود ومجموعة االيجار 
قسـم  ”ان  مبينـا   ،“0.2% بنحـو 
التعليم سـجل ارتفاعا ايضا نتيجة 
الدروس الخصوصية  ارتفاع قسـم 

يف عدد من املحافظات ”.
واكـد الجهـاز ”ان ارتفـاع املـؤرش 
الثانـي  كانـون  لشـهر  السـنوي 
مقارنة مع نفس الشهر من كانون 
الثاني عام 2020 جاء نتيجة ارتفاع 
قسـم التبغ بنسبة %11.2، كما ان 
قسم السكن سـجل ارتفاعا سنويا 

قدره %0.3، وسـجل قسم الصحة 
ارتفاعا سنويا بلغ 13.6% ”.

 وتابع ”ان قسم النقل سجل ارتفاعا 
سـنويا بلغ %9.7 كما سجل قسم 
االتصاالت ارتفاعا سنويا بلغ 5.8%، 
فيما سـجل قسـم الرتفيه والثقافة 
ارتفاعا بلغ نسبته %11.1، وسجل 
قسم الخدمات والسلع ارتفاعا بلغ 

نسبته 13.7%“.
لإلحصـاء  املركـز  الجهـاز  وأعلـن 
وتكنولوجيا املعلومات خالل كانون 
الثاني 2012، أنه بارش باسـتخدام 
املكننـة يف جمـع األسـعار املختلفة 
وبأوقـات زمنيـة محددة بـدالً من 
االسـتمارة الورقيـة املعمـول بهـا 

سـابقاً، مؤكـداً أن ذلـك سيسـهم 
يف رسعـة جمـع األسـعار ودقتها، 
وتصحيح احتسـابها يف حال وجود 

أخطاء.
وزارة  كشـفت  اخـر،  مـن جانـب 
التخطيط، امس األربعاء، عن وجود 
اتفـاق مبدئي مـع كردسـتان عىل 
مراقبة البضائع املسـتوردة للعراق 
يف  الحدوديـة  املنافـذ  طريـق  عـن 

االقليم.
املركـزي  الجهـاز  رئيـس  وقـال 
يف  النوعيـة  والسـيطرة  للتقييـس 
الوزارة، حسـني عيل داوود، يف بيان 
اطلعت عليه ”الزوراء“: ان ”االتفاق 
السـلع  مراقبـة  يتضمـن  املبدئـي 

والبضائع من قبـل مالكات الجهاز 
التي سرتسل هناك، اضافة اىل دخول 
مـالكات املنافـذ الحدوديـة وهيئة 

الجمارك اىل تلك السيطرات“.
وأضاف داوود ان ”هذا االمر نوقش 
من قبل رئيس هيئة املنافذ الحدودية 
خالل لقـاءات مع مسـؤويل االقليم 
لالتفاق عىل العمل للمرحلة املقبلة“، 
مبينـا ان ”تفاصيل هـذا االتفاق لم 
تـرد للجهاز حتـى اآلن“، معربا عن 
”امله يف أن يثمر االتفاق، عن تمكني 
الجهاز من مراقبة البضائع الداخلة 

عرب منافذ االقليم“.
وبشـأن عمـل الـرشكات العامليـة 
االربـع، بني داوود: انها ”تعمل وفق 
هـذا النظام منذ اكثر من سـنة بعد 
التعاقـد معهـا مـن قبل الـوزارة“، 
بشـكل  الجهـاز  ”متابعـة  مؤكـدا 
مستمر لكفاءة تنفيذ تلك الرشكات 

للعقد املربم معها“.
وتم اختيار الرشكات االربع العاملية 
املختصـة والتعاقـد معها يف شـهر 
ترشيـن الثانـي مـن العـام 2019، 
وبدأ العمل بهـا مطلع العام املايض 
وملدة ثالثـة اعوام، بعـد ان تقدمت 
19 رشكـة للحصول عـىل تراخيص 
فحص السـلع والبضائع املستوردة 

للعراق يف بلد املنشأ.
وأشـار إىل ”شـمول جميـع املنافذ 
الربية والبحرية والجوية  الحدودية 
يف البـالد، بآليـات هـذا الربنامج“، 
منوها بأن ”عمليات الفحص للسلع 
املستوردة تجري وفقا للمواصفات 
القياسـية العراقية واعتماد املعايري 

العاملية“. 

بغداد/ الزوراء:
بحـث نائب رئيـس الـوزراء الرويس، 
ألكسـندر نوفـاك، مـع وزيـر النفط 
الجبـار  عبـد  إحسـان  العراقـي، 
إسـماعيل، األوضاع يف أسـواق النفط 
والعالقـات الثنائية بـني البلدين وفقا 

لبيان صدر عن الحكومة الروسية.
الجانـب  مـن  االجتمـاع  يف  وشـارك 
الرويس نيكـوالي شـولجينوف وزير 
الطاقة ووحيد أليكبريوف مدير رشكة 
”لوك أويل“ الروسـية، التي تشارك يف 

مشاريع نفط يف العراق.
ووفقـا للبيـان فقـد تمـت مناقشـة 
العامليـة  النفـط  سـوق  يف  األوضـاع 
وآفاق التعاون الثنائي، كذلك التعاون 
بمشاركة أطراف ثالثة، وإىل املشاريع 
التـي تنفذها الـرشكات الروسـية يف 

العراق.
وأشـاد نوفـاك بالتعـاون املثمـر بني 
روسيا والعراق يف قطاع النفط، وقال: 
”تعاوننا نشـط للغاية عىل الرغم من 
القيود الحالية وتأثري جائحة فريوس 

كورونا“.
وأضاف: ”تنفذ رشكاتنا بنشاط عددا 
من املشاريع الناجحة يف العراق وحتى 
اآلن تجـاوزت االسـتثمارات املرتاكمة 
الروسـية  والغـاز  النفـط  لـرشكات 
مليـارات   10 العراقيـة  املشـاريع  يف 

دوالر“.

مـن جانب اخر، يشـهد العـام املقبل 
اىل  كربـالء  مصفـى  إدخـال   2022
العمل، بطاقة 140 ألف برميل يومياً، 
بعد أن بلغت نسـبة إنجـازه حالياً 90 
%، وأكـدت وزارة النفط أنها سـائرة 
بتنفيـذ خطتها الرامية لزيادة الطاقة 

االنتاجية للمشتقات النفطية.
وقال وكيل الوزارة، حامد الزوبعي، يف 
حديث صحفي: إن ”األعمال يف مصفى 
كربالء تسري وفق الخطط املوضوعة، 
وأن نسـبة االنجـاز فيه بلغـت حالياً 

90 باملئـة، ومن املتوقـع أن يدخل اىل 
العمـل بحلول عام 2022 مما يسـهم 
بتوفـري ما يقـارب 9 ماليـني لرت من 
مـادة البنزين عايل الجـودة إضافة اىل 
املشتقات األخرى، السيما أن املصفى 
مصمم أساسـاً وفق تقنيـات حديثة 
جـداً وقياسـية، وبطاقـة تصميمية 

تقدر بـ 140 ألف برميل يومياً“.
وأضـاف الزوبعي أن ”خطـة الوزارة 
الراميـة اىل زيـادة الطاقـة االنتاجية 
تؤتـي  بـدأت  النفطيـة  للمشـتقات 

الحـايل  العـام  ثمارهـا منـذ مطلـع 
بدخـول وحدات جديدة اىل العمل، عىل 
أن تتبعهـا وحدات أخـرى قبل نهاية 
تأهيـل  إعـادة  إذ نجحـت يف  العـام، 
مصـايف (بيجـي - الصمـود)، بعد أن 
تعرضـت اىل دمار كبري ابان سـيطرة 
عصابـات داعـش االجراميـة عليـه، 
إذ نجحـت الـوزارة بإدخـال مصفى 
(صـالح الديـن 1) للعمـل بطاقة 70 
ألـف برميـل، اىل جانب إعـادة تأهيل 
مصفـى (صالح الديـن 2) الذي تصل 

طاقتـه التصميمية هـو اآلخر اىل 70 
ألف برميل يوميا“.

واشـار اىل أن ”املـالكات تعمـل حالياً 
عـىل تأهيل مصفى (الشـمال) ضمن 
مصـايف (الصمـود) بطاقـة 140 ألف 

برميل“.
وتابـع الزوبعي: إن ”الوزارة تسـعى 
اىل رفـع القـدرات النوعيـة لوحـدات 
املصايف العاملة وتطوير بعض املصايف 
الصغـرية برفـع طاقاتهـا االنتاجية، 
وصوالً لسد حاجة البالد من املنتجات 
النفطيـة، إذ تعمـل حالياً عـىل تنفيذ 
وحـدات األزمـرة يف مصـايف (صـالح 
التـي  والوسـط)  والشـعيبة  الديـن 
ستدخل العمل يف شهر حزيران املقبل، 
مما يسـهم بزيادة الكميات االنتاجية 
للوقـود الخفيـف، اىل جانـب إضافـة 
بالعامـل  التكسـري   -FCC) وحـدات 
املساعد)، والعمل عىل مرشوع تحويل 
النفـط األسـود اىل بنزيـن، إضافة اىل 
وحـدات تحسـني البنزيـن لتضخيـم 

موارد الدولة بشكل ملحوظ“.
وأوضـح أن ”ما يتم بناؤه من مصاف 
حاليـاً وعمليات إعـادة التأهيل فيها، 
تتـم بتمويل مـن قبل الوزارة بشـكل 
مبـارش، ألن تكلفتهـا املاليـة أقل من 
وبإنتاجيـة  الجديـدة  املصـايف  بنـاء 
الخدمـات  لتوفـر  وذلـك  مرتفعـة، 

الصناعية والفنية واالنشائية فيها“.

بغداد/ الزوراء:
بات سـكان 5 دول عربية (سـوريا ولبنان والعراق 
واليمـن والسـودان)، تحـت تأثري تدهـور تدريجي 
للعملـة املحلية مقابل الدوالر، ما يسـاهم يف ارتفاع 
أسـعار السـلع ويهدد بمجاعـة تسـحق الطبقات 
الفقرية.ويحاول العراق ضبط سـعر رصف الدوالر، 
دون أن يغري ذلك من سوء الواقع املعييش الذي تأثر 
بطبيعة الحال، حيث سجل الدوالر  1462.5 دينارا.  
وقـررت الحكومـة العراقيـة يف نهايـة 2020، رفع 
قيمة الـدوالر مقابل الدينار العراق من 1200 دينار 
لكل دوالر إىل 1450، لتغطية العجز يف موازنة 2021 
التي لم تقر بعد.وأسـهم القرار الحكومي من البنك 
املركزي تحديـدا بارتفاع األسـعار، خصوصا املواد 
الغذائية كون العراق يعتمد عىل االسـترياد يف تأمني 

بضائعه.
وأمـس االول الثالثاء، هوت العملة اللبنانية لتصبح 
قيمتها 10 آالف لرية مقابل الدوالر الواحد، يف مستوى 

غري مسـبوق للعملة التي ترضرت جراء انهيار مايل 
تسبب بحالة من الفوىض واالضطرابات.

كما سجلت اللرية السورية تدهورا قياسيا جديدا يف 
قيمتها يف السـوق املوازية لتطال عتبة األربعة آالف 
مقابل الدوالر الواحد يف بلد يدخل فيه النزاع الشـهر 

الحايل عامه العارش.
ويف السـودان، سـجل الدوالر 376 جنيها، إذ تسبب 
تعويم الجنيه السـوداني خالل األسبوعني األخريين 
يف تدهور سعر الرصف للدوالر بصورة مخيفة خالل 
السـتة أشـهر املاضية من 150 جنيها يف شهر آب، 
إىل أن وصـل األربعاء إىل 376 جنيه، مما قاد الرتفاع 
جنوني يف أسـعار السلع االستهالكية، وهذا انعكس 
عـىل حيـاة املواطنني وقـاد للعديد مـن التظاهرات 
بفعل ارتفـاع التضخم.أما اليمـن، فقد حذر رئيس 
الحكومـة اليمنيـة معني عبد امللك من أن اسـتمرار 
انهيـار عملة بـالده ينذر بحـدوث ”مجاعة“، حيث 
سـجل الدوالر 250 رياال يمنيا.واستعرض عبد امللك 

مع أمني عـام األمم املتحـدة، أنطونيـو غوترييش، 
ما يعيشـه اليمـن من أوضاع اقتصادية وإنسـانية 
لدعـم  املطلوبـة  العاجلـة  واالحتياجـات  صعبـة، 

االقتصاد واسـتقرار العملـة الوطنية، وحذر من أن 
اسـتمرار انهيـار العملة ينـذر بحـدوث ”مجاعة“ 

ينبغي تكاتف الجهود لتداركها رسيعا.

á‹j€a@¿@Ï‰è€aÎ@ãËì€a@·Éõn€a@ãí˚fl@ b–mäa@Â«@—ìÿm@¡Ó�Én€a

KŸiÎc@÷b–maÎ@åbÃ€aÎ@¡–‰€a@ b�‘i@ÊÎb»n€a@szj€@Ô”aã« –@ÔéÎä@ b‡nua

Ú‹‡»€a@äbÓË„a@kjèi@Ú«b1bi@ÒÜáËfl@ÚÓiã«@fiÎÜ@5@NN÷aã»€a@bË‰Ói

بغداد/ الزوراء:

طالبت لجنة االقتصاد واالسـتثمار النيابيـة، امس األربعاء، الحكومة بإصدار 

قـرارات بدعم فوري ألصحاب املهـن الحرة ممن يعتمدون عىل الدخل اليومي، 

فضـال عن اجبار أصحاب العقارات بتخفيض نسـبة مئوية من بدالت االيجار 

للمساكن واملحال التجارية .

وقالـت عضو اللجنة، ندى شـاكر جـودت، يف ترصيح صحفـي: ان “ أي قرار 

بشـأن حمايـة ووقاية املواطن مـن الوباء نحـن نقف معـه إال ان من واجب 

الحكومـة مراعـاة الرشائح الفقـرية واملتوسـطة التي تعتمد عىل معيشـتها 

بالعمل اليومي “ .

وأضافـت جـودت ان ”دعم تلك الرشائـح امر مفروض عـىل الحكومة يف حال 

تمديد الحظر الصحي السابيع او أيام “. مطالبة “ الحكومة اىل اتخاذ قرارات 

رسيعة وفورية بإلزام أصحاب األمالك من املساكن واملحال التجارية بتخفيض 

بدل اإليجارات وبنسبة تحددها الحكومة “ .

يشار اىل ان مجلس الوزراء املح يف اجتماعه االسبوي، امس ، اىل إمكانية تمديد 

الحظر الصحي ملدة أسبوع وبحرض كيل . 

بغداد/ الزوراء:

انخفضـت مبيعـات البنـك املركـزي العراقي مـن العملة الصعبـة، امس 

االربعاء، بنسبة بلغت 4 يف املئة لتصل اىل 120 مليون دوالر.

وشـهد البنك املركـزي العراقي خالل مزاده لبيـع ورشاء العمالت االجنبية 

امس انخفاضاً يف مبيعاته بنسـبة 4.2 يف املئة لتصـل اىل 120 مليوناً و52 

الفاً و218 دوالراً، غطاها البنك بسـعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل 

دوالر، مقارنـة بيوم الثالثاء حيث بلغـت املبيعات فيها 125 مليوناً و 321 

ألفاً و939 دوالراً.

وذهبـت املشـرتيات البالغـة 120 مليونـاً و52 الفـاً و218 دوالراً، لتعزيز 

االٔرصدة يف الخارج عىل شـكل حواالت واعتمـادات، فيما لم تقم املصارف 

بـأي رشاء للدوالر بشـكل نقدي.. وقـام 16 مرصفا بتلبيـة طلبات تعزيز 

االرصدة يف الخارج.

بغداد/ الزوراء:
العراقـي،  املركـزي  البنـك  أعلـن 
امـس األربعـاء، تخفيـض الفوائد 
املفروضة عىل القـروض املمنوحة 
ضمن مبادرة البنك الواحد تريليون 

دينار.
وذكر املكتب االعالمي للبنك املركزي 
يف بيـان تلقـت ”الـزوراء“ نسـخة 
منـه: إنه ”يحـرص عـىل مراعات 
الظروف االسـتثنائية الحالية التي 
تتعلـق بالجانب املـايل واالقتصادي 

وتداعيات جائحة كورونا“.
وأضاف أنه ”تقرر تخفيض جميع 
الفوائـد املفروضـة عـىل القروض 
املمنوحـة بضمـن مبـادرة البنـك 

املركـزي العراقي الــ (1) تريليون 
دينار“.

وأصدر البنك املركزي آلية تخفيض 
الفوائد أدناه:

-1 تخفيـض فائدة البنـك املركزي 
العراقي للمشـاريع الكبرية لتكون 

(%1) بدال عن (2%)
-2 تخفيض الفائدة للمصارف عىل 
القروض السـكنية لتكـون (2%) 

بدال عن (4%).
-3 تعديـل عمولـة البنـك املركزي 
(للقـروض السـكنية) لتكـون (5 

باأللف) بدال عن (7 باأللف).
-4 تكـون جميع الفوائد للمصارف 

والرشكات الضامنة ”متناقصة“.
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 بغداد/ متابعة الزوراء
عن  للمقاوالت،  االيرانية  بايه“  ”بالند  رشكة  كشفت 
الزوراء  ملعب  إكمال  عطلت  التي  األسباب  من  جملة 
املرتتبة  املالية  املستحقات  بمقدمتها  تقف  االن،  لغاية 

عىل وزارة الشباب والرياضة.
”كان  انه  فتحي  مهدي  املهندس  املرشوع  مدير  وقال 
لدينا اجتماع مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
بمجرد  برصفها  ووعدنا  املالية  باملستحقات  وابلغناه 

رفعها لكن لالسف لم نسالم املبالغ لغاية االن“.
وبخصوص اإلنذارات النهائية التي اطلقها، وزير الشباب 
والرياضة، عدنان درجال، بني فتحي ان ”الرشكة اجابت 
عىل االنذار من خالل كتاب رسمي بينا فيه األسباب عرب 

الوثائق واملستندات الرسمية“.
املستحقات  رصف  تنتظر  ”الرشكة  أن،  فتحي  واشار 
املالية املرتتبة بذمة وزارة الشباب والرياضة ناهيك عن 
وضع البلد الذي يمر بجاحة كورونا وغلق الحدود الربية 
ولم  عالقة  امللعب  يحتاجها  التي  املواد  اغلب  جعل  ما 

تصل لغاية االن“.
 ٪٥٠ بنظام  والعمل  الوقائية  ”االجراءات  بإن  واوضح 

وغلق الشوارع هذه األمور تسببت ببطىء العمل“.
لعدة  مرة  من  اكثر  افتتاحه  تاخر  امللعب  ان  يذكر 

اسباب.

@ZıaäÎç€a@k»‹æ@Òâ–‰æa@Ú◊ãì€a
@ÜáèÌ@%@lbjì€a@ãÌåÎ
Ê�a@Ûny@ÚÓ€bæa@b‰mb‘znèfl

بغداد/ متابعة الزوراء

تمام  يف  الدويل  الشعب  ملعب  يحتضن 

اليوم  مساء  من  الرابعة  الساعة 

الخميس قمة كروية تجمع بني فريقي 

منافسات  ضمن  وذلك  والطلبة  الزوراء 

دوري  من  والعرشين  الثانية  الجولة 

الكرة املمتاز للموسم الحايل.

رايض  الزوراء،  مدرب  قال  جهته  ومن 

صعبة،  الطلبة  مواجهة  إن  شنيشل، 

محسومة  املباراة  أن  يرى  من  وكل 

ملصلحة فريقه «واهم».

وقال شنيشل عن املباراة الفرق الكبرية، 

تموت،  وال  تمرض  الطلبة،  بينها  ومن 

مشاكلها  ترتك  الكبرية  املباريات  ويف 

بشخصية  املواجهة  وتخوض  جانبا، 

قوية».

بالنسبة  جدا  مهمة  «املباراة  وواصل: 

وابتعاد  النفط،  أمام  التعادل  بعد  لنا، 

املتصدر بفارق سبع نقاط عنا، وضغط 

املالحقني لنا يدفعنا لالجتهاد، من أجل 

الظفر بالنقاط الثالث».

الصفوف،  مكتمل  «الفريق  وأردف: 

نفتقد فقط الحارس الدويل جالل حسن، 

بقية  أما  يعوضه،  فيمن  ثقة  ولدينا 

والجميع  الجاهزية،  أتم  فعىل  الالعبني 

يعي أن املباراة مع فريق محرتم وكبري 

بحجم الطلبة».

ومن جانبه أوضح مدرب الطلبة حسن 

الفرق  أفضل  من  يعد  الفريق  أن  أحمد 

يف الدوري العراقي عىل املستوى الفني، 

النفسية  االنتكاسة  من  يعاني  لكنه 

بها  يمر  التي  الصعبة  الظروف  جراء 

باإلضافة إىل األخطاء التحكيمية.

وقال أحمد «فريقنا من بني أفضل ثالثة 

الدوري فنيا وبجميع مبارياتنا  فرق يف 

نكون الطرف األفضل لكن الفريق يعاني 

املالية  املشاكل  جراء  نفسية  أزمة  من 

إىل  باإلضافة  به  التي عصفت  واإلدارية 

مع  تكررت  التي  التحكيمية  األخطاء 

خالل  نقطة   ١٢ من  وحرمته  الطلبة 

خمس مباريات».

وبني: «مواجهة الزوراء مهمة بالنسبة 

مباريات  أن  يعون  الطلبة  والعبو  لنا 

التفاصيل  وجميع  استثنائية  الديربي 

ستكون بجانب واملباراة يف جانب آخر، 

سندخل اللقاء بروح عالية وتراجعنا يف 

لنا  حافزا  يكون  أن  البد  الرتتيب  الئحة 

لتحقيق الفوز».

لخدمات  سيفتقد  الفريق  أن  إىل  وأشار 

بسبب  حسني  حيدر  هم  العبني  ثالثة 

صباح  وأمري  جفال  ومحمد  اإليقاف 

بعدما أرضبا عن خوض التدريبات لعدم 

االلتزام بمستحقاتهما املالية.

ولفت: «استقالة اإلدارة وضعت الفريق 

لم  الطعام  وجبات  حتى  إداري  بفراغ 

توفريها  من  الفريق  مرشف  يتمكن 

ومع  الحميد  ماجد  الفنان  بها  وتربع 

بعزيمة  الزوراء  مواجهة  سندخل  ذلك 

عالية».

بغداد/ متابعة الزوراء
أعرب حكيم شاكر، املدير الفني للسويق، 
نهائي  إىل  الفريق  لقيادة  سعادته  عن 
ضيفه  عىل  بفوزه  السلطان  كأس 

االتحاد، يف إياب الدور نصف النهائي.
السويق  فريقه  الصبحي  عصام  وقاد 
بعد  السلطان،  كأس  نهائي  إىل  للتأهل 
فوزه عىل ضيفه االتحاد، بنتيجة (٢-٠)، 

، بمجمع الرستاق الريايض.

بنتيجة  ذهابا  خسارته  السويق  وعوض 
السلطان،  كأس  نهائي  ليبلغ   ،(١-٢)
ويواجه ظفار يوم األحد املقبل، يف تكرار 

مشهد نهائي عام ٢٠١٧.
وقال شاكر إنه استفاد من نظام الذهاب 
أحرزه  الذي  الهدف  استغالل  يف  واإلياب 
يف ملعب االتحاد، ليحسم مواجهة اإلياب 

ملصلحته (٢-٠).
يف  «نجحنا  السويق:  مدرب  وأضاف 

الثقة  منحنا  حيث  الالعبني  توظيف 
مميز،  مستوى  وقدموا  الالعبني  لبعض 
يف  ساهمت  أجريناها  التي  والتبديالت 

الفوز والتأهل للمباراة النهائية».
وعن النهائي، قال شاكر: «مباراة صعبة 
تعادلنا  وأن  سبق  بطوالت  فريق  وظفار 
الكايف  الوقت  الدوري، ولدينا  أيام يف  قبل 
التكتيك  ووضع  لعبهم  طريقة  لدراسة 

املناسب للنهائي».

بغداد/ الزوراء

عقد االتحاد العراقي لكرة السلة اجتماعه 

الدوري يف مقر االتحاد  املصادف برئاسة 

االتحاد  رئيس  العميدي  حسني  الدكتور 

وحضور اعضاء االتحاد بالكامل .

وتضمن االجتماع  قراءة التقرير الخاص 

البحرين  يف  اقيمت  التي  الثالثة  بالنافذة 

عبدالله  نجم  خالد  الدكتور  قبل  من 

رئيس الوفد، كما تدارس االتحاد ماطرح 

التواصل  ومواقع  املحلية  الصحف  يف 

املنتخب وناقش  نتائج  االجتماعي حول 

للمرض  الالعبني  بعض  إدعاء  االتحاد 

أثناء مباريات املنتخب يف النافذة الثالثة 

الحايل  العراقي  املنتخب  حل  تقرر  كما 

من  جديد  وطني  منتخب  وتشكيل 

عقد  انهاء  تم  وايضا  الشابة  االعمار 

تشكيل  االتحاد  قرر  و  االجانب  املدربني 

الدكتور  بأرشاف  مركزية  مدربني  لجنة 

برئاسةالسيد  كاظم   االئمة  عبد  عيل 

من  كل  وعضوية  الضايف  صبيح 

والدكتور  الكريم  عبد  هالل  (الدكتور 

كما  الرزاق)  عبد  أيرس  و  ناجي  عادل 

قرر االتحاد عقد مؤتمر موسع للتدارس 

 ٢٠٢١/٣/٢٧ يوم  اللعبة  شؤون  يف 

وعلوم  البدنية  الرتبية  كلية  قاعة  عىل 

الرياضة يف جامعة بغداد وتشكيل لجنة 

صادق  غسان  (الدكتور  السادة  من 

والدكتور  عزيز  محمود  خالد  والدكتور 

عبد  حيدر  والدكتور  صديق  محمد  ديار 

الطائي  عالء  حسني  والدكتور  الرزاق 

احمد  شهاب  الدكتور  يقوم  ان  ).عىل 

املطبعي) حسن  محمد  احمد  و  نعمة 

عىل  االتحاد  ووافق  املؤتر  بسكرتارية 

للمنتخب  اجنبي  مدرب  مع  التعاقد 

العمرية  للفئات  وآخر  العراقي  الوطني 

أور  قاعة  استالم  عىل  االتحاد  ووافق 

رياضة  مديرية  مع  باالتفاق  الرياضية 

أور  حي  يف  والكائنة  الرصافة  وشباب 

لجنة  تشكيل  العراقي  االتحاد  قرر  كما 

٣×٣ عىل ان يكون الدكتور محمد سلمان 

محمود مرشفاً وبرئاسة الدكتور محمد 

حارث  من  كل  وعضوية  شعالن  حسن 

مبرش - عيل جبار حميد - جنار معروف 

 - املطبعي  حسن  محمد  -احمد  صالح 

امري رياض شهيد وكلف االتحاد تكليف 

(الدكتور حسني العميدي والدكتور خالد 

سلمان  محمد  والدكتور  عبدالله  نجم 

االضواء  رشكة  مع  للتفاوض  محمود) 

كجهة راعية لالتحاد والنقل التلفزيوني 

نضال  املدرب  استدعاء  االتحاد  وقرر 

املغالطات  عن  منه  لالستفسار  غانم 

التواصل  مواقع  عىل  ينرشها  التي 

واللقاءات  املحلية  والصحف  االجتماعي 

قانوني  ممثل  وتعيني  الفضائيات  عرب 

ملتابعة جميع االمور القانونية لالتحاد.

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح مدرب فريق أربيل بمكرة القدم لؤي صالح أن نتيجة التعادل 
أمام زاخو مقبولة رغم أنهم كانوا يطمحون لحصد النقاط الثالث.

وقال صالح إن الفريق دفع ثمن الهدف املبكر الذي أحرزه زاخو يف 
الدقيقة السابعة من املباراة ما صعب عليهم املهمة رغم أن الفريق 
قدم مستوى طيبا وسيطر عىل امللعب، مؤكدا أن أربيل كان الطرف 
من  املنافذ  لغلق  مال  «زاخو  املباراة.وبني:  شوطي  طيلة  األفضل 
بوقت  إحراز هدف  تمكن من  فريقنا  لكن  الدفاعي  األسلوب  خالل 
قاتل منحنا نقطة تعد مقبولة، والجهاز الفني يسعى منذ استالمه 

قيادة الفريق لتصحيح بعض النقاط املهمة».
ملعب  يف  القاسم  فريق  أمام  ستكون  املقبلة  املباراة  أن  إىل  وأشار 

دهوك وطموحهم هو تحقيق النقاط الثالث.
أنه  مضيفا  األندية،  من  لعدد  جدا  محرجا  بات  الرتتيب  بأن  وختم 
إذا أرادوا الخروج من ضغط املناطق املهددة بالهبوط عليهم كسب 

املباريات التي تقام يف ملعبهم عىل أقل تقدير.
يشار إىل أن أربيل يحتل املركز الرابع عرش برصيد ٢١ نقطة.

Ènflåa@Âfl@’Ó„¸a@àb‘„�@ÈÓ»é@á◊˚Ì@áºaÎ@ÚËuaÏæa@ÚiÏ»ñ@Û‹«@ÜáìÌ@›ìÓ‰í
Új‹�€aÎ@ıaäÎç€a@µi@‚ÏÓ€a@ÚÌÎã◊@Ú‡”
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@·éb‘€a@’Ìãœ@‚bfla@aáÀ@t˝r€a

ÏÇaå@Òã◊@…fl@�È‹‡»i@äaã‡né¸a@Â«@äân»Ì@äbnè€a@áj«@Êåbfl

?–€a@åbËßa@á‘«@ıbË„aÎ@?†Ï€a@kÉn‰æa@›y@äã‘Ì@Ú‹è€a@Òã◊@Üb•a

6الرياضيالرياضي @lbÓÀ@Âfl@Ô„b»m@Öãÿ€a@Òã◊@Záºa@ãˆbq
≈®a@›flb«

بغداد/ متابعة الزوراء
أوضح مدرب الكرخ ثائر أحمد أن فريقه يعاني من النحس يف املباريات الـ٦ املاضية من الدوري، مضيفا أن إهدار الفرص 
وراء تراجـع النتائج.وقال احمـد «الكرخ فنيا يلعب كرة جماعية ممتعة ونصنع هجمات حقيقية عىل مرمى املنافسـني 
لكن الفرص الضائعة تمثل مشكلة لنا مهما حاولنا معالجتها ما يدلل عىل أن الحظ ليس حليفنا والنحس يرافق العبينا».

وبني: «مباراة الديوانية اليوم الخميس يف الجولة ٢٢ مهمة لنا من أجل كرس النحس وخطف النقاط الثالث لنستعيد توزاننا 
والتقدم تدريجيا يف الئحة الرتتيب كون املوقع الحايل ال يليق بما يقدمه الفريق فنيا يف امللعب».وأشـار إىل أن الديوانية من 
الفـرق املتحفزة التي حققت نتائج جيدة يف املوسـم الحايل وبالتايل املباراة لن تكن سـهلة، الفتـا إىل أن التدريبات اليومية 

شهدت بعض الواجبات املهمة التي نؤمن بأنها ستكون مفتاح الفوز يف املباراة يف حال تم تطبيقها بالشكل األمثل.

ãºcÎ@ã–ñc
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جهـود كبرية وعمـل احـرتايف مميز يقدمـه املكتب 
االعالمي لنـادي الطلبـة بإرشاف الزميـل املصور 
احمـد حطـاب التميمـي من خـالل رفد وسـائل 
االعالم املختلفة بأخر االخبار التي تخص نشاطات 
النادي الجماهريي فضال عن توفري املادة الفيديوية 
والصورية الخاصة بالفريق االول الذي ينشـط يف دوري 

الكرة املمتاز.
 ************

احتفل الدكتور مصطفـى التميمي عضو اللجنة 
االعالمية يف االتحاد العراقي للصحافة الرياضية 
امس االربعـاء بعيد ميـالده.. ... نتمنـى العمر 
املديـد والتألق والنجاح للزميل التميمي يف حياته 

ومشواره املهني.
 *****************

اعلن الزميل حسـني عمار املحرر يف القسم الريايض 
لوكالـة االنبـاء العراقيـة (واع) انضمامـه لفريق 
اعداد برنامـج (وقت اضايف) الـذي يقدمه الزميل 
هشـام محمـد من عـىل شاشـة قنـاة (العراقية 
الرياضية)، خالص االمنيات للزميل عمار بالتوفيق 
والنجاح يف مهمته الجديدة مع الزميلني عيل اسماعيل 

وارشد العطار يف فريق االعداد.

اربيل/ عمار ساطع
كرة  لفريق  البدنية  اللياقة  مدرب  استقال 
القدم بنادي زاخو الريايض، الدكتور مازن 

بـ  الستار، من عمله السباب وصفها  عبد 
سامي  الفريق  مدرب  مع  االراء  «تضارب 

بحت»!
وقال مازن عبد الستار، العب فريق الزوراء 
عميل  يف  «االستمرار  إن  السابق،  والرشطة 
صعباً،  اصبح  بحت،  سامي  املدرب  بمعية 
تتعلق  التي  الفنية،  االراء  اختالف  نتيجة 
بعميل املتخصص يف اللياقة البدنية ووجهة 

نظر املدرب الفنية التي تتعلق بالالعبني».
واضاف عبد الستار ان «تغيري نظام التدريب 
اىل  ابدا  يرتِق  لن  املباريات،  ضغوط  وسط 
مستوى الطموح، وال يمكن اجهاد الالعبني 
بتدريبات بمقابل اقامة املباريات كل اربعة 

ايام والسفر براً بني املحافظات».

بمعية  زاخو  فريق  مع  «عميل  ان  وتابع 
املوسم  منذ تحضريات  احمد صالح  املدرب 
اىل  ووصلنا  ايجابية  نتأيج  جلبت  الحايل 
املدرب  استقالة  ان  بيد  متقدمة،  مرحلة 
عن  االبتعاد  عىل  وارصاره  صالح  احمد 
التقاطع  مرحلة  اىل  نصل  جعلنا  الفريق، 
اربيل».  امام  امس  يوم  مباراة  بعد  الفني 
وعلمية،  بمنطق  التحدث  «يجب  انه  مبينا 

بدال من االنفراد بقرار الرأي الواحد».
عملنا  اذ  زاخو،  نادي  ادارة  «اشكر  واكمل 
بجنود فنية مشرتكة ووصلنا اىل هذا املوقع 
صناعة  يف  مهما  وقتاً  امضينا  لقد  الجيد، 
رغم  الدوري،  يف  بصمته  وله  مهم  فريق 

صعوبة الظروف واالجواء».



ألحق دنفر ناغتس خسـارة قاسـية بميلووكـي باكس 128 - 
97 ضمـن دوري كرة السـلة األمريكي للمحرتفـني، هي األوىل 
لـه بعد خمس انتصـارات توالياً، وذلك بفضـل نجمه الرصبي 
نيكوال يوكيتش صاحب ال“تريبل دابل“ الخمسني يف مسريته، 
يف حني اسـتمر تأثر لوس أنجليـس ليكرز بغياب نجمه انتوني 
ديفيس، فمني بخسـارة جديدة. كانت املبـاراة األوىل مواجهة 
بني نجم ناغتس يوكيتش والعمالق اليوناني يف صفوف باكس 
يانـس انتيتوكونمبـو، فتفـوق االول بتحقيقـه ”تريبل دابل“ 
مع 37 نقطة و11 تمريرة حاسـمة و10 متابعات، مقابل 27 
نقطة ليانيس. وهي املرة الخمسون التي ينجح فيها يوكيتش 
يف تسـجيل تريبل دابل يف مسـريته والتاسـعة هذا املوسم. كما 
اضـاف جمال مـوراي 24 نقطـة للفائـز.ورضب ناغتس منذ 
البدايـة بتقدمه 37 - 23 يف نهاية الربع األول ولم ينجح باكس 
حتى يف االقرتاب منه طوال املباراة. ومني لوس أنجليس ليكرز 
بخسارة جديدة امام فينيكس صنز 104 - 114 عىل الرغم من 
النقاط ال38 التي سـجلهما نجمه ليربون جيمس الذي اضاف 
اليهـا 6 تمريرات حاسـمة و5 متابعات. واسـتمر تأثر ليكرز 
بغياب أنتونيو ديفيس باالضافة إىل عدم تمكن اإلسباني مارك 
غاسـول من املشـاركة بسـبب بروتوكول كوفيـد- 19، وغاب 
ايضا كايل كوزما الصابـة يف كاحله. وبنى فينيكس فوزه عىل 
الرميات الثالثية حيث نجح يف 16 من أصل 29 محاولة. وبفضل 
هذا االنتصار ارتقى فينكس إىل املركز الثاني يف املنطقة الغربية 
عىل حسـاب ليكرز بالذات الذي بـات ثالثاً.ويملك فينيكس 23 
فـوزاً مقابل 11 هزيمة، يف حني حقق ليكـرز حامل اللقب 24 
انتصـارا وخـرس 12 مبـاراة. وكان أفضل مسـجل يف صفوف 
فينيكـس داريـو سـاريتش مع 21 نقطـة بينهـا 10 يف الربع 
االخـري، يف حني اضاف زميله ميكال برديجز 19 نقطة. وحقق 
بوسـطن سلتيكس فوزه الثالث تواليا وكان عىل لوس أنجليس 
كليـربز 112-117 بفضل 25 نقطـة لنجمه كيمبا ووكر بينها 

ست رميات ثالثية.
وخـاض كليربز املباراة مـن دون نجمه كواهي لينارد بسـبب 
غيابـه املفاجىء عـن البعثة قبل سـاعات من املبـاراة بداعي 
االصابة يف اسفل الظهر. وبقيت النتيجة متقاربة معظم فرتات 
املباراة تبادل الفريقان التقدم 16 مرة خاللها، وعىل الرغم من 

تقليـص بول جورج من كليربز الفـارق اىل نقطتني قبل نهاية 
املباراة ب11 ثانية، كانت الغلبة يف النهاية لسـلتيكس. وأعرب 
مدرب سـلتيكس براد ستيفنس عن رضاه عىل ردة فعل فريقه 
فرتة حرجة سـبقت االنتصارات الثالثة األخـرية توالياً بقوله: 
”بقـي الفريـق متماسـكا وأظهر قدرتـه عىل الصمـود خالل 

مروره بفرتة عدم توازن خالل املوسـم. كان يمكن 
ان تسري االمور بطريقة سيئة لوال ذلك“.
ونجـح سـتة العبـني من سـلتيكس يف 

تخطي حاجز الـ10 نقاط يف املباراة 
 (18) تاتـوم  ابرزهـم جايسـون 

وبايتون بريتشارد .(14) 
ونجـح اتالنتا هوكس بقيادة 

مدربه الجديد واملوقت نايت 
تحقيـق  يف  ماكمكيـالن 

لـه  اول فـوز رسـمي 
 24 بعـد  بارشافـه 

سـاعة من تسلمه 
بالفوز  منصبـه 

ميامـي  عـىل 
 -  94 هيـت 

ن  كا و .8 0
كـس  هو
مدربه  اقال 
لويس بريس.

هي  والخسارة 
بعـد  مليامـي  األوىل 

تواليـاً. انتصـارات  سـتة 
وتغلـب ممفيـس غريزليـز عىل 

واشنطن ويزادرز بسهولة 125 - 
111 بفضل 35 نقطة و10 تمريرات 

حاسـم و5 متابعات لنجمه الشـاب 
جا مورانت.

وسجل نجم واشنطن املخرضم راسل 
 15 يف  ونجـح  نقطـة   23 وسـتربوك 
تمريرة حاسـمة، يف حني سجل هداف 

الدوري براديل بيل 23 نقطة.
وبات بيل (27 عاما) ارسع العب العب 
يتخطـى حاجز االلف نقطـة يف فريقه 
يف موسـم واحـد بعد 31 مبـاراة، علما 
بان العبني اثنني سـبقاه اىل هذا االنجاز 
وهما جيبلربت اريناس (موسـم 2006 
- 2007) وبرنـارد كينغ (1990 - 91) 
وكالهمـا كان يف الثالثـة والثالثـني من 

عمره.
ويف مبـاراة أخرى، فاز سـان أنتونيو 

سـبريز عىل نيويورك نيكس 119 
 .93 -

قال نجم مانشسرت سيتي الدويل 
الجزائري رياض محرز إن فريقه 
أمام  الصعوبات  بعض  واجه 
يف  أنه  إال  وولفرهامبتون  ضيفه 
املباراة  حسم  من  تمكن  النهاية 

والفوز بسبب هجومه املستمر طوال اللقاء.
وأوضح محرز أن تسجيله لألهداف هو أمر 
القمة  جيد له وللفريق أيضاً، وعن مواجهة 
القادمة  املرحلة  يف  يونايتد  مانشسرت  أمام 
كربى  مواجهة  إنها  الجزائري  الدويل  قال 

النهاية  يف  أنه  إال  أيضاً  وللجماهري  للفريق 
ينبغي الفوز بها. واسهم محرز بشكل فعال 
يف فوز مانشسرت سيتي عىل وولفرهامبتون 
املرحلة  يف  هدف  مقابل  أهداف  بأربعة 

التاسعة والعرشين من الدوري اإلنكليزي.

بات بوروسيا دورتموند أول املتأهلني إىل الدور نصف 
النهائي ملسابقة كأس أملانيا يف كرة القدم بفوزه 
عىل بوروسيا مونشنغالدباخ ومدربه املستقبيل 
ماركو روزه 1 -صفر يف الدور ربع النهائي. 
إىل  بفوزه  دورتموند  بوروسيا  ويدين 

مهاجمه الدويل اإلنكليزي جايدون سانشو الذي سجل الهدف 
الوحيد يف الدقيقة 66. وتأجلت مباراة ريغنسربغ من الدرجة 
الثانية وفريدر بريمن إىل موعد الحق بسبب الحجر املفروض 
بيغوفيتش  الرصبي مريساد سليم  األول ومدربه  عىل العبي 

بفريوس كورونا املتحور من الساللة اإلنكليزية.
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تلقى أسطورة كرة القدم العاملية، الربازييل بيليه اللقاح ضد 
فريوس كوفيد- 9 ووصف ذلك باليوم الذي ال ُينىس.

واسـتغل بيليـه البالغ مـن العمـر 80 عاماً، هذه املناسـبة 
ملناشـدة مواطنيه عىل عدم االستسالم يف وجه هذه الجائحة 

العاملية التي تحصد 1100 شخص يومياً يف الربازيل.
وكتب ”امللك“ عىل حسـابه عىل انسـتاغرام: ”يوم ال ُينىس. 
لقـد تلقيت اللقـاح!“ مرفقاً هـذه العبارة بصـورة له وهو 

يرتدي الكمامة ويرفع ابهامه لدى قيام شخص بتلقيحه.
ولم يشـأ املكتـب االعالمي لبيليه االفصاح عـن مكان تلقي 
النجم الربازييل السابق، الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات، 
وأي نـوع من اللقاح خضع لـه أو إذا كانت الجرعة األوىل أو 
الثانية، لدى استفسار وكالة ”فرانس برس“ عن هذا األمر.

ويعزل بيليه نفسـه يف منزله الكائن يف ساو باولو منذ بداية 
الجائحـة التـي حصدت اكثر من 255 ألـف يف الربازيل وهي 

ثاني أعىل نسبة بعد الواليات املتحدة.
وتدهورت صحة بيليه يف السـنوات األخرية وأظهرت رشائط 
الفيديـو التـي يبثها يف األونـة األخرية عىل مواقـع التواصل 
االجتماعـي الرسـمية الخاصـة بـه بأنه يسـتعني بكريس 

متحرك أو االتكاء عىل أحد املقربني منه للتنقل.

أعلَن نادي أرمينيا بيليفيلد األملاني تعينَي فرانك كرامر مدرباً 
للفريق خلفا للمقال أوفه نوي هاوس.

النادي األملاني أعلن الخرب عرب موقعه الرسـمي مشرياً إىل أن 
كرامر وقع عىل عقد يمتد حتى الثالثني من يونيو عام ألفني 
وثالثـة وعرشين وذلك بعد إقالة  نوي هاوس بسـبب سـوء 
النتائج يف الفرتة األخرية خاصة بعد الخسارة أمام بوروسيا 

دورتموند بثالثة أهداف دون رد يف الدوري األملاني.

واصل مانشسرت سيتي مسرية انتصاراته 
املتتاليـة وحقـق فـوزاً رائعاً عـىل ضيفه 
وولفرهامبتـون بأربعـة أهـداف مقابـل 
هدف يف افتتاح املرحلة التاسعة والعرشين 
من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.

وافتتـح سـيتي التسـجيل يف الدقيقة 15 
بهدف أحرزه العب وسط الضيوف لياندير 

ديندونكري بالخطأ يف مرماه.
61 فاجـأ وولفرهامبتـون  الدقيقـة  ويف 
الفريـق السـماوي وأحرز هـدف التعادل 
عن طريـق العبه كونور كودي من رضبة 

رأس رائعة.
وتواصلـت محـاوالت مانشسـرت سـيتي 
لتسـجيل هـدف التقدم واسـتمات العبو 
وولفرهامبتـون للحفـاظ عـىل التعـادل 
إال أن الربازيـيل غابرييـل جيسـوس أعاد 
سـيتي إىل التقدم بهدف سجله يف الدقيقة 
80 مسـتغالً كرة عائدة مـن دفاع الفريق 

امللقب بالذئاب.
ويف الدقيقـة 90 أحـرز الجزائـري رياض 
محـرز نجم املبـاراة األول الهـدف الثالث 
ألصحاب األرض من تسديدة أرضية زاحفة 
سكنت شباك حارس وولفرهامبتون روي 

باتريسيو.
ويعـد هذا معـدل تهديفي رائـع ملحرز إذ 
أنه بذلك سـاهم باألهـداف يف 4 مباريات 
متتالية يف الـدوري اإلنكليزي املمتاز ألول 
مرة منـذ 1 كانون الثانـي/ يناير 2018، 
كمـا أنه الهدف رقـم 25 للنجم الجزائري 
مع مانشسرت سيتي يف الدوري اإلنكليزي 
املمتـاز (مباراته الرقـم 81 مع الفريق يف 

املسابقة).
وعـاد غابرييل جيسـوس إىل هز الشـباك 
مجـدداً بإحرازه الهـدف الرابع يف الدقيقة 

.(90+3)
ووسع مانشسرت سيتي الفارق يف الصدارة 
لصالحه إىل 15 نقطة بعد أن رفع رصيده 
إىل 65 نقطة فيما تجمد رصيد الذئاب عند 

34 نقطة يف املركز الثاني عرش.
وحقق مانشسرت سيتي أيضاً الفوز الـ21 
عـىل التـوايل يف مختلف املسـابقات وبات 
عىل بعد انتصارين لتحطيم الرقم القيايس 
املوجود بحوزة الفريق السابق لغوارديوال 
بايرن ميونيخ األملاني، وبفارق فوز واحد 
عـن ريال مدريد اإلسـباني صاحب املركز 

الثانـي يف عـدد االنتصـارات املتتاليـة يف 
مختلف املسابقات.

وحافظ مانشسرت سيتي عىل سجله خالياً 
من الخسارة للمباراة الـ28 عىل التوايل يف 
مختلف املسـابقات وعادل رقمه القيايس 

الذي حققه سابقاً.
وتعود آخر خسـارة لفريـق غوارديوال يف 
الثاني/نوفمـرب  21 ترشيـن  الـدوري إىل 
املايض، عندما سقط أمام توتنهام صفر- 
2 ليرتاجع حينهـا اىل املركز الحادي عرش 
قبل أن يسـتعيد توازنه تدريجـاً ويهيمن 
عىل الربيمريليغ الذي احرز لقبه يف 2018 

و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.
وتـم تقديـم مباريـات املرحلة التاسـعة 

والعرشين بسبب ارتباط عدد من أطرافها 
بالدور ربع النهائي ملسابقة الكأس املقرر 
بينهـا  الحـايل  آذار/مـارس  و21   20 يف 
مانشسـرت سـيتي الذي يحـل ضيفاً عىل 

إيفرتون.
وينافـس مانشسـرت سـيتي عـىل أربـع 
جبهات هذا املوسـم، ففضـال عن الدوري 
وكأس االتحـاد االنكليـزي، بلـغ املبـاراة 
النهائيـة ملسـابقة كأس الرابطـة للعـام 
الرابع عىل التوايل يف سعيه للقب رابع توالياً 
والثامـن ملعادلـة الرقم القيـايس املوجود 
بحـوزة ليفربول حيث سـيالقي توتنهام 
يف 25 نيسان/أبريل املقبل، وقطع شوطاً 
كبـرياً لبلوغ ربـع نهائي مسـابقة دوري 
ابطال اوروبا بفـوزه الثمني عىل مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني 2 -صفر 
يف ذهـاب ثمـن النهائي األربعـاء املايض، 
قبل اسـتضافته ايابـا يف 16 آذار/مارس 

الحايل.
ونجح مانشسرت سيتي يف افتتاح التسجيل 
عندما تلقى الدويل الجزائري رياض محرز 
كرة خلـف الدفاع مـن اإلسـباني رودري 
فتوغل داخل املنطقـة ومرر عرضية أمام 
املرمى تابعها املدافع ديندونكر بالخطأ يف 
مرمى فريقه خالل محاولته البعادها من 

أمام رحيم سرتلينغ .(15) 
وعـزز سـيتي تقدمـه بهدف ثان سـجله 
املدافـع الفرنـيس ايمرييـك البـورت اثـر 
تمريـرة عرضيـة من محـرز لكنـه ألغي 
بداعي التسلل بعد اللجوء اىل حكم الفيديو 

املساعد .(45) 

وتألـق الحارس الربتغايل روي باتريسـيو 
وحـرم مواطنه برناردو سـيلفا من هدف 
محقـق عندما ابعد رأسـيته من مسـافة 
قريبـة قبـل أن تتهيـأ امـام مـرة أخرى 
فسددها فوق الخشبات الثالث .(45+1) 

وتابع باتريسيو تألقه وأبعد تسديدة قوية 
للـدويل البلجيكـي كيفـن دي برويـن من 

داخل املنطقة اىل ركنية لم تثمر .(50) 
وفاجـأ وولفرهامبتون مضيفـه من أول 
فرصـة عندما انربى الدويل الربتغايل جواو 
موتينيو لركلة حرة جانبية داخل املنطقة 
تابعهـا القائد كوادي برأسـه عىل يسـار 

الحارس الربازييل إدرسون .(61) 
وكاد الدويل اإلسباني آداما تراوري يضيف 
الهـدف الثاني بتسـديدة قويـة من داخل 
املنطقة ارتطمـت باملدافع الربتغايل روبن 

دياس وتحولت اىل ركنية لم تثمر .(69) 
وأعاد جيزوس التقدم ملانشسـرت سـيتي 
عندمـا اسـتغل كـرة مرتدة مـن مدافعي 
ولفرهامبتـون بعد تمريرة عرضية لكايل 
ووكر سـددها قوية بيرساه من مسـافة 

قريبة داخل املرمى .(80) 
وعـزز محـرز تقـدم مانشسـرت سـيتي 
بالهدف الثالث بتسديدة بيرساه من داخل 

املنطقة عىل يمني باتريسيو .(90) 
وختم جيزوس املهرجان يف الدقيقة الثالثة 
االخـرية منه الوقت بدل الضائع مسـتغال 
كـرة مرتدة مـن باتريسـيو اثر تسـديدة 
قويـة للبديـل االملانـي إلـكاي غوندوغان 

فتابعها بيرساه داخل املرمى.

عـزز يوفنتـوس موقعـه يف املركـز الثالـث بالدوري 
اإليطـايل لكرة القدم بعد فوزه عىل سبيتسـيا بثالثية 

نظيفة يف افتتاح املرحلة الخامسة والعرشين.
ورفـع يوفنتوس رصيده إىل 49 نقطة متخلفا بفارق 
7 نقاط عن إنرت املتصدر و3 نقاط عن ميالن الثاني.

ويعانـي فريق السـيدة العجوز من كثـرة اإلصابات 
التـي حرمتـه من خدمـات ثنائـي الدفـاع ليوناردو 
بونوتـيش وجورجيـو كييلينـي واألرجنتينـي باولو 
ديباال والربازيـيل أرثر والكولومبي خـوان كوادرادو، 
كما أصيب قلب دفاع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي 
ليخت قبل انطالق املباراة فحل بدال منه يف التشـكيلة 

األساسية جانلوكا فرابوتا.
وكان سبيتسـيا الصاعـد هـذا املوسـم إىل مصـاف 
الدرجة األوىل الطرف األفضل يف مطلع املباراة يف حني 
لم يشـكل أصحاب األرض أي خطـورة وانتظر حتى 
الدقية 42 عندما سـدد رونالدو كرة قوية ارتدت من 

القائم.
ويف الشـوط الثانـي أرشك مـدرب يوفنتـوس اندريا 
بريلو املهاجم اإلسباني الفارو موراتا مكان األمريكي 
وسـتون ماكينـي، ومـن أول ملسـة له نجـح يف منح 

فريقه التقدم من مسافة قريبة .(62) 
الجنـاح  أضـاف  مـا  ورسعـان 

فيديريكـو كييـزا الهـدف الثانـي إثـر تمريـرة مـن 
فيديريكو برناردسـكي الـذي نزل احتياطيـا بدوره 
منتصـف الشـوط الثاني، فسـدد األول كـرة باتجاه 
الحارس الـذي تصدى لها لكنها تهيـأت مجددا أمام 

كييزا ليتابعها داخل الشباك .(72) 
واختتم رونالدو التسجيل ليوفنتوس عندما تلقى كرة 
متقنة من األورغوياني رودريغو بينتانكور فسددها 
األول داخل الشباك قبل نهاية املباراة بدقيقة واحدة، 
ليصبح الربتغايل أول العب يبلغ حاجز الـ 20 هدفا يف 

آخر 12 موسماً من الدوريات الخمسة الكربى.

أعلن شـالكه صاحب املركز األخري يف الدوري 
األملاني يف كرة القدم تعيني األملاني ـ اليوناني 
ديميرتيـوس غراموتسـيس مدربـاً لفريقه 
خلفا للسـويرسي كريسـتيان غروس املقال 

من منصبه.
وسيكون غراموتسـيس (42 عاماً) خامس 
مـدرب لنـادي الرور هذا املوسـم بعـد دافيد 
سـتيفنز  وهـوب  بـاوم  ومانويـل  فاغنـر 

وغروس.
وأعلن النادي يف بيان أن غراموتسـيس الذي 
لـم يكـن يـرشف عـىل أي فريق منـذ صيف 

2020 سيحل مكان غروس.
وينـص عقد غراموتسـيس املولـود يف أملانيا 
لكنه دافع عن ألـوان املنتخب اليوناني خالل 
مسـريته كالعب، عىل بقائه عىل رأس اإلدارة 
الفنية للنادي حتى يف حال هبوطه اىل الدرجة 

الثانية.
مسـريته  فـرتات  أغلـب  أمـىض  وبعدمـا 
الكروية يف أملانيا وخصوصاً كايزرسـالوترن 
وهامبورغ وكولن، عمل غراموتسيس مدربا 
لفئـة الشـباب يف بوخوم قبـل اإلرشاف عىل 
تدريب الفريق االول لدارمشتادت من الدرجة 
الثانيـة يف الفرتة بني شـباط/فبارير 2019 

وحزيران/يونيو 2020.
ويحتل شالكه الذي تأسس عام 1904، املركز 
األخري يف البوندسليغا بفارق تسع نقاط عن 

أول الناجني من الهبوط اىل الدرجة الثانية.
وفـاز ممثل مدينة غيلسنكريشـن الذي كان 
قبـل عامـني يخـوض منافسـات مسـابقة 
دوري أبطـال أوروبـا، بمبـاراة واحدة فقط 
يف 23 مباراة هذا املوسـم، وهو يواجه خطر 

الهبوط للمرة األوىل منذ عام 1988.
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القاهرة/متابعة الزوراء:

حددت محكمة األمور املستعجلة املرصية 
جلسـة عاجلـة، امس األربعـاء، للنظر يف 
دعـوى الكاتـب الصحفـي، كارم يحيى، 
املرشـح عىل مقعـد نقيـب الصحفيني يف 
االنتخابـات املزمـع عقدهـا خـالل أيام، 
تطالب منافسه نقيب الصحفيني املرصيني 
الحـايل، ضيـاء رشـوان، باالسـتقالة من 
منصبه يف الحكومة كرئيس للهيئة العامة 
لالسـتعالمات أو اسـتبعاده من كشوف 

املرشحني ملوقع النقيب. 
ودعا يحيى الصحفيني للحضور للتغطية 
الصحفية والتضامن والدفاع عن استقالل 

النقابة ضد تضارب املصالح. 
وقـال يحيى إنـه «دفاعـاً عن اسـتقالل 
نقابـة الصحفيني املرصيـني ويف مواجهة 
تضارب املصالح واحرتاما لقرار جمعيتها 
العموميـة رقـم ١٣ يف ١٥ مـارس/ آذار 
٢٠١٩، رفع يف ٢٠٢١ املحامي أحمد راغب 
موكالً عني دعـوى أمام املحكمة اإلدارية 
(مجلس الدولة) ضد قرار اللجنة النقابية 
املرشفة عىل االنتخابات عدم قبول الطعن 
املقـدم منـه ضـد ترشـح رئيـس هيئـة 
االسـتعالمات الرسـمية التابعة لرئاسـة 
الجمهورية املوظف بدرجة نائب وزير من 

قائمة مرشحي النقيب لعام ٢٠١٢». 

وتضّمنت الدعوى رقم ٣٤٥٨٤ لسـنة ٧٥ 
قضائية شقاً عاجالً (الدائرة الثانية أفراد) 
املقـرر نظرها خالل األيـام املقبلة الطلب 
وبصفـة مسـتعجلة بوقف تنفيـذ القرار 
السـلبي باالمتنـاع عـن اسـتبعاد ضياء 
رشـوان من قائمة املرشحني عىل منصب 

النقيـب يف انتخابـات نقابـة الصحفيني 
املنعقدة يف مـارس/ آذار ٢٠٢١ أو إلزامه 
بتقديـم اسـتقالته مـن منصـب رئيـس 
مجلس إدارة الهيئة العامة لالسـتعالمات 
الستمرار ترشـحه مع ما يرتتب عىل ذلك 
من آثـار، مع األمر بتنفيذ الحكم بموجب 

مسودته بدون إعالن. 
واملحامـي أحمـد راغـب كان قـد فـاز يف 
يوليو/ تمـوز ٢٠٠٥ للجماعة الصحفية 
املرصيـة بحكم تاريخـي يف القضية التي 
رفعها يف يونيو/حزيران ٢٠٠٣ كذلك كارم 
يحيـى عضو الجمعيـة العمومية للنقابة 

بعودة التصويـت يف انتخابات الصحفيني 
مـن  األبجديـة  والصناديـق  اللجـان  إىل 
اختطافهـا للجان وصناديق املؤسسـات. 
وتضمـن هـذا الحكـم مبـادئ مهمة من 
أجـل ديمقراطية العمـل النقابي ونزاهة 
التصويت، وكذلك املسـاواة بني الزمالء يف 
مختلـف الصحف واملؤسسـات بوصفهم 
منتمني لنقابـة واحدة (نقابة الصحفيني 

املرصيني). 
عضـو  موقـع  مـن  يحيـى  كارم  وكان 
الجمعية العمومية للنقابة وغري املرشـح 
قد تحدث أمام اجتماع جمعية ١٥ مارس/ 
آذار ٢٠١٩ مدافعاً عن مرشوع قرار تقدم 

به مع زميليه هشام فؤاد وساهر جاد. 
وأّيدت الجمعية العمومية املرشوع ودفعت 
العتمـاده قـراراً يحمـل رقـم ١٣، وجاء 
نصه: «يحظر الجمع بـني مواقع النقيب 
وأعضاء مجلـس النقابة وبني أي منصب 
حكومي بالتعيني أو االنتداب أو اإلعارة أو 
عـىل أي نحو كان، وذلك لصون اسـتقالل 
نقابـة الصحفيـني واسـتقاللية نقيبهم 
وأعضـاء مجالسـهم املنتخبـني وحرصاً 
عـىل تجنـب تعـارض املصالـح، وكذلـك 
إعماًال لضمانات القانون التي تشـدد عىل 
اسـتقاللية الصحفيـني أنفسـهم (املادة 
٧ مـن قانـون تنظيم الصحافـة واإلعالم 

١٨٠ لسنة ٢٠١٨). وينطبق الحظر أيضا 
عـىل أي منصـب آخر يخدش اسـتقاللية 
العمـل النقابـي الصحفـي أو ال ينأى به 
عـن تعـارض املصالح. ويعد مـن يخالف 
هـذا القرار مسـتقيالً بشـكل تلقائي من 
موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية 
النتخـاب بديـل عنه ويراعـي تطبيق ذلك 

اعتبارا من االنتخابات القادمة».
النصفـي  التجديـد  انتخابـات  وتجـرى 
لنقابة الصحفيـني املرصيني، يف الخامس 
من مـارس/ آذار الجـاري، بالتزامن مع 
دعوى عقـد الجمعية العموميـة للنقابة 
كل عامني، ملناقشة التصديق عىل محرض 
 ١٥) يف  املنعقـدة  العموميـة  الجمعيـة 
عـىل  والتصديـق   .(٢٠١٩ آذار  مـارس/ 
تقريـر مجلـس النقابـة عن الفـرتة من 
(مارس/ آذار ٢٠٢٠ حتى فرباير/ شباط 
٢٠٢١). واعتماد الحساب الختامي للسنة 
املنتهية يف ٣١-١٢-٢٠١٩، وكذلك املنتهية 
مـرشوع  وإقـرار   ،٣١-١٢-٢٠٢٠ يف 
امليزانية التقديرية لسـنة ٢٠٢١. وإجراء 
االنتخابات عىل منصب النقيب، والتجديد 
النصفـي لـ(٦) من أعضـاء املجلس، ويف 
حالـة اإلعادة عىل منصـب النقيب تجرى 
االنتخابـات يف اليـوم التـايل من السـاعة 

الثالثة إىل السابعة مساء.

مقديشو/متابعة الزوراء:
ُقتل صحفـي صومايل ُيدعى 
جمال فـرح عـدن يف مدينة 
رشقـّي  شـمال  غالكعيـو 

الصومال مساء االثنني.
صحفية،  مصادر  وبحسـب 
يحمـالن  مسـلَّحني  فـإن 
مسدسـني اغتـاال الصحفي 
داخل متجره شمال عاصمة 
إقليم مدق، وأدى الهجوم إىل 
إصابة شـخص آخر بجروح 

كان يف موقع الهجوم.
ووصلت قوات أمنية إىل موقع 
الهجوم، ولكن لم تتمكن من 
القبض عىل املهاجَمني اللذين 
الذا بالفـرار بعـد تنفيذهما 
الجريمة. ولم تعلن أي جهة 
بعـد مسـؤوليتها عـن هـذا 

الهجوم.
وهذا الهجوم عىل الصحفيني 
األول  هـو  الصوماليـني 
مـن نوعـه الـذي يسـجل يف 

الصومال عام ٢٠٢١. 
التواصـل  مواقـع  وعـرب 
االجتماعي، أعرب صحفيون 
عـن  حقوقيـة  ومنظمـات 
إدانتهم الغتيـال جمال فرح 
بالتحقيقات  مطالبني  عدن، 

الرسيعة. 

وأدانـت نقابـة الصحفيـني 
مقتـل  بشـدة  الصوماليـني 
جمال فرح عدن يف غالكعيو 
عىل أيدي مجهولني، وأشارت 
إىل أّنـه كان صحفيـاً ناقـداً 
للغايـة، وقد كتب بشـجاعة 
تتعلق  يف مواضيع مختلفـة 

باملصلحة العامة.
«مراسلون  منظمة  وطالبت 
بال حـدود» بإجـراء تحقيق 
شـامل بعد اغتيال الصحفي 
املسـتقل جمـال فـرح عدن 
الذي أطلـق عليه مهاجمون 
الرصـاص  مجهولـون 

مرتني مسـاء االثنني. وكان 
تلقـى أخرياً  الصحفـي قـد 
تهديـدات بالقتل عقب ورود 
أنبـاء عـن جماعة الشـباب 
قالـت  حسـبما  اإلرهابيـة، 

املنظمة يف تغريدة.
ُيذكـر أن الصومـال واحـدة 
من أخطـر مناطق النزاعات 
التي يعمل فيها الصحفيون، 
حيـث قتـل منذ عـام ٢٠٠٧ 
أكثر من سبعني صحفياً عىل 
مجهولني،  مسـلحني  أيـدي 
ضحيـة  بعضهـم  وسـقط 

الحروب يف الصومال.

برلني/أ.ف.ب:
أعلنت منظمة «مراسـلون بال حدود»، يوم 
الثالثـاء، أنهـا تقّدمت بدعـوى قضائية يف 
أملانيا تتعلّق بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، 
بحق ويل العهد السـعودي األمري محمد بن 
سـلمان، منـددة بــ «مسـؤوليته» يف قتل 
الصحفـي السـعودي جمـال خاشـقجي 

وسجن حواىل ثالثني صحفياً آخر.
وأفـادت املنظمـة، يف بيان، بأّن الشـكوى 
التـي تـم رفعهـا ، إىل «النائـب العـام يف 
محكمة العـدل الفدرالية يف كارلرسوهي»؛ 
بسـبب اختصاصهـا القضائـي للنظـر يف 
«الجرائـم الدوليـة األساسـية»، تتعلّق بـ 
«االضطهاد املعمم واملمنهج للصحفيني يف 
السـعودية» وتستهدف إىل جانب ويل العهد 
أربعة مسؤولني سعوديني رفيعي املستوى 

آخرين.
وإضافـة إىل ويل العهـد الذي «يشـتبه بأنه 
دّبر بشـكل غري مبارش قتل» خاشـقجي، 
تستهدف الشـكوى «مستشـاره املقرب» 
السابق يف الديوان امللكي سعود القحطاني، 
و «نائـب رئيـس االسـتخبارات السـابق» 
أحمد العسـريي، والقنصل العام السـابق 
يف إسـطنبول محمـد العتيبـي، و «ضابط 
املخابرات» الذي يشـتبه بأنـه قاد «الفرقة 
التي عذبت وقتلت» خاشـقجي ماهر عبد 

العزيز املطرب.
وتعـرض الشـكوى غـري املسـبوقة التـي 
بالتفصيـل  «مجهـوالً»  أيضـاً  تسـتهدف 
صحفيـاً   ٣٤ ضـد  املرتكبـة  التجـاوزات 
مسـجونني يف اململكة، بينهم ٣٣ ال يزالون 

قيد االعتقال وبينهم املدّون رائف بدوي.
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واشنطن/ أسوشييتد برس-أ.ف.ب:
اعتذر مذيع قناة «يس أن أن» كريس كومو، 
ملشـاهديه، عن تغطيـة األخبـار الخاصة 
بأخيـه األكـرب، حاكـم نيويـورك، أنـدرو 
كومو، الذي اتهمته ثالث نسـاء بالتحرش 

الجنيس.
وتطرق املذيـع البارز إىل القضيـة يف بداية 
برنامجـه، الذي يبث يف السـاعة ٩ مسـاًء، 

لكنه رسعان ما تحول عنها.
كانـت األخبـار املتعلقـة بحاكـم نيويورك 
مصـدر إحـراج لشـبكة «يس أن أن» التي 
سمحت للشـقيقني باملزاح عىل الهواء عدة 
مـرات، يف الربيـع املـايض، يف بداية جائحة 

كوفيد-١٩.
وقال كريس كومو، يوم اإلثنني: «ال شك أنني 
عىل علم بما يجري مع أخي. وما من شك يف 
أنني ال أستطيع تغطية األخبار الخاصة به 
ألنه أخي. اآلن، تنبغـي بالطبع عىل يس أن 

أن تغطية األخبار. لقد قاموا بتغطية األمر 
عىل نطاق واسع وسيواصلون القيام بذلك 
«. وأضاف أنه يهتم «بعمق» بالقضايا التي 

أثارتها النساء اللواتي اتهمن شقيقه.
أنـدرو كومو، ٦٣ عاماً، وكريس، ٥٠ عاماً، 
همـا ابنـا حاكم نيويـورك الراحـل ماريو 
كومو، الديمقراطي الذي خدم ثالث فرتات 
يف الثمانينيات والتسـعينيات. ويخدم ابنه 

يف واليته الثالثة حاكماً لنيويورك.
واتهمـت امرأة ثالثـة، يوم اإلثنـني، أندرو 
كومو بسـلوك غري الئق، بعد ساعات فقط 
مـن إحالـة حاكـم نيويـورك رسـمياً عىل 
التحقيق عىل خلفيـة اتهامات مماثلة من 

موظفتني سابقتني يف مكتبه.
وواجه كومـو انتقادات متزايـدة بما فيها 
من داخل حزبـه الديمقراطي؛ ألنه قال إّن 

املوظفتني السابقتني «أساءتا فهمه».
وروت آنـا راتـش (٣٣ عامـاً) لصحيفـة 

«نيويورك تايمز» أنها التقت كومو يف حفل 
زفـاف يف سـبتمرب/ أيلـول ٢٠١٩. وخالل 
حفلـة االسـتقبال، وضع يده عىل أسـفل 
ظهرها العاري وسألها عما إذا كان يمكنه 
تقبيلهـا. وقالـت راتـش للصحيفة: «كنت 
مرتبكـة ومصدومة ومحرجة جـداً. أدرُت 
رأيس إىل الجهة الثانية ولم تكن لدي كلمات 

يف تلك اللحظة».
وتأتي شـهادة راتـش بعد أيام مـن ادعاء 
بينيـت،  شـارلوت  السـابقة  مسـاعدته 
لصحيفـة «نيويـورك تايمـز»، أنه تحرش 
بها جنسـياً العام املـايض. وقبلها، اتهمت 
لينديس بويالن (٣٦ عاماً) وهي مستشارة 
اقتصاديـة سـابقة للحاكـم، بالتفصيل يف 
مدونة،كومو بالتحرش بها جنسـياً عندما 
كانـت تعمـل يف مكتبـه بني عامـي ٢٠١٥ 
و٢٠١٨.ويف وقت سـابق من يـوم اإلثنني، 
قالت املدعيـة العامة يف نيويورك ليتيسـيا 

جيمـس إّن مكتب كومـو وافق عىل طلبها 
إلجراء تحقيق مستقل يف االتهامات. وقال 
كومـو، إنه «آسـف حقاً» إذا كان سـلوكه 
قد «أيسء تفسـريه عـىل أنـه مغازلة غري 
مرغوب فيهـا»، نافيـا كل االتهامات التي 

وجهت إليه.

تيغراي/أ.ف.ب:
تم اعتقال أربعة عاملني يف اإلعالم 
منـذ يف منطقة تيغراي (شـمال)، 
حيث ينفذ الجيش اإلثيوبي عملية 
نوفمـرب/  أوائـل  منـذ  عسـكرية 
الثانـي، وفـق مـا ذكـر  ترشيـن 

أقاربهم وأرباب عملهم.
اإلثيوبيـان  املرتجمـان  وأوقـف 
فيتسـوم بريهانـي وألـوال أكالو، 
بعدمـا عمـال ملـدة ثالثة أيـام مع 
«فرانـس  صحفيـني مـن وكالـة 
برس» و «فايننشال تايمز»، اللتني 
حصلتـا عـىل ترخيـص بتغطيـة 
الوضع يف تيغراي من هيئة اإلعالم 

ووزارة السالم اإلثيوبيتني.
وأوضحت عائلة بريهاني أّن الجنود 
اعتقلوه من منزلـه،. وُقبض عىل 
زميلـه يف اليـوم التـايل بينما كان 
يتناول الغداء مـع أقاربه. واعتقل 
الصحفـي تيمرات يمان يف ميكييل 

السبت.
ويف وقت متأخر من مساء اإلثنني، 
أعلنت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي 
بـي يس) اعتقال أحـد صحفييها، 

ويدعى جريماي جيـربو، من قبل 
الجيش يف ميكييل.

عـىل  يس»  بـي  «بـي  وأوضحـت 
موقعهـا اإللكرتوني أنه «بحسـب 
القبـض عليـه مـع  شـهود، تـم 
أربعة أشـخاص آخرين يف مقهى» 
باملدينـة و»تـم نقله إىل معسـكر 
للجيـش يف ميكيـيل»، مشـرية إىل 

أنها تحاول معرفة سبب اعتقاله، 
لكنها أعربت عن قلقها للسلطات 

اإلثيوبية.
وقال رئيس تحرير «فرانس برس» 
أي  نعلـم  «ال  شـيتويند:  فيليـب 
تهم محـددة موجهة إىل فيتسـوم 
بريهانـي، وإن مجـرد تعاونه مع 
وسـائل اإلعالم ال يمكـن أن يكون 

نطالـب  لذلـك  العتقالـه.  سـبًبا 
باإلفراج عنه يف أقرب وقت».

بدورها، أشارت «فايننشال تايمز» 
إىل أنهـا اتخذت «كافـة اإلجراءات 
املمكنـة لإلفراج» عـن املرتجمني، 
مضيفـة أنهـا تسـعى إىل «معرفة 
اعتقالهما».واعتـربت  أسـباب 
لجنة حمايـة الصحفيني، يف بيان، 

اإلثنني، أّن االعتقاالت «ستؤدي بال 
شك إىل الخوف والرقابة الذاتية».

وكانـت وكالـة «فرانـس بـرس» 
تايمـز»  «فايننشـال  وصحيفـة 
من بني سبع وسـائل إعالم دولية 
ُسـمح لها أخريًا بزيـارة تيغراي، 
يف أقىص شـمال إثيوبيا، التي كان 
الوصـول إليهـا منذ أشـهر صعًبا 
للغاية بالنسبة للصحفيني وعمال 

اإلغاثة عىل حد سواء.
وقـال نائـب مديـر هيئـة اإلعالم 
ونـدوزن اندواليـم: «يتعـني عـىل 
وسائل اإلعالم املرصح لها بالذهاب 
إىل تيغراي خالل هذه الرحلة األوىل 
العمل بمهنية» وإال ستكون هناك 

«إجراءات تأديبية».
وتشـهد منطقـة تيغـراي معارك 
منذ مطلع نوفمرب/ ترشين الثاني 
٢٠٢٠ عندما أعلـن رئيس الوزراء 
اإلثيوبـي آبي أحمد شـن عمليات 
عسكرية ضد «جبهة تحرير شعب 
تيغراي»، التي كانت حينها تحكم 
املنطقـة الواقعة يف شـمال البالد، 

بعد أشهر من الخالفات معها.

البرصة / نينا:
 اوضحـت نقابـة اطبـاء العراق 
فرع البـرصة االجراءات الوقائية 
والتوعويـة للتعريـف بالسـاللة 
الجديدة لفريوس كورونا وطرق 
الوقايـة منه « يف نـدوة تثقيفية 
أقامتهـا النقابـة بالتعـاون مع 
شـبكة الصحفيـات العراقيـات 
_ فـرع البرصة يف قاعـة جامعة 
والتكنولوجيـا  للعلـوم  البـرصة 
يوم الثالثاء «بمشـاركة عدد من 

صحفيات وصحفيي املحافظة.
وأكـد نقيب األطبـاء يف البرصة 
الدكتـور وسـام الرديني خالل 
هـذه  عقـد  اهميـة   » النـدوة 
التثقيفية  التعريفيـة  النـدوات 
التـي تقيمهـا نقابـة االطبـاء 

اإلجـراءات  سلسـلة  ضمـن 
للتعريف  والتوعويـة  الوقائيـة 
لفـريوس  الجديـدة  بالسـاللة 
كورونـا وطـرق الوقايـة منـه 
وأهمية االجراءات الوقائية للحد 

من انتشار هذه الساللة. وشدد 
الرديني عىل تجنب اإلزدحامات 
والتجمعـات التـي يكثـر فيها 
املصافحـة  وكذلـك  التالمـس 
والتقبيل وملس االشياء ، مشددا 

عىل رضورة استخدام املعقمات 
واالهتمـام  اليديـن  بغسـل 
بالنظافة الشخصية واستخدام 
اقنعة الوقاية بالنسبة للعاملني 
يف الدوائر الصحية والرسـمية.

فـرع  رئيـس  اكـد  ذلـك  اىل 
نقابـة الصحفيـني يف البرصة 
صـادق العـيل دعـم صحفيي 
البـرصة ومسـاندتهم لألطباء 
ألداء  الصحيـة  واملؤسسـات 
واجباتهـم الصحيـة يف خدمة 
املواطنني يف البرصة. مشيدا يف 
الوقـت ذاته بـدور املحارضين 
يف الـدورة لتوضيح هذا املرض 
املواطـن بمخاطـره  وتوعيـة 
والوقايـة للخـروج مـن هذه 
األزمـة من اجل تجنب اإلصابة 
من خالل االلتزام بالتوجيهات 
الصحية والوقائية ضد فريوس 
كورونـا. ويف ختـام النـدوة تم 
توزيع شـهادة عىل املشاركات 

واملشاركني 
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ما يميز قصيدة الشـاعر فرحان الخطيب 
قـوة السـبك ونعومـة االلفـاظ وجمـال 
الصورة ، فهو ينسـج قصائده من خيوط 
الحرير الناعم فتخرج لنا شـهية سـاخنة 
مرتعة بكل الوان البهاء ، والشاعر يحسن 
صياغـة االسـتهالل مـن خـالل ثقافتـه 
الواسـعة بفنون البالغة فتسـري قصائده 
عىل ايقاع خفيف ، رشـيقة خالية من كل 

ترهل .
الشاعر فرحان الخطيب تخرج من جامعة 
دمشق / قسم اللغة العربية ، وحصل عىل 
دبلـوم التأهيـل الرتبـوي ، وعمل رئيسـا 

للمركز الثقايف العربي .
عضو يف اتحـاد االدباء العـرب ، وعضو يف 
لجنتي التزكية والقراءة يف االتحاد املذكور 

.
شـارك يف العديـد مـن االمـايس الثقافيـة 
واملهرجانـات الشـعرية والنـدوات ، ونال 
عدة جوائز اهمهـا : جائزة ثقافة وجائزة 
عن دراسته القيمة عن سلطان االطرش .

كتب عنه الكثري مـن النقاد أمثال الدكتور 
خليل مـوىس والناقـد الدكتـور ماجد ابو 
مـايض والدكتـور الناقـد ياسـني الناعور 
والروائـي احمد جميـل الحسـن واالديبة 

الناقدة هيالنة عطا الله .
كرم مـن قبـل وزارة الثقافة ومـن اتحاد 
االدبـاء العـرب وجمعية الثقافـة واالبداع 

وحصل عىل درع مهرجان املعري .

أصـدر الشـاعر ديوانـه االول ( نواقيـس 
الضحى ) عام ١٩٨٦ عن دار االسـتقالل ، 
تاله بديوان ( ظل يف الصحراء ) عام ١٩٩٨ 
عن دار االسـتقالل ، ويف عام ٢٠٠١ اصدر 
ديوانه الثالث ( نبض خارج الجسـد ) عن 
دار الخري ، ويف عـام ٢٠٠٤ اصدر ديوانه ( 
مـّر الهوى ) وتاله بديوان ( أتيت ايلّ ) عام 
٢٠٠٨ ، و ( بوح ليس اال ) و ( فيض قلب ) 

عام ٢٠١٩ والذي صدر عن دار الغانم .
ما يميز الشـاعر فرحان الخطيب شـعره 
البسـيط وهـو كتبـه بلغـة تنسـجم مع 

براءة ونقاء الطفولة حيث اصدر لألطفال 
ديوانه املوسـوم ( تعـال ياقمر ) والصادر 

عام ٢٠٠٥ .
عـن رحلته مـع الحرف يحدثنـا الخطيب 

بقوله :
ــ  يف املرحلـة االبتدائية كان يسـتهويني 
درس املحفوظات ، وهو القصيدة او النشيد 
الذي اسـمعه من أساتذتي ، وكان مطلوب 
منـا أن نحفظ عـددا من األبيـات ، ولكني 
كنـت أحفظ القصيـدة كلها السـتمتاعي 
بقراءتها قـراءة جهورية ، وهـذا ما لفت 

نظر واسـماع معلمّي ، واكتشـفت مبكرا 
موهبتـي ، وقلـت : ملـاذا ال أكون شـاعرا 
، ورصت أطلـب مـن أخي األكـرب مني أن 
يأتيني من املدينة بدواوين الشـعر ، وفعل 
، وبـدأت املوهبة تشـق طريقها اإلبداعي ، 
فمـا وصلـت للمرحلة االعداديـة اال وكان 
البيـت الشـعري زوادتـي يف التعبـري عما 
يجول يف خاطري ، مدعوما من استاذي يف 
اللغة العربية آنذاك املرحوم فوزي معروف 
، الذي جاءنا حامل املاجسـتري من مرص ، 
ألصبـح فيما بعد زميلـه يف اتحاد الكتاب ، 
هو يف الدراسات وأنا يف الشعر ، ويف املرحلة 
الثانويـة كان ديواني األول جاهزا للنرش ( 
ورود تتفتح ) ولكـن املختصني نصحوني 
بالتأنـي ، وانتصحـت ، لتنضـج تجربتـي 
أكثـر ، التجـاوزه اىل ديوان أخـر وكان أو 
ل دواوينـي املطبوعة ( نواقيس الضحى ) 

.مع تخرجي من الجامعة .
وعـن مـدى تأثره بالشـعراء الكبـار مما 

سبقه يعلق الخطيب بقوله :
ــ كما تعلم صديقي أن ثقافتنا الشـعرية 
تنشـأ  من تلمذتنـا عىل قصائد شـعرائنا 
األبرز يف كل العصور بدءا بالعرص الجاهيل 
مـرورا باألمـوي فالعبايس فعـرص الدول 
املتتابعة وصوال اىل عرص النهضة وما تاله 
من تحديث وحداثـة يف القصيدة العربية ، 
وعىل الشـاعر الحق أن يكون ملما او لنقل 
مطلعا عىل نماذج عدة مما ذكرت ، مضافا 
اىل ذلك املـدارس التي تعارف عىل تقعيدها 

منظـرو  ونقـاد األدب الغربيـني ، وأخذنا 
بهـا من املدرسـة الكالسـيكية واالتباعية 
والرمزية والواقعية  ، ولكن يبقى للشاعر 
هوى باتجاه شـاعر او شكل ولعل املعري 
يف العـرص العبايس كان لـه تأثري يف نفيس 
ألنـه تجـاوز املحبسـني اىل رحابـة الفكر 
الشـاعري ، وطـرح نفسـه كأحـد الكبار 
يف تاريـخ االدب العربـي ولذلـك حييتـه يف 

مهرجان املعري الخامس ٢٠٠١
وأنشدت امام رضيحه يف معرة النعمان :

قلُت املعرّة فاجتاح الصهيُل دمي
واخضورض الشعر يف بيارة النغم

قلت املعرة : لكن كيف  اقربها
وكيف يصدح يف حقل البليغ فمي ؟

ومن الشـعراء املعارصيـن كان لعمر أبي 
ريشـة اثر واضح وقرأته جيدا معتربا إياه 
شاعرا اسـتطاع ولوج الحداثة واملعارصة 
يف ثوب األصالة واملوروث  شعريا ، فحاكى 
يومنا بموسيقا ماضينا ، ورجز يف الطيارة 
، كما رجز اجدادنا عىل ظهور اإلبل ، فكان 
بحـق شـاعرا مجـددا ومنتميـا لتاريخـه 
ورثيتـه   ، بامتيـاز  العروبـي  الشـعري 

بقصيدتي ( مناجاة ) :
ايُّ نظم إليك  ُيدني قصيدي

أم بأيِّ الرثاء أُعيل  نشيدي ؟
هاهو الكون واجٌم  بانكساٍر
حول هاٍم من الوقاِر   عنيِد 

ظمىَء الحرُف القتناص املعاني
فاستعاَر القديَم منَك .. جديدي
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من الوهلة األوىل لقارئ رواية (املٌْعظم) ، للروائي العراقي 
(طـه حامد الشـبيب) تتجىل لديـه صورة الهـم والوجع  
العراقي ابان حقبة النظام السـابق  هذه املدة التي دامت 
ألكثـر مـن ثالثة عقـود من الزمـان ، يقـدم الكاتب فيها 

صورتني متناقضتني ، األوىل :  تلك الصورة 
االنسـانية الرائعة من خالل الشخصية 
املحورية يف القصة وهو الراوي ( فاضل 
محمد عـيل البلدي) من خـالل تقديمه 
املساعدة ألحد رجال االنتفاضة اذ يقوم 
بمعالجـة  جرحه الـذي أصيب به وهو 
منتفـض مع ابيـه واخوته ضـد نظام 
(القائد امللهم) عىل حد وصفه ، وبتوايل 
األحداث تتحول هذه الصورة اإلنسانية 
اىل صـورة بشـعة مـن خـالل تعـرض 
الراوي (الشخصية) اىل التحذير ومن ثم 
اىل التهديد واملطاردة من (مْعظم) أبناء 
مدينتـه ، وهو عنوان الرواية ( املْعظم) 
هـذه الكلمة النكرة حولهـا الكاتب اىل 
معرفة من خالل (ال) التعريف ليكشف 
بأن هـؤالء (املْعظـم ) وهـم األصدقاء 
غالبيـة  يمثلـون  واملقربـني  والزمـالء 

املجتمـع ، وخوفا عىل حياته من الوشـاة  
يضطـر لالنتقـال اىل مدن  أخرى ومنهـا العاصمة التي ال 
يذكر اسـمها ، ويف غمرة الالوعي تلك التي يمر بها  ينتهي 
بـه الحال اىل مترشد ال مأوى له يعيـش يف االزقة وينام يف 
املآرب واملقاهي ، ويبقى عىل تلك الحال اىل ان يعود  ملدينته 
فيجـد النـاس يف هيئـة أخرى وشـكل آخر ونظـام جديد 

ومنهـم صديقه (املثقف السـلطوي!) هـذا الصديق  الذي 
سـبق وان حذره من البقاء يف املدينة  وأال سـييش به لدى 
الجهات األمنية ، فيثأر لنفسـه بقتله انتقاماً ملا سببه من 
ضياع وحرمان ألهله واحبته كل تلك السنني رغم انه كان 
يتصور انها أيام معدودة او أسـابيع قضاها يف العاصمة ، 
وبقتله صديقه يتحول اىل مرشد ومطلوب للجهات األمنية 
مرة أخـرى ، لينتهي به الحال داخل 
مبنى مديرية األمـن يف مدينته التي 

يصفها بالحبيبة !!!
وعىل الرغم  من ان املؤلف ال يسـمي 
األسـماء واألماكن بمسـمياتها  وال 
يفصـح عـن زمـن االحـداث اال ان 
يرتكهـا  واضحـة  إشـارات  هنالـك 
للمتلقـي ، يقـول الشـبيب يف حوار 
معـه � قـارئ رواياتـي كان حليما 
بما فيـه الكفاية ليسـمي األشـياء 
الزمـان  ويعطيهـا  بمسـمياتها 
تلـك  ومـن   .( املناسـبني  واملـكان 
:االنتفاضـة  والرمـوز  اإلشـارات 
التي  الجماعيـة والحـرب  واملقابـر 
خرستهـا الحكومة ( حرب الخليج) 
والقائـد املؤمن والقائد امللهم  فضال 
عـن بعـض العبـارات املحليـة التي 

يستخدمها ازالم النظام السابق .
ولذلـك اعتقـد اننا بحاجـة اىل عمل روائي كهذا يكشـف عن 
حقبة زمنية  سوداء مسكوتا عنها ألكثر من ثالثة عقود من 
الزمـان ، ويعري األنظمة السياسـية الفاسـدة  التي تمادت 

كثريا يف ظلمها وطغيانها وفسادها بحق اإلنسانية !!! .

ãÁÏu@·Ó‹é@NÜ
ان اثـار العنـف والتدمـري يف عرصنـا الراهن 
من الكثافة بحيث نجـد من الصعوبة بمكان 
التخلص منها. يحارصنا العنف يف كل جوانب 
حياتنـا، فيحـدث دمارا هائال. لـذا يعترب نقد 
العقل الكامن خلف هذه الظاهرة وتفكيكها 
مهمة ليسـت باليسـرية. فقد تصـدى املفكر 
رسـول محمد رسـول لنقد العقل من جهاته 
املختلـف ورشع يف «نقـد العقـل التدمـريي» 

بكتاب يحمل ذات العنوان. 
١.مفهوم «العقل التدمريي»

يذهـب الكاتب اىل أن «العنـف» اصبح يتلبس 
شـكال معرفيا «العنف املعقلن» الذي تتكرس 
فيـه املواقف واالفـكار والـرؤى العنفية عرب 
اجناس التعبري والتـداول املختلفة، بني الذات 
والواقـع. واذ نـرى ونلمـس ان دمـارا هائال 
يحـدث من حولنا مؤسـس عىل منطق عقيل، 
يكـرس مواقف وأفـكار ورؤى ُمفًكـٌر فيها، 
ويتخذ شـكال معرفيا، او إيمانيـا, وذلك ألننا 

نعيش عرصا ال يفكر الناس فيه اال بمنطق:
-مطيته العقل. 

-وأداته العقل. (١)
فمشـكلة العقـل البـرشي ترهقـه األسـئلة 
املفروضـة عليه، املوجـودة يف طبيعته ذاتها، 
وعـدم قدرته عىل االجابة عنها، ألنها تتخطى 
كليـا قدرته، انه ابتـالء يحيـط بالعقل. فهو 
مكبل بأسئلة ال فكاك منها. ففي نقد العقل؛ 
يعـود العقـل فيقوم بأشـق مهامـه جميعا، 
معرفـة الذات، معرفتها لنفسـها(٢). والنقد 
لدى املفكر رسـول محمد رسول هو اشتغال 
معـريف تحليـيل ملفهـوم العقل وليـس عملية 
اصـدار حكـم قيمي عليـه، وال حتـى مجرد 
التفكيـك او التحليـل بـل هـو، فتـح إلمكان 
املعنـى، وملسـارات الداللة فيـه، ليس ضمن 
عالقات فكريـة او ذهنية او فكرية فقط، بل 
وهو األهم ذلك األثر الواقعي وامللموس احيانا 
الذي يبتغيه النقد عرب محاولة خلخلة اليقني 

األحادي املسار واملعنى(٣). 
٢.تفكيك املنطق التدمريي

يدعو الكاتب اىل التصدي بالنقد والتحليل لكل 

مفـردات ومفاصل العقـل التدمريي وملناطق 
عندمـا  وتجلياتـه  وتكريسـاته  اشـتغاله 
جماعات العنف سـواء أكانت إسالمية ام غري 
إسالمية. فيذهب اىل تفكيك العالقة بني الفكر 
والواقـع، وكيف يمكن للخطـاب املتصلب ان 
يتجسـد بممارسة واقعية شديدة الوطأة عىل 
الحيـاة. لذا كان البد من نقـد ملنطق التدمري، 

فهو منطق مطلق القيمة ألنه:
 * يؤسس للعنف كيانه املعريف. 

 * يوجه للعنف مساره التوجيهي. 
 * ويربر للعنف فعله التدمريي(٤) 

فالعقـل التدمـريي عريق وقديم قـدم الفعل 
البرشي، مجسـد بثقافة تتشـكل عرب العنف 
والرصاع والحرب، تترسب اىل مفردات الثقافة 
وادوات صناعتها، حتى صار الفرد منا محاط 
بالكم الهائل من الصور واملشـاهد يف السينما 
والتلفزيون، واملنشـورات، بل وحتى االلعاب 
لم تسـلم من العنف فتغـذي مخيلة االطفال 
بثقافـة العنف والحرب. فهـو يصنع ويعد يف 
بيئة مخصوصـة تنتج قدرة ذهنية اختزالية، 
ينظـر فيهـا اىل االنسـان عـىل نحـو جهوي، 
متغافال الكينونة االنسـانية، ليكتسـب بهذا 

االختزال قدرته عىل تدمري اإلنسان. 
فالعنـف املعقلن موجه بشـكل خاص لنمط 

معني من البرش، اىل اآلخر بغية:

 * تفكيك بنية االفكار لدى االخر. 
 * وتهديم ثمار العمران اإلنساني.

 * وتمزيق كينونة الفرد.
وعالقـات  وسـياقات  أنظمـة  وخلخلـة   *  

املوجودات(٥).
هو عقـل ينقـض عـىل املوجـود ليفككه اىل 
عنـارصه االوليـة البدائية والباليـة واملعطلة 
عـن اي نشـاط وفاعليـة. انه توظيـف فادح 
للعقلنة تنهش الحارض لتجعل املستقبل هشا 
وخاويـا من اي امـل مرشق بالعيـش اآلمن. 
فبنيته التدمريية تعتمد «البطش والقسـوة» 
وهما عىل وجه التخصيص النزوع اىل التدمري 
واشتهاء السيطرة املطلقة (العدوان الخبيث)

 .(٦)
٣.نقد القول بالنزعة الفطرية للعنف.

 ويخالـف رسـول محمـد رسـول الكثري من 
علماء النفس، الذين يعزون السلوك العدواني 
لإلنسـان كمـا يتجـىل يف الحـروب والجريمة 
والرصاع الشخيص البدني واللفظي والكيدي، 
وكل انواع السـلوك السادي والتدمريي بكونه 
ناجم عن غريزة فطرية مربمجة حسب تتابع 
النشـوء تسـعى إىل االنطالق وتنتظر الفرصة 

املناسبة لتعرب عن نفسها. 
- فيوجـه نقـده للفكر الذي يعـزو العنف اىل 
غريزة متجذرة يف اإلنسان مما يعني ان الناس 

املرعوبني والذين يشـعرون بالعجز عن تغيري 
مجرى حياتهـم، يرتاحون عندما يعلمون ان 
العنف ذا منشأ طبيعي يف حيواتنا. ولن يسعوا 

اىل نقده او تغيريه. 
-  نقد العنف والعدوان والتدمري يعني تفكيك 
النظام القائم ومسـاءلة املقدمـات املنطقية 
للخطـاب وممارسـته واأليديولوجيا القابعة 

خلفه. 
-  وينتهي اىل نتيجة مهمة تتمثل بال معقولية 
املنظومـة  اىل  املـؤدي  االجتماعـي  النظـام 
التدمريية, وال يذهـب اىل كونها نزعة فطرية 

تنتظر الوقت املناسب لكي تتفتح. 
فنقد ظاهرة العنـف املنترشة يف بالدنا, يعني 
نقد القول بالطبيعة العدوانية للعراقيني كما 
يذهب البعض، وتؤدي اىل كشف الكسل املعريف 
والتحلييل الذي يتجنب املهام الصعبة الكامنة 
يف تحليـل العقـل التدمـريي وتفكيكـه. وهو 
اضافة اىل ذلك ال يشـغل نفسه فقط يف كشف 
القـوى الذاتية وال الـرشوط االجتماعية التي 
تشكل السـلوك التدمريي، بل ينتهج املقاربة 
االجتماعيـة والتاريخيـة لكـي يضـع هـذه 
النزعة عـىل طاولة الترشيح الشـامل، يحلل 
االنسـان العنيف املنقاد بتكريـس الذات بكل 
تجلياتهـا، فللعقـل التدمريي شـأن يف فرض 

سلطته عىل تمثالت الذات الواقعية املختلفة.

 ويشـمل النقد ايضا لسوء اسـتخدام وسائل 
التواصـل من قبـل العقل التدمـريي. فالذات 
والواقع يف حالة تنافذ اتصالية وتشـاركية يف 
االفكار واالشياء، خاصة مع هيمنة الشبكات، 
بـكل انواعهـا عـىل حياتنـا. فهيمنـة عرص 
الشـبكات يف ابعادهـا التنافذيـة والتواصلية 
والتشـاركية، ترتكـز بشـكل اسـايس عـىل 
(التعارف) املتعدد االبعاد، يف االنشـاء والتلقي 
والتمثيـل واعـادة االتصـال، تسـتند فيها اىل 
عقل تداويل، يسـتبطن طاقة تدمريية هائلة، 

وقدرة تفكيكية عالية (٧). 
تخليص االسـالم من تهمة العنف   .٤
عـرب ادخـال مفهـوم العقـل التـداويل الـذي 

تنتهجه الجماعات العنفية؟
وهو يذهب اىل تبني طروحات كانتية (رضورة 
الخـروج مـن قصـوره الـذي تسـبب فيـه), 
واعتقـاده بـان املسـبقات العقلية السـلمية 
واالصالحية هو الذي يسكن البرش، مخالفا يف 
ذلـك دعوى املفكر الفرنيس جـان بوديار الذي 
يفرتض وجود ((املتخيل الالواعي الذي يسكننا 
جميعا)) لينبهنا رسيعا اىل صناعة الشـخص 
التدمريي، ولم يقل الفرد، الن هذه القدرة عىل 
التدمري ليست امكانية مركوزة لدى االنسان يف 
طبعه املحض، بل ان العقل البرشي لديه قدرة 
عـىل تلقي واكتسـاب مبـادئ وقضايا وطرق 
عيش تشـكل بنيته العقليـة وفاهمته ثم بنية 
كيانـه النفيس وشـخصيته, فهو كائن برشي 
مصنـوع ومهيـأ ومعـد يف بيئـة مخصوصـة 
ليكتسـب القدرة عـىل التدمري، يكتسـبها من 
العالم املحيط به(٨). فيذهب اىل تعرية وكشف 
السـياق الذي ينخـرط به االنسـان التدمريي. 
ففي ضوء املعطيات امليدانية تتعامل جماعات 
العنف مـع موجودات الحياة عـىل نحو تداويل 
وعميل مما توفره الحضارة والعمران لتنقض 
بهـذه االدوات نتـاج الحضـارة عـىل العمران 
مسوغة ذلك ببنية مفاهيمية للعقل التدمريي 

وجهازه املصطلحي.  
لقد حاول يف الفصل املنعقـد «حاجتنا للعقل 
اىل  التدمرييـة  النزعـة  يرجـع  ان  املدنـي» 
سوسيولوجيا الحرب، فيجعل العقل التدمريي 

هـو نتاج العقل العسـكري او الحربي، أي ان 
(الثقافة العسـكرية) التي ترسبت مفرداتها 
اىل مجمـل الصناعـات الثقافيـة بـل وحتـى 
االلعاب فصار الفرد املتلقي (ولنتذكر التلقي 
قـدرة عقلية)، {محاط بالكثري من املعلومات 
والصور املرئية املُرسـلة اليه تمارس ضغوطا 
كثـرية عىل وعيـه وذاكرته وفاهمتـه وكيانه 
النفـيس»(٩)، فانتجت نوعا آخر هي «ثقافة 
املقاومـة»(١٠)، وهي ثقافة موجه للمعتدي 
اصـال, لكنه انـرصف عنه هدفـه الحقيقي. 
كيفيـة  يف  اىل مسـالة خطـرة  ينبهنـا  هنـا 
تحويـل ثقافـة املقاومـة املتوجـه للمعتدي 
اصـال اىل «فعل املقاومة الزائـف»(١١), الذي 
يـأكل اخرض الحيـاة ويجلد النفـس والكيان 
واألهل واملجتمـع, ويدمر موجـودات الوطن 

واسرتاتيجيات الحارض واملستقبل معا. 
ثقافـة املقاومـة الزائفة تؤدي اىل «عسـكرة 
املجتمع», الذي يتحول اىل حق وواجب مقدس 
للمواطنـني كافة ومربر بعقيدة ما. فنشـهد 
هذه األيام دعوات إلعـادة التجنيد اإلجباري. 
هذه الثقافة ُتعيل من ذهنية التمجيد، فتقود 
اىل تمجيد النظام القائم وتحمل لواء املقاومة 
ضـد اي محاولـة لإلصـالح الديموقراطي او 
اصـالح مؤسسـات الدولـة من اجـل تحقيق 
العدالـة االجتماعيـة، وهـذه الذهنيـة تقوم 

عىل: 
١.استعالء أيديولوجي وتعصب عقائدي.

٢. استحواذ سلطوي. 
٣مكانة اجتماعية او أدوار سياسية.

٤نفعية فردية او جماعية.
حيـث يمثـل كل فرد جـزءا من هـذا النظام, 
يقوم يف جوهره عىل التبعية ويعتربها قضية 
مبـدأ ورشف، وحتـى ان كان ال يؤيد محتوى 
هذه التعليمات، ما دامت تسـاعد يف الحفاظ 
عىل النظـام القائم. فتصطبغ الحياة اليومية 

بثقافة املقاومة يف السلم كما يف الحرب. 
  يف نقـده لـال معقوليـة النظـام االجتماعي 
القائـم املؤدي اىل التدمريية، يمهد السـبيل اىل 
نقد التمركز اإلسـتعالئي بمرشوعه يف أنسنة 

التدين بدعوته « هيا اىل اإلنسان». 
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اِشتياُق قلبي يتهدَُّج دوَن قلٍق 
يف وحدِتِه

يتهدَُّج يف دمِع مرايا اِنمسَخ بريُقها 
يف العاصفِة

اِشتياُق قلبي ال ُيشبُه الخرَس التَّامَّ 
يف الُحبِّ

ولكْن لُه وضُع قصيدٍة تنُقُر القلَب نقَر 
عصافرٍي عىل نافذٍة ُمرشئبٍَّة بالخمرِة والكألِ.!

ويف الربِد ورٌد كثرٌي ومطٌر وأَحالٌَم وأُغنياٌت 
وتداعياٌت ُكلُّها رساُب قتَىل واِحِتماالٌَت قابلٌَة 

لِكي تنفجَر بُهدوٍء.!  
دأِ القديِم.! وهذا القلُب ممتلٌِئ بالخياِل والصَّ

عِر يف يوٍم أَيُّها الرَّأَُس الثَِّمُل. لْم تتَعْب من الشِّ
لْت بالحروِف والوضوِء. لْم تتهرَّأْ اليُد التي تنمَّ

لْم تهدأِ الخارصُة إِالَّ حنَي جالَُل قصيدٍة 
يرتمي عاصفاً بها. 

لْم ينْم وطٌن يسافُر دوَن موعٍد إِىل ُرشفِة 
إِنفلونزا ويلعُق أَحجاراً ُتقيُم اِحتفالَها 

عنَد شوارِع األَنقاِض.!
ها هَي ُثمالتي تغفو عىل شتاٍء 

يف مهرجاناٍت وراَء َخواِء متاريٍس وصوٍر 
وأَغاٍن تسغُب عاريًة وجراحاِت ُعيوٍن رسمديٍَّة 

تحتيس مراياَي يف َشتاٍت ولوَعٍة.!
أَيُّها األَلُم الذي يقِبُض عىل محابيس 

بغرِي فواِصَل: 
ُخذني إِلْيَك دوَن ِقتاٍل ُملْتِبٍس ُيدمُر أَضالَعي. 
عيدِة  ُخذني إِىل ُرشفاِت اِكرتاِثِك بالنَّهاياِت السَّ

دوَن أَلٍم.
أَوِقفني عنَد وجِهها الذي صاَر بعيداً كوردٍة 

أَرَملٍَة.
أَوِقفني أَماَمها لِكي أَمَنَحها ِمعطفَي االِشرتاكيِّ 

القديَم. 
ِكالَنا عاشقاِن أَغواُهما مالَُك االِنتحاِر بحياِة 

البقاِء ُجرحاً 
وأَنا قد اِستبدَّ بي وقُت األَنَّاِة 

حنَي يضَحك ِخلسَة عيلَّ.!
َي املُقيُم من أَيَّاِم ُحفٍر  فاالِصفراُر حظِّ

تُدبُّ يف أَضوائي.!
الورُد شوقَي الكبرُي الذي ال يموُت 

يف شفاعاتي النَّاشَفِة
اِق األَغاديِر التي تِنئُّ  والورُد رايُة ُعشَّ

عىل تالَل الضائعنَي
ما عادِت الكؤوُس ُمثِملََة الِّلساِن بجماٍل 

وال بخياٍل وال بِغبطٍة
وما عاَد ذلَك القلُب يُدقُّ كنداٍء 

ُق.! قاِت غناٍء يتدفَّ يف تشقُّ
اريَِّة  سأَنتظُر أَْن تفعَل ذلَك هذِه البطَّ

ِعوضاً عن القلِب
حتَّى يغدو األَمُر قضيََّة ورٍد واِشتياٍق كثرْي.!
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 كنـا جالسـني عـىل ضفاف 
كازينـو  يف  إيجـه  بحـر 
متوهجة باألنوار الصفراء .. 
قال يل وهو يحدق يف املوجات 

الراقصــــة .. 
_ حسدت نفيس حينما كتبت 
رواية رسيعة يف ثالثني يوما 

قلت: وهل تعتقد انك الروائي 
الوحيـد يف العالم الذي يكتب 

الروايات الرسيعة، 
حسـَبنا ( جورج سيمنون ) 
الذي نـرش أوىل رواياته وهو 
يف السابعة عرشة من عمره 
وقد اسـتغرقت عـرشة أيام 

فقط .
 قال: َمن هو جورج سيمنون 

ومن أي بلد؟ 
قلت : ولد سيمنون يف بلجيكا 
عـام ١٩٠٣ وقـىض معظـم 
وهاجـر  فرنسـا  يف  حياتـه 
اىل الواليـات املتحـدة يف عام 

١٩٤٥ وتويف عام ١٩٨٩ .
قـال: اسـتمر ايهـا الصديق 

سأطلب لك شايا آخر 
قلـت : بدأ سـيمنون بكتابة 
التجارية  الروايـات  عرشات 
، واحـدة منها لم تسـتغرق 

خمـس  سـوى  كتابتهـا 
وعرشين ساعة _ منتحال ما 
يقرب من سـتة عرش إسما 
أدبيا من كرسـتيان برول اىل 

جوم جوت ، 
مؤلفاتـه  حرصنـا  وإذا   
جميعـا نجد انـه كتب ١٥٠ 
رواية باسـمه وحـوايل ٣٥٠ 
رواية بأسماء منتحلة . وقد 

ألّفها  التـي  ترجمـت كتبـه 
العديد  اىل  بالفرسـية أصـال 
من اللغات .  صمت صديقي 
وهـو ينظر اىل طيـات البحر 
يف  يـدور  مـاذا  أعـرف  ..ال 
خلجـات روحه ولكنني أظن 
انـه قـرر أن يكتـب روايـة 
طويلة يف عرشة دقائق فقط 

، إنها رواية السندويج .
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كشـفت دراسـة بحثيـة لجامعـة أرهـوس 
الدنماركية أن األطفال الذين نشأوا يف مناطق 
سكنية محاطة باملسـاحات الخرضاء كانوا 
أقل عرضة لإلصابة باضطراب فرط الحركة 
ونقـص االنتبـاه من أولئـك الذين نشـأوا يف 

مناطق ال تصلها الطبيعة.
قـد تكـون مسـاحة املسـاحات الخـرضاء 
املحيطـة بمنـازل األطفـال مهمـة لخطـر 
اإلصابـة باضطـراب فـرط الحركـة ونقص 
االنتباه، درس فريق من الباحثني من جامعة 
آرهوس كيف تؤثر املساحات الخرضاء حول 
السكن عىل خطر إصابة األطفال واملراهقني 

باضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه.
وقال ماليني ثيجيسـني وهو أحـد الباحثني 
وراء الدراسـة: ”تظهر النتائـج التي توصلنا 

إليهـا أن األطفال الذين تعرضـوا ملحيط أقل 
خـرضة يف منطقتهـم السـكنية يف مرحلـة 
الطفولة املبكرة، والتي نعرّفها عىل أنها تدوم 
حتى سن الخامسة ، لديهم مخاطر متزايدة 
لتلقـي تشـخيص اضطـراب فـرط الحركة 
ونقـص االنتبـاه مقارنـة باألطفـال الذيـن 
أحاطـوا بهـم أعىل مسـتوى من املسـاحات 

الخرضاء“.
ويعـد اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه 
أحد أكثر التشـخيصات النفسية شيوًعا بني 
األطفـال ويؤثر يف املصابني بهـذا االضطراب 
بطرق مختلفة، وال يزال سـبب إصابة بعض 
األطفـال باضطراب فـرط الحركـة ونقص 
االنتباه غري معروف تماًما قد يكون اضطراب 
فـرط الحركة ونقص االنتبـاه وراثًيا ، ولكن 

قـد تلعـب عوامـل أخـرى دوًرا أيًضـا، لهذا 
السبب ، هناك حجج قوية للبحث يف أسباب 
األطفـال الذيـن يطورون التشـخيص، أحد 
الرشوط التي كانـت موضع اهتمام للبحث 
هو وصول األطفال إىل املسـاحات الخرضاء 
، حيث وجدت الدراسـات السـابقة ارتباًطا 

برفاهية األطفال العقلية والنمو املعريف.
واسـتخدمت الدراسـة بيانات عـن عناوين 
أكثـر مـن 800 ألـف شـخص باإلضافة إىل 
معلومـات عـن تشـخيص اضطـراب فرط 
الحركة ونقـص االنتباه الرسيري من سـن 
الخامسـة حتـى عـام 2016 باإلضافـة إىل 
ذلـك ، يسـتخدم الباحثون مقياًسـا محدًدا 
ملدى اخرضار البيئة حول املنزل ، ما يسـمى 

بمؤرش الغطاء النباتي التفاضيل الطبيعي.

التعامل مع االنتقاد بطريقة إيجابية هو 
مهـارة من مهـارات الحياة األساسـية، 
ففـي حال لـم يتم التعامل بشـكل مثايل 
وصحيح مـع االنتقادات وخاصة يف بيئة 
العمـل، فتأثريهـا يمكنـه أن يسـتنزف 
اإلنسـان نفسياً وفكرياً، وبطبيعة الحال 

يؤثر سلباً يف حياته املهنية.
فالطريقـة التـي تختارهـا للتعامل مع 
النقـد لهـا دور هـام وتأثري قـوي يف كل 
جوانـب حياتـك، ولذلك من املهـم إيجاد 
طرق تستطيع بها االسـتفادة من النقد 
املوجـه واسـتعماله ملصلحتـك لتصبـح 

شخص أكثر قوة وقدرة.
وفيمـا يـيل إليك بعـض الطـرق الفعالة 
للتعامل مع النقد يف العمل بشكل صحيح 

ومثايل :
أوالً: استمع لالنتقادات جيداً

حـني يقـوم زميـل يف العمـل أو مديـرك 
بتوجيـه انتقـادات سـلبية إليـك عليـك 
االستماع لكل ما يقوله، حتى ولو كنت ال 
تحرتمه أو ال يهمـك رأيه، لذلك ال تحاول 
تفسـري األمـور أو القيام باسـتنتاجات 
حـول أسـبابه ودوافعـه حتى لـو كنت 

متأكداً بأنها غري مهنية عىل اإلطالق.

ولتخفيـف مـن وطأة مـا يقولـه حاول 
إعـادة صياغة الجمل يف عقلك بالطريقة 
التي تجعلك تشعر بالراحة، واحرص عىل 
أن  تحافـظ عـىل  التواصل البرصي معه 

خالل توجيهه االنتقادات.
ثانياً: ال تضع نفسك يف موقع الدفاع

ردة الفعـل األوىل لجميـع البرش من دون 
استثناء حني يتعرضون لالنتقادات يف أي 

موقف كان هي الدفاع عن أنفسهم، لذلك 
عليك مقاومة هذه الرغبة ومنح املدير أو 
الزمـالء فرصتهم إلبـداء رأيهم، فاملنتقد 
لـك قـد يعـرض نقاطـاً هامـة جـداً لن 

تتمكن مـن رصدها لوحدك، ألن تفكريك 
يعمـل عىل جبهة مختلفة كلياً، ويخطط 

السرتاتيجية دفاعية مبارشة.
ثالثاً: ال تكن قاسياً عىل نفسك

النقـد جزء من الحياة لذلـك ال بد من أن 
تواجهـه وخاصة يف إطـار العمل، عوضاً 
عن ذلك عليك الثقة بنفسـك وال تسـمح 
لالنتقادات بإحباطك أو إشعارك بأنك أقل 
قيمة، وتأكد أن لديك أمور جيدة تفعلها.

رابعاً: اطرح األسئلة
حرض نفسـك لطرح الكثري من األسـئلة 
عنـد تعرضـك لالنتقـاد ، وذلـك من أجل 
تفادي سـوء فهم أكرب للموضوع، حيث 
أن طرح األسـئلة ال يجعلك تظهر وكأنك 
تسعى بجدية إليجاد الحلول فحسب، بل 
ردة فعل املنتقد سـتمكنك من معرفة أن 

كانت مالحظاته السلبية محقة أم ال.
ويمكنك أن تسـأل عىل سـبيل املثال عن 
أمثلـة محددة جعلته يوجـه املالحظات، 
التوتـر أصبـح  ويف حـال شـعرت بـأن 
يخيـم عـىل األجـواء، واعتمـد مقاربـة 
أكثر إيجابية، واطلب مـن املنتقد منحك 
وجهـة نظره حول املقاربات التي يفضل 

اعتمادها.
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الفستق هو أحد املكرسات التي لها 
العديد من الفوائـد الصحية، فهي 
غنية بالعديد من العنارص الغذائية 
األساسـية، ويمكـن أن يسـاعد يف 
إنقاص الوزن والحفاظ عىل صحة 
فوائـد  واألمعـاء، ورغـم   القلـب 
الفسـتق، إال أن تنـاول أكـرب قـدر 
ممكن منه لـه مجموعة من اآلثار 

الجانبية عىل صحة اإلنسان.
الوجبـات  مـن  الفسـتق  يعـّد 
الخفيفة التي يسهل تناولها، ما 
يعني أنـك تميـل إىل تناوله كثريًا 
ومع ذلك، من املهـم مالحظة أن 
عادتك اليومية يف تناول الفسـتق 
قد تصبح سـبًبا يف زيـادة وزنك، 
سـيتفاجأ معظم النـاس عندما 
يالحظـون أن كوًبـا بسـيًطا من 
الفسـتق يحتوي عىل 700 سعرة 

حرارية.
األليـاف  اسـتهالك  أن  حـني  يف 
رضوري لضمـان حركة األمعاء 
بسالسة عند البرش، تظل الحقيقة 
أن اإلفراط يف تناول األلياف ليس 
مفيـًدا لصحـة اإلنسـان، يمكن 
أن يـؤدي إىل متالزمـة القولـون 
املعـدة،  وتشـنجات  العصبـي، 
وسـوء االمتصـاص وعـدد مـن 
الحاالت األخرى التي تؤدي إىل ألم 

يف البطن.
اإلصابة بعدوى الساملونيال

أشـارت الدراسات إىل أن الفستق 
يمكن أن يحتوي عىل الساملونيال، 
مـا يجعـل الفاكهـة الجافة غري 
آمنة للغاية لالسـتهالك البرشي، 
هـذه البكترييـا لها تأثري سـلبي 

عـىل الرضـع وكبـار السـن ألن 
جهـاز املناعـة لديهـم أضعف يف 
معظـم الحـاالت، قـد يـؤدي إىل 
ارتفاع درجة الحرارة واإلسـهال 

ومشاكل الجهاز الهضمي.
مشاكل الهضم

سـعرات  عـىل  الفسـتق  يحتـوي 
حراريـة عالية جـًدا نتيجـة لذلك، 
األمـر الـذي قـد يعرضك للشـعور 
الجهـاز  ىف  ومشـاكل  باالنتفـاخ 
الهضبـي، ممـا يتسـبب الشـعور 

بالثقل والخمول.
اإلصابة بحصوات الكىل

فـإن اسـتهالك الفسـتق بكميات 
كبرية قد يخل بتوازن البوتاسـيوم 
يف الجسم، يساعد وجود األكساالت 
وامليثيونني يف الفسـتق عىل تكوين 
أكساالت الكالسيوم، أحد املكونات 
األساسـية لحىص الـكىل البلورية 
وبالتـايل، فـإن اسـتهالك كميـات 
كبرية من الفسـتق قد يتسـبب يف 

تكون حصوات الكىل.
ارتفاع ضغط الدم

 يتـم تحميـص معظم الفسـتق 
الـذي نتناولـه مما يعني نسـبة 
عالية من امللح، تشـري الدراسات 
إىل أنه يف معظم عبوات الفسـتق 
املحمص، يبلغ محتوى الصوديوم 
حـوايل 121 مجـم لـكل أونصـة 
(28.3 جـم) من الفسـتق. يزيد 
اإلفـراط يف اسـتهالك الصوديوم 
من خطر اإلصابة بأمراض القلب 
واألوعيـة الدموية، كما أنه يؤدي 
إىل ارتفـاع ضغط الدم ويمكن أن 

يكون ضاًرا عىل املدى الطويل.

التسـنني من أهم املراحل التي 
يمر بها الطفل وظهور األسنان 
اللبنيـة عـىل فـرتات بداية من 
الخمسة أشـهر وتكتمل حتى 
٣سـنوات وتسـتبدل بعـد ذلك 
باألسنان الدائمة، وإن مر عىل 
الطفـل عامـه األول مـن دون 
تسـنني فتصبح هناك مشكله 
التسنني عند  لتأخري  وأسـباب 
املنطلـق  الطفـل، ومـن هـذا 
حرصنـا عـىل أن يتنـاول هذا 
املقـال لتعـرُّف األسـباب التي 
تؤدي إىل تأخر مرحلة التسنني 

عند الطفل وكيفية العالج.
أسـباب تؤدي لتأخري التسنني 

عند الطفل
سوء التغذية إما بسبب نقص 
كمية الطعـام أو قلة العنارص 

الغذائية.
عـىل  الطفـل  حصـول  عـدم 

كميات كافية من فيتامني د.
الكالسـيوم  كميـة  نقـص 

املوجودة يف جسم الطفل.
العوامـل الوراثيـة لهـا دور يف 

تأخر التسنني عند الطفل.
عنـد  التسـنني  تأخـر  عـالج 

الطفل
املداومـة عىل تنظيف اللسـان 
بعـد إرضـاع الطفـل يف حركه 

دائرية.
االهتمام بتقديـم الغذاء الغني 
بالكالسيوم للطفل، مثل اللبن 

ومشتقاته والبيض.

عـدم تعويد الطفل عـىل املواد 
املحتوية عىل السكر.

تعريض الطفل ألشعة الشمس 
يف فـرتة الصباح الباكر لتقوية 

عظامه.
 إجـراء فحوصـات للتأكـد من 
عـدم وجـود أسـباب مرضية 

كقصور الغدة الدرقية.
عدم استخدام معجون األسنان 
لألطفـال قبـل أن يتـم الطفل 

عاًما كامالً.

دائمـاً يتحدث الرجـال ويبدون 
رأيهـم وكأّنهم عىل حق وكل ما 
يتفوهون به هو الصح! ونشعر 
أحيانـاً أّن هذا الترصف سـببه 
هـو أّن املجتمع يعطـي الرجل 
السـلطة التـي تشـعره أّنه عىل 
حق، ويضع املرأة بدور أقل شأناً 
منها ولذلك سكون الرجل فكرة 

باطنية أّنه عىل حق دائماً.
لكن باإلضافة إىل املجتمع وعقل 
الرجل الباطني، جسـدياً الرجل 
يملـك هورمونـات تشـعره أّنه 

عىل حق دائماً!
كيف؟

وضعت دراسة 243 رجالً تحت 
املجهر مـن أجل ربط نظرية أّن 
أي  التستوسـتريون،  هرمـون 
الهورمـون الذكـوري، مرتبـط 
بكـون الرجل مترسعـا بالحكم 
تفكـريه بشـكل  وال يسـتخدم 

صحيح عند التقييم.
وقـد قّسـم العلمـاء الرجال إىل 
ُزودت  مجموعـة  مجموعتـني، 
زودت  والثانية  بتستوسـتريون 

بمادة ليس لديها أي تأثري وبعد 
ذلـك، خضـع الرجـال المتحان 
حسـابي  سـؤال  عـن  عبـارة 

بسيط.
والنتيجة؟

تبـني أّن الرجـال تحـت تأثـري 
الهورمون يعطون اإلجابة بكل 
ثقـة ومـن دون خـوف ولهـذا 
معظم إجاباتهم كانت خاطئة، 
بينمـا الرجـال مـن دون تأثري 
الهورمون فكـروا بالجواب قبل 

أن يترسعـوا باعطـاء اإلجابة. 
يتـرسع  الرجـل  أّن  يـدل  هـذا 
بالحكـم ألّنـه يملك ثقـة عالية 
بأجوبتـه نتيجـة الهورمونـات 

الذكورية.
ويقول العلماء اّن ارتباط االثنني 
ال يعنـي أّن نسـبة الهورمـون 
العاليـة تعطـي ثقـة بالنفـس 
تلقائياً، لكن بالفعل هناك رابط 
محدد يجعـل الرجل دائماً يظن 

أّنه عىل حق.
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املكوّنات
دقيـق - كوبـان

سكر - كوب ونصف
كاكاو منخول - نصف كوب

ملح - رّشـة
بايكنغ باودر - ملعقة كبرية

بيض - 5
فانيليا - ملعقة كبرية

حليب سائل دافئ - كوب وربع
زيت - ربع  كوب

لتحضري الحشوة:
كريمة خفق بودرة دريم ويب - 3 ظروف

حليب بودرة - 3 مالعق كبرية
كريمة سـائلة للخفق - نصف كوب (100 

مل)
قشطة - ثالثة أرباع علبة

ماء بارد - ثلث كوب
للتزيني:

شوكوالتة سوداء - 150 غرام
شوكوالتة دهن نوتيال - ملعقة كبرية

طريقة العمل

- يف وعاء، ضعي الدقيق والكاكاو والبايكنغ 
باودر وامللح.

- اخلطي املكونات الجافة واتركيها جانباً.
- يف الخـالط الكهربائـي، أخفقـي البيض 

والفانيليا.
- اضيفي السـكر واسـتمري بالخفق لـ4 

دقائق.

- ضعي الزيت واخلطي.
تدريجيـاً  الجافـة  املكونـات  اضيفـي   -
بالتناوب مع الحليب السـائل واخلطي عىل 

رسعة خفيفة.
- غلّفـي صينيـة فرن مسـتطيلة الشـكل 

منخفضة الحواف بورق الزبدة.
- اسكبي خليط الكيك يف الصينية وأدخليها 

إىل فرن محّمى حتى تنضج.
- اخرجي الصينية مـن الفرن ولّفي الكيك 
فوراً وهو سـاخن بورق الزبدة حول نفسه 

عىل شكل رول.
- غّطي الرول بفوطة مطبخ جافة واتركيه 

جانباً حتى يربد تماماً.
- لتحضري الحشـوة: يف الخالط الكهربائي، 
ضعـي كريمـة الخفـق والحليـب البودرة 

والكريمة السائلة والقشطة واملاء.
- اخفقي املكونات جيداً حتى تتجانس.
- ادخيل  الكريمة إىل الثالجة حتى تربد.

- افتحي الرول بهدوء وروية.
- ادهني الكيك بكمية من كريمة الحشوة.

- لّفي الرول بروية عىل نفسه.
- للتزيني: ذّوبي الشـوكوالتة السوداء عىل 

حمام مائي أو يف امليكرويف.
- اضيفي شـوكوالتة نوتيال واخلطي.

- غلّفي السويرسول بالشوكوالتة املذّوبة.
- زّيني بحسـب الرغبـة، انا اخرتت التزيني 
بخطوط من الشوكوالتة البيضاء والكريمة 

وقطع الفراولة.

يعد املكياج ذا األلوان الصارخة، 
من أنواع املكيـاج الغري محبوب 
يلجـأن  لذلـك  الكثـريات،  لـدى 
إلسـتخدام املكياج الرتابي حيث 
يعترب مـن أكثر صيحات املكياج 
رواجـاً، نظراً ألناقتـه وإمكانية 
تطبيقه مع مختلـف اإلطالالت 
واملناسـبات، إضافة إىل مالءمته 

لجميع درجات ألوان البرشة.
وتختلف خطوات تطبيق املكياج 
الرتابي، بحسـب كونـه ثقيالً أو 
هادئـاً، لذلـك نقدم لـِك تطبيق 
مكيـاج ترابـي ثقيـل، إلطاللـة 

أكثر جاذبية وفخامة.
يف  املسـتخدمة  األدوات  أوالً: 

تطبيق مكياج ترابي ثقيل
1. الربايمر.

2. كريم األسـاس املناسب للون 
برشتك.

3. الكونسيلر.
4. ظالل العيون بدرجات األلوان 

الرتابية الداكنة.
5. اآليالينر.

6. بودرة أو ماسكرا الحواجب.

داكنـة،  سـوداء  ماسـكارا   .7
ورموش صناعية.

8. بـالرش باللـون الخوخـي أو 
الربتقايل.

بإحـدى  الشـفاه  أحمـر   .9
درجات األلوان النيود أو األلوان 

الرتابية.
ثانيـاً: خطوات تطبيـق مكياج 

ترابي ثقيل
املناسـب  الربايمـر  طبقـي   .1
لنوع برشتك، ووزعيه جيداً عىل 
وجهـِك ورقبتِك، لضمـان ثبات 

املكياج ألطول فرتة.
2. طبقي كريم األساس املناسب 
للون برشتـك، وُيفضل أن يكون 
بنفـس لـون برشتـك أو بدرجة 
أغمق قليالً، واحريص أيضاً عىل 
تطبيـق الكونسـيلرعىل الهاالت 

السوداء وحول منطقة العني.
3. طبقي ظـالل العيون الفاتح 
بإحدى درجات األلـوان الرتابية 
الفاتحـة (البيج الفاتح أو البني 
الفاتـح)  الخوخـي  أو  الفاتـح 
عـىل الجفـن املتحـرك وأسـفل 
الحاجبـني، ثـم طبقـي ظـالل 
العيون بإحدى درجـات األلوان 
الرتابيـة الداكنة (البنـي الداكن 
أو الرمـادي الداكن) عىل الزاوية 
الخارجيـة للجفـن املتحرك عند 
الجفـن  وأعـىل  الجفـن،  طيـة 

املُتحرك.
4. إلطاللة أكثر جاذبية بمكياج 

ترابي ثقيل، ُيمكنِك تطبيق ظالل 
العيـون الجليـرت عـىل الزاويـة 

الداخلية للجفن املُتحرك.
باأليالينـر،  عينيـِك  حـددي   .5
بتطبيق رسـمة األيالينر املجنح 
املسـتقيم  الخـط  رسـمة  أو 

السميك.
6. حددي حواجبك بقلم أو بودرة 
تحديـد أو ماسـكرا الحواجـب، 
بدرجـة اللـون املناسـبة للـون 

برشتِك.
السـوداء  املاسـكرا  طبقـي   .7
الداكنة عىل رموشِك إلطاللة أكثر 
جمـاالً، كمـا ُيمكنِك اسـتخدام 

الرموش الصناعية.
باللـون  البـالرش  طبقـي   .8
عـىل  الربتقـايل  أو  الخوخـي 
الخدود، ثم طبقي الهاياليرت عىل 
الوجنتـني وعـىل طـرف عظمة 
األنـف، ليمنحـِك إطاللـة أكثـر 

إرشاقاً.
9. طبقي أحمر الشـفاه بإحدى 
أو  الرتابيـة  األلـوان  درجـات 

األلوان النيود املُفضلة لديِك.
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يرضب للشـخص الكسـول الـذي تعوّد 
عـىل البطالة وعاش عالـة عىل غريه من 

الناس
أصله: 

أن رجال كان له ولد كسـول ، وكان كلما 
يحاول إصالحه وإرشـاده ، يزداد كسـال 
وبـالدة ، حتـى تعب الرجل ومـّل ويأس 
من إصالحه وسـلم أمـره إىل الله تعاىل . 
ويف ذات يـوم قرر الرجل أن يرسـل ابنه 
إىل مجمع التنابلة ليعيش بينهم ويصبح 
واحـدا منهم ، فرييح ويسـرتيح . وكان 
التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف 
إحدى ضواحي بغداد ، ينامون فيه طيلة 

يومهم . فإذا جاعوا أكلوا مما يتسـاقط 
عليهـم من رطب ، مـن النخيل املوجودة 
يف البسـتان ، وإذا أحّسـوا بالظمأ رشبوا 
من ماء السـاقية . ذهب الرجل إىل شيخ 
التنابلـة ورشح لـه األمر وسـلّم له ولده 
الكسـول . فرحب شـيخ التنابلة بالتنبل 
الجديد وقال له : (( شـوف بابا روح نام 
هناك يم الساكية .. وملا توكع يمك رطبة 
من النخلة أكلها وإذا عطشت إرشب من 
ماي الساكية .. وإنت ما مطلوب منك أي 
عمل هنا )) . فانبطح الولد عىل األرض ، 
قرب الساقية ، يف إنتظار سقوط الرطب 
بالقرب منه ، وبعد مدة وجيزة سـقطت 

رطبـة بالقـرب من رأسـه ، فلـم يكلّف 
نفسـه عناء إلتقاطها ووضعها يف فمه ، 
فقال بكالمه البطـيء املتثائب : (( رحم 
الله والديه اليل يخـيلّ الرطبة بحلكي )) 
. فسـمع شـيخ التنابلـة ماقالـه التنبل 
الجديـد فضحـك منـه واسـتدعاه إليه ، 
وقال لـه : (( كوم ولك كـوم روح ألبوك 
كول لـه : آني تنبل ونـص .. و ماأحتاج 
أعيش ويه التنابلـة حتى أتعلّم منهم )) 
. ثـم علم النـاس بحكاية ذلـك الصبي ، 
وعجبوا من كسـله وضحكوا من فعله ، 
فقالـوا فيه (( تنبل أبـو رطبة )) وذهب 

ذلك القول  مثال. 

اللـون  شـخصية  صاحـب 
الربتقايل“ رصيح وفصيح“

إذا كنـت تشـعرين بالضيـق 
وعـدم اإلرتيـاح، فـإن اللـون 
وسـيلتك  سـيكون  الربتقـايل 
للتعبـري عمـا يـدور بداخلـك 
انتظامـاً، فهو  أكثـر  بشـكل 
يمنحك الـدفء والطاقة، كما 
يجعل تعبرياتك أكثر إيجابية، 
رغـم أنه اللـون األقل تفضيالً 
لـدى الكثـري من النسـاء كما 
الدراسـات  إحـدى  أظهـرت 
ال صاحـب شـخصية اللـون 
األرجواني ”قائـد“ تقول زيال 
إن اختيـار اللـون األرجوانـي 
القيـادة  مهـارات  سـيمنك 
بشـعور  تتمتعـني  ويجعلـك 
الفخامـة وامللكيـة،  فاللـون 
”األرجوانـي هـو مزيـج مـن 
األحمر واألزرق – وهما لونان 
أصيالن،  لـذا فهو اختيار جيد 
إذا كان لديك عرض أو يتطلب 
إلقـاء  أو  اإلدالء  األمـر  منـك 

كلمة.
إال أنـه ويف نفـس الوقت قد ال 
يكـون خياراً مفضـًال إذا كان 
دورك يقتـيض أن تلعـب دوراً 
إيجابياً يف تهدئة شـخص ما، 
أو أثناء مقابلة عمل أو إجتماع 
انطباعـاً  يـرتك  ألنـه  مهـم، 
بالغرور عند الشخص املقابل.

اللـون  شـخصية  صاحـب 
الـوردي: ”مذهـل“  يف أواخـر 
 ، املـايض  القـرن  سـبعينيات 
اكتشف عالم النفس ألكسندر 
شـاوس أن معتقـيل السـجن 
األسـقف  يف  حدقـوا  الذيـن 
باللـون  املطليـة  والجـدران 
الـوردي قد شـهدوا انخفاًضا 
يف سـلوكياتهم العدوانية . لذا 
، إذا كان هدفـك هو الحصول 
مزاج أكثر سعادة وأقل غضباً، 
فإختاري اللـون الوردي، فهو 

يمنـح صاحبـه الرزانـة، وله 
تأثـريات قويـة عـىل الحالـة 

املزاجية والصحة العاطفية.
اللـون  شـخصية  صاحـب 
شـخصية  ”الرمـادي.. 

حيادية“
أن اللـون الرمـادي هـو  هـو 
لـون محايـد ليـس لـه تأثري 
قوي بشكل خاص عىل الحالة 
املزاجية ، باستثناء الالوعي“. 
يعـد اللـون الرمـادي اختياًرا 
جيـًدا للـون املالبـس إذا كنت 
ترغب يف الحصول عىل الهدوء، 
ألفـكارك  عميـق  وتطويـر 
والرتكيز عىل ذاتك. فقط احذر 
مـن امليل للتقوقـع، فإذا كنت 
من األشخاص الذين يعتمدون 
ارتـداء اللون الرمـادي معظم 
الوقـت، فهـذا يجعلـك تفقـد 
واإلنسجام  بالبهجة  الشـعور 

مع اآلخرين بعد فرتة.
اللـون  شـخصية  صاحـب 
معديـة“  سـعادة  األصفـر.. 
السـعادة واإليجابية وشـمس 
الصيف الدافئة هي ما يذكرنا 

به اللـون األصفر. ولـذا فأننا 
العالمـات  مـن  العديـد  نجـد 
التجارية، تستخدم يف شعارها 
لتمنحك شعوراً  اللون األصفر 
برؤيـة  مرتبـط  بالسـعادة 
منتجاتهـا، وكذلك تكون رمزاً 
للشـحن املجاني عـىل مواقع 
وكذلـك  الصفـراء.  الويـب 
تـم  اإليموجـي،  ابتسـامات 
اسـتخدامها بهـذه الطريقـة 

لتوزيع املرح والفرح.
صاحب اختيار اللون األبيض.. 

إنتقائي,, ونظيف
غالًبا مـا يرتبط اللون األبيض 
بالنقاء - يف الثقافات الغربية ، 
فهو مستخدم لحفالت الزفاف 
واملستشفيات، وغالًبا ما يشري 
إىل النقاء والنظافـة والنظام. 
غالًبـا مـا تضيـف العالمـات 
التجارية اللون األبيض لتمنح 
مساحة مريحة عىل منتجاتها 
األلـوان  عكـس  عـىل  تعمـل 

األخرى.
االختيـارات  أصحـاب  أمـا 
مـا  عـادة  فهـم  البيضـاء، 

الرسيـرة،  بنقـاء  يتسـمون 
الـرباءة، العفوية، والسـذاجة 
يف الكثري من األوقات ويحبون 

األشياء النظيفة واملنظمة
صاحب اختيـار اللون البني.. 

واثق وصلب
اللـون البني هو لـون طبيعي 
يثري الشـعور بالقـوة والثقة. 
غالًبـا مـا ُينظر إليـه عىل أنه 
صلـب ، مثـل األرض ، وغالًبا 
باملرونـة  لونـه  يرتبـط  مـا 
واالعتمادية واألمن والسالمة.

يمكـن أن يعـرب اللـون البني 
أيًضا مشاعر الوحدة والحزن 
والعزلة بشـكل كبـري، بحيث  
يمكن يبدو شاسـعاً وواسـعاً 
مـن  خـيل  الصحـراء،  مثـل 

الحياة.
ولكنـه ينعكـس عـىل املبرص 
والراحـة  الـدفء  بمشـاعر 

واألمان.
صاحـب اختيار اللـون البني 
عـادة يميل لكونـه متواضعاً، 
وتقليدياً، ويميل للكالسـيكية 

بطبعة.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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1461 - امللـك هنـري السـادس مـن عائلـة 
النكسـرت يسـقط عن العرش عىل يد ابن عمه 
اليوركي الذي أصبـح الحقاً امللك إدوارد الرابع 

وذلك يف حرب الوردتني.
1493 - املستكشـف كريسـتوفر كولومبـس 

يصل إىل قارة أمريكا الشمالية.
1519 – املستكشـف اإلسباني هرنان كورتيز 

ينزل يف الساحل املكسيكي.
1665 – امللك شـارل الثانـي ملك إنجلرتا يعلن 

الحرب عىل هولندا.
1699 – طرد اليهود من لوبيخ األملانية.
1800 – إدخال تربية الغنم إىل أسرتاليا.

1813 – القوات الروسـية التـي كانت تحارب 
جيش نابليون بونابرت تصل إىل برلني األملانية، 

وإنسحاب الفرنسيني منها بدون قتال.
1880 - بدء ظهور أول صورة يف الصحف.

1933 - املستشار النمساوي إنجلربت دولفوس 
يعلن حل الربملان واإلنفراد بالسلطة.

1949 - صـدور قرار من مجلـس األمن يعلن 
فيـه قبـول إرسائيـل عضـواً كامـًال يف األمـم 

املتحدة.
1979 - بـدء إنسـحاب القـوات الصينية من 

فيتنام.
اجتمـاع طارئ ملجلس جامعة الـدول العربية 
يف الكويـت لبحث عدوان اليمـن الجنوبي عىل 

اليمن الشمايل.
الكويتـي  الـوزراء  1991 - ويل عهـد ورئيـس 
والحاكـم العـريف العام الشـيخ سـعد العبد الله 
الصبـاح يعـود إىل الكويت بعد تحريرها وسـط 

إستقبال شعبي حار من املواطنني الصامدين.
2004 – مصادر صحفية فلسـطينية تكشف 
عـن رشوع جمعية العاد اإلسـتيطانية يف بناء 
مجمع سياحي وتجاري يف الساحة الخارجية 

لباب املغاربة.
1193 – وفاة صالح الدين األيوبي، السـلطان 

األيوبي ومحرر القدس من يد الصليبيني.

أفقي
1من بغداد طاف بكل البالد o سب وشتم

2األدوات لتحقيق هدف ما
3حرك شـيئا داخـل فمه o ملـل o فائدة 

محرمة
 o (معكوسـة) 4فكـرة حول موضوع ما
نبـات ذو زهـرة صفراء له اسـتخدامات 

طبية
 o 5تسـبب يف حدوث تيار هوائـي لطيف

قروض مستحقة o نصف تامر
6اشـفط السـائل قليال قليال من كوب أو 

نحوه o سائل الحياة األحمر
7قوام o يطلب برجاء شديد

اليمـني  جهـة   o السـندباد  8مدينـة 
(معكوسة)

9الشـخص الـذي يراقـب سـري العمل يف 
مصلحة ما oاسم اجنبي بمعنى يوحنا

10ثالثـة متشـابهة o مجموعـة أحـوال 
الطقس خالل سنة

رأيس
1أبـو االنبيـاء عليه السـالم 

(معكوسة)
2نتعاون بشكل وطيد o ناتج 

املحصول يف نهاية يوم عمل
3تمهيد يف بداية أي عمل

 o واحتمـال  وقـدرة  4قـوة 
لباس وطني يف الخليج

5األكثر هيافة o لولو
6قطـع لعب من البالسـتيك 
أو الخشب عليها مجموعات 
من النقاط o عضو يف الوجه
7عزف غري موجه عىل العود

8زورق o فاكهة تشتهر بها 
الهند ومرص

9اناث الذئب o علو وأنفة
تراثيـة  10شـخصية 
عربيـة ارتبطـت بالفانوس 

السحري

اويـاك واتعاتـب  العتـب  وكـت  يجـي 
اويـاي اذنوبـك  بديـك  واخليهـن 

بالجفـوف يحـرك  جمـر  الشـلتك  انـا 
املـاي يلوحـك  عليـك  خايـف  واضـل 

أداويـه منـك  املضـه  سـهم  أثـر 
الجـاي لسـهمك  مـكان  وأحـرضيل 

بيـك وأهـم  منـك  الحـزن  أتلكـه 
ملـكاي مثـل  اليـرسك  ملكـه  ويـا 

مـوت العطـش  مـن  أمـوت  صبـريه  مثـل 
املـاي أخـرسك  ومـا  دمعتـي  أرشب 

جـروح واتحمـل  صـرب  روحـي  وكل 
اهـواي اتحمـل  التخـاف  اجـرح 

يفـالن العطـش  وصديقـي  صبـريه 
؟ املـاي  تكطـع  مـن  أذل  حسـبالك 

أبـــــــراج

مهنياً: مفاجأة مادية صغرية تفرحك وتدفعك قدماً 
نحو تطوير أدائك يف العمل.

عاطفياً: أنت رومانـيس إىل أبعد الحدود، تجذب عاطفتك 
الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.

صحياً: اسـرتح هذا اليـوم وال تقم بجهـود إضافية، وحاول 
الرتفيه عن نفسك قدر اإلمكان.

مهنياً: تخوض تجربة مالية أو تكتشـف شـيئاً وتلتقي 
أفرقـاء للمـرة األوىل وتربح أمواالً وتنفتـح أمامك آفاق، 

لذلك تشعر باألمان
عاطفيـاً: ال تكن كثري العتاب واال ابتعد الحبيب عنك، الظروف 
متاحـة امامك لتخطي الكثري من الحواجز التي أعاقت مالقاته أو 

مصالحته
صحياً: يوم مهّم للمشـاركة يف مختلف األنشطة وعدم رفض تلبية 

الدعوات بغّض النظر عن مضمونها

مهنياً: يطرأ ما قد يثري مشـاكل مع أحد املصارف 
او سـوء تفاهـم ماديـاً مع رشيك ما شـخيص أو 

مهني
عاطفياً: تسـتجد قضيـة لها عالقة بالرشيـك وتتوّضح 
الرؤية بالنسـبة إىل موضوع كان غامضـاً، وتالحق فكرة أو 
قضيـة رسية. صحياً: ال بأس من النهوض باكراً والتوجه إىل 

الربية والتنزه يف أرجائها قبل الذهاب إىل العمل.

مهنيـاً: تلجأ إىل بعـض الزمالء وتحـاول توضيح 
وتتأجـل  مواعيـد  تتأخـر  قـد  األمـور،  بعـض 

استحقاقات
عاطفيـاً: ال تعامل الرشيك بفظاظة، فللصرب حدود، وقد 
بدأ ينفر منك شـيئاً فشـيئاً، وربما ينتهي األمر بالفراق، خذ 
حذرك.صحياً: من املفيد استشـارة الطبيب بشـأن ما ينتابك 

من أرق ليالً، فهو قادر عىل وصف العالج املناسب

مهنيـاً: بعض األمور املسـتجدة تدفعـك إىل إعادة 
حساباتك، وهذا طبيعي بني الزمالء

عاطفيـاً: قـد تضطـّر إىل الدفـاع عن نفسـك أو تمّر 
بعالقة شخصية مهّددة وتواجه بعض النزاعات

صحياً: بادر إىل ممارسـة امليش واسـتفد من كل لحظة فراغ 
للقيام بالتمارين الرياضية املفيدة

مهنيـاً: احـذر غـرية بعـض الزمـالء منـك، فقد 
يضعونك يف مشـاكل أو يحاولون تشـويه صورتك 

أمام أرباب العمل 
عاطفيـاً: ال تثر غرية الحبيب فأنت ال تعرف ما ينتظرك، 
فتجنـب حصول األسـوأ وعامله باللني والحنـان. صحياً: قد 
يصاب أحد األشـخاص األعزّاء عىل قلبك بمرض رسعان من 

يشفى منه، لكنك تعيش قلق نظراً إىل تعلقك به.

مهنيـاً: راقب جّيـداً ما يدور حولك فقد تكتشـف 
حقائق حريتك طويالً يف اآلونة األخرية

عاطفيـاً: يف الحـب، الرجـوع عـن الخطـأ مجموعة 
فضائل واالنكسار انتصار، فماذا تنتظر؟

صحيـاً: كثـرة الخالفات والضغـوط التي تكـون عرضة لها 
تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً، انتبه لصحتك

مهنيـاً: يسـعى أحدهـم لتوريطـك يف صفقـات 
مشـبوهة أو رّبما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، ال 

تقلق!
عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز املواقف 

وتدفع إىل الخالف وال سيما يف األيام املقبلة
صحيـاً: أحذرك مـن االفـراط يف االتكال عىل قوتـك وطاقتك 

وأنصحك أن تعرف قدرتك عىل االحتمال فال تتجاوزها

مهنياً: يحّذر هذا اليوم من بعض اإلشـكاالت عىل 
الصعيد املهني، لكن عليك عدم القلق.

عاطفيـاً: ال تقّرر ارتباطاً هذا اليـوم، وُكن منتبهاً إىل 
أدّق التفاصيل الشخصية.

صحياً: املطلـوب منك أمر واحد: اإلقالع عـن التدخني نهائياً 
واالنتباه إىل صحتك.

مهنيـاً: حـاول أن تبحـث عـن الهـدوء والراحـة، 
لتنطلق مجدداً نحو غِد أكثر إرشاقاً وانسـجاماً مع 

اآلخرين
عاطفياً: أفكار جيدة للمسـتقبل، والرشيك يسـاعدك إىل 

حد كبري لتحديد الخطوات وفقاً لألولويات املحددة
صحيـاً: قد تالم عىل إفراطك يف تناول املأكوالت املرضة، وأنت 

وحدك ستتحمل النتائج

مهنياً: أوضاع مالية وترتيبات ُتفرض عليك وبعض 
ا، والتي تتعلّـق بممتلكاتك  املفاوضـات املهمة جـدًّ

ومكتسباتك
عاطفيـاً: ُتبدي اهتماماً كبريًا بالرشيك وتّطلع عىل بعض 

االمور التي قد تبقي العالقة عىل أفضل ما يكون
صحيـاً: ال تترسع يف املوافقة عىل اتبـاع نظام غذائي قبل أن 

تدرسه من جوانبه كافة، ألن الندم قد ال يفيدك الحقاً

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنيـاً: ال تـرتك العصبيـة تؤثر يف أعمالـك، تحلَّ 
بالهدوء وسعة الصدر والحكمة.

عاطفياً: تشـعر برغبة يف التقرّب من الحبيب وتعزيز 
عالقتك به بعدما تيّقنت من حبه لك

صحيـاً: حـاول التخفيف من حاالت التوتـر التي قد تنعكس 
سلباً عىل وضعك الصح
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كثرية هي املواقف والقصص التي نسـمعها بني الحني واالخر.. منها ما تؤثر 
فينا وتبقى يف ذاكرتنا ومنها ماتزول مع مرور االيام .

لكـن قصتي لكم اليوم هي حقيقيـة ..وحدثت يف احدى بيوت بغداد وتحديدا 
يف االعظمية .

جميعنـا نعلم ان هناك الكثـري من العراقيني املغرتبني حـول العالم، وانا من 
ضمنهم ، فعند زيارتي الحد اقاربي يف بغداد رأيت حدثا شـدني للحديث عنه 

وتسليط الضوء عليه .
مجتمعـني  جميعـا  كنـا 
ولهيـب  شـتوية  ليلـة  يف 
املدفئة يدفـئ من حولها، 
رن جرس الهاتف رد عليه 
اقاربي قائًال: «مرحبا بني 
انني اتشوق لرؤيتك، فقد 
مـرت سـنتني عـىل عـدم 
رؤيتـك ، هـل تذكـر ذلـك 
اليـوم حيث كنـا يف مطار 
اسـطنبول بعد ما ودعتك 
لركوب الطائرة، اجهشـت 

أمـك يف البـكاء وقائلة :» متى اراه  يف املرة املقبلة هل سـأنتظر عرش سـنني 
اخرى؟ ام سأراه كل سنة مثلما اتفقنا» .

لم نكن نعلم ان كورونا ستكون حاجزاً بيننا ....»
وتسلسـل الحديث بـني االب وابنة وفجأة قال االب : « نعـم انها فكرة جيدة، 
ارسل يل رابط الدعوة وسنكون بانتظار االتصال ، مع حفظ الله ورعايته .»

انهـى االب حديثـه مع ابنه املغرتب يف امـريكا والتفت قائـال لزوجته : « هل 
علمتي بما حدث ؟ ابنك سوف يقوم بخطبة فتاة ، فقد اعجب بها عن طريق 
االنرتنـت ، هـي مغرتبة يف كندا وهي من عائلة عراقيـة معروفة ببغداد ، بعد 
ساعة من االن علينا ان نرتدي ثياب انيقة  وعلينا اخبار و مناداة اخي ليكون 

حارضا ونجلس يف غرفة الضيوف لعمل الجلسة «.
وبعـد سـاعة تجهزوا يف غرفـة الضيوف ومعهـم عم الشـاب وجدته، وكان 
حارضا الحاسوب الشخيص املحمول. وكانوا بانتظار بدء الجلسة التي كانت 
عن طريق تطبيق الزوم، فقد بدأت الجلسـة وكانت شاشة الحاسوب املحول 
تظهر صورهم ، الفتاة وعائلتها يف كندا والشاب يف امريكا واهله يف العراق .

بـدأ الحديث بالتعارف والدردشـة عن الوضع الصعب الذي نعيشـه من حال 
البلد من جهه وحال العالم جراء فايروس كورونا من جهه اخرى...

وبعد مدة رفعوا ايديهم وبدأوا بقراءة سـورة الفاتحة معلنة قبول الطرفني، 
تخللت الجلسة لحظات بكاء فرح وحزن يف نفس الوقت بسبب البعد بينهما، 
فأخـذت االم بأهازيج الهالهل وتبادلوا التهاني فيما بينهم وتمنوا لو تتالىش 

املسافات لنثر الچكليت ويكون العناق هو الوسيلة للتهنئة .
بـني  فـرح الخطبة وحزن البعد انتهت جلسـة الزوم ، فقـد اصبحت حياتنا 
تتمحور  بشاشة الحاسـوب واالنرتنت ، اصبح الذكاء االصطناعي يقرب لنا 
كل بعيد كما لو ان العالم قرية صغرية نعرف من خالله كل جديد ونبحث عن 

اي يشء كان بلمسة زر واحدة .
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أسسـت شـقيقتان مقهـى كبري 
وجميل للقطط يف دبي، حتى يجد 
محبو هـذا النوع مـن الحيوانات 

األليفة مكانا يجتمعون فيه.
وإيمـان  آالء  الفتاتـني  وقامـت 
فريد، بتأسـيس هـذا املقهى بعد 
الجامعية، حيث  إتمام دراستهما 
الفكـرة مـن مقهـى  اسـتلهمتا 

مماثلة يف كوريا ولندن.
ويف مقهـى ”ايلورومنيا“ (محبي 
القطـط) يف دبـي، يجلـس رواده 
القهوة  بتناول  بهدف االسـتمتاع 
وقضاء وقت ممتع مع الحيوانات 
يحبونها.ويأمـل  التـي  األليفـة 
أصحاب املقهـى الذي تم افتتاحه 
يف عـام 2015، كمـأوى مؤقت لـ 
25 قطـة يف إيجـاد منـازل دائمة 
تؤويهـا عنـد أشـخاص يتبنونها 

مـن بني رواد املقهى.ويف السـابق 
األصليـون  املقهـى  سـكان  كان 
من القطط الضالـة التي جمعها 
مؤسسـوه عىل مر السنني، ولكن 
حاليـا يسـتضيف املقهى القطط 
تديـره  للحيوانـات  مـأوى  مـن 
الحكومـة يف إمـارة رأس الخيمة 
املجاورة عىل أمل أن تزيد عمليات 
تبنـي القطـط من جانـب رواده.

وللمقهـى رواد منتظمـون ممن 
يسـعون لالسـرتخاء من ضغوط 
الحياة بصحبـة القطط أو ألنه ال 
يمكنهـم تربية قطـط يف بيوتهم.

ويف دبـي عـدد كبري مـن القطط 
الضالة التي تخىل عنها أصحابها 
وتركوها يف الشـوارع، ويف 2018 
جعلت السلطات اإلماراتية التخيل 

عن الحيوانات مخالفة للقانون.

-Twi (أعلنـت رشكـة ”تويـرت“ 
ter) األمريكيـة، عمالق شـبكات 
التدويـن املصغـر عـىل اإلنرتنت، 
التغريـدات  تصنيـف  ىف  البـدء 
املضللة عىل منصتها االجتماعية، 
حـول لقاحـات فـريوس كورونا 

املستجد.
ووفًقا للرشكة، فإنه يف حالة نرش 
أي مـن الحسـابات عـىل املنصة 
خمـس معلومـات ضد سياسـة 
املتعلقـة  املضللـة  املعلومـات 
بفريوس كورونا سـيؤدي ذلك إىل 

تعليق دائم للحساب.
تقديـم  منـذ  أنهـا  وأوضحـت 
بالفـريوس  متعلقـة  توجيهـات 

 2020 ديسـمرب  يف  التاجـي 
أزالت أكثر مـن 8400 تغريدة 

يف جميع أنحاء العالم.
يف الوقت الراهـن، يتم تطبيق 
التصنيفات من قبل موظفي 
مسـتقبًال  ولكن  ”تويـرت“، 
سـيتم إدراج املراجعة اآللية 
جنًبا إىل جنب مـع املراجعة 
التغريدات  لتحديـد  البرشية 

التي تنتهك سياسـة التضليل 
الخاصة بفريوس كورونا.

وتعمـل املنصـة كذلك عـىل دعم 
الحصـول  بهـدف  مسـتخدميها 
عىل معلومـات صحية دقيقة من 

الخرباء والسلطات الصحية.

تقوم رشكة SpaceX ببناء مصنع جديد يف والية تكسـاس لخدمة 
النطاق العريض عرب األقمار الصناعية Starlink ، وفًقا للرشكة، 
حيـث يواصل رجل األعمال امللياردير Elon Musk االسـتثمار يف 

والية جنوب الواليات املتحدة بحسب رويرتز. 
 وانتقل ماسـك الذي يقود العديد من الرشكات املستقبلية، بما 
يف ذلـك Tesla Inc و Neuralink و Boring Co، إىل واليـة لون 
سـتار من كاليفورنيا يف ديسـمرب للرتكيز عىل املصنع الجديد 
.SpaceX لصناعة السيارات الكهربائية يف الوالية ومرشوعه

 ، Starbase يف وقـت سـابق، غـرد ماسـك، ”إنشـاء مدينـة 
تكساس“، دون الخوض يف مزيد من التفاصيل.

 ولم ترد سبيس إكس عىل الفور عىل طلب للتعليق. 
وقـال إعالن وظيفة الرشكـة ملهنـدس Starlink أنها كانت 
تضع حجر األسـاس ملنشـأة تصنيـع ”جديدة عـىل أحدث 

طراز“ يف أوستن ، تكساس ملواكبة الطلب العاملي.
 ويهدف مرشوع Starlink، وهو عبارة عن شـبكة مخطط 
لهـا من عرشات اآلالف من األقمـار الصناعية يف مدار أريض 
منخفـض، إىل تقديـم رسعـات إنرتنـت عالية عىل مسـتوى 

العالم.
-Sta Tesla يف وقت سابق إن    وقال الرئيس التنفيذي لرشكة

link، ومقرها حالًيا يف ريدموند واشـنطن، سـتكون مصدًرا 
-Sta  مهًمـا لتمويـل خططه األوسـع مثل تطوير صـاروخ

ship لنقل العمالء الذين يدفعون إىل القمر ومحاولة استعمار 
املريخ يف النهاية.

طرح تطبيق مشاركة الصور الشهري انستجرام ميزة جديدة ملستخدميه 
تسـمى Live Rooms، حيث تتيح هذه امليزة ملستخدمى انستجرام البث 
املبارش من خالل بث الفيديو مع ما يصل إىل ثالثة مسـتخدمني آخرين، 
وهذا يعنى أنه سيتمكن أربعة مستخدمني كحد أقىص من التفاعل عرب 

فيديو مبارش لرياه جميع متابعيهم.
وىف وقت سـابق، سمح التطبيق ملسـتخدمني فقط بالظهور مبارشة ىف 

وقت واحد.
والجديـر بالذكـر أن األشـخاص الذيـن تـم حظرهـم من قبـل أى من 
 ،Live لن يتمكنوا من االنضمام إىل Live Room املشاركني النشـطني ىف
وأيًضا، لن يتمكن الضيوف الذين لديهم إمكانية الوصول املبارش بسبب 

.Live Room انتهاك إرشادات املنتدى من االنضمام إىل غرفة
وستتوفر أيًضا امليزات املتوفرة حالًيا للمضيفني املبارشين، مثل القدرة 
عـىل اإلبالغ عن التعليقات وحظرها، وتطبيق عوامل تصفية التعليقات 
ملضيفى الغرف الحية، وقال انستجرام : ”نأمل أن تؤدى مضاعفة البث 
املبـارش إىل فتح املزيد مـن الفرص اإلبداعية - ابـدأ برنامًجا حوارًيا، أو 
اسـتضف جلسـة ازدحام، أو شـارك ىف اإلنشـاء مع فنانني آخرين، أو 
اسـتضف املزيد من األسئلة واألجوبة أو الربامج التعليمية مع متابعيك، 
أو فقط اسـتمتع باملزيد قال انسـتجرام ىف منشـور مستنقع يعلن عن 

هذه امليزة.

تصـور النجمـة هنـا الزاهـد آخـر حكايـات 
مسلسـلها الجديد ”حلوة الدنيا سـكر“ والتي 
تحمل اسـم ”أمانـي وتهانـي“، بالتزامن مع 
عرض العمـل عىل قنـاة dmc، حيث تعرض 
القناة هذا األسـبوع حكاية ”املتخصصة“ 
ويشـاركها البطولة أحمد سلطان، وذلك 
بعد عرض أول حكايتني وهما ”سـاندى 
كيالنـى،  محمـد  بمشـاركة  كـراش“ 
و“الجريمـة ال تفيـد“ وشـارك معهـا 

محمود عبد املغنى.
وقرر صناع املسلسـل االسـتغناء عن 
مـن  حكايـة 
ت  يـا لحكا ا
كان  التـي 
ر  مقـــــر
 ، يمهـا تقد

ليصبـح عددهـا 8 بـدالً مـن 9، ويكـون إجماىل 
حلقات العمل 40 حلقة بـدالً من 45، حيث تقرر 
ذلـك يف ظل اتجـاه القنوات لعرض املسلسـالت يف 
40 حلقة حتى يتم عـرض عدد أعمال أكرب طوال 

العام.
مسلسـل ”حلـوة الدنيا سـكر“ من إخـراج خالد 
الحلفاوي، تخوض به هنا الزاهد البطولة املطلقة 
األوىل، ويعتمـد عىل الحكايـات املنفصلة املتصلة، 
كل حكاية من 5 حلقـات، ويضم العمل حكايات 
”سحر وشعوذة“ و“ساندي كراش“ و“9 خطوات 
لقلب الرجل“ و“الجريمة ال تفيد“ و“املتخصصة“ 
و“لـو كنت يوم أنسـاك“ و“قويل ألحمـد“ وأخرياً 

”أماني وتهاني“.
وتواصـل هنـا الزاهـد يف الوقـت نفسـه تصوير 
مشـاهدها يف مسلسـل ”النمر“ مع محمد إمام، 

واملقرر عرضه يف شهر رمضان املقبل.

هنا الزاهد تصور ”أماني وتهاني“ آخر حكايات 
”حلوة الدنيا سكر“

يجتمـع النجم أحمد السـقا بالنجمـة مي عمر 
مجدداً يف دراما رمضان املقبل من خالل مسلسل 
”نسـل األغراب“ الـذي يكتبه ويخرجـه محمد 
سامي، حيث يقدم الثنائي الدراما الصعيدية مرة 
أخرى بعد مسلسل ”ولد الغالبة“ الذي تم عرضه 
يف شـهر رمضان قبـل املايض، ولكن هـذا العام 
تقدم مي شـخصية صعيديـة عكس ولد الغالبة 
التي جسـدت شـخصية فتـاة قاهريـة تجربها 

الظروف عىل الزواج واإلقامة يف الصعيد.
ويجسـد أحمد السقا شـخصية ”غريب“ بينما 
تظهـر مي عمـر يف دور“جليلة“ وتنشـأ بينهما 
قصـة حـب مليئـة بالصعوبـات، حيث تشـهد 
األحـداث العديـد مـن التطـورات التـي تواجـه 
الثنائـي ما بـني رصاعـات عائليـة وغريها من 
األمور، ليكـون ”نسـل األغراب“ العمـل الثاني 
الـذي يظهر فيه الثنائي أحمد السـقا ومي عمر 

وبينهما قصة حب بعد ”ولد الغالبة“
مسلسـل ”نسـل األغراب“ من أضخـم إنتاجات 

الدراما التليفزيونيـة يف رمضان 2021، ويجمع 
النجمني أحمد السـقا وأمري كرارة للمرة األوىل يف 

الدراما، 

وحققـت مـي عمـر نجاحاً كبـرياً يف األسـابيع 
املاضيـة مـن خـالل مسلسـل ”لؤلؤ“ الـذي تم 

.ON عرضه عيل قناة

يبـدو أن قناة الـأم بـي يس لديها 
خـالل  خاصـة  برامجيـة  خطـة 
الفرتة املقبلة، فالعديد من الربامج 
التلفزيونية الشهرية تستعد لتقديم 
مواسمها الجديدة عرب شاشة الـأم 

بي يس خالل األسابيع املقبلة.
فقد أعلنت الـأم بي يس استعدادها 
لبدء عرض حلقات املوسم الجديد 
مـن برنامج ”نجـوم صغار“ عرب 
شاشة الـأم بي يس 1 خالل األيام 
املقبلـة بعد نجـاح املوسـم األول 
منـه الـذي قّدمـه أحمـد حلمي، 
بينما املوسـم الجديد سيكون من 
تقديم العـب كرة القديم الشـهري 
يارس القحطاني بعد اعتذار حلمي 

بسـبب ارتباطاتـه الفنيـة، حيث 
إن لديـه مرشوعـاً دراميـاً ضخماً 
بعنـوان ”القليم“ عـن قصة حياة 
الراحل نجيـب محفوظ،  الكاتـب 

وليس كمـا تردد بسـبب خالفات 
بينـه وبـني إدارة الربنامـج عـىل 

األجر.
 كذلك تسـتعد املحطة لبدء تصوير 

الحلقات األوىل من املوسـم الجديد 
مـن أراب غوت تالنـت، حيث بدأت 
املحطـة تعلـن عـن بـدء اختيـار 
املوسـم  يف  املشـاركة  املواهـب 

الجديد.
عىل صعيد آخـر، علم أن هناك نية 
لتقديم موسـم جديد مـن برنامج 
”إنـت مـني“ الـذي قدمتـه لجنـة 
تحكيـم تضم كّالً من سـريين عبد 
النـور وقيص خويل ومهند الحمدي 
وحسـن الـرداد املوسـم األول منه 
قبـل أسـابيع، وحقـق الربنامـج 
نسبة مشـاهدة عالية عرب شاشة 
الـأم بي يس فور عرضه عىل مدار 

حلقات الربنامج.

طرحـت الفنانـة اللبنانية، نانـيس عجرم، أغنيـة جديدة لها 

بعنوان ” ما تحكم عحدا“، حيث نرشت عرب حسابها الشخيص 

بموقع انسـتجرام، صورة لبوسرت االغنية التي يخرجها نديم 

مهنا، لتعلن عن وصولها عرب منصات املوسيقي.

وكانـت قد نرشت الفنانة نانيس عجرم، فيديو قصري صامتا، 

منذ عدة أيام، عرب حسـابها عىل موقـع التواصل االجتماعي، 

تشوق جمهورها لعمل فني جديد خالل الفرتة املقبلة، وعلقت 

عجـرم عىل الفيديـو الذى ظهرت فيه تـؤدى احدى األغنيات، 

قائله:“احزرو شو األغنية اليل عم غنيها؟“.

وسـبق واسـرتجعت عجرم ذكريـات ألبوم ”يا سـالم“، التي 

حلت ذكراه الـ 18 عاما عىل طرحه منذ عدة أيام، والذي أنتج 

يف عـام 2003 وضم العديد من األغانـي الناجحة من ضمنها 

”أخاصمك أه“ و“سحر عيونه“.

ونرشت النجمة اللبنانية، عرب حسابها بموقع تويرت“فيديو“ 

ضـم عددا من صور ألبوم يا سـالم، وعلقت قائلة: ”يا سـالم 

صار عمره 18 سنة. شو أكرت أغنية حبيتوها من هاأللبوم؟يا 

سالم 18“.

حلّت الفنانة، نيكول سـابا، 
ضيفـة عرب شاشـة ”صوت 
انرتناشـيونال“،  بـريوت 
وتحدثت عـن تجربتهـا يف الجزء 
الثانـي من مسلسـل الهيبـة، ويبدو 
أن األمـر أزعجهـا إذ تحدثـت بانفعـال 
شـديد الفتة إىل أنها أفضل دور نسائي يف 

املسلسل.
وقالت نيكـول بانفعال شـديد: ”دوري 
أجـزاء  كل  يف  نسـائي  دور  أقـوى  كان 
الهيبة“، الـذي تناوبت عـىل بطولته كل 
من ديمـة قندلفت وسـريين عبد النور 

ونادين نسيب نجيم.
كمـا أّكـدت أّنهـا اتفقت مـع املنتج 
صـادق الصبـاح عىل املشـاركة يف 
بطولـة الجزأين الثانـي والثالث، 
وقالت ”لكن لسـوء الحظ منذ 
البدايـة، جـرى العمـل عـىل 

تكسـري مجاديفي سـواء من خالل تسليط 
الضوء عىل ترتيب تواجدي يف بوسـرت العمل 

أو حتى التيزر“.
وتابعـت بلهجة غاضبة: ”يف الحقيقة، كلهم 
ما يحبوني وما لهم فضل عيل بيش بس الزم 
يحرتمـوا تجربتي واملجهود والشـغل ييل أنا 

عملته“، مشرية إىل أنها ُخذلت من الجميع.
وأضافت: ”نيكول مش كبش محرقة، خذلت 
ولم يكن ذلك العشـم، صـادق الصباح يعلم 
جيدا أنني ظلمت ويوافقني الرأي.. وأنا أعترب 
أنني نجحـت يف الجزء الثانـي، وراضية عن 
الذي قدمته، ولكن هناك عالمات اسـتفهام، 
ومع احرتامـي لتاريخ الرشكـة، حزنت ولم 
أكن أستاهل هذا الترصف. يا ريت الحيطان 
بتحكي وتسمع الوعود باألعمال املستقبلية 

والنجومية املقبلة“.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أّن النجم السوري 
تيم حسن ليس املقصود بكالمها، فال عالقة 

له بـكل ما جـرى، وعندما 
إذا ما  سـألها املحـاور 

كانت إحدى البطالت 
املشاركات رفضت 

التعليق.
يف  واسـتمرت 
كالمها: ”ييل عم 
يدعموهم منهم 
منـي  أحسـن 

عندهم  مـا  بيش 
ربـع الطريـق ييل 

 75% مأسسـة  انـا 
منه“.

وقامت نيكول سابا برتتيب 
باألفضـل،  بدايـة  الهيبـة  أجـزاء 

فاعتـربت أن الجزء األول يتصدر، يليه الجزء 
الرابع الذي شاركت فيه ديمة قندلفت، أمام 
الجزء الثاني، وأخرياً الجزء الثالث الذي كانت 

بطلته سريين عبد النور.
يذكر أن مسلسل ”الهيبة 
الـرد“ يف الجـزء الرابع 
كان من إخراج سامر 
وبطولـة  برقـاوي 
حسـن،  تيـم 
ديمة  كـرم،  عادل 
القديرة  قندلفـت، 
منى واصف، عبدو 
أويـس  شـاهني، 
روزينـا  مخلالتـي، 
الذقانـي ونخبـة مـن 

املمثلني.
إنتـاج جزء  وتنـوي الرشكـة 
خامـس وأخري للسلسـلة الشـهرية، 
ولكن خارج السباق الرمضاني املقبل، وذلك 
بسـبب تأخـر التصوير وتحضرياته بسـبب 

أزمة جائحة كورونا.

أطلق الفنان، سعد ملجرد، أغنيته الجديدة تحمل 
عنوان ”الغادي وحدو“ (أي الذاهب بمفرده)، وقد 
أعلن عن أغنيته الجديدة عرب حسـابه الشـخيص 
عىل موقـع ”انسـتقرام“.وعرب تدوينة كتبها عرب 

”انستقرام“ لفت إىل إطالق أغنيته الجديدة ”الغادي 
وحـدو“ عـىل قناتـه الخاصـة ”يوتيوب“.وتخطت 
األغنيـة الجديدة للفنان املغربي سـعد ملجرد حاجز 
الـ 4 ماليني مشـاهدة عىل يوتيـوب بعد يومني من 

إطالقها.يذكر أن آخر عمل لسـعد ملجرد، كان عبارة 
عـن أغنية ديـو جمعتـه بمواطنـه زهـري بهاوي، 
وكان عنوانهـا ”الوجه الثانـي“ وحققت 82 مليون 

مشاهدة.
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دعوني أفتح السـتارة قليال عن املشـهد لنشـاهد عرضا من مرسحية 
الكوميديا السوداء التي تعرض عىل مرسح العالم اليوم .

لنفتـح أبـواب الذاكرة جيـدا ، ونجتهـد يف لعبة الرتكيز أمـام فايروس 
ال يمكـن رؤيته بالعني املجـردة اال انه امتلك القـدرة عىل بث الرعب يف 
نفوس الجميع وقذف الهلع يف رؤوس املتغطرسني واملتجربين فأحالهم 

اىل تراب .
تابعوا اخبار الفايروس ، وتوقفوا عند آثار الدمار والخراب الذي الحقه 

بالبرشية جمعاء .
افتحوا السـتارة اكثر ايها السـادة سـرتون من هو اكثـر قبحا ولعنة 
من هذا الفايروس اللعني ، دققوا حسـاباتكم وانتم تشاهدون ضحايا 
الفايـروس وما خلّف من ويـالت وكوارث ، وكيف تعيـش عىل الطرف 

اآلخر فايروسات أشد قبحا وفتكا من هذا الفايروس .
هـؤالء الذيـن يتاجرون بـأرواح النـاس ، الذيـن انتزعت مـن قلوبهم 
الشـهامة واملـروءة والرجولـة ، اللذين تجـردوا من قيمهم االنسـانية 

والتحقوا بزرائب الحيوانات .
رشكات تتنافـس فيمـا بينهـا من اجـل االرباح وقد اتخـذت من حياة 
االنسـان ملعبا لها ، حكومات وضيعة تسـعى اىل تحسني سمعتها من 
خالل املتاجرة بكثرة االصابات ، رصخات بهلوانية ، وتحذيرات صبيانية 
مـن موجـة الخوف القـادم دون تقديم حلوال لهذه الكارثة باملسـتوى 
الحقيقي لحجم الكارثة ، أصحاب الشـأن يف السياسـة والدهاء اللذين 

اتخذوا من محنة الوباء فرصا لتمرير مخططاتهم املشبوهة .
منذ صغرنا والكبار يرددون عىل مسامعنا بأن االنسان أثمن رأسمال يف 
الكون ، وعندما كربنا وجدنا االنسـان عند هؤالء الكبار سـلعة بائرة يف 
بورصة السياسـة امللعونة ، وبدأنا نتساءل : ايهما اكثر خطرا فايروس 
كورونـا الذي يمكن هزيمته لو كانت السياسـة عاقلة ؟ أم السياسـة 
املجنونـة التي وفـرت الحاضنات املريحة لالنتشـار من خـالل رؤيتها 
القائمة عىل االرباح دون االلتفات اىل االنسـان باعتباره اثمن رأسـمال 

يف هذا الكون ؟
السياسـة اليوم تعيش يف قمة ازمتها االخالقية ، واملصالح التي تحكم 
العالـم تسـتند اىل رشيعة الغاب ، والشـعارات التي نسـمعها ونرددها 
عندما كنا صغارا عن حقوق االنسان أصبحت محرقة لإلنسان وحقوقه 
، ومـن يريـد التأكد من صحة ما نقـول فعليه فتح السـتارة أكثر عىل 
السـجون واملعتقالت ، عىل املشـايف ومعاملتهم للمرىض ، عىل االحتالل 
السافر للشعوب ومصادرة حقها يف العيش ، عىل العقوبات وما تخلفه 
مـن ضحايا ، عىل الكيل بمكيالـني من اجل ان بقاء املصالح عىل عرش 
التخطيط ، عىل التهميش واالقصاء وتكميم االفواه ومصادرة الحريات 
، عـىل االدمـان عىل الكـذب املسـتقبح وهو يحمـل شـعارات الحرية 
والديمقراطية والحياة الحرة الكريمة ، عن رشاء الذمم واتباع سياسة 
الرتهيـب والرتغيب مع الحكومات والشـعوب ، عـن املتاجرة باألديان 

والقيم العليا وما يحفظه التاريخ .
اغلقـوا السـتارة يرحمكم الله ، فلو فتحت اكثـر لظهرت لنا املرسحية 

بكل قبحها وهي تحمل اكثر من فايروس قاتل .
اىل اللقاء .
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قصة حب تجمع أحمد السقا ومي عمر فى ”نسل األغراب“ 
رمضان المقبل

الـ“ أم بي سي“ تنافس بمفاجآت خاصة

نانسي عجرم تطرح أغنية جديدة بعنوان ”ما تحكم عحدا“

نيكول سابا منفعلة: خذلت من الجميع

سعد لمجرد يتخطى 4 ماليين مشاهدة بعد يومين من إطالق أغنيته الجديدة
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